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 1صفحه  
 

 یو کرم شناس یشناس یاختهتک 

 در کدامیک از ترماتودهاي زیر رحم در بخش پایین بدن قرار دارد؟ ـ 1
 اپیستورکیس د) دیکروسلیوم )ج فاسیوال )ب کلونورکیس )الف

 نماید؟تري در ایجاد بیماري ایفا میدر آلودگی شیستوزومیازیس، کدامیک از موارد زیر نقش مهم ـ 2
 مواد مترشحه کرم بالغ د) کرم بالغ )ج سرکر )ب تخم )الف

 گردد؟در درمان کیست هیداتید به کدامیک از موارد زیر اطالق می PAIRواژه  ـ 3
 آلودهجراحی توام دو عضو  )الف
 جراحی عضو توام با درمان دارویی )ب
 درمان با دو داروي موثر )ج
 آسپیراسیون کیست از طریق پوست، تزریق ماده ضد پرتوسکولکس، آسپیراسیون مجدد د)

 وقوع سندرم نفروتیک در ابتالي انسان به کدام گونه شیستوزوما گزارش شده است؟ ـ 4
 مکونگی د) اینترکاالتوم )ج وبیومهمات )ب مانسونی )الف

 هاي زیر گزارش شده است؟عدم تحمل الکتوز در ابتالي انسان به کدامیک از انگل ـ 5
 استرونژیلوئیدس استرکورالیس )الف
 انکیلوستوما دئودناله )ب
 آسکاریس لمبریکوئیدس )ج
 تریکوریس تریکیورا د)

 تشخیص توکسوکاریازیس در انسان، کدام آزمایش زیر فاقد ارزش تشخیصی است؟در  ـ 6
 بیوپسی کبد )الف
 آزمایش سرولوژیک )ب
 آزمایش شمارش ائوزینوفیل )ج
 آزمایش مدفوع د)

 م مورد زیر است؟ترین یافته بالینی مبنی بر سندرم هایپراینفکشن، کدادر ابتالي انسان به استرونژیلوئیدس، قوي ـ 7
 اینفیلتراسیون ریوي در رادیوگرافی )الف
 مشاهده الرو رابدیتی فرم در خلط )ب
 ائوزینوفیلیا خون محیطی )ج
 مشاهده الرو در مدفوع د)

هاي در آلودگی انسان به کدامیک از انگل Hyperpigmentationتورم ملتحمه همراه با هایپرپیگمانتاسیون  ـ 8
 شود؟زیر مشاهده می

 تنیا سولیوم )الف
 انکوسرکا )ب
 شیستوزوماي پرندگان )ج
 تریشینال د)
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 2صفحه  
 

 آلودگی انسان به کدام نماتود زیر ممکن است زمینه ابتال به آنتامبا هیستولیتیکا را فراهم سازد؟ ـ 9
 تریشینال اسپیرالیس )الف
 استرونژیلوئیدس استرکورالیس )ب
 وریس تریکیوراتریک )ج
 انکیلوستوما دئودوناله د)

 هاي زیر است؟از اجزاي بدن کدامیک از انگل Microtriches ـ 10
 هیمنولپیس )الف
 آسکاریس )ب
 نکاتور )ج
 استرونژیلوئیدس د)

 انسان انتقال یابد؟هاي شیستوزوما ممکن است از طریق دیافراگم به کبد کدامیک از گونه ـ 11
 اینترکاالتوم د) مانسونی )ج ژاپونیکوم )ب هماتوبیوم )الف

 شود؟هاي زیر، تخم انگل همزمان در خلط و مدفوع یافت میدر آلودگی به کدامیک از انگل ـ 12
 تنیا ساژیناتا )الف
 آسکاریس لمبریکوئیدس )ب
 فاسیوال هپاتیکا )ج
 رمانیپاراگونیموس وست د)

ژن کدامیک از اجزاء زیر بیشتر استفاده شده در تشخیص سرولوژي آلوئوالر اکینوکوکوزیس در انسان، از آنتی ـ 13
 است؟

 پروتوسکولکس د) الیه لمینت )ج الیه زایا )ب مایع کیست )الف

 دارد؟هاي زیر نقش سوسک آرد در انتقال کدامیک از انگل ـ 14
 دیپلیدیوم کانینوم )الف
 هیمنولپیس دیمی نوتا )ب
 مزوسستوئیدس لینه آتوس )ج
 تنیا پزیفورمیس د)

 هاي ترماتودي و سستودي انسانی کاربرد دارد؟کدامیک از داروهاي زیر جهت درمان اکثر آلودگی ـ 15
 یدنیکلوزام د) مبندازول )ج آلبندازول )ب پرازیکوانتل )الف

گیري هاي کرمی زیر، زمان نمونهاز آلودگی کدامیکبرداري از بیماران مبتال به تر، در نمونهبراي تشخیص دقیق ـ 16
 اهمیت دارد؟

 شیستوزوما هماتوبیوم ـ انتروبیوس ورمیکوالریس )الف
 شیستوزوما ژاپونیکوم ـ فاسیوال هپاتیکا )ب
 سولیومتنیا ساژیناتا ـ تنیا  )ج
 استرونژیلوئیدس استرکورالیس ـ تریکوسفال د)
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 در کدامیک از موارد زیر ممکن است تخم استرونژیلوئیدس استرکورالیس در مدفوع مشاهده شود؟ ـ 17
 اسهال )الف
 در افراد داراي ضعف سیستم ایمنی )ب
 آلودگی در کودکان )ج
 دردهاي شدیددل د)

 در کدامیک از آلودگی انگلی انسانی زیر کاربرد دارد؟ Coproantigensتشخیص  ـ 18
 گرانولوزوس نوکوکوسیاک الف)

 تنیا ساژیناتا )ب
 مولتی سپس مولتی سپس )ج
 اکینوکوکوس مولتی لوکوالریس د)

 شوند؟بیشتر گرفتار میهاي زیر در آلودگی خوك به سیستی سرکوس سلولزه، کدامیک از اندام ـ 19
 کبد د) قلب )ج زبان )ب دیافراگم )الف

 باشد؟پذیر میهاي زیر امکانپی مدفوع، تشخیص کدامیک از آلودگی کرمودر بررسی ماکروسک ـ 20
 استرونژیلوئیدس استرکورالیس ـ تنیا ساژیناتا )الف
 سفاسیوال هپاتیکا ـ استرونژیلوئیدس استرکورالی )ب
 هیمنو لپیس نانا ـ فاسیوال هپاتیکا )ج
 تنیا ساژیناتا _انتروبیوس ورمیکوالریس  د)

 باشد؟پذیر میتشخیص کدامیک از نماتودهاي زیر با رادیوگرافی امکان ـ 21
 آسکاریس لمبریکوئیدس )الف
 انتروبیوس ورمیکوالریس )ب
 تریکوسفال )ج
 دارهاي قالبکرم د)

 باشد؟کدامیک از داروهاي زیر، درمان انتخابی آسکاریس لمبریکوئیدس و کیست هیداتید می ـ 22
 پرانتل پاموات د) پرازیکوانتل )ج آلبندازول )ب مبندازول )الف

 هاي زیر است؟هاي صفراوي از عوارض شایع آلودگی به کدامیک از کرمسنگ ـ 23
 ونورکیس سی ننسیسکل )الف
 فاسیوال هپاتیکا )ب
 شیستوزوما ژاپونیکوم )ج
 دیکروسلیوم دندریتیکوم د)

 صحیح است؟ Gastrodiscoides hominisکدامیک از موارد زیر در مورد کرم  ـ 24
 عمدتا در هند و در مناطق پرورش خوك بیشتر شایع است. )الف
 پرورش ماهی بیشتر شایع است.عمدتا در مالزي و در مناطق  )ب
 عمدتا در تایلند و در مناطق کاشت برنج بیشتر شایع است. )ج
 عمدتا در فیلیپین و در مناطق ساحلی بیشتر شایع است. د)
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 باشد؟هاي زیر میتخم حاوي الرو مرحله دوم، مرحله عفونت زاي کدامیک از کرم ـ 25
 گناتوستوما )الف
 رونژیلوستریکوست )ب
 توکسوکارا )ج
 آنیزاکیس د)

 کدامیک از موارد زیر در مورد تنیا آسیاتیکا صحیح است؟ ـ 26
 .کنداسکولکس آن شبیه تنیا سولیوم است ولی خوك را آلوده نمی )الف
 .سازداسکولکس آن شبیه تنیا سولیوم است و خوك را آلوده می )ب
 .ساژیناتا است ولی قادر به ایجاد سیستی سرکوز در انسان استاسکولکس آن شبیه تنیا  )ج
 .اسکولکس آن شبیه تنیا ساژیناتا است و قادر به ایجاد سیستی سرکوز در انسان نیست د)

 آلودگی به کدامیک از سستودهاي حیوانی زیر، در انسان نیز گزارش شده است؟ ـ 27
 آویتلینا د) استیلزیا )ج مونیزیا )ب مزوسستوئیدس )الف

 چرخه زندگی کدامیک از ترماتودهاي زیر، داراي دو مرحله ردي (مادر و دختر) است؟ ـ 28
 فاسیوال هپاتیکا )الف
 دیکروسلیوم دندریتیکوم )ب
 پاراگونیموس وسترمانی )ج
 کلونورکیس سی ننسیس د)

 تواند باکتري و یا ویروس را به سیستم عصبی مرکزي منتقل کند؟له الروي میکدام انگل کرمی در مرح ـ 29
 تنیا سولیوم )الف
 توکسوکارا کانیس )ب
 شیستوزوما ژاپونیکوم )ج
 تریشینال اسپیرالیس د)

زیر کاربرد هاي براي تفکیک مرفولوژیک هتروفیس هتروفیس از متاگونیموس یوکوگاوایی، کدامیک از شاخص ـ 30
 دارد؟

 شکل سکوم و موقعیت غدد ویتلین )الف
 هاشکل سکوم و موقعیت بیضه )ب
 اندازه طول بدن و داشتن بادکش جنسی )ج
 داشتن بادکش جنسی و پولک یا خار روي بدن د)

اد زیر استفاده هاي کوکسیدیا از موآمیزي انگلجهت رنگ “s Carbolfuchsin’Kinyoun”در تهیه رنگ  ـ 31
 :بجزشود، می

 Basic Fuchsin الف)
 Phenol ب)
 Ethyl Alcohol 95% ج)
 Eosin د)
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 :بجزمدت میکروسپوریدیاهاي زیر میسر است، در حال حاضر، کشت و نگهداري طوالنی ـ 32
 Encephalitozoon cuniculi الف)
 Encephalitozoon intestinalis ب)
 Tubulinosema acridophagus ج)
 Trachipleistophora hominis د)

 یک گربه داراي عفونت توکسوپالسما معموال تا چه مدت قادر است اووسیست این انگل را دفع کند؟ ـ 33
 تا آخر عمر د) ماه 3تا  2 )ج هفته 3تا  2 )ب روز 2-3 )الف

 یابد؟ناشی از کدام گونه لیشمانیا متعدد و اکثراً در مسیر عروق لنفاوي گسترش میضایعات پوستی  ـ 34
 L. guyanensis الف)
 L. braziliensis ب)
 L. mexicana ج)
 L. peruviana د)

 تر است؟طور معمول، طول دوره درمان با داروي گلوکانتیم در کدام نوع لیشمانیوز، کوتاه به ـ 35
 لیشمانیوز پوستی ناشی از لیشمانیا تروپیکا )فال

 لیشمانیوز پوستی ناشی از لیشمانیا ماژور )ب
 لیشمانیوز مخاطی ـ پوستی ناشی از لیشمانیاپاناماننسیس )ج
 لیشمانیوز پوستی ناشی از لیشمانیا اتیوپیکا د)

 تر است؟هاي تریپانوزوماي زیر، شایعدر عفونت ناشی از کدامیک از گونه »لنفادنوپاتی« ـ 36
 T. rhodesiense الف)
 T. lewisi ب)
 T. cruzi ج)
 T. gambiense د)

 مانند؟تري زنده باقی میهاي لیشمانیا در کدام محیط اختصاصی زیر به طور متوسط مدت طوالنیانگل ـ 37
 Sloppy Evans د) MEM ج) RPMI1640 ب) Schneider الف)

 است؟ hypopylarianهاي ناقل اختصاصاً تکثیر کدام گونه انگل لیشمانیا در پشه خاکی ـ 38
 L. shawi الف)
 L. tarentole ب)
 L. colombiensis ج)
 L. panamensis د)

 نه تریپانوزوما در خون انسان بیشتر است؟بادي اختصاصی در عفونت ناشی از کدام گومعموالً میزان تولید آنتی ـ 39
 T. rhodesiense الف)
 T. gambiense ب)
 T. cruzi ج)
 T. rangeli د)
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 :بجزهستند،  Tetrazoic-Disporicهاي رسیده کوکسیدیاي زیر اووسیست ـ 40
 Hammondia hammondi الف)
 Neospora caninum ب)
 Eimeria tenella ج)
 Besnoitia besnoiti د)

 شود؟بندي میطبقه (Sub order Diplomonadida)هاي زیر در تحت راسته یاختهکدام جنس از تک ـ 41
 .Enteromonas sp الف)
 .Giardia sp ب)
 .Dientamoeba sp ج)
 .Neospora sp د)

 :بجزشود، پالسمودیوم زیر انجام میهاي در گونه “Quartan schizogony” ـ 42
 پالسمودیوم اینوئی )الف
 پالسمودیوم برازیلینوم )ب
 پالسمودیوم رودهاینی )ج
 پالسمودیوم برگئی د)

 کدام دارو اثربخشی کمتري بر روي عفونت ناشی از انگل ژیاردیاالمبلیا در انسان دارد؟ ـ 43
 مترونیدازول د) فورازولیدون )ج آلبندازول )ب کیناکرین )الف

 کند؟کدامیک از داروهاي زیر در تشکیل هموزوئین در پالسمودیوم فالسیپاروم اختالل ایجاد می ـ 44
 پریماکین د) کینین ج) کلروکین ب) پریمتامین الف)

 باشد؟ژیاردیادئودنالیس می س درکدام خصوصیت شبیه بهیمله آگرید تک یاخته هگزامیتا ـ 45
 نوع میزبان د) اجسام میانی ج) صفحه مکنده ب) تعداد تاژك الف)

 است؟ شده جدا فقط از منابع محیطیکدام آمیب آزادزي در ایران  ـ 46
 والکامفیا د) ورمامبا ج) باالموثیا ب) آکانتامبا الف)

 شود؟هاي زیر دیده میو تیغه ظریف کوستا در کدامیک از تک یاخته نسبتا قوي شکلاکسوستیل عصایی  ـ 47
 تریکوموناس واژینالیس الف)
 دي آنتامبا فراژیلیس ب)
 ژیاردیا المبلیا ج)
 تریکوموناس تناکس د)

 است؟ کدام آکانتامبازایی تک یاخته ملکول دخیل در اتصال و بیماري ـ 48
 ین متصل به گاالکتوزلکت الف)
 پپتون متصل به گلوکز ب)
 پروتئین متصل به مانوز ج)
 لکتین متصل به مالتوز د)
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 چه و شوندمی مبتال هیستولیتکا انتامباشود که ساالنه چه تعداد در جهان به عفونت ناشی از تخمین زده می ـ 49
 کند؟ بروز است ممکن آمیبیازیس اثر در میر و مرگ تعداد

 میلیون مرگ ومیر 5میلیون ابتال و  500 الف)
 میلیون مرگ ومیر 4میلیون ابتال و  50 ب)
 ومیر مرگ هزاز 40میلیون ابتال و  500 ج)
 هزار مرگ ومیر 40میلیون ابتال و  50 د)

توانند در ابتالء نوزادان چه نقشی می ها در شیر طبیعی انسانیا لکوسیت اینترفرونفاکتورهایی نظیر لیزوزیم،  ـ 50
 اي داشته باشند؟هاي رودهبه تک یاخته

 قادر به محافظت نوزادان از ابتالء به انتامباهیستولیتیکا و ژیاردیا المبلیا هستند. الف)
 انتامباهیستولیتیکا نیستند. و المبلیا ژیاردیا به ابتال از نوزادانقادر به محافظت  ب)
 کشند ولی تاثیري بر روي ژیاردیا المبلیا ندارند.تولیتیکا را میانتامبا هیس ج)
 کشند ولی تاثیري روي انتامبا هیستولیتیکا ندارند.ژیاردیا المبلیا را می د)

ی ها معموال تا چه مدت زمانیتئهاي ماالریا و پاره شدن گلبول قرمز، مروزوبا رشد نهایی شیزونت خونی انگل ـ 51
 توانند آزاد باقی بمانند؟می

 دقیقه 60کمتر از  الف)
 دقیقه 90بیش از  ب)
 دقیقه 30کمتر از  ج)
 دقیقه 60بیش از  د)

 ؟شودانجام می هاي دیگر دیرترهاي کدام گونه پالسمودیوم در مقایسه با گونهبلوغ گامتوسیت ـ 52
 P. vivax الف)
 P. falciparum ب)
 P. ovale ج)
 P. malariae د)

 شود؟کدام گونه پالسمودیوم در پرندگان مشاهده می ـ 53
 پ.کوتانئی د) پ. رودهاینی )ج پ. یوئلی )ب پ. رلیکتوم )الف

در  ،ناقلهاي روي معده اووسیستپاره شدن  ناقل به محض آنوفل يپشهدر  پالسمودیومهاي اسپوروزوئیت ـ 54
 ؟شوندوارد می کجا
 کانال الرینکس د) هموسل )ج ضمایم سر ب) غدد بزاقی الف)

 :جزب ،اندهاي بابزیاي زیر از انسان جدا شدهتا کنون گونه ـ 55
 B. duncani الف)
 B.venatorum ب)
 B. crassa ج)
 B.bovis د)
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 :بجز ،هستند نسجیداروهاي ضد ماالریاي زیر داراي اثر شیزونتوسیدال  ـ 56
 tetracycline الف)
 proguanil ب)
 doxycyline ج)
 artemisinin د)

 شوند؟چه نامیده می ،) هستند(parasiticحشراتی که فقط مرحله نابالغ آنها داراي زندگی انگلی  ـ 57
 Intermittent parasite الف)
 Micropredators parasite ب)
 Protelean parasite ج)
 Incidental parasite د)

 دارد؟ اساسی متالوپروتئازنقش یک عنوان به لیشمانیادر تشکیل کدام پروتئین  »روي« ـ 58
 Gp63 د) CP ج) LPG ب) GPIs الف)

 است؟ حیصح پالسما توکسو انگل در Dense bodies هايپروتئین عملکردنه درباره یکدام گز ـ 59
 توفوروسیگیري واکوئل پارازشکل الف)
 زبانیدن به سلول میچسب ب)
 میزبان نفوذ به درون سلول ج)
 میزبان ز کردن سلولیل د)

 زا هستند؟میزبان واسط عفونتهاي کدام جنس از کوکسیدیا بالفاصله پس از دفع براي سیستواو ـ 60
 آتوکسوپالسما )الف
 نئوسپورا )ب
 فرانکلیا )ج
 ایمریا د)

 
 یقارچ شناس

 افتد؟این قارچ دو شکلی بوده و بیماري ناشی از آن در نواحی خشک و نیمه خشک اتفاق می ـ 61
 بالستومایسس درماتیتیدیس الف)
 موهیستوپالسما کپسوالت ب)
 کاندیدا آلبیکنس ج)
 کوکسیدیوئیدس ایمیتیس د)

 باشد؟می Phylumمتعلق به کدام  Pneumocystis ـ 62
 Ascomycota الف)
 Basidiomycota ب)
 Zygomycota ج)
 Deutromycota د)
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هاي میسلیوم در کدامیک از بیمارياي رنگ متشکل از دفع خلط همراه با توده موکوسی ائوزینوفیلیک قهوه ـ 63
 باشد؟میشایع  آسپرژیلوسناشی از 

 Allergic bronchopulmonary aspergillosis الف)
 Invasive pulmonary aspergillosis ب)
 Pulmonary aspergilloma ج)
 Aspergillus fungemia د)

 بیماري با سوختگی وسیع مطرح کننده کدام بیماري زیر است؟زخم نکروتیک پوشیده با اسکار سیاه در  ـ 64
 ترایکوسپورونوزیس الف)
 کاندیدیازیس ب)
 کریپتوکوکوزیس ج)
 موکورمایکوزیس د)

 است؟ کدام دست کچلی فولیکولر پاپولو شکلعامل شایع  ـ 65
 M .nanum )الف
 T. rubrum ب)
 T.schoenleini )ج
 M .canis د)

 است؟ صحیح هاقارچ مورد درکدامیک از جمالت زیر  ـ 66
 .گرددمی تشکیل تلئومورف مرحله در هابازیدیومایست هایفاي در Clamp connection الف)
 .گرددمی تشکیل آنامورف مرحله در هازایگومایست هایفاي در Crozier hook ب)
 باشد.هاي نر و ماده در تولید مثل جنسی میسلولکاریوگامی مخلوط شدن سیتوپالسم  ج)
 شود.ها تولید میاسپورانژیوسپور در مرحله تولید مثل جنسی بازیدیومایست د)

 آورد؟هاي تولیدمثلی زیر بیشترین تنوع در ساختار مورفولوژیکی قارچ بوجود میکدامیک از روش ـ 67
 تالیک الف)
 بالستیک ب)
 وسپورزایگ ج)
 بازیدیوسپور د)

 باشد؟زیستگاه کاندیدا گالبراتا بیشتر در بدن کدامیک از جانوران زیر می ـ 68
 نشخوارکنندگان د) گربه سانان ج) سگ سانان ب) پرندگان الف)

آلبیکنس ـ 69 دیدا  آنتاگونیستی داشته و مانع از هاي زیر خاصیت در محیط روده با کدامیک از باکتري کان
 گردد؟ها می\زایی آنبیماري

 Escherichia coli الف)
 Enterococcus faecalis ب)
 Clostridium difficile ج)
 Staphylococcus aureus د)
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دابه کدام  Innately multidrug resistantاصطالح  ـ 70 دی  شود؟اطالق می کان
 C. krusei الف)
 C. albicans ب)
 C. glabrata ج)
 C. dubliniensis د)

 دارد؟ تفاوت سایرین با ریزهاي د مثل جنسی کدامیک از قارچیتول ـ 71
 رودوتوروال الف)
 ژئوتریکوم ب)
 ترایکوسپورون ج)
 کریپتوکوکوس د)

زیر انتشار جهانی داشته و از فضوالت پرندگان جدا گشته  کریپتوکوکوس هايها و واریتهکدامیک از گونه ـ 72
 است؟

 neoformans var. grubii serotype A الف)
 neoformans var. neoformans serotype D ب)
 Cryptococcus neoformans serotype AD ج)
 Cryptococcus gattii د)

هاي زیر استفاده شکل میسیلیال به مخمري کدامیک از قارچ محیط ژلوز حاوي دانه پنبه جهت تبدیل ـ 73
 شود؟می

 وئیدس ایمیتیسیکوکسید الف)
 هیستوپالسما کپسوالتوم ب)
 بالستومایسس درماتیتیدیس ج)
 وئیدس برازیلینسیسیپاراکوکسید د)

دیدا هاي اثر کاسپوفونژین بر کدام گونه ـ 74  است؟ نیاز درمان در اثربخشی دوز باالترياز بقیه کمتر و براي کان
 تروپیکالیس د) گالبراتا ج) آلبیکنس ب) پاراپسیلوزیس الف)

 باشد؟) به عنوان منبع لیپیدي می 80،60،40هاي ماالسزیا قادر به مصرف توئین(از گونه کدامیک ـ 75
 ماالسزیا پاکی درماتیس الف)
 ماالسزیا گلوبوزا ب)
 رستریکتا یاالسزما ج)
 ماالسزیا ابتوزا د)

 ؟باشدینم) Endogenousر فلور اندوژن (یقارچی ز يهايماریک از بیجاد کننده کدامیعامل ا ـ 76
 تینه آ ورسیکالر الف)
 دیسف يدرایپ ب)
 شوره سر ج)
 اهیس یکچل د)
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سپوروتریکس هايکدامیک از گونه ـ 77  ؟نیستگراد درجه سانتی 37زیر اغلب قادر به رشد در دماي  هايا
 آلبیکنس د) گلوبوزا ج) مکزیکانا ب) شنکئی الف)

 + ساکن در جنوب شرقی آسیا کدامHIVقارچ دي مورفیک مسبب ضایعات پاپول مانند جلدي در بیماران  ـ 78
 ست؟ا

 Mucor circinelloides الف)
 Cokeromyces recurvatus ب)
 Talaromyces (Penicillium) marneffei ج)
 Purpureocillium (Paecilomyces) lilacinus د)

 باشد؟کدام گزینه در خصوص بیماري کوکسیدیوئیدومایکوزیس صحیح می ـ 79
 گردد.ابتال به این بیماري باعث ایمنی براي مدت کوتاهی می الف)
 دهد.بیماري عمدتا در فصل زمستان رخ میانتشار این  ب)
 باشد.خطر ابتال به بیماري کوکسیدیومایکوزیس منتشره در مردان بالغ بیشتر از زنان بالغ می ج)
 ن عفونت در افراد سفید پوست شدیدتر از افراد داراي پوست تیره است.یا د)

 قاومت بیشتري نسبت به داروهاي آزولی است؟داراي م اسپوروتریکسهاي از گونه کدامیک ـ 80
 مکزیکانا د) برازیلینسیس ج) لورئی ب) شنکئی الف)

 

 یشناس یمنیا

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

گرانولوم در طی عفونت با انگل شیستوزوما ناشی از پاسخ ایمنی میزبان به کدامیک از اشکال انگل تشکیل  ـ 82
 است؟

 تخم )د کرم بالغ )ج الرو )ب سرکر )الف

 :بجزهمه موارد زیر در خصوص بورس فابریسیوس درست است،  ـ 83
 کنند.در پرندگان پس از تولد تا پایان عمر، فعالیت می )الف
 در پرندگان است. Bهاي محل تولید لنفوسیت )ب
 یک عضو لنفورتیکولر بوده و در باالي کلواك قرار دارد. )ج
 شود.بادي میبرداشت آن در طیور، موجب اختالل در تولید آنتی )د

 شود؟تولید، متصل میتازه MHCIهاي در رتیکولوم آندوپالسمیک چگونه به مولکول TAPمولکول  ـ 84
 از طریق تاپاسین )الف
 از طریق کالنکسین )ب
 از طریق کالرتیکولین )ج
 هااز طریق چاپرون )د
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 :بجزشوند، هاي دفاع ذاتی محسوب میهاي زیر در زمره سلولهمه سلول ـ 85
 NKT )الف
 B1هاي سلول )ب
 B2هاي سلول ج)
 Tγδ د)

بوده و با  (SLE)هاي زیر از معیارهاي تشخیصی بیمار لوپوس اریتماتوزسیستمیک باديکدامیک از اتوآنتی ـ 86
 گلومرولونفریت همراه است؟

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

هاي ایمنی را تقویت تواند پاسخهاي مونوکلونال میباديهاي زیر با استفاده از آنتیمهار کدامیک از مولکول ـ 87
 نموده و در درمان سرطان موثر باشد؟

 CTLA-4 الف)
 IL-2 ب)
 CD28 ج)
 CD40L د)

 ؟نداردبادي تاثیري ژن و آنتیکنش بین آنتیکدامیک از عوامل زیر در میان ـ 88
 باديافینیتی آنتی )الف
 باديآنتی اندازه پاراتوپ )ب
 باديغلظت آنتی )ج
 ژنبادي به آنتینسبت آنتی )د

 شود؟مورفیسم در کدام لوکوس مالحظه مینسجی کالس یک، بیشترین میزان پلیدر مجموعه سازگاري ـ 89
 HLA-A الف)
 HLA-B ب)
 HLA-C ج)
 HLA-G د)

 دهد؟رخ می Tهاي در کدام دسته از سلول CD40Lباالترین میزان بیان  ـ 90
 شدهکمکی فعال T الف)
 سیتوتوکسیک T ب)
 ايخاطره T ج)
 واردشده به غدد لنفاوي T د)
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 :بجزاي درست است، هاي خاطرههمه موارد زیر در مورد سلول ـ 91
 ترایجاد پاسخ قوي )الف
 ترایجاد پاسخ سریع )ب
 افزایش آپوپتوز )ج
 افزایش دوام پاسخ )د

 :بجزیابد، ها به تدریج کاهش می، تعداد همه سلولHIVپس از ابتال به عفونت  ـ 92
 کمکی Tهايسلول )الف
 هامنوسیت )ب
 هاي دندریتیکسلول )ج
 NKهاي سلول )د

 دهد؟خودایمنی زیر رخ میهاي از بیماري کدامیکبیشترین تظاهر دهانی در  ـ 93
 شوگرن )الف
 لوپوس )ب
 آرتریت روماتوئید )ج
 مالتیپل اسکلروزیس )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 موضعی کدامیک از ویتامینیابد. تولید توسعه می

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

اجرایی  Tهاي شدن کدام زیرگروه از لنفوسیت، فعال(L.Major)در طی عفونت پوستی با انگل لیشمانیاماژور  ـ 95
 گردد؟می (LCL)منجر به بروز لیشمانیازیس جلدي موضعی 

 Treg د) Th17 ج) Th2 ب) Th1 الف)

 هاي فرار انگل تریپانوزوما از سیستم ایمنی میزبان چیست؟ترین مکانیزمیکی از مهم ـ 96
 هاي اختصاصیژنترشح آنتی )الف
 هاي سطحیتغییر گلیکوپروتئین )ب
 شدن درماکروفاژمخفی )ج
 کننده سیستم ایمنیترشح مواد سرکوب )د

شوند، اي از سیستم ایمنی محسوب میهاي فرار توکسوپالسما گوندهترین مکانیزمهمه موارد زیر در زمره مهم ـ 97
 :بجز
 هاي سطحیژنتغییر آنتی )الف
 ممانعت از تشکیل فاگوزوم )ب
 ممانعت از انفجار تنفسی )ج
 IL-12مهار تولید  )د
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 د؟هستن هاي خونی مقاومنسبت به کدامیک از انگل b-Fy(a-(افراد گروه خونی  ـ 98

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

شدن لکتینی فعالطور مشترك در مسیرهاي کالسیک، آلترناتیو و کدامیک از اجزاي سیستم کمپلمان به ـ 99

 گیرد؟سیستم کمپلمان، مورد استفاده قرار می

 C1 الف)

 C2 ب)
 C3 ج)
 C4 د)

هاي در عفونت شیستوزوما مانسوناي در کدامیک از ارگان Concommitant Immunityمصونیت همراه یا  ـ 100

 دهد؟درگیر رخ می

 پوست )الف
 ریه )ب
 کبد )ج
 روده )د

 موفق باشید




