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 یپزشک یقارچ شناس

 گردد؟در فرم هیفال کدام کاندیدا بیان می Hwp1ژن  ـ 1
 ايکروزه د) آلبیکنس  )ج پاراپسیلوزیس ب) تروپیکالیس الف)

 باشد؟قادر به هیدرولیز آسکولین میکدام گونه کاندیدا  ـ 2
 C. norvegensis د) C. albicans ج) C. inconspicua ب) C. krusei الف)

 باشد؟صحیح می Penicillium marneffeiبرده زیر در مورد کدامیک از خصوصیات نام ـ 3
 هایفاجهت رشد  NaNO3استفاده از  الف)
 امید موجود در محیط کشتمقاومت علیه سیکلوهگز ب)
 جهت رشد Asparagineاستفاده از  ج)
 عنوان منبع اصلی کربنه ب Sucroseاستفاده از  د)

 باشد؟عامل اصلی مایستوما در سر کدام ارگانیسم می ـ 4
 Nocardia brasiliensis الف)
 Streptomyces somaliensis ب)
 Pyrenochaeta romeroi ج)
 Leptosphaeria senegalensis د)

 کند؟کدام گونه آسپرژیلوس تولید پاتولین می ـ 5
 آمستلودامی د) فالووس ج) فومیگاتوس ب) جیگانتئوس الف)

 ؟باشدنمی صحیح “Asteroid body”کدام عبارت در خصوص  ـ 6
 باشد.بادي میآنتی ـ ژننتیجه واکنش آنتی الف)
 شود.هاي مبتال دیده میمعموال در بافت ب)
 باشند.آمیزي گریدلی قابل مشاهده میبا رنگ ج)
 باشند.قابل مشاهده می H&Eآمیزي با رنگ د)

هاي کدامیک از فاکتورهاي زیـر سـبب تولیـد اشـکال موفورلـوژیکی بسـیار فـراوان در فـرم کپکـی گونـه ـ 7
 گردد؟اسپوروتریکس می

 UVدر معرض تابش  الف)
 افزایش درجه حرارت ب)
 CO2حضور  ج)
 حذف مالنین د)

 ؟کندنمیرا جذب  هاي کاندیدا مالتوزکدامیک از گونه ـ 8
 گیلرموندي د) گالبراتا ج) فماتا ب) آلبیکنس الف)

 رد؟یگیعنوان منبع کربن قرار مه ها بمورد استفاده قارچکمتر  و داشتهده یچیپ ير ساختاریک از مواد زیکدام ـ 9
 Disaccharides د) Starch ج) Alcohol ب) Keratin الف)
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کومهاي زیر در خصوص جنس کدامیک از گزینه ـ 10 وتری  صحیح است؟ ژئ
 درجه و درسطح آگار 37افزایش رشد در  الف)
 آزمایشگاهی تنازا در حیوابیماريغیر ب)
 تمامی قندها ریتخم  )ج
 ط حاوي سیکلوهگزامیدیرشد در مح د)

 ؟باشددرست می آسپرژیلوسدر مورفولوژي میکروسکوپی  Biseriateهاي زیر در تعریف کدامیک از گزینه ـ 11
 حضور همزمان متوال و فیاالید در سر اسپورزایی الف)
 بر روي کونیدیوفور حضور سر اسپورزایی دوتایی ب)
 وجود دو ردیف کونیدیا مستقیما بر روي وزیکول ج)
 تولید دو ردیف کونیدیا بر روي فیاالید د)

 را دارد؟ multiple buds زمانکدامیک از مخمرهاي زیر توانایی ایجاد چندین جوانه هم ـ 12
 بالستومایسس الف)
 کریپتوکوکوس ب)
 اسپوروتریکس ج)
 کوکسیدیوئیدس د)

سپوروتریکسهاي کدامیک از گونه ـ 13  نقش دارد؟ ”zoonotic outbreak“ زیر در ا
 schenckii sensu stricto الف)
 brasiliensis ب)
 globosa ج)
 mexicana د)

 دو گره رایزوئید قرار دارد؟ها، اسپورانژیوفور منشعب بوده و در بین در کدام جنس از زایگومیست ـ 14
 ساکسنیا د) آپوفیزومایسس ج) مورتیرال ب) لیکتیمیا الف)

 هرگونه تائیري هستند؟ فاقد T هايدر عفونت با کدام قارچ لنفوسیت ـ 15
 کاندیدا آلبیکنس الف)
 کاندیدا گالبراتا ب)
 کریپتوکوکوس نئوفورمنس ج)
 سودوآلشریا بوئیدي د)

 باشد؟می ”Phylum“متعلق به کدام  ”Pneumocystis“ ـ 16
 Ascomycota الف)
 Basidiomycota ب)
 Zygomycota ج)
 Deutromycota د)
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 37الی  35هاي کشت مغذي و در هاي زیر توانایی تبدیل شدن به حالت مخمري شکل در محیطهمه کپک ـ 17

 :بجز ،د را دارندگرادرجه سانتی

 Cokeromyces recurvatus الف)
 Talaromyces (Penicillium) marneffei ب)
 Emegomyces (Emmonsia) pasteuriana ج)
 Pythium insidiosum د)

) در مسمومیت با کدامیک از مایکوتوکسین زیر در (Hole in the head syndromeضایعات نکروتیک در مغز  ـ 18

 شود؟می ایجاد اسب

 زرالنون د) فومونیزین  )ج اوکراتوکسین ب) آفالتوکسین الف)

 نقش دفاعی در کدام نوع عفونت کاندیدایی دارند؟ T cells +8CD ـ 19

 ناخن د) دهانی ج) جلدي ب) واژینیت الف)

 در چیست؟ Dermatophyte test medium (DTM)اساس تشخیصی محیط کشت ـ 20

 هاي اسیدي توسط درماتوفیتتولید متابولیت الف)
 ور درماتوفیتهاي غوطهتولید رنگیزه قرمز توسط هیف ب)
 تولید و ترشح آنزیم و تغییر رنگ محیط کشت از زرد به قرمز ج)
 توفیتهاي قلیایی توسط درماتولید متابولیت د)

 شد؟نامیده می پیتروسپوروم اوربیکوالراي است که در قدیم بسیار شبیه گونه ماالسزیامورفولوژي کدام گونه  ـ 21

 سیمپودیالیس د) رستریکتا ج) گلوبوزا ب)  ابتوزا الف)

هاي عریض و بدون دیواره سلولی مشاهده شده است، کدامیک از داروهاي زیر در نمونه نسج بیماري میسیلیوم ـ 22

 ؟نیست مناسببراي براي درمان مریض 

 Amphotericin B الف)
 Isavuconazole ب)

 Voriconazole ج)

 Posaconazole د)

 کدام عبارت در مورد پنوموسیستوزیس صحیح است؟ ـ 23

 آسکومایستی مخمر مانند و داخل سلولی است.عامل آن قارچ  الف)
 سلول دارد. 8مرحله غیرجنسی جوانه زن (تروفوزوئیت) و یک مرحله جنسی کیستی (آسک) حاوي بیشتر از  ب)
 شود.فعال شدن ارگانیسم قبلی موجود در ریه ایجاد می انتقال بیماري از طریق استنشاق از طریق شخص مبتال، محیط و یا ج)
 ترین عامل مستعد کننده این بیماري است.ها مهمدر دفاع بدن نقش داشته و نقص عملکرد آن Bي هاسلول د)
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 چیست؟ یستست سرولوژي رایج براي تشخیص موکورمایکوز ـ 24

 هاهاي اختصاصی موکورالژنآنتیردیابی  الف)
 دي گلوکان ـ ردیابی بتا ب)
 )GXMردیابی گلوکورونوزیلومانان ( ج)
 عدم تست سرولوژي مناسب د)

 گزینه صحیح در مورد کاندیدیازیس منتشره مزمن کدام است؟ ـ 25
 شود.معموالً از طریق کاتتر وریدي کسب می الف)
 .هاي دیگر نیز وجود داردطحالی است که ضایعات آن در ارگان ـ همان کاندیدیازیس کبدي ب)
 اران غیرنوتروپنیک است و کشت خون در این بیماران اغلب مثبت است.یک عفونت شدید در بیم ج)
 یابد.انتشار می و سپس به نواحی دیگر معموالً با کاندیدیازیس دستگاه تنفسی شروع د)

 :بجز ،جهت تشکیل کلیستوتشیوم همه مواد زیر نقش دارند ـ 26
 گلیسرول د) استات ج) الکتوز ب) گلوکز الف)

ها در افراد با زمینه مساعد موثر همه موارد زیر در کاهش انسیدانس آسپرژیلوزیس مهاجم در بیمارستان ـ 27
 :بجزباشد؛ می

 HEPAاستفاده از فیلترهاي  الف)
 گیري دارویی با فلوکونازولپیش ب)
 هاي مربوطهعدم استفاده از گیاهان گلدانی در بخش ج)
 هاساخت و ساز در بیمارستان جلوگیري از د)

راتا ـ 28 دیدا گالب  تري دارد؟از نظر ژنتیکی با کدامیک از مخمرهاي زیر ارتباط نزدیک کان
 کاندیدا آلبیکنس الف)
 ساکارومایسس سرویسیه ب)
 کاندیدا تروپیکالیس ج)
 کریپتوکوکوس نئوفورمنس د)

مدفوع بیمار ایمونوساپرس کلنی مخمري شکلی رشد کرده، در مشاهده میکروسکوپی ساختار سلولی  در نمونه ـ 29
امید تقسیم سلول داخلی مشاهده است. ارگانیسم نسبت به سیکلوهگزعدد  8الی  2دار فاقد جوانه با کپسول

 از موارد زیر ککدامیباشد. خصوصیات فوق با فلوسیتوزین مقاوم می 5و آمفوتریسین حساس و نسبت به 
 مطابقت دارد؟

 اسپوروبولومایسس روزئوس الف)
 کریپتوکوکوس گاتی ب)
 پنوموسیستیس جیرووسی )ج
 پروتوتکا زوفی د)
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 بر روي محیط سابورودکستروز آگار کلنی پشمی شکل گرفته است. در شکل میکروسکوپی هایف بدون تیغه، ـ 30
وصیات باشد. خصاسپورانژیوم همراه با کولومال، واجد رایزوئید و فاقد آپوفیز میداراي اسپورانژیوفور منشعب و 

 هاي زیر مطابقت دارد؟از گونه کدامیکفوق با 
 رایزوپوس اوریزا الف)
 موکور سیرسینلوئیدس ب)
 رایزوموکور پوسیلوس ج)
 آپوفیزمایسس الگانس د)

باشد. براي استخوان مشکوك به موکورمایکوزیس تهاجمی در ناحیه ریه میبیمار دریافت کننده پیوند مغز  ـ 31
 باشد؟هاي زیر بیشتر قابل توصیه میکدامیک از روش ي،تشخیص بیمار

 هاي خلط بر روي محیط سابورو دکستروز آگارکشت نمونه الف)
 هاي برونکوآلوئوالر الواژجستجوي گاالکتومانان در نمونه ب)
 رادیوگرافی ریه ج)
 هاي شستشوي برونشآزمایش میکروسکوپی مستقیم از نمونه د)

 آمیزي آسکوسپورها کدام است؟ترین روش براي رنگمعمول ـ 32
 Aldehyde-Fuchsin الف)
 Griedley ب)
 Schaeffer-Fultons ج)
 Mucicarmine stain د)

 کند؟تکثیر جنسی بوده و تولید ژیمنوتشیوم می هاي زیر قادر بهکدامیک از قارچ ـ 33
 وئیدس ایمیتیسیکوکسید الف)
 نوروسپورا کراسا ب)
 بالستومایسس درماتیتیدیس ج)
 وئیدس برازیلینسیسیپاراکوکسید د)

 براي تشخیص زودرس کدام بیماري قارچی مفید است؟ ”Confocal microscopy“ ـ 34
 آسپرژیلوس مهاجم ضایعات ریوي در الف)
 ضایعات بینی و چشم در موکورمایکوز رینوسربرال ب)
 ضایعات قرنیه در کراتومایکوزیس ج)
 انواع ضایعات اونیکومایکوزیس د)

 باشد؟میماالسزیا درجه از خصوصیات کدام  37کاتاالزمنفی، فاقد قدرت تجزیه آسکولین و عدم رشد در  ـ 35
 M. sympodialis د) M. obtuse ج) M. restricta ب) M. slooffiae الف)

هاي با زاویه حاده مشاهده شده در آزمایش مستقیم نمونه تنفسی بیمار نوتروپنیک دچار بدخیمی مسیلیوم ـ 36
 ت؟اس ترین گونه قارچ کدام. محتملاست کرده رشد ايرشته قارچ بیمار، جلدي است. از کشت خون و ضایعات

 پسیلومایسس د) آسپرژیلوس ج) پنی سیلیوم ب) فوزاریوم الف)
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هاي زیر استفاده براي تبدیل شکل میسیلیال به مخمري کدامیک از قارچ )(Hartleyمحیط کشت هارتلی  ـ 37
 شود؟می

 وئیدس ایمیتیسیکوکسید الف)
 هیستوپالسما فارسیمینوزوم ب)
 درماتیتیدیسبالستومایسس  ج)
 وئیدس برازیلینسیسیپاراکوکسید د)

دیدا در  Paradoxical growth ـ 38  افتد؟در حضور کدام دارو اتفاق میکان
 لفینوآمور د) نیستاتین ج) کاسپوفانژین ب) فلوکونازول الف)

 باشد؟شایع می کمترآسپرژیلوزیس مهاجم در کدام دسته از موارد زیر  ـ 39
 AIDSافراد مبتال به  الف)
 در اشخاص با گرانولوسیتوپنی ب)
 در بیماران مبتال به گرانولوماتوز مزمن ج)
 کنندگان پیوند ریهدر دریافت د)

کاکپسول بسیار بزرگ از مشخصات کدام گونه  ـ 40  باشد؟) میPrototheca( پروتوت
 P. zopfii د) P. wickerhamii ج) P. miyajii ب) P. stagnora الف)

سیسکدام عبارت در مورد  ـ 41 دا دابلینین دی  باشد؟صحیح می کان
 Staib agarو یا بیشتر کروموزوم و رشد فراوان روي محیط  10داراي  الف)
 گراددرجه سانتی 42-45کروموزوم و عدم رشد در حرات  7-8داراي  ب)
 Dalmau plateتولید رنگ سبز روش روي کروم آگار و تولید کالمیدوکونیدي تکی و کم روي  ج)
 درجه 25درجه و اوره آز مثبت بودن در  37تولید جرم تیوب در سرم و حرارت  د)

دام موارد زیر مرتبط با ک ماالسزیا) اشکال کروي و کشیده مخمر Ultrastructureاختالف عمده فراساختار ( ـ 42
 است؟

 کروي اشکال در جذب بیشتر گالیسین الف)
 کروي اشکال در تر اسیدهاي چرب اشباعجذب فعال ب)
 افزایش تعداد و اندازه میتوکندري در اشکال کشیده ج)
 افزایش تولید گاماالکتون در اشکال کشیده د)

درمان اونیکومایکوزیس در مقایسه با سایر داروهاي ضدقارچی  یت کاربرد تربینافین درحترین علت ارجمهم ـ 43
 ست؟ا کدام
 هاي شاخی ناخن و ماندگاري در آننفوذ سریع به الیه الف)
 قابل استفاده در دوران بارداري ب)
 فاقد اثر تراتوژنیک ج)
 بدون اثر توکسیک بر کبد و قابلیت تجویز در بیماران کبدي د)
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 است؟ کننده کمک نئوفورمنس سکوکریپتوکو از آن تمایز به کریپتوکوکوس گتیام خصوصیت زیر در مورد کد ـ 44
 حساسیت به سیکلوهگزامید الف)
 مالیک اسیدـ  افزایش رشد در حضور ال ب)
 تریپتوفانـ  کاهش رشد در حضور دي ج)
 عدم جذب گالیسین د)

 :جزب ،هاي غیر درماتوفیت صحیح استپکاونیکومایکوزیس ناشی از کتمامی موارد زیر درباره  ـ 45
 دهد.هاي بزرگ و دیستروفیک پا بیشتر رخ میدر ناخن الف)
 گردد.در افراد مسن به دلیل کاهش گردش خون محیطی و ضعف سیستم ایمنی بیشتر ایجاد می ب)
 منتشره گردد.تواند منجر به عفونت در بیماران با ایمنی سرکوب شده می ج)
 یابد.تنها به فرم سفید سطحی تظاهر می د)

وزیتانیابیمار نوتروپنیک مبتال به کاندیدمی ناشی از درمان تمامی داروهاي زیر در  ـ 46 دیدا ل  :جزب ،کاربرد دارد کان
 ایتراکونازول د) آمفوتریسین ب ج) ینژکاسپوفون ب) فلوکونازول الف)

کومهاي افتراقی در مورد ویژگی ـ 47 وتری کوسپورونو  ژئ رای  ؟باشدنمیکدام مورد صحیح  ت
 .کنندهر دو ایجاد آرتروسپور می الف)
 .قابلیت پروتئولیزي قوي دارد ژئوتریکوم ب)
 .پروتئولیزي قوي دارد ترایکوسپورون ج)
 .کنندهردو گاالکتوز را جذب می د)

 کند؟هاي سیاه زیر در ذوب ژالتین متغیر عمل میقارچ از کدامیک ـ 48
 کالدوسپوریوم کاریونی الف)
 فیالوفورا وروکوزا ب)
 اگزوفیاال جنسلمی ج)
 فونسکا پدروزوئی د)

 کشت از پایداري بیشتري برخوردار است؟ها بر روي کدام محیطهاي درماتوفیتمرفولوژي کلنی ـ 49
 سابورو دکستروز آگار الف)
 سابورو خنثی همراه با نمک معدنی ب)
 سابورو رقیق شده ج)
 سابورو همراه با جنتامایسین د)

 شود؟به چه منظور استفاده می MCMآبگوشت اصالح شده از محیط ـ 50
 بالستومایسس درماتیتیدیسایجاد مرحله میسلیال در  الف)
 ایمیتیسدس ئیکوکسیدیو تحریک تولید اسفرول ب)
 رینوسپوریدیوم سیبريم ویژتحریک تولید اسپوران ج)
 کپسوالتوم پالسما هیستوایجاد مرحله مخمري در  د)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 1400سال  قارچ شناسیرشته:  Ph.Dدکتري تخصصی آزمون: 
 

 8صفحه  
 

ر یـهـاي زماريیاز ب کـدامیکص یتشـخ رادیولـوژي ریـه بـه ه بال پشه یـا پروانـه دریر شبیمشاهده تصاو ـ 51
 باشد؟کمک کننده تواندمی

 سیازیدیکاند الف)
 سیکریپتوکوکوز ب)
 سیپنوموسیستوز ج)
 ژئوتریکوزیس د)

راتازیستگاه  ـ 52 دیدا گالب  باشد؟بیشتر در بدن کدامیک از جانوران زیر می کان
 نشخوارکنندگان د) گربه سانان ج) سگ سانان ب) پرندگان الف)

آلبیکنس ـ 53 دیدا  هاي زیر خاصیت آنتاگونیستی داشته و مانع از در محیط روده با کدامیک از باکتري کان
 گردد؟ها میزایی آنبیماري

 Escherichia coli الف)
 Enterococcus faecalis ب)
 Clostridium difficile ج)
 Staphylococcus aureus د)

 شود؟ا اطالق میکاندیدبه کدام  ”Innately multidrug resistant“اصطالح  ـ 54
 Candida krusei الف)
 Candida albicans ب)
 Candida glabrata ج)
 Candida dubliniensis د)

داهاي اثر کاسپوفونژین بر کدام گونه ـ 55 دی  است؟ نیاز درمان در و براي اثربخشی دوز باالتري کمتراز بقیه  کان
 تروپیکالیس د) گالبراتا ج) آلبیکنس ب) پاراپسیلوزیس الف)

 است؟ صحیح Endonyxکدام گزینه در مورد  ـ 56
 .است (White superficial onychomycosis)مترادف سفیدك سطحی ناخن  الف)
 .باشدمی تونسورنس .ت و ویوالسئوم ترایکوفایتونعوامل مسبب آن  ب)
 .است (Total dystrophic onychomycosis)مترادف  ج)
 .نوع دیستال اونیکومایکوز همراه با تجمع مواد زیر ناخنی و اونیکولیز است د)

حضور کونیدیا کروي، کوچک و منفرد مستقیما یا به کمک یک پایه کوتاه بر روي هایف در بافت بدست آمده به  ـ 57
 باشد؟مرتبط می آسپرژیلوسهاي دامیک از گونهکمک برونکوسکوپی از ریه بیشتر به ک

 یوستوس د) کالواتوس ج) ترئوس ب) فومیگاتوس الف)

 باشد؟در کریپتوکوکوزیس، ناشی از کدام مورد زیر می )(Neurologic damageهاي نورولوژیکی آسیب ـ 58
 توسط قارچ D-mannitolترشح مقدار زیاد  الف)
 هاي مخمريدر سلول Melaninوجود  ب)
 فعالیت بیش از حد آنزیم الکاز ج)
 موجود در کپسول GXMبا  TLR4تداخل فعالیت  د)
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 مورد کاندیدیازیس کدام است؟ عبارت صحیح در ـ 59
 ) هیچگاه ارثی نیستCMCجلدي مزمن ( ـ زمینه مستعد کننده کاندیدیازیس مخاطی الف)
 ناخن کمترین شیوع را در بین کاندیدیازیس جلدي داردکاندیدیازیس  ب)
 دهندموارد عود کننده کاندیدیازیس واژن به درمان با داروهاي ضد قارچ خوراکی بهتر پاسخ می ج)
 شوندضایعات ناشی از کاندیدیازیس دهانی هایپرپالستیک به راحتی از جا کنده می د)

سپوروتریکس هاياز گونه کدامیک ـ 60  داراي مقاومت بیشتري نسبت به داروهاي آزولی است؟ ا
 مکزیکانا د) برازیلینسیس ج) لورئی ب) شنکئی الف)

 

 یپزشک یشناس یاختهتک 

 ترین عارضه توکسوپالسموز در مبتالیان به ایدز، کدام است؟شایع ـ 61
 لنفادنوپاتی )الف
 کوریورتینیت )ب
 آنسفالیت )ج
 ضایعات گرانولوماتوز پوستی د)

ژن از در کـدام روش سـرولوژي زیـر جهـت تشـخیص توکسوپالسـموز الزم اسـت بـراي تهیـه آنتـی اصوال ـ 62
 هاي زنده توکسوپالسما استفاده شود؟زوئیتتاکی
 Direct Agglutination Test الف)
 ELISA ب)
 Latex Agglutination Test ج)
 Sabin-Feldman Test د)

 از عوارض ابتالي انسان به کدام گونه پالسمودیوم است؟ (Algid malaria)ماالریاي سرد  ـ 63
 P. ovale د) P. malariae ج) P. falciparum ب) P. vivax الف)

 دارد؟ در حال حاضر برنامه ماالریا در ایران در کدام مرحله کنترلی قرار ـ 64
 Attack Phase الف)
 Consolidation Phase ب)
 Elimination Phase ج)
 Maintanence Phase د)

 :بجزیابند، هاي زیر در خون محیطی کاهش میدر فرد مبتال به لیشمانیوز احشایی (کاالآزار) معموال سلول ـ 65
 هااریتروسیت د) هاپالکت )ج هامونوسیت )ب هانوتروفیل )الف

هاي حیاتی جهت تشخیص شده با رنگژن رنگژن کدام تست سرولوژي، از آنتیطور معمول در تهیه آنتی به ـ 66
 شود؟لیشمانیوز احشایی استفاده می

 CFT د) DAT ج) ELISA ب) IFA الف)
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 :بجزلیشمانیایی نسبتا مناسبی دارند،  داروهاي زیر اثر ضد ـ 67
 کتوکونازول )الف
 پارومومایسین سولفات )ب
 فلوکونازول )ج
 داکسی سیلین د)

زمان فرد مبتال به عفونت هم CD4هاي در سلول HIVبرداري ژن انگل لیشمانیا، قادر است نسخهکدام آنتی ـ 68
 نماید؟لیشمانیوز احشایی با ایدز را تحریک 

 A2 د) HSP70 ج) GPG3 ب) LPG الف)

 :بجزهاي زیر صحیح است، در درمان توکسوپالسموز گزینه ـ 69
 شود.درمان معموال در افرادي که سیستم ایمنی کارآمدي دارند، توصیه نمی )الف
 هاي اختصاصی در زمان کوتاهی نیست.باديآوردن میزان آنتیتوکسوپالسما قادر به پایین درمان با داروهاي ضد )ب
 توکسوپالسموز مادرزادي و چشمی، قطعاً نیاز به درمان اختصاصی دارند. )ج
 تمام داروهاي رایج ضدتوکسوپالسما بر روي مراحل حاد و مزمن این بیماري بخوبی موثرند. د)

 است؟ کدام مادرزادي توکسوپالسموز به مبتال نوزادان درترین عالمت بالینی شایع ـ 70
 میکروسفالی د) اسپلنومگالی ج) کوریورتینیت ب) هیدروسفالی الف)

 :به استثناء ،هاي زیر روده بزرگ انسان استیاختهمحل استقرار طبیعی تک ـ 71
 Enteromonas hominis الف)
 Balantidium coli ب)
 Chilomastix mesnili ج)
 Cyclospora cayetanensis د)

 :جزب ،موثرند ايروده آمیبیازداروهاي زیر در درمان  ـ 72
 دوکینولی )الف
 دیلوکساناید فوروآت ب)
 امتین هیدروکلراید ج)
 مترونیدازول د)

 ؟ستاآنتامبا هیستولیتیکا  مشابه کامالمیب زیر از نظر مورفولوژي آکدام  ـ 73
 Entamoeba hartmanni الف)
 Entamoeba dispar ب)
 Entamoeba gingivalis ج)
 Entamoeba polecki د)

 تر است؟عفونت ناشی از ژیاردیا المبلیا در کدام گروه سنی زیر شایع ـ 74
 سال 20-25 د) سال 4-11 )ج سال 3-1 ب) سال 1زیر  الف)
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 شود؟سازي عامل ایجاد کننده کراتیت آمیبی استفاده از کدام محیط زیر توصیه میکشت و جداجهت  ـ 75
 Nonnutrient agar الف)
 RPMI1640 ب)
 Dorset ج)
 Agar plate د)

 تر است؟در عفونت ناشی از کدام گونه پالسمودیوم شایع ”Nephrotic syndrome“ ـ 76
 ماالریه د) اوواله ج) ویواکس ب) فالسیپاروم الف)

 افراد محیطی خون در خونی شیزوگونی از بعد هفته یک حدود معموال پالسمودیوم گونه کدامهاي گامتوسیت ـ 77
 شود؟می ظاهرریا ماال به مبتال
 فالسیپارم د) اوواله ج) ماالریه ب) ویواکس الف)

 تشخیص آزمایشگاهی ماالریا در انسان کدام است؟ ترین روشمطمئن ـ 78
 آزمایش میکروسکوپی الف)
 کشت ب)
 آزمایش سرولوژي الیزا ج)
 معاینات بالینی د)

 شود؟می مشاهدههاي ماکروفاژ یاخته توکسوپالسما گوندي در داخل سلولکدام شکل از تک ـ 79
 گامتوسیت د) زوئیتتاکی  ج) وسیستااو ب) برادي زوئیت الف)

 است؟ ”obligate momoxeneous“کدام کوکسیدیا در چرخه زندگی خود  ـ 80
 سارکوسیستیس هومینیس الف)
 یزوسپورابلیسیستوا ب)
 وم پاروومیدیپتوسپوریکر ج)
 ايتوکسوپالسما گوندي د)

 

 یپزشک یشناس یمنیا

 :بجزشوند، محسوب می 17Thهاي تولید زیر از مهارکنندههاي همه سیتوکاین ـ 81
 IL-12 د) IL-4 ج) IFNγ ب) TGFβ الف)

 :بجزهمه موارد زیر در خصوص بورس فابریسیوس درست است،  ـ 82
 در پرندگان است. Bهاي محل تولید لنفوسیت )الف
 کنند.در پرندگان پس از تولد تا پایان عمر، فعالیت می )ب
 یک عضو لنفورتیکولر بوده و در باالي کلواك قرار دارد. )ج
 شود.بادي میبرداشت آن در طیور، موجب اختالل در تولید آنتی )د
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 شود؟تولید، متصل میتازه MHCIهاي در رتیکولوم آندوپالسمیک چگونه به مولکول TAPمولکول  ـ 83
 از طریق تاپاسین )الف
 طریق کالنکسیناز  )ب
 از طریق کالرتیکولین )ج
 هااز طریق چاپرون )د

 :بجزشوند، هاي دفاع ذاتی محسوب میهاي زیر در زمره سلولهمه سلول ـ 84
 Tγδ د) B2هاي سلول ج) B1هاي سلول )ب NKT )الف

بوده و با  (SLE)هاي زیر از معیارهاي تشخیصی بیمار لوپوس اریتماتوزسیستمیک باديکدامیک از اتوآنتی ـ 85
 گلومرولونفریت همراه است؟

 Anti - La الف)
 Anti - ds RNA ب)
 Anti - Ro ج)
 Anti - ds DNA د)

هاي ایمنی را تقویت ند پاسختواهاي مونوکلونال میباديهاي زیر با استفاده از آنتیمهار کدامیک از مولکول ـ 86
 نموده و در درمان سرطان موثر باشد؟

 CD40L د) CD28 ج) IL-2 ب) CTLA-4 الف)

 ؟نداردبادي تاثیري ژن و آنتیکنش بین آنتیکدامیک از عوامل زیر در میان ـ 87
 باديافینیتی آنتی )الف
 بادياندازه پاراتوپ آنتی )ب
 باديغلظت آنتی )ج
 ژنبادي به آنتینسبت آنتی )د

 شود؟مورفیسم در کدام لوکوس مالحظه مینسجی کالس یک، بیشترین میزان پلیدر مجموعه سازگاري ـ 88
 HLA-G د) HLA-C ج) HLA-B ب) HLA-A الف)

 دهد؟رخ می Tهاي در کدام دسته از سلول CD40Lباالترین میزان بیان  ـ 89
 شدهکمکی فعال T الف)
 سیتوتوکسیک T ب)
 ايخاطره T ج)
 واردشده به غدد لنفاوي T د)

 :بجزاي درست است، هاي خاطرههمه موارد زیر در مورد سلول ـ 90
 ترایجاد پاسخ قوي )الف
 ترایجاد پاسخ سریع )ب
 افزایش آپوپتوز )ج
 افزایش دوام پاسخ )د
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 :بجزیابد، ها به تدریج کاهش می، تعداد همه سلولHIVپس از ابتال به عفونت  ـ 91
 کمکی T هايسلول )الف
 هامنوسیت )ب
 هاي دندریتیکسلول )ج
 NKهاي سلول )د

 دهد؟هاي خودایمنی زیر رخ میاز بیماري کدامیکبیشترین تظاهر دهانی در  ـ 92
 شوگرن )الف
 لوپوس )ب
 آرتریت روماتوئید )ج
 مالتیپل اسکلروزیس )د

هاي دکتین (که در شناسایی در انتقال سیگنال از مولکول (Adaptor Protein)هاي رابط کدامیک از مولکول ـ 93
 ها نقش دارند) دخالت دارد؟قارچ
 MyD88 الف)
 TRIF ب)
 CARD-9 ج)
 ASC د)

 پس از درمان، بیماري به شکل: (VL)در تعداد معدودي از بیماران مبتال به لیشمانیازیس احشایی  ـ 94
Post Kalazar Dermal Leshmaniasis (PKDL) ها یابد. تولید موضعی کدامیک از ویتامینتوسعه می

 تواند در بروز آن نقش داشته باشد؟می
 D د) C ج) B ب) A الف)

 ندارد؟کدامیک از اجزاي زیر در بافر انتقال وجود  Western Blottingدر فرایند  ـ 95
 متانل )الف
 SDS ب)
 گلیسین )ج
 گلیسرول )د

اجرایی  Tهاي شدن کدام زیرگروه از لنفوسیت، فعال(L.Major)در طی عفونت پوستی با انگل لیشمانیاماژور  ـ 96
 گردد؟می (LCL)یشمانیازیس جلدي موضعی منجر به بروز ل

 Treg د) Th17 ج) Th2 ب) Th1 الف)

شدن طور مشترك در مسیرهاي کالسیک، آلترناتیو و لکتینی فعالکدامیک از اجزاي سیستم کمپلمان به ـ 97
 گیرد؟سیستم کمپلمان، مورد استفاده قرار می

 C4 د) C3 ج) C2 ب) C1 الف)
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تشکیل گرانولوم در طی عفونت با انگل شیستوزومیا ناشی از پاسخ ایمنی میزبان به کدامیک از اشکال انگل  ـ 98

 است؟

 تخم )د کرم بالغ )ج الرو )ب سرکر )الف

 ، کدامیک از موارد زیر درخصوص آزمایش صحیح است؟CH50در آزمون  ـ 99

 مده است.آدستکالسیک، تاثیرگذارترین عامل در نتیجه به فعالیت مسیر )الف
 باشند.ها از عوامل تاثیرگذار در نتیجه آزمایش میاپسونین )ب
 گیرد.فعالیت لکتینی سیستم کمپلمان هم مورد ارزیابی قرار می )ج
 شود.غلظت اجزاء سیستم کمپلمان در سرم سنجیده می )د

 ؟هستند هاي خونی مقاومنسبت به کدامیک از انگل b-Fy(a-(افراد گروه خونی  ـ 100

 پالسمودیوم فالسیپاروم )الف
 پالسمودیوم ویواکس )ب
 تریپانوزوم کروزي )ج
 شیستوزوما مانسونی )د

 موفق باشید
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