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   :شماره جلسه  احمد باقري اقدم :نام دبير  از ژن تا پروتئين  :مبحث
  زيست چهارم تجربي :نام درس و مقطع و رشته

  :تاريخ جلسه

 

  9 -  4  :ي كتاب درسي صفحه
  

د ندارن را اسيد سيك هموجنتي ي كننده تجزيه آنزيم بيمار افراد )3. تاس ژني نقص علت )2 مغلوب اتوزومي ژني، بيماري نوعي )1 :نورياوآلكاپت بيماري
 در ادرار ) 5د ان نداشته را آن آنزيم چون نشده تجزيه چرا نشده، تجزيه چون چرا؟. دارد وجود سيك هموجنتي اسيد بيمار افراد ادرار در بنابراين) 4

 ارايه يم توسط بيدل و تاتوميك ژن يك آنزنظريه ) 7. هشد پيدا ي رابطه آنزيمي نقص و ژني نقص بين )6. دشو مي سياه شده، اكسيده هوا، مجاورت
. دندرك هايي بود كه صفات قابل مشاهده را رهبري نمي  بررسي ژن :اهميت كار) 9.  رابطه وجود دارد.Prot و فنوتيپ DNAيعني بين ژنوتيپ ) 8. شد
 و xدر آزمايشات خود از پرتو ) a.a.&vits .11مانند توليد . اي متابوليكي بوده ننده واكنشك هايي را بررسي كردند كه مربوط به ژن كنترل جهش) 10
uv تغيير پايدار در پيام رمز : جهش) 12) زا عوامل جهش( استفاده كردندDNA 13 (جانداري است كه يك يا چند ژن آن جهش يافته : يافته جهش

. تروف استد، هترونك  ميAscيك كيسه به نام  عدد هاگ در ون 8ميوز و ميتوز توليد  است، در اثر n استفاده كردند، زيرا .N.Cاز قارچ ) 14. باشد
 آن درون هسه DNAيوكاريوت است و . معدني مانند امالح آمونيوم داردنياز به مواد ) منابع آلي مانند شكر(يرد گ انرژي موردنياز خود را از محيط مي

  .هاي غشاءدار است اي خطي است و داراي اندامك به صورت دورشته
ها را  كند و همه مواد موردنياز خود را مثل اسيدآمينه، ويتامين داقل كه داراي آب، امالح، شكر، ويتامين بيوتين رشد مي ساده يا حتدر محيط كش

  .سازد مي
N.C.  X توسط Argسنتز  orn Cit Arg1 2 3  

14 4 24 16 
34 64 

32 8
33 2

   
  .A يا C يا  داردO وجود ندارد پس براي رشد نياز به 1 جهش يابد آنزيم 1اگر ژن 
  .A يا  داردC وجود ندارد پس براي رشد نياز به 2يابد آنزيم  جهش 2اگر ژن 
  . داردA وجود ندارد پس براي رشد نياز به 3 جهش يابد آنزيم 3اگر ژن 

 ورند كهآ پپتيد زيرا بسياري از ژن پروتئين را به رمز در مي يك ژن يك رشته پلي: نتيجه هر ژن مسئول توليد يك آنزيم است ولي تغيير پيدا كرد شد
  .آنزيم نيستند
  .پپتيدي دارند  رشته پلي1ا بيش از ه بعضي از آنزيم) گلوكاگون/ انسولين ( آنزيم نيست  الزاماً.Prot باشد ولي هر .protتواند از جنس  هر آنزيمي مي

 الزم .a.a نوع 20ها حداقل  تز پروتئينصورت رمزهاي وراثتي است، براي سن ها به ، اطالعات الزم براي سنتز پروتئينA و T و C و DNA G الفباي -
  .است

  .ها است كننده انواع، ترتيب و تعداد اسيدهاي آمينه در ساختار پروتئين  تعيينDNA رمزهاي -
، اقد اسيدآمينه ف4 حرفي باشند 2، اگر   اسيد آمينه فاقد 16 حرفي باشند، 1اگر : اثبات.  حرفي هستند3 رمزها -

  .  حرفي با3اگر 
20 رمز16رمز

20شند

  UAA/UAG/UGAرمز پايان 
  . رمز دارند1 و فقط AUG رمز 1 رمز وجود دارد و براي بعضي از بيش 1 نوع اسيد آمينه پس حداقل براي هر اسيد آمينه 20 رمز وراثتي براي 61

كند     رمز مي8توليد   وجود داشته باشد، G و Aفقط باز  مصنوعي mRNAاگر يك : مثال
7كد ي    رمز م27 باشد يعني گوانين نباشد، توليد U و A و C باز mRNA 3اگر يك : مثال
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U        UAA و G و Aانواع رمزهاي پايان قابل ساخت با  / UAG / UGA 3
33 27 3  



U        24 و G و Aانواع رمزهاي مربوط به اسيدهاي آمينه قابل ساخت 

  . وجود دارد… و ATPزيم، ن، ريبوزوم، آmRNA، انواع DNA نياز به رمز .Protبراي ساخت 
  .ي بيشتري هم داردmRNA بيشتري دارد .Prot هر سلولي كه سنتز -

DNA درون هسته و RNAشود ه و هم در سيتوپالسم يافت مي هم در هست.  
  .ساز هستند آن، انسولين هاي  پانكراس، گلوكاگون و سلول هاي سازد، سلول پالسموسيت پادتن مي

  .ايد تكرار شود نكات مهم همانندسازي كه در سال سوم خوانده
  يوكاريوت  فرايند  پروكاريوت
  DNAمانندسازي ه  هسته  سيتوپالسم

  هسته  سيتوپالسم  رونويسي
  سيتوپالسم  سيتوپالسم  ترجمه

  :رونويسي و ترجمه
 وجود ندارد و RNA ،Tدر . كند ها را در سيتوپالسم رونويسي ميRNA پليمراز كه انواع RNA يك نوع است به نام .Prok آنزيم رونويسي در - 1
  .كند را شناسايي مي) P(انداز  از به تنهايي راه پليمرRNA.  وجود داردUجاي آن  به

 .ي الگو است شود و آن رشته  رونويسي ميDNAي   پليمراز پروكاريوتي به نسبت يوكاريوت كمتر است، در هر ژن فقط يكي از دو رشتهRNAتنوع 

 




