
  

  

  

  

  

  
  

5760



  

 

ه طا   دعای 
  
  

  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 
حمر لَينا اَبوابح عافت ماَللهت كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و ك  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
  

ن ر رپوردگارا، خارج  ھم  ا از  ور  دار   ی  ا   ی ف و 
شای  ب ران   رپوردگارا،  ب را و  ت  ر ی  ت  جما  ر ید  ا را   ت  دا   ی 

ای ن بان و  با   ن 
  

ناشر آن است. تكثير و ي مؤلف، مترجم و  دوست عزيز، اين كتاب حاصل دسترنج چندين ساله
كاري غيراخالقي، غيرقـانوني، غيرشـرعي و     فروش آن به هر شكلي بدون اجازه از پديدآورنده

اعتمادي در  ي اين عمل نادرست، موجب رواج بي كسب درآمد از دسترنج ديگران است، نتيجه
  گردد. ن ميآمدهاي ناگوار در زندگي و محيط ناسالم براي خود و فرزندانما جامعه و بروز پي

 بياييد به حقوق ديگران احترام بگذاريم
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ؤف ن  ه  وی ط   :س
  

  سوره مباركه يوسف) 76نرفع درجات من نشاء و فوق كل ذي علم عليم (بخشي از آيه 
سپاس بيكران به درگاه پروردگار يكتا كه انسان را به زيور علـم آراسـت و عقـل و ديـن را چـراغ      

ارتقاي سطح علمي راهش ساخت و اين توفيق را نصيب ما گرداند تا قدمي هر چند ناچيز، در راه 
  كشور عزيزمان برداريم.

گـذرد، بـراي داوطلبـان كنكـور كارشناسـي ارشـد و        كتابي كه از نظر شما خوانندگان گرامي مي
تواننـد بـه آن    دكتري تأليف شده است و دانشجويان علوم زيستي، علوم پزشكي و دامپزشكي مي

هـا و   بهتـر مفـاهيم، از شـكل   مراجعه نمايند. در اين كتاب سعي شده است براي كمك بـه درك  
  ها پاسخ داده شود. االمكان به روش تحليل گزينه، به تست جدول هاي مناسب استفاده و حتي

  لـي را) و برادر عزيزم نـادر (رب اغفر دانم از پدر، مادر (رب ارحمهما كما ربياني صغي بر خود فرض مي
ساني كه در تعليم و تربيـت مـن   و الخي و ادخلنا في رحمتك و انت ارحم الراحمين) و از تمام ك

  اند به ويژه پروفسور احمد مجد (استاد دانشگاه خوارزمي تهران)، پروفسور كاظم پريـور  سهمي داشته
  (استاد دانشگاه خوارزمي تهران)، دكتر سيد جالل زرگر (دانشيار دانشگاه تهران)، دكتر شاهرخ صفريان

رضايي (استاد دانشگاه تهران)، دكتـر نـرگس ياسـا    (دانشيار دانشگاه تهران)، دكتر مهران حبيبي 
پـور و همچنـين از زحمـات بـرادر      (استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران) و اسـتاد ابوالفضـل بهـرام   

  بزرگوارم دكتر احمد خليلي و همه كاركنان گروه تأليفي دكتر خليلي و آقايان رضا حيدري هوالسو،
  كر و قدرداني نمايم.بابايي و حامد صمدي صميمانه تش بهرام حسن

به اين اميد كه تالشمان مورد قبول جامعـه علمـي كشـور واقـع شـود، پيشـاپيش از انتقـادات و        
  هاي بعدي سپاسگزاريم. نظران جهت ارتقاي اين كتاب در ويرايش پيشنهادات سازنده صاحب

  
  با احترام

  زاده دكتر ناصر جعفرقلي
Naser.jafargholizadeh@gmail.com  

   



  

م     قد
وی ید  وم    روح 

  
ؤف ن  ه  وی ط   :ول

هـاي علـوم پايـه پزشـكي وزارت      بندي مناسب جهـت آزمـون   روي شما با هدف جمعكتاب پيش 

  دانشگاه آزاد تهيه شده است. شناسي وزارت علوم و بهداشت و مجموعه زيست

در اين مجموعه تالش شده است كه تمامي مطالب مورد نياز جهـت مباحـث سـلولي و مولكـولي     

شود پـس   آوري و خدمت شما عزيزان ارائه گردد. پاسخنامه كامال تشريحي بوده و توصيه مي جمع

منبع تسـت و تاكيـد    عنوان از مطالعه منابع مناسب جهت درس سلولي و مولكولي از اين كتاب به

  تر مطالب استفاده شود. بيش

آوري و تهيـه   در پايان تشكر ويژه از جناب آقاي دكتر احمد خليلي دارم كه مشوق مـن در جمـع  

  نمايم. اند صميمانه قدرداني و تشكر مي اين مجموعه بوده

  .كوچك براي رسيدن به اهداف مالي شما عزيزان باشد ،اميد است اين كتاب كمكي هر چند
  

  با احترام
  دكتر ميترا بهروزاقدم

behroozaghdamm@yahoo.com  
Aghdam.mi@gmail.com 
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  )90-91هماتولوژي  ونانو فناوري پزشكي ) Ph.D( يتخصص يدكتر(  صحيح است؟ BiPكدام گزينه در مورد چاپرون پروتئين  .1

  است. HSC70) از اعضاي خانواده 1
  و در سه قسمت اتصال به پپتيد هدف است. ATPase) داراي دو قسمت 2
  مستقر است. ER) درون غشاء 3
  تانخورده است. هاي كننده پروتئين ) تجزيه4

  در ساختمان خود است؟ FADكدام سيستم داراي ريشه پروستاتيك  .2
  )90-91نانو فناوري پزشكي و شناسي پزشكي  ويروس ،هماتولوژي (Ph.D)(دكتري تخصصي   

1 (NADH-CoQ reductase  2 (Succinat-CoQ reductase  
3(2CoQ H Cytochrome reductase−  4 (Cytochrom C oxidase  

 كند چه نام دارد؟ به يك پروتئين منتقل مي ATPه گروه فسفات را از آنزيمي ك .3

  )91-92 هماتولوژيو  ، نانوفناوري پزشكيمبارزه با ناقلين ،شناسي پزشكي حشرهو  مثل بيولوژي توليد) Ph.D( يتخصص يدكتر(  
  )95-96سال و علوم تشريحي بيولوژي توليد مثل  (Ph.D)(دكتري تخصصي   

  )95-96سال  شناسي پزشكي و مبارز با ناقلين حشرهو آوري پزشكي  نانوفن (Ph.D)(دكتري تخصصي   
1 (Protein Phosphatase   2 (Protein Kinase  
3 (Protein Cyclas     4 (Protein dehydrogenase  

  )91-92بيولوژي توليدمثل ) Ph.D( يتخصص يدكتر(  در كدام قسمت سلول است؟ Bipجايگاه چاپرون  .4
  ) ماتريكس ميتوكندري2  ميتوكندري  ) غشاي داخلي1
  ) شبكه اندوپالسميك4    ) سيتوزول 3

 جز: باشد، به هاي ردوكس صحيح مي تمام موارد زير در مورد واكنش .5

  )91-92 يپزشك ينانو فناورو  بيولوژي توليدمثل) Ph.D( يتخصص يدكتر(  
  نمايد. ا شده حركت ميهاي با پتانسيل احي ها يا اتم مولكولخود به سمت  ها خودبه ) الكترون1
  كنند. تر منتقل مي ها را به تركيباتي با پتانسيل احيا مثبت خود الكترون طور خودبه تر به تركيباتي با پتانسيل احياي منفي) 2
  گردد. احيا و ديگري اكسيد مي مولكول) واكنشي است كه يك 3
  گردد. احيا مي FADH2به  +FADو  NADH2به  +NAD) در اين واكنش 4

 اولاالت فصل وس

  يمولكولمباني شيميايي و 



  
 

  يمولكولمباني شيميايي و   11

  )91-92بيولوژي توليدمثل ) Ph.D( يتخصص يدكتر(  :  جز بهباشند،  هاي زير آروماتيك مي ام اسيدآمينهتم .6
  )91-92شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين وزارت بهداشت سال  حشرهو  نانو فناوري پزشكي) Ph.D( يتخصص يدكتر(  

  ) تريپتوفان4  ) تيروزين3  آالنين ) فنيل2  ) سرين1
  )91-92شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين وزارت بهداشت سال  حشره (Ph.D)(دكتري تخصصي   ت؟نقش چاپرونين چيس .7

 )92-93شناسي پزشكي و مبارز با ناقلين وزارت بهداشت سال  حشره و بيولوژي توليدمثل، نانو فناوري پزشكي) Ph.D(دكتري تخصصي (  

  ها ) ايجاد فضاي مناسب جهت تا خوردن پروتئين1
  هاي تانخورده مع پروتئينتج ي) القا2
  ها ) جلوگيري از حالليت پروتئين3
  ) آرايش صحيح زير واحدهاي يك پروتئين4

  )91-92نانو فناوري پزشكي ) Ph.D( يتخصص يدكتر(  شود؟ در كدام قسمت سلول انجام مي Hsc70توسط  ATPهيدروليز  .8
  )91-92ا ناقلين وزارت بهداشت سال شناسي پزشكي و مبارزه ب حشرهمهندسي بافت و ) Ph.D( يتخصص يدكتر(  

  گلژي - ER 2 (ER - ) ماتريكس ميتوكندري1
  ماتريكس ميتوكندري - ) سيتوزول4    سيتوزول - ) گلژي3

  )91-92علوم تشريحي ) Ph.D( يتخصص يدكتر(  كدام گزينه در مورد پروتئازوم صحيح است؟ .9
  كننده و يك كالهك كاتاليتيك است. ) داراي يك بخش مركزي تنظيم1
  باشد. كننده در هر انتها مي ) داراي يك بخش مركزي كاتاليتيك و دو كالهك تنظيم2
  را دارد. ATP) زير واحد مركزي داراي توانايي هيدروليز 3
  باشد. ) قسمت كالهك داراي جايگاه فعال پروتئوليتيكي مي4

 گردد؟ تشكيل مي طور معمول از كدام اسيدآمينه هاي سلول به مارپيچ بتا در ساختار دوم پروتئين .10
  )91-92علوم سلولي كاربردي وزارت بهداشت سال  (Ph.D)(دكتري تخصصي   

  ) آالتين و سيستئين2    پرولين ) گليسين و1
  ) متيونين و ليزين4    ) تريپتوفان و سرين3

اي هـ  اي درون سلول كه با تشكيل يك حفره كوچك بـراي تـاخوردن، امكـان قرارگيـري پـروتئين      هاي استوانه پروتئين .11
 )91-92علوم سلولي كاربردي وزارت بهداشت سال  (Ph.D)(دكتري تخصصي   كنند چه نام دارند؟ تانخورده را فراهم مي

  هاي گلژي ) پروتئين4  ها ) ريبوزوم3  يمولكولهاي  پرون) چا2  ها پرونين) چا1
  )91-92 يوتكنولوژيب) Ph.D( يتخصص يدكتر(  شود؟ مي ناميده چه باشد داشته گريز آب و دوست آب نواحي يمولكول اگر .12

  پاتيك ) آمفي4  ) هيدروفوبيك 3  ) ليپوفيليك 2  ) هيدروپاتيك 1
 )91-92 يوتكنولوژيب) Ph.D( يتخصص يدكتر(  است؟ كدام سلول در زا انرژي اصلي مولكول .13

1 (AMP   2فسفات ( (PO4)   3 (ATP   4 (GTP 
  )91-92 يوتكنولوژيب) Ph.D( يتخصص يتردك(  هستند؟ پروتئيني ساختمان كدام جزء پروتئين - پروتئين تداخل .14

  ) چهارم4  ) سوم 3  ) دوم 2  ) اول 1
  )91-92 يوتكنولوژيب) Ph.D( يتخصص يدكتر(  سوم پروتئين چه نقشي دارد؟ ساختمان .15

  كند. ) ساختمان فضايي را تعيين مي2  دهد.  ) تخريب را افزايش مي1
  كند. تئين را تعيين مي) ساختمان دوم پرو4  گردد.  ) موجب خطي شدن پروتئين مي3

  )91-92 يوتكنولوژيب) Ph.D( يتخصص يدكتر(  هاي ساختمان جزء كدام ساختمان پروتئيني هستند؟ موتيف .16
  ) چهارم4  ) سوم و چهارم 3  سوم  ) دوم و2  ) اول 1

  )91-92 يوتكنولوژيب) Ph.D( يتخصص يدكتر(  اگر دو پروتئين از نظر ساختماني شبيه هم باشند اين دو پروتئين ............... .  .17
  ) ارتولوژي پايين دارند.2    ) همولوژي باال دارند. 1
  ) پارالوگ هستند.4    ) هترولوگ هستند. 3



  
  

  
  

  »1«گزينه  .1
در شـبكه   BiPدر مـاتريكس ميتوكنـدري،    Hsp70هـاي آن (  در سايتوسـل و هوملـوگ   Hsp70پروتئين شوك حرارتي 

شـان پـس از    ها اولين بار با ظهـور سـريع   ي هستند. اين پروتئينمولكولهاي  ها) شاپرون در باكتري DnaKاندوپالسمي و 
 Hsp70است).  heat-shock proteinنشانه  Hsp، شناسايي شدند (كه سلول توسط شوك حرارتي دچار استرس شد اين

بـراي تـازدن    ATPهـايي هسـتند كـه از يـك چرخـه وابسـته بـه         ارگـانيزم   هاي عمده در همه هايش شاپرون و هوملوگ
  كنند. سوبستراهايشان استفاده مي

گـري   افزايش كارآيي تاخوردن ميـانجي  ها) به در باكتري DnaJها ( در يوكاريوت Hsp40شاپرون  -هايي مثل كو پروتئين
كنند نه تنها با تحريك اتصال سوبسـترا بلكـه همچنـين بـا افـزايش       ها كمك مي بسياري از پروتئين Hsp70شده توسط 

  برابر. 1000تا  100به  ATPميزان هيدروليز 
HSP  است: بندي شده  ي (بر حسب كيلو دالتون) به پنج خانواده گروهمولكولپستانداران طبق جرمHSP110 )HSPH ،(

HSP90 )HSPC ،(HSP70 )HSPA ،(HSP40 )DNAJ( و HSP كوچك )HSPB( شامل Hsp27.  هر خانوادهHSP 
 شامل دو ايزوفرم HSP70عنوان مثال خانواده  دارند، تشكيل شده است. به inducedو  constitutiveاز اعضايي كه بيان 

Hsc70 )HSPA8( و Hsp70 )HSPA1A( يط نرمال است. تحت شراHsc70     فـراوان اسـت در حـالي كـه Hsp70   بـه
بـه   Hsp70ها وجود دارد. به دنبال شوك حرارتي يـا آسـيب ايسـكميك     مقادير كم يا غيرقابل آشكارسازي در اكثر بافت

  ها به مدت چند روز به وفور وجود دارد. مقادير زياد سنتز شده و در بافت
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  »2«گزينه  .2
  »2«گزينه  .3

ي كـه فسـفريله   مولكولكنند. اگر  كاتاليز مي ATPها را توسط  مولكولهايي هستند كه فسفريالسيون برخي  كينازها آنزيم
هر پروتئين كينازي كيناز است ولي هر كينـازي پـروتئين    .نامند مي "پروتئين كيناز"شود نيز پروتئين باشد، كيناز را  مي

  كيناز نيست.
  »4«گزينه  .4

  .ديمراجعه كن 1به پاسخ سوال 
  »4« گزينه .5

 احيا: گرفتن الكترون؛ اكسيداسيون: از دست دادن الكترون
Redox reaction شود. ياكسيد م ديگري احيا شده و مولكولك يهايي كه  : واكنش  

  كنند: شركت مياحيا  -اكسيداسيونهاي  يي كه در واكنشها از جمله كوآنزيم

        
  

  دريافت الكترون.، براي مولكولتمايل يك اتم يا يك ): Eپتانسيل احيا (



  
 

 28 اولفصل  پاسخنامه

  ، براي از دست دادن الكترون.مولكولتمايل يك اتم يا يك  پتانسيل اكسيداسيون:
 يا يك اتم تحت شرايط استاندارد.  مولكولبراي يك  Eميزان  ):Eʹoپتانسيل احياي استاندارد (

تاندارد) بـر حسـب ولـت    يط اسهاي احيا از يك نقطه صفر قراردادي (پتانسيل احياي نيمه واكنش زير تحت شرا پتانسيل
 شوند: گيري مي اندازه

2
1(25 C, 1 atm, and reactants at 1 M) H e H
2

+ −+ 
  

ي كه پتانسـيل احيـاي   مولكول خود به خودي به طور بهها را  تواند الكترون تري دارد مي ي كه پتانسيل احياي منفيمولكول
بطـه زيـر بـه تغييـر انـرژي      طبق را redox) براي يك واكنش ΔEتري دارد، انتقال دهد. تغيير پتانسيل الكتريكي ( مثبت

  ) ارتباط دارد:ΔGگيبس (
 ΔG (cal/mol) = −n(23064) ΔE (volts) 

n =  هاي منتقل شده تعداد الكترون  
Gاگر E0 0⇐ Δ < ⇐ < Δ (از چپ به راست) خودي پيش خواهد رفت. به خود صورت بهپس واكنش در جهت رفت  

  »1«گزينه  .6
  »1«گزينه  .7

  ها شناسايي شده است:  ونعمومي شاپر  دو خانواده
هاي تا نخورده يا نسبتاً تا  كوتاه يك سوبستراي پروتئيني متصل شده و پروتئين  كه به يك قطعه يمولكولهاي  شاپرون) 1

  كنند.  جلوگيري ميها  آن ها و تجزيه كنند و از تجمع اين پروتئين خورده را پايدار مي
دهند كه كل يـا بخشـي از پـروتئين تـا      هاي فولدينگ تشكيل مي كه اتاق )شوند نيز ناميده مي Hsp60s(ها  شاپرونين) 2

  تواند پنهان شده و فرصت و محيط مناسب براي تا خوردن صحيح آن فراهم شود. ميها  آن نخورده در
 بـا هاي اسـتقرار   ي و محلمولكولهاي  كه تا حدي از نظر ساختارها، جزئيات مكانيزم شاپرونين وجود دارد دو گروه متمايز

 Iشـود. شـاپرونين گـروه     هـا و ميتوكنـدري يافـت مـي     ها، كلروپالسـت  در پروكاريوت Iهاي گروه  . شاپرونينهم متفاوتند
هاي  در سايتوسل سلول IIهاي گروه  شاپرونين در شكل زير نشان داده شده است. GroEL/GroESها معروف به  باكتري

  شوند. ها يافت مي در آركيدر پستانداران) و  TriCمثال  عنوان بهيوكاريوتي (
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  »4«گزينه  .8
  .ديمراجعه كن 1به پاسخ سوال 

  »2«گزينه  .9
هايي را كه ناقص بوده يا طبق برنامه بايد حذف شوند، تجزيه كنند بايد  ها به سرعت تنها پروتئين اگر قرار است پروتئازوم

هـا   ايـد تجزيـه شـوند، تشـخيص دهنـد. سـلول      هـايي كـه نب   هايي را كه بايد تجزيه شوند از پـروتئين  قادر باشند پروتئين
 76پپتيـد   هـاي متعـدد يـك پلـي     اي خطـي از نسـخه   هايي را كه بايد تجزيه شوند توسط اتصال كوواالن زنجيره پروتئين

كننـد. ايـن    عالمت گـذاري مـي  ، كه از مخمر تا انسان به شدت حفظ شدهها  آن به )Ub( يوبيكوئيتيننام  به اي مانده باقي
سلولي عمل كـرده و پـروتئين را جهـت تخريـب در پروتئـازوم عالمـت       » مرگ  بوسه« عنوان به» يوبيكوئيتين ليپ  دنباله«

  كند. فرآيند يوبيكوئيتينيالسيون شامل سه مرحله مجزا است: گذاري مي
    است. ATPد يوبيكوئيتين، واكنشي كه نيازمن مولكولبا اضافه شدن يك  (E1)يوبيكوئيتين   كننده فعال شدن آنزيم فعال. 1
  . (E2)وئيتين يوبيككننده  كنژوگه  سيستئين در يك آنزيم مانده باقيوئيتين به يك يوبيك مولكول. انتقال اين 2
و گـروه   E2وئيتين متصـل بـه   يوبيكانتهاي كربوكسيل  76. تشكيل يك پيوند كوواالن بين گروه كربوكسيل گاليسين 3

پـروتئين ليگـاز    -وئيتينيوبيكر پروتئين هدف، واكنشي كه توسط يك آنزيم اليزين دمانده  باقيجانبي يك   امين زنجيره
(E3) جاي گروه امين شود چون به ناميده مي ايزوپپتيداين نوع پيوند، پيوند شود.  كاتاليز ميα  يك گروه امين زنجيـره ،

 مولكـول عـدي گاليسـين انتهـاي كربوكسـيل يـك      هـاي ليگـاز ب   واكـنش  كنـد.  جانبي را به گروه كربوكسيل متصل مـي 
اضـافه   قبال وئيتينيوبيك 48جانبي اليزين   كوواالن به زنجيره صورت بهديگر را از طريق يك پيوند ايزوپپتيد   وئيتينيوبيك

  . ايجاد كنند  ،پروتئين هدف متصل شده كوواالن به صورت بهكه  تينوئييوبيك پلي  يك زنجيره كنند تا شده، متصل مي
 S19وئيتين، كالهـك تنظيمـي   يوبيكـ  پلـي   وئيتين در يـك زنجيـره  يوبيكـ ي تر بيشعموما به دنبال اتصال چهار يا تعداد 

توسـط   انـد  دار شـده  وئيتين نشـان يوبيكـ پلي هايي را كه با  هاي كمكي) پروتئين (گاهي به كمك پروتئين S26پروتئازوم 
را بـه مركـز   هـا   آن را بـاز كـرده و  ها  آن يتاخوردگها  ATPaseده از و با استفا شناسايي كرده شوئيتينيوبيكهاي  گيرنده

وئيتينيله باز و به مركز پروتئـازوم  يوبيك كه تاخوردگي يك سوبستراي پلي چنان همكند.  پروتئازوم جهت تجزيه منتقل مي
هـدف و    ا و پيوند بين پـروتئين ه وئيتينيوبيكيك از  پيوند بين هر (Dubs) وئيتينازيوبيكدنام  يي بهها شود، آنزيم وارد مي

كنند. آناليز توالي  ها را براي دورهاي ديگر ماديفيكيشن پروتئين، بازيافت مي وئيتينيوبيكوئيتين را هيدروليز كرده و يوبيك
در يـك تريـاد    ، از سيسـتئين هـا  درصـد آن  80حـدود  دهـد كـه    مختلف را نشان مي Dubژنوم انسان حضور حدود نود 

  هاي كاتاليتيك است.  كليدي در واكنش   كننده شركت ، عنصر رويها Dubدر برخي كنند.  ده ميكاتاليتيك استفا



 

 
 

 
 

  دومبخش 
  

 وليـولكـم

 
  گردآوري و تأليف:

  دكتر ميترا بهروزاقدم
 



، مشارکت بازهاي (Hoogestein)ساختمان پیوندي در اسیدهاي نوکلئیک براساس جفت شدن هاگستینی در الگوهاي.1

)90تنه مشترك سالوزارت علومکارشناسی ارشد (رینی در ایجاد پیوندهاي هیدروژنی چگونه است؟پو

کنند.ها شرکت نمی) ازت1

د.کنن) هر دو ازت شماره هفت و یک شرکت می2

کند.) به جاي ازت شماره یک، ازت شماره یک شرکت می3

کند.) به جاي ازت شماره یک، ازت شماره هفت شرکت می4

)90سالوزارت علومکارشناسی ارشد (:جزبهاند، همه موارد زیر در مورد نقش توپوایزومراز صحیح.2

دربیاورد.relaxثبت را به حالت تواند ابر مارپیچ ممی(E.coli)از ایشرشیاکلی I) توپوایزومراز 1

دربیاورد.relaxتواند ابر مارپیچ منفی را به حالت می(E.coli)از ایشرشیاکلی I) توپوایزومراز 2

دربیاورد.relaxتواند ابر مارپیچ منفی را به حالت ها میاز یوکاریوتI) توپوایزومراز 3

دربیاورد.relaxارپیچ مثبت را به حالت تواند ابر مها میاز یوکاریوتI) توپرایزومراز 4

)91-92سالوزارت بهداشتکارشناسی ارشد(گردد؟در کدام گزینه یافت می(hair pin)سري ساختار سنجاق.3

1 (DNA2ايدورشته (DNAايتک رشته

3 (RNA4ايدورشته (RNAايتک رشته

)91-92سالوزارت بهداشتی ارشدکارشناس(ساختمان کدام باز از دو حلقه تشکیل شده است؟.4

1 (A2 (C3 (T4 (U

)91-92سالوزارت بهداشتکارشناسی ارشد(، پیوند بین نوکلئوتیدهاي مجاور چگونه است؟DNAدر یک رشته .5

) کوواالنسی2) هیدروژنی1

استر) فسفودي4) واندروالسی2

ال بهدر آن قند ریبوز به جاي اتصووجود دارد tRNAبازي که در .6
1

Nاز طریق
5

Nشود، کدام است؟به باز متصل می

)) پسودواوراسیل1 )2هیپوگزانتین (

هیدرواوراسیل) دي4) گزانتین3

پانزدهمسواالت فصل

و پروتئینDNA ،RNAساختمان 



513 و پروتئینDNA ،RNAساختمان 

7.RNA93سال علوم داروهاي پرتوزا کارشناسی ارشد(کاتالیتیک چیست؟(

1 (RNA.تجزیه شده به بازهاي نوکلئوتیدي است

2 (RNA.اصالح گردیده پس از ترجمه است

3 (RNA.اسپالیسینگ شده به هنگام رونویسی است

) همان ریبوزیم است.4

)93علوم داروهاي پرتوزا سال کارشناسی ارشد(چگونه است؟DNAبر رويIاثر آنزیم توپوایزومراز .8

باشد.ن میبه دور هیستوDNA) عامل پیچش 1

شود.میDNAخوردگی ) عامل از بین رفتن پیچ2

است.DNA) عامل فشردگی رشته 3

است.DNA) عامل شکسته شدن دو رشته 4

براساس قانون جفت شدن بازها، کدام گزینه درست است؟DNAآنالیز تعدادي از بازهاي متفاوت یک قطعه در.9

)93علوم تشریحی سال کارشناسی ارشد(

1 (A=G2 (A=C

3 (A+G=C+T4 (A+T=G+T

)93علوم داروهاي پرتوزا سال کارشناسی ارشد(درست است؟DNAکدام گزینه در مورد ذوب شدن دو زنجیره .10

یابد.% کاهش می50شوند، جذب نوري در این مناطق ) در مناطقی که دو زنجیره از هم باز می1

یابد.کاهش میتر باشد دماي دناتوراسیون بیشC+G) هرچه درصد 2

گردد.بررسی می260nmدر طول موج uv) ذوب شدن دو زنجیره با جذب اشعه 3

است.DNAکننده دماي دناتوراسیون تعیینT-A) میزان حضور 4

باشد؟ ها میبه عنوان حامل اطالعات ژنتیکی در سلولRNAبرخالف DNAبه چه علت .11

)93-94لوژي سالوپزشکی مولکولی و بیوتکن(Ph.D)تخصصی (دکتري

1 (DNAباشد.  استر میحاوي باندهاي فسفودي

باشد.  فاقد آن میRNAحاوي تیمیدین است ولی DNA) زیرا 2

شود.  باعث ناپایداري آن میRNA) حضور باز اوراسیل در 3

شود.  که موجب پایداري آن میDNA) به علت حضور دزوکسی ریبوز در 4

)94-95سال1علوم آزمایشگاهیکارشناسی ارشد (وجود دارد؟ DNAدام شکل از در شرایط غلظت باالي نمک ک.12

1 (B-DNA2 (A-DNA

3 (C-DNA4 (Z-DNA

)94-95سالبیولوژي تولیدمثل(Ph.D)تخصصی (دکتريکدام گزینه در مورد آنزیم توپرایزومراز صحیح است؟ .13

رت یک زنجیر به یکدیگر متصل نماید.  را به صوDNAتواند دو مولکول حلقوي میII) نوع 1

هاي پروکاریوتی دارد.  اختصاص به سلولI) نوع 2

را دارد.  DNAتوانایی از بین بردن پیچ خوردگی دو رشته II) فقط نوع 3

خواهد گشت.  DNAموجب ایجاد پیچی خوردگی ها یوکاریوتدر هسته I) میزان ناکافی نوع 4

)94-95سالزیست فناوري پزشکی(Ph.D)تخصصی (دکتريوزید صحیح است؟ کدام مورد زیر در مورد نوکلئ.14

اي  ) مجموع قند پنج کربنه و باز هسته2) مجموع قند پنج کربنه و فسفات  1

اي  بازهسته- فسفات- قند) مجموع4اي و فسفات  ) مجموع باز هسته3



»4«گزینه .1

انواع پیوند هوگستین و واتسن کریک

»1«گزینه .2

گـردد.  کند. مهار این آنزیم باعث افزایش سوپرکویل منفی مـی سوپرکویل منفی را به فرم ریلکس تبدیل میIتوپوایزومراز 

به جدول زیر توجه شود. 

پانزدهمفصل پاسخنامه

و پروتئینDNA ،RNAساختمان 



پانزدهمفصلپاسخنامه 522

ویژگیوکاریوتپروکاریوت و یIIتوپوتیپ پروکاریوت و یوکاریوتIIIو Iتوپوتیپ 

هــم (Gyrase)ژیــراز DNAدهنــد و بــه آن دو واحــد تغییــر مــیدهند. یک واحد تغییر می

ها)گویند. (در پروکاریوتمی

LKتغییر 

DNAبریدن دو رشته بریده شدهیک رشته بریده شده

ATPمصرف +-

استفاده از یون منیزیم++

–یوت: سوپر کویل + را به ریالکس و ریالکس را به سوپرکویل پروکاربه ریالکس-پروکاریوت: سوپر کویل 

و + بـه ریالکـس (دخالـت در جـدا شـدن      –یوکاریوت: سوپرکویل و + به ریالکس- یوکاریوت: سوپرکویل 

کروماتیدهاي خواهري)

»4«گزینه .3

نـاطق کـوچکی بـا یکـدیگر     اي بر روي خود، بازهاي مکمل در طول این رشـته در م تک رشتهRNAبه هنگام تاخوردگی 

سـاختار سـنجاق   صورتبهRNAهاي مکمل در یک رشته در نزدیک یکدیگر قرار گرفته باشند، شوند. اگر توالیجفت می

هـاي لـوپ،   سـازد. در برخـی مـوارد ویژگـی    مکمل میانی، بخش حلقه یا لوپ را میغیرآید. بخش لوپ) درمی-سر (ساقه 

تـر از یـک   و بـیش DNAعموما از یک رشته stem loopدهد و ساختار افزایش میپایداري ساختارهاي سنجاق سري را 

جفت باز است.5-10منطقه غیرمکمل تشکیل شده است که طول RNAرشته 

»1«گزینه .4

(پیریمیـدینی)  ايحلقـه و یا تـک  (G)و گوانین (A)(پورینی) هستند مانند بازهاي آلی آدنین ايحلقهبازهاي آلی یا دو 

. (C)و سیتوزین (U)، اوراسیل (T)مانند بازهاي آلی تیمین هستند 

»4«گزینه .5

شود. نوکلئوتید بعدي می5یک نوکلئوتید به3استري بین دو نوکلئوتید مجاور باعث اتصال انتهايپیوندهاي فسفودي 

»1«گزینه .6

، قنـد  N5اسـت نـه   C-5اتصال قند ریبوز به باز از طریق ()تر است. در پسودویوریدین یحگزینه یک نسبت به بقیه صح

گردد که این حالت طبیعی است.  به باز متصل میN1هیدرو اوراسیل از طریقریبوز دي

»4«گزینه .7

RNA با خاصیت آنزیمی را ریبوزیم گویند. (یا همانRNA(کاتالیتیک

»2«زینه گ.8

مراجعه کنید.2پاسخ سوال به 

»3«گزینه .9

در هر رشته منفـرد از دو رشـته وجـود دارد و    Gو Cو Tو Aشدگی ثانویه شارگاف، مقادیر برابر از بر طبق قانون جفت

ها در یک رشته مکمل آن تجمع یابند پسو پیریمیدینDNAها تمایل دارند در یک رشته توجه شود که پورین

A G C T  

»3«گزینه .10

و پـروتئین  nm 260در DNAیابد و حداکثر جذب نـوري  تر باشد، میزان دماي دناتوراسیون افزایش میبیشGCهر چه میزان 

بد.یانانومتر افزایش می260در طول موج DNAشود جذب نوري دناتوره میDNAهنگامی که است. nm 280در 

»4«گزینه .11

گردد که میRNAسبب پایداري بسیار زیاد آن نسبت به DNAداکسی ریبوز موجود در 2́هیدروژن موجود در موقعیت 

ریبوز است.2́داراي یک گروه هیدروکسیل در موقعیت 



523 و پروتئینDNA ،RNAساختمان 

»2«گزینه .12

با کـاهش  شود.نامیده می(W. C DNA)واتسون کریک DNAیا B-DNAتحت عنوان DNAشکل غالب Invivoدر 

تـري بـه   به شکل فشـرده K ،B-DNAیا نمک Naهایی مثل نمک و با افزودن الکل یا نمک%75به %92آب محیط از 

هـاي نمکـی بسـیار بـاال     در غلظـت Z-DNAاي بود که کشف شد). DNAاولین A-DNAشود (تبدیل میA-DNAنام 

هاي اسـکلت سـلولی کـه    فعه الکترواستاتیکی بین فسفاتها براي به حداقل رساندن داشود، چرا که این غلظتتشکیل می

هـاي نمکـی   تر هستند، الزم است. (در غلظـت به هم نزدیکB-DNAو A-DNAنسبت به همتاي خود در Z-DNAدر 

شود).تشکیل میCG ،Z-DNAبسیار باال و در مناطق غنی از 

A-DNA هم مانندB-DNAهاي ناهمسویی تشکیل شده اسـت کـه توسـط    یک مارپیچ دوتایی راستگرد است و از رشته

کـه  RNA(یـک رشـته   RNAاي شـده  اند. در نواحی دو رشـته هاي واتسون کریکی در کنار هم نگه داشته شدهجفت باز

کـه در ابتـداي هماننـد    DNA(مانند اتصال پرایمـر بـه   DNA-RNAهاي ) و نیز هیبریدtRNAروي خود تاخورده مثل 

گیرنـد  شود، شکل یک مارپیچی به خود میاي که ایجاد میرونویسی) ساختار دو رشتهر حبابشود و یا دسازي ایجاد می

باشد.  میA-DNAکه بسیار شبیه به 

»4و 1«گزینه .13

را طی همانندسازي یا سـایر فراینـدها را از بـین ببـرد.     DNAتواند هر نوع تنش پیچشی ایجاد شده در میIتوپوایزومراز 

پیوند فسفودي استر موجود در یک رشته را شکسته، سـپس انتهـاي   DNAبه جایگاه تصادفی بر روي این آنزیم با اتصال

شـود. توجـه شـود    گردد که این امر منجر به از بین رفتن ابر مارپیچ مـی چرخد و باز میشکسته شده حول رشته سالم می

ایـی را از بـین   هسـته DNAایجـاد شـده در   ها یافت شده و هرگونه تـنش پیچشـی   به فراوانی در هسته یوکاریوتIتوپو 

قـادر اسـت هـم    II، پس توپو کندمتصل میها را دوباره شکند و سپس آنهر دو رشته را میIIبرد. آنزیم توپوایزومراز می

هاي یک زنجیر به هم پیوند دهد. حلقوي را مانند حلقهDNAتنش پیچشی را از بین ببرد و هم دو مولکول 

»2«گزینه .14

باشد که به ترکیب قند و باز آلی نوکلئوزید گویند.  میگروه فسفات+باز آلیریبوز) + پنج کربنه ریبوز (دئوکسیوتید: قند نوکلئ

»1«گزینه .15

مراجعه کنید.11به پاسخ سوال

»2«گزینه .16

DNA طبیعی از نوعB-DNAتر جدول زیر را مشاهده کنید.و راستگرد است، براي اطالعات بیش
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