
  
  
  
  
  

    



  ت 

  لفَهمِ 
 كلُومع  

م    ور 
ت د ر را  

تكثير و . ت
يرشـرعي و   
عتمادي در 

  .گردد مي

 

اَكرِمني بِنُورِ ال
ر علَينا خَزائن ع

  حمينَ

و دار   ی  ا  و 
ت ر ج ی دا
ن   با

ف، مترجم و ناشر آن است
راخالقي، غيرقـانوني، غي
اع درست، موجب رواج بي

راي خود و فرزندانمان م

  بگذاريم

 

ه طا  دعای 
  

ظُلُمات الوهمِ واَ
حمرانشُرت و ك

اَرحم الرّاك يا 
  

ی ری ی  ا از 
ج ران  ت را و ب

با بان ی ن 
  

  

ي مؤلف نج چندين ساله
كاري غير  از پديدآورنده

ي اين عمل ناد ت، نتيجه
ندگي و محيط ناسالم بر

 حقوق ديگران احترام

د

 اَخرِجني من ظُ
ر لَينا اَبوابح ع
بِرَحمتك

ا ن  را، خارج 
ت ی ر  ما 
و ای

كتاب حاصل دستر اين 
 هر شكلي بدون اجازه ا
 از دسترنج ديگران است

در زن آمدهاي ناگوار  پي

بياييد به

ماَلله
اَللهم افتح

وردگار
شای  وردگارا، ب

دوست عزيز،
فروش آن به
كسب درآمد
جامعه و بروز

  

و



 

    
   

  ن

  
Ir  

  ي
  )يحي

 سي ارشد و 

  دانشگاه آزاد

  )كي

   

الت ايران

ran Ques
 
 

شناسي
تشري نامه

  : ه
م پايه، كارشناس

ارت علوم و د

  :تأليف و 
  د عزيزي

شناسي پزشك باكتري 

 
   

ك سواال

stion Ba
 
 

ش كتري
ه با پاسخن

  

 

ويژه
هاي علوم مون

 بهداشت، وزا
  

  

گردآوري
دكتر اميد

(Ph.D) تخصصي ي
  
  
  

 
  

   

بانك

ank

باك
همراه(

داوطلبان آزم

دكتري وزارت

دكتري(

  

 

د

 



  ـد و 

  

 

علوم پايه، كارشناسي ارشـ
  .د عزيزي

''IQB= است. 

 

  )خنامه تشريحي

331پالك  –ه همكف 

  طبقه اول – پارس 
0  

drkhaliligroupboo

هاي ع ژه داوطلبان آزمون
گردآوري و تاليف اميد/ اد

 = Iran Question Bank
  )لي

Medical bacteriolog
 

Medical sciences 

Unive 

همراه با پاسخ(اسي 
   عزيزي

  ليلي
139  

  فردوس
  ي

  هاني
  رده

  وژفر
 

66568621 -021  
 22856620-021  
طبقه –پاساژ فروزنده  – 

6648 - 021  
مجتمع تجاري - رس
912 – 5508589: ش
   ok

 گردآورنده
ويژ) ا پاسخنامه تشريحي

وزارت علوم و دانشگاه آزا
 .1398ي، ر خليل

 .ل، نمودار
 

=بانك سواالت ايران''ب 
عالي(ها  ها و تمرين آزمون 

gy- Examinations, qu
 )عالي(ها  ها و تمرين ون

s- Examinations, que
  ايران -الت تكميلي

Graduate Record  
  ها آزمون -ايران -ي

ersities and colleges-

  
  

  

(IQB – شنا باكتري
اميددكتر : ليفأتي و 

گروه تأليفي دكتر خل 
98. پنجم: سال چاپ 

  2000: شمارگان
ف: صحافي - اي ايران
اقبال شرقي: دير توليد
فرهاد فراه: فني چاپ

مريم آر:  فني و هنري
بيتا اند: آرايي و صفحه

 تومان 130000: بهاء
1): دفتر مركزي(ليلي 
):شعبه شريعتي(يلي 

ب اصلي دانشگاه تهران
664 – 021 – 89349
جنب سينما پار –الب

مدير فروش - 021 – 6
www.DKG.ir

، گ-1362عزيزي، اميد،  
همراه با(شناسي  باكتري 

وزارت بهداشت، ودكتري 
گروه تاليفي دكتر: تهران 
مصور، جدول.: ص 1132 
 978-600-422-486-4
  فيپا 
  .چاپ پنجم 
كتاب حاضر از سري كتب 
-شناسي پزشكي باكتري 
 uestions, etc (higher)
آزمو -علوم پايه -پزشكي 
 stions, etc. (Higher)
هاي تحصيال دوره  آزمون 
 d Examination- Iran
ها و مدارس عالي دانشگاه 
  Iran- Examinations
 46QR 
 014076/616  
 5922524  

(Bاالت ايران و س
گردآوري
:ناشر
.نوبت

ند: چاپ
مد
ناظر ف
مدير
تايپ و
به
آموزشگاه دكتر خل
آموزشگاه دكتر خلي

روي درب روبه -  انقالب
489375: تلفن

جنوب غربي ميدان انقال
66569216: كز فروش

 
r

:  سه
: و نام پديدآور

: ت نشر
: ت ظاهري

 :
: ت فهرست نويسي

:  ت
:  ت

  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :

:  ي كنگره
:  ي ديويي

: كتابشناسي ملي

بانك: نام كتاب

خيابان –تهران : روشگاه

ضلع ج: مركز پخش
مرك

@drkhaliligroup

  

سرشناس
عنوان و 

مشخصا 
مشخصا 
شابك 
وضعيت 

يادداشت
يادداشت
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع
موضوع

بندي رده
بندي رده

شماره ك 

فر

pbook



 

ن  ه  فط   :ؤ
ان  ـو را  ـل  یـای  ـت و  ـو را  زبـان  ی ادای   ا

ـو   ـت  ـن  مـا  ت و   دا  ـت، یـان  ـس 
ت ر از آن  ی     .ر

دا صاری... وا   ا
  

الزمه موفقيت در ايـن   تحصيالت تكميلي كنكور هايآشنايي با تست بر كسي پوشيده نيست كه 
، "يشناسـ  يبـاكتر  IQB" ايـ  "يشناسـ  كـروب يبانك سواالت م"كتاب  پنجمچاپ  .آزمون است

وزارت بهداشـت   يارشـد و دكتـر   يكارشناسـ  ي و باكتري شناسيشناس كروبيم يها تست يحاو
شده همراه با پاسخنامه  يبند و دسته يبند به صورت طبقه 1398تا سال  يدرمان و آموزش پزشك

  .باشد يم يحيتشر
بيلـي  جـاوتز، مـوراي،    لسـون، يوو  يتـاپل  شامل يشناس كروبيكتب معتبر م از پاسخ به سواالت جهت

 ،Principle and practice of clinical Bacteriology ،مندل يعفون يها يماريباسكات، ماهون، 
 كروبيم يمبان( يپزشك يشناس كروبيماستاد و  7و همچنين ميكروب شناسي پزشكي واكر، زينسر، 

  . استفاده شده است )يجامع پزشك يشناس يو باكتر يشناس
جا كه هيچ اثري خالي از نقص نيست  آن از .كتاب حاصل گردد نياز ا انيدانشجو تياست كه رضا ديام

لذا از شما تقاضامندم كه با ارائه نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، بنده را در جهت بهبود 
دييي و كيفي كتاب ياري نماكم.  
 عزيـزان  ريسـا ي و اقبال شرق يجناب آقا ،يليدكتر احمد خل ياز جناب آقا دانم يالزم م انيپا در

  .را داشته باشم يكمال تشكر و قدردان يليدكتر خل يفيگروه تأل
  

  اميد عزيزي
  شناسي پزشكي باكتري) Ph.D(دكتري تخصصي 

  

E.mail: Omid201262@gmail.com   
 

Azizi-omid@outlook.com   



  حه

 10  
 29  

 61  
 97  

15  
17  

20  
23  

27  
29  

32  
33  

34  
35  

37  
37  

صفح 

...................................... 
...................................... 9

...................................... 
...................................... 7

...................................  50
...................................  72

...................................  7
...................................  34

...................................  73
...................................  97

...................................  25
...................................  35

...................................  48
...................................  57

...................................  73
...................................  77

  

  ها ري
........................................

........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

فهرست مطالب

باكتربندي  ها و طبقه
.......................................

.......................................
  ها كتري

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

  ها
.......................................

.......................................
  

.......................................
.......................................

ف

ه خت ميكروارگانيسم
.......................................

.......................................
زئيات ساختماني باك

.......................................
.......................................

  ها ري
.......................................

.......................................
  ها  ي

.......................................
.......................................

  ا
.......................................

.......................................
  عفوني  و ضد

.......................................
.......................................

ه زايي باكتري بيماري
.......................................

.......................................
ي طبيعي بدن انسان

.......................................
.......................................

 ن

  عمومي: ول
تاريخچه و شناخ: ول
.................................  الت

.............  خنامه تشريحي
مورفولوژي و جز: دوم
.................................  الت

.............  خنامه تشريحي
متابوليسم باكتر: سوم
.................................  الت

.............  خنامه تشريحي
ژنتيك باكتري: چهارم

.................................  الت
.............  خنامه تشريحي

ها بيوتيك آنتي: پنجم
.................................  الت

.............  خنامه تشريحي
استرليزاسيون: ششم
.................................  الت

.............  خنامه تشريحي
هاي ب مكانيسم: هفتم
.................................  الت

.............  خنامه تشريحي
فلور ميكروبي: هشتم

.................................  الت
.............  خنامه تشريحي

  

عنوان
  
  
  

بخش او
فصل او
سواال
پاسخ
فصل د
سواال
پاسخ
فصل س
سواال
پاسخ
فصل چ
سواال
پاسخ
فصل پ
سواال
پاسخ
فصل ش
سواال
پاسخ
فصل ه
سواال
پاسخ
فصل ه
سواال
پاسخ

  



  صفحه  

...............  383  
...............  427  

...............  480  
...............  493  

...............  511  
...............  534  

...............  563  
...............  574  

...............  584  
...............  592  

...............  605  
...............  619  

...............  635  
...............  645  

...............  654  
...............  697  

...............  741  
...............  752  

...............  765  
...............  786  

........................................
........................................

........................................
........................................

  ارديا
........................................

........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

  مطالب

.......................................
.......................................

  )ياسه
.......................................

.......................................
ها، نوكا  اكتينوميست

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

  ) ي
.......................................

.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

فهرست م

  تماتيك 
  وازي اختياري 

.......................................
.......................................

خانواده نايسري(وازي 
.......................................

.......................................
ريا، اريزيپلوتريكس،

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

  ، هموفيلوس
.......................................

.......................................
اي اي گرم منفي روده

.......................................
.......................................

 
.......................................

.......................................

.......................................
.......................................

شناسي سيست ري
هاي گرم مثبت هو ي

.......................................
.................................  حي
هاي گرم منفي هو ي

.......................................
.................................  حي

ليسترها،  نه باكتريوم
.......................................

.................................  حي
  ها يلوس

.......................................
.................................  حي
  هوازي  هاي بي ري

.......................................
.................................  حي

  ها  تريديوم
.......................................

.................................  حي
ورال، اكتينوباسيلوس،

.......................................
.................................  حي

ها باسيل(وباكترياسه 
.......................................

.................................  حي
 وناسه و آئروموناس 

.......................................
.................................  حي

  ها  باكتريوم
.......................................

.................................  حي

 

 عنوانفصل و 
  

  

باكتر: بخش دوم
كوكسي: فصل اول
...............  سواالت

پاسخنامه تشريح
كوكسي: فصل دوم
...............  سواالت

پاسخنامه تشريح
كورين: فصل سوم
...............  سواالت

پاسخنامه تشريح
باسي: فصل چهارم

...............  سواالت
پاسخنامه تشريح

باكتر: فصل پنجم
...............  سواالت

پاسخنامه تشريح
كلست: فصل ششم
...............  سواالت

پاسخنامه تشريح
پاستو: هفتمفصل 

...............  سواالت
پاسخنامه تشريح

انترو: فصل هشتم
...............  سواالت

پاسخنامه تشريح
ويبريو: نهم فصل

...............  سواالت
پاسخنامه تشريح

مايكو: دهم فصل
...............  سواالت

پاسخنامه تشريح



  حه 

80  
81  

83  
84  

85  
86  

86  
87  

88  
89  

91  
92  

93  
94  

95  
96  

97  
98  

98  
10  

صفح 

  )سته
...................................  7

...................................  8

...................................  31
...................................  45

...................................  59
....................................63

....................................68
...................................  74

...................................  82
...................................  95

...................................  4
...................................  23

...................................  32
...................................  42

...................................  54
....................................62

...................................  72
...................................  80

  ده
...................................  89

................................  45

  

وابسهاي   و ارگانيسم
........................................

........................................
  )، فرانسيسال

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

........................................
........................................

بندي شد صورت فصل
........................................

........................................

فهرست مطالب

ها سودوموناس(ري 
.......................................

.......................................
بروسال، بوردتال،( زي

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

  )پتوسپيراسه
.......................................

.......................................
  نفي 

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

.......................................
.......................................

ص به)  ارشد و دكتري
.......................................

.......................................

ف

گرم منفي غير تخمير
.......................................

.......................................
هاي گرم منفي هواز ل

.......................................
.......................................

  ر و آركوباكتر 
.......................................

.......................................
  تر

.......................................
.......................................

اسپيروكتاسه، لپ(ها  
.......................................

.......................................
هاي گرم منف ير باكتري

.......................................
.......................................

  
.......................................

.......................................
 

.......................................
.......................................

  ها 
.......................................

.......................................
كارشناسي( 98و  9

.......................................
.......................................

 عنوانو 

هاي گ باسيل: يازدهم
.................................  الت

.............  خنامه تشريحي
كوكوباسيل: دوازدهم

.................................  الت
.............  خنامه تشريحي

كمپيلوباكتر: سيزدهم
.................................  الت

.............  خنامه تشريحي
هليكوباكت: چهاردهم 

.................................  الت
.............  خنامه تشريحي

اسپيروكتال: پانزدهم
.................................  الت

.............  خنامه تشريحي
لژيونال و ساير: شانزدهم

.................................  الت
.............  خنامه تشريحي

كالميدياها : هفدهم
.................................  الت

.............  خنامه تشريحي
 ريكتزياها : هجدهم

.................................  الت
.............  خنامه تشريحي

مايكوپالسما: وزدهم
.................................  الت

.............  خنامه تشريحي
7، 96ر سال كنكو: 

.................................  الت
.............  خنامه تشريحي

  

فصل و
  

ي فصل
سواال
پاسخ
فصل د
سواال
پاسخ
فصل س
سواال
پاسخ
فصل چ
سواال
پاسخ
فصل پ
سواال
پاسخ
فصل ش
سواال
پاسخ
فصل ه
سواال
پاسخ
فصل ه
سواال
پاسخ
فصل نو
سواال
پاسخ
ضمائم
سواال
پاسخ

  



اولبخش 

عمومی



تاریخچه

عنـوان شـاخص در شناسـایی    سالمونال تیفی تحقیقاتی انجام و آن را بهViژناز دانشمندان زیر بر روي آنتییککدام.1

)95-94هاي میکروبی دکتري تخصصی توکسین(حاملین مزمن تیفوئید شناسایی کرد؟

1(Felix2(Ehrlich3(Metchnikoff4(Weil

)91شناسی دکتري قارچ(تفاده از آگار را براي جامدسازي محیط کشت مطرح نمود؟کدام دانشمند زیر، اس.2

1(Tyndall2(Hesse3(Behring4(Brenner

)91شناسی دکتري باکتري(ها مطرح نمود؟را براي تاکسونومی باکتريG+Cکدام دانشمند زیر درصد .3

1(Watson2(Chargaff3(Lederberg4(Gilbert

)88بهداشت -ارشد باکتري (شود؟ از دانشمندان زیر بعنوان پدر شیمی درمانی شناخته میکیکدام.4

Louis)لوئی پاستور )1 Pasteur)2( پل ارلیش(Paul Ehrilch)

Vincent)وینسنت بورده )3 Bordet)4( سلمن واکسمن(Selman Waksman)

)75شهریور –علوم پایه پزشکی (کند؟ پیروي نمیهاي زیر از فرضیه کخ در مورد کشتاز باکتريیککدام.5

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس )2کورینه باکتریوم دیفتریه)1

مایکوباکتریوم لپره)4سالمونالتیفی موریوم)3

)84بهداشت –ارشد باکتري (باشد؟ماده وراثتی میDNAاز دانشمندان با انجام اولین آزمایش نشان دادند که یککدام.6

1(AveryوMaclood2(Meselson- Stahl

3(Beadle – Tatum4(Watson- Crick

Germ)همه دانشمندان ذیل در پیشرفت و توسعه نظریه تئوري جرم .7 theory)جزبهاند نقش داشته:

)Ph.D93-94شناسی باکتري(

1(Robert Koch2(Anton van Leeuwenhoek

3(Louis Pasteur4(Fridrich Henle

)87بهداشت -ارشد باکتري (ها شناسائی کرد؟چه کسی براي اولین بار پدیده ترانسفورماسیون را در باکتري.8

1(Watson2(Griffith3(Bail4(Lederberg

سواالت فصل اول

هاتاریخچه و شناخت میکروارگانیسم

هابندي باکتريو طبقه



تاریخچه
)1(گزینه .1

Viژنبه کپسول آنتییفیادر سالمونال ت (Virulent)ژن مـانع  این آنتی.باشدشود چرا که عامل ویروالنس میگفته می

ثابت کردنـد  Pift)1934(وFelix.کندشود اما از تخریب داخل سلولی باکتري جلوگیري میاز فاگوسیتوز باکتري نمی

و نشـان  سـتند یننـه یقابل آگلوت09با سرم دیفوئیبه تب تالمبتمارانیاز خون بیفیاسالمونال تکشت شده يهاهیکه سو

Oژنبـا آنتـی  نـه یقابـل اگلوت يهـا هینسـبت بـه سـو   یفیاسالمونال تOژنبا آنتینهیقابل آگلوتریغيهاهیدادند که سو

Viموش دارند، لذا نام يبرايشتریبروالنسیو (virulence)به کار بردنديباکتریسطحياجزايارا بر.

)2(گزینه .2

Fanny(و فانی هس )Walther(والتر  Hesse(عنـوان یـک ژل جامـد کننـده     بـه راآگار-آگار1881-1882در سال

.کردندمعرفیهاي کشتبراي محیط

)2(گزینه .3

يطبقـه بنـد  ياسـت،  بـرا  )T(یمینو ت)A(ین، آدن)C(یتوزین، س)G(ینگوانبازاز چهار سکانسیکه کد یتواقعینا

DNAچـه منبـع   آن، چارگاف مشاهده کرده بود کـه ، هـر  1950در سال .برخوردار بودیقابل توجهیتاز اهمي هاباکتر

وCوG)مولدر(يمساویرباشد ، مقاد ،AوTحـال، نسـبت   یـن با ا.ارددG  بـهAوC  بـهT متفـاوت اسـت  یاربسـ.

molG٪از،ینبنابرا + C شودیاستفاده میاییباکتريگونه هايگروه هایکیاز عدم ارتباط ژنتمقیاسیکبه عنوان.

، ماننـد شـدند ینمـ متمـایز آنهـا  یپیفنـوت يهـا یژگـی با ویداشت که به راحتییگروه هاياستفاده را برایشترینبینا

یبـات ترکالبته بایـد یـادآور شـد کـه    .اوت داشتندمتفيطور گسترده ابازي به تیبا، اما ترکیکروکوکهاو میلوکوكاستاف

.یستندنیکیژنتیکیلزوماً نشانگر نزدبازيمشابه 

)2(گزینه .4

Paul Ehrlich تفاوت تمایل انواع متفاوت سلول هاي زنده براي رنگ هـاي آنیلینـی را مطـرح کـرد، ایـن      1878در سال

ابداع رنگ آمیـزي مایکوبـاکتریوم هـا بـا     .شد)chemotherapeutic(یافته شروع او براي تحقیقات عوامل شیمی درمانی 

.صورت گرفت1878کربول فوشین توسط او در سال 

)4(گزینه .5

این فرضـیات  .هاي ویژه به کار رفتهاي باکتریایی مختلف با بیماريفرضیات کخ جهت مرتبط کردن گونه1884در سال 

:عبارتند از 

.بیمار یافت شود اما در حیوان سالم وجود نداشته باشدارگانیسم بایستی همواره در حیوان -1

.ارگانیسم باید از حیوان بیمار جدا شده و در خارج از بدن حیوان به طور خالص قابل کشت باشد-2

فصل اولتشریحیپاسخنامه

هاتاریخچه و شناخت میکروارگانیسم

هاي باکتريبندو طبقه



هاساختمان دیواره سلولی باکتري

)68آذر-علوم پایه پزشکی (ها کدام مطلب صحیح است؟هاي اتولیز کننده باکتريدر مورد آنزیم.1

.ها در تقسیم سلول میکروبی الزم استفعالیت این آنزیم)1

.شوندهاي دیگر ترشح میها بر ضد باکتريها توسط باکترياین آنزیم)2

.ها داراي فعالیت گلیکوزیالزي و لیپازي هستندزیماین آن)3

.صحیح است3و1)4

)74شهریور -علوم پایه پزشکی (باشد؟هاي گرم مثبت و گرم منفی مربوط به کدام قسمت میاختالف باکتري.2

غشاي سلولی)2دیواره سلولی)1

تشکیالت هسته اي)4کپسول)3

باشد؟در برابر فشار اسمزي زیاد داخل سلولی می»پروتوپالست«ت از ترکیبات زیر مسؤول حفاظیککدام.3

)B-86و علوم پایه داروسازي گروه 70شهریور -علوم پایه پزشکی (

)پپتیدوگلیکان(موکوپپتید )2کپسول)1

آنتی ژن سوماتیک)4اندوتوکسین)3

ک تنفس را بر عهده دارد؟هاي یوکاریوتی فاقد میتوکندري کدام اندامدر بعضی میکروارگانیسم.4

)93-94کارشناسی ارشد بیوتکنولوژي (

1(Peroxisome2(Endoplasmic Reticulum

3(Golgi Apparatus4(Hydrogenosome

)75شهریور –علوم پایه پزشکی (از خصوصیات زیر در مورد آندوتوکسین باکتریایی صادق است؟ یککدام.5

.ثبت وجود داردهاي گرم مدر اکثر باکتري)1

.از جنس پروتئین است)2

.گرددتبدیل می)آناتوکسین(به توکسوئید )3

.از جنس لیپوپلی ساکارید است)4

سواالت فصل دوم

هامورفولوژي و جزئیات ساختمانی باکتري



هاساختمان دیواره سلولی باکتري

)1(گزینه .1

.هاي لیتیک دیواره سلولی سه گروه می باشندها یا آنزیماتولیزین

استیل مورامیک اسید پپتیدوگلیکان –Nاستیل گلوکز آمین و –Nها پیوند بین این آنزیم:آمینیدازها یا گلیکوزیدازها -

.ها دارندمیدازها و لیزوزومو اثراتی مشابه با موراشکنندمیرا

.کنندهاي عرضی را هیدرولیز میآالنین در پل–Dپیوند :اندوپپتیدازها -

.شکندآالنین را می–Lاستیل مورامیک اسید و –پپتید در بین ان–پیوند گلیکان :آمیدازها -

هـاي  هـا اتـولیزین  ایـن آنـزیم  .وم اسـت به پروتئازها مقـا –Dپپتیدوگلیکان به خاطر داشتن اسیدهاي آمینه نوع 

شود و باعـث لیـز   هاي صفراوي فعال میپایین یا نمکpHك در حضور ومثالً آمیداز در پنوموک.باکتریایی هستند

.گرددمیباکتري

)1(گزینه .2

Cellاند در مجمـوع دیـواره سـلولی یـا    هاي پوشش سلولی که در بین غشاء سیتوپالسمی و کپسول قرار گرفتهالیه Wall

.باشدها میهاي گرم مثبت و گرم منفی در دیواره سلولی آننام دارند تفاوت در بین باکتري

فصل دومتشریحی پاسخنامه 

هافولوژي و جزئیات ساختمانی باکتريمور
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)2(گزینه .3

هنگامی که الیه پپتیدوگلیکان توسط لیزوزوم یا عوامل مؤثر روي دیواره سلولی مثل پنی سیلین در شکل محلول درآیـد،  

هـا تثبیـت   هاي هیپرتونیک سـوکروز یـا نمـک   سلول باکتري توسط محلولاگر محیط .شودباکتري در آب یا سرم لیز می

هنـوز حـاوي مقـداري از اجـزاء     سـلول (و اسفروبالسـت  )سلول بدون دیواره(هاي گرم مثبت شود، پروتوبالست از باکتري

.شودهاي گرم منفی آزاد میاز باکتري)خارجی است

)4(گزینه .4

انند تریکوموناس واژینالیس میتوکنـدري ندارنـد و در عـوض داراي گرانـول هـاي      برخی میکروارگانیسم هاي یوکاریوتی م

.هستندبه نام هیدروژنوزوم تنفسی محصور شده در غشا

)4(گزینه .5

زاهاي گرم منفی یک مولکول آمفی فیل است که مقاوم بـه حـرارت و تـب   یا اندوتوکسین باکتري(LPS)ساکارید لیپوپلی

.شودهیدروفوبیک به غشاء خارجی متصل میبوده و از طریق پیوندهاي

)3(گزینه .6

)2(گزینه .7

:گلیکان یک پلیمر پیچیده است که از سه قسمت تشکیل شده است وپپتید

مورامیـک اسـید بـا پیونـدهاي    اسـتیل –Nاستیل گلوکز آمـین و  –Nهاي داربست پپتیدوگلیکان از مولکول:داربست-

.کیل شده استبه صورت یک در میان تشβ–1و4

استیل –Nآالنین است که به –Lاولین اسید آمنیه ،از چهار اسید آمینه تشکیل شده:يهاي جانبی تتراپپتیدزنجیره-

اسـید آمینـه   .آالنین استDایزو گلوتامیک اسید و اسید آمینه چهارم –Dاسید آمینه دوم .مورامیک متصل شده است

هاي گرم منفی در محل اسید آمینه سوم معمـوالً دي آمینـو پایمیلیـک اسـید     از باکتريدر بسیاري.باشدسوم متغیر می

(DAP)هاي گرم مثبت ممکن اسـت حـاوي   اما در باکتري،شودقرار دارد که به آن لیپو پروتئین دیواره سلولی متصل می

DAP یاL– لیزین یا هر اسید آمینهLدیگري باشد.

.کنندآالنین یک زنجیره را با جایگاه سوم زنجیره دیگر متصل –Dباشند که ن میییک پنتا گلیسها این پل:هاي عرضیپل-

.را نشان می دهدپپتیدوگلیکانشکل زیر ساختار 
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؟جزبههمه موارد زیر در مورد باکتري هاي بی هوازي صحیح است .1

.درصد رشد می کنند5/0بی هوازي هاي اجباري در فشار اکسیژن برابر یا کمتر )1

.نیاز دارندCO2درصد 10تا 5درصد اکسیژن و 10تا 5میکروآئروفیل ها براي رشد به )2

.هاي بی هوازي اجباري داراي آنزیم هاي کاتاالز و سوپر اکسید دیسموتاز هستندبیشتر باکتري )3

.است1به 1000نسبت بی هوازي ها به هوازي ها در حفرات دهان و کولون )4

)72اسفند -علوم پایه دندانپزشکی (هاي زیر قادر به رشدند؟pHازیککدامها در اکثر باکتري.2

1(7-92(7-5/73(4-74(5/4-5/6

Focal)هاي زیر به عنوان فوکال متابولیت از ترکیبیککدام.3 Metabolite)کند؟ها عمل میدر باکتري

)91هاي میکروبی دکتري توکسین(

فروکتوز)2پیروات)1

تریوز فسفات)4اگزالواستات)3

)93-94کارشناسی ارشد بیوتکنولوژي (هاي اسموفیل، تنظیم اسموالریته بر عهده کدام مورد زیر است؟در باکتري.4

1(Siderophores2(Putrescine

3(Chlorid ion4(Bactoprenol

)68شهریور -علوم پایه پزشکی(باکتري ها، میزان رشد منفی است؟»منحنی رشد«در کدام قسمت از .5

Stationaryمرحله )Lag2مرحله )1

هیچ کدام )Logarithmic4مرحله )3

باشند؟ها در شرایط وجود اکسیژن و غیاب اکسیژن قادر به زندگی میاز موارد زیر باکتريیککدامرد.6

)73اسفند -علوم پایه دندانپزشکی (

بی هوازي اجباري)2هوازي اجباري)1

میکروآئروفیل )4بی هوازي اختیاري )3

فصل سومسواالت

هاباکتريمتابولیسم
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)74شهریور -دندانپزشکی علوم پایه (گروه قرار دارند؟ هاي بیماریزا از نظر منبع کربن و انرژي در کدام باکتري.7

)فوتوارگانوتروف(فتوهتروتروف )2)کموارگانوتروف(کموهتروتروف )1

)فتولیتوتروف(فتواتوتروف )4)کمولیتوتروف(کمواتوتروف )3

گیرد؟تولید انرژي به وسیله فسفریالسیون اکسیداتیو در کدام قسمت از باکتري انجام می.8

)B–86گروه –علوم پایه داروسازي (

دیواره سلولی)2ریبوزم)1

غشاء سیتوپالسمی)4میتوکندري)3

)80شهریور -علوم پایه دندانپزشکی (هاي زنده ثابت است؟تعداد باکتري)منحنی رشد(از مراحل رشد تجربی یککدامدر.9

1(Decline Phase2(Exponential Phase

3(Lag Phase4(Stationary Phase

generation)از مراحل منحنی رشد باکتریها زمان دو برابر شدنیککدامدر.10 time)رسد؟به حداقل می

)81اسفند -علوم پایه دندانپزشکی (

Log)فاز لگاریتمی )1 phase)2( فاز تاخیري(Lag phase)

Stationary)فاز وقفه رشد )3 phase)4( فاز کاهش(Decline phase)

)89شهریور –علوم پایه پزشکی (هاي هوازي قرار دارد؟ زنجیره انتقال الکترون در کدام قسمت ساختمان باکتري.11

هاي متاکروماتیکدانه)2پپتیدوگلیکان)1

میتوکندري)4غشاء سیتوپالسمی )3

)91ي پزشکی دکتري زیست فناور(شود؟موارد زیر آمونیفیکاسیون محسوب میازیککدام.12

NHتولید)1 از دامیناسیون اسیدهاي آمینه3

احیاي جذبی نیترات)2

NHتبدیل)3 Nهوازي بهدر شرایط بی3 گازي2

2و1موارد )4

کند؟زیر نقش اساسی ایفا میاز موارد یککدامدر روند متابولیسمی Deaminationفرآیند .13

)93-94کارشناسی ارشد بیوتکنولوژي (

اسیدهاي چرب)2نوکلئوتیدها)1

هاکربوهیدرات)4اسیدهاي آمینه)3

)82-کاردانی به کارشناسی (کنند؟کدام باکتریها در فشار کم اکسیژن رشد می.14

بی هوازي )2هوازي)1

کروآئروفیلمی)4بی هوازي متحمل به هوا)3

)73-کاردانی به کارشناسی (به کدام دلیل است؟nonFermentativeبراي باکتریها OFاستفاده از محیط .15

میزان کربوهیدرات زیاد)2میزان پپتون زیاد)1

میزان کربوهیدرات کم)4میزان پپتون کم)3

)80-کاردانی به کارشناسی (رخوردار است؟در کدام مرحله از منحنی رشد یک باکتري، باکتري از یک رشد متعادل ب.16

فاز تأخیري )2فاز لگاریتمی )1

فاز کاهش )4)وقفه اي(فاز رکود )3
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)3(گزینه .1

:ها از نظر تحمل اکسیژن عبارتند از هوازيانواع بی

هامانند برخی از کلستریدیوم.کنندمیدرصد رشد5/0در فشار اکسیژن برابر یا کمتر از :هاي اجباريهوازيبی-

زاهاي بیمـاري هوازياکثر بی.کننددرصد رشد می3یا کمتر از در فشار اکسیژن برابر :هاي متوسط یا بینابینیهوازيبی-

.در این گروه قرار دارند

نیاز دارند مانند کمپیلوباکترCO2درصد 5-10درصد اکسیژن و 10تا 5براي رشد به :هامیکروآئروفیل-

.هاي اختیاري قرار دارندهوازيدر این گروه بی:هاي هواتحمل کننده-

1بـه  5و در مجـاري بینـی، دهانـه رحـم و واژن     1به 1000وازي ها در حفرات دهان و کولون نسبت بی هوازي ها به ه

.عموما باکتري هاي بی هوازي نسبت به هوازي با بی هوازي اختیاري، پلی مرف تر بوده و انتهاي پهنی دارند.است

)2(گزینه .2

pHمحدوده .است2/7–6/7هاي بیماري زا بین بهینه اغلب باکتريpH  هـا در جـدول زیـر    مناسب براي رشـد بـاکتري

:ذکر شده است

pHسیتوپالسمی باکتري pHمحدوده  گروه

7–5/6 3 اسیدوفیل

8–5/7 8–6 نوتروفیل

5/9–5/8 5/10باالي  آلکالوفیل

)3(گزینه .3

Focal)ي کانونی یـا فوکـال   هاآنزیم شامل ترکیباتی به نام متابولیتمواد اولیه بیوسنتز واحدهاي ساختمانی و کو metabolit)

.باشند، اگزالواستات و آلفاکتوگلوتارات می(PEP)فسفات، فسفوانول پیروات –6این مواد شامل گلوکز .باشدمی

)2(گزینه .4

سـلولی  داخـل  )غلظت نمک(تنظیم قدرت یونی .اند که به فشار اسمزي باال نیاز دارندهاییهاي اسموفیل ارگانیسمباکتري

.شود با دفع جبرانی پلی آمین حیاتی پوترسین که داراي بار مثبت است ثابت نگه داشته می

فصل سومتشریحی پاسخنامه
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)4(گزینه .5

Lag(مرحله تأخیري  phase(در ایـن مرحلـه   .دنـ یابدهنده دوره زمانی است که باکتري با محیط جدید سازش مـی نشان

هاي سلول وجـود  اي و ماکرومولکول، مواد ذخیره)شودنمیشود اما تقسیمسلول بزرگ می(افزایش بارزي در اندازه سلول 

Exponential(مرحله رشد تصاعدي یا لگاریتمی .دارد phase(در این مرحلـه بـاکتري   .مرحله اپتیمم براي باکتري است

Stationary(در مرحله سکون .شود و تکثیر به وفور وجود داردترین زمان دو برابر میدر کوتاه phase(هـاي  اد سلولتعد

.باشد اما منفی نمی شودزنده و تعداد موارد مرگ ثابت و در تعادل است و میزان رشد صفر می

)3(گزینه .6

:شوندها بر اساس نیاز به اکسیژن به صورت زیر تقسیم میباکتري

.و کاتاالز هستند(SOD)یسموتاز دکسیدامتابولیسم تخمیري دارند و فاقد سوپر:هوازي اجباريبی-

هاي پر اکسیدازها گروهی از آنزیم(داراي آنزیم پراکسیدازاند ،متابولیسم تخمیري دارند:هاي تحمل کننده هواهوازيبی-

).کننداند که اکسیداسیون تعدادي از مواد آلی را در حضور پر اکسید هیدروژن کاتالیز میپورفیرین –آهن 

در حضـور اکسـیژن از متابولیسـم هـوازي     ارنـد، داراي آنـزیم کاتاالزانـد،   متابولیسم تخمیـري د :اختیاريهاي هوازيبی-

.کننداستفاده می)فرمانتاسیون(و در غیاب اکسیژن از متابولیسم تخمیري )اکسیداسیون(

.اندو سوپراکسید دیسموتازداراي آنزیم کاتاالز،متابولیسم تنفسی دارند:هاي اجباريهوازي-

.شوندبهترین رشد را دارند و در فشار باالي اکسیژن مهار می%)4(ر پائین اکسیژن در فشا:میکرو آئروفیل-

.هاي اجباري داراي آنزیم سوپراکسید دیسموتاز هستندهاي اختیاري و هوازيهوازيهاي تحمل کننده هوا، بیهوازيبی-

)1(گزینه .7

:ها از نظر منبع کربن و انرژي به صورت زیر استبندي باکتريدسته

:منبع کربن(اتوتروف 

مواد غیر آلی مثل 

CO2(

فتواتوتروف

متیلوتروف

CO2:منبع کربن 

هاي متیل متصل گروه:منبع انرژي

هاي غیر از کربنبه اتم

متیلوتروف اجباري

متیلوتروف اختیاري

منبع کربن (هتروتروف 

)مواد آلی مثل گلوکز:

)شیمیولیتوتروف(شیمیوتروف 

فتوهتروتروف
مواد آلی:منبع کربن

هاي ارغوانی سبزباکتري←نور :منبع انرژي

شیمیوهتروتروف

مواد آلی:منبع کربن 

شیمیایی:منبع انرژي 

)هوازي(هاي هیدروژن باکتري

)يهوازي اجباربی(هاي نیتریفیه باکتري

)هوازيبی(هاي متانوژن باکتري

CO2:منبع کربن 

شیمیایی:منبع انرژي 

هاتمام پریاخته

هاها و قارچیاختهتک

هابیشتر باکتري

CO2:منبع کربن 

فتوسنتز←نور :منبع انرژي

هاگیاهان و جلبک

هاباکتري

هوازي

هاي آبزيباکتريهوازيبی

هاي ارغوانیباکتري

گیاهان

سیانوباکترها



هانتگرونیها واترانسپوزون

)85بهداشت –ارشد باکتري (از موارد زیر در انتهاي ترانسپوزون وجود دارد؟یککدام.1

توالی تکراري معکوس)2عوامل مقاومت آنتی بیوتیکی)1

Transposaseژن کد کننده )RTF4ژن)3

Insertionدر تعریف .2 Sequence در ساختمانDNA80بهداشت –ارشد باکتري و ویروس (کند؟دق میکدام عبارت ص(

.شودبه ژنوم ویروسی گفته می)2.ساده ترین عنصر قابل انتقال است)1

.شودبه ساختمان پالسمید گفته می)4.شودگفته میDNAبه بزرگترین قسمت )3

)67-کاردانی به کارشناسی (کدام مطلب دربارة باکتري دهنده کروموزوم درست است؟.3

.شودپس از انتقال کروموزوم تکثیرش متوقف می)2.میردبالفاصله پس از انتقال کروموزوم می)1

.فاکتور در کروموزوم خود استFفاقد )4.فاکتور در کروموزوم خود استFحاوي )3

)86بهداشت –ارشد باکتري (ها صحیح است؟هاي زیر در مورد اینتگروناز گزینهیککدام.4

.همراه با بخشی از کروموزم سلول باکتري استFسمید پال)1

.که داراي ژن ترانسپوزاز استDNAترادف هایی از )2

.تواند محتوي ژنهاي متعدد مقاومت دارویی باشدکه میDNAترادف هایی از )3

.شوندبخشی از کروموزوم یا پالسمید باکتري که باکتریوفاژهاي مالیم در آن وارد می)4

)93-94شناسی کارشناسی ارشد باکتري(ها صحیح است؟در باکتري(Nucleoid)ید ئجمله در مورد واژه نوکلئوکدام .5

.همان کروموزوم است که به صورت خطی در محور طویل باکتري قرار دارد)1

.شودبه هسته باکتري که فاقد غشاء است گفته می)2

.شودست، گفته میبه محل استقرار ژنوم باکتري که شبیه هسته ا)3

.همان کروموزوم است که به صورت حلقوي در محور طویل باکتري قرار دارد)4

)84بهداشت -ارشد باکتري (کدام گزینه در مورد کلیه ترانس پوزون باکتریها صحیح است؟.6

ژن)1 توانائی خودتکثیري)Ori2داراي

قاومت آنتی بیوتیک هاي مانتقال ژن)4هاي معکوس تکراريوجود توالی)3

سواالت فصل چهارم
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)83مدرس -ارشد باکتري (هاي زیر در مورد اینتگرونها صحیح است؟از گزارهیککدام.7

.شوندحامل ژنهاي تکثیر پالسمیدي است که در پالسمید اینتگریت میDNAقطعه اي از )1

.شوندحامل ژنهاي مقاومت آنتی بیوتیکی است که در پالسمید اینتگریت میDNAقطعه اي از )2

.شوندحامل ژنهاي مقاومت آنتی بیوتیکی است که در کروموزوم اینتگریت میDNAقطعه اي از )3

.شوندحامل ژنهاي انتقال پالسمیدي است که در کروموزوم اینتگریت میDNAقطعه اي از )4

)86مدرس -ارشد باکتري(کدام گزینه در مورد ترانسپوزون کامپوزیت صحیح است؟.8

.المنت که ژن مقاومت آنتی بیوتیکی را احاطه کرده اندISدو)1

.المنت که ترانسپوزونی حامل ژن ترانسپوزاز را احاطه کرده اندISدو)2

.ترانسپوزونی که فقط ژن ترانسپوزاز را دارد)3

.باشدترانسپوزونی که داراي ژن رزولواز می)4

)90بهداشت -ارشد ایمنی(:جزبهتند، کلیه عناصر ژنتیک زیر قادر به تکثیر خود به خود هس.9

1(Insertion Sequence2(Transposon

3(Plasmid4(Integron

)85مدرس -ارشد باکتري(.ضروري نمی باشد........................در ترانسپوزیشن حضور پروتئین .10

1(DNA پلی مرازI2(4ترانسپوزاز)3رزولواز(recA

لول باکتري لیزوژن موجب خروج باکتریوفاژ از ژنوم باکتري شده و موجب تکثیر ویروس و لیز سلول اعمال تحریک در س.11

ژنیککداممحصول .گرددو میزبان می هاي زیر در شروع این روند مؤثر است؟از

)95-94هاي میکروبی دکتري تخصصی توکسین(

1(CI2(XIS3(Ori C4(Ori V

)86مدرس -ارشد باکتري(.تشکیل شده اند..............................ا هکامپوزیت ترانسپوزون.12

دو)1 .باشدغیر مشابه که تنها حاوي ژن ترانسپوزاز میISاز

دو)2 Inserties)از sequence)ISمشابه که ژن مقاومت به آنتی بیوتیک را احاطه کرده است.

دو)3 .باشدانسپوزاز و رزولواز میمشابه و غیرمشابه که حاوي ژن ترISاز

.حضور نداردISها در ساختمان این ترانسپوزن)4

)86مدرس -ارشد باکتري(.نیاز دارند..............................ترانسپوزونها جهت ترانسپوزیشن به ژن .13

1(tnPA2(tnPR3(recA4(recB

Insertion)المنتهاي .14 sequence )ISکنند که یژنهایی را حمل م. )84مدرس -ارشد باکتري(.................

.جهت تکثیر و ترانسپوزیشن آنها ضروري است)2.جهت تکثیرشان ضروري است)1

.کنندفقط ژنهاي مقاومت آنتی بیوتیکی را حمل می)4.جهت ترانسپوزیشن آنها ضروري است)3

)90مدرس -ارشد بیوتکنولوژي (.داردژن................یک باکتري به طور متوسط حدود.15

چند صد هزار)4چند ده هزار)3چند هزار)2چندصد)1

)91و توکسین میکروبیشناسیدکتري باکتري(کند؟را معرفی می(Integrons)ا ههاي زیر، اینتگروناز گزینهیککدام.16

.وارد شده است(Tn)بخشی از کروموزوم که در آن ترانسپوزون )1

.وارد شده است'Fخشی از کروموزوم که در آن پالسمید ب)2

.هاي متعدد مقاومت دارویی وارد شده استبخشی از کروموزوم که در آن ژن)3

.وفاژهاي مالیم وارد شده استبخشی از کروموزوم که در آن باکتری)4



هاها وانتگرونترانسپوزون

)2(گزینه .1

اي هسـتند کـه تنهـا زمـانی کـه در یـک       دو رشـته DNAعناصر قابل انتقال و در واقـع قطعـاتی از   (Tn)هاپوزونترانس

زائـی  النـس و بیمـاري  هاي کد کننده خصوصیات ویروها ژنپوزونترانس.باشندمیرپلیکون قرار گیرند قادر به تکثیر خود 

.کنندرا حمل می)Rمثل فاکتور (ها بیوتیکهاي کد کننده مقاومت به آنتیتري و ژنباک

هاي ترانسپوزون(هاي ساده ترانسپوزون.شوندتقسیم می(Integron)ها به سه دسته ساده، مرکب و اینتگرون ترانسپوزون

تـاه تکـراري و معکـوس در انتهـاي خـود      هـاي کو هاي الحاقی در انتهاها هستند اما داراي تـوالی توالیفاقد )Aتیپ 

ترکیبـی  رزولـواز مسـئول نـو   (کننـد  هاي کمکی را کد میپوزاز، یک رزولواز و تعدادي ژنها، یک ترانسTnاین .باشندمی

).اختصاصی به جایگاه است

)1(گزینه .2

Insertion(هاي الحاقی توالی elements یاIS(هـاي  و عامـل موتاسـیون  هاي متحـرك ژنتیکـی بـوده    ترین شاخصساده

.باشندالحاقی بزرگ می

ایـ وفاژیباکترکیکروموزوم،مانند،رپلیکونکیدردیباونبودهمستقلریتکثقادر بهالحاقیهاي یتوالوهاترانسپوزون

یکازحرکتتواناییترانسپوزون هاازبرخی.وارد شوندییایباکترتیجمعکیدرينگهداروریتکثجهتد،یپالسمکی

راعناصـر ایـن .ثابـت شـده باشـند را دارنـد    باکتریوفـاژ یـا پالسـمید یـک دروندراینکـه بدونباکتري دیگربهباکتري

conjugative(ترانسپوزون هاي کونژوگاتیو transposons(می نامند.

)3(گزینه .3

گیـري یـا تبـادل شـبه     ه نوعی جفـت در این فرآیند ک.ها استترین مکانیسم تبادل ژن در باکتريگاسیون تخصصینژووک

از طریـق پـل ارتبـاطی    )DNAیک رشـته  (جنسی اطالعات ژنتیکی است، مستقیماً تمامی یا بخشی از اطالعات ژنتیکی 

بـه طـور مسـتقیم از راه پـل     DNAدر ایـن روش  .دشـو تري دهنده به گیرنده منتقل میاز باک)Fپیلی جنسی یا پیلی (

شـود منتقل مـی (-F)به باکتري گیرنده یا ماده(+F)از باکتري دهنده یا نر)Fیا فاکتور پیلی جنسی، پالسمید(ارتباطی 

.)شکل زیر(

فصل چهارمتشریحیپاسخنامه
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)3(گزینه .4

سـر پشتاستممکنوبسیار به هم نزدیک اغلبرا وساطت می کنندهاکیوتیبیآنتبهمقاومتکهيساختارياژن ه

ژنمجـاورت درDNAیتـوال یکـ یژنتلیـ تحلوهیتجز.ته باشندداشوجوددیپالسمایییایباکترکروموزومطولدرهم

پرومـوتر يهـا تیسـا یکـ ینزددراغلبيفردبهمنحصرهاي ادغام شدهواحدکهدادنشانیکیوتیبیآنتمقاومتيها

ــود ــونده   .داردوج ــام ش ــر ادغ ــن عناص ــرونای ــوترکیبی    )Integrons(اینتگ ــاط داغ ن ــوان نق ــه عن ــه ب ــد، ک ــام دارن ن

)Recombinational hot spots(      بـراي وقـایع نـوترکیبی اختصاصـی جایگـاه)Site-specific recombination(  بـین

انـد کـه   هاي بزرگیترانسپوزونهابنا بر تعاریف دیگر اینتگرون.عمل می کنندDNAسکانس هاي غیر همولوگ بزرگی از 

ون یـک سـاختار ژنتیکـی داراي شـاخص هـاي سیسـتم       اینتگر.خویشاوند هستندTn-21هایی به آنها اضافه شده و با ژن

Site)نوترکیبی اختصاصی به جایگاه  specific recombination system)ایـن سـاختار مـی توانـد کاسـت هـاي       .است

.متحرك ژنی را گرفته و یا به حرکت درآورد

)3(گزینه .5

حلقـوي  DNAاست که عبارت اسـت از یـک   هپروکاریوتی معادل هسته یوکاریوت(Nucleoid)شبه هسته یا نوکلئوئید 

109ممتد با وزن مولکولی
.توان آن را به عنوان یک کروموزوم هاپلوئید منفرد در نظر گرفتکه می3×

)3(گزینه .6

ی گـاه کنند،گر پرشیدیمکانبهکروموزومدرمکانکیازاستممکنوجود دارند که متحركDNAازیخاصقطعات

Jumpingبه این قطعات genesشوندهجابجاعناصر.ندیگویم)Transposable elements(ازايقطعهDNA هسـتند

بـه آنهـا دها،یپالسـم بـرخالف .کنندمیبالعکس حرکتایوکروموزومبهدیپالسماز،يگریدبهیکیژنتعنصرکیازکه

شـوند و  دهیـ گنجانکروموزومایدیسمپالکیدردیباکهرایزدننداروجوديباکترسلولدروندرمجزاساختارهايعنوان

ترانسـپوزون هـا و تـوالی هـاي درجـی یـا      متحـرك DNAعناصـر دو نـوع از  .جهت تکثیر خود به آنها وابسته می باشند

Insertion sequence (IS)یژگـ یوککـه یـ  را کد می کننديکاربرديهاژناین نظر که ازترانسپوزونها.ها می باشند

انتهاهردرعناصرنیايدوهر.متفاوت هستندهاISی را بروز می دهند از کیوتیبیآنتمقاومتندی مانپیفنوتیصیتشخ

Inverted،معکوسيتکرارها(معکوسمشابهDNAازیکوتاهيهایتوالتوسط repeats(در برگرفته می شوند.

Insertionعناصر DNAمتحركيهاقطعهنیترساده sequence (IS)  هـاي الحـاقی بـزرگ    موتاسـیون بـوده و عامـل

طول داشته و داراي تـوالی هـاي تکـراري معکـوس و     )1500تاbp700حدود (بازجفت1000باشند که در حدود می

کند کـه وجـود آن بـراي حرکـت     پروتئینی به نام ترانسپوزاز را کد میISبخش مرکزي یک .مکمل در هر انتها می باشند

که آنزیم ترانسـپوزاز بـوده و اجـازه    کندفقط یک ژن را کد میISهر .گر ضروري استیک محل به محل دییک عنصر از

.را می دهدDNAدرISجابه جایی 
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هـاي مقاومـت بـه    تـري مثـل ژن  یاضـاف هـاي  متحرك مرتبطـی انـد کـه عـالوه بـر ترانسـپوزاز، ژن      عناصرترانسپوزونها

فاقد منشأ همانندسازي هسـتند و  ،شوندها دیده میها و یوکاریوتریوتها در پروکاترانسپوزون.ها را نیز دارندبیوتیکآنتی

مقاومـت هايژنحاملاغلبترانسپوزونها.ها مؤثرندهاي مجاور را روشن یا خاموش کنند و در نوترکیبی ژنتوانند ژنمی

هـاي تکـراري   هـا یـا تـوالی   خصحاوي شـا پوزونهر ترانس.اندشدهواقعدهایپالسمبر رويمعموالوی بودهکیوتیبیآنت

ـ ترانسپوزون.شودپوزاز تشخیص داده میبوده و توسط ترانسTnمتمم یا مکمل در انتهاي خود است که منحصر به  ه ها ب

.شوندتقسیم میسه دسته ساده، مرکب و اینتگرون

:Aهاي تیپ ترانسپوزون(هاي ساده ترانسپوزون.1 اي الحـاقی در انتهاهـا هسـتند امـا     هـ ها فاقد تـوالی پوزوناین ترانس)

، یـک  هـا پـوزون ایـن تـرانس  .باشـند در انتهاي خود می)توالی هاي پالیندرومی(هاي کوتاه تکراري و معکوس داراي توالی

).ترکیبی اختصاصی بـه جایگـاه اسـت   رزولواز مسئول نو(کنند هاي کمکی را کد میپوزاز، یک رزولواز و تعدادي ژنترانس

ژنحاوها آن .بیوتیک هستندجایی و ژن مقاومت به آنتیهاي مرتبط با جابهي

Composite)هاي مرکب  پوزونترانس.2 transposons): داراي دو قطعۀ کامل ازIS    بوده و در بین خود یـک یـا چنـد

متعـددي را حمـل   هـاي  هـا ژن پـوزون این تـرانس .طول دارندKb4-2حد و .ژن فعال مثل ژن مقاومت دارویی را دارند

جـا  ها بـه صـورت غیـر همانندسـازي کننـده جابـه      این ترانسپوزون.کرده و داراي یک سکانس الحاقی در هر انتها هستند

در ایـن مکانیسـم فقـط    .شـوند به این صورت که مستقیماً از محل اولیه جدا شده و به محـل دیگـري وارد مـی   ،شوندمی

.فعالیت ترانسپوزازي الزم است

اینتگـرون یـک   .خویشـاوند هسـتند  Tn-21هایی به آنها اضافه شده و بـا  اند که ژنهاي بزرگیترانسپوزونها روناینتگ.3

Site)ساختار ژنتیکی داراي شاخص هاي سیستم نوترکیبی اختصاصی بـه جایگـاه    specific recombination system)

.به حرکت درآورداین ساختار می تواند کاست هاي متحرك ژنی را گرفته و یا.است

)3و2(گزینه .7

)1(گزینه .8

Tn.مشابه در هر انتهـا هسـتند  (IS)هاي متعددي را حمل کرده و داراي یک سکانس الحاقی هاي مرکب ژنپوزونترانس

Tnمثل .بیوتیکی هستندزا یا مقاومت آنتیهاي بیماريهاي مرکب اغلب اوقات حامل ژن هاي انتروتوکسین که ژن1681

.کندکه ژن مقاومت به تتراسایکلین را حمل میTn10و)نسویروال(کلی به حرارت اشرشیامقاوم

)4و2و1(گزینه .9

که حاوي اطالعات ژنتیکی الزم براي تکثیر خود هستند رپلیکون نـام  )کروموزوم و پالسمید و باکتریوفاژ(DNAقطعات 

.قادر به همانند سازي مستقل هستندOriCانند ها به علت دارا بودن مبدأ همانند سازي مرپلیکون.دارند

)4(گزینه .10

که ژن هاي مورد نیاز براي جابجایی را حمل می کنند عناصر قابل انتقال یا ترانسـپوزون هسـتند و برخـی    DNAقطعات 

مـی شـوند   DNAبرخالف سایر فرآیندها کـه موجـب سـازماندهی مجـدد     .اوقات ژن هاي جهش دهنده نامیده می شوند

در نتیجـه نمـی توانـد شـامل     ،سپوزون و محل ورود آن نیاز نـدارد د جابه جایی به نواحی همولوگی گسترده بین ترنفرآین

است باشد و بـه نظـر مـی رسـد کـه بـه       DNAنوترکیبی هاي معمول که بعد از شکست هاي فیزیکی و تبادالت دوطرفه 

.بنابراین نوعی نوترکیبی است ،وابسته نمی باشدRecAمحصول ژن 

)2(گزینه .11

می شود و ژنـوم فـاژ در حضـور عملکـرد ژن     معکوسادغامدادیروچرخه زندگی فاژ المبدا،در زمان القاي سیکل لیتیک

xisبرش خورده و خارج می گردد.
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