
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 نینشدن در اکامل

.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 basedکرده و به صورت 

.یکسب کنیي عالهنمریو 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 هدفتیرمسيشده که تا انتها

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



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

. یسسه طباهنگ باشؤميعضو افتخاریکنزداي یندهو در آیموفق باشیرمسیندر ایدواریمامرفیق؛
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مـایع .اسـت ) هیالورونـات بـاالي میـزان بدلیلعمدتاً(چسبندهوکمرنگ) حصیري(کاهیرنگبهیاشفافطبیعیسینوویالمایع
.هاستسلولیتکبرتريباومیکرولیتردر2000ازکمترwbcشماربا،کهرباییزردرنگبه،چسبندهشفاف،غیرالتهابیسینوویال

.گیردمیقرارارزیابیموردسرنگازآنقطرهقطرهکردنخارجباسینوویالمایع) ویسکوزیته(چسبندگیمیزان

v2018ون هاریس

�.گزینه ج صحیح است

)99کارورزي اسفند پیش(:جزبهتمام موارد صحیح است، ) Anseine Bursitis(در مورد تاندونیت پنجه غازي -32

. آوردوجود میبند انگشت زیر خط مفصلی درد را به3تا 2فشار با انگشت در قسمت قدامی خارجی زانو، حدود ) الف
. باشداستراحت، داروهاي ضدالتهابی و در صورت لزوم تزریق موضعی کورتیکواستروئید درمان آن می) ب
شود و همچنین موقع پا روي پا انداختن باشد و بیشتر هنگام باال و پایینم رفتن از پله ظاهر میمکانیکی میدرد) ج
. بیماري از درد منطقه زانو شکایت دارد) د

عالمت . شودبورسیت آنسرین به علت التهاب بورس عضله سارتوریوس در قسمت داخلی استخوان تیبیا در داخل و زیر زانو ایجاد می
عضالت سـارتریوس،  Onjointاین بورس در زیر محل اتصال تاندون مشترك یا . مهم از بورسیت درد هنگام باال رفتن از پله است

در مان ایـن بیمـاري نیـز شـامل خـودداري از      . شودهمان عضالت پنجه غازي هستند، ایجاد میتاندینیوس که گراسیالیس و سمی
.یا تزریق موضعی گلوکوکورتیکوئید استNSAIDحرکاتی که باعث تشدید درد شود، استراحت و مصرف 

v2018ون هاریس

�.گزینه الف صحیح است

êêêêêêêêêêêê

آرتریت روماتوئید

. ها شـده اسـت  مچ پاها و آرنج، زانوها، PIP ،MCPها و ماه قبل مبتال به آرتریت مفاصل مچ دست6ساله از 50مرد -1

براي تشخیص قطعی نزد این بیمار چه تست دیگـري الزامـی   . استESR=65mm/1h. خشکی صبحگاهی یک ساعته دارد

)95دستیاري (است؟ 

تست دیگري نیاز نیست ) دمثبت Anti-CCP) جمثبت RF) بباال CRP) الف
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. را داردRAبیمار نمره کافی بر اساس کرایتریاي 

)مثبت است10از 6(روماتوئیدآرتریتبنديطبقهمعیار
سرولوژي

RF منفی وAnti CCPامتیاز0منفی
RF مثبت پایین یاAnti CCPامتیاز2مثبت پایین
RFباال یامثبتAnti CCPامتیاز3باالمثبت

مفاصل درگیر
امتیاز0مفصل بزرگ1
امتیاز1مفصل بزرگ10تا 2
امتیاز2مفصل کوچک با یا بدون درگیري مفصل بزرگ3تا 1
امتیاز3مفصل کوچک با یا بدون درگیري مفصل بزرگ10تا 4

امتیاز5مفصل با حداقل درگیري یک مفصل کوچک10باالي 

طول مدت عالئم
امتیاز0ماه6کمتر از 

امتیاز1ماه6مساوي یا بیشتر از 

فاز حادهاي واکنش دهنده
ESR وCRPامتیاز0هر دو طبیعی
ESR یاCRPامتیاز1غیر طبیعی

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. گزینه د صحیح است

در شـرح حـال و   . ها و زانوها از سه هفته قبل مراجعه کـرده اسـت  مفاصل کوچک دستآرتریت اي با پلیساله45خانم -2

)96شهریور ، کرمان(تر است؟هاي زیر براي تشخیص نهایی اختصاصیمثبت بودن کدام یک از تست. معاینه نکته دیگري ندارد

آنالیز مایع مفصلی ) دAnti CCP) جفاکتور روماتوئید ) بANA) الف

. بیشتر استRFاست و اختصاصیت آن از RA ، Anti CCPتست اختصاصی 

v 2016سیسیل اسنشیال 773صفحه

�. گزینه ج صحیح است

)96شهریور ، مشهد(در آرتریت روماتوئید صحیح است؟Anti-CCPکدام گزینه در مورد ارزش تست -3

ویژگی باال ) بحساسیت باال ) الف
آگهی خوبهمراهی بودن با پیش) دحساسیت و ویژگی باال ) ج

. کندمیمثبت بودن آن پروگنوز را بد. بیشتر استRFآن از ) ویژگی(است و اختصاصیت RA ، Anti CCPتست اختصاصی 

v 2016سیسیل اسنشیال 773صفحه

�. گزینه ب صحیح است

. هـا دارد رتریت قرینـه مفاصـل کوچـک دسـت    آدر معاینه پلی. کندمیها مراجعه ساله با شکایت از درد دست26خانم -4

)96اسفند ، تهران(؟باشدمینها کدام یک از موارد زیر جزء تشخیصی افتراقی

ارتریت وایرال ) دRA) جSLE) ببیماري ویپل ) الف
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. باشدمیدرگیري مفصلی در ویپل به صورت الیگوآرتریت مهاجر متناوب در مفاصل بزرگ 

v سیستمیکهاي مبحث تظاهرات روماتولوژي بیماري2016سیسیل اسنشیال 816صفحه

. باشدمیRAکه در تشخیص افتراقی گرددمیایجاد HCVو HBV، سرخجه، آرتریت وایرال به دنبال پاروویروس

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. گزینه الف صحیح است

سـال قبـل تحـت درمـان بـا پردنیزولـون و هیدروکسـی کلـروکین و         7رتریـت روماتوئیـد از   ساله با سـابقه آ 50خانم -5

در گرافـی  . باشدمیهاي قلبی طبیعی بررسی. با درد قفسه سینه و تنگی نفس مراجعه کرده است. متوتروکسات بوده است

هـاي  کـدام یـک از یافتـه   ، ايهبـا توجـه بـه بیمـاري زمینـ     . شـود مـی افیوژن مختصر دوطرفه پلور دیده ، ساده قفسه سینه

)96اسفند ، شیراز وکرمانشاه(دارد؟ کمترياحتمال ، آزمایشگاهی زیر در آنالیز مایع پلور این بیمار

پایین LDH) دگلوکز پایین ) جپروتئین باال ) بنوتروفیل باال ) الف

. باشدمیپلوریت باشد که دراین صورت مایع پلور اگزودا تواندمیRAاختالل ریه در 

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. گزینه د صحیح است

در هر دو دست و مفاصل PIPو MCPها مفاصل ایست که با شکایت درد و تورم مفاصل مچ دستساله25بیمار خانم -6

جـز  در معاینه به. ساعت دارد1خشکی صبحگاهی باالتر از . که از سه ماه قبل شروع شده است، زانوها مراجعه نموده است

کنید؟ جهت تشخیص کدام یک از آزمایشات زیر را درخواست می. آرتریت در مفاصل فوق مشکل دیگري ندارد
)96اسفند ، آزاد(

Anti ccp) دCANCA-PANCA) جاز مچ هر دو دست MRI) برادیولوژي از هر دو دست ) الف

Anti ccp تست اختصاصی و یکی از معیارهاي کرایتریاRAباشدمی .

v2016سیسیل اسنشیال 772و 773صفحه

�. صحیح استگزینه د 

ماه قبل همراه با خشکی صبحگاهی 4ها و زانوها از انگشتان دست، پاها، هابا آرتریت مفاصل مچ دست، ساله48خانم -7

ضـمناً  . در معاینـه محـدودیت حرکتـی در مفاصـل فـوق دارد     . مراجعـه نمـوده اسـت   ، کشـد میکه حدود یک ساعت طول 

وجود . ددار+++RFباال و CRPو ESRدر آزمایشات آنمی با . باشدمیها قابل لمس هایی نسبتًا سفت بر روي آرنجندول

)97اسفند ، دستیاري(است؟هاي زیر در این بیمار کمتر محتملکدام یک از یافته

اسکلریت اپی) دپریکاردیت ) جپلورال افیوژن ) بپروتئینوري ) الف
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عالئم بالینی آرتریت روماتوئید
تظاهرات خارج مفصلیتظاهرات مفصلی

خشکی صبحگاهی یا حالت ژله اي
MTPو PIP ،MCPتورم غیرقرینه مفصل به ویژه در مچ دست، 

اروزیون استخوان و غضروف
Ulnar deviationنیمه دررفتگی مفصل و 

مایع مفصلی التهابی
سندروم تونل کارپال

کیست بکر

)زیرجلدي، ریوي، اسکلرا(ندول هاي روماتوئیدي 
بیماري ریوي

واسکولیت به خصوص در پوست و اعصاب محیطی
پلوروپریکاردیت

اسکلریت و اپی اسکلریت
زخم هاي پا

سندروم فلتی

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. صحیح استگزینه الف 

رم و دردناکی ودر معاینه ت. ماه قبل مراجعه نموده است2ها از حدود با درد تدریجی و خشکی در دست، ساله34مرد -8

CRPشمارش گلبولی و فاکتور روماتوئید نرمـال ولـی   ، در آزمایشات همراه.در مفاصل مچ و انگشتان دست مشهود است

)97اسفند ، دستیاري(کدام آزمایش براي تشخیص علت درد مفاصل در این بیمار بیشتر کمک خواهد نمود؟ . باال دارد
ANA) دUric Acid) جAnti-CCP) بESR) الف

.استAnti CCPتست اختصاصی آرتریت روماتوئید .باشدمیRAبیمار مشکوك به 

v 2016سیسیل اسنشیال 773صفحه

�. صحیح استگزینه ب 

مطرح است؟ کمترکدام تشخیص براي وي . اي با آرتریت حاد مچ پاي راست مراجعه کرده استساله35مرد -9
)97شهریور ، مشترك تهران وکرمان(

آرتریت واکنشی ) دآرتریت کریستالی ) جآرتریت سپتیک ) بآرتریت روماتوئید ) الف

. گیردمیدرگیري یک مفصل قرار نهاي و در تشخیص افتراقیباشدمیبیشتر به صورت پلی آرتریت قرینه RAآرتریت ناشی از 

v 2016سیسیل اسنشیال 771صفحه

�. گزینه الف صحیح است

از ، گرم هفتگی اسـت میلی10دارویی با متوتروکسات ماتوئید تحت درمان تکاي مبتال به آرتریت روساله50خانم -10

)97شهریور ، مشترك تهران و کرمان(کنید؟اي را تجویز مینظر عوارض درمان کدام بررسی دوره

معاینه چشم و پریمتري ) بALT, CBC) الف
FBS, Cholesterol) دNa, K, Ca, P) ج
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.باشدمیعوارض متوترکسات شامل زخم دهانی و سرکوب مغز استخوان و پنومونی و هپاتوتوکسیسیته 

v 2016سیسیل اسنشیال 773صفحه

�. صحیح استگزینه الف 

)97شهریور ، مشهد(جز؟بهباشند تمام موارد زیر در مورد آرتریت روماتوئید صحیح می-11

. شودمیدرصد بیماران آرتریت روماتوئید مثبت 80تا 70فاکتور روماتوئید در ) الف
. تیتر باالي فاکتور روماتوئید با عالئم اکسترا آرتیکوالر ارتباطی ندارد) ب
. بادي اختصاصیت بیشتري از فاکتور روماتوئید و حساسیت مشابه فاکتور روماتوئید داردآنتیAnti CCP) ج
.شودمیها قبل تشخیص آرتریت روماتوئید مثبت بادي سالآنتیAnti CCPرمی سطح س) د

. گرددمیمثبت با بیماري مفصلی کنترل نشده ظاهر RFتظاهرات خارج مفصلی بیشتر در بیماران 

v2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. گزینه ب صحیح است

در معاینه تغییر شکل انگشتان دسـت  . سال قبل شاکی است15از ، اي از درد و تورم مفاصل دست و پاساله40خانم -12

: در آزمایشات. شودمیدیده 
WBC=8900, Hb=11g/dl, Plt=280000, ESR=50
CRP=20 mg/dl (<6) , RF=120 (<18),
FANA: Negative

)97شهریور ، اصفهان(در وي بیشتر است؟) axial(احتمال درگیري کدام قسمت از مفاصل محوري 

ساکروم) دگردن ) جتوراسیک ) بکمر ) الف

.و فشار بر نخاع رخ دهدC1-C2ممکن است نیمه دررفتگی مفصل RAدر . باشدمیشخیص بیماري آرتریت روماتوییدت

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. گزینه ج صحیح است

روزانـه و قـرص متوتروکسـات    mg5که از سه هفته قبل تحت درمـان بـا پردنیزولـون    RAاي مبتال به ساله50آقاي -13

mg15 مراجعه نموده و از درد شدید مفاصل . باشدمیدر هفتهPIPکدام اقدام . رغم مصرف صحیح داروها شاکی استعلی

)97شهریور ، زنجان(براي این بیمار مناسب است؟ 

شروع اینفلکسی ماب )بافزایش دوز پردنیزولون ) الف
جایگزینی متوتروکسات با لفلونوماید) دافزایش دوز متوتروکسات ) ج

. دارندRA(exacerbation)نقش اصلی را در حمالت حاد بیماري ها گلوکوکورتیکوئید

v 2016سیسیل اسنشیال 773صفحه

�. گزینه الف صحیح است
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در معاینـه بـالینی آرتریـت    . هردو دست و مچ پاها مراجعه نموده اسـت اي با سابقه درد و تورم مفاصلساله45آقاي -14

:در آزمایشات انجام شده. فعال در مفاصل بین بند انگشتی پروکسیمال هر دو دست و هر دو مچ وجود دارد
)97شهریور ، شیراز(

ESR=52 , RF: Negative
Anti-ccp Ab: 1200 (normal<25)
G6PD= deficient

ترین اقدام درمانی کدام است؟ مناسب. ه استگزارش شد
پردنیزولون و سولفاساالزین ) ببا دوز ضد التهابی NSAID) الف

نیزولون و هیدروکسی کلروکین دپر) دپردنیزولون و متوتروکسات ) ج

فیزیوتراپی و کاردرمانی است و درمان دارویـی  ، شامل غیردارویی شامل کاهش فشار به مفصلRAدرمان.باشدمیRAتشخیص 
NSAID ماه اول تا شروع اثر 6درDMARDو ها گلوکوکورتیکوئید، هاDMARD باشدمیها.MTXاولین انتخاب ازDMARD ها

.است

v2016سیسیل اسنشیال 773صفحه

�. صحیح استگزینه ج 

در دست راست ـ 4و MCP3در معاینه آرتریت در مفاصل دلیل درد مفاصل مراجعه کرده است ساله که به34آقاي -15

آزمایشـات بـه   . کنـد میوي شروع بیماري را از دو ماه پیش ذکر . مراجعه کرده استها MTPزانوها ـ مچ هر دو پا و همه  

)97شهریور ، مازندران(:شرح مقابل است

RF = 35 (normal UP to 5)
Anti ccp = 350 (normal UP to 20)
ESR = 82 (normal UP to 20)
CRP = 18 (normal UP to 6)

بیشترین ارزش را دارد؟RAکدام مورد براي تشخیص 
Anti CCPو RFتیتر ) دفرم درگیري مفاصل ) جمدت زمان بیماري ) بباال CRPو ESR) الف

)مثبت است10از 6(روماتوئیدآرتریتبنديطبقهمعیار
سرولوژي

RF منفی وAnti CCPامتیاز0منفی
RF مثبت پایین یاAnti CCPامتیاز2مثبت پایین
RFباال یامثبتAnti CCPامتیاز3باالمثبت

مفاصل درگیر
امتیاز0مفصل بزرگ1
امتیاز1مفصل بزرگ10تا 2
امتیاز2مفصل کوچک با یا بدون درگیري مفصل بزرگ3تا 1
امتیاز3مفصل کوچک با یا بدون درگیري مفصل بزرگ10تا 4

امتیاز5مفصل با حداقل درگیري یک مفصل کوچک10باالي 

طول مدت عالئم
امتیاز0ماه6کمتر از 

امتیاز1ماه6مساوي یا بیشتر از 

فاز حادهاي واکنش دهنده
ESR وCRPامتیاز0هر دو طبیعی
ESR یاCRPامتیاز1غیر طبیعی

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. صحیح استگزینه ج 
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هـا و زانوهـا و مـچ پاهـا     ناحیه مفصلی در مفاصل دسـت 10آرتریت در بیش از اي است که با پلیساله42بیمار خانم -16

هاي فوق از یافته. داردESR=100و +RF=4+ ،Anti-ccp=3تست . ماه قبل شروع شده است6مراجعه نموده است که از 

)97شهریور ، آزاد(دارد؟RAکدام یک باالترین امتیاز را در کرایتریا تشخیص 

ESR) دRF) جAnticcp) بآرتریت پلی) الف

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. گزینه الف صحیح است

)97دي ، میان دوره(؟باشدمینبیماري آرتریت روماتوئید ) ACR 2010(بندي کدام مورد در کرایتریاي طبقه-17

تعداد مفاصل درگیر ) بمثبت CRPو ESR) الف
طول مدت خشکی صبحگاهی) دطول مدت عالئم ) ج

)مثبت است10از 6(روماتوئیدآرتریتبنديطبقهمعیار
سرولوژي

RF منفی وAnti CCPامتیاز0منفی
RF مثبت پایین یاAnti CCPامتیاز2مثبت پایین
RFباال یامثبتAnti CCPامتیاز3باالمثبت

مفاصل درگیر
امتیاز0مفصل بزرگ1
امتیاز1مفصل بزرگ10تا 2
امتیاز2مفصل کوچک با یا بدون درگیري مفصل بزرگ3تا 1
امتیاز3بزرگمفصل کوچک با یا بدون درگیري مفصل 10تا 4

امتیاز5مفصل با حداقل درگیري یک مفصل کوچک10باالي 
طول مدت عالئم

امتیاز0ماه6کمتر از 
امتیاز1ماه6مساوي یا بیشتر از 

فاز حادهاي واکنش دهنده
ESR وCRPامتیاز0هر دو طبیعی
ESR یاCRPامتیاز1غیر طبیعی

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. صحیح استگزینه د 

سال قبل که تحت درمان دارویی بوده است بـا  6سال قبل و دیابت از 4ساله با سابقه آرتریت روماتوئید از 43آقایی -18

کنترل بوده ماه اخیر بیماري ایشان6دارد که طی وي اظهار می. روز قبل مراجعه کرده است3درد و تورم زانوي راست از 

در برخورد با این بیمار کـدام اقـدام   . شودمیدر معاینه مفصل فوق دردناك بوده و قرمزي در سطح مفصل هم دیده . است

)97اسفند ، شیراز(مناسب است؟ 

آسپیراسیون مایع مفصلی جهت کنترل درد بیمار و ادامه درمان قبلی ) الف
آسپیراسیون مایع مفصلی جهت کنترل درد بیمار و افزایش دوز داروهاي قبلی ) ب
آسپیراسیون مایع مفصلی و ارسال به آزمایشگاه جهت آنالیز ) ج
آسپیراسیون مایع مفصلی و تزریق استروئید در مفصل زانو) د

پـس بعـد از   . کریسـتالی نیـز بایـد مـدنظر باشـد     وآرتریـت سـپتیک  ، با توجه به کنترل بودن بیماري و شروع ناگهانی منوآرتریت
. مایع باید براي سیتولوژي ارسال گردد، آسپیراسیون

v 2016سیسیل اسنشیال 773صفحه

�. گزینه ج صحیح است
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ساله با درد مچ و گزگز انگشتان دوم و سوم هر دو دست از چند ماه قبل که با تکان دادن دست کمی 55بیمار خانمی -19

در معاینه درد و تـورم در هـر دو   . همراه با خشکی صبحگاهی مفاصل بیش از یک ساعت مراجعه کرده است. ودشمیبهتر 

با RFو 65برابر ESRدر بررسی آزمایشات . سوم و چهارم هر دو دست مشهود استPIPچهارم و پنجم و MCP/ مچ 

)97اسفند ، مانشاهکر(گزینه مناسب در مورد بیمار کدام است؟. تیتر پایین مثبت است

. گرددمیبیمار با تشخیص سندرم تونل کارپ جهت عمل جراحی به سرویس ارتوپدي معرفی ) الف
. باشیمAnti CCPتشخیص بیماري کامل نیست و باید منتظر نتیجه RFبا توجه به تیتر پایین ) ب
. کنیممیمهره درخواست MRIلذا ، داردهاي عصبی در گردن وجود با توجه به گزگز اندام احتمال درگیري ریشه) ج
.کنیممیبراساس معیارهاي بالینی و آزمایشگاهی بیماري آرتریت روماتوئید مطرح است و درمان را براي بیمار شروع ) د

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. صحیح استگزینه د 

)97اسفند ، تبریز(ي آرتریت روماتوئید را دارد؟ هاي زیر بیشترین امتیاز تشخیصی براي بیمارکدام یک از گزینه-20

متقارن ، هیپ دوطرفه، زانوها، هاآرتریت مفاصل شانه) الف
آرتریت مفاصل متاتارسوفاالنژیال اول و زانوها دوطرفه ) ب
و دوطرفه فاالنژیال سوم متقارنمتاکارپوآرتریت مفاصل پروگزیمال بین انگشتی دوم و سوم و) ج
آرتریت مفاصل ساکروایلیاك دوطرفه و آتالنتو آگزیال) د

مفاصل درگیر
امتیاز0مفصل بزرگ1
امتیاز1مفصل بزرگ10تا 2
امتیاز2مفصل کوچک با یا بدون درگیري مفصل بزرگ3تا 1
امتیاز3مفصل کوچک با یا بدون درگیري مفصل بزرگ10تا 4

امتیاز5درگیري یک مفصل کوچکمفصل با حداقل 10باالي 

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. صحیح استگزینه ج 

6زانوها و مچ پاها مراجعه نموده است که از ، هامچ دست، PIP-MCPآرتریت مفاصل ساله که با پلی50بیمار خانم -21

اگـر سـایر   . منفـی هسـتند  Anti ccpو RFهـاي  تسـت . سـاعت دارد 1ماه قبل شروع شده و خشکی صبحگاهی بـاالتر از  

)97اسفند ، آزاد(دهید؟ترین تشخیص روماتوئید آرتریت باشد کدام اقدام را انجام میها را رد نمایید و محتملبیماري

. کنیممیو بعد از مثبت شدن آنها بیمار را درمان کنیممیرا تکرار Anti ccpو RFهاي تست) الف
. کنیممیعات بیمار را درمان براساس همین اطال) ب
. کنیممیدر رادیولوژي بیمار را درمان Bone erosionبعد از بروز ) ج
. کنیممییال تشخیص را اثبات و بعد درمان وونبا آنالیز مایع سی) د

باعث کـاهش  DMARDشروع زودتر درمان با داروهاي . شودمیپس درمان براي او شروعکندمیرا پر RAاین بیمار کرایتریاي 
.شودمیRAسیر پیشرفت 

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. صحیح استگزینه ب 
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هر دو دست از دو هفته پیش PIPاي با درد و تورم در مفاصل زانوها و مفاصل بین انگشتی پروگزیمال ساله37خانم -22

حـدود  AntiCCPهاي آزمایشگاهی در بررسی.کندمیمدت تا ظهر را ذکر خشکی صبحگاهی طوالنی. مراجعه کرده است

بنـدي کـاربرد کمتـري    در تشخیص بیماري ایشان براساس معیارهاي طبقـه کدام یک از موارد زیر. دارد5با نرمال 1100

)98خرداد ، میان دوره(دارد؟ 

طول مدت عالئم ) بتعداد مفاصل گرفتار ) الف
CCPتیتر آنتی ) دطول مدت خشکی صبحگاهی بیمار ) ج

)مثبت است10از 6(روماتوئیدآرتریتبنديطبقهمعیار
سرولوژي

RF منفی وAnti CCPامتیاز0منفی
RF مثبت پایین یاAnti CCPامتیاز2مثبت پایین
RFباال یامثبتAnti CCPامتیاز3باالمثبت

مفاصل درگیر
امتیاز0مفصل بزرگ1
امتیاز1مفصل بزرگ10تا 2
امتیاز2مفصل کوچک با یا بدون درگیري مفصل بزرگ3تا 1
امتیاز3مفصل کوچک با یا بدون درگیري مفصل بزرگ10تا 4

امتیاز5مفصل با حداقل درگیري یک مفصل کوچک10باالي 

طول مدت عالئم
امتیاز0ماه6کمتر از 

امتیاز1ماه6مساوي یا بیشتر از 

فاز حادهاي واکنش دهنده
ESR وCRPامتیاز0هر دو طبیعی
ESR یاCRPامتیاز1غیر طبیعی

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. گزینه ج صحیح است

در معاینـه  . سـاعته دارد 1خشـکی صـبحگاهی   . ماه قبل مراجعه کرده اسـت 2مفاصل از ساله با درد و تورم30خانم -23

تـرین تشـخیص   محتمـل . کمردرد نـدارد . باشدمیهر دو دست متورم و تندر 3و 2ها و متاکارپوفالنژیال مفاصل مچ دست

)98شهریور ، کرمان(کدام است؟

اسپوندیلیت آنکیلوزانت) دآرتریت واکنشی ) جآرتریت روماتوئید ) بنقرس ) الف

عالئم بالینی آرتریت روماتوئید
تظاهرات خارج مفصلیتظاهرات مفصلی

خشکی صبحگاهی یا حالت ژله اي
MTPو PIP ،MCPتورم غیرقرینه مفصل به ویژه در مچ دست، 

اروزیون استخوان و غضروف
Ulnar deviationنیمه دررفتگی مفصل و 

مفصلی التهابیمایع 
سندروم تونل کارپال

کیست بکر

)زیرجلدي، ریوي، اسکلرا(ندول هاي روماتوئیدي 
بیماري ریوي

واسکولیت به خصوص در پوست و اعصاب محیطی
پلوروپریکاردیت

اسکلریت و اپی اسکلریت
زخم هاي پا

سندروم فلتی

v2016سیسیل اسنشیال 772صفحه77-1جدول

�. گزینه ب صحیح است
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)98شهریور، اصفهان(بندي بیماري آرتریت روماتوئید کدام یک از موارد زیر اهمیت بیشتري دارد؟ در معیارهاي طبقه-24

هفته 6طول دوره عالئم بیش از ) بدرگیري زانوها ) الف
تیتر باالي فاکتور روماتوئید ) دمفصل 10آرتریت بیش از پلی) ج

)مثبت است10از 6(روماتوئیدآرتریتبنديطبقهمعیار
سرولوژي

RF منفی وAnti CCPامتیاز0منفی
RF مثبت پایین یاAnti CCPامتیاز2مثبت پایین
RFباال یامثبتAnti CCPامتیاز3باالمثبت

مفاصل درگیر
امتیاز0مفصل بزرگ1
امتیاز1مفصل بزرگ10تا 2
امتیاز2بدون درگیري مفصل بزرگمفصل کوچک با یا 3تا 1
امتیاز3مفصل کوچک با یا بدون درگیري مفصل بزرگ10تا 4

امتیاز5مفصل با حداقل درگیري یک مفصل کوچک10باالي 

طول مدت عالئم
امتیاز0ماه6کمتر از 

امتیاز1ماه6مساوي یا بیشتر از 

فاز حادهاي واکنش دهنده
ESR وCRPامتیاز0هر دو طبیعی
ESR یاCRPامتیاز1غیر طبیعی

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. صحیح استگزینه ج 

)98شهریور ، تبریز(است؟ نادرستدر مورد عوارض ناشی از مصرف متوترکسات در آرتریت روماتوئید کدام یک -25

Bone marrow suppression) بRetinal toxicity) الف
Pneumonitis) دOral Ulcers) ج

مصرف این دارو در حاملگی و بیماري ریـوي  . باشدمیپنومونی ، سرکوب مغز استخوان، تهوع، شامل زخم دهانیMTXعوارض 
. باشدمیهمزمان کنترااندیکه 

v2016سیسیل اسنشیال 77-3جدول774صفحه

�. گزینه الف صحیح است

هـا و زانوهـا   در دسـت PIP-MCPها مفاصـل  اي است که با شکایت درد و تورم مفاصل مچ دستساله45بیمار خانم -26

کدام یک از عالئـم چشـمی بـه طـور     . مثبت داردAnti-ccpسال قبل شروع شده است و تست 1مراجعه نموده است که از 

)98شهریور، آزاد(تري در این بیماري ممکن است رخ دهد؟شایع

uveitis) بkerateconjunctivitis sicca) الف
episcleritis) دscleritis) ج

به طور .باشدمیدرگیري چشمی بیشتر از نوع کراتوکنژنکتیویت سیکا همراه با شوگرنRAدر . عالئم بیانگر آرتریت روماتوئید است
. شودمیاسکلریت هم دیده اپیکمتر شایع اسکریت و

v 2016سیسل اسنشیال772صفحه

�. گزینه الف صحیح است
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در معاینـه  . سـاعت دارد 1خشـکی صـبحگاهی   . ماه قبل مراجعه کرده اسـت 2ساله با درد و تورم مفاصل از 30خانم -27

ترین تشخیص محتمل. کمر درد ندارد. باشدمیهر دو دست متورم و حساس 3و 2ها و متاکارپوفالنژیال مفاصل مچ دست

)98آذر ، همیان دور(کدام است؟  

اسپوندیلیت آنکیلوزان ) دآرتریت واکنشی ) جآرتریت روماتوئید ) بنقرس ) الف

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�. گزینه ب صحیح است

گاهی حدود نیم ساعت بوده حهفته قبل که همراه با خشکی صب8ساله با درد و تورم انگشتان دست و پا از 30خانمی -28

نداشـته و آزمایشـات   هـا  در معاینه نکته خاصی غیر از تورم و دردناکی قرینـه مـچ و انگشـتان دسـت    . استمراجعه نموده 

نتـی نوکلئـار   آو فـاکتور روماتوئیـد و   در ساعت اولمترمیلی35ولی نرمال، سرعت رسوب خون بدهنده شمارش گلنشان

)99دستیاري مرداد (شود؟میافتراقی زیر بیشتر مطرحهاي کدامیک از تشخیص. منفی استباديآنتی

بیماري کلسیم پیروفسفات) داستئوآرتریت اروزیو ) جآرتریت پسوریاتیک ) بآرتریت روماتوئید ) الف

کرایتریـاي اسـاس بـر کـه چرا؛استگرفتهقرارتأکید مورداستبالینیRAتشخیصکهمهمنکتهاینسؤال مجدداً اینطرحدر
ACR-UIAR2010تیپیکمفصلیدرگیريالگويRAتشخیصبرايالزمامتیاز،کوچکمفاصلي هقرینآرتریتپلیهمان یعنی

RAمثـل آزمایشگاهیپارامترهايشدنمثبتبهاحتیاجیوآوردمیفراهمراRFوAnti CCPرایـز وESRوCRP در. نیسـت
.گرفتکمکبیماريتشخیصجهتشدهیادمارکرهايازتوانمینباشدتیپیکRAبرايمفصلیدرگیريکهمواقعی

v 2016سیسیل اسنشیال 772صفحه

�.گزینه الف صحیح است

ها بیشتر بوده و درد صبح. کندماه قبل شروع شده به شما مراجعه می4ها که از ساله با شکایت از درد دست45خانم -29

آنـالیز ادراري  . هـا دارد ها و مچ دستMCPها، PIPآرتریت قرینه مفاصل در معاینه پلی. ساعت دارد1خشکی صبحگاهی 

CBC, RF, Anti ccp, ANA99میاندوره دي (بهترین تشخیص کدام است؟  . طبیعی است(

اسکلرودرمی ) دمیوزیت پلی) جلوپوس سیستمیک ) بآرتریت روماتوئید ) الف

بـا همراهتورم، گرمی، دردصورتبهکهاستکوچکلمفاصقرینهسینوویت، بیماريکالسیکنشانه.استبالینیRAتشخیص
نهوکافینهبیماريتشخیصبراي) RF(روماتوییدفاکتوروجود.کندمیبروزخستگیوصبحگاهیخشکی، سینوویالهیپرتروفی

درANA. اسـت بیشترمفصلیخارجعالیمسایروندولداشتن، شدیداروزیوبیماريبروزاحتمالسروپوزتیوبیماراندر.استالزم
RAبـه بیشـتر تمایـل واسـت مفصـل قرینهتورمبصورتبیشترمفصلیدرگیري.نیستسودمندتشخیصدرولیباشدمیشایع

.شودنمیدرگیرRAدرDIP .داردpip~Mcp~Mtp، دستمچمفاصلدرگیري

v 2016سیسیل اسنشیال

�.گزینه الف صحیح است
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باشـد، بـه دنبـال    مـدت مـی  سال قبل که تحت درمان کورتون طوالنی20ساله مبتال به آرتریت روماتوئید از 66خانم -30

در مراجعه به اورژانس رادیوگرافی گردن به نظر طبیعی . پله دچار درد گردن به شکل حاد و ناگهانی شده است4سقوط از 

)99میاندوره دي (اقدام مناسب کدام است؟  . است

و مراجعه یک هفته بعد Collarدادن ) بNSAIDبخشی به بیمار و تجویز اطمینان) الف
اسکن از گردن جهت بررسی شکستگی تیانجام سی) د. با احتمال تشدید بیماري روماتوئید دوز پردنیزولون افزایش یابد) ج

یـا سـرطان یـا پیشـرفته استئوپروزبهمبتالبیماراندرالمثشودانجامفردشرایطبراساسباید، تصویربرداريجهتگیري تصمیم
روشاسکنCT.باشدالزمخفیفضربهیکبدنبالحتیتصویربرداريانجاماستممکنگلوکوکورتیکوییدمصرفحالدربیماران

.استشدیدضربهبدنبالحادهاي شکستگیشناساییبرايانتخابیتشخیصی

v 2016سیسیل اسنشیال

�.صحیح استگزینه د 

. باشـد سال پیش که با اسپلنومگالی و زخم ساق پا در بخش بستري مـی 15ساله مورد آرتریت روماتوئید از 68خانم -31

)99کارورزي اسفند پیش(کدام یک از موارد زیر در همراهی عالئم ایشان ممکن است دیده شود؟ 

هپاتومگالی ) دحساسیت به نور ) جسردرد ) بلکوپنی ) الف

این سندرم یـک  . باشدیکی از عوارض نادر اما مهم آرتریت روماتوئید سندرم فلتی است که شاخصه مهم آن واسکولیت و زخم پا می
:تریاد عالمتی دارد

üاسپلنومگالی
üنوتروپنی
üعفونت راجعه ریوي

v 2016سیسیل اسنشیال

�.گزینه الف صحیح است

êêêêêêêêêêêê

آرتروپاتیاسپوندیلو 

در . شـیل چـپ مراجعـه کـرده اسـت     آمـچ پـاي چـپ و تانـدونیت     ، ساله به علت آرتریت حاد زانوي راسـت 17پسر -1

در پیگیري . منفی استANAفاکتور روماتوئید و تست . مثبت استHLA-B27افزایش یافته و CRPو ESR، هابررسی

)96دستیاري (ت؟ این بیمار احتمال بروز کدام یک از عوارض زیر کمتر اس

ندول زیرجلدي) دساکروایلئیت ) جاسپوندیلیت ) بیووئیت قدامی ) الف
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