
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه

ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

. یسسه طباهنگ باشؤميعضو افتخاریکنزداي یندهو در آیموفق باشیرمسیندر ایدواریمامرفیق؛
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اسیدوز و آلکالوز 

نتـایج آزمـایش گـاز خـون     . ساله به دنبال گاستروآنتریت شدید و هیپوتانسیون در بخش بستري شـده اسـت  30مرد -1

: شریانی
pH = 7.16 , PCO2 = 16 mmHg,
HCO3 = 16 mEq/L

)95دستیاري (تر است؟ کدام اختالل اسید و باز محتمل

ک و آلکالوز تنفسی اسیدوز متابولی) باسیدوز متابولیک و اسیدوز تنفسی ) الف
آلکالوز متابولیک و آلکالوز تنفسی ) دآلکالوز متابولیک و اسیدوز تنفسی ) ج

PH اسـت کـه از مقـدار    31برابـر بـا   15مجموع مقدار بیکربنات بیمار با عدد . یعنی اسیدوز متابولیک) 25نرمال (و بیکربنات پائین
PCO2 در بیمار با اختالل (بیمار باالتر استsimple باید برابر مقدار 15و نه میکس، مجموع بیکربنات بیمار با عددPCO2  بیمـار

. خود را از دست داده است و این یعنی آلکالوز تنفسیPCO2که این یعنی بیمار مقداري از .) شود

v 2018هاریسون 317صفحه

�.گزینه ب صحیح است

. دیپسـی از دو هفتـه قبـل بـه اورژانـس آورده شـده اسـت       اوري و پلـی حالی و ضعف و پلیساله با شکایت بی20خانم -2

: آزمایشات بیمار به شرح ذیل است
BS=300 mg/dl , Cr=1.6 mg/dl, Na=145meq/L ,
K=3meq/L, Cl=100meq/L, pH=7.25,
HCO3=10meq/L, pCO2=24mmHg

)96کرمان شهریور (الل اسید و باز مطرح است؟در این بیمار کدام اخت

اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال ) الف
اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال ) ب
اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال + آلکالوز تنفسی ) ج
اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال + آلکالوز تنفسی ) د

PH تقریبا برابر مقدار 15و بیکربنات پائین یعنی اسیدوز متابولیک، مجموع بیکربنات بیمار با عددPCo2که این یعنی باشدمیبیمار
که باید مجموع کلر و بیکربات بیمار را از مقدار سدیم کنیممیآنیون گپ را حساب. بیمار فقط همین اسیدوز را دارد نه مشکل دیگري

باال دارد و BSهم پلی اوري و پلی دیپسی دارد و هم باشدمیDKAبیمار تقریبا مورد . شود که باال استمی34بر با برداریم که برا
. اسیدوز متابولیک

v 2018هاریسون 701صفحه

�.گزینه ب صحیح است

)96آزاد شهریور (است؟کننده در تشخیص اتیولوژي کدام یک از موارد زیر کمک) Aniopn Gap(محاسبه شکاف آنیونی -3

آلکالوز تنفسی ) داسیدوز تنفسی ) جآلکالوز متابولیک ) باسیدوز متابولیک )الف
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اسیدوز با آنیون گپ باال عبارت اند از الکتیک اسیدوزیس و کتواسیدوزیس و توکسـینها مثـل متـانول، اتـیلن     هاي تشخیص افتراقی
اسیدوز با آنیون نرمال عبارت اند از از دسـت رفـتن بیکربنـات از راه    هاي افتراقیتشخیص . و نارسایی کلیهها گالیکول، سالیسیالت

.. .و ها RTAگوارشی، 

v 2018هاریسون 317صفحه

�. گزینه الف صحیح است

آزمایشات بیمار به قـرار  . داردBp=210/94 mmHgدر معاینات . ساله با سردرد و ضعف مراجعه نموده است35آقاي -4

: زیر است
Na=148 mEq/lit , pH = 7.48
HCO3 = 37 mmol/lit , plasma renin level : low
K = 2.7 mEq/lit , Urin cl = 28 mEq/lit

)96اصفهان اسفند (؟ باشدمیهاي زیر مطرح کدام یک از بیماري

مصرف بیش از حد دیورتیک ) بهیپوآلدوسترونیسم ثانویه )الف
اسیدوز توبوالر نوع چهارم ) دهیپرآلدوسترونیسم اولیه ) ج

دیورتیـک آلکـالوز و   overuseدر . ثانویه به هایپوولمی و افت فشار است که فشار بیمـار باالسـت  معموالً هایپوآلدوسترونیسم ثانویه
.ایپرکالمی میدهداسیدوز و هRTA-4. باشدمینپایینهمراه هایپوناترمی است و رنین هم معموًال هاپوکتامی

v 2018هاریسون320صفحه

�. گزینه ج صحیح است

آزمایشات به قـرار زیـر اسـت،    . شودمیبیماري با افت شدید فشار خون در اثر انفارکتوس میوکارد به اورژانس آورده -5

)96زنجان اسفند (کدام از اختالالت اسید و باز براي ایشان مطرح است؟ 

Na=140 , Cl=110 , K=4.5, PH=7.1, HCO3=10 , PCOI2=23
اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال ) باسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال ) الف

اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال و اسیدوز تنفسی ) داسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال و اسیدوز تنفسی ) ج

PH ولیک استو بیکربنات پائین به نفع اسیدوز متاب7.35زیر .anion gapکه باالستباشدمی20بیمار برابر .

v 2018هاریسون316صفحه

�.گزینه الف صحیح است

: آزمایشات اولیه بیمار به قرار زیر است. ساله با پنومونی و اسهال بستري شده است60آقاي -6
Na: 135 mEq/L/L; K+: 4.5 meq/L; Cl: 115mEq/L
HCO3-: 8 mEq/L; pH:7.01; PCO2:30

)96شیراز اسفند (کدام اختالل اسید و باز در بیمار فوق وجود دارد؟ 

اسیدوز تنفسی جبران شده ) باسیدوز متابولیک جبران شده )الف
آلکالوز تنفسی + اسیدوز متابولیک ) داسیدوز تنفسی + اسیدوز متابولیک ) ج
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PHکه از مقدار شودمی23برابر 15وع بیکربنات بیمار با مجم. و بیکربنات پائین بیمار یعنی اسیدوز متابولیکPco2تـر  بیمار پائین
. است که این یعنی بیمار یک اسیدوز تنفسی هم اضافه دارد

v 2018هاریسون316صفحه

�.گزینه ج صحیح است

)96تبریز اسفند (؟ باشدمیهاي آزمایش گازهاي خون شریانی زیر مشخصه کدام یک از اختالالت اسیدوباز یافته-7

pH=7.32 , Pco2=26 mmHg , HCo3=19 mg/dL
Na=140 mEq/It , Cl = 103 mEq/lt

اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال ) باسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال و آلکالوز تنفسی )الف
اسیدوز تنفسی + اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال ) داسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال ) ج

-6نرمال(که باالستباشدمی18مقدار آنیون گپ هم . شودمیدر ابتدا اسیدوز مریض بعلت بیکربنات پائین مریض، متابولیک تعیین 
باالتر است پس Pco2از ) 34(شود ولی در اینجا مقدارشPco2باید برابر مقدار 15اگر اسیدوز ساده باشد، مجموع بیکربنات با ) 12

. آلکالوز تنفسیشودمیهم از دست داده که co2بیمار به دالیلی 

v2018هاریسون315صفحه

�.گزینه الف صحیح است

)96آزاد اسفند (کدام یک از موارد زیر اسیدوز با آنیون گپ نرمال با اسیدوز هیپرکلرمیک است؟ -8

نارسایی پیشرفته کلیوي ) دکتواسیدوز دیابتی ) جاسیدوز الکتیک ) باسیدوز توبرلر کلیوي )الف

از موارد اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال میتوان به از دست دادن بیکربنات از راه گوارشی مثل اسهال یا از راه کلیه مثـل انـواع   
RTA )اشاره کرد) اسیدوز توبوالر کلیوي .

v 2018هاریسون320صفحه

�. گزینه الف صحیح است

: هاي آزمایشگاهی به شرح زیر استیافته. بستري استICUبیماري با تشخیص پنومونی شدید در بخش -9
PH=7.30, HCO3:18meq/l, PaCO2=38mmHg
Cl=102 meq/l, K+=4 meq/l, Na+=140 meq/l

)96میاندوره آبان (کدام یک از اختالالت اسید ـ باز براي بیمار مطرح است؟ 

آلکالوز متابولیک –اسیدوز تنفسی ) بآلکالوز تنفسی –یک اسیدوز متابول) الف
اسیدوز تنفسی –اسیدوز متابولیک ) دآلکالوز متابولیک –آلکالوز تنفسی ) ج

PHو کمتر از میزان 33برابر 15مجموع بیکربنات بیمار با . و بیکربنات پائین یعنی اسیدوز متابولیکPCo2 این یعنی . باشدمیبیمار
. در بدن بیمار حبس شده که یعنی اسیدوز تنفسی هم داردCo2مقداري 

v 2018هاریسون 316صفحه

�.گزینه د صحیح است
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: هاي بیمار به شرح زیر استآزمایش. بیماري با سابقه دیابت دچار اسهال به مدت چند روز شده است-10
BS=350 mg/dl, K=3 meq/L, Na=135meq/L,
Cl=110 meq/L, pH = 7.20, PCO2= 25, HCO3 = 10

)97دستیاري اردیبهشت (چه نوع اختالل اسید و باز دارد؟

آلکالوز تنفسی high Anion Gap (AG) +اسیدوز متابولیک ) الف
باغ اسیدوز تنفسی High AGاسیدوز متابولیک ) ب
AGاسیدوز متابولیک نرمال + High AGاسیدوز متابولیک ) ج
High AG19اسیدوز متابولیک ) د

PHمحاسبه آنیون گپ از طریق کم کردن مجموع کلر و بیکربنات از سدیم سرم به دست. و بیکربنات پائین یعنی اسیدوز متابولیک
بیمـار حسـاب  AGاز 10را با کـم کـردن   ∆در قدم بعد ). 12-6نرمال (شود که باال است می15آید که در بیمار فوق برابر می
∆قدم بعد . شودمی5که در بیمار فوق برابر کنیممی 15که در این بیمـار برابـر   کنیممیمحاسبه25را با بیکربنات بیمار از 3
∆بعد باید . شودمی

∆
باشد یعنی بیمار دو اسیدوز متابولیـک  1اگر این نسبت زیر . شودمی0.2حساب کنیم که در این بیمار برابر 

1اگر این نسبت برابـر  .). دهدمیشده و هم اسهال دارد که هر دو اسیدوزDKAمثل بیمار فوق که هم احتماال دچار (زمان دارد هم
شد یعنی عالوه بر اسیدوز متابولیک، بیمار آلکـالوز  1اگر نسبت باالي . شد، اختالل اسید و باز فرد ساده است و مشکل دیگري ندارد

. متابولیک هم دارد

v2018هاریسون 317حه صف

�.گزینه ج صحیح است

. سال قبل و تنگی نفس با حالت گیجی و ادم ژنرالیزه مراجعه نموده است20ساله با سابقه مصرف سیگار از 67آقاي -11

)97مشهد شهریور (کدام اختالل اسید و باز مطرح است؟ : آزمایشات به شرح زیر است

Na : 140 , K: 3.5 , HCO3 : 42
CL: 88 , PCO2 : 67 , pH : 7.42 , AG : 10

آلکالوز متابولیک و اسیدوز تنفسی ) باسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال ) الف
اسیدوز متابولیک و آلکالوز تنفسی ) داسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال ) ج

PHپس احتماال بیمار دو اختالل اسید و باز دارد که تقریبا اثر ) 7.45-7.35(در محدوده نرمال ولی نزدیک به مقدار ماکزیمم قرار دارد
نزدیک به ماکزیمم است حتما یکی از این اختالالت آلکالوز بوده کـه بـه   PHچون . رسدمینرمال به نظرPHهم را پوشانده اند و 

تـر  بیمار پائینPCo2شود که از مقدار می57ر براب15جمع بیکربنات بیمار با . آلکالوز متابولیک بوده) 25نرمال ( علت بیکربنات باال
). دهدمیبیمار هیستوري مصرف طوالنی سیگار را( بوده پس بیمار یک اسیدوز تنفسی هم دارد 

v 2018هاریسون 316صفحه

�.گزینه ب صحیح است

ایج آزمایشگاهی زیـر  و نتABG. اي با کاهش سطح هوشیاري و سیانوز به اورژانس مراجعه نموده استساله52آقاي -12

)97اصفهان شهریور (تشخیص شما کدام یک از موارد زیر است؟ . از وي به عمل آمد

pH=7.16 , PaCO2=75 , BE=-12 , HCO3=20
Na=139 meq/lit , K=5 meq/lit, Cl = 104

آلکالوز تنفسی + اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال ) باسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال + اسیدوز تنفسی )الف
آلکالوز تنفسی + اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال ) داسیدوز تنفسی + اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال ) ج
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PHدر نظر بگیریم، بیکربنات این بیمار تقریبا پائین است25اگر مقدار نرمال بیکربنات را حدودا . بیمار پائین است و این یعنی اسیدوز .
میتـوان بـا   . باالست این یعنی هر دو نوع اسیدوز تنفسی و متابولیک مطرح استPCo2در این بیمار هم بیکربنات پائین است و هم 

آنیون . شود، نشان داد که بیمار یک اسیدوز تنفسی هم داردمیPCo2از مقدار تر و پائین35که برابر 15ت بیمار با جمع کردن بیکربنا
-6نرمـال  ( شود که باال است می15شود که در اینجا برابرمیگپ بیمار با کم کردن مجموع کلر و بیکربنات سرم از سدیم محاسبه

12 .(

v 2018هاریسون 315صفحه

�.نه الف صحیح استگزی

هـاي  انجام شده یافتهABGدر . اي با اسهال از سه هفته قبل و با افت فشار خون مراجعه کرده استساله51بیمار خانم -13

زیـر  ABGتفسـیر  K:4meq/L ،Cl:100meq/L ،Na:130meq/L ،PCO2:25 ،HCO3:15 ،pH=7.2. زیر گزارش شـده اسـت  

)97زنجان شهریور (کدام گزینه است؟ 

نرمال AGاسیدوز متابولیک با + باال AGاسیدوز متابولیک با )الف
آلکالوز متابولیک + باال AGاسیدوز متابولیک با ) ب
آلکالوز تنفسی + باال AGاسیدوز متابولیک با ) ج
پایین AGاسیدوز متابولیک با ) د

PHز طریق کم کردن مجموع کلر و بیکربنات از سدیم سرم به دستمحاسبه آنیون گپ ا. و بیکربنات پائین یعنی اسیدوز متابولیک
بیمـار حسـاب  AGاز 10را با کـم کـردن   ∆در قدم بعد ). 12-6نرمال (شود که باال است می15آید که در بیمار فوق برابر می
∆قدم بعد . شودمی5که در بیمار فوق برابر کنیممی 10که در این بیمار برابـر  کنیممیمحاسبه25را با بیکربنات بیمار از 3

∆بعد باید . شودمی
∆

باشد یعنی بیمار دو اسیدوز متابولیـک  1اگر این نسبت زیر . شودمی0.5حساب کنیم که در این بیمار برابر 
شد یعنی عالوه 1اگر نسبت باالي . ساده است و مشکل دیگري نداردشد، اختالل اسید و باز فرد1اگر این نسبت برابر . همزمان دارد

. بر اسیدوز متابولیک، بیمار آلکالوز متابولیک هم دارد

v 2018هاریسون 317صفحه

�.گزینه الف صحیح است

. باشدمیآزمایشات به قرار زیر . ساله با کاهش سطح هوشیاري مراجعه کرده است30آقاي -14
pH:7.1 , Na:140 meq/dl , K:5 jmeq/al
Cl: 102 meq/dl , HCO3 : 9 meq/dl

)97شیراز شهریور (؟باشدمینکدام یک از علل زیر عامل اسیدوز این بیمار 

نارسایی حاد کلیه ) بمسمومیت با اتیلن گلیلول ) الف
اسیدوز توبوالر کلیوي ) دشوك سپتیک ) ج

PH آنیون گپ این بیمار که با کم کـردن مجمـوع کلـر و    . یعنی اسیدوز متابولیک25بیکربنات کمتر از . یعنی اسیدوز7.35کمتر از
. باشدمیداراي آنیون گپ نرمالRTA). 12-6(است که باالست29آید برابر میبیکربنات بیمار مقدار سدیم به دست

v 2018هاریسون 320صفحه

�.ستگزینه د صحیح ا
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)97کرمانشاه شهریور (باز، کدام یک از مشخصات زیر کمتر قابل انتظار است؟ -با توجه به اختالل اسید-15

pH = 7.2 سرم Na=20 ادرار

HCO3=15 10 = کلر ادرار

Cl = 120 5 = پتاسیم ادرار

Na = 140 pH = 5.7 ادرار
سنگ کلیه ) دنفروکلسینوز ) جهایپوکلسیوري ) بهایپوکالمی )الف

PH5آنیون گپ بیمار برابر با کم کردن مجموع کلر و بیکربنات از سدیم سرم که برابر بـا  . دوز متابولیکیو بیکربنات پائین یعنی اس
قدم بعدي محاسبه آنیون گپ ادرار است که با کم کردن کلر از مجموع سدیم و پتاسیم ادرار حاصـل . شود که تقریبا نرمال استمی
در . دیستالRTAاست و این یعنی 5.5ادرار باالي RTA .PHکننده که مثبت است و مطرحشودمی15شود که در بیمار برابر می

RTAدیستال، هایپوکالمی، هایپرکلسیوري، نفروکلسینوز و سنگ کلیه داریم .

v 2018هاریسون 320صفحه

�.گزینه ب صحیح است

بـاز  –اخـتالل اسـید   . در یک بیمار مبتال به سیروز کبدي ـ تحت درمان با الداکتون نتایج آزمایشات به شرح زیر است -16

)97تبریز شهریور (بیمار را تفسیر کنید؟ 

N+= 110 meq/L  pH=7.55
K+=4meq/L  HCO3- = 33 meq/L
Cl- = 91meq/L  PCO2 = 38 mmHg

اسیدوز تنفسی + آلکالوز متابولیک ) بلکالوز تنفسی آ+ آلکالوز متابولیک )الف
آلکالوز تنفسی + افزایش یافته AGاسیدوز متابولیک با ) دآلکالوز متابولیک + یافته افزایشAGاسیدوز متابولیک با ) ج

PH و مقدار نرمال 25اگر مقدار نرمال بیکربنات را . یعنی آلکالوز7.45بااليPCo2 در ایـن بیمـار افـزایش    . در نظر بگیـریم 40را
. توانند علت آلکالوز بیمار باشند پس بیمار فوق هم آلکالوز تنفسی دارد هم متابولیـک میداریم که هر دوPCo2بیکربنات و کاهش 

. نارسایی کبدي جز علل آلکالوز تنفسی و مصرف دیورتیک جز علل آلکالوز متابولیک است

v 2018هاریسون 321صفحه

�. گزینه الف صحیح است

)97آزاد شهریور (:  در آزمایشاتباشدمیساله با کاهش سطح هوشیاري در اورژانس تحت نظر 27آقاي -17
BUN=36 ,  Cr=1.7
Na=142  K=5
pH=7.13  HCO3=8
Cl=90  BS=140
Serum osmolality=325

اسیدوز توبولی کلیوي) دمسمومیت با متانول ) جکتواسیدوز دیابتی ) بگاستروانتریت )الف
ي هکننـد حضور اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال با اسموالریته بـاالي سـرم مطـرح   . است300-280اسموالریته نرمال سرم حدود 

. بردنمیایزوپروپیل الکل خیلی آنیون گپ را باال. مسمومیت با الکل هایی مثل اتانول یا متانول است

v2018هاریسون 319صفحه

�. گزینه ج صحیح است
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پینیک است کارد و تاکیدر معاینات تاکی. ساله با کاهش سطح هوشیاري به اورژانس آورده شده است50بیمار خانم -18

؟ باشدمیکدام اختالل اسید و باز براي بیمار مطرح. در آزمایشات انجام شده به شرح زیر است. داردP/80و فشار خون 

)97شهد اسفند م(
PH=7.39 , HCO3=14 , PCO2=4 , K=4 , Cl=106, Na=140

آلکالوز تنفسی + اسیدوز متابولیک ) باسیدوز تنفسی + اسیدوز متابولیک )الف
اسیدوز تنفسی + آلکالوز متابولیک ) دآلکالوز تنفسی + آلکالوز متابولیک ) ج

PHدر محدوده نرمال است پس یا اختالل موجود میکس بوده یا تا حدي اصالح شده .PHدر در محدوده پائین حد نرمال)lower
limit normal ( مجموع بیکربنات بیمار . کندمیاست که خب به نفع اسیدوز است و وجود بیکربنات پائین اسیدوز را متابولیک تفسیر

بیمار PCo2که از شودمی29در اینجا مجموع . شود در اینصورت فقط یک اختالل اسید و باز داریمPCo2باید برابر مقدار 15با عدد 
. کندمیخود هیستوري تاکی پنه تا حدي به وجود آلکالوز تنفسی کمک . ن یعنی بیمار یک آلکالوز تنفسی هم داردباالتر است و ای

v 2016هاریسون 316صفحه

�.گزینه ب صحیح است

)97شیراز اسفند (بیمار مبتال به اسهال و آزمایشات زیر، کدام یک از موارد زیر در تشخیص وي نقش دارد؟ در -19

PH:7.3, PCO2:30, HCO3:15, Na:136, K:3.5, Cl:113
Delta AG/ Delta HCO3>2) بUrine Anion GAP: Negative) الف

Delta AG/ Delta HCO3<1) دUrine Anion GAP: Positive) ج

بیمار فقط همین یک اختالل را دارد چون مجموع بیکربناتش با . دهدمیو بیکربنات پائین خبر از اسیدوز متابولیکPHدر بیمار فوق 
است 8آنیون گپ بیمار که حاصل سدیم منهاي مجموع کلر و بیکربنات است در این بیمار برابر . شودمیاش PCo2برابر مقدار 15

قدم بعدي محاسبه آنیون گپ ادرار است که برابر با مجموع سدیم و پتاسیم ادرار منهاي کلر ادرار که در موارد ). 12-6(که نرمال است
. اسهال و خارج کلیوي بودن اسیدوز، آنیون گپ ادرار منفی است

v 2018هاریسون 320صفحه

�. گزینه الف صحیح است

)97کرمانشاه اسفند (هاي زیر کدام اختالل اسید و باز مطرح است؟ با توجه به داده-20

pH=7.2 , PCO2 = 27 , HCO3 = 12
Na=140 , K=3 , ALB = 2.5 , CL = 120

اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال ) باسیدوز متابولیک نرمال آنیون گپ )الف
آلکالوز متابولیک + اسیدوز متابولیک نرمال آنیون گپ ) دنرمال آنیون گپ + باال اسیدوز متابولیک همراه آنیون گپ ) ج

PHبرابـر مقـدار   15چون مجموع بیکربنات بیمار با عدد باشدمیاین اختالل ساده . و بیکربنات پائین بیانگر اسیدوز متابولیک است
PCo2 کـه در رنـج   شودمی8و کلر سرم را از سدیم کم کرد که برابر براي محاسبه آنیون گپ باید مجموع بیکربنات. شودمیبیمار

. شودمیپس این اختالل یک اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال محسوب ) 12-6نرمال (نرمال قرار دارد

v 2018هاریسون 317صفحه

�.گزینه الف صحیح است
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: جزشوند، بههمه موارد زیر جز علل تداوم آلکالوز هستند که با تجویز کلرید سدیم و کلرید پتاسیم اصالح می-21

)97تبریز اسفند (

هیپوولمی ) دهیپوکالمی متوسط ) جهیپوکلرمی ) بهیپرآلدوسترونیسم اولیه ) الف

با به دست آوردن وضعیت حجم اکستراسلوالر، مقدار فشار خون و مقدار پتاسیم بیماران با آلکالوز متابولیک میتوان وضعیت سیسـتم  
در بیماران آلدوسترونیسم اولیه مقدار سدیم و کلر بیمار طبیعی است . آنژیوتانسین را بررسی کرد و تا حدودي به علت نزدیک شد-رنین

. و رنین پالسما کم است و بیمار آلکالوز دارد) کندنمیکمکیKClیاNaClپس تجویز ( 

v 2018هاریسون 321صفحه

�.گزینه الف صحیح است

حالی به اورژانس مراجعه کرده که در آزمایشات اي با ضعف و بیساله18خانم -22
PNa=132 meq/L, P-Potassium=3meq/L,
Plasma Cl 110 meq/L , serum pH: 7.3,
serum HCO3: 12 meq/L , Urine Na: 20meq/L
Urine K: 10meq/L, urine Cl : 35meq/L

)97مشترك اسفند (ترین تشخیص کدام است؟ محتمل

دیستال رنال توبوالر اسیدوزیس ) باسهال )الف
IVرنال توبوالر اسیدوزیس تیپ ) دپروگزیمال رنال توبوالر اسیدوزیس ) ج

PH10براي محاسبه آنیون گپ باید مجموع کلر و بیکربنات را از سدیم کم کرد که برابـر  . و بیکربنات پائین یعنی اسیدوز متابولیک
باید آنیون گپ ادرار را محاسبه کرد که برابر با . باشدمیتا اینجا هر چهار گزینه درست ). 12-6(که در محدوده نرمال است شودمی

که این یعنی علت اسیدوز، رنال نیسـت کـه در   شودمیم ادرار منهاي کلر ادرار که در این بیمار حاصل منفی مجموع سدیم و پتاسی
. اینجا اسهال مطرح است

v 2018هاریسون 320صفحه

�.گزینه الف صحیح است

)97میاندوره اردیبهشت (کدام یک از آزمایشات زیر مربوط به بیماري است که دچار استفراغ شده است؟ -23

PCO2:20, HCO3:20, pH:7.5) بPCO2:15, HCO3:14, pH:7.4) الف
PCO2:46, HCO3:24, pH:7.32) دPCO2:47, HCO3:32, pH:7.52) ج

25در گزینه الف و ب بیکربنات زیر . شودمیشود پس گزینه د به علت اسیدوز داشتن ردمیدر استفراغ بیمار دچار آلکالوز متابولیک
در بیمـار ج آلکـالوز وجـود دارد و    ). 25بـاالي  (در آلکالوزي که علت آن متابولیک است، بیکربنات باید باال بـرود که درحالیباشدمی

اش است که این یعنی بیمار فقط یک آلکالوز متابولیک دارد و که Pco2که برابر مقدار شودمی47برابر 15مجموع بیکربنات با عدد 
. اختالل دیگري

v 2018هاریسون 321صفحه

�. گزینه ج صحیح است
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)97میاندوره تیر (زیر با کدام یک از موارد زیر مطابقت دارد؟ ABGاختالل در -24

pH:7.39, Na:140
HCO2: 14, K:4
PCO2: 20, Cl: 106

و مصرف دیورتیک COPD) بهاي اسیدوتیک و تنفسDKA) الف
کاهش حجم ناشی از اسهال ) داورمی همراه با استفراغ ) ج

نرمال نیست این یعنی احتماال بیمار دو اختالل اسید PCo2در محدوده نرمال است ولی مقدار بیکربنات و PHبیمار فوق داراي یک 
. ستبیمار نزدیک به حد پائین نرمال است این یعنی یکی از این اختالالت اسیدوز اPH. و باز دارد که خالف جهت هم عمل کرده اند

بیمـار بیشـتر   PCo2که از مقدار 29برابر با 15مجموع بیکربنات بیمار با . است و این یعنی اسیدوز متابولیک25بیکربنات بیمار زیر 
هاي اسیدوز متابولیک داریم و تنفسDKAدر . خود را از دست داده و این یعنی آلکالوز تنفسیCo2است این یعنی بیمار مقداري از 

. دهدمیاسیدوز تنفسیCOPD. شودمیمصرف دیورتیک و استفراغ باعث آلکالوز متابولیک. شودمیث آلکالوز تنفسیاسیدوتیک باع

v 2018هاریسون 321صفحه

�. گزینه الف صحیح است

هاي انجام شده در بررسی. ساله با کاهش سطح هوشیاري و اسیدوز متابولیک شدید بستري شده است13آقاي جوان -25

)97میاندوره آذر (؟ کندمیکدام یک از موارد زیر علت وضعیت بالینی بیمار را توجیه . باشدمیگپ بیمار نرمال آنیون

وضعیت روزه داري ) بمصرف دوز باالي سالیسیالت ) الف
نارسایی حاد کلیه ) داسهال ناشی از کلرا ) ج

از جمله ها داریم الکتیک اسیدوزیس، کتواسیدوزیس مثل روزه داري، توکسینمواردي که در آنها اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال 
از جمله مواردي که در آنها اسیدوز متابولیک با آنیون گپ بـاال داریـم شـامل    . مصرف سالیسیالت زیاد و نارسایی کلیه حاد و مزمن

. باشدها میRTAاسهال و 

v 2018هاریسون 320صفحه

�. گزینه ج صحیح است

: اي به شرح ذیل استساله20هاي ادرار و سرم جوان آزمایشات گازهاي خونی و الکترولیت-26
Serum pH=7.35, Hco3 = 16 meq/L, Pco2=30
Serum Na = 135 meq/L, Serum k=3.1 meq/L ,
Serum Cl- = 107 meq/L, Urine PH=6,
Urine Na = 20 meq/L , Urine k = 10 meq/L,
Urine NH4+ = 50 meq/L

)97میاندوره دي (تشخیص مناسب کدام است؟ 

IIاسیدوز توبولی تیپ ) بIاسیدوز توبولی تیپ )الف
اسهال ) دIVاسیدوز توبولی تیپ ) ج

قدم بعدي محاسبه آنیون گپ است که باید مجموع بیکربنات و کلـر را از  ). و بیکربنات پائینPH(بیمار مورد اسیدوز متابولیک است 
از جمله مواردي که در آن اسیدوز متابولیک نرمال آنیـون گـپ   ). 12-6(که نرمال است باشدمی12سدیم ادرار کم کنیم که برابر با 

آنیون گپ ادرار است که باید مقـدار کلـر ادرار را از   ي هها از هم، محاسبقدم بعدي براي افتراق این. باشدمیهاRTAداریم، اسهال و 
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PHتـوان از  میبه جاي آن. مجموع سدیم و پتاسیم ادرار کم کنیم که در بیمار فوق به علت نداشتن کلر ادرار غیرقابل حساب است
یابد و اگر علت، رنال باشد مثـل  میادرار افزایشPHادرار استفاده کرد، در مواردي که علت اسیدوز، خارج کلیوي است مثل اسهال، 

RTA ،هاPHدر بیمار فوق . ادرار پائین استPHادرار باالست که به نفع اسهال است .

v 2018هاریسون 320صفحه

�. گزینه د صحیح است

دهـد ذکـر   در شرح حالی کـه مـی  . ساله دانشجو به علت گیجی و نارسایی حاد کلیوي بستري شده است18یک خانم -27

حال مهمـی از مصـرف   شرح. ه استشان مصرف کردروز قبل پس از دعوا با دوستش مقداري مایع از گاراژ خانه2کندمی

د و غیر از تغییر وضعیت منتال و گیجی سـایر معاینـات نرمـال    در اورژانس عالیم حیاتی پایدار دار. دهددارو و یا مواد نمی

: کیلوگرم است و در آزمایشات60وزن وي . است

)98تهران شهریور (؟ باشدمیي مناسب اختالل اسید و باز وي کدام گزینه

مسمومیت با سالیسیالت ) بمسمومیت با اتیلن گلیکول )الف
کتواسیدوزیس ) دالکتیک اسیدوزیس ) ج

هسـتند و  هـا  شود در حضور کریستالهاي شبیه پاکت نامه که همان اگـزاالت میکه باال محسوب24اسیدوز متابولیک با آنیون گپ 
اسموالر گپ داریم یعنی مقـدار  ها در مسمومیت با الکل. هیستوري مصرف ماده اي در گاراژ به نفع مسمومیت با اتیلن گلیکول است

2تا بیشتر از مقداري است کـه خودمـان بـا فرمـول     15-10دهد میخونی که آزمایشگاه به مااسموالریته  + +
.

این یعنی یک . گزارش شده است312ولی اسموالریته آزمایشگاه 296در این بیمار اسموالریته طبق فرمول برابر با . کنیممیحساب
اسموالر گپ در هایپرلیپیدمی یا هایپپروتئینمی هم دیده. والریته رو باال برده که همان الکل استماده دیگر در سرم هست که اسم

.شودمی

v 2018هاریسون 319صفحه

�. گزینه الف صحیح است



کلیهپروگنوز  52

در معاینـه فشـار خـون    . حالی مراجعـه کـرده اسـت   هاي مزمن مفاصل به دلیل ضعف و بیساله با سابقه درد60خانم -28

: در آزمایشات. متر جیوه استلیمی150/95
BUN: 30 mg/dl, Cr: 2 mg/dl, Hb: 10 g/dl,
Na: 136 mel/l, K: 5.5 meq/l
urinalysis: SG=1008, pr++, WBC=8-10, RBC=0-1

در آزمایش تجویز گازهاي خون شریانی انتظار چه اخـتالل  . ها قبل داشته استدر سابقه دارویی مصرف دیکلوفناك از سال

)98اصفهان شهریور (اسید و بازي را دارید؟ 

اسیدوز تنفسی ) داسیدوز متابولیک ) جآلکالوز تنفسی ) بآلکالوز متابولیک ) الف

و االن با افزایش کـراتینین و پیـوري   ) نفروپاتی ناشی از مسکن( دهدمیبه مدت طوالنی راNSAIDبیمار فوق هیستوري مصرف 
SG(پائین SGخفیف تا متوسط با پروتئینوريو ) باشندمییکی از علل آنها NSAIDوجود پیوري به نفع نفریت بینابینی است که (

توانـد مـی بیشتر ادرار را غلیظ کرده و در این بیمار پـائین بـودنش  نمادي از قدرت تغلیظ کلیوي است هر چه بیشتر باشد یعنی کلیه
. به نفع مزمن بودن نارسایی کلیه باشدتواندمیحضور آنمی در این بیمار ). باشدCKDیا AKIاختالل کلیوي در زمینه دهنده نشان

. ددوز متابولیک با آنیون گپ باال داریدر نارسایی کلیوي چه حاد چه مزمن، بیمار اس

v 2018هاریسون 317صفحه

�. گزینه ج صحیح است

)98اصفهان شهریور (کدام یک از موارد زیر با آلکالوز تنفسی همراه است؟ -29

چاقی ) دباروتروما ) جمیاستنی گراو ) بحاملگی ) الف

v 2018هاریسون 321صفحه

�. گزینه الف صحیح است

: آزمایشات به شرح ذیل است. حالی به اورژانس آورده شده استساله با ضعف و بی50آقاي -30
ABG(PH=7.27, HCO3=15, PCO2=30,  Na=135, K=3.5, Cl=110)

)98زنجان شهریور (کدام مورد زیر براي این بیمار مطرح است؟ 

الکتیک اسیدوزیس ) داسهال ) جمسمومیت با متانول ) باستفراغ مکرر )الف

PHاست که برابر مقدار 30برابر 15مجموع عدد بیکربنات بیمار با عدد . و بیکربنات پائین بیمار یعنی اسیدوز متابولیکPCo2 بیمار
ات آنیون گپ که حاصل کم کردن مجموع کلر و بیکربن. است این یعنی این بیمار فقط یک اسیدوز متابولیک دارد و نه اختالل دیگري

بیمار با اسیدوز هاي از جمله تشخیص افتراقی. است) 12-6(که در محدوده نرمال شودمی10بیمار از سدیم است، در این بیمار برابر 
.دهدمیگزینه ب و ج آنیون گپ باال دارند و گزینه الف آلکالوز. ها هستندRTAمتابولیک نرمال آنیون گپ اسهال و 

v 2018هاریسون 320صفحه

�.ه ج صحیح استگزین
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با کاهش سطح هوشیاري و تنگـی نفـس در   باشدمیساله مبتال به سیروز کبدي که تحت درمان با فروزماید 60آقاي -31

. باشدمینتیجه آزمایش گازهاي خون بیمار به شرح زیر . باشدمیاتفاقات بستري 
pH=7.55, HCO3=33 mEq/L , PCO2=38

)98شیراز شهریور (تفسیر گازهاي خونی ایشان چیست؟ 

اسیدوز متابولیک + آلکالوز متابولیک ) بآلکالوز تنفسی + اسیدوز تنفسی مزمن ) الف
اسیدوز تنفسی+ آلکالوز متابولیک ) دآلکالوز تنفسی + آلکالوز متابولیک ) ج

PH مجموع بیکربنات بیمار با عـدد  .یعنی علت آلکالوز متابولیک است) 25نرمال (افزایش مقدار بیکربنات . یعنی آلکالوز7.45باالي
بیمار باالتر است و این یعنی بیمار فوق مقداري آلکالور تنفسی هم دارد کـه باعـث شـده    PCo2شود که از مقدار می48برابر با 15

علت آلکالوز متابولیک باشـد و نارسـایی   تواندمیمصرف فروزماید به عنوان دیورتیک. باشدتر که باید پائیناز مقداريPCo2مقدار 
.کبدي دلیلی براي آلکالور تنفسی

v 2018هاریسون 323صفحه

�.گزینه ج صحیح است

)98کرمانشاه شهریور (ممکن است نرمال باشد؟pHدر کدام یک از اختالالت اسید باز ذیل -32

اسیدوز تنفسی مزمن ) داسیدوز متابولیک مزمن ) جالکالوز متابولیک مزمن ) بآلکالوز تنفسی مزمن )الف

وقتـی آلکـالوز   . تا اختالل ایجاد شده جبران گـردد کندمی، بیکربنات هم شروع به کاهشPCo2در آلکالوز تنفسی همزمان با افت 
را PHتوانـد میو این قدرت جبران تا حدي قوي است کهکندمیربنات بیشتري دفع تنفسی مزمن شود، بدن نسبت به فاز حاد بیک

.نرمال نگه دارد

v 2018هاریسون 324صفحه

�. گزینه الف صحیح است

، BUN=20mg/dlدر آزمایشــات اســیدوز متابولیــت بــا . ســاله بــا گیجــی بــه اورژانــس آورده شــده اســت32خــانم -33

BS=180mg/dl وCr=4mg/dlکدام تشخیص . در آزمایش ادرار کریستال اگزاالت کلسیم فراوان گزارش شده است. دارد

)98مازندران شهریور (مناسب است؟ 

نفروپاتی ناشی از گیاهان چینی ) بمسمومیت با اتیلن گلیکول ) الف
کتواسیدوز دیابتی ) دازوتمی پست رنال ) ج

. اگزاالت در ادرارهاي یک با آنیون گپ باال داریم به عالوه کریستالولمیت با اتیلن گلیکول اسیدوز متابدر مسمو

v 2018هاریسون 319صفحه

�. گزینه الف صحیح است
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)98آزاد شهریور (؟ باشدمیکدام یک از موارد زیر اتیولوژي آلکالوز متابولیک -34

مسمومیت با سالیسیالت ) ددیابت کنترل نشده ) جاسهال ) بکمبود منیزیم ) الف

. شودمیکمبود منیزیم باعث افزایش ترشح رنین و آلدوسترون و بعد آلکالوز متابولیک با هایپوکالمی

v 2018هاریسون 322صفحه

�. گزینه الف صحیح است

بررسـی  بالفاصـله بعـد از قطـع تشـنج، نتـایج      . اي با سابقه صـرع، دچـار تشـنج گرنـد مـال شـده اسـت       ساله31مرد -35

: آزمایشگاهی به شرح ذیل است
P CO2=45 mmHg PH=7.18 HCO3=17 mmol/L
Po2=92 mmHg K=4 meq/L Na=140 meq/L
Cl=98 meq/L

)98مشترك شهریور (کدام یک از اختالالت زیر جهت بیمار مطرح است؟ 

اسیدوز متابولیک؛ آنیون گپ نرمال ) باسیدوز متابولیک؛ آنیون گپ باال ) الف
اسیدوز تنفسی + اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال ) داسیدوز تنفسی + اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال ) ج

PH است کـه از مقـدار   32برابر 15مجموع بیکربنات با عدد . بیکربنات پائین یعنی اسیدوز متابولیک. یعنی اسیدوز7.35زیرPCo2
آنیون گپ برابر با کم کردن مقدار کلر و بیکربنات سرم از سدیم . است و این یعنی بیمار مقداري اسیدوز تنفسی هم داردتر بیمار پائین

). 12-6(که باالست25سرم که برابر با 

v 2018هاریسون 315صفحه

�.گزینه ج صحیح است

آزمایشـات و  . و ادم مراجعه نمـوده اسـت  سال قبل20ساله با تنگی نفس و سرفه با سابقه مصرف سیگار از 70خانم -36

ABGوي به شرح زیر است :
AG= 10, PCO2=67, HCo3=42, PH=7.42
CL=88, K=3.5, Na=140

)98میاندوره خرداد (؟ باشدمیکدام اختالل اسید و باز در این بیمار مطرح 

آلکالوز متابولیک ) باسیدوز متابولیک + اسیدوز تنفسی ) الف
آلکالوز متابولیک + اسیدوز تنفسی ) داسیدوز تنفسی ) ج

PH بیمار نرمال است ولی مقدار بیکربنات وPCo2   اش نرمال نیست این یعنی بیمار حداقل دو اختالل اسید و باز دارد کـه خـالف
) 25نرمال (بیکربنات باال . لوز استبیمار در مقدار نزدیک به حداکثر نرمال است این یعنی یکی از آنها آلکاPH. یکدیگر عمل کرده اند
بیمار کمتر است این یعنی بیمـار مقـداري   PCo2است که از مقدار 57برابر با 15مجموع بیکربنات بیمار با . یعنی آلکالوز متابولیک

PCo2اضافی دارد که این یعنی اسیدوز تنفسی .

v 2018هاریسون 316صفحه

�.گزینه د صحیح است
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سـاعت قبـل   12کنند بیمار همراهان اظهار می. اندرا بعلت کاهش سطح هوشیاري به اورژانس آوردهايساله30مرد -37

:ازمایشات به شرح زیر است. هوشیار بوده است
ABG:   PH: 7.43      PCo2: 19 mmHg    HCo3: 13 mmol/l
Cl: 110 meq/l         Na: 141 meq/l       K: 3.8 meq/l
Glucose: 112 mg/dl     BUN: 24 mg/dl
Plasma: 291 mosm/kg H2O

)99دستیاري مرداد (علت کاهش سطح هوشیاري بیمار مصرف کدام مورد زیر است؟ 

مانیتول ) دایزوپروپیل الکل ) جسالیسیالت) بپروپیلن گلیکول ) الف

نزدیکبیمارHCo3 ،PHازپایینبسیارسطحاینوجودبااما) HCo3= 13. (استمتابولیکاسیدوزیکدچارسؤال ایندربیمار
هاي مسمومیتبیندر.کرده استنرمالراPHدواینبرایندکهداردنیزتنفسیآلکالوزیکمقابلسمتازبنابراین؛ شدهنرمالبه

.شودمیدیدهها سالیسیالتبامسمومیتدرویژهبهتنفسیآلکالوز+ متابولیکاسیدوزالگويدارویی

�.گزینه ب صحیح است

کدام اختالل اسید و بـاز  ABGبا توجه به . ساله با سابقه دیابت با تنگی نفس به اورژانس مراجعه کرده است30آقاي -38

)99شهریور (مطرح است؟ 

BS:600 mg/dl ,  Na:140 mEq/L ,    Cl:98 mEq/L
PH:7.4  ,   HCO3: 12 mEq/L   ,   PCO2: 20 mmHg

آلکالوز تنفسی+ اسیدوز متابولیک با آنیون گپ باال )بمتابولیک با آنیون گپ باالاسیدوز )الف
اسیدوز متابولیک با آنیون گپ نرمال)دآلکالوز متابولیک+ اسیدوز متابولیک با آنیون کپ باال )ج

آنیـون گـپ نرمـال    . اهد بودخو30محاسبه نمود که برابر با AG=[Na]-[Cl+HCO3]در ابتدا باید مقدار آنیون گپ را با فرمول 
در کیس مورد نظر طبیعی پس PHاز آنجایی که . است و بنابراین در این شریاط فرد مبتال به اسیدوز متابولیک است10برابر با 

مـورد انتظـار را از رابطـه    PCO2براي تشخیص نوع آلکالوز بایـد مقـدار   . آلکالوزي وجود داشته که اسیدوز را جبران کرده است
PCO2=[HCO3]+15 پذیر استحالت امکان3با توجه به عدد به دست آمده . است27به دست آورد که برابر با:

.مورد انتظار با صورت سوال یکسان باشد بیمار اسیدوز متابولیک ساده داردPCO2اگر ·
.مورد انتظار بیشتر از صورت سوال باشد، بیمار به طور همزمان آلکالوز تنفسی داردPCO2اگر ·
.مورد انتظار کمتر از صورت سوال باشد، بیمار به طور همزمان اسیدوز تنفسی داردPCO2اگر ·

�.گزینه ب صحیح است
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