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  پـــــــــــــروتئــــــــــــــین ســـــــــــــــــــــازي   فصل اول :

*DNA   را ابتدا فردریک میشر از هسته خارج کرد و اظهار داشت که خاصیت اسیدي دارد. (چون این

 جاندار هسته داشت پس جاندار مورد مطالعه میشر یوکاریوت بوده است.)

 * بیدل و تیتوم براي بررسی عمل ژن( نه ساختار ژن) روي هاگ ها آزمایش کردند.

 در بدن است نه در ادرار. E2دلیل فقدان آنزیم  *در ادرار افراد مبتال آلکاپتونوریا به

پیش ماده هاي پیشین هموجنتسیک اسید است و از قبل توي  فنیل آالنین از*دقت کنید که 

سال سوم خوندیم که آنزیمی فنیل آالنین   رو به تیروزین تجزیه می کند  که در صورت اختالل در 

را به دنبال دارد. مسیر  این آنزیم باعث تجمع فنیل آالنین می شود و بیماري فنیل کتونوریا

 یر است:متابولیکی فنیل آالنین به صورت ز

 فنیل آالنین<<<<تیروزین <<<<.........<<<<هموجنتسیک اسید<<<<.........<<<<فرآورده نهایی

 پس دقت کنید افراد مبتال به فنیل کتونوریا در تولید همونجتسیک اسید مشکل دارند.

*هموجنتسیک اسید در بدن افراد بیمار هم تولید می شود ولی تجزیه نمی شود. یعنی آنزیم 

 سنتزکننده ي آن را دارند ولی آنزیم تجزیـــــــــــــــــــــــه کننده اش  را ندارند.

 *تولید ویتامین ها و آمینواسید ها از واکنش هاي مهم متابولیکی هستنـــــــــــــــــــــد.

*کپک نوروسپوراکراسا از  قارچ هاي دسته ي آسکومیست است. ( هم تولید مثل جنسی دارد و هم 

 ها شایع تر است.) آسکومیستولی تولیدمثل غیرجنسی در  تولیدمثل غیرجنسی دارد

تونوریاایجاد فنیل ک>--اگر مختل شود  >-- E 
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رشد نمی  Xهیچ یک از نوروسپوراهاي جهش یافته در ارتباط با سنتز آرژنین، با پیش ماده  *

 کنند ولی همگی با آرژنین رشد می کنند.

شده است که جایگاه * در جهش یافته هاي نوع اول در مسیر سنتزي آرژنین آنزیمی دچار نقص 

دارد. این نکته در مورد سایر جهش یافته ها نیز صدق می    Xفعالی براي اتصال به پیش ماده ي 

 کند.

تنها بعضی (نه همه نه بسیاري)  از هاگ هاي پرتودیده در آزمایش بیدل و تیتوم در محیط کشت *

 حداقل رشد نمی کردند.

 تقیما با تقسیم میوز تولید می کند.*نوروسپورا کراسا هاگ هاي جنسی خود را مس

می بینیم که محیط کشت ها با مواد مختلفی غنی شدن ولی سه تاشو ما توي   1-1* توي شکل 

قسمتاي دیگه ي کتاباي زیست دیدیم و بایستی نکات اونارو بدونیم چون ممکنه سواالت ترکیبی 

 : رو از این قسمتا بدن ، این سه تا عبارتند از

نقش دارد.  Aهستش که در تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم   B1همون ویتامین تیامین :  -1

 پیش) 8همچنین این آنزیم در بدن تولید نمی شود.(با توجه به تفکر نقادانه فصل 

 در تولید گویچه هاي قرمز نقش دارد. B12به همراه ویتامین فولیک اسید :  -2

 .بررسی کردهتوي همین فصل  ژنین : که مسیر سنتزشوآر -3

رونویسی می شود، چون  2پلیمراز  RNAژن سازنده تمام پروتئین ها در یوکاریوت ها توسط  *

 تولید شود.  mRNAبراي ساخت پروتئین ها ابتدا باید 

 به طور کلی در رابطه با تعداد ژن ها و تعداد آنزیم ها دو حالت ممکن است اتفاق بیافتد : *

ها باهم برابر است که این حالت تنها در صورتی رخ می دهد که تمام  تعداد ژن ها و تعدا آنزیم -1

 آنزیم ها تک رشته اي باشند.
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تعداد ژن ها بیشتر از تعداد آنزیم ها است که در این حالت بعضی یا همه آنزیم ها داراي چند  -2

 رشته پلی پپتیدي است.

می کند ولی حالت دوم آن را نقض یک آنزیم پیروي -+ دقت کنید که حالت اول از نظریه ي یک ژن

 می کند و از دالیل رد شدن این فرضیه است.

+ دقت کنید هرگز تعداد آنزیم ها نمی تواند بیشتر از تعداد ژن ها شود، زیرا سنتز هر آنزیم 

 حداقل به یک ژن نیاز دارد.

بیشتر آمینواسید ها داراي بیش از یک رمز یا کدون می باشند ولی برعکس این درست نیست  *

غیرقایل یعنی هر رمز و هرکدون حداکثر متعلق به یک آمینواسید است.(توجه کنید رمزهاي پایان 

 ترجمه بوده و هیچ آمینواسیدي براي آنها معنی نشده است.)

پلیمراز  RNAو  3و  2و 1پلیمراز   RNAنوع است :  4پلیمراز در یوکاریوت ها  RNA*تنوع 

 پروکاریوتی (در میتوکندري و کلروپالست)

پلیمراز  RNAپلیمرازها ازهمه بیشتر و در  RNAپلیمراز پروکاریوتی دربین  RNA*تنوع عملکرد در 

 را رونویسی میکند کمتر از سایرین است.  rRNAکه فقط ژن هاي سنتزکننده  1

* rRNA   غیرپروتئینی است با وظیفه ي ایجاد پیوند پپتیدي.آنزیمی 

پلیمراز پیوند هیدروژنی داشته باشد.  DNAپلیمرازها می تواند همانند محصول  RNA* محصول 

 . tRNAکه این محصول کسی نیست جز جناب 

 و پروتئین استفاده می شود. RNA* از ژن براي سنتز انواع 

 پلیمراز رونویسی می شود.  RNA* هر ژن فقط توسط یک نوع 
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بازکردن{شکستن  -2پلیمراز به راه انداز} RNAاتصال شناسایی و اتصال{ -1 : * مراحل رونویسی

حرکت ریلی را  ، بازکردن ، کلمه اتصال 3 >--پلیمراز RNA حرکت ریلی -3پیوند هیدروژنی} 

 بخاطر بسپارید. 

 شود.( خیلی توتستا از این نکته استفاده میشه)* راه انداز قسمتی از ژن است ولی رونویسی نمی 

 رونویسی پیوند هیدروژنی و پیوند فسفودي استر تشکیل می شود. 3* در مرحله

*در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها ، عامل تعیین کننده ي جهت رونویسی راه انداز می باشد که در 

 ابتداي ژن قرار دارد و رونویسی نمی شود.

نوع آمینواسید و عصاره ي سلولی  20مصنوعی ،  mRNAرنبرگ حاوي یک مولکول لوله آزمایش نی *

 و ....بود. tRNA  ،rRNAشامل آنزیم ها ، ریبوزوم ، 

 +mRNA .مصنوعی یعنی کدون آغاز و پایان ندارد 

که این  tRNAنوع  20نوع آمینواسید و درنتیجه حداقل  20+ در لوله آزمایش نیرنبرگ  

می   tRNAل کند وجود داشت ( زیرا هر نوع آمینواسید حداقل داراي یک نوع آمینواسیدها را حم

 باشد)

+ در لوله آزمایش ریبوزوم و آنزیم ها نیز وجود داشتند که هردوي آنها از پروتئین تشکیل شده 

اند(ریبوزوم قسمت پروتئینی دارد) پس تعداد زیادي رشته پلی پپتیدي نیز در لوله آزمایش 

 مصنوعی وجود داشت.  mRNAت اما در این لوله تنها یک نوع وجود داشته اس

+ در آزمایش نیرنبرگ تنها عمل ترجمه انجام می شود و عمل رونویسی صورت نمی گیرد ، 

ها در لوله ي آزمایش از قبل RNAو سایر  mRNAپلیمراز نقش ندارند، چون که  RNAبنابراین 

 حاضر هستند.

٤ 
 



   محمد دهقانی                                                             

مختلف یکسان است( عمومی است ) به همین خاطر در مهندسی * رمزهاي ژنتیکی در جانداران 

 .  ژنتیک ژن هاي یوکاریوتی را به منظور تکثیر یا ترجمه به باکتري ها وارد می کنند

 20+ تیدوئنوع ریبونوکل4وجود دارد :  نوع مونومر 28در رونویسی حداکثر  1-3* باتوجه به شکل 

 نوع 28نوع دئوکسی ریبونوکلئونید =  4دارد.) + نوع آمینواسید( ریبوزم یک بخش پروتئینی 

 نوع مونومر وجود دارد. 24+ دقت کنید در ترجمه حداکثر 

پلیمراز عمل رونویسی را انجام می دهد و ساختار پرمانند به  RNAاز روي یک ژن فقط یک نوع * 

 پلیمراز اما از یک نوع می باشد. RNAدلیل رونویسی همزمان از روي یک ژن توسط چندین 

نسبت به  ژن سازنده ي خود همــــــــــــــــواره داراي نوکلوئتید کمتري است   RNA* هر مولکول 

رونویسی نمی شود و در پروکاریوت ها حتی اپراتور هم رونویسی چون می دانیم که حداقل راه انداز 

 نمی شود.

 *tRNA   ها توسط ساختارL  آمینواسید ها را در سیتوپالسم حمل می کنند.مانند خود 

ریبوزم  Aترجمه می شود و سایر آمینواسیدها در جایگاه  Pدر جایگاه  AUG* فقط کدون آغاز 

  .)ترجمه شود اما نه به عنوان کدون آغاز  Aمیتواند در جایگاه  AUG ترجمه می شوند.( البته کدون 

نوع کدون می تواند واردآن شود (همه ي انواع کدون ها می توانند وارد  62حداکثر  A* در جایگاه 

شود ترجمه متوقف Aآن شوند وطبیعتا می دانیم که اگر هرکدام از کدون هاي پایان  وارد جایگاه 

 خواهد شد ،بنابر این ما دو کدون پایان دیگر را در این شمارش به حساب نمی آوریم ) 

 نوع کدون و آنتی کدون  وارد آن می شود . 61کثر حدا P* درجایگاه

بخش کوچک  بعد از اتصال بخش بزرگ ریبوزوم به Aو  Pاین فصل جایگاه   1-6*  با توجه به شکل 

ریبوزوم ایجاد می شوند( البته در متن باالي شکل عکس این قضیه عنوان شده است واین نکته 

 کژتابی دارد .)
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کدون هاي دیگري هم وجود داشته باشند   )AUGل از کدون آغاز (دقت کنید که ممکن است قب*  

 شروع می شود . AUGولی ترجمه از اولین کدون  

نوع  61ندارند حداکثر   tRNAنوع کدون وجود دارد و چون کدون هاي پایان  64* درسلول حداکثر 

 آنتی کدون داریم .

 )A*  فقط در مرحله ي ادامه ي ترجمه پیوند پپتیدي تشکیل می شود ( در جایگاه 

 خارج  می شوند. Pوارد می شوند و از جایگاه   Aي آغازگر  به جایگاه tRNAها  بجز  tRNA* همه ي 

( قبل از خارج شدن Aبه  P*  رشته ي پلی پپتیدي ساخته شده در ترجمه هم می تواند از جایگاه 

tRNA جایگاه  ازP  و هم از جایگاه (A بهP ( هنگام حرکت ریبوزوم ) برود 

* بین عامل پایان ترجمه وکدون پایان رابطه مکملی ( پیوند هیدرو ژنی ) برقرار نمی شوند چون 

 عامل پایان ترجمه اصال نوکلئوتید ندارد .

 است .* در رشته پلی پپتیدي بیرونی ترین آمینواسید همیشه آمینو اسید متیونین 

مونومر ریبونوکلئیک 4نوع آمینو اسید +  20نوع مونومر وجود دارد :   24*  دریک ریبوزوم حداکثر 

 نوع  RNA=24اسید 

 *  درمرحله ي پایان ترجمه شکستن پیوند هیدروژنی اتفاق می افتد .

( توجه کنید این پیوند از  tRNA* شکستن پیوند هیدروژنی و شکستن پیوند بین آمینواسید و 

 رخ می دهد. Pنوع فسفو دي استر نیست ) فقط در جایگاه 

 * در ترجمه اصال پیوند فسفو دي استر شکسته نمی شود.

 رخ می دهد. A* تشکیل پیوند پپتیدي فقط در جایگاه 
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*rRNA  در تشکیل پیوند پپتیدي در جایگاهA  در و عامل پایان ترجمه در شکستن پیوند پپتیدي

 نقش دارند. Pجایگاه 

 از نوع کوواالن است و فسفو دي استري نیست. tRNA* پیوند بین آمینواسید و 

 رونویسی می شوند ولی ترجمه  نمی شوند . )DNA*  اینترون ها ( قطعاتی از 

*  جایگاه آغاز وپایان رونویسی ، جزء اگزون ها هستند ورونویسی می شوند ولی رونوشت آنها 

 اینترون ها ترجمه نمی شوند ( این ها قطعاتی از اگزون ها هستند که ترجمه نمی شوند .)مانند 

درون  RNA *  در یوکاریوت ها حذف رونوشت اینترون و اتصال رونوشت اگزون ها به یکدیگر در

 ي بالغ ( نه نابالغ)  جهت ترجمه از هسته به سیتوپالسم می آید . mRNAهسته صورت می گیرد و 

 بالغ  است .  mRNAیند ترجمه مربوطبه +  فرآ

 *  هر ژن داراي یک جایگاه آغاز و یک جایگاه پایان رونویسی است.

*  اینترون ها و اگزون ها مربوط به خود ژن ها هستند  نه توالی هاي بین ژنی ، چون این توالی ها 

 بین ژن ها قرار دارند.

هاي پروکاریوت ها می توانند تک   mRNAهاي یوکاریوتی تک ژنی اند  ولی   mRNA*  همه ي 

 ژنی یا چند ژنی باشند .

  1*  همیشه اگزون = اینترون +   

*  کراتین یکی از پروتئین هاي مو ست .ژن این پروتئین در سلول هاي خاصی( نه همه ي سلول 

 هاي )  از پوست بیان می شود.

سلول هاي بدن نیز وجود دارد  *  ژن رمز کننده ي کراتین عالوه بر سلول هاي پوست در سایر

 منتهی بیان نمی شوند .
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هاي چند ژنی ( در پروکاریوت ها ) به چند ریبوزوم نیاز داریم یعنی هر  mRNA*  براي ترجمه ي 

 کدام یک ریبوزوم .

 *  هیچگاه جایگاه آغاز وپایان رونویسی ترجمه نمی شوند .

رونویسی و در یوکاریوت ها غالبا هنگام شروع *در پروکاریوت ها تنظیم بیان ژن عمدتا هنگام 

 رونویسی است.

اپران لک فقط در ژن شماره ي  یک اپران لک جایگاه آغاز رونویسی وجود دارد واین جابگاه براي در *

 هر سه ژن اپران لک  است و جایگاه آغاز در مجاورت اپراتور و ابتداي منطقه ي ساختاري ژن است .

 لک سه آنزیم پروتئینی است.محصول نهایی اپران *  

* پروتئین مهارکننده توسط ژن تنظیمی تولید می شود ، این ژن فاقد اپراتور بوده و همواره روشن 

است ، بنابراین اپران لک در هر وضعیتی که باشد ( روشن یا خاموش )  ژن تنظیمی پروتئین 

 مهارکننده را تولید می کند.

همون مسئول ساخت مهارکننده( یا  ←ران وجود ندارد * ژن تنظیم کننده ي اپران درون اپ

 پروتئین تنظیم کننده)

* وقتی الکتوز در محیط اشرشیاکالي نیست ، غلظت هر سه آنزیم اندك ( نه اینکه اصال نباشد) است، 

 الکتوز در محیط غلظت هر سه آنزیم، هماهنگ باهم ( نه به نوبت ) افزایش می یابد.اما پس از حضور 

پلیمراز به راه انداز شود هرچند به  RNA* اشغال اپراتور توسط مهارکننده نمی تواند مانع از اتصال 

 عنوان مانع فیزیکی مانع رونویسی می شود.

 mRNA ،tRNA  ،rRNAدر بیان ژن حتما پیوند فسفو دي استر تشکیل می شود چون در بیان ژن  *

شود ولی دقت کنید که همیشه پروتئین ساخته  ساخته می شوند ، سپس پروتئین سازي انجام می
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باشد و پروتئین ساخته نشود. (  tRNAیا  rRNAنمی شود، مثال ممکن است بیان ژن براي ساخت 

 الزم است.) mRNAچون میدانیم براي پروتئین سازي 

 *آنزیم هاي حاصل از رونویسی اپران لک هم در جذب و هم در تجزیه الکتوز نقش دارند.

 که اپران لک خاموش است محصوالتش در سلول کم است نه اینکه اصال نباشد.زمانی * 

 *mRNA  اگر چند ژنی باشد( البته این اتفاق در پروکاریوت ها رخ می دهد) می تواند الگوي ساخت

 سه ژنی mRNAآنزیم( پروتئینی ) از  3ساخت  ←چند پروتئین باشد مانند اپران لک 

و یک رمز براي کدون  mRNAدر اپران هاي چندژنی هر ژن یک رمز براي کدون آغاز براي ساخت  *

 پایان دارند ولی کل ژن ها همگی یک جایگاه آغاز و یک جایگاه پایان رونویسی دارند. 

هر دو در  (اپراتور+راه انداز)و بخش تنظیم کننده ( ژن سازنده مهارکننده)* ژن تنظیم کننده 

هستند که اولی همیشه(چه اپران خاموش باشد چه روشن ) رونویسی از آن انجام می ت ها پروکاریو

 شود و دومی هیچ وقت رونویسی نمی شود.

ابتداي عوامل رونویس الف ) همین فصل رونویسی در یوکاریوت ها  10-1* با توجه به شکل 

 تشکیل یک گروه ←شودمخصوص به افزاینده (موسوم به فعال کننده ) به افزاینده وصل می 

تشکیل گروه  ←ب) عوامل رونویسی دیگري که مخصوص راه انداز است به راه انداز وصل می شود

 دیگر

در کنار گروه  DNAمرحله پایانی : گروه یک (افزاینده + فعال کننده) با تشکیل یک حلقه در 

اتصال باعث فعال شدن پلیمراز و عامل رونویسی مخصوص راه انداز) قرار می گیرد و این  RNAدو(

 عوامل متصل به راه انداز می شود و شروع رونویسی را در پی خواهد داشت.

+ حال با توجه به نکات باال میدونیم که چرا به عوامل رونویسی متصل به توالی افزاینده، فعال کننده 

 می شود. راه انداز و شروع رونویسیچون باعث فعال شدن عوامل رونویسی  متصل به  ←می گوییم
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مرحله ي اول  پلیمراز در شناسایی راه انداز جزء RNA* کمک عوامل رونویسی مخصوص راه انداز به 

  )واتصال رونویسی است.( شناسایی

 * پروتئین هاي اصلی اي که در تنظیم بیان ژن نقش دارند :

 مهارکننده← الف) یوکاریوت ها

 عوامل رونویسی ←ب) پروکاریوت ها

 دیدید دو رشته اي هستند به جز انتهاي چسبنده.  DNA* هر چیزي رو روي 

 جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش: -

تغییر در تعداد  –مضاعف شدن  –جابه جایی   –واژگونی  –که شامل : حذف  کروموزومی -1

 کروموزوم ها

 :نقطه اي -2

 یک نوکلئوتید یک ژن با نوکلوئتید نوع دیگر عوض شود. الف) جانشینی :

 . بدون تغییر در چهارچوب خواندن2. باتغییر در چهارچوب 1 ب) حذف یا اضافه :

* اگر تعداد نوکلئوتیدهاي حذف یا اضافه شده سه یا مضربی از سه باشد به تعداد مضرب ها 

حذف یا اضافه می شوند و اثر شدیدي ندارند. اما اگر تعداد  اسیدآمینه ها در سطح پروتئین

نوکلئوتید هاي حذف یا اضافه شده مضربی از سه نباشند چهارچوب خواندن تغییر می کند که 

جهش به بعد تغییر می یابند و این باعث تغییر در معموال اثر گسترده اي دارد و رمز ها از جایگاه 

ساخته شده می گردد و ممکن است پروتئین حاصل این جهش اثر توالی آمینواسید هاي پروتئین 

 نامطلوب داشته باشد.

 * تعیین توالی آمینواسیدي اساسا توسط ژن صورت می گیرد.

۱۰ 
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است به زاده ها منتقل شود ، اما جهش در سلول هاي بدنی،  ممکن* جهش در سلول هاي جنسی 

 را که در او جهش رخ داده متاثر می کند. فقط خود فردي
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