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هاي عامل ماالریاي انسانیمبحث پالسمودیوم±

عفونت ناشی از کدام تک یاخته زیر ممکن است موجب انسداد عروق موئینه مغز شود؟-1

)10قطب -95پزشکی شهریور (

Plasmodium falciparum) بToxoplasma gondii) الف
Trypanosoma gambiense) دLeishmania donovani) ج

دار به جدار عروق مغز چسبیده و با ایجاد هاي قرمز انگلتواند ماالریاي مغزي ایجاد کند که در آن گلبولپالسمودیوم فالسیپاروم می
. شوندها میانسداد مانع از رسیدن اکسیژن و الکترولیت

�.گزینه ب صحیح است

)8قطب -95پزشکی شهریور (پالسمودیوم فالسیپاروم چیست؟ علت اصلی در بروز ماالریاي مغزي ناشی از -2

هاي قرمزهمولیز شدید گلبول) بپارازیتمی باال) الف
هاي قرمزچسبندگی گلبول) دهاي ایمنی رسوب کمپلکس) ج

مانع از رسیدن اکسیژن و دار به جدار عروق مغز چسبیده وهاي قرمز انگلدر ماالریاي مغزي ناشی از پالسمودیوم فالسیپاروم، گلبول
. رودآلودگی، به آرامی به کما میشوند و بیمار پس از چند روز سردرد و خوابها میالکترولیت

�.گزینه د صحیح است

)6قطب -95پزشکی شهریور (باشد؟هاي زیر مییک از انواع پالسمودیومدر ماالریا کدام) Relapse(عامل عود -3

)P,falciparum(فالسیپاروم ) ب)P,vivax(ویواکس ) الف
)P,knowlesi(ناولزي ) د)P,malariae(ماالریه ) ج

تري داشته و به صورت خفته یا هیپنوزوئیت باقی ها دوره کمون طوالنیهاي ویواکس و اواله، تعدادي از اسپوروزوئیتدر پالسمودیوم
. شوندبیماري می) Relapse(شوند و سبب عود مانند و هر چند وقت یکبار فعال میمی

�.گزینه الف صحیح است

هاي هاللی شکل مشاهده شده است، بیمار بـه کـدام گونـه پالسـمودیوم آلـوده      در الم خونی بیمار ماالریائی، گامتوسیت-4

)5قطب -95پزشکی شهریور (است؟

اواله ) دماالریه) جفالسیپاروم ) بویواکس) الف

هاي شوفنر ها و در پالسمودیوم ویواکس فرم آمیبی شکل تروفوزوئیت و وجود دانهشکل هاللی گامتوسیتدر پالسمودیوم فالسیپاروم 
. از اجزاي تشخیصی هستند

�.گزینه ب صحیح است
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ي کلرکین علیه کدام مرحله انگل تأثیر خوبی دارد؟در درمان بیماري ماالریاي ناشی از پالسمودیوم ویواکس دارو-5

)3قطب -95پزشکی شهریور (

هاوزوئیتهیپن) دها گامتوسیت) جشیزوگونی کبدي) بشیزوگونی خونی ) الف

در حال حاضر در ایران براي درمان بالینی پالسمودیوم ویواکس از کلـروکین و بـراي   . کلروکین از داروهاي شیزونتوسید خونی است
.شوددرمان اساسی از پریماکین استفاده می

�.گزینه الف صحیح است

اي یا اساسی به منظور جلوگیري از عود ماالریا در بیمار مبتال به پالسمودیوم ویواکس بـراي از بـین بـردن    درمان ریشه-6

)2قطب -95پزشکی شهریور (پذیرد؟یک از مراحل زیر انجام میکدام

هاي در حال رشدتروفوزوئیت)بهاگامتوسیت) الف
ی هاي خونشیزونت) دهاهیپنوزوئیت) ج

تري داشته و به صورت خفته یا هیپنوزوئیت بـاقی  هاي ویواکس و اواله دوره کمون طوالنیهاي پالسمودیومتعدادي از اسپوروزوئیت
. شوندماالریا می) Relapse(مانند و هر چند وقت یک بار فعال شده و سبب عود می

�.گزینه ج صحیح است

)1قطب -95پزشکی شهریور (تر است؟نه پالسمودیوم شایعبروز سندرم نفروتیک در آلودگی به کدام گو-7

فالسی پاروم ) دماالریه ) جویواکس ) بوالها)الف

سـال  15هاي زیـر  دهد که پالسمودیوم ماالریه، عامل مهم سندروم نفروتیک خصوصاً در بچهمدارك اپیدمیولوژیک قوي نشان می
. است

�.گزینه ج صحیح است

)1قطب -95پزشکی شهریور (باشند؟هاي زیر مقاوم مییک از انگله تاالسمی ماژور به کدامافراد مبتال ب-8

اي توکسوپالسما گوندي) بلیشمانیا تروپیکا)الف
پالسمودیوم فالسیپاروم ) دتریپانوزوما کروزي ) ج

پالسمودیوم (در مقابل بیماري شدید ماالریا G6PDیم ، افراد با نقص هموگلوبین، بیماران تاالسمی و فقدان آنزOافراد با گروه خونی 
. تر هستندمقاوم) فالسیپاروم

�.گزینه د صحیح است

)1قطب -95پزشکی شهریور (پاروم مقاوم به کلروکین چیست؟فالسیيداروي خط اول براي درمان ماالریا-9

آرتسونت+ فنسیدار ) دکینین) جآرتسونت ) بفنسیدار )الف

. خط اول درمان پالسمودیوم فالسیپاروم آرتسونت و فنسیدار است. ران پالسمودیوم فالسیپاروم به کلروکین مقاوم استدر ای

�.گزینه د صحیح است
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)ریفرم-95پزشکی شهریور (شود؟براي درمان ماالریاي مغزي از کدام دارو استفاده می-10

مینپریمتا) دکینین) جپریماکین)بآمودیاکین) الف

. هاي قرمز آلوده استکننده حالت چسبندگی گلبولشود و برطرفکینین در درمان ماالریاي شدید و ماالریاي مغزي استفاده می

�.گزینه ج صحیح است

یک از موارد زیر در مورد تفکیک ماالریاي ناشی از پالسمودیوم فالسپاروم از ماالریاي ویواکس معتبرتر است؟کدام-11

)تراز کشوري-95یور پزشکی شهر(

خصوصیات اپیدمیولوژي) داشکال مرفولوژیک انگل) جنوع تب) بنوع کم خونی) الف

کند و گاهی به صورت دوبـل کرومـاتین و   را اشغال میRBCدرصد 20پالسمودیوم فالیبسپاروم داراي رینگ ظریف است و حدود 
Multiple infectionتـر و تروفوزئیـت درحـال رشـد آمیبـی شـکل       س داراي رینـگ بـزرگ  اما پالسمودیوم ویـواک . شوددیده می

)Amoeboid (است .

�.گزینه ج صحیح است

)10قطب -95پزشکی اسفند (هاي ماالریا آغازگر بیماري در انسان کدام است؟در چه زندگی انگل-12

اووسیست) دمروزوئیت) جاسپروزوئیت) بگامتوسیت) الف

شوند کـه آغـازگر   از انسان سالم، تعداد زیادي اسپروزوئیت از طریق بزاق وارد جریان خون انسان می) ناقل(با خونخواري پشه آنوفل 
. بیماري در انسان هستند

�.گزینه ب صحیح است

پالسمودیوم است؟کشد آلوده به کدام گونهساعت طول می72لرز او دو مرحلهبیمار ماالریایی که فاصله-13

)9قطب -95پزشکی اسفند (

P. ovalae) دP. vivax) جP. malariae) بP. falciparum) الف

. ساعته است72ساعته و 48ساعته، 48ساعته، 36دوره حمالت در پالسمودیوم فالسیپاروم، ویواکس، اواله و ماالریه به ترتیب، 

�.گزینه ب صحیح است

ترتیب براي آنوفل ناقل و انسان کدام است؟ده بهکنندر سیر تکاملی بیماري ماالریا، مراحل آلوده-14

)8قطب -95پزشکی اسفند (

گامتوسیت ـ اسپروزوئیت) دمروزوئیت ـ گامتوسیت) جاسپروزوئیت ـ شیرونت) باسپروزوئیت ـ مروزوئیت) الف

و پس ) آلودگی پشه آنوفل(بلعد ا میهاي نر و ماده رهاي حاوي گامتوسیتRBCپشه آنوفل ماده با خونخواري از بیماران، ماالریایی، 
با خونخواري پشه آنوفل از فرد سالم، تعداد زیادي اسپروزوئیت از طریق . شوندها تشکیل میاز طی مراحلی، در بدن پشه، اسپروزوئیت

).آلودگی انسان(شود بزاق وارد جریان خون می

�.گزینه د صحیح است
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)7قطب -95پزشکی اسفند (دهد؟ یک از شرایط زیر رخ میدر کدام) پاروکسیزوم(ماالریایی حمله-15

به جریان خونها اسپوروزوئیتورود اولیه) الف
کبديهاي هاي کبدي و تشکیل شیزونتبه هپاتوسیتها ورود اسپوروزوئیت) ب
خونی و پاره شدن شیزونتهاي بلوغ شیزونت) ج
زقرمهاي کبدي به گلبولهاي ورود مروزوئیت) د

سپس انگل رشـد  . آیندها شده و به فرم رینگ درمیRBCهاي نسجی بعد از رها شدن، وارد در مرحله شیزوگونی خونی، مروزوئیت
ها آزاد شدن شیزونت خونی، مروزوئیتبا بلوغ و پاره. گیردکرده و در نهایت به روش تقسیم چندتایی تکثیر شده و مروزوئیت شکل می

. شودو سیکل شیزوگونی خونی تکرار می) حمله ماالریایی(کنند اي سالم حمله میهRBCشده و مجدداً به 

�.گزینه ج صحیح است

)6قطب -95پزشکی اسفند (کند؟هاي زیر سیستم اعصاب مرکزي را بیشتر درگیر مییک از پالسمودیومکدام-16

وایواکس) دفالسیپاروم ) جماالریه) باواله) الف

آلودگی، بـه  لودگی به پالسمودیوم فالسیپاروم، ماالریاي مغزي است که در آن بیمار پس از چند روز سردرد و خوابیکی از عوارض آ
. ترین تظاهر ماالریاي شدید در بالغین استماالریاي مغزي، معمول. رودآرامی به کما می

�.گزینه ج صحیح است

)1قطب -95پزشکی اسفند (ا در جنوب ایران است؟یک از موارد ذیل از ناقلین مهم بیماري ماالریکدام-17

آنوفل پولکریموس و آنوفل دتالی) بآنوفل استنفنسی و آنوفل کولیسیفاسیس) الف
آنوفل دتالی و آنوفل کولیسیفلسیس) دآنوفل پولکریموس و آنوفل استفنسی) ج

Anopheles(و آنوفـل کولیسیفاسـیس   ) Anopheles stephensi(آنوفل استفنسـی  : ناقلین مهم ماالریا در جنوب ایران عبارتند از
culicifacies) .( درحال حاضر بیشترین مشکل بیماري ماالریا در ایران، محدود به جنوب شرق کشور شامل استان هرمزگان، سیستان

). و بلوچستان و بخش گرمسیري استان کرمان است

�.گزینه الف صحیح است

از پالسمودیوم فالسیپاروم بدون عارضه در ایران کدام رژیم درمانی است؟خط اول درمان ماالریاي ناشی -18

)95اسفند -پزشکی ریفرم (

کینین) دپریمتامین) جآرتسونیت) بکلروکین) الف

عدم ، آرتسونیت و فنسیدار و در صورت)بدون ماالریاي مغزي(خط اول درمان ماالریاي ناشی از پالسمودیوم فالیسپاروم بدون عارضه 
توجه کنید که در . شودکینین در درمان ماالریاي شدید و مغزي استفاده می. استفاده از کوآرتم است) خط دوم درمان(پاسخ به دارو، 

. شوددلیل مقاومت در درمان ماالریاي فالسیپاروم استفاده نمیایران، کلروکین به

�.گزینه ب صحیح است
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آنوفـل اتفـاق   ناقلی به نام پشهمهرهدار و دیگري بیي زیر در دو میزبان یکی مهرههاسیر تکاملی کدام گروه از انگل-19

)قطب آزاد-95پزشکی اسفند (افتد؟ می

هاپالسمودیوم) دبابلزیاها ) جهاتریپانوزوم) بمیکروسپوریدیاها ) الف

دار میزبان واسـط، مهـره  . اش دو میزبان داردر تکاملیاین انگل در سی. اي از جنس پالسمودیوم استیاختهعامل بیماري ماالریا تک
. است) هایی از جنس آنوفلعمدتاً پشه(مهره یا ناقل و میزبان نهایی، بی) انسان(

�.گزینه د صحیح است

شود؟یک از موارد زیر میها در کبد فرد مبتال به ماالریا منجر به کدامنوزوئیتوجود هیپ-20

)شوريتراز ک-95پزشکی اسفند (

)recrudescence(ظهور مجدد ) ب)Relapse(عود ) الف
)cerebral malaria(ماالریاي مغزي ) د)Black water fever(تب پیشاب سیاه ) ج

تري داشته و به صورت خفته یا هیپنوزوئیت در کبد ها دوره کمون طوالنیتعدادي از اسپروزوئیتهاي ویواکس و اوالهدر پالسمودیوم
. شوندماالریا می) Relapse(مانند و هر چند وقت یکبار فعال شده و سبب عود باقی می

�.گزینه الف صحیح است

شود؟جهت پیشگیري از عود ماالریاي ناشی از پالسمودیوم ویواکس کدام دارو تجویز می-21

)10و 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1هاي مشترك قطب-96پزشکی شهریور (

chloroquine) دquinine) جmefloquine) بprimaquine) الف

بر روي اشکال شیزوگونی نسجی اثر داشته و براي پیشگیري از عود پالسمودیوم ویواکس و حذف ) Primaquine(داروي پریماکین 
. شودگامتوسیت پالسمودیوم فالسیپاروم تجویز می

�.گزینه الف صحیح است

شود؟زندگی انگل در شخص بیمار انجام میلهدر ماالریاي ناشی از تزریق خون کدام مرح-22

)9قطب -96پزشکی شهریور (

erythrocytic schizogony) بexoerythrocytic schizogony) الف
sporogony) دexflegellation) ج

سوزن آلوده، پیوند عضو و از مادر به جنین از راه تزریق خون، ترین راه انتقال ماالریا، خونخواري پشه آنوفل است، اما ندرتا ًاگرچه شایع
. شوددر ماالریاي ناشی از تزریق خون، مرحله شیزوگونی خونی همچنان در شخص بیمار انجام می. شودنیز بیماري منتقل می

�.گزینه ب صحیح است

)4قطب -96پزشکی شهریور (شود؟هاي زیر مشاهده مییک از انواع پالسمودیومسندرم نفروتیک در کدام-23

ماالریه) داوال ) جویواکس) بفالسیپاروم) الف
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سـال  15هاي زیر دهد که پالسمودیوم ماالریه، عامل مهم سندروم نفروتیک خصوصًا در بچهمدارك اپیدمیولوژیکی قوي نشان می
. است

�.گزینه د صحیح است

)ریفرم-96پزشکی شهریور (سیر تکاملی انگل است؟یک از مراحل هاي بالینی بیماري ماالریا ناشی از کدامنشانه-24

تهاجم اسپروزوئیت) دمرحله اسپوروگونی ) جشیزوگونی سنجی) بشیزوگونی خونی ) الف

. لرز، تب و عرق کردن، ناشی از وقایع مرحله شیزوگونی خونی است) ترتیببه(عالئم بالینی حمالت معمول ماالریا شامل 

�.گزینه الف صحیح است

تر است؟در ابتال به عفونت ناشی از کدام نوع پالسمودیوم، درگیري سیستم عصبی مرکزي شایع-25

)10قطب -96پزشکی اسفند (

P.ovale) دP.malariae) جP.vivax) بP.falciparum) الف

. پالسمودیوم فالسیپاروم استترین تظاهرات ماالریاي شدید در بالغین بوده و ناشی از ابتال بهماالریاي مغزي معمول

�.گزینه الف صحیح است

هـاي قرمـز کوچـک داراي اشـکالی از انگـل      در آزمایش خون بیماري که تب و لرزهاي دو روز در میان دارد، گلبـول -26

این بیمار به کدام انگل زیر مبتال است؟. شودمیدیده مروزوئیت 8هایی با تعداد صورت باند و شیزونتبه

)9قطب - 96اسفند پزشکی (

Plasmodium malariae) بPlasmodium falciparum) الف
Babesia bigemina) دToxoplasma gondii) ج

. شودمروزوئیت دیده می12-16و در اواله 12-32، در فالسیپاروم 6-12، در ماالریه 16-24رسیده پالسمودیوم ویواکس در شیزونت
ساعته و تب چهار بـه  72همچنین دوره حمالت آن . مرغی استوزوئیت گاهی به شکل نواري یا تخمدر پالسمودیوم ماالریه، تروف

. یک است

�.گزینه ب صحیح است

شود؟هاي زیر دیده مییک از پالسمودیومترین حالت وجود همزمان چند انگل در گلبول قرمز در کدامشایع-27

)1و8،7هاي قطب مشترك قطب-96پزشکی اسفند (

ماالریه) داوواله) جفالسیپاروم) بتوکسوپالسموزیس) الف

صورت دوبل کرومـاتین و عفونـت   کند که گاهی بهرا اشغال میRBCدرصد 20رینگ پالسموریوم فالسیپاروم ظریف بوده و حدود 
. شوددیده می) Multiple infection(چندتایی 

�.گزینه ب صحیح است
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شود؟ها و جلوگیري از عود ماالریا استفاده میراي از بین بردن هیپنوزوئیتیک از داروهاي زیر بکدام-28

)6قطب -96پزشکی اسفند (

پریماکین) دپیریمتأمین) جکینین) بکلروکین) الف

بر روي اشکال شیزوگونی سنجی اثـر داشـته و بـراي جلـوگیري از عـود پالسـمودیوم ویـواکس و حـذف         ) Primaquin(پریماکین 
. شودسیت پالسمودیوم فالسیپاروم تجویز میگامتو

�.گزینه د صحیح است

)5قطب -96پزشکی اسفند (یک از موارد زیر از عوارض ماالریا نیست؟کدام-29

نفریتلوگلومرو) دسیاهپیشابتب ) جاستئاتوره) بسمییهیپوگل) الف

دلیل مصرف بیش از حد قند توسط سلول آلوده به(ي مغزي، هایپوگلیسمی ماالریا: توان به این موارد اشاره  کرداز عوارض ماالریا می
هـاي خـون و دفـع هموگلـوبین و     RBC، آنمی شدید، ادم ریوي، ماالریاي سرد، تب پیشاب سیاه یا همولیز دسته جمعی )به انگل

). نفریتلوگلومرو(سندروم نفروتیک 

�.گزینه ب صحیح است

)ریفرم-96پزشکی اسفند (شود؟و یک، در کدام گونه پالسمودیوم دیده میتب نامنظم روزانه و یا تب سه -30

فالسیپاروم) داوواله) جماالریه) بویواکس) الف

در پالسـمودیوم  . ساعته است و تب ممکن است نامنظم، روزانه و یا سه بـه یـک باشـد   36در پالسمودیوم فالسیپاروم دوره حمالت 
. ساعته و تب چهار به یک است72ساعته و تب سه به یک و در پالسمودیوم ماالریه 48ویواکس و اواله دوره حمالت 

�.گزینه د صحیح است

است؟ترطوالنی) ماالریايحمله(پاروکسیسميدورهبینيفاصلهپالسمودیوم،نوعکدامازناشیماالریايدر-31

)8و 10هاي مشترك قطب-97پزشکی شهریور (

P. ovale)دP. malariae)جP. falciparum)بP. vivax) الف

در پالسمودیوم ویواکس و اواله . باشد1به 3ساعته و تب ممکن است نامنظم، روزانه و یا 36در پالسمودیوم فالسیپاروم دوره حمالت 
. است1به 4ساعته و تب 72و در پالسمودیوم ماالریه 1به 3ساعته و تب 48دوره حمالت 

�.صحیح استگزینه ج

شوند و چه خصوصیتی دارند؟در کدام بیماري مشاهده میBilious Remittent Feverهاي رمیتنت تب-32

)9قطب -97پزشکی شهریور (

. شودهر چهار روز یکبار تکرار می-ماالریاي ماالریه) الف
. درجه است2ي منحنی کمتر از ي قله و درهفاصله-ماالریاي فالسیپارم) ب
به صورت مزمن همراه با عرق شبانه و دو پیک شبانه روزي-کاالآزار)ج
هاي ماکولو پاپولرهمراه با لنف آدنوپاتی و راش-توکسوپالسموزیس) د
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Bilious remittent feverروبین در جریان خون است که همراه با تهوع و استفراغ، افزایش نوعی تب مرتبط با افزایش میزان بیلی
در منحنی این تب، فاصله قله و دره . اسهال شدید بوده و از علل مهم آن ماالریاي ناشی از پالسمودیوم فالسیپاروم استدماي بدن و

. کمتر از دو درجه است

�.گزینه ب صحیح است

اند؟در آلودگی انسان با پالسمودیوم فالسیپاروم کدام اشکال انگل بیشتر در خون محیطی قابل مشاهده-33

)9قطب -97ریور پزشکی شه(

رینگ-شیزونت) دشیزونت-میکروگامت) جرینگ-گامتوسیت) بشیزونت-گامتوسیت) الف

رینگ . شوندها کمانی شکل هستند و یک هفته بعد از دوره شیزوگونی در خون محیطی دیده میدر پالسمودیوم فالسیپاروم گامتوسیت
صـورت دوبـل کرومـاتین و عفونـت     کند که گاهی بهرا اشغال میRBCرصد د20پالسمودیوم فالسیپاروم نیز ظریف است و حدود 

دار بـه  هاي انگلRBCتوجه کنید که از مرحله تروفوزوئیت درحال رشد به بعد، به دلیل خاصیت چسبندگی . شودچندتایی دیده می
. شوندهاي داخلی، کمتر در خون محیطی مشاهده میجدار اندوتلیال عروق ارگان

�.صحیح استگزینه ب 

)7قطب -97پزشکی شهریور (باشد؟همراهانساندرخونیاسهالبروزبااستممکنماالریاانواعازیککدامبهابتال-34

فالسیپاروم)دماالریه)جاوال)بویواکس) الف

رگیري دستگاه گوارشی، پوست بدن سرد و با د) Algid malaria(تواند منجر به ماالریاي سرد آلودگی به پالسمودیوم فالسیپاروم می
. چسبنده به همراه کاهش فشار خون و دامنه تنفس کوتاه شود که ممکن است باعث ایجاد اسهال شدید خونی، تهوع و استفراغ گردد

�.گزینه د صحیح است

)5قطب -97زشکی شهریور پ(شود؟کدام گونه از انگل پالسمودیوم در ایران به ندرت باعث ایجاد بیماري ماالریا می-35

اوواله)دماالریه)جفالسی پاروم)بویواکس) الف

هاي شایع در ایران، بیشتر پالسمودیوم ویواکس و در مرحلـه بعـد   گونه. کندپالسمودیوم ماالریه به ندرت در ایران ایجاد ماالریا می
. پالسمودیوم فالسیپاروم هستند

�.گزینه ج صحیح است

شود؟ هاي زیر مشاهده مییک از پالسمودیومدر کدام(Parasitemia)کمترین میزان انگل بیشترین و-36
)4قطب –97پزشکی شهریور (

فالسیپاروم-اوواله)دماالریه-فالسیپاروم)جویواکس -ماالریه)باوواله -ویواکس) الف

حمله کند و شانس بروز پارازیتمی شدید در آن بیشتر اسـت و عالئـم   تواندمیRBCهاي سلولی پالسمودیوم فالسیپارم به تمام رده
) پارازیتمی(کند و کمترین میزان را در خون محیطی هاي پیر حمله میRBCاما پالسمودیوم ماالریه به . تر استبالینی آن نیز وخیم

.تر استدارد و عالئم بالینی آن نیز خفیف

�.گزینه ج صحیح است
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دهد؟ تکاملی انگل روي میدر کدام مرحله از چرخهParoxysmماالریایی ي شروع حمله-37

)3قطب -97پزشکی شهریور (

ورود مروزوئیت از کبد به خون) بورود اسپوروزوئیت به کبد) الف
ها به شیزونتتبدیل مروزوئیت) دهاي آلوده به مروزوئیتپاره شدن گلبول) ج

شروع این . ترتیب داراي عالئم لرز، تب و عرق استاز وقایع مرحله شیزوگونی خونی است و بهناشی) Paroxysm(حمالت ماالریایی 
. هاي آلوده به مروزوئیت استRBCشدن، ناشی از پاره) لرز(حمالت 

�.گزینه ج صحیح است

)2قطب -97پزشکی شهریور (هاي زیر در انتقال خون اهمیت بیشتري دارد؟یک از پالسمودیومکدام-38

ماالریه)داوال)جویواکس)بفالسیپاروم) الف

تواند از راه تزریق خون، سوزن آلوده، پیوند عضو و از مادر به جنین نیز صورت انتقال ماالریا، عالوه بر خونخواري پشه آنوفل، ندرتًا می
. در ماالریاي ناشی از انتقال خون، پالسمودیوم ماالریه اهمیت بیشتري دارد. گیرد

�.زینه د صحیح استگ

شود؟بیشتر در ماالریاي ناشی از کدام گونه پالسمودیوم ایجاد می» سندرم نفروتیک کلیه«-39

)قطب شمال-97پزشکی شهریور (

اوواله) دماالریه ) جویواکس) بپاروم فالسی) الف

سـال  15هاي زیـر  نفروتیک خصوصاً در بچهدهد که پالسمودیوم ماالریه عامل مهم سندروم مدارك اپیدمیولوژیکی قوي نشان می
. است

�.گزینه ج صحیح است

، در دسـتور مشـترك وزارت بهداشـت و سـازمان جهـانی      1400هاي اندمیک ایران تا سـال  یک از بیماريحذف کدام-40

)ریفرم-97پزشکی شهریور (بهداشت قرار دارد؟

السموزیستوکسوپ) دماالریا) جبابزیوزیس) بلیشمیانیازیس) الف

قطع انتقـال محلـی ماالریـا و    . است) Endemic(اگر ماالریا در یک منطقه سه سال متوالی انتقال یابد، بیماري در آن منطقه بومی 
هایی است که در دستور مشترك وزارت بهداشـت و سـازمان جهـانی    ، از برنامه1400هاي اندمیک ایران تا سال حذف آن از بیماري

. بهداشت قرار دارد

�.گزینه ج صحیح است

41-Black water feverقطب آزاد-97پزشکی شهریور (است؟زیرانگلکدامبهابتالبهمربوط(

Kala-azar) بToxoplasmosis) الف
Entamoeba histolytica) دPlasmodium falciparum) ج
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قرمز خون و دفع هموگلوبین از راه ادرار است، ممکن است هاي جمعی گلبولکه همولیز دسته) Black water fever(تب پیشاب سیاه 
. ناشی از آلودگی بسیار زیاد با پالسمودیوم فالسیپاروم، درمان ناقص با کینین و یا پاسخ غیرطبیعی سیستم ایمنی بدن باشد

�.گزینه ج صحیح است

)قطب مشهد-97پزشکی اسفند (افتد؟  یها اتفاق مدر آلودگی به کدام گونه از پالسمودیوم) relapse(عود بیماري -42

اواله) دویواکس) جماالریه) بفالسیپاروم ) الف

صورت خفته یا هیپنوزوئیـت بـاقی   تري دارند و بهها دوره کمون طوالنیهاي ویواکس و اواله تعدادي از اسپوروزوئیتدر پالسمودیوم
در واقع پاسخ صحیح هر دو گزینـه ج و د  . (شونددر ماالریا می) Relapse(بار فعال شده و سبب عود مانند که هر چند وقت یکمی

). است

�.گزینه ج صحیح است

شود؟ میکدام دارو براي درمان ماالریاي مغزي یا وخیم ناشی از پالسمودیوم فالسی پاروم استفاده-43

)6قطب -97پزشکی اسفند (

ینین ک)دپریماکین)جآرتسونت)بکلروکین ) الف

کننده این دارو برطرف. شودکینین یک داروي شیزونتوسیدال قدیمی است و در درمان ماالریاي شدید و ماالریاي مغزي استفاده می
. هاي آلوده استRBCحالت چسبندگی 

�.گزینه د صحیح است

است؟ ترین عامل بیماري ماالریا در ایران چیست و داروي خط اول درمان براي آن کدام شایع-44

)5قطب –97پزشکی اسفند (

داروي آرتیسونیت-پالسمودیوم ویواکس) بداروي کلروکین-پالسمودیوم ویواکس) الف
داروي آرتیسونیت-پالسمودیوم فالسیپاروم) دداروي کلروکین-پالسمودیوم فالسیپاروم) ج

ر در ایران براي درمـان بـالینی پالسـمودیوم ویـواکس از     درحال حاض. ترین عامل ماالریا در ایران، پالسمودیوم ویواکس استشایع
. شودکلروکین و براي درمان اساسی از پریماکین استفاده می

�.گزینه الف صحیح است

)3قطب -97پزشکی اسفند (شود؟ هاي زیر استفاده مییک از شاخصبراي تعیین اندمیسیته ماالریا از کدام-45

خونیکم) دالغري) جکبدهانداز) بطحال اندازه) الف

. شودبزرگی طحال در عفونت مزمن ماالریا دیده شده و براي تعیین اندمیسیته بیماري از شاخص اندازه طحال استفاده می

�.گزینه الف صحیح است

)97اسفند -پزشکی ریفرم(پاروم به کدام دارو، در ایران گزارش شده است؟مقاومت پالسمودیوم فالسی-46

آرتیسونیت) دکلروکین) جپریماکین) بپریمتامین ) فال
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خط اول درمان ماالریاي ناشی از پالسـمودیوم  . شوددر ایران، کلروکین به دلیل مقاومت در درمان ماالریاي فالسیپاروم استفاده نمی
. فالسیپاروم، آرتسونیت و فنسیدار است

�.گزینه ج صحیح است

47-schizogoniaErythrocyticقطب آزاد-97پزشکی اسفند (شود؟در کدام بیماري زیر دیده می(

آمیبیازیس) دلیشمانیازیس ) جماالریا) بتوکسوپالسموزیس ) الف

زندگی غیرجنسی یا شیزوگونی در بـدن  شود و دورهمهره طی میاسپروگونی در میزبان بیدر سیر تکاملی انگل عامل ماالریا، دوره
). Erythrocytic schizogony(ـ شیزوگونی خونی 2) کبدي(ـ شیزوگونی خارج خونی 1: افتد و شامل دو مرحله استانسان اتفاق می

�.گزینه ب صحیح است

هاي پالسـمودیوم بـه بـدن انسـان تلقـیح      آنوفل ماده، کدام شکل از انگلهاي ماالریا توسط پشهبیعی انگلدر انتقال ط-48

)تراز کشوري-97پزشکی اسفند (گردد؟می

اسپوروزوئیت) داووسیست) جگامتوسیت) بمروزوئیت) الف

هاي ماالریا توسط پشه آنوفل ماده، تعداد زیادي اسپورزوئیت از طریق بزاق وارد جریان خون انسان شده و در در انتقال طبیعی انگل
. شوندهاي پارانشیم کبدي میمدت کمتر از یک ساعت وارد سلول

�.حیح استگزینه د ص

در مقابل آلودگی به کدام پالسمودیوم مقاومند؟ ) duffy negative(افراد داراي گروه فرعی خونی دافی منفی -49

)میان دوره-97پزشکی اردیبهشت (

P.ovale) دP.falciparum) جP.vivax) بP.malariae) الف

نیازمنـد  RBCمروزوئیت پالسمودیوم ویواکس براي ورود به . ارددRBC، نیاز به گیرنده در سطح RBCانگل ماالریا براي ورود به 
. لذا افراد با دافی منفی در مقابل این انگل مقاوم هستند. در سطح سلول است) Duffy antigen(ژنی دافی گیرنده آنتی

�. است) ب(پاسخ، گزینه 

)میان دوره-97پزشکی آذر (هاي زیر معمول است؟ بزرگی طحال در کدام یک از بیماري-50

توکسوپالسموز اکتسابی ) دلیشمانیوز پوستی) جماالریا ) بآمیبیازیس ) الف

هاي فیزیکی مانند زردي، الغري، ضعف، توقف رشد، تأخیر در عفونت مزمن بیماري ماالریا، منجر به تحلیل و ضعف جسمانی با نشانه
.شودمی)به دنبال حمالت مکرر بیماري(بلوغ و بزرگی طحال و کبد 

�.صحیح استبگزینه 

پالسمودیوم بیشتر است؟ ياحتمال ایجاد سندرم نفروتیک در ماالریاي ناشی از کدام گونه-51

)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (

اووال) دفالسیپاروم) جویواکس) بماالریه ) الف
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. سال است15هاي زیر ل مهم سندروم نفروتیک، خصوصاً در بچهدهد که پالسمودیوم ماالریه عاممدارك اپیدمیولوژیکی قوي نشان می

�.گزینه الف صحیح است

هـاي پالسـمودیوم بـه بـدن انسـان تلقـیح       آنوفل ماده، کدام شکل از فرمهاي ماالریا توسط پشهدر انتقال طبیعی انگل-52

)9قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (گردد؟می

مروزوایت) داسپوروزوایت) جگامتوسیت) بآآسیست) الف

هاي ماالریا توسط پشه آنوفل ماده، تعداد زیادي اسپوروزوئیت از طریق بزاق وارد جریان خون انسان شده و در در انتقال طبیعی انگل
. شوندهاي پارانشیم کبدي میمدت کمتر از یک ساعت وارد سلول

�.گزینه ج صحیح است

)8قطب -98پزشکی نوین شهریور (تأخیر در درمان ممکن است سبب مرگ بیمار شود؟ یک از انواع ماالریادر کدام-53

اوال) دماالریه) جفالسیپاروم) بویواکس) الف

طوري که تأخیر در درمان، سبب تواند باعث ایجاد طیفی از ماالریاي مالیم تا خطرناك و کشنده شود بهپالسمودیوم فالسیپاروم می
. مرگ بیمار گردد

�.گزینه ب صحیح است

از عوارض جدي ابتالء انسان به کدام نوع پالسمودیوم است؟) دیسانتري(اسهال خونی -54

)7قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (

ماالریه) داووال) جفالسیپاروم) بویواکس) الف

نام دارد که همراه با درگیري دسـتگاه  ) Algid malaria(یکی از عوارض ماالریاي ناشی از پالسمودیوم فالسیپاروم، ماالریاي سرد 
گوارشی، پوست بدن سرد و چسبنده، کاهش فشار خون و دامنه تـنفس کوتـاه اسـت و ممکـن اسـت باعـث ایجـاد اسـهال شـدید          

. ، تهوع و استفراغ گردد)دیسانتري(خونی

�.گزینه ب صحیح است

)4قطب -98پزشکی نوین شهریور (است؟یک از موارد زیر صحیح در شیزوگونی نسجی ماالریا کدام-55

.بیمار فاقد عالئم بالینی است) ب.ترتیب عالئم بالینی شامل تب، لرز و تعریق است) الف
.ترتیب عالئم بالینی شامل لرز، تب و تعریق است) د.بیمار داراي عالمت بزرگی کبد است) ج

مربوط ) لرز، تب، تعریق(جه کنید که عالئم بالینی کالسیک و معمول ماالریا تو. در مرحله شیزوگونی نسجی، بیمار عالئم بالینی ندارد
. به مرحله شیزوگونی خونی هستند

�.گزینه ب صحیح است
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گیرد؟ یک از انواع پالسمودیوم سیستم اعصاب مرکزي مورد تهاجم قرار میدر کدام-56

)9و 3قطب - 98پزشکی نوین شهریور (

اووال) دماالریه) جواکسوی) بپارومفالسی) الف

ترین تظاهر ماالریاي شدید در بالغین است و در یکی از عوارض آلودگی به پالسمودیوم فالسیپاروم، ماالریاي مغزي است که معمول
. رودآن بیمار پس از چند روز سردرد و خواب آلودگی، به آرامی به کما می

�.گزینه الف صحیح است

شود؟تجویز می) پاروکسیسم(یر به منظور درمان عالئم بالینی ماالریا یک از داروهاي زکدام-57

)9و 3قطب - 98پزشکی نوین شهریور (

کش بافتیداروهاي شیزونت) بکش خونیداروهاي شیزونت) الف
کشتداروهاي اسپوروزوئی) دکشداروهاي گامتوسیت) ج

شامل لرز، تب و تعریق، مربوط به مرحله شیزوگونی خونی بوده و بنابراین براي ترتیب به) Paroxysm(عالئم بالینی حمالت ماالریا 
. شوندکش خونی تجویز میدرمان آن، داروهاي شیزونت

�.گزینه الف صحیح است

)1قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (شود؟یک از انواع پالسمودیوم منجر به ماالریاي مغزي در انسان میکدام-58

ماالریه) داوواله) جویواکس) بپاروم فالسی) الف

ترین تظاهر ماالریاي شدید در بالغین است و در یکی از عوارض آلودگی به پالسمودیوم فالسیپاروم، ماالریاي مغزي است که معمول
. رودآلودگی به آرامی به کما میآن بیمار پس از چند روز سردرد و خواب

�.گزینه الف صحیح است

ي تکثیـر جنسـی   بر تکثیر، جهت آلوده کننده شـدن، دوره ي منتقله توسط بندپایان عالوهزااز عوامل بیماريیککدام-59

)قطب آزاد-98پزشکی نوین شهریور (گذرانند؟خود را نیز در بدن ناقل می

Richettsia prowazeki) دPlasmodium vivax) جBorrelia persica) بLeishmania tropica) الف

میزبان اصلی انگل، پشه آنوفل ماده است و در بدن . شوددر دو میزبان مختلف کامل می) پالسمودیوم(هاي ماالریا سیر تکاملی انگل
در انسان دوره غیرجنسی انگل شامل شیزوگونی نسجی و شیزوگونی خونی طی . شودپشه دوره جنسی و سیکل اسپروگونی طی می

. شونددر بدن انسان تولید می) هاگامتوسیت(هاي جنسی همچنین سلول. شودمی

�.گزینه ج صحیح است

)قطب آزاد-98پزشکی کالسیک شهریور (یک بدخیم چیست؟-نام عامل ماالریاي سه-60

اووال)دپارومفالسی)جماالریه)بویواکس ) الف
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توجه کنیـد کـه عالئـم بـالینی در پالسـمودیوم      . ست، پالسمودیوم فالسیپاروم ا)Malignant tertian(عامل تب سه به یک بدخیم 
. و تب کالسیک منظم است) Benign tertian(خیم صورت تب سه به یک خوشویواکس به

�.گزینه ج صحیح است

شود؟ جهت درمان اساسی ماالریاي ناشی از پالسمودیوم ویواکس کدام گروه از داروهاي زیر توصیه می-61

)رهدومیان- 98پزشکی خرداد (

پریمتامین-سولفادوکسین) دپریمتامین-آمودیاکین) جکینین-کلروکین) بپریماکین-کلروکین) الف

. شوددرحال حاضر در ایران براي درمان بالینی پالسمودیوم ویواکس از کلروکین و براي درمان اساسی از پریماکین استفاده می

�.گزینه الف صحیح است

پالسمودیوم است؟هاي ناشی از عفونت با کدام یک از گونه، قرمزهاي لبولبیشترین درصد آلودگی گ-62

)99پزشکی شهریور (

اووال) دماالریه) جویواکس) بفالسیپاروم) الف

:استشدهدادهنشانزیردرکهدهندمیقرارهدفرامتفاوتیقرمزهاي مختلف پالسمودیوم گلبولهاي گونه
هاتمام ردهßفالسیپاروم 

رتیکولوسیتßویواکس 
پیرهاي گلبولßماالریه 

.کندمیدرگیرراقرمزگلبولهايازبیشتريدرصدبنابراین پالسمودیوم فالسیپاروم

�.گزینه الف صحیح است

)99پزشکی میاندوره دي (؟شودمیکدام داروي زیر جهت جلوگیري از عود ماالریاي ویواکس توصیه-63

Primaquine) دArtemisinin) جQuinin) بChloroquine) الف

پریماکین دارویـی اسـت کـه باعـث     . شوندباشد که مجددا فعال میعلت اصلی عود در ماالریاي ویواکس، وجود هیپنوزوئیت ها می
.گیردنابودي هیپنوزوئیت ها شده و جلوي عود را می

�.گزینه د صحیح است

)99اسفندپزشکی (است؟کدامماالریهسمودیومپالبهانسانابتاليازناشیعارضهمهمترین-64

Nephrotic syndrome) دHypoglycemia) جAlgid malaria) بCerebral malaria) الف

.سال است15پالسمودیوم ماالریه، عامل مهم سندرم نفروتیک در کودکان زیر 

�.گزینه د صحیح است
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