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بیوتیکمبحث آنتی

)9قطب -95پزشکی شهریور (شوند؟ شناخته می» آنتی متابولیت«عنوان هاي زیر بهبیوتیککدام گروه از آنتی-1

سولفونامیدها) دهاسفالوسپورین) جماکرولیدها) بها فلوئوروکینولون) الف

متوپریم از جمله ها، داپسون و تريسولفونامید. شوندها توسط سلول میها ترکیباتی هستند که مانع استفاده از متابولیتمتابولیتآنتی
هیدروپتروآت سنتاز را مهار کـرده و در تولیـد   ها، آنزیم ديسولفونامید. بیوتیک هستندهاي مورد استفاده به عنوان آنتیمتابولیتآنتی

. کننداسیدفولیک اختالل ایجاد می

�.گزینه د صحیح است

مـؤثر  )MRSA(سـیلین اسـتافیلوکوك اورئـوس    هاي مقاوم به متـی هاي زیر در درمان سویهیک از سفالوسپورینکدام-2

)9قطب -95پزشکی شهریور (باشد؟می

سفیکسیم) دسفتریاکسون) جسفتارولین) بسفازولین) الف

هـاي  هاي ناشی از استافیلوکوکوس، سفالوسپورین نسل پنجم بوده و مشابه ونکومایسین در درمان عفونت)ceftaroline(سفتارولین 
. کاربرد دارند) mRSA(سیلین مقاوم به متی

�.گزینه ب صحیح است

)7قطب -95پزشکی شهریور (شود؟هاي آنتی بیوتیک زیر باعث مهار آنزیم ترانس پپتیداز مییک از کالسکدام-3

هاکینولون) دماکرولیدها) جهابتاالکتام) بآمینوگلیکوزیدها) الف

استیل مورامیک اسید تشکیل N–استیل گلوکز آمین و -Nهاي تکراري ترکیب اصلی دیواره سلولی پپتیدو گلیکان است که از واحد
هاي پپتیدوگلیکان به  یکدیگر نقش هایی مثل ترانس پپتیداز، ترانس گلیکوزیالز و کربوکسی پپتیداز در اتصال زنجیرهآنزیم. شده است

.شوندها میها متصل شده و مانع عملکرد آنهاي بتاالکتام به این آنزیمبیوتیکآنتی. دارند

�.گزینه ب صحیح است

)5قطب -95پزشکی شهریور (شود؟ عنوان ضدعفونی کنندة ادراري استفاده میکدام داروي زیر به-4

نیتروفورانتوئین ) دوانکومایسین) جایزونیازید) بباسیتراسین) الف

هـاي مجـاري ادراري   رد و در درمـان عفونـت  هاي مثانه کاربرد دابیوتیک خوراکی است که براي درمان عفونتنیتروفورانتوئین آنتی
)UTI (شوداستفاده می .

�.گزینه د صحیح است

)1ـ قطب 95پزشکی شهریور (کند؟ ها جلوگیري میهاي زیر از پروتئین سازي باکتريبیوتیکیک از آنتیکدام-5

سیپروفلوکساسین ) دکوتریموکسازول) جپنی سیلین ) باریترومایسین)الف
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این . کننده از سنتز پروتئین بوده و شامل اریترومایسین، آزیترومایسین و کالریترومایسین هستندهاي ممانعتبیوتیکها، آنتیالیدماکرو
. کنندریبوزوم میS50ایجاد اتصال قابل برگشت با زیرواحد . ها باکتریواستاتیک و با طیف فعالیتی وسیع هستندبیوتیکآنتی

�.گزینه الف صحیح است

هـاي پسودوموناسـی اسـتفاده مـی    هاي نسل چهارم بوده و در درمان عفونتبیوتیک زیر جزء سفالوسپورینکدام آنتی-6

)10قطب -95پزشکی اسفند (گردد؟

سفتازیدیم) دسفتی زوکسیم) جسفپیم) بسفتریاکسون) الف

هاي ناشی از مثل عفونت(هاي مقاوم به چندین دارو ونتهاي نسل چهارم بوده و در درمان عفجزء سفالوسپورین) cefepime(سفپیم 
. کاربرد دارد) سودوموناس آئروژینوزا

�.گزینه ب صحیح است

)9قطب -95پزشکی اسفند (الطیف زیر باکتریسیدال است؟هاي وسیعبیوتیکیک از آنتیکدام-7

جنتامایسین) دکلرامفنیکل) جاریترومایسین) بتتراسیکلین) الف

ها شامل استرپتومایسین، کانامایسین، جنتامایسین، توبرامایسین و آمیکاسین بوده و با ایجاد اتصال غیرقابل برگشت به مینوگلیکوزیدآ
شود و جایی که این اتصال غیرقابل برگشت است، باعث مرگ باکتري میاز آن. کنندریبوزوم، سنتز پروتئین را مهار می30Sزیر واحد 

. ها باکتریوسیدال هستندبیوتیکنتیبنابراین این آ

�.گزینه د صحیح است

)7قطب -95پزشکی اسفند (هوازي مؤثر است؟ هاي بیزیر در درمان عفونتهاي بیوتیکیک از آنتیکدام-8

توبرامایسین) دکلوتریمازول) جمترونیدازول) بجنتامایسین) الف

هاي هاي ناشی از باکترياسیدنوکلئیک است که در درمان آمیبیازیس، ژیاردیازیس و عفونتبیوتیک مهارکننده سنتز مترونیدازول آنتی
هاي ناشی کلیندامایسین نیز در درمان عفونت. شوداستفاده می) هاي ایجاد شده توسط باکتروئیدس فراژیلیسشامل عفونت(هوازي بی

. هوازي مؤثر استهاي بیاز باکتري

�.گزینه ب صحیح است

هاي زیر شبیه دترجنت است؟ بیوتیکیک از آنتیانیسم اثر کداممک-9

)قطب زنجان-95پزشکی اسفند / ، قطب آزاد94دندان اسفند (

تتراسایکلین) دجنتامایسین) جنالیدیکسیک) بمیکسینپلی) الف

ه، نفوذپذیري غشا را افـزایش داده و باعـث   ها، آرایش فسفولیپیدي غشا را به هم ریختها با مکانیسمی شبیه به دترجنتمیکسینپلی
. شوندمرگ باکتري می

�.گزینه الف صحیح است

است؟) مونوباکتام(بیوتیک زیر در ساختمان شیمیایی خود، فقط شامل یک حلقه بتاالکتام کدام آنتی-10

)5قطب -95پزشکی اسفند (

سفالکسین) دآزترونام) جسیلینپنی) بپنمایمی) الف
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هاي بتاالکتام دیگر به حلقه دیگري متصل نیست و به همـین علـت   بیوتیکها برخالف بسیاري از آنتیبتاالکتام در مونوباکتامحلقه
. ها استبیوتیکآزترئونام سردسته این آنتی. اندمونوباکتام نام گرفته

�.گزینه ج صحیح است

)4قطب -95پزشکی اسفند (گذارد؟کتري تأثیر مییک از ساختارهاي بابیوتیک استرپتومایسین بر کدامآنتی-11

اسیدهاي نوکلئیک ) دغشاي سیتوپالسمی) جسلولیدیواره) بهاسنتز پروتئین) الف

ها شامل استرپتومایسین، کانامایسین، جنتامایسین، توبرامایسین و آمیکاسین بوده و با ایجاد اتصال غیرقابل برگشت به آمینوگلیکوزید
. کنندریبوزوم، سنتز پروتئین را مهار می30sزیرواحد

�.گزینه الف صحیح است

تر است؟هوازي مطلق مناسبشکمی در اثر باکتري گرم منفی بیکدام دارو براي درمان آبسه-12
)2قطب -95پزشکی اسفند (

جنتامایسین) دمترونیدازول) جسیلینپنی) بکلرامفنیکل) الف

هاي هاي ناشی از باکتريبیوتیک مهارکننده سنتز اسیدنوکلئیک است که در درمان آمیبیازیس، ژیاردیازیس و عفونتمترونیدازول آنتی
. شوداستفاده می) هاي ایجاد شده توسط باکتروئیدس فراژیلیسشامل عفونت(هوازي بی

�.گزینه ج صحیح است

)1قطب -95پزشکی اسفند (آورد؟جلوگیري به عمل مییک از اجزاء باکتريونکومایسین از سنتز یا عملکرد کدام-13

غشاي سیتوپالسمی) دپپتیدوگلیکان) جاسید نوکلئیک) بپروتئین) الف

هاي گرم مثبت است و به علت بزرگی، قادر به عبـور از غشـاي خـارجی    ونکومایسین یک گلیکوپپتید مؤثر بر دیواره سلولی باکتري
هاي پنتاپپتید، آالنین انتهایی زنجیره–Dونکومایسین با واکنش با دو . باشدر بر روي دیواره سلولی نمیهاي گرم منفی و تأثیباکتري

.کندهاي پپتیدوگلیکان را مختل میتشکیل پل بین زنجیره

�.گزینه ج صحیح است

)ریفرم-95پزشکی اسفند (بیوتیک تتراسیکلین چیست؟ مکانیسم عملکرد آنتی-14

ریبوزومs50اثر بر زیر واحد ) بریبوزومs30یر واحد اثر بر ز) الف
هیدروفوالت ردوکتازمهار دي) دژیرازDNAمهار ) ج

بـه زیـر   tRNAالطیف و باکتریواستاتیک هستند که باعث مهار اتصال کمپلکس آمینواسید ـ  هاي وسیعبیوتیکها آنتیتتراسایکیلین
. سایکلین، تتراسایکلین و ماینوسایکلین هستندداکسی: شامل. کنندسازي را مهار میوتئینشوند و در نتیجه پرریبوزوم می30Sواحد 

�.گزینه الف صحیح است

ها جهت پروفیالکسی، کدام گزینه نادرست است؟بیوتیکدرخصوص مصرف آنتی-15

)10و 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1هاي  مشترك قطب-96پزشکی شهریور (

بیوتیک پیشگیري از ظهور مقاومت آنتی) باي واگیردارهدر اپیدمی عفونت) الف
طلب هاي فرصتبیماران مستعد به عفونت) دپیشگیري از عفونت بعد از جراحی ) ج
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همین علت پروفیالکسی فقط به. ها شودهاي مقاوم جدید و گسترش آنتواند باعث انتخاب سویهبروفیالکسی یا پیشگیري دارویی می
هاي بعد از جراحی، جلـوگیري از ایجـاد عفونـت در    پیشگیري از عفونت: برخی از این موارد عبارتند از. شودانجام میدر موارد مجاز 

. هاي واگیرهاي عفونتطلب و نیز اپیدمیهاي فرصتبیماران مستعد به عفونت

�.گزینه ب صحیح است

نیز ) انگلی(اي یاختههاي تککتریایی در درمان عفونتهاي باهاي زیر عالوه بر درمان عفونتبیوتیکیک از آنتیکدام-16

)9قطب -96پزشکی شهریور (کاربرد دارد؟

ایزونیازید) دسفازولین) جتتراسایکلین) بمترونیدازول) الف

هاي ی از باکتريهاي ناشمهارکننده سنتز اسیدنوکلئیک است که در درمان آمیبیازیس، ژیاردیازیس و عفونتبیوتیکمترونیدازول آنتی
. شوداستفاده می) هاي ایجاد شده توسط باکتروئیدس فراژیلیسشامل عفونت(هوازي بی

�.گزینه الف صحیح است

ها براي درمان مناسب هستند؟ بیوتیکمنفی کدام آنتی-در موارد بروز عفونت مننژیت توسط یک باسیل گرم -17
)قطب آزاد-96پزشکی شهریور (

سفتریاکسون -کلرامفنیکل ) باریترومایسین -Gن سیلیپنی) الف
ونکومایسین -جنتامایسین ) دسفازولین -مترونیدازول ) ج

. شودهاي گرم منفی مثل هموفیلوس آنفلوانزا از کلرامفنیکل و سفتریاکسون استفاده میبراي درمان مننژیت ناشی از باسیل

�.گزینه ب صحیح است

)10قطب -96پزشکی اسفند (سلولی باکتري است؟ي زیر مهارکننده سنتز پپتیدوگلیکان در دیوارهیک از داروهاکدام-18

آزترونام) دسپیروفلوکساسین) جوالینومایسین) باریترومایسین) الف

منفـی هـوازي فعالیـت    هاي گرمهاي سنتز دیواره سلولی بوده و علیه باسیلها است که جزو مهارکنندهآزترئونام سردسته مونوباکتام
. کندمی

�.گزینه د صحیح است

)9قطب -96پزشکی اسفند (باشد؟بیوتیک میاز عوارض مصرف سیستمیک کدام آنتی» آنمی آپالستیک«-19

لینکومایسین) دباسیتراسین) جتیگه سایکلین) باسترپتومایسین ) الف

ترین آنتی بیوتیکی که مصرف شایع. دهندهاي سؤال، آنمی آپالستیک نمیتیکبیوهیچ یک از آنتی. رسد سؤال اشتباه باشدنظر میبه
. آن ممکن است ایجاد آنمی آپالستیک کند، کلرامفنیکل است

�ندارد : پاسخ

:شوند، بجزبندي میهاي زیر جزء آمینوگلیکوزیدها تقسیمبیوتیکآنتیمیتما-20
)1و 2، 7، 8هاي مشترك قطب-96پزشکی اسفند (

ریفامپسین) دآمیکاسین) جنئومایسین) بجنتامایسین ) الف
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ها شامل استرپتومایسین، نئومایسین، کانامایسین، توبرامایسین و جنتامایسین بوده و با ایجاد اتصال غیرقابل برگشت با آمینوگلیکوزید
. ریوسیدال هستندها باکتبیوتیکاین آنتی. کنندسازي را مهار میریبوزوم، پروتئینS30زیرواحد 

�.گزینه د صحیح است

)6قطب -96پزشکی اسفند (باشد؟هاي زیر میبیوكیک از آنتیاز عوارض کدام) اتوتوکسیسیته(سمیت شنوایی -21

داکسی سایکلین) دمترونیدازول) جاسترپتومایسین) باریترومایسین) الف

تواند به صورت غیرقابل برگشت باعـث از دسـت دادن   است که می) یت گوشمسموم(ها، اتوتوکسیسیتی از عوارض آمینوگلینکوزید
توانند اثر سوء ها، استرپتومایسین و جنتامایسین روي شنوایی و بقیه روي سیستم تعادلی گوش میاز بین آمینوگلیکوزید. شنوایی شود

. بگذارند

�.گزینه ب صحیح است

)6قطب -96پزشکی اسفند (شود؟هاي زیر میبیوتیکیک از آنتیبه کدامالطیف سبب مقاومت آنزیم بتاالکتاماز وسیع-22

ونکومایسین) دسفوتاکسیم) ججنتامایسین) بکلرامفنیکل) الف

ESBL) (Extended Spectrum(الطیف بتاالکتامازهاي وسیع b-lactamase (    هـا و  سـیلین باعث ایجاد مقاومـت بـه تمـامی پنـی
. سفوتاکسیم یک سفالوسپورین نسل سوم است. شوندها میسفالوسپورین

�.گزینه ج صحیح است

)3و 5هاي قطبمشترك-96پزشکی اسفند (بیوتیک آزیترومایسین کدام است؟مکانیسم عمل ضدباکتریایی آنتی-23

ممانعت از سنتز پروتئین) بسلولیممانعت از سنتز دیواره) الف
ممانعت از سنتز اسیدفولیک)داختالل در فعالیت غشاي سلولی) ج

ریبوزوم، مانع S50ها شامل اریترومایسین، آزیترومایسین و کالریترومایسین بوده و با ایجاد اتصال قابل برگشت به زیرواحد ماکرولید
. باکتریواستاتیک هستند) پذیراتصال برگشت(شوند و به همین دلیل طویل شدن پپتید و سنتز پروتئین می

�.ح استگزینه ب صحی

ارند؟ذگها تأثیر میهاي آمینوگلیکوزیدي با کدام مکانیسم زیر بر روي باکتريبیوتیکآنتی-24

)4قطب - 96پزشکی اسفند (

اثر بر غشاي سیتوپالسمی) بسلولیاثر بر دیواره) الف
اثر بر اسیدهاي نوکلئیک) دهااثر بر سنتز پروتئین) ج

مایسین، کانامایسین، جنتامایسین، توبرامایسین و آمیکاسین بوده و به طور غیرقابل برگشت به زیرواحد ها شامل استرپتوآمینوگلیکوزید
S30دهندریبوزوم متصل شده و با مهار سنتز پروتئین، عملکرد باکتریوسیدال خود را انجام می .

�.گزینه ج صحیح است

)قطب آزاد-96پزشکی اسفند (اریترومایسین صحیح است؟بیوتیک هاي زیر در ارتباط با آنتییک از گزینهکدام-25

.کندکه از سنتز پروتئین سلول باکتري ممانعت میالطیفها و وسیعماکرولیداز خانواده) الف
.کندهاي عرضی در ساختمان پپتیدوگلیکان ممانعت میها که از برقراري پیونداز گروه بتاالکتام) ب
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.هاي موثر بر روي کاندیدا که مشابهت ساختمانی با ارگوسترول داردبیوتیکاز آنتی) ج
.شودهاي سنتز اسیدفولیک وارد میبه علت مشابهت ساختمانی با اسیدفولینیک در واکنش) د

تاتیک با طیف هاي باکتریواسبیوتیکها آنتیماکروالید). در کنار آزیترومایسین و کالریترومایسین(اریترومایسین یک ماکروالید است 
ریبوزوم به صورت قابل برگشت متصل شده و از طویل شدن پپتید جلوگیري S50ها به زیرواحد بیوتیکاین آنتی. وسیع فعالیت هستند

. کنندمی

�.گزینه الف صحیح است

)ز کشوريترا-96پزشکی اسفند (:بجزشوند، هاي زیر باعث جلوگیري از سنتز پروتئین میبیوتیکتمام آنتی-26

لینکومایسین) دباسیتراسین) جتیگه سایکلین) بکلیندامایسین ) الف

. بیوتیک مؤثر بر سنتز دیواره سلولی و پپتیدوگلیکان استباسیتراسین آنتی

�.گزینه ج صحیح است

ندارند؟آئروژینوزاسودوموناسعلیهفعالیتیزیرکارباپنمیهايبیوتیکآنتیازیککدام-27

)8و 10هاي مشترك قطب-97شهریور پزشکی(

پنمدوري) دمروپنم) جپنمایمی) بارتاپنم) الف

) سودوموناس(هاي گرم منفی غیرتخمیري گروه اول شامل ارتاپنم بوده و اثر کمی روي باسیل: شوندها به دو گروه تقسیم میکارباپنم
. کندهاي گرم منفی غیرتخمیري اثر میالطیف هستند و روي باسیله که وسیعپنم، مروپنم و دوري پنم بودگروه دوم شامل ایمی. دارد

. روندهاي بیمارستانی به کار میدر درمان عفونت

�.گزینه الف صحیح است

)7قطب -97پزشکی شهریور (کند؟میمختلراپروتئینسنتززیربیوتیکیآنتیهايکالسازیککدام-28

سولفونامیدها)دها کینولون)جهااالکتامبت)بماکرولیدها) الف

ها با اتصال ماکروالید. الطیف و باکتریواستاتیک هستندها شامل اریترومایسین، آزیترومایسین و کالریترومایسین بوده و وسیعماکروالید
.نندکسازي ممانعت میریبوزوم اثر خود را اعمال کرده و از پروتئینS50قابل برگشت به زیرواحد 

�.گزینه الف صحیح است

سلیناز کدام مورد زیر است؟ هاي مولد پنیهاي ناشی از باکترينقش کالوالنیک اسید در درمان عفونت-29

) 6قطب -97پزشکی شهریور (

.شودبیوتیک به سلول میباعث نفوذ بیشتر آنتی) ب.شودتاماز میکباعث حفاظت ساختار بتاال) الف
.شودبیوتیک از سلول میمانع خروج آنتی) د. شودتاماز مانع اثر آن میاتصال به بتاالک) ج

طـور  سیلین داراي یک جـزء مهارکننـده بتاالکتامـاز باکتریـایی هسـتند کـه بـه       هاي مهارکننده بتاالکتاماز، در کنار پنیبیوتیکآنتی
).شامل کالووالنیک اسید، سولباکتام و تازوباکتام. (دکنناپذیري به بتاالکتاماز باکتریایی متصل شده و آن را غیرفعال میبرگشت

�.گزینه ج صحیح است
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هـاي  بیوتیکیک از آنتیکدام. سیلیناز جدا شده استاي استافیلوکوك اورئوس مولد پنیساله8از زخم چرکی کودك -30

) 6قطب -97پزشکی شهریور (شود؟ زیر جهت درمان توصیه می

کلوگزاسیلین) دGسیلین پنی) جسیلینیآمپ) بvسیلین پنی) الف

سیلین، هاي مقاوم به بتاالکتاماز شامل نفسیلین، متیسیلینتوان از پنیهاي مولد بتاالکتاماز میهاي ناشی از باکتريدر درمان عفونت
. کلوگزاسیلین استفاده کرداگزاسیلین، کلوگزاسیلین و دي

�.گزینه د صحیح است

) 6قطب -97پزشکی شهریور (ها بیشترین اثر را دارند؟یک از مراحل منحنی رشد باکتريدر کدامهابیوتیکآنتی-31

مرگ) دStationaryسکون ) جLogتصاعدي ) بLaتأخیري ) الف

) stationary(، فاز سکون )log phase(، فاز لگاریتمی یا تصاعدي )lag phase(ها در سیر زندگی خود چهار مرحله فاز تأخیري باکتري
ها بر بیوتیکبسیاري از آنتی. شوددر فاز لگاریتمی باکتري با سرعت زیاد و ثابتی تکثیر می. کنندرا طی می) Decline(و فاز کاهش 

. شوندگذارند که در فاز تصاعدي به بیشترین مقدار انجام میسازي باکتري اثر میسنتز دیواره سلولی، غشاي پالسمایی و پروتئین

�.نه ب صحیح استگزی

)3قطب -97پزشکی شهریور (ي سلولی است؟ دیوارهسنتز هاي زیر جلوگیري از بیوتیکیک از آنتیمکانیسم عمل کدام-32

آمیکاسین) دکلیندامایسین) جآزیترومایسین) بسفکسیم ) الف

لین داشته و با مهار سنتز دیواره سلولی، اثر خود سیها مکانیسمی مشابه پنیسفالوسپورین. سفکسیم یک سفالوسپورین نسل سوم است
. کنندرا اعمال می

�.گزینه الف صحیح است

)2قطب -97پزشکی شهریور (تر است؟هاي گرم مثبت مقاوم به درمان مناسببیوتیک براي مقابله با پاتوژنکدام آنتی-33

ازترئونام) دلینزولید ) جکلیستین) باریترومایسین ) الف

دهنـد،  ها پاسخ نمیبیوتیکهاي گرم مثبت که به سایر آنتیهاي ناشی از باکتريبیوتیکی است که براي درمان عفنتزوالید، آنتیلین
. شوداستفاده می

�.گزینه ج صحیح است

)2قطب -97پزشکی شهریور (صحیح است؟PBPهاي متصل شونده به پنی سیلین ي پروتئینکدام عبارت درباره-34

.هاي محیطی نقش دارنددر انتقال سیگنال) ب.ي سلولی هستندهاي دخیل در سنتز دیوارهآنزیم)الف
.شوندهاي بتاالکتاماز محسوب میاز آنزیم) د.هاي غشاي خارجی نقش دارنددر تشکیل کانال) ج

وکسی پپتیداز به صورت عرضی به یکدیگر هایی مثل ترانس پپتیداز، ترانس گلیکوزیالز و کربهاي پپتیدوگلیکان توسط آنزیمزنجیره
شـونده بـه   هـاي متصـل  شوند به همین دلیل پـروتئین ها میها مانع عملکرد آنها با اتصال به این آنزیمسیلینپنی. شوندمتصل می

.شوندنامیده می) PBPs(سیلین پنی

�.گزینه الف صحیح است
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دهد؟عملکرد خود را روي باکتري انجام میسلولیپذیري غشاير روي نفوذاثهاي زیر با بیوتیکیک از آنتیکدام-35

)1قطب -97پزشکی شهریور (

اریترومایسین) دکولیستین) ججنتامایسین) بسیلینپنی) الف

ن، ، داپتومایسـی Bمیکسین ، پلی)کولیستین(Eمیکسین توان به پلیهاي مؤثر بر غشاي سیتوپالسمی باکتري میبیوتیکازجمله آنتی
. ها اشاره کرد، کتوکونازول، میکونازول و دترجنتBنیستاتین، آمفوتریسین 

�.گزینه ج صحیح است

درمانبرايمناسبیبیوتیکآنتیوکندمیممانعتباکتريDNAسازيهماننداززیرهايبیوتیکآنتیازیککدام-36

)قطب آزاد-97پزشکی شهریور (است؟ادراريهايعفونت

سیپروفلوکساسین) دGسلینپنی) جمترونیدازول) بریترومایسینا) الف

این . شوندهاي گرم منفی استفاده میهاي ادراري ناشی از باکتريها هستند و در درمان عفونتها، انواع جدید کینولونفلوروکینولون
. ن هستندفلوکساسیفلوکساسین و گاتیبیوتیکی شامل سیپروفلوکساسین، موکسیگروه آنتی

�.گزینه د صحیح است

کـدام ازاسـت شـده مقـاوم هـا کاربـاپنم وهـا سفالوسپورینبهکهمنفیگرمباکتريازناشیهايعفونتدرمانبراي-37

)تراز کشوري-97پزشکی شهریور (کرد؟استفادهتوانمیزیربیوتیکآنتی

کولیستین) دسینرسید) جسفتریاکسون) بمروپنم) الف

هاست کـه بـه عنـوان راه باقیمانـده بـراي درمـان       بیوتیک مؤثر بر غشاي پالسمایی باکتري، یک آنتیEمیکسین لیستین یا پلیکو
هـاي  الخصـوص عفونـت  علـی (شـود  دهند اسـتفاده مـی  ها پاسخ نمیهاي گرم منفی، وقتی بقیه درمانهاي ناشی از باکتريعفونت

) سودوموناسی

�.گزینه د صحیح است

)تراز کشوري-97پزشکی شهریور (دارد؟کاربردزیرهايعفونتازیککدامدرماندراگزاسیلینویسلیننف-38

مننژپتیدیسنایسریاازناشیمننژیت) الف
اشریشیاکلیازناشیادراريعفونت) ب
پنوموفیاللژیونالازناشیپنومونی) ج
ازبتاالکتاممولدهاياستافیلوکوكازناشیپنومونی) د

هاي هاي مقاوم به بتاالکتاماز بوده و در درمان باکتريسیلینسیلین جزو پنیکلوگزاسیلین و متیاگزاسیلین، نفسیلین، کلوگزاسیلین، دي
. مولد بتاالکتاماز کاربرد دارند

�.گزینه د صحیح است
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؟دهدتایج را نشان میبیوگرام در شکل نشان داده شده است، کدام گزینه تفسیر درست ننتایج تست آنتی-39
)7و 8، 10هاي مشترك قطب-97پزشکی اسفند (

Bو Cهاي بیوتیکحساسیت ایزوله به آنتی) بEو Aهاي بیوتیکحساسیت ایزوله به آنتی) الف
Dو Eهاي بیوتیکمقاومت ایزوله به آنتی) دDو Bهاي بیوتیکمقاومت ایزوله به آنتی) ج

بیوتیکباکتري رشد نکرده است بنابراین به این دو آنتیCو Bهاي بیوتیکشود، اطراف دیسک آنتییده میطور که در شکل دهمان
. بیوتیک مقاوم استرشد کرده است، بنابراین به این سه آنتیEو A ،Dهاي بیوتیکو به خوبی اطراف دیسک آنتی. حساس است

�.گزینه ب و د صحیح هستند

گردد؟ ها میاي ضدمیکروبی زیر باعث مهار سنتز پروتئین در میکروارگانیسمهیک از گروهکدام-40
)7و 8، 10هاي مشترك قطب-97پزشکی اسفند (

Aminoglycosides) دQuinolones) جMonobactams) بCarbapenems) الف

بوده و با اتصال غیرقابل برگشت بـه  ... امایسین و ها شامل استرپتومایسین، نئومایسین، کانامایسین، توبرامایسین، جنتآمینوگلیکوزید
. کنندریبوزوم، سنتز پروتئین را مهار میS30زیرواحد 

�.گزینه د صحیح است

هاي گرم منفی تأثیر ندارد؟  هاي ذیل به دلیل بزرگ بودن مولکول، بر باکتريبیوتیکیک از آنتیکدام-41

)9قطب -97پزشکی اسفند (

Levofloxacin)دGentamicin)جVancomycin)بColistin) الف

بیوتیک به علت درشت بودن قادر بـه عبـور از   این آنتی. هاي گرم مثبت استونکومایسین گلیکوپپتید مؤثر بر دیواره سلولی باکتري
. باشدهاي گرم منفی نمیغشاي خارجی و رسیدن به مکان هدف در پپتیدوگلیکان باکتري

�.تگزینه ب صحیح اس

)6قطب -97پزشکی اسفند (شود؟ میبیوتیک زیر مشاهدهمقاومت متقاطع بین کدام دو آنتی-42

ایزونیازید -اتامبوتول) بجنتامایسین  -سیلینپنی) الف
جنتامایسین -استرپتومایسین) دجنتامایسین  -آزیترومایسین) ج

بیوتیک دیگر تداخل دارد به کـار بـرده   بیوتیک با اثر آنتیردي که اثر یک آنتیها اصطالحی است که در موابیوتیکآنتاگونیسم آنتی
. بیوتیک کلرامفنیکل و جنتامایسین، اثر آنتاگونیستی داردسیلین با دو آنتیپنی. شودمی

�.گزینه الف صحیح است
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سـازي در  زوم باعث توقـف پـروتئین  ها به مونوآنها و تبدیلزومبیوتیکی از طریق شکستن پلیي آنتیکدام خانواده-43

)5قطب -97پزشکی اسفند (شود؟ میهاباکتري

ماکرولیدها )دهابتاالکتام)جآمینوگلیکوزیدها )بها تتراسیکلین) الف

بیوتیک باعث تجزیه این خانواده آنتی. کنندسازي را مهار میشوند و پروتئینها متصل میریبوزومS30ها، به زیرواحد آمینوگلیکوزید
. شوندها میبه مونوزوم) هستندmRNAصورت همزمان درحال ترجمه ها که بهتوالی ریبوزوم(ها زومپلی

�.گزینه ب صحیح است

)3قطب -97پزشکی اسفند (دالفوپریستین بر کدام فرآیند باکتري مؤثر است؟  -بیوتیک کوئینوپریستینآنتی-44

بیوسنتز غشاء ) دDNAبیوسنتز ) جبیوسنتز پروتئین ) بلیکان بیوسنتز پپتید و گ) الف

. کندها است و از سنتز پروتئین ممانعت میبیوتیک کوئینوپریستین ـ دالفوپریستین از دسته استرپتوگرامینآنتی

�.گزینه ب صحیح است

)2قطب -97پزشکی اسفند (است؟ هاي زیر ممانعت از سنتز اسید نوکلئیکبیوتیکاز آنتییک کداممکانیسم عمل -45

نورفلوکساسین )دسیلینپنی)ججنتامایسین )بکلیندامایسین) الف

ها فلوکساسین، نورفلوکساسین و اوفلوکساسینفلوکساسین، لووفلوکساسین، موکسیها شامل سیپروفلوکساسین، جمیفلوئوروکینولون
است و به این ترتیب IVو توپوایزومراز ) ژیرازDNAهمان (IIمهار آنزیم توپوایزومراز بیوتیکی، مکانیسم عمل این گروه آنتی. هستند

.گیرندجلوي سنتز اسیدنوکلئیک را می

�.گزینه د صحیح است

)97اسفند -پزشکی ریفرم(هاي زیر با بقیه متفاوت است؟بیوتیکمکانیسم اثر کدامیک از آنتی-45

سیکلینداکسی) دسیتراسین با) جایمی پنم) بآزترونام) الف

سایکلین داکسی. کنندپنم و باسیتراسین همگی با اثر بر روي دیواره سلولی نقش خود را ایفا می، ایمی)هاسردسته مونوباکتام(آزترئونام 
. کندسازي را مهار میریبوزوم پروتئینS30نوعی تتراسایکلین بوده و با اثر بر روي زیرواحد 

�.ستگزینه د صحیح ا

)قطب آزاد-97پزشکی اسفند (بیوتیک زیر اثرات آنتاگونیسم دارند؟  دو آنتیيیک از مجموعهکدام-46

سولفونامید-تریمتوپریم) دتوبرامایسین-سیلینپنی) جسولباکتام-سیلینآمپی) بکلرامفنیکل-سیلینپنی) الف

بیوتیک دیگر تداخل دارد به کـار بـرده   بیوتیک با اثر آنتیردي که اثر یک آنتیها اصطالحی است که در موابیوتیکآنتاگونیسم آنتی
. سیلین و کلرامفنیکل اثرات آنتاگونیستی با هم دارندپنی. شودمی

�.گزینه الف صحیح است

)97اردیبهشت -هدورپزشکی میان(باشد؟سلول باکتري میDNAهاي ذیل، مهار سنتز بیوتیکیک از آنتیمکانیسم اثر کدام-47

سیپروفلوکساسین) دوانکومایسین) جاسترپتومایسین) بکلیندامایسین) الف
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IIبوده و با مهار توپوایزومرازهاي ... فلوکساسین و فلوکساسین، موکسیها شامل سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، گاتیفلوروکینولون
. شوندباکتري میDNAمانع سنتز IVو 

�.یح استگزینه د صح

)97آذر -دورهپزشکی میان(نماید؟آمینوگلیکوزیدها با کدام مکانیسم عمل ضد میکروبی خود را اعمال می-48

ریبوزومی30sممانعت از سنتز پروتئین با اتصال به زیر واحد ) الف
ریبوزومی50sممانعت از سنتز پروتئین با اتصال به زیر واحد ) ب
روایزومرازممانعت از عمل آنزیم توپ) ج
ممانعت از عملکرد ناقل لیپیدي باکتوپرنول) د

هاي استرپتومایسین، کانامایسین، نئومایسین، توبرامایسین و جنتامایسین بوده و به صورت غیرقابل بیوتیکها شامل آنتیآمینوگلیکوزید
. کنندسازي را مهار میریبوزوم متصل شده و پروتئینS30برگشت به زیرواحد 

�.الف صحیح استگزینه 

)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (بیوتیک ذکر شده مقاومت ذاتی دارد؟ یک از موارد زیر، باکتري نسبت به آنتیدر کدام-49

ونکومایسین-انتروکوك) بلینزوالید-استافیلوکوك) الف
سیلینپنی-باسیلوس) دآمینوگلیکوزید-استرپتوکوك) ج

ها توانند به دیواره سلولی این باکتريها نمیبیوتیکها داشته و این آنتیها مقاومت ذاتی به آمینوگلیکوزیدوكها و انتروکاسترپتوکوك
. نفوذ کنند

�.گزینه ج صحیح است

بیوتیک براي درمان از بیمار مبتال به عفونت ادراري، اشریشیا کلی مولد متالوبتاالکتاماز جداسازي شده است کدام آنتی-50

)10قطب -98پزشکی نوین شهریور (است؟ مناسب 

سفکسیم) دونکومایسین) جسیلینپنی) بسپیروفلوکساسین ) الف

هـاي بتاالکتـام شـامل    بیوتیـک نیاز داشته و باعث ایجاد مقاومت بـه تمـامی آنتـی   (Zn)متالوبتاالکتاماز براي فعالیت خود به روي 
هـاي گـرم   ونکومایسین به علت اندازه بزرگ خود بر روي باکتري. شوندها میو کارباپنمهاها، مونوباکتامها، سفالوسپورینسیلینپنی

. شودهاي ادراري استفاده میاز سیپروفلوکساسین براي درمان عفونت. تأثیري ندارد) شامل اشرشیا کلی(منفی 

�.گزینه الف صحیح است

هاي گرم مثبت است؟صیه شده برعلیه کوکسیسیلین زیر جزء انواع مقاوم به بتاالکتاماز توکدام پنی-51

)8قطب -98پزشکی نوین شهریور (

سیلینبنزیل پنی) دVسیلین پنی) جسیلینآموکسی) بسیلینمتی) الف

سـیلین  کلوگزاسیلین و مشابه پنیسیلین، اگزاسیلین، کلوگزاسیلین و دينفسیلین، متی: هاي مقاوم به بتاالکتاماز عبارتند ازسیلینپنی
. هاي گرم مثبت فعالیت دارندطبیعی علیه کوکسی

�.گزینه الف صحیح است
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)7قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (:شوند، بجزهاي زیر باعث مهار سنتز پروتئین میبیوتیکآنتیيکلیه-52

آمینوگلیکوزیدها) دهااوگزازولیدینون) جگلیکوپپتیدها) بماکرولیدها) الف

ها با اثر بـر روي زیرواحـد   ها و ماکروالیداگزازولیدینون. هاي گرم مثبت استن، گلیکوپپتید مؤثر بر دیواره سلولی باکتريونکومایسی
S50ها بر زیرواحد کنند و آمینوگلیکوزیدریبوزومی فعالیت میS30گذارندریبوزوم اثر می .

�.گزینه ب صحیح است

:هاي زیر کاربرد دارند، بجزبیوتیکآنتیيهوازي همههاي بیهاي ناشی از باکتريدر درمان عفونت-53

)7قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (

جنتامایسین) دمترونیدازول) جکلیندامایسین) بپنمایمی) الف

کنند و به ستفاده میبراي نفوذ به غشاي سیتوپالسمی از مکانیسمی هوازي و وابسته به اکسیژن ا) شامل جنتامایسین(ها آمینوگلیکوزید
. ها مقاومندهوازي به آمینوگلیکوزیدهاي بیهمین دلیل باکتري

�. گزینه د صحیح است

سنتز پپتیدو گلیکان است؟يهاي ذیل جزء گلیکوپپتیدها بوده و مهارکنندهبیوتیکیک از آنتیکدام-54
)6قطب - 98پزشکی نوین شهریور (

Daptomycin) دDalfopristin) جTigecycline) بTelavancin) الف

Telavancinاین . هاي گرم مثبت استونکومایسین گلیکوپپتید مؤثر بر دیواره سلولی باکتري. مشتق نیمه سنتزي ونکومایسین است
. کاربرد دارند) MRSA(سیلین هاي ناشی از استاف اورئوس مقاوم به متیها در درمان عفونتبیوتیکآنتی

�.حیح استگزینه الف ص

)6قطب -98پزشکی نوین شهریور (:  هوازي کاربرد دارد، بجزهاي بیهاي ذیل براي درمان عفونتبیوتیکتمام آنتی-55

آمیکاسین) دمروپنم ) جکلیندامایسین) بونکومایسین) الف

براي نفوذ به غشاي سیتوپالسمی از ...) امایسین و شامل استرپتومایسین، کانامایسین، نئومایسین، توبرامایسین، جنت(ها آمینوگلیکوزید
. ها مقاومندهوازي به آمینوگلیکوزیدهاي بیهمین دلیل باکتريبه. کنندمکانیسمی هوازي و وابسته به اکسیژن استفاده می

�.گزینه د صحیح است

شود؟ها میها موجب مرگ آنيیک از داروهاي ضد میکروبی زیر با افزایش نفوذپذیري غشاء سلولی در باکترکدام-56

)5قطب -98پزشکی کالسیک شهریور (

Streptomycin) دColistin) جBacitracin) بCiprofloxacin) الف

ها، نفوذپذیري غشا را وارد غشاي باکتریایی شده و با عملکردي مشابه دترجنت) کولیستین(Eو Bمیکسین ها شامل پلیمیکسینپلی
. شوندباعث مرگ باکتري میافزایش داده و 

�.گزینه ج صحیح است
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)9و 3قطب -98پزشکی نوین شهریور (گردد؟ ها میهاي زیر سبب مهار سنتز پروتئین در باکتريبیوتیکیک از آنتیکدام-57

جنتامایسین) دسیپروفلوکساسین) جBمیکسین پلی) بسفتازیدیم) الف

یسین، نئومایسین، کانامایسین، توبرامایسین و جنتامایسین بوده و با اتصـال غیرقابـل برگشـت بـه     ها شامل استرپتوماآمینوگلیکوزید
. کنندریبوزومی، سنتز پروتئین را مهار میS30زیرواحد 

�.گزینه د صحیح است

را اعمـال  سـیلین اثـر ضـد باکتریـایی خـود     هاي متصل شونده به پنیهاي زیر با اتصال به پروتئینبیوتیکتمامی آنتی-58

)2قطب -98پزشکی نوین شهریور (:کنند، بجزمی

پنمایمی) دکلیستین) جسفتازیدیم) بآزترئونام ) الف

اند هاي گرم منفی وقتی سایر داروها پاسخ ندادهبیوتیکی است که به عنوان آخرین راه درمانی عفونتآنتیEمیکسین کولیستین یا پلی
. شودبیوتیک باعث تخریب غشاي پالسمایی میاین آنتی. شوداستفاده می

�.گزینه ج صحیح است

)1قطب -98پزشکی نوین شهریور (گذارد؟ بیوتیک سیپروفلوکساسین روي کدام جزء باکتري اثر میآنتی-59

سنتز اسید نوکلئوتیک) دغشاء) جي سلولیدیواره) بسنتزپروتئین ) الف

هـاي  فلوکساسین و نورفلوکساسین بوده و آنـزیم فلوکساسین، موکسیسین، لووفلوکساسین، گاتیها شامل سیپروفلوکسافلوروکینولون
DNA توپوایزومراز (جیرازII ( و توپوایزومرازIVشوندرا مهار کرده و مانع سنتز اسیدنوکلئیک می .

�.گزینه د صحیح است

)قطب آزاد-98پزشکی نوین شهریور (دارند؟ ) د اثرتضا(هاي زیر با یکدیگر آنتاگونیسم بیوتیککدام زوج از آنتی-60

سولفونامید-تریمتوپریم) بکرامفنیکل-سیلینپنی) الف
جنتامایسین-سیلینپنی) دکالوو التیک اسید-سیلینآموکسی) ج

سیلین، پنی. شوده کار برده میبیوتیک دیگر تداخل دارد ببیوتیک با اثر آنتیآنتاگونیسم اصطالحی است که در مواردي که اثر یک آنتی
. بیوتیک کلرامفنیکل و جنتامایسین اثر آنتاگونیستی داردبا دو آنتی

�.گزینه الف صحیح است

هـاي گـرم منفـی مـؤثر     کند و بر روي باسیلهاي زیر از سنتز پروتئین باکتري جلوگیري میبیوتیکیک از آنتیکدام-61

)ب آزادقط-98پزشکی کالسیک شهریور (؟ است

کوتریموکسازول) دتوبرامایسین) جسیلسنآموکسی) بنالیدیکسیک اسید) الف

از . کنندریبوزوم، سنتز پروتئین را مهار میS30ناپذیر زیرواحد ها یا مهار برگشتآمینوگلیکوزید. توبرامایسین یک آمینوگلیکوزید است
. شودهاي گرم منفی استفاده میريهاي ناشی از باکتها براي درمان عفونتآمینوگلیکوزید

�.گزینه ج صحیح است
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)دورهمیان-98پزشکی خرداد (هاي بتاالکتام زیر به بتاالکتاماز مقاوم است؟بیوتیکیک از آنتیکدام-62

اگزاسیلین) دتیکارسیلین) جسفتریاکسون) بآموکسی سیلین) الف

. کلوگزاسیلین و فلوکلوگزاسیلینسیلین، تفسیلین، اگزاسیلین، ديمتی: د ازهاي مقاوم به بتاالکتاماز عبارتنسیلینپنی

�.گزینه د صحیح است

)دورهمیان-98پزشکی آذر (هاي ضد سل، مهارکننده سنتز مایکولیک اسید است؟بیوتیکیک از آنتیکدام-63

اتامبوتول) دریفامپین) جاسترپتومایسین) باتیونامید ) الف

. شوندهاي مورد استفاده در درمان سل بوده و با مهار سنتز مایکولیک اسید باعث مرگ باکتري میو ایزونیازید آنتی بیوتیکاتیونامید

�. گزینه الف صحیح است

)دورهمیان-98پزشکی آذر (نیست؟(Narrow – spectrum)هاي ذیل داراي طیف اثر محدود بیوتیکیک از آنتیکدام-64

آزترئونام) دسفیکسیم) جلینزولید) بیک اسیدنالیدیکس) الف

. ها هستنداز دسته سفالوسپورینBroad spectrumهاي بیوتیکسفکسیم، سفوتاکسیم، سفتریاکسون و سفتازیدیم آنتی

�. گزینه ج صحیح است

)99پزشکی شهریور (کند؟میریفامپین اثرات ضد باکتریایی خود را چگونه اعمال-65

.کندرا مهار میRNAمتصل شده و شروع سنتز DNAپلی مراز وابسته به RNAبه ) الف
.کندمیاز فعالیت هلیکاز جلوگیري) ب
.کندمیرا مهارIIتوپوایزومراز تیپ DNA) ج
.کندمیاز سنتز قطعات اکازاکی جلوگیري) د

بیوتیـک بـر روي مایکوبـاکتریوم و    ایـن آنتـی  .اسـت هاي مهار کننده سنتز اسـید نوکلئیـک  بیوتیکآنتیریفامپین جزو بیوتیکآنتی
پلیمـراز وابسـته بـه   RNAپین با اتصال به ریفام. ثر استؤگرم مثبت هوازي مثل استافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس مهاي کسیکو

DNA جلوي سنتزRNAگیردرا می.

�.گزینه الف صحیح است

)99پزشکی شهریور (گذارد؟میداپتومایسین روي کدام گزینه زیر اثر-66

سنتز اسیدنوکلئیک) دسنتز پروتئین) جدیواره سلولی) بغشاي سیتوپالسمی) الف

بیوتیک این آنتی.شودمیباعث مرگ باکتري، مایسین یک لیپوپپتید است که با اتصال غیر قابل برگشت به غشاي سیتوپالسمیداپتو
.ندم منفی به آن مقاومگرهاي است و باکتريمؤثر گرم مثبتهاي بر باکتري

�.گزینه الف صحیح است

)99پزشکی میاندوره دي (کند؟ هاي زیر سنتز پپتیدوگلیکان را مهار میبیوتیککدام گروه از آنتی-67

ها ماکرولید) دها کارباپنم) جها آمینوگلیکوزید) بها کوئینولون) الف
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.شوند¬یمیسلولیوارهبوده و باعث مهار سنتز دیپنمدورمروپنم، ارتاپنم وپنم،	یمیا: کارباپنم ها شامل
.هستندینمهار کننده سنتز پروتئیدهاو ماکروالآمینوگلیکوزیدها

.هستندیکنوکلئیدها مهار کننده سنتز اسکینولون

�.گزینه ج صحیح است

)99پزشکی میاندوره دي (؟ ودشها میزیر موجب مهار سنتز پروتئین در باکتريهاي بیوتیکآنتیکدام گروه از -68

سولفونامیدها) دآمینوگلیکوزیدها) جهافلوروکوئینولون) بهابتاالکتام) الف

آمیکاسین، جنتامایسین، توبرامایسین، استرپتومایسین، نئومایسین و کانامایسین بوده و بـا اتصـال غیرقابـل    : آمینوگلیکوزید ها شامل
.شوندانع پروتئین سازي میریبوزوم ، مs30برگشت به زیرواحد 

�.گزینه ج صحیح است

در RNAو مهـار شـروع سـنتز    DNAمراز وابسته به پلیRNAزیر ، موجب اختالل در هاي بیوتیکآنتیکدام یک از -69

)99پزشکی میاندوره دي (؟شودمیباکتري

لووفلوکساسین) دریفامپین ) جآزیترومایسین) بنالیدیکسیک اسید) الف

RNAمتصل شده و جلوي سنتز DNAپلیمراز وابسته به RNAبیوتیک مهار کننده سنتز اسیدنوکلئیک بوده و به امپین یک آنتیریف
.گیردرا می

�.گزینه ج صحیح است

)99پزشکی میاندوره دي (؟ تواند باشدمیزیرهاي بیوتیکآنتیکم خونی آپالستیک از عوارض مصرف کدام یک از -70

Moxifloxacin) دRoxithromycin) جChloramphenicol) بLinezolid) الف

.بیوتیک مهارکننده سنتز پروتئین است و عارضه آن آنمی آپالستیک استکلرامفنیکل یک آنتی

�.گزینه ب صحیح است

ود را هیـدروفوالت ردوکتـاز اثـر ضـدمیکروبی خـ     زیر با جلوگیري از فعالیت آنزیم ديهاي بیوتیکآنتیکدام یک از -71

)99پزشکی میاندوره دي (کند؟میاعمال

Pyrazinamide) دTrimethoprime) جDapson) بSulfonamide) الف

متوپریم یک آنتی بیوتیک مهار کننده سنتز اسیدنوکلئیک است که با مهار فعالیت آنزیم دي هیدروفوالت ردوکتاز، مـانع تولیـد   تري
.کندید برخی بازهاي آلی و اسیدهاي آمینه را مختل میشود و نهایتا تولتتراهیدروفوالت می

�.گزینه ج صحیح است

)99اسفندپزشکی (است؟باکتريسلولبخشکدامفعالیتنمودنمهاربهقادرباسیتراسین-72

نوکلئیکاسید) دریبوزومیهايپروتئین) جسیتوپالسمیغشاء) بسلولیدیواره) الف
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بیوتیـک در درمـان   از ایـن آنتـی  . پپتید ها بوده و باعث مهار سنتز دیواره سلولی می شـود ک از دسته پلیبیوتیباسیتراسین یک آنتی
سـاز هـاي   این آنتی بیوتیک با اختالل در عملکرد حامل پـیش . شودهاي گرم مثبت استفاده میهاي پوستی ناشی از باکتريعفونت

.کندپپتیدوگلیکانی در ساخت دیواره اختالل ایجاد می

�.صحیح استالفگزینه
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