
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه
ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

بـه  و اگه خوشـت اومـد حتمـًا   يکتاب رو انتخاب کردیني ماست که اکه باعث افتخار موسسهیمبگیداز همه بااول
. کنیشدوستات معرف

. سسه طباهنگهؤم) prognosis(از مجموعه کتب پروگنوزیحاضر عضو کوچککتاب
دانشجوها ینترو خوش رزومهینبهتريو همفکریدکتر مشاور سابق هست که با همراهیمطباهنگ همون تمؤسسه

کامـل شـدن در   يکه بـرا یداره هرچیسال سابقه و تالش مستمر سعکشور و با دو یآموزش پزشکي یطهدر حیدو اسات
.شکل بهت ارائه بدهینرو به بهتريداریازرشته نینا

.یشهشامل دو نوع کتاب میاريو دستکارورزيیشکتب پروگنوز پمجموعه
که به دور از ابهام و به شـکل  يهاي نمودارروز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی
کـرده و بـه   يي وزارت بهداشت جمـع اور رفرنس اعالم شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! ي کاملخالصه
یاريو دستکارورزيیشهاي جامع پآزمونيبندعجميبرایتونیکه میدهموزش مآمطالب رو بهت test basedصورت 

.یکسب کنیي عالهنمریو حتیازشون استفاده کن
ینبـوده رو بـازم بـر اسـاس آخـر     یـر ال تـو چنـد سـال اخ   ؤسیاالت پروگنوز هست که هرچؤسینهگنجيبعدسري

هـاي  بـه عنـوان مکمـل کتـاب    یتـونی و میمکـرد يآوربـرات جمـع  یهاي اعالم شده وزارت و به صورت موضوعرفرنس
.یازشون استفاده کنیتست زنصرفاًیاروز، 35در يبندجمع

شده یباتجربه طراحینهاي برتر  و مشاوراي توسط رتبهریزي کامال حرفهدفتربرنامهیهدو مجموعه کتاب، یناهمراه
ضـمن  شماسـت،  همراه) ي معقول باشهصرفا گرفتن نمرهیارتبه شدن یتونهکه م(و متناسب با هدفتیرمسيکه تا انتها

.یادبه کارتون م) دروسیتمام(به عنوان دفتر مرور نکات مهم یتنهاو در یستساده نیزيدفتر برنامه ریهینکها

تـر بـه   یعتـر و سـر  توو راهه تا شما رو راحـت یاديهاي زیدهتر بشن، اکاملیلیها قراره خکتابینبه ذکره که االزم
.هدفت برسونه

و یبهمـون برسـون  يدارينظـر یسخنیحرفشیمیحال مخوشینی،متن ببینایرزیتونیبا مارو میهاي ارتباطراه
.یکنیاريسسه ؤمارو در هرچه بهتر شدن م



ی،خواسـت يکشـور یهاي تک رقممشاوره با رتبهیایداشتیال علمؤهم در عوض حواسمون بهت هست و اگه سما
.یمدر خدمتت هست

. یطباهنگ باشسسهؤميعضو افتخاریکنزداي یندهو در آیموفق باشیرمسیندر ایدواریمامرفیق؛

پناه حقدر
موسسه طباهنگیرمد، ياحمد رضویدس

1/2/1400

: یدبگذاریانخود را با ما در میشنهاداتنظرات و پ

tebahang WWW.tebahang.ir
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           info@tebahang.ir
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درماتیت ها

مثـل  )تماس قبلی ضروري نیست(در اثر مادة محرك در عرض چند دقیقه تا ساعت:عالئم
صابون و حالل و پشم شیشه و هواي خشک و مواد آرایشی

وزیکول و اروزیون، خارشاریتم، پوسته ریزي، 

ی
یک

حر
یت

اس
تم

ت
اتی

رم
د

ــم ــرژن :عالئ ــواد آل ــا م ــر تمــاس ب ــاخیري(در اث اگزمــایی خــارش هــاي ، راش)واکــنش ت
.2لیکنیفیکاسیوندار،باحدود مشخص تاول، وزیکول و در مراحل مزمن 

سیمان،دستکش التکس، نیکل و کبالت: شایعهاي لرژنآ:نکته
Dx:پچ تست مثبت-اینه و شرح حالمع

ک
ژی

آلر
ی

اس
تم

ت
اتی

رم
د

avoidance
فاقد مواد معطر، نیفاقد پارابن، فاقد النول» انتیامول
یهاي محافظتکرم

دستکش
یکورتون موضع

یفتوتراپ

Rx

غلظت ) 1
2(PH

حرارت)3
پانسمان بسته)4
تکرار) 5
مدت تماس) 6

:موثر در شدت پاسخهاي فاکتور

1(avoidance
2(protection
3(substitution
4(medicine :ها استفاده از نرم کننده-د موضعیکورتیکو استروئی

استفاده از دستکش و پرهیز از عوامل محرك-ها آنتی هیستامین

Rx

Dx :منفی است1پچ تست(اساس شرح حال و نماي بالینی بر(
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Dx:بر اساس معیارهاي بالینی
Rx: آنتی -استروئید موضعی-استفاده از امولیانت پس از استحمام -استفاده از لباس نخی

.استروئید خوراکی و داروهاي تعدیل کنندة ایمنی در موارد شدید-فتوتراپی-هیستامین ها

خارش-1
و فلکسورها در رخوارانیصورت واکستنسورها در شيگرفتار-2

.يزیو پوسته رکولیوزتم،یبه صورت ارنیبالغ
یآتوپیخانوادگایو یسابقۀ شخص-3
مزمن عود کنندهتیدرمات-4

رنـگ پریـدگی   -بـاال IgE-چین قدامی گردن-غذاییعدم تحمل
خارش زمان -اگزماي آرئول-پوستیاستعداد براي عفونت-صورت
چین -کراتوکونوس-سیاهی دور چشم-درموگرافیسم سفید-تعریق

پوسـته ریـزي   کـم رنـگ بـا    هـاي  لک: پتریازیس آلبا-زیر چشم
-شـروع در سـن پـایین   -ظریف در صـورت بـا حـدود نامشـخص    

-کنژنکتیویـت عـود کننـده   -شقاق لب-پوستخشکی-ایکیتوز
کاتاراکت

ئم
عال

ک
وپی

آت
ت

اتی
رم

د

ی
صل

يا
ها

یار
مع

ی
رع

يف
ها

ار
عی

م

سزیا فورفورماال:عامل
Dx:بالینی
Rx:استروئید موضعی در زمان التهاب-سلنیوم-زینک-امپوهاي کتوکنازولش

ورئ
سب

ت
اتی

رم
د

ک
ی

üناحیۀ دیاپر درگیر نیست.
ü ماهگی شروع به درگیري فلکسورها می کنــد همــراه بــا 24تا 18درdirty

neck . شایع استها سالگی درگیري ناخن12تا 10در.
ت

کا
ن

ــه  ــل  3پاپولواســکوآموسصــورت ضــایعات ب ــاال مث ــی ب ــا چرب ــاطق ب در من
.صورت، سر و تنه

ــته ــورت پوس ــاي در ص ــه در   ه ــگ ک ــز رن ــۀ قرم ــک زمین ــگ روي ی زردرن
ناحیۀ سر بـه شـوره معـروف اسـت و در صـورت در قسـمت داخلـی ابروهـا         

. و چین نازولبیال شایع است

ئم
عال
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)97پیش کارورزي قطب تبریز شهریور (باشد؟هاي آتوپیک درماتیت میهاي زیر جزء یافتهکدام یک از یافته-1

لی ابرودرماتیت بخش داخ) بچین زیر چشم) الف
قنداق و ناپکیندرماتیت ناحیه ) ددرماتیت نوك انگشتان) ج

.چهار معیار ماژور و بیست و چهار معیار مینور دارددر درماتیت آتوپیک 
: ماژور

خارش -1
)لیکینیفیکاسیون فلکسورهاïبالغین/ گرفتاري صورت و سطوح اکستانسورïشیرخوار (انتشار تیپیک -2
و راجعهدرماتیت مزمن-3
سابقه شخصی یا خانوادگی بیماري آتوبیک -4

:مینورها
کاتاراکت ساب کپسوالر قدامی-1
کتیویت راجعه نکونژ-2
) خشکی پوست(گزروزیس -3
کیلیت-4
) دنی مورگان(چین زیرچشمی -5
پیتیریازیس آلبا-6
سیاهی دور چشم -7

�.گزینه الف صحیح است

قرمز رنگ در نـواحی بـین ابروهـا،    هاي زرد رنگ و چرب در زمینه پوست بیمار آقاي جوانی است که با شکایت پوسته-2

کدام یـک از مـوارد زیـر بـه عنـوان درمـان       . هاي عود و بهبود داردچین نازولبیال و پشت سر مراجعه کرده است که دوره

)97پیش کارورزي قطب تهران و اصفهان اسفند (کنید؟توصیه می

موپیروسین موضعی) دمترین موضعیرپ) جکنازول موضعیکتو) بآسیکلوویر موضعی)الف

هایی بوده است و در تشخیص افتراقی با بیماري) پاپولواسکوآموس(در گذشته در فصل اول از همه باید بدانیم که درماتیت سبورئیک
باشد کـه بـین ابروهـا،   میدرگیري و ناحیه) زرد(ها ي آن در رنگ پوستهنکته مهم افتراق دهنده. گیردهمچون پسوریازیس قرار می

درمـان  . دکنـ درگیر میراهاي اکستنسورناحیهتوجه شود که پسوریازیس غالباً. باشدمجراي گوش خارجی میوهاي نازولبیالچین
.باشددرماتیت سبورئیک از ترکیبات کتوکنازول و استروئیدهاي موضعی می

�.گزینه ب صحیح است

گیرد در معاینـه ضـایعات تحـت حـاد در نـواحی      قرار میاي به علت ضایعات اگزمایی مورد ویزیتشیرخوار یک ساله-3

در درمان وي . بیمار سابقه عود ضایعات و همچنین ابتال به بیماري آسم را دارد. شودصورت و اکستنسور ساق پا مشاهده می

)97پیش کارورزي قطب اهواز اسفند (: شود بجزتمام موارد توصیه می

داتیوآنتی هیستامین س) داستروئید سیستمیک) جناسبامولینت م) باستروئید موضعی) الف

هامجموعه سؤاالت برگزیده مبحث درماتیت
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2کند و در زمان سال بیشتر نواحی اکستنسور را درگیر می2ماه تا 2در مرحله ي . باشدعالئم ذکر شده بیانگر درماتیت آتوپیک می
) تاکرولیموس(کننده ایمنی تعدیل) 3موضعیکورتیکو استروئید ) 2امولینت مالیم ) 1درمان هم با . راسال ناحیه فلکسورها12سال تا 

.گرددموارد شدید استفاده میدراز استروئید سیستمیک / هاي خوراکی با اثرات خواب آوري آنتی هیستامین) 5هاي نخی ونرم لباس) 4

�.گزینه ج صحیح است

)97زاد اسفند پیش کارورزي قطب آ(ها کدام است؟ترین علت درماتیت تماسی آلرژیک در خانمشایع-4

نیکل ) دفرمالدئید)جمخلوط عطرها) بکبالت کلراید) الف

است که فرد قبالً نسبت به آن حساس نبا آلرژدرماتیت تماسی آلرژیک یک واکنش افزایش حساسیت تأخیري در اثر تماس پوست
تـرین مـاده آلـرژن در    شایع. دار استپالکی پوستهدر مرحله حاد؛ وزیکول، تاول و در مرحله مزمن به صورت لیکنفیه یا . شده است

. کنندر و جواهرات بروز می، تکمه و زیپ شلواجهان، نیکل است که در قالب سوراخ کردن گوش

�.گزینه د صحیح است

دار لیکنیفیهك پوستهدر معاینه پال. اي با راش جلدي خارش دار در ناحیه اطراف ناف مراجعه کرده استساله25آقاي -5

کننـده  ري وي کدام مـورد بیشـتر کمـک   یمادر تشخیص ب. دهدشود بیمار سابقه استفاده از کمربند فلزي را میمشاهده می

)98پیش کارورزي قطب اهواز شهریور (است؟

اختصاصی سرمIgEگیري اندازه) بپریک تست) الف
بیوپسی ضایعه پوستی ) دپچ تست) ج

این . باشدمیpatch testباشد که بهترین روش تشخیص آن انجام باتوجه به صورت سؤال بیمار مبتال به درماتیت تماسی آلرژیک می
زمانی ارزش دارد کـه وابسـتگی   . مثبت به تنهایی ارزشی نداردpatch test. گیردتست بر بالین بیمار و بر روي پوست وي انجام می

. بینیمو در نوع آلرژیک بیشتر وزیکول می4پوسچولر درماتیت تماسی تحریکی، د. بالینی آن مشخص گردد

�.گزینه ج صحیح است
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درماتیت

اگر در اسمیر تهیه . اندوردهآشیرخواري با تب و گسترش سریع ضایعات منتشر وزیکوالر در صورت و تنه به درمانگاه -1

مهـم تـرین عامـل مسـتعد کننـده ایـن بیمـاري کـدام         . شده از مایعات داخل وزیکول سلول ژانت چند هسته مشاهده شود

)96میان دوره بندرعباس (باشد ؟تواندمی

درماتیت سبوریک)داتوپیکدرماتیت) جنارسایی کلیه) بایمنی هومورالنقص)الف

تواندمیو همراهی با هرپس هم دهدمیدر درماتیت اتوپیک در شیرخواران با ضایعات منتشر وزیکوالر در صورت و تنه خود را نشان 
تب هم داشته تواندمیو شیرخوار بینیم اي میهداشته باشد که در این صورت در تست تزانک ما داخل وزیکول سلول ژانت چند هست

. باشد

�.گزینه ج صحیح است

که ضایعات با بلند شدن کندمیبیمار ذکر . ناحیه ریش مراجعه کرده استریزي ساله با خارش و پوسته30آقاي بیمار-2

)98تبریز شهریور (کنید؟ میکدام تشخیص را مطرح . یابدمیکاهشها افزایش و با اصالح موها وطول م

اگزما اتوپیک)ددرماتیت سبوریک) جپسوریازیس ناحیه ریش) بدرماتوفیتوز ناحیه ریش)الف

درماتیت یابدمیو در صورت اصالح مو کاهشیابدمیدر ناحیه ریش که با بلند شدن طول مو افزایشریزي در صورت وجود پوسته
.سبوریک جز تشخیص افتراقی خواهد بود

�.گزینه ج صحیح است

درماتوفیتوز

ماه قبل مراجعـه نمـوده اسـت و بـر روي سـطح ضـایعه       2ساله با یک توده التهابی دردناك در ناحیه سر از 7پسر بچه -1

محل درگیر ریخته اند و لنفادنوپـاتی گردنـی   هاي مو. شودمیترشح کننده چرك دیده هاي چرکی و سینوسهاي پوسچول

)98میان دوره خرداد (؟کدام تشخیص مطرح است. دارد

Gray patch)دFavus) جKerion) بBlak dot)الف

.الگوي کلینیکی دارد4آي پوست سر تینه
و با المپ ) اندوتریکس(باشد، نوع تهاجم به داخل ساقه مو بود ن تونسرانس میعاملش تریکوفیتو) Black dot(الگوي نقطه سیاه -1

woodشودمیفلورسانسی دیده ن .
سبزرنگ woodبا المپ / تهاجم به صورت اکتوتریکس/ عاملش میکروسپورومGray patchالگوي -2
دار با کراست ضخیم زردرنگپوستهعامل آن تریکوفیتون شئون الینی نماي ظاهري پالك قرمز : الگوي فاووس-3
.توده التهابی دردناك همراه با پوسچول و سینوس چرکی/ آي سر تهاجم اکتوتریکس با اسپورهاي بزرگکریون نوع التهابی تینه-4

�.گزینه ب صحیح است

هاي تثبیتی تست
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. یک فرایند تشخیصی جهت بررسی علت آلرژي پوستی تماسی است) Patch Test(پچ تست:پچ تست . 1
پوسـت  ي چسبهاي ضد حساسـیت بـه   اند و بوسیلهزاي مختلفی آغشته شدهاین تست شامل قطعات مربعی است که به ذرات آلرژي

.رسددر این تست نیازي به استفاده از سوزن نیست وبه پوست آسیبی نمی. شوندپشت تنه یا کمر چسبانده می
عبارت است از افزایش :لکینیفیکاسیون . 2

پوست در اثر تحریکات مداوم مانند مالش طوالنی مدت) اپیدرم و تا حدودي درم(ضخامت الیه 
. در سطح پوست وجود داردها پالكپوسته و هاي پوستهپاپولت که با وضعیتی اس:پاپولواسکواموس . 3
. نامندتاول کوچک چرکداري در پوست را میپوسچول:ل پوسچو.4
.شوندنمیبه قدري کوچک هستند که با چشم غیر مسلح دیدهضایعات آکنه مانند هستند که:میکروکومدون. 5
این برآمدگی ممکن است همرنگ پوست باشد یـا  . با حدود مشخص در پوست را گویندرآمدگی توپر سفت و کوچکیب:ل پاپو. 6

.نباشد
هاي مختلف بدن ممکن است بروز است که در قسمتو برجسته در سطح پوستیک ساختار غیرعادي گرد و تقریباً سفت:ول ند.7

.کند
کیست . غشا مجزا در مقایسه با بافت دور و اطرافش استکه داراي که در سطح پوست میتواند باشداستمحفظه بسته:کیست .8

.تواند شامل هوا، مایعات و مواد نیمه جامد باشدمی
.شودمیعمیق ایجادهاي کنگلوباتا آکنه نوعی آکنه نادر و در عین حال شدید است که به طور معمول با آبسه:کونگلوباتا کنۀآ.9

رگبزيهارسپواباکتوتریکسااجمتهسرآيتینهلتهابیاعنو:ن کریو.10
کلـشفنجانیيفتگیهاورفرستاکرشتندابرباوستانگرزردضخیمستاکربادارپوستهقرمزكپالشکلبه:ووس فا. 11
.ستاالینینشیونتریکوفایتوآنعاملدومیشوهنامیدسکاچوالاکهدمیشوهمشاهدبمرطوهقاعداـبزـقرم
. ستاپوستشاخیالیهدريباکترتکثیرعلتبهسماایترار.ستاپوستمزمنوموضعیوسطحیعفونتنوعی:سما ایترار.12
.دمیشوهمشاهدمرجانیقرمزرتصوبهتضایعاوودالمپباتشخیصايبر

تماس بـا  کند که پوست دچار اگزما دریک عارضۀ نادر اما جدي است، که موقعی بروز میاگزما هرپتیکوم:م هرپتیکوگزماا. 13
.گیردقرار می) تبخال(ویروس هرپس 

سندرم رامسی هانت یا هرپس زوستر گوش ضایعه وزیکوالر هرپسی است که واکنش مجـددي بـه   :روم رمزي هانت سند.14
.باشدمیویروس واریسال زوستر نهفته در عصب جمجمه اي هفت

15 .Post herpetic neuralgia: شود که میگذارد و باعث درد سوزشیمیعصبی و پوست تأثیراین بیماري بر روي فیبرهاي
.شودمیباعث بیماري زونا) هرپس زوستر(ویروس آبله مرغان . یابدمیزونا ادامههاي پس از از بین رفتن بثورات و تاولها مدت

. دوـیشـمتالـمببزوگوسفندمثلناتیاحیوباجههامودرفیدتصارتصوبهننسااکهنیاحیوريبیمایک:ارف ريبیما. 16
.میباشدوسیروپوکسیراپایکعامل

ــد اســت کــه  ركکوده تو:رك کو. 17 یکازکهستاكچرازتجمعیويحاکهسفتوكنادرد،عمیقمشخصودحدبامانن
. یدآمیدبوجوطحیـستـفولیکولی

18.curbuncle :تـساهـگرفتأـمنشيیرجلدزبافتومنرعمقازعفونتآندرکهستامولفولیکوشدیدعفونتیک .
ـ بیمتــ سدنتاـنگشابینيفضادررهمینطوویهرکسکوايهالپاپووآنشبانهتشدیدونبدمتمادررشخا:ل گا.19 ضایعهراـ

.باشددمشهومانندتونل
بنـابراین ، خصوصـیات  . شـوند مـی موجـود در قشـر ذرت حفـظ   هـاي  پاراکراتوز شـرایطی اسـت کـه هسـته    :ز تواکررااـپ. 20

keratinizationحتی اگر این یک روند طبیعی در غشاهاي مخاطی باشد ، هنگامی که در . گیردمیاز طریق حضور هسته صورت
بنابراین ، رسوب سلولهاي هسته اي غیر طبیعـی در سـلولهاي   . رسد غیر طبیعی استمیگیرد، به نظرمیپوست صورتهاي سلول

.دگیرمیپوست صورت

واژگان برگزیده
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حالی و ضایعات پوستی فوقانی تنه و سططح اکستنسور بازو از دو هفته قبـل مراجعـه   بیساله با شکایت تب و15دختر -1

در آزمایشـات  . شـود میو مراکز کم رنگتر مشاهدهتر حلقوي پلی سیکلیک با لبه برجستههاي در معاینه پالك. کرده است

Anti ROارگان درگیر غیر پوستی در این بیمار کدام است؟ترین شایع.باشدمیمثبت
مفاصل)بسیستم اعصاب مرکزي)الف

سیستم پولموناري)دها                 کلیه)ج

در . انـد آوردهرا با شکایت ضایعات خارش دار پوستی از یک ماه قبل به درمانگاهBبا سابقه هپاتیت اي هکودك دو سال-2

. شـود مـی دیدهها منومورف قرینه، همرنگ پوست تا اریتماتو، در ناحیه صورت، باسن و اکستانسور اندامهاي معاینه پاپول

است؟تر کدام تشخیص محتمل. تنه درگیر نیست
آبله مرغان) داگزما هرپتیکوم) جممولوسکو) بژبانوتی کراستی) الف

شود؟میکدام یک از تغییرات ناخنی زیر در اثر اختالل در قسمت پروکسیمال ماتریکس ایجاد-3
Onycolysis) بpitting) الف

Onycochauxis) دSplinter hemmorrhage) ج

تعـدادي مـاکول بـا سـطح زبـر و خشـن روي       طوالنی در معرض آفتاب بوده است بـا هاي که مدتاي هسال70کشاورز -4

پس از مدتی ضایعات .شود از آفتاب اجتناب و از کرم ضد آفتاب استفاده کندمیبه وي توصیه. صورت مراجعه کرده است

تشخیص کدام است؟ترین محتمل. یابدمیایشان بهبود
کراتوز اکتینیک) دBCCفرم سطحی ) جسیورئیک کراتوز) ببیماري بوون) الف

نازولبیال و بین دو ابرو مراجعه هاي زرد رنگ در ناحیه چینهاي قرمز رنگ همراه با پوستههاي ساله با پالك25آقاي -5

متعـدد مقـاوم   هـاي  ضایعات به درمان. شودمیضایعات مشابه در ناحیه ریش هم وجود دارد که با اصالح بهتر. نموده است

در وي الزم است؟انجام کدام تست آزمایشگاهی. بوده است
KOH smear) دserum IgE) جAntinuclear antibody) بHIV antibody) الف

کدام یک از عوامل زیر در ارزیابی و پیش بینی مرگ و میر روز اول و سوم بیماران مبتال به نکروز توکسیک اپیدرم بـه  -6

شود؟میکار گرفته
Blood creatinine) دSerum glucose) جO2 saturation) بRespiratory rate) الف

هاآزمونک
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.گزینه ب صحیح است-1

:نما دارد2شود و این بیماري میدر لوپوس پوستی تحت حاد تنها اپیدرم و درم سطحی گرفتار
.)شودمیدرصد موارد مشاهده70در . (الگوي پاپولواسکواموس که نماي اگزمایی شبیه به پسوریازیس دارد.الف
.شودمیدرصد موارد مشاهده30برجسته و مرکز بهبود یافته دارد و در ي هکیستیک که حاشیالگوي آنوالر یا حلقوي پلی.ب

.عالئم سیستمیک، درگیري کلیوي و سیستم عصبی مرکزي ناشایع است. گذارندنمیضایعات لوپوس پوستی تحت حاد اسکار برجاي
.آنها آرتریت استتظاهر غیرپوستی ترین شایع

vvهاي اورولوژيهاي اورولوژيمبحث اورژانسمبحث اورژانس

.گزینه الف صحیح است-2

سندرم ژیانتی کروستی یا آکرودرماتیت پاپولر به صورت ضایعات پاپولر و مونومورف قرینه به رنگ پوسـت، بـا بـروز ناگهـانی روي     
.یابدمیبدون درگیري تنه تظاهرها صورت، باسن و سطوح اکستانسور اندام

.هستندAبتا همولیتیک هاي و استرپتوکوكHBV، EBVعلل عفونی همراه با این سندرم عفونت با ن تریشایع

vvمبحث درماتیت هامبحث درماتیت ها

.گزینه الف صحیح است-3

Pitting :پاراکراتوتیک هاي فرورفتگی ظریف صفحه ناخن در اثر اختالل کراتینزاسیون در قسمت پروگزیمال ماتریکس و تجمع سلول
.اخن استدر صفحه پشتی ن

vvمبحث بیماري هاي ناخنمبحث بیماري هاي ناخن

.گزینه د صحیح است-4

و خطر اند ههیپرکراتوتیک در پوست افراد بزرگسالی است که به صورت طوالنی مدت در معرض آفتاب بوداي هضایع: کراتوز اکتینیک
.دارندSCCکمی براي تبدیل شدن به 

تـا  مترمیلیکمتر از چند هاي پاپول هایی با سطح زبر و خشن با اندازهمتعدد بوده و به شکل ماکول یامعموًال ضایعات:عالئم بالینی
.باشندمتر میسانتی2بیش از 

.رودمیموضعی در درمان آن به کارهاي موضعی و رتینوییدFU-5کرایوتراپی، کورتاژ، کوتر، :درمان
.تواند باعث بهبود ضایعات شودمیاجتناب از آفتاب و پیشگیري

vv درماتولوژيدرماتولوژيمبحث مبانی مبحث مبانی

پاسخنامه
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