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 ١  استفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

 ها باکتريطبقه بندي 
نکه به طبقه آ قبل از .باشد می rRNA  S16مولکول  ژنتیک مولکولی و بررسی توالی براساس ها باکتريامروزه طبقه بندي مدرن 

،که ازگروههاي بزرگ میهاي متداول درزمینه سیستماتیک ذکرکن راست که بعضی از اصطالحات و واژهبپردازیم بهت ها باکتريبندي 
 به کوچک امده است: 

 ) Kingdom) (Regnum(سلسله 
 ) Class(رده یا کالس

 )Dividion(یا قسمت )Phylum(شاخه
 )Order(راسته

 ) Family(خانواده
 )Genus(جنس
 )Species(گونه
ي  نه رده در شوند مییی که درمیکروبیولوژي مواد غذایی مطرح ها باکتريکلیه  بندي سیستماتیک منتشرشده، اخرین طبقه بقمطا
 کلستریدیا و باسیلی، فالوباکتریا، اپسیلون  پروتئوباکتریا، هالوباکتریا،، گاما پروتئوباکتریا باکتریا، پروتئو بتا پروتئو باکتریا، آلفا

  میکروبیولوژي موادغذایی اهمیت دارند.  راسته در 19ي ها باکتريهاي  جنس این نه رده، در .اکتینوباکتریا جاي میگیرند

  )88زیر است؟(ارشد سراسري   subunit rRNAبر اساس کدام   ها میکروارگانیسم*امروزه معیار طبقه بندي 
1 (S16                2 (S30                        3 (S50                           4 (S70  

  ) صحیح است.1پاسخ: گزینه (
  )87و  85.(ارشد سراسري گیرد میانجام  بیشتر بر پایه .................... ها میکروارگانیسمهاي اخیر طبقه بندي *در سال

  آزمایش سرولوژیکی )2       ها ) آنالیز دیواره سلولی میکروب1
  ) ژنتیک مولکولی4     چرب سلولی اسیدهايو  ها پروتئین) آنالیز 3

  ) صحیح است.4پاسخ: گزینه (
ارشد سراسري اسیدهاي آمینه کدام است؟(به ترتیب در سنتز پروتئین، ترجمه و انتقال  RNA*توالی صحیح انواع 

91 (  
1 (rRNA, tRNA, mRNA                            2 (tRNA, mRNA, rRNA  
3 (mRNA, mRNA, tRNA                          4 (mRNA, tRNA, rRNA  

  ) صحیح است.2پاسخ: گزینه (
  
  )Pseudomonadales(راسته سودومونادالس -1

ي این راسته گرم منفی و بیشتر تک سلولی هستند و به ندرت دوتایی و یا به صورت زنجیرهایی وجود دارند. در تقسیم ها باکتري
  این راسته شامل دو خانواده سودوموناداسه و موراکسالسه است.بندي جدید، 

 خانواده سودوموناداسه: -1-1
   .لحاظ مواد غذایی حائز اهمیت است این خانواده فقط جنس سودوموناداسه از در
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       )Pseudomonas(جنس سودوموناس -1-1-1
اکسیداز  گرم منفی و شکل، اي میله وخاك دیده میشود. اب در به وفور ي خاك هست وها باکتريمعمولی ترین  این باکتري جز

رجه سانتی گراد د20- 30درجه حرارت  در هوازي مطلق هستند و ها باکترياین  .باشند می اسپور که فاقد کپسول و مثبت هستند
اصوال  یا و اهسته بسیاردرجه  42انها در رشد دارند و درصد 97- 98باالي   awهب براي رشد نیاز دوست هستند و سرما میکنند. رشد

  .باشند می (خشک کردن)دهیدراتاسیون اشعه و برابر داراي مقاومت کمی در ها باکترياین  .گردد میمتوقف 
به استفاده از  قادر به عنوان منبع انرژي دارند و قندي راترکیبات کربنی غیر  شماري از بی تعداد ها توانایی استفاده از سودوموناس

خاصیت  عالوه بر ها را دارند و ویتامین و ترکیبات رشد توانایی سنتز کم توقع هستند و هاباکتریاین  .ساده هستندترکیبات ازته 
انها پاتوژن  به همین دلیل برخی از هم هستند و (توسط انزیم پکتیناز)تیکلیپولیتیک داراي خاصیت پکتینولی پروتئولیتیک و
  گیاهی هستند.

این باکتریها  واسط نمایند. یا ترکیبات حد تولید اسید گلوکونیک و نموده و اکسید قادرند گلوکز راي این جنس ها باکتريغالب 
فات وگلوکونیک اسید تخمیر ی نظیر اینترودودوروف و  هگزومونوفسیمسیرها ولی از. کنند تخمیر نمی طریق گلیکولیز از گلوکز را
 .میکنند

سـودوموناس   ي گونـه نظیـر   کننـد  میبیماري  ایجاد ها گونهولی بعضی از  باشد می ضعیف ها بسیار خاصیت بیماري زایی سودوموناس
هـاي عفـونی بـه     کـه در زخـم   ینـوزا وژرائسـودوموناس   و کنـد  مـی بیماري مشترك مشمشه بین حیوان وانسان  سودومالی که ایجاد

    مرتضوي)(اطلس میکروبیولوژي موادغذایی علی .خصوص در عفونت گوش میانی انسان دخالت دارند
هاي ان قادر  میکروبی است که اغلب سویه امکان دارد از مدفوع انسان و حیوانات جداشود. این میکروب یک باکتري محیطی است و

که اغلب در  باشد می ر غیر فلور سانت بنام پایوسیانینبه تولید رنگ دانه فلورسانت محلول در اب بنام پایووردین و رنگ دانه دیگ
میکروب به عنوان پاتوژن فرصت طلب مورد توجه  .شود میي انها ایجاد ها متمایل به سبز در اطراف پرگنهنگ محیط کشت، ر

از نظر الودگی به این باکتري  گیرد میقرار اب بطري شده تجاري که جهت مصرف افراد حساس مانند اطفال مورد استفاده  .باشد می
 .باشد میمورد نگرانی 

که نوع اول  کند میاین باکتري ایجاد دو نوع توکسین  عنوان مسمومیت نارگیل شناخته شده است. به سودوموناس کوکوونه نانس
میشود. نوع دوم توکسین که  وقتی داخل روغن نارگیل حل شود در مقابل حرارت بسیار پایدار ان به نام اسید بونگکرك میباشد و

 تولید اب اکسیژنه باعث مسمومیت شدید با ناقل الکترون عمل کرده وتوکسوفالوین نامیده میشود که به عنوان  به رنگ زرد بوده و
توکسین مطلوب  دو  نیا غذا براي تولید درصد چربی در 14تا 7وجود. از توکسین نوع اول سمیت دارد ولی کمتر .گردد میسلولی 

(میکروبهاي بیماریزا در مواد غذایی میکند. توکسین به طورمعنی داري کاهش پیدا چربی مقدار درصد 5کمتر از حضور درو  است
 دکتر ودود رضویلر)

  .کند ) تولید ژالن میP.elodeaي این جنس به نام سودوموناس الودا (ها گونهیکی از 

ارشد سراسري (؟باشند میي متعلق به کدام راسته در مواد غذایی بیشتر حائز اهمیت ها باکتري ها باکتري*در بین 
85(  

1 (Actinomycetales                                       2(Pseudomonadales 
3(Chlamydobacteriales                                     4(Eubacteriales 

(یخچال) بوده که به خانواده ر دماي پایین. سودوموناس ها مهمترین عامل فساد مواد غذایی د) صحیح است2پاسخ: گزینه (
  سودومونالس تعلق دارند. سودوموناسه و راسته
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  )93(ارشد سراسري چیست؟ شود میتولید  وژینوزارسودوموناس  ائ اي که توسط  *نام رنگدانه
  ) فلوئورسنت4   ) باکتریوروبنیس             3       ) کاروتنوئید         2    ) پیوسیانین              1

  ) صحیح است.1پاسخ: گزینه (
  
  )Moraxellaceae(موراکسالسهخانواده  -2-1

  ) وMoraxella(موراکسال )Acinetobacterاسینتوباکتر( در این خانواده سه جنس
  باشند.  ) ازلحاظ مواد غذایی حایز اهمیت میPsychrobacterسایکروباکتر( 

  جنس اسینتوباکتر: -1-2-1
  .باشند شدیدا هوازي وگرم منفی می - 
  .است ها کروباکتر دراکسیداز منفی بودن انسای موراکسال وهاي  با جنس تفاوت اسینتوباکتر - 
  در غذاهاي یخچالی یافت میشوند. - 
  .کروي هستندها  انعضی از بهاي کهنه  شکل شکل ولی در اي میلهدرکشت هاي جوان  - 

  :جنس موراکسال -1-2-2
  .باشند میفاقد تاژك  گرم منفی و- 
  نمایند. تحت شرایط بی هوازي خیلی کم رشدي ان ممکن است ها گونهولی برخی از  هوازي، - 
 را C+Gتفاوت بین مقادیر اکسیداز مثبت بودن و از تفاوت هاي این جنس با اسینتوباکتر میتوان حساسیت آن به پنی سیلین، - 

  نام برد.
   .وکاتاالز مثبت هستند پرتوقع - 
شکلی شدن این  چند .باشند میرحیوانات خون گرم سای انگل غشاهاي موکوسی انسان و نمیکند و تولید اسید ازکربوهیدرات - 

  .یابد میهاي اینکوباسیون بیشتر از دماي اپتیمم رشد، افزایش ها با فقدان اکسیژن و دما ارگانیسم
ز شوند و ا در صد نمک طعام رشد میکنند تا حدي هالوفیل محسوب می3تا 5/0هاي  ي این جنس که در محیطها گونهبرخی از 

  (اطلس میکروبیولوژي موادغذایی علی مرتضوي).اند شده هاي نمک سود شده جدا شوریجات و ماهی مواد غذایی مثل

  )Psychrobacter(جنس سایکروباکتر -1-2-3
  مثبت میباشند اکسیداز غیر اسپورزا ،کاتاالز و غیرمتحرك، گرم منفی و - 
  .کنند میدر صد نمک طعام رشد  5/6عموما در محیط حاوي  باشند میبه شکل کوکوباسیل  - 

امینووالرات را مورد مصرف - این جنس به پنی سیلین حساس بوده و گاما هاي ارگانیسم .ي ان لسیتیناز مثبت هستندها گونهبیشتر 
فروکتوز از صرف گلیسرول یا نیز به دلیل ناتوانی در م .باشند میدر حالی که جنس اسینتوباکترقادر به انجام ان ن دهند میقرار 

ي این جنس قادرند از گلوکز و چندین قند دیگر به طریق بی ها گونهبسیاري از  شوند میهاي غیر متحرك متمایز  سودوموناس
  هوازي اسید تولید کنند

اپتیمم  نیستند وقادر به رشد  25- 37دماي  در هستند و به رشدقادر درجه  5دماي  در و باشد میي سایکروتروف ها باکتري جز - 
ند رشد توان میدرجه ن 50دماي  رشد هستند معموال دردرجه قادر به  25-37دماي  یی که درها گونه .درجه میباشد 20ها  اندماي 
  .کنند
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.(اطلس قابل تشخیص هستند  اسینتوباکتریها آمینووالرات از– ومصرف گاما   سایکروباکتریها به دلیل اکسیداز مثبت بودنپس  - 
  میکروبیولوژي موادغذایی علی مرتضوي)

  
  )Rhodospirillales(راسته رودوسپیریاللس -2

(استوموناس گلوکونوباکتر هاي ان فقط دو جنس استوباکتر و میان جنس به این راسته است که از کتریاسه متعلقاخانواده استوب
  میکروبیولوژي موادغذایی علی مرتضوي)(اطلس .سزایی دارندبه مواد غذایی اهمیت درمیکروبیولوژي  سابق)

  ):  ها باکتري(اسیداستیک استوباکتر -1-2
  شکل وشدیدا هوازي وکاالتاز مثبت هستند  اي میلهگرم منفی ،  •
  حرکت میکنند هاي پریتریش  بودن به وسیله تاژكدرصورت متحرك   •
  ي پیر اکثرا گرم متغیرند.ها سلولدر جوانی گرم منفی و  •
ي گرد کوکسی مانند ها سلولبه صورت  )Involutins form(هم پیچیده، بغالبا در حین تولید سرکه ها باکتريي این ها سلول  •

الکل را به اب و  ها باکترياین  .ایند میاند در  یی که دربعضی از نقاط متورمها سلولاین که به فرم  ای اي شکل و نامنظم رشته
  .نمایند میامینه را تجزیه  اسیدهايرا به کربنات تبدیل کرده و بعضی از  تانیدریدکربنیک، الکتا

  این تفاوت که : هستند با  Pseudomonasبسیاري  جهات شبیه   ها از این ارگانسیم
  داراي فعالیت کم پروتئولیتیک هستند  - 1
  .کنند میمحیط اسیدي را خوب تحمل   - 2
  کمتر است.ها  انتحرك   - 3
  ایجاد پیگمان نمیکنند  - 4

  این ارگانیسم ها به دوگروه تقسیم میشوند:
1- over oxydans:  وان را دوباره تجزیه میکند. کند میستیک اموقتا ایجاد اسید  
2- sub oxydans:  میکند ولی ان را تجزیه نمیکندایجاداسید استیک.  

  روش شناسایی دو گروه فوق:
)sub oxydans( 
کشت میکروب برروي محیط کشت کلسیم کربنات آگار اسید استیک وحل --------- بعلت تولید  تولید هاله روشن اطراف پرگنه: 

   شدن محیط کشت
)Over oxydans( 

روي محیط کشت کلسیم  کشت میکروب بر- هاله روشن اطراف پرگنه محیط تولید– تقریبا برگشت به حالت اولیه وتیره رنگ شدن
   کربنات آکار
  over oxydansي ها گونهمهم ترین 

  )A. peroxydans(استوباکتر پراکسیدانس
 )A. pasturianum(استوباکتر پاستوریانوم

  Sub oxydans يها گونهمهم ترین 
  )Gluconobacter oxydans(گلوکونوباکتر اکسیدانس

که وقتی سرکه به درصد اسیدیته کافی بطوري  .استفاده میشود Over oxydansاز  سرکه به صورت صنعتی بیشتر درروش تولید
  .تبدیل نشود 2COاسید به اب و  تا دیگر کنند میبالفاصله پاستوریزه  د وان را صاف میکنند ونمتوقف میکن را فرآیند رسید
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 و واب بی مزه میشود 2CO ها غالب شوند سرکه بعداز مدتی با تبدیل شدن به تی تهیه سرکه چنانچه اوراکسیدانسروش سن در
  .داشتها غالب شوند سرکه کیفیت خوبی خواهد برعکس اگرساب اکسیدانس

  
  هاي تولید سرکهفرایند

  اسیداستیک)---- فراینداسیدي (الکل - 2فرایندالکلی                        - 1
  هوازي است . ي اسید استیک صورت میگیرد و ها باکترياسیدي توسط  فرایند
   کنند میاین باکتري استفاده  ویتامین ث  از اسیداستیک ودر صنعت براي تهیه  امروزه

  گلوکز-------- سوربیت  –  Dاستوباکتر ---- سوربوز  –  L ------- ویتامین ث 
  میشود  سبزیجات هستند که در انجا تواما با مخمرها یافت ي استوباکتر میوه جات وها باکتريمنشا اولیه 

 وا ویک پوسته کلفت چرم مانندي است که بعلت خاصیت اکسید اسیون شدید بین ه ایجاد ،یکی از مشخصات عمده استوباکتر
  .که حالت گل سرکه دارند ،چسبند سطح خارجی مایع بهم می

  .دهد میاین باکتري محیط کشت کمپلکس را ترجیح 
 .Aاستوباکتر ایکسیلنوم   نظیر نراتورها میشود،ژمیکنندکه باعث انسداد  Slimeي این جنس ایجاد ماده لزجی ها گونه از بعضی

xylinum   
  .(اطلس میکروبیولوژي موادغذایی علی مرتضوي)شده استندراین جنس پاتوژن انسانی گزارش 

  )85(ارشد سراسري ي استو باکتر است که:ها گونهیکی از  Acetobacter  xylinum*باکتري 
  شود می) بدلیل قابلیت اکسیداسیون باال در سرکه سازي صنعتی استفاده 1
  و آب تبدیل نماید 2CO) قابلیت اکسیداسیون چندانی نداشته و قادر نیست اسید استیک را به 2
  کند میمشکل ایجاد  2O و 2CO تبدیل سریع اسید استیک تولیدي بههاي سرکه سازي به دلیل  ) در کارخانه3
و عمل  کند میها شده و مشکل ایجاد  شدن لوله ت سرکه سازي موجب مسدود) به دلیل تولید ماده لزج یا اسالیم در کارخانجا4

  .دهد میتجزیه اسید استیک را به آرامی انجام 
  ) صحیح است.4پاسخ: گزینه (

  
  ):(استوموناسجنس گلوکونوباکتر -2-2

ارگانوتروف . شیمیو باشند میبه شدت کاتاالز مثبت واکسیداز منفی بوده، قادر به احیا نیترات، هیدرولیز ژالتین و تولید ایندول ن
  یستند.ن 2COو  O2H تات یا الکتات بهسبوده، اتانل را به اسید استیک اکسید میکنند، اما قادر به اکسید کردن ا

  .یا غیر متحرك هستند و )ل هاي قطبی(توسط فالژگرم منفی متحرك غیراسپورزا،*  
  شدیدا هوازي هستند.  
  pH  ي آن در ها گونهمیباشد اما بیشتر  5/5- 6ي این جنس  بهینهpH  قادر به رشد هستند 6/3حدود.  
  .باشد میاین جنس قادر به تولید اسید استیک از اناتول *  
سیب وگالبی  هم چنین فساد پوسیدگی در در اناناس و pink diseaseي این جنس عامل بیماري صورتی ها گونهبرخی از *  

  هستند.
هاي سرشار از الکل  ي استوباکتر محیطها گونهدرحالی که  دهند میمحیط هاي سرشار از قند را ترجیح  گلوکونوباکتري ها گونه*  

  (اطلس میکروبیولوژي موادغذایی علی مرتضوي).دهند میترجیح  را
  



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 

 ۶  استفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

  
  راسته ویبریوناسه  -3
  خانواده ویبریوناسه   -1-3

  .باشند میفوتوباکتریوم  هاي این خانواده شامل ویبریو و مهم ترین جنس

  ویبریو: -3-1-1
  :خصوصیات عمومی  *
  . کند میتک تاژك قطبی بخوبی حرکت  با راست یا خمیده و اي میله  *
  بی هوازي اختیاري هستند  گرم، منفی،  *

استفاده  گلوکز را ،خمیرتیا  بنابراین از طریق اکسید اسیون و .نمایند مییا اختیاري بی هوازي رشد وتکثیر  در شرایط هوازي و
  نمایند.

   باشد می ي ساحلی دریاها...ااب ه ،هاي سطحی ابها  انمنشا اصلی   •
  .دارند +Na ي این جنس نیاز بهها گونهاکثرا   •

  درجه سانتیگراد است. -5ي آن ها گونهو حداقل دماي مورد استفاده براي اکثر  تحمل میکنند را pHي وسیعی از  دامنه  •
  .دارند دریایی وجودهاي  برروي فراورده  •
 فلوویالیس یبریوو V.Vulnificus ولنیفیکوس  ویبریو V.eltorویبریو التور  V.choleraeویبریو کلرا  :ها گونهبعضی از   •

V.fluvialis  ویبریو پاراهمولیتیکوسV.parahaemolyticus آلجینو لیتیکوس ویبریو  V.alginolyticus  اطلس)
  مرتضوي)میکروبیولوژي موادغذایی علی 

ي زیر است؟(ارشد سراسري ها باکتريي کدامیک از ها گونهي دریایی ها*عامل ایجاد مسمومیت ناشی از مصرف غذا
83(  

1(Aeromonas          2 (Campylobacter                3(   Vibrio             4 (Yersinia  
  ) صحیح است.3پاسخ: گزینه (

  
  V.choleraeآ  ویبریو کلر

  شرایط بی هوازي رشد میکند . شرایط هوازي بهتر از در  *
  میباشد . 5/8- 9براي فعالیت آن  pH بخوبی تحمل میکند واپتیمم شرایط قلیایی را  *
بعضی از  اختالف دارند. گرییکد با هاي بیو شیمیایی این دو باکتري از نظر واکنش .نامند بیوواریته ویبریوالتور می آ راکلرویبریو  *

  التور عبارتند از: کلرآ وتفاوت هاي 
  .شنداشدت بیماري به وسیله التور معموال ضعیف تر از عوارض بیماري کلر آ میب  - 1
  .شود میالتور در مدفوع بیمار بهبود یافته در مدت طوالنی تر دفع   - 2
  التور دربرابر عوامل خارجی مقاوم تر از ویبریوکلر آ است.  - 3

  .باشد میآ بیماري وبا ویبریو کلر*
-1Oویبریوکلرآ  را شوند نمیآگلوتینه  1Oهاي ویبریو کلرا که در مقابل آنتی سرمواریته 1O-Non هستند یا 1O ها یاویبریو  *

Non  ه با چچنان وشوند میهاي سطحی دیده  بیشتر در آب دارند و در غذاهاي دریایی وجود و باشند میگویند که نمک دوست



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 

 ٧  استفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

 1Oی که درمقابل انتی سرم یویبریوها را ندارد و 1O اسهال میکنند که شدت اسهال ویبریو کلرآیجاد ا غذا مصرف شوند،
  یا آلتور باشد. و 1Oآگلوتینه میشوند میتواند ویبریو کلرآ

در بافت اپیدرم  یا بافت پوششی آن بدون اینکه  معده وارد روده شده و از پس از عبور شود میویبریوکلر آ وقتی که وارد بدن   •
 توکسین تولید شده به حرارت مقاوم و .کند میروتوکسینی بنام کلر آ توکسین تاین باکتري ایجاد ان .گیرد میوارد بافت شود جا 

 .شود میلیتر اب از بدن خارج 10روزانه  و کند میایجاد اسهال شدید  ،این توکسین .کند میهاي سالم سازي غذا را تحمل  حرارت
  .باشد می% 10است در حالی که در آلتور حدود  %30- 60ي ویبریو کلرا حدود  ضریب مرگ به وسیله

  رود شامل: میبعضی از محیط هاي کشتی که براي ویبریوکلرا بکار 
  )Alkaline peptone water +3%Nacl )APWSا ب pH=5/8- 9% نمک و 3اب پپتونه قلیایی با 

  -TSBS(Trypticase soy broth +3%Nacl)2(% نمک3سوي با آبگوشت تریپتیکز
3 -(Thiosulfate-citrate-Bile-salt-sucrose agar)TCBS(اطلس میکروبیولوژي موادغذایی علی مرتضوي)  
  

   V.parahaemolyticus ویبریو پاراهمو لیتیکوس
  بی هوازي اختیاري است   •
  است. %1-4اپتیمم غلظت ان  و تحمل میکند %1-8بین  غلظت نمک طعام را  •
  درجه سانتی گراد است 30- 35درجه حرارت اپتیمم رشد ان  درجه سانتی گراد و 5- 50دامنه حرارتی قابل تحمل براي ان   •
  .است7 /6-6/8براي رشد انها  pHواپتیمم  8/4-11قابل رشد انها  pHدامنه   •
الوده  این فراورده تماس با اثر باشد در هاي دیگر ولی اگرمنشا انها از فراورده ،شوند میمنتقل منحصرا به وسیله غذاهاي دریایی   •

یک توکسین خارج سلولی مقاوم به حرارت که داراي خاصیت  اي ویبریوپاراهمولیتکوس، زاي روده بیماريهاي  سویه .اند شده
  .کند میایجاد  باشد میهمولتیک 

که اساس این ازمایش خاصیت  .باشد می Kanagawa واآزمایش کاناگا این باکتري بهترین آزمایش،رابطه با بیماري زایی  در  •
  .شوند میمنفی تقسیم  مثبت و اگروه کاناگاو به دو ي پاراهمولیتیکوسها باکتريهمولیتیک ویا همولیزین است که 

  .و بیماري زا هستند کنند میتولید همولیزین مقاوم به حرارت  :مثبت اکاناگاو  •
  .بیماري زا نیستند و کنند میتولید همولیزین حساس به حرارت  :منفی اکاناگاو   

بعضی از انها تولید  کنند و نمی (گلبول قرمز راهمولیز میکند)و پاراهمو لیتیکوس تولیدهمولیزینهاي ویبری در ضمن بعضی از سوش
  .نمایند میحساس به حرارت را  دو همولیزین مقاوم و هر

  درجه سانتی گراد را تحمل میکند.120همولیزین مقاوم به حرارت معموال حرارت   •
  (واگاتسوما) میباشد. Wagatsuma ،امحیط کشت مورد استفاده ازمایش کاناگاو  •
  :هاي کشت هاي مورد استفاده ویبریو پاراهمولیتیکوس عبارتند از بعضی از محیط  •

  )  (Glucose salt teepol brothمحیط
  (اطلس میکروبیولوژي موادغذایی علی مرتضوي) TCBSمحیط 

  )87(ارشد سراسري :بریو پاراهمو لیتیکوس عبارتند از*مهمترین منشا وی
  ) خاك وغبار2     ) مواد گیاهی و سبزیجات                         1
  هاي دریایی ) فراورده4                                  هاي دامی              فراورده )3

  ) صحیح است.4پاسخ: گزینه (
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 ٨  استفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

  V.vulnificusویبریو وولینیفیکوس  
  هاي نرم نظیر چشم میکند. ی و هم چنین ایجاد عفونت در بافتایجاد عفونت خون  *
  و  APWSمحیط کشت هاي مورد استفاده آن   *
) CPCA (Colistin-Polymxin-Cellobise  agar . اطلس)(میکروبیولوژي موادغذایی علی مرتضوي  
  

   V.Alginolyticusویبریو آلجینولیتیکوس 
  .کند میاین باکتري ایجاد عفونت خونی  - 

  برخی ویژگی هاي جنس ویبریو
v.alginolyticus  v.parahaemolyticus  v.vulnificus v.cholerae v.fluvialis   

نحوه استقرار   قطبی  قطبی  قطبی  جانبی  جانبی
  فالژل

  شکل میکروب  اي راست میله  متفاوت  خمیده  اي راست میله  اي راست میله
 ازمایش ساکاروز  +  +  -   -   +

بر  ایجاد پیگمان  زرد  زرد  سبز  سبز  زرد
 TCBS محیط    

     (اطلس میکروبیولوژي موادغذایی علی مرتضوي)

درجه) رشد نماید؟(ارشد سراسري  (صفرنگهداري شده در حدود نقطه انجمادد در مواد غذایی توان می*کدام باکتري 
78(  

        Leuconostocي ها گونه) Bacillus                2ي ها گونه) 1
  Vibrioي ها گونه) Staph               4ي ها گونه) 3

  ) صحیح است.4پاسخ: گزینه (
-باشد؟ (میکروبیولوژي موادغذایی بیشترین جمعیت را دارا می Seafoodsهاي زیر معموالً در  * کدام گروه از باکتري

 )84کارشناسی ارشد سراسري 
1(           Acinetobacter 2(  Enteslosobacer     3 (          Enterococcus4 (Vibrio  

   ) صحیح است.4پاسخ : گزینه (
  
  Photobacteriumجنس فوتوباکتریوم  -3-1-2
  و گرم منفی است. اي میلهباسیل خمیده وگاهی   •
  بی هوازي اختیاري است.  •
  .باشد میاب دریا  ها باکتريمنشا اصلی این  چندان در طبیعت پراکنده نیستند و  •
به فوتوباکتریوم  کنند میها در تاریکی ایجاد  علت انعکاس نوري که این ارگانسیمب ند ووهاي دریایی دیده میش برروي فراورده  •

  که روي گوشت ماهی درخشش فسفري دارد. P.phosphoriumفسفریوم  ممثل فوتوباکتریو .معروف هستند
  یولومینسانس است ب فوتوباکتریوم،  •
 لوسی باکتریوم، هاي ویبریو، جنس .کنند مییی هستند که از خودشان نور ساطع ها باکتري :ي بیولومینسانسها باکتري  •

 Luciferaseتحت تاثیر انزیمی  ،دهد میفرایندي که این عمل را انجام . هستندفوتوباکتریم و آلترموناس داراي این پدیده 



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 

 ٩  استفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

انرژي ، ضمن تولید اسید چرب و گردد میها  انباعث اسیدي شدن  و کند می بلند اثر زنجیرآلدئیدهاي است که بر  )لوسیفراز(
  .کند میمنعکس  حاصل را به صورت نور

  
  راسته هالوباکتریالس -4
  هالوباکتریاسهخانواده  -4-1
  Halibacteriumهالوباکتریوم  -4-1-1
  متحرك هستند. گرم منفی و دهند میفرم  تغییر شکل که بیشتر اي میله  •
  %)25(اپتیمم.کند میرشد  باشد میدرصد 12فقط در محیط هایی که غلظت نمک آنها  بیشتر از  هالوفیل یا نمک دوست است و  •
  .باشد مید امینه ینیازمند به اسبراي رشد  به شدت پروتئولیتیک و  •
  .نمایند مینارنجی رنگ  هاي قرمز و ایجاد رنگ دانه ها باکترياین   •
(اطلس میکروبیولوژي موادغذایی .اند شدههاي زیاد نمک کنسرو  اب نمک و مواد خوراکی که در غلظتهاي  حضور در حوضچه  •

  علی مرتضوي)
  
  
  راسته کامپیلو باکتریالس  -5
  خانواده کامپیلوباکتریاسه -5-1
  جنس  کامپیلوباکتر: - 5-1-1
  خمیده هستند. اي میلهو گرم منفی   •
  .باشد می%3- 6اپتیمم اکسیژن ان  .یابد میرشد آن کاهش %اکسیژن 21درحضور  میکروائروفیل و  •
  است. 2CO%10%اکسیژن و6بهترین شرایط براي رشدشان   •
  اکسیداز مثبت است. کاالتاز مثبت و  •
  .باشد میداراي فالژل تک قطبی   •
هاي گوارشی  عامل بیماري C.jejuniبه خصوص گونه ژژوانی و (الریدیس)C.laridis- C. coliي مختلف آن نظیر ها گونه  •

  .باشد میترین نوع گاستروآنتریت  مپیلوباکتر ژژوانی یکی از متداولهستند به طوري که عفونت غذایی ناشی از کا
  طیوراست. مهمترین ناقل، که دربین حیوانات، باشند میمنشا اصلی این باکتري در طبیعت وحیوانات   •
  .نمک طعام قادر به رشد نیست٪3/5در حضور   •
  + باقی بماند.4ند هفته در چکامپلیو باکترژژوانی قادر است به مدت   •
  .در مقابل انجماد مقاوم نیست  •
هاست  آنهاي  روزنه % میکرون قطر65از فیلترهاي ممبرانی که ي گرم منفی دیگر،ها باکتري باهاي مخلوط  این باکتري در کشت  •

  هاي دیگر قادر به چنین عملی نیستند. در حالی که گرم  منفی .کنند میعبور 
موادغذایی علی (اطلس میکروبیولوژي کاروز نسیتند.ساهیدرولیز قادر به  غیر همولیتیکی و ،غیرپروتئولیتیک ها باکترياین   •

  مرتضوي)
  زیرا قدرت تخمیر آنها کم است. با میکروب هاي دیگرکمتر است، ها باکتريقدرت رقابتی این   •
  )ادامز(میکروبیولوژي غذایی هستند. .... گوسفند و ،عامل سقط جنین حیواناتی نظیر گاو  •



 نخبگان گستر فرهنگ پزشکی گروه آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 

 ١٠  استفاده از جزوات مخصوص افراد ثبت نامی نخبگان بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد
 

ولی  کنند میدرجه رشد ن28بمانند. همچنین در دماي زیر  ي پخت یا پاستوریزاسیون زنده باقیند در دماهاتوان میها ن این ارگانیسم
در طی نگهداري سرد یا انجماد  ها باکترياینکه قابلیت زنده ماندن این  باوجود .درجه سانتی گراد را دارد. 37توانایی رشد در 

(اطلس میکروبیولوژي موادغذایی و بمدت طوالنی زنده باقی بمانند.، اما ممکن است تحت این شرایط مقاومت نموده یابد میکاهش 
  علی مرتضوي)

بدن میزبان حیوانی زنده بمانند، اما بطورمعمول میتوان انها را  د بخوبی در خارج ازنکه کامپیلوباکترها بتوان رسد میبنظر نهرچند  
  )ادامز(میکروبیولوژي غذایی هاي سطحی جداسازي نمود.از آب 

مهمترین عامل عفونت غذایی کدامیک از موارد زیر است؟(ارشد سراسري ي جنس کامپیلو باکتر ها باکتري*در بین 
81 ،86 ،87 (  
1 (Campylobacter fetus      2( Campylobacter jejuni  
3( Campylobacter coli        4( Campylobacter enterocolitica  

  ) صحیح است.2پاسخ: گزینه (
  )85(ارشد سراسري کدامیک از گزینه هاي زیر است؟ Campylobacter jejuni*منبع اصلی 

  ) میوه ها و سبزي ها4        ) غذاهاي دریایی    3        ) حیوانات خونگرم    2       ) آب آلوده     1
  ) صحیح است.2پاسخ: گزینه (

  )90درست است؟(ارشد سراسري  Campylobacter jejuni*کدام گزینه در مورد 
  ر شرایط اتمسفري از مهمترین عوامل رشد آن است) حضور اکسیژن د1
  درجه سانتی گراد را دارد. 37) توانایی رشد در 2
  .کند میپایین رشد  pHدر مواد غذایی اسیدي و داراي ) 3
  آن را یافت. توان میلبنی حاصل از شیر خام هاي  فراورده) فقط در شیر خام و 4

  ) صحیح است.2پاسخ: گزینه (
  

: داوطلبین محترم توجه فرمایید که با تهیه این جزوات دیگر نیاز به نکته مهم
خرید هیچ گونه کتاب مرجع دیگري نخواهید داشت. براي اطالع از نحوه 

  دریافت جزوات کامل با شماره هاي زیر تماس حاصل فرمایید.
66902038-66902061/021 -09372223756 
33338002/013(رشت)  
42342543/013(الهیجان)  

 


