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تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

5خیلی مهمبیماری های اریتماتواسکواموس

 پیتریازیس روزه آ

پیتریازیـس یـک بیمـاری خوش خیـم پوسـتی با علت نامشـخص اسـت که البتـه رد پای 
ویـروس و سـابقه ی یـک عفونـت تنفسـی حاد فوقانـی گاهی در بیمـاران دیده می شـود. 
ــچ  ــا پ ــالک ی ــار، پ ــت بیم ــن عالم ــس روزه آ  اولی ــی پیتریازی ــوی بالین  تابل
 herald patch« ــا ــش رو ی ــه ی پی ــام ضایع ــه ن ــانتی متری ب ــر 10 س ــی حداکث صورت
ــالک پوســته ریزی  ــن پ ــدن اســت، ای ــا هــر جــای دیگــر ب ــا پشــت ی « روی ســینه ی
محیطــی شــبیه  یقــه )collarete( و بهبــودی مرکــزی دارد. بیــن 5 تــا 15 روز بعــد، پاپول 
یــا پالک هــای منتشــر، صورتــی و بیضــی شــکلی بــه قطــر 1 تــا 3 ســانتي متر روی تنــه 
و پروگزیمــال انــدام بــروز می کنــد. گاهــی ایــن ضایعــات مــوازی بــا چیــن و شــکن هاي 
پوســت و بــا نمایــی بــه شــکل »درخــت کریســمس یــا کاج« دیــده می شــوند. گاهــی 
ضایعــات خــارش دارد. ســه تــا از تشــخیص افتراقی هــای پیتریازیــس روزه آ رو بخــون:

�� در پسـوریازیس قطـره ای هم شـرح حالی از عفونت دسـتگاه تنفسـی فوقانـی رو تو دو 
سـه هفتـه ی اخیـر داریـم، ولـی با ایـن تفاوت کـه به جـای پـالک، پاپول صورتـی روی 
تنـه و اندام هـا به همراه پوسـته ی نقره ای و نشـانه ی آسـپیتز یـا auspitz sign می بینیم.

�� بــرای واکنــش جلــدی دارویــی بایــد شــرح حــال مصــرف دارو و تــو اگزانتــم هــم 
ــر ببینیــم، کــه تــو ایــن ســؤال هیچ کــدوم رو نداریــم. بایــد ضایعــات ماکولوپاپول

 ویژگــی پاراکلینیــک پیتریازیــس روزه آ  در بیوپســی پوســتی خــروج RBC بــه 

ــم.  ــکراتوتیک در درم را می بینی ــلول های دیس ــالری درم و س درون پاپی
 درمـان پیتریازیـس روزه آ  ایـن بیمـاری خودبخـود طـی یک تا سـه ماه خوب 
می شـود و معمـواًل بی عالمـت اسـت. گاهـی درمـان بـا اریترومایسـین خوراکـی به مدت 
14 روز بـه بهبـود سـریع تر بیمار کمـک می کند. برای خـارش پیتریازیـس روزه آ می توانیم 

کورتیکواسـتروئید موضعـی ضعیـف و  آنتی هیسـتامین خوراکی تجویز کنیم. 

لیکن پالن 

لیکن پالن از بیماری های خودایمنی بافت همبند است که با التهاب محل اتصال درم به 
اپیدرم همراهی دارد. این بیماری پوست، مخاط، مو و ناخن را درگیر می کند. 

 اتیولــوژی لیکــن پــان  بــا اینکــه علــت بیمــاری نامشــخص اســت ولــی عوامل 

زیــر در ایجــاد آن نقــش دارند: 
 سابقه ی خانوادگی

12سؤال
ججپاسخ

1 جوانــی بــه علــت ضایعــات پوســتی مختصــر 

خــارش دار بــا شــروع طــی هفتــه اخیــر و بــدون ســابقه 

ــدون  ــر ب ــی اخی ــت تنفس ــابقه عفون ــده. وی س ــی آم قبل

مصــرف هرگونــه دارویــی را ذکــر می کنــد. در بررســی 

ــا پوســته ظریــف  ــول و پالک هــای صورتــی ب بالینــی پاپ

در حاشــیه ضایعــات، در امتــداد خطــوط پوســتی در 

نواحــی تنــه و قســمت فوقانــی اندام هــا دارد. در بررســی 

آزمایشــگاهی اســمیر KOH منفــی و تســت ســرولوژیک 

ســیفلیس نیــز منفــی اســت. کدام یــک محتمل تــر 

ــوری( ــترک کش ــهریور 99- مش ــی ش ــت؟ )پره انترن اس

الف پسوریازیس قطره ای 

ب واکنش جلدی دارویی

ج پیتریازیس روزه آ

د اگزانتم ویروسی 

2 خانمـی 25 سـاله  بـا شـکایت از بـروز راش جلـدی 

خـارش دار از 3 هفتـه پیش مراجعه نموده اسـت.   در ابتدا 

یـک پـالک بیضـی شـکل بـا قطـر تقریبـی 3 سـانتی متر 

روی تنـه و سـپس ضایعـات کوچک تـر مشـابه،   روی تنـه 

و اندام هـا رخ داده اسـت.   یـک پوسـته ی ظریـف چیـن 

خـورده و چسـبیده بـه لبـه ی ضایعـات )collarete( دیده  

می شـود.   کدامیـک از درمان هـای خوراکـی زیـر را در 

ایـن بیمـار توصیـه می کنیـد؟   )پره انترنـی خـرداد 9۸- 

میـان دوره ی کشـوری( 

الف ایتراکونازول

ب آزاتیوپرین

ج اریترومایسین

د آسیکلوویر
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.C بیماری کبدی مثل هپاتیت 
 داروهایی مثل پنی سیلین، طال، متیل دوپا، کلروکین و غیره. 

   ضایعات لیکن پالن چهار ویژگی مهم دارند  تابلوی بالینی لیکن پان  
1- پنــج  تــا  )Papule، Planar، Purple، Pruritus،Polygonal( P پاپول هــای 

ــع دارد. ــارش داِر چندضل ــِگ خ ــطِح بنفش رن مس
ــد  ــور مانن ــبکه ی ت ــات ش ــام(  در ســطح ضایع ــتریا ویکه ــام )اس ــوط ویکه 2- خط

ــود. ــده می ش ــفیدی دی س
ــوالر  ــوط رتیک ــکل خط ــه ش ــم ب ــان( را ه ــاًل ده ــاط )مث ــت، مخ ــر پوس 3- عالوه ب
ســفیدرنگ و غیــر اروزیــو درگیــر می کنــد. روی نــوع اروزیــو و زخمــی ضایعــات مخاطــی 

ــود. ــوار می ش ــا SCC س ــی ی ــلول سنگ فرش ــینوم س ــی کارس ــالن گاه ــن پ لیک
4- شایع ترین مناطق درگیر سطوح فلکسور مچ و ساعد یا ساق پا و قوزک پا است.

 یافته های میکروسکوپیک لیکن پالن رو یاد بگیر  ویژگی پاراکلینیک لیکن پان 
1- دژنرسانس هیدروپیک یا نکروز الیه ی بازال.

2- نمـاي دنـدان اره ای در محل اتصال اپیدرم به درم.
3- ارتشاح نواري شکل و متراکم لنفوسیتها و ماکروفاژها در درم پاپیلر.

ــه ی فولیکول هــای  ــر پای ــا ب ــوع فولیکــوالر، پاپول ه ــی  در ن ــان موی ــن پ �� لیک
پوســت ســر ایجــاد شــده و در نتیجــه ریــزش مــوی دائمــی همــراه بــا اســکار یا جــای 

زخــم داریــم )سیکاترســیل آلوپشــی(. 
�� لیکن پان ناخن با شیار طولی، جداشدن، نازک شدن و از دست دادن ناخن همراهی 
دارد. پتریژیوم )Pterygium( یا ناخنک هال مارک لیکن پالن ناخنی است؛ پتریژیوم یک 
صفحه ی مثلثی شکل از ماتریکس ناخن است که از طرف چین پروگزیمال منشأ گرفته و 

به سمت جلو می آید تا در نهایت کاماًل ناخن را تخریب  کند. 
 در درمـان لیکـن پـان از اسـتروئید موضعـی قـوی و  آنتی هیسـتامین خوراکی برای 
تسـکین خارش و از اسـتروئید سیسـتمیک در ضایعـات مخاطی زخمی، آلوپسـی، تخریب 

پیشـرونده ی ناخـن و یـا ضایعات وسـیع خـارش دار اسـتفاده می کنیم. 
 پسوریازیس

پسوریازیس یک بیماري مزمن و التهابي چند سیستمي است که اغلب پوست و مفصل ها را 
  درگیر مي کند. با دیدن دو مورد زیر باید درجا به پسوریازیس شک کنیم

 پالک هــای صورتــی یــا قرمــز بــا پوســته های نقــره ای رنــگ اســت کــه در صــورت 
ــم. ــزی می بینی ــاط خون ری ــر آن نق ــته ها، زی ــدن پوس کن

دیدن یافته های میکروسکوپی پسوریازیس مثل:
rete ridge 1- آکانتوز و طویل شدن

3 بیماری  با سابقه ی مصرف متیل دوپا دچار پاپول های 

به  شده،    پاها  و  دست ها  مچ  در  رنگ  بنفش  خارش دار 

تدریج ضایعات وسعت پیدا کرده و ژنرالیزه شده است.   

شاکی  دهان  مخاط  دردناک  ضایعات  از  همزمان  بیمار 

است.   کدام درمان را پیشنهاد می کنید؟   )پره انترنی   شهریور 

9۸- قطب شمال(

الف PUVA تراپی

ب آنتی هیستامین های خوراکی

ج استروئید سیستمیک

د آنترالین

4 دختری 12 ساله ای به دنبال فارنژیت استرپتوکوکی ،  

با  همراه  میلی متری   5 یا   2 رنگ  قرمز  پاپول های  دچار 

پوسته های نقره ای بر روی ناحیه ی تنه و اندام ها شده است .  

در پاتولوژی ضایعات ،  ضخیم شدن اپیدرم )آکانتوز( همراه 

پاراکراتوز  هیپرکراتوز ،   ریچ ها ،   منظم رت  طویل شدن  با 

می شود .   مشاهده     )Munro( مونرو  میکروآبسه های  و 

زیر  مورد  کدام  بیمار  این  برای  تشخیص  محتمل ترین 

است؟ )پره انترنی اسفند 93 و 94- قطب اصفهان(

الف تب روماتیسمی

ب اگزمای آتوپی

ج پسوریازیس 

د ایمپتیگو

بانه
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2- پاراکراتوز
)Munro( 3- تجمع نوتروفیل در داخل اپی درم و ایجاد میکرو آبسه ی مونرو

4- اتساع عروق درم پاپیالری

  اتیولــوژی پســوریازیس  علــت بیمــاری آنچنــان مشــخص نیســت، ولی 
ایــن عوامــل باعــث تشــدید پســوریازیس می شــوند:

�� استرس
�� آب و هوا

کورتیکواستروئید  بتابلوکر،  ماالریا،  ضد  داروهای  لیتیوم،  مثل  داروهایی  مصرف   💊
سیستمیک و یا قطع کردن آن ها و انواع داروهای فشار خون. بریم سراغ انواع پسوریازیس

 �� پسوریازیس پاکی )پسوریازیس ولگاریس( 

پســوریازیس پالکــی رایج تریــن شــکل بیمــاری اســت کــه بــا پالک هــای پوســتی بــه 
رنــگ صورتــی یــا قرمــز، بــا حــدود مشــخص، دارای پوســته ی نقــره ای، در اندازه هــای 
مختلــف و بــا توزیــع تقریبــاً متقــارن در دو طــرف بــدن مثســخص می شــود. درگیــری در 
ســطوح اکستنســور )آرنــج و زانــو(، پوســت ســر و تنــه شــایع اســت. برداشــتن پوســته ی 
روی پــالک باعــث ایجــاد نقــاط  خون ریزی دهنــده ای بــه نــام auspitz sign می شــود. 

Guttate پسوریازیس قطره ای یا 💎 

پسـوریازیس قطـره ای بـا بـروز ناگهانـی پاپول هـای صورتـی  رنـگ روی تنـه و اندام ها، 
در انـدازه ی 1 تـا 10  میلی متـر همـراه بـا پوسـته ی نقـره ای و auspitz sign مشـخص 
می شـود. بیمـار معمـواًل دو تـا سـه هفتـه قبـل از شـروع ضایعات پوسـتی، شـرح حالی از 
یـک عفونت دسـتگاه تنفسـی فوقانی با اسـترپتوکوک بتا همولیتیک گـروه A  را می دهد، 
در نتیجـه در نـوع قطره ای اغلب سـطح ASO یا آنتی اسـترپتولیزین افزایـش پیدا می کند 

و در نمونه ی ترشـحات گلو، اسـترپتوکوک کشـت می شـود. 

�� پسوریازیس پوسچرلر 

در ایـن نـوع، اریتـم و پوسـچول های چرکـی غیـر عفونـی ابتـدا چین هـا و سـپس سـایر 
نواحـی بـدن را درگیـر می کنـد. چرک غیر عفونی شـامل سـلول های سـفید خون اسـت. 
بـروز ایـن نـوع پسـوریازیس   غالبـاً بـا تـب و سـایر عالئـم سیسـتمیک ارتبـاط دارد کـه 
در صـورت عـدم درمـان منجـر بـه عواقـب مهلکـی از جملـه سپسـیس، دهیدراتاسـیون 
و در مـوارد نـادر دیسـترس تنفسـی حـاد ثانویـه می شـود. عواملـی مثـل حاملگـی، قطع 
مصـرف کورتیکواسـتروئید سیسـتمیک، عفونـت یا عوامل آسـیب زای موضعی بـه عنوان 

فاکتورهـای زمینه سـاز پسـوریازیس پوسـچوالر معرفی شـده اسـت. 

ــدید  ــث تش ــد باع ــر می توانن ــای زی ــام داروه 5 تم

ــفند  ــی اس ــز: )  پره انترن ــوند بج ــوریازیس ش ــاری پس بیم

ــواز( ــب اه 95   - قط

الف استروئید سیستمیک

ب آنتی ماالریا

ج دیگوکسین 

د لیتیم

6 آقــای 30 ســاله ای بــا ســابقه ی 3 ســاله پالک هــای 

ــراه درد  ــه هم ــا ب ــا و آرنج ه ــر روی زانوه ــته دار ب پوس

مفاصــل مراجعــه نمــوده اســت .  در معاینــه نقــاط فرورفته 

ــز مشــهود اســت .   ــا انیکولی ــا همــراه ب در ســطح ناخن ه

ــی  ــت؟ )پره انترن ــک اس ــخیص کدامی ــن تش محتمل تری

ــوری( ــان دوره ی کش آذر 9۸  -  می

ب پسوریازیس   الف لیکن پالن 

د درماتیت آتوپیک ج درماتومیوزیت 

دنبال  به  قبل  روز   10 از  ساله ای   5 پسر  بیمار،   7

فارنژیت استرپتوکوکی دچار پاپول های ژنرالیزه به همراه 

مثبت   Auspitz sign معاینه  در  است.    شده  پوسته ریزی 

است.   کدامیک از تشخیص های زیر برای وی مطرح است؟   

)پره انترنی   شهریور 9۸- قطب کرمان(

الف پیتریازیس روزه آ

ب درماتیت آتوپیک

ج پمفیگوس فولیاسه

بانهد پسوریازیس قطره ای
طبی

نشر 



ژلوفـــن42

 �� پسوریازیس آرتریتی 

 درگیری مفاصل در پسوریازیس پنج الگوي بالینی دارد

1- آرتریت مفاصل انتهایی DIP که اختصاصی ترین فرم درگیری مفصلی است.

2- الیگوآرتریت نامتقارن

3- پلی آرتریت شبیه آرتریت روماتوئید

4- آرتریت موتیالن یا خورنده

5- اسپوندیلیت و ساکروایلئیت

�� پسوریازیس ناخن )صدف ناخن(

ــا شــواهدی  ــت پســوریاتیک و ب ــه آرتری ــان ب پســوریازیس ناخــن را معمــواًل در مبتالی

مثــل فرورفتگــی )Pitting(، انیکولیــز )جــدا شــدن ناخــن از بســتر( و تغییــر رنــگ زرد یــا 

ــم.  ــن می بینی ــوه ای ناخ قه

�� pitting ناخــن بــه علــت تخریــب ماتریکــس ناخــن ایجــاد می شــود، کــه عالوه بــر 

ــده  ــم دی ــا ه ــی آره آت ــی و آلوپس ــت قارچ ــالن، عفون ــن پ ــا، لیک ــوریازیس در اگزم پس

می شــود. 

  درمان پسوریازیس برحسب وسعت درگیری دو نوع است:

 درمــان  موضعــی: در مــواردی بــا درگیــری کم تــر از %20 ســطح بــدن از درمان هایــی 

ــار، آنترالــن، آنالــوگ  مثــل کورتیکواســتروئید موضعــی یــا تزریــق آن داخــل ضایعــه، ت

ــا مهارکننــده ی کلســی نورین اســتفاده می کنیــم. ویتامیــن D، رتینوئیــد ی

 درمـان سیسـتمیک: در مـواردی بـا درگیـری بـاالی %20 سـطح بـدن، ورم مفاصـل 

پسـوریاتیک و مـوارد مقـاوم بـه درمـان اسـتفاده می شـود. متوتروکسـات بهتریـن درمان 

سیسـتمیک اسـت. دو داروی زیـر هـم گاهـی تجویـز می کنیـم:

1- سیکلوسپورین که سیستم ایمنی را سرکوب می کند. 

2- رتینوئیدهـا مثل آسـیترتین یـا نئوتیگازون. آسـیترتین به علت اثـرات تراتوژنی در خانم 

حاملـه یـا فـردی کـه تـا سـه سـال آینـده قصـد بـارداری دارد، ممنـوع اسـت. پـس اگـر 

آسـیترتین خـوردی، تـا سـه سـال دور بچـه مچـه رو خط بکـش ❌ �� ❌.

�� کورتیکواســتروئید سیســتمیک )خوراکــی یــا تزریقــی( بــه علت تشــدید پســوریازیس، 

در درمــان آن جایــی نــدارد، مگــر در مــوارد اســتثناء و خــاص.

�� زنـان تحـت درمـان با متوتروکسـات، حیـن درمان و تا سـه چهار ماه بعـد از قطع دارو 

نبایـد برای بـارداری اقدام کنند.

�� اگه بدونی چقد تست تو تست تمرینی منتظرته ... ۸9سؤال
دجپاسخ

ــوریازیس  ــه پس ــال ب ــت ابت ــه عل ــی ب ــم جوان 9 خان

شــدید همــراه آرتریــت تحــت درمــان بــا داروی 

ــان  ــر دوز درم ــال حاض ــد. در ح ــات می باش متوتروکس

ــودی اســت.  ــاز بهب ــار در ف ــه و بیم 5 میلی گــرم در هفت

اگــر بیمــار قصــد بــارداری داشــته باشــد، چــه توصیــه ای 

ــوری(  ــترک کش ــفند 99- مش ــی اس ــود؟ )پره انترن می ش

الف با توجه به دوز کم دارو بارداری منعی ندارد.   

اســیدفولیک  هم زمــان  مصــرف  صــورت  در  ب 

بــارداری بالمانــع اســت. 

ــد  ــان بیمــار نبای ــا ســه ســال بعــد از قطــع درم ج ت

ــاردار شــود ب

ــارداری دارو  ــل از ب ــاه قب ــار م ــتی چه ــار بایس د بیم

ــد. را قطــع کن

۸ اختصاصی تریــن  فــرم درگیــری مفصلــی در بیمــاری 

ــهریور 95-  ــی ش ــت؟ )پره انترن ــدام اس ــوریازیس ک پس

قطــب اهــواز(

الف الیگو آرتریت غیر قرینه

ب پلی آرتریت قرینه

ج درگیری مفصل بین انگشتی دیستال 

د اسپوندیلیت انکیلوزان

بانه
طبی

نشر 




