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 توضیحات مهم

 کلّیۀ حقوق این سؤاالت براي سازمان ملّی پرورش استعدادهاي درخشان محفوظ است.
 www.ysc-sampad.medu.ir: اینترنتیآدرس سایت 

 خانوادگی:                                 شماره صندلی:              نام:                                    نام

نامه با مداد پر کنید. در غیر این صورت . این کد را در محلّ مربوط روي پاسخاست 1شما کد دفترچۀ سؤاالت  .1
 نامۀ شما تصحیح  نخواهد شد. پاسخ

هاي دفترچۀ سؤاالت را بررسی نمایید. در بالفاصله پس از آغاز آزمون، تعداد سؤاالت داخل دفترچه و وجود همۀ برگه  .2
 نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مسؤول جلسه را مطّلع کنید.صورت وجود هرگونه 

نامه در اختیار شما قرار گرفته که مشخّصات شما بر روي آن نوشته شده است. در صورت نادرست یک برگ پاسخ  .3
نامه را با مداد بودن آن، در اسرع وقت مسؤول جلسه را مطّلع کنید. ضمناً مشخّصات خواسته شده در پایین پاسخ

 کی  بنویسید. مش

کند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگه دارید و به عالوه، پاسخ هر پرسش را با مداد نامه را دستگاه تصحیح میبرگۀ پاسخ .4
 مشکی نرم در محلّ مربوط عالمت بزنید. لطفاً خانۀ مورد نظر را کامالً سیاه کنید.

 منفی دارد.نمرة  1نمرة مثبت و پاسخ نادرست  4پاسخ درست به هر سوال   .5

 .شوندمی انتخابپایۀ دهم و یازدهم  آموزاندانش بین از تابستانی ةدور در کنندگانشرکت .6

 نامه تحویل داده شود.دفترچه باید همراه پاسخ .7

  
  
  
  

 1کد دفترچه: 

 است. ممنوعحساب هر نوع ماشیناستفاده از 
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پوشی از ترکیب دو ماده کیتوسان ایش سرعت ترمیم بافتی و کاهش خطر عفونت، زخم زبه منظور اف .1
ه ساخته شد هاي خشکبراي زخم ) جدا شده از مثانه خوكECMخارج سلولی ( ايو ماده زمینه

 بوده و از نرخ تورمترکیب که بتواند زیست سازگار دو جهت تعیین نسبت مناسبی از این  است.
)swelling( هاي فیبروبالست طراحی و سلولهایی از این دو ترکیب مناسب برخوردار باشد، نسبت

 وروش بررسی  چندترکیب با  اثرات سمیت این دو ،جهت اطمینان از نتایج .ندشد کشتها درون آن
  نتایج در نمودارهاي زیر گزارش شد.

  گروههاي آزمایشی:
 Chitosan %100الف: 

 Chitosan/ECM 80/20 ب:
 Chitosan/ECM 50/50ج: 
 ECM (w/v) %1 د:
  ECM (w/v) %10ه: 

 

 
) کدام هاي زنده را رنگ می کند که لیزوزوم سلول  با توجه به نتایج حاصل شده در نمودار (جذب نوترال رد

  برخوردار است؟ زیست سازگاريگروه از باالترین میزان 

1( 100% Chitosan 
2(   80/20 Chitosan/ECM 
3(  50/50 Chitosan/ECM 
4( 1% (w/v) ECM 
5( 10% (w/v) ECM  

در استفاده از روش درمان  گردد.انفارکتوس قلبی سبب تخریب بخش قابل توجهی از عضله قلب می .2
 باشد؟ مؤثرترتواند هاي ذکر شده میمهندسی بافت استفاده از کدام یک از داربستمبتنی بر 
 استفاده از داربست آسلوالر قلب خوك )1
 استفاده از داربست نانوفیبري )2
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قابلیت رهایش پیوسته فاکتور  با هاي بنیادي مزانشیمی وست حاوي سلولاستفاده از دارب )3
 Vascular endothelial growth factor (VEGF) رشد

 هاي بنیادي در محل آسیبتزریق سلول )4
 4و  1موارد  )5

در روش الکتروریسی و ساخت داربست، براي کاهش میزان قطر الیاف بدست آمده، کدام اقدام را  .3
 دانید؟تر میمنطقی
  محلول پلیمري pHکاهش  )1
  افزایش غلظت محلول پلیمري )2
  محلول پلیمري pHافزایش  )3
  افزایش دماي محلول پلیمري )4
  افزایش فاصله ي سرنگ با کالکتور )5

  
  شود؟مناسب، استفاده می roughnessهاي زیستی با هاي زیر براي ساخت داربستکدامیک از روش .4

1. Nanostructured hydrogels 
2. Pyrolisis 
3. Electrospinning  
4. Soft lithography 
5. Milling  

1( 1 – 2  - 3 
2( 2 – 4  - 5 
3( 1 – 3 – 4  
4( 2 - 3  - 4 
5( 1 - 2 - 5  

 
، چگونه و با (شیشه زیستی)هاي بنیادي بر سطح داربستی از جنس بیوگالسبه منظور کشت سلول .5

توان میزان آبدوستی و نیز میزان استحکام می راست به چپگیري کدام دو فاکتور به ترتیب از اندازه
  آن را بررسی کرد؟ 

1( Contact angle – Zone of inhibition 
2( Released ions – Contact angle 
3( Zone on inhibition – Released ion 
4( Zone of inhibition – Contact angle 
5( Contact angle – Released ion 

  
 دارورسانی که است این بر هاتالش. است داده رخ دارورسانی حیطه در بسیاري هايپیشرفت اخیراً .6

 دچار دیابتی بیماري کنید فرض. باشد داشته سایر بافت ها روي بر را عوارض کمترین و بوده هدفمند
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سلولی یا محصول سلولی و  از نظر منبع شما به نظر. است شده خود پاي انگشتان اطراف در زخمی
  	است؟ ترمناسبپوش کدام گزینه براي وي هم چنین جنس زخم

 سلولزي پانسمان-بیمار خود پوست از مشتق اپیدرم هايسلول )1
 هیدروژلی پانسمان-بیمار خود چربی بافت از مشتق مزانشیمی بنیادي هايسلول )2
 هیدورژلی پانسمان -بیمار خود پوست فیبروبالست هايسلول )3
 هیدروژلی پانسمان -دیگر فرد مزانشیمی بنیادي هايسلول از مشتق هاياگزوزوم )4
 سلولزي پانسمان-بیمار استخوان مغز از مشتق مزانشیمی بنیادي هايسلول )5
 

 ؟باشدنمیمیکروفلوییدیک در مطالعات سلولی فناوري کارگیري هاي بهکدام مورد از قابلیت .7
 امکان کنترل تنش برشی وارد بر سلول )1
 امکان برقراري جریان محیط کشت سلول )2
 هاکشتی سلولامکان هم )3
 ها بر حسب اندازهامکان جداسازي سلول )4
 کدامهیچ )5

  
کدام مورد از مزایاي کشت سلولی پویا (دینامیک) نسبت به کشت پایا (استاتیک) در میکروفلوییدیک  .8

 باشد؟ تواندنمی
 شباهت بیشتر به ریزمحیط طبیعی )1
 امکان ایجاد شیب غلظت فاکتورهاي محیط کشت )2
 ي انتشارها از طریق پدیدهمغذي و متابولیتانتقال مواد  )3
 هاامکان اعمال تنش برشی مطلوب بر سلول )4
 عدم نیاز به تعویض دستی محیط کشت )5

 
ها به عنوان حاملین عوامل مختلف پروتئینی ها هستند. از اگزوزومها اجسام مترشحه از سلولاگزوزوم .9

هاي استفاده می شود. در برخی مطالعات ژنو اسید نوکلئیکی براي مقاصد درمانی در شرایط بیماري 
-ها از آنها مشتق میهایی که اگزوزومدر سلول ...ها، فاکتورهاي رشد و خارجی رمزکننده سایتوکین

ها در اثر تحریک پاسخ هاي ایمنی ممکن است شوند، بیان می شوند. کاربرد بالینی و درمانی اگزوزوم
  را پیدا کنید.   نادرسته محدود شود. بر پایه این توضیحات گزین

 هاي بنیادي مزانشیمی براي درمان استفاده می شود. هاي مشتق از سلولاغلب از اگزوروم )١

در سطح آنها  HLAهاي ها حمل مولکولدلیل اصلی تحریک پاسخ ایمنی توسط اگزوزوم )2
  است. 
توان پس از ها را می ها، اسیدهاي نوکلئیک و پروتئینعوامل دارویی شامل ریزمولکول )3

  ها از سلول، وارد اگزوزوم کرد. جداسازي اگزوزوم
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تواند ها با تحریک مسیرهاي پیام رسان داخل سلولی میهاي خارجی در اگزوزومبیان ژن )4
  ها را بهبود ببخشد. کارایی و عملکرد اگزوزوم

 ها را نمی توان از مایعات بدن مثل سرم یا پالسما جداسازي کرد. اگزوزوم )5
  

هاي دوکی شکل و مشابه فیبروبالست مواجه هستیم آزمایشگاه کشت سلول با جمعیتی از سلولدر  .10
ها با آنها تصمیم به بررسی مارکرهاي سطحی آن که ماهیت آنها مشخص نیست. براي تعیین هویت

  فلوسایتومتري گرفتیم. نتایج فلوسایتومتري به شرح زیر بود:
CD44+, CD90+, and CD166+  
CD14-, CD19-, CD34-, CD45- 
Oct-3+, Nanog+, and Sox-2+ 
IGF1R+, Nestin + 

اد کدام هاي فلوسایتومتري ذکر شده، به نظر شما جمعیت سلولی مورد بحث به احتمال زیبا توجه به داده
 گزینه خواهد بود؟ 

 فیبروبالست )1
 سلول بنیادي مزانشیمی مشتق از چربی )2
 دندانسلول بنیادي مزانشیمی مشتق از پالپ  )3
 سلول بنیادي جنینی )4
 سلول بنیادي هماتوپوئتیک  )5

 

- استفاده می "تعداد پاساژ سلولی"از  in vitroها در محیط معموال براي برآورد میزان تکثیر سلول .11
و یا تعداد دفعاتی  population doubling، بهتر است که از هاشود. اما با توجه به تفاوت پروتوکل

 25که جمعیت سلولی دوبرابر شده است (یک بار تکثیر شده است) استفاده شود. در یک فالسک 
تمام سطح) کشت داده متراکم در نت (ئهاي بنیادي مزانشیمی به صورت کانفلومتر مربع، سلولسانتی

باشد. سپس استحصال میمتر مربع قابل ده هزار سلول در هر سانتی کانفلوئنتشده است. در حالت 
شوند. در پایان پاساژ دوم، جمعیت اولیه سلولی چند بار پاساژ داده می 4به  1ها به نسبت این سلول

 ).population doublingاند؟ به عبارتی چند بار جمعیت سلولی دوبرابر شده است (تکثیر شده
  

1( 2 pd= 
2( Pd= 4 
3( Pd= 16 
4( Pd= 4،000،000 
5( Pd=1،000،000  
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هاي خود ایمنی نیز به ها در درمان بیماريهاي بنیادي، کاربرد این سلولپیشرفت علم سلولبا  .12
هاي بنیادي مزانشیمی که انها را به هاي سلولطور روز افزون در حال گسترش است. یکی از ویژگی

 ییدمالتیپل اسکلروزیس و آرتریت روماتو، همانند هاي خود ایمنیعوامل موثري در درمان بیماري
 عدیلها است. به طور کلی منظور از تکنندگی ایمنی این سلول تعدیلتبدیل کرده است، خاصیت 

-باشد. ویژگی تنظیم کنندگی رفتار سلولیک رفتار، کاهش یا افزایش آن تا رسیدن به حد تعادل می
-امل میهاي بنیادي مزانشیمی کدام گزینه از موارد زیر را شهاي متنوع سیستم ایمنی توسط سلول

  شود؟
هاي هاي کمک محرك بر روي سطح سلولو مولکول MHC IIهاي افزایش بیان مولکول )1

 منوسیت
 نوسیتوهاي مدر سلول IL-10هاي ضد التهابی نظیر کاهش سایتوکاین )2
 هاي فعال شدهافزایش تولید پراکسید هیدروژن توسط نوتروفیل )3
 تولید اینترفرون گاماهاي طبیعی) و کاهش (کشنده NKهاي مهار تکثیر سلول )4
هاي پیش التهابی مانند اینترفرون گاما و و تولید سایتوکاین Tهاي افزایش تکثیر لنفوسیت )5

TNF-a 
  
 

 کدام است؟ نادرستهاي بنیادي مزانشیمی گزینه با توجه به سازوکار تعدیل ایمنی توسط سلول .13
 

سازي و عرضه باعث مهار بلوغ، فعال PGE2هاي بنیادي مزانشیمی از طریق ترشح سلول )1
 شوند.هاي دندریتیک مینتی ژن در سلولآ

نتی بادي در آباعث کاهش تکثیر و تولید  IDOهاي بنیادي مزانشیمی با ترشح سلول )2
  می شوند. Bهاي لنفوسیت

اند، در صورتیکه که براي پیوند به بیمار خودایمن آماده شده هاي بنیادي مزانشیمیسلول )3
هایی مانند اینترفرون گاما تحریک شوند، اثرات تعدیل ایمنی از تزریق با سایتوکاین پیش

 بیشتري دارند.
باعث القا و  Tregهاي سلول با سلول- هاي بنیادي مزانشیمی از طریق اتصال سلولسلول )4

 شوند.تنطیم آن می
ماکروفاژ باعث القاي تغییر فنوتیپ  PGE2هاي بنیادي مزانشیمی از طریق ترشح سلول )5

M2  بهM1 شوند.می 
 

دار شبکیه، نبود تلیوم رنگدانههاي اپیهاي بنیادي پرتوان به سلولدر طی تمایز سه بعدي سلول .14
  شود؟برهم کنش عدسی چگونه جبران می

 با تکیه بر خود تنظیمی ساختار سه بعدي )1
 ژل و تکیه بر استقالل درون رفتگی ساختار سه بعديبا استفاده از ماتري )2
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 SAG, WR1-e, CHIRهاي ژل و کوچک مولکولبا استفاده از ماتري )3
 ,SAG, WR1-eهاي با تکیه بر خود تنظیمی ساختار سه بعدي و کوچک مولکول )4

CHIR 
و تکیه بر استقالل درون  SAG, WR1-e, CHIRهاي با استفاده از کوچک مولکول )5

 رفتگی ساختار سه بعدي
 

  ساز چشمی است؟هاي پیشداراي بیشترین سلول در طی تکوین چشم انسان، کدام ساختار .15
 وزیکول بینایی )1
 ساقه بینایی )2
 سفالن تلن )3
 ي اولیهشبکیه )4
 دار شبکیهتلیوم رنگدانههاي اپیي سلولالیه )5

 

در کدام قسمت جنین موش و تحت چه  (PGC)هاي زایاي پریموردیالسلولمحل اولیه تشکیل  .16
  گیرد؟سیگنالی صورت می

 BMP4 - اپی بالست خلفی )1
 BMP8 - اپی بالست قدامی )2
 Lefty - اپی بالست خلفی )3
 Lefty - اپی بالست قدامی )4
 Wnt - اپی بالست خلفی )5

 

فعال کردن کدام ژن تقریبا در هر سلولی از بدن، می تواند آن سلول را به سمت سلول عضالنی  .17
 اسکلتی تمایز دهد؟

1( Myosin II 
2( MyoD 
3( Alfa actin 
4( Nestin 
5( Vimentin 

 

 نیشود و در تکویم انیب هیکبد، پانکراس و کل يهادر بافت  "X"که  ژن نشان داده شده است  .18
از  یکیزمان مشخص در  کیدر "ژن  نیا انیب نییدر تع ریز يهانهیکند. همه گزیم فایآنها نقش ا

 نقش دارند، بجز "هابافت نیا
1( Enhancer 
2( 5’UTR and 3’UTR of Gene 
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3( Transcription factors 
4( Interaction between enhancer and transcription factors 
5( Interaction between enhancer and promoter 

 

بایست آنها را با کنید که میهاي بنیادي جنینی کار میاي از سلولفرض کنید در آزمایشگاه با رده .19
زیر در  هايهاي اندودرمی تمایز دهید. کدامیک از گزینهها به سلولاستفاده از کوچک مولکول
  ؟نداردها به مطلب درستی داللت خصوص کاربرد این مولکول

همراه شود و تمایز به اندودرمی را  activinتواند با کوچک مولکول می PI٣Kکننده مهار )1
 افزایش دهد.

 هاي پیش ساز است.در سلول PI٣Kهمانند مسیر  Wntتأثیر مهار مسیر  )2
 هاي اندودرمی شود.سلول تواند سبب تمایز بهبه تنهایی می Wntمسیر  )3
 کند. از تمایز اندودرمی جلوگیري می Wntبرخالف مسیر  6/CDK٤مهار  )4
5( activin هاي آغازکننده تمایز اندودرمی موجب افزایش ترین کوچک مولکولدر کنار مهم

 شود.نرخ تمایز می
 

 
القایی انسانی به هاي بنیادي پرتوان کدام یک از رویکردهاي زیر، روش بهتري براي تولید سلول .20

  گري و کشف داروها هستند؟جهت غربال
ها دارند ولی بازده چون خطرات کمتري نسبت به ویروس –وکتورهاي درج شونده در ژنوم  )1

 انتقال ژن قابل قبولی دارند.

  .چون بازده بسیار باالیی در انتقال ژن دارند –ها ویروس )2
  .چون امکان درج در ژنوم را اصال ندارند –هاي نوترکیب پروتئین )3
چون احتمال کمی براي درج در ژنوم دارند ولی بازده  –وکتورهاي درج نشونده در ژنوم  )4

  .انتقال ژن قابل قبولی دارند
  4و 1هايگزینه )5

 
  هاي بنیادي پرتوان سیتوپالسم بسیار اندکی دارند؟چرا سلول .21

  
براي رشد و بزرگ کردن سیتوپالسم خود  چون سرعت تکثیر باالیی دارند و لذا فرصتی )١

 کنند.پیدا نمی

هاي تمایزي در آن و القاي تواند باعث تجمع پروتئینچون بزرگ شدن سیتوپالسم می )2
  تمایز شود.

  راند.اي میچون هسته، بسیار بزرگ است و لذا سیتوپالسم را به گوشه )3



 1کد دفترچه:                  بازساختی هاي بنیادي و پزشکی آموزي سلولهفتمین المپیاد دانش -آزمون مرحله اول

 14 از 8 صفحه
 

ستند که در هسته رخ هاي بنیادي پرتوان، تنظیمی هچون عمده وقایع مولکولی سلول )4
  دهند.می

ها را افزایش داده و بنابراین انجام بودن سیتوپالسم، سرعت برخورد مولکول چون کوچک )5
  بخشد.ها سرعت میتنظیمات مولکولی را در این سلول

 

  کند:صدق نمی (iPSCs)هاي بنیادي پرتوان القایی سلولکدام گزینه در مورد  .22
  اند.ي درمانی مورد استفاده قرار گرفتهمتعددي جهت استفادهتاکنون مراحل پیش بالینی  )1
زایی گیرد در ایمنیمورد استفاده قرار می iPSCمنبع سلول سوماتیکی که جهت تولید  )2

  آن نقشی ندارد.
  گیرند.هاي بیماري در غربالگري دارویی مورد استفاده قرار میبه عنوان مدل )3
تون داستیالز تاثیر بازبرنامه ریزي سلولی را متیل ترانسفراز و هیس DNAبازدارندگان  )4

  دهند.افزایش می
 Oct4/Sox2/Klf4/c-Mycهاي سوماتیک شامل از سلول iPSCهاي دخیل در ایجاد ژن )5

 هستند. Oct4/Sox2/Nanog/LIN28و یا 
  

فاکتور بیان شده در سلول تخم موش که در تمام طول مرحله بالستوسیست، پرتوانی سلول ها را  .23
 کند. حفظ می

1( DIF 
2( LIF 
3( SOX2 

4( Oct4 

5( FoxD3 

  
 باشد.غلط می )EC Cellsهاي کارسینوماي جنینی( کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد سلول .24

 اند.هایی است که تمایز تروفوبالستی خود را از دست دادهموشی سلول ECهاي منشا سلول )1
 باشد.انسانی سلول هاي بالستوسیست انتهایی می ECهاي منشا سلول )2
 انسانی تمایل به رشد کلونی و مسطح دارند. ECسلول هاي  )3
 باشند.توانایی تبدبل به اجسام شبه جنینی را دارا می ECسلول هاي  )4
هاي سلولی جنینی می به بالستوسیست منجر به تشکیل انواع رده ECهاي تزریق سلول )5

 شود.
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 کند؟ یم مریکا نیجن جادیا ،یعیطب ستیبالستوس کیبه  از موارد زیر کیکدام  قیتزر .25
 ینیبالست قبل از النه گز یاپ )1
 ینیبالست قبل از النه گز پویه )2
 ینیبالست بعد از النه گز یپ )3
 ینیبعد از النه گز پوبالستیه )4
 2و  1موارد  )5
 

تواند باعث تمایز آنها به هاي بنیادي جنینی میاضافه کردن کدام یک در محیط کشت سلول .26
 هاي عصبی شود؟سمت سلول

1( Activin 
 FGFآنتاگونیست  )2
3( Wnt 
 BMPآنتاگونیست  )4
5( Beta-catenin 

 
هاي سلولی زیر می تواند با توجه به علت ایجاد بیماري پارکینسون (رعشه) کدام یک از درمان .27

  باشد.   موثرتر
 هاي بنیادي پیشساز تولید کننده سروتونین سلول )1
  هاي بنیادي پیشساز تولید کننده دوپامینسلول )2
  بنیادي پیشساز تولید کننده گلوتاماتهاي سلول )3
  هاي بنیادي پیشساز تولید کننده گاباسلول )4
  هاي بنیادي پیشساز تولید کننده هیستامینسلول )5

 
 CO2 %5درجه سانتی گراد حاوي  37ها را در انکوباتور ها، آندر حالت عادي پس از کشت سلول .28

باشد. بنظر چه ) می%5- 10سیار باالتر (ب CO2کنیم. اما بعضی شرایط نیازمند مقدار نگهداري می
 تواند بیانگر این شرایط باشد؟تعداد از موارد زیر می

a. هاي در حال رشد کم باشد.زمانی که تراکم سلول  
b.  4 2-زمانی که میزان بیکربنات موجود درمحیط کشت کم باشد اما میزان یونpo  موجود

  زیاد باشد.
c.  زمانی که سلول در فازlag .باشد  
d.  4 2- زمانی که میزان بیکربنات و یونPO .هر دو کم باشد 
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 یک مورد )1
  مورد 2 )2
  مورد 3 )3
  مورد 4 )4
  هیچکدام )5

 
منظور تشخیص پیوستگی جریان سیال درون در برخی تجهیزات پزشکی از یک حسگر فراصوت به .29

 نن بوداي که باال بودن ولتاژ خروجی حسگر به معنی عبور هوا و پاییگونهشود بهلوله استفاده می
صورت زیر باشد سطح ولتاژ به معنی عبور سیال است. چنانچه خروجی یک حسگر فراصوت به

 ݏ/݉ܿمتر و سرعت سیال درون لوله میلی 5/0متر، ضخامت آن میلی 6همچنین قطر خارجی لوله 
 لیتر است؟باشد، حجم حباب عبور کرده از شلنگ در این بازه زمانی چند میلی 10
 

1( 1
  ߨ4

2( 1
  ߨ2

3( 3
  ߨ4

4( 4
  ߨ3

5( 3
  ߨ2

 

در فرایند جداسازي اجزاي خون به کمک نیروي دورانی درون یک ظرف استوانه اي، حجم  .30
  ) است. ܨܥܴجداسازي شده در زمان ثابت متناسب با نیروي نسبی دورانی (

ܨܥܴ = ١.١١٨ × ݎ١٠ି٥ ோܰெ
٢  

سرعت دوران آن است. چنانچه شعاع ظرف جداساز  ܰشعاع ظرف جداساز و   ݎدر رابطه ذکر شده 
  دو برابر گردد به منظور جداسازي حجم مشخصی از خون الزم است.

1سرعت دورانی    )١
 درنظر گرفته شود      ثابتو زمان جداسازي     برابر 2

1سرعت دورانی    )2
1و زمان جداسازي     برابر 2

  درنظر گرفته شود    برابر 2
1و زمان جداسازي       ثابتسرعت دورانی    )3

  درنظر گرفته شود    برابر 2
  درنظر گرفته شود    برابر 2و زمان جداسازي       ثابتسرعت دورانی    )4
1سرعت دورانی    )5

  درنظر گرفته شود    برابر 2و زمان جداسازي    برابر 2
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هاي مختلف هاي بنیادي است. وي قصد دارد اثرات توالیدکتر عبادي یک محقق در زمینه سلول .31
نوع آمینواسید مختلف را  aهاي بنیادي جنینی بسنجد. چنانچه نامبرده پپتیدي را بر تمایز سلول
آمینواسیدي به کار برد، چند نوع پپتید براي مطالعه خواهد داشت؟  bبراي ساخت پپتیدهاي 

 3برابر  a(راهنمایی: براي مثال اگر سه نوع آمینواسید گالیسین، الیزین و هیستیدین انتخاب شود، 
-Gly-Lysیا  Gly-Gly-Gly-Glyآمینواسیدي مانند  4خواهد بود. چنانچه وي بخواهد پپتیدهاي 

Lys-His  ،بسازدb خواهد بود. 4بر برا  
١( ba 
2( ab  

3( a!b!  
4( a!/b!  
5( b!/a!  
  

تواند تمایز می nM 100) با غلظت MW= 392,5 g/molبر طبق مطالعات، دگزامتازون ( .32
 0,5هاي بنیادي را تسریع نماید. در یک پژوهش، محلول غلیظ دگزامتازون با غلظت استخوانی سلول

mg/mL) با حل کردن آن در الکل مطلق ،Ethanol absolute ( بدست آمده است. در صورت استفاده
)، Osteogenic mediumمیلی لیتر محیط کشت تمایزي استخوان ( 100از این محلول براي تهیه 

    ) خواهد بود؟v/vمحیط کشت حاصل، نسبت به اتانل تقریبا چند درصد (
1( 0,015%  
2( 0,005%   
3( 0,045%   
4( 0,037%   
5( 0,008%   

 

یک کلونی  0,25وقتی یک سلول بنیادي در یک محیط کشت خاص قرار گیرد به احتمال  .33
یک کلونی اندودرمی  0,25یک کلونی مزودرمی و به احتمال 0,5دهد، به احتمال اکتودرمی می

اگر سه سلول بنیادي را به صورت مستقل و جداگانه در این محیط کشت قرار . حاصل خواهد شد
رد که هیچ کلونی اکتودرمی تشکیل نشود؟ نزدیک ترین گزینه به پاسخ را دهیم چقدر احتمال دا

 .انتخاب کنید

1( 0,125 
2( 0,422 
3( 0,031 
  صفر )4
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5( 0,015  
 

ي خاص و در هنگام فرآیند اسپالیسینگ دانیم در طی فرآیند پروتئین سازي در یک گونهمی .34
توانند به هر ترتیبی به اي از اگزون ها میها، هر زیر مجموعه) پس از حذف اینترونRNA(پیرایش 

 4گونه داراي نابالغ از این RNAبالغ بدهند. اگر بدانیم یک  RNAیکدیگر متصل شده و تشکیل 
  تولید شود؟ RNAتواند از این اگزون است که تمامی کدینگ هستند، حداکثر چند نوع پروتئین می

1( 32 
2( 48 

3( 60 

4( 64 

5( 72 
 

 را نشان می دهد. عنوانی که با نشانگر مشخص شده چیست؟  CRISPR-Cas9شکل ذیل سیستم  .35

  
1( Cas-9 
2( RISC  
3( PAM  
4( sgRNA  
5( Doxycycline   

  
با توجه به گسترش سریع بیماري کرونا، شناسایی افراد بیمار و ناقل اهمیت زیادي در کنترل  .36

) و Sژن  هاي سریع شناسایی بر پایه شناسایی آنتی ژن ویروسی (معموالًبیماري دارد. از این رو تست
هاي زیر در این رابطه صحیح ) طراحی شده اند. کدامیک از گزینهIgMو  IgGآنتی بادي ترشحی ( 

 است؟
تواند شود، اما با تست سریع بر پایه آنتی بادي میمی فرد مشکوك با تست آنتی ژن مثبت شناخته  )١

 منفی شناسایی شود.



 1کد دفترچه:                  بازساختی هاي بنیادي و پزشکی آموزي سلولهفتمین المپیاد دانش -آزمون مرحله اول

 14 از 13 صفحه
 

  نشان می دهد.ي بر مبناي آنتی ژن فقط حضور ویروس فعال را هاتست )2
  را نشان می دهد. (عدم ابتالي فعلی)هاي بر مبناي آنتی ژن آلودگی ویروسی قبلتست )3
  تواند منفی باشد.بادي مثبت، تست آنتی ژن نمیدر افراد با آنتی )4
توان در ابتداي مراحل ابتالي فرد گرفت و نتایج یکسانی را انتظار بادي و آنتی ژن را میتست آنتی )5

 داشت.
  

که به تازگی  )NK Cells(هاي کشنده طبیعی در آزمایشگاه متوجه شد که بیشترسلول یک محقق .37
اند. او براي رسیدن به علت این ساعت بعد از فعالسازي مرده 4جدا و در آزمایشگاه فعال کرده است، 

باشد ها درست نمیکدام مورد از آزمایشدهد. تعداد باالي مرگ سلولی آزمایشات مختلفی را انجام می
 و نتیجه آن آزمایش مشکل محقق را حل نخواهد کرد؟

 
ها را در آن فعال نکرده است و نتایج کند که سلولیک گروه بعنوان گروه کنترل منفی انتخاب می )1

 کند.مرگ سلولی را بین دوسلول غیر فعال و فعال بررسی می

مرگ پس از فعالسازي مشاهده  گذارد تا اثر سرما را برها را پیش از فعالسازي در یخچال میسلول )2
  نماید.

  کند تا اثر محیط کشت بر مرگ سلولی بررسی شود.محیط کشت را عوض می )3
دهد تا بتواند شرایط کمترین مرگ سلولی را در غلظت ماده فعال کننده و زمان آن را تغییر می )4

  هنگام فعال شدن بدست آورد.
کننده دیگري با خواص مرگ کمتر استفاده می دهد و از فعال ماده فعال کننده سلول را تغییر می )5

 کند.
  

پروتئین هموگلوبین در بزرگساالن یک مولکول هتروتترامر متشکل از دو زنجیره آلفا و دو رشته بتا  .38
افتد. این بدان معنا است که ها در خوشه ژنی بتا گلوبین اتفاق میاست. پدیده سوئیچ شدن ژن

ساختار مولکول هموگلوبین در دوران مختلف از رویانی تا بزرگسالی در انسان متفاوت است. ساختمان 
بوده و پس از تولد به طور  α2γ2معروف است به صورت  HbFهموگلوبین در دوره پیش از تولد که به 

در دوران بلوغ باال  HbFشود. در برخی افراد سطح نامیده می HbAکند که تغییر می α2β2عمده به 
را  اشتباهاتفاق نمی افتد. بر اساس این توضیحات گزینه  HbAبه  HbFماند و در آنها سوئیچ باقی می

  انتخاب نمایید.   
در بزرگسالی هستند، حامل برخی تغییرات ژنتیکی  HbFافرادي که دچار اختالل باقی ماندن  )١

 ند. در خوشه ژنی بتا هست

در بزرگساالن یک امر معمول نیست، اما این مساله تحریک سیستم  HbFبا اینکه باقی ماندن  )2
  ایمنی در دراز مدت را در پی ندارد. 
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گلوبین کمک - مطالعه این افراد به شناخت عوامل دخیل در سوئیچ شدن ژنی در خوشه ژنی بتا )3
  کند.می

گلوبینوپاتی می - ر افراد مبتال به بتاد HbFمکانیسم عمل داروهایی که باعث افزایش سطح  )4
  بیماران است.  DNAهاي مشابه در شوند، از طریق القا جهش

توان یک روش ها در آزمایشگاه میهاي بنیادي خونساز و ایجاد این جهشبا استخراج سلول )5
  گلوبین دچار نقص است، ابداع کرد.- ها که در آنها ژن بتاگلوبینوپاتی-درمانی را براي بتا

 

اینترون  4اگزون و  5( ژن بزرگی مشتمل بر  Nمحققی به منظور بیان انبوه پروتئین حاصل از ژن  .39
خواهد ژن را در وکتور مناسبی در آزمایشگاه وارد کند و در باکتري کلون نماید. به منظور انجام ) می

 ضروري است؟این کار مالحظاتی الزم است در نظر گرفته شود. به نظر شما کدامیک از موارد زیر 
 سنتز شود. PCRقطعه کامل ژنی با  )١

2( cDNA .ژن سنتز شود  
  استفاده شود. DNAهاي هضم کننده یکسان براي بریدن وکتور و قطعه از آنزیم )3
  از وکتوري استفاده شود که پروموتور قوي داشته باشد. )4
 دو آنتی بیوتیک براي وکتور انتخاب کرد. )5

  
ها در موجودات تک سلولی د که بعضی از پروتئیناندانشمندان علم زیست شناسی متوجه شده .40

داران، ساختمان مشابهی دارند. و از روي ساختمان ها و پرسلولی پیچیده مثل مهرهساده مثل باکتري
هاي فامیلی موجودات را پیدا کنند و درخت تکامل را ترسیم کنند. اند نسبتها توانستههمین پروتئین

شوند باید در موجودات تک سلولی ساده هایی که در زیر نام برده میپروتئینبه نظر شما کدام یک از 
 و پرسلولی پیچیده یکسان باقی مانده باشند و دلیل آن چه می تواند باشد؟

  
 ها به ورود آب به داخل خود نیاز دارندچون همه سلول- پروتئین کانال ورود آب در غشاي سلول )١

ها براي تقسیم نیاز به دوبرابر شدن ماده ژنتیکی خود سلولچون همه - DNAآنزیم همانند سازي  )2
  دارند

و ذخیره انرژي در  O2چون همه سلول هاي نیاز به مصرف -آنزیم هاي چرخه تنفس سلولی )3
  هاي حامل انرژي دارندمولکول

  چون باید محتویات داخل سلولی را محافظت کند- پروتئین سازنده دیواره سلولی )4
 دهندچون به سلول شکل می- لیهاي اسکلت سلوپروتئین )5
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