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ن  ه  فط   :ؤ
دا م     

ساخت و شوق ادامه  يسررا م كتاب ينا ينگارش و گردآور يقكه توف يكتاپروردگار  كران يسپاس ب
  .روشن كرد ياندر مقاطع باالتر را در دل دانشجو يشرفتو پ يلتحص

امالً بوده كـه بـه آن پاسـخ كـ     »شناسي مواد غذايي ساالنه ميكروب 10بانك سؤاالت «كتاب حاضر 
در نگارش پاسخ سواالت، سعي بر آن داشتيم كه به نحوي پاسخ دهيم تا . تشريحي داده شده است
  .عنوان مرجعي جهت رفع اشكال و آموزش سريع استفاده كند دانشجو بتواند از آن به

شناسي مـواد   تواند با نوع سواالت كنكور كارشناسي ارشد ميكروب با مطالعه اين كتاب، داوطلب مي
  .هاي گذشته بپردازد يي آشنا شده و به مرور سواالت سالغذا

هاي داده شده بر طبق منابع مورد نظر وزارت بهداشت بوده و بعضاً پاسخ سـواالت طـوالني و    پاسخ
  .بعضاً كوتاه تستي داده شده است

 كار بردن مطالب هجو پرهيـز  المقدور از به دها گنجانده شده است و ح نكات مهم كنكوري در پاسخ
  .شده است

هاي تخصصي هر درس بهره برده شـود   در نگارش پاسخ اين كتاب سعي داشته از دانشجويان رشته
جا  م در اينيدان و در همين راستا، دوستان و اساتيد محترم و عزيزي ما را ياري نمودند كه الزم مي

  .ميآبادي و جناب آقاي معاني داشته باش نهايت تشكر را از سركار خانم نظام
راي تمامي دانشجويان متقاضي شركت در كنكور كارشناسـي ارشـد ايـن رشـته، آرزوي     نهايت ب در

موفقيت داشته و خواهشمنديم، در صورت مشاهده هرگونه اشتباه علمي و تايپي، آن را بـه اطـالع   
  .رسانده و عذر ما را پذيرا باشيد

  
  با آرزوي موفقيت
  گروه مؤلفان

mr.afradi90@gmail.com  
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شناسیباکتري

:جزءبهباشد، هاي غذایی ذیل حاصل حضور فعال باکتري در بدن میزبان میهمه مسمومیت.1

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

مسمومیت ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس)2مسمومیت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس )1

مسمومیت ناشی از سالمونال تیفی موریوم)4ولیتیکوس مسمومیت ناشی از ویبریو پاراهم)2

هاي زیر است؟یک از ژندلیل حضور کدامدر انتروکوك بهTeicoplaninمقاومت به .2

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

1(van A2(mec A3(bla A4(aac

ارگانیسم از مدفوع کاربرد دارد؟میکرونی جهت جداسازي کدام 45/0فیلترهاي با منافذ .3

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

سالمونال تیفی موریوم)2کمپیلوباکتر ژژونی )1

ویبریو کلره)4شیگال دیسانتریه )3

اهمیت خاصی دارد؟اسیديهاي زیر در فساد مواد غذایی کدام دسته از میکروارگانیسم.4

)90-91شناسی مواد غذایی کروبکارشناسی ارشد می(

هاباکتري)4ها ویروس)3ها کپک)2مخمرها )1

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(:جزءنمایند، بهدر انسان ایجاد بیماري میفقطهاي زیر کلیه باکتري.5

1(Salmonella typhi2(Neisseria gonorrhoeae

2(Mycoplasma pneumonia4(Francisella tularensis

گراد است؟درجه سانتی42یک از کمپیلوباکترهاي زیر قادر به رشد در دماي کدام.6

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

کمپیلوباکتر فتوس)2کمپیلوباکتر ژژونی )1

کمپیلوباکتر آپسالینسیس)4کمپیلوباکتر الري )3

:جزءبهشود، یر جهت جداسازي عامل بیماري وباي کالسیک از وباي التور استفاده میهاي زکلیه روش.7

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

هماگلوتیناسیون)4فاژتایپینگ )3بیوتایپینگ )2سروتایپینگ )1

سؤاالت 

90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب



سؤاالت 8

Escherichiaاز1917Nisselيیک از مفاهیم زیر در مورد سویهکدام.8 coliصحیح است؟

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

.یک سویه مدل براي مطالعات ژنتیکی است)1

.استیک سویه تیپ براي مطالعات باکتریولوژیک )2

.یک سویه مناسب جهت مطالعات پروبیوتیکی است)3

.یک سویه مناسب براي مطالعات عوامل ضدباکتریایی است)4

هاي شایع در فصل سرد سال است؟هاي زیر عامل سببی اسهالتريیک از باککدام.9

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

سالمونال انتریتیدیس)2اشرشیاکلی انتروپاتوژن )1

یرسینیا انتروکلی تیکا)4شیگال دیسانتریه )3

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(د؟کنیک از موارد زیر در مورد لژیونال پنوموفیال صدق میکدام.10

.گیردخوبی رنگ گرم را میهاي بالینی بهباکتري گرم منفی که در نمونه)1

.دهدهاي مجزا تشکیل میهاي انتخابی، بعد از یک شب انکوباسیون، کلنیروي محیط)2

.گیردژي میکند و از متابولیسم اسیدهاي آمینه، انرقندها را تخمیر نمی)3

.نمایدهاي با همولیز بتا ایجاد میدار، کلنیدر محیط آگار خون)4

روند؟کار میدر محصوالت گیاهی بهBiopesticideعنوان هاي زیر بهیک از باسیلوسکدام.11

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

1(Bacillus licheniformis2(Bacillus pumilus

3(Bacillus mycoides4(Bacillus thuringiensis

Rat)تب موش گزیدگی .12 bite fever)شود؟هاي زیر ایجاد مییک از باکتريوسیله کدامیا تب سودوکو به

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

ارلیشیا سنتسو)2بارتونال باسیلی فورمیس )1

ریکتسیا کوینتانا)4ورمیس استرپتوباسیلوس مونیلی ف)3

مثبت است، با توجه به احتمال وجود سیفلیس کدام گزینه VDRLدر یک بیمار مبتال به لوپوس اریتماتوز پاسخ تست .13

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(صحیح است؟

.دست آمده مثبت کاذب بوده و نیازي به پیگیري نداردپاسخ به)1

.سیلین بر اساس تشخیص عفونت سیفلیسمان با پنیانجام در)2

.بر روي سرم بیمارFTA-ABSانجام تست )3

.بعد از دو هفتهRPRسیلین و جنتامیسین و تکرار آزمایش با پنیشروع درمان )4

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(کدام یک از دانشمندان زیر کاشف استرپتومایسین است؟.14

سلمن واکسمن)2الکساندر فلمینگ )1

هارد دوماكگرو)4پل ارلیش )3

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(ژنوم کدام باکتري زیر شامل بیش از یک کروموزوم است؟.15

کلبسیال پنومونیه)2بروسال ملی تنسیس )1

لیستریا مونوسیتوژنز)4انتروکوکوس فکالیس )3

هایی از قبیل کاتاالز، پراکسیداز و سیتوکروم اکسیداز مورد نیاز است؟از عناصر زیر جهت فعالیت آنزیمیککدام.16

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

منگنز)4کبالت )3آهن )2کلسیم )1



سؤاالت 12

تغذیه عمومی

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(:امنیت غذایی عبارتست از.46

اي باالدسترسی به غذاي کافی و با ارزش تغذیه)1

دسترسی به غذاي کافی و سالم در تمام اوقات)2

اي باالتولید غذایی کافی و با ارزش تغذیه)3

غذاي کافی و سالم از نظر بهداشتیتولید)4

دهد؟شود، چه رخ می، که باعث کاهش کیفیت پروتئین غذایی میMaillardدر واکنش .47

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

ترکیب الکتوز با متیونین در مولکول پروتئین)1

ترکیب الکتوز با لیزین در مولکول پروتئین)2

ايین از زنجیر اسید آمینهجدا شدن لیز)3

ايجدا شدن متیونین از زنجیر اسید آمینه)4

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(کدام ماده غذایی منبع خوب کلسیم است؟.48

بروکلی)4ریواس )3چغندر )2اسفناج )1

)90-91شناسی مواد غذایی ناسی ارشد میکروبکارش(تر است؟بعد از مصرف کدام ماده کم(TEF)گرمازایی ناشی از غذا .49

الکل)4کربوهیدرات )3پروتئین )2چربی )1

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(است؟Eکدام روغن منبع بهتري از ویتامین .50

ذرت)4آفتابگردان )3زیتون )2کانوال )1

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(؟استKکدام ماده غذایی منبع بهتري از ویتامین .51

هویج خام)4آووکادو خام )3لوبیا سبز خام )2بروکلی پخته )1

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(شود؟کدام اسید چرب باعث افزایش کلسترول سرم می.52

1(C8 : 02(C18 : 03(C18 :ln 9−4(C18 : 2n 6−

در مقایسه با مقدار.53
2

Oمصرفی، مقدار
2

COتر است؟تولیدي در بدن با مصرف کدام ماده کم

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

الکل)4چربی )3پروتئین )2راتکربوهید)1

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(؟نداردروي تأثیري کدام گزینه در کاهش جذب .54

کادمیوم)4مس )3تانن )2فیتات )1

)90-91ذایی شناسی مواد غکارشناسی ارشد میکروب(کدام ویتامین دخالت دارد؟انگل دیفیلوباتریوم التوم در بروز کمبود .55

پیریدوکسین)4تیامین )3کوباالمین )2اسیدفولیک )1

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(شود؟تر کدام مورد میدریافت زیادي پروتئین رژیم غذایی باعث دفع بیش.56

سلنیوم)4ید )3مس )2کلسیم )1

تر است؟یک کمهنگام دریافت کدام)ی ناشی از غذاگرمازای(TEFمقدار انرژي مصرف شده براي .57

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

کربوهیدرات)4پروتئین )3الکل )2چربی )1

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(تري است؟یک از مواد غذایی زیر در یک مقیاس واحد داراي آهن بیشکدام.58

بوقلمون)4مرغ )3جگر )2ی تن ماه)1



13 90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(:Dشکل فعال ویتامین .59

.شودکالسی تریول است که در کبد تولید می)1

.شودکالسی دیول است که در کلیه تولید می)2

.شودکالسی تریول است که در پوست تولید می)3

.شودکلیه تولید میکالسی تریول است که در )4

نقش بارگیري کربوهیدرات براي ورزش استقامتی افزایش ظرفیت کدام است؟.60

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

گلیکوژن کبد پیش از ورزش)2گلیکوژن عضالت پیش از ورزش )1

گلیکوژن کبد پس از ورزش)4گلیکوژن عضالت پس از ورزش )3

بیوشیمی

pHی از اسیدهاي آمینه آالنین، اسید گلوتامیک و لیزین را در بافر بامخلوط.61 ها به نمائیم، ترتیب حرکت آنحل می=6

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(طرف آند از راست به چپ چگونه است؟

تگلوتاما-آالنین-لیزین)2لیزین -آالنین-گلوتامات)1

آالنین-لیزین-گلوتامات)4لیزین -گلوتامات-آالنین)3

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(مراز یوکاریوتی داراي فعالیت پریمازي است؟پلیDNAیک از انواع کدام.62

گاما)4دلتا )3بتا )2آلفا )1

نقش.63
3

IF90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(ک از موارد زیر است؟یدر فرآیند ترجمه کدام(

P-siteبه fMet-tRNAهدایت )1

ریبوزوم به یکدیگر30Sو50Sجلوگیري از اتصال جزء )2

A-Siteبه fMet-tRNAهدایت )3

ریبوزوم به یکدیگر30Sو50Sو اتصال جزء GTPهیدرولیز )4

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(زالواستات حضور کدام ویتامین ضروري است؟براي تبدیل پیرووات به اگ.64

تتراهیدروفوالت)2بیوتین )1

تیامین)4تتراهیدروبیوپترین )3

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(:جزءهستند بهتریپتوفانهمه ترکیبات زیر از مشتقات .65

دوپامین)4سروتونین )3اسید نیکوتینیک)2مالتونین)1

کند؟این ماده کدام آنزیم زیر را مهار می.رودکار میعنوان داروي انتخابی جهت درمان نقرس بهآلوپورینول به.66

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

سفاتازپیروف)4ادنوزین د آمیناز )3گزانتین اکسیداز )2گواناز )1

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(رود؟کار میفعال آنزیم بهید و استامید براي شناسایی کدام گروه در مرکز .67

1(OH−2(SH−3(COOH−4(
2

NH−

68.–N 90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(شود؟سروتونین توسط کدام آنزیم به مالتونین تبدیل میاستیل(

استیل ترانسفراز)2متیل ترانسفراز )1

هیدروکسی تریپتوفان دکربوکسیالز)4تریپتوفان هیدروکسیالز )3

)90-91شناسی مواد غذایی ی ارشد میکروبکارشناس(:جزءبهشود یافت میDNAهمه پیوندهاي زیر در ملکول .69

1(Hemiacetal2(Hydrogenic

3(O-glycosidic4(3 5 phosphodiester′ ′→
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.جزء هاي آسپرژیلوس زیر قادر به تولید آفالتوکسین هستند بههمه گونه.105 ...............

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

1(A. flavus2(A. parasiticus3(A. nomius4(A. clavatus

شناسیویروس

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(کند؟هاي زیر در سیتوپالسم سلول آلوده همانندسازي مییک از ویروسکدام.106

1(B192(السا

3(JC4(کوماویروس کاپوسی سار

دلیل موتاسیون در کدام ژن است؟ها بهمقاومت به آسیکلوویر در هرپس ویروس.107

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

1(RNA2مراز سلولی پلی(DNAمراز سلولیپلی

تیمیدین کیناز ویروسی)4هاي سطحی ویروس گلیکوپروتئین)3

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(زایی نقش دارد؟یروس در سرطانهاي پاپیلوماویک از پروتئینکدام.108

1(L1وL22(E3وE83(E6وE74(E1وE2

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(ژنوم کدام ویروس خطی است؟.109

Bهپاتیت )4پولیوما )3پاپیلوما )2آدنو )1

هاي زیر قابل کشت است؟یک از سلولتاجیوزوم در کدامویروس مولوسکوم کن.110

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

دارمرغ جنینپرده کوریو آالنتوئیک تخم)2(Primary)هاي اولیه سلول)1

3(Continuous line4(کدامهیچ

گردد؟ي ویروس از سلول آلوده میپادتن علیه کدام پروتئین ویروس آنفلوآنزا سبب کاهش آزادساز.111

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(

نورآمینیداز)4نوکلئوپروتئین )3پروتئین ماتریکس )2هماگلوتینین )1

کند؟براي ورود به سلول استفاده میCARهاي زیر از رسپتور یک از ویروسکدام.112

)90-91ایی شناسی مواد غذکارشناسی ارشد میکروب(

پولیو)4پارا آنفلوآنزا )3آدنو )2سرخک )1

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(کند؟زا صدق میبیماريPrionیک از عبارات زیر در مورد کدام.113

.کندآنزیم پروتئاز سلولی آن را تجزیه می)1

.استRNAداراي ژنوم )2

.کندجاد میپالك آمیلوئیدي در مغز ای)3

.کندبادي تولید میبدن در مقابل آن آنتی)4

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(کند؟بادي هتروفیل ایجاد میهاي زیر آنتییک از ویروسکدام.114

1(CMV2(POX3(EBV4(HSV

)90-91شناسی مواد غذایی وبکارشناسی ارشد میکر(یک از اشکال زیر را دارد؟کدامDengueژنوم ویروس .115

1(DNA2ايدو رشته(DNAايرشتهتک

3(RNA4ايدورشته(RNAايرشتهتک

)90-91شناسی مواد غذایی کارشناسی ارشد میکروب(است؟Zoonosesهاي زیر یک یک از ویروسکدام.116

B4(Dengueهرپس )3سرخجه )2سرخک )1



شناسیباکتري

)1(گزینه .1

.باشدنمی)هاي ساختاريژنآنتی(اورئوس حاصل انتروتوکسین این باکتري بوده و نیازي به حضور باکتري استافزازیرا مسمومیت ناشی 

)1(گزینه .2

.گذارنداره سلولی اثر میآالنین پنتاپپتید دیو-وآنتی بیوتیک گلیکولیپیدي هستند که بر روي آالنینونکومایسین و تیکوپالنین د

نکومایسین و تایکوپالنین مقاوم به واVanAفنوتیپ .قرار داردT-1546روي یک ترانسپوزون پالسمیدي به نام VanAاپرون 

.به ونکومایسین مقاوم و به تایکوپالنین حساس استVanB، اما )باال براي ونکومایسین و تایکوپالنینMIC(است

)1(گزینه .3

.ي مدفوع استفاده کردمیکرومتر جهت جداسازي این باکتري از نمونه45/0توان از فیلتر لوباکتر مییي کوچک کمپدازهبه علت ان

.توانند از این فیلتر عبور کنندکه سایر باکتري نمیاین باکتري توانایی عبور از این فیلتر را دارد در حالی

)2(گزینه .4

.تري دارندرا دارند به همین علت در مواد غذایی اسیدي اهمیت بیش)هاترشیمثل(هاي اسیدي توانایی رشد محیطکپک

)4(گزینه .5

باشد ولی مایکوپالسما فرنسیال توالرنسیس عامل بیماري توالرمی است که یک بیماري زئونوز حاد در انسان و حیوان می

.باشدمیگر در انسانهاي دیهاي موضعی و عفونتعامل پنمونی و نیز مرتبط با بیماريونیهپنوم

بوده و )زایمان دچار شده استکانالکه در هنگام عبور از (افتالمی نوزادي ،ساالنمننژیت در بزرگاصلینایسریاگنوره عامل 

.زایی داردفقط در انسان بیماريمننژیتیدیس به همراه نایسریا

شود فقط در اي میبیماران و تب روده%50و اسهال در اشتهایی، درد عضالنی، سردرد، تب باال ایجاد کسالت و بیتواندمی

.کندانسان ایجاد بیماري می

پاسخنامه 

شناسی موادغذایی آزمون کارشناسی ارشد رشته میکروب

90-91سال 



پاسخنامه  20

)1(گزینه .6

0.5میکروآئروفیل به طول ،کمپیلوباکتر باسیل نازك، گرم منفی خمیده 5 m− µ 0.2و پهناي 0.5 m− µعامل .است

.باشدمیگاستروانتریت در انسان 

)1(گزینه .7

:و کالسیکالتورپهاي افتراقی بین بیوتایآزمایش

کالسیکانفورآزمایش

+-همولیز خون گوسفند

+-هاي قرمز جوجهآگلوتیناسیون گلبول

VP-+

مقاومحساسBمیکسین مقاومت به پلی

مقاومحساسحساسیت به فاژموکرجی

و التورهاي کالسیک ها و بیوتایپدیاگرام سروتایپ

ClassicalEl TorBiotype

(Hikogima)InabaOgawa(Hikogima)InabaOgawaSerotype

(A,B,C)A,CA,B(A,B,C)A,CA,BAntigens

)3(گزینه .8

Escherichiaسویه  coli nissleسور وف، توسط پرAlFred Nissle سویه را این.شناسایی شد1917در سالMutnFlor

Escherichiaبعد از مرگ او این سویه را .نامید coli Nissleباشد و درمان این سویه داراي خواص پروبیوتیکی می.نامیدند

.هاي گوارشی کاربرد داردناراحتی

)4(گزینه .9

4تیکا توانایی تحمل و رشد در یرسینیا انتروکولی C° تواند با توجه به می)اسهالوانتریتدر بین عوامل گاسترو(را داراست

.این خصوصیت این باکتري عامل شایع اسهال در فصول سرد سال باشد
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)3(گزینه .10

سختی و به )گرفتهرنگ آمیزي گرم، در رنگ(رنگ این باکتري گاهاً خیلی کم-فستیدیوس،گرم منفی هوازيهااین باکتري

شد و براي درمان ن داخل سلولی باژپاتو-باشندمثبت میاسیدفست-شودآمیزي شده دیده میگهاي رنبه ندرت در نمونه

.عامل بیماري تب پونتیاك.هاي و ماکرولیدها استفاده کردونفلورو کینولازآن

.آوردنددست میغیر تخمیري بوده و انرژي خود را از متابولیسم اسیدهاي آمینه به

)4(گزینه .11

این باکتی توانایی تولید پروتئین کریستالی در جریان .زاستبیماري)نوعی بید(براي الرو لیپیوتپید یسسباسیلوس تورنجن

از اسپور این باکتري در کنترل الرو.کنداین جسمک آزاد شده و به عنوان توکسین عمل میاسپورزایی است که در بدن الرو

.شودیآنوفل استفاده م

)3(گزینه .12

verrugaیا و وسیلی فورمیس عامل تب اوربارتونال با peruanaباشدمی.

ه این دي باسیلی تشکیل داچند شکلی هوازي که زنجیره،سیلی گرمابفرمیسمونیلیو استرپتوباسیلوس مونیلی فرمیس 

این .کندی رشد میببه خوC37°ه در آگار به همراه پروتئین سرمی به زرده تخم مرغ یا نشاستCINباکتري در محیط 

ید آرتریت دردناك و شدپلی،ك و دمل و خون مردگیرکه داراي عالئم تب عفونی کواستباکتري عامل تب موش گزیدگی

.باشداندوکاردیت و آبسه میعالئم دیگر باکتریمی،.باشدمی

)3(گزینه .13

)2(گزینه .14

یشلپل ار-سیلینکاشف پنی←ینگ مرفلدالکسان
ارسفنامین علیه سفلیس

magicشیمی درمانی، تعریف علمپدر  bullet

هاکاشف پرونتوزیل یا سولفانامیدها در درمان استرپتوکوك←رد دوماگ گرها

)1(گزینه .15

نیز بورلیاها و.کلرا و باکتراسفروئیدس به داراي بیش از یک کروموزوم در ژنوم خود هستندیوی تنتیس و ویبرلمبروسال

.کروموزوم دارند20بوده و حتی بیش از دپلوئیپلی

)2(گزینه .16

)3(گزینه .17

ها و داراي کانال.دهدها میغشایی ساختار دوالیه توانایی جلوگیري از ورود مواد هیدروفوبیک را به آن:غشاي خارجی

ومانند گلوکز.دهدهایی با وزن مولکولی پایین را میکه مجوز ورود و خروج و انتشار مولکولPorنام هایی بهپروتئین

.استهاي صفراويداراي جایگاه براي اتصال به سلول میزبان و توانایی محافظت از باکتري در برابر نمک.آمینواسید

)3(گزینه .18

.گویندئید میوباشد نوکلاستقرار ژنوم باکتري که مشابه هسته میبه محل

)4(گزینه .19

نمایی میکروسکوپقدرت بزرگ=نمایی عدسی چشمی بزرگ×نمایی عدسی شیئی بزرگ

210 100 10= × =

/ mm7 3 42 10 10 2 10 0 2− −× × = × اندازه شیئی در زیر میکروسکوپ=
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به صورت وهیافتساعت و بیماري به صورت استفراغ، تهوع و درد شکم بروز 2-8کمون دوره.مقاوم به حرارت است

مشخصات مسمومیت غذایی .شودکی اشتباه میوفرم بیماري با مسمویت استافیلوکاین.شودخودبخود بهبودي حاصل می

.باسیلوس سرئوس در جدول زیر ذکر شده است

تغذیه عمومی

)2(گزینه .46

کافی در تمام اوقات براي داشتن ي مردم به غذاي دسترسی همهراغذاییامنیت،1986سالدرمللسازمانتعریف بنابر

اصلی عنصرسهغذادریافتدرپایداريوغذابهدسترسیجود بودن غذا،وطبق این تعریف م.دانندیک جسم سالم می

روند مصرفوکمیتبهتوانمیهاآنترینمهمجملهازکهداردوجودهاییشاخصغذاییامنیتسنجشجهت.باشدمی

.نموداشارهغذاییرژیمتنوعوکیفیتنیزوغذابودنفراهمغذا،

)2(ینهگز.47

هاي احیا کننده یا ترکیبات کربنیلی زیدي قندون و گروه هیدروکسیل گلوکزاد پروتئیآمین آواکنش میالرد میان گروهاي 

.گیردیند صورت میآوجود میهها بربیچسیون اها که در اثر اکسیدها و کتونلدئیدآمثل 

گیرد و شود دراین میان لیزین به سهولت تحت این واکنش قرار میاي پروتئین نیز میکاهش ارزش تغذیهین واکنش سبب ا

.شودنابود می

)4(ینهگز.48

، به همان میزان کلسیم موجود در شیر است، در نتیجه مصرف آن براي افرادي که دچار پوکی کلسیم موجود در بروکلی

.مفید استاستخوان یا کمبود کلسیم هستند، بسیار 

)1(ینهگز.49

کالرينظیرمختلفیبه عواملانرژياینمقداروشودمیغذاییموادجذبوهضمکه صرفاستانرژيغذاگرمازاییاثر

.استچربیازترپروتئین بیشوکربوهیدراتمصرفازپسTEFمقدار.داردبستگیغذایی فردرژیمسابقهوغذاترکیبغذا،

TEFازتربیشپروتئینوهیدراتکربوازناشیTEFدر.شودمیدرصد اتالف ذخیره4چربی تنها با .ناشی از چربی است

چربیاین خصوصیت.استهمراهاتالفدرصد25باکهگرددتبدیلچربیبهبایدشدنذخیرهبرايکربوهیدراتکهحالی

.شودچاقیباعثزیادچربیمصرفکهشودمیباعث

)3(ینهگز.50

هاي دیگر مانند روغن بادام که در مقایسه با روغن.آن استEباال بودن میزان ویتامینگردانآفتابترین خاصیت روغن مهم

.باشدباالتري میEداراي ویتامینگردانآفتابروغن کاربرد دارند،پوستدر محصوالت مراقبت ازمعموالً
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Eهاي حاوي ویتامینخوراکی /mg)ر صد گرمدEمیزان وجود ویتامین 100 g)

روغن جوانه گندم گرممیلی150

گردانآفتابروغن  گرممیلی41

هاآجیل گرممیلی21

روغن خرما گرممیلی15

دار و پررنگ از قبیل اسفناج، برگ چغندرسبزیجات برگ گرممیلی5/2

آواکادو گرممیلی1/2

کیوي گرممیلی5/1

کلم بروکلی گرممیلی1

جه فرنگیگو گرممیلی.5

)1(ینهگز.51

هاي ضروري بدن و محلول در چربی است که براي جذب پروتئین و انعقاد خون در بدن به آن نیاز از ویتامینKویتامین

کلم بروکلی سرشار از .در کمک به انعقاد خون و نیز جلوگیري از انعقاد به خوبی شناخته شده استKنقش ویتامین.است

.کندرا فراهم میkمیکروگرم ویتامین194گرم از آن مقدار 100طوري که تنها است بهKویتامین

)1(ینهگز.52

)4(ینهگز.53

)2(ینهگز.54

دهند اما تانن اثر کاهش ها جذب روي را کاهش میفیتات.شوندعوامل متعددي ممکن است موجب کاهش جذب روي می

(دهندگی بر جذب روي ندارد ).هاي مهم جذب آهن استتانن از کاهش دهنده.

)2(ینهگز.55

.شودمیB12مبتال به این انگل باشد دچار کمبودکند پس اگر فرديروده را مصرف میB12دیفلو بوتریوم التوم

)1(ینهگز.56

تواند ي این پروتئین اضافی نیست و نمیکنید ، بدن قادر به ذخیرهتر از نیاز بدن خود، پروتئین حیوانی مصرف میوقتی شما بیش

نام اسیدهاي آلی هآمینه را به ترکیبات دیگري بنام اسیدهدر نتیجه کبد واحدهاي پروتئینی ساخته شده ب.فوراً آن را مصرف کند

توانند صرف تولید انرژي شوند یا به چربی تبدیل شوند و محیط جریان خون را اسیدي کند که این اسیدهاي آلی میتبدیل می

.کنندها برداشته و از طریق ادرار دفع مینثی کردن این حالت اسیدي ، مقادیر زیادي کلسیم را از استخوانها براي خکلیه.کنند

)1(ینهگز.57

TEFاین مقدار انرژي براي.عبارت از مقدار انرژي است که براي هضم، جذب، متابولیسم و دفع موادغذایی الزم است

%10در یک رژیم غذایی نرمال روزانه، اثر حرارتی غذا را .تر استهیدرات کمتر و براي چربی و کربوپروتئین به تنهایی بیش

.گیرندمجموع انرژي متابولیسم پایه و فعالیت فیزیکی در نظر می

)2(ینهگز.58

.برابر آهن گوشت گاو بوده و سرشار از چربی است3تا 2است ولی آهن آن پروتئین جگر سیاه در رده پروتئین گوشت قرمز

برابر 5/1گرم آن مصرف شود، تقریبا100ًبرابر گوشت قرمز کم چرب است و اگر در یک روز 2کلسترول آن تقریباًمقدار 

185گرم آن 100کالري انرژي داشته و در هر 80یک سیخ جگر حدود .تر از حد مجاز، کلسترول وارد بدن شده استبیش

.تر کلسترول نهفته استي به همراه مقدار بیشکالري انرژ330کالري و در همین میزان جگر سرخ شده 
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)4(ینهگز.59

تریول یک هورمون کلسی.استDشود که شکل فعال ویتامین تبدیل میCalcitriolتریولویتامین دي در کلیه به کلسی

لسیم بدن و تریول بر روي میزان کاز طریق کلسیDبنابراین ویتامین .کنداست و میزان کلسیم و فسفر بدن را تنظیم می

.ثر استؤها و عضالت متمامی کارکردهاي مبتنی بر آن مانند سالمت استخوان

)1(ینهگز.60

بیوشیمی

)1(گزینه .61

قلیائی Rو لیزین داراي )باردار منفی(اسیدي Rغیرقطبی آلیفاتیک، اسیدگلوتامیک داراي Rاسید آمینه آالنین داراي 

کنندیدي بافر، گلوتامات، آالنین و لیزین به ترتیب به سمت آن حرکت میاسPHبا توجه به .باشدمی)باردار مثبت(
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)1(گزینه .62

)2(گزینه .63

IF3= فاکتور ضد تجمعی زیرواحدهايS30وS50است.

)1(گزینه .64

.باشدبیوتین کوآنزیم آنزیم پیروات کربوکسیالز می

)4(گزینه .65

Trpتریپتوفان 

ادر زنجیره جانبی داراي حلقه ، نروترانسمیتر )نیاسین(ساز اسید نیکوتینیک ندول بوده و همچنین به عنوان پیشي

و هورمون رشد گیاهی اکسین و )روزيعامل القاء کننده خواب یا تنظیم کننده ریتم شبانه(سروتونین، هورمون مالتونین 

نیاسین 
3

(B .باشدمیPPویتامین ضدپالگر یا (
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)2(گزینه .66

این آنزیم تبدیل هیپوگزانتین به گزانتین و گزانتین به اسیداوریک را .کندیم گزانتین اکسیداز را مهار میآلوپورینول آنز

ها گزانتین و هیپوگزانتین به اسید اوریک جلوگیري پورینآلوپورینول با مهار این آنزیم از تبدیل اکسی.کندکاتالیز می

آلوپورینول فاقد اثرات ضد درد، التهاب و یا افزایش .یابداوریک در خون و ادرار کاهش میکنند و در نتیجه غلظت اسیدمی

.دهنده ترشح اسیداوریک در ادرار است

)2(گزینه .67

سیستئین در جایگاه فعال موجب ناپذیر است که با اتصال به ریشههاي برگشتمیرواستات نمونه دیگري از مهار کننده

همچنین براي جلوگیري از .شودمیلیزفسفات دهیدروژناز در مسیر گلیکو-3ظیر گلیسرآلدئید ها نغیرفعال شدن آنزیم

به همین )هاي دناتوراسیون پروتئیندر پروسه(هاي سولفیدریل را تغییر داد سولفید باید گروهاتصال مجدد پیوندهاي دي

.دهدهاي سولفیدریل واکنش میاختصاصی، با گروهاستفاده کرد که به طور)یدواستات(توان از میرواستامید منظور می

)1(گزینه .68

)3(گزینه .69

3(دو نوکلئوتید از طریق پیوند فسفودي استري  5′ بین واحدهاي پورین در یک رشته و واحدهاي )استرفسفودي→′

.شوندپیریمیدین در رشته دیگر از طریق پیوند هیدروژنی متصل می

)2(گزینه .70

Lریبوز، داکسی-2:قندهاي داکسی نظیر −β بتا داکسی-6(فوکوز–Lگاالکتوز(L − αآلفا داکسی-6(فنوررا–Lمانوز(

)2(گزینه .71

.کنداکسیژن خدمت میدارنده میوگلوبین پروتئین است که هم در عضله و هم در عضله قلب است و همچنین به عنوان نگه

که ادرار به رنگ قرمز .شودآسیب به میوکارد در سکته قلبی تحلیل سریع عضالنی در ادرار به صورت میوگلوبینوري دیده می

.شوداي تیره شبیه به نوشابه دیده میتیره یا قهوه

)2(گزینه .72

سوکســــینات و دهیــــدروژنازسوکسینات
→فومارات

.در زنجیره انتقال تنفسی است2آنزیم شماره هیدروژناز دسوکسینات و 
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شناسیویروس

)2(گزینه .106

)ویریدهجز پاکسبه(کنند یزبان تکثیر میدار در هسته سلول مDNAهاي تمام ویروس

)یکسوویریده و بورناویریدهتروویریده، ارتومرجز به(کنند دار در سیتوپالسم سلول میزبان تکثیر میRNAهاي تمام ویروس

B19)پاروو ویریده(←DNAساالدار)آرناویریده(←RNAدار

JC)پولیوماویریده(←DNAسارکوماکاپوسیویروس دار)هرپس ویریده(←DNAدار

)4(گزینه .107

ي مهار پلیمراز ویروسی که توسط کینازهاي ویروس مونوفسفوریله آسیکلوویر یک داروي آنالوگ نوکلئوزیدي است، با وظیفه

.کندآید و اثر میدر می)فرم فعال دارو(فسفات و توسط کینازهاي سلولی به شکل تري

.شودو در نتیجه عدم فعال شدن آن میباعث عدم فسفریله شدن داروHSV(TK)جهش در ژن تیمیدین کیناز 

)3(گزینه .108

E1 اتصال به پروموتور وافزایش همانندسازيDNA ویروس و مشابهTAg ویروسSV40داراي خاصیت هلیکازي

E2 کمک بهE1در افزایش همانندسازي و فعال کردن رونویسی

E4 مختل کردنcytokeratinجهت افزایش رهاسازي ویروس

E5ن یک انکوپروتئین، فعال شدن به عنواEGF receptor و افزایش رشد سلول

E6- اتصال بهP53و افزایش سرعت تخریب آن

، جلوگیري از آپوپتوزP53مهار بیان ژن -

E7- اتصال بهPRBشود متصل شده و باعث ترانسفورماسیون سلول می

ي آپوپتوزالقا کننده-

P53افزایش -

L1 کپسیدپروتئین اصلی

L2پروتئین فرعی کپسید

)1(گزینه .109

اي خطی دو رشتهDNAاي حلقوي ولی آدنو دو رشتهDNAژنوم )هپادنا(Bلوما، پولیوما و هپاتیت یپاپ

)4(گزینه .110

ویریده بوده که در هیچ کشت سلولی و در بدن ي پاکسی پاکس از خانوادهکسونس مولویروس مولوسکوم کونتاژیوزوم در ج

.باشدکند و تنها در بدن انسان قادر به تکثیر میانی رشد نمیهیچ حیو

)4(گزینه .111

HAوتینین، اتصال، فیوژنآگلهم

M1ماتریکس، تسهیل تجمع ذرات ویروس

NP نوکلئوپروتئین، ورودRNAویروس به هسته

NAنورآمینیداز، تسهیل رهاسازي ویروس

)2(گزینه .112

CAR:باشدو آدنو میهاي کوکساکیي ویروسگیرنده.
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)3(گزینه .113

پریون

ذرات عفونی پروتئینی فاقد هر گونه نوکلئیک اسید

و پروتئازUV، گرما، فرمالدئیدمقاوم به 

ها، اتر، استون، اوره و دو دسیل سولفات سدیمحساس به اتوکالو، فنل، سفیدکننده

سفنجی شکل مسريمولد بیماري انسفالوپاتی ا

ایجاد پالك آمیلوئیدي در مغز

)3(گزینه .114

EBV: انگل لنفوسیتB عامل منونوکلئوز عفونی، ایجاد ،Ab هتروفیل مثبت

CMV:اي، شبیه منونوکلئوز عفونی، ایجاد هستههاي تکعفونت نهفته در لنفوسیتAbهتروفیل منفی

)4(گزینه .115

ي مثبتاي خطی با پالریتهتک رشتهRNAمباشد با ژنوویریده میي فالويویروس تب دانگ جزو خانواده

)3(گزینه .116

Zoonosesشوندشود که به طور طبیعی بین حیوانات و انسان منتقل میهایی اطالق میبه بیماري.

یک ویروس مشترك بین انسان و Bهاي انسانی هستند ولی هرپس ویروس سرخک، سرخجه و تب دانگ عوامل بیماري

.یمون استم

)2(گزینه .117

:RTداروهاي مهارکننده آنزیم 

Dinanosine- Entecavir- Lamivudin- Stavudin- Zalcitabine- Zidovudine- Nevirapine

)4(گزینه .118

:دار با پالریته مثبتRNAهاي ویروس

کرونا ویریدهکالیسی ویریدهفالوي ویریدهپیکورناویریده

ویریدههپ ویریدهتوگا ویریدهرترو ویریدهآسترو 

:دار با پالریته منفیRNAهاي ویروس

بونیا ویریدهپارامیکسو ویریدهآرنا ویریدهارتومیکسو ویریده

فیلو ویریدهبورنا ویریدهو ویریدهرابد

)1(گزینه .119

.باشدویریده میي پارامیکسو ي پنوموویرینه در خانوادهویروس متاپنومو ویروس انسانی از جنس پنومو ویروس از زیرخانواده

)2(گزینه .120

هاي اولیه شود و ویروس پروتئینپوست انجام میباديبازاليابتدا در الیه)ویروس پاپیلوماي انسانی(HPVتکثیر ویروس 

ویریون کامل شده از ،هاي کراتینوسیت ذرات ویروس تشکیلي بعد و در سلولکند در مرحلهتولید و ژنوم خود را تکثیر می

.شوندها خارج میاین سلول
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