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بهترین اقدام تشخیصی برای تعیین علت آنمی در این بیمار کدام است؟
الف) Serum level of B12 & folate
ب) Hb electrophoresis
ج) Osmotic fragility test
د) Ham test

اسفروسیتوز ارثی ()HS
zتوارث :نحوه توارث اسفروسیتوز ارثی به صورت اتوزوم غالب (در بیماران
هتروزیگــوت) میباشــد ولــی بعضی از انواع شــدید بهشــکل اتــوزوم مغلوب (در
بیماران هموزیگوت) به ارث میرسند.
zفیزیوپاتولوژی و اتیولوژی :اسفروســیتوز ارثی به دلیل اختالل در غشــاء
اســکلتی  RBCایجــاد میگــردد .اســپکترین پروتئیــن اصلــی ســازنده اســکلت
سلولی است .آنکیرین و پروتئین  Band 4.1و پروتئین  Band 4.2از اجزاء دیگر
اسکلت سلولی هستند.
نقص در پروتئین آنکیرین و ســپس اســپکترین موجب اسفروسیتوز
ارثی میشود.
zیافتههای بالینی
 -1عالیم اصلی اسفروسیتوز ارثی عبارتند از:

ُ
خون و انکولوژی
1-1آقــای  25ســاله بــا ضعــف و بیحالــی و خونریــزی از مخــاط دهــان و
هموپتیزی مراجعه کرده است .آزمایشات به شرح زیر است:
FDP = 20 , WBC = 2500 , Hb = 8gr/dl , Plt = 20000 , PT = 18 , PTT = 55

بیمار تحت نمونهبرداری مغز اســـــتخوان و با تشخیص  AMLتحت درمان
قرار میگیرد .محتملترین سیتوژنتیک در این بیمار کدام است؟
(پرانترنی _ اسفند )99
الف) Del 5q

ب) (t )15,17

ج) (Inv )16

د) (t )8,21

(گایدالین خون و انکولوژی _ صفحه  93و  95و )100
الف ب

ج

د

2-2خانــم  30ســاله با ضعــف ،بیحالــی و اســکلرا ایکتریک مراجعــه نموده
است .سابقه سنگ کیسه صفرا در خانواده دارد؛ در معاینه ،اسپلنومگالی
دارد .آزمایشات به شرح زیر است:
WBC = 4500 , Hb = 10gr/dl, MCV = 96 , MCHC = 36 , Plt = 160000
LDH = 1500 , Direct & indirect coombs = negative, Retic = 6%

الف) زردی
ب) اسپلنومگالی
ً
ج) غالبا سنگهای صفراوی
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لوســمی پرومیلوســیتیک حاد :ترانسلوکاســیون ()15;17 tموجــب ژن
اتصالی  PML-RARAمیشــود ،این ترانسلوکاسیون کارا کتریستیک لوسمی
پرومیلوســیتیک حــاد ( )APLمیباشــد؛ لــذا لوســمی پرومیلوســیتیک حــاد
( )APLدو ویژگی ژنتیکی کارا کتریستیک دارد که عبارتند از:
 -1ترانسلوکاسیون 15;17
 -2ژن اتصالی PML-RARA
zعالئم بالینی :مبتالیان به نوع  APLاغلب با خونریزیهای خفیف ناشــی
از  DICتظاهر مییابند؛ اما ممکن اســت خونریزیهای شــدید گوارشی ،داخل
ریوی و داخل جمجمه نیز رخ دهند.
 DICبــا ( t )15;17مرتبــط اســت ،بــه همیــن دلیــل اســت کــه در
!
لوســمی پرومیلوســیتیک حاد شایعتر اســت؛ یافتههایی که در  Caseمورد نظر
به نفع  DICهستند ،عبارتند از:
 -1خونریزی از مخاط دهان
 -2در ،DIC  PTو  PTTهر دو طوالنی میشوند
وجود  DICدر بیمار مبتال به لوســمی ،همواره به نفع لوســمی
پرومیلوسیتیک حاد ( )APLاست ( %100امتحانی).
در گذشته به لوسمی پرومیلوسیتیک حاد AML ،نوع  M3گفته
!
میشد.
zدرمان :درمان لوســمی پرومیلوســیتیک حاد به کمک ترتینوئین خورا کی
( )ATRAبه همراه تریا کسید آرسنیک ( )ATOمیباشد.

 -2در صــورت وجــود ســنگ صفــراوی در یــک بیمــار جــوان بایــد مطالعــات
تشخیصی برای اسفروسیتوز ارثی انجام شود.
zتشخیص
 -1آنمــی نرموســیتیک بــا مورفولــوژی ویــژه (وجــود اسفروســیت در الم خــون
محیطی)
 -2باال رفتن ( MCHCبیشتر از )34

 -3تست تشخیصی اصلی اسفروسیتوز ارثی ،تست  Osmotic fragilityاست.
تنها بیماریی که موجب افزایش ( MCHCبیشــتر از
 )34میشود ،اسفروسیتوز ارثی است (مثل  Caseمورد نظر سئوال).
zدرمــان اسفروســیتوز :هیچ درمانی بــرای عامل اتیولوژیک اسفروســیتوز
ارثــی وجــود نــدارد .با این وجود اســپلنکتومی درمــان اولیه اسفروســیتوز ارثی
است .موارد زیر باید در هنگام انجام اسپلنکتومی رعایت شود (بسیار مهم):
 -1در موارد خفیف ،اسپلنکتومی انجام ندهید.
 -2در موارد متوسط ،اسپلنکتومی را تا بلوغ به تأخیر بیاندازید.
 -3در موارد شدید ،اسپلنکتومی را تا  4_6سالگی به تأخیر بیاندازد.
-4در صــورت امــکان ،نتایــج اســپلنکتومی در بســتگان بیمــار مبتــا بــه
اسفروسیتوز بررسی شود.
 -5وا کسیناســیون ضــد پنوموکــوک قبــل از اســپلنکتومی ضــروری اســت ،در
حالی که در مورد پروفیال کســی با پنیســیلین پس از اسپلنکتومی اختالف نظر
وجود دارد.
 -6نبایــد کلهسیســتکتومی همــراه بــا اســپلنکتومی بهصــورت اتوماتیــک
انجــام شــود؛ بلکــه در صــورت وجــود اندیکاســیون بالینــی ،کلهسیســتکتومی
(گایدالین خون و انکولوژی _ صفحه  25و )26
الپاراسکوپیک صورت میگیرد.
الف ب

ج

د

یلخاد

داخلی

(پرانترنی _ اسفند )99

روژام سورد
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3-3آقای  60ساله با ضعف و بیحالی و با آزمایشات زیر مراجعه کرده است:
Hb = 8g/dl , MCV = 78 , Serum iron = 20, TIBC = 370, Ferritin = 15

کدامیک از اقدامات زیر برای تشـــــخیص علت آنم ـ ــی در این بیمار توصیه
(پرانترنی _ اسفند )99
میشود؟
الف) نمونهبرداری مغز استخوان
ج) آزمایش خون مخفی در مدفوع

ب) آندوسکوپی و کولونوسکوپی
د) سونوگرافی کامل شکم و لگن

 -1بــه عنــوان یــک قانــون کلی ،ایجــاد فقر آهن در یک شــخص بالــغ مذکر به
معنی خونریزی گوارشــی اســت تا خالف آن ثابت گردد .لذا در  Caseمورد نظر
سئوال باید جهت بررسی خونریزی گوارشی اقدامات زیر صورت پذیرد:
الف) کولونوسکوپی کامل
ب) آندوسکوپی دستگاه گوارشی فوقانی
 -2در هــر بیمار میانســال به بــاال (به ویژه آقایان) در صــورت وجود آنمی فقر
آهن ،باید کولونوسکوپی انجام شود.
 -3فریتین سرم کمتر از  15 µg/Lهمواره نشاندهنده فقدان ذخایر آهن بدن
است.
 -4در آنمی فقر آهن ،فریتین کمتر از  15و  TIBCبیشتر از  360است.
(گایدالین خون و انکولوژی_ صفحه 12و )13
الف ب

ج

د

الف) پردنیزون  1 mg/kgخورا کی روزانه
ب) تزریق گلبول قرمز مترا کم
ج) تزریق ریتوکسیماب
د) سیکلوسپورین خورا کی

آنمی همولیتیک اتوایمیون ()AIHA
zتظاهــرات بالینی :آغــاز  AIHAشــدید و نا گهانــی اســت .تریــاد AIHA
عبارتند از:
 -1افت هموگلوبین تا  4 g/dLدر عرض چند روز
 -2ایجاد زردی به علت تخریب شدید RBCها
 -3اسپلنومگالی

وقتــی بخشــی از همولیــز داخــل عروقــی باشــد ،عالمــت اصلــی
هموگلوبینوری است.
در الم خون محیطی این بیماران میکرواسفروسیت
و پلیکرومازی مشاهده میگردد.
zتظاهرات هماتولوژیک :تظاهر هماتولوژیک آنمیهمولیتیک اتوایمیون،
در بیشــتر مــوارد ،رتیکولوســیتوز اســت؛ در بعضــی از بیماران که به نوع شــدید
مبتال گردیدهاند.
در بعضــی از مــوارد  ،AIHAممکــن اســت در هنــگام تظاهــر و یــا در ادامــه،
ترومبوســیتوپنی اتوایمیون وجود داشته باشد که به آن سندرم  Evan’sگفته
میشــود .ایــن ویژگــی حا کــی از ابتــا به بیمــاری شــدید میباشــد؛ همچنین
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4-4خانم  60ساله با بیحالی شدید به اورژانس مراجعه میکند .در معاینه،
ایکتر دارد و طحال  3سانتیمتر زیر لبه دندهای لمس میشود .هموگلوبین
 3 g/dLو رتیکولوســیت  %20گــزارش میشــود LDH = 4800 U/L .و تســت
 Coombsمثبت است .تمام اقدامات درمانی زیر به عنوان خط ّاول صحیح
(پرانترنی _ اسفند )99
است ،بجز :

ســندرم  Evan'sیکی از تظاهرات بیماری نقص ایمنی متغیر شــایع ( )CVIDدر
کودکان مبتال به نقص ایمنی میباشد.
 zتشــخیص :آزمون تشــخیصی  ،AIHAتســت آنتیگلبولین مستقیم است
کــه کومبــس نامیده میشــود .مثبت بودن تســت کومبس تشــخیص را قطعی
میکند (مثل  Caseمورد نظر سئوال).
 AIHAzبــا آنتیبــادی گرم :این نوع شــایعتر بــوده و اتوآنتیبادی در دمای
 37درجــه دارای عملکــرد اســت .این نــوع بر روی بیشــتر گلبولهــای قرمز اثر
ً
میکند ولی معموال ویژه ( Rhesusگاهی  )anti-eمیباشد.
 AIHA -1بــا آنتــی گــرم ممکــن اســت ایدیوپاتیــک باشــد یــا بخشــی از یک
بیمــاری اتوایمیــون سیســتمیک مثــل لوپــوس باشــد .گاهــی اولیــن تظاهــر
لوپوس ،آنمیهمولیتیک اتوایمیون است.
 AIHA -2میتواند در اختالالت تنظیم ایمنی مثل موارد زیر رخ دهد:
الف)  CLLدرمان شده یا نشده
ب) بعد از پیوند مغز استخوان ()BMT
ج) پس از سرکوب ایمنی متعاقب پیوند عضو
 AIHA -3بــا آنتیبــادی گــرم میتواند عارضــه جانبی داروهــای مهارکننده
 Immune check pointمثل  Nivolumabباشد.
zدرمان :مراحل درمان آنمیهمولیتیک با آنتیبادی گرم به قرار زیر است:
1m
 -1کورتیکواســتروئیدها خط ّاول درمان میباشــند .پردنیزون با دوز  g/kg
در روز در  %50از موارد سبب بهبودی سریع میشود (گزینه الف).
 -2ریتوکســیماب ( ،)Anti CD20در گذشــته خــط ّ
دوم درمــان بــود؛ امــا
ممکن اســت دوز کم ریتوکســیماب ( 100 mgدر هفته × )4به همراه پردنیزون به
خــط ّاول درمان تبدیل گردند .این ترکیب میزان عود را کاهش میدهد ،چرا
که عود در  AIHAشایع است (گزینه ج).
 -3اســپلنکتومی موجــب بهبودی بیماری نمیشــود ولی با حــذف جایگاه
اصلــی همولیــز ،ســبب بهبــود آنمــی و کاهــش نیــاز بــه ســایر درمانهــا از جمله
پردنیزون میشــود .اسپلنکتومی در موارد عودکننده و مقاوم به درمان دارویی
در نظر گرفته میشود.
 -4آزاتیوپریــن ،سیکلوفســفامید ،سیکلوســپورین و ایمنوگلوبولیــن  IVاز
هنگامــی که ریتوکســیماب وارد درمان شــده اســت ،تبدیل بــه داروهای خط
ّ
دوم و ّ
سوم گردیدهاند.
 -5در مــوارد شــدید و مقــاوم به درمان ،پیوند ســلولهای بنیــادی از خود یا
(گایدالین خون و انکولوژی _ صفحه  31و )32
دیگران ،گاهی موفق بوده است.
 -6آنمی همولیتیک اتوایمیون حاد و شــدید یک اورژانس پزشــکی اســت.
درمان فوری شــامل تزریق گلبولهای قرمز اســت .اقدام صحیح این است که
خون ناسازگار تزریق کنیم (گزینه ب).
الف ب

ج

د

5-5خانــم  31ســالهای بهعلــت منوراژی شــدید دچار آنمی فقر آهن شــده
اســت .بــه مدت یک هفتــه تحت درمان با آهن خورا کی قرار گرفته اســت؛
ولــی بهعلــت درد شــکم و اســتفراغ قــادر بــه ادامــه مصــرف آهــن خورا کی
نیســت .وزن بیمــار برابــر بــا  50کیلوگــرم و هموگلوبیــن برابــر بــا 8 gr/dl
(پرانترنی _ اسفند )99
میباشد .میزان آهن مورد نیاز تزریقی کدام است؟
الف)  700میلیگرم
ج)  1100میلیگرم

ب)  900میلیگرم
د)  1300میلیگرم

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی دکتر احمدی

اریتروپویتین ممکن است موجب تشدید اسپلنومگالی شود و ا گر
!
ســطح ســرمی اریتروپویتین بیشتر از  125 mu/Lباشــد ،مؤثر نمیباشد .مثل
 Caseمورد نظر سئوال که  250است.
میلوفیبــروز ّاولیــه از فصــل  99کتــاب هاریســون 2018
طراحــی گردیده اســت کــه جزء مباحث انتخابــی برای آزمونهــای پرانترنی و
دستیاری نیست .این سئوال توسط وزارتخانه حذف شده.

(گایدالین خون و انکولوژی _ صفحه )15
الف ب

ج

د

الف ب

6-6آقای  65ســاله با ســابقه نارســایی قلبی ،اســپلنومگالی ماســیو و آنمی
شــدید تحــت بیوپســی و آسپیراســیون مغــز اســتخوان قــرار گرفــت .نتیجــه
بیوپســی منطبــق بــر میلوفیبــروز ّاولیــه اســت .جهــت درمان آنمی ایشــان
ســطح اریتروپویتیــن اندازهگیــری شــد کــه  250 mU/Lبــود .جهــت درمان
(پرانترنی _ اسفند )99
آنمی کدام گزینه مناسبتر است؟
الف) گلوکوکورتیکوئید و تالیدومید
ج) ویتامین  B12و اسید فولیک

7-7خانــم  30ســالهای بهعلــت شکســتگی اســتخوان فمور تحــت جراحی
و ســپس درمــان پیشــگیری از ترومبوز بــا هپارین زیر جلدی قــرار میگیرد.
 7روز پــس از شــروع هپارین ،پال کت بیمــار از  200000به  70000افت میکند
ولــی ســایر ردههــای خونــی وی طبیعــی اســت و اختــال انعقــادی نــدارد.
کدامیک از اقدامات زیر در این مرحله مناسب است؟ (پرانترنی _ اسفند )99

ب) تزریق زیرجلدی اریتروپویتین
د) کپسول دانازول و قرص آهن

الف) قطع هپارین و شروع انوکساپارین
ب) قطع هپارین و شروع وارفارین
ج) قطع هپارین و شروع آرگاتروبان
د) قطع هپارین و تزریق پال کت
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 میلوفیبروز ّاولیه
zاتیولوژی :یــک اختــال ســلول بنیــادی خونســاز بــوده کــه بهعلــت
موتاســیون در ،JAK2  MPLیا  CALRایجاد میشــود .موتاسیون  JAK2در
 %50بیماران وجود دارد.
zپاتولوژی :میلوفیبروز  3ویژگی پاتولوژیک زیر را دارد:
 -1فیبروز مغز استخوان
 -2خونسازی خارج مغز استخوان
 -3اسپلنومگالی
ً
ّ
zاپیدمیولوژی :میلوفیبروز اولیه معموال مردان را دهه ششم زندگی یا پس
از آن مبتال مینماید.
ّ
zتظاهرات بالینی :میلوفیبروز اولیه هیچ عالمت اختصاصی نداشته و ا کثر
ً
بیمــاران بیعالمــت بــوده و معموال براســاس اســپلنومگالی و  CBCغیرطبیعی
در یک آزمایش تصادفی تشــخیص داده میشــود؛ با این وجود تعریق شــبانه،
خستگی و کاهش وزن تظاهرات شایع ّاولیه هستند.
اســپلنومگالی ،مقاومتریــن و آزاردهندهتریــن عالمــت میلوفیبــروز
ّاولیه است.
zالم خــون محیطــی :در الم خــون محیطــی میلوفیبــروز ّاولیــه مــوارد زیــر
گزارش میگردند:
 -1گلبولهای قرمز قطره اشکی ()Tear drop cell
 -2گلبولهای قرمز هستهدار
 -3میلوسیت ،پرومیلوسیت و میلوبالست
zآسپیراسیون مغز استخوان :بهعلت افزایش رتیکولین در مغز استخوان،
آسپیراســیون مغز اســتخوان امکانپذیر نیســت؛ اما در بیوپسی مغز استخوان،
یــک مغز اســتخوان ُپرســلول همــراه با هیپرالزی هر ســه رده ،به ویــژه افزایش
تعداد مگا کاریوسیتها با هستههای دیسپالستیک و بزرگ دیده میشود.
zدرمان :هیــچ درمــان اختصاصــی بــرای میلوفیبــروز وجــود نــدارد.
کورتیکواســتروئید میتواند آنمی و عالئم سرشــتی مثل تب ،لرز ،تعریق شبانه،
بیاشــتهایی و کاهــش وزن را بهتــر کنــد .دوز کــم کورتیکواســتروئید به همراه
تالیدومید هم مؤثر است (نکته اصلی سئوال).

ج

د

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین ()HIT
zاهمیت :ترومبوســیتوپنی ناشــی از هپارین با ســایر انواع ترومبوسیتوپنی
دارویی یک فرق اساســی دارد؛ آن فرق این اســت که در این بیماران علیرغم
وجود ترومبوسیتوپنی ،شانس وقوع عوارض ترومبوتیک افزایش مییابد.
ترومبــوز هــم در وریدهــا و هم در شــریانها ممکن اســت رخ دهد
ولی ترومبوزهای وریدی شایعتر بوده که موجب  DVTو آمبولی ریه میگردند.
ً
zاتیولوژی :تقریبــا در  ⁒25از بیمارانــی کــه در معــرض هپاریــن شکســته
نشــده ( )UFHقرار میگیرند ،آنتیبادیهایی علیــه کمپلکس هپارین و فا کتور
 4پال کتی ( PF4) به وجود میآید (با االیزا قابل تشخیص هستند).
zتعداد پالکت :در ترومبوســیتوپنی ناشــی از هپارین ،تعداد پال کتها بین
 50000تا  100000میباشد.
zریســک فاکتورهــا :دو ریســک فا کتــور اصلــی ترومبوســیتوپنی ناشــی از
هپارین عبارتند از:
 -1جراحی (به ویژه جراحی بایپس قلبی _ ریوی و جراحیهای ارتوپدی)
 -2هپارین شکسته نشده ()UFH
ً
zتشخیص :تشــخیص ایــن عارضــه اساســا بالینــی اســت ولــی میتــوان از
تستهای زیر کمک گرفت:
 -1تست شناسایی آنتیبادی ضد فا کتور  4پال کتی ( )PF4به روش الیزا .این
تست برای تشخیص حساس بوده ولی اختصاصی نیست.
 -2تست Serotonin release

zدرمان :در برخورد با ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین ،باید هپارین قطع
شــود و بــه جای آن یــک مهارکننــده مســتقیم ترومبیــن ( )DTIمثــل آرگاتروبان

یــا بیوالیرودیــن تجویــز شــود .در صــورت وجــود نارســایی کلیــه بهتــر اســت
بیوالیرودین به کار نرود و از آرگاتروبان استفاده شود.
(گایدالین خون و انکولوژی _ صفحه )138
الف ب

ج

د

یلخاد

مقدار آهن مورد نیاز برای هر فرد از رابطه زیر بدست میآید:
 1000یا ( + 500هموگلوبین بیمار _  × )15وزن بدن (2/3 × )Kg
لذا در  Caseمورد نظر خواهیم داشت:
 1805یا  1000 = 1305یا 2/3×50 )15-8( + 500

5

روژام سورد

6
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روماتولوژی
8-8خانــم  50ســاله با شــکایت ضعف در بلند شــدن از زمیــن همراه با راش
بر روی صورت و دســتها از  3ماه قبل مراجعه کرده اســت .در آزمایشات
(IU )> 1954000=  CPKمیباشد .تمامی موارد زیر توصیه میشود ،بجز:
(پرانترنی _ اسفند )99
الف) چک anti - CCP

ج) شروع پردنیزولون

ب) ماموگرافی
د) الکترومیوگرافی

الف) راش هلیوتروپ

ب) راشهــای ما کولوپاپولــر بــه شــکل  Vدر اطــراف گــردن کــه بــه آن
 Shawl Signگفته میشود.
ج) راش پاپولر اریتماتو بر روی سطوح ا کستانسور دستها یا انگشتان
که به آن ندولهای گوترون اطالق میگردد.
د) پوســت کف دســت و پشت دست خشک و ترک خورده میشود که
به آن دست مکانیکها گفته میشود.
zپلیمیوزیت :تشخیص پلیمیوزیت برخالف درماتومیوزیت با  Rule outسایر
بیماریهــا صورت میگیرد .پلیمیوزیت ،عالئم پوســتی ندارد و در بالغین رخ
میدهد .درد عضالنی (میالژی) در پلیمیوزیت شایع است.
zتظاهرات بالینی مشترک
 -1هر دو بیماری میتوانند با درگیری تنفسی ،اختالل بلع و یا کاردیومیوپاتی
همراه باشند.
 -2هــر دو بیمــاری ممکــن اســت بــا یــک بدخیمــی زمینــهای همراه باشــند؛
ا گرچــه بدخیمــی در درماتومیوزیت شــایعتر اســت؛ به همین دلیــل غربالگری
بدخیمی به ویژه در سنین باالی  40توصیه میگردد (گزینه ب).
zتشخیص :تشــخیص براســاس شــر ححال ،یافتههای معاینــه ،تغییرات
تحریکپذیری در الکترومیوگرافی (پتانســیلهای فیبریالســیون و امواج Shap
مثبت) و بیوپسی عضالنی داده میشود (گزینه د).
هر دو بیماری میتوانند در همراهی با اتوآنتیبادیها (مثل  )ANAباشند.
مفیدتریــن اتوآنتیبــادی anti-Jo-1 ،اســت که به صورت شــایع در بیماران با
درگیری ریوی دیده میشود ( %100امتحانی).
ّ
zدرمان :در هر دو بیماری درماتومیوزیت و پلیمیوزیت ،خط اول درمان،

تظاهرات بالین ـ ــی درماتومیوزیت .ش ـ ــکل  :Aراش هلیوت ـ ــروپ ر پلکها ،راشهای
ماکولوپاپولر ( )Shawl Signدر گردن ،شکل  :Bندو لهای گوترون بر روی انگشتان

پردنیزون است (گزینه ج) .داروهای سرکوبکننده ایمنی غیراستروئیدی مثل
ً
متوتروکســات و آزاتیوپرین غالبا بــرای بیمارانی که نیاز به درمان طوالنیمدت
دارند ،جهت کاهش دوز پردنیزون یا قطع کامل آن به کار برده میشــوند .در
بیمارانی که به درمانهای رایج پاسخ نمیدهند ،ایمنوگلوبولین داخل وریدی
( )IVIGیا ریتوکسیماب ممکن است مؤثر باشند.
zپیشآگهی :ا کثــر بیمــاران بــه درمانهــای ســرکوبکننده ایمنــی پاســخ
(گایدالین روماتولوژی_ صفحه  21و )22
میدهند.
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درماتومیوزیت/پلیمیوزیت
zتعریف :درماتومیوزیت/پلیمیوزیت بیماریهای ایدیوپاتیک و ا کتسابی
عضالنی هستند که با موارد زیر مشخص میگردند:
 -1التهاب و ضعف قرینه عضالت پروگزیمال
 -2افزایش کراتین کیناز ( )CKسرم
 -3تحریکپذیری در الکترومیوگرافی
تظاهرات بالینی
zدرماتومیوزیت :درماتومیوزیــت دارای دو نــوع شــروع ســنی اســت یکــی در
دوران کودکــی و دیگری در دوران بزرگســالی .تظاهرات بالینــی درماتومیوزیت به
قرار زیر میباشند:
 -1ممکن است شروع بیماری حاد یا آرام و پیشرونده باشد.
 -2ضعف قرینه و بدون درد عضالت پروگزیمال
 -3عالئم پوستی کارا کتریستیک در درماتومیوزیت عبارتند از:

الف ب

ج

د

9-9خانــم  30ســالهای بــا ســابقه  5ســاله ابتــا بــه لوپوس قصــد حاملگی
دارد؛ کدامیک از اتوآنتیبادیهای زیر الزم است بررسی شود؟
(پرانترنی _ اسفند )99
الف) ANA

ب) anti - Centromer

ج) anti - Smith

د) anti - SSA

لوپــوس نوزادی :لوپــوس نــوزادی بیمــاری نــادری اســت کــه در آن
آنتیبادیهــای مــادری  SSA/Roو  SSB/Laاز جفــت عبــور کــرده و به جنین
آســیب میزنند .مادرانی که دارای این آنتیبادیها هســتند ریســکی معادل
 %2برای داشتن فرزندی با بلوک قلبی مادرزادی ( )CHBدارند (نکته سئوال).
zعالئــم بالینی نوزادی :تظاهرات شــایعتر لوپوس نــوزادی عبارتند از :راش
پوســتی ،ســیتوپنی و هپاتواســپلنومگالی کــه همه آنهــا در عرض  6-8مــاه بعد از
تولــد بهبــود مییابنــد (بعــد از آنکــه اتوآنتیبادیهــای مــادری از جریــان خون
ً
شیرخوار حذف شدند) .مجددا یادآوری میشود که مهمترین تظاهر لوپوس
نوزادی ،بلوک قلبی مادرزادی است.
ً
مــادران نــوزادان مبتــا بــه لوپــوس نــوزادی لزومــا دچــار لوپــوس
نیستند.
zدرمان :درمان با یک کورتیکواســتروئید فلورینــه (دگزامتازون یا بتامتازون)
میتواند ســودمند باشــد؛ با این حــال ،تعداد زیادی از اطفــال مبتال به CHB
زنده نمیمانند ( )%30و یا دچار موربیدیتی میشوند که در بیش از  %60موارد
نیاز به  Pacemakerدارند.

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی دکتر احمدی
zغربالگری :این مادران به وسیله بررسی تون قلب جنین و ا کوکاردیوگرافی

عالئم مشترک مطرح کننده اسپوندیلوآرتریتها
yyدرد التهابی ستون فقرات (به دلیل ساکروایلئیت و اسپوندیلیت)
yyاولیگوآرتریت غیرقرینه به ویژه در اندام تحتانی
yyیووئیت قدامی
yyانتزیت (التهاب محل اتصال تاندونها)
yyداکتیلیت (انگشتان سوسیسی)
yyپوست پسوریازیسی یا تغییرات ناخن
yyبیمار یهای التهابی روده (کولیت اولسرو و کرون)
yyسابقه خانوادگی مثبت
yyسابقه عفونت گوارشی یا ادراری _ تناسلی

مانیتورینــگ پرهناتــال آنتیبادیهــای آنتــی  SSA/Roو  SSB/Laو

آنتیفسفولیپید و مشاوره مامایی پیش از حاملگی ضروری است ( %100امتحانی).
زنان مبتال به لوپوس باید  6ماه قبل از برنامهریزی جهت بارداری از
(گایدالین روماتولوژی _ صفحه )105
نظر بالینی تحت کنترل باشند.
الف ب

ج

د

1010مــرد  25ســالهای بــا کمــردرد از  2ســال قبل مراجعــه کرده اســت .درد
شــبها بیمــار را از خــواب بیــدار میکنــد  .درد بــا فعالیــت ،کاهــش یافته و
با اســتراحت ،زیاد میشــود .از درد صبحگاهی پاشــنهها نیز شــا کی است.
کدامیــک از روشهــای تشــخیصی زیــر بــرای رســیدن به تشــخیص در وی
(پرانترنی _ اسفند )99
مناسب نیست؟
الف) بررسی HLA - B27
ج) اندازهگیری ESR

 -1داروهای  NSAIDدر تسکین قابل توجه درد مهرهها و خشکی آنها مؤثر
هستند .داروهای  NSAIDخط ّاول درمان هستند ( %100امتحانی).
 -2تزریــق گلوکوکورتیکوئیــد بــه داخــل مفصل ســا کروایلیا ک یا ســایر مفاصل

درگیر باعث تسکین موقتی میشود.
 -3داروهــای ســرکوبکننده ایمنــی در درمــان تظاهــرات محــوری ()Axial
نقشــی ندارند .متوترکســات و سولفاســاالزین در درمان آرتریت محیطی به کار
برده میشوند.
 -4درمان با داروهای ضد TNF-α ( Infliximab Etanercept ،)Adalimumab ،
در حال تبدیل شدن به درمان انتخابی در موارد اسپوندیلویلیت آنکلیوزان مقاوم
بــه  NSAIDو درمــان فیزیکی اســت .داروهای ضد  TNF-αدرد را به شــدت کاهش
میدهند ،فانکشن را بهبود میبخشند ،کیفیت زندگی را باال میبرند و جلوی پیشرفت

ب)  MRIفقرات کمری
د)  MRIسا کروایلیا ک

 -3ســا کروایلئیت ،اســپوندیلیت ،انتزیت ،دا کتیلیت ،اولیگوآرتریت و یووئیت

از عالئم و نشانههای اصلی اسپوندیلوآرتریتها میباشند.
 -4مهمترین بیماری این گروه اسپوندیلیت آنکیلوزان است.
 -5کمــردردی کــه بــا اســتراحت ،بدتــر و بــا فعالیــت ،بهتــر شــود بــه نفــع
اسپوندیلیت آنکیلوزان است (مثل  Caseمورد نظر سئوال).
zتشخیص :تشــخیص اســپوندیلوآرتریتها بالینــی بــوده کــه بــه کمــک
شــر ححال ،معاینــه فیزیکــی ،آزمایشــات و تصویربــرداری عضالنــی _ اســکلتی
صورت میگیرد .مشــاهده ســا کروایلئیت در رادیوگرافــی CT-Scan ،و  MRIبه
تشخیص کمک میکند (نکته اصلی سئوال).
اولین نشــانه رادیوگرافیک در بیماری ستون فقرات ،سا کروایلئیت
میباشد.
zدرمان :تا کنــون درمــان عالجبخشــی شــناخته نشــده اســت .آمــوزش به
بیمــار ضــروری اســت و امکان مشــخص شــدن عالئــم اولیــه در افــراد فامیل را
فراهــم میآورد .درمان فیزیکی (فیزیوتراپی) باعث کاهش دفورمیتی و افزایش
فانکشــن میشــود .جراحی ارتوپدی انتخابی برای اصــاح دفورمیتی و بیثباتی
مهرهها بسیار مؤثر میباشد.
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اسپوندیلوآرتریتها
zتظاهــرات بالینی مشترک :اســپوندیلوآرتریتها همپوشــانی بالینی قابل
مالحظــهای دارنــد .ویژگــی بالینی اصلی مشــترک کــه در همه ایــن اختالالت
شــایع اســت ،شامل درد التهابی ســتون فقرات و اولیگوآرتریت غیرقرینه به ویژه
در اندام تحتانی میباشد .درد التهابی ستون فقرات باید در افرادی که دارای
دو مشخصه زیر هستند ،مورد شک قرار گیرد:
 -1بیمــاران جوانــی (جوانتر از  40ســال) که یک کمردرد یا باســن درد مزمن با
شروع تدریجی دارند.
 -2درد آنهــا بــا  Morning Stiffnessطوالنیمــدت همــراه اســت و بــا ورزش
بهتر میشود.

بیماری و آسیب ساختمانی را گرفته یا کند میسازند.

یک برنامه ورزشی و  NSAIDخط ّاول درمان اسپوندیلوآرتریتها
هســتند .ا گــر  NSAIDمؤثــر نباشــد از داروهــای  Anti-TNFاســتفاده میگردد
( %100امتحانی).
گلوکوکورتیکوئیدهــای سیســتمیک هیــچ ســودی در
مبتالیان به اسپوندیلوآرتریتها ندارند و باید از مصرف آنها اجتناب کرد.
به التهاب محل اتصال تاندونها ،انتزیت گفته میشــود .انتزیت
ممکن است در مکانهای مختلف از جمله زوائد خاری ،محل اتصال دندهها
به استرنوم ،برجستگیهای ایسکیال ،آپونوروز کف پایی و تاندونهای آشیل
ایجاد شود .انتزیت یکی از ویژگیهای اصلی اسپوندیلو آرتریتهاست.
ً
اســپوندیلوآرتریتها ،قویــا بــا  HLA-B27همراهــی دارند ،ا گر چه
!
منفی بودن آن این گروه از بیماریها را  Rule outنمیکند.
(گایدالین روماتولوژی_ صفحه  90تا )97
الف ب
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1111خانــم  60ســالهای بــا کمــردرد مکانیکــی از  2هفته قبــل مراجعه نموده
اســت .در صــورت وجــود کدامیک از یافتههای زیر بیمار نیاز به بررســی با
(پرانترنی _ اسفند )99
روشهای رادیوگرافیک دارد؟
الف) حساسیت مهره ّ
دوم در دق ستون فقرات
ب) خشکی صبحگاهی به مدت  10دقیقه
ج) ایجاد درد در فقرات کمری در  Straight Leg Risingبدون انتشار به اندام تحتانی
د) سابقه آرتریت روماتوئید در برادر وی

یلخاد

جنینی در هفته  16حاملگی غربالگری میشوند.

!

7
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 _2استراحت دادن به قسمت مبتال

ریسک فاکتورهای وجود یک علت ساختمانی مهم برای کمردرد حاد ( %100امتحانی)

 _3مصرف  NSAIDsیا تزریق موضعی گلوکوکورتیکوئید

 شرححال

(گایدالین روماتولوژی_ صفحه  69و )70

دردی که با استراحت یا در هنگام شب بدتر میشود
سابقه قبلی کانسر
سابقه عفونت مزمن (ریه ،مجاری ادراری ،پوست)
سابقه تروما
بیاختیاری
سن باالی  70سال
مصرف داروهای داخل وریدی ()IV
مصرف گلوکوکورتیکوئید
ً
سابقه یک نقص نورولوژیک سریعا پیشرونده

الف ب

1313خانــم  68ســاله  Caseآرتریــت روماتوئیــد از  15ســال قبــل کــه بــا
اســپلنومگالی و زخم ســاق پا در بخش بستری میباشد .کدامیک از موارد
زیر در همراهی عالئم ایشان ممکن است دیده شود؟ (پرانترنی _ اسفند )99
الف) لکوپنی
ج) حساسیت به نور

 معاینه

تب غیرقابل توجیه
کاهش وزن غیرقابل توجیه
تندرنس در دق ستون فقرات (نکته سئوال)
توده شکمی ،لگنی یا رکتال
روتاســـــیون داخل ـ ــی و خارجی پ ـ ــا در مفص ـ ــل هیپ (نش ـ ــانه پاتریک) یا نش ـ ــانه دق
پاشنه()Heel percussion sign
نشانه  SLRیا  SLRمعکوس
نقص نورولوژیک کانونی (فوکال) پیشرونده

(گایدالین روماتولوژ ى _ صفحه  28و )29
الف ب

ج

د

1212در مــورد تاندونیــت پنجــه غــازی ( )Anserine Bursitisتمــام مــوارد
(پرانترنی _ اسفند )99
صحیح است ،بجز:
الف) فشار با انگشت در قسمت قدامی خارجی زانو ،حدود  2تا  3بند انگشت زیر
خط مفصلی درد را بوجود میآورد.
ب) اســـــتراحت ،داروهـــــای ضدالتهابـــــی و در صـــــورت لـــــزوم تزریـــــق موضعـــــی
کورتیکواستروئید درمان آن است.
ج) درد مکانیکی بوده و بیشـــــتر هنگام باال و پائین رفتن از پله ظاهر میشـــــود و
همچنین موقع پا روی پا انداختن
د) بیماری از درد منطقه زانو شکایت دارد.

بورسیت آنسرین :بورسیت  Anserineبه التهاب بورس سارتوریوس که
بر روی قســمت داخلی تیبیا درســت زیر زانو و زیر تاندون  Conjointقرار گرفته
اســت اطالق میشــود (نکته اصلی ســئوال) .عالمت کارا کتریســتیک این نوع
بورسیت درد هنگام باال رفتن از پله است.
تندرنــس در محــل اتصــال تانــدون مشــترک ( )Conjointعضــات
سارتریوس ،گراسیلیس و سمیتاندینیوس وجود دارد.
درمان بورسیتها
 _1اجتناب از شرایطی که موجب تشدید آن میشوند.

ب) سردرد
د) هپاتومگالی

ســندرم فلتی :ســندرم فلتــی جــزء عــوارض نادر آرتریــت روماتوئیــد بوده
ً
و غالبــا بــا واســکولیت و زخم پا همراهی دارد.این ســندرم با موارد زیر مشــخص
میگردد:
 -1اسپلنومگالی
 -2لکوپنی (نوتروپنی)
(گایدالین روماتولوژ ى_ صفحه )81
 -3عفونتهای ریوی راجع ه
الف ب
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 -1مطالعــات روتیــن آزمایشــگاهی بــه نــدرت بــرای ارزیابــی اولیــه کمــردرد
حــاد (کمتــر از  3ماه) به کار برده میشــوند .ا گر ریســک فا کتورهای بیماریهای
زمینــهای کــه در جــدول باال آورده شــده اســت وجود داشــته باشــد ،مطالعات
آزمایشگاهی مانند ،CBC  ESRو  U/Aاندیکاسیون دارند.
 -2در فقدان ریســک فا کتورهای آورده شــده در جدول ،انجام تصویربرداری
روتین از مهرههای کمری در یک کمردرد حاد غیرمفید میباشد.

ج

د

ج

د

1414در بیمار مبتال به نقرس تمام موارد زیر اندیکاســیون شــروع درمان با
(پرانترنی _ اسفند )99
آلوپورینول میباشد ،بجز:
الف) چهار حمله نقرس در یک سال
ج) توفوس

ب) سنگ کلیه رکورنت
د) سابقه حمله قلبی

درمان در بین حمالت و نقرس مزمن
zهــدف از درمان :هــدف از درمــان مزمــن جلوگیــری از حمــات راجعــه و
بــه حداقــل رســاندن آســیب مفصلی بــا تخلیه رســوبات توفوســی موجــود در
مفصل و بافت نرم میباشــد .این امر با کاهش ســطح اســید اوریک به کمتر از
mg/dL  6ممکــن میشــود .غلظــت هــدف ،در مبتالیــان بــه نقــرس مزمــن
توفوسدار ،باید کمتر از mg/dL  5در نظر گرفته شود.
zاندیکاسیونهای درمان کاهنده اورات
اندیکاسیونهای استفاده از درمان کاهنده اورات عبارتند از ( %100امتحانی):
 -1تعداد  2بار یا بیشتر حمالت در طول سال (گزینه الف)
 -2سنگ کلیوی راجعه (گزینه ب)
 -3وجود توفوس یا آرتریت نقرسی مزمن (گزینه ج)
zداروهای اوریکواستاتیک (مهارکنندههای گزانتین اکسیداز)
 -1آلوپورینــول :آلوپورینــول داروی خــط ّاول درمــان کاهشدهنــده اورات
میباشــد .دوز شــروع آلوپورینــول  100 mgروزانــه اســت .بیشــترین کاربــرد
آلوپورینــول در مبتالیــان بــه نارســایی مزمــن کلیــه ،ســنگهای اســید اوریکی و
تولید بیش از حد اسید اوریک میباشد.
 -2فبوکسوستات :در صورت نرسیدن به اسید اوریک هدف علیرغم مصرف
آلوپورینول یا ایجاد عوارض جانبی ،میتوان از فبوکسوستات استفاده کرد.
ا گــر با درمان تکدارویی به اســید اوریک هدف نرســیدیم باید از
!
یــک داروی اوریکوزوریــک به همراه یک مهارکننده گزانتین ا کســیداز اســتفاده
نمود.
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zداروهای اوریکوزوریک :از پروبنسید میتوان به عنوان داروی خط اول در
بیماران با کاهش دفع اســید اوریک (کمتر از  600 mgدر ادرار  24ســاعته) استفاده
کرد .اما در بیماران با نارسایی کلیوی ( GFRکمتر از  )50مؤثر نمیباشد و در بیماران
با سنگ کلیه کنتراندیکه است ( %100امتحانی) .بیماران تحت درمان با پروبنسید
باید با نوشیدن حداقل  1/5لیتر آب در روز ،حجم ادرار باالیی داشته باشند.
zداروهای اوریکولیتیک
 -1پگلوتیــکاز (اوریــکاز نوترکیــب  )Pegylatedبه صــورت وریدی و هر  2هفته
یــک بــار تجویز میشــود و بــرای بیمــاران مقاوم بــه درمانهای رایــج کاهنده
اورات به کار برده میشود.
 -2راســبوریکاز یک اوریکاز نوترکیب دیگر اســت که برای جلوگیری از سندرم
لیزتومور استفاده میشود ،ولی هیچ نقشی در کنترل نقرس ندارد.
نهــای پروفیالکتیــک غیرکاهنده اورات :بــرای جلوگیری از حمالت
zدرما 
نقــرس وقتــی کــه داروهایی مثــل آلوپورینول شــروع کردیم بایــد از  NSAIDیا
کلشیسین  Low-doseبه صورت همزمان هم استفاده کنیم.

علل پلورال افیوژن (مربوط به سئوال )15
آسیت
سیروز
نارسایى احتقانى قلب
هیپوآلبومینمى
سوءتغذیه
سندرم نفروتیک
دیالیز صفاقى

آزبستوز
شیلوتوراکس
بیمار ىهاى کالژن واسکولر
عوارض جراحى شکم
سندرم درسلر (انفارکتوس میوکارد ،کاردیوتومى)
لوپوس دارویى
آمپیم
هموتوراکس
عفونت
اختالالت پاتولوژیک داخل شکم (آبسه)
بدخیمى (کانسر اولیه ریه ،لنفوم ،کانسر متابولیک)
لنف ادم
سندرم ( Meigsتومور خوشخیم تخمدان)
میکزدم
پانکراتیت
علل پاراپنومونیک (پنومونى ،آبسه ریه ،برونشکتازى)
آمبولى و انفارکتوس ریه
آرتریت روماتوئید (پلورزى)
پارگى مرى
آبسه زیر دیافراگم
لوپوس
تروما
اورمى
یورینوتوراکس
سایر علل

الف ب

د

ریه

ب) بدخیمی
د) پنومونی (افیوژن پاراپنومونیک)

الف) سل مایع پلور
ج) نارسایی قلب
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1515آقــای  70ســاله بهعلــت تنگینفــس و پلــورال افیــوژن تحت بررســی و
آنالیز مایع پلور قرار گرفته است که به شرح زیر است:
, Pro = 2.1 gr/dl : LDH = 200 IU/Lمایع پلور
: LDH = 480 IU/L , Pro = 6.5 gr/dlخون همزمان
(پرانترنی _ اسفند )99
علت پلورال افیوژن وی کدامیک میباشد؟

1616آقــای  23ســاله الغــر و بلنــد قــد بهعلــت درد نا گهانــی قفسهســینه و
تنگینفــس ،مراجعــه کــرده اســت .در معاینــه ریــه در دق ســمت راســت،
هیپررزرونانس اســت و کاهش صدا در ســمع دارد و تراشــه به سمت چپ
منحرف شده است .محتملترین تشخیص کدام است؟
(پرانترنی _ اسفند )99

افتراق پلورال افيوژن اگزودايى و ترانسودايى

 نسبت پروتئين مايع پلور به سرم
  LDHمايع پلور

ا گزودا

ترانسودا

بيشتر از 0/5

کمتر از 0/5

بيشتر از

 نسبت  LDHمايع پلور به سرم

کمتر از

Upper limit of normal

Upper limit of normal

بيشتر از 0/6

کمتر از 0/6

 -1در  Caseمورد نظر سئوال خواهیم داشت:
2/1 = 0/32
الف) نسبت پروتئین مایع پلور به سرم
6/5
200
ب) نسبت  LDHمایع پلور به سرم
480 = 0/41
 -2لذا  Caseمورد نظر سئوال دچار پلورال افیوژن ترانسودایی است.
 -3شــایعترین علــت پلــورال افیــوژن ترانســودایی ،نارســایی احتقانی قلب
است.
الف ب

ج

د

الف) پنوموتورا کس
ج) آمبولی ریه

ب) پلورال افیوژن
د) سکته قلبی

پنوموتورا کس
zتعریف :بــه تجمــع هوا در فضاى پلــور ،پنوموتورا کس گفته مىشــود .در
این حالت فشار پلور مثبت شده و بر روى ریه زیرین فشار وارد مىکند.
ً
zعالئــم بالینى :بیمــاران مبتــا به پنوموتورا کــس غالبا با شــروع حاد تنگى
نفس و درد پلورتیک قفسهسینه مراجعه مىکنند.
ههــاى معاینه عبارتند از :تا کــىکاردى ،کاهش صداهاى
zمعاینــه فیزیکی :یافت 
 Friction rub ،Tمربــوط بــه پلــور ،آمفیــزم
تنفســى ،کاهــش  actile fremitus
زیرجلدى ،هیپررزونانس و انحراف تراشه به سمت مخالف.
zتشخیص :تشــخیص از طریــق انجــام  CXRایســتاده (در انتهــاى بازدم)

داده مىشود .در  CXRموارد زیر دیده مىشوند:
 -1جداشدگى پلور ویسرال از پلور پاریتال
 -2مشاهده هوا در بین پلور ویسرال و دیواره قفسهسینه

یلخاد

ترانسودایی

ا گزودایی

(گایدالین روماتولوژی_ صفحه  132و )133
ج

9

روژام سورد

10

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی دکتر احمدی
یافتههای بالینی پنوموتوراکس (مربوط به سئوال )16

درد پلورتیک قفسهسینه
انحراف تراشه
هیپررزونانس
شروع نا گهانی
کاهش صداهای تنفسی به همراه تنگی نفس
فقدان یا کاهش فرمیتوس صوتی
کالپس در X-Ray

!

بــراى ارزیابى ســریع پنوموتورا کس ،مىتوان از ســونوگرافى پرتابل

استفاده نمود ( %100امتحانی).
پنوموتورا کــس خودبخودى :پنوموتورا کــس ممکــن اســت بــه صــورت
خودبخــودى يــا بــه علــت یــک بيمــارى زمينــهاى ريــه رخ دهــد .پنوموتورا کــس
ً
ً
خودبخــودى غالبــا در مــردان جوان الغــر و قدبلنــد و احتماال در اثر پاره شــدن
حبابهاى آپیکال ريه رخ مىدهد (نکته اصلی سئوال).
بيمارىهــاى زمينــهاى ريــه کــه مىتواننــد پنوموتورا کــس ايجــاد
نماينــد ،عبارتنــد از :آمفيــزم ،فيبــروز کيســتیک ،التهــاب گرانولوماتــوز ،پنومونــى
(گایدالین ریه_ صفحه )118
نکروزان ،فيبروز ريه و آبسههاى ريه .
الف ب

ج

د

الف) انتظار میرود  PaCO2باالتر از مقادیر طبیعی باشد.
ب) ترک سیگار بقای بیمار را بهبود میبخشد.
ج) انتظار میرود  PaO2پائینتر از مقادیر طبیعی باشد.
د) در این بیمار ارزیابی میزان AT1 αتوصیه میشود.
کاهش  FEV1به روی  PaO2و PCO2

اثرات
 -1تا وقتی  FEV1به حدود  %50مقدار پیشبینی شده نرسد PaO2 ،طبیعی
میماند و حتی در سطوح کمتر از  FEV1نیز حداقل در حال استراحتPO2 ،
میتواند طبیعی بماند.
 -2تا وقتی که  FEV1به کمتر از  %25مقدار پیشبینی شــده نرســدPaCO2 ،
افزایش نمییابد .حتی در این سطح نیز میتواند افزایش نیابد (نکته سئوال).
 -3هیپرتانســیون ریوی ناشــی از  COPDدر حدی که منجر به کورپولمونل
و نارســایی بطن راســت شــود در افرادی رخ میدهد که FEV1 :کمتر از  %25و
 PaO2کمتــر از  mmHg( 55هیپوکســمی) باشــد .بعضــی از بیمــاران مســتقل از
شدت  ،COPDدچار هیپرتانسیون ریوی شدید میگردند.
تســت  - α1آنتىتريپسين :تســت  - α1آنتىتريپســين ( )α1-ATبايــد
جهت کليه بيماران مبتال به  COPDيا آسم که دچار انسداد مزمن جريان هوا
مىباشند ،انجام گيرد.
 -1سنجش سطح سرمى  - α1آنتىتريپسين ،جهت آغاز بررسى بيماران بايد
انجام گيرد و در صورتى که سطح آن پايين باشد ،بايد جهت تشخيص قطعى
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1717آقــای  56ســاله با ســرفه و دفع خلــط مراجعه نموده اســت .همچنین از
تنگینفس حین راه رفتن شا کی است که از  3ماه قبل تشدید پیدا کرده است.
ســابقه کشــیدن ســیگار از حدود  30ســال قبــل را میدهــد ( )45 pack/yrدر
ارزیابی عملکرد ریوی  FEV1در حدود  %45پیشبینی و FEV1:FVC:0.56
(پرانترنی _ اسفند )99
میباشد .تمام موارد زیر صحیح است ،بجز :

کمبود  α1-ATنوع ( PIمهارکننده پروتئاز) تعيين شود.
 -2تشــخيص قطعى کمبود  α1-ATمســتلزم تعيين نوع  PIاست .در مورد
آللهــاى  PIشــايع ( )Z, S, Mمىتــوان از تعييــن ژنوتيــپ مولکولــى اســتفاده
نمود.
نکات مهم در COPD
 -1سه عالمت شايع  COPDسرفه ،خلط و تنگىنفس کوششى مىباشند.
 -2ســيگار یــک ریســک فا کتــور مهــم در مرگوميــر ناشــى از برونشــيت مزمن و
آمفيزم مىباشد .آلودگى هوا به عنوان یک ریسک فا کتور  ،COPDاهميت بسيار
کمترى نسبت به سيگار دارد.
 -3کمبــود شــديد  α1آنتىتريپســين ( )α1-ATیــک ریســک فا کتــور ژنتیکى
اثبات شده در  COPDمىباشد.
 -4یافتههای اسپیرومتری در  COPDعبارتند از:
الف) کاهش  FEV1و نسبت FEV1/FVC
ب) افزایش ،RV  TLCو FRC
 -5تــا وقتــى که  FEV1به حدود  %50نرســد PaO2 ،طبيعى باقى مىماند؛ تا
زمانى که  FEV1به کمتر از  %25نرسد PaCO2 ،افزايش پيدا نمىکند.
 -6تنهــا ســه اقدام درمانی زیر موجب افزایش بقــاء ( )Survivalدر مبتالیان
به  COPDمیشود:
الف) قطع سیگار
ب) ا کسیژن درمانی
ج) جراحی کاهش دهنده حجم ریه ( )LVRSدر برخی از بیماران انتخابی
(گایدالین ریه _ صفحه  68و )72
مبتال به آمفیزم
الف ب

ج

د

1818خانــم  25ســاله بــا ســابقه ابتال به آســم توســط همراهان با شــکایت
تشــدید تنگینفس و احســاس خفگی از حدود  40دقیقه قبل به اورژانس
بیمارســتان آورده شــده اســت .در معاینه ،بیمار هوشیار است .صداهای
ریــوی کاهــش یافتــه و ویــز خفیــف بازدمی به ســختی قابل ســمع اســت.
،HR=122/min ،RR=28/min  T=36.8°Cو  BP=110/88 mmHgدارد.
در آنالیز گازهای خون شریانی:
SpO2 = 91%, pH = 7.41, HCO3 = 24 mmol/L , PCO2 = 42 mmHg
(پرانترنی _ اسفند )99
تمام اقدامات زیر صحیح است ،بجز:
الـــــف) تجویـــــز آنتیکلینرژیـــــک استنشـــــاقی در صورت عدم پاســـــخ مناســـــب به
 - β2آ گونیست استنشاقی
ب) تجویز ا کسیژن با غلظت باال با ماسک
ج) تجویز  - β2آ گونیست استنشاقی کوتاه اثر
د) تجویز آرامبخش جهت کاهش دیسترس تنفسی

درمــان آســم حاد شــدید :مراحل درمان آســم حاد شــدید به قــرار زیر
است:
 -1ا کسیژن با غلظت باال به وسیله ماسک صورتى به بیمار داده مىشود تا
اشباع ا کسیژن به بیشتر از  %90برسد.
 -2تجویــز دوز بــاالى  - β2آ گونیســتهاى استنشــاقى بــه کمــک نبوالیزر یا
 ،Spacerاساس درمان مىباشد.

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی دکتر احمدی

الف ب

ج

د

1919خانم  76ساله با سرفه خلطدار ،تب ،خوابآلودگی و کاهش هوشیاری
از صبــح امــروز بــه اورژانس بیمارســتان مراجعه میکنــد .در معاینه ،کاهش
صدا در ســمع و افزایش ماتیته در دق قسمتهای تحتانی ریه راست دارد.
تــب بیمار  39درجه ســانتیگراد و تا کیپنــه دارد ( .)RR=26/minآزمایشــات
ّاولیه به شرح زیر است:
WBC = 12500 , Hb = 13 , Plt = 330000 , Na = 152 , K = 4.1 , BS = 230

در این بیمار
است؟

کدامیک از موارد زیر جزو عوامل خطر Early Deterioration

الف) هیپرناترمی
ج) اختالل هوشیاری

(پرانترنی _ اسفند )99

ب) لکوسیتوز
د) تب باال

انفیلتراسیون مولتىلوبار
هیپوکسمى شدید (اشباع خون شریانى کمتر از )%90
اسیدوز شدید ( pHکمتر از )7/30
کنفوزیون ذهنى (نکته سئوال)
تاکىپنه شدید (بیشتر از  30نفس در دقیقه)
هیپوآلبومینمى
نوتروپنى (گزینه ب)
ترومبوسیتوپنى
هیپوناترمى (گزینه الف)
هیپوگلیسمى
الف ب

ج

د

ُ
2020آقــای  52ســاله با اضافــه وزن بهعلت خر و ُپف بلند شــبانه و ســردرد
و خوابآلودگــی صبحگاهی و ســابقه فشــارخون باال مراجعه کرده اســت.
بهترین روش برای تشخیص بیماری وی کدام است؟ (پرانترنی _ اسفند )99
الف) پلیسومنوگرافی
ج) گرافی قفسهسینه

www.kaci.ir

(گایدالین ریه_ صفحه  57و )58

ریســـــک فاکتورهاى بدتر شـــــدن زودهنگام در پنومونى اکتســـــابى از جامعه
()CAP

ب) اسپیرومتری
د) ا کوکاردیوگرافی

 آپنه انسدادی خواب
 -1آپنه انسدادی خواب ( )OSAدر مردان شایعتر است.
 -2آپنــه انســدادی خواب شــایعترین علــت قابل شناســایی هیپرتانســیون
سیستمیک مىباشد.
 -3ریســک فا کتورهــای اصلــی ســندرم آپنــه انســدادی خــواب ،عبارتند از:
چاقــی ،قرصهــای آرامبخش و خــوابآور ،الکل ،بزرگی زبــان ،افزایش قطر گردن،
اروفارنکس باریک ،هیپوتیروئیدی ،آ کرومگالی و آمیلوئیدوز
 -4ســردردهای صبحگاهــی ،بیدار شــدنهای مکــرر از خــواب و خوابآلودگی
روزانهُ ،خ ُ
روپف شبانه و تنفس  Gaspingاز عالئم آپنه انسدادی خواب هستند

(مثل  Caseمورد نظر سئوال).
 -5آزمــون انتخابــی بــرای تشــخیص ســندرم آپنــه انســدادی خــواب،
پلیسومنوگرافی است (نکته اصلی سئوال).
 -6در آپنــه انســدادی خــواب ،عــوارض زیــر ایجــاد میگــردد :هیپرتانســیون
سیستمیک ،هیپرتانسیون ریوی ،آریتمیهای قلبی و حوادث عروق قلب و مغز،
 Strokeمغزی ،اختالل در خواب ،دیابت و سندرم متابولیک

zدرمان :درمان آپنه انسدادی خواب شامل رویکردهای رفتاری و مدیکال است:
 -1روشهای رفتاری
الــف) کاهــش وزن در بیمــاران چــاق (با تغییــر از  Life styleیــا جراحی)
موجب کاهش اندکس آپنه  -هیپوپنه میشود.
ب) اجتناب از مصرف داروهای سداتیو و الکل
CPAP -2

 -3درمانهــای جراحــی ماننــد جراحــی و برداشــتن لــوزه ،آدنوئیــد و
پولیپهایی که موجب انسداد میشوند مفید میباشد.

یلخاد

 -3در بیمــاران بــه شــدت بدحــال و در معــرض نارســایى تنفســى
قریبالوقوع ،از  - β2آ گونیست وریدى استفاده مىشود.
 -4ا گــر بــه  - β2آ گونیســتها ،پاســخ مناســبى داده نشــد مىتــوان یــک
آنتىکلینرژیک استنشاقى (ایپروترپیوم بروماید) به درمان اضافه کرد.
 -5در بیمــاران مقــاوم به درمــان استنشــاقى ،انفوزیون آهســته آمینوفیلین
ً
ممکــن اســت اثربخش باشــد ،ولى ا گــر بیمــار اخیرا تحــت درمان بــا تئوفیلین
خورا کى بوده است ،سنجش سطح خونى ضرورت دارد.
 -6افــزودن ســولفات منیزیــوم از طریــق  IVیــا بــه کمــک نبوالیــزر بــه β2
آ گونیستهاى استنشاقى مؤثر بوده و به خوبى تحمل مىشود ،اما به صورت
روتین پیشنهاد نمىگردد.
 -7لولهگــذارى پروفیال کتیک براى بیمارانى که در معرض نارســایى تنفســى
قریبالوقوع هستند (هنگامى که  PaCO2طبیعى یا باال رفته است) اندیکاسیون
دارد .در بیمــاران مبتــا بــه نارســایى تنفســى ،لولهگــذارى ()Intubation
و تسهیل تهویه (تهویه مکانیکى) الزامى است ( %100امتحانی).
 -8در صــورت عــدم پاســخ بــه برونکودیالتورهــاى رایج ،تجویز یــک داروى
بیهوشکننده مانند هالوتان مفید مىباشد.
 -9داروهاى ســداتیو (آرامبخش) نباید در این بیماران اســتفاده شــوند ،چرا
که موجب کاهش ونتیالسیون (تهویه) مىگردند (نکته اصلی سئوال).
 -10آنتىبیوتیکهــا نبایــد بــه صــورت روتین مورد اســتفاده قــرار گیرند ،مگر
اینکه نشانههایى از پنومونى وجود داشته باشد.
 _11یک دوره کورتیکواســتروئید خورا کــى (پردنیزون یا پردنیزولون  mg30-45
بــه مــدت  5-10روز) بــراى درمان حمالت تشــدید حاد آســم مورد اســتفاده قرار
مىگیرد؛ نیازى به کاهش تدریجى دوز دارو نمىباشد.
کورتیکواســتروئیدهای استنشاقی در درمان آسم حاد
شدید مؤثر نمیباشند ( %100امتحانی).
از آنجایــی کــه در  Caseمــورد نظر ســئوال  PCO2هم
افزایــش یافتــه اســت ،لولهگــذاری پروفیال کتیک اندیکاســیون دارد ،لــذا گزینه
"ب" هم مورد قبول قرار گرفت و این سئوال دو جوابه شد.
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