
مقدمه

به نام خداوند جان و خرد
ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

بـه  و اگه خوشت اومد حتمـاً 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

کامل شـدن در  يکه برایداره هرچیکشور و با دو سال سابقه و تالش مستمر سعیپزشکآموزشي 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 شکل ينمودارهاي روز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی
کـرده و بـه   يي وزارت بهداشت جمع اوررفرنس اعالم شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! ي کاملخالصه
یاريو دستکارورزيیشهاي جامع پآزمونيبندعجميبرایتونیکه میدهموزش مآمطالب رو بهت test basedصورت 

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

هـاي  بـه عنـوان مکمـل کتـاب    یتـونی و میمکـرد يآوربرات جمعیهاي 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
ضمن شماست، 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 یتو در نهایستساده نيیزدفتر برنامه ریهینکها

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



و یبهمون برسـون يدارينظریسخنیحرفشیمیحال مخوشینی،متن ببینایرزیتونیبا مارو میهاي ارتباطراه
.یکنیاريسسه ؤمارو در هرچه بهتر شدن م

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

. یسسه طباهنگ باشؤميافتخارعضویکنزداي یندهو در آیموفق باشیرمسیندر ایدواریمامرفیق؛
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میکروبداروهاي ضد 

دیواره سلولیساختهاي بتاالکتام و سایر مهارکنندههاي آنتی بیوتیک

)96دستیاري (هاي ناشی از سودوموناس مؤثر است؟  هاي زیر علیه عفونتکدام یک از بتاالکتام-1

سیلین آمپی) دپیپراسیلین ) جVسیلین پنی) بسیلین نف) الف

. مؤثرندکلبسیالهاي چندین باسیل گرم منفی از جمله پسودوموناها و انتروباکتر و بعضی گونهپیپراسیلین و تیکارسیلین علیه 

v 43فصل 2015کاتزونگ 362صفحه

�. صحیح است) ج(گزینه 

پس از تشخیص پنومونی و احتمال مننژیت، کـدام گزینـه در   . ساله با آمبوالنس به اورژانس آورده شده است50بیمار -2

)96شهریور ،مشترك(دارو باید درنظر گرفته شود؟ مرحله انتخاب

. سفالکسین، سفوتتان و سفتریاکسون، هر سه بر علیه پنومونی و مننژیت مؤثرند) الف
. ها منع مصرف دارندسیلین، سفالوسپوریندر صورت سابقه راش با آموکسی) ب
. کندمیمغزي عبور هاي نسل سوم است که از سد خونی ـ سفتریاکسون از سفالوسپورین) ج
.کنندمغزي عبور می–ها از سد خونی همه سفالوسپورین) د

مقاوم یگرم منفهاي یسمارگانیهعلیتفعالیششامل افزا) یمسفوپرازون و سفوتاکسیدیم،مانند سفتاز(نسل سه ینسفالوسپوریژگیو
. است) یکسیمبجز سفوپرازون و سف(يمغز-ینفوذ به سد خونییتواناینبتاالکتام و همچنيداروهایربه سا

v 43فصل 2015کاتزونگ 363صفحه

�. صحیح است) ج(گزینه 

)96شهریور ،اهواز(باشد؟ می(syphilis)هاي زیر داروي انتخابی در درمان بیماري سفلیس بیوتیککدام یک از آنتی-3

Clindamycin) بVancomycin) الف
Cefazolin) دPenicillin G) ج

3بخش
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Penicillin Gدر درمـان  . است که طیف ضد باکتریایی محدود داشته و بـه بتاالکتامازهـا حسـاس اسـت    ها از زیر گروه پنی سیلین
گرم مثبت و اسپیروکت کاربرد داشته و هنوز داروي انتخابی براي درمـان سـفلیس   هاي باسیلها، رایج، مننگوککهاي استرپتوکوك

. است

v 43فصل 2015ونگ کاتز361صفحه

�.صحیح است) ج(گزینه 

)96آبان ،میان دوره(؟شودمیهاي زیر، با کالوالنیک اسید مهار آنزیم بتاالکتاماز کدام یک از میکروارگانیسم-4

Serratia) دPseudomonas) جH.influenzae) بEntrobacter) الف

آنها علیه بتاالکتامازهاي کد شده توسط . شودمیخاص استفادههاي با پنی سیلینکالوالنیک اسید، سولباکتام و تازوباکتام در ترکیب 
هسـتند ولـی علیـه بتاالکتامازهـاي انتروبـاکتر،      مـؤثر  انفلـوانزا .Hو E.coliها، استرپتوکوكها، پالسمید تولید شده توسط گنوکوك

. دنپسودومونا و سراشیا کمتر اثر دار

v 43فصل 2015کاتزونگ 364صفحه

�. صحیح است) ب(گزینه 

کدام گزینه در مورد انتخاب . تشخیص داده شده استGسیلین در یک بیمار بستري در اورژانس مننژیت مقاوم به پنی-5

)96اسفند ،کرمانشاه،شیراز(ها اطالعات درستی دربردارد؟دارو از دسته سفالوسپورین

. شوندـ نخاعی میهاي تزریقی وارد مایع مغزي همه سفالوسپورین) الف
. شوندهاي نسل سوم وارد مایع مغزي ـ نخاعی میتعدادي از سفالوسپورین) ب
. شوندهاي نسل چهارم وارد مایع مغزي ـ نخاعی میفقط سفالوسپورین) ج
. ها منع مصرف دارندسیلین، سفالوسپوریندر صورت سابقه راش پوستی با آموکسی) د

گرم منفی مقاوم هاي شامل افزایش فعالیت علیه ارگانیسم) مانند سفتازیدیم، سفوپرازون و سفوتاکسیم(ویژگی سفالوسپورین نسل سه 
. است) بجز سفوپرازون و سفیکسیم(مغزي -به سایر داروهاي بتاالکتام و همچنین توانایی نفوذ به سد خونی

v 43فصل 2015کاتزونگ 363صفحه

�. صحیح است) ب(گزینه 

Cler(نـدارد؟  هاي زیر در بیماران مبتال به نارسایی کلیـوي متوسـط نیـازي بـه تعـدیل دوز      کدام یک از سفالوسپورین-6

approx 50 ml/min()96اسفند ،تبریز(

cefepime) دcephalexin) جcefazolin) بceftriaxone) الف

. به تعدیل دوز ندارندسفتریاکسون و سفوپرازون دفع صفراوي دارند به همین جهت نیاز

v 43فصل 2015کاتزونگ 363صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 
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)96اسفند ،آزاد(باشد؟پنم صحیح میکدام عبارت در مورد داروي ایمی-7

. شوندهاي انتروباکتر تولید میبسیار مستعد به بتاالکتامازهایی است که توسط گونه) الف
. داردطیف ضد باکتریایی باریکی ) ب
. در نارسایی کلیوي، تعدیل دوز جهت جلوگیري از تشنج ضروري است) ج
.رودطور معمول، بکار میدر ترکیب با سولباکتام به) د

گرم هاي یلگرم مثبت، باسهاي یکوکسیهعلیعیوسیتداروها فعالینا. است و به بتاالکتامازها مقاوم ترندها جزو کارباپنمپنم ایمی
در ترکیب با داروي سیالستاتین پنم ایمی. شودمیبه سرعت توسط دهیدروپپتیداز کلیوي غیر فعالپنم ایمی. دارندها يهوازبیویمنف

بـاالي  هـاي  غلظـت . تشکیل متابولیت نفروتوکسیک ان جلوگیري شـود ازتا نیمه عمر پالسمایی آن افزایش یافته شودمیمصرف
است ولی در کلیه متـابولیزه  پنم ایمیم شبیه مروپن. شودمی)گیجی، انسفالوپاتی و تشنج(CNSسیالستاتین باعث سمیت -پنمایمی

. نشده و احتمال تشنج با آن بسیار کم است

v 43فصل 2015کاتزونگ 364صفحه

�. صحیح است) ج(گزینه 

)97اسفند ،دستیاري(هاي گرم منفی اثربخشی بیشتري دارد؟کدام یک از داروهاي زیر روي میکروب-8

سیلین جی پنی) دسفازولین ) جسفالکسین ) بسفتازیدیم ) الف

گرم منفی مقاوم هاي شامل افزایش فعالیت علیه ارگانیسم) مانند سفتازیدیم، سفوپرازون و سفوتاکسیم(ویژگی سفالوسپورین نسل سه 
. است) ز سفوپرازون و سفیکسیمبج(مغزي -به سایر داروهاي بتاالکتام و همچنین توانایی نفوذ به سد خونی

اثر کمـی  ها و روي گرم منفیها مؤثرندنسل یک مانند سفازولین و سفالکسین و پنی سیلین جی روي گرم مثبتهاي سفالوسپورین
.دارند

v 43فصل 2015کاتزونگ 363صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 

)97اردیبهشت ،میان دوره(است؟نادرستهاي بتاالکتام بیوتیککدام عبارت در مورد آنتی-9

. کننداز سد خونی ـ مغزي عبور نمیهاي نسل اول،سفالکسین و سایر سفالوسپورین) الف
. باشدها به اسید معده مانع از تجویز خوراکی آنها میسیلینحساسیت پنی) ب
. دهدهاي کلیوي را کاهش میسیلین از توبولپروبنسید جذب مجدد آموکسی) ج
. شوندسفتریاکسون و نفسیلین عمدتاً از طریق صفرا دفع می) د

داروي پروبنسید ترشح . شوندمیمعموالً بصورت تغییر نیافته از طریق فیلتراسیون گلومرولی و ترشح توبوالر از کلیه دفعها سیلینپنی
ي هصـفرا دفـع شـده و آمپـی سـیلین تحـت چرخـ       ریـق نفسیلین از ط. کندمیرا مهار) سیلینآموکسیمانند (ها سیلینپنیتوبوالر 

. گیردمیانتروهپاتیک قرار
!شوند میخوراکی تجویزبصورت سیلینآموکسیو V سیلینپنیدقت داشته باشید که 

v 43فصل 2015کاتزونگ 360صفحه

�. صحیح است) ج(گزینه 
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هاي آسینتوباکتر مـؤثر  هاي ناشی از پسودومونا آئروژینوزا و گونهکدام یک از داروهاي بتاالکتام زیر بر روي عفونت-10

)97شهریور ،مشترك(است؟ 

Cephazoline) دImipenem) جNafcillin) بErtapenem) الف

گرم هاي گرم مثبت، باسیلهاي داروها فعالیت وسیعی علیه کوکسیاین . است و به بتاالکتامازها مقاوم ترندها جزو کارباپنمپنم ایمی
. هستندمؤثر ینتوباکترآسيهاو گونهینوزاپسودومونا آئروژعلیهها بجز ارتاپنم کارباپنم. دارندها هوازيبیمنفی و

.و روي سودوموناس اثر ندارندمؤثرندMRSAسیلین بر روي استاف غیر سفازولین و نف

v 43فصل 2015کاتزونگ 364صفحه

�. صحیح است) ج(گزینه 

)97شهریور ،تبریز(کدام یک از داروهاي زیر قابلیت مصرف وریدي هم دارد؟ -11

سیلین جی پروکانئین پنی) ببنزاتین جیسیلینپنی) الف
سیلین جی پتاسیمپنی) دسیلین وي پتاسیم پنی) ج

.استسیلینپنیجی پتاسیم تنها فرم تزریقی سیلینپنی

v 43فصل 2015کاتزونگ

�. صحیح است) د(گزینه 

ساله که اخیراً براي لوکمیا تحت درمان قرار گرفته اسـت، بـا درد، تـب بـاال و لـرز بـه بیمارسـتان مراجعـه         36خانمی -12

باکتریمیا است و بیمار اندیکاسـیون درمـان   تشخیص اولیه. دهنده یک باسیل گرم منفی استکشت خون وي نشان. کندمی

خوراکی بیمار دچار Vسیلین که شش ماه قبل پس از مصرف پنیشودمیگیري از بیمار مشخص در شرح حال. تزریقی دارد

ترین آنتی بیوتیک براي درمـان وي کـدام   مناسب. افت شدید فشار خون، کهیر پوستی منتشره و مشکل تنفسی شده است

)97اسفند،ازاهو(است؟ 

Ticarcillin + Clavunic acid) بAztreonam) الف
Meropenem) دCeftriaxone) ج

گرم منفی مانند کلبسیال، سودومونا و سراشیا مقاوم هاي نسبت به بتاالکتامازهاي مترشحه از باسیلمونوباکتام است کهیکآزترئونام 
ܤܲ(ی نـوع خاصـ  سیلینپنیمتصل شونده به ینبه پروتئیحًاترج.است ଷܲ ( مصـرف همزمـان بـا    در صـورت گـردد و  مـی متصـل

. داردینرژیستیسیتخاصینوگلیکوزیدها،آم
بر سودوموناس مؤثر نسل جدیدسیلینپنیتیکارسیلین . ممنوع هستندسیلینپنیدر حساسیت شدید به ها و کارباپنمها سفالوسپورین

.نداردسیلینپنیآزترئونام واکنش متقاطع با . است

v 43فصل 2015کاتزونگ 363صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 
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باکتریال مهارکننده سنتز دیواره سلولی با بقیه متفاوت است؟مکانیسم اثر کدام یک از داروهاي آنتی-13

)97کرمانشاه، اسفند(

Vancomycin) دImipenem) جAztreonam) بAmoxicillin) الف

پتیدوگلیکان متصل شده جانبی پنتاپي هآالنین زنجیر-D-آالنین-Dهاي یک گلیکوپروتئین باکتریسید است که به پایانهونکومایسین
پپتیدوگلیکان جلوگیري کرده و بـا اتصـال متقـاطع    ي هسازد، این عمل از طوالنی شدن زنجیرمیو ترانس گلیکوزیالسیون را مهار

ܤܲ(نوع خاصی سیلینپنیکتام است که ترجیحاً به پروتئین متصل شونده به آزترئونام یک مونوبا. نمایدمیتداخل ଷܲ (گردد میمتصل
ܤܲنیز بـه  ها سفالوسپورین. و درصورت مصرف همزمان با آمینوگلیکوزیدها، خاصیت سینرژیستی دارد ௦ܲ  هـاي  در غشـاهاي سـلول

. کنندمیباکتري متصل شده و سنتز دیواره سلولی را مهار

v43فصل 2015کاتزونگ 364حه صف

�. صحیح است) د(گزینه 

)97اسفند ،آزاد(آ مناسب است؟ کدام یک از داروهاي زیر جهت درمان عفونت گنوره-14

سفتریاکسون تزریق عضالنی تک دوز ) بسیلین خوراکی براي هفت روز آمپی) الف
عضالنی تک دوزونکومایسین تزریق ) دتتراسیکلین خوراکی براي پنج روز ) ج

.باشندمیسفتریاکسون سفالوسپورین نسل سه است که تزریقی آن و سفیکسیم خوراکی امروزه داروهاي انتخابی در گنوره آ

v 43فصل 2015کاتزونگ

�. صحیح است) ب(گزینه 

)98خرداد ،میان دوره(ها گزینه صحیح کدام است؟هاي مختلف سفالوسپوریندر مورد نسل-15

. هاي گرم مثبت اثر گذارندنسل اول تنها بر روي کوکسی) الف
. هاي تنفسی ناشی از هموفیلوس آنفوالنزا مؤثر استاز نسل دوم سفوروکسیم در عفونت) ب
. ها مؤثر استهوازياز نسل سوم داروي سفتازیدیم بیش از بقیه بر روي بی) ج
.تر از نسل اول استوسیعها مثبتاثر سفپیم از نسل چهارم بر روي گرم) د

و اثر کمـی نیـز روي گـرم    هستندمؤثر هاگرم مثبت و استرپتوکوكهاي علیه کوکسی) سفازولین و سفالکسین(داروهاي نسل اول 
دارنـد  اي هداشته ولی پوشش گرم منفی گسـترد ها فعالیت کمتري علیه گرم مثبتها داروهاي نسل دوم سفالوسپورین.دارندها منفی
سینوسی، گوش و دستگاه تنفسی ناشی از هموفیلوس انفلوانزا و موراکسال هاي مثال سفوروکسیم، سفامندل و سفاکلر در عفونتبطور

. استمؤثر ناشی از باکتروئید فراجیلیسهاي کاتارهالیس بکار رفته و سفوتتان و سفوکسی تین در عفونت

v 43فصل 2015کاتزونگ 363صفحه

�. صحیح است) ب(گزینه 
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میـزان کـراتینین   . بیوتیـک قـرار دارد  سمی تحت درمان توأم با چند آنتیساله است که به علت سپتی65بیمار مردي -16

هاي زیر در بیمـار فـوق   بیوتیکبا توجه به موارد فوق تعدیل دوز کدام یک از آنتی. گزارش شده استmg/dl 4سرم بیمار

)98شهریور ،کرمان(ضروري است؟ 

وانکومایسین) دسیکلین داکسی) جآزیترومایسین ) بتریاکسون سف) الف

هنگـام تزریـق   . باشـد مـی ونکومایسین جذب گوارشی خوبی ندارد و مصرف خوراکی آن در درمان عفونـت باکتریـایی انتروکولیـت   
تعدیل دوز در بیمارانی که نارسایی کلیوي دارند . شودمینفوذ کرده و به صورت تغییر نیافته از ادرار دفعها ونکومایسین به بیشتر بافت

. آثار سمی آن شامل لرز، تب، فلبیت، سمیت شنوایی و کلیوي است. ضروري است
.سفتریاکسون و داکسی سیکلین هر سه دفع کبدي دارند،یترومایسینآز

v 43فصل 2015کاتزونگ 364صفحه

�. صحیح است) د(گزینه 

)99دستیاري مرداد (شود؟میمزایاي مروپنم نسبت به ایمی پنم محسوبزیر از کدامیک از موار-17

ریسک کمتر بروز تشج) باثر بخشی در عفونت سودومونایی ) الف
سمیت کبدي کمتر ) دعوارض گوارشی کمتر ) ج

.پنم مزیت داردمروپنم از این جهت که ریسک کمتري براي بروز تشنج دارد نسبت به ایمی

v 43فصل 2015کاتزونگ 363صفحه

�.صحیح است)ب(گزینه 

سـیلین و  بیماري با عالیم پنومونی بستري شده است و به دنبال بررسی میکروبیولوژي اسـتافیلوکوك مقـاوم بـه متـی    -18

)99اسفند کارورزيپیش(تواند در این بیمار مؤثر واقع شود؟ کدام یک از داروهاي زیر می. وانکومایسین گزارش شده است

پنم ایمی) دتیگه سیکلین ) جآمیکاسین ) بسیپروفلوکساسین ) الف

هاي گرم منفی و هاي مقاوم به پنی سیلین، باسیلهاي گرم مثبت مانند پنوموکوكباشد که بر روي کوکسیها میپنم از بتاالکتامایمی
هاي گرم مثبت مقاوم به متی سیلین لین است که بر روي کوکسیتیگه سایکلین یک داروي مشتق از مینوسایک.  ها موثرندبی هوازي

آمیکاسـین یـک دارو از دسـته    .هـا مـوثر اسـت   هـاي تولیدکننـده بتاالکتامـاز، کالمیـدیا و میاکوبـاکتري     و ونکومایسین، گرم منفی
کلبسـیال، پروتئـوس، سـودومونا و    هاي گرم منفی هوازي مانند اشریشیا کالي، انتروباکتر، آمینوگلیکوزیدها بوده که بر روي باکتري

هاي تنفسی، گوارشی و ادراري، عفونت گنوکوکوي باشد که در عفونتها میسیپروفلوکساسین نیز از فلوروکینولون. سراشیا موثر است
.هاي آتیپیک مؤثر است و همچنین کاربرد کمی در درمان سل داردو پنومونی

v 43فصل 2015کاتزونگ

�.صحیح است)ج(گزینه 

êêêêêêêêêêêê
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تري متوپریم و فلوروکینولون ها،دهاسولفونامی

. بیوتیک دارداي است که در ماه دوم حاملگی قرار دارد و به علت عفونت تنفسی نیاز به مصرف آنتیساله35بیمار خانم -1

)96شهریور،کرمان(مصرف کدام یک از داروهاي زیر در بیمار فوق مجاز است؟ 

جنتامایسین) دسیپروفلوکساسین ) جسیلین آموکسی) بسایکلین داکسی) الف

مصـرف  . قـرار دارد Cدارد و سیپروفلوکساسـین در گـروه   قـرار Dمصرف جنتامایسین و داکسی سیلین هنگـام بـارداري در گـروه    
. شودمینیهباردار توصهاي نمبه غضروف در حال رشد، در اطفال و خایبو آسیآرتروپاتیجادبعلت اها ینولونفلوروک

v 46فصل 2015کاتزونگ 385صفحه

�. صحیح است) ب(گزینه 

)96اسفند ،مشهد(باشد؟ نی صحیح میوکینولوهاي فلوربیوتیککدام عبارت درباره آنتی-2

. باشندسال به باال می6هاي ادراري در کودکان داروي انتخابی در درمان عفونت) الف
. شوندباعث التهاب و تخریب تاندون می) ب
. شونداسیدها باعث افزایش جذب خوراکی آنها میآنتی) ج
. در بیماران با نارسایی کبدي منع مصرف دارند) د

عملکرد کبدي، حساسیت به نور و التهـاب و پـارگی   هاي خوابی، اختالل در تستبیتوانند راش پوستی، گیجی،ها میفلوروکینولون
. شودمینباردار توصیههاي بعلت ایجاد آرتروپاتی و آسیب به غضروف در حال رشد، مصرف آنها در اطفال و خانم. تاندون ایجاد کنند

v 46فصل 2015کاتزونگ 385صفحه

�.صحیح است) ب(گزینه 

سما کاربرد دارد؟ هاي آتیپیک ناشی از لژیونال، کالمیدیا و مایکوپالکدام یک از داروهاي زیر در پنومونی-3

)96مازندران، اسفند ،کرمان،اصفهان(

وانکومایسین ) دکوآموکسی کالو ) جلووفلوکساسین ) بسفیکسیم ) الف

. استمؤثر لووفلوکساسین در پنومونی کسب شده از جامعه مثل پنومونی ناشی از مایکوپالسما، کالمیدیا و لژیونال
،نومـونی اسـتافی  پوانکومایسـین در  . استمؤثر تیپیک تنفسی نیزهاي ذکر شده بر ارگانیسمهاي لووفلوکساسین عالوه بر ارگانیسم

.تیپیک کاربرد داردهاي نومونی با ارگانیسمپکوآموکسی کالو با دوز باال در 

v 46فصل 2015کاتزونگ 385صفحه

�. صحیح است) ب(گزینه 

روبین در نوزادان مبتال به زردي خطرناك است؟ دلیل افزایش احتمال رسوب بیلیمصرف کدام داروي ضد میکروبی، به-4

)96اسفند ،زنجان(

سیپروفلوکساسین) دپنم ایمی) جدمکلوسایکلین ) بسولفامتوکسازول ) الف



فارماکولوژي پروگنوز  60

پالسمایی جدا کنند و اگر هاي میتوانند بیلی روبین را از پروتئین) سولفامتوکسازول، سولفی سوکسازول، سولفادوکسین(سولفونامیدها 
.دهندمیافزایشرا) کرن ایکتروس(زردي نوزادي در سه ماهه سوم بارداري استفاده شده باشند؛ خطر

v 46فصل 2015کاتزونگ 384صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 

ــرین مزیــت فلوروکینومهــم-5 ــت ــر لونول ــر هــاي نســل ســوم نظی ــر فلوروکینولــون وفلوکساســین ب هــاي نســل دوم نظی

)97اردیبهشت ،دستیاري(سیپروفلوکساسین چیست؟ 

هاي گرم مثبت اثر بهتر بر کوکسی) بهاي گرم منفی اثر بهتر بر باکتري) الف
گذر از سد خونی ـ مغزي ) دعوارض جانبی کمتر بر عملکرد قلب ) ج

گرم منفی هاي اثر بخشی کمتري علیه باکتري) لووفلوکساسین، جمی فلوکساسین، موکسی فلوکساسین(نسل سه هاي فلوروکینولون
هـاي  گرم مثبـت از جملـه اسـترپتوکوك پنومونیـه و برخـی گونـه      هاي نسبت به نسل دوم دارند ولی فعالیت بیشتري علیه کوکسی

جمـی فلوکساسـین و موکسـی فلوکساسـین داروهـاي      . وفندتنفسی معرهاي این نسل به فلوروکینولون. دارندMRSAانتروکوکی و 
.کنندمیرا طوالنیQTاین داروها فاصله موج . نیز اثر دارندها هوازيبیجدیدتر این نسل هستند که وسیع الطیف بوده و روي

v 46فصل 2015کاتزونگ 384صفحه

�. صحیح است) ب(گزینه 

)97شهریور ،تهران و کرمان(باشد؟ ها میبیوتیکآنتیعارضه کدام دسته ازQTcطوالنی شدن فاصله -6

هاسولفونامید) دها فلوروکینولون) جها سفالوسپورین) بها ماکرولید) الف

طـوالنی و  QTشوند به همین جهت از مصرف این داروها در بیماران با وضعیت میQTباعث طوالنی شدن فاصله ها فلوروکینولون
. اثر میگذارند باید جلوگیري شودQTی داروهایی که روي فاصله مصرف کنندگان برخ

v 46فصل 2015کاتزونگ 385صفحه

�. صحیح است) ج(گزینه 

)97شهریور ،مازندران(هاي زیر ممکن است سبب التهاب و حتی پارگی تاندون شود؟بیوتیکمصرف کدام یک از آنتی-7

اریترومایسین) دسفتریاکسون)جلووفلوکساسین ) بسولفامتوکسازول ) الف

عملکرد کبدي، حساسیت به نور و التهـاب و پـارگی   هاي خوابی، اختالل در تستبیتوانند راش پوستی، گیجی،ها میفلوروکینولون
. شودمینباردار توصیههاي بعلت ایجاد آرتروپاتی و آسیب به غضروف در حال رشد، مصرف آنها در اطفال و خانم. تاندون ایجاد کنند

.باشدمیQTطوالنی شدن ها از دیگر عوارض کینولون

v 46فصل 2015کاتزونگ 385صفحه

�. صحیح است) ب(گزینه 
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)97آذر ،میان دوره(آسیب غضروف و تاندون از عوارض جانبی کدام آنتی بیوتیک است؟-8

سیلین آمپی) دتتراسایکلین ) جسیپروفلوکساسین ) بجنتامایسین ) الف

. شودمینیهباردار توصهاي به غضروف در حال رشد، در اطفال و خانمیبو آسیآرتروپاتیجادبعلت اها ینولونمصرف فلوروک

v 46فصل 2015کاتزونگ 385صفحه

�. صحیح است) ب(گزینه 

)97اسفند ،مشهد(باشد؟ هاي فلوروکینولینی صحیح میبیوتیککدام عبارت در مورد آنتی-9

. باشدخطر میمصرف آنها در بارداري بی) ب. باشدلووفلوکساسین در درمان پنومونی آتیپیک مؤثر می) الف
.شودمیمصرف آنها در کودکان توصیه ) د. اکثر آنها در نارسایی کلیوي نیاز به تعدیل دوز ندارند) ج

. اسـت مـؤثر  جامعه از جمله کالمیدیا، مایکوپالسما و لژیـونال مرتبط با پنومونی اکتسابی از هاي لووفلوکساسین علیه بیشتر ارگانیسم
عملکرد کبدي، حساسیت به نور و التهـاب و پـارگی   هاي خوابی، اختالل در تستبیتوانند راش پوستی، گیجی،ها میفلوروکینولون

. شودمینباردار توصیههاي ل و خانمبعلت ایجاد آرتروپاتی و آسیب به غضروف در حال رشد، مصرف آنها در اطفا. تاندون ایجاد کنند
. شوندمیاز طریق کلیه دفعها بیشتر فلوروکینولون

v 46فصل 2015کاتزونگ 385صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 

)97اسفند ،تبریز(راه اصلی دفع کدام فلوروکینولون زیر کبدي است؟-10

لووفلوکساسین) دساسین سیپروفلوک) جنورفلوکساسین ) بفلوکساسین موکسی) الف

ترشح توبوالر داشته و با پروبنسید قابل توقف هستند بجز موکسی فلوکساسین که . شوندمیاز طریق کلیه دفعها بیشتر فلوروکینولون
. دستگاه ادراري کاربرد نداردهاي به همین علت نیز در عفونت. دفع آن از طریق متابولیسم کبدي و ترشح در صفرا است

v 46فصل 2015کاتزونگ 384صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 

)98شهریور ،تهران(؟ شودمینکدام دارو توصیه Cساله مبتال به پنومونی و هپاتیت شدید 43در خانمی -11

لووفلوکساسین ) دفلوکساسین جمی) جفلوکساسین موکسی) بفلوکساسین وا) الف

تمام داروهاي مطـرح شـده در   . تنفسی معروف هستندهاي ماکرولید است که به فلوروکینولونفلوکساسین داروي نسل سوم یموکس
مناسبیي هبیمار، گزینCدر پنومونی کاربرد دارند اما فقط موکسی فلوکساسین دفع کبدي دارد و با توجه به هپاتیت شدید ها گزینه
. باشدنمی

v 46فصل 2015کاتزونگ 384صفحه

�. استصحیح ) ب(گزینه 
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)98شهریور ،کرمانشاه(هاي زیر است؟ بیوتیکآرتروپاتی عارضه جانبی کدام یک از آنتی-12

سیپروفلوکساسین) دماینوسایکلین ) جکوتریموکسازول ) بکالریترومایسین ) الف

. شودمینیهباردار توصهاي به غضروف در حال رشد، در اطفال و خانمیبو آسیآرتروپاتیجادبعلت اها ینولونمصرف فلوروک

v 46فصل 2015کاتزونگ 385صفحه

�. صحیح است) د(گزینه 

)98شهریور ،تبریز(؟کندمیعمل IIبیوتیک زیر با مکانیسم مهار آنزیم توپوایزومراز کدام آنتی-13

موپیروسین) دتتراسیکلین ) ججنتامایسین ) بسیپروفلوکساسین ) الف

مخصوصـاً در  ) جیـراز DNA(IIباکتریایی از طریق مهار آنزیم توپـوایزومراز  DNAدر ساخت ) سیپروفلوکساسین(ها فلوروکینولون
گردد و یـک  میجیراز کاتالیزDNAپیچ خورده را که بوسیله DNAاین داروها شل شدن . کندمیگرم منفی دخالتهاي ارگانیسم

. کنندمیی است؛ متوقفمرحله الزم براي انجام نسخه برداري و تکثیر دوتای

v 46فصل 2015کاتزونگ 384صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 

êêêêêêêêêêêê

و هـا  اسـترپتوگرامین ،کلیندامایسـین ،ماکرولیـدها ها، تتراسیکلینکلرآمفنیکل،
لینزولید

باشد، تجویز کدام یک سیلین داشته و مبتال به اورتریت کالمیدیایی میدر یک خانم حامله که سابقه آلرژي شدید به پنی-1

)96اردیبهشت ،میان دوره(از داروهاي زیر مناسب است؟ 

آزیترومایسین ) بسیکلین همراه سفتریاکسون داکسی) الف
سفتریاکسون ) دسیکلین داکسی) ج

. استمؤثر دستگاه ادراري تناسلی ناشی از کالمیدیا تراکوماتیسهاي دوز آزیترومایسین جهت درمان عفونتتک 

v مبحث ماکرولیدها44فصل 2015کاتزونگ 372صفحه

�. صحیح است) ب(گزینه 
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صورت یکبار بهM.avium complexدر بیمار مبتال به ایدز، از کدام داروي زیر جهت پیشگیري علیه عفونت باکتریایی -2

)97شهریور ،آزاد(؟شودمیدر هفته استفاده 

ریفابوتین) دل واتامبوت) جکالریترومایسین ) بآزیترومایسین ) الف

M.aviumایـن دارو جهـت پروفیالکسـی و درمـان    . کالریترومایسین یک ماکرولید است و طیف اثري مشـابه اریترومایسـین دارد  
complex در درمان زخم معده ناشی از . استمؤثرHپیلوري نیز کاربرد دارد .

v مبحث ماکرولیدها44فصل 2015کاتزونگ 372صفحه

�. صحیح است) ب(گزینه 

)97اسفند ،شیراز(؟شودمیدوز کدام داروي زیر براي درمان عفونت ادراري کالمیدیایی توصیه تک-3

) Gentamicin(جنتامایسین) ب) Cefixime(میکسیسف) الف
) Ofloxacin(نیاوفلوکساس) د) Azithromycin(آزیترومایسین ) ج

.استمؤثر یستراکوماتیدیااز کالمیناشیتناسليدستگاه ادرارهاي جهت درمان عفونتیترومایسینتک دوز آز

v یدهاماکرولمبحث 44فصل 2015کاتزونگ 372صفحه

�. صحیح است) ج(گزینه 

)97اسفند ،تبریز(بیوتیک زیر به همراه غذا بالمانع است؟آنتیمصرف کدام -4

نورفلوکساسین) دسیپروفلوکساسین ) جتتراسیکلین ) بسیکلین داکسی) الف

چندظرفیتی مثل کلسیم و آهـن و  هاي کاتیونتأثیر متغیر است، داروهاي قدیمی تر ممکن است تحتها جذب خوراکی تتراسیکلین
شـوند بجـز داکسـی    میگیرند و از طریق ادرار دفعمیکبدي قرار-تحت چرخه روده ايها تتراسیکلیني ههم. بگیرندآلومینیوم قرار

. یابدمیمولتی واالن و آنتی اسیدها کاهشهاي با کاتیونها فلوروکینولونمصرف. شودمیسیکلین که از طریق مدفوع دفع
کتـاب فارمـاکولوژي پایـه و بـالینی کاتزونـگ، جـذب       810طبـق صـفحه   . تاطالعات رفرنس آزمون جهت پاسخگویی کافی نیس

. یابدمیدر صورت مصرف همزمان با غذا کاهش) بجز داکسی سیکلین و مینوسیکلین(ها تتراسیکلین

v مبحث تتراسیکلین ها44فصل 2015کاتزونگ 371صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 

در شرح حـال بیمـار   . باشد به شما مراجعه کرده استو دچار عفونت گنوره میستساله که باردار نیز ه23خانم بیمار -5

بهترین داروي جایگزین براي درمان عفونـت ایـن بیمـار    . سیلین گزارش شده استشوك آنافیالکسی از مصرف آموکسی

)98خرداد ،میان دوره(هاي زیر است؟ کدام یک از گزینه

سایکلینداکسی) دسیپروفلوکساسین )جسفیکسیم ) بآزیترومایسین ) الف

. استGسیلینپنیو در درمان سیفلیس جانشین شودمیآزیترومایسین در درمان سوزاك بجاي سفتریاکسون تجویز

v مبحث ماکرولیدها44فصل 2015کاتزونگ 372صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 
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)98شهریور ،زنجان(ها، از عوارض مصرف کدام دارو است؟ دیسپالزي میناي دندان و اختالل رشد استخوان-6

سولفامتوکسازول) دکلرامفنیکل ) جسیپروفلوکساسین ) بسیکلین داکسی) الف

مصرف آنها در بارداري و کودکان زیر است و به همین دلیل ها از عوارض تتراسایکلینها دیسپالزي میناي دندان و اختالل رشد دندان
.سال ممنوع است8

v هایکلینتتراسمبحث44فصل 2015کاتزونگ

�. صحیح است) الف(گزینه 

هاي گرم مثبت مـؤثر اسـت   هوازي و کوکسیهاي بیهاي ناشی از ارگانیسمکدام یک از داروهاي زیر در درمان عفونت-7

)98شهریور ،شیراز(است؟تأثیر هاي گرم منفی بیولی بر باسیل

مترونیدازول) دکلرامفنیکل ) جوانکومایسین ) بکلیندامایسین ) الف

روش مقاومت بوسیله متیالسـیون  . کندمیاز طریق مکانیسمی مشابه ماکرولیدها مهارراهاکلیندامایسین ساخت پروتئین در باکتري
هوازي بطور ذاتـی بـه ایـن دارو مقـاوم     بیگرم منفیهاي باکتري. آن استو غیر فعال کردن s50محل اتصال ریبوزومی زیر واحد 

شـدید بعلـت  هـاي  کاربرد اصلی این دارو در درمـان عفونـت  . هستند؛ زیرا نفوذ کلیندامایسین به دیواره خارجی باکتري ضعیف است
. گرم مثبت کاربرد داردهاي این دارو به عنوان جانشین در درمان کوکسی. خاص مانند باکتروئید استهاي هوازيبی

ژیاردیـا و  هـوازي، آمیـب،  هاي بـی مترونیدازول در عفونت. استمؤثر MRSAاستاف وانکومایسین بر کوکسی گرم مثبت خصوصاً
يهاکلرامفنیکل یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که به علت عوارض آن امروزه فقط در درمان عفونت. تریکوموناس کاربرد دارد

.مانند کانژنکتیویت کاربرد داردچشمی 

v مبحث کلیندامایسین44فصل 2015کاتزونگ 373صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 

)98شهریور ،تبریز(هوازي کاربرد دارد؟ هاي بیهاي زیر در عفونتبیوتیککدام زوج از آنتی-8

مترونیدازول ـ کلیندامایسین ) بجنتامایسین ـ مترونیدازول ) الف
کلیندامایسین ـ توبرامایسین) دجنتامایسین ـ توبرامایسین )ج

.هوازي هستندبیهايبر باکتريمؤثر مترونیدازول و کلیندامایسین دو آنتی بیوتیک

v مبحث کلیندامایسین44فصل 2015کاتزونگ

�. صحیح است) ب(گزینه 

این فرد اخیراً مسافرتی بـه یـک کشـور    . کرده استاي با عالئم عفونت ادراري تناسلی به پزشک مراجعهساله34مرد -9

همچنین نگرانی در خصوص . آ با احتمال مقاومت باال را درنظر گرفته استخارجی داشته و پزشک احتمال تشخیص گونوره

راکی به بیوتیک خوبا عنایت به موارد فوق، کدام آنتی. اورتریت غیرگونوکوکی با علت کالمیدیا نیز در این بیمار وجود دارد

)98شهریور ،مازندران(باشد؟کنی کالمیدیا تراکوماتیس میدوز قادر به ریشهشکل تک

کوتریموکسازول) دآزیترومایسین ) جلووفلوکساسین ) بسایکلین داکسی) الف
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استمؤثر دستگاه ادراري تناسلی ناشی از کالمیدیا تراکوماتیسهاي تک دوز آزیترومایسین جهت درمان عفونت

v مبحث ماکرولیدها44فصل 2015کاتزونگ 372صفحه

�. صحیح است) ج(گزینه 

)98شهریور ،آزاد(سیکلین کدام است؟ مکانیسم آثار ضدباکتریایی داروي داکسی-10

ریبوزومی 50Sاتصال به بخش زیر واحد ) بآنتاگونیستی فعالیت ترانس لوکاز باکتریایی ) الف
به ریبوزوم باکتریاییtRNAتداخل با اتصال آمینواسیل ـ ) دDNAته به مراز وابسپلیRNAمهار ) ج

mRNA–داراي اسیدآمینه به محل کمـپلکس ریبـوزوم   tRNAریبوزومی متصل شده و از اتصال 30Sبه زیر واحد ها تتراسیکلین
. کندمیپذیرنده آن جلوگیري

v و لینزولیدها ماکرولیدها، کلیندامایسین، استرپتوگرامینها، کلرامفنیکل، تتراسیکلین44فصل 2015کاتزونگ.

�. صحیح است) د(گزینه 

)98آذر ،میان دوره(باشد؟کدام یک از داروهاي زیر در درمان پنومونی مایکوپالسمایی مؤثر می-11

سیلینبنزاتین پنی) دسفازولین ) جسیلین آموکسی) بآزیترومایسین ) الف

گرم منفیهاي گرم مثبت و برخی ارگانیسمهاي کمپیلوباکتر، کالمیدیا، مایکوپالسما، لژیونال، کوکسیهاي ه گونهاریترومایسین علی
. باشدمیمؤثرترکاتارالیس و نیستریا کسالاهموفیلوس آنفلوانزا، مورهاي آزیترومایسین طیف اثر مشابه دارد اما روي گونه. استمؤثر 

آزیترومایسین در درمان سوزاك . شودمیدستگاه ادراري تناسلی ناشی از کالمیدیا تراکوماتیس تجویزتک دوز آن در درمان عفونت 
.استGسیلینپنیو در درمان سیفلیس جانشین شودمیبجاي سفتریاکسون تجویز

v مبحث ماکرولیدها44فصل 2015کاتزونگ 372صفحه

�. صحیح است) الف(گزینه 

êêêêêêêêêêêê

پروفیالکسی و شیمی درمانی ضد ویروس

اسـتفاده  CMV retinitisدر بیمار مبتال به ایدز، از کدام یک از داروهاي ضد ویروس زیر جهت پیشـگیري از عفونـت  -1

)96شهریور ،آزاد(گردد؟ می

ریباویرین) دفلوکونازول ) جسیکلوویر گان) بآسیکلوویر ) الف
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