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 ها هاي انتهاي فصل پاسخ پرسش

 

هاي انتهاي فصل از كتاب  براي پرسش ها ارجاع شكلهاي پيشنهادي، توضيحات جانبي و  تكميلي شامل پاسخ ي هاين جزو
 نگارش محمدحسين اميري است. »شناسي سلولي مولكولي زيست«

كمك  مورد پرسش شده به درك بهتر مطلب منبع معرفي ي هدر بيشتر موارد، مطالعاند.  انتهاي پاسخنامه آورده شدهها در  منابع شكل
اند، نسبت به آزمايش اصلي  هاي مورد پرسش كه از منابع ديگر اخذ شده كند. با اين وجود، لطفاً توجه كنيد كه بسياري از آزمايش مي

گيري نگارندگان منابع مورد استفاده لزوماً در مورد اين  هاي متفاوتي دارند؛ بنابراين، نتيجه يفها و يا توص اند و فرض تغيير يافته
در برخي موارد، پاسخ، توجيه و يا استدالل آن به خوانندگان واگذار شده است تا به اختصار  كند. هاي تغييريافته صدق نمي آزمايش

هاي  اند، گزاره ها را آزموده اي از گزاره بودن مجموعه قبول قبول/غيرقابل ابلهايي كه درست/نادرست يا ق كمك شود. در مورد پرسش
ها توجه كنيد كه در مواردي  اند. در مورد اين پاسخ قبول با (ن) مشخص شده هاي نادرست/غيرقابل قبول با (د) و گزاره درست/قابل

توان  مي »گيري سخت« ي هدرج ها و برداشت از واژه بسته بهكند و  پاسخ را دشوار مي ي هبيان گزاره اظهارنظر قطعي دربار ي هشيو
قبول بايد توسط آزمايش پرسش  درست/قابل ي ه، يك گزارعمومي ي هيك گزاره را درست يا نادرست قلمداد كرد. به عنوان يك قاعد

تصور صادق است  برخي حاالت قابلاي كلّي در  باشد و بر اساس آن آزمايش، درستي اين گزاره قابل رد نباشد. اگر گزارهبررسي شده 
شود. در پايان الزم به توضيح است كه به طور حتم  قبول در نظر گرفته مي شود، عمدتاً نادرست/غيرقابل مي ضو در برخي ديگر نق

 ود.خرسندي خواهد ب ي هها دارد. نظرات خوانندگان محترم ماي ها و يا روشني توضيحات آن هايي در پاسخ اين پاسخنامه كاستي
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 ۱فصل 

۱. DNA  آوريم كه در امتداد  اي را به دست مي رشته شده است. براي آساني، توالي رشته يابي تك ي اوليه دورشته بوده است و براي توالي
ترين نواري كه با  پرايمر قرار دارد. توالي رشته مقابل آن (يعني الگو) مكمل اين توالي خواهد بود. به اين ترتيب، رنگ سنگين

شده با اين رنگ قرار دارد. پس توالي  جفت ddNMPآن  ۳‘اي است كه در انتهاي  شود، مربوط به رشته روفورز تشخيص داده ميالكت
 شده اين است: داده متناظر با الكتروفوروگرام نشان

5’- TCAGCGTGGAGGCGTTATGT-3’ 

هاي بدن استفاده كنيم.  تقسيم آن بر تعداد متوسط سلوليك روش براي اين برآورد اين است كه از حجم و جرم متوسط يك انسان بالغ و  .۲
 كنيد؟  پيشنهاد مي هاي ديگري آيا روش

 ۶۶۰الف) جرم مولكولي هر جفت نوكلئوتيد  .۳
 ۳۱/۲دالتون و بنابراين جرم مولي پالزميد 

مگاگرم بر مول است. پس يك ميكروگرم از 
 پيكومول است. ۴۳/۰اين پالزميد معادل با 

را اصالح كنيد: براي (لطفاً شكل ب) 
، عالوه بر سه نوار  AvaI+HindIIIي  باريكه

شده، يك نوار هم بايد در  (باند) رسم
وجود داشته باشد كه  bp ۷۰۰موقعيت 

تحرك الكتروفورزي  رسم نشده است.)
هاي محصول هضم با اين نقشه  قطعه

خواني دارد: (راه حل  محدودكنندگي هم
 شما چيست؟)

هاي  دهنده هاي ترشحي محتوي انتقال گيرد. وزيكول هاي گياهي و جانوري عمدتاً در ميتوكندري صورت مي لتأمين انرژي در سلو .۴
ي عصبي، مسيري طوالني را در  شوند و سپس براي رسيدن به پايانه ها از دستگاه گلژي آزاد مي عصبي پپتيدي در جسم سلولي نورون

كولين  هاي عصبي كوچك مثل استيل دهنده كه حاوي انتقال» هاي سيناپسي وزيكول«كنند. در مقابل، بيشتر  طول آكسون طي مي
ي عصبي با غشاي پالسمايي الحاق  ها در زمان تكانه گيرند. اين وزيكول هاي عصبي منشأ مي هستند، نه از گلژي بلكه از غشاي پايانه

هاي عصبي كوچك را از سيتوزول توسط  دهنده تقالشوند و ان يابند و سپس بالفاصله دوباره با اندوسيتوز از غشا بازيافت مي مي
گيرند. در  ها تحت هيدروليز قرار مي كنند. مواد غذايي اندوسيتوزشده غالباً در نهايت در ليزوزوم هاي حامل خود وارد مي پروتئين

ها در مسيرهاي آنابوليك  دراتشده در دانه براي توليد كربوهي دهد ليپيدهاي ذخيره اكسيالت اجازه مي ي گلي هاي گياهي، چرخه دانه
شود  ي در حال رشد انجام مي اي دانه هاي ذخيره هاي بافت هايي تخصصي در سلول زوم مورد استفاده قرار گيرند. اين فرآيند در پراكسي

بيت كربن گيرد. در گياهان، تث ي سلول در هسته صورت مي mRNAي  زوم نام دارند. عالوه بر رونويسي، پردازش عمده اكسي كه گلي
 شود.  ها انجام مي به شكل قندهاي ساده طي فرآيند فتوسنتز در كلروپالست

 nكند، در مقادير زياد  ها تغييري نمي ب) از آنجا كه عمر سلول ي خوانندگان گرامي) سلول بر دقيقه. (راه حل بر عهده ۴۵/۱*۱۰۸الف)  .۵
دقيقه برابر است با تعداد  t طيها  ماند. تغيير تعداد سلول ردن مينظرك ها قابل صرف توان فرض كرد تغيير در نرخ حذف تا مدت مي

. n * (t-۱* ( ۴۵/۱*۱۰۸شوند، يعني برابر است با:  هايي كه حذف مي شوند منهاي تعداد سلول دقيقه توليد مي tهايي كه در اين  سلول
بر  t) باشد. پس در اين صورت ۵/۲*۱۰۱۳ها ( د كل سلولبرابر تعدا m-۱برابر شود، بايد اين عدد معادل  mها  براي اين كه تعداد سلول
 .n)/(۱-m*( ۱۰۵*۷۳/۱-۱( حسب دقيقه برابر است با

شده (اين كه زمان  ي كلي بيان ت) قاعده ليتر خون رتيكولوسيت هستند. در هر ميلي ۲۱/۵*۱۰۷هاي قرمز يعني معادل  % سلول۱پ) حدود 
ها به طور  اند متناسب است) وقتي صادق است كه همه سلول هايي كه در آن مرحله لشده در هر مرحله با فراواني نسبي سلو سپري

ساعت  ۳۰به طور متوسط  RBCكند (هر  ي رتيكولوسيت كه اين شرط را تأمين مي ي مراحل بگذرند. برخالف مرحله يكسان از همه
 HSCمشترك نيست و هر  RBCو  HSCخط زندگي  شوند. ها هستند و مستقالً تكثير مي RBCساز  ها پيش HSCدر اين مرحله است)، 

 توليد كند. RBCتواند چندين  مي
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 ۲فصل 

 . براي جزئيات، پژوهشي مختصر صورت دهيد.D؛ اليگومايسين: ADP :A؛ B؛ آميتال: C؛ سوكسينات: Eنيتروفنول:  دي .۱

ار از محور عمودي (فعاليت آنزيم)، مقادير محور توانيم ابتدا در نمودار بااليي، براي هر مقد شدت يا كانتوري، مي براي رسم خطوط هم .۲
هيم. داي در نمودار پاييني قرار  شده، نقطه ) را ثبت كنيم، و متناظر اين مقادير ثبتF2,6-BPها (غلظت  ) و منحنيATPافقي (غلظت 

دهيم.  ي مقادير ديگر انجام ميدهد. همين كار را برا كردن اين نقاط، خطي كانتوري براي آن مقدار فعاليت آنزيم را به دست مي وصل
 .رسم شده است ۱تا  ۰يت آنزيم از خط كانتوري فعال ۶در اينجا، 

 

 .CO2(اسيد)، و  R-COOH(آلدهيد)،  R-CHO(الكل)،  R-CH2OHو سپس  R-CH3اكسايش در  كمترين .۳

۴. PFK  با افزايش نرخ گليكوليز (جبران كاهش تنفس هوازي) وVEGF رساني. با افزايش اكسيژن 

 .۱۰۶) = مجموعاً TCA(در  ۸۰اكسيداسيون)+ -هاي بتا بار تكرار قدم ۷سازي و  (در فعال ۲۶. ب) ۵/۱۸تا  ۵/۱۶الف) به طور خالص  .۵

 

 ۳فصل 

كه توسط  دهد تشكيل مي Bو دومي نوع  Aتفاوت دارد: اولي مارپيچ نوع  DNAو  RNAاي  عالوه بر تفاوت شيميايي، ساختار دورشته .۱
 شود. تحقيق كنيد. سيستم پردازش سيتوپالسمي شناسايي نمي

تواند به چند شكل در ژنوم توزيع شود. از اين توزيع  وكلئوتيد راديواكتيو براي ترميم) ميني آن، واردكردن  (و در نتيجه DNAآسيب  .۲
در تعداد محدودي از  DNA. از آنجا كه آسيب ها استفاده كرد دهي كروموزوم هاي مربوط به سازمان توان براي آزمودن فرضيه مي

تصادفي و  ها كامالً دهي كروموزوم توان حدس زد كه سازمان ، مي(يعني توزيع يكنواخت نبوده است) ها ديده شده است كروموزوم
 .تنيده نبوده است درهم

) رسوب داده و -اي آلوده (+) و غيرآلوده (ه از سلول PAبادي ضد  با آنتي ChIPي پروموتري كه با روش  DNAالف) افزايش در ميزان  .۳
با اين پروموترها  RdRPرسد  ). پس به نظر ميp > ۰۵/۰دار است ( معني IIهاي مرتبط با پليمراز  تكثير شده است، براي پروموتر ژن

يا  IIپليمراز ي  ها متصل شود و ممكن است به واسطه باشد. ولي لزومي ندارد كه مستقيماً به اين پروموتر برهمكنش داشته
گيرد و  سنتزشده قرار مي هاي تازه در نزديكي رونوشت RdRPفسفريله،  CTDها مربوط شود. ب) با اتصال به  هاي ديگر به آن پروتئين

 هاي ويروسي استفاده كند. RNAها به عنوان پرايمر براي توليد  تواند از آن مي

 خوانندگان گرامي. ي هاستدالل بر عهد هستند. Eو  D ،A ،B ،Cبه ترتيب  ۵تا  ۱هاي  پروتئين .۴

شده به پروتئين موردنظر، تخليص پروتئين الحاقي را با ستون كروماتوگرافي تمايلي  به صورت ملحق GSTالف) وجود پروتئين  .۵
 .يون به كار آيدشده با گلوتات هاي آگاروز پوشيده تواند براي تثبيت پروتئين مثالً بر روي دانه و مي كند گلوتاتيون به آساني ممكن مي

شده به آن  ملحق GSTشده در آزمايش، مربوط به پروتئين موردنظر و نه  كند كه اثبات شود هرگونه اثر مشاهده ايجاب مي GSTالحاق 
هاي  RNAي  شده ينسبت كمexport %ب)  شود. نشده به عنوان شاهد (كنترل) منفي استفاده مي ملحق GSTاست. بنابراين، از 
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اي معلوم  هاي سيتوپالسمي و هسته دار است كه با سنجش راديواكتيويته در بخش هاي نشان RNAوپالسمي به كل دار سيت نشان
يكسان نيست  Bو  Aدر قسمت  GSTدقت كنيد كه اين نسبت براي  هاست. RNAاي اين  شود و شاخصي از ميزان خروج هسته مي

 خروج 9G8 يC ي هدهد حذف دومين پايان نشان مي Aآزمايش  ي هنتيجپ)  كه حاكي از نوعي تفاوت در روش آزمايش است.
mRNAي ه، ولي جهش مورد مطالعه در پاياندهد از هسته را كاهش مي شده هاي پيرايش N ي ه. نتيجداري در خروج ندارد تأثير معني 

B كه افزودن دهد  نشان ميTAPي هنتيج كند. ، كاهش مذكور را جبران مي C 9دهد  نشان ميG8  باmRNA هايي كه توسطTAP 
هاي موردنظر mRNAخروج  ي هها با مدلي سازگار است كه در آن، عامل محدودكنند اين داده شوند، برهمكنش دارد. انتقال داده مي

توان  C ي هكند، و وجود دومين پايان رقابت مي mRNAبراي اتصال به يك ليگاند مشترك مرتبط با  9G8با  TAP، است TAPغلظت 
 ها: (ن)(ن)(ن)(د)(ن)(د)(ن)(د)) (بهترين پاسخ دهد. را كاهش مي 9G8رقابتي 

 

 ۴فصل 

ند و به اين ترتيب بر آغاز ترجمه اثر منفي داشته كرقابت  eIF4براي اتصال به سرپوش با  نيدوماين  آرگونات با ردكتوان تصور  يم .۱
ن آرگونات در اتصال به سرپوش، هومولوژي با يومن ديه با وجود توانايي اكه اخيراً مشخص شده است كر است كالزم به ذ باشد.

eIF4E .در آن وجود ندارد 

توان به طور قطعي اظهارنظر كرد؛  در مورد دو پروتئين ديگر نميابد. ي يش ميافزا ييگرما كبا شو Hsc70ان يزان بيه مكروشن است  .۲
هاي پرمقدار و  شوك گرمايي، تأثير منفي در پروتئين ي هسطوح آن در نتيج ي هرود با توجه به كاهش بيان ژن در كلي ولي انتظار مي

ترنسفراز تغيير چنداني نكند، هرچند  استيل هايي مثل هيستون با فعاليت عمومي ساختاري مثل توبولين بيشتر باشد و سطح پروتئين
 هاي گوناگون تغيير داده شود. تواند با روش ها نيز مي اين پروتئين »فعاليت«

هاي چهارم و هشتم يكسان باشند. به همين ترتيب در چارچوب دو، بايد دو  ريشهدر چارچوب صفر بايد بودن كد،  با توجه به غيرمبهم .۳
خواني دارد. دقت كنيد كه به دليل  ي آخر با هم يكسان باشند. فقط چارچوب يك با توالي پروتئين هم ي اول با هم و دو ريشه ريشه

شوند. كدون هشتم در چارچوب يك  هاي يكسان رمز نمي ي كربوكسي الزاماً توسط كدون ي لوسين پايانه بودن كد، دو ريشه دجنريت
 است. Glu (BCBي  (رمزكننده

 .كنند هاي منفي و مثبت يكديگر را خنثي نمي و در آن، انحراف تفاوت دو ساختار است مناسبي برايشاخص  RMSDالف) فرمول  .۴
ي  ها به طور گسترده براي مقايسه مقادير انحراف جزئي جفت اتم) Root mean square( مجذور متوسط مربعِ) تحقيق كنيد.(

كردن  نهي دو مدل پروتئيني، كمينه هاي برهم شود. يكي از راه هاي مختلف) مورد استفاده مي ها (مثالً در حالت ساختارهاي پروتئين
RMSD  .در اين شبيهبا حركت و چرخش يك مدل نسبت به ديگري است (سازي  بMD د) ،(مارپيچ رسد  به نظر مييناميك مولكولي

II  تقريباً مستقل ازI  وIII هايي كه  شود، زيرا غالب مولكول وابسته به آن هستند) تا مي (كهRMSD  براي مارپيچI  ياIIIها كم  ي آن
را  RMSDفي از مقادير دارند، طي IIكمي براي  RMSDهايي كه  مولكول دارند؛ در مقابل، IIكمي براي مارپيچ  RMSDاست، همچنين 

 دهند. براي دو مارپيچ ديگر نشان مي

 FRET ،CFPدهند. ب) براي ايجاد سيگنال  را توضيح مي FRETها اساس روش  الف) توضيح بر عهده خوانندگان گرامي. اين شكل .۵
در نمودار خروجي شود. هر نقطه  سنجيده مي YFPبرانگيخته و سيگنال فلورسنت در طول موج نشري  اش تحريكيدر طول موج 

FACS شدت سيگنال مربوط به هريك از  ي هدهند سلول است و مختصات آن نشان يك ي هنمايندCFP ،YFP  ياFRET .با  است
اي نشان  قابل مالحظه FRETها سيگنال  كسر قابل توجهي از سلول ۳و  ۲هاي  فقط در رديفتوجه به نمودارهاي سمت چپ، 

كنند،  شديدي تابش مي YFPهايي كه سيگنال  بسياري از سلولنمودارهاي سمت راست، در رديف، دهند. به عالوه، در اين دو  مي
به دليل  CFPكاهش سيگنال نشري  ي هدهند تواند نشان ) ندارند. اين مي۱چندان شديدي (در مقايسه با رديف  CFPسيگنال 

FRET .باشد 
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 ۵فصل 

 .شود ) اين برگچه ميNegative curvatureشدگي منفي ( يا خم باعث تقعر ي غشايي قرارگرفتن كارديوليپين در يك برگچهالف)  .۱
گيرد. ب) كارديوليپين دو بار منفي در بخش  تر قرار مي برگچه به سمت فضاي كوچك شدگي منفي يعني چرايي را استنباط كنيد. خم

تواند اين  نزديك هم قرار گيرند. كلسيم ميها به صورت فشرده در  كارديوليپين دهد سرهاي دوست خود دارد كه اجازه نمي سر آب
منطقي تمايل كارديوليپين به ايجاد  ي هشدگي منفي شديدتري ايجاد شود. پ) نتيج بارهاي منفي را خنثي كند و اجازه دهد خم

هاي  متوجه فضاي بين غشايي در تيغه ي هشدگي منفي دارند؛ مثل برگچ هايي است كه خم شدگي منفي، تمركز آن در مكان خم
 ها كمك كند. در اين تيغه cتواند به تجمع سيتوكروم  ميتوكندري. اين مي

د. (چرا؟) اسيد هستن كولين+كلسترول، و فسفاتيديك كولين، فسفاتيديل به ترتيب مربوط به فسفاتيديل ۳تا  ۱هاي  الف) منحني .۲
ي كه هاي اسيدچرب شود. ب) زنجيره مي »ذوب«كند كه طي آن غشا  شده، دماي گذار را مشخص مي هر قله در نمودار رسمموقعيت 

دهند. پ) براي غشاهاي طبيعي  تر بودن يا داشتن پيوندهاي دوگانه) دماي گذار را كاهش مي كنند (به دليل كوتاه تر مي غشا را سيال
 تركيب ليپيدي است. غشاهاي ساده تيز نيست و موقعيت آن وابسته به مانندگذار فاز  ي هكه تركيبي از انواع ليپيدها هستند، قل

شدن  فعالاز  است كه شاخصي اگزوپالسمي غشاي پالسمايي ي هسرين در برگچ بروز فسفاتيديل ي هدهند كاهش فلورسنت نشان .۳
 ) بيشتر است.MCI )Mild cognitive impairmentاست. ظاهراً اين كاهش در بيماران مبتال به  مرگ سلولي ي هبرنام

اند. استفاده از پنجره با طول بيشتر، نوعي  ها نيز به صورت پراكنده توزيع شده هاي غيرغشايي پروتئين شگريز در بخ هاي آب ريشهالف)  .۴
يابد. معموالً بهترين  هاي تراغشايي متشكل از مارپيچ آلفا به طور قابل تشخيصي افزايش مي گيري است. اين ميانگين در بخش ميانگين

هاي الزم براي عبور يك  آيد كه نزديك به تعداد ريشه اي از پنجره به دست مي اندازههاي غشايي و غيرغشايي با  تفكيك بين بخش
 . ب) هفت.) باشد~۲۰مارپيچ از عرض غشا (

تري  سريع و كامل) FRAP( (كشت پس از دو روز) است كه با توجه به ريزنگارها بازيافت Dمنحني بااليي در شكل مربوط به آزمايش  .۵
دهند كه  نشان مي هاي قطبيده در محل اتصاالت سلولي، بازيافت كمي دهد كه سلول نشان مي C اب Bدهند. مقايسه  نشان مي

هاي غيرقطبيده در مجموع محدودتر و  در سلول IP3Rدهد كه تحرك  نشان مي Aآزادي تحرك كمتر است. مقايسه با  ي هنمايند
روزه، تمركز بيشتر اين پروتئين در غشاي پالسمايي  ۱۰ و ۲هاي  بري در كشت پيش از رنگ IP3Rگيري  كندتر است. مقايسه موضع

 ي هتوان دربار دهد. با توجه به اين آزمايش نمي هاي غيرقطبيده نشان مي هاي قطبيده را در برابر توزيع سيتوپالسمي در سلول سلول
 ها: (ن)(د)(د)(ن)(د)(ن)) (بهترين پاسخ گيري كرد. به غشاي پالسمايي نتيجه ERمجموع سطح 

 

 ۶صل ف

. براي تري قرار دارد بزرگ بسياركه در محيط پيراموني  اتوليتر است ۱۹/۴ميكرومتر) حدود  ۲/۰(با قطر  ليزوزومالف) حجم اين  .۱
پروتون  ۲۵۲د مول پروتون معادل حدو ۱۹/۴*۱۰-۲۲) بايد ۴به  ۷از  pHموالر (  ۱۰-۴به  ۱۰-۷از  (يا هيدرونيوم) رسيدن غلظت پروتون

به ترابري  ATPشدگي هيدروليز  با توجه به جفتب)  شود. كاتاليز مي Vهاي  شود كه بخشي از آن توسط پمپبه درون آن پمپ 
. پروتون همراه باشد ~۲۰۰ با انتقال ATPمولكول  ~۱۰۰رود هيدروليز  ، انتظار ميV ي همكانوشيميايي پمپ رد ي هپروتون در چرخ

اش (زماني كه  كند، ولي ميانگين آن نزديك به مقدار نهايي تغيير مي pHكاهش  آزاد مورد نياز براي انتقال هر پروتون طي انرژي
كيلوژول بر مول محاسبه  ~۸/۱۷برابر با  ΔG(out > in)=RTln(Cin/Cout)ي  برابر شود) است كه از رابطه ۱۰۰۰غلظت درون ميكروزوم 

 ~ATP )۵۰۰۰مول   ۱۰۰دارد كه بايد از هيدروليز  كيلوژول انرژي نياز ۳۵۶۰مول پروتون حدود  ۲۰۰شود. بنابراين انتقال مي
شود كه البته، به دليل تقريبي كه  محاسبه مي ~۷۱% در اين شرايط پمپ در تبديل انرژي كيلوژول) تأمين شود. به اين ترتيب بازده

تواند بازده را كاهش دهد، حذف  يديگري كه ممهم عامل  در باال براي ميانگين انرژي آزاد به كار برديم، باالتر از مقدار واقعي است.
 ۲۰۰كمتر از  ATP ۱۰۰شود با  دهد و باعث مي هاي باال رخ مي در اختالف پتانسيلبيشتر پمپ است كه  ي هشدگي در چرخ جفت

 ي فوق لحاظ نشده است. پروتون پمپ شود. اين پديده در محاسبه
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هاي شيميايي و هم پتانسيل الكتريكي باشد. در هر غلظت  نسيلشود فعاليت آن هم وابسته به پتا باعث مي NCXبودن  الكتروژنيك .۲
يا كمتر از پتانسيل  تر) (مثبت بيشتر ENCXدهد: اگر  اين ناقل را نشان مي الكتريكي تعادل مربوط به پتانسيل ENCX كلسيم (و سديم)،

چرايي را استنباط كنيد. اين ناقل  كند. ميغشا باشد، ناقل به ترتيب در حالت مستقيم (خروج كلسيم) و وارونه (ورود كلسيم) عمل 
 شود. كند و در زمان رپالريزاسيون، باعث خروج سريع كلسيم مي طي پتانسيل عمل به ورود سريع كلسيم به سلول كمك مي

 ساركوپالسمي نقش حياتي در بازگرداندن غلظت كلسيم به سطح اوليه دارند، ولي ي ههاي كلسيم در غشاي پالسمايي و شبك پمپ
NCX تر است. ها بار سريع ها ده در مقايسه با اين پمپ 

شود كانال با احتمال بيشتري باز شود و به طور متوسط بيشتر باز بماند و  ها، دپالريزاسيون غشا باعث مي الكتروگرام ي هبر اساس مقايس .۳
يابد. در الكتروگرام  دپالريزاسيون افزايش مي ها) نيز با در مجموع زمان بيشتري را در حالت باز سپري كند. جريان (ناشي از شار يون

 ها: (ن)(د)(ن)(د)) رسدگاهي دو كانال همزمان باز هستند. (بهترين پاسخ بااليي، به نظر مي

هاي اوليه و تأخيري هستند، به عنوان شاخصي از ميزان قابل  غشاي اندوزوم ي هكه به ترتيب ويژ LBPAو  TfRالف) از الگوي تفكيك  .۴
يك  LBPAاند. ب)  كافي از هم جدا شده »تميزي«دهد اين غشاها با  ن روش جداسازي استفاده شده است كه نشان ميبود اعتماد

 LEبيشتر است. در  EEدر مقايسه با  LEدهد اسمبلي زيرواحدهاي پمپ در  نشان مي Aهاي قسمت  دادهفسفوليپيد غشايي است. پ) 
 ها: (ن)(ن)(ن)(د)(د)) بهترين پاسخبيشتري در ارتباط با غشا است. ( V1Bزيرواحد 

 اين دومينماند.  خود است و تا زماني كه ولتاژ مناسب برقرار باشد، باز مي شدن خودبه فاقد توانايي بسته N ي هپايان تواليكانال فاقد  .۵
تواند  ن، اين دومين ميكند كه در آ ) عمل ميBall and chain( »گلوله و زنجير«مطابق مدلي موسوم به  N ي هكنندگي پايان غيرفعال

 ي ه(گلوله) با ادام  كانال شود. به اين ترتيب، حتي اگر اين دومين ي هآزادانه گردش كند و به طور تصادفي باعث مسدودشدن دهان
انال : ك۲يافته؛  : كانال جهش۱تواند (با بازده كمتر) كانال را ببندد.  پپتيد (زنجيره) به كانال متصل نشده باشد، همچنان مي پلي

 : كانال نوع وحشي.۳كنندگي؛  يافته به عالوه دومين غيرفعال جهش

 

 ۷فصل 

۱. Ran :۵  ؛ ۳ورود:  ي ه؛ محمول۸و  ۱؛ ايمپورتين بتا: ۶و  ۲؛ ايمپورتين آلفا: ۷وCAS :۴. 

رون تغيير سپس اين چپشود.  و سوبستراي ورود مي Tim44ماتريكس باعث اتصال محكم اين پروتئين به  Hsp70در  ATPهيدروليز  .۲
شود. اين نيازمند تسهيل  جايگزين مي ATPشود و با  آزاد مي ADPدهد تا سوبسترا را به درون ماتريكس بكشاند.  بندي مي صورت

كند و به  منفذ و سوبسترا را رها مي Hsp70تمايل اتصالي دارد. در نتيجه،  Hsp70توسط فاكتور تعويض نوكلئوتيد است كه اكنون به 
 تواند چرخه را تكرار كند. دد و ميگر بازمي ATPل به آزاد متصحالت 

متصل  Crm1در صورتي كه بتواند به  Rev پروتئين ،Bهاي شاهد در  و آزمايش Aب) با توجه به خوانندگان گرامي.  ي هالف) بر عهد .۳
ي اينترفرون از mRNAج دهند كه اين با كاهش نسبي خرو مينشان  C هاي قسمت آزمايش .كند را مهار ميرشح اينترفرون تشود، 

 Crm1به  Revنيست. بنابراين احتماالً اتصال  RREوابسته به توانايي اتصال آن به  Revهسته به سيتوپالسم همراه است. اين توانايي 
يك آنزيم  GAPDHشود.  براي خروج از هسته و در نتيجه ترجمه و ترشحش مي Crm1ي اينترفرون به mRNAمانع از اتصال 

ثابت است و  كنند، ميزان بيان آن مي ) را ايفاHousekeeping( »داري خانه«هايي است در سلول نقش  پروتئين ي هاز جمل متابوليك و
 ن)(ن)(ن)(د)(ن)(ن)(ن)(د))ها: (ن)( (بهترين پاسخشود.  به عنوان شاهد استفاده مي

توانند با يكديگر يا با  تئين در اين آنزيم است كه ميهاي سيس سولفيد وابسته به ريشه هاي دي در نوآرايي پل PDIفعاليت كاتاليتيك  .۴
وابسته به  PDIرسد فعاليت ضدچپروني  سولفيد تشكيل دهند. با اين حال، به نظر مي هاي سيستئين در سوبستراها پيوند دي ريشه

شود و نه به  حلول ميباعث تسهيل تجمع نام ADHاحتماالً با تأثير در ساختار  Aدر آزمايش  DTTتشكيل اين پيوندها نيست؛ 
و  ADHتشكيل تجمع نامحلول است.  ي هدهند نشان B) در قسمت Pسولفيد. وجود پروتئين در رسوب ( هاي دي احياي پل ي هواسط
DTT  كنند كه در حضور  سانتيگراد رسوب قابل توجهي ايجاد مي ي هدرج ۴۰دقيقه در دماي  ۲۰به تنهايي نيز پس ازPDI  در غلظت

ها براي قسمت (پ):  شود. (بهترين پاسخ خود نيز در رسوب ظاهر مي PDI شود. داده مي كاهشو  افزايشترتيب  كم و زياد به
 (د)(ن)(ن)(د)(ن))
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در تمام  Erp57) حركت كرده است وجود ۶۶و  ۴۵(بين  Erp57وزن مولكولي با  در بعد دوم متناظرالف) خط افقي كه  .۵
هايي است كه به طور غيركواالن و بدون پل  د. خط قطري مربوط به پروتئينده سولفيدهاي مخلوط جداشده را نشان مي دي
هايي در بعد اول و دوم با  اند؛ زيرا چنين پروتئين هاي آگاروز) متصل شده (يا به طور غيراختصاصي به دانه Erp57سولفيد به  دي

شود كه با آن  هايي مي و پروتئين Erp57در بعد دوم باعث جداشدن  DTTكنند. ب) افزودن  سرعت نسبي يكساني حركت مي
تر از كمپلكس متناظرشان در بعد اول هستند و بنابراين  سولفيد مخلوط تشكيل داده بودند. هر يك از اين اجزاي جداشده كوچك دي

سولفيد پس  هاي دي جلوگيري از تبادل تيول و نوآرايي بين مولكولي پل NEMكنند. پ) علت تيمار با  تر حركت مي در بعد دوم سريع
نوع وحشي  Erp57مانند. ت)  سولفيدهاي مخلوط بدون تغيير باقي مي ها و طي آزمايش است. به اين ترتيب، دي سلول ي هاز تجزي

اين پروتئين به همراه سوبستراهايش، از  »گيرانداختن«دهد. براي  سولفيد تشكيل مي فقط به طور آني با سوبستراهايش دي
سولفيد مخلوط  هاي سيستئين قادر به تشكيل دي يافته با وجود يكي از ريشه فاده شده است. اين جهشموردنظر است ي هيافت جهش

 شود. مي »منجمد«تواند كاتاليز را ادامه دهد و در اين حالت گذار  سيستئين ديگر، نمي ي ههست، ولي پس از آن به دليل نبود ريش

 

 ۸فصل 

هاي  ها (تريسكليون باشد، تعداد رأس nو  mكالتريني بسته به ترتيب  ي هيك شبكهاي  ضلعي ها و شش ضلعي الف) اگر تعداد پنج .۱
كالتريني  ي ههاي بست هاي شبكه ضلعي خوانندگان گرامي.) تعداد پنج ي ه) است. (راه حل بر عهدn  +۵*m*۶/(۳كالترين) برابر با 

، ۵، ۲، ۰رأسي در جدول به ترتيب  ۶۰رأسي تا  ۲۰ ي هشبك ها از ضلعي (پاسخ (ب) را ببينيد.) بنابراين تعداد شش تاست. ۱۲همواره 
وجه  k(fk)Σيال، و  k(k.fk) Σ/۲رأس،  t/k(k.fk)Σ ) دارايt=۳،۴،۵اند ( ظرفيتي-tهايي كه  ي با رأساست. ب) يك چندوجه ۲۰و  ۸

 ي ه) است. (اثبات بر عهد۶۶/۶,۳۳/۳) و (۸,۴) و (۱۲,۶با ( است به ترتيب برابر ۵تا  ۳معادل  t) براي A,B( جفت است. بنابراين
) + ۶-۶*(۶f=۱۲اند، داريم:  ها تشكيل شده ضلعي ها و شش ضلعي اي كه از پنج هاي كالتريني بسته خوانندگان گرامي.) براي شبكه

۵f)*۵-۶ ،۵). در نتيجهf تاست. ۱۲ها همواره  در اين شبكه 

كند. (بهترين  شدن داينامين غشاها را نازك و كشيده مي گومريزهاست. الي GTPشكل (الف) در سمت راست مربوط به پس از افزودن  .۲
 ها: (د)(د)(د)) پاسخ

كند كه  بيني مي مدل بلوغ سيسترني پيشمنفرد گلژي را با ميكروسكوپي فلورسنت طي زمان دنبال كرد،  سيسترناياگر بتوان  .۳
كند كه  بيني مي ود. در مقابل، مدل انتقال وزيكولي پيشش سيگنال فلورسنت هر كيسه ابتدا متمايل به سبز است و به تدريج قرمز مي

كنيد اگر مدلي تلفيقي (هيبريد) را در نظر بگيريم كه در آن هم  كند. فكر مي رنگ هر كيسه (سبز يا قرمز) با گذشت زمان تغيير نمي
توان  آزمايش خواهد داشت؟ چطور مي اين ي هاي براي نتيج بيني دهد، چه پيش جلو در گلژي رخ مي بلوغ و هم انتقال وزيكولي روبه
 مدل هيبريد را تأييد يا رد كرد؟

توان از روش ايمونوشيميايي  هاي اختصاصي مي بادي ها با استفاده از آنتي سلولي پروتئين شدن درون موضعي ي هبراي مشاهدالف)   .۴
اي از آن  كه در قسمت (ج) نمونه تفاده كرد) اسImmunofluorescence stainingآميزي ايمونوفلورسنس ( پركاربردي موسوم به رنگ

را  ERكند كه فعاليت نشان خروج از  يافته در دماي باال (ناپذيرا) طوري تغيير مي بندي پروتئين جهش . ب) صورتمعرفي شده است
 ي هدر گيرند KKXXو نشان  VSV Gشود. پ) با داشتن نشان خروج در  مي COPIIهاي  مختل كرده و مانع از ورود مؤثر به وزيكول

KDEL ،كند،  كند. ت) براي پروتئين نوتركيب كه در هر دو جهت حركت مياين پروتئين بين دو اندامك رفت و آمد رود  انتظار مي
 ي هعقب مربوط به گيرند ، باعث محدودشدن ترافيك اين پروتئين به جهت روبهVSV Gجلو در دماي ناپذيرا براي  مهار حركت روبه

KDEL عقب (با   رسد انتقال روبه به نظر مي شود. ث) ميCOPI وابسته به (p28  نيست؛ زيرا مهارp28  باsiRNA داري روي  تأثير معني
در سرتاسر سيتوپالسم گسترده است  ERمعموالً  در دماي ناپذيرا (و همچنين به گلژي در دماي پذيرا) ندارد. ج) ERشدن به  موضعي

 متمركز شده است. بنابراين منطقي است كه شكل سمت چپ مربوط به دماي پذيرا باشد.و دستگاه گلژي در نزديكي سانتروزوم 

 خوانندگان گرامي. ي هبر عهد .۵

 



 

۸ 

 ۹فصل 

هاي زير پر  از چپ به راست است. ستون سمت چپ در جدول به ترتيب با شماره Bالف) توجه كنيد كه جهت پيشرفت زمان در شكل  .۱
كند. همزمان، زيرواحدهاي اكتين  پوديوم يك سلول به سمت باالي تصوير پيشرفت مي الملي ي هلب . ب)۳و  ۶، ۴، ۵، ۱، ۲شود:  مي

تر ثابت  هاي نواحي پايين شوند (خطوط با شيب منفي). اكتين از غشا دور مي شوند و هاي جديد مي در زير غشا وارد رشته كورتكسي
شوند (خطوط با شيب  جلو مشاهده مي اكتين در حركت روبههاي  تر به مركز سلول، برخي زيرواحد هستند (خطوط افقي). نزديك

عقب اكتين در اين ناحيه را به  توان حركت روبه پوديوم باالست. مي الملي ي هروند پيش ي ههاي اكتين در لب مثبت). تراكم رشته
 اكتين نسبت داد. ي هرفتن پيوست راه

 خوانندگان گرامي. ي هعهد. توجيه بر ۴؛ ميتوز:۳: ؛ اينترفاز۱:درجاندار؛ ۲: درشيشه .۲

ثابت سرعت پليمريزاسيون مربوطه است. طول از مبدأ هر خط، غلظت بحراني مربوطه را نمايندگي  ي هشيب هر خط نمايندالف)  .۳
؛ ۲و  ۱؛ چهار: ۱و  ۳ سه:؛ ۱و  ۳؛ دو: ۱و  ۳يك:  ها: بهترين تقريب كند؛ عرض از مبدأ وابسته به ثابت سرعت دپليمريزاسيون است. مي

چه جفت حالتي را باشد؟  ۲و  ۱توان تصور كرد كه نمودارهايش  چه جفت حالت ديگري را مي. توجيه شما چيست؟ ۱و  ۳پنج: 
رفتن  راه ۳و  ۱غلظت بين طول از مبدأ خطوط  ي ه، در محدود»يك«ب) در  باشد؟ ۳و  ۲توان تصور كرد كه نمودارهايشان  مي

شدن در انتهاي منفي برابر است،  ن محدوده كه سرعت رشد در انتهاي مثبت با سرعت كوتاهاي از اي شود. در نقطه پيوسته مشاهده مي
هاي سرعت و  ثابتهاي مختلف،  به روش »پنج«تا  »يك« رفتن پيوسته بدون تغيير در طول پاياي رشته همراه است. پ) در حاالت راه

منظور از غلظت بحراني در هر حالت،  »يك«براي نمونه، در  ود.ها توجه ش اند كه الزم است به آن تلفيق شدهبحراني  هاي يا غلظت
انتهاي مثبت و منفي است؛ در ي CC تلفيقمنظور از غلظت بحراني در هر حالت،  »دو«اكتين است؛ در -ATPو  ADPبراي  CC تلفيق

ار تلفيقي وابستگي زيادي به هاي سرعت، مقد در مورد ثابتبراي كل پليمر است.  CCمنظور از غلظت بحراني در هر حالت،  »سه«
دهد، تأثير زيادي در  ) كه ثابت رشد در انتهاي مثبت را تغيير نمي»چهار«ترين ثابت دارد؛ مثالً عاملي مثل تروپوماجولين (در  بزرگ

 ثابت رشد كل پليمر ندارد.

دهد كه  مت چپ نشان مي) نمودار سدرست است. »Mفاز  CDK-سايكلين«در سطر ششم، : لطفاً متن پرسش را اصالح كنيد( .۴
اكتين  ي هدهي شبك بايد. اين با نقش فيالمين در اتصال متقابل و سازمان اكتين با افزايش فيالمين افزايش مي ي هشبك ي هويسكوزيت

الف) باعث كاهش پيوستگي اين شبكه و كاهش ويسكوزيته شده است.  CDK-سازگاري دارد. در نمودار سمت راست، افزايش سايكلين
BSA به عنوان شاهد استفاده شده تا نشان دهد اثر كمپلكس سايكلين-CDK يك  از جمله توانند اختصاصي است. شاهدهاي ديگر مي

 ب) فسفريالسيون اختصاصي است. B-CDK1د تا نشان دهد اثر سايكليننباشغيرفعال  CDK-كيناز ديگر يا يك كمپلكس سايكلين
 شود. گي براي تقسيم سيتوپالسم ميهاي اسكلت سلولي اينترفازي در آماد هدر ميتوز باعث فروپاشي شبك B-CDK1سايكلين

ها  يافته بادي ضد كاينزين، جريان سيتوپالسمي سريع را در نوع وحشي و جهش دهند كه تزريق آنتي تصاوير سمت راست نشان مي .۵
دهند مهار  در سمت چپ نشان مي Dتا  Aتصاوير دهد فعاليت كاينزين براي اين جريان ضروري است.  كند؛ اين نشان مي مهار مي

در سمت چپ نشان  Fو  Eشود. تصاوير  باعث القاي زودرس جريان سريع در نوع وحشي مي DICبادي ضد  فعاليت داينئين با آنتي
باعث القاي ها با مدلي سازگارند كه در آن فعاليت كاينزين  وابسته به فعاليت كاينزين است. در مجموع، اين داده القادهند اين  مي

توانيد مكانيزمي مولكولي براي اين اثر تنظيمي يك  شود. آيا مي شود، ولي اين تا زمان مناسب توسط داينئين مهار مي جريان سريع مي
 ها: (ن)(د)(د)(ن)(ن)) موتور روي موتور ديگر پيشنهاد كنيد؟ (بهترين پاسخ

 

 ۱۰فصل 

از شاهدهاي مناسب است تا اثر متغيرهاي مختلف روي متغير مورد  هاي علمي، استفاده الف) بخش مهمي از انجام آزمايش .۱
اي وابسته به اين  مطالعه را كنترل كند. در اينجا، اثبات تأثير اسكلت سلولي و سيستم غشايي دروني روي اتصاالت رخنه

رفتن  ظار (از بينمورد انت ي هو باعث عارض »كنند كار مي«است كه نشان داده شود داروهاي موردنظر در اين آزمايش 
آزمايش كنترل ديگري است  Dشوند.  ) ميBFAيا سيستم غشايي دروني با  CytoBو  Nocoدهي اسكلت سلولي با  سازمان

 Bشده در  هاي مشاهده تغيير در بيان كانكسين باعث فنوتيپ ي هبه واسطو دهد اين داروها به طور غيرمستقيم  كه نشان مي



 

۹ 

اي  بيشترين كاهش تشكيل اتصاالت رخنه CytoBها با  ريزرشته ي ه، مهار شبكDاي كمي در ه . ب) بر اساس دادهشوند نمي
ها براي تشكيل اين اتصاالت  دهي طبيعي ريزرشته شود. بنابراين احتماالً سازمان هاي شاهد سبب مي را نسبت به سلول

كند؛ نتايج تيمار  را متوقف مي ERحي پس از ها در مسير ترش توليد و پردازش پروتئين BFAتر است. پ) تيمار با  بااهميت
، اين پروتئين با مكانيزمي ويژه و مستقل از گلژي در غشا جاي Cx30بودن  كند كه با وجود غشايي پيشنهاد مي BFAبا 
 گيرد. مي

 سلولي برقراري اتصال بينقادر به  Ep120AAAي  يافته كدهرين طبيعي و هم جهش-Eدهند كه هم  نشان مي Aتصاوير  .۲
هاي  كدهرين) و سلول-Eهاي نوع وحشي (فاقد  در سلول p120دهد دو ايزوفرم  نشان مي Bبالت  هستند. وسترن

شوند. (بهترين  كدهرين طبيعي فسفريله مي-E ي هكنند هاي بيان اند، ولي در سلول دفسفريله Ep120AAA ي هكنند بيان
 ها: (ن)(د)(ن)) پاسخ

ها  پاشيدن اين چسبندگي هاي كانوني، باعث ازهم در چسبندگي FAKنفي. در واقع، حضور . ب) تأثير مFAKهاي فاقد  سلول الف) .۳
هاي كانوني است. ت) سلول  پاشيدن چسبندگي شدن سلول و مهاجرت آن وابسته به تشكيل و سپس ازهم شود. پ) گسترده مي

 كنند. هاي توموري توانايي مهاجرت بيشتري پيدا مي طبيعي. ث) افزايش؛ در نتيجه، سلول

جذب بيشتر در نمودار  )قرار بگيرد. AGD آن به جاينادرست است و بايد  AGEكنيد: در سطر يازدهم صالح لطفاً متن پرسش را ا( .۴
در ليگاند آن  RGDدهد كه اين اتصال وابسته به اينتگرين و وجود توالي  ها به چاهك است. نمودار نشان مي اتصال سلول ي هدهند نشان
كند. با اينكه وجود  اتصال را به شدت تضعيف مي )Eبه  Dيك ريشه در اين موتيف (حتي با آمينواسيد مشابه:  تغيير حتي است.

كند  اين آزمايش ثابت مي ي هآن در اين آزمايش بررسي نشده است، ولي نتيج »لزوم«است،  الزمگاليسين در اين موتيف براي اتصال 
 ن))ها: (ن)(ن)( (بهترين پاسخ نيست. »كافي«گاليسين براي اتصال  كه وجود

براي پژوهشگران و كند و هم از نظر اقتصادي  الف) روش غيرمستقيم با وجود داشتن مراحل بيشتر، هم به حساسيت روش كمك مي .۵
 .IIتر است. (چرا؟) ب) كالژن نوع  صرفه بهها  بادي توليدكنندگان اين آنتي

 

 ۱۱فصل 

 كدام. توجيه شما چيست؟ فه، و هيچحذف/اضابه ترتيب از راست به چپ: تكرار،  .۱

همكاري مثبت  ي هدهند رفت منحني به يك خط راست با شيب حدواسط نزديك شود. ب) طول تعاوني بيشتر، نشان الف) انتظار مي .۲
و  دهد ناپذيرترشدن رشته، همكاري را افزايش مي تر و انعطاف سختبيشتر است. اگر طول تعاوني يك باشد، تعاوني وجود ندارد. پ) 

رشته (كه شبيه سوبستراي  ي تكDNAدر حالت طبيعي به علت داشتن تمايل اتصالي به  RNase A كند. ت) طول تعاوني را بيشتر مي
شود. با اين حال، اين آنزيم در  آن مي Tmو كاهش  DNA ي هرشته است)، باعث ناپايدارشدن دورشت ي تكRNAطبيعي آنزيم، يعني 

كند.  كند و در نتيجه دورشته را پايدار مي ي دورشته پيدا ميDNAاكنون تمايل اتصالي بيشتري براي  شود و دماي باالتر واسرشت مي
 ها: (ن)(ن)(ن)) (بهترين پاسخ

 جهت. : هم۲جهت؛ منحني  : ناهم۱منحني  .۳

باعث مهار  Hckزي دهند (چگونه؟) كه فعاليت كينا نشان مي Bو  Aهاي  دادهالف) كيناز به طور دائمي فعال خواهد شد. (چرا؟) ب)  .۴
 Dو  Cهاي  شود. داده مهار مي Hckدر  C ي هو با فسفريالسيون تيروزين پايان Cskخود توسط  Hckشود و اين فعاليت  ها مي رشد سلول
 PXXPوابسته به موتيف  ها نقششود و اين كه اين  مي Cskكند و مانع از مهار آن توسط  را تشديد مي Hckاثر  Nefدهند كه  نشان مي

 ها: (د)(ن)(ن)(ن)(ن)(ن)(ن)(ن)(د)) است. (بهترين پاسخ

 . ۱ و ،۱، ۱، ۲، ۱، ۲، ۱، ۱يك پاسخ ممكن براي ستون سمت چپ در جدول از اين قرار است:  .۵

 

 



 

۱۰ 

 ۱۲فصل 

يگوس در حالت هتروز ها پروتئيناين  جهش درهاست و  هاي مهاركننده وابسته به دوز (مقدار) آن فعاليت پروتئين در اين حالت فرضي، .۱
هاي فرودست  كسري از اين پروتئينهمواره در شرايط هتروزيگوس،  هاي پروتئين فرودست اثر بگذارد و لمولكو ي هد روي همتوان نمي
يا ( مهاركننده باشند،همگي ، يك جهشهاي مسير در فرودست  خواهند بود. بنابراين، اگر پروتئين وكسري غيرفعال فعال
چند  و اگر يك يا (چرا؟) خواهد بود غالب)يا (ناقص  غالب يجهش چنين )شود ن جهش دائماً فعال مياي باشند كه با اي كننده فعال

به عبارت ديگر، در اينجا هر جهشي غالب است جهش مغلوب است.  جهش غيرفعال شوند، ي هكننده باشند و در نتيج ها فعال تاي آن
: ۲ ي هجهش شمار؛ ، غالب۲نوع : ۱ ي هجهش شمارها:  بهترين پاسخ .كننده در مسير شود شدن يك فعال باعث غيرفعالمگر اين كه 

 ي ه؛ جهش شمارمغلوب، ۱: نوع ۵ ي ه؛ جهش شمارغالب ،۲: نوع ۴ ي ه؛ جهش شمار، غالب۲: نوع ۳ ي ه؛ جهش شمار، مغلوب۱نوع 
 ي هجهش شمارغالب؛ ، ۲: نوع ۹ ي هجهش شمار؛ غالب ،۱: نوع ۸ ي ه؛ جهش شمار، غالب۲: نوع ۷ ي ه؛ جهش شمار، غالب۱: نوع ۶

  ، غالب.۲: نوع ۱۰

كند. اين اثر احتماالً به  شود) را مهار مي گيري مي تكثير سلولي كه با ميزان جذب تريتيوم اندازهيعني ( EGFپاسخ سلول به  Hstوجود  .۲
 Cدر قسمت  IP ي هود. نتيجش مهار مي Hstدر حضور  MAPKبرخالف  Akt فسفريالسيون شود، چراكه اعمال مي Aktمهار  ي هواسط

 Shcشود. دو ايزوفرم  تشكيل مي Shcو  Grb2با حضور  EGF ي ه، كمپلكس سيگنالينگ گيرندHstدهد كه حتي در حضور  نشان مي
توسط  MAPKشدن  دهد فعال د. اين آزمايش نشان مينشو فسفريله مي Hstدر بود يا نبود  EGFدر اين كمپلكس در صورت وجود 

EGF ها:  هست يا نه. (بهترين پاسخ »الزم«دهد آيا  نيست، ولي نشان نمي »كافي«ها  سلول ي هقابل مالحظ براي رشد
 (ن)(د)(ن)(د)(ن)(ن)(ن)(ن)(ن)(د)(ن)(ن)(د))

باشد. اين تأثيري در  »فعال ۲«بايد  ۴ ي هپروتئين شمار براي B: ورودي كنيد اصالحلطفاً جدول را (. ب) A NOT IMPLIES Bالف)  .۳
 . A AND B: ۸؛ TRUE: ۷؛ A AND B :۶؛ A XNOR B: ۵؛ TRUE: ۴ممكن:  ي هيك پاسخ ساد يشنهادي ندارد.)پاسخ پ

برآورد كرد، در اينجا با دقت كافي ، شكل منحني حاصل را زماني ي هو تنها با اختيار چند نقط توان بدون بررسي كمي هرچند مي .۴
به اين  CD، و Rmax ،CC) در هر مقدار مشخص از سه پارامتر Rودار بااليي، پاسخ سلول (با توجه به نم كنيم. دقيق آن را ارائه مي ي هرابط

 باشد، آنگاه [CC,CD] ي هدر باز C . اگرCC/C*Rmax=R خواهيم داشت: باشد، آنگاه ]CC]۰, ي هدر باز Cشود: اگر  صورت محاسبه مي
 )=۲۴/۱۰۰*(t ي ه) از رابط۲۴تا  ۰(از  tدر هر زمان  Rmaxر مياني، . با توجه به نموداRmax- Rmax =R)*CC-CD)/(CC-C( خواهيم داشت:

Rmax آيد؛ به همين ترتيب براي  به دست ميCC  وCD  :داريمt)*۲۴/۲۰(-۳۰=CC  وt)*۲۴/۲۰(-۴۰=CD ،با ادغام اين روابط .R  به
باشد،  ]۲۴,۱۲[ ي هو اگر در باز t-۳۶/(t*۱۰۰=Rباشد، آنگاه ( ]۱۲,۰[ ي هدر باز tاگر شود:  محاسبه مي tصورت تابعي از 

t)*۳/۲۵+(۲t)*۷۲/۲۵(-  =R :كه نمودار آن به صورت زير است 

 

راه حل بر  شود. شدنشان مي باعث غيرفعال Bو  Cفسفريالسيون  .Dو  E ،A ،C ،Bعبارتند از  ۵تا  ۱هاي مسير به ترتيب از  پروتئين .۵
 ي.خوانندگان گرام ي هعهد
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 شدن دو قطب به باعث نزديكآن  ليتهاي پادموازي متصل شود، فعا به ريزرشته HSETاگر آن طور كه در پرسش فرض شده است،  .۲
شود كه دو قطب  مانع از آن مي HSETدر شرايط طبيعي، در يك مدل پيشنهادي، . در واقع ترشدن دوك خواهد شد يكديگر و كوتاه

و  Eg5بين  ، اين توازنHSETمهار فعاليت  كند بيني مي اين مدل پيشبيش از حد از يكديگر دور شوند و تماميت دوك از بين برود. 
HSET بيني  يشها درست عكس اين پ شود. الزم به توضيح است كه برخي آزمايش هاي بلندتر مي دوكايجاد زند و باعث  را بر هم مي

ها باعث  كردن آن متصل و با كمك به دسته(و نه پادموازي) هاي دوكي موازي  به رشته HSETرسد  به نظر مياكنون اند.  را نشان داده
 شود. كند، و سرانجام خود در قطب موضعي مي آزاد را به سمت قطب هدايت ميهاي  ، رشتهشود در قطب مي تمركز انتهاهاي منفي

تا زماني كه كينتوكوري در حركت از پروفاز هاي دوك. پ)  پرومتافاز، اوايل و اواخر متافاز، آنافاز. ب) قطب ي هيل و ميانالف) پروفاز، اوا .۳
شود. پس از اين كه تمام  ها موضعي مي به قطبهمچنين در پرومتافاز  Mad2شود.  به آن موضعي مي Mad2كند،  همايش شركت مي

Mad2 شود. ها حذف شد، سلول وارد آنافاز ميكينتوكور ي هدر متافاز از هم 

ي Mad2بري به خودي خود بازيافت فلورسنس ندارد. وقتي  در پي رنگ Mad1-Mad2 ي هدهد كه هست آزمايش بااليي نشان مي .۴
ست (آزمايش مياني) در مقايسه با وقتي كه هسته فلورسنت نيست (آزمايش افلورسنت در محيط وجود دارد و هسته فلورسنت 

ي آزاد احتماالً با Mad2 بازيافت نهايي (با توجه به نمودارهاي سمت راست) حدود نصف است. اين حاكي از آن است كه پاييني)
-Mad1اين با نقش شود.  ي آزاد جايگزين نميMad2در هسته توسط  Mad2شود، و در عين حال،  به هسته متصل مي ۱:۱نسبت 

Mad2  بندي  ورتپايدار براي تغيير ص »الگوي«به عنوان يكMad2.ي آزاد سازگار است 

شود.  ها استفاده مي كردن سيگنال كاينزين در دوك دهد و هم براي نرماليزه ها را نشان مي الف) توبولين هم موقعيت و وضعيت دوك .۵
 ها: (ن)(د)(ن)(د). ب) مستقيم. پ) بهترين پاسخ
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 . (د)(د)(ن)(د)ها:  بهترين پاسخ .۱

است و در  DNAوارسي آسيب به  ي هگر دخيل در نقط يك پروتئين حس Rad9گار با مدلي است كه در آن ها ساز نتايج اين آزمايش .۲
شود. ممكن است در شرايط طبيعي به اين پروتئين  باعث توقيف چرخه مي ،Cdc9جهش در  ي هدر نتيج DNAصورت آسيب به 

ها:  شود. (بهترين پاسخ باعث كشندگي مي Cdc9و  Rad9احتياجي نباشد و جهش در آن فنوتيپي بروز ندهد. ولي جهش دوگانه در 
 (د)(د)(ن)(ن))

در اوايل  Plk1پولو  خوانندگان گرامي. ب) پس از كاهش فعاليت كيناز شبه ي ه. استدالل بر عهدA: سايكلين۳؛ Emi1: ۲؛ Evi5: ۱الف)  .۳
G1 ،Evi5 شود. در پروفاز ميتوز، افزايش فعاليت  فعال ميPlk1 فعاليت  ي هوبارمنجر به مهار دEvi5  و)Emi1 (شود مي. APC  طيG2 
 است و فعاليت آن براي آنافاز و سپس خروج از ميتوز ضروري است. غيرفعال Sو 

شود كه حاكي از توقيف چرخه  دار شاخص ميتوزي مي باعث افزايش معني siRNAبا  Aبا توجه به نمودار سمت راست، مهار آرورا  .۴
باعث  Aهاي فلوسايتومتري در سمت چپ، مهار آرورا  است. با توجه به داده B قيف وابسته به حضور آروراسلولي در ميتوز است. اين تو

هاي  باعث افزايش سلول Bاند. مهار آرورا  هايي هستند كه در ميتوز توقيف شده شود كه احتماالً سلول مي 4nهاي  افزايش نسبت سلول
4n  8وn در ميتوز حتي در صورت اختالل در تشكيل دوك است. مهار همزمان آرورا شود كه احتماالً ناشي از پيشرفت  ميA  وB 

در تشكيل  Aها به دليل مهار آرورا  . زيرا اين سلولشود پلوييد) مي (پلي DNAهاي داراي محتواي باالي  كسر سلولزياد باعث افزايش 
وارسي تشكيل دوك را فعال كنند. به عبارت ديگر،  ي هنقط توانند نمي Bدوك اختالالت متعدد دارند و همزمان به دليل مهار آرورا 

 ميتوز ضروري است. درستبراي انجام  Aالبته همچنان آرورا  نباشد. Aشود پيشرفت ميتوز نيازمند آرورا  باعث مي Bمهار آرورا 
 )(ن)(د)(د)(د))نها: (ن)( (بهترين پاسخ

 Plk1شدن بيشتر  ) و هم مانع فعالaمورد نياز است ( Aآن توسط آرورا شدن  هم براي فعال Plk1به  Bora. ب) اتصال cو  bالف)  .۵
جهت همراه است. پ) يك توجيه اين است كه اين سطوح فعاليت  خورد ناهم با پيش Plk1در فعاليت  Bora). بنابراين اثر bشود ( مي

Plk1 ليت اندك كنند: ابتدا، فعا مانند ميتوز در ميانه و اواخر آن كمك مي به پيشرفت سوئيچPlk1 بازخوردي  ي هباعث آغاز چرخ
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CDK1  وCdc25 وارسي تشكيل دوك، نياز به فعاليت بيشتر  ي هشود. پس از آن، با عبور از نقط ميPlk1 ي هگيري تجزي با هدف Bora 
ستراهاي با سوب Plk1شود. سرانجام، برهمكنش  مي Plk1شدن  شود. اين با بازخورد مثبت، باعث فعال تأمين مي SCFتوسط 
 شود. اش در يك بازخورد مثبت ديگر، باعث شدت باالتري از فعاليت آن در اواخر ميتوز مي فسفريله
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دهد: اثر هريك از دو جهش به تنهايي بسيار  هاي آنكوژني مختلف در القاي تومور را نشان مي به روشني اثر تعاوني جهشاين نتايج  .۱
هاي مورد آزمايش مبتال به سرطان شدند، هنوز تومورزايي با  ين كه در اين حالت، عمالً تمام موشهاست. با ا تر از اثر توأم آن خفيف

 هاي پيكري بيشتري كسب و انباشته شود. دهد براي تشكيل تومور بايد جهش تأخير همراه است كه نشان مي

در سمت  CISHدر سمت راست و در  IHCلم در هاي سا سلولاست.  CISHكمتر از  IHCدقت كنيد كه بزرگنمايي در تصاوير مربوط به  .۲
 اند. چه مالكي براي اين تمايز در نظر گرفته شده است؟ چپ نشان داده شده

تواند با  كشت هستند كه پژوهشگر مي »هاي زباله«بسيار كم، مربوط به قطعات سلولي و  SSCيا  FSCهاي متناظر با  الف) جمعيت نقطه .۳
هاي  بعد حذف كند. اين قطعات ممكن است خود حاصل نكروز يا آپوپتوز در سلول ي ههاي مرحل ادهها را از د ، آنA ي هاعمال دريچ

فقط  فلورسنس (دو نمودار بعدي) هاي فلوسايتومتريِ شود كه داده باعث ميها  شده باشند. در اين صورت، حذف آن داده كشت
 ي هنه شامل قطعات نهايي توليدشده طي اين فرآيندها. ب) بر عهدنكروز يا آپوپتوز هستند و  در حالهايي باشد كه  سلول ي هنمايند

دهند و برخالف  سرين را در سطح بيروني خود بروز مي هاي سالم، فسفاتيديل هاي آپوپتوزي برخالف سلول خوانندگان گرامي. سلول
فزايش آپوپتوز (و نكروز) شده است. ت) هاي نكروزي، هنوز غشاي پالسمايي سالمي دارند كه نفوذپذير انتخابي است. پ) باعث ا سلول

ها در سطح سلول  شدن اين گيرنده تواند باعث تجمع و دسته هاي غشايي مي بادي، اتصال آن به گيرنده بودن آنتي به دليل دو ظرفيتي
سطح غشاست: با اين شدن) آن در  شدن گيرنده احتماالً ناشي از تجمع (اليگومريزه كند كه فعال اين آزمايش تأييد مي ي هشود. نتيج

از طريق القاي مستقيم اليگومريزاسيون  Fasليگاند  »دور زدن«شود، ولي  القا مي Fasبا ليگاند به طور طبيعي رساني گيرنده  كه پيام
 رساني را فعال كند. تواند پيام هم مي

: ۱۱؛ ۳: كاسپاز ۱۰؛ Baxيا  Bak: ۹و  ۸؛ Bcl-xLيا  Bcl-2: ۷و  ۶؛ Smac/Diablo: ۵؛ ۳: پروكاسپاز ۴؛ tBid: ۳؛ Bid: ۲ ؛Bزايم  گرن: ۱ .۴
 .۹: پروكاسپاز ۱۶: كمپلكس آپوپتوزوم؛ ۱۵؛ c: سيتوكروم ۱۴؛ APAF: ۱۳؛ XIAP: ۱۲؛ ۹كاسپاز 

شود، ولي اين كاسپاز  فعال مي  Fas رساني پياميا  GrBحضور  ي ههاي طبيعي در نتيج در سلول ۳دهد كه كاسپاز  نشان مي Aآزمايش  .۵
 ۳شدن كاسپاز  دهد كه فعال شود. اين نشان مي فعال مي GrBكنند، فقط در حضور  غالب منفي را بيان مي ۹هايي كه كاسپاز  در سلول
، TUNELاست. سيگنال  ۹گيرد كه اولي مستقل و دومي وابسته به كاسپاز  توسط دو مسير جداگانه صورت مي Fasو  GrBتوسط 

به  LacZشود. الف)  مهار مي XIAPتوسط  GrBدهد كه آپوپتوز ناشي از  نشان مي Bنمودار  شاخصي از آپوپتوز است. (چرا؟) بنابراين،
 ها: (ن)(ن)(د)(د). عنوان يك شاهد (كنترل) منفي استفاده شده است. ب) بهترين پاسخ
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