
مقدمه

خردوجانخداوندنامبه

ی؛سالم و خدا قوت خدمت شما همکار گرام

و اگه خوشت اومد حتمـاً يکتاب رو انتخاب کردیني ماست که اکه باعث افتخار موسسهیمبگیداز همه بااول
. کنیشبه دوستات معرف

. سسه طباهنگهؤم) prognosis(از مجموعه کتب پروگنوزیحاضر عضو کوچککتاب
ینتـر و خـوش رزومـه  ینبهتـر يو همفکریدکتر مشاور سابق هست که با همراهیمطباهنگ همون تمؤسسه

يکه بـرا یداره هرچیکشور و با دو سال سابقه و تالش مستمر سعیپزشکآموزشي یطهدر حیددانشجوها و اسات
.شکل بهت ارائه بدهینرو به بهتريداریازرشته نینکامل شدن در ا

.یشهشامل دو نوع کتاب میاريو دستکارورزيیشکتب پروگنوز پمجموعه
که به دور از ابهام و بـه  ينمودارهاي روز که هم قسمت تست داره و هم قسمت خالصه35در يبندجمعیکی

يي وزارت بهداشـت جمـع اور  رفرنس اعالم شدهینکل مطالب مهم کتاب رو بر اساس آخر! ي کاملشکل خالصه
هـاي جـامع   آزمـون يبنـد عجمـ يبـرا یتـونی کـه م یدهموزش مآمطالب رو بهت test basedکرده و به صورت 

.یکسب کنیي عالنمرهیو حتیازشون استفاده کنیاريو دستکارورزيیشپ
ینبوده رو بـازم بـر اسـاس آخـر    یرال تو چند سال اخؤسیاالت پروگنوز هست که هرچؤسینهگنجيبعدسري

هـاي  به عنوان مکمـل کتـاب  یتونیو میمکرديآوربرات جمعیهاي اعالم شده وزارت و به صورت موضوعرفرنس
.یاستفاده کنازشون یتست زنصرفاًیاروز، 35در يبندجمع

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

به کارتون ) دروسیتمام(به عنوان دفتر مرور نکات مهم یتو در نهایستساده نیزيدفتر برنامه ریهینکهضمن ا
.یادم

تر به یعتر و سرتوو راهه تا شما رو راحتیاديهاي زیدهتر بشن، اکاملیلیها قراره خکتابینبه ذکره که االزم
.هدفت برسونه

یبهمون برسونيدارينظریسخنیحرفشیمیحال مخوشینی،متن ببینایرزیتونیبا مارو میهاي ارتباطراه
.یکنیاريسسه ؤو مارو در هرچه بهتر شدن م



يکشـور یهـاي تـک رقمـ   مشاوره بـا رتبـه  یایداشتیال علمؤهم در عوض حواسمون بهت هست و اگه سما
.یمدر خدمتت هستی،خواست
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ناحیـه 2دارايتارگـت ضایعاتازبرخی.استمحیطیاریتمناحیهیکنهایتًاواریتماتویاروشنصورتیناحیهیکسپس، تاول/
شـود  مـی مشـاهده موجـود سیمپلکسهرپسیاقبلیعفونتباهمراهتارگتضایعاتکهموارديدراستبالینیتشخیص.هستند

نمايکهموارديدرواستغیراختصاصیمعموالً پوستبیوپسیهاي یافته.کردمطرحبالینیرافرممولتیاریتمتشخیصتوانمی
سـایر رددراسـت ممکـن بیوپسـی شـود ظـاهر HSVعفونـت بدونوغیرمشخصنمايبایاراجعهفرممولتیاریتمنظیربالینی

.باشدمینیزها داروبعضیعفونیمسائلبرعالوهبیمارياینعلت.باشدکنندهکمکها تشخیص

�.صحیح استگزینه ب

êêêêêêêêêêêê

مبحث درماتیت ها

تواندمیاستفاده از تمامی وسایل زیر . پوشد، دچار پچ اگزمایی در نزدیک ناف شده استخانم جوانی که شلوار جین می.1

)95دستیاري (:  جزضایعه مشابهی در وي ایجاد نماید به

انگشتر طالي سفید ) بحلقه پالتین ) الف
گوشواره بدلی ) دساعت یا بند فلزي معمولی ) ج

نیکـل  . پاتوگنومونیـک حساسـیت بـه نیکـل اسـت     ) به دلیل تماس با سگک کمربند یا دکمه فلـزي (اگزمایی اطراف ناف هاي پچ
ا از طالي زرد، پالتین یتواندمیفرد با حساسیت به نیکل . استدرماتیت تماسی آلرژیک ي هعامل ایجاد کنندترین شایع

.استیل استفاده کند ولی از طالي سفید و بدلیجات نباید استفاده کند

�. گزینه الف صحیح است

ها و ها، حین درآوردن و پوشیدن لباسدنبال تماس پوست با الیاف پشمی لباسبیماري از رخداد حمالت شدید خارش به.2

) 96مشهد شهریور(؟ کندمیکدام بیماري زیر این یافته را توجیه . هنگام تعریق شاکی است

نارسایی کلیه ) دآنمی شدید ) جپسوریازیس ) بدرماتیت آتوپیک ) الف

جـدول  شـود مـی پیشـنهاد  . باشـد مـی مینور درماتیت آتوپیـک  هاي خارش موقع تعریق و عدم تحمل لباس پشمی دو مورد از معیار
. یدکرایتریاهاي ماژور و مینور درماتیت آتوپیک را مرور بفرمائ

�.گزینه الف صحیح است

مـاهگی  4ضـایعات از  . شـود مـی هـا ویزیـت   دار اگزمایی در اکستنسور اندامعلت ضایعات خارشاي بهماهه9شیرخوار .3

. در معاینه بیمار خشکی شدید پوست مشهود اسـت . شروع شده و مادر وي ضایعات مشابه را در گذشته تجربه کرده است

)96اهواز شهریور(:  جزبهتمام موارد ذیل از کرایتریاي ماژور بیماري است 

سابقه خانوادگی ) دتوزیع ضایعات ) جخشکی پوست ) بخارش ) الف
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گرفتاري صورت و سطوح اکستانسـور در  (مورفولوژي و توزیع تیپیک ضایعات . 2خارش.1: ماژور درماتیت آتوپیکهاي یارمع
ي هسـابق . chronically relapsing (4(یا مـزمن راجعـه  ) chronic(سیر مزمن .3) در بالغینها لیکنیفیکاسیون فلکسور/ شیرخواران

)رودمیتریاد درماتیت آتوپیک، آسم و رینیت آلرژیک به کار آتوپی براي (شخصی یا خانوادگی آتوپی 
.باشدمیخشکی پوست جز معیارهاي مینور : توجه

�. گزینه ب صحیح است

باشد؟ هاي زیر صحیح نمیدر نکات کلیدي نماي بالینی تشخیص درماتیت تماسی آلرژیک، کدام یک از عبارت.4
) 96آزاد شهریور(

. تواند به صورت حاد یا مزمن باشدتظاهر بالینی تیپیک می) الف
. شودهاي سیستمیک زیاد دیده میصورت واکنشنماهاي بالینی به) ب
. ، استاندارد طالیی تشخیص صحیح استپیچ تست) ج
.تواند به اگزماي منتشر منجر شددرماتیت تماسی آلرژیک می) د

دار است و نماي بالینی فاز مـزمن شـامل   الینی فاز حاد شامل ضایعات وزیکولر، تاولی و ترشحنماي ب: درماتیت تماسی آلرژیک
نماي بالینی به صـورت  . است) patch test(استاندارد طالیی تشخیص، پچ تست . باشدمیپوسته دار هاي ضایعات لیکنیفیه و پالك

تواندمیولی در مواردي شودمیاز پوست است که در تماس با آلرژن بوده و واکنش سیستمیک کمتر دیده اي هتیپیک لوکالیزه به ناحی
.به اگزماي منتشر نیز منجر شود

.روش اصلی تشخیص درماتیت تماسی آلرژیک استpatch test: نکته

�.گزینه ب صحیح است

) 96مشترك شهریور(؟ باشدمینعیارهاي ماژور در تشخیص درماتیت آتوپیک، کدام یک از معیارهاي زیر جزء م.5

مورفولوژي و انتشار تیپیک ضایعات ) بخارش ) الف
کننده درماتیت مزمن عود) دخشکی پوست ) ج

گرفتاري صورت و سطوح اکستانسـور در  (مورفولوژي و توزیع تیپیک ضایعات . 2خارش.1: ماژور درماتیت آتوپیکهاي معیار
ي هسـابق . chronically relapsing (4(یا مـزمن راجعـه  ) chronic(سیر مزمن .3) در بالغینها لیکنیفیکاسیون فلکسور/ شیرخواران

)رودمیآتوپی براي تریاد درماتیت آتوپیک، آسم و رینیت آلرژیک به کار (شخصی یا خانوادگی آتوپی 
.باشدمیخشکی پوست جز معیارهاي مینور : توجه

�.گزینه ج صحیح است

بدنبال سابقه ضایعات مشابه را در ناحیه الله گوش . ساله با یک پچ اگزمایی در ناحیه ناف مراجعه نموده است22خانمی .6

در صـورت اسـتفاده از زیـور آالت از    . کندمیمصرف گوشواره و در ناحیه مچ دست بدنبال تماس با بند فلزي ساعت ذکر 

) 96مشهد اسفند(کدام یک از موارد زیر باید پرهیز کند؟

طالي سفید ) دطالي زرد ) جپالتین ) بنقره ) الف

ترین نیکل شایع. پاتوگنومونیک حساسیت به نیکل است) به دلیل تماس با سگک کمربند یا دکمه فلزي(اگزمایی اطراف ناف هاي پچ
از طالي زرد، پالتین یا استیل استفاده کند ولی تواندمیفرد با حساسیت به نیکل . استدرماتیت تماسی آلرژیکي هعامل ایجادکنند

.از طالي سفید و بدلیجات نباید استفاده کند

�.گزینه د صحیح است
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ساله با سابقه درماتیت تماسی آلرژیک، درحال حاضر در بخش داخلی پس از دریافـت آمینـوفیلین وریـدي،    35آقایی .7

در صورت انجام پچ تست انتظار دارید به کدام ماده زیر واکنش مثبت نشـان  . دچار درماتیت تماسی سیستمیک شده است

) 96مشهد اسفند(دهد؟ 

تیومرسول ) دنئومایسین سولفات ) جمین آاتیلن دي) بکلرور کبالت ) الف

) خوراکی، تزریق وریدي، استنشاق از بینی(که بیمار در معرض تماس سیستمیک دهدمیزمانی رخ درماتیت تماسی سیستمیک
آمینـوفیلین سیسـتمیک بـه دنبـال در معـرض     هـاي  ترین درماتیتیکی از مهم. ماده آلرژن که به آن حساسیت دارد، قرار بگیرد

.شودمیحساسیت دارند ایجاد اتیلن دي آمینکه در افرادي که به کندمیقرار گرفتن بروزسیستمیک

�.گزینه ب صحیح است

) 96زنجان اسفند(؟ باشدمیدر مورد درماتیت تماسی آلرژیک کدام یک از موارد زیر صحیح .8

. درماتیت تماسی آلرژیک ناشی از یک واکنش حساسیت تأخیري است) الف
. در درماتیت تماسی آلرژیک باال استIgEسطح ) ب
. شودمیدرماتیت تماسی آلرژیک بالفاصله بعد از تماس با ماده آلرژن ایجاد ) ج
.باشندمیترین ماده آلرژن در ایران نئومایسین و باسیتراسین شایع) د

و شامل گرددمیایجاد Tهاي لنفوسیتي هاسطو به و) 4تیپ (خیريأتدرماتیت تماسی آلرژیک در اثر واکنش افزایش حساسیت 
دو آلرژن شایع . باشدمی)در تماس مجدد(برانگیختگیو ) حوادث آبشاري در برخورد با آلرژن(حساس شدن ابتدایی دو مرحله 

. باشندمینیکل سولفات و کبالت کلراید) بر حسب مطالعات پچ تست(عامل درماتیت تماسی در ایران 

�.ح استگزینه الف صحی

)96شیراز اسفند(هاي مورد استفاده در درمان درماتیت تماسی حذف کدام ماده الزم نیست؟ در امولینت.9

مواد معطر ) دالنولین ) جپارابن ) بگلیسیرین ) الف

پتاسـیم دي کرومـات،   نیکل سولفات، کبالت کلراید، تیورام مـیکس،  : شایع درماتیت تماسی در ایران به ترتیب فراوانیهاي از آلرژن
.معطر، فرمالدئید و نئومایسین سولفاتهاي پارابن میکس، صمغ پرو، مخلوط

.باشندباید فاقد پارابن، النولین و مواد معطراستفاده شده هاي امولنیت

�.گزینه الف صحیح است

) 96آزاد اسفند()  Gold Standard(اي دارد؟ در تشخیص درماتیت تماسی آلرژیک کدام یک از موارد زیر اهمیت ویژه.10

انجام پچ تست ) بانجام بیوپسی و بررسی میکروسکوپی ) الف
گرفتن تاریخچه و امتحان فیزیکی ) دمعاینه دقیق ) ج

امـا  کنـد مـی تأییـد  بیوپسـی و بررسـی پـاتولوژي اگزمـا را    . استاندارد طالیی تشخیص درماتیت تماسی آلرژیک، پچ تسـت اسـت  
. انواع مختلف آن نیستي هدهندافتراق

�. گزینه ب صحیح است
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وي مشکل خاصی وجود در تاریخچه. خانم جوانی با یک پالك اگزمایی در نزدیکی ناف به درمانگاه مراجعه نموده است.11

تشـخیص  تأیید جهت. اي در مچ دست و نرمه گوش را گاهًا تجربه مینمایددارد که ضایعات مشابهنداشته و فقط اذعان می

) 97دستیاري اردیبهشت(هاي زیر صحیح است؟ یماري کدام یک از گزینهب

و کشت قارچ KOH prepانجام ) بPatch Testانجام ) الف
هابراي مایکوباکتریومslit-smearگرفتن ) دبراي انگلScrapeگرفتن ) ج

ترین نیکل شایع. پاتوگنومونیک حساسیت به نیکل است) به دلیل تماس با سگک کمربند یا دکمه فلزي(اگزمایی اطراف ناف هاي پچ
فرد با . کندمیکمکتشخیصتأیید بدل بهگوشوارهوساعتبهحساسیتوجود. درماتیت تماسی آلرژیک استي هعامل ایجادکنند

اسـتاندارد  . د استفاده کنـد از طالي زرد، پالتین یا استیل استفاده کند ولی از طالي سفید و بدلیجات نبایتواندمیحساسیت به نیکل 
.باشدمیطالیی تشخیص درماتیت تماسی آلرژیک پچ تست 

�. گزینه الف صحیح است

هاي در معاینه قسمت داخلی ابروها و چین. ریزي و قرمزي صورت مراجعه کرده استاي به علت پوستهساله20آقاي .12

)97اهواز شهریور(: بجزشودمیذیل توصیه در درمان این بیمار تمام موارد. باشدمینازوالبیال درگیر 

محلول اریترومایسین ) دلوسیون کلوتریمازول ) جشامپو زینک پیریتیون ) بلوسیون بتامتازون ) الف

دیده مؤثر از آنجایی که در اتیولوژي این بیماري، مخمر ماالسزیا. مدت استبه دلیل عود باالي درماتیت سبورئیک، درمانِ آن طوالنی
. شودمیاستفاده )اثر سریع تر(به همراه داروهاي ضدالتهاب ) اثر پایدارتر(داروهاي ضدقارچ شده است، در درمان از 

هاي موضعی شامل درمان. آوریمو در موارد مقاوم و شدید به داروهاي خوراکی روي میشودمیدر ابتدا از داروهاي موضعی استفاده 
و در صورت عدم باشندمیپیریتیون، سلنیوم سولفاید و تار، کرم یا لوسیون کتوکونازول و کلوتریمازولشامپوهاي کتوکونازول، زینک

در موارد شدید درمان . شودمیپاسخ کافی یا وجود التهاب و عالئم قابل توجه از استروئیدهاي موضعی مالیم تا متوسط نیز استفاده
. شودمییا ایتراکونازول توصیهخوراکی کوتاه مدت با کتوکونازول، فلوکونازول

�. گزینه د صحیح است

) 97تبریز شهریور(؟ باشدمیهاي درماتیت آتوپیک هاي زیر جزو یافتهکدام یک از یافته.13

درماتیت بخش داخلی ابروها ) ب) Denni morgan(چین زیر چشم ) الف
درماتیت ناحیه قنداق و ناپکین ) ددرماتیت نوك انگشتان ) ج

شوند و که در زیر پلک تحتانی دیده میDennie Morganخطوط .1: شاملتظاهرات پوستی همراه با درماتیت آتوپیک
که نوعی درماتیت تحت بالینی است و اکثـرا در کودکـان و در فصـل    پیتریازیس آلبا. 2. انداکثراً با افزایش پیگمانتاسیون همراه

. شودمیدر صورت، قسمت فوقانی بازوها و تنه دیده نامشخصدار، هایپوپیگمانته با حاشیه پوستههاي هاو لکهتابستان به صورت پچ
نـازك و باریـک شـدن نـوك     . 4. ها، گونه و باسنضایعات فولیکولر شاخص در قسمت خارجی بازوها و ران: کراتوز پیالریس. 3

). Hertogheعالمت (خارجی ابروها 
. کندنمیپوشک را درگیري هناحیمعموالً درماتیت آتوپیک: نکته

�. گزینه الف صحیح است
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قرار ) exogenous Eczema(زا بندي اگزماي برونبندي اشکال اصلی اگزما کدام یک از موارد زیر در تقسیمدر تقسیم.14

)97آزاد شهریور(؟ گیردمین

درماتوفیتید ) ب) infective(اگزماي عفونی ) الف
2و 1هاي گزینه) دپیتیریازیس آلبا ) ج

. شودمی، تقسیم )Endogenous(زا و درون) Exogenous(زا اگزما به دو دستۀ اصلی برون

)Endogenous(زا اگزماهاي درون)Exogenous(زا اگزماهاي برون
اگزماي تحریکی، اگزمـاي تماسـی آلرژیـک، اگزمـاي     

فیک ناگهانی ناشی مورفوتوآلرژیک تماسی، اگزماي پلی
از نور، اگزماي عفـونی، درماتوفیتیـد، اگزمـاي پـس از     

.تروما

اگزماي آتوپیک، اگزماي سـبورئیک، اگزمـاي اسـتاتوئیک، اگزمـاي     
دیسـکوئید، اگزمــاي پلـک، درمــاتوز مـزمن دیســکوئید و لیکنوئیــد    

دار، پیتریازیس آلبا، اگزماي اگزوداتیو، درماتیت مزمن سطحی پوسته
ي وریدي، اگزماي کف پایی نوجوانی، اگزماي متابولیک دست، اگزما

.یا اگزماي همراه با بیماري سیستمیک، بثورات دارویی اگزمایی

�.گزینه ج صحیح است

هاي زرد رنگ و چرب در زمینه پوست قرمز رنگ در نواحی بـین ابروهـا،   بیمار آقاي جوانی است که با شکایت پوسته.15

کـدام یـک از مـوارد زیـر را بعنـوان درمـان       . هاي عود و بهبود داردچین نازولبیال و پشت سر مراجعه کرده است که دوره

) 97تهران و اصفهان اسفند(کنید؟ توصیه می

موپیروسین موضعی ) دپرمترین موضعی ) جکتوکونازول موضعی ) باسیکلویر موضعی ) الف

دیده مؤثر از آنجایی که در اتیولوژي این بیماري، مخمر ماالسزیا. مدت استبه دلیل عود باالي درماتیت سبورئیک، درمانِ آن طوالنی
. شودمیاستفاده ضدالتهابداروهاي ضدقارچ به همراه داروهاي شده است، در درمان از 

هاي موضعی شامل درمان. آوریمو در موارد مقاوم و شدید به داروهاي خوراکی روي میشودمیدر ابتدا از داروهاي موضعی استفاده 
ورت عدم و در صباشندمیشامپوهاي کتوکونازول، زینک پیریتیون، سلنیوم سولفاید و تار، کرم یا لوسیون کتوکونازول و کلوتریمازول

در موارد شدید درمان . شودمیپاسخ کافی یا وجود التهاب و عالئم قابل توجه از استروئیدهاي موضعی مالیم تا متوسط نیز استفاده
. شودمیخوراکی کوتاه مدت با کتوکونازول، فلوکونازول یا ایتراکونازول توصیه

�. گزینه ب صحیح است

دار مترشحه در ناحیه لبول گوش هاي اریتماتوي خارشدرماتیت آتوپیک با پالكساله و مورد شناخته شده 30خانمی .16

. در پـچ تسـت انجـام شـده بـراي وي، واکـنش پوسـچولی گـزارش شـده اسـت          . و مچ دست راست مراجعه نمـوده اسـت  

) 97مشهد اسفند(؟ باشدمیهاي زیر ترین علت این واکنش، کدام یک از آلرژنمحتمل

نیکل سولفات ) دتیومرسل ) جفرمالدئید ) بپارابن میکس ) الف

هاي فلزي مثل نیکل و کبالت بـه  دهندة آلرژنواکنش پوسچولی نشانشوند،روز بعد خوانده می4معموًال کهPatch Testدر تفسیر 
. ویژه در افراد آتوپیک است

�. گزینه د صحیح است
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شـدن ریـش و   ریزي ناحیه ریش هنگـام بلنـد  کایت از خارش و پوستهساله با سابقه پیوند کلیه و تشنج، با ش42آقایی .17

هاي زیر بغـل و کشـاله ران قرمـزي منتشـر بـا حـدود       در معاینه چین. بهبود ضایعات با اصالح صورت مراجعه نموده است

ده توسـط  هاي فولیکولر پوشیده شدر ناحیه قفسه سینه پاپول. شودمیها دیده مشخص، پوسته چرب و فیشر در عمق چین

در رخداد این ضایعات نقش داشته باشد؟ تواندمیکدام یک از داروهاي مصرفی بیمار . شودمیپوسته چرب دیده 
) 97مشهد اسفند(

کاربامازپین ) دآسپرین ) جسیکلوسپورین ) بسایمتیدین ) الف

ـ هـا،  پلکي هنازولبیال، لبهاي ابروها، چینقسمت داخلی ابروها، پیشانی در حد فاصل بین : نواحی شایع درماتیت سبورئیک ي هناحی
ي هتراشـند، در تنـه ناحیـ   نمیریش و سبیل در مردان در افرادي که ریش و سبیل راي هو کانال خارجی گوش، ناحیها پشت گوش

. هاجلوي استرنوم و نواحی چین
. کندمیعالئمی مشابه درماتیت سبورئیک ایجاد کلرپرومازینو دوپامتیل، سایمتیدینواکنش دارویی به داروهایی مثل : نکته

�. گزینه الف صحیح است

در معاینه ضـایعات تحـت حـاد در نـواحی     . گیردمیاي به علت ضایعات اگزمایی مورد ویزیت قرار شیرخوار یک ساله.18

در درمـان  . به بیماري آسم را داردبیمار سابقه عود ضایعات و همچنین ابتال. شودمیصورت و اکستنسور ساق پاها مشاهد 

)97اهواز اسفند(: جزبهشودمیوي تمام موارد زیر توصیه 

هیستامین سداتیو آنتی) داستروئید سیستمیک ) جامولینت مناسب ) باستروئید موضعی ) الف

هاي حاوي سراماید بعد شامل امولیانتدرمان موضعی . شودمیبراي درمان درماتیت آتوپیک از داروهاي موضعی و سیستمیک استفاده 
. است) تاکرولیموس و پیمکرولیموس(از استحمام، کورتیکواستروئید موضعی و ترکیبات موضعی مهارکنندة کلسینورین 

براي بهبود خارش، اسـتروئید خـوراکی فقـط در    ) نزیهیدروکسی(هاي نسل اول سداتیو هیستامینهاي سیستمیک شامل آنتیدرمان
براي جلوگیري از کلونیزاسیون استاف ) کلوگزاسیلین یا اریترومایسین(هاي خوراکی بیوتیکنرالیزه و شدید به مدت کوتاه، آنتیموارد ژ

. اورئوس و تشدید بیماري و نهایتا فوتوتراپی در موارد مقاوم و پایدار است

�. گزینه ج صحیح است

: جزهاي زیر را برعهده دارند بهتمام نقش» گرهاسهاي النسلول«هاي حساسیت تأخیري، در القاي واکنش.19
) 97اهواز اسفند(

ترشح سیتوکین ) دTهاي ارائه به لنفوسیت) جژن تغییر آنتی) بژن شناسایی آنتی) الف

در واکنش حساسیت تاخیري، در . باشدمیاپیدرمهاي النگرهانس مغز استخوان است و جایگاه آنها بین کراتینوسیتهاي منشا سلول
هـا  ژنِ آنهاي النگرهـانس دریافـت و آنتـی   و توسط سلولکندمیمرحلۀ ابتداییِ حساس شدن، مادة شیمیایی به داخل پوست نفوذ 

ن را ژها با مهاجرت به غدد لنفاوي، آنتیو این سلولشودمیهاي النگرهانس بیان ژن پردازش شده روي سلولآنتی. شودمیپردازش 
شده فعالTهاي لنفوسیت. شودمیها کنند که باعث پرولیفراسیون و تولید سایتوکاین در این لنفوسیتعرضه میTهاي به لنفوسیت

در . گردنـد مـی شوند و از این طریق مجـدد بـه اپیـدرم بـاز    ژن مورد نظر را دارند، وارد گردش خون میکه اکنون رسپتور براي آنتی
ژن اختصاصـی بـراي آنتـی   Tهاي ها را به لنفوسیتژنهاي النگرهانس آنتیمیزان کمی مادة شیمیایی، سلولهاي بعدي، باتماس

)antigen specific T lymphocyte (ساعت پس از 48تا 12برند و باعث آزاد شدن مدیاتورهاي التهابی از آنها و بروز درماتیت می
. ماندمیهفته باقی4تا 3شوند که به مدت میتماس

.نقش دارندTهاي و ارائه دادن آنها به لنفوسیتها ژنآنتیالنگرهانس در شناسایی، گرفتن و تغییر دادن هاي سلول: یادآوري

�. گزینه د صحیح است
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) 97آزاد اسفند(ها کدام است؟ترین علت درماتیت تماسی آلرژیک در خانمشایع.20

نیکل ) دفرمالدئید ) جمخلوط عطرها ) بکبالت کلراید ) الف

اگزمایی پچ. شودمیهاست و در اثر استفاده از جواهرات بدلی ایجاد ترین علت درماتیت تماسی آلرژیک در خانمدرماتیت نیکل شایع
جواهرات این افراد باید از. شودمیکه در اثر دکمه و زیپ شلوارهاي جین ایجاد باشدمیاطراف ناف نیز پاتوگنومونیک درماتیت نیکل 

. استفاده کنند) به جز طالي سفید(بدلی دوري کنند و به جاي آن از زیورآالت ساخته شده از پالتین یا طال 

�. گزینه د صحیح است

هاي بینی همراه با ریزي چرب ناحیه اسکالپ، بین ابروها و کنارهاي است که با اریتم و پوستهساله30بیمار آقاي جوان .21

هاي زیر را در این بیمار توصـیه  کدام یک از درمان. ده است که با عود و بهبودهاي گهگاهی همراه استخارش مراجعه کر

) 97میاندوره دي(کنید؟می

کپسول سفالکسین ) دقرص تربینافین ) جپیماد موپیروسین ) بکرم کتوکونازول ) الف

دیده مؤثر از آنجایی که در اتیولوژي این بیماري، مخمر ماالسزیا. استمدت به دلیل عود باالي درماتیت سبورئیک، درمانِ آن طوالنی
. شودمیاستفاده داروهاي ضدقارچ به همراه داروهاي ضدالتهابشده است، در درمان از 

ی شامل هاي موضعدرمان. آوریمو در موارد مقاوم و شدید به داروهاي خوراکی روي میشودمیدر ابتدا از داروهاي موضعی استفاده 
و در صورت عدم باشندمیشامپوهاي کتوکونازول، زینک پیریتیون، سلنیوم سولفاید و تار، کرم یا لوسیون کتوکونازول و کلوتریمازول

در موارد شدید درمان . شودمیپاسخ کافی یا وجود التهاب و عالئم قابل توجه از استروئیدهاي موضعی مالیم تا متوسط نیز استفاده
. شودمیاه مدت با کتوکونازول، فلوکونازول یا ایتراکونازول توصیهخوراکی کوت

�. گزینه الف صحیح است

)98زنجان شهریور(کدام مدیاتور نقش کمتري در ایجاد خارش بیماران درماتیت آتوپیک دارد؟ .22

هیستامین ) دتریپتاز ) ج13اینترلوکین ) بSubstance-P) الف

پروتئازهاي تولید شده توسط ماست ، substance Pنوروپپتیدهایی مثل . مهمترین عالمت درماتیت آتوپیک وجود خارش شدید است
فاقد هاي هیستامینآنتی. در ایجاد خارش درماتیت آتوپیک نقش دارند، 13و اینترلوکین ها ، سیتوکین)تریپپتاز و کیموتریپتاز(ها سل

.رل خارش این بیماران منفعت کمی داردخاصیت خواب آوري در کنت

�.گزینه د صحیح است

دار لیکنیفیه در معاینه پالك پوسته. دار در ناحیه اطراف ناف مراجعه کرده استاي با راش جلدي خارشساله25آقاي .23

کننـده  یشـتر کمـک  در تشخیص بیماري وي کدام مورد ب. دهدمیبیمار سابقه استفاده از کمربند فلزي را . شودمیمشاهده 

)98اهواز شهریور(است؟ 

اختصاصی سرم IgEگیري اندازه) بپریک تست ) الف
بیوپسی ضایعه پوستی ) دپچ تست ) ج

ترین نیکل شایع. پاتوگنومونیک حساسیت به نیکل است) به دلیل تماس با سگک کمربند یا دکمه فلزي(اگزمایی اطراف ناف هاي پچ
از طالي زرد، پالتین یا استیل استفاده کند ولی تواندمیفرد با حساسیت به نیکل . درماتیت تماسی آلرژیک استي هعامل ایجاد کنند

.باشدمیاستاندارد طالیی تشخیص درماتیت تماسی آلرژیک پچ تست . از طالي سفید و بدلیجات نباید استفاده کند

�.گزینه ج صحیح است
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که ضایعات با بلند شدن کندمیبیمار ذکر . ریزي ناحیه ریش مراجعه کرده استستهساله با خارش و پو30بیمار آقاي .24

)98تبریز شهریور(کنید؟ کدام تشخیص را مطرح می. یابدطول موها افزایش و با اصالح موها کاهش می

پسوریازیس ناحیه ریش ) بدرماتوفیتوزیس ناحیه ریش ) الف
اگزماي آتوپیک ) ددرماتیت سبوریک ) ج

درماتیت سبورئیک ریش با اصالح ریش و . بروز پوسته زرد چرب بر روي ناحیه اریتماتو همراه خارش نشانه درماتیت سبورئیک است
. شودمیسبیل برطرف 

�.گزینه ج صحیح است

)98هریورمازندران ش(نقش دارد؟ ) Pompholyx(هاي زیر در تشدید بیماري پمفولیکس کدام یک از آلرژن.25

نئومایسین سولفات) دفرمالدئید ) جکبالت کلراید ) بنیکل سولفات ) الف

هاي با بروز ناگهانی وزیکول) اگزماي دیس هیدروتیکیا دیس هیدروز یادرماتیت وزیکوبولوز دست یا (پمفولیکس
سولفات در افراد حساس به نیکل مصرف خوراکی . شودمیلترال انگشتان یا کف پا مشخصي هراجعه قرینه در کف دستها، حاشی

.شودمیموجب تشدید پمفولیکس) با دوز بیشتر از دوز رژیم طبیعی روزانه(نیکل
ثانویه به عفونت قارچی یا درماتیت تماسی مناطق دیگر، ایدیوپاتیکId reaction: سایر علل پمفولیکس

�.گزینه الف صحیح است

)98آزاد شهریور(؟ باشدمیتحریکی، کدام یک از جمالت زیر صحیح ندر مورد درماتیت تماسی .26

. واکنشی لوکالیزه است) الف
. دهدمیبه طریق غیرایمونولوژیک رخ ) ب
. ي محرك نیز وابسته استعالوه بر پاسخ وابسته به دوز به فاکتورهاي مربوط به ماده) ج
. تشخیص صحیح است) Gold standard(پچ تست، استاندارد طالیی ) د

ي هتماس قبلی بـا مـاد  . به ماده محرك استغیرایمونولوژیکنوعی پاسخ التهابی موضعی ولی درماتیت تماسی تحریکی
، مدت تماس و تکرار تماس در ایجاد آن اهمیت PHمحرك مانند غلظت، حرارت، ي هعوامل مربوط به ماد. محرك الزاما وجود ندارد

. ارد طالیی تشخیص درماتیت تماسی آلرژیک است و نه درماتیت تماسی تحریکیپچ تست استاند. دارند
)ي درماتیت تماسی تحریکی و درماتیت تماسی آلرژیک دقت کنیدها و مقایسهبه تفاوت(

�.استصحیح گزینه د 

بـا  . نمـوده اسـت  ها بویژه حاشیه انگشـتان مراجعـه  بر روي دستدار آقاي میانسالی با صایعات وزیکولر راجعه خارش. 27

)99شهریور (؟باشدمؤثر میتوجه به تشخیص، کدامیک از موارد زیر در تشدید و شعله ور شدن بیماري

ایتراکونازول) دنیکل خوراکی ) جسیکلوسپورین) بمحلول بارو) الف
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هاي ناگهانی وزیکولبا بروز ) اگزماي دیس هیدروتیکیا دیس هیدروز یادرماتیت وزیکوبولوز دست یا (مفولیکسپ
سولفات در افراد حساس به نیکل مصرف خوراکی . شودمیلترال انگشتان یا کف پا مشخصي هراجعه قرینه در کف دستها، حاشی

.شودمیموجب تشدید پمفولیکس) با دوز بیشتر از دوز رژیم طبیعی روزانه(نیکل
ثانویه به عفونت قارچی یا درماتیت تماسی مناطق دیگر، ایدیوپاتیکId reaction: سایر علل پمفولیکس

�.گزینه ج صحیح است

ساله کارگر ساختمان با شکایت ضخیم شدن پوست و خارش کف هر دو دست در چنـد سـال اخیـر مراجعـه     40آقاي . 28

با توجـه بـه تشـخیص    . شودده میدار و لیکنیفیه در برخی نواحی حاوي فیشر مشاههاي پوستهدر معاینه پالك. کرده است

)99میاندوره دي(ترین عامل ضایعات دست در این بیمار کدام آلرژن است؟احتمالی، اصلی

فرمالدئید ) دکبالت ) جکروم ) بنیکل )الف

کـروم .روندمیبکارنیزچرمودباغیدرترکیباتاین. دارندصنعتیکاربردهايکرومترکیبات: )سیماندرماتیت(کروماتدرماتیت
.باشدمیشایعساختمانیکارگراندرسیماندرماتیت.استسیماندراصلیزايحساسیت

�.گزینه ب صحیح است

êêêêêêêêêêêê

مبحث درماتوفیتوز

کـه از حـدود سـه مـاه پـیش بـه صـورت یـک ضـایعه          . اي در ساق پاي راست مراجعه کـرده اسـت  مرد جوانی با ضایعه.1

در معاینـه یـک ناحیـه اریتمـاتو بـه      . در مراجعه به پزشک از پماد کلوبتازول استفاده کـرده . دهنده شروع شده استپوسته

و شـود مـی ریـزي مشـاهده ن  پوسته. هاي قرمز رنگ مشهود استمتر وجود دارد که بر روي آن ندولسانتی10قطرحدود 

)95دستیاري (ترین روش تشخیص کدام است؟ مناسب. نه طبیعی استسایر نواحی پوست در معای. ضایعه حاشیه فعال ندارد

بیوپسی از ضایعات ندولر ) بي اریتماتو بیوپسی از ناحیه) الف
اسمیر هیدروکسید پتاسیم) داسمیر زانک ) ج

بـه  ضـایعات کهاست ه دهندپالك حلقوي اریتماتو پوستهیک یا چند به صورت ) tinea corporis(تینه آ ي بدن ترین تظاهر شایع
شوندمیگاهی چند حلقه در داخل یکدیگر دیده . ضایعات حاشیه مشخصی دارند. شوندمید و در مرکز پاك نسمت محیط پیش میرو

)tinea imbricata .(
.باشدمیو کشت KOHبدن اسمیر اي هتست تشخیصی تین. شودمیدر این فرد به دلیل استفاده از کلوبتازول پوسته ریزي دیده ن

tinea incognitoکـه  باشـد مـی موضعی تغییر شکل تابلوي بالینی عفونت درماتوفیتیهاي یکی از عوارض گلوکوکورتیکوئید: نکته
درمال در محل هاي و در عوض ندولشودمیضایعهي هاستروئید باعث محو شدن التهاب و پوست. شودمیخوانده) ناشناساي هتین(

.شودمیضایعه ایجاد

�.گزینه د صحیح است
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