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   :شماره جلسه  احمد باقري اقدم :نام دبير  تنظيم بيان ژن  :مبحث
  زيست چهارم تجربي :نام درس و مقطع و رشته

  :تاريخ جلسه

 

  26 -  21  :ي كتاب درسي صفحه

1 - E.coliهوازي مفيد لوله گوارش آدمي  باكتري بي.  
  .اده كندف قند الكتوز هم استتواند از  سوخت اصلي گلوكز است ولي در غياب آن مي- 2
  .براي جذب و تجزيه الكتوز و تبديل گاالكتوز به گلوكز. سازد  در حضور الكتوز يا غياب گلوكز، سه نوع پروتئين مي- 3
  .باشد  اگر ژني بيان شود، روشن است و اگر بيان نشود خاموش مي- 4
  .ا خاموش استه تروسيت روشن و در ساير سلولي ژن رمزكننده هموگلوبين در ار- 5
  .اي حلقوي است كه داراي دو بخش است، تنظيمي و رمزگردان  دورشتهDNAبخشي از مولكول :  تعريف اپران- 6
  . ژن ساختاري است3انداز و اپراتور است و بخش رمزگردان شامل  راه: بخش تنظيمي:  در اپران لك- 7
سازد كه پس از ترجمه توليد پروتئين   تك ژني ميmRNA مولكول 1شود  ي ميكه در خارج از اپران لك است، وقتي رونويس: كننده  ژن تنظيم- 8

  .كند به نام رپرسور يا مهاركننده يا پروتئين تنظيمي مي
  :متغير) 2ثابت ) 1:  انواع اپران- 9

  .شود وا پران متغير بستگي به شرايط محيطي دارد كننده انجام مي توسط ژن تنظيم : اپران ثابت
يعني خاموش . ودش انداز پس ژن بيان نمي  پليمراز به راهRNA مانع اتصال 0 به Repاتصال  :اپران خاموش علت): حضور گلوكز(توز  الكب در غيا-10
  .شود مي
 و شود انداز بچسبد يعني روشن مي تواند به راه  پليمراز ميRNAالكتوز پس -  به آلوRepاتصال : اپران روشن علت) غياب گلوكز( در حضور الكتوز -11

  22 صفحه 1 – 9شكل . آورد را به رمز در مي) آنزيم( نوع پروتئين 3سازد كه پس از ترجمه   ژني را ميmRNA 3يك مولكول 
  . ترجمه يا پس از ترجمه هم باشد–عمدتاً هنگام رونويسي است ولي ممكن است در سطوح رونويسي ) 1ها   تنظيم بيان ژن در پروكاريوت-12
  .ژني دارند  تكmRNAها فقط  ژني و هم چندژني دارند ولي يوكاريوت  تكmRNAها هم   پروكاريوت-13
  .گويند  آلوالكتوز را عامل تنظيمي و پروتئين مهاركننده لك را پروتئين تنظيمي مي-14

  ها تنظيم بين ژن در يوكاريوت
  .ي بيشتري دارندDNA در مقايسه با پروكاريوت   يوكاريوت- 1
اي خود را روشن و بعضي را خاموش ه ها اپران دارند ولي هر دو در پاسخ به تحريكات محيطي بعضي از ژن ها اپران ندارند ولي پروكاريوت  يوكاريوت- 2

  .كنند مي
  .ها در همانندسازي، رونويسي، ترجمه و غيره را بايد بدانند  و يوكاريوتها هاي مهم پروكاريوت  تفاوت- 3
  .ري براي تنظيم بيان ژن وجود داردها فرصت بيشت  در يوكاريوت- 4
  .قبل يا هنگام يا بعد از رونويسي صورت بگيرد:  تنظيم بيان ژن ممكن است- 5
  . از هسته، يا هنگام ترجمه يا بعد از ترجمه صورت بگيردmRNA حتي بعد از خروج - 6
  .ها در هنگام رونويسي است  غالباً تنظيم بيان ژن در يوكاريوت- 7
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  .انداز نيست  پليمراز به تنهايي قادر به تشخيص راهRNAها آنزيم  ا برخالف پروكاريوته  در يوكاريوت- 8
  . نياز به عواملي دارد به نام عوامل رونويسي از جنس پروتئين هستيد- 9

  .پيوندد مي پليمراز به آنها RNAشوند و بعد آنزيم  انداز متصل مي  از آنها به راهگروهي عوامل رونويسي متعددند، به طوري كه -10
  .كند  است كه به كمك عوامل رونويسي متصل به آن، عمل رونويسي را تقويت ميDNAبخشي از مولكول :  افزاينده-11
  24 صفحه 1 – 10شكل . كد  رونويسي را تقويت ميDNAبا تشكيل يك حلقه در ) نندهك موسوم به فعال( افزاينده و عوامل رونويسي متصل به آن - 12
  DNA هرگونه تغيير در : تعريف جهش-13
  .دهند هايي كه يك يا چند نوكلئوتيد ژن را روي يك كروموزوم تغيير مي جهش : اي  جهش نقطه-14
  ) جهش جانشيني. (شود يك نوكلئوتيد يك ژن با نوكلئوتيد ديگري عوض مي: اي نوع اول  جهش نقطه-15
زند كه به آن جهش تغيير در چارچوب   حرفي را بهم مي3يد ژن است كه رمز افزايش، يا كاهش يك يا چند نوكلئوت: اي نوع دوم  جهش نقطه-16
  .گويند مي
  .باشد  ميCys تغيير كند هر دو UGC به UGUمثالً اگر كدون .  گاهي جانشيني در بيان ژن تاثير ندارد-17
  …هاي زوداثر، ديراثر و   جهش-18

  .ستاي ا  هر جهش تغيير در چارچوب نوعي جهش نقطه : مثال-19
  هاي كروموزومي تغيير در تعداد و تغيير در ساختار  جهش-20
  …افتند  ها نادرند ولي اتفاق مي  جهش-21




