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 گروه تالیف مدمشاور

 درمان استئوآرتریت

 درمان های غیر دارویی

 زانو بیشترین تاثیر را دارد. )و سپس هیپ( OAکاهش وزن در درمان  نکته جدید: ✓

اگر  ژهیوبهمیشوند زانو باعث تعدیل توزیع فشار در که  آنها کف در یکیالست یهاکرهمیشده با ناصالح یهاکفش نکته جدید: ✓

 .د هستندفیم ماه استفاده شوند نیچند

مدت  یدرد طوالن نیباعث تسک با رادیوفریکوئنسی اعصاب مفصل تخریب، OAمبتال به درد مقاوم  مارانیدر ب نکته جدید: ✓

 ناشناخته است.این روش مدت  یطوالن یمنیشود، اگرچه ا یم

 درمان های دارویی

 نکته تغییر کرده:

 .دست است ایزانو، لگن  OAمبتال به  مارانیب یبرا هیاول ی)پاراستامول( مسکن انتخاب نوفنیستاما قدیمی: جمله

. هرچند در برخی از بیماران ستیدار ن یمعن ینیاندک است و از نظر بال OA)پاراستامول( در  نوفنیاستام یاثر درمان جمله جدید

 تغییر کرده است. را رفع میکند NSAIDsممکن است کافی باشد و نیاز به 

 نکته تغییر کرده

  د.موارد مقاوم میتوانند امتحان شون اپیوئیدها دری: قدیم جمله

دارند  ینامشخص دهیدارند و در درازمدت فا یکوتاه مدت اندک ییزانو فقط کارا ایمفصل ران  OAدر درمان  اپیوئیدهاجمله جدید: 

ها استفاده  نهیاز گز یکیاثر باشند،  یها ب NSAIDاز آنها اجتناب شود. اگر  دیبا ،اپیوئیدبه  یدر مورد وابستگ یو با توجه به نگران

از سندرم درد گسترده باشد  یکه درد زانو بخش یزمان ژهیدارد و به و تیدر استئوآرتر یمتوسط یکه اثربخش است نیاز دولوکست

 ممکن است موثر باشد.

 جراحیدرمان 

این عدد در اما حذف میکند  دهندیجام مران انمفصل  ضیکه تعو یمارانیتمام ب باًیتقر آرتروپالستی درد را در نکته تقریبا جدید:

 است.درصد  80 پالستی زانورورتآ

 

 

 



9 
 

 آپدیت روماتولوژی

در  drink از دو شیمصرف الکل ب ای یمزمن کبد یماریدر صورت وجود موارد منع مصرف متوترکسات مانند ب نکته جدید: ✓

 یدروکسیه ای نیمانند سولفاساالز DMARD یداروها معمول نیگزیزنان، جا یبرا  drink کبیش از ی ایمردان  یروز برا

برای  DMARDsالبته در ادامه ذکر شده که اغلب درمان ترکیبی از چند  استفاده شود.ی مونوتراپ بصورت دیبا نیکلروک

 شود! استفاده می RAدرمان 

2. Biologic DMARDs  

 نباید استفاده شود. بیولوژیکاروی ترکیب چند د :دینکته جد ✓

 .انجام شود IGRA یا PPDبا   ماه قبل از شروع داروی بیولوژیک، باید غربالگری توبرکلوز 12طی  نکته جدید: ✓

 

 سایر مراقبت های پزشکی مورد نیاز در آرتریت روماتوئید .3

 .انجام شود Cو  Bهپاتیت  یغربالگر دیبا ،DMARDsیا  کیولوژیب یقبل از شروع دارو :دینکته جد ✓

 واکسن های زنده نباید همزمان با داروهای بیولوژیک استفاده شوند. :دینکته جد ✓

وانزا بزنند )در ویرایش لو آنف Bت نوموکوک، هپاتیپباید واکسن  اگر در معرض خطر هستند RAبیماران  نکته تغییر کرده: ✓

 توصیه شده بود( تمام بیماران رایقبلی، ب

 سال تزریق شود )در ویرایش قبلی، محدوده سنی ذکر نشده بود( 50ن هرپس زوستر در افراد باالی کسوا کرده: ریینکته تغ ✓

، شرح حال فامیلی شکستگی، سابقه مصرف DEXAبه کمک غربالگری دوره ای با  RAارزیابی استئوپوروز در  نکته جدید: ✓

بطور روتین برای سالمت استخوانی این بیماران ز نیشود. ورزشهای هوازی متوسط  انجام می Dسیگار و مصرف کافی ویتامین 

 شود. توصیه می

هم با درد  . هایپرتنشنندارد یتفاوت RA ریغ یمعمول مارانیدر حال حاضر با ب، RAدر  دیپیدرمان ل یها هیتوص نکته جدید: ✓

 یفعل یهاستورالعمل بر اساس د دو بای شود یم دیتشد دهایکوئیها و گلوکوکورت NSAIDمانند  ییداروها و هم با وجود

 نظارت و درمان شوند.

 مفصل یثبات یب یابیارز یبرا یعموم یهوشیقبل از ب دیبا یفلکشن و اکستنشن ستون فقرات گردن یوگرافیراد نکته جدید: ✓

 در نظر گرفته شود. تالیپیاکس -آتالنتو

های مرسوم )مانند متوترکسات( DMARDsقبل از جراحی، داروهای بیولوژیک باید برای یک دوره قطع شوند  اما سایر  ✓

 را نیز بهبود می بخشند. RAمیتوانند در طول جراحی تعویض مفصل استفاده شوند و پیامد جراحی و 

 است.  RAترین ریسک فاکتور محیطی  سیگار قوی ✓
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 گروه تالیف مدمشاور

 به رفرنس اضافه شده است.عالئم لوپوس هست جدید این جدول که مربوط به امتیازبندی 

 برای طبقه بندی لوپوس  EULAR/ACR 2019 کرایتریای  81-4جدول 

                                     1:80بزرگتر یا مساوی  ANAتیتر :    کرایتریای ورود 

 

 به کار می رود. additiveکرایتریای  ،اگر کرایتریای ورود برقرار باشد .لوپوس مطرح نمی باشد ،اگر کرایتریای ورود برقرار نبود

 

 Additiveرایتریای ک

 .آن کرایتریا حساب نمی شود ،شدمل تری نسبت به لوپوس مطرح باتعلت مح ،اگر برای یک کرایتریا

 .وقوع یک کرایتریا در حداقل یک موقعیت کافی است

 10طبقه بندی لوپوس نیازمند حداقل یک کرایتریای بالینی و امتیاز بزرگتر یا مساوی 

 قبول است{این کرایتریا الزم نیست همزمان بروز کنند. }بروز در زمان های مختلف هم قابل 

 )الف( تنها کرایتریایی که بیشترین امتیاز را دارد در امتیاز کل محاسبه می شود.مین دُ در هر

 امتیاز دمین و کرایتریای بالینی امتیاز دمین و کرایتریای بالینی

Constitutional موکوکوتانئوس 

 آلوپسی غیر اسکار گذار 2 تب

 زخم های دهانی

 وپوس دیسکوئیدلوپوس پوستی تحت حاد یا ل

 لوپوس پوستی حاد

2 

2 

4 

6 

 هماتولوژیک

 لکوپنی

 ترومبوسیتوپنی

 همولیز اتوایمیون

3 

4 

 سروزی 4

 افیوژن پلورال یا پریکاردیال روانی – عصبی 

 پریکاردیت حاد

5 

 دلیریوم 6

 سایکوز

 تشنج

2 

3 

5 

 کلیوی

 ساعت 24گرم در  0.5پروتئینوری بیشتر از 

 5یا کالس  2نفریت لوپوسی کالس لیوی بیوپسی ک

 4یا کالس  3بیوپسی کلیوی نفریت لوپوسی کالس 

4 

8 

10 

 موسکلواسکلتال

 6 درگیری مفاصل

 امتیاز دمین و کرایتریای ایمونولوژی امتیاز دمین و کرایتریای ایمونولوژی

 آنتی بادی های اختصاصی لوپوس آنتی بادی آنتی فسفولیپید

     آنتی کاردیولیپین یاآنتی بادی 

 یا Iگلیکوپروتئین  β2آنتی بادی آنتی

 آنتی بادی لوپوس آنتی کوآگوالن                                                      

2 

Anti-dsDNA  یا 

Anti-smith 6 

را  10اگر کرایتریای ورود برقرار باشد و امتیاز بزرگتر یا مساوی  پروتئین کمپلمان

 پایین                                              C4یا  C3 لوپوس می باشد، ه باشدداشت

C3 و C4                                              پایین 

3 

4 



 
 

 

 بخش دوم: نفرولوژی
 توجه: تغییرات درس نفرولوژی در هر دو رفرنس هاریسون و سیسیل جزئی بوده است.
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 گروه تالیف مدمشاور

 نفریت بینابینی مزمن 

 .است اضافه شده نفروپاتی مزوامریکن مبحث

اولین بار در پیشرفته با علت غیرسنتی ست که در دو دهه گذشته شناخته شده و برای  CKDنفروپاتی مزوامریکن یک  •

 کارگران کشاورزی پنبه و نیشکر در آمریکای مرکزی کشف شد.

 مهمترین عامل خطر آن فعالیت فیزیکی شدید و طوالنی در هوای گرم و مرطوب است.  •

جنس مذکر، توده بدنی پایین، فرآورده های با فروکتوز باال، تماس با فلزات سنگین، نفروتوکسین ها، داروهای ضدالتهاب  •

 روئید و بیماریهای عفونی شامل لپتوسپیروز و هانتاویروس می باشد.غیراست

هنوز مکانیسم قطعی این بیماری کشف نشده اما به نظر می رسد تکرار تنش های گرمایی و کم آبی بدن باعث فعال شدن  •

 سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون و افزایش استرس اکسییداتیو بدن می شود.

 معموال مردان جوان یا میانسال با فشارخون نرمال ، ادم خفیف و گاها سابقه دیزوری و ناکچوری می باشند.بیماران  •

 و معموال هماچوری و پروتئینوری ندارند. دیده می شودافزایش کراتینین، کاهش پتاسیم و منیزیوم، افزایش اوره  •

 کاهش سایز کلیه ها و نازک شدن کورتکس ها سونوگرافیدر  •

 دیده می شود. آسیب های توبولواینترستیشیال و گلومرواسکلروز و ایسکمی مزمن گلومرول هاتولوژی در پا •

 .است حمایتی درمان •

  

 

 

ولی در ورژن جدید، جدول زیر به صورت در ورژن قبل توضیحاتی در متن داده شده بود.  :ADPKکرایتریای سونوگرافیک 

  افه شده است.ضکامل ا

 سابقه خانوادگی مثبت

 عدد در یک یا دو طرف2≤تعداد کیست  سال 30سن کمتر از 

 عدد در یک یا دو طرف3≤تعداد کیست  سال 39تا  30سن 

 عدد در هر کلیه2≤تعداد کیست  سال 59تا  40سن

 هر کلیهعدد در 4≤تعداد کیست به باال 60سن

 بدون سابقه فامیلی

 عدد در هر کلیه 10<تعداد کیست  سال 40تا16سن 

 

 کیستیک کلیه: بیماری های 4فصل 
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