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ه   فط ؤ   :ن 
  

دهنده قـرآن اسـت و درود    ست كه آفريننده انسان و تعليم حمد شايان و ثناي فراوان شايسته خداوندگاري
شمار و تحيـت بسـيار بـر روان اطهـر جرثومـه و اكـرم ارومـه نبـي مصـطفي و رسـول مجتبـي حضـرت              بي

و بر ) ع(و بر نفس نفيس و جوهر قديس وصي معظم و ولي مكرم حضرت علي مرتضي ) ص(اهللا عبد محمدبن
  .اهللا در عالم است اهللا و خليفه ابن الحسن كه ظل  خاتم اوصيا حجه

نقش و اهميت بانك سؤاالت به همراه پاسخ تشريحي به عنوان جزء انكارناپذير موفقيت در آزمون بر كسي 
هاي تحصيالت تكميلي به سؤاالت  به عدم دسترسي قشر عظيمي از متقاضيان آزمونبا توجه . پوشيده نيست
هاي ادوار گذشته و از طرفي عدم آشـنايي كـافي ايـن متقاضـيان بـا نـوع و كيفيـت سـؤاالت          و كليد آزمون

سـال اخيـر رشـته     10اي شامل سؤاالت دكتـري   ها، ما را بر آن داشت كه مجموعه شده در اين آزمون ح مطر
بر به قلـم   چندان حجيم و هزينه ها در قالب كتابي نه شناسي پزشكي به همراه كليد و پاسخ تشريحي آن چقار

كتاب پـيش رو كمـك و راهنمـاي مناسـبي بـراي دانشـجويان مقـاطع تحصـيالت تكميلـي          . تحرير درآوريم
  .دباش سي پزشكي مياشن يعني قارچ، انگل و باكتري) 3(آزمايشگاهي  علومهاي زيرگروه  رشته

و از خداونـد منـان خواسـتار    ) عـج (عصر  اممكنيم به ساحت مقدس و نوراني ا ميدر پايان كتاب را تقديم 
  .تعجيل در ظهور آن حضرتش هستيم

  
  

  با تشكر
  يسيياميد ر
  1395 زمستان

Email: omid_Raissi69@yahoo.com 
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شناسیقارچ

)86-87دکتري تخصصی سال (ژنیک دارد؟هاي زیر اشتراك آنتییک از ارگانیسمنوکاردیا با کدام.1

اکتینومایسس)2استرپتومایسس )1

روتیا)4مایکوباکتریوم )3

)86-87تخصصی سال دکتري (هاي زیر در تفریق کاندیدا آلبیکنس از کاندیدا دابلینینسیس کاربرد دارد؟یک از تستکدام.2

گلوکوزیداز-فعالیت آنزیم بتا)1

گراددرجه سانتی37توانائی رشد در دماي )2

توانائی تولید لوله زایا)3

توانائی تولید کالمیدوکونیدي)4

)86-87دکتري تخصصی سال (آمیزي جهت تشخیص درماتوفیلوزیس کدام است؟ترین رنگمناسب.3

دومتیلنبلو)2پریودیک اسید شیف )1

سفید کالکوفلوئور)4بلو کاتن)3

)86-87دکتري تخصصی سال (ترایکوسپورون کوتانئوم از نظر تولیدمثل جنسی در کدام کالس قرار دارد؟.4

هابازیدیومایست)2ها اسکومایست)1

هااُاُمایست)4ها زایگومایست)3

Phenotypeپدیده .5 Switching86-87دکتري تخصصی سال (هاي زیر نقش دارد؟چیک از قاردر پاتوژنز کدام(

کاندیدا گالبراتا)1

کریپتوکوکوس نئوفورمنس)2

ساکارومایسس سرویسیه)3

کاندیدا آلبیکنس)4

هاي قارچی، نتیجه تأثیر کدام گروه از داروهاي ضدقارچی زیر است؟تجمع النوسترول در داخل سلول.6

)86-87دکتري تخصصی سال (

هاآلیل آمین)2ها پلی ان)1

هااکینوکاندین)4ها آزول)3

سواالت 

شناسیآزمون دکتري تخصصی رشته قارچ

86-87سال 



سؤاالت  8

یک از ترکیبات زیر صورت گرفته است؟بندي کریپتوکوکوس نئوفورمنس در سطح سروتیپ، با توجه به ساختار کدامطبقه.7

)86-87دکتري تخصصی سال (

مانوپروتئین)2گلوکورونوزایلومانان )1

انگلوک-بتا)4گاالکتوزایلومانان )3

)86-87دکتري تخصصی سال (گردد؟سازهاي زیر آغاز مییک از پیشبیوسنتز ارگوسترول از کدام.8

فیتوسترول)A2استیل کوآنزیم )1

النوسترول)4اسکوالن )3

)86-87دکتري تخصصی سال (باشد؟هاي زیر مناسب نمییک از درماتوفیتنگهداري کشت در یخچال در مورد کدام.9

ترایکوفایتون منتاگروفایتیس)2ورم جیپسئوم میکروسپ)1

اپیدرموفایتون فلوکوزوم)4میکروسپورم فولوم )3

هاي کالدوسپوریوم کاربرد ندارد؟یک از موارد زیر در تفکیک کالدوسپوریوم بانتیانوم از سایر گونهکدام.10

)86-87دکتري تخصصی سال (

مشاهده اجسام اسکلروتیک )1

ذوب ژالتینعدم توانایی )2

گراد درجه سانتی43قابلیت رشد در دماي )3

مشاهده نوروتروپیسم در عفونت تجربی)4

Arthroderma)آرترودرما کاجتانی .11 cajetani)هاي زیر است؟یک از درماتوفیتنام مرحله جنسی کدام

)86-87دکتري تخصصی سال (

ترایکوفایتون آیلویی)2میکروسپورم وانبروزگمی)1

ترایکوفایتون منتاگروفایتیس)4میکروسپورم کوکئی )3

شود؟زائی آن در بافت ریه میهمراهی ژئوتریکم کاندیدوم با کدام ارگانیسم زیر، موجب تشدید قدرت بیماري.12

)86-87دکتري تخصصی سال (

1(Klebsiella pneumonia2(Mucor indicus

3(Sporothrix schenckii4(Blastoschizomyces capitatus

)86-87دکتري تخصصی سال (شود؟بیوتیک واریوتین توسط کدام قارچ زیر تولید میآنتی.13

آپوفیزومایسس)2بیووریا )1

پسیلومایسس)4فوما )3

وروال را از یکدیگر تفکیک نماید؟هاي اسپوروبولومایسس و ردوتتواند جنسکدام ویژگی مهم می.14

)86-87دکتري تخصصی سال (

ستوسپوریایجاد بال)2دانه نارنجی تولید رنگ)1

تولید لوله زایا)4کلنی موکوئیدي )3

Cross)هاي متقاطع منظره چوب کبریت.15 match sticks) از مشخصـات  80در محیط کورن میل آگار حاوي توئین ،

)86-87دکتري تخصصی سال (کدام مخمر زیر است؟

ئوتریکوم کاندیدومژ)2کاندیدا پاراپسیلوزیس )1

ترایکوسپورون بژلی)4ايکاندیدا کروزه)3

شود؟درصد عصاره مخمر استفاده می10هاي زیر، از آب مقطر استریل حاوي یک از قارچبراي تشدید اسپورزائی کدام.16

)86-87دکتري تخصصی سال (

سپِدونیوم)4سنسفالستروم )3آکرمونیوم)2آساکسنه)1
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)86-87دکتري تخصصی سال (تر است؟هاي زیر در تشخیص سرولوژیک اسپوروتریکوزیس متداولتستیک ازکدام.17

(LA)التکس آگلوتیناسیون )2(CF)ثبوت مکمل )1

(IFA)ایمونوفلورسانس غیرمستقیم )4(ID)ایمونودیفیوژن )3

)86-87ی سال دکتري تخصص(دخالت کدام مایکوتوکسین در بروز سرطان مري مطرح شده است؟.18

B1فومونیسین )2نیوالنول )1

Aاوکراتوکسین )4زرالنون )3

نماید؟تولید کدام آنزیم توسط کریپتوکوکوس نئوفورمنس، این قارچ را قادر به رشد در محیط شیلدز آیلو می.19

)86-87دکتري تخصصی سال (

آز)B2فسفولیپاز )1 اوره

لیپازلیپوفسفو)4دي فنیل اکسیداز )3

Biflagellated)تولید زئوسپورهاي دوتاژکی .20 zoospores)هاي زیر است؟کدام گروه از قارچ، از مشخصات

)86-87دکتري تخصصی سال (

کیتریدیومایکوتا)2اُاُمایکوتا )1

دوترومایکوتا)4زایگومایکوتا )3

)86-87صی سال دکتري تخص(شود؟طور عمده در لبنیات یافت میکدام مایکوتوکسین به.21

نیوالنول)A2اوکراتوکسین )1

M1آفالتوکسین )4زرالنون)3

)86-87دکتري تخصصی سال (شود؟بندي میها طبقههاي زیر در گروه بازیدیومیستیک از قارچکدام.22

ساکارومایسس سرویسیه)2کاندیدا آلبیکنس )1

کریپتوکوکوس نئوفورمنس)4پنی سیلیوم مارنفئی )3

)86-87دکتري تخصصی سال (ها کدام است؟ترکیب اصلی دیواره سلولی اُاُمیست.23

کیتین)2سلولز )1

مانوپروتئین)4کیتوزان )3

Golden)در افراد ایمونوساپرس، عامل زبان طالیی .24 tongue)86-87دکتري تخصصی سال (کدام قارچ است؟(

1(Basidiobolus ranarum2(Schizophyllum commune

3(Ramidchloridium schulzeri4(Histoplasma capsulatum

)86-87دکتري تخصصی سال (سازد؟کتواسیدوز دیابتی زمینه رشد کدام قارچ را در بافت فراهم می.25

کورووالریا)2رایزوپوس )1

مادورال)4سودوآلشریا )3

)86-87دکتري تخصصی سال (شود؟لید میتوسیک از اسپورهاي زیر توسط درماتوفیلوس کنگولنسیکدام.26

اُاُسپور)4بازیدیوسپور )3زئوسپور)2آسکوسپور )1

)86-87دکتري تخصصی سال (باشد؟یک از موارد زیر، وجه تشخیص ترایکوفایتون منتاگروفایتیس واریته اریناسئی میکدام.27

(In-Vitro)توانایی سوراخ کردن مو در شرایط آزمایشگاهی )1

گراددرجه سانتی42شد در دماي اپتیمم ر)2

%1تولید رنگ قرمز تیره در محیط کورن میل آگار حاوي گلوکز )3

زمینی دکستروز آگارتولید رنگ قرمز تیره در محیط سیب)4



سؤاالت  10

شود؟هاي ژلوزدار زیر استفاده مییک از محیطها، کدامبراي ایجاد مرحله جنسی در درماتوفیت.28

)86-87دکتري تخصصی سال (

دانه نایجر)1

فرنگی و آرد جو دوسررب گوجه)2

عصار مخمر سوکروزدار)3

چاپک داکس)4

)86-87دکتري تخصصی سال (یک از اشکال بالینی ماالسزیازیس اخیراً گزارش شده است؟کدام.29

داکریوسیستیت)2فولیکولیت )1

بلفاریت)4س اُنیکومایکوزی)3

شود؟هاي زیر مشاهده میاز قارچیکطور معمولی در مورد کدامبهBمقاومت به آمفوتریسین .30

)86-87دکتري تخصصی سال (

سودآلشریا بوئیدي)2آسپرژیلوس فالووس )1

هیستوپالسما کپسوالتوم)4رایزوپوس اُریزا )3

شوند؟ییک از اشکال زیر مشاهده مدر آزمایش مستقیم از ضایعات پیدراي سیاه، عناصر قارچی به کدام.31

)86-87دکتري تخصصی سال (

آسکوسپور درون آسک)2اسپورانژیوسپور درون اسپورانژیوم )1

آرتروسپور در طول میسلیوم)4بازیدیوسپور درون بازیدیوم )3

باشد؟یکدیگر میهاي زیر از یک از قارچهلویی در محیط برنج، وجه تشخیص کدام-صورتی یا زرد-ایجاد پیگمان زرد.32

)86-87کتري تخصصی سال د(

کریپتوکوکوس نئوفورمنس از کریپتوکوکوس آلبیدوس)1

ترایکوفایتون روبروم از ترایکوفایتون منتاگروفایتیس)2

آلبیکنس از کاندیدا دابلینینسیسکاندیدا)3

میکروسپورم کانیس از میکروسپورم اُدوئینی)4

با توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه بیمـار جهـت        .ا شده استاز کشت تراشه ناخن بیماري، آسپرژیلوس فومیگاتوس جد.33

)86-87دکتري تخصصی سال (توان این قارچ را به عنوان عامل بیماري تلقی کرد؟گیري مجدد، چگونه مینمونه

.هاي رشد کرده فقط آسپرژیلوس فومیگاتوس باشدتمام کلنی)1

.هاي رشد کرده، آسپرژیلوس فومیگاتوس باشدبیشتر کلنی)2

.در آزمایش مستقیم نمونه نیز عناصر میسلیال مشاهده شده باشد)3

.ژن آسپرژیلوس فومیگاتوس مشاهده شوداز سرم بیمار، باندهاي رسوبی علیه آنتیCIFدر آزمایش )4

باشد؟مییک از موارد زیر جهت نگهداري و انتقال نمونه مشکوك به پیتیوزیس اینسیدیوزي نامطلوب کدام.34

)86-87سال دکتري تخصصی(

آب مقطر استریل)2گراد درجه سانتی4دماي )1

دماي اتاق)4انتقال سریع و مستقیم نمونه )3

باشد؟دارا می(In-Virto)هاي زیر توانایی سوراخ کردن مو را در شرایط آزمایشگاهی یک از درماتوفیتکدام.35

)86-87دکتري تخصصی سال (

وفایتون فلوکوزوماپیدرم)2میکروسپورم کانیس )1

ترایکوفایتون ویوالسئوم)4ترایکوفایتون شوئن الینی)3
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)86-87دکتري تخصصی سال (باشد؟هاي زیر از یکدیگر مییک از قارچعدم نیاز به هیستیدین از وجوه تشخیصی کدام.36

الینی از ترایکوفایتون وروکوزومترایکوفایتون شوئن)1

پورم کانیسمیکروسپورم گالینه از میکروس)2

رم کانیس از میکروسپورم اُدوئینیمیکروسپو)3

ترایکوفایتون سوداننس از ترایکوفایتون مگنینی)4

)86-87دکتري تخصصی سال (ها وجود دارد؟در کدام قسمت از ساختار سلولی قارچ»ارگوسترول«.37

میتوکندري)2رتیکولوم اندوپالسمیک )1

لیدیواره سلو)4غشاء پالسمایی )3

)86-87دکتري تخصصی سال (یک از اجزاء قارچ اختصاصی است؟ماسون جهت مشاهده کدام-آمیزي فونتانارنگ.38

گلوکان)4ارگوسترول )3مالنین)2گاالکتومانان )1

از موارد زیر است؟یکدهنده کدامدر تست ایمونودیفیوژن براي هیستوپالسموزیس، نشانHمشاهده باند رسوبی .39

)86-87تخصصی سال دکتري (

بیماري اخیر فعال)2سابقه انجام تست پوستی)1

سابقه تماس قبلی با قارچ)4ژنوجود پلی ساکارید در آنتی)3

)86-87دکتري تخصصی سال (هاي زیر کاربرد ندارد؟یک از بیماريگریزئوفولوین خوراکی در درمان کدام.40

1(Tinea nigra2(Tinea capitis

3(Tinae pedis4(Tinae corporis

)86-87دکتري تخصصی سال (شود؟هاي زیر استفاده مییک از تستاز اسفرولین در انجام کدام.41

Skin)تست پوستی )2(CIE)کانترایمونوالکتروفوزیس )1 test)

(ELISA)االیزا )4(LA)التکس آگلوتیناسیون )3

)86-87دکتري تخصصی سال (گردد؟سترون تشدید میهاي زیر در حضور پروژیک از قارچرشد کدام.42

نوروسپورا کراسا)2ترایکوفایتون منتاگروفایتیس )1

کوکسیدیوئیدس ایمیتیس)4کریپتوکوکوس نئوفورمنس )3

)86-87دکتري تخصصی سال (عنوان عامل بلوغ زودرس در کودکان مطرح شده است؟هاي زیر بهیک از مایکوتوکسینکدام.43

B1آفالتوکسین )2نون زرال)1

تریکوتسین)B14فومونیسین )3

44.Interstitial Plasma Cell Pneumoniaباشد؟هاي زیر مییک از بیماري؛ نام سابق کدام

)86-87دکتري تخصصی سال (

پنی سیلیوزیس)2پنوموسیستوزیس )1

آسپرژیلوزیس)4فوزاریوزیس )3

)86-87دکتري تخصصی سال (شود؟هاي ترایکوفایتون زیر ایجاد مییک از گونههاي شاخ گوزنی توسط کداممیسلیوم.45

مگنینی)4ویوالسئوم )3سیسسودانن)2کانسنتریکوم )1

)86-87دکتري تخصصی سال (باشد؟ها، فاقد کلومال میکدام جنس از موکورال.46

مورتیرالّ)4رایزوپوس)3آبسیدیا)2موکور )1

)86-87دکتري تخصصی سال (هاي ساپروفیت صحیح است؟رد اُنیکومایکوزیس ناشی از قارچکدام گزینه در مو.47

بودن به تروماهثانوی)2هاي دست ابتالء بیشتر ناخن)1

پاسخ مناسب به درمان)4ابتالء چندین ناخن )3



قارچ شناسی پزشکی 

)3(گزینه .1

ي چـرب بـا زنجیـره    هـا و حاوي آرابینوز و گاالکتوز و هم چنین اسید)DAPمزو (IVجنس نوکاردیا داراي دیواره سلولی نوع 

.شباهت داردهاو کورینه باکتریومهاطوالنی به نام اسید مایکولیک است که با مایکوباکتریوم

)1(گزینه .2

کاندیدا دابلینسیسکاندیدا آلبیکنسهاشاخصردیف

هاي سبز تیرهکلنیهاي سبز روشنکلنیرنگ کلنی در محیط کروم آگار1

C45حساس به دماي C45مقاوم به دماي دما2

انسعدم ایجاد فلورسایجاد فلورسانس زرد فلورسانس در محیط متیل بلو سابرو آگار3

فاقد آنزیم بتاگلوکوزیدازداراي آنزیم بتاگلوکوزیدازآنزیم بتاگلوکوزیداز4

تولید کالمیدیوکونیديفقدان کالمیدیوکونیدي کالمیدیوکونیدي در محیط نایجر آگار5

کاهش احیا نمک تترازولیوماحیا نمک تترازولیوم نمک تترازولیوم 6

دم جذب سوکروز عجذب سوکروز قدرت جذب سوکروز 7

)2(گزینه .3

تـوانیم از  بـراي تشـخیص بیمـاري مـی    .شودچرك و ترشحات آسپیره شده جهت تشخیص استفاده می،زخم،دلمه،از پوسته

.استفاده کنیممتنامین نقرهگیمسا و ،آمیزي به روش متیلن بلورنگ

)2(گزینه .4

)4(گزینه .5

هایی کـه از بیمـاران   شوند نسبت به گونهه عنوان فلور نرمال از افراد سالم جدا میهایی از کاندیدا که بدیده شده است که گونه

.ي استترکمفاکتورها و قدرت سوئیچینگ ،هاآنزیم،داراي ویروالنس،شودجدا می

)3(گزینه .6

.ستهاتجمع النسترول در داخل سلول قارچ نتیجه تاثیر آزول

پاسخنامه 

شناسی آزمون دکتري تخصصی رشته قارچ

86-87سال 
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)1(گزینه .7

شـود تـا کریپتوکوکـوس    موجـب مـی  GXMژنیـک در  آنتـی اخـتالف  .دهـد تشـکیل مـی  درصد جرم کپسـول را  88حدود 

.تقسیم نمائیمAD،A,B,C,Dسروتایپ 5نئوفورمنس را به 

)3(گزینه .8

ي قارچی نقش مهمی داشته و براي حفـظ سـالمت   هاسلولارگوسترول یکی از مواد اساسی است که تقریبا در ساختمان تمام 

.دباشمیاسکوالن پیش ساز اولیه سنتز ارگوسترول .ضروري استهاغشاي آن

)4(گزینه .9

هـا قبـل از کشـت    روند بنابراین نگهـداري نمونـه  ر حرارت یخچال از بین میدها مانند اپیدرموفایتون فلوکوزوم بعضی از درماتوفیت

.آزمایشگاه نگهداري نمودتوان در ظروف خشک و در حرارتشود ولی در صورت لزوم پوسته، مو و ناخن را میتوصیه نمی

)1(گزینه .10

)3(گزینه .11

Microsporum(میکروسپوروم کوکئی  cookie(دباشمیخاك دوست با مرحله جنسی به نام آرترودرما کاجتانیايگونه.

)1(گزینه .12

.گرددیی ارگانیسم در ریه میموجب افزایش قدرت بیماري زاکلبسیال پنومونیهبه نظر برخی محققین همراهی ژئوتریکوم کاندیدوم با 

)4(گزینه .13

.آیدبه دست میپسیلومایسسواریوتین از قارچ 

)2(گزینه .14

در نتیجـه توانـایی ایجـاد نمـودن     ،بنابراین ممکن است بـا رودوتـوروال اشـتباه شـود    ،داردقرمز رنگاسپوروبولومایسس کلنی 

.ن دو جنس را از یکدیگر افتراق دادایتوانمیي مهمی است که هابالیستوسپور یکی از ویژگی

)3(گزینه .15

-Cross(ي متقاطعهاچوب کبریتآرایش  match sticks( دباشمیايکاندیدا کروزهبر روي این محیط نشان دهنده.

)1(گزینه .16

.دهنـد م نمـی شناسی کونیدي زایـی انجـا  هاي معمول قارچدر محیطساکسنه ا وازیفورمیسها از جمله برخی از زایگومایست

.روندها به کار میزایی این قارچبراي تحریک کونیديواترآگارو محیط عصاره مخمر،کورن میل سوکروزمحیط 

)2(گزینه .17

براي تشخیص مـوارد غیـر جلـدي بسـیار مفیـد      WCA.دشومیآزمایشات سرولوژیک متنوعی استفاده ،در اسپوروتریکوزیس

از مـوارد  ايدر پـاره IFAتسـت  .انـد را برتر دانستهLATین بوده و از بین این دو نیزتردر تمام موارد اختصاصیLAT.است

.نمایدمیایجاد واکنش مثبت کاذب 

)2(گزینه .18

بـه دنبـال مطالعـاتی کـه در     .ي شـدند بنـد طبقـه هـا شناسایی و در گروه مایکوتوکسین1988اولین بار در سال هافومونیزین

ر روي بیماري لوکوانسفالوماالسی اسبی و شیوع سرطان مري در جنوب آفریقا انجام دادنـد بـه وجـود    ي اخیر محققان بهاسال

.این سم پی بردند

)3(گزینه .19

آنـزیم فنـل اکسـیداز در کریپتوکوکـوس     .د حـاوي اسـید کافئیـک اسـت    رومـی عصاره دانه نایجر که در محیط کشت به کار 

.گرددرنگ میايد به همین دلیل کلنی آن بر روي این محیط قهوهکنمیبدیل تمالنیناسید کافئیک را به ،نئوفورمنس
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)1(گزینه .20

:شوندي میبندطبقهها در سه شاخه این قارچ.هاي آبی تاژك دار را در سلسله پروتوکتیستا قرار دادندقارچ شناسان امروزه کپک

کیتیریدیومایکوتا•

هایفوکیتیریدیومایکوتا•

مایستاامایکوتا یا اا•

اامایکوتاهـا  .ند که فاقد ارزش اقتصادي و پزشکی هستندباشمییی با زئوسپورهاي بدون تاژك هادو شاخه اول شامل ارگانیسم

ي آبـی تـاژك دار از نظـر تغذیـه هماننـد      هـا کپـک .نماینـد مـی تولید زئوسپورهاي دو تاژکه و اسپورهاي جنسی به نام ااسپور 

.نداشبمیانگل یا ساپروفیت ها، قارچ

)4(گزینه .21

از سـموم هیدروکسـیله گشـته و در    درصـد 5/1ي شـیرده حـدود  هابه وسیله گاوB2وB1يهادر صورت جذب آفالتوکسین

)B2وB1(ي اولیـه  هـا از مولکـول M2وM1گرچه سمیت .دشومیترشح M2وM1يهاگاوها به صورت آفالتوکسینتربیش

.دباشمید از اهمیت زیادي برخوردار شومیجهت مصرف نوزادان استفاده هاز شیر گاواست اما چون به طور گسترده اترکم

)4(گزینه .22

.دباشمی)مرحله جنسی کریپتوکوکوس نئوفورمنس(فیلوبازیدیال نئوفورمنسبازیدیومایست مهم از نظر پزشکی شامل 

)1(گزینه .23

يهـا لولز وجود دارد این حالی است که ترکیـب اصـلی دیـواره قـارج    سهاي حقیقی در دیواره سلولی ااومایستهابرخالف قارچ

.دباشمیحقیقی کیتین 

)3(گزینه .24

)1(گزینه .25

فاکتور مستعدکننده در ابتال به موکورمـایکوزیس اسـت و همچنـین کتواسـیدوز     )desferrioxamine(داروي دسفروکسامین 

.ردزیرا قارچ به آهن آزاد نیاز دا،ساز بیماري استزمینه

)2(گزینه .26

ارگانیسم به داخل پوست نفوذ کـرده و بیمـاري را ایجـاد    زئوسپورهاي متحركمرطوب و آسیب دیده ،هاي حساسدر پوست

.گذاردیابد لیکن نقاط آلوپسی بر جاي میها زخم التیام میبا ریزش دلمه.نمایدمی

)1(گزینه .27

ایـن واریتـه بـه طـور ضـعیفی اوره را تجزیـه       .دکنـ مینسان ایجاد بیماري واریته اریناسئی اغلب در جوجه تیغی و بندرت در ا

بجـز واریتـه انسـان دوسـت آن در     هـا همـه واریتـه  .نـد کنمـی اوره را به خـوبی هیـدرولیز   هاد در حالی که سایر واریتهکنمی

.دنمایمیند و همچنین ایجاد عفونت تجربی در خوکچه هندي کنمیآزمایشگاه مو را سوراخ 

)2(زینه گ.28

.کاربرد داردهاجهت تکثیر جنسی درماتوفیتاین محیط 

)3(گزینه .29

هـیچ  .ي ماالسزیا در آزمایش مستقیم و کشت ناخن افراد مشکوك به اونیکومایکوزیس مشاهده و جدا شده اسـت هااخیرا گونه

درماتیـت  ،دیابـت ملیتـوس  ،وریازیسچـون پسـ  ايیک از بیماران سابقه تینه ا ورسی کالر نداشتند ولی عوامل مستعد کننـده 

.ي گیاهی مشاهده گردیده استهاتروما و تماس طوالنی با روغن،درماتیت تماسی،سبورئیک

)2(گزینه .30

در برابـر حساسـیت قـارچ بـه دوز     هـا مطالعات بیولوژیکی چندي در مورد سودآلشریا بوئیدي صـورت پذیرفتـه کـه اغلـب آن    

بـه هـر دو دارو   هـا بعضی از ایزوله.دباشمیاوم بوده ولی به مایکونازول و کتوکونازول حساس مقBفارماکولوژیکی آمفوتریسین 

.اخیر نیز مقاومند
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)2(گزینه .31

ي سلولی چند ضلعی که حـاوي میسـیلیوم قـارچ بـه رنـگ      هایا الکتوفنل بخش%10در آزمایش مستقیم موي آلوده با پتاس 

،ر انـدازه ظـ ي پیـدراي سـیاه از ن  هاگره.دشومیدیده ،تیغه میانی و منشعب استبا(Dichotomous)دوشاخه ،تیرهايقهوه

دشـو مـی مشاهده )ascus(آسکوسرا له کنیم در داخل آن به تعداد زیاد هااگر یکی از گره.متنوع هستندحتی رنگ شکل و

.وجود داردآسکوسپور8تا 2به طور متغیر هاکه داخل آن

)4(گزینه .32

ـانیس و   .شـود رنج به منظور افتراق میکروسپوروم کانیس و جیپسئوم از میکروسپوروم اودوئینی استفاده میاز محیط ب میکروسـپوروم ک

.باشدباشند در حالی که میکروسپوروم اودوئینی فاقد این خاصیت میجیپسئوم بر روي این محیط داراي رشد سریعی می

)3(گزینه .33

)1(گزینه .34

هـاي بـالینی بایـد    نمونـه .گـردد مـی گراد در طی انتقال به آزمایشگاه باعث مرگ ارگانیسـم سانتیرجهد4نگهداري نمونه در 

آب مقطـر  شود که چندین بـار نمونـه بـا    توصیه می،مستقیماً به آزمایشگاه ارسال شود و در صورتی که این امکان وجود ندارد

.اه منتقل گرددشستشو داده و سپس درون آب مقطر استریل به آزمایشگاستریل

)1(گزینه .35

)4(گزینه .36

ازت غیر آلـی را مـورد اسـتفاده    ،داردهیستیدینبه ايکه احتیاج ویژهترایکوفایتون مگنینیبه استثناي هاتمامی درماتوفیت

.ندکنمیبهتر رشد هااز پروتئینايدر حضور یک یا چند عامل آمینواسید یا مجموعههاند و اکثر درماتوفیتدهمیقرار 

)3(گزینه .37

)2(گزینه .38

همچنـین  .درومـی بـه کـار   هـا ي با پیگمان تیره و مالنین دار از دیگر قارچهااز این رنگ آمیزي جهت شناسایی و افتراق قارچ

.از هیستوپالسما کپسوالتوم و بالستومایسس درماتایتیدیس نیز مفید استکریپتوکوکوس نئوفورمنس فاقد کپسولجهت افتراق 

)2(ینه گز.39

ایجاد شده از نظر زمانی دیرتـر ظـاهر   )سرم(بادي آنتینزدیک به محل جایگزینی اولیه ،در هیستوپالسموزیسHخط رسوبی 

.ماندسال بعد از بهبودي نیز باقی می1-2ایجاد شده و گاهی فعالمعموالً در سرم بیماران گرفتار هیستوپالسموزیس ،گشته

)1(گزینه .40

ازتـوان مـی بنـابراین ن ،دباشـ میآید این ارگانیسم جزء عوامل قارچی درماتوفیتی نمیه از نام این بیماري بر برخالف آن چه ک

).هاافتراق از درماتوفیت(گریزئوفولوین به عنوان درمان این ضایعات استفاده کرد 

)2(گزینه .41

)4(گزینه .42

از عوامل مستعد کننده در ابتال بـه بیمـاري منتشـره    )خر حاملگیاوا(حاملگیبیماري در افراد خاص شیوع باالتري دارد مثالً 

.یابدزیرا رشد عامل قارچی در حضور هورمون پروژسترون و تستوسترون به شدت افزایش می،دشومیمحسوب 

)1(گزینه .43

)1(گزینه .44

)3(گزینه .45

هاي شاخ گـوزنی را مشـاهده نمـود بـا     میسیلیومنهاي دیگر از جمله ترایکوفایتون ویوالسئوم نیز میتوادر برخی از درماتوفیت

.شودباشد که این ساختار در ویوالسئوم مشاهده نمیمیها متورم و شبیه سر ناخناین تفاوت که در شوئن الینی رئوس هایف

)4(گزینه .46

.دشومیاین جنس با اسپورانژیوم فاقد کلومالیی که دارد تشخیص داده 
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