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 1صفحه  
 

 یپزشک یشناس یمنیا

 باشد؟صحیح می ها،در دفاع در مقابل عفونت Th17هاي کدامیک از موارد زیر در مورد نقش مهم سلول ـ 1
 IL-17فراخوانی ماکروفاژها و تولید  )الف
 IL-17تولید و ها نوتروفیلفراخوانی  )ب
 و پپتیدهاي ضدمیکروبی IL-22تولید  )ج
 IL-17و تولید  RoRγtافزایش عرضه  )د

 :بجزهاي دندریتیک پالسموسیتوئید درست است، همه موارد زیر در خصوص سلول ـ 2
 کنند.عرضه می TLR9و  TLR7مقدار زیادي  الف)
 کنند.نوع یک را ترشح می IFN ب)
 کنند.را به میزان باال عرضه می C11CD )ج
 کنند.در ایمنی ضدویروسی ایفاي نقش می )د

 :بجزدرست است،  11CDهمه موارد زیر در خصوص مولکول  ـ 3
 شکل است.هاي موییمارکرلوسمی سلول CD11b الف)
 شود.یافت می NKهاي عمدتا بر روي سلول CD11b ب)
 شود.ها یافت میبر روي گرانولوسیت CD11a ج)
 ها و ماکروفاژها حضور دارد.بر روي مونوسیت CD11a د)

 دهد؟پاسخ لنفوسیتی در کدام زمان از عفونت حاد باکتریایی رخ می Contractionفاز هومئوستازیس یا  ـ 4
 دو ماه پس از خاتمه پاسخ )الف
 عفونتیک ماه پس از آغاز  )ب
 از همان ابتداي شروع پاسخ بر علیه عفونت )ج
 دومین هفته پس از عفونت  )د

 ها موثر است؟لیزوزیم موجود در بزاق، عمدتا بر روي کدام گروه از پاتوژن ـ 5
 هاي گرم منفیباکتري )الف
 هاي گرم مثبتباکتري )ب
 هاقارچ )ج
 هاي باکتریاییتمام گروه )د

 ؟شودنمیان ائوتاکسین شناخته وعنهاي زیر بهکدامیک از کموکاین ـ 6
 CCL26 د) CCL24 ج) CCL18 ب) CCL11 الف)

 کند؟نمیعمل  α-TNFعنوان مهارکننده کدامیک از عوامل زیر به ـ 7
 Omalimumab د) Golimumab ج) Etanercept ب) Infliximb الف)

 ها ترجیحا در ایجاد دفاع ضد ویروسی در سطوح پوششی نقش دارد؟کدامیک از انواع اینترفرون ـ 8
 IFN-λ د) IFN-γ ج) IFN-β ب) INF-α الف)
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 2صفحه  
 

 با شود وهاي ادراري ـ تناسلی مشخص میهاي دهانی و زخمبا التهاب ملتحمه چشم، زخمزیر اختالل کدام  ـ 9
HLA-B51 ؟نیز ارتباط مثبت دارد 

 سندرم جاب )د سندرم شوگرن )ج بیماري بهجت )ب بیماري وگنر )الف

 هاي ورزشی، مشترك است؟هاي باکتریایی و فعالیتهاي زیر در عفونتتولید کدامیک ازسایتوکاین ـ 10
 IL-1RA د) IL-10 ج) TNF-α ب) IL-6 الف)

 گردد؟ HIVهاي زیر ممکن است سبب مقاومت در برابر عفونت بروز موتاسیون در کدامیک از مولکول ـ 11
 CCR5 د) CCR4 ج) CR3 ب) CR1 الف)

ممکن است سبب فرار ویروس از  SARS-COV-2هاي ویروس بروز موتاسیون در کدامیک از پروتئین ـ 12
 نوترالیزان گردد؟هاي باديآنتی
 M د) N ج) P ب) S الف)

 کند؟عمل می (COX-2) 2-عنوان مهارکننده آنزیم سیکلواکسیژنازکدامیک از داروهاي زیر به ـ 13
 Celecoxib د) Acetaminophen ج) Ibuprofen ب) Aspirin الف)

 ؟باشدنمیهاي ویروسی در عفونت Iهاي نوع اینترفرون کدامیک از موارد زیر، مکانیزم تاثیر ـ 14
 NKهاي کردن سلولفعال )الف
 Tهاي افزایش فعالیت سلول )ب
 MHC-Iافزایش عرضه  )ج
 TAPافزایش تولید  )د

 :بجزشوند، محسوب می )IPV(عنوان مزایاي واکسن کشته پولیومیلیت همه موارد زیر به ـ 15
 استفاده نمود. DTPتوان در برنامه واکسیناسیون عمومی همراه واکسن را میاین  )الف
 زا وجود ندارد.امکان موتاسیون و بازگشت به حالت بیماري )ب
 توان از آن استفاده نمود.خوبی میدر مناطق گرمسیري به )ج
 هاي یادآور الزامی است.تزریق )د

 :بجزسرفه درست است، خصوص واکسن کامل سلولی سیاههمه موارد زیر در  ـ 16
 کند.العمر ایجاد میایمنی مادام )الف
 شود.هاي دیفتري و کزاز تجویز میدر نوزادان غالبا همراه با واکسن )ب
 باشد.تشنج و آنسفالیت از عوارض آن می )ج
 تواند موجب آلرژي شود.می )د

 :بجز، همه موارد زیر درست است، BCRو  TCRهاي ها و تفاوتدر مورد شباهت ـ 17
 کنند.هاي خطی و فضایی را شناسایی میتپهر دو، اپی )الف
 ژن دارد.فقط یک محل اتصال به آنتی TCR ب)
 .ژن دارددو محل اتصال به آنتی BCR ج)
 است. TCRشبیه  BCR Fab د)
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 دهد؟رخ می CD40Lایمنی زیر به علت جهش در ژن نقصهاي کدامیک از بیماري ـ 18
 سندرم جابز )الف
 IgGهاي کمبود اختصاصی زیرکالس )ب

 یافتهافزایش IgMسندرم  )ج
 افزایش یافته IgEسندرم  )د

 شود؟نمیمحسوب  IIIهاي نوع کدامیک از موارد زیر جزو اینترفرون ـ 19
 IL-29 د) IL-28b ج) IL-28a ب) IL-27 الف)

شود و در عملکرد فاگوسیتوز هاي نوتروفیل و یا ائوزینوفیل بیان میزیر در سلول Fcهاي کدامیک از گیرنده ـ 20

 ؟نداردنقش 
 CD64 د) CD32 ج) CD23 ب) CD16 الف)

 :بجزبادي نوترالیزان درست هستند، هاي زیر در مورد آنتیهمه گزینه ـ 21
 توانند باشند.ها میاز همه ایزوتیپ )الف
 القاء شود. Fabتواند از طریق قطعه ها میباديعملکرد این آنتی )ب
 ها ارتباط ندارد.سازي آنها معموال با افزایش قدرت خنثیباديافزایش افینیتی این آنتی )ج
 ها است.ها موتاسیون در لیگاند سطحی آنباديها از اثرات این آنتیترین مکانیزم فرار پاتوژنمهم )د

 :بجز، گرددمیمصونیت موجب تواند از طریق مکانیزم نوترالیزاسیون ها زیر میبادي به همه واکسنپاسخ آنتی ـ 22
 پولیو )د پنوموکوك )ج دیفتري )ب 19-ویدوک )الف

 نوکلونال بیشتر است؟وبادي مهاي زیر احتمال عدم واکنش آنتیکدامیک از آزمون در ـ 23
 ایمونوهیستوشیمی )د فلوسیتومتري )ج ایمونوفلورسانس )ب االیزا )الف

 بجز:هاي زیر در مورد آزمون االیزاي رقابتی درست است، همه گزینه ـ 24
 ارتباط مستقیمی دارد. (OD)افزایش غلظت آنالیت با افزایش سیگنال  )الف
 ارتباط مستقیمی دارد. (OD)افزایش غلظت آنالیت با کاهش سیگنال  )ب
 شود.افزایش بیش از حد غلظت کونژوگه آنزیمی شناساگر باعث کاهش حساسیت االیزا می )ج
 شود.کاهش حساسیت االیزا میکاهش بیش از حد غلظت کونژوگه آنزیمی شناساگر باعث  )د

 تري دارد؟در سطوح مخاطی، نقش مهم (AMP)هاي زیر در تولید پپتیدهاي ضدمیکروبی کدامیک از سلول ـ 25
 Goblet Cell الف)

 Paneth Cell ب)
 M Cell ج)
 Inter Epithelial Lymphocytes (IELs) د)
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 یپزشک یشناس يباکتر

هاي آن سبز زیتونی بوده و لیزین دکربوکسیالز ارگانیسم زیر تست اکسیداز منفی داشته و کلنیمیکروکدام  ـ 26
 مثبت است؟ DNaseمثبت و 

 Burkholderia cepacia الف)
 Burkholderia pseudomallei ب)
 Stenotrophmonas maltophila ج)
 Pseudomonas aeruginosa د)

 از میکروبیوتاي پوستی زیر به اندوکاردیت و ذات الریه در بیماران مبتال به نقص ایمنی مرتبط است؟ یککدام ـ 27
 Streptococcus pneumoniae الف)
 Kytococcus schroeteri ب)
 Corynebacterium jeikeium ج)
 Vagococcus fluvialis د)

روالنس در شیگال با ایجاد کانال در غشاي سلول میزبان موجب ورود سایر فاکتورهاي کدام فاکتورهاي وی ـ 28
 شوند؟ویروالنس باکتري می

 IcsAو  IcsB الف)
 LngAو  LngD ب)
 IpaCو  IpaB ج)
 IpgAو  IpgB د)

متوپریم بیوتیک تريبه آنتی تغییر در بیان کدام ژن در استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس منجر به مقاومت باکتري ـ 29
 شود؟می

 femD د) merB ج) dfrC ب) arsR الف)

 ها را تعیین کرد؟توان الکترومورفهاي تایپینگ زیر میاز روش یککدامدر  ـ 30

 MLEE د) RFLP ج) PFGE ب) MLST الف)

 است؟ Agaraseهاي زیر داراي آنزیم از باکتري یککدام ـ 31
 Chryseobacterium د) Moraxella ج) Kingella ب) Eikenella الف)

هاي ذکر شده در کدام گزینه بیوتیکآنتیبودن باید مقاومت در برابر  MDRعالوه بر  XDRیک مایکوباکتریوم  ـ 32
 زیر را نیز نشان دهد؟

 Nalidixic acid, Streptomycin, Ciprofloxacin  )الف
 Amikacin, Kanamycin, Capreomycin, Gatifloxacin ب)
 Capreomycin, Streptomycin, Kanamycin  )ج
 Streptomycin, Kanamycin, Ciprofloxacin د)
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رار هاي مطلوب سرولوژیک براي شناسایی لژیونالها، استفاده از لیپوپلی ساکارید محلول در ادیکی از تست ـ 33
 بیماران عفونی است. به چه دلیل استفاده از این تست محدود شده است؟

 لژیونال پنوموفیال را شناسایی کند. 1-6هاي تواند سروتایپفقط می الف)
 لژیونال پنوموفیال است. 1تنها قادر به شناسایی سروتایپ  ب)
 هاي دیگر غیر پنوموفیال را شناسایی کند.تواند سروتایپفقط می ج)
 هاي ایجاد کننده تب پونتیاك را شناسایی کند.تواند سروتایپتنها می د)

 :بجزشوند، هاي زیر موجب فرار ترپونما پالیدوم از سیستم ایمنی میهمه گزینه ـ 34
 هاباديآنتیژنیک در مقابل هاي آنتیپوشش دهنده پروتئین ،غشاي بیرونی بسیار لیپوفیلیک الف)
 هاي اختصاصی گونه بر سطح غشاي بیرونی سلول باکتريژنآنتیفقدان  ب)
 هاي میزبانهاي باکتري به فیبرونکتین سلولپذیر سلولاتصال برگشت ج)
 هاي اپسونیزه کننده باکتري در مقابل فاگوسیتوزهاباديآنتیعدم تولید  د)

 :بجزبرده شده صحیح است، هاي ناممنشاء تولید توکسین در باکتريهاي زیر در ارتباط با کلیه گزینه ـ 35
 Adenylate cyclase toxin of Bordetella spp.: Phage الف)
 Anthrax toxin of Bacillus anthracis: Plasmid ب)
 Botulinum toxins of Clostridium botulinum: Phage ج)
 Cholera toxin of Vibrio cholerae: Chromosome د)

هاي زیر از طریق از گونه یککدامگیرند. لژیونالها از دو طریق مورد بلع ماکروفاژهاي آلوئولی قرار می ـ 36
"Coiling phagocytosis" شوند؟بلع می 

 L. gormanii د) L. pneumophila ج) L. feeleii ب) L. micdadei الف)

 صحیح است؟ "لپتوسپیروز"ل بیماري هاي زیر در مورد تشخیص آزمایشگاهی عاماز گزینه یککدام ـ 37
 آمیزي گرم و استفاده از میکروسکوپ نوري قابل تشخیص است.با جداسازي باکتري از طریق کشت، رنگ الف)
 آمیزي نقره قابل تشخیص است.و رنگ Fletcher, MWYهایی نظیر از طریق کشت در محیط ب)
 .آمیزي نقره و میکروسکوپ دارك فیلد قابل تشخیص استهوازي، رنگدر شرایط بی EMJHداسازي از طریق محیط ج ج)
 شود.آلبومین و استفاده از میکروسکوپ دارك فیلد، تشخیص داده می 80یا توئین  EMJHبا رشد باکتري در محیط  د)

 :بجزکر شده صحیح است، ذهاي زیر در ارتباط با محیط کشت اختصاصی براي جداسازي باکتري کلیه گزینه ـ 38
 Cefsulodin irgasan novobiocin agar: Yersinia enterocolitica الف)
 Cystine-tellurite agar: Corynebacterium diphtheriae ب)
 Maltose MacConkey agar: Escherichia coli O157 ج)
 Regan-Lowe agar: Bordetella pertussis د)

 شود؟توصیف می checker-piece and nail-headرفولوژي کلنی کدام باکتري زیر با عبارت وم ـ 39
 Bacillus anthracis الف)
 Streptococcus pneumoniae ب)
 Clostridium perfringenes ج)
 Pasteurella multocida د)
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سازي اولیه نیاز دارند. با کدام ها پیش از کشت روي محیط کشت درون پلیت به نوعی از آمادهبسیاري از نمونه ـ 40
 شود؟سازي تعداد باکتري بیشتر میروش آماده

 Homogenization الف)
 Grinding ب)
 Mincing ج)
 Filtration د)

 "ترپونما پالیدوم"هاي مورد نیاز اسکلت کربنی و تامین کننده بسیاري از مولکولچرخه متابولیکی زیر منبع  ـ 41
 فقدان کدام چرخه متابولیکی است؟ است. وابستگی شدید این باکتري به سلول میزبان، ناشی از

 شانت هگزوز منو فسفات الف)
 میرهوف-مسیر امبدن ب)
 راه متابولیکی استات کیناز ج)
 ک اسیدکربوکسیلیچرخه تري د)

استافیلوکوکوس اورئوس  TSST-1و سنتز  Quorum sensingاز موارد زیر با کنترل بیان ژن در  یککدام ـ 42
 باشد؟مرتبط می

 srrAB د) RS ج) agr ب) sae الف)

مقاومت نسبت به غلظت زیاد نمک و گراد، درجه سانتی 45هاي کاتاالز مثبت بودن، قدرت تکثیر در ویژگی ـ 43
 توانایی هیدرولیز اسکولین مربوط به کدام باسیل گرم مثبت زیر است؟

 Erysipelothrix الف)
 Listeria ب)
 Actinomyces ج)
 Propionibacterium د)

 در باکتري چیست؟ satellite DNAکاربرد بررسی  ـ 44
 moblile genetic elementsتعیین محل استقرار  الف)
 هاي مختلفشناخت انواع ترانسپوزون ب)
 هایی مانند باسیلوس آنتراسیسساب تایپینگ باکتري ج)
 بیوتیکیهاي مقاومت آنتیتعیین محل استقرار ژن د)

 باشد؟هاي یک محیط میکدام ماده زیر قادر به کشتن تمامی میکروارگانیسم ـ 45
 اسید بنزوئیک د) کلر هگزیدین ج) گلوتار آلدئید ب) اتیل الکل الف)

 ها است؟بررسی کدام ویژگی توالی "multiple-locus VNTR analysis"اساس روش ژنتیکی  ـ 46
 تنوع باز الف)
 تعداد و تکرار ب)
 G+Cدرصد  ج)
 تکرار یک باز خاص د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  شناسیمجموعه باکتريرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 7صفحه  
 

 :بجزر از عملکردهاي اسید تایکوئیک میباشد، تمام موارد زی ـ 47
 هاافزایش فعالیت اتولیزین الف)
 مقاومت به لیز ناشی از لیزوزیم ب)
 DNAمستعد شدن باکتري جهت انتقال  ج)
 آزادسازي مدیاتورهاي التهابی د)

 گیرد؟صورت می Chaprone-usherهاي زیر از طریق مسیر از پیلی یککدام (Assembly)مونتاژ ـ 48
 Bundle-forming pilus الف)
 P pilus ب)
 Sex pilus ج)
 Type IV pilus د)

 هاي هلیکوباکتر زیر در گروه انتروهپاتیک قرار دارد؟از گونه کدامیک ـ 49
 H. felis د) H. mustelae ج) H. suncus ب) H. fennelliae الف)

 استفاده )1Type  5B-1A(هاي زیر جهت تهاجم به سلول میزبان از توکسین پروتئینی کدامیک از باکتري ـ 50
 کند؟می

 هشیگال دیسانتری الف)
 یرسینیا انتروکولیتیکا ب)
 کمپیلوباکتر ژژونی ج)
 کلستریدیوم دیفیسیل د)

 شود؟هاي زیر استفاده میاز باکتري یککدامتست پورفیرین براي تشخیص آزمایشگاهی  ـ 51
 استافیلوکوکوس اورئوس الف)
 استرپتوکوکوس پیوژنز ب)
 هموفیلوس آنفلوانزه ج)
 مایکوباکتریوم لپره د)

باشد. نمونه کشت به دست آمده از جراحی، رشد ساله مبتال به لوسمی با سینوویت گسترده می 16یک پسر  ـ 52
Shingomonas paucimobilis را نشان داد. کدام گزینه ویژگی اصلی این باکتري را از Shingobacterium spp 

 کند؟متمایز می
 مثبت بودن سیترات سیمون الف)
 MacConkey عدم رشد در آگار ب)
 S2H مثبت بودن ج)
 Bحساسیت به پلی میکسین  د)

 هاي پاتوژن زیر است؟از باکتري یککداممشخصه  "Prodigiosin" اي به ناموجود رنگدانه ـ 53
 Chryseobacterium indologenes الف)
 Pseudomonas aeruginosa ب)
 Serratia marcescens ج)
 Strenotrophomonas maltophila د)
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 :بجز نقش دارند، x rhusiopathiaeErysipelothriکلیه عوامل ویروالنس زیر در عفونت پوستی ناشی از  ـ 54
 نورآمینیداز د) هیالورونیداز ج) فیبرینولیزین ب) کپسول الف)

ها و کوفاکتورهاي وابسته به آهن است و براي زنده ماندن و تکثیر خود راهکاري کدام باکتري زیر فاقد آنزیم ـ 55
 کند؟) دارد و به جاي آن از منگنز استفاده میiron abstinence strategyبراي پرهیز استفاده از آهن (

 Salmonella Typhimurium الف)
 Yersinia entrocolitica ب)
 Borrelia burgdorferi ج)
 Mycobacterium leprae د)

 ها است؟هاي آسیمیالسیون نیتروژن در باکتريکدام گزینه زیر محصول نهایی همه چرخه ـ 56
 NO3 د) NH3 ج) R-NH2 ب) NO2 الف)

 شود؟محسوب می Archaeaهاي زیر یک از گزینه یککدام ـ 57
 Cyanobacteria د) Planctomyces ج) Methanococcus ب) Thermotoga الف)

به عنوان یک ویژگی کلیدي در شناسایی کدام باکتري متعلق به خانواده  DNaseمثبت بودن تست  ـ 58
 باشد؟انتروباکتریاسیه مطرح می

 Citrobacter koseri الف)
 Plesiomonas shigelloides ب)
 Serratia marcescens ج)
 Proteus rettgeri د)

هاي ایمنی کار با کشت مشکوك به کدام باکتري، روشهاي آزمایشگاهی، هنگام براي جلوگیري از عفونت ـ 59
 ) مورد نیاز است؟BSL IIIزیستی سطح سه (

 Staphylococcus epidermidis الف)
 Morganella morganii ب)
 Francisella tularensis ج)
 Salmonella Typhi د)

 باشد؟مایکوپالسمایی داراي اهمیت میهاي از موارد زیر در پاتوژنز عفونت یککدام ـ 60
 پپتیدوگلیکان دیواره سلولی باکتري الف)
 کپسول پلی ساکاریدي باکتري ب)
 هاي چسبنده در نوك باکتريپروتئین ج)
 هاي پوششی میزبانهاي سلولاز بین رفتن مژه د)

 ؟شودنمی محسوب »غربالگري« عنوان به تست این ،لیدومادرتشخیص سیفیلیس مقاربتی ناشی از ترپونما پ ـ 61
 Rapid plasma Reagin Test الف)
 Veneral Disease Research Laboratory Test ب)
 Fluorescent Treponemal Antibody Test ج)
 Unheated Serum Reagin Test د)
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 نه صحیح است؟ها کدام گزیدر ارتباط با روش ریبوتایپینگ باکتري ـ 62
 است. Western blotیک روش  الف)
 هستند. rRNAهاي ها فاقد پلی مورفیسم ژنمایکوباکتریوم ب)
 دارند. rRNAها فقط یک کپی ژن بیشتر باکتري ج)
 .شودبررسی می rRNAهاي فقط تعداد کپی ژن د)

سرویکوالر در کدام باکتري و با کدام رسپتور روي سطوح سلول هاي پروتئین مشابه لکتین در اتصال به سلول ـ 63
 کند؟تلیال عمل میاپی
 گلوکز ـ ایکنال کورودنس الف)
 گلوکز ـ کینگال کینگا ب)
 گاالکتوز ـ ایکنال کورودنس ج)
 گاالکتوز ـ کینگال کینگا د)

 رامآیس در ایجــاد خــواب بــا طــول مــوج ســاز فاکتورهــاي ویــروالنس بــوردتال پرتو یککــدام ـ 64
 slow-wave sleep دارد؟ نقش 

 دنیالت سیکالز همولیزینآ )الف
 سیتوتوکسین تراکئال ب)
 درمونکروتیک توکسین ج)
 یسستوکسین پرتو د)

 باشد؟هاي بارتونال میاز گونه یککداماز فاکتورهاي ویروالنس  Deformin factor ـ 65
 B. bacilliformis الف)
 B. quintana ب)
 B. henselae ج)
 B. elizabethae د)

 باشد؟هاي زیر میاز باکتري یککدام) PIDعلت شایع بیماري التهابی لگن ( ـ 66
 Chlamydia trachomatis الف)
 Neisseria subflava ب)
 Gardnerella Vaginalis ج)
 Ureaplasma urealyticum د)

و کمک به حیات  SPI-2 (Salmonella pathogenicity island-2)از موارد ذیل باعث فعال نمودن  یککدام ـ 67
 گردد؟داخل سلولی و رشد سالمونال تیفی می

 سیتوکروم اکسیداز الف)
 فالژل ب)
 اسیدي داخل فاگوزوم pH ج)
 کپسول د)
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 شود؟می تولید زیر باکتري کدام توسط Oxi Aو  Lazهاي غشاي خارجی پروتئین ـ 68
 نایسریا گونوره الف)
 نایسریا مننژیتیدیس ب)
 آسینتوباکتربومانی ج)
 رالیسابرانهامال کات د)

و حرکت باکتري از سلولی به سلول مجاور  Filopodsدر ایجاد  از اجزاء زیر در لیستریا منوسیتوژنز یککدام ـ 69
 نقش دارند؟

 internalin A,B الف)
 Act-A ب)
 Listeriolysin O ج)
 Flagellin protein د)

 را براي توصیف واگیري بیماریها به کار گرفت؟ Seminaria morbiکدام دانشمند واژه  ـ 70
 Holmes د) Schwann ج) Fracastorius ب) John Snow الف)

 کند؟سازهاي اسیدنوکلئیک ایفا میاز مسیرهاي متابولیک نقش بارزي در سنتز پیش یککدام ـ 71
 مسیر امبدن مایرهوف پارناز الف)
 تخمیر بازهاي آلی نیتروژن دار ب)
 شنت هگزوز منوفسفات ج)
 ر انتنردودورفیمس د)

 باکتریایی است؟ ���� �23 ژن در جهش طریق از زیر بیوتیکآنتی کدام به نسبت قاومتم ایجاد ـ 72
 هافلوروکینولون )د هاتتراسیکلین )ج گلیکوپپتیدها )ب هااگزازولیدینون )الف

 :بجز شوند،ژن محسوب میهاي میکروبی زیر، سوپر آنتیکلیه توکسین ـ 73
 پاتوژنز استرپتوکوکوس اریتروژنیک توکسین )الف
 کلی شریشیاا )LT( حرارت به حساس سم )ب
 اورئوس استافیلوکوکوس توکسیک شوك سندرم سم )ج
 استافیلوکوکی A-E هايانتروتوکسین )د

پپتیـدوگلیکان از ایجـاد  D-alanine-D-alanineهاي زیر از طریق اتصال بـه واحـد بیوتیکآنتیاز  یککدام ـ 74
 آورد؟عمل میه زنجیره عرضی ممانعت ب

 Nafcillin د) Cephalexin ج) Vancomycin ب) Methicillin الف)

 در خانواده کالمیدیاسیه چیست و غنی از کدام اسید آمینه است؟ OMP2نقش پروتئین  ـ 75
 لیزینـ  )RBتوانایی تقسیم جسم مشبک ( الف)
 سیستئینـ  )EBپایداري جسم اولیه ( ب)
 آرژنینـ  اتصاالت عرضی دي سولفید ج)
 متیونینـ  انتقال مواد به داخل باکتري د)
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استفاده  لیستریا منوسیتوژنزو  استرپتوکوکوس آگاالکتیه اولیه افتراق براي زیر هايتست از یککدام از ـ 76
 شود؟می
 سیلین پنی به مقاومت )الف
 نووبیوسین به مقاومت )ب
 اکسیداز ج)
 کاتاالز د)

هاي باکتري از نمونه گونه جهت کشت و جداسازي کدام” Butzler’s virion medium"محیط کشت انتخابی  ـ 77
 شود؟بالینی، استفاده می

 Haemophilus influenzae الف)
 Campylobacter jejuni  )ب
 Vibrio cholerae ج)
 Pasteurella multocida د)

 شود؟ت به کار گرفته مییودنتیتوان به عنوان مارکر قوي در درمان موفق پرر را مییهاي زياز باکتر یککدام ـ 78
 سیوالیروموناس ژنژیپورف الف)
 لوباکتر رکتوسیکمپ ب)
 وم نکروفرومیفوزوباکتر ج)
 توسیدس فورسیباکتروئ د)

نوکلئوتیدي) انجام  10تا  6در مطالعات اپیدمیولوژي مولکولی کدام روش با استفاده از پرایمرهاي کوتاه ( ـ 79
 شود؟می

 Random Amplified Polymorphic DNA PCR الف)
 Repetitive Extragenic Palindromic PCR (REP-PCR) ب)
 Single Nucleotide Polymorphism (SNP) Typing  ج)
 Ribosomal Multilocus Sequence Typing د)

 است؟ Nested-PCR هايویژگیهاي زیر از از گزینه یککدام ـ 80
 ایجاد ویژگی باالتر جهت تشخیص عوامل میکروبی با استفاده از پرایمر با طول باالتر از حد معمول الف)
 عوامل میکروبی با استفاده از دو جفت پرایمرهت تشخیص جایجاد حساسیت بیشتر  ب)
 )نوکلئوتیدي 6-10( کوتاه پرایمرهاي از استفاده با میکروبی عوامل تشخیص هتج بیشتر حساسیت ایجاد )ج
 Hot startایجاد ویژگی باالتر جهت تشخیص عوامل میکروبی با استفاده از  د)

بیوتیک زیر شود. کدام آنتی، دچار عفونت با باکتري بورخولدریا سپاسیه میفرد مبتال به سیستیک فیبروزیس ـ 81
 :بجز. گیرندمی جهت بررسی حساسیت ضد میکروبی بر علیه باکتري مورد نظر مورد استفاده قرار

 مینوسایکلین د) مروپنم ج) کلیستین ب) سفتازیدیم الف)
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 :بجز ،هاي زیر صحیح استکمپیلوباکتر همه گزینه جنسدر مورد  ـ 82
 G+Cنسبت باالي  الف)
 متحرك ب)
 میکروآئروفیلیک ج)
 عدم تخمیر د)

) در آزمایشگاه مورد استفاده قرار گرفته STAجهت تشخیص بیماري بروسلوز، تست سرمی آگلوتیناسیون ( ـ 83
 :بجزشود، زیر به عنوان معایب این تست در نظر گرفته میشناس تمام موارد است. به عنوان میکروب

 ساعت 24بر بودن به مدت زمان الف)
 نتایج منفی کاذب در موارد مزمن و پیچیده بیماري ب)
 واکنش متقاطع با فرانسیسال توالرنسیس ج)
 رایج نبودن به عنوان تست تشخیصی بروسلوز د)

 رد؟یگر صورت مییهاي زمیاز آنز یککدامد در انتروکوکوس در اثر کسب ینزولیمقاومت به ل ـ 84
 ترانسفراز لیمت rRNA الف)
 مرازیپل RNA ب)
 ترانسفراز لیمت DNA ج)
 رازیژ DNA د)

مایکوپالسما هاي از گونه یککدامهاي قرمز خوکچه هندي معموال در دسورپشن گلبولآتست بتاهمولیز و هم ـ 85
 شود؟مثبت می

 فرمنتانس د) پنومونیه ج) هومینیس ب) ژنیتالیوم الف)

 

 یپزشک یانگل شناس

 هاي کرمی انسان به عنوان میزبان اختصاصی، اجباري است؟در کدامیک از انگل ـ 86
 آنترومیوس ورمیکوالریس )الف
 دیکروسلیوم دندرپتیکوم )ب
 مدیپلیدیوم کانینو )ج
 انیکلوستوما کانینوم د)

 :بجزداروهاي زیر براي درمان آسکاریازیس کاربرد دارند،  ـ 87
 مبندازول د) یزولملوا )ج پرازیکوانتل )ب پیرازینپی )الف

 باشد؟ترتیب در مورد چرخه زندگی فاسیوالهپاتیکا درست میکدام گزینه به ـ 88
 میراسیدیوم ـ ردي ـ اسپروسیست ـ متاسرکر ـ سرکر ـ کرم بالغ )الف
 میراسیدیوم ـ ردي ـ اسپروسیست ـ سرکر ـ کرم بالغ )ب
 میراسیدیوم ـ سرکرت ردي ـ متاسرکر ـ کرم بالغ )ج
 میراسیدیوم ـ اسروسیست ـ ردي ـ سرکرت متاسرکر ـ کرم بالغ د)
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 ماالریاي ناشی از پالسمودیوم فالسیپاروم کدام است؟ترین عارضه مهم ـ 89
 تب پیشاب سیاه )الف
 تب و لرز )ب
 الریاي مغزيام )ج
 اسهال خونی د)

 است؟ (ACL )هاي لیشمانیا عامل اصلی لیشمانیوز پوستی نوع انتروپونوتیک کدامیک از گونه ـ 90
 L.infantum د) L.donovani ج) L.tropica ب) L.major الف)

 

 یپزشک یقارچ شناس

 شود؟یم یدهد یرز يهااز قارچ کدامیکدر  ییبرهنه خوشه ا آسک ـ 91
 یسیهسر و یسسساکاروما الف)
 یدوالنسن یلوسآسپرژ ب)
 یاسوردار يهاگونه ج)
 یسکالما یسوبا يهاگونه د)

 شود؟یبا نئوپالزم اشتباه م یشترب یرز یقارچ هايیمارياز ب کدامیک ـ 92
 یستوپالسموزیسه الف)
 یکوزیسبالستوما ب)
 یدیومایکوزیسکوکس ج)
 یدیومایکوزیسپاراکوکس د)

 از راست به چپ چگونه است؟ یبها به ترتکشت و نور در رشد قارچ یطمح یدياسPH  تاثیر ـ 93
 یرمتغ ـ یکاهش د) یرمتغ ـ یشیافزا ج) تأثیریب ـ یشیافزا ب) تأثیریب ـ یکاهش الف)

 شود؟یقلمداد م Nosocomialعفونت  یکبه عنوان  یرز یقارچ یماريب کدام ـ 94
 Actinomycetoma الف)
 Onychomycosis ب)
 Candidemia ج)
 Otomycosis د)

 دهد؟یرخ م یزن immunocompetentدر افراد  یماريکدام ب ـ 95
 A.nigerبه علت  Invasive aspergillosis الف)
 C.gattiiبه علت  Cryptococcosis ب)
 P.cariniiبه علت  Pneumocystosis ج)
 C.aurisبه علت  Invasive candidiasis د)
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 یپزشک یشناس یروسو

 باشد؟زا میعفونت یویروسهاي خانواده ژنوم کدامیک از ـ 96

 هارتروویروس الف)
 هاارتومیکسوویروس ب)
 هافیلوویروس ج)
 هافالوي ویروس د)

 باشد؟می Polyprotein Processing Inhibitorکدامیک از داروهاي ضد ویروسی زیر  ـ 97

 Ritonavir الف)
 Nevirapin ب)
 Telaprevir ج)
 Oseltamivir د)

 کدام خانواده ویروسی داراي پروتئین ماتریکس است؟ ـ 98

 توگاویریده الف)
 بونیاویریده ب)
 فالوي ویریده ج)
 پنوموویریده د)

 باشد؟) میZoonosisهاي زیر زئونوز (کدامیک از ویروس ـ 99

 GBV-C الف)
 JC ب)
 Measles ج)
 SARS-CoV1 د)

 دارد؟ منفی سنس با تک رشته حلقوي RNAهاي زیر ژنوم ویروسکدامیک از  ـ 100

 Norwalk Virus الف)
 Human Astrovirus ب)

 Hepatitis D Virus ج)
 Hepatitis E Virus د)

 موفق باشید
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