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 باشد؟) میgrittyریگ دار (هاي کدامیک از درماتوزهاي زیر داراي پوسته -1
 pityriasis versicolor الف)
 actinic keratosis ب)
 erythema annular centrifugum ج)
 pityriasis rosea د)

 دارد؟ کمتريتنوع در کدامیک از عوامل زیر در اختالف رنگ پوست افراد نقش  -2
 هامقدار مالنین در مالنوسیت الف)
 هامقدار مالنین در کراتینوسیت ب)
 هاتعداد مالنوسیت ج)
 نسبت یومالنین به فیومالنین د)

 ؟شودنمی ذکر شده در درم نرمال دیدههاي کدامیک از سلول -3
 فیبروبالست د) النگرهانس ج) ماکروفاژ ب) ماست سل الف)

 شود؟زیر اندازه گرفته میهاي ز گزینهکدامیک ا RT-PCRدر تکنیک  -4
 lipid د) protein ج) mRNA ب) cDNA الف)

 باشد؟می حذف سلولهاي الوده به کدام گزینه natural killer cellنقش اصلی  -5
 ویروس د) انگل ج) قارچ ب) باکتري الف)

اي مبتال به سندرم سزاري از دو ماه قبل دچار خارش ژنرالیزه شدید غیرقابل کنترل با درمانهاي معمول ساله 60مرد  -6
 کند؟به کنترل عالیم وي می کمتريضد خارش شده است. کدامیک از موارد زیر کمک 

 thalidomide د) naltrexone ج) gabapentin ب) mirtazapine الف)

با ریزش پچی سر و ابروها مراجعه کرده است. در معاینه ناحیه الوپسی موهایی با اندازه متفاوت دیده اي ساله 20زن  -7
 ؟نیستزیر در درمان این بیماري موثر هاي شد و بقیه نواحی پوست سر نرمال بودند. کدامیک از گزینه

 olanzapine الف)
 N acetyl cysteine ب)
 behavioral therapy ج)
 esertralin د)

ساله مبتال به پسوریازیس پالکی با شدت متوسط کاندید درمان با بیولوژیک شده اسـت. در سـابقه فـامیلی  20زن  -8
 تجویز شود؟ نبایددارد. کدامیک از داروهاي بیولوژیک زیر در وي  multiple sclerosisخواهر بیمار سابقه 

 Secukinumab د) Brodalumab ج) Ustekinumab ب) Adalimumab الف)

اریتماتو و پورپوریک با توزیع عمدتا در نواحی پریفرال بدن مراجعه نموده است. برخی هاي ساله اي با پاپول 30مرد  -9
از ضایعات کراسته شده است و اخیرا ضایعات وزیکول و پوسچولر هم اضافه شده اسـت. بیمـار از سـه روز قبـل از 

کم عمـدتا و ارترالژي شده است. در بیوپسی از یکی از پاپولها انفیلتراي مترا حالی، تب، لنفادنوپاتیمراجعه دچار بی
قرمز، پاراکراتوز فوکال و نکروز اپیـدرم گـزارش شـده اسـت. در ایـن هاي گلبول extravasationلنفوسیتی درم، 

 یابد؟می بیماري سطح کدام گزینه افزایش
 12IL د) g-IFN ج) a-TNF ب) 2IL الف)
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له مبتال به اریترودرمی در معاینه ادم پا، پري تیبیال و صورت دارد، تاکی کارد است و لنفادنوپاتی اگزیال و سا 50مرد  -10
 باشد؟می شود. کدامیک از موارد زیر با احتمال بیشتري عامل اریترودرمی ويمی گردن لمس

 psoriasis الف)
 atopic dermatitis ب)
 drug reaction ج)
 pemphigus foliaceous د)

ساله با ضایعات اروزیو مخاط بوکال دو طرفه همراه با درد و سوزش مراجعه نموده اسـت کـه در بیوپسـی از  45زن  -11
 زیـرهـاي ضایعه پاراکراتوز و آتروفی در سطح و انفیلتراي نواري لنفوسیتیک گزارش شده است. کدامیک از درمان

 موثر است؟ کمتر
 Alitretinoin د) Methotrexate ج) salazineSulfa ب) Griseofulvin الف)

هاي آرنج و زانو مراجعه نموده، وي سابقه ضایعات بیماري با ضایعات اگزمایی خارش دار مکرر و مزمن در نواحی چین -12
 ؟ندارددهد. کدام درمان موضعی زیر براي وي کاربردي می مشابه در خانواده را نیز

 Tacrolimus د) Crisaborole ج) sCorticosteroid ب) Doxepin الف)

سال قبل در ناحیه سر و گردن، آگـزیال و اینگوئینـال بـه  7ساله با سابقه ضایعات اگزمایی اگزوداتیو عود کننده از  16پسري  -13
ــراه  ــت dischargeهم ــرده اس ــه ک ــی مراجع ــزمن بین ــی و م ــرف آنتیآبک ــا مص ــا ب ــار تنه ــم بیم ــک . عالی  بیوتی
ـــا قطـــعمی رفـــع و  ESR افـــزایش و آنمـــی آزمایشـــگاهیهاي بررســـی در. کننـــددارو عـــود می گـــردد و ب

Hyperimmunoglobulinemia  ،بجزگزارش شده است. با توجه به تشخیص، احتمال ایجاد تمام عوارض زیر وجود دارد: 
 Strongyloidiasis الف)
 Corneal opacities ب)
 Spastic paraparesis ج)
 Hyperhomocysteinemia د)

و صورت مراجعه کرده است، در معاینه ضایعات  هاساله با شکایت از ضایعات جلدي از یک هفته قبل روي دست 40مردي  -14
Targetoidباشد؟می در نواحی درگیر وجود دارد. تماس با کدامیک از موارد زیر احتماال مسئول ایجاد ضایعات بیمار 

 Phenylenediamine-p الف)
 Potassium dicromate ب)
 Methacrylic acid ester ج)
 Mercaptobenzothiazole د)

در صورت مواجهه با کدامیک از اسیدهاي زیر، احتمال کاهش سطح سرمی منیزیوم و افزایش مقاومت عروق ریـوي  -15
 بیشتر است؟

 سولفوریک د) هیدروفلوریک ج) کرومیک ب) هیدروکلریک الف)

 :بجزدخیل هستند،  Vibration white fingerتمام موارد زیر در پاتوژنز  -16
 افزایش فعالیت سمپاتیک الف)
 α-adrenoceptorsتغییر در  ب)
 انسداد شریان اولنار ج)
 NOاختالل در آزادسازي  د)
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 چیست؟Toxin Mediated contact urticariaعلت ترین شایع -17
 Spurge Nettles الف)
 Stinging Nettles ب)
 Wood Nettles ج)
 Large leafed Shrubs )د

باشد، لیکن بعـد می منفی ice cube testبیماري بعد از شیرجه زدن به استخرآب سرد دچار کهیر سرما شده است.  -18
 ز باالدرجه مجددا ضایعات کهیري عود کرده است در این بیمار احتمال آنا فیالکسی نی 4از نشستن در اتاق با دماي 

 باشد؟می ترکهیر سرمایی محتملباشد. کدامیک از انواع می
 Familial د) Reflex ج) Secondary ب) Primary الف)

 zebra-likeبیماري با کانسر ریه مراجعه کرده است در معاینه ضایعات آنولر و پلی سیکلیک متعدد در بدن با نمـاي  -19
ق ام کدام تست زیر براي بیمـار فـو). انج���/��1شود که به گفته بیمار بسیار سریع پیشرفت کرده است (می دیده
 باشد؟می الزم

 HIV Ab د) Blood culture ج) PPD ب) HBsAg الف)

هـاي روز قبل به اورژانس مراجعه کـرده اسـت. در معاینـه، پچ 3ساله با ضایعات پوستی مخاطی دردناك از  34زن  -20
بوکـال و ژنیتـال مشـاهده شـد. در بررسـی  و اروزیـون در مخـاط هااریتماتو و اروزیو در تنه و پروگزیمال انـدام

هاي آپوپتوتیک بدون انفیلتراسـیون قابـل توجـه مشـاهده شـد. میـزان کـدامیک از شناسی، کراتینوسیتبافت
 دارد؟ کمتريپارامترهاي آزمایشگاهی زیر در تعیین پیش آگهی بیمار اهمیت 

 بیکربنات د) کبديهاي آنزیم ج) کراتینین ب) قند الف)

روز قبل مراجعه کرده است. در معاینه اریتم قرینه در ناحیه  2ساله با ضایعات پوستی در ناحیه آنوژنیتال از  30مرد  -21
شود. تب و عالیم سیستمیک وجود ندارد. مصـرف سیسـتمیک کـدام می مذکور و فضاي پوپلیته هر دو طرف دیده

 باشد؟می دارو به احتمال بیشتري مسبب ایجاد ضایعات
 اریترومایسین د) جنتامایسین ج) آموکسی سیلین ب) فلوکساسینسیپرو الف)

همـراه بـا  Cord-likeساله با درد و اریتم در دیواره قدامی قفسه سینه مراجعه کرده است. در لمس ضـایعه  35زن  -22
و  گـرم کند که طی سال گذشته دو اپیزود مشابه را تجربه کرده است که با کمپرسمی تندرنس یافته شد. بیمار ذکر

 باشد؟می مسکن بهبود یافته است. کدامیک از موارد زیر به احتمال بیشتري زمینه ساز ضایعات بیمار
 بدخیمی د) مصرف سیگار ج) چاقی ب) تروما الف)

بیمار بستري بخش پوست که به علت طوالنی شدن زمان بستري تحت درمان هپارین قرار گرفتـه اسـت بـه طـور  -23
پورپوریک و نکروتیک در محل تزریق و همچنین سایر نقاط بـدن شـده اسـت در فـاز حـاد  ناگهانی دچار ضایعات

 باشد؟می بیماري تجویز کدام داروي زیر کنتراندیکه
 Danaparoid الف)
 Argatroban ب)
 FondaParinux ج)
 Warfarin د)
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اعد مراجعـه کـرده اسـت ایـن و سـ هادسـت extensorمرد میانسالی با ضایعات پاپولر و پالك فرم برروي سطوح  -24
اســکولیت و ویوالســه شـدند در بیوپسـی انجــام شـده و red-brownضـایعات ابتـدا اریتمــاتو و بعـد از مـدتی 

 زیـر مفاصل درد از بیمار لیکن ندارند خاصی عالمت پوستی ضایعات. گرددلوکوسیتوکالستیک فیبروزه مشاهده می
 بود؟ خواهد الزم مشاوره کدام بیمار این جهت. هست شاکی ضایعات
 قلب د) اعصاب ج) خون ب) چشم الف)

مرد میانسالی با یک پالك قرمز قهوه اي بدون عالمت با منافذ واضح فولیکـولی و بـدون تغییـر اپـی درمـال روي  -25
پیشانی مراجعه کرده است. در بیوپسی به عمل آمده، ارتشاح متراکم درمـال نوتروفیـل، لنفوسـیت و پالسموسـل 

شود. التهاب قسمت فوقانی درم پاپیلر را درگیر نکـرده اسـت. کـدام تشـخیص می ینوفیل فراوان دیدههمراه ائوز
 است؟تر محتمل
 Erythema elevatum diutinum الف)
 Tumid lupus erythematosus ب)
 Angiolymphoid hyperplasia with eosinophilia ج)
 Granuloma faciale د)

مراجعـه کـرده  هاچرکی و هموراژیک منتشر روي صورت و اندام فوقانی به خصوص پشت دستهاي بیماري با تاول -26
منفـی بـوده اسـت. در  هاشـوند. بررسـی از نظـر میکروارگانیسـممی سـریعا نکروتیـک و زخمـی هااست. تاول

ز داروهاي شناسی، تاول هموراژیک ساب اپی درمال و ارتشاح نوتروفیلی درمال مشهود است. نقش کدامیک اآسیب
 است؟تر زیر محتمل

 Pembrolizumab الف)
 All-trans retinoic acid ب)
 CSF-G ج)
 Ipilimumab د)

خانمی در اواخر بارداري به صورت ناگهانی دچار ضایعات خارش دار شکم به خصوص دور ناف شده است. ضایعات به  -27
دیـده شـد.  BMZدر  C3، رسـوب DIF. در اندهکهیري شروع شده و سپس تاولی شدهاي و پالك هاصورت پاپول

 است؟ کمترزیر هاي احتمال کدامیک از گزینه
 تشدید با مصرف قرص جلوگیري از بارداري الف)
 بهبود بالفاصله بعد از زایمان ب)
 بعديهاي عود شدیدتر و زودتر در بارداري ج)
 نارس و کم وزن بودن نوزاد د)

، همچنین ضایعات پوستی شبیه لیکن پالن و هاي هموراژیک لبدردناك دهانی و دلمههاي بیماري مبتال به اروزیون -28
 دیده DEJبین سلولی و  IgG، رسوب DIFي پیش مراجعه کرده است. در اریتم مولتی فرم بعضا تاولی از چند هفته

 است؟تر صاصیزیر براي تشخیص بیماري وي اختهاي شود. یافتن آنتی بادي بر علیه کدامیک از مولکولمی
 Desmoglein 1 الف)
 BPAG I ب)
 Desmoglein 3 ج)
 Envoplakin د)
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، رسوب DIFشده است. در  هاسفت پراکنده روي تنه و اندامهاي متعدد، دچار تاولهاي بیمار مسنی با کوموربیدیته -29
IgG  3وC  درBMZ باشد؟می کمترزیر در بروز ضایعات فوق هاي مشهود است. نقش کدامیک از دارو 

  Metformin الف)
 Furosemide ب)
 Vildagliptin ج)
 Pembrolizumab د)

بیمار مبتال به درماتیت هرپتی فرم و عالیم گوارشی از چند هفته پیش تحت درمان با داپسون صد میلی گـرم قـرار  -30
 است؟تر دارد. کدامیک از عوارض نورولوژیک زیر در بیمار محتمل

 خوابیبی د) وزوز گوش ج) سردرد ب) نوروپاتی محیطی الف)

ي پیـدایش تـاول نیـز خارش دار به صورت خطی روي ساق پا نزد شما آمده است. سابقههاي نوجوانی با پاپولوندول -31
 کند. جهش کدام ژن محتمل است؟می ي خانوادگی بیماري مشابه را ذکردارد. وي سابقه

 BPAG II د) Laminin 332 ج) Collagen VII ب)  5Keratin الف)

هـاي سـفت در محلهایی حرکت بوده است، تاولبی هامدت CVAي بیمار هوشیار دیابتیک که به دلیل در مشاوره -32
شـود. کـدام می فشار ظاهر شده است. در بیوپسی انجام شده، تاول ساب اپی درمـال و نکـروز غـدد عـرق دیـده

 است؟تر تشخیص محتمل
 Coma blister الف)
 Friction blister ب)
 Edema blister ج)
 Diabetic bullae د)

ي نوزادي، ضایعات اریتماتو همراه وزیکول به صورت خطی و همچنین خطوط زرد قهوه اي همـراه پوسـته در معاینه -33
ي هاشناسی، اسـپونژیوز ائوزینوفیلیـک و کراتینوسـیتشود. در آسیبمی دیده هاریزي روي تنه و در امتداد اندام

 محتمل است؟ کمترزیر هاي دیسکراتوتیک مشهود است. درگیري کدامیک از ارگان
 دندان الف)
 چشم ب)
 سیستم اعصاب مرکزي ج)
 کبد د)

 ها و سطح کف دستی انگشتان شود؟تواند منجر به ایجاد اریتم و تاول در کف دستکدامیک از داروهاي زیر می -34
 سیکلوفسفاسید د) سیپروفلوکساسین ج) گریزوفولوین ب) اریترومایسین الف)

زبان، تحت جراحی و سپس رادیوتراپی قرار گرفته اسـت و بـه دنبـال  SCCبیمار آقاي میانسالی است که به علت  -35
 در ناحیـه comedo-likeشود و پس از برطرف شدن اریتم دچار ضایعات می رادیوتراپی دچار عالیم اریتم در ناحیه

 ص کدامیک از موارد زیر در بروز این حالت دخیل است؟شود. با توجه به تشخیمی
 در پوست P.acneaافزایش میزان  الف)
 تحریک ترشح و فعالیت غدد سباسه ب)
 فیبروز پوستی ج)
 متاپالزي اپیتلیالی د)
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بـا ساله با پوست روشن و تمایل به گرگرفتگی همراه با اریتم مداوم قسمت مدیال و لترال گونـه همـراه  34خانمی  -36
 ست؟ادام داروي موضعی در درمان این ضایعات موثرتر کسال قبل مراجعه نموده است.  2تالنژکتازیا بسیار خفیف از 

  هیدروکورتیزون الف)
  ترتینوئین ب)
  نیدیمونیبر ج)
 فلوسینولون د)

مراجعه نموده است. این سال پیش  8-7طرفه از  2استریل در ناحیه کشاله ران هاي ها و آبسهساله با ندول 55مرد  -37
ت در ناحیه سـم« اخیراً یپرتروفیک شده است.ها ضایعات دردناك بوده و در بعضی مناطق منجر به ایجاد اسکارهاي

ترین سفتی روي ضایعات قبلی ایجاد شده است. با توجه به شرح حال بیمار محتمل» چپ کشاله ران یک توده نسبتاً
 دام است؟تشخیص براي ضایعه اخیر ایجاد شده ک

 SCC الف)
 BCC ب)
 Atypical Fibroxanthoma ج)
 Sarcoma د)

طرفه مجزا در زیر بغل و کاهش موهاي آن منطقه مراجعه نمـوده اسـت.  2رنگ پوست هاي ساله با پاپول 30خانمی  -38
چشـمگیري دارد که در طول بارداري این ضایعات کـاهش می باشد. بیمار اظهارمی ضایعات بیمار شدیدا خارش دار
 :بجززیر مفید است، هاي تشخیص تمام درمانترین داشته است. با توجه به محتمل

 Oral Contraceptive الف)
 Oral Isotretinoin ب)
 Phototherapy ج)
 Oral Steroid د)

 مثبت شود؟ Tumor Necrosis Factor Inhibitorsکدام اتوآنتی بادي ممکن است که در استفاده از  -39
  Antihistone الف)
  dsDNA ب)
  SSB/La ج)
 SSA/Ro د)

و بـدون خـارش روي  scalingهاي اریتماتو، دیس پیگمانتاسیون و آتروفیـک همـراه بـا Patchساله با  35خانمی  -40
و ارتشـاح  focal interface dermatitisصورت مراجعه نموده اسـت در بررسـی پاتولوژیـک از ضـایعات پوسـتی 

متراکم اطراف عروق در سر تا سر درم وجود دارد در کدامیک از مـوارد زیـر امکـان درگیـري لنفوئیدي هاي سلول
 سیستمیک بیشتر است؟هاي ارگان

 مثبت ANA الف)
 باال ESR ب)
 ضایعات مشابه پایین گردن ج)
 اسکار و دپیگمانتاسیون ضایعات د)
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باشد. در معاینه اریتم پـري اربیتـال و می ريساله با ضایعات جلدي و ضعف عضالنی در بخش اطفال بست 10دختري  -41
شـود. در می هاي صورتی ارغوانی در اکستانسورها و نواحی پویکیلودرماتوز در قدام قفسـه سـینه مشـاهدهپاپول

نفوسیتی بیوپسی ضایعات قفسه سینه تغییرات واکوئولر الیه بازال و عروق خونی دیالته در درم همراه با انفیلتراي ل
افـزایش  MRIهـاي عضـالنی مشـهود اسـت. در شده است. در بررسی آزمایشگاهی افـزایش آنزیم اندك گزارش

سیگنال در عضالت سه سر بازوها گزارش شده است. در معاینه عمومی، بجز ضعف عضالنی در عضالت اکستانسـور 
 ؟نداردضرورتی بدن نرمال بودند. انجام کدام بررسی تکمیلی زیر در این کودك هاي پروگزیمال، سایر قسمت

 Fasting level of Glucose الف)
 Stool occult blood testing ب)
 Serial examination of LDH ج)
 Fasting level of Lipids د)

 :بجز در مورد تالنژکتازیا در بیماران اسکلروز سیستمیک صحیح است، هاهمه گزینه -42
 است.تر در فرم لوکالیزه شایع الف)
 در چین پروگزیمال ناخن کاراکتریستیک است. drop outالگوي  ب)
 است.تر و کف دست شایع هادر صورت، لب ج)
 نشانگر پروگنوز بد بیماري است. د)

باشـد مراجعـه می که همراه خارش شدید vulvaدر ناحیه  ivory-coloredسیمتریک هاي ساله با پالك 45خانمی  -43
ت پوسـتی، نـازکی اپیـدرم، همـوژنیزه شـدن درم فوقـانی و همچنـین نموده است در بررسی پاتولوژیک از ضایعا

 است؟تر گردد کدام درمان موضعی مناسبمی هیالینیزه شدن و اسکلروز درم پاپیلري مشاهده
 کورتیکواستروئید بسیار قوي الف)
 پروژسترون ب)
 تستوسترون ج)
 رتینوئیدها د)

 باشد؟می روماتوئیدي در بیماران آرتریت روماتوئید صحیحهاي زیر در مورد ویژگی ندولهاي کدامیک از گزینه -44
 با تیتر پایین تا متوسط فاکتور روماتوئید همراهی دارد الف)
 شودمی به طور شایع در سطوح اکستانسور اطراف مفاصل دیده ب)
 اغلب دردناك و تندر است ج)
 شودمی متعاقب درمان با هیدروکسی کلروکین ایجاد د)

صورتی تا قرمز در قسمت میانی سینه و پشت با گسترش به ناحیه شـکم هاي و پاپول هاساله با با ماکول 38 خانمی -45
دهد مراجعه نموده است این ضـایعات پوسـتی مختصـري خـارش دارد. در می که تشکیل الگوي رتیکوالر و آنوالر

ی رسوب بینـابینی مقـدار کمـی موسـین بررسی پاتولوژیک از ضایعات پوستی، اپیدرم نرمال است و در درم فوقان
 است؟تر گردد کدام درمان مناسبمی مشاهده Tهمراه با اینفیلتراسیون پري واسکوالر و پري فولیکوالر سلول 

 ایزوتره تینویین خوراکی الف)
 داپسون ب)
 کلسی پوتریول موضعی ج)
 هیدروکسی کلروکین د)
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مانند خستگی، کاهش وزن، پارستزي، تنگی نفس و حمالت سـنکوپ بـه بیمار میانسالی که با عالئم غیر اختصاصی  -46
ترانسلوسنت در ناحیـه  waxyهاي پالك متخصص داخلی مراجعه کرده، براي بررسی ضایعات پوستی شامل پاپول و

صورت خصوصا پري اربیتال، پورپوراي پري اربیتال در هنگام سرفه و زبان که به صورت یکنواخـت بـزرگ و سـفت 
 است؟تر جاع داده شده است. بیوپسی کدام ناحیه مناسبشده ار
 بیوپسی راندوم مخاط رکتال الف)
 اسپیراسیون چربی شکم ب)
 بیوپسی راندوم لثه ج)
 اسپیراسیون مغز استخوان د)

و بینی از حدود سه سال قبـل  هادر نواحی پیشانی، گونه Dome_shapedترانسلوسنت هاي مرد میانسالی با پاپول -47
شـود. کـدام می مراجعه نموده است. در پاتولوژي رسوب مواد هموژنوس ائوزینو فیلیک در ناحیه درم فوقانی دیـده

 است؟تر تشخیص محتمل
  Colloid millium الف)
  Lipoid proteinosis ب)
  Mucinosis ج)
 Systemic amyloidosis د)

و  هادر پشت دست waxyکودك سه ساله اي با عالئم اریتم، ادم، کراست، پورپورا، ضخیم شدن پوست و اسکارهاي  -48
 . کدام تشخیص مطرح است؟اندهصورت مراجعه نمود

 Erythropoietic protoporphyria الف)
 Congenital erythropoietic porphyria ب)
 Hepatoerythropoietic porphyria ج)
 X_linked dominant protoporphyria د)

 است؟تر متولد شده است. کدام تشخیص محتمل calcinosis cutisهاي آنوالر نوزادي با پالك -49
 Pseudoxanthoma elasticum الف)
 Ehlers_Danlos syndrome ب)
 Intrauterine herpes simplex infection ج)
 Milk_Alkali syndrome د)

 :بجزباشد، می مطرح کننده اختالالت تغذیه اي هازیر در ناخنتمام تظاهرات  -50
 Koilonychia الف)
 Leukonychia ب)
 Slow growing nail ج)
 Pustular paronychia د)

 کدام است؟ Graft versus host diseaseارگان درگیر در ترین شایع -51
 کلیه د) معده ج) ریه ب) پوست الف)

 شود؟می Photosensitivityزیر باعث هاي ز ویتامینافزایش مصرف کدامیک ا -52
 6B د) A ج) E ب) 3B الف)
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 گویند؟را چه می هادرجات متفاوت تظاهرات فنوتیپیک یک ژنوتیپ خاص هم درون و هم در بین خانواده -53
 Variable expression الف)
 Incomplete penetrance ب)
 Age dependent penetrance ج)
 Genomic mosaicism د)

 در پاتوژنز کدامیک از اختالالت زیر نقش دارد؟ 5نقص در عملکرد ترانس گلوتامیناز  -54
 Harlequin ichthyosis الف)
 Acral peeling skin syndrome ب)
 Netherton syndrome ج)
 Lamellar ichthyosis د)

مده، پس آنوزادي که در هنگام تولد با یک پوست براق که به صورت ممبرانی تمام سطح بدن را پوشانده بود به دنیا  -55
 پیون وعالوه بر اکترو بزرگ روي اندام تحتانی ایجاد شده که پترن موزاییک دارند. plate likeهاي ماه پوسته از یک

شود. کدام تشـخیص می کم در ناحیه زیر بغل و گردن مشاهدهمترا ياهاي قهوهscale درگیري پوست صورت و تنه،
 مطرح است؟

 Ichthyosis vulgaris الف)
 Lamellar ichthyosis ب)
 Epidermolytic ichthyosis ج)
 Steroid sulfatase deficiency د)

بـا شـروع از  هادستساله و مورد شناخته شده بیماري کلیوي مزمن با خارهاي کراتوتیک متعدد در کف  55آقایی  -56
یکسال پیش مراجعه نموده است. در بیوپسی انجـام شـده از ضـایعات کـف دسـت، فرورفتگـی اپیـدرمی بـدون 

 تشـخیص ترینواکوئولیزاسیون و دیس کراتوز همراه با یک ستون پاراکراتوز روي آن گزارش شده اسـت. محتمـل
 باشد؟می کدام

 Punctate porokeratosis الف)
  keratodermaSpiny ب)
 Porokeratotic adnexal ostial nevus ج)
 Arsenic keratosis د)

ساله مورد شناخته شده اختالل دو قطبی تحت درمان توسط همکار نرولوژیست، جهت بررسی ضـایعات  26خانمی  -57
ه، در قفسه سـین هاي کراتوتیک خارش دار همراه با بوي ناخوشایندپوستی ارجاع شده است. در معاینه بیمار پاپول

 هاي هیپومالنوتیک کوچک در البالي این ضایعات و خطوط طـولیاسکالپ و لترال گردن همراه با ماکولهاي مارژین
 سـوپرابازال شـکاف گردن هايپاپول شناسیآسیب بررسی. است مشهود دست هايسفید و قرمز در سه تا از ناخن

 و رفتـهگ قرار اعصاب داروهاي با درمان تحت پیش ماه دو از بیمار. ددهبا آکانتولیز و دیسکراتوز را نشان می همراه
 باشد؟می تشدید احتمالی عامل زیر داروهاي از کدامیک است، شده جلدي ضایعات شدن ور شعله دچار

 االنزاپین د) کربنات لیتیوم ج) ریسپریدون ب) الموتریژین الف)
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پوسـتی اسـتریل و نکروتیـک، هـاي اسکالپ، اولسرهاي دهان، گرانولومساله اي فولیکولیت  3در معاینه پسر بچه  -58
پنومـونی بـا  هاآبسه و فیستول گردنی دیده شد. لنفادنوپاتی و هپاتو اسپلنومگالی در لمس یافت شـد. در بررسـی

 دوره در را بینـی و هـاعامل آسپرژیلوس تشخیص داده شده است. مادر بیمار سابقه ضایعات عفـونی اطـراف گوش
 است؟تر محتمل بیمار براي تشخیصی چه. کندمی ذکر وي نوزادي
 Leukocyte adhesion deficiency الف)
 Chronic granulomatous disease ب)
 Bruton–Gitlin syndrome ج)
 Omenn syndrome د)

ساله و مورد شناخته شده توبروس اسکلروزیس جهت درمان ضایعات آنژیوفیبروم صورت بـه درمانگـاه  35خانمی  -59
 ؟نداردمراجعه نموده است، انجام کدامیک از اقدامات تشخیصی زیر براي مونیتورینگ وي ضرورت 

 ماموگرافی د) شکم MRI ج) ECG ب) اندازه گیري فشار خون الف)

)، پورت واین اسـتین در صـورت، نـووس Thin and softبا نووسهاي اپیدرمال متعدد نازك و نرم (ساله  10کودکی  -60
بافت همبند کریبریفورم در کف پا، هیپوپالزي درمال پچی همـراه بـا وریـدهاي زیـر جلـدي برجسـته و لیپـوم و 

ش افزایش سایز طحـال گـزارلیپوآتروفی، ژیگانتسیم اندام فوقانی و اسکولیوز مراجعه نموده است. در سونوگرافی 
 کند؟می شده است. کدامیک از خطرات زیر این کودك را تهدید

 آمبولی ریوي الف)
 سکته مغزي هموراژیک ب)
 هیپرتانسیون ریوي ج)
 لنفوم سیستمیک د)

باشـد بـا شـما می ساله که به علت آرتریت در بخش روماتولوژي بسـتري 41براي بررسی تغییر رنگ پوست آقایی  -61
 اوره شده است. در معاینه بیمار تغییر رنگ آبی ناحیه زیر بغل، صورت، غضروف گوش و اسکلراي چشم مشاهدهمش
بـراي  شود. کدام بررسی زیـر رامی شود. بیمار سابقه سنگ کلیه دارد و ادرار بیمار پس از ماندن در محیط تیرهمی

 است؟تر وي مناسب
 عملکرد تیروئید د) قند خون ناشتا ج) کولونوسکوپی ب) اکوکاردیوگرافی الف)

باشد، می تحت مراقبت CNSدر خصوص نوزادي که به دلیل اختالالت قلب و  NICUدر مشاوره انجام شده از بخش  -62
و  nail dystrophy, syndactyly, cutis marmorata telangiectatica congenitaضــایعات پوســتی شــامل 

aplasia cutis  تشخیص کـدام ترین شود. محتملمی و نامنظم در میدالین اسکالپ مشاهدهبه صورت ضایعه بزرگ
 سندرم است؟

 Bart د) Patau ج) Oliver-Adams ب) Delleman الف)

 باشد؟می کدامیک از موارد زیر UVAبه دنبال مواجهه با  immediate pigmentary darkeningمکانیسم  -63
 اهبه کراتینوسیت هاانتقال مالنوزوم الف)
 اکسیداسیون مالنین از قبل موجود ب)
 افزایس فعالیت تیروزیناز ج)
 هاافزایش سایز مالنوسیت د)
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ساله با پوست تیره به دلیل ضایعات پیشرونده پوستی به درمانگاه مراجعه کرده است. در معاینه مـاکول و  25خانم  -64
قسمت مرکـزي بـه هـم پیوسـته  شود که درمی هایپوپیگمانته با حاشیه نامشخص در تنه مشاهده نوموالرهاي پچ

 ذکـر . بیمار شکایتی از خارش و التهاب ندارد. سابقه چند نوبت درمـان نـاموفق پیتریـازیس ورسـیکالر رااندهشد
زیـر بـراي ایشـان هـاي کند. در هیستولوژي تنها نکته قابل توجه کاهش پیگمان در اپیدرم است. همـه درمانمی

 :بجز مناسب است،
 topical clindamycin الف)
 benzoyl peroxide ب)
 narrow-band UVB ج)
 oral fluconazole د)

ساله اي داراي هیپر پیگمانتاسیون رتیکوالر در ناحیه گـردن و قسـمت فوقـانی تنـه و بازوهـا همـراه بـا  14پسر  -65
باشـد. تغییـرات نـاخنی بـه صـورت می هیپوپیگمانته و در بعضی نواحی تالنژکتازي و آتروفی اپیـدرمهاي ماکول

splitting  وridging  طولی وPterygium  از دوران کودکی داشـته اسـت. در مخـاط دهـان لکـوپالکی همـراه بـا
 است؟ کدام تشخیصترین محتمل. شودمی دیده هاپوسیدگی شدید دندان

 Dyskeratosis Congenita الف)
 Naegli- Franceschetti- Jadassohn Syndrome ب)
 Dermatopathia Pigmentosa Reticularis ج)
 Kindler Syndrome د)

 :بجز توانند مؤثر باشند،می مصرف تمامی داروهاي زیر در کاهش رشد ناخن -66
 Methotrexate د) Azathioprine ج) Itraconazole ب) Dopa-L الف)

شـده اسـت.  psoriasiformباشد دچار آلوپسی اسکالپ از نوع می ulcerative colitisمرد جوانی که تحت درمان  -67
توانـد می دهد. مصرف کدامیک از داروهاي تجویز شده زیر براي بیمـارنمی وي سابقه ابتال به بیماري پسوریازیس را

 در به وجود آمدن این عارضه نقش داشته باشد؟
 prineAzathio د) Adalimumab ج) Loperamide ب) Sulfasalazine الف)

ساله اي به علت درد سوزشی زبان، آکانتوزیس نیگریکانس و کراتودرماي کف دست و پا و موهاي بلوند نـرم  60مرد  -68
ز که در مدت کوتاهی تمام بدن را پوشانده مراجعـه کـرده اسـت. بررسـی از نظـر کـدامیک ا مترسانتی 10به طول 
 باشد؟می زیر در اولویتهاي بدخیمی

 استخوان د) کلیه ج) تیرویید ب) ریه الف)

هـاي و تغییرات ناخن به درمانگاه آورده شده است. در معاینـه نـاخن، ناخن nephropathyساله اي با  8پسر بچه  -69
 شود. بیمار از درد زانو هم شکایت دارد و درمی هم دیده triangular lunulaباشد و می hypoplasticشست دست 

 صیهمشابه اي در پدر او وجود دارد. جهت تأیید بیماري این کودك، کدام مورد زیر تو تاریخچه پزشکی وي، ضایعات
 شود؟می

 ray-Pelvic x الف)
 Kidney sonography ب)
 Rheumatology blood tests ج)
 MRI of nail د)
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ینه ضایعات سـفید خانم جوانی با ضایعات دهانی که مختصري دردناك است به درمانگاه مراجعه نموده است. در معا -70
بـدخیم هاي زبان مشاهده شد. در نمونه برداري از ضایعه، بیماري lateralباشد در حاشیه می shaggyکراتوتیک که 

عامل ایجاد کننـده ایـن ترین گزارش شده است. محتمل lichenoid mucositis یک و باشدو لیکن پالن مطرح نمی
 ضایعات کدام مورد زیر است؟

 Sodium lauryl sulfate in toothpaste الف)
 Silver nitrate stick ب)
 Chorhexidine mouth rinse ج)
 flavored gum-Cinnamon د)

 کـه بـه سـطح داخلـی رانهـا  Vulva ناحیـه در متعـدد قرمـز اي قهـوه هـايسـاله اي بـه علـت پاپول 40خانم  -71
ــدا کرد ــترش پی ــدهگس ــا  ان ــراه ب ــازال هم ــه ب ــاالي الی ــدد ب ــوز متع ــی، میت ــت. در بیوپس ــرده اس ــه ک  مراجع

Nuclear hyperchromasia, Disorderly maturation of keratinocytes and coarse nuclear chromatin 
 :بجز باشد،می گزارش شده است. تمام موارد زیر از فاکتورهاي مستعد کننده

  HIV الف)
   6HPV type ب)
  Smoking ج)
 Lichen Sclerosus د)

هاي باشد به همراه عروق مشخص در قسـمتمی که براق و چروکیده cigarette paperساله اي با ضایعات  55خانم  -72
acral فیبروز در نواحی هاي بدن به درمانگاه مراجعه نموده است. در معاینه بالینی ندولextensor شود می مشاهده

اري باشد. در تاریخچه بیمـار ابـتال بـه بیمـمی نیز paresthesiaات رنگدانه اي پوست، خارش و و بیمار دچار تغییر
Lyme  اریتمـاتو تـا هـاي ماه قبل از بروز ضایعات حاضر، بیمار دچار پالك 6سال پیش وجود دارد و حدود  2حدود

ه در اند به عنوان عارضه ایـن پدیـدتومی شده بود. کدامیک از موارد زیر acralبنفش رنگ به همراه ادم در نواحی 
 این بیمار ایجاد گردد؟

 Basal cell carcinoma الف)
 Renal failure ب)
 Lymphoma ج)
 Liver cirrhosis د)

قرینه روي بازوها و پاها و ناحیه باسـن کـه بـدون هاي اریتماتو و پاپولو پوستولهاي ساله اي به علت پاپول 30زن  -73
. باشدمی نکروزه ضایعات از بعضی مرکز و شده شروع قبل سال یک از ضایعات. است کرده مراجعه باشند،عالمت می

. در بیوپسـی، واسـکولیت لکوسیتوکالسـتیک و نکـروز شـودمی دیده ضایعات از تعدادي بهبودي از ناشی اسکار
Shaped-Wedge بجزباشد می و گرانولوم گزارش شده است. تمام موارد زیر در این بیمار محتمل: 

 در بیمار TBنبودن کانون فعال  الف)
 مثبت ضایعات PCR ب)
 تست توبرکولین مثبت ج)
 TB ضد درمان به نامناسب پاسخ د)
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درجه، سردرد و میالژي، تهوع و استفراغ و درد شکم  39ساله اي به دنبال سفر و سابقه گزش کنه دچار تب  40مرد  -74
هاي اریتماتو، سـپس پـاپول و و لتارژي و ضایعات پوستی به صورت ماکول شده است. روز پنجم بیماري دچار سرفه

 در. اسـت کـرده درگیـر را پـا و دسـت کف و هاپتشی و پورپورا شده که ابتدا در مچ دست و پا و سپس تنه و اندام
 شـده گـزارش لنفوهیستیوسـیتیک واسکولیت بیوپسی، در. دارد هیپوناترمی و آنمی ترومبوسیتوپنی، آزمایشات،

 است؟ کدام انتخابی درمان. است
  داکسی سیکلین الف)
  Gپنی سیلین  ب)
  تیابندازول ج)
 مترونیدازول د)

ساله اي باغبانی است که به علت یک ندول اولسره بدون درد در ناحیه دست مراجعه کـرده اسـت. در  40بیمار مرد  -75
 در چرکـی و گرانولومـاتوز التهاب بیوپسی در. شودمی لمس بازو ناحیه تا لنفاتیک مسیر در متعدد هايمعاینه ندول

سـیگاري شـکل و هاي ، ارگانیسـمPASگزارش شده است. در رنـگ آمیـزي  Asteroid bodies و هیپودرم و درم
budding yeast شود. درمان انتخابی کدام است؟می مشاهده 

 Potassium Iodide الف)
 Surgical excision ب)
 Cryosurgery ج)
 Itraconazole د)

در  مترسـانتی 1×1تـا  3×4متفاوت از هاي با ضایعات اولسراتیو متعدد با اندازه HIVساله مبتال به عفونت  52خانم  -76
زرگ و باندوتلیال با نماي چشم جغد با هسته هاي ماه که در پاتولوژي ضایعه در درم سلول 2ناحیه پري آنال با سیر 

ذکور در اطراف خود نماي هاله دارند. با توجه به شـواهد مـ هابازوفیل و برخی از انکلوزیونانکلوزیون داخل هسته 
 رود؟خون براي این بیمار انتظار می CD4 هايکدامیک از مقادیر زیر در مورد تعداد سلول

 40 د) 100 ج) 300 ب) 680 الف)

فـراوان بـا نمـاي هـایی باشد و به علت زگیلمی ساله با وضعیت سالمت عادي که فروشنده گوشت ماهی 40مردي  -77
بـا بـروز  HPVمراجعه نموده است. کدام نـوع  هاپاپول و برخی با نماي گل کلمی در سطح پشتی دست و کف دست

 این نوع ضایعات همراهی دارد؟
 HPV-7 د) HPV-5 ج) HPV-3 ب) HPV-1 الف)

پردنیزولون و آزاتیوپرین که فاقد سابقه ایمنی به ویروس ساله مبتال به پمفیگوس ولگاریس تحت درمان با  28خانم  -78
زیر را  روز قبل تماس نزدیک با فرد مبتال به آبله مرغان داشته است. کدامیک از اقدامات 8آبله مرغان است. وي در 

 شود؟می براي وي توصیه
 Varicella zoster immune globulin الف)
 Intravenous immunoglobulin ب)
 Varicella vaccination ج)
 Oral acyclovir د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر پوستهاي یماريب آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

14 
 

روي تنه،  rose-pinkهاي گراد با سیر سه روزه که با کاهش تب ماکول و پاپولدرجه سانتی 40ماهه با تب  10کودك  -79
لـق ظاهر شد. در معاینه ادم پلک، لنفادنوپاتی گردنـی و اکسـی پیتـال دارد. در معاینـه ح هاگردن و فوقانی اندام

 قرمز روي کام نرم و زبان کوچک مشهود است. شواهد بالینی با کدام تشخیص انطباق دارد؟هاي پاپول
 Roseola infantum الف)
 Measles ب)
 Rubella ج)
 Erythema infectiosum د)

ساله با بروز اولسر دردناك ژنیتال یک هفته پس از تماس مشکوك، که پس از پیدایش اولین ضایعه طی یک  30مرد  -80
 بعد اولسرها متعدد شده و دردناك با قوام نرم و حاشیه نقب زننده همراه بـا آدنوپـاتی دردنـاك یـک طرفـه هفته

 تشخیص کدام است؟ترین اینگوئینال که اولسره شده مراجعه نموده است. محتمل
 Lymphogranuloma venereum الف)
 Chancroid ب)
 Granuloma inguinale ج)
 Syphilis د)

 20ماه قبل، تحت درمان با پردنیزولـون و آزاتیـوپرین کـه از  6ساله با سابقه ابتال به پمفیگوس ولگاریس از  54مرد  -81
خون  روز قبل دچار دردشکم، اسهال و سرفه شده و انفیلتراي ریوي در رادیوگرافی دارد. در آزمایشات ائوزینوفیلی

اثر انگشت روي شکم مشهود است. کدام تشـخیص  محیطی دارد. در معاینه پوست ضایعات پورپوریک با نماي شبه
 بالینی مطرح است؟

  Ancylostomiasis الف)
 Ascariasis ب)
 Toxocariasis ج)
 Strongyloidiasis د)

زیر کـدام بـراي هاي و سابقه درماتیت تماسی آلرژیک به فرمالدئید، در بین درمان Scabiesساله مبتال به  30خانم  -82
 ؟باشدنمیوي مناسب 

 %5کرم پرمترین  الف)
 %1لوسیون لیندان  ب)
 %5پماد سولفور  ج)
 %10کرم کروتامیتون  د)

زیر پوشش بهتري براي پیشگیري از عفونت در محل گزیدگی هاي بیوتیکمار با گزیدگی سگ کدامیک از آنتیدر بی -83
 دهد؟را می

 Penicillin الف)
 Cefazolin ب)
 Amoxicillin/clavulanic acid ج)
 Trimethoprim-sulfamethoxazole د)
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 باشد؟می اشعه ماوراي بنفشهاي برنزه شدن تاخیري معموال نتیجه مواجهه با کدامیک از طول موج -84
 UVC د) UVB ج) 2UVA ب) 1UVA الف)

با الگوي متقارن که  هاساله با اسکارهاي شبیه آبله مرغان و تالنژکتازي در روي گونه و پیشانی و پشت دست 6پسر  -85
ند اریتماتو در نواحی مذکور و ضایعات طی چهاي در فصول تابستان چند ساعت بعد تماس با نور آفتاب دچار ماکول

شود. می گردد، تبدیلمی ساعت بعد به پاپول و پالك اریتماتو و وزیکول برخی با نماي ناف دار که در سیر همواژیک
سـت. در هیسـتولوژي دژنرسـانس رتیکـولر کراتینوسـیت و ایجـاد وزیکـول سیر این وضعیت از سه سال قبـل ا

تـراکم التهابی حاد و در برخی نواحی نکروز اپیدرم و در درم انفیلتـراي مهاي اینترااپیدرمال حاوي فیبرین و سلول
باشـد. کـدام تشـخیص می ایمونولوژیک در حد نرمـالهاي پري واسکولر لنفوهیستیوسیتیک مشاهده شد. تست

 مطرح است؟
 Lupus erythematous الف)
 Erythropoietic protoporphyria ب)
 Hydroa vacciniforme ج)
 Pseudoporphyria د)

متعدد زرد رنـگ در قسـمت داخلـی و  outpunchingهاي ساله بعد از دویدن و ورزش شدید پاپول و ندول 30مرد  -86
 است؟ ترگردد کدام تشخیص محتملمی خارجی پاشنه پا در موقع ایستادن برایش ایجاد

 Runner’s rump الف)
 Piezogenic papules ب)
 Black heal ج)
 Surfer’s knots د)

 است؟تر شده است مصرف طوالنی مدت کدامیک از مواد زیر محتمل formicationساله معتاد دچار عارضه  20مردي  -87
 propoxyphene د) pentazocine ج) Cocaine ب) Heroin الف)

ساله با اتروفی و پورپورا و تاول هموراژیک در ولو به درمانگاه آورده شده اسـت در پـاتولوژي الیـه  4دختر بچه اي  -88
 است؟ ترمحتمل تشخیص کدام شودبازال دژنره همراه با ادم درم فوقانی و فیبروزدرم رتیکولر دیده می

 Perianal pyramidal protrusion الف)
 Lichen sclerosus ب)
 Arthropod bite reaction ج)
 Child abuse د)

ساله با لنفوادنوپاتی دو طرفه گردن همراه با تب، هیپرگاماگلبولینمی و هپاتواسـپلنومگالی بـه درمانگـاه  25مردي  -89
شـود می یدهاي گنبدي شکل مجزا در روي گونه و اطراف پلک دهاي قهوهمراجعه کرده است در معاینه پوست پاپول

) دیده شـده emperipolesisدر پاتولوژي در پوست و لنف نود در داخل هیستوسیتها پالسماسل و لنفوسیت سالم (
 است؟تر است کدام تشخیص محتمل

 Non Hodgkin lymphoma الف)
 Chronic lymphocytic lymphoma ب)
 Rosai Dorfman disease ج)
 Kikuchi’s disease د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر پوستهاي یماريب آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

16 
 

متعدد در پدر و مادرش در سنین جوانی به درمانگاه مراجعه کرده است  MIله با کلسترول باال و سابقه سا 26مردي  -90
 این بیماري پاتوگنومیک است؟ زیر درهاي کدامیک از زانتوم

 Tendinous xanthomas الف)
 Plane xanthoma of the web spaces ب)
 Eruptive xanthomas ج)
 verruciform xanthoma of the oral mucosa د)

هاي انوالر در روي گردن با حاشیه برجسـته اریتمـاتو و مرکـز اتروفیـه هیپوپیگمانتـه بـه ساله با پالك 55خانمی -91
 foreign body typeبـا هیستوسـیت و  non palisadingدرمانگاه مراجعه کرده است در پـاتولوژي گرانولومـاي 

multinucleated gaint cells شـوند تغییـرات کـالژن یـا می ژانت دیدههاي الستیک در داخل سلولفیبرهاي ا و
 :بجز شود همه موارد زیر صحیح است،نمی رسوب موسین و چربی دیده

 با سیکلوسپورین در مواردي بهبودي دیده شده است الف)
 کرایوتراپی یا کوتر درمان موثري براي ان است ب)
 شده استبا داپسون و ایزوترتینویین بهبودي دیده  ج)
 است ضعیف بیماري مقاوم وپاسخ ان به درمان د)

دست شـده اسـت در پـاتولوژي از  بیماري به دنبال بریدگی با المپ فلورسنت شکسته شده دچار ندول ایندوره در -92
گزارش شده است در زیر میکروسکوپ پوالریزه انکسـار مضـاعف  foreign body reactionضایعه ندوالرگرانولوم 

کند. وجود کدامیک از مـوارد زیـر در می به تشخیص کمک electron energy loss spectroscopyوجود نداشت و 
 است؟ ترگرانولوم محتمل

  Zirconium الف)
  Aluminum ب)
  Beryllium ج)
 Zinc د)

 است؟ extracellular matrix protein-1ژن نتیادر کدام بیماري زیر اتو -93
 scleroderma الف)
 lichen sclerosus ب)
 bullous SLE ج)
 epidermolysis bullosa acquisita د)

هاي خارشدار با یک مرکـز کراتوتیـک در ساله به علت نارسایی کلیه تحت درمان دیالیز دچار پاپولوندول 30مردي  -94
یبرهاي به رنگ قرمز در داخل کراسـت ف Verhoeff-van Giesonولوژي با رنگ آمیزي ناحیه پاها شده است در پات

 :بجز زیر براي بیمار مفید است،هاي شود همه درمانمی همراه بانوتروفیل دیده
 Topical retinoids الف)
 Renal transplantation ب)
 Cellophane tape stripping ج)
 Narrowband UVB د)
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هایی زرد رنگ در اگزیال با پروالپس دریچه میتـرال بـه هاي زرد رنگ در روي گردن و پالكه با پاپولسال 25مردي  -95
اپی تلیوم رتـین دیـده شـده  peau d’orangeتغییرات  slit lampدرمانگاه مراجعه کرده است در معاینه چشم در 

 :بجزاست همه موارد زیر در این بیماري صحیح است، 
 است x-tenascinاختالل در  اتوزومال رسسیو بااین بیماري  الف)
 پاتوگنومیک این بیماري نیست angioid streaks ب)
 با کمبودهاي فاکتورهاي انعقادي در این بیماري ممکن رخ دهد intracranial هموراژي ج)
 شودمی در این بیماري کلسیفیکاسیون فیبرواالستیک منجر به انژین و انفارکتوس د)

هاي پوستی قرینه و شیارهایی ضخیم و رو به پیشرفت روي فرق سر که شـروعش را از حـدود ساله با چین 18پسر  -96
ر دسال پیش ذکر کرده، مراجعه نموده است. بر روي چینها، تراکم موهاي ترمینال کاهش یافته ولی تـراکم مـو  5/1

 باشد؟می شیارها طبیعی است. کدامیک از عبارات زیر در مورد این اختالل صحیح
 نورولوژیک و افتالمولوژیک در این بیماران الزم استهاي بررسی الف)
 دهدمی روي بدخیمی زمینه در همیشه ثانویه نوع ب)
 درگیرند انگشتان انتهاي و صورت اولیه نوع در ج)
 است داشته درمان در موثري نتایج ایزوترتینویین د)

متعدد قهوه اي رنگ با شروع آهسته بر روي پشت تنه با توزیع قرینه مراجعه نموده اسـت. هاي ساله با پچ 23خانم  -97
ي حاشیه در شرح حال وي سابقه اي از بیماري یا ضایعه التهابی در محل این پچها ذکر نگردید. در معاینه، پچها دارا

ارنـد. کـدام تشـخیص بـراي وي دنو فاقد پوسته بوده و ایندوریشن در لمـس  cliff-drop borderشارپ با نماي 
 باشد؟میتر محتمل
 Atrophia maculosa varioliformis cutis الف)
 Primary Anetoderma ب)
 Atrophoderma vermiculatum ج)
 Atrophoderma of Pasini and Pierini د)

 2عات را از یمراجعه کرده است. وي شروع ضا هار جلدي قرمز دردناك در پشت ساقیزهاي ساله با ندول 35خانمی  -98
 بـه Mixedلتـراي یشناسـی پوسـت انفبی. در آساندهزخمی شد هاکند. در معاینه، بعضی از ندولمی ماه قبل ذکر

 وریـدهاي و هابافت چربی به همراه واسکولیت شریانهاي در لوبولها و سپتوم multinucleated giant cellsهمراه 
 دارد؟ اولویت وي براي زیر اقدامات از کدامیک. شودمی مشاهده چربی هايلوبول داخل ايهونول و سپتا

 کبد و پانکراس MRI الف)
 اندازه گیري سطح الفا یک انتی تریپسین ب)
 TBبررسی از نظر  ج)
 SLEسرولوژي هاي تست د)

سالگی شروع گردیده، مراجعه کرده اسـت.  10ساله با الغري صورت و نیمه فوقانی تنه که به تدریج از سن  18دختري  -99
، در ناحیه باسن و اندام تحتـانی چربـی زیـر جلـدي افـزایش هاو شقیقه هامعاینه وي، علیرغم کاهش چربی گونه در

 :بجزباشد، می مشاهده شد. تمامی اقدامات زیر جهت این بیمار صحیح 3cواضحی دارد. در آزمایش خون کاهش 
 بدخیمی نظر از شکم تی سی الف)
 SLE سرولوژيهاي تست ب)
 هاکلیه بررسی ج)
 ندوکرینآ ارزیابی د)
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ضایعه همانژیوما در روي تنه به درمانگاه آورده شده است. در سونوگرافی شکم دو همانژیوم  7ماهه با  4شیرخواري  -100
 :بجز اند. همه اقدامات تشخیصی زیر براي وي ضرورت دارند،دیده شده متریسانت 5/1و  1نیز در کبد به قطر تقریبی 

 Echocardiogram الف)
 Thyroid function test ب)
 Chest X Ray ج)
 MRI head and neck د)

نیز دچار  هامراجعه نموده است. وي از نظر عملکرد دست هاآبی رنگ روي انگشتان دستهاي ساله با توده 37آقاي  -101
یشـن آبـی رنـگ، مالفورمهـاي انکندروما تشخیص داده شد. در بررسی پاتولوژي توده X-ray در. باشدمشکل می

 است؟تر وریدي و همانژیوم سلول دوکی گزارش شد. کدام تشخیص براي وي محتمل
 Proteus د) Maffucci ج) Cobb ب) Gorham Stout الف)

زرد رنگ در باالي قوزك داخلی پا همراه با خارش در سـاق پـا سانت با اگزوداي  2ساله با اولسري به قطر  74آقایی  -102
روي سـطح آن هایی مراجعه کرده است. در معاینه پوست انتهاي ساق، تغییر رنگ قهوه اي مایل بـه زرد بـا پتشـی

 باشد؟می صحیح اولسر نوع این درباره گزینه کدام. اندلمس قابل پا هايداشته ولی نبض
 .دارند Punched out نماي معموالً هااین زخم الف)
 .انجامدمی در موارد مزمن به لیپودرماتواسکلروزیس ب)
 .اندیکاسیون دارد Ascending venographyدر تمامی این بیماران  ج)
 .باشدمی وسکولیت لکوسیتوکالستیک یافته ثابت در پاتولوژي این اولسر د)

ساله با نقاط قرمز فاقد خارش روي ران و ساق چپ که به شکل نوارهاي مارپیچی منتشر شـده، مراجعـه  15دختري  -103
ل سالگی ذکرشده است. ضایعات قابل لمس نبوده و با فشار دادن به طور کام 13کرده است. شروع ضایعات از حدود 

Blanch رمز، ضایعه اي دیده نشد. در پاتولوژي نقاط ق هااطو مخ ها، کف پاها، موها، ناخنهاشوند. در کف دستنمی
درم، بدون حضور ارتشاح التهابی مشاهده گردید. کدام تشـخیص بـراي ایـن بیمـار هاي کاپیلرهاي متسع در پاپی

 محتمل است؟
 پورپورا تالنژیکتویید آنوالر الف)
 شامبرگ ب)
 آنژیوما سرپیژینوزوم ج)
 اوسلر وبر رندو د)

سـالگی  12متعدد همرنگ پوست روي صورت مراجعه نموده که به گفته وي از حـدود هاي اي با پاپول ساله 16پسر  -104
لوبالسـتوما حفرات ریزي مشاهده گردید. اخیراً براي وي مدو ها. در ناحیه کف دستاندهایجاد و تدریجاً افزایش یافت

غدد عرق نرمال هستند. کدام سندروم زیـر ادونتوژن در فک تحتانی تشخیص داده شده است. موها و هاي و کیست
 است؟تر براي وي محتمل

 Bazex الف)
 Basal Cell nevus ب)
 Muir Torre ج)
 Ferguson Smith د)
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آن را احاطه کرده مراجعه نموده است. وي ایجـاد  wafer-likeساله با پاپولی قرمز روي ساق که پوسته اي  55آقاي  -105
 کند. در هیستوپاتولوژي: هیپرپالزي پسـوریازیفرم در اپیـدرم دیـده شـد.می ل ذکرضایعه را از حدود یک سال قب

به رنگ قرمـز  PASوجود داشته که با رنگ امیزي  Diastaseدرسیتوپالسم روشن کراتینوسیتها ماده اي حساس به 
 در آمد، کدام تشخیص در مورد این ضایعه صحیح است؟

 Flegel Disease الف)
 Warty dyskeratoma ب)
 Porokeratosis of Mibelli ج)
 Clear cell acanthoma د)

شیرخواري با یک ضایعه نافی مورد مشاوره قرار گرفته است. در معاینه ندول دردناك در محـل مشـهود اسـت. در  -106
کوبوئیـدال گـزارش گردیـده اسـت. کـدامیک از هاي شناسی کیست با پوشش اوروتلیـال از سـلولبررسی بافت

 زیر ممکن است روي ضایعه ایجاد شود؟هاي بدخیمی
 اسکواموس سل کارسینوما الف)
 آدنو کارسینوما ب)
 ترانزیشنال سل کارسینوما ج)
 فیبروسارکوما د)

اي روي آن سوار شده است مراجعه کرده فرد جوانی با شکایت از ضایعه پوستی بدون مو از موقع تولد که اخیرا توده -107
ر است. در معاینه پالکی با ته رنگ زرد تا نارنجی و سطح وروکوز به همراه ضـایعه نـدولر روي آن مشـهود اسـت. د

به صورت قرینه در تمام سطح آن مشهود است. احتمـال  large blue gray nestبررسی درموسکوپی ضایعه ندولر، 
 ي زیر بر روي این ضایعه بیشتر مطرح است؟پیدایش کدامیک از تومورها

 تریکوبالستوم الف)
 سیرنگوسیست آدنوم پاپیلی فرم ب)
 بازال سل کارسینوما ج)
 تریکواپیتلیوماي دسموپالستیک د)

فرد جوانی با شکایت بروز ناگهانی ضایعات پوستی مراجعه کرده است. در معاینه صدها پاپول صورتی گنبدي و پلـی  -108
 در. اسـت مشـهود مخـاط و پـا و دست کف بجز بدن سراسر در تالنژکتازي با همراه مترمیلی 8تا  5ندازه مورف با ا

 یافتـه گسـترش رتیکـوالر درم بـه اپیدرم از بزرگ اپیتلیوئید هايهاي متشکل از سلولNest شناسیبافت بررسی
 است؟ ترموارد زیر محتملاند. همراهی با کدامیک از را ایجاد کرده raining down نماي که است

 آتوپیک درماتیت د) بدخیمی ج) نارسایی کلیه ب) تشنج الف)

ساله به دلیل ضایعه پیگمانته با رشد پیشرونده در ناحیه کف پا تحت نمونه بـرداري پوسـتی قـرار گرفتـه  70آقاي  -109
شناسی پرولیفراسیون مالنوسیت آتیپیک در الیه بازال اپیدرم هیپرپالسـتیک بـا گسـترش است. در بررسی بافت

Nestتکمیلـی هايهاي اپیدرم با پترن پاژتوئید و تهاجم به درم گزارش گردید. در بررسـیهاي نامنظم در تمام الیه 
 . با توجه به تشخیص عـالوهمنفی به دست آمده است BRAFباال و موتاسیون  LDH اینگوئینال، ناحیه لنفادنوپاتی

 باشد؟سیستمیک زیر براي بیمار ارجح میهاي بر برداشت جراحی کدامیک از درمان
 Imatinib د) Encorafenib ج) Dabrafenib ب) Vemurafenib الف)
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وجـود ایـن خانمی باردار با ضایعات ندوالر آبی رنگ متعدد در ناحیه فالنک چپ مراجعه نموده است. بیمار سـابقه  -110
 دردنـاك سـابقه چنـین هم و شودضایعات را از کودکی داشته است. در معاینه با فشار دادن ضایعات درد ایجاد می

 بـه هـاآمیزي رنـگ از کـدامیک زیر پاتولوژیک تغییرات به توجه با. دارد وجود قاعدگی پریود هر با ضایعات شدن
 کند؟می خیص کمکتش

 
 A-Melan د) 7CK ج) Muscle Actin ب) 100S الف)

ساله با توده سفت در ناحیه پیشانی باالي ابرو مراجعه نموده است. در شرح حال و معاینـه، رشـد سـریع و  70خانم  -111
شـود. در گـزارش هسـیتوپاتولوژي می متر تخمـین زدهسـانتی 5/2ایجاد زخم شناسایی شد. قطر ضایعه حـدود 

، CK7 ،CK20رویت شد. در مطالعـات  Sheet likeندولر بازالوئید با هسته وزیکولر با گسترش ترابکوالر و هاي توده
IHC   وCK5/6 باشد؟می مثبت گزارش شد. با توجه به تشخیص، کدامیک مطرح کننده پروگنوز بدتر 

 وجود زخم الف)
 Sheet likeگسترش  ب)
 محل ضایعه ج)
 قطر ضایعه د)
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ضایعات پالکی متعدد هیپوپیگمانته با نماي آتروفیک و ته رنگ آبی، قرمز در ناحیه شانه مورد بررسی قرار کودکی با  -112
) تایید شده است. کـدامیک DFSPشناسی تشخیص درماتوفیبروسارکوم پروتوبرنس (گرفته است. در بررسی بافت

 است؟تر زیر در کودك محتملهاي از همراهی
 nodeficiencySevere combined immu الف)
 Chronic granulomatous disease ب)
 Ataxia telangiectasia ج)
 Variable immunodeficiency د)

مرد میانسالی با ضایعه توده مانند در بین دو کتف مراجعه کرده است. در معاینه ندول زیر جلدي بـدون درد بـدون  -113
 چربی ماچور همراه بـا الیـافهاي در نمونه بیوپسی سلولتغییرات ثانویه پوستی همراه با حرکت مختصر لمس شد. 

 دوکی رویت شد. تشخیص کدام است؟هاي کالژن در زمینه میگزوئید همراه با ماست سل وسلول
 Angiolipoma الف)
 Spindle cell lipoma ب)
 Hibernoma ج)
 Pleomorphic lipoma د)

 ناحیـه در مونومـورف و کوچک ايقهوه -متعدد قرمز هاي و پاپول هافرد بزرگسالی به دلیل درد استخوانی و ماکول -114
 انفیلتراسـیون شناسـیبافت بررسـی در. اسـت گرفتـه قـرار پوستی برداري نمونه تحت هااندام پروگزیمال و تنه

 IHC , CD117فوفیلیک مشـهود اسـت. در بررسـی آم سیتوپالسم در هاییگرانول همراه به کوبوئیدالهاي سلول
 است؟تر استخوانی در وي شایعهاي مثبت گزارش گردیده است. با توجه به تشخیص کدامیک از درگیري

  استئوپروزیس الف)
  استئواسکلروزیس ب)
  ضایعات لیتیک فوکال ج)
 استئوسارکوم د)

 مراجعـه شده آنتودرما دچار بهبودي از بعد که اي کننده عود اي قهوه قرمز هايندول و هاپالك و هابیماري با پاپول -115
در  نرمـال اسـت. LDH سـرمی سـطح خـون آزمایش در. ندارد وزن کاهش و شبانه تعریق تب، بیمار. است نموده

باشـد. در نمی گزارش هیستولوژي انفیلتره ندوالر در درمیس و چربی زیر جلـدي وجـود دارد. اپیـدرمیس گرفتـار
د. گردد که بعضی از اینها ژرمینال سنتر ریـاکتیو دارنـمی مشاهده ریاکتیوهاي کوچک لنفوسیتهاي انفیلتره ندول

. در انـدهرا محاصـره کرد هااطراف ندول هانئوپالستیک مارژینال زون، لنفوپالسموسایتویید و پالسماسلهاي سلول
 CD20 ایمونوهیستوشـیمی در. گـرددمشاهده می Dutcher bodiesانکلوزیون داخل هسته اي  PASرنگ آمیزي 

 منفی است. احتمال ایجاد شدن این بیماري روي کدامیک از ضایعات زیر وجود دارد؟ CD10و  CD5مثبت، 
 گرانولر آنوالر الف)
 آکرودرماتیت کرونیکا آتروفیکن ب)
 لپروماتوس لپروزي ج)
 ماستوسیتوز د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر پوستهاي یماريب آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

22 
 

سـال از بـروز  6پوست تنه با سـابقه متعدد اریتماتو و پوسته دار خارش دار در هاي بیماري با ضایعات پچی و پالك -116
ضایعات که ابتدا در ناحیه باسـن شـروع شـده مراجعـه کـرده اسـت. در معاینـه ضـایعات تالنژکتـازي، هیپـر و 

ال متعدد از ضایعات مختلف دژنرسانس هیدروپیک الیه بازهاي هیپوپیگمانتاسیون و آتروفی وجود دارد. در بیوپسی
هاي باشند که بعضی از آنها هسـتهمی هات. انفیلتراي لیکنوئید شامل لنفوسیتو اپیدرموتروپیسم مشاهده شده اس

هاي لباشند و اکثرا در الیه بازال قرار گرفته و به صورت سـلومی آتیپیک سربري فرم دارند و محدود به اپیدرمیس
هـاي nestم . در داخل اپیدراندهو اغلب به صورت خطی قرار گرفت اندهتک تک که به صورت هاله واکوئله احاطه شد

ا اتیپیکـال بـهاي سربري فرم وجود دارند. در درم انفیلتراي قابل توجهی از سلولهاي اتیپیکال با هستههاي سلول
بالست، ائوزینوفیـل و پالسماسـل وجـود دارد. بـاال بـودن درصـد هاي سربري فرم و تعداد کمی سلولهاي هسته

 تراي درمال با پروگنوز بهتر بیماري همراهی دارد؟زیر در انفیلهاي کدامیک از سلول
 2CD د) 3CD ج) 4CD ب) 8CD الف)

 زیر نقش دارند؟هاي در پاتوژنز لنفوماتوئید گرانولوماتوزیس کدامیک از ویروس -117
 EBV د) CMV ج) 1HTLV ب) Rubella الف)

 نئوپالسـتیک هايگزارش پاتولوژي تهـاجم سـلولماه مراجعه و  5ساله با ندول خونریزي دهنده به مدت  62بیمار  -118
تر محتمـل زیـر موارد از کدامیک متاستاز باشدمی واسکولر سودو فضاي و خونریزي با همراه شکل طنابی و لوبولی
 است؟
 renal cell carcinoma الف)
 melanoma ب)
 leukemia ج)
 breast carcinoma د)

 مطالعاتی زیر باالتر است؟هاي کدامیک از روشسطح شواهد (از نظر تاثیر درمان) در  -119
 sectional-Cross د) control-Case ج) Case series ب) Cohort الف)

 :بجزباشند، می همه موارد زیر از اجزاي الیه شاخی -120
 Keratin filaments الف)
 lamellar bodies ب)
 Filaggrin ج)
 Corneodesmosom د)

 انجام شـده رسـوب DIFجاد شده است مراجعه و در یو در دهان که از دو ماه قبل ایتاولی و اروزعات یماري با ضایب -121
c3 ،IgG ی کبدي و فشار خون ذکر شـده یمار نارسایده شده است. در شرح حال بیمخاط بوکال دهاي ن سلولیدر ب

 است؟تر ر براي وي مناسبید زییکوسترویاست. کدام کورت
 بتامتازون د) دگزامتازون ج) زولونیپردن ب) زونیپردن الف)

 باشد؟می بیمار با تشخیص پسوریازیس آکرال پاسچولر مراجعه کرده است. اولین خط درمان کدامیک از موارد زیر -122
 فتوتراپی د) اسیترتین ج) متوترکسات ب) ادالیمومب الف)
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بیمار تحت درمان با وارفارین به علت روزاسه شدید مراجعه کرده است تجویز کدامیک از داروهـاي خـوراکی زیـر  -123
 ؟شودنمیتوصیه 
  مترونیدازول الف)
  ایزوترتینوئین ب)
  داکسی سیکلین ج)
 آزیترومایسین د)

مار از شـما یتاولی منتشر پوست ب و ویعات اروزیتمی در بخش قلب بستري است. جهت درمان ضایماري به علت اریب -124
ز و تـاول یوپسـی پوسـت اکـانتولیشناسـی ببیجـه آسیمـار نتیشـات بیمشاوره درخواست شده اسـت. در آزما

 د؟یز کنیتجو دینبار را یزهاي ک از درمانیماري پوستی وي کدامیدرمال را نشان داده است. براي درمان بینترااپیا
 لیکوفنوالت موفتیما د) مب یتوکسیر ج) نیوپریآزات ب) زولونیپردن الف)

 ه اسکروتوم چند برابر کف پا است؟یق پوست در ناحیزان جذب داروهاي موضعی از طریم -125
 400 د) 200 ج) 100 ب) 50 الف)

بیمار  GFRآزاتیوپرین است. در آزمایشات کنترول،  بیمار مبتال به پمفیگوس ولگاریس تحت درمان با پردنیزولون و -126
 است. در مورد ادامه درمان با آزاتیوپرین کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ 40

 ادامه درمان با دز فعلی الف)
 درصدي دز 25کاهش  ب)
 درصدي دز 50کاهش  ج)
 قطع درمان د)

 :بجزیابد، می ریسک تداخالت دارویی در تمام موارد زیر افزایش -127
 Very young الف)
 Male gender ب)
 Hypotension ج)
 Congestive heart failure د)

 باشد؟می حساس به نور آفتاب داراي اثر حفاظتی بیشترهاي زیر در بیماريهاي آفتابکدامیک از انواع ضد -128
 Avobenzone د) Pamidate O ج) Cinnamates ب) Salicylates الف)

 کمک کننده است؟ هاورمونی در خانمر در طب مکمل براي درمان اکنه هیک از موارد زیکدام -129
 Licoric root د) Tumeric ج) Marigold ب) Vitex الف)

باشد. در صورتیکه به دنبال فتوتراپی، می Bath PUVAساله مبتال به بیماري پسوریازیس، تحت درمان با  60آقایی  -130
نظیم تاریتم مشاهده نگردد، اما ضایعات بیمار پاسخ مناسب به درمان داشته باشد، کدامیک از اقدامات زیر را جهت 

 دهید؟می انجام UVAدوز 
 %30بار در هفته به میزان  افزایش یک الف)
 ثابت نگهداشتن دوز ب)
 %30ن افزایش دو بار در هفته به میزا ج)
 %40بار در هفته به میزان  افزایش دو د)
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ساله با شکایت از ایجاد ضایعات متعدد کوچک پاپولر در ناحیه صورت از دوران بلوغ مراجعه کرده اسـت.  35آقایی  -131
 ) در ناحیه کف دست و پا مشهود است. نمونه برداري انجـام شـده از ضـایعاتpitمتعدد (هاي در معاینه فرورفتگی

و  جزایر سلولی بازالوئید منشاء گرفته از اپیدرم به سمت درم را همراه با ایجـاد شـکاف در اطـراف جزایـر صورت،
زیـر جهـت هـاي دهد. کـدامیک از درمانمی نشان ها) در حاشیهpalisadingبا نماي نردبانی ( هاقرارگیري هسته

 باشد؟میتر ضایعات پاپولر بیمار مناسب
 رادیوتراپی الف)
 فتودینامیک تراپی ب)
 دیکلوفناك موضعی ج)
 برداشت جراحی د)

قرمز تیره رنگ در سمت راست صورت از موقع تولد که اخیرا افزایش ضـخامت هاي ساله با شکایت از پچ 30خانمی  -132
پیدا کرده و ضایعات ندولر در آن ایجاد شده است، مراجعه کرده است. کدامیک از انـواع لیـزر زیـر جهـت درمـان 

 باشد؟میتر یعات ندولر بیمار مناسبضا
 Alexandrite د) Argon ج) KTP ب) Copper vapor الف)

شدن رنگ تاتو در محل بازو و ایجاد ضایعات پاپولر متعدد در نواحی دیگر بـدن تر ساله با شکایت از تیره 35آقایی  -133
ارضـه تواند باعـث ایجـاد ایـن عمی زیر در تاتوهاي به دنبال لیزر مراجعه کرده است. استفاده از کدامیک از پیگان

 شود؟
 دي اکسید تیتانیوم الف)
 سولفید مرکوري ب)
 اکسید آهن ج)
 اکسید کرومیوم د)

 باشد؟پوست صحیح می pHهاي زیر در مورد کدامیک از گزینه -134
 باالتري دارد. pHپوست آقایان نسبت به خانمها،  الف)
 یابد.کاهش می pHبا افزایش سن،  ب)
 پائین تري نسبت به سفید پوستان دارند. pH سیاه پوستان ج)
 باشد.با افزایش سن در دو جنس به میزان مشابه می pHتغییرات  د)

بیمار مبتال به روزاسه شدید صورت از شما به عنوان پزشک معالج خود در رابطه با نوع فوندانسیون مـورد اسـتفاده  -135
 را بیمـار صورت قرمزي تواندکند. کدام رنگ فونداسیون میمی قرمزي صورت سوال در زمان ارایش براي پوشاندن

 بدهد؟ پوشش
 بنفش د) سفید ج) سبز ب) زرد الف)

 سـیب بـه کـدام عضـله میتوانـد منجـر بـه نمـاي آلـب جراحـی انجـام دادیـد.  SCCبراي بیماري با تشخیص  -136
Asymetric 'crooked' smile در زمان استراحت شود؟ 

 Depressor anguli oris الف)
 mentalis ب)
 Risorius ج)
 Depressor labii inferioris د)
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 دهید؟می براي یک زخم نسبتا عمیق با ترشحات اگزودائی فراوان کدام نوع پانسمان را پیشنهد -137
 پانسمان فوم د) پانسمان فیلم ج) هیدروژل ب) هیدروکلوئید الف)

دهید. چه توصیه اي براي اصالح مـو می در اسکالپ مراجعه نموده است. براي فردا وقت عملبیماري با کیست پیالر  -138
 نمایید؟به ایشان می

 مو شب قبل عمل shave الف)
 مو بالفاصله قبل عمل shave ب)
 مو شب قبل عمل clip ج)
 مو بالفاصله قبل عمل clip د)

براي بیمار ویتیلیگـو، کـدام  suction blister epidermal graftingبراي آماده سازي محل گیرنده به منظور انجام  -139
 ؟رودنمیروش به کار 

 YAG laser-Er د) laser 2Co ج) Cryotherpy ب) Dermabrasion الف)

روز بـا  10شود. بیمار بعد از می جهت تشخیص بیوپسی پانچ از ناحیه پیشانی انجام FFAساله با شک به  45خانمی  -140
کند که در هنگام انجام بیوپسی بـه علـت خـونریزي می نماید. پزشک بیانمی کراست مرکزي مراجعه یک اولسر با

 علت ضایعه اخیر کدام است؟ترین بیش از حد از کوتر استفاده شده است. محتمل
 Infection الف)
 Dehiscence ب)
 Contact Dermatitis ج)
 Early Sutur Removal د)

با شکایت از افزایش حجم مناطق تزریق شده مراجعه  Autologous fat Transferساله  4ساله با سابقه  44خانمی  -141
 دلیـل ترینکرده است. در معاینه هیچ تورم، گرمی و درد نداشته و در سونوگرافی انجام شده نکته مثبت ندارد. مهم

 است؟ کدام مشکل این
 Fat Hypertrophy الف)
 Infection ب)
 Fat Necrosis ج)
 Granulom Formation د)

 کجاست؟ هادر گونه underminingسطح  -142
 submuscular fascia الف)
 just above galia ب)
 mid to deep subcutaneous fat ج)
 just above fascia د)

. بعـد از چنـد دقیقـه کنیدیحسی تزریق مبی باشد. براي بیمار دارويمی بیماري کاندید بیوپسی از ضایعه پوستی -143
ال است. بیمار دچار تهوع و استفراغ، ترمور، اختالل بینایی و توهم شده است. در معاینه فشارخون و پالس بیمار نرم

 درمان مناسب کدام است؟
 درمان حمایتی د) آنتی هیستامین ج) دیازپام ب) اپی نفرین زیرجلدي الف)
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 فعالیـت کـدام عضـله کـاهشبا تزریق بوتولونیم توکسـین هـدف  Marionette lineدر لیفت گوشه لب و اصالح  -144
 باشد؟می

 Depressor angularis oris الف)
 Depressor labial inferior ب)
 Mentalis ج)
 Buccinator د)

دچـار  Nasolabialدر ناحیـه  HAروز بعد از تزریـق فیلـر  2ساله با سابقه جراحی بینی چند سال قبل  45خانمی  -145
زیر چشم هم کشیده شده است گردیـده اسـت. هاي کبودي و اریتم رتیکولر در ناحیه سمت چپ بینی که تا قسمت

 احتمال درگیري کدام شاخه شریان فاشیال وجود دارد؟
 Angular الف)
 Superior Labial ب)
 Inferior Labial ج)
 Dorsal Nasal د)

 شود؟می حسی در کدام ناحیه انجامبی ریقبراي بلوك عصب مدیان در مچ دست تز -146
 هاي پالماریس لونگوس و فلکسور کارپی رادیالیسپروگزیمال مچ دست بین تندون creaseدر  الف)
 هاي پالماریس لونگوس وفلکسور کارپی رادیالیسدیستال مچ دست بین تندون creaseدر  ب)
 پروگزیمال مچ دست قسمت لترال فلکسور کارپی رادیالیس creaseدر  ج)
 دیستال مچ دست قسمت لترال فلکسور کارپی رادیالیس creaseدر  د)

147- TCA Cross بیشتر براي کدام نوع از اسکارهاي آکنه قابل استفاده است؟ 
 Hypertrophic د) Rolling ج) Box Car ب) Pick-Ice الف)

 مراجعه نموده است. نوع بیوپسی انتخابی در او کدام گزینه است؟ BCC morpheicتمالی بیماري با تشخیص اح -148
 scouting د) incision ج) currete ب) shave الف)

 زیر است؟هاي بهترین هادي سرما در کرایوتراپی کدامیک از گزینه -149
 metal د) ice ج) water ب) air الف)

 نام فلپ فوق چیست؟ -150

 
 interpolation د) transposition ج) rotation ب) advancement الف)
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 اخالق
گیـرد و ساله شما که مبتال به سرطان پستان پیشرفته با متاستاز به استخوان است با شما تماس می 72همراه بیمار  -151

ترین کند. صـحیحنمیگی وي پایان داده شود چون هیچ دارویی درد وي را ساکت کند به نحوي به زنددرخواست می
 پاسخ کدام است؟

 خواهیم که دیگر با ما تماس نگیرد چون این موضوع در حیطه اختیارات ما نیست.از همراه بیمار می الف)
 کنیم.اي نیست و او را به بخش پالیاتیو معرفی میکنیم که اتانازي اقدام شایستههمراه را توجیه می ب)
 دهیم.را به او آموزش می هاي اتانازي فعالیکی از روش ج)
 دهیم.هاي اتانازي غیر فعال را به او آموزش مییکی از روش د)

شود. همراهی ندارد. شـرایط بیمـار ناپایـدار ساله موتور سوار به علت تصادف شدید به اورژانس آورده می 18آقاي  -152
 احی وي دارد . پرستار اورژانس تذکراست و احتمال خونریزي داخلی براي وي مطرح است. جراح تصمیم به عمل جر

 رست چیست؟دهد که فرم رضایتنامه امضا نشده است. تصمیم دمی
 شود.شود و عمل جراحی انجام مینیاز به رضایتنامه ندارد و بیمار به اتاق عمل منتقل می الف)
 مانیم.کنیم بیمار را پایدار کنیم و منتظر همراه بیمار میبا دادن مایع و خون سعی می ب)
 از مدیر کشیک می خواهیم قاضی کشیک را خبر کند تا مجوز عمل جراحی را صادر کند. ج)
 ماند تا همراهان بیایند.با قبول ریسک، جراح اجازه دارد بیمار را به اتاق عمل منتقل کند ولی منتظر می د)

 

 کرونا
کند. نامبرده حس چشایی و بویایی خود را از دست یاي با تب، آبریزش بینی و میالژي به شما مراجعه مساله 25مرد  -153

 ؟کنیدنمیداده است. جهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه 
 ناپروکسن الف)
 استامینوفن ب)
 دیفن هیدرامین ج)
 داکسی سایکلین د)

 جهـت شـود. سـواپ حلقـی ساله به علت سرفه، تنگه نفس و افت درصد اکسیژن در بخـش بسـتري می 55خانم  -154
 باشد؟ومیر در این بیمار همراه میشود. تجویز کدامیک از داروهاي زیر با کاهش مرگش میمثبت گزار 19-کووید
 دگزامتازون الف)
 کلوروکین ب)
 آزیترومایسین ج)
 کالترا د)

بـه بسـتري در  اي به علت ابتال به کرونا، در منزل تحت درمان است. در کدامیک از شرایط زیر احتیاجساله 40خانم  -155
 بیمارستان دارد؟

 احساس گیجی الف)
 لرز ب)
 از دست دادن حس چشایی ج)
 اسهال د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400ماه تیر پوستهاي یماريب آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی

28 
 

شـود. درصـد اشـباع اکسـیژن در ي شدید و تنگ نفس در بخش بستري میاي به علت تب باال، سرفهساله 50مرد  -156
 ؟کنیدنمیدرصد است. جهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه  90هواي اتاق 

 رمدیسیویر الف)
 دگزامتازون ب)
 انوکساپارین ج)
 هیدروکسی کلروکین د)

 استفاده از کدامیک از داروهاي زیر در حاملگی ممنوع است؟ -157
 رمدیسیویر الف)
 فاویپراویر ب)
 هیدروکسی کلروکین ج)
 انوکساپارین  د)

 ؟شودنمیه کرونا توصیه در کدامیک از شرایط زیر، تجویز داروي توسیلیزومب در بیمار مبتال ب -158
 100000پالکت:  الف)
 5000گلبول سفید:  ب)
 عفونت قارچی سینوس ج)
 سال 50سن باالي  د)

شود. با توجـه هاي ویژه بستري میاي به علت تب باال، درد سینه و دیسترس تنفسی، در بخش مراقبتساله 50مرد  -159
 ؟کنیدنمیهت وي کدامیک از داروهاي زیر را توصیه ج 100rp=cو با عنایت به  19-به مثبت شدن تست کووید

 رمدیسیویر الف)
 دگزامتازون ب)
 توسیلیزومب  ج)
 IVIG د)

ي پیش دچار سرفه، خلط، تب و لرز و تنگی نفس شده اسـت. بـه علـت ضـایعات ریـوي اي از دو هفتهساله 40مرد  -160
 شود.در بخش بستري می 19-مشکوك به کووید

 کنید؟ي زیر را جهت وي توصیه میکدامیک از داروها 
 رمدیسیویر الف)
 فاویپراویر ب)
 اینترفرون ج)
 کلروکین د)

 ؟باشدنمی 91-کدامیک از بیماران زیر در ریسک باالي عوارض کووید -161
 ايساله بدون بیماري زمینه 65مرد  الف)
 ي مبتال به دیابتساله 40خانم  ب)
 ساله با پیوند کلیه 30مرد  ج)
 ساله تاالسمی مینور 40خانم  د)
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 ؟کنیدنمیدر کدامیک از شرایط زیر بیمار مبتال به کووید را از بیمارستان، مرخص  -162
 وجود تب الف)
 درصد 96اکسیژن خون  ب)
 crp:5 ج)
 5000گلبول سفید =  د)
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