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99Intron9=9Exon-1:تعداد9اینترون9ها9در9ژن9گسسته،9یکی9کم9تر9از9تعداد9اگزون9های9آن9ژن9است؛9یعنی
هرگاه9تعداد9n9اینترون9در9ژن9وجود9داشته9باشد9برای9تبدیل9رونوشت9اولیه9ی9RNA9به9رونوشت9بالغ9)نهایی(،9باید92n9پیوند999

فسفودی9استر،9شکسته9و9n9پیوند9فسفودی9استر9برقرار9شود.
حذف9رونوشت9اینترون9ها9ازRNA9ی9اولیه9در9یوکاریوت9ها،9درون9هسته9انجام9می9شود.99

DNA شناسایی رمزهای
از ابتدای پاگرفتِن زیست شناسی مولکولی، دانشمندان بارها عنوان »حاوی اطالعات« را به درشت مولکول های اساسی حیات یعنی DNA ،RNA و 

پروتئین، اطالق کردند. در نهایت دیدیم که این مولکول DNA بود که مدال »اطالعات ژنتیکی« را دریافت کرد!
مولکول DNA ، مولکول بسیار بلندی است و در ساختار آن فقط چهار حرف )چهار نوع نوکلئوتید( به کار رفته است. بنابراین می توان گفت که زبان 
مولکول DNA به صورت یک الفبای چهارحرفی )G,C,T,A( است. هر حرف نشان دهنده ی یک نوع باز آلی در نوکلئوتید است. دانستید که از اطالعات 
ژنتیکی برای ساختن پروتئین استفاده می شود. پروتئین ها از 20 نوع آمینواسید ساخته شده اند و هر پروتئین، توالی آمینواسیدی مخصوص به خود را دارد؛ 

درواقع رمزهای موجود در DNA باید به نحوی، تعیین کننده ی نوع و ترتیب آمینو اسیدهای پروتئین ها باشند.

رمزهای نوکلئیک اسیدها سه حرفی هستند.
 A، چگونه زبان چهارحرفی اسیدنوکلئیک به زبان 20 حرفی پروتئین ترجمه می شود؟ اگر هر نوکلئوتید، عالمت رمز یک آمینواسید باشد، بازهای
T، C و G، عالمت های رمز تنها 4 نوع آمینواسید می شوند؛ بنابراین فقط چهار نوع آمینواسید عالمت رمز خواهند داشت. بدیهی است که رمز یک حرفی، 
جواب گوی 20 آمینواسید نخواهد بود. در صورتی که فرض کنیم ترکیب هر دو رمز به معنای یک آمینواسید باشد، در آن صورت باز هم فقط 16 نوع 
آمینواسید عالمت رمز خواهند داشت)16=42(؛ بنابراین رمز دو حرفی نیز جواب گوی 20 نوع آمینواسید نخواهد بود. در صورتی که رمز ها را سه حرفی فرض 
کنیم، 64 رمز سه حرفی به دست می آید )64=43(  که حتی از تعداد رمزهای الزم برای 20 نوع آمینواسید نیز بیش تر است؛ در این صورت یک آمینواسید 

ممکن است بیش از یک رمز داشته باشد. 

رمزگشایی از کدهای ژنتیکی، رمزهای DNA چگونه شناخته شدند؟
حال که مشخص شده بود هر سه حرف متوالی از بازهای آلی دنبال هم بر روی یک رشته DNA، نشان دهنده ی یک نوع اسیدآمینه ی خاص هستند، 

سؤال این بود که رمز معادل هر اسیدآمینه به زبان اسیدنوکلئیک چیست؟
»مارشال نیرنبرگ« و هم کاران او اولین گروهی بودند که در سال 1964، موفق به کشف رمز DNA شدند. آن ها از روشی که در آن به صورت آزمایشگاهی، 

هر توالی دل خواهی از mRNA را ساخته و آن را در مجاورت اسیدهای آمینه ی نشان دار 
قرار می دادند، استفاده کردند.

پس، اولین کار آن ها این بود که انواع خاصی از مولکول های mRNA )با توالی 
دل خواه مشخص( را بسازند. در لوله ی آزمایشی که آمینواسیدها و تعدادی آنزیم )که 
از عصاره ی سلولی گرفته شده است( وجود داشته باشند، mRNA می تواند زنجیره ای از 
آمینواسیدها را بسازد. هر نوع mRNA با هر پیام رمزی  که دارد، باعث تولید نوع خاصی 
رشته ی پلی پپتیدی می شود. حال در صورتی که نوع mRNA و نیز توالی آمینواسیدی 

رشته ی پلی پپتیدِی ساخته شده مشخص باشد، پیام mRNA معلوم می شود.
نیرنبرگ و هم کاران او بر این اساس، رشته ای از mRNA ساختند که فقط نوکلئوتید 
یوراسیل دار داشت؛ در حقیقت، آن ها پلیمری از مونومرهای نوکلئوتید یوراسیل دار ساختند 
)poly U(. مولکول RNAی ساخته شده را در لوله ی آزمایشی قراردادند که دارای تمام 
بیست نوع اسید آمینه و مایع استخراج شده از سیتوپالسم سلولی بود )عصاره ی سلولی، 
آنزیم های الزم، tRNA و نیز ریبوزوم را برای پروتئین سازی فراهم می کرد(. پس از 
اتمام پروتئین سازی و تجزیه ی رشته ی پلی پپتیدی ساخته شده، مشخص شد که از بین 
جدول 2. رمزهای ژنتیکی موجود بر روی 20mRNA نوع آمینواسید، فقط یک نوع به نام فنیل آالنین )Phe( در ساختمان این پلی پپتید 



فصل  1 ـ پروتئین سازی 18

18 وجود دارد. در حقیقت پلیمری از اسیدآمینه ی فنیل آالنین )poly Phe(، ساخته شده بود. با در نظر گرفتن سه حرفی بودن رمزهای DNA و در نتیجه —
رمزهای موجود بر روی mRNA، نیرنبرگ و هم کارانش به این نتیجه رسیدند که رمز UUU )بر روی mRNA(، رمز قرار گرفتن آمینواسید فنیل آالنین در 
یک رشته ی پلی پپتیدی است. بعد از نیرنبرگ، محققان دیگر توانستند با انجام آزمایش هایی شبیه آزمایش نیرنبرگ،  رمزهای هر یک از 20 نوع آمینواسید 

و نیز تعدادی از رمزها را که کد کننده ی آمینواسید خاصی نمی باشد، شناسایی کنند.
در جدول »2«، رمزهای ژنتیکی را مشاهده می کنید. رمزهای ژنتیکی در تمامی پروکایوت ها، یوکاریوت ها و حتی ویروس ها،  یک سان است. توجه 
داشته باشید که همان طور که در جدول نیز مشاهده می کنید، طبق قرارداد، رمزها، در سطح mRNA نوشته می شوند و نه در سطح DNA. هر رمز سه 

نوکلئوتیدِی mRNA را یک »ُکدون« می نامند.

نکاتی در مورد رمزهای ژنتیکی
به جدول رمزهای ژنتیکی با دقت نگاه کنید. در میان 20 اسید آمینه، فقط اسیدهای آمینه ی متیونین )Met( و تریپتوفان )Trp(، رمز منحصر به فرد 
دارند و سایر اسیدهای آمینه با دو یا تعداد بیش تری رمز، تعیین می شوند؛ مثاًل سرین )Ser( و لوسین )Leu(، هر یک، شش رمز دارند. نوکلئوتید انتهایی در 
هر رمز کم ترین اهمیت را در تعیین معنی رمزها دارد. نوکلئوتید انتهایی، آخرین باز آلی در هر رمز است. رمزهای سه حرفی از چپ به راست خوانده می شوند.

به هر رمز سه حرفی موجود بر روی mRNA، یک کدون و به ضد رمز مکمل آن در tRNA، یک آنتی کدون می گویند.
رمز آغاز ترجمه )پروتئین سازی(، همواره AUG است که معنی متیونین را می دهد. AUG تنها رمز متیونین است. ریبوزوم در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها 

در شروع پروتئین سازی به AUG آغازین هدایت می شود؛ بنابراین: »تمام پلی پپتید ها با متیونین شروع می شوند«. 
در جدول مشاهده می کنید که از 64 کدون موجود بر روی mRNAها، 3تای آن ها به عنوان کدون پایان در نظر گرفته می شوند. رمزهای پایان با هیچ 
نوع از tRNA ها شناسایی نمی شوند؛ در عوض پروتئین های ویژه ای آن ها را شناسایی می کنند و به کمک این پروتئین ها، زمانی که ریبوزوم به یکی از 

رمز های پایانی می رسد، پروتئین سازی پایان می یابد و رشته ی پلی پپتید آزاد می شود.

Ô 
برای9یک9اسید9آمینه9ی9فرضی،9آنتی9کدون9یا9ضد9رمز999

موجود9بر9رویtRNA9،9همان9رمزهای9ژنتیکی9موجود9
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)T(،9درtRNA9،9باز9آلی9U9وجود9دارد.9به9عنوان9مثال9
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بگیرید:AUG9.9این9رمز9که9اکنون9بر9روی9mRNA9است،9
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9.UAC9:9به9این9صورت9استtRNA9معادل9آن9بر9روی
در9سؤال9ها9و9تست9های9مختلفی9که9از9این9مفهوم9طرح9
می9شود،9به9رابطه9های9مکملی9و9نیز9وجود9U9در9RNA9ها9

به9جایT9،9دقت9کنید.

پروتئین سازی
در سیر انتقال اطالعات از DNA تا پروتئین، آخرین مرحله ای 
که در آن زنجیره ی پلی پپتیدی از روی دستورالعمل موجود در قالب 
mRNA ساخته می شود، مرحله ی ترجمه یا پروتئین سازی است. ترجمه، 

در این جا کلمه ی مناسبی است، زیرا »حروِف« RNA، نوکلئوتیدها 
و »حروِف« پروتئین، اسیدهای آمینه هستند؛ بنابراین طی فرایند 

ترجمه، »زبان« تغییر می کند.
در فرایند ترجمه، سلول، پیام های ژنتیکی )کدون ها( را خوانده و 
آن را به زبان پروتئین )آمینواسید(، ترجمه و تفسیر می کند. مترجِم 
 tRNA ی ناقل یاRNA این پیام های ژنتیکی )کدون ها(، مولکول

شکل 12. نگاهی کلی به فرآیند پروتئین سازی )ترجمه(



19 —19بخش 1 ـ از ژن تا پروتئین است. نقش tRNA، انتقال آمینواسیدها از خزانه ی آمینواسیدی 
سیتوپالسم به درون ریبوزوم است. سلول، همواره انبار سیتوپالسمی 
خود را از هر 20 نوع آمینواسید پر نگه می دارد. این آمینواسیدها یا 
در خود سلول ساخته شده اند و یا توسط غذاهایی که جان دار می خورد، 

تأمین شده است و سلول، آن را از مایع بین سلولی جذب می کند.
ریبوزوم که کارگاه پروتئین سازی یا بهتر بگوییم »پلی پپتید«سازی 
است، آمینواسیدهایی که tRNA به آن حمل کرده است را به انتهای 
یک زنجیره ی پلی پپتیدِی در حال رشد متصل می کند )شکل »12«(.

مولکول های tRNA، همه عین هم نیستند. نکته ی کلیدِی فرایند 
ترجمه ی یک پیام ژنتیکی به یک توالی خاِص آمینواسیدی این است 
که هر نوع از tRNAها، حاوی یک نوع خاص آمینواسید است و به یک 
کدون )رمز ( ویژه بر روی mRNA وصل می شود. دیدیم که یک 
انتهای مولکول tRNA، مسئول اتصال به آمینواسید ویژه ی آن 
می باشد و در انتهای دیگر دارای یک ضد رمز )آنتی کدون( خاص 
است که با رمز )کدون( موجود بر روی mRNA، رابطه ی مکملی 
داشته و می تواند به آن وصل شود )جلوتر و در بحث »ساختمان و 
 ،tRNA ؛ نگاهی دقیق تر«، با جزئیات عمل کرد و ساختارtRNA عمل
بیش تر آشنا می شوید(. اتصال میان کدون و آنتی کدون، توسط پیوند 
هیدروژنی برقرار شده و از این رو موقتی است. با لغزیدن mRNA بر 
روی ریبوزوم ها، یک به یک رمز ها در جایگاه مناسب قرار می گیرند 
تا tRNAهای مختلف، به نوبت اسیدهای آمینه ی متناظر هر رمز 
)کدون( را در جای خاص خود در زنجیره ی پلی پپتیدی قرار دهد. 
پیوند پپتیدی میان اسیدهای آمینه، به کمک rRNAی موجود 
در ساختار ریبوزوم ها برقرار می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های 
rRNA همین خاصیت آنزیمی آن است. پیش تر خوانده اید که 

»بیش تر« آنزیم ها پروتئینی هستند. آن دسته از آنزیم هایی که از 
جنس پروتئین نیستند، از جنس RNA می باشند )با اهمیت تکاملی 

نقش آنزیمی RNAها در فصل سوم بیش تر آشنا خواهید شد(.
مهم ترین مولکول ها و ساختارهایی که در مراحل مختلف 
پروتئین سازی شرکت دارند، عبارت اند از: RNA پیک، tRNAها، 
انواع عوامل ترجمه و ریبوزوم؛ عوامل ترجمه، پروتئین هایی هستند 

که هر یک در مرحله ی ویژه ای از پروتئین سازی فعالیت دارند.

نگاهی دقیق تر به ریبوزوم ها
ریبوزوم ها، کارخانه هایی هستند که پروتئین سازی در آن ها 
انجام می گیرد. از آن جایی که هر سلول دارای هزاران ریبوزوم است، 
مولکول rRNA، فراوان ترین نوع RNAی درون سلول است زیرا 
rRNA ترکیب عمده ی موجود در ریبوزوم است. ریبوزوم ها از دو 

زیر واحد کوچک و بزرگ تشکیل شده اند )شکل »13«(.
در یوکاریوت ها، ریبوزوم ها در بخشی از هسته به نام »هستک« 
ساخته می شوند. ساخته شدن ریبوزوم ها در هستک به این صورت 
است که ژن های RNAی ریبوزومی موجود بر روی کروموزوم ها، 

شکل 13. آناتومی ریبوزوم. اساس ساختنمانِی ریبوزوم های پروکاریوتی و یوکاریوتی شبیه 

 tRNA یک دیگر هستند. توجه داشته باشید که فضای کافی در ریبوزوم برای اتصال دو
وجود دارد.



فصل  1 ـ پروتئین سازی 20 20 در درون هسته رونویسی شده و سپس این RNA ها )rRNA( همراه با پروتئین های خاصی که از سیتوپالسم به هسته آمده اند، زیر واحدهای ریبوزوم ها را —
می سازند. زیر واحدهای ساخته شده، سپس از طریق منافذ غشای هسته، به سیتوپالسم وارد می شوند. چه در یوکاریوت ها و چه در پروکاریوت ها، دو زیر 
واحد ریبوزوم، تنها زمانی به هم ملحق شده و یک ریبوزوم فعال را می سازند، که ابتدا زیر واحد کوچک تر به مولکول mRNA متصل شده باشند. در هر 

.rRNA دو زیر واحد، هم پروتئین ریبوزومی وجود دارد و هم
در جریان ترجمه، ریبوزوم ها به نحوی عمل می کنند که امکان برقراری ارتباط صحیح و منظم بین رمز )کدون( در RNA پیک و ضد رمز )آنتی کدون( 

در tRNA مربوط به آن، فراهم باشد و پیوند پپتیدی بین اسیدهای آمینه ی پی درپی تشکیل شود.
همان طور که در کتاب درسی نیز اشاره شده است، دانشمندان تا چندی قبل گمان می کردند که ریبوزوم، تنها دو جایگاه دارد؛ یکی جایگاه P و دیگری 
جایگاه A؛ ولی همان طور که در شکل »13«، مشاهده می کنید، به تازگی در ریبوزوم جایگاه سومی به نام جایگاه E نیز کشف شده است. هر سه تای این 

جایگاه ها، محل قرار گرفتن tRNA ها، هستند.
جایگاه »P« یا جایگاه »زنجیره ی پلی پپتیدی« در حال ساخته شدن، tRNAای را در خود جای می دهد که هنوز در اتصال با رشته ی پلی پپتید در 

حال ساخت است.
جایگاه »A« یا جایگاه »آمینواسید«، tRNAای را در خود جای می دهد که آمینواسید بعدی )جدید( - که باید به زنجیره اضافه شود - را به ریبوزوم آورده است.

جایگاه تازه کشف شده ی »E«، محل خروِج tRNA ای است که آمینواسید خود را به زنجیره اضافه کرده و اکنون فاقد آمینواسید است )از آن جایی که 
در کتاب درسی اشاره ای به جایگاه E نشده است، ما نیز در این کتاب توضیحی درباره ی آن نخواهیم داد(.

در مورد جایگاه های موجود بر روی ریبوزوم دقت کنید که بخشی از هر دو جایگاه در زیر واحد کوچک و بخش دیگر در زیر واحد بزرگ ریبوزوم وجود 
دارد و جایگاه کامل P و A با اتصال دو زیر واحد به هم تشکیل می شود. هنگام پروتئین سازی، یک رمز RNA پیک )mRNA( در جایگاه P و رمز بعدی در 

جایگاه A قرار می گیرد. عالوه بر این، tRNAهای متصل به اسیدآمینه و مکمل رمزها نیز در این جایگاه ها قرار می گیرند.

Ô 
در9یوکاریوت9ها،9ریبوزوم9در9هستک9تولید9می9شود.9توجه9داشته9باشید9که9نمی9توان9گفت9در9همه9ی9سلول9ها9محل9تولید9ریبوزوم،999

هستک9است،9چرا9که9پروکاریوت9ها،9هسته9و9هستک9ندارند.
در9ریبوزوم9حداکثر9249نوع9مونومر9وجود9دارد؛9209نوع9اسیدآمینه9مربوط9به9پروتئین9ریبوزومی9و9چهار9نوع9نوکلئوتید999

.rRNA9مربوط9به
99.)rRNA9+9جنس9ریبوزوم،9نوکلئوپروتئین9است9)پروتئین
در9یوکاریوت9ها،9ریبوزوم9ها9در:99
الف(9سیتوپالسم9به9صورت9آزاد،99
ب(9درون9میتوکندری،9کلروپالست9و9هسته،99
ج(9روی9شبکه9ی9آندوپالسمی9زبر9و9غشای9خارجی9هسته9وجود9دارند.99
در9تولید9ریبوزوم9یوکاریوتی،9هر9سه9نوع9RNA9پلی9مرازI9[9برای9تولید9rRNA،9II9برای9تولیدmRNA9ی9رمز9کننده9ی9پروتئین999

ریبوزومی9و9III9برای9تولید9tRNA9به9منظور9حمل9آمینواسیدها9در9تولید9پروتئین9ریبوزومی[9مشارکت9دارند.

tRNA نگاهی دقیق تر به ساختمان و عمل
RNAی ناقل )tRNA( نیز همانند mRNA و دیگر انواع RNA از روی الگوی ژنی مولکول های DNA رونویسی می شود. در یوکاریوت ها، tRNA نیز 

همانند mRNA در هسته ساخته می شود ولی برای انجام عمل ترجمه، هسته را ترک کرده و به سیتوپالسم می رود )دقت کنید با این که rRNA نیز 
در هسته ساخته می شود، ولی rRNA ، هیچ گاه به تنهایی هسته را ترک نمی کند؛ rRNA، پس از پیوند با پروتئین های مخصوص و تشکیل زیر واحدهای 

ریبوزوم، هسته را ترک می کند(.
 tRNA ها به نحو مشابهی در پروتئین سازی عمل می کنند؛ بنابراین انتظار می رود از بعضی لحاظ، شبیه یک دیگر باشند. از طرف دیگر، هر tRNA تمام

باید ویژگی های اختصاصی داشته باشد، زیرا با اسیدآمینه و رمز ویژه ای در mRNA، ارتباط برقرار می کند.
ساختار تک رشته ای tRNA، بر روی خود در چند ناحیه تا می خورد و به دلیل برهم کنش و تشکیل پیوندهای هیدروژنی میان بخش های مختلف داخلی 
آن که با یک دیگر دارای خاصیت مکملی هستند، شکل سه بعدی به خود می گیرد. اگر ساختار حاصل از رابطه ی مکملی میان نوکلئوتیدهای یک tRNA را 
به صورت دو بعدی در یک صفحه، گسترده کنیم، مشاهده می شود که شکلی شبیه برگ شبدر دارد. پس ساختار برگ شبدری، از برهم کنش میان بازهای آلی 

یک رشته tRNA حاصل می شود )شکل »14 ـ الف«(. 



21 —21بخش 1 ـ از ژن تا پروتئین در این شکل، به ساقه ی پذیرنده ی اسیدآمینه و بازوی ضد رمز )آنتی کدون( 
در ساختار برگ شبدری توجه کنید. آنتی کدون در این ساختار در انتهای برگ میانی 
قراردارد. ساقه ی پذیرنده مولکول tRNA، شامل دو انتهای بلند و کوتاه، است. توالی 
نوکلئوتیدها در انتهای بلندتر تمام tRNAها، CCA است و اسیدآمینه توسط 
گروه کربوکسیل خود، به قند ریبوز نوکلئوتید A دار انتهایی متصل می شود. سه 
نوکلئوتید تشکیل دهنده ی ضد رمز یا آنتی کدون، در وسط بازوی ضد رمز قرار دارد 

که با رمز اسیدآمینه ی مربوط در مولکول mRNA، ارتباط مکملی برقرار می کند.
این ساختار برگ شبدری دو بعدی، بار دیگر پیچ و تاب خورده، ساختاری 
متراکم و سه بعدی را پدید می آورد که تقریباً شبیه حرف L است )شکل 
»14 ـ ب«(. در ساختار سه بعدی L شکل، مولکول tRNA جوری پیچ و تاب 
می خورد که در یک انتهای حرف L، جایگاه پذیرنده ی اسید آمینه و در انتهای 
دیگر، جایگاه آنتی کدون )ضد رمز(، دیده می شود که به صورت حلقه ای از 
آن بیرون زده است. tRNA در سلول، همواره به صورت ساختار L وجود دارد. 
همان طور که در شکل »14 ـ ب« مشاهده می کنید، در ساختار L، جایگاه 
اتصال اسیدآمینه، دور از جایگاه ضد رمز است. دوری دو جایگاه، امکان 
حرکت و عمل کرد نسبتاً مستقل این دو جایگاه را در حین پروتئین سازی 
فراهم می کند. در شکل »14 ـ ج«، طرح ساده شده ای از ساختار L مولکول 
tRNA را مشاهده می کنید که از این پس در تصویرهای سه بعدِی مراحل 

پروتئین سازی، از آن استفاده می کنیم.

مراحل مختلف پروتئین سازی
»پروتئین سازی« را نیز هم چون همانندسازی و رونویسی می توان به سه 

مرحله ی آغاز، ادامه و پایان تقسیم کرد.

z :الف( مرحله ی آغاز
اگر بخواهیم مرحله ی آغاز را به طور خیلی خالصه شرح دهیم، باید 
بگوییم در این مرحله از ترجمه ی mRNA، یک tRNA که اولین اسیدامینه 

را حمل می کند و دو زیر واحد ریبوزوم، باید گرد هم بیایند.
ابتدا زیر واحد کوچک ریبوزوم به mRNA و tRNAی ویژه ی آغاز ترجمه، 
متصل می شود )شکل »15 ـ الف«(. در کتاب درسی می خوانید که: ».... بخش 

کوچک تر ریبوزوم، در مجاورت کدون آغاز به mRNA متصل می شود....«. 
در شکل باال، اگر در طول mRNA، از سمت چپ 
به راست برویم، به کدون آغازین mRNA می رسیم )که 
همواره توالی AUG است(. این کدون، نشانه ی محل 
شروع ترجمه است. tRNAی آغازین که اسیدآمینه ی 
متیونین را به همراه دارد، به این  کدون آغازین متصل 

می شود.
 mRNA ،پس از این که زیر واحد کوچک ریبوزوم
و tRNA آغازیِن حاوی متیونین، به یک دیگر متصل 
شدند، زیر واحد بزرگ ریبوزوم نیز به این مجموعه 
افزوده شده و مجموعه ی آغاز ترجمه، کامل می شود 

)شکل »15 ـ ب«(.

شــکل 14. ســاختار یــک مولکــول tRNA همان طــور کــه در متــن کتــاب درســی 

 ،tRNA ــوع ــوع اســید آمینه، حداقــل یــک ن ــرای هــر یــک از 20 ن می خوانیــد، »ب
ــن  ــه ای ــد، ب ــل می کنن ــی عم ــا، اختصاص ــر، tRNA ه ــی دیگ ــه عبارت ــود دارد«؛ ب وج
معنــی کــه هــر tRNA کــه محصــول یــک ژن مســتقل اســت، فقــط بــه یــک اســیدآمینه 
ــک از 20  ــر ی ــرای ه ــک tRNA ب ــم ی ــت ک ــم، »دس ــی می گویی ــود و وقت ــل می ش متص
 tRNA اســید آمینه موجــود اســت«، یعنــی بعضــی از اســیدهای آمینــه، بیــش از یــک نــوع

بــرای حمــل شــدن دارنــد. 

شکل 15. آغاز ترجمه



فصل  1 ـ پروتئین سازی 22

22 هنگامی که مجموعه ی آغاز ترجمه کامل شد، مشاهده می شود که tRNAی آغازین و بالطبع، اسیدآمینه ی متیونین همراه آن، در جایگاه P ریبوزوم —
قرار دارند و جایگاه A خالی و منتظر مجموعه ی tRNA ـ اسیدآمینه ی بعدی است.

تمامی اسیدهای آمینه ای که در زنجیره ی پلی پپتیدی وجود دارند، ابتدا به جایگاه A می آیند و سپس با ایجاد پیوند پپتیدی با زنجیره ی پلی پپتید در 
حال ساخت، به جایگاه P منتقل می شوند، به جز متیونین آغازین که مستقیمًا در جایگاه P قرار می گیرد.

z :ب( مرحله ی ادامه
در مرحله ی ادامه، آمینواسیدها، یکی یکی به اسیدآمینه ی آغازین )متیونین( افزوده می شوند. در مرحله ی ادامه، افزوده شدن هر یک از اسیدهای 

آمینه ی جدید، در سه گام صورت می گیرد )شکل »16«(.

شکل 16. مرحله ی ادامه ی پروتئین سازی

tRNA جایگاه آمینواسیِد( ریبوزوم، با آنتی کدون یا ضد رمز مولکول( A ی موجود در جایگاهmRNA کدون یا رمز :)1 ـ گام  اول؛ تشخیص رمز )کدون
ی بعدی که قرار است آمینواسید متناسب را با خود بیاورد، پیوند هیدروژنی برقرار می کند. یک فاکتور پروتئینی خاص )از مجموعه فاکتورهای ادامه(، 

tRNA را به جایگاه A هدایت می کند. 

2 ـ گام دوم، تشکیل پیوند پپتیدی: یکی از rRNAهای موجود در زیر واحد بزرگ ریبوزوم که دارای نقش آنزیمی است )ریبوزیم(، تشکیل پیوند 
tRNA را کاتالیز می کند. در این گام، زنجیره ی پلی پپتیدی از A با آمینواسید تازه وارد در جایگاه ،P پپتیدی میان زنجیره ی پلی پپتید موجود در جایگاه

ای که با آن در پیوند است و در جایگاه P قراردارد، جدا شده و به اسید آمینه ی تازه وارد شده به جایگاه A که هنوز به tRNA متصل است، می پیوندد.
3 ـ گام سوم، جابه جایی: در این گام، tRNAی موجود در جایگاه A که اکنون با زنجیره ی در حال رشد پلی پپتید، در تماس است، جابه جا شده و به 
جایگاه P منتقل می شود. توجه کنید که در حین جابه جایی tRNA، کدون و آنتی کدون هم چنان با پیوند هیدروژنی به هم متصل باقی می مانند. در حقیقت 
 mRNA ی متصل به پلی پپتید، هنوز با پیوند هیدروژنی بهtRNA است که به اندازه ی یک کدون در طول ریبوزوم جابه جا می شود، در حالی که mRNA این
چسبیده است. جابه جا شدن mRNA به اندازه ی یک کدون، باعث می شود تا کدون بعدی که قرار است، ترجمه شود در جایگاه A قرار گیرد. در این حین، 

tRNAی قبلی که در جایگاه P بود، اکنون به جایگاه خروج )E(، منتقل می شود و ریبوزوم را ترک می کند. 



23 —23بخش 1 ـ از ژن تا پروتئین z :پ( مرحله ی پایان
مرحله ی ادامه آن قدر تکرار می شود تا این که یک کدون پایان در جایگاه Aی ریبوزوم قرار گیرد. این رمز های ویژه )UAA، UAG و UGA(، رمز 
هیچ نوع اسیدآمینه ای نبوده و تنها نشانه ای برای پایان یافتن فرایند ترجمه هستند. پروتئینی که آن را عامل پایان ترجمه می نامیم، مستقیمًا در جایگاه 

A با یکی از این سه رمز، پیوند برقرار می کند )شکل »17«(.

شکل 17. مرحله ی پایان پروتئین سازی

با ورود عامل پایان ترجمه به جایگاه A، نوعی پروتئین در جایگاه P، پیوند بین پلی پپتید و آخرین tRNA را هیدرولیز می کند که برای این کار یک 
مولکول آب به مصرف می رسد و به این صورت زنجیره ی پلی پپتیدی، از ریبوزوم جدا می شود. در این حالت اجزای دخیل در فرایند ترجمه، یعنی دو زیر 

واحد ریبوزوم و mRNA، از یک دیگر جدا می شوند و پروتئین سازی خاتمه می یابد.

Ô 
ترکیب9tRNA9و9متیونین9آغازین،9همواره9فقط9و9فقط9در9جایگاه9P9قرار9می9گیرد؛9بالطبع،9کدون9آغازینAUG(9(9نیز9تنها9در9جایگاه999

9Pقرار9می9گیرد.
در9مرحله9ی9ادامه،9پیوند9پپتیدی،9همواره9در9جایگاه9A9تشکیل9می9شود.99
کدون9های9پایان9UAA،9UAG9وUGA9،9فقط9و9فقط9در9جایگاه9A9قرار9می9گیرند.99
آخرینtRNA9ی9متصل9به9ریبوزوم9که9زنجیره9ی9پلی9پپتیدی9به9آن9وصل9است،9در9جایگاه9P9قرار9دارد9و9)مطابق9با9کتاب9درسی(،9از999

همین9جا9ریبوزوم9را9ترک9می9کند.9بالطبع9می9توانیم9بگوییم،9زنجیره9ی9پلی9پپتیدی،9ریبوزوم9را9از9جایگاه9P9ترک9می9کند.
برقراری9پیوند9پپتیدی9بین9آمینواسیدها9هنگام9ترجمه9توسط9نوعی9rRNA9که9خاصیت9آنزیمی9دارد9کاتالیز9می9شود،9پس9توجه999

9rRNA9(،9همه9ی9آنزیم9ها9در9سیتوپالسم9ساخته9نمی9شوند9)مثلrRNA9داشته9باشید9که9همه9ی9آنزیم9ها،9پروتئینی9نیستند9)مثل9همین
ریبوزومی9با9خاصیت9آنزیمی9که9در9یوکاریوت9ها9درون9هسته9تولید9می9شوند9و9محصول9مستقیم9رونویسی9از9ژن9توسط9

.)rRNA99هستند(9و9همه9ی9آنزیم9ها،9آمینواسید9و9پیوند9پپتیدی9ندارند9)مثل9همینI99پلی9مرازRNA

اریترومایسین،9آنتی9بیوتیکی9است9که9با9ایجاد9اختالل9در9ترجمه9)پروتئین9سازی(9موجب9مرگ9بعضی9باکتری9ها9می9شود.99
کدون9AUG9آغازین،9فقط9جایگاه9P9را9تجربه9می9کند9ولیAUG9های9دیگر9بخش9های9mRNA9مثل9هر9کدون9معنی9دار9دیگر،9هم999

جایگاه9P9و9هم9جایگاه9A9را9تجربه9می9کنند.
tRNAی9آغازگر9وارد9جایگاه9P9می9شود9و9هم9چنین9از9جایگاه9P9خارج9می9شود.9سایر9tRNA9ها9وارد9جایگاه9A9شده9و9از9جایگاه999

9Pخارج9می9شوند،9پس9در9هر9حال9tRNA9ها9از9جایگاه9P9خارج9می9شوند.
99A9عوامل9پایان9ترجمه،9پروتئین9هایی9هستند9که9در9سیتوپالسم9تولید9و9در9سیتوپالسم9فعالیت9می9کنند.9این9عوامل9وارد9جایگاه

ی9ریبوزوم9می9شوند9و9روی9کدون9پایانی9را9می9پوشانند9و9در9جایگاهP9،9نوعی9آنزیم9پیوند9بین9پلی9پپتید9تولید9شده9و9آخرین9
9tRNAرا9هیدرولیز9می9کنند9)با9مصرف9آب(.

برای9سنتز9پلی9پپتید9در9داخل9سلول،9وجود9DNA9ضروری9است9ولی9در9خارج9سلول،9می9توان9بدون9حضور9DNA9پلی9پپتید999
سنتز9کرد.9دیدید9که9نیرنبرگ9موفق9به9تولید9رشته9ی9پلی99فنیل9آالنین9شد!

گلبول9های9قرمز9بالغ9و9سلول9های9بالغ9آوند9آبکش،9هسته9ندارند9پس9نمی9توانند9پروتئین9سازی9کنند.9به9نظر9شما9این9سلول9ها999
برای9ادامه9ی9حیات9خود9چه9می9کنند؟!9فکر9کنید!9به9سلول9های9همراه9آوند9آبکش9و...

در صفحه ی بعد خالصه ی تمامی مراحل پروتئین سازی و نکات و فرمول های مرتبط با این فرآیند را بر روی شکلی که نشان دهنده ی ساخته شدن یک 
زنجیره ی پلی پپتیدی فرضی دارای تنها 5 اسید آمینه است، مشاهده می کنید.



فصل —1

جمع  بندی

درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:
همه ی هاگ های جهش یافته در آزمایش بیدل و تیتوم، در محیط حداقل + آرژ ینین رشد می کنند.  .1

بر اساس قانون یک ژن - یک رشته ی پلی پپتیدی، از روی هر ژن، یک رشته ی پلی پپتیدی ساخته می شود.  .2
راه انداز توسط آنزیم DNA پلی مراز ساخته شده است و همیشه در نزدیکی اولین نوکلئوتیدی قرار دارد که رونویسی می شود.  .3

راه انداز بخشی از ژن است و آنزیم RNA پلیمراز پیش از شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی به آن متصل می شود.  .4
جایگاه آغاز رونویسی یک ژن مشخص، می تواند هر نوع باز آلی به جز اوراسیل داشته باشد.  .5

رونوشت جایگاه آغاز رونویسی یک ژن مشخص، همانند رونوشت جایگاه پایان رونویسی آن ژن، می تواند باز آلی اوراسیل داشته باشد.  .6
در فرایند رونویسی، پیوندهای شکسته شده توسط آنزیم RNA پلی مراز، مجدداً و بدون دخالت این آنزیم برقرار می شوند.  .7

در فرایند رونویسی، پیوندهای تشکیل شده توسط آنزیم RNA پلی مراز، بدون دخالت این آنزیم شکسته نمی شوند.  .8
همه ی انواع RNA ، تک رشته ای هستند و توسط آنزیم های RNA پلی مراز از روی ژن ها رونویسی می شوند.  .9
هر سه نوکلئوتید متوالی RNA ، نشان دهنده ی یک آمینو اسید اختصاصی یا پایان است و کدون نام دارد.  .10

برای هر اسید آمینه ی دارای چهار کدون، چهار نوع tRNA وجود دارد که می توانند آن را حمل کنند.  .11
در عمل ترجمه، هر نوع tRNA فقط یک نوع آمینواسید را حمل می کند و این آمینو اسید توسط توالی بازهای آن tRNA مشخص می شود.  .12

یک RNA کوچک خاص در سلول یوکاریوتی، ممکن است توسط RNA پلی مراز 2 یا RNA پلی مراز 3 ساخته شده باشد.  .13
تمامی محصوالت RNA پلیمراز 1، در عمل ترجمه نقش دارند و در نهایت از هسته خارج می شوند.  .14

تعداد مولکول های ساده ی آلی حاصل از هیدرولیز کامل یک mRNA یوکاریوتی، بیش از 6 برابر تعداد آمینواسیدهای پلی پپتید حاصل از   .15
ترجمه ی آن است.

ممکن است تغییر در توالی نوکلئوتیدهای یک mRNA یوکاریوتی، موجب تغییر توالی آمینواسیدهای پلی پپتید حاصل از ترجمه ی آن   .16
نشود.

در فرایند ترجمه، پس از تشکیل هر پیوند پپتیدی، tRNA موجود در جایگاهP ، فاقد آمینو اسید است و باید این جایگاه را ترک کند.  .17
در فرایند ترجمه، پس از تشکیل هر پیوند پپتیدی، tRNA موجود در جایگاه  A، با حرکت ریبوزوم به جایگاه P منتقل می شود.  .18

اگزون ها همانند اینترون ها، هرگز در سیتوپالسم یک سلول یوکاریوتی، مشاهده نمی شوند.  .19
اغلب mRNA های اولیه یوکاریوتی، پس از کوتاه شدن برای ترجمه به سیتوپالسم فرستاده می شود.  .20

در یک سلول پروکاریوت، ممکن است تعداد ژن ها از تعداد نوکلئوتیدهایی که رونویسی از آن ها آغاز می شود، بیشتر باشد.  .21
در هر سلول یوکاریوت، به تعداد ژن ها، نوکلئوتیدهایی در DNA وجود دارد که رونویسی از آن ها آغاز می شود.  .22

23. هر پلی پپتید ساخته شده در سلول پروکاریوت ی، محصول نهایی یک ژن است.
از روی هر ژن یوکاریوتی، در نهایت یک پلی پپتید ساخته می شود.  .24

25. در ساخته شدن پلی پپتیدی با 100 آمینو اسید، 99 کدون از یک جایگاه ریبوزوم به جایگاه دیگر منتقل می شوند.
26. در ساخته شدن هر پلی پپتید، تعداد آنتی کدون های وارد شده به دو جایگاه ریبوزوم با هم برابر است.
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فصل —1
آزمون

در مورد بیماری آلکاپتونوریا کدام عبارت درست است؟. 1
 1( علت بیماری، نقص در آنزیم سازنده ی هموجنتیسیک اسید است.

 2( فرد مبتال به بیماری، ادرار سیاه رنگ دفع می کند.
 3( ژن رمز کننده ی آنزیِم تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید، جهش یافته است.

4( نفرون های کلیه ی فرد بیمار، قادر به باز جذب کامل هموجنتیسیک اسید هستند.

چندعبارت زیر نادرست است؟. 2
الف- در ادرار فرد سالم،مقداری هموجنتیسیک اسید وجود دارد.

ب- اندیشه ی اولیه ی این نظریه که »هر ژن مسئول ساختن یک آنزیم است« در بررسی بیماری فنیل کتونوریا شکل گرفت.
 ج- ماده زاید نیتروژن دارهر پستانداری فقط اوره است.

د- انسان ،اوره رابدون صرف انرژی از نفرون بازجذب می کند.
ه- آرچیبلد گرودریافت که در آلکاپتونوریا ،آنزیم تبدیل کننده فنیل آالنین به تیروزین تولید نمی شود.

5)4  4)3  3)2  2)1

آلکاپتونوریا نوعی بیماری .......... 3
 1( ارثی است که طی آن فنیل آالنین به تیروزین تبدیل نمی شود.

 2( با نقص ژنتیکی است که در فرد مبتال، عقب ماندگی ذهنی به وجود می آورد.
 3( اکتسابی است که در آن، نقص آنزیمی مانع تجزیه ی هموجنتیسیک اسید است.

4( است که در آن، ادرار فرد مبتال، در مجاورت هوا سیاه می شود. 

کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟. 4
در بیماری آلکاپتونوریا، .......... آنمی داسی شکل، پروتئین مربوط، به دلیل نقص های ژنتیکی ..........

2( برخالف ـ غیرطبیعی است.  1( مانند ـ تولید نمی شود.  

4( برخالف ـ ساخته نمی شود. 3( مانند ـ ساختار طبیعی ندارد.  

علت عقب ماندگی ذهنی در مبتالیان به فنیل کتونوریا چیست؟. 5
2( تجمع محصوالت حاصل از متابولیسم غیرعادی فنیل آالنین  1( فقدان آنزیم تبدیل کننده ی تیروزین به فنیل آالنین 

4( وجود الل غالب و اتوزومی در سلول های بدن 3( نبود آنزیم تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید 

در ادرار افراد سالم، ........... مبتالیان به آلکاپتونوریا، ........... وجود ........... .. 6
2( مانند ـ هموجنتیسیک اسید ـ دارد.  1( برخالف ـ تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید ـ ندارد. 

4( مانند ـ تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید ـ دارد 3( برخالف ـ هموجنتیسیک اسید ـ ندارد. 



4343—  آزمون

کدام جمله نادرست است؟   »در فرد...........،..............نفرون ها .......... می یابد.«. 7
2( مبتال به دیابت نوع دو-ترشح +H به -افزایش  1( مبتال به آلکاپتونوریا-بازجذب بیکربنات از-افزایش 

4( دارای غلظت زیاد کورتیزول-بازجذب بیکربنات از-کاهش 3( دارای مصرف زیاد سبزی-ترشح +H به-کاهش 

در بیماران مبتال به آلکاپتونوریا........ 8
 1( ادرار سیاه از میزنای وارد مثا نه می شود.

 2( نوعی نقص اکتسابی سبب بیماری می شود.
 3( آنزیم تولید کننده اسید هموجنتیسیک در بدن وجود دارد.

4( کلیه ها در باز جذب اسید هموجنتیسیک فعاالنه عمل می کنند.

9 .  HAپیش ماده ی =x ،اسید هموجنتیسیک =HA ، آنزیم =E( در واکنش های بیوشیمیایی زیر، کدام تغییر در فرد مبتال به آلکاپتونوریا دیده می شود؟
x HA y

E E1 2    .)HA محصول تجزیه ی =y

HA 4( افزایش تولید  E2 3( افزایش فعالیت  y 2( عدم تولید  E11( عدم تولید

روی کرد جدید بیدل و تیتوم در راستای نظریه ی »یک ژن ـ یک آنزیم« ....................... بود.. 10
2( استفاده از محیط کشت شاهد و غنی شده  1( مطالعه و بررسی جان دار یوکاریوت 

4( بررسی جهش های مربوط به مسیر تولید آمینواسیدها 3( آزمایش روی صفات قابل مشاهده 

محیط کشت حداقل برای رشد کپک نوروسپورا..... 11
 1( مخلوط رقیقی از انواع نمک، کمی ساکارز و ویتامین تیامین است.

 2( در آزمایش های بیدل و تیتوم به عنوان محیط کشت شاهد نیز مورد استفاده قرار گرفت.
 3( همان محیط کشت غنی شده برای رشد هاگ های جنسی نوروسپورا است.

4( برای رویش هاگ های جهش یافته مناسب است.

جاندار مورد مطالعه بیدل و تیتوم............... 12
2( درخود ساکارازتولید نمی کند.  1( در هرکیسه ی تولید مثلی خود 8 هاگ جنسی دریک ردیف دارد.  

4(توانایی ایجاد تتراد را در چرخه زندگی خود ندارد. 3(درهاگ غیر جنسی خود کروموزوم همتا دارد. 

در بررسی ژن های کنترل کننده ی واکنش های متابولیِک تولید آرژینین در نوروسپوراکراسا، از محیط های کشت زیر استفاده شد. کدام محیط ها . 13
یک سان هستند؟  A= محیط کشت حداقل     B= محیط کشت کامل     C= محیط کشت غنی شده     D= محیط کشت شاهد

D و C )4  C و A )3  D و A )2  C و B )1

در آزمایش بیدل و تیتوم، تعدادی از هاگ های کپک نوروسپورا در محیط کشت حداقل + اُرنیتین رشد می کنند. نتیجه می گیریم که این گروه از . 14
)سنجش 85( هاگ ها ......... 

2( احتماالً می توانند آنزیم 1 را بسازند.  1( احتماالً نمی توانند آنزیم 3 را بسازند. 
4( قطعاً نمی توانند پیش ماده ی x را تغییر دهند. 3( قطعاً نمی توانند از اُرنیتین، سیترولین بسازند. 

)سراسری ـ 89 ـ داخل کشور(. 15 به طور معمول، درون هر آسک موجود در آسکوکارپ .......... هاگ با .......... نوع ژنوتیپ حاصل می شود. 
4( هشت ـ دو 3( چهار ـ دو  2( هشت ـ یک  1( چهار ـ یک 

هاگ جنسی نوروسپورا کراسا...............هاگ غیر جنسی آن محصول مستقیم.....................است.. 16
4(برخالف- میتوز 3(مانند-  میتوز  2(برخالف- میتوز  1( مانند- میوز 

چند عبارت زیر نادرست است؟. 17
* برای تولید هشت  هاگ جنسی نوروسپوراکراسا1 میوز و 4 میتوز انجام می شود.

* در هاگ طبیعی نورسپورا کراسا آنزیم های بیوشیمیایی مسیر تولیدبیوتین وجود دارد. 
* امکان وقوع جهش مضاعف شدن در هاگ نوروسپورا کراسا وجود ندارد.

* در زیگوت نوروسپورا، تتراد تشکیل می شود.
4)4  3)3  2)2  1)1



فصل  1 ـ پروتئین سازی 44

44 در آزمایش بیدل و تیتوم، هاگ جهش یافته ی نوروسپورا در محیط کشت حداقل که فقط با آرژینین غنی شده بود رشد کرد؛ نتیجه این است که: . 18—
 1( جهش، مانع از سنتز آنزیم تبدیل کننده ی پیش ماده ی x شده بود.

 2( آخرین آنزیِم مسیِر سنتِز آرژینین، وجود نداشت.
 3( قطعاً آنزیِم تبدیل ارنیتین به سیترولین وجود نداشته است.

4( قطعاً ژن های رمزکننده ی آنزیم های دیگر این مسیر بیوشیمیایی، دچار جهش نشده اند.

کدام جمله نادرست است؟. 19
 1( در طبیعت بیش از 20 نوع آمینواسید وجود دارد.

 2( بیدل و تیتوم، پرتو x را به هاگ های غیرجنسی قارچ های رشدیافته روی محیط کشت حداقل تاباندند.
 3( کم بود اسیدفولیک در انسان باعث آنمی  می شود.

4( در هاِگ نوروسپورا برای هر ژن دو الل وجود دارد.

اندیشه ی اولیه ی نظریه ی یک ژن ـ یک آنزیم، پس از بررسی علت نوعی بیماری ارثی ............. 20
 1( به نام فنیل کتونوریا شکل گرفت.

 2( که مورد مطالعه ی بیدل و تیتوم بود، بیان شد.
 3( که مبتالیان به آن، ادرار سیاه دفع می کنند، عنوان شد.

4( که در آن متابولیسم هموجنتیسیک اسید دچار اختالل است، ارایه شد.

)سراسری ـ 67(. 21 یک باکتری جهش یافته که جهش آن در زنجیره ی سنتز آمینواسید متیونین است، فقط در حضور متیونین رشد می کند. علت چیست؟ 
 1( الزاماً بیش از یک جهش در این باکتری رخ داده است. 

 2( مرحله ی جهش در اوایل مسیر تولید متیونین است.
 3( مرحله ی جهش در اواخر زنجیره ی سنتز متیونین است. 

4( این داده ها مرحله ی جهش را مشخص نمی کند.

هاگ جنسی نوروسپورا کراسا:. 22
2( هنگام میتوز ،دوک را در سیتوپالسم تشکیل می دهد.  1( محصول مستقیم میوز است.  

4( در هسته خود دارای mRNA بالغ چند ژنی ا ست. 3( هرگز دچار جهش ساختاری مضاعف شدن نمی شود. 

کدام آنزیم قادر است از ژن های رمز کننده ی خودش رونویسی کند؟. 23
II و III پلی مراز RNA )2  RNA )1 پلی مراز II و I و  

I پلی مراز RNA پلی مراز در عامل مولدکزاز و RNA )4  II پلی مراز RNA پلی مراز سیانوباکتری و RNA )3

کدام گزینه برای تکمیل کردن عبارت زیر به درستی مناسب است؟. 24
RNAپلی مراز........برخالف RNA پلی مراز...............قادر به رونویسی از ژن های رمزکننده خودش ...........

 II )1-تولیدکننده ی ویتامین در روده بزرگ انسان- می باشد.
 2( تولیدکننده RNAکوچک در تخمک موش- IIIقطعا-نیست.

 I )3-رونوشت بردار ازژن کراتین-است.
4(تولید کننده مولکول دارای آنتی کدون در هاگ نوروسپورا - II - نیست.

کدام، از تفاوت های همانندسازی DNA خطی و رونویسی یک ژن نیست؟. 25
2( نوع قند در رشته های پلی نوکلئوتیدی ساخته شده  1( وجود قطبیت در رشته)ها(ی تازه ساخت 

DNA 4( نوع آنزیم جداکننده ی دو رشته ی 3( تعداد رشته های جدید ساخته شده 

در رونویسی از ژن، ........... همانندسازی ژن، ............ پیوندهای هیدروژنی بین دو رشته ی DNA را گسیخته می کند.. 26
4( مانند ـ هلیکاز 3( برخالف ـ RNA پلی مراز  2( مانند ـ RNA پلی مراز  1( برخالف ـ هلیکاز 

رونویسی از ژن رمزکننده ی کراتین، با کدام، آغاز می شود؟. 27
2( اتصال RNA پلی مراز به راه انداز ژن  1( گسیخته شدن پیوندهای هیدروژنی DNA، توسط هلیکاز 

4( برقراری پیوند فسفودی استر بین ریبونوکلئوتیدها   DNA 3( باز شدن پیچ و تاب
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پاسخ آزمون

3  آلکاپتونوریا نوعی بیماری ارثی است، بنابراین علت آن را می توان به ژن ها نسبت داد. ادرار افراد مبتال به این بیماری در مجاورت هوا . 1
سیاه می شود )نه این که فرد ادرار سیاه دفع کند!(، زیرا در آن ماده ای به نام هموجنتیسیک اسید وجود دارد؛ پس معلوم است که کلیه ها 
نتوانسته اند این ماده را باز جذب کنند. در مبتالیان به این بیماری، آنزیم تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید وجود ندارد، چرا که ژن 

جهش یافته ی این آنزیم از والدین به فرد بیمار منتقل شده است.

4”ا لف “ نادرست است چون فرد سالم هموجنتیسیک اسید راتجزیه می کند و در ادرار او این ماده وجود ندارد.. 2
“ب” نادرست است زیرا اندیشه ی اولیه ی این نظریه که »هر ژن مسئول ساختن یک آنزیم است« در بررسی بیماری آلکاپتونوریا طی بررسی 

های آرچیبلد گرو شکل گرفت.
“ج “نادرست است چراکه انسان وبسیاری از پستان داران عالوه بر اوره ،اسیداوریک نیز دفع می کنند.

“د”نادرست است چون انسان اوره را به صورت غیرفعال بازجذب می کند اما نه ازنفرون!بازجذب اوره از لوله ی جمع کننده انجام می شود 
که جزو نفرون نیست.

“ه “نادرست است .به این دلیل که تبدیل فنیل آالنین به تیروزین در بیماری فنیل کتونوریا انجام نمی شود نه در بیماری آلکاپتونوریا که 
مورد مطالعه ی گرو بود.

4  گزینه های 1 و 2 به معرفی بیماری فنیل کتونوریا پرداخته است. در گزینه ی 3 نیز این بیماری ارثی )اتوزومی مغلوب( به اشتباه . 3
اکتسابی معرفی شده است.

4  در آلکاپتونوریا، اساساً آنزیم تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید ساخته نمی شود ولی در آنمی داسی شکل، هموگلوبین ساخته می شود . 4
اما غیر طبیعی است.

2گزینه ی 3، آلکاپتونوریا را معرفی می کند. آن را با فنیل کتونوریا اشتباه نگیرید! هر دوی این بیماری ها اتوزومی مغلوب هستند.. 5
در فنیل کتونوریا، فنیل آالنین به تیروزین تبدیل نمی شود!

3در بدن فرد سالم، اسیدهموجنتیسیک تجزیه می شود و در ادرار وجود ندارد. آنزیم تجزیه کننده ی اسیدهموجنتیسیک و یا هر آنزیم . 6
دیگری در ادرار افرادی که ناراحتی کلیوی حاد ندارند )افراد سالم( پیدا نمی شود، چون آنزیم ها غالباً پروتئین هستند و هرگز در قالب ادرار 

دفع نمی شوند.

4 در مبتالیان به آلکاپتونوریابه دلیل وجود اسیدهموجنتیسیک در خون،درمبتالیان به دیابت شیرین به دلیل وجود محصوالت ناشی . 7
از متابولیسم چربی و وجود مقادیر زیاد اسید چرب و اسید آمینه در خون ودر باال بودن کورتیزول خون )ناشی ازپرکاری قشر غده ی فوق 
کلیه (که پیامد آن تجزیه ی پروتئین هاوافزایش غلظت آمینواسید در خون است محیط خون اسیدی است.همه ی این افراد برای متعادل 
کردن pH خون خود باید +H را بیش تر ترشح و بیکربنات را بیش تر بازجذب کنند. با رژیم غذایی دارای مواد گیاهی و سبزی زیادمحیط 

خون قلیایی می شود.در این شرایط کلیه ها باید ترشح +H را کاهش و بازجذب بیکربنات را نیز کاهش دهند تا pH تعدیل شود.

3 این بیماری ناشی از نوعی نقص ارثی است . آنزیم تولید کننده اسید هموجنتیسیک در بدن آن هاوجوددارداما آنزیم تجزیه کننده اسید . 8
هموجنتیسیک در بدن آن  ها وجودندارد لذا این ماده در بدنشان تجزیه نمی شودوطی تصفیه وارد نفرون ها می گردد. نفرون ها و لوله های جمع کننده 
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70 قادر به بازجدب این ماده نیستند به همین دلیل در ادرار ظاهر می شود. ادراراین بیماران در مجاورت هوا سیاه می شود نه این که ادرار سیاه تولید می کنند!—

2  با توجه به طرح، در پی انجام متابولیسم در سلول های بدن، پیش ماده ی x به کمک آنزیم 1 به اسیدهموجنتیسیک تبدیل می شود و این ماده . 9
نیز تحت تأثیر آنزیم 2 به یک محصول تبدیل می شود. اگر آنزیم 2 معیوب باشد، HA تجزیه نمی شود و y تولید نمی گردد.

4  تا زمان بیدل و تیتوم، بیش تر آزمایش ها روی صفات قابل مشاهده انجام می گرفت، اما آن ها جهش هایی را بررسی کردند که مربوط به ژن های . 10
کنترل کننده ی واکنش های مهم متابولیک، از قبیل تولید ویتامین ها و آمینواسیدها بودند.

2  این محیط، محلول رقیقی از نمک، شکر )ساکارز( و بیوتین است. محیط حداقل به عنوان محیط کشت شاهد، در آزمایش های این دو محقق . 11
به کار رفت تا مشخص کند که هاگ های مورد مطالعه، جهش یافته هستند. محیط شاهد با محیط غنی شده با یک یا معدودی از مواد که احتمال 
می رود جهش در ژن )های( رمز کننده ی مسیر سنتز آن مولکول )ها( باشد، فرق دارد. در محیط حداقل )شاهد(، فقط هاگ های طبیعی رویش می کنند.

1در نوروسپورا کراسا هاگ های جنسی محصول یک میوز و 4میتوز هستند و پس از بالغ شدن از آسک )کیسه ی تولید مثلی میکروسکوپی( رها . 12
می شوند.نوروسپورا کراسا ساکاراز دارد تا بتواند از ساکارز)شکر(محیط استفاده کند. هاگ در قارچ هاپلویید است و در خود کروموزوم همتا ندارد اما 
توجه داشته باشید که این جاندار تولید مثل جنسی داردودر بخشی از چرخه ی زندگی خود، سلول دیپلویید ایجاد می کند و حین انجام میوز روی  

زیگوت خود ،در پروفاز یک به تشکیل تتراد می پردازد.

2  محیط کشت شاهد در آزمایش های بیدل و تیتوم روی کپک نوروسپورا، همان محیط کشت حداقل بود.. 13

14 .x
آنزیم 1

→ آنزیم 2 اُرنیتین
→ سیترولین آنزیم 3

→ 4  مسیر بیوشیمیایی سنتز آرژینین به صورت روبرو است:  آرژینین
اگر هاگ در محیط واجد ارنیتین رویش کند یعنی آنزیم 1 دچار مشکل است و نمی تواند X را به ارنیتین تبدیل کند. حال اگر ارنیتین را به هاگ 

بدهیم، بقیه مسیر را بدون مشکل طی می کند و آرژینین تولید می شود.

4روی زیگوت این کپک ها یک بار میوز انجام می شود که منجر به تولید چهار هسته ی n کروموزومی می شود که دو به دو شبیه اند، سپس این . 15
چهار هسته با انجام میتوز، نهایتاً هشت هاگ جنسی می سازند که چهار به چهار شبیه اند، یعنی از دو نوع هستند )البته با فرض این که کراسینگ اور 

رخ نداده باشد؛ بعداً با این مفهوم آشنا خواهید شد(.

3 در این جاندار هم هاگ های غیرجنسی هم هاگ های جنسی محصول مستقیم میتوز هستند.. 16

1 با انجام یک میوز روی زیگوت حاصل از لقاح، چهار هسته ی n حاصل می شود که روی هریک از آن ها یک میتوز )جمعاً 4 میتوز( صورت . 17
می پذیرد و 8 هاگ جنسی که 4 به 4 شبیه اند، تشکیل می شود؛ البته اگر کراسینگ اور )ر. ک. فصل 5 پیش دانشگاهی( انجام شود هاگ های جنسی 
در 4 گروه دوتایی، شبیه یک دیگرند. اگر این جان دار می توانست بیوتین تولید کند، دیگر نیازی به اضافه کردن بیوتین به محیط کشت آن نبود. 
توجه کنید که نوروسپورا باید ساکاراز داشته باشد تا بتواند ساکارز را تجزیه و از آن استفاده کند. نوروسپورا کراسا، تولیدمثل جنسی نیز دارد و طی 
آن زیگوت دیپلویید تولید می کند.در سلول دیپلویید به دلیل وجود کروموزوم های همتا امکان وقوع جهش کروموزومی از نوع مضاعف شدن وجود 

دارد. زیگوت طی میوز تتراد تشکیل می دهد.

2  وقتی هاگ فقط در حضور آرژینین رشد کند، بدین معنی است که جهش قطعاً در ژن آخرین آنزیم مسیر تولید آرژینین رخ داده است و ژن . 18
رمزکننده ی آنزیم های قبلی، ممکن است جهش یافته باشند، شاید هم سالم باشند!

4  هاگ نوروسپورا، هاپلوئید است، یعنی کروموزوم همتا در آن وجود ندارد و برای هر ژن یک الل دارد. به گزینه ی یک توجه ویژه کنید! 20 نوع اسیدآمینه . 19
در ساختار پروتئین ها وجود دارد؛ این بدین معنی نیست که در طبیعت نیز 20 نوع آمینواسید وجود دارد. به عنوان مثال اُرنیتین و سیترولین، دو نوع آمینواسید 

هستند که کدون ندارند )به جدول کدون ها نگاه کنید.( و در ساختار پلی پپتیدها وجود ندارند، بلکه در چرخه های متابولیک سلول شرکت دارند.

4بررسی بیماری »آلکاپتونوریا« توسط »گارو«، اندیشه ی اولیه ی این نظریه را شکل داد و پس از آن بیدل و تیتوم به دنبال تحقیق در این زمینه . 20
رفتند. فنیل کتونوریا )اختالل در متابولیسم فنیل آالنین( را با آلکاپتونوریا )اختالل در متابولیسم هموجنتیسیک اسید( اشتباه نگیرید! مبتالیان به 

آلکاپتونوریا، ادرار سیاه دفع نمی کنند بلکه ادرار آن ها در مجاورت هوا، سیاه می شود.

3  اگر سلولی فقط در حضور یک ماده ی خاص رشد کند معلوم می شود که جهش، در آخر زنجیره ی سنتِز آن ماده رخ داده است.. 21

3هاگ نوروسپورا هاپلویید است و کروموزوم همتا ندارد لذا دچارجهش کروموزومی از نوع مضاعف شدن نمی شود.در قارچ ها که میتوز هسته . 22
ای دارند دوک درون هسته تشکیل می شود .هاگ های جنسی و غیرجنسی در این جاندار محصول مستقیم میتوز هستند. mRNAدریوکاریوت ها 

همیشه تک ژنی است)با مفهوم mRNAچند ژنی درسواالت بعدی بیش تر آشنا خواهید شد(.

3سلول برای تولید RNA پلی مراز II و پروکاریوتی، نیاز دارد که از ژن های رمز کننده ی این پروتئین ها رونویسی کند و mRNAی مربوط را تولید . 23


