
جراحی

�� 1- در بيماري که ۲۴ ساعت پس از جراحي توتال تيروئيدکتومي دچار پارستزي اندام ها و عالئم شوستوک و تروسو 

مثبت شده است؛ کدام يک از اقدامات نامبرده، اولويت بيشتري دارد؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

 D ب( سنجش سطح سرمي ويتامين   )PTH( سنجش سطح سرمي هورمون پاراتيروييد )الف

د( انجام الکتروکارديوگرافي ج( سنجش تراکم استخوان   

پارستزي به همراه عالئم شوستوک و تروسو مثبت به دنبال توتال تيروئيدکتومي، نشون دهنده ي هایپوکلسمي است. هایپوکلسمی یعنی 

کلسيم کم تر از 8 که در پانکراتيت، به دنبال تيروئيدکتومی و به دالیل متنوع دیگری اتفاق می افتد. در مریض با شرح حال تيروئيدکتومی 

یا اسکار روی گردن، باید به کمبود کلسيم شک کنيم. برای تشخيص هایپوکلسمی باید حتما عالوه بر کلسيم، منيزیم، پتاسيم، فسفات 

و آلکالن فسفاتاز رو چک کنيم. شواهد باليني هایپوکلسمي چياس؟

۱- عالئم عصبي عضالني مثل گزگز دور دهان، بي حسي و مورمور نوک انگشتان، کرامپ عضالني که از عالئم اوليه است.

2-  تشدید رفلکس هاي عمقي به همراه دو عالمت معروف شووستوک و تروسو ، تشنج و درگيری قلبی به صورت طوالني شدن فواصل 

Q-T که از عالئم هایپوکلسمی شدید است. بنابراین قدم بعدیمون گرفتن نوار قلب است. چون در هایپوکلسمی  شدید و عالمت دار باید 

سریع کلسيم گلوکونات یا کلسيم کلرید تزریق کنيم. 

دالیل هایپوکلسمي واقعي عبارت است از: کمبود PTH )مثاًل به دنبال جراحي پاراتيروئيد و تيروئيد( یا منيزیم و یا ویتامين D، افزایش 

فسفات، بيماري التهابي روده، سندرم سوء جذب، اسهال مزمن، فيستول روده اي یا پانکراسي و فاشئيت نکروزان، انتقال خون وسيع. 

�� ژلوفن جراحي ۱. مبحث آب و الکتروليت و تعادل اسيد و باز.

جواب: د

�� ۲- خانم ۳۵ ساله اي به دنبال زايمان طبيعي و خونريزي شديد ناشي از آن، کانديد دريافت گلبول قرمز متراکم شده 

است. چند دقيقه پس از شروع تزريق دچار عالئم شامل درد در محل تزريق خون، تنگي نفس و درد قفسه سينه مي شود. 

اولين اقدام مناسب کدام است؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

ب( قطع تزريق خون  الف( تجويز اکسيژن   

د( تزريق يک ليتر نرمال سالين ج( تزريق کورتون   

یادت باشه قدم اول در هر واکنش حادی نسبت به فراورده های خونی، توقف انتقال آن است. این بيمار دچار واکنش ماژور هموليتيک 
حاد شده است. بيمار معمواًل به علت تزریق خون اشتباه، بالفاصله بعد از تزریق خون دچار گرگرفتگي، درد قفسه ي سينه و پشت و محل 
تزریق شده که در بررسي ها شواهدي مثل تب، افت فشار، تاکي کاردي، هماچوري، ميوگلوبينوري و در موارد شدید نارسایي حاد کليه 

دارد. در برخورد با واکنش هموليتيک حاد چهار کار مي کنيم:

بانه
طبی
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۱- توقف فوري تزریق خون
2- ارسال خون تزریقي و خون بيمار جهت کراس مچ ABO و کشت )براي رد آلودگي(

۳- مایع درماني و وازوپرسور در موارد ناپایداري همودیناميک
۴- تجویز مانيتول و یا دیورتيک لوپ در موارد نارسایي کليه 

�� ژلوفن جراحي ۱. مبحث خونريزي هاي جراحي.

جواب: ب

۳- آقاي ۵1 ساله اي مورد شناخته شده فشارخون باال از ۲ ماه قبل، که در حال حاضر تحت درمان با آسپرين و آتنولول 

مي باشد؛ به دليل فتق اينگوئينال اينکارسره کانديد جراحي اورژانس است. بيمار سابقه قبلي مشکالت انعقادي نداشته. انتظار 

داريد کدام يک از آزمايشات انعقادي در ايشان مختل باشد؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

 INR )ب    aPTT )الف

 Platelet count )د    Bleeding Time )ج

هر داروی ضد انعقاد رو با یک آزمایش خون باید پيگيری کنيم. مهم تریناش رو یاد بگير: 
۱- آسپرین و کلوپيدوگرل )پالویکس(: پالکت را برگشت ناپذیر مهار مي کنند و با BT مانيتور مي شود. الف شد.

PT و INR 2- وارفارین با
۳- هپارین UFH رو با aPTT و یا آنتي Xa )ضد فعال کننده ي فاکتور ۱۰(

Xa و فونداپارینوکس و مهارکننده هاي فاکتور ۱۰ مثل آپيکسابان و ادوکسابان با آنتي LMWH -۴
Aptt 5- مهارکننده ي مستقيم ترومبين مثل بيوالرودین، دابيگاتران و آرگاتروبان با

�� ژلوفن جراحي ۱. مبحث خونريزي هاي جراحي.

جواب: ج

�� ۴- کدام يک از موارد نامبرده در تقسيم بندي زخم ها، جزء رده زخم هاي کثيف ) dirty( قرار مي گيرد؟ )پره انترنی دی 

99- میان دوره کشوری(
ب( پارگي زخم پپتيک انتروم معده  الف( آلوده شدن محيط عمل با باز شدن اتفاقي روده باريک  

د( رزکسيون سيگموئيد در ديورتيکولوزيس ج( رزکسيون روده در بيمار با ايسکمي مزانتر  

کاًل چهار کالس زخم داریم. ارگانيسم شایع در زخم تميز، گرم مثبت ها و در بقيه ي موارد پلي ميکروبي است:
۱- تميز یا  clean زخم غيرتروماتيک کمتر از ۱2 ساعت و یا جراحي اي که کاري به کار لوله هاي بدن یعني سيستم تنفس، گوارش، 

صفراوي و ادراري نداره، مثل جراحي هرني اینگوئينال، جراحي سينه، تيروئيد یا پيوند آئورتي. 

بانه
طبی
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2- تميز آلوده یا  clean-contaminated آسيب مينور و یا جراحي  الکتيوي که با آلودگي کم و یا در شرایط استریل وارد 
لوله هاي بدن ميشه، مثل رزکشن الکتيو کولون یا معده، تعبيه ي گاستروستومي و اکسپلور مجاري صفراوي مشترک. منبع آلودگي در 

این نوع زخم ها اندوژن است.
۳- آلوده یا  contaminated زخم تروماتيک حاوي خاک یا جسم خارجي و یا جراحي و آسيبي که عالوه بر تهاجم به لوله هاي 

بدن با نشت محتویاتش قبل یا بعد از عمل همراهي داره، مثل آپاندیس پرفوره و یا جراحي انسداد روده. 
۴- کثيف یا Dirty )بيش ترین احتمال عفونت: حدود  )%5۰ اینجا دیگه رسماً قبل از آسيب و جراحي، عفونت داریم، مثل تخليه ي 

آبسه ي پري آنال یا داخل شکمي و رزکشن روده ي انفارکته.
�� ژلوفن جراحي ۱. مبحث عفونت هاي جراحي.

جواب: ج

 �� ۵- آقاي ۳۰ ساله اي به دنبال تروماي نافذ به قفسه سينه در سمت چپ به اورژانس بيمارستان آورده شده است. در معاينه

Pulse rate: 110 / min , Blood Pressure: 80 / pulse و همچنين Respiratory Rate: 30/min دارد. در معاينه 

سر و گردن، وريد ژوگوالر ) JVP( بيمار برجسته است. صداي قلبي نرمال و کاهش صداي ريوي در سمت چپ دارد. اولين 

اقدام کدام است؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری( 

ب( انجام گرافي پرتابل از قفسه سينه بيمار الف( گرفتن IV line و تزريق خون   

د( پريکارديوسنتز با آنژيوکت ج( Tap فضاي پلور با آنژيوکت   

هر موقع در یک مریض تصادفی دیسترس تنفسی و کاهش فشار خون رو به همراه افزایش JVP و کاهش صدای ریوی دیدی به 
پنوموتوراکس فشارنده )Tension( فکر کن. درمـان فـوري ایـن بيمـاران توراکوسـتومي سـوزنی با آنژیوکـت شـماره ي ۱۴ در فضـاي 
بين دنـده اي دوم یا سوم در خـط ميدکالویکـوالر اسـت. در ادامـه بایـد لولـه ي توراکوسـتومي یا همان چست تيوب فــوراً و قبــل از 
CXR بــراي بيمــار گذاشــته شــود. عالوه بر این، مایع درماني و محدود کردن زخم قفسه ي سينه رو هم باید مدنظر داشت. وجــه 

افتــراق پنوموتوراکـس فشـارنده از سـاده، افـت فشـار خـون در نـوع فشـارنده اسـت. پریکاریدوسنتز مربوط به تامپوناد است.
تابلوي باليني پنوموتوراکس فشارنده این طوریه:

۱- دیسترس تنفسي و هيپوتانسيون
2- وریدهاي متسع گردن )CVP و JVP باال(،

۳- انحراف تراشه به سمت مخالف آسيب
۴- فقدان یا کاهش صداهاي تنفسي و دق هایپررزونانس یا تيمپان یک  طرفه )در سمت آسيب دیده(

5- آمفيزم زیرجلدي در سمت مبتال. 
�� ژلوفن جراحي ۱. مبحث تروما.

جواب: ج

بانه
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�� 6- مرد جواني به دنبال تصادف اتومبيل و با تشخيص احتمالي آسيب طحال تحت نظر گرفته شده است. مشاهده همه 

موارد زير در اين بيمار انديکاسيون مداخله جراحي محسوب مي شود، به جز: )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

الف( تشخيص پارگي در سونوگرافي اورژانس انجام شده بر بالين بيمار

ب( بروز عالئم پريتونيت بر اساس معاينه سريال بيمار 

ج( بروز خونريزي مجدد در بيمار پس از يک دوره ثبات عالئم حياتي

د( ادامه هيپوتانسيون و هيپوولمي عليرغم مايع درماني کافي

در کل آسيب طحال پنج گرید دارد که در گرید II و پایين تر، آسيب کم تر از 5۰% سطح است. روش تشخيصي ارجح، CT- اسکن است. 
برخورد با ترومای طحال رو یاد بگير:

 LUQ ۱- اگر بيمار همودیناميک ناپایدار، افت فشار خون، خونریزی فعال یا عود خونریزی و عالئم پریتونيت واضح مثل تندرنس شدید
داشت  سریع برای الپاراتومي اورژانس )توتال اسپلنکتومي، اسپلنورافی یا بخيه ي بخش آسيب دیده( ببر اتاق عمل.

2- در بيماری با همودیناميک پایدار و بدون شواهد خونریزي و پریتونيت، که آسيب طحالی با درجه ي پایين بدون نشت خون و بدون 
آسيب ارگان شکمي دارد  بيمار رو تحت نظر مي گيریم و به صورت مداوم هموگلوبين و هماتوکریت را مانيتور می کنيم. دو تبصره 

اینجا داریم: 
 اگر در سی تی اسکن آسيب عروقی رو به صورت نشت خون یا اکستراوازیشن دیدیم، از آنژیوآمبوليزاسيون استفاده می کنيم. 

 اگر هر کدام از موارد شماره ی یک را حين دوره ی تحت نظر پيدا کرد، مداخله ی جراحی الزم است.
پس از بين این موارد، الف اندیکاسيون مداخله ی اورژانسی نيست. چون اوال که تشخيص آسيب طحالی با سی تی اسکن است نه 

سونوگرافی، دوماً هر پارگی طحالی نياز به جراحی اورژانس ندارد.
�� ژلوفن جراحي ۱. مبحث تروما.

جواب: الف

اورژانس آورده شده است. علي رغم تزريق  به  تروما  مولتيپل  دنبال  به  با وزن 1۵ کيلوگرم  �� 7- کودک ۵ ساله اي 

حجم کافي سرم نرمال سالين در دو نوبت، همچنان عالئم حياتي وي ناپايدار است. ضمن اقدامات الزم براي کنترل منشاء 

خونريزي، چند سي سي خون بايستي به کودک تزريق شود؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

د( ۴۵۰ ج( ۳۰۰  ب( 1۵۰  الف( 7۵ 

در برخورد با هر بيمار ترومایی )سوختگتی، تصادف یا غيره( باید اول ABCDE رو رعایت کنيم، یعنی راه هوایی، تنفس، وضعيت گردش 
خون، معلوليت و اکسپوژر کامل بدن. در بررسی وضعيت گردش خون باید بيمار رو از نظر حجم از دست رفته احيا کنيم.

براي احياي بچه به صورت بولوس 2۰cc/kg رینگر الکتات ميدیم و در صورت نياز سه بار تکرار مي کنيم. اگر باز هم احيا نشد باید از 
تزریق خون به اندازه ي ۱۰cc/kg و مداخله ي تهاجمي استفاده کنيم. خب این بچه ۱5 کيلوئه و ميشه ۱5۰ سي سي خون!

بانه
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 راه دسترسي عروقي در بچه ها به ترتيب اولویت راه وریدي و کاتتر سایز باال است، ولي اگه نشد، در بچه هاي 5 سال و کم تر سراغ مسير 
داخل استخواني یا Interosseous  ميریم. حتماً در بچه ي ترومایي، همون اول CBC، کراس مچ و گروه خوني و آميالز رو چک کن.

�� ژلوفن جراحي ۱. مبحث تروما.

جواب: ب

�� 8- در ارتباط با مسموميت با گاز CO2، همه موارد صحيح است، به جز: )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

الف( دقيق ترين روش اندازه گيري اکسيژن رساني در اين موارد pulse oximetry است. 

ب( به دليل ايجاد اختالل هوشياري خطر فوت در صحنه آتش سوزي را به شدت افزايش مي دهد. 

ج( سردرد خيلي شديد همراه با تهوع و استفراغ نشان دهنده سطح کربوکسي هموگلوبولين )COHB( حدود ۴۰ - ۳۰ درصد است. 

د( در موارد بروز اختالالت نورولوژيک حاد اکسيژن هيپرباريک جهت درمان مؤثرتر خواهد بود.

پالس اکسی متری در تشخيص مسموميت با CO قابل اطمينان نيست. به جای آن از نمونه گازهای خونی یا ABG استفاده می کنيم. 
برای هميشه یادت باشه: هر زمان بيمار سوختگی با کاهش سطح هوشياری و لتارژی آوردن به مسموميت با CO شک کن. 

مسموميت با مونوکسيد کربن رو معموال در گازگرفتگی با بخاری گازی می بينيم. در سطوح پایين، بيمار عالمتی ندارد. ولی اگر سطح 
کربوکسی هموگلوبين باالرود، عالئمی مثل سردرد، بعدش هم گيجی، ضعف، سنکوپ و در نهایت تشنج و کما و حتی مرگ خواهيم 
داشت. سردرد خيلي شدید همراه با تهوع و استفراغ نشان دهنده سطح کربوکسي هموگلوبولين )COHB( حدود ۴۰ - ۳۰ درصد است. 

در بيمار مسموميت CO یا گازگرفتگی مثل هر ترومای دیگه باید به ترتيب ABC عمل کنيم، پس اقداماتمون ميشه:
۱- تجویز اکسيژن هایپرباریک یا ۱۰۰ درصد و در صورت نياز انتوباسيون اندوتراکئال

2- کنترل همودیناميک بيمار: پس دو تا رگ بزرگ و خوب بگير و مایع درمانی رو شروع کن.
۳- نمونه  ABG بگير.

�� ژلوفن جراحي ۱. مبحث سوختگي.

جواب: الف

�� 9- مهم ترين هدف مايع درماني و نشانه کفايت درمان در يک بيمار ۲۵ ساله با سوختگي درجه باالي پوستي ۳۰ درصد 

کدام است؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

الف( افزايش فشارخون سيستوليک به باالي 1۳۰ ميلي متر جيوه 

ب( برقراري برون ده ادراري باالي ۳۰ ميلي ليتر در ساعت 

ج( کاهش ضربان قلب به زير 1۰۰ ضربه در دقيقه 

د( کاهش تعداد تنفس بيمار به زير ۲۰ تنفس در دقيقه
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در حين احيا با ارزیابي عالئم حياتي، فشار خون، برون ده ادراري و درصورت نياز با اندازه گيری فشار ورید مرکزي )CVP( کفایت احيا را 

ارزیابي مي کنيم. با احياي مناسب، برون ده ادراري کليه ي سالم در بالغين باید به باالي 0/5cc/kg یا ۳۰  ميلي ليتر در ساعت برسد و 

در کودکان باالي 1cc/kg در ساعت باشد. 

�� ژلوفن جراحي ۱. مبحث سوختگي.

جواب: ب

�� 1۰- آقاي ۳۵ ساله با شکايت ديسفاژي مراجعه کرده است. مشکل وي از يک سال قبل شروع شده است. ديسفاژي 

از ابتدا نسبت به جامدات و سپس مايعات بوده و طي اين مدت نيز روند افزايش يابنده داشته است. کاهش وزن ندارد و 

سابقه خانوادگي وي منفي است. در باريم سوالو عالمت bird’s beak گزارش شده است. محتمل ترين تشخيص کدام است؟ 

)پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(
ب( رينگ مري الف( کانسر مري   

د( تنگي پيتيک ج( آشاالزي  

کليد این سوال:  bird’s beak در باریم سوالو به نفع آشاالزي است! تو سواالی دیسفاژی مروی دنبال کليد واژه های زیر باش و سریع 

جواب رو انتخاب کن: 

 دیسفاژی مری ابتدا به جامدات: 

 اگر متناوب و گاه گاهی بود: به رینگ تحتانی مری و ازوفاژیت ائوزینوفيليک فکر کن. 

 اگر پيشرونده بود و بهش دیسفاژی به مایعات اضافه شد: به دو تشخيص فکر کن:

۱- بدخيمی: بيمار مسن باالی 5۰ سال، دارای کاهش وزن، دارای نقص پرشدگی یا نامنظمی در دو سوم ميانی مری.

2- تنگی پپتيک: بيمار سوزش سر دل را بدون کاهش وزن ذکر می کند.

 دیسفاژی مروی هم زمان به جامدات و مایعات: به سه تشخيص فکر کن:

 متناوب و همراه با درد قفسه سينه بود: به اسپاسم منتشر مری )DES( یا مري فندق شکن است. فشار LES نرمال است ولی در 

تنه ی مری انقباضات همزمان و منتشر غير پریستالتيک با دامنه ي طبيعي یا باال داریم و نمای  Corkscrew یا پيچ گوشتي می بينيم.

 اگر پيشرونده بود: دو حالت داریم: اسکلرودرمی که بيمار سوزش سر دل و درد رترواسترنال مزمن دارد یا آشاالزی که بيمار 

ریگورژیتاسيون، کاهش وزن، نمای منقار پرنده و فشار باالی LES حين بلع دارد.

�� ژلوفن جراحي ۲. مبحث مري.

جواب: ج

بانه
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موارد زير جزء  از  ) GERD(، وجود هرکدام  بيماري ريفالکس گاستروازوفاژيال  به  مبتال  بيمار  با  برخورد  �� 11- در 

انديکاسيون هاي درمان جراحي مي باشد، به جز: )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

الف( در صورتي که اقدامات مراقبتي نگهدارنده شکست خورده باشد. 

ب( هنگامي که بيمار نمي تواند داروهاي مهارکننده پمپ پروتون )PPI( را تحمل کند.

ج( وجود سابقه خانوادگي کانسر مري 

د( بروز مري بارت با ديسپالزي باال

درمان بيمار رفالکس گاستروازوفاژیال معمواًل غير جراحی و شامل تغيير الیف استایل و داروی ضد رفالکس PPI مثل پنتوپرازول است. 
کاًل جراحي در GERD چهار اندیکاسيون دارد:

۱- عدم پاسخ به درمان دارویي
2- بروز عوارض دیررس مثل مري بارت
۳- پنوموني مکرر به خصوص در اطفال

۴- بروز عوارض PPI مثل کاهش تراکم استخوان،کوليت کلستریدیوم دیفيسيل، عوارض کليوي. قبل از جراحي حتماً باید با اندوسکوپي 
و سایر اقدامات تهاجمي، GERD را ثابت و سایر بيماري هاي مري از جمله اختالالت حرکتي و غيره را رد کنيم.

GERD به علت نارسایی اسفنگتر تحتانی مری )LES( و به خصوص در هرنی هياتال )پروالپس مری شکمی و معده به توراکس( ایجاد 

می شود. عالئم تيپيک آن سوزش سر دل، ترش کردن و ریگورژیتاسيون است که با مصرف آنتی اسيد بهتر می شود. از عالئم آتيپيک 
هم سرفه مزمن، تشدید آسم و درد قفسه سينه رو یاد بگير.

�� ژلوفن جراحي ۲. مبحث مري.

جواب: ج

�� 1۲- آقاي ۵۰ ساله اي با درد شکم ناگهاني از ۲۴ ساعت قبل و سابقه مصرف ۲ ماهه NSAID به جهت تروما و درد 

زانوي راست مراجعه کرده است. در معاينه بيمار تندرنس شکمي ژنراليزه به همراه گاردينگ ارادي دارد. در گرافي چست 

ايستاده هواي آزاد زير ديافراگم مشهود است. اقدام مناسب براي بيمار پس از احياي اوليه کدام است؟ )پره انترنی دی 

99- میان دوره کشوری(
الف( احياء مناسب، دادن آنتي بيوتيک و مهارکننده پمپ پروتوني )PPIs( به مدت ۴8 ساعت و سپس جراحي 

ب( انجام جراحي اورژانس و بستن محل زخم پاره شده دوازدهه و تجويز PPI تا آخر عمر

ج( ناشتا کردن بيمار و تعبيه لوله معده و تخليه ترشحات معده و درمان حمايتي با مايعات و آنتي بيوتيک

PPIs د( انجام درناژ پرکوتانه تحت گايد سونوگرافي و سپس ادامه درمان با آنتي بيوتيک وسيع الطيف و

بيماری زخم پپتيک یا PUD با عالئم درد اپيگاستر به دنبال مصرف غذا، بی اشتهایی و کاهش وزن همراه است. درست برعکس زخم 
دئودنوم. در تمام بيماران مشکوک به زخم معده باید دو تست انجام بدهيم:
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۱- آندوسکوپی فوقانی و بيوپسی )رد بدخيمی(
2- تست هليکوباکترپيلوری. برای تایيد زخم، بلع باریم کمک کننده است.

تو این سوال، بيمار به خاطر شرح حال مصرف فراووون NSAID براي درداش، احتمااًل زخم معده داره پس با دیدن هواي آزاد زیر 
دیافراگم به عارضه پرفوراسيون شک مي کنيم. پرفوراسيون با درد شدید و ناگهاني اپي گاستر )بيمار زمان دقيق شروع درد رو یادشه(، 
پریتونيت جنراليزه )شکم ریجيد و گارد(، شواهد پریتونيت  موضعي در RLQ )تندرنس، گاردینگ و غيره( مشخص ميشه. در این بيمار 
باید بالفاصله یک گرافي ایستاده ي قفسه ي سينه بگيریم، که وجود هواي زیر دیافراگم و یا هواي داخل صفاقي )پنوموپریتوئن( تشخيص 

رو تأیيد مي کنه. این بيمار رسماً پاره شده! پس باید بالفاصله این کارها رو بکنيم:
۱- احيا با آب و الکتروليت کافي + تعبيه ي NGT  + تجویز آنتي بيوتيک و PPI وریدي شدید

2- انتقال اورژانسي به اتاق عمل. 
�� ژلوفن جراحي ۲. مبحث معده و دوازدهه و چاقي.

جواب: ب

�� 1۳-  آقاي 6۵ ساله اي به علت بي اشتهايي و کاهش وزن قابل توجه به شما مراجعه کرده. در معاينه توده ۰/8-۰/7 

سانتيمتري در ناحيه اپيگاستر و توده ۳ سانتي متري باالي کالويکل چپ لمس مي شود. در اين مرحله، کدام يک از اقدامات 

تشخيصي زير کمک کننده تر است؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

 Abdomino-pelvic CT Scan )ب    Chest X-Ray )الف

 PET-CT Scan )د    Upper Gl Endoscopy )ج

توده ی اپي گاستر به همراه لنفادنوپاتی سوپراکالویکوالر چپ، کليد راهنماي آدنوکارسينوم معده است �� با شک به بدخيمی معده یا 
آدنوکارسينوم باید به ترتيب سه کار بکنيم:

۱- تست هاي آزمایشگاهي الزم مثل CBC، الکتروليت ها، کراتينين و آنزیم هاي کبدي
2- تأیيد تومور و محلش با اندوسکوپي و بيوپسي؛ پس ج شد!

۳- مرحله بندي تومور با سه ابزار:
۱- تعيين عمق تهاجم و بررسي وجود لنف نودهاي بزرگ با EUS یا سونوگرافي اندوسکوپي

2- بررسي متاستاز دوردست با CXR و سي تي اسکن شکم و لگن
۳- بررسي متاستاز پریتوئن و امنتوم با الپاروسکوپي

گاهي از PET اسکن هم براي بررسي موارد پيشرفته ي بيماري استفاده مي کنيم. تمام این مراحل براي تعيين برنامه ي درماني بيمار الزم 
است، مثاًل در صورت وجود متاستاز دوردست، گزینه ي جراحي از روي ميز حذف خواهد شد.

�� در کل، آدنوکارسينوم شایع ترین نوع سرطان معده است که در مراحل اوليه بي عالمت بوده ولي با پيشرفت بيماري با عالئمي 
مثل درد اپيگاستر مبهم، کاهش وزن، اختالل بلع، تهوع و استفراغ، هماتمز، ملنا، آنمي فقر آهن و تست گایاک مثبت بروز مي کند. 
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لنفادنوپاتي هاي سوپراکالویکوالر چپ )گره  ویرشو( یا اطراف ناف )گره سيستر ماري جوزف( در صورت انتشار لنفاوي و توده ي رکتال 
قابل لمس )بلومر شلف( در صورت انتشار صفاقي و یا آسيت هم در آدنوکارسينوم معده دیده می شود.

�� ژلوفن جراحي ۲. مبحث معده و دوازدهه و چاقي.

جواب: ج 

�� 1۴- در بيماري که مبتال به ضايعه تومورال در قسمت انتهايي دئودنوم است و با عالئم انسدادي کامل مراجعه نموده 

است، مشاهده کدام يک از حاالت زير کمتر محتمل است؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

ب( ديستانسيون شکم  الف( استفراغ حجيم   

د( استفراغ صفراوي ج( درد کوليکي  

شرح حال درد کوليکي اطراف ناف و سپس تهوع و استفراغ )نشانه ي اصلي انسداد پروگزیمال مثل دئودنوم در این سوال(، اتساع شکم 

)نشانه ي اصلي انسداد دیستال( و یبوست همراه با عدم دفع گاز و مدفوع به نفع انسداد روده است. صداهاي روده اي در اوایل انسداد زیاد  

شده ولي در انسداد طول کشيده و پریتونيت، کاهش مي یابد. در موراد مشکوک به انسداد، اول رادیوگرافي سري شکمي )گرافي شکم 

ایستاده و خوابيده + CXR ایستاده( می گيریم .ولي در موارد گيج کننده و براي مشخص کردن علت انسداد از سي تي اسکن شکمي بدون 

کنتراست استفاده مي کنيم. سي تي با کنتراست معمواًل ضرورتي ندارد. انواع انسداد رو بخون:

۱- انسداد ناکامل و درجه پایين: اگر سابقه جراحي شکمي قبلي بدون وجود فتق قابل لمس داشتيم: درمان حمایتي است، از جمله:  

NPO کردن بيمار، مایع درماني و اصالح آب و الکتروليت، تعبيه  NG tube، سوند فولي و جا اندازي هرني و ترميم آن در بيماران 

داراي هرني اینکارسره.

2- انسداد کامل یا درجه باال: درمان جراحي است.

�� در اپروچ غيرجراحي در صورت عدم بهبودي یا بدتر شدن عالئم باليني، رادیولوژیک و آزمایشگاهي و یا افزایش نياز به مایع باید 

بریم سراغ جراحي. طول دوره درمان غير جراحي اغلب ۱ تا 5 روز است. 

�� ژلوفن جراحي ۲. مبحث روده ي باريک.

جواب: ب

�� 1۵- کدام مورد از مشخصات ديورتيکول مکل ) Meckel's Diverticulum( است؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره 

کشوری(
ب( در سطح آنتي مزانتريک ايلئوم واقع شده است. الف( فاقد اليه مخاطي است.   

د( در نوزادان دختر شايع تر است. ج( معموالً در فاصله cm 1۰۰ از ليگامان تريتز قرار گرفته است.  

بانه
طبی

نشر 



ضروریاتپرهانترنی

1۴

دیورتيکول مکل، شایع ترین آنومالي مادرزادي روده ي باریک است که معمواًل ۶۰ سانتي متري  دریچه ي ایلئوسکال سطح آنتي مزانتریک 

ایلئوم ایجاد  مي شود و شایع ترین بافت نابجاي درون آن، بافت معده است. این بيماري در جنس مذکر شایع تر است و موارد عالمت دار 

آن در بچه ها بيش تر است. شایع ترین عالمت بيماري به خصوص در بچه هاي زیر دوسال خونریزي روشن و بدون درد از رکتوم است، 

سایر عالئم شایع عبارتند از از انسداد، التهاب و فيستول نافي. در کل هر خونریزی روشن و حجيم گوارشی رو به خصوص در بچه ها 

دیدی به دیورتيکول مکل شک کن.

�� ژلوفن جراحي ۲. مبحث روده ي باريک.

جواب: ب

�� 16- آقاي ۳۲ ساله اي که 1۰ روز قبل متعاقب درد شکم با تشخيص آپانديسيت حاد، تحت آپاندکتومي قرار گرفته 

است؛ با جواب پاتولوژي که تومور کارسينوييد به اندازه يک سانتی متر در ناحيه نوک آپانديس نشان داده به شما مراجعه 

کرده است. بيمار هيچ شکايتي ندارد و معاينه باليني وي نرمال است. اقدام مناسب جهت اين بيمار کدام است؟ )پره انترنی 

دی 99- میان دوره کشوری(
ب( ارجاع جهت راديوتراپي  الف( ارجاع جهت شيمي درماني   

د( پيگيري بيمار ج( ارجاع جهت همي کولکتومي راست   

تومور کارسينوئيد آپاندیس اکثراً خوش خيم  است که مي تواند باعث انسداد لومن روده یا آپاندیسيت شود. تومورهاي با سایز کوچک تر 

از 2cm را با آپاندکتومي ساده برمي داریم، اما براي ضایعات بزرگ تر از 2cm و یا آن هایي که قاعده ي آپاندیس را درگير کرده اند، 

همي کولکتومي سمت راست )براي برداشتن مسيرهاي درناژ لنفاوي ( مي کنيم. بنابراین براي این بيمار که آپاندکتومي شده است دیگر 

اقدامي نياز نيست و فقط پيگيري الزم است.

�� ژلوفن جراحي ۲. مبحث بيماري هاي آپانديس

جواب: د

�� 17- آقاي ۴۰ ساله ديابتي با شکايت از درد افزايش يابنده در ناحيه مقعد از دو روز قبل مراجعه کرده است. بيمار در 

هنگام نشستن درد شديد دارد. در معاينه تورم و درد در ناحيه مقعد مشهود است. کدام تشخيص در بيمار فوق محتمل تر 

است؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

ب( هموروئيد داخلي  الف( آبسه مقعدي   

د( فيستول آنال ج( هموروئيد خارجي   
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درد هنگام نشستن و تورم مقعد به نفع آبسه مقعدي است. آبسه ي پري آنال  با درد ناگهانی و پيشرونده آنورکتال، تورم، سلوليت و قرمزي 
اطراف مقعد و اختالل عملکرد مقعد و گاهاً تب ظاهر مي شود. درمان آبسه ي پري آنال، درناژ آبسه است ولی ضایعات بزرگ باید تحت 
بيهوشي، معاینه و جراحي شود. آنتي بيوتيک به تنهایي هيچ نقشي در درمان اوليه ي آبسه ندارد، فقط در بيماران داراي سلوليت قابل 
توجه، نشانه هاي سيستميک عفونت، باکتریمي و یا مبتالیان به اختالل ایمني )دیابت، تحت شيمي درماني، لوکمي و ایدز( در کنار درناژ 

آبسه تجویز مي شود.
�� ژلوفن جراحي ۲. مبحث کولون، رکتوم و مقعد.

جواب: الف

�� 18- آقاي 6۰ ساله اي به دنبال عدم دفع گاز و مدفوع از دو روز قبل مراجعه کرده است. عالئم حياتي وي نرمال 

 است و در معاينه شکم، اسکار جراحي ندارد و ديستانسيون مختصر بدون تندرنس واضح دارد. در گرافي شکم، نماي

bent - inner tube ديده مي شود. اقدام مناسب کدام است؟ )پره انترنی دی 99- میان دوره کشوری(

الف( درمان سرپايي با تجويز ملين 

ب( سيگموئيدوسکوپي اورژانس

ج( انتقال به اتاق عمل جهت الپاراتومي اورژانس 

د( تجويز آنتي بيوتيک وسيع الطيف و بستري تحت نظر

چراغ راهنماي بزرگ سوال نماي bent - inner tube ئه که براي ولولوسه! بيمار ولولوس کولون با اتساع شدید شکم، استفراغ، درد 
شکمي، یبوست به همراه تندرنس و رکتوم خالي در معاینه مراجعه مي کند. براي ارزیابي ولولوس کولون ابتدا گرافي شکم گرفته و بعد 

براي تأیيد CT اسکن با کنتراست محلول در آب مي گيریم که دیدن این چهار نما تشخيص ولولوس را تأیيد می کند:
Bird’s beak  ۱- نماي

Ace of spades 2- نماي
۳- نماي Kidney OR Coffee bean یا سکوم و سيگموئيد متسع و بدون هوسترا

۴- تنگي قيفي شکل )Bent inner tube(. مورد سه و چهار به نفع ولولوس سيگموئيد است.
درمان ولولوس سيگموئيد در قدم اول دتورشن و رفع چرخ اندوسکوپيک یعني سيگموئيدوسکوپي، تعبيه ي تيوبي مثل رکتال تيوب براي 
جلوگيري از برگشت ولولوس تا ۳ روز و سپس جراحي الکتيو پس از دکمپرشن است )بجز افراد مسن و پرخطر(. برخالف سيگموئيد در 
ولولوس سکوم به هيچ وجه دتورشن اندوسکوپيک نمي کنيم و باید با جراحي سکوم رو بَِکنيم بندازیم دور. در شک به استرانگوالسيون 

یا پارگي، باید اورژانسي مریض رو ببریم اتاق عمل.
�� ژلوفن جراحي ۲ مبحث کولون، رکتوم و مقعد.

جواب: ب
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