
۱- كدام دارو براى درمان عفونت گنوكوكی توصیه نمی شود؟
Gentamicin )د     Gemifloxacin )ج     Ciprofloxacin  )ب       Ceftriaxone )الف

پاسخ: مقاومت گنوكوك به كینولون ها )سیپروفلوكساسین و افلوكساسین( افزايش يافته است و اين 
داروها براى درمان عفونت هاى گنوكوكى توصیه نمى شوند، البته Gemifloxacin براى درمان افراد 

داراى آلرژى به سفالوسپورين ها به كار مى روند.
گزینه ب صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
۲- زخم بدون درد و سفت )Painless , indurated ulcer( در ناحیه تناسلی بدون همراه 

با لنفادنوپاتی ويژگی تیپیك كدام عفونت آمیزشی می باشد؟
Herpes )د       Gonorrhea )ج       Chancroid )ب     Syphilis )الف

پاسخ: زخم بدون درد و سفت در ناحیه تناسلى ويژگى تیپیک شانكر سیفیلیسى است كه مى تواند با 
يا بدون لنفادنوپاتى اينگوينال )بدون درد( باشد.

بررسى  بايد سیفیلیس مورد  تناسلى  Novak 2020 در هر زخم  براساس   
قرار گیرد.

گزینه الف صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۳- بزرگترين ريسك فاكتور براى ابتال به بیمارى التهابی لگنی )PID( كدام است؟
PID الف( پارتنرهاى جنسى متعدد                         ب( سابقه

ج( عدم استفاده از كاندوم                             د( ابتال به سرويسیت گنوكوكى يا كالمیديايى

فصل ۴
عفونت های آمیزشی
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پارتنرهاى  داشتن  نوجوانى،  و سن  است   PID براى  فاكتور  ريسک  بزرگترين   PID سابقه  پاسخ: 
جنسى متعدد، عدم استفاده از كاندوم و عفونت با عوامل ايجادكننده PID ساير ريسک فاكتورها هستند. 
عفونت كالمیديايى يا گنوكوكى درمان نشده در خانم ها در 10 نا 40 درصد موارد منجر به PID مى شود. 

تشخیص زودرس PID و درمان آن به پیشگیرى از نابارورى و باردارى اكتوپیک كمک مى كند.
گزینه ب صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
۴- كدام ارگانیسم در ايجاد بیمارى التهابی لگنی )PID( نقش بیشترى دارد؟

Mycoplasma genitalum )ب                                  Actinomyces )الف
Chlamydia trachomatis )د                                        Bactroides )ج

پاسخ: بیمارى التهابى لگنى )PID( عفونت مجراى تناسلى فوقانى )آندومتر، لوله هاى فالوپ، تخمدان ها 
و پريتوئن لگنى( است كه به دلیل انتشار مستقیم عفونت سرويكس از سطوح مخاطى روى مى دهد. 
كالمیديا تراكوماتیس و گنوكوك، ارگانیسم هاى اصلى مسوول PID هستند. مايكوپالسما، استرپتوكوك، 
استافیلوكوك، هموفیلوس، E. coli ، باكترويیدس، پپتواسترپتوكوك، كلستريديوم و اكتینومايسس نیز 

در بیماران مبتال به PID از لوله فالوپ به دست آمده اند.

گزینه د صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

Pelvic inflammatory disease

A distally blocked fallopian tube filled with serous fluid (hydrosalpinx) 
is one manifestation of PID, and it can lead to infertility
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Fitz-Hugh-Curtis syndrome

5- شايع ترين عامل عفونی مسوول Fitz-Hugh-Curtis syndrome كدام ارگانیسم است؟
 Chlamydia trachomatis )ب                       Neisseria gonorrhea )الف

Bactroides fragilis )د                    Mycoplasma genitalum )ج
پاسخ: در PID ممكن است عفونت به داخل حفره پريتوئن گسترش يابد و گاهش از طريق ناودان 
پاراكولیک راست به سمت باال انتشار پیدا مى كند و موجب فیبروز در سطح قدامى كبد و پريتوئن 
مجاور آن مى شود كه به آن پرى هپاتیت يا سندرم Fitz-Hugh-Curtis مى گويند. اين عارضه با 

عفونت كالمیديايى بیش از عفونت گنوكوكى روى مى دهد.

گزینه ب صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

6 - كدام دارو به صورت تك دوز براى درمان عفونت كالمیديا تراكوماتیس به كار می رود؟
Azithromycin )د      Ceftriaxone )ج      Ofloxacin )ب      Doxycycline )الف

پاسخ: آزيترومايسین به صورت تک دوز براى درمان عفونت كالمیديا تراكوماتیس به كار مى رود.
گزینه د صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
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7- رژيم آنتی بیوتیكی مناسب براى درمان سرويسیت گنوكوكی كدام است؟
الف( تک دوز سفترياكسون عضالنى

ب( تک دوز آزيترومايسین
ج( تک دوز پنى سیلین بنزاتین همراه با تک دوز آزيترومايسین

د( تک دوز سفترياكسون عضالنى همراه با تک دوز آزيترومايسین
پاسخ: در موارد مشكوك يا ثابت شده عفونت گنوكوكى، درمان تهاجمى براى پیشگیرى از عوارض 
جدى آن توصیه مى شود. به دلیل ظهور گنوكوك مقاوم به كینولون، از اين داروها براى درمان اين 
عفونت استفاده نمى شود. به دلیل احتمال زياد عفونت همزمان كالمیديايى، درمان كالمیديا )معموال 

با آزيترومايسین( نیز توصیه مى شود، مگر اينكه عفونت كالمیديايى با NAAT رد شده باشد.
رژيم  روز،  همان  در  آزيترومايسین  دوز  يک  خوراكى  مصرف  با  همراه  عضالنى  سفترياكسون 
درمانى توصیه شده است. در صورتى كه سفترياكسون در دسترس نباشد، از يک داروى خط دوم 
با يک دوز خوراكى  بنابراين يک دوز خوراكى سیفیكسیم همراه  مانند سفیكسیم استفاده مى شود، 

آزيترومايسین تجويز مى گردد.

گزینه د صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۸- براى درمان سرويسیت گنوكوكی در خانمی كه سابقه آلرژى شديد به پنی سیلین را 
ذكر می كند، از كدام داروها می توان استفاده كرد؟

الف( داكسى سیكلین + آزيترومايسین              ب( جنتامايسین + آزيترومايسین
ج( مترونیدازول + آزيترومايسین                     د( سفترياكسون + آزيترومايسین

Purulent cervical

discharge

Gonococcal 

Cervicitis
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پاسخ: در افراد داراى آلرژى شديد به پنى سیلین مى توان براى درمان گنوكوك از تک دوز خوراكى 
Gemifloxacin يا تک دوز جنتامايسین به شكل تزريق عضالنى استفاده كرد، بنابراين يكى از اين 

داروها همراه با تک دوز آزيترومايسین تجويز مى شوند.
گزینه ب صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
۹- خانم ۲۴ ساله اى با شكايت درد لگنی و تب ۳۹ درجه سانتی گراد مراجعه می كند. 
در معاينه واژينال، تندرنس در حركت سرويكس و توده اى تندر در آدنكس راست يافت 
می شود. در اسمیر ترشحات موكوپوروالنت سرويكس تعداد زيادى گلبول سفید ديده 
می شود و در بررسی آزمايشگاهی لكوسیتوز ESR=35 ، 12000/mm2 و +CRP= 2 گزارش 

می گردد. در حال حاضر چه اقدام درمانی توصیه می شود؟
الف( درمان سرپايى با آنتى بیوتیک

ب( بسترى در بیمارستان و درمان با آنتى بیوتیک
ج( بسترى در بیمارستان جهت درناژ پركوتانئوس آبسه و تجويز آنتى بیوتیک
د( بسترى در بیمارستان جهت تجويز آنتى بیوتیک وريدى و اكسپلور جراحى

پاسخ: آبسه توبواوراين يكى از انديكاسیون هاى بسترى در PID است. ابتدا درمان با آنتى بیوتیک 
روش  )به  آبسه  درناژ  نداد،  پاسخ  آنتى بیوتیک  به  توبواوارين  آبسه  كه  در صورتى  و  مى شود  انجام 

پركوتانئوس يا جراحى( انجام مى شود.

آنتى بیوتیكى  درمان  به  ساعت   7۲ توبواوراين  آبسه  اگر   Novak براساس 
پاسخ نداد، درناژ انديكاسیون دارد.

گزینه ب صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۱0- براى درمان سرويسیت گنوكوكی در خانمی كه سابقه آلرژى شديد به پنی سیلین را 
ذكر می كند، از كدام داروها می توان استفاده كرد؟

Ceftriaxone + Azithromycin )ب      Gemifloxacin + Azithromycin )الف
Doxycycline + Azithromycin )د       Cotrimoxazole + Azithromycin )ج

پاسخ: سفترياكسون داروى انتخابى براى درمان عفونت گنوكوكى است و درمان همزمان عفونت 
كالمیديايى با آزيترومايسین نیز توصیه مى شود. در صورت وجود آلرژى شديد به پنى سیلین مى توان 

از تركیب جنتامايسین و آزيترومايسین يا Gemifloxacin و آزيترومايسین استفاده كرد.
گزینه الف صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
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۱۱- كدام يك از موارد زير ويژگی تیپیك شانكر سیفیلیس است؟
الف( زخم سفت، بدون درد، داراى ظاهر Punched-out و لبه هاى برجسته

Undermined ب( زخم نرم و دردناك با حاشیه نامنظم و لبه هاى
ج( زخم بدون درد قرمز و برجسته كه با تماس به سادگى دچار خونريزى مى شود

د( زخم هاى كوچک و سطحى متعدد و دردناك
پاسخ: زخم هاى ذكر شده در اين گزينه ها ويژگى هاى تیپیک زخم هاى زير هستند:

	و لبه هاى برجسته : شانکر سیفیلیسی Punched-out زخم سفت، بدون درد، داراى ظاهر
	شانکرویید : Undermined زخم نرم و دردناك با حاشیه نامنظم و لبه هاى
	زخم بدون درد قرمز و برجسته كه با تماس به سادگى دچار خونريزى مى شود : گرانولوم اینگوینال
	زخم هاى كوچک و سطحى متعدد و دردناك : هرپس تناسلی

گزینه الف صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

Appearance of the ulcers of chancroid (A), herpes (B), and syphilis (C). 

The ulcer of chancroid has irregular margins and is deep with undermined edges. 

The syphilis ulcer has a smooth, indurated border and a smooth base. 

The genital herpes ulcer is superficial and inflamed.
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۱۲- تمام موارد زير از انديكاسیون هاى بسترى در بیمارستان در بیماران مبتال به بیمارى 
التهابی لگنی )PID( هستند، بجز؟

الف( شک به آبسه توبواوارين                        ب( بیمارى بالینى شديد
ج( سابقه قبلى PID                                  د( احتمال عدم مصرف دارو توسط بیمار

پاسخ: در مبتاليان به PID بسترى در بیمارستان در موارد زير توصیه مى گردد:
✓ مواردى كه اورژانس هاى جراحى مانند آپانديسیت را نمى توان  رد كرد

✓ خانم هاى باردار
✓ عدم پاسخ بالینى به درمان خوراكى

✓ عدم تحمل درمان خوراكى يا عدم پیگیرى هنگام درمان سرپايى
✓ مبتاليان به بیمارى شديد، تهوع و استفراغ يا تب باال

)TOA( ابتال به آبسه توبواورارين ✓

گزینه ج صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۱۳- كدام عفونت تناسلی همراهی بیشترى با عفونت HIV دارد؟
Chancroid )د     Trichomoniasis )ج    Syphilis )ب         Genital herpes )الف

افراد داراى رفتارهاى جنسى پرخطر روى مى دهد و احتمال عفونت  پاسخ: شانكرويید معموال در 
HIV و ساير عفونت هاى آمیزشى نیز در اين افراد زياد است.

گزینه د صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۱۴- خانمی با شكايت زخم تناسلی دردناك همراه با لنفادنوپاتی دردناك اينگوينال راست 
مراجعه می كند. در معاينه زخمی با حاشیه نامنظم و ترشح چركی ديده می شود و غدد 

لنفاوى اينگوينال راست، متورم، قرمز و تندر هستند. كدام تشخیص محتمل تر است؟
Chancroid )ب                                         Syphilis )الف

Lymphogranuloma venerum )د                       Granuloma inguinale )ج

Suggested Criteria for Hospitalization for Pelvic Inflammatory Disease
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مطرح كننده  دردناك  زخم  يک  با  همراه  دوطرفه(  يا  )يک  ران  كشاله  دردناك  لنفادنوپاتى  پاسخ: 
شانكرويید است. لنفادنوپاتى دردناك كشاله ران )يک يا دو طرفه( همراه با زخم هاى تناسلى دردناك 

)چند زخم( مطرح كننده شانكرويید يا هرپس است.
زخم بدون درد همراه با لنفادنوپاتى اينگوينال بدون درد مطرح كننده سیفیلیس مى باشد.

لنفادنوپاتى دردناك كشاله ران بدون وجود همزمان زخم تناسلى مطرح كننده LGV است. در اين 
مورد ممكن است بیمار سابقه زخم گذارى ناحیه تناسلى را ذكر كند.

گزینه ب صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۱5- شايع ترين عوامل عفونی بیمارى التهابی لگنی )PID( كدام میكروارگانیسم ها هستند؟
الف( گنوكوك و كالمیديا تراكوماتیس               ب( تريكوموناس و گنوكوك

ج( مايكوپالسما و اكتینومايسس                      د( باكترويیدس و كلستريديوم
پاسخ: بیمارى التهابى لگنى )PID( عفونت مجراى تناسلى فوقانى )آندومتر، لوله هاى فالوپ، تخمدان ها 
و پريتوئن لگنى( است كه به دلیل انتشار مستقیم عفونت سرويكس از سطوح مخاطى روى مى دهد. 

كالمیديا تراكوماتیس و گنوكوك، ارگانیسم هاى اصلى مسوول PID هستند. 
انتشار عفونت به سمت باال ممكن است موجب آندومتريت، سالپنژيت و يا پريتونیت شود.

گزینه الف صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

 Micro-organisms originating in the endocervix ascend into the endometrium, 
fallopian tubes, and peritoneum, causing pelvic inflammatory disease 

(endometritis, salpingitis, peritonitis)
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با شكايت ضايعات دردناك ناحیه تناسلی مراجعه می كند. در معاينه  ۱6- خانم جوانی 
وزيكول هاى گروهی بر روى البیا ماژور سمت چپ ديده می شود. براى تايید تشخیص 

كدام تست ترجیح داده می شود؟
Histology )د          Serology )ج         PCR )ب              Tzanck smear )الف

پاسخ: وزيكول هاى گروهى دردناك در ناحیه تناسلى مطرح كننده هرپس تناسلى است.
در اغلب موارد براى تايید آزمايشگاهى از كشت ويروس يا PCR استفاده مى شود. 

كشت )Viral culture( بسیار اختصاصى است، ولى زياد حساس نیست و میزان منفى كاذب در عفونت 
اولیه ۲5 درصد و در عود عفونت 50 درصد مى باشد.

تست PCR حساسیت بیشترى دارد و معموال به عنوان تست قطعى براى عفونت HSV به كار مى رود.

گزینه ب صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۱7- در بررسی خانم جوانی، سرويسیت كالمیديا تراكوماتیس يافت می شود. كدام دارو 
در درمان اين عفونت موثر نمی باشد؟

Ofloxacin )د     Doxycycline )ج      Ceftriaxone )ب       Azithromycin )الف
پاسخ: آزيترومايسین و داكسى سیكلین داروهاى خط اول براى درمان عفونت كالمیديا تراكوماتیس 
هستند و اريترومايسین، افلوكساسین و لووفلوكساسین داروهاى خط دوم براى درمان اين عفونت مى باشند.

گزینه ب صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۱۸- در مورد زخم بسیار دردناك تناسلی همراه با آدنوپاتی دردناك و چركی اينگوينال 
احتمال كدام عفونت آمیزشی بیشتر است؟

Herpes )د             Donovanosis )ج          Chancroid )ب          Syphilis )الف

 Herpes
Genitalis
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Chancroid

پاسخ: زخم بسیار دردناك تناسلى همراه با لنفادنوپاتى دردناك اينگوينال بسیار مطرح كننده شانكرويید 
است و در صورتى كه لنفادنوپاتى چركى نیز باشد، احتمال اين عفونت بیشتر مى باشد.

گزینه ب صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۱۹- براساس پروتوكل CDC رژيم آنتی بیوتیكی انتخابی براى درمان گنوره بدون عارضه 
)Uncomplicated( كدام يك می باشد؟

الف( سفترياكسون ۲50 میلى گرم عضالنى و آزيترومايسین يک گرم خوراكى
ب( سیپروفلوكساسین 500 میلى گرم و داكسى سیكلین 100 میلى گرم دوبار در روز به مدت 7 روز

ج( افلوكساسین 400 میلى گرم و آزيترومايسین يک گرم خوراكى
د( سفیكسیم 400 میلى گرم و آزيترومايسین يک گرم خوراكى

پاسخ: براساس پروتوكل CDC تركیب سفترياكسون ۲50 میلى گرم IM و آزيترومايسین يک گرم 
خوراكى، رژيم آنتى بیوتیكى انتخابى براى درمان گنوره بدون عارضه )Uncomplicated( مى باشد. 
مقاومت به فلوروكینولون ها )سیپروفلوكساسین و افلوكساسین( شايع شده است، بنابراين براى درمان 
عفونت گنوكوكى توصیه نمى شوند. امروزه سفیكسیم به عنوان خط اول درمان در نظر گرفته نمى شود، 

ولى در صورت عدم دسترسى به سفترياكسیون مى توان از سفیكسیم استفاده كرد.
گزینه الف صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
۲0- جهت تشخیص عفونت كالمیديايی، حساس ترين تست براى نمونه هاى سواب 

اندوسرويكس كدام است؟
Nucleic acid hybridization test )ب           Direct immunofluorescence )الف
Nucleric acid amplification test )د                                              Culture )ج
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پاسخ: براى تشخیص آزمايشگاهى عفونت كالمیديايى تست هاى آزمايشگاهى زير را مى توان  بر روى 
نمونه سواب اندوسرويكس انجام داد:

Culture ✓
Direct immunofluorescence ✓

Enzyme immunoassay ✓
Nucleic acid hybridization test ✓

Nucleic acid amplification test (NAAT) ✓
براى  آن  از  استفاده  و  است  اندوسرويكس  سواب  نمونه هاى  براى  تست  ترين  حساس   NAAT

توسط  كه  واژينال  سواب  نمونه هاى  است.  شده  تايید   FDA توسط  نیز  واژينال  سواب  نمونه هاى 
بیمار تهیه مى شوند، به اندازه نمونه هايى كه توسط پزشک براى NAAT تهیه مى گردند، حساسیت 
و ويژگى دارند، بنابراين غربالگرى عفونت كالمیديايى با NAAT بر روى نمونه واژينال كه توسط 

بیمار تهیه شده، يک استراتژى غربالگرى قابل قبول مى باشد.
در خانم هاى نوجوانى كه تمايلى براى معاينه لگنى ندارند يا به دلیل درمان هايى كه دريافت مى كنند، 
امكان معاينه لگنى وجود ندارد، مى توان  از تست ادرارى براى غربالگرى عفونت كالمیديايى استفاده كرد.

گزینه د صحیح است
 ........................................................................................................................................................            
۲۱- داروى خط اول براى درمان عفونت كالمیديا تراكوماتیس كدام است؟

Oflocacin )د    Levofloxacin )ج         Erythromycin )ب      Doxycycline )الف
پاسخ: داكسى سیكلین و آزيترومايسین داروهاى خط اول براى درمان عفونت كالمیديايى هستند. 

اريترومايسین، افلوكساسین و لووفلوكساسین داروهاى آلترناتیو مى باشند.
گزینه الف صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
۲۲- خانمی در ۳۹ هفته باردارى با شروع دردهاى لیبر مراجعه می كند. در معاينه ضايعات 

هرپسی فعال در ناحیه ولو ديده می شود. چه اقدامی توصیه می گردد؟
الف( تجويز آسیكلوير وريدى به مادر حین لیبر

ب( تجويز آسیكلوير پروفیالكتیک به نوزاد پس از زايمان واژينال
ج( ختم باردارى به روش سزارين

د( زايمان واژينال و تحت نظر گرفتن نوزاد از نظر عاليم عفونت هرپسى
پاسخ: اگر خانم باردارى كه در زمان ترم با درد لیبر مراجعه مى كند، ضايعات هرپسى فعال در ناحیه 

تناسلى داشته باشد، بهتر است زايمان به روش سزارين انجام شود.
گزینه ج صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
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۲۳- خانمی با شكايت وزيكول هاى گروهی دردناك در البیا ماژور راست همراه با قرمزى 
و تورم آن مراجعه می كند. حساس ترين تست براى تايید تشخیص كدام است؟

Culture )د            PCR )ج              Tzanck smear )ب              Serology )الف
پاسخ: وزيكول هاى گروهى دردناك مطرح كننده هرپس تناسلى است. PCR حساس ترين تست 

تشخیصى است.

گزینه ج صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۲۴- كدام يك از انواع HPV مسوول دو سوم موارد سرطان سرويكس هستند؟
الف( تیپ هاى 6 و 11                                ب( تیپ هاى 16 و 18
ج( تیپ هاى 31 و 33                                د( تیپ هاى 45 و 5۲

پاسخ: ساب تايپ هاى HPV به دو گروه Low-risk و High-risk تقسیم مى شوند. ساب تايپ هاى 
كم خطر مانند 6 و 11 موجب زگیل تناسلى مى شوند، ولى بروز سرطان با آنها نادر است. ساب تايپ هايى 
مانند 16، 18، 31، 33، 45، 5۲ و 58 پرخطر نامیده مى شوند، زيرا با ديسپالزى سرويكس و سرطان 

سرويكس ارتباط دارند. در دو سوم سرطان هاى سرويكس، ساب تايپ هاى 16 و 18 نقش دارند.
گزینه ب صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
۲5- داروى خط اول براى درمان عفونت كالمیديا تراكوماتیس كدام است؟

Oflocacin )د     Levofloxacin )ج      Erythromycin )ب         Azithromycin )الف
پاسخ: داكسى سیكلین و آزيترومايسین داروهاى خط اول براى درمان عفونت كالمیديايى هستند. 

اريترومايسین، افلوكساسین و لووفلوكساسین داروهاى آلترناتیو مى باشند.
گزینه الف صحیح است

 ........................................................................................................................................................            

 Herpes
Genitalis
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۲6- خانم ۲5 ساله اى با شكايت درد لگنی و تب ۳۸/۴ درجه سانتی گراد مراجعه می كند. 
در معاينه واژينال، ترشح موكوپوروالنت در اندوسرويكس ديده می شود و تندرنس در 
آدنكس و هنگام حركت سرويكس وجود دارد. در سونوگرافی يافته خاصی ديده نمی شود. 

كدام رژيم آنتی بیوتیكی براى درمان سرپايی توصیه می شود؟
الف( سفترياكسون و آزيترومايسین                 ب( پنى سیلین بنزاتین و آزيترومايسین

ج( افلوكساسین                                        د( سیپروفلوكساسین و داكسى سیكلین
پاسخ: معیارهاى بالینى براى تشخیص سالپنژيت حاد شامل دو گروه )الف و ب( هستند كه از هر 

گروه بايد حداقل يک مورد وجود داشته باشد. اين موارد عبارتند از:
الف( وجود حداقل يكى از موارد زير:
✓ تندرنس در حركت سرويكس

✓ تندرنس رحمى
✓ تندرنس آدنكسال

ب( وجود حداقل يكى از موارد زير:
✓ تب باالى 38/3 درجه سانتى گراد

✓ ترشح موكوپولورانت سرويكال يا واژينال
✓ مشاهده تعداد زيادى WBC در بررسى میكروسكوپیک ترشح واژينال

ESR افزايش ✓
CRP افزايش ✓

✓ مدارك آزمايشگاهى عفونت سرويكال با گنوكوك يا كالمیديا
براى درمان سرپايى از سفترياكسون عضالنى همراه با آزيترومايسین )يا داكسى سیكلین( استفاده مى شود.

بر  عالوه   PID سرپايى  درمان  براى   Novak 2020 كتاب  براساس 
 500 اول  )روز  هفته  يک  مدت  به  آزيترومايسین  عضالنى،  سفترياكسون 
میلى گرم و مابقى روزها ۲50 میلى گرم( مصرف مى شود، در حالى كه كتاب 

بكمن آن را به شكل تک دوز ذكر كرده است. 
 گزینه الف صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
۲7- كدام يك از فلوروكینولون ها بر روى كالمیديا تراكوماتیس موثر است؟

Ofloxacin )د      Gatifloxacin )ج       Ciprofloxacin )ب      Norfloxacin )الف
پاسخ: در بین فلوروكینولون ها افلوكساسین و لووفلوكساسین بر روى كالمیديا تراكوماتیس موثرند.

گزینه د صحیح است
 ........................................................................................................................................................            
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۲۸- خانمی با شكايت زخم بدون درد ناحیه تناسلی كه به تدريج در طی ۲ ماه گذشته 
بزرگتر شده، مراجعه كرده است. ضايعه با دستكارى به سادگی دچار خونريزى می شود. 
در معاينه زخم قرمز برجسته ديده می شود. در بررسی میكروسكوپیك نمونه اى از ضايعه 

تهیه می شود، Donovan bodies مشاهده می گردند، كدام تشخیص مطرح است؟
Syphilis )ب                     Granuloma inguinale )الف

Chancroid )د            Lymphogranuloma venerum )ج
 Klebsiella granulomatis توسط باكترى گرم منفى به نام Donovanosis پاسخ:  گرانولوم اينگوينال يا
ايجاد مى شود. اين باكترى از طريق رابطه جنسى منتقل مى گردد و ضايعات زخمى قرمز و برجسته 
و بدون درد ايجاد مى كند كه پرعروق است و با تماس به سادگى دچار خونريزى مى شود. تشخیص 
به صورت بالینى مطرح مى گردد و با مشاهده Donovan body در نمونه هايى كه از ضايعه گرفته 

شده تايید مى شود.

گزینه الف صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۲۹- واكسیناسیون HPV در چه مواردى توصیه می شود؟
الف( در سن ۹ تا ۲6 سال در خانم ها               ب( در سن ۹ تا ۲6 سال در هر دو جنس

ج( در سنین بارورى در خانم ها                      د( در سن 15 تا 35 سال در خانم ها
پاسخ: واكسیناسیون HPV در سن ۹ تا ۲6 سال در هر دو جنس توصیه مى شود.

گزینه ب صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

Crush preparation of 
Klebsiella  granulomatis 
seen as Donovan bodies  

intracellularly in 
mononuclear cells.

Granuloma Inguinale
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۳0- لنفادنوپاتی دردناك كشاله ران در غیاب زخم تناسلی با كدام تشخیص هماهنگی 
بیشترى دارد؟

Herpes )ب                    Granuloma inguinale )الف
Chancroid )د             Lymphogrnuloma venerum )ج

پاسخ: لنفوگرانولوم ونروم با لنفادنوپاتى اينگوينال و يا فمورال تظاهر پیدا مى كند. ممكن است بیمار 
سابقه زخم گذراى ناحیه تناسلى را ذكر كند، ولى هنگامى كه با لنفادنوپاتى مراجعه مى كند، زخم 

ناحیه تناسلى ديده نمى شود.

گزینه  ج صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۳۱- در مورد درمان هرپس تناسلی با داروى ضد ويروس كدام گزينه نادرست می باشد؟
الف( مدت دفع ويروس را كوتاه مى كند

ب( دوره بیمارى عالمتدار را كاهش مى دهد
ج( در ريشه كنى ويروس نهفته از گانگلیون ريشه دورسال موثر نیست
د( درمان ضد ويروس در مرحله حاد، دفعات عود عفونت را كم مى كند

پاسخ: داروهاى ضد ويروس اساس درمان هستند. درمان با داروى خوراكى مدت دفع ويروس و دوره 
بیمارى عالمتدار اولیه را كاهش مى دهد، ولى بر سیر طوالنى مدت بیمارى اثرى ندارد.

هیچ دارويى در ريشه كنى ويروس نهفته از گانگلیون ريشه دورسال موثر نیست و داروها پس از قطع 
مصرف، بر روى دفعات عود عفونت يا شدت آنها اثرى ندارد.

گزینه د صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۳۲- كدام دارو براى درمان هرپس تناسلی به كار نمی رود؟
Famciclovir )د       Gancyclovir )ج         Acyclovir )ب       Valacyclovir )الف

Lymphogranuloma venereum
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پاسخ: براى درمان هرپس تناسلى از آسیكلوير، Valacyclovir يا Famciclovir استفاده مى شود.
گزینه ج صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
با شكايت ضايعات دردناك ناحیه تناسلی مراجعه می كند. در معاينه  ۳۳- خانم جوانی 
ضايعات  سابقه  بیمار  می شود.  ديده  كوچك  زخم هاى  با  همراه  گروهی  هاى  وزيكول 
مشابهی را در همین محل داشته كه خودبخود بهبود يافته است. كدام تشخیص مطرح است؟

Herpes )د          Donovanosis )ج            Syphilis )ب         Chancroid )الف
پاسخ: وزيكول هاى گروهى همراه با زخم هاى كوچک به ويژه اگر سابقه قبلى ضايعات مشابه وجود 

دارد، مطرح كننده هرپس تناسلى است.

گزینه د صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۳۴- كدام يك از روش هاى معمول انتقال HIV نمی باشد؟
الف( از مادر به نوزاد از طريق شیردهى             ب( از طريق ترانسفوزيون پک سل آلوده

ج( از طريق تماس با بزاق فرد آلوده                د( از طريق تماس جنسى
پاسخ: HIV از طريق تماس جنسى، وارد شدن سرنگ آلوده به بدن )در معتادين تزريقى يا پرسنل 
بهداشتى(، ترانسفوزيون فراورده هاى خونى آلوده و به صورت Vertical از مادر به جنین يا نوزاد 

منتقل مى شود. HIV ممكن است حین زايمان يا در طى شیردهى از مادر به نوزاد منتقل شود.
گزینه ج صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
۳5- براى كاهش ريسك انتقال HIV از مادر به فرزند، تمام اقدامات زير توصیه می شوند، بجز؟
الف( تجويز داروى آنتى رتروويرال در طى باردارى  ب( تجويز داروى آنتى رتروويرال در طى لیبر
ج( تجويز زيدوويدين به نوزاد                            د( پرهیز از انجام سزارين در صورت امكان

 Herpes
Genitalis
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پاسخ: احتمال انتقال HIV از مادر به نوزاد در زايمان واژينال بیش از سزارين است، بنابراين در صورت باال 
بودن Viral load سزارين توصیه مى شود.

گزینه د صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۳6- براى درمان زگیل تناسلی از تمام داروهاى موضعی زير می توان استفاده كرد، بجز؟
Sinecatechin )د         Docosanol )ج         Podofilox )ب        Imiquimod )الف

پاسخ:براى درمان زگیل تناسلى از درمان هاى شیمیايى، كوتر )Cautery( و درمان هاى ايمونولوژيک 
استفاده مى شود. داروهاى زير توسط بیمار بر روى ضايعه مالیده مى شوند:

Podofilox ✓

Imiquimod ✓

Sinecatechin ✓

گزینه ج صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۳7- خانمی با هرپس تناسلی اولیه مراجعه می كند. درمان با آسیكلوير خوراكی چه تاثیر 
مفیدى دارد؟

الف( ريشه كنى ويروس نهفته                       ب( كاهش دفعات عود عفونت هرپسى
ج( كاهش شدت عود عفونت هرپسى               د( كاهش عاليم بیمار

پاسخ: درمان هرپس تناسلى با داروى ضد ويروس خوراكى، عاليم بیمار را كم مى كند ولى منجر به 
ريشه كنى ويروس نهفته نمى شود و دفعات يا شدت عود عفونت هرپسى را كم نمى كند.

گزینه د صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۳۸- براى درمان سرويسیت ناشی از كالمیديا تراكوماتیس، طول دوره درمان با تمام 
آنتی بیوتیك هاى ذكر شده يك هفته است، بجز؟

Levofloxacin )د      Azithromycin )ج         Doxycycline )ب    Ofloxacin )الف
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پاسخ: براى درمان عفونت كالمیديا تراكوماتیس مى توان از تک دوز آزيترومايسین يا درمان يک هفته اى 
با داكسى سیكلین، افلوكساسین يا لووفلوكساسین استفاده كرد.

گزینه ج صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

در  می كند.  مراجعه  تناسلی  ناحیه  در  دردناك  توده  با شكايت  اى  خانم ۲۲ ساله   -۳۹
معاينه، توده دردناك با قطر حدود ۳ سانتی متر در قسمت خلفی جانبی مدخل واژن وجود 
دارد و ترشح چركی در اندوسرويكس ديده می شود. محتمل ترين تشخیص كدام است؟

الف( واژينوز باكتريال          ب( گنوره          ج( واژينیت تريكوموناسى       د( سیفیلیس
پاسخ: توده دردناك در قسمت خلفى جانبى مدخل واژن مطرح كننده بارتولینیت حاد است و ترشح 
چركى در كانال سرويكس مطرح كننده اندوسرويسیت است كه هر دو تظاهراتى از عفونت گنوكوكى 

)گنوره( هستند.

گزینه ب صحیح است
 ...................................................................................................................................................             

۴0- در خانم هاى باردار با سابقه هرپس تناسلی چه اقدامی جهت كاهش ريسك ابتالى 
نوزاد توصیه می شود؟

الف( مصرف آسیكلوير خوراكى در تمام طول باردارى
ب( مصرف آسیكلوير موضعى در تمام طول باردارى
ج( درمان ساپرسیو با آسیكلوير خوراكى از 36 هفته

د( مصرف پروفیالكتیک آسیكلوير موضعى از 36 هفته

Gonorrhea

Purulent Cervical discharge

Bartholin’s abscess
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پاسخ: خانم هاى باردار داراى سابقه هرپس تناسلى بايد در طول باردارى، به دقت از نظر شواهد عود 
عفونت غربالگرى شوند، البته در خانم هاى بدون عالمت، كشت HSV از ناحیه تناسلى قبل از زايمان 
ساپرسیو  درمان  عودكننده، شروع  تناسلى  سابقه هرپس  با  باردار  خانم هاى  در  نمى شود.  توصیه 

از 36 هفته باردارى به بیمار پیشنهاد داده مى شود.
گزینه ج صحیح است

 ........................................................................................................................................................            
 HPV معموال توسط كدام يك از انواع )Genital condylomata( ۴۱- زگیل هاى تناسلی

ايجاد می شوند؟
الف( تیپ هاى 16 و 18                             ب( تیپ هاى 6 و 11

ج( تیپ هاى 31 و 33                                د( تیپ هاى 45 و 5۲
پاسخ: بیش از 100 ساب تايپ HPV شناخته شده و حداقل 40 مورد از آنها در عفونت هاى تناسلى 

نقش دارند. ساب تايپ هاى HPV به دو گروه كم خطر و پرخطر تقسیم مى شوند.
ساب تايپ هاى كم خطر مانند 6 و 11 موجب زگیل تناسلى )Genital condyloma( مى شوند، ولى 
بروز سرطان با آنها نادر است. ساب تايپ هايى مانند 16، 18، 31، 33، 45، 5۲ و 58 پرخطر نامیده 
در دو سوم سرطان هاى  دارند.  ارتباط  با ديسپالزى سرويكس و سرطان سرويكس  زيرا  مى شوند، 

سرويكس، ساب تايپ هاى 16 و 18 نقش دارند.

گزینه ب صحیح است
 ........................................................................................................................................................            

۴۲- براى درمان زگیل تناسلی در طی باردارى، مصرف كدام دارو مجاز است؟
      Sinecatechin )ب                                       Podofilox )الف

Trichloroacetic acid )د                                       Imiquimod )ج

Condylomata 

acuminata


