سخن مولف
درس انگلشناسی با  17سوال در آزمون علوم پایه ،مهمترین درس مینور این آزمون میباشد .از طرفی حجم و شباهت
زیاد مطالب ،اسامی دشوار و چرخههای طوالنی از یک سمت و فرصت محدود جهت مطالعه از سمت دیگر ،مطالعه
این درس را دشوار میسازد .جهت رفع این مشکالت کتاب حاضر به شیوه آموزش مبتنی بر تست و با دربرگیری 630
سوال شناسنامهدار پیش روی شماست:
 -1سواالت هر فصل با دقت فراوان و به گونهای انتخاب شده است که علی رغم تأکید بر مطالب مهم ،از تکرار بیهوده و
اتالف وقت شما جلوگیری شود.
 -2در ابتدای هر فصل تعداد سواالت هر قسمت به صورت دقیق آورده شده است که به کمک آن میتوان مطالب مهم
و مورد توجه طراحان را شناسایی نمود.
 -3جهت جلوگیری از پراکندگی و فراموشی مطالب ،سواالت هر فصل سیری منطقی داشته؛ به گونهای که به ترتیب با
مورفولوژی ،چرخه زندگی ،بیمار یزایی ،تشخیص و در نهایت درمان یک انگل آشنا خواهید شد.
 -4در صورتی که زمان محدودی جهت مطالعه دارید ،در هر فصل بخشی از سواالت با عالمت

نشاندار شدهاند که با

مطالعه آنها میتوانید بخش اعظم مطالب مهم را فراگیرید.
 -5در پایان هر فصل مطالب مهم و پرتکرار در کادرهای «لب مطلب» ،جمعبندی شدهاند که جهت مرور به هیچ وجه از
مطالعه آنها غافل نشوید.
 -6عالوه بر کادرهای «لب مطلب» ،در پایان هر فصل یک آزمون کوچک یا تکیه بر آخرین آزمونهای جامع علوم پایه کشوری
آورده شده است تا دانش خود را محک بزنید.
 -7جهت پوشش کامل مطالب ،در برخی از فصول از سواالت تالیفی کمک گرفته شده که مطالعه آنها به کسانی که قصد
کسب نمرات باال در آزمون علوم پایه را دارند به شدت توصیه میشود.
مجموعه حاضر ،علی رغم تمام تالش و زمان فراوانی که جهت تالیف و گردآوری آن صرف شده ،خالی از اشکال نیست.
لذا با اطالع رسانی نقائص احتمالی و یا ارائه پیشنهادات خود به بنده یا مسئولین انتشارات ،کمک شایانی به بهبود
کیفیت آن خواهید کرد.
«در نهایت در این خیمه شب بازی زندگی ،تمام آنچه که واقعا داریم ،این توانایی است که اثری از خود بر جای بگذاریم».
عرفان عربپور
بهار 1401
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کرم شنایس
کرمشناسی

بخش کرمشناسی از سه فصل نماتودها ،سستودها و ترماتودها تشکیل شده است و حدود  5سوال در آزمون علوم پایه به آن اختصاص دارد .سطح

ً
معموال از نماتودها حداقل دو سوال و از
اکثرا ساده و متوسط بوده و بسیاری از نکات و سواالت با اندکی تغییر بارها مورد پرسش قرار گرفتهاند.
سواالت
ً

سستودها و ترماتودها هر کدام حداقل یک سوال طرح میشود .نکتهای که در مطالعه مبحث کرمشناسی باید به آن توجه داشته باشید ،به خاطرسپاری
چرخه زندگی کرمهاست؛ زیرا این قسمت نه تنها بسیار مورد توجه طراحان سوال است ،بلکه با دانستن آن میتوانید بیمار یزایی ،تشخیص و پیشگیری

از آن کرم را نیز حدس زده و یاد بگیرید .به همین جهت تصویری شماتیک از چرخه زندگی مهمترین کرمها قرار داده شده تا آن را بهتر به خاطر بسپارید.
برخی از سواالت کرمشناسی به صورت ترکیبی و به گونهای طرح میشوند که گزینهها شامل نماتودها ،سستودها و ترماتودها هستند .ممکن است در

ابتدا پاسخ گویی به این سواالت به دلیل آشنا نبودن با سایر گزینهها برایتان دشوار باشد ،لذا یک توضیح کوتاه در رابطه با سایر گزینهها آورده شده
است و در ادامه با مطالعه کل بخش کرمشناسی خواهید دید که پاسخگویی به این گونه سواالت کار سادهای خواهد بود.

و

ن
مات

آسکاریس

کلیات

()Trichuris

()Ascaris

نماتودها

 6سوال

 10سوال

 1سوال

انتروبیوس

کرمهای قالبدار

()Enterobius

()Hookworms

 12سوال

 4سوال

تریشینال

تریکواسترونژیلوس

()Trichinella

()Trichostrongylus

 5سوال

 2سوال

الروهای مهاجر
()Larvae migrans
 10سوال

دها

تریکوریس

استرونژیلوئیدس

()Strongyloides
 13سوال

دراکونکولوس

()Dracunculus
 1سوال

فیلرها ()Filaria
 2سوال
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انگلشنایس پزشیک
کلیات نمادتودها

1

کدام گزینه دربارهی نماتودها صحیح نیست؟ 

(تالیفی)

الف) هرمافرودیت هستند و نر و ماده از یکدیگر جدا هستند.
ب) در همهی آنها ،کرم نر بزرگتر از ماده است.
ج) دستگاه گوارش آنها فاقد معده است.
د) ساختار بدن آنها از خارج به داخل شامل کوتیکول ،هایپودرم و الیه عضالنی است.
ۀنیزگ ب
خصوصیات نماتودها:
1.کرمهای حلقوی هستند
2.نر و ماده از یکدیگر جدا هستند و هرمافرودیت نیستند (برخالف سستودها و ترماتودها).
3.در همهی آنها ،کرم ماده بزرگتر از کرم نر است.
4.اندازه کرم بالغ از  1میلی متر تا  2متر در آنها متغیر است.
ساختار بدن :از خارج به داخل شامل کوتیکول ،هایپودرم و الیه عضالنی
سیکل تکاملی :جفت گیری  تخم  الرو سن یک (  )L1الرو سن دو (  )L2الرو سن سه (  )L3الرو سن چهار (  )L4بالغ
دستگاه گوارش :کامل و شامل دهان ،حلق ،مری ،روده و مخرج است .نماتودها معده ندارند.
دستگاه عصبی :شامل یک حلقه عصبی روی مری که از آن رشتههای عصبی در  4طرف کرم منشعب میشوند و به حلقه کوچکتری که در انتهای
بدن کرم است منتهی میشوند.
دستگاه ترشحی :در اکثر نماتودها به صورت  2لوله در دو طرف بدن است که مواد زائد موجود در بدن را جمع کرده و از طریق سوراخ ترشحی
که در قدام بدن است دفع میکند.
دستگاه تناسلی:
الف) نر :شامل بیضه ،مجرای دفران ،وزیکول سمینال و سوراخ تناسلی .در نرها انتهای دستگاه تناسلی و گوارش به هم میپیوندند که کلواک
( )cloacaنامیده میشود .در انتهای اکثر نرها ،یک یا دو عدد اسپیکول وجود دارد که به باز کردن واژن ماده کمک میکنند.
ب) ماده :شامل تخمدان ،اویداکت ،رحم ،واژن و سوراخ تناسلی.
تقسیمبندی نماتودها بر مبناری مرحله رشد تخم:
الف) تخمگذار ( :)Oviparousتخم پس از دفع قابلیت بیمار یزایی نداشته و باید مدتی را در خاک بگذراند تا جنین دار شود و به مرحله
عفونتزایی برسد؛ مانند آسکاریس.
ب) الروگذار ( :)Larviparousتخمها در رحم کرم تکامل یافته و به مرحله الروی میرسند (این کرمها تخم دفع نمیکنند)؛ مانند تریشین.
ج) تخم زندهزا ( :)Ovoviviparousتخمها قبل از خروج از بدن میزبان دارای الرو هستند و بالفاصله پس از دفع توانایی بیماریزایی دارند؛ مانند انتروبیوس.

آسکاریس ()Ascaris

 2تخم کدامیک از انگلهای زیر  ۲-۳هفته پس از دفع ،آلوده کننده است؟ 

الف) انتروبیوس ورمیکوالریس

ب) نکاتور آمریکانوس

ج) آسکاریس لومبریکوئیدس

د) تریشینال اسپیرالیس
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(پزشکی شهریور  - ۹۵قطب شیراز)

یسانش مرک
ۀنیزگ ج
مورفولوژی:

1.بزرگترین کرم روده انسان و بزرگترین نماتود رودهی کوچک محسوب میشود.
2.ماده حدود  40 - 20سانتیمتر و نر حدود  30 - 15سانتیمتر طول دارد.
3.نر دارای دو اسپیکول و ماده دارای رحم دوگانه ( )didelphicاست.

محل زندگی :روده باریک محل اصلی استقرار کرم است .در مراحل خارج رودهای میتواند در هر قسمتی از بدن به خصوص ریهها دیده شود.
چرخ ه زندگی :دفع تخم روزانه توسط ماده در روده انسان و خروج تخمها از طریق مدفوع  تبدیل تخمها در نهایت به الرو  L2پس از 3-2
هفته در خاک در صورت مناسب بودن شرایط  انتقال الرو  L2به وسیله تماس با خاک یا بلعیدن آب و سبزیجات آلوده توسط انسان  سوراخ
کردن دیواره روده توسط الرو  L2و ورود به کبد و قلب راست و در نهایت ریه  پوست اندازی الرو  L2در ریه و تبدیل به الرو   L4پاره کردن
آلوئولها توسط الرو  L4و ورود به خلط  بلع الرو  L4موجود در خلط و ورود به روده و پوست اندازی و تبدیل شدن به کرم بالغ (شکل .)۱
همچنین به سوال  1مراجعه کنید.

شکل  -۱چرخه زندگی آسکاریس

 3در چرخهی زندگی کدام انگل زیر تنها میزبان انسان است ؟
الف) آسکاریس لومبریکوئیدس
		
ج) فاسیوال هپاتیکا

(پزشکی اسفند  - ۹۴قطب تهران)

ب) اکینوکوکوس گرانولوزوس
د) تریکواسترونژیلوس کولوبریفورمیس

ۀنیزگ الف
به سوال  2مراجعه کنید .در چرخهی زندگی اکینوکوکوس سگ سانان ،و در فاسیوال و تریکواسترونژیلوس علفخواران به عنوان میزبان نقش دارند.
 4محل زندگی مرحلهی بالغ کدام کرم زیر در رودهی باریک انسان است.؟ 

الف) آسکاریس لومبریکوئیدس

ب) فاسیوال ژیگانتیکا

ج) انتروبیوس ورمیکوالریس

د) دیکروسلیوم دندریتیکوم

(دندانپزشکی شهریور  - ۹۷قطب شمال)

ۀنیزگ الف
به سوال  2مراجعه کنید .فاسیوال و دیکروسلیوم در کبد و انتروبیوس در کولون انسان زندگی میکنند.
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انگلشنایس پزشیک
 5کدامیک از انگلهای زیر از طریق تماس با خاک آلوده منتقل میشود؟ 

الف) تریشین

ب) آسکاریس

ج) تنیا ساژیناتا

(دندان پزشکی شهریور  - ۹۷قطب شمال)

د) شیستوزوما

ۀنیزگ ب
به سوال  2مراجعه کنید .تریشین از طریق خوردن گوشت خوک آلوده ،تنیا ساژیناتا از طریق خوردن گوشت گاو آلوده و شیستوزوما از طریق
آبهای آلوده به سرکر کرم باعث آلودگی انسان میشوند.
 6سوءجذب و عدم تحمل الکتوز در کودکان پیش دبستانی از پیامدهای ابتال به کدام انگل است؟ 

الف) انتروبیوس ورمیکوالریس
		
ج) تنیا ساژیناتا

(پزشکی اسفند  - ۹۴قطب اصفهان)

ب) شیستوزوما مانسونی
د) آسکاریس لومبریکوئیدس

ۀنیزگ د
بیمار یزایی :بیمار یزایی آسکاریس در سه حالت بررسی میشود:

1.مرحله استقرار (رودهای) :کرم میتواند بدون اتصال به دیواره روده ،مواد غذایی را زودتر از انسان جذب کند و سبب سوءجذب ،عدم تحمل
الکتوز و کاهش وزن به خصوص در کودکان شود .هم چنین ممکن است در اثر تحریکات به صورت کالف در هم تنیده در آید و موجب انسداد
روده و در نهایت مرگ شود .در صورت سوراخ کردن روده باعث پریتونیت میشود.

2.مرحله حمله (ریوی) :در اثر تب یا تحریکات دارویی ایجاد شده و سبب سندروم لوفلر میشود .عالئم آن شامل سرفه ،آبریزش بینی ،تب و تنگی
نفس است .این حالت با افزایش ائوزینوفیلهای خون همراه است که گاه ممکن است تا  30درصد گلبولهای سفید خون را تشکیل دهند.

3.حاالت نابهجا ( :)ectopicمحل اصلی استقرار کرم ،روده کوچک است اما در موارد نادر میتواند در اکثر ارگانهای بدن استقرار یافته و در
پانکراس سبب پانکراتیت ،در کبد باعث یرقان و هپاتیت ،در طحال سبب اسپلنومگالی شود .همچنین میتواند در گوش ،دهان و چشم نیز
استقرار یابد.

تشخیص :از طریق آزمایش مدفوع و مشاهده تخم بارور یا غیر بارور
درمان :آلبندازول و مبندازول

عمر کرم بین  1الی  2سال است و اگر درمان صورت نگیرد ( در صورتی که فرد مجددا آلوده نشود) آلودگی پس از  2سال خودبهخود
رفع خواهد شد.
 7ذاتالریه کرمی  +سندرم لوفلر همراه با ائوزینوفیلی در آلودگی به کدام کرم میتواند ایجاد شود؟ 
الف) Ascaris

ب) Enterobius

ج) Trichuris

(پزشکی اردیبهشت  - ۹۷میاندورهی کشوری )

د) Echinococous

ۀنیزگ الف
به سوال  6مراجعه کنید.
 8علت مهاجرت نابهجای کرم بالغ آسکاریس در میزبان کدامیک از موارد زیر است؟ 

الف) تب

ب) سوء تغذیه

ج) بار آلودگی زیاد

(پزشکی اسفند  - ۹۵قطب اهواز)

د) ضعف سیستم ایمنی

ۀنیزگ الف
به سوال  6مراجعه کنید.
 9کدامیک از انگلهای زیر ممکن است باعث انسداد روده شود؟ 

الف) انکیلوستوما
ۀنیزگ ج
به سوال  6مراجعه کنید.

72

ب) انتروبیوس

ج) آسکاریس

(پزشکی شهریور  - ۹۸قطب همدان و مشهد )

د) تریکوسفال

یسانش مرک

 10تمام عوارض بالینی زیر در اثر ابتالء انسان به آسکاریس لومبریکوئیدس گزارش میشود بجز :

الف) پانکراتیت

ب) پریتونیت

ج) دیسانتری

(پزشکی اسفند  - ۹۵قطب تبریز)

د) برونکوپنومونی

ۀنیزگ ج
به سوال  6مراجعه کنید.
 11کودکی هنگام معاینهی دهان به علت تحریک حلق دچار حالت تهوع و استفراغ شده و کرمی به طول تقریبی  ۳۰سانتیمتر خارج شده است.
به نظر شما کدامیک از کرمهای زیر میتواند باشد؟
الف) Enterobius vermicularis

		
ج) Ascaris lumbricoides

(دندانپزشکی شهریور  - ۹۵قطب مشهد)
ب) Echinococcus granulosus
د) Hymenolepis nana

ۀنیزگ ج
به سوال  2و  6مراجعه کنید.

تریکوریس ()Trichuris

 12سلولهای استیکوسایت در نماتودها که در تشخیصهای پاتولوژی کمک کننده است در کدام گروه انگلهای زیر دیده میشود؟
(دندانپزشکی شهریور  - ۹۵قطب آزاد)



الف) تریکوسفال  +تریکواسترونژیلوس
		
ج) تریشین  +تریکوسفال

ب) آسکاریس  +اکسیور
د) نکاتور  +انکیلوستوم

ۀنیزگ ج
این کرم ،کرم شالقی یا تریکوسفال نیز نامیده میشود.
مورفولوژی:
1.بدن یک قسمت باریک (مری) و یک قسمت پهن (بقیه اندامها) دارد.
2.مری دارای سلولهای استیکوسایت است که از آنها برای تشخیص کرم استفاده میشود.
3.بالغ بین  5 - 3سانتیمتر طول دارد.
4.نر دارای یک اسپیکول و ماده  monodelphicاست.
5.تخم لیمویی شکل و دو جداره که در هر قطب خود دارای یک برجستگی شفاف است.
محل زندگی :روده بزرگ و به خصوص سکوم ،آپاندیس و رکتوم
چرخه زندگی :دفع تخم توسط ماده و خروج از بدن انسان از طریق مدفوع  جنیندارشدن تخم پس از  2 - 1هفته در محیط  خورده شدن
تخم حاوی الرو  L1از طریق آب و غذای آلوده  آزاد شدن الرو  L1در روده باریک و حرکت به سمت روده بزرگ  پوست اندازی الرو  L1در روده
بزرگ و در نهایت تبدیل به فرم بالغ (شکل .)۲
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شکل  -۲چرخه زندگی تریکوریس

تریکوسفال مهاجرت ریوی ندارد ( برخالف آسکاریس).
مهمترین کرم هایی که دارای سلولهای استیکوسایتاند الف) تریکوریس تریکیورا و ب) تریشینال اسپیرالیس میباشند.
 13کدامیک از کرمهای زیر در سیکل زندگی خود فاقد مهاجرت قلبی ـ ریوی است؟ 

		
الف) نکاتور آمریکانوس

(پزشکی شهریور  - ۹۶قطب اهواز)

ب) تریکیوریس تریکیورا

ج) آسکاریس لومبریکوئیدس

د) استرونژیلوئیدس استرکورالیس

ۀنیزگ ب
به سوال  12مراجعه کنید.
مهمترین کرمهایی که مهاجرت ریوی دارند و سندروم لوفلر ایجاد میکنند عبارتاند از:
 -1آسکاریس لومبریکوئیدس
 -2کرمهای قالبدار ( شامل انکیلوستوما دئودناله و نکاتور آمریکانوس)
 -3استرونژیلوئیدس استرکورالیس
 14محل زندگی کدامیک از انگلهای زیر رودهی بزرگ انسان است؟ 

الف) آسکاریس

ب) تریکوسترونژیلوس

ج) تریکوسفال

(دندانپزشکی شهریور  - ۹۴قطب شمال)

د) کرم قالبدار

ۀنیزگ ج
به سوال  12مراجعه کنید .سایر گزینهها در روده باریک زندگی میکنند.
 15کدامیک از عالئم بالینی زیر مربوط به ابتال به تریکوریس تریکورا (تریکوسفال) نیست؟

الف) آپاندیسیت
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ب) سندرم لوفلر

ج) اسهال خونی

(پزشکی شهریور  - ۹۸قطب تبریز)

د) پروالپس رکتوم

یسانش مرک

 61پزشک مشکوک به بیماری انگلی در کودکی با سابقهی تماس با حیوانات خانگی و عالئم هیپرائوزینوفیلی ،بزرگی کبد ،التهاب ریوی و تب است.
کدام بیماری زیر محتملتر است؟ 

الف) 	  Toxocariasis

ب) Enterobiasis

(پزشکی شهریور  - ۹۶هشت قطب مشترک)
ج) Trichostrongyliasis

د) Trichuriasis

ۀنیزگ الف
به سوال  56مراجعه کنید .تماس با حیوانات خانگی ،تب ،ائوزینوفیلی و درگیری ریه و کبد مطرح کنندهی آلودگی به الروهای مهاجر احشایی
از جمله توکسوکارا هستند .سایر گزینهها بیشتر عالئم گوارشی ایجاد میکنند.
 62کدام انگل میتواند در انسان ضایعهی چشمی ایجاد کند ؟
الف) تنیا ساژیناتا

ب) انتروبیوس ورمیکوالریس ج) توکسوکارا کانیس

(پزشکی اسفند  - ۹۵قطب مشهد)

د) دیکروسولیوم دندریتیکوم

ۀنیزگ ج
به سوال  56مراجعه کنید .توکسوکارا میتواند به چشم مهاجرت کرده و سبب کوریورتینیت ،کراتیت ،آبسه و کوری شود .این درگیری چشمی
در تشخیص افتراقی با رتینوبالستوما قرار میگیرد.
 63رایجترین روش تشخیص آزمایشگاهی توکسوکاریازیس در انسان کدام مورد زیر است؟ 

الف) آزمایش ادرار

ب) آزمایش مدفوع

ج) سرولوژی

(پزشکی شهریور  - ۹۸قطب تهران)

د) بیوپسی بافت

ۀنیزگ ج
به سوال  56مراجعه کنید .سرولوژی روش معمول و بیوپسی از بافت روش قطعی تشخیص الرو مهاجر احشایی است.
 64آزمایش مدفوع در تشخیص کدامیک از انگلهای زیر در انسان فاقد ارزش است؟ 

		
الف) فاسیوال هپاتیکا
ج) استرونژیلوئیدس استرکورالیس

(پزشکی اسفند  - ۹۵قطب اهواز)

ب) پاراگونیموس وسترمانی
د) توکسوکارا کانیس

ۀنیزگ د
به سوال  56مراجعه کنید .پاراگنیموس وسترمانی ،ترماتودی است که سبب درگیری ریوی شده و تشخیص آن با نمونهگیری از خلط و مشاهده
تخم انگل در آن است؛ اما در موارد نادر در صورت بلع خلط توسط انسان ،میتوان تخم کرم را در مدفوع شناسایی کرد.

فیلرها ()Filaria

 65کدامیک از موارد زیر از عوارض ابتال به لوآ لوآ ( )loa loaاست؟

الف) پوست پلنگی (	 )Leopard skin

ب) تورمهای ناپایدار ()Calabar swelling

ج) خارش خاک ()Ground itch

د) کوری رودخانهای ()River blindness

(پزشکی اسفند  - ۹۴قطب اهواز)

ۀنیزگ ب
تعریف :فیلرها نماتودهایی هستند که از طریق حشرات و بندپایان منتقل میشوند و برای منتقلشدن ،به خاک یا روش مستقیم نیازی ندارند.

کرم بالغ را فیلر و الرو فیلر را میکروفیلر میگویند.

چرخه زندگی :تمامی فیلرها الروگذارند .چرخه زندگی آنها در شکل  6نشان داده شده است .انسان از طریق الرو  L3آلوده میشود و حشره
(در شکل پشه) الرو  L1را از انسان دریافت میکند.
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شکل  -6چرخه زندگی فیلرها

فیلرها انواع مختلفی دارند که ناقل ،محل زیست و بیمار یزایی هر یک متفاوت است .این موارد در جدول  1آورده شده اند.
فیلر

محل زیست کرم بالغ

ناقل
انواعی از پشه ( Aedes,

محل  استقرار
میکروفیلر

Elephentiasis
لنفاتیک

خون

لنفاتیک

خون

Brugia timori

پشه ()Anopheles

لنفاتیک

خون

Loa loa

مگس ()Chrysops

زیرجلد

خون

Onchocerca volvulus

مگس سیاه ()Simulium

زیرجلد

زیرجلد

Wuchereria bancrofti

Brugia malayi

)Culex, Anopheles
انواعی از پشه ( Mansoni,
)Anopheles

بیمار یزایی

Hydrocele
Chyluria
Elephentiasis
Hydrocele
Chyluria
Elephentiasis
Hydrocele
Chyluria
Blindness
Calabar swelling
(Elephant skin (Lizard skin
Onchocercomata
Hanging groin
River’s Blindness

جدول  -1مهمترین فیلرهای آلودهکننده انسان

از بین فیلرهای مختلف Dirofilaria immitis ،تنها موردی است که از ایران گزارش شده و بیشتر در سگها وجود دارد و میکروفیلر
آن سبب درگیری ریوی در انسان میشود.
 66میکروفیلر کدام نوع از فیلرها در زیر پوست انسان یافت میشوند؟ 

الف) وورشرریا بانکروفتی
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ب) بروگیا ماالئی 	

ج) مانسونال اوزاردی

(پزشکی خرداد  - 1400میاندورهی کشوری)

د) انکوسرکا ولولوس

یسانش مرک
ۀنیزگ د
به سوال  65مراجعه کنید .میکروفیلر سایر گزینهها در خون مستقر میشود.

)1آسکاریس کرم روده باریک انسان است .انسان از طریق خوردن الرو  L2مبتال میشود L2 .به ریه
مهاجرت کرده و تبدیل به  L4میشود و با پاره کردن آلوئولها سبب سندروم لوفلر میشود؛ سپس از
طریق بلع خلط مجددا وارد روده شده و به بلوغ میرسد .عالئم بالینی شامل سوءجذب ،عدم تحمل
الکتوز ،انسداد روده و سندروم لوفلر هستند .تشخیص از طریق مشاهده تخم در مدفوع انجام میشود.
 )2تریکوریس کرم روده بزرگ انسان است .انسان از طریق خوردن تخمهای حاوی الرو  L1مبتال میشود.
عالئم بالینی شامل پروالپس رکتوم و اسهال گاها خونی هستند .تشخیص از طریق مشاهده تخم در
مدفوع انجام میشود.
)3انتروبیوس کرم روده بزرگ انسان است .ماده شبانه اطراف مقعد تخمریزی میکند .تخمها در محیط
پخش شده و سبب آلودگی دیگران میشوند و یا از طریق خاراندن مقعد توسط شخص و خوردن
ناخنها سبب خودآلودگی میشوند .همچنین الروها میتوانند از طریق مقعد دوباره به روده بازگشته
و باعث عفونت شوند ( .)retroinfectionخارش مقعد ،ولوواژینیت و آپاندیسیت از مهمترین عالئم
بالینی آلودگی به کرماند .تشخیص با روش گراهام یا اسکاچ انجام میشود و آزمایش مستقیم مدفوع
کاربردی نیست .رعایت بهداشت فردی و کوتاه کردن ناخنها از مهمترین راههای پیشگیری میباشند.
در صورت آلودگی فرد ،باید تمام افراد خانواده درمان شوند.
)4کرمهای قالبدار (انکیلوستوما و نکاتور) کرم روده باریک انسان هستند .انسان از طریق الرو  L3و از دو
راه مبتال میشود :الف) پوست :کرم از پوست به ریه مهاجرت کرده و در نهایت از طریق بلع خلط در
روده مستقر میشود .در این چرخه کرم سبب عالئم پوستی (خارش زمین) ،سندروم لوفلر و آنمی فقر
آهن میشود .ب) دهان :در صورت آلودگی از این راه عالئم پوستی و سندروم لوفلر مشاهده نخواهد
شد .تشخیص از طریق مشاهده تخم در مدفوع انجام میشود.
)5استرونژیلوئیدس کرم روده باریک انسان است .کرم در حالت عادی آزادزی اما در شرایط نامساعد به
صورت انگلی زندگی میکند .در زندگی انگلی تنها کرم ماده وجود دارد و تولید مثل از طریق بکرزایی
انجام میگیرد .انسان از طریق الرو  L3مبتال میشود .خودآلودگی نیز در این کرم ممکن و به دو صورت
خودآلودگی داخلی ( که الرو  L1در همان روده به الرو  L3تبدیل میشود) و خودآلودگی خارجی ( که
الرو  L1روی پوست به الرو  L3تبدیل و  L3مجددا از راه پوست وارد میشود) صورت میگیرد .عالئم
بالینی در افراد سالم و بدون نقص ایمنی شامل سوءجذب ،استئاتوره ،سندروم لوفلر و برخی عوارض
پوستی است؛ اما در افراد دارای نقص ایمنی (مانند مبتالیان به ایدز یا دریافت کنندگان کورتون) سبب
عفونت منتشر ( )hyperinfectionشده که میتواند اکثر ارگانها را درگیر کرده و سبب مرگ شود.
تشخیص از طریق مشاهده الرو  L1در مدفوع انجام میشود.
)6تریشینال از طریق خوردن گوشت خوک آلوده به الرو  L1سبب آلودگی انسان میشود .الرو از طریق
عروق روده به عضالت مخطط رسیده و سبب میوزیت میشود .ادم دور چشم عالمت مهم دیگر است
که به دلیل حضور الرو در خون ایجاد میشود .انسان میزبان بنبست کرم تلقی میشود زیرا وقتی
عضالت درگیر شوند ،راه خروجی برای کرم وجود نخواهد داشت .تشخیص از طریق بیوپسی عضالت و
مشاهده الرو پیچ خورده کرم در آن انجام میشود.
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)7تریکواسترونژیلوس انگل علفخواران و کرم روده باریک انسان است .انسان با خوردن الرو  L3از طریق
سبزیجات مبتال میشود .عالئم آن معموال گوارشی و خفیفاند .تشخیص از طریق مشاهده تخم در
مدفوع انجام میشود.
)8دراکونکولوس کرم ساکن زیرجلد و مفاصل انسان است .انسان از طریق خوردن سیکلوپس آلوده به الرو
 L3مبتال میشود .عالئم بالینی شامل ضایعات پوستی و خشکی مفاصل ( )ankylosisاست .تشخیص
از طریق مشاهده مستقیم کرم ،عالئم بالینی و یا روشهای سرولوژیک و رادیولوژیک انجام میشود.
)9الرو مهاجر به الروی گفته میشود که وقتی وارد بدن میزبان غیرمعمول خود میشود ،نمیتواند چرخه
زندگی خود را کامل نماید و لذا به زیر پوست یا احشای بدن مهاجرت میکند .این الروها به دو صورت
در انسان دیده میشوند:
الف) الرو مهاجر پوستی :میزبان اصلی اکثر آنها (از جمله  Ancylostoma brazilienseو Ancylostoma

 )caninumسگ و گربه هستند Strongyloides stercoralis .و  Necator americanusاز این قاعده
مستثنی هستند و علی رغم اینکه میزبان طبیعی آنها انسان است ،میتوانند سبب ایجاد الرو مهاجر
جلدی در انسان شوند .این الروها سبب ایجاد عالئم پوستی ( بثورات خزنده) در انسان میشود .تشخیص
از طریق مشاهده زخم و سابقه تماس با حیوانات انجام میشود.
ب) الرو مهاجر احشایی :میزبان اصلی اکثر آنها ( از جمله  Toxocara catiو  )Toxocara canisسگ و
گربه هستند .تب و ائوزینوفیلی مهمترین نشانههای آلودگی به انگلاند و سایر عالئم بسته به عضو درگیر
شده متفاوت هستند .روش تشخیص معمول استفاده از روشهای سرولوژیک است اما تشخیص قطعی
با بیوپسی است که به طور معمول انجام نمیشود.
)10فیلرها نماتودهایی هستند که از طریق حشرات و بندپایان منتقل میشوند و جهت انتقال به خاک یا
روش مستقیم نیازی ندارند .تمامی فیلرها الروگذارند .انسان از طریق الرو  L3آلوده میشود و حشره
الرو  L1را از انسان دریافت میکند .در سه فیلر  -1ووشریا بانکروفتی  -2بروگیا ماالئی  -3بروگیا تیموری،
الرو بالغ در سیستم لنفاتیک و میکروفیلر در خون مستقر است .هر سه فیلر سبب فیلپایی ،هیدروسل
و چیلوریا میشوند .در فیلر لوآ لوآ ،الرو بالغ در زیرجلد و میکروفیلر در خون مستقر است و باعث کوری
و ورم کاالبار میشود .در فیلر انکوسرکا ولولوس ،الرو بالغ و میکروفیلر هر دو زیرجلد مستقر هستند و
باعث ضخیم شدن پوست ،تورم کشاله ران ،انکوسرکوماتا و کوری رودخانه میشود.
)11به طورکلی داروهای موثر برای درمان عفونتهای ناشی از نماتودها آلبندازول ،مبندازول و تیابندازول هستند.
)12مهمترین کرم هایی که دارای سلولهای استیکوسایتاند عبارتاند از -1 :تریکوریس تریکیورا -2
تریشینال اسپیرالیس
)13مهمترین کرمهایی که مهاجرت ریوی دارند و سندروم لوفلر ایجاد میکنند عبارتاند از -1 :آسکاریس
لومبریکوئیدس  -2کرمهای قالبدار ( شامل انکیلوستوما دئودناله و نکاتور آمریکانوس)  -3استرونژیلوئیدس
استرکورالیس
)14مهمترین کرمهایی که در آنها خودآلودگی ( )autoinfectionدیده میشود عبارتاند از:
 -1انتروبیوس ورمیکوالریس (نماتود)
 -2استرونژیلوئیدس استرکورالیس (نماتود)
 -3کاپیالریا فیلیپینسیس (نماتود)
 -4هایمنولپیس نانا (سستود)
 -5تنیا سولیوم (سستود)
)15مهمترین کرمهایی که سبب ایجاد دندان قروچه میشوند عبارتاند از -1 :آسکاریس لومبریکوئدس
 -2انتروبیوس ورمیکوالریس  -3کرمهای قالبدار
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1.عارضه آپاندیسیت اغلب در اثر آلودگی به کدام انگل مشاهده میشود؟ 

الف) انکیلوستوما دئودناله 		

ب) استرونژیلویدس استرکورالیس

		
ج) تریشینال اسپیرالیس

د) انتروبیوس ورمیکوالریس

2.کم خونی از عوارض ابتالی انسان به کدام انگل است؟ 

(پزشکی شهریور  - ۹۹کشوری)

الف) اکینوکوکوس گرانولوزوس

ب) نکاتور امریکانوس

		
ج) آسکاریس لومبریکوئیدس

د) انتروبیوس ورمیکوالریس

3.در آلودگی به کدام نماتود زیر ،همزمان بهتر است تمام افراد خانواده تحت درمان قرار گیرند؟ 

الف) استرونژیلویدس استرکورالیس
ج)  انتروبیوس ورمیکوالریس 	

(پزشکی شهریور  - 99کشوری)

(پزشکی شهریور  - 1400قطب بهشتی)

ب) آسکاریس لومبریکویدس
د) تریکیوریس تریکیورا

4.کدام انگل زیر میتواند ایجاد هیدروسل در انسان نماید؟ 

(پزشکی شهریور  - 1400کشوری)

		
الف) انکوسرکا ولولوس

ب) دراکونکولوس مدیننسیس

		
ج) وورشرریا بانکروفتی

د) لوا لوا

5.تورم دستگاه تناسلی ( )vulvovaginitisاز عالئم بالینی آلودگی به کدامیک از انگلهای زیر است؟ 

		
الف) تریکواسترونژیلوس

ب) تریکیوریس تریکیورا

		
ج)  انتروبیوس ورمیکوالریس

د) استرونژیلویدس استرکورالیس

6.خودآلودگی در کدامیک از کرمهای زیر وجود ندارد؟ 

(پزشکی شهریور  - 99قطب بهشتی)

(پزشکی شهریور  - 99قطب بهشتی)

الف) استرونژیلویدس استرکورالیس

ب) انتروبیوس ورمیکوالریس

		
ج)  تریکیوریس تریکیورا

د) هایمنولپیس نانا

7.در افراد با اختالل در سیستم ایمنی الرو کدام نماتود میتواند به صورت منتشر دیده شود؟ 

الف) استرونژیلویدس 		

ب) آسکاریس

		
ج)  تریکیوریس

د) نکاتور

8.محل استقرار استرونژیلویدس استرکورالیس در افراد  Immunocompetentکدام ارگان است؟ 

الف) ریه 		

ب) روده باریک

		
ج) روده بزرگ

د) مجاری صفراوی

(پزشکی اسفند  - 99قطب بهشتی)

(پزشکی اسفند  - 99کشوری)
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9.کدام کرم انگلی زیر میتواند سبب انسداد روده شود؟ 

(پزشکی اسفند  - 99کشوری)

		
الف) آنکیلوستوما دئودناله

ب) تریکوریس تریکیورا

		
ج) آسکاریس لومبریکوئیدس

د) تریکواسترونژیلوس اورینتالیس

 10.آزمایش مدفوع در تشخیص کدام بیماری انگلی در انسان کاربرد دارد؟ 
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الف) توکسوکاریازیس

ب) هیداتیدوزیس

		
ج) استرونژیلوئیدیازیس

د) بیالرزیوزیس

(پزشکی خرداد  - 1400میاندورهی کشوری)
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انگلشنایس پزشیک
ۀنیزگ الف
فرمهای بالینی
کاندیدیازیس دارای فرمهای بالینی بسیاری است که مهمترین آنها در جدول  2آورده شدهاند.

توضیحات

فرم بالینی

شایعترین شکل کاندیدیازیس است .ضایعات سفید رنگ و به صورت غشای کاذب در سطح دهان،

برفک ()Thrush

زبان و کام مشاهده میشوند (شکل  .)2نوزادان نیز ممکن است حین عبور از کانال زایمان مادر مبتال به
واژینیت کاندیدایی به برفک مبتال شوند (منبع اگزوژن).

)Perleche (angular cheilitis

دهانی

Chronic atrophic
)candidiasis (Denture
Acute atrophic candidiasis
Candida leukoplakia
ازوفاژیت کاندیدایی
واژینیت کاندیدایی
کاندیدیازیس نواحی چیندار
()Candida intertrigo
کاندیدیازیس ناخن (اونیشیا) و
اطراف ناخن (پارونیشیا)

جلدی

معموال به صورت دو طرفه است .این ضایعات پوستهدار بوده و ترشح چرکی
ضایعات در کناره لبها و
ً

دارند .افراد مبتال به آویتامینوز به خصوص کمبود ریبوفالوین مستعد ابتال به این فرم هستند.

یک واکنش التهابی مزمن است که با نازک شدن سلولهای اپیتلیال زیر پلیت دندانی و ادم همراه
است .بیشتر در افراد مسن استفاده کننده از دندان مصنوعی مشاهده میشود و تعویض دندان

مصنوعی و رعایت نکات بهداشتی بهبود مییابد.
ضایعات مخاطی قرمز دردناک روی زبان ایجاد میشود که با نازک شدن پرزها ( از دست دادن پاپیالها)
و آتروفی زبان همراه است .این شکل بیماری نتیجه درمان با آنتی بیوتیک است.
ضایعات در دهان ،زبان و گونهها به صورت پالکهای سفید و سخت و غیرقابل برداشت که به عنوان
ضایعات پیش بدخیم ( )Precancerousشناخته میشوند.

بیشتر در افراد دارای نقص ایمنی به خصوص مبتالیان به ایدز دیده میشود .در اندوسکوپی لکههای
سفید مشابه برفک در مری دیده میشود که با درد قفسه سینه ،اودینوفاژی و دیسفاژی همراه است.

بیشتر در خانمهای باردار در سه ماهه سوم حاملگی و یا خانمهای استفاده کننده از قرصهای ضدبارداری
مشاهده میشود .ضایعات برفکی به صورت غشای کاذب در واژن  و اطراف آن مشاهده میشود.
شایعترین شکل کاندیدیازیس جلدی است .نواحی چیندار بدن مانند زیربغل و کشاله ران درگیر
میشوند .ضایعات در مجموع از ظاهری خشک و پوستهدار تا پاپولوپوسچوالر متفاوت هستند .این
ضایعات گاهی در اطراف پخش میشوند که به آنها ضایعات اقماری ( )Satellite lesionsگفته میشود.
بیشتر در افرادی دیده میشوند که به مدت طوالنی دست آنها در آب میماند (رختشویها ،ظرفشویها،
خانمهای خانه دار و کنسروسازان) .در ایران بیشتر فرم اونیشیا دیده میشود.
ضایعات بیشتر در نوزادانی که پوشک آلوده دارند ،به مدت طوالنی در یک پوشک میمانند و یا مبتال

بثورات قنداقی ()Diaper rash

به عفونتهای پر یآنال مشاهده میشود .ضایعات عموما در ناحیه پر یآنال شروع میشود و به صورت
بثورات قرمز و پوشیده از پوستولهای زیاد در ناحیه پرینه گسترش مییابد.

Chronic mucocutaneous
candidiasis
کاندیدیازیس سیستمیک

افراد مبتال به نقص ایمنی به خصوص اختالالت تیموس مستعد ابتال به این فرم هستند .شروع ضایعات
میتواند از یک برفک یا پرلش باشد اما به تدریج مزمن شده و گسترش مییابد و تمام بدن را درگیر
میکند .این فرم بیشتر در دو دهه اول زندگی دیده میشود و به شدت به درمان مقاوم است.
عفونت سبب درگیری بافتهای عمفیتر مانند کلیه (شایعترین) ،کبد و مغز میشود و بسته به ارگان
درگیر شده سبب عالئم بالینی متفاوت میشود.
جدول  -2فرمهای بالینی مهم کاندیدیازیس

در اثر هایپرتروفی زبان و بلند شدن پرزهای زبانی ،عارضهای به نام زبان مودار سیاه ( )Hairy tongueایجاد میشود که یکی از
عوامل ایجادکننده آن مخمرهای کاندیدا هستند .این عارضه معموالً گذراست و خود به خود بهبود مییابد.
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شکل  -2برفک دهانی ()Oral thrush

 32شایعترین شکل کاندیدیازیس کدام است؟ 

الف) استوماتیت

ب) برفک

(دندانپزشکی شهریور  - ۹۸قطب شیراز)

ج) پرلش

د) کاندیدیازیس مری

ۀنیزگ ب
به سوال  31مراجعه کنید.
 33عفونت کاندیدایی دهان در نوزادان با کدام عامل زمینهای همراه است؟ 

الف) آویتامینوز

ب) آنتیبیوتیک تراپی

ج) بدخیمیها

(دندانپزشکی اسفند  - ۹۶قطب تبریز)

د) تولد از مادر آلوده

ۀنیزگ د
به سوال  31مراجعه کنید .نوزادان تازه متولدشده به دلیل عدم تثبیت فلور نرمال بدن ،هنگام عبور از کانال زایمان مادران مبتال به واژینیت کاندیدایی،
میتوانند به فرم برفک دهانی مبتال شوند .برخالف اکثر موارد کاندیدیازیس ،در این انتقال منبع عفونت اگزوژن بوده و از بدن خود فرد نیست.
 34پسر  ۳۰سالهای مبتال به ایدز با عالئم دیسفاژی همراه با سوزش و درد پشت جناغ سینه ،سرگیجه و استفراغ مراجعه کرده است .در آندوسکوپی ضایعات
احتماال به کدامیک از عفونتهای زیر مبتالست؟ 
سفید رنگ با غشاء کاذب مشابه برفک مشاهده شده است .بیمار
ً

		
الف) ریفالکس معده

(پزشکی شهریور  - ۹۸قطب اصفهان)

ب) اوزوفاژیت کاندیدایی

ج) کریپتوکوکوزیس جلدی مخاطی

د) اسپوروتریکوزیس جلدی مخاطی

ۀنیزگ ب
به سوال  31مراجعه کنید.
 35در مبتالیان به ایدز کدامیک از اشکال بالینی کاندیدیازیس شایعتر است؟ 

الف) نواحی چیندار بدن

ب) ناخن

ج) دهان و ازوفاژیت

(دندانپزشکی اسفند  - ۹۵قطب همدان)

د) پنومونی

ۀنیزگ ج
به سوال  31مراجعه کنید .کاندیدیازیس دهانی و ازوفاژیت کاندیدایی ،شایعترین فرمهای بالینی کاندیدیازیس در مبتالیان به ایدز است.
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 Perleche 36چیست؟ 

(دندانپزشکی شهریور  - ۹۸قطب آزاد)

		
الف) عفونت مخمری زبان

ب) عفونت باکتریایی در زیربغل و کشالهی ران

ج) عفونت ناشی از درماتوفیتها در پوست

د) عفونت مخمری گوشهی لب

ۀنیزگ د
به سوال  31مراجعه کنید.
 37کمبود ریبوفالوین (ویتامین  )B2زمینهساز کدام بیماری قارچی است ؟
الف) آسپرژیلوزیس

ب) کاندیدیازیس

ج) کریپتوکوکوزیس

(پزشکی شهریور  - ۹۸قطب شمال)

د) موکورمایکوزیس

ۀنیزگ ب
به سوال  31و  27مراجعه کنید.
 38فرد سالمند با ضایعات دردناک اریتماتوز دو طرفه در گوشهی لب با سابقهی آویتامینوز و استفاده از دندان مصنوعی ،مشکوک به کدام عفونت
قارچی است ؟
الف) برفک

(دندانپزشکی شهریور  - ۹۷قطب زنجان)

ب) تراش

ج) استوماتیت

د) پرلش

ۀنیزگ د
به سوال  31مراجعه کنید .استفاده از دندان مصنوعی به نفع ابتال به دنچر استوماتیت است اما همانطور که در صورت سوال گفته شده ،ضایعات
در گوشهی لب فرد (و مبتال به آویتامینوز) ایجاد شده که تاییدکنندهی پرلش است.
 39بیماری دنچر استوماتیت به دنبال کلنیزاسیون کدامیک از قارچهای زیر ایجاد میشود؟ 

		
الف) رایزوپوس اوریزا

ب) کاندیدا آلبیکنس

		
ج) آسپرژیلوس فومیگاتوس

د) تریکوسپورون آساهی

(دندانپزشکی شهریور  - ۹۶قطب اهواز)

ۀنیزگ ب
به سوال  31مراجعه کنید.
 40در فردی دارای پروتز دندانی ،ضایعات همراه با غشاء کاذب سفید در لثهها مشاهده شده است .نتایج میکروسکوپی سلولهای مخمری جوانهدار
و میسلیوم کاذب و منشعب در ترشحات را نشان میدهد ،فرد به کدام بیماری زیر مبتالست ؟
الف) تینهآ ورسیکالر

ب) اریتراسما

ج) کاندیدیازیس

(دندانپزشکی شهریور - 98قطب شمال)

د) کریپتوکوکوزیس

ۀنیزگ ج
به سوال  31مراجعه کنید.
 41افرادی که در معرض تماس زیاد با آب هستند نظیر رختشویان و ظرفشویان مستعد ابتال به کدام بیماری قارچی هستند؟
(پزشکی شهریور  - ۹۵قطب شیراز)



الف) آسپرژیلوزیس
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ب) کاندیدیازیس

ج) کریپتوکوکوزیس

د) موکورمایکوزیس

