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مقدمه 

به نام خدا

با سالم به دوستان و همکاران عزیز 
. کننده بنویسمهاي موجود در نوشتن مقدمه، قصد ندارم طوالنی و تکراري و خستهبرخالف کلیشه

: دهمفقط چند تا خبر می
این کتاب خیلی خیلی خیلی زیاد در گذراندن بخش علمی امتحان بورد بـه شـما کمـک خواهـد     : ـ خبر خوب1

آوري به این شکل براي مطالعه مراجع بورد و گذرانـدن ایـن امتحـان    با اطمینان تا به حال در رشته ما گرد. کرد
. وجود نداشته است

اي موفقیت وجود دارد که قسمت علمی فقط بخشـی از آن  در هر امتحانی معیارهاي خیلی زیادي بر: ـ خبر بد2
. است

. تان نداردتأثیري در آینده شغلی شما و محل طرحخیلی رتبه علمی و پژوهشی شما : خبر ترسناك-3
ممکن است با رتبه خوب به جایی دور از دانشگاه و مرکـز اسـتان تبعیـد شـوید و یـا بـدون گذرانـدن امتحـان         

. بل قبولی شویداستادیار دانشگاه قا
هراز راز مگو : بخشخبر مسرت-4

یـد روي فونسـکا و   ک، تروما، پیترسون و شوارتز با تأ2018هاي فونسکا اي است از نکات کتاباین کتاب مجموعه
. ها در مباحث موجودذکر مشترکات سایر کتاب

. ان عزیزمبا آرزوي امتحانی عالی و شروع به کاري عادالنه و انسانی براي شما دوست

همکار شما
زادهشقایق بزرگ





13فصل 
ارزیابی پیش از عمل

1-cardiac Major complication ؟ درصد آن چقدر است؟ ستیچجامعه تصادفیدر
يویریادم قلب)4کشندهریغArrest)3کشنده ریغMI)2یمرگ قلب)1

. درصد است8/0-5/1آن درصد
سر و گردنیجراحيبرا) RCRI(گلدمن -2

درصد 5/0= فاکتور سکیبدون ر)الف
درصد است11= فاکتورسکیرشتریبای3با )ب

کیـ واالن متابولیاکوماریبيعملکردتیظرف) ACC / AHA(کایآمريهاستیولوژیجامعه جراحان و کارد-3
:يبرارندیگمیرا در نظرشدهریزي برنامهیو جراح

سکیریابیارز)الف
قبل از عمل يشنهادیمالحظات پ)ب

. در حالت نشسته و استراحت استقهیدر دقژنیگرم اکسلیتر بر کیلومیلی5/3معادل جذب METهر -4
5-METS شودمییعمل قلبنیحسکیمدت و ریطوالنسکیرشیباعث افزا4کمتر از .
ونیکاسـ یاندعمـل،  نیحـ سـک یکاهش ريعمل، تنها برانیحداخالت مگریو ديکرونرونیزاسیروسکوالر-6

اسـت و فقـط قبـل از    ویـ تالکیمرتبط با جراحـ ،داشته باشندونیکاسیخودشان اندياگر در جایحت. ندارد
هـاي درمـانی قلـب    فقط براي کاهش ریسک عمل اورژانس نبایـد وارد پروسـه  (.شودمیانجامویتالکیجراح

). شد
: ویتالکیجراحیزمانتأخیر )و

روز7: با بالون یپالستویبعد از آنژ·
روزbare metal stent ( :30(برهنه يبعد از استنت فلز·
روزDrug eluting stent : (365( دارو يبعد از استنت حاو·

. استMIروز بعد از 60،ویتالکیانجام جراحيزمان برانیبهتر-8
.روز اول است60یط،سکیکاهش رنیشتریب·

. عمل استنیحیماژور قلبعیفاکتور مستقل در وقاسکیر،رسال و مشکالت سربرو وسکول65يسن باال-9
يمشکالت جـد سکیمستعد ر،انجام دهدیقلبریماژور غیکه الزم است جراحیقلبییدچار نارساماریب-10

.مشکالت قلبی هستند،که این مشکالت،عمل استنیح
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.ابدیمیشیافزا،درصد40کمتر از LVEFعمل در صورت نیحتهیتالرموسکیر-11
،درصـد 29کمتـر از  ) Left ventricular Ejection Fraction(LVEFدر صـورت  ) death(مـرگ  سـک یر-12

.ابدیمیشیافزا
چون مشکالت را میعمل ندهنیبتابالکر حیبقلتهیدیو موربتهیتالرموسکیکاهش ريبراندیگومیاالن-13

. دهدمیشیافزا
سـک یرشیکشنده و افزاریغMIسکیکاهش ر¬یقلبریکمتر قبل از عمل غایروز کی،شروع بتابالکر-14

stroke،يکاردیبراد،پوتنشنیه،مرگ
.مصرف را ادامه بدهد،نیبه صورت روت،ردیگمیخودش دارد بتابالکرماریاگر ب-15
: ASAدر خصوص ،13-1باکس نکات -16

·ASA I :سالمارمیب
·ASA II :کیتمسیسيماریبMildتیکه محدودfunctionalنکرده استجادیا.
· : ASA IIIکیتمسیسيماریبmodمشخص دارديعملکردتیکه محدود.
·ASA IV :کیتمسیسيماریبsevereاستاتیحیکننده دائمدیکه تهد.
·: ASA Vامکان ندارد زنده بماندیدر حال احتضار که بدون جراحماریب.

.هدر نظر گرفته شديبه عنوان مرگ مغزASA VIرسون یتدر کتاب پ-17
امکـان  2و ASA 1کودکـان فقـط در  sedationکـه درمـان   میداشته باشادیکتاب به نیهم19از فصل -18

.دارد
)گلدمن RCRI (Revised Cardiac Risk Index )( 13-1جدول نکات مربوط به -19
)مورد است8کالً(دارند ازیامتکیهر کدام ،شودمینام بردهریکه در زها نیهمه ا*

سربرووسکوال يماریب-1
2-CHF

)تریمول در لیلیم8/176ای(لیتردسیدر گرممیلی2/0از شتریبیننکراتیزانیم-3
)دیدقت کننیبه انسول(نیانسولازمندینتوسیملابتید-4
یقلبکیسکمیايماریب-5
نالینگوئیاراوسکوالر سوپیجراح-6
کیاتوراسنتریایجراح-7
نتراابدومنیایجراح-8

سکیو رها ازیامتمجموعه*
)4/0متوسط (درصد 05/0-5/1سکیر-0
)9/0متوسط (درصد 3/0-1/2سکیر-1
)6/6متوسط (درصد 9/3-3/10سکیر-2
)11متوسط (درصد 8/5-4/18سکیر: 3از شتریو بيمساو
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:ارزیابی قلبی مرحله به مرحله قبل عمل: 13-1شکل -20

جراحی غیرقلبینیازمند®¾¾¾برود اتاق عمل  

سال اخیر روسکوالریزاسیون کرونري کرده5در ®¾¾¾¾¾¾برود اتاق عمل 

اخیراً ارزیابی کرونري شده®¾¾¾¾¾¾¾برود اتاق عمل 

اورژانس

نداردعالمت بله و 

بله و نتایح مطلوب بوده

پردیکتورهاي بالینی اینترمدیت 
mildآنژین - 1

2 -MI قلبی
3 -CHF جبران شده
دیابت - 4
نارسایی کلیوي - 5

پردیکتورهاي ماینور بالینی
سن باال - 1
2 -ECG غیرطبیعی
3 -rhythm other than sinus

هیپرتنشن - 4
strokeسابقه - 5

6-poor functional capacits

پردیکتورهاي بالینی ماژور 
آنژین استیبل- 1
2 -CHF جبران نشده
آریتمی واضح - 3
ايبیماري شدید دریچه- 4

mod orgood
METs بیشتر
4از 

poor METs
4کمتر مساوي 

O.R

inter
mediate

O.R

پروسیجر 
highi risk

nonهاي تست
invasive

آنژیوگرافی

مراقبت بعدي براساس 
هانتایج و یافته

mod orgood
METs

4بیشتر یا مساوي 

poor  METS
4کمتر مساوي 

local riskintermade
risk

High risk

nonهاي تست
invasive

آنژیوگرافی عروق 
کرونري

بعدي براساس مراقبت
هانتایج و یافته

تأخیر در هرگونه 
جراحی غیرقلبی

درمان مدیکال
Risk factor

modification

آنژیوگرافی کرونري

مراقبت بعدي 
براساس نتایج و 

هاي درمانیافته

O.R

O.R
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13Total Metabolic Equivalents-3جدول بر يمرور-21

·METS 4کمتر از :
صافنیبلوك در زمکیراه رفتن -1
يریکار متوسط و سبک مثل گردگ-2
گلف با کارت يباز-3
در ساعت لیما2-3راه رفتن با سرعت -4

·METS4از شتریب :
پله يسرکیباال رفتن از -1
باال رفتن از تپه -2
در ساعت لیما4صاف با سرعت نیراه رفتن در زم-3
نیکردن اجسام سنگجا جابهبلند کردن و،نیزمدنیل سابمثنیسنگهاي انجام کار-4

13-4جدول -22
در کـار دنـدان   یالکسـ یپروفهـا  کـه در آن تیاندوکاردءاثرات سوسکیرنیمرتبط با باالتریقلبطیشرا·

. شودمیهیتوصیپزشک
قلب يتزوپرهاي چهیدر-1
یعفونتیکاردوسابقه اند-2
:شامل )CHD(قلب يمادرزادهاي يماریب-3

conduitو palliativeهاي نشده شامل شنتمیترمCHD)الف

قرار ترو چه توسط کاتیچه توسط جراح(يتزوپرلیوساایشده توسط مواد میترمکامالً CHD)ب
یماه بعد از جراح6شدن کامل تلیالیزهاپیچون (یماه اول بعد از جراح6در )داده شده باشند

)دهدمیرخ
کـه  يپروتـز سیوایدایيپروتزpatchمجاور ایمانده در محل یباقصیشده با نقامیترمCHD) ج

. کندمیشدن را محدودزهیالیاندوتل
)داشته باشدپاتیکه والوویفقط در صورت(یترانس پلنت قلب)د

: 13-5جدول -23
: 22نکته مارانیدر بیسالکیپروفازمندینيکارها·
مخاط را پرفـوره  ایدندان شوند کالیاپيپرایبافت لثه يکه شامل دست کاریدندان پزشکهاي کارتمام·

. کنند
: الزم ندارندیسالکیکه پروفهایی کار-24

یعفونریدر بافت غیموضعیحسیبقیتزر-1
یوگرافیاخذ راد-2
یارتودنسنسیالاپایقرار دادن پروتز متحرك -3
یارتودنسنسیالادجاست اپ-4
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یقرار دادن براکت ارتودنس-5
يریدندان شزشیافتادن و ر-6
مخاط ایلب يماوبه دنبال ترریزي خون-7

: یالکسیپروفمیرژ13-6جدول -25
¡Oral:2 سیلینآموکسی)وزن بدنلویهر کيبراگرممیلی50:معادل اطفال(گرم

: ردیدارو بگOralتواند ینمماریاگر ب·
يدیوراییبه صورت عضالنسلینآمپی)mg/kg50(گرم2·
يدیوراییبه صورت عضالننیسفازول)mg/kg50(رمگ1·
يدیوراییبه صورت عضالناکسونیسفتر)mg/kg50(گرم1·
:تواند داروي خوراکی بگیردسیلین دارد ولی میاگر بیمار آلرژي به پنی¡

نیسفالکس)mg/kg50(گرم 2·
نیسیندامایکل)mg/kg20(گرممیلی600·
آزیترومایسین)mg/kg15(گرممیلی500·
نیسیماترویکالر)mg/kg15(گرممیلی500·
:ردیبگOralتواندمیدارد و نسلینپنیبه يآلرژيماریاگر ب¡

یعضالنایيدیبه صورت وراکسونیسفتر)mg/kg50(گرم1·
یعضالنایيدیبه صورت ورنیسیماندایکل)mg/mg20(گرممیلی600·

شـده هـم   یدچـار گـاز گرفتگـ   کیـ آلرژمـار یخـانم بـاردار و ب  يبرا:میداشته باشادیبه تروما 23از فصل -26
.استchoiceنیسیترومایآز

:دیداشته باشادیبه ها دیاکرولمرا در مورد ریرسون نکات زیتکتاب پ38از فصل -27
شـوند  مـی زهیدر کبد متابولp450 cy3A4دازیاکستوکرومیتوسط سنیسیماترویو کالرنیسیتروماریا)الف

. استییداروهاي درصد واکنش50که مسئول 
. دارديترکمinteractionشدن زهیمختلف متابولهاي به علت راهنیسیترومایآز)ب
برابـر اسـت کـه علـت مـوثر بـودن آن در       10-15کیتیفاگوسـ يدر ماکروفاژهانیسیترومایغلظت آز)ج

. به کار برودI8Dاست که با یزمانیجراحهاي عفونت
حیهسـتند و تنهـا تـوج   مؤثر ریپتوکوك غراستیو حتها يزهوابیدر برابرها دیولرمعمول ماکطیدر شرا)د

.مورد ج استنیسیترومایآزتأثیر 
:یهوشیدر هنگام استفاده از داروها و مواد بقبل از عملهاي هیتوص:13-1جدول -28

شوند و در هنگام می)NDMR(Non depolorizing Muscle relaxantsتیباعث تقوها دزیکویگلنویآم)الف
.انجام شودقیومسکوالر دقنورنگیتوریموندیاستفاده با

·NDMR:کوریرنوماترآ-ومیوکورنو-ومینوکورر
نیسینئوما-نیسیجنتاما-نیسمایتوبر: هازیدکوینوگلیآم·
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.شودمیيزیخونرلیو پتانسیفانکشن پالکتسیباعث د:نیآسپر) ب
بـا قطـع   MIو stroke،ترومبـوز سکیر.روز قبل از عمل با مشاوره پزشک قطع شود10-14حداقل·

)دیرا مرور کن29نکته (.شوددهیدارو سنج
یهوشیبيبه داروازیباعث کاهش ن.شودویپوتنسیهيهایزسبب کرتواندمیل حادادراوتیو:نیدیکلون)ج

يداروزانیـ و مدیـ از نوع درمـال اسـتفاده کن  یو روز جراحدیادامه دهیمصرف را تا روز جراح.شودمی
.دیرا کاهش دهیهوشیب
معکـوس  -3مـاران یبیدر بعضـ سـم یدیروئیپوتیهيالقا-2نورومسکوالر بالکر تیتقو-1باعث :ومیتیل)د

).ابدیمیشیافزاومیتیغلظت ل،خونNaبا کاهش سطحیعنی(شود میمیشدن غلظت سد
TFTعمـل  در صورت لزوم قبـل از ،شوندقیدقنگیتورینمورنورومسکوليدر صورت کاربرد بالکرها·

.درخواست شود
.سدیم داده نشودwastingهاي سدیم خون بیمار باید کنترل شود و دیورتیک·

باعـث افـزایش   هـا  این.ترانیل سیکلوپرومین هستند،فلنزین،پاراگلین،شامل ایزوکاربوکسازید:MAOI)ـه
البتـه  (شـوند  مـی ) به خصوص مپریدین(ها واکنش کشنده با اپیوئید،سمیت کبدي،ذخیره کاتکول آمین

).این واکنش کشنده با مخدرها نادر است
.بدهیدdirect actingاجتناب کنید و indirect actingهاي از به کار بردن سمپاتومیمتیک·
·LFTسی کنیدررا جهت بررسی سمیت کبدي بر.
.مگر این که ریسک خود کشی وجود داشته باشد.روز قطع کنید14-21براي جراحی الکتیو ·
.تري دارندزمان قطع کوتاهreversibly boundپاراگلین و ترانیل سیکلو پرومین به علت ·

ل در اویـت دراو .با مشاوره پزشک قطـع کنیـد  .شودمیبیش از حد حین عملریزي وارفارین باعث خون)و
با هپارین عوض کنید و هپارین را بالفاصله قبل از عمل قطع و .را مد نظر داشته باشیدadvancedشرایط 

.بعد عمل شروع کنید
.راجعه بفرمائیدم30جهت درك کنتراورسی موجود به نکته ·

.از فصل چهارم کتاب شوارتز این نکته و نکته بعدي را به خاطر بسپارید-29
NSAIDتوسـط  پـذیر  توسط آسپرین و به شـکل برگشـت  ناپذیر سیکواکسیژناز پالکتی به صورت برگشت·

، NSAID،مرحلـه دوم تجمـع پالکتـی توسـط آسـپرین     )مرحله اول تشکیل لخته فیبرینی(شود میمهار
CAMP وNOشودمیمهار.

،شـامل آسـپرین  هـا  بـا فعالیـت پالکـت   گـر  مداخلـه هـاي  دارو.باشـد مـی روز7-10ها دوره عمر پالکت·
.هستندGPIIbو IIIaهاي مهارکننده،دیبا پرایمادول،پراسوگرول،گلوپیدگرول

)سکانکنتراورسی با فو(و فاصله باشد یروز از زمان قطع مصرف دارو تا جراحی الکت5-7حداقل ¡
البتـه  .ساعت بعد از جراحی شروع بشود12-24ساعت قبل از عمل قطع شود و 4-6تزریق هپارین باید -30

.استفاده از این روش مهاجم در بیماران با خطر باال اندیکاسیون دارد
،داخـل جمجمـه  ریزي زیاد دارد و یا خونگیرد اگر سن میدر شرایط اورژانسی براي بیماري که وارفارین·

.شودمیپالسما تزریق،کنسانتره کمپلکس پروترومبین و اگر هیپوولمی ناشی از تروما دارد
.استفاده کنیدINRجهت برسی عملکرد وارفارین از ·
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:با توجه به مطالعات ابتداي فصل تا این جا به سواالت زیر پاسخ دهید

هفته گذشته مورد ارزیابی کرونري قرار .اندساله جهت انجام جراحی توده پاروتید به شما مراجعه نموده76خانم -1

اپـروچ متخصـص قلـب و شـما در درمـان بیمـار       .گرفته و آریتمی واضح همراه با بیماري شدید دریچه اي داشته است

)METS≤4(؟ چیست

.رودمیORبیمار جهت انجام جراحی با مونیتورینگ دقیق به )الف

.رودمیORبه intermediateبیمار با ریسک 4باالي METSبا توجه به )ب

.شودمیدرخواستnoninvasiveبراي بیمار تست )ج

.شودمیانداختهتأخیر هر گونه پروسیجر غیر قلبی به)د

�. گزینه د صحیح است
.هم تاثیري در تصمیم گیري نداردMETSبیمار پردیکتور ماژور بالینی دارد که 13-1شکل با توجه به

؟ گوش و تمپل با شرایط زیر در کدام گروه ریسک گلدمن قرار داردBCCساله مبتال به 65بیمار آقاي -2

.بیعی بوده استوي ده درصد باالي حد طBUN-کندمیتوس مت فورمین مصرفیبه علت ابتال به دیابت مل

0/ 9ریسک میانگین )ب4/0ریسک میانگین)الف

11ریسک میانگین )د6/ 6ریسک میانگین )ج

�. گزینه الف صحیح است
.باشدمیلذا مجموع امتیاز صفر.افزایش داشتهBUNکراتینین ندارد و rise-کندنمیانسولین مصرف

)لیست داروي مصرفی(دهید نمیمونیتورینگ دقیق و تهاجمی نوروماسکوالر بالکر را براي کدام بیمار انجام-3

تازوسین )دبلئومایسین)ججنتامایسین)بلیتیوم)الف

�. گزینه د صحیح است
دقت کنید .چنین لیتیوم نیاز به مونیتورینگ دقیق دارندو همها جنتامایسین و بلئومایسین جزء آمینوگلیکورید13-1با توجه به جدول 

.را لحاظ کنیدها یدزآمینوگلیکوها NDMRدر صورت ذکر براي .ذکر نشدهMRکه نوع 

کاندید جراحی الکیتو خارج سازي تـوده  .روز قبل مورد کارگذاري استنت فلزي برهنه قرار گرفته است31بیمار -4

؟ کنیدیمچه.خوش خیم مگزیال است

.اندازیمتأخیر میروز از پروسه استنت به365عمل را تا زمان گذشت )الف

.اجازه عمل داریم)ب

.کنیممیی آنتی بیوتیکسبراي بیمار درخواست پروفیالک)ج

.از هفته اول اجازه جراحی را داشته ایم)د

�.گزینه ب صحیح است
.کنیممیروز صبر30براي استنت فلزي برهنه 

؟ دهدمیگیرد کدام مورد را کاهشنمیشروع بتا بالکر یک روز قبل عمل در بیماري که به صورت روتین بتابالکر-5

ریسک هیپوتنشن و برادیکاردي )بstrokeریسک )الف

غیر کشنده MIریسک )دریسک مرگ)ج
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�.گزینه د صحیح است

در حـال  .وي ترمیم شده و ترمیم کامـل بـوده اسـت   CHDدو ماه پیش ،کیلوگرم30ساله با وزن 6کودك بیمار-6

؟ ی پیش از عمل شما چیسـت بیوتیکآنتیاپروچ درمان .ي در لب پایین داردمترسانتیحاضر نیاز به انجام سوچور یک 

.حساسیت داردسلینپنیبیمار به 

.پروفیال کتیک نیستبیوتیکآنتینیازي به با توجه به کامل بودن ترمیم)الف

.شودمیتزریقلینیسآمپییک گرم ) ب

.شودمییک گرم سفتریاکسون تزریق)ج

.شودمیکلیندا مایسین به وي دادهگرممیلی300دو عدد کپسول )د

�گزینه د صحیح است 
)13-5جدول (و )13-4جدول (و )13-6جدول (

هاي ریويبیماري:پارت دوم
:ریويهاي بیماري

شـیوع مشـکالت در   (.مشابه قلبی و با مورتالیته و موربیدیته مشابه اسـت ،شیوع مشکالت بعد از عمل ریوي-1
)درصد20درصد و در گروه پر خطر 5گروه معمول 

:مشکالت ریويترین آزار دهنده-2
اي هتشدید بیماري مزمن زمین-4نارسایی تنفسی-3نومونیا-2آتلکتازي-1*

:شدت بیماري ثبت شود-3
ایجاد شده هاي محدودیت-4درمان در حال حاضر -3تشخیص-2شروع عالئم-1*

O2 Sat2-CXR3-ABG4-PFT-1:هاو تستها ارزیابی-4

:مرتبط با بیماري ریويهاي فاکتور-5
سال 60سن باالي -1
2-ASA2 و باالتر
3-Functional dependence

هیپوآلبومینمی -4
)CHF(نارسایی احتقانی قلب -5

:مرتبط با جراحیهاي فاکتور-6
جراحی طوالنی -1
جراحی سر و گردن -2
هوشی عمومی بیاستفاده از-3
جراحی اورژانس -4
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7-CXRدهدمیبه صورت روتین ابزار غربالگري نیست و به ندرت مدیریت حین عمل را تغییر.
-COPD4-3بیمار با عفونت اخیر راه تنفسی فوقـانی  -2هاسیگاري-1:بگیریمCXRدر این بیماران *

بیماري قلبی 
پیش معموًال محدودیت جریان هوا است که)COPD)chronic obstructive pulmunary diseaseمشخصه -8

و ذرات مضـر  ها هوایی و ریه در مقابل گازهاي رونده است و همراه با پاسخ التهابی مزمن تشدید شده در راه
.است

.درصد استCOPD18-8/1ریسک نسبی مشکالت ریوي در -9
.مشکالت متناسب با شدت بیماري استشیوع-10
هاي حین عمل دارو.شودمیبرونکودیالتور حین عمل توصیه.بیفتدتأخیر بهCOPDحاد جراحی در دوره -11

.برونکواسپاستیک ندهید
سـال هـم ریسـک فـاکتور     65سن بـاالي  (ریسک فاکتور مستقل مشکالت ریوي حین عمل است ،سیگار-12

)مستقل بود
.کندمیبرابر4مشکالت ریوي بعد از عمل را ،سیگار کشیدن،در جراحی غیر قلبی-13
افـزایش ریسـک   -1شود و باعث میو ضخیم شدن مخاطها سیگار باعث اختالل در عمل پاك سازي مژك-14

.شودمیهیپوکسی-5برونکواسپاسم-4آسپیراسیون-3نومونیا -2انتوباسیون مجدد 
.ودشمیترك سیگار باعث افزایش گذراي تولید خلط-15
شـود و بعـد از   مـی هفته بعد ترك سیگار8ترك سیگار باعث افزایش ریسک نسبی مشکالت حین عمل تا -16

.رسدمییابد تا به میزان کمتر از میزان افراد سیگاريمیآن ریسک کاهش
.شودمیالکیتو توصیههاي ترك زود هنگام سیگار در جراحی-17
PFT-3درمان-2ئمعال-1:آسم بر اساسبندي طبقه-18

.افزایش ریسک مشکالت ریوي بعد عمل ندارند،نرمالPFTSعالئم خوب کنترل شده و -19
.یابدمیریسک افزایش،غیر طبیعی باشدPFTSاگر عالئم غیر طبیعی باشد و -20
21-level of severityشودمیمشخصها با این:

گرفتن بیمار careمیزان -1
2-recall هفته گذشته 2-4در
.باشدICUشده و فوري و بستري و ریزي مالت اخیر که نیازمند مراقبت برنامهح-3
همراه اي هبیماري زمین-4

تمیک سـ بیماري که دو یا بیشتر حمله داشته است که نیازمند دریافت کورتـون سی ،سی اهداف درمانیربر-22
آسم پایدار دارد و حتـی در غیـاب عالئـم پایـدار هـم در سـال       شود که میمثل بیماري در نظر گرفته،بوده

.گذشته کورتون گرفته است
تناوب تشدید بیماري -4شدت-3هامحرك-2داروهاي مصرفی-1:قبل عمل شاملهاي ارزیابی-23
.مالحظات قبل از عمل با کنترل آسم خوب شامل مصرف روتین اسپري است-24
.آسم کنترل نشده نیازمند درمان تهاجمی قبل از جراحی دارد-25
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:االت زیر در خصوص بیماري ریوي پاسخ دهیدؤبه س

؟ کدام یک از جمالت زیر صحیح است-1

.شیوع مشکالت قلبی در خصوص مورتالیته و موربیدیته بیشتر از ریوي است)الف

.استدرمان بیمارانریزي ابزار غربالگري و طرحCXR)ب

.بگیریمCXRاز بیمار دچار عفونت اخیر راه تنفسی فوقانی )ج

.در بیمار ریوي به صورت روتین وجود نداردABGنیازي به اخذ )د

�.پاسخ ج صحیح است

؟ زیر مرتبط با بیماري ریوي نیستهاي کدام یک از فاکتور-2

ی قلب ناقنارسایی احت)بهیپرآلبومینمی )الف

و باالتر ASA2)دسال 60سن باالي )ج

�)هیپوآلبومینمی(.پاسخ الف صحیح است

؟ کدام یک از جمالت زیر نادرست است-3

.بیفتدتأخیر بهCOPDجراحی در دوره حاد )الف

.تجویز شودCOPDبرونکودیالتور در حین عمل بیمار )ب

.ندهیمتیکسداروي برونکواسپاCOPDدر حین جراحی به بیمار )ج

.شودمیدر مقابل گازها و ذرات مضر تشدیداست که هوایی و ریه هاي پاسخ التهابی حاد راهCOPD)د

�.گزینه د صحیح است
.صحیح استمزمن پاسخ التهابی 

؟ شودمیبازه زمانیترك سیگار باعث افزایش تولید خلط در چه-4

دو هفته بعد )دماه بعد از ترك 6)جهفته بعد ترك 8تا )بساعت اول 24)الف

�.گزینه ب صحیح است
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ساله و بیشتر12شدت و شروع درمان در بیماران بندي طبقه،13-7جدول -26
intermittentpersistent mildPersistentاختالل

moderate
Persistent severe

بیشتر از دو روز در هفته دو بار یا کمتر در هفته عالئم
ولی نه هر روز

در طول روز هر روز

ــواب   ــدن از خ ــدار ش بی
شب

بیشتر از یک بار در هفته بار در ماه3-4دو بار یا کمتر در ماه
ولی نه هر شب

شب در هفته 7

بیشتر از دوبـار در هفتـه   دو بار یا کمتر در هفتههابتاآگونیست
ولــی نــه بیشــتر از روزي 

باریک

چند بار در روز هر روز

ــرد   ــا عملکـ ــداخل بـ تـ
طبیعی

NoneMinor  limitationsome limitationExtremely
Limitation

FVE=NFEV³%80 predicted60<FEV<80%FVE<60%عملکرد ریوي

FEV بین حمالت بیشتر
بینـی  درصد پـیش 80از 

شده 
FEV/FVC¬N

FEV/FVC=NFEV/FVC5
درصدکاهش دارد

FEV/FVC کـــــاهش
درصد5بیشتر از 

ریسک
ــون    ــه کورت ــاز ب نی
سیســــتمیک اورال 

براي حمالت

دو بار یا بیشتر در سالدو بار یا بیشتر در سالدو بار یا بیشتر در سالبار در سال 1-0

بـراي کنتـرل   short actingاورال براي حمـالت  هاي تسمذکور در این جدول بتا آگونیهاي بتا آگونیست·
.حمالت استاز)نه پیشگیري(عالئم 

¡ excersise induced bronchospasm
¡ FEV = Forced Expiratory Volume in 1 second
¡ FVC = Forced Vital Capacity

FEV/FVCدرصد ¡

% 85سالگی8-19)الف
% 80سالگی20-39)ب
% 75سالگی40-59)ج
% 70سالگی60-80)د

فرکانس و شدت ممکن است در طول زمـان  .را از آخرین حمله در نظر بگیریدهاو اینتروالشدت¡
fluctuate يبراي شدت بیمار(شود(

.باشدFEVریسک نسبی ساالنه حمالت ممکن است مرتبط با ¡
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کلیوي: پارت سوم
. گذاردفیزیولوژیک کلیوي که روي مداخالت قبل از عمل تأثیر میاختالالت : 13-10جدول -1

: کاردیووسکولر)1
. شودرتنشن میپافزایش ترشح رنین که باعث هی)الف
. شودمیhigh-outputدر نتیجه آنمی که باعث اختالل C.Oافزایش )ب
. شودکه باعث انفارکشن میوکارد میپرتروفی بطن چپهی) ج
. شودمیhigh outputراي دیالیز که باعث اختالل کلیوي بAVشانت )د
و هیپوتنشـن هیپولمیـک  CHFحجم بیش از حد یا نقص حجـم مایعـات بـه دنبـال دیـالیز باعـث       )ـه

.شودمی
.شودمیstrokeو MIو پس از آن آترواسکلروز تسهیل شده باعث به انسولین دیابت وابسته )و

:کلیوي)2
:رکالمی پیشرونده استپناتوانی در ترشح پتاسیم که پی آمد آن هی)الف
·7 meq/L: افزایش ارتفاع موجT

·8 meq/L: اینتروالRRطوالنی،QRS پهن
·9 meq/L:محو شدن موجP، پهن تر شدنQRS

.که پیامد آن اسیدمی پیش رونده است)اسید متابولیک(fixedنقص در ترشح اسید )ب
.حجم و ادم ریوي استoverloadکه پیامد آن )اولیگوري و آنوري(نقص در دفع آب )ج

) salt wasting(هیپوتنشـن و اتـالف نمـک    ،ناتوانی در تغلیظ ادرار که باعث دهیدراسـیون ناشـتا  ¡
.شودمی

:ریوي)3
.استdiffusing capacityیوي که پیامد آن کاهش رسیفیکاسیون کل)الف
.و محدودیت استFRCال که پیامد آن کاهش ندیافراگم به دنبال دیالیز پریتوئelevation)ب

:سیستم عصبی)4
،خســتگی،)mental slowing(توکســمی اورمیــک کــه پیامــد آن کنــد شــدن وضــعیت ذهنــی )الــف

. استکوما ،میوکلونوس
.تحتانی استهاي حسی اندامبیپاتی حسی محیطی که پیامد آنروون) ب
گاسـتروپارزي را در دیابـت   (ک و گاستروپارزي است تیدیس تونومیا که پیامد آن هیپوتنشن ارتوستا) ج

)هم داریم
:گوارشی)5

.شودمیراسیون نومونیایافزایش حجم واسیدیته محتویات گوارشی باعث افزایش ریسک آسپ)الف
.شودمی) GIB(زخم باعث خونریزي گوارشی )ب
.تهوع و استفراغ هم جزو عالئم گوارشی هستند-آنورکسی) ج
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:هماتولوژیک)6
.تین که پیامد آن آنمی استیکاهش ترشح اریتروپو)الف
.که پیامد آن آنمی استRBCکاهش طول عمر ) ب
پالکـت  يشوند که پیامد آن اختالل عملکـرد میدیالیز باعث اختالل در تجمع پالکتهاي توکسین)ج

.است
ایمنیسیستم)7

ها اختالل اورمیک کموتاکسی لکوسیت·
درمان استروئید ·
فقدان ایمونو گلوبین ·

.شوندمیsepsisباعث عفونت و ها این¡
فارماکوکنیتیک)8

،فعـال مـورفین  هـاي  محلول در آب که باعث تجمع متابولیتهاي و متابولیتها کاهش ترشح دارو)الف
.شودمیدمرول و بنزو دیازپین

.شودمیبه آلبومینها باند داروfree fractionهیپو آلبومینی باعث افزایش )ب
شود که باعث حجم گسترش بیشتر و نیمه عمر میاسیدوز باعث کمتر یونیزه شدن داروهاي اسیدي)ج

.شودها میبیشتر این دارو
.شودمیCNSروي ها باعث تقویت اثر داروBBBاختالل عملکرد )د

براي صدمه حاد کلیويRifleمعیارهاي : 13-8جدول نکات مربوط به -2
GFR criteriaurine output criteriaمرحله 

Riskنــین افــزایش کراتــیx5/1کــاهش،G  F  R

درصد25بیشتر از 
گـرم  لیتر بر کیلومیلی5/0ده ادرار کمتر از برون

ساعت6در ساعت براي 
Injuryنین افزایش کراتیx2کاهش،GFR بیش تراز

درصد50
لیتر بر کیلـوگرم  میلی5/0ده ادرار کمتر از برون

ساعت12در ساعت براي 
Failureنین افزایش کراتیx3، کاهشGFR  بیشـتر از

درصد75
Crلیترگرم بر دسیمیلی4≥سرم

)dl /0/5 mg≥acute rise(
44/2 micromol / lit

لیتر بر کیلـوگرم  میلی3/0ده ادرار کمتر ازبرون
ساعته12ساعت آنوري ،24در ساعت براي 

Loss :يبودن برازیالیوابسته به داز دست رفتن کامل عملکرد کلیوي بیشتر از چند هفته، ،آسیب حاد پایدار کلیوي
هفته4

: End stage kidney disease ماه3وابسته به دیالیز به مدت بیشتر از

)CKD(مراحل بیماري کلیوي مزمن :13-9جدول -3
1(CKDباGFR وري اسـت نـ عالئم دیگري از تخریب کلیـوي مثـل همـاچوري و پروتئی   همراه نرمال ولی.

GFR است90مساوي یا بیشتر از.
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2(Mild CKDدر حالی که ،کلیويهاي و دیگر آسیبGFR،89-60است.
a3(Mild- mod CKD باGFR59-45.
b3( mod-severe CKDباGFR44-30.
4(severe CKD باGFR29-15
5(Established ESRD باGFR شودمییا بیماري که دیالیز15کمتراز.

4-GFR یک روش ارزیابی عملکرد کلیوي بر اساسCrباشدمینژاد و جنس،سرم و با در نظر گرفتن سن.
تغییـر در برونـده ادرار و یـا هـر دو تشـخیص داده     ،صدمه حاد کلیوي با تغییر در غلظت کراتی نـین سـرم  -5

.شودمی
.درصد است8/0-10شیوع صدمات حاد کلیوي -6
:شودمیدر اکثر موارد به علل زیر ایجاد)AKI(صدمه حاد کلیوي -7

1-AKIها حین عمل با هیپوپرفیوژن نسبی کلیه
آنـزیم مبـدل آنژیوتانسـین و    هـاي  کننـده مهـار ،ماده حاجب(به داروهاي نفروتوکسیک ها کسپوژر کلیها-2

)نونیآمینوگلیکوزید و فلوئوروکهاي بیوتیکآنتی
:حین عملAKIمستقل هاي ریسک فاکتور-8

ASAافزایش -4)گلدمن(RCRIافزایش -3دیابت-2سن-1
در معرض ریسک مشکالت قلبی عروقی است و ریسک مورتالیتـه در بیمارسـتان   بیشتر AKIبیمار مبتال به -9

.برابر است3به علت بیماري قلبی عروقی در این افراد 
هـم سـن بیشـتر    هـا  یبدر قل(.سال است65در افراد باالي )CKD(بیشترین شیوع بیماري مزمن کلیوي -10

)سال ریسک فاکتور مستقل بود65از
.هیپرتنشن و گلومرونفریت است-دیابت:درصد موارد75درCKDعلت -11
12-CKD  با کـاهشGFR   60بـه کمتـر از ml/min/1.73 m2     پروتئینـوري (یـا شـواهدي از تخریـب کلیـوي،

شود میماه تعریف3به مدت )بیوپسی غیر طبیعی،تصویر برداري غیر نرمالهاي یافته، هماچوري گلومرولر
.شودمیبندي طبقهGFRو با 

13-CKDیسک فاکتور مستقل حوادث قلبی عروقی و مرگ بعد از عمل استر.
.هاستانجام شده و مشاورههاي درمان،یمصرفهاي اساس داروبر CKDمدیریت -14
هـاي  بیوتیکآنتیمورفین و ،NSAID(سیک ندهیم یا با احتیاط بدهیم کیا داروي نفروتوCKDدر بیماران -15

)يدزیگلیکو
:در خصوص مدیریت قبل عمل اختالل کلیوي13-11جدول نکات -16

.باشد درمانی الزم نیست8اگر مزمن باشد و هموگلوبین بیمار مساوي یا بیشتر از :آنمی)الف
نیاز بـه ارزیـابی بیشـتر دارد و    ،باشد و همگام با تغییرات فیزیولوژیک باشد8اگر هموگلوبین کمتر از ¡

.وژن نخواهدشاید ترانسفی
.کوآگولوپاتی به علت اختالل عملکرد پالکت اورمیک است)ب

سـاعت بعـد از عمـل    24سـاعت قبـل و در صـورت امکـان     24وضعیت بـا انجـام دیـالیز    این کنترل ¡
.استپذیر امکان
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.نیاز باشدcryoprecipitateشاید به تزریق دسموپرسین یا ¡
:هپیرکالمی)ج

:زیر استفاده شودهاي براي اصالح از راه،5/5-6باالي در صورت رسیدن به¡
دیالیز-1
)تجویز کی اگزاالت(کاهش از مسیر گوارشی -2
شیفت داخل سلولی با گلوکز و انسولین -3
)ناتبکربیحفظ با(قلبی غشاءاستابلیته -4

:عفونت)د
.انجام شودبیوتیکآنتیی ستغذیه پروفیالکءدر صورت وجود سو¡
اسـتفاده  asepticهاي از تکنیک،و ماکروفاژهاها مونوسیت،به علت ابنورمالیته فانکشنال نوتروفیل ها¡

.شود
.شودمیمکمل کلسیم تجویز،در صورت هیپوکلسیمی عالمت دار)ـه
.شودمیآنتی اسید باند شونده به فسفات تجویز،هیپرفسفاتمیدر صورت وجود)و
.استفاده شودCHFبرايinvasiveصورت وجود هیپرولمی و هیپوولمی شاید از دیالیز و مونیتورینگ در )ز
مواد کموتراپی ،داي کنتراست،آمینو گلیکوزیدها،NSAID:از مواد نفروتوکسیک اجتناب کنید)ح
. کلیوي را لحاظ کنیدcrنسریمصرفی ادجاست دوز بر حسب کلهاي دارونسریبا توجه به تغییر کل)ط

:به سواالت زیر پاسخ دهید

؟ بیمار زیر در کدام مرحله بیمار کلیوي است-1

لیتـر میلـی 5/0سـاعت گذشـته کمتـر از    6برابر شـده و در  5/1کراتی نین وي ،مورد جراحی هیپوتنسیو قرار گرفته

.داشته استگرمکیلوادرار بر حسب وزن به 

loss)دRisk)جinjury)بfailure)الف

�.گزینه ج صحیح است
13-8جدول با توجه به 

؟ صحیح استGFRکدام یک در خصوص معیارهاي ارزیابی -2

.بیمار استBUNکلیوي بر اساس هاي یک روش ارزیابی سلولGFR)الف

.ربطی به سن و جنس و نژاد نداردGFR)ب

و با در نظر گرفتن سن و نژاد و جنس crست بر اساس روش ارزیابی عملکرد کلیوي اGFR)ج

.و در سفید پوستان و سیاه پوستان متفاوت استBUNروش ارزیابی عملکرد کلیوي است بر اساسGFR)د

�.گزینه ج صحیح است

؟ شودنمیکدام یک از تغییرات فیزیولوژیک زیر به دنبال مشکالت کلیوي مشاهده-3

شود میMIهیپرتروفی دهلیز راست که باعث )بافزایش ترشح رنین و هیپرتنشن )الف

نقص مایعات به دنبال دیالیز )دمایعات به دنبال دیالیزover load)ج



23ارزیابی پیش از عمل. 13فصل 

�.گزینه ب صحیح است
.شودمیدر بیمار مبتال به نارسایی کلیويMIهیپرو تروفی بطن چپ است که باعث 

؟ زیر نادرست استي هاکدام یک از گزینه-4

)خوردمیی این چنین به چشمسؤاالتاشتباه است ولی مکررا ،در طراحی سوال استفاده از کدام گزینه نادرست است(

.افتدمیهیپرکالمی پیشرونده در بیمار کلیوي به علت ناتوانی در ترشح پتاسیم اتفاق)الف

.شودمیو ایجاد محدودیت ریويFRCال باعث کاهش ندیافراگمی با دیالیز پریتوئelevation)ب

.شودمیdiffusing capacityکلسیفیکاسیون ریوي باعث افزایش )ج

.شودمیيو گاستروپارزکتیارتوستاپوتنشنیهدیس تونومیا باعث)د

�.گزینه ج صحیح است
.شودمیdiffusing capacityکلسیفیکاسیون ریوي باعث کاهش

؟ ی ایجاد شده به دنبال بیماري کلیوي چیستعلت آنم-5

ها RBCکاهش عمر )بتین یکاهش ترشح اریتروپو)الف

دیالیزي هاي وجود توکسین)دگزینه الف و ب )ج

�.گزینه ج صحیح است

؟ دهیدمیدر خصوص مالحظات قبل از عمل بیمار با اختالل کلیوي کدام مورد را انجام-6

.دارد حتما باید پک سل بگیرد10اگر بیمار هموگلوبین کمتر از )الف

.کنیممیکربنات استفادهبیبراي اصالح هیپرکالمی بیمار فقط از)ب

.شودمیبراي اصالح هیپرفسفاتمی از آنتی اسید باند شونده به فسفات استفاده)ج

.ودهیپوکلسیمی بدون عالمت هم باید به شکل تهاجمی درمان ش)د

�.گزینه ج صحیح است
شواتز به تفسیر در خصـوص اصـالح هیپرکـالمی صـحبت شـده اسـت کـه شـروع آن بـا          3در خصوص اصالح هیپرکالمی در فصل 

کربنات در صورتی تجـویز بیاگزاالت و سپس شیفت داخل سلولی انسولین و گلوکز است و در نهایت بیمار احتیاج به دیالیز دارد وکی
.قلبی را نشان دهداختالل بیمار عالئم ECGشود که می

گوارشی هاي بیماري:4پارت 
1-GERD)Gastro Esophageal Reflux Disease(     بازگشت محتویات معده به علـت کـاهش تـون اسـفنگتر

.تحتانی مري است
کـه  بفرماییـد  دقـت (شـود  مـی رترواسترنال که بعد از غذا خوردن و دراز کشیدن تشدیددردGERDعالئم-2

)شود متفاوت استمیدردي تا درد شدید اپی گاستر که با غذا خوردن بهتر یا بدتربیزخم پپتیک از
:آن قدر باشد که محتویات معده به الرنکس برسند عالئم زیر شـاید وجـود داشـته باشـد    GERDاگر شدت -3

سندرم سوزش دهان ،خشونت صدا، احساس غذا در خلف زبان،سرفه
.باشدمیبدون نسخههاي تغییر رژیم غذایی، آنتی اسید،تغییر عادات:خفیفGERDدرمان -4
Hو پمپ پروتونهاي بالکر:مزمنGERDدرمان -5 .یابدمیبالکر است که تا قبل عمل ادامه2
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)RSI(شـاید از  .شـوند مـی مثـل افـراد معمـولی درمـان    ،داروهـا مصـرف  بیماران خوب درمان شده با ادامه -6
Rapid Sequence Intubationاستفاده شود.

.شودمیاستفادهRSIو NGساکشن ،بالکرH2اورژانس از هاي در جراحی-7
8-Peptic ulcer یا ابتداي دئودنوم استمعده زخم جدار.
کننـده و  هضـم بـه علـت عـدم تعـادل در فاکتورهـاي     ؟ چـرا .تشدید و خاموشی داردهاي زخم پپتیک دوره-9

)اسید وپپسین(کننده محافظت
.وجود داردH. pyloriآلودگی بهوNSAIDبا مصرف طوالنی مدت Peptic ulcerافزایش خطر -10
.دردي متفاوت استبیشود تامیگاستر که با خوردن غذا بهتر یا بدترعالئم زخم پتپیک از درد شدید اپی-11
.شودمیدیته حین عملیبیماري کبدي باعث افزایش ریسک مورتالیته و مورب-12
نوع بیهوشی و نـوع پروسـه   ،مشکالت حین عمل وابسته به نوع و وسعت بیماري کبديهاي ریسک فاکتور-13

.جراحی است
آتروفی بیضـه در  ،خستگی،خارش،آسیت،ژنیکوماستی،تالنژکتازي،اسپایدر آنژیوما:عالئم بیماري کبدي-14

.مردان است
،ترومبوسـیتوپنی ،اخـتالل کلیـوي  هـا،  اختالل الکترولیـت ،کوآگولوپاتی،زردي:در بیمار کبدي چک شود-15

انسفالوپاتی و آسیت 
تـري  ی کننده دقیقویپیشگChild pugh)MELDو MELDمدل :ارزیابی ریسک جراحی در بیمار کبدي-16

)است
17-MELD سال و باالتر بود12آسم هم براي بندي طبقه(سال و باالتر قابل استفاده است 12براي(
آیـا قبـل   -INR5-4کراتینین-3روبینبیلی-2تاریخ تولد-1:شودمیدر نظر گرفتهها اینMELDدر -18

را crاگر داشـته  ؟ ه استداشتCVVHDساعت 24بیمار دوبار در روز دیالیز و یا ،از ارزیابی کراتی نین سرم
.کنیممیلحاظ4

child pughجدول -19

123
stage IIIو stage IIVو IIنداردانسفالوپاتی

رغم درمان دارویی دیورتیکمتوسط علیمالیم و قابل کنترل با دارونداردتآسی
3بیشتر از 2-23کمتر از روبینبیلی

8/2کمتر از 8/2-5/35/3بیشتر از آلبومین
PT 6بیشتر از 4-46کمتر از

INR 3/2بیشتر از 7/1-7/13/2کمتر از
·6-5 :A

·9-7: B

·15-10 :C
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.ریسک برابر با بیماران بدون سیروز دارند8کمتر از child pughبیماران با ،در جراحی بزرگ-20
.جراحی الکیتو انجام دادتوان براي بیمارمی10کمتر از MELDبا -21
.توان جراحی الکیتو را با احتیاط انجام دادمیMELD15-10با -22
.و ممنوع استیجراحی الکت،15بیشتر از MELDبراي-23

:زیر پاسخ دهیدسؤاالتبه 

؟ مرگ بیمار مبتال به مشکالت گوارشی ثانویه به کدام مورد است-1
توبولر نکروز اختالل کلیوي ثانویه به )الف
ها ترمبوسیتوپنی ثانویه به افزایش لیز پالکت)ب
مرگ قلبی عروقی ثانویه به کاهش مقاومت عروق محیطی )ج
مرگ قلبی عروقی ثانویه به انسداد عروقی کرونري )د

�.گزینه ج صحیح است

؟ باشدنمیاحتمالی بیماري کبديهاي کدام یک از ریسک فاکتور-2
کتومینلاسپ)داسپلنومگالی)جهپاتومگالی )بتاریخچه انتقال خون)الف

�.گزینه د صحیح است
.باشدمیاسپلنو مگالی،یهپاتومگال،تاریخچه انتقال خون،زردي،تاریخچه درمان هپاتوتوکسیک:شاملها تورکریسک فا

؟ کدام گزینه صحیح است-3
.پروتکل داردخفیف نیاز به درمان دارویی دارايGERD)الف
.توان با تغییر عادات و رژیم غذایی اصالح کردمیمزمن راGERD)ب
.کنتراندیکه استGERDدر بیماران RSIاستفاده از )ج
.شودمیبالکر استفادهH2و NGدر جراحی اورژانس از ساکشن )د

�.گزینه د صحیح است
؟ شودنمیاز کدام گزینه استفادهpeptic ulcerدر درمان -4

بالکر H2)بپروتون پمپ بالکر)الف

آنتی دپرسانت )دبیوتیکآنتی)ج

�.گزینه د صحیح است
.پاسخ صحیح است» د«گزینه ،گزینه اول در کتاب ذکر شده است

؟ بیمار زیر چیستChild pughرده -5

5/2و آلبومین 5/2روبینبیلی،ال به آسیت که علیرغم درمان دارویی دیورتیک کنترل نشده استساله مبت65آقاي 

.است6/1وي INRدارد و 

D)دC)جB)بA)الف

�.گزینه ب صحیح است
9 =1 +3 +2 +3
B =9-7
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دیابت ملیتوس :پارت پنجم
.درصد است7/5یشتر از بHbA1Cیا126بیشتر از )FBS(قند خون ناشتا ،تعریف دیابت ملیتوس-1
)هم هست که در تروما و شواتز نام برده شدهgestationalالبته دیابت (دیابت دو نوع دارد -2
.ترشح کننده انسولین پانکراس استبتاهاي بیماري اتوایمیون به علت تخریب سلول،Iنوع -3
بتا پانکراس به صورت جبرانی هاي سپس سلول،افتدمیبه انسولین اتفاقها مقاومت سلول،IIدر دیابت نوع -4

بتـا  هـاي  بیماري ممکن است در حدي پیشرفت کند که عملکرد جبرانی سـلول .دهندمیانسولین را افزایش
. یابدمیدر این شرایط تجویز انسولین اگزوژن ضرورت،کافی نباشد

گذارد و باعث مشکل در کنترل قند میروي متابولیسم کربوهیدرات اثر،جراحیهاي پروسه،بیماري،فونتع-5
.شودمیخون بیماران دیابتی

.دارند180درصد باالي 25و140درصد بیماران جراحی غیر قلبی قند خون باالي 6-40
.شودمیمدیکالهاي هیپرگلیسمی حین عمل باعث افزایش موربیدیته و مورتالیته و افزایش نیاز به مراقبت-7
،یدفـاع سـتم یاخـتالل عملکـرد س  هـا،  تیـ اخـتالل الکترول ،ونیراتاسـ یدباعث دهعملنیحیمیسپرگلیه-8

.شودها میرشد پاتوژنشیعروق و افزايرینفوذپذ
قنـد در  (برابـر عـوارض کمتـري دارد    4است و 80-110مشابه 140-180در حد ICUحفظ قند خون در -9

)بماند140-180حد 
،)علت اصلی افـزایش در مورتالیتـه  (قلبی عروقی هاي افزایش ریسک بیماري،دیابت باعث نارسایی کلیوي-10

.شودمی) در دیس اتونومی هم هست(گاسترو پارزي 
قلبـی  (و ماکرووسـکوالر  )نوروپاتی اتونوم و محیطـی ،نفروپاتی(میکرو وسکوالر هیپرگلیسمی مزمن عالئم -11

.است)بیماري عروقی محیطی،عروقی
.براي بیمار دیابتی حدالمقدور جراحی کلهء سحر انجام شود-12
خـون  هاي تزریقـی قنـد   کنندهکنترلبیمار در ارتباط با انسولین و هاي العملردستو:13-13جدول نکات -13

:غیرانسولینی تزریقی قبل عمل
درصد دوز عصر را در 75که intermediate actingکند مگر در نمیکال دوز روز قبل از جراحی تغییر)الف

.گیردمیروز قبل عمل
)استsleepیا sickedدوزمحاسبه بر اساس(کند نمیدر روز جراحی پمپ انسولین تغییري) ب
50-75شود میintermediateدرصد دوز صبحگاهی و 75-100شود میlong actingدر روز جراحی )ج

.درصد
که اینترمدیت NPHاست به جاي آن combinationدر فرم )lispro- protamine(fixed combination)د

)صبح جراحی(درصد 50-75دهیم آن هم با دوز میاست
.دهیممیروز جراحی را هم کاهشيهدوز شبان،اگر بیمار سابقه هیپوگلیسمی شبانه یا صبحگاهی دارد)ـه
.شاید الزم باشد که در زمان ادمیت بیمار در مرکز سرپایی دوز انسولین بازال را تزریق کنیم)و
.کنیممیholdل غیر انسولینی دوز را در روز عمهاي و تزریقیrapid short actingدر مورد )ز
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:زیر پاسخ دهیدسؤاالتلطفا به 

؟ علت اصلی افزایش مورتالیته در بیماران دیابتی چیست-1
نارسایی کلیوي )بگاستروپارزي)الف

نوروپاتی )دقلبی عروقیهاي افزایش ریسک بیماري)ج

�.گزینه ج صحیح است
.مورتالیته به علل قلبی عروقی بودهر چی تا حاال خوندیم علت افزایش 

باشد ؟نمیکدام یک از عوارض هیپرگلیسمی حین عمل-2
کاهش نفوذ پذیري عروق )بهااختالل الکترولیت)الف

دهیدرا تاسیون )دهاافزایش رشد پاتوژن)ج

�.گزینه ب صحیح است
.شودمیهیپرگلیسمی حین عمل سبب افزایش نفوذپذیري عروق

اختالالت تیروئید :پارت ششم
است و علل آن گریوز، گـواتر مـولتی نـدولر و تجـویز اگـزوژن هورمـون       05/0-3/1شیوع هیپرتیروئیدیسم -1

.تیروئید است
.strokeافـزایش  (اختالل قلبی هیپردینامیک همراه بـا هیپرتنشـن   ،تنشنرهیپ:ي شاملدیروئیپرتیهعالئم -2

volume،widened pp،تاکیکاردي و افزایش ،)و پروالپس میترالcardiac out putباشدمی.
تاکیکـاردي  ،)توي جـدول آریتمـی را فقـط بـراي هیپـو گفتـه اسـت       (بیماران در معرض ریسک آریتمی ·

.سینوسی بطنی و فیبریالسیون دهلیزي هستند
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،درصد موارد کشنده اسـت 10-75در کهمشکالت حین عمل بیمار هیپرتیروئیدي شامل طوفان تیروئیدي-3
بـه علـت اسـترس جراحـی و عفونـت تحریـک      ،ممکن است در حین بیهوشی یا پس از بیهوشی اتفاق بیفتد

.شودمی
تاکیکـاردي و هـذیان   ،طوفان تیروئیدي یک تشخیص بالینی است و با عالئم غیر اختصاصـی هیپرپایرکسـی  -4

.شودمیمشخص
.و تیونامید بدهیم)antipyrectic(یروئیدي بتابالکر و ضد تبدر زمان بروز طوفان ت-5
.براي جراحی الکیتو بیمار باید یوتیروئید باشد-6
هفته زمـان  8باشد و پاسخ کلینیکی مییدو مازولمتی،کنترل هیپرتیروئیدي پروپیل تیواوراسیلهاي دارو-7

.الزم دارد
.بدهیم)پروپرانولول(براي جراحی اورژانس بیمار هیپرتیروئید بتابالکر -8
:تشخیص هیپو و هایپر تیروئیدیسمهاي فاکتور13-14نکات جدول -9

هیپرتیروئیدیسم هیپوتیروئیدیسمعالئم
وست خشـک و  پخستگی، عدم تحمل سرما، عمومی

خشن
وسـت گـرم و   پکاهش وزن، عدم تحمـل گرمـا،   

توزپروپمرطوب، افزایش اشتها، 
راکتیوپهاي هییت، رفلکسنمور، عصبارتکوماي میکس ادم، اختالل شناختینورولوژیک

ریکـارد و  پ، افیـوژن  COبرادیکاردي، کاهش کاردیووسکوالر 
depressed S.V دهلیـزي  –، نقایص هدایتی

ــی، هی ــی، پبطن وتنشــن ارتوســتاتیک، اریتم
QRSطوالنی

، S.V ،widened pp (Pulse pressure)افـزایش  
Mitral valve prolapse insufficiency) تــوي

)متن اریتمی هم هست

اسخ بالنت بـه  پ(کاهش ونتیالسیون آلوئوالر ولمونريپ
لورالپ،  افیوژن )رکارییپآنوکسی و هی

vital، کـاهش  CO2نـه، افـزایش تولیـد    پدیس

capacityافزایش مصرف اکسیژن ،
السـما، کـاهش   پ، کاهش حجم GFRکاهش کلیوي

ایـن  (ونـاترمی  پ، ادم محیطی، هیcrنسریکل
)توي لیتیوم هم بود

ــیپ ــومی، هیپاوري، هیلـ ــیمی، پومگنزیـ رکلسـ
اوري رکلسیپهی

Gl در دیابـت هـم بـود   (تأخیر در تخلیه معده (
GIB یبوست ،

رموتیلتی، اسهالپهی

کمبود فـاکتور  الکت، پآنمی، افزایش تجمع هماتولوژي 
9و8

، تحلیل استخوانprotein wastingاتی، پمیونیناتی، افزایش کراتیپمیوماسکولواسکلتال
ــی ااتیولوژي ــاتروفـــ ــیموتو، پدیویـــ اتیک، هوشـــ

توتالتیروئیدکتومی ساب
ندولرگریوز، گواتر مولتی

ــت ــاي تسـ هـ
البراتواري

ــاهش  ــاهش T3ک ، T3 Resin uptake، ک
مگر این کـه بیمـاري در اثـر    (TSHافزایش 

، )النخـاع باشـد  وتاالموس یا بصلپاختالل هی
TBGافزایش 

ــزایش  ــزایش T3 Resin Uptak/T4اف ، T4، اف
و کاهش TBG، کاهش T3 Resin uptakش یافزا

TSH
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دپرسـیون و افـزایش وزن و   ،آنورکسیا،خستگی،لتارژيآنعالئم.شیوع هیپوتیروئیدیسم یک درصد است-10
.عدم تحمل سرماست

.تر استهیپوتیروئیدیسم در زنان شایع-11
.است)تیروئیدیت هوشیموتو(اتوایمیون سمیدیروئیپوتیهاولیه یا سمیدیروئیپوتیهنتیجه سمیدیروئیپوتیه-12
خفیف تا متوسط در معـرض افـزایش ریسـک مشـکالت     سمیدیروئیپوتیهشواهدي وجود ندارد که بیمار با -13

.بیهوشی حین جراحی باشد
)مد نظر قرار گیردسمیدیروئیپوتیهولی تغییرات فیزیولوژیک (·

:تغییرات فیزیولوژیک به صورت ذیل است-14
کـاهش ونتیالسـیون در   .شـود مـی cardiac out putباعث کـاهش  Heart rateو stroke volumeکاهش ·

در نهایـت باعـث کومـاي میکـزادم    هـا  واکنش به هیپرکاربی و هیپوکسی و اختالل عملکـرد بارورسـپیتور  
.شودمی

.شودمیروي حساسیت به داروي بیهوشیتأثیر تغییرات فیزیولوژیک اتفاق افتاده باعث-15
هش تغییـرات فیزیولوژیـک در طـول زمـان    روکسـین باعـث کـا   یجایگزینی مداوم هورمون تیروئید بـا لووت -16

.شودمی

:زیر پاسخ دهیدسؤاالتلطفا به 

؟ شودنمیکدام یک از عالئم کاردیووسکوالر در بیمار هیپوتیروئیدي مشاهده-1

طوالنی QRS)بنقایص هدایتی دهلیزي بطنی)الف

هیپوتنشن ارتوستاتیک )دپهنPP)ج

�.استگزینه ج صحیح 
 widened ppاز عالئم هیپرتیروئیدي است.

؟ ي کدام استدیروئیپوتیهونتیالسیون آلوئوالر در بیمار علت کاهش-2

افیوژن پلورال )بپاسخ بالنت به آنوکسی و هیپرکاربی)الف

افزایش مصرف اکسیژن )ددیس پنه)ج

�.گزینه الف صحیح است

؟ کدام گزینه صحیح است-3

.شودمیمشاهدهسمیدیروئیپوتیهیوپاتی صرفا در بیمار م)الف

.قابل مشاهده استسمیدیروئیپوتیهتحلیل استخوان در بیمار )ب

.مشهود استسمیدیروئیپوتیهدر بیمار protein wasting)ج

.شودمیمشاهدهسمیدیروئیپوتیهدر بیمار crافزایش )د

�.صحیح استگزینه د 
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؟ رسدنمیکدام گزینه منطقی به نظر.البراتواري بیمار مبتال به هیپرتیروئیدیسم در دست شماستهاي تست-4

TBGافزایش )بT3 RU / T4افزایش )الف
T4افزایش )دT3 RUافزایش )ج

�.گزینه ب صحیح است
.وجود داردTBGدر هیپرتیروئیدي کاهش 

علــت .البراتــواري زیــر مراجعــه نمــوده اســت هــاي مشــخص شــده بــا تســتســمیدیروئیپوتیهبیمــار مبــتال بــه -5

؟ وي چیستسمیدیروئیپوتیه

TSHو کاهش TBGافزایش ،T3 RUکاهش ،T3کاهش 
.بیمار تیروئیدکتومی توتال شده است)الف

.بیمار مبتال به کمبود ید است)ب

.بیمار مبتال به تیروئیدیت هوشیموتو است)ج

.بیمار به علت اختالل در عملکرد هیپوتاالموس یا بصل النخاع دچار هیپوتیروئیدي شده)د

�.گزینه د صحیح است

؟ اولین گزینه دارویی انتخابی چیست.بیمار هیپرتیروئید نیازمند جراحی اورژانس است-6

ید )دپروپرانولول)جمتی مازول)بتیونامید)الف

�.گزینه ج صحیح است

؟ کدام گزینه صحیح نیست-7

.هیپوتیروئیدیسم در زنان شایع تر است)الف

.بیماران مبتال به هیپوتیروئیدیسم خفیف و متوسط در معرض ریسک افزایش یافته خطرات بیهوشی هستند)ب

.شودمیجر به کوماي میگزادمتغییرات فیزیولوژیک هیپوتیروئیدي در نهایت من)ج

.شودمیجایگزینی مداوم هورمون تیروئید باعث کاهش تغییرات فیزیولوژیک در طول زمان)د

�.گزینه ب صحیح است

نارسایی آدرنال :پارت هفتم
.در بیمار جراحی وجود ذخیره گلوکوکورتیکوستروئید جهت تحمل پاسخ فیزیولوژیک استرس ضروري است-1
بـه خصـوص   ها کورتیزول گلوکوکورتیکوستروئید اولیه در انسان است و عملکرد آن تقویت اثر سایر هورمون-2

.هاستکاتکول آمین
شـود و نقـش آن تنظـیم    مـی با حلقه بازخورد منفی تنظـیم )H-P-A(وس مهیپوتاال،هیپوفیز،محور آدرنال-3

.میزان ترشح کورتیزول است
)نارسـایی ثانویـه آدرنـال   (و قطـع مصـرف مـزمن اسـتروئید     )التهاب حـاد اتوایمیـون  (نارسایی اولیه آدرنال-4

.علل دفیشنسی گلوکوکورتیکوستروئید هستندترین شایع


