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هامبحث هرپس ویروس

ماند؟در بدن باقی می) Latent( هاي زیر متعاقب عفونت به صورت نهفته یک از ویروسکدام-1

)10قطب -95پزشکی شهریور (

ویروس اوریون )دویروس انفوالنزا)جزوستر ویروس -واریسال )بپولیوویروس)الف

و به صورت نهفته شودمیي چشم وارد است که از طریق مخاط تنفسی یا ملتحمه) واریسال(مرغان ویروس واریسال زوستر عامل آبله
. کندمیهنگام فعال شدن مجدد در شرایط ضعف ایمنی بیماري شینگل یا زونا ایجاد.ماندها باقی میدر نورون

�.گزینه ب صحیح است

)9قطب -95پزشکی شهریور (؟شودمیگی با کدام ویروس زیر ایجاد تبخال متعاقب آلود-2

HSV-1)دHCV)جHSV-2)بHTLV-1)الف

ـ موجب تبخـال لـب و   1اي انسانی هستند که نوع هبیماري هاي ویروساز مهم ترین2و 1هرپس سیمپلکس هاي ویروس 2وع ن
.شودمیموجب تبخال تناسلی

�.گزینه د صحیح است

)7قطب -95پزشکی شهریور (بادي هتروفیل منفی، کدام ویروس زیر است؟عامل منونوکلئوز عفونی با تست آنتی-3

8هرپس تیپ )دواریسال زوستر)جاپشتاین بار)بسیتومگالوویروس)الف

از جملـه  نـوعی از منـابع مختلـف    هـاي مت ژنآنتیاست که در بیماري مونونوکلئوز عفونی با IgAاز نوع معموًال هتروفیل باديآنتی
.دهدمیواکنش سایتومگالوویروس 

�.گزینه الف صحیح است

4-Tegument3قطب -95پزشکی شهریور (هاي زیر وجود دارد؟در کدامیک از ویروس(

HIV)دHCV)جHPV)بHSV)الف

طـور کلـی در   ه ب.کنندمیرا پرها هرپس ویروسي ههستند که فضاي بین انولوپ و نوکلئوکپسید همها تگومنت گروهی از پروتئین
.شوندمیکنند و باعث ترشح اینترفرونمیکمکDNAفرآیند همانندسازي 

�.گزینه الف صحیح است

)قطب آزاد-95پزشکی شهریور (درست است؟VZVکدام عبارت زیر در مورد ویروس واریسال زوستر -5

.باشدتک رشته میRNAداراي ژنومی از نوع )الف
.ضعیف شده براي پیشگیري از آن وجود داردي هواکسنی از نوع ویروس زند)ب
.هیچ گونه داروي ضد ویروسی براي درمان این ویروس وجود ندارد)ج
.راه انتقال این ویروس گوارشی است)د
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.د داردجوي از آن وپیشگیراي بره دـعیف شـضه ي دـنوس زرـیع ونواز کسنی وا
درمان آن از طریـق آسـیکلوویر بـراي آبلـه مرغـان و      .باشدمیباشد و واکسن آن بصورت ضعیف شدهمیDNAنوم واریسالزوسترژ

ایـن ویـروس از طریـق تمـاس مسـتقیم بـا مـایع داخـل بثـورات پوسـتی منتقـل           .باشدمیفامسیکلوویر و واالسیکلوویر براي زونا
و به صورت نهفته در شودمیي چشم وارد مرغان است که از طریق مخاط تنفسی یا ملتحمهویروس واریسال زوستر عامل آبله.شودمی

.ماندها باقی مینورون

�.گزینه ب صحیح است

)8قطب -95پزشکی اسفند (کدام است؟Fever blistersعامل بیماري -6

HSV-1)دRubella)جEBV)بMeasles)الف

Fever blistersیاcold soresعامل ایـن  .آیندمیها به وجودپر از مایع اطراف لبهاي یک عفونت شایع ویروسی است که تبخال
.باشدمیHSV-1بیماري

�.گزینه د صحیح است

)7قطب -95پزشکی اسفند (نماید؟زیر ایجاد ویرمی میهاي یک از ویروسکدام-7

رینو)دواریسال)جآنفلوانزا)بپاپیلوما)الف

و به صورت نهفته شودمیي چشم وارد است که از طریق مخاط تنفسی یا ملتحمه) واریسال(مرغان ویروس واریسال زوستر عامل آبله
توانـد مـی وهمچنـین  کندمیهنگام فعال شدن مجدد در شرایط ضعف ایمنی بیماري شینگل یا زونا ایجاد .ماندها باقی میدر نورون

.مرغان در بزرگسالی افراد را در معرض پنومونی شدید ویروسی هستندابتال به آبله. وایرمی ایجاد کند

�.گزینه ج صحیح است

)4قطب -95پزشکی اسفند (کدام ویروس در سرطان ناي و حنجره نقش دارد؟-8

رینو )بB19پارو )الف
کرونا)د(Epstein Barr)اپشتین بار)ج

عالئم مونوکلئوز عفـونی تریـاد لنفادنوپـاتی ،    . عامل منونوکلئوز عفونی، لنفوم بورکیت و سرطان نازوفانکس استبارویروس اپشتین
.هپاتواسپلنومگالی و فارنژیت اگزودایی است

�.گزینه ج صحیح است

؟شودمیها در نورونLatentهاي زیر باعث عفونت نهفته یا یک از ویروسکدام-9

)1قطب -95پزشکی اسفند (

EBV)دB19)جHSV)بCMV)الف

سـایز وdouble-stranded DNAژنـوم آن خطـی و  .هستندnm 200–150بزرگ با قطرهاي ویروسي هخانوادها هرپس ویروس
120– 240 kbدر تمام عمر بویژه در گانگلیال و لنفوبالستوئید ایجاد کندتواندمیعفونت نهفته.است.

�.گزینه ب صحیح است
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)95اسفند -پزشکی ریفرم (باشد؟میRoseola infantumهاي زیر عامل بیماري روزئوال اینفانتوم یک از ویروسکدام-10

HHV-6)دHSV-2)جB19پاروویروس )بسیتومگالوویروس)الف

6بیماري بثورات تب دار کودکان است که توسط هرپس انسانی تیپ Exanthema subitumسرخ جوش یا بیماري ششم یاروزئوال،
.شودمیایجاد

�.گزینه د صحیح است

)قطب آزاد-95پزشکی اسفند (؟کندمیهاي عصبی انسان عفونت نهفته ایجاد هاي زیر در گانگلیونیک از ویروسکدام-11

سیتومگالو ویروس)بویروس پاپیلوماي انسانی)الف
ویروس اپشتاین بار)دروس واریوسال زوستروی)ج

و به صورت نهفته شودمیي چشم وارد است که از طریق مخاط تنفسی یا ملتحمه) واریسال(مرغان ویروس واریسال زوستر عامل آبله
. کندمیهنگام فعال شدن مجدد در شرایط ضعف ایمنی بیماري شینگل یا زونا ایجاد.ماندها باقی میدر نورون

�.گزینه ج صحیح است

:پیوندد، بجزهاي ویروسی زیر عفونت نهفته به وقوع میدر تمامی عفونت-12

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

(RSV)سیشیال تنفسی ویروس سن)ب(VZV)زوستر –ویروس واریسال )الف
(CMV)یروس سیتومگالوو)د(EBV)بار –ویروس اپشتین )ج

ند عفونت نهفته ایجاد کنند که با توانمیو سیتومگالوویروس)EBV(بار و ویروس اپشتین)VZV(و واریسال زوستر هاهرپس ویروس
.شودمیتحریک فعال

�.گزینه ب صحیح است

)9قطب -96پزشکی شهریور (هاي زیر است؟یک از ویروسمرغان کدامعامل بیماري آبله-13

HTLV-1)دHSV-2)جVZV)بHSV-1)الف

و به صورت نهفته شودمیي چشم وارد است که از طریق مخاط تنفسی یا ملتحمه) واریسال(مرغان ویروس واریسال زوستر عامل آبله
.کندمیهنگام فعال شدن مجدد در شرایط ضعف ایمنی بیماري شینگل یا زونا ایجاد.ماندها باقی میدر نورون

�.نه ب صحیح استگزی

)4قطب -96پزشکی شهریور (زائی دارد؟کدام ویروس توانائی سرطان-14

متاپنومو ویروس)د)HHV-8(8هرپس نوع )جتب السا)بپاراکو)الف

HHV-8باشدمیترین سرطان در افراد ایدزيو سارکوم کاپوسی است که شایعتلمن عامل بیماري کاس.

�.گزینه ج صحیح است
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)4قطب -96پزشکی اسفند (عامل مولد بیماري رزئوالاینفانتوم کدام است؟-15

6ویروس هرپس انسانی نوع )بسایتومگالوویروس)الف
8ویروس هرپس انسانی نوع )دB1کوکساکی ویروس)ج

) بیماري ششم(منجر به روزئوال اینفنتوم Tهاي لنفوسیت سلولدر نوزدان از طریق آلوده کردن(HHV-6)6هرپس ویروس انسانی 
.شودمی

�.گزینه ب صحیح است

)2قطب -96پزشکی اسفند (ها کدام است؟هرپس ویروسترین نوع بیماري عودکنندهرایج-16

Encephalitis)دKeratoconjunectivitis)جHerpes labialis)بEczema herpeticum)الف

اولیه با تب و گلودرد و بزرگی عالئم.کندمییک عفونت ویروس هرپس است که در ابتدا لب را متاثرcold soresهرپس لبیالیس یا 
.غدد لنفاوي همراه است

�.گزینه ب صحیح است

هاي ضد ویروسی زیر جهت درمان ویروس هرپس سیمپلکس کاربرد دارد؟یک از داروکدام-17

)قطب آزاد-96پزشکی اسفند (

فوسکارنت)دآزیدوتیمیدین)جگان سیکلوویر)بتادینآمان)الف

آسیکلوویر یک داروي آنتی ویرال است کـه بـراي درمـان    .ها نقش داردپلیمراز در درمان هرپس ویروسDNAفوسکارنت با مهار
.رودمیعفونت ویروس هرپس سیمپلکس و آبله مرغان و زونا به کار

�.گزینه د صحیح است

درمان کرد؟توانمیهاي سیتومگالوویروس را با استفاده از کدام یک از داروهاي ذیل عفونت-18

)97شهریور - پزشکی ریفرم (

ریتوناویر)دگان سیکلوویر)جریباویرین)بآمانتادین)الف

.ویرال براي درمان عفونت سیتومگالوویروس استگان سیکلوویر اولین داروي آنتی

�.استگزینه ج صحیح

)قطب آزاد-97پزشکی شهریور (است؟مرتبطانساننازوفارنکسسرطانبازیرهايویروسازیککدام-19

B19ویروسپارو)بآنفلوانزاویروس) الف
زوسترواریسالویروس)د)EBV(باراپشتاینویروس)ج

EBVبه عنوان عامل ایجاد لنفوم بورکیت،کارسینوم نازوفارنکس،لنفوم هوچکین و غیر هوچکین و سرطان معده شناخته شده است.

�.گزینه ج صحیح است
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)6قطب -97پزشکی اسفند (کدام موضع زیر است؟HSV- 1محل اختفاي -20

غدد لنفاوي سرویکال)دینالغدد لنفاوي اینگو)جي عصبی سه قلوعقده)بي عصبی خاجیعقده) الف

HSV1 گیرد ي عفونت صورت میتکثیر ویروس در محل اولیه. شودمیاز طریق قطرات تنفسی و تماس مستقیم با بزاق آلوده منتشر
. مانددر گانگلیون سه قلو نهفته میHSV1. کندمیي اعصاب تهاجم کرده و عفونت نهفته ایجاد هاو سپس ویروس به پایانه

�.گزینه ب صحیح است

)5قطب -97پزشکی اسفند (هاي زیر است؟ یک از ویروسکدام) زونا(shinglesعامل -21

Cytomegalo- virus (CMV))بHerpes. simplex virus type- 2) الف
Echovirus)دVaricella- zoster virus)ج

و به صورت نهفته شودمیي چشم وارد که از طریق مخاط تنفسی یا ملتحمهاست) واریسال(مرغان ویروس واریسال زوستر عامل آبله
.کندمیایجاد ) شینگل یا زونا(هنگام فعال شدن مجدد در شرایط ضعف ایمنی بیماري زوستر .ماندها باقی میدر نورون

�.گزینه ج صحیح است

)4قطب -97پزشکی اسفند (؟شودمیهاي زیر ایجادیک از ویروستوسط کدام) شینگلز(بیماري زونا -22

واریسال زوستر ویروس)ب1هرپس سیمپلکس ویروس تیپ ) الف
B19پاروویروس )د6هرپس سیمپلکس ویروس تیپ )ج

و به صورت نهفته شودمیي چشم وارد است که از طریق مخاط تنفسی یا ملتحمه) واریسال(مرغان ویروس واریسال زوستر عامل آبله
. کندمیهنگام فعال شدن مجدد در شرایط ضعف ایمنی بیماري شینگل یا زونا ایجاد.ماندها باقی میدر نورون

�.گزینه ب صحیح است

هاي اریتماتوي گروهی و دردناك شده که بعداً به وزیکول و پوستول در سمت راست کمر ساله دچار پاپول60مردي -23

)2قطب -97پزشکی اسفند (تر است؟کدام تشخیص محتمل. تبدیل شده است

Herpes Zoster (Shingles))بMolluseum Contgiosum) الف
Human Papillomavirus)دHerpes simplex Virus)ج

HSVبرگشته و ایجاد بر اثر تحریک به پوست .آیدمیطور مخفی در سلول عصبی به حالت نهفته دره سلول عصبی را آلوده کرده و ب
.کندمیعالیم پوستی مانند وزیکول و پوستول

�.گزینه ج صحیح است

عفونت نهفته ایجاد کند؟(sacral)هاي زیر قادر است در گانگلیون عصبی خاجی یک از ویروسکدام-24

)قطب آزاد-97پزشکی اسفند (

(EBV)ویروس اپشتاین بار)ب(HSV- 2)ویروس هرپس سیمپلکس تیپ دو) الف
(HHV- 6)6هرپس ویروس انسانی تیپ )د(CMV) سایتومگالوویروس)ج
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هاي عصبی و گانگلیون عصبی تهـاجم و به پایانهشودمیي عفونت صورت تکثیرویروس هرپس سیمپلکس تیپ دو در محل اولیه
.شودمیي خلفی نخاع ایجادوعفونت نهفته در گانگلیون ریشهکندمی

�.ح استگزینه الف صحی

)97اردیبهشت -دوره میان(ند مسئول نقایص مادرزادي در انسان باشند؟توانمیهاي ذیل یک از ویروسکدام-25

سیتومگال-سرخجه)بDهپاتیت -Aهپاتیت )الف
انترو-رینو)دBآنفلوانزاي -Aآنفلوانزاي )ج

.شودمیسایتومگالوویروس و توکسوپالسما و سرخجه و هرپس سیمپلکس دیدهمانند هایی مادرزادي در ویروسهاي ناهنجاري

�.گزینه ب صحیح است

)97آذز -دوره میان(باشد؟هاي زیر مییک از ویروسعامل بیماري ششم کدام-26

B19)دویروسBهرپس )جهرپس تایپ شش)بهرپس تایپ دو)الف

6بیماري بثورات تب دار کودکان است که توسط هرپس انسانی تیپ Exanthema subitumسرخ جوش یا بیماري ششم یاروزئوال،
.شودمیایجاد

�.گزینه ب صحیح است

بیشتري دارد؟هاي ویروسی زیر در بزرگساالن نسبت به کودکان شیوع یک از عفونتکدام-27

)7قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (

Shingles)دRubella)جMumps)بVaricella) الف

و به صورت نهفته شودمیي چشم وارد است که از طریق مخاط تنفسی یا ملتحمه) واریسال(مرغان ویروس واریسال زوستر عامل آبله
.کندهنگام فعال شدن مجدد در شرایط ضعف ایمنی بیماري شینگل یا زونا ایجاد می.ماندها باقی میدر نورون

�.گزینه د صحیح است

)9و 3قطب -98پزشکی نوین شهریور (؟شودمیبادي هتروفیل کدام ویروس موجب تولید آنتی-28

HIV)دEBV)جHSV)بCMV) الف

.شودمیسرولوژي شناساییوPCRو ) مونو اسپات(مستقیم آنتی بادي هتروفیلهاي ویروس اپتشین بار از طریق روش

�.گزینه ج صحیح است

)2ب قط-98پزشکی نوین شهریور (است؟شدهتهیهواکسنتاکنونزیرهايویروسازدستهکدامبراي-29

HBV,HAV,HCV)دHBV)جCMV,VZV,HBV)بEBV) الف
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یـب بصورت نوترکCMVو واکسن یببه صورت نوترکHBVشده ، واکسنیفواکسن آبله مرغان به صورت ضعیاVZVواکسن 
..هستند

�.صحیح استبگزینه 

)دورهمیان-98پزشکی آذر (کدام ویروس است؟(Oral hairy Leukoplakia)عامل ایجاد لوکوپالکی مویی -30

HIV)دVZV)جCMV)بEBV)الف

Hairy Leukoplakiaکه .یک پچ سفید در یک طرف زبان با ظاهر مویی شکل استEBV در افراد با نقص معموالً عامل آن است و
.استacyclovirدرمان آن با دوز باالي .افتدمیایدز اتفاقویژه ه ایمنی ب

�.گزینه الف صحیح است

)دورهمیان-98پزشکی آذر (؟شودمیهاي ویروسی از راه شیر مادر منتقل یک از عفونتکدام-31

سایتومگالو)دپولیو)جآدنو)بسرخجه)الف

شـیر مـادر   )3تمـاس جنسـی   )2کوچـک  هـاي  ادرار بـویژه از نـوزادان و بچـه   تماس مستقیم با بزاق یا)CMV:1انتقال هاي راه
پیوندي و ترانسفیوژن خونهاي ارگان)4

�.گزینه د صحیح است

)99پزشکی شهریور (شود؟     می) latent(نهفته Bکدام هرپس ویروس در لنفوسیت-32

پس هر) دواریسالزئوستر ) جسایتومگالو ) ببار اپشتین) الف

از فرد حامل از طریـق EBV.داردmemory B cellهنگامی که عفونت در بدن پایدار شد ویروس تمایل به مخفی شدن در 
.شودبزاق وارد اوروفارنکس میزبان می

�.گزینه الف صحیح است

)99میاندوره ديپزشکی (کدام یک از ویروس هاي زیر از طریق شیر مادر انتقال پیدا می کند؟   -33

BK) دHSV-2) جCMV) بHSV-1) الف

CMV به وسیله جفت یا حین زایمان (از خانواده هرپس ویریده که می تواند باعث مونونوکلئوز عفونی شود از مادر به جنین ( ،
.شیر مادر ، پیوند بافت ، عضو و نیز انتقال خون قابلیت سرایت دارد

�.گزینه ب صحیح است

)99اسفندپزشکی (عبارت زیر در مورد بیماري زونا صحیح است؟کدام -34

.ویروس از طریق سیستم تنفسی بیمار منتقل می شود) الف
.بیماران مبتال به زونا می توانند منشا انتقال آبله مرغان باشند) ب
.قابل شناسایی نیستندPCR با روش) ج
گرفتار می شونداعصاب حرکتی ) د
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بنابراین بیماران مبتال به زونا مـی تواننـد منشـا    . عامل مولد زونا ویروس واریسال زوستر است که عامل آبله مرغان نیز می باشد
ارتباطی به سیستم تنفسی بیمار ندارد و از طریق آن منتقل نمی شود بلکه از طریق VZVویروس . انتقال آبله مرغان نیز باشند

بـا  . ی یا ملتحمه چشم وارد می شود و  در سلول هاي عصبی گانگلیون خلفی نخاع به صورت نهفته قرار می گیـرد مخاط تنفس
.در طی این بیماري اعصاب محیطی حسی دچار مشکل می شوند. قابل شناسایی استPCRروش 

�.گزینه ب صحیح است

)99اسفند پزشکی (کدام گزینه در مورد خانواده هرپس ویریده صحیح است؟  -35

.پوشش ویروس مستقیما بر روي کپسید قرار گرفته است) ب.دو  زنجیره حلقوي دارندDNA ژنوم) الف
.در طول ژنوم توالی هاي تکراري دیده می شود) د.در ساختمان ویروس آنزیم پلیمراز وجود دارد) ج

Tegumentدو رشـته اي داراي  DNAوجهـی و  20در خانواده هـرپس ویریـده ژنـوم حلقـوي نمـی باشـد بلکـه بـا تقـارن          
تگومنت گروهی از پروتئین ها هستند که فضاي بین انولوپ و نوکلئوکپسید همه هرپس ویروس هـا را پـر مـی کنـد لـذا      .است

.آنزیم پلیمراز می باشندهمچنین فاقد. پوشش مستقیما بر روي کپسید قرار نگرفته است

�.گزینه د صحیح است
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