مرکس تخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان

بخش اٍل:

سبختبرّبی سلَلی
فصل اٍل:

سبختبر غشبی سیستی ٍ ًقل ٍ اًتقبالت غشبیی
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فْزست هطبلب:
 -1غشبّبی سیستی
 1-1تشکیجبت لیپیذی ٍ ػبصهبى یبثی ػبختبسی
 1-2غـبّبی صیؼتی :تشکیجبت پشٍتئیٌی ٍ فولکشدّبی پبیِ ای
 1-3فؼفَلیپیذ ّب ،اػفٌگَلیپیذ ّب ٍ کلؼتشٍل :ػٌتض ٍ حشکت داخل ػلَلی
 -2اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک اس خالل غشب
 2-1هشٍس کلی ثش اًتمبالت غـبیی
 2-2پوپ ّبی هلشف کٌٌذُ ATP
 2-2-1پوپ ّبی یًَی گشٍُ P
 2-2-2پوپ ّبی یًَی گشٍُ F ٍ V
 2-2-3پوپ ّبی گشٍُ ABC
 2-3اًتمبل دٌّذُ ّبی پشٍتئیٌی
 2-3-1اًتمبل دٌّذُ ّبی تکی
 2-3-1-1اًتمبل تکی گلَکض
 2-3-1-2اًتمبل تکی آة
 2-3-2جبثجبیی هلکَل ّب دس اثش ّن اًتمبلی ثذٍى كشف اًشطی
 2-4کبًبل ّبی یًَی ثذٍى دسیچِ ٍ پتبًؼیل اػتشاحت غـب
سَاالت تبلیفی
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غـب دس جٌجِ ّبی گًَبگَى فولکشد ٍ ػبختبس ػلَل دخبلت داسد .غشبی سلَلی تقییي کٌٌذُ ی هشص ّبی
ػلَلی ثَدُ ٍ هحیظ خبسج سا اص داخل ػلَل جذا هیػبصد .غـب ّوچٌیي دس یَکبسیَت ّب هؼئَل ایجبد
اسگبًل ّبی داخل ػلَلی اص لجیل ّؼتِ ،لیضٍصٍم ،ؿجکِ آًذٍپالػوی ،دػتگبُ گلظی ٍ  ...اػت .ایي غـبّبی
صیؼتی داسای یک هذل پبیِ $یک فؼفَلیپیذ دٍ الیِ ایّ #1ؼتٌذ اهب دس داخل ایي لیپیذ دٍ الیِ ،جٌجؾ ّب
ٍ تحشکبتی ٍجَد داسد کِ ثِ ػجت آى تجبدالتی كَست هیگیشدّ .ش غـب ػلَلی داسای گشٍّی اص پشٍتئیي
ّبػت کِ داسای فولکشد ّبی اختلبكی ّؼتٌذ.
دس پشٍکبسیَت ّب کِ فبلذ اًذاهک ّبی داخل ػلَلی ّؼتٌذ ،غـب داسای كذ ّب ًَؿ پشٍتئیي هختلف اػت کِ
فولکشد خبف اسگبًل ّب سا ثش فْذُ داسًذ .اص جولِ ایي پشٍتئیي ّب هیتَاى ثِ فَاهل ػٌتض  ،ATPهـبسکت
دس کبتبلیض هلکَل  ٍ DNAثؼیبسی اص پشٍتئیي ّبی حبهل غشبیی ًبم ثشد کِ دس هتبثَلیؼن یًَی ،لٌذّب،
اػیذ آهیٌِ ّبی هختلف ٍ ٍیتبهیي ّب ٍ ػبیش هحتَیبت ػلَلی دخبلت داسًذ .ایي پشٍتئیي ّب ّوچٌیي هی-
تَاًٌذ هَاد صائذ ػلَلی سا اص آى خبسج ًوبیٌذ.
دس یَکبسیَت ّب غـبی ػلَلی ثؼیبسی اص فولکشد ّبی خَد سا ثِ اسگبًل ّبی ػلَلی ٍاگزاس ًوَدُ اػت.
پشٍتئیي ّبی حبهل غـبیی فشٍاًی دس غـب ٍجَد داسد کِ یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک سا ثِ عَس اًتخبثی
ٍاسد ٍ خبسج هیػبصدٍ .جَد گیزًذُ ّبی غشبیی ،ػلَل سا دس ثشاثش ؿٌبػبیی پیبم ّبی ؿیویبیی ٍ هحیظ
اعشاف یبسی هیکٌذ .پشٍتئیي ّبی ایي غـبی پالػوبیی ثِ اػکلت ػَلی هتلل هیؿًَذ .هیبًکٌؾ ثیي
پشٍتئیي ّبی غـبیی ٍ اػکلت ػلَلی اص چٌذ ًؾش حبئض اّویت اػت :حفبؽت هکبًیکی ،کبّؾ ًفَرپزیشی
غـب ،پزیشفتي اؿکبل خبف ٍ اًجبم حشکبت ػلَلی ضشٍسی.

ؿکل  :1-1هذل هَصائیک ػیبل اص غـب پالػوبیی ٍ پشٍتئیي ّبی هَجَد دس غـب.

یکی اص ٍیظگی ّبی غـبی ػلَلی ّوبًغَس کِ گفتِ ؿذ ،هشثَط ثِ هحلَس کشدى اسگبًل ّب ٍ کبّؾ
ًفَرپزیشی آى اػت .ایي خلَكیت هْن دس ؿکل گیشی ػبختبس لیضٍصٍهی ثؼیب اّویت داسد .ثشای هثبل دس
فضبی لیضٍصٍهی PH ،اػیذی $دس حذٍد  #5اػت ٍلی دس همبثل  PHدس ًَاحی ػیتَصٍلی دس حذٍد  7اػت.
چگًَِ ایي هؼبلِ اهکبى پزیش اػت؟ دس ػغح غـبی لیضٍصٍهی ،پوپ ّبی ّیذسٍطًی هلشف کٌٌذُ ATP
Phospholipid bilayer
استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد .
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ٍجَد داسد کِ ثب كشف اًشطی یَى ّبی پشٍتَى هَجَد دس ػیتَصٍل سا ثش خالف ؿیت غلؾت ثِ لیضٍصٍم ٍاسد
کشدُ ٍ ّویي ػجت کبّؾ  PHفضبی لیضٍصٍهی هیگشدد.
سػپتَس ّبی ػلَلی فوَهبً هتلل ثِ کذام یک اص اجضای ػلَلی اػت؟ $اسؿذ #76
د -ستیکَلَم كبف
ج -ستیکَلَم داًِ داس
ة -دػتگبُ گلظی
الف -غـبی ػلَلی
گضیٌِ الف .کبهال ٍاضح ٍ سٍؿي!!!

ؿکل  :2-1غـب ّبی هَجَد دس داخل ػلَل ثبفث ایجبد فضب ّبیی هیؿَد کِ ػلَل سا اص اثشات هختلف آًضین ّب حفؼ هی-
ًوبیٌذ.

 -1غشب ّبی سیستی
 -1-1تزکیببت لیپیذی ٍ سبسهبى یببی سبختبری
دس ػبختبس غـبّبی صیؼتی ،اًَافی اص هلکَل ّبی لیپیذی ؿشکت داسًذ .فؼفَگلیؼشیذّ 2ب ،اػفٌگَلیپیذّ 3ب
ٍ کلؼتشٍل 4ثضسگتشیي خبًَادُ ی لیپیذ ّبی غـبیی ّؼتٌذ .ایي هلکَل ّب آهفی پبتیک 5ثَدُ ٍ ؿبهل دٍ
لؼوت ثب ٍیظگی کبهال هتفبٍت ّؼتٌذ ..دم ّبی ّیذسٍکشثٌی صًجیشُ ی جبًجی اػیذ چشة دس
فؼفَگلیؼشیذّب ٍ فؼفَلیپیذ ّب کِ آثگشیض ّؼتٌذ ٍ لؼوت ًضدیک ثِ آة یقٌی گشٍُ ػش کِ ثِ كَست لَی
ثب آة هیبًکٌؾ هیدّذ ٍ آثذٍػت اػت.

2

Phosphoglyceride
Sphingolipid
4
Cholesterol
5
Amphipathic
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دس همبثل هلکَل ّبی اػتشٍئیذی اص لجیل اػتشٍل ّب $ثِ اػتثٌبی یک گشٍُ ّیذسٍکؼیل آثذٍػت #ثِ عَس
فوذُ آثگشیض ّؼتٌذٍ .جَد ٍیظگی ّبی هختلف هلکَل ّبی لیپیذی ثشای ؿکل دّی ٍ ػبختبس غـب اّویت
فشاٍاًی داسد.
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ؿکل  :3-1ػبختبس هَلکَلی لیپیذ ّبی غـبیی $اًَاؿ فؼفَلیپیذ ّب ،اػفٌگَلیپیذ ّب ٍ اػتشٍل#6

دٍ الیِ چشثی دس غـب تَػظ کذام یک اص هَاسد صیش دس کٌبس یکذیگش لشاس هیگیشًذ؟$اسؿذ #95
ة -پیًَذ دٍ گبًِ ثیي دم ّبی اػیذّبی چشة
الف-کـؾ ػغحی
د -پیًَذ ّیذسٍطًی ثب آة
ج -جبرثِ الکتشٍاػتبتیک گشٍُ ّبی فؼفبت ّش الیِ
گضیٌِ د.
 غشبّبی سیستی شبهل سِ گزٍُ اصلی لیپیذی ّستٌذ.
ّوبًغَس کِ دس ثبال گفتِ ؿذ ،یک غـبی صیؼتی اص ػِ گشٍُ لیپیذ آهفی پبتیک تـکیل ؿذُ اػت :فؼفَ
گلیؼشیذّب ،اػفٌگَهیلیيّ 7ب ٍ اػتشٍئیذّ 8ب .ایي لیپیذّب اص ًؾش ػبختبس ؿیویبیی ،فشاٍاًی ٍ فولکشد دس غـب
هتفبٍت ّؼتٌذ..
فسفَ گلیسزیذ ّب:
فشاٍاى تشیي گشٍُ لیپیذ ّبی غـبیی ّؼتٌذ کِ اص گلیؼشٍل  -3فؼفبت هـتك ؿذُ اًذ .یک فؼفَگلیؼشیذ
ؿبخق داسای یک دم آثگشیض ؿبهل دٍ صًجیشُ ی ّیذسٍکشثٌی اػیذ چشة اػتشیفیِ ؿذُ ثب دٍ گشٍُ
ّیذسٍکؼیل دس فؼفبت گلیؼشٍل ٍ یک گشٍُ ػش لغجی کِ ثِ گشٍُ فؼفبت هیچؼجذ ،اػت $ثِ ؿکل 3-1
هشاجقِ ؿَد.#
دٍ صًجیشُ اػیذ چشة دس تقذاد اتن ّبی کشثي 18-16 $اتن کشثي ٍ #دسجِ اؿجبؿ ؿذگی $كفش ،یب داسای یک
یب دٍ پیًَذ دٍگبًِ #هتفبٍت ّؼتٌذ .فؼفَگلیؼشیذ ّب ثش اػبع حبلت گشٍُ ػش خَد تمؼین ثٌذی هیؿًَذ.
 -1فسفبتیذیل کَلیي:9
فشاٍاى تشیي فؼفَلیپیذ دس غـبی پالػوبیی اػت .دس گشٍُ ػش خَد داسای کَلیي ٍ یک الکل ثب ثبس
هثجت اػت.
 -2فسفبتیذیل اتبًَل آهیي:10
یک هلکَل داسای گشٍُ ّیذسٍکؼیل #OH $هثل اتبًَل آهیي اػت.
 -3فسفبتیذیل سزیي:11
ایي فؼفَلیپیذ دس ًبحیِ ػش خَد داسای ػشیي اػت کِ ثِ گشٍُ فؼفبت هتلل ؿذُ اػت.
 -4فسفبتیذیل ایٌَسیتَل:12
هلکَل داسای هـتمبت لٌذی ایٌَصیتَل اػت.
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Strole
Sphingomyelin
8
Steroid
9
Phosphatidylcholine
10
Phosphatidylethanolamine
11
Phosphatidylserine
12
Phosphatidylinositol
7
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گشٍُ ّبی ثبسداس دس ًبحیِ ػش ثب ثبس هٌفی گشٍُ فؼفبت ٍاکٌؾ دادُ ٍ هیبًکٌـی لَی ثب آة ثشلشاس هیػبصًذ.
دس  PHخٌثی ،ثقضی اص فؼفَگلیؼشیذ ّب $هثل فؼفبتیذیل کَلیي ٍ فؼفبتیذیل اتبًَل آهیي #فبلذ ثبس
الکتشیکی خبلق ّؼتٌذ دس كَستی کِ گشٍُ دیگشی اص ایي لیپیذ ّب $هثل فؼفبتیذیل ایٌَصیتَل ٍ
فؼفبتیذیل ػشیي #داسای ثبس الکتشیکی خبلق هثجت یک ّؼتٌذ .ثب ٍجَد ایي گشٍُ ّبی لغجی ػش دس ّوِ
فؼفَلیپیذ ّب ،آى ّب هیتَاًٌذ ثب یکذیگش دس ػبختبس دٍالیِ ای هـخلی هتشاکن ؿًَذ.
 -5پالسوبلَصى:13
ایي گشٍُ اص فؼفَگلیؼشیذ ّب داسای دٍ صًجیشُ اػیذ چشة ّؼتٌذ .کِ یکی ثِ کشثي ؿوبسُ  2گلیؼشٍل
تَػظ یک پیًَذ استزی چؼجیذُ اػت ٍ یک صًجیشُ ّیذسٍکشثٌی عَیل دیگش کِ ثِ کشثي ؿوبسُ 1
گلیؼشٍل تَػظ یک پیًَذ اتزی ٍ $ثِ ًذست پیًَذ اػتشی #هتلل ؿذُ اػت .ایي فؼفَگلیؼشیذ ثِ دلیل
ٍجَد پیًَذ اتشی داسای پبیذاسی ؿیویبیی ثبالتشی اػت ٍ تَصیـ آى دس ثبفت ّبی گًَبگَى اص جولِ ثبفت
ّبی للت ٍ هغض هتفبٍت اػت اهب ٌَّص اّویت فیضیَلَطیک آى ّب هـخق ًـذُ اػت.
اسفٌگَلیپیذ ّب:
توبهی اػفٌگَلیپیذّب اص اػفٌگَصیي کِ یک الکل آهیي داس ثب یک صًجیشُ ی ّیذسٍکشثٌی عَیل اػت هـتك
ؿذُ اًذ .ایي تشکیجبت داسای یک صًجیشُ عَیل اػیذ چشة چؼجیذُ ثِ یک آهیذی ّؼتٌذ کِ ثِ گشٍُ آهیي
اػفٌگَصیي هتلل اػت.
 -1اسفٌگَهیلیي:
ایي تشکیت فشاٍاًتشیي اػفٌگَلیپیذ ثَدُ ٍ ػبختبس آى ثِ گًَِ ای اػت کِ فؼفَکَلیي ثِ
ّیذسٍکؼیل اػفٌگَصیي هتلل اػت .ثٌبثشایي اػفٌگَهیلیي یک فؼفَلیپیذ اػت ٍ ػبختبس کلی آى
کبهالً ثب فؼفبتیذیل کَلیي هـبثْت داسد .ایي هلکَل ؿجبّت صیبدی ثِ فؼفَگلیؼشیذ ّب داسد ٍ هی-
تَاًذ دس تـکیل دٍ الیِ لیپیذی ّوشاُ ثب آى ّب ؿشکت کٌذ.
 -2گلیکَلیپیذ ّبی آهفی پبتیک:14
ایي هلکَل ّب داسای گشٍُ ػش لغجی لٌذی ّؼتٌذ کِ اتلبل آى ّب اص عشیك گشٍُ فؼفبت ًیؼت.
 گلَکَسیل سزبزٍسیذّ 15ب :ػبدُ تشیي گلیکَاػفٌگَلیپیذ ّب ّؼتٌذ کِ ؿبهل یک ٍاحذهٌفشد گلَکض دس اتلبل ثِ اػفٌگَصیي اػت.
 گبًگلیَسیذّ 16ب :دس دػتِ گلیکَاػفٌگَلیپیذ پیچیذُ لشاس هیگیشًذ کِ داسای یک یب دٍاًـقبة صًجیشُ لٌذی $الیگَػبکبسیذ #17ؿبهل گشٍُ ّبی اػیذ ػیبلیک اػت کِ ثِ اػفٌگَصیي
هتلل هیؿَد.
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Plasmalogen
Amphipathic glycolipids
15
Glucosylcerebroside
16
Ganglioside
17
Oligosaccharides
1
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گلیکَلیپیذّب ثیي  10-2دسكذ لیپیذ ّبی غـب ّبی صیؼتی سا تـکیل هیدٌّذ ٍ ثِ ٍفَس دس ثبفت ّبی
فلجی یبفت هیؿًَذ.
کذام گلیکَلیپیذ دس هحتَای الکلی خَد ثب ثمیِ هتفبٍت اػت؟$دکتشی #96
د-ػَلفَلیپیذ
الف -الکتَصیل ػشاهیذ ة -گبًگلیَصیذ ج -گلَکَصیل ػشثشٍصیذ
گضیٌِ د .کبهال هـخق.
هیضاى گلیکَلیپیذ دس غـب کذام یک ثیـتش اػت؟$دکتشی #96
ج -ؿجکِ آًذٍپالػوی
ة -هیتَکٌذسی
الفًَ -سٍى هیلیي داس
گضیٌِ الف.

د -ثبکتشی E.coli

کلستزٍل ّب:
ایي دػتِ اص هْن تشیي لیپیذ ّبی غـبیی ٍ استزٍئیذ ّب اػت .ػبختبس پبیِ ی اػتشٍئیذ ّب یک ّیذسٍکشثي
چْبس حلمِ ای اػت .ایي ػبختبس ثِ همبدیش جضئی دس اسگؼتشٍل $18اػتشٍل هخوشی ،#اػتیگوبػتشٍل$19
فیتَػتشٍل 20گیبّی ٍ #کلؼتشٍل $اػتشٍل اكلی حیَاًبت #تفبٍت داسد .کلؼتشٍل ؿجیِ ثِ دٍ اػتشٍل دیگش
داسای یک ّیذسٍکؼیل جبیگضیي ؿذُ سٍی یک حلمِ اػت .اگشچِ کلؼتشٍل اص ًؾش تشکیت ّیذسٍکشثٌی
اػت اهب داسای ػبختبسی آهفی پبتیک اػت ٍ گشٍُ ّیذسٍکؼیل هیتَاًذ ثب آة هیبًکٌؾ دّذ.
کلؼتشٍل ثِ عَس خبف دس غـب پالػوبیی ػلَل ّبی پؼتبًذاساى ثِ فشاٍاًی یبفت هیؿَد .اهب دس ػلَل ّبی
پشٍکبسیَتی ٍ گیبّی ٍجَد ًذاسد .ایي لیپیذ ثِ عَس عجیقی ثیي هلکَل ّبی فؼفَلیپیذ دس غـب لشاس هیگیشد
ٍ ثب غـبی صیؼتی تشکیت هیؿَد.
کلؼتشٍل فالٍُ ثش ًمؾ ػبختبسی دس غـب ،دس چٌذیي هلکَل فقبل صیؼتی ثِ فٌَاى پیؾ ػبص آى ّب فول
هیًوبیذ .اص جولِ آى ّب هیتَاى ثِ اػیذ ّبی كفشاٍیَّ ،سهَى ّبی اػتشٍئیذیٍ ،یتبهیي  ٍ Dدس هؼیش
ػیگٌبلیٌگ ّجَْگ 21دس سؿذ جٌیي اؿبسُ کشد.
گضیٌِ كحیح کذام اػت؟ $دکتشی #81
الف -کلؼتشٍل دس غـب ػلَلی تَػظ پشٍتئیي ّب دس دٍ الیِ چشثی لشاس هیگیشد.
ة -کلؼتشٍل ثذٍى دخبلت پشٍتئیي ّبی غـبیی ًویتَاًذ دس دٍ الیِ چشثی غـب ػلَلی لشاس ثگیشد.
ج -کلؼتشٍل ثذٍى دخبلت هلکَل ّبی پشٍتئیٌی یب لٌذی ،هیتَاًذ دس دٍ الیِ ی چشثی غـب لشاس
گیشد.
د -دس غـب ػلَلی ،کلؼتشٍل اكال دس دٍ الیِ ی چشثی یبفت ًویؿَد.
18
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گضیٌِ جّ .وبًغَس کِ دس لجل ّن اؿبسُ ؿذ ،کلؼتشٍل ثِ ساحتی هیتَاًذ دس ثیي فؼفَلیپیذ ّبی غـب
لشاس ثگیشد.

ؿکل  :4-1لشاس گیشی هؼتمل هلکَل کلؼتشٍل دس ثیي فؼفَلیپیذ ّبی غـب ّبی ػلَلی.

 فسفَلیپیذ ّب ٍ سبسهبى یببی آى ّب:
عجیقت آهفی پبتیک فؼفَلیپیذ ّبّ ،ذایت کٌٌذُ ی هیبًکٌؾ ثیي آى ّب اػت .ایي ٍیظگی ًمؾ ثؼیبس
کلیذی دس ایجبد ػبختبسّبی غـبیی داسد .دس حبلت فبدی ،فؼفَلیپیذ ّب صهبًی کِ دس یک هحیظ آثی لشاس
هیگیشًذ ،تَاًبیی تـکیل ػِ ػبختبس اكلی سا داسًذ :هیسل ّبی کزٍی ،22لیپَسٍم ّب ٍ 23دٍ الیِ ی
فسفَلیپیذی.
ًَؿ ػبختوبًی کِ تَػظ یک فؼفَلیپیذ خبلق یب هخلَعی اص فؼفَلیپیذّب ؿکل هیگیشد ،ثِ چٌذیي فبکتَس
ثؼتگی داسد کِ فجبستٌذ اص:
 #1عَل صًجیشُ ی اػیذ چشة
 #2دسجِ اؿجبؿ آى ّب

ؿکل  :5-1تلَیش ؿوبتیک ػبختبس ّبی هختلف دٍ
الیِ ای غـب ّبی صیؼتی .گشٍُ ّبی لغجی ثِ
ػوت خبسج ٍ دم ّبی اػیذ چشة آثگشیض دس داخل
لشاس هیگیشًذ ٍ اص آى ّب دس ثشاثش آة هحبفؾت هی-
کٌٌذ.

 #3دهب

Spherical micelles
Liposome
استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد .

22
23

9Page

مرکس تخصصی خدمات آموزشی گروه پسشکی فرهنگ گستر نخبگان
ٍجَد هبّیت آثگشیض صًجیشُ ّبی اػیذ چشة ثبفث ایجبد تجوقبت هتفبٍت فؼفَلیپیذّب هیگشدد .هیؼل ّب
ثِ ًذست اص فؼفَگلیؼشیذ ّبی عجیقی ؿکل هیگیشًذ .فوَهبً صًجیشُ ی اػیذّبی چشة ثشای لشاس گشفتي دس
داخل هیؼل ّب ثِ ؿذت ثضسگ ّؼتٌذ ثٌبثشایي هیؼل ّب دس اثش حزف ٍ لیض فؼفَلیپیذی یکی اص صًجیشُ
ّبی اػیذ چشة فؼفَگلیؼشیذ ّب ؿکل هیگیشًذ.
دس ٍضقیت هٌبػت ،تشکیجبت فؼفَلیپیذی حبضش دس ػلَل ثِ عَس خَد ثِ خَدی ثِ كَست دٍ الیِ
فؼفَلیپیذی ؿکل هیگیشًذ .فـشدگی ًضدیک دم ّبی غیش لغجی ثب ایجبد هیبًکٌؾ ّبی ٍاًذسٍالغ هیبى
صًجیشُ ّبی ّیذسٍکشثٌی هیؼش هیؿَد .اص عشف دیگش هیبًکٌؾ ّبی یًَی ٍ ّیذسٍطًی ػشّبی لغجی ثب
یکذیگش ٍ آة ثبفث پبیذاسی ػبختبس خَاّذ ؿذ .ایي دٍ الیِ فؼفَلیپیذی تـکیل ؿذُ داسای ػِ ٍیظگی هْن
ّؼتٌذ :اٍلّ ،ؼتِ آثگشیض ایجبد ؿذُ ػذی ًفَرًبپزیش دس ثشاثش اًتـبس هَاد هحلَل دس آة اص خالل غـب اػت.
دٍم ،داسای اػتحکبم ٍ پبیذاسی ثبالیی اػت ٍ ػَمّ ،وِ ی دٍ الیِ ّبی فؼفَلیپیذی ثِ عَس خَدکبس
تشکیجبت پَؿبًٌذُ ای سا تـکیل هیدٌّذ کِ فضبی آثی داخل سا اص ثیشٍى جذا هیکٌذ.
غـب دس ػلَل ًویتَاًذ داسای لجِ ّبیی ثب صًجیشُ ّبی ّیذسٍکشثٌی دس هقشم آة داؿتِ ثبؿٌذ ثٌبثشایي ّوِ
غـبّب تشکیجبتی ؿجیِ ثِ عشح پبیِ لیپَصٍم داسًذٍ .جَد غـب ثبفث ایجبد دٍ ػغح هجضا اص ّن ثِ ًبم ػغح
ػیتَصٍلی ٍ ػغح اگضٍپالػوی هیگشدد .ثشای هثبل دس غـبی ّبی ػلَلی ،ػغح اگضٍپالػوی هشثَط ثِ
فضبی خبسج ػلَلی ٍ یب دٍس اص ػیتَصٍل اػت ٍ ػغح ػیتَصٍلی دس هجبٍست ػیتَپالػن لشاس داسد .دس صهبى
اًذٍػیتَص 24ثِ دلیل گَد ؿذى غـبی پالػوبیی ٍ جَاًِ صدى ٍصیکَل ،25ػغح اگضٍپالػوی 26دس داخل
ٍصیکَل لشاس هیگیشد ٍ ثبص ّن اص ػیتَپالػن دٍس اػت ٍ ػغح ػیتَصٍلی ّوبى دس هجبٍست ػیتَصٍل ثبلی
هیهبًذٍ .ضقیت غـبی اًذاهک ّبی ؿجکِ آًذٍپالػوی ٍ گلظی ًیض هـبثِ غـبی ٍصیکَلی اػت .ثِ گًَِ ای
کِ غـبی لَهٌی آًْب ّوبى ػغح اگضٍپالػوی ثَدُ ٍ اص لحبػ تَپَلَطیکی هـبثِ فضبی خبسج ػلَلی اػت.
دس هَسد اًذاهک ّبیی هثل هیتَکٌذسی ،کلشٍپالػت ٍ ّؼتِ ػلَلی کِ تَػظ دٍ غـبی هجضا احبعِ ؿذُ
اًذ ،ػغح اگضٍپالػوی ّش دٍ غـب دس استجبط ثب فضبی ثیي غـبیی اػت.
ًکتِ:
 غـبّبی صیؼتی ػبختبسّبیی ثِ ؿذت پَیب ٍ دیٌبهیک ّؼتٌذ.
هیؼل چیؼت؟ $اسؿذ #87
ة -فؼفَلیپیذ دٍ الیِ ای ثب ػبختبس کشٍی
الف -فؼفَلیپیذ تک الیِ ثب ػبختبس کشٍی
د -فؼفَلیپیذ دٍ الیِ ای ثب ػبختبس خغی
ج -فؼفَلیپیذ تک الیِ ثب ػبختبس خغی
گضیٌِ الف .دٍػتبى فضیض ػبختبسّبی فؼفَلیپیذی دس داخل ؿکل ثِ كَست کبهل ٍ ٍاضح ًـبى
دادُ ؿذُ اػت .خَة دلت کٌیذ...
ػبختوبى لیپَصٍم چگًَِ اػت؟ $اسؿذ  /89دکتشی #87
ة -فؼفَلیپیذ تک الیِ خغی
الف -فؼفَلیپیذ تک الیِ کشٍی
24

Endocytosis
Vesicle budding
26
Exoplasmic surface
25
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ج -فؼفَلیپیذ دٍ الیِ کشٍی
گضیٌِ ج.

د -فؼفَلیپیذ دٍ الیِ خغی

حبكل اثش كبثَى ثش سٍی غـب ػلَل چیؼت؟ $اسؿذ #88
ة -تـکیل لیپَصٍم خغی
الف -تـکیل هیؼل خغی
د -تـکیل لیپَصٍم کشٍی
ج -تـکیل هیؼل کشٍی
گضیٌِ ج .ؿَیٌذُ ٍ دتشجٌت ّب دس هجبٍست فؼفَلیپیذ ّب ػبختبس آى ّب سا ثش ّن صدُ ٍ ثبفث تـکیل
هیؼل ّبی کشٍی کَچک هیؿَد کِ ثِ كَست ػشػشُ ّبی تَپی کَچکی فول هیکٌٌذ.

 اجشای لیپیذی تحت تبثیز ٍیضگی ّبی فیشیکی غشب قزار دارًذ:
اٍلیي ٍیظگی فیضیکی غـب ٍجَد تفبٍت دسهیضاى اًَاؿ لیپیذ ّب ٍ پشٍتئیي ّبی غـب اػت .یک ػلَل داسای
غـبّبی هتٌَفی اػت کِ دس اثش اختالط اختلبكی پشٍتئیي ّب ٍ لیپیذّب ایجبد هیؿًَذ .ثشای هثبل فشاٍاًی
فؼفَگلیؼشیذ ّب ٍ اػفٌگَلیپیذ ّب ثیي غـب ؿجکِ آًذٍپالػوی$هحل ػٌتض فؼفَلیپیذ ّب ٍ #دػتگبُ گلظی$
هحل تَلیذ اػفٌگَلیپیذ ّب #هتفبٍت اػت .ثِ عَس ًؼجی ثبال ثَدى هیضاى ٍ غلؾت اػفٌگَلیپیذ ّب دس غـبی
ػلَل ّب ٍ ّوچٌیي تَػقِ پیًَذ ّبی ّیذسٍطًی ثِ ٍػلیِ گشٍُ  OHآصاد دس ثخؾ اػفٌگَصیي ،اػتحکبم
ػبختبس غـب افضایؾ هییبثذ.
دٍهیي ٍیظگی ّبی فیضیکی غـب هشثَط ثِ ػیبلیت آى اػت .ػیبلیت غـب ثِ ٍضقیت ٍ ػبختبس دم ّبی
آثگشیض فؼفَلیپیذی ٍ دهب ثؼتگی داسد .ثشای هثبل خویذگی دس صًجیشُ اػیذ چشة اؿجبؿ ًـذُ ثبفث هی-
ؿَد هیبًکٌؾ ّبی ٍاًذسٍالغ ثب دیگش لیپیذّب ،اػتحکبم کوتشی داؿتِ ثبؿذ ٍ ػیبلیت غـب ثیـتش هیؿَد.
ٍجَد کلؼتشٍل دس دٍ الیِ فؼفَلیپیذی ثبفث هحذٍدیت حشکبت تلبدفی ػش فؼفَلیپیذ ّب هیگشدد ٍ ایي
خَد فبهلی دس کبّؾ ػیبلیت غـبػت .ثٌبثشایي دس غلؾت ّبی عجیقی اص کلؼتشٍل ،ػیبلیت غـب کن ٍ دس
صهبى کوجَد کلؼتشٍل ثِ عَس همغقی غـب ػیبل تش خَاّذ ؿذ .ثش خالف کلؼتشٍل کِ تبثیش ثِ ػضایی ثش
ضخبهت غـب ًذاسد ،حضَس اػفٌگَصیي ّب دس غـب ثبفث ضخین تش ؿذى دٍ الیِ فؼفَلیپیذی ٍ ایجبد حبلت
طل دس غـب هیگشدد.
ػَهیي ٍیظگی فیضیکی غـب هشثَط ثِ ًَاحی اًحٌب داس اػت .ایي ٍیظگی ثِ اجضای تـکیل دٌّذُ ی دٍ الیِ
فؼفَلیپیذ ی دس ًبحیِ ی اًحٌب ثؼتگی داسدً .ؼجت اًذاصُ ی ػش لغجی ٍ دم ّبی غیش لغجی تقییي کٌٌذُ
ایجبد اًحٌب دس غـب اػت .اثتذا فالٍُ ثش فؼفَلیپیذ ّب ،ثشخی اص پشٍتئیي ّب ثِ دٍ الیِ ی غـبیی چؼجیذُ ٍ
ثبفث ایجبد اًحٌب هیگشدًذ.

استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد .
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ؿکل  :6-1تلَیشی اص حبلت طل ٍ هبیـ اص دٍ الیِ فؼفَلیپیذی .دس دٍ الیِ ؿجیِ طل ،دم ّبی غیش لغجی دس دٍ الیِ ّن
پَؿبًی کوی داسًذ .گشهب ثبفث هی ؿَد دم ّبی غیشلغجی ثی ًؾن ؿًَذ .ثِ هَاصات ثی ًؾن ؿذى صًجیشُ ّب ،ضخبهت دٍ الیِ
کن هیؿَد.

تبثیش افضایؾ دهب ثش ػغح همغـ ٍ عَل لیپیذ ّبی غـب ثِ تشتیت چگًَِ اػت؟$دکتشی #95
ج -افضایؾ -کبّؾ د -کبّؾ -کبّؾ
ة -افضایؾ -افضایؾ
الف -کبّؾ -افضایؾ
گضیٌِ ج.
پبػخ كحیح کذام اػت؟ $اسؿذ #82
الف -دس غـب ػلَل ّبی یَکبسیَت ،کلؼتشٍل ثِ هیضاى لبثل تَجْی ٍجَد داسد.
ة -دس غـب ػلَل ّبی یَکبسیَت ،کلؼتشٍل دیذُ ًویؿَد.
ج -کلؼتشٍل دس هَلقی کِ دس غـبی چشثی لشاس هیگیشدً ،ؾن الیِ حبٍی آى سا ثش ّن هیصًذ.
د -کلؼتشٍل دس هَلقی کِ دس غـب چشثی لشاس هیگیشد ،ػیبلیت آى سا افضایؾ هیدّذ.
گضیٌِ الف.

استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد .
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جذٍل  :1-1تشکیجبت لیپیذی اكلی غـب ّبی صیؼتی دس ثشخی اص ػلَل ّبی ثذى.

کذام هَسد ػیبلیت غـب سا افضایؾ هیدّذ؟ $اسؿذ #90
الف -فؼفَلیپیذ عَیل ثب صًجیشُ اػیذ چشة اؿجبؿ ؿذُ
ة -دسجِ حشاست پبییي
ج-فؼفَلیپیذ کَتبُ ثب صًجیشُ اػیذ چشة غیش اؿجبؿ
د -کلؼتشٍل ثب غلؾت عجیقی داخل غـب دٍ الیِ ای
گضیٌِ ج .ثذٍى ؿشح!!!

حضَس ثبالی کذام فؼفَلیپیذ دس غـب ًفَرپزیشی آى سا ثِ حذالل هیسػبًذ؟$دکتشی #95
الف -کبسدیَلیپیي

27

ة -فؼفبتیذیل کَلیي

د -گلیکَصیل فؼفبتیذیل ایٌَصیتَل
ج -اػفٌگَهیلیي
گضیٌِ الف .کبسدیَلیپیٌی تشکیجی دس غـب هیتَکٌذسی ػت کِ ثبفث تؼْیل ًمل ٍ اًتمبالت دس غـب
هیگشدد ثٌبثشایي ًفَر پزیشی غـب سا کبّؾ هیدّذ .دس فلل اًشطتیک ػلَلی ثِ تفلیل ثب آى آؿٌب
خَاّیذ ؿذ.
ًکتِ:
 اجضای لیپیذی دس غـب داسای ػِ ًَؿ حشکت هتفبٍت ّؼتٌذ:.
 #1حشکت چشخـی آصاداًِ ثِ حَل هحَس خَد
 #2حشکت جبًجی دس عَل یک الیِ غـب ی فؼفَلیپیذی
 #3حشکت صیگضاگی یب هْبجشت اص یک الیِ ثِ الیِ دیگش $ایي حشکت ثِ كَست خَد ثِ خَدی
ًجَدُ ٍ ثبیذ ثب كشف اًشطی ٍ ثِ کوک ثشخی اص آًضین ّب اًجبم هیگیشد#.

Cardiolipin
استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد .
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 اجشای لیپیذی در سطح اگشٍپالسوی ٍ سیتَسٍلی هتفبٍتٌذ.
یکی اص ٍیظگی ّبی اكلی غـب ّبً ،بهتمبسى ثَدى آى ّب دس هیضاى ٍ اًَاؿ لیپیذ ّب ٍ پشٍتئیي ّب دس دٍ ػغح
اگضٍپالػوی ٍ ػیتَصٍلی اػت .فوَهبً دس ػلَل ّبی یَکبسیَتی اػفٌگَهیلیي ٍ فؼفبتیذیل کَلیي $لؼتیي#
کِ ػیبلیت کوتشی داسًذ دس ػغح اگضٍپالػوی لشاس هیگیشًذ .دس همبثل فؼفبتیذیل ػشیي ٍ فؼفبتیذیل
ایٌَصیتَل کِ تـکیل دٍ الیِ ی ػیبلتش سا هیدٌّذ دس ػغح ػیتَصٍلی لشاس هیگیشًذ .ایي فذم تمبسى دس دٍ
الیِ لیپیذی ػجت ایجبد اًحٌب دس غـب هیگشدد .ثش خالف فؼفَلیپیذ ّبی فَق ،کلؼتشٍل ٍ فؼفَلیپیذّبی
خبف دس غـب ًؼجتبً دس ّش دٍ الیِ ثِ عَس یکٌَاختی تَصیـ ؿذُ اًذ.
ایي فذم تمبسى دس غـب اسگبًل ّب ًیض هـبّذُ هیؿَد ثِ گًَِ ای کِ دس ؿجکِ اًذٍپالػوی ،اػفٌگَهیلیي دس
ػغح لَهٌی $اگضٍپالػوی ٍ #فؼفَگلیؼشیذ ّب دس ػغح ػیتَصٍلی غبلت ّؼتٌذ .دس غـب پالػوبیی ثشای
جْت گیشی فؼفَلیپیذ ّبی هختلف دس آى ،آًضیوی ثِ ًبم فلیپبس

28

ٍجَد داسد کِ هلشف کٌٌذُ ATP

اػت .ایي آًضین تَاًبیی جبثجب کشدى فؼفَلیپیذ ّب اص یک الیِ ثِ الیِ دیگش ٍ ایجبد حشکت صیگضاگی سا داسد.
کذام یک اص لیپیذ ّبی صیش دس الیِ خبسجی غـبی پالػوبیی گلجَل لشهض کوتش ٍجَد داسد؟$دکتشی #89
ة -گبًگلیَصیذ ّب
الف -آًتی طى ّبی گشٍُ ّبی خًَی
د -فؼفبتیذیل کَلیي
ج -فؼفبتیذیل ػشیي
گضیٌِ ج .فؼفبتیذیل ػشیي ،فؼفَلیپیذ غبلت دس الیِ ػیتَصٍلی یب داخلی غـب اػت ًِ خبسجی.
لیپیذّبی غـب ػلَلی تَػظ کذام یک اص هَاسد صیش ثِ عَس ًبهتمبسى ثیي دٍ الیِ تَصیـ هی ؿًَذ؟ $اسؿذ
 /89دکتشی #89
دFatty acid desaturase -
جFlippase -
الف Dockase -ةTrumpases -
گضیٌِ ج .ثذٍى ًیبص ثِ تَضیح.
 کلستزٍل ٍ اسفٌگَلیپیذ ّب بب پزٍتئیي ّبی هخصَص در هیکزٍدهیيّ 29بی غشبیی هجتوع
هیشًَذ.
دس غـب ػلَلی ًَاحی خبكی ٍجَد داسد کِ دس آى ّب دٍ الیِ لیپیذی داسای ػیبلیت کوتش ٍ ًؾن ثیـتشی
ّؼتٌذ .ایي ثخؾ ّب غٌی اص کلؼتشٍل ٍ اػفٌگَهیلیي اػت ٍ ّوشاُ ثب پشٍتئیي ّبی خبكی هیکشٍدهیي
ّبیی ثِ ًبم قبیق ّبی لیپیذی 30سا تـکیل هیدٌّذ .لبیك ّبی لیپیذی دس غـب پالػوبیی ،توْیذی ثشای
غٌی ػبصی صیش ٍاحذ ّبی پشٍتئیي ّبی غـبی پالػوبیی اػت .اص جولِ آى ّب هیتَاى ثِ هٌبعمی اص غـب
28

Flippase
Microdomain
30
Lipid Raft
29

استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد .
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اؿبسُ کشد کِ دس پیبم ّبی خبسج ػلَلی حؼبع لشاس هیگیشًذ ٍ ثِ ػیتَصٍل اًتمبل دادُ هیؿًَذً .مل ٍ
اًتمبالت لیپیذّب ٍ پشٍتئیي ّب ثِ ایي ًبحیِ اص عشیك ٍصیکَل ّبی حبٍی پَؿؾ ّبی کبٍئَلیي 31كَست
هیگیشد.
پَؿؾ ٍصیکَلی کبٍئَلیي دس کذام یک اص هَاسد صیش یبفت هیؿَد؟ $اسؿذ #92
ة -دس ٍصیکَل پَؿؾ داس COP I
الف -دس هٌبعك لیپیذ سفت دس غـبی پالػوبیی
د -دس غـبّبی پَؿؾ داس لیضٍصٍهی
ج -دس ٍصیکَل پَؿؾ داس COP II
پبػخ :گضیٌِ الف.
دس ػبختبس  Lipid Raftغـب ،کذام تشکیجبت یبفت هیؿًَذ؟$اسؿذ فلَم #87
ة -کلؼتشٍل ٍ فؼفبتیذیل کَلیي
الف -کلؼتشٍل ٍ اػفٌگَ لیپیذ
د -گلیکَپشٍتئیي ٍ پشٍتئَگلیکبى
ج -اػفٌگَلیپیذ ٍ فؼفبتیذیل کَلیي
پبػخ :گضیٌِ الف.
 -1-2غشب ّبی سیستی :تزکیببت پزٍتئیٌی ٍ عولکزد ّبی پبیِ ای
غـب ّبی صیؼتی ثب ّوبى ػبختوبى پبیِ ای ٍ دٍ الیِ ای ثب تقذاد ٍ اًَاؿ گًَبگًَی اص پشٍتئیي ّب هیبًکٌؾ
داسدًَ .ؿ ٍ همذاس ایي پشٍتئیي ّب ثِ ًَؿ ػلَل ٍ یب هَلقیت صیش ػلَلی غـب ثؼتگی داسد .ثشای هثبل غـبی
داخلی هیتَکٌذسی داسای  "76پشٍتئیي اػت دس كَستی کِ ایي هیضاى ثشای ػلَل ّبی فلجی ثب پَؿؾ
هیلیٌی ثِ  "18کبّؾ یبفتِ اػت .ثشخی اص پشٍتئیي ّب داسای لغقبتی ّؼتٌذ کِ ثِ ّؼتِ آثگشیض غـبی
پالػوبیی الحبق هیؿَد ٍ ثشخی دیگش دس استجبط ػغحی ثب ًَاحی ػیتَصٍلی ٍ یب اگضٍپالػوی ّؼتٌذ..
فوَهبً دهیي ّبی پشٍتئیٌی دس ػغح خبسجی ػلَل غـبی پالػوبیی ثب هلکَل ّبی خبسج ػلَلی ،پشٍتئیي ّب
ثش سٍی ػلَل ّبی دیگش ٍ یب هحیظ ّبی خبسجی استجبط داسًذ .دهیي ّبیی کِ دس ػغح ػیتَصٍلی غـب
پالػوبیی لشاس داسًذ ،داسای فولکشد ّبی ٍػیقی اص پشٍتئیي ّبی اػکلتی لٌگشی تب ؿشٍؿ کٌٌذُ هؼیشّبی
پیبم سػبًی داخل ػلَلی ّؼتٌذ.
 هیبًکٌش پزٍتئیي ّب بب غشب پالسوبیی:
پشٍتئیي ّبی غـبیی ثش هجٌبی هیبًکٌؾ هیبى پشٍتئیي ّب ٍ غـب دس ػِ دػتِ کلی لشاس هی گیشًذ:
 #1پزٍتئیي ّبی داخلی

32

یب گذرًذُ اس غشب

 #2پزٍتئیي ّبی هتصل شًَذُ بِ لیپیذ
 #3پزٍتئیي ّبی هحیطی

33

34

35

31

Caveolin
Integral
33
Trans membrane
34
Lipid-anchored
35
Peripheral
32
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پزٍتئیي ّبی داخلی
ایي پشٍتئیي ّب دس عَل دٍ الیِ لیپیذی لشاس هیگیشًذ ٍ داسای ػِ لغقِ ّؼتٌذ :دهیي ّبی اگضٍپالػوی،
ػیتَصٍلی ٍ دهیي آثگشیض دس عَل غـب .دهیي ّبی اگضٍپالػوی ٍ ػیتَصٍلی آة دٍػت ثَدُ ٍ ثب هحلَل
ّبی آثی اعشاف ٍ داخل ػلَل دس استجبط ّؼتٌذ .ایي لغقبت اص ًؾش ػبختبسی ٍ هبّیت اػیذ آهیٌِ ای ثِ
ػبیش پشٍتئیي ّبی هحلَل دس آة ؿجبّت داسًذ .دس همبثل لغقبتی کِ دس عَل غـب لشاس داسًذ ،هقوَال حبٍی
اػیذّبی آهیٌِ آة گشیض فشاٍاًی ّؼتٌذ کِ صًجیشُ ّبی جبًجی آى ّب ثِ ػوت ثیشٍى ثشآهذُ اػت ٍ ثب
ّؼتِ آة گشیض ّیذسٍکشثٌی دس دٍ الیِ فؼفَلیپیذی هیبًکٌؾ هیدٌّذ .ایي لغقبت فوَهبً اص یک یب تقذاد
ثیـتشی هبسپیچ ّبی آلفب ٍ یب كفحبت چٌذ تبیی ثتب تـکیل ؿذُ اػت.
پزٍتئیي ّبی هتصل شًَذُ بِ لیپیذ
ایي پشٍتئیي ّب ثب یک یب تقذاد ثیـتشی لیپیذ اص عشیك پیًَذ ّبی کَاالًؼی دس استجبط ّؼتٌذ .لغقبت آثگشیض
لیپیذّبی چؼجٌذُ ،دس یک الیِ اص غـب جب گشفتِ اًذ ٍ پشٍتئیي ّب سا ثِ غـب هتلل هیػبصًذ اهب خَد صًجیشُ
پلی پپتیذی ثِ دٍ الیِ فؼفَلیپیذی ًفَر ًکشدُ اػت.
پزٍتئیي ّبی هحیطی
دس ایي ػشی اص پشٍتئیي ّب ،پلی پپتیذ ثب ّؼتِ آثگشیض غـب هیبًکٌـی ًذاسد دس فَم آى ّب ثِ عَس غیش
هؼتمین ثِ پشٍتئیي ّبی داخلی ٍ یب پشٍتئیي ّبی غـبیی هتلل ؿذُ ثب لیپیذ یب هؼتمیوب ثب گشٍُ ػش لغجی
لیپیذ ّب هیبًکٌؾ هیدٌّذّ .وچٌیي ایي پشٍتئیي ّب هی تَاًٌذ ثب ػغَح اگضٍپالػوی ٍ یب ػیتَصٍلی ًیض
پیًَذ ثشلشاس کٌٌذ.
فیالهٌت ّبی ػیتَاػکلتی هقوَالً اص عشیك یک یب تقذاد ثیـتشی پشٍتئیي ّبی هحیغی$پشٍتئیي ّبی
تغجیك دٌّذُ #ثب پیًَذ ّبی ػؼت تشی ثب ػغح ػیتَصٍلی استجبط ثشلشاس هیکٌٌذ .ایي لجیل اتلبالت ثب
اػکلت ػلَلی یک ًمؾ حفبؽتی ثشای غـبّبی ػلَلی فشاّن کشدُ ٍ ثِ تقییي ؿکل ػلَل ٍ ٍیظگی ّبی
هکبًیکی آى کوک هیکٌذ ٍ دس استجبط ثیي دٍ هؼیش داخل ٍ خبسج ػلَلی ًمؾ داسد.

استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد .
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ؿکل  :7-1هذلی اص پشٍتئیي ّبی غـبیی$پشٍتئیي ّبی هحیغی ،گزسًذُ اص غـب ٍ هتلل ؿذُ ثِ لیپیذ#

فوَهبً کذام جض غـب ػلَل ثِ فٌَاى حبهل فول هیکٌذ؟$اسؿذ #76
الف -لیپیذ ّب ة -پشٍتئیي ّبی هحیغی ج -الیگَػبکبسیذ ّب د -پشٍتئیي ّبی اًتگشال
گضیٌِ د .پشٍتئیي ّبی ػشتبػشی ،داخلی ٍ یب اًتگشال ثِ فٌَاى تشاًؼپَستش یب حبهل دس غـب فول
هیکٌٌذ.
اص ٍیظگی ّبی فوذُ پشٍتئیي ّبی غـبیی ایي اػت کِ$ :کبسؿٌبػی اسؿذ ٍصاست فلَم #77
الف -ثب پشٍتئیي ّبی فومی خبكی دس غـب پیًَذ هی دٌّذ؛ ایي پیًَذ تَػظ ثقضی یَى ّب كَست
هیگیشد.
ة -ثب هلکَل ّبی پلی ػبکبسیذی پیًَذ ایجبد کشدُ ٍ تـکیل گیشًذُ ّب سا هیدٌّذ.
ج -ثِ پشٍتئیي ّبی اػپکتشیي ٍ 36آًکشیي 37اتلبل هییبثٌذ ٍ ثِ ػَْلت دس چشثی ّب حل هیؿًَذ.
دٍ -اکٌؾ ّبی آثگشیض داسًذ ٍ ثبفث تثجیت ػبختوبى غـب هیؿًَذ.
گضیٌِ الف .پشٍتئیي ّبی پشیفشال یب هحیغی ثب اتلبل ثِ ػبیش پشٍتئیي ّبی غـبیی تَاًبیی ایجبد
استجبط ثب غـب سا داسًذ.
 سبختبر پزٍتئیي ّبی گذرًذُ اس غشب:
38

اغلت پشٍتئیي ّبی غـبیی داخلی اص هبسپیچ ّبی آلفبی آثگشیض تـکیل ؿذُ اًذ .دهیي ّبی آلفب ّلیکغ
گزسًذُ اص غـب تَػظ هیبًکٌؾ ّبی آثگشیض ٍ ٍاًذسٍالؼی صًجیشُ ّبی آثگشیض داخلی خَد ثب لیپیذّبی خبف

36

Espectrin
Ankyrin
38
Helix
37
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ٍ احتوبال هیبًکٌؾ ّبی یًَی ثب ػش لغجی فؼفَلیپیذ ّب ،ثِ غـب هتلل هیگشدًذ .ایي اتلبالت اص لحبػ
اًشطتیکی هغلَة ثَدُ ٍ استجبط پبیذاسی ایجبد هیکٌذ.
یک دهیي هٌفشد آلفب ّلیکغ ثشای تـکیل پشٍتئیي ّبی غـبیی داخلی دس دسٍى غـب کبفیؼت اهب ثیـتش
پشٍتئیي ّبی غـبیی ثیؾ اص یک هبسپیچ آلفبی گزسًذُ اص غـب داسًذ .ثِ عَس ؿبخق یک هبسپیچ آلفب اص یک
لغقِ تَالی ؿبهل  25-20اػیذ آهیٌِ آة گشیض$ثذٍى ثبس #تـکیل ؿذُ اػت .صًجیشُ ّبی جبًجی اػیذ آهیٌِ
ّبی آة گضیش ثِ ػوت ثیشٍى ثشآهذگی داؿتِ ٍ اص عشیك هیبًکٌؾ ّبی ٍاًذسٍالؼی ثِ صًجیشُ اػیذ چشة
دس دٍ الیِ لیپیذی هتلل هیگشدًذ .دس همبثل ،پیًَذ ّبی پپتیذی آهیذی آة دٍػت دس داخل آلفب ّلیکغ
ٍجَد داسدّ .ش گشٍُ کشثًَیل #C=O$یک پیًَذ ّیذسٍطًی ثب اتن ّیذسٍطى آهیذ اػیذ آهیٌِ سصیذٍی چْبسم
ثِ ػوت اًتْبی  Cهبسپیچ تـکیل هیدّذ .ایي گشٍُ ّبی لغجی اص دسٍى آثگشیض غـب هحبفؾت هیؿًَذ .دس
اداهِ ػِ ًَؿ اص ایي پشٍتئیي ّبی داخل غـبیی سا هَسد ثشسػی لشاس هیدّین.
ثخـی اص یک هلکَل پشٍتئیٌی کِ اص خالل غـب ػلَلی فجَس هیکٌذ داسای کذام ػبختبس ٍ تشکیت
اػیذ آهیٌِ ای اػت؟ $اسؿذ #87
39
ة -هبسپیچ آلفب -اػیذ آهیٌِ ّبی لیپَفیل
الف -هبسپیچ آلفب -اػیذ آهیٌِ ّبی آة دٍػت
د -كفحِ ثتب -اػیذ آهیٌِ ّبی لیپَفیل
ج -كفحِ ثتب -اػیذ آهیٌِ ّبی آة دٍػت
پبػخ :گضیٌِ ة .اػیذ آهیٌِ ّبی لیپَفیل ّوبى اػیذ ّبی آهیٌِ آة گشیض ّؼتٌذ.
گلیکَفَریي :A
گلیکَفَسیي  Aپشٍتئیي اكلی دس غـب گلجَل لشهض اػت .ایي پشٍتئیي یک ثبس اص غـب فجَس هیکٌذ ٍ داسای
تٌْب یک هبسپیچ آلفب گزسًذُ اص غـب اػت .ایي هبسپیچ ثب هبسپیچ ّبی آلفب دیگش دس گیلکَفَسیي  Aدیگشی
استجبط ثشلشاس کشدُ ٍ یک دایوش کَیل کَیل ایجبد هیکٌذ .ایي لجیل هیبًکٌؾ ّبی هیبى آلفب ّلیکغ ّب،
یک هکبًیؼن فوَهی دس ایجبد پشٍتئیي ّبی دایوشی غـبیی اػت.
 Gپزٍتئیي ّبی جفت شذُ بب گیزًذُ:
یک گشٍُ ثضسگ ٍ ثؼیبس هْن اص پشٍتئیي ّبی داخل غـبیی ثب ّفت هبسپیچ گزسًذُ اص غـب ّؼتٌذ کِ ثب
گیشًذُ ّبی ػغح ػلَلی دس استجبط ّؼتٌذ .ایي پشٍتئیي ّب ثِ عَس کبهل دس فلل ػیگٌبلیٌگ ػلَلی ؿشح
دادُ خَاّذ ؿذ.
ببکتزیَرٍدٍپسیي:40
ایي پشٍتئیي دس غـب ثبکتشی ّبی فتَػٌتضی هقیٌی یبفت هیؿَد ٍ یک پشٍتئیي ّفت ثبس گزسًذُ اص غـب
اػت .جزة ًَس تَػظ گشٍُ رتیٌبل 41کِ ثِ عَس کٍَاالى ثِ ایي پشٍتئیي هتلل ؿذُ اػت ثبفث تغییش

39

Lipophilic
Bacteriorhodopsin
41
Retinal
40
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ػبختبس دس پشٍتئیي ؿذُ ٍ ثبفث پوپ ؿذى پشٍتَى اص ػوت ػیتَصٍلی غـب ثبکتشی ثِ فضبی خبسج ػلَلی
هیؿَد .ؿیت پشٍتَى ایجبد ؿذُ دس اهتذاد غـب ،ثشای ػٌتض  ATPهَسد اػتفبدُ لشاس هیگیشد.
آکَاپَریيّ 42ب:
یک خبًَادُ ثضسگ اص پشٍتئیي ّبی حفبؽت ؿذُ ّؼتٌذ کِ آة ،گلیؼشٍل ٍ هلکَل ّبی آة دٍػت دیگش سا
اص عشیك غـبّبی صیؼتی فجَس هیدٌّذ .آکَاپَسیي ّب تتشاهشی ؿبهل چْبس صیش ٍاحذ هٌفشد ّؼتٌذّ .ش یک
اص چْبس صیش ٍاحذ داسای ؿؾ هبسپیچ آلفب گزسًذُ اص غـب اػت .ایي پشٍتئیي ّب داسای هبسپیچ گزسًذُ اص غـب
عَیل ثب یک پیچؾ دس لؼوت هیبًی ٍ داسای دٍ هبسپیچ آلفب کِ تٌْب دس ًیوی اص غـب ًفَر هیکٌذ ،اػت.
اًتْبی  Nایي هبسپیچ سٍ ثِ سٍی ّن لشاس گشفتِ ٍ ثب یکذیگش غـب سا ثِ كَست اُسیت عی هیکٌٌذ.
گضیٌِ كحیح دس هَسد ثبکتشیَسٍدٍپؼیي کذام اػت؟ $اسؿذ #88
الف -پشٍتئیٌی ػشاػشی اػت کِ داسای ًمؾ پوپ پشٍتَى اػت.
ةًَ -فی هلکَل پلی ػبکبسیذی دس غـب ػلَل ّبی پشٍکبسیَتی اػت.
جًَ -فی هلکَل چشثی اػت کِ دس غـب پالػوبیی ثبکتشی لشاس داسد.
د -پشٍتئیٌی هتلل ثِ چشثی دس ػغح خبسج غـب پالػوبیی اػت.
گضیٌِ الف.
ؿکل  :8-1پشٍتئیي ّبی گزسًذُ اص غـب #A :گلیکَفَسیي  #B .Aثبکتشیَسٍدٍپؼیي ٍ  #Cآکَاپَسیي.
A
B

C

Aquaporin
استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد .
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 سبختبر پَریي ّب ٍ تشکیل بشکِ ّبی گذرًذُ اس غشب
پَسیي ّب یک گشٍُ اص پشٍتئیي ّبی گزسًذُ اص غـب ثَدُ ٍ ػبختبسؿبى ثِ عَس اػبػی اص دیگش پشٍتئیي ّبی
داخلی غـب ،هتفبٍت اػت .چٌذ ًَؿ اص پَسیي ّب دس غـب خبسجی ثبکتشی ّبی گشم هٌفی ٍ دس غـب خبسجی
هیتَکٌذسی ّب ٍ کلشٍپالػت ّب یبفت ؿذُ اػت .ایي پَسیي ّبی غـبیی کبًبل ّبیی ثشای فجَس اًَاؿ خبكی
اص دی ػبکبسیذ ّب یب هلکَل ّبی کَچک دیگش ّوبًٌذ یَى ّبیی ّوچَى فؼفبت سا فشاّن هیآٍسًذ .پَسیي ّب
اص ػِ صیشٍاحذ ّوؼبى تـکیل ؿذُ اًذ .دس ّش صیش ٍاحذ  16سؿتِ ثتب ،كفحِ ای سا تـکیل هیدٌّذ کِ ثِ
ؿک ػبختبسی ثـکِ ای ثب یک حفشُ هشکضی پیچیذُ ؿذُ اػت .ایي کوپلکغ داسای یک لؼوت هیبًی آة
دٍػت ٍ یک لؼوت خبسجی آة گشیض اػتً .بحیِ هیبًی هحل فجَس هلکَل ّبی کَچک لبثل حل دس آة
ثَدُ ٍ لؼوت خبسجی ثب صًجیشُ آة گشیض اػیذ ّبی چشة هیبًکٌؾ دادُ ٍ ثـکِ ثتب پَسیي ّب سا دس غـب
پبیذاس هیػبصد.
ؿکل  :9-1هذل ػبختبسی اص یک صیش ٍاحذ پَسیٌی کِ دس غـب خبسجی
 Ecoliیبفت ؿذُ اػت.

 اتصبل پزٍتئیي ّب بِ غشب اس طزیق سًجیزُ ّبی
ّیذرٍکزبٌی
دس ػلَل ّبی یَکبسیَتی ثشخی اص لیپیذّبی خبف کِ ثِ عَس کٍَاالى دس غـب حضَس داسًذ ثبفث اتلبل
ثقضی اص پشٍتئیي ّبی هحلَل دس آة ثِ غـب هیگشدًذ .دس ایي ًَؿ اص اتلبل ،صًجیشُ ّیذسٍکشثٌی لیپیذ دس
داخل دٍ الیِ لشاس گشفتِ اػت اهب خَد پشٍتئیي ثِ غـب دٍ الیِ ای ٍاسد ًویؿَد .اتلبل ثِ لیپیذ ثشای لشاس
دادى پشٍتئیي ّب دس ػغح ػیتَصٍلی اػتفبدُ ؿذُ اػت اهب ثشای ػغح اگضٍپالػوی اػتفبدُ ًویؿَد.
گشٍّی اص پشٍتئیي ّب ثِ ٍػیلِ یک گشٍُ اػیذ چشة $هثل هیشیؼتبت #C14 $43یب پبلویتبت ##C16 $44کِ ثِ
عَس کٍَاالًؼی ثِ اًتْبی  Nیک اػیذ آهیٌِ گالیؼیي هتلل ؿذُ اػت ،ثِ ػغح ػیتَصٍلی غـب هتلل
هیگشدًذ .ثِ ایي ًَؿ ًگْذاسی پشٍتئیي ّب دس غـب آسیالسیَى 45گفتِ هیؿَد.
46

دٍهیي گشٍُ اص پشٍتئیي ّبی ػیتَصٍلی تَػظ صًجیشُ ّیذسٍکشثٌی چؼجیذُ ثِ یک اػیذ آهیٌِ ػیؼتئیي
کِ دس لؼوت اًتْبی  Cیب ًضدیک ثِ اى لشاس داسد ثِ غـب هتلل ؿذُ اًذ .تقذادی اص ایي صًجیشُ ّب اتلبل

43

Miristate
Palmitate
45
Acylation
46
Cysteine
44
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ّبی پشًیلّ 47ؼتٌذ کِ اص صیش ٍاحذ ّبی ایضٍپشًی 5 48کشثٌِ ػبختِ ؿذُ اًذ .استجبط پشٍتئیي ّب ثب غـب دس
ایي دػتِ پزًیالسیَىً 49بهیذُ هیؿَد.
گشٍُ ػَم اتلبل پشٍتئیي ّبی غـبیی هشثَط ثِ حضَس پلی ػبکبسیذی ثِ ًبم گلیکَسیل فسفبتیذیل
ایٌَسیتَل( )GPIدس ػغح اگضٍپالػوی غـب اػت .دس اثش اتلبل کٍَاالى پشٍتئیي ثِ ایي پلی ػبکبسیذ،
هلکَل پزٍتئَگلیکبى حبكل هی گشدد .ػبختبس دلیك اتلبالت  GPIثِ هیضاى صیبدی دس اًَاؿ ػلَل ّبی
هختلف هتفبٍت اػت اهب آى ّب ّویـِ حبٍی فؼفبتیذیل ایٌَصیتَلّ #PI $ؼتٌذ کِ دٍ صًجیشُ اػیذ چشة
آى دس داخل لیپیذ دٍ الیِ ای ؿجیِ فؼفَلیپیذّبی دٍ الیِ ای تیپیک اهتذاد یبفتِ اًذ ٍ ّوچٌیي حبٍی
فؼفَاتبًَل آهیي ّؼتٌذ کِ ثِ عَس کٍَاالًؼی اتلبل سا ثِ اًتْبی  Cیک پشٍتئیي هتلل کشدُ اػت ٍ داسای
چٌذیي ثبلی هبًذُ لٌذی ًیض اػت .ثٌبثشایي اتلبالت  GPIگلیکَلیپیذ ّؼتٌذ .اتلبل فؼفَلیپبص  Cثِ غـب
اص ایي ًَؿ اػت.

ؿکل  :10-1اتلبل پشٍتئیي ّبی غـب پالػوبیی ثِ دٍ الیِ
فؼفَلیپیذی تَػظ اتلبالت غیش کَاالى گشٍُ ّبی ّیذسٍکشثٌی.

 پزٍتئیي ّبی گذرًذُ اس غشب ٍ گلیکَلیپیذ ّب بِ
صَرت ًب هتقبرى در دٍ الیِ قزار دارًذ.
ّش ًَؿ پشٍتئیي گزسًذُ اص غـب داسی یک جْت گیشی خبف دس دٍ الیِ فؼفَلیپیذی اػتً .حَُ جْت
گیشی پشٍتیئي ّب دس عَل ػٌتض آًْب هـخق هیگشدد .پشٍتئیي ّبی غـبیی ّشگض حشکبت صیگضاکی دس
عَل غـب ًذاؿتِ ٍ دس توبم فوش خَد تغییش جْت ًخَاّذ داد .ایي هغلت ثذیي هقٌی اػت کِ لغقِ
ػیتَصٍلی ّویـِ دس هجبٍست ػیتَصٍل لشاس داسد ٍ لغقِ اگضٍپالػوی ّویـِ دس هقشم اگضٍپالػن اػت.
ثؼیبسی اص پشٍتئیي ّبی گزسًذُ اص غـب داسای صًجیشُ کشثَّیذساتی ّؼتٌذ کِ ثب پیًَذ کٍَاالى ثِ صًجیشُ
جبًجی اػیذ آهیٌِ ّبی ػشیي ،50تشئًَیي ٍ 51یب آػپبساطیي 52هتلل ؿذُ اًذ .ایي گلیکَپشٍتئیي ّب دس غـب
ثِ گًَِ ای لشاس هی گیشًذ کِ صًجیشُ کشثَّیذساتی ّویـِ دس دهیي اگضٍپالػوی غـب ٍالـ ؿَد.
47

Prenyl
Isoprene units
49
Prenylation
50
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51
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ًکتِ:
 گلیکَپشٍتئیي ّب ٍ گلیکَلیپیذ ّب ثِ عَس خبف دس غـب پالػوبیی ػلَل ّبی یَکبسیَتی لشاس
داسًذ اهب ایي تشکیجبت دس غـبی داخلی هیتَکٌذسی ،تیغِ ّبی کشیؼتبیی ٍ چٌذیي غـب داخل
ػلَلی دیگش یبفت ًوی ؿًَذ.
 آًتی صى ّبی گزٍُ ّبی خًَی  ،گلیکَپزٍتیئي ّبیی بب جْت گیزی اگشٍپالسوی ّستٌذ.
آًتی طى ّبی گشٍُ خًَی  B ٍ A ،Oاص لحبػ ػبختبسی ثِ اجضای الیگَػبکبسیذی اص الیگَلیپیذ ّب ٍ
گلیکَپشٍتئیي ّبی هقیٌی ثؼتگی داسًذ کِ ثش سٍی ػغح گلجَل ّبی لشهض خًَی ٍ ثؼیبسی دیگش اص ػلَلْب
ثیبى هیؿًَذّ .وِ اًؼبى ّب ،آًضین ّبیی ثشای ػٌتض آًتی طى گشٍُ خًَی  Oسا داسا ّؼتٌذ .افشادی کِ
داسی گشٍُ خًَی ّ Aؼتٌذ ،دس ػلَل ّبی خَد یک گلیکَسیل تزاًسفزاس

53

خبف داسًذ کِ یک

هٌَػبکبسیذ تغییش ؿکل یبفتِ -Nاستیل گبالکتَس آهیي سا ثشای تـکیل آًتی طى  Aثِ آًتی طى  Oهی-
افضایذ .آى دػتِ اص افشادی کِ گشٍُ خًَی ّ Bؼتٌذًَ ،ؿ دیگشی اص تشاًؼفشاص سا داسًذ کِ هیتَاًذ
گبالکتَس 54سا ثِ آًتی طى  Oثیبفضایذ تب آًتی طى  Bتـکیل گشدد .افشاد ثب گشٍُ خًَی  ABداسای ّش دٍ ًَؿ
تشاًؼفشاص ّؼتٌذ ٍ افشاد ثب گشٍُ خًَی ّ Oیچ کذام اص ایي آًضین ّب سا ًذاسًذ.
جذٍل  :2-1گشٍُ ّبی خًَی ABO
گزٍُ خًَی

آًتی صى ّبی رٍی RBC

آًتی ببدی ّبی سزم

گزٍُ خًَی دریبفت کٌٌذُ

A

A

آًتی B

OٍA

B

B

آًتی A

OٍB

AB

BٍA

ّیچکذام

ّوِ

O

O

آًتی  ٍ Aآًتی B

O

 پزٍتئیي ّب را هی تَاى تَسط شَیٌذُ ّبی غلیظ ًوکی اس غشب حذف کزد.
فؼفَلیپیذ ّب ٍ پشٍتیئي ّبی غـبیی ثِ دلیل داسا ثَدى هبّیت آهفی پبتیک هیتَاًٌذ ثب کوک ؿَیٌذُ ّب
ٍ هلکَل ّبی آهفی پبیتیک جذاػبصی ؿًَذ .ؿَیٌذُ ّبی یًَی اص لجیل داکسی کَالت

55

ٍ سذین

دٍدسیل سَلفبت #SDS $56یک گشٍُ ثبسداس داسًذ .ؿَیٌذُ ّبی غیش یًَی اص لجیل تزیتَى ٍ X-10057
اکتیل گلیکَسیل 58فبلذ گشٍُ ثبسداس ّؼتٌذ.
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Glycosyltransferase
Galactose
55
Deoxycholate
56
Sodium dodecyl sulfate
57
Triton x-100
58
Octylglycosidase
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دس غلؾت کن ،ؿَیٌذُ ّب ثِ كَست هلکَل ّبی هجضا دس آة حل هیؿًَذ دس كَستی کِ دس غلؾت ّبی
ثبالتش ،ثِ ؿکل هیؼل ّبی کشٍی تجوـ هی یبثٌذ .ثِ ؿکلی کِ لؼوت ّبی آة دٍػت ثِ ػوت ثیشٍى ٍ
لؼوت ّبی آة گشیض دس داخل هیؼل لشاس هی گیشًذ .غلظت بحزاًی هیسل(  )CMCدس تـکیل هیؼل
ٍیظگی ّش دتشجٌتی ثَدُ ٍ یک فولکشدی اص ػبختبسّبی آة گشیض ٍ آة دٍػت آى اػت.
ؿَیٌذُ ّبی یًَی ثِ دلیل داؿتي ثبس ،پیًَذ ّبی یًَی ٍ ّیذسٍطًی سا هیؿکٌٌذ ٍ ثب اتلبل ثِ ًَاحی آة
گشیض پشٍتئیي ّب ٍ فؼفَلیپیذ ّب کِ دس هقشم آة لشاس گشفتِ اًذ ،فول خَد سا اًجبم هیدٌّذ .ثشای هثبل
ػذین دٍدػیل ػَلفبت دس غلؾت ّبی ثبال ثِ عَس کبهل پشٍتئیي ّب سا ثب چؼجیذى ثِ ّوِ صًجیشُ ّبی
جبًجی ،دًبتَسُ هیػبصد .دس حبلی کِ فوَهبً ؿَیٌذُ ّبی غیش یًَی ،پشٍتئیي ّب سا دًبتَسُ ًویکٌٌذ ٍ دس
اػتخشاج پشٍتئیي اص غـب لجل اص تخلیق هفیذ ّؼتٌذ .ایي
دتشجٌت ّب دس غلؾت پبییي$پبییي  #CMCثِ هٌبعك آة گشیض
پشٍتئیي ّبی غـبیی هتلل ؿذُ ٍ آى ّب سا دس آة لبثل حل
هیػبصًذ دس كَستی کِ دس غلؾت ّبی ثبال $ثبالی  ،#CMCغـب
صیؼتی سا ثب تـکیل هیؼل ّبی هختلظ اص ؿَیٌذُ ،فؼفَلیپیذ ٍ
پشٍتئیي ّبی غـبیی ،حل هیکٌذ.

ؿکل  :11-1حل ؿذى پشٍتئیي ّبی غـبیی داخلی تَػظ ؿَیٌذُ ّبی
غیش یًَی $دس غلؾت ّبی کوتش ٍ ثیـتش اص .#CMC

تـکیل کذام ػبختبس صیش دس غلؾت ّبی ثبالی CMC

یک ػَسفکتبًت ،اص لحبػ تشهَدیٌبهیکی هغلَة اػت؟$دکتشی #95
د -هیؼل
ج -هًََهش
ة -دایوش
الف -لیپَصٍم
گضیٌِ د .ثذٍى ؿشح.
 1-3فسفَلیپیذ ّب ،اسفٌگَلیپیذ ّب ٍ کلستزٍل :سٌتش ٍ حزکت داخل سلَلی
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یک اكل پبیِ دس ثیَػٌتض غـب ایي اػت کِ ػلَل ّب ،غـب ّبی جذیذ سا تٌْب تَػظ گؼتشؽ غـب ّبی
هَجَد ػٌتض هیکٌٌذ .دس ایي ثخؾ ثش سٍی ػٌتض ٍ تَصیـ فؼفَلیپیذ ّب ،اػفٌگَ لیپیذ ّب ٍ کلؼتشٍل توشکض
هیًوبیین.

ًکته ههن :داوطلبیي هحترم توجه فرهاییذ که با تهیه ایي جسوات دیگر ًیاز
به خریذ هیچ گوًه کتاب هرجع دیگری ًخواهیذ داشت .برای اطالع از
ًحوه دریافت جسوات کاهل با شواره های زیر تواس حاصل فرهاییذ.
021/66902061-66902038--09372223756
(رشت)013/33338002
(الهیجاى)013/42342543

استفاده از جسوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی بوده و هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد .

24Page

