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قصور و اشتباهی در این مجموعه مشاهده گردید در رفع این معایب به هر طریقی کـه الزم دانسـته   

.شود ما را مطلع سازیدمی
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مولکولیسلولی و شناسی زیست

نیست؟ضروري)ژنتیکمهندسیبراي(پالسمیدیکبرايعنصرکدام.1

1(Origin of replication2(Multiple cloning site

Reporterرپورترژن)4بیوتیک آنتیبهمقاومتژن)3 gene

؟باشدمیپالیندرمترادفیکزیرترادفکدام.2

1(GGATCC2(GGAAGG3(GGATCG4(GCTACG

؟باشدمیKlenowآنزیمبهمربوطفعالیتکدام.3

Reverse)2ترانسفرازيترمینال)1 transcriptase

3(Restriction4(DNA Polymerase5 3′ ′→

است؟صحیحگزینهکداممورددر.4

.استوابستهپروموتوروجودبهآنزیمدوهرفعالیت)1

RNAفعالیت )2 Polymeraseاستوابستهپروموتوربه وجود.

DNAفعالیت)3 PolymeraseوجودبهRNAاستوابسته.

Reverseهر دو آنزیم فعالیت )4 transcriptaseدارند.

شود؟استفادهتکنیککدامازبایدقطعهیکدرموتاسیونکردنپیدابراي.5

1(RFLP2(SSCP3(Northern blot4(Southern blot

؟شودمیاستفادهتکنیککدامپروکاریوتسلولدرژنبیانتشخیصبراي.6

1(Western blot2(Southern blot3(Northern blot4(Sequencing

7.T4 DNA Ligase؟کندمیتأمینمادهکدامازراخودفعالیتانرژي

1(ATP2(NADH3(cAMP4(یون فسفات

Taqآنزیمبهمربوطفعالیتکدام.8 DNA Polymerase؟باشدنمی

1(exonuclease5 3′ ′→2(5 3′ ′→ DNA Polymerase

حرارتبهمقاوم)4ترانسفرازترمینال)3

سواالت 

(Ph.D)آزمون ورودي دکتري تخصصی 

86-87بیوتکنولوژي 



سؤاالت 8

؟شودمیاستفادهcDNAازRNAحذف جهتآنزیمکدام.9

1(RNase A2(RNase H3(Klenow4(DNase I

دارد؟اهمیتباکتريسلولیکدرونپالسمیددوورودرقابتدرپالسمیدترادفرويعنصرکدام.10

1(Multiple cloning site2(Origin of replication

3(Reporter Gene4(Promotor

کرد؟هاستفادبایستمیراروشکدامmRNAبررسیجهت.11

1(Western blot2( حذف کردنRNaseجهدر4در

3(North Southern blot4( تخلیص توسطOligo dT

؟آیدمیوجودبهمراحلیچهطیبالغmRNAهایوکاریوتدر.12

DNAازبردارينسخه)1

2(Splicingبردارينسخهمتعاقب

بردارينسخهازپسهااگزونآنزیمیبرش)3

بردارينسخهازپسRNAگیرندهبهالاتص)4

Geneپدیده.13 Rearrangement؟افتدمیاتفاقموارديچهدر

پروتئینبهTranslationترجمه سطحدر)2پروکاریوت ویوکاریوتهايسلولدر)1

پروتئینیکازبیشتولیدبرايهایوکاریوتدر)4یوکاریوتDNA-RNAهايتداخلدر)3

Southernروش.14 blot؟شودمیاستفادهمنظوريچهبه

بافتدررادیواکتیومادهوجود)2ژنیکوجودعدمیاوجود)1

GCباژنومبررسی)3 Contentبهمتصلپروتئیننوعتعیین)4باالDNA

Runبهتعریفگزینهدامک.15 off Synthesis؟باشدمی

گاهآزمایشدرDNAسنتز)2آزمایشگاهدرRNAسنتز)1

ژنیکشدنبیان)4ژنیکشدنخاموش)3

است؟ضرورينوترکیبپالسمیدغربالگريدرموردکدام.16

Lacرپورترژن)2بیوتیک آنتیبهمقاومتژن)1 Z

پالسمیدهمانندسازيمنشاء)4پالسمیدسایتکلونینگمالتیپل)3

RNAآنزیمکدام.17 –dependent DNA Polymeraseاست؟

1(AMV2(Taq DNA Polymerase

3(T7 RNA Polymerase4(T3 RNA Polymerase

DNAفعالیتگزینهکدام.18 PolymeraseوReverse Transcriptaseدارد؟

1(Tth2(AMV

3(Vent DNA Polymerase4(Taq DNA Polymerase

Checkسلولیچرخهبازرسینقاطدر.19 Point؟گیردنمیقراربازرسیموردپارامترهاکدامیوکاریوتهايسلول

1(Cell Mass2(DNA Damage

3(Cell communication4(DNA Synthesis

:ءبجزشودمیزیرمواردتمامشاملجانوريهايسلولسلولیچرخهبازرسینقاط.20

1(1G S→2(2S G→3(G M→4(1M G→

؟دهدمیپاسخسلولیخارجرشدفاکتورهايبهسلولجانوري،هايسلولدرسلولیچرخهمراحلازیککدامدر.21

1(S2(M3(
1

G4(
2

G
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22.cAMP؟کندمیاعمالسلولیدرونپیامانتقالزنجیرهدرراخودنقشآنزیمیچهطریقاز

Cلیپاز)2سیکالزآدنیالت)1

Aکینازپروتئین)C4کینازپروتئین)3

Cdkازیککدامفعالیت.23 (Cyclin dependent kinase)مرحلهازعبوربرايهاي زیرRestriction Pointچرخهدر

است؟ضروريسلولی

1(cdk2 -cyclinE2(cdk4 -cyclin D3(cdk6 -cyclin D4(cdk9 -cyclinE

Mitosis)ساختمانجزءزیرمواردازیککدام.24 Promoting factor) MPF؟باشدمی

1(Promotor2(topoisomerase3(DNA Ligase4(Cdk

Cell-Cellیندآفردر.25 CommunicationمفهومازمنظورPracrine؟هاستسلولکدامبینپیامانتقال

همبهنزدیکهايسلول)2جانداردوهايسلول)1

جاندارچندهايسلول)4همازدورهايسلول)3

؟باشدنمیسرطانیسلولیکهايمشخصهجزءزیرارامترهايپازیککدام.26

1(Immortalization2(Invasion

3(Metastasis4(Contact Inhibition

Epidermal)گیرنده.27 Growth Factor) EGF؟دهدمیانجاممولکولیچهطریقازراخودسلولیدرونرسانیپیام

1(RAS2(2Ca +3(GRK4(Mito-C

؟شودمیانجامپروتئینکدامطریقازتیروئیدهورمونعملکرد.28

پتاسیمکانال)2کینازتیروزینگیرنده)1

Cفسفولیپاز)T34گیرنده)3

؟باشدمیآپوپتوزیسهايمشخصهجزءزیرمواردازیککدام.29

لیزوزومشدنمتورم)2برداري نسخهتشدید)1

DNAشدنقطعهقطعه)4فاگوسیتوزعدم)3

؟باشدمیپروآپوپتوتیکزیرهايمولکولازیککدام.30

1(P532(RAS3(BCL24(Cdk

؟باشدمینکروزیسهايمشخصهجزءزیرواردازیککدام.31

میتوکندريغشاءتخریب)2ايهستهتراکم)1

کاسپازهاتحریک)4وپالسمیسیتاجزاءشدنآزاد)3

؟باشدها میپروتوانکوژنجزءزیرهايمولکولازیککدام.32

1(P272(P293(RAS4(pRb

Polymerase)تکنیک.33 Chain Reaction) PCRاست؟گردیدهطراحیبیولوژیکفرآیندهايازیککداماساسبر

1(Transcription2(Replication3(Translation4(Expression

است؟زیرمواردازیککدامAngiogensisآنژیوژنزیسمفهوم.34

شدهریزيبرنامهمرگ)2نامیرایی)1

زاییرگ)4سلولیالتهاب)3

؟گیردمیقراراستفادهموردmRNAردیابیبرايزیرهايتکنیکازیککدام.35

1(Southern bloting2(Western bloting

3(Northern bloting4(Immunobloting



سؤاالت 10

؟شودمیسلولبدخیمیموجبزیرفرآیندهايازیککدام.36

پتاسیمکانالشدنفعال)intron2درموتاسیون)1

میتوکندريتخریب)P534دراگزونحذف)3

؟باشدمیچهآنزیمیواکنشرمهادرEDTAنقش.37

واکنشمحیطازATPحذف)2فلزيیونChelatingکردنهشالت)1

واکنشمحیطازفسفاتحذف)4واکنشمحیطازNADحذف)3

Polymerase)انجامبراي.38 Chain Reaction) PCR؟باشدمیمتفاوتمرحلهکدامدمايمختلف،پرایمرچندبا

1(Denaturation2(Extension3(Annealing4(Final extension

بیوشیمی

از موارد زیر در همانندسازي رشته پیرو و رهبر مشترك نیست؟یککدام.39

1(RNA شودمیپرایمر سنتز.

2(DNAپلیمرازIII دهدمیسنتز را انجام.

.کندمیرا در نقطه شروع همانندسازي باز DNAرشتهممتد دو صورتبههلیکاز آنزیم)3

4(DNA کندمیمکرر انتهاي در حین رشد زنجیره را به هم متصل صورتبههلیکاز.

تر سازگاري دارد؟زیر با آلفا هلیکس بیشهاياسیدآمینهازیککدام.40

آالنین)4لیزین)3تریپتوفان)2پرولین)1

؟شودمیزیر دیده هايپروتئینازیککدامترین غلظت سیستین در بیش.41

کندرویتین سولفات)2مالنین)1

کالژن)4کراتین)3

باشد؟تراختصاصیتواندمیموردنظرین ئزیر براي یک پروتسازيخالصهايروشازیککدام.42

کروماتوگرافی تعویض یونی)2دیالیز)1

ژل فیلتراسیون)4افینیتی کروماتوگرافی)3

ینه زیر داراي بار خالص نیست؟آماسیدهايازیککدامدر شرایط فیزیولوژیک .43

هیستیدین)4گلوتامات)3گلوتامین)2آرژنین)1

DNA)نقش تنظیمی دهندهنشانین ئاز ساختارهاي زیر در پروتیککدامحضور .44 Binding Protein)آن است؟

انگشت روي)4پیچ بتا)3آلفا هلیکس)2صفحه بتا)1

Non)نارقابتی مهارکنندهیک .45 competitive) ؟شودمیاز تغییرات زیر یککدامآنزیمی باعث

VmaxوKmکاهش)Vmax2بدون تغییر در Kmافزایش )1

Vmaxافزایش )Vmax4کاهش)3

؟گرددمیزیر توسط مکانیسم آلوستریک تنظیم هايآنزیمازیککدام.46

پیروات دهیدروژناز)2کیموتریپسین)1

آسپارتات ترانس کربامیالز)4کالژن فسفریالز)3

از موارد زیر است؟یککدامعدم سنتز گلوکوکورتیکوییدها و مینرالوکورتیکوییدها در نتیجه نقص .47

کمبود استرون)2اونآندرستون دي)1

هیدروکسیالز-21کمبود )4هیدروکسی پروژسترون-17کمبود )3

؟شودمیزیر مهار از مواردیککدامبیوسنتز نوکلئوتیدهاي پورین توسط .48

ین منوفسفاتآدنوز)2ین منوفسفاتوانوزگ)1

اینوزین دي فسفات)4یوریدین منوفسفات)3
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آلوستروتیکی دارد؟کنندهفعالزیر سیترات نقش هايآنزیمازیککدامبراي .49

کربوکسیالز-کوآاستیل)2پیروات کیناز)1

نازپیروات دهیدروژ)4فسفو فروکتو کیناز)3

استفاده نماید؟ATPاسیدهاي چرب و اجسام کتونی براي تولید ،از گلوکزتواندمیزیر هايبافتازیککدام.50

قرمزهايگلبول)4مغز)3ماهیچه)2کبد)1

چهارگانه پروتئینی براي فعالیت بیولوژي ضروري است؟هايساختمانازیککدام.51

چهارم)4سوم)3دوم)2اول)1

؟هاستپروتئینعامل در فولدینگ ترینمهماز موارد زیر یکمکدا.52

الکتروستاتیکیهايجاذبه)2نیروهاي هیدروفوب)1

پیوندهاي واندروالس)4پیوندهاي هیدروژنی)3

استروئیدي کدام است؟هايهورموننقص آنزیمی در سنتز ترینشایع.53

هیدروکسیالز-21)2بتا هیدروکسیالز-11)1

هیدروکسیالز-18)4هیدروکسیالز-17)3

؟گیردمیزیر صورت هايآنزیمازیککدامتیروئیدي توسط هايهورموناکسیداسیون ید در بیوسنتز .54

Iدآیودیناز)2تیروئید پراکسیداز)1

IIIدآیودیناز)II4دآیودیناز)3

کول دخالت ندارد؟لواز عوامل زیر در رفتار الکتروفورتیک یک ماکرومیککدام.55

هیدروفوبیسیته)4شکل)3وزن مولکولی)2شارژ)1

؟باشدنمیاز موارد زیر یککدامبر الکتروفورز شامل مؤثرعوامل محیطی .56

نوع ژل)2توان)1

لکولوساختار ماکروم)4سیستم بافري)3

؟گیردمیتوسط کدام مورد صورت هایوکاریوتمهار سنتز پروتئین در .57

استرپتومایسین)2سیکلوهگزامید)1

کلرامفنیکل)4ریفامپسین)3

درمهار سنتز پلی پپتیدها کدام است؟tRNA-سیلآآنالوگ آمینو .58

استرپتومایسین)2پورومایسین)1

سیکلوهگزامید)4ریفامپسین+نیازید)3

بیولوژیک کدام است؟هايسیستمدرDNAفرم ساختار ترینمعمول.59

1(Z2(C3(E4(A

ازیککدام.است-9Kd=10دارايBو پروتئین باشدمیKd=10-6دارايXداراي محل اتصال براي لیگاند Aپروتئین .60

است؟Xداراي افینیتی باالتري نسبت به لیگاند هاپروتئین

1(B

2(A

برابرندباهم)3

4(KaپروتئینA نسبت به لیگاندX 9-10برابر است با M



سؤاالت 12

گرددمیتوسط داروي استازول آمید مهار شدتبهمایعات بدن بوده که pHکنندهتنظیمآنزیمکربونیک انیدراز یک .61

آنزیم را مشخص کنید؟مهارکنندگیبر اساس گراف زیر نوع )یک داروي دیورتیک است(

رقابتی)1

غیررقابتی)2

مهار سوبسترا)3

مهار دوگانه)4

اکسایش و کاهش آنزیمی از چه طریقی است؟هايواکنشدر+NADمکانیسم شرکت کوآنزیم.62

از طریق رادیکالی)2از طریق یونی)1

از طریق حذف اکسیژن)4از طریق اضافه نمودن اکسیژن)3

نادرست است؟هاآنزیماز موارد زیردرمورد جایگاه فعال یککدام.63

.کوچک استبعديسهیک جایگاه )1

.از طریق اتصاالت یونی و پیوند هیدروژنی استعمدتاًال به سوبسترا اتصال جایگاه فع)2

.گیردنمیجایگاه فعال و آنزیم صورت بعديسهتغییري در شکل در اتصال آنزیم به سوبسترا هیچ)3

.یابدمیآنزیم تغییر conformationدر هنگام اتصال آنزیم به سوبسترا از طریق جایگاه فعال )4

کدام است؟DNAاکسیداتیو هايآسیببراي بهترین مارکر .64

هیدروکسی تیمیدین-8)2هیدروکسی گوانین-8)1

ایزو پروستان)4متیل گوانین-8)3

شناسیایمنی

(PRR)ماکروفاژي براي شناسایی هايسلولرسپتورهايترینمهم.65 Pattern از موارد زیر است؟یککدامعوامل پاتوژن

CD25رسپتور)CD52رسپتور)1

-Mannoseرسپتور)Toll-like4رسپتور )3 binding

؟دهدمیزیر مورد شناسایی قرار هايمولکولازیککدامرا در جوار ژنآنتی+TCD4هايسلول.66

MHCIIهايمولکول)MHCI2هايمولکول)1

CD14هايمولکول)lectin-like4هايمولکول)3

:گرددمیزنجیره سنگین ایمونوگلوبین انسانی از ترکیب سه قطعه ژن زیر تشکیل متغیربخش .67

association,diversity,variableهايژن)1

,joiningهايژن)2 diversity,variable

,associationهايژن)3 segmentation, variable

,variableهايژن)4 joining, segmentation

؟باشدمیزیر هايبخشازیککدامشامل IgGزنجیره سنگین کامل .68

CH1,CH2شاملFCهايبخشCH1وVHشامل Fabهايبخش)1

CH3,CH2شاملFCهايبخشCH1وVHشامل Fabهايبخش)2

CH1,VHشاملFCهايبخشCH2وCH3شامل Fabهايبخش)3

CH1,CH2شامل FCهايبخشCH2وVHشامل Fabهايبخش)4
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ندارد؟MHCدر جوار ژنآنتیوابستگی به ارائه Tاز رسپتورهاي سلول کیکدام.69

بتا-رسپتورهاي آلفا)2بتا-رسپتورهاي گاما)1

دلتا-رسپتورهاي بتا)4گاما-رسپتورهاي آلفا)3

زیر است؟هايمیانکنشازیککدامTهايسلولکمکی براي فعال شدن هايمحرك.70

APCهايسلولرويB7و مولکول Tسلول CD4میان کنشی مارکر )1

APCهايسلولرويCD40و مولکول Tسلول CD28میان کنشی مارکر )2

APCهايسلولرويB7و مولکول Tسلول CD28میان کنشی مارکر)3

APCهايسلولرويCD14و مولکول Tسلول CD4میان کنشی مارکر)4

Regulatory)تنظیمی Tهايسلول.71 T-cell)داراي مشخصه زیر هستند:

TCD4هايسلول)1 .باشندمیCD25راي مارکرکه دا+

.باشندمیCD5که داراي مارکر+TCD8هايسلول)2

TCD4هايسلول)3 .باشندمیCD40که داراي مارکر+

.باشندمیCD14که داراي مارکر+TCD8هايسلول)4

؟باشندمیTh1ایمنیهايپاسخگیريشکلکنندهمشخصزیر هاينیک از سایتوکایکدام.72

1(IL 4, IL 10− −2(IFN- γو لنفوتوکسین

3(IL 6, IL 13− −4(IL 4, IL 5− −

؟باشدمیحاوي مواد زیر (+CD8)سیتوتوکسیک Tهايسلولهايگرانول.73

ILاکسید نیتروژن و)1 TNF-αلنفوتوکسین و )3−2

ILهايسایتوکاین)B4گرانزیمپرفورین و )3 6, IL 10− −

Whole)کامل هايواکسنمقایسه با ساب یونیت در هايواکسن.74 pathogen)داراي محتویات زیر هستند:

.باشندمیزنده هايمیکروارگانیسمداراي)1

.باشندمیشدهکشتههايمیکروارگانیسمداراي)2

.باشندمیشدهتضعیفزنده هايمیکروارگانیسمداراي)3

.باشندمیمصونیت بخش هايژنآنتیحاوي )4

؟شودمیسلولی محسوب باواسطهشاخص ایمنی عنوانبهاز فرآیندهاي پرحساسیتی زیر یککدام.75

1(Immune complex- mediated hypersensitivity

2(Antibody- dependent cytotoxic hypersensitivity

3(Delayed- type hypersensitivity

4(Anaphylactic hypersensitivity

؟آیدمیدستبهزیر هايسلولازیککداممیلوماي نامیرا هايسلولوBهايلولس)Fusion(ادغاماز.76

فاگوسیت کنندهBهايسلول)2هیبرودوماهايسلول)1

غیرفعالBهايسلول)4فعالBهايسلول)3

؟شودمیداخل سلولی هايمیکروباز فرآیندهاي زیر موجب مرگ یککدام.77

Bهايسلولفعال شدن )2فعال شدن ماکروفاژها)1

کاهش رسپتورهاي فاگوسیتی)4افزایش رسپتورهاي فاگوسیتی)3

IL-12)12-سایتوکاین اینترلوکین.78 ؟کندمیبازي هاچه نقشی در دفاع میزبان بر علیه پاتوژن(

.در تشدید بیماري دخالت دارد)1

.رددگمیباعث تضعیف عوامل پاتوژن )2

.در ایجاد مصونیت بر علیه عوامل میکروبی دخالت دارد)3

.شودمیافتادن بیماري تأخیرباعث به )4



شناسی سلولی و مولکولیزیست

)4(گزینه .1

:پالسمیدهاي کلونینگ مورد استفاده در مهندسی ژنتیک به شرح زیر استخصوصیات

:مثال(.تشخیص دادهاباکتريداراي پالسمید مورد نظر را از دیگر هايباکتريآنوسیلهبهنشانگر انتخابی که بتوان -1

)در پالسمیدیوتیکبآنتیاستفاده از ژن مقاومت به 

Origin)همانندسازيمبدأ-2 of replication)باشدمیشروع همانندسازي منظوربهفاکتور مهم یک.

3-)Multiple Cloning Site(آن ژن مورد وسیلهبهتوانمیکه باشدمیمحدودکنندههايآنزیمتشخیصی براي جایگاه

.نظر را در وکتور قرار داد

.باشندKB10تا طورمعمولبها باید داراي اندازه کوچک هاین پالسمید-4

Copy(نسخهتعداد -5 number(آن باال باشد.

ژن .در بررسی بیان ژن استفاده خواهیم کردگزارشگراز

)1(گزینه .2

GGATCC.شودمیپالیندروم نامیده یکسان خوانده شوند توالیطوربهتوالی در دو جهت مخالف دو رشته کهیدرصورت

.باشدمیاز توالی پالیندروم يانمونه

)4(گزینه .3

5است کـه داراي خاصـیت  Iپلیمراز DNAآنزیم کلنو قطعه بزرگ آنزیم تغییر یافته  3′ ′→    پلیمـرازي اسـت امـا

5اگزونوکلئازي گیريغلطفعالیت  3′ ′→را ندارد.

)2(گزینه .4

زیرا واحـد سـیگما موجـود در ایـن آنـزیم در شناسـایی       باشدمیپلیمراز وابسته به وجود پروموتور RNAفعالیت آنزیم 

فعالیـت  کـه یدرصـورت دهـد میافزایش DNAاین زیرواحد تمایل هلو آنزیم را به توالی پروموتوري.پروموتور نقش دارد

DNA همانندسازي یعنی مبدأپلیمراز ازOrigin of replicationشودمیعشرو.

پاسخنامه

(Ph.D)آزمون ورودي دکتري تخصصی 

86-87بیوتکنولوژي 
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)2(گزینه .5

sscpمنظور یافتن موتاسیون در یک قطعه بهcDNAحرکـت  .شوداستفاده میDNA     تـک رشـته روي ژل بـه سـاختار

اگـر در تـوالی پلـی    .باشـد بستگی دارد که این ساختار سوم نیز به توالی نوکلئوتیـدي وابسـته مـی   DNAسوم مولکول 

اد شود به تغییر شکل فضایی مولکول و در نهایـت تغییـر حرکـت آن    ایججهشDNAاينوکلئوتیدي مولکول دو رشته

.شوددر ژل منجر می

یمتوانمیروشاینباشوندمیمنتقلغشابهوشدهجداالکتروفورزژلباهاپروتئینبالتوسترنروشدر:وسترن بالت

.استپروتئینویژهدارنشانباديآنتیرفتهکاربهپروب.کنیمردیابییماکردهکلونسلولدرکهرانظرموردپروتئین

ازاسـتفاده بـا تفکیـک ازپـس وشوندمیدادهبرشآنزیموسیلهبهDNAقطعاتبالتساترنتکنیکدر:ساترن بالت

قـرار غشادروکردهطراحیخاصژنیکبررسیمنظوربهنظرمورددارنشانپروب.شوندمیمنتقلغشابهالکتروفورز

بنابراینشودمیمشاهدهنظرموردباندوشدهمتصلدارنشانپروببهباشدداشتهوجودنظرموردژناگرشودمیداده

.کرداستفادهخاصژنیکوجودعدمیاوجودبررسیمنظوربهتوانمیتکنیکایناز

RFLP: و در واقع نوع خاصـی از  شودمیمحدوداالثر نامیده هايآنزیمپلی مورفیسم طولی قطعات حاصل از برشSNP

.هضم با اندونوکلئاز مشخص شودوسیلهبهتواندمیفقدان محل برش در روي ژن .است

)1(گزینه .6

روش پـروتئین یمتـوان مـی با ایـن روش  شوندمیبا ژل الکتروفورز جدا شده و به غشا منتقل هاپروتئینوسترن بالت در

.ویژه پروتئین استدارنشانباديآنتیپروب به کار رفته .کنیمردیابیایمکردهکلونسلولدرکهرانظرمورد

)1(گزینه .7

.کندمیینتأمATPانرژي خود را ازT4لیگاز DNAآنزیم

)1(گزینه .8

خاصـیت  امـا اسـت Iپلیمـراز DNAمثـل آنـزیم فعالیـت ایـن  .اسـت PCRپلیمراز آنزیم اصلی در واکنش Taqآنزیم

Proofاگزونوکلئازي readingآب گـرم زنـدگی   هـاي چشـمه آنزیم از باکتري ترموس آکواتیکـوس کـه در   ینا.نداردرا

.و فعالیت ترمینال ترانسفرازي داردباشدمیگرفته شده است و به حرارت مقاوم کندمی

)2(گزینه .9

بـه  توسـط آنـزیم ترانسـکریپتاز معکـوس     cDNA.شودمیگفته cDNAآیدمیبه دست mRNAکه از روي DNAبه

RNAموجود در هیبرید RNAسپس شودمیساختهDNAیک رشتهmRNAدر ابتدا از روي .آیدمیدست –DNA

RNAaseبه دست آمده با استفاده از  H باقی مانده از هايقسمت.شودمیحذفRNAپرایمر براي سنتز رشته عنوانبه

.شودمیاستفاده DNAمکمل 

)2(ینه گز.10

بنابراین براي باشندمییکسان همانندسازيمبدأموجود درون یک باکتري هستند که داراي پالسمیدهاي ناسازگار انواع

.شودمیحذف هاآنهمانندسازي رقابت کرده و در نهایت یکی از 

)4(گزینه .11

Oligoبا استفاده از توانیموجود دارد بنابراین AپلیدمmRNAانتهاي در dT عنـوان بهکه در ستون کروماتوگرافی

.را جدا کردmRNAیراحتبهفاز ثابت در نظر گرفته شده است 

)2(گزینه .12

ها بعد از انجام رونویسی تحـت پـردازش قـرار    پروکاریوتRNAهاي ها و بسیاري از مولکولیوکاریوتRNAهايتمامی مولکول

بـرداري  نسـخه RNAهـاي مولکـول .باشندمیRNAزش شرکت دارند از جنس هایی که در پروسه پردااکثریت آنزیم.گیرندمی

هـا بـه   ها و اتصال اگزونحذف اینترون.منظور به دست آوردن قابلیت انجام فعالیت مربوطه تحت پردازش قرار گیرندشده باید به

.باشندله مراحل پردازش میاز جمAو دم پلی capشدن اضافه،splicingپروسه همدیگر در کمپلکس اسپالیسیزوم طی 
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)4(گزینه .13

و منجر افتدمیاتفاق)باديآنتیمورددربیشتر(ینپروتئتولید بیش از یک منظوربههایوکاریوتژنی در ییبازآراپدیده 

.شودمیمختلف ژنآنتیي مختلف بر علیه هاباديآنتیبه تولید 

)1(گزینه .14

و پس از تفکیک با استفاده از الکتروفورز به غشا شوندمیآنزیم برش داده یلهوسبهDNAقطعات در تکنیک ساترن بالت

درکردهطراحیخاصژنیکبررسیمنظوربهنظرمورددارنشانپروب.شوندمیمنتقل  اگر ژن شودمیدادهقرارغشاو

بنـابراین از ایـن تکنیـک   شـود مـی متصل شده و باند مورد نظر مشـاهده  دارنشانمورد نظر وجود داشته باشد به پروب 

.خاص استفاده کردژنیکوجودعدمیاوجودبررسیمنظوربهتوانمی

)1(گزینه .15

Runدر آزمایشگاه RNAبه سنتز  off synthesis شودمیگفته.

)2(گزینه .16

Lacکه ژن مورد نظر در داخل ژن یهنگام Zیی که داراي هاشود بنابراین کلنیگیرد این ژن غیرفعال میقرار میDNA غیر

هایی که حال سلولیندرعرنگ در خواهند آمدیآبسازد و به رنگ گاالکتوزیداز را می-βهایشان باشند سلولنوترکیب می

.شودو به رنگ سفید ظاهر می)آنالوگ الکتوز(نبوده x-galاند قادر به تجزیه یافت کردهدریدهاي نوترکیب را پالسم

)1(گزینه .17

AMVیکDNAبهوابستهیمرازپلRNA5با فعالیت پلیمرازي 3′ ′→که داراي فعالیتباشدمیRNase Hنیز

.کندمیDNAبه ساخت شروعRNAکه از روي رشتهباشدمیاین آنزیم یک پلیمراز .باشدمی

)1(گزینه .18

TthهايآنزیمجملهازDNAدراستفادهموردپلیمرازيPCRندارد و راویرایشخاصیتیااگزونوکلئازيکه فعالیتاست

.از باکتري ترموس ترموفیلوس گرفته شده استاین آنزیم.کندمیاستفادهDNAسنتزبرايالگوعنوانبهRNAاز

)3(گزینه .19

مراحل شامل هکگوینداز ابتداي یک تقسیم تا ابتداي تقسیم سلولی بعدي میرشدهايمرحلهمجموعبهايیاختهچرخه

2 1
C ,S,Gدر مراحل مختلف این چرخه .بردساعت زمان می24هاي یوکاریوت این چرخه در حدود در سلول.باشدمی

:این مراحل شامل.منظور ترمیم را فراهم کندنقاط کنترلی وجود دارد تا سلول بتواند با توقف در این مراحل زمان الزم به

1
G S→

2
G M→

M G→
)2(گزینه .20

.صحیح است2قبل گزینه سؤالمطابق مراحل گفته شده در 

)3(گزینه .21

يچرخه سلولی داراي سه مرحله
1

G،S،
2

Gهـاي  ه منظـور تنظـیم مراحـل مختلـف زمـان     در این چرخه ب.باشدمی

Checkنام حساسی به pointيمرحله.یا نقاط وارسی وجود دارد
1

Gهـاي  باشد که محركاولین مرحله این چرخه می

.شوند و مدت زمان طول این مرحله به فاکتورهاي رشد بستگی داردتقسیم در این مرحله وارد می

)4(ینهگز.22

AMPلیل سیکالز به یتوسط آنزیم آدنcAMP)یوکـاریوتی ایـن   هايسلولدر.شودمیتبدیل )سلولیداخلپیاماولین

.کندمیرا فعال Aترکیب پروتئین کیناز 
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)1(گزینه .23

Restrictionیکی از مراحل  point در انتهاي فاز
1

Gگذر از مرحلهمرحلهدرو
1

G به مرحلهS   قرار گرفتـه اسـت و

.باشدمیبراي عبور از این مرحله ضروري Eبه همراه سایکلین cdk2فعالیت 

)4(ینهگز.24

MPF(Mitosis promoting factor) منجـر بـه فسـفریله    تواندمیکه در شروع میتوز و پیشبرد این مرحله نقش دارد

مهار فعالیت فاکتور پـیش برنـده   .و زنجیره سبک میوزین شودهاکاندسین، المینمختلفی مثلهايیونیتکردن ساب

میتوز توسط فسفاتاز
25

cdc شودمیانجام.

)2(گزینه .25

زمانی .مجاور اثر کنندهايسلولبدون ورود به گردش خون بر روي هاهورمونکه افتدمیزمانی اتفاق پاراکراینفعالیت

.شودمیاثر کند فعالیت اتوکراینی نامیده یدکنندهتولهايسلولهورمون بر روي خود که

)4(گزینه .26

Contact)دیگر و از دست دادن خاصیت مهـار تماسـی   يهابافتنامیرا بودن سلول، توانایی تهاجم به  Inhibition) کـه

.باشدمیسرطانی هايسلولاز خصوصیات مهم شودمیو متاستاز ازحدیشبمنجر به تکثیر 

)1(گزینه .27

)3(گزینه .28

یرندهگ
3

Tشودمیمتصل تیروئیدکه در داخل هسته قرار دارد به هورمون.

)4(گزینه .29

شـده یـزي ربرنامـه مرگدچارآیندیمدرارگانیسمبرايتهدیديصورتبهیانیستندنیازمورددیگرهاسلولکهیهنگام

تـا شـود مـی موجبکهرسدیمانجامبهویژهپروتئولیتیکیک توالیدخالتبارونداین.شوندمیپوپتوزیسآیاسلولی

ازراخـود سـلولی شـود، اسـکلت  قطعهقطعهآنDNAشود، پوشش هسته ناپدید شده و متراکموگشتهکوچکسلول

غشاي بهبتواندماکروفاژقبیلازمجاورفاگوسیتیکسلولیککهيطوربهدهدتغییرراخودسلولیسطحوبدهددست

.کندهضمراسلولوبچسبدسلولی

)1(گزینه .30

شـوند مـی پرو آپوپتیـک هسـتند و باعـث بـه را ه افتـادن آپوپتـوزیس و مـرگ سـلولی         Bak،Bax،P53هايمولکول

.کندمیآنتی آپوپتوتیک بوده و آپوپتوز را مهار Bcl2ی مثلهایپروتئینکهیدرصورت

)3(گزینه .31

رفـتن دسـت ازعلـت بـه وشـده متـورم معموالًمیرندمیحادآسیبیکنتیجهدرکههاییسلولآپوپتوزیس، برخالف

محتویاتتاسممکنشدهنکروزهايسلول.استسلولینکروزبهموسومرونداینوشوندمیپارهسلولیتمامیت غشاي

اسـت منظمسلولیمرگیکآپوپتوزیسشوند امامجاورهايسلولدرآسیبوالتهابموجبوریختهبه خارجراخود

.ماندمیسالم معموالًمجاورهايسلولوشودمیسلولفاگوسیتوزوهم پاشیدنازبهمنجرکه

)3(گزینه .32

بـه دلیـل فعالیـت    هسـتند کـه  هـایی  پروتوانکـوژن ژن -1.مده قرار دارندهایی که در ایجاد سرطان نقش دارند در دو گروه عژن

شـود ایـن   ها سرطان ایجاد میها و یا عدم فعالیت آنهایی که در صورت از حذف آنژن-2.شودازاندازه آن سرطان ایجاد مییشب

Tumorها ژن suppressorشوندنامیده میP27،P29 جزءTumor suppressorوRas ستهاپروتوانکوژنجزء.

)2(گزینه .33

در این تکنیک قطعه مشخصی از .یعنی همانندسازي طراحی گردیده استReplicationیندفرآبر اساس PCRتکنیک 

DNA شودمیتکثیر.
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)4(گزینه .34

.باشدمیهمان آپوپتوز شدهزيیربرنامهمرگ .باشدمیمفهوم آنژیوزنزیس به معنی رگ زایی 

)3(گزینه .35

پروبـی کـه در ایـن تکنیـک اسـتفاده      .کنـیم میمورد نظر استفاده mRNAپیدا کردن منظوربهاز تکنیک نورترن بالت 

وسیلهبهجدا شده توسط الکتروفورز به غشا منتقل شده و mRNA.ایمکردهاست که به غشا متصل DNAپروب شودمی

.استیابیردقابلاین پروب 

)3(گزینه .36

را فعال P21تواندمیدر صورت آسیب سلولی این پروتئین .باشدمیسرکوبگر تومورهايپروتئینجزء P53ینپروتئ

کمپلکس فعال به P21.نماید
1

G /S/ cdk و روند چرخه سلولی را از مرحله شودمیمتصل
1

G بهS و تکثیر سلول

متصـل  P53در حالت عادي به Mdm2پروتئین .آیدبه وجودDNAترمیممنظوربهتا فرصت کافی کندمیمتوقف 

رایسیو رونوباشدمی .داردمیدر سطح پائین نگه آن

)1(گزینه .37

.باشدمیEDTAفلزي نقشهايیون(Chelating)شالته کردن 

)3(گزینه .38

PCRازمشخصیقطعهتکثیردرکارآمدوسادهبسیارتکنیکیکDNAباشـد می.PCR مرتبـاً کـه داردمرحلـه سـه

پرایمرهـا بـه   شدنجفتیاچسبیدن-DNA،2رشته جداشدن دویا)Denaturation(یوندناتوراس-1:شوندمیتکرار

.شودمیانجام c°72یمماپتکردن که در دماي طویلیا)Elongation(گسترش -3.شودمییدهنامAnnealingالگو

بیوشیمی

)4(گزینه .39

.کندمیهم باز آنزیم هلیکاز دو رشته را از .شودمیناپیوسته ساخته صورتبهپیوسته و پیرو صورتبهرشته رهبر 

)4(گزینه.40

سیستئین و فنیل آالنـین  ،لیزین،هیستیدین،گلوتامینتیروزین،،آالنین،مارپیچ آلفا توسط متیونین، گلوتامات، لوسین

،بتـا مقـادیر والـین   هـاي صـفحه در.برنـد مـی آلفـا را از بـین   هـاي مارپیچسرین، آسپارتات و آسپاراژین .شودمیپایدار 

یـا سیسـتئین   آسپاراژین،تریپتوفان و ترئونین زیاد است اما مقادیر پرولین، آسپارتات،تیروزین،آالنینفنیل،ایزولوسین

هر دو نوع ساختمان مارپیچ آلفا پرولین.دارندهاپیچ، گالیسین و آسپاراژین تمایل بیشتري براي ایجاد پرولین.کم است

.گیردمیقرار هاساختمانتمامی درراحتیبهگالیسین .بردمیو صفحه بتا را از بین 

)3(گزینه.41

میـزان .متیـونین و فنیـل آالنـین فـراوان وجـود دارد     ،ایزولوسـین لوسین،،والین،آالنینهاياسیدآمینهکراتین آلفا در

.سازدمیسیستئین آن باال است که امکان ایجاد اتصاالت عرضی دي سولفیدي را فراهم 

)3(گزینه.42

اسـاس یـک   ها بـر این روش پروتئیندر.اختصاصی است کروماتوگرافی گرایشی یا افینیتی استی که بسیارکروماتوگرافنوعی از

معمـوالً در ایـن  .شـوند آنزیم با سوبسترا و رسپتور با لیگاند جدا مـی بادي،اختصاصی مثل واکنش آنتیواکنش بیولوژیک بسیار

.شودورت کواالنسی به ماتریکس ستون کروماتوگرافی وصل میصبادي اختصاصی براي یک پروتئین بهژن روش آنتیآنتی

)2(گزینه.43

،سـرین ،پـرولین و فنیـل آالنـین غیـر قطبـی     ،متیونینایزولوسین،،لوسین،والین،بدن اسیدهاي آمینه آالنینpHدر

ات و گلوتامات قطبی با آسپارت،تیروزین و تریپتوفان قطبی بدون بار،سیستئینگالیسین،،گلوتامین،آسپاراژین،ترئونین

.بار منفی و آرژنین، لیزین و هیستیدین قطبی با بار مثبت هستند
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)4(گزینه.44

مین اتصالی به انگشت روي یک دDNA رونویسی مانند کنندهتنظیمهايپروتئیناست که درTF lll Aنقش دارد.

)2(گزینه.45

Vmaxنارقـابتی  هايمهارکنندهورا کاهشVmaxوKmرمقدانارقابتی هر دو را افزایش،Kmرقابتی هايمهارکننده

.دهدمیرا کاهش 

)4(گزینه .46

.شودمهار میCTPآسپارتات ترانس کربامیالز آنزیم تنظیمی مهم در بیوسنتز نوکلئوتیدهاي پیریمیدینی است که توسط 

)4(گزینه .47

براي ادامه سنتز آندوپالسمیوجود در شبکه زهیدروکسیال-21استروئیدي فعالیت آنزیم هايهورموندر مسیر بیوسنتز 

.گلوکوکورتیکوئیدها و مینرالوکورتیکوئیدها از کلسترول ضروري است

)2(گزینه .48

,IMPایـن آنـزیم توسـط نوکلئوتیـدهاي     .گیـرد میسنتتاز کنترل صورت PRPPدر سطح تولید ها،پوریندر بیوسنتز 

AMP, GMPوADP شودمیمهار.AMPید از طریق تولADPترین نقش را داردبیش.

)2(گزینه.49

.شودمیکربوکسیالز آنزیم تنظیمی و آلوستریک لیپوژنز است و سیترات فعال -کوآاستیل

)2(گزینه .50

.از اجسام کتونی استفاده کندتواندمیماهیچه 

)3(گزینه .51

.ساختمان سوم یک پروتئین ساختمان فعال است

)1(گزینه .52

.باشدمیگریزآبنیروهاي هائینپروتعامل اصلی فولدینگ 

)2(گزینه .53

-11هیدروکســیالز و -21هــايآنــزیمنقـص در  .اســتCAHعلــت تــرینشـایع هیدروکســیالز -21آنــزیمنقـص در  

ها افزایش آندروژن.استهاژنهیدروکسیالز عامل اختالل در تولید کورتیزول و آلدسترون و در نتیجه افزایش تولید آندرو

.را به دنبال داردزودرسمنجر به دو جنسی کاذب و در افراد مذکر بلوغ نثمؤدر افراد 

)1(گزینه .54

.شودمیپراکسیداز انجام توسط تیرو+Iبه -Iاکسیداسیون 

)4(گزینه.55

، ویسکوزیته محـیط الکتروفورتیـک و نیـروي    مولکولشکل ،جرم،در الکتروفورز بارهاپروتئیندر جداسازي مؤثرعوامل 

.ی استالکتریک

)4(گزینه.56

.مراجعه شود17سؤالبه پاسخ 

)1(گزینه.57

در نتیجـه  وشـود مییوکاریوتی هايسلولسیکلوهگزیمید مانع از فعالیت پپتیدیل ترانسفرازي زیر واحد بزرگ ریبوزوم 

.شودمیباعث مهار سنتز پروتئین 

)1(گزینه.58

درسازيپروتئینبیوتیکآنتیاین  .کندمیریوتیک مهار پرو و یوکاهايسلولرا

)1(گزینه.59

.استترینمعمولاین فرم 
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)1(گزینه.60

Kdتر استتر باشد، تمایل آنزیم به سوبسترا بیشدهنده ضریب تفکیک آن واکنش است هر چه این ضریب کمیک واکنش نشان.

)2(گزینه .61

.تغییر نکرده استKmاما یافتهکاهشVmaxدر این نمودار 

)1(گزینه.62

)3(گزینه.63

.باعث القا تغییر در کانفورماسیون آنزیم گرددتواندمیثابت نیست و سوبسترا کامالًجایگاه فعال داراي ساختاري 

)1(گزینه.64

شناسیایمنی

)3(گزینه.65

)2(گزینه .66

CD4جواردرMHCIIوCD8جواردرMHCIکنندمیرا شناسایی ژنآنتی.

)2(نه گزی.67

)2(گزینه .68

)1(گزینه .69

)شـود مـی عرضـه  CD1توسـط  (پیـدي  یو گلیکوللیپیـدي هـاي ژنآنتـی توانـد مـی است کـه  هاگیرندهنوع خاصی از 

.پروتئینی که نیاز به پردازش ندارند را شناسایی کنندهايژنهاي کوچک فسفریله و آنتیمولکول

)3(گزینه .70

)1(نه گزی.71

هسـتند کـه   CD25یـا  2هستند که داراي زنجیره آلفـاي گیرنـده اینترلـوکین    TCD4يزیرمجموعههاسلولاین 

.آیدمیبه شمار هاسلولمارکر این عنوانبه

)2(گزینه .72

IL-12و IFNϒ باعث تمایز بهTH1وIL- 4 /IL- .شوندمیTH2باعث تمایز به 5

)3(گزینه.73

.پرفورین و سرگلیسین هستند)A,B,C(هاحاوي گرانزیمهاگرانولاین 

)4(گزینه .74

.میکروارگانیسم هستندداراي اجزاي ایمنوژنهاواکسناین 

)3(گزینه .75

.شودمیاستفاده(CMI)این واکنش براي ارزیابی ایمنی سلولی

)1(گزینه .76

.شوندمیي منوکلونال استفاده هاباديآنتیسلول هیبریدوما براي تولید 

)1(گزینه.77

NKها و ماکروفاژها، نوتروفیل cellsرا از بین می برندسلولیدرونهايباکتري.

)3(ه گزین.78

.استسلولیدرونهايمیکروباصلی پاسخ ایمنی علیه القاکنندهاین اینترلوکین 
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