
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه

ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

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

. سسه طباهنگهؤم) prognosis(از مجموعه کتب پروگنوزیحاضر عضو کوچککتاب
ینترو خوش رزومهینبهتريو همفکریدکتر مشاور سابق هست که با همراهیمطباهنگ همون تمؤسسه

يکه برایداره 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 به يهاي نمودارروز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی

يي وزارت بهداشت جمع اوررفرنس اعالم شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! ي کاملشکل خالصه
هاي جامع آزمونيبندعجميبرایتونیکه میدهموزش مآمطالب رو بهت test basedکرده و به صورت 

.یکسب کنیي عالنمرهیو حتیازشون استفاده کنیاريو دستکارورزيیشپ
ینبوده رو بازم بر اساس آخریرال تو چند سال اخؤسیاالت پروگنوز هست که هرچؤسینهگنجيبعدسري

هاي به عنوان مکمل کتابیتونیو میمکرديآوربرات جمعیت موضوعهاي اعالم شده وزارت و به صوررفرنس
.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 راحتاديیهاي 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



يکشوریهاي تک رقممشاوره با رتبهیایداشتیال 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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ـ 36الکل که از حـدود  یبا سابقه مصرف طوالنشرفتهیپيکبدروزیمبتال به ساي هسال45يآقا-34 بـه صـورت   شیروز پ

از کیکـدام زیتجـو . مراجعه کرده استيقراربیوقیاقدام به مصرف آن کرده است با اضطراب، تپش قلب، تعریناگهان

)99مرداد ياریدست(ست؟مرحله ارجح انیکنترل عالئم در ايبراریزيداروها

نیگاباپنت)ددیوکسایازیکلرود)جازپامید)بلورازپام)الف

ـ ورنیتـام یویو مولتنیامیفرد تيبرایتیبه صورت حمادیترك الکل در درجه اول بایدرمان طبيبرا کـاهش خطـر   يبـرا يدی
ها نیازپیکه در کاهش عالئم ترك الکل کاربرد دارد بنزودییتنها دارو. شودزیکورساکف تجویسندرم فراموشایهیورنکیانسفالوپات

:شوندمیاستفادهریزتباشند که به صورمی
فرد مبتال به سؤال چون در صورت. کاهش عالئميبرايدیبه صورت ورقهیدق10یال5هر دیازوکسایکلرودایلورازپام ازپام،ید)1
.شودمیدارد استفادهيکمتريکبدسمیلورازپام که متابولازجهیاست در نتيکبدروزیس
نیازپیدر صورت عدم پاسخ و مقاومت به بنزودتالیاستفاده از فنوبار)2

vموادریسومصرف الکل و سامبحث

�. صحیح استالفگزینه 

êêêêêêêêêêêê

آسم

) 95دستیاري (کننده آسم کدام است؟  کنترل» استنشاقی«مؤثرترین داروي -1

ید ئترواسکورتیکو) دکولینرژیک آنتی) جاثر بتا آگونیست طوالنی) ببتاآگونیست کوتاه اثر ) الف

یدمفیبا هر شدتیدرمان آسم در هر سنيباشند و برامیکنترل کننده آسميداروینترمؤثرICSیایاستنشاقیکواستروئیدهايکورت
خط اول ها ICS. دهندمیرا کاهشییهوايدر مجارها و فعالت آنها T Cellها، سلها، ماستینوفیلداروها تعداد ائوزینا. هستند

دارو یـن اگر به صـورت زودرس از ا . به آن اضافه شودLABAدارو کنترل نشد، ینکه آسم با ایو در صورتبودهیداردرمان آسم پا
یدار،عالوه بر کنترل آسم و درمان آسم پا.شودمییريجلوگییهوايگشت مجاربریرقابلغییراتدرمان آسم استفاده شود از تغيبرا

دو بار در روز استفاده شود و قطع آن باعث بدترشدن یددارو باینا. استمؤثر یزآسم نهو شبانیدو حمالت شدیدر درمان آسم ورزش
:شودمییمسبه دو گروه تقیاستنشاقیکواستروئیدهايعوارض کورت. شودمیکنترل آسم

یدهانیدیازیسمانند خشونت صدا و کاندیعوارض موضع)1
.و توقف رشد در کودکانینسرم و ادرار، استئوپروز در بالغیزولمانند کاهش کورتیستمیکعوارض س)2

v 1965صفحه2018هاریسون

�. گزینه د صحیح است
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، دهـد رژیم غذایی احتمال ابتال بـه آسـم را افـزایش مـی    هاي زیر در کمبود همه ویتامین، ايبراساس مطالعات مشاهده-2
)96دستیاري اردیبهشت (:جزبه

Vitamn D) دVitamin C) جVitamin B) بVitamin A) الف

:استیرآسم به شرح زيفاکتورهایسکر
.باشدمیآسمیجادفاکتور ایسکرینکه مهمترآتوپی

یدر کودکها عفونت
هواآلودگی

30يباالBMIو یچاق
یو گرد غبار در کودکها مایت
. 3اشباع امگا یرغیو چربیومو سلنیزیومو منDو Cو Aهاي یتامینمانند ویینپایداناکسیبا آنترژیم

v 1959صفحه2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

مناسبی نداشته و مکـرراً دچـار حمـالت تنگـی     رغم درمان پاسخ علی. اي از دو سال قبل مبتال به آسم استساله44مرد -3

تمـام مـوارد زیـر از خصوصـیات     . اش وجود نداشـته اسـت  هاي آتوپیک در وي و خانوادهاي از بیماريسابقه. شودنفس می

)96کرمان شهریور (:جزبه، باشدبیماري وي می

ابتال به پولیپ بینی ) دIgEسطح سرمی باالي ) جهاي پوستی نرمال تست) بحساسیت به آسپیرین ) الف

IgEاست و غلظت یمنفها در آنیعشایاستنشاقهاي نسبت به آلرژنیبه آسم که تست پوستیاناز مبتالیدر تعداد کمیآسم ذات
و ینـی بیـپ معمـوال بـه طـور همزمـان پول    یماراناست و بياز آسم عادیرتردیماريبینشروع ا. شودمییدهاست، دیعیسرم طب

سرم IgEبر خالف ییهوايدر مجاریموضعIgEیدتول. تر استیدتر و شدیطوالنها در آنآسمدارند و دوره یرینبه آسپیتحساس
2یپتیديلنفوئهاي سلولینهمچن. باشدمیاورئوسیلوکوكاستافینانتروتوکسیژنیکه علت آن نقش سوپر آنتیابدمییشافزا

.دنقش دارنیمارانبیندر ایکیئوزینوفیلالتهاب ایجاددر ایزن

v 1959صفحه 2018هاریسون

�. گزینه ج صحیح است

آگونیسـت کوتـاه اثـر مثـل سـالبوتامول تعریـف       βدقیقـه بعـد از دریافـت    15هاي ریـوي  چه میزان افزایش در حجم-4

)96اهواز شهریور (پذیري در آسم است؟برگشت

cc200درصد به اضافه 12بیش از FVCافزایش ) بcc200درصد به اضافه 12بیش از FEV1افزایش ) الف
cc200درصد یا 12بیش از FVCافزایش ) دcc200درصد یا 12بیش از FEV1افزایش ) ج

از مصـرف  یقهدق15بعد از FEV1یتريلیلیم200و يدرصد12از یشبیشبا مشاهده افزاییهوايانسداد مجاریريبرگشت پذ
B2یـا یـزون که عمدتا پرنیخوراکیدهفته بعد از درمان با استروئ4یال2یماراناز بیدر بعضیاکوتاه اثر یاستنشاقهاي یستآگون
.شودمیدر روز است، شناختهگرممیلی40یال30یزولونپردن

v 1960صفحه 2018هاریسون

�. گزینه الف صحیح است
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نیاز به اسـتفاده  ، نفس و سرفه به مطب مراجعه کرده است در شرح حالساله مورد شناخته شده آسم با تنگی 20خانم -5

شود و فعالیت روزانه بیمار خس از خواب بیدار میهر شب به دلیل سرفه و خس. از اسپري سالبوتامول روزي چهار بار دارد

)96آزاد شهریور (هاي ذیل مناسب است؟کدام یک از درمان. محدود شده است

. وقع نفس تنگی کافی است) SABA(ز اسپري سالبوتامول استفاده ا) الف
. کنیمبا دوز پایین شروع می) ICS(و کورتون استنشاقی ) LABA(اسپري سالمترول ) ب
. کنیماسپري سالمترول و کورتون استنشاقی با دوز باال شروع می) ج
. کنیمکورتون استنشاقی به تنهایی با دوز پایین تجویز می) د

بندي شدت آسمطبقه 

IntermitentMild persistentSevere persistentVery Severe
persistent

سرفه و تنگی (عالئم 
)نفس

2بیشتر مساوي 
بار در هفته

مداومروزانهبار در هفته6تا 2

2بیشتر مساوي عالئم شبانه
بار در ماه

مکرربیش از یک بار در هفتهبار در ماه3تا 2

FEV1 بیشتر مساوي
80%

%60کمتر مساوي %80تا 60%80بیشتر مساوي 

اثـر  یکوتاه اثر و طـوالن هاي یستآگونB2از یددرمان بايباشد و برامیSevereهر روز و هر شب عالئم دارد، در فاز یمارچون ب
.با دوز باال افتاده نمودیاستنشاقیکواستروئیدو کورتیاستنشاق

v 1967صفحه 2018هاریسون

�. گزینه ج صحیح است
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)96آزاد شهریور (تجویز شود؟نبایدکدام یک از داروهاي زیر در بیماران دچار حمله حاد آسم -6

بتا دوآگونیست وریدي ) درفین وم) جمنیزیم سولفات ) ببرومید ایپراتروپیوم) الف

.مورفین در درمان حمالت آسم هیچ جایگاهی ندارد
:آسمدرمان حمله ي حاد 

.برسد% 90اکسیژن با ماسک تا اشباع اکسیژن به )1
.آگونیست استنشاقی است2باالي بتا هاياساس درمان دوز)2
.استفاده کردIVآگونیست 2توان از بتا ، میدر بیمار در آستانه نارسایی تنفسی است) 3
.کولینرژیک استنشاقی دادآنتیتوانمیآگونیست جواب نداد2اگر بیمار به بتا)4
.انفوزیون آمینوفیلین استفاده کرددر صورت عدم پاسخ به درمان استنشاقی میتوان از )5
یا استنشاقیIVسولفات منیزیم )6
ممکن است نیاز به انتوباسیون شود)طبیعی یا رو به افزایشPaCO2(در بیمار در شرف نارسایی تنفسی)7
.ي سداتیو استفاده کردنباید از داروها)8
.بیوتیک به صورت روتین استفاده کرد مگر در شک به پنومونیآنتینباید از)9

.کننده باشدتواند کمکمیکردنtaperروزه کورتیکواستروئید خوراکی بدون نیاز به5-10یک دوره )10

v 1968صفحه 2018هاریسون

�. گزینه ج صحیح است

اسـتفاده  Airway hyper responsivenessپـذیري ریـه   گیـري میـزان تحریـک   کدام یک از موارد زیـر جهـت انـدازه   -7

)96مشهد اسفند (شود؟ نمی

متاکولین ) ددوپامین ) جهیستامین ) بورزش ) الف

يدرصد80شود که باعث کاهش میاستفادهیستامینهیایناز تست چالش متاکولاي AHRییهوايمجاریدهپاسخیابیارزيبرا
FEV1شودمیاستفادهییهواهاي راهپذیري یکاز ورزش و تحریآسم ناشیصشختيبرایزاز تست ورزش نیگاهیشود حتمی.

v 1968صفحه 2018هاریسون

�. گزینه ج صحیح است

کولینرژیک استنشـاقی  قی و آنتیلوکاست و کورتیکواستروئید استنشامونتهساله با سابقه آسم تحت درمان با 65آقاي -8

)96اصفهان اسفند (دهید؟چه اقدامی را براي او انجام می. او دچار احتباس ادراري شده است. است

کولینرژیک استنشاقی قطع آنتی) بتجویز پرازوسین ) الف
اضافه کردن دوز کورتیکو استروئید استنشاقی بیمار ) دPSA – Free PSAچک کردن ) ج

دارند امـا از  B2هاي یستنسبت به آگونيتریفضعیارهستند که اثرات بسینیموسکاريرسپوتورهایستآنتاگونها ینرژیککولیآنت
که به یمارانیدرمان آسم در بيبرایاضافیالتوربه عنوان برونکودیدبرومایکوپیرونیومگلیایوتروپیوممانند تها اثر آنیانواع طوالن
درمان آسـم  يبراینرژیککولیآنتياستفاده از داروهایتنها زمان. شودمیدهند، استفادهیپاسخ نمLABAوICSيدوز حداکثر

يدهان و گلوکوم و احتباس ادراریداروها خشکینایعارضه اصل. در ابتدا استفاده شده باشدها یستآگونB2مجاز است که ابتدا از 
.است

v 1958صفحه 2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است
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وي از دو ماه قبل تحت درمـان بـا دوز کـم اسـتروئید استنشـاقی      . کندمیاي مبتال به آسم به شما مراجعه ساله28خانم -9

)مشترك با کرمانشاه-96شیراز اسفند (اقدام مناسب بعدي کدام است؟. است ولی عالئم بیمار همچنان ادامه دارد

افزودن برونکودیالتور طوالنی اثر به درمان ) باستنشاقی افزایش دوز استروئید ) الف
مدت درمان با استروئید خوراکی دوره کوتاه) دافزودن تئوفیلین با دوز کم به درمان) ج

کنتـرل  اگر عالئـم  . شودمیدو بار در روز استفادهیاستنشاقیکواستروئیددر درمان آسم در ابتدا از کورت. رجوع شود5سؤال به پاسخ
ICSاثـر بـه   یطـوالن یالتوربرونکودیکیدشود اما اگر عالئم کنترل نشود بامیماه از مصرف، دوز دارو کاهش داده3شود بعد از 
.اضافه شود

v 1968صفحه 2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

)96ز اسفند تبری(هاي هوایی در بیماران آسم کدام گزینه درست است؟پذیري راهدر مورد برگشت-10

درصد بعد از تجویز برونکودیالتور 15سی و سی200به مقدار FEV1افزایش مقادیر ) الف
درصد بعد از تجویز برونکودیالتور 12سی و سی200به مقدار FEV1افزایش مقادیر ) ب
درصد بعد از تجویز برونکودیالتور 12سی و سی300به مقدار FEV1افزایش مقادیر ) ج
درصد بعد از تجویز برونکودیالتور15سی و سی400به مقدار FEV1زایش مقادیر اف) د

شـود کـه مقـدار    مـی یـده دPEFو FEV1 ،FEV1/FVCدر آسـم، کـاهش   یرومتريهمـان اسـپ  یـا یويعملکرد رهاي در تست
FEV1/FVC است0.7کمتر از .

FEV1در مقدار يمترمیلی200یايدرصد12از یشتربیشافزاتوان با مشاهدهمیدر آسم راییهوايانسداد مجارپذیري برگشت
مانند یخوارکهاي یکواستروئیدهفته درمان با کورت4یال2بعد از یاکوتاه اثر یاستنشاقB2هاي یستاز مصرف آگونیقهدق15بعد از 

.در روز مشاهده نمودگرممیلی40یال30زولون یپردنیایزونپردن
.قابل اثبات استییهوايمجاريانسدادییراتتغیزدو بار در روز نPEFگیري اندازهبا

یبازدمیانمانده و کاهش حداکثر جریباقيو حجم هوایهریکلیتضرفیشدر آسم باعث افزایزنییهوايمقاومت مجارافزایش
.شودمی

یشافزایاندکیحتیابوده یعیدر آسم طبDLCOیااز انتشار گیتاست که ظرفیندر آسم ایويعملکرد رهاي مهم در تستنکته
. یابدمی

v 1963صفحه 2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

بیمار از حمالت شدید آسم منجر بـه  . سال قبل نزد شما مراجعه کرده است10ساله مبتال به آسم شدید از 23خانمی -11

)97دستیاري اردیبهشت (اقدام درمانی مناسب کدام است؟، بستري در روزهاي قبل از شروع قاعدگی شکایت دارد

دوز باالي استروژن ) دتنوفیلین ) جکورتیکواستروئید خوراکی ) بدوز باالي پروژسترون ) الف

:آسم وجود داردیجادايبرایزنییهاTriggerیاها محرك
RSVو یروسنا وکروینوویروس،ریژهبه ویدستگاه تنفس فوقانیروسیوهاي عفونت)1
یرینو آسپACEهاي مهار کنندهها، مانند بتا بلوکرها دارو)2
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یـا پروژسـترون  يپروژسـترون کـه بـا دادن دوز بـاال    یـزان به علت کاهش میآسم قبل از قاعدگیدمثال تشدیعوامل هورمون)3
.قابل درمان استینآزادکننده گنادوتروپيفاکتورها

یروئیدتيو هم کم کاریروتوکسیکوزهم تیروئیديتهاي یماريب)4

v 1960صفحه2018هاریسون

�. گزینه الف صحیح است

نیست؟کننده کدام یک از پارامترهاي زیر در تعیین میزان کنترل آسم با درمان دارویی کمک-12
)97اردیبهشت -میان دوره مشترك(

هاي فیزیکی محدودیت فعالیت) الف
هاي شبانه و بیدار شدن از خواب به علت تنگی نفس نشانه) ب
ي اسپیرومتري به وسیلهRV (Residual volume)تعیین اندازه ) ج
تعداد دفعات استفاده از اسپري سالبوتامول در طول هفته ) د

یزیکیفیتفعالیتدر هفته است، محدودبار2يکمتر مساویاوجود نداشته یماراگر آسم کامال کنترل شده باشد، عالئم روزانه در ب
. نرمال استيعملکردهاي در تستیويبه درمان نجات بخش ندارد و عملکرد ریازندارد، عالئم شبانه ندارد، ن

و عالئـم  یـت فعالیتبار در هفته عالئم روزانه دارد، محدود2از یشتربیمارکنترل شود، بیبه صورت نسبییآسم به درمان دارواگر
حالـت  یندرصد بهتر80کمتر از یويعملکرد رهاي بار در هفته دارد و تست2از یشترنجات بخش بهاي به درمانیازشبانه دارد، ن

.خواهد بود
. شودیدهدیماربه طور همزمان در بیاز عالئم کنترل نسبیشتربیاعالمت 3یدکنترل نشود باییآسم کال با درمان دارویزناگر

v 1967صفحه2018هاریسون

�.گزینه ج صحیح است

)97مشهد شهریور (نیست؟کدام یک از جمالت زیر درمورد درمان بیماري آسم صحیح -13

درخانم حامله ماه دوم بارداري مبتال به آسم که قبل از بارداري نیز تحت درمان با این ) ICS(ادامه درمان با اسپري کورتیکواستروئید ) الف
. دارو بوده است

. مؤثر استInfliximabمانند Anti-TNFدرمان بیمار مبتال به آسم شدید مقاوم به درمان با ترکیبات ) ب
بررسی و در صورت تأیید درمان هیپوتیروئیدي ضروري ، در بیمار با آسم شدید و کنترل دشوار بیماري و عالیم مشکوك به هیپوتیروئیدي) ج

. است
. هاي کورتیکواستروئید بیشتر از سایر افراد استسم اثرات جانبی سیستمیک اسپريدر درمان سالمندان مبتال به آ) د

مقاوم به درمان ی،استنشاقیکواستروئیدهايحداکثر دوز کورتیزدهد که با وجود تجومیبه آسم رخیاندرصد از مبتال5آسم مقاوم در 
توان به تست سنجش کسر میباشد کهمیعدم تحمل آنیایمارعدم مصرف دارو توسط بیزنوع آسم نینعلت اترین یعشا.هستند

:توجه نمودیربه موراد زیددرمان آسم مقاوم بايبرا. را کنترل نمودرومصرف دایبازدمNOیدفع
استفاده از آن هایحمصرف داروها و نحوه صحیبررس)1
اجتناب از عوامل محرك آسم)2
یلیندوز اندك تئوف)3
حداقل دوز ممکنICSبه مصرف یازدر صورت ن)4
یکبه آسم آلرژیاندر مبتالیزوماباومال)5
ICSيدر صورت عدم پاسخ به دوز باالAnti-IL5استفاده از )6
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B2هاي یستآگونیوناستفاده از انفوز)7
. Anti-TNFعدم استفاده از )8

v 1969صفحه2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

به علت تشدید عالیم در طی چند هفته اخیـر  ، باشدسم از چند سال قبل که تحت درمان میآاي با سابقه ساله42خانم -14

)97اصفهان شهریور (باشد؟میکننده تشدید بیماري ويمصرف کدام یک از داروهاي زیر توجیه. به شما مراجعه کرده است

پین آملودی) دپرازوسین ) جایندرال ) بلوزارتان ) الف

بتابلوکرهـا،  هـا  باشـند کـه از جملـه آن   مـی آسمیجاداز داروها محرك ایکسريدر آنجا ذکر شد که . رجوع شود11سؤال به پاسخ
.باشدمیبتا بلوکریکیندرالباشند که امیACEهاي و مهار کنندهیرینآسپ

v 1958صفحه2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است
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جهـت ویزیـت مجـدد    . باشـد ماه پیش با تشخیص آسم تحت درمان با سالبوتامول می4که از حدود اي ساله24خانم -15

جهت ادامـه درمـان وي چـه    . نمایددر طی یک هفته سه بار از سالبوتامول استفاده میکند میوي اظهار. مراجعه نموده است

)97زنجان شهریور (کنید؟اقدامی را توصیه می

اضافه کردن بکلومتازون استنشاقی ) برول استنشاقی اضافه کردن سالمت) الف
ادامه درمان فعلی ) داضافه کردن نیوتروپیوم استنشاقی ) ج

.دهنده کنترل نشدن آسم و نیاز به مصرف استروئید استنشاقی استاستفاده بیش از دو بار در هفته از سالبوتامول نشان
بار در هفته دارو 2از یشترکه آسمش کنترل و درمان نشده و بB2هاي یستبا استفاده از آگونیمارچون ب. رجوع شود5سؤال به پاسخ
200بکلومتـازون  معمـوالً  استفاده شود کـه یاستنشاقیکواستروئیدهاياز کورتیدکند، بر اساس درمان پله به پله آسم، بامیمصرف

.شودمیدو بار در روز استفادهیکروگرمم

v 1967صفحه2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

باشد و طی یک ماه گذشـته عالیـم وي بـا افشـانه فلوتیکـازون      سم شدید از پنج سال پیش میآساله مبتال به 24خانم -16

تـرین  مناسـب . باشـد وي اکنون در هفته هشتم حـاملگی مـی  . باشدکنترل می، میکروگرم و سالبوتامول در مواقع لزوم250

)97شیراز شهریور (م است؟اقدام درمانی کدا

قطع فلوتیکازون و شروع تنوفیلین با دوز کم ) بقطع داروهاي فعلی و شروع در صورت عود عالیم ) الف
ادامه فلوتیکازون و سالبوتامول به صورت فعلی ) دکردن سالمترول به داروهاي فعلی اضافه) ج

سوم یکشوند و میسوم موارد بدتریککنند، مییداسوم موارد بهبود پیکیعنیکند مییرويسوم پیکاز قانون یآسم در حاملگ
کند ترس مادر از مصرف دارو از جهت اثر مخرب بـر  مییجادايکه آسم در دوران بارداریمشکلترین مهم. ندارندییريتغیزموارد ن

است که در صورت یننکته مهم ا. نداردیمشکليارداردر بیلینو تئوفB2 ،ICSکوتاه اثر هاي یستآگونازاستفاده . استینجنيرو
ـ یجـه نشـده و در نت یلفعال تبـد یزولونبه پردنینبهتر است چون توسط کبد جنیزونپردنیزتجویخوراکیدبه استروئیازن از ینجن

. نداردیتممنوعییدارویچمصرف هیردهیدر دوران ش. اندممیدر امانها یکواستروئیدکورتیستمیکعوارض س

v 1969صفحه 2018هاریسون

�. گزینه د صحیح است

در اسپیرومتري انجام . ي حمالت تنگی نفس از سه سال قبل مراجعه کرده استاي غیرسیگاري با سابقهساله58آقاي -17

: شده
FEV1/FVC:65%
Prebronchodilator FEV1=70% (2 Lit)
Postbronchodilator FEV1= 85% (2.4 LIt)

)97اهواز شهریور (در تشدید بیماري وي مؤثر است؟ام یک از داروهاي زیرکد

متفورمین ) دقطره تیمولول ) جاستامینوفن ) بآملودیپین ) الف
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FEV1یالتور،برونکودیزو بعد از تجویافتهکاهش FEV1/FVCو هم نسبت FEV1چون هم مقدار . رجوع شود11سؤال به پاسخ
هستند که محـرك  ییگفته شده است بتابلوکرها از داروها10سؤال بر اساس آنچه در پاسخ. مبتال به آسم استیماربیافته،یشافزا

. بتا بلوکر استیکسؤال یندر ایمولولباشند و تمیآسم

v 1958صفحه2018هاریسون

�. گزینه ج صحیح است

از دو روز گذشته به دنبـال سـرماخوردگی دچـار    . باشدساله با سابقه آسم که تحت درمان سرپایی می25بیمار آقاي -18

ویزینـگ منتشـر   ، استفاده از عضـالت فرعـی تنفسـی   ، RR=40/minدر بدو مراجعه به اورژانس . تشدید عالئم شده است

:جزبهباشد تمام اقدامات درمانی زیر در اولویت می. گزارش شده استO2sat=85%ها و دوطرفه در سمع ریه
)97تبریز شهریور (

کولینرژیک کوتاه اثر استنشاقی دوزهاي مکرر آنتی) باثر استنشاقی دوزهاي مکرر بتاآگونیست کوتاه) الف
کورتون تزریقی ) دتجویز اکسیژن ) ج

نفس داشـته باشـد، دچـار    یو تنگیزو وینهدر قفسه سینیو سنگیفشردگینهد و همچنپاسخ ندیاستنشاقيبه داروهایماراگر ب
نداشته باشد و یزحرف زدن را نییتوانایحتیمارباشد که بیدنفس آنقدر شدیممکن است تنگفیگاه. آسم شده استیدحمالت شد

یشـود ولـ  مـی یدهدیهرییو پر هوایلیشنونتیشنبض پارادوکس به ندرت، افزا،کارديتاکیاران، یمبیناینهدر معا. شودیانوزهس
آلکـالوز  یپرونتیلیشـن، به علـت ها یدآسم شدیهدر مراحل اول. یابندمیموجود به شدت کاهشهاي و حجمیويعملکرد رهاي تست
عمل یربه صورت زیدبایددرمان آسم شديبرا. دهدمیرخمنفسیتیدوزاسی،تنفسییبه علت نارسایشرفتهدر مراحل پیولیتنفس
:نمود

.درصد برسد90از یشخون به بیژنتا درصد اشباع اکسینیغلظت باال با ماسک بیژناکس)1
یزربا نبوالB2یاستنشاقهاي یستآگونيدوز باال)2
B2یستدر صورت عدم پاسخ به آگونیاستنشاقینرژیککلیآنت)3
یمقاوم به درمان استنشاقیماراندر بینیوفیلینآهسته آمیونانفوز)4
B2هاي یستبه آگونیزیمافزودن سولفات من)5
.اندهشدیتنفسییکه دچار نارسایمارانیدر بیالکتیکپروفگذاري لوله)6
یالتورهااز برونکودیکیچدر صورت عدم پاسخ به هها کنندهیهوشب)7
آسم کـه  یدکاهش حمالت شديبرا) روز10یال5يبراگرممیلی45یال30یزولونپردنیایزونپردن(یخوراکیکواستروئیدکورت)8
.به کاهش دوز نداردیازن

9(ICSآسم ندارندیددر درمان حمالت شدینقشیچهها و آرامبخشیکبوتی، آنت.

v 1968صفحه2018هاریسون

�. گزینه د صحیح است

: باشدعمل آمده که به شرح زیر میاز وي اسپیرومتري به. ساله با تنگی نفس مراجعه نموده است25بیمار خانم -19
FEV1/FVC<65 , FEV1:60% , FVC:90%
DLCO=95%

)97آزاد شهریور (باشد؟ هاي زیر بیشتر مطرح مییک از بیماريکدام

بیماري آسم ) بپارالیز دو طرفه دیافراگم ) الف
فیبروز اولیه ریه ) دبیماري کیفواسکولیوسیس ) ج
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دهنـده  نشانیهمگیعی،طبDLCOو یافتهکاهش FEV1درصد، 70کمتر از FEV1/FVCنسبت . رجوع شود10سؤال به پاسخ
. باشندمیآسم

v 1963صفحه 2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

بیمار سابقه بیماري آسـم از ده سـال   . اي است که با شکایت تنگی نفس شدید مراجعه کرده استساله25بیمار خانم -20

کننده به عنوان عامل تحریکتواندمیهمه موارد زیر . قبل دارد و تحت درمان با استرویید و برونکودیالتور استنشاقی است

)97اسفند -تهران و اصفهان(:جزبه، اي باشندتشدید بیماري آسم زمینه

آلودگی هوا ) دهاي تنفسی ویرال عفونت) جاسترس شدید روحی ) بدرمان بیش از حد آسم ) الف

.آسم رجوع شوديفاکتورهایسکو موراد ر2سؤال به پاسخ

v 1958صفحه2018هاریسون

�. گزینه الف صحیح است

با تنگـی  ، تحت درمان با اسپري برونکودیالتور و تئوفیلین بوده استساله مبتال به حمله شدید آسم که38در خانمی -21

)97مشهد اسفند (کنید؟نمیکدام یک از اقدامات زیر را براي وي توصیه PR=130/minو RR:24/minنفس ناگهانی و 

روز و سپس قطع ناگهانی دارو 5- 10براي mg/day45-30پردنیزولون ) الف
)Spacer(بوتامول با دوز باال از طریق دم یار سپري سالااستفاده از ) ب
) ایپراتروپیوم(کولینرژیک استفاده از اسپري آنتی) ج
استفاده از انفوزیون آمینوفیلین ) د

یدارد ولیاثرات ضدالتهابیینپاهاي و مشتقات آن است که در دوزیلیندر درمان آسم تئوفیخوراکیالتورهاياز برونکودیگردیکی
از یشـتر باال کـه غلظـت آن در خـون ب   هاي در دوزینشود و همچنمیاستراز باعث تهوع، استفراغ و سر درديبه علت مهار فسفود

mg/dl10دارو توسـط  یـن ا. بشـود یـز مرگ نیتشنج و حتیتمی،آرعثتواند بامیباشدCYP1A2  شـود و  مـی یزهدر کبـد متـابول
.شوندمیعوارضیجادآن و ایسطح خونیشباعث افزایمآنزیناهاي مهارکننده

.استفاده نمودینوفیلینمشتقات آن مانند آمیایلیناز تئوفیدکارد بوده نبایتاکیمارچون بسؤال ینادر

v 1968صفحه2018هاریسون

�. صحیح استدگزینه 

با دوز کم استروئید استنشاقی است ماه قبل تحت درمان 2وي از . کندمیساله مبتال به آسم به شما مراجعه 28خانمی -22

)97شیراز اسفند (اقدام مناسب درمانی بعدي کدام است؟. ولی عالئم بیماري همچنان ادامه دارد

افزودن دوز استروئید استنشاقی ) الف
افزودن برونکودیالتور طوالنی اثر بتاآگونیست به درمان ) ب
افزودن تتوفیلین با دوز کم به درمان ) ج
وره کوتاه مدت درمان با استروئید خوراکی د) د
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کوتـاه اثـر و   هاي یستبتا آگونیبکه آسم به ترکیدرمان گام به گام آسم در صورتیتمبر اساس الگور. رجوع شود5سؤال به پاسخ
.استفاده نمودLABAیااثر یطوالنیستیآگونB2از یدپاسخ ندهد، بایاستنشاقیکواستروئیدهايکورت

v 1967صفحه2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

)97اهواز شهریور (هاي زیر ظرفیت انتشاري ریه براي منوکسید کربن نرمال یا افزایش یافته است؟ در کدام یک از بیماري-23

آمبولی ریه ) دپنومکتومی ) جفیبروز ایدیوپاتیک ریه ) بآسم ) الف

مانده یباقيو حجم هوایهریکلیتمقدار ظرفیولیابدمیکاهشPEFو ) درصد70از کمترFEV1،)FEV1/FVCمقدار در آسم 
. یابدمییشافزایاندکیابوده یعیدر آسم طبDLCOیاانتشار گاز یتظرفینهمچن. یابدمییشافزا

v 203صفحه2016سیسیل

�. گزینه الف صحیح است

اثـر  اثر و نیز بتاآگونیسـت کوتـاه  بتاآگونیست طوالنی، کورتون استنشاقیبیمار با سابقه آسم و تحت درمان با اسپري -24

کدام اقدام درست است؟. بار دچار حمالت شبانه شده است5وي در هفته اخیر بیش از . باشدمیPRNصورت به
)97اهواز اسفند (

نیزولون خوراکی داضافه کردن پر) باضافه نمودن آتروونت به درمان ) الف
افزایش دفعات استفاده از بتاآگونیست کوتاه اثر ) دافزایش دوز کورتون استنشاقی ) ج

حال ینبا ایاثر استفاده نموده ولیکوتاه و طوالنهاي یستو بتا آگونیکورتون استنشاقیباز ترکیمارب. رجوع شود5سؤال به پاسخ
بتا کوتاه و هاي یستآگونیببه ترکیازبوده و نSevere Persistentدر مرحله اریمبینبار در هفته عالئم شبانه دارد بنابرا5از یشترب

.با دوز باال داردICSو اثریطوالن

v 1967صفحه2018هاریسون

�. گزینه ج صحیح است

بوده و کنترل، ساله با سابقه آسم و پولیپ بینی که طی دو سال گذشته با اسپري بکلومتازون به تنهایی35براي خانم -25

جهت کنترل درد شانه راست ناشی از آسیب ورزشی قـرص دیکلوفنـاك   ، خاطر مشکالت ریوي نداشتهمراجعه اورژانس به

اقـدام  . بدون افزایش سرفه و خلط مراجعه کرده است، خسپس از دو هفته با تشدید تنگی نفس و خس. تجویز شده است

)97کرمانشاه اسفند (صحیح کدام است؟

اثر شروع بتاآگونیست طوالنی) بیکلوفناك و شروع سلکوکسیب قطع د) الف
بیوتیک خوراکی شروع آنتی) دمشاوره قلب جهت اکوکاردیوگرافی ) ج

یرینکه آسم حساسس به آسپیمارانیدر ب. همراه استیرینبه آسپیتو حساسینیبیپبا پولیآسم ذات. رجوع شود3سؤال به پاسخ
یبمانند سلکوکس2یکلواکسیژنازسیانتخابهاي از انواع مهارکنندهیدبایکلواکسیژنازسهاي به مصرف مهارکنندهیازدارند، در صورت ن

. استفاده شود

v 1969صفحه2018هاریسون

�.گزینه الف صحیح است
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)97تبریز اسفند (:جزبهد نباشتواند از عوارض تئوفیلن خوراکی در درمان آسم تمام موارد زیر می-26

تهوع و استفراغ ) دتاري دید ) جسردرد ) بآریتمی قلبی تاکی) الف

.تشنج و مرگ اشاره کرد،کارديتاکیتوان به تهوع، استفراغ، سردرد، مییلیناز عوارض تئوف. رجوع شود21سؤال به پاسخ

v 1967صفحه2018هاریسون

�. گزینه ج صحیح است

در مراجعـه جهـت پیگیـري بـه     . باشـد تحت درمان با استروئید استنشاقی با دوز کم میاي مبتال به آسم ساله36خانم -27

خـس  جهت کنترل تنگی نفس و خس، بار در هفته استفاده از سالبوتامول3-4به گفته بیمار طی ماه گذشته نیاز به ، پزشک

)97مازندران اسفند (ترین اقدام بعدي است؟ افزودن کدام یک از داروهاي زیر مناسب. سینه داشته است

کرومولین سدیم استنشاقی ) بپردنیزولون خوراکی ) الف
کولینرژیک استنشاقی آنتی) داثر بتاآگونیست استنشاقی طوالنی) ج

به افزودن یازکوتاه اثر درمان نشود، نB2هاي یستو آگونیاستنشاقیدبا دوز کم استروئیماراگر آسم ب. رجوع شود5سؤال به پاسخ
LABAاستییدارویمبه رژ.

v 1967صفحه2018هاریسون

�. گزینه ج صحیح است

کدام مـورد  . دلیل سرفه خشک و تنگی نفس گاهگاهی بدون تب از دو ماه پیش مراجعه نموده استساله به23جوان -28

)97میان دوره آذر (؟کندمیزیر تشخیص آسم را در ایشان رد 

اسپیرومتري نرمال بعد از سالبوتامول استنشاقی ) بتست متاکولین منفی ) الف
وجود ترشحات پشت حلقی در معاینه ) درادیوگرافی قفسه سینه ) ج

یـا ینبـا تسـت چـالش متـاکول    معمـوالً  است کهAHRیاییهوايمجاریپاسخ دهیزانمیآسم بررسیصتشخهاي از راهیکی
شود کـه بـا   میتست استفادهیناز ایدر صورت. شودمیگیري شود، اندازهمیFEV1مقدار يدرصد20که باعث کاهش یستامینه

باشد، یتست منفینکه ایدر صورت. هدف افتراق آسم از سرفه مزمن استیادهنرمال بویويعملکرد رهاي تستیاد،وجود شک ز
. شودمیفرد رديآسم برا

v 1964صفحه2018هاریسون

�. گزینه الف صحیح است

ساله شیرده مبتال به آسم شدید که با افشانه ترکیبی فلوتیکازون ـ سالمترول و افشـانه سـالبوتامول و قـرص     24خانم -29

ترین اقدام کدام است؟مناسب. وي نگران عوارض داروها در شیردهی است. باشدلوکاست بیماري وي کنترل میمونته

)97میان دوره آذر (

لوکاست قطع مونته) بزناید تبدیل فلوتیکازون به بود) الف
قطع سالمترول ) دادامه داروهاي فعلی ) ج
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ندارد و يدر بارداريخطریلینو تئوفB2 ،ICSکوتاه اثر هاي یستدر آنجا ذکر شده که مصرف آگون. رجوع شود16سؤال به پاسخ
.مصرف نداردیکاسیونکنتراندییدارویپهیزنیردهیدر دوران ش

v 1969صفحه2018هاریسون

�. صحیح استجگزینه 

)97میان دوره دي (است؟نادرستهاي زیر سمی حساس به آسپرین کدام یک از گزینهآدر مورد بیماران -30

. شودعالئم بدتر میcox-2 inbبا مصرف داروهاي ) ب. شودتعداد زیادي از بیماران آسمی را شامل می) الف
. بیماران عالئم رینیت و پولیپ بینی دارندمعموالً )د. انتخابی استفاده کردcox-2 inbتوان از در موارد لزوم می) ج

حسـاس  آسـم ئـم ایـن بیمـاران بـا مصـرف داروهـا      و عال%) 10حدود (شودحساس به آسپرین نسبت کمی از بیماران آسمی را شامل میآسم 
.شودمیتشدیدآنزیم سیکلواکسیژناز، حمالت آسمیرین و مهاردرصد بیمارانی است که به علت مصرف آسپ5الی 1به آسپیرین در 

از نـوع دیـررس   هـا  باشند و آسم آنمیاین بیماران قبل از آسم، براي مدت طوالنی رینیت و پولیپ بینی دارند و فاقد آتوپیمعموًال 
در این IgEشود ولی سطح میدیدهدر صورت مصرف آسپیرین در این افراد، فالشینگ، ویز، سوزش ملتحمه و آبریزش بینی. است

سیکلواکسـیژناز  هاي گیرد و اگر بیمار حتما نیاز به مصرف مهارکنندهمیصورتICSدرمان این نوع از آسم با . بیماران طبیعی است
.استفاده نماید2انتخابی سیکلواکسیژناز هاي دارد باید از مهارکننده

v 1967صفحه2018هاریسون

�. گزینه الف صحیح است

) 97میان دوره دي (هاي استنشاقی در آسم کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ آگونیست2-در مورد مصرف بتا-31

. کنندها سریعًا نسبت به اثر آنها تولرانس پیدا میماست سل) الف
. کندمصرف روزانه و منظم آنها التهاب مجاري هوایی را کنترل می) ب
. ف آنها به تنهایی، تأثیري در مورتالیته ناشی از آسم نداردمصر) ج
. هیپوکالمی از عوارض شایع و شدید این گروه دارویی است) د

وجود ) سالمترول(اثریو طوالن) آلبوترول( در درمان آسم بوده که در دو گروه کوتاه اثرمؤثر یالتورهاياز برونکودB2هاي یستآگون
عدم رفع التهاب ممکـن اسـت در   یلمصرف شوند چون به دلیاستنشاقیکواستروئیدهايبا کورتیداثر حتما بایدارند که انواع طوالن

. باشدمیداروهایننسبت به اها در ماست سلیعتحمل سریجاداز جمله عوارض مهم آن ا. شوندیمارباعث مرگ بییمصرف به تنها
داروها ینعوارض اترین مهم. کنندمیرا گشادییهوايشده و مجارcAMPیشباعث افزایکالزسیلآدنلیمداروها با مهار آنزینا

کنند که مییجادایزخون نیمدر سطح پتاسیکاهش اندکینهمچن. شودمییدهدندر افراد مسیشتراست که بکارديتاکیترمور و 
. نداردیتیاهم

v 1965صفحه2018هاریسون

�. گزینه الف صحیح است

گـردد و وابسـته بـه درمـان بـا کورتیکواسـتروئید       در فردي مبتال به آسم آلرژیک شدید که عالئم بیماري کنترل نمی-32

)98مشهد شهریور (کننده باشد؟ کمکتواندنمیهاي زیر کدام یک از درمان، خوراکی است

IgEداروي ضد ) ب5داروي ضداینترلوکین ) الف
5داروي ضد رسپتور اینترلوکین ) د10داروي ضد اینترلوکین ) ج
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ماننـد  Anti-IgEاز یـد دهـد، با یپاسخ نمییبه درمان دارویدارد ولیکواستروئیدآسم وابسته به درمان با کورتیمارکه بیدر صورت
خلط باال ینوفیلائوزباز هم تعداد یولیردصورت گیکواستروئیدهااگر درمان با حداکثر دوز کورت. استفاده شودAnti-IL5و یزومابامال

.ندمؤثرباشند،) یزوماببنرال(و هم مهارکننده رسپتور آن)یزومابرسل(IL5تواند مهار کننده خود میکه همAnti-IL5باشد، 

v 1969صفحه2018هاریسون

�. گزینه ج صحیح است

)98کرمان شهریور (باشد؟فاکتور اصلی بیماري آسم میکدام یک از موارد زیر ریسک-33

آلودگی هوا ) درژیم غذایی ) جآتوپی ) بها عفونت) الف

.آسم استیجادفاکتور ایسکرترین یاصلیآتوپ. رجوع شود2سؤال به پاسخ

v 1958صفحه2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

)98اصفهان شهریور (هاي آسم کنترل شده است؟ کدام یک از موارد زیر از نشانه-34

بار در هفته 1عالیم شبانه ) ببار در هفته 2وزانه عالیم ر) الف
FEV1=70%) دبار در هفته 3نیاز به سالبوتامول ) ج

و عالئم یتفعالیتاز دو بار در هفته، فاقد محدوديکمتر مساویاآسم کنترل شده فاقد عالئم روزانه . رجوع شود12سؤال به پاسخ
.نرمال استیويعملکرد ريبخش و دارانجات هاي به درمانیازه و عدم نبانش

v 1967صفحه2018هاریسون

�. گزینه الف صحیح است

ساله مورد شناخته شده آسم تحت درمان با اسپري بلکومتازون با دوز کـم اسـت نـامبرده در دو هفتـه قبـل      ٣٠خانم -35

شـود بـراي ادامـه درمـان     محدودیت مـی هاي روزانه دچار سابقه بیدار شدن از خواب به علت تنگی نفس دارد و در فعالیت

)98شیراز شهریور (کدام گزینه مناسب است؟ 

جایگزین کردن سالمترول به جاي بلکومتازون ) بPRNکردن سالبوتامول به صورت اضافه) الف
کردن سالمترول به بلکومتازون اضافه) دمصرف استروئید خوراکی ) ج

B2هـاي  یسـت آگونیـد ، کوتـاه اثـر با  B2هاي یستو آگونICSم کنترل آسم با دوز کم در صورت عد. رجوع شود5سؤال به پاسخ
.لمترول اضافه شودااثر مانند سیطوالن

v 1967صفحه2018هاریسون

�. گزینه د صحیح است
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رغـم  علی. روز قبل مراجعه کرده است3ي آسم با شکایت تنگی نفس و سرفه بدون خلط از اي با سابقهساله40خانم -36

در معاینـه دیسـترس   . دریافت دوزهاي متعدد و به روش مناسب از سالبوتامول استنشاقی در منزل بهبود پیدا نکرده است

و PaCO2=50mmHg. شودمع ریه صداي اضافه شنیده نمیدر سPR=110/minو T=37°C ،RR=30/minتنفسی دارد و 

SO2=89%جز؟بهاقدامات زیر مناسب است . ي غیرطبیعی وجود ندارددر تصویربرداري پرتابل قفسه سینه یافته. است
)98اهواز شهریور (

آزیترومایسین + سفتریاکسون ) بایپراتروپیوم بروماید استنشاقی ) الف
منیزیوم وریدي ) دگذاري تراشه و شروع تهویه مکانیکی لوله) ج

.یوجود پنومونیطمگر در شراییستنیوتیکیبیبه درمان آنتیازيآسم نیددر حمالت تشد. رجوع شود6سؤال به پاسخ

v 1968صفحه2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

)98کرمانشاه شهریور (جز؟ به، ساز بیماري آسم هستندهفاکتورهاي محیطی زمینتمام موارد زیر جزء ریسک-37

هواي سرد ) داستامینوفن ) جرژیم غذایی ) بهاي تنفسی عفونت) الف

. هاي زمینه ساز آسم هستند ولی هواي سرد عامل محرك آسم استستامینوفن از ریسک فاکتورارژیم غذایی و ، هاي تنفسیعفونت
)14سؤال رجوع به جدول(

v 1958صفحه 2018هاریسون

�. گزینه د صحیح است

تنگی نفس وي بعد از اتمام فعالیت شروع و بعد . ساله و ورزشکار با شکایت تنگی نفس مراجعه کرده است26جوان -38

بهترین دارو براي پیشگیري از وقوع این حالت کدام است؟ . یابدخود بهبود میطور خودبهاز نیم ساعت به

)98ریور مازندران شه(

اسپري آتروونت ) بلوکاست خوراکی مونته) الف
اسپري بکلومتازون ) داسپري سالبوتامول ) ج

آسـم  ینا. شودمیییهوايپوشاننده مجاریعاتمایتهاسموالریشاست که باعث افزایپرونتیالسیوناز ورزش به علت هایآسم ناش
یطسـرد و خشـک شـرا   يدر آب و هـوا . یابدمیبهبوديبه صورت خود به خودیقهدق30یبعد از تمام شدن ورزش آغاز شده و ط

است که باعث کاهش ماست یاستنشاقهاي یکوئیداستفاده از گلوکوکورتیاز آسم ورزشیريشگیروش پینبهتر.کندمییجادايبدتر
.ندمؤثراز آنیريدر پشگیزنها ینلکوتریو آنتB2ها یستآگونیشوند ولمییموضعهاي سل

v 1970صفحه2018هاریسون

�.صحیح استدگزینه 
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در بیمار آسمی که در هفته گذشته بیش از دو بار عالئم ریوي در طـول روز داشـته و از اسـپري سـالبوتامول اسـتفاده      -39

ت؟ درمان مناسب کدام گزینه اس. داردFEV1:65%نموده است و فعالیت روزانه وي محدود شده است و در اسیپرومتري 

)98آزاد شهریور (

اثر و سالبوتامول در صورت لزوم اسپري بتادو آگونیست طوالنی، استفاده از استروئید استنشاقی) الف
استفاده از اسپري استروئید استنشاقی و سالبوتامول در صورت لزوم ) ب
استفاده از تئوفیلین و سالبوتامول در صورت لزوم ) ج
اثر و سالبوتامول در صورت لزوم استفاده از اسپري بتادوآگونیست طوالنی) د

درمان بـا  یدبا،کندمیدهنده آسم استفادهینتسکيبار در هفته از داروها2از یشتربیمارکه بیهنگام.رجوع شود5سؤال به پاسخ
ICSهاي یستدر کنار آگونییندوز پاB2آغاز شوديويبرا .

v 1967صفحه2018هاریسون

�. گزینه الف صحیح است

خس سینه از دو ماه قبل مراجعه کرده اسـت،  هفته به علت تنگی نفس و خس16ساله باردار با سن حاملگی 30خانم -40

کـدام یـک از   . داردFEV1=70% Pred, FEV1/FVC=65%در اسـپیرومتري  . در معاینه ویزینـگ بـازدمی منتشـر دارد   

)98تبریز شهریور (کنید؟ هاي زیر را براي بیمار تجویز میدرمان

سالمیترول + اسپري فلوتیکازون ) باسپیري فلوتیکازون ) الف
گرم روزانه میلی5قرص پردنیزولون ) دگرم روزانه میلی10قرص مونولوکاست ) ج

کوتـاه اثـر،   B2هـاي  یسـت بـاردار مبـتال بـه آسـم، مصـرف آگون     هـاي  و در خانميدر دوران باردار. رجوع شود16سؤال به پاسخ
. بال مانع استیلینو تئوفیاستنشاقیکواستروئیدهايکورت

v 1969صفحه 2018هاریسون

�. گزینه الف صحیح است

از یـک مشـاجره   با احساس سنگینی در قفسه سینه و تنگی نفس که پـس ، ساله با سابقه ابتال به بیماري آسم37خانم -41

فشار خون بیمـار  . نمایدبریده صحبت میبیمار آژیته است و بریده. کالمی ایجاد شده است به اورژانس مراجعه نموده است

اولین اقدام درمانی مناسب براي . رسدها ویزینگ منتشر به گوش میدر سمع ریه. کارد استمتر جیوه و تاکیمیلی110/70

)98آزاد شهریور (بیمار کدام مورد است؟ 

گرم هیدروکورتیزون داخل وریدي میلی100تزریق ) الف
اثر استنشاقی وسیله ماسک صورت و بتادوآگونیست کوتاهتجویز اکسیژن با دوز باال به) ب
انفوزیون آهسته آمینوفیلین وریدي ) ج
اثر با دوز باال کورتیکوسترویید استنشاقی کوتاه) د

:عمل نمودیربه صورت زیدبایددرمان آسم شديبرا. شودرجوع18سؤال به پاسخ
.درصد برسد90از یشخون به بیژنتا درصد اشباع اکسینیغلظت باال با ماسک بیژناکس)1
یزربا نبوالB2یاستنشاقهاي یستآگونيدوز باال)2
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B2یستدر صورت عدم پاسخ به آگونیاستنشاقینرژیککلیآنت)3
یمقاوم به درمان استنشاقیماراندر بینیوفیلینآهسته آمیونانفوز)4
B2هاي یستبه آگونیزیمافزودن سولفات من)5
.اندهشدیتنفسییکه دچار نارسایمارانیدر بیالکتیکپروفگذاري لوله)6
یالتورهااز برونکودیکیچدر صورت عدم پاسخ به هها کنندهیهوشب)7
آسم کـه  یدکاهش حمالت شديبرا) روز10یال5يبراگرممیلی45یال30یزولونپردنیایزونپردن(یخوراکیکواستروئیدکورت)8
.به کاهش دوز نداردیازن

9(ICSآسم ندارندیددر درمان حمالت شدینقشیچهها و آرامبخشیکبوتی، آنت.

v 1968صفحه2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

هاي روزمره دچار دارد که مکرراً در هنگام فعالیتتنگی نفس فعالیتی شکایت دارد وي اظهار میبیمار مبتال به آسم از -42

بیمار در هنگام تنگی نفس از اسپري سالبوتامول . شودشود در سمع ریه ویزنیگ دوطرفه شنیده میتنگی نفس و سرفه می

)98میان دوره خرداد (بهترین گزینه درمانی براي بیمار فوق کدام است؟ . کندمیاستفاده

سه بار در روز ) بکلومتازون(اسپري کورتون استنشاقی ) بتئوفیلین خوراکی دو بار در روز ) الف
دو بار در روز ) سالمترول(اثر بتاآگونیست استنشاقی طوالنی) دهنگام تنگی نفس ) بکلومتازون(اسپري کورتون استنشاقی ) ج

به یزنICSاست که یازبار در هفته استفاده کند ن2از یشترکننده آسم بینتسکيدارویکاز اریماگر ب. رجوع شود5سؤال به پاسخ
. اضافه شوديدرمان ويبراB2کوتاه اثر هاي یستآگون

v 1967صفحه2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

نیستند؟هاي التهابی در درمان آسم مدت داراي اثرات مهاري روي سلولکدام یک از داروهاي زیر در مصرف طوالنی-43
)98میان دوره خرداد (

) ICS(کورتیکواستروئید استنشاقی ) بتئوفیلین خوراکی ) الف
) Anti-IgEداروي (اومالیزوماب ) دآگونیست استنشاقی -2Beta)ج

مصرف یاستنشاقیکواستروئیدهايحتما با کورتیدباB2اثر یطوالنهاي یستدر آنجا ذکر شده که آگون. رجوع شود31ل سؤابه پاسخ
.باشندمییشوند چون فاقد اثرات ضد التهاب

v مبحث آسم. 1965فحهص2018هاریسون.

�. گزینه ج صحیح است

و سابقه رینیـت آلرژیـک را از   کندمیرا از سه سال قبل ذکراي شبانه ساله که سابقه تنگی نفس حمله22بیمارخانمی -44

کـدام داروهـاي زیـر را توصـیه     . باشد و در سـمع ریـه ویزینـگ بـازدمی دارد    در حال حاضر حامله می، کندمیکودکی ذکر

)98میان دوره آذر (کنید؟ نمی

کورتیکواستروئید استنشاقی ) بلکوترین آنتی) الف
لبوتامول سا) دوفیلین ئت) ج
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. رجوع شود16سؤال به پاسخ

v 1969صفحه 2028هاریسون

�. گزینه الف صحیح است

نوبت دچار تنگی نفـس و  4تا 3دارد که در هفته وي اظهار می. بیمار مبتال به آسم از تنگی نفس فعالیتی شکایت دارد-45

هنگام تنگی نفس از اسپري سالبوتامول استفادهبیمار تنها در. شوددر سمع ریه ویزینگ دوطرفه شنیده می. شودسرفه می

)98میان دوره آذر (بهترین گزینه درمانی براي بیمار فوق کدام است؟ . کندمی

افزودن تئوفیلین خوراکی دوبار در روز ) الف
دو بار در روز ) بکلومتازون(شروع اسپري کورتون استنشاقی ) ب
تنها هنگام تنگی نفس ) بکلومتازون(اسپري کورتون استنشاقی ) ج
بار در روز به تنهایی 2) سالمترول(اثر بتاآگونیت استنشاقی طوالنی) د

2از یشـت دهنده آسم بینتسکيسرح شده است که در صورت مصرف داروهاسؤال نکتهینبارها از ا. رجوع شود5سؤال به پاسخ
بار در روز است، آغاز 2یکروگرمم200بکلومتازون معموًال با دوز کم کهیاستنشاقیکواستروئیدهايدرمان با کورتیدبار در هفته، با

. شود

v 1967صفحه2018هاریسون

�. گزینه ب صحیح است

پنه سیشده، به علت دونیو انتوباسICUدر ينفس که منجبر به بستریساله با سابقه دو نوبت حمالت تنگ40يآقا-46

شـرح حـال   . منتشـر دارنـد  نگیزیوها هیرنهیو در معاافتهیکاهش یانیخون شرژنیاشباع اکس. مراجعه کرده استدیشد

)99مرداد ياریدست(مناسب است؟یکدام اقدام درمان. تعالمت اسبیدر هنگام حمالتماریو بیمنفییدارو

يدیکورتون ور)بیکیمکانهیتهو)الف
ICS+ یاستنشاقالتوریبرونکود)ديجلدریزنیفرنیاپ)ج

:شودمیدهیشکننده به دو صورت دآسم
.استفاده نمودB2ستیمداوم آگونقیتزراییخوراکدیتوان از استروئمیدرمانيبوده و براریمتغماریحالت عالئم بنیا) 1
ـ در ا. شودمیدچار مرگکبارهیبدون عالمت است اما به ماریبوده و بیعیطبهیحالت عملکرد رنیدر ا)2 درمـان  يحالـت بـرا  نی

.استيرجلدیزنفریناپیقیروش تزرنیبهتر

�. صحیح استجگزینه 

ـ کروگـرم یم125کـازون یفلوتيتحت درمان با اسپرریماه اخ3با سابقه آسم در اي هسال35خانم -47 پـاف صـبح و   کی

بـار در مـاه گذشـته حملـه شـبانه      3. کرده استدایبار سالبوتامول پ3اي هبه مصرف هفتازیماه گذشته نکییشب، در ط

)99وریشهریپره انترن(کدام است؟يداقدام بع. باشدمیFEV1% : 85يداشته و در اسپرومتر

نداردیبه اقدام خاصازین)بسالمترول+ کازونیفلوتیبیترکيشروع اسپر)الف
یفعلیدرمانمیاضافه کردن مونته لوکاست به رژ)دیاثر استنشاقیطوالنکینرژیکولیشروع آنت)ج
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بار باشد 2از شیدهنده آسم در هفته بنیتسکيداروکیبه مصرف ازیدرمان گام به گام آسم ذکر شده است که که اگر نتمیالگوردر
بار در روز به 2به صورت یاستنشاقهاي دیکواستروئینوع درمان از کورتنیايبرا. به درمان منظم کنترل کننده داردازینماریبیعنی

یولابدیمیماه دوز دارو کاهش3اگر عالئم کنترل شود بعد از . شودمیاستفاده) کروگرمیم200حدود (دوز متوسطابیصورت انتخاب
.اثر به صورت همزمان بهره بردیطوالنB2ستیآگونکیاز دیاگر عالئم کنترل نشود با

�. صحیح استالفگزینه 

قهیدق40از حدود ینفس و احساس خفگیتنگدیتشدتیساله با سابقه ابتال به آسم توسط همراهان با شکا25خانم -48

فیـ خفزیـ و وافتـه یکـاهش  يویـ رياست، صـداها اریهوشماریبنهیدر معا. آورده شده استمارستانیقبل به اورژانس ب

يگازهازیدر آنال. داردHR:122/min , PR:28/min , T:36.8 C , BP:110/88 mmHg. قابل سمع استیبه سختیبازدم

اسـت بـه   حیصـح ریتمام اقدامات ز. PCO2:42 mmHg , HCO3:24mmol/L , PH:7.41 , SpO2:91%یانیخون شر

)99اسفند یپره انترن(جز؟

یاستنشاقستیآگونB2در صورت عدم پاسخ مناسب به یاستنشاقکینرژیکولیآنتزیتجو)الف
با غلظت باال با ماسکژنیاکسزیتجو)ب
کوتاه اثریاستنشاقستیآگونB2زیتجو)ج
یتنفسسترسیآرامبخش جهت کاهش دزیتجو)د

:توجه شودریبه نکات زدیبادیدرمان آسم شديبرا
درصد90از شیبه بیانیشرژنیاشباع اکسدنیرسيبا ماسک برامیمستقژنیکسا)1
زریبا نبوالیاستنشاقB2هاي ستیآگونيدوز باال)2
یتنفسیینارسامارانیدر بيدیورB2ستیآگون)3
B2هاي ستیدر صورت عدم پاسخ به آگونیاستنشاقکینرژیکولیآنت)4
یدر صورت مقاومت به درمان استنشاقنیلیتئوفیخوراکزیتجواینیلینوفیآهسته آمونیآنفوز)5
..درندیتنفسییشده و نارساPaCO2شیکه دچار افزایمارانیدر بکیالکتیپروفگذاري لوله)6
التورهایمانند هالوتان در صورت عدم پاسخ به برونکودها کنندههوشیاستفاده از ب)7
ونیتالسیو آرامبخش به علت اختالال در ونویسداتيعدم استفاده از داروها)8
.به کاهش دوز نداردازیروزه که ن10یال5دوره کیيبرایخوراکيدهایاسترووئزیتجو)9

�. صحیح استدگزینه 
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DVTآمبولی ریه و 

کدام دوره درمان ضدانعقادي . پاي راست شده استپس از تروما دچار ترومبوز ورید عمقی ساق، ساله سالمی25مرد -1

)95دستیاري (تر است؟  براي این بیمار مناسب

العمر مادام) دماه 12) جماه 9) بماه 3) الف
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