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 بیماری آلکاپتونوریا :

ت داد. ) این بیماری حاصل جهش ژنی است .( بنوعی بیماری ارثی است بنابراین علت آن را می توان به ژن ها نس #  

قراردارد و احتمال بروز آن در دختر و پسر  44تا  1های این بیماری اتوزومی مغلوب است و ژن آن روی یکی از کروموزوم  #

 یکسان است. مثل زالی ، تاالسمی و ...

یعی زرد ادرار در حالت طبیعی زرد رنگ است . در افراد مبتال به این بیماری ، ادرار تا زمانیکه داخل کلیه و مثانه است رنگ طب #

ر می گیرد ، سیاه رنگ می شود.دارد و زمانیکه از بدن خارج شده و در معرض هوا قرا  

 ( 7از  کمتر PHشود .)  ی شود که ادرار اسیدهموجنتیسیک اسید دارای خاصیت اسیدی می باشد ، بنابراین باعث می  #

  Xماده >>> (  a) آنزیم  ( >>>  هموجنتیسیک اسید >>> b>>> )آنزیم Yماده  

 

 b آنزیم  aآنزیم  Yماده  Xماده  

 +    +      +      +      فرد سالم 

 -    +      -       +      فرد بیمار

 

. در افراد مبتال به بیماری آلکاپتونوریا نسبت به افراد سالم ، کدام تغییر مشاهده نمی شود؟ 1سوال   

(عدم تولید محصوالت از تجزیه هموجنتیسیک 2(نقص آنزیمی                1  

(عدم وجود هموجنتیسیک اسید در ادرار 4نقص ژنی                   (3  

 

 .در افراد مبتال به آلکاپتونوریا ، ........2سوال 

 (نوعی نقص آنزیمی منجر به نقص ژنی می شود.1

 (مقدار پیش ماده ی نوعی آنزیم تجزیه کننده در خون افزایش می یابد.2

 ید ، به درون نفرون ترشح میشود.( همانند افراد سالم ، هموجنتیسیک اس3

 (برخالف افراد سالم ، هموجنتیسیک اسید مجود در ادرار تجزیه نمی شود.4

 

 

 مظالعات اولیه :

 مطالعه آرچیبلد گرو و کشف ارتباط بین نقص ژنی و نقص آنزیمی -

 یک آنزیم  –مطالعات بیدل  و تیتوم و ارایه نظریه یک ژن -

 یک زنجیره پلی پپتید ی –نظریه یک ژن -
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تحقیق می کردند ، بیدل  و تیتوم جهش هایی را بررسی کردند که  نشمندان قبلی که روی صفات قابل مشاهدهابرخالف د #

 مربوط به ژن های کنترل کننده واکنش های مهم متابولیک از قبیل تولید ویتامین ها و آمینواسید ها بود.

 و تیتوم :ده شده در ارتباط با آزمایش بیدل سه نوع محیط کشت استفا #

 .محیط کشت حداقل : مخلوط رقیقی از انواع نمک ها ، کمی شکر و ویتامین بیوتین 1

 رقیق بودن به معنی حضور آب در محیط کشت می باشد #

 شد.شکر همان ساکارز می باشد . ساکارز یک دی ساکارید شامل دو منوساکایرد : گلوکز و فروکتوز می با #

اصلی کربن برای سنتز سایر مواد آلی به کار میرود.  ست . ساکارز به عنوان منبعوکز بین همه دی ساکارید ها مشترک اقند گل #

 مورد نیاز خود را با تجزیه ساکارز تهیه می کند. ATPکپک نوروسپورا کراسا 

 یشود.مورد نیاز بیدل و تیتوم گلوکز و فروکتوز مشاهده مدر محیط کشت حداقل  #

 .محیط کشت کامل غذایی : مجموع محیط حداقل و کل موادی است که جاندار خودش نیز با ژن هایش قادر به ساخت آن ها می باشد.2

 .محیط کشت غنی شده :مجموع محیط حداقل غذایی بعالوه آن ماده یا موادی که ژن سازنده آن در جاندرا دچار جهش شده است .3

 سپورا کراسا :وکپک نور

 قارچ یوکاریوت و هاپلوِئید است. #

 قارچ های خانواده آسکومیکوتا در هر آسک دارای هشت عدد هاگ درونی می باشد .که در یک ردیف قرار دارند. #

 رد و سلول های حاصله هرکدوم یکبار تقسیم میتوز انجام داده اند.گیدر ایجاد این آسک یکبار تقسیم میتوز صورت می  #
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جهش یافته در حضور آرژنین رشد می کنند . هر سه نوع#  

جهش یافته نوع سوم فقط در حضور آرژنین رشد می کند.#  

در حضور آرژنین رشد نمی کنند ؟ ...... ها  تمرین : کدام جهش یافته  

 

... رشد کند ....باتوجه  به مسیر سنتز آرژنین در نوروسپورا کراسا ، هر جهش یافته ای که با . . 3سوال   

با سترولین هم رشد می کند . –(آرژنین 1  

ل کند .واند ارنیتین را به سیترولین تبدیمی ت –(سیترولین 2  

ل کند.یدی تواند سیترولینرا به آرژنین تبم –(ارنیتین 3  

با آرژنین یا ارنیتین هم رشد کند. –(سیترولین 4  

 

 رمز های وراثتی :

# ِِDNA طالعات در ماده ژنتیک و محل ذخیره اطالعات است.اDNA.به صورت رمز ذخیره شده اند 

 نوع اسیدامینه ساخته شده اند. 22ین ها از برای ساخت پروتئین استفاده می شود. پروتئ DNAاز اطالعات موجو در  #

# DNA  سازی در سیتوپالسم انجام می شود در نتیجه باید نوعی مولکول میانجی ارتباط بین  در هسته قرار دارد ولی پروتئین

DNA   و ریبوزوم را برقرار کند. این مولولRNA  .است 

 فراوانی دارند و برعکس .  RNAن سازی آنها شدید است ، یانجی : الف (سلول هایی که پروتئیبه عنوان م  RNAدالیل انتخاب #

 هم در هسته و هم در سیتوپالسم یافت می شود.  RNAب(

 به ریبوزوم ها DNAپیک (: حمل اطالعات از  RNA)  mRNAن سازی : الف (های موثر در پروتئی RNAانواع  #

 ید ها به ریبوزوماس: انتقال آمینو )ناقل   tRNA  (RNA ب(

دی بین آمینواسیدها نقش آنزیمی در ایجاد پیوند پپتی م ها به کار رفته است و:در ساختار ریبوزو )ریبوزومی  rRNA  (RNAج(

 در ریبوزوم را دارد.

  دارد . نییوتئریبوزوم از دو زیرواحد کوچک و بزرگ بوجود آمده است که ساختمان نوکلئوپر #
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 نقش آنزیم نوع آنزیم 

RNA  پلیمرازI  رونویسی ژنrRNA 

RNA  پلیمرازII  رونویس پیش سازهای mRNA   و برخیRNA های کوچک 

RNA پلیمرازIII  ورنویسی ژن هایtRNA   و برخی دیگر ازRNA کوچک 

 

 :  tRNAساختار  

 مانند سه بعدی ولی روی کاغذ ساختار شبیه برگ شبدری دارد.  Lدر سلول ساختار  #

#tRNA . یک مولکول تک رشته است 

 وجود دارد.  CCAها جایگاه  tRNAدر انتهای باالی همه  #

 حمل می شود به نوکلئوتید آدنین دار متصل می شود.  tRNAکه توسط  یهاآمینواسید  #

و ناحیه آبی رنگ که بازوی دیگر است ،   در شکل ب دقت کنید بین ناحیه صورتی ) مراجعه به کتاب درسی ( که یک بازو است #

 پیوند هیدروژنی برقرار است.
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# RNA  انداز ژن متصل می شود.پلیمراز به جایگاه راه 

 شوند.) با شکستن پیوند هیدرو ژنی (از یکدیگر جدا  می DNAود و دو رشته باز میش  DNA در راه انداز ژن ، پیچ و تاپ #

 روابط مکملی بین نوکلئوتید ها در رونویسس چهارتاست!#

T  باقند دئوکسی ریبوز وa   با قند ریبوز 

A  با قنددئوکسی ریبوز و U ا قند ریبوز ب 

G   با قند دئوکسی ریبوز وU  ریبوز  با قند 

C   باقند دئوکسی ریبوز وC   با قند ریبوز 

 

 

 .. می  باشد..با آمینواسید از نوع .  tRNA... .هر ... تنها می تواند با یک نوع .. پیوند شود و پیوند بین نوکلئوتید  .4 سوال 

 هیدروژنی – tRNA –C-(آمینواسید2کواالن      – tRNA – A–(آمینواسید 1

3)tRNA –آمینواسید- A-    4کواالن)tRNA – امینواسید– C –کواالن 

 

 

 رونویسی همانندسازی 

 یک رشته دورشته تعدادرشته الگو

 DNA RNA محصول 

 پلیمراز RNA پلیمراز DNA آنزیم اصلی 

 پلیمراز RNA هلیکاز آنزیم قطع کننده پیوندهای هیدروژنی 

 ریبونوکلئوتید دئوکسی ریبونوکلئوتید مونمر های مورد استفاده

 انماجم نمیشود انجام میشود)ویرایش( شکستن فسفودی استر
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 از روی یک ژن است. ،پلیمراز RNAعلت ایجاد ساختارپرمانند ، رونویسی همز مان چندین آنزیم  #

 از یک نوع عستند. پلیمرزا های در حال فعالیت RNAدر ساختار پرمانند تمام  #

 راه انداز و جایگاه آغاز رونویسی در سمت چپ تصویر و جایگاه پایان ونویسی در سمت راست تصویر قرار دارد. لدر شک #

ها یکسان   RNAولی در نهایت همه  طویل تر است به انتهای ژن نزدیک تر است  RNA در ساختار پرمانند در محل هایی که #

 ساخته می شوند.

 

 .در سلول تخم دوزیست ، هرساختار پرمانند ....5سوال

 دخالت دارد.  mRNA(در تولید یک نوع 1

 (به کمک پروتئین های مخصوصی شکل می گیرد.2

 پلیمراز ایجاد می شود. RNA(توسط چند نوع 3

 پلیمراز خاموش میشود. RNA(مربوط به ژنی است که با یک بار رونویسی توسط 4
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 <<<لطفا حفظ کنید 

 

 

 

 

 

 چگونه شناخته شد ؟ DNAرمز 

 mRNAاز روی مولکول  DNAهدف از این آزمایش : کشف رمز #

نوع اسید  22( و  ATP ، tRNAمصنوعی بعالوه عصاره سلولی ) ریبوزوم ،  mRNAبرگ : یک نوع نمحتوی لوله آزمایش نیر#

 آمینه

 مکان پذیر است دون آغاز هم ترجمه انیرنبرگ می توان نتیجه گرفت بدون کاز آزمایش  #

 برگ رونویسی  اتفاق نمی افتد.رندقت کنید در آزمایش نی #

 برگ ، عصاره سلولی برای تامین آنزیم های الزم برای ترجمه به لوله آزمایش افزوده شده بود.رندر آزمایش نی #

 وراثتی را پیدا کردند.نوع رمز  33برگ سایر ربرگ دانشمندان بعدی با آمایش های مشابه نیرندقت کنید پس از نی#

استفاده شود ، در فرایند ترجمه  mRNAساخت  دردار Uو Aبرگ ، اگر از دونوع نوکلئوتید رندر آزمایشی مشابه نی .3سوال  

 حداکثر چند نوع کدون قابل ترجمه  می تواند شرکت داشته باشد ؟

1)2                                                       2)7                                           3)8                                   4)13 

 ترجمه :

توسط ریبوزوم ، ترجمه گفته می شود. فرایند پروتئیین   mRNAبه فرآیند ساخته شدن رشته پلی پپتید از روی دستوالعمل 

 سازی یک فرایند سنتزی می باشد که نیازمند انرژی و آنزیم است  پس انرژی خواه است.

 مرحله آغاز ترجمه :-

 متصل میشود.  mRNA گام اول : بخش کوچکتر ریبوزوم در مجاورت کدون آغاز به 

 گر نام دارد . با کدون آغاز رابطه مکملی برقرار می کند.آغاز  tRNAکه    tRNAگام دوم : اولین 
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 گام سوم : بخش بزرگ ریبوزوم به بخش کوچک می پیونند و ساختار ریبوزوم برای ترجمه کامل می شود.

 مرحله ادامه ترجمه :-

می  tRNAنوع  31ل انواع حامل دومین آمینواسید است .در این حا  tRNAآماده پذیرش   Aپرشده و جایگاه  P گام اول : جایگاه 

باشد   Aمستقر خواهد شد که آنتی کدون آن ، مکمل کدون جایگاه   Aای در جایگاه  tRNAشوند ولی فقط  Aتوانند وارد جایگاه 

 ار کند.رو با آن پیوند هیدروژنی برق

جدا می شود و با اسیدامینه   tRNAاز   Pپر باشند ، آمیسنواسید موجود در جایگاه   Pو  Aگام دوم : زمانیکه هر دو جایگاه 

 پیوند پپتیدی برقرار می کند . Aجود در جایگاه وم

 ید امینه ندارد ، ریبوروزم را ترک می کند .سا که حاال Pموجود در جایگاه   tRNA  گام سوم : 

د و ریبوزوم به اندازه یک گام چهارم : در این هنگام برای ترجمه رمز بعدی که خارج از ریبوزم قرار دارد جابجایی رخ می ده

همرا با پلی پپتیدی که حمل می کند به جایگاه   Aموجود در جایگاه   tRNAبه پیش می رود. در ننتیجه   mRNAکدون در طول 

P    منتقل می شود و جایگاهA   که کدون بعدی در آن قرار دارد ، خالی می شو و آمادگی پذیرشtRNA   حامل امینواسید بعدی

 به مرحله پایان ترجمه ادامه دارد. ی کند . این چرخه تا رسیدنرا کسب م

 مرحله پایان ترجمه :-

ی ای برا  tRNA و چون هیچ   ان می پذیردقرار گیرد ، ترجمه پای  Aدرون جایگاه  ( UAA/UGA/UAG وقتی یکی از کدون های پایان ) 

 کدون های پایان وجود ندارد.

 ود.میش  Aرد جایگاه از جنس پروتئین است وان ترجمه که در این حال عامل پایا

را با پلی پپتید هیدرولیز می کند . به این   Pموجود در جایگاه   tRNAبا ورود عامل پایان ترجمه ، یک آنزیم پیوند بین آخرین 

 ریبوزوم نیز از هم جدا یم شوند .           و دو بخش بزرگ و کوچک  mRNAترتیب پلی پپتید ساخته شده رها میشود . همچنین 

 ) ریبوزوم غیرفعال می شود (
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 : نکات تکمیلی ترجمه

 ریبونوکلئوتید در جایگاه های ریبوزومی قرار می گیرد . 9در مرحله آغاز حداکثر دو کدون و یک آنتی کدون و در مجموع  #

 نشانه ادامه ترجمه است .  Aبه جایگاه   AUGورود کدون #

 در مرحله ادامه : #

 ( rRNAپیوند پپتیدی تشکیل میشود. )   Aالف . در جایگاه 

 پیوند هیدروژنی تشکیل مشود.  Aب. در جایگاه 

 پیوند هیدروژنی شکسته یمشود.  Pج.در جایگاه 

 و اسیدامینه شکسته می شود.  tRNAپیوند بین   Pد.در جایگاه 

 ( UAG /UGA/UAA و با یک باز پورین خاتمه می یابد .) (  AUGباز پورین آغاز میشود )  با یک  mRNAهر #

 فقط در مرحله ادامه ترجمه صورت می گیرد.  mRNAحرکت ریبوزوم بر روی  #

 ولین آمینواسید ) متیونین ( است. ا  tRNA، آمینواسید دورتر نسبت به   tRNAدر یک پلی پپتید در حال ساخت متصل به #

          پیوند پپتیتدی = 2حرکت ریبوزوم =  tRNA   >>> 2 3اسید امینه =  3کدون داشته باشیم .  4اگر  <<  فرمول سازی با مثال عددی #

  مولکول آب تولیدی 2

 دقت کنید تشکیل پیوند پپتیدی قبل از حرکت ریبوزوم است. #

مکمل و پس از آن تشکیل پیوند پپتیدی و حرکت ریبوزوم صورت ترجمه یک کدون یعنی قرارگیری آنتی کدون مقابل کدون  #

 می گیرد.

 و، یک ریبوزوم و یک ژن نیلز است. mRNAبرای ترجمه یک رشته پلی پپتید به یک  #

  AUGآنتی کدون مربوط به   UAC) جایگاه اتصال اسید امینه ( و   CCAآغازگر به طور قطع دو توالی   tRNAدقت کنید در  #

 شود.یافت می

 هسته هسته ای و کدون   DNAمحل تشکیل پیوند بین رمز های 

 سیتوپالسم محل تشکیل پیوند بین دو اسید امینه در ریبوزوم 

 هسته محل تشکیل پیوند فسفودی استر بین دو کدون

 سیتوپالسم محل تشکیل پیوندبین کدون و آنتی کدون 

 هسته ی اولیه mRNAمحل تشکیل پیوند بین مومر های 
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 .در مرحله ی ....7سوال شماره 

 (پایان همانند آغاز ترجمه ، درون ریبوزوم ، تعداد کدون ها دو برابر تعداد آنتی کدون هاست .1

 ریبوزوم شود.  Aوارد جایگاه   UAA(ادامه برخالف پایان ترجمه ، ممکن نیست توالی 2

 ریبوزوم می شود.  A(آغاز همانند پایان ترجمه ، براثر جابجایی ، کدون جدید وارد جایگاه 3

 ریبوزوم شود.  Pحاوی میتونین وارد جایگاه   tRNA(ادامه برخالف آغاز ترجمه ، ممکن نیست 4

 

بافت استخوانی ، در مرحله ای  طی سنتز کالژن در  .کدام مورد نمیتواند عبارت مقابل را به درستی تکمیل کند ؟8سوال شماره 

 از ترجمه که ....

 شود. متصل می شود ، پیوند هیدروژنی بین کدون وآنتی کدون تشکیل نمی  mRNAبه (بخش کوچک ریبوزوم 1

 شود. نمین تشکیل ریبوزوم پیوند هیدروژنی بین کدون و انتی کدو  Pشود ، در جایگاه  تیدی تشکیل می(پیوند پپ2

3)tRNA  ها وارد جایگاهA  فرایند جابجایی رخ میدهد. دریبوزوم می شون ، 

 ریبوزوم خارج  میشود.  Pاز جایگاه   tRNAن شکسته میش ود ، دو(پیوند هیدروژنی بین کدون و انتی ک4

 

د در حال یتداده باشد در پلی پپجابجایی انجام  27کدون در شرایط که ریبوزوم  42ای با   mRNAدر هنگام ترجمه  . 9سوال

 د پپتیدی قابل مشاهده است ؟نساخت حداکثر چند پیو

1)27                                       2 )23                             3)28                                          4)29 

 

 .ژن های یوکاریوتی ؛ گسسته اند

.) در آرکی باکتری ها گسسته ( به عبارتی دیگر قطعات در غالب پروکایوت ها ژن ها پیوسته اند  #

 اصلی آن به هم پیوسته اند و فاصله ای بین آنها نیست.

نمی باشند بلکه  در یوکاریوت ها ژن ها گسسته اند به عبارتی دیگر قطعات اصلی ژن به پیوسته#

گسسته ( توالی  یک ژن به چندین قطعه به نام اگزون شکسته شده و بین این قطعات جدا ازهم )

 های نوکلئوتیدی به نام اینترون فاصله انداخته است.

#mRNA   حاصل ، کوتاه تر ازmRNA   اولیه بوده وmRNA .بالغ نامیده میشود 

 اگزون ها هم رونویسی میشوند و هم ترجمه ! #

 اینترون ها رونویسی می شوند ، اما ترجمه نمی شوند. #
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 است.  mRNAرونوشت اینترون ها ( فقط یکی از تغییرات برای بلوغ ف ذاولیه ) ح  mRNAکوتاه شدن  #

 پیوند فسفو دی استر تشکیل میشود. 2به ازای حذف هر اینترون  #

 ازای اتصال هر دواگزون به هم یک پیوند فسفودی استر تشکیل میشود. به #

 آگزون ها و رونوشت های اگزون است.جایگاه آغاز و پایان رونویسی و کدون آغاز و پایان ترجمه همواره روی  #

 

 تنظیم بیان ژن:

 

 تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها:

 به واحد تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها اپران:

 اپران بر اساس ماده ای که تحت تاثیر قرار می دهد،نام گذاری  می شوند.)اپران الکتوز مربوط به متابولیسم الکتوز 

 متابولیسم گلوکز(اپران گلوکز مربوط به 

 

 

 

 

 

 

 نکات تکمیلی:

.در پروکا ریوت اپران می توانند تک ژنی یا چند ژنی باشد.1  

)مثال اپران های تنفسی(.اپران هایی که اپراتور ندارند،همیشه فعال اند.2  

 ساخته می شود.   mRNA. از روی هر اپران،فقط یک  3

کننده دارد،پس همه ژن های آن با هم خاموش وروشن می شوند.فقط یک بخش تنظیم  . با توجه به اینکه هر اپران4  

 پلی مراز پروکاریوتی رونویسی می شود.   RNA.چون اپران مخصوص پرو کاریوت هاست بنابراین توسط    5

ی ار کننده(/پیلچند ژنی/اپران واپراتور/پروتئین تنظیم کننده )مه   mRNA. کلمات واصطالحات ویژه پروکاریوت ها:     3

 ناحیه نوکلئوتیدی/تاژک ساده/ژن تنظیم کننده/ /عامل تنظیمی/شناسایی مستقیم راه انداز/   پلیمرازRNA  وکپسول/یک نوع  

 . پایان ترجمه وجود دارد تک ژنی یک کدون   mRNAدر   .7

اپران

بخش تنظیم کننده 

منحل درست شروع رونویسی:راه انداز
.پلیمراز نشان میدهدRNAرا به 

.پلیمراز استRNAمحل اتصال آنزیم 

محل اتصال پروتئین مهارکننده:اپراتور 
(برخی از اپران ها اپراتور ندارند) 

.شامل یک یا چند ژن ساختاری است(:رمزگردان ) بخش ساختاری 
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. عامل تنظیم کننده یک جزء متغییر بیرونی است.)جزء اپران نیست(8  

یل حضور الکتوز،پروتئین مهار کننده بیشتر از میل ترکیبی مهار کننده به اپراتور است. به همین دل. میل ترکیبی الکتوز به 9  

 اپران لک روشن می شود.

ژن تنظیم کننده به طور دائمی بیان می شود،بنابراین در سلول همیشه مقداری از پروتئین مهار کننده وجود دارد..12  

 حلقوی اشیرشیا ای کالی می باشد.DNA.پروتئین مهارکننده ، محصول ژنی است به نام ژن تنظیم کننده که بخشی از 11

 

.در پروکاریوت ها طی فرایند بیان ژن ....21سوال   

(یک پلی پپتید فقط به کمک یک نوع آنزیم ساخته می شود.1  

 ذف می شود.نابالغ حDNA(بخش تنظیم کننده ی ژن پس از رونویسی از 2

 می تواند اطالعات مربوط به چند پروتئین را حمل کند. RNA(یک 3

 (جایگاه پایان رونویسی ژن ، رونویسی نمی شود.4

 (:Lac) اپران اپران الکتوز 

 ر ( و یک ناحیه ساختاری ) سه ژنی (واپران لک شامل یک بخش تنظیم کننده ) راه انداز و اپرات

 : نحوه خاموش شدن اپران الکتوز

پلیمراز  RNAخاموش شدن اپران الکتوز به این مفهوم است که 

و  2و 1قادر به حرکت نباشد و در نتیجه نتواند از روی ژن های 

رونویسی کند.به این منظور پروتئین بزرگی بنام پروتئین 3

مهارکننده ) پروتئین تنظیم کننده ( روی اپراتور قرار گرفته و سد 

پلیمراز متوقف شده و  RNAپلیمراز می شود. بنابراین  RNAراه 

 رونویسی انجام نمی دهد.

 در نبود الکتوز : پروتئین مهار کننده به اپراتور متصل می شود و اپران لک خاموش می شود.

 نحوه روشن شدن اپران الکتوز :

والکتوز به پروتئین لآل به آلوالکتوز می شود .ابتدا الکتوز )قندشیر ( وارد سیتوپالسم باکتری می شود و درون باکتری تبدی 

 مهارکننده متصل می شود.این اتصال باعث تغییر شکل پروتئین مهارکننده و اتصال مهارکننده ، به اپراتور شکسته می شود.
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 3و  2و  1پلیمراز نیز روی ژن های  RNAپلیمراز باز می شود و  RNAپس از جداشدن مهارکننده از اپراتور ، مسیر حرکت 

 رونویسی می کند و اپران روشن می شود.

 دو دانشمند به نام های ژاکوب و مونو مشاهده کردند که :  #

 الف ( وقتی الکتوز در محیط نیست ،غلظت هر سه آنزیم اندک است. 

 ، غلظت هر سه آنزیم هماهنگ با هم افزایش می یابد.ب ( وقتی الکتوز در محیط حضور دارد 

 چهار ناحیه تنظیم کننده وجود دارد:در اپران لک  #

 الف ( بخش تنظیم کننده که شامل اپراتور و راه اندار می باشد و

 ب(پروتئین تنظیم کننده که همان پروتئین مهارکننده می باشد و

 ج( ژن تنطیم کنندهکه به ژن سازنده پروتئین مهارکننده گفته میباشد.

 می شود.د(عامل تنظیم کننده که به آلوالکتوز گفته 

 

 .کدام عبارت در ارتباط با اپران لک مغایرت ندارد؟11سوال 

 (پس از روشن شدن مقدار گلوکز را در سیتوپالسم اشریشیاکالی افزایش می دهد.1

 پیک می شود. RNA(بخش تنظیمی آن در حضور مهارکننده مانع از تولید سه نوع 2

 بزرگی از اپراتور جدا می شود.(باجذب آلوالکتوز توسط اشریشیاکالی ، پروتئین 3

 پلیمراز به راه انداز غیرممکن است. RNAاتصال (بدون حضور عامل تنظیم کننده ،4

 تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها:

 تنظیم رونویسی در یوکاریوت ها طی مراحل زیر صورت می گیرد:

 می شوند. گام اول: یک گروه از عوامل رونویسی ) فعال کننده ( به  افزاینده متصل

متصل می شوند . اتصال این دو عوامل رونویسی به راه انداز متصل گروه دوم گام دوم : 

راه انداز را شناسی کند. اما هنوز قادر به شروع رونویسی  پلیمراز RNAکمک می کند 

 نمی باشد.

ن صورت افزاینده که از  راه انداز ، می شود و بدی  DNAگام سوم: اتصال فعال کننده به توالی افزاینده باعث ایجاد حلقه در 

 فاصله دارد ، خود را به راه انداز و عوامل رونویس متصل به آن نزدیک می کند.
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قرار می گیرد . این   پلیمراز ( RMA –فعال کننده ( در مجاورت مجموعه ) راه انداز  –گام چهارم:سرانجام مجموعه ) افزاینده 

 پلیمراز رونویسی را شروع کررد.  RNAاتصال عوامل رونویسی متصل به راه انداز را فعال نموده و باعث می شوند 

پلیمراز  RNAپلیمراز یوکاریوتی  به راه اندزا به کمک عوامل رونویسی صورت می گیرد . به عبارتی دیگر   RNAاتصال  #

 ه اتصال بر روی راه انداز نیست.یوکاریوتی به تنهایی قادر ب

 که ..... ممقایسه دو جمله از کتاب درسی فهمیدی از #

 .در پروکاریوت ها تنظیم بیان ژن عمدتا هنگام رونویسی انجام  می شود 

پلیمرزا پروکاریوتی بالفاصله روی راه انداز قرار می گیرد . پس مرحله اول رونویسی که شامل RNAدر پروکاریوت ها #

پلیمراز روی راه انداز است صورت گرفته اسنت . لذات رونویسیی ؟آغاز شده است. مهارکننده در  RNAقرارگیری 

تنظیم ه همین خاطر گفته میشود ، را سد می کند . ب ازپلیمر RNAجلوی حرکت  رونویسی یا ادامه رونویسی 2مرحله 

 .بیان ژن در پروکاریوت ها عمدتا هنگام رونویسی است

 .غالبا تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها ، هنگام شروع رونویسی است  

 پلیمرزا روی راه انداز . RNAهمانطور که در باال توضیح داده شده ، شروع رونویسی یعنی قرار گرفتن 

یک مجموعه می باشد که تشکیل آن قبل از شروع رونویسی است.لذا گفته این امر در یوکاریوت ها مستلزم تشکیل 

 غالبا در یوکاریوت ها تنظیم بیان ژن هنگام شروع رونویسی است.می شود که 

 : ها تنظیم بیان ژن بعد از ترجمه در یوکاریوت  #

 الف (تبدیل پپسینوژن به پپسین 

 خونوترومبین  به ترومبین در انعقاد ب( تبدیل پر

 بدیل فیبرونوژن به فیبرین در انعقاد خونتج(

 د(فعال شدن آنزیم در مکانیسم عمل هورمون های امینواسیدی

 

 

 

 

 نوع مونومرها مورد بررسی شده

 دئوکسی ریبونوکلئوتید راه انداز

 دئوکسی ریبونوکلئوتید اگزون

 دئوکسی ریبونوکلئوتید اپراتور

 ریبونوکلئوتید رونوشت اگزون

 گلوکز و گاالکتوز الکتوز و آلوالکتوز

 اسیدامینه عوامل رونویسی و فعال کننده
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 در رابطه با مسیر بیان ژن در نوروسپورا کراسا ، کدام صحیح عنوان شده است ؟.12سوال

 پلی پپتید است.(هر اپران چند ژنی فقط حاوی یک راه انداز ، یک اپراتور و قدرت تولید یک 1

 های تولید شده در هسته ، قبل از فعالیت خود ، تغییر طول داده و کوتاه می شوند.  RNA(همه ی 2

 پلیمراز روی راه انداز چند ژن است. RNA(تشکیل ساختار پرمانند نتیجه هی قرارگیری همزمان چند 3

 ر دیده شود.(اتصال پروتئین به پروتئین می تواند در تنظیم بیان ژن این جاندا4

 

 .برای ساخت فعال کننده ... مهارکننده ...13سوال

 نیاز است.  RNAبه سه نوع  -(همانند2پلیمراز نیاز است.     RNAبه فعالیت سه نوع  –(همانند 1

 نیاز است.  RNAیک نوع -(برخالف4پلیمراز نیاز است.   RNAبه فعالیت یک نوع –(برخالف 3

 

  DNAجهش : تغییر در ساختار 

 جهش ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

) بدو سریع کتاب زیست دوتو نگاه کن ! می دونم جهش های کروموزومی : حذف/ واژگونی / مضاعف شدن / جابجایی (1

 فراموش کردی .(

 جهش های نقطه ای : به طور عمده شامل جانشینی /حذف /اضافه (2

 ری از همان ژن عوض شود.نوکلئوتید با نوکلئوتید نوع دیگ جهش جانشینی یعنی یک#

 جهش حذف و اضافه یعنی کاهش یا افزایش یک یا چند نوکلئوتید#

 جهش هایی که در سلول های بدنی رخ می دهند سبب اختالالتی در همان فرد می شوند و به نسل بعد منتقل نمی شوند.#

 جهش در سلول های جنسی ممکن است به زاده ها منتقل شود.#

 ری جنین منتقل می شوند.ر سلول تخم به همه  سلول های پیکجهش ها ی ژنی ایجاد شده ددر همه ی جانوران، #

یا کاهش نوکلئوتید ها رمز های سه حرفی ش چون پیام ژنتیکی به شکل نوکلئوتید های سه حرفی خوانده می شود ، افزای#

شود به جهش تغییر چهارچوب معروف را بهم می ریزد. جهشی که باعث اشتباه خوانده شدن حروف سه نوکلئوتیدی می 

 است.
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جهش نقطه ای در بعضی بخش های ژن ساختاری می تواند روی توالی و تعداد اسیدامینه پروتئین ها بی تاثیر باشد .مثال #

 جهش در اینترون ها یا توالی قبل از رمز آغاز یا توالی بعد از رمز پایان.

 پروتئین ( را تغییر نیم دهند.  ( می شوند ما همه آنها فنوتیپ ) DNA ی جهش ها باعث تغییر در ژنوتیپ ) همه#

بیماری های ژنتیکی حاصل از جهش نقطه ای را می توان به دو دسته تقسیم کرد : الف(در بعضی از آنها مثال فنیل کتونوریا #

ونی داسی شکل جهش باعث و الکاپتونوریا جهش باعث ساخته نشدن یک پروتئین می شود.  ب(در بعضی دیگر مثل کم خ

 ساخته شدن یک پروتئین غیرطبیعی می شود.

  جهش جانشینی بی تاثیر در مورد متیونین و تریپتوفان که تک رمزی هستند ، نمی تواند اتفاق بیفتد.#

 

 مورد ، عبارت را به درستی کامل نمی کند ؟ ) هر جهش ....( د.چن14سوال  

 است.الف(نقطه ای ، نوعی جهش جانشینی 

 می شود.  RNAب(جانشینی ، سبب تغییر نوکلئوتید های 

 ه ای ، سبب تغییر مولکول های حاصل از رونویسی می شود.طج(نق

 د(نقطه ای ، سبب تغییر طول مولکول های حاصل از ترجمه می شود.

 ه(جانشینی ، سبب تغییر ترتیب آمینواسید های پلی پپتید های حاصل از ترجمه می شود.

1)1                           2)2                               3)3                            4)4 


