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 نکته(1)-ویروس ها بسیار کوچکتر از باکتري ها هستند.

 نکته(2)-اگر 100 ویروس آنفلوآنزا در کنار یکدیگر قرار بگیرند ، طول آنها برابر طول یک باکتري می شود.

  است. 2µmدودا حباکتري ها اندازه ي تقریبی -)3نکته(

  است. 20nm، ویروس آنفلوانزا اندازه ي تقریبی -)4نکته(

  

  ساختار ویروس ها

  باشد. کروي ، مارپیچی(موزاییک تنباکو) و یا چندوجهی(آدنوویروس)ویروس ممکن است -)1نکته(

  می کند.احاطه کپسید را نام دارد و  پوششغشایی دارند که ویروس آنفلوآنزا برخی از ویروس ها ، نظیر -)2نکته(

  است. TMVآنفلوآنزا بیشتر از و ویروس  اندازه ي آدنوویروس بیشتر از ویروس آنفلوآنزا-)3نکته(

  است. اسید نوکلئیک هم مانند کپسید به صورت مارپیچیدر ویروس با ساختار مارپیچی ، -)4نکته(

  به نظر می رسند. کروي ویروس هاي پوشش دار-)5نکته(
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  است. به صورت سه ضلعی ویروس چندوجهی هر وجه کپسید-)6نکته(

  دارند.ظاهري میله مانند  TMVمارپیچی مانند ویروس هاي -)7نکته(

  

  شکل هاي مختلف ویروس ها

 13-پوشش پروتئینی ویروس ، کپسید نام دارد.

  ).نه هر دووجود داشته باشد (اما  RNAیا  DNAدرون کپسید ممکن است -14

  )TMV –هاري ویروس  –ویروس آنفلوآنزا  –) HIVنقص ایمنی اکتسابی( : (ویروس دار RNAویروس هاي -15

  وفاژ)باکتری –آدنوویروس  –هرپس تناسلی  –آبله گاوي  –زگیل  –: (ویروس آبله مرغان دار DNAویروس هاي -16

 17-پوشش ، ویروس را در ورود به سلول یاري می کند و از (پروتئین – لیپید و گلیکوپروتئین) ساخته شده است.

شده اند.از سلول میزبان قبلی تامین  پوشش ویروس-18  

بعضی از ویروس ها ممکن است آنزیم هاي مخصوصی نیز همراه داشته باشند.-19  

 20-بیشتر ویروس ها یا مارپیچی اند یا چند وجهی.

راف د آنها مارپیچ وار اطدارند و پروتئین هاي سازنده ي کپسیمیله مانند ، ظاهري  TMVمارپیچی شکل مانند ویروس هاي -21
  اسید نوکلئیک را فرا گرفته اند.

 22-در بیشتر ویروس هاي چندوجهی ، کپسید از 20 وجه مثلثی شکل تشکیل شده است.

 23-کپسید چندوجهی ، کارآمدترین شکل کپسید براي گنجاندن ژنوم ویروس است.

 24-ویروس هایی که باکتري ها را آلوده می کنند ، باکتریوفاژ نامیده می شوند.

 25-باکتریوفاژها ساختار پیچیده اي دارند ، کپسید آنها چندوجهی بوده و یک دم مارپیچی به آن متصل است.

در باکتریوفاژها ، مولکول طویل اسید نوکلئیک آن قدر پیچ و تاب خورده است که توانسته درون کپسید چندوجهی آن ها -26
 جاي بگیرد.

  بود. TMV که کشف شداولین ویروسی -27
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 28-خاصیت تبلوري ویروس منافی زنده بودن آن است.

 29-همه ي ویروس ها کپسید دارند ، اما همه ي ویروس ها پوشش ندارند.

  دارند. نوع مونومر 24حداکثر ،  TMVآدنوویروس و -30

 31-ویروس آنفلوآنزا می تواند بیش از 24 نوع مونومر داشته باشد.

  ست.ا ، از نظر ترکیب شیمیایی شبیه نوکلئوزومشده است  و پروتئین ساخته DNAاز چون  آدنوویروس و آبله مرغان-32

33-TMV از چون  و ویروس هاريRNA ست.ا از نظر ترکیب شیمیایی شبیه ریبوزومساخته شده است ،  و پروتئین  

 34-ویروس آنفلوآنزا و هرپس تناسلی و آبله ي گاوي هر سه پوشش دارند.

 35-کپسید ویروس هرپس تناسلی از نوع چندوجهی است.

 

 آلوده شدن باکتري ها توسط باکتریوفاژها

 نکته(1)-باکتریوفاژها ، کپسید چندوجهی و دم مارپیچی دارند.

 نکته(2)-باکتریوفاژ به سلول متصل می شود و وارد سلول نمی شود.

.یک سلول باکتري را ممکن است تعداد زیادي باکتریوفاژ آلوده کنند-)3نکته(  

نکته(4)-باکتریوفاژها ابتدا به باکتري متصل می شوند بعد اسید نوکلئیک خود را به درون سلول تزریق می کنند و سلول 
کثیر کند.را وادار می کنند ویروس را ت  

رخ داده است.زیرا سلول باکتري ترکیده و باکتریوفاژهاي تولید شده آزاد شده اند.چرخه ي لیتیک در این شکل -)6نکته(  

 

 36-از باکتریوفاژ می توان به عنوان وکتور در مهندسی ژنتیک استفاده کرد.
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  است. RNAو هم  DNAماده ي ژنتیکی میزبانش هم ولی  DNAماده ي ژنتیک باکتریوفاژ -37

  قرار دارد. ي آن درون ناحیه ي نوکلئوتیدي DNAو  میزبان باکتریوفاژ هسته ندارد-38

  

  همانندسازي ویروس ها

39-ویروس ها آنزیم هاي الزم براي متابولیسم و نیز ساختارهاي الزم براي پروتئین سازي را ندارند ومجبورند براي 

شوند.به سلول هاي زنده(میزبان) متکی  همانندسازي  

قبل از آنکه ویروس بتواند همانندسازي کند باید سلول زنده اي را آلوده کرده باشد.-40  

 41-ویروس ها ، سلول ها را از راه هاي گوناگونی آلوده می کنند : 

 الف)-باکتریوفاژها دیواره ي سلولی باکتري را سوراخ و بعد اسیدنوکلئیک خود را به درون آن تزریق می کنند.

 ایجاد شده است به سلول وارد شکاف هاي کوچکی که در دیواره ي سلولی، از طریق  TMVویروس هاي گیاهی مثل -ب)
  می شوند.

  وارد سلول می شوند. آندوسیتوزاز طریق  ريویروس هاي جانو-ج)

  

 42-عوامل بیماري زاي غیر زنده :

                                                                الف)-ویروس ها (از جنس پروتئین و اسید نوکلئیک هستند)       

                                                                ب)-پریون ها (از جنس پروتئین هستند)

  هستند) RNA(از جنس  ویروئیدها-ج)                                                              

  

 43-زیان ویروس ها زمانی آشکار می شود درون سلول ها همانندسازي خود را آغاز می کنند.

44-ورود ویروس به درون سلول به خودي خود مضر نیست و بعد از چندصد مرتبه همانندسازي است که تعداد ویروس ها 

 آنقدر زیاد می شود که سلول ترکیده و از بین می رود.
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آسیب سلول ها در صورت کافی بودن تعداد بافت هاي از بین رفته منجر به آسیب اندام ها می شود.-45  

 

 همانندسازي ویروس در باکتري 

 

  است. به صورت خطیهنگام ورود به باکتري  ي باکتریوفاژ DNA-)1نکته(

  شودیکی از مراحل لیتیک یا لیزوژنی می تواند وارد  ي ویروس DNA-)2نکته(

  

  چرخه ي لیتیک و لیزوژنی

ویروس ها در باکتري ها می توانند از طریق چرخه ي لیتیک یا لیزوژنی همانند سازي کنند.-46  

47-گاهی ویروس بالفاصله بعد از آنکه سلولی را آلوده کرد شروع به همانندسازي کرده و ویروس هاي جدیدي را می سازد . به 

 این مسیر چرخه ي لیتیک می گوییم.

 48-گاهی هم ویروس تا مدتی درون سلول باقی می ماند و همانند سازي نمی کند.این مسیر را چرخه ي لیزوژنی می نامیم.

 49-چرخه ي لیتیک شامل مراحل آلوده سازي سلول و همانند سازي ویروس و تخریب سلول است.

 

 50-مراحل چرخه ي لیتیک :

ي خود درون سلول ، امکانات سلول میزبان را در اختیار  DNAژن هاي ویروسی به سلول میزبان متصل و با تزریق -)1مرحله ي 
  گرفته و به تولید ژن هاي ویروسی و نیز پروتئین هاي ویروسی مثل کپسید می پردازند.
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  ي ویروسی وارد چرخه ي لیتیک می شود. DNA-)2ي مرحله 

پروتئئن ها و ژن هاي ویروسی (اسید نوکلئیک ویروس) با آرایش مخصوصی کنار هم قرار گرفته و ویروس کامل را -)3مرحله ي 
  پدید می آورند.

  سلول میزبان می ترکد و ویروس ها آزاد می شوند.-)4مرحله ي 

  

 51-مراحل چرخه ي لیزوژنی:

  ي خود را درون سلول تزریق می کند. DNAي سلول میزبان متصل شده و  DNAویروس به -)1ي  مرحله

  ي ویروسی وارد چرخه ي لیزوژنیک می شود. DNA-)2مرحله ي 

  ي میزبان متصل می شود. DNAي ویروس به  DNA-)3مرحله ي 

  می شود. سلول میزبان به طور طبیعی تقسیم شده و سلول هاي فراوانی تولید-)4مرحله ي 

  ویروس ممکن است وارد چرخه ي لیتیک شود. –پرو -)5مرحله ي 

  

در چرخه ي لیزوژنی ، ویروس ها تا مدتی درون سلول باقی می مانند ، اما ویروس جدیدي نمی سازند.-52  

53-در چرخه ي لیزوژنی ، ژن هاي ویروسی به جاي تولید ذرات ویروسی جدید ، خود را درون کروموزوم میزبان جاي می 

 دهند.در این حالت به آنها پرو – ویروس گفته می شود.

ویروس نیز تقسیم شده و در نتیجه سلول هاي حاصل نیز به ویروس آلوده اند. –با هر بار تقسیم سلول ، پرو -54  

 55-در چرخه ي لیزوژنی ، ژنوم ویروسی همانندسازي می کند بدون آن که سلول میزبان تخریب شود.

غاز ویروس چرخه ي لیتیک را آ –پرو ز ویروس هاي لیزوژنی ، بروز تغییر در محیط ممکن است سبب شود تا در بعضی ا-56
 کند.در این صورت بدیهی است که سلول میزبان تخریب می شود.

 57-در سلول هاي جانوري ، ویروس ها می توانند آن قدر آهسته همانندسازي کنند که سلول میزبان تخریب نشود.

 58-ویروس مولد تبخال آدمی ، در اعصاب صورت پنهان می شود.
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 59-هنگام فشار روحی یا تب ، ویروس موجب آسیب بافتی شده و ما آن را به صورت تبخال مشاهده می کنیم.

ویروس ها میزبان هاي ویژه اي دارند.-60  

61-TMV ،  ان را آلوده کندنمی تواند جانورمی کند.اما گیاه تنباکو و گیاهان خویشاوند آن را آلوده.  

برمی گردد.بر طبق باور طرفداران  به منشا ویروس هادر آلوده کردن جانوران  TMVعلت ناتوانی بر طبق فرضیه اي ، -62
  ردند.ک قطعاتی از اسید نوکلئیک سلول ها ، به خارج از سلول راه پیداکه  ویروس ها زمانی پدید آمدنداین فرضیه ، 

63-DNA ی کند.ایجاد م دو پیوند فسفودي استردرآمده و  حلقوي، به صورت  حله ي لیتیک شودي ویروس اگر وارد مر  

 64-در چرخه ي لیزوژنی ، 2 پیوند فسفودي استر شکسته و چهار پیوند فسفودي استر تشکیل می شود.

 

  )HIVایدز (

65-HIV .می تواند در سلول هاي انسان همانندسازي کند  

یدز) نوعی بیماري است که در آن فرد توانایی دفاع علیه عوامل بیماري زا را از دست داده و نشانگان نقص ایمنی اکتسابی(ا-66
 به عفونت هایی مبتال می شود که معموال در افراد سالم رخ نمی دهد.

  شوند. نآلوده شده اند ممکن است سال ها عالیم ایدز را نشان ندهند و باعث انتقال این ویروس به دیگرا HIVافرادي که با -67

68-HIV منتقل نمی شود.از فرد آلوده به فرد سالم  طی تماس هاي عادي روزمره  

69- HIV ، می شود.مایع واژینال و خون ) یافت  –در مایعات بدن (مایع محتوي اسپرم  

مادر  هی ازیردطی دوران بارداري یا شو همچنین  تزریق با سوزن آلوده یا انتقال خون،  از طریق روابط جنسی،  HIVویروس -70
  به کودك منتقل می شود.

  

  پریون ها و ویروئیدها

  را کشف کرد. پریونذرات عفونی جدیدي به نام  1982در سال  استانلی پروزینر-71

  اسید نوکلئیک ندارند.شده اند و  پریون ها از پروتئین ساخته-72

  .استوار است بر پایه ي تغییر شکل پروتئین ها بیماري زایی پریون ها-73
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  شدند.اولین بار به یک بیماري گوسفندي نسبت داده  پریون ها-74

  است. پریوننیز  عامل بیماري هاي جنون گاوي-75

  است که کپسید ندارد. RNAتک رشته اي از ،  ویروئید-76

  عوامل مهم بیماري زایی در گیاهان اند.از  ویروئیدها-77

  

  باکتري ها

  است. وت ها ساده تراز ساختار یوکاری ساختار باکتري ها-78

  

  دارند : تفاوت اساسیمورد با یوکاریوت ها  7باکتري ها حداقل در -79

  

  ست)ا ماده ي وراثتی آن ها درون هسته سازمان نیافته برخالف یوکاریوت هااند و  باکتري ها پروکاریوتشکل هسته: (-الف)

  

برابر بزرگ  10به طور متوسط  یوکاریوتیا سلول هاي دارند ام قطر 1µmحدود در  بیشتر باکتري هااندازه ي سلول : (-ب)
  از باکتري ها هستند.)تر 

  

  اند) باکتري ها تک سلولیپرسلولی بودن : (-ج)

  

پروتئین است که  ي خطی DNAکروموزوم یوکاریوتی حاوي ، اما  ي حلقوي DNAکروموزوم باکتري از کروموزوم : (-د)
  هایی به آن متصل اند.)

  

لید مثل پیچیده تو،  سلول هاي یوکاریوتی به سبب داشتن هسته، اما  تقسیم دوتاییاز طریق  باکتري ها(تولید مثل : -ه)
  دارند.) تري
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خود باکتري را  با حرکاتشده است که  از یک تار پروتئین تشکیلدارد و  تاژك باکتري ساختار ساده ايتاژك و پیلی : (-و)
  )به جلو می راند.

.مثال هره اندیوکاریوت ها از آنها بی بدارند که باکتر ي ها توانایی هاي متابولیسمی متعددي : (گوناگونی متابولیسمی -م)
  اند.) یوکاریوت ها عمدتا جاندارانی هوازيهستند ، اما باکتري ها قادر به انجام چند نوع فرایند بی هوازي و هوازي 

  

انندي را پدید می آورند.اما نمی توان چنین ساختارهایی را گاهی بعضی از باکتري ها به هم چسبیده و ساختارهاي رشته م-80
  .سیتوپالسم آنها ارتباط مستقیمی با یکدیگر ندارد،  برخالف جانداران پرسلولی واقعیپرسلولی نامید.چون 

  هم تقسیم هسته را شامل می شود هم تقسیم سیتوپالسم را.، تولید مثل سلول هاي یوکاریوتی -81

  

  تاژك و پیلی-82

  را نشان می دهد. فرایند هم یوغیشکل مقابل ، -)1کته(ن

  کنند. یک باکتري به باکتري دیگر می چسبند تا تبادل ماده ي ژنتیکدر فرایند هم یوغی ، -)2نکته(

  .چسبندب می توانند به سطوح مختلفپیلی شتن با داکنند ، و می توانند حرکت  تاژكبا داشتن باکتري ها -)3نکته(

  

ه سطوح دارند که به باکتري کمک می کند که ب پیلیبه نام  ضخیم تري، اما  کوتاه ترکتري ها برآمدگی هاي بعضی از با-83
مختلف یا دیگر سلول ها بچسبد و باکتري ها را قادر می سازد تا ماده ي ژنتیک خود را طی فرایندي به نام هم یوغی مبادله 

  کنند.

تري بدون ماده ي ژنتیک از باکتري داراي پیلی به باکو  کتري دیگر چسبیدهپیلی یک باکتري به با،  در پروکاریوت ها-84
  پیلی منتقل می شود.
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رده ي را از سرده اي به س  پالزمیدها )تا ژن هاي مقاومت به آنتی بیوتیک ها ( امکان می دهدبه باکتري ها  هم یوغی -85
  دیگر منتشر کنند.

  خص می کنند.مشپیشوند استافیلو آن را با  خوشه ايو ساختار وند استرپتو پیشباکتري ها را با  رشته مانندساختار  -86

  به آن ها پرسلولی نمی گویند. ، باکتري ها با هم ارتباط مستقیم سیتوپالسمی ندارند چون-87

  

  ساختار باکتري ها

  

  سلول باکتري معموال به یکی از سه شکل اصلی مقابل دیده می شوند : -88

  ) اسپیریلیوم(مارپیچی) –کوکوس(کروي شکل)  –شکل) (باسیلوس(میله اي 

  پدید آورند. می توانند با یکدیگر متصل شده و ساختارهایی رشته اياز باکتري ها  تعداد اندکی -89

  )منفی –مثبت   و   گرم  –گرم آنها به دو گروه تقسیم می کنند : ( بر اساس نوع دیواره ي سلولیباکتري ها را -90

گر از یکدیمی دهند ،  رَمبر پایه ي پاسخی که به روش رنگ آمیزي گمنفی را  –مثبت و گرم  –گرم  باکتري هاي-91
  تشخیص می دهند.

نتی منفی با آ –مثبت و گرم  –برخوردار است . زیرا باکتري هاي گرم  در پزشکی از اهمیت فراوان رنگ آمیزي گرم-92
  بیوتیک هاي متفاوتی نابود می شوند.

دیواره ي ضخیمی دور تا دور کمبود مواد غذایی ، خشکی و دماي زیاد از جمله  سختدر شرایط  اکتري هابرخی از ب-93
  نام دارد. اندوسپور کروموزوم خود می سازند.این ساختار

  داده است. عالوه بر کروموزوم ، مقدار کمی سیتوپالسم نیز در خود جاي،  اندوسپور-94
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بوده و می تواند سال ها بعد از تشکیل رویش خود را از سر گرفته و باکتري طی مقاوم نسبت به تنش هاي محی اندوسپور ،-95
  فعالی تولید کند.

  ) هستند.همگی کُروي(کوکوس،  عامل شایع ترین نوع مسمومیت غذاییو  عامل بیماري ذات الریه-96

97-E.Coli است. باسیل  

کلستریدیوم  –جنز استرپتوکوکوس پیو –استافیلوکوکوس اورئوس  –: (کورینه باکتریوم دیفتریا باکتري هاي گرم مثبت -98
  بوتولینم)

  کلبسیال نومونیا) –سالمونال اینتریتیدیس  –: (اشریشیاي کالي  باکتري هاي گرم منفی-99

  نیز گروه بندي می شوند.شیوه ي کسب انرژي باکتري ها برحسب -100

 ونی زندگی می کنند و هر جا که یافت شوند از نظر بوم شناسی نقشیباکتري ها در زیستگاه هاي بسیار متعدد و گوناگ-101
  کلیدي در زیستگاه خود بر عهده دارند.

 ر دركگوناگونی باکتري ها را بهتبه ما کمک می کند تا بر اساس شیوه ي به دست آوردن غذا گروه بندي باکتري ها -102
  کنیم.

  آنها نیز گروه بندي کرد. یبر اساس روابط تبارزایباکتري ها را می توان -103

  

  باکتري هاي فتوسنتزکننده

  

  را نشان می دهد. سلول هاي آنابناتصویر مقابل -)1نکته(

  است. سیانوباکتري فتوسنتزکنندهآنابنا ، یک -)2نکته(
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کرده یجاد را ا ساختار رشته ماننديهستند و به یکدیگر به نحوي متصل شده اند که  کروي،  سلول هاي آنابنا-)3نکته(
  اند.(استرپتو).

  می دهد. تثبیت نیتروژن رخ،  دو سلول نارنجی رنگ بزرگدرون -)4نکته(

  کرده است. کپسول احاطهرا  دور تا دور سلول هاي آنابنا-)5نکته(

  دارد. ساختار استرپتوکوکوسیآنابنا -)6نکته(

  

  می دهند. امباکتري ها انجکه در دنیاي زنده رخ می دهد ،  بخش مهمی از فتوسنتزي-104

  

  تقسیم می شوند :  گروه عمده 4به بر اساس نوع رنگیزه ي فتوسنتزي  باکتري هاي فتوسنتزکننده-105

  ) سیانوباکتري ها –گوگردي سبز  –غیر گوگردي ارغوانی  –(گوگردي ارغوانی 

  

  ویژگی هاي باکتري هاي گوگردي سبز و گوگردي ارغوانی :-106

نمی توانند از آب به عنوان منبع الکترون براي فتوسنتز استفاده  –اکسیژن) رشد می کنند در محیط هاي بی هوازي (بدون (
  ) سود می جویند)ଶܵܪبه جاي آب از ترکیبات گوگردي مانند سولفید هیدروژن( –کنند 

  

  ویژگی هاي باکتري هاي غیر گوگردي ارغوانی : -107

  هیدرات ها به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند)براي فتوسنتز از ترکیبات آلی مثل اسیدها و کربو(

  

  ویژگی هاي سیانوباکتري ها :-108

وباکتري ها سیان –اکسیژن موجود در جو زمین به وسیله ي سیانوباکتري ها ساخته شده است  –از اهمیت ویژه اي برخوردارند (
یوسته یره اي از سلول هاست که در کپسول ژله مانند پغالبا به یکدیگر چسبیده و رشته هایی پدید می آورند که هر رشته زنج

  بسیاري از سیانوباکتري ها مانند آنابنا می توانند نیتروژن را تثبیت کنند) –اي جاي گرفته اند. 
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  )یواتوتروفشیم –فتواتوتروف تقسیم می شوند : ( دو دستهبه  شیوه ي کسب غذابر اساس  اتوتروفباکتري هاي -109

  

  یواتوتروفباکتري هاي شیم

 مانند انرژي خود را از طریق برداشتن الکترون ها از مولکول هاي غیر آلیباکتري هاي شیمیواتوتروف ، -110
  ) به دست می آورند. )ଶܵܪ) و سولفید هیدروژن(ଷܪܰمونیاك((آ

سیار حائز و حفظ محیط باز نظر کشاورزي  )نیتروزوموناس و نیتروباکتر(شیمیواتوتروف موجود در خاكباکتري هاي -111
  برعهده دارند.را در چرخه ي نیتروژن نقش شوره گذاري اهمیت اند.چون 

  ود.می ش طی آن آمونیاك به وسیله ي اکسیداسیون به نیترات تبدیل، فرایندي است که  شوره گذاري-112

  می کنند. گیاهان از آن استفادهاست که  رایج ترین شکل نیتروژن،  نیترات-113

  گلسنگ) –ریزوبیوم  –: (آنابنا  نداران تثبیت کننده ي نیتروژنجا-114

  نیتروباکتر) –: (نیتروزوموناس  جانداران شوره گذار-115

  

  باکتري هاي هتروتروف

  ی کنند.ماز غذایی که به وسیله ي جانداران دیگر ساخته شده است تغذیه  .یعنیبیشتر باکتري ها هتروتروف اند-116

  )باکتري هاي هتروتروف  و  قارچ ها: ( لی دنیاي زندهتجزیه کندگان اص-117

  است.ناشی از باکتري هاي هتروتروف می شود  بیشتر بویی که از خاك استشمام-118

  می کنند. در حضور اکسیژن زندگیهستند و  بیشتر باکتري ها هوازي-119

  اشد.فعالیت هاي باکتري هاي هتروتروف ممکن است براي انسان مفید یا مضر ب-120

اخته می س به وسیله ي گونه هاي متعددي از استرپتومایسزکه در اختیار داریم  بیش از نیمی از آنتی بیوتیک هایی-121
  شوند.

  می شود. نوعی باکتري رشته اي است که در خاك یافت،  استرپتومایسز-122
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در  سهالتهوع و استفراغ و اذایی ، باعث سم خود به درون مواد غمی تواند با ترشح  یکی از گونه هاي استافیلوکوکوس-123
  را خورده اند. غذاي آلوده به استافیلوکوکوسافرادي شود که 

  

  باکتري هاي تثبیت کننده ي نیتروژن

  روي ریشه ي گیاه لوبیا غده هایی وجود دارد.-)1نکته(

لق هاي تثبیت کننده ي نیتروژن متع باکتري هاي موجود در غده هاي روي ریشه ي لوبیا ، حاوي گونه اي از باکتري-)2نکته(
  به سرده ي ریزوبیوم هستند.

  

  ریزوبیوم ها

  اند. نمهم ترین جانداران تثبیت کننده ي نیتروژ،  ریزوبیوم ها-124

نجه و شبدر) یو –بادام زمینی  –لوبیا  –اند و معموال در غده هاي ریشه ي گیاهانی مانند (سویا  ریزوبیوم ها هتروتروف -125
  می کنند. زندگی 

استفاده کرده و هرچندسال یکبار در زمین هاي کشاورزي خود  از توانایی ریزوبیوم ها در تثبیت نیتروژنکشاورزان -126
  تا خاك را از ترکیبات نیتروژن دار دوباره غنی سازند.را می کارند  گیاهانی از خانواده ي پروانه واران

  اند.هتروتروف و هوازي بیشتر باکتري ها -127
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  بیماري هاي ایجاد شده توسط باکتري ها

  روش اساسی بیماري ایجاد می کنند :  2باکتري ها به -128

  استفاده کنند. از میزبان خود به عنوان منبع غذاباکتري ها ممکن است -الف)

  است. ترشح ترکیبات شیمیاییدومین روش بیماري زایی باکتري ها ، -ب)

  

ه ب تجزیه ي مواد آلی موجود در محیطو  از طریق ترشح آنزیم هاي گوارشیود را ، غذاي خ باکتري هاي هتروتروف-129
  دست می آورند.

  اگر محیط زیست باکتري ها ، گلو یا شش هاي شما باشد ، تغذیه ي باکتري ها پیامدهاي خطرناکی در پی خواهد داشت.-130

  ایجاد می شود. توبر کلوسیز مایکوباکتریومبوده و توسط  بیماري سل یکی از بیماري هاي شُش-131

آلوده عفونت از طریق تنفس قطره هاي ریزبود و در بیشتر موارد  بیماري سل روزگاري از شایع ترین علل مرگ و میر-132
  به باکتري منتقل می شود.

  می شود. در صورت درمان نشدن منجر به مرگ بیماري سل-133

  ند.همه ي باکتري ها ي بیماري زا ، کُشنده نیست-134

  درصد نوجوانان یافت می شوند را موجب می شوند. 85بعضی از باکتري ها عارضه هایی مانند جوش صورت که در -135

ه در کرده و نوع خاصی از مواد چربی را ک غده هاي چربی موجود در پوست رشددر  باکتري پروپیونی باکتریوم آکنس-136
  این غده ها تولید می شوند متابولیزه می کنند.

  ، غده هاي چربی مقدار بیشتري چربی تولید می کنند. طی دوران بلوغدر -137

  

  توکسین هاي باکتریایی

  است. ترشح ترکیبات شیمیایی توکسین،  دومین روش بیماري زایی باکتري ها-138

  هستند. براي سلول هاي یوکاریوتی سمیمواد شیمیایی توکسین ، -139

  فرد یا غذاي آلوده به باکتري ترشح شوند. توکسین ها ممکن است به درون بدن-140
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توکسین آن بر .اما می کند در گلو رشدمی شود  باعث بیماري دیفترياست و  گرم مثبت، که  کورینه باکتریوم دیفتریا-141
  قلب و اعصاب و کبد و کلیه ها اثر می گذارد.

  رشح می کنند.نام دارد تاندوتوکسین  ، نوعی توکسین را که باکتري هاي گرم منفی-142

  می شود. ، باعث تب و درد عضالنی و لرزاندوتوکسین -143

 ، توکسین هاي تولید شده ممکن است در افرادي که از آن غذا میوقتی باکتري ها در غذا رشد و توکسین ترشح می کنند -144
  می نامند. مسمومیتخورند ، بیماري ایجاد کنند.این نوع بیماري را 

تهوع و  حالتمی توان به  از عالیم آنبوده و  عامل شایع ترین نوع مسمومیت غذایی،  ورئوساستافیلوکوکوس ا-145
  است. این نوع مسمومیت به ندرت مرگ آفریناشاره کرد. استفراغ و اسهال

  دیده می شود. مسمومیت که کشنده است در غذاهاي کنسروينوع دیگري از -146

  قدر حرارت نمی بینند که باکتري هاي اندوسپوردار آنها کشته شوند. گاهی اوقات غذاهاي بسته بندي شده ، آن-147

 ان اثر داردتوکسین آن که بر دستگاه عصبی انساست و  از باکتري هاي اندوسپوردار، یکی  کلستریدیوم بوتولینم-148
  بسیار مهلک است.

  ود.مبتال می ش بوتولیسمبه بیماري کسی که غذاي آلوده به توکسین کلستریدیوم بوتولینم را بخورد -149

  مرگ در اثر ناتوانی در تنفس) –فلج شدگی  –: (دید دوتایی یا دوبینی  عالیم بیماري بوتولیسم-150

می  برآمدگی درب قوطی کنسرو، مقدار زیادي گاز تولید می شود که موجب  در اثر رشد بی هوازي برخی از باکتري ها-151
  شود.

  کنند. باکتري هاي آندوسپوردار می توانند آن را تحملست که ا درون کنسرو محیط فاقد هوا-152

  

  مبارزه با بیماري هاي باکتریایی

  می شوند. در آب جوش یا با مواد شیمیایی مخصوص کشتهباکتري ها ،  یشترب-153

ال به بیماري ز ابتمواد ضد باکتري زیادي که به طور تجاري تهیه شده اند که استفاده از آنها یکی از راه هاي پیشگیري ا-154
  است.
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وي محیط ر قارچی از سرده ي پنی سیلیوممتوجه شد که  الکساندر فلمینگ، باکتري شناسی به نام  1928در سال -155
  .در نزدیکی قارچ ، باکتري ها رشد نکرده اندرشد کرده است و مشاهده کرد که  استافیلوکوکوس اورئوسکشتی از 

گرفت که قارچ ماده اي ترشح کرده است که باکتري ها را می کشد.وي این ماده را  فلمینگ از مشاهدات خود نتیجه-156
  نام نهاد. پنی سیلینجداسازي کرد و آن را 

وثر مپنی سیلین در درمان بیماري هاي باکتریایی مانند ذات الریه ، دانشمندان دریافتند که  1940در اوایل دهه ي -157
  است.

  بیعی تولید می شوند:آنتی بیوتیک ها به طور ط-158

  شکل مقابل ظرفی است که الکساندر فلمینگ دیده بود و این ظرف شبیه ظرف آگاري است.-)1نکته(

  قارچ رشد کرده است و خطوط روشن زیگزالی کشت باکتري است.ناحیه ي روشن باالي ظرف(پلیت) -)2نکته(

  ت.ت ، حاصل از تاثیر آنتی بیوتیکی است که قارچ ساخته اسناحیه ي هاله مانند اطراف قارچ که باکتري رشد نکرده اس-)3نکته(

  

بر  ،فرایندهاي سلولی در ویروس ها رخ نمی دهد  و چون آنتی بیوتیک ها ، با فرایندهاي سلولی تداخل دارند -159
  ویروس ها موثر نیستند.

شده میایی ساخته یا به طور شیه و کشف شد در طبیعت تتراسایکلین و آمپی سیلینبرخی از آنتی بیوتیک ها ، مانند -160
  اند.

  ود.ب جزء باکتري ، استافیلوکوکوس اورئوسو  جزء قارچی ، قارچی از سرده ي پنی سیلیومدر آزمایش فلمینگ ،  -161

  است. استرپتوکوکوس نومونیا هم گرم مثبتو  استافیلوکوکوس اورئوس گرم مثبت-162
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  دمیفواید باکتري ها و اهمیت آنها در زندگی آ

  می شوند. غذاهاي تخمیري ، به کمک باکتري ها تولیدبسیاري از غذاهایی که می خوریم ، مانند -163

  را نام برد. ماست و پنیر و سرکهمی توان  مواد غذایی تخمیرياز -164

میایی از دو یبه کار برده می شوند و بسیاري از ترکیبات مهم شدر مصارف صنعتی براي تولید مواد شیمیایی باکتري ها -165
  می شوند ، به وجود می آید. توسط انواع مختلف سرده ي کلستریدیوم ساختهکه استون و بوتانول  ماده ي اولیه ي

شرکت هاي مهندسی ژنتیک ، براي تولید فرآورده هاي دارویی خود و... از باکتري هایی استفاده می کنند که به روش -166
  مهندسی ژنتیک تغییر داده شده اند.

ارند از دسنگ معدن هایی که عیار پایین مورد نظر از  نیز در تخلیص کردن عنصرشرکت هاي بهره برداري از معدن -671
  ها استفاده می کنند. باکتر ي

  کنند.شیمیواتوتروف می توانند گوگرد را به ترکیبات محلول تبدیل  باکتري هاي-168

  تفاده می شود.نیز اسدر استخراج مس و اورانیوم از باکتري ها -169

ستفاده می ا براي پاکسازي آلودگی هاي نفتی و شیمیاییاز باکتري هایی که توانایی متابولیسم مواد آلی را دارند ، -170
  کنند.

  ، از پودرهایی که حاوي باکتري هاي متابولیزکننده ي نفت اند استفاده می شود. براي پاکسازي لکه هاي نفتی-171

  

  نتی بیوتیک ها : نحوه ي اثر انواع آ-172

  : (متوقف کردن پروتئین سازي در سلول باکتري)تراسایکلین ت-الف)

  : (جلوگیري از ساخت پپتیدوگلیکان دیواره ي سلولی) آمپی سیلین-ب)

  : (جلوگیري از ساخت پپتیدوگلیکان دیواره ي سلولی) پنی سیلین-ج)

  اکتري): (متوقف کردن پروتئین سازي در سلول هاي ب اریترومایسین-د)

  : (تخریب پپتیدوگلیکان دیواره ي سلولی باکتري) لیزوزیم-ه)
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  چند تعریف و اصطالح

  جانداري است که می تواند از ترکیبات معدنی ، ترکیبات آلی بسازد. اتوتروف-173

ا فاقد ه، گروهی از پریوکاریوت ها و از نخستین تولید کنندگان روي زمین هستند که دیواره ي آن آرکی باکتري ها-174
  پپتیدوگلیکان است.

  ، گروهی از باکتري هاي رشته اي و کروي که برخی از آنها باعث گلودردهاي چرکی می شود. استرپتوکوکوس-175

  ویروسی است که ژنوم خود را درون ژنوم سلول میزبان گنجانده است. ویروس –پرو -176

  اي یاخته هاي یوکاریوتی سمی هستند.، ترشحات باکتري ها هستند که بر توکسین هاي باکتریایی-177

  ، جانداري که نمی تواند از ترکیبات معدنی ، ترکیبات آلی بسازد. هتروتروف-178

  یعنی عمل مبادله ي ژن در باکتري ها. هم یوغی-179

آنها با آرکی  ی، گروه عمده اي از باکتري ها که دیواره ي آنها داراي پپتید و گلیکان است و دیواره ي سلول یوباکتري ها-180
  باکتري ها فرق دارد.
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 8در انتها امیدوارم از نکات طالیی فصل که براتون آماده کردم خوشتون بیاد , بچه ها ! این فصل هم مانند فصل «
تست در کنکور  4بسیار مهم بوده و معموال و حداقل از هر کدام از این فصل ها » شارش انرزي در جانداران«یعنی 
  ري مطرح می شود.سراس

الزم به ذکر است که نکات طالیی تهیه شده حداقل یک بار در آزمون هاي سراسري و سنجش و خارج از کشور سال 
  »استفاده شده است.پس حتما با دقت این نکات را بخوانید 91-80هاي 

  این فصل به عنوان آخرین هدیه ي من به تمام داوطلبان عزیز و سایت کنکور می باشد.

فصل نزدیک یکسال زحمت کشیدم.و شاگرداي خودم در آزمون هاي سنجش کمتر  30بدانید که من براي این  فقط
  درصد تا حاال درس زیست رو نزده اند. 85از 

آرزوي سالمتی و موفقیت دارم براي همه ي داوطلبان عزیز.امیدوارم همه تون موفق باشید.ما رو هم از دعاي 
  خودتون بی نصیب نذارین.

  

تست در آزمون سراسري  6ي تهیه ي تمام فصل ها و جزوه ي  استثنایی حل مسایل ژنتیک که حداقل برا
مطرح می شه و شما می تونید با داشتن این جزوه به راحتی و در کوتاه ترین زمان ممکن به تمام سواالت 

  ژنتیک پاسخ دهید می توانید با بنده تماس بگیرید.

  در پناه حق!
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  »فصلو تکمیلی نکات طالیی «

  .غشاي هسته اي ندارندباکتري ها ،  همه ي-118

  .غذاهاي کنسرو شده را جوشاندباید  پیشگیري از بیماري بوتولیسمبراي -218

  است. مضاعف شدن ماده ي وراثتی، در  یوکاریوتی و پروکاریوتیهاي شباهت تقسیم سلول -318

  ه می شود.ساخت دار DNAویروس هاي توسط  زگیل-418

  است.رنگ آمیزي گرم قابل تشخیص بوده و نوع این دیواره با  نوع 2ها بر  دیواره ي سلولی باکتري-518

ویروس توسط  و زگیلبیماري آبله مرغان و  دار RNAویروس هاي ) توسط هاري و آنفلوانزا –ایدز بیماري هاي (-618
  ایجاد می شود. دار DNAهاي 

  است. مایکوباکتریوم توبر کلوسیزتري ، باک عامل بیماري سل-718

  می باشند. اغلب آنها هوازيو  هتروتروف بیشتر باکتري ها-818

  ، ویروسی است که به باکتري ها حمله می کند.باکتریوفاژ -189

  حمله می کند. یوکاریوت، به جانداران  ویروس آبله ي گاوي-091

  هستند. اکتري هایوب، مولکول اصلی دیواره ي سلولی  پپتیدوگلیکان-191

  است. RNAنیز  TMVنوع ماده ي ژنتیک در -192

  وارد سلول میزبان می شوند. آندوسیتوزاز طریق  جانوريویروس هاي -391

باعث بیماري می  سایر باکتر یها با ترشح توکسینو  آنزیمبا ترشح  مایکوباکتریوم توبر کلوسیزدر بین باکتري ها ، -491
  شوند.

  .کپسید ندارندهستند که  RNAشته اي از تک ر ویروئیدها-591

  قرار بگیرند. نمی توانند به عنوان وکتور مورد استفاده،  ندارند DNAون چویروئیدها -691

  پریون ها اسید نوکلئیک ندارند.است که از پروتئین ساخته شده اند. پریون،  جنون گاويعامل مولد -791
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 RNAو  DNAیوکاریوت ها بوده و همانطور که می دانیم  از یوکاریوت هااست که  پالسمودیوم،  ماالریاعامل مولد -891
  دارند.

  دارند. RNAیا  DNA ویروس ها-991

ور خورشید به و از ناز ترکیبات آلی به عنوان منبع الکترون  فتوسنتز، براي غیر گوگردي ارغوانی باکتري هاي -002
  عنوان منبع انرژي استفاده می کنند.

  .ساختار سلولی دارند،  اکتري هاقارچ ها و ب-102

  است. تبادل ماده ي ژنتیکبه معناي  هم یوغی-202

  نقش اساسی دارند. در تثبیت نیتروژنهمگی  آنابنا و گلسنگ و ریزوبیوم-302

  نقش دارد. نیتروباکتر در شوره گذاري-402

  دارد. رشته اي، نوعی باکتري است که اجتماع  استرپتومایسز-502

  است.بیماري زایی در گیاهان و از عوامل مهم پسید ندارد ویروئید ک-602

 از ترکیبات آلی مثل اسیدها و کربوهیدرات ها به عنوان منبع، براي فتوسنتز  غیر گوگردي ارغوانیباکتري هاي -702
  استفاده می کنند. الکترون

  است. مانند باکتري هاي غیر گوگردي ارغوانی فتوسنتزکننده ، ولوکس-802

 تري رشته اينوعی باککه  از استرپتومایسزکه در اختیار داریم از گونه هاي متعددي  اري از آنتی بیوتیک هاییبسی-902
  است حاصل می شود.

  صورت می گیرد. ترجمه در سیتوپالسمو  رونویسی در هسته، در یوکاریوت ها -021

  .حالت میزبان و انگل نداردبوده و  گلسنگ نوعی همزیست-121

  .قارچ بوده و ریشه ندارد،  وتروف گلسنگبخش هتر-221

  ساختار سلولی ندارند. ویروس ها-321

ل هاي کوتاه عرضی پبا  داراي کربوهیدرات پپتیدوگلیکاندر دیواره ي خود ،  (کورینه باکتریوم دیفتریا)یوباکتري ها-421
  .ري ها ژن گسسته ندارندیوباکتدارند.نوع پلی مر  2در دیواره ي خود هستند و لذا می توان گفت پروتئینی 
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  دارند. ي پلی مراز RNAنوع  3یوکاریوت ها ، اما  ي پلی مراز RNAیک نوع  پروکاریوت ها-521

  است. نوعی یوکاریوت مخمر نان-621

  هستند. ساختارهاي سلولی یوکاریوت،  میکروتوبول ها-721

  جود دارد.محیطی و مقاومت به شرایط نامطلوب،  در باکتري هاي اندوسپور دار-821

  اند. داراي تنفس سلولیرا انجام می دهند ، چون  گلیکولیزواکنش  همه ي باکتري ها و قارچ ها-921

  دیواره ي سلولی ندارند.! همه ي باکتري ها-022

  دارند. باکتري ها فقط یک نوع ریبوزوماست ، اما  دو نوعاز نظر اندازه و ساختار  ریبوزوم هاي یوکاریوت ها-122

  اند. هتروتروف و داراي دیواره ي سلولی، باکتري ها  آرکی-222

  می باشند.متانوژن می کنند ،  همه ي آرکی باکتري هایی که گاز متان تولید-322

  زندگی می کنند. هالوفیل ها در آب شور-422

  درجه ي سانتیگراد وجود دارند. 80تا  60در آب هاي با دماي بیشتر  ترموفیل ها-522

  می شود.یافت در اسید نوکلئیک و پروتئین وجود دارد و  ازهاي آلی و آمینواسیدهانیتروژن در ب-622

  است. فاقد منفذ دیواره ي سلولی باکتري ها-722

  با گیاهان هم هیچگونه همزیستی ندارد.زندگی می کند و  در خاك،  استرپتومایسز-822

  .اور نیز روي نمی دهد پدیده ي کراسینگو بالطبع  میوز انجام نمی شود در باکتري ها-922

  یافت می شود. دار RNAسلول هاي در  قند ریبوز-023

  از چرخه ي کالوین استفاده نمی کند.بوده و  تروفشیمیو اتو نیتروزوموناس-123

  است. آنابنا به استرپتوکوکوس شبیهدر میان سیانوباکتري ها ، -223

  د.ننقش دار ي (تبدیل آمونیاك به نیترات )در مراحل شوره گذار،  ها و نیتروزوموناسنیتروباکتر-323

  رابطه ي همزیستی دارند. بادام زمینی و یونجه و سویابا ریشه ي گیاهان  ریزوبیوم ها-423
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  می کنند.از مواد آلی انرژي کسب می کنند و  آرکی باکتري ها در خاك زندگیتعدادي از -523

  .دیواره ي پپتیدوگلیکانی ندارنددام از آنها ، اما هیچک ژن هاي گسسته دارند،  آرکی باکتري ها-623

  .است دئوکسی ریبوز) و افزاینده در یوکاریوت ها EcoRiپیش ماده ي  –پالزمید و قند ( ریبوزقند ویروئیدها ، -723

  هستند. داراي پوشش) آدنوویروس و هرپس تناسلی –آبله ي گاوي  –(آنفلوآنزا ویروس -823

  دارد. DNAو هم  RNAهم ،  ویروس ها برخالفاست که  باکترينوعی ، عامل بیماري کزاز -923

  است که تاژك آن یک تار پروتئینی ساده است. اسپییریلیوم باکتري مارپیچی-240

  دارند. یوکاریوت ها تاژك هاي پیچیده تري-241

  صورت می پذیرد. در چرخه ي لیتیکفقط  بیان ژن ها و ساخته شدن پروتئین هاي ویروس-242

  انجام می شود. هر دو چرخه ي لیتیک و لیزوژنی، در  ي ویروس DNAنندسازي هما-243

ه به به صورت آهسته و وابست،  در چرخه ي لیزوژنیو  سریع و مستقل از میزبان، همانند سازي در چرخه ي لیتیک -244
  میزبان انجام می شود.

نها صورت آرخورد بین پروتئین ها و تغییر شکل فقط بر پایه ي بو گسترش آنها  پریون ها ، تولید مثل نمی کنند-245
  می گیرد.

  هستند. تمام باکتري ها ، تک سلولی-246

  است.هتروتروف و تثبیت کننده ي نیتروژن ، ریزوبیوم -247

خراج موجب تسهیل است، با محلول کردن امالح گوگردي نامحلول در سنگ معدن ،  باکتري هاي شیمیوسنتزکننده-248
  ی شوند.مس واورانیوم م

  دارند. به یوکاریوت ها شباهت،  در آرکی باکتري هایی مانند هالوفیل پروتئین هاي ریبوزومی-249

  (کروموزوم باکتري ) است.ي حلقوي DNAداراي بوده و  هاگ درونی باکتري،  آندوسپور-250

  می شود. موجب آسیب هاي جدي در کبد،  کورینه باکتریوم دیفتریا-251

  ) هستند.فاقد کلروپالست –فاقد اندامک هاي غشادار  –پروکاریوت ( هاسیانوباکتري -252
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  می باشند. داراي اینترونبوده و فاقد غشاي هسته ،  آرکی باکتري ها-253

  آنها انجام می شود.در سیتوپالسم ، حذف رونوشت اینترون در آرکی باکتري ها -254

  انجام می گیرد. هسته حذف رونوشت اینترون در،  در یوکاریوت ها-255

اما ریزوبیوم و استریتومایسز و مایکوباکتریوم ها محسوب می شود ،  نیتروزوموناس ، جزء شیمیواتوتروف-256
  توبرکلوسیز هتروتروف هستند.

  است. در هتروتروف ها با شیمیواتوتروف ها متفاوت شیوه ي کسب انرژيبه یاد داشته باشید که -257

  وجود دارد.ویروس  –پرو زاده هاي حاصل از تقسیم سلول میزبان  ، در در چرخه ي لیزوژنی-258

 دن انسانفقط سم آن وارد ب.و نه در بدن انسانشده زندگی می کند. ون غذاهاي کنسرويدر کلستریدیوم بوتولینم-259
  می شود.

  آن وابسته است. به نوع اسید نوکلئیک،  ویژگی هاي هر ویروس-260

  کپسید وارد سلول میزبان نمی شود.ه به یاد د اشته باشید ک-261

  را دارند. فقط یک نوع اسید نوکلئیک ویروس ها، اما  )DNAو  RNAهر دو نوع اسید نوکلئیک( باکتري ها-262

  انجام می گیرد. به طور عمده در میتوکندري ها ، تنفس سلولی در سلول هاي یوکاریوتی-263

غشاي  در کانون وقوع فرایندهاي تنفس سلولیو  یتوکندري وجود نداردم، در پروکاریوت ها و از جمله باکتري ها -264
  است. اکتريبپالسمایی سلول 

  است. مرحله ي انرژي زاي متابولیسم (تنفس سلولی)، در واقع همان  کاتابولیسم-265

از اکسید را  لیرکیبات آانرژي الزم براي سنتز تو رنگیزه اي براي استفاده از انرژي نورانی ندارند ، شیمیواتوتروف ها -266
  به دست می آورند.کردن مواد معدنی ساده اي چون ترکیبات آهن و گوگرد و هیدروژن و نیتروژن 

ویژگی انتخاب از جمله  همه ي صفاتاست و  بخش فعال و ژنتیکی ویروسی،  ) RNAیا  DNAاسید نوکلئیک ( -267
  می کند . تعیینمیزبان و ویژگی نوع بیماري را 

  روي ویروس ها هیچ اثري ندارند.ی بیوتیک ها آنت-268

  و اثرات مهمی در زندگی آدمی دارند. اکثر آنها مفیدو  عده ي کمی از باکتري ها زیان آور بوده-269
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گردش عناصر مهم نظیر کربن و اکسیژن و نیتروژن و گوگرد   –تجزیه ي بقایاي گیاهان و جانوران در ( باکتري ها-270
  ) نقش دارند.یی مانند نان و چاي و کاکائو و ترشی هاتهیه ي مواد غذا -

271-DNA می توان مشاهده کرد.فقط در باکتري ها را  ي حلقوي  

فاقد  و فاقد دستگاه گلژي – فاقد میتوکندري شبکه ي آندوپالسمی – فاقد غشاي هسته( پروکاریوت ها-272
  هستند. لیزوزوم)

  : ویژگی هاي عمده ي ویروس ها-273

 –عامل بیماري هایی مانند هپاتیت و ایدز و فلج اطفال  –ی بسیار ریز و به مراتب کوچکتر از باکتري ها موجودات(
تغییرپذیري سریع ژنوم آنها و بالطبع فنوتیپ آنها که باعث می شود بدن قدرت شناسایی و مقابله با آن را نداشته 

 –نقش انگل در سلول هاي دیگر  –داخل سلولی  عدم توانایی در تولید آنزیم هاي – RNAیا  DNAداشتن  –باشد 
  تامین مواد حیاتی خود از سلول میزبان)

  می باشد. خوشه اي، از باکتري هاي  استافیلوکوکوس-274

انی براي سنتز مواد از انرژي نورهستند و  رنگیزه ي سبز شبیه به کلروفیل گیاهانداراي ،  فتواتوتروف ها-275
  می کنند. استفاده

 ر سیتوپالسمد، به صورت اجسام کروي کوچکی  به جاي اینکه در کلروپالست باشدها  زه ي سبز فتو اتو تروفرنگی-276
  پراکنده اند.

  اکسیژن آزاد نمی کنند.،  به هنگام فتوسنتز،  فتو اتوتروف ها-277

  می شود. از طریق ترشحات غذایی وارد بدن انسان بیماري بوتولیسم-278

  .برخالف گیاهان ، سلولز وجود ندارد،  ی باکتري هادر دیواره ي اسکلت-279
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  »2تست هاي سراسري و سنجش و گزینه ي «

  

  )91 –عامل مولد بیماري ذات الریه ،.........دارد.(سراسري -1

  اهتن شببه مخمر نااز نظر آنزیم رونویسی کننده -)2در اطراف بخشی از سیتوپالسم خود کپسول                      -)1

  در دیواره ي خود ترکیبی از دو نوع پلی مر-)4توانایی تبدیل مولکول هاي غیر آلی به آلی                       -)3

  صحیح است. 4گزینه ي 

  )1در اطراف سیتوپالسم دیواره است نه کپسول.(رد گزینه ي 

ي پلی مراز  RNAست.ولی پروکاریوت ها یک نوع ي پلی مراز در هسته ي خود ا RNAنوع  3مخمر نان یوکاریوت است و داراي 
  )2دارند.(رد گزینه ي 

  توانایی تبدیل مولکول هاي غیر آلی به الی یعنی اینکه جاندار اتوتروف باشد .ولی این باکتري هتروتروف است.

  

  )91 –در هیچکدام از باکتري ها ، امکان ...........وجود ندارد.(سراسري -2

  مقاومت در شرایط نامطلوب محیطی-)2کی از محیط خارج                                دریافت ماده ي ژنتی-)1

  تقسیم شدن پس از تکثیر میکروتوبول ها-)4به غشاي پالسمایی                             DNAاتصال مولکول -)3

  صحیح است. 4گزینه ي 

  پیش است. 9سوالی ترکیبی از فصل دوم زیست دوم و فصل 

  روتوبول ها ساختارهاي سلولی یوکاریوت هستند و در هیچ کدام از باکتري ها دیده نمی شوند.میک

  )1باکتري ها ماده ي ژنتیکی خود را از محیط خارج دریافت می کنند.(رد گزینه ي در پدیده ي ترانسفورماسیون 

  )2ي در باکتري هاي اندوسپوردار ، مقاومت به شرایط نامطلوب وجود دارد.(رد گزینه 
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  )91 –همه ي باکتري ها و قارچ ها ................(سراسري -3

  داراي دو نوع ریبوزوم می باشند.-)2دیواره اي از جنس پلی ساکارید دارند.                              -)1

  مقاوم می سازند.در شرایط نامساعد هاگ -)4واکنش هاي گلیکولیز را انجام می دهند.                          -)3

  صحیح است. 3گزینه ي 

  )1همه ي باکتري ها دیواره ي سلولی ندارند.(رد گزینه ي 

  )2باکتري ها فقط یک نوع ریبوزوم دارند.(رد گزینه ي 

  )4فقط برخی از باکتري ها در شرایط نامساعد هاگ مقاوم می سازند.(رد گزینه ي 

  

  )91 –سراسري همه ي آرکی باکتري هایی که ..............(-4

  تولید کننده اند ، در آب هاي شیرین زندگی می کنند.-)1

  هالوفیل اند ، در خاك هاي شور زندگی می کنند.-)2

  گاز متان تولید می کنند ، دیواره ي سلولی دارند.-)3

  درجه را به خوبی تحمل می کنند. 120تا  80ترموفیل اند ، دماي بین -)4

  صحیح است. 3گزینه ي 

  کی باکتري هایی که گاز متان تولید می کنند داراي دیواره ي سلولی اند.همه ي آر

  )2هالوفیل ها در آب هاي شور زندگی می کنند.(رد گزینه ي 

  )4درجه سانتیگراد زندگی می کنند.(رد گزینه ي  80تا  60ترموفیل ها در آب هاي با دماي 

  

  )90 –(سراسري هر باکتري که داراي ..........است.............دارد.-5

  دیواره ي سلولی –غشاي پالسمایی -)2ریبوزوم                                                               –پیلی -)1

  تنفس هوازي –دیواره ي پپتیدوگلیکانی -)4آندوسپور                                   –ناحیه ي نوکلئوتیدي -)3
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  صحیح است. 1گزینه ي 

  باکتري ها ، اعم از اینکه پیلی داشته باشند یا نداشته باشند ، ریبوزوم دارند. تمام

  )2تمام باکتري ها دیواره ي سلولی ندارند.بلکه در بیتر باکتري ها دیواره ي سلولی وجود دارد.(رد گزینه ي 

د گزینه ي ایی تولید آندوسپور را دارند.(رگرچه همه ي باکتري ها داراي ناحیه ي نوکلئوتیدي هستند ، اما برخی از باکتري ها توان
3(  

  یوباکتري ها دیواره اي محکم از جنس ماده اي به نام پپتیدوگلیکان دارند.

  بیشتر یوباکتري ها ، هوازي هستند نه همه ي آنها.

  

  )90 –کدام عبارت صحیح است؟(سراسري -6

  اي قطعات اینترون می باشند.ژن هاي پروپیونی باکتریوم آکنس برخالف ژن هاي متانوژن ، دار-)1

  آنابنا ، همانند ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن جو نقش دارد و از نظر شیوه ي کسب انرژي متفاوت اند.-)2

  استافیلوکوکوس اورئوس برخالف کلستریدیوم بوتولینم می تواند در محیط هاي بی هوازي رشد کند.-)3

تاثیر می  اعصاب فرد لب وق اندوتوکسین بر تولید کلوسیز،بارریوم توبباکت مایکودیفتریا همانند کورینه باکتریوم -)4
  گذارد.

  صحیح است. 2گزینه ي 

  آنابنا همانند ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن نقش اساسی دارند.

  آنابنا نوعی باکتري فتوسنتزکننده (اتوتروف) است.

  ریزوبیوم نوعی باکتري هتروتروف است.

  اکتري بوده و اینترون ندارد.پروپیونی باکتریوم آکنس یوب

  متانوژن نوعی آرکوباکتر ي است و ژن هاي گسسته دارد و طبیعتا داراي قطعات اینترون و اگزون است.

  )3کلستریدیوم بوتولینم ، نوعی باکتري بی هوازي است.(رد گزینه ي 

  ین را ندارد.کورینه باکتریوم دیفتري ، نوعی باکتري گرم مثبت بوده و توانایی تولید اندوتوکس
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مایکوباکتریوم توبرکلوسیز ، بر اساس ترشح آنزیم هاي گوارشی و قرار دادن میزبان به عنوان منبع غذایی باعث بیماري سل می 
  )4شود نه بر اساس ترشح توکسین.(رد گزینه ي 

  

  )90 –اسري ویروس هاي آنفلوآنزا که بدن انسان را مورد تهاجم قرار می دهند نمی توانند .........(سر-7

  سبب مرگ سلول هاي فعال مولد اینترفرون شوند.-)1

  ي میزبان متصل گشته و به تولید کپسید بپردازند. DNAبه -)2

  از طریق آندوسیتوز به سلول هاي مجاري تنفسی وارد شوند.-)3

  همانند عامل مولد هرپس تناسلی ، با داشتن پوششی از صافی هاي باکتریایی عبور کنند.-)4

  صحیح است. 2ي  گزینه

ویروس آنفلوآنزا زمانی که سلول هاي بدن را مورد تهاجم قرار می دهد ، باعث راه اندازي چرخه ي لیتیک در سلول هاي آلوده به 
  ویروس می شود.

  ي میزبان متصل نمی شود. DNAدر چرخه ي لیتیک ، ژنوم ویروسی به 

ویروس در چرخه ي لیزوژنی (البته در صورتی که امکان راه اندازي  –پرو دار است و براي ایجاد  RNAاز طرفی ویروس آنفلوآنزا ، 
ي ساخته شده وارد  DNAساخته شده و سپس  DNAي آن ،  RNAچرخه ي لیزوژنی وجود داشته باشد) باید ابتدا از روي 

DNA  اجزاي ویروس و از  ویروس) –ي میزبان شود؛در این حالت (راه اندازي چرخه ي لیزوژنی) از روي ژنوم ویروس (پرو ،
  جمله کپسید ساخته نمی شوند.

  در مورد سایر گزینه ها باید گفت که :

سلول هاي آلوده به ویروس آنفلوآنزا ، اینترفرون تولید می کنند و باعث مقاومت در سلول هاي غیر آلوده نسبت به ویروس می 
  )1ند.(رد گزینه ي شوند ؛ ولی خود سلول هاي تولید کننده ي اینترفرون از بین می رو

  )3ویروس آنفلوآنزا ، نوعی ویروس جانوري است که از طریق آندوسیتوز ، سلول هاي انسانی را آلوده می کند.(رد گزینه ي 

ویروس آنفلوآنزا ، مانند سایر ویروس ها ، بسیار کوچک بوده و از صافی هاي باکتریایی (که کوچکترین باکتري ها نیز از آن عبور 
  )4عبور می کند.(رد گزینه ي نمی کنند) 
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  خارج از کشور) – 91بعضی ویروس ها ممکن است .............(سراسري -8

  به طور مستقل در شرایط بی هوازي به تجزیه ي گلوکز بپردازند.-)1

  درون کپسید خود دو نوع اسید نوکلئیک را جاي دهند.-)2

  بتوانند پایداري محیط داخلی خود را حفظ کنند.-)3

  هنگام ورود به میزبان ، آنزیم هاي مخصوصی به همراه داشته باشند.-)4

  

  خارج از کشور) – 91کدام عبارت صحیح است؟(سراسري -9

  در انتقال ماده ي ژنتیکی بین دو باکتري ممکن است پیلی فاقد نقش باشد.-)1

  ك دخالت دارند.در تبدیل آمونیاك به نیترات ، دو گروه از باکتري هاي هتروتروف موجود در خا-)2

  به عنوان منبع الکترون استفاده می کنند. در همه ي باکتري هاي فتوسنتزکننده ي ارغوانی ، از -)3

  درساختار دیواره ي یوباکتري ها،پروتئین به همراه پل هاي عرضی وکوتاهی از جنس کربوهیدرات یافت می شود.-)4

  

  خارج از کشور) – 91............(سراسري پریون ها ، ..........ویروئیدها......-10

  باتخریب پیوندپپتیدي غیر فعال می شوند.–برخالف-)2نوع پلی مر ساخته شده اند.                       2از  –همانند -)1

  باتخریب پیوندفسفودي استرتجزیه میشوند.–)همانند4ازعوامل مهم بیماري زایی درگیاهان می باشند.–برخالف-)3

  

  خارج از کشور) – 91کتریوفاژها ..............پالزمیدها..............(سراسري با-11

  فاقد ژن مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها هستند. –همانند -)1

  می توانند مستقل از کروموزوم اصلی میزبان همانندسازي کنند. –همانند -)2

  شوند.در باکتري ها استفاده می  DNAبراي کلون کردن  –برخالف -)3
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  توسط آنزیم هاي محدودکننده برش داده می شوند. –برخالف -)4

  

  خارج از کشور) – 90عامل مولد شایع ترین نوع مسمومیت غذایی در انسان ،........(سراسري -12

  آندوسپور تولید می کند.-)2موجب ناتوانی در تنفس می شود.                                        -)1

  با ترشح آندوتوکسین بر کلیه ها اثر می گذارد.-)4خوشه اي اجتماع می یابد.                                     به شکل -)3

  صحیح است. 3گزینه ي 

  استافیلوکوکوس ، شایع ترین نوع مسمومیت غذایی را شامل می شود.

  )1.(رد گزینه ي از عالیم این مسمومیت می توان به حالت تهوع و استفراغ و اسهال اشاره کرد

  )3اگر اجتماع باکتري ها به صورت خوشه اي باشد آن را با پیشوند استافیلو نشان می دهند.(درستی گزینه ي 

  نیز به استافیلوکوکوس مربوط نمی شود. 4و  2گزینه ي 

  

خارج از  – 90ي براي جداسازي اورانیوم از سنگ معدن ، از نوعی باکتري استفاده می شود که..............(سراسر-13
  کشور)

  از نوعی ترکیب آلی به عنوان منبع الکترون براي فتوسنتز استفاده می شود.-)1

  از آب به عنوان منبع الکترون براي فتوسنتز استفاده نموده و اکسیژن آزاد می کند.-)2

  انرژي خود را از طریق برداشتن الکترون ها از نوعی مولکول غیر آلی به دست می آورد.-)3

  را از مولکول هاي آلی محیط خود به دست می آورد و در حفظ محیط زیست اهمیت دارد.کربن و انرژي -)4

  صحیح است. 3گزینه ي 

باکتري هاي شیمیواتوتروف می توانند گوگرد را به ترکیبات محلول تبدیل کنند.سنگ معدن را با آب شستشو دهند و ترکیبات 
  گوگرد را از سنگ معدن جدا کنند.

  ین روش براي استخراج مس و اورانیوم نیز استفاده می شود.از ا
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  شیمیواتوتروف ها انرژي خود را از طریق برداشتن الکترون ها از ترکیبات آلی به دست می آورند.

  

  خارج از کشور)– 90وفی که توانایی تولید و مصرف اکسیژن را ندارد ،.........است.(سراسري جاندار اتوتر-14

  ساکارومیسز سرویزیه-)4باکتري گوگردي سبز         -)3اسپیروژیر                     -)2                     سیانوباکتري-)1

  صحیح است. 3گزینه ي 

الکترون می گیرد.و به جاي اکسیژن گوگرد آزاد  ଶܵܪباکتري گوگردي سبز ، یک باکتري بی هوازي است که براي فتوسنتز از 
  می کند.

  

  خارج از کشور) – 90ات استانلی پروزینر ، نشان داد که.................(سراسري مطالع-15

1(-TMV    .قابلیت تخلیص و تبلور دارند  

  ذرات پریون فاقد اسید نوکلئیک است.-)2

  ویروئیدها از عوامل مهم بیماري زایی در گیاهان می باشند.  -)3

  یتیک شود.ویروس در شرایطی می تواند وارد چرخه ي ل-پرو-)4

  صحیح است. 2گزینه ي 

  ، استانلی پروزینر ، ذرات عفونی جدیدي را کشف کرد. 1982در سال 

  این ذرات که پریون نام دارند ، از پروتئین ساخته شدند و فاقد اسید نوکلئیک هستند.

  

  )89 –امکان ورود .............به درون سلول میزبان وجود ندارد.(سراسري خارج از کشور -16

1(-TMV                                                                                 پالزمید -)2با ایجاد شکافTi با تفنگ ژنی  

3(-HIV                                                                            باکتریوفاژ با تزریق ژنوم-)4به روش آندوسیتوز  

  صحیح است. 2ه ي گزین

www.konkur.in

forum.konkur.in

www.maktabestan.ir

www.maktabestan.ir



36 
 

  ویروس ها به روش هاي مختلفی وارد سلول می شوند:

  )1از طریق شکاف هاي ایجاد شده در دیواره ي سلولی گیاه وارد سلول می شوند.(رد گزینه ي  TMVویروس هاي گیاهی مانند 

ی درون باکتري ، وارد آن م باکتریوفاژها هم از طریق سوراخ کردن دیواره ي باکتري ها و وارد کردن اسید نوکلئیک خود به
  )4شود.(رد گزینه ي 

  )3و هاري و آنفلوآنزا و ...) از راه آندوسیتوز وارد سلول ها می شوند.(رد گزینه ي  HIVویروس سلول هاي جانوري مانند (

  شود. از تفنگ ژنی استفاده می Tiدر مهندسی ژنتیک براي وارد کردن ژن به سلول هاي گیاهی امروزه به جاي پالزمید 

   

 –(سنجش جامع )89 –کپسید ، خارجی ترین الیه ي پوشاننده ي .............نمی باشد.(سراسري خارج از کشور -17
90(  

  ویروس هرپس تناسلی-)4ویروس موزاییک تنباکو              -)3آدنوویروس                 -)2باکتریوفاژ              -)1

  صحیح است. 4گزینه ي 

  آبله ي گاوي) –هرپس تناسلی  –آنفلوآنزا داراي پوشش عبارت اند از ( ویروس هاي

  ویروس هرپس تناسلی چون روي کپسید پوشش دارد خارجی ترین الیه ي پوشاننده ي آن پوشش است نه کپسید.

  فاقد پوشش هستند و خارجی ترین الیه ي آنها کپسید است.و باکتریوفاژ و آدنوویروس  TMVولی 

  

  )89 –یسز و استافیلو کوکوس اورئوس ، در............و............شباهت دارند.(سراسري خارج از کشور استرپتوما-18

  شیوه ي کسب انرژي                                                            ب).مفید بودن براي انسان.الف)

  د).توانایی اتصال به سلول هاي هم نوع خود                            ج).توانایی تولید توکسین                                

  صحیح است. 2گزینه ي 

استرپتومایسز هتروتروف و رشته اي بوده و در خاك زندگی می کند و بیش از نیمی از آنتی بیوتیک ها را از این باکتري استخراج 
  کردند.

  وده و عامل شایع ترین نوع مسمومیت غذایی نیز هست.اما استافیلوکوکوس اورئوس هتروتروف و خوشه اي ب
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  پس هر دو در مفید بودن براي انسان شباهت دارند.

  )89 –همه ي جاندارانِ ..............  ،  .................هستند.(سراسري خارج از کشور -19

  مصرف کننده ي گلوکز –بی هوازي -)2                هوازي                                                        –هتروتروف -)1

  تولید کننده ي اکسیژن –اتوتروف -)4هتروتروف                                           –مصرف کننده ي اکسیژن -)3

  صحیح است. 2گزینه ي 

  )1 کلستریدیوم بوتولینم ، نمونه اي از جانداران هتروتروف و بی هوازي است.(رد گزینه ي

  )3گیاهان از جمله جانداران ، هوازي ولی اتوتروف می باشند.(رد گزینه ي 

  )4باکتري هاي گوگردي سبز و ارغوانی به جاي اکسیژن گوگرد تولید می کنند.(رد گزینه ي 

  

هیدروژن از چرخه ي کالوین استفاده نمی کند؟(سراسري خارج  –کدام اتوتروف ، براي ساخت پیوندهاي کربن -20
  )88 –شور از ک

  )نیتروزوموناس4)باکتري هاي ارغوانی           3کالمیدوموناس                          )2)آنابنا                               1

  صحیح است. 4گزینه ي 

  زیست پیش 9و  8سوالی ترکیبی از فصل 

  ناس یک شیمیواتوتروف است.چرخه ي کالوین فقط در جانداران فتوسنتزکننده دیده می شود و نیتروزومو

  

  )86 –بیماري زایی کدام به طور مستقیم به تجزیه ي مواد آلی بدن انسان مربوط است؟(سراسري خارج از کشور -21

ریا       )کورینه باکتریوم دیفت2)کلستریدیوم بوتولینم                                                                                      1
  )استافیلوکوکوس اورئوس4)مایکوباکتریوم توبرکلوسیز                                                                             3

  صحیح است. 3گزینه ي 

  سایر گزینه ها توسط توکسین خود بیماري زایی می کنند.
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  )85 –کشور داشتن کدام است؟(سراسري خارج از  TMVاز مشخصات -22

  )کپسید چندوجهی4)پالزمید حلقوي                 3ي مارپیچی               DNA)2)کپسید مارپیچی             1

  صحیح است. 1گزینه ي 

  که ظاهري میله مانند دارد پروتئین هاي سازنده ي کپسید آن ها مارپیچ وار اطراف اسید نوکلئیک را فرا گرفته اند. TMVدر 

  ندوجهی در آدنوویروس دیده می شود.کپسید چ

  

  )92 –ي درون آن را احاطه می کند؟(سنجش جامع  DNAکدام ویروس ها ، غشایی دارند که کپسید و -23

  HIV)آنفلوآنزا و TMV                                                                                2)آبله گاوي و 1

  )آنفلوآنزا و هرپس تناسلی4تناسلی                                                                    )آبله گاوي و هرپس3

  صحیح است. 3گزینه ي 

دار هستند که پوشش غشایی , کپسید آن ها را احاطه می  DNAعامل بیماري هاي آبله ي گاوي و هرپس تناسلی , ویروس هاي 
  کند.

  

  )92 –بز ، ..................(سنجش جامع باکتري هاي گوگردي س-24

  .)در محیط هاي بی هوازي رشد می کنند1

  .)از سولفید هیدروژن انرژي و الکترون دریافت می کنند2

  .)غالبا به یکدیگر چسبیده و زنجیره اي از سلول ها را پدید می آورند3

  .)ر استخراج معادن ، گوگرد را به ترکیبات محلول تبدیل می کنند4

  صحیح است. 1زینه ي گ
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باکتري هاي گوگردي سبز , انرژي را از نور خورشید دریافت می کنند.سیانوباکتري ها غالبا زنجیره اي از سلول ها را پدید می 
  آورند .

  در استخراج معادن از باکتري هاي شیمیواتوتروف استفاده می کنند.

  

  )92 –کدام عبارت نادرست است؟(سنجش جامع -25

  .ه باکتریوم دیفتریا ، بر قلب آسیب می رساند)سم کورین1

  .)کلستریدیوم بوتولینم ، نوعی باکتري گرم مثبت است2

  .)استافیلوکوکوس اورئوس ، آنتی بیوتیک تولید می کند3

  .)استرپتومایسز ، یک باکتري رشته اي خاك زي است4

  صحیح است. 3گزینه ي 

ی ها ي باکتري دیوم بوتولینم بر دستگاه عصبی انسان اثر می کنند که این ویژگسم کورینه باکتریوم دیفتریا بر قلب و سم کلستری
  هاي گرم مثبت است .

  استافیلو کوکوس اورئوس سبب مسمومیت غذایی می شود.

  

  )91 –کدام عارت نادرست است؟منبع........................(سنجش جامع -26

  اند شبیه منبع انرژي در ریزوبیوم باسد.)الکترون در باکتري هاي غیرگوگردي ارغوانی می تو1

  )کربن در اشریشیاي کالي برخالف منبع کربن در آرابیدسپیس از مواد آلی است.2

  است. )انرژي باکتري هاي گوگردي ارغوانی برخالف غیرگوگردي ارغوانی از 3

  )انرژي بسیاري از ترموفیل ها شبیه منبع الکترون گوگردي سبز است.4

  صحیح است. 3ي گزینه 
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  )91 –کدام باکتري ها , خاك زي و شوره گذار هستند؟(سنجش جامع -27

  )ریزوبیوم و نیتروزوموناس و نیتروباکتر2)نیتروزوموناس و نیتروباکتر و هالوفیل ها                                         1

  )نیتروزوموناس و نیتروباکتر4                                )متانوژن ها و هالوفیل ها                                  3

  صحیح است. 4گزینه ي 

  

  )91 –کدام عبارت نادرست است؟(سنجش جامع -28

  شناخته شد ,..................................ماده اي که توسط

  می تواند با فرایندهاي سلولی هرپس تداخل ایجاد کند. –)فلمینگ 1

  برخالف عامل هموفیلوس آنفلوآنزا از صافی هاي باکتریایی عبور می کند. –لی )وندل استن2

  بیماري زایی آن بر پایه ي تغییر شکل پروتئین ها استوار است. –)استانلی پروزینر 3

  باعث جلوگیري از رشد جوانه هاي جانبی می شود. –)فریتزونت 4

  صحیح است. 1گزینه ي 

  ثیر نمی گذارند.آنتی بیوتیک ها روي ویروس ها تا

  

  )91 –کدام عبارت نادرست است؟(سنجش جامع -29

)باکتري تولید کننده ي آنتی بیوتیک با شایع ترین عامل مسمومیت غذایی در شیوه ي کسب انرژي و توانایی 1
  .اتصال به سلول هاي هم نوع خود شباهت دارد

  .براي گیاه سویا دارد )ریزوبیوم نقش مهمی در تامین ترکیبات نیتروژن دار و مواد آلی2

  )از باکتري هاي اتوتروف براي استخراج مس و اورانیوم و تخلیص کردن عنصر استفاده می کنند.3

  )از باکتري هایی که در تولید استون و بوتانول استفاده می شوند با عامل بوتولیسم در یک سرده قرار دارند.4

  صحیح است. 2گزینه ي 
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  کند. ریزوبیوم مواد آلی تولید نمی
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