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 شناسی سلولیسواالت زیست

 

( بررسی کنید. برای این کار، شما RBCهای قرمز )را در غشای پالسمایی گلبول ی مختلفخواهید توزیع فسفولیپیدها( شما می1

RBC های نفوذپذیر های سالم و همچنین شبحRBC ghosts ( دو نوع فسفولیپاز1را با ) (sphingomyelinase  و فسفولیپازی

به صورت اختصاصی به  SITSاید. تیمار کرده SITS( با یک معرف فلوئورسنت به نام 2و ) (sea snake venom، در سم مار آبی

ها با استفاده از اسمز از طریق لیز کردن سلول RBCهای )شبحشود و توانایی عبور از غشا را ندارد. های آمین اولیه متصل میگروه

 ها هستند.(و سپس دوباره جوش خوردن غشای آن

 ها را مشخص کنید.با توجه به جدول زیر درست یا غلط بودن گزاره

SITS fluorescence sea snake venom Sphingomyelinase 
Phospholipid 

RBC ghosts RBC RBC ghosts RBC RBC ghosts RBC 
- - + + - - Phosphatidylcholine 
+ - + - - - Phosphatidylethanolamine 
+ - + - - - Phodphatidylserine 
- - - - + + Sphingomyelin 

 

 ر دارد.الف( فسفاتیدیل سرین در الیه سیتوپالسمی غشا قرا

 شود.ها میها باعث لیز شدن سلولب( اثر فسفولیپاز

 توان گفت که فسفاتیدیل کولین محدود به الیه خارجی غشا هستند.ها میبر اساس داده ج(

 اسفنگومیلین به احتمال زیاد در الیه خارجی غشا قرار دارد. د(

 

ها را با نیتروکسید )یک رادیکال پایدار( ای پالسمایی، مولکولهای غشها در در الیه( در یک تحقیق برای بررسی رفتار لیپید2

که به  Electron Spin Resonance (ESR)دار کردیم. اسپین الکترون موجود بر روی این رادیکال از طریق روشی به نام نشان

ها را کوچکی کرده و این وزیکول هایدار شده را وارد غشای وزیکولهای نشانرساند قابل بررسی است. لیپیدها آسیبی نمیسلول

 کنیم.با غشای پالسمایی ادغام می



 

 

کنید را بدین ترتیب وارد غشای دو فسفولیپید نشاندار شده که در شکل روبرو مشاهده می

غشا را با آسکوربیک اسید  ها، های قرمز کردیم. برای بررسی توزیع این فسفولیپیدگلبول

اسید قابلیت عبور از خالل غشا را  کنیم. آسکوربیک ر میای احیا کننده است تیماکه ماده

بینید. با پس از تیمار نسبت به زمان بررسی شد که در شکل زیر می ESRندارد. سیگنال 

 ها را مشخص کنید.یا غلط بودن گزاره ها، درستتوجه به این نمودار

 

 

 کوربیک اسید دارد.تری با آسواکنش سریع 1نسبت به فسفولیپید  2فسفولیپید  الف(

 اند.به صورت مساوی در دو الیه غشا توزیع شده 1ها حاکی از این هستند که فسفولیپید داده ب(

 اند.ی سیتوپالسمی نیز دخیل بوده، عوامل احیا کنندهBو  Aهای در نتایج مشاهده شده در شکل ج(

 اند.دو الیه غشا توزیع شده به صورت مساوی در 2ها حاکی از این هستند که فسفولیپید دادهد( 

 

)یک دترژنت(  Triton X-100( هستند، در محلول Glycosyl Phosphatidylinositol) GPIهایی که دارای لنگر ( پروتئین3

های دترژنت شرکت بتواند در ساختار میسل GPIرسد بخش هیدروفوبیک لنگر شوند. این در حالی است که به نظر میسرد حل نمی

 دهد.( های باالتر این کار را انجام مینطور که در دماکند )هما



 

 

-Pulseگیرد، شما یک بررسی پس از اتمام سنتز پروتئین و در هنگام انتقال به غشا صورت می GPIبا توجه به اینکه اتصال دم 

labeling کار، دهید. برای اینجام میشود انای نامحلول میدار کردن ضربانی( برای تعیین این که پروتئین در چه مرحله)نشان

تیمار کرده و سپس به  methionine-S35دقیقه با  5را به مدت کنند بیان می PLAPدار به نام  GPIهایی که یک پروتئین سلول

تیمار شده و سانتریفیوژ  Triton X-100ها با های زمانی مشخص، سلولدهیم. در بازهسرعت به محیط غیر رادیواکتیو انتقال می

-SDSو  PLAPبادی علیه با یک آنتی immunoprecipitationهای و رسوب )نامحلول( را به روشیی )محلول( گشتند. مایع رو

PAGE .بررسی کردیم 

بینید. اعداد مربوط به دقایق سپری شده می A( را نسبت به زمان در شکل P( و رسوب )Sموجود در مایع رویی ) A :PLAPشکل 

 کتیو هستند.رادیوااز زمان انتقال به محیط غیر

 

دهد. ( بخش نامحلول را نشان میequilibrium-denstiy centrifugation: نتایج سانتریفیوژ چگالی تعادلی )Bشکل 

Fraction آوری شده و چگالی در امتداد محور ها از ته لوله جمعx کاهش می( .یابدoctyl glucoside ).نوعی دترژنت است 

 

 

 شود.دقیقه بعد از انتقال به محیط رادیواکتیو شروع می 20حدود  GPIبه  PLAP رسد که اتصالبه نظر میالف( 

 octylگیرد، تر( قرار میدر بخش پایینی شیب غلظت ساکارز )چگال octyl glucosideبه همراه  PLAPبا توجه به اینکه  ب(

glucoside  برخالفTriton X-100  قابلیت حل کردنPLAP را دارا است. لیپیدها()جدا از سایر  به تنهایی    



 

 

( مشخص شد که این باند غنی از اسفنگولیپیدها Triton X-100)در سانتریفیوژ با  8و  7های fractionبا بررسی باند مربوط به  ج(

 کند.( پشتیبانی میlipid raftsهای لیپیدی )و کلسترول بود. این نتایج در از مفهوم قایق

با میکروسکوپ الکترونی نشان داد که در این باندها   (Triton X-100)در سانتریفیوژ با  8و  7های fractionباندهای  بررسی د(

های لیپیدی، بررسی میکروسکوپی از نانومتری قایق 70نانومتر وجود دارد. با توجه به سطح  1000تا  100هایی با شعاع وزیکول

 کند.های لیپیدی پشتیبانی نمیمفهوم قایق

 

های یک جاندار یوکاریوتی است که در کف جنگل به صورت سلول Dictostelium discoideumلولی ( کپک مخاطی س4

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

برای تعیین اینکه  Savageو  Bonnerدهند. تشکیل می کندمانند که همانند لیسه حرکت می-آمده و یک ساختار پرسلولی کرم

 آیند آزمایش زیر را انجام دادند.های مستقل گرد هم میچگونه سلول

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 های دیگر قرار داده شود. در این حالت، آمیبیده و در میان آمیبتوان با پیپت بیرون کشگردهمایی را می

، Savageو  Bonnerشود. توان گفت که از مرکز یک سیگنال گردهمایی ساطع میکنند. بنابراین، میبه سمت مرکز گردهمایی می

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

 



 

 

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

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

 ها جریان دارد.هت فلششده است در ج

 های زیر را بررسی کنید.با توجه به شکل، صحت گزاره

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

 کند.، نتیجه آزمایش امکان شیمیایی بودن سیگنال را رد میDب( در آزمایش 

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

 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.فرضیه تواند به صورت مشخص یکی ازه( آزمایش در مجموع، نمی

 

سازد. به عنوان مثال، ممکن است بعضی ها تشخیص رفتار یک میکروتوبول را دشوار می( کینتیک پیچیده تشکیل میکروتوبول5

یک فرضیه ساده برای توجیه  ها رشد کنند در حالی که اکثریت در حال کوتاه شدن باشند.ها در جمعیت میکروتوبولمیکروتوبول

کند کالهک تر رشد میشود و انتهایی که سریعمحافظت می GTPاین حالت این است که انتهای در حال رشد توسط یک کالهک 

 ها را در دو انتهای مثبت و منفی مشخص شد.طول میکروتوبول real-timeهای تری دارد. نتایج بررسیطویل

 



 

 

 های صحیح و غلط را تعیین کنید.با توجه به نتایج، گزاره

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

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

 دارای رشد سریع و کوتاه را با هم مقایسه کرد.

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

 سلول صورت گرفته باشد.

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

 رشد سریع و کوتاه را با هم مقایسه کرد. دارای

 سازگار نیستند. GTPه( نتایج با فرضیه کالهک 

 

های ( جدید بین خود را با الگوgap junctionsتوانند اتصاالت منفددار )( در حال رشد، میembryoهای یک رویان )( سلول6

ها شد که این اتصاالت نقش مهمی در ارتباطات بین سلولدهنده این باتواند نشانمشخصی ایجاد یا قطع کنند. این موضوع می

 دارند. 

 بینید.گیرد که شکل آن را در زیر می( صورت میcompactionسلولی رویان موش، فرایندی به نام متراکم شدن ) 8در مرحله 

 

 gap junctionsواهید بدانید که خچسبند. شما میتر به هم میها محکمدر این فرایند که مکانیسم آن کامال مشخص نیست، سلول

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

( یا فلوئورسین Da 40000)با وزن مولکولی  HRPتوانید آنزیم ها را بسنجید. همچنین، میالکتریکی در داخل سلول

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

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

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

 شود.زمان تزریق نسبت به زمان میتوز مشاهده می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

دهنده حالت های چپ و راست به ترتیب، نشانسلولی نیز، ستون 8رحله حالت نهایی مرحله دو سلولی است. در آزمایش مربوط به م

 ابتدایی و نهایی مرحله هشت سلولی است. 

 های زیر را بررسی کنید.ها، صحت گزارهبا توجه به نتایج این آزمایش

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

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

 گیرد.صورت می compactionدار طی مرحله ج( اتصاالت منفذ

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

 ت.قابل تشخیص اس

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

 قابل تشخیص است.

 

7 )IRES( هاinternal ribosome entry sitesتوالی ) هایی هستند که در صورت قرارگیری درmRNA توانند باعث ترجمه می

ها از طریق ایجاد جایگاهی برای اتصال مستقیم ریبوزوم IRESلزوما از ابتدای آن( شوند. شما به این موضوع که  از وسط آن )و نه

های خطی و حلقوی را تهیه کرده و DNAای از ( شک دارید. برای بررسی این موضوع، شما مجموعهG-cap)بدون نیاز به شرکت 

  کنید.جداسازی می SDS-PAGEهای حاصل را با کنید. سپس، پروتینمه میهای خرگوشی ترجی رتیکولوسیتها را در عصارهآن

 های زیر را مشخص کنید.بر اساس نتایج، درستی یا نادرستی گزاره



 

 

 

 

 قابلیت هدایت ترجمه را دارا است. IRESحلقوی فاقد  mRNAالف( 

 الزم است. IRESخطی برای بررسی فعالیت  mRNAدر ابتدای  UAAب( وجود توالی 

شد، ارایه ها یکسان میاندازه قطعات پروتئینی حاصل از آنشدند که ای طراحی میهای خطی و حلقوی به گونه mRNAج( اگر 

 شد.ممکن نمی IRESنظر قطعی در مورد کارکرد 

 کند.حمایت می IRESد( نتایج آزمایش از فرضیه اتصال مستقیم ریبوزوم به 

 

 Xist (X-Inactivation Specific، ژن دومی در مقابل Xسازی کروموزوم کز غیرفعالها انجام شده بر روی مر( با بررسی8

Transcript)  و در جهت برعکس به نامTsix  کشف شده است. رونوشتTsix همانند رونوشت ،Xist  یکRNA  غیر کدکننده

می که باید غیرفعال شود، و خاموش ، تعیین کروموزوXهای چه نقشی در شمارش کروموزوم Tsixاست. برای مشخص کردن اینکه  

 Xهای در یکی از کروموزوم Tsix( فاقد پروموتر ESهای بنیادی جنینی )سلولغیر فعال شده دارد،  Xهای کروموزوم کردن ژن

ره هموا Tsixفاقد پروموتر  Xها اجازه داده شد تا تمایز یابند، مشخص گشت که کروموزوم ایجاد گشتند. زمانی که به این سلول

 گردد.غیرفعال می

 

 غیرفعال شده اهمیت دارد. Xهای کروموزوم برای خاموش کردن ژن Tsixالف( نتایج حاکی از این است که 



 

 

 ای که باید غیرفعال شود نقشی ندارد.Xدر تعیین کروموزوم  Tsixب( 

 جلوگیری کند. Xistر رونوشت ثی( از تاsiRNAبا ایجاد  RNA)تداخل  RNAiممکن است که با روش تداخل  Tsixج( رونوشت 

 شود.بر روی آن و در نتیجه غیر فعال گشتن آن می Xistهای  بر روی یک کروموزوم باعث تجمع رونوشت Tsixد( غیرفعال شدن 

 

این ژن از گلوبین انسانی هستید. برای بررسی بیان -گامابر روی تنظیم بیان ژن  DNA( شما در حال بررسی اثر متیالسیون 9

موجودش  CGجایگاه  27کنید. اگر که این ژن قبل از وارد شدن به فیبروبالست موش در تمامی های موش استفاده میفیبروبالست

تواند به تنهایی می CGهای خواهید تعیین کنید که آیا یکی از این جایگاهشود. شما میمتیله شود، بیان آن به ظور کامل متوقف می

 گلوبین باشد یا نه؟-بیان گاماکننده تعیین

عدد از  6کنید که در نواحی مشخصی )قطعات سیاه( متیله هستند. قرارگیری را تولید می یگلوبین-های گامابرای این کار شما ژن

در  16و  15، 14؛ Eدر ژن  13و  12، 11های ها نشان داده شده است. جایگاههای متیالسیون در اطراف پروموتر زیر این ژنجایگاه

گلوبین را -ها، میزان بیان گاماها با این ساختارپس از ترانسفورماسیون فیبروبالست نیستند. متیله  Fجایگاه در ژن   6؛ و هر Dژن 

سنجید که به صورت درصدی از بیان در حالت کامال غیر متیله در کنار هر ساختار نوشته شده است. )اعداد نوشته شده در سمت می

 ار(راست هر ساخت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

های های سلولی دارای ساختاررده DNA، رسندی به ارث میدرست ها بهفیبروبالست ها در داخلقطعههمچنین، برای تعیین اینکه 

B ،C  وF  ی های محدودکنندهرا با آنزیمCfoI  ،HpaII  وHindIII ی هاآنزیمکنید. هضم میCfoI و HpaII  توانایی شکستن

کنید. را مشاهده می هاکردن نمونه runو  هااین هضم تصویر کامل ژل بعد ازر شکل زیر های برش متیله را ندارند. دجایگاه

 شود.ها میبه تنهایی باعث دیده شدن باند HindIIIهیبریدیزاسیون با قطعه رادیواکتیو حاصل از برش 

 

 باشد.جایگاه متیالسیون به تنهایی توانایی کنترل بیان را دارا میالف( یک 

 در اطراف پروموتر الزم است. 16و  11های ای متیله نشده به اندازه فاصله بین جایگاهیان کامل، ناحیهبرای بب( 

 کند.اند، ناقص هضم میهایی را هم که متیله نشدهجایگاه CfoIنتایج مشاهده شده در الکتروفورز حاکی از این است که  ج(

 گذارد.تاثیر می HindIIIمتیالسون جایگاه شناسایی بر عملکرد آنزیم د( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DNAهایی که به عنوان باستانی به بار آمد )نمونه DNAهای ( پس از از فاجعه بزرگی که در اولین تالشتان برای بررسی نمونه10

کنید خودتان بود!( اهداف خود را کمی کوچکتر کرده و تالش می DNAدایناسور معرفی کرده بودید، در واقع آلودگی ناشی از 

کنید تا میتوکندریایی یک اسکلت نئاندرتال را نکثیر کنید. شما همچنین در آزمایشگاه خود تغییراتی ایجاد می  DNAبخشی از

 را به حداقل برسانید.  DNAهای خارجی احتمال آلودگی توسط نمونه

تهیه کرده و بر روی بخشی از یک اسکلت نئاندرتال حفظ شده  humerusرا از استخوان  Cو  A،  Bنمونه  3با احتیاط فراوان 

توالی آن را با قطعات  یابی کرده، وها را تک تک توالی، آنPCRدهید. پس از کلون کردن این قطعات حاصل از انجام می PCR هاآن

 .کنیدمقایسه می)ردیف اول( انسانی  DNAدیگر و همچنین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

در جمعیت انسانی نیستند، یک مقایسه  های عادی مشاهده شدهبینید ناشی از تفاوتهایی که در توالی میبرای تعیین اینکه تفاوت

pairwise  بدون در نظر گرفتن  –)باز به بازinsertion ها وdeletionترین ها( بین توالی توافقی نئاندرتال )حاصل از انتخاب رایج

همین کار را بین دهید. های انسانی انجام میDNA( با تعداد زیادی از نواندرتال DNAاز  شده PCRدر قطعات  در هر جایگاهباز 

DNA  های انسانی با هم و همچنین بینDNA دهید. های انسانی و شامپانزه انجام می 

 

 ها را تعیین کنید.با توجه به اطالعات داده شده، درستی یا نادرستی گزاره

 به راستی متعلق به نمونه نئاندرتال هستند. Cو  A ،Bالف( قطعات 

 انسان امروزی وجود دارد. DNAی ودگ( همچنان آلPCRیان قطعات بررسی شده )حاصل از ب( در م

 آالینده کارساز بوده است. DNAج( تمهیدات شما برای جلوگیری از ورود 

 میتوکندریایی استفاده کنید. DNAاصلی سلول و نه  DNAد( بهتر بود در این تحقیق از مقایسه 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سواالت بیوشیمی

 

باشد. ( میHexokinaseIV) Glucokinase( و Hexokinase I) Hexokinaseهای دهنده کینتیک آنزیمنمودار زیر نشان. 11

 های زیر را تعیین کنید.است، درستی یا نادرستی گزاره mM 5با توجه به اینکه غلظت گلوکوز خون در حالت ناشتا در حدود 

 

 

 احتماال چند زیرواحدی است. IVالف( هگزوکیناز 

 ها موجود است.ب( گلوکوکیناز در کلیه

 کند.در سرعت حداکثر کار می( ارزش گلوکوکیناز به این است که پس از غذا خوردن، ج

 کند.های کینتیک گلوکوکیناز حاکی از این است که به عنوان یک بافر غلظت گلوکز خون )و نه صرفا کاهنده( عمل مید( ویژگی

 را بیان کنند. Iهای سرطانی است که هگزوکیناز ه( از میان این دو آنزیم، به نفع سلول

 

ها است. در نتیجه شاید انتظار برود که با توجه ها، ساختار سه بعدی آنکننده وظیفه پروتئیندانیم که عامل اصلی تعیینمی. 12

 محیطش به اهمیت ساختار سه بعدی، طی تکامل این ساختار بسیار پایدار شود تا عملکرد پروتئین تحت تاثیر تغییرات شرایط

های ریشه 0.4KJ/molها دارای پایداری بسیار کمی در سیستم فیزیولوژیک )شود که پروتئینحال، مشاهده می لطمه نخورد. با این

ها و عوامل موثر بر آن، جمالت درست و نادرست را مشخص کنید. )دقت کنید که آمینواسیدی( هستند. در مورد پایداری پروتئیین

 شود.(بررسی می محلول آبیدر  پایداری یک پروتئین، نسبت به حالت دناتوره

 های هیدروژنی است.بعدی پروتئین، پیوند 3ی ساختار الف( عامل اصلی پایدارکننده



 

 

 ها است. ی پروتئینهای نمکی( از عوامل اصلی پایدارکنندههای یونی )پلب( وجود پیوند

 ر پایداری بخشیدن به پروتئین است. تر از نقش آن دبعدی پروتئین مهم 3های هیدروژنی در تعیین شکل نقش پیوند ج(

 ( ارتباط دارد.Hydrophobic Coreی هسته هیدروفوب آن )پایداری یک پروتئین به صورت مستقیم با اندازهد(  

 ها، بیشتر یک سازگاری است تا یک مشکل.ه( پایین بودن پایداری کلی پروتئیین

ری ترموفیل با پروتئینی مشابه ولی استخراج شده از یک یوکاریوت که باکتو( در مقایسه یک پروتئین استخراج شده از یک آرکی

های هیدروژنی هایی که در ساختارهای به حداکثر رساننده تعداد پیوندکند، انتظار داریم درصد ریشهدر شرایط عادی زندگی می

 کنند، بیشتر باشد.)مارپیچ آلفا( شرکت می

 

فعال است.  5/7و  5های  pH، مشخص شده است که این پروتئین بین GPB انسانی ین( در یک پروژه تحقیقاتی بر روی پروتئ13

خواهید برای تخلیص بیشتر این پروتئین از کروماتوگرافیی تعویض یونی استفاده کنید. برای این کار، ابتدا مقداری از نمونه شما می

مخلوط خواهید کرد.  5/7تا  5هایی از  pHری با های بافدر محلول DEAE-Sepharoseرا با مقدار کمی رزین تعویض یونی 

کنید. نتایج را در شکل بررسی می GPBها را رسوب داده و مایع رویی را از نظر وجود پروتئین سپس، با استفاده از سانتریفیوژ رزین

 بینید.زیر می

 

 

 

 

 

 

 

 مشخص کنید.های صحیح و غلط را در مورد پروسه جداسازی که اکنون باید طی کنید، گزاره

ای تنظیم کنید که پروتئین شما دارای بار کلی را باید به گونهآن pHخواهید نمونه را از ستون عبور دهید، الف( هنگامی که می

 منفی باشد.

 است. 5/6و  6این پروتئین بین  pIب( مقدار 

 رسد این پروتئین در سیتوزول فعالیت کند.ج( به نظر نمی



 

 

 ( عبور دهیم.5/6)نسبت به  pH 5/7شود که نمونه را در ورتی مشاهده میبهترین جداسازی در صد( 

های متصل نشده الوتانت )مایعی که پس از عبور نمونه و شسته شدن مولکول pHهای متصل به ستون، ه( برای جداسازی پروتئین

 کم تغییر کند. های متصل را جدا کند.( باید از زیاد بهشود تا مولکولبه ستون از آن عبور داده می

 های متصل به ستون، غلظت نمک الوتانت باید از زیاد به کم تغییر کند.و( برای جداسازی پروتئین

 

ور گویند( شامل یک زنجیره انتقال الکترون دانید، مراحل اول فتوسنتز)که اصطالحا به آن مراحل وابسته به ن. همانطور که می14

 بینید.ل زیر میباشد. تصویر این زنجیره را در شکمی

 

شای تیالکوئیدی همگن نیست؛ بلکه، برخی از اجزا همانطور که در شکل هم تا حدی مشخص است. توزیع اجزای این زنجیره در غ

   f6Cytochrome bگیرند. ( قرار میATP synthaseو  PSIهای استرومایی )( و برخی در تیغهPSIIها )در فضای بین گرانوم

های دارد. نحوه توزیع وابسته به فعالیت این بخش ها است. با توجه به این اطالعات درستی یا نادرستی گزاره در هر دو بخش وجود

 زیر را تعیین کنید. 

 گشت.می PSIIباعث اکسیداسیون  PSIاز هم جدا نبودند،  PSIIو  PSIالف( اگر که 

اختاللی ایجاد نکرده و یک زنجیره انتقال الکترون کارآمد  را عوض کنیم، این دو همچنان در عملکرد هم PSIIو  PSIب( اگر جای 

 خواهیم داشت.

 شود.ای انتقال الکترون مشکل ایجاد میها قرار گیرد، در مسیر چرخهدر فضای بین گرانوم f6Cytochrome bی اگر همه ج(

 است. غشا، بزرگ بودن این آنزیم 2در فضای بین   ATP synthaseدلیل اصلی قرار نگرفتن  د(

 



 

 

و نرخ اسیدی شدن فضای خارج  (Oxygen Consumption Rate – OCR)نرخ مصرف اکسیژن   هایدر شکل زیر نمودار. 15

های موش استخراج شده از گلومرول podocyteهای ( نسبت به زمان را در سلولExtracellular acidification rateسلولی )

 ش هریک عبارت است از:ده است که نقکنید. در این آزمایش از موادی استفاده شمشاهده می

Oligomycin آنزیم :ATP synthase  کند.مهار میها از آنزیم با جلوگیری از عبور پروتونزنجیره انتقال الکترونی را 

FCCP( یک عامل جداکننده :Uncoupling همانند )UCP-1 (thermogenin) .است 

2-DGتواند بر روی آن اثر کند.وگلوکوایزومراز )مرحله دوم گلیکولیز( نمیوگ گلوکز است که آنزیم فسف: یک آنال 

Antimycin آنزیم :cytochrome c reductase  کمپلکس(IIIرا مهار می ) کند و چرخهQ کند.را مختل می 

Rotenone باعث مهار انتقال الکترون از :NADH  بهCoQ  کمپلکس(Iمی ).شود 

، اسید لت پایه)دقت کنید که در حا اند.( بررسی شدهcontrolو شاهد ) TGF-1βها در دو حالت تیمار شده با همچنین، این سلول

 .(تولیدی از گلیکولیز وجود ندارد

 

 یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید.با توجه به شکل، درستی 

 شود.الیگومایسین باعث مهار کامل انتقال الکترون در زنجیره انتقال الکترونی میالف( 

 ولیز نسبت به فسفریالسیون اکسیداتیو دارد.گلیک تری بربزرگتحریکی اثر  TGF-1βب( 

 تواند به عنوان یک فاکتور رشد عمل کند.می TGF-1β  ج(

پس از تاثیر  ECAR، این شاخص برابر تعریف کنیم "حداکثر ظرفیت گلیکولیتیک"اگر قرار باشد که شاخصی به نام  د(

oligomycin  منهایECAR .پایه است 

 کنند.گلیکولیز را به صورت کامل مهار می Rotenoneو  Antimycinه( 



 

 

  "حالت پایه OCR"منهای  "FCCPز افزودن پس ا OCR"برابر است با  اکسیداتیو حداکثر ظرفیتو( 

 وجود دارد در سلول thermogenin یه نیز تعدادی پروتئین جداکننده مانند ز( در حالت پا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ایسواالت محاسبه

 

مقدار اولیه  0.123مقدار اولیه خود و ماده دوم به  0.953ساله، ماده اول به  5000یک نمونه  radioactivity assay. اگر در 1

 چند است؟ 2به ماده  1خود کاهش یافته است. نسبت نیمه عمر ماده 

 

( 2( عدم حضور مهارکننده، )1منتن در شرایط: ) -ی کینتیک میکائیلیس . جدول زیر نرخ انجام واکنش توسط یک آنزیم دارا2

دهد. غلظت آنزیم کل را برای را نشان می  mM 10در غلظت  2( وجود مهارکننده 3و ) mM 10در غلظت  1وجود مهارکننده 

 حالت یکسان در نظر بگیرید. 3هر 

 

mK  وmaxV ها و را برای هر حالت محاسبه کرده، نوع مهارکنندهIK  و/یا’IK .را محاسبه کنید 

 

خواهیم تعیین کنیم که شود، میای بر روی یک مسیر سیگنالینگ که منتهی به باز شدن یک کانال کلسیمی میدر مطالعه . 3

م همکنش دارد. مشخص شده است که باز شدن کانال از طریق برهمکنش مستقیهای مسیر با کانال کلسیمی برکدام یک از پروتئین

توسط محققین موسسه ماکس پالنک  2005گیرد. برای مشخص شدن این برهمکنش از روشی که در سال پروتئینی صورت می

 ابداع گشت استفاده خواهید کرد.

است که به  diazirineها ترین این آنالوگشود. رایجداده می photo-reactiveهای آمینواسید در این روش به سلول آنالوگ

ها  اسیدگیرد، این آنالوگ آمینوقرار می UVکند. هنگامی که سلول تحت تابش در ساختار پروتئین شرکت می leuو  metجای 

 کنند. هایی که در فاصله چند آنگسترومی وجود دارند(  پیوند کواالنسی برقرار میهای متصل )پروتئینفعال شده و با پروتئین

 diazirineو در حضور  leuو  met)محل انجام این مسیر( را در شرایط کمبود  سینوویال Tهای حال فرض کنید که شما سلول

( differential centrifugationهای افتراقی )تابانده و پس از مراحل متعدد سانتریفیوژ UVها پرورش دادید، سپس به سلول

روتئین کانالی )با جرم مولکولی نامشخص( خواهید تشخیص دهید که پهای سلول را به دست آوردید. حال میمخلوطی از پروتئین



 

 

( استفاده کنید. Western Blotting) Westernگذاری خواهید از از روش لکهشود میها متصل میبه کدام یک از پروتئین

ها در خطی شدن تحت )فرض کنید که وجود برهمکنش بین پروتئین  انجام دهید. PAGE-SDSبرای اینکار شما باید الکتروفورز 

کیلودالتونی  30کیلودالتونی، دقیقا مانند یک پروتئین  20و  10مجموعه دو پروتئین  به عنوان مثال، تاثیری ندارد و SDSاثر 

 است.(

ها و بادی علیه پروتئین کانالی( است، با توجه به جدول وزن مولکولیبا آنتی .W.Bنشان دهنده شکل ژل پس از انجام  ) 2شکل 

دانید، جرم مولکولی ساختار کمپلکس را ها در الکتروفورز  با وزن مولکولی میی میزان حرکت پروتئینرابطهی چه که دربارهآن

موجود در  bromophenol blueهای( درگیر با کانال را شناسایی کنید. )دقت کنید که )تعیین کرده، و بر اساس آن، پروتئین

sample buffer  که به عنوانtracking buffer  کند، به انتهای ژل رسیده است.(میعمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (KDaوزن مولکولی ) نام پروتئین

M 30 

C 52 
A 65 
N 46 
L 77 
F 100 
K 20 
J 89 

2 d.s. 

4 d.s. 

5 d.s. 

7 d.s. 

9 d.s. 

11 d.s. 

13 d.s. 

1 d.s. 

3 d.s. 

6 d.s. 

8 d.s. 

10 d.s. 

12 d.s. 

Marker Control Sample 

 
-250 KDa 

KDA -198.61 KDa 

KDA 

-111.94 KDa 
KDA` 
-79.25 KDa 
KDA` 
-63.09 KDa 
KDA` 
-44.7 KDa 

KDA` 
-31.62 KDa 
KDA` 

-20 KDa 
KDA` 



 

 

 

هایی را که محاسبه کردید وارد کنید. همچنین مشخص کنید که این مقدار جرم متناسب با کدام یک از در جدول زیر جرم

 های مسیر است؟پروتئین

 پروتئین مسیر جرم مولکولی محاسبه شده

  

  

 

کنید. ( مشاهده میgel filtration-ی جداسازی چندین پروتئین با استفاده از کروماتوگرافی غربالی )فیلتراسیون ژلی. نتیجه4

 اند. ادداشت شده( یelutionها از ستون )سازی آنها به همراه حجم مایع الزم برای خارجدر جدول جرم مولکولی این پروتئین

 

 الف( جرم مولکولی پروتئین مجهول را محاسبه کنید.

 کند؟فرق میها ب( چرا پروتئین فریتین از نظم حاکم بر بقیه پروتئین

 

 


	Cover Page
	سوالات زیست شناسی سلولی و آنالیز داده به سبک مرحله 2 - Olympiadlab

