
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه

ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

و اگه خوشت اومد حتمـاً يکتاب رو انتخاب کردیني ماست که اکه باعث افتخار موسسهیمبگیداز همه بااول
. کنیشبه دوستات معرف

. سسه طباهنگهؤم) prognosis(از مجموعه کتب پروگنوزیحاضر عضو کوچککتاب
ینتـر و خـوش رزومـه  ینبهتـر يو همفکریدکتر مشاور سابق هست که با همراهیمطباهنگ همون تمؤسسه

يکه بـرا یداره هرچیکشور و با دو سال سابقه و تالش مستمر سعیآموزش پزشکي یطهدر حیددانشجوها و اسات
.شکل بهت ارائه بدهینرو به بهتريداریازرشته نینکامل شدن در ا

.یشهشامل دو نوع کتاب میاريو دستکارورزيیشکتب پروگنوز پمجموعه
که به دور از ابهام و بـه  يهاي نمودارروز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی

يي وزارت بهداشـت جمـع اور  رفرنس اعالم شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! ي کاملشکل خالصه
هـاي جـامع   آزمـون يبنـد عجمـ يبـرا یتـونی کـه م یدهموزش مآمطالب رو بهت test basedصورت کرده و به 

.یکسب کنیي عالنمرهیو حتیازشون استفاده کنیاريو دستکارورزيیشپ
ینبوده رو بـازم بـر اسـاس آخـر    یرال تو چند سال اخؤسیاالت پروگنوز هست که هرچؤسینهگنجيبعدسري

هـاي  به عنوان مکمـل کتـاب  یتونیو میمکرديآوربرات جمعیهاي اعالم شده وزارت و به صورت موضوعرفرنس
.یازشون استفاده کنیتست زنصرفاًیاروز، 35در يبندجمع

یباتجربه طراحینهاي برتر  و مشاوراي توسط رتبهریزي کامال حرفهدفتربرنامهیهدو مجموعه کتاب، یناهمراه
شماست، همراه) ي معقول باشهصرفا گرفتن نمرهیارتبه شدن یتونهکه م(و متناسب با هدفتیرمسيه که تا انتهاشد

به کارتون ) دروسیتمام(به عنوان دفتر مرور نکات مهم یتو در نهایستساده نیزيدفتر برنامه ریهینکهضمن ا
.یادم

تر به یعتر و سرتوو راهه تا شما رو راحتیاديهاي زیدهتر بشن، اکاملیلیها قراره خکتابینبه ذکره که االزم
.هدفت برسونه

یبهمون برسونيدارينظریسخنیحرفشیمیحال مخوشینی،متن ببینایرزیتونیبا مارو میهاي ارتباطراه
.یکنیاريسسه ؤو مارو در هرچه بهتر شدن م



يکشـور یهـاي تـک رقمـ   مشاوره بـا رتبـه  یایداشتیعلمال ؤهم در عوض حواسمون بهت هست و اگه سما
.یمدر خدمتت هستی،خواست
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روانپزشکیداروهاي

وي از . گـرم کلـوزاپین بـوده اسـت    میلـی 300تحت درمان با اي با تشخیص اسکیزوفرنیا از شش ماه قبل ساله35مرد -1

)95دستیاري (ترین اقدام کدام است؟مناسب. حدود شش ساعت قبل دچار تب، تنگی نفس و درد قفسه سینه شده است

و تروپونین CPKگیري ، اندازهECGو CBC/diffقطع کلوزاپین، انجام ) الف
CBC/diffو Chest X-Rayقطع کلوزاپین، انجام ) ب
. ، کلوزاپین قطع گردد3000پایین از WBCو در صورت CBC/diffانجام ) ج
. طوالنی، کلوزاپین قطع گرددQTو در صورت وجود ECGانجام ) د

شده در صورتی که در دوره درمان با کلوزاپین عالئم درد قفسه سینه، تنگی نفس، تب یا تاکی پنه مشاهده شود دارو باید سریعا قطع 
شـامل  هـا  بررسـی . و بیمار با شک به میوکاردیت یا کاردیومیوپاتی که از عوارض نادر ولی جدي دارو هستند مورد بررسی قرار گیرد

.از نظر آگرانولوسیتوز نیز مهم استCBCبررسی . باشدمی،ECG، تروپونین، انجام CPKگیري اندازه

v 2018کاپالن 681ص

�.گزینه الف صحیح است

ر مبتال به اسکیزوفرنیا پس از دو سال مصرف ریسپریدون دچار حرکات غیـرارادي کـره آتتوییـد در دور دهـان و     بیما-2

)95دستیاري (تر است؟  کدام دارو براي درمان این حرکات مناسب. زبان شده است

کلوزاپین ) دکواتیاپین ) جآمانتادین ) بپریدین بی) الف

ماه از مصرف ممکن 6است و بعد از ها سایکوتیکآنتیتاخیريهاي این عارضه از عارضه. شده استبیمار دچار دیس کینزي تاخیري 
کلوزاپین بـراي درمـان   . باشدمیو تنهها حرکات کره آتتویید نامنظم، غیر ارادي و غیر طبیعی عضالت صورت، اندام. است رخ دهد

مقاوم به درمان و سـایکوز  بیامیدال غیر قابل کنترل، اختالل دو قط، عوارض اکستراپیر)Tardive Dyskinesia(دیسکینزي تاخیري
.عوارض اکستراپیرامیدال ایجاد میکندها سایکوتیکآنتیاین دارو بسیار کمتر از سایر. پارکینسون مناسب استآنتیثانویه به داروهاي

v 2018کاپالن 672ص

�. گزینه د صحیح است

)96تهران اسفند (کدام یک از موارد زیر درست است؟ ها SSRIی از تجویز در مورد اختالل عملکرد جنسی ناش-3

. یابدبا تغییر دارو به بوپروپیون بهبود می) ب. شودبا مرور زمان بهتر می) الف
. تجویز آمفتامین با دوز باال مفید است) د. افزودن سیلدنافیل تأثیري ندارد) ج

شود و ممکن است تا زمان مصرف دارو ادامه نمیها بر خالف عوارض دیگر دارو به تدریج بهترSSRIاختالل عملکرد جنسی ناشی از 
.باشدمیدرمان آن شامل کاهش دوز دارو، تغییر دارو به بوپروپیون، افزودن سیلدنافیل و دوز کمی از آمفتامین. پیدا کند

v 2018کاپالن 703ص

�. گزینه ب صحیح است
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هـاي تـرك در   باشد، کدام یک از شرایط زیر باعث افزایش احتمال نشانهان با بنزودیازپین میدر بیماري که تحت درم-4

)96تهران اسفند (شود؟ صورت قطع دارو می

مصرف کلونازپام ) بصفات شخصیتی وسواسی ) الف
درمان از دو هفته بیشتر ) داختالل پانیک ) ج

نوع دارو، دوره زمانی مصرف، دوز دارو، روش قطع کردن دارو، تشخیص : دارند از جملهترك نقش هاي عواملی در احتمال بروز نشانه
توجه کنید عـالوه بـر ایـن    . بردمیرا باالها ترك بنزودیازپینهاي تشخیص بیماري پانیک احتمال نشانه. بیماري، صفات شخصیتی

وتاه اثرتـر مثـل آلپـرازوالم و لورازپـام و تریـازوالم،      و کتر احتمال سندرم ترك با افزایش طول مدت مصرف، مصرف داروهاي قوي
.وابسته، انفعالی، هیستریونیک و آستنیک و مبتال به سوماتیزیشن افزایش پیدا میکندها شخصیت

v 2018کاپالن 668ص

�. گزینه ج صحیح است

بیمار از چند . کندرم مصرف میگمیلی5اي است که از حدود دو ماه قبل روزي دو عدد هالوپریدول ساله40بیمار خانم -5

نشستن برایش دشـوار اسـت و مرتبـًا پـا بـه پـا       . استبیقراري عضالنی دارد و آژیته و عصروز قبل احساس ناخوشایند بی

مشکل فوق کدام است؟ بیدرمان انتخا. سابقه این عالئم و مشکالت جسمانی و مصرف مواد نداشته است. شودمی

)96اصفهان اسفند (

آمانتادین ) ددیفن هیدرامین ) جاالنزاپین ) بپروپرانولول ) الف

قراري عضالنی بیبیمار دچار آکاتژي که یکی از عوارض جانبی داروهاي آنتی سایکوتیک است گردیده، آکاتژي احساس ناخوشایند
درمان این عارضه بتـابالکر . شودمیبا پابه پانشستن براي بیمار دشوار بوده و مرت. قرار شده و آژیته و عصبی استبیاست که بیمار

بتابالکرها در درمان فوبیاي اجتماعی و ترمور وضعیتی ناشی . باشندمیمؤثرنیز در درمانها و آنتی کولینرژیکها بنزودیازپین. باشدمی
.از مصرف لیتیوم نیز کاربرد دارد

v 2018کاپالن 749ص

�.گزینه الف صحیح است

باشد، در صورت نیاز به تجویز داروي ضـد  که تحت درمان نگهدارنده با لیتیم میبیال به اختالل خلقی دوقطدر بیمار مبت-6

)96تبریز اسفند (تر است؟  فشار خون، کدام دارو مناسب

کاپتوپریل ) دوراپامیل ) جلوزارتان ) بهیدروکلروتیازید ) الف

. هـا و مترونیـدازول تـداخل دارد   ACEI ،CCBنگه دارنده پتاسیم، مانیتول، کافئین، اسـتازوالمید،  هاي لیتیوم با تیازیدها، دیورتیک
.مسمومیت با لیتیوم در مصرف همزمان با تیازیدها گزارش شده است

v 2018کاپالن 729ص

�. گزینه ب صحیح است
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گ منشی به اورژانس روانپزشکی ارجـاع  فردي با عالئم خلق باال، پرحرفی، کاهش نیاز به خواب، ولخرجی و هذیان بزر-7

هاي اولیه کدام مورد اهمیت در بررسی. داده شده است، روانپزشک بیمارستان قصد دارد براي وي داروي لیتیوم شروع کند

)96شیراز اسفند (کمتري دارد؟

LFT) دTSH) جCr) بCBC) الف

، CBCکـراتینین سـرم،   گیـري  آزمایشات شامل اندازه. مایش قرار گیردقبل از تجویز لیتیوم بیمار باید تحت معاینات و یک سري آز
.باشدمیو تست بارداري در زنان سن بارداريECGعملکرد تیروئید، هاي الکترولیت، تستگیري اندازه

�.گزینه د صحیح است

هفتـه  2از . گزند شـده اسـت  ساله پس از زایمان از دو ماه قبل دچار توهم بینایی و شنوایی و هذیان آسیب و 40خانم -8

روز قبل دچار اختالل هوشیاري، تب، تعریق مفرط 3وي از . گرم هالوپریدول قرار گرفته استمیلی10قبل تحت درمان با 

)96مشهد اسفند (کدام اقدام بالینی مناسب است؟. کاردي گردیده استها و تاکیو سفتی عضالنی و لرزش اندام

ریدي و ادامه هالوپریدول تزریق استامینوفن و) الف
بیوتیک تزریقی و تداوم هالوپریدول تجویز آنتی) ب
ICUقطع درمان با هالوپریدول و انتقال به ) ج
پریدن خوراکی کردن بیتغییر هالوپریدول به پرفنازین و اضافه) د

در صورت . باشدمیعضالنی و تغییر هوشیاريتب، رژیدیتی : تریاد اصلی آن شامل. بیمار دچار سندرم نورولپتیک بدخیم گردیده است
ارزیابی دقیق پزشکی، اقدامات حمایتی مانند . بروز سندرم بالفاصله باید داروهاي ضد روان پریشی قطع و درمان سندرم را شروع نمود

.باشندمیدرمانی در این عارضههاي تجویز مایعات داخل وریدي و کنترل تب از فعالیت

�.گزینه ج صحیح است

در طی درمـان  . باشدگرم روزانه تحت کنترل میمیلی1400ساله مبتال به حمله مانیا با والپروات سدیم با دوز 40آقاي -9

)96اهواز اسفند (چه اقدامی در مورد این بیمار مناسب است؟. ، رسیده استIU 100به SGPTآنزیم کبدي 

ECTقطع دارو و تجویز ) بکاهش دوز دارو ) الف
ادامه والپروات سدیم با دوز فعلی ) دتغییر به داروي دیگر ) ج

در حین مصرف والپروات سدیم، افزایش غلظت ترانس آمیناز کبدي تا سه برابر باالترین سطح محدوده نرمال رایج است و نیازي بـه  
.باشدنمیتغییر دوز دارو

v 2018کاپالن 731ص

�.گزینه د صحیح است

پذیر است و در چند روز گذشته نخوابیده، تزریـق عضـالنی کـدام    شوید که تحریکرو میبیماري روبهدر اورژانس با -10

)96زنجان اسفند (باشد؟ تجویز مؤثر و ایمنی میمورد زیر،

گرم فلوفنازین دکانوات میلی100) بگرم فلوفنازین دکانوات میلی25) الف
گرم کلرپرومازین میلی100) دگرم کلرپرومازین میلی25) ج
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اتونومیک و اثرات) Low potency(داروهاي با قدرت کم. باشدمیکلرپرومازین از داروهاي آنتی سایکوتیک کوتاه اثر و با قدرت کم
است و استفاده بیش از گرممیلی25دوز شروع کلرپرومازین . خواب آلودگی زیاد داشته و عوارض اکستراپیرامیدال در آنها کمتر است

.در یک تزریق ممکن است منجر به هیپوتنشن وخیم گرددگرممیلی50

v 2018کاپالن 694ص

�. گزینه ج صحیح است

هفتـه پـس از   2وي از . باشـد مـی گـرم در روز میلـی -6بیماري با تشخیص اسکیزوفرنیا تحت درمان با ریسپریدون -11

تـرین انتخـاب درمـانی    مناسـب . قراري روانی حرکتی و ناآرامی و نیاز به تغییر وضعیت متناوب شده استدرمان، دچار بی

)96کشوري شهریور (چیست؟ 

سیپروهپتادین ) دپروپرانولول ) جآمانتادین ) بپریدین بی) الف

قراري، اضطراب، آرام نگرفتن، قدم زدن، تکان خوردن در وضعیت نشسته، بلند شدن و نشستن یب.بیمار دچار آکاتیژي حاد شده است
درمان دارویی با بتابلوکرها مانند پروپرانولول بهترین انتخاب دارویی : درمان آکاتیژي. مکرر و عصبی بودن از عالئم این عارضه است

.ان استفاده کردنیز میتوها و بنزودیازپینها کولینرژیکآنتیاز. است

v 2018کاپالن 749ص

�. گزینه ج صحیح است

. باشد، به درمانگاه مراجعه نموده استتحت درمان نگهدارنده با لیتیوم میبیاي که به علت اختالل دوقطساله30خانم -12

)96کرمان شهریور (در معاینه توجه به کدام مورد از اهمیت کمتري برخوردار است؟

) ترمور(رعشه ) ددیسترس گوارشی ) جبثورات پوستی ) بآلوپسی ) الف

، اختالل عملکرد )مزهبیدیابت(ترمور، اختالالت گوارشی، افزایش وزن، اختالالت شناختی، افزایش دفع ادرار : عوارض جانبی لیتیوم
کلیه، پسوریازیس، آکنه، هیپوتیروئیدیسم

�.گزینه الف صحیح است

احساس اضطراب و نگرانی نیـز  . شاکی استبیخوااو از بی. مبتال به دیابت مراجعه کرده استاي چاق وساله25آقاي -13

)96اهواز شهریور (تر است؟ کدام دارو براي او مناسب. دارد

زولپیدم ) دفلورازپام ) جاوالنزاپین ) بمیرتازاپین ) الف

پـنج دارو از  . شـود مـی میرتازاپین نیز منجر بـه افـزایش وزن  . ش وزن دارنداوالنزاپین و کلوزاپین بیشترین ارتباط را با دیابت و افزای
زولپیدم خواب آور . فلورازپام، تمازپام، کوازپام، استازوالم و تریازوالم: شوند عبارتند ازمیکه به عنوان خواب آور استفادهها بنزودیازپین

.است ولی براي اضطراب کارایی ندارد

v 2018کاپالن 661ص

�. گزینه ج صحیح است



85 پروگنوز روانپزشکی

)96آزاد شهریور (باشد؟ کدام یک از موارد زیر در بروز اختالل خلقی فصلی دخیل می-14

سوماتوستاتین ) دپروالکتین ) جمالتونین ) بهورمون رشد ) الف

.بل پاسخگویی استبا کتاب کاپالن قاسؤالاین. مالتونین با الگوي فصلی و الگوي سیرکادین اختالالت خلقی ارتباط دارد

�. گزینه ب صحیح است

)96آزاد شهریور (؟ دهدمیرولپتیک بدخیم را افزایش وترکیب کلوزاپین با کدام یک از داروهاي زیر ریسک سندرم ن-15

لیتیم ـ ریسپریدون ) بوالپروات سدیم ـ کلرپرومازین ) الف
الموتریژین ـ تیوریدازین ) دماپروتیلین ـ االنزاپین ) ج

.دهدمیشود ریسک سندرم نورولپتیک بدخیم را افزایشمیزمانی که با لیتیوم و ریسپریدون ترکیبکلوزاپین خصوصاً

v 2018کاپالن 685ص

�. گزینه ب صحیح است

حسـی و  هایی در هر دو اندام تحتانی همراه با بیاخیراً دچار درد. ساله از ده سال پیش مبتال به دیابت است55خانمی -16

از چند ماه پیش از کمتر چیـزي لـذت   . شوددر بررسی بیشتر شواهدي از نوروپاتی دیده می. سوزن شدن شده استسوزن

کـدام دارو بـراي او   . برد و همزمان دچار اضطراب، ناامیدي و پوچی، عدم تمرکز، آرزوي مرگ و خستگی پذیري اسـت می

)97دستیاري اردیبهشت (تر است؟ مناسب

گاباپنتین ) دسرترالین ) جترازودون ) بدولوکستین) الف

سروتونین و نوراپی نفرین است که در درمان افسردگی ماژور و دردهاي نوروپاتی دیابتیک محیطی بیدولوکستین یک مهارکننده انتخا
.باشدمیFDAمورد تایید 

v 2018کاپالن 715ص

�. گزینه الف صحیح است

پریـدن  گرم و بیمیلی10فلوپرازین خوراکی روزانه به عالئم هذیانی تحت درمان با تريدلیل ابتال اي بهساله35مرد -17

قراري بیمـار بـه   گرم بیمیلی15فلوپرازین به کردن دوز روزانه تريبا اضافه. گرم قرار گرفته استمیلی4خوراکی روزانه 

رفتن درحال ایستاده یا راهدهدمید و اغلب ترجیح یابد که قادر نیست براي چند ثانیه روي صندلی بنشینقدري افزایش می

)97دستیاري اردیبهشت (قراري بیمار است؟ تري براي کنترل بیکدام گزینه زیر انتخاب مناسب. باشد

تجویز پروپرانولول خوراکی ) الف
فلوپرازین افزودن دوز تري) ب
تزریق عضالنی هالوپریدول ) ج
افزودن ریسپریدون به درمان ) د
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قراري، اضطراب، بیاین عارضه داراي عالئم . قراري عضالنیبیعبارت است از احساس ناخوشایند . بیمار دچار آکاتیژي حاد شده است
. شـود میادهبراي درمان آن از داروهاي بتابالکر مانند پروپرانولول استف. باشدمیمکرر در حین نشستنهاي قدم زدن و پا به پا شدن

.نیز توصیه شده استها و بنزودیازپینها کولینرژیکآنتیاستفاده از

v 2018کاپالن 749ص

�. گزینه الف صحیح است

خصوص در به(در هنگام مدیریت درمان در بیمار با عالئم حاد روانپزشکی، مصرف همزمان کدام یک از داروهاي زیر -18

)97دستیاري اردیبهشت (باعث افزایش ریسک مورتالیتی گردد؟تواندمیبا االنزاپین ) شکل تزریقی

سدیم والپروات ) دلیتیوم ) جلورازپام ) بهالوپریدول ) الف

.از استفاده همزمان لورازپام و و اوالنزاپین به دلیل افزایش ریسک مورتالیتی باید اجتناب کرد چرا که تداخل دارویی خطرناکی دارند

v 2018کاپالن 694ص

�.گزینه ب صحیح است

وي . باشـد گـرم مـی  میلی20ماه پیش تحت درمان با فلوکستین روزانه 4ساله به علت افسردگی شدید از 30خانمی -19

اي با درمان اخیر وضعیت روانـی وي بهبـود قابـل مالحظـه    . هفته پیش مثبت شده است4دارد تست حاملگی او از میاظهار

)97دستیاري اسفند (اقدامات زیر صحیح است؟کدام یک از . داشته است

ادامه درمان با فلوکستین با همان دوز قبلی ) بادامه درمان با فلوکستین و ختم حاملگی ) الف
قطع فلوکستین و پیگیري بیماري بدون دارو ) دقطع فلوکستین و شروع درمان با بوپروپیون ) ج

جنینی، اختالالت یادگیري، تاخیر زبان یا مشکالت هاي افزایش عوارض زایمانی، آنومالیاستفاده از فلوکستین حین بارداري منجر به
.هستندsafeسرترالین، پاروکستین و فلووکسامین نیز در حاملگی اثرات مشابهی با فلوکستین دارند و تقریبا . گرددنمیرفتاري

v 2018کاپالن 699ص

�.گزینه ب صحیح است

. دانـد مدت بـا دارویـی اسـت کـه نـامش را نمـی      علت اختالل اعصاب و روان تحت درمان طوالنیآقاي میانسالی که به-20

منجر به وضـعیت  تواندمیکدام یک از داروهاي زیر . مراجعه کرده است) دیابت کتواسیدوز(DKAدرحال حاضر با عالیم 

)97دستیاري اسفند (فوق شده باشد؟

Perphenazin) دBuspiron) جSertralin) بOlanzapin) الف

با مصرف اوالنزاپین و کلوزاپین گزارش شده DKAآتیپیک دیگر موارد بیشتري از دیابت و شروع حاد هاي سایکوتیکآنتیبه نسبت
.است

v 2018کاپالن 686ص

�. گزینه الف صحیح است
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شود؟ یو دارد توصیه میکینزي تاردهاي دیسکدام داروي زیر در بیماري که همراه با سایکوز نشانه-21
)97میاندوره اردیبهشت (

ریسپریدون) دهالوپریدول ) جپرفنازین ) بکلوزاپین ) الف

بعضی از داروهاي آنتی سایکوتیک نسل دوم خصوصا کلوزاپین به دلیل اثرات بهبودبخشی که روي دیس کینـزي تـاردیو دارنـد در    
.شوندمیو استفادهدرمان سایکوز همراه با عالئم دیس کینزي تاردی

v 2018کاپالن 685ص

�.گزینه الف صحیح است

ماه اسـت کـه مصـرف    8باشند و میClozapine 300mg/dساله مبتال به اختالل اسکیزوفرنیا تحت درمان با 35آقاي -22

را CBCبا توجه به شرایط فوق چک . باشدمیabsolute neutrophil count = 800اند و درحال حاضر دارو را شروع کرده

)97میاندوره تیر (دهید؟ با چه فواصل زمانی برایشان انجام می

ماهانه ) دهر سه هفته یک بار ) جهر دو هفته یک بار ) بهفتگی ) الف

ANCدر صورت نرمال بودن. به صورت هفتگی باید انجام گیردCBCماه اول مصرف کلوزاپین چک6، در 2018با توجه به کاپالن 
شده است که غیر طبیعی است و باید 1000تعداد نوتروفیل کمتر از سؤالدر این. یابدمیبه هر دو هفته یک بار کاهشCBCچک 

.در کاپالن چاپ قبلی هر دو هفته یکبار ذکر شده بود. برسد1000دارو قطع گردد و روزانه چک شود تا زمانی که به 

v 2018کاپالن681ص

�. گزینه ب صحیح است

)97میاندوره تیر (زیر بیشتر از بقیه است؟هاي SSRIبا کدام یک از Discontinuation syndromeاحتمال -23

Paroxetine) دCitalopram) جSertraline) بFluoxetin) الف

با قطع مصرف ناگهانی داروهایی از این دسته که نیمه عمر کوتاه دارند مانند پاروکستین بیشتر ارتباط دارد و SSRIبروز سندرم قطع 
.شودمیبرعکس فلوکستین کمتر باعث سندرم قطع 

v 2018کاپالن 707ص

�.گزینه د صحیح است

شود، بررسی کدام یک از مـوارد زیـر   داروي لیتیم شروع بیعلت اختالل خلقی دوقطساله، به25قرار است براي خانم -24

)97میاندوره تیر (دارد؟ کمتريقبل از شروع دارو اهمیت 

Thyroid function) بSerum creatinine) الف
Electrolytes screen) دFasting blood sugar) ج
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هـاي  کراتینین سرم، چک الکترولیـت، تسـت  گیري قبل از تجویز لیتیوم باید آزمایشاتی براي بررسی بیمار انجام گیرد از قبیل اندازه
.و تست بارداري در زنانی که در سن حاملگی قرار دارندCBC ،ECGعملکرد تیروئید، 

v 2018کاپالن 724ص

�. گزینه ج صحیح است

ساله که از یک هفته پیش با عالیم خلق باال، پرحرفی، کاهش نیـاز بـه خـواب و ولخرجـی بـیش از حـد بـه       28مردي -25

هاي زیر جهت انجام کدام یک از بررسی. باشدوي کاندید شروع درمان با لیتیوم می. اورژانس روانپزشکی ارجاع شده است

)97میاندوره آذر (نیست؟ شروع لیتیوم، در وي ضروري 

Thyroid stimulant hormon (TSH)) بElectro cardiography (ECG)) الف
Liver function test (LFT)) دComplete blood count (CBC)) ج

هـاي  کراتینین سرم، چک الکترولیـت، تسـت  گیري قبل از تجویز لیتیوم باید آزمایشاتی براي بررسی بیمار انجام گیرد از قبیل اندازه
.و تست بارداري در زنانی که در سن حاملگی قرار دارندCBC ،ECGعملکرد تیروئید، 

v 2018کاپالن 724ص

�.استگزینه د صحیح 

تجویز کدام . بیماري که دچار اسکیزوفرنیاي مقاوم به درمان است و سابقه تشنج دارد، کاندید دریافت کلوزاپین است-26

)97میاندوره دي (یک از داروهاي ضد تشنج زیر در این بیمار ممنوعیت دارد؟ 

لوتیراستام ) دکاربامازپین ) جاتوسوکسماید ) بسدیم والپروات ) الف

این داروها شامل کاربامازپین، فنی توئین، پروپیل تیو . شوند مصرف گرددمیزاپین نباید با داروهایی که باعث مهار مغز استخوانکلو
.باشدمییوراسیل، سولفونامید و کاپتوپریل

v 2018کاپالن 689ص

�. گزینه ج صحیح است

در آزمایش غربالگري . به دارو داده استبیاشد و پاسخ مناسببیمار مبتال به اسکیزوفرنیا، تحت درما ن با کلوزاپین می-27

CBC1900هاي سفید ، تعداد گلبول/mm3900ها اد گرانولوسیتدو تع/mm3اقدام مناسب در مـورد  . گزارش شده است

)97تبریز شهریور (این بیمار کدام است؟  

ي خون و بیوپسی مغز استخوان ادامه کلوزاپین و انجام مشاوره) الف
یک هفته بعد CBCادامه کلوزاپین و تکرار ) ب
قطع کلوزاپین و عدم استفاده مجدد از آن ) ج
CBCقطع کلوزاپین و شروع مجدد آن دو هفته پس از نرمال شدن ) د

ها تروفیلشود باید دارو قطع شود و با افزایش نو1000به کمتر از ها در مواردي که مصرف کلوزاپین منجر به کاهش تعداد نوتروفیل
شود، مصرف کلوزاپین قطع شـده و دیگـر   500کمتر از ها در مواردي که تعداد نوتروفیل. مجددا درمان شروع شود1000به بیش از 
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ماه چک شود و 6هر هفته تا ها شمار نوتروفیلشودمیتوجه کنید در تمام افرادي که کلوزاپین مصرف میکنند توصیه . شودمیشروع ن
.شودمیصل آزمایشات بیشتر بعد از آن فوا

v 2018کاپالن 682ص

�.گزینه د صحیح است

هاي دهانی و سوزش ادرار به اورژانس هاي متعدد پوستی، تب، زخمدلیل تاولبیمار مبتال به یک اختالل روانپزشکی به-28

اي داشـته  پزشک اورژانس در اخذ شرح حال دارویی به کدام داروي زیر بایـد توجـه ویـژه   . بیمارستان مراجعه کرده است

)97اصفهان شهریور (باشد؟ 

لوتیراستام ) دالموتریژین ) جلیتیوم ) بسدیم والپروات ) الف

این عارضه از کهیر و اریتما مولتیفورم تا عـوارض  . از جمله عوارض الموتریژین که پزشک باید به آن توجه کند عارضه جلدي است
ه در این صورت دارو شوند کمیخیمماه اول درمان دچار راش ماکولوپاپولر خوش4هشت درصد بیماران در . وخیم امکان تظاهر دارد

.باید قطع شود زیرا ممکن است تظاهرات اولیه سندرم استیون جانسون یا نکرولیز توکسیک اپیدرم باشد

v 2018کاپالن 737ص

�. گزینه ج صحیح است

در مراجعـه بـه اورژانـس،    . کنداي به دنبال یک استرسور روانی، مقدار قابل توجهی دیازپام مصرف میساله18جوان -29

)97اصفهان شهریور (موجب بهبود اثرات بیش مصرف دیازپام شود؟تواندمیستفاده از کدام داروي زیر ا

کاربامازپین ) دپریمیدون ) جفلومازنیل ) بایندرال ) الف

.شودمیفلومازنیل یک آنتاگونیست بنزودیازپین است که به منظور بهبود اثرات بیش مصرف بنزودیازپین استفاده

v 2018کاپالن 668ص

�. گزینه ب صحیح است

سال پیش تحت درمان با کلـوزاپین  6ساله که با تشخیص اسکیزوفرنیاي مزمن و مقاوم به درمان از حدود 52خانمی -30

گـزارش  90/160قرار داشته است، در معاینات صورت گرفته توسط پزشک خانواده، در چندین نوبت فشار خـون بـاالي   

)97شیراز شهریور (کنید؟ نمیام داروي ضد فشار خون را براي وي پیشنهاد مصرف کد. گردیده است

هیدروکلروتیازید ) دکاپتوپریل ) جلوزارتان ) بآملودیپین ) الف

داروهایی مانند کاربامازپین، فنی. توانند منجر به سرکوب مغز استخوان شوند استفاده نشودمیشود کلوزاپین با داروهایی کهمیتوصیه
توئین، پروپیل تیویوراسیل، سولفونامید، کاپتوپریل

v 2018کاپالن 689ص

�. گزینه ج صحیح است
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ساله با سابقه ابتال به هیپرتنشن و تشنج که با درمان دارویی کنتـرل بـوده اسـت بـا شـکایت خلـق افسـرده،        55خانم -31

. اهش وزن از یک ماه قبل مراجعه کـرده اسـت  اشتهایی و کصبحگاهی، بیبیخوااحساس نامیدي و یأس، کاهش انرژي، بی

)97اهواز شهریور (تر است؟تجویز کدام یک از داروهاي زیر براي درمان مشکالت روانپزشکی بیمار مناسب

ترانیل سیپرامین ) دبوپروپیون ) جسیتالوپرام ) بونالفاکسین ) الف

از عوارض جانبی بوپروپیون سردرد،. ش فشار خون وابسته به دوز استافزای. اشتهایی استبیاز عوارض جانبی ونالفاکسین تهوع و
از . همچنین در دوزهاي باالتر افزایش فشار خون و تشنج از جمله دیگر عوارض این دارو اسـت . توان نام بردمیخوابی و تهوع رابی

سیتالوپرام به دلیـل اثـرات خـواب آوري    . کردخوابی و افزایش فشارخون اشاره بیتوان بهمیMAOهاي مهارکنندهعوارض جانبی 
.باشدمیانتخاب مناسبی براي این بیمار

�. گزینه ب صحیح است

نیز مؤثر است؟Night terrorو sleep walkingدر کاهش بیخواکدام یک از داروهاي زیر عالوه بر رفع بی-32
)97مشهد شهریور (

زولپیدم ) دکوئتیاپین ) جترازودون ) ب) لورازپام(ها بنزودیازپین) الف

همچنین باعث کاهش . هستندمؤثرخوابیبیبه علت کوتاه کردن دوره تاخیر خواب و افزایش امتداد خواب در درمانها بنزودیازپین
.شوندمیNight terrorراه رفتن در خواب و 

v 2018کاپالن 661ص

�.گزینه الف صحیح است

دانید؟ نمیکه دچار افسردگی نیز هست کدام انتخاب را براي درمان افسردگی وي مناسب بیبیماري قلدر فردمبتال به -33
)97مشهد شهریور (

Mirtazepin) دAmitriptylin) جBupropion) بSertralin) الف

، مانند پهن شدن موج EKGیکی از عوارض داروهاي سه حلقه اي، عوارض قلبی است که در دوزهاي درمانی تاکیکاردي و تغییرات 
T برعکس شدن قطعه ،ST و افزایش فاصلهQTکندمیایجاد.

�. گزینه ج صحیح است

سابقه یا شـواهدي از اخـتالل   . مدت و نزدیک به هم افسردگی مراجعه نموده استهاي کوتاهاي با دورهساله35خانم -34

)97مشهد شهریور (دانید؟ تر میکدام گزینه را براي درمان وي مناسب. نداردبیدوقط

کاربامازپین ) دونالفاکسین ) جبوپروپیون ) بتریپتیلین آمی) الف

.کاربامازپین یک داروي جایگزین براي بیماران دو قطبی است که اپیزودهاي کوتاه مدت و نزدیک به هم افسردگی را دارند

v 2018الن کاپ737ص

�.گزینه د صحیح است
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جهـت  . کنـد ایشان روزانه یـک پاکـت سـیگار اسـتفاده مـی     . باشداي مبتال به اختالل افسردگی اساسی میساله27مرد -35

)97زنجان شهریور (دانید؟ درمان همزمان افسردگی و ترك سیگار کدام داروي زیر را براي ایشان ارجح می

پرامین ایمی) دترازودون ) جبوپروپیون ) بفلوکستین ) الف

این دارو کمترین عوارض جنسی، کمترین میزان سدیشن و . باشدمیدر ترك سیگار نیزمؤثربوپروپیون عالوه بر اثرات ضد افسردگی،
.اثرات ضد اضطرابی کمی نیز براي این دارو ذکر شده است. کمترین افزایش وزن را دارد

v 2018کاپالن 712ص

�. گزینه ب صحیح است

وي . ساله با شکایت از عالیم افسردگی، کاهش میل و عملکرد جنسی و افزایش وزن مراجعه نمـوده اسـت  30خانمی -36

کارایی کدام دارو در درمان تمامی مشکالت فوق تأیید شده است؟ . کندهمچنین روزانه پانزده نخ سیگار مصرف می
)97کرمانشاه شهریور (

دزي پرامین ) دونالفاکسین ) جبوپروپیون ) بفلوکستین ) الف

این دارو کمترین عوارض جنسی، کمترین میزان سدیشن و . باشدمیدر ترك سیگار نیزمؤثربوپروپیون عالوه بر اثرات ضد افسردگی،
.اثرات ضد اضطرابی کمی نیز براي این دارو ذکر شده است. کمترین افزایش وزن را دارد

v 2018کاپالن 712ص

�. گزینه ب صحیح است

)97آزاد شهریور (رعایت رژیم غذایی مناسب طی استفاده از کدام داروي ضد افسردگی زیر ضروري است؟ -37

بوپروپیون ) دسرترالین ) جتریپتیلین آمی) بسلژیلین ) الف

مین و یا داروهاي سمپاتومیمتیک استفاده شوند زیرا میتواند نباید به همراه غذاهاي حاوي اسیدآمینه تیراMAOمهارکننده داروهاي 
.منجر به افزایش شدید فشار خون شریانی شود

v 2018کاپالن 719ص

�.گزینه الف صحیح است

. هفته پاسخ درمـانی نگرفتـه اسـت   4فردي به علت افسردگی تحت درمان با فلوکستین قرار گرفته است ولی پس از -38

)97تهران اسفند (است؟ تر تغییر دارویی صحیحکدام توصیه براي 

ترانیل سیپرومین ) دونالفاکسین ) جنورتریپتیلین ) بسیتالوپرام ) الف

از افرادي که % 50حاکی از آن است که بیش از هایی گزارش. تواند متفاوت باشدمیSSRIپاسخ به درمان با انواع مختلف داروهاي 
بنابراین قبل از تغییر . دادند، پاسخ مناسبی به داروي دیگري از همین دسته نشان داده اندSSRIداروي پاسخ ضعیفی به درمان با یک

.، باید ابتدا داروي دیگري از همین دسته را امتحان کردSSRIدرمان به یک داروي غیر

v 2018کاپالن 698ص

�.گزینه الف صحیح است
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. گیردهاي سایکوتیک، در بخش روان بستري و تحت درمان با لیتیم قرار میساله در فاز حاد مانیا با ویژگی47آقاي -39

داروهاي مناسب جهت کنترل فشار خون و عالئم سایکوتیک در این بیمار کدامند؟ . باشدو دیابت نیز میHTNبیمار مبتال به 
)97تبریز اسفند (

هیدروکلروتیازید ـ االنزاپین ) دلوزارتان ـ پرفنازین ) جکاپتوپریل ـ پرفنازین ) بآملودیپین ـ االنزاپین ) الف

. ، مترونیدازول، متیل دوپـا CCBs، مانیتول، استازوالمید، ACEIنگه دارنده پتاسیم، هاي تیازیدها، دیورتیک: تداخالت دارویی لیتیوم
.ایجاد هیپرگلیسمی شودباعث تواندمیاالنزاپین 

v 2018کاپالن 729ص

�. گزینه ج صحیح است

از یک ماه پیش دچار عالیم افسردگی به همـراه  BMI=30ساله با سابقه مصرف روزانه یک پاکت سیگار و 30آقایی -40

)97کرمانشاه اسفند (براي بیمار کدام است؟بیداروي انتخا. اختالل عملکرد جنسی شده است

بوپروپیون ) دونالفاکسین ) جفلوکستین ) بتریپتیلین آمی) الف

.بوپروپیون نسبت به داروهاي ضد افسردگی کمترین میزان اختالل عملکرد جنسی، افزایش وزن و اثرات آرامش بخشی را دارد

v 2018کاپالن 712ص

�.گزینه د صحیح است

در معاینه اولیـه  . هش سطح هوشیاري به اورژانس ارجاع شده استساله با سابقه افسردگی به علت تب و کا35خانم -41

در تاریخچـه دارویـی   . شـود مـی رفلکس تاندونی بیمار افزایش یافته و میوکلونوس مشـاهده  . بیمار کاهش فشار خون دارد

دارو استفاده در درمان این سندرم از کدام . سابقه مصرف فلوکستین دارد که به تازگی ترانیل سیپرومین تجویز شده است

)97زنجان اسفند (؟شودمین

کلرپرومازین ) دپریدین بی) جدانترولن ) بسیپروهپتادین ) الف

عالئـم  .تواند منجر به بروز ایـن سـندرم شـود   میMAOIو SSRIهمزمانی مصرف . بیمار مبتال به سندرم سروتونین گردیده است
قراري، آژیتاسیون شدید، هیپررفلکسی، نوسانات سریع عالئم حیاتی، میوکلونـوس، تشـنج، هیپرترمـی،    بیاسهال،: سندرم عبارتند از

درمـان حمـایتی ایـن    . ، کالپس قلبی عروقی و مـرگ status epilepticusلرزش غیرقابل کنترل و سفتی عضالنی، دلیریوم، کما، 
تهویه مکانیکی و ها، ک کننده، کلروپرومازین، دانترولن، بنزودیازپینبیماران شامل نیتروگلیسرین، سیپروهپتادین، متی سرژید، پتوي خن

.باشدمیکننده عوامل فلج

v 2018کاپالن 706ص

�. گزینه ج صحیح است

)97مشهد اسفند (ندارد؟ها هاي محرومیت از بنزودیازپینکدام عامل زیر نقشی در بروز نشانه-42

ودن مدت مصرف دارو بطوالنی) باثر بودن دارو کوتاه) الف
دوز مصرفی زیاد دارو ) دهاي وسواسی در بیمار وجود ویژگی) ج
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، طول مصـرف، سـطح دوز دارو،   )دارو با قدرت زیاد، نیمه عمر کوتاه(نوع دارو: بر ایجاد سندرم محرومیت از بنزودیازپینمؤثرعوامل
، )در معرض خطرندربیماران پانیک بیشت(، تشخیص)دهدمیشقطع ناگهانی احتمال بروز عالیم شدید را افزای(سرعت قطع مصرف 

).وابسته، هیستریونیک و سوماتیزاسیون یا ضعف آستینیک، بیشتر در معرض خطرند-بیماران دچار شخصیت انفعالی(شخصیت 

v 2018کاپالن 668ص

�. گزینه ج صحیح است

خوابی، کاهش وزن شـدید  بی. ساله با عالئم افسردگی شدید طی یکسال گذشته به شما مراجعه کرده است42خانمی -43

بـراي لحظـات کوتـاهی نیـز     . حـرف شـده اسـت   اش را کنار گذاشته و بسیار کـم فعالیت شغلی. گرایی نیز داردو افکار پوچ

یتالوپرام دریافت کـرده کـه اثربخشـی چنـدانی نداشـته      هفته س8یک دوره به مدت . شنودصداهاي مبهمی در گوشش می

)97مشهد اسفند (دانید؟ نمیکدام گزینه زیر را براي ادامه درمان مناسب . است

دلوکستین ) دونالفاکسین ) جتریپتیلین آمی) بسرترالین ) الف

هـاي  تـریپتیلین انتخـاب  ها مانند آمـی TCAها مانند ونالفاکسین، دولوکستین و SNRIبراي درمان افسردگی شدید و مالنکولیک، 
.باشندمیهاSSRIمناسب تري از 

v 2018کاپالن 698ص

�.گزینه الف صحیح است

شمارش کامل سـلول  . ماه قبل شروع شده است2دارو از . بیماري به دلیل اسکیزوفرنیا تحت درمان با کلوزاپین است-44

)98میاندوره خرداد (خونی با چه فواصلی باید انجام شود؟ 

سه ماه یک بار ) دماهی یک بار ) جیک هفته درمیان ) بهفتگی ) الف

در صورت نرمال بـودن  . باید انجام گیرد) ANC)Absolute Neutrophil Countهفتگی ماه اول مصرف کلوزاپین، شمارش6در 
.گیردمیدر طول این مدت، بعد از آن شمارش به صورت هر دو هفته یک بار انجامها تعداد نوتروفیل

v 2018کاپالن 681ص

�.گزینه الف صحیح است

یا در بخش روانپزشکی بستري شده، تحـت درمـان بـا داروي    اي که با تشخیص اختالل اسکیزوفرنساله30مرد جوان -45

زند و مضطرب قراري شده، مرتباً قدم میبیمار دچار احساس بی. گرم در روز قرار گرفته استمیلی8ریسپریدون به میزان 

)98میاندوره آذر (اي شده و درمان مناسب آن کدام است؟ایشان دچار چه عارضه. است

کولینرژیک آنتی¬پارکینسونیسم ) بکلوزاپین ¬زیا تاردیو دیسکین) الف
بتابلوکر ¬آکاتژیا ) دبنزودیازپین ¬دیستونیا ) ج

قـراري، اضـطراب، قـدم زدن و پـا بـه پـا       بیاین عارضه داراي عالئم . قراري عضالنیبیآکاتژیا عبارت است از احساس ناخوشایند 
.شودمیدرمان آن از داروهاي بتابالکر مانند پروپرانولول استفادهبراي . باشدمیمکرر در حین نشستنهاي شدن

v 2018کاپالن 749ص

�.گزینه د صحیح است
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سابقه درمان با سـیتالوپرام  . ساله، متأهل و کارمند با عالیم افسردگی اساسی به درمانگاه مراجعه کرده است42آقاي -46

کـدام دارو را بـراي   . ی به دلیل عوارض جنسی دارو را قطع کرده استرغم پاسخ خوب درمانگرم را داشته که علیمیلی20

)98تهران شهریور (کنید؟ درمان افسردگی در این بیمار توصیه می

فلوکستین ) دونالفاکسین ) جبوپروپیون ) بسرترالین ) الف

عـوارض جنسـی بـرخالف عـوارض دیگـر در      . اختالل ارگاسم و کاهش لیبیدو اسـت به صورتSSRIعارضه داروهاي ترین شایع
.باشدمیدرمان شامل کاهش دوز دارو یا تغییر دارو به بوپروپیون. ماندمیشود و تا زمان مصرف باقینمیاول برطرفهاي هفته

v 2018کاپالن 703ص

�. گزینه ب صحیح است

رغم بهبودي متوسط در عالئـم پرخاشـگري و   گرم هالوپریدول علینه ده میلیمرد جوانی پس از ده روز مصرف روزا-47

حتی هنگام ایسـتادن هـم دایـم    . رودقراري مداوم، دائم راه میدلیل احساس بیماندن نیست و بهحرکتسایکوز قادر به بی

)98کشوري شهریور (راي درمان وي مناسب است؟ گزینه بکدام . کنداین پا و آن پا می

افزودن بوسپیرون ) دافزایش دوز هالوپریدول ) جافزودن تیوریدازین ) بافزودن پروپرانولول ) لفا

قـراري، اضـطراب، تغییـر    بـی در این اختالل بیمار دچار. باشدمیتشخیص بیمار آکاتژي حاد در اثر مصرف داروي آنتی سایکوتیک
بتاآدرنرژیک استفاده به منظور درمان آکاتژي هاي ز کاربردهاي آنتاگونیستیکی ا. شودمیوضعیت مداوم از حالت نشسته به ایستاده

.باشدمیحاد نورولپتیک

v 2018کاپالن 749ص

�.گزینه الف صحیح است

گرم آمپول لورازپام تزریق شده میلی2براي وي . اي با پرخاشگري حاد به اورژانس مراجعه کرده استساله33آقاي -48

باشد؟ میممنوعهاي تزریقی زیر در وي سایکوتیکدر صورت عدم کنترل پرخاشگري، تجویز کدام یک از آنتی. است
)98مازندران شهریور (

کلرپرومازین ) داالنزاپین ) جزیپراسیدون ) بهالوپریدول ) الف

.شودمیمورد تایید واقع نگردیده است و توصیه نها مصرف همزمان االنزاپین با بنزودیازپین

v 2018کاپالن 672ص

�. گزینه ج صحیح است

ایـن امـر باعـث    . دها تا صـبح بیـدار بمانـ   اي تغییرات مکرر شیفت کاري دارد و ناچار است بعضی شبساله38آقاي -49

هـاي بهداشـت   عالوه بر مداخالت رفتاري و توصیه.در ایشان شده است) چرخه خواب ـ بیداري (اختالل در ریتم سیرکادین 

)98کرمانشاه شهریور (توان براي ایشان تجویز کرد؟خواب، چه دارویی را می

ریسپریدون ) دپکسول پرامی) جمالتونین ) بآلپرازوالم ) الف
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راملتئون یک داروي . استمؤثرشود و در تنظیم ریتم سیرکادینمیتونین یک هورمون آندوژن است که در پاسخ به تاریکی ترشحمال
مـؤثر باشد و در درمان افرادي که در شروع خواب مشکل دارند و همچنین در تنظیم ریتم سیرکادینمیآگونیست گیرنده مالتونین

.است

v 2018کاپالن 661ص

�. گزینه ب صحیح است

کدام بررسی بالینی اولیه . باشدساله و متأهل به علت اپیزود مانیا کاندید دریافت داروي لیتیوم کربنات می28خانمی -50

)98کرمانشاه شهریور (باشد؟ نمیقبل از تجویز لیتیوم در این بیمار، ضروري 

) TFT(رد تیروئید آزمایشات عملک) بگیري غلظت کراتینین سرم اندازه) الف
(bhCG)آزمایش حاملگی ) د) LFT(آزمایشات عملکرد کبدي ) ج

عملکـرد  هـاي  آزمایشگاهی از جمله غلظت کراتینین سرم، ارزیابی الکترولیت، تسـت هاي قبل از شروع درمان با لیتیوم، باید ارزیابی
.و تست بارداري در زنان سن حاملگی انجام شودCBC ،ECGتیروئید، 

v 2018کاپالن 724ص

�. گزینه ج صحیح است

و افکار مـرگ مراجعـه   بیاي با عالئم خلق افسرده، کاهش انرژي، احساس ضعف، افزایش اشتها، پرخواساله30خانم -51

عمـل  هـاي بـه  در ارزیابی. عالئم بیمار از حدود یک ماه قبل آغاز شده و سبب اختالل عملکرد روزانه شده است. کرده است

براي درمان بیمار فوق کدام یک ارجح است؟ . د بیماري جسمی و مصرف مواد براي وي رد شده استآمده وجو

)98اهواز شهریور (
کویتیاپین ) دفلوکستین ) جمیرتازاپین ) بپاروکستین ) الف

ها و SNRIها، SSRIاي انتخابی در درمان افسردگی داروه. باشدمی)پرخوابی، افزایش اشتها(بیمار مبتال به افسردگی از نوع آتیپیکال
TCAنوع آتیپیک افسردگی بیشتر به ترکیبات . باشندمیهاSSRIاز . دهندمیپاسخSSRI ها پاروکستین بیشترین ارتباط را با افزایش

ଵاست ولی حدود مؤثرداروي میرتازاپین هم در درمان افسردگی. وزن دارد
ଷ

.شوندمیبیماران دچار افزایش وزن

v 2018کاپالن 716و704ص

�. گزینه ج صحیح است

)98شیراز شهریور (باشد؟ در درمان اضطراب حاد همراه با مانیا، کدام ترکیب درمانی، بهترین انتخاب می-52

لیتیوم + بنزودیازپین ) بسایکوتیک آنتی+ بنزودیازپین ) الف
لیتیوم + سایکوتیک آنتی) ددپرسان آنتی+ سایکوتیک آنتی) ج

.باشدمیمناسبها در درمان اضطراب حاد همراه با مانیا یا سایکوز، ترکیب یک بنزودیازپین با آنتی سایکوتیک

v 2018کاپالن 660ص

�.گزینه الف صحیح است
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دارد، همـه داروهـاي زیـر مناسـب اسـت،      1نوع بیبراي فردي که همزمان بیماري پسوریازیس و اختالل خلقی دوقط-53

)98اصفهان شهریور (: جزبه

کوئتیاپین ) دلیتیوم ) جسدیم والپروآت ) باالنزاپین ) الف

باشد و بدین جهت نباید میاز جمله عوارض مصرف لیتیوم پسوریازیس یا تشدید آن. لیتیوم در درمان اختالالت دو قطبی کاربرد دارد
آتیپیک مانند االنزاپین و هاي توان از آنتی سایکوتیکمیت دوقطبیدر درمان اختالال. در درمان بیمار مورد نظر از آن استفاده شود

.کوئتیاپین و برخی داروهاي ضد تشنج مانند والپروات سدیم، کاربامازپین و الموتریژین استفاده کرد

v 2018کاپالن 727ص

�. گزینه ج صحیح است

)98زنجان شهریور (باشد؟کدام گزینه صحیح می)هاSSRI(در مورد داروهاي مهارکننده اختصاصی بازجذب سروتونین -54

. هاستSSRIعالئم سندروم ترك ناشی از قطع ناگهانی در فلوکستین بیشتر از سایر ) الف
. اي به یک دارو از این گروه پاسخ نداد به سایر داروهاي این گروه هم پاسخ نخواهد داداگر فرد افسرده) ب
. شودمیي ابتداي مصرف این داروهاست و با ادامه درمان برطرف محدود به چند هفتهها SSRIاختالل عملکرد جنسی ناشی از ) ج
. در درمان افسردگی کودکان و نوجوانان هشدار داده استها SSRIدر مورد خطرات احتمالی خودکشی ناشی از FDA) د

درصد از افرادي که به یک 50در حدود . باشدمینی داراها، پاروکستین بیشترین احتمال سندرم ترك را در صورت قطع ناگهاSSRIاز 
بـرخالف  SSRIعارضه جنسی ناشی از . دهندمیدهند به دارویی دیگر از همین دسته پاسخ مناسبینمیجوابSSRIدارو از دسته 

. ادامـه دارد، دیـده شـود   رود و ممکن است تا زمانی که مصرف دارونمیاولیه مصرف از بینهاي بقیه عوارض این داروها طی هفته
FDA در مورد خطر خودکشی به دنبال مصرفSSRI ترین ایمن. در کودکان هشدار داده استهاSSRI در کودکان فلوکستین و اس

.سیتالوپرام است

v 2018کاپالن 699ص

�.گزینه د صحیح است

)98کرمان شهریور (؟ دشونمیاستفاده نهاي دارویی زیر در درمان اضطراب مزمن کدام یک از دسته-55

ها سایکوتیکآنتی) بها ضد افسردگی) الف
هاي مونوآمین اکسیداز مهارکننده) دها بنزودیازپین) ج

. توان استفاده کردمیها، بنزودیازپین، بوسپیرون و میرتازاپینSSRIدر درمان اختالل اضطراب مزمن از داروهاي ضد افسردگی مانند 
MAOIsشوندمیبه عنوان داروهاي خط بعدي استفادهاي هو چهارحلقاي هو داروهاي سه حلق.

v 2018کاپالن 660ص

�. گزینه ب صحیح است

کنـد  گرم آلپـرازوالم اسـتفاده مـی   میلی15اي با تشخیص وابستگی به داروهاي بنزودیازپین که روزانه ساله35آقاي -56

که بخواهید آلپرازوالم را با دوز معادل کلونازپام جایگزین کنید چه میزان درصورتی. جهت ترك به شما مراجعه کرده است

)98کرمان شهریور (کنید؟ کلونازپام تجویز می

گرم میلی40) دگرم میلی30) جگرم میلی20) بگرم میلی10) الف
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گـرم میلـی 30آلپـرازوالم  گـرم میلـی 15پس به ازاي . باشدمیدوز کلونازپام2بر اساس جدول کاپالن هر دوز از آلپرازوالم معادل 
.کلونازپام باید به کار برد

v 2018کاپالن 664ص

�. گزینه ج صحیح است

اي مبتال به اختالل افسردگی اساسی به دنبال مصرف سرترالین دچار دندان قروچه و کاهش لیبیدو شده ساله28خانم -57

)98مشهد شهریور (است کدام یک از داروهاي زیر در کاهش این عوارض مؤثر است؟ 

نورتریپتیلین ) دپروپرانولول ) جبوسپیرون ) بمیرتازاپین ) الف

بوسپیرون در دندان قروچه و اختالالت کارکرد جنسی ناشی . قابل پاسخگویی نیست2018کتاب دستنامه کاپالن براساسسؤالاین
.از داروهاي مهارکننده بازجذب سروتونین و نیز ولع نیکوتین کاربرد دارد

vعضوي در روانپزشکیهاي مبحث درمان

�. گزینه ب صحیح است

40و ترتیب تحت درمان با فلوکستین قرار گرفته و دوز دارو به تدریج به زن جوانی به علت وسواس شستشو و نظم -58

درمانی بعدي کدام است؟راهکار. دهدمیهفته کاهش اندکی در شدت عالئم رخرهاچطی . شودمیرساندهگرممیلی

)99دستیاري مرداد (
فلوکستین و شروع سرترالینقطع تدریجی ) بگرممیلی80افزایش تدریجی دوز فلوکستین به ) الف

اضافه کردن کلومیبرامین به دوز فعلی فلوکستین) دقطع تدریجی فلوکستین و شروع کلومیبرامین) ج

براي درمان اضطراب کمتر از دوز مورد نیاز براي درمان افسردگی است و دوز معمول ضدافسردگی ها SSRIدوز معمول مورد استفاده 
هفته پس از شروع مصـرف  8در درمان وسواس ارزیابی پاسخ به درمان حداقل . براي درمان وسواس استنیز کمتر از دوز مورد نیاز

.دارو باید صورت گیرد
گرممیلی80لذا در این کیس با افزایش تدریجی دوز فلوکستین تا باشدمیدر روزگرممیلی80تا 10دامنه دوز مصرفی فلوکستین 

. ظار پاسخ به درمان داشتتوان انتمیهفته دیگر4حدود 

v 2018کاپالن

�.گزینه الف صحیح است

وي در طی سه سال اخیر تحت درمان بـا هالوپریـدول، بـی    . بیمار مبتال به اسکیزوفرنیا در اورژانس بستري شده است-59

. دا کـرده اسـت  هفته قبل به دلیل تشدید عالیم، دوز داروهـاي بیمـار افـزایش پیـ    3حدود . پریدین و کلونازپام بوده است

و فشـار  115گراد، رجیدیتی هر چهار اندام، ترمور شدید، ضربان نبض درجه سانتی40درحال حاضر در معاینه دماي بدن 

)99شهریور (است؟نادرستکدام یک از کارهاي زیر . بارز است110/170خون 

شروع دانترولن ) بقطع هالوپریدول ) الف
تجویز کلوزاپین ) دسرد کردن بیمار ) ج
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:سندروم نورولپتیک بدخیم
.گرددمییجادسایکوتیک به ویژه از نوع قوي مثل هالوپریدول ااین عارضه در اثر مصرف داروهاي آنتی

.استترعیشاجوانمرداندر
پنـه تـاکی وخونفشارشیاافزويکاردیتاک، قیتعر، باالتب، یکاتاتون، یعضالنیشیدیرژشاملآنیاصلعالئم:ینیبالتظاهرات

.است
ينوریوگلوبیموپالسمانیوگلوبیم، يکبدهاي میآنز،CPKشیافزا، هاWBCشیافزا: یشگاهیآزماهاي بافته

ـ زیتجـو -3تـب آوردننیپـائ وIVعـات یمازیتجـو (یتیحمااقدامات-2کیکوتیسایآنتيدارويفورقطع-1:درمان یدانترول
)نیدوپاميمرکزستیآگون(نیپتیبروموکرو) یعضالنکنندهشل(

v 2018کاپالن

�.صحیح استدگزینه 

رغم مؤثر بودن دارو، دچـار عالئـم درد قفسـه سـینه، تنگـی نفـس، تـب و        بیماري حین مصرف داروي کلوزاپین علی-60

)99کارورزي اسفند پیش(نمایید؟کدام یک از مدیریت درمانی زیر را توصیه می. پنه شده استتاکی

، انجام مشاوره عفونی EKGو CPK-MBکاهش دوز دارو، انجام آزمایشات سریال ) الف
CPK-MB، انجام آزمایشات سریال EKGقطع فوري دارو، چک سطح تروپونین و انجام ) ب
و انجام مشاوره هماتولوژي ESRکاهش دوز دارو، انجام آزمایشات تیروئیدي و کبدي، ) ج
و پونکسیون لومبار CXRم آزمایشات تیروئیدي و کبدي، قطع فوري دارو، انجا) د

شـدید بـه کـار    کلوزاپین موثرترین داروي انتی سایکوتیک است که جهت درمان اسکیزوفرنی مقاوم به درمان و دیسکینزي تاخیري 
. رودمی

.شودهردوهفته انجام میماه اول به صورت هفتگی و سپس 6در CBCآگرانولوسیتوز مهم ترین عارضه این دارو میباشد پس 
تشنج یکی از عوارض کلوزاپین است پس در مبتالیان به صرع، با احتیاط مصرف میشود و در صورت بروز تشـنج، دارو بـه صـورت    

.شودموقت قطع می
.شودکلوزاپین مانند االنزاپین باعث افزایش وزن، دیابت و هیپرلیپیدمی می

.شودالوره میهمچنین کلوزاپین باعث خواب الودگی و سی
قیتعرمانندکینرژیکولمیعالبروزموجباستممکنآنهایناگهانقطعوهستندکینرژیکولیآنتاثراتيدارانیاالنزاپونیکلوزاپ

. باشدیجیتدراستبهترداروهانیاقطعنیبنابرا،شودمیاسهالو
شود) NMS( میبدخکیتینورولسندرمموجباستممکنومیتیلهمزمانمصرفصورتدرنیکلوزاپ

نه،یسقفسدرددچارنیکلوزاپبادرمانتحتماریبکهیصورتدروهستندنیکلوزاپعیناشاعوارضازیوپاتیومیکاردوتیوکاردیم
بهEKGیبررسباهمراهTroponinوCK - MBيریگاندازهوگرددمیقطعنیکلوزاپمصرفشود،پنهیتاکونفسیتنگ

)مورد این سوال ( شودمیهیتوصالیسرصورت

v 2018کاپالن

�.گزینه ب صحیح است
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