
 

 

 

 

مجموعه سواالت ارتقا و بورد رشته 

 یو توانبخش یکیزیطب ف

 با پاسخ تشریحی و توانبخشی طب فیزیکی 98و  99های و بورد سال 1400 سال االت آزمون ارتقاء و بوردؤجموعه سم

 طب فیزیکی و توانبخشی

 1401 آمادگی آزمون ارتقاء و بوردکتاب 

 زادهیروم مانیدکتر پ :تألیف و گردآوری

 یو توانبخش یکیزیطب ف تخصصی بورد



 مقدمه ناشر
های ی چاپ و نشر کتب آمادگی آزمونسال تالش در زمینهبیست و دو ی رهپویان شریف با بیش از موسسه

 ای دارد.تخصصی در بین داوطلبان جایگاه ویژهارتقاء و بورد 

ی طالب، موسسهاصلی و حجم باالی متکست ی رو با توجه به زمان اندک داوطلبان محترم، برای مطالعهاز این

ه مطالب موجود گونه ارائه داد تا با دسترسی داوطلبان به خالصفرد خود را اینرهپویان شریف ساختار منحصر به

ی ان به نتیجهچنین مرور مطالب در قالب سواالت ارتقاء و بورد چند سال اخیر، در زمان کم بتودر رفرنس و هم

 مطلوب رسید.

هایی با عناوین اکسیر، سیمیا، مرور سریع، آسکی، همچنین در کنار ساختار اصلی کتب کیمیا، مجموعه کتاب

ان و متخصصین آموزشی دستیار زهای علمی ونیاتا  مقاالت و... تولید و در اختیار داوطلبان محترم قرار داده

 گیرد.های مختلف مد نظر قرار رشته

که  ترین مولفین بودهزبدهاز  یزحمات گروه جهینت شودیم میتقد یجامعه پزشک انیکتاب حاضر که به رهپو

زمون آاز سواالت  یدر کنار بانک ،کتب مرجع یدیحال جامع از مطالب کل نیدر ع ایخالصه هتهی هاهدف آن

 هیشده است کل یسع کهعالوه بر اینکتاب  نیباشد. در ایممحترم  ارانیدست یعلم یو بورد، جهت آمادگارتقاء 

 هایاالت آزمونمنظم پوشش داده شود، سوکامالً صورت و به شیواساده و  یانبی با هاآزمون مهمموضوعات و نکات 

 دهدا پاسخ هابه آن یحیطور تشربه و یو با استفاده از منابع معتبر معرف یگردآور زین ها و بورددانشگاهمختلف 

 امه تخصصیارتقاء، گواهینامه و دانشن هایمنابع آزمون شیرایو نیمجموعه آخر نیا میشده است. شالوده تنظ

 ،Delisa 2020 ششم شیرایوبوده که شامل  یو تخصص یآموزش پزشک یشورا رخانهیدب یشده از سو نییتع

نهم  شیرایو، Dumitru 2001دوم  شیرایو، Frontera 2019چهارم  شیرایو ،Braddom 2021ویرایش ششم 

Hollinshead 2009  2012ششم  شیرایوو Brunnstrom بوده است. 
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 بسمه تعالی
کان دسترسی هب منابعی هباهی جامع مانند ارتقاء و آزم یکی از ازباراهی بسیار مورث ربای موفقیت رد آزمون تفاده صورت خالصه و اس ون بورد، ام

 اهی اخیر هب همراه اپسخ تشریحی است.از نموهن سواالت سال
کاران رشتهخصوص ربای این امر هب  کند.اه، اهمیت بیشتری پیدا میب و تعدد رفرنسعلت حجم باالی مطال ی طب فیزیک و توانبخشی هبهم
کات مهمی حاضر میلذا مجموهع  باشد. Text bookو مرور سواالت رد کنار منابع اصلی  تواند مکمل بسیار خوبی رد راستای کمک هب یادآوری ن

 با آرزوی موفقیت
  



 یداوطلب گرام

های جهت آشنایی با نحوۀ استفاده از محتوای هوشمند کتاب، یعنی مشاهده فیلم
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 رهپویان شریف یو توانبخش یکیزیمجموعه سواالت ارتقا و بورد رشته طب ف

 1400بورد  و پاسخنامه سواالت

 

یک کدام ،carrying angleهای انجام گرفته برای دامنه حرکتی و گیریبا توجه به معاینه آرنج و اندازه ـ1

 (1400)بورد  باشد؟ )کینزیولوژی(می Gun Stock Deformityبیانگر وجود 

 درجه آرنج 10ب( هیپراکستانسیون  درجه آرنج 20الف( فلکشن کنتراکچور 

 درجه 20بیش از  Carrying Angleد(  درجه  10از تر کم Carrying Angleج( 

 :ج پاسخ 
در دو طرف تنه آویزان  حالت ایستاده وقتی بازوهاسازد. در طبیعی ساعد در امتداد بازو نیست بلکه با آن زاویه میطور به

ج را زاویه حمل زاویه بین بازو و آرن .شویمها را به طرف جلو بگیریم بهتر متوجه این انحراف میهستند اگر کف دست

زاویه طبیعی این طور به هادرجه است ولی در زن 15میانگین حدود طور به گویند. این زاویهمی  Carrying angleیا

 میزانآن به و کاهش  Cubitus valgus درجه را کوبیتوس والگوس 15افزایش این زاویه بیش از  .بیشتر از مردان است

 .نامندمی gunstock deformityو یا با نام دیگر  Cubitus varus  درجه را 15تا  5از تر کم

 .224، صفحه 6منبع: کینزیولوژی، فصل 

 

باشد؟ )کینزیولوژی(؟ صحیح می Intrinsic-Plus Hand Positionاز موارد زیر درخصوص یک کدام ـ2

 (1400)بورد 

 ترین طول خود هستند.الف( عضالت اینتراوسیوس و لومبریکال در کوتاه

 خود هستند.ب( عضالت اینتراوسیوس لومبریکال در بلندترین طول 

 ترین طول خود هستند.در کوتاهج( عضالت اینتراوسیوس در بلندترین و لومبریکال 

 یکال در بلندترین طول خود هستند.ترین و لومبرد( عضالت اینتراوسیوس در کوتاه

 :الف پاسخ 

از  EMGدر اکستانسیون نگه داشته شوند، بیشترین فعالیت  IPدر فلکشن و مفاصل  MCPدر حالتی که مفاصل 

گویند. در می Intrinsic-Plus Hand Positionشود. به این پوزیشن اصطالحا عضالت اینترینسیک دست ثبت می

 ترین حالت خود هستند.وس در کوتاهئاین پوزیشن، هر دو گروه عضالت لومبریکال و اینتراوس

 .302، صفحه 7منبع: کینزیولوژی، فصل 
 

فتن از راز موارد باال یا پایین ، در کدام حالت Acetabular Anteversionگرفتن میزان زاویه  با درنظر ـ3

؟ کند )کینزیولوژی(ها، بیشترین استرس بر مفصل هیپ وارد شده و آن را مستعد استئوآرتریت میپله

 (1400)بورد 

 هادر باال رفتن از پله ـدرجه  20از تر کم الف(

 هادر پایین رفتن از پله ـدرجه  20از تر کم ب(

 هارفتن از پلهدر باال  ـدرجه  20ج( بیشتر از 

 هادر پایین رفتن از پله ـدرجه  20د( بیشتر از 
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 طب فیزیکی و توانبخشی  رهپویان شریف

 پاسخ: د 

 :زیولوژی(کین 379صفحه  9ـ8)شکل شود می ای است که بین دو خط زیر ایجاد ورژن استابولوم: زاویه زاویه آنته

 شود.ال به سمت جلو کشیده میتاستابولوم به موازات خط ساژی posterior rimخط اول: از 

 شود.استابولوم کشیده می anterior rimبه  posterior rimخط دوم: از 

درجه باعث  20ز بیشتر امیزان به درجه قرار دارد. افزایش این زاویه 20تا  15طبیعی در محدوده طور به این زاویه

ث افزایش درجه باع 15از تر کم برعکس، کاهش زاویه بهطور به و ؛شودمی سر فمور در استابولوم coverageکاهش 

coverage بیشتر از میزان به سر فمور در استابولوم خواهد شد. همچنین نشان داده شده است که افزایش این زاویه

و مفصل هیپ را شود می هادر حین پایین آمدن از پلهخصوص به درجه باعث فشار آمدن بر سر استخوان فمور 20

 کند.مستعد استئوآرتریت می

 379ـ378، صفحه 9منبع: کینزیولوژی، فصل 

 
Figure 9.8 Acetabular anteversion angle. This is the angle formed by a reference line that 

is parallel to the sagittal plane and drawn from the posterior acetabulum and the other 

line that is drawn from the posterior to the anterior acetabulum. Normal acetabular 

anteversion angle is 15° to 20°. 

 

 (1400از عبارات زیر صحیح است؟ )کینزیولوژی( )بورد یک کدام Talocruralدر مورد مفصل  ـ4

 افتد.الف( دورسی فلکسیون مفصل مچ پا فقط در صفحه ساژیتال اتفاق می

 به وضعیت زانو ندارد. فلکسیون ربطیب( دامنه حرکتی پالنتار 

 است. Hardبرخورد تالوس و تیبیا از نوع علت به در حالت دورسی فلکسیون End feelج( 

 باشد.می syndesmosisد( مفصل مچ پا از نوع 

 پاسخ: ب 

 کنید: با یک درجه آزادی است. در مورد این مفصل به نکات زیر توجه Hinge jointیک مفصل  Talocruralمفصل 

صفحه  ردو پالنتار فلکشن مچ پا تنها  نبا توجه به مایل قرار گرفتن این مفصل، حرکات دورسی فلکش ـ1

 گیرد، بلکه در صفحات دیگر نیز حرکت وجود دارد )رد گزینه الف(.ساژیتال انجام نمی

ی دورسی فلکسوری فلکشن ارتباطی با وضعیت قرارگیری زانو ندارد، زیرا هیچ عضله دامنه حرکتی پالنتار ـ2

 رسد )تایید گزینه ب(.به باالی مفصل زانو نمی
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 رهپویان شریف یو توانبخش یکیزیمجموعه سواالت ارتقا و بورد رشته طب ف

 است )رد گزینه ج(. firmدر مورد حرکت دورسی فکلشن از نوع  End fill ـ3

 است )رد گزینه د(. Hingeمفصل مچ پا یک مفصل  ـ4

 .489الی  482، صفحه 11منبع: کینزیولوژی، فصل 
 

باشد، در ورزش دچار آسیب و کشیدگی عضالت ساله ورزشکاری که دونده دو سرعت می 20آقای  ـ5

 (1400 تواند به ورزش بازگردد؟ )بوردهمسترینگ شده است. پس از بهبودی با چه میزان دامنه حرکتی زانو، می

 درجه 100د(  درجه 90ج( درجه 70ب(  درجه 50الف( 

 پاسخ: د 

اید حتی بیشتر ای این دامنه بهای حرفهدرجه است و در دونده 90حداقل دامنه حرکتی مورد نیاز زانو برای دویدن 

باشد خ درست میدرجه پاس 90ای است، زاویه باالی مورد سوال دونده حرفهکه این درجه هم باشد. با توجه به 90از 

 که گزینه د است.

 .579، پرکتیس پوینت صفحه 12منبع: کینزیولوژی، فصل 
 

حی ساله با سابقه ترومای شدید به ناحیه شانه راست و شکستگی کالویکل و پس از آن جرا 28آقایی  ـ 6

 ماه گذشته، مراجعه کرده است. گشتاور ایزوکینتیک کدام گروه عضالت شانه در 6رزکشن کالویکل در 

 (1400)کینزیولوژی( )بورد است؟ تر کم این بیمار نسبت به سمت سالم

 ب( مدیال روتاتور شانه الف( اکستنسور شانه 

 د( ادداکتور ج( لترال روتاتور

 پاسخ: د 

یجاد شده، اماند. تنها تغییر با خارج کردن کالویکل طی عمل جراحی، دامنه حرکتی شانه در حد طبیعی باقی می

 باشد.می %50میزان به shoulder flexors, abductors, adductorsدر عضالت  isokinetic torqueکاهش 

 .172، پرکتیس پوینت صفحه 5منبع: کینزیولوژی، فصل 

 

وژن، ای با شکایت محدودیت حرکتی آرنج مراجعه نموده است. در معاینه افیساله 27کارگر ساختمانی ـ 7

یک کدام باشد.شده میگرمی و درد ثابتی ندارد. درد صرفا در انتهای فلکسیون و اکستانسیون محدود 

 (1400؟ )فرونترا( )بورد نداردهای زیر اندیکاسیون از درمان

 Corrective Splinting for elbowالف( 

 Optimization of motion and mechanics at the shoulderب( 

 Optimization of motion and mechanics at the spineج( 

 Ulnohumeral distraction interposition arthroplastyد( 

 پاسخ: الف 
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 bone impingementدر این بیماران معموالً  اندیکاسیون ندارد، زیرا Corrective splintingاولیه آرنج،  OAدر 
توان استفاده جهت حفظ پایداری می braceوجود دارد. ولی دقت کنید که در صورت وجود ناپایداری مفصل، از 

 .باشندمی بیماران با آرتریت آرنج صحیح Rehabilitation  شده در مورد های مطرحکرد. سایر گزینه
 .119، صفحه 21، فصل 2019منبع: فرونترا 

 

لوژیک مراجعه کرده، کدام یافته رادیو primary osteoarthritisدر بیماری که با تورم آرنج در زمینه  ـ8

 (1400؟ )فرونترا( )بورد نیستاین تشخیص نفع به زیر

 Osteophyte on olecranonب(  Subchondral bone lossالف( 

 Loose bodiesد(  Narrowing of coronoid fossaج( 
 پاسخ: الف 

یماری حکایت از یک ب Bone lossوجود ندارد. وجود  Bone loss، استئوآرتریت مفصلبیماری  دقت کنید که در
 تخریبی مفصل و استخوان از جمله روماتویید آرتریت دارد.

 مفصل آرنج موارد زیر است: primary OAهای معمول در یافته
Joint space narrowing 
Osteophyte 
Cyst formation 
Subchondral sclerosis 

 .118، صفحه 21، فصل 2019منبع: فرونترا 
 

آن ضعف شدید عضله دنبال به تروما دچار آسیب عصب فمورال یک سمت وعلت به در بیماری که ـ9

زانو  Bucklingهای جبرانی برای جلوگیری از سپس شده است، کدام مورد زیر جز مکانیسمکوادری

 (1400؟ )کینزیولوژی( )بورد نیست

 Heel strikeدر هنگام  gluteus maximusالف( انقباض 

 می ران در هنگام باال رفتن از پلهب( فشار دادن قسمت قدا

 خفیف از مفصل هیپ forward flexionج( راه رفتن در حالت 

 stance phaseد( خم کردن تنه به سمت مقابل در 

 پاسخ: د 
 سپسکه دچار ضعف کوادریهای جبرانی برای جلوگیری از خالی کردن زانو حین ایستادن در افرادیمکانیسم

 شوند به شرح زیر است:آسیب عصب فمورال میدنبال به
 داشتن زانو در وضعیت اکستانسیون.جهت نگه heel strikeانقباض عضله گلوتئوس ماگزیموس در حین  ـ1

 داشتن زانو در وضعیت اکستانسیون.ها جهت نگهفشار دادن قسمت قدام ران حین باال رفتن از پله ـ2

فصل مسر و تنه جلوی  Center of gravityخم کردن تنه کمی به سمت جلو هنگام راه رفتن. در این حالت  ـ3
مدت طوالنی رار دککننده است. البته این و در پایداری آن کمکدهد می زانو گشتاور اکستانسیونافتد و به زانو می

 .شودمی باعث ایجاد کمردرد و همچنین هایپراکستانسیون زانو

 .455، پرکتیس پوینت صفحه 10منبع: کینزیولوژی، فصل 
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انگشت  DIPبیماری با ترومای بالنت دست مراجعه نموده است. موقع اکستانت کردن پاسیو مچ دست  ـ10

 (1400ماند. بهترین اقدام درمانی کدام است؟ )فرونترا( )بورد اکستانت باقی میصورت به ایندکس

 TENS+ ICEب( شیوع لیزرتراپی با  الف( شروع حرکات پاسیو توسط خود بیمار

 د(  انجام جراحی برای اصالح Splinting +NSAIDج( تجویز 
 پاسخ: د 

ی آسیب تاندون ماندن در وضعیت اکستانسیون، بیمار دچار آسیب تاندون فلکسور انگشت شده است و با توجه به باقی
ود جراحی است. در صورت وج (almost always)همیشه  های فلکسور تقریباًکامل است. درمان آسیب تاندون

توان جراحی را صورت میآسیب همزمان عصب و یا سیستم عروقی، نیاز به جراحی فوری وجود دارد. در غیر این
 برای مدتی به تاخیر انداخت.

 .167، صفحه 31، فصل 2019منبع: فرونترا 
 

 ت رفتن مهارت آن شده،بیماری با شکایت ناتوانی در باز کردن انگشت چهارم دست که سبب از دس ـ11

شدگی پوست کف ضخیمصورت به مراجعه نموده است. شروع این کنتراکچور بدون درد بوده و در معاینه

از آزمایشات یک کدام دست و بافت زیرجلدی در امتداد همین انگشت شده است. در این بیمار انجام

 (1400؟ )فرونترا( )بورد باشدنمیزیرضروری 

 HIV Testingب(  HbA1C levelالف( 

 27B-HLAد(  Uric Acid levelج( 

 پاسخ: د 
 بررسی شود: بایدای های زیر جهت بررسی وجود بیماری زمینهدر بیماران مبتال به کانترکچر دوپویترن، آزمایش

CBC (hemoglobin), HbA1c, HIV antibody, uric acid, ESR. 

 .156ی ، در صفحه29، فصل 2019منبع: فرونترا 
 

ه یابد مراجعای با درد در دورسال مچ که با اکستانت کردن و مشت کردن تشدید میساله 30آقای  ـ12

 نموده است. وی خشکی مچ و کاهش دامنه و کاهش قدرت مشت کردن دارد و در معاینه تورم لوکالیزه و

آرتیکولر  پرفیوژن دست سالم و سطوحکه صورتی تندرنس در وسط ردیف پروگزیمال کارپال دارد. در

کنید؟ فانکشنال و هیچ کالپسی در گرافی مشاهده نشود، در این مرحله چه درمانی را پیشنهاد می

 (1400)فرونترا( )بورد 

 حرکتی با اسپینتب( بی الف( تزریق کورتیکواستروئید موضعی

 Lunate forgeد( جراحی و انجام  ج( فیزیوتراپی با پارافین و اولتراسوند

 پاسخ: ب 
ودن وضعیت بباخ است. در درمان این بیماری در افراد جوان، در صورت سالم عالئم بیمار مطابق با بیماری کین

انسرواتیو توان در مراحل اولیه درمان کپرفیوژن، سطوح مفصلی فانکشنال، و عدم وجود شواهد کالپس لونیت می
 حرکتی مچ دست با اسپلینت است.انجام داد که شامل بی

 .187، صفحه 35، فصل 2019رونترا منبع: ف
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از زاویه  درجه( و ریکاوری )حرکت پدال 180با درنظر گرفتن دو فاز پاور )حرکت پدال از زاویه صفر تا  ـ13

 270تا  180درجه( که در دوچرخه سواری وجود دارد، بیشترین فعالیت عضالنی در زاویه  360تا  180

 (1400باشد؟ )کینزیولوژی( )بورد از عضالت مییک کدام درجه مربوط به

 سپس و هامسترینگب( کوادری الف( تیبیالیس آنتریور و گاستروکنمیوس

 د( هامسترینگ و گلوتوس ماگزیموس ج( گلوتوس ماگزیموس و ایلیوپسواس

 پاسخ: الف 

بیشترین  س درگاستروکنمیوی تیبیالیس انتریور و درجه، دو عضله 270تا  180های بین در فاز ریکاوری و در زاویه

 تا مچ پا را ثابت و پایدار نگه دارند. باشندمی فعالیت و انقباض

 .662، صفحه 15منبع: کینزیولوژی، فصل 

 

ریت یونیون شده، احتمال بروز آرتاز بیماران با شکستگی دیستال رادیوس که دچار مالیک کدام در ـ14

 (1400مچ وجود دارد؟ )فرونترا( )بورد 

 In AP X Ray, an intra-articular step-off about 4mm الف(

 In AP X Ray, radial shortening about 3mmب( 

 In lateral X Ray, dorsal angulation about 5 degreeج( 

 In lateral X Ray, volar angulation about 5 degreeد( 

 پاسخ: الف 

 باالست: وجود عوامل زیر احتمال ابتال به استئوآرتریت مچ دستدر بیماران دچار شکستگی رادیوس، در صورت 
1. on the AP X-ray: an intra-articular step-off of more than 2 mm and radial shortening of more 

than 5 mm 

2. on the lateral X-ray: a dorsal angulation of more than 10 degrees 
 .211، صفحه 40 ، فصل2019منبع: فرونترا 

 

بسکتبالیستی با ترومای دست مراجعه نموده است. وی در انگشت شست، درد و التهاب و هماتوم  ـ15

 MCPدرجه با گرفتن شست پروگزیمال به مفصل  90دارد. در معاینه، انگشت شست در وضعیت فلکس 

اکستانت تست شد درجه الکسیتی دارد. سپس مفصل در پوزیشن  30با تست والگوس استرس، بیش از 

درجه نسبت به دست سالم الکسیتی داشت. در این بیمار کدام  15که در تست والگوس استرس، بیش از 

 (1400درمان ارجح است؟ )فرونترا( )بورد 

 Taping for activityب(  Injection + physical therapyالف( 

 Surgeryد(  Thumb Spica cast for 3-6 weeksج( 

 پاسخ: د 

انگشت شست مطرح است. با  Ulnar Collateral Ligament (UCL)با توجه به شرح حال، برای بیمار آسیب 

دیده بیشتر در سمت آسیب laxityشست در حالت اکستانسیون میزان  valgus laxityدر معاینه که این توجه به
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، 3های گرید (. در آسیب3رید مطرح است )آسیب گ UCLدرجه از سمت سالم است، پارگی کامل لیگامان  15از 

 درمان انتخابی درمان جراحی است.

 .38، فصل 2019منبع: فرونترا 

 

بسکتبالیستی در حین ورزش مورد اصابت ضربه شانه توسط دست قرار گرفته است و از درد شانه  ـ16

جیب  تشدید درد قادر به بیرون آوردن کارت بانکی ازعلت به یابد شاکی است.که تا پشت گردن ادامه می

شانه کامل ولی  ROMورم وجود دارد. ت acromio- clavicularپیراهن نیست. در معاینه در محل مفصل 

 )Frontera(؟ باشدنمیکننده تصویربرداری زیر برای تشخیص بیماری کمک Viewدردناک است. کدام 

 (1400)بورد 

 Lateral Yب(  degree cephal antero-posterior 15الف( 

 Stress or weightedد(  axillaryج( 

 پاسخ: د 

یر پیشنهاد کرومیوکالویکوالر شده است. برای بررسی رادیولوژیک آسیب مفصل نماهای زآبیمار دچار آسیب مفصل 

 شده است:
AP view, lateral Y view, and an axillary view 

 شود.مفید نیست و توصیه نمی Stress or weighted X-ray، انجام ACباید دقت شود که در ارزیابی رادیوگرافیک مفصل 

 .48، صفحه 10، فصل 2019منبع: فرونترا 

 

. در بیماری با درد جلو شانه مراجعه نموده است. درد در اول صبح با اولین حرکات شانه شدت دارد ـ17

 forward flexionقرار گرفته است  extensionو آرنج در  supinationساعد در معاینه در حالتی که 

باشند؟ های افتراقی زیر بیشتر مطرح میاز تشخیصیک کدام شانه در برابر مقاومت دردناک است.

 (1400)بورد  )فرونترا(

 Biceps tendinopathyب(  Rotator cuff tendon ruptureالف( 

 Strain of the deltoid muscleد(  Subscapular bursitisج( 

 پاسخ: ب 

 می رود.کار به سپساست که جهت ارزیابی تاندینوپاتی بای Speed testتست مطرح شده 

 .60، صفحه 12، فصل 2019منبع: فرونترا 
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Figure 12.2 Demonstration of Speed test for bicipital tendinitis. The examiner provides 

resistance to forward flexion of the shoulder with the elbow in extension and supination 

of the forearm. Pain is elicited in the intertubercular groove in a positive test result. 

 

بردن  درد وی با باالبازی بدمینتون دچار درد شانه راست از دو هفته قبل شده است. دنبال به فردی ـ18

بخشی از اقدامات درمانی و توانیک کدام مشهود است. SLAP tearضایعه  MRIشود. در بازو تشدید می

 (1400؟ )فرونترا( )بورد نیستزیر در مورد وی صحیح 

 Capsular stretchingب(  Strengthening of rotator cuffالف( 

 Scapular stabilization exercise د( Sling immobilization for 3 monthsج( 

 پاسخ: ج 

 های زیر است:ها انجام فعالیت، تمرکز اصلی برنامهSLAPهای در مورد اقدامات توانبخشی و درمان غیر جراحی پارگی
Strengthening the rotator cuff, capsular stretching, range of motion of the glenohumeral joint, 

and scapular stabilization exercises. 

 جراحی و های غیرسازی شانه جزو اقدامات بعد از عمل جراحی است و در بحث درمانحرکتدقت شود که بی

 توانبخشی این ضایعه نیست.

 .81، صفحه 15، فصل 2019منبع: فرونترا 

 

و خارجی شانه راست مراجعه ای والیبال با شکایت درد و پارستزی در قسمت خلفی یک بازیکن حرفه ـ19

دارد. در معاینه عضالت  burningکند درد او عمقی است و گاهی ماهیت کرده است. وی ذکر می



 

 
17 

 
 

 رهپویان شریف یو توانبخش یکیزیمجموعه سواالت ارتقا و بورد رشته طب ف

ای در قسمت فوقانی شانه، باعث سوپرااسپایناتوس و اینفرااسپایناتوس کمی آتروفیک هستند. لمس نقطه

شود. با توجه ندینیت یا بورسیت مشاهده نمیشود. در بررسی با اولتراسوند، تاتشدید و تیر کشیدن درد می

 (1400از عبارات زیر در مورد اقدامات تشخیصی صحیح است؟ )فرونترا( )بورد یک کدام به تشخیص بیمار،

 انجام شود. Magnetic resonance arthrogramالف( در مرحله اول باید 

 است. Gold standardدر تشخیص این بیماری  EDX studyب( انجام 

 کند.های رادیولوژیک به تشخیص کمک نمیviewکدام از ج( انجام هیچ

 کند.به تشخیص کمک نمی MRIد( با توجه به شرح حال انجام 

 پاسخ: ب 

پوالر است. این اای والیبال، نوروپاتی عصب سوپرااسکهای شایع درد و کاهش قدرت شانه در بازیکنان حرفهیکی از علت

دهد. در و هیپرتروفی عضالت سوپرااسپیناتوس و اینفرااسپیناتوس رخ می Over headحرکات مکرر علت به اختالل

تواند باعث پوالر میا. نوروپاتی سوپرااسکشودمی دچار انترپمنت Suprascapular notchترین حالت آن، عصب در شایع

ن نوروپاتی ایجاد درد و یا ضعف در حرکات ابداکشن و اکسترنال روتیشن مفصل شانه شود. بهترین تست تشخیصی ای

 ته معمول دنروشن عضله اینفرااسپیناتوس است.فاست که در این تست یا EDXانجام 

 های دیگر:رد گزینه

 suprascapular هایبه پارگی لبروم و یا کیست خط اول بررسی این مشکل نیست و در صورت وجود شک MRA (الف

notch شودمی درخواست. 

ر های آناتومیک دکننده است، زیرا امکان رویت واریاسوندر این نوروپاتی کمک Stryker notch view (ج

suprascapular notch دهد.را می 

ر عصب بتوان محل انترپمنت و یا فشار کننده است، زیرا با کمک آن میدر بررسی این نوروپاتی کمک MRI (د

 سوپرااسکاپوالر را پیدا کرد.

 .113، صفحه 20، فصل 2019منبع: فرونترا 

 

 سال قبل مراجعه کرده است. در معاینه تست 4ساله با سابقه درد مزمن هیپ راست از  68آقایی  ـ20

FABER شود. متعدد دیده میهای بیمار مثبت بوده و در گرافی، کاهش فضای مفصلی و استئوفیت

 (1400تر است؟ )فرونترا( )بورد استفاده از اورتز در کدام پوزیشن مفصل ران مناسب

 ب( ابداکشن و لترال روتاسیون الف( ابداکشن مدیال روتاسیون

 د( ادداکشن و مدیال روتاسیون ج( ادداکشن و لترال روتاسیون

 :ب پاسخ 

 های جدید جهت درمان این بیماری، استفاده ازتکنولوژی بیمار دچار استئوآرتریت هیپ است. یکی از

Unloader Hip brace که شود می نحوی بسته. این اورتوز بهدهدمی است که نیروهای وارد شده بر هیپ را کاهش

 مفصل ران در پوزیشن ابداکشن و اکسترنال روتیشن قرار گیرد.

 .311، صفحه 55، فصل 2019منبع: فرونترا 
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ساله فوتبالیست در حین بازی دچار کشیدگی اندام تحتانی راست شده است و در حال  22آقای  ـ21

حاضر از درد شدید ناحیه کشاله ران شکایت دارد. در معاینه کبودی و تندرنس همان منطقه مشهود 

یک دامک های کنزرواتیو قرار گرفته و بهبودی حاصل نشده است.هفته تحت درمان 12مدت به است. بیمار

 (1400از اقدامات زیر مفید است؟ )فرونترا( )بورد 

 ب( اولتراسوند الف( لیزر

 الکتروتراپی TENSد(  در محل تاندون PRPج( 
 پاسخ: ج 

 شده است. مطالعات نشان داده است که تزریق تحت هدایت سونوگرافی  hip adductor strainبیمار دچار
platelet-Rich Plasma (PRP) فرونترا بود! ها مفید باشد. سوال از اعماقدر درمان تاندینوپاتیتواند می 

 .301و  300، صفحه 53منبع: فرونترا، فصل 
 

قرار گرفته است.  Total hip arthroplastyساله با سابقه استئوآرتریت مفصل هیپ تحت  75آقایی  ـ22

 (1400ورد )ب ای دارد؟ )فرونترا(مالحظه از اختالالت زیر در روند توانبخشی بیمار تاثیر قابلیک کدام درمان

 خونی فقر آهنب( کم الف( هیپوتیروئیدی 

 د( کمبود سلنیوم  ج( کمبود منیزیوم 
 پاسخ: ب 
مار جهت قرار می گیرند، توجه به وضعیت آهن و هموگلوبولین بی Total hip replacementمورد که بیمارانی در

ها، و در های آهن، ویتامینذیه مناسب، مکملغاهمیت دارد. این بیماران باید تبخش بودن اقدامات توانبخشی نتیجه
نی از وضعیت چنان رو به افت باشد، یا نگراصورت نیاز اریتروپویتین دریافت کنند. اگر هموگلوبولین بیمار هم

باشد تزریق خون  ود داشتههای مبنی بر هایپوپرفیوژن وجهمودینامیک وجود داشته باشد، و یا در معاینه بیمار یافته
 اندیکاسیون دارد.

 .344، صفحه 61، فصل 2019منبع: فرونترا 
 

جعه کرده ماه قبل با دردهای ناحیه تحتانی شکم مرا 2ای با سابقه حاملگی و زایمان در ساله 30خانم  ـ23

مان پس از زای کشیده است واست. درد بیمار از ماه چهارم بارداری شروع شده و به کشاله ران راست می

پوبیس  نیز ادامه یافته است. در معاینه، در ناحیه پوبیس تندرنس وجود درد و در گرافی، تحلیل استخوان

بخشی، تقویت کدام عضله در سمت مقابل بیمار دارای اهمیت در سمت راست مشهود است. در توان

 (1400است؟ )فرونترا( )بورد 

 ب( ادداکتور ران  الف( گلوتئوس مدیوس

 د( تنسور فاشیاالتا ج( گلوتئوس مینیموس
 پاسخ: د 

یف است و باید ضعمعموالً  بیمار دچار پوبالژیا شده است که پس از زایمان شایع است. عضالتی که در این بیماران

 تحت برنامه توانبخشی قرار بگیرند شامل عضالت زیر است:
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Ipsilateral: Thigh adductors, lower abdominals, gluteus medius and minimus. 

Contralateral: Tensor fascia lata. 

 .331، صفحه 59، فصل 2019منبع: فرونترا 

 

کند. کر نمیماه قبل مراجعه کرده است. سابقه ترومای حاد را ذ 3ساله ورزشکار با درد زانو از  30آقای ـ 24

، آسیب MRIهای روزمره فرد را مختل کرده است. در شود و فعالیتتدریج حین ورزش بدتر میدرد به

های زیر موثر گزارش شده است؟ از تزریقیک کدام غضروف در سطح مفصلی پاتال گزارش شده است.

 (1400)فرونترا( )بورد 

 PRPب(  الف( دکستروز پرولوتراپی

 تراپید( ازون های مزانشیمی و کندروسیتیج( سلول

 پاسخ: ج 

 تراپی شامل تزریق ترکیبهای رژنرشنهای کندرال پتال، درماناند که در بیماران با آسیبنشان دادهمطالعات جدید 

Autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cells  وautologous chondrocytes  دارای

 خاصیت استئوکندروژنیک هستند و در این بیماران مفیداند.

 .364، صفحه 65، فصل 2019منبع: فرونترا 

 

مفصل  ای در حین بازی فوتبال دچارتروما به زانوی راست شده است و با درد و افیوژنساله 25آقای  ـ25

در زاویه  Lateral pivot shiftمراجعه کرده است. در آسپیراسیون، مایع مفصل خونی بوده و در تست 

 SLRگردد. در توانبخشی بیمار شروع تمرینات دررفتگی پالتوی خارجی تیبیا حس میدرجه نیمه 35

 (1400گردد؟ )فرونترا( )بورد از کدام فاز توصیه می

 ب( ریکاوری الف( حاد 

 د( بازگشت به ورزش ج( عملکردی 

 پاسخ: الف 

مطرح  ACL، برای بیمار پارگی lateral pivot shiftبا توجه به وجود افیوژن خونی در زانو و مثبت شدن تست 

احی وجود در توانبخشی فاز حاد پس از جر straight leg raisingفرونترا، تمرینات  63ـ2مطابق با جدول است. 

 .(Acute phase)دارد 

 .354، صفحه 63، فصل 2019منبع: فرونترا 
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اینه، ساله با سابقه سقوط از روی چهارپایه به روی زانوی راست مراجعه کرده است. در مع 25آقایی  ـ26

 4cبندی آسیب درجه مثبت است. در دسته quadriceps active testتورم و افیوژن داشته و تست 

 (1400)بورد  شود؟ )فرونترا(همراهی آسیب کدام عناصر با هم دیده می

 MCL, LCL ب( LCL, PCLالف( 

 ACL, Medial miniscusد(  PCL, ACLج( 

 :ج پاسخ 

سوپاین صورت به رود. در این تست، بیمارکار میبه PCLهای جهت ارزیابی آسیب quadriceps active testتست 

گیرد. بیمار سپس سعی رود و کف پا روی تخت قرار میدرجه به فلکشن می 90خوابد، زانو ها تا بر روی تخت می

 2بیش از میزان به anterior tibial translationکند زانو را به اکستانسیون ببرد. تست مثبت زمانی است که می

 متر ایجاد شود.میلی

ی های درجهسیبآهای صلیبی را ذکر کرده است، های آسیب رباطبندیفرونترا که درجه 76ـ1مطابق با جدول 

IVc  با پارگی همزمانACL  وPCL اند.همراه 

 .425صفحه  76ـ1و جدول  426، صفحه 76، فصل 2019منبع: فرونترا 
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ه ساله والیبالیست بعد از یک دوره مسابقات فشرده دچار درد در ناحیه قدامی زانو شد 25آقای  ـ27

عاینه ندارد. در م lockingو  givingشود. عالیمی از ها تشدید میاست که با نشستن و باال رفتن از پله

م است؟ ، بعد از بهبود درد کداoptimalتندرنس در لبه تحتانی پاتال دارد. در توانبخشی این بیمار ورزش 

 (1400)بورد  )فرونترا(

 concentrate strengthening exerciseالف( 

 eccentric strengthening exerciseب( 

 isometric exerciseج( 

 stretching exerciseد( 

 پاسخ: ب 

 (Jumper's knee)تالر های مکرر( و درد قدام زانو، برای بیمار تاندینوپاتی پبا توجه به والیبالیست بودن بیمار )پرش

ز اپس  eccentric strengthening exerciseهای مطرح است. نکته مهم در توانبخشی این بیماران، شروع ورزش

 .شودیم بر عضله و تاندون tensile loadکنترل درد است. این نوع تمرینات تقویتی باعث قرار گرفتن حداکثر 

 .411، صفحه 73، فصل 2019منبع: فرونترا 




