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تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

5خیلی مهمعفونت های غیراختصاصی دستگاه ادراری

 عفونت ادراری در خانم ها به علت کوتاهی طول مجرای ادراری شایع تر است. البته 
در سنین زیر یک سال شیوع عفونت ادراری در پسرها به علت شیوع بیش تر آنومالی های 
مادرزادی بیش تر است. در مورد عفونت دستگاه ادراری )UTI( چند تعریف مهم رو باید بدونی:

�� باکتریوری  وجود باکتری در ادرار، که لزوماً با عفونت ادراری همراه نیست.
�� Unresolved infection یا عفونت برطرف نشده  شرایطی است 

که با وجود مصرف آنتی بیوتیک عالئم بیمار برطرف نشده و به درمان جواب نداده است. 
  ��  Recurrent infection عفونت راجعه شرایطی است که عفونت 
ادراری بیمار به درمان آنتی بیوتیکی پاسخ داده و عالئم و کشت بیمار پاک می شود، ولی مجدداً 

بعد از مدتی عود می کند که دو حالت دارد: 
Reinfection  عالئم عفونت قبلی بیمار رفع شده ولی مجدداً کشت بیمار با میکروارگانیسم 

جدیدی مثبت شده و عالئم UTI را نشان می دهد. 
Bacterial persistence  یا Relapse که بیمار از عفونت قبلی پاک شده ولی مجدداً 
با همان میکروارگانیسم قبلی عالئم عود می کند. Relapse نشان دهنده ی وجود سنگ یا 

نوعی کانون عفونی است که مانع بهبود کامل عفونت می شود.

 ختنه

بروز  از  پیشگیری   )😄 اسالم  مبین  دین  دستور  بر  )عالوه  ختنه  انجام  علت  مهم ترین 
عفونت های ادراری است به خصوص اگر در شش ماه اول زندگی انجام شود. ختنه کردن در 
نوزادی، ریسک بروز کانسر آلت تناسلی، بیماری های منتقله از راه جنسی )STD(، فیموز و 

باالنیت را کم می کند، ولی می تواند عوارض زیر را هم داشته باشد:
�� خون ریزی  شایع ترین عارضه.

�� تنگی مه آ  مهم ترین عارضه  ی ختنه نوزادی.
�� عفونت محل ختنه  دومین عارضه ی شایع ختنه ولی بطور کلی نادر است و هرچه 

سن کم تر باشد ریسک عفونت هم کم تر است.
�� فیستول

�� میگن ختنه کردن در سنین پایین تر، بهتره. چرا؟ چون قدرت ترمیم نسجی در سنین 
نوزادی خیلی بیش تره ��.

 کنترااندیکاسیون های ختنه ی نوزادی چیان؟
�� میکروپنیس )کوچکی آلت( �� هیپوسپادیاس   

dorsal hood دفورمیتی 💊   )webbed( آلت پره دار 💊
�� کوردی یا خمیدگی آلت در غیاب هیپوسپادیاس

1 خانم 4۰ ساله ای به علت کشت مثبت ادراری و عالئم 

عفونت ادراری  تحت  درمان قرار می گیرد. علی رغم مصرف 
آنتی بیوتیک، کشت ادرار همچنان مثبت است و عالئم بیمار 

نیز پا برجا است. دلیل این پدیده کدام است؟ 
)پره انترنی اسفند ۹۶- قطب اصفهان، کرمان و شمال(  

ب عفونت راجعه الف عفونت ساده       

د عفونت برطرف نشده ج عفونت باقی مانده      

2 در صورتی که فرد مبتال به عفونت ادراری شود و بعد 

بالینی  باکتریوری برطرف شود و عالئم  از شروع درمان، 
نیز بهبود یابد ولی مجدداً کشت بیمار با همان میکروب 
مثبت گزارش شود، کدام حالت بالینی زیر مطرح است؟ 

)پره انترنی اسفند ۹۶- قطب تبریز( 
  reinfection  الف

Bacterial persistence ب

 Unresolved infection ج

Isolated infection د

نوزادی  انجام ختنه در سن  3 در مورد مزایا و معایب 

نسبت به سنین پس از نوزادی کدام مورد صحیح است؟ 
شمال(  و  کرمان  اصفهان،  قطب   -۹۶ اسفند   )پره انترنی 
است.  سنین  سایر  از  کم تر  مه آ  تنگی  بروز  احتمال  الف 

ب ترمیم نسجی در این سن نسبت به سایر سنین، بهتر 

می شود.  انجام  
ج مهم ترین علت توصیه ختنه ی نوزادی، پیشگیری از 

سرطان آلت است. 
د احتمال بروز عفونت در ختنه ی نوزادی بیش تر از سایر 

سنین است. 

4 کدامیک از موارد زیر از کنتراندیکاسیون های ختنه ی 

نوزادی نیست؟ )پره انترنی شهریور ۹5- قطب کرمان( 

الف هیپوسپادیاس

ب کوردی آلت 

)webbed penis( ج آلت پره دار

د هیدروسل 
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باکتریوری بدون عالمت

 فرد بدون عالمتی که در دو نوبت آزمایش ادرار ۱۰۵ یا بیش تر کلونی باکتری در 
هر میلی لیتر داشته باشد، باکتریوری بدون عالمت دارد که نیاز به درمان یا بررسی بیش تر 

ندارد مگر در دو گروه زیر: 
�� خانم های باردار      �� کسانی که قرار است تحت  مداخالت اورولوژیک قرار گیرند.

 سیستیت حاد

عفونت مثانه یا سیستیت حاد با عالئمی مثل دیزوری، تکرر ادرار، فوریت )urgency( و درد 
سوپراپوبیک حین دفع ادرار همراه است. 

راه های تشخیص سیستیت چیه؟ 
 rapid screen test  نیتریت یا لکوسیت استراز مثبت در ادرار. 

 آزمایش ادرار ) )U/A باکتریوری، لکوسیتوری یا هماچوری دارد.
یک  توسط  معمواًل  ادراری  عفونت  دارند.  هم  ادرار  کشت  به  نیاز  بیماران  از  بعضی   
میگروارگانیسم ایجاد می شود؛ اگر نتیجه ی کشت ادرار در بیمار مشکوک به UTI، چند 

کرد. تکرار  را  ادرار  آزمایش  باید  داشت  میکروارگانیسم 
 درمان سیستیت به آدمش بستگی داره:

�� خانم نرمال، جوون و سالم  تجویز ۳ روز آنتی بیوتیک خوراکی )نیتروفورانتوئین، 
کوتریموکسازول( یا  سیپروفلوکساسین 

)تری متوپریم،  خوراکی  آنتی بیوتیک  روز   ۷ تجویز    سنی(  و  جنس  )هر  مرد   💎
کوتریموکسازول( یا  سیپروفلوکساسین 

�� خانم غیرنرمال  تجویز ۷ روز آنتی بیوتیک خوراکی )سیپروفلوکساسین یا کوتریموکسازول(
 حاال کدوم خانما غیرنرمالن؟! چشم سبزا یا مو بورا؟! نخـــــیرم، اینا 👊

�� مبتال به سیستیت راجعه یعنی  سابقه ی بیش تر از دو بار سیستیت در عرض شش ماه.
UTI مراجعه پس از ۷ روز از شروع عالئم 💊

�� مبتال به دیابت یا سایر بیماری های مختل کننده ی سیستم ایمنی
�� سن باال و منوپوز، پس این دختر جوون با سیستیت راجعه، باید هفت روز آنتی بیوتیک بگیره.
 خانم حامله  تجویز ۳ روز آنتی بیوتیک خوراکی )سفالکسین، نیتروفورانتوئین 
یا کوتریموکسازول( و تحت نظر گرفتن مادر در کل دوران بارداری. در خانم باردار مبتال 
به UTI معموال بعد از سه روز از شروع درمان عالئم برطرف می شود، اگر نشد، کشت 

ادراری ضروری است.
سه  تو  که  باردار  مادر  این  تو  مثاًل  داد،  نمیشه  رو  آنتی بیوتیکی  هر  بارداری  در 
و  سفالکسین  ولی  داد،  نمیشه  رو  کوتریموکسازول  و  نیتروفورانتوئین  سومشه،  ماه ی 

مجازند.  همیشه  آموکسی سیلین 

5 در کدامیک از موارد زیر باکتریوری بدون عالمت )کشت 

مثبت ادرار در بیماری که هیچ گونه عالمت ادراری ندارد( را 

بایستی درمان کرد؟ )پره انترنی شهریور ۹7- قطب تبریز( 

ب بیماران دیابتی الف بیماران پیوند کلیه            

د خانم های باردار ج افراد باالی 65 سال          

7 خانم جوان ۲۲ ساله ای که 6 ماه قبل ازدواج کرده 

با تکرر  ادرار شدید همراه  با عالئم سوزش  اکنون  است 
بیمار  است.  کرده  مراجعه  گروس  هماچوری  و  ادرار 
سابقه ی عالئم مشابه را در ۲ هفته قبل داشته است که 
و  آناتومیکال  اختالل  هیچ گونه  بیمار  است.  شده  درمان 
یا فانکشنال دیگری ندارد. بهترین گزینه ی درمانی برای 
مشهد( قطب   -۹7 اسفند  )پره انترنی  است؟  کدام  بیمار 

الف درمان هفت روزه ی بیمار با آنتی بیوتیک

ب درمان سه روزه ی بیمار با آنتی بیوتیک

ج درمان ده روزه ی بیمار با آنتی بیوتیک

د درمان تک دوز بیمار با آنتی بیوتیک

6 خانم ۲5 ساله ای به علت دیزوری با تکرر ادرار به 

و  آنالیز  درخواست  نامبرده  برای  نمود.  مراجعه  کلینیک 

کشت ادرار داده شده است که در نمونه ی کشت ادرار که 

۲۴ ساعت بعد از اخذ نمونه به آزمایشگاه برده شده بود، 

دو نوع میکروارگانیسم رشد کرده است. توصیه ی مناسب 

چیست؟ )پره انترنی آبان ۹6- میان دوره ی کشوری( 

الف شروع تجویز آنتی بیوتیک برحسب آنتی بیوگرام دو 

نوع میکروارگانیسم 

IVP ب درخواست

ج تکرار آزمایش  

د درخواست MRI از سیستم ادراری 

ادراری  با کشت  حاملگی  سوم  ماهه  در ۳  بارداری   8

مثبت و بدون عالمت به شما مراجعه کرده است. کدامیک 

از گزینه های زیر را به بیمار تجویز می کنید؟ )پره انترنی 

آذر ۹8- میان دوره ی کشوری(   

الف درمان با کوتریموکسازول

ب درمان با سفیکسیم

ج درمان با نیتروفورانتوئین

د نیازی به تجویز آنتی بیوتیک نیست.
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 جدول پایین رو بخون 

سه ماهه ی سومسه ماهه ی دومسه ماهه ی اول

سفالوسپورین 
)سفالکسین(

✔

✔آموکسی سیلین

✔آمینوگلیکوزید ها

نیتروفورانتوئین و 
سولفانامید کوتاه  اثر 

و طوالنی اثر 
✔✖

کوتریموکسازول 
)TMP/SMX(

✖✔✖

تتراسایکلین، 
اریترومایسین، 
کلرامفنیکل و 
فلوروکینولون

✖

ندارند.  اثری  پسودوموناس  روی  کوتریموکسازول  و  نیتروفورانتوئین  داروی   
ندارد.  بافتی مؤثری  ادرار دفع می شود پس غلظت  به داخل  به سرعت  نیتروفورانتوئین 
این دارو در مادران باردار مبتال به فاویسم و کمبود آنزیم G6PD به علت احتمال آنمی 
همولیتیک در مادر و جنین ممنوع است ولی در مادر باردار غیرمبتال فقط در سه ماهه ی 

دارد. سوم منع مصرف 

 پیلونفریت )عفونت پارانشیم کلیه(

�� پیلونفریت حاد با عالئمی مثل سوزش و تکرر ادرار، تب، لرز، عالئم سیستمیک مثل 
بی حالی و تهوع، درد پهلو )فالنک( و تندرنس در ناحیه ی CVA )زاویه ی کوستوورتبرال( 

  و آنالیز ادراری استفاده کرد  CBC همراه است. برای تشخیص قطعی می توان از
 .CRP و ESR که لکوسیتوز با ارجحیت نوتروفیل ها، افزایش  CBC

آنالیز ادراری  لکوسیتوری ) حتی WBC cast (، هماچوری و باکتریوری. 
 یک مثال یاد بگیر )cast( آنالیز ادراری برای هر سیلندر

�� سیلندر چربی: سندرم نفروتیک، لیپیدوری یا هایپوتیروئیدی.
�� سیلندر مومی یا پهن )waxy(: در نارسایی مزمن کلیه.

�� سیلندر RBC: در بیماری های گلومرولی.
 درمان پیلونفریت حاد در موارد بدون عارضه و عارضه دار متفاوت است:

آنتی بیوتیک  روز  و ۷-۱۰  درمان سرپایی    و حال عمومی خوب  عارضه  بدون   💊
یابد. یافته و تب بیمار کاهش  باید بعد از ۷۲- ۴۸ ساعت عالئم بیمار بهبود  خوراکی. 

۹ درباره ی مصرف آنتی بیوتیک در دوران حاملگی کدام 

گزینه صحیح است؟ )پره انترنی شهریور ۹5- قطب مشهد( 

الف مصرف آمینوگلیکوزیدها در هر سه تریسمتر بالمانع 

و مثل افراد غیرحامله است. 

ب تری متوپریم به علت اثرات ضداسیدفولیک فقط در 

سه ماهه ی اول قابل استفاده است. 

ج مصرف سولفونامیدهای کوتاه اثر در سه ماهه ی سوم 

بالمانع می باشند. 

د اریترومایسین و سفالوسپورین در تمام دوره ی حاملگی 

بالمانع هستند. 

کدام  به  مربوط  زیر،  شده  داده  شرح  خصوصیات   1۰

آنتی بیوتیک است؟

» برای درمان اغلب پاتوژن های سیستم ادراری به استثناء 

سودوموناس بکار می رود، به سرعت در ادرار ترشح  می شود 

ولی غلظت بافتی مناسبی ندارد، بر روی فلور میکروبی روده 

اثر چندانی ندارد، مصرف آن در سه ماهه ی سوم  و واژن 

بارداری ممنوع است« )پره انترنی شهریور ۹۷- قطب اصفهان( 

الف کوتریموکسازول 

ب نیتروفورانتوئین

ج آمیکاسین

د سیپروفلوکساسین

11 وجود کدامیک از سیلندرهای زیر در ادرار   می تواند 

دلیل بر پیلونفریت حاد باکتریال باشد؟ )پره انترنی اسفند 

۹۶- مشترک کشوری( 

Waxy Cast ب   WBC Cast الف

 Fatty Cast د    RBC Cast ج

12 مرد 5۰ ساله ای با تب، درد پهلو، تهوع و استفراغ مراجعه 

نموده و تحت  درمان تجربی با آنتی بیوتیک ترکیبی قرار گرفته 

است. 3 روز پس از شروع درمان تب بیمار ادامه دارد چه 

اقدامی توصیه می کنید؟ )پره انترنی اسفند ۹۷- قطب اهواز(

الف CT اسکن شکم و لگن

ب تغییر آنتی بیوتیک

ج درخواست کشت خون

VCUG د درخواست

بانه
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�� عارضه دار  بستری در بیمارستان و دریافت ۱۰-۷ روز آنتی بیوتیک وریدی وسیع الطیف 

و سپس تبدیل آن به آنتی بیوتیک خوراکی به مدت ۱۴-۱۰ روز. پیلونفریت حاد عارضه دار 

کدام موارد است؟

 بیمار بدحال )تب باال، لکوسیتوز، باکتریمی و ... (

 عدم بهبود تب و عالئم بعد از ۷۲ ساعت از شروع درمان، که در این موارد عالوه بر 

بستری باید با شک به انسداد و سایر عارضه ها مثل پیلونفریت آمفیزماتو و. ... بیمار را 

تحت  بررسی با CT-scan بدون تزریق شکم و لگن قرار دهیم.

 �� پیلونفریت مزمن در شرایطی مثل عفونت های ادراری مکرر، ریفالکس 

مثانه به حالب طول کشیده، انسداد مجاری ادراری و... محتمل تر است. به عنوان یکی 

شایع ترین  که  بگیر  یاد  رو  گزانتوگرانولوماتوز  پیلونفریت  مزمن،  پیلونفریت های  انواع  از 

عامل آن پروتئوس است. کیس تیپیک پیلونفریت مزمن کودک مبتال به ریفالکس مثانه 

برای  ارجح  تصویربرداری  روش  وریدی(  )پیلوگرام   IVP که  است  نوزادی  از  حالب  به 

تشخیص آن است.

 �� پیلونفریت آمفیزماتو معمواًل در خانم  مبتال به دیابت با عالئمی مشابه 

پیلونفریت حاد و تریاد تب، استفراغ و درد پهلو دیده می شود. عالوه بر این وجود گاز در نسج 

کلیه یا پنوماتوری )ادرار حباب دار!( هم از ویژگی های مهم پیلونفریت آمفیزماتو است. اگر بیمار 

مشکوک به پیلونفریت حاد بعد از ۷۲ ساعت درمان وریدی بهبود نداشت، باید تصویربرداری 

و اقدامات الزم را انجام داد؛ گاز موجود در نسج کلیه را می توان با کمک CT-scan بدون 

تزریق شکم و لگن )نواحی با دانسیته ی منفی(، گرافی ساده ی KUB و یا سونوگرافی دید. 

بعد از تشخیص، باید مایع وریدی و آنتی بیوتیک وسیع  الطیف بدیم؛ اگر کلیه عملکرد نداشت 

یا بعد از چند روز به درمان دارویی پاسخ نداد، باید با نفرکتومی، کلیه ی خراب رو بکنیم بندازیم 

دور! و در ادامه بیمار را ۴-۳ هفته تحت  درمان با آنتی بیوتیک وریدی قرار دهیم. 

آمفیزماتو،  پیلونفریت  و  حاد  پیلونفریت  سیستیت،  پروستاتیت،  عامل  شایع ترین   👊

است! پرآوازه   E.coli یا  اشرشیاکالی 

 آبسه ی کلیه

لرز، درد شکم و پهلو، کاهش وزن، بی حالی و گاهًا  با عالئمی مثل تب،  آبسه ی کلیه 

عالئم سیستیت حاد همراه است. لکوسیتوز واضح، با یا بدون کشت خون مثبت از جمله 

عالئم آزمایشگاهی آبسه است که در صورت درگیری سیستم جمع کننده ی  کلیه، با پیوری 

و باکتریوری همراه است، ولی در اغلب موارد درگیر نشده و کشت ادرار منفی است.

13 شایع ترین عامل میکروبی مسئول بیماری پیلونفریت 

 -۹۹ دی  )پره انترنی  است؟  کدام  گزانتوگرانولوماتوز 

میان دوره کشوری(  

الف پروتئوس

ب انتروکوک

E.coli ج

د کلبسیال

15 مرد 38 ساله ای با تب و لرز و کاهش وزن و درد شکم 

با   4 cm توده ی  بیمار  اسکن   CT در  است.  کرده  مراجعه 

اطراف آن هیپروسکوالر است دیده   دانسیته ی هموژن که 

می شود. درمان انتخابی کدام است؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- 

قطب کرمانشاه( 

الف درناژ پرکوتانئوس

ب جراحی باز و درناژ

ج پارشیل نفرکتومی

د رادیکال نفرکتومی 

14 خانم ۶۰ ساله دیابتی/ بستری با تب و استفراغ و درد 

پهلوی چپ/ در سونوگرافی مناطق اکوژن متعدد در کلیه ی 

چپ/ در CT اسکن دارای گاز در پارانشیم کلیه/    با وجود 

تجویز آنتی بیوتیک وریدی، پس از ۷2 ساعت همچنان در 

اسکن جدید گاز در پارانشیم کلیه وجود دارد. اقدام مناسب 

بعدی کدام است؟ )پره انترنی آذر ۹۷- میان دوره ی کشوری( 

الف عمل جراحی و خارج کردن کلیه

ب ادامه ی آنتی بیوتیک تا یک هفته

ج آنژیوگرافی کلیه ی چپ

بانهد تعبیه ی استنت حالبی
طبی

نشر 
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سی تی اسکن با حاجب وریدی، روش تصویربرداری ارجح برای تشخیص آبسه ی کلیوی 

است که در آن، آبسه به صورت توده ای با حاشیه ی هایپروسکوالر، و مرکز آوسکوالر و 

نمای ring sign دیده می شود. درمان آبسه ی کلیه درمان آنتی بیوتیکی و در صورت نیاز 

 درناژ آبسه است، که با توجه به شرایط بیمار باید تصمیم گیری کنیم

  آبسه ی کوچک تر از ۳ سانتی متر  فقط درمان آنتی بیوتیکی.

  آبسه ی بزرگ تر از ۵ سانتی متر/ آبسه با هر سایزی در فرد نقص ایمنی  آنتی بیوتیک 

+ درناژ آبسه.

  آبسه ی بین ۳ تا ۵ سانتی متر هم با توجه به شرایط بالینی تصمیم می گیریم. 

 پروستاتیت

التهاب پروستات می تواند با عالئم تحریکی )مثل دیزوری و تکرر( و انسدادی )مثل تاخیر 

در شروع ادرار(، درد پرینه و سوپراپوبیک، تب، لرز، بی حالی و افزایش PSA همراه باشد که 

انواع حاد باکتریال، مزمن باکتریال و غیرباکتریال و... دارد. برای افتراق انواع پروستاتیت از 

تست چهار لیوانی یا چهار نمونه ای استفاده می شود که سه نمونه ادرار (VB1-3) و یک 

نمونه ترشحات پروستات (EPS) بعد از ماساژ پروستات جمع آوری می شود. در پروستاتیت حاد 

هیچ وقت پروستات را ماساژ نباید داد، پس تشخیص پروستاتیت حاد، بالینی است. در نتیجه 

حاالت زیر رو داریم:

�� عالئم بالینی و حاد پروستاتیت  پروستاتیت حاد که درمان آن شامل تجویز آنتی بیوتیک 

تزریقی تا رفع عالئم و سپس ادامه ی درمان با آنتی بیوتیک خوراکی به مدت ۶-۴ هفته است. 

اگر بیمار احتباس ادراری داشت باید ادرار را با روش سوپراپوبیک تخلیه کرد. اگر عالئم پس از 

تجویز آنتی بیوتیک تزریقی بهتر نشد، باید به آبسه ی پروستات شک کرد. تو این حالت، سونو 

ترنس رکتال یا CT اسکن به تأیید تشخیص کمک می کند.

�� کشت مثبت EPS و  VB3 پروستاتیت مزمن باکتریال که درمان آن شامل تجویز 

۱۲-۸ هفته آنتی بیوتیک خوراکی است.

 �� کشت منفی تمام نمونه ها + پیوری در EPS و  VB3 پروستاتیت مزمن 

غیرباکتریال یا CPPS )سندرم درد مزمن لگنی( التهابی که درمان آن شامل تجویز آنتی بیوتیک 

خوراکی به مدت ۴-۲ هفته و تمدید آن به مدت ۸-۱۲ هفته در صورت عدم بهبود عالئم است.

لگنی  مزمن  درد  یا سندرم   CPPS   پیوری  بدون   + نمونه ها  تمام  منفی  �� کشت 

غیرالتهابی.

 PSA -1۶ مردی 55 ساله با درجاتی از کاهش فشار ادرار

شدیداً افزایش یافته با تب و لرز ناگهانی و سوزش و تکرار 

می شود؟  توصیه   اقدام  کدام  است.  کرده  مراجعه  ادرار 

)پره انترنی شهریور ۹۷- قطب آزاد(

الف درمان داروئی به مدت ۶ هفته با آنتی بیوتیک مناسب

ب سیستوسکوپی

ج بیوپسی ترانس رکتال از پروستات 

د نصب فولی سه راه و شستشوی مثانه 

ادرار  تکرار  و  پرینه  مزمن  درد  با  ساله ای  مرد 3۰   1۷

و حس عدم تخلیه ی کافی ادرار مراجعه نموده است. در 

معاینه تب ندارد در بررسی های انجام شده در U/A پیوری 

دارد اما کشت ادرار استریل است. در EPS تعداد متغیری 

سلول التهابی دارد اما کشت استریل است. تشخیص شما 

کدام مورد زیر است؟ )پره انترنی اسفند ۹3- قطب مشهد(

الف پروستاتیت حاد

ب پروستاتیت مزمن باکتریال

ج پروستاتیت مزمن غیرباکتریال

د سیسیت مزمن

بانه
طبی

نشر 
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 �� سل دستگاه ادراری

سل دستگاه ادراری با عالئم و یافته های زیر همراه است:
عالئم و نشانه های بالینی  دیزوری، تب، کاهش وزن، تعریق شبانه، هماچوری و درد 
 ESR پیوری استریل )یعنی پیوری بدون باکتریوری(، افزایش  یافته های آزمایشگاهی
و CRP، تست PPD مثبت در ۹۵-۸۸% موارد؛ کشت ادرار، استاندارد طالیی تشخیص  

است. انجام PCR هم حساسیت باالیی دارد.
سل تنفسی از راه هماتوژن می تواند کلیه و اپی دیدیم را درگیر کند، با پیشرفت بیماری سایر 
بیضه هم ممکن  مثانه، و  تنگی(،  )ایجاد  ادراری-تناسلی مثل حالب  قسمت های دستگاه 

است درگیر شوند.
 درمان سل دستگاه ادراری- تناسلی شامل همان رژیم آنتی بیوتیکی استاندارد سل، 

به مدت شش ماه است. اگر تنگی حالب داشت، چی؟
اگر تنگی حالب با هیدرونفروز همراه بود و ادرار قادر به ورود به مثانه نبود، تعبیه ی استنت 
ضروری است. اما اگر با وجود هیدرونفروز، ادرار وارد مثانه می شد، بیمار رو پیگیری و 
یا  به درمان  اگر سل مقاوم  بررسی می کنیم.   IVP با  را  بعد وضعیت  چند هفته  مجدداً 
تنها  نفرکتومی  داشتیم،  عملکرد  فاقد  کلیه ی  همراه  به  درمان  به  مقاوم  هیپرتانسیون 

ماست. چاره ی 

 �� گانگرن فورنیه

گانگرن فورنیه نوعی بیماری نکروزان عفونی است که در دستگاه تناسلی، لگن و پرینه ایجاد 
می شود. بیماران دیابتی، الکلی ، افراد با سیستم ایمنی ضعیف و یا دارای ترومای خارجی 
ناحیه یا ختنه و هرنیورافی، عفونت پری رکتال و دور مقعدی و یا تنگی مجرا  بیشتر در 
معرض خطر این بیماری هستند. بیماری به صورت یک عفونت زیر پوستی شروع می شود، 
اما تکه های بافت مرده به زودی روی پوست ظاهر می شوند که در نهایت با نفوذ به بافت 
عمقی موجب تورم، قرمزی، درد و تندرنس، تب و توکسیسیته سیستمیک می شود. عالئم 

گانگرن فورنیه شامل:
�� تورم یا درد ناگهانی در بیضه        �� تب، رنگ پریدگی و ضعف عمومی 

�� تخلیه ی چرکی و بدبو از بافت های آلوده    �� کریپتاسیون 
هیداراتاسیون،  شامل  آن  درمان  که  است  اورولوژی  اورژانس  یک  فورنیه  گانگرن   👊
آنتی بیوتیک های داخل وریدی و دبریدمان بافت های نکروزه است. اگر بیمار احتباس ادراری 
داشت باید مثانه را با کاتتر سوپرابوبیک تخلیه کرد. اکسیژن هایپرباریک هم باعث کاهش 

گانگرن و بهبود ترمیم زخم می شود.

�� بدو برو سر تست تمرینی تا یادت نرفته!

18 خانم 3۰ ساله ای به علت عالئم تحریکی ادراری طول 

کشیده به صورت سوزش و تکرر ادرار مراجعه کرده است. در 

بررسی های انجام شده در چندین مرحله، در آزمایش ادرار، 

پیوری استریل دارد و کشت ادرار اکثراً منفی بوده است. کدام 

تشخیص محتمل تر است؟ )پره انترنی شهریور ۹4- قطب زنجان(

 UTI الف

ب بروسلوز

ج T. B سیستم ادراری

د تنگی مجرا

1۹ بیماری 5۶ ساله با سابقه ی سل که به گفته ی خودش 

کرده  مراجعه  راست  پهلوی  درد  با  است،  شده  درمان 

سایر  با  همراه  استریل  پیوری  وی  آزمایشات  در  است. 

یافته ها به نفع وجود سل فعال وجود دارد. در سونوگرافی 

اتصال  محل  تنگی  علت  به  متوسط  هیدرونفروز   IVP و 

حالب به مثانه در سمت راست مشخص شده است ولی 

ماده ی حاجب به مثانه رسیده است. اقدام بعدی چیست؟ 

)پره انترنی اسفند ۹5- قطب شیراز( 

الف درمان جراحی همراه با درمان ضدسل به مدت 3 ماه 

ب درمان ضدسل و IVP مجدد 3 هفته بعد

ج تعبیه ی نفروستومی همراه با تزریق داروهای ضدسل 

از طریق نفروستومی 

د نفرکتومی

فورنیه، کدام یک  به گانگرن  مبتال  بیمار  2۰ در درمان 

)پره انترنی شهریور  نیست؟  زیر الزم  اقدامات درمانی  از 

۹۷- قطب شیراز(

الف تجویز مایعات وریدی و آنتی بیوتیک

ب دبریدمان وسیع بافت های نکروتیک

ج دبریدمان وسیع بافت های نکروتیک

د کاتتر سوپراپوبیک

بانه
طبی

نشر 




