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 آهیش آلَدگی هَاد غذاییعَاهل هخاطزُ 

ٞاب،  وٝ دس ایٗ ٔیبٖ ثشخی اص ثبوتشی ،ٞبی ؿٙبختٝ ؿذٜ ثب ٔٛاد غزایی ٔشتجظ ٞؼتٙذؼذاد صیبدی اص ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓت

تٛا٘ٙذ ثٝ دٚ كٛست آِٛدٌی اِٚیٝ ٚ آِاٛدٌی ثب٘ٛیاٝ ا٘ؼابٖ سا ٔاٛسد     ب ٔیٞٞب ٔثُ پشٚتٛصٚآٞب ٚ ثؼضی اص اٍُ٘ٚیشٚع

 ٔخبعشٜ لشاس دٞٙذ.

 ٞب.ٞب ٚ اٍُ٘ٞب، ٔٛاد ؿیٕیبیی، ٚیشٚعا٘ذ اص: ثبوتشیتشیٗ ػٛأُ آِٛدٌی ٔٛاد غزایی ثٝ تشتیت إٞیت ػجبستسایح

ٚ       ٞبتٛصٚآشٚٞب ٚ ثؼضی پلبسذ ٞب،تؼذادی اص ثبوتشی  لبدس٘ذ ثب سؿذ ٚ تىثیش خاٛد دس ٔابدٜ غازایی ایدابد ػآ ٕ٘اٛدٜ 

 ٔؼٕٛٔیت غزایی ؿٛ٘ذ. ٔٛخت

عَال: تِ تزتیة تیؾتزیي عَاهلل ایدلاد وٌٌلذُ آللَدگی هلَاد غلذایی هَخلة تیولاری در اًغلاى          

 (88-89وذاهٌذ؟)

 ٞبٞب، ٔٛاد ؿیٕیبیی، ٚیشٚعٞب، اٍُ٘بوتشیة( ث ٞبٞب، ٔٛاد ؿیٕیبیی، اٍُ٘ٞب، ٚیشٚعاِف( ثبوتشی

 ٞب، ٔٛاد ؿیٕیبییٞب، اٍُ٘ٞب، ثبوتشید(ٚیشٚع ٞبٞب، ٚیشٚعٞب، ٔٛاد ؿیٕیبیی، اٍُ٘ج( ثبوتشی

 یی، ٍیزٍط، اًگلآى: تاوتزی، هَاد ؽیویا پاعخپاعخ: ّیچىذام، ایي عؤال اؽتثاُ تَد ٍ 

ّای ًاؽی اس عَاهل سیز هْوتزیي علت ایداد تیواری عؤال: تزاعاط گشارؽات اپیذهیَلَصیه وذاهیه اس

 (90-91)غذایی در دًیا ّغتٌذ؟ هَاد

 د( ػٛأُ ؿیٕیبیی ج( ػٛأُ ٚیشٚػی  ة( ػٛأُ اٍّ٘ی   اِف( ػٛأُ ثبوتشیبیی 

 پاعخ: گشیٌِ الف 

 (93-94ّای ایداد ؽذُ تزای اًغاى تَعط وذام عَاهل سیز تیؾتز اعت؟)عَال: هغوَیت

 ٞبد( اٍُ٘ ج( پشٚتٛصٚآ ة(  تشویجبت ؿیٕیبیی  ٞب اِف(ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ

 .گشیٌِ الف پاعخ:

 

های غذاییها و مسمومیتعفونت  1 



     5  /   ّای غذایی ّا ٍ هغوَهیت : عفًَت1فصل         
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 ّای غذاییعفًَت

 ٟبایٗ ٌٛ٘ٝ ثیٕبسی ٞبی ا٘تمبَیىی اص ساٜ .ؿٛ٘ذٞبی ػفٛ٘ی ٔـتشن ثیٗ ٟٔشٜ داساٖ ٚ ا٘ؼبٖ صئٛ٘ٛص ٘بٔیذٜ ٔیثیٕبسی

ػآٟ صیابدی سا ثاٝ     Bacillus anthracis ،Francisella ،Tularensisثبؿذ. دس ٔیبٖ صئٛ٘ٛصٞب ٔٛاد غزایی ٔی

 ا٘ذ.خٛد اختلبف دادٜ

ٞبیی ثب ػٛاسم ٌٛاسؿی اص لجیُ اػتفشاؽ، اػٟبَ، دسدٞبی ػضالت ؿىٓ ٚ تـٙدبت ػلجی ٞبی غزایی ثیٕبسیػفٛ٘ت

 ؿٛ٘ذ. ؿبُٔ ٔیسا 

 ایّای رٍدُعفًَت

ٖ ا٘تشٚثبوتشیبػٝ دخیُ ٔیٞبی دػتٝ ٞب اغّت ثبوتشیدس ایٗ ػفٛ٘ت  ٞاب تؼاذاد صیابد    ثبؿٙذ وٝ ٘ـب٘ٝ ػٕٛٔی ٕٞاٝ آ

 اػت.اسٌب٘یؼٓ الصْ ثشای ایدبد ثیٕبسی 

 ثبؿٙذ.ٞب دس اغّت ٔٛاد غزایی ٚخٛد داس٘ذ وٝ داسای إٞیت ٔتفبٚتی ٔیایٗ ٘ٛع ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ

  عالوًَالّا

ٔىابٖ عجیؼای ػابِٕٛ٘ال     .ثبؿٙذیبػٝ ٔیشخب٘ٛادٜ ا٘تشٚثبوتا٘ذ وٝ خضء ٞبیی ٌشْ ٔٙفی ٚ ٔتطشنػبِٕٛ٘الٞب ثبوتشی

ٞب ثشای ا٘ؼبٖ ثیٕابسیضا  ٞب ؿٙبختٝ ؿذٜ وٝ تٕبٔی آٖػشٚتیپ اص آٖ 2000داساٖ اػت. ٘ضدیه ثٝ سٚدٜ ا٘ؼبٖ ٚ ٟٔشٜ

ثبؿٙذ. ػبِٕٛ٘الٞب ٘ؼجت ثٝ ضاشاست ضؼابع ٞؼاتٙذ ٚ لابدس ٘یؼاتٙذ دٔابی پبػتٛسیضاػایٖٛ سا تطٕاُ وٙٙاذ.          ٔی

 ثبؿذ.تیفی ٚ ػبِٕٛ٘ال پبساتیفی ٔیػبِٕٛ٘التشیٗ ػشٚتیپ ػبِٕٛ٘ال ثشای ا٘ؼبٖ نخغش٘ب

ٞابی غازایی   ؿٛد وٝ یىی اص ػفٛ٘ات ثٝ ػفٛ٘ت غزایی ایدبد ؿذٜ تٛػظ ػبِٕٛ٘ال، ػبِّٕٛ٘ٛص ٌفتٝ ٔی :ًحَُ اًتمال

 ثبؿذ.والػیه ٔی

یٝ ٚ یب ثب٘ٛیٝ آِٛدٜ ؿاٛ٘ذ ثیٕابسی سا ا٘تمابَ    ٔٛاد غزایی ثب ٔٙـأ دأی وٝ ٕٔىٗ اػت دس اثش آِٛدٌی داْ ثلٛست اِٚ

 اػت. cross-contaminationدٞٙذ. ػبِٕٛ٘ال داسای زشخٝ ا٘تمبَ ٔی

غزا ٔی ثبؿذ. دس ٔؼتّضْ ٚخٛد ٔمذاس صیبدی اص آٖ A ،B، Cصایی ػبِٕٛ٘ال پبساتیفی دٚص ػفٛ٘ت :حذالل دٍس عفًَی

  s.Bareillyٔی ثبؿذ. ثاٝ ػٙاٛاٖ ٔثابَ ایاٗ ٔماذاس ثاشای      ٞبی ٔختّف ػبِٕٛ٘ال ٔتفبٚت ٔمذاس دٚص ػفٛ٘ی ػشٚتیپ

ٞبی ػبِٕٛ٘ال تیفی لبدس ثٝ ایدابد  ٔیّیٖٛ اػت. تؼذاد وٕی اص ػشٚتیپ 2/67تب  s.anatum 5/44ٚ ثشای  125000

ٞبیی سا داؿتٝ ثبؿذ. دس لضبٚتٟب زٙیٗ ٔغشش تٛا٘ذ تفبٚتوٝ دس وُ ایٗ ٔمذاس دس افشاد ٔختّف ٔی ،ذٙثبؿػفٛ٘ت ٔی

 ٌٛ٘ٝ ػبِٕٛ٘الیی ٚخٛد داؿتٝ ثبؿذ.ٌشْ اص ٔبدٜ غزایی ٘جبیذ ٞیر 25ػت وٝ دس ا

ػالئآ اثتاذایی    .ذثبؿا ػابػت ٔای   72ٚ ٌبٞی اٚلابت تاب    ػبػت12-36یٗ ٔذت ثشای ػبِّٕٛ٘ٛص ثیٗ : ادٍرُ ووَى

ٕٞاشاٜ ثاب    cº38ؼٕت ثبالی ؿىٓ، تت ضاذٚد  لا٘ذ اص: ػشدسد، ضبِت تٟٛع، اػتفشاؽ، دسد دس ثیٕبسی ػبِّٕٛ٘ٛص ػجبست

ثیٕابسی دس وٛدوابٖ ٚ   ٚ ٞفتٝ ثٝ عَٛ خٛاٞذ ا٘دبٔیاذ   ٔٛس ٔٛس ٚ اػٟبَ. ػٛاسم ایدبد ؿذٜ تٛػظ ػبِٕٛ٘ال تب یه

 ثبؿذ.تش خٛاٞذ ثٛد. ػفٛ٘ت ایدبد ؿذٜ تٛػظ ػبِٕٛ٘ال تیفی داسای دٚسٜ وٕٖٛ عٛال٘ی ٔیافشاد ػبِخٛسدٜ ػخت
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ٞب ٚ ضتی تٛا٘ٙذ ٞفتٝٞبی داخّی ٔثُ سٚدٜ ٚ وجذ ٔیبٌٌٖیشی اسٌب٘یؼٓ دس اسّٛص ثذِیُ ٔٛضغ٘ٛافشاد ٔجتال ثٝ ػبِٕ

ْ ٛع ٚ ادساس خغشی خذی ثشای ا٘ؼبٖذفُ آٖ ثبؿٙذ ٚ ثب دفغ اسٌب٘ؼیٓ اص عشیك ٔٔٞب ضبػبَ ٞابی ػابِٓ ثاٝ    ٞاب ٚ دا

 آیٙذ. ٔیؿٕبس 

ٞبی ػبِٕٛ٘الیی دس ا٘ؼبٖ : ٔیضاٖ آِٛدٌیٌثع آلَدگیهیشاى آلَدگی، اًتؾار تیواری ٍ هَاد غذایی تِ عٌَاى ه

ؿبٖ ثاٝ ػابِٕٛ٘ال   ٞبی ٌٛؿتی ٕٞیـٝ دسكذ آِٛدٌیثبؿذ. دس ثیٗ ٔٛاد غزایی ٌٛؿت ٚ فشاٚسدٜدس ضبَ افضایؾ ٔی

دسكاذ ا٘تمابَ ثیٕابسی     اػات. تاش  ٞب ٌٛؿت زشظ ؿاذٜ خغش٘ابن  ثبؿذ وٝ دس ثیٗ آٖثیـتش اص ػبیش ٔٛاد غزایی ٔی

 ثبؿذ.دسكذ ٔی 4/4ثٝ ا٘ؼبٖ اص عشیك تٕبع ثب ضیٛا٘بت ثیٕبس ٘بزیض ٚ دس ضذٚد ص ٛػبِّٕٛ٘

ٞبی ػبِٕٛ٘الیی تیفٛع ٔجبسصٜ ٚ پیـٍیشی آػبٖ ثٛدٜ ٚ ثب وٙتشَ ٔٙبثغ آة ٚ فبضالة : دس ػفٛ٘تهثارسُ تا تیواری

بی ٔجتال اص ثیٗ ثشٚ٘ذ وٝ ثذِیُ ٞٞبی ػبِٕٛ٘الیی ثبیذ وّیٝ داْثبؿذ. دس ٔٛسد ػبیش آِٛدٌیػشیؼبً لبثُ پیـٍیشی ٔی

 .ی ا٘تـبس ثیٕبسی ٌشفتاٝ ؿاٛد  ٛوٝ خّ تٛاٖ تذاثیشی اتخبر ٕ٘ٛدعجؼبت التلبدی، ایٗ وبس غیشٕٔىٗ اػت ٚ تٟٙب ٔی

اِٚیٝ ٚاسداتی ثشای  ٔٛاد . دس ٔٛسداػتداسی داْ ٚ عیٛس ٟٕٔتشیٗ ٔٛسد تٟیٝ خٛسان ػبِٓ دس استجبط ثب پشٚسؽ ٚ ٍ٘ٝ

 ثبؿذ وٝ خغش وٕتشی داسد.ٔی pelletٚؽ تٟیٝ ٞب، ثٟتشیٗ سداْ

دلیمٝ وابٔالً اص ثایٗ خٛاٞٙاذ سفات.      10ثٝ ٔذت  cº70وٙٙذ ٚ دس ضشاست + تىثیش پیذا ٕ٘یcº6ٞب دس ضشاستػبِٕٛ٘ال

 ثبؿذ.ي ٔیٙجشٔمبٚٔتشیٗ ػبِٕٛ٘ال ٘ؼجت ثٝ ضشاست ػبِٕٛ٘ال ػفت

ٞبی خب٘ی ٚ ػبِٕٛ٘الیی ٚاضص ٚ سٚؿٗ ثبؿذ تب ٔٛخت صیبٖٞبی دس كبدسات ٚ ٚاسدات ٔٛاد غزایی ثبیذ ٔؼبئُ آِٛدٌی

 ٔبِی ٍ٘شدد.

 (93-94)اى آلَدگی عالوًَالیی ووتزی دارًذ؟عَال: وذام یه اس هَارد سیز اهى

 ( خٛخٝ وجبةد پض ؿذٜ  ( ٔشؽ آةج ( ػبالد وبٞٛ  ة ( تخٓ ٔشؽ ٘یٕشٚ   اِف

  .گشیٌِ ب پاعخ:

ّای سیز هوىي اعت عالئن ولیٌیىی اس تیي تزٍد ٍ فزد هثتال ظلاّزا  تْثلَد   عَال: در وذاهیه اس تیواری

 (94-95)؟ُ ٍ ویغِ صفزا هَضَع گزفتِ ٍ دفع ؽَدرٍدیاتذ اها تاوتزی در 

 یٛصؼتش( ِید ٙیٛص      یشػی ج( ( ػبِّٕٛ٘ٛص       ة ؿیٍّٛص          (اِف

 .گشیٌِ ب :پاعخ

 EECاؽزیؾیا ولی آًتزٍپاتَصى

ثبؿذ وٝ آِٛدٌی ٘بؿی اص آٖ دس ثایٗ ا٘ؼابٖ ٚ ضیٛا٘ابت دس ٕٞاٝ خاب      اؿشیـیب وّی خضء خب٘ٛادٜ آ٘تشٚثبوتشیبػٝ ٔی 

 ثبؿذ.پشاوٙذٜ ٚ ؿٙبختٝ ؿذٜ ٔی

ٕ٘بیٙاذ. ثضسٌؼابالٖ   یت ٔیشٞب دس وٛدوبٖ ایدبد آستػشٚتیپ اص آٖ ؿٙبختٝ ؿذٜ وٝ تؼذادی اص آٖ 15تبوٖٙٛ ضذٚد 

یىی اص ػٛأُ ٔؤثش دس ایدبد اػٟبَ دس ٔؼبفشیٗ  EECتٛا٘ٙذ ثٝ ثیٕبسی ٚ اػٟبَ ٔجتال ٌشد٘ذ. ٘یض دس اثش آِٛدٌی ٔی

ٌیشد. ٟٕٔتشیٗ ٔٛاد غزایی ثٝ ػٙاٛاٖ  ا٘ؼبٖ كٛست ٔی -ٔٛاد غزایی -ثبؿذ. ا٘تمبَ ثیٕبسی ثیـتش اص عشیك ا٘ؼبٖٔی

ؿٛ٘ذ. ػالٜٚ ثش آٖ غزاٞبی آٔبدٜ ٔلشف ٔیػجضیٟبی خبْ وٝ ثیـتش ثلٛست ػبالد تٟیٝ ٚ  :ا٘ذ اصٔٙجغ آِٛدٌی ػجبست



     7  /   ّای غذایی ّا ٍ هغوَهیت : عفًَت1فصل         

 رد قانونی داردمطالب پیگ رداشت و کپی برداری ازکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

www.nokhbegaan.com  09372223756-66902038-66902061-021 

ا٘تمابَ ثیٕابسی اص عشیاك     تٛا٘ٙذ دس ا٘تمابَ ثیٕابسی ٔاؤثش ثبؿاٙذ.    ٕٞشاٜ ثب ٌٛؿت، ِجٙیبت، ؿیش، ٘بٖ ٚ ؿیشیٙی ٔی

 ضیٛا٘بت ثٝ ا٘ؼبٖ ٔـبٞذٜ ٘ـذٜ اػت.

 ٜٚ ٚخٛد داس٘ذ: دٚ ٌش EECٞبی ٔختّف دس ثیٗ ػشٚتیپ .: ػیش ثیٕبسی ثؼتٍی ثٝ ٘ٛع ثیٕبسی داسدتیواریزعی

وٙٙذ. ٌاشٜٚ  ؿٛ٘ذ وٝ ثب تىثیش دس سٚدٜ ثضسي اػٟبَ ایدبد ٔی( ٘بٔیذٜ ٔیEIECصا )ٞبی ػفٛ٘تٌشٜٚ اَٚ: ػشٚ تیپ

ؿاٛ٘ذ. دس ایاٗ ٌاشٜٚ    ( اػٟبَ آثىی ؿاجیٝ ٚ ثاب سا ثبػای ٔای    ETECا٘ذ )یٗؼٞبیی وٝ ِٔٛذ آ٘تشٚتٛودْٚ: ػشٚتیپ

اص ثیٗ  cº 60اص پشٚتئیٗ ثب ٚصٖ ّٔىِٛی ثبال تـىیُ ؿذٜ وٝ دس ضشاست  ثبؿذ، یىییٗ ٔتشؿطٝ دٚ ٘ٛع ٔیؼآ٘تشٚتٛو

سٚد ٚ دیٍشی اص پشٚتئیٗ ثب ٚصٖ ّٔىِٛی پبییٗ تـىیُ ؿذٜ وٝ ٔمبْٚ ثٝ ضشاست ثٛدٜ ٚ دس اثش پختٗ غازا اص ثایٗ   ٔی

 سٚد. ٕ٘ی

ا٘دبٔاذ. ٔیاضاٖ   عاَٛ ٔای   ػبػت تب دٚ ػٝ سٚص ثٝ 24ثبؿذ ٚ دٚسٜ ثیٕبسی ثیٗ ػبػت ٔی 6-36دٚسٜ وٕٖٛ آٖ ثیٗ 

 ٔشي ٚ ٔیش دس ٘ٛصاداٖ ثؼیبس ثبالػت.

 (91-92)؟ؽَدعؤال: عٌذرم اعْال هغافزت تِ ٍعیلِ وذاهیه اس هَارد سیز ایداد هی

  ( اػتبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛعة   ( ثبػیّٛع ػشئٛع      اِف

 ( وّؼتشیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛد ای        ( اؿشیـیب وّی ثیٕبسیضای سٚدٜج

 .گشیٌِ ج پاعخ:

 (Shigellaؽیگال )

ٔب٘ذ ( ثلٛست ص٘ذٜ ثبلی ٔیCº20سٚص دس  ؿیش ٚ یىٟفتٝ دس وٕپٛت ػیت )170ثٛدٜ ٚ ضذٚد  ٔٙفی ایٗ ثبوتشی ٌشْ

آٚسد. ؿیٍّٛص یب دیؼب٘تشی ثیٕبسی ػفٛ٘ی اػت وٝ تٛػاظ زٟابس   ٞبی پبییٗ ثیـتش دٚاْ ٔیٚ ثٝ عٛس وّی دس ضشاست

ؿٛد وٝ اص ٘ظش ؿذت ایدبد ثیٕبسی ایدبد ٔی Flexneri , boydii, dysenteriae, shigellasonnei"ػشٚتیپ 

ثبؿذ واٝ ؿاذیذتشیٗ ػفٛ٘ات ػابِٕٛ٘الیی سا     دیؼب٘تشی ٔی ثشای ا٘ؼبٖتشیٗ ػشٚتیپ آٖ ا٘ذ. خغش٘بنثب ٞٓ ٔتفبٚت

 وٙذ.ایدبد ٔی

-ٟبَ اػتفشاؽ ٚ ضاؼف ٚ ثای  ثبؿذ ٚ پغ اص آٖ تت، ؿىٓ دسد ؿذیذ، اػسٚص ٔتغیش ٔی 1-7دٚسٜ وٕٖٛ ثیٕبسی ثیٗ 

 ٌشدد.ضؼی، ٚخٛد خٖٛ دس ٔذفٛع ایدبد ٔی

ٔ ثیٛتیهتٛا٘ٙذ دس ٔمبثُ آ٘تیثؼیبسی اص ؿیٍالٞب ٔی شف غازاٞبی  لا ٞب ٔمبْٚ ثبؿٙذ. دس ٔٛاسدی وٝ ؿیٍّٛص دس اثاش 

غازا سا آِاٛدٜ   ا٘ذ واٝ ثاٝ ٘طاٛی    ٔجتال ثٝ ثیٕبسی ثٛدٜ ٞبی ػت ٕٞیـٝ ػبُٔ اكّی آِٛدٌی ا٘ؼبٖآِٛدٜ ایدبد ؿذٜ ا

 ا٘ذ.وشدٜ

 (93-94وذاهیه عاهل اصلی آلَدگی ؽیگلَس تِ اًغاى اعت؟) عَال:

 ٞبی ٔجتالد( داْ ٞبی ٔجتال        ج( ا٘ؼبٖ ة( ؿیش داْٞبی آِٛدٜ ثٝ وٛد دأی       ٜٛٞب ٚ ٔیػجضی اِف(

 گشیٌِ ج. پاعخ:
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 (Yersiniaیٌیا )عیز

ٖ  وٝ خضء خب٘ٛادٜ آ٘تشٚثبوتشیبػٝ ثٝ ؿٕبس ٔای  ػیّی اػت وٛتبٜ ٚ ٌشْ ٔٙفیػیٙیب ثبیش  ٞاب ثیـاتش دزابس    آیاذ. ا٘ؼاب

 1-2وٕٖٛ ایٗ ثیٕبسی دس ا٘ؼبٖ ضذٚد  ٜسؿٛ٘ذ. دٚ( ٔیentrocoliticaتیىب )ییٙیب ا٘تشٚوِٛػٞبیی تٛػظ یشػفٛ٘ت

ضابیؼبت ثیٕابسی   اػاٟبَ ٚ ثؼضای اٚلابت اػاتفشاؽ.      اؿاتٟبیی، ٘ذ اص تت، ؿىٓ دسد، ثای ا بستسٚص ثٛدٜ ٚ ػالئٓ آٖ ػج

ٚصْٚ ٚ ذِٙفبد٘یت دس غذد ِٙفبٚی ٔضا٘تشیه، آ٘تشٚوِٛیت ٚ دس ثؼضی ٔٛاسد آستشیات، اسیاتٓ ٘ا    ا٘ذ اص:ػیٙیٛص ػجبستیش

واٝ   ذ٘ا سٚػشا٘دبْ پؼتی ػٕی. ٔٛاد غزایی ثب ٔٙـأ دأی ٟٕٔتشیٗ ػبُٔ دس ا٘تمبَ ایٗ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ثٝ ؿٕبس ٔی

ؿٛد. ضذالُ دٚص ػفٛ٘ی ٔٛخت ٔمبٚٔت ثبوتشی دس ٔمبثُ ػٛأُ خبسخی ٔیػّت آٖ ٚخٛد پشٚتئیٗ ضیٛا٘ی اػت وٝ 

یٙیٛص ؿجبٞت صیبدی ثٝ آپب٘ذیؼیت داسد. ػػٛاسم یش .ػجبست اػت اص یه ٔیّیبسد ثبوتشی یٙیب ا٘تشٚوِٛیتیىبػثشای یش

ثٝ ٕٞیٗ دِیاُ   .ؿذثبٞٙٛص لبدس ثٝ تىثیش ٔی Cº4ایٗ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ دس ٔمبثُ ضشاست ٔمبٚٔت زٙذا٘ی ٘ذاسد ِٚی دس

ٔیىشٚاسٌب٘یؼآ لابدس ثاٝ تشؿاص     ایاٗ  ثبؿاذ.  ؿاٛ٘ذ ثابال ٔای   ٔی یداسخغش تىثیش دس ٔٛاد غزایی وٝ دس یخسبَ ٍ٘ٝ

 ٌشدد.دس ٔٛاد غزایی ػجت وبٞؾ تؼذاد ایٗ ثبوتشی ٔی PH. ٘ضَٚ اػتیٗ ٔمبْٚ ثٝ ضشاست ؼا٘تشٚتٛو

سا سیلز تَاًلایی رؽلذ در هلَاد      عَاهل تیواری( وذاهیه اس Cº7عَال: در درخِ حزارت هعوَلی یخچال )

 (92-93)؟غذایی را دارًذ

 ( ثشٚػال آثٛستٛعد ( ػبِٕٛ٘ال تیفی      ج Aیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ ( وّؼتشة    یٙیب ا٘تشٚوِٛیتیىب   ػ( یشاِف

 .گشیٌِ الف پاعخ:

 (93-94)؟( در اًغاى چمذر اعتYersiniaیٌیا )عدٍراى ووَى تیواری ًاؽی اس یز :عؤال

 سٚص 1( وٕتش اص د سٚص   2تب 1( ج سٚص    17تب  14(ة سٚص    7تب  5(اِف

 .گشیٌِ ج پاعخ:

ّای لٌفاٍی هشاًتز تَعط وذام هیىزٍارگاًیغلن سیلز هوىلي اعلت تلا      گزُرعَال: التْاب ایداد ؽذُ د

 (94-95)؟آپاًذیغیت اؽتثاُ ؽَد

 یٙیب ا٘تشٚوِٛیتیىبػ( یشد ( ػبِٕٛ٘ال ا٘تشتیذیغ  ج ( ؿیٍال دیؼب٘تشی  ة ( ٚیجشیٛوّشا        اِف

 گشیٌِ د. پاعخ:

 (campylobacter jejuniدًَی )خووپیلَ تاوتز 

-سٚص ثیٕبسی ایدابد ٔای   2-11دٚسٜ وٕٖٛ عی اص ٚسٚد ثٝ ثذٖ اص ساٜ ِِٛٝ ٌٛاسؽ، پغ اص  ثؼذایٗ ثبوتشی دس ا٘ؼبٖ 

آغبص ؿذٜ ػپغ ٔشضّٝ ٌبػتشٚآ٘تشیت ٚ یب آ٘تشٚوِٛیت ٕٞشاٜ  ایوٙذ. ثیٕبسی اثتذا ثب تت، ػشدسد ٚ دسدٞبی ٔبٞیسٝ

ایدبد وٙذ ٚ ػٛالت ٚخیٕی سا  ٕیتٛا٘ذ ثبوتشیایٗ ػفٛ٘ت ٔی ؿٛد.دسدٞبی ؿذیذ ؿشٚع ٔی ثب اػٟبَ ٚ اػتفشاؽ ٚ دَ

ٛ خثشای ؿخق ثیٕبس ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿذ. ٟٕٔتشیٗ ٔٙبثغ آِٛدٌی وٕپیّٛثبوتش  ؿات،  دٛ٘ی ػجبستٙذ اص: ؿایشخبْ، ٌ

ػذد ثبوتشی  500وجذ ٔشؽ ٚ ٘یض ٌٛؿت زشظ ؿذٜ وٝ ضشاست وبفی ٘ذیذٜ ثبؿذ. دٚص ػفٛ٘ی ایٗ ثبوتشی وٓ اػت ٚ 

C.jejuni ِٓسٚی ؼیٗ صایی آٖ ػجبست اػت اص ایدبد ا٘تشٚتٛو ٔجتال وٙذ. ٔىب٘یؼٓ ثیٕبسی سا وبفی اػت تب ا٘ؼبٖ ػب

تٟابخٕی سٚی خاذاس سٚدٜ ٚ ایدابد لشػاٝ ٚ واذأپ      ؿٛد ٚ ػپغ خبكیت خذاس ٔٛوٛػی سٚدٜ وٝ ثبػی اػٟبَ ٔی
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ػشا٘دبْ اػٟبَ خٛ٘ی. ٔٙـأ ثؼیبسی اص ٚاٌیشیٟبی ٌبػتشٚآ٘تشیت ٘بؿای اص وٕپیّٛثابوتش ضداٛ٘ی دس اثاش     ال٘ی ٚ ضػ

ٞب ٚ ثابلی ٔب٘اذٜ آٖ دس   ٞبی ٔتؼذد دس ٌبٚداسیثیٛتیهسٚیٝ آ٘تیٔلشف ؿیش خبْ ثٛدٜ وٝ دِیُ اكّی آٖ ٔلشف ثی

دسخٝ ضشاست اپتیٕٓ ثاشای سؿاذ ایاٗ     .سٚددلیمٝ اص ثیٗ ٔی 5دس ػشم  Cº 60دس ضشاست ایٗ ثبوتشی  ثبؿذ.ؿیش ٔی

 (Cº 25ٞبی ٔؼٕاِٛی ٔطایظ )  سؿذ وشدٜ ِٚی دس ضشاست Cº42- cº35ٞبی ثیٗ أل دس ضشاستواػت ٚ  Cº42ثبوتشی 

 لبدس ثٝ سؿذ ٘یؼت.

 (Viberioparahaemolyticusیثزیَ پاراّوَلیتیىَط )ٍ

ٞابیی واٝ داسای   ثبؿذ. تٟٙب ػشٚتیپایٗ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٌشْ ٔٙفی، ٕ٘ه دٚػت ٚ یىی اص ػٛأُ ػفٛ٘ت غزایی ٔی 

kanagawaphaenomen ا٘تمبَ ثیٕبسی ثٝ ا٘ؼبٖ دس اثش خٛسدٖ ٌٛؿت ٔبٞی صایی داس٘ذ لذست ثیٕبسیثبؿٙذ ٔی .

پغ دَ دسد ؿذیذ دس ػثبؿذ. ػبػت ٔی 12 ٌیشد. دٚسٜ وٕٖٛ ایٗ ثیٕبسی ثٝ عٛس ٔتٛػظكٛست ٔی ْٚ ٔیٍٛی خب

سٚص ثٟجاٛدی   2-5٘بضیٝ ٔؼذٜ ؿشٚع ؿذٜ ٚ ٔتؼبلت آٖ اػٟبَ ٚ اػتفشاؽ ٕٞشاٜ ثب تت ایدبد ؿذٜ وٝ ٔؼٕٛالً پغ اص 

 ٔی ؿٛد.ضبكُ 

پبسا  افتذ. ػالئٓ ثیٕبسی ٚیجشیٛاتفبق ٔیف ٔیضاٖ ٔشي ٚ ٔیش دس ایٗ ثیٕبسی ثؼیبس وٓ ثٛدٜ ٚ اغّت دس افشاد پیش ٚضؼی

 ِٕٞٛیتیىٛع، ؿجبٞت صیبدی ثٝ ػبِّٕٛ٘ٛص داسد.

 ؿٛد.ػفٛ٘ت غزایی ٚیجشیٛ پبسإِٞٛیتیىٛع كشفبً دس فلُ تبثؼتبٖ ایدبد ٔی

 (Listeria monocytogenesتزیا هًََ عیتَصًش )غلی

ؼابٖ ٚ  ٞابی ٔـاتشن ثایٗ ا٘   تشیٛص یىی اص ثیٕابسی ؼِی .ض یه ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٌشْ ٔثجت اػتتشیب ٔٛ٘ٛػیتیٛط٘ؼِی 

ا٘اذ اص: ٔٙٙظیات یاب    ثبؿذ. ػالئٓ ثیٕبسی ِیؼاتشیٛص ػجابست  ثؼیبسی اص ضیٛا٘بت اّٞی ٚ ٚضـی ٚ ثشخی اص پش٘ذٌبٖ ٔی

پغ ٕٞشاٜ ٔای ثبؿذ.ػا  ثب ػشدسد، ضبِت تٟٛع، ثٟت صدٌی ٚ ػختی ٌشدٖ ٔؼٕٛال  كٛست ضبدٝ ؼفبِیت وٝ ثٍ٘ٔٙٙٛا

دس  ٕ٘بیذ. ِیؼاتشیٛص تظبٞش ٔی ءٞب ٚ ػشا٘دبْ ضبِت اغٕبزـٓٓ، ػذْ تغبثك ؼػالئٓ دیٍشی اص لجیُ اػتفشاؽ، اػتشاثی

ٌشدد ٚ یب ایٙىٝ ٘ٛصاداٖ ثٝ د٘یاب آٔاذٜ دزابس ٔٙظیات، ٞیذسٚػافبِی ٚ یاب ػمات        ص٘بٖ ضبّٔٝ ٔٛخت ػمظ خٙیٗ ٔی

ٞب ثٝ كٛست ٔؼتمیٓ ٚ یب غیش ٔؼتمیٓ أىبٖ پازیش  دس عَٛ ص٘دیشٜ وـتبس ا٘تمبَ آٖ ثٝ الؿٝ ٞؼتٙذ.افتبدٌی رٞٙی 

ٞبی وـتبس ٔؤثش ٚالاغ  تٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ ؿبخلی خٟت تؼییٗ ٔیضاٖ سػبیت ثٟذاؿت دس ػبِٗثٝ ٕٞیٗ ػجت ٔی اػت.

 ؿٛد. ثذِیُ عجیؼت خبف ثبوتشی ٚخٛد آٖ ثٝ ٔمذاس وٓ دس ٔٛاد غزایی خبْ لبثُ تطُٕ اػت.

-90)؟لَدُ اعتتزیَس ًاؽی اس هصزف هَاد غذایی آغتزیا عاهل ؽایع لیغّای لیعؤال: وذاهیه اس گًَِ

89) 

 ٍیشییّتشیب ػؼ( ِید تشیب ا٘ٛوٛا ؼِی (ج تشیب ٔٛ٘ٛ ػیتٛط٘ض   ؼ( ِیة تشیب ٌشاییؼِی (اِف

 گشیٌِ ب. پاعخ:
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 (Food intoxicationّای غذایی هیىزٍتی )هغوَهیت

یب دس ٔٛاد غزایی ٚ  ،ٞبیٙی اػت وٝ اص آٖؼٌشدد ثٝ ػّت تٛوٞب ایدبد ٔیٔؼٕٛٔیت غزایی وٝ تٛػظ ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ

 ٌشدد.ٞبی ٔلشف وٙٙذٜ تشؿص ٔییب دس سٚدٜ ا٘ؼبٖ

 (staphylococus aureusسا ) اعتافیلَوَن تیواری

د تشؿاص  ٌشدٞبی پٛػتی ٔیخت ایدبد ػفٛ٘تاص ا٘ٛاع اػتبفیّٛوٛن عالیی ضٕٗ ایٙىٝ تٛوؼیٗ ثبفتی وٝ ٔٛ یثشخ

ٕ٘بیٙذ وٝ ػجت ایدبد ٔؼٕٛٔیت غزایی ٘یض تِٛیذ ٚ تشؿص ٔی یٗؼسٚی سٚدٜ ثٙبْ ا٘تشٚتٛو ییٗ ٔؤثشؼوٙٙذ، تٛؤی

ؿااٛد. ٘بٔیااذٜ ٔاای Toxic-shock-toxinثؼّاات ایداابد ؿااٛن دس ٔؼاإٛٔیٗ  Fیٗ ٘ااٛع ؼااٌااشدد. ا٘تشٚتٛؤاای

-یٗ ٚ ِیاضیٗ ٔای  اػیذ آٔیٙٝ ٔٙدّٕٝ آػاپبساط  239بٚیپپتیذی تـىیُ ؿذٜ وٝ ض یٗ اص یه ص٘دیشٜ پّیؼآ٘تشٚتٛو

ٛع ذفا٘دبٔاذ. ٔا  ػابػت ثاٝ عاَٛ ٔای     7ثیٕبسی ثؼیبس وٛتبٜ ثٛدٜ ٚ اص ٘یٓ ػبػت تب ضاذاوثش   ثبؿذ. دٚسٜ وٕٖٛ ایٗ

آیذ. دس ثیٗ ا٘اٛاع  ثبؿذ. تت ٚخٛد ٘ذاسد ٚ ثشػىغ ضشاست ثذٖ وٕی پبییٗ ٔیٔٛوٛع ٔی ٚ  ٔؼٕٛٔیٗ ضبٚی خٖٛ

ٞابی  دسكاذ اص ٔؼإٛٔیت   50ضذٚد  A.٘ٛعصایی ثیـتشی اػتداسای ٔؼٕٛٔیت Aٔتشؿطٝ ٘ٛع ٞبی  یٗؼآ٘تشٚتٛو

یٗ ثٝ ػّت اثش ػٓ سٚی پشصٞابی ٔٛوٛػای، طط٘اْٛ    ؼؿٛد. زٍٍٛ٘ی اثش ا٘تشٚتٛوغزایی اػتبفیّٛوٛوؼی سا ؿبُٔ ٔی

یٗ دس ؼا ٌاشدد. تٛو اص ایٗ عشیك ٔشوض ػلاجی تٟاٛع تطشیاه ٔای     ،اػلبة ػٕپبتیه ٚ پبساػٕپبتیه تطشیه ؿذٜ

ٌاشدد. اِجتاٝ   ثبؿذ ایدبد ٚ تشؿص ٔیٔی 5/6-3/7آٖ ثیٗ  PHغزایی وٝ ( ٚ دس Cº7/6( ٚ )Cº5/45ٞبی ثیٗ )ضشاست

ٞاب دس ثشاثشضاشاست   ٞبی ٔتشؿطٝ اص اػتبفیّٛوٛنیٗؼؿٛد. آ٘تشٚتٛو٘یض تب ضذٚدی تشؿص ٔی PH;4دس  Cیٗ ؼتٛو

س ٔمبثاُ  یٗ دؼا وٙذ. ثذِیُ ٔمبٚٔات آ٘تشٚتٛو یٗ سا خٙثی ٔیؼثبؿٙذ ٚ كشفبً اػتشِیضاػیٖٛ اثش تٛوثؼیبس ٔمبْٚ ٔی

aw ٗٔبدٜ غزایی  صا دس ٞش ٌشْ ٞبی ثیٕبسیدس ٔٛاد غزایی خـه یبفت ؿٛ٘ذ. تؼذاد اػتبفیّٛوٛن ٕٔىٗ اػت ،پبیی

 ٘جبیذ اص یه ٔیّیٖٛ تدبٚص وٙذ.

ثبؿاذ. ایاٗ   ٞبی پیـاٍیشی اص ایاٗ ٔؼإٛٔیت غازایی ٔای     یىی اص ساٜ cº65تش اص داسی غزا دس ضشاست پبییٗػذْ ٍ٘ٝ

 ؿٛد.كٛست سػبیت ٘ىشدٖ ٔٛاصیٗ ثٟذاؿتی ثٝ ساضتی ثٝ ٔٛاد غزایی ٔٙتمُ ٔیٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ دس 

تلز  در اثز دعتىاری هَاد غذایی تَعط وارگزاى، اهىاى آلَدگی تِ وذام هیىزٍارگاًیغن هتحولل  :عؤال

 (92-93)؟اعت 

 ( ؿیٍالد ػبِٕٛ٘ال  (ج ( اؿشیـیب وّیة اٚسئٛع       اػتبفیّٛوٛوٛع (اِف

 الف.گشیٌِ  :پاعخ

 (93-92)؟دٍرُ ووَى هغوَهیت غذایی هزتَط تِ وذام تاوتزی ووتز اعت :عؤال

 ٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض یبتشؼ( ِید اػتبفیّٛوٛوٛػی اٚسئٛع    ( ج ( وّؼتشیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ    ة ػبِٕٛ٘ال      (اِف

 گشیٌِ ج. پاعخ:
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 (CL.botulinumولغتزیذیَم تَتَلیٌَم )

 8ؿاٛد.  ٞبی ٘ضدیه ػٛاضُ ثٝ ٚفٛس یبفات ٔای  ا ػت وٝ دس خبن ٚ آةص ٞبي ٞٛاصی وّؼتشیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ یه ثی 

ثبؿاٙذ. ایاٗ ٔؼإٛٔیت ثاٝ كاٛست      تش ٔیثشای ا٘ؼبٖ خغش٘بن A ٚB ،E ٚF ا٘ٛاعٕ٘بیذ وٝ یٗ تشؿص ٔیؼ٘ٛع تٛو

 ػابػت پاغ اص  12-36. اػات ٞاب ٕٞاشاٜ   ػٙذسْ ٘ٛسٚپبساِیتیه ثٛدٜ وٝ اغّت ثب اختالت ٚ ػاٛاسم دس ٔؼاذٜ ٚ سٚدٜ  

ٌشدد. ػالٜٚ ثش آٖ خـىی دٞبٖ ٚ ٌّاٛ ٚ  یٗ اػٟبَ ٚ اػتفشاؽ ٚ ػپغ ضؼف ٚ سً٘ پشیذٌی ایدبد ٔیؼدسیبفت تٛو

تٙفغ دزابس اؿاىبَ    N.phrenicusدس ٟ٘بیت دس اثش فّح ؿذٖ  .اؿىبَ دس ثّؼیذٖ اص ػالئٓ اِٚیٝ ایٗ ثیٕبسی اػت

تشیذیْٛ ثٛتِٛیٙاْٛ  ؼا ٞبی ٔتشؿٓ اص وّ یٗؼػذ. تٛوسفشا ٔی ؿذٜ ٚ ػشا٘دبْ دس اثش خفٍی ٚ اص وبس افتبدٖ لّت ٔشي

ٌاشدد.   ٌاشْ اص آٖ ٔٛخات وـاتٗ یاه ا٘ؼابٖ ٔای      ٔیىشٚ 1اِای   1/0ؿاٛ٘ذ ٚ   خضٚ ػْٕٛ ثؼیبس لٛی ٔطؼٛة ٔای 

دس ػاشم زٙاذ ثب٘یاٝ، دس     cº100دس ٞب  ٛوؼیٗایٗ ت .ثبؿٙذ اص آٖ دس ٔمبثُ ضشاست ٔمبْٚ ٕ٘ی ٞبی ٔتشؿطٝ یٗؼتٛو
cº80  دلیمٝ ٚ دس ضشاست  6پغ اصcº72  ذ. دسخٝ ضشاست ٔٙبػت خٟت تىثیش ثاشای  ٌ٘شد دلیمٝ ثی اثش ٔی 18پغ اص

تٛا٘اذ   ٙٛاٖ ػبیىشٚتشٚف ؿٙبختٝ ؿذٜ ٚ ٔای ثٝ ػ Eثبؿذ. تیپ  ( ٔی5/47-50( ٚ )10-5/12ثیٗ ) A  ٚBتیپ ٞبی 

شیٗ ٔاٛاد غازایی واٝ دس ٔؼاشم خغاش      تِٛیذ ٕ٘بیذ. ٟٕٔتا تٛوؼیٗ ٘یض  3/3سٚص ضتی دس ثشٚدت  31-45دس ػشم 

: ا٘ٛاع وٙؼشٚٞب ثٛیظٜ وٙؼاشٚٞبی ػاجضی ٚ دس ٔشضّاٝ ثؼاذ وٙؼاشٚٞبی      ا٘ذ اص ٕٛٔیت ثٛتِٛیؼٓ لشاس داس٘ذ ػجبستٔؼ

ٛ ٞبی ثٛ دسكذ آِٛدٌی 90ٔبٞی. ثٝ عٛس وّی ٌٛؿتی ٚ  ٖ  د واٝ دس تِٛیؼٓ ٔشثٛط ثٝ وٙؼشٚٞبیی ٔی ؿا ٞاب   تٟیاٝ آ

لبدس ثٝ تىثیش  6/4اػیذی وٕتش اص  PHیت ٘ـذٜ اػت. وّؼتشیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ دس ٔٛاصیٗ ثٟذاؿتی ٚ تىِٙٛٛطیه سػب

 ٘یؼت.

-89)هی تاؽذ؟ 3/3ِ رؽذ در درخِ حزارت وذام یه اس تیپ ّای ولغتزیذیَم تَتَلیٌَم لادر ت :عَال

88) 

 B( وّؼتشیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ تیپ ة Aوّؼتشیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ تیپ  اِف(

 F( وّؼتشیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ تیپ د Eتیپ ( وّؼتشیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛج

 گشیٌِ ج. پاعخ:

تلز   ٌَم هعوَال  وذام هَرد سیز هٌاعلة عؤال: خْت خلَگیزی اس هغوَهیت ًاؽی اس ولغتزیذیَم تَتَلی

 (88-89)؟اعت

 cº3/3ٚ ٍ٘ٝ داسی دس دٔبی اص  6/4اػیذی ثبالی  PH(  ایدبد اِف

 cº3/3ٚ ٍ٘ٝ داسی دس دٔبی وٕتش اص  6/4اػیذی وٕتش اص  PH( ایدبد ة

 ( تٟیٝ وٙؼشٚ دس ٔٙضَج

 ٞبی وٙؼشٚ دس یخسبَ( لشاس دادٖ لٛعید

 گشیٌِ ج. پاعخ:

 (91-92)؟تاؽذعؤال: وذام ًَع اس ولغتزیذیَم تَتَلیٌَم لادر تِ رؽذ در درخِ حزارت یخچال هی

 G( د F( ج E( ة A( اِف

 گشیٌِ ب. پاعخ:
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 ؟تَاًٌذ غیزفعلال ؽلًَذ  ّای تَتَلیٌَم در هَاد غذایی هییيغدر چِ درخِ حزارت ٍ سهاًی تَوعؤال: 

(93-92) 

 دلیمٝ cº70  ٚ5( د دلیمٝ    5دلیمٝ ٚ  cº80( ج دلیمٝ     cº70  ٚ10( ة دلیمٝ     cº80  ٚ10( اِف

 گشیٌِ الف. پاعخ:

تزیذیَم تَتَلیٌلَم تلزای اًغلاى    یي خطزًان ولغل غعؤال: وذاهیه اس ؽزایط سیز هؾخص وٌٌذُ تَو

 (93-94)؟ًیغت

  E(د B( ج D( ة A         ( اِف

 گشیٌِ ب. پاعخ:

 (Cl.perfringensولغتزیذیَم پزفزًضاًظ )

-ٌاشدد. ٔؼإٛٔیت  ٘ٛع تٛوؼیٗ تشؿص ٔی 12ٞب ثبؿذ وٝ اص آٖٞبی ٔختّفی ٔیوّؼتشیذیْٛ پشفش٘ظا٘غ داسای تیپ

ػبػت ٚ ثاٝ   24اِی  6ؿٛ٘ذ. دٚسٜ وٕٖٛ ایٗ ٔؼٕٛٔیت غزایی ثیٗ ػجت ٔی ،A2 ،C4 ،C5ٞبی ٞبی غزایی سا تیپ

ٌاشدد.  دس پای ایدابد ٔای   پغ اص عی دٚسٜ وٕٖٛ ؿاىٓ دسد ؿاذیذ ٚ اػاٟبَ پای     .ثبؿذػبػت ٔی 12عٛس ٔتٛػظ 

-108آیااذ. دٚص ػفٛ٘اات صایاای آٖ اػااتفشاؽ، ضاابَ ثٟاآ خااٛسدٌی ٚ اخااتالالت دس ٌااشدؽ خااٖٛ ٘ااذستبً پذیااذ ٔاای 

صایی آٖ اص عشیاك ا٘تشٚتٛوؼایٗ ٔتشؿاطٝ دس سٚدٜ    ثبؿذ. ٔؼٕٛٔیت ٌشْ ٔبدٜ غزایی ٔیدس ٞش  ب٘یؼٓٔیىشٚاس106ٌ

ٚ  cº15ٞابی  داسی غزا ثایٗ دسخاٝ ضاشاست   دٞذ. ٍ٘ٝوٝ دس ٔمبثُ ضشاست ٔمبٚٔت صیبدی ٘ـبٖ ٕ٘ی ٌیشد كٛست ٔی
cº65  ختّف ٞبی ٔ. دس ثیٗ تیپاػتدس تىثیش ؿذیذ وّؼتشیذیْٛ پشفض٘ظا٘غ ثؼیبس ٔؤثشTYPC یٙی تشؿاص  ؼا تٛو

واٝ یاه ثیٕابسی     وٙذٔی Entertitisnecroticansوٝ ثؼیبس خغش٘بن ثٛدٜ ٚ ایدبد  Necrotoxinوٙذ ثٙبْ ٔی

 ثبؿذ.ای ٔیؿذیذ سٚدٜ

 (92-94ؽًَذ؟ )ّای غذایی هیّای ولغتزیذیَم پزفزیٌدٌظ عثة هغوَهیتعؤال: وذام تیپ

 A1 ،B2 ،C3د(  A2 ،C4 ،C5ج(  A1 ،B1 ،C1ة(  A1C2 ،C3 اِف(،

 گشیٌِ ج. پاعخ:

حلذٍدُ  عَال: خْت وٌتزل هغوَهیت غذایی ولغتزیذیَم پزفزًضاًظ، غلذای پختلِ ؽلذُ در چلِ ه    

 (93-94)داری ؽَد؟)تْتزیي گشیٌِ را اًتخاب وٌیذ(حزارتی تایذ ًگِ

 ٌشاد        دسخٝ ػب٘تی 18 دسخٝ ٚ وٕتش اص 60ة( ثیؾ اص  ٌشاد دسخٝ ػب٘تی 15دسخٝ ٚ وٕتش اص  55اِف( ثیؾ اص 

 ٌشاد                                                              دسخٝ ػب٘تی 10دسخٝ ٚ وٕتش اص  80ثیؾ اص  د(ٌشاد         دسخٝ ػب٘تی 20دسخٝ ٚ وٕتش اص  75ثیؾ اص  ج(

 گشیٌِ الف. پاعخ:

-95تاؽلذ؟) شًضاًظ وذام یه ًادرعت هیعَال: خْت ایداد ؽیَع هغوَهیت غذایی ولغتزیذیَم پزف

94) 

  غزای ٌٛؿتی ضبٚی اػپٛس ثبوتشی پختٝ ٘ـٛداِف( 

 ة( اػپشٞب عی پخت ص٘ذٜ ثٕب٘ٙذ
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  ج( غزا ثؼذ اص پخت آٞؼتٝ ػشد ؿٛد

 د( غزا پغ اص پختٗ ٚ ػشد ؿذٖ ثٝ ا٘ذاصٜ وبفی ضشاست ٔدذد ٘جیٙذ.

 گشیٌِ الف. پاعخ:

 (94-95)ولغتزیذیَم پزفزیٌدٌظ درعت اعت؟ ثاط تاعؤال: وذام یه اس هَارد سیز در ارت

  وٙذ.اِف( ثیـتش اص عشیك ػجضیدبت ایدبد ٔؼٕٛٔیت ٔی

 ة( اختالالت ٌشدؽ خٖٛ اص ػٛأُ ؿبیغ آٖ اػت.

  ػبػت اػت. 2ج( دٚسٜ وٕٖٛ ٔؼٕٛٔیت غزایی ٘بؿی اص آٖ تٟٙب 

 ؿٛ٘ذ.آٖ ػجت ایدبد ٔؼٕٛٔیت ٔیA2 ،C4 ،C5د( تیپ ٞبی 

 د. گشیٌِ پاعخ:

 (streptococcaceaeّا )اعتزپتَوَن

واٝ اص   S.pyogenes  ٚs.humanusٔب٘ٙاذ   Aٞبی ِٕٞٛیتیه، ثٛیظٜ ٔتؼّك ثٝ ٌاشٜٚ ػاشِٚٛطیىی   اػتشپتٛوٛن

ػٛأاُ   ٗایا  .ٌشد٘اذ ٞبیی اص لجیُ ٔخّٕه ٚ آ٘ظیٗ ٔیٔٛخت ثیٕبسی ،ثبؿٙذخّٕٝ ػٛأُ ػفٛ٘ت صایی خغش٘بن ٔی

ٞاب اص لجیاُ   ٞبی آٖ ٔٙتمُ ٌشد٘ذ. ثؼضی اص اػاتشپتٛوٛن ٔب٘ٙذ ؿیش، ٌٛؿت ٚ فشاٚسدٜتٛا٘ٙذ تٛػظ ٔٛاد غزایی ٔی

s.lactic ،s.cremoris  ٚs.diacetylactis  وٝ دس ٌشٜٚ ػشِٚٛطیىیN  ٓ ٞابی  لشاس داس٘ذ اص خّٕٝ ٔیىشٚاسٌب٘یؼا

یش خٟات ایدابد عؼآ ٚ    ٞب دس كٙبیغ ؿاص آٖ ٚ ثبؿٙذضشس ٚ ثذٖٚ خغش ٔیٔفیذ كٙؼتی ثٛدٜ ٚ اص ٘ظش ثٟذاؿتی ثی

 وٙٙذ. ٔیٞبی تجذیّی اػتفبدٜ ثٛی ٔٙبػت ٚ ػشػت ثخـیذٖ ثٝ پشٚػٝ

ٚ  S.faecalis ،s.liquefaciensٞاب ٔب٘ٙاذ   ٚ یاب آ٘تشٚواٛن   Dٞبی ٔتؼّاك ثاٝ ٌاشٜٚ ػاشِٚٛطیىی     اػتشپتٛوٛن

s.faecium ( ثب ٚاستیٝ دٚسا٘غduransسا ٔی ) ٖٕشد.ٞبی غزایی ثشؿٔؼٕٛٔیت ػٛأُتٛاٖ ثٝ ػٙٛا 

صایی وٝ اص ٔٛاد غزایی آِٛدٜ ٔؼٕٛالً خذا  ٞبی غیش ثیٕبسیٞب ٕٞشاٜ ثب ػبیش ثبوتشیػّت ٔؼٕٛٔیت ٘بؿی اص آ٘تشٚوٛن

تٛا٘ٙذ ثشای ٔلشف وٙٙذٌبٖ ػٕی ثبؿٙذ. ٔؼٕٛٔیت ٘بؿی اص آِٛدٌی ثاٝ  ٞبیی اػت وٝ ٔیؿٛ٘ذ، ٚخٛد ٔتبثِٛیتٔی

ا٘ذ اص: ضبَ ثٟٓ خٛسدٌی، تٟٛع، دَ دسد  كّی آٖ ػجبستوٝ ػالئٓ اػبػت ثٛدٜ  2-36ٞب داسای دٚسٜ وٕٖٛ آ٘تشٚوٛن

ٞبی ثیٛطٖ ٞب اػیذٞبی آٔیٙٝ ٔٛخٛد دس ٔٛاد غزایی سا تٛػظ آ٘ضیٓ دوٛثٛوؼیالص تجذیُ ثٝ آٔیٗٚ اػٟبَ. آ٘تشٚوٛن

 ٕ٘بیٙذ.تبٔیٗ، تیشأیٗ ٚ یب تشیپتبٔیٗ ٔیؼٔب٘ٙذ ٞی

تٛا٘ذ دس سٚدٜ وٝ ٔیاػت ( histidinٖ ضبٚی اػیذآٔیٙٝ ٞؼتٙذ )ٌٛؿت ثؼضی اص ٔبٞیبٖ خٛساوی ٔثُ ٔبوشَ ٚ تٛ

ٌاشْ دس ٞاش    تبٔیٗ ثیؾ اص ٞضاس ٔیّای ؼتبٔیٗ تجذیُ ؿذٜ ٚ ایدبد ٔؼٕٛٔیت وٙذ. دس كٛستی وٝ غّظت ٞیؼثٝ ٞی

 ویٌّٛشْ ٔبدٜ غزایی ثبؿذ اضتٕبَ ایدبد ٔؼٕٛٔیت دس ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٚخٛد داسد.

 ( Bacillus cereusعیلَط عزئَط )تا

ٕ٘بیذ ٚ دس خبن ٚ ٔٛاد غزایی ٔب٘ٙذ ٌٛؿات، ؿایش، تخآ    ٔی ػیّی اػت ٞٛاصی وٝ تِٛیذ ٞبيٛع ػشئٛع ثبػیّثب

 ا٘ذ ٚخٛد داسد.ٞبیی وٝ آِٛدٜ ثٝ ٌشد غجبس ٚ خبن ؿذٜٔشؽ، ٚ ادٚیٝ

 :ػیّٛع ػشئٛع ٚخٛد داسددٚ ٘ٛع آ٘تشٚتٛوؼیٗ ٔتشؿطٝ اص ثب
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ػبػت دٚسٜ وٕٖٛ  1-5ٕ٘بیذ ٚ پغ اص دلیمٝ تطُٕ ٔی 90سا ثیؾ اص  cº126ٚ دٔبی  ٘ٛع اَٚ ثٝ ضشاست ٔمبْٚ ثٛدٜ

 وٙذ.ٔٛخت اػتفشاؽ ٌشدیذٜ ٚ اغّت پغ اص ٔلشف ثش٘ح آِٛدٜ ثشٚص ٔی

ػابػت ٔٛخات    8-16یٙی اػت وٝ ٘ؼجت ثٝ ضشاست ضؼبع ثٛدٜ ٚ پاغ اص یاه دٚسٜ وٕاٖٛ    ؼ٘ٛع دْٚ آ٘تشٚتٛو 

 ٌشدد. اػٟبَ آثىی دس ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٔی

سٚد ٚ دس ثیٗ ٔٛاد غزایی اضتٕبَ آِٛدٌی دس ثش٘ح ثیـاتش  ػبػت اص ثیٗ ٔی 12م ٞش دٚ ٘ٛع ٔؼٕٛٔیت پغ اص ػٛاس

 ثبؿذ.ٔی

 (93-94)؟ا تاعیلَط عزئَط صحیح ًیغتتعؤال: وذام گشیٌِ در ارتثاط 

  ٞٛاصی اػت         (اِف

 وٙذ( تِٛیذ ٞبي ٕ٘یة

  ثبؿذ.تٛا٘ذ ٚخٛد داؿتٝ خبن ٚ ٌشد ٚ غجبس ٔی( دس ج

 ٔمبْٚ اػت. cº100یٗ آٖ ٘ؼجت ثٝ ضشاست ثبالی ؼ( تٛود

 گشیٌِ ب. پاعخ:

 (94-95)؟عؤال: در وذام هادُ غذایی سیز احتوال آلَدگی تِ تاعیلَط عزئَط تیؾتز اعت

 ( ػجضی پختٝد ػیت صٔیٙی    (ج ( ثش٘ح پختٝ    ة ا٘ٛاع ػغ      اِف(

 گشیٌِ ب. پاعخ:

 (92-93)؟تَاًذ تا هصزف تزًح صَرت گیزدطزیك وذام تاوتزی تیؾتز هیعؤال: هغوَهیت غذایی اس 

 اٚسئٛع فیّٛوٛوٛع( اػتبد ( وٕپیّٛثبوتش ضدٛ٘ی  ج ( ثبػیّٛع ػشئٛع   ة اؿشیـیبِىی    اِف( 

 گشیٌِ ب. پاعخ:

 (mycotoxicosisّای لارچی )هغوَهیت

تٛا٘ٙاذ ٔاٛاد ػإی    ٕ٘بیٙاذ، ٔای  تىثیاش ضبكاُ ٔای   ٞب ٚ ٔخٕشٞبیی وٝ سٚی ٔٛاد غزایی ٔختّف سؿذ ٚ ا٘ٛاع وپه

 ٘بٔٙذ.ایٗ ٔٛاد ػٕی سا ٔبیىٛتٛوؼیٗ ٔی .ٔتبثِٛیىی اص خٛد تشؿص وٙٙذ وٝ ثشای ا٘ؼبٖ ٚ ضیٛا٘بت ػٕی ثبؿذ

 clavicepspurpureaؿٛد ثیـتش ثٝ ػّت آِاٛدٌی  ٞبیی وٝ اص آسد غالت لبسذ صدٜ تٟیٝ ٔیٔؼٕٛٔیت تٛػظ ٘بٖ

 ثبؿذ.ٔی

، B1 ،B2ؿٛد وٝ ثٝ زٟبس ٘ٛع یٗ ٘بٔیذٜ ٔیؼ( آفالتٛوAspergilusflavasشطیّٛع فالٚٚع )اص آػپػٓ ٔتشؿطٝ 

G1 ،G2یٗؼؿٛد. آفالتٛو، تمؼیٓ ٔیB1 ،B2       آیٙاذ ٚ  دس صیش ٘ٛس اؿؼٝ ثٙفؾ ٔابٚساء ثاٙفؾ ثاٝ س٘اً آثای دس ٔای

٘یض ٚخٛد داسد وٝ كاشفبً  M1 یٗؼؿٛ٘ذ. آفالتٛوثب سً٘ صسد ٔبیُ ثٝ ػجض )صٍ٘بسی( ٔـخق ٔی G1 ،G2یٗؼآفالتٛو

ا٘اذ یبفات   تغزیاٝ واشدٜ   B1یٗ ؼا ٞبی آٖ ٚ دس صٔب٘ی وٝ ٌبٚٞبی ؿیشدٜ اص غازای ضابٚی آفالتٛو  دس ؿیش ٚ فشاٚسدٜ

ثیـتش اػت. تٕابٔی ا٘اٛاع آػاپشطیّٛع لابدس ثاٝ       B1یٗ ٘بْ ثشدٜ ؿذت ػٕی ثٛدٖ ؼثیٗ پٙح ٘ٛع آفالتٛو ؿٛد. ٔی

یٗ ؼا آفالتٛو Aspergillusparasiticus  ٚ70  %Aspergillusflavus% اص 90ثبؿٙذ. یٗ ٕ٘یؼتشؿص آفالتٛو

یٗ خٛاٞٙاذ   ؼا ٕ٘بیٙذ. ؿیشٞبی آِٛدٜ دس كٛستی وٝ ثٝ فشآٚسدٜ ِجٙی تجذیُ ؿٛ٘ذ ثبص ٞٓ ضابٚی ٔبیىٛتٛو تشؿص ٔی



     15  /   ّای غذایی ّا ٍ هغوَهیت : عفًَت1فصل         

 رد قانونی داردمطالب پیگ رداشت و کپی برداری ازکلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک، فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه ب

www.nokhbegaan.com  09372223756-66902038-66902061-021 

یٗ ؼثشاثش خٛاٞذ سػیذ. ضذ ٔدبص آفالتٛو 8اِی 7ثٛد ٚ دس كٛستی وٝ تجذیُ ثٝ ؿیش خـه وشد٘ذ ٔیضاٖ آِٛدٌی ثٝ 

M1 ٜ01ٞبی آٖ دس ؿیش ٚ فشاٚسدppb یٗ ؼا / ٔیجبؿذ. ضذ ٔدابص آفالتٛوppb B11   ثاشای ٚB2 ،G1ٚG2 ،ppb5 

 .٘یؼات یٗ ؼا اػت. پبػتٛسیضاػیٖٛ ٚ اػتشِیضاػیٖٛ ؿیشٞبی آِٛدٜ ثٝ ٞیر ٚخٝ لبدس ثٝ اص ثیٗ ثشدٖ وبٔاُ آفالتٛو 

ٖ   ف لبسذ تشؿاص ٔای  ٞبی دیٍشی اص ا٘ٛاع ٔختّیٗؼیٗ ٔبیىٛتٛوؼػالٜٚ ثش ػْٕٛ آفالتٛو ٞاب  ؿاٛ٘ذ واٝ ٟٕٔتاشیٗ آ

یٗ واٝ ثاٝ ػٙاٛاٖ ٔابدٜ ٔخاذس      ؼ. اسٌٛتٛوzearalenon9 citeroviridin, patulin, Ixlandicinا٘ذ اص: ػجبست

LSD ٚآیٙذ.ٞب ثٝ ؿٕبس ٔییٗؼٔبیىٛتٛو ؿٟشت داسد ٚ ٘یض اتبَ٘ٛ ٚ اِىُ اتیّیه خض 

 (91-92)؟ؽَدتَلیذ هییي تَعط وذام لارذ در هَاد غذایی غعَال: آفالتَو

 ( ٔٛوٛسد پشطیّٛع    ػ( آج ( فٛصاسیْٛ    ة ( پٙی ػیّیْٛ        اِف

 گشیٌِ ج. پاعخ:

 (93-94)؟یي وذام هَرد سیز ًادرعت اعتغدر هَرد آفالتَو :عؤال

 .اص ٔـتمبت وٛٔبسیٗ اػت( اِف

 آیٙذ.دس صیش ٘ٛس ٔبٚساء ثٙفؾ ثٝ سً٘ آثی دس ٔی B1  ٚB2یٗ ٘ٛع ؼ( آفالتٛوة

 .ثٝ سً٘ صسد ٔبیُ ثٝ ػجض دس ٔی آیٙذ UVصیش ٘ٛس G1  ٚG2یٗؼ( آفالتٛوج

 اػت.B2یٗ ؼدس غزاٞبی ٔختّف یبفت ٔی ؿٛد اص ٔـمبت آفالتٛوM1یٗ ٘ٛع ؼ( آفالتٛود

 گشیٌِ د. پاعخ:

 (94-95)؟یي تاالتزیي خطز فعالیت عزطاى سایی را داردغعؤال: وذام ًَع آفالتَو

 G2(د                       G1(ج                  B2( ة                 B1(اِف

 گشیٌِ الف. پاعخ:

 (94-95)؟ه سیز هی تاؽذپی در رٍی غالت ًتیدِ فعالیت وذام ووعَال: تَلیذ آلىالَئیذّای ع

 یْٛذ( تبٔیٙد ٛس( سایضٚػپج ٚی ػپغ   ال( وة ( ٔٛوٛس              اِف

 گشیٌِ ب. پاعخ:
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 عؤاالت تألیفی

 ؟سایی تیؾتزی تزای اًغاى دارًذ ّای عالوًَال خطز تیواریع عزٍتیپَاوذاهیه اس اً -1

 جٚاِف ( ٔٛاسد د ( ػبِٕٛ٘ال پبساتیفی     ج ( ػبِٕٛ٘ال ػفتٙجشي         ة ( ػبِٕٛ٘ال تیفی         اِف

 ؟تاؽذدرصذ آلَدگی وذام گزٍُ اس هَاد غذایی سیز تِ عالوًَال تیؾتز هی -2

 ( ضجٛثبتد ٞب        ( ٌٛؿت ٚ فشاٚسدٜج ( ػجضیدبت           ة ( ِجٙیبت             اِف

-ّای سیز دارای هماٍهت تیؾتزی ًغثت تلِ حلزارت هلی   در راتطِ تا عالوًَال وذام یه اس عزٍتیپ -3

 ؟تاؽٌذ

 ( پبساتیفید ( آ٘بتْٛ     ج ( تیفی          ة ( ػفتٙجشي      اِف

 ؟اعتا ولی ّای اؽزؽیط تا وذاهیه اس عزٍتیپاعْال آتىی ؽثیِ ٍتا در ارتثا -4

 EPEC( د ETEC(ج EHEC(ة EIEC(اِف

 ؟تاؽذّای سیز در هَرد ؽیگال درعت هیوذاهیه اس گشیٌِ -5

 ثبؿذ.ٔی Desenteriaeتشیٗ ػشٚتیپ آٖ ( خغش٘بوتة اػت ٔثجت  (ثبوتشی ٌشْاِف

 وٙذ( ایٗ ثبوتشی تِٛیذ ٞبي ٔید ػبػت اػت    10-12( دٚسٜ وٕٖٛ آٖ ج

 ؟اعتّای سیز ووتز دٍرُ ووَى وذاهیه اس هیىزٍارگاًیغن -6

 ( وّؼتشیذیْٛ پضفظا٘غد ػبِٕٛ٘ال     (ج ( اػتبفیّٛوٛوٛع اٚسئٛع    ة ( ؿیٍال  اِف

 ؟تاؽذلیتیىا چمذر هیَیٌیا اًتزٍوزعحذالل همذار دٍس عفًَی تزای ی -7

 ( دٚ ٔیّیبسد ثبوتشید ( یه ٔیّیبسد ثبوتشی   ج ( یه ٔیّیٖٛ ثبوتشیة ػذد ثبوتشی   100-500(اِف

 اعت؟دًَی چمذر خن تزای رؽذ ووپیلَتاوتز ودرخِ حزارت اپتی -8

  ٌشاددخٝ ػب٘تی 55( ة ٌشاد   دسخٝ ػب٘تی 20-30(اِف

 ٌشاددسخٝ ػب٘تی 22(د ٌشاد دسخٝ ػب٘تی 42( ج

عالئن تیواری ایداد ؽذُ تَعط ٍیثزیلَ پلاراّوَلیتیَوَط تلِ عالئلن ایدلاد ؽلذُ تَعلط ولذام          -9

 ؟تاؽذهیىزٍارگاًیغن ؽثیِ هی

 ( وّؼشیذیْٛ پشفشیٙدٙغد ( وّؼتشیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ    ج ( اؿشیـیبِىی ة (ػبِٕٛ٘ال      اِف

 ؟اعتعمط خٌیي اس عالئن ایداد ؽذُ تَعط وذام هیىزٍارگاًیغن  -10

 ط٘ضٛیتػتشیبٔٛ٘ٛؼ( ِید ( وّؼتشیذیْٛ ج ( وٕپیّٛثبوتش   ة ( ٚیجشیٛ     اِف

 ؟تاؽذتزیا ًویغوذاهیه اس عالئن ایداد ؽذُ تَعط لی-11

 ٖبفّح ؿذٖ اٍ٘ـت (د اػفبِیت ٍٙٛ( ٔٙج ( اػتفشاؽ     ة ٔٙظیت     (اِف

12-Toxic-shock-toxin ؟ؽَدّای اعتافیلَوَن ایداد هییيغتَعط وذام ًَع اس اًتزٍتَو 

 E( د F(ج B( ة A (اِف

 اعت.سایی تیؾتزی ...... دارای هغوَهیتحِ اس اعتافیلَوَن ًَع ....ّای هتزؽیيغدر تیي اًتزٍتَو -13
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 E( د F(ج B( ة A(اِف

 ؟تاؽذاعتافیلَوَوَط وذام هَرد صحیح هیّای هتزؽحِ اس یيغدر راتطِ تا آًتزٍ تَو -14

 ؿٛدیضاػیٖٛ ثبػی خٙثی ؿذٖ ػٓ ٔیاػتشِ (ة ثشدٞب سا اص ثیٗ ٔی( ضشاست پبػتٛسیضاػیٖٛ اثش آٖاِف

 1ٚ2ٛاسدٔ (د ؿٛدكفش ثبػی غیشفؼبَ ؿذٖ آٖ ٔیضشاست صیش  (ج

 ؟تاؽذوذام عثارت سیز در راتطِ تا پیؾگیزی اس هغوَهیت غذایی اعتافیلَوَوی صحیح هی -15

 cº65تش اص داسی غزا دس ضشاست پبییٗ( ٍ٘ٝة 40-50داسی غزا دس ضشاست (ٍ٘ٝاِف

 ٌشاددسخٝ ػب٘تی 20-30داسی غزا دس ضشاست ( ٍ٘ٝد                cº65داسی غزا دس ضشاست ثبالتش اص ٍ٘ٝ(ج

 اعت؟زٍتزٍف َعیلِ ولغتزیذیَم تَتَلیٌَم عایىّای هتزؽحِ تیيغوذام تیپ اس تَو-16

 F (د B (ج A (ة E (اِف

 ؟درپی اس عالئن ایداد ؽذُ تَعط وذام هیىزٍارگاًیغن اعتاعْال پی -17

 ػبِٕٛ٘ال (د ( وّؼتشیذیْٛ پشفض٘ظا٘غ ج تشیبٔٛ٘ٛػیتٛط٘ض ؼِی (ة وّؼتشیذیْٛ ثٛتِٛیْٙٛ     (اِف

 ؟هیه اس هَاد غذایی سیز ٍخَد دارددر هیاى وذا M1یي غآفالتَو -18

 آثٕیٜٛ (د ػجضیدبت      (ج ٌٛؿت          (ة ٞبی آٖ       ؿیش ٚ فشآٚسدٜ (اِف

 ؟ؽَدپزصیلَط تَلیذ هیعیي تَعط وذام عزٍتیپ آغتیؾتزیي همذار آفالتَو -19

  ( آػپشطیّٛع فالٚٚع ة سصیىِٛش          ( آػپشطیّٛع ٚاِف

 آػپشطیّٛع اوشاػئٛع (د          ٛعتیىی( آػپشطیّٛع پبساصج

هاٍراء تٌفؼ تِ ولذام رًلد دیلذُ    سیز اؽعِ  G1  ٍG2یي غٍ آفالتَو B1 ٍB2تِ تزتیة آفالتَویي  -20

 ؟ؽًَذ هی

 آثی -صٍ٘بسی (د صٍ٘بسی     -آثی (ج آثی     -لشٔض (ة لشٔض             -آثی (اِف
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 ّا ٍ خطزات ًاؽی اس تمایای دارٍّا ٍ هَاد ؽیویایی هغوَهیت

ایاٗ ٔاٛاد   ثبؿٙذ.  وٙٙذٜ  غزاٞبی ثٟذاؿتی غزاٞبیی ٞؼتٙذ وٝ ػبسی اص ٞش ٌٛ٘ٝ ٔٛاد ایدبدوٙٙذٜ ػٛاسم دس ٔلشف

 ،ؿٛ٘ذ ٞب ا٘ٛاع ٔٛاد ؿیٕیبیی سا ٘یض ؿبُٔ ٔی آٖ  ٚ ػٛأُ ثیِٛٛطیىی ٔختّف ٚ ػٓ ٞب خبسخی ػالٜٚ ثش ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ

ٞبی ٔیىشٚثی ػٛاسم ٘بؿای   ٞب ٚ ٔؼٕٛٔیت وٙٙذ. ثش خالف ػفٛ٘ت ٞبی ٔختّف ٔٛاد غزایی سا آِٛدٜ ٔی وٝ ثٝ كٛست

 ٕ٘بیٙذ. بٞش ٔیٞبی غزایی اغّت دس دساصٔذت تظ اص ٔؼٕٛٔیت

وٙٙذٜ  صا ٚ یب ٔؼْٕٛ تشاتٛطٖ، آِشطی ،صا، ٔٛتبطٖ ٛا٘ٙذ دس ا٘ؼبٖ ػشعبٖت ثمبیبی داسٚٞبی دأپضؿىی دس ٔٛاد غزایی ٔی

 ثبؿٙذ.

 ّا دارٍّا ٍ َّرهَى

 ّا تیَتیه آًتی

سؿذ ٚ ثبصدٞی  افضایؾ ثشای ،كٛست ٔىُٕ غزایی ٚ ثٝ ٕٞشاٜ خیشٜ غزایی ٞب ػالٜٚ ثش ٔلبسف دسٔب٘ی، ثٝ ثیٛتیه آ٘تی 

٘تیداٝ اػایذٞبی   ٚ دس ؿاذٜ  ٌشد٘ذ. ایٗ ٔٛاد ٔٛخت ٘بصن ؿذٖ خذاس ِِٛٝ ٌٛاسؿای   داْ ثٝ ٔمذاس صیبدی ٔلشف ٔی

 ذ.ٌ٘شد ٚ ٟ٘بیتبً ػجت تؼشیغ دس سؿذ ضیٛاٖ ٔی ؿٛ٘ذ شة ٚ اػیذٞبی آٔیٙٝ ثیـتش خزة ٔیز

 ٟت تطشیه سؿذ ٚ تجذیُ غزایی وبفی اػت.عٛس خذاٌب٘ٝ ٚ یب ٔشوت دس غزا خ  ثیٛتیه ثٝ آ٘تی ppm20غّظت 

 ّا در گَؽت ٍ ؽیز:  هاًذُ آى ّا ٍ هزغذاری ٍ تالی تیَتیه در داهذاری هخاطزات هزتَط تِ اعتفادُ آًتی

 ٓٞب ایدبد ٔلٛ٘یت ثشای ٔیىشٚاسٌب٘یؼ 

 ٟٓٔ( ٔی ػیّیٗ دسؿیش تشیٗ خغش ٘بؿی اص ثمبیبی پٙی ایدبد ا٘ٛاع آِشطی دس افشادی وٝ ضؼبػیت داس٘ذ )ثبؿذ 

 ٞب ٞبی ٔیىشٚثی ٚ دس ٘تیدٝ ٕٔب٘ؼت اص تـخیق آصٔبیـٍبٞی ٔیىشٚاسٌب٘یؼٓ پبییٗ آٚسدٖ ٔیضاٖ آِٛدٌی 

 ٓٞبی ٔفیذی وٝ دس تٟیٝ ِجٙیبت ضشٚسی ٞؼتٙذ. اص ثیٗ ثشدٖ ٔیىشٚاسٌب٘یؼ 

ٔبدٜ غزایی اص  ثیٛتیه ٚ تٟیٝ خٟت پیـٍیشی اص ٔٛاسد فٛق سػبیت صٔبٖ لغغ داسٚ یب فبكّٝ ثیٗ آخشیٗ ٔلشف آ٘تی

 ثبؿذ. ٞبیی ضشٚسی ٔی زٙیٗ داْ

 

 2 ها و خطزات ناشی اس بقایای داروها و مواد شیمیاییمسمومیت
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 (coccidiostatica)دارٍّای وَوغیذیَعتاتیه 

ٞب ػالٜٚ ثش دسٔبٖ، خٟت پیـاٍیشی ٚ خّاٌٛیشی اص ػفٛ٘ات تابصٜ ٔلاشف       داسٚٞبی وٛوؼیذیٛػتبتیه دس ٔشغذاسی

ٞاب دس   ٔب٘ذٜ آٖ ٔٛخت سػٛة ثبلیٞب ثٝ غزای عیٛس  ٔٙظٛس پیـٍیشی ٚ افضٚدٖ آٖ . اػتفبدٜ اص ایٗ داسٚٞب ثٝؿٛ٘ذ ٔی

 ٌشدد. ٔشؽ  ٔی  ٌٛؿت ٚ تخٓ

 (Thyreostatic)دارٍّای تیزئَعتاتیه 

پبییٗ آٚسدٖ ٔیضاٖ فؼبِیت غاذٜ تیشٚئیاذ    ،ؿٛ٘ذ. دِیُ ایٗ افضایؾ ٚصٖ ٞب ٔی ایٗ داسٚٞب ٔٛخت افضایؾ دس ٚصٖ داْ

 داسٚٞب دس ٌٛؿت ٚخٛد داسد.ٔب٘ذٜ ایٗ  سػٛثبت ٚ ثبلی ؿٛد. اػت وٝ ٔب٘غ ػٛخت ٚ ػبص وبُٔ ٔی

سٚد ٚ ویفیات   ا٘اذ ثؼایبس ثابال ٔای     ٞب سا ٔلشف وشدٜ ٞبیی وٝ تیشئٛػتبتیه ٞبی ضبكُ اص وـتبس داْ دسكذ آة الؿٝ

 ؿٛد. خٛساوی زٙیٗ ٌٛؿتی پبییٗ آٔذٜ ٚ خیّی ػشیغ فبػذ ٔی

اد گَؽلت  الؽِ ٍ تغلزیع در فغل   : هصزف وذاهیه اس دارٍّای سیز هوىي اعت تاعث افشایؼ آبعؤال

 (89ل90)ؽَد؟

 د( دی اتیُ اػتیُ ثؼتشَٚ ٞب  ثخؾ ج( آساْ ة( وٛوؼیذیٛاػتبتیه  اِف( تیشئٛػتبتیه 

 .گشیٌِ الف پاعخ:

 ّا َّرهَى

تٛا٘ٙاذ   ٔی ،ؿٛ٘ذ ٞب ٔلشف ٔی ٞب ٚ ٔشغذاسی ػٙٛاٖ ٔطشن ٔتبثِٛیؼٓ ٚ ثبالثش٘ذٜ ٚصٖ دس دأذاسی ٞبیی وٝ ثٝ ٞٛسٖٔٛ

 دس ٌٛؿت ثبلی ثٕب٘ٙذ ٚ اختالالتی سا دس ا٘ؼبٖ ثٝ ٚخٛد ثیبٚس٘ذ.

ٞاب ثاٝ    وٝ دس پشٚاسثٙذی ٌٛػبِٝ ،ثبؿذ ٔی (DES)دی اتیُ اػتیُ ثؼتشَٚ  ٞب تشیٗ آٖ خغش٘بن ،ٞب دس ٔیبٖ ٞٛسٖٔٛ

 .صا اػت وبس ٌشفتٝ ؿذٜ ٚ ػشعبٖ

 ثبؿذ. ٌیشی ٔی ٞبی وـتبسی ٚخٛد داؿتٝ ٚ لبثُ ا٘ذاصٜ داْسػٛثبت ٞٛسٔٛ٘ی دس ٔبٞیسٝ، وجذ، وّیٝ، ادساس ٚ ٔذفٛع 

 تخؼ ای آرامدارٍّ

 ؿٛ٘ذ: ثخؾ ثٝ دالیُ صیش اػتفبدٜ ٔی  داسٚٞبی آساْ

 ْٞب دس ٍٞٙبْ ٔؼبِدبت آساْ وشدٖ دا 

 ْٞب ػِٟٛت ضُٕ ٚ ٘مُ دا 

 ْٞب خٌّٛیشی اص اػتشع دا 

 )ٝپبییٗ آٔذٖ ضبیؼبت )ضشث 

 ىٛط٘یش ٌّیخٌّٛیشی اص پبییٗ آٔذٖ رخبی 

ٔب٘ٙاذ،   ٞبی ثذٖ ثبلی ٔای  ػبػت دس ٌٛؿت ٚ ػبیش دػتٍبٜ 16ا24ثؼتٍی ثٝ ٘ٛع داسٚ ثیٗ  tranquilizerسػٛثبت 

ْ   دس كٛستی وٝ صٔبٖ اػتشاضت ٔشاػبت ٍ٘شدد ٔی ثخاؾ اص   تٛا٘ذ ٔٛخت ٔضشاتی دس ا٘ؼبٖ ؿٛد. وٙتاشَ داسٚٞابی آسا

 ثبؿذ. ٘ظش ٔٛاد غزایی ٔیؼش ٕ٘ی
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-95(سایی آى در اًغاى تِ اثثات رعیذُ اعلت چیغلت؟   ى داهی وِ عزطاىتزیي َّرهَ : خطزًانعؤال

94) 

 د( تؼتٛػتشَٚ ػیپیٛ٘بت ج( دی اتیُ اػتیُ ثؼتشَٚ  ة( اػتشادیَٛ  اِف( وّٙجٛتشَٚ 

 .گشیٌِ ج پاعخ:

 فلشات عوی

 (Hg)خیَُ 

ٞب ؿذٜ ٚ  فؼبِیت وّیٝٞب ٚ ٘ملبٖ  ٔؼٕٛٔیت ضبكُ اص خیٜٛ دس كٛست ضبد ثٛدٖ ٔٛخت اختالالت ٌٛاسؿی دس سٚدٜ

 ٌشدد. ثٝ ضبِت ٔضٔٗ ػجت ضؼف اػلبة ٔشوضی ٚ ا٘ؼفبِٛپبتی ٔی

پزیشی، ِشصؽ ثذٖ، اؿىبَ دس تىّٓ ٚ اصدیبد ثضاق اػات. صٔاب٘ی    تطشیه :عَارض دیگز هغوَهیت تا خیَُ ؽاهل

وٝ خیٜٛ دس ٞٛای ٔطیظ وبس ثیؾ اص 
 

  
شٚص ٔؼإٛٔیت  ثبؿاذ اضتٕابَ ثا   ٚخٛد داؿتٝ ٌشْ دس ٞش ٔتش ٔىؼت  ٔیّی 

 ٔذت صیبد خٛاٞذ ثٛد. ٔضٔٗ دس دساص

 .تشیٗ ٔٙبثغ آِٛدٌی ثٝ خیٜٛ ػجبستٙذ اص ٔبٞی ٚ ػبیش اغزیٝ دسیبیی ٟٔٓ

تشیٗ ٔٛاسد  افتذ. ٟٔٓ خیٜٛ اتفبق ٔیٔتیُ ٞبی آِٛدٜ ثٝ ٔـتمبت  ثٝ دِیُ ٔلشف ٔبٞی Minamataثیٕبسی ػلجی 

ثبؿاذ. ضاذاوثش ٔدابص خیاٜٛ دس آة      ثاٝ تلافیٝ فبضاالة ٔای     ٞاب  پیـٍیشی اص ایٗ ٔؼٕٛٔیت ٚاداس ػبختٗ وبسخب٘ٝ

 ٌشْ دس ویٌّٛشْ تؼییٗ ؿذٜ اػت. ٌشْ دس ِیتش ٚ دس ٔبٞی ٚ ػبیش اغزیٝ دسیبیی یه ٔیّی % ٔیّی004آؿبٔیذ٘ی 

پذیزی، لزسػ تذى، اؽىال در  : هغوَهیت غذایی هشهي تَعط وذام یه اس هَارد سیز تاعث تحزیهعؤال

 (88ل89)ؽَد؟ صاب هزوشی ٍ اًغفالَپاتی هیضعف اعتىلن ٍ اسدیاد تشاق، 

 د( ٔغ ج( وبدٔیْٛ  ة( خیٜٛ  اِف( ػشة 

 پاعخ:گشیٌِ ب

 (92ل93)دگی هَاد غذایی تِ وذام فلش اعت؟: تیواری هیٌاهاتا ًاؽی اس آلَعؤال

 سػٙیهد( آ ج( خیٜٛ  ْ ة( وبدٔیٛ اِف( ػشة 

 گشیٌِ ج پاعخ:

الولللی   ی تیيآؽاهیذًی ٍ غذاّای دریایی تز اعاط اعتاًذاردّا : همذار حذاوثز هداس خیَُ در آبعؤال

 (93ل94)تِ تزتیة چمذر اعت؟

  ٌشْ دس ویٌّٛشْ  ٔیّی ppm 4/0  ٚ2اِف( 

  ppm 10  ٚppm 100ة( 

  ٌشْ دس ویٌّٛشْ ٔیّی 1/0ٌشْ دس ِیتش ٚ  % ٔیّی0004ج( 

 ٌشْ دس ویٌّٛشْ ٔیّی  ٌشْ دس ِیتش ٚ یه % ٔیّی004د( 

 گشیٌِ د پاعخ:
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 (cd)وادهیَم 

دس استجابط ثاب    (Itai-Itai)ثبؿذ. ثیٕبسی  ٞبی ٌیبٞی ٔی ٔب٘ذٜ آٖ دس فشاٚسدٜ ٔٙجغ آِٛدٌی وبدٔیْٛ ثشای ا٘ؼبٖ ثبلی

ؿٛد. ٔٛاد غزایی ثب ٔٙـأ ٌیبٞی ثیـتش دس ٔؼشم  ثبؿذ وٝ ٔٛخت ضبیؼبت وّیٛی ٚ تغییشات اػىّتی ٔی وبدٔیْٛ ٔی

 ٌیش٘ذ. خغش آِٛدٌی لشاس ٔی

 ًحَُ خذب ٍ دفع وادهیَم: 

ؿاٛد واٝ اص ساٜ ٌاشدؽ خاٖٛ ثاٝ وجاذ        زة ٔیخدسكذ وبدٔیْٛ ٚاسد ؿذٜ ثٝ ثذٖ ا٘ؼبٖ ٚ داْ دس سٚدٜ  3ا7ضذٚد 

دسكاذ ثمیاٝ آٖ دس    90ؿاٛد ٚ   دسكذ وبدٔیْٛ دسیبفتی ثذٖ دفغ ٔای  10ٌشدد. فمظ  سٚد ٚ دس آٖ خب رخیشٜ ٔی ٔی

ٌشدد وٝ اص ایٗ ٔمذاس  ٞب خزة ٔی ثبفت
 

 
 ٌشدد. ٞبی وجذ ٚ وّیٝ رخیشٜ ٔی آٖ دس پبسا٘ـیٓ 

تغییاش   ٌٚشْ ثٝ اصاء یه ویٌّٛشْ ٚصٖ ثاذٖ ثشػاذ ػاٛاسم وّیاٛی      ٔیّی 200صٔب٘ی وٝ رخیشٜ وبدٔیْٛ دس ثذٖ ثٝ 

 آیذ. ؿىُ دس اػىّت پذیذ ٔی

تٛاٖ  وجذ ٚ وّیٝ ٔیٞب ثؼتٍی داسد. اص سٚی ٘ؼجت ٔیضاٖ وبدٔیْٛ دس  ٞب ثٝ ػٗ آٖ ٔیضاٖ آِٛدٌی ثٝ وبدٔیْٛ دس داْ

 ثٝ صٔبٖ آِٛدٌی پی ثشد. اٌش غّظت آِٛدٌی دس وجذ ثیـتش ثبؿذ صٔبٖ آِٛدٌی ٘ؼجتبً وٛتبٜ ثٛدٜ ٚ ثشػىغ.

ٔب٘اذٜ آٖ سا یبفات.    تاٛاٖ ثابلی   ٘ذست ٔای   ثبؿذ ٚ دس ؿیش، ِجٙیبت ثٝ ثٝ وبدٔیْٛ ثؼیبس وٓ ٔیٌٛؿت ٔیضاٖ آِٛدٌی 

ٞابی آٖ پخاؾ ٚ    عٛس یىٙٛاخت دس تٕبْ ثبفت  ٌیبٜ خزة ؿذٜ ٚ ثٝ ػشػت تٛػظ وبدٔیْٛ ثشخالف خیٜٛ ٚ ػشة ثٝ

 .ٌشدد ٔیرخیشٜ 

 

یذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ گونه توجه فرهای  : داوطلبین هحترمنکته ههن

کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت. برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با شواره های 

 زیر تواس حاصل فرهاییذ.

33092936-33092931-921 -90332223393 

 :خریذ اینترنتی
Shop.nokhbegaan.ir 

 


