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 کانون فرهنگی آموزش

 %$ل ! م

 ' و  با+*ری   'و&وس
 ها : ها و باکتريویروس

 

ü ارند. ها پوشش دبعضی از ویروس 

ü ها آنزیم ندارند. بیشتر ویروس 

ü  هر ویروس فقط یک نوع اسید نوکلئیک دارد یاDNA  یاRNA 

ü کنند. ها در شکل بلور, بیماري ایجاد میویروس 

ü اند.ها فقط با میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهدهتر ویروسبیش 

 

 

ü ساختار ویروس 

 
 

 است، باکتري است.  ترین جانداري که قادر به رشد و تولیدمثل کوچک ·

 .RNAدارد هم  DNAاما سلول هم  RNAدارد یا  DNAهاي مهم ویروس با سلول در این است که ویروس یا یکی از تفاوت ·

ü  .ویروس هسته, غشاء پالسمایی, سیتوپالسم و دیواره ندارد 

ü  .اولین ویروس کشف شده ویروس موزائیک تنباکو بود 

 

ü  ویروس موزائیک تنباکو(TMV)  
 

ü هاي روس موزائیک تنباکو از گروه ویروسویRNA  .دار و بدون پوشش است 

ü  عامل ایجاد بیماري موزائیک تنباکوRNA .ي ویروس است 

ü  .جنس پوشش, غشاء پالسمایی سلول میزبان است 

ü  .پوشش در ورود ویروس به سلول نقش دارد 

ü حی پوشش, هاي سطمنشأ پوشش غشاء پالسمایی سلول میزبان است اما منشأ پروتئینDNA .ي ویروس است 

 

ü اند ها از نظر شکل دو دستهتر ویروسبیش 

 

 وجهی کارآمدترین شکل کپسید براي گنجاندن ژنوم ویروس است. 20کپسید  ·

 

 

ü دار چند نمونه ویروس پوشش 

 

RNA 
 کپسید

 آنفلوانزا

 هرپس تناسلی

 ایدز 

 ي گاوي آبله

 اي دارد. ) ظاهر میلهTMVمارپیچی : (ویروس 

 (کروي : آنفلوانزا و چند وجهی : هرپس)وجه دارد و ظاهر کروي دارد.  20چند وجهی : (آدنوویروس) 

 ها وجود دارد. در تمام ویروس

 

 ها وجود دارد.فقط در بعضی ویروس

DNA  یا 

RNA 
 اسید نوکلئیک 

 پوشش پروتئین (کپسید)

 پسیدپوشش در اطراف ک
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ü ها از نظر نوع اسید نوکلئیک انواع ویروس 

 

 

 
 

ü  باکتریوفاژ ازDNA کند. سازي استفاده میمراز باکتري براي همانندپلی 

ü  باکتریوفاژ ازRNA کند. مراز باکتري براي رونویسی استفاده میپلی 

ü گوییم. خوار میبه باکتریوفاژ ویروس باکتري 

ü تواند متصل شود. به یک باکتري چندین باکتریوفاژ می 

ü کنند. استفاده می ي عوامل سلول زنده براي تکثیر خودشوند از کلیهها وقتی وارد سلول زنده میویروس 

ü کنند. هاي میزبان استفاده میها براي همانندسازي از آنزیمویروس 

ü سازي از ریبوزوم, ها براي پروتئینویروسtRNA کنند.هاي میزبان استفاده میو اسیدهاي آمینه و آنزیم 

ü mRNA کند. هاي میزبان استفاده میسید آمینههاي الزم براي ساخت کپسید خود را دارد و براي ساخت کپسید از اي ویروسی کدون 

شود و از تکثیر ویروس در سایر هاي آلوده به ویروس تولید میهاي دفاع غیر اختصاصی است که توسط سلولاینترفرون از پروتئین ·

ر برابر بسیاري از شود سبب بروز مقاومت کوتاه مدت دکند. اینترفرونی که در پاسخ به یک نوع ویروس تولید میها جلوگیري میسلول

 شود.ها نیز میویروس

 

 

 

ü  پوشش 

 

 

 

 

ü هاهاي آلوده سازي ویروسراه 

  

   

 

ü زایی در گیاهان عوامل بیماري 

 

 هاي ویروسی : چرخه  

þ ي لیتیکچرخه :  

ü تاً سلول میزبان متالشی شود و نهاییابد و سلول میزبان پر از ویروس میدر این نوع چرخه ویروس در داخل سلول میزبان تکثیر می

 شوند. ها خارج میشده و ویروس

HIV 

 آنفلوآنزا 

 هاري

TMV  

 دار DNAویروس 

 

 

 

 
 

 دار  RNAویروس 

 له مرغانآب

 زگیل 

 واکسن آن از طریق مهندسی ژنتیک ساخته شده است.:  هرپس تناسلی

 آدنو ویروس 

 به عنوان وکتور در مهندسی ژنتیک کاربرد دارد.:  باکتریوفاژ

 : از آن براي ساخت واکسن هرپس در مهندسی ژنتیک استفاده شد.آبله گاوي 

 هاي میزبان قبلی تامین شده است.از غشاي سلول

 ز پروتئین, لیپید و گلیکوپروتئین ساخته شده است.ا

 شود.ها دیده میدر بعضی از ویروس

 کند.اطراف کپسید را احاطه می

 کند.به ورود ویروس به سلول کمک می

 مثال : آنفلوانزا , هرپس و آبله گاوي

 کند.ن آن تزریق میي سلولی باکتري را سوراخ و بعد نوکلئیک اسید خود را به دروباکتریوفاژ : دیواره

 شود.است, به سلول وارد میي سلولی ایجاد شدههاي کوچکی که در دیوارهویروس گیاهی : از طریق شکاف

 شوند.هاي جانوري : از طریق آندوسیتوز وارد سلول میویروس

 ویروئید

TMV 
 هاها و سیاهکزنگ

 Tiپالزمید 

 هاي مخاطیکپک
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 :چرخه لیزوژنی   
 

ü یابد در این چرخه ویروس شود و همراه با آن تکثیر میدر این نوع چرخه اسید نوکلئیک ویروس به اسید نوکلئیک میزبان متصل می

ویروس نام دارد. مانند  برد, پروخه لیزوژنی به سر میشود ویروسی که در چرهمانندسازي مستقل ندارد و سلول میزبان متالشی نمی

 ویروس تب خال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ü  ویروسHIV  دو مولکولRNA  .دارد 

ü  ویروسHIV ي آن از روي ها، آنزیم رونوشت بردار معکوس است که بوسیلهدو مولکول آنزیم دارد یکی از آنزیمRNA ي خودDNA    

 یابد. تکثیر می Tهاي نوع خاصی از لنفوسیت در داخل HIVسازد. ویروس می

ü اي از پروتئین است که اسید نوکلئیک ندارد. پریون قطعه 

ü اي از  ویروئید قطعهRNA  .است که کپسید ندارد 

ü ي عفونی بوده و  ویروس نیستند. پریون و ویروئید ذره 

  

  

ü  پریون 

  

  

  

ü  ویروئید 

 

را به ثر تماس با پریونی که به طور طبیعی در بدن وجود دارد, باعث تغییر شکل آن شده و آنتواند بر اپریون تغییر شکل یافته می ·

 کند.زا تبدیل میپریون بیماري
 

 RNAاي از جنس رشتهتک

 فاقد کپسید

 عامل بیماري زایی در گیاهان

 کشف توسط : استانلی پروزینر

 : پروتئین (نوکلئیک اسید ندارد.) جنس

 ها (به صورتی که پروتئین قادر به فعالیت نباشد.)زایی : تغییر شکل پروتئیني بیمارينحوه

 شود.هاي گوسفندي و جنون گاوي میباعث ایجاد بیماري
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 ها :ها و یوکاریوتي پروکاریوتمقایسه   

 

 

 ها :پروکاریوت 

ü نی باشد. توانند تک سلولی یا  گاهی به صورت کلها میپروکاریوت 

ü DNAاي و فاقد هیستون است. ي باکتري, حلقوي، دو رشته 

ü DNA،اي و حاوي هیستون است. دو رشته ي هسته یوکاریوتی خطی 

ü  به علت وجود هیستون همراهDNA ي یوکاریوتی, پیچیدگیDNA ي یوکاریوتی ازDNA .ي پروکاریوتی بیشتر است 

ü DNAو فاقد هیستون است.  ايي میتوکندري و کلروپالست حلقوي, دو رشته 

ü  .تولیدمثل باکتري میتوکندري و کلروپالست از طریق تقسیم دوتایی است 

ü (به دلیل فقدان هسته در این جانداران) .باکتري تقسیم میتوز و میوز ندارد 

ü  .تاژك در سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی وجود دارد, اما از نظر ساختار متفاوت هستند 

ü اي ندارد. اي دارد اما تاژك پروکاریوتی ساختار ریز لولهر ریزلولهتاژك یوکاریوتی ساختا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایوکاریوت هاپروکاریوت ویژگی 

 هسته 1
------ 

)DNA ي قرار دارند.)ي نوکلئوئیدهاي متصل به آن در ناحیهو پروتئین 
ü 

 ü ------ غشادار اندامک 2

 ریبوزوم 3
ü 

 کوچک و ساده
ü 

 بزرگ و پیچیده

 تاژك 4
ü 

 ساده
ü 

 پیچیده

 ü ü غشاء پالسمایی 5

 بدون منفذي داراي دیواره دیواره 6
 در گیاهان : منفذ داردیواره 

 ها : بدون منفذدر قارچدیواره 

 تک و پرسلولی اي ساختار کلنیتک سلولی و گاهی دار تعداد سلول 7

 حلقوي کروموزوم 8
 ي اصلیDNAخطی : 

 حلقوي : در میتوکندري و کلروپالست

 تقسیم دوتایی تولید مثل 9
 میتوز و میوز در خود سلول

 تقسیم دوتایی : در میتوکندري و کلروپالست

 هاداري تاژكهمه

 کییک تاژ

 ي گوارشی هیدراي کیسههاي استوانهبرخی از سلول

 اسپرم انسان

 گامت نر هاگداران

 هاي مخاطی پالسمودیومیهاي بعضی از کپکهاگ

 دو تاژکی

 آنتروزوئید خزه و سرخس

 ي پیکر ولوکسهر سلول سازنده

 بیشتر تاژکداران چرخان (طولی و عرضی)

 اوگلناها (بلند و کوتاه)

 ر کالمیدوموناس + کالمیدوموناس بالغگامت و زئوسپو

 گامت کاهوي دریایی

 چند تاژکی
 زئوسپور کاهوي دریایی

 تاژکداران جانور مانند (بین یک تا هزاران تاژك)
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ü شود. ها دیده میي نوکلئوئیدي فقط در باکتريناحیه 

ü شود. ها دیده میپیلی فقط در بعضی باکتري 

ü ها غشاء درون سلولی ندارند. باکتري 

ü ها هستند. تر از یوکاریوتها) کوچکها (پروکاریوتباکتري 

ü  کروموزوم باکتري شامل یک مولکولDNAاي است. ي حلقوي و تعدادي پروتئین غیر هسته 

 

 پالزمید :   
 

ü ها پالزمید دارند. بعضی باکتري 

ü  پالزمیدDNAهایی است که در کروموزوم اصلی وجود ندارد.ي کمکی باکتري است و حاوي ژن 

ü شود.وموزوم اصلی وجود ندارد, که از این ویژگی در مهندسی ژنتیک استفاده میبیوتیک در پالزمید بوده و درکرژن مقاوم نسبت به آنتی 

ü  پالزمیدTi کند.عامل بیماري گال در گیاهان است. این پالزمید بسیاري از گیاهان زراعی مثل گوجه فرنگی, توتون و سویا را آلوده می 

 کند.ي سویا زندگی میهاي روي ریشهي همیاري دارد. ریزوبیوم در غدههواران است, که با ریزوبیوم رابطي پروانهسویا گیاهی از خانواده ·

 

ü ها کلنی باکتري 

 

ü گرم مثبت.اي, کلنی و هاي استرپتوها : رشتهویژگی 

ü گرم مثبت.اي, کلنی و هاي استافیلوها : خوشهویژگی 

 

 آندوسپور :  

 

ü  (هاگ درونی) یک مولکول = آندوسپورDNAسم + غشاء + دیواره.ي حلقوي + کمی سیتوپال 

ü ها قادر به تولید هاگ درونی نیستند. ي باکتريهمه 

ü کند. هر باکتري آندوسپورزا یک آندوسپور تولید می 

ü شود به همین دلیل آندوسپور نقشی در تواند به یک باکتري تبدیل میکند و هر آندوسپور میهر باکتري یک آندوسپور تولید می

 تولیدمثل باکتري ندارد. 

ü گویند. شود به آن آندوسپور میون هاگ در داخل باکتري تولید میچ 

ü شود. شود و آندوسپور خارج میبعد از تشکیل آندوسپور باکتري متالشی می 

ü هاي غیرفعال است. آندوسپور داراي آنزیم 

ü  .مواد شیمیایی ضد باکتري بر آندوسپور باکتري تأثیر ندارد 

ü مانند. د و زندگی طوالنی هستند زیرا در شرایط نامساعد به صورت آندوسپور میهاي آندوسپورزا قادر به رشباکتري 
 

 

ü ها اساس رده بندي باکتري 

 

 بیوتیک :انواع آنتی  
 

ü شود. ها تولید میها و قارچي بعضی از باکتريآنتی بیوتیک بوسیله 

ü .کاشف : الکساندر فلمینگ 

 

 اي داشته باشد کلنی باکتري پیشوند استرتپو دارد. ها حالت رشتهاسترپتو : اگر اجتماع باکتري

 اي داشته باشد کلنی باکتري پیشوند استافیلو دارد. لت خوشهها حااستافیلو : اگر اجتماع باکتري

 شکل 

 ي سلولینوع مواد موجود در دیواره

 نوع متابولیسم 
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 ي کشف :نحوه 

 

ü در اطراف قارچ باکتري رشد نکرده بود, نتیجه  ¬م روي محیط استافیلوکوکوس اورئوس رشده کرده بود سیلیوي پنیقارچی از سرده

 سیلین نام نهاد.فلمینگ این ماده را جداسازي کرد و پنی ¬کشد ها را میاي ترشح کرده که باکتريگرفت قارچ ماده

ü سیلین و اریترومایسین.سیلین, تتراسایکلین, آمپیبیوتیک مهم کتاب درسی : پنیچند آنتی 

ü شوند. استرپتومایسز هاي متعددي از استرپتومایسز ساخته میي گونههایی که در اختیار داریم به وسیلهبیوتیکبیش از نیمی از آنتی

 کند.اي است که در خاك رشد مینوعی باکتري رشته

 هاي بدن ما چنین اثري ندارد.ما بر پروتئین سازي سلولکند, اهاي باکتري جلوگیري میسازي در سلولاریترومایسین از پروتئین ·

 شوند. (انتقال فعال)ي دور ترشح میي پیچیدهسیلین به لولهبعضی از داروها مانند پنی ·

 دهد, بر ویروس مؤثر نیستند.ها با فرآیندهاي سلولی تداخل دارند و چون فرآیندهاي سلولی در ویروس رخ نمیبیوتیکآنتی ·
 

 هاي اتوتروف :اکتريانواع ب  
 

 فتواتوتروف :الف ) 

ü شوند.ها تقسیم میي فتوسنتزي به چهار گروه غیرگوگردي ارغوانی, گوگردي سبز, گوگردي ارغوانی و سیانوباکتريبر اساس نوع رنگیزه 

ü ي هیدروژن (الکترون) در فرآیند فتوسنتز عبارتست از : دهنده 

 کنند. آزاد می (S)ها گوگرد : که این گروه S2H .2  کنند.آزاد می 2Oها آب : که این گروه .1

ü هاي گوگردي سبز و گوگردي ارغوانی دهنده هیدروژن در باکتريS2H ها در فرآیند فتوسنتز گوگرد است, به همین دلیل این باکتري

 کنند و فرمول فتوسنتز آنها به قرار زیر است : آزاد می

O2H6S + 12+  6O12H6C→ S 2H12+  2CO6 

ü کنند و ها در فرآیند فتوسنتز اکسیژن آزاد میها آب است به همین دلیل سیانوباکتريبع هیدروژن (الکترون) در سیانوباکتريمن

 فرمول فتوسنتز آنها به قرار زیر است : 

O2H6+  2O6+  6O12H6C → O2H12+  2CO6 

ü است.  هاهاي غیر گوگردي ارغوانی اسیدها و کربوهیدراتمنبع هیدروژن در باکتري 

ü 2ي کربن در آنها ها چه فتوسنتز کننده باشند چه شیمیوسنتز کننده دهندهباکتريCO تواند آبي هیدروژن میاست اما دهنده, 

S2H  , .اسید یا کربوهیدرات باشد 

ü  نوع سلول وجود دارد :  3آنابنا یک سیانوباکتري فتوسنتز کننده است و در ساختار آن 

 اره هستند و در تثبیت نیتروژن نقش دارند. جد 2تر که هاي درشتسلول .1

 هاي رویشی سلول .2

 هاي مولد هاگ سلول .3
 

ü ها در غالف ژالتینی قرار دارد. ي سلولی سیانوباکتريرشته 

 

ü ها اهمیت سیانوباکتري 
 

 شیمیو اتوتروف :ب ) 

ü . ... نیتروزموناس, نیتروباکتر و 

ü 3هاي غیر آلی مثل آمونیاك (ولکولي الکترون مهاي شیمیو اتوتروف, دهندهدر باکتريNH) و هیدروژن سولفید (S2H.هستند ( 

ü ي اکسیداسیون به گذاري, آمونیاك به وسیلهي نیتروژن است. طی شورهگذاري در چرخههاي شیمیو اتوتروف : شورهنقش باکتري

 شود.نیترات تبدیل می

 کنند. تولید می 2Oکنند و فتوسنتز می 

 دهند. تثبیت نیتروژن را انجام می
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ü ي گیاهان است.ترین شکل نیتروژن براي استفادهنیترات رایج 

 

 

ü هاي نیتروژن هتثبیت کنند 

 

ü .استفاده از هیدروژن سولفید به عنوان منبع الکترون : گوگردي سبز, گوگردي ارغوانی, نیتروزموناس و نیتروباکتر 

 

 

ü  منبع الکترون 

 

 

ü  2گیاهان قادر به استفاده ازN  .هوا نیستند 

ü  کنند. محلول است از خاك جذب میگیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را به صورت نیترات که در آب خاك 

ü کنند. گیاهان نیترات را در پیکر خود در طی مراحلی به اسید آمینه تبدیل می 

ü آورند. جانوران نیتروژن را به شکل اسید آمینه با خوردن گیاهان بدست می 

ü ها کلروفیل ندارند. ریزوبیوم 

ü توانند عمل تثبیت نیتروژن را انجام دهند, ولی نیتروزموناس و نیتروباکتر نمیتوانند عمل تثبیت نیتروژن را آنابنا و ریزوبیوم هر دو می

 انجام دهند. 

 هتروتروف :ج ) 

ü ها هتروتروف و هوازي هستند. بیشتر باکتري 

ü اند.کنندگان اصلی دنیاي زندهها, از تجزیههاي هتروتروف, به همراه قارچباکتري 

ü هاي هتروتروف است.اشی از باکتريشود نبیشتر بویی که از خاك استشمام می 

 

ü هاي هتروتروف مفید :مثال از باکتري 

ü : گم بهتون !!هاش رو پایین میویژگی استرپتومایسز 

ü : هاي گیاهان مانند سویا, لوبیا, بادام زمینی, یونجه, شبدر و ... زندگی ي نیتروژن که در ریشهمهمترین جاندار تثبیت کننده ریزوبیوم

 شود.ها براي نیتروژن دار کردن خاك در کشاورزي استفاده مینکند و از آمی

 

 هاي باکتري استرپتومایسز :ویژگی 

 اي رشته .1

 کروي .2

 کلنی .3

 

 محل زندگی در خاك .4

 مؤثر در تولید آنتی بیوتیک .5

 هتروتروف  .6

 

 

ü ها از نظر فایده باکتري 

 مفید 

 

 
 

 مضر 

 استرپتومایسز : تولید آنتی بیوتیک 

 روژن تثبیت نیت :ریزوبیوم 

 استافیلوکوکوس : عامل مولد مسمومیت غذایی

 زا : مایکو باکتریوم توبرکلوسیز هاي بیماريباکتري

 فتواتوتروف : آنابنا

 شیمیواتوتروف : نیتروزموناس, نیتروباکتر

 زوبیومهتروتروف : ری

 )S2Hگوگردي سبز و ارغوانی : ترکیبات گوگردي (مثل 

 ها)غیرگوگردي ارغوانی : ترکیبات آلی (مثل اسیدها و کربوهیدرات

 ها : آبسیانوباکتري

 ) S2H و 3NHشیمیواتوتروف : ترکیبات غیر آلی (مثل 
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ü ها به دو روش اساسی باکتري 

 کنند. بیماري ایجاد می                

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود و اثر سمی براي یوکاریوت دارد. ها ساخته میتوکسین توسط پروکاریوت ·

 

 

ü کلستریدیوم بوتولینم 

 

 

 

 

 یادداشت
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 آندوسپوردار

 اگزوتوکسین دار

 گرم مثبت

 عامل مسمومیت غذایی کشنده 

 وم دیفتریا کورینه باکتری

 گرم مثبت )عامل مولد دیفتري(

 
 استافیلوکوکوس اورئوس

 گرم مثبت(عامل مولد مسمومیت غذایی) 

 
 کلستریدیوم بوتولنیم

 گرم مثبت(عامل مولد مسمومیت غذایی کشنده) 

 توبوکلوسیز) عامل مولد سل (مایکوباکتریوم

 عامل مولد جوش صورت (پروپیونی باکتریوم آکنس)
 کنند. عنوان غذا استفاده میهمیزبان ب از

 

 

 

 

 

 
 

  کنندیسم توکسین تولید م  

 ) آندوتوکسین (سم داخلی)1

 

 

 

 

 

 هاي/ توسط باکتري) اگزوتوکسین (سم خارجی)2

 به داخل محیط مایع گرم منفیو  گرم مثبت 

   شود. ترشح می 

 و زمانی که باکتري شدهساخته  گرم منفیها توسط باکتري: 

 (E-coli) گرم منفیاشریشیاکلی شود. شود آزاد میمتالشی می
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 جداول و نمودارهاي مهم : 

 

 

 

 

 نام باکتري
دیواره 

 سلولی

ساختار 

 ژنی

ي کسب شیوه

 انرژي

منبع 

 انرژي
 محل زندگی زاییبیماري منبع الکترون

 یرگوگردي ارغوانیغ
فاقد  دارند

 اینترون

اسیدهاي آلی  نورخورشید فتوسنتزکننده

 هاکربوهیدرات

- - 

 گوگردي سبز
فاقد  دارند

 اینترون

 هاي بی هوازيمحیط - S2H نورخورشید فتوسنتزکننده

 گوگردي ارغوانی
فاقد  دارند

 اینترون

 هاي بی هوازيمحیط - S2H نورخورشید فتوسنتزکننده

 هااکتريسیانوب
فاقد  دارند

 اینترون

 هاي هوازيمحیط - O2H نورخورشید فتوسنتزکننده

 نیتروزموناس
فاقد  دارند

 اینترون

خاك و نقش در شوره  -  S2Hو  3NH 3NH شیمیواتوتروف

 گذاري

 نیتروباکتر
فاقد  دارند

 اینترون

خاك و نقش در شوره  -  S2Hو  3NH 3NH شیمیواتوتروف

 گذاري

 استرپتومایسز
فاقد  دارند

 اینترون

 خاك - - مواد آلی هتروتروف

 ریزوبیوم
فاقد  دارند

 اینترون

ي هاي روي ریشهغده - - مواد آلی هتروتروف

 واري پروانهگیاهان تیره

مایکوباکتریوم 

 توبرکلوسیز

فاقد  دارند

 اینترون

 شش عامل سل - مواد آلی هتروتروف

پروپیونی باکتریوم 

 آکنس

فاقد  دارند

 روناینت

جوش صورت  - هاچربی هتروتروف

 (آکنه)

 هاي چربیغده

کورینه باکتریوم 

 دیفتریا

فاقد  دارند

 اینترون

 گلو عامل دیفتري - مواد آلی هتروتروف

استافیلوکوکوس 

 اورئوس

فاقد  دارند

 اینترون

مسمومیت  - مواد آلی هتروتروف

 غذایی

 غذا

 کلستریدیوم بوتولینم
فاقد  دارند

 اینترون

 محیط بی هوازي بوتولیسم - مواد آلی روفهتروت

 
پپتیدوگلیکان در 

 دیواره سلولی

ساختار 

DNA 
 پلی مراز RNA هاي ریبوزومیپروتئین اینترون لیپیدهاي غشاء سلولی

 حلقوي دارند هایوباکتري
ها ها و یوکاریوتدر یوباکتري

 مشابه
 یک نوع و ساده متفاوت با دو گروه دیگر ندارند

 خطی ندارند هاوتیوکاری
ها ها و یوکاریوتدر یوباکتري

 مشابه
 دارند

ها ها و یوکاریوتآرکی باکتري

 مشابه هم
 چند نوع و پیچیده
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 هاتوکسین

 آندوتوکسین اگزوتوکسین

 شود.هاي گرم منفی تولید میفقط توسط باکتري شود.ها ترشح میها و هم توسط گرم منفیهم توسط گرم مثبت

 کنند.تب، درد عضالنی و لرز ایجاد می کنند.تب ایجاد نمیمعموالً 

 

þ : کند.ها اثر میدر گلو رشد کرده و توکسین آن به قلب, اعصاب, کبد و کلیه کورینه باکتریوم دیفتریا 

ü شود.کنند. آندوتوکسین باعث تب, لرز و درد عضالنی میهاي گرم منفی نوعی توکسین به نام آندوتوکسین ترشح میباکتري 

 

þ  : شود.شایع ترین نوع مسمومیت غذایی که باعث تهوع, استفراغ و اسهال میاستافیلو کوکوس اورئوس 

 

þ : کند. این باکتري عامل هاي گرم مثبت است که توکسین آن در دستگاه عصبی انسان اثر میاز باکتري کلستریدیوم بوتولینم

 به دوبینی و فلج شدگی (عضالت تنفسی) اشاره کرد. توانبیماري بوتولیسم است. از عالئم این بیماري می

ü شود.کلستریدیوم بوتولینم در قوطی کنسرو و غذاهاي بسته بندي شده به صورت آندوسپور دیده می 

 

þ : شود, در بیشتر هاي تنفسی است که توسط مایکوباکتریوم توبرکلوسیز ایجاد میسل یکی از بیماري مایکوباکتریوم توبرکلوسیز

 شود.هاي ریز آلوده به باکتري منتقل میفونت از طریق تنفس قطرهموارد ع

 

 

 

 یادداشت
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þ بدانید که : ساختار ویروسي درباره 

  توانند کروي، مارپیچی یا چند وجهی باشند.ها میویروس .1

 TMV >ویروس آنفلوانزا  >آدنوویروس                    :                                                                         از نظر اندازه  .2

 ویروس آنفلوآنزا عالوه بر کپسید, پوشش نیز دارد .3

 ي وراثتی مارپیچی هم وجود دارد.ها عالوه بر کپسید مارپیچی, مادهمارپیچی است, یعنی در ویروس TMVي وراثتی ویروس ماده .4

 آیند.هاي کپسیددار کروي به نظر میویروس .5

 هاي چند وجهی شکل هندسی مثلثی دارند.وجوه ویروس .6

 اي شکل دارد.ظاهري میله TMVویروس مارپیچی  .7

 آیند.اند ولی به سبب وجوه بسیار زیاد کروي شکل به نظر میها با اینکه چند وجهیآدنوویروس .8

 وجهی دارند. 20هاي چند وجهی (مانند آدنوویروس و هرپس) کپسید ساغلب ویرو .9

10. TMV نوع مونومر داشته باشد. 24تواند بیشتر از نوع مونومر دارند اما ویروس آنفلوانزا می 24ها حداکثر و آدنوویروس 

 ي کرد :ها را از نظر شباهت ساختاري به دو گروه تقسیم بندتوان آنها میبا توجه به ساختار ویروس .11

ü هاي ها : ویروسشبیه به نوکلئوزوم یوکاریوتDNA.دار مثل آدنوویروس, آبله مرغان 

ü هاي ها : ویروسشبیه به ریبوزومRNA دار مثلTMV هاري و ,HIV. 

 

þ بدانید که : باکتریوفاژهاي آلوده کننده ي باکتريي درباره 

 ممکن است چند باکتریوفاژ به یک سلول باکتري حمله کنند. .1

 شوند.شوند ولی وارد آن نمیها متصل میها به باکتريتریوفاژباک .2

 باکتریوفاژها کپسید چندوجهی و دم مارپیچی دارند. .3

 ي وراثتی باکتریوفاژها بسیار پیچ خورده است.ماده .4

 باکتریوفاژها از وکتورهاي مهندسی ژنتیک هستند. .5

 د.باشنها هستند پس فاقد هسته میمیزبان باکتریوفاژها, باکتري .6

 شوند.ي لیتیک است, چون باکتري ترکیده و باکتریوفاژها رها میتصویر فوق معرف چرخه .7

 

þ  بدانید که : ها در باکتريهمانند سازي ویروسي درباره 

1. DNAي لیتیک یا لیزوژنی شود.تواند وارد یکی از مراحل چرخهي ویروسی بعد از ورود به میزبان می 

 ي لیتیک :چرخه .2

ü اتصال ü  سازيآلوده ü  تکثیر و همانند سازي ü  تخریب سلول میزبان 

 ي لیزوژنی :چرخه .3

ü   اتصال  ü  سازيآلوده ü  اتصال به ژنوم میزبان ü   تکثیر و همانندسازي 

ü   ي لیتیکورود به چرخه 

4. DNA.ي باکتریوفاژ به هنگام ورود به باکتري خطی است 

 شود.استر حلقوي میا تشکیل دو پیوند فسفوديي لیتیک بي ویروس به چرخهDNAدر صورت ورود  .5

 کند.ي لیزوژنی با ورود به کروموزوم سلول میزبان ایجاد پروویروس را میي ویروس به چرخهDNAدر صورت ورود  .6

 ي لیتیک شوند.توانند وارد چرخهي لیزوژنی با محیا شدن شرایط میهاي داراي چرخهویروس .7

 شوند.پیوند فسفو دي استر تشکیل می 4استر شکسته و فسفوديپیوند  2ي لیزوژنی در حین چرخه .8
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 دار. RNAدار و هم  DNAهاي لیتیک : هم ویروس 

 ي  چرخه .9

 دار. DNAهاي لیزوژنی : اغلب ویروس 

 ي لیزوژنی نیست :ویروس مولد تبخال بر طبق مستندات کتاب درسی به دالیل زیر چرخه .10

ü .سلول عصبی توانایی تکثیر ندارد 

ü نماید.روس تبخال پس از محیا شدن شرایط از سلول عصبی خارج و با ورود به سلول پوششی با تکثیر آسیب بافتی را ایجاد میوی 

 

þ بدانید که : تاژك و پیلیي درباره 

 ها یک تار پروتئینی و بدون ساختار میکروتوبولی است.تاژك در پروکاریوت .1

 ي ژنتیک.گر به منظور تبادل مادههاي دیهم یوغی : اتصال یک باکتري به باکتري .2

 ها به منظور انجام عمل هم یوغی است.پیلی عامل اتصال باکتري .3

 شود.در طی هم یوغی باکتري پیلی دار به باکتري بدون پیلی متصل می .4

 ي دیگر منتقل و مقاوم شوند.اي به سردهبیوتیک را از سردههاي ژن مقاوم به آنتیشود باکتريهم یوغی سبب می .5

 برآمدگی دارند : 2ها کأل باکتري .6

ü  بلند و نازك : تاژك ü  کوتاه و برآمده : پیلی 

 

þ بدانید که : کننده هاي فتوسنتزباکتريي درباره 

 باشد.تصویر مربوط به باکتري آنابنا می .1

 رود.هاي فتوسنتزکننده به شمار میآنابنا از سیانو باکتري .2

 اي)دهد. (یعنی رشتهرپ را تشکیل میآنابنا باکتري کروي هستند و ساختار است .3

 ایی است که هم تثبیت نیتروژن دارد و هم تثبیت دي اکسید کربن.آنابنا باکتري فتوسنتز کننده .4

 بر اساس تصویر آنابنا داراي کپسول است. .5

 آنابنا از نظر داشتن کپسول و ساختار شبیه به استرپتوکوکوس نومونیا است. .6

 باشد. ها میآنابنا از فتواتوتروف .7

 

þ بدانید که : ي نیتروژنهاي تثبیت کنندهباکتريي درباره 

 کنند.هایی زندگی میهاي باکتريي گیاه لوبیا داراي غدد متعددي است, که در این غدهریشه .1

 باشند.ها میي لوبیا از ریزوبیومهاي روي ریشههاي درون غدهباکتري .2

 هایی حاوي باکتري ریزوبیوم وجود دارد., شبدر, یونجه, بادام زمینی و ... ) معموأل گرهکواران (سویا, لوبیاي گیاهان پروانهروي ریشه .3

 ها هستند.ي نیتروژن و  از هتروتروفترین جانداران تثبیت کنندهها مهمریزوبیوم .4

 

þ بدانید که : هاتولید آنتی بیوتیکي درباره 

 دهد.تصویر ظرف محیط کشت باکتري و قارچ را نشان می .1

 روشن باالي محیط کشت معرف قارچ رشد کرده در محیط کشت باکتري است. بخش .2

 هاي زیگزاگ محیط کشت باکتري مربوط به محیط کشت باکتري است.    خط .3

 باشد.سیلیوم و باکتري از استرپتوکوکوس نومونیاها میي پنیدر آزمایش فلمینگ قارچ از سرده .4
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 سیلین نام گرفت.توسط فلمینگ جداسازي شد و پنی اي که مانع رشد باکتري در محیط کشت شدماده .5

 هاي باکتریایی موثر است.( هم روي استرپتوکوکوس نومونیا مؤثر است هم روي استافیلوکوکوس اورئوس. )سیلین در درمان بیماريپنی .6
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 ي اثرنحوه آنتی بیوتیک

 متوقف کردن پروتئین سازي در سلول باکتري تترا سایکلین

  ي سلولیلوگیري از ساخت پپتیدوگلیکان دیوارهج  سیلینآمپی

 ي سلولیجلوگیري از ساخت پپتیدوگلیکان دیواره سیلینپنی

 هاي باکتريمتوقف کردن پروتئین سازي در سلول اریترومایسین

 ي سلولی باکتريتخریب پپتیدوگلیکان دیواره لیزوزیم
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 کانون فرهنگی آموزش

 اي : هاي چهارگزینهپرسش

 

 )82-(سراسري را دارد؟ )RNAو DNA(عامل مولد کدام بیماري، هردو نوع اسید نوکلئیک .1

 رغان) آبله م4  هاري) 3 ) جنون گاوي2 ریوي) سل 1

کردن باکتري حاصل شده است. با آلوده 2Tباکتریوفاژ يDNAو1Tباکتریوفاژ فرضی جدیدي، با استفاده از کپسید باکتریوفاژ .2

 )82-(سراسري هاي حاصل از کدام نوع باشند؟ رود ویروسمیزبان، انتظار می

1(1T   2(2T 31) هردو نوعT 2وT 4(DNA2يT1و کپسیدT 

 )83 -(سراسري  کدام عبارت صحیح است؟ .3

 ویروس وجود دارد. -سلولِ میزبان، پروهاي حاصل از تقسیم ي لیزوژنی، در زاده) در چرخه1

 ي لیتیک، سرعت تقسیم ویروس با سرعت تقسیم میزبان هماهنگ است.) در چرخه2

 هاي میزبان است.تر از سرعت تقسیم سلولها، بیشي لیزوژنی، سرعت تقسیم ویروس) در چرخه3

 وتئین ساخته شده است.) ویروس موزاییک تنباکو، از دئوکسی (دزوکسی) ریبونوکلئیک اسید و پر4

 )87 -سراسري ( یابد؟عامل کدام بیماري، در بدن میزبان به روش بسیار متفاوتی ازدیاد می .4

 ) هرپس تناسلی 4 ي گاوي) آبله3 جنون گاوي )2 موزاییک تنباکو )1

 )87 -سراسري ( شود. ده میي لیتیک دیمنحصراً در چرخه .هاي لیزوژنی و لیتیک باکتریوفاژها ............ي چرخهدر مقایسه .5

  بیان ژن کپسید )2  ویروس -تشکیل پرو  )1

 هاي باکتریوفاژ به نسل بعد باکتري) انتقال ژن4  ي باکتریوفاژDNA) همانندسازي 3

 )89 -سراسري ( وت دارد.تفا .............ي ژنتیکی با عاملِ مولّدِ شباهت و از نظر ماده .............ویروس آنفلوآنزا از نظر داشتن پوشش به  .6

 نقص ایمنی اکتسابی س ) آدنوویروس 2  هاري ي ي گاوي ) ویروس آبله1

 آبله مرغان ) ویروس هرپس تناسلی 4  زگیل  و ) ویروس موزاییک تنباکو 3

 )90 -سراسري ( .............توانند دهند، نمیهاي آنفلوآنزا که بدن انسان را مورد تهاجم قرار میویروس .7

  هاي فعال مولد اینترفرون شوند.سبب مرگ سلول) 1

 میزبان متصل گشته و به تولید کپسید بپردازند. DNA) به 2

  هاي مجاري تنفس وارد شوند.) از طریق آندوسیتوز به سلول3

 هاي باکتریایی عبور کنند.) همانند عامل مولد هرپس با داشتن پوشش از صافی4

 خارج از کشور)-88سراسري ( ، نیتروژن وجود دارد.............در ساختار . .8

 ) ویروئید، یوراسیل و پریون4 ) سوبرین، یوراسیل و لسیتینADP 3) فروکتوز، ویروئید و2 و سوبرین ADP) پریون،1

 خارج از کشور)-89سراسري ( به درون سلول میزبان وجود ندارد.  .............امکان ورود  .9

1 (TMV پالزمید 2 با ایجاد شکاف (Ti 3 با تفنگ ژنی (HIV باکتریوفاژ با تزریق ژنوم4 به روش آندوسیتوز ( 

 خارج از کشور)-89سراسري ( باشد.نمی .............ي ي پوشانندهترین الیهکپسید، خارجی .10

 ) ویروس هرپس تناسلی4 نباکو) ویروس موزاییک ت3 ) آدنو ویروس2 ) باکتریوفاژ1

 خارج از کشور)-91سراسري ( .ها ممکن است ............بعضی ویروس .11

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

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

 ) بتوانند پایداري محیط داخلی خود را حفظ کنند.3

 هاي مخصوصی به همراه داشته باشند.م ورود به میزبان، آنزیم) هنگا4
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 کانون فرهنگی آموزش

 خارج از کشور)-91سراسري ( .ویروئیدها ............ .ها ............پریون .12

 شوند.با تخریب پیوند پپتیدي غیرفعال می –) برخالف 2 اند.مر ساخته شدهاز دو نوع پلی –همانند  )1

 شوند.با تخریب پیوند فسفودي استري تجزیه می –) همانند 4 باشند.زایی در گیاهان میاز عوامل مهم بیماري –) برخالف 3

 )83 -(سراسري  هاي کدام، تقسیم میتوز ندارد؟سلول .13

 ) گندم تریپلوئید4 ) آسپرژیلوس3 ) کلستریدیوم بوتولینم2 ) آمیب1

 )83 -(سراسري  ست است؟زا در بدن انسان، کدام نادردر مورد محل تقسیم یا تکثیر عوامل بیماري .14

 هاي عصبی) ویروس تبخال در سلول2  ) کورینه باکتریوم دیفتریا در گلو1

3(HIV هاي عصبی) کلستریدیوم بوتولینم در سلول4 هاي ایمنیدر گروه خاصی از سلول 

 )85 –(سنجش تیب کدام است؟براي تولید ترکیبات آلی در نیتروزوموناس و آنابنا به تر ،منبع انرژي اولیه .15

SHSH) 3 نور - 3NH 2 (3NH -) نیترات 1 22  3NH -) نور 4 -

 )84 –(سراسري  شود؟هاي جدي در کبد میزا، موجب آسیبکدام عامل بیماري .16

 ) مایکوباکتریوم توبرکلوسیز4 ) استافیلوکوکوس اورئوس3 اکتریوم دیفتریا) کورینه ب2 ) پروپیونی باکتریوم آکنس 1

 )84 –(سراسري  ي سویا دارد؟هاي ریشهي نیتروژن، کدام، نقشی مشابه با ریزوبیومدر چرخه .17

 ) نیتروزوموناس4 ) استرپتومایسز3 ) آنابنا2 ) نیتروباکتر1

 )86 –ي (سراسر . هاي هتروتروف، ............ي باکتريهمه .18

 گیرند.از ترکیبات آلی انرژي می )2  کنند.در خاك زندگی می )1

 هوازي دارند.هایی براي تنفس بی) آنزیم4  ي نیتروژن هستند.) تثبیت کننده3

 )86 –(سراسري   توان اورانیوم را از سنگ معدن گوگرددار جدا کرد.می .هاي ............به کمک باکتري .19

 ) گوگردي سبز و ارغوانی4 ) گوگردي سبز3 هتروتروف )2 شیمیواتوتروف )1

  )88سراسري ( عامل مولد کدام بیماري، دو نوع اسید نوکلئیک دارد؟ .20

 ) جنون گاوي4) آبله مرغان                           3) هرپس                                 2کزاز                                           )1

 )89سراسري (نماید؟کند و نیتروژن را نیز تثبیت میکدام جاندار، از ترکیبات آلی زیستگاه خود به عنوان منبع کربن و انرژي استفاده می .21

 ) گوگردي سبز4     ) ریزوبیوم                        3) آنابنا                                    2) نیتروباکتر                                   1

 )89سراسري ( وجود ندارد. .............ریبوزوم فعال در  .22

 ي نورون انسان ) هسته2 ) هموفیلوس آنفلوآنزا                  1

 ) کلروپالست میانبرگ پنبه 4 ) میتوکندري کالمیدوموناس     3

 )89سراسري ( است. .............کدام عبارت نادرست است؟ حاصلِ فعالیت دستگاه گلژي، تشکیلِ  .23

 ) لیزوزوم در استافیلوکوکوس اورئوس2ي بویاییِ انسان                                      ) وزیکول سیناپسی در گیرنده1

 اسپرمدار در سر يِ آنزیمچه) کیسه4ي لوبیا                                             ي میانی در پارانشیم ساقه) تیغه3

 )90سراسري ( کدام عبارت صحیح است؟ .24

 باشند.هاي متانوژن، داراي قطعات اینترون میهاي پروپیونی باکتریوم آکنس برخالف ژن) ژن1

 ي کسب انرژي متفاوتند.) آنابنا همانند ریزوبیوم در تثبیت نیتروژن جو نقش دارد و از نظر شیوه2

 هوازي رشد کند.هاي بیتواند در محیطم بوتولینم می) استافیلوکوکوس اورئوس برخالف کلستریدیو3

 گذارد.) کورینه باکتریوم دیفتریا همانند مایکو باکتریوم توبرکلوسیز، با تولید اندوکسین بر قلب و اعصاب فرد تأثیر می4

 خارج از کشور) -84سراسري ( زا است؟دوبینی از عالئم آلودگی به کدام عامل بیماري .25

 ) مایکوباکتریوم توبرکلوسیز4) استافیلوکوکوس اورئوس           3) کورینه باکتریوم دیفتریا            2وتولینم                  ) کلستریدیوم ب1
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 خارج از کشور) -84سراسري ( ساختار شیمیایی کدام، با سایرین تفاوت اساسی دارد؟ .26

 ) پریون4) پرفورین                               3ین                            ) آندودرم2) پیلی                                       1

 خارج از کشور)-85سراسري (  هسته، در ساختار کدام وجود دارد؟ .27

 ) اریتروسیت انسان4 ) تراکئید کاج3 ) تریکودینا2 ) اسپیریلیوم1

 خارج از کشور)-85سراسري ( شود؟بیماري در انسان می کدام عامل بیماري زا، بدون ترشح توکسین، سبب بروز عالیم حاد .28

 ) استافیلوکوکوس اورئوس4 ) مایکوباکتریوم توبرکلوسیز3 ) کورینه باکتریوم دیفتریا2 ) کلستریدیوم بوتولینم1

 خارج از کشور)-86سراسري ( قند موجود در کدام، متفاوت از سایرین است؟ .29

 ها) افزاینده در یوکاریوتEcoRI  4يماده) پیش3 ) ویروئید2 ) پالزمید1

 خارج از کشور)-86سراسري ( کنند.جذب می .صورت ............تر بهگیاهان، ترکیبات نیتروژنی را بیش .30

 ) نیترات4 ) نیتریت3 ) آمونیاك2 ) آمونیوم1

 خارج از کشور)-86سراسري ( ؟ي مواد آلی بدن انسان مربوط استطور مستقیم، به تجزیهزایی کدام بهبیماري .31

 ) استافیلوکوکوس اورئوس4 ) مایکوباکتریوم توبرکلوسیز3 ) کورینه باکتریوم دیفتریا2 ) کلستریدیوم بوتولینم1

 خارج از کشور)-87سراسري ( روش تکثیر عامل کدام بیماري، با سایرین تفاوت اساسی دارد؟ .32

 ) فلج اطفالB 4) هپاتیت 3 ) سل2 ) هرپس1

 خارج از کشور)-89سراسري ( شباهت دارند.  .............و  .............استرپتومایسز و استافیلوکوکوس اورئوس، در  .33

 ب) مفید بودن براي انسان  ي کسب انرژيالف) شیوه

 نوع خودهاي همد) توانایی اتصال به سلول  ج) توانایی تولید توکسین

 ج -) ب4د                                    -) ب3د                                -) الف2                          ج             -) الف1

 خارج از کشور)-89سراسري ( هستند.  .............ي جانداران همه .34

 ي گلوکزهوازي، مصرف کننده) بی2        ) هتروتروف، هوازي                                                            1

 ي اکسیژن) اتوتروف، تولیدکننده4ي اکسیژن، هتروتروف                                              ) مصرف کننده3

 خارج از کشور)-90سراسري ( .............مطالعات استانلی پروزینر نشان داد که  .35

1 (TMV دقابلیت تخلیص و تبلور دار. 

 ) ذرات پریون فاقد نوکلئیک اسید است.2

 .باشندزایی در گیاهان می) ویروییدها از عوامل مهمّ بیماري3

 ي لیتیک شود.تواند وارد چرخهویروس در شرایطی می –) پرو 4

 خارج از کشور)-90سراسري ( .............ترین نوع مسمویت غذایی در انسان، عامل مولد شایع .36

 کند.تولید می ) آندوسپور2شود.                                                ی در تنفس می) موجب ناتوان1

 گذارد.ها اثر می) با ترشح آندوتوکسین بر کلیه4یابد.                                               اي اجتماع می) به شکل خوشه3

 خارج از کشور)-90سراسري ( .............شود که نوعی باکتري استفاده میبراي جداسازي اورانیوم از سنگ معدن، از  .37

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

 نماید.) از آب به عنوان منبع الکترون براي فتوسنتز استفاده نموده و اکسیژن آزاد می2

 آورد.ها از نوعی مولکول غیر آلی به دست میلکترون) انرژي خود را از طریق برداشتن ا3

 آورد و در حفظ محیط زیست اهمیت دارد.هاي آلی محیط خود به دست می) کربن و انرژي را از مولکول4

 خارج از کشور)-90سراسري ( است. .............جاندار اتوتروفی که توانایی تولید و مصرف اکسیژن را ندارد،  .38

 ) ساکارومیسز سرویزیه4 ) باکتري گوگردي سبز3 ) اسپیروژیر2 ي) سیانو باکتر1
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  )91سراسري ( دارد.  .............عامل مولد بیماري ذات الریه،  .39

 ) از نظر آنزیم رونویسی کننده به مخمر نان شباهت 2 ) در اطراف بخشی از سیتوپالسم خود کپسول 1

 ي خود ترکیبی از دو نوع پلی مر ) در دیواره4 هاي آلی را هاي غیر آلی به مولکول) توانایی تبدیل مولکول3

  )91سراسري ( وجود ندارد.  .............ها، امکان در هیچکدام از باکتري .40

 ) مقاومت در شرایط نامطلوب محیطی 2 ي ژنتیکی از محیط خارج ) دریافت ماده1

 ها ز تکثیر میکروتوبول) تقسیم شدن پس ا4 به غشاي پالسمایی  DNA) اتصال مولکول 3

  )91سراسري (  .............ها ها و قارچي باکتريهمه .41

 باشند. ) داراي دو نوع ریبوزوم می2 ) دیواره اي از جنس پلی ساکارید دارند. 1

 سازند. ) در شرایط نامساعد هاگ مقاوم می4 دهند. هاي گلیکولیز را انجام می) واکنش3

 )91 –(سراسري خارج از کشور  کدام عبارت صحیح است؟ .42

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

  هاي هتروتروف موجود در خاك دخالت دارند.و گروه از باکتري) در تبدیل آمونیاك به نیترات د2

  .کنندبه عنوان منبع الکترون استفاده می SH2ي ارغوانی، ازهاي فتوسنتزکنندهي باکتري) همه3

 شوند.هاي عرضی و کوتاهی از جنس کربوهیدرات یافت میها پروتئین به همراه پلي یوباکتري) در ساختار دیواره4

 خارج از کشور) -92سراسري (   شود................ یافت می. در هر ویروسِ دارايِ 43

 ) کپسید چندوجهی، پوششِ لیپیددار2  ) دم مارپیچی، ریبونوکلئیک اسید1

 ) دئوکسی ریبونوکلئیک اسید، کپسید4 هاي متابولیسمی) پوشش پروتئینی، آنزیم3

 )92 -سراسري (   شود.. در هر ویروس داراي .............. یافت می44

 ) کپسید چندوجهی، ریبونوکلئیک اسید2  ) کپسید مارپیچی، پوشش لیپیددار1

 هاي مخصوصی) دئوکسی ریبونوکلئیک اسید، آنزیم4  ايیک نوع اسید هسته ) دم مارپیچی،3

ها پس از آنکـه در توان گفت که این سلولهاي پوست انسان، تظاهرات بیماري تبخال قابل رؤیت است، می. در برخی از سلول45

 )92 -سراسري (   زا قرار گرفتند، ...............ي عامل بیماريمعرض حمله

  هاي متابولیسمی میکروب مربوطه ناتوان گردیدند.ر مقابله با عملکرد آنزیم) د1

 هاي ویروسی را در درون کروموزوم خود جاي دهند.) فقط توانستند ژن2

  ) به سبب تولید اینترفرون نسبت به ویروس مقاوم گشتند.3

 هاي ویروسی را سنتز نمودند.ها و پروتئین) ژن4

  )92 -سراسري خارج از کشور ( نماید؟ باکتري گوگردي سبز و آنابنا هر دو, ................طور صحیحی تکمیل میزیر را بهي چند مورد، جمله. 46

  توانند نیتروژن را تثبیت نمایند.باشند.                                                                ب) میالف) هوازي می

 کنند.اي را دارند.                                         د) کربن کانی را به کربن آلی تبدیل میاختار رشتهج) توانایی ایجاد س

 کنند.هـ) از آب به عنوان منبع الکترون براي فتوسنتز استفاده می

1 (1 2 (2 3 (3 4 (4 

 )92 -سراسري (  ... تأثیرگذار است............هاي متابولیسمی محیط، بر فعالیت. کمبود .............. 47

 هابعضی از ریزوبیوم -) هیدروژن سولفید 2  نیتروزوموناس -)  نور 1

 هر باکتري ارغوانی -) اسیدهاي آلی 4  هاسیانوباکتري -اکسید کربن ) دي3

  )92 -سراسري (  تواند .............................. کلستریدیوم بوتولینم می. کورینه باکتریوم دیفتریا 48

 هوازي آندوسپور بسازد.در شرایط بی –) برخالف 2 آمیزي گرم، پاسخ منفی دهد.به روش رنگ –) همانند 1

 مراز را در مجاورت کروموزوم بسازد.پلی DNA-) همانند 4 هاي بدن را تحت تأثیر قرار دهد.با ترشح سم، بعضی اندام –) برخالف 3
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  )93 -سراسري(   توانند، ............ نمایند.هاي ........... میي باکتريمه. ه49

 تولید ATPدر غیاب اکسیژن، –گذار ) شوره 1

 اکسید کربن جو را تثبیتدي –ي نیتروژن کننده) تثبیت2

 صرفي آلی، سولفید هیدروژن را مبراي تولید ماده –) فتواتوتروف ارغوانی 3

 از ترکیبات آلی به عنوان منبع الکترون براي فتوسنتز، استفاده –) فتواتوتروف غیر گوگردي 4

 )93 -سراسري (   زاي گیاهی که داراي ........... است، قطعًا .............. هر عامل بیماري50

 شود.توسط پروتئازها غیر فعال می –) ریبونوکلئیک اسید 1

 شود.ش جنسی و غیر جنسی تکثیر میبه دو رو –) ریبوزوم 2

 اي دارد.در ساختار خود دو نوع اسید هسته –هاي گوارشی ) آنزیم3

 هاي خود به عوامل رونویسی نیاز دارد.براي تنظیم بیان ژن –) غشاء پالسمایی 4

  )93 -سراسري خارج از کشور (   تواند ........... ........... می. هر باکتري 51

 از میزان سولفید هیدروژن محیط بکاهد. –تروف ) فتواتو1

 پیروویک اسید را تولید و مصرف نماید. –گذار ) شوره2

NADي انتقال الکترون، از طریق زنجیره –) هتروتروف 3
 را بازسازي نماید. +

 نوعی بسازد.با استفاده از کربن غیرآلی، ترکیبات آلی مت –ي نیتروژن کننده) تثبیت4

 )93 -سراسري خارج از کشور (   زاي گیاهی که ........... است، قطعاً ........... . هر عامل بیماري52

 شود.توسط پروتئازها غیرفعال می –) فاقد ریبوزوم 2 داراي دستگاه غشایی درونی است. –) فاقد کپسید 1

 اي دارد.دو نوع اسید هسته –هاي گوارشی ) داراي آنزیم4 توانایی هومئوستازي دارد. –) داراي ریبونوکلئیک اسید 3
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 اي :هاي چهارگزینهپاسخ پرسش 

 : »1«ي گزینه .1

 را دارند.  )RNAو  DNA(ها هردو نوع اسید نوکلئیک باکتريو  وسیز استعامل مولد بیماري سل، نوعی باکتري به نام مایکوباکتریوم توبرکل

 : »2«ي گزینه .2

مـراز پروکـاریوتی از پلی RNAیعنی مراز میزبان پلی RNAپس از ورود به باکتري میزبان، توسط که  است DNA ,ي وراثتی باکتریوفاژماده

شـود. ها ترجمه و کپسید باکتریوفاژ توسط باکتري تولیـد میط ریبوزومحاصل توس ي mRNAشود، باکتریوفاژ، رونویسی میي  DNAروي 

DNA  جدا از  همي باکتریوفاژDNAباکتري توسط  يDNA شود.مراز میزبان همانندسازي شده و باکتریوفاژ تکثیر میپلی 

 : »1«ي گزینه .3

ید ذرات ویروسی جدید نوکلئیک اسید ویروس با قرار گرفتن ي لیزوژنی پس از ورود اسیدنوکلئیک به درون سلول میزبان, به جاي تولدر چرخه

 شود.در کروموزوم میزبان و ایجاد پروویروس, همزمان با تکثیر سلول میزبان, تکثیر می

 : »2«ي گزینه .4

که باعث بیماري می شود ها استوار است. پریونی ي تغییر شکل پروتئینها نیز بر پایهزایی پریونهاست, بیماريعامل جنون گاوي از نوع پریون

 کند. زا تبدیل میبر اثر تماس با پریونی که به طور طبیعی در بدن وجود دارد شکل آن را تغییر دارد و آن را به پریون بیماري

 : »2«ي گزینه .5

ي لیتیک ط در چرخهسازي کپسید) فقگیرد ولی بیان ژن کپسید (پروتئیني لیزوژنی و لیتیک انجام میدر هر دو چرخه DNAهمانندسازي 

 گیرد.صورت می

 » :4«ي گزینه .6

ي و ماده RNAي ژنتیک ویروس آنفلوآنزا از نوع دار هستند، از طرفی مادههاي پوششویروس آنفلوآنزا و ویروس هرپس تناسلی از نوع ویروس

 است. DNAمرغان از نوع ژنتیک ویروس هرپس تناسلی و ویروس آبله

 : »2«ي گزینه .7

 سازد. میمیزبان) کپسید سلول DNAي لیتیک خود (بدون اتصال به دار، داراي پوشش است که در چرخه RNAآنزا یک ویروس ویروس آنفلو

 » :4«ي گزینه .8

دار از نوکلئوتید و هر نوکلئوتید از قند، فسفات و باز آلی نیتـروژن RNAاست. از طرفی  RNAاي از نوع رشتهویروئید یک اسید نوکلئیک تک

 دار است.شده است. یوراسیل نیز یک نوع باز آلی نیتروژنساخته 

 » :2«ي گزینه .9

ü ها :هاي آلوده سازي توسط ویروسروش 

 هاهاي باکتریایی (باکتریوفاژها) : سوراخ کردن دیوارهویروس .2 ها)هاي ایجاد شده (النهاي گیاهی : شکافویروس .1

 هاي جانوري : آندوسیتوزویروس .3

  » :  4«ي گزینه .10

در کتاب درسی عبارتند دار ذکر شده هاي پوششویروس توانند داراي کپسید (پروتئینی) و یا پوشش (پروتئینی, لیپیدي و ... ) باشند.ها میروسوی

ترین پوشش دارد، خارجی ي گاوي. بنابراین ویروس هرپس تناسلی چون روي کپسیداز : ویروس آنفلوانزا, ویروس هرپس تناسلی و ویروس آبله

 ي آن پوشش است نه کپسید. ي پوشانندهیهال

 : »4«ي گزینه .11

هـا هاي مخصوصی نیز همراه داشته باشند و آن را وارد سلول میزبـان خـود نماینـد امـا ویروس) ممکن است آنزیمHIVها (مانند بعضی ویروس

 باشند.همواره متابولیسم ندارند. یک نوع اسید نوکلئیک داشته و فاقد هومئوستازي می
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 : »2«ي گزینه .12

بـوده و بـا تخریـب  RNAشوند. در صورتی که ویروئیـدها از جـنس ها از جنس پروتئین هستند و با تخریب پیوند پپتیدي غیرفعال میپریون

 .شوندپیوند فسفو دي استر غیرفعال می

 » :2«ي گزینه .13

 باشند.هاي داراي تقسیم دوتایی و فاقد میتوز و میوز میباکتري

 :» 4«ي گزینه .14

 اند.شود که به خوبی کنسرو نشدهاي دیده میکلستریدیوم بوتولینوم در غذاهاي کنسرو شده

 » :2«ي گزینه .15

آورد. آنابنا یک باکتري فتوسنتز کننده اسـت و و تبدیل آن به نیترات, انرژي به دست می 3NHگذار است و با اکسیداسیون نیتروزموناس شوره

 گیرد.از نور انرژي می

 » :2«ي گزینه .16

 گذارد.توکسین کورینه باکتریوم دیفتریا بر قلب, اعصاب, کبد و کلیه اثر می

 » :2«ي گزینه .17

 ي نیتروژن هستند.ها و آنابنا تثبیت کنندهریزوبیوم

 » :2«ي گزینه .18

 گیرند.جانداران هتروتروف جاندارانی هستند که از ترکیبات آلی انرژي و الکترون می

 » :1«ي گزینه .19

 توان اورانیوم را از سنگ معدن گوگرددار جدا کرد.هاي شیمیواتوتروف میکتريبه کمک با

 : »1«ي گزینه .20

جنون گـاوي دارند. پریون یاDNA و یا  RNAها وجود دارد در حالی که ویروس DNAو  RNAها کزاز بیماري باکتریایی است و در باکتري

 فقط پروتئینی است.

 » :4«ي گزینه .21

هاي نیتروژن نیز به ترین تثبیت کنندهچنین از مهمکند. همبوده و از ترکیبات آلی به عنوان منبع کربن و انرژي استفاده میریزوبیوم هتروتروف 

 رود.شمار می

 » :2«ي گزینه .22

اریوتی درون هـاي یوکـهاي یوکاریوتی و پروکاریوتی وجود دارد. این اندامک جایگاهی براي پروتئین سازي بـوده و در سـلولریبوزوم در سلول

 شود, بنابراین درون هسته فعال نیست.هسته در هستک ساخته شده و سپس وارد سیتوپالسم می

  » :2«ي گزینه .23

 باشد.هاي غشادار میهاي یوکاریوتی است. باکتري استافیلوکوکوس اورئوس پروکاریوت بوده و فاقد اندامکلیزوزوم اندامکی غشادار در سلول

 » :2«ي گزینه .24

 باشد.و ریزوبیوم هر دو داراي توانایی تثبیت نیتروژن هستند, ولی آنابنا اتوتروف و ریزوبیوم هتروتروف می آنابنا

 » :1» يگزینه .25

 باشد.دوبینی از عالئم آلودگی با باکتري کلستریدیوم بوتولینوم می

 » :2«ي گزینه .26

 باشند.پیلی, پرفورین و پریون همگی پروتئینی می
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 » :2«ي گزینه .27

 باشد.کودینا از آغازیان داراي مژك , هسته و تک سلولی میتری

 » :3«ي گزینه .28

 کند.کنند ولی مایکوباکتریوم توبرکلوسیز یا عامل سل از میزبان به عنوان منبع غذا استفاده میها توکسین تولید میسایر گزینه

 » 2«ي گزینه .29

 : »4«ي گزینه .30

 کنند.نیترات جذب می تر به صورتگیاهان ترکیبات نیتروژنی را بیش

 : »3«ي گزینه .31

 دهند.زایی انجام میي توکسین تولیدي خود بیماريها به وسیلهسایر گزینه

 : »2«ي گزینه .32

 هاست.ها متفاوت از باکتري روند, پس روش تکثیر آنها ویروس یه شمار میعامل بیماري سل باکتري و داراي تقسیم دوتایی است ولی سایر گزینه

  »2«ي گزینه .33

 » :2«ي گزینه .34

 کنند.هاي گوگردي سبز و ارغوانی به جاي اکسیژن, گوگرد تولید میباکتري

 » 1«ي گزینه .35

 » 3«ي گزینه .36

 »1«ي گزینه .37

 » :3«ي گزینه .38

ي رشد    هوازهاي بیها در محیطبرند. این باکتري) براي فتوسنتز سود میS2Hهاي گرگردي سبز به جاي آب از ترکیبات گوگردي (باکتري

 کنند., گوگرد تولید می2Oکنند و به جاي می

 » :4«ي گزینه .39

 پپتید / گلیکان = کربوهیدرات)اي از جنس پپتیدوگلیکان دارد. (پپتید = پلیباشد که دیوارهعامل بیماري ذات الریه استرپتوکوکوس نومونیا می

 » :4«ي گزینه .40

 ها هستند.هایی مربوط به یوکاریوتساختارها ها میکروتوبول ندارند و میکروتوبولباکتري

 » :3«ي گزینه .41

 دهند.ها, به دلیل داشتن تنفس سلولی, واکنش گلیکولیز انجام میها و قارچهاي زنده از جمله باکتريي سلولهمه

 » :1«ي گزینه .42

دو باکتري نیاز به پیلی ندارد. به طور مثال طی تقسیم ي ژنتیک بین ها, حضور پیلی الزامی است اما هر نوع انتقال مادهبراي هم یوغی در باکتري

شود هاي شیمیواتوتروف انجام میشوره گذاري توسط باکتري شود.ي ژنتیک از سلول مادر به دختر بدون نیاز به وجود پیلی, منتقل میدوتایی ماده

 هاي پروتئینی است.پپتیدوگلیکان از جنس کربوهیدرات با پل کنند.الکترون دریافت می S2Hهاي گوگردي ارغوانی از نه هتروتروف. فقط باکتري

 » :4«ي گزینه. 43

 ها فاقد متابولیسم هستند.همراه با کپسید وجود دارد. ویروس RNAیا  DNAویروس یک نوع نوکلئیک اسید  –در پرو 

 » :3«ي گزینه. 44

 TMVدرون آن قرار دارنـد. DNAداراي پوششی هستند که کپسید و ي گاوي و ویروس هرپس تناسلی ) ویروس آبله2 – 5با توجه به شکل (

 دار هستند.RNA و ویروس آنفلوآنزا داراي پوشش و HIVاست.  RNAویروس موزاییک تنباکو فاقد پوشش و داراي 
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 » :4«ي گزینه. 45

شود وقتی شـرایط بـدن بـراي رت پنهان میي لیزوژنی دارد. ویروس تبخال در اعصاب صوعامل بیماري تبخال در انسان ویروس است که چرخه

 شود.هاي ویروس ساخته میها و پروتئین، ژنشود و در سلول مورد حملهفعالیت ویروس مناسب باشد موجب آسیب بافتی می

 : »1«ي گزینه. 46

توانند کربن معدنی را نده هستند و میباکتري گوگردي سبز و آنابنا هردو فتوسنتزکن کند.طور صحیحی تکمیل میي زیر را بهفقط مورد د جمله

 به کربن آلی تبدیل کنند.

 : »3«ي گزینه. 47

خـواه هسـتند ماننـد فتوسـنتز و بعضـی دیگـر از ها انـرژي شود متابولیسم نام دارد بعضی واکنشهایی که درون سلول انجام میمجموع واکنش

اکسـید کـربن باعـث کـاهش یانوباکتر، باکتري فتوسنتزکننده اسـت کمبـود ديس زا هستند مانند تنفس سلولی.هاي متابولیسمی انرژيواکنش

 شود.فتوسنتز می

هـاي هـا از مولکولها انرژي خود را از طریق برداشـتن الکتروننیتروزوموناس از نوع باکتري شیمیو اتوتروف است و شیمیواتوتروف »:1«ي گزینه

)NH(غیرآلی، مانند آمونیاك )SH(هیدروژن سولفید  ،3  آورند.به دست می 2

ي مواد آلی انرژي خود را به ي نیتروژن هستند و از تجزیهکنندهترین جانداران تثبیتهاي هتروتروف و از مهمها از باکتري: ریزوبیوم»2«يگزینه

 ا تأثیر ندارد.همحیط بر فعالیت آن SH2آورند و کمبوددست می

توانند از آب به عنوان منبـع الکتـرون بـراي فتوسـنتز اسـتفاده کننـد و از ترکیبـات گـوگردي، هاي گوگردي ارغوانی نمیباکتري »:4«يگزینه

SH2مثل
ها به عنوان منبع الکترون وهیدراتهاي غیرگوگردي ارغوانی براي فتوسنتز از ترکیبات آلی مثل اسیدها و کربکنند. باکترياستفاده می 

 کنند.استفاده می

 : »4«ي گزینه. 48

مـراز در سیتوپالسـم در پلی DNAهـا از جملـه کورینه باکتریوم دیفتریا و کلستریدیوم بوتولینم پروکاریوت و فاقد هسـته هسـتند. انـواع آنزیم

 شوند.مجاورت کروموزوم ساخته می

 : »1«ي گزینه. 49

 شود.تولید می ATPي گلیکولیز هوازي یا هوازي دارند در غیاب اکسیژن در مرحلههایی که تنفس بیگذار و همه سلولي شورهدر همه باکتر

 : »3«ي گزینه. 50

هاي ها هستند. در سـلولدارند، باکتري ها و قارچ DNAوRNAايهاي گوارشی و دو نوع اسیدهستهزایی گیاهان که آنزیمهاي بیمارياز عامل

 وجود دارد. DNAو  RNAايهاي گوارشی و دو نوع اسید هستههردو آنزیم

 : »2«ي گزینه. 51

هـاي باکتري. مثل نیتروزوموناس و نیتروباکتر ,شوددیل میي اکسیداسیون به نیترات تبگذاري فرآیندي است که طی آن آمونیاك به وسیلهشوره

ي دوم تنفس سلولی یعنی تنفس کنند در مرحلهي گلیکولیز پیروویک اسید را تولید میي اول تنفس سلولی یعنی در مرحلهگذار در مرحلهشوره

 نماید.را تولید می ATPهوازي پیروویک اسید را در میتوکندري مصرف و 

 : »4«ي گزینه. 52

هاي مخاطی دو نوع اسید ها و کپکها، قارچهاي مخاطی هستند. باکتريها و کپکها، قارچها، باکتريزاي گیاهان ویروئیدها، ویروسعامل بیماري

 دارند و داراي آنزیم مختلف هستند. RNAو  DNAاي هسته

 

 

 



230 

 

 کانون فرهنگی آموزش

 %ل د#م ! 

 آغازیان
 :آغازیان  

 

ü غازیان پرسلولی کلنی است نه بافت و اندام.باالترین شکل سازمان یافتگی در آ 

ü .بسیاري از آغازیان تک سلولی اما گروهی نیز پر سلولی هستند 

 

þ : آغازیان تک سلولی 

ü هاي سبز (کالمیدوموناس), تاژکداران چرخان, تاژکداران جانور مانند, اوگلناها, مژکداران داران, دیاتوما, بعضی جلبکها, روزنآمیب

 ودینا), هاگداران.(پارامسی و تریک

þ : آغازیان پر سلولی 

ü هاي سبز (کاهوي دریایی, ولوکس و اسپیروژیر).هاي قهوهاي, بعضی جلبکهاي قرمز, جلبکجلبک 

 

 :هاي کالمیدوموناس ویژگی  

 

 کند. وسنتز می. کلروفیل دارد و فت5   .  داراي دو تاژك یک اندازه  4    .  هاپلوئید 3     یوکاریوت  .2     تک سلولی   .1

 . دیواره دارد. 7.  تولیدمثل غیرجنسی و جنسی دارد.            6

 

þ  : تولیدمثل غیرجنسی کالومیدوموناس 

ü  ها با مقداري شود هر یک از هستهدهد) تبدیل میمیتوز انجام می 3هسته (حداکثر  8یا حداکثر  4یا  2هسته در اثر میتوز به

تاژکی آزاد  2رود زئوسپورهاي شوند, جدار سلول مادر از بین میتاژك است تبدیل می 2سپور که داراي سیتوپالسم اطراف خود به یک زئو

 توانند کالمیدوموناس جدیدي را بوجود آورند. شوند که هرکدام میمی

 

þ : تولیدمثل جنسی کالمیدوموناس 

ü هاي مشابه که از نظر بارجنسی گوییم گامتایزوگامت میکند که به آنها هسته کالمیدوموناس با میتوز تعدادي گامت مشابه تولید می

اي ضخیم و ناهموار وجود دارد که در شود, که در اطراف آن پوستهشوند تخم حاصل میبا هم فرق دارند (نوك به نوك) با هم ترکیب می

در محیط مساعد هسته زیگوسپور تقسیم  ماندگوییم در محیط نامساعد هسته زیگوسپور غیرفعال میمی (2n)این حالت به آن زیگوسپورا 

 شوند. کند که هرکدام به یک کالمیدوموناس تبدیل میهاي هاپلوئید تولید میدهد و سلولمیوز انجام می

 

ü   تولیدمثل جنسی در آغازیان به دو صورت است 

 

 شود.تناوب نسل در کاهوي دریایی دیده می

 شود.هم جوشی که در جلبک سبز اسپیروژیر دیده می


