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 شوند :( به دو دسته کلی تقسیم میHearing Lossکاهش شنوایی ). 1

 ( کاهش شنوایی هدایتیConductiveمشکل در بخش : ) های ابتدایی سیستم شنوایی شامل مجرای گوش

 ها یا حفره گوش میانی است.خارجی، پرده صماخ، زنجیره استخوانچه

 ( کاهش شنوایی حسی عصبیSensory Neuralمشکل د : )های انتهایی سیستم شنوایی شامل حلزون، ر بخش

 عصب شنوایی یا مسیر شنوایی تا کورتکس شنوایی است.

های گوناگونی استفاده کرد، توان از تستبرای تشخیص نوع کاهش شنوایی در فردی که با این شکایت مراجعه کرده است می

 باشد.( میRinne( و رینه )Weberدو تست وبر )های دیاپازونی هستند که شامل ها، تستیکی از انواع این تست

 : تست وبر 

 
شود، پس از مرتعش کردن دیاپازون آن را بر روی نقطه در این تست که در اتاقی با سر وصدای عادی انجام می

 Boneهای جمجمه )دهیم. در این حالت صوت حاصل از دیاپازون از طریق استخوانمرکزی سر قرار می

Conduction شود و به صورت نرمال انتظار است که این صوت در دو گوش گوش دو طرف رسانده می( به

تواند نشان دهنده وجود نام دارد و می Lateralizationیکسان شنیده شود. بهتر شنیده شدن صوت در یک گوش 

 کاهش شنوایی در یک سمت باشد.

 : تست رینه 
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دهیم )شکل سمت چپ( تا خش استخوانی پشت گوش قرار میدر این تست دیاپازون را پس از مرتعش کردن روی ب

(. زمانی که فرد اعالم کرد که دیگر صدایی Bone Conductionصوت از طریق استخوان به گوش رسیده شود )

گیریم تا شنود )در این لحظه دیاپازون هنوز در حال ارتعاش است( دیاپازون را بلند کرده و جلوی گوش وی مینمی

به صورت طبیعی انتظار است که فرد در این  .(Air Conductionهوا به گوش وی فرستاده شود ) صوت از طریق

بشنود و به صورت  Air Conductionشنوید از طریق را نمی Bone Conductionحالت صوتی که از طریق 

نسبت به  BCن تر بوداست. پاسخ غیرعادی به این تست به صورت مساوی یا طوالنی BCتر از طوالنی ACعادی 

AC شود. تعریف می 

 با توجه به اطالعات فوق درست یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

 کند. در تست وبر وجود اختالل شنوایی قابل توجه را قویاً رد می lateralizationالف ( عدم 

 شود. یتست وبر به سمت چپ م Lateralizationب ( وجود اختالل هدایتی در گوش راست باعث 

 هدایت بهتر صوت از طریق هوا است.  Bone Conductionنسبت به  Air Conductionتر بودن ج ( علت طوالنی

 شود. د ( کاهش شنوایی حسی عصبی باعث ایجاد پاسخ غیرطبیعی در تست رینه می

 . شوده ( تجمع مایع در گوش میانی از طریق ممانعت عملکرد پرده صماخ باعث کاهش شنوایی می

 

در زیر نشان داده شده است. سه آمینواسید ریبوزوم که برای اتصال  E. coli. شمایی از یک داروی متصل به ریبوزوم باکتری 2
تواند به عنوان یک آنتی های متفاوت متصل شود میهای باکتریاند. اگر این دارو بتواند به ریبوزوممهم هستند نشان داده شده

مختلف بررسی شد. این دارو به ریبوزوم  های دو گونهار بگیرد. توانایی این دارو برای اتصال به ریبوزومبیوتیک مورد استفاده قر
 متصل نشد. 2متصل شد اما به ربیوزوم گونه  1گونه 
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 ساختار زنجیره جانبی برخی از آمینواسیدها در جدول زیر نشان داده شده است:
 

 
 

ذکر شده در باال  2و  1ا نشان می دهد. )هر کدام از گونه های الف و ب یکی از گونه های ها رجدول زیر تفاوتهای بین ریبوزوم
 هستند(:

 آمینواسید شماره
 ریبوزوم

212 221 101 

Leu Asn Lys E. coli 

Val Ser Glu گونه الف 

Ile Glu Arg گونه ب 

 
 را با نوشتن ص و غ مشخص کنید.با توجه به توضیحات باال، درستی یا نادرستی هر کدام از جمالت زیر 

 است.  1الف( گونه الف همان گونه 

 کند. به دارو جلوگیری می 2از اتصال ریبوزوم گونه  101ب( آمینواسیدی در موقعیت 

 عامل عدم اتصال دارو است.  2ج( عدم اتصال گروه عاملی آمین دارو در گونه 

 شود. احتماال مشکلی در اتصال به دارو ایجاد نمیریبوزوم سرین باشد،  212د( اگر آمینو اسید موقعیت 

 بر میزان اتصال دارو به ریبوزوم موثر است.  pHهـ( تغییر 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

کنید. بر اساس شناختی که از فیلوژنی گیاهان ( را مشاهده میsteleهای آوندی ). در شکل زیر، انواع مختلفی از استوانه2

های تیره مربوط به آوند چوبی ها را تعیین کنید. )بخشغلط بودن گزاره ( دارید، صحیح یاEmbryophytesخشکی )

 هستند.(

 

 های حقیقی است.، همگام با تکامل ریشهAالف( پیدایش حالت 

 شود.دیده نمی Fزادان آوندی، حالت ب( در نهان

 شود.دیده می Fای ها، حالت لپهج( در ریشه تک

 شود.دانه دیده می Gو  E، Fد( در گیاهان امروزی دارای حاالت 

( و دارای عناصر لوله غربالی tracheary elements، فاقد عناصر آوندی )Eو  Dهای گیاهی دارای حاالت ه( گروه

(sieve-tube elements.هستند ) 

 

امروزه  می شود. این ویروس را (Oak)شما در حال مطالعه بر روی ویروسی هستید که باعث ازبین رفتن درختان اک مسن . 4

می شناسند. در این مطالعه شما متوجه افزایش بیان دو پروتئین پس از آلوده شدن   DWV(Deadwood virus)با نام 

نام نهادید.  شما حدس می زنید که مسئول مرگ سلول های این   DW2و  DW1گیاه به این ویروس شده اید که آن را 

ا این دو پروتئین را خالص سازی کردید. همچنین شما در طی این درختان همین دو پروتئین هستند و به همین علت شم

را تهیه کردید که  در شکل زیر  (ORF)آزمایش بخشی از نقشه ژنتیکی این ویروس و مکان ژنوم تولید کننده این دو پروتئین 

 قابل مشاهده است.
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 آزمایش انجام داده اید: 2حال شما برای ادامه آزمایش و مطالعات خود 

 در ژنوم ویروس را توسط دو آنزیم محدود کننده  شماEcoRI  وHol کامل قرار دادید و سپس وجود و   مورد هضم

عدم وجود بیان دو پروتئین مورد نظر را در سلول آلوده مورد ارزیابی قرار دادید. همچنین شما می دانید که آنزیم 

EcoRI  ناحیه ی شروع رونویسی پروتئین  2580در ناحیه ی(DW ) و آنزیمHol برش ایجاد   8100   در ناحیه ی

 نشان دهنده ی عدم بیان است. –می کند. همچنین + نشان دهنده ی بیان پروتئین ها و 

 DW1 DW2 آنزیم محدود کننده آزمایش

1  EcorI - - 

2 Hol + + 

2 EcoRI and Hol - - 

  در این آزمایش، شما ژنومLacZ  مختلف این ژنوم ویروس قرار دادید و سپس سلول را به شکل دلخواه در مکان های

را در سلول آلوده  DW2گیاه را به این ویروس نوترکیب آلوده کردید. در مرحله ی بعد شما میزان بیان پروتئین سالم 

را در این سلول )به شکل همزمان( مورد بررسی قرار  LacZاندازه گیری کردید و همچنین فعال و یا غیر فعال بودن 

 DW2با + و عدم بیان LacZو یا فعال بودن  DW2و همچنین بیان LacZد که در جدول زیر مکان ورود ژن دادی

 نشان داده شده است. –با   LacZو یا غیر فعال بودن 

 LacZمکان ورود  LacZفعال و یا غیر فعال بودن  DW2بیان و یا عدم بیان 

+ - 2500 

+ - 2600 

+ - 2700 

+ + 2800 

- + 3900 
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 حال با توجه به اطالعات داده شده درستی و یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

الف( با توجه به آزمایشات انجام شده می توان نتیجه گرفت که در صورت بیان پروتئین های ویروسی در سلول آلوده، 
 بود.   غلظت دو پروتئین همواره یکسان خواهد

 2500-2000ه می توان نتیجه گرفت که پروموتور بیان این پروتئین ها در مکانی بین ب( با توجه به آزمایشات انجام شد
 قرار دارد. 

قرار گرفته است باعث + شدن فعالیت  2500در مکان  LacZ، جایی که ژن 2در آزمایش   EcoRIج( استفاده از آنزیم 

LacZ  شدن بیان  –وDW1  وDW2  .می شود 

 را اندازه گیری می شد، در نتایج آزمایش چند تغییر رخ می داد.  DW1بیان پروتئین  DW2اگر به جای  2د( در آزمایش 

 ی تولید کننده این دو پروتئین تنها دارای یک پروموتور است.mRNAه( 

 

 .دیکن مشخص را ریزی ها گزاره بودن غلط ای درستیی زا گونه و تکامل با رابطه در. 8

 .است خون انعقادی هانییپروتی هاژن نمودار بیش از شتریب c توکرومیس نژی برای مولکول ساعت نمودار بیش( الف

 .است( هنیم هم)کیمپاتریسیی زا گونه از تر جیرا اریبس( هنیم دگر)کیآلوپاتریی زاگونه جانداران نیب در( ب

 ایدر عمق کمی ها آب درون لیتشک از رس خاک و هاصخره گرم سطوحی رو بر شانیمونومرها از هامریوپلیب لیتشک (ج

 . است مساعدتر

 .است% 80 جامعه در گوتیهتروز افرادی فراوان حداکثر( د

 .کندی م حفظ تیجمع در رای کیژنت تنوعی فراوان به وابسته انتخاب( ه

 

ود. دار مانند اوره و کراتینین در خون شناخته می ش. ازتمی، یک شرایط پزشکی است که با افزایش غیر طبیعی مواد نیتروژن6

ازتمی در حقیقت کاهش عملکرد طبیعی کلیه ها را در بدن نشان می دهد. در نتیجه این اتفاق عالئمی همچون کاهش حجم 

 postrenalو  prerenal ،renalشود. ازتمی را به سه دسته پریدگی و... ایجاد میآلودگی، رنگادرار، خستگی، خواب

عملکرد کلیه در حقیقت کاهش خونرسانی به کلیه است که منجر به  عامل کاهش prerenalکنند. در ازتمی تقسیم می

آوری و دفع ادرار سالم هستند. در های جمعگردد. در این حالت عملکرد نفرون ها در کلیه و سایر سیستمکاهش فیلتراسیون می

می شود. اگر خونرسانی و  های کلیوی باعث ازتمی، یک بیماری در خود کلیه مانند آسیب پارانشیم و توبولrenalازتمی 

عملکرد کلیه طبیعی باشد اما جریان ادرار بعد از کلیه در محلی مانند میزنای )حالب( مسدود شود و این امر منجر به ازتمی گردد، 
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گفته می شود. با در نظر گرفتن تعاریف و نکات زیر و آنچه از عملکرد طبیعی کلیه می دانید مشخص کنید  Postrenalبه آن 

 کدام از عبارات درست است یا غلط. )با نوشتن ص یا غ(هر 

BUN :blood urea nitrogen ).اوره در طول نفرون بازجذب می شود( 

Cr).کراتینین )کراتینین فقط در گلومرول ها فیلتره می شود و در طول نفرون بازجذب نمی شود : 

PCrغلظت پالسمایی کراتینین : 

PNaغلظت پالسمایی سدیم : 

UCrظت کراتینین ادرار: غل 

UNaغلظت سدیم ادرار : 

FENa :(fractional sodium excretion)  در طول نفرون -نسبتی از سدیم فیلتره شده در گلومرولها که

 گردد.دفع می -بازجذب نمی شود و

با کسر  FENaالف( 
       

       
 قابل برآورد است.  

 رنال است. خون در ازتمی رنال بزرگتر از ازتمی پره Crبه  BUNب( نسبت 

 رنال بیشتر از ازتمی رنال است. ج( اسمالریته ادرار در ازتمی پره

 رنال است. د( غلظت سدیم ادرار در ازتمی رنال بیشتر از ازتمی پره

 رنال است. رنال، بیشتر از ازتمیدر ازتمی پره FENaه( 

 

-یک جاندار یوکاریوتی است که در کف جنگل به صورت سلول Dictyostelium discoideum. کپک مخاطی سلولی 0

های مستقل گرد شوند، سلولکند. هنگامی که منابع غذایی این جاندار )باکتری و مخمر( تمام میهای مستقل آمیبی زندگی می

برای  Savageو  Bonnerند. دهکند تشکیل میمانند که همانند لیسه حرکت می-هم آمده و یک ساختار پرسلولی کرم

 آیند آزمایش زیر را انجام دادند.های مستقل گرد هم میتعیین اینکه چگونه سلول
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شوند. مرکز این شوند، گرد هم جمع میها بر روی یک الم داخل محلول آب و چند نمک ساده قرار داده میزمانی که آمیب

ها سریعا شروع به حرکت به های دیگر قرار داد. در این حالت، آمیبان آمیبتوان با پیپت بیرون کشیده و در میگردهمایی را می

و  Bonnerشود. توان گفت که از مرکز یک سیگنال گردهمایی ساطع میکنند. بنابراین، میسمت مرکز گردهمایی می

Savage ،4 بینید.آزمایش را برای تعیین ماهیت این سیگنال طراحی کردند که در زیر می 

 

های کوچک( به ترتیب از طریق الم، های آمیبی )دایرهمرکز گردهمایی)توده تیره( از دسته سلول Cو  A ،Bهای زمایشدر آ

ها در یک طرف الم قرار دارند و محلولی که الم در آن نیز، مرکز و آمیب Dتراوا جدا شده است. در آزمایش الم و غشای نیمه

 ارد.ها جریان دگذاشته شده است در جهت فلش

 تعیین کنید.« غ»یا « ص»با توجه به این آزمایش درستی یا نادرستی هر کدام از جمالت زیر را با گذاشتن حرف 

ها قبال در تماس با سیگنال قرار گرفته باشند یا کند که آمیبالف( برای اطمینان از صحت نتیجه آزمایش، فرقی نمی

 نباشند.

 کند.میایی بودن سیگنال را رد می، نتیجه آزمایش امکان شیDب( در آزمایش 

تواند شیمیایی بودن یا ، نمیCو  A ،Bهای تراوا در آزمایشهای مشاهده شده در اثر استفاده از الم و غشای نیمهج( تفاوت

 نبودن سیگنال را پشتیبانی کند.

 کنیم.جا که برد سیگنال کم است، به شیمیایی بودن آن شک مید( از آن

 های شیمیایی بودن یا نبودن سیگنال را پشتیبانی کند.تواند به صورت مشخص یکی از فرضیهموع، نمیه( آزمایش در مج
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و اثرات آنها بر نرخ فتوسنتز را نشان می دهد. با نوشتن  CO2. نمودار زیر یک مثال از رابطه پیچیده بین شدت نور و غلظت 5

بر حسب  CO2مربوط به میزان برداشت  yادرست. )محور ص و غ مشخص کنید هر کدام از عبارات زیر درست است یا ن

µL/g  و محورx  مربوط به غلظتCO2 ).است 

 

ها را افزایش نرخ فتوسنتزی و در نتیجه تجمع کربوهیدارت CO2الف( از نمودار مشخص است که مقادیر افزایش یافته 

 دهد. نمی

 شود. افزایش قابل توجه نرخ فتوسنتز در همه شرایط میباعث  CO2ب( از نمودار مشخص است که مقادیر افزایش یافته 

محدودکننده سرعت فتوسنتز نیست. حال آن  ppm 300زیاد در غلظت های باالی  CO2ج( در شدت نور کم، مقادیر 

 محدودکننده است.  CO2که در شدت نور زیاد غلظت باالی 

 د( شدت نور نرخ فتوسنتز را در همه شرایط محدود می کند. 

 نرخ فتوسنتز را محدود می کند.  CO2شدت نور تنها در غلظتهای باالی  هـ(

 

 به آموختن زحمت چراکه برد، خواهد سود ، کردن هزینه بدون کند تقلید سمی پروانه های رنگ از پروانه غیر سمی یک اگر. 9

 حشراتی چنین به و Batesian Mimicry تقلید از خاص نوع این به. است شده متحمل سمی حشره قبال را صیاد

Batesian Mimics شود. می گفته 

گونه ی مختلف از پروانه ها را در یک زیستگاه مشاهده می کنید. در هر پروانه شکل ظاهری و سمیت آن  8در شکل زیر 

 پروانه در آن زندگی می کنند را نشان می دهد. 8مشخص شده است. رنگ زمینه، رنگ محیطی که این 
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 ت داده شده درستی یا نادرستی موارد زیر را نشان دهید.با توجه به اطالعا

 Eو  A را نشان می دهد گونه ی  (Mullerian mimicry)مولریان الف( در این زیستگاه تنها پروانه ای که تقلید 

 است. 

 را در کوتاه مدت کاهش خواهد داد.  E و Aشانس بقای گونه های  Dب(  گونه ی 

 را نشان می دهد.  تقلید مولریان  Dج( گونه ی 

 دارد.  Cگونه را پروانه ی گونه  8د( بیشترین شانس بقا در این 

 تقلید مولریان و باتسین، باتستن کم هزینه تر و بهینه تر است. 2ه( از نظر تکاملی در بین 

 

ندگی دارند. این جانوران  ها( در سراسر کره زمین توانایی زهای مختلفی از  پستاندارانی موسوم به لمور )از پریمات*** گونه

 شود.شباهت های قابل توجهی به انسان دارند و برای همین از آن ها برای مدلسازی انسان استفاده می

-لمور به تر 8ها انجام دادیم. این های زیر را روی آننقطه مختلف دنیا گرد هم آورده و آزمایش 8لمور را از  8در این آزمایش 

 اند از :تیب عبارت

 صیفتو
شماره 

 لمور

از ساوان های آفریقا و در شرایط نیمه خشک تا خشک. این لمور دچار آنمی ناشی از کاهش  هموگلوبین 

 درجه  می باشد. 28های خود گردیده است. دمای بدن این فرد  RBCدر

 1لمور

 

عمیق بر روی  وهوای بسیار گرم. این لمور در طی دو روزاخیر دچار یک زخم از بیابان کاالهاری  با آب

 درجه است. 26پای خود شده است واین زخم باعث چرک و عفونت گردیده است. دمای بدن این لمور 

 2لمور 

 

 25از بیوم تایگا می باشد اما اخیرا دچار یک بیماری انگلی در روده خود شده است. دمای بدن این لمور 

 درجه می باشد.

 2لمور 
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 درجه  است. 26که دمای بدنش به طور محسوسی پایین و  از نواحی نزدیک ارتفاعات هیمالیا
 4لمور

 

درجه که حدود یک ماه است که تولید  سلول  22از بیوم جنگل های گرمسیری استوایی با دمای بدن 

 این با مشکل مواجه گردیده و تعداد آن ها از حد نرمال پایین تر است. LSCهای رده 

 8لمور 

 

 باشد.درجه سلسیوس می 32رها تذکر: دمای نرمال بدن لمو 

 پاسخ دهید. 12تا  10با توجه به جدول، به سواالت 

ها را سانتریفیوژ کرد اما به علت اشتباهی که در برچسب زدن ها نمونه خونی گرفت و نمونهفیزیولوژیستی از تک تک لمور .10

کدام نمونه به کدام لمور تعلق دارد. با توجه به شواهد داند اتفاق افتاده بود، ترتیب نمونه ها به هم ریخت و در حال حاضر نمی

هریک از نمونه های خونی را به   های خونی با نمونه خون طبیعی که در سمت راست تصویر وجود دارد،موجود و مقایسه نمونه

 ( کنید. matchلموری که از آن خون گرفته شده است مچ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه خونی
شماره 

 لمور

 1 

 2 

 2 

 4 

 8 
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های مختلف خونی را از شکل روبرو مسیر تکامل سلول .11

 دهد.ساز مغز استخوان نشان میهای خونسلول

ها و نمونه های خونی موجود، درستی با توجه به شرایط لمور

 یا نادرستی هریک از جمالت زیر را تعیین نمایید.

 

 

 

تین مقدار اریتروپوئ  1در خون لمور شماره الف(  

ها آن را خون کاهش یافته است و کبد و کلیه

 کنند.تر تولید میکم

با فرض این که در غیر طبیعی بودن نمونه ب(  

C   عامل محیطی نقش نداشته باشد ، علت

را می توان به B غیرطبیعی بودن نمونه خونی 

تقسیم بیش از حد و سرطانی شدن سلول های 

 نسبت داد. CFU-Sی  رده

، در صورت پیوند بافت،  Aونه  خوندر نمج(  

 احتمال رد شدن پیوند بافت بسیار کم است.

در صورتی که در آزمایشگاه بتوانیم فعالیت د(  

را   Cنمونه خونی   CFU-Bی  های ردهسلول

به وسیله ماده ای شیمیایی کاهش دهیم، 

هماتوکریت این نمونه خونی احتماال به حالت 

 گردد.نرمال برمی

با بررسی خون، شاهد تعداد  2لمور شماره  دره(  

ی  های ردهزیاد و بیش از اندازه طبیعی  سلول

CFU-GM  .خواهیم بود 
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های خونی، با توجه به شرایط هر یک از لمورها و نمونه .12

به چه  زیستگاه خود  منحنی اشباع هموگلوبین هر لمور در

ف انگلیسی نامه، حر)در جای خالی در پاسخ صورت بوده است؟

 مربوط به نمودار را بنویسید.(

نشان دهنده نمودار اشباع هموگلوبین یک فرد  Bتذکر: نمودار 

 نرمال می باشد.

 

 

 منحنی شماره لمور

۱  

۲  

۳  

۴  

۵  

 

 بودن غلط ای حیصح رابطه نیا در .کنندیم تعامل خودی گونههم ریغ افراد و گونههم افراد با شانیزندگ طیمح در جانوران. 12

 .دیکن مشخص را ریزی ها گزاره

ی م اطالق کیستیآگون  رفتاری نینش عقب و دفاع تهاجم، :جمله از( Fight) یریدرگ و جنگ با مرتبط رفتار هر به( الف

 .شود

 سر تای ریدرگ معموال ،ردیگیم صورت ...( و جفت قلمرو، :مثال عنوان به) منابع سر بر واناتیح انیم کهیی هاجنگ در( ب

 .ابدی یم ادامه مرگ حد

 .ستندینی نیبشیپ ابلق واناتیح بدنی اعضای ریقرارگ تیموقعی رو از واناتیحی دفاع ای وی تهاجمی ها رفتار( ج

 .شودی م دهید شتریب پرندگان از دارانپساتانی رده دری ابیقلمرو رفتار( د
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 .شودی م قلمرو در هیاول تقراراس و تصاحب صرف صرفی قلمرودار دری انرژ و زمان ترینشیب( ه

 

دالتون  35000حدود  SSB (Single-strand DNA-binding protein)جرم مولکولی پروتئین  T4. در فاژ 14

شود. شکل زیر اتصال اشباع می DNA:SSBبرای  1:12در نسبت وزنی  DNA-SSBاست. مطالعات نشان داده که اتصال 

  نشان داده است.                                       DNAاز  10µgرا به  SSBمقادیر نشان داده شده 

 

 

 

 

 

 

 پوشاند. نوکلئوتید را روی هر رشته می 4حدود  SSBالف ( هر مولکول 

 ( است. differential centrifugationب ( تکنیک مورد استفاده در آزمایش فوق سانتریفیوژ افتراقی )

 به مرحله اشباع رسیده است.  DNAه ب SSBج ( در شکل سمت راست اتصال 

 پوشانی دارند. در زمان اتصال با هم هم SSBهای د ( در حالت اشباع مولکول

 ای از اتصال با تعاونی مثبت است. نمونه DNAبه  SSBه ( اتصال 

 

و دو ژن  Xبه  در مگس سرکه، رنگ بخشی از بدن آن را تعیین می کند. یکی از این سه ژن وابسته Hو  M ،N. سه ژن 18

ی دیگر بر روی یک کروموزوم اتوزوم قرار دارند. هر ژن دارای دو الل در جمعیت مورد بررسی ما است که نسبت به هم رابطه

دهیم(. غالب و مغلوبی دارند )الل غالب را با حرف انگلیسی بزرگ و الل مغلوب را با حرف انگلیسی کوچک متناظر آن نشان می

ژن در  2کند. محصوالت این این سه ژن محصول سالم و الل مغلوب هر کدام محصولی ناکارآمد ایجاد میالل غالب هر یک از 

کنند و در نهایت رنگیزه)ها(ی تجمع یافته ها را به یکدیگر تبدیل میتعامل با یکدیگر بر اساس مسیر متابولیسمی زیر رنگیزه

ها را یکطرفه در نظر بگیرید و فرض کنید که در صورت وجود آنزیم نشکند. توجه کنید که واکنهایی، رنگ نهایی را تعیین می

هر واکنش تمام سوبستراهای آن واکنش به محصول آن تبدیل خواهند شد. اگر موجودی ترکیبی از دو رنگیزه آبی و قرمز را 

  تولید کند، به رنگ بنفش دیده می شود.
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های جمعیت مسیر با پیش ماده سیاه رنگ است که می دانیم همه مگس همانطور که در مسیر باال مشاهده می کنید، شروع

  Hو  M ،Nهای و ج کدامیک از آنزیم های الف، بتوانایی تولید آن را دارند. ضمنا، مشخص نیست که هر کدام از آنزیم

 هستند. 

غالب بود را با مگسی که برای های های این جمعیت، یک مگس که برای هر سه ژن فقط دارای اللدر آزمایشی بر روی مگس

همگی قرمز بودند، در حالیکه ترکیب آنزیمی  F1های مغلوب بود آمیزش دادیم. مگس های نسل هر سه ژن فقط دارای الل

به شرح جدول زیر  F2های این نسل با یکدیگر جمعیت نسل های ماده متفاوت بود. از آمیزش مگسهای نر با مگسمگس

 تشکیل شد:

رنگ 

 مگس
 دادتع

 128 سیاه

 44 آبی

 058 قرمز

 46 بنفش

 

 نتیجه بررسی دقیق بیوشیمیایی مگس های این نسل از نظر ترکیب آنزیمی، در جدول زیر خالصه شده است:

 آنزیمی مگس ترکیب تعداد

220 MNH 

48 MNh 

220 MnH 

48 Mnh 

 سیاه

 آبی

 قرمز

 آنزیم ب آنزیم الف

 آنزیم ج
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 تعیین کنید.« غ»یا « ص»ستی یا نادرستی هر کدام از جمالت زیر را با گذاشتن حرف با توجه به این آزمایش در

 ها الل غالب داشت ماده بود. ، مگسی که برای تمام ژنPالف( در نسل 

 دارد.  Xب( آنزیم ج وراثت وابسته به 

 های نر در این جمعیت قرمز هستند. ج( تقریبا نیمی از مگس

 های ب و الف در مسیر متابولیمی هستند. یب همان آنزیمبه ترت Hو  Mهای د( آنزیم

 سانتی مورگان )واحد نقشه ژنی( است.  20هـ( فاصله دو ژن پیوسته در این سوال 

ها با هم مخلوط دقتی این نمونهگیاه مختلف بود اما در اثر بی 2های میکروسکوپی از . یک گیاه شناس در حال گرفتن نمونه16

 دهد. ر مقاطع عرضی تعدادی از این گیاهان را نشان میهای زیشدند. شکل

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

46 mNH 

50 mNh 

44 mnH 

50 mnh 
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 باشد؟با توجه به شکل مشخص کنید که از نظر اکولوژیکی، کدام یک از عبارات زیر درست و کدامیک نادرست می

ای باالی همربوط به برگ بوده و با توجه به ظاهر آن، این گیاه در شرایط بسیار سرد و خشک، در عرض  Aبخش الف( 

  جغرافیایی قرار داشته است.

  توانند به دو بخش مختلف از یک گیاه تعلق داشته باشند.می  Bو  A( بخش های ب

  فقط در یکی از سطوح برگ خود دارای روزنه بوده و در سطح دیگر فاقد روزنه خواهد بود. Dج( گیاه 

  تری قرار دارد.در شرایط مرطوب Dدر شرایط سردتر و نسبت به گیاه  Aنسبت به گیاه  Cد( گیاه 

  باشد.برای زیستن در زیستگاه خود نیاز به بافت استحکامی محکم و سلول های تخصص یافته آوند چوبی می Dه( گیاه 

 

ها در ارتباط است. در شکل زیر این مولکول به . پیرووات مولکولی است که با بسیاری از مسیرهای متابولیسمی مهم سلول10

 ها رسم شده است. با توجه به آن درستی یا نادرستی هر کدام از عبارات را تعیین کنید:های مرتبط با آن در سلولواکنشهمراه 

 

 ( است. non-essentialیک آمینواسید غیرضروری ) Cالف( مولکول 

 پتانسیل احیای مثبت تری دارد.  2از مولکول  1ب( مولکول 

 تبدیل می شود.  Bبه  Aج( در مسیر گلوکونئوژنز مولکول 

 در میتوکندری از پیرووات تشکیل می شود.  Dد( موکول 
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 در چرخه سیتریک اسید )کربس( پیش ماده یک واکنش مشترک هستند.  Eو   Aهای ه( مولکول

( محققین به دنبال تشخیص روند تکاملی پیدایش جانداران مختلف هستند. برای تعیین phylogeny. در علم فیلوژنی )15

های مختلف را از نظر حالتی از این صفات ( را در این جانداران انتخاب کرده و گروهcharactersین روند، محققان صفاتی )ا

 "تعداد پرچم"دار، کنند. به عنوان مثال، در مقایسه دو نوع گیاه گل( با هم مقایسه میcharacter statesکه دارا هستند )

 ت مختلف این صفت هستند. حاال "پرچم"یا  "پرچم 4"یک صفت و 

 apomorphy-derivedاین صفات بر اساس زمان پیدایش، به دو دسته صفات جدید تکاملی یا  صفات اشتقاقی )

traits( و صفات قدیمی تکاملی یا صفات اجدادی )plesiomorphy-ancestral traitsها شوند. این نام( تقسیم می

کنید. با توجه به ب شوند که دو عدد از این پیشوند ها را در انتهای سوال مشاهده میهای التین نیز ترکیممکن است با پیشوند

 های زیر را بررسی کنید.گزارهصحت ( دارید، embryophytesی فیلوژنی گیاهان خشکی )دانشی که درباره

(syn/m- = together, with ،aut- = self, own) 

 شود. برای این گروه محسوب می autapomorphyدانگان یک نهان الف( ساختن لوله گرده توسط گامتوفیت نر در

 شود. محسوب می synapomorphyدانگان و بازدانگان، دانه یک ب( برای نهان

های مربوط به دانگان ابتدایی )مانند  راسته( و نهانeudicotsهای حقیقی )ایج( دلیل قرار داده شدن دو گروه دولپه

 های این دو گروه است.  symplesiomorphyها در گذشته، ایماگنولیا( در گروه واحد دولپهگیاهان نیلوفر آبی و 

دهنده یک ها( یک صفت ابتدایی بوده و نشانایلپهای از تکهای تحلیل رفته در گندمیان )تیرهد( گل

plesiomorphy  .است 

-محسوب می synapomorphy( یک Tracheophytaپیدایش بافت هادی آوندی برای گروه گیاهان آوندی )  ه(

 شود. 

 

های بررسی ساختار و عملکرد قلب دستگاه اکوکاردیوگرافی است. این دستگاه با استفاده از ارسال . یکی از مهمترین ابزار19

ال با این تواند اطالعات مهمی را در اختیار پزشک قرار دهد. برای مثها از سطوح مختلف میامواج فراصوت و دریافت بازتاب آن

ها، تنگی یا ها و نحوه باز و بسته شدن دریچهتوان سایز و عملکرد حفرات قلب، سرعت جریان خون از خالل دریچهدستگاه می

ها در اکوکاردیوگرافی بررسی دریچه میترال به روش ترین بررسیها و . . .  را مطالعه کرد. یکی از مرسومنارسایی دریچه

M.Mode که به صورت ساده در شکل زیر نشان داده شده است : است. در این روش 
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های دریچه میترال را به خوبی نشان دهد. در زمان باز شدن شود که بتواند حرکت لتای تابیده مییک پرتوی فراصوت در نقطه

دو لت از هم دریچه لت قدامی به سمت سپتوم بین بطنی و لت خلفی به سمت دیواره پشتی بطن حرکت کرده و بدین ترتیب 

 گیرند. نمودار طبیعی این اتفاق به شرح ذیل است :فاصله می

 

 

 

 

 با توجه به اطالعات فوق درست یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

 ها است. الف ( مهمترین عامل در فاصله گرفتن دو لت انقباض بطن

 خواهد شد.  بلندتر Eز ا Aهاست مبتال به فشار خون است ارتفاع ب ( در بیماری که سال

 گردد. می Sج ( کاهش سرعت ضربان قلب باعث افزایش فاصله 

 د ( در صورت بروز فیبریالسیون دهلیزی این نمودار به صورت تک قله خواهد بود. 

 خواهد گذاشت.  Sه ( نارسایی دریچه میترال بیشترین تاثیر را در مرحله 

 

20 .Allele-specific oligonucleotide (ASO)  ای کوچک از قطعهDNA  سنتتیک است که مکمل توالیِ بخش

گذاری ( در تعیین حضور یک توالی هدف در سنجش لکهProbeاست. از آن به عنوان کاوشگر ) DNAمتغیری از یک 

Southern (Southern blotting و نیز در روشی موسوم به )Dot blot  استفاده می شود. تصویر زیر نتایجASO 

blot 4  بیمار را نشان می دهد که برای چهار الل جهش یافته ژنCF   کد کننده یک پروتئین(transmembrane مورد )

 یک بیماری وراثتی با الگوی اتوزوم مغلوب است. (cystic fibrosis-CF)اند. سیستیک فیبروزیس آزمایش قرار گرفته
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مورد آزمایش قرار گرفتند. در آزمایشها،  CFجهش های ژن ماهه مبتال به سیستیک فیبروزیس برای  2خانواده یک کودک 

ماهه  2مثبت گزارش شد. بیمار  G551Dو تست مادر برای ناقل بودن جهش  ΔF508تست پدر در ناقل بودن برای جهش 

در نسخه دیگر از  G551D( در یک نسخه از ژن و جهش ΔF508فنیل آالنین ) 805جهش حذف کدون  مورد بررسی دارای

بیمار مورد بررسی در شکل باال هستند، با نوشتن  4ود. اگر بدانیم پدر، مادر و کودک مورد بررسی هر کدام یکی از ژنش ب

 مشخص کنید هر کدام از عبارات زیر صحیح است یا غلط. « غ»یا « ص»

 ل ممکن است پدر مورد بررسی باشد.در شک 2الف( فرد 

 )فرزندی که در باال درباره آن صحبت نشده است.( ممکن است فرزند دیگر این زوج باشد  1ب( فرد 

 مادر مورد بررسی در سوال است.  4ج( فرد 

 برای تکثیر ژن استفاده شده است.  PCRد( در آزمایش باال از روش 

 وجود دارد.  CFتغییر ژنتیکی در اینترون ژن       یافته ه( در جهش

 قسمت و کردستان و کرمانشاه های استان مرز که دارد قرار اورامانات امن به کوهستانی ای منطقه عزیزمان کشور غرب در. 21

 های درخت ها، بوته توسط عمدتا و است فصلی شدت به بارش منطقه این در .گیرد می بر در را عراق کردستان از هایی

 .کنید مشخص را زیر ایه گزاره صحت زمین، کره های بیوم از خود دانش به توجه با .است شده پوشیده ها علفزار و کوچک

  .است اورامانات منطقه مشابه (Cape of Good Hope) نیک امید دماغه بیومالف( 

  .است گرم نسبتا های تابستان و خنک های زمستان دارای منطقه اینب( 

 .است اسب و گاومیش همچون بزرگی گیاهخواران شامل منطقه این پستاندارانج( 

  هستند. زی بش منطقه این جانواران اکثرد( 

  است. روسیه جنوب در موجود های استپ شامل بیوم این پوشش تحت مناطق اکثره( 
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ساعته هستند. این ریتم های شبانه روزی  24همانطور که می دانید بسیاری از گونه ها دارای ریتم های شبانه روزی  . 22

ل می شود. دانشمندی برای بررسی اثر روشنایی بر روی توسط فاکتور های ژنتیکی و محیطی )مثل روشنایی و یا تاریکی( کنتر

رفتار موش ها، از مدلی استفاده نمود که در آن با استفاده از یک چرخانک میزان فعالیت یک موش توسط دستگاه ثبت می شود. 

خطی  شکل زیر نشان دهنده میزان فعالیت یک موش است، که در آن هنگامی که موش بر روی چرخانک می دود، دستگاه

 سیاه افقی در طول زمان ثبت می کند و هنگامی که موش بدون فعالیت است دستگاه چیزی ثبت نخواهد کرد.

  

 

 

 

 

 

 

درجه سانتی گراد و مجهز به چرخانک، قرار داد  28در این آزمایش، دانشمندی چند موش نر بالغ را به تنهایی در قفسی با دمای 

موش ها از یک نوع غذا و به یک اندازه ی کافی تغذیه کردند. این موش ها هر روز  )شرایط نگهداری کامل یکسان( و تمامی

و در تمام این مدت (L12:D12) روز، قرار گرفتند 14به مدت  (D)ساعت در تاریکی 12و  (L)ساعت در روشنایی 12

 ها است.فعالیت این موش ها توسط دستگاه ثبت شد. شکل زیر نشان دهنده ی میانگین فعالیت های موش 

 

 

 

 

 

 

 

روز در تاریکی مطلق نگهداری  40ساعت تاریکی در هر روز(، موش ها  12ساعت روشنایی و  12روز ) 14بعد از گذشت این 

 شدند و در تمام این مدت فعالیت آنها اندازه گیری شد که شکل زیر نشان دهنده ی نتایج حاصل است.
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 ادرستی هر یک از موارد زیر را مشخص کنید؟توجه به اطالعات، درستی و ن حال با

 ها نسبت به تاریکی داشته باشند. نقش مهمی در پاسخ رفتاری این موشها می توانند الف( موتور نورون

تری نسبت به عوامل محیطی )تاریکی یجه گرفت که ژنتیک نقش بسیار مهمتوان نتبا توجه به اطالعات داده شده می ب(

 ت فعالیت دارد. یا روشنایی( در مد

 24ها کمتر از این موش (Daily circadian rhythm)با توجه به اطالعات داده شده، ساعت زیستی روزانه   ج(

 ساعت است. 

ساعت تاریکی در هر روز(  12ساعت روشنایی و 12د( یک موش جهش یافته و فاقد ژن ساعت زیستی، در آزمایش اول )

 ان خواهد داد. رفتاری متفاوت از یک موش سالم نش

 شود.روزی فقط توسط ژن ساعت زیستی کنترل میهای شبانهی ریتمه( بدون وجود نور، چرخه

 

( جدید بین خود را با gap junctionsتوانند اتصاالت منفددار )( در حال رشد، میembryoهای یک رویان ). سلول22

دهنده این باشد که این اتصاالت نقش مهمی در ارتباطات بین شانتواند نهای مشخصی ایجاد یا قطع کنند. این موضوع میالگو

 ها دارند. سلول

-گیرد که شکل آن را در زیر می( صورت میcompactionسلولی رویان موش، فرایندی به نام متراکم شدن ) 5در مرحله 

 بینید.
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 gapخواهید بدانید که چسبند. شما میتر به هم میها محکمدر این فرایند که مکانیسم آن کامال مشخص نیست، سلول

junctions های ویژه، میآیند. با استفاده از میکروپیپتقبل از این فرایند تشکیل وجود دارند یا اینکه بعد از آن به وجود می-

( یا Da 40000)با وزن مولکولی  HRPتوانید آنزیم ها را بسنجید. همچنین، میتوانید تغییرات الکتریکی در داخل سلول

از  UV( را تزریق کنید. فلوئورسین تحت تابش Da 330یک رنگ فلوئورسنت با وزن مولکولی -fluoresceinفلوئورسین )

 شود.ها و سپس در اختیار دادن سوبسترا شناسایی میبا تثبیت سلول HRPکند و خود نور مرئی ساطع می

ر هر دو حالت دو سلولی و هشت سلولی، نتایج مختلفی متناسب دهید. دشما تزریق را در مراحل مختلف رشد رویان انجام می

 شود.با زمان تزریق نسبت به زمان میتوز مشاهده می

 

 

 

 

 

 

به مرحله دو سلولی، ستون سمت چپ مربوط به زمان بالفاصله بعد از تقسیم سلولی و سمت راست مربوط  در آزمایش مربوط

دهنده های چپ و راست به ترتیب، نشانسلولی نیز، ستون 5ایش مربوط به مرحله به حالت نهایی مرحله دو سلولی است. در آزم

 حالت ابتدایی و نهایی مرحله هشت سلولی است. 

 تعیین کنید.« غ»یا « ص»با توجه به این آزمایش درستی یا نادرستی هر کدام از جمالت زیر را با گذاشتن حرف 

ان یافته است، همچنان بخشی از ارتباطات سیتوپالسمی دو سلولی باقی الف( در زمانی که تقسیم سلولی به تازگی پای

 است.

 گیرد.صورت می compactionدار پیش از مرحله ب( اتصاالت منفذ
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 گیرد.صورت می compactionدار طی مرحله ج( اتصاالت منفذ

این جریان در میکروپیپت  جریان تزریق کنیم، HRPد( اگر در حالت نهایی مرحله دو سلولی، از خالل میکروپیپت 

fluorescein .قابل تشخیص است 

جریان تزریق کنیم، این جریان در میکروپیپت  HRPه( اگر در حالت نهایی مرحله هشت سلولی، از خالل میکروپیپت 

fluorescein .قابل تشخیص است 

های گیاهی است. همان طور که از سیتوکینین یکی از هورمون. 24

ها این هوزمون باعث تحریک سیتوکینز در سلولاسم آن پیداست/ف 

و پروتئین را  RNAگردد. از سوی دیگر این هورمون سنتز انواع می

گردد. اما چیزی که اخیرا نظر تحریک نموده و باعث رشد پایای گیاه می

مولکولی را -های گیاهی و دانشمندان سلولیبسیاری از فیزیولوژیست

بلکه مسیر سیگنالینگی است که در  جلب نموده، نه اثر سیتوکینین،

 نهایت باعث القای اثرات سیتوکنین می شود. 

مسیر سیگنالینگ عملکرد سیتوکینین به صورت رو به رو نشان داده 

 شده است.

 

عمل  2توجه داشته باشید که در این مسیر، سیتوکینین، باعث انجام 

 مهم می گردد.

 زی. راه اندازی سیکل سلولی و تقسیمات میتو1 

 و پروتئین های سلول RNA. افزایش سنتز  2 

 اگر به صورت قرار دادی، عالیم به کار رفته به گونه زیر باشند، درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.
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ئین نیمه عمر این پروت  داخل سلول وجود ندارد. نیز در Type-A ARRتوجه: هنگامی که سیتوکینین در محیط وجود ندارد، 

-گذاری کاهش میدر داخل سلول کم بوده و در صورت عدم استمرار سنتز به زودی از بین رفته و مقدار آن  به زیر آستانه تاثیر

 یابد.

حذف گردد، به طور حتم مسیر سیگنالینگ   receiver domain در   AHK-3الف( اگر آسپارتیک اسید پروتئین 

  متوقف می شود.

بار مثبت به خود گیرند، شاهد افزایش در مقدار  (nuclear poreیک جهش ، منافذ هسته )ب( در صورتی که بر اثر 

RNA .های سنتزی و پروتئین های سلول و تقسیمات متوالی خواهیم بود  

جهشی به گونه ای ایجاد شود که توانایی پذیرش گروه فسفات توسط  Type-A ARRج( اگر در ژن سازنده پروتئین 

و پروتئین  RNA ید در آن وجود نداشته باشد، شاهد کاهش در تعداد تقسیمات میتوز و مقدار کلیریشه آسپارتیک اس

  خواهیم بود.

قبل از جایگاه آغاز رونویسی که منجر به عدم  Type-A ARRد( ایجاد جهش در  ساختار های کنترل رونویسی ژن 

و پروتئین های سلولی و اشباع شدن سلول ،  RNAرونویسی این  پروتئین گردد، باعث افزایش شدید در حجم سنتز 

  بدون انجام  تقسیم به سلول های جدید خواهد شد.

با یک فنیل آالنین جایگزین شود، با توجه   receiver domain در  Type-B ARRه( اگر آسپارتیک اسید پروتئین 

  وکینین خواهیم بود.به ساختار آمینواسید ها ، با احتمال خیلی زیادی شاهد توقف هر دو پاسخ سیت

ی( کبد فلوک مانندی )انگل و( ایپالنار مانندی )آزادزی ها فرم انواع شامل که (Platyhelminthes) پهنی ها کرم. 28

 :شوندی می بند میتقس رده چهار به باشند، -یم

 Turbellaria  

 Trematoda 

 Monogenea 

 Cestoda 

 فلوک ها، کرم نیا ازی ک. یباشندی م ها انسان نیب در جیرای انگلی های رمایب ازی اریبس عامل پهنی ها کرمی انگلی ها فرم

 نیای زندگ چرخه. شودی م Clonorchiasisی ماریب به منجر که باشدی م (Clonorchis sinensis)ی نیچی کبد

 :دیکنی م مشاهده ریز شکل در را موجود
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 .دیکن مشخص را ریزی ها گزاره صحت پهن،ی ها کرم با رابطه در خودی ها دانسته و باال شکل و متن به توجه با

 . است بوستی مبتال، فرد دری ماریب نیای ها نشانه ازی کالف( ی

 . است کیتیهرمافرود کرم نیای مثل دیتول ستمیسب( 

 . ردیگی م قرار نر جنس بدن داخلی اریش درون ماده جنسج( 

 به اگر و نداردی دسترسیی نها زبانیم به خود رایز دارد ازینی هما همچون هیثانوی واسط حد زبانیم به ایسرکار الرود( 

  زبانیم

                                                                              . کند آلوده را او مایمستق تواندی م باشد، داشتهی دسترسیی نها

 . هستند یگوارش دستگاه انواع ازی کی یدارا پهنی ها کرم همهه( 

سازد. به عنوان مثال، ممکن های منفرد را دشوار میها تشخیص رفتار میکروتوبول. کینتیک پیچیده تشکیل میکروتوبول26

ها رشد کنند در حالی که اکثریت در حال کوتاه شدن باشند. یک فرضیه ساده ها در جمعیت میکروتوبولاست بعضی میکروتوبول

تر رشد شود و انتهایی که سریعمحافظت می GTPت که انتهای در حال رشد توسط یک کالهک برای توجیه این حالت این اس

ها در دو انتهای مثبت و منفی را در تغییرات طول میکروتوبول real-timeهای تری دارد. نتایج بررسیکند کالهک طویلمی

 است. –بوط به انتهای مر Bمربوط به انتهای + و نمودار  Aبینید. نمودار های زیر مینمودار
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 تعیین کنید.« غ»یا « ص»با توجه به این آزمایش درستی یا نادرستی هر کدام از جمالت زیر را با گذاشتن حرف 

 گیرند.تر صورت میالف( طویل شدن و کوتاه شدن هر دو در انتهای مثبت سریع

شونده به یک انتهای طویل شونده را برای ه توان فرکانس تبدیل یک انتهای کوتا، میGTPب( بر اساس فرضیه کالهک 

 انتهاهای دارای رشد سریع و کوتاه را با هم مقایسه کرد.

های تواند بر روی میکروتوبولج( با توجه به اینکه تغییرات طول هر دو انتهای میکروتوبول بررسی شده است، مطالعه نمی

 داخل سلول صورت گرفته باشد.

شونده به یک انتهای کوتاه شونده را برای  توان فرکانس تبدیل یک انتهای طویل، میGTPد( براساس فرضیه کالهک 

 انتهاهای دارای رشد سریع و کوتاه را با هم مقایسه کرد.

 سازگار نیستند. GTPه( نتایج با فرضیه کالهک 

 .دیکن مشخص را ریزی ها گزاره بودن نادرست ای درست( کیپیوتایاستری ها رفتار)ثابت عملی الگو با رابطه در. 20

 آن بایتقر و کندیم جلب خود به را جانور توجه که استی ژگیویک  معموال کیپیوتایاستری ها رفتار در نشانه محرک( الف

 .دهد بروز را شده نییتع شیپ از رفتار که کندیم نئمطم را

 ها آن به معموال جانور اما باشند اشتهد را نشانه محرکی ژگیو که باشند داشته وجود است ممکنیی ایاش که نیا با( ب

 .دهدینم پاسخ

 .شوندیم افتی اریبس تعداد به جانوری عیطبی زندگ طیمح در معموال نشانه محرکی ژگیو با ایاش( ج



 28 

 چند هر ابدییم ادامه انتها تا معموال پاسخ ،شود شروع مناسبی نشانه محرک با کیپیوتایاستر رفتار کی کهی صورت در( د

 .شود حذف نشانه محرک

 خفاش فراصوتی صدا اندازندیم نیزمی رو به را خود خفاش حضور احساس با کهی زشبی هاپرهشب مورد در( ه

 .است خفاشی مورفولوژ و ظاهر ازی تریقوی  نشانه محرک

 

ه است را شرکت مختلف خریداری شد 2، که از EcoRIآنزیم محدود کننده ی  2. از یک محقق خواسته شد که خلوص 25

(. برخی از مواد (Expression) و شرکت بیان(Genomics)، شرکت ژنومیک (Antigen)بررسی کند )شرکت آنتی ژن

وجود دارند شامل اگزونوکلئاز ها و فسفاتاز ها هستند. اگزو نوکلئاز، آنزیمی   EcoRIناخالص کننده که در لوله های آنزیمی 

 2را حذف می کند. آزمایش در  DNAرشته  ’5می برد و فسفاتاز فسفات انتهای  است که باز های جفت نشده و تک رشته را 

 مرحل انجام شده است:

شرکت برش داده شده است )جایگاه  2است، توسط محصول این  EcoRIجایگاه برش برای  2که شامل  X: پالسمید 1مرحله 

 در زیر نمایش داده شده است(.   EcoRIبرش آنزیم 

 

 

 لیگاز تیمار شد. DNAتوسط  Xید : پالسم2مرحله 

 همان شرکت )استفاده شده در مرحله نخست( برش داده شد.  EcoRI: هر پالسمید تیمار شده دوباره توسط  2مرحله

این محقق برای مطمئن شدن از آزمایش خود نتیجه های خود را بر روی ژل الکتروفورز آنالیز کرد که در شکل زیر قابل 

 مشاهده است.

 

 

 

 

 

 

Kگروه کنترل، پالسمید بدون برش : 

= DNA 

band EcoRI products of Antigen Co. EcoRI products of Genomics Co. EcoRI products of Expression Co. Produk EcoRI PT.Antigen	 Produk EcoRI PT. Genomics	 Produk EcoRI PT. Expression	
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 1از مرحله  DNA: قطعات 1

 2از مرحله  DNA: قطعات 2

 2از مرحله  DNA: قطعات 2

 کدام یک از موارد زیر درست و کدام یک نادرست است؟

 حاوی اگزونوکلئاز به عنوان ناخالصی است.  (.Expression co) از شرکت بیان EcoRI (الف

 چسبنده ی قطعات برش داده شده را متصل می کند.لیگاز فقط انتهای  DNA (ب

 شامل فسفاتاز به عنوان ناخالصی است.  (.Antigen co)از شرکت آنتی ژن EcoRI (ج

 هیچ کدام از ناخالصی های اگزونوکلئاز و فسفاتاز را ندارد.(.Genomics co)از شرکت ژنومیک  EcoRI (د

 فسفاتاز به عنوان ناخالصی است.( حاوی .Expression coاز شرکت بیان ) EcoRI (ه

زنجیره پلی پپتیدی تشکیل شده است. کانال پتاسیمی باعث   4. شکل زیر نشان دهنده ی کانال پتاسیمی غشایی است که از 29

 انتقال پتاسیم بین سلول و محیط خارج سلول می شود.

 

 

 

 

آمینو اسید ها شامل  پتاسیم ورودی به کانال توسط چند آمینو اسید محاصره می شود که این

 آسپارتات و گلوتامات است، در شکل زیر نحوه ی قرار گیری پتاسیم در داخل کانال را می بینید.

دانشمندی تعدادی از جهش یافته ها را پیدا کرده است که به جای آمینو اسید آسپارتات آمینو 

کانال پتاسیمی دو گونه را در جایگاه دارد. همچنین شکل زیر نشان دهنده الکتروفورز  Xاسید 

 ی وحشی و جهش یافته است.
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 با توجه به سوال درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

 ساختار اولیه، ثانویه و ثالثیه ی پروتئین دچار اختالل است. 2کانال پتاسیمی جهش یافته در هر  (الف

 از نوع یونیک است. در مکان ورود پتاسیم اتصال پتاسیم و اسید آمینه گلوتامات (ب

آسپاراژین باشد، اتصال پتاسیم )به علت ضعیف تر بودن اتصال با پتاسیم( کمتر رخ می دهد و پتاسیم  Xاگر  آمینو اسید  (ج

 کم تری منتقل خواهد شد.

ع وحشی لوسین باشد، به علت اتصال واندر والسی لوسین به پتاسیم، اتصال ضعیف تر از نو Xدر صورتی که آمینو اسید   (د

 خواهد شد.

 تواند تریپتوفان باشد.می Xیافته آمینواسید جهش (ه

 

. همه جانداران در زندگی خود نیاز به شرایط خاصی دارند. گاهی جانداران برای شرایط سخت سازگار )آداپته( می شوند و 20

 ی خود مناسب می سازند.گاهی نیز خود با مهاجرت به نقاط مختلف و تغییر موقت سکونت گاه خود، شرایط را برا

ثیر در شرایط آب و هوایی کره زمن چند فاکتور مهم تا 

 :گذارند که به اختصار زیر است

 .زاویه تابش نورخورشید در عرض های جغرافیایی مختلف: 1

به نقاط مختلف کره زمین به میزان یکسان نور خورشید 

ابش های بیشتر خورشید نمی تابد و نواحی استوایی از ت

 وردارندبرخ

 

.زاویه تابش خورشید در فصول مختلف سال بر یک عرض 2

 جغرافیایی معین:

با تغییرات زمانی ، تابش خورشید در عرض های مختلف سال تغییر 

کرده و موجب برقراری تغییرات تدریجی در دمای یک عرض 

جغرافیایی معین  می گردد . این امر عامل پدید آمدن فصل های 

 مختلف است.
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رایط دمایی یک دریاچه در فصول مختلف سال )این فاکتور برای . ش2

 آبزیان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است(

 

 

 

 

 . جریان های دریایی :4

توجه به این نکته ضروری است که جریان 

های آب گرم از نواحی استوایی به قطبی 

حرکت می کنند و جریان های آب سرد از 

ایی حرکت می نواحی قطبی به نواحی استو

 کنند. 

 

 

 

 

 

کنند، سعی می کنند که هم محیط مناسب را انتخاب کنند و زیستگاه   با توجه به این نکته که جانوران برای اینکه بهینه تر عمل

 خود را تغییر دهند و هم سعی می کنند خود را با شرایط سازگار کنند، درستی یا نادرستی گذاره های زیر را تعیین کنید.

رخش زمین حول محور خورشید) حرکت انتقالی زمین( ، کمترین تاثیر را بر جانداران بخش استوایی زمین دارد اما الف( چ

 بر جانداران سایر نقاط کره زمین تاثیر بیشتری دارد. 

نفسی ب( هرچه نواحی قطبی به استوا حرکت می کنیم، تعداد آبزیان هوازی )استفاده کننده از اکسیژن هوا( و ماهیان دو ت

 )استفاده کننده از اکسیژن هوا و محلول در آب( افزایش می یابد. 

ج( آبزیان یک دریاچه در عمق های مختلف آن، در فصل های بهار و پاییز  پراکنش یکنواخت و در سایر فصل ها پراکنش 

 آنها به عمق دریاچه وابسته است. 
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 یابد. یم، دینامیک بدن جانوران به حالت گرد تر تغییر مید( هرچه از نواحی قطبی به نواحی استوایی نزدیک تر می شو

ه( ماهیانی که در نواحی آمریکای مرکزی  زندگی می کنند  و قصد مهاجرت برای تخم ریزی در شمال اروپا را دارند، 

 آب های اقیانوس اطلس شمالی است.  بهترین مسیر برای رسیدن به این ناحیه، شنا کردن در عمق 

 

 کوتاهخسواالت پاس

غلظت یک محلول را می توان در آزمایشگاه به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر با اندازه گیری میزان جذب یک طول  .۱

محاسبه کرد.  غلط یک نمونه ثابت را بارها با این  (A=ɛ.c.l)المبرت -موج مشخص توسط آن و استفاده از رابطه بیر

 سبی نتایج مختلف را بر روی یک نمودار ثبت نمودیم که به شکل زیر شد.روش اندازه گیری و محاسبه کردیم و فراوانی ن

 

 

و انحراف معیار  0فرض کنید نمودار فوق از تابع توزیع نرمال پیروی می کند. در این توزیع اگر میانگین مقادیر مورد مطالعه 

 ستند.باشد، مقادیر مختلف مطابق با شکل زیر در توزیع پراکنده ه 1آنها را برابر با 
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برای دانستن جزئی تر پراکندگی داده ها در توزیع نرمال جداول آماده شده ای در دسترس است که مشابه آن را در زیر مشاهده 

 فرض شده است. 1می کنید. در این نمودار هم میانگین صفر و انحراف معیار 

 

می خواهیم بدانیم چه نسبتی از مقادیر موجود در نحوه استفاده از جدول را با یک مثال توضیح می دهیم. مثال فرض کنید 

را پیدا کنیم.  111قرار دارند. کافی است به سمت جپ جدول نگاه کنیم و ردیف  1118توزیع، از منفی بی نهایت تا عدد 

را پیدا می کنیم. محل  0108سپس به باالی جدول نگاه می کنیم و  ستون مربوطه به عدد صدگان مورد نظرمان یعنی 

 % از اعداد موجود در توزیع در این بازه قرار دارند. 50149را نشان می دهد. یعنی  015049قی ردیف و ستون مورد نظرما تال

 

حال به ادامه بررسی غلظت محلولها می پردازیم. می دانیم میانگین مقادیر به دست آمده برای غلظت محلول ثابت مورد 

 میلی موالر است.  100ر آنها میلی موالر و انحراف معیا 1800بررسی ما 
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است. برای این که موقعیت نسبی این مقدار را در توزیعمان بدانیم باید متوجه شویم این  1618یکی از مقادیر محاسبه شده 

برابر! در نتیجه می توان  1118( فاصله دارد. بدیهی است که 1800( از میانگین )100عدد چند برابر انحراف معیار توزیع )

% از 50149در نمودار قبل دانست و نتیجه گیری کرد که  1118را در این توزیع مشابه موقعیت عدد  168عدد  موقعیت

 کمتر است.  1618اعدادی که در این آزمایش به دست آورده می شود از 

ا اندازه می یکی از همکاران ما در آمایشگاه محلولی می آورد و ادعا می کند که همان محلول قبلی است. شما غلظت آن ر

را به دست می آورید. بر اساس نمودار توزیع نرمال که از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت را شامل  1200گیرید و عدد 

می شود می توان این گونه نتیجه گرفت که ممکن است ما در یک آزمایش غلظت محلول اصلی را )به درستی( اندازه 

هم به دست آوریم نمی  12212212212! یعنی حتی اگر غلظت  12212212212بگیریم و هر عددی به دست آید، حتی 

توانیم بگوییم که این یک محلول دیگر است و با محلول اصلی فرق دارد! پس برای این که بتوانیم معیاری برای قضاوت 

گیریم. یعنی مثال در در این مورد داشته باشیم مجبوریم درصدی از خطا را بپذیریم و برای قضاوت خود معیاری در نظر ب

 -1196+ یا 1196نظر بگیریم که اگر غلظت محلولی را محاسبه کردیم و دیدیم که موقعیتش بر روی توزیع نرمال دورتر از 

 (X( بود این غلظت خیلی پرتی است و احتماال مربوط به یک محلول متفاوت است. )مرز فرضی 1800نسبت به میانگین )

نوع شرح داده شده در سوال داشته باشیم. غلظت یک نمونه باید کمتر از چند میلی موالر باشد % خطا از 2616اگر بخواهیم 

 تا آن را غلظتی پرت و محلول را متفاوت با محلول اصلی تلقی کنیم؟ پاسخ را باید بدون اعشار و گرد شده بنویسید.  

 

( در A2( در آقایان و دیگری )A1یکی از آنها ) الل وجود دارد. 2برای یک لوکوس ژنی اتوزوم در جمعیتی از انسان . ۲

در فنوتیپ یک فرد منجر به یک بیماری غیر کشنده می شود. در جمعیت مورد  A1خانمها بر الل دیگر غالب است.  بروز 

است و می دانیم که زنان بیمار یک سوم کل بیماران جمعیت را  A2( برابر الل 118یک و نیم ) A1بررسی ما، فراوانی 

 کیل می دهند. تش

 وراثت این بیماری در خانواده ای از این جمعیت در شجره نامه زیر نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

* * 
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احتمال این که حد اقل یکی از دو فرزند بعدیِ  زن و مرد نشان داده شده با ستاره در شجره نامه بیمار باشد چند درصد 

)توجه کنید که فراوانی زن و مرد در جمعیت برابر است و پراکندگی  است؟ پاسخ را تا یک رقم اعشار گرد شده بنویسید.

 اللهای این لوکوس با جنسیت هیچ ارتباطی ندارد.( 

 

شود خون از دهلیز چپ به دهلیز راست شانت شود. کودکی مبتال به یک سوراخ بین دهلیزی است. این سوراخ باعث می. ۳

شود. برای محاسبه این کسر اطالعات زیر ده بطن چپ تعریف میبرون کسر شانت به صورت حجم خون شانت شده نسبت به

 در قالب نمودار و جدول در اختیار شما قرار دارد.

قطر بطن چپ در انتهای  40
 دیاستول

میلی  20
 متر

 قطر دهلیز راست

قطر بطن چپ در انتهای  25
 سیستول

 قطر دهلیز چپ 28

قطر بطن راست در انتهای  42
 دیاستول

 ر دهانه شریان آئورتقط 22

قطر بطن راست در انتهای  20
 سیستول

 قطر دهانه شریان ریوی 28

 

 

 دهد.های آئورت و پولموناری بر حسب زمان را نشان مینمودار زیر سرعت عبور خون از دریچه 2
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 ی فیزیولوژیک صرف نظر کنید(هاها کسر شانت را بر حسب درصد و بدون اعشار گزارش کنید. )از وجود شانتبا استفاده از آن

 

عصب)عصب: مجموعه ای از یک یا بیش  4نورون متفاوت  10به منظور طراحی یک مدار عصبی قصد داریم تا با استفاده از . ۴

از یک نورون همراه با بافت همبند پوشاننده( ایجاد کنیم.در صورتی که بدانیم تنها یک ترکیب خاص از این نورون ها به شکل 

ب پیام مناسب را در این شبکه مخابره می کند و ما نورون ها را به دلیل اطالع نداشتن از آرایش مطلوب کامال چهار عص

عصب به آرایش  4عصب قرار دهیم چقدر احتمال دارد تا در اولین تالش برای ایجاد این  4تصادفی کنار یکدیگر به شکل 

 به نمایید(رقم اعشار محاس 2دلخواه دست پیدا کنیم؟)پاسخ را تا 

 

های ها، تغییرات فراوانی بازجانداران با نرخ ثابتی در حال تغییر است. این مدل DNAهای تکامل مولکولی، . بر اساس مدل۵

( مشخص time stepهای زمانی )هستند( طی بازه-substitution-های جایگزینی مختلف )تغییرات صرفا ار نوع جهش

بازه زمانی، فراوانی آدنین در اثر  8کند که پس از بینی میل، یک مدل تکامل مولکولی پیشکنند. به عنوان مثارا بررسی می

 کند. ها چه تغییری میجهش

و یکسان برای تمامی انواع  αاست. در این مدل، نرخ جهش ثابتی برابر  Jukes-Cantorها، مدل یکی از این مدل

پورین و -( با پورینtransversionپیریمیدین )-ال جهش پورینشود. در این مدل، احتمجایگزینی در نظر گرفته می

توانند فاصله ها این است که میشود. از مزایای اینگونه مدل( یکسان در نظر گرفته میtransitionپیریمیدین )-پیریمیدین

 تکاملی جاندار اجدادی را از نوادگانش تعیین کنند.

ایم. ( با هم مقایسه کردهS1( و کنونی )S0وتیدی را در جانداران اجدادی )نوکلئ 400فرض کنید در یک مطالعه، یک توالی 

 کنید. نتایج این مقایسه را در جدول زیر مشاهده می
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دانیم. با این وجود، با مدل ( سپری شده را نمیtهای زمانی )( و تعداد بازهαدقت کنید که برای این جاندار، ما نرخ جهش )

Jukes-Cantor فاصله تکاملی  توانیممیS0  وS1 .را تعیین کنیم. برای حل این سوال شما باید مراحل زیر را طی کنید 

 اگر داشته باشیم: -1

      

 )=  های زمانی سپری شدهتعداد بازه).(ی زمانیتعداد جهش در هر جایگاه در هر بازه(

 را به دست آورید.  dمقدار 

 را به دست آورید.     شود، مقدار نتیجه می Jukes-Cantorسپس، بر اساس فرمول زیر که از مدل  -2

 

 

p ها است که در دو توالی متفاوتند.نسبتی از جایگاه 

ضرب کنید و بدون در نظر گرفتن اعشار،  10000را محاسبه کنید. جواب به دست آمده را در       در نهایت، مقدار  -2

 مه پر کنید. ناعدد دورقمی جواب را در پاسخ
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