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ریه و مسمومیت

�� 1- آقای 60 ساله سیگاری با تنگی نفس و SPO2= 88% در هوای اتاق آمده است و گرادیان فشار سهمی اکسیژن 

آلوئولی- شریانی نامبرده افزایش یافته است. PaCO2 = 40mmHg. میزان اشباع اکسیژن خون شریانی با تجویز اکسیژن 

نازال اصالح می شود. کدام یک از موارد زیر نمی تواند علت بیماری وی باشد؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

ب( بیماری بافت بینابینی ریه  الف( بیماری راه های هوایی  

د( شانت عروقی داخلی ریه ج( بیماری های عصبی- عضالنی   

 )PaO2( کم تر از 90 درصد و یا اکسیژن شریانی )SpO2( پبیمار هایپوکسمی دارد. هایپوکسمی با اکسیژن پایین خون یعنی سچوریشن
کم تر از 80 درصد در سوال مشخص می شود. با توجه به سه کلید طالیی علت یا مکانیسم هایپوکسمی رو حدس میزنیم:

)PaCO2( شریانی CO2 فشار 🔑
�� وجود شواهد COPD )مریض سیگاری/ دارای سرفه و خلط مزمن/ ویز دو طرفه(

�� پاسخ هایپوکسمی به تجویز اکسیژن

1- تنها حالت هایپوکسمی که به تجویز اکسیژن جواب نمی دهد )وضعیت اکسیژن نرمال نشد(: شانت عروقی، 

مثل نارسایی قلبی، ARDS، پنومونی، آتلکتازی، اختالالت سپتوم بین قلبی

2- فشار PaCO2 باالی 45 است و هایپرکاپنی دارد یا/ شواهد COPD داریم + هایپوکسمی حتماً با تجویز اکسیژن رفع 

می شود: عدم تناسب تهویه- خون رسانی )V/Q mismatch( که شایع ترین علت آن COPD است.

�� در کل دنیا شایع ترین علت و مکانیسم هایپوکسمی، COPD و V/Q mismatch است. 
�� مبحث فیزیولوژی سیستم تنفسی

جواب: د 

�� 2- خانم 27 ساله مورد سیستیک فیبروزیس و برونشکتازی با هموپتیزی مراجعه کرده است. وی در هر نوبت حدود 

200 سی سی خون روشن به دنبال سرفه دارد. اولین و مهم ترین اقدام مناسب جهت وی کدام است؟ )پره انترنی دی 99- 

میان دوره کشوری(
ب( تجویز ضد سرفه  الف( محافظت از راه  های هوایی   

د( انجام برونکوسکوپی ج( درخواست سی تی اسکن ریه   

این بیمار هموپتزی massive یا حجیم دارد. به هموپتزی با حجم بیشتر از 400 سی سی در 24 ساعت یا 100 – 150 سی سی در 
 یک نوبت هموپتزی حجیم گفته میشه که یک اورژانس پزشکی است. اولین و مهم ترین قدم در نوع حجیم: حفظ راه هوایی است. 
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پس به ترتیب کارای زیر رو می کنیم:

دهنده خونریزی  ریه  سمت  به  مریض  خوابوندن  با  همینطور  و  مکانیکی  تهویه ی  و  انتوباسیون  با  هوایی:  راه  حفظ   -1 

)Dependent position(. با این کار مطمئن میشم که الاقل اون ریه ی سالم از خون پر نمیشه!

2- پیدا کردن منشأ خونریزی: با CXR یا برونکوسکوپی )ترجیحاً نوع Flexible( یا سی تی آنژیوگرافی.

3- محدود کردن خونریزی: اگر با اقدامات باالی خونریزی بند نیومد برو سراغ برونکوسکوپی ریجید، آمبولیزاسیون و یا رزکشن بخش 

درگیر ریه.  لوله اندوتراکئال مسدودکننده )Dual Lumen( در مجاری پروگزیمال ریه خونریزی دهنده قرار میدیم.

اگر خونریزی متوقف شد، برای پیدا کردن علت زمینه ای  CT SCAN و برونکوسکوپی انجام میدیم.

�� مبحث سرفه و هموپتزی

جواب: الف

�� 3- کدام یک از یافته های زیر در بیماران COPD کمتر معمول می باشد و نیازمند بررسی بیشتر خواهد بود؟ )پره انترنی 

دی 99- میان دوره کشوری(
 )tri-pod( وجود عالمت سه پایه )ب الف( کالبینگ انگشتان   

د( معاینه ریه نرمال ج( عالمت Hoover حین تنفس  

کالبینگ انگشت از نشانه های COPD نیست. در کل کالبینگ انگشتان چهار بیماری ریوی رو مطرح می کنه:

1- سیستیک فیبروزیس

)IPF( 2- فیبروز اولیه ی ریه

3- برونشکتازی

4- سرطان

پس در هر بیماری کالبینگ دیدی، درجا باید احتمال سرطان ریه رو با گرفتن CT SCAN قفسه ی سینه یا CXR بررسی کنی.

حاال COPD چه عالئمی داره؟

طوالنی شدن فاز بازدمی / ویز در سمع ریه / سیانوز لب  ها و ناخن / پوزیشن سه پایه یا Tripod / پر هوایی ریه )هایپرلوسنسی در 

 Hoover’s sign / )Barrel chest( و مسطح شدن دیافراگم / افزایش قطر قدامی- خلفی ریه و بشکه ای شدن قفسه سینه ) CXR

/ هیپوکسمی  با مکانیسم V/Q mismatch که به اکسیژن پاسخ می دهد.

�� مبحث بیماری های انسدادی مزمن ریوی

جواب: الف
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�� 4- بیمار خانم 63 ساله با سابقه CVA در دو ماه قبل که به مدت دو هفته در بخش ویژه بستری بوده از طریق لوله 

بینی تغذیه می شود و رگ محیطی ندارد، با کاهش سطح هوشیاری آورده شده است. در اتاق اورژانس بیمار هیپوکسیک 

است. RR: 28/min، تنفس های سطحی دارد. در معاینه قفسه صدری کراکل در یک دوم تحتانی ریه چپ شنیده می شود. 

است؟ بیشتر  میکروبی  عامل  کدام  با  عفونت  احتمال  می شود.  مشاهده  منطقه  همین  در  انفیلتراسیون  رادیولوژی   در 

 )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(
ب( استافیلوکوک  الف( استرپتوکوک  

د( کلبسیال ج( هموفیلوس آنفلوآنزا   

با توجه به کراکل ریه و تاکی پنه و انفیلتراسیون ریه در CXR، پنومونی مطرح است و چون دو ماه از بستری بیمار می گذرد به پنومونی 
اکتسابی از جامعه شک می کنیم. در این نوع پنومونی با کاهش سطح هوشیاری، دمانس یا سکته، میکروارگانیسم های بی هوازی های 

دهانی، باکتری های گرم منفی روده ای بیشتر مطرحه. از باکتری های گرم منفی روده ای ای کالی، کلبسیال و پروتئوس رو یاد بگیر.
�� مبحث پنومونی

جواب: د

�� 5- آقای 30 ساله به دنبال ترومای اندام فوقانی در بخش ارتوپدی تحت نظر است و فعالیت های معمول خود را انجام می دهد. 
. BP: 130/80 mmHg, PR: 85/min, RR: 20/min . :از تنگی نفس فعالیتی نیز شاکی است. معاینه بالینی به شرح زیر است 

در معاینه اندام های تحتانی اختالف سایز ندارد. در این بیمار با توجه به شرح حال فوق و احتمال آمبولی ریه، کدام اقدام 
تشخیصی در ابتدا انتخاب می شود؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

ب( سی تی آنژیوگرافی ریوی  الف( سونوگرافی داپلر اندام های تحتانی  

د( اسکن پرفیوژن ریوی ج( اندازه گیری دی دایمر   

در شک به آمبولی ریوی با توجه به امتیازی که بیمارمون از نظر معیار بالینی ولز )well’s( می گیره تصمیم می گیریم که سراغ کدوم 
روش بریم. 

امتیازمتغیر بالینی

3عالئم و نشانه های DVT )مثل تورم، درد و قرمزی اندام (

3آمبولی ریه محتمل ترین تشخیص بیمار باشد.

)HR> 100/min( 1.5تاکی کاردی

1.5بی حرکتی بیش تر از سه روز یا سابقه ی جراحی در چهار هفته ی گذشته

DVT 1.5داشتن سابقه ی قبلی آمبولی ریه یا

1هموپتزی

1سرطان
امتیاز چهار و کمتر )D-dimer  )Low risk. مثل این آقا که امتیازش صفره!
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امتیاز بیشتر از چهار )High risk( Chest CT Scan  با کنتراست )Chest CT Angiography( مگر در مواردی که بیمار 

کنترااندیکاسیون تزریق ماده  حاجب مثال در نارسایی کلیه )کراتینین باال( یا بارداری داشته باشد، که مستقیم سراغ ونتیالسیون-پرفیوژن 

اسکن ریوی میریم.

�� تابلوی بالینی ترومبوآمولی رو یاد بگیر: بیماری با شکایت تنگی نفس ناگهانی، تاکی پنه و تاکی کاردی، هموپتزی و یا تورم اندام 

که مستعد VTE است مثل فرد بی حرکت، بستری، باردار، سرطانی، مصرف کننده OCP و غیره.

�� مبحث ترومبوآمبولی وریدی

جواب: ج 

�� 6- بیماری به دلیل پلورال افیوژن تحت توراکوسنتز تشخیصی قرار گرفته است. در آزمایش مایع پلور پروتئین 4 گرم 

در دسی لیتر و LDH=250 U/L دارد. پروتئین هم زمان خون 6 گرم در دسی لیتر و LDH=300 U/L می باشد. کدام تشخیص 

محتمل تر است؟ )پره انترنی دی 99- مشترک کشوری( 

ب( بدخیمی   الف( نارسایی احتقانی قلب   

د( دیالیز صفاقی ج( سیروز کبدی   

بعد از اثبات وجود پلورال افیوژن باید با توراکوسنتز و اندازه گیری مقدار پروتئین و LDH سرم و مایع پلور، نوع آن را مشخص کنیم. وجود 

هر کدام از شرایط زیر به نفع مایع اگزودا است:

1- نسبت پروتئین پلور به پالسما بیش تر از 0.5

2- نسبت LDH پلور به پالسما بیش تر از 0.6

LDH -3 مایع پلور بیش تر از 2/3 حداکثر میزان نرمال برای سرم

0.45mg/dl 4- کلسترول مایع پلور بیش تر

بر عکس سه مورد ابتدایی به نفع مایع ترانسودا است. در این سوال نسبت پروتئین 0.66 است، پس باید دنبال تشخیص افتراقی های 

 افیوژن پلورال اگزودایی باشیم

عفونت )افیوژن پاراپنومونیک( /  بدخیمی  / آمبولی و انفارکتوس ریه / بیماری های داخل شکم مانند پانکراتیت، آبسه ساب فرنیک، بعد از 

جراحی شکم و ... / تروما / هموتوراکس، شیلوتوراکس و  یورینوتوراکس / بیماری های کالژن وسکوالر مانند لوپوس و آرتریت روماتوئید 

Dressler میکسدم )هیپوتیروئیدی( و لنف ادم / پارگی مری / آزبستوز / اورمی / سندرم /

�� مبحث اختالالت پلور و مدیاستن 

جواب: ب
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7- بیمار آقای 48 ساله با شکایت سرفه و تنگی نفس فعالیتی از چند هفته قبل مراجعه کرده است. نامبرده شاغل در صنایع 

الکترونیک از حدود 20 سال قبل می باشد. در رادیوگرافی قفسه صدری لنفادنوپاتی ناف هر دو ریه مشهود است. با توجه به 

شرح حال بیمار کدام یک از تشخیص های زیر مطرح می باشد؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره ی کشوری(  

ب( آزبستوزیس الف( سیلیکوزیس  

د( پنوموکونیوزیس ج( بریلیوزیس  

شرح حال تماس طوالنی با صنایع الکترونیک و آلیاژ به همراه شواهدی مشابه سارکوئیدوز مثل لنفادنوپاتی ناف ریه به نفع بریلیوزیس 
است. دو تا مورد دیگه هم برای بیماری های بینابینی یاد بگیر:

 تماس با صنایع عایق کاری و آزبست: آزبستوز
 تماس با سیلیکا و صنایع معدن کاری، سنگ کاری و تراش کاری: سیلیکوز

�� مبحث بیماری های بینابینی ریه 

جواب: ج

�� 8- کدام مورد زیر در پیشگیری از تشدید بیماری انسدادی مزمن ریوی ) COPD exacerbation( مؤثر نمی باشد؟  

)پره انترنی شهریور 99- کشوری(

الف( تزریق ساالنه واکسن آنفوالنزا

ب( آزیترومایسین خوراکی طوالنی مدت

ج( تجویز کورتیکواستروئید خوراکی در طوالنی مدت

د( آنتی کولینرژیک استنشاقی طوالنی اثر

پنج مورد زیر، دفعات تشدید COPD را کاهش می دهند:

1- ترکیبات بتا آگونیست  طوالنی اثر مثل سالمترول

2- ترکیبات آنتی کولینرژیک مثل ایپراتروپیوم

3- کوریکواسترئوئید استنشاقی مثل فلوتیکازون. یادت باشه کورتون خوراکی به هیـــچ وجه در پیشگیری از تشدید COPD جایی نداره.

4- آزیترومایسین روزانه و طوالنی مدت

5- واکسن آنفوالنزا

�� مبحث بیماری های انسدادی مزمن ریوی.

جواب: ج
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�� 9- خانم 57 ساله با سرفه خشک از 2 ماه قبل آمده. تنگی نفس، تب و لرز، بی اشتهایی و کاهش وزن ندارد. به علت 

هیپرتانسیون تحت درمان با کاپتوپریل از حدود 3 ماه قبل است. سمع ریه، گرافی قفسه صدری و تست تنفسی نرمال 

می باشند. اولین اقدام مناسب درمانی در این مرحله کدامیک از موارد زیر می باشد؟ )پره انترنی شهریور 99- کشوری(

ب( کورتیکواسترویید استنشاقی  الف( قطع کاپتوپریل به مدت 1 ماه  

د( Ph متری جهت ریفالکس ج( گرافی سینوس های پارانازال  

بیمارمون مبتال به سرفه ی مزمن )باالی هشت هفته( است که در شرح حال سابقه ی مصرف داروی ACEI )کاپتوپریل(؛ گناه کارترین 
عامل رو داره. پس در مورد سرفه ی مزمن اول این دسته ی دارویی را قطع یا با داروهای گروه ARB )والزارتان( جایگزین می کنیم. 

سرفه ی مزمن ناشی از مصرف ACEI چهار ویژگی مهم دارد:

1- سرفه وابسته به دوز نیست. پس کم کردن دوز دارو کمکی به درمان نمی کند و باید مقصر رو از بیخ قطع کرد!

CXR -2 طبیعی است.

3- 30 تا50 درصد مصرف کنندگان دچار سرفه ی ناشی از مصرف ACEi می شوند.

4- اگر تا یک ماه پس از قطع دارو سرفه بهتر نشد، باید به دنبال علت دیگری بود.  

�� مبحث سرفه و هموپتزی. 

جواب: الف

�� 10- خانم 35 ساله با سابقه آسم در طی سه ماه اخیر تحت درمان با اسپری فلوتیکازون 125 میکروگرم یک پاف صبح 

و شب. در طی ماه گذشته هفته ای سه بار نیاز به مصرف سالبوتامول پیدا کرده است. سه بار در ماه گذشته حمله شبانه داشته 

است. در اسپیرومتری FEV1: 85% دارد. اقدام بعدی کدام است؟ )پره انترنی شهریور 99- کشوری(

ب( نیاز به اقدام خاصی ندارد الف( شروع اسپری ترکیبی فلوتیکازون+ سالمترول 

د( اضافه کردن مونته لوکاست به رژیم درمانی فعلی ج( شروع آنتی کولینرژیک طوالنی اثر استنشاقی 

باید درمان پله ای آسم رو یاد بگیری. تو این اگر در هر مرحله، با وجود سه ماه درمان عالئم بیمار کنترل نشد یا پیشرفت کرد باید داروی  
پله بعدی رو به درمان اضافه کنیم. پس تو سواالی مربوط به درمان آسم ببین عالئم روی درمان مورد سوال، کنترل شده یا نه. منظور 
از کنترل یعنی نداشتن حمله ی شبانه )یا حداکثر دو شب در ماه( و کاهش دفعات حمله روزانه و نیاز به سالبوتامول به حداکثر دو بار در 

هفته. پس برای این مریض باید داروی مرحله ی بعد رو اضافه کنیم. ترتیب مراحل رو یاد بگیر:
1-  بتا دو آگونیست کوتاه اثر )SABA( مثل سالبوتامول

2- اضافه کردن کورتون استنشاقی یا ICS )فلوتیکازون( با دوز پایین یعنی حداکثر دو بار در روز
3-  اضافه کردن بتاآگونیست طوالنی اثر )LABA( مثل سالمترول 

4- اضافه کردن ICS با دوز باال
5- استروئید خوراکی
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این خانم آسم متناوب خفیف داره ولی با وجود سه ماه مصرِف اسپری استنشاقی کورتیکواستروئید دوز پایین ) فلوتیکازون دو بار در روز(، 
همچنان عالئمش کنترل نشده. پس برو مرحله ی بعد و عالوه بر فلوتیکازون، یک LABA یعنی سالمترول اضافه بکن. بیا تقسیم بندی 

 وضعیت آسم رو مرور کنیم

 متناوب خفیف  بیمار تجربه ی کمتر از دو بار در هفته عالئم روزانه و کمتر از دو بار در ماه عالئم شبانه داشته باشه: SABA یا 

سالبوتامول در حین حمله.

 پایدار  اگر بیمار تجربه ی بیش از دو بار در هفته عالئم روزانه یا بیش از دو بار در ماه عالئم شبانه داشته باشه. 

 پایدار خفیف: عالئم روزانه هر روز نیست: SABA + استروئید استنشاقی با دوز پایین، حداکثر دو بار در روز. مثل این خانم.

 پایدار متوسط: عالئم روزانه هر روز یک بار و یا عالئم شبانه بیش از یک بار در هفته تکرار میشه: SABA + استروئید استنشاقی با 

دوز پایین + LABA مثل سالمترول.

 پایدار شدید: عالئم روزانه چندین بار در روز و عالئم شبانه مداوم و مکرر تکرار می شود. باید برای درمانش کورتون استنشاقی با دوز 

باال سه بار در روز +SABA  + LABA  بدیم. اگر کنترل نشد می تونیم حتی استروئید خوراکی و تئوفیلین هم بدیم.
�� مبحث آسم.

جواب: الف

�� 11- بیمار خانم 64 ساله با سابقه ی بستری اخیر از دو ساعت قبل دچار تنگی نفس ناگهانی و درد قفسه سینه شده 

است. در بدو مراجعه به بیمارستان فشارخون سیستولیک 80 میلی متر جیوه دارد و دچار کانفیوژن است. با توجه به تشخیص 

احتمالی کدامیک از درمان های زیر توصیه می شود؟ )پره انترنی شهریور 99- کشوری(

 IVC ب( آنتی کواگوالن به همراه فیلتر الف( آنتی کواگوالن به تنهایی  

د( آنتی کواگوالن به همراه ترومبولیتیک ج( ترومبولیتیک به تنهایی  

این بیمار با توجه به سابقه ی بی حرکتی و شروع ناگهانی تنگی نفس و درد قفسه ی سینه، مشکوک به آمبولی ریه است. اساس درمان در 

 تجویز آنتی کوآگوالن است. ولی گاهی این درمان به تنهایی کافی نیست. پس دو حالت داریم ،VTE

1- اگر آمبولی Massive و همراه با افت فشار خون بود مثل این مریض  برای درمان اولیه دو راه داریم: 1- ترومبولیتیک تراپی 

)تجویز tPA( به همراه آنتی کواگوالن / یا 2- آمبولکتومی به تنهایی. در این بیماران باید برای حفظ همودینامیک سرم نرمال سالین و 

اینوتروپی مثل دوپامین هم تجویز کنیم.

2- اگر حالت اول نبود  درمان دارویی ضد انعقاد رو تجویز می کنیم و تخلیه یا لیز تهاجمی لخته الزم نیست.

�� مبحث ترومبوآمبولی وریدی. 

جواب: د
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12- آقای 60 ساله که به علت شکستگی اندام تحتانی در طی سه هفته گذشته در منزل بدون تحرک بوده است، از صبح 

امروز دچار تنگی نفس ناگهانی، درد قفسه سینه پلورتیک و هموپتیزی شده است در معاینه، تاکی کارد است و فشارخون 

130/70 و سمع ریه طبیعی است. در آزمایش های انجام شده، لکوسیتوز خفیف و کراتینین 2 دارد. بهترین اقدام تشخیصی 

کدام است؟ )پره انترنی شهریور 99- کشوری(

ب( اسکن پرفیوژن ریه الف( اکوکاردیوگرافی   

د( سی تی آنژیوگرافی شریان پولمونری ج( دی دایمر  

این بیمار با توجه به سابقه ی بی حرکتی و شروع ناگهانی تنگی نفس و درد قفسه ی سینه، مشکوک به آمبولی ریه است که برای تعیین 
تکلیف باید امتیاز ولز بیمار رو محاسبه کنیم. اگر جدول رو یادت نمیاد برو جواب 5 رو بخون.

این بیمار سابقه ی بی حرکتی )1.5(، هموپتزی )1( و تاکی کاردی )1.5( دارد و با توجه به سمع ریه ی طبیعی، آمبولی ریه محتمل ترین 
تشخیص برای تنگی نفس ناگهانی بیمار است )3(. پس مجموعاً 7 امتیاز دارد. امتیاز چهار و زیر چهار رو با D-Dimer و باالی چهار 
رو با CT اسکن قفسه ی سینه با کنتراست )Chest CT Angiography( بررسی می کنیم، مگر مواردی که بیمار کنترااندیکاسیون 
ماده ی حاجب داشته باشه مثل کراتینین باال و نارسایی کلیه در این بیمار و یا بارداری که به عنوان جایگزین بیمار را مستقیم می بریم 

ونتیالسیون-پرفیوژن اسکن ریه.
�� مبحث ترومبوآمبولی وریدی. 

جواب: ب

�� 13- بیمار خانم 60 ساله با سابقه فشارخون و دیابت با درد قفسه سینه از چند ساعت قبل به اورژانس مراجعه کرده 

است. در معاینه بیمار تعریق شدید و انتهاهای سرد دارد. BP=85/65 mmHg, RR=28/min, PR=110/min می باشد. در 

ECG افت قطعه ST در لیدهای جلوی قلبی دارد. در معاینه قلب Soft S1 شنیده می شود و در سمع Fine Rales دارد. کدام 

اقدام درمانی زیر در این بیمار ارجح است؟ )پره انترنی شهریور 99- کشوری(

الف( شروع نیتروگلیسیرین با دوز 15-10 میکروگرم در دقیقه

ب( شروع دوپامین با دوز 10- 5 میکروگرم در دقیقه

ج( شروع دوبوتامین با دوز 8- 4 میکروگرم در دقیقه

د( شروع نوراپی نفرین با دوز 4- 2 میکروگرم در دقیقه 

این بیمار با توجه به Soft S1، درد قفسه سینه، اندام های cool and wet یعنی سرد و عرقی، فشارخون سیستولیک کم تر از 90، 
تاکی کاردی، تاکی پنه و رال در سمع ریه مبتال به شوک کاردیوژنیک است، همه ی این عالئم نشان دهنده ی کاهش پرفیوژن و برون ده 

قلبی است. درمان شوک کاردیوژنیک با توجه به علتش، به ترتیب سه جزء دارد:
1- قدم اول: ریپرفیوژن و برقراری مجدد خون رسانی که دو حالت دارد:

 آنژیوگرافی و PCI در موارد MI یعنی اکثر بیماران شوک کاردیوژنیک.
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 حمایت مکانیکی قلب با بالون داخل آئورتی )IABP( در موارد نقص مکانیکی و ساختاری قلب مثل VSD، نارسایی میترال و پارگی 
دیواره ی بطن.

2- قدم دوم: کنترل افت فشار خون و عملکرد قلبی با کمک داروهای وازوپرسور )نور اپی نفرین و دوپامین( و اینوتروپ )دوبوتامین(. انتخاب 
اول در فشارخون های پایین مثل این خانم، نور اپی نفرین با دوز آغازین 2 تا 4 میکروگرم در دقیقه است. دوبوتامین کم ترین محبوبیت را دارد. 

�� در شوک کاردیوژنیک ثانویه به MI  به هیچ وجه دوپامین تجویز نمی کنیم. ��
3- اقدامات حمایتی مثل مایع درمانی و تجویز اکسیژن در صورت نیاز.

�� مبحث شوک کاردیوژنیک و ادم ریه. 

جواب: د

 RR=30/min، 14- بیمار آقای 39 ساله با شکایت سرفه و تب و خلط از 5 روز پیش مراجعه کرده است. در معاینه 👸

 CXR و در سمع ریه کاهش صداهای ریوی و ماتیته در دق در قاعده ریه چپ دارد. در PR=90/min، BP=110/80 mmHG

انجام شده انفیلتراسیون پارانشیمال در ریه چپ به همراه افیوژن پلور تا حدود یک سوم تحتانی ریه را دارد. در بررسی 

اسمیر مایع پلور از نظر باکتری مثبت است. اقدام درمانی مناسب کدام است؟ )پره انترنی شهریور 99- کشوری(

الف( آنتی بیوتیک درمانی با دوز باال                               ب( آنتی بیوتیک درمانی+ درناژ کامل مایع

ج( آنتی بیوتیک درمانی + پلوردز                              د( آنتی بیوتیک درمانی + انتوباسیون تراشه و تهویه مکانیکی 

بیمار با توجه به سرفه، تب و خلط، تاکی پنه و معاینه ی ریه، مبتال به پنومونی  است. دو عارضه ی مهم پنومونی، پلورال افیوژن و آبسه ی 
ریه است، که این مریض از شانس بد، نه تنها پلورال افیوژن داره، بلکه افیوژنش چرکی و تبدیل به آمپیم شده است. افیوژن پاراپنومونیک 
اگزوداتیو است. خط اول درمان پلورال افیوژن پاراپنومونیک آنتی بیوتیک تراپی است و فقط در شرایط عارضه دار، مایع رو تخلیه می کنیم؛ 
یعنی شرایطی مثل عدم پاسخ به درمان و پیشگیری از آمپیم و عوارض آن، دقیقاً مثل این مریض. موارد زیر رو به عنوان اندیکاسیون 

  گذاشتن و عارضه دار شدن افیوژن یاد بگیر chest tube

�� PH کمتر از 7 
60 mg/dl گلوکز کمتر از 💉

�� LDH بیشتر از 1000
�� وجود باکتری در اسمیر یا کشت نمونه

�� پلورال افیوژن لوکوله
�� حضور چرک واضح در فضای پلور 

�� فاصله پلور تا دیواره قفسه سینه در گرافی لترال بیش از 1 سانتی متر باشد، یعنی حجم افیوژن زیاد است.
�� مبحث اختالالت پلور و مدیاستن. 

جواب: ب
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�� 15- بیمار آقای 50 ساله راننده که به علت خواب آلودگی روزانه و سابقه دو نوبت تصادف جهت اتومبیل جهت بررسی به 

شما ارجاع داده شده است. همسر بیمار از خروپف های شبانه بیمار شاکی است. بیمار در معاینه، BMI=35 و گردن کوتاه دارد. 

برای بیمار آپنه انسدادی خواب مطرح می گردد. کدام گزینه در مورد بیماری وی صحیح است؟ )پره انترنی شهریور 99- کشوری(

الف( آپنه ها بیشتر در خواب REM بروز می کند.                    ب( بیمار باید از داروهای سداتیو استفاده کند.

ج( CXR در تشخیص بیماری مفید است.                                 د( آزمون عملکرد ریوی به تشخیص بیماری کمک می کند.

این بیمار مبتال به آپنه ی انسدادی خواب است. آپنه ی انسدادی خواب با هایپوپنه یا اختالل تنفسی به خصوص در خواب REM مشخص 
می شود که به علت خواب بی کیفیت، بیمار از خواب آلودگی و گیجی در طول روز شکایت دارد. بیمار معمواًل فردی چاق با گردن کوتاه 
است. برای تشخیص از پلی سومنوگرافی استفاده می کنیم. گرافی قفسه ی سینه و آزمون عملکرد ریوی )PFT( در تشخیص این بیماری 

کمکی نمی کند. درمان آپنه ی انسدادی خواب چند جزء دارد: 
1- تغییر الیف استایل و کاهش وزن
2- پرهیز از الکل و داروهای سداتیو

3- رفع انسداد مسیر تنفسی مثل جراحی تونسیل های بزرگ
4- استفاده از اکسیژن و CPAP در موارد شدید

�� مبحث اختالالت کنترل تنفس 

جواب: الف

میان دوره ی  آذر 9۸-  )پره انترنی  به اختالل در کدام قسمت است؟  �� 16- در معاینه ی ریه شنیدن »رونکای« مربوط 

کشوری(
ب( درگیری برونشیول های تنفسی الف( درگیری راه های هوایی متوسط  

د( درگیری در راه های هوایی خارج ریوی ج( درگیری در پارانشیم ریه  

باید یاد بگیری صداهای اضافه  ای که در معاینه ی ریه می شنوی، هر کدوم به نفع اختالل در کدام قسمت مسیر تنفسیه، از باال به پایین میشه:
1- مجاری هوایی فوقانی: استریدور.

2- مجاری هوایی متوسط: رونکای. مثل برونشیت عفونی حاد که مجاری متوسط ُپر از ترشح است.
3- مجاری هوایی تحتانی: ویز مثل آسم.

4- آلوئول ها: کراکل یا رال، مثل کانسالیداسیون ریوی یا پنومونی، ادم ریه و فیبروز. در فیبروز بینابینی ریه، نوع خاصی از کراکل به اسم 
» کراکل ولکرو« داریم.

�� مبحث اپروچ به بیماری های ریوی. 

پاسخ: الف
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