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 1صفحه  
 

 یو مولکول یسلول یولوژيب

 باشد؟کدام مهارکننده آپوپتوز می ـ 1
 Bim د) Cytochrome-C ج) Bcl-2 ب) APAF-1 الف)

 آلیفاتیک چیست؟در ساختار پروتئین منظور از زنجیره  ـ 2
 آب دوست و قطبی است. )الف
 آب دوست و حلقوي ـ خطی است. )ب
 آب گریز و قطبی حلقوي است. )ج
 آب گریز و غیرحلقوي است. )د

 :بجزهاي زیر در رابطه با کینتیک دو انتهاي میکروتوبول درست است، همه گزینه ـ 3
 شود.انتهاي میکروتوبول باعث پویایی ساختار آن میتفاوت در کینتیک پلیمرشدن دو  )الف
 شود.تر از غلظت بحرانی باشد، میکروتوبول دپلیمریزه میتربولین پایین αβاگر غلظت  )ب
 غلظت بحرانی در انتهاي مثبت بیشتر از انتهاي منفی میکروتوبول است. )ج
 شوند.فه و از انتهاي منفی جدا میدر حالت پایدار، زیر واحدها به انتهاي مثبت میکروتوبول اضا )د

چند  C-Gباز درجه سلسیوس از یکدیگر باز شوند، میزان حضور جفت 100در دماي  DNAچنانچه دو رشته  ـ 4
 درصد است؟

 %90-%85 د) %80-%70 ج) %65-%55 ب) %55-%40 الف)

 گردد؟می HSP70ها توسط چگونه سبب افزایش کارآیی تا خوردن پروتئین Co-Chaperone HSP40 ـ 5
 مهار چاپرونین )د ATPهیدرولیز  )ج cAMPتجزیه  )ب ATPتشکیل  )الف

 شود؟تنظیم یونی محیط مغز توسط کدام سلول انجام می ـ 6
 نورون )د اولیگودندروسیت )ج آستروسیت )ب گلیال )الف

 در باکتري کدام است؟ HSP70همولوگ چاپرون مولکولی  ـ 7
 GroEL د) Tric ج) Dnak ب) Bip الف)

 معموالً طول زنجیره اسید چرب در لیپیدهاي غشاي پالسمایی چقدر است؟ ـ 8
 اسید چرب 15-10 الف)
 اسید چرب 20-18 ب)
 اسید چرب 30-24 ج)
 اسید چرب 38-32 د)

 :بجزدرست است،  IVهاي زیر در مورد کالژن نوع همه عبارت ـ 9
 گرد است.تایی راستیک مارپیچ سه )الف
 است. G1y-X-Yداراي مویتف تکرارشونده  )ب
 هاي پیوندي است.بافت (ECM)اي خارج سلولی پروتئین اصلی در ماده زمینه )ج
 شود.اي آن میرشتهپرولین باعث تثبیت مارپیچ سهگروه هیدروکسیل در هیدروکسی  )د
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 :بجزهاي زیر درست است، علت ایجاد بیماري در تمام گزینه ـ 10
 IV): جهش در ژن کالژن Alport's syndromeسندروم آلپورت ( )الف
 سندروم گودپاسچر: عدم تغییرات پس از ترجمه صحیح در کالژن )ب
 وابسته به مرکز حسی عصبی: جهش در ژن کانکسینناشنوایی  )ج
 ها در کلیههیپومنیزیمی ارثی: جهش در ژن مربوط به انتقال منیزیم بین سلول )د

 کدام گزینه در مورد هیالورونان درست است؟ ـ 11
 سولفاته است. GAGیک  )الف
 ست.هاي پیوندي اهاي اصلی در بافتیکی از پروتئوگلیکان )ب
 خورد.اي، به شکل فضایی شبیه میله پیچ میگلیکوزیدي میان قندها و اتصاالت هیدروژنی داخل زنجیره-βبه علت پیوندهاي  )ج
 شود.پذیري میواحدهاي کاتیونی روي سطح این موکول باعث اتصال آن به آب و کاهش انعطاف )د

 تر است؟کدام پیوند شیمیایی از بقیه محکم ـ 12
 واندروالسی )د کوواالنسی )ج هیدروژنی )ب یونی )الف

 حداقل توالی الزم براي شناسایی یک لیگاند توسط اینتگرین در کدام گزینه آمده است؟ ـ 13
 Arg-Gly-Lys د) Arg-Gly-Asp ج) Gly-X-Lys ب) Gly-X-Arg الف)

 تواند القاي کیموتاکسی کند؟کدام اینترلوکین می ـ 14
 IL-8 د) IL-6 ج) IL-4 ب) IL-2 الف)

 درست است؟ mRNA Capکدام گزینه در مورد  ـ 15
 اتیل آدنیالت دارد. α-ساختار  )الف
 متصل است. RNAبه نوکلئوتید ابتدایی  )ب
 کند.را از تجزیه آنزیمی محافظت می mRNA ج)
 گردد.متصل می RNAفسفات به  تري '5→'5با پیوند  )د

 کند؟رسان را در سلول فعال میاینترفرون کدام مسیر پیام ـ 16
 JAK-STAT د) TGF-β ج) NFK-B ب) PI3-K الف)

 شود؟از چه راهی غیرفعال می (Rb)پروتئین ضدسرطانی رتینوبالستوما  ـ 17
 داستیالسیون )د متیالسیون )ج دفسفریله شدن )ب فسفریله شدن )الف

 شوند؟نیز نامیده می ATPهاي سازنده کدامیک پمپ ـ 18
 Fهاي یونی دسته پمپ )الف
 Vهاي یونی دسته پمپ )ب
 Pهاي یونی دسته پمپ )ج
 ABCهاي یونی دسته پمپ )د
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 افتد؟ها در کدام ارگانل سلولی اتفاق میهنگام ساخت پروتئینتجزیه پروتئولیتیک اختصاصی در  ـ 19
 ERشبکه  )الف
 دستگاه گلژي )ب
 هاي ترشحیوزیکول )ج
 همه موارد فوق )د

عمدتا مربوط به کدام عامل  K+و  Na+هاي به انتخاب بین یون K+هاي توانایی فیلتر انتخابی یون در کانال ـ 20
 است؟

 S6هلیکس داخلی  )الف
 S5هلیکس خارجی  )ب
 Gly-Tyr-Glyاکسیژن گروه کربونیل توالی  )ج
 نیتروژن انتهاي آمینی دومین سیتوپالسمی )د

 

 یپزشک یشناس یروسو

 شود؟برداري میتوسط کدام پلیمراز سلولی نسخه EBVدر عفونت  EBER2 ـ 21
 RNA polymerase II الف)
 RNA polymerase I ب)
 RNA polymerase III ج)
 RNA polymerases II & III د)

 دارد؟ RDRPهاي زیر در سارس کرونا ویروس نقش کدامیک از ژن ـ 22
 ns6 د) nsp2 ج) nsp12 ب) nsp1 الف)

 باشد؟یدر ساختار ژنوم م IRESهاي ویروسی زیر فاقد هکدامیک از خانواد ـ 23
 Picorna د) Flavi ج) Retro ب) Ortho الف)

 کدام خانواده ویروسی است؟ ءویروس جنگل سیمیالکی جز ـ 24
 آرنا د) کرونا ج) فلیوي ب) توگا الف)

 هاي زیر است؟از ویروس کدامیکاختصاصی  HveAگیرنده  ـ 25
 Cytomegalo الف)
 Herpes simplex virus 1 ب)
 Hantaan ج)
 Coxsackie A9 د)

 هاي سلولی زیر براي کشت ویروس آنفلوانزا مناسب است؟کدامیک از رده ـ 26
 B-95a د) Hep-2 ج) MDCK ب) RD  الف)

 فتد؟ادر سیکل تکثیر کدام خانواده ویروسی زیر اتفاق می Ribosomal Frame shift ـ 27
 Ortho د) Corona ج) Rhabdo ب) Hepadna الف)
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 کند؟صدق می Zikaکدامیک از موارد زیر در مورد ساختمان ویروس  ـ 28
 فاقد انولپ است الف)
 تقارن مارپیچی دارد ب)
 فاقد پروتئین ماتریکس است ج)
 است RNA Polymerase حاوي د)

 کند؟) صدق میMCPyV) Merkel cellکدام گزینه در رابطه با ژنوم ویروس  ـ 29
 اي خطیتک رشته DNA الف)
 اي حلقويتک رشته DNA ب)
 اي حلقويدو رشته DNA ج)
 اي خطیدو رشته DNA د)

 است؟ Zoonoticهاي زیر کدامیک از ویروس ـ 30
 Orf د) HSV ج) FeIV ب) BIV الف)

 ها اهمیت دارد؟در ورود ویروس به کدام سلول EBVمربوط به  BMRF2پروتئین  ـ 31
 سلول کلیه د) Bسلول  ج) Tسلول  ب) سلول اپیتلیال الف)

 هاي زیر توانایی انتقال از طریق ژرم الین را دارد؟از هرپس ویروس کدامیک ـ 32
 HHV-6 د) HHV-5 ج) HHV-3 ب) HHV-1 الف)

 ؟کدام عبارت زیر در مورد هانتا ویروس صحیح است ـ 33
 .شوداز طریق بزاق و ادرار پستانداران کوچک به انسان منتقل می الف)
 .شودق گزش بند پا به انسان منتقل مییاز طر ب)
 .بیماري مختص حیوانات است ج)
 .باشدمیبیماري مشترك بین انسان و حیوان ن د)

 باشد؟می Cکدامیک از داروهاي زیر مهارکننده پروتئاز ویروس هپاتیت  ـ 34
 Acyclovir د) Zidovudine ج)  Telaprevir ب) Raltegravir الف)

 هاي سلولی فیبروبالست است؟کدامیک از الین ـ 35
 HEP2 د) Vero ج) Hela ب) WI-38 الف)

 کند؟ایجاد می CPEساعت در کشت سلول  24هاي زیر طی از ویروس کدامیک ـ 36
 HSV-1 د) HHV-6b ج) CMV ب) EBV الف)

 مناسب است؟ HCVکدامیک از حیوانات زیر براي مطالعه تنوع ژنتیکی  ـ 37
 افریقاییمیمون سبز  د) شمپانزه ج) خوکچه هندي ب) هامستر الف)

 باشد؟در طبیعت کدامیک از موارد زیر می Sindbisویروس  Reservoire ـ 38
 Seals د) Primates ج) Birds ب) Insects الف)
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 باشد؟از انتهاي ژنوم ویروس فلج اطفال حذف شود، کدامیک از موارد زیر صحیح می Vpgاگر پروتئین  ـ 39
 دهد.زایی خود را از دست میوم ویروس توانایی عفونتژن الف)
 زایی ژنوم ویروس تاثیري ندارد.در عفونت ب)
 رود.ژنوم ویروس بالفاصله تجزیه و از بین می ج)
 باشد.ژنوم ویروس قادر به ترجمه نمی د)

 شود؟می هاویروس رترو )(uncoatingمانع از برهنه شدن  کدام پروتئین سلولی ـ 40
 APOBEC3G د) Viprin ج) Tetherin ب) TRIM5α الف)

 باشد؟هاي زیر متداول می) در بیماري با کدامیک از ویروسViral loadگیري کمی ژنوم ویروس (اندازه ـ 41
 HIV, HBV, HSV الف)
 HBV, HPV, RSV ب)
 HBV, HCV, HIV ج)
 HSV, EBV, CMV د)

 شود؟هاي زیر استفاده میبراي تشخیص عفونت با کدامیک از ویروس Shell Vial Cultureروش  ـ 42
 RSV د) HPV ج) CMV ب) HBV الف)

هاي آزمایشگاهی کدامیک از نمونه PCRبه روش  Prenatal congenital HCMV infectionبراي تشخیص  ـ 43
 زیر مناسب است؟

 ترشحات واژینال د) خون تام مادر ج) مایع آمنیوتیک ب) خون بند ناف الف)

 ویروس در کشت سلولی چه دمایی مناسب است؟ براي تکثیر رینو ـ 44
 درجه سانتیگراد 33کمتر از  الف)
 درجه سانتیگراد 33-35از  ب)
 درجه سانتیگراد 35-37از  ج)
 درجه سانتیگراد 37باالتر از  د)

 دارد؟ Anti-apoptotic activityمحصول کدام ژن ویروس اوریون  ـ 45
 SHژن  د) Pژن  ج) Nژن  ب) Mژن  الف)

 ؟درایجاد نوررو ویروالنس موثر است فلج اطفال موتاسیون کدام ناحیه ژنوم ویروسی Sabinواکسن  در  ـ 46
 کاپسیدي هايناحیه تولید پروتئین الف)
 RDRPناحیه تولید  ب)
 IRESناحیه  ج)
 هاي پروتئازيناحیه تولید پروتئین د)

 باشد؟هاي زیر انسان میمخزن و میزبان طبیعی کدامیک از ویروس ـ 47
 Sindbis Virus الف)
 Rubella Virus ب)
 Semliki Forest Virus ج)
 Ross River Virus د)
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 باشد؟ها میهاي زیر جزء رده مونونگال ویروسکدامیک از ویروس ـ 48
 ویروس سرخجه د) ویروس انفلوانزا ج) ویروس سرخک ب) ویروس پولیو الف)

 باشد؟می EGFکدام انکوپروتئین زیر رسپتور هدف  ـ 49
 Adeno-E1A الف)
 HPV-E5 ب)
 EBV-LMP2 ج)
 HBV-X protein د)

 باشد؟می Proof Readingهاي زیر داراي سیستم کدامیک از ویروس ـ 50
 هاویروس توگا د) هاویروس کرونا ج) هاویروس ارتومیکسو ب) هاویروس پیکورنا الف)

 باشد؟هاي زیر داراي یک سروتیپ میکدامیک از ویروس ـ 51
 Dengue fever د) HAV ج) Polio ب) Echo الف)

 ؟هاي زیر استاز ویروس کدامیکرسپتور  Nurophilin1مولکول  ـ 52
 Entrovirus72 د) HTLV1 ج) Borna ب) AAV الف)

 ؟ویروس هرپس سیمپلکس صحیح است ICP34.5کدام گزینه در رابطه با فعالیت پروتئین  ـ 53
 eIF2alfaور دفسفریله کردن فاکت الف)
 eIF2alfaفسفریله کردن فاکتور  ب)
 PKRمهار  ج)
 مهار بیان ژنهاي الفا د)

 ؟هاي زیر استاز ویروس کدامیکرسپتور  EpherinB2مولکول  ـ 54
 سرخجه د) BK ج) تب دانگ ب) هندرا الف)

 ؟باشداز ساختارهاي زیر می کدامیکدر ی ویروس RNAبا  HIV ویروس  ادغام شده DNAتفاوت  ـ 55
 Integrase د) PBS ج) LTR ب) PPT الف)

 ؟شودمیهاي ویروس پولیو غیرفعال از پروتیئن کدامیکتوسط  TFIIDبرداري فاکتور نسخه ـ 56
 �3 د) �3 ج) �3 ب) �2 الف)

 صحیح است؟کدام گزینه در مورد پریون  ـ 57
 پروتئین عفونی است که به فرمالین مقاوم ولی به کلروفرم حساس است. الف)
 واجد اسید نوکلئیک بسیار کوچک و به فرمالین مقاوم است. ب)
 رود.پروتئین عفونی است که با حرارت اتوکالو از بین می ج)
 فاقد اسید نوکلئیک و به فرمالین مقاوم است. د)

 شود؟مانع عملکرد پروتئاز ویروسی می HIVضد کدامیک از داروهاي ـ 58
 Maraviroc د) Nevirapine ج) Tenofovir ب) Ritonavir الف)
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 ؟هاي حسی استمحل پایداري کدام ویروس در گانگلیون ـ 59
 CMV د) HSV ج) BK ب) JC الف)

 باشد؟صادق می HDVکدامیک از موارد زیر در مورد همانندسازي ژنوم  ـ 60
 گیرد.پلیمراز ویروسی در سیتوپالسم صورت می RNAتوسط  الف)
 گیرد.پلیمراز ویروسی در هسته صورت می RNAتوسط  ب)
 گیرد.پلیمراز سلولی در هسته صورت می RNAتوسط  ج)
 گیرد.پلیمراز سلولی در سیتوپالسم صورت می RNAتوسط  د)

 شود؟هاي ویروسی زیر باعث فعال شدن رونویسی میاز پروتئین کدامیک ـ 61
 HBVدر  S الف)
 HIVدر  P17 ب)
 Influenzaدر  M2 ج)
 HSVدر  VP16 د)

 رود؟کار میه هاي اختصاصی ویروس بپروتئین هاي آزمایشگاهی زیر براي شناساییکدامیک از روش ـ 62
 HI د) Southern blot ج) Northern blot ب) Western blot الف)

 تواند استفاده شود؟هاي زیر میهمادزورپشن در تشخیص آزمایشگاهی کدام گروه از ویروس ـ 63
 توگا ویروس، آنفلوانزا، HIV ،اوریون الف)
 آنفلوانزا، اوریون آنفلوانزا، پارا توگا ویروس، ب)
 آنفلوانزا، اوریون، پاپیلوما آنفلوانزا، پارا ج)
 ، آنفلوانزاAتوگا ویروس، فالوي ویروس،هپاتیت  د)

 ؟صحیح است Cکدام عبارت زیر در مورد ویروس هپاتیت   ـ 64
 .دارد )Helical( تقارن مارپیچی الف)
 .استویروس بدون پوشش  ب)
 .هاي ساختمانی ویروس استپروتئین ءجز آنزیم پلیمراز ج)
 .) استssRNAیک زنجیره پالریته مثبت (+  RNAآن  ژنوم د)

 ؟صحیح است )(Continous cell line هاي مداومکدام عبارت در مورد سلول ـ 65
 .فاقد کروموزوم نرمال هستند الف)
 .پاساژ داده شوند 50توان حداکثر می ب)
 .کروموزوم نرمال دارند ج)
 .ندارند )FCSبراي کشت نیاز به سرم ( د)

 ؟) صحیح استNS1( لوانزافنآکدام گزینه در مورد پروتئین غیرساختمانی  ـ 66
 .ساختار تریمري دارد الف)
 .شودباعث افزایش فعالیت پروتئین کیناز می ب)
 .شودزایی ویروس میشدت بیماريحذف آن باعث کاهش  ج)
 .شودباعث افزایش عملکرد انترفرون می د)
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 کدام گزینه در مورد ماکروپینوسیتوزیس صحیح است؟ ـ 67
 .فعالیت اکتین ندارد نیاز به الف)
 .وابسته به کالترین نیست ب)
 .مسیر سیگنالینگ آن مانند فاگوسیتوز است ج)
 .کندذاتی را فعال میمسیر ایمنی  د)

 مستقیم از یک سلول به سلول دیگر منتقل شود؟تواند میکدام ویروس  ـ 68
 آبله د) پاروو ج) آدنو ب) پولیو الف)

 شود؟شناخته می Death protein ویروس به عنوان کدام پروتئین آدنو ـ 69
 E2-6.7 د) E3-11.6K ج) E2-12.5 ب) E1A الف)

 شوند؟ویروسی از اجزاي اصلی ویروپالسم محسوب می کدام دو پروتئین روتا ـ 70
 NSP4 و NSP2 الف)
 NSP7 و NSP3 ب)
 NSP5 و NSP2 ج)
 NSP4 و NSP3 د)

 نقش کدام پروتئین از ویروس هرپس سیمپلکس، اتصال به مبدا همانندسازي است؟ ـ 71
 UL9 د) UL29 ج) UL42 ب) UL30 ف)ال

 شود؟یده میر دیز یروسیدر کدام خانواده و Accessory genes ـ 72
 هپادنا ویریده د) دهیریو آرنا ج) دهیریو کرونا ب) دهیریو ایبون الف)

 کدام پروتئین کلیسی ویروس داراي عملکرد پلیمرازي است؟ ـ 73
 NS7 د) NS6 ج) NS3 ب) NS4 الف)

 دارد؟ وجود ویروسی خانواده کدام در NTPaseژن آنزیم  ـ 74
 پیکورنا د) پارامیکسو ج) اورتومیکسو ب) کالیسی الف)

 شود؟می Epidemic Keratoconjuctivitisویروس باعث بیماري  کدام سویه آدنو ـ 75
 14 د) 21  ج) 7 ب) 37 الف)

 شود؟کدام سویه ویروس آبله مرغان براي تهیه واکسن استفاده می ـ 76
 پاستور د) انکارا ج) AIK ب) Oka الف)

 در کدام خانواده ویروسی است؟ Rolling hairpin صورته مکانیزم تکثیر ب ـ 77
 پاپیلوما د) پولیو ما ج) رابدو ب) پاروو الف)

 شود؟هاي ویروسی زیر استفاده میپروپیوالکتون در تهیه کدامیک از واکسن-بتا ـ 78
 SARS-COV د) MMR ج) HPV ب) HCV الف)
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 در ویروس اوریون چیست؟ Vعملکرد پروتئین  ـ 79
 اتصال به رسپتور الف)
 مهار تولید اینترفرون ب)
 بسته بندي ج)
 رونویسیشروع  د)

 ؟شودمیها استفاده ) در ویروس(cryo-protect عنوان ماده نگهدارنده در شرایط سرماه کدامیک از مواد زیر ب ـ 80
 SDS د) DMSO ج) EMEM ب) DMEM الف)

 تیکی دارد؟هاي زیر قرابت ژن) با کدامیک از ویروسrinderpest virusویروس طاعون گاوي ( ـ 81
 Pseudo rabies د) Measles ج) Rabies ب) CJD الف)

 باشد؟کدام می HIV-1اولین مارکر قابل شناسایی در عفونت با  ـ 82
 P9 د) gp120 ج) P7 ب) P24 الف)

 افتد؟هاي زیر اتفاق میدر سیکل تکثیر کدام گروه از ویروس mRNA Splicing ـ 83
 فیلو ویریده، آدنو ویریده، پارامیکسو ویریده الف)
 آدنو ویریده، ارتومیکسو ویریده، رترو ویریده ب)
 ارتومیکسو ویریده، پارامیکسو ویریده، رترو ویریده ج)
 رابدو ویریده، ارتومیکسو ویریده، پارامیکسو ویریده د)

 تواند در قسمت تلومر کروموزوم اینتگره شود؟هاي زیر میژنوم کدامیک از ویروس ـ 84
 B19 د) CMV ج) HSV-1 ب) HHV-6 الف)

 یابد؟هاي زیر از طریق نیش پشه انتقال میکدامیک از ویروس ـ 85
 Orf د) Zika ج) CCHF ب) Hanta الف)

 است؟هاي زیر عامل ژنژیواستوماتیت کدامیک از ویروس ـ 86
 HSV-1 د) HPV ج) HIV ب) B19 الف)

 ، چه نقشی دارد؟Cدر ویروس هپاتیت  P7پروتئین  ـ 87
 کانال یونی د) ممبران ج) هلیکاز ب) پروتئاز الف)

 هاي ویروسی در آزاد شدن ویروس از سلول میزبان نقش دارد؟، کدامیک از پروتئینSARS-CoVدر  ـ 88
 HE د) M ج) S ب) E الف)

 کند؟عنوان پرایمر استفاده میه بسلولی  mRNAهاي زیر از کدامیک از ویروس ـ 89
 Influenza د) Rabies ج) Polio ب) HIV الف)

 کشت سلولی مطلوب است؟ CPEکدام میکروسکوپ براي بررسی  ـ 90
 فاز کنتراست معکوس د) فلورسنس یمنوا ج) لینوري معمو ب) الکترونی الف)
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 هاي زیر هیستون وجود دارد؟در ساختار ژنوم کدام گروه از ویروس ـ 91

 WU - HPV - BK - MCPyV الف)
 HSV - HPV - EBV - BK ب)
 HSV - HPV - HIV - KI ج)
 WU - HPV - JC - EBV د)

 کند؟سلولی استفاده می DNA Polymeraseهاي زیر از ویروسکدامیک از  ـ 92

 Adeno د) Parvo ج) Retro ب) Pox الف)

 HIV علیه میزبان ویروسی ضد فعالیت القاي سبب زیر هايویروس از کدامیک با HIVعفونت همزمان  ـ 93

 شود؟می

 HCO-OC43 د) HBV ج) GBV-C ب) HDV الف)

 ؟باشدمی HIVکدام دارو مهارکننده پلیمراز ویروس  ـ 94

 Raltegravir د) Boceprevir ج) Ritonavir ب) Nevirapine الف)

 ؟کندبه عنوان گیرنده کدام ویروس عمل می CARمولکول  ـ 95

 35و آدنو  Bکوکساکی  الف)
 40و ادنو  Aکوکساکی  ب)
 71انتروویزوس هپه ویروس و  ج)
 اکو ویروي و ویروس پولیو د)

 ؟گیردهاي ویروسی زیر در هسته سلول صورت میاز خانواده کدامیکتکثیر ژنوم  ـ 96

 نودا د) پاکس ج) بورنا ب) هپه الف)

 ؟هاي زیر مناسب استاز نمونه کدامیک ،براي تشخیص ویروس هاري ـ 97

 Saliva د) Serum ج) Whole Blood ب) Stool الف)

 باشند؟)کدام میRSVدو گلیکوپروتئین اصلی اتصال ویروس سین سیشیال تنفسی ( ـ 98

 H,G د) HN,F ج) H,F ب) G,F الف)

 است؟ Ambisenseهاي زیر داراي ژنوم کدامیک از ویروس ـ 99

 LCMV د)  OC43 ج) FeLV ب) Zika الف)

از کدام سرومارکر استفاده  Inactive Carrierاز  Active Carrierبراي تشخیص  Bدر افراد مبتال به هپاتیت  ـ 100

 شود؟می

 HBcAb د) Anti-HBsAb ج) HBeAg ب) HBcAg الف)

 موفق باشید
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