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بررسی تشریحی سواالت داخلی
برای آزمون  آماده شوید»99«

کـامران  احمـدی

56  خانم 60 ساله ای با سابقه آرتریت روماتوئيد از 10 
بوده و عالئم مفصلي  قبل تحت درمان كالسيك  سال 
عمده اي نداشته است. وي از دو روز قبل دچار آرتریت شدید 
زانوي راست شده و با كمك به اورژانس آورده شده است. در 
معاینه تورم، قرمزي و تندرنس و محدودیت شدید حركات اكتيو 
و پاسيو مفصل مبتال دارد. كدام اقدام مناسب تر است؟ )آزمون 

دستياری 95(
الف( افزایش دوز پردنيزولون خوراكي و ارجاع به پزشك معالج
ب( افزایش دوز ناپروكسن و تجویز متيل پردنيزولون عضالني 

و ترخيص
رنگ آميزي  و  انجام شمارش سلولي  مفصلي،  آسپيراسيون  ج( 

گرم و كشت
د( آسپيراسيون مفصل زانو و تزریق تریامسينولون داخل مفصلي 

و ترخيص
 پاسخ: ج

 توضيح: آرتريت باكتريايي حاد )آرتريت سپتيك(
آرتریت روماتوئيد شایع ترین بيماري زمينه اي براي آرتریت سپتيك 
است. عامل ایجادكننده آرتریت عفوني در این بيماران در اغلب 

اوقات استافيلوكوك اورئوس است.
مفاصل شايع درگير: در 90 درصد موارد فقط یك مفصل درگير 
مي شود. زانو شایع ترین مفصل گرفتار است. با شيوع كمتر هيپ 

و با شيوع خيلي كمتر شانه و مچ دست و آرنج درگير هستند.
تظاهرات باليني: درد یكنواخت متوسط تا شدید در اطراف مفصل، 
افيوژن، اسپاسم عضالني و كاهش Range of motion مفصل 
از تظاهرات آرتریت سپتيك هستند. تب بيماران بين 38/9 – 
38/3 درجه سانتي گراد و گاهي باالتر است ولي گاهي به ویژه 
در مبتالیان به آرتریت روماتوئيد، نارسایي كليه، نارسایي كبد 
و افرادي كه با داروهاي سركوب كننده ایمني درمان مي شوند، 

تب ممكن است وجود نداشته باشد.
در  هميشه  سينوویال  مایع  بررسي  و  آسپيراسيون  تشخيص: 
مونوآرتریت حاد یا هنگامي كه به آرتروپاتي هاي عفوني یا ناشي 
از مصرف  قبل  دارد.  اندیكاسيون  باشيم،  از كریستال مشكوك 
آنتي بيوتيك ها باید نمونه هایي از خون محيطي و مایع سينوویال 
گرفته شود. اسمير رنگ آميزي شده به روش گرم، تعداد زیادي 
نوتروفيل را نشان مي دهد. كشت مایع سينوویال در بيشتر از 90 

درصد موارد مثبت است.
درمان: درمان اوليه شامل آنتي بيوتيك  وریدي باكتریوسيدال است 
كه معموال از سفوتاكيسم )یك گرم هر 8 ساعت( یا سفتریاكسون 
)2-1 گرم در هر 24 ساعت( استفاده مي شود. در افرادي كه در 
اسمير آنها هيچ ارگانيسمي كشف نشده، از این روش استفاده 
مي كنيم. اگر در اسمير بيماران، كوكسي گرم مثبت وجود داشت، 
از وانكومایسين وریدي )یك گرم هر 12 ساعت( استفاده مي شود.

53  مرد 75 ساله ای با درد قفسه سينه به اورژانس مراجعه 
در  و  دارد   BP = 120/70 mmHg مي كند. 
الكتروكاردیوگرافي، ST-Elevation در ليدهاي V1-V4 مشهود 
است. پس از تجویز نيتروگليسرین زیر زباني، بيمار دچار هيپوتانسيون 
شدید و كاهش سطح هوشياري مي شود. بهترین درمان كدام است؟ 

)آزمون دستياری 95(
الف( اپي نفرین وریدي

ب( آتروپين وریدي
ج( سرم نرمال سالين 
د( انفوزیون دوپامين

 پاسخ: ب
 توضيح: یك واكنش دارویي ایدیوسنكراتيك كه معموال 
در صورت استفاده از نيترات ها ایجاد مي شود، كاهش شدید و 
ناگهاني فشارخون است كه معموال با تجویز سریع آتروپين داخل 

وریدي قابل برگشت است. 

57  مرد 65 ساله ای به دليل كمردرد مداوم و مبهم ناحيه 
پشت از سه ماه قبل مراجعه كرده است. درد با استراحت 
بهتر نمي شود و به جایي تير نمي كشد. درد شبانه، خواب بيمار 
را مختل كرده است. در معاینه ستون فقرات محدودیت حركت 
در تمام جهات و تندرنس در دق وجود دارد. محتمل ترین تشخيص 

كدام است؟ )آزمون دستياری 95(
الف( هرني دیسك
ب( متاستاز به مهره

ج( اسپوندیلو آرتروپاتي
د( تنگي كانال نخاعي

 پاسخ: ب
 توضيح: كمردرد شایع ترین عالمت نورولوژیك در بيماران 
مبتال به كانسرهاي سيستميك بوده و در 20 درصد از بيماران، 
پيدا مي كند. علت كمردرد  با آن تظاهر  بيمار  عالمتي است كه 
گسترش  اثر  در  مي تواند  اما  است  مهره  تنه  به  متاستاز  معموال 
كانسر از راه سوراخ بين مهره اي )به خصوص در لنفوم( یا در 

اثر مننژیت كارسينوماتو نيز ایجاد شود. 
ثابت  سيستميك  سرطان هاي  از  حاصل  كمردرد  نکته:   
برطرف نمي شود و شب ها شدیدتر  استراحت  با  بوده،  مبهم  و 
مي شود، در حالي كه كمردردي كه منشا مكانيكي دارد غالبا با 

استراحت بهبود مي یابد. 
 توجه: درد كمري ناشي از ستون مهره استخواني معموال با 

لمس یا دق زوائد خاري مهره هاي درگير بوجود مي آید.

58  خانمی مبتال به لوپوس با آمبولي ریه مراجعه كرده است. 
سابقه دو نوبت سقط در هفته 12 حاملگي داشته است. 
در بررسي قلبي وژتاسيون روي دریچه ميترال گزارش شده است. 
عالئم با كداميك از اتو آنتي بادي هاي زیر بيشتر قابل توجيه است؟ 

)آزمون دستياری 95(
Anti - Ro )الف

Anti - Cardiolipin )ب
Anti – ds DNA )ج

Anti – Platelet Ab )د
 پاسخ: ب

 توضيح: سندرم آنتي بادي ضد فسفوليپيد
یافته هاي اصلي سندرم آنتي بادي ضدفسفوليپيد عبارتند از:

1- ترومبوزهاي شریاني و وریدي، 2- سقط هاي مكرر و راجعه 
به ویژه بعد از هفته دهم حاملگي، 3- ترومبوسيتوپني خفيف با 
تعداد پالكت باالي 50000، 4- ليودو رتيكوالریس یك یافته مهم 
تشخيصي است، 5- سایر تظاهرات سندرم آنتي بادي ضدفسفوليپيد 
عبارتند از: ترومبوسيتوپني خفيف با تعداد پالكت باالتر از 50000، 
آنمي هموليتيك، ليودو رتيكوالریس، زخم پا، گانگرن، ترومبوفلبيت، 

انفاركت هاي چين ناخن، نكروز پوستي و پورپوراي نكروزان.
يافته هاي آزمايشگاهي: آنتي بادي هاي اصلي در سندرم آنتي بادي 
ضد فسفوليپيد عبارتند از: الف( لوپوس آنتي كوآگوالن )LAC(، ب( 
.I )β2-GPI( بتا دو گليكوپروتئين )ج ،)aCL( آنتي كاردیوليپين
درمان: اساس درمان استفاده از داروهاي آنتي كوآگوالن )هپارین و 
وارفارین( است كه در دوران حاملگي هپارین داروي انتخابي است.

در  ناتواني  دچار  كمري  پونكسيون  دنبال  به  بيماري    59
ادرار شده است. در  بي اختياري  راه رفتن و  ایستادن و 
ناحيه  بين رفته و بي حسي  از  اندام تحتاني  معاینه رفلكس هاي 
پرینه وجود دارد. نامبرده تحت درمان با وارفارین بوده و اكيموز 
بازوها دارد. INR= 6 گزارش شده است.  ناحيه ران و  وسيع 

محتمل ترین تشخيص چيست؟ )آزمون دستياری 95(
الف( گيلن باره

ب( سندرم كونوس مدوالریس
ج( ميليت ترانسورس

د( سندرم دم اسب
 پاسخ: د

 )Cauda Equina Syndrome( توضيح: سندرم دم اسب 
سندرم دم اسب )CES( با آسيب چند ریشه عصبي لومبوساكرال 
 L1-2 در داخل كانال نخاعي دیستال به محل خاتمه نخاع در
مشخص مي شود. كمردرد، ضعف، آرفلكسي )فقدان رفلكس ها( 
در ساق پاها، بي حسي زیني )Saddle( و فقدان عملكرد مثانه 
ممكن است دیده شوند. این اختالل را باید از اختالالت نخاع 
تحتاني مانند سندرم Conus medullaris، ميليت عرضي حاد 

و سندرم گيلن باره، افتراق داد. 
اتيولوژي: CES در بسياري از مواد در اثر پاره شدن دیسك بين 
مهره ها در منطقه لومبوساكرال، شكستگي مهره هاي لومبوساكرال، 
هماتوم داخل كانال نخاعي مثال بعد از انجام LP در مبتالیان به 
اختالالت انعقادي، تومورهاي فشارنده یا دیگر ضایعات توده اي، 

ایجاد مي شود. 
درمان: روش هاي درماني شامل دكمپرسيون )رفع فشار( از راه 
جراحي كه گاهي مي تواند جهت حفظ عملكرد حركتي و اسفنكتري 
بيمار به صورت اورژانس انجام گيرد یا رادیوتراپي جهت تومورهاي 

متاستاتيك، است.

به  بيماران مبتال  نوار قلب  Q در  امواج  54  18 در مورد 
سكته قلبي، كدام گزینه صحيح تر است؟ )آزمون دستياری 

)95
الف( علي رغم ایجاد Q ممكن است انفاركت ترانس مورال نباشد.

ب( وجود كولترال، احتمال ایجاد موج Q را افزایش مي دهد.
 Non-ST-Elevation Myocardial Infarction ج( در

ایجاد نمي شوند.
د( امواج Q پس از تشكيل بدون تغيير مي مانند.

 پاسخ: الف
 توضيح: 

الکتروكارديوگرام: طي بخش ابتدایي مرحله حاد MI، انسداد 
كامل یك شریان اپيكاردي، باعث باال رفتن قطعه ST مي شود. 
است، روي  باال  آنها  در   ST قطعه  ابتدا،  در  كه  بيماراني  بيشتر 
 Q تشكيل مي شود. اندازه امواج Q آنها، در نهایت امواج ECG
متغير است و حتي مي تواند به صورت گذرا ظاهر شوند. بخش 
كوچكي از بيماراني كه در ابتدا قطعه ST آنها باال مي رود، امواج 

Q تشكيل نمي دهند. 
عدم تشکيل موج Q: در 3 حالت، امكان پذیر است: 1ـ زماني 
كه ترومبوز مسدودكننده، رگ را به طور كامل درگير نمي كند، 
2ـ انسداد گذرا و موقتي باشد، 3ـ در صورتي كه یك شبكه غني 

عروق كولترال وجود داشته باشد. 
 نکته: در بين بيماراني كه در آنها باال رفتن قطعه ST وجود 
 Q ندارد، اگر ماركرهاي نكروز قلبي در سرم بدست آیند و موج

ایجاد نشود، نهایتا تشخيص NQMI برایشان مطرح مي شود. 
 Q نکته: امروزه واژه هاي انفاركتوس حاد همراه با موج 
Q )Non- موج  بدون  حاد  انفاركتوس  و   )Q-wave MI(

حاد  انفاركتوس  واژه هاي  به جاي  ترتيب  به   ،Q-wave MI(
ترانس مورال و انفاركتوس حاد غير ترانس مورال به كار مي روند.
 توجه: مطالعات اخير به كمك MRI نشان داده كه ایجاد 
موج Q در ECG بيشتر به وسعت بافت دچار انفاركتوس بستگي 

.MI دارد تا ترانس مورال بودن

55  مرد 60 ساله ای با سابقه فشار خون، با شكایت از درد 
 BP = 140/80 قفسه سينه مراجعه كرده است. در معاینه
mmHg دارد. ریه ها در سمع پاك هستند. در ECG ریتم فالتر 
دهليزي با HR = 140 و باال رفتن قطعه ST در ليدهاي تحتاني 
مشهود است. كدام درمان مناسب تر است؟ )آزمون دستياری 95(

الف( آدنوزین وریدي
ب( انفوزیون آميودارون

ج( وراپاميل وریدي
د( كاردیوورژن الكتریكي

 پاسخ: د
 توضيح: فلوتر دهليزی

هنگامي كه فلوتر دهليزي با اختالل همودیناميك یا آنژین قلبي 
همراه باشد، سریعا باید كاردیوورژن صورت پذیرد. شوك هاي نسبتا 
كم انرژي )كمتر از 50 ژول( در اغلب موراد مؤثر هستند. وقتي 
همودیناميك بيمار Stable باشد، تمركز باید روي كنترل ضربان 
قلب )جهت كاهش ریسك كاردیوميوپاتي ناشي از تاكي كاردي( 
و درمان ضدانعقادي )جهت كاهش ریسك Stroke مغزي( باشد. 
اگر بيمار همچنان عالمت دار باشد، تالش براي كنترل ریتم از 
طریق دارو یا قطع تاكي كاردي به وسيله كاتتر اندیكاسيون دارد.

 نکته اي بسيار مهم: داروهاي انتخابي در فلوتر، داروهاي 
ضدآریتمي كالس IA )كينيدین، پروكائين آميد و دیزوپيراميد( است. 
قبل از استفاده از داروهاي كالس IA باید در ابتدا سرعت بطني به 
وسيله دیگوكسين، بتابلوكرها یا كلسيم بلوكرها كنترل شده است.

60  خانم 60 ساله ای به علت پوكي استخوان تحت درمان 
با آلندرونات و كلسيم خوراكي است. از یك هفته قبل 
دچار گيركردن غذا و درد هنگام خوردن غذا شده است. كاهش 
وزن ندارد. آزمایشات طبيعي است. كدام اقدام مناسب تر است؟ 

)آزمون دستياری 95(
الف( درمان با محلول ليدوكایين

ب( مطالعه مري با باریم
ج( گاستروسكوپي و بيوپسي
د( قطع آلندرونات و كلسيم

 پاسخ: الف
 Pill(قرص خوردن  از  ناشي  ازوفاژيت  توضيح:   

 )esophagitis
اتيولوژي: داروهاي مختلفي موجب زخم مري می شوند، به شرطي 
باشند.  داشته  قرار  مري  مخاط  با  تماس  در  طوالني  مدت  كه 
داروهایي كه موجب ازوفاژیت ناشي از قرص مي شوند، عبارتند 

 ،NSAIDs از: 1ـ تتراسيكلين ها، 2ـ تركيبات پتاسيم، 3ـ
4ـ سولفات آهن، 5ـ آلندرونات )بيس فسفونات ها(.

به پشت،  انتشار  با  اپي گاستر  با درد  بيماران  این  باليني:  عاليم 
دیسفاژي و اودینوفاژي مراجعه مي كنند.

درمان: درمان این بيماران عالمتي بوده و ليدوكائين موضعي غليظ 
در تسكين عالیم مؤثر هستند. )نكته سؤال(

 120 cc پيشگيري: با نوشيدن مایعات به مقدار كافي )بيشتر از
همزمان با مصرف قرص( مي توان از این نوع ازوفاژیت پيشگيري 
نباید بالفاصله بعد از خوردن دارو،  بيماران  كرد. همچنين این 

دراز بكشند.

61  مرد 44 ساله ای از هشت سال قبل به علت كوليت 
اولسروز تحت درمان بوده است. اخيرا دچار ركتوراژي 
شده و پزشك وي توصيه به انجام كولونوسكوپي كرده است. 
در حين آماده سازي، دچار درد شدید شكم، تب، اسهال خوني 

و دهيدراتاسيون شده است.
PR = 110/min, BP = 90/60 mmHg, Hb = 8 g/
dL, WBC = 15000/mm3, Na = 148 mEq/L, K 
= 3.1 mEq/L

محتمل ترین تشخيص كدام است؟ )آزمون دستياری 95(
الف( كانسر كولون

ب( عفونت باكلستریدیوم دیفيسيل
)CMV( عفونت با سيتومگالوویروس )ج

د( مگاكولون توكسيك
 پاسخ: د

 توضيح: مگاكولون توكسيك يا پرفوراسيون: مگاكولون 
توكسيك با دیالتاسيون واضح روده بزرگ به همراه تب، درد 
شكم، دهيدراتاسيون، تاكيكاردي و اسهال خوني تظاهر مي یابد 
كه ممكن است نياز به جراحي سریع )Urgent( داشته باشد. 
پرفوراسيون در حضور مگاكولون توكسيك یا در بيماراني كه 
كورتيكواستروئيد  كه  گروهي  در  ویژه  به  دارند،  فعال  كوليت 

مصرف مي كنند، دیده مي شود.

62  مرد 42 ساله اي با ضعف، بي حالي و تب مراجعه كرده 
است. در آزمایشات:

AST = 600 U/L, ALT = 850 U/L, ALP = 380 U/L, 
T. Bill = 8 & Direct Bili = 4.9 mg/dL
است. اندازه گيري همه موارد زیر به تشخيص كمك مي كند، بجز: 

)آزمون دستياری 95(
Anti HCV Ab )الف
Anti HAV IgM )ب

Anti Hbc IgM )ج
Anti HEV IgM )د

 پاسخ: د
 توضيح: در بيماران مبتال به هپاتيت حاد باید 4 آزمایش 

سرمي زیر انجام شود:
 IgM anti - )ج ،IgM anti - HAV )ب ،HbsAg )الف

.Anti - HCV )د ،HBC

63  كوله سيستكتومي پروفيالكتيك در بيمار مبتال به سنگ 
دارد؟  بيشتري  اندیكاسيون  مورد  كدام  در  كيسه صفرا، 

)آزمون دستياری 95(
الف( سنگ كيسه صفرا با پوليپ یك سانتي متري

ب( سنگ هاي متعدد در كيسه صفرا
ج( سنگ كيسه صفرا در بيمار تاالسمي ماژور
د( سنگ كيسه صفرا در خانم با چاقي شدید

 پاسخ: الف
به پوليپ هاي كيسه صفرا همراه  بيماران مبتال  توضيح:   
پوليپ تحت  اندازه  به  بدون توجه  باید  با سنگ هاي صفراوي 
كله سيستكتومي قرار بگيرند. كله سيستكتومي همچنين باید براي 
بيماراني كه درد صفراوي یا پانكراتيت دارند، در نظر گرفته شود. 
بيماران مبتال به پوليپ كيسه صفرا كه سایزي بزرگتر از یك سانتي متر 
دارند به دليل ریسك باالي بدخيمي باید كله سيستكتومي شوند.
 نکته: پوليپ هاي كوچكتر از یك سانتي متر باید با رادیوگرافي هاي 

سریال پيگيري شوند.

دیابت  قبل دچار  ماه  از حدود یك  64  مرد 55 ساله ای 
دارد.  قرار  متفورمين  با  درمان  تحت  و  شده  مليتوس 
مناسب ترین توصيه براي شروع بررسي از نظر نفروپاتي دیابتي 

و فواصل تكرار كدام است؟ )آزمون دستياری 95(
الف( 5 سال بعد از شروع بيماري و سپس ساليانه
ب( 5 سال بعد از شروع بيماري و سپس هر 6 ماه

ج( از زمان تشخيص بيماري و سپس ساليانه
د( از زمان تشخيص بيماري و سپس هر 6 ماه

 پاسخ: ج
 توضيح: بررسي ميکروآلبومينوري

اندازه گيري ساليانه ميكروآلبومينوري )نسبت آلبومين به كراتينين 
در تست ادرار( در مبتالیان به دیابت نوع 1 یا 2 توصيه مي شود. 
مقادیر  نمي تواند  روتين   U/A یك  در  پروتيئن  اندازه گيري 
غربالگري  دهد.  نشان  را  )ميكروآلبومينوري(  آلبومين  اندك 
ميكروآلبومينوري باید 5 سال بعد از شروع دیابت نوع 1 و در 
موقع تشخيص دیابت نوع 2 انجام گيرد. بدون توجه به نتایج 
ميزان دفع پروتئين در ادرار، باید GFR بر پایه كراتينين سرم در 

همه بيماران به طور ساليانه اندازه گيري شود.


