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پاسخ آرتریت روماتوئید )RA( یک اختالل سیتمیک، التهابی و مزمن است که دوره هایی 

از عود و بهبودی دارد. این بیماری در خانم های 50 تا 60 ساله، شایع تر است. پس در آقایان 
جوان تر از 45 سال آرتریت روماتوئید نادر است. عوامل ژنتیکی نقش مهمی در استعداد ابتال و 
شدت بروز این بیماری دارند. عالوه بر استعداد ژنتیکی، فاکتورهای محیطی پایین هم به در 

بروز آرتریت روماتوئید مؤثرند:

روماتید . 1 آرتریت  با  را  ارتباط  بیش ترین  و  است   RA فاکتور  ریسک  مهم ترین  سیگار 

سرولوژی مثبت دارد.

چاقی. 2

تماس با سیلیس. 3

تماس با روغن های معدنی و حالل های ارگانیک.. 4
آرتریت روماتوئید دو دسته عالئم مفصلی و خارج مفصلی دارد.

پاسخ عالئم مفصلی آرتریت روماتوئید

�� پلی آرتریت قرینه که سه نکته ی مهم داره:
 اضافه شونده است: یعنی از یک مفصل شروع شده و به مرور آرتریت مفاصل دیگر هم 

بهش اضافه میشه.
 کدوم مفاصل رو می گیره؟ مفاصل کوچک دست و پا شایع ترین مفاصل درگیر در آرتریت

روماتوئید است. البته هر مفصل سینوویالی مثل  مچ دست و پا، ستون فقرات، تمپورومندیبولر 
و کریکوآریتنوئید هم می تونه درگیر بشه.

�� آرتریت روماتوئید مفاصل DIP دست و ساکروایلیاک را نمی گیرد.

پاسخ  با چه عالئمی همراه است؟

�� درد التهابی، تورم، گرمی و محدودیت حرکت مفصل: درد التهابی مفاصل در آرتریت
روماتوئید با فعالیت بهتر و در استراحت و طول شب بدتر می شود.

�� درد مکانیکال مفصل )مثل استئوآرتریت( با فعالیت بدتر می شود.
�� خشکی صبحگاهی التهابی که بعد از استراحت طوالنی ایجاد و با فعالیت و کمپرس گرم

بهتر میشه که معمواًل بیشتر از یک ساعت است.

�� خشکی صبحگاهی مکانیکال کمتر از 30 دقیقه است و در استئوآرتریت دیده می شود.

�� هایپرتروفی سینوویال

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

8خیلی مهمآرتریت روماتوئید

در  روماتوئید  آرتریت  به  مبتال  ساله   ۵۸ بیمار   ۱

می  کند.  سوال  شما  از  بیماری  این  ایجاد  علل  خصوص 

کدامیک از موارد زیر به عنوان یکی از علل محیطی موثر 

در ایجاد این بیماری شناخته شده است؟ )پره انترنی آبان 

۱۴00- میان دوره ی کشوری(

الف اعتیاد به الکل

ب سوءمصرف کافئین 

ج مصرف سیگار

د آب و هوای مرطوب

۱۲۳سؤال
ددجپاسخ

مفصلی در  از خصوصیات درگیری  زیر  موارد  تمام   ۲

خرداد  )پره انترنی  بجز:  می باشد،  روماتوئید  آرتریت 
۱۴00- میان دوره ی کشوری(

الف قرینه بودن 

ب مزمن التهابی

ج اضافه شونده 

د الیگوآرتریت

 MTP زانو ومچ دست ها پلی آرتریت مزمن  با  بیماری   ۳

با تشدید عالئم مراجعه کرده  از چند سال قبل  و PIP ها 
است. خشکی صبحگاهی یک ساعته دارد و Anti CCP مثبت 
است. همه ی موارد زیر در بیمار فوق قابل انتظار است بجز: 

)پره انترنی اسفند ۹۳- قطبی(
الف پارگی تاندون های اکستانسور مچ دست

ب سندرم تونل کارپ

C1-C2 Subluxation ج

ــهد ساکروایلیت دو طرفه
بـان

ــبی
ط ــر

نـــش
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�� دفورمیتی و درگیری مفاصل خاص
�� کیست بیکر در زانو

�� تنوسینوویت )التهاب غالف تاندون(
�� دفورمیتی گردن قو )Swan-neck( و جادکمه ای )Boutonniere( در انگشتان دست 

که شکل رو می بینی.
�� دفورمیتی Z شکل که به دنبال انحراف اولنار در مفصل متاکارپوفالنژیال )MCP( و 

نیمه دررفتگی ووالر و انحراف رادیال در همین مفصل و مچ دست ایجاد می شود.
�� نیمه دررفتگی مفصل آتالنتوآگزیال )C1-C2( و فشار بر طناب نخاعی

�� سندرم کارپال تونل که باعث پارستزی دست و انگشتان می شود.

پاسخ عالئم خارج مفصلی آرتریت روماتوئید

�� عالئم عمومی مثل خستگی، تب خفیف، کاهش وزن و درد عضله )میالژی(.
�� ندول های روماتوئیدی غیر دردناک در سطوح اکستانسور مثل آرنج و همینطور ریه ، پلور، 

پریکارد ، اسکلرا، قلب  و ...
�� عوارض چشمی مثل سندرم شوگرن ثانویه )کراتوکونژوکتیویت سیکا(، اسکلریت و 

اپی اسکلریت.
�� عوارض ریوی مثل پلورال افیوژن، پریکاردیت ، بیماری بینابینی ریه )ILD(، فیبروز و 

خونریزي  ریوی. 
�� ویژگی های آنالیز مایع پلور در آرتریت روماتوئید چیه؟

قند پایین و کم تر از 60 میلی گرم بر دسی لیتر. 1
پروتئین باال. 2
تیتر باالی فاکتور روماتوئید در حد RF :1/320 مثبت، بیش ترین کمک را در افتراق . 3

پلورال افیوژن RA از سایر موارد می کند.

�� بیماری پیشرونده ی عروق کرونر
�� واسکولیت به شکل ضایعات جلدی مثل زخم، نکروز پوستی و مونونوریت مولتی پلکس. 

اما برخالف لوپوس، مغز و کلیه را نمی گیرد.
�� عوارض خونی مثل ترومبوسیتوز، نوتروپنی، ترومبوز، آنمی و گاهی اسپلنومگالی.   پاسخ

همچنین ریسک لنفوم و نوعی لوسمی به نام لوسمی سلول گرانولر درشت تر )LGL( در 
آرتریت روماتوئید باال می رود.

با »اسپلنومگالی، نوتروپنی، واسکولیت  �� اگر شواهد آرتریت روماتوئید رو در کنار 
باعث  بیماران،  این  نوتروپنی در  )Felty( شک کن.  پا« دیدی، به سندرم فلتی  و زخم 
عفونت های مکرر ریوی می شود. سندرم فلتی شایع ترین تظاهر لوسمی LGL در آرتریت 

روماتوئید است.

۴ خانمی ۴۵ ساله با آرتریت در مفاصل مچ دست ها و 

انگشتان و زانواز ۸ ماه قبل همراه با خشکی صبحگاهی دو 

ساعته مراجعه نموده است. در آزمایشات ESR، CRP، باال و 

RF مثبت و ANA منفی است. در معاینه ارگانومگالی ندارد. 

همه ی عالئم زیر در ایشان انتظار می رود  بجزء؟ )پره انترنی 

شهریور ۹۵- قطبی(
الف پلورال افیوژن

ب اسکلریت

ج ترومبوسیتوپنی

د ندول زیر جلدی

۴۵سؤال
الفجپاسخ

۵ خانم ۶۸ ساله مورد آرتریت روماتوئید از ۱۵ سال پیش 

که با اسپلنومگالی و زخم ساق پا در بخش بستری می باشد. 

کدام یک از موارد زیر در همراهی عالئم ایشان ممکن است 

دیده شود؟ )پره انترنی اسفند ۹۹- مشترک کشوری(
الف نوتروپنی

ب سردرد

ج حساسیت به نور

ــهد هپاتومگالی
بـان

ــبی
ر ط

شــ
نـــ
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تشخیص آرتریت روماتوئید

پاسخ اساس تشخیص آرتریت روماتوئید بالینی است و نیازی به تأیید با آزمایش ندارد، ولی 

بررسی های زیر کمک کننده است:

1. افزایش واکنش دهنده های فاز حاد مثل ESR و CRP که در افتراق RA از علل غیرالتهابی 

مثل استئوآرتریت و فیبرومیالژیا و همچنین ارزیابی فعالیت بیماری مفید است.

2. افزایش تیتر فاکتور روماتوئید )RF( که حساسیت باال و اختصاصیت پایین دارد. فاکتور 

 C روماتوئید می تواند در بیماری های دیگری مثل هپاتیت )هپاتیت های ویروسی مزمن مانند

و B(، لوپوس، شوگرن، سارکوئیدوز، اندوکاردیت، بیماری های ریوی و حتی افراد سالم مثبت 

شود. تیتر RF ارتباطی با شدت بیماری ندارد، ولی معمواًل تیترهای باالی آن با آرتریت 

اروزیو شدید و عوارض خارج مفصلی همراه است. 

پاسخ Anti-CCP .3 مثبت که در تشخیص آرتریت روماتوئید نسبت به RF اختصاصی تر است.

ANA .4 در بعضی موارد.

روماتوئید  آرتریت  تشخیص  برای  معمواًل  )آرتروسنتز(  مفصلی  مایع  مستقیم  آنالیز   .5

ضروری نیست و فقط در مواردی که بر خالف انتظار ما فقط یک مفصل درگیر شود، 

برای رد عفونت و کریستالوپاتی استفاده میشه. 

پاسخ �� اگر بیمار مبتال به آرتریت روماتوئید، روی درمان، دچار مونوآرتریت شود، عالوه 

بر آنالیز و کشت مایع مفصلی، اندازه ی اسید اوریک مایع مفصلی و کشت خون هم الزم 

است. در هر مونوآرتریت حادی باید آرتریت سپتیک و نقرس را رد کنیم.

6. رادیوگرافی ساده که یافته های آن شامل موارد زیر است:

�� استئوپنی اطراف مفصل

�� تورم بافت نرم

�� از بین رفتن فضای مفصلی و کاهش یکنواخت فضای مفصلی

�� خوردگی  و اروزیون غضروف مفصلی و استخوان های زیر آن

MRI .7 به علت تصویر بهتر از بافت نرم، بیشترین حساسیت را برای شناسایی سینوویت 

و افیوژن مفصل دارد. همچنین تغییرات استخوان و ادم مغز استخوان را در مراحل اولیه 

نشان می دهد.

8. اولتراسونوگرافی خوردگی ها و همینطور سینوویت  و افزایش واسکوالریته ی مفصل را که 

مشخصه ی التهاب است، نشان می دهد.

درمان  تحت  که  آرتریت  روماتوئید  به  مبتال  بیمار   ۸

لرز،  و  تب  علت  به  است،  متوترکسات  و  پردنیزولون  با 
بی حالی، لکوسیتوز و افزایش )ESR( مراجعه کرده است. در 
معاینه مفصل زانوی چپ متورم و گرم است، بقیه مفاصل 
آرتریت فعال ندارد. در مرحله بعد کدام اقدام را انجام 

نمی دهید؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- قطبی( 
الف اندازه گیری اسید اوریک

ب آسپیراسیون مایع مفصل

ج کشت خون

د افزایش دوز پردنیزولون

۷ بیمار خانم ۳۵ ساله ایست که با شکایت درد و تورم 

مفاصل مچ دست ها مفاصل MCP و PIP در هر دو دست و 
مفاصل زانو ها مراجعه نموده است که از ۳ ماه قبل شروع 
شده است. خشکی صبحگاهی باالتر از ۱ ساعت دارد. در 
معاینه بجز آرتریت در مفاصل فوق مشکل دیگری ندارد. 
جهت تشخیص، کدامیک از آزمایشات زیر را درخواست 

می کنید؟ )پره انترنی اسفند ۹۶- قطبی( 
الف رادیولوژی از هر دو دست   

ب MRI از مچ هر دو دست 

CANCA- PANCA ج

Anti-CCP د

۶ خانم ۴۳ ساله با پلی آرتریت انگشتان و مچ دست ها 

با  تحت درمان  وی  است.  کرده  مراجعه  قبل،  ماه   ۶ از 
است.  متوتروکسات  و  کلروکین  هیدروکسی  پردنیزولون، 
از  بیماری، درخواست کدامیک  فعالیت  ارزیابی  به منظور 
شهریور  )پره انترنی  دارد؟  بیشتری  ارزش  زیر  تست های 

۹۵- قطبی(
   ESR الف

 Anti-CCP ب

   RF ج

ANA د

۶۷۸سؤال
ــهددالفپاسخ

بـان
ــبی

ر ط
شــ

نـــ
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RA پاسخ کرایتریای تشخیص

برای آرتریت روماتوئید یک کرایتریای تشخیصی شامل چهار جزء داریم:

 فرم درگیری مفصلی که پلی آرتریت بیشترین ارزش را دارد و ارزش درگیری مفاصل . 1

کوچک بیشتر از مفاصل بزرگ است.

2 .)RF و Anti CCP( سرولوژی 

3 .)CRP و ESR( واکنش دهنده های فاز حاد 

 طول مدت عالئم. 4

برای تشخیص قطعی آرتریت روماتوئید حداقل امتیاز 6 از 10 الزم است. جدول کرایتریا 

رو ببین:

درگیری مفصلی

یک مفصل بزرگ

10- 2 مفصل بزرگ

3-1 مفصل کوچک

10-4 مفصل کوچک

بیشتر از 10 مفصل بزرگ )حداقل 1 مفصل کوچک(

0

1

2

3

5

سرولوژی

Anticcp و RF منفی بودن

Anticcp یا RF تیتر پایین

Anticcp یا RF تیتر باالی

0

2

3

CRP1 یا ESR باالواکنش دهنده های فاز حاد

1بیشتر مساوی 6 هفتهطول مدت عالئم

برای مثال درگیری MCP های دو دست به همراه هر دو زانو؛ درگیری 10 مفصل کوچک و 

دو مفصل بزرگ محسوب شده و امتیاز 5 را از قسمت درگیری مفصل RA دریافت می کند.

پاسخ تشخیص افتراقی های آرتریت روماتوئید

آرتریت پسوریاتیک . 1

آرتریت وایرال . 2

آرتریت واکنشی. 3

بیماری های دیگری مثل شوگرن، SLE، نقرس و ... . 4

۱0 تظاهرات بالینی کدام بیماری، ممکن است با آرتریت 

روماتوئید اشتباه شود؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- قطبی( 
الف آرتریت پسوریاتیک

ب اسپوندیلیت آنکیلوزان

ج کرون

د آرتریت راکتیو

۹۱0سؤال
الفجپاسخ

و  زانوها  تورم در مفاصل  و  با درد  ۹ خانم ۳۷ ساله ای 

مفاصل بین انگشتی پروگزیمال PIP هر دو دست از دو هفته 
پیش + خشکی صبحگاهی طوالنی مدت تا ظهر/ آزمایشات:  
در  کدامیک  دارد.   ۵ نرمال  با   ۱۱00 حدود   AntiCCP

تشخیص بیماری ایشان براساس کرایتریا، کاربرد کم تری 
دارد؟ )پره انترنی خرداد ۹۸- میان دوره ی کشوری(

الف تعداد مفاصل گرفتار  

ب طول مدت عالئم 

ج طول مدت خشکی صبحگاهی بیمار

CCP  د تیتر  آنتی

ــه
بـان

ــبی
ر ط

شــ
نـــ
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 درمان آرتریت روماتوئید

برای درمان RA، عالوه بر دارو باید اقدامات غیردارویی مثل کاهش فشار بر مفصل و 

فیزیوتراپی هم در نظر بگیریم. سه دسته ی دارویی برای کنترل RA استفاده می شوند: 

تعدیل کننده ی  آنتی روماتیک  )داروهای   DMARD و  گلوکوکورتیکوئیدها   ،NSAID

بیماری( مثل اتانرسپت. 

بر سیر  تاثیری  استفاده می شوند،  برای کاهش درد و تورم  �� NSAIDها فقط  پاسخ

بیماری ندارند و تقریبًا هیچ وقت به تنهایی تجویز نمی شوند.

�� گلوکوکورتیکوئیدها )مثل پردنیزولون(

استفاده  اروزیون  کاهش  برای  همچنین  و  بیماری  حاد  موارد  در  گلوکوکورتیکوئیدها 

می شوند. معمواًل به عنوان درمان پل زننده، در کنار DMARDs تجویز می شوند، یعنی 

تا زمان اثر DMARD، با استروئید عالئم بیماری را کنترل می  کنیم. پس اگر بیمار روی 

اتانرسپت همچنان درد داشت، دوز استروئید را باال می بریم و  درمان DMARD مثل 

زمانی که DMARD اثر کرد، کورتون را قطع می کنیم. 

یا دو مفصل شدت گرفت، تزریق داخل مفصلی کورتون  بیمار در یک  عالئم  اگر   👊

گزینه ی مناسبی است. 

بیماری و  از پیشرفت  مؤثرترین گروه برای کنترل عالئم و جلوگیری   DMARDs 💎

اروزیون مفصلی است. انواعش رو پایین می بینیم:

عوارض  است.  روماتوئید  آرتریت  درمان  اول  خط   )MTX( متوتروکسات  💊 پاسخ 

جانبی آن شامل زخم  دهان، تهوع، سمیت کبدی، سیتوپنی و پنومونیت است؛ در نتیجه 

چک   )AST،ALT ،Alkp( کبدی  آنزیم های  و   ،CBC کراتینین،  باید  ماه   2-3 هر 

شوند. پس این دارو در الکلی ها و بیماری کبدی مزمن ممنوع است.

�� هیدروکسی کلروکین و یا سولفاساالزین : به تنهایی یا ترکیبی، به عنوان خط اول 

درمان آرتریت روماتوئید خفیف استفاده می شوند. عارضه ی این دو دارو، سمیت شبکیه است. 

پس مصرف کنندگان باید هر 6 ماه، مشاوره ی چشم پزشکی شوند.

اتانرسپت،  مثل  هستن   TNF-α ضد  تعدادیشون  یه  بیولوژیک  �� DMARDهای 

انفلیکسی ماب، آدالیموماب و گلیموماب. از بقیه شون هم میشه آناکینرا، ریتوکسیماب و ... را 

نام برد که اغلب در موارد شکست درمان با متوتروکسات، به همراه آن تجویز میشن.

روماتوئید  آرتریت  به  مبتال  ساله ای   ۵0 خانم   ۱۲

میلی گرم   ۱0 متوتروکسات  با  دارویی  تک  تحت درمان 
هفتگی است  ، از نظر عوارض درمان کدام بررسی دوره ای 

را تجویز می کنید؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- قطبی(
CBC  و ALT الف

ب معاینه ی چشم و پریمتری

P و Ca و K و NA ج

Cholesterol و FBS د

۱۱۱۲سؤال
الفالفپاسخ

۱۱ آقای ۵0 ساله ای مبتال به RA که از سه هفته قبل تحت 

درمان با پردنیزولون mg 5 روزانه و قرص متوتروکسات 

mg 15 در هفته می باشد، مراجعه نموده و از درد شدید 

مفاصل PIP علی رغم مصرف صحیح داروها شاکی است.

کدام اقدام برای بیمار مناسب است؟ )پره انترنی شهریور 

۹۷- قطبی( 

الف افزایش دوز پردنیزولون

ب شروع اینفلکسی ماب

ج افزایش دوز متوتروکسات

د جایگزینی متوتروکسات با لفلونوماید

ــه
بـان

ــبی
ر ط

شــ
نـــ
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پاسخ �� داروهای ضد TNF-α خطر عفونت و فعال شدن سل نهفته را باال می برند. 

بنابراین قبل از تجویز این داروها، باید PPD و رادیوگرافی قفسه ی سینه ی بیمار چک 

شود. اگر حین درمان عالئم سل )سرفه، خلط خونی و تب بیش از دو هفته( بروز کرد، 

باید رنگ آمیزی خلط برای AFB )باسیل اسید فاست( انجام شود.

�� بهترین درمان برای بیمار مبتال به آرتریت روماتوئید تازه تشخیص داده شده، ترکیب 

سه داروی متوتروکسات، استروئید و NSAID است.

بـریـم ســراغ ســوال های جدید

پاسخ خشکی مفصل یک ساعته یا بیشتر به نفع درد التهابی است. حاال اگر این درد التهابی 

در کنار آرتریت مفاصل کوچک مچ و MCP باشد، تشخیص آرتریت روماتوئید است. برگرد 
جواب 2 رو بخون.

پاسخ هر وقت درد قسمت تحتانی کمر یا ساکروایلئیت دیدی، تشخیص آرتریت روماتوئید 

رو حذف کن.

۱۴ خانم ۳0 ساله ای با درد و تورم مفاصل از ۲ ماه قبل 

دارد.  ساعته   ۱ صبحگاهی  خشکی  است.  کرده  مراجعه 
و   ۲ متاکارپوفالنژیال  و  دست ها  مچ  مفاصل  معاینه  در 
۳ هر دو دست متورم حساس می باشد. کمردرد ندارد. 
محتمل ترین تشخیص کدام است؟ )پره انترنی آذر ۹۸- 

میان دوره ی کشوری(   
الف  نقرس

ب آرتریت روماتوئید 

ج آرتریت و اکنشی 

د اسپوندیلیت آنکیلوزان

 proximal ۱۵ خانم ۴۸ ساله ای با درد و تورم مفاصل 

interphalangeal و مچ دست راست و قسمت تحتانی 

سطح  است.  نموده  مراجعه  قبل  ماه  دو  حدود  از  کمر 
کدام یک  می باشد.  طبیعی  روماتوئید  فاکتور  سرمی 
آرتریت  بیماری  تشخیص  همه  از  بیشتر  زیر  موارد  از 
روماتوئید را زیر سوال می برد؟ )پره انترنی اسفند ۱۴00- 

مشترک کشوری(
الف طول مدت بیماری

ب طبیعی بودن فاکتور روماتوئید

ج سن بیمار

د درد قسمت تحتانی کمر

۱۳ خانم ۴0 ساله مبتال به آرتریت روماتوئید با شکایت از 

سرفه، خلط خونی و تب از دو هفته قبل مراجعه نموده است. 
وی از شش سال قبل تحت نظر روماتولوژیست بوده و به 
 )Etanercept( دلیل فعال بودن آرتریت، داروی اتانرسپت
از یک ماه قبل به رژیم درمانی ایشان اضافه شده است. 
ریه ی  در  کراکل  RR:30/min , T=38.7°C و  معاینه  در 
راست به گوش می رسد. عالوه بر بستری کردن ایشان و 
شروع آنتی بیوتیک وریدی، کدام اقدام در اولویت است؟ 

)پره انترنی اسفند ۹۳- قطبی(
الف پالس متیل پردنیزولون

ب هپارین وریدی

ج اکوکاردیوگرافی

AFB د رنگ آمیزی خلط برای

۱۳۱۴۱۵سؤال
ــهدبدپاسخ

بـان
ــبی

ر ط
شــ
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D1D2D3سؤال

الفالفبپاسخ

با  درمان  تحت  روماتویید  آرتریت  به  مبتال  بیمار   D1
پردنیزولون و متوتروکسات می باشد. از دو روز قبل دچار 
درد، قرمزی و تورم زانوی راست به صورت ناگهانی شده 
است،  معاینه بقیه مفاصل طبیعی است. بهترین اقدام کدام 

است؟ )دستیاری اردیبهشت ۱۴0۱(
الف افزایش دوز متوترکسات 

ب آرتروسنتز زانو 

ج رادیوگرافی زانو

د افزایش دوز پردنیزولون 

ایستگاه دستیاری

پاسخ به عنوان یک قانون هر مونوآرتریت حاد رو باید با شک به آرتریت سپتیک، آرتروسنتز 

و آنالیز مایع مفصلی کنیم. تو سوال 8 بهت گفتم، اگر چنین شرایطی حین درمان آرتریت 

روماتوئید پیش اومد، عالوه بر آرتروسنتز، باید سطح اسید اوریک رو چک کنیم و کشت 

خون هم بگیریم.

پاسخ هر وقت آرتریت قرینه در مچ و انگشتان دست به همراه خشکی صبح گاهی باالی 

نیم تا یک ساعت دیدی، به آرتریت التهابی و سردسته ی آن یعنی آرتریت روماتوئید فکر کن. 

همینطور CRP و ESR باال هم به نفع آرتریت روماتوئید است. شواهد رادیوگرافیک آرتریت 

روماتوئید استئوپنی و اروزیون است، برگرد از سوال 7 مرورش کن. یادت باشه در آرتریت 

روماتوئید  آرتریت  در  است.  اختصاصی تر  روماتوئید هم  فاکتور  از   Anti-CCP روماتوئید 

گاهی RF و ANA هم مثبت می شود.

پاسخ این بیمار هم مثل سوال باالیی، شواهد آرتریت التهابی از جمله ESR باال و خشکی 

صبح گاهی باالی نیم ساعت دارد. از بین آرتریت های التهابی، آرتریت روماتوئید درگیری 

غیرقرنیه مفاصل کوچک از جمله مچ دست و پا و انگشتان می دهد. پس الف شد. گفتم 

ANA و RF گاهی در آرتریت روماتوئید مثبت می شود، منفی شدن این دو رد کننده نیست.

D2 خانم ۴0 ساله با سابقه درد و تورم انگشتان دست 
پا از ۹ ماه قبل که همراه با خشکی صبحگاهی حدود  و 
یک ساعت بوده، مراجعه نموده است. در معاینه، تورم و 
تندرنس قرینه مچ دست ها و مفاصل متاکارپوفالنژیال هر 
گلبولی  شمارش  نشان دهنده  آزمایشات  دارد.  دست  دو 
نرمال، ESR=65 mm/h است و در گرافی، شواهد اروزیون 
در مفاصل مبتال و استئوپنی در اطراف این مفاصل وجود 
از آنتی بادی های زیر  دارد. احتمال مثبت شدن کدامیک 

در این بیمار بیشتر است؟ )دستیاری اردیبهشت ۱۴0۱(
  Anti-CCP الف

Anti-dsDNA ب

 Anti-Isomerase ج

Anti-SSB د

و  انگشتان دست  تورم  و  درد  با  ساله  خانمی ۳0   D3
با خشکی صبحگاهی حدود  قبل که همراه  از ۸ هفته  پا 
نیم ساعت بوده آمده.در معاینه نکته خاصی غیر از تورم و 
دردناکی قرینه مچ و انگشتان دست ها نداشته و آزمایشات 
نشان دهنده شمارش گلبولی نرمال، سرعت رسوب خون 
آنتي  و  روماتوئید  فاکتور  و  اول  ساعت  در  میلی متر   ۳۵
تشخیص های  از  کدامیک  است.  منفی  آنتی بادی  نوکلئار 

افتراقی زیر بیشتر مطرح می شود؟ )دستیاری مرداد ۹۹(
الف آرتریت روماتوئید 

ب آرتریت پسوریاتیک 

ج استئوآرتریت اروزیو

ــهد بیماری کلسیم پیروفسفات
بـان

ــبی
ر ط

شــ
نـــ
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پاسخ این بیمار مبتال به روماتوئید واسکولیتیس است. تابلوی روماتوئید واسکولیتیس، 

 Anti-CCP یا RF ،بیماری مبتال به آرتریت روماتوئید است که بیماری طول کشیده

مثبت یا سطح پایین کمپلمان دارد و ناگهان دچار یکی از این سه حالت می  شود:

 بروز زخم های واسکولیتی روی اندام تحتانی به خصوص ساق پا.. 1

 بروز بی حسی یا احساس گزگز در انتهای اندام یا همون مونونوریت مولتی پلکس.. 2

ضایعات پوستی به شکل پتشی، پورپورا و یا لویدورتیکوالریس.. 3

D4سؤال

جپاسخ

آرتریت  ساله   ۲0 سابقه  با  ساله   ۶0 آقای  بیمار   D4
روماتوئید با عالئم پارستزی اندام تحتانی همراه با زخم ۲ 
سانتی متری مالئول خارجی پای چپ مراجعه نموده است. 
ندول زیر جلدی در آرنج ها و پتشی و پورپورا روی هر دو 
ساق پا دارد. در بررسی نوار عصب و عضله مونونوریت 
سطح  و   CBC diff= NL , ESR=80 دارد.  مولتی پلکس 
تشخیص  محتمل ترین  است.  پایین  سرم  کمپلمان های 

کدام است؟ )دستیاری تیر ۱۴00(
الف کرایوگلوبولینمی ثانویه

ب اضافه شدن لوپوس

ج روماتوئید واسکولیتیس

د سندروم فلتی

رابطه ای که پای عواطف فردی را به میان بکشد آدم را در معرض خطر قرار می دهد و هرچه اجازه دهم 

آدم های بیشتری نزدیکم شوند بر تعداد راه هایی که می شود به من آسیب رساند افزوده می شود.

رمان در

ماگدا سابو

ــه
بـان

ــبی
ر ط

شــ
نـــ
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