


دهد؟میجوابکمتردرمانبهویتیلیگودچارپوستازقسمتکدام

صورت)۱

تنه)۲

انگشت)۳

ران)۴

کشوری-۹۹اسفند-کارورزیپیش



بااندرمتحتآرتریتهمراهشدیدپسوریازیسبهابتالعلتبهجوانیخانم

وهفتهدرمیلیگرم۵درماندوزحاضرحالدر.باشدمیمتوتروکساتداروی

اییهتوصچهباشدداشتهبارداریقصدبیماراگر.استبهبودیفازدربیمار

شود؟می

.نداردمنعیبارداریداروکمدوزبهتوجهبا)۱

.استبالمانعبارداریفولیکاسیدهمزمانمصرفصورتدر)۲

.شودباردارنبایدبیماردرمانقطعازبعدسالسهتا)۳

.کندقطعراداروبارداریازقبلماهچهاربایستیبیمار)۴

کشوری-۹۹اسفند-کارورزیپیش



ودهنممراجعهاسکالپرويبراولسرهوپیگمانتهضایعاتباساله۶۰مردي

مشهودضایعاتدرمرواریديحاشیههمراهبهتالنژکتازيمعاینهدر.است

.کندمیذکررادرماتوفیتدلیلبهکودکیدررادیوتراپیسابقهبیمار.است

میباشد؟کدامتشخیصمناسبترین

کارسینوماسلبازال)۱

مالیگنالنتیگو)۲

سبورئيكکراتوز)۳

کراتوآکانتوما)۴

کشوری–۹۹شهریور-کارورزیپیش



ساعد،دستمچفلکسوردرچندضلعیدارخارشبنفشهایپاپولبابیماری

.استنمودهمراجعهدهانمخاطدردناکاروزیوضایعاتوپاساقو

شود؟ظاهردهانآروزیوضایعاتمحلدراستممکنذیلمواردازکدامیک

کارسینوماسلاسکواموس)۱

کارسینوماسلبازال)۲

بوونبیماری)۳

بدخیممالنوم)۴

تهراندانشگاه-۹۸شهریور-کارورزیپیش



عفونتبرایکوتریموکسازولدارویمصرفازپسساعت۶ایساله۲۰آقای

نواحیدرآنرویکوچکهایتاولورنگتیرهقرمزپالکچنددچارادراری

حینمحلهمیندرمشابهضایعاتسابقهوی.استشدههادستپشت

است؟کداممحتملتشخیص.داردرادارواینقبلیمصرف

Serum sickness (1

erythema multiforme (2

Fixed drug eruption (3

steven johnson syndrome (4

شیرازدانشگاه-۹۸شهریور-کارورزیپیش



شدراخیرماهچنددرکهایندورهرنگبنفشندولیکعلتبهساله۱۴پسری

.استکردهمراجعهشودمیمشاهدهاولسریآنمرکزدروداشتهایآهسته

اخلدتزریق.باشدمیمثبتليشمنجسملحاظازضایعهمستقیماسمیر

باشد؟میاولویتدارایبیماراینبرایزیرداروهایازیککدامضایعه

شدهرقیقفلوراوراسیل)۱

جنتامایسین)۲

شدهرقیقتریامسینولون)۳

آنتیمولیاستیوگلوكونات)۴

کشوری-۹۷آذردورهمیان-کارورزیپیش



اشد؟بمیآننوعترینشایعپسوریازیسبیماریبالینیانواعازیککدام

Guttate Psoriasis (1

Nail Psoriasis (2

Chronic Plaque Psoriasis (3

Generalized Pustular Psoriasis (4

آزاددانشگاه-۹۷اسفند-کارورزیپیش



Basal(بالینیفرمترینشایع cell carcinoma (bcc؟چیست

(Nodular)ندولر)۱

(Superficial)سطحی)۲

(Cystic)کیستیک)۳

Morphea(مورفهشبيه)۴ Form(

آزاددانشگاه-۹۷اسفند-کارورزیپیش



هسابق.استنمودهمراجعهنافناحیهدراگزماییپچیکباساله۲۲خانمی

مچیهناحدروگوشوارهمصرفدنبالبهگوشاللهناحیهدررامشابهضایعات

ازادهاستفصورتدر.کندمیذکرساعتفلزیبندباتماسدنبالبهدست

کند؟پرهیزبایدزیرمواردازیککدامازآالتزیور

نقره)۱

پالتین)۲

زردطالی)۳

سفیدطالی)۴

مشهددانشگاه-۹۶اسفند-کارورزیپیش



ود؟شسیکاتریسیالآلوپسیبروزبهمنجرتواندمیزیرمواردازکدامیک

فولیکوالرپالنلیکن)۱

افلوویومتلوژن)۲

تریکوتیلومانیا)۳

آتاآرهآلوپسی)۴

همداندانشگاه-۹۸شهریور-کارورزیپیش



درناحیهمرواریديودارنافسفت،متعدد،هايپاپولباايساله۵كودك

هايونانکلوزيضايعات،پاتولوژيبررسیدرکهاستکردهمراجعهتنهوگردن

زیرایدرمانهتمام.شودمیدیدههادرکراتینوسیتسیتوپالسمیداخلبزرگ

:بجزشود،میتوصیه

کورتاژ)۱

کرایوتراپی)۲

كانتاریدین)۳

موضعیاستروئید)۴

همداندانشگاه-۹۸شهریور-کارورزیپیش



:بجزدباشمیمحتملکورتیکواستروئیدهاموضعیمصرفدنبالبهزیرعوارضتمام

درمواپیدرمآتروفی)۱

هایپرپیگمانتاسیون)۲

تالنژکتازی)۳

ایآکنهبثورات)۴

مشهددانشگاه-۹۸شهریور-کارورزیپیش



عهمراجشودمیبدترشبدروگرمحمامباکهبدنتمامشدیدخارشباحاملهخانم

حیهنادررنگقرمزهاییپاپولنیزودستانگشتانبینهاینقبمعاینهدرنموده

رزندفوهمسر.شودمیمشاهدههاگوشپشتوبغلزیروژینتالیاوپستانآرئول

باشد؟میمناسبدرمانکدام.دارندشدیدخارشسابقههمزماننیزایشان

خوراکیایورمکتین)۱

موضعیكانتاریدین)۲

لیندانمحلول)۳

پرمترینکرم)۴

شیرازدانشگاه-۹۸شهریور-کارورزیپیش



ایجادباادامهدروقبلروزدوازسینهچپسمتسوزشوخارشباساله۶۵آقای

یدرماتومانتشارباوطرفهیکصورتبهاریتمازایزمینهبردردناکهایوزیکول

د؟باشمفیدتواندمیپوستیراشبروزازپسروزچندتادرمانشروعنموده،مراجعه

روز۷)۱

روز۳)۲

روز۲)۳

روز۱۰)۴

شیرازدانشگاه-۹۸شهریور-کارورزیپیش



دردرمانکدام.استنمودهمراجعهشدیدپسوریازیسباHIVبهمبتالجوانیفرد

است؟مناسبترایشان

سیکلوسپورین)۱

متوتروکسات)۲

آسيترتين)۳

آدالیمومب)۴

شیرازدانشگاه-۹۸شهریور-کارورزیپیش



کردهمراجعهcm۳*۳زخمیکباچپپایرویدررانندگیشغلباساله۴۲آقایبیمار

نداشتهبهبودیمعمولیهایدرمانباوشدهشروعپیشماه۲ازویبیماری.است

داخلدرواستمشهودگرانولوماوالتهابیارتشاحنامبردهضایعهازبیوپسیدر.است

هتوصینامبردهدرمانبرایراداروکدام.شودمیدیدهگرداجسامماکروفاژسلولهای

کنید؟می

گلوکانتيم)۱

ایورمکتین)۲

وریکونازول)۳

ایزونیازید)۴



روز۲ازویبیماریاستکردهمراجعهمنتشرکهیریضایعاتباساله۲۰آقایبیمار

نید؟کمیتوصیهرادرمانیاقدامکدام.استنداشتهبهبودیواستشدهشروعپیش

بلوکرH۱هایهیستامینآنتی)۱

بلوکرH۲هایهیستامینآنتی)۲

سیستمیکاستروئیدهای)۳

۴(NSAID



تهآهسرشداخیرماهچنددرکهایندورهرنگبنفشندولیکعلتبهساله۱۴پسری

ممستقیاسمیر.استکردهمراجعهشودمیمشاهدهاولسریآنمرکزدروداشتهای

روهایداازیککدامضایعهداخلتزریق.باشدمیمثبتليشمنجسملحاظازضایعه

باشد؟میاولویتدارایبیماراینبرایزیر

جنتامایسین)۱

شدهرقیقتریامسینولون)۲

شدهرقیقفلوراوراسیل)۳

آنتیمولیاستیبوگلوكونات)۴



اسکاروترشحفيستول،آبسه،باهمراهکبودبهمایلقرمزهایندولباساله۵۰آقایی

ازکدامیک.داردریویسلبهابتالسابقهبیمار.استنمودهمراجعهگردنناحیهدر

است؟مطرحویبرایذیلهایتشخیص

شانکرسلی)۱

ندوزوماريتم)۲

اسکلروفلودرما)۳

ولگاریسلوپوس)۴

کشوری-۹۷دیدورهمیان-کارورزیپیش



است؟چگونهبزرگمادرزادیهایخالرویشدهایجادهایبدخیمیآگهیپیش

دارندبدیآگهیپیشوشوندمیدادهتشخیصدیرترمعموال)۱

شوندمیایجادپیریومیانسالیسنیندرمعموال)۲

شوندمیایجاددرماپیترسطحیهایالیهدرمعمولیهایخالبهنسبت)۳

دارندباالتریشیوعقفقازینژاددر)۴

کشوری-۹۷دیدورهمیان-کارورزیپیش



ندارد؟وجوداپیدرمدرزیرهایسلولازیککدام

اکراینغددCuboidulکوبوئیدلسلول)۱

النگرهانسسلولهای)۲

مالنوسیتها)۳

کراتینوسیتها)۴

کشوری-۹۷دیدورهمیان-کارورزیپیش



دهاستفاقارچضدخوراکیدرمانازبایدحتماقارچیهایعفونتانواعازیککدامدر

کرد؟

Tinea pedis (1

Tinea cruris (2

Tinea unguium (3

Tinea faciei (4

کشوری-۹۷آذردورهمیان-کارورزیپیش



نیست؟افلوویومتلوژنعللاززیرمواردازیککدام

رادیاسيون)۱

نوزادی)۲

زایمان)۳

انعقادهاضد)۴

کشوری-۹۷آذردورهمیان-کارورزیپیش



اینقرهپوستهومشخصحاشیهبارنگقرمزهایپالکوهاپاپولباساله۴۵آقای

Auspitz.عالمتکنیمجداراهاپوستهاگرواستدرگیربدنسطح%۴۰ازبیشترکه

ناسبم.استشدهنیزآرتریتوآرترالژیادچارایشانتازگیبهضمناگردد،مینمایان

است؟کدامدرمانیاقدامترین

متوترکسات)۱

آسیترتين)۲

آزاتیوپرین)۳

موفتیلمیکوفنوالت)۴



میترمناسبایشانجهتدرمانکدام.استنمودهمراجعهگالبهمبتالحاملهخانم

باشد؟

خوراکیایورمکتین)۱

لیندانلوسیون)۲

ماالتیونمحلول)۳

پرمترینکرم)۴

کشوری-۹۷آذردورهمیان-کارورزیپیش



کردههمراجعپزشکبهقبلماهپنجازدستناخنشکلتغییرعلتبهساله۳۸خانم

شدهسماتریکبهپروگزیمالچینچسبندگیدچارسومانگشتناخنمعاینهدر.است

رنگسفیدهایپالکدهانمعاینهدر.استکرده)ناخنک(اسکارایجادکهاست

تشخیصترینمحتمل.استمشهودراستگونهداخلیمخاطدرمانندتورمشبک

است؟کدام

ثابتداروییحساسیت)۱

مخاطیجلدیکاندیدیاز)۲

پالنلیکن)۳

پارانئوپالستیکپمفیگوس)۴

کشوری-۹۷آذردورهمیان-کارورزیپیش



وتنهها،اندامرویپراکندهومتعددجلدیضایعاتازشکایتباساله۲۲پسری

متعددهایپچوماکولمعاینهدر.استکردهمراجعهقبلسالیکازصورت

عاتضایرویموهایرنگ.استمشهودپوستهبدونومشخصحاشیهبادپیگمانته

تربمناسبیمارایندرزیرهایدرمانازیککدامتشخیص،بهتوجهبا.استطبیعی

است؟

NBUVB phototherapy (1

Topical betamethasone (2

Topical tacrolimus (3

Oral Prednisolone (4

کشوری-۹۷تیردورهمیان-کارورزیپیش



ازیککداممصرفصورتدروسیع،پسوریازیسبهمبتالساله۳۰متأهلخانمدر

؟گردداجتناببارداریازدارو،قطعازبعدسالسهتابایدزیرسیستمیکداروهای

متوتروکسات1)

آسيترتين)۲

سیکلوسپورین)۳

اینفلیکسیماب)۴

کشوری-۹۷تیردورهمیان-کارورزیپیش



ترتیببهاختصاصيوثانویهاولیه،ضایعاتمثالبرايپوستيضایعاتمورفولوژيدر

:ازعبارتند

پالكپاپول،ماکول،)۱

سائيدگيپوسته،پوستول،)۲

کومدونتالنژکتازي،میلیا،)۳

کومدوناسکار،،)کهیر(ویل)۴

آزاددانشگاه-۹۶شهریور-کارورزیپیش



درتعددمتارگتوئیدپاپولروماكولرضایعاتدچارلبخالتبسابقهباساله۲۵خانم

ترینمحتمل.استشدهتندرنسوتبباهمراهصورتوپاودستکفنواحی

است؟کدامتشخیص

Polymorphic Light Eruption (1

Pityriasis Rosea (2

Erythema Multiform (3

Hand, Foot and Mouth Disease (4

کرماندانشگاه-۹۶شهریور-کارورزیپیش



معاینهدر.استکردهمراجعهدرمانگاهبهموریزششکایتباکهجوانیستخانمبیمار

سایزهایباشدهشکستهموهايباهمراهنامنظمونامشخصحدودباموفاقدپچ

ازيكکدام.ندارداریتموپوستهدرگیر،ناحیهپوست.میشوددیدهآندرمختلف

است؟مطرحزیرتشخیصهاي

آتاآرهآلوپسی)۱

تریکوتیلومانیا)۲

افلوویومتلوژن)۳

اریتماتولوپوس)۴

کشوری–۹۹شهریور-کارورزیپیش



ازاپودستکفدروزیکولوپوسچولرضایعاتوشبانهقراریبیباماهه۵شیرخوار

خارشقهساب.استشدهآوردهدرمانگاهبهبغلهازیردرپاپولرضایعهچندوقبلهفته۲

توصیهشیرخوارایندرزیردرمانکدام.داردوجودپیشماه۲ازکودكمادردرژنرالیزه

میشود؟

موپیروسینپماد)۱

سولفورپماد)۲

لیندانلوسیون)۳

هیدروکورتیزنکرم)۴

کشوری-۹۹شهریور-کارورزیپیش



احیهنواندامهااکستنسورسطوحدرخارشدارشدیدابثوراتبدلیلایساله۴۰بیمار

است،تهنداشبهبوديسرپاييدرمانهايعلیرغمومراجعهقرینهصورتبهلومبوساکرال

.شودمیدیدهنواحيایندراکسکوریشنآثاروگروهيوزیکولهايبالينيبررسيدر

ازهیستولوژيكبررسيدر.استشاکينیزوزنکاهشوبیحاليوضعفازبیمار

شخیصتمیشود،مشاهدهدرمپاپيدرنوتروفیلتجمعواپیدرميزیرشکافضایعات

است؟کداممحتملباليني

پمفیگوئیدبولوز)۱

گال)۲

فرمهرپتيدرماتیت)۳

پالنلیکن)۴

کشوری–۹۹شهریور-کارورزیپیش



یمالنوسیتخالیکاطرافدردیپگمانتههالهیکماههچندرخدادباساله۴۰آقایی

رحشبررسیدر.استنمودهمراجعهداشتهوجودویشانهناحیهدرپیشسال۸ازکه

دارد؟کمتریارزشزیرموردکدامخانوادگیبافردیسابقهبهتوجهبیمارحال

مالنوم)۱

آتیپیکخال)۲

ویتیلیگو)۳

لنتیگو)۴

کشوری-۹۸آذردورهمیان-کارورزیپیش



اروزیوضایعاتدچارباشدمیداروییدرمانتحتایزمینهبدخیمیبدلیلکهبيماري

بثورتوسفتهايتاولوتنهروياروزيوجلديضایعاتباهمراهدهانیدردناك

است؟ترمحتملتشخيصکداماستگردیدهلیکنوئیدپاپولیجلدي

داروییجلديواکنش)۱

پمفیگوئیدبولوس)۲

پمفیگوسپارانئوپالستیک)۳

فرممولتیاریتم)۴

زنجاندانشگاه-۹۸شهریور-کارورزیپیش



زگیلیوبرجستهمختصرحاشیهباقرمزبهمایلایقهوهقرمزپالکباایساله۵۰خانم

هاییپاپولآنسطحبراستکردهمراجعهصورتناحیهدرآتروفیکمرکزومانند

ازککدامی.شودمیدیدهسیبژلهرنگبهدیاسکوپیدرضایعهوگرددمیمشاهده

؟استمطرحویبرایذیلهایتشخیص

جذام)۱

لیشمانیوز)۲

اریتماتولوپوس)۳

ولگاریسلوپوس)۴

کشوری-۹۷دیدورهمیان-کارورزیپیش



باشد؟نمیصحیحخوراکیایزوترتینوئیندارویمورددرگزینهکدام

.استلبوپوستخشکیداروعارضهشایعترین)۱

.استبودنتراتوژنداروعارضهترینمهم)۲

.استبرگشتقابلداروقطعبادارو،عوارضازبسیاری)۳

.استدارونادرعوارضازهیپرلیپیدمی)۴

همداندانشگاه-۹۷شهریور-کارورزیپیش



درناکدردحساسوتورمباگرمقرمز،نامشخصحدودبامانندپالکضایعهبابیماری

محتملاربیمبرایتشخیصکدامبالینییمعاینهدر.استکردهمراجعهشمابهصورت

است؟تر

غیرتاولیزخمزرد)۱

اریتراسما)۲

سلولیت)۳

سرخباد)۴

آزاددانشگاه-۹۶اسفند-کارورزیپیش



دارد؟ایویژهاهمیتزیرمواردازیککدامآلرژیکتماسیدرماتیتتشخیصدر

)Gold Standar(

میکروسکوپیبررسیوبیوپسیانجام)۱

تستپچانجام)۲

دقیقمعاینه)۳

فیزیکیامتحانوتاریخچهگرفتن)۴

آزاددانشگاه-۹۶اسفند-کارورزیپیش



گیجگاهی،ناحیهاسکلرا،چشم،اطرافدرطرفهیکایقهوهپچباساله۲۰خانمی

شدهایجادشیرخوارگیدورانازضایعاتاین.استنمودهمراجعهگونهوپیشانی

است؟مطرحبیماربرایذیلهایتشخیصازیککدام.است

اسپیتزخال)۱

اوتاخال)۲

اسپایلوسخال)۳

بكرخال)۴

تهراندانشگاه-۹۶اسفند-کارورزیپیش



بهکتفدوبینفضایدرسوزشقدریولوکالیزهمزمنخارشباساله۳۰خانمی

قدریناحیهاینپوستمعاینهدر.استنمودهمراجعهT۲-T۶هایدرماتومخصوص

مطرحویبرایذیلهایتشخیصازیککدام.گرددمیمشاهدهپوستسایش

است؟

Alloknesis (1

Notalgia paresthetica (2

Prurigo nodularis (3

Brachioradial pruritus (4

تهراندانشگاه-۹۶اسفند-کارورزیپیش



استشدهصورتدریکطرفهشدیددرددچارقبلروز۵ازکهساله۶۰استآقاییبیمار

یهناحوبینیدورسالقسمتبینی،نوکناحیهدروزیکولرضایعاتدچارامروزازو

نظرهبضروریفردایندرزیرارگانکدامبررسی.استشدهچپچشمداخلیکانتوس

رسد؟می

چشم)۱

گوش)۲

مغز)۳

نداردخاصیبررسیبهنیاز)۴

کشوری-۹۹اسفند-کارورزیپیش



اکثردرعرضیخطیفرورفتگیصورتبهناخنتغییردچارباالتبدنبالبهبیماری

شود؟مینامیدهچهناخنشکلتغییراین.استشدنپاودستهایناخن

۱(Onychomadesis

Beaus Line (2

Onycholysis (3

Trachyonychia (4

زنجاندانشگاه-۹۷شهریور-کارورزیپیش



رانالهکشلنفادنوپاتیباهمراهپوبیسناحیهدرخراشیدگیواریتمخارش،بابیمار

دیدههارانرویخاکستریبهمتمایلآبیهایلکهمعاینهدر.استنمودهمراجعه

شود؟میمطرحبیماربرایزیرهایتشخیصازیککدام.شد

عانهشپش)۱

سیمپلکسلیکن)۲

هرپتیوفورمدرماتیت)۳

Gianotti-crosti(کراستىژیانوتیسندروم)۴ syndrome(

کشوری-۹۷شهریور-کارورزیپیش



شماازاندبستدومکالسدرسرپدیکولوزیسبهمبتالمتعددمواردگزارشدنبالبه

توصیه.نماييدتوصیهدرمانیتدبیربیماریسريعکنترلجهتکهشودمیخواسته

چیست؟شمامناسبدرمانی

پرمترینکرم)۱

لیندانشامپو)۲

پرمترینشامپو)۳

موهاتراشیدن)۴

زنجاندانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



دریزیر پوستهباهمراهرنگقرمززمینهدرهاییپاسچولوپاپولدلیلبهجوانیخانم

ستفادهابهبودیبرایموضعیاستروئیدازمکررابیمارکرده،مراجعهبینیاطرافوچانه

؟استامکدمناسبتشخیصحال،شرحبهتوجهبا.استنبودهکاملبهبودیکهکرده

اورالپریدرماتیت)۱

ولگاریسآکنه)۲

سبوروئیکدرماتیت)۳

آتوپیکدرماتیت)۴

زنجاندانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



هکردمراجعهبارداریسومماههسهدردارخارشکهیریبثوراتدلیلبهبارداریخانم

داخلویژهبهنافاطرافازشروعبارنگقرمزهایپالکوپاپولمعاینهدر.است

نموده،ردرگیراهاانداموتنهفوقانینواحیوکردهپیداگسترشتدریجبهکهاستریا

است؟کدامبیماریاینباارتباطدرصحیحگزینه.استمشهود

.شودمیبرطرفزایمانازبعدموارداکثر)۱

.شودجنینیناهنجاریباعثتواندمیبیماری)۲

.کندمیعودبعدیحاملگیدرموارداکثر)۳

.باشدمینیازمعموالخوراکیاستروئیددرمانبرای)۴

زنجاندانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



میشاکیدرگیریمحلدردردازهمچنانزونابهابتالازپسماهساله،۶۸مردی

کنید؟نمیپیشنهادرازیرهایدرمانازیککدامتجویز.باشد

خوراکیآسیکلوویر)۱

موضعیکاپسایسین)۲

ایحلقهسهضدافسردگی)۳

خوراکیدردضد)۴

همداندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



دوازصورتناحیهدرمرکزیاولسرباایندورهرنگبنفشپالکیکباساله۱۸خانمی

ازیککدام.دهدمیقبلماه۴دررامسافرتسابقه.استنمودهمراجعهقبلماہ

شود؟نمیتوصیهزیردرمانیهایروش

کرایوتراپی)۱

پارومومايسينکرم)۲

خودیخودبهبهبود)۳

موضعیکردنگرم)۴

همداندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



شالهکناحیهدردوطرفهفعال،حاشیهودارخارشاریتماتو،هایپالکباساله۳۰خانم

انهخودسرصورتبهراموضعیترکیبیدارویمصرفسابقه.استنمودهمراجعهران

میصحیحموردکدام.استیافتهگسترشضایعاتداروقطعازپسکهدهدمی

باشد؟

.استمنفیمستقیماسمیرموضعیدارویقطعازپسهفتهیک)۱

.کندنمیتغییراولیهبالینینمایموضعیدارویقطعازپس)۲

.مانیممیضایعاتازکشتجوابمنتظردرمانشروعبرای)۳

.استبودهکورتیکواستروئیدحاویموضعیترکیبیداروی)۴

همداندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



اندآوردهاشمنزدبدنتمامدرمنتشرسفتتاولیضایعاتباراایسالههشتادپیرمرد

دکنمیذکرقبلماهچندازرادارخارشاگزماییوکهیریضایعاتوجودحالشرحدر

Directدریافتهکدام.استنداشتهمدتاینطیدرمخاطیضایعاتاما

immunofluoresenceاست؟بیماریاینتشخیصنفعبه

پایهغشاءطولدرIgG/C۳خطیرسوب)۱

پایهغشاءطولدرIgA/C۳خطیرسوب)۲

اپیدرمضخامتتمامدرپراکندهIgG/C۳خطیرسوب)۳

3گرانولررسوب)۴ IgA/Cپایهغشاءدر

تبریزدانشگاه-۹۶اسفند-کارورزیپیش



وهاپاپولمعاینهدر.استکردهمراجعهصورتپایداراریتمباایساله۳۰مرد

.ودشنمیدیدهکومدونامااستمشهودتالنژکتازیوهاگونهدرپراکندهپوسچوالی

است؟کدامتشخیصترینمحتمل

منفیگرمفولیکولیت)۱

ولگاریسآکنه)۲

روزاسهآکنه)۳

داروییآکنه)۴

تبریزدانشگاه-۹۶اسفند-کارورزیپیش



اشد،بمیبیوتیکآنتیبادرمانتحتقبلماهسهازآکنهعلتبهکهساله۲۰بیمار

درویافتهتشدیدضایعاتناگهانیطوربهقبلروزسهازامابودهبهبودیبهروضایعات

هایتشخیصازیککدامشود،میمشاهدهصورترویمتعددهایپوسچولمعاینه

است؟مطرحبیماربرایزیر

سودوموناییفولیکولیت)۱

انسدادیفولیکولیت)۲

ائوزینوفیلیکفولیکولیت)۳

منفیگرمفولیکولیت)۴

زنجاندانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



دریزیر پوستهباهمراهرنگقرمززمینهدرهاییپاسچولوپاپولدلیلبهجوانیخانم

ستفادهابهبودیبرایموضعیاستروئیدازمکررابیمارکرده،مراجعهبینیاطرافوچانه

است؟امکدمناسبتشخیصحال،شرحبهتوجهبااست،نبودهکاملبهبودیکهکرده

اورالپریدرماتیت)۱

ولگاریسآکنه)۲

سبوروئیکدرماتیت)۳

آتوپیکدرماتیت)۴

زنجاندانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



باشد؟نمیآتوپیکدرماتیتتشخیصاصلیمعیارهایجزءگزینهکدام

پوستخارش)۱

پوستخشکی)۲

آتوپیفامیلیسابقه)۳

بیماریمزمنسیر)۴

کرماندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



است؟کدامPhotoallergyعاملترینشایع

نیکل)۱

بتابلوکرداروهای)۲

هاآفتابضدشیمیاییمواد)۳

بدنهایلوسیون(Preservatives)نگهدارندهمواد4)

شیرازدانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



است؟کدامفیزیکیکهیرنوعترینشایع

Pressure urticaria (1

dermatographism (2

cholinergic urticaria (3

Cold urticaria (4

شیرازدانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



ردهاییپوستهبااریتماتوپجیکدچارحشرهگزشدنبالبهساله۵ایبچهپسر

دارد،وجودآنرویچسبندهعسلیورنگزردهایکراستکهاستشدهآنحاشیه

است؟ترمناسبویبرایزیرهایدرمانازیککدام

سفالکسینکپسول1)

تتراسیکلینپماد)۲

موپیروسینپماد)۳

اسيليندیکلوگزکپسول)۴

اصفهاندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



وحالشرحدراست،کردهمراجعهشمانزدمقاومهایآکنهباکهساله۲۸خانمیکدر

میهعضلهیپرتروفیوپریودنامنظمیصورت،زایدمویمتوجهویفیزیکیمعاینه

است؟صحیحویمورددرزیرجمالتازیککدام.شوید

,LHگیریاندازه)۱ FISH, TSH, Prolactin

Dehydroepiandrosteroneکردنچک)۲ sulfate, Testosterone, Ferritin

.باشدنمیخاصیآزمایشگاهیتستنیازمند)۳

Dehydroepiandrosteroneگیریاندازه)۴ Sulfate, Testosterone, LH, FSH

اصفهاندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



یفیزیکمعاینهدر.استکردهمراجعهشمابهناخنمشکلعلتبهساله۳۰خانمی

رومالپروگزیسمتبهواستشدهجدادیستالقسمتدرناخنبسترازناخنصفحه

يصتشخشمانظربه.رسدمینظربهرنگزردناخنقسمتاین.استپیشرفتبه

چیست؟وی

Habit-tic deformity (1

Hangnail (2

Onycholysis (3

Beau's line (4

اصفهاندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



پشتناحیهدرتولدموقعازمترسانتی۱اندازهبانووسضایعهباماهه۸شيرخواری

زیراقداماتازیککداماست،کردهمراجعهشمابهباشدمیتیرهموهایازپوشیدهکه

کنید؟میتوصیهبیمارایندررا

سالگی۲سنتاخالبرداشتن)۱

بلوغسنازبعدخالبرداشتن2)

تشخيصمحضبهخالفوریبرداشتن3)

خالبرداشتنبهنیازبدونمنظم،فواصلدربیمارمعاینه4)

کرماندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



شتانگناحیهدردارپوستهومشخصحاشیهباقرمزپالکیضایعهباساله۶۰آقای

ضایعهازبردارینمونهدراست،کردهمراجعهقبلماهچندازآهستهرشدبادست

بازالالیهسلولهایدرگیریبدونمو،فولیکولواپیدرمناحيهكلدرآتیپیکهایسلول

د؟باشمیترمحتملبیمارایندرزیرهایتشخیصازیککدام.استمشاهدهقابل

کارسینوماسلاسکواموس)۱

بوونبیماری2)

کارسینوماسلبازال3)

کراتوزیسآکتینیک)۴

کرماندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



اینهمعدر.استکردهمراجعهسرتمپورالفرونتوناحیهدرآلوپسیباساله۶بچهدختر

یموهاآلوپسیناحيهدروداردنامنظمحاشیهکهاستمشهودآلوپسیپچیکسر

رداریبنمونهدر.شودمیدیدهتصادفیصورتبهمختلفهایطولدرشکستهکوتاه

نید؟کمیتوصیهرادرمانکدام.شودمیدیدهکاتاژنفازموهایتعدادافزایشپوستی

ضایعهداخلتزریقیکورتیکواستروئید)۱

موضعیمینوکسیدیل)۲

رفتارتغییرودرمانیروان)۳

موضعیتاکرولیموس)۴

کرماندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



کنید؟نمیمشاهدهدهانیدردناکهایزخمزیربیماریهایازکدامیکدر

Pemphigusولگاريسپمفیگوس)۱ Vulgaris

Errosiveاروزیوپالنلیکن2) Lichenplanus

Secondaryثانویهسیمپلکسهرپس)۳ Herpes simplex

ماژورفرممولتیاريتم)۴

آزاددانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



لبت،صورناحیهتورمدچارکاپتوپریلهفتهسهمصرفسابقهباجوانیمرد

اقداماتتمام.داردنیزنفستنگیاحساسبیماراستشدهمخاطوها

:جزبهاست،صحیحزیردرمانی

وریدیهیدروکورتیزون)۱

وریدیهیستامینآنتی)۲

جلدیزیرنفریناپی)۳

موضعیاستروئید)۴

کرماندانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



است؟کدامایراندرمالنومفرمترینشایع

superficial spreading melanoma (1

Acral melanoma (2

nodular melanoma (3

Amelanotic melanoma (4

کرماندانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



تضایعاحاشیهدراست،کردهمراجعهسرناحیهدرموبدونپچسهباجوانیدختر

بیعیطدیستالقسمتدروباریک)موقاعده(پروگزیمالقسمتدرمبتالموهایساقه

است؟ترمحتملتشخيصکدام.ندارددیگریعالئمبیماررسد،مینظربه

آتينه)۱

آندروژنیکآلوپسی)۲

تریکوتیلومانیا)۳

آتاآرهآلوپسی)۴

کرماندانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



یعاتضافقطمعاینهدر.استکردهمراجعهشمانزدصورتآکنهعلتبهجوانیبيمار

ایعاتضازهیپرپیگمانتاسیونواسکارازآثاریبدونصورترویبرمتعددکومدونال

؟استکدامبیماربرایاولقدمدردرستدرمانیانتخاب.استمشهودقبلی

موضعیآنتیبیوتیک)۱

خوراکیآنتیبیوتیک)۲

موضعیرتینوئید)۳

خوراکیرتینوئید)۴

کشوری-۱۴۰۰خرداددورهمیان-کارورزیپیش



والنازولبیچینابروها،داخلیقسمتدرپوستهریزیشکایتباساله۳۰آقایبیمار

در.استکردهمراجعهبهبودوعودهایدورهبااریتماتو،زمینهیکدربینیاطراف

ازکدامیک.استمشهودنیزاسکالپناحیهدراریتموچربهایپوستهمعاینه

میباشد؟مطرحبیماربرایزیرهایتشخیص

آتوپیکدرماتیت)۱

پالنلیکن)۲

سبورئیکدرماتیت)۳

پسوریازیس)۴

کشوری-۱۴۰۰خرداددورهمیان-کارورزیپیش



ضایعاتدچارباشدمیخودباردارینخستینهشتمماهدرکهایساله۳۰خانم

وولپاپمعاینهدراست،شدهاستریاهاحلدرویژهبهشکمناحیهپوستدردارخارش

دامکشود،میمشاهدههاانداموباسنبهانتشارباشکمرویبررنگقرمزهایپالک

است؟صحیحگزینه

.شودمیگرفتارصورتمعموالبیماریسیردر)۱

.شودمیتکراربعدیحاملگیدربیماری)۲

.باشدمینوزاددرمادرزادیابنرمالیتیباهمراه)۳

.استمنفیضايعهازمستقیمایمونوفلورسانس)۴

همداندانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



پوسترویمترسانتی۲قطربهموبدونرنگ،زردپالکیکباساله۱۶پسری

وهشدتربزرگضایعهبلوغدورانازبعدکهداردمیاظهارونمودهمراجعهسر

است؟کدامشماتشخیص.استشدهمخملیآنسطح

مالنوسیتیکخال)۱

سباسهخال)۲

همانژیوم)۳

اسپیتزخال)۴

همداندانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



ندارد؟نقشآکنهبیماریپاتوژنزدرزیرعواملازیککدام

پوستیهایقارچتعدادورشدافزایش)۱

سبومتولیدافزایش)۲

پیلوسباسهمنافذانسداد)۳

التهابایجاد)۴

همداندانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



دامکدرمانترینایمنومؤثرترینجنرالیزهوتیلیگویبهمبتالساله۱۸آقایبرای

است؟

روزانهگرممیلی۱۵پردنیزولون)۱

narrowبافوتوتراپی)۲ band UVB

UVAبافوتوتراپیهمراهبهخوراکیپسورالن)۳

کالسموضعیاستروئید)۴

تبریزدانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



ندارد؟همراهییککدامباایقطرهپسوریازیس

استرپتوکوکیفارنژیت)۱

الطیفوسیعبیوتیکآنتیمصرف)۲

ویروسیعفونت)۳

استروئیدمصرفقطع)۴

همداندانشگاه-۹۳اسفند-کارورزیپیش



شود؟میدیدهزیرهایبیماریازیککدامدرنیکولسکیعالمت

تاولیپالنلیکن)۱

پمفولیکس)۲

فرمهرپتیدرماتیت)۳

اپیدرمسمینکرولیز)۴

همداندانشگاه-۹۳اسفند-کارورزیپیش



:بجزباشند،میصحیح)scabies(گالبیماریمورددرهاگزینههمه

.استترشایعinfantsدرسرپوستوپاودستکفدرگیری)۱

تیاطاحبابایدنروتوکسیسیتیگزارشاتدلیلبهLindaneدارویمصرفinfantsدر)۲

.باشد

.استطوالنیآلرژیکهایپاسخدلیلبهکافیدرمانازبعدخارشباقیماندن)۳

ضروریدرمانتکرارخارشادامهمورددراندگرفتهکاملدرمانکهموادیتمامدر)۴

.است

شیرازدانشگاه-۹۳اسفند-کارورزیپیش



در.استکردهمراجعههااندامدردارخارشهایوزیکولوهاتاولباجوانیمرد

ینبهتر .دهدمینشانرادرمیداخلهایتاولپاتولوژیگزارششده،انجامبیوپسی

است؟کدامتاولیهایبیماریسایرازبیماریاینافتراقبرایتشخیصروش

اندومیزیالضدسرمیهایبادیبروسیانتی)۱

مستقیمایمونوفلورسانسآزمایش)۲

HLABaبررسی)۳ |

سرمIgAسطحبررسی)۴

تبریزدانشگاه-۹۳اسفند-کارورزیپیش



ماه۲حدوداززخم.استکردهمراجعهبازودرزخمیباکهاستایساله۳۰آقایبیمار

وبودهسفتلمسدرومترسانتی۲*۲اندازهبهمعاینهدر.استشدهشروعپیش

ماه۶درکشورغربمناطقبهمسافرتبیمار،سابقهدراست،زخمیوکراستهآنمرکز

است؟مناسبوسریعزیرتشخیصیاقداماتازیککدام.داردوجودگذشته

زخمترشحاتازکشت)۱

مستقیماسمیرتهیه)۲

ضایعهازبیوپسی)۳

۴(PCRزخماز

تبریزدانشگاه-۹۳شهریور-کارورزیپیش



،پیشماهدوحدودازقرینهشکلبهپلکهاورموقرمزیشکایتباساله۶۰خانمی

یمتریکسادموپوستهبدونبنفشرنگتغییربرعالوهمعاینه،در.استکردهمراجعه

هایاخنناطرافآریتمانگشتی،بینمفاصلرویمسطحرنگبنفشپاپولهایپلکها،

محتملبهتوجهبا.استمشهودنیزناخنکوتیکولهیپرکراتوزوشدنضخیمدست،

دارد؟وجودزیرهایهمراهیازکدامیکاحتمالتشخيص،ترین

بدخیمی)۱

آترواسکلروزیس)۲

ملیتوسدیابت)۳

Cهپاتیت)۴

کشوری-۹۹دیدورهمیان-کارورزیپیش



در.استکردهمراجعهگذشتهروزازژنرالیزهدارخارشضایعاتباساله۲۰بیماری

یممشاهدهمختلفسایزهایبامتعددسفیدرنگوقرمزتویادماضایعاتمعاینه

درودهشبرطرفساعتچندطیمحلیکدروبودهگذرابیمارگفتهبهضایعات.شود

است؟کدامفوقضایعاتنام.شودمیایجادپوستازدیگریمحل

بول)۱

پوستول)۲

ويل)۳

پالک)۴

کشوری-۹۹دیدورهمیان-کارورزیپیش



ردهکمراجعهقبلماهیکازپاانگشتانالیخارششکایتباورزشکارساله۲۵آقای

پنجموچهارمانگشتانبینپوستماسراسیونوریزیپوستهاریتم،معاینهدر.است

مکدادرمانبهترین.نداردخاصینکتهوودالمپبامعاینه.شودمیدیدهپادوهر

است؟

کلوبتازولپماد)۱

خوراکیبیوتیکآنتی)۲

تربينافينکرم)۳

خوراکیفلوكونازول)۴

کشوری-۹۹دیدورهمیان-کارورزیپیش



تپوسزمینهدرچربورنگزردهایپوستهشکایتباکهاستجوانیآقایبیمار

ورهدکهاستکردهمراجعهسرپشتونازولبیالچینابروها،بیننواحیدررنگقرمز

کنید؟میتوصیهدرمانعنوانبهرازیرمواردازکدامیک.داردبهبودوعودهای

موضعیاسیکلویر)۱

موضعیکتوکونازول)۲

موضعیپرمترین)۳

موضعیموپیروسین)۴

تهراندانشگاه-۹۷اسفند-کارورزیپیش



ردناکدومتورمتودهیکشکایتباکهباشدمیدیابتبهمبتالمسنخانمبیمار

د،شومیدیدهمتعددمجاریآنرویکهاستکردهمراجعهگردنپشتناحیهدربزرگ

؟استکدامتشخیص.باشدمیحالبیودارتببیمار

Folliculitis (1

Carbuncle (2

Pilar cyst (3

Furuncle (4

تهراندانشگاه-۹۷اسفند-کارورزیپیش



اللهوصورتناحیهدرضخیمزردهایپوستهدارایصورتیهایپاپولباکشاورزفردی

مهبهاپیدرممذكورضایعاتشناسیآسیببررسیدر.استنمودهمراجعههاگوش

گزارشپارشيالصورتبهاپیدرمالاینتراکراتینوسیتیآتیپیو)disordered(ریخته

میباشد؟کدامتشخیصترینمحتمل.استشده

کراتواکانتوما)۱

اگزوكوردون)۲

سبوروئیککراتوز)۳

اکتینیککراتوز)۴

مشهددانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



هتنوهااندامرویبربرجستهکمیایقهوهقرمزپچهایوهاماکولباساله۴کودک

ضربهضایعاتازیکیبهوقتیونیستندblanchableضایعات.استنمودهمراجعه

چیست؟تشخيص.شودمیwhealوشدیداریتمدچارکنیدمیوارد

pityriasis rosea (1

urticaria pigmentosa (2

physical urticaria (3

insect bite (4

شیرازدانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



است؟کدامپسوریازیسبیماریدرمفصلیدرگیریفرمتریناختصاصی

قرینهغیرآرتریتاليگو)۱

قرینهآرتریتپلی)۲

دیستالانگشتیبینمفصلدرگیری)۳

انکیلوزاناسپوندیلیت)۴

اهوازدانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



ونفشبپالکیضایعاتبهمبتالتکراریطوربهگذشتهسالدودرساله،۳۰مردبیمار

ازتفادهاسدنبالبهضایعاتاینکندمیفکرولیاست،شدهقبلیمحلهماندرتاولی

اینشایعتریطوربهداروکدامباشدداروییاتفاقایناگرافتد،میاتفاقداروها

کند؟میایجادراضایعات

کدئین)۱

دگزامتازون)۲

کوتریموکسازول)۳

ناپروکسن)۴

تبریزدانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



هاانداموتنهدردارخارشمترشحههایپالکوآسمسابقهباساله۳کودکی

ضأبعنافدارهایوزیکولوتبدچارگذشتهروزازپوست،منتشرخشکیو

ایعاتضقاعدهازشدهتهیهاسمیردر.استشدهصورتناحیهدرعمدتاکراسته

شد؟خواهدمشاهدهزیرموردکداموزیکولر

باکتریومهاکورینه)۱

ایهستهچندژانتسلول)۲

اسپورهاوپسودوهيفا)۳

اسيدوفيلدونواناجسام)۴

مشهددانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



باراههمپیشروندهومشخصحاشیهبادارپوستهاریتماتویپالکباساله۳۰آقایی

ناحيهومشکزیربهگسترشبارانکشالهناحيهدرحاشیهازپیشرفتومرکزازبهبود

باشد؟میکدامتشخیصترینمحتمل.استنمودهمراجعهپوبیس

Pemphigus follaceus (1

Seborrheic Dermatitis (2

Tinea of the groin (3

Inverse psoriasis (4

دانشگاه مشهد-۹۴اسفند -پیش کارورزی 



یماريبتشخیصمینورعالئمجزءزیرعالئمازيككدامآتوپيكدرماتیتبيماريدر

باشد؟نمي

پوستخشكي)۱

پاودستاگزماي)۲

پیالریسکراتوز)۳

خارش)۴

آزاددانشگاه-۹۳اسفند-کارورزیپیش



یپیشانوسرراستسمتدرمتعددوزیکولرضایعاتدلیلبهساله،۴۵آقای

نکردهعبوروسطخطازداشته،متعددهایاندازهضایعات.استکردهمراجعه

قبلروزازبثورات.شودمیدیدهبینیراستکنارهدرکوچکوزیکولعدددو.اند

تهداشناحیههماندرراشدیددردوسوزشقبلهفتهازبیمارولیاندشدهایجاد

:ازاستعبارتبیماراینبرایمناسباقدام.است

دارووریدیتجویزجهتبیمارکردنبستری)۱

اعصابومغزمشاورهودارووریدیتجویزجهتبیمارکردنبستری)۲

چشممشاورهدرخواستوداروخوراکیتجويز)۳

بعدهفتهیکمجددمراجعهبهتوصیهوداروخوراکیتجويز)۴

زنجاندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



باشد؟نميصحيحزيرجمالتازيكکدامآکنهمورددر

.شودميتوصيهترکيبيهايدرمانآکنهبيماريدرماندر)۱

.شوندنميآکنهبهمبتالاطفالونوزادان)۲

.شودنميتجویزسال۱۲زیرکودکاندرمینوسیکلینوتتراسیکلین)۳

معاینهغددوپوستمتخصصتوسطبایدغددزمينهاياختالالتامکانبابیماران)۴

.شوند

آزاددانشگاه-۹۳اسفند-کارورزیپیش



شروعباهسینقفسهوصورتناحیهدرملتهبکیستیکندولوآکنهدچارساله۲۷خانم

آتروفیکاسکارهایآثارگونه،نواحیبرخیدر.استنمودهمراجعهسالگی۱۳سناز

نبودهسودمندماه۳مدتبه1g/dayتتراسیکلینتجويزبیمارایندر.استمشهود

کنید؟میپیشنهادرادرمانکدام.است

خوراکیاسپیرونوالکتون)۱

بدنضایعاتداخلتریامسینولونتزریقوصورتهایکیستتخلیه)۲

خوراکیایزوترتینوئین)۳

تراپیفتودینامیک)۴

اصفهاندانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



چولپوسوپاپولباهمراهپیشانیوهاگونهاریتموتالنژکتازيباايساله۴۰خانم

زابیمارعالئم.استشاكيريزشاشكوهاچشمقرمزيازضمنا.استکردهمراجعه

ازکدامیک.استداشتهخاموشيوعودهايدورهوشدهشروعقبلسال۲حدود

باشد؟نمیموثربیماریایندرماندرزیرداروهای

کلیندامایسین)۱

اریترومایسین)۲

موپیروسین)۳

مترونیدازول)۴

گیالندانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



آندیستالقسمتدرناخنبسترازناخنصفحهشدگیجدادچارکهساله۳۰خانمی

میسیبررداخلیارگانکدامدرگیرینظرازرانیافتیمویبرایعلتیهیچواستشده

کنید؟

کبد)۱

قلب)۲

کلیه)۳

تیروئید)۴

اصفهاندانشگاه-۹۳اسفند-کارورزیپیش



باال،وزداستروئیدبادرمانتحتولگاریسپمفیگوسبیماریباایساله۳۵خانمبیمار

بهگردنوتنهرویفولیکولرهایپوسچولوهاپاپولبادرمان،شروعازبعدماهیک

ت؟اسکدامبیماریتشخیص.استکردهمراجعهیکسانهایاندازهبامتقارنصورت

پالنلیکن)۱

استروئیدالآکنه)۲

کولینرژیککهیر)۳

تماسیدرماتیت)۴

گیالندانشگاه-۹۳اسفند-کارورزیپیش



۴-۳زاکهحالیبیوتبباهمراهتناسلیناحیهسوزشودردشکایتباجوانیخانم

باهمراهگروهیهایوزیکولمعاینهدراستکردهمراجعهاستشدهایجادقبلروز

پرینهناحیهدراریتماتووملتهبیزمینهیکدردردناکوکوچکهایاروزیون

است؟کدامتشخیصترینمحتمل.استمشهود

ژنیتالهرپس)۱

ژنیتالوارث)۲

مولوسکوم)۳

شانکروئی)۴

گیالندانشگاه-۹۳اسفند-کارورزیپیش



فیدسوضخیمهایپوستهدارایسطحدرکهاریتماتوهایپالکوپاپولباساله۴۵مردی

عهمراجقرینه،انتشارباهاآرنجپشتوزانوهاقدامسطحدرجایگزینیبابوده،اینقره

سیر.داردوجودباشد،میموریزشبدونکهاسکالپدرمشابهضایعات.استنموده

رفمصسابقهبیمار.استشدهتشدیدضایعاتاخیراامابوده،قبلسالچندازبیماری

دراحتمالیعاملعنوانبهزیرمواردازیککدام.استداشتهاخيرارامتعددیداروهای

است؟داشتهتأثیرویبیماریتشدید

آلوپورینول)۱

ليتيوم)۲

مترونیدازول)۳

وانکومایسین)۴

مشهددانشگاه-۹۳شهریور-کارورزیپیش



Febrileدلیلبهخوبعمومیحالباماهه۶کودک seizureاتفاقاتبخشدر

ونهتصورت،رویولیشدهقطعبیمارتبصبحدیروزاز.باشدمیبستریکودکان

-Almondیافتدیگریغیرطبیعینکتهبیمارمعاینهدر.اندآمدهوجودبههااندام

shapedت؟چیستشخیصبهترین.استنشدهرنگصورتیعالمتبیهایماکول

۱(Rubella

Erythema Infectiosum (2

Roseola infantum (3

Kawasaki disease (4

شیرازدانشگاه-۹۳شهریور-کارورزیپیش



عددمتهایپاپولمعاینهدر.استنمودهمراجعهمنتشردارخارشضایعاتبابیماری

ندهامخاطمعاینهدروشودمیدیدهآنسطحدررنگسفیدخطربامسطحارغوانی

رد.شودمیدیدهآنسطحدررنگسفیدایشبکهخطوطبارنگبنفشهایلکه

Dermoepidermalکهمنونوکلئارهایسلولتجمعضایعاتپاتولوژی interfaceرا

است؟کدامتشخیصبهترین.استشدهگزارشاندکردهمحو

Psoriasis (1

Lichen planus (2

Lupus erythematosus (3

Secondary syphilis (4

شیرازدانشگاه-۹۳شهریور-کارورزیپیش



ونهترویمتعددهایپالکباپسوریازیسبهمبتالبیماربرایزیرهایدرمانتمام

بهودشمیپیشنهاداستکردهگرفتارراپوستسطحدرصدسیازبیشکههااندام

:جز

سیستمیککورتن)۱

تزریقیمتوترکسات)۲

نئوتیکاسون)۳

سیکلوسپورین)۴



یبدنفعالیتدنبالبهپوستیدارخارشبثوراتازکهاستایساله۲۰آقایبیمار

هااندامدرمنتشرمتریمیلی۲-۴هایپاپولشکلبهضایعاتمعاینهدر.استشاکی

اعتهسنیمزمانیدورهیکازبعدضایعاتاینبیماراظهارطبق.شودمیمشاهدهتنهو

هستند؟ترمحتملزیرهایتشخیصازیککدام.کنندمیفروکش

کولینرژیککهیر)۱

روبرامیلیاريا)۲

هیدروسیستومااکرین)۳

پاپوالراگزمای)۴

تبریزدانشگاه-۹۳شهریور-کارورزیپیش



در.استکردهمراجعهناخنهارویاینقطهشدنسفیدشکایتباساله۵کودکی

ومحدادنفشاربارنگسفیدنقاطومیباشندنرمالدیگرجهاتازناخنهامعاینه

میباشند؟دخیلضایعاتایجاددرزیرعللازکدامیک.نمیشوند

هیپوکلسمی)۱

آهنفقرآنمی2)

تروما3)

بیوتینکمبود)۴

کشوری-۱۴۰۰شهریور-کارورزیپیش



تپوسبالینیمعاینهدرونمودهمراجعهپاهاساقپوستخارشباایساله۷۰مرد

تشخیص.شودمیمشاهدهچینیظروفهایترکمانندظریفیهایشقاقوخشک

است؟کدامشما

استئاتوتیکاگزمای)۱

آتوپیکاگزومای2)

سبورئیکدرماتیت3)

تحریکیتماسیدرماتیت4)

همداندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



رویدردبدونکوچکمتعددهایپالکصورتبهضایعاتبروزباساله۵کودک

مراجعهپیشروز۴ازشروعیاعسلیزردکراستبابینیودهاناطرافدرصورت

باشید؟نمیکودکایندرزیرعوارضازیککدامرخدادنگران.استنموده

روماتیسمیتب)۱

سلولیت2)

ایقطرهپسوریازیس3)

نفریت4)

مشهددانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



یهاپالکوسردرچربوزردهایپوستهدارایاریتماتویهایپالکباساله۲۵آقای

یخارجگوشکانالواسترنومقدامصورت،میانیقسمتدردارپوستهاریتماتوی

.استنشدهحاصلبهبودیهيچمتعددهایدرمانرغمعلی.استنمودهمراجعه

است؟ضروریبیمارایندرزیرهایبررسیازیککدام

Tzank Smear (1

HIV test (2

Patch test (3

Serum IgE (4

مشهددانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



هاهگونناحيهدرهیپرپیگمانتههایپچنیزومتعددهایکومدونباساله۲۴خانمی

هردرماندرزیرموضعیهایدرمانازیککدام.استنمودهمراجعهبارداریدنبالبه

بود؟خواهدمؤثرویصورتضایعهدو

اسیدآزالئیککرم)۱

پراکسیدبنزوئیلژل2)

داپسونژل)۳

اسیدسالیسیلیککرم4)

مشهددانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



دردارخارشودردناکوزیکولرضایعاتعلتبهآتوپیکدرماتیتسابقهباجوانی

بهوشدهآغازپیشروز۱۰ازضایعات.استکردهمراجعهدستانگشتانلترالسطح

؟استترمحتملزیرهایتشخیصازیککدام.استداشتهوجودعودکنندهشکل

pustular psoriasis (1

Dermatitis herpetiformis (2

Erythema lultiform (3

Pomphloyx (4

اهوازدانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



کنید؟انتخابراصحیحگزینه،روزهپیتیریازیسبیماریدر

.استترواضحآفتابیمناطقدرضایعاتاسکارهای)۱

.داردشوندهمحدودخودسیرغالبابیماری2)

.استبیماریشایعهاینشانهازمخاطیضایعات3)

.استاقداماتاولویتدرضایعات،ازبردارینمونه4)

زنجاندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



دوازعهضایکرده،مراجعهسرناحیهدرپوستیدردناکپالکباروستاییساله۱۲کودک

چرکآنمختلفمناطقازفشارباراحتیبهوبودهچرکیاست،شدهایجادقبلهفته

تشخیص.داردسریپسلنفادنوپاتیوریختهضایعهرویموهای.شودمیخارج

:استعبارتمناسببالینی

فرونکولوزیسباکتریال)۱

روستاییلیشمانیوز)۲

اکتیماگانگرنوزوم3)

کاپیتیستينهآ4)

زنجاندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



مراجعهقبلماه۶ازپاکفکراتوتیکپاپولرضایعاتباشناگریساله۱۵خانمدختر

ساسحفشاربهکهشودمیدیدهرنگسیاهنقاطضایعاتاینمراکزدرکهاستنموده

است؟کدامپاکفضایعاتاینتشخیصترینمحتمل.استدردناکو

پاکفپسوریازیس)۱

پاکفکراتوتیکاگزمای2)

پاکفزگیل3)

پالنلیکن4)

تهراندانشگاه-۹۳اسفند-کارورزیپیش



درلشکارغوانیورنگقرمزندولرپوستیضایعاتباکلیهپیوندایساله۶۵مرد

ایهسلولپوستبیوپسیدر.استنمودهمراجعهتحتانیاندامدیستالقسمت

شخیصتترینمحتمل.شودمیدیدهعروقافزایشهمراهبهشکلدوکینئوپالستیک

است؟کدام

استازیدرماتیت)۱

پالنلیکن2)

پوستیلنفوم3)

کاپوزیسارکوم4)

تهراندانشگاه-۹۳اسفند-کارورزیپیش



:جزاستبهصحیحارثیآنژیوادمخصوصدرزیرعبارات

.استغالباتوزومالبیماریاینتوارث)۱

.استبیماریاینتظاهراتازشکمدرد)۲

.استبیماریایجاداصلیمدیاتورهیستامین)۳

.شودنمیدیدهبیماریایندرکهیر)۴

اهوازدانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



چندازگونهناحيهدرنامنظمحاشیهبا۳cmابعادبهتیرهایقهوهپچباساله۶۰خانم

يرةاخوشدهتربزرگسالچندطیدرتدریجبهضایعه.استکردهمراجعهقبلسال

مطرحتشخيصکدام.استشدهایجادضایعهوسطدررنگسیاهبرجستهندول

است؟

کراتوزسبورئیک)1

بازالسلولکارسینوم)۲

لنتیگوملیگنامالنوما۳

آتیپیکمالنوسیتیکنودس)۴

تبریزدانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



ایقرهنسفیدپوستهمراهبهاریتماتومتعددپاپولرضایعاتساله۱۲نوجوانمعاینهدر

اتضایعسایروشدهایجادناگهانیطوربهضایعات.شودمیدیدههااندامولثهدر

بلقهفتهدودررافارنژیتیسابقهنیستدرگیرپاودستکف.باشدمی۱cmزیر

است؟کدامتشخیصترینمحتمل.کندمیذکر

پالنلیکن)۱

روزهپسوزیاریس)۲

ایقطرهپسوزیاریس3)

ثانویهسیفلیس)۴

تبریزدانشگاه-۹۴اسفند-کارورزیپیش



مراجعهقبلروز۵ازراستپایساقدردردناکاریتماتوپالکبادیابتیکساله۶۵مرد

.دهدمیراضایعهبروزازقبلروز۲ازعضالنیدردولرزوتبازایسابقه.استکرده

دمشهونامنظموبرجستههایلبهومشخصحاشیهبارنگقرمزپالکمعاینهدر

چیست؟شماتشخیص.استسختلمسدرضایعه.است

سرخباد)۱

ندوزوماريتم)۲

ترومبوفلبیت)۳

تماسیدرماتیت)۴

تهراندانشگاه-۹۴شهریور-کارورزیپیش



انداموراکستانسنواحیرویمشخصحاشیهبامتعدددارپوستهواریتماتوپالکهای

والفوکپاراکراتوزآکانتوز،پاتولوژی،بررسیدر.شودمیدیدهایساله۳۵آقایهای

داروهایتجویزمذکوربیمارمورددر.گرددمیمشاهدهاپیدرمدرهانوتروفیلتجمع

:جزبهباشد،میمجاززیر

متوتروکسات)۱

سیکلوسپورین2)

پردنیزولون3)

نئوتیگازون4)

کرماندانشگاه-۹۶اسفند-کارورزیپیش



دراولسرهزمرکبامترسانتییکتقریبیقطربهندولرضایعهباکشاورزیساله۶۰آقای

لمسدرکهاستنمودهمراجعهشده،ایجادقبلیکسالحدودازکهتحتانیلب

است؟کدامتشخیصترینمحتمل.دارداندوراسيون

بازالسلولکارسینوم)۱

سنگفرشیسلولکارسینوم2)

آکانتوماکراتو3)

سبورئیککراتوز4)

کرماندانشگاه-۹۶اسفند-کارورزیپیش



کردهمراجعهشدهایجادقبلماہ۳حدودازکهدهانیدردناکضایعاتباایساله۵۰آقای

در.شودمیدیدهنرمکاموهالثهتحتانی،لبمخاطدرهاییآروزیونمعاینهدر.است

هکشودمیدیدهبازالهایسلولرویبراپیدرمیداخلشکافیکپاتولوژیکبررسی

وC3سوبرمستقیمایمونوفلورسانسبررسی.هستندشناورآندرآکانتولیتیکسلولهای

IgGصتشخیترینمحتمل.دهدمینشانراماهیگیریتورشبیهنماییبااپیدرمدرون

است؟کدام

جانسوناستیون)۱

پالنلیکن2)

پمفیگوئیدبولوس3)

ولگاریسپمفیگوس4)

کرماندانشگاه-۹۶اسفند-کارورزیپیش



هچشمانظربهاست،شدهسینهقفسهزونایدچارزایمانقبلروزچهاربارداریخانم

کند؟میتهدیدراجنینخطری

نداردجنینبرایخطری)۱

منتشرزونایبهجنینابتالء2)

جنینیآمبريوپاتیسندرم3)

نوزادیمرغانآبله4)

تهراندانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



مکمعاینهدر.استشدهمنتشرمویریزشدچارحاد،خونریزیماهسهازپسبیماری

چه،استپايينفریتینآزمایشگاهیبررسیدر.شودمیدیدهموهامنتشرپشتی

کنید؟میتوصیهویمویریزشتشخیصبرایراتستس

سربیوپسی)۱

درموسکوپی2)

موکشیدنتست3)

(Pull test) پتاسیمهیدروکسیدتست4)

تهراندانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



باشد؟میزیرداروهایازکدامیکشپش،انواعبیشتردردرماناولخط

Lindane shampoo (1

Malathion lotion (2

Pyrethrin shampoo (3

Permethrin rinse (4

اصفهاندانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



آرترالژي،کیستیکضایعاتتب،باحاضرحالدرمتوسط،آكنهسابقهباساله۱۸پسری

ضایعاتاستخوانی،بررسیدر.استکردهمراجعهشمانزدمیالژيو،هپاتواسپلنومگالی

؟باشدمیمحتملبیشترویبرایآکنهانواعازکدامیک.شودمیرویتلیتیک

فولمینانت)۱

کونگلوباتا2)

مکانیکا3)

دارویی4)

اصفهاندانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



میمطرحآتوپیکدرماتیتماژورکرایتریایجززیر،پوستیتظاهراتازیککدام

باشد؟

Palmar hyperlinearity (1

cheilitis (2

pruritus (3

Keratosis Pilaris (4

اصفهاندانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



وصورتناحیهدردردناکوکراستههایاروزیونوهاوزیکولباایساله۱۳نوجوان

ازپیکآتودرماتیتسابقهبیمار.استکردهمراجعهقبلروزسهازتنهفوقانیوگردن

یداستروئبادرمانتحتاگزماییضایعاتعودعلتبهاخیراوداشتهکودکیدوران

است؟کدامدرمانمناسبترین.استگرفتهقرارموضعی

پردنیزولون)۱

آسیکلوویر2)

زینهیدروکسی3)

سیکلینداکسی)۴

گیالندانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



پیشانیناحیهرویروشنایقهوهرنگبهمسطحهایپاپولباایساله۸کودک

زیرموضعیدرمانهایازکدامیک.باشندمیعالمتبدونضایعات.استنمودهمراجعه

کنید؟میانتخابرا

کلیندامایسین)۱

ترتینوئین2)

پراکسایدبنزوئیل3)

اسیدآزالئیک4)

همداندانشگاه-۹۵شهریور-کارورزیپیش



ناحیهدردارخارشگروهیهایوزیکولوپاپولهادچارپیشسالیکازساله۵۰خانمی

روفیلنوتتجمعضایعاتاینشناختیآسیببررسیدر.استشدهساکروموآرنجهازانوها،

پاپیلریدرمدرIgAگرانولررسوبمستقیمایمنوفلورسنسبررسیدروپاپیلریدرمدرها

دهد؟رخبیماریایندنبالبهاستممکنزیرعوارضازیککدام.استشدهگزارش

لنفوم)۱

تیموم2)

کلیهنارسایی3)

آنژیوادم4)

مشهددانشگاه-۹۷شهریور-کارورزیپیش



است؟کداممسنافراددرخارشایجادعاملمهمترین

آتوپیکدرماتیت)۱

پوستخشکی)۲

فارماکولوژیکخارش۳

قندیدیابت)۴

شیرازدانشگاه-۹۷شهریور-کارورزیپیش



نشدهگزارشمیکروبیمقاومتتاکنونآکنهضدموضعیداروهایازیککدامبه

است؟

سولفاستاميدسدیم)۱

کلیندامایسین2)

اریترومایسین3)

پراکسایدبنزویل4)

شیرازدانشگاه-۹۷شهریور-کارورزیپیش



نواحیدربیشترکهاریتماتوپوستسطحرویبردارخارشسفتتاولهایباساله۶۵خانم

زیرافشکپاتولوژینمونهدر.استنمودهمراجعهپیشهفتهیکازباشندمیفلکسورال

وتاسشدهگزارشباشدمیائوزینوفیلونوتروفیلهایسلولازمتشکلکهاپیدرمی

مینشانرابازالغشاءمنطقهطولدرc3خطیرسوبمستقیمایمونوفلوئورسانسآزمایش

باشد؟میصحیحتشخیصکدام.دهد

فولياسهپمفیگوس)۱

ولگاریسپمفیگوس2)

پمفیگوئیدبولوز)۳

فرمهرپتیدرماتیت4)

شیرازدانشگاه-۹۷شهریور-کارورزیپیش



.استبررسیتحتپاودستانگشتاندرناخنیضایعاتعلتبهایساله۷بچهپسر

ابلقآنهادرزیادیبسیارطولیخطوطوبودهخشنوزبرویهایناخناکثرمعاینهدر

:جزبهشودمیدیدهزیرهایبیماریتمامدرناخنیتغییراتاین.استمشاهده

درماتوفیتوز)۱

پالنلیکن)۲

درماتیت3)

پسوریازیس4)

اهوازدانشگاه-۹۷شهریور-کارورزیپیش



معاینهدر.استکردهمراجعهصورتقرمزیوریزیپوستهعلتبهایساله۲۰آقای

مامتبیمارایندرماندر.باشدمیدرگیرنازوالبیالهایچینوابروهاداخلیقسمت

:جزبهشودمیتوصیهذیلموارد

بتامتازونلوسیون)۱

پیریتیونزینکشامپو2)

کلوتریمازوللوسیون3)

اریترومایسینمحلول4)

اهوازدانشگاه-۹۷شهریور-کارورزیپیش



تاولوهاوزیکولمعاینهدر.استکردهمراجعههادستخارششکایتباجوانیخانم

هالیپاتولوژیبررسیدر.استمشهودریزیپوستهواریتمادم،باهمراهدارترشحهای

ونفوسیتیلانفیلترایباهمراهدرمفوقانیقسمتهایادمواپیدرماسپونژیوز،طبیعیشاخی

ست؟اترمحتملزیرهایتشخیصازکدامیک.میشوددیدهسطحیعروقدورائوزینوفیلی

پسوریازیس)۱

تماسیحاددرماتیت2)

هرپتیفرمدرماتیت3)

فرممولتیاریتم4)

گیالندانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



معاینهدر.انداوردهدرمانگاهبهشبانه،قراریبیشکایتباراایماهه۱۸شیرخوار

مشهوداپودستکفپوسچولرووزیکولرضایعاتوتنهرویاریتماتوپاپولرضایعات

است؟کدامدرمانترینمناسب.است

موپیروسینپماد)۱

کلوتریمازولکرم2)

هیدروکورتیزونپماد3)

سولفورپماد4)

گیالندانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



منتشرکوالروزیضایعاتدچارناگهانیطوربهکهبودهآتوپیکدرماتیتبهمبتالبیماری

رایبرازیرمواردازکدامیک.شودمیلنفودنوپاتیوتبوحالیبیهمراهبهدردناکو

کنید؟میانتخابدرمان

آسیکلوویر)۱

سفالوتین2)

کلروکین3)

ایزوترتینوئین4)

همداندانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



وپوستهارتیماتوهایپالکبهقبلماه۳حدودازکهاستایساله۴۸خانمبیمار

هسینقفسهفوقانیقسمتوصورتناحیهپوسترویبرخارشهمراهبهداردلمه

ضدبادیاتوآنتیELISAروش.نداردوجودمخاطیدرگیری.استکردهمراجعه

است؟کدامبیماریتشخیص.دهدمینشانرا۱دسموگلین

اریتماتوپمفیگوس)۱

وژتانتپمفیگوس2)

وولگاریسپمفیگوس3)

پارانئوپالستیکپمفیگوس4)

همداندانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



رویدرمترسانتی۲۲قطربهمادرزادیمالنوسیتینووسدارایوروزه۵نوزادوالدین

؟کنیدمیتوصیههاآنبهرازیراقدامکدام.کنندمیمشاورهشماباپشتوسر

ماهگی۶ازقبلنووسحذفاورژانسجراحیبرایاقدام)۱

ایدورهمعایناتجهتنرولوژیستبهمراجعه)۲

لپتومننزمالنوسیتوزردجهتاسکنتیسیانجام)۳

نووسحذفازپسکودکپیگیریبهنیازعدم)۴

مشهددانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



pullدر.استنمودهمراجعهاسکالپدرموهامنتشرکاهشباساله۳۰زنی testانجام

ر،سپوستازشدهانجامبیوپسیدر.شودمیدیدهدیستروفیکآناژنموهایشده،

گزارشومپیازبهزنبورهاهجوممشابهنمایباموپیازاطرافدرلنفوسیتیانفیلترای

باشد؟میکدامتشخیصترینمحتمل.استشده

افلوویومتلوژن)۱

آتاآرهآلوپسی2)

آندروژنتیکآلوپسی3)

افلوویومآناژن4)

مشهددانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



.ستانمودهمراجعهپیشماهیکازشبانهتشدیدباژنرالیزهخارشباساله۴۰مردی

ارشخاریتماتویهایپاپولبیمارمعاینهدر.هستندعالمتبدونویفرزندانوهمسر

اقدامکدام.استمشهودهادستمچناحیهدرBarrowچندینوژنیتالناحیهدردار

کنید؟میتوصیهبیمارایندررازیر

ویمنزلدرموجودخانگیحیواندرمان)۱

صورتوبدنتمامبهموضعیدرمانازاستفاده2)

بیمارفرزندانوهمسرهمزماندرمان3)

روز۵مدتبهپالستیکیکیسهدرپتووملحفهنگهداری4)

مشهددانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



اجعهمردستانگشتاندربسترازناخنصفحاتشدنجدادلیلبهایساله۲۵خانم

باشد؟زیرداروهایازیککداممصرفازناشیتواندمیضایعاتاین.استنموده

ایتراکونازول)۱

پروپرانولول2)

تتراسیکلین3)

کاپتوپریل4)

شیرازدانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



کند؟نمیبدراآتاآرهآلوپسیآگهیپیشزیرمواردازیککدام

هاناخنگرفتاری)۱

کودکیسندربیماریشروع2)

آتوپیزمینهباهمراهی3)

سرفرقناحیهدرموریزش4)

شیرازدانشگاه-۹۵اسفند-کارورزیپیش



شماهبقبل،سالیکازراستپایشستناخنرنگتغییرعلتبهایساله۵۰آقای

وشودمیدیدهناخندررنگسیاهطولینواریکمعاینهدر.استکردهمراجعه

کداماقدامنتریمناسب.استیافتهگسترشناخنپروگزیمالچینبهپیگمانتاسیون

است؟

بیوپسی)۱

پتاسیمهیدروکسیداسمیر2)

ماه۶هرمنظممعاینهوپیگیری3)

نیستخاصیاقدامبهنیاز4)

گیالندانشگاه-۹۷شهریور-کارورزیپیش



وی،حالشرحدر.استکردهمراجعهشمانزدموریزشعلتبهساله۳۵خانمی

ماهسهویقبلی،هایبیماریبررسیدر.رسدمیروزدرمو۱۰۰ازبیشبهموریزش

pullفیزیکیمعاینهدر.استبودهکرونابهمبتالقبل testتشخیص.استمثبتوی

چیست؟

آتاآرهآلوپسی)١

آندروژنتیکآلوپسی)٢

افلوويومتلوژن)٣

پالنوپیالریسلیکن)٤



در.استکردهمراجعههاناخنرویاینقطهشدنسفیدشکایتباساله۵کودکی

حومدادنفشاربارنگسفیدنقاطوباشندمینرمالدیگرجهاتازهاناخنمعاینه

باشند؟میدخیلضایعاتایجاددرزیرعللازکدامیک.شوندنمی

هیپوکلسمی)١

آهنفقرآنمی)٢

تروما)٣

بیوتینکمبود)٤



برمترسانتی۱قطرحداکثرباشکلبیضیصورتیهایپالکوپاپولباایساله۲۶خانم

افزایشحالدرآنهاتعدادوشدهپیداپیشروزچندازکهاندامهاپروگزیمالوتنهروی

۴طرقبهشکلبیضیضایعهیکوجودسابقهویحال،شرحدر.استنمودهمراجعهاست،

کهاپاللبهدر.داردوجودکماکانوشدهپیداقبلهفتهدوازکهداردتنهرویمترسانتی

.تاسچسبیدهپالکهاداخلیلبهدورتادورحلقویحالتبهکهداردوجودنازکیپوسته

تملمح.اندگرفتهقرارپوستیخطوطامتداددرتنهرویبروهستندعالمتبیضایعات

است؟کدامتشخیصترین

روزهپیتریازیس)١

پسوریازیس)٢

منتشرایسکهاگزمای)٣

دوممرحلهسیفلیس)٤



کردهمراجعهقبلماه۲حدودازدستپشتناحیهدرضایعهازشکایتبامسنیآقای

ابلقاست،شدهشاخیآنمرکزیقسمتکهرنگقرمزوسفتپاپولمعاینهدر.است

سپسوداشتهسریعرشدهفتهچندطیضایعهابتداکندمیذکربیمار.استمشاهده

باشد؟میمطرحزیرتشخیصهایازکدامیک.استشدهخودبخودیپسرفتدچار

کلوئید)١

آفتابیکراتوز)٢

کراتوآکانتوما)٣

سنگفرشیسلولکارسینوم)٤



در.استنمودهمراجعهرانکشالهناحیهدرمختصرخارشعلتبهایساله۴۲آقای

رانکشالههناحیازکهترفعالحاشیهباوشکلهاللیدارپوستهاریتماتوپالکمعاینه

فیمنوودالمپبامعاینه.شودمیمشاهدهیافته،گسترشهارانپايينوداخلبه

است؟کدامتشخیصترینمحتملکلینیکیمعاینهبهتوجهبا.است

١(Candidiasis

٢(Erythrasma

٣(Inverse Psoriasis

٤(Tinea cruris



بهبودیکهقبلماهیکازدهانمخاطدرزخمهاییپیدایشخاطربهساله۵۴آقای

عهمراجگردد،میاومناسبتغذیهمانعوبودهدردناکخوردنغذاهنگامدرونداشته

دهدیلبوبوكالمخاطدرنامنظمشکلبابزرگهایاروزیونمعاینهدر.استنموده

وجودنبددیگردرنقاطباقبلازمخاطییاپوستیضایعاتقبلیسابقه.شوندمی

رزیآزمایشگاهیهایتستازکدامیکتشخیص،ترینمحتملبهتوجهبا.ندارد

دارد؟بیماریتشخیصدربیشتریاهمیت

مستقیمغیرایمونوفلورسانس)١

مستقیمایمونوفلورسانس)٢

گلیادینآنتیبادیآنتی)٣

۲گلوتامینازترانسعلیهبادیآنتی)٤



بیماریزاکدامیکدربیشتر)نرمهایبافتدرکلسیمرسوب(تیسکوکلسینوزیس

شود؟میدیدههمبندبافتهای

آمورفه)١

لوپوسیپانیکولیت)٢

جواناندرماتومیوزیت)٣

اسکلرادما)٤



دوسنازحال،شرحطبقبرکهآوردهاندشمانزدویزیتبرایراایماهه٨کودک

یزنحاضرحالدرواستشدهآغازهاگونهدرشدنپوستهوقرمزباویبیمارماهگی

وستهپ،قرمزیعالئمپیدایشوبیماریتشدیددچارسرماخوردگیعفونتیکازبعد

دهشهاانداماکستانوروپیشانی،سر،صورتنواحیدرشدیدخارشوترشخ،ریزی

است؟کدامصحیحتشخیص.است

پسوریازیس)۱

آتوپیکدرماتیت)٢

سپورئیکدرماتیت)۳

درماتوفیت)٤



معاینهدر.استکردهمراجعهاورژانسبهمخاطیوپوستیضایعاتعلتبهساله۲۳مردی

اپیدرمگیشدجداباهمراههاانداموتنهدرمنتشراریتماتویهایپچشکلبهپوستیبیمارضايعات

عمدهدراپیدرم،مانندغالفجداشدگیوهاارورزیوناین،استمشخصزیریندرمیالیهازسطحی

،ماپیدرمانندشدگیجداوهااروزیوناین.استمشخصزیرینهایانداموتنهتحتانیهایقسمت

مزخ،نیزمخاطاتمعاینهدر.استشدهایجادتحتانیوفوقانیهایانداموتنههایقسمتعمدهدر

تحتقبلهفته٦حدودازبیمارداروییسابقهدر.استمشهودملتحمهقرمزیودهانداخلارورزیونو

است؟ملمحتبیشتربیمارایندرزیرهایتشخیصازکدامیک.باشدمیخوراکیکاربامازپینبادرمان

جاسوناستیونسسندرم)١

فرممولتیاریتم)٢

سرمبیماری)٣

نکرولیزاپیدرمالتوکسیک)۴



کردهمراجعهقبلروزدوازتناسلیناحیهالیدردوسوزشیضایعاتازشکایتباساله،۲۵خانم

شاهدهمتناسلیناحیهپوستدراريتمانوملتهبزمینهرویرگروهیهایوزیکولمعاینهدر.است

بهمبتالبار۸-۷حدوداخيرسالیکبيماردرگفتهبه.ندارندهمراهسیستمیکعالئم.شودمی

بهیماربجهتتجویزیدارویبهترینبالینی،تشخیصبهتوجهبا.استشدهمشابهضایعات

است؟کدامبیماریمدتطوالنیکنندهمهارعنوان

خوراکیآزیترومایسین)١

موضعیاستروييد)٢

تزریقیسیلیسپنی)٣

خوراکیواالسیکلوویر)٤



بابیضیوگردهایماكولشکلبهتنهعالمتبدونضایعاتباساله۳۰مردبیمار

وودالمپمعاینهدرکهظریفپوستهوروشنقهوهایرنگبهمتفاوتاندازه

است؟کداممحتملتشخیص.استکردهمراجعهدارندهرنگکمزردفلورسانس

١(Tinea versicolor

٢(Tinea corporis

٣(Psoriasis

٤(Pityriasis rosea



دهخراشیگروهیهایوزیکول.استکردهمراجعهشدیدخارشسابقهباساله۳۷آقای

وفیلنوتروتجمعواپیدرمزیرشکافبیوپسی،در.داردساکروموآرنجزانو،درقرینه

IGaرانولرگرسوبمستقیمفلورسانسبررسیدر.دارددرمپاپیالینوکدرایوزینوفیل

است؟کدامدرمان.دارددرمپاپیالیدررا

موضعیتاکرولیموس)١

خوراكیپردنیزولون)۲

موضعیپرمترین)٣

خوراکیدایسون،)٤



رمزقپالککرده،استفادهآرسنیکبهآلودهآبازهاسالکهمیانسالمردگردنروی

گزارشکآتیپیکراتینوسیتپاتولوژیدر.شودمیدیدهحاشیهمشخصبادارپوسته

است؟کداممحتملتشخیص.استشده

١(Dysplastic nevus

٢(Seborrheic keratosis

٣Bowens discase (

۴(Basal cell carcinoma



درتیپوسضایعاتازشکایتباآتوپیکدرماتیتبهابتالسابقهباایساله۸کودک

بهواستشدهایجادقبلماه۲ازضایعات.استشدهآوردهدرمانگاهبهتنهناحیه

.شودمیمشاهدهگردنوتنهنواحیدرمرواریدیودارنافسفتهایپاپولصورت

است؟ترمحتملتشخیصکدام

مرغانآبله)۱

هرپتیکوماگزما)۲

کروستیژیانوتیسندرم)۳

کونتاجیوزوممولوسکوم)۴



ازپوستخراشیاضربهمسیردرخطیکهیریدارخارشضایعاتبروزباساله۳۰آقای

داشتههمراهیفوقضایعهباتواندمیزیرمواردتمام.استکردهمراجعهقبلهفتهدو

:جزبهباشد

آتوپی)۱

آکنه)۲

سیلینپنیبهآلرژی)۳

گال)۴



درمعاینهدر.استکردهمراجعهشمانزدموریزششکایتباساله۴۵خانمبیمار

هایاپولپوجودسابقهبیمار.استمشهوداسکارگذارآلوپسیاسکالپموهایازبخشی

بیشترزیرهایتشخیصازیککدام.کندمیذکرهادستمچنواحیدررادارخارش

باشد؟میمطرحبیماربرای

آتاآرهآلوپسی)۱

جلدیلوپوس)۲

فولیکولرپالنلیکن)۳

کاپیتیسآتینه)۴



دهدحدوازپاودستکفدرپوسچولروزیکولوضایعاتشکایتباایماههدهشیرخوار

تمیکسیسعلئمودیگرمخاطیپوستیضایعه.استشدهآوردهدرمانگاهبهقبلرو

هاشبکهدارندداریخارشضایعاتنیزشیرخوارمادروپدرحال،شرحدر.ندارد

است؟مناسبویبرایذیلهایدرمانازیککدام.شودمیتشدید

موضعیاستروئید)۱

درصد۵-۱۰سولفور)۲

ایورمکتین)۳

درصد۱لیندانلوسیون)۴



pearlهمعایندر.استکردهمراجعهبینیرویپوستیپیشروندهضایعهبامسنآقای

باشد؟میمطرحزیرهایتشخیصازیککدام.شودمیدیدهآنرویوتالنژکتازی

۱(actinic keratosis

۲(basal cell carcinoma

۳(bowen disease

۴(squamous cell carcinoma

۱۳۹۵پوستدستیاریآزمونسواالت



رمانگاهدبهچانهناحیهدرمتعددپاپولوپوستوالرضایعاتازشکایتباساله۲۸خانم

رداستنیافتهبهبودبیوتیکیآنتیمتعددهایدرمانباکهاستنمودهمراجعهپوست

مرحلهایندرویبرایرادرمانیروشکداماستطبیعیهاآندروژنسطحآزمایشات

کنید؟میتوصیه

اسپیرنوالکتون)۱

ایزوترتینوئین)۲

پردنیزولون)۳

کوتریموکسازول)۴



مودهنمراجعهپوستدرمانگاهبهپاساقدرپوستلوکالیزهخشکیدلیلبهساله۴۰آقاییک

مانتههیپوپیگمرکزوبرجستهومشخصحشیهباحلقویپالکیکپوستمعاینهدر.است

مطرحبیشترزیرهایتشخیصازیککداماستحسفاقدپوستیضایعه.شودمیمشاهده

شود؟می

دیسکوئیداگزمای)۱

درماتوفیت)۲

لپرتوبرکولوئید)۳

لیشمانیوز)۴

۱۳۹۵پوستدستیاریآزمونسواالت



بهقبلماهیکازپوستیدارخارشضایعاتشکایتباراBهپاتیتسابقهباایسالهدوکودک

هناحیدراریتماتو،تاپوستهمرنگقرینه،منومورفهایپولپامعاینهدراندآوردهدرمانگاه

ترملمحتتشخیصکدام.نیستدرگیرتنه.شودمیدیدهاانداماکستانسوروباسنصورت،

است؟

کراستیژیانوتی)١

مولوسکوم)٢

هریتیکوماگزما)٣

مرغانآبله)٤

کشوری–١٣٩٥سال-دستیاری



مییجاداماتریکسپروکسیمالقسمتدراختاللاثردرزیرناخنیتغییراتازکدامیک

شود؟

Pitting (1

Onycholysis (2

Splinter hemorrhage (3

Onychauxis (4

کشوری-١٣٩٩سال-دستیاری



تالمببیمارانسومواولروزمیرومرگبینیپیشوارزیابیدرزیرعواملازکدامیک

شود؟میگرفتهکاربهاپیدرمتوکسیکنکروزبه

Respiratory rate (1

O2 saturation (2

Serum glucose (3

Blood creatinine (4

کشوری-۱۳۹۵سال-دستیاری



کردهمراجعهقبلروز۴حدودازدست،انگشتناحیهدرپوستیضایعهازشکایتباساله۲۵بیمار

باتماسالحشرحبیمار.استمشهودکراستهوتارگتوييدنمايباپاپولرضایعهمعاینهدر.است

شود؟میتوصیهزیرهایدرمانازکدامیك.کندمیذکرراقبلهفتهدودرحیوان

آسیکلوویر1)

کرایوتراپي)۲

حمایتيدرمان3)

فلوكونازول4)

کشوری-۱۳۹۸سال-دستیاری



تشکایبااست،بودهباالتبباهمراهکهویروسیعفونتازپسماهيكکودکي

تشخيصکدام.استشدهآوردهدرمانگاهبههاناخنهمهدرعرضيخطيفرورفتگی

است؟ترمحتمل

Onycholysis (1

Onychomadesis (2

Beaus line (3

Onychorrexis (4

کشوری-۱۳۹۸سال-دستیاری



در.استکردهمراجعهدرمانبهمقاومدارخارشپوستيضایعاتازشکایتباساله۲۸آقایي

.ودشمیمشاهدهخراشیدگیهمراهآرنجوزانوناحیهدرمتقارنگروهيوزیکولرضایعاتمعاینه

نوكدرائوزینوفیلونوتروفیلارتشاحباهمراهدرماپیزیرشکافشدهانجامبردارينمونهدر

نوگلوبولینایموگرانولررسوبمستقیمایمونوفلورسانسبابررسیدر.استشدهگزارشدرمپاپی

Aشود؟ميتوصيهزیرهایدرمانازکدامیك.استمشهودپاييلریدرمدر

داپسون)۱

خوراكيکورتیکواستروئید)۲

سیکلوسپورین)۳

متوتروکسات)۴

کشوری-۱۳۹۸سال-دستیاری



بدونر،سناحیهدرغیرسیکاتریسیلبیضیوگردهایپچبصورتموریزشبابيماري

ماريبيبهترآگهیپیشبازیرمواردازکدامیکوجود.استنمودهمراجهریزيپوسته

دارد؟همراهي

بزرگساليدرشروع)۱

آتوپيباهمراهي2)

هاناخنگرفتاري)۳

گستردهضایعات)4

کشوری–۱۳۹۳سال-دستیاری



.استنمودهمراجعهقبلماه۳ازدردناککهیریضایعاتوخارشباساله۴۱خانم

لیقبضایعات.باشدمیلنفادنوپاتیوتبوآرتروپاتیعالئمدچاربیمارهمزمان

است؟کدامتشخیصیآزمایشترینارجح.استیافتهبهبودبیمارکبودرنگ

سرمکمپلمانآزمایش)۱

تیروئیدیهایتست)۲

سرولوژیآزمایش3)

HIV کبدیهایتست4)

کشوری-۱۳۹۷سال-دستیاری



ماریبیتشدیدخطر.استشدهفشارخوندچارپسوریازیسسابقهباساله۵۰آقایی

است؟بیشترزیرداروهایازیککدامباویپوستی

بلوکرهابتا)۱

هادیورتیک)۲

عروقیهایگشادکننده3)

کلسیمکانالکنندهمسدود4)

کشوری-۱۳۹۷سال-دستیاری



اههمربهپاودستکفدروزیکولربئوراتوحالیبیوتبباایساله۶بچهدختر

ابقهسواستنرمالروتينآزمایشات.استشدهآوردهدرمانگاهبهآروزیواستوماتیت

.باشدمیمثبتA16کوکسالیPCRآزمایشدر.نداردوجودویدرایمنینقص

گردد؟میتوصیهزیرهایدرمانازکدامیک

وریدیويرالانتي)۱

خوراکیاستروئید2)

موضعیتاکرولیموس3)

حمایتیدرمان4)

کشوری-۱۳۹۶سال-دستیاری



ناخندرگیریهمراهبهسررویایسکهمویریزشیسابقهباایساله۸دختر

اینبرایزیردرمانکدام.اندریختهاسکالپموهای%۸۰معاینهدر.استکردهمراجعه

شود؟میتوصیهبیمار

استروئیدضایعهداخلتزریق)۱

موضعیسیپروندیفن2)

خوراکیپردنیزولون)۳

موضعیمینوکسیدیل)۴

کشوری–۱۳۹۶سال-دستیاری



است؟بیشترخارشانواعازیککدامبروزاحتمالدیابتیساله۵۰آقایدر

ژنرالیزه)۱

تناسلیناحیه)۲

براکیورادیال)۳

آکواژنیک)۴

کشوری–۱۳۹۵سال-دستیاری



هاییولوزیکولوپوستوهاپاپولباکیلوگرم،هفتتقریبیوزنباماهههشتشیرخوار

یمبیقراریهاشبشدیداولینداشتهتبوی.استشدهآوردهپاهاودستکفدر

است؟کدامدرمانترینمناسب.داردوجودنیزمادردرخارشسابقهوکند

خوراکیایورمکتین)۱

لیندانلوسیون)۲

سولفورپماد3)

ماالتیونمحلول4)

کشوری–۱۳۹۵سال-دستیاری



.استشدهنافنزدیکدراگزماییپچدچارپوشد،میجینشلوارکهجوانیخانم

:بجز.نمایدایجادویدرمشابهیضایعهتواندمیزیروسایلتمامیازاستفاده

۱. پالتینحلقه)

سفیدطالیانگشتر2)

معمولیفلزیبندباساعت3)

بدلیگوشواره)4

کشوری–۱۳۹۵سال-دستیاری



ازوانیناگهضایعات.استآمدهپوستدرمانگاهبهراجعهپوستیضایعاتعلتبهساله۲۴خانم

دستپشتدرقرینهودارخارشتیرهقرمزمدورهایپاپولوماکولصورتبهپیشروزشش

ورتصبهدستکفدرضایعهعددیک.استشدهایجادپاساقوساعداكستانسوروپاهاوها

رد.شودمیدیدهداردوجودتاولعددیکآنمرکزدرکهمترسانتییکقطربهرنگقرمزپچ

ازپیشگیریجهتزیرهایدرمانازیککدام.شودمیدیدهخفیفهایاروژوندهانمخاط

شود؟میتوصیهاولیهعاملوبیماریعود

خوراکیآسیکلوویر)۱

موضعیبیوتیکآنتی2)

موضعیاستروئید)۳

خوراکیپردنیزولون)۴

کشوری–۱۳۹۴سال-دستیاری



صورت،درکیستیهایندولوهاپاپولوپوستولدچارقبلسال۴ازساله۲۰مردی

عددمتاسکارهای.داردنیزمتعددیهایکومدونهمچنین.استگردیدهپشتوسینه

است؟کدامانتخابیدرمان.استمشهودبیمارصورتدر

مینوسیکلین)۱

تتراسیکلین2)

ایزوترتینوئین)۳

اریترومایسین4)

کشوری–۱۳۹۴سال-دستیاری



در.تاسکردهمراجعهبغلزیرورانکشالهطرفهدوضایعاتازشکایتباجوانیخانم

طنابیاسکارهایسینوسی،مجاریدردناک،بزرگهایآبسهقرمز،هایندولمعاینه

دیگریکبهپوستزیردرکهسرسیاهسطحیمنفذچندیادوباکومدونهاییوشکل

است؟ترمحتملتشخيصکدام.شودمیدیدهمتصلند

Hidradenitis suppurativa (1

Carbuncles (2

Scrofuloderma (3

Acne fulminaans (4

کشوری–۱۳۹۳سال-دستیاری



وشکلمومیحاشیهوزخمیمرکزبارنگصورتیپاپولقبلماہ۶ایساله۵۰مرد

ست؟اکدامتشخیصترینمحتمل.استکردهپیدابینیناحیهدرتالنژكتاتیک

اسکواموسهایسلولکارسینوم)۱

آکانتوماکراتو2)

بازالهایسلولکارسینوم)۳

سبورنیککراتوز4)

کشوری–۱۳۹۲سال-دستیاری



بایداروئچنددرمانشروعازپسماهسهلپروماتوز،بوردرالینجذامبهمبتالساله۵۰آقای

صورتهبپوستیضایعاتشدیدقرمزیودردتورم،دچارریفامپینوکلوفازیمینداپسون،

سحوبودهدردناکومتورمطرفهدوصورتبهاولناراعصابمعاینهدر.شودمیناگهانی

.ودشمیدیدهبیمارچشمدوهردرالتهاباست،یافتهکاهشاعصاباینمسیردربیمار

است؟کدامبیمارجدیدعالئمکنترلجهتاقدامترینمناسب

پردنیزولونتجویز)۱

داروهاکلیهموقتقطع2)

ریفامپینوداپسونقطع3)

استروئیدیغیرالتهابضدتجويز4)

کشوری-۱۳۹۱سال-دستیاری



هایوزیکولمعاینهدر.استنمودهمراجعهشدیدخارشماههیکسابقهباساله۴۰آقای

سیبیوپدر.شودمیدیدهساکروموهاآرنجزانوها،درقرینهصورتبهشدهخراشیدهکروی

ودرمییالیپاپنوکدرهاائوزینوفیلونوتروفیلتجمعواپیدرمزیرشکافپوستی،ضایعه

کدام.شودمیدیدهدرمیپاپیالیدرIgAگرانولررسوبمستقیمایمونوفلورسانسبررسیدر

است؟ترموثرویدرماندردارو

موضعیتاکرولیموس)۱

خوراکیپردنیزولون2)

موضعیپرمترین3)

خوراکیداپسون4)

کشوری–۱۳۹۱سال-دستیاری



نسگلناحيهدردارخارشبروزدلیلبهشدهدرمانادراریعفونتعلتبهاخیراکهساله۲۳آقای

ردمنفپالکصورتبهمعاینهدروشدهایجادقبلروزدوازضایعه.استنمودهمراجعهپنیس

دیدهداردوجوداروزیونآنوسطقسمتدرکهتیرهایقهوهقرمزرنگبهواضححدودبامدور

میذکرنیزگذشتهسالدرراایضایعهچنینسابقه.نداردوجوداینگوینالآدنوپاتی.شودمی

است؟ترمحتملزیرهایتشخیصازکدامیک.کند

Chancroid (1

Nummular Eczema(2

۳(Fixed Drug Eruption

Guttate Psoriasis (4

کشوری–۱۳۹۱سال-دستیاری



ضایعاتبیمارمعاینهدر.استکردهمراجعهاورژانسبهمخاطیوپوستیضایعاتعلتبهساله۲۳مردی

درمیالیهازسطحیاپیدرمجداشدگیباهمراههاانداموتنهدرمنتشراریتماتویهایپچشکلبهپوستی

هایانداموتنههایقسمتعمدهدراپیدرم،مانندغالفشدگیجداوهااروزیوناین.استمشخصزیرین

ودمشهملتحمهقرمزیودهانداخلاروزیونوزخمنیز،مخاطاتمعاینهدر.استشدهایجادتحتانیوفوقانی

ازیککدام.باشدمیخوراکیکاربامازپینبادرمانتحتقبلهفته۶حدودازبیمارداروییسابقهدر.است

است؟محتملبیشتربیماریایندرزیرهایتشخیص

جانسوناستیونسسندرم)۱

فرممولتیآریتم)۲

سرمبیماری3)

نکرولیزاپیدرمالتوکسیک4)

کشوری-۱۴۰۰سال-دستیاری



بابیضیوگردهایماكولشکلبهتنهعالمتبدونضایعاتباساله۳۰مردبیمار

وودالمپمعاینهدرکهظریفپوستهوروشنایقهوهرنگبهمتفاوتاندازه

است؟کداممحتملتشخيص.استکردهمراجعهدارند،کمرنگزردفلورسانس

Tinea versicolor (1

Tinea corporis (2

Psoriasis (3

Pityriasis rosea (4

کشوری-۱۴۰۰سال-دستیاری
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