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شماره 1133 15 آبان 1396

مروری بر بیماری های داخلی )غدد و متابولیسم(
برای آزمون  آماده شوید

14 بیمار خانم 35 ساله ای با تشخیص کتواسیدوز دیابتی با 
قند اولیه mg/dl 400 مراجعه کرده و در حال حاضر 
به  رگوالر  انسولین  واحد   10 ساعت  در  و  بوده  درمان  تحت 
صورت تزریقی وریدی و محلول نمکی 0/45 درصد به میزان 
250 سی سی در ساعت همراه با 30 میلی اکی واالن پتاسیم دریافت 
می کند، در حین درمان کتون سرم بیمار که با روش نیتروپروساید 
چک شده از دو مثبت به سه مثبت افزایش یافته است. آزمایش های 

دیگر وی به قرار زیر گزارش گردیده است:
PH= 7.1, Glucose= 200 mg/dl, K= 4.0 meq/L, 
Bicarbonate= 8 meq/L 
کدامیک از موارد زیر در رابطه با ادامه درمان برای بیمار صحیح 

است؟ )بورد داخلی(
الف( تزریق 12 میلی اکی واالن بی کربنات

ب( اضافه کردن سرم حاوی گلوکز به محلول نمکی 0.45 درصد
ج( افزایش مقدار انسولین تزریقی در ساعت و شروع دکستروز سالین

د( افزایش میزان تزریق پتاسیم وریدی در ساعت
زمانی که گلوکز  دیابتی  کتواسیدوز  توضیح: در درمان   
پالسما به mg/dl 250 رسید، گلوکز باید به انفوزیون سالین 
 150-250 mg/dl 0/45 درصد جهت حفظ گلوکز پالسما بین

اضافه شود و انفوزیون انسولین نیز باید ادامه یابد.
 پاسخ: ب

11 خانم 45 ساله با سابقه دیابت و بیماری کولیت اولسرو، به 
علت قند باال جهت کنترل قند ارجاع شده است. سابقه بیماری 
ایسکمیک قلب و نارسایی قلبی کالس  III را از یک سال قبل ذکر 
می کند. روزانه 2 عدد گلی بن کالمید مصرف می کند. وزن 70 کیلوگرم 

و قد 160 سانتی متر دارد. آزمایشات به این قرار است:
2hrpp=210mg/dl, FBS= 170mg/dl, Cr= 0.9mg/dl, Hb 
A1c= 7.4%
جهت کنترل بهتر قند کدام یک از موارد زیر را توصیه می کنید؟ )قطب 

1 کشوری )گیالن و مازندران((
الف( قطع گلی بن کالمید و شروع گلوتازون

ب( قطع گلی بن کالمید و شروع انسولین وآکاربوز
ج( افزایش دوز گلی بن  کالمید

د( اضافه کردن متفورمین
 توضیح: چون بیماری نارسایی قلبی دارد، حق استفاده از متفورمین 
و گلوتازون ها را نداریم. چون بیمار مبتال به کولیت اولسرو است، 
بیماری های التهابی روده از موارد کنتراندیکاسیون مصرف آکاربوز است.

 پاسخ: ج

17 آقای 34 ساله ای مبتال به دیابت نوع یک از 14 سالگی 
ابتدا ساعتی  است.  بستری شده   DKA تشخیص  با 
150 میلی لیتر نرمال سالین و 10 واحد انسولین رگوالر دریافت 
نرمال  میلی لیتر   150 ساعتی  ساعت،  چهار  از  بعد  می کند. 
سالین، 150 میلی لیتر محلول دکستروز و 6 واحد انسولین و 
20 میلی اکی واالن پتاسیم دریافت می کند. پس از 10 ساعت 
درمان حال عمومی بیمار خوب بوده و آزمایش های وی به 

شرح زیر است:
Glucose: 200 mg/dl, Na: 138 meq/L, K= 4.6 
meq/L, PH= 7.37, 
HCO3: 15 meq/L, PCO2: 23, Chloride: 116 
meq/L, Serum ketone: Negative

بیمار  آزمایش های گازهای خون  نتیجه  برای  بهترین توجیه 
کدام است؟ )ارتقاء داخلی دانشگاه شیراز(

Beta- hydroxybutyric acidosis )الف
ب( اضافه شدن اسیدوز الکتیک

ج( مصرف متانول
DKA د( اسیدوز هیپرکلرمیک بعد از درمان

 meq/L )توضیح: اسیدوز هیپرکلرمیک )بی کربنات سرم 
18-15 اغلب بدنبال درمان موفقیت آمیز DKA رخ می دهد و 
با جذب بی کربنات و دفع کلیوی کلر به تدریج رفع می شود.

 پاسخ: د

16 آقای 25 ساله ای مورد دیابت نوع یک که روزانه 
دو بار انسولین تزریق می کند به علت عدم کنترل 
قند خون مراجعه کرده است. وی از سردرد صبحگاهی و 
انسولین  وی  درمانی  رژیم  دارد.  شکایت  شبانه  کابوس 
پره میکس )30/70( 30 واحد قبل از صبحانه و 20 واحد 

قبل از شام است. آزمایش های وی به شرح زیر است:
2hpp: 120 mg/d, FBS: 250 mg/dl, 2hrs.
after dinner: 110 mg/dl, 4PM B.S: 100 mg/
dl 

مناسب ترین اقدام جهت کنترل قند خون بیمار کدام است؟ 
)ارتقاء داخلی دانشگاه شیراز(

الف( اضافه کردن انسولین گالرژین شبانه
ب( انتقال انسولین پره میکس شبانه به آخر شب

 NPH ،ج( تبدیل انسولین پره میکس شبانه به دو تزریق
آخر شب و رگوالر قبل از شام

د( افزایش دوز انسولین پره میکس شبانه
 توضیح: جابجایی انسولین طوالنی اثر پیش از شام به 
زمان خواب )آخر شب( از هیپوگلیسمی شبانه پیشگیری 
می کند. همانگونه که در Case مورد نظر سؤال مالحظه 
کابوس  دچار  شبانه  هیپوگلیسمی  علت  به  بیمار  می شود 
این  با  طرفی  از  است.  شده  صبحگاهی  سردرد  و  شبانه 
اقدام انسولین بیشتری جهت افزایش سطح گلوکز ابتدای 
 FBS مورد نظر سؤال هم Case صبح فراهم می کند. در

برابر با 250 است.
 پاسخ: ج

18 کدامیک از درمان های زیر در بیمار مبتال به کتواسیدوز 
دانشگاه  داخلی  )ارتقاء  نمی شود؟  توصیه  دیابتی 

ارومیه(
6.9<Arterial PH الف( دادن بیکربنات در

mg/dl 1<Serum Phosphate ب( دادن فسفر در
7.2<PH در ICU ج( پذیرش

mEq/L 3.3<K د( عدم تجویز انسولین در صورت
 توضیح: 

تجویز   )7 از  )کمتر   PH شدید  اسیدوز  صورت  در   -1
بی کربنات صورت می گیرد.

2- اگر فسفر سرم کمتر از mg/dl 1 باشد، فسفر تجویز 
می شود.

3- اگر PH کمتر از 7 یا عدم هوشیاری وجود داشته باشد، 
بیمار در ICU بستری می شود.

تا  باشد   3/3  meq/L از  کمتر  سرم  اولیه  پتاسیم  اگر   -4
زمانی که پتاسیم اصالح نشود، انسولین تجویز نمی شود.

 پاسخ: ج

20 دختر 18 ساله ای با سابقه یکساله دیابت به علت 
دل درد و استفراغ مراجعه کرده است، آزمایشات 

به شرح زیر است:
 ،7.1  =PH گلوکومتر،  با   mg/dl  490  =BS  
اقدام بعدی کدام  Bicarbonate= 12. برای تشخیص 

است؟ )قطب 6 کشوری )دانشگاه زنجان((
الف( سونوگرافی شکم

ب( اندازه گیری آمیالز سرم
ج( اندازه گیری کتون سرم

د( آندوسکوپی فوقانی
 توضیح: اندازه گیری کتون سرم در مبتالیان به دیابت 

نوع I در موارد زیر صورت می گیرد:
1- اگر گلوکز خون بیشتر از mg/dl 300 باشد.

2- عالئم تهوع، استفراغ و درد شکم رخ می دهد.
 پاسخ: ج

 meq/L 127 =Na 19 در بیمار مبتال به کتواسیدوز با
و mg/dl 600 =BS، میزان واقعی سدیم چند 
میلی اکی واالن در لیتر است؟ )قطب 10 کشوری )دانشگاه 

تهران((
الف( 140
ب( 130
ج( 145
د( 135

 توضیح: به ازای هر mg/dl 100 افزایش گلوکز 
خون، سدیم سرم meq 6/1 کاهش می یابد. در محاسبات 

گلوکز طبیعی را mg/dl 100 در نظر می گیریم.
600 – 100 = 500

 5 × 1/6 = 8
127 + 8 = 135

 پاسخ: د

12 مرد 69 ساله ای به دلیل کنترل دیابت مراجعه کرده است. بیمار 
از 12 سال پیش دچار دیابت شده و روزانه 1500 میلی گرم 
 CABG متفورمین و 5 میلی گرم گلی بن کالمید دریافت می کند. سابقه
سه سال قبل داشته است. فشار خون 90/160 میلی لیتر جیوه است. 
تنها زندگی می کند و در مورد بیماری خود بی تفاوت است. رژیم 
غذایی و فعالیت بدنی مناسب آموزش داده شده است. درمان با انسولین 
و داروهای کنترل فشارخون و هیپرلیپیدمی به اضافه آسپیرین شروع 
می شود، برای این بیمار هدف درمانی شما رسیدن به هموگلوبین 
گلیکوزیدی HbA1C کمتر از کدام درصد است؟ )ارتقاء داخلی 

دانشگاه گیالن(
6 =HbA1C )الف
7 =HbA1C )ب
8 =HbA1C )ج
9 =HbA1C )د

 توضیح: به طور کلی ADA )انجمن دیابت آمریکا( توصیه 
کرده که در اکثر افراد هموگلوبین A1C هدف زیر 7 درصد باشد. 
ولی در افراد مسن با بیماری های متعدد و مزمن و به ویژه مبتالیان به 
بیماری های قلبی- عروقی، هموگلوبین A1C هدف بین 8 تا 8/5 درصد 
در نظر گرفته می شود. کنترل شدید قند خون HbA1C )کمتر از 6 
درصد( در بیماران دیابت نوع II به همراه بیماری های قلبی- عروقی 

نه تنها مفید نیست بلکه خطرناک است.
توجه: در هاریسون 2015 به این نکته تأکید شده که در افراد مسن مبتال 
به دیابت به همراه بیماری قلبی- عروقی، HbA1C هدف، 8/5- 8 
درصد است. لذا چون این مطلب کامال جدید و از طرفی بسیار مهم 
است، امکان تکرار آن در آزمون های دستیاری و پرانترنی زیاد است.

 پاسخ: ج

13 خانم دیابتی 55 ساله به همراه هیپرتانسیون و هیپرلیپیدمی 
جهت کنترل قند خون به شما مراجعه می کند. داروهای دریافتی 

وی شامل:
Gliclazide = 80 mg TDS, Metformine = 500 mg TDS, 
Atorvastatin = 20 mg hs, Acarbose = 50 mg TDS
Insulin Glargin = 45 unit hs , Losartan = 25 mg 
BID 
در معاینه: kg/m2 42 =mmHg BMI ،80/130 =BP، آزمایشات 

شامل:
HbA1C= 8.5%, FBS= 180 mg/dl, 2hpp= 240 mg/dl, 
LDL= 105 mg/dl
مناسب ترین اقدام درمانی بعدی جهت وی است؟ )ارتقاء داخلی 

دانشگاه اهواز(
الف( اضافه کردن پیوگلیتازون

ب( افزایش دوز داروها
ج( شروع انسولین سریع االثر

Bariatric د( جراحی
 توضیح: جراحی های Bariatric در افراد چاق مبتال به دیابت 
نوع II اثر قابل توجهی در درمان دیابت داشته اند. به همین دلیل توصیه 
می شود که بیماران دیابتی با BMI < 35 جهت درمان چاقی شدید، 

تحت جراحی Bariatric قرار گیرند. 
 پاسخ: د

mg/dl و   189 =FBS با  بیمار خانم 55 ساله چاق   15  
 CHF )Class II( 8.2 درصد و با سابقه =HbA1C
و با ادم ماکوال، به درمانگاه غدد مراجعه کرده است. بیمار تحت 
درمان با سولفونیل اوره )mg/d 6 = Glimiprid( و متفورمین 
بیمار  از داروهای زیر برای  mg/d قرار دارد. کدامیک   2000

کنترااندیکاسیون دارد؟ )ارتقاء داخلی دانشگاه ارومیه(
الف( تیازولیدین دیون ها

ب( مهارکننده آلفا - گلوکوزیداز
DPPI-IV ج( مهارکننده

GLP1 د( آگونیست رسپتور
ماکوال  ادم  تشدید  موجب  تیازولیدین دیون ها  توضیح:   
می شوند. لذا چون در Case مورد نظر سؤال ادم ماکوال وجود 
دارد، مصرف آنها کنتراندیکه است. بیماری کبدی و نارسایی قلبی 

کالس III و IV از سایر کنتراندیکاسیون ها هستند.
 پاسخ: الف

کـامران  احمـدی

21 کدام جمله در مورد کتواسیدوز دیابتی )DKA( صحیح 
نیست؟ )دانشگاه آزاد اسالمی(

الف( برای ایجاد کتواسیدوز دیابتی وجود هر دو عامل کاهش 
ترشح انسولین و افزایش ترشح گلوکاگون الزامی است.

ب( کتوزیس نتیجه مهار آزاد شدن اسیدهای چرب از نسج چربی 
و تولید کتون بادی ها در کبد از قند باال است.

ج( طی پروسه کتواسیدوز دیابتی ذخایر کلی پتاسیم و سدیم و 
کلر و فسفر و منیزیم بدن کاهش می یابد.

د( در کتواسیدوز دیابتی اغلب منشأ افزایش آمیالز سرم از بزاق 
است و برای تشخیص پانکراتیت معیار خوبی نیست.

 توضیح:  
1- هر دو مکانیسم کاهش انسولین و افزایش کلوکاگون جهت 

ایجاد DKA ضروری هستند.
2- افزایش آزادسازی اسیدهای چرب آزاد از سلول های چربی 

موجب افزایش تولید کتون بادی ها می شود.
 DKA 3- ذخایر سدیم، کلر، فسفر، پتاسیم و منیزیم در جریان

کاهش پیدا می کنند.
4- در DKA هیپرآمیالزمی معموال از منشأ غدد بزاقی است و 

بنابراین برای پانکراتیت تشخیصی نیست.
 پاسخ: ب

22 آقای 70 ساله ای Case شناخته شده دیابت نوع 2 از 5 
سال پیش که در خانه سالمندان زندگی می کند، به اورژانس 
آورده شده است. قبل از مراجعه اخیر تحت درمان با متفورمین 
mg1000 و گلی کالزید mg 40 در روز بوده است. در چند روز 
اخیر به دنبال گاستروآنتریت شدید به تدریج دچار کاهش سطح 
 800 mg/dl هوشیاری شده است. در بدو مراجعه قند خون
 )NKHHS( Non- Ketotic بوده است بیمار با تشخیص
hyperglycemic hyperosmolar state تحت درمان قرار 
گرفته و حال عمومی کامال بهبود یافته است. در حال حاضر با 
تجویز روزانه 12 واحد انسولین قند خون بیمار مطلوب است. 
کدامیک از توصیه های زیر در هنگام ترخیص بیمار صحیح است؟ 

)ارتقاء داخلی دانشگاه ایران(
الف( درمان با داروهای خوراکی ضددیابت هنگام ترخیص

ب( ادامه انسولین و متفورمین مادام العمر
ج( تجویز انسولین هنگام ترخیص و در آینده می توان داروی 

خوراکی تجویز کرد
د( قطع متفورمین و ادامه گلی کالزید

 :HHS به  مبتالیان  بیمارستان در  از  توضیح: ترخیص   
اگرچه  شوند،  ترخیص  بیمارستان  از  انسولین  با  باید  بیماران 
در بعضی از بیماران می توان بعد از مدتی درمان را به داروهای 

خوراکی سویچ کرد.
 پاسخ: ج

23 خانم 52 ساله مورد دیابت تیپ 2 از 4 سال پیش است که 
تحت درمان با داروهای خوراکی متفورمین 1500 میلی گرم 
روزانه، گلی کالزید 80 میلی گرم 2 بار در روز و پیوگلیتازون 30 
میلی گرم روزانه است. کدامیک از تغییرات آزمایشگاهی زیر می تواند 
بدنبال مصرف داروهای فوق در وی ایجاد شود؟ )ارتقاء داخلی 

دانشگاه ایران(
الف( افزایش هر سه LDL ،HDL و تری گلیسیرید
HDL و تری گلیسیرید، کاهش LDL ب( افزایش
HDL و LDL ج( کاهش تری گلیسیرید و افزایش

د( کاهش هر سه HDL ،LDL و تری گلیسیرید
 توضیح: 

Rosiglitazone -1  موجب افزایش LDH، HDL و مختصرا 
TG می شود.

 LDL با شدت بیشتر، افزایش HDL 2- پیوگلیتازون موجب افزایش
با شدت کمتر و کاهش TG می شود.

 پاسخ: ج

24 بیمار دختر 13 ساله ای است که از مدت 7 سال قبل تحت 
درمان با انسولین است. در حال حاضر با مشکل تهوع، استفراغ 
و درد شکم به اورژانس مراجعه کرده است. بر اساس آزمایشات انجام 
شده زیر عالوه بر درمان با نرمال سالین کدامیک از اقدامات زیر 

صحیح است؟ )قطب 6 کشوری )دانشگاه زنجان((
BS=450 mg/dl, K=3.1 meq/L, PCO2=28 mmHg, 
HCO3= 12 meq/L, PH= 7.08 

الف( بی کربنات وریدی
ب( انسولین+ پتاسیم

ج( انسولین+ بی کربنات
د( پتاسیم وریدی

 توضیح: تا زمانی که پتاسیم اولیه در جریان DKA کمتر از 3/3 
است نباید انسولین تجویز شود. در Case مورد نظر سؤال پتاسیم 
3/1 است، لذا اول پتاسیم را تا رسیدن به سطح 3/3 اصالح می کنیم.

 پاسخ: د


