
سخن مولف

در این کتاب به توضیح باکتری ها و ویروس ها پرداخته ایم. در ابتدای هر فصل، در قسمت پیشگفتار، نکات مفیدی آورده 

شده است که می تواند در مطالعه فصل به شما کمک کند. در هر فصل، تعدادی باکتری یا ویروس مورد بحث قرار گرفته 

و برای هر باکتری ۴ قسمت در نظر گرفته شده است: 

۱- ویژگی ها ۲- ساختار آنتی ژنی و پاتوژنز ۳- یافته های بالینی ۴- تشخیص، پیشگیری و درمان. همچنین هر ویروس در 

۴ قسمت توضیح داده شده است: ۱- ویژگی ها، ویروالنس و بیماری ۲- اپیدمیولوژی ۳- تشخیص ۴- درمان پیشگیری و 

کنترل. در ابتدای هر قسمت، سؤاالت علوم پایه مربوطه آورده شده است و برخی سؤاالت مهم تر  با عالمت  مشخص 

شده اند. این سؤال ها هنگام جمع بندی مفید خواهند بود. 

در انتهای هر فصل )بجز کلیات باکتری و آنتی بیوتیک ها(، نکات مهم آزمون علوم پایه در کادری با عنوان »لب مطلب« 

جمع بندی شده  و یک آزمون پایان فصل به همراه پاسخ نامه قرار گرفته است.

این کتاب می تواند در طول ترم و هنگام آمادگی برای آزمون علوم  پایه مورد استفاده قرار بگیرد؛ به همین منظور دو آزمون 

تألیفی همراه با پاسخ نامه تشریحی آورده شده که به جمع بندی نهایی مطالب کمک می کند. در این کتاب از جداول، 

نمودار و تصاویر جهت طبقه بندی مطالب بهره گرفته ایم که این امر به حفظ و جمع بندی مطالب کمک شایانی می کند. 

در پایان تشکر می کنم از همه کسانی که بدون حضور آن ها نگارش این کتاب ممکن نبود. امیدواریم این کتاب بتواند در 

یادگیری مطالب و آمادگی آزمون به شما همکاران محترم کمک کند. 

با آرزوی موفقیت و تندرستی

ِه ُهُم اْلَغاِلُبوَن )مائده ۵۶( ِذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَّ َه َوَرُسوَلُه َوالَّ َوَمْن َيَتَولَّ اللَّ
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 کلیات باکتری
پیشگفتار

در فصل اول، درباره کلیات باکتری صحبت می کنیم. در ابتدا یک تقسیم بندی از میکروارگانیسم ها آورده شده است؛ سپس درباره ساختار های باکتری 

)مثل غشا، دیواره، تاژک، کپسول و ...( بحث شده است. در ادامه نکاتی پیرامون پروتوپالست ها، اسفروپالست ها و اشکال L، آندوسپور باکتری ها و 

طبقه بندی باکتری ها را مطالعه خواهید کرد. در قسمت بعدی با روش های استریلیزاسیون، گندزدایی و ضد عفونی  کردن به همراه مثال های مربوطه 

آشنا خواهید شد. در نهایت کشت باکتری، فلور نرمال، منحنی رشد و ژنتیک باکتری آورده شده است. مباحث مربوط به ساختار های باکتری )خصوصا 

دیواره(، ژنتیک و استریلیزاسیون، گندزدایی و ضد عفونی  کردن بسیار پرسوال بوده اند.

میکروارگانیسمها
3سوال

ها
باکرتی 

ساختارهای

باکتری

17سوال

طبقهبندی

باکتریها

7سوال

فلورنرمال

7سوال

آندوسپور
2سوال

کشت

باکتری

1سوال

استریلیزاسیون،
گندزدایی
وضدعفونی
7سوال

منحنیرشد

2سوال

پروتوپالستها،

اسفروپالستهاو

Lاشکال
2سوال

ژنتیکباکتری

13سوال

مجموعکلیات

باکتری

61سوال

باکرتی  شنایس
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میکروارگانیسم ها

)دندان پزشکی شهریور ۹۵ - قطب آزاد( کدامیکازعواملزیرفاقداسیدنوکلئیکاست؟  1

د( پروتوزوئرها ج( ویروئیدها  ب( پریون ها  الف( باکتری ها 

بگزینگ 

) پزشکی میان دوره آبان ۱۴۰۰ - کشوری( کدامیکازپروکاریوتهایزیردارایاسترولدرغشاءسلولیاست؟  2

د( ریکتزیا ج( بارتونال  ب( مایکوپالسما  الف( مایکوباکتریوم 

بگزینگ 

)دندان پزشکی شهریور ۱۴۰۰ - کشوری( کدامیکازباکتریهایزیر،ازفرضیهکخدرموردکشتباکتریهاتبعیتنمیکند؟  3

ب( مایکوباکتریوم لپره الف( کورینه باکتریوم دیفتریه 

د( لیستریا مونوسیتوژنز ج( نوکاردیا آستروییدس  

بگزینگ 

میکروارگانیسم ها گروه بزرگ و متنوعی از ارگانیسم ها هستند که به صورت تک سلولی یا در شکل خوشه ای وجود دارند. انواع میکروارگانیسم ها 

به شرح ذیل است:

ویروسها:میکروارگانیسم ها شامل ویروس ها می شوند، که میکروسکوپی بوده اما سلولی نیستند. یک ویروس متشکل از یک اسید نوکلئیک .  

)DNA یا RNA( است که یک پوسته پروتئینی یا کپسید آن را احاطه می کند. گاهی اوقات پوششی متشکل از لیپید، پروتئین و هیدرات کربن 

آن را می پوشاند. 

پریونها: یک پروتئین عفونت زا است که مقاوم به پروتئاز بوده و آبگریز است. همچنینفاقداسیدهاینوکلئیکاست. پریون ها قادر به .  

ایجاد بیماری های عصبی مزمن )بیماری کروتزفلد جاکوب، بیماری کورو، سندرم گرسمن-استراسلر-شانکر و بی خوابی خانوادگی مرگ آور( هستند. 

تشخیص این بیماری ها از راه عالئم و ام آر آی است. پریون ها معموال از طریق وسایل  جراحی آلوده، تزریقات، غذا یا ژنتیک منتقل می شود و با 

روش های ضد عفونی شدید از بین می رود.

پروکاریوتها:مشتمل بر باکتری ها و آرکی باکتری ها هستند. سیتوپالسم سلول باکتری حاوی کروموزوم mRNA ،DNA، ریبوزوم ها، پروتئین ها .  

و متابولیت ها است. برخالف یوکاریوت ها، اکثر کروموزوم های باکتریایی به شکل DNA دو رشته ای، حلقوی و منفرد هستند که نه در هسته، 

بلکه در ناحیه ای مجزا به نام نوکلوئید قرار دارند. در باکتری ها، هیستون ها برای حفظ ساختمان DNA وجود ندارند و DNA، نوکلئوزوم تشکیل 

نمی دهد. در سیتوپالسم  باکتری ها، ممکن است DNAهای کوچکتر، حلقوی و خارج کروموزومی وجود داشته باشد که به آن پالسمید گویند. 

پالسمیدها، اگرچه معمواًل برای بقای سلولی ضروری نیستند، اغلب مزیت هایی )مثل مقاومت آنتی بیوتیکی( دارند.

یوکاریوتها: از میان میکروارگانیسم های یوکاریوتی، می توان به جلبک ها، تک یاخته ها، قارچ ها و کپک های لزج اشاره کرد..  

تفاوت یوکاریوت ها و پروکاریوت ها را در جدول زیر مشاهده می کنید:
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پروکاریوتپروکاریوتیوکاریوتیوکاریوتویژگی هاویژگی ها

باکتری هاباکتری هاجلبک ها، قارچ ها، تک یاخته  ها، گیاهان، حیواناتجلبک ها، قارچ ها، تک یاخته  ها، گیاهان، حیواناتاعضااعضا

بین 0.3 تا 0.5 میکرومتربیش از 5 میکرومتراندازه تقریبی

ساختار های هسته ای
فاقد هسته دارای هسته با غشای معمولهسته

هاپلوئیددیپلوئیدکروموزوم

ساختار های سیتوپالسمی

نداردداردمیتوکندری

نداردداردجسم گلژی

نداردداردشبکه آندوپالسمی

40S+60S(80S)30S+50S(70S(ریبوزوم

فاقداسترول)بجزمایکوپالسما(دارایاسترولغشا سیتوپالسمی

دارای دیواره پیچیدهفاقد دیواره )بجز قار چ  ها(دیواره سلولی

غیرجنسی )تقسیم دوتایی(جنسی و غیرجنسیتولید مثل

در غشای سیتوپالسمیدر میتوکندریزنجیره انتقال الکترون

بهدلیلفقدانهستهدرپروکاریوتها،رونویسیوترجمههمزماناتفاقمیافتد.
اصولکخ:در این اصول معیارهایی بیان شده که باید هنگام نسبت  دادن یک میکروب به یک عفونت معین در نظر گرفته شوند.

عامل میکروبی در ضایعه وجود داشته باشد؛ یعنی عامل بیماری زا در بدن فرد بیمار یافت شود. .  

بتوانیم عامل بیماری را کشت دهیم و جداسازی کنیم..  

اگر عامل بیماری زای جدا شده را به یک میزبان حساس )موش، خرگوش، اسب و ...( تزریق کنیم، باید همان بیماری را مشاهده کنیم. .  

مجددا بتوانیم از محل عفونت همان باکتری را جدا و مشاهده کنیم..  

بطورکلیاصولکخصحیحاستاماامروزهایرادهاییدرآندیدهشدهکهعبارتنداز:

امروزه خیلی از عفونت ها هستند که باکتری از محل عفونت قابل جداسازی نیست )مثل مسمومیت ها(. در این موارد توکسین ها و آنزیم های .  

باکتری درگیر هستند. 

برخی از میکروب ها قابل کشت در آزمایشگاه نیستند. به طور مثال بشر تاکنون عامل سیفلیس )تروپونما پالیدوم( یا جذام )مایکوباکتریوم لپره( .  

را در آزمایشگاه کشت نداده است. 

برای عامل بیماری سوزاک )نایسریا گونوره( حیوان حساسی وجود ندارد که بتوانیم همان بیماری را که در انسان ایجاد می کند در آن حیوان .  

ایجاد کنیم.

ساختارهای باکرتی

)دندان پزشکی شهریور ۹۵ - قطب تبریز( غشایسیتوپالسمیباکتریهادرهمهفعالیتهایذیلدخالتدارد،بجز:  4

د( تعیین شکل ظاهری باکتری ج( تقسیم سلولی  ب( نفوذپذیری انتخابی  الف( تنفس سلولی 

دگزینگ 

غشایپالسمایی:از فسفولیپیدها، پروتئین ها و آنزیم ها تشکیل شده است و اعمال زیر را انجام می دهد:

نفوذ پذیری انتخابی و انتقال مواد محلول.  

انتقال الکترون و فسفریالسیون اکسیداتیو.  
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فلور نرمالفلور نرمالمحلمحل

استافیلوکوکاپیدرمیدیس،دیفتروئیدها، کورینه باکتریوم و پروپیونی باکتریوم آکنهپوست

استافیلوکوک اپیدرمیدیس و بسیاری از دیفتروئیدهای هوازی و بی هوازی، استرپتوکوک های غیرهمولیتیکملتحمه چشم

کورینه باکتریوم ها، استافیلوکوک اپیدرمیدیس، استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک هابینی

دهان و نازوفارنکس

دیفتروئید ها، گونه های غیر بیماری زای نایسریا، استرپتوکوکوس های آلفا همولیتیک، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، 

استرپتوکوکوس های غیر همولیتیک، بی هوازی ها )مثل پرووتال، کوکسی های بی هوازی، فوزوباکتریوم( 

مجموعه کمتری از ارگانیسم هایی که در همراهی با ارگانیسم های فوق قرار دارند: مخمر ها، گونه های هموفیلوس، 

پنوموکوک ها، استافیلوکوکوس اورئوس، باسیل های گرم منفی، نایسریا مننژیتیدیس

گوارش

الکتوباسیل، اکتینومیست هاروده کوچک

باکتروئید، بیفیدوباکتریوم و اشریشیاکلیروده بزرگ

در انتهای معده و قسمت های فوقانی روده انتروکوک ها و الکتوباسیل هامعده

الکتوباسیلادراری تناسلی زنان

درکولون،بیشترینتعدادباکتریهایبیهوازیاجباریزندگیمیکند.

استافیلوکوکاپیدرمیدیسودیفتروئیدها،شایعترینفلورمیکروبیپوستهستند.

بیشترینفلور،درکولونومتنوعترینفلور،دردهاناست.

درعرض۴تا۱۲ساعتپسازتولد،استرپتوکوکهایویریدانسبهعنوانبرجستهتریناعضایفلورمقیمدهانشناختهمیشوند

وتاپایانعمرفرد،برجستهترینفلورمقیمدهانباقیمیمانند.

)دندان پزشکی اسفند ۹۷ - قطب مشهد( تمامگزینههایزیردرتشکیلپالکدنداندردهاننقشدارند،بجز:  42

ب( فوزوباکتریوم نوکلئاتوم الف( اکتینوباسیلوس اکتینوماسیتوما کومیتنس 

د( کورینه باکتریوم جیکئوم ج( پورفیروموناس ژنژیوالیس 

دگزینگ 

)دندان پزشکی اسفند ۹۵ - قطب آزاد( بیماریلمیرهLemierreازعوارضابتالبهعفونتتوسطکدامیکازباکتریهایبیهوازیاست؟  43

ب( پرووتال مالنینوژنیکا الف( آکتینومیست اسرائیلی  

د( فوزوباکتریوم نکروفوروم ج( پورفیروموناس ژنژیوالیس 

دگزینگ 

نقشمیکروبیوتاینرمالدهاندرپالکوپوسیدگیدندان:

پالکدندان:رسوب چسبنده ای است که بر روی سطح دندان شکل می گیرد. یکبیوفیلمپیچیدهاستکهتماما

ازباکتریهایمشتقشدهازفلورنرمالدهانبههمراهپروتئینهاوگلیکوپروتئینهاساختهشدهاست. پالک 

دندان شایع ترین و متراکم ترین بیوفیلم در انسان ها است. بیوفیلم می تواند سبب محفوظ ماندن باکتری ها 

از خطرات محیطی )مانند ترکیبات ضد میکروبی( شود. تشکیل پالک در مراحل و الیه هایی در دو سطح رخ 

می دهد. نخست، موقعیت آناتومیکی پالک در خط لثه )لبه انتهایی لثه که دندان ها را احاطه می کند( است؛ 
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شکلشکلنکاتنکاتسرعت رشدسرعت رشدمراحلمراحل

lag صفرتاخیری یا

مرحله سازگاری با محیط جدید + 

تولیـدآنزیمهاومتابولیتهایمورد

نیاز+میزانرشدباکتریهاصفراست.

ی
تر

اک
ی ب

ها
ول 

سل
د 

دا
تع

زمان

Lag
Phase

Exponential
Phase

Stationary
Phase

Death
Phase نمایی یا 

log یا exponential
ثابت

بیشتریناثرگذاریآنتیبیوتیکهادر

اینمرحلهاست.

stationary صفرسکون یا

توقِفرشِدجمعیت در اثر کاهش مواد 

مغذی یا تجمع متابولیت های سمی + 

اسپورزایی+شتابرشدثابتاست.

decline منفیکاهش یا

افزایش سرعت مرگ و مرگ بسیاری 

از سلول ها تا رسیدن به سطح ثابت 

+تعداداندکیازسلولهایبقایافته

ممکناستبرایچندماهیاچندسال

زندهبمانند.

باکتریهایزندهاماغیرقابلکشت)VBNC(بهباکتریهاییاطالقمیشودکهدروضعیتفعالیتمتابولیکیبسیارپایینقرار

دارندوتقسیمنمیشوند،امازندههستند.باکتریهامیتوانندبهعنوانپاسخبهاسترس،واردحالتVBNCشوندکهدلیلآن،

شرایطنامطلوبموادمغذی،دما،اکسیژنونوراست.باکتریهایزندهاماغیرقابلکشت،درابتدادرمرحلهسکونایجادمیشوند

ولیتولیداینسلولهاتامرحلهمرگادامهدارد.

سلولهایدرحالرشدنماییرامیتوانباانتقالمکررآنهابهمحیطتازهباهمانترکیب،درمرحلهنمایینگهداشت.بهاینروش

کشتممتدیاپیوسته)continuousculture(گویند.نوعبسیارمتداولابزارکشتممتدیاپیوسته،کموستات)chemostat(است.

ژنتیک باکرتی

)پزشکی شهریور ۹۸ - قطب کرمان( درکدامسیستمترمیمیزیر،فرآیندترمیمژنومبهشکلتصادفیوبدونالگویمشخصانجاممیشود؟  49

The SOS response )د  Recombinational repair )ج  Error-prone repair )ب  Direct DNA repair )الف

بگزینگ 

)دندان پزشکی آبان ۱۴۰۰ - میان دوره کشوری( پدیدهPhotoreactivationدرباکتریها،درمقابلکدامیکازمواردزیرمیتواندایجادشود؟  50

Steam under pressure )د  Glutaraldehyde )ج  Ultra Violet )ب  X-Radiation )الف

بگزینگ 

:DNAمکانیسمهایترمیم

DirectDNArepair:آسیب بوجود آمده با کمک آنزیم ها حذف می شود. )مانند دیمرهای پیریمیدین و بازهای آلکیله شده(.  
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)دندان پزشکی و پزشکی شهریور ۹۹ - کشوری(.1 کدامیکازترکیباتزیر،فقطدرباکتریهایگرممنفیحضوردارند؟ 

Pili )د  Capsule )ج  Lipid A )ب  Petidoglycan )الف

)پزشکی شهریور ۱۴۰۰ - کشوری(.  کدامیکازجمالتزیردرمورداندوتوکسینباکتریهاصحیحاست؟ 

الف( از پروتئین های ترشحی باکتری های گرم منفی است.

ب( در دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی یافت می شود.

ج( فقط در دیواره سلولی باکتری های گرم مثبت یافت می شود.

د( باعث ایجاد انعقاد داخل عروقی منتشر می شود.

) پزشکی آبان ۱۴۰۰ - میان دوره کشوری(.۳ همهگزینههایزیردرمورداندوتوکسینباکتریهاصحیحاست،بهجز: 

ب( بعد از کشته شدن باکتری های گرم منفی آزاد می شود. الف( توسط باکتری های گرم منفی ترشح می شود. 

د( از علل ایجاد کننده شوک هیپوتانسیو است. ج( بخشی از لیپوپلی ساکارید باکتری است. 

)دندان پزشکی اردیبهشت ۹۷ - میان دوره کشوری(.  كلیهیفاکتورهایژنتیکیزیرحملکنندهیفاکتورهایبیماریزاییدرباکتریهستند،بجز: 

Transposons )ب   Plasmids )الف

Pathogenicity islands )د   Insertion sequence )ج

) پزشکی دی ۹۹ - میان دوره کشوری(.  تمامگزینههایزیردرایجادکولیتوابستهبهآنتیبیوتیکدخالتدارند،بهجز: 

ب( سرکوب فلور طبیعی دستگاه گوارش الف( تغییر فلور طبیعی دستگاه گوارش 

د( رشد پروبیوتیک ها در دستگاه گوارش ج( رشد باکتری های غیر مرتبط در دستگاه گوارش 

)دندان پزشکی اسفند ۹۳ - قطب اهواز(.  افقیبودنمنحنیرشددرمرحلهیLagphase،بهکدامدلیلزیراست: 

ب( تکثیر کند میکروارگانیسم الف( برابری میزان تکثیر و مرگ باکتری ها 

د( عدم متابولیسم باکتری ج( سنتز متابولیت های مورد نیاز 

برایتشخیصارگانیسمهایخاصیکهممکناسترشدسختگیرانهداشتهباشندیادرمخلوطهایبزرگیازارگانیسمهاحضورداشتهباشند،. 

)تالیفی( ازچهنوعمحیطکشتیاستفادهمیشود؟ 

ب( محیط کشت اختصاصی الف( محیط کشت غیرانتخابی غنی شده 

د( محیط کشت افتراقی ج( محیط کشت انتخابی  
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لیپید A، بخشی از LPS است. 

گرم منفیگرم منفیگرم مثبتگرم مثبتویژگیویژگی

+-غشای خارجی

نازکضخیمپپتیدوگلیکان

LPS اندوتوکسین یا-+

-غالبا وجود داردتیکوئیک اسید

-در بعضی از باکتری ها اتفاق می افتداسپور زایی

گاها وجود داردگاها وجود داردکپسول

مقاومحساسلیزوزیم

مقاوم ترحساس ترحساسیت به پنی سیلین

در بعضی از باکتری ها اتفاق می افتددر بعضی از باکتری ها اتفاق می افتدتولید اگزوتوکسین

ب

اندوتوکسین می تواند باعث تب، لکوپنی، هیپوگلیسمی، هایپوتنشن، شوک، فعال کردن مسیر های انعقادی و  

ایجاد انعقاد داخل عروقی منتشر )DIC(، فعال نمودن آبشار کمپلمان و مرگ شود. د

توجه کنید که اندوتوکسین یک بخشی از دیواره سلولی در باکتری های گرم منفی بوده و برخالف اگزوتوکسین  

ترشح نمی شود. الف

 insertion sequences ساده ترین ترانسپوزون ها هستند و حاوی حداقل اطالعات ژنتیکی الزم برای انتقال خود  

)یعنی ژن کد کننده برای transposase( هستند؛ پس حاوی ژن های مقاومت آنتی بیوتیکی و سایر فاکتورهای 

بیماری زایی نیستند.

ج

بیان   و  تکثیر  به  قادر   C. difficile روده،  طبیعی  فلور  سرکوب  و  آنتی بیوتیک ها  معرض  در  گرفتن  قرار  دنبال  به 

انتروتوکسین ها است که منجر به التهاب روده بزرگ می شود )کولیت مرتبط با آنتی بیوتیک(. توجه کنید از پروبیوتیک ها، 

برای درمان اسهال مرتبط با C. difficile ، بیماری التهابی روده و ... استفاده می شود.
د

مرحله تاخیری، مرحله سازگاری با محیط جدید است. در این مرحله تولیـد آنزیم ها و متابولیت های مورد نیاز  

باکتری ها اتفاق می افتد و میزان رشد باکتری ها صفر است. ج

برای تشخیص ارگانیسم های خاصی که ممکن است رشد سخت گیرانه داشته باشند یا در مخلوط های بزرگی از  

ارگانیسم ها حضور داشته باشند، از محیط کشت اختصاصی استفاده می شود. ب
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 کوکسی گرم مثبت
پیشگفتار: کوکسی های گرم مثبت، موضوع این فصل می باشند. این فصل از کتاب، یکی از مهم ترین و پر سوال ترین فصل ها است. در ابتدا به بررسی 

استافیلوکوک ها و سپس استرپتوکوک ها پرداخته ایم. استافیلوکوک اورئوس و استرپتوکوک پیوژن مهمترین باکتری های این فصل هستند اما سایر 

باکتری ها نیز بسیار پرسوال بوده اند. ساختار آنتی ژنی باکتری ها و بیماری های مربوط به هر ساختار آنتی ژنی، بسیار مهم هستند. همچنین شما باید 

بتوانید انواع استافیلوکوک ها و استرپتوکوک ها را با کمک تست های تشخیصی، افتراق بدهید.

استافیلوکوک
16سوال

ت
ثب

 م
رم

یس گ
کوک

استرپتوکوک

1سوال

استرپتوکوک

ویریدانس

5سوال

انتروکوک

4سوال

استرپتوکوک
آگاالکتیکه

5سوال

استرپتوکوک

پنومونیه

3سوال

مجموعکوکسی

گرممثبت

45سوال

استرپتوکوک

پیوژن

11سوال

استافیلوکوک

)پزشکی شهریور ۹۸ - کشوری( کدامگونهیباکتریاییزیرهردوآنزیمکاتاالزوکوآگوالزراتولیدمیکند؟  1

ب( استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس الف( استافیلوکوکوس اورئوس 

د( استرپتوکوکوس پایوژنز ج( استرپتوکوکوس پنومونیه 

الفگزینگ 

)دندان پزشکی شهریور ۹۸ - کشوری( کدامیکازپاتوژنهایشایع،مانیتولراتخمیرکردهورویمحیطکشتمانیتولسالتآگارپیگمانزردتولیدمیکند؟  2

ب( استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس الف( استافیلوکوکوس اورئوس 

د( استافیلوکوکوس دلفینی ج( استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس 

الفگزینگ 
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ازکشتادرارخانممتاهل۳ سالهکوکسیگرممثبت،کاتاالزمثبتومقاومبهنووبیوسینNovobiocinجداشدهاستکدامگزینهعاملاین 3

)پزشکی اسفند ۹۳ - قطب کرمان( عفونتاست؟ 

ب( استافیلوکوکوس اورئوس الف( استرپتوکوکوس اگاالکتیه 

د( استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس ج( انتروکوکوس فیکالیس  

دگزینگ 

ویژگیها: متعلق به خانواده یمیکروکوکاسههستند. اندازه ی سلولی آنها تقریبًایکمیکرومتر است.باکتریهایکرویگرممثبتهستند و 

مشابه یک خوشه انگور کنار هم رشد می کنند. استافیلوکوکها،کاتاالزتولیدمیکنندکهآنهاراازاسترپتوکوکهامتمایزمیکند. استافیلوکوک ها 

در برابر خشکی، حرارت و کلریدسدیم۱۰درصد مقاوم هستند. استافیلوکوکوساورئوسفلورطبیعیپوستوسطوحمخاطیانساناست و 

شایعترینباکتریجداشدهازبینیبیمارانبستریدربیمارستانوکادرپزشکیاست.اینباکتریعمدتادرقسمتقدامیبینیکلونیزهمیشود.

استافیلوکوک هایی که از نظر بالینی مهم هستند به همراه روش افتراق هر کدام، در جدول زیر خالصه شده اند:

همولیزینهمولیزینتخمیر مانیتولتخمیر مانیتولکوآگوالزکوآگوالزکاتاالزکاتاالزپیگمانپیگمان
حساسیت به حساسیت به 

نووبیوسیننووبیوسین

حساس+ )بتا همولیتیک(+++پیگمانطالییاستافیلوکوکوس اورئوس

استافیلوکوکوس 

اپیدرمیدیس
حساســـ+پیگمان سفید

استافیلوکوکوس 

ساپروفتیکوس
مقاومـــ+پیگمان لیمویی

)پزشکی اسفند ۹۹ کشوری و دندان پزشکی شهریور ۱۴۰۰ کشوری( مسمومیتغذاییایجادشدهتوسطاستافیلوکوکوساورئوسبهعلتوجودکداممادهزیراست؟  4

د( لوكوسیدین ج( اندوتوکسین  ب( انتروتوکسین  الف( همولیزین 

بگزینگ 

)پزشکی شهریور ۱۴۰۰ - کشوری( کدامیکازتوکسینهایزیر،مسئولایجادعارضه)StaphylococcalScaldedSkinSyndrome)SSSSاست؟  5

ب( انتروتوکسین الف( توکسین اکسفولیاتیو  

د( گاما توکسین ج( توکسین سندرم شوک سمی-۱ 

الفگزینگ 

)پزشکی دی ۹۹ - میان دوره کشوری( کدامیکازسموماستافیلوکوکوساورئوس،اسفنگومیلینراهیدرولیزمینماید؟  6

د( گاما توکسین ج( دلتا توکسین  ب( بتا توکسین  الف( آلفا توکسین 

الفگزینگ 

کدامیکازآنزیمهایخارجسلولیاستافیلوکوک،موجبحلشدنلختهومنتشرشدنعفونتدرمیزبانمیشود؟ )دندان پزشکی دی ۹۹ - میان دوره کشوری( 7

د( نوکلئاز مقاوم به حرارت ج( کوآگوالز  ب( استافیلوکیناز  الف( هیالورونیداز 

بگزینگ 
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عفونتهایمجاریادراریممکناست۱-بدونعالمت،۲-سیستیتبدونعارضهیا۳-سیستیتهمراهباپیلونفریتباشند.

عالوهبربیماریهایفوق،عفونتهایدستگاهتنفسی)مانندپنومونی،اوتیتوسینوزیت(وسیستمعصبیمرکزی)مانندمننژیت(

نیزبهندرترخمیدهد.

کدامیکازآنتیبیوتیکهایزیردردرمانعفونتهابهواسطهیانتروکوکوسفكالیسمقاومبهونکومایسین،بیشترینتأثیررادارد؟ 45

)دندان پزشکی اسفند ۹۷ - قطب شمال(  

د( داپتومایسین ج( آمپی سیلین  ب( جنتامایسین  الف( پنی سیلین 

دگزینگ 

تشخیص:میکروسکوپی، کشت

درمان:

درماندرماننام ارگانیسمنام ارگانیسم

E.faecalis.آمپی سیلین، در صورت عفونت های شدید )مانند اندوکاردیت، مننژیت( جنتامایسین اضافه می شود

E.faecium

حساس به 

وانکومایسین
وانکومایسین به همراه آمینوگلیکوزیدها

مقاوم به 

وانکومایسین

لینزولید یا استرپتوگرامینها )از استرپتوگرامین ها می توان به کوئینوپریستین/دالفوپریستین اشاره 

کرد که نام دیگرش، سینرسید است.(

به مقاوم انتروکوک نمیدهند، پاسخ وانکومایسین به سویههاییکه است. مقاوم وانکومایسین به E.faecalis اوقات گاهی

وانکومایسینیاVREنامیدهمیشوند.دراینمورد،لینزولیدیاداپتومایسینگزینههایدرمانیهستند.

مقاومتانتروکوکهابهونکومایسین،بهنگرانیمهمدرجهانتبدیلشدهاست.

نحوه افتراق استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس 

از جدول صفحه 5۲ مطالعه شود.

استافیلوکوکوس اورئوس شایعترین باکتری جداشده از بینی بیماران بستری در بیمارستان و کادر پزشکی 

است. این باکتری عمدتا در قسمت قدامی بینی کلونیزه می شود.

پروتئین A، اصلی ترین پروتئین دیواره سلولی استافیلوکوکوس اورئوس است که به فرار باکتری از سیستم 

ایمنی میزبان کمک می کند.

در استافیلوکوکوس اورئوس، انتروتوکسین و توکسین سندروم شوک توکسیک )TSST( سوپر آنتی ژن هستند.

توکسین سندروم شوک توکسیک )TSST(، سبب ایجاد شکل خاص و خطرناک از سندروم شوک توکسیک 

)TSS(، به نام پورپورا فولمینانس می شود.

توکسین اکسفولیاتیو )ETA( و )ETB( در استافیلوکوکوس اورئوس، با تخریب دسموگلین-۱ باعث سندرم 

 Bullous باعث )ETD( می شود. توکسین اکسفولیاتیو Ritter فلسی شدن پوست استافیلوکوکی یا بیماری

impetigo یا زرد زخم تاولی می شود.

بافت  در  عفونت  انتشار  در  تسهیل  باعث  )استافیلوکیناز(  فیبرینولیزین  و  انتشار(  )فاکتور  هیالورونیداز 

می شوند. در مقابل کواگوالز سبب موضعی و محدود شدن عفونت استافیلوکوکی می شود.



68

میکروبوویروسشنایس

استفراغ شدید،  شامل  عالئم  می شود.  غذایی  اورئوس سبب مسمومیت  استافیلوکوکوس  انتروتوکسین 

تهوع و اسهال است.

جدول بخش درمان استافیلوکوکوس اورئوس در صفحه 57 مطالعه شود.

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس سبب تشکیل بیوفیلم و عفونت پروتزهای ارتوپدی، شانت، کاتتر می شود. 

با استفاده از کپسول سبب اندوکاردیت می شود. 

استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس سبب UTI در زنان جوان می شود. 

در استرپتوکوک پیوژن )گروه A( پروتئین M فاکتور بیماری زایی اصلی است. تب روماتیسمی حاد، به علت 

واکنش متقاطع پروتئین M و آنتی ژن های دریچه های قلب ایجاد می گردد.

استرپتوکوک پیوژن دارای استرپتوکیناز است که لخته فیبرینی را حل می کند و برای درمان MI، آمبولی 

ریوی، ترومبوز شریانی و وریدی استفاده می شود.

استرپتوکوک پیوژن سبب ایجاد بادسرخ یا erysipelas )عفونت موضعی پوست( می شود.

مخملک با عالئم راش اریتماتوز، زبان توت فرنگی، تب و رنگ پریدگی اطراف دهان به دلیل اگزوتوکسین های 

تب زا )توکسین اریتروژنیک( استرپتوکوک پیوژن است.

تب روماتیسمی حاد )متعاقب فارنژیت( و گلومرولونفریت حاد )متعاقب پیودرما یا فارنژیت( از عفونت های 

غیر چرکی )ثانویه، متعاقب، دیررس( استرپتوکوک پیوژن هستند.

از تست آنتی استرپتولیزین O جهت تاییِد تِب روماتیسمِی متعاقب فارنژیت استفاده می شود.

استرپتوکوک پیوژن به پنی سیلین حساس است.

استرپتوکوک آگاالکتیکه )گروه B( عامل پنومونی، مننژیت و سپسیس در نوزادان است.

غربالگری زنان باردار در هفته های ۳5 تا ۳7 بارداری و تزریق پنی سیلین G به مادرانی که با استرپتوکوک 

آگاالکتیه کلونیزه شده اند، توصیه می شود.

استرپتوکوک های ویریدانس شایعترین عامل اندوکاردیت حاد و عمده ترین فلور میکروبی دهان هستند.

استرپتوکوک آنژینوسوس = آبسه مغزی، ریوی و کبدی. 

استرپتوکوک گالولیتیکوس و بوویس = باکتریمی مرتبط با سرطان دستگاه گوارش.

سترپتوکوک موتانس = اندوکاردیت تحت حاد و پوسیدگی دندان.

کپسول پلی ساکاریدی حاوی ترکیبات دکستران و لوان در استرپتوکوک موتانس وجود دارد.

از  ناشی  اسیدی  دندان می چسبد و محصوالت  مینای  به  از طریق گلیکوکالیکس  استرپتوکوک موتانس 

متابولیسم آن باعث پوسیدگی دندان می شود. 

ویژگی های استرپتوکوک پنومونیه: آلفا همولیتیک، حساس به اپتوچین، محلول در صفرا، تخمیر اینولین، 

تست کواالنگ )تورم کپسولی( مثبت و بیماریزایی در موش.

استرپتوکوک پنومونیه = شایعترین عامل عفونت گوش میانی در کودکان.

افراد فاقد طحال عملکردی و بیماران آنمی  استرپتوکوک پنومونیه سبب مننژیت می شود. همچنین در 

داسی شکل باعث سپسیس شدید  می گردد.

انتروکوک ها یکی از شایع ترین علل عفونت های بیمارستانی هستند.

انتروکوک ها سبب UTI در بیماران بستری در ICU می شوند.

جهت درمان E.faecalis مقاوم به وانکومایسین، از لینزولید یا داپتومایسین استفاده می شود.

جهت درمان E.faecium مقاوم به وانکومایسین، از لینزولید یا استرپتوگرامین ها استفاده می شود.
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IgAپروتئاز:کلونیزاسیون ارگانیسم ها را در سطوح مخاطی تسهیل می کند..  

هموفیلوسآنفلوانزادربالدآگاردراطرافکلنیهایاستافاورئوسرشدمیکندکهرشداقمارینامیدهمیشود.

)مننگوکوک( مننژیتیدیس نایسریا و )پنوموکوک( پنومونیه استرپتوکوک آنفلوانزا، بینهموفیلوس بیماریزاییمشترک فاکتور 

کپسولاست.هرسهباکتریباعثمننژیتباکتریالمیشوند.

)پزشکی خرداد ۱۴۰۰ - میان دوره کشوری( شایعترینعلتمننژیتباکتریالکودکان ماههتا ساله،کدامباکتریاست؟  12

ب( استرپتوکوکوکوس پنومونیه الف( نایسریا مننژیتیدیس  

د( اشریشیا کلی ج( هموفیلوس آنفلوانزا   

جگزینگ 

)پزشکی اسفند ۹۳ - قطب مشهد( هموفیلوسآنفلوانزادرایجادتمامبیماریهایزیرنقشداردبجز:  13

د( پنومونی ج( آنفلوانزا  ب( مننژیت  الف( اپی گلوتیت 

جگزینگ 

یافتههایبالینی:اپیگلوتیت، سینوزیت، اوتیت مدیا، مننژیت،آرتریت،سلولیت،پنومونی و برونشیت 

هموفیلوسآنفوالنزاسروتایپb،شایعترینعاملایجادکنندهبیماریمننژیتدرکودکان۵ماههتا۵سالهمحسوبمیشودوبه

همیندلیلاهمیتدارد.

نامگذاریهموفیلوسآنفوالنزابهاینعلتبودکهدرگذشتهبهاشتباهفکرمیکردنداینباکتریعاملآنفوالنزااستدرحالیکه

باعثآنفوالنزانمیشود.

)پزشکی شهریور ۹۸ - قطب کرمان( واکسهموفیلوسآنفوانزاتیپbازچهنوعیاست؟  14

ب( کپسول پلی ساکاریدی کانجوگه با پروتئین الف( توکسوئید  

د( باکتری کشته شده ج( واکسن زنده ی ضعیف شده 

بگزینگ 

تشخیص: مشاهده مستقیم با میکروسکوپ، کشت روی شکالت آگار، تست آنتی ژنی

پیشگیری:با تزریق واکسن هموفیلوس آنفلوانزا سروتایپ b انجام می گیرد. این واکسن، کپسول پلی ساکاریدی خالص است که با توكسوئید 

کورینه  باکتریوم دیفتریه یا پروتئین غشای خارجی مننگوكوک كونژوگه شده  است.

درمان: سفتریاکسون – آموکسی سیلین

هموفیلوس دوکریئ

)دندان پزشکی اسفند ۹۷ - کشوری( عاملشانکرنرمیاشانکروئیدکدامگونهیهموفیلوساست؟  15

د( پارا آنفلوانزا ج( آفروفیلوس  ب( دوکرئی  الف( اجیپتیوس 

بگزینگ 
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 DNA ویروس ها
پیشگفتار:این فصل راجع به DNA ویروس هاست. در ادامه پاروو ویروس ها، آدنو ویروس ها، هرپس ویروس ها، پاپووا ویروس ها و پاکس ویروس ها 

مورد بررسی قرار خواهند گرفت. هرپس ویروس ها بیشترین اهمیت را در این فصل دارند و کمترین سواالت راجع به پاکس ویروس ها بوده است.  

پاروو
ویروسها
3سوال

ها
یم 

کرت
وبا

مایکر

آدنو

ویروسها

3سوال

پاکس

ویروسها

1سوال

پاپووا

ویروسها

4سوال

DNAمجموع

ویروسها

23سوال

هرپس

ویروسها

12سوال

پاروو ویروس ها

)دندان  پزشکی خرداد ۱۴۰۰ - میان دوره کشوری( کدامیکازمواردزیرمیتواندعارضهاحتمالیعفونتجنینباویروس B1ازطریقمادرباشد؟  1

ب( ناهنجاری های فیزیکی الف( هیدروپس فتالیس  

د( خونریزی ج( نابینایی  

الفگزینگ 

)پزشکی دی ۹۹ - میان دوره کشوری( کدامیکازویروسهایزیر،سلولهایپیشسازگلبولقرمزراآلودهمیکند؟  2

Polio )د  B۱9 )ج  JC )ب  RSV )الف

جگزینگ 

)پزشکی شهریور ۹۸ - قطب تبریز( مهمترینتظاهربالینیعفونتباویروس B1درکودکاندبستانیکدامیکازمواردزیراست؟  3

ب( کریز آپالستیک موقت  )fifth disease( بیماری پنجم )الف

د( هپاتیت حاد ج( هیدروپس فتالیس  

الفگزینگ 

ویژگیها،ویروالنسوبیماریپارووویروسها: این ویروس ها کپسیدکوچک۲۰وجهیدارند و فاقد پوشش هستند. حاویDNAتکرشتهای

خطیهستندو کوچکترین ویروس DNA دار محسوب می شوند. تکثیر ویروس در هسته سلول صورت می گیرد و باید در سلول در حال رشد 

تکثیر شود. B19 و بوکاویروس باعث بیماری انسان می شوند. سلولهدفپارووویروس  B،سلولهاینابالغردهاریتروئیداست.اینویروس

انکلوژنبادیداخلهستهایجادمیکند.
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BB1919 عالئم و نشانه های بالینیعالئم و نشانه های بالینیجمعیت هدف پارووویروس جمعیت هدف پارووویروس

بیماری مرتبط با آنمی  و مرگ )هیدروپسفتالیس(جنین

اریتمعفونی، تب باال در طول ویرمی  و سپس بثورات پوستیکودکان

بحرانآپالستیکگذراافراد مبتال به آنمی مزمن )سلولی داسی شکل، تاالسمی(

آرترالژیوآرتریتبزرگساالن

بیماریاریتمعفونی)erythemainfectiosum(یابیماریپنجمشایعترینتظاهرعفونتپاروویروسB19است.اینبیماریدر

کودکانیکهدراوایلسنینمدرسههستندشایعتراستوممکناستباراشهاییکهبهاصطالحنمایصورتسیلیخوردهرا

ایجادمیکنند،همراهباشد.

پاروویروسB19ممکناستعاملعفونتپایدار،سرکوبمغزاستخوانوآنمیمزمندرافرادمبتالبهنقصایمنیباشد.اینبیماری

راآپالزیخالصگلبولقرمزمینامند.

اپیدمیولوژیپارووویروسها:پاروویروس B19 را می توان در خون و ترشحات تنفسی افراد آلوده یافت پس ویروستوسطآئروسلهامنتقل

میشود.همچنینمیتواندازراهتزریقخونویاازمادربهجنیننیزمنتقلشود.

PCR تشخیصپارووویروسها:بر اساس عالئم بالینی و تحلیل ژنومی خون با

درمانپارووویروسها،پیشگیریوکنترل:بدون روش کنترل یا درمان.

آدنو ویروس ها

)دندان پزشکی اسفند ۹۹ - میان دوره کشوری( کدامعبارتزیردرموردآدنوویروسهاصحیحاست؟  4

ب( ویروس پوشش دار است. الف( ژنوم آن DNA یک زنجیره ای است. 

د( فقط عفونت های تنفسی ایجاد می کنند. ج( ژنوم آن DNA دو زنجیره ای است. 

جگزینگ 

)پزشکی شهریور ۹۸ - قطب شمال( کدامیکازویروسهایزیرقابلیتایجادبیماریتنفسی،رودهایوچشمیرادارد؟  5

د( کرونا ج( رئو  ب( پاروو  الف( آدنو 

الفگزینگ 

)دندان پزشکی شهریور ۱۴۰۰ - کشوری( کدامتایپآدنوویروس،ایجاداسهالمیکند؟  6

د( 4۰ ج( ۱9  ب( 4  الف(۸

دگزینگ 
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ویژگیها،ویروالنسوبیماریزاییآدنوویروسها: ویروس هایی بدون پوشش و دارای کپسید بیست 

انتهایی است. تکثیر  وجهی هستند. ژنوم آدنوویروس یک DNAخطی دو رشته ای با یک پروتئین 

ویروس در هسته سلول میزبان رخ می دهد. کپسید آدنو ویروس ها شامل ۲4۰ کپسومر است که از 

هگزون ها و پنتون ها تشکیل شده است. ۱۲ پنتون در هر یک از رئوس قرار دارند که خود از یک پایه 

پنتون و یک فیبر تشکیل شده اند. فیبرحاویپروتئینهایچسبندهویروسی،جهتاتصالویروسبه

سلولمیزباناست. هگزون ها، پنتون ها و فیبرها آنتی ژن های اصلی آدنوویروس هستند.

عفونت های آدنوویروس عفونت های آدنوویروس 

در انساندر انسان

سروتایپ ایجادکننده سروتایپ ایجادکننده 

بیماریبیماری
عالئم و یافته های بالینیعالئم و یافته های بالینیجمعیت هدفجمعیت هدف

بیماری های تنفسی
نوزادان و کودکان5-2-1

سرفه، احتقان بینی، تب و گلودرد
نوجوانان و بزرگساالن7-4-3

عفونت های چشمی
Pharyngoconjunctivalfeverکودکان37-19-8

Epidemickeratoconjunctivitisبزرگساالن3 و 7

گاستروانتریتنوزادان و کودکان۰ و1 بیماری های گوارشی

سیستیتحادهموراژیککودکان11 و 12سایر بیماری ها

آدنوویروسهاعاملسندرمبیماریحادتنفسیدرمیانپرسنلنظامیهستند.اینسندرمباتب،گلودرد،احتقانبینی،سرفهو

ضعفمشخصمیشودکهگاهیمنجربهپنومونیمیشود.اینبیماریبهشکلاپیدمیدرمیانسربازانجواندرشرایطخستگی،

استرسوتجمعآنهارخمیدهد.اینبیماریتوسطانواع۴و۷وگاهًانوع۳ایجادمیشود.

تبفارنگوکانژونکتیوال)حلقیملتحمهای(درکمپهایتابستانیکودکان)»التهابملتحمهاستخرشنا«(رخمیدهد.

هفته ۲ عرض در معمواًل میشودکه مشخص آنکراتیت دنبال به و حاد باکونژونکتیویت اپیدمیک کراتوکونژونکتیویت

برطرفمیشود.

اپیدمیولوژیآدنوویروسها:آدنوویروس ها در درجه اول کودکان و به طور کمتری بزرگساالن را آلوده می کنند. انتقال از طریق ذرات معلق در 

هوا، تماس مستقیم، مدفوعی ـ دهانی و استخرهای شنای آلوده صورت  می گیرد.

تشخیصآدنوویروسها:

الف( تشخیص،جداسازیوشناساییویروس:بر حسب نوع بیماری، ویروس را می توان از ادرار، مدفوع)۴۰-۴۲(، ملتحمه و گلو به دست آورد. 

ب( سرولوژی:جهت اهداف اپیدمیولوژیک استفاده می شود.

Immunoassaysبرایسروتیپهایآدنوویروسرودهای۴۰تا۴۲،کهبهآسانیدرکشتهایسلولیموجودرشدنمیکنند،از

استفادهمیشود.

درمان،پیشگیریوکنترلآدنوویروسها:هیچ درمان تایید شده ای برای عفونت های آدنوویروس وجود ندارد. واکسن های خوراکی زنده برای 

جلوگیری از عفونت های آدنوویروس تیپ های 4 و 7 در سربازان استفاده می شوند، اما در جمعیت غیرنظامی  استفاده نمی شوند. شستشوی 

دقیق دست ها و کلرزنی استخرها می تواند انتقال آدنوویروس را کاهش دهد.
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آنتی ژن e در ویروس هپاتیت ب )HBeAg(، در بیشتر توالی پروتئینی خود با HBcAg مشترک است؛ اما به روشی متفاوت توسط سلول پردازش 

می شود. عمدتًا در سرم ترشح می شود، به خودی خود سرهم بندی نمی شود )مانند HBcAg( و شاخص های آنتی ژنی متفاوتی را بیان می کند.

HBsAg، شامل سه گلیکوپروتئین )L، M و S( است که توسط یک ژن رمزگذاری شده و در یک فریم خوانده می شوند؛ اما ترجمه آن ها به 

پروتئین، از کدون های آغازگر متفاوتی اتفاقی می افتد. 

HBsAg کروی عمدتًا از گلیکوپروتئین S تشکیل شده است. HBsAg رشته ای دارای گلیکوپروتئین S، M و L و سایر پروتئین ها و لیپیدها است. 

۱۰ژنوتیپوسروتیپازHBVوجودداردکهباعثبروزفنوتیپهایمتفاوتمیشوند.

HBVبهدماهایباالتراز۱۰۰درجهسانتیگرادبهمدت۱دقیقهیادورههایانکوباسیونطوالنیتر)۶۰درجهسانتیگرادبهمدت۱ساعت(

حساساست.

)پزشکی اسفند ۹۹ - کشوری( کدامعبارتزیردرموردهپاتیتBصحیحاست؟  11

الف( ژنوم ویروس DNA دو زنجیره حلقوی کامل است.

ب( ژنوم ویروس DNA دو زنجیره حلقوی ناقص است.

ج( انواع ذرات ویروسی حاوی DNA ویروسی هستند.

د( تکثیر ویروس در سیتوپالسم صورت می گیرد.

بگزینگ 

:HBVهمانندسازی

اتصالHBVبههپاتوسیتهاتوسطگلیکوپروتئینهایHBsAgانجاممیشود. گیرنده 

سلول های کبدی، کو-ترنسپورتر سدیم/اسید صفراوی است. نوکلئوکپسید با نفوذ به داخل 

سلول، ژنوم را به هسته می رساند تا یک DNAی حلقوی، دو رشته ای و کامل تشکیل شود. 

رونویسی ژنوم توسط عناصر رونویسی سلولی موجود  در سلول های کبدی کنترل می شود. 

رونویسی از DNAی حلقوی از نقاط شروع مختلفی آغاز می گردد که نتیجه آن تولید سه 

کالس اصلی و دو کالس فرعی از mRNA با تعداد جفت باز های متفاوت است. 

ترجمه می شود.  پروتئین  به  و  کرده  به سیتوپالسم حرکت  باز،  ۳5۰۰ جفت  با   mRNA

پروتئین های مرکزی، در اطراف mRNA با ۳5۰۰ جفت باز پایه جمع می شوند و با فعالیت 

رونویسی معکوس این پروتئین ها، DNA با sense  منفی سنتز می گردد. سپس DNA با 

sense  مثبت با الگو گرفتن از DNA با sense  منفی ساخته می شود. در همین زمان، 

نیست.  نیازی  آن  به  دیگر  که  چرا  می شود؛  تجزیه   H ریبونوکلئاز  فعالیت  توسط   RNA

غشای شبـــکه آندوپالسمی که HBsAg دارد، اجازه نمی دهد تا DNA با sense مثبت به 

طور کامل ساخته شود؛ در نتیجه ویروسحاوییکDNAاستکهدربیشتربخشهادو

رشتهایاست.نهایتاویریونوذراتحاویHbsAg)بدونDNA(،توسطاگزوسیتوزاز

هپاتوسیتآزادمیشوند،بدوناینکهسلولرابکشند.

)تالیفی( کدامگروهشغلی،بهنسبتسایرگزینهها،کمتردرمعرضخطرابتالبههپاتیتبهستند؟  12

ب( مربی های مهدکودک الف( جراحان  

د( پاتولوژیست ها ج( پرسنل بانک خون  

بگزینگ 

ویریون

ژنومقسمت مرکزی

قسمت
مرکزی

تکمیل ژنوم

رونویسی

هسته

سیتوپالسم

ترجمه رونویسی
معکوس

RNA

DNA

HBV

HBsAg

HBeAg

(_)

DNA(_)
DNA(+)

HBsAg
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سواالت ترکیبی

 سواالت ترکیبی
پیشگفتار:در این فصل سواالت ترکیبی مربوط به ویروس ها و باکتری ها را بررسی می کنیم. اساس این فصل صرفا از سواالت به همراه جدول  های 

خالصه مربوطه تشکیل شده است. اهمیت این فصل در آزمون علوم پایه کم بوده و درصد قابل توجهی از سواالت دارای درجه سختی C هستند. علت 

تالیف این فصل کمک به جمع بندی مطالب است.

ویروسها

6سوال

مجموع

سواالتترکیبی

19سوال

باکتریها

13سوال

یب
کی

ت تر
سواال

)پزشکی شهریور ۹۴ - قطب تبریز( همگیسببعفونتمجاریتناسلیادراریمیشوند،بجز:  1

د( اوره آپالسما اوره آ ليتيکوم ج( کالمیدیا تراکوماتیس  ب( بارتونال هنسله  الف( نایسریا گنوره آ 

بگزینگ 

باکتری های مربوطهباکتری های مربوطهنام بیمارینام بیماری

سیستیت و پیلونفریت

اشریشیا کلی، پروتئوس میرابیلیس، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، 

استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استرپتوکوک گروه B، انتروکوک ها، 

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

پروتئوس میرابیلیس، مورگانال مورگانی، کلبسیال پنومونیه، اوره آپالسما اوره آ ليتيکومسنگ کلیه

استافیلوکوکوس اورئوس، مایکوباکتریوم توبرکلوزیسآبسه کلیه

اشریشیا کلی، کلبسیال پنومونیه، انتروکوک ها، نایسریا گونوره، مایکوباکتریوم توبرکلوزیسپروستاتیت

زخم های تناسلی
ترپونما پالیدوم، هموفیلوس دوکرئی، کالمیدیا تراکوماتیس، فرانسیسال توالرنسیس، کلبسیال 

گرانولوماتیس، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

نایسریا گونوره، کالمیدیا تراکوماتیس، مایکوپالسما ژنیتالیوم، اوره آپالسما اوره آ ليتيکوم اورتریت

مایکوپالسما هومینیسواژینیت

سرویسیت
نایسریا گونوره، کالمیدیا تراکوماتیس، مایکوپالسما جنیتالیوم، نایسریا مننژیتیدیس، استرپتوکوک گروه 

B، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، گونه های اکتینومایسس
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میکروبوویروسشنایس

)پزشکی اسفند ۹۴ - قطب کرمان( IgA1پروتئازدربیماریزاییتمامیباکتریهایزیرنقشدارد،بجز:  2

ب( نایسریا مننژیتیدیس الف( نایسریا گونوره  

د( باسیلوس آنتراسیس ج( هموفیلوس آنفوالنزا  

دگزینگ 

باکتری های دارای باکتری های دارای IgAIgA11 پروتئاز پروتئاز

استرپتوکوک پنومونیههموفیلوس آنفوالنزا

نایسریا مننژیتیدیسنایسریا گونوره

)پزشکی شهریور ۹۵ - قطب تبریز( همگیازعواملایجادکنندهیپنومونیغیرتیپیک)Atypical(هستند،بجز:  3

د( کالمیدیا پنومونیه ج( کلبسیال پنومونیه  ب( مایکوپالسما پنومونیه  الف( لژیونال پنوموفيال 

جگزینگ 

باکتریباکتری  های عامل پنومونی آتیپیکهای عامل پنومونی آتیپیک

کوکسیال بورنتیمایکوپالسما پنومونیه

باسیلوس آنتراسیسکالمیدیا پنومونیه

یرسینیا پستیسکالمیدیا پسی تاسی

فرانسیسال توالرنسیسلژیونال

)پزشکی و دندان پزشکی اسفند ۹۷ - قطب زنجان( کدامیکازسهباکتریزیردرمننژیتنوزادانبیشازهمهایزولهمیشوند؟  4

الف( اشریشیا کلی - ليستريا مونوسیتوژنز- استرپتوکوکوس آگاالکتیه

ب( اشریشیا کلی - هموفیلوس آنفوالنزا - کلبسیال پنومونیه

ج( نایسریا مننژیتیدیس - ليستريا مونوسیتوژنز - استرپتوکوکوس پیوژنز

د( اشریشیا کلی - استرپتوکوکوس آگاالکتیه - استافیلوکوکوس ارئوس

الفگزینگ 

علل مننژیت نوزادی به ترتیب فراوانی علل مننژیت نوزادی به ترتیب فراوانی 

 اشریشیا کلی

B استرپتوکوک های گروه

لیستریا مونوسیتوژنز

کلبسیال

هموفیلوس آنفوالنزا

)دندان پزشکی اسفند ۹۷ - قطب اصفهان، تهران و کرمان( کدامیکازبیماریهایزیردراثراگزوتوکسینایجادنمیشود؟  5

د( بوتولیسم ج( دیفتری  ب( كزاز  الف( حصبه 

الفگزینگ 




