
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 ومـه و خـوش رز 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 basedکرده و به صورت 

.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 باشهمرهصرفا گرفتن نیارتبه 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
.برسونههدفت 
یبهمون برسونيدارينظریسخنیحرفشیمیحال 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؛

پناه حقدر
موسسه طباهنگیرمد، ياحمد رضویدس

1/2/1400

: یدبگذاریانخود را با ما در میشنهاداتنظرات و پ

tebahang WWW.tebahang.ir

@tebahang tebahang@gmail.com
           info@tebahang.ir

پروگنوزینیکانال پرسش و پاسخ بال
شما پاسـخ  یبه سواالت علمیبرتر آموزش پزشکیدبه همراه اساتیراخيکارورزیشو پیاريآزمون دستيهاینبرتر(
)دهندیم

@prognosisquestion_baalin



فهرست مطالب

11.............................................................................................................................................................................................تیآنسفالوتیمننژ
30.............................................................................................................................................................................هاومیکوباکتریماریساوسل

46..............................................................................................................................................................................................................دزیامبحث
54...............................................................................................................................................................................................یعفونتیاندوکارد
68...........................................................................................................................................................نرمبافتوهعضلپوست،يهاعفونت

78............................................................................................................................................................................................یمقاربتيهايماریب
86...... ................................................................................................................................الیباکترییغذاتیمسمومویعفونحاداسهال

93.....................................................................................................................................................................................................................بروسلوز
100.....................................................................................................................................................................................زوستر-سالیوارعفونت
106..................................................................................................................................................................................................................آنفوالنزا

112.....................................................................................................................................................................................................................ایرماال
119.......................... ................................................................................................................................................................................................کزاز

126......................................................................................................................................................................................ومیدیکلسترباعفونت
132.......................................................................................................................................................................................یاسترپتوکوکعفونت
136.............................................................................................................................................................................................يادراريهاعفونت

140...............................................................................................................................................................................................................سالمونلوز
143.......................................................................................................................................................................................................................يهار
147......................................................................................................................................................................................................................هاکرم

150.............................................................................................................................................................................................................روزیلپتوس
154............................................................................................................................................................................................هابرویوریساووبا

158.............................................................................................................................................................................................یقارچيهاعفونت
162...................................................................................................................................................................................................................گلوزیش

166................................................................................................................................................................................................................سمیبوتول
168..............................................................................................................................................................................دارتببدحالماریبوتب

173.............................................................................................................................................................................................هیرآبسهوینومون
175..........................................................................................................................................:الیباکتريهاعفونتیالکسیپروفودرمان

177....................................................................................................................................................................................................................ازیبیآم
179....................................................................................................................................................................................................توکسوپالسموز

182..............................................................................................................................................................................یلوکوکیاستافيهاعفونت



184..........................................................................................................................................................................یروسیویتنفسيهاعفونت
186................................................................................................................................................................................................ونیاوروسرخک

188...................................................................................................................................................................................................................تیهپات
EBV)191..................................................................................................................................................................)ستینآزمونمنابعجز
192.............................................................................................................................................................................کیسپتشوكوسیسپس

194.....................................................................................................................................................)ایماالرجزبه( ییپروتوزوآيهاعفونت
195.....................................................................................................................................................................................................یعفونتیآرتر

196..................................................................................................................................................................................یمارستانیبيهاعفونت







عفونی

مننژیت و آنسفالیت
گویی و سـردرد از دو روز قبـل بـه بیمارسـتان     اي با شروع حاد هذیاناي بدون سابقه بیماري زمینهساله23بیمار خانم -1

جز تب و در معاینه بالینی به. اورژانس بیمارستان ارجاع شده استبا توجه به وجود تب به . روانپزشکی مراجعه کرده است

و قند 80با برتري لنفوسیت، پروتئین 60در آنالیز مایع نخاع تعداد لکوسیت . اختالل محتواي هوشیاري، نکته خاصی ندارد

)96مشهد شهریور (؟تر استها کدام تشخیص محتملبا توجه به مجموعه یافته. گزارش شده است) 90قند همزمان (68

مننژیت لیستریایی ) دآنسفالیت تبخالی ) جمننژیت پنوموکوکی ) بمننژیت سلی ) الف

با سردرد، تب، اختالل در هوشیاري، نقایص فوکـال  HSVانسفالیت . در محتواي هوشیاري همراهی نداردمننژیت عموما با اختالل 
.توهم و هذیان در انسفالیت دیده می شوند نه در مننژیت.دیس فاژي و همی پارزي همراهی دارد،عصبی

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10011001ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ج(گزینه 

در معاینـه  . مثبت با تب، سردرد، تهوع، استفراغ و اختالل هوشیاري از سه هفته قبـل مراجعـه کـرده اسـت    HIVبیماري -2

. داردCSF، پـروتئین و کـاهش قنـد در مـایع     WBCر پونکسیون مایع نخـاع مختصـري افـزایش    د. ردور گردن مثبت است

کدام تشـخیص  . است100بیمار کمتر از CD4. اسکن مغز نرمال استتیسی. مایع نخاع مثبت استindia inkآمیزي رنگ

)96آزاد شهریور (بیشتر مطرح است؟

عفونت با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ) بعفونت با کاندیدا ) الف
Coccidio Immitisعفونت با کوکسیدیوایمیتیس ) دعفونت با کریپتوکوکوس ) ج

indiaرنگ آمیزي .شودمیدیده) کریپتوکوکوس(کاهش قند، پلئوسیتوز و افزایش پروتئین آن در مننژیت قارچی CSFافزایش فشار 
ink لکوسیت در میلی لیتر با ارجحیت لنفوسیت وجود 100-50در مایع نخاع مننژیت قارچی .است، رنگ آمیزي اختصاصی این قارچ
.دارد

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ج(گزینه 
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دنبال تصادف ل بهماه قب6. علت تب، سردرد شدید، تهوع و استفراغ در اورژانس بستري شده استاي بهساله25خانم -3

از آن پس، سابقه خروج مایع . روز در بخش تروما بستري بوده اما جراحی نشده است3و بروز اختالل در سطح هوشیاري، 

بـراي وي پونکسـیون مـایع    . کنـد میطور متناوب و بدون همراهی با عالئم سرماخوردگی و آلرژي ذکر شفاف از بینی را به

)96مشترك شهریور (تواند عامل عالیم وي باشد؟کدام ارگانیسم، می. شودمیخارج نخاع انجام شده که مایع کدر 

استرپتوکوکوس پنومونیه ) باستافیلوکوکوس اورئوس ) الف
لیستریا منوسیتوژن ) دسودومونا آئروژینوزا ) ج

ترین ریسـک  شایع. خود اختصاص میدهدها را به کل مننژیت% 50ترین علت مننژیت در بزرگساالن است که حدود نوموکوك شایع
هاي ابتال به مننژیت نوموکوکی شامل سایر ریسک فاکتور. فاکتور براي ابتال به مننژیت نوموکوکی، نومونی ناشی از نوموکوك است

:موارد زیر است
سینوزیت نوموکوکی حاد یا مزمن·
اوتیت مدیا·
الکل·
دیابت·
اسپلنکتومی·
میهایپوگاماگلوبولین·
نقص کمپلمان·
CSFرینوره ·
تروما به سر با شکستگی قاعده جمجمه·

vvو انسفالیتو انسفالیت، مبحث مننژیت، مبحث مننژیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 998998ي ي ههصفحصفح

�. صحیح است) ب(گزینه 

. پنه، افت فشار خـون و راش جلـدي شـده اسـت    کاردي، تاکینوجوانی به دنبال تروما و طحال برداري، دچار تب، تاکی-4

شوند ولی بعد به صورت خونریزي ها بوده و با فشار دادن محو میها در ابتدا ماکولوپاپولی صورتی رنگ در تنه و اندامراش

ابتدا در نواحی قوزك پا، مچ دست، زیر بغل و ملتحمه بوده ولی بعد بـه انـدام   ها پتشی. انددهنده شده و پتشی ایجاد کرده

تر است؟ با توجه به تابلوي بالینی، عفونت با کدام یک از عوامل میکروبی زیر محتمل. یابندتحتانی و تنه گسترش می

) 96تهران اسفند (

Aاسترپتوکوك بتا همولیتیک ) بنیسریا مننژیتیدیس ) الف
استافیلوکوك اپیدرمیدیس ) دستریدیوم پرفرنجنس کل) ج

روز بعـد از  10تـا  1در افراد مسـتعد،  . فرم عفونت با مننگوکوك ناقلین بدون عالمت این باکتري در نازوفارنکس هستندترین شایع
توانـد میتظاهرات مننگوکوك مننژیت و سپتی سمی است ولی با این وجود ترین شایع. شودمیکسب باکتري از محیط عالئم آغاز 

. نیز شود... باعث نومونی، استئومیلیت، آرتریت پیوژنیک، پریکاردیت چرکی و 
پتشیهاي حتما مد نظر داشته باشیم اکثر راش. شوندمیاین بیماري چند ساعت بعد از آغاز به فرم پتشی و پورپورا تبدیل هاي راش·

. افتدمیو یا پورپورا دارند به دنبال عفونت وایرال اتفاق
. نیسـت هـا  مننژیت ناشی از این بیماري اگر همراه با پتشی و پورپورا نباشد، از طریق عالئم بالینی قابل افتـراق از سـایر بـاکتري   ·

. استاي هایش فشار درون جمجممننگوکوك که همراهی با سپتی سمی نداشته اند، افزهاي علت مرگ در مننژیتترین شایع
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و شـوك را بـه صـورت    باعـث شـوك در فـرد شـود    توانـد میافتد که میموارد عفونت با مننگوکوك سپتی سمی اتفاق% 20در ·
.کنیممی، پرفیوژن کاهش یافته محیطی و الیگوري تعریف پنهتاکی، کارديتاکی
Mدارکپسولهاي به یاد داشته باشیم که مننگوکوك یک باکتري کپسول دار است و در افرادي که طحال ندارند، عفونت با باکتري

. شایع است

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10181018ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) الف(گزینه 

اي با شکایت از سردرد شدید، تب و تهوع و استفراغ با سیر رو به بدتر شدن اي بدون سابقه بیماري زمینهساله19پسر -5

در معاینـه فیزیکـی هوشـیار و اورینتـه     . تاکنون سردردي با این شدت را تجربه کرده است. از روز قبل مراجعه کرده است

کـدام گزینـه بـا ترتیـب صـحیح      . کنیـد حتمال مننژیت را براي وي مطرح میا. است و عالئم فوکال عصبی و ادم پاپی ندارد

)96مشهد اسفند (اقدامات تشخیصی ـ درمانی مطابقت بیشتري دارد؟ 

بیوتیک ـ کشت خون ـ شروع آنتیLPاسکن ـ CT) بLPاسکن ـ CTبیوتیک ـ شروع آنتی) الف
LPاسکن ـ CTبیوتیک ـ روع آنتیکشت خون ـ ش) دLPبیوتیک ـ کشت خون ـ شروع آنتی) ج

:را با آرامش خاطر انجام دادLP از مغز،تصویربرداري، میتوان بدون ندارنددر بیمارانی که شرایط زیر را 
سابقه ضربه اخیر به سر·
سطح هوشیاري غیر طبیعی·
ادم پاپی·
نقایص فوکال نورولوژیک·
CNSتشنج، ضایعات بدخیم و تومورهاي ·

بـه دلیـل   LPاگـر  . ضـروري اسـت  LPقبـل از انجـام   تصـویربرداري در افرادي که یکی از موارد فوق را به همراه داشـته باشـند،   
ی بعد از دریافت نمونه کشت خون آغاز شود؛ به عبارت دیگر ترتیب بیوتیکآنتیبه تاخیر افتاد، در این صورت باید درمان تصویربرداري

:دشومیزیر براي بیمار اجزا 
کشت خون·
بیوتیکآنتیشروع ·
تصویربرداري·
LPانجام ·

و نیز در فصـول افـزایش   (ی شامل دگزامتازون، وانکومایسین، سفالوسپورین نسل سه یا چهار به همراه آسیکلوویر بیوتیکآنتیدرمان 
:گرددمینیز براي پوشش لیستریا به درمان افزوده سیلینآمپیباشد؛ در افراد زیر می)سیکلینداکسیشیوع کنه 

سال55ماه و باالي 3افراد زیر ·
باردارهاي خانم·
همراه با بدخیمی·
بیماري مزمن·
پیوند عضو·
سرکوب ایمنی·

هوازي بیبراي پوششهمچنین در بیمارانی که در همراهی با مننژیت یکی از سه بیماري اوتیت، سینوزیت و یا ماستوئیدیت را دارند،
.کنیممیمترونیدازول را نیز به درمان استفاده 

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ج(گزینه 
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در ارزیابی اولیه تـنفس  . اي با سردرد و تب و سفتی گردن و کاهش سطح هوشیاري مراجعه کرده استساله20سرباز -6

کننـده عالئـم   با احتمال مننژیت باکتریال کدام یک از عوارض زیر توجیـه . کاردي و افزایش فشار خون داردنامنظم، برادي

)96اصفهان اسفند (باشد؟ بیمار می

خونریزي داخل جمجمه ) بفشار داخل جمجمه افزایش ) الف
فتق مغزي ) دهاي مغزي آبسه) ج

18به بیش از CSFموارد فشار مننژیت باکتریال % 90در . تریاد تشخیصی اصلی براي مننژیت شامل تب، سردرد و سفتی نوکال است
اي هطور کلی میتوان گفت که افزایش فشار درون جمجمبه . آب استمترسانتی40بیش از CSFموارد فشار % 20آب و در مترسانتی

:میتوان به موارد زیر اشاره کرداي هاز عالئم افزایش فشار درون جمجم. باکتریال استهاي ناشی از مننژیت
کاهش سطح هشیاري·
ادم پاپی·
میدریاتیک غیر ري اکتیوهاي مردمک·
6فلج عصب ·
وضعیت دسربره·
)تنفس نامنظم+هایپرتانسیون+برادي کاردي(رفلکس کوشینگ ·

. فتق مغزي استاي، هعارضه افزایش فشار درون جمجمترین فاجعه آمیز: نکته
.پونکسیون لومبار ممنوع استICPدر صورت وجود هر یک از عالئم افزایش 

vv مبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 999999وو10001000صفحات صفحات ،

�. صحیح است) الف(گزینه 

مـایع مغـزي   . ساله به علت تب و لرز، سردرد و استفراغ مراجعه کرده، در معاینه ردور گردنی مشـهود اسـت  35بیمار -7

: صورت زیر استنخاعی به
WBC=1200 (PMN=85% , L=15%) , glucose=25
pr=150 , Limulus lysate=positive

)96زنجان اسفند (ترین عامل بیماري کدام است؟ محتمل

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ) باسترپتوکوك پنومونیه ) الف
نایسریا مننژیتیس ) داستاف اورئوس ) ج

. شودمیگرم منفی مثبت هاي ناشی از باکتريهاي فقط در موارد مننژیتLimulus Lysateبه یاد داشته باشیم که 

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10011001ييههصفحصفح ،

�. صحیح است) د(گزینه 

. یکی از پرسنل بخش داخلی تماس نزدیک با ترشحات اوروفارنژیال بیمار مبتال به مننژیـت مننگوکـوکی داشـته اسـت    -8

)96شیراز اسفند (کنید؟ جهت پروفیالکسی دارویی کدام گزینه را توصیه نمی

سیلین آموکسی) دسفتریاکسون ) جآزیترومایسین ) بریفامپین ) الف

باید تحت پروفیالکسی قرار بگیرند، منظور از تمـاس  اند هتمام بیمارانی که در تماس نزدیک با فرد مبتال به مننژیت مننگوکوکی بود
تراپی با ریفامین بیوتیکآنتیاین بیماران شامل دو روز کموپروفیالکسی در. نزدیک، هرگونه ارتباط با ترشحات اوروفارنژیال بیمار است
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داروهاي جایگزین . شودمیاستفاده از ریفامپین در دوران بارداري ممنوعیت دارد، به همین دلیل از داروهاي جایگزین استفاده . است
.براي کموپروفیالکسی شامل سفتریاکسیون و آزیترومایسین است

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایشهاریسون ویرایش10021002ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) الف(گزینه 

آلـود بـوده و   در معاینـه کمـی خـواب   . اي به علت تب و سردرد و استفراغ به اورژانس آورده شده استساله23دختر -9

بیـوتیکی زیـر بایـد    کدام رژیـم آنتـی  . هفته پیش به علت تصادف، سابقه ضربه به سر داشته است. سفتی گردن وجود دارد

)96اهواز اسفند (شروع شود؟ 

جنتامایسین + گلوکز اسیلین + سفوتاکسیم ) بجنتامایسین + سفتریاکسون + سیلین آمپی) الف
آسیکلوویر+ سفتریاکسون ) دوانکومایسین + سفوتاکسیم ) ج

ریسـک  . اسـتفاده کنـیم  ) سفتریاکسیون، سفوتاکسـیم و یـا سـفپیم   (سفالوسپورین + نوموکوکی باید از وانکومایسین هاي در مننژیت
:مننژیت نوموکوکی شامل موارد زیر استهاي کتورفا
نومونی نوموکوکی·
اوتیت مدیا·
سینوزیت حاد یا مزمن نوموکوکی·
دیابت·
الکل·
اسپلنکتومی·
کمپلماننقص·
ماگلوبولینمیهایپوگا·
رینوره مایع مغزي نخاعی·
ضربه به سر به همراه شکستگی قاعده جمجمه·

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018ویرایش ویرایش هاریسون هاریسون 998998ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ج(گزینه 

CTبراي نامبرده بعـد از  . انداي را با تب، سردرد، سفتی گردن و تغییر سطح هشیاري به اورژانس آوردهساله58زن -10

و پـروتئین mg/dl30، قنـد  PMN% 75گلبول سـفید بـا   2500حدود CSFدر آنالیز . گیردر انجام میامغز پونکسیون لومب

mg/dl195 تا رسیدن جواب کشت . شودمیگزارشCSF96تبریز اسفند (کنید؟ کدام رژیم ذیل را توصیه می (

سیلین آمپی+ سفوتاکسیم ) بسیلین آمپی+وانکومایسین + سفتریاکسون ) الف
وانکومایسین+ سفتریاکسون ) دوانکومایسین + سفپیم ) ج

:را با آرامش خاطر انجام دادLP از مغز،تصویربرداري، میتوان بدون ندارندیط زیر را در بیمارانی که شرا
سابقه ضربه اخیر به سر·
سطح هوشیاري غیر طبیعی·
ادم پاپی·
نقایص فوکال نورولوژیک·



عفونیپروگنوز  16

بـه دلیـل   LPاگـر  . ضـروري اسـت  LPقبـل از انجـام   تصـویربرداري در افرادي که یکی از موارد فوق را به همراه داشـته باشـند،   
ی بعد از دریافت نمونه کشت خون آغاز شود؛ به عبارت دیگر ترتیب بیوتیکآنتیافتاد، در این صورت باید درمان تأخیر بهتصویربرداري

:شودمیزیر براي بیمار اجزا 
کشت خون·
بیوتیکآنتیشروع ·
تصویربرداري·
LPانجام ·

و نیز در فصـول افـزایش   (ی شامل دگزامتازون، وانکومایسین، سفالوسپورین نسل سه یا چهار به همراه آسیکلوویر بیوتیکآنتیدرمان 
:گرددمینیز براي پوشش لیستریا به درمان افزوده سیلینآمپیباشد؛ در افراد زیر می)سیکلینداکسیشیوع کنه 

سال55ماه و باالي 3افراد زیر ·
باردارهاي خانم·
همراه با بدخیمی·
بیماري مزمن·
پیوند عضو·
سرکوب ایمنی·

هوازي بیهمچنین در بیمارانی که در همراهی با مننژیت یکی از سه بیماري اوتیت، سینوزیت و یا ماستوئیدیت را دارند، براي پوشش
.کنیممیمترونیدازول را نیز به درمان استفاده 

vvث مننژیت و انسفالیتث مننژیت و انسفالیت، مبح، مبح20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح

�. صحیح است) الف(گزینه 

آرتریت مفاصل کوچک محیطی همراه بـا ضـایعات   سال گذشته دچار تب، پلیساله براي سومین بار طی یک20خانم -11

ضـمن درمـان   . منفی رشد نموده استکشت خون بیمار دیپلوکوك گرم. جلدي پوسچولر در مجاور مفاصل مبتال شده است

)96میاندوره اردیبهشت (کنید؟ دام تشخیصی را توصیه میمجدد کدام اق

HIV-Ab) بهاي سرم سنجش سطح ایمونوگلوبولین) الف
C5-C9سنجش فعالیت ) دC1-C3سنجش فعالیت ) ج

.باشدمیDیا فاکتور C5-C9(،Properdin(بهترین سند ژنتیکی مرتبط با عفونت مننگو کوکال نقص در کمپلمان 

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 11161116ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) د(گزینه 

منفی دیـده  دیپلوکوك گرمCSFدر اسمیر . شودمیLPاي به علت تب، کاهش سطح هوشیاري و سردرد ساله12پسر -12

اي باشد، جهت پروفیالکسی داروئی اقدام مناسب کدام است؟ ساله3در صورتی که بیمار داراي خواهر . شودمی

)96میاندوره اردیبهشت (

. زنیمبه خواهر او یک دوز سفتریاکسون عضالنی می) ب. دهیمروز می4به خواهر او ریفامپین به مدت ) الف
. نیاز به پروفیالکسی دارویی وجود ندارد) د. دهیمبه تمام اعضاي خانواده ریفامپین می) ج
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ریفامپین مصرف ي هرژیم دو روزباید، هستندبراي پروفیالکسی نایسریا خواهر سه ساله و تمامی افرادي که در تماس نزدیک با بیمار 
.کنند

.شودمینحامله توصیههاي مصرف ریفامپین در خانوم

vvمبحث مننژیت و انسفالیتمبحث مننژیت و انسفالیت، ، 20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10021002ي ي ههصفحصفح

�. صحیح است) ج(گزینه 

بیمـار در حالـت اسـتیوپور    . آورنـد اي را با تب شدید، سردرد، استفراغ و سفتی گردن به اورژانس مـی ساله25جوان -13

شواهد CSFدر پونکسیون لومبر و آنالیز . در معاینه راش پوستی نداشته ولی ردور گردنی و تست کرنیگ مثبت است. است

کدام میکروارگانیسم زیر بیشترین شیوع را در این . شودبعد از دو روز مثبت میCSFبه نفع مننژیت باکتریال است و کشت 

)96میاندوره آبان (سن داراست؟ 

bهموفیلوس انفلوانزا تیپ ) داستافیلوکوك اورئوس ) جلیستریا منوسایتوژن ) باسترپتوکوك پنومونیه ) الف

مننژیـت ناشـی از   .باشـد ترین دالیل باکتریایی مننژیت در بزرگساالن و اطفال مینومونیه و نایسریا مننزیتیدیس شایعاسترپتوکوك 
.استرپتوکوك نومونیه شدید، جنرالیزه و با شروع تدریجی است

vvمبحث مننژیت، مبحث مننژیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10861086ي ي صفحهصفحه ،

�. صحیح است) الف(گزینه 

بیمار سابقه فشار خون باال و اسـپلنکتومی را  . اندروزه تب، لرز و سردرد را به اورژانس آوردهساله با شرح حال دو45مرد 

درجه، فتوفوبی، سـفتی گـردن و راش پورپوریـک در انـدام     40تب . در معاینه لتارژیک است. کندمیسال قبل ذکر 15از 

: در آزمایشات. تحتانی دوطرف دارد
CBC: WBC=25000/mL (PMIN=80%, Band=15%)
CSF: WBC=1000/mL (PMIN=98%, Glu=22 mg/dl, protein 350 mg/dl)
Gram stain = gra- positive cocci in pairs)

) 97دستیاري اسفند (ترین رژیم درمانی کدام است؟ بیوگرام، مناسبشدن نتایج آنتیعالوه بر تجویز دگزامتازون، تا آماده

اکسون و وانکومایسین سفتری) بGسیلین پنی) الف
سیلین آمپی+ وانکومایسین ) دسیلین سفتریاکسون و آمپی) ج

CNSموضعی هاي مورد استفاده در درمان تجربی مننژیت باکتریال و عفونتهاي بیوتیکآنتی

بیوتیکآنتیاندیکاسیون
سفوتاکسیم+ سیلینآمپیشیرخواران پره ترم کم تر از یک ماه

سفوتاکسیم یا سفتریاکسون+ سیلینآمپیتا سه ماههشیرخواران یک
ونکومایسین+ سفوتاکسیم یا سفتریاکسون یا سفپیم سال با ایمنی طبیعی55ماه و بزرگساالن کم تر از 3کودکان باالي 

هـاي  سوء مصرف الکل یا سایر بیماريسال یا55بزرگساالن باالي 
ناتوان کننده

+ سفوتاکسـیم یـا سفتریاکسـون یـا سـفپیم      + سیلینآمپی
ونکومایسین

مننژیت اکتسابی از بیمارستان، مننژیت بعد از تروما یا بعد از جراحـی  
مغز و اعصاب، نوتروپنیک و بیماران با نقص ایمنی سلولی

ونکومایسین+ سفتازیدیم یا مروپنم + سیلینآمپی

vvمننژیت و انسفالیتمننژیت و انسفالیت، مبحث ، مبحث 20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح

�. صحیح است) ب(گزینه 
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به دنبال تب، افت سطح هوشیاري و بروز راش جلدي کند میاي که در خوابگاه دانشجویی زندگی ساله19بیمار آقاي -14

با تشخیص منننژیت . پتشی و پورپورا به اورژانس مراجعه کرده است و به محض ورود تحت عملیات احیا قرار گرفته است

اي دارید؟ باشد چه توصیهي بیمار که باردار نیز میاحیا کنندهدر مورد رزیدنت عفونی. باشدکوکی تحت درمان میمننگو

) 97تهران و کرمان شهریور (

روز 2ساعت به مدت 8گرم هر میلی150کپسول کلیندامایسین ) الف
. اقدام به نیاز ندارد) ب
گرم میلی250تجویز تک دوز عضالنی سفتریاکسون ) ج
روز 2ساعت به مدت 12گرم هر میلی600تجویز ریفامپین ) د

توان از آزیترومایسین یا سفتریاکسون میبه جاي آنشودمینمصرف ریفامپین براي پیشگیري از مننگوکوك در زنان حامله توصیه
.براي پروفیالکسی استفاده کرد

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10021002ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ج(گزینه 

شـروع  . کنیداي را با شکایت از پرخاشگري، توهم و اختالل در شناخت اطرافیان در اورژانس ویزیت میساله32مرد -15

در . رفتـاري همـراه شـده اسـت    روز اخیر با عالئم شـناختی و 2-3روز قبل با سردرد و تب خفیف بوده که طی 5عالئم از 

Brain. غیرطبیعی دیگري نداردیافته9/37معاینه سیستمیک و عصبی به جز اختالل در محتواي هوشیاري و درجه حرارت 

MRI طرف، به صورت غیرقرینه در 2براي بیمار انجام شده که نواحی افزایش سیگنال در فرونتوتمپورالT2مشهود است .

)97مشهد شهریور (کدام تست تشخیصی، ثمربخشی بیشتري در اثبات اتیولوژي بیماري وي دارد؟ 

بر روي سرم IgG and IgM anti-varicella) ببر روي مایع نخاع HSV-1 PCR) الف
بر روي سرم IgG and IgM anti-HSV-2) دانتروویروس بر روي مایع نخاع PCR) ج

یک تست تشخیصی با حساسیت و HSV DNA PCRاستاندارد تشخیصی انسفالیت با هرپس سیمپلکس بیوپسی است، هرچند گلد 
.باشدمیویژگی باال براي انسفالیت هرپسی

.)این سوال مرتبط با مبحث انسفالیت است ولی پاسخ آن در بخش عفونت هرپسی در هاریسون ذکر شده است(

vv مبحث عفونت با هرپس سیمپلکسمبحث عفونت با هرپس سیمپلکس، ، 20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 13491349صفحه صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 

امروز صبح دچار کاهش سـطج هوشـیاري   . طور ناگهانی دچار تب و سردرد شده استاي از روز قبل بهساله20جوان -16

تـرین درمـان   مناسب. امکان انجام اقدامات تشخیصی وجود ندارد. گردیده و توسط همراهان به اورژانس آورده شده است

)97اصفهان شهریور (تجربی کدام است؟ 

سیلین آمپی+ وانکومایسین + سفریاکسون ) بسیلین آمپی+ وانکومایسین + آسیکلوویر ) الف
وانکومایسین + سفتریاکسون + آسیکلوویر ) دوانکومایسین + مروپنم ) ج

درصـورت  . شـوند میدرماننیسیوانکوما+ اکسونیسفترسال با 55ماه تا 3و مننژیت در افراد CNSباکتریال فوکال هاي عفونت
.گرددمیانسفالیت ویروسی آسیکلوویر به صورت امپریکال تجویزشک به 

vv مبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000و و 995995صفحات صفحات ،

�. صحیح است) د(گزینه 
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با توجه بـه  . علت تب و سردرد مراجعه کرده است، بهکندمیساله دیابتی که داروهاي خود را نامنظم مصرف 65مرد -17

آنـالیز  . معاینه بیمار تشخیص مننژیت حاد مطرح گردید و پس از اقدامات الزم آسپیراسیون مایع مغزي نخاعی انجـام شـد  

CSF :Glu:50mg/dl ،Pro:100mg/dl ،PMN:82% وWBC:1300 . تـا حاضـر شـدن    . گـزارش شـد  200قند خون همزمان

) 97اهواز شهریور (، کدام رژیم درمانی باید تجویز شود؟CSFجواب کشت

سفوتاکسیم + سیلین آمپی) بوانکومایسین + سفتریاکسون ) الف
سفتازیدیم + کلوکساسیلین + سیلین پنی) دوانکومایسین + سفتریاکسون + سیلین آمپی) ج

+ نیلیسـ یآمپـ سـال  55در صورت شک به مننژیت باکتریال در افراد باالي درمان تجربیکننده تا زمان مشخص شدن جرم آلوده
.باشدمینیسیوانکوما+ اکسونیسفتر

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ج(گزینه 

قبل از آماده شدن جواب . در معاینات عالیم تحریک مننژ دارد. کندمیساله دیابتی با تب و سردرد مراجعه 60آقاي -18

)97کرمانشاه شهریور (کنید؟ هاي تجربی زیر را انتخاب میکدام یک از درمانCSFآنالیز 

جنتامایسین + سیلین آمپی) بسفتازیدیم+ وانکومایسین ) الف
جنتامایسین + سفتریاکسون + وانکومایسین ) دسیلین آمپی+ سفتریاکسون + وانکومایسین ) ج

استفادهسیلینآمپی+ سفتریاکسون+ونکومایسینهاي بیوتیکآنتیسال به صورت امپریکال از 55براي درمان مننژیت در سن باالي 
.شودمی

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ج(گزینه 

راسیون لومببعد از پونک. اندآلودگی به اورژآنس آوردهسردرد شدید، تب، سفتی گردن و خواباي را با ساله60رد م-19

. شودمیگزارش mng/dl200و پروتئین 25mg/dl، قند PMN 80%گلبول سفید با ارجحیت 1000تعداد CNSدر آنالیز 

)97تبریز شهریور (ید؟کنکدام رژیم درمانی را براي نامبرده توصیه میCSFتا آماده شدن جواب کشت 

جنتامایسین + سفوتاکسیم ) بوانکومایسین + سفتریاکسون ) الف
سیلین آمپی+ وانکومایسین + سفتریاکسون ) دوانکومایسین + سفپیم ) ج

ی در صورت شک به بیوتیکآنتیدارند درمان امپریکال کننده ناتوانهاي سال و افرادي که بیماري50در بیماران الکلی و افراد باالي 
ونکومایسین باشد) + یا سفپیم(سفتریاکسون یا سفتریاکسون+ سیلینآمپیمننژیت باید 

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) د(گزینه 
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در معاینـه ردور گـردن   . اي با عالم سردرد و تب از روز قبل، به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده استساله20مرد -20

)97مازندران شهریور (اقدامات اولیه به تعریف اولویت کدام است؟ . بیمار سه روز قبل سابقه تروما به سر دارد. دارد

بیوتیکآنتیروع اسکن مغز ـ پونکسیون کمري ـ کشت خون ـ ش) الف
بیوتیک کشت خون ـ اسکن مغزي ـ پونکسیون کمري ـ شروع آنتی) ب
بیوتیک ـ اسکن مغزي ـ پونکسیون کمري کشت خون ـ شروع آنتی) ج
بیوتیک ـ اسکن مغزي ـ پونکسیون کمري شروع آنتی) د

آمپریکال براي بیمار بیوتیکآنتیدگزامتازون و در زمان شک به مننژیت بدون فوت وقت ابتدا باید کشت خون به انجام برسد سپس 
.رویممیLPو در نهایت MRIو CTدر مرحله بعد سراغ مطالعات نورولوژیک، . تجویز شود

:LPاندیکاسیون هاي تصویربرداري قبل 
نقص ایمنی-
سابقه تروماي سر اخیر-
کاهش سطح هوشیاري-
ادم پاپی و اختالالت فوکال عصبی-

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ج(گزینه 

21-Gold Standard 97آزاد شهریور (براي تشخیص مننژیت سلی کدام یک از موارد زیر است؟(

مایع نخاع PCR) بکشت مایع نخاع براي سل ) الف
همه موارد فوق ) داسمیر مایع نخاع از نظر اسید فاست باسیل سل ) ج

.و ایگرا نیز براي تشخیص بهره جستPCRتوان از می.گلد استاندارد تشخیص براي مننژیت سلی استCSFکشت 

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10111011ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) الف(گزینه 

اي با شکایت از سردرد شدید، درد گردن و تهوع و استفراغ با سـیر بـدتر   اي بدون سابقه بیماري زمینهساله16دختر -22

با تشخیص احتمالی مننژیت براي . در معاینه سختی گردن در فلکشن پاسیو دارد. روز پیش مراجعه کرده است3شونده از 

بـا برتـري لنفوسـیت،    mm3/340که نتیجه آنالیز مایع نخاع عبارت است از پلئوسیتوز شودمیوي پونکسیون لومبر انجام 

تـر  ها کدام پاتوژن را به عنوان عامـل بیمـاري در وي محتمـل   با توجه به مجموعه یافته. 70mg/dlو قند 90mg/dlپروتئین 

)97مشهد اسفند (دانید؟ می

سیتومگالوویروس ) دلیستریامونوسینوژن ) جانتروویروس ) باسترپتوکوك پنومونیه ) الف

توجه داشته باشید کـه سـیتومگالوویروس   . برتري لنفوسیت، پروتئین کمی افزایش یافته و قند نرمال نمایانگر مننژیت ویروسی است
.عامل انسفالیت ویروسی است نه مننژیت ویروسی

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10011001ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ب(نه گزی
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آلـوده  در معاینـه خـواب  . آلودگی، سردرد و تشنج به اورژانس آورده شده اسـت ساله با شکایت تب، خواب25آقاي -23

ادم پاپی قابل ارزیابی نیسـت و سـایر معاینـات نورولوژیـک     . باشدولی کرنینگ و برودزینسکی منفی می. است و تب دارد

)97شیراز اسفند (ترتیب اولویت کدام است؟ ی و درمانی بهاقدامات مناسب تشخیص. نرمال است

MRIاسکن یا CTبیوتیک تجربی و سپس انجام گرفتن نمونه کشت خون و شروع درمان آنتی) الف
MRIاسکن یا CTو سپس انجام LPبیوتیک تجربی و انجام شروع آنتی) ب
بیوتیک تجربی و سپس شروع آنتیMRIاسکن یا CTو انجام LPانجام ) ج
بیوتیک تجربی و کشت خون و سپس شروع آنتیLPانجام ) د

یا MRIنیاز به انجام . ی و تجویز دگزامتازون باید به سرعت صورت پذیردبیوتیکآنتیدر زمان شک به مننژیت کشت خون و درمان 
CT نسبت بهLPارجح است.

vvمبحث مننژیت و انسفالیتمبحث مننژیت و انسفالیت، ، 20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح

�. صحیح است) الف(گزینه 

در بررسی آزمایش . آقاي جوانی با تب و سردرد و تشنج و اختالل سطح هوشیاري از دیروز به اورژانس مراجعه کرده-24

CSF عدد و 100تعداد گلبول سفیدpro=90 وRBC=100در . شمارش شده استMRI بیمار درگیري لوب تمپورال مشهود

)97اهواز اسفند (ترین عامل بروز بیماري است؟ کدام یک محتمل. است

هموفیلوس آنفوالنزا ) دمننگوکوك ) جپنوموکوك ) بHSV) الف

رپس سـیمپلکس  در ناحیه اوربیتوفرونتال و قدام و داخل لوب تمپورال به نفع عفونت با ویروس هـ high signalدیده شدن ضایعات 
)HSV(باشدمی.

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10011001ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) الف(گزینه 

قـرار  LPگـراد تحـت   ي سـانتی درجـه 38روزه و چندین نوبت استفراغ به همراه تـب  20اي با سردرد ساله65بیمار -25

گزارش 310mg/dlو پروتئین 20mg/dlحدود CSF، قند )لنفوسیت% WBC=160)80صورت بهCSFنتیجه آنالیز . گیردمی

تـر  هاي زیر در نـزد ایـن بیمـار محتمـل    کدام یک از تشخیص. و فعالً اطالعات دیگري از بیمار در دسترس نداریدشودمی

)97تبریز اسفند (است؟ 

مننژیت سلی ) دز مننژیت کارسینوماتو) جمننژیت ویروسی ) بمننژیت حاد باکتریال ) الف

مننژیت قارچی، سلی، لیستریایی یـا غیـر عفـونی   ي ه؛ پلئوسایتوز لنفوسیتی به همراه گلوکوز پایین مطرح کنند!به عنوان یک قانون
.باشدمی

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10031003ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) د(گزینه 
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در . در معاینـه عالیـم تحریـک مننـژ دارد    . اي با تب و سردرد و تهوع و استفراغ مراجعـه کـرده اسـت   ساله22آقتی -26

اش کدام جهت پروفیالکسی همسر حامله. آمیزي گرم دیپلوکوك گرم منفی گزارش شدبررسی مایع مغزي نخاعی در رنگ

)97مازندران اسفند (کنید؟ یک از موارد زیر را توصیه می

سیپروفلوکساسین ) دسفتریاکسون ) جسفیکسیم ) بریفامپین ) الف

است یفامپینبا ریالکسیپروف. دارندیالکسیبه کموپروفیازدر تماس هستند نیمننگوکوکیتمننژیمارکه با ترشحات دهان بيافراد
.استیاکسونسفتريارجح در بارداريممنوع است و دارويدر بارداریول

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10011001ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ج(گزینه 

روز پیش ویزیت 2آموز و ساکن مشهد را با شکایت از سردرد، تهوع و استفراغ و فتوفوبی از اي دانشساله17دختر -27

ار و ارینته است، عالئم حیـاتی  در معاینه هوشی. کندمیاي است و مصرف داروي خاصی را ذکر نفاقد بیماري زمینه. کنیدمی

گیرد که نتیجه آن عبارت اسـت از  قرار می) LP(تحت پونکسیون لومبر . پایدار است و عالئم فوکال عصبی و ادم پاپی ندارد

کدام اتیولوژي را در بروز ) 95: قند خون همزمان(67و قند 85، پروتئین %)90(با برتري لنفوسیت 270تعداد لکوسیت 

)97میاندوره اردیبهشت (دانید؟ تر میینی فوق محتملتابلوي بال

قارچ ) بمایکوباکتریوم توبرکلوزیس ) الف
1هرپس سیمپلکس تیپ ) دانتروویروس ) ج

در انواع مننژیتCSFتغییرات 
۱ۺCSFWBCGLC۵فشار نوع مننژیت

۱ۺ۵
پروتئین

mmH2O10-10000 180˂باکتریال
PMNغالبیت 

˃40 mg/dl˃0.4˂ 45 mg/dl

350-100وایرال mmH2O25-500
غالبیت لنفوسیت

20طبیعیطبیعی -80 mg/dl

mmH2O100-500 180˂قارچی
غالبیت لنفوسیت

20 -40 mg/dl100 -500 mg/dl

مایگوباکتریوم
˂180 mmH2O100-500

غالبیت لنفوسیت
20 -40 mg/dl100 -500 mg/dl

هـاي  اکوویروس، انتروویـروس ها، کوکساکی ویروس(انتروویروس ها: مننژیت وایرال عبارتند ازي هایجادکنندهاي ویروسترین شایع
HIVمنتقله از چهارپایان، هاي ، ویروسEBV، 2، واریسال زوستر، هرپس سیمپلکس تیپ )71-68انسانی 

vv مبحث مننژیت و انسفالیتمبحث مننژیت و انسفالیت، ، 20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10031003و و 10001000صفحات صفحات

�. صحیح است) ج(گزینه 
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در آنـالیز مـایع مغـزي نخـاعی تعـداد      . گیردقرار میLPبیمار زن جوانی است که با تشخیص مننژیت بستري و تحت -28

گـرم  میلـی 110گرم با قنـد خـون همزمـان    میلی70گرم و قند میلی70درصد لنفوسیت، پروتئین 90با WBCعدد 200

)97میاندوره آذر (ارگانیسم احتمالی کدام است؟ . شودمیگزارش 

مننگوکوك ) بهرپس سیمپلکس ) الف
مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ) دپنوموکوك ) ج

در انواع مننژیتCSFتغییرات 
۱ۺCSFWBCGLC۵فشار نوع مننژیت

۱ۺ۵
پروتئین

mmH2O10-10000 180˂باکتریال
PMNغالبیت 

˃40 mg/dl˃0.4˂ 45 mg/dl

350-100وایرال mmH2O25-500
غالبیت لنفوسیت

20طبیعیطبیعی -80 mg/dl

mmH2O100-500 180˂قارچی
غالبیت لنفوسیت

20 -40 mg/dl100 -500 mg/dl

mmH2O100-500 180˂مایگوباکتریوم
غالبیت لنفوسیت

20 -40 mg/dl100 -500 mg/dl

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) الف(گزینه 

ساعت قبـل شـروع شـده بـه اورژانـس      24آي را با شکایت تب و لرز، تهوع و استفراغ و سردرد که از ساله20بیمار -29

در آنـالیز مـایع مغـزي    . ولوژیـک وي نرمـال اسـت   باشد، ردور گردنی دارد و معاینات نوردر معاینه هوشیار می. اندآورده

WBC=300(PMN:95% , LYMPH:5%), Protein=95, Glucose=30(serum Glucose: 90):انجـام شـد   ) CSF(نخـاعی  

وي، تـا آمـاده شـدن نتیجـه کشـت، درمـان       CSFدر صورت مشاهده دیپلوکوك گرم مثبت در اسـمیر  . گزارش شده است

)98تهران شهریور (امپریکال مناسب کدام است؟  

سفتریاکسون ) بسیلین پنی) الف
دگزامتازون + سفوتاکسیم ) دوانکومایسین + سفتریاکسون ) ج

سال تا آماده شدن جواب کشت، درمان تجربی وانکومایسین بـه  55ماه و کمتر از 3در افراد با سطح ایمنی طبیعی در سن باالتر از 
:شودمیهمراه یکی از سه داروي زیر توصیه 

سفتریاکسون·
سفوتاکسیم·
سفپیم·

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ج(گزینه 
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شروع بیمـاري  . شده استساله با سابقه کانسر تخمدان به علت تب و سردرد و استفراغ، به درمانگاه آورده45خانم -30

کدام . در معاینه سفتی گردن دارد. دهدآلوده است و به سؤاالت به درستی پاسخ نمیاز شب گذشته بوده است بیمار خواب

)98اصفهان شهریور (؟شودمیاقدام توصیه 

در عرض یک ساعت بیوتیکآنتیو شروع LPانجام ) الف
اسکن مغز تیو سپس اعزام جهت سیبیوتیکآنتیشروع ) ب
بیوتیکآنتیبعد شروع LPاسکن مغز و سپس تیاعزام جهت سی) ج
اسکن تیانجام کشت خون و اعزام جهت سی) د

:را با آرامش خاطر انجام دادLP از مغز،تصویربرداري، میتوان بدون ندارنددر بیمارانی که شرایط زیر را 
سابقه ضربه اخیر به سر·
سطح هوشیاري غیر طبیعی·
ادم پاپی·
نقایص فوکال نورولوژیک·

بـه دلیـل   LPاگـر  . ضـروري اسـت  LPقبـل از انجـام   تصـویربرداري در افرادي که یکی از موارد فوق را به همراه داشـته باشـند،   
ی بعد از دریافت نمونه کشت خون آغاز شود؛ به عبارت دیگر ترتیب بیوتیکآنتیافتاد، در این صورت باید درمان تأخیر بهتصویربرداري

:شودمیزیر براي بیمار اجزا 
کشت خون·
بیوتیکآنتیشروع ·
تصویربرداري·
LPانجام ·

.مطرح می شدبهتر بود در گزینه ب این سوال ابتدا کشت خون 
.سریع باید آنتی بیوتیک شروع کنیمگزینه د غلط است زیرا بعد کشت 

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ب(گزینه 

باشـد جهـت شـروع    هاي مکرر در اورژانس با تشخیص مننژیت حاد تحت نظر میساله، با سابقه سینوزیت33خانمی -31

)98زنجان شهریور (باشد؟ به نظر شما بهترین رژیم پیشنهادي براي وي کدام گزینه میشودمیدرمان تجربی از شمال سؤال 

ونکومایسین + رونیدازول مت+ سفتریاکسون ) بونکومایسین + سفتازیدیم ) الف
سفوتاکسیم + سیلین آمپی) دونکومایسین + سیلین آمپی+ سفتازیدیم ) ج

:را با آرامش خاطر انجام دادLP از مغز،تصویربرداري، میتوان بدون ندارنددر بیمارانی که شرایط زیر را 
سابقه ضربه اخیر به سر·
سطح هوشیاري غیر طبیعی·
ادم پاپی·
نقایص فوکال نورولوژیک·

بـه دلیـل   LPاگـر  . ضـروري اسـت  LPقبـل از انجـام   تصـویربرداري در افرادي که یکی از موارد فوق را به همراه داشـته باشـند،   
ی بعد از دریافت نمونه کشت خون آغاز شود؛ به عبارت دیگر ترتیب بیوتیکآنتیافتاد، در این صورت باید درمان تأخیر بهتصویربرداري

:شودمیر براي بیمار اجزازی
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کشت خون·
بیوتیکآنتیشروع ·
تصویربرداري·
LPانجام ·

و نیز در فصـول افـزایش   (ی شامل دگزامتازون، وانکومایسین، سفالوسپورین نسل سه یا چهار به همراه آسیکلوویر بیوتیکآنتیدرمان 
:گرددمینیز براي پوشش لیستریا به درمان افزوده سیلینآمپیباشد؛ در افراد زیر می)سیکلینداکسیشیوع کنه 

سال55ماه و باالي 3افراد زیر ·
باردارهاي خانم·
همراه با بدخیمی·
بیماري مزمن·
پیوند عضو·
سرکوب ایمنی·

هوازي بیبراي پوششهمچنین در بیمارانی که در همراهی با مننژیت یکی از سه بیماري اوتیت، سینوزیت و یا ماستوئیدیت را دارند،
.کنیممیمترونیدازول را نیز به درمان استفاده 

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ب(گزینه 

بیمـار کـامًال   . بیماري مرد جوانی است که با تب، سردرد شدید، تهوع و استفراغ از دو روز قبل مراجعـه نمـوده اسـت   -32

بوده و فاقد اختالل نورولوژیک موضعی و ادم پاپی است که اقدام تشخیص درمانی جهت وي مناسب است؟ هوشیار 
)98شیراز شهریور (

بیوتیک کشت خون و شروع آنتیLPاسکن مغز، تیانجام سی) الف
LPاسکن مغز و تیبیوتیک، انجام سیانجام کشت خون، شروع آنتی) ب
LPاسکن مغز و انجام تی، کشت خون، انجام سیبیوتیکآنتیشروع ) ج
LPبیوتیک ـ انجام کشت خون، شروع آنتی) د

:را با آرامش خاطر انجام دادLP از مغز،تصویربرداري، میتوان بدون ندارنددر بیمارانی که شرایط زیر را 
سابقه ضربه اخیر به سر·
سطح هوشیاري غیر طبیعی·
ادم پاپی·
نقایص فوکال نورولوژیک·

بـه دلیـل   LPاگـر  . ضـروري اسـت  LPقبـل از انجـام   تصـویربرداري در افرادي که یکی از موارد فوق را به همراه داشـته باشـند،   
ی بعد از دریافت نمونه کشت خون آغاز شود؛ به عبارت دیگر ترتیب بیوتیکآنتیافتاد، در این صورت باید درمان تأخیر بهتصویربرداري

:شودمیزیر براي بیمار اجزا 
کشت خون·
بیوتیکآنتیشروع ·
تصویربرداري·
LPانجام ·

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) د(گزینه 
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بیمار روزانه مشروبات الکلی مصرف . شودمیع و استفراغ و سفتی گردن بستري اي با تب، سردرد، تهوساله45خانم -33

ترین ارگانیسم مسبب این وضعیت در بیمار شایع. و به علت ضربه به سر دچار شکستگی قاعده جمجمه شده استنمایدمی

)98کرمانشاه شهریور (کدام است؟  

هاي گرم منفی باسیل) دلیستریا ) جمننگوکوك ) بپنوموکوك ) الف

ریسک ترین شایع. دهدمیرا به خود اختصاص ها کل مننژیت% 50علت مننژیت در بزرگساالن است که حدود ترین نوموکوك شایع
ابتال به مننژیت نوموکوکی شامل هاي سایر ریسک فاکتور. فاکتور براي ابتال به مننژیت نوموکوکی، نومونی ناشی از نوموکوك است

:د زیر استموار
سینوزیت نوموکوکی حاد یا مزمن·
اوتیت مدیا·
الکل·
دیابت·
اسپلنکتومی·
هایپوگاماگلوبولینمی·
نقص کمپلمان·
CSFرینوره ·
تروما به سر با شکستگی قاعده جمجمه·

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 998998ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) الف(گزینه 

در صورت ابتال . شودمیسربازي که ساکن آسایشگاه پادگان است، با تشخیص مننژیت باکتریال در بیمارستان بستري -34

بیوتیکی قرار گیرند؟ هاي زیر، ضروري است سایر سربازان آن آسایشگاه تحت پروفیالکسی آنتیبه کدام یک از مننژیت
)98تبریز شهریور (

مننژیت مننگوکوکی ) دمننژیت سلی ) جت پنوموکوکی مننژی) بمننژیت بروسالیی) الف

درمـان  . تمام افرادي که در تماس نزدیک با فرد مبتال به مننژیت مننگوکوکی باید کموپروفیالکسی با ریفـامپین را دریافـت بکننـد   
به ازاي هر کیلـوگرم از  گرممیلی10در بزرگساالن و گرممیلی600پروفیالکسی با ریفامپین به مدت دو روز و دو بار در روز با دوز 

درمان جایگزین پروفیالکسی به جاي ریفامپین شامل موارد . شودمیباردار استفاده نهاي ریفامپین در خانم. وزن بدن در کودکان است
:زیر است

یگرممیلی500تک دوز آزیترومایسین ·
یگرممیلی250تک دوز عضالنی سفتریاکسیون ·

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10021002ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) د(گزینه 

در . شودمیبه اورژانس آورده ) GCS=8(اي به علت تب، سردرد، سفتی گردن و کاهش سطح هوشیاري ساله50مرد -35

)98مازندران شهریور (ترتیب کدام است؟ اقدامات صحیح به. معاینه ته چشم ادم پاپی دوطرفه مشهود است

تی اسکن مغز کشت خون، شروع درمان، سی) بکشت خون، پونکسیون لومبار، شروع درمان ) الف
اسکن مغز، درمان تیپونکسیون لومبار، سی) دکشت خون، پونکسیون لومبار، مشاوره نورولوژي ) ج
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:را با آرامش خاطر انجام دادLP مغز،از تصویربرداري، میتوان بدون ندارنددر بیمارانی که شرایط زیر را 
سابقه ضربه اخیر به سر·
سطح هوشیاري غیر طبیعی·
ادم پاپی·
نقایص فوکال نورولوژیک·

بـه دلیـل   LPاگـر  . ضـروري اسـت  LPقبـل از انجـام   تصـویربرداري در افرادي که یکی از موارد فوق را به همراه داشـته باشـند،   
ی بعد از دریافت نمونه کشت خون آغاز شود؛ به عبارت دیگر ترتیب بیوتیکآنتیافتاد، در این صورت باید درمان تأخیر بهتصویربرداري

:شودمیزیر براي بیمار اجزا 
کشت خون·
بیوتیکآنتیشروع ·
تصویربرداري·
LPانجام ·

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. تصحیح اس) ب(گزینه 

در معاینـه  . شـود مـی روز بعد از تصادف و احتمـال ضـربه بـه سـر دچـار سـردرد، اسـتفراغ و تـب         3ساله 25جوانی -36

با احتمال مننژیت باکتریال حـاد کـدام یـک از اقـدامات زیـر بایـد       . دارد، ردور گردن مثبت است39آلود است، تب خواب

)98آزاد شهریور (اورژانس براي بیمار انجام شود؟ 

. بیوتیک براي بیمار شروع شوداسکن مغز گرفته شود و بعد از ازمینان از نبودن ضایعه فوکال مغزي درمان آنتیCTطور اورژانس به) الف
. انجام شودLPاسکن مغز و CTبعد . بیوتیک اورژانس شروع شودبعد از گرفتن کشت خون و آزمایشات اولیه، درمان آنتی) ب
. بیوتیک شروع شودبراي بیمار آنتیLPبعد از انجام . ات اولیه گرفته شودکشت خون و آزمایش) ج
. بیوتیک شروع شودقبل از هر اقدامی چون مننژیت حاد باکتریال دارد براي بیمار دوز اولیه آنتی) د

:انجام دادرا با آرامش خاطر LP از مغز،تصویربرداري، میتوان بدون ندارنددر بیمارانی که شرایط زیر را 
سابقه ضربه اخیر به سر·
سطح هوشیاري غیر طبیعی·
ادم پاپی·
نقایص فوکال نورولوژیک·

بـه دلیـل   LPاگـر  . ضـروري اسـت  LPقبـل از انجـام   تصـویربرداري در افرادي که یکی از موارد فوق را به همراه داشـته باشـند،   
ی بعد از دریافت نمونه کشت خون آغاز شود؛ به عبارت دیگر ترتیب بیوتیکتیآنافتاد، در این صورت باید درمان تأخیر بهتصویربرداري

:شودمیزیر براي بیمار اجزا 
کشت خون·
بیوتیکآنتیشروع ·
تصویربرداري·
LPانجام ·

کشت خون، آنتی بیوتیک، پانکسیون لومبار: نیاز به تصویربرداري نداشت مراحل زیر انجام می شودLPاگر بیمار قبل از 
.تر استیحب صحینهگز

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) د(گزینه 
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وي ماه گذشته با تشـخیص سـینوزیت   . شودمیساله با سردرد، تب و کاهش هوشیاري به اورژانس ارجاع 55بیماري -37

کدام یک از موارد زیر اندیکاسیونی . و ادم پاپی مشهود استT=38°Cدر معاینه . بیوتیک قرار گرفته استتحت درمان آنتی

)98میاندوره آذر (باشد؟ بیمار نمی) CSFاخذ نمونه (LPقبل از CT Brainبراي انجام 

ادم پاپی ) دسن باال ) جسابقه سینوزیت ) بکاهش هوشیاري ) الف

:رویکرد به مننژیت
ـ کشت خون1
تجربی و دگزامتازونبیوتیکآنتیـ شروع 2
CT-Scanیا MRIـ 3
LPـ 4

از تروماي اخیر اي هدر افرادي که سطح ایمنی طبیعی است، شواهدي از نقایص فوکال نورولوژیک و ادم پاپی ندارند و هم چنین سابق
.باشدنمیimagingندارند، نیازي به انجام به سر

vvمبحث مننژیت و انسفالیت، مبحث مننژیت و انسفالیت20182018هاریسون ویرایش هاریسون ویرایش 10001000ي ي ههصفحصفح ،

�. صحیح است) ب و ج(گزینه 

بـراي  . باشـد حین انجام انتوباسیون بیمار مبتال به مننگوکوکسمی ترشحات تنفسی بیمار به چشم دستیار بیهوشـی مـی  -38

)99دستیاري مرداد (کوکی کدام مورد صحیح است؟ پیشگیري ابتال به عفونت منگو

اموکسی سیلین خوراکی تک دوز ) بریفامپین خوراکی براي دو روز ) الف
روز 4سیپروفلوکساسین براي ) دروز 3سفتریاکسون عضالنی براي ) ج

اند ریفامپین خـوراکی  هاي مننگوکوکی باید خود بیمار و تمامی کسانی که با وي تماس نزدیک داشتهجهت کموپروفیالکسی عفونت
. روز استفاده کنند2براي 

ن گرم یـا سفتریاکسـو  میلی500شود و در این افراد باید از آزیترومایسین ریفامپین جهت کموپروفیالکسی در زنان باردار توصیه نمی
.باردار استيدر خانم هایانتخابيدارویاکسونسفتر. گرم عضالنی استفاده کردمیلی250

�.صحیح است)الف(گزینه 

ی گـردن بـه   تماه قبل تحت پیوند کلیه قرار گرفتـه اسـت، بـا تـب، سـردرد، اسـتفراغ و سـف       3اي که ساله18نوجوان -39

در پونکسیون لومبر مـایع چرکـی بـوده و تمـامی     . ده و سفتی گردن دارددر معاینه بیمار لتارژیک بو. اندبیمارستان آورده

براي این بیمار ) تجربی ( بیوتیکی امپریک هاي آنتیکدامیک از رژیم. باشدن به نفع مننژیت باکتریال میآنالیزي آشواهد 

)99شهریور (ارجح است؟ 

وانکومایسین+ سفتریاکسون ) بسفوتاکسیم+ سیلین آمپی) الف
سیلینآمپی+ وانکومایسین + مروپنم ) دوانکومایسین+ مروپنم ) ج

:الیباکترتیدرمان مننژ
میسفوتاکس+ نیلیسیآمپ: ماهکیسن کمتر از ) الف
اکسونیسفتر/ میسفوتاکس+ نیلیسیآمپ: ماه1-3سن ) ب
میسفپایاکسونیسفترم،یسفوتاکس+ نیسیونکوما: سال55ماه تا 3) ج
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نیلیسیآمپ+ اکسونیسفتر+ نیسیونکوما: سال55از شتریسن ب) د
میسفپ/ میسفوتاکس/اکسونیسفتر+ نیسیونکوما+ نیلیسیآمپ: يدر باردرا) ه

.شودیاضافه مایستریپوشش ليبرانیلیسیآمپیمنینقص اایسال، باردار 55يباالایماه 3ریزمارانیدر ب: نکته
ـ بـه و مارسـتان یدر بیاکتسابتیکننده مننژجادیعوامل انیترعیشا ـ مننژژهی و لوکوكیاسـتاف ،يپـس از اقـدامات نوروسـرجر   تی

پوشش سودوموناس از يو برانیسیونکومالوکوك،یموارد جهت پوشش استافنیدر ا. مانند سودموناس استیگرم منفيهاسمیارگان
مروپنمایمیسفپم،یدیسفتاز: شودیروبرو استفاده مياز داروهایکی

vvمننژیتمننژیت

�.صحیح است)د(گزینه 

هاي مکرر را بیمار استفراغ. روز قبل، به شما مراجعه کرده است5ساله به دلیل تب و سردرد از حدود 45بیمار خانم -40

ح دار است، کاهش سطدر معاینه تب. وي دو هفته قبل به دلیل تروما به سر، کرانیوتومی شده است. کنداز روز قبل ذکر می

با احتمال مننژیت حاد باکتریال جهت بیمار پونکسیون مـایع نخـاع انجـام    . باشدهوشیاري ندارد و در معاینه ردور مثبت می

: شود که آنالیز آن به شرح زیر استمی
WBC: 3500 (PMN: 95%)
GLU: 20 mg/dl (BS: 135)
Pr: 40 mg/dl

)99میاندوره دي (، درمان تجربی مناسب جهت بیمار کدام است؟ )CSF(تا آماده شدن نتیجه کشت مایع نخاعی 

وانکومایسین + سیلین آمپی+ سفوتاکسیم ) بسیلین آمپی+ وانکومایسین + مروپنم ) الف
وانکومایسین + پنم ایمی) دوانکومایسین + سفتریاکسون ) ج

:درمان مننژیت باکتریال
سفوتاکسیم+آمپی سیلین : سن کمتر از یک ماه)الف
سفتریاکسون/سفوتاکسیم +آمپی سیلین : ماه1-3سن ) ب
سفوتاکسیم، سفتریاکسون یا سفپیم+ونکومایسین : سال55ماه تا 3) ج
آمپی سیلین+سفتریاکسون +ونکومایسین : سال55سن بیشتر از ) د
سفپیم/ سفوتاکسیم/سفتریاکسون + ونکومایسین + آمپی سیلین: در باردراي) ه

.سال، باردار یا نقص ایمنی آمپی سیلین براي پوشش لیستریا اضافه می شود55ماه یا باالي 3در بیماران زیر : نکته
ترین عوامل ایجاد کننده مننژیت اکتسابی در بیمارسـتان بـه ویـژه مننژیـت پـس از اقـدامات نوروسـرجري، اسـتافیلوکوك و         شایع

در این موارد جهت پوشش استافیلوکوك، ونکومایسین و براي پوشش سودوموناس از .تهاي گرم منفی مانند سودموناس اسارگانیسم
سفتازیدیم، سفپیم یا مروپنم: شودیکی از داروهاي روبرو استفاده می

vvمبحث مننژیتمبحث مننژیت

�.صحیح است)الف(گزینه 
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