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Preview

آبسهريه8

ریسک فاکتورها �

کداماست؟-1 کتورآبسهریهاولیه مهمترینریسکفا
)امتحان پایان ترم دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران(

الف( پنومونی
ب( آسپیراسیون

ج( اختالل فانکشن بولبار
د( ژنژیویت

آبسه ریه�
z  کاویتــه در ریــه بعــد از یــک تعريف: بــه ایجــادنکــروزو

از   %80 می گــردد.  اطــالق  ریــه  آبســه  میکروبــی،  عفونــت 
آبســه های ریوی، اولیه هستند و توسط بیهوازیها ایجاد 

می گردند.
z ريسکفاکتورهایآبسهاولیهريه

کتور براى آبســه ریوى 1- آسپیراســیون مهمترین ریســک فا
که فرد را در معرض آسپیراســیون قرار  اولیه می باشــد. عواملی 

می دهنــد، عبارتنــد از: تغییــردروضعیتهوشــیارى،الکلیها، 
Overdose داروهــا،تشــنج،اختــاللفانکشــنبولبار،ســابقه
حــوادثعــروقمغــزىیــاقلبــیوبیمارىهــاىنوروماســکولر.
)تنگــی مــرى ضایعــات مــرى، حرکتــی اختــالالت همچنیــن
مــرى  بــه معــده کــس رفال و معــده دیستانســیون تومــور(، یــا
کشــیده است، وقوع  که بیمار دراز )GERD( به ویژه هنگامی 

آسپیراسیون را افزایش می دهند.
2- بیمارىهاىلثهوپریودنتال )بهویژهژنژیویت( فرد را 

در معرض آبسه ریوى قرار می دهند.
z  گرفتــار چــپ  ریــه  از  بیشــتر  راســت  ايجاد: ریــه محــل

می شــود. بخــشخلفیلــوبفوقانــیوبخــشفوقانیلوب
تحتانی، شایع ترین مناطق ایجاد آبسه اولیه ریه هستند.

z  باکتریولوژی: آبسه هاى ریوى اولیه اغلب پلیمیکروبیال
بــوده و بــه طور غالــب ناشــی از بیهوازىهــاواســترپتوکوک
کشــت  میکروآئروفیلیــک هســتند. نمونه جمع آورى جهت 

سریعًا به آزمایشگاه فرستاده شود.
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z  آبســهريهمتعفن: تنفس بدبو، خلــط و آمپیم به نفع
گر در نمونــه خلط، بوى آبســهریوىبیهــوازىمی باشــد. ا
تعفــن حس شــود، براى آبســههاىریــوىبیهــوازىتقریبًا 

تشخیصی است)%100امتحانی(.
کــه همواره در   یــادآوری نکته ای بســیار مهم: نکته اى 
کیــد وجود  ح ســئواالت آبســه هاى ریوى اولیــه بر آن تأ طــر
که بــوىتعفنوبدبــوازخلط دارد ایــن مطلــب مهم اســت 
وتنفسبیماربه نفع آبســههاىریوى ناشی از بیهوازىها
)گایدالین ریه_ صفحه 98 و 99( می باشد. 

تظاهرات بالینی �

مرد50ســالهباســابقهمصرفالکل،بهعلتســرفه-2
وخلــطبدبــواز8هفتــهپیــش،مراجعــهنمــودهاســت.
کاهــشوزنوبیاشــتهاییدارد.درســمعریههــا تــب،
صداىتوبوالردرقاعدهریهراســتشــنیدهمیشود.در
رادیوگرافیقفسهســینه،ضایعهاىباسطحمایعهوادر
قاعدهریهراســتمشهوداست.محتملترینتشخیص
ى _ اردیبهشت 95( )دستیار کداماست؟

ب( آبسه ریه الف( وگنر 
گودپاسچر د(  کانسر ریه  ج( 

تظاهرات بالینی و تشخیص آبسه های ریه�
z  عالئــمبالینی: عالئــم بالینی در ابتدا بســیار شــبیه به

 Chest painپنومونــی بــوده و شــامل تــب،ســرفه،خلــطو
می باشــد. با مزمن شــدن بیمارى، تعریقشبانه،خستگی
خ می دهنــد. در  ریــوىبیهــوازى ر آبســههاى آنمــیدر و
آبســه هاى ریوى متعفن )به نفــع بی هوازى ها(، تغییررنگ

خلط،خلطبسیاربدبووبدمزه وجود دارد.
z و دندانهــا بــد بهداشــت فیزيكی: تــب، معاينــه

یــابیمــارىلثــه در ایــن بیمــاران وجــود دارنــد. صداهــاى
کاورنــوس و یا آمفوریک در ریه ها شــنیده می شــوند. ریــوى
 کالبینگانگشــتان و فقدانرفلکس Gag از ســایر یافته ها 

هستند.
z این بیماران یک کاویته Chest X Ray تشــخیص: در

مشــاهده   Air-fluid level همــراه  بــه  دیــوارهضخیــم بــا
می شــود. CT-Scan حدود آبسه ریه را بهتر نشان می دهد 

کاویته را مشخص می نماید. و زودتر 

ریــه، آبســه  تصویربــردارى  روش  نکته: بهتریــن   
CT-Scan است.

 Air-fluid یادآوری: کاویتــهبادیوارهضخیــمبه همراه 
level به نفع آبسهریوىمی باشد.

)گایدالین ریه_ صفحه 99(

کنتــرل-3 ع مــرد25ســالهغیرســیگارىبــاســابقهصــر
کتیوباحجم50میلیلیتردرهر نشدهباسرفههاىپرودا
کردهاســت.درمعاینه، روزوتباز3هفتهقبلمراجعه
کلدرقاعدهریه کرا تــورموعفونــتلثه،بوىبددهــانو
گرافی راســتدارد.محتملتریــنیافتــهرادیولوژیــکدر
)پرانترنی _ شهریور 91( کداماست؟ قفسهسینهبیمار

کم در لوب میانی ریه راست الف( ترا
ب( تــوده ریــوى در قلــه ریــه راســت همــراه بــا ندول هــاى 

کوچک اقمارى و پلورال افیوژن راست
ج( ضایعــات رتیکولوندولــر قرینه در هر دو ریه و لنفادنوپاتی 

دوطرفه ناف ریه و مدیاستن
کاویتــه بــا جــدار ضخیــم و ســطح مایــع هوا در ســگمان  د( 

خلفی لوب تحتانی ریه راست

کتــور بــرای آبســه 1-آسپیراســیونمهم تریــن ریســک فا
ریویاولیهمی باشد. تشنج، فرد را در معرض آسپیراسیون 

قرار می دهد.
2-خلطمتعفنوبویبددهان به نفع آبســههایریوی

اولیهناشی از بیهوازیهامی باشد.
3-ریهراستبیشتر از ریه چپ درگیر می شود.

4- ســگمان های وابســته از جملــه بخــشخلفــیلــوب
فوقانــیو بخــشفوقانــیلــوبتحتانــیشــایع ترین مناطــق 

ایجاد آبسه اولیه ریه می باشند.
5-در Chest X Ray، کاویتــهبــادیــوارهضخیمبه همراه 

Air-fluid level به نفع آبسهریویمی باشد.

)گایدالین ریه_ صفحه 98 و 99(

درمان �

مــردی32ســالهباســابقه10ســالهمصرفســیگارو-4
الکلباتب،لرزوسرفهمراجعهنمودهاست.رادیوگرافی
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گزینهراجهت کدام قفسهسینهرامشاهدهمیفرمائید؛
درمانانتخابمیکنید؟

کرمان _ تیر 98( )ارتقاء داخلی دانشگاه 

CT گاید الف( آسپیراسیون تحت 
Chest tube ب( تعبیه

ج( آنتی بیوتیک تراپی تجربی
د( جراحی

1-در جریــان آبســه ریــه، ریــهراســت بیشــتر از ریــه چــپ 
گرفتار می شــود. بخــشخلفیلوبفوقانــیوبخشفوقانی
لــوبتحتانــی شــایع ترین مناطــق ایجــاد آبســه اولیــه ریــه 

هستند.
2-در CXR بیمار مبتال به آبسه ریه یک کاویته با دیواره
ضخیــمبــه همــراه Air-fluid level مشــاهده می گردد. در 
 Air-fluid   level مورد نظر سئوال یک کاویته به همراه Case 

در ریهراست دیده می شود.
3-در صورت شک به آبسه هاى ریوى اولیه، بهتر است 

درمانتجربیبر علیهارگانیسمهاىبیهوازى آغاز شود.
)گایدالین ریه _ صفحه 98 و 99(

خانم32ساله،باسابقهدندانپوسیدهبهدلیلتب،-5
کردهاســت.درCXRانجام ســرفهودفعخلطمراجعه
شــدهیــکضایعــهتــودهمانندحاوىســطحمایــع_هوا
گــزارششــده درحــد4cmدرلــوبتحتانــیریــهراســت
کدام کیســتهیداتیــدمنفــیاســت. اســت.ســرولوژى

اقداممناسباست؟
ى ]دانشگاه اهواز[( کشور )پرانترنی شهریور 94_ قطب 4 
ب( تخلیه از طریق سونوگرافی الف( معرفی به جراح 

د( برونکوسکوپی ج( آنتی بیوتیک و پیگیرى 

1-بیماریهایلثهوپریودنتال )به ویژهژنژیویت(از ریسک 
کتورهای آبســه اولیه ریه می باشند. به عبارتی عفونتهای فا

لثــهودنــداندر ایجــاد آبســه های ریــوی نقــش مهمــی دارند 
کهدندانپوسیدهدارد(. )مثلCaseموردنظرسئوال

وجــود Air-fluid level در عکــس قفسه ســینه بــه  2-
همراه کاویته به نفع آبسه ریه می باشد.

3-در صورت شک به آبسه های ریوی اولیه، بهتر است 
درمانتجربی برعلیهارگانیسمهایبیهوازیآغاز شود.

)گایدالین ریه_ صفحه 98 و 99(

مرد35سالهایباتب،لرزودفعخلطبدبومراجعه-6
گرافیسینه، Thick -  Walled Cavity نمودهاســت.در
وAir - Fluid level دیدهمیشود،مناسبتریندرمان
گیالن و مازندران _ تیر 97( )ارتقاء داخلی دانشگاه  کداماست؟

کلیندامایسین ب(  الف( مترونیدازول 
د( وانکومایسین ج( پنی سیلین 

درمــان آبســه ریــوی اولیه: کلیندامایســین بر روى �
بی هوازى هــا تأثیــر بســیار خوبــی دارد، لــذا داروى انتخابی 

است. رژیم هاى درمانی آبسه ریه به قرار زیر هستند:
1- در ابتدا کلیندامایســینبادوز mg 600 وریدى3باردر
که تببیمارقطعشدوبهبودى روزتجویز می گردد. زمانی 
کلیندامایســین وریــدى بــه کلیندامایســین خ داد،  بالینــی ر

کی)mg 300 چهارباردرروز( تبدیل می شود. خورا
کتامــازوریــدىو پــس از کتام/بتاال 2- یــک ترکیــببتاال

Stable شدن وضعیت بیمار ادامه درمان با آموکسیسیلین 
کی _ کالووالناتخورا

کــه  گردیــده اســت  کوچــک ثابــت  3- در یــک مطالعــه 
کــیدرروز( بــه انــدازه  موکســیفلوکساســین)mg400خورا
کتاممؤثر بوده و به خوبی تحمل شده  آمپیسیلین_سولبا

است.
 نکته : مترونیــدازول بــه صــورت تــک دارویــی مؤثــر 

نمی باشد)%100امتحانی(.
z  در کــه  هنگامــی  خوراکی: تــا  درمــان مــدت طــول

کوچکی  تصویربردارى، آبسه از بین رفته باشد و یا به اسکار 
کی ادامه می یابد. طول  گردیده باشــد، درمان خورا تبدیل 

درمان از 3-4هفته تا 14هفته ممکن است متغیر باشد.
)گایدالین ریه _ صفحه 100(
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کاستنشــاقی-7 مرد60ســالهاىباســابقهمصرفتریا
بــاتبوخلطبدبومراجعهمیکند.عکسقفسهســینه،
یــکحفــره5ســانتیمترىباســطحمایــعوهــوادرلوب
تحتانیریهراســترانشانمیدهد،مناسبتریناقدام

کداماست؟ درمانی
ى ]دانشگاه شیراز[( کشور )پرانترنی شهریور 93_ قطب 5 

کی براى 2 هفته الف( تجویز آموکسی سیلین خورا
کی براى 2 هفته کوآموکسی کالو خورا ب( تجویز 

کلیندامایسین تزریقی ج( بسترى در بیمارستان و شروع 
د( بسترى در بیمارستان و شروع مترونیدازول تزریقی

اولیــه  ریــوى  آبســه هاى  بــراى  انتخابــی  داروى 
تجویــز  وریــدى  صــورت  بــه  ابتــدا  اســت.  کلیندامایســین 
کــه تببیمــارقطعشــدوبهبــودىبالینی  می شــود. زمانــی 
کی  کلیندامایســین وریدى به کلیندامایســینخورا خ داد،  ر
)گایدالین ریه_ صفحه 100( تبدیل می شود.  

آقاى75سالهباسابقهمصرفمفرطالکلباضعف،-8
کاهــشوزناز1مــاهقبــل بیحالــی،تــبgradeLowو
کردهاســت.خلطبســیاربدبومیباشــد.CXR مراجعه
روبروولترال،ضایعهکاویترىبهقطرcm5باجدارضخیم
وســطحمایع_هوادرســگمانفوقانیلــوبتحتانیریه
،HR=120/minراسترابهطورپریفرالنشانمیدهد.
BP=80/50mmHg و WBC=30000 RR=30/min،

کداماقدامراتوصیهمیکنید؟ میباشد؛
)ارتقاء داخلی دانشگاه تبریز _ تیر 96(

الف( درناژ پرکوتانئوس و مترونیدازول و مروپنم وریدى
ب( مروپنم و سپس رزکسیون جراحی بعد ازStable شدن

کلیندامایسین وریدى ج( CT-Scan قفسه سینه و 
کلیندامایسین وریدى د( برونکوسکوپی و مروپنم و 

CT-Scan ریــه،  آبســه  تشــخیص  روش  بهتریــن  1-
است.

2-داروی انتخابــی برای آبســه اولیه ریه، کلیندامایســین 
که ابتدا به صورت وریدی تجویز می گردد. است 

)گایدالین ریه_ صفحه 99 و 100(

کهاز-9 خانم22ســالهبهعلتســرفه،خلطبدبووتعریق
کردهاســت.سابقه چندهفتهپیششــروعشــده،مراجعه
کهتحــتدرمان گذشــتهذکــرمیکند تشــنجرادرچنــدماه
بــادارویضــدتشــنجاســت.درScan-CTریــه،کاویتــه
بــاســطحمایــعهــوادرRight lower lobeبــهانــدازه4تــا
4/5ســانتیمترمشــهوداســت.تمــاماقدامــاتزیــربــرای
)ارتقاء داخلی دانشگاه تبریز _ تیر 98( بیمارصحیحاست،بجز:

الف( کلیندامایسین mg 600 وریدی هر 8 ساعت
کی ب( موکسی فلوکساسین mg 400 روزانه خورا
کتام هر 8 ساعت وریدی ج( پیپراسیلین _ تازوبا

د( مترونیدازول mg 500 وریدی هر 8 ساعت

تــک دارویــی در درمــان آبســه  مترونیــدازول به صــورت 
)گایدالین ریه_ صفحه 100( ریوی مؤثرنمیباشد. 

مــرد30ســالهاىبــهدلیــلســرفهوخلــطبدبــواز2-10
هفتهپیشمراجعهنمودهاســت.درمعاینه،بهداشــت
دهــانودنــدانمناســبنــدارد.Paleاســت.درســمع
کلدرقاعدهریهراســتدارد.درCXRانجام کرا ریهها
شده Think wall cavity with air-fluid levelدرناحیه
تحتانیریهراســتمشهوداســت.تمامدرمانهاىزیر

کرد،بجز؟ رابراىبیمارمیتوانتجویز
)ارتقاء داخلی دانشگاه تبریز _ تیر 95(

الف( موکسی فلوکساسین
کلیندامایسین ب( 

کتام ج( آمپی سیلین _ سولبا
د( مترونیدازول

به پاسخ سئواالت 6 و 9 مراجعه شود.

کــهCaseشــناختهشــده-11 آقــای42ســالهســیگاری
تشنجبوده،بهعلتتب،سرفهودردقفسهسینهازیک
هفتهپیشمراجعهنمودهاست.ویسابقهتشنجاخیر
رامیدهــد.درCT-Scanقفسهســینه،شــواهدآبســه
ریــویدرقســمتخلفــیلــوبفوقانــیراســتبــاســایز
3ســانتیمتر،مشــهوداســت.چهــارروزپــسازشــروع
کدام آنتیبیوتیکتبقطعشــدهاســت؛دراینمرحله
)بورد داخلی _ شهریور 97( موردتوصیهمیشود؟
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الف( برونکوسکوپی و بیوپسی
CT-Scan ب( نمونه برداری از محل آبسه تحت هدایت

ج( ادامه آنتی بیوتیک تا رفع عالئم رادیولوژیک
د( ادامه آنتی بیوتیک به مدت 2 هفته

ریــوی � آبســه  کــی در  طــول مــدت درمــان خورا
که در تصویربــردارى، آبســه از بین رفته  اولیه: تــا هنگامــی 
گردیده باشــد، درمان  کوچکــی تبدیل  باشــد و یا به اســکار
کی ادامه می یابد. طول درمان از 3-4هفتهتا 14هفته  خورا
)گایدالین ریه_ صفحه 100( ممکن است متغیر باشد. 

خانم65ســالهغیرسیگارىبهعلتسرفهمتعاقب-12
CVAازحــدود4مــاهقبــلمراجعــهنمودهاســت.ازیک
گاهگاهــیوخلطغلیظســبزبدون مــاهقبلدچــارتب
در دارد. kg  5 وزن کاهــش اســت. شــده هموپتیــزى
WBC=13000 معاینــه،عالئــمحیاتــینرمــالاســت.
بــاارجحیــتPMNدارد.PPDمنفــیوخلــطبیمــاراز
لحــاظBKدر3نوبــتمنفیاســت.درCXR،کاویتهبا
Air-fluid level بــادیــوارهضخیمدرســگمانخلفیقله

کداماست؟ ریهچپدارد؛مناسبتریناقدام
)ارتقاء داخلی دانشگاه شهید بهشتی _ تیر 92(

VATS الف( مشاوره جراحی جهت
CXR ب( آنتی بیوتیک مناسب و تکرار

CT-Scan کاویته تحت هدایت ج( بیوپسی از 
چ د( درمان ضدقار

که در Case مورد نظر سئوال به نفع آبسه ریه  1- عواملی 
هستند، عبارتند از:

الف( سابقه CVA )احتمال آسپیراسیون(
ب( خلط غلیظ سبز

کاویته و Aire-fluid level در عکس قفسه سینه ج( 
2- درمان آبســه ریه با کلیندامایسینوریدی شروع شده 
کی،  و بــا قطــعتبوبهبــودیعالئم به کلیندامایســینخورا

تبدیل می شود.
کــه در تصویربــرداری،  کــی تــا هنگامــی  3- درمــان خورا
گردیده  کوچکیتبدیل  آبسه از بین نرفته باشد یا  بهاسکار
کمک  باشــد، بایــد ادامــه یابــد؛ لــذا بعــد از درمــان باید بــه 

CXR، وضعیت بیمار را بررسی نمود.

مرد45ســالهباســابقهاپیلپســیاز3هفتهقبلبا-13
ضعف،بیحالی،تب،ســرفهوخلطچرکیبدبومراجعه
کاویتــارىبــهقطــر4cm کــردهاســت.درCXR،ضایعــه
درزونتحتانــیریــهراســتدیدهمیشــود.پــساز3روز
کلیندامایســینوریــدىدرشهرســتانبهدلیل دریافــت
کدام عدمقطعتبارجاعشــدهاســت.اقداممناســب
)ارتقاء داخلی دانشگاه اهواز _ تیر 96( است؟

ب( شروع ایمی پنم کلیندامایسین  الف( ادامه 
د( جراحی ج( برونکوسکوپی 

گاهــی علی رغم درمان آنتی بیوتیکی صحیح، 7روزطول 
می کشــد تاتببیمارقطعشود. به عبارت دیگر وقتی براى 
بیمــار آنتی بیوتیــک مناســب تجویــز شــود تــا 7روزبایــد به 
)گایدالین ریه_ صفحه 100( بیمار فرصت داد.  

گهگاهیاز1ماهپیش-14 آقاى30ســالهباسرفهوتب
کهدربررسیانجامشدهیکضایعهآبسهمانندبهابعاد
4×3ســانتیمتردرلــوبتحتانــیریــهراســتدارد،تحت
کلیندامایسینقرار کســونو درمانآنتیبیوتیکیسفتریا
کانتــبدارد؛اقدام کما گذشــتن3روز میگیــرد.بعــداز

کداماست؟ بعدى
ى ]دانشگاه اهواز[( کشور )پرانترنی اسفند 94_ قطب 4 

ب( برونکوسکوپی و الواژ الف( عمل جراحی 
د( تغییر آنتی بیوتیک ج( ادامه درمان 

به پاسخ سئوال 13 مراجعه شود.

بیمــاریباســابقهCVAدوماهقبــلبهعلتتب،لرزو-15
کردهاست.در کتیوباخلطچرکیمراجعه ســرفههایپرودا
کــدورتقاعــدهریهراســتهمراهباکاویتهوســطح CXR،
مایــعهــوابــهابعــادcm 8×9 مشــاهدهمیشــود؛بــاتوجــه
کــداماقــدامدرمانــیراتوصیه بــهمحتملتریــنتشــخیص؛
)ارتقاء داخلی دانشگاه زنجان _ تیر 97( مینمایید؟

الف( لووفلوکساسین + جراحی
کلیندامایسین + لووفلوکساسین ب( 

کتام + جراحی ج( آمپی سیلین _ سولبا
د( سفتازیدیم + مترونیدازول
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اندیکاسیون های جراحی در آبسه ریه�
کــه علی رغــم درمان بیشــتراز7روز، تب  1- در بیمارانــی 

ادامه داشته باشد.
2- قطر آبســه بیشــتراز6-8ســانتیمتر)مثلCaseمورد

نظرسئوال(
گــر جراحی امکان پذیر نبود باید درناژآبســهاز  توجه: ا

طریقپوست انجام شود.
گزینــه "ج" صحیح  گزینــه الف و ج،   توجه: چــرا از بیــن 
کتام برروی آبسه ریه مؤثر  است؟ چون آمپی سیلین _ سولبا
اســت. در بین فلوروکینولون ها، فقط موکسیفلوکساســین 
)گایدالین ریه _ صفحه 100( برروی آبسه ریه تأثیر دارد. 

گهی � پیش آ

زیــر-16 مــوارد از کدامیــک در ریــه آبســه گهــی پیشآ
بهترمیباشد؟

کشوری ]دانشگاه زنجان[( )پرانترنی اسفند 96_ قطب 6 
الف( عالمت دار بودن بیش از 8 هفته

کترى هاى بی هوازى ب( وجود با
ج( آبسه هاى ثانویه

د( آبسه با سایز 5 سانتی متر

موجــب � کــه  ریوی: عواملــی  آبســه  گهــی  پیش آ
گهیبدمی شوند، عبارتند از: پیشآ

1-آبسه ثانویه
2-سن بیشتر از 60 سال

کترى هاى هوازى 3-وجود با
4-سپسیس در هنگام مراجعه

5-طول دوره عالئم بیشتر از 8 هفته
6-اندازه آبسه بزرگتر از cm 6 )نکتهسئوال(

 نکته: مورتالیتی ناشــی از آبســه ریوى اولیه 2% بوده 
ولی در آبسه ثانویه 75% می باشد.

)گایدالین ریه_ صفحه 101(

آقــای40ســالهایبــهعلــتســرفه،خلــطفــراوانو-17
کردهاســت.ســابقهتشــنج تــباز3هفتــهقبــلمراجعه
عالئــم شــروع از قبــل را ترامــادول مصــرف دنبــال بــه

بررســی در و دارد درجــه 39 تــب میکنــد. ذکــر فــوق
 Scan-CTقفسهسینه،کاویتهایباجدارضخیموبهقطر
مشــاهده راســت ریــه فوقانــی لــوب در ســانتیمتر 8

کدامیکازمواردزیرصحیحاست؟ میشود.
کشوری ]دانشگاه اهواز[( )پرانترنی شهریور 98_ قطب 4 
الــف( اولین انتخــاب درمانی آمفوتریســین وریدی به مدت 

2 هفته است.
ب( درمــان بــا مترونیــدازول در برطرف شــدن ضایعــه تأثیر 

زیادی دارد.
کســون بــدون اقدام  کلیندامایســین و سفتریا ج( بــا تجویــز 

جراحی پاسخ مناسبی خواهد داد.
د( بــا توجه به مشــخصات تصویربرداری احتمال پاســخ به 

گهی خوب نیست. کم بوده و پیش آ درمان مدیکال 

گهی را بد می کند. 1-اندازه آبسه ریویبزرگترازcm6 ، پیش آ
2-مترونیــدازول بــه صورت تک دارویی در درمان آبســه 

ریه مؤثر نمی باشد )گزینهب(.
که قطر بیشــتر از6تا8ســانتیمتر دارند،  3-آبســه هایی 

باید جراحی شوند)گزینهج(.
کار برده  4-آمفوتریســینوریــدیدر درمان آبســه ریه بــه 
نمی شــود؛ داروی انتخابــی اولیــه، کلیندامایســینوریــدی 
)گایدالین ریه_ صفحه 101( است )گزینهالف(. 

Approach به آبسه ریه �

آقــاى68ســالهبــاســرفه،تنگینفــسوتــبخفیــف-18
کــردهاســت؛درمعاینــهدهانــی، از3مــاهقبــلمراجعــه
بدوندنداناســت.درHRCTریــهنماىکاویتهحجیم
باجدارضخیمدرسگمانقدامیلوبفوقانیریهراست
کدامیــکازاقدامــاتزیــربــراىوى دیــدهشــدهاســت.

مناسبتراست؟
کشوری ]دانشگاه مشهد[( )پرانترنی شهریور 96_ قطب 9 
الــف( شــروع درمــان آنتی بیوتیکی بــراى درمان آبســه اولیه 

ناشی از آسپیراسیون
کتریوم  ب( بررســی خلــط در 3 نوبت جهت بررســی مایکوبا

توبرکولوزیس
کئوبرونشیال  ج( انجام برونکوسکوپی براى بررسی درخت ترا

و الواژ برونشیال
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د( آسپیراســیون سوزنی از طریق پوست با راهنمایی CT از 
کاویتارى داخل ضایعه 

Approach بیماران مبتال به آبسه ریوى�
که احتمال بدخیمی  1-در بیماران مبتال به آبسه ریوى 
در آنهــا پایین اســت )مثــلافرادغیرســیگارىپایینتــراز45
کتور آسپیراســیون ندارند؛ درمانتجربی ســال( و ریسک فا
گر به درمان پاسخ ندادند،  )Empirical( شروع می شود. ا
گرچه برخی  ارزیابی هاى تشخیصی بیشتر انجام می شود؛ ا

از پزشکان در این بیماران هم ابتدا کشت می گیرند.
کتور کانســر یا بیمارى هاى  که ریســک فا 2-در بیمارانی 
زمینــه اى دیگــرى بــه ویــژه ضعــفایمنــیدارند بایــد تحت 
اقدامات تشــخیصی نظیر برونکوســکوپیهمراهبابیوپسی
گر به انسداد گیرند. ا گایدCT قرار  یا آسپیراسیونسوزنیبا
مشــکوک باشــیم، ســریعًا باید برونکوســکوپیانجام شــود. 
کــه از مناطــق آندمیــک ســل می آینــد یــا ریســک  بیمارانــی 
کتــور ســل دارنــد )مثــل ابتــال بــه HIV( باید نمونــهخلط فا

جهت Rule out سل برایشان اخذ شود.
وری: چون سن بیمار باالتراز45سال بوده و  توضیح ضر
از طرفی محل آبسه درسگمانقدامی می باشد باید جهت 

کانسر، برونکوسکوپی انجام شود.  Rule out

)گایدالین ریه_ صفحه 101(

کدامیکازمواردزیردربیمارمبتالبهآبسهریه،-19 در
برونکوسکوپیراپیشنهادنمیکنید؟

گیالن و مازندران _ تیر 98( )ارتقاء داخلی دانشگاه 
ب( سن 70 سال الف( فرد سیگاری 
د( سابقه تشنج ج( عفونت ایدز 

به پاسخ سئوال 18 مراجعه شود.

کــهبــاآبســهcm4ریه-20 آقــاى35ســالهمــوردلنفــوم
مراجعهنمودهاســت؛علیرغم2هفتهدرمانبامروپنم
کدام وآمیکاســینتبادامهدارد؛اقداممناســببعدى
)ارتقاء داخلی دانشگاه اصفهان _ مرداد 94( است؟

الف( عمل جراحی
ب( برونکوسکوپی

کی به جاى آمیکاسین ج( لووفلوکساسین خورا
د( تخلیه پوستی آبسه

به پاسخ سئوال 18 مراجعه شود.

Follow up
1  به ایجاد نکروز و کاویتهریهپس از یک عفونت میکروبی، 
آبسه ریه اطالق می شود. 80% از آبسه هاى ریوى اولیه 

هستند و توسط بیهوازىهاایجاد می شوند.
کتــور آبســه هاى ریــوى اولیــه، 2 مهمتریــن ریســک فا

آسپیراسیون می باشد.
بیمارىهــاىلثهوپریودنتــال)به ویژهژنژیویت( فرد  3

را مستعد آبسه ریوى می کند.
 ریهراســت،بیشــتر از ریه چپ درگیر می شــود.بخش 4
خلفــیلــوبفوقانــیو بخــشفوقانــیلــوبتحتانی، 

شایع ترین مناطق ایجاد آبسه اولیه ریه هستند.
تنفسبدبو،خلطوآمپیمبه نفع آبسههاىبیهوازى 5
گر در نمونه خلط، بوىتعفن حس شود،  می باشند. ا

براى آبسهریوىبیهوازى، تقریبًا تشخیصی است.
6 در Chest X-Ray بیمــاران مبتــال بــه آبســه ریــه یک 
 Air-fluid level کاویتــه با دیوارهضخیــمبه همــراه
مشــاهده می شــود. مهمتریــن روش تصویربــردارى 

آبسه ریه، CT-Scan است.
7 داروى انتخابی براى آبسه هاى ریوى اولیه کلیندامایسین
که ابتدا به صورت وریدى تجویز می شود. زمانی  است 
خ داد،  کــه تــببیمارقطــعمیشــودوبهبودىبالینــی ر
کــی  خورا کلیندامایســین بــه  وریــدى  کلیندامایســین 
کــه در تصویربردارى مجدد،  تبدیــل می شــود. تا زمانی 
آبســه ریه از بین رفته باشــد یا به اسکارکوچکی تبدیل 

کی ادامه می یابد. گردیده باشد، درمان خورا
8 اندیکاسیون هاى جراحی در آبسه ریه عبارتند از:

الف( قطر بیشتر از 6-8سانتیمتر
که علی رغم درمانبیشتراز7روز، تب  ب( در بیمارانی 

ادامه داشته باشد.


