
 

  1صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 های زیر است؟اختالل در کدامیک از سلولدر فلوسایتومتری نشانه  CD40کمبود مارکر  1

 B cells  الف 

 T cells  ب 

 NK cells  ج 

 Dentritic cells  د 

  منبع:

 

  

 دارد؟ IgEهای زیر نقش کاهنده در تولید کدامیک از سایتوکاین 2

 TNF-α الف 

 IFN-γ  ب 

 IL-4  ج 

 IL-13  د 

  منبع:

 

  

3 
هیای میلوئیید در م یز ای کموکائین زیر نقش کلیدی در رتانسییون   تکامیس سیلولهکدامیک از گیرنده

 استخوان دارند؟

 CCR4  الف 

 CXCR4  ب 

 CCR5  ج 

 CCR3  د 

  منبع:
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  2صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 ها دارند؟کدامیک از موارد زیر نقش اپسونین را برای نوتر فیس در بلع باکتری 4

 هاالشه میکروب  الف 

 های چسبانلکولوم  ب 

 هاایمونوگلبولین  ج 

 های اکسیژنرادیکال  د 

  منبع:

 

  

 هاست؟های سطحی زیر نشانگر منوسیتژنکدامیک از آنتی 5

 CD4  الف 

 CD8  ب 

 CD14  ج 

 CD16  د 

  منبع:

 

  

 :جزب ،های زیر انجام می شودم ز استخوان توسط تمام سایتوکاینرشد   بلوغ ائوزینوفیس در  6

    IL-3 الف 

   IL-5  ب 

 IL-13  ج 

  GM-CSF  د 

  منبع:

 

  

 :جزب ،ها نقش دارندماستوسیتهای زیر در فعال شدن تمام سایتوکاین 7

  IL-3 الف 

 IL-4  ب 

   IL-9  ج 

   IL-10  د 

  منبع:
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  3صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

م را داخس . در شرح حال عالئه قبس شر ع شده مراجعه نموده استخانمی به علت آلرژی بینی که از چند ما 8

 ؟تر استهای زیر کدام محتمسآلرژن . ازنمایید  خارج از منزل ذکر می

 آلترناریا  الف 

 آسپرژیلوس  ب 

 پنی سیلینیوم  ج 

 مایت  د 

  منبع:

 

  

 :جزب ،های زیر مجاز استم تست اینترادرمال با تمام آلرژنانجا 9

 هاآئروآلرژن الف 

 آلرژن زنبور  ب 

 آلرژن دارویی  ج 

 آلرژن غذایی  د 

  منبع:

 

  

تورم ، در معاینه مخاط بینی ای را به علت حمالت مکرر سرفه   رینیت به درمانگاه آ رده اند.ساله 7کودک  10

.   بیمار کالبینیگ دارده سمع شده پولیپ د طرفه مشهود است. در ریه ر نکای    یزینگ د طرفهمراه با 

 تر است؟افزایش یافته است. کدام تشخیص برای  ی محتمس  IgE،در بررسی آزمایشگاهی

 آسم آلرژیک  الف 

 بیماری فیبروسیستیک  ب 

 آلرژیک برونکوپولموناری آسپرژیلوزیس  ج 

 حساسیت پنومونیت ازدیاد  د 

  منبع:
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  4صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 :بجزهمه عالئم زیر در بیمار مبتال به رینیت آلرژیک دیده می شود،  11

 Allergic shiner الف 

 Allergic gape  ب 

 Chapped lips  ج 

 Hyperlinearity  د 

  منبع:

 

  

ای که در بهار دچار آبریزش   خارش چشم   بینی همراه با عطسه های مکرر شده است، ساله 4برای کودک  12

 :جزبهمه دار های زیر را می توان تجویز نمود، 

 لوراتادین  الف 

 فگزوفنادین  ب 

 بودسوناید نازال  ج 

 مومتازون نازال  د 

  منبع:

 

  

  .مراجعه کرده است بیماری با درگیری ائوزنوفیلی ریه   دستگاه گوارش 13

کدامیک از عالئم زیر  .گذاشته شده است eosinophilic granutomatosis  Polyangitis with تشخیص

 دیده می شود؟ کمتردر این بیمار 

    Mononeuritis multiplex الف 

    Invasive polyarthritis  ب 

 Myocardial damage    ج 

   Renal involvement  د 

  منبع:
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  5صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

کودکی با تشخیص اگزمای آتوپیک همراه با خشکی پوست در بعضی نقیاط   خیارش گاهگیاهی   قرمیزی  14

در تقسیم بندی شدت فیزیکی جیز  کیدام  .بد ن ضخیم شدن پوست در نقاطی از بدن مراجعه کرده است

 گر ه قرار می گیرد؟

  Clear الف 

 Mild  ب 

 Moderate  ج 

 Sever  د 

  منبع:

 

  

 تری از جهان  جود دارد؟ سیعحساسیت به نیش حشرات به کدامیک از موارد زیر در پهنه  15

 (Fire antمورچه آتشین )  الف 

 (Yellow  Jacketزنبور زرد )  ب 

 (Paper waspزنبور کاغذی )  ج 

 (Honey beeزنبور عسل)  د 

  منبع:

 

  

تشر شیده اسیت  لیی عالمیت سیسیتمیک ناز گزش زنبور دچار کهیر م ای چند دقیقه بعدساله 8کودک  16

 کدامیک از اقدامات زیر را برای آینده این کودک توصیه باید نمود؟ .دیگری ندارد

 ایمونوتراپی  الف 

 انجام تست پوستی  ب 

 اختصاصی IgEاندازه گیری   ج 

 هاهیستامیناستفاده از آنتی  د 

  منبع:
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  6صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 صحیح است؟ Vernal  kerato conjunctivitis جمله زیر در مورد بیماریکدام  17

 است E پاسخ ایمنی وابسته به ایمونوگلوبولین    الف 

 خطر ازبین رفتن بینایی مطرح است    ب 

 در جنس مونث بیش از مذکر است    ج 

 شدت درگیری در کونژنکتیوای پلک تحتانی است    د 

  منبع:

 

  

نماید. کدام آزمایش به تشیخیص که چند سال تکرار شده مراجعه می بیماری بدلیس بر ز کهیر در فصس بهار 18

 کند؟بیشتر کمک می

  Total IgE الف 

 Eosinophil count  ب 

 Specific IgE  ج 

 Total WBC  د 

  منبع:

 

  

صیر  کاپتوپرییس بیماری فشارخون ر ی م  ی بدلیس ماه قبس مراجعه کرده است. 2بیماری بدلیس کهیر از  19

 کند؟گیری کدامیک به تشخیص نوع کهیر بیشتر کمک میقرار دارد. اندازه

 اختصاصی IgE  الف 

 کینیناجزای برادی  ب 

 تریپتاز -هیستامین  ج 

 ANA- DsDNA  د 

  منبع:
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  7صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 :جزب ،اتوپی عامس مستعدکننده آنافیالکسی به همه موارد زیر است 20

 التکس الف 

 پنی سیلین ب 

 گندم ج 

 بادام زمینی د 

  منبع:
 

 

  

 تر است؟های ایدئوپاتیک در زمینه کدام بیماری سیستمیک زیر شایعپیز دهای مکرر   شدید آنافیالکسیا 21

 SLE     الف 

 FMF     ب 

 Hereditary angioedema     ج 

 Mastocytosis     د 

  منبع:

 

  

ها مراجعه گ   خارش شدید   درد شدید مچ دستای با شکایت از تب، ضایعات جلدی قرمز رنساله 4پسر  22

هییای آزمایشییگاهی گذشییته دارد. در بررسیییقه مصییر  سکیکسیییم را در هکتییه بسییا کییرده اسییت.  ی

کیه  های کبدی   کامیس ادرار نرمیال اسیت. در صیورتیافزایش یافته دارد. تست ESRتر مبوسیتوپنی   

ترین تشخیص برای از دار های زیر با توجه به محتمستصمیم به بستری بیمار گرفته باشید، تجویز کدامیک 

 تر است؟سببیمار منا

 سیکلوسپورین  الف 

 دسلوراتادین  ب 

 ایبوپروفن  ج 

 پردنیزولون  د 

  منبع:
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  8صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 شیود، علیت آن  جیودزبیان   دهیان مییدچار سوزش   خارش ای باخوردن سیب   هویج ساله 24آقای  23

 Cross Reactivity با گرده کدامیک از درختان زیر است؟ 

 غان  الف 

 سپیدار  ب 

 چنار  ج 

 کاج  د 

  منبع:

 

  

شیرخواری شیرمادر خوار با شر ع شیر پاستوریزه در غذای کمکی دچار مدفوع خونی شیده اسیت، حیال  24

کدامیک  از اقدامات زیر را در این بیمار باید  .های خونی  جود داردمدفوع رگهومی بیمار خوب است، در عم

 توصیه نمود؟

 های بر پایه سویاز شیرخشکقطع شیرمادر و استفاده ا  الف 

 انجام تست آلرژی و حذف غذاهایی که در تست مثبت است  ب 

 ادامه شیر مادر و حذف شیرگاو از رژیم غذایی شیرخوار و مادر  ج 

 نیاز به اقدام خاصی نیست  د 

  منبع:

 

  

 می باشد؟ ممنوعتزریق کدامیک از  اکسن های زیر برای  ی  .مرغ داردکودکی آلرژی به تخم 25

 MMR الف 

 هاری  ب 

 تب زرد  ج 

 آنفوالنزا  د 

  منبع:
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  9صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

  رگوالر می باشد، دچار  اکنش موضعی در محیس   NPHساله دیابتیک که تحت درمان با انسولین 60خانم  26

 :بجز، شوندجهت درمان اقدامات زیر توصیه می ریزی شده است.ریق به شکس اریتم   خارش   پوستهتز

 ادامه درمان طبق روال قبلی  الف 

 هازریق و استفاده از آنتی هیستامینتغییر محل ت  ب 

 با النتوس NPHجایگزین انسولین   ج 

 Novarapidجایگزینی انسولین رگوالر با   د 

  منبع:

 

  

 ؟نمی باشدکدامیک از موارد زیر به عنوان ریسک فاکتور  اکنش افزایش حساسیت دار یی  27

 موضعی( – خوراکی – )تزریقی راه مصرف دارو الف 

 زمینه ژنتیکی مستعد  ب 

 آتوپی  ج 

 سابقه واکنش قبلی  د 

  منبع:

 

  

 گیری  است؟در خون تا چند ساعت قابس اندازه فیالکسی با عالئم سیستمیک هیستامینبدنبال یک آنا 28

 ساعت 1  الف 

 ساعت 4  ب 

 ساعت 16  ج 

 ساعت 24  د 

  منبع:
 

  

 از چنید میاه قبیس مراجعیه کیرده اسیت. در معاینیه  urticaria pigmentosaبیماری با ضایعات پوستی 29

Darier sign   ؟شودبرداری از کدام ارگان توصیه میمثبت دارد. نمونه 

 پوست  الف 

 کبد  ب 

 طحال  ج 

 غدد لنفاوی  د 

  منبع:
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  10صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 250 ساله ای مبتال به آسم که در یک سال گذشته تحت درمان بیا فلوتیکیاز ن استنشیاقی 13دختر بچه  30

های زییر در ایین یبار در ر ز بوده، پس از یک سال به درمانگاه مراجعه کرده است. همه بررس 2میکر گرم 

 :بجزشود، بیمار توصیه می

 اندازه گیری فشار خون  الف 

 اندازه گیری وزن  ب 

 اندازه گیری کلسیم، فسفر و آلکالین فسفاتاز  ج 

 معاینه چشم  د 

  منبع:

 

  

فلوتیکیاز ن های مکرر به دنبال  رزش، تحت درمان موفق با خس   سرفهای با شکایت از خسساله 5 پسر 31

بار در ر ز بوده است. برای تشخیص قطعی اسپیر متری با چیالش  رزش انجیام  2میکر گرم  50استنشاقی 

یک از بیوده اسیت. کیدام %75  در مرحله د م پس از چالش  FEV1=80%شده است که در مرحله ا ل 

 اقدامات زیر در مورد این بیمار درست است؟

 قطع درمان استنشاقی  الف 

 ادامه درمان استنشاقی  ب 

 FEN0انجام تست تکمیلی   ج 

 تست تنفس با چالش استنشاقی سالبوتامول  د 

  منبع:

 
 

  

 :بجزشوند، بر ز آسم پایدار کودکان محسوب میهمه موارد زیر از عوامس ریسک در  32

 اگزما  الف 

 کهیر  ب 

 رینیت آلرژیک  ج 

 آلرژی غذایی  د 

  منبع:
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  11صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

ر ز  3میدت ه همین حالت بی ساله بدلیس حمله آسم در بخش بستری شده.  ی سه ماه قبس هم با 2کودکی  33

 گیری بیمار صحیح است؟ورد در پی. تجویز کدام مبستری بوده است

 روز 3پردنیزولون  - هفته 1سالبوتامول  - ماه 3فلوتیکازون اینهالر سالمترول و   الف 

 روز 3پردنیزولون  - هفته 1سالبوتامول  - ماه 3اینهالر فلوتیکازون   ب 

 روز 3پردنیزولون  - هفته 1سالبوتامول   ج 

 روز 3پردنیزولون   د 

  منبع:

 
*  

 :جزب ،بر ز بر نکواسپاسم ارتباط داشته باشدتواند با های زیر میمر ی از همه راه -رفالکس معدی  34

 میکرواسپیراسیون  الف 

 ماکرواسپیراسیون  ب 

 تحریک عصب واگ  ج 

 تحریک عصب فرنیک  د 

  منبع:

 

*  

. یف پایدار، اخیراً متوجه شده است که حامله میی باشیدخکساله با سابقه طوالنی مدت آسم  29بیمار خانم  35

 asدر ر ز   اسپری سالبوتامول درهنگیام نییاز   بار 2 اسپری بلکومتاز ن استنشاقی تنها درمان فعلی  ی

neededی راجع بیه شیدت کندبار درهکته استکاده می 2کمتر از . بیمار اسپری سالبوتامول را باشد( می  .

کیدامیک از . آسم خود   اینکه نیازی به ت ییر دار  در این د ره دارد یا خیر  به شما مراجعیه کیرده اسیت

 باشد؟های زیر صحیح میتوصیه

 های بعد ویزیت شوددر ماه رمان قبلی را ادامه داده و مجدداد  الف 

 ( از اسپری تیوترپیوم استفاده کندas needed) بجای استفاده از اسپری سالبوتامول در صورت نیاز  ب 

 بجای استفاده از بلکومتازون استنشاقی از سالتمرول استنشاقی استفاده کند  ج 

 عالئم آسم بیمار در طی حاملگی شدیدتر خواهد شد %70به احتمال بیشتر از   د 

  منبع:
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  12صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

*  

 :جزب ،همه موارد زیر جزء ریسک فاکتورهای ابتال به آسم محسوب می شوند 36

 مصرف استامینوفن  الف 

 در معرض قرارگرفتن با دود سیگار  ب 

 عفونت های تنفسی  ج 

 مصرف آسپرین و بتابلوکرها  د 

  منبع:
 

*  

، تنگیی تینکس  از هکتیه ، خلطساله آسم شدید، با شکایت افزایش سرفه 15ساله با سابقه  35بیمار آقای  37

ماه گذشته بیمار تحیت درمیان مینام اسیپری فلوتیکیاز ن  3در طی  .گذشته به شما مراجعه کرده است

 250µg ) 200، قرص تئوفیلین آهسته ر ش  پا  2ساعت  12+ سالمتر ل هرmg قیرص عیدد 2( ر زانه ،

توانید مخیاطره موارد زیر جهت درمان نامبرده میی اضافه کردن همه .ر زانه بوده است 10mgپردنیز لون 

 :بجز ،آمیز باشد

 سپیروفلوکساسیلین الف 

 مونته لوکاست  ب 

 سایمتیدین  ج 

 زافیرلوکاست  د 

  منبع:

 

*  

سال گذشته به دلیس تشدید عالئم  2سال گذشته که در طی  15ساله با سابقه آسم مزمن  از  35بیمار آقای  38

  قیرص مونتیه   Inhaled corticosteroids + Long acting B agonistآسم   علیرغم درمان دار ئی با 

 :در آزمایشات بعمس آمده به شما مراجعه کرده است.لوکاست( 

WBC: 8500    (PMN: 55% , Lymph: 25% , EOS: 15% , MON: 3%  , BAS: 2%) 

IgE Total: 1200 IU/ML 

رییه بعمیس  HRCTحساسیت داشته اسیت   در ی انجام شده بیمار به آسپرژیلوس در تست پوستی آلرژ

 ؟های زیر را به بیمار اضافه خواهید کردکدامیک از درمان .آمده بر نشکتازی مرکزی مشهود است

 ( همراه قرص ستریزینsustain release) SRتئوفیلین   الف 

 اسپری کورتیکواستروئید بینی همراه قرص ستریزین  ب 

 همراه اسپری تیوترپیوم بروماید کپسول ایتراکونازول  ج 

 کورتیکواستروئید خوارکی همراه کپسول ایتراکونازول  د 

  منبع:
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  13صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

*  

ت   سابقه کار در ساله با تب سرفه خشک، خستگی    کاهش  زن از یکسال قبس مراجعه داشته اس 40 مرد 39

 nonدر بیوبسیی رییه .سازی دارد   در معاینه رییه کراکیس د طرفیه در پاییه رییه داردکارخانه سرامیک

caseation granuloma شود؟های زیر بیشتر مطرح میکدامیک از بیماری .گرددگزارش می 

 سندرم لوفلر  الف 

 Epoxy resin lung  ب 

 Hypersensivity pneumonitis  ج 

 بریلیوز  د 

  منبع:

 

*  

 آسبستوز کدام است؟ ترین بدخیمی در افراد در تماس باشایع 40

 پلورمزوتلیومای   الف 

 کانسر ریه  ب 

 مزوتلیومای پریتوئن  ج 

 کانسر حنجره  د 

  منبع:
 

 

 

*  

ه علیت تنگیی نکیس بی های مقا م به آتش کار می کنید،سال در کارخانه تولید پارچه 20ت کارگری که مد 41

ضخامت   کلسیکیکاسیون در طیول پلیور پاریتیال بخصیوص در  ،. در رادیوگرافی ریهمراجعه نموده است

یر متری نمای تحدید کننیده دارد. شود. در اسپ  کناره قلب دیده می قسمت تحتانی ریه   ناحیه دیافراگم

 تر است؟کدام تشخیص برای  ی محتمس

 Asbestosis الف 

 Silicosis ب 

 Coal workers pneumoconiosis ج 

   Byssinosis د 

  منبع:
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  14صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

*  

داشیته (  COPD exacerbationحمله   3که در سال گذشته سابقه  COPDساله با سابقه  65بیمار آقای  42

میده آدر اسیپیر متری بعمس   زانیه بیودهر شده است، دارای سرفه   خلیط که در بیمارستان بستری می

predicted  45% :FEV1   کیرده مییسال گذشته ر زانه یک بسته سیگار استکاده  50دارد. بیمار در طی

 ی در  O2 Saturationاشباع اکسیژن  درصد ناست. میزانموده که در یک سال گذشته آن را ترک  ،است

 های زیر در کاهش حمالت  ی موثرتر می باشد؟. کدامیک از درمانباشدمی % 91هوای اتاق 

 بار در هفته   mg 250  ،3آزیترومایسین   الف 

 Lit/min 2اکسیژن مداوم    ب 

 IP=18cm H2o   (Bi-level positive airway pressure) BIPAP  EP=12cm H2o  ج 
pressure 

 روزانه Roflumilast، mg 500  د 

  منبع:
 

*  

میاه گذشیته حملیه  6بیه شیما مراجعیه کیرده اسیت. در طیی  COPDسیاله بیا سیابقه  65آقای  بیمار 43

 exacerbation  نداشته است   در  ضعیت پایدار )stable بوده است. بیمیار از  ضیعیت سیالمتی خیود )

. در زمره به دلیس تنگی نکس محد د استهای  ی در هنگام انجام کارهای معمولی   ر فعالیتراضی نبود   

مصر   است. سابقه( as needed  بار در ر ز   نیز هنگام نیاز 2سالبوتامول  حال حاضر تحت درمان اسپری

طع کرده اسیت. در سال گذشته سیگار را ق 5داشته است. که البته درطی  pack-year 50سیگار به میزان  

صد است. در معاینه در  (Tamsulocin)  تامسولوسین تیازید ، هیدر کلر حال حاضر تحت درمان آسپرین

میراه بیا  بیوده ه (hyper inflated)بوده، ریه متسع  % 93( در هوای اتاق (O2 saturationع اکسیژن اشبا

 FEV1: 55%بعمیس آمیده  PFTشیود. در ها   در بازدم  یزینگ  سیمع مییکاهش صداهای در قله ریه

predicted  ،FVC: 80% predicted     % 50 FEV1FVC:   ایین  بعیدی در ادارهدارد. بهتیرین اقیدام

 ؟بیمار چیست

 هفته و در صورت بهبود دروضع عملکرد ریه شروع فلوتیکازون استنشاقی 4شروع کورتن خوارکی  به مدت   الف 

 بار در روز 50mg   ،2و سالمترول   250µgفلوتیکازون استنشاقی شروع درمان با  ب 

 روزانه 18µgشروع درمان با تیوتروپیوم استنشاقی   ج 

 ، اکسیژن روزانهه و در صورت هاپیوکسیک شدن واضحتجویز تمرینات ورزشی، اکسیژن شبان  د 

  منبع:
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  15صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

*  

بیماران مبتال آسم می   whole- body-plethysmographyهمه موارد زیر جزء ت ییرات مشاهده شده در 44

 :بجز ،باشد

      air way resistanceافزایش  الف 

  residual volumeافزایش   ب 

  total lung capacityافزایش   ج 

 Inspiratory capacityافزایش   د 

  منبع:

 

 

 

*  

ساله ای که با شکایت ازگرفتگی دائمی بینی به درمانگاه مراجعه کرده است، در معاینیه پولییپ د   10دختر  45

بیرای  ی  اقدامات تشخیصی زیرطرفه دارد. در سابقه  ی نکته قابس توجهی  جود ندارد. انجام کدامیک از 

 در ا لویت است؟

 تست عرق  الف 

 تست ژنتیک  ب 

 هااسکن سینوستیسی  ج 

 اندوسکوپی بینی  د 

  منبع:

 

*  

  گرفتگی صیدا   دیسیترس  هکته قبس در موقع عصر   شب دچار حمالت سرفه 2ساله ای از حد د  2پسر  46

 زیر بیشتر مطرح است؟های شود، کدامیک از تشخیصتنکسی می

 جسم خارجی  الف 

 کروپ اسپاسمودیک  ب 

 اپیگلوتیت  ج 

 وب تراشه  د 

  منبع:

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

  16صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

جسیم  شیده. استراید ر  هورسینسشدید دیس پنیا عالئم کر پ ای حین بازی دچار سرفه ساله 2کودک  47

 گیر کرده است؟    خارجی در کجای راه هوایی

 بیفورکاسیون الف 

   برونش ب 

 تراشه ج 

 تارهای صوتی د 

  منبع:

 

  

خوار یکساله با دیسترس تنکسی   استرید ر به ا رژانیس مراجعیه کیرده اسیت.  ی از زمیان ا اییس شیر 48

شود. برای تشخیص کدام ر ش های  یر سی تشدید میکه با عکونترخواری دچار استرید ر بوده است شی

 شود؟توصیه می

 گردن اسکنتیسی الف 

 الرنگوسکوپی مستقیم  ب 

 رادیوگرافی بلع باریم  ج 

 عکس جانبی گردن  د 

  منبع:

 

  

از همه در تشیخیص افتراقیی قیرار میی کمترکدامیک از موارد زیر  ،در شیرخواری که دچار  یزینگ است 49

 گیرد؟

 عفونت  الف 

 آلرژی و آسم  ب 

 های مادرزادیناهنجاری  ج 

 هاتومور  د 

  منبع:
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  17صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 ؟آیدنمیتشخیص بر نکیولیت حاد بشمار  های زیر  فاکتور خطر در شیرخوار بایک از گزینهکدام 50

 نارس بودن  الف 

 سابقه بیماری نورولوژیک  ب 

 عروقی -سابقه بیماری قلبی   ج 

 ماهگی 6سن زیر   د 

  منبع:
 

  

 ؟نقش دارند کمترهای زیر در ایجاد سندر م لوفلر کدامیک از پارازیت 51

 اسکاریس  الف 

 Hookworm  ب 

 شیستوزومیاز  ج 

 استرانژیلوئید  د 

  منبع:

 

  

در  .سال قبیس مراجعیه کیرده اسیت 3گی نکس از ساله سیگاری با شکایت سرفه خس خس   تن 30آقای  52

در دق  ای  بشیکهقکسه سینه  :معاینه . درشوددیده میسنین کودکی های مکرر تنکسی از سابقه ا  عکونت

کالبینیگ خکییف  خورد  لبه طحال بدست می .سمع ریه تقریبا طبیعی استافزایش رز نانس  جود دارد. 

 تر است؟کدام تشیص زیر محتمس. دارد

 آسم شدید  الف 

 ترشحی IgA بودکم  ب 

 IgA کمبود اختصاصی  ج 

 تریپسینکمبود آلفا یک آنتی  د 

  منبع:
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  18صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 :بجز ،تواند عامس آن باشدبیماری که دچار ادم ریه است همه موارد زیر می 53

 غرق شدگی الف 

 اپیگلوتیت ب 

 مسمومیت با سرب ج 

 پانکراتیت د 

  منبع:
 

  

 :بجز ،باشدقبس ساخته شده می  جز  مدیاتورهای از  mast cellترکیبات زیر در یک 54

 کموکین  الف 

 هیستامین  ب 

 پروتئوگلیکان  ج 

 Aکربوکسی پیتیداز   د 

  منبع:

 

  

 :بجز ،کاهش  تمام موارد موثر است بیمار مبتال به بر نشکتازی استکاده از استر ئید استنشاقی در در 55

 دیس پنه  الف 

 مصرف برونکودیالتاتور  ب 

 حجم خلط  ج 

 دفعات حمله    د 

  منبع:

 

  

ازی . در رادیوگرافی انجام شیده از رییه بیه بر نشیکتمزمن پر داکتیو مراجعه نموده استبیماری با سرفه  56

 :بجز ،شودبیمار تمام اقدامات زیر توصیه می. در بررسی این فوکال در ریه راست مشکوک است

 ریه  CT Scan الف 

 اسپیرومتری  ب 

 برونکوسکوپی  ج 

 تریپسینآنتی 1گیری اندازه  د 

  منبع:
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  19صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

 

  

 CXRدر  .پنی همراه با کاهش  زن   خلط خونی مراجعیه کیرده اسیتکودک سه ساله با سرفه، تب، تاکی 57

 راه حس درمانی مناسب کدام است؟ .شودمی دیده air fluid level حکره حا ی

 هفته آن تزریقی باشد 2هفته که  6کلیندامایسن  برای  الف 

 هفته آن تزریقی باشد 1هفته که  2تیکارسیلین برای   ب 

 هفته آن تزریقی باشد 1هفته که  4کلیندامایسن  برای   ج 

 هفته آن تزریقی باشد 2هفته که  3تیکارسیلین برای   د 

  منبع:

 

  

 ،مبتال به سیستیک فیبر زیس همراه می باشدآگهی بدتر در بیماران ون با همه موارد زیر با پیشکلونیزاسی 58

 :بجز

  Burkholdoria cepacia الف 

 Mucoid type pseudomonas aeroginosa  ب 

 Type A Hemophilus influenza  ج 

 Atypical mycobacteria  د 

  منبع:

 

  

 شود؟در نار گرفته می  FEV1ای از ، چه آستانهCFجهت انجام پیوند ریه در بیماران مبتال به  59

 درصد 60زیر  الف 

 درصد 50زیر  ب 

 درصد 40زیر  ج 

 درصد 30زیر  د 

  منبع:
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  20صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

   سییرفه مییزمن خلطییی مراجعییه کییردهپنییی   تییاکی  chronic otitis mediaدر بیمییاری کییه بییا 60

situs inversus totalis قابس انتاار است؟ کمتر های زیرکدامیک از یافته .مشخص شده است 

 هیدروسفالوس  الف 

 برونشکتازی  ب 

 شکاف کام  ج 

  ناهنجاری قلبی مادرزادی   د 

  منبع:

 

 

 

  

شدید پایدار به کلینیک ارجاع داده شده است. بیمار از د ره نوجوانی ساله که به دلیس آسم  32ار آقای بیم 61

 ی شیکس دار بیوده سال گذشته کنترل آسیم  10طی با تشخیص آسم تحت درمان دار ئی بوده است   در 

شیده اسیت   بیه دلییس کورتیکواسیتر ئید بار به دلیس حمله آسم بستری  3ه سال گذشت 3است در طی 

 fluticasone/ salmeterolزایش  زن پیدا کرد ه است. در حال حاضر تحت درمان کیلوگرم  اف 15خوارکی 

500/50 µg   2 40 استنشاقی ر زانه، قرص مونته لوکاست، ا مپراز ل  بار در ر ز، تیوتر پیومmg  ،ر زانیه

   . در معاینیه پولییپ بینیی نیدارد ر زانه است 10mgپردنیز لون  اسپری بینی کورتیکواستر ئید   قرص

انکیلتراسییون در شود. در گرافی ریه بعمس آمده پرهوائی همراه با طرفه در سمع ریه شنیده می 2زینگ  ی

بیمار دارای آتلکتازی همراه موکوس پالک در لوب تحتانی  ماه قبس 3 .د  ریه مشهود استنواحی فوقانی هر

 :بعمس آمده CBCریه چپ بوده است. در 

WBC: 10000 (PMN: 60%,   lymph: 30%,     Eos: 10%)  

 ؟تر می باشداسبکدامیک از اقدامات زیر در قدم بعدی جهت بیمار من

 NBTتست   الف 

 سرمی  total IgEگیری اندازه  ب 

 بازدمی NOتست   ج 

 تست عرق  د 

  منبع:
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  21صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 ؟نیستمعموال مکید   Clearance TherapyAirwayدر کدامیک از موارد زیر در کودکان انجام  62

  Acute Asthma الف 

 CF  ب 

 Cerebral Palsy  ج 

 Neuromuscular Disease  د 

  منبع:
 

  

   COPD( بیمییییاری  risk factorتمییییام مییییوارد زیییییر جییییزء فاکتورهییییای خطییییر   63

 chronic obstructive pulmonary disease  بجز ،( هستند: 

 ( airway hyper responsivenessهای هوائی )حساسیت راه  الف 

 تنفسی های مکررعفونت  ب 

 در معرض قرار گرفتن با دود سیگار  ج 

 های با تهویه نامناسبخانگی( در محیط سیلی )مانند تنورهای فاستفاده از سوخت  د 

  منبع:

 

*  

 با تشخیص پنومونی در بخش کودکان بستری گردیده است.پنه   حال عمومی بد ساله با تب، تاکی 3دختر  64

، در گرافیی مجیدد گیردد کیهدر ساعات ا لیه بستری دچار دیسیترس   درد شیدید قکسیه سیینه میی

بیوتیک تجربی علیه چه ارگانیسمی توصیه با توجه به سیر بیماری آنتی پنوموتوراکس در ریه مشهود است.

 گردد؟می

 استافیلوکوک  الف 

 کلبسیال  ب 

 سودومونا  ج 

 پروتئوس  د 

  منبع:
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  22صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

*  

 :بجز ،دیده می شود (HLH) تمام ت ییرات زیر در بیماری هموفاگولنکوهیستیوسیتوز 65

 لوکوپنی  الف 

 هیپوفیبرینوژنمی  ب 

 هیپوتری گلیسیریدمی  ج 

 های کبدیافزایش آنزیم  د 

  منبع:

 
*  

 :بجز ،شود  HIVتواند باعث انتقال  یر س تزریق همه موارد زیر می 66

  Hepatitis B immune globulin الف 

 Platelet  ب 

 Plasma  ج 

 Whole blood  د 

  منبع:

 
*  

 بجز: ،توانند محافات کننده باشندمی HIVهای زیر در برابر  یر س  B HLA همه 67

  57 الف 

 27  ب 

 51  ج 

 35  د 

  منبع:
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  23صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

*  

گییری  ه بر آزمایشات سیر لوژیک انیدازه. عالقرار گرفته است  HIVآقایی در تماس مشکوک با  یر س  68

 شود؟کدام لنکوسیت توصیه می

  CD3 الف 

 CD4  ب 

 CD8  ج 

 CD20  د 

  منبع:

 
*  

 : بجز ،کننده باشدتشخیص تمام نقایص ایمنی زیر کمک مراحس ا لیه تواند درمی  CBC(diff)آزمایش  69

 نقص چسبندگی لوکوسیتی  الف 

 سندروم ویسکوت آلردریچ  ب 

 نقص ایمنی شدید مرکب  ج 

 بیماری گرانولوماتوز مزمن    د 

  منبع:

 
*  

های مکرر ریوی   ا تیت از نار نقص ایمنی مورد بررسیی قیرار ای را به علت سابقه عکونتسالهکودک یک 70

 دارد؟ کمتری. کدامیک از آزمایشات همراه بیمار ارزش تشخیصی اندداده

 های سرمسطح ایمونوگلبولین  الف 

 میزان ایزوهماگلوتنین  ب 

 سطح آنتی بادی برعلیه کزاز  ج 

 سرم  IgAسطح   د 

  منبع:
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  24صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 :بجز ،ائوزینوفیلی درتمام نقایص ایمنی ا لیه زیر دیده می شود 71

 سندروم ویسکوت الدریچ  الف 

 Omenn  ب 

   Hyper IgE syndrome  ج 

 نقص ایمنی شدید مرکب  د 

  منبع:

 

  

یک شیرخوار مبتال به کمبود  ماهگی سبب عارضه در 2های ر تین کشوری،  بد  تولد تا کدامیک از  اکسن 72

 شود؟بادی میآنتی

 هپاتیت  الف 

 دیفتری  ب 

 کزاز  ج 

 فلج  د 

  منبع:

 

  

 های مکرر تنکسی   ا تیت، در بررسی های انجام شده:  عکونتماهه ای با سابقه  12شیرخوار پسر  73

  IgA=5 mg/dl      IgM=10 mg/dl    IgG=90 mg/dl  

 داشته   همچنین در فلوسیتومتری:

 CD3=65%     CD4=40%    CD8=25%     CD16= 8%    CD19=0.1%  

 ترین اقدام درمانی برای  ی چیست؟بوده است. مناسب

 IVIGتزریق ماهانه ی  الف 

  پیوند تیموس ب 

 پیوند سلول های بنیادی ج 

 ژن درمانی د 

  منبع:
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  25صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

در معاینه: کاندیدای دهیان،  بستری شده است. NICUر زه با تشنج   دیسترس تنکسی در  8نوزاد دختر  74

گرافیی سیینه: درگییری پراکنیده بیه نکیع  هیوای اطیاق دارد.درصد در  85سوفس قلبی   ساچوراسیون 

   لنکیوپنی دارد. Ca=6mg/dlدر آزمایشات  پنوموسیستس جیر سی   آتر فی تیموس گزارش شده است.

 تشخیص صحیح کدام است؟

  Omenn syndrome الف 

 Coronin-1a deficiency  ب 

 Digeorge syndrome  ج 

 LCK deficiency  د 

  منبع:

 

  

 بستری شده اسیت. PICUساله با شکایت کاندیدای مقا م دهانی   قارچ ناخن با حال عمومی بد در  4پسر  75

در بستری اخیر در کشت خون کاندیدا رشد کیرده   در  دارد. کاری تیر یید   پاراتیر یید رابیمار سابقه کم

کیدامیک از  درماتوفیت گزارش شده اسیت.، ر یت شده که در مایع آسپیره شده کبد بیمار نیز چند آبسه

 باشد؟تر میهای زیر در این بیمار محتمسموتاسیون

 STAT1 الف 

 IL17RA  ب 

 IL17F  ج 

 CARD9  د 

  منبع:

 

  

ساله ای با شکایت از عدم تعادل   عکونت مکرر گوش مراجعه کرده است. در بررسی های به عمیس  4دختر  76

شیود. یکی در چشم ها   پس بینی دیده میپایین دارد. در معاینه ی بالینی تالنژکتازی خک IgA   IgGآمده 

ترین تشخیص، کدامیک از عوارض زیر نسبت به سایر نقائص ایمنی در این بیمار شیانس با توجه به محتمس

 بر ز بیشتری دارد؟

 عفونت  الف 

 خودایمنی  ب 

 خونریزی  ج 

 بدخیمی  د 

  منبع:
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  26صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

های ساق پا مراجعیه کیرده ر ریوی   د  نوبت شکستگی استخوانهای مکرعکونتای با سابقه ساله 11پسر  77

شیود. در های قبس بیر ر ی پوسیت مشیاهده میخشن دارد   اسکار عکونتاست. در معاینه بالینی چهره 

 :های ا لیه آزمایشگاهیبررسی

 IgE=3000 IU/ml    mg/dl  IgG=1100  IgA=40 mg/dl   IgM= 120mg/dl  

 ترین تشخیص، موثرترین درمان برای  ی کدام است؟دارد. با توجه به محتمس

 پیوند سلول های بنیادی  الف 

 ماهانه IVIgدریافت   ب 

 ژن درمانی  ج 

 بیوتیک طوالنی مدتآنتی  د 

  منبع:

 

  

  جود دارد؟ کمترهای فاگوستیک از همه های زیر در بیماریکدامیک از عکونت 78

 سلولیت الف 

 کولیت  ب 

 استئومیلیت  ج 

 سپتمی سمی  د 

  منبع:

 

  

ای رنگ است،  ی دچار پان سیتوپنی   تب باال ا لیه   پوست ر شن   موهای نقره کودکی دچار نقص ایمنی 79

ترین بیه محتمیس بیا توجیه باشید.میی 1000  بزرگی کبد   طحال   غدد لنکا ی شده است، فریتین باالی 

 کدامیک از عوارض زیر در این بیمار اتکاق افتاده است؟ ،تشخیص

  Hemophagocytic Lymphohistiocytosis الف 

 Gram Negative Bacterimia  ب 

 Infiltration of Malignant Cells  ج 

 Graft Versus Host Disease  د 

  منبع:
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  27صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

های مکرر به دلیس پنومیونی   تیب شیده ه مونونوکلئوز عکونی، دچار بستریابتال بای به دنبال ساله 4پسر  80

 :است. در بررسی های انجام شده

IgG=120 mg/dl   IgM=10 mg/dl   IgA= undetectable 

WBC=3000/mm³ (N=50% ; L=40% ; M=10%) 

Hb=10 gr/dl 

Plt=180000 
 ترین تشخیص برای  ی کدام است؟داشته است. محتمس

 X-linked lymphoproliferative disease (XLP) الف 

 Common variable immunodeficiency (CVID)  ب 

 X-linked agammaglbulinemia (XLA)  ج 

 Hyper IgM  د 

  منبع:

 

  

 ترین علت نوتر پنی در کودکان کدام است؟شایع 81

 مصرف داروها  الف 

 های ویرالعفونت  ب 

 سوء تغذیه  ج 

 هاخود ایمنی  د 

  منبع:

 

  

 تر  جود دارد؟های زیر بطور شایع، عکونت با کدامیک از جرماست در بیماری که دچار کمبود کمپلمان 82

 لیستریا و استرپتوکوک  الف 

 استافیلوکوک و آسپرژیلوس  ب 

 پنوموکوک و مننگوکوک  ج 

 هاها و قارچویروس  د 

  منبع:
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  28صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 ؟نیستها صحیح های کمپلمانمیک از موارد زیر در مورد گیرندهکدا 83

  CR1 (CD23) الف 

 CR2(CD21)  ب 

 CR3(CD11B/CD18)  ج 

 CR4(CD11C/CD18)  د 

  منبع:

 

  

84 primary graft failure کنند؟تخوان را چگونه تعریف میبدنبال پیوند م ز اس 

 برساند 200از پیوند نتواند نوتروفیل خود را به روز بعد  21اگر بیمار تا  الف 

 برساند 80های خود را به روز بعد از پیوند نتواند لنفوسیت 14اگر بیمار تا  ب 

 برساند   80های خودرا به روز بعد از پیوند نتواند لنفوسیت 21اگر بیمار تا  ج 

 برساند 200خود را به های روز بعد از پیوند نتواند نوتروفیل 1اگر بیمار تا  د 

  منبع:

 

  

بیماری بدنبال پیوند م ز استخوان دچار نوتر پنی، عکونت تنکسی   سینوس   خون دماغ شیده اسیت. در  85

CT  اسکن انجام شدهhalo sign درمان انتخابی این بیمار چیست؟ .گزارش شده است 

  Voriconazole الف 

 Ganciclovir  ب 

 Cidofovir  ج 

 Ritoximab  د 

  منبع:
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  29صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

 کدامیک از موارد زیر است؟ Auto Logous transplantionمهمترین اندیکاسیون استکاده از  86

 نقص ایمنی توأم شدید  الف 

 عود لنفوما  ب 

 بیماری گرانولوماتوز مزمن  ج 

 آگاماگلبولینمی وابسته به جنس  د 

  منبع:

 

  

 نوع رماتیک فاکتور مثبت کدام است؟ سن شایع در رماتیسم کودکان 87

 سال 5تا  1  الف 

 سال 8تا  5  ب 

 سال 12تا  9  ج 

 سال 15تا  12  د 

  منبع:

 
*  

دییدن  .خواهرش بیمیاری پسوریاسییس دارد .زانو   انگشتان مراجعه کرده استساله با آرتریت  10دختر  88

 ؟کندرا هم قطعی می ریاسیس در این فردکدامیک از عالئم زیر تشخیص پسو

 Uveitis الف 

 ساکروایلیت  ب 

 داکتیلیت  ج 

  سروزیت   د 

  منبع:
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  30صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

*  

 دختری بدلیس درد   تورم مکاصس انگشتان دست راست از چند ماه پیش مراجعه کیرده اسیت. در معاینیه 89

onycholysis    nail pitting شود.  های پشت پا مشاهده می  درد در ناحیه تند نHLA B27  ANA  

 مثبت است. کدام تشخیص بیشتر محتمس است؟

  Inflammatory bowel Disease الف 

 Lupus  ب 

 Psoriasis  ج 

 Ankylosing Spondylitis  د 

  منبع:

 
*  

در بررسیی پیر تئین ا ری مشیاهده شیده  .  زخم دهان مراجعه کرده است  malar rash ساله با 10دختر  90

 کند؟های زیر تشخیص لوپوس را قطعی می دیدن کدامیک از یافته .است

 هیپوکامیلمنتمی الف 

 لوکوستیوز ب 

 همولیتیک آنمی ج 

 ترومبوسیتوز باالی یک میلیون   د 

  منبع:

 
*  

چه  .  هیدر پس است 3اکوی قلب نشان دهنده بلوک درجه  ،مثبت دارد Anti Ro-La جنین مادری که در 91

 درمانی موثرتر است؟

 میلی گرم برای یک هفته 4دگزامتازون  الف 

 میلی گرم روزانه 4دگزامتازون  ب 

 IVIG میلی گرم هفتگی به همراه 4دگزامتازون  ج 

  IVIGمیلی گرم روزانه به همراه 4دگزامتازون  د 

  منبع:
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  31صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

*  

 کند؟آرتریت یا درد شدید مکصس مییجاد ا کمترهای کمبود ایمنی زیر گزینهکدامیک از  92

 نوتوپنی شدید  الف 

 ایدز  ب 

 هیپوگاماگلوبولینمی  ج 

 A کمبود ایمنوگلوبولین  د 

  منبع:

 
*  

 pulmonary HTNدر بررسیی اکوکیاردیوگرافی  .ساله با عالئم فنومن رینود مراجعه کرده اسیت 12دختر  93

 ای در این بیمار احتماال باالست؟های ضد هستهبادیکدامیک از آنتی .مشاهده شده است

  Anti Ribo  nucleo pro الف 

 Anti smith  ب 

   Anti phospholipid ج 

 Anti DSDNA  د 

  منبع:

 
*  

هیای پوسیتی لنیفر ز طول کشیده مراجعه کرد. در بررسی راش 5حد د ای که ساله با تب د ره 1کودک  94

بیمیاری بیا  در سیابقه تشیدید .شیودارتریت   اسیپلنومگالی دییده میی   Aphthous ulcerآدنوپاتی   

 کدامیک از تشخیص های زیر مطرح است؟ . اکسیناسیون دارد

 Hyper IgD syndrome الف 

 TRAPS  ب 

 Cryo pyrin- associated periodic fever syndrome  ج 

 FMF  د 

  منبع:
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  32صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

، بزرگیی های مربیلیکرم بدن، راشهاها   چشممراجعه کرده است. در معاینه قرمزی لبر ز تب  5کودکی با  95

. در است گزارش شده 90شود. رسوب خونی مشاهده می یمترسانت 2غدد لنکا ی سمت راست گردن حد د 

 کنید؟آزمایشات علت خاصی مشاهده نشد. کدام درمان را توصیه می

  Aspirin 80 mg/kg الف 

 IVIG 2 gr/kg  ب 

 Aspirin 80 mg/kg , IVIG 2 gr/kg  ج 

 Aspirin 80 mg/kg , IVIG 2 gr/kg , ceftriaxone  د 

  منبع:

 

  

 :بجز ،کندهمه موارد کمک می juvenile dermatomyositisدر تشخیص بیماری  96

 Gottron popule الف 

 Malar rash  ب 

 CPK rising  ج 

 Abnormal EMG  د 

  منبع:

 

  

ر ز  3دل درد شدید بعد از غذا   پورپورای برجسته در اندام تحتانی  از ساله با عالیم تورم مکصس  5کودک  97

باشد. کدام درمان  مثبت می stool OB  , ESR=30 منکی     ANAدر آزمایشات  قبس مراجعه کرده است.

 ارجح است؟

 هفته و بعد کم شود 2کیلوگرم وزن برای گرم برای هر میلی 1پردنیزولون  الف 

 گرم برای هر کیلوگرم وزن برای یک سالمیلی 0.5پردنیزولون  ب 

 هفته 2برای  گرم برای هرکیلوگرم وزنمیلی 5ین سیکلوسپور ج 

 درمان خاصی الزم نیست د 

  منبع:
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  33صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

  

ساله عضو تیم بسکتبال دبیرستان با سابقه آلرژی به بادام زمینیی   آسیم متوسیط پاییدار  17جوان  بیمار 98

دچار سرفه، تنگیی نکیس   خیسمصر  یک شیرینی خانگی دقیقه بعد از  10کنترل شده در یک مهمانی 

تگیی گرف در ادامیه دچیاردیکن هیدرامین تزریق می شود  لی  mg 50خس می شود. بالفاصله جهت بیمار 

 mgشود. سپس جهیت بیمیار های مکرر میاستکراغ صدا، افزایش تنگی نکس، ترشح بینی همراه با خلط  

. عالئیم بیمیار   اسپری سالبوتامول تجویز می شودپا 4  نیز  (Auto injector)نکرین خود تزریق اپی 0.3

 خطییر مییر . همییه مییوارد زیییر جییزء فاکتورهییای شییوددقیقییه( برطییر  می 15صییله کوتییاهی  بکا

  risk factorبجز ،انددهش( در بیمار فوق محسوب می: 

 تاخیر درمان با اپی نفرین الف 

 آلرژی به بادام زمینی  ب 

 وجود سابقه آسم  ج 

 ورزشکار بودن بیمار  د 

  منبع:

 

  

 :بجز ،ی در از فاژیت ائوزینوفیلیک هستندیهای دار همه موارد زیر جزءدرمان 99

 (MDIاسپری فلوتیکازون)  الف 

 کیراخو ویال بودزوناید بصورت  ب 

 کپسول امپرازول  ج 

 قرص مونته لوکاست  د 

  منبع:

 

  

 :جزب ،در جامعه دارند COPDهمه اقدامات زیر نقش مهمی در کاهش شیوع  100

 پیشگیری از تولد نوزاد نارس و دیسپالزی برونکو پولموز  الف 

 کاهش تماس با آلودگی هوا بخصوص در دوره بارداری و ابتدای زندگی  ب 

 کاهش مصرف سیگار در نوجوانان  ج 

 ایاستفاده از رژیم غذایی مدیترانه  د 

  منبع:
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  34صفحه  

 مرکز سنجش آموزش پزشکی 97پذیرش دستیار فوق تخصص بهمن ماه آزمون 

 آلرژی و ایمونولوژی بالینی رشته:

 

 اخالق 

 ( کدام جمله صحیح است؟Passiveدرخصوص اتانازی غیرفعال   101

 طوالنی شدن حیات فرد شود.تواند باعث جلوگیری از اقدامی که می الف 

 مداخله مستقیم به منظور خاتمه حیات فرد. ب 

 اتانازی که فرد از آن مطلع نبوده و صراحتا و با هوشیاری آن را تایید نکرده است. ج 

 اتانازی که هوشیارانه و با صراحت به وسیله فرد تایید شده است. د 

  منبع:

 

 اخالق 

 ترین است؟برای امور درمانی در سنین کودکان دبستانی کدام گزینه صحیحگیری درخصوص تصمیم 102

 به وسیله والدین کودکان بر مبنای مصلحت کودک. الف 

 های پایدار.به وسیله خود کودک با توجه به توانایی درک و تحلیل مناسب اطالعات و کسب ارزش ب 

 کودک هم هماهنگ شود. گیری به وسیله والدین، و در صورت ضرورت باتصمیم ج 

 گیری توسط خود کودک با مشورت والدین.تصمیم د 

  منبع:
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