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تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

8خیلی مهمسل

 سل به دنبال آلودگی با یک باسیل اسیدفاست به نام مایکوباکتریوم توبرکلوزیس 

)MBT( ایجاد و معمواًل از طریق ذرات معلق هوا منتقل میشه. انواع غیر مایکوباکتریوم 

توبرکلوزی )NMBT(، سهم خیــــلی کمی از مبتالیان جهانی به سل رو تشکیل میده.

ــن  ــاوت داره. مهم تری ــل تف ــاری س ــا بیم ــوز ب ــیل توبرکل ــا باس ــی ب ــت و آلودگ عفون

ریســک فاکتــور تبدیــل عفونــت نهفتــه بــه بیمــاری ســل، عفونــت HIV همزمان اســت.

دیگــه چــه مــواردی ایــن ریســک رو زیــاد می کنــه؟ 1- بای پــس ژژنوایلئــال/ 2- بعــد 

از پیونــد کلیــه یــا قلــب/ 3- ســیلیکوز/ 4- معتــاد تزریقــی/ 5- نارســایی مزمــن کلیــه/ 

6- ضایعــات فیبروتیــک ریــوی. شــرایط کــم اهمیت تــری مثــل عفونــت ســل در یــک 

ســال اخیــر، دیابــت، ســوءتغذیه و ... هــم آخــر ایــن لیســت قــرار دارنــد.

  تظاهرات بالینی و تقسیم  بندی سل

شــایع ترین محــل درگیــری ســل، ریــه اســت ولــی در مــواردی مثــل نقــص ایمنــی، بــه 

خــارج ریــه می رســد. 

سل ریوی به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می شود:

ــا  ــراد ب ــر در اف ــه بیش ت ــت اولی ــیل و عفون ــال ورود باس ــه دنب ــه  ب ــل اولی �� س

ایمنــی ضعیــف مثــل کــودکان و مبتالیــان بــه HIV دیــده می شــود. ســل اولیــه شــش 

ویژگــی مهــم دارد: 1- درگیــری لــوب میانــی و تحتانــی ریــه، 2- لنفادنوپاتــی ریــه در 

کــودکان )نــوع کلســیفیه، کمپلکــس گان خونــده میشــه(، 3- معمــواًل بــدون کاویتــه و 

نکــروز ریــوی، 4- لــود میکــروب پاییــن و انتقــال کــم، 5- دو واکنــش ایمونولوژیــک: 

 ،)Phlyctenular Conjunctivitis( اریتــم نــدوزوم در ســاق پــا و یــا کونژونکتیویــت تاولــی

6- پلــورزی یــا پلــورال افیــوژن.

ــه در  ــت نهفت ــا فعــال شــدن مجــدد عفون ــت ی ــال عفون ــه دنب ــه  ب �� ســل ثانوی

بزرگســاالن ایجــاد می شــه و معمــواًل لــوب فوقانــی )ســگمان فوقانــی و خلفــی( ریــه رو 

ــه.  ــر می کن ــه درگی ــا تشــکیل کاویت ب

 سل خارج ریوی 

ــایر  ــت. س ــت اس ــاوی و لنفادنی ــدد لنف ــل، غ ــوی س ــارج ری ــون خ ــایع ترین کان ش

کانون هــای خــارج ریــوی شــامل پلــور، دســتگاه گــوارش، اســتخوان و مفاصــل، مننــژ، 

 ــم ــرور کنی ــم م ــا ه ــاش رو ب ــت. مهم ترین ــلی و ... اس ــتگاه ادراری تناس دس

1 بــا توجــه بــه ایــن کــه 1/۳ جمعیــت جهــان مبتــال 

بــه ســل نهفتــه بــوده و تســت توبرکولیــن آن هــا مثبــت 

می باشــد، کدامیــک از گروه هــای زیــر شــانس باالتــری 

ــد؟  ــال دارن ــل فع ــاری س ــه بیم ــیدن ب ــرای رس را ب

ــمال( ــب ش ــفند 94- قط ــی اس )پره انترن

HIV الف عفونت

ب معتادان تزریقی

ج هپاتیت B مزمن

د مبتالیان به دیابت قندی

2 کدامیک از عالئم زیر از عالئم سل اولیه ریوی است؟ 

)پره انترنی شهریور 9۸- قطب آزاد(

الف آدنوپاتی ناف ریه

ب پلورزی

Phlyctenular Conjunctivitis ج

د همه ی موارد فوق

۳ شــایع ترین تظاهــر بالینــی ســل خــارج ریــوی 

ــهریور  ــی ش ــت؟ )پره انترن ــر اس ــوارد زی ــک از م کدامی

ــواز(  ــب اه 9۵- قط

الف اسپوندیلیت

ب پریتونیت

ج لنفادنیت

د مننژیت
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�� ســل غــدد لنفــاوی  درگیــری غــدد گردنــی و ســوپراکالویکوالر معــروف بــه 
اســکروفوال کــه بــا نمونه بــرداری )FNA یــا بیوپســی جراحــی( و کشــت و اســمیر نمونــه 
تشــخیص داده می شــود. اســمیر در 50 و کشــت در 80 درصــد مــوارد مثبــت می شــود.

 �� ســل پلــور  معمــواًل بــه صــورت پلــورال افیــوژن اگزوداتیــو یــک طرفــه 

ــر: ــای زی ــا ویژگی ه ب
ــبت  ــرم  نس ــر از س ــور بیش ت ــا LDH پل ــا 6( و ی ــن 4 ت ــواًل بی ــن )معم  پروتئی

ــاالی 0.6  ــه ســرم ب ــور ب ــا LDH پل ــاالی 0.5 و ی ــه ســرم ب ــور ب ــن پل پروتئی
 پر از گلبول سفید )بین 500 تا 6 هزارتا( با ارجحیت لنفوسیت

PH  اسیدی )حدود 7.3(
 گلوکز نرمال یا پایین. اگر مثل شرایط این آقا به پلورال افیوژن سلی شک کردیم، در 

مرحله  ی بعد باید تشخیص رو با اسمیر و کشت مایع پلور و بیوپسی پلور تأیید کنیم.
 �� سل سیستم عصبی  به صورت مننژیت و در موارد خیلی شدید با توبرکلوما 

دیده می شود. تشخیص مننژیت سلی با کمک آنالیز و کشت CSF است. توبرکلوما با تشنج 
و عالئم عصبی و در تصویربرداری به صورت یک یا چند توده با جذب باالی کنتراست و 

نمای حلقه ای )Ring Enhancement( دیده می شود.
ادراری،  اختالالت  شامل  عالئم  از  طیفی  بیمار    تناسلی  ادراری  سیستم  سل   💎
هماچوری، پیوری استریل، نازایی و ... رو تجربه می کنه. با شک به سل ادراری تناسلی، 

درخواست کشت سه نمونه ی ادرار برای بیمار رد می کنیم.

 بیماریابی و تشخیص سل

طبق راهنمای کشوری، هرکسی با تظاهرات زیر اومد، باید به سل شک کنیم
 سرفه ی پایدار دو هفته یا بیش تر که شایع ترین عالمت سل است.

 عالئــم همــراه ســرفه  خلــط یــا عالئــم تنفســی دیگــر مثــل تنگی نفــس، درد 

قفســه ی ســینه و خلــط خونــی
ــب، کاهــش اشــتها، کاهــش وزن،  ــی، ت ــف عموم ــل  ضع ــی س ــم عموم  عالئ

ــتگی زودرس. ــبانه، خس ــق ش ــی، تعری بی حال
 تماس اخیر با مسلول خلط مثبت

 عالئــم ســل خــارج ریــوی  بــا توجــه بــه عضــو درگیــر عالئــم متنــوع اســت؛ 

ــورم  ــاوی، 3- درد و ت ــدد لنف ــی غ ــس، 2- بزرگ ــی  نف ــینه و تنگ ــه ی س 1- درد قفس
ــلی، 5-  ــت س ــردن در مننژی ــفتی گ ــب و س ــردرد، ت ــتخوان ها، 4- س ــا اس ــل ی مفاص
ــای  ــورد از راهنم ــار م ــض چه ــن مری ــس ای ــی. پ ــی، نازای ــالل ادراری و ادرار خون اخت

ــتها. ــش اش ــش وزن + کاه ــط+ کاه ــدار+ خل ــرفه ی پای ــوری رو داره؛ س کش

4 آقایی با سابقه ی سرفه، تب و تنگی نفس، تعریق و کاهش 

وزن از یک ماه قبل مراجعه کرده است. در سی تی اسکن ریه، 
پلورال افیوژن ریه راست بدون درگیری پارانشیم ریه مشاهده 
می شود. آنالیز مایع پلور LDH = 2000mg/dL )همزمان سرم 
= ۵۰۰(، قند = 6۰، پروتئین 4 گرم در دسی لیتر )همزمان سرم 
داده  نشان  را  لنفوسیت   %9۰ با   WBC = 2000/μl  )2/۵  =
است. بیمار سابقه ی مواجهه و تماس نزدیک با بیمار مسلول را 
می دهد. جهت رسیدن به تشخیص، مناسب ترین اقدام چیست؟ 

)پره انترنی اسفند 96- قطب تهران( 
)PPD( الف بیوپسی پلور و آزمون جلدی توبرکولین

ب اسمیر مایع پلور از نظر BK و اینترفرون گاما )IGRA( سرم

ج اسمیر و کشت مایع پلور از نظر BK و بیوپسی پلور

BK د اسمیر و کشت خلط از نظر

۵ آقایی ۳۰ ساله و HIV منفی و بدون بیماری زمینه ای / تشنج 

و پارزی طرف راست بدن / بدون تب و عالئم سیستمیک / در 
تست  راست  ریه ی  قله ی  فیبروتیک  ضایعات  ریه:  رادیوگرافی 
PPD=20mm / در MRI مغز: چند ضایعه فضاگیر 4- ۳ سانتی 

با نمای Contrast- Ring / محتمل ترین تشخیص؟ )پره انترنی 
شهریور 9۵- قطب آزاد(

ب توبرکلوما الف تومور مغزی        

د لنفوم مغزی ج  توکسوپالسموز مغزی         

6 مرد ۳۵ ساله ای با شرح حال سرفه از یک ماه قبل و یک 

است. کاهش  نموده  مراجعه  روز گذشته  در  نوبت خلط خونی 
وزن و اشتها را ذکر می کند. اظهار دارد بی حوصله شده و تمرکز 
حواس خود را از دست داده. در معاینه تندرنس فالنک چپ و 
در سمع ریه رال پراکنده دارد. از نشانه های الزم برای ارزیابی 
سل در کتاب راهنمای کشوری چه تعداد از آن ها را دارا است؟ 

)پره انترنی اسفند 9۵- قطب شمال(
الف ۳

ب 4

ج ۵

د ۷
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 اولیــن قــدم تشــخیصی بعــد از شــک بــه ســل چیــه؟  دو یــا ســه نوبــت 

 .)AFP( نمونــه ی اســمیر و رنگ آمیــزی خلــط و بررســی از نظــر باســیل اســید فاســت

اگــر اســمیر مثبــت شــد، درمــان ســل رو شــروع می کنیــم. دو روش تشــخیصی دیگــه 

هــم یــاد بگیــر: 

 XpertMTB/RIF  اولیــن قــدم تشــخیصی در مــوارد اســمیر منفــی اســت؛ 

یعنــی مبتالیــان بــه HIV، ســل خــارج ریــوی و بــا ارفــاق کــودکان. اســاس ایــن تســت 

ــل،  ــخیص س ــر تش ــه عالوه ب ــت ک ــا PCR اس ــری ب ــک باکت ــید نوکلئی ــی اس بررس

ــد. ــی می کن ــن را هــم ارزیاب ــه داروی ضــد ســل ریفامپی مقاومــت ب

  تســت پوســتی توبرکولیــن )TST( یــا همــون  PPD فقــط می تونــه 

ــی در  ــه تنهای ــس ب ــده؛ پ ــخیص ب ــل رو تش ــیل س ــا باس ــی ب ــا قبل ــی ی ــی فعل آلودگ

ــر خــود باســیل ســل، در مــوارد  ــداره. PPD عالوه ب تشــخیص بیمــاری ســل نقشــی ن

ــراد  ــن ای ــع ای ــرای رف ــت میشــه. ب ــا هــم مثب واکســن BCG و ســایر مایکوباکتریوم ه

ــه  ــرد ک ــرون اســتفاده ک ــا کوانتی ف ــرا( ی ــا )ایگ ــرون گام PPD، میشــه از تســت اینترف

ــوم توبرکلوزیــس اســت. اختصاصــی مایکوباکتری

ــال  ــی کاًل احتم ــخ ایمن ــش پاس ــت نق ــه عل ــه HIV ب ــال ب ــاران مبت  �� در بیم

مثبــت شــدن اســمیر، PPD، داشــتن تظاهــرات بالینــی و رادیولوژیــک ســل کــم اســت. 

ــا پیشــرفت بیمــاری و ضعــف بیش تــر پاســخ ایمنــی، ایــن احتمــال کم تــر هــم  کــه ب

ــراد  ــن اف ــه بیمــاری ســل در ای ــه ب ــت نهفت ــل عفون می شــود. در نتیجــه احتمــال تبدی

خیلــی باالســت )حــدود 20 تــا 30%(. ولــی کشــت خــون ممکــن اســت مثبــت شــود.

 اندیکاسیون درمان دارویی ضد سل

بیمــاران مشــکوک بــه ســل بــا توجــه بــه جــواب ســه نوبــت اســمیر بــه دو گروه تقســیم 

ــن: می ش

 بیمــار اســمیر مثبــت  تــو ایــن گــروه ســه دســته مریــض جــا میشــه: 1- دو 

یــا ســه اســمیر مثبــت، 2- یــک اســمیر مثبــت در کنــار یــک کشــت مثبــت، 3- یــک 

اســمیر مثبــت در کنــار تغییــرات رادیولوژیــک بــه نفــع ســل  درمــان ضــد ســل رو 

شــروع کــن.

 بیمــار اســمیر منفــی  هــر ســه اســمیر خلــط از نظــر ســل منفــی اســت و بیمــار 

ــده  ــه نفــع پنومونــی دارد  دو هفتــه درمــان آنتی بیوتیکــی پنومونــی رو ب عالئمــی ب

و اگــر بهتــر نشــد، مجــدداً ســه نمونــه ی اســمیر خلــط بگیــر. اگــر مریــض رفــت تــو 

دســته ی اســمیر مثبــت، درمــان ضــد ســل میدیــم.

۷ آقای 2۷ ساله ای به علت سرفه ی طول کشیده از دو ماه 

قبل مراجعه نموده است. سابقه ی چند نوبت مراجعه سرپایی 
داشته که به دنبال دریافت شربت دکسترومتورفان، بهبودی 
مختصر را ذکر کرده است. وی معتاد به مواد روانگردان بوده 
و در طی این مدت کاهش وزن قابل توجهی داشته است. 
برونکوپنومونی  نفع  به  قفسه ی سینه ضایعه  رادیوگرافی  در 
گزارش شده است. نخستین اقدام کدام است؟ )پره انترنی 

شهریور 9۸- قطب شمال(
الف برونکوسکوپی

ب سی تی اسکن توراکس

ج درمان آنتی بیوتیکی با آموکسی سیلین / کالوالنیک اسید

د درخواست اسمیر خلط و رنگ آمیزی اسید فاست در سه نوبت

از  یک  کدام  برای  اختصاصی   QuantiFERON تست   ۸

موارد زیر است؟ )پره انترنی اسفند 9۵- قطب آزاد(
الف بیماری جذام

ب عفونت با نوکاردیا

ج عفونت با مایکوباکتریوم توبرکلوز

د عفونت با مایکوباکتریوم غیر توبرکلوز

9 در مورد عفونت همزمان TB و HIV جمله صحیح کدام 

است؟ )پره انترنی اسفند 96- قطب تبریز( 
با  خون  کشت  شدن  مثبت  امکان  بیماران  این  در  الف 

مایکوباکتریوم وجود دارد.
 HIV ب میزان مثبت شدن اسمیر خلط با پیشرفت بیماری

افزایش می یابد.
با  کاویته  تشکیل  و  ریه  فوقانی  قسمت های  درگیری  ج 

پیشرفت بیماری HIV بیش تر می شود.
د خطر تبدیل عفونت نهفته به بیماری سل در این بیماران 

1۳- ۳% در طول عمر فرد می باشد.

1۰ بیماری به علت سرفه ی مزمن به مرکز مبارزه با سل 

مراجعه کرده است. سه نوبت اسمیر خلط وی از نظر باسیل 
اسیدفست منفی شده است. وی توسط مرکز مبارزه با سل 
به شما ارجاع شده است. در اولین مرحله چه اقدامی انجام 

میدهید؟ )پره انترنی اسفند 9۳- قطب اصفهان(
الف شروع یک دوره درمان آنتی بیوتیک

ب انجام مجدد آزمایش مستقیم خلط

ج سی تی اسکن ریه جهت بررسی بیش تر

د انتظار برای جواب کشت خلط

بانه
طبی

نشر 
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 درمان سل

 ،)H( ــد ــدن  ایزونیازی ــکیل می ــل رو تش ــان س ــط اول درم ــی، خ ــار داروی اصل چه

.)Z( ــد ــول )E( و پیرازینامی ــن )R(، اتامبوت ریفامپی

از داروهــای دیگــری هــم بــه عنــوان خــط دوم در شــرایط خــاص )مقاومــت دارویــی( 

ــا )سیپروفلوکساســین، موکسی فلوکساســین و ...(،  ــتفاده می شــود  فلوروکینولون ه اس

آمینوگلیکوزیــد تزریقــی مثــل استرپتومایســین )S( و ... 

 )CAT( بــرای درمــان ســل، بیمــاران را بــا توجــه بــه شــرایط بــه دو گــروه یــا کتگــوری

 ــم تقســیم می کنی

 رژیم 6 ماهه دارن :CATI گروه یک یا  

2HRZE/ 4HR : 1 یا گروه CATI رژیم
دو ماه حمله ای با ایزونیازید + ریفامپین+ پیرازینامید + اتامبوتول/ 

سپس چهار ماه نگه دارنده با ایزونیازید و ریفامپین 

�� کیا تو گروه یک میان؟

 تمـام بیمـاران جدیـد و بدون سـابقه ی سـل )یعنی همه ی موارد اسـمیر مثبـت و منفی و 

سـل خـارج ریـوی(. پس این خانـم مورد جدید سـل غدد لنفاوی )نشـون به اون نشـون که 

گرانولـوم کازئیفیـه یـا پنیـری لنف نود، ویژه ی سـله( باید رژیـم CATI شـش ماهه بگیره.

ــه داروهــاش رو مصــرف  ــار هفت ــر از چه ــه کم ت ــا ســابقه ی ســلی ک ــار ب   بیم

کــرده و ول کــرده. پــس تــو ایــن خانــم افغــان کــه شــش مــاه پیــش، حــدود دو هفتــه 

درمــان ضــد ســل گرفتــه و االن بــا عالئــم ســل ریــوی اومــده، بایــد درمــان اســتاندارد 

  شــش ماهــه بدیــم. دو اســتثناء گــروه یــک رو بخــون CATI

⛔ در پنــج حالــت، مــدت درمــان نگهدارنــده و کل مــدت درمــان بایــد به ترتیــب حداقل 

7 و 9 مــاه بشــه  1- ســل ســتون مهــره، 2- مننژیــت ســلی )درمــان نگهدارنــده بیــن 

10- 7 مــاه(، 3- ســل منتشــر یــا ارزنــی، 4- ســل ریــوی کاویتــاری همــراه بــا عوامــل 

خطــر: HIV، دیابــت، مزمــن کلیــوی مزمــن، نقــص ایمنــی، 5- کشــت خلــط مثبــت در 

پایــان مــاه دوم درمــان ضــد ســل )دوره ی حملــه ای( در بیمــار ســل ریــوی کاویتــاری و 

یــا بیمــار دارای عوامــل خطــر.

⛔ در خانــم بــاردار و یــا شــیرده بــا ســل جدیــد اســمیر مثبــت، درمــان همــون رژیــم 

CATI شــش ماهــه + پیریدوکســین )بــرای جلوگیــری از عــوارض عصبــی ایزونیازیــد 

بــر جنیــن( اســت. تنهــا داروی ضــد ســل ممنــوع در بــارداری، استرپتومایســین اســت. 

11 آقـای ۵۵ سـاله ای با شـکایت سـرفه، خلـط خونی و 

کاهش وزن حدود 1۰Kg با تشـخیص سـل ریوی اسـمیر 

مثبـت به شـما مراجعـه می کنـد. کدامیـک از گزینه های 

ذیـل به عنـوان خـط اول درمان در نظر گرفته نمی شـود؟ 

)پره انترنی شـهریور 9۸- قطـب اهواز(

الف ریفامپین

ب ایزونیازید

ج پیرازینامید

د لووفلوکساسین

12 بیمـار خانـم ۳2 سـاله اهل و سـاکن بجنـورد با توده 

بـدون درد در ناحیه ی گردنی سـمت چـپ مراجعه نموده 

اسـت. تـب و کاهـش وزن خفیـف دارد. سـایر معاینـات 

بالینـی و آزمایش هـا نرمـال اسـت. در نمونه بـرداری از 

تـوده ی مذکـور گرانولـوم کازئیفیه گزارش شـده اسـت. 

بـا توجه بـه محتمل ترین تشـخیص اقـدام مناسـب کدام 

اسـت؟ )پره انترنـی شـهریور  96-  قطب  مشـهد( 

الف شروع ایزونیازید به مدت 9 ماه

ب فالوآپ بالینی 6 ماه بعد

ج ایزونیازید + ریفامپین به مدت 4 ماه

د رژیم چهار دارویی استاندارد ضد سل به مدت 6 ماه

ــا احتمــال  ــاه پیــش ب ــم جــوان افغــان کــه 6 م 1۳ خان

پلــورزی ســلی، درمــان تجربــی چهــار دارویــی ضد ســل 

گرفتــه و حــدود 2 هفتــه بعــدش، درمــان را قطــع کــرده. 

ــت. در  ــده اس ــو آم ــرفه پروداکتی ــب و س ــا ت ــدداً ب مج

ــور  ــوژن پل ــه ی راســت و افی ــه ی ری ــه در قل CXR، کاویت

ــی  ــح اســت؟ )پره انترن ــان ســمت دارد. کــدام صحی هم

شــهریور 9۸- قطــب مشــهد(

الف شروع مجدد درمان استاندارد چهار دارویی

ب درمان CAT II به عنوان درمان بعد از غیبت

ج درمان CAT I در صورت تکرار اسمیر مثبت خلط

د تصمیم گیری درمانی پس از تکرار اسمیر و بیوپسی پلور

بانه
طبی

نشر 
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 رژیم حداقل 8 ماهه دارن :CATII گروه دو یا  

 3HRZE / 5HRE: 2 یا گروه CATII رژیم
سه ماه حمله ای با ایزونیازید + ریفامپین+ پیرازینامید + اتامبوتول/ 

سپس پنج ماه نگه دارنده با ایزونیازید و ریفامپین و اتامبوتول

�� کیا تو گروه دو میان؟

 مــوارد عــود بیمــاری: یعنــی بیمــاری کــه قبــاًل بــرای ســل )ریــوی یــا خــارج ریــوی( 

درمــان کامــل گرفتــه و حــاال مثــل ایــن مریــض مجــدداً بــا ســل ریــوِی اســمیر مثبــت 

اومــده، پــس بایــد هشــت مــاه درمــان بگیــره.

 شکســت درمــان: بیمــاری کــه کشــت یــا اســمیر خلطــش در پایــان مــاه ســوم )یــا 

باالتــر( درمــان مثبــت باقــی بمانــد.

 سایر موارد مثل مزمن یا مقاوم.

 پایش درمان ضدسل

بیمـار مبتـال به سـل ریـوی باید ماهانه کشـت خلطـش تا زمان منفی شـدن، چک بشـه. 

در نبـود کشـت، شـایع ترین روش پایـش بیمار، چک اسـمیر خلـط بیمار در پایـان ماه 2 و 

5 و 6 اسـت. در رژیـم هشـت ماهـه ی CATII، ایـن ماه هـا بـه ترتیب 3 )پایـان مرحله ی 

حملـه ای(، 5 و 8 )مـاه آخـر درمـان( اسـت. عالوه بر این بایـد وزن بیمار و عـوارض داروها 

منظـم بررسـی بشـه. خب حـاال از اونجایی که این بیمـار در پایان ماه دوم کشـت خلطش 

منفـی شـده، پس بایـد رژیم داروییـش رو ادامـه بدیـم و وارد دوره ی چهار مـاه نگه دارنده 

بـا ایزونیازیـد و ریفامپیـن بشـیم. اگر همیـن مریض کشـت خلطش همچنـان مثبت بود، 

بایـد مثل رژیـم CATII باهاش برخـورد کنیم.

�� بـه علـت عـوارض کبـدی داروهای ضد سـل، بـرای تمام بیمـاران در شـروع درمان، 

آنزیم هـای کبـدی و بیلی روبیـن را چـک می کنیـم. ولی بررسـی ماهانه ی این آزمایشـات 

یـا گرافـی ریـه برای همه ی بیمـاران ضرورتی نـداره، پس الکی ول خرجـی نکن! �� ��
 عوارض داروهای ضد سل

شــایع ترین عارضــه ی داروهــای ضــد ســل هپاتیــت اســت، البتــه بجــز اتامبوتــول کــه 

ســمیت کبــدی نــدارد. پــس هــر بیمــاری بــا شــواهد هپاتیــت مثــل تهــوع، بی اشــتهایی، 

ــوراً تمــام داروهــای ضــد ســل رو قطــع و آنزیم هــای  ــا زردی اومــد، ف ــره ی ادرار تی

 ــه ــون اینطوری ــم. برخوردم ــک می کنی ــش رو چ ــدی و بیلی روبین کب

 داشــتن عالئــم بالینــی هپاتیــت )ایکتــر، تهــوع، بی اشــتهایی( یــا فقــط افزایــش آنزیــم 

ــاالی  )200 قطــع تمــام داروهــا و شــروع  ــال )ب ــر نرم ــج براب ــر از پن ــدی بیش ت کب

مجــدد بعــد نرمــال شــدن آنزیــم و عملکــرد کبــدی.

با اسمیر خلط ۳+ و کاویته در  به سل ریه  بیمار مبتال   14

دوره  یک  پیش،  سال   ۸ نامبرده  است.  کرده  مراجعه  ریه 
درمان سل را به طور کامل دریافت کرده است شروع درمان 
مرحله ی حمله ای در ایشان چگونه است؟ )پره انترنی شهریور 

9۸- قطب تبریز(
الف تا حاضر شدن جواب کشت درمان نمی کنیم.

ریفامپین-  ایزونیازید-  اول  خط  داروی   4 با  ماه   ۳ ب 

اتامبوتول- پیرازینامید درمان  می کنیم.
تشخیص  اول  بار  برای  که  است  مواردی  مثل  درمان  ج 

داده شده باشد.
اتامبوتول-  ریفامپین-  ایزونیازید-  داروی  با  درمان  د 

پیرازینامید و استرپتومایسین شروع می شود.

1۵ آقــای 6۵ ســاله دیابتــی، بــه علــت ســرفه مزمــن و 

کــدورت لــوب فوقانــی ریه هــا بعــد از بررســی های الزم 

بــا تشــخیص ســل ریــوی تحــت درمــان چهــار دارویــی 

اســتاندارد قــرار گرفتــه اســت. در پایــان مــاه دوم عالئــم 

بالینــی بهبــودی نســبی دارد و اســمیر و کشــت خلــط از 

نظــر مایکوباکتریــوم توبرکلوزیــس منفــی می باشــد. 

ــدام  ــار ک ــن بیم ــورد ای ــدی در م ــب بع ــدام مناس اق

ــوری(  ــفند 99- کش ــی اس ــت؟ )پره انترن اس

الف CT اسکن اسپیرال ریه و مدیاستن 

ب PCR خلط از نظر مایکوباکتریوم های آتیپیک  

ج بررسی مقاومت دارویی  

د ادامه درمان با ایزونیازید و ریفامپین به مدت 4 ماه

16 خانم مسن با تشخیص سل ریوی و تحت درمان با رژیم 

داروها،  منظم  از مصرف  هفته پس  دارویی/ دو  استاندارد 4 
بهبود اشتها و کاهش تب و ضعف و بی حالی ابراز رضایت دارد. 

در آزمایشات کبدی: 
AST: 90 (0 - 40), ALT: 95 (0 - 40), ALP: 250 (up to 350), 

LDH: 367 (0 - 005)

 -9۸ شهریور  )پره انترنی  می کنید؟  توصیه  را  اقدام  کدام 
مشترک کشوری(

الف قطع تمام داروهای ضد سل و تکرار آزمایش ها 1 هفته بعد  
ب قطــع ایزونیازیــد، ریفامپیــن و پیرازینامیــد و تکــرار 

ــد ــه بع ــا 1 هفت آزمایش ه
ج ادامه ی درمان ضد سل با رژیم استاندارد، مطابق با قبل

د درخواست سونوگرافی از کبد و مجاری صفراوی

بانه
طبی

نشر 
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ــی نمی خــواد و  ــر  )150 اقدام ــال )زی ــر نرم ــا ســه براب ــدی ت ــم کب ــش آنزی  افزای

درمــان رو ادامــه میدیــم. خــب بیــا عــوارض هــر دارو رو چــک کنیــم.

ــه،  ــاد کلی ــی ح ــت بینابین ــاد، 2- نفری ــت ح ــن ) )R 1- هپاتی  �� ریفامپی

3- شــوک، 4- پورپــورا و پتشــی جلــدی، 5- ترومبوســیتوپنی )افــت پالکــت(. ریفامپیــن 

داروی اصلــی رژیــم ضــد ســل اســت. ایــن دارو بــه علــت متابولیســم کبــدی متابولیســم 

داروهــای دیگــه مثــل ضــد بــارداری، وارفاریــن و ... رو زیــاد می کنــه، پــس بایــد تعدیــل 

ــل،  ــان ضــد س ــارداری روی درم ــرص ضــد ب ــود ق ــا وج ــم ب ــه خان ــر ی دوز بشــن. اگ

ناخواســته حاملــه شــد، مقصــر ایــن آقــای ریفامپینــه!

�� ایزونیازیــد ) )H 1- هپاتیــت حــاد، 2- لوپــوس دارویــی، 3- نوروپاتــی دســتکش 

جورابــی )گزگــز و بی حســی دســت و پــا( کــه بــرای پیشــگیری از ایــن عارضــه، معمــواًل 

کنــار رژیــم ضــد ســل پیریدوکســین تجویــز می کنیــم.

ــک و درد  ــید اوری ــش اس ــاد، 2- افزای ــت ح ــد )  )Z 1- هپاتی  �� پیرازینامی

ــایی  ــد در نارس ــی. پیرازینامی ــرس مفصل ــت(، 3- نق ــع دارو نیس ــه قط ــاز ب ــی )نی مفصل

ــه  ــس ب ــل بووی ــوزی )NBT( مث ــر توبرکل ــوع اســت. مایکوباکتریوم هــای غی ــد ممن کب

ــد. ــی دارن ــد مقاومــت ذات پیرازینامی

�� در نارســایی شــدید کلیــه بهتــر اســت ایزونیازیــد و پیرازینامیــد مصــرف نشــود یــا 

دوزش تعدیــل شــود.

 �� اتامبوتــول )E(  اختــالل بینایــی )دیــد رنگــی( و نوریت اپتیــک. اتامبوتول، 

دفعــش کلیــوی اســت و ســمیت کبدی نــدارد.

 �� اندیکاسیون قطع دائمی داروهای ضد سل 

حیــن درمــان ضــد ســل، در چهــار حالــت بایــد داروی مقصــر رو از رژیــم دارویــی بــه کل 

حــذف کنیــم 1- ترومبوســیتوپنی و آنمــی همولیتیــک ریفامپیــن )مثــل ایــن مریض(، 

ــول، 4- ســمیت شــنوایی  ــد، 3- نوریــت اپتیــک اتامبوت 2- آرتریــت نقرســی پیرازینامی

استرپتومایسین. 

مقاومت و عدم تحمل دارو

اگــر فــردی نمی تونســت ریفامپیــن رو تحمــل کنــه )ترومبوســیتوپنی و آنمــی همولیتیک( 

و یــا بــه ایزونیازیــد و ریفامپیــن مقــاوم بــود )MDR یــا مقاومــت چنــد دارویــی(، بیمــار 

میــاد تــو گــروه درمانــی چهــار )CATIV( و بایــد رژیــم MDR بگیــره کــه اســتانداردش 

تــو کشــور مــا اینطوریــه  »افلوکساســین + آمیکاســین + سیکلوســرین + 

پروتیونامیــد + پیرازینامیــد + اتامبوتــول« بــه مــدت حداقــل 18 تــا 20 مــاه.

ــمیر  ــوی اس ــل ری ــت س ــه عل ــاله ای ب ــار ۵۰ س 1۷ بیم

 )TB( ــی ضــد ســل ــان 4 داروی ــاه اول درم ــت، در م مثب

دچــار راش هــای پتشــیال و ترومبوســیتوپنی ۷۰۰۰۰ 

می شــود. مســئول عــوارض فــوق کدامیــک از داروهــای 

ــوری( ــهریور 99- کش ــی ش ــد؟ )پره انترن ــل می باش ذی
الف ایزونیازید  

ب ریفامپین 

ج اتامبوتول 

د پیرازینامید 

ــدو  ــیون ب ــد از واکسیناس ــه بع ــک هفت ــوزادی ی 1۸ ن

ــش  ــب و کاه ــر، ت ــاوی منتش ــدد لنف ــورم غ ــا ت ــد، ب تول
 NBT میــل بــه شــیرخوردن مراجعــه کــرده اســت. تســت
ــر  ــوم منتش ــو باکتری ــخیص مایک ــا تش ــده و ب ــت ش مثب
ناشــی از واکســن تحــت درمــان قــرار می گیــرد. کــدام 
ــوم دارد؟  ــو باکتری ــن مایک ــه ای ــی ب ــت ذات دارو مقاوم

ــان( ــب زنج ــهریور 9۸- قط ــی ش )پره انترن

الف پیرازینامید 

ب اتامبوتول 

ج ریفامپین 

د ایزونیازید 

19 خطــر کاهــش بینایــی مربــوط بــه کدامیــک از 

داروهــای ضــد ســل زیــر اســت؟ )پره انترنــی شــهریور 

ــمال(  ــب ش 9۷- قط

الف ایزونیازید

ب اتامبوتول

ج ریفامپین

د پیرازین آمید

2۰ در بیمــار مبتــال بــه ســل ریــوی تحــت درمــان چهار 

ــک از  ــش کدامی ــورت پیدای ــل، در ص ــد س ــی ض داروی

عــوارض زیــر نیــازی بــه قطــع دائمــی دارو نمی باشــد؟ 

ــی اســفند 9۵- قطــب زنجــان( )پره انترن

الف نوریت اپتیک با اتامبوتول

ب ترومبوسیتوپنی با ریفامپین

ج آرتریت نقرسی با پیرازینامید

د هپاتیت با ایزونیازید

بانه
طبی

نشر 
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�� اگــر بیمــار عــدم تحمــل یــا مقاومــت بــه ایزونیازیــد داشــت، H رو حــذف و بیمــار 
رو 6 مــاه بــا RZEQ درمــان می کنیــم )Q یــا کینولــون مثــل موکسی فلوکساســین(. و 
اگــر بــه پیرازینامیــد عــدم تحمــل یــا مقاومــت داشــت، بعــد از حــذف Z، بیمــار رو 9 مــاه 

بــه صــورت دو مــاه بــا HRE و 7 مــاه بــا HR درمــان می کنیــم.

 پیشگیری از سل

بهترین راه پیشـگیری از سـل در جامعه، شناسـایی و درمان افراد مبتال سـل فعال اسـت، 

کـه یـه تومـار در موردش خونـدی تا االن! از روش های دیگر پیشـگیری، میشـه واکسـن 

BCG و درمـان مبتالیـان به سـل نهفتـه رو نام برد. بـرای این کار اول بایـد گروه های در 

معـرض خطـر رو شناسـایی و بعـد با توجه به تسـت PPD در موردشـون تصمیـم بگیریم. 

درمـان پروفیالکسـی شـامل ایزونیازیـد به مـدت 9 مـاه )انتخابی( یـا پیرازینامیـد 4 ماهه 

اسـت. البته اگر فرد HIV نداشـت و گرافی قفسـه ی سـینه ش هم نرمال بود، میشـه فقط 

6 مـاه ایزونیازیـد داد. بریـم گروه هـای در معـرض خطـر و کات آف PPDشـون رو مـرور 

کنیـم، فقـط یادت باشـه ایـن افراد اگر اندیکاسـیون پروفیالکسـی داشـتن، بایـد قبلش با 

 اسـمیر و گرافی سـل فعال رو براشـون رد کنیم

  فـرد پـر خطـر درتماس نزدیـک با بیمار مبتال به سـل ریوی اسـمیر مثبت. 

منظـور از فـرد پـر خطر کـودک زیر پنج سـال، بیمار مبتال بـه HIV و یـا مصرف کننده ی 

داروی تضعیـف ایمنـی )کموتراپـی، بعـد پیونـد، TNF آلفـا، پردنیزولـون و ...(، سـیلیکوز، 

جراحـی بای پـس ژژنوایلیئـال و گاسـترکتومی. کاًل دو حالت دارد:

ــل  ــک دوره ی کام ــه  HIV ی ــال ب ــرد مبت ــاوی mm 5 و ف ــر مس PPD  بیش ت

درمــان پروفیالکســی بــده.

 �� رژیم پروفیالکسی در بیمار مبتال به HIV در تماس نزدیک با سل، ایزونیازید 

+ پیریدوکسین روزانه برای 9 ماه است. در شرایط CD4 پایین، باید به فکر پیشگیری از 

پنوموسیستیس  پیشگیری  برای  زیر 200   CD4 باشیم؛ در عفونت های فرصت طلب هم 

جیروسی کوتریموکسازول روزانه و در CD4 زیر 50، برای پیشگیری اولیه از مایکوباکتریوم 

آویوم، آزیترومایسین هفتگی و یا کالریترومایسین دوبار در هفته می دیم. پس تو این مریض 

با CD4 زیر 50، رژیم پروفیالکسی گزینه ی ب میشه.

 در افــراد PPD منفــی بــه خصــوص کــودکان  درمــان پروفیالکســی به مــدت دو 

تــا ســه مــاه بــده، ســپس PPD رو تکــرار کــن: اگــر بــاز هــم منفــی بــود، پروفیالکســی 

رو قطــع کــن. اگــر فــرد در تمــاس بــا مســلول، کاًل بعــد از دوره ی پنجــره یــا همــون دو 

تــا ســه مــاه از تمــاس مراجعــه کــرد و PPDش منفــی بــود و عالمتــی نداشــت، نیــاز بــه 

پروفیالکســی نیســت، فقــط می گیــم اگــر عالمــت دار شــد، مراجعــه کنــه.

21222۳سؤال
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21 مــادر کــودک ســه ســاله ای جهــت دریافــت 

ــر وی از دو  ــد. همس ــه می کن ــما مراجع ــه ش ــاوره ب مش
هفتــه قبــل بــا تشــخیص ســل ریــوی خلــط مثبــت تحت 
درمــان قــرار گرفتــه اســت. چــه رویکــردی در نخســتین 
ــی  ــت؟ )پره انترن ــب اس ــودک مناس ــن ک ــرای ای گام ب

ــوری( ــان دوره ی کش آذر 9۸- می
الف شروع پروفیالکسی با ایزونیازید

ب شروع پروفیالکسی با ریفامپین

ج اثبات یا رد تشخیص سل ریوی

د فالوآپ بالینی به مدت 6 ماه

22 آقای جوان HIV مثبت که اخیراً با بیمار مبتال به سل 

 PPD و  است  داشته  نزدیک  تماس  مثبت  اسمیر  ریوی 
و  منفی  میلی متر داشته است، آزمایش خلط  اندازه ۵  به 
درمانی  اقدام  چه  دارد.  نرمال  سینه  قفسه ی  رادیوگرافی 
یا پیشگیرانه جهت وی توصیه می شود؟ )پره انترنی اسفند 

96- قطب کرمانشاه و شیراز( 
الف درمان چهار دارویی ضد سل به مدت 6 ماه 

ب درمان با ایزونیازید به مدت 9 ماه

ج درمان با ریفامپین به مدت 2 ماه 

د نیاز به اقدام خاص ندارد.

با معرفی   HIV 2۳ آقای 2۷ ساله ای مورد شناخته شده

در  است  معرفی گردیده  به شما  بهداشت  مرکز  از  نامه 
شرح حال ذکر شده اعالم شده که پدر بیمار هفته ی قبل 
قرار گرفته است. در آزمایشات همراه   TB تحت  درمان 
توصیه  را  زیر  موارد  از  کدامیک  دارد.   CD=45 بیمار 

می کنید؟ )پره انترنی اسفند 9۷- قطب اهواز( 
الف کوتریموکسازول روزانه + آزیترومایسین هفتگی

ب کوتریموکســازول روزانــه + آزیترومایســین هفتگی 

+ ایزونیازیــد روزانــه + ویتامیــن B6 روزانــه
ــه +  ــد روزان ــه + ایزونیازی ــازول روزان ج کوتریموکس

ــه ــن B6 روزان ویتامی

ــه +  ــد روزان ــی + ایزونیازی ــین هفتگ د آزیترومایس

ــه ــن B6 روزان ویتامی

بانه
طبی

نشر 
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ــم  ــر و عالئ ــرایط پرخط ــدوم از ش ــلول، هیچ ک ــار مس ــا بیم ــاس ب ــرد در تم ــر ف �� اگ

ســل مثــل ســرفه رو نداشــت، حتــی PPD هــم نمی خــواد، فقــط بهــش می گیــم اگــر 

عالمــت دار شــد، بــه دکتــر مراجعــه کنــه. والســـــالم.

  ــده ــی ب ــروه پروفیالکس ــج گ ــن پن ــو ای ــاوی 5 رو ت ــر مس  PPD  بیش ت

1- مبتــال بــه HIV، 2- ایمنــی مختــل یــا ســرکوب  شــده )مصــرف گلوکوکورتیکوئیــد 

یــا TNF آلفــا(، 3- پیونــد ارگان، 4- دارای ضایعــات فیبروتیــک ریــوی منطبــق بــر ســل 

قدیمــی، 5- بیمــاری زمینــه ای پرخطــر شــامل ســیلیکوز ، 6- کــودک زیــر پنــج ســال.

 -1  ــده ــی ب ــروه پروفیالکس ــار گ ــن چه ــو ای ــاوی 10 رو ت ــر مس PPD  بیش ت

معتــاد تزریقــی، 2- دیابتــی، 3- نارســایی کلیــه و همودیالیــزی، 4- مهاجــرت کم تــر از 

پنــج ســال از کشــورهای ِســل خیز!، 5- کارکنــان ســالمت در بخش  هــای پرخطــر مثــل 

پرســتار و پزشــک بخــش عفونــی و یــا کارمنــد آزمایشــگاه عفونــی.

ــده.  ــراد کم خطــر پروفیالکســی ب ــی اف ــر مســاوی 15 رو در باق  PPD  بیش ت

البتــه بجــز مــوارد غربالگــری بــا اســتخدامی، مثــل ایــن آقــا. در ایــن افــراد در صــورت 

لــزوم بایــد پیگیــری بیش تــر انجــام شــود.

�� بــا اینکــه PPD عزیــر دل ماســت، ولــی در کل بــدون کــه تســت ایگرا مناســب ترین 

تســت بــرای تشــخیص ســل نهفتــه در تمــام افــراد بــاالی پنــج ســال در تمــاس بــا فــرد 

ــلول است. مس

 BCG و انتقال از مادر

ــال در  ــوی فع ــل ری ــان، س ــد از زایم ــا بع ــل و ی ــاه قب ــر از دو م ــه کم ت ــر در فاصل اگ

مــادر تشــخیص داده شــود و مــادر درمــان بگیــرد، واکسیناســیون BCG ایمنــی کافــی 

ــادر  ــان ضــد ســل در م ــه ی درم ــر ادام ــد عالوه ب ــد و بای ــوزاد ایجــاد نمی کن ــرای ن را ب

و ادامــه ی شــیردهی، بــرای نــوزاد شــش مــاه ایزونیازیــد پروفیالکســی تجویــز کنیــم و 

ــه اگــر بعــد از  ــد، مجــدداً BCG تزریــق کنیــم. البت ــه بعــد از قطــع ایزونیازی یــک هفت

دو مــاه از زایمــان، ســل ریــوی فعــال در مــادر تشــخیص داده شــود، دیگــر نیــازی بــه 

واکسیناســیون مجــدد BCG نیســت.

�� اگـر مـادر مبتـال به سـل ریـوی بیش تـر از دو مـاه قبـل از زایمـان، درمان ضد سـل 

گرفتـه باشـه، بـا توجه به اسـمیر خلطـش در انتهـای بارداری، بـرای تجویز پروفیالکسـی 

بـه نـوزاد تصمیـم می گیریم. اگر اسـمیر مادر منفی شـد، پروفیالکسـی نمی خـواد ولی اگر 

مثبـت شـد مثل حالـت کم تـر از دو مـاه پروفیالکسـی ایزونیازید هـم به نـوزاد می دیم.

242۵26سؤال�� به معنای واقعی کلمه، پوکیدیـــم! تست تمرینی یادت نره.
جالفالفپاسخ

ــل  ــورت رد س ــر )در ص ــوارد زی ــک از م 24 در کدام ی

فعــال( بیمــار کاندیــد دریافــت ایزونیازیــد پروفیالکســی 

ــی دی 99-  ــه ســل( نمی باشــد؟ )پره انترن )عفونــت نهفت

میــان دوره ی کشــوری( 

الف بیمــار معتــاد تزریقــی بــا تســت پوســتی توبرکولین 

ــر  ۷ میلی مت

ــن  ــتی توبرکولی ــت پوس ــا تس ــت ب ــار HIV مثب ب بیم

میلی متــر   ۷

ج خانــم 4۰ ســاله بــا پیونــد ارگان و تســت پوســتی 

ــر  ــن ۵ میلی مت توبرکولی

د آقــای ۵۰ ســاله مبتــال بــه ســیلیکوزیس بــا تســت 

ــر ــن ۵ میلی مت پوســتی توبرکولی

بانــک  2۵ آقــای 24 ســاله جهــت اســتخدام در 

مــورد بررســی قــرار می گیــرد. تســت توبرکولیــن 

ــی  ــود. ESR=12mm و CRP منف ــزارش می ش 1۷mm گ

ــده نمی شــود.  ــر ســل فعــال در او دی و شــواهدی دال ب

ــی  ــت؟ )پره انترن ــدام اس ــرای او ک ــب ب ــدام مناس اق

ــاه(  ــب کرمانش ــفند 9۵- قط اس

الف درمان دارویی الزم نیست، بیمار را پیگیری می کنیم.

 INH ــا ب چــون تســت مثبــت اســت پروفیالکســی ب

بــه مــدت شــش مــاه 

ج چون تست مثبت است درمان چهار دارویی ضد سل 

د بــه مــدت ۳ مــاه INH می دهیــم و تســت را 

مجــدداً تکــرار می کنیــم.

ماه  در  بارداری  دوران  در  ساله ای   2۸ خانم   26

درمان  تحت  مثبت  اسمیر  ریوی  تشخیص سل  با  هفتم 

استاندارد 4 دارویی خط اول ضد سل قرار گرفته است 

بود.  منفی شده  اسمیر خلط وی  بارداری  نهم  ماه  در  و 

در حال حاضر توصیه ی شما برای نوزاد او کدام است؟ 

)پره انترنی شهریور 9۵- قطب شمال(

الف عدم استفاده از شیر مادر

ب شروع داروی ایزونیازید

ج انجام واکسن ضد سل

د جدا کردن نوزاد از مادر

بانه
طبی

نشر 




