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راســتی خانــواده ی تنیــا نوزاداشــون رو بــه یــه اســم  دیگــه صــدا می کنــن تــا وقتــی کــه 

 بــزرگ شــن واسشــون شناســنامه بگیرن

الرو تنیا ساژیناتا  سیستی سرکوس بوویس

الرو تنیا سولیوم  سیستی سرکوس سلولزه

الرو H.nana   سیستی سرکوئید )تو بدن انسان تشکیل میشه(

الرو اکینوکوکوس گرانولوزوس پروتواسکولکس

.)Cenurus( سنوروس الرو مولتی سپس مولتی سپس

پاسخ کیســت هیداتیــک چنــد حفــره ای اکینوکوکــوس مولتــی لوکوالریــس هــم مثــل 

ــوالره و  ــداره. ایــن کیســت معمــوال آلوئ ــواره ی ضخیــم ن ــوس دی اکینوکوکــوس گرانول

شــبیه خوشــه ی انگــوره و الگــوی رشــدش بــه صــورت متاســتازه!

ــوس  ــل میکروت ــم لوش ــه اس ــده( ب ــوع موش)جون ــه ن ــود ی ــن موج ــط ای ــان واس میزب

سوســیالیس هســت کــه تخــم انــگل رو میخــوره و روبــاه کــه میزبــان نهاییــه میــاد ایــن 

ــاره تخــم انــگل دفــع میشــه. کیســت انگــوری  مــوش رو میخــوره و از مدفوعــش دوب

ــاه تشــکیل میشــه.  مرحلــه ی الروی ایــن کــرم هســت کــه تــوی بــدن روب

بدونیــم کــه انــگل اکینوکوکــوس مولتی لوکاریــوس می توانــد ســندرم الروهــای مهاجــر 

احشــائی ســازگاری نیافتــه را در بــدن انســان ایجــاد کنــد.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
هیمنولپیس نانا، دیفلوبوتریوم التوم،

دیپیلیدیوم کانینوم
خیلی مهم3

پاسخ هیمنولیپیــس نانــا یــا همــون کــرم نــواری کوتولــه معمــواًل از طریــق وارد شــدن 

تخــم )تخــم ایــن کــرم بافاصلــه بعــد از دفــع، بــرای انســان عفونت زاســت( بــه دهــان 

بــا دســتان خــود شــخص و یــا مــواد غذایــی آلــوده وارد بــدن آدمــا میشــه! در آن جــا 

ــل  ــد و تبدی ــوذ می کنن ــای روده نف ــه داخــل پرزه انکوســفرها از تخــم آزاد می شــوند ب

بــه الرو می شــوند کــه سیســتی ســرکوئید نــام دارد. میزبــان نهاییــش انســانه و محــل 

اســتقرارش روده ی باریکــه. نیــاز بــه میزبــان واســط نــداره و انســان هــم نقــش میزبــان 

واســط و هــم نهایــی رو ایفــا می کنــه. ۱ تــا ۱.۵ مــاه زندگــی می کنــه و خیلــی عمــرش 

بــه دنیــا نیســت. شــایع ترین و کوچک تریــن سســتوده. هــم خودآلودگــی داخلــی و هــم 

خارجــی داره.

�� 9- احتمــال متاســتاز بــه ســایر اعضــا در آلودگی 

بــه مرحلــه ی الروی کدام یــک از انگل هــای زیــر 

وجــود دارد؟ )پزشــکی قطبــی(

الف اکینوکوکوس گرانولوزوس

ب اکینوکوکوس مولتی لوکوالریس

ج مولتی سپس 

د دیپلیدیوم کانینوم

ــع  ــس از دف ــه پ ــرم، بافاصل ــدام ک ــم ک �� 1- تخ

ــت زا اســت ؟ )پزشــکی قطبــی(  ــرای انســان عفون ب

الف تریکوریس تریکیورا

ب آسکاریس المبریکوئیدس

ج تنیا ساژیناتا 

د  هایمنولپیس نانا

بانه
طبی

نشر 
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ــوده  ــی آل ــواد غذای ــوردن م ــم ← خ ــا: تخ ــس نان ــی هیمنولپی ــه ی زندگ پاسخ چرخ

ــرز روده ← سیســتی  ــه پ ــوذ ب ــه دهــان ← روده باریــک ← نف ــال از دســت ب ــا انتق ی

ــزی ــم ری ــغ ← تخ ــرم بال ــه ک ــل ب ــرای روده ←  تبدی ــرکوئید ←  مج س

عائــم بالینــی: عائمــش فقــط تــو آلودگــی شــدید بــروز می کنــه وگرنــه معمــواًل بــی 

عامتــه. اســهال، اســتفراغ، بــی خوابــی، تحریــک عصبــی، خــارش بینــی و نشــیمن گاه، 

دنــدان قروچــه، آبریــزش دهــان، اســهال خونــی )دیســانتری(، درد ناحیــه ی شــکم، بــی 

ــر، ســردرد و ســرگیجه. بیمــاران نقــص ایمنــی و کــودکان )شــایع ترین  اشــتهایی، کهی

ــن  ــیب پذیر ای ــای آس ــه( گروه ه ــو موچولوئ ــن کوچول ــودکان همی ــی در ک ــت کرم عفون

عفونت انــد.

پاسخ همان طــور کــه گفتیــم تخــم ه.نانــا بعــد از دفــع، بافاصلــه بــرای انســان عفونــت 

زاســت و تخــم ایــن کــرم بــه وســیله مدفــوع دفــع میشــه و ممکنــه بــه دســت بچســبه. 

پــس از راه هــای پیشــگیری اصلــی شستشــو دســت ها بعــد از اجابــت مزاجه. تشــخیصش 

ــرای درمــان هــم پــرازی  هــم آزمایــش مدفــوع و مشــاهده تخــم کــرم در مدفوعــه. ب

کوانتــل و نیکلوزآمیــد تجویــز می کنیــم.

ــواری انســان  ــواری ماهــی طویل تریــن  کــرم ن ــا کــرم ن پاسخ دیفلوبوتریــوم التــوم ی

ــا  ــد و ب ــی می کن ــوم زندگ ــی در ژژن ــوم و گاه ــرم در ایلئ ــول ک ــور معم ــه ط ــوده و ب ب

ــش  ــه ی زندگی ــبد. چرخ ــاط روده می  چس ــه مخ ــود ب ــده ی  خ ــکاف مکن ــک دو ش کم

شــامل دو میزبــان واســط اســت کــه اولیــن میزبــان واســط ســخت پوســتان آب شــیرین 

ــی از  ــط دوم، بعض ــان واس ــتند و میزب ــوس هس ــیکلوپس و دیاپتوم ــای س از جنس ه

ــه اســت. ــان، ســگ و گرب ــش انس ــان قطعی ــیرین اســت و میزب ــای آب ش ماهی ه

عفونــت محــدود بــه یــک کــرم اســت. در آزمایــش خــون ائوزینوفیلــی قابــل توجهــی 

ــروز  ــدون ب ــوم را ب ــی از دیفلوبوتری ــت ناش ــراد، عفون ــیاری از اف ــود. بس ــده نمی ش دی

ــد.  ــل می کنن ــاری تحم بیم

درمــان: پرازیکوانتــل بــه شــکل تــک دوز اســت یــا نیکلوزامیــد و مصــرف یــک مســهل 

نمکــی ۲ـ ۱ ســاعت بعــد )بــه دلیــل آن کــه پــس از مصــرف دارو بــه نــدرت کرم هــا بــه 

شــکل خودبخــود دفــع می  شــوند(.  

 آلودگــی بــه انــگل دیفلوبوتریــوم التــوم باعــث کم خونــی مگالوباســتیک  هایپرکروم 

ــود. می ش

�� 2- در چرخــه زندگــی هایمنولپیــس نانا، سیســتی 

ــمت  ــدام قس ــی در ک ــگل کرم ــن ان ــرکوئیدهای ای س

ــدن انســان مســتقر می شــوند؟ )پزشــکی خــرداد ۱۴00(  ب

الف کبد

ب روده باریک

ج اندوتلیوم عروق

د کلیه

�� 3- شستشــوی دســت ها پــس از توالــت در 

پیشــگیری از آلودگــی بــه کــدام انــگل نقــش موثــری 

دارد؟ )پزشــکی شــهریور ۱۴00(

الف اکینوکوکوس گرانولوزوس

ب تنیا ساژیناتا

ج دیفیلوبوتریوم التوم

د هایمنولپیس نانا

�� 4- بــرای تکمیــل چرخــه زندگــی کــدام انــگل، 

بــه بیــش از یــک میزبــان واســط نیــاز اســت؟ )پزشــکی 

آبــان ۱۴00(
الف فاسیوال

ب شیستوزوما

ج دیفیلوبوتریوم

بانهد هیمنولپیس
طبی

نشر 
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 :پاسخ دیپلیدیوم کانینوم
ایــن کــرم از خانــواده ی دیپلیدهاســت تــو ایــن خانــواده در هــر طــرف کنــاری بنــد یــک 

ســوراخ تناســلی وجــود داره و میزبــان قطعــی شــون مهره دارانــن.
میزبــان قطعــی د.کانینــوم ســگ، گربــه و برخــی گوشــتخواران وحشــی هســتن و انســان 

میزبــان تصادفی محســوب میشــه.
اپیدمیولــوژی: آلودگــی ســگ و گربــه انتشــار جهانــی داشــته و اکثــر بیمــاران رو اطفــال 

کمتــر از ۳ ســال کــه بــا ســگ و گربــه تمــاس نزدیــک دارنــد تشــکیل میــدن.
چرخـه ی زندگـی: کرم هـای بالغ تـو روده سـگ و گربه زندگـی می کنن بندهای بـارور به 
صـورت چنـد تایـی یـا منفـرد از تنـه اسـتروبیال جدا می  شـن و بعـدش تخم ها تـو محیط 
اطـراف مقعـد آزاد می  شـن. ایـن تخمـا توسـط میزبـان واسـط )کک هـای سـگ، گربه و 
انسـان و شـپش سـگ( خورده می  شـن و تو روده وارد مرحله ی الروی )سیستی سـرکوئید( 
می  شـن. در صـورت بلـع این حشـرات توسـط میزبان نهایـی، الروها تـوی روده ظرف ۲۰ 

روز بـه کـرم بالـغ تبدیـل می  شـن )در سـگ و گربه سـه کرم و در انسـان یـک کرم(.

شکل شماره ۵، چرخه ی زندگی دیپلیدیوم کانینوم. 

بیماری زایــی: آلودگــی بــه ایــن کــرم عمدتــاً بــه صــورت ســوء هاضمــه و کاهــش اشــتها 
تظاهــر می کنــه ولــی درد شــکم، اســهال، کهیــر و خــارش مقعــد و ائوزینوفیلــی متوســط 

هــم ممکنــه دیده بشــه.
تشخیص: مشاهده ی پاکه ی تخم یا پروگلوتید تو مدفوع

درمان: تک دوز خوراکی پرازیکوانتل

واســط  میزبــان  اســت  ممکــن  انســان   -5  👸

کدام یــک از کرم هــای زیــر باشــد؟ )پزشــکی قطبــی(

الف دیفیلوبوتریوم التوم

ب دیپیلیدیوم کانینوم

ج هتروفیس هتروفیس

د تنیاسولیوم
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باکس مروری فصل 3
سیستی سرکوزیس ⇐ آلودگی به فرم الروی تنیا سولیوم 
راه پیشگیری از تنیا ساژیناتا ⇐ پختن کامل گوشت گاو 
راه پیشگیری از تنیا سولیوم ⇐ پختن کامل گوشت خوک 

تنیا ساژیناتا گاهی باعث آپاندیسیت می شود. 
درمان انتخابی سستود ها ⇐ پرازیکوانتل و نیکلوزوماید 

شایع ترین اندامی که به کیست هیداتیک مبتال میشه کبده 
میزبان نهایی اکینوکوکوس گرانولوزوس سگ و میزبان واسط آن گوسفنده 

اکینوکوکوس گرانولوزوس ⇐ ابتال با مصرف آب و سبزی آلوده به تخم انگل 
پیشگیری کیست هیداتیک ⇐ با درمان سگ ها هیداتیک وجود دارد. 

امکان شوک آنافیالکسی به علت پاره شدن کیست هیداتیک وجود دارد.
اکینوکوکوس گرانولوزوس اسکولکس دارد و ضایعات مغزی ناگهانی می دهد.  

مناسب ترین درمان کیست هیداتیک ⇐ جراحی 
میزبان نهایی اکینوکوکوس مولتی لوکاریس روباه و میزبان واسط آن موشه 

مرحله الروی اکینوکوکوس مولتی لوکاریس به صورت متاستاز است. 
انسان فقط با خوردن تخم انگل به کیست هیداتیک مبتال میشه.

آلودگی شایع کودکان ایران ⇐ همینولپیس نانا 
میزبان نهایی و واسطش هیمنولپیس نانا ⇐ انسان 
هیمنولپیس نانا، خود آلودگی داخلی و خارجی دارد. 

هیمنولپیس نانا، سیستی سرکوئید می دهد. 
هیمنولپیس نانا، کوچک ترین سستود هست. 

هیمنولپیس نانا، دیسانتری می دهد. 
دیپلیدوم کانینوم ⇐ قسمتی از چرخه ی زندگی آن درون بدن حشره است. 
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فصل چهارم: نماتود ها

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
مهم3استرونژیلوئیدس استرکورالیس

کرم هــای نماتود هــا کرم هــای اســتوانه ای هســتند کــه بــدن آن هــا بنــد بنــد نبــوده و دســتگاه گــوارش کامــل دارنــد. برخــی از ایــن کرم هــا 

در تمــام طــول زندگــی خــود و برخــی از آنهــا فقــط در بخشــی از ســیر تکاملــی خــود بــه صــورت انــگل زندگــی می کننــد. ســاختمان بدنــی 

کــرم بــه گونــه ای اســت کــه دارای ۴ الیــه اســت کــه از خــارج بــه داخــل شــامل:

۱.غشاء خارجی ۲. هیپودرم ۳. طبقه ی عضانی ۴. حفره ی درونی می شود. 

انواع نماتودهای آلوده کننده ی انسان: 

ــدار، اکســیور، اســترونژیلوئیدس اســترکورالیس، تریکوســـفال،  ــم آن: آســکاریس، کرم هــای قاب ــف. نماتودهــای دســتگاه گــوارش و ضمائ ال

تریکواســترانژیلوس، تریشــینا اســپیرالیس 

ب. نماتودهای نسجی و خون: ووشریا بانکروفتی، بروگیا ماالئی، بروگیا تیموری، انکوسرکاولولوس، لوآلوآ

ج. نماتودهای انگل حیوانات که الرو آن ها در انسان بیماری زایی می کند: توکسوکاراکانیس و توکسوکاراکاتی

ــن و  ــو محلشــون اس اس صــداش میزن ــی اســترونژیلوئیدس اســترکورالیس! ت ــود ناقــای دســتگاه گــوارش یعن ــه نمات ــم ســراغ ی حــاال بری

کوچک تریــن نماتــود ســاکن روده باریکــه. میزبــان نهاییــش انســانه و میزبــان واســط نــداره. کــرم نــر اگــر وجــود داشــته باشــه در مراحــل 

اولیــه ی عفونــت از بــدن دفــع میشــه ولــی کــرم مــاده در مخــاط روده جایگزیــن می شــود و تخــم زنــده زا )Ovoviviparous( هســت؛ یعنــی 

بافاصلــه بعــد از خــارج شــدن از بــدن کــرم مــاده ســریعا بــه الرو تبدیــل میشــه. محــل زندگیــش عمــق مخــاط روده ی باریــک و بیشــتر در 

ژژنومــه. جــزء کرم هــای منتقلــه از طریــق خاکــه. ایــن کــرم هــم زندگــی آزاده داره و هــم انگلــی.

ــا چرخــه ی زندگــی داره: چرخــه ی مســتقیم، چرخــه ی غیرمســتقیم،  پاسخ ss ســه ت

ــازی: ــود آلوده س ــه ی خ چرخ

۱. چرخـه ی زندگـی مسـتقیم )تـوی شـرایط نامطلـوب و مناطق سردسـیر(  تخم توی 

روده بـه الرو رابدیتی فـرم تبدیـل میشـه و همـراه بـا مدفوع دفع میشـه و بیـرون البای 

همیـن کثافـت پوسـت انـدازی می کنـه و بـه الرو فیـاری فرم تبدیل میشـه و مسـتقیم 

بـه پوسـت انسـان وارد میشـه و میره سـمت قلب راسـت و بعدش ریـه... مویـرگ رو پاره 

می کنـه و میـره بـه آلوئول هـا و بعـدش می بینیـم کـه انـگل در حال بلـوغ از ریـه تا حلق 

بـاال میـاد )عجـب جونوریـه( و بلعیـده میشـه میره به قسـمت فوقانـی روده کوچـک و به 

بلـوغ می رسـه )اینـو دقـت کن کـه در حین مهاجـرت ۲ بار پوسـت اندازی می کنـه!( حاال 

گاهـی اوقـات از سـد ریـوی عبـور می کنـه و وارد جریـان سـرخ رگی میشـه و بـا ورود به 

اعضـای مختلـف فرم منتشـر بیمـاری رو ایجـاد می کنه.

 الرو فیاری فرم دارای انتهای دمی دو شاخه است. 

�� 1-  الرو فیاریفــرم کدام یــک از کرم هــای زیــر 

بــرای انســان آلوده کننــده اســت؟ )پزشــکی دی 99(

الف انتروبیوس ورمیکوالریس 

ب آسکاریس لومبریکوئیدس 

ج استرونژیلوئیدس استرکورالیس 

د تریکوریس تریکیورا
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۲. چرخه ی زندگی غیر مستقیم )در شرایط مطلوب و مناطق گرمسیر(  الرو رابدیتی فرم 

در خاک روزگار می گذرونه و تبدیل میشه به کرم بالغ نر و ماده ی آزاد. این خانوم و آقای 

زن و شوهر توی شرایط مطلوب میزنن بچه دار می  شن و خانوم تخمی میذاره که الروش 

زندگی آزاد داره. ببین این نکته خیلی مهمه که نوع آزاد داره. وقتی آب و هوا خوبه آدم آزاده!

 پاسخ ۳. چرخه ی خود آلوده سازی

الــف( internal auto infection: در شــرایط خــاص مثــًا یبوســت یا تغذیــه ی غیرعادی 

الرو رابدیتی فــرم در روده، الرو بــه الرو فیاری فــرم تبدیــل شــده و مهاجــرت می کنــه.

ــرم  ــه فیاری ف ــد ب ــراف مقع ــرم در اط ب( external auto infection: الرو رابدیتی ف

تبدیــل میشــه؛ پوســت اطــراف مقعــد رو ســوراخ می کنــه و مهاجــرت رو پــی می گیــره!

شکل شماره ۶، چرخه ی زندگی استرونژیلوئیدس استرکورالیس.

پاسخ عائــم  از بــدون عامــت داریــم تــا حالتــای بســیار پیشــرفته. اگــه مغــز، قلب 

و ریــه رو درگیــر کنــه غالبــاً شــاهد مــرگ بیمــاران هســتیم. تــوی مغــز می تونــه مننژیت 

و آبســه ایجــاد کنــه. درگیــری روده شــامل آتروفــی مخــاط، خون ریــزی، اختــال جــذب، 

کاهــش وزن، اســتئاتوره، اســهال و یبوســته کــه بهــش میگیــم ســندرم تروپیــکال. عائم 

گوارشــی دیگــه مثــل دردهــای خنجــری در اپی گاســتر، نفــخ، آروغ زدن، غورغــور روده!، 

تهــوع و اســتفراغ هــم دیــده میشــه. عائــم تنفســی هــم درد قفســه ی ســینه، عائــم 

ذات الریــه و وجــود الرو در خلطــه. تــوی اوایــل عفونــت ائوزینوفیلــی داریــم امــا در ادامــه 

Internal autoin�“ 2- در کــدام بیمــاری کرمــی 👸

fection” انجــام می شــود؟ )پزشــکی اســفند ۱۴00(

Ascariasis الف

 Fascioliasis ب

Trichinellosis ج

 Strongyloidiasis د

ــتئاتوره  ــا اس ــراه ب ــذب هم ــوء ج ــندرم س �� 3- س

ــت؟  ــی اس ــود انگل ــدام نمات ــه ک ــاء ب ــوارض ابت از ع

ــی( )پزشــکی قطب
Toxocara canis الف

 Ascaris lumbricoides ب

 Strongyloides stercoralis ج

 Enterobius vermicularis د
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ممکنــه طبیعــی شــه. در مــوارد خودآلودگــی خارجــی حرکــت مزمــن الروهــا زیر پوســت، 

 قرمــزی و خــارش ایجــاد می کنــه و ردپایــی از خــودش بــه جــا میــذاره کــه بــه شــکل 

برجســتگی های زیگزاگــی از روی پوســت قابــل دیدنــه و از ویژگی هــای تشــخیصی بــه 

شــمار میــره کــه بهــش الرو دونــده )Larvae Currens( میگــن. گرانولــوم در اعضــای 

آلــوده و سپتی ســمی در حالــت منتشــر هــم داریــم.  

ــا در روده و  ــد کرم ه ــش از ح ــش بی ــه افزای پاسخ Hyperinfection syndrome: ب

تعــداد خیلــی زیــاد الرو بــه خصــوص در ریــه میگــن.      

ــدز، چــه  ــه ای مثــل نقــص ایمنــی )چــه اکتســابی مثــل ای ــر وجــود عوامــل زمین در اث

مــادرزادی، چــه ناشــی از داروهــای ایمونوساپرســور در زمینــه پیوند و....(، لوســمی و ســایر 

ــرده و  ــتفاده ک ــت اس ــن فرص ــه و SS از ای ــاد میش ــا Hyperinfection ایج بدخیمی ه

بــه شــکل منتشــر بــروز پیــدا می کنــه. ایــن واکنــش در افــراد نقــص ایمنــی بــه علــت 

ــد. ــی رخ می ده ــه ی خودآلودگ چرخ

ــا  ــادر مبت ــیر م ــی در ش ــترکورالیس حت ــترنژیلوئیدس اس ــه اول اس پاسخ الرو مرحل

ــود. ــده ش ممکــن اســت دی

ــوی  ــون میخــوره ت ــض کورت ــه مری ــردن. گفت ــر ک ــؤال رو باکاس ت ــتیم س ــورد داش م

ــه؟! ــم. واســه کــدوم کرم خلطــش الرو دیدی

پاسخ تشخیص و درمان اس اس چه جوریاست؟ 

تشــخیص باآزمایــش مدفــوع و دیــدن الرو انگلــه. وجــود الروهــای رابدیتی فــرم متحرک 

و مشــخص کــرم در نمونــه ی مدفــوع تــازه وجــه تشــخیص مهمیــه. در صــورت منفــی 

بــودن آزمایــش مدفــوع، مایــع دئودنــوم افــراد مشــکوک رو بــه وســیله ی آسپیراســیون یا 

تســت نــخ آزمایــش می کنیــم. گاهــی کرم هــا تــوی ریــه ســاکن می  شــن و بایــد خلــط 

از جهــت الرو مــورد آزمایــش مســتقیم یــا تغلیــظ قــرار بگیــره )ناموســاً می شــینن خلــط 

ــای  ــه بیشــتر از روش ه ــداد الرو کم ــه تع ــک ک ــن؟( در مناطــق اندمی ــظ می کن رو غلی

ســرولوژیک )ELISA(  اســتفاده میشــه و دنبــال آنتی بــادی ضــد انــگل می گردیــم.

 Hyper ــه صــورت ــی اگــه ب درمــان هــم در حالــت عــادی تیابنــدازول و آلبنــدازول ول

ــم.  ــتفاده می کنی ــن اس ــه از ایورمکتی ــرم منتشــره باش ــا ف infection ی

این دو تا جمله ام حفظ کن به دردت می خوره:

 پیوند عضو، از راه های انتقال استرونژیلوئیدس استرکورالیس است. 

 در افراد immunocom promised، اss در روده ی باریک مستقر است. 

ــی در  ــگل کرم ــدام ان ــی از ک ــت ناش �� 4- عفون

مبتایــان بــه ســندرم نقــص سیســتم ایمنــی اکتســابی، 

ــفند 9۷( ــکی اس ــت؟ )پزش ــر اس خطرناک ت

الف آسکاریس لومبریکوئیدس

ب استرونژیلوئیدس استرکورالیس

ج انکیلوستوما دئودنالیس

د تریکیوریس تریکیورا

�� 5-  الرو مرحلــه ی اّول کــدام انــگل زیــر حتی در 

شــیر مــادر مبتــا ) در شــرایطی ( ممکــن اســت دیــده 

شــود؟ )پزشــکی قطبی(

الف انواع تریکوسترونژیلوس

ب تریکوریس تری کیورا

ج استرانژیلوئیدس استرکورالیس

T.spiralis د تریشین

کــدام  تشــخیص  در  مدفــوع  آزمایــش   -6  👸

ــخیصی دارد؟  ــرد تش ــان کارب ــی در انس ــاری انگل بیم

)پزشــکی خــرداد ۱۴00(
الف توکسوکاریازیس

ب هیداتیدوزیس

ج استرونژیلوئیدیازیس

د بیارزیوزیس

بانه
طبی

نشر 




