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ΞΛ−Κ 1/3

K: MICROBIOLOGY 

 

Q. 1 – Q. 10 carry one mark each. 

 

Θ.1 Λοπηοτριχηουσ βαχτερια ηαϖε 

(Α)  ονε φλαγελλυm 

(Β)  α χλυστερ οφ φλαγελλα ατ ονε ορ βοτη ενδσ 

(Χ)  φλαγελλα τηατ αρε σπρεαδ εϖενλψ οϖερ τηε ωηολε συρφαχε 

(D)  α σινγλε φλαγελλυm ατ εαχη πολε 

 

Θ.2 Ιν αεροβιχ ρεσπιρατιον, τηε φιναλ ελεχτρον αχχεπτορ ισ 

(Α)  ηψδρογεν (Β)  νιτρογεν (Χ)  συλφυρ (D)  οξψγεν 

 

Θ.3 Α προχεσσ ιν ωηιχη φαττψ αχιδσ αρε σηορτενεδ βψ τωο χαρβονσ ατ α τιmε ρεσυλτινγ ιν ρελεασε οφ αχετψλ−

ΧοΑ ισ κνοων ασ  

(Α)  πηοτοπηοσπηορψλατιον (Β)  χαρβοξψλατιον 

(Χ)  く−οξιδατιον (D)  οξιδατιϖε πηοσπηορψλατιον 

 

Θ.4 Λιmυλυσ Αmοεβοχψτε Λψσατε (ΛΑΛ) ασσαψ ισ υσεδ το ιδεντιφψ τηε πρεσενχε οφ 

(Α)  ενδοτοξιν (Β)  εξοτοξιν (Χ)  αντηραξ τοξιν (D)  τετανυσ τοξιν 

 

Θ.5 Ματχη σχιεντιστσ ιν Group I ωιτη τερmσ ρελατεδ το τηειρ mαϕορ σχιεντιφιχ χοντριβυτιονσ ιν Group II 

 

Group I Group II 

(Π) Σανγερ (ι) DΝΑ δουβλε ηελιξ στρυχτυρε 

(Θ) Wατσον ανδ Χριχκ (ιι) DΝΑ σεθυενχινγ 

(Ρ) Wακσmαν (ιιι) Χοmπλεmεντ 

(Σ) Βορδετ (ιϖ) Στρεπτοmψχιν 

 (ϖ) Ιmmυνε τολερανχε 
 

(Α) Π−ιιι, Θ−ιϖ, Ρ−ιι, Σ−ι (Β) Π−ιι, Θ−ιιι, Ρ−ιϖ, Σ−ϖ 

(Χ) Π−ιϖ, Θ−ι, Ρ−ιι, Σ−ϖ (D) Π−ιι, Θ−ι, Ρ−ιϖ, Σ−ιιι 

 

Θ.6 Βασε−παιρ συβστιτυτιονσ χαυσεδ βψ τηε χηεmιχαλ mυταγεν ετηψλ mετηανε συλφονατε αρε α ρεσυλτ οφ 

(Α)  ηψδροξψλατιον (Β)  αλκψλατιον (Χ)  δεαmινατιον (D)  ιντερχαλατιον 

 

Θ.7 Τηε χλασσιχαλ ωαψ οφ ρεπρεσεντινγ ταξονοmιχ ηιεραρχηψ οφ λιϖινγ οργανισmσ ιν ASCENDING 

ORDER ισ 

(Α)  γενυσ, σπεχιεσ, χλασσ, ορδερ, φαmιλψ  (Β)  σπεχιεσ, γενυσ, ορδερ, φαmιλψ, χλασσ 

(Χ)  σπεχιεσ, γενυσ, φαmιλψ, ορδερ, χλασσ (D)  γενυσ, σπεχιεσ, ορδερ, χλασσ, φαmιλψ 

 

Θ.8 Οφ τηε φολλοωινγ, τηε mοστ εφφεχτιϖε mετηοδ το κιλλ βαχτεριαλ ενδοσπορεσ ισ 

(Α)  mοιστ ηεατ στεριλιζατιον  (Β)  Υς ιρραδιατιον 

(Χ)  φιλτρατιον (D)  παστευριζατιον 
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Θ.9 Τηε χλασσ οφ ενζψmεσ, ωηιχη χαταλψζε αδδιτιον οφ γρουπσ το δουβλε βονδσ ανδ νον−ηψδρολψτιχ 

ρεmοϖαλ οφ χηεmιχαλ γρουπσ, ισ 

(Α)  οξιδορεδυχτασε (Β)  τρανσφερασε (Χ)  ηψδρολασε (D)  λψασε   

 

Θ.10 Αναmmοξ οργανισmσ χαρρψ ουτ 

(Α)  αναεροβιχ ρεδυχτιον οφ NO戴貸 (Β)  αναεροβιχ οξιδατιον οφ NH替袋 

(Χ)  αεροβιχ οξιδατιον οφ NH替袋 (D)  αεροβιχ οξιδατιον οφ NO態貸 

 

Q. 11 – Q. 20 carry two marks each. 
 

 

Θ.11 Wηιχη χοmβινατιον οφ τηε φολλοωινγ στατεmεντσ αβουτ σπεχιαλιζεδ τρανσδυχτιον ισ TRUE? 

 

(Π) Σπεχιαλιζεδ τρανσδυχινγ πηαγεσ χαν τρανσπορτ ονλψ χερταιν γενεσ βετωεεν βαχτερια 

(Θ) Σπεχιαλιζεδ τρανσδυχινγ πηαγεσ χαν τρανσπορτ ανψ γενε βετωεεν βαχτερια  

(Ρ) Πηαγε Π22 ισ α σπεχιαλιζεδ τρανσδυχινγ πηαγε  

(Σ) Πηαγε λαmβδα (そ) ισ α σπεχιαλιζεδ τρανσδυχινγ πηαγε 

(Α)  Π ανδ Σ ονλψ (Β)  Θ ανδ Ρ ονλψ 

(Χ)  Π ανδ Ρ ονλψ (D)  Θ ανδ Σ ονλψ 

 

Θ.12 Wηιχη χοmβινατιον οφ προφιλεσ ιν τηε φολλοωινγ φιγυρε αχχυρατελψ ρεπρεσεντσ τηε τρανσπορτ ρατε οφ 

γλψχερολ ανδ οξψγεν ιντο Ε. χολι χελλσ ασ α φυνχτιον οφ τηειρ εξτραχελλυλαρ χονχεντρατιον? 

(Α)  γλψχερολ−(ιι) ανδ οξψγεν−(ιιι) (Β)  γλψχερολ−(ιι) ανδ οξψγεν−(ι) 

(Χ)  γλψχερολ−(ιιι) ανδ οξψγεν−(ι) (D)  γλψχερολ−(ι) ανδ οξψγεν−(ιι) 

 

Θ.13 Wηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ αβουτ τηε στανδαρδ φρεε ενεργψ χηανγε (∆Γο
′) ανδ τηε εθυιλιβριυm 

χονσταντ (Κεθ) οφ αν εξεργονιχ ρεαχτιον, ατ πΗ 7.0, ισ TRUE? 

(Α)  ∆Γο
′ ισ ποσιτιϖε ανδ Κεθ ισ λεσσ τηαν ονε  

(Β)  ∆Γο
′ ισ νεγατιϖε ανδ Κεθ ισ λεσσ τηαν ονε 

(Χ)  ∆Γο
′ ισ νεγατιϖε ανδ Κεθ ισ γρεατερ τηαν ονε 

(D)  ∆Γο
′ ισ ποσιτιϖε ανδ Κεθ ισ γρεατερ τηαν ονε 

 

Θ.14 Αν οιλ ιmmερσιον οβϕεχτιϖε οφ α λιγητ mιχροσχοπε ηασ α νυmεριχαλ απερτυρε οφ 1.25. Υσινγ τηε Αββ 

εθυατιον, τηε mαξιmυm τηεορετιχαλ ρεσολϖινγ ποωερ (ιν νm) οφ τηε mιχροσχοπε ωιτη τηισ οβϕεχτιϖε 

ανδ βλυε λιγητ (ωαϖελενγτη = 450 νm) ισ ______  
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Θ.15 Τηε ωορκινγ ϖολυmε (ιν λιτερ) οφ α χηεmοστατ ωιτη 0.1 η−1 διλυτιον ρατε ανδ 100 mλ/η φεεδ φλοω ρατε 

ισ______ 

 

Θ.16 Ιφ τηε δεχιmαλ ρεδυχτιον τιmε φορ σπορεσ οφ α χερταιν βαχτεριυm ατ 121οΧ ισ 12 σεχονδσ, τηε τιmε  

ρεθυιρεδ (ιν mινυτεσ) το ρεδυχε 1010 σπορεσ το ονε σπορε βψ ηεατινγ ατ 121οΧ ισ _______ 

 

Θ.17 Τηε δουβλινγ τιmε (ιν mινυτεσ) οφ α βαχτεριυm ωιτη α σπεχιφιχ γροωτη ρατε οφ 2.3 η−1 ιν 500 mλ οφ 

γροωτη mεδιυm ισ ______ 

 

Θ.18 Α βαχτεριαλ χυλτυρε ισ γροων υσινγ 2.0 mγ/mλ φρυχτοσε ασ τηε σολε σουρχε οφ χαρβον ανδ ενεργψ. Τηε 

βαχτεριαλ βιοmασσ χονχεντρατιονσ ιmmεδιατελψ αφτερ ινοχυλατιον ανδ ατ τηε ενδ οφ τηε γροωτη πηασε 

αρε 0.1 mγ/mλ ανδ 0.9 mγ/mλ, ρεσπεχτιϖελψ. Ασσυmινγ χοmπλετε υτιλιζατιον οφ τηε συβστρατε, τηε 

βαχτεριαλ γροωτη ψιελδ (Ψ) ον φρυχτοσε ισ ______ 

 

Θ.19 Τηε ϖολυmε (ιν mλ) οφ α 1.0 mγ/mλ στοχκ σολυτιον οφ αmπιχιλλιν το βε αδδεδ το 0.1 λιτερ οφ γροωτη 

mεδιυm φορ αχηιεϖινγ α φιναλ αmπιχιλλιν χονχεντρατιον οφ 50 ∝γ/mλ ισ ______ 

 

Θ.20 Αν Ε. χολι στραιν ισ γροων ινιτιαλλψ ον γλυχοσε ασ τηε σολε χαρβον σουρχε. Υπον χοmπλετε 

χονσυmπτιον οφ γλυχοσε φολλοωινγ 12 η οφ γροωτη, λαχτοσε ισ αδδεδ ασ τηε σολε χαρβον σουρχε ανδ 

τηε στραιν ισ φυρτηερ γροων φορ 12 η. Ασσυmινγ τηατ τηε Ε. χολι στραιν ηασ α φυνχτιοναλ ωιλδ τψπε λαχ 

οπερον, ωηιχη ονε οφ τηε φολλοωινγ προφιλεσ ισ τηε mοστ ACCURATE ρεπρεσεντατιον οφ く−

γαλαχτοσιδασε (く−γαλ) εξπρεσσιον (ιν αρβιτραρψ υνιτσ)? 

 

(Α)  ι (Β)  ιιι (Χ)  ιι (D)  ιϖ 

 

END OF THE QUESTION PAPER 


