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 یاخته در اطالعات جریان 

 راست سمتة گویچ. دهدمی نشان را قرمز گویچه دو باال تصویر

 ونیخ کم نام به ارثی بیماری نوعی دچار که است شخصی به مربوط

 اعثب که است ژنی تغییر نوعی بیماری این علت .است شکل داسی

 تیجهن که شود تغییر دچار آن از حاصل هموگلوبین پروتئین شودمی

 این .است شکل داسی به گرد حالت از قرمز گویچه شکل تغییر آن

 فتج صدها از جفت یک تنها آن در و است جزئی بسیار ژنی، تغییر

 بیماری این چنینهم. است یافته تغییر بیمار افراد در دنا نوکلئوتید

 شما نظر به. دهدمی نشان را پروتئین و ژن بینة رابط نوعی، به

 این آیا گیرد؟می قرار استفاده موردها یاخته در چگونهها ژن اطالعات

 ژن مانندها ژن بعضی چرا دارد؟ وجود نیزها یاخته سایر در اطالعات

 درمثالً  و کنندمی بروز قرمزهای گویچه در فقط هموگلوبین سازنده

ة نمون موارد این کنند؟مین بروز پوست پوششی بافتهای یاخته

 .شودمی داده پاسخها آن به فصل این در که هستندهایی پرسش
 

 رونویسی: 1گفتار 
 

 است نوکلئوتید دنا، مولکولة سازند واحد که دیدید گذشته فصل در

 عملدستورال چون. اندهشد تشکیل آمینواسید از پپتیدهاپلی ولی

 بین باید پس دارد، قرار دنا مولکول در پپتیدهاپلی ساخت

 داشته وجود ارتباطی پپتید،پلی آمینواسیدهای و ژن نوکلئوتیدهای

 .باشد

 کند؟می تعیین راپپتید پلی آمینواسیدهای نوع چگونه دنا

 در فقط که دارد وجود نوکلئوتید نوع 4 دنا، مولکول در که، آموختید

 .دارند تفاوت آلی بازهای نوع

 پس. اندهشد تشکیل آمینواسید نوع 20 از پپتیدهاپلی که، درحالی

 نوکلئوتیدهای از تایی 3 توالی هر که شد مشخصهایی پژوهش از

 در رفتهکار به نوکلئوتید نوع 4 با .است آمینواسید نوعی بیانگر دنا،

 رمز توانندمی که شود،می ایجاد مختلف نوکلئوتیدی 3 توالی ۶4 دنا،

 .باشند داشته را آمینواسید نوع 20 با ییپپتیدهاپلی ساخت

 میانجی عنوان به رنا مولکول نقش

 درها رناتن توسط و دنا اطالعات اساس بر پپتیدهاپلی که دانیدمی

 چون هسته، دارایهای یاخته در. شوندمی ساخته سیتوپالسم

 نآ درپپتید پلی ساخت فرایند ندارند، حضور هسته درونها رِناتَن

تید پپپلی ساخت برای دنا اطالعاتکه این به توجه با .شودمین انجام

می پیش سؤال این شودمین خارج هسته از هم دنا و است ضروری

  آید

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 1 تمرین 

 مشخص کنید.

 های قرمز وجود دارد.فقط در گویچهالف( ژن سازندة هموگلوبین 

افته یخونی داسی شکل پروتئین تغییر شکلب( در بیماری کم

 شود.است که با یون هیدروژن ترکیب می

ت که یافته اسخونی داسی شکل پروتئینی تغییر شکلپ( در کم

تواند حداکثر تا ساختار سوم پپتیدی آن میهر زنجیره پلی

 پروتئین برسد.

ونی داسی شکل یک تغییر بسیار جزئی در ژن رخ خدر کمت( 

 داده است.

ک دار و یشکل قطعاً یک نوکلئوتید پورینخونی داسیث( در کم

 اند.دار تغییر یافتهنوکلئوتید پیریمیدین

  پاسخ:

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 2 تمرین 

 پر کنید:

برابر انواع آمینواسیدها  ……( 2-4الف( رمز آمینواسیدها بیش از )

 باشد.می

تعداد  -ب( تفاوت رمزهای ژنتیکی قطعاً در )نوع بازهای آلی

 نوع و ترتیب بازهای -نوع، تعداد و ترتیب بازهای آلی -بازهای آلی

 است. ……آلی( 

 -حداقل هشت -پ( برای آمینواسیدهای اساسی بدن )هیچ

تایی از نوکلئوتیدهای دنا نقش  3توالی  ……حداکثر هشت( 

 .……ندارند(  -)دارند

وجود دارد رناتن حضور  ……دیسک(  -ت( محلی که )کروماتین

 ندارد.

  پاسخ:
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می لمنتق هسته بیرون به چگونهپپتید پلی ساخت دستورات که

 شود؟

 یاخته در رنا از انواعی دیدید که طورهمان. است رنا مولکول در پاسخ

 ولمولک روی ازها رنا این. دارند نقشسازی پروتئین در که دارند وجود

 کی از بخشی روی از رنا مولکول شدن ساخته به. شوندمی ساخته دنا

 (.1 شکل) شودمی گفته رونویسی دنا، رشته

 
 فرایند رونویسی ای ازساده طرح -1 شکل

 توجه اب نیز فرایند این در .است همانندسازی شبیه رونویسی اساس

 قرار نار زنجیره در مکمل نوکلئوتیدهای دنا، رشته نوکلئوتیدهای به

 هر در که همانندسازی برخالف. شوندمی متصل هم به و گیردمی

 در تواندمی ژن یک رونویسی شود،می انجام بار یکای هیاختة چرخ

می آیا. شود ساخته رنا رشته چندین و شود انجام بارها چرخه هر

 کنید؟ بیان فرایند دو این برای دیگریهای تفاوت توانید

 کنندمی تسهیل را رونویسی ایهویژهای آنزیم

 کمک به دنا از رونویسی عمل. شودمی ساخته رنا از انواعی یاخته در

 رِنابسپاراز کلی عنوان تحت را،ها آنزیم این. شودمی انجامها آنزیم

 .کنندمی گذارینام

 بر را رنا انواع ساختة وظیف رنابسپاراز نوع یکها ایههستپیش در

 رناهای ساخت رنابسپاراز، از انواعی ،هاایههوهست در. دارد عهده

 رنای ،2 رنابسپاراز توسط پیک رنای مثالً دهند؛می انجام را مختلف

می ساخته 1 رنابسپاراز توسط رِناتَنی رنای و 3 رنابسپاراز توسط ناقل

 .شود

 رونویسی مراحل

 به را آن موضوع، سادگی برای ولی است پیوسته فرایندی رونویسی

 مراحل، این در. کنندمی تقسیم پایان و شدن طویل آغاز،ة مرحل سه

 جامان دنا رشته یک از بخشی از را رونویسی عمل رنابسپاراز، آنزیم

 .دهدمی

می متصل دنا مولکول به رنابسپاراز مرحله، این در :آغاز مرحله

 شدن باز برای شما نظر به .کندمی باز هم از را آنة رشت دو و شود

 که این برای شوند؟می شکسته ناحیه این در پیوندها کدام رشته دو

 ینوع در ،یاخته سرالدی یایاخته ةچرخ در :1تست  

 …… یسیرونو ندیفرآ …… دهدیم رخ S مرحله در که ندیفرآ

نیآدن دینوکلئوت الگو، ةرشت دارنیمیت دینوکلئوت مقابل -همانند( 1

 .ردیگیم قرار دار

 ةرشت از کازیهل توسط دیجد یدینوکلئوتیپل ةرشت -برخالف (2

 .شودیم جدا الگو

 ییتوانا دیجد یدینوکلئوتیلپ ةرشت ةسازند میآنز -همانند (3

 . دارد شیرایو

یم هم به مرازیپل DNA توسط دهایبونوکلئوتیر -برخالف (4

 .وندندیپ

 پاسخ: 

 

یم لیتکم یدرستنا به را ریز جمله عبارت کدام :2 تست 

 کند؟

 «…… یدهایاس کیبونوکلئی» 

 یدارا خود یانتها کی در ،3رنا بسپاراز  توسط شده ساخته( 1

 .اندیکسانی یتوال

 یالتو یدارا خود یانتها کی در ،رنا بسپاراز  توسط شده ساخته( 2

 .اندیکسانی

 هساخترنا بسپاراز  توسط ،هر رناتنی ساختار در کنندهتشرک( 3

 .شوندیم

از رشته  2 قبل از جداشدن رنا بسپاراز نترون،یا رونوشت یدارا( 4

 .شوندیم جدا میآنز ازالگو 

 پاسخ: 

 

 از یسیرونو سوم و دوم مراحل نیب مورد کدام :3 تست 

 است؟ مشترک E.Coli ژن کی

  یدروژنیه وندیپ لیتشک -الف

 یدروژنیه وندیپ شدن شکسته -ب

 استر یفسفود وندیپ لیتشک -ج

  ج و الف (2  ب فقط( 1

 چکدامیه( 4 ب و الف (3

 پاسخ: 
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 نوکلئوتیدیهای توالی شود شروع خود صحیح محل از ژن رونویسی 

 به. کندمی شناسایی را آن رنابسپاراز که دارد وجود دنا در ایهویژ

 رنابسپاراز شودمی موجبانداز راه .شودمی گفتهانداز راه ،هاتوالی این

 جاآن زا را رونویسی و پیدا دقیقطور به را مناسب نوکلئوتید اولین

 زنجیره و باز دنا مولکول از کوچکی بخش حالت این در. کند آغاز

 رنابسپاراز عمل نحوة (.الف -2 شکل) شودمی ساخته رنا از کوتاهی

 الگوی هرشت نوکلئوتید نوع به توجه با آنزیم که است صورت این به

 این سپس و دهدمی قرار آن برابر در را مکمل نوکلئوتید دنا،

 رونویسی، در .کندمی متصل رنا رشته قبلی نوکلئوتید به را نوکلئوتید

آدنین نوکلئوتید برابر در مکمل عنوانبه رنا داریوراسیل نوکلئوتید

 .گیردمی قرار دنا دار

 ادامه را رنا ساخت رنابسپاراز مرحله این در :شدن طویل مرحله

 مولکول که همچنان. شودمی طویل رنا آن،ة نتیج در که دهدمی

 چندین در و باز آن جلوی در دنا رشته دو رود،می پیش به رنابسپاراز

 هم به مجدداً دناة رشت دو و شودمی جدا دنا از رنا ،ترعقب نوکلئوتید

 یحالت هاآن مجاور نواحی و رونویسی محل در بنابراین .پیوندندمی

 رودمی پیش ژن انتهای سوی به که شودمی ایجاد حباب شبیه

 (.ب -2 شکل)

 پایان موجب که دارد وجود ایهویژهای توالی دنا در: پایان مرحله

 از آنزیم ،هامحل این در. شوندمی رنابسپاراز آنزیم توسط رونویسی

می متصل هم به دناة رشت دو و جدا ساخت تازه رنای و دنا مولکول

 (.پ -3 شکل) .شوند

 
 رونویسی مختلف مراحل -2 شکل

 

 استرپتوکوکوس نومونیا مورد در عبارت کدام :4 تست 

 ( 93 یسراسر)        است؟ درستنا

  « …… مرحلة در»

 برای را یمناسب نوکلئوتید کننده،رونویسی آنزیم رونویسی، آغاز( 1

 .کندمی انتخاب آغاز جایگاه

 لگوی،غیرا و الگو رشتة دو آلی بازهای بین پیوند رونویسی، آغاز( 2

 .شودمی گسسته

طویل شدن همانند مرحله پایان پیوند هیدروژنی بین رشته ( 3

 شود.الگو و رنا شکسته می

پایان رونویسی همانند مرحله آغاز پیوند هیدروژنی بین رشته ( 4

 شود.تشکیل میالگو و رمز گذار شکسته 

 پاسخ: 

 

طور معمول امکان ندارد در فرایند رونویسی به :5 تست 

…… 
عنوان الگو مورد استفاده قرار هر یک از واحدهای سازندة ژن به( 1

 نگیرد.

د دار در رشتة الگو، ریبونوکلئوتی( مقابل ریبونوکلئوتید آدنین2

 دار قرار گیرد.یوراسل

باز و  DNAانداز ژن، پیچ و تاب ای نزدیک به راه( در منطقه3

 دو رشته از هم جدا شوند.

عنوان الگو عمل کند به DNAهای( در محل ژن، یکی از رشته4

 استفاده نشود.DNAو رشتة دیگر 

 پاسخ: 

 

دار ، نوکلئوتید گوانینDNAاگر در رشتة الگو  :6 تست 

 ……باشد، 

دار با همان نوع قند در طی رونویسی نوکلئوتیدی پورین( 1

 شود.استفاده می

اوت دار با قندی متف( در طی رونویسی نوکلئوتیدی پیریمیدین2

 شود.استفاده می

با همان نوع قند دار ( در طی همانندسازی نوکلئوتیدی پورین3

 شود.استفاده می

دار با قندی ( در طی همانندسازی نوکلئوتیدی پیریمیدین4

 شود.متفاوت استفاده می

 پاسخ: 
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 شودمی رونویسی ژن هر در دناة رشت دو از یکی فقط

 ایهرشت دو دنای مولکول از بخشی ژن شد، گفته که طور همان

 به. شودمین انجام ژن یک رشته دو هر روی از رونویسی ولی است

 شد،می انجام رونویسی ژن یکة رشت دو روی از اگر شما نظر

 شدند؟می چگونه هم به نسبت مکملة رشت دو این محصوالت

 بسیار ادن مکملة رشت دو روی از شده ساختهپپتید پلی و رنا مسلماً

 یکی فقط و همیشه ،خاص ژن هر برای بنابراین. شدندمی متفاوت

 .شودمی رونویسی رشته دو از

 تاس شده رونویسی رنای رشته مکمل که دنا رشته از بخشی به

 بخش همین مکمل رشته به (.الف -2 شکل) گویندمی الگو رشته

 توالی زیرا شود،می گفته رمزگذار رشته دنا، مولکول در

 آن گویال رشته روی از که است رنایی رشته شبیه آن نوکلئوتیدی

 چه رمزگذار رشته با رنا رشته شما نظر به. شودمی ساخته

 مورد نوکلئوتیدهای در پاسخ باشد؟ داشته تواندمیهایی تفاوت

 نوکلئوتید دنا، در دارتیمین نوکلئوتید جای بهمثاًل  است؛ استفاده

 .دارد قرار رنا در داریوراسیل

 رونویسی مورد رشته با است ممکن ژن یک رونویسی موردة رشت

 3 شکل در که طورهمان .باشد متفاوت یا یکسان خود مجاور ژن

 دهش داده نشان ژن سه برای رونویسی مورد دنای رشته بینیدمی

 .نیست یکسان

 
 دو از یکی فقط شود،مشاهده می شکل در که طورهمان -3 شکل

 .شودمی ژن رونویسی هر رشته

 شوندمی تغییر دچار شده ساخته رناهای

 هاییاخته در که دریافتند پژوهشگران گذشته، دهه چند در

 در که رنایی با رونویسی در شده ساخته رنای یوکاریوتی،

 که شد مشخص بعدها .دارد هاییتفاوت دارد وجود سیتوپالسم

 هامولکول این و شودمی انجام رناها از بسیاری در تغییرات این

 .شوندمی تغییراتی دستخوش خود کارهای انجام برای

 پیک رنای تغییرات

 یا و رونویسی حین در تغییراتی دستخوش است ممکن پیک رنای

 از پس و هایوکاریوت در که تغییراتی از یکی .شود آن از پس

 پیک رنای مولکول از هاییبخش حذف است، متداول رونویسی

 جدا شده، ساخته رنای از معینی هایتوالی ها،ژن بعضی در .است

 رنای یک و شوندمی متصل هم به هابخش سایر و شودمی حذف و

 شودمی گفته پیرایش فرایند این به. سازندمی یکپارچه پیک

 (.4ل شک)

 جدول زیر را کامل کنید.: 3 تمرین 

 پایان شدنطویل آغاز مراحل رونویسی

پیوند هیدروژنی بین دو رشته 

 دنا

   

    پیوند هیدروژنی بین رنا و دنا

    استرپیوند فسفو دی

  پاسخ:

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 4 تمرین 

 مشخص کنید.

 انداز وجود دارد.الف( بین دو ژن روی یک دنا حداقل یک راه

 انداز حداقل یک ژن وجود دارد.ب( روی یک دنا بین دو راه

انداز دو ژن وجود داشته باشد همیشه موقع پ( اگر بین دو راه

 بسپارازها همواره به سوی هم است.رونویسی حرکت رنا 

ت( اگر رشته الگوی دو ژن روی یک دنا، یکسان باشد قطعاً هنگام 

 جهت خواهند داشترونویسی رنابسپارازها حرکت هم

  پاسخ:

 

 

 جدول زیر را کامل کنید.: 5 تمرین 

 پیرایش ویرایش فرایند

   نوع یاخته

   محل

   استرفسفو دی

   موقع

   آنزیم

  پاسخ:
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 ژن یک رنای از بخشی در پیرایش -4 شکل

 درون پیک رنای یک دانشمندان که شد آشکار میهنگا فرایند این

ها آن. دادند مجاورت دنا در آن ژن الگویة رشت با را سیتوپالسم

 ود شده، رونویسی رنای با الگو دنای ازهایی بخش که دریافتند

 مکمل فاقد نیزهایی بخش ولی دهندمی تشکیل را مکمل رشته

 مولکول از بیرون ییهاحلقه صورتبهها بخش این. مانندمی باقی

 وجود دنا درمولکول که نواحی این به. گیرندمی قرار ایهرشت دو

 یانهم شده حذف سیتوپالسمی پیک رنای در آن رونوشت ولی دارد

 رونوشت که دنا، مولکولهای بخش سایر به. گویندمی (اینترون)

 (.۵ شکل) شودمی گفته (اگزون) بیانه شوندمین حذفها آن

 بالغ رنای و دنا مولکول الگوی رشته از ایساده طرح -5 شکل

 بیانه؟ یا هستند میانه سبز هایحلقه شما نظر به .آن از حاصل

 دارای ابتدا در الگو، رشته از شده رونویسی رنای واقع در

 فتهگ اولیه یا نابالغ رنای رنا، این به. است دناة میان یهارونوشت

ای هبخش پیوستن و اولیه رنای ازها رونوشت این حذف با. شودمی

 .شودمی ساخته بالغ رنای هم، به ماندهباقی

 رونویسی میزان و شدت

 به یاخته نیاز مقدار به ژن یک رونویسی میزان کلیطور به

 سازندههای ژن مانند ،هاژن بعضی .دارد بستگی آنهای فراورده

 باید یراز ؛اندفعال بسیار شده تقسیم تازههای یاخته در رِناتَنی رنای

 زمانهم ،هاژن نوع این در. بسازند را رِنا نوع این از زیادی تعداد

 که دلیل این به. کنندمی رونویسی ژن از رنابسپاراز زیادی تعداد

 هستند، رونویسی از مختلفی مراحل در رنابسپارازها ،زمان هر در

 وتمتفا شده ساخته رناهای اندازه ،الکترونی میکروسکوپ زیر در

  دیده بلند به کوتاه اندازة از رناها تصاویر این در. شودمی دیده

 

 تر است؟مناسب« هااینترون»کدام تعریف برای  :7 تست 

ژن جدا اند که پس از رونویسی، از DNAهایی از توالی( 1

 شوند.می

بخشی از ژن هستند که رمزهای آمینواسیدها را در خود جای ( 2

 اند.داده

های بین ژنی هستند که پس از رونویسی به پروتئین ( توالی3

 شوند.ترجمه نمی

توانند دارای جایگاه آغاز رونویسی انداز فاصله دارند و نمی( از راه4

 باشند.

 پاسخ: 

 

 هاییاختهای که از هستة RNAهر مولکول  :8 تست 

 ……خارج شود،  ایهوهسته

 تری دارد.ی اولیه تعداد نوکلئوتید کمRNAنسبت به ( 1

 شود.ترجمه می رناتنی بالغ است و توسط RNA( یک 2

یدهای نوکلئوتای بوده و فاقد پیوند هیدروژنی در بین رشته( تک3

 خود است.

( تک ژنی بوده و نسبت به ژن سازندة خود همواره نوکلئوتیدهای 4

 تری دارد.کم

 پاسخ: 

 

، هر ساختار های مورال هنگام رونویسییاختهدر  :9 تست 

 ……پرمانند، معرف 

برای تولید یک مولکول  رنا بسپاراززمان چندین فعالیت هم( 1

RNA .است 

 های( شروع رونویسی یک آنزیم قبل از اتمام رونویسی آنزیم2

 دیگر است.

ی یکسان RNAزمان چندین ژن در تولید چندین ( بیان هم3

 است.

( وجود چندین جایگاه شروع رونویسی برای تولید چندین 4

RNA .است 

 پاسخ: 
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 رونویسی جهت توانیدمی آیا شکل به توجه با (.۶ شکل) شودمی

 کنید؟ مشخص را ژن هر

 
 ژن روی از رنا چندین زمان هم شدن ساخته -6 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« الف»برای شکل زیر کدام کلمات برای موارد : 6 تمرین 

 تراند؟مناسب« ب»و 

 
 * رونوشت میانه  * میانه

 * رونوشت بیانه  * بیانه

  پاسخ:

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 7 تمرین 

 مشخص کنید.

 ها پیرایش نام دارد.ایالف( هر نوع تغییری در رنا پیک هوهسته

ب( فرایند پیرایش زمانی کشف شد که دانشمندان رنا پیک بالغ 

 را در مجاورت رنای اولیه قرار دادند.

 اند.و بیانه های یوکاریوتی دارای میانهپ( همه ژن

های ت( رنا پیک سیتوپالسمی در یوکاریوت قطعاً فاقد رونوشت

 میانه است.

  پاسخ:

 

 ها پاسخ دهید:با توجه به شکل زیر به پرسش: 8 تمرین 

 
 

 انداز کدام ژن قرار دارد؟الف( در توالی بین ژنی، راه

سو است هم Bبا جهت رونویسی ژن  Aب( جهت رونویسی ژن

 سو؟یا ناهم

توانند نای در حال ساخت میرهای ، رشتهBپ( آیا در ژن 

 اندازه باشند؟هم

د آمینواسیدهای نتوانمی Bت( آیا رنا بسپارازهای فعال در ژن 

 د؟نتی داشته باشمتفاو

  پاسخ:

  

 «الف» «ب»
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 پروتئین  سوی به: 2گفتار 

 هاپروتئین. هستندها ژنهای فراورده ینترمهم از پپتیدهاپلی

 برخی با این از پیش که دهندمی انجام بدن در را مختلفی اعمال

 از حاصلهای پروتئین وها ژن چگونهکه این .دایهشد آشناها آن از

 در. گیرندمی قرار بحث مورد آینده در کنندمی ایجاد را صفات آن،

یم پروتئین به رنا، وراثتیِ اطالعات تبدیل نحوة به گفتار این

 .پردازیم

 پپتیدیپلی به رنا اسیدی نوکلئیک زبان تبدیل

 تهساخ رنا دنا،های توالی روی از رونویسی فرایند در که دانستید

 ارساخت در ولی. اندهشد تشکیل نوکلئوتید از دو هر که شودمی

 ازید پپتپلی شدن ساخته به. دارد وجود آمینواسید ،پپتیدهاپلی

 از ایهساد طرح .شودمی گفته ترجمه پیک، رنای اطالعات روی

 (.7 شکل) کنیدمی مشاهده زیر شکل در راپپتید پلی تا ژن

 
 ترجمه تا رونویسی از ایساده طرح -7 شکل

 کدام که کندمی تعیین پیک رنای نوکلئوتیدی 3های توالی

 ،هاتوالی این به. بگیرد قرارپپتید پلی ساختار در باید آمینواسیدها

. دارد وجود مزهرَ نوع ۶4 یاخته در. شودمی گفته (کُدون) مزهرَ

 جانداران در آمینواسیدها مزهرَ که است این توجه قابل نکته

 ؟است واقعیتی چه بیانگر موضوع این شما نظر به .اندیکسان

 رمز را آمینواسیدی هیچ UAGو  UAA ،UGA هایرَمزه

ها رَمزه این حضور زیرا گویند،می پایان رَمزۀها آن به که کنندمین

 آغاز رَمزۀ. شودمی ترجمه عمل یافتن پایان موجب پیک رنای در

 رمزه، این .شودمی آغاز آن از ترجمه که است ایهرَمز AUG یا

 .است نیز متیونین آمینواسید معرف

 ترجمه در الزم عوامل

 یک به توانمی را ترجمه. است مختلفی عوامل نیازمند ترجمه

 عملدستورال براساس. کرد تشبیه آن کتاب روی از آشپزی فرایند

 غذای و استفاده خاصی ترتیب و مقدار به اولیه مواد کتاب، این

  رنایهای مزهرَ براساس هم ترجمه در. شودمی درست خاصی

 ةاز مکمل رشت mRNAاگر یک مولکول :10 تست 

DNA با توالیTGAAAAGTA   ،رونویسی شود

 گیرند، بههایی که برای ترجمه مورد استفاده قرار میکدونآنتی

 (88کشور )سراسری خارج   ترتیب کدام است؟ 

1 )AAA  وGUA  

2 )UUU  وCAU  

3 )UGA ،AAA  وGUA  

4 )ACU ،UUU  وCAU 

 پاسخ: 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز : 9 تمرین 

 کنید.

 هستند. ……پپتیدها( پلی -ها )رناهاترین فراورده ژنالف( مهم

( 3-2پپتید از روی محصول رنا بسپاراز )ب( به ساخته شدن پلی

 شود.ترجمه گفته می ……

ساخته  ……سیتوپالسم(  -پ( در یاخته یوکاریوتی رمزه در )هسته

 شود.استفاده می ……سیتوپالسم(  -و در )هسته

 -ای )متفاوتهستهها با پیشایت( رمزه متیونین در هوهسته

 است. ……یکسان( 

  پاسخ:

 

ها به فرایند آشپزی تشبیه فرایندی که در یاخته :11 تست 

 ……شود، در مرحله آغاز می

 شود.انداز متصل میرنا بسپاراز به راه( 1

 شود.( قطعاً بین رمزه و پاد رمزه پیوند هیدروژنی تشکیل می2

 تغییر شود.( ممکن نیست رنای در حال ساخت دچار 3

 رناتن توسط رنای ناقل اشغال شود. P( ممکن نیست جایگاه 4

 پاسخ: 
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 در مصرفی اولیه مواد. شودمی ساخته خاصیپپتید پلی پیک،

 لعوام دیگر از ناقل رناهای وها رِناتَن .هستند آمینواسیدها ترجمه،

 از پپتید همپلی تهیه برای الزم انرژی. هستند ترجمه در الزم

 . آیدمیدست به ATP مانند انرژی پرهای مولکول

 ناقل رنای ساختار

یم تغییراتی دچار رونویسی از پس رناها سایر مانند ناقل رنای

 توانندمی مکمل نوکلئوتیدهای ،ناقل رنای نهایی ساختار در. شود

 ،ایهرشت تک رنای علت همین به. کنند ایجاد هیدروژنی پیوند

 فعال حالت در ناقل رنای (.الف -8 شکل) خوردمی تا خود روی

 به را بعدی سه ساختار که کندمی پیدا مجددیهای تاخوردگی

 و آمینواسید اتصال محل بخش یک ساختار این در. آوردمی وجود

 است (کدون آنتی) پادرمزه نام به نوکلئوتیدی 3 توالی دیگری

 ،ترجمه هنگام چیست؟ گذاری نام این علت شما نظر به (.8 شکل)

 رقرارب مناسب هیدروژنی پیوند خود مکمل رمزه توالی با توالی این

 .کندمی

های توالی انواع همه در ،ایهمزپادرَ ناحیه در جز به ناقل رناهای

 هرمز پاد ،هارمزه انواع تعداد به که است این انتظار .دارند مشابهی

 ؛استها مزهرَ از ترکمها مزهپادرَ انواع تعداد ولی باشد داشته وجود

 .ندارد وجود ناقل رنای پایان،های رمزه برایمثالً 

 
 ناقل رنای -8 شکل

 اولیه الف( تاخوردگی

 بعدی سه ب( ساختار

 ناقل رنای مولکولی پ( مدل

 ایرن به آمینواسید شد، گفته که طورهمان :ناقل رنای عمل نحوۀ

 نوع هر آیا که است این پرسش حال. شودمی متصل ناقل

 بخش اهمیت شود؟ متصل تواندمی ناقل رنای نوع هر به آمینواسید

 چیست؟ اتصال این در ایهپادَرمز

 نوع براساس که دارند وجود ایهویژهای آنزیم ،هایاخته در واقع در

 کند؛می متصل ناقل رنای به را مناسب آمینواسید ،پادَرمزه توالی

 اسبمن آمینواسید ناقل، رنای در پادَرمزه تشخیص با آنزیم یعنی

 است انرژی نیازمند فرایند این. کندمی وصل آن به و یافته را

 (.9 شکل)

فعال پانکراس،  یاختهکدام عبارت در مورد یک  :12 تست 

 (94سراسری )   ؟ درست است

 شود.شناسایی می پاد رمزهتوسط یک  رمزههر ( 1

 ها است.tRNAتر از تنوع ( تنوع آمینواسیدها کم2

 سه نوکلئوتیدی دارد. ه( هر آمینواسید، بیش از یک رمز3

 آغاز دارد. رمزهسازی، مورد نیاز برای پروتئین RNA( هر 4

 پاسخ: 

 

به چه عاملی  tRNAساختار برگ شبدری در  :31 تست 

 ؟ بستگی دارد

 رمزهبا  پاد رمزهرابطة مکملی بین نوکلئوتیدهای ( 1

 ( رابطة مکملی بین نوکلئوتیدهای موجود در این مولکول2

 این مولکول پاد رمزهکننده در بخش ( نوع بازهای شرکت3

 کننده در ساختار جایگاه اتصال آمینواسید( نوع بازهای شرکت4

 پاسخ: 

 

تکمیل  نادرستیطور چند مورد جملة زیر را به :41 تست 

 کند؟می

 «…… پاد رمزههر مولکول دارای »

 شود.ساخته می 3رنا بسپاراز الف( توسط 

دار خود به آمینواسید خاص واسطة نوکلئوتید آدنینب( به 

 شود.وصل می

 پ( ساختار سه بعدی برگ شبدری دارد.

نگه داشته  رناتنها روی ای است و با این حلقهت( دو حلقه

 شود.می

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

 پاسخ: 
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 توانیدمی آیا دایهخواندها رمزه دربارة تاکنون آنچه اساس بر حال 

 به تواندمی ایهپادَرمز توالی چه با ناقل رنای بزنید حدس

 شود؟ متصل متیونین آمینواسید

 
 ودخ به مربوط ناقل به رنای آمینواسید پیوستن نحوۀ -9 شکل

 آن ویژه آنزیم توسط

 رِناتَن ساختار

 دو از هارِناتَن. دارد نقشپپتید پلی ساخت در رِناتَن که دانستید

 و رنا از نیز واحد زیر هر(. 10 شکل) است شده تشکیل واحد زیر

به رِناتَنی رنای که آوریدمی یاد به .است شده تشکیل پروتئین

های پروتئین یاخته، در شود؟می ساخته رنابسپارازها کدام وسیله

 هگرفت قرار هم کنار درها آن به مربوط رنای و شده ساخته رِناتَنی

 ساختار در ناتَنرِ. سازدمی را رِناتَن بزرگ و کوچک واحد زیر و

 ادامه درها آن با که دارد Eو  A ،P نام به جایگاه سه کامل،

 .شد خواهیم آشنا

 

 
 زیرواحدهای رِناتَن قرارگیری ترتیب -10 شکل

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش: 10 تمرین 

 ناقل در کجا فعالیت دارد؟رنای آنزیم سازندة الف( 

در جایگاه فعال آنزیم سازنده رنای ناقل آمینواسید با عامل ب( 

پیوندد یا با عامل آمینی خود به جایگاه اتصال رنای ناقل می

 کربوکسیل؟

جایگاه فعال آنزیم سازندة رنای ناقل برای آمینواسید و پ( 

tRNA متفاوت؟یکی است یا 

قبل از ورود به آنزیم سازنده رنای ناقل ساختار سه  tRNAت( 

 بعدی دارد یا تاخورده؟

  پاسخ:

 

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 11 تمرین 

 مشخص کنید.

نوع آنزیم سازندة رنای ناقل  20حداکثر  Bالف( در لنفوسیت 

 وجود دارد.

 است. ATP کننده آنزیم سازندة رنای ناقل مصرفب( 

بعد از خروج از جایگاه فعال خود در آنزیم  tRNAشکل پ( 

 سازندة رنای ناقل، تاخورده است.

بزرگ از جنس ت( زیر واحد کوچک رناتن همانند زیر واحد 

 پروتئین و رنای ناتنی است.

  پاسخ:
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 ترجمه مراحل

 را آن یادگیری در سادگی برای که است پیوسته فرایندی نیز ترجمه

 .کنندمی تقسیم پایان و شدن طویل آغاز،ة مرحل سه به

 واحد زیر ،پیک رنای ازهایی بخش مرحله این در: آغاز مرحله

 این در سپس .کندمی هدایت آغاز،ة رمز سوی به را رِناتَن کوچک

 با. شودمی متصل آن به است آغاز رمزه مکمل که ناقلی رنای محل

 رِناتَن ساختار مجموعه، این به رِناتَن بزرگ واحد زیر شدن افزوده

  .شودمی کامل

 دارای ناقل رنای قرارگیری محل رِناتَن، در Pجایگاه  مرحله این در

 اشغال متیونین ناقل رنای توسط ابتدا در جایگاه این. است آمینواسید

 آمینواسید و بعدی ناقل رنای قرارگیری محل Aجایگاه . شودمی

 .شودمی برقرار Aجایگاه  در پپتیدی پیوند بود. خواهد آن به متصل

 مرحله در. است آمینواسید بدون ناقل رنای خروج محل E جایگاه

 ماندمی خالی Eو  A جایگاه و شودمی پر Pجایگاه  فقط آغاز

 (.11 شکل)

 
 ترجمه آغاز مرحله -11 شکل

 ناقل رناهای است ممکن مرحله این در :شدن طویلة مرحل

 رمزة مکمل که رنایی فقط ولیرناتن شوند Aجایگاه وارد مختلفی

 را جایگاه صورت این غیر در ؛کندمی پیدا استقرار است، Aجایگاه 

 جدا خود ناقل رنای از Pجایگاه  آمینواسیدِ سپس .کندمی ترک

 دانیدمی آیا. کندمی برقرار یوندپ Aجایگاه  آمینواسید با و شودمی

 به رمزه یک اندازة به رِناتَن آن از پس دارد؟ نام چه حاصل پیوند

 رشته حامل که ناقل رنای موقع این در .رودمی پیش پایان رمزه سوی

 علت) گیردمی قرارPجایگاه  در است ساخت حال در پپتیدی

 رنای پذیرای تا شودمی خالی Aجایگاه  و (Pجایگاه  گذارینام

 قرار Eجایگاه  در نیز آمینواسید بدون ناقل رنای. باشد بعدی ناقل

 تکرار بارها فرایند این. شودمی خارج جایگاه این از سپس و گیردمی

 یکی به رِناتَن تا شودمی تربیش آمینواسیدی زنجیرة طول و شودمی

 (.12 شکل) برسد پایانهای رمزه از

 
 ترجمه شدن طویل مرحله -12 شکل

بالفاصله پس از  رپتوکوکوس نومونیا،در است :15 تست 

  ……برای ترجمه کامل گردید،  رناتنکه ساختار آن

 (93)خارج کشور 

1 )tRNAدوم، جایگاه  هی مربوط به رمزA شود.می 

 شود.ی آغازگر گسسته میtRNA( پیوند بین متیونین و 2

3 )tRNA ند.کآغاز، رابطة مکملی برقرار می رمزهی آغازگر با 

 شود.یدومین آمینواسید ایجاد م( پیوند پپتیدی بین متیونین و 4

 پاسخ: 

 

در فرایند ترجمه اکتین )نوعی پروتئین تک  :16 تست 

 نرناتجایی های عضالنی انسان و در حین جابهیاختهای( در رشته

 (89)سراسری   ……، mRNAروی 

 حامل آمینواسید است. tRNAهمواره پذیرندة  Aجایگاه ( 1

2 )tRNA  موجود در جایگاهP ، وارد جایگاهE شود.می 

 شود.برقرار می A( پیوند پپتیدی بین آمینواسیدها در جایگاه 3

4 )tRNA  حامل یک آمینواسید خاص وارد جایگاهP شود.می 

 پاسخ: 

 

فرضی زیر، پس از خروج  mRNAدر  :71 تست 

tRNA  پاد رمزهحاوی CUC  از جایگاهP رناتن ،tRNA 

 شود؟می رناتنA وارد جایگاه  پاد رمزهحاوی کدام 

 (90خارج کشور )    

AUC.UCC.UUC.GAG.CCC.CCA.AUG 

1 )UCC  2 )UUC 

3 )AAG 4 )AGG 

 پاسخ: 
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Aجایگاه در ترجمه پایانهای رمزه از یکی ورود با :پایانة مرحل 

 توسط جایگاه این ندارد، وجود آن مکمل ناقل رنای ، چون

 این. شودمی اشغال آزادکننده عوامل نام به هاییپروتئین

. شوندیم ناقل رنای آخرین ازپپتید پلی شدن جدا باعثها پروتئین

 هم از رِناتَن زیرواحدهای شدن جدا باعثها پروتئین این همچنین

 توانندمیها رِناتَن زیرواحدهای. شوندمی پیک رنای شدن آزاد و

پتید پپلی یک از نسخه چندین تا کنند تکرار را مراحل این اًمجدد

 (.13 شکل) شود ساخته

 
 ترجمه پایان مرحله -13 شکل

 هاآن سرنوشت وسازی پروتئین محل

 ساخته یاخته از مختلفیهای بخش درها پروتئین است ممکن

ها ناتَنرِ که یاخته از بخشی هر درسازی پروتئین کلیطور به. شوند

 .شود انجام تواندمی باشند داشته حضور

 رد شده ساختههای پروتئین بینید،می 14 شکل در که طور همان

 این از بعضی. کنندمی پیدا مختلفیهای سرنوشت سیتوپالسم

 ممکن و روندمی گلژی دستگاه و آندوپالسمی شبکة بهها پروتئین

 و کریچه مثلهایی بخش به یا رفته خارج به ترشح برای است

 یا و مانندمی سیتوپالسم در نیزها پروتئین بعضی. بروند تنکافنده

 این از یک هر در. روندمی هادیسه یا و هسته ،راکیزه بهکه این

های توالی برود، باید پروتئین که مقصدی براساس موارد

یم هدایت مقصد به را پروتئین که دارد وجود آن در آمینواسیدی

 (.14 شکل) کند

 
 سیتوپالسم در شده های ساختهپروتئین سرنوشت -14 شکل

 سازیپروتئین مقدار و سرعت

 نیاز به بستهها یاخته در سازیپروتئین مقدار و سرعت کلیطور به

 ممکن حتیسازی پروتئین هاایههستپیش در. شودمی تنظیم

 مرع طول زیرا شود؛ آغاز پیک رنای رونویسی پایان از پیش است

 .است کمها یاخته این در پیک رنای

 

پپتیدی از در فرایند ترجمة یک زنجیرة پلی :18 تست 

پروتئینی که مسؤل انتقال گازهای تنفسی در خون انسان است، 

   ……ممکن نیست 

1 )tRNA ی که از جایگاهA  بهP پاد شود، دارای وارد می

 باشد. UAC رمزه

t، رناتنجایی ( در حین آخرین جابه2 RNA ی وارد جایگاه

 آمینواسید شود.

آب مصرف و در جایگاه آمینواسید  رناتن( در جایگاه پپتیدی 3

 آب تولید شود.

بعد از بخش کوچک  رناتن( در شروع ترجمه، بخش بزرگ 4

 وصل شود. mRNAبه  رناتن

 پاسخ: 

 

چند مورد زیر جملة زیر را به درستی تکمیل  :19 تست 

 کند؟می

 «……های پپتیک یاختهدر مراحل ساخت پپسینوژن در »

، اولین رناتنپس از اتصال زیرواحدهای بزرگ و کوچک  -

 شود.آمینواسید ترجمه می

رخ  نرناتجایی پس از سنتز آخرین پیوند پپتیدی، آخرین جابه -

 دهد.می

شود می Pوارد جایگاه  رناتن Aی که از جایگاه tRNAهر  -

 پپتیدی متصل است.که به یک پلی

، یک آنزیم پیوند Aبه جایگاه  آزادکنندهبه دنبال ورود عامل  -

 کند.را هیدرولیز میP پپتیدی در جایگاه 

 صفر( 4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ: 
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 ساخت نیازند، مورد تریبیش مقدار به کههایی پروتئین برای

 از ایهمجموع توسط هم سر پشت و زمان همطور به ،هاپروتئین

 زمان واحد در تریبیش پروتئین تعداد تا شودمی انجامها رِناتَن

های دانه مانندها رِناتَن، مجموعه این در (. 1۵ شکل) شود ساخته

یمها دانه این درون از که است نخی شبیه پیک رنای و تسبیح

 تریبیش سرعتسازی پروتئین بهها رِناتَن جمعی همکاری. گذرد

 .دهدمی

 البته .شوندمی دیده نیز ایههوهستهای یاخته درها رِناتَن تجمع

 برابر در پیک رنای حفاظت برای کارهایی و سازها یاخته این در

سازی پروتئین برای تریبیش فرصت بنابراین،. دارد وجود تخریب

 رنای عمر شدن ترطوالنی موجب عوامل این مجموع، در. هست

 .شودمی تجزیه از پیش پیک

 
 هارِناتَن مجموعة میکروسکوپی الف( تصویر -15 شکل

 را رونویسی حال در رنای چند که هاییرِناتَن از ساده طرحی ب(

 کنندمی ترجمه

 باها یاخته پیک رنای عمر طول بین ایهرابط چه (الف :1فعالیت 

 است؟ برقرارها آنسازی پروتئین میزان

 هم با راها ایههوهست وها ایههستپیش در ترجمه و رونویسی (ب

 .کنید مقایسه

 

 

 

 

 

 

 

 

رمزه مفروض باشد در پایان  10با  اگر رنا پیک: 12 تمرین 

زه و های رناتن چند رمجایگاه ترجمه مشخص کنید در هر یک از

 اند؟پاد رمزه وارد شده

 A P E تعداد

    رمزه

    پادرمزه

  پاسخ:

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 13 تمرین 

 مشخص کنید.

در هر بخش از یاخته اگر رناتن حضور داشته باشد پروتئین الف( 

 شود.هم ساخته می

ب( برای ساخت هر پروتئین با ساختار چهارم قطعاً بیش از یک 

mRNA .نیاز است 

فعالیت  mRNAپ( برای ساختار هر میوگلوبین یک رناتن و یک 

 دارد.

ها و هم در ایت( آرایش تسبیح مانند رناتن هم در هر هسته

 شود.ها دیده میایهستهپیش

  پاسخ:

 

 

چند پروتئین زیر برای رسیدن به مقصد از  :20 تست 

 کند؟دستگاه گلژی عبور می

 * هیستون  * گلوتن

 در راکیزه ATP* سازندة   * لیزوزیم

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

 پاسخ: 
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 ژن بیان تنظیم: 3گفتار 
 یمتقس از بدن پیکری هاییاخته همه که آموختید گذشته سال در

فام نظر از حاصل، یهایاخته شوند.ایجاد می تخم یاخته رشتمان

 ن،جنی رشد و تقسیماتة ادام در حال این با .اندیکسانها ژن و تنی

می انجام مختلفی اعمال که شوندمی ایجاد متفاوتیهای یاخته

های ژن فرد، یک بدن ایهماهیچ و عصبیهای یاخته مثالً دهند؛

 این حال .هستند متفاوتی شکل و عملکرد دارای ولی دارند یکسانی

های ژن باهایی یاخته است ممکن چگونه که شودمی مطرح سؤال

 باشند؟ متفاوت حد این تا یکسان

 سایر و فعالها ژن از تعدادی تنها یاخته هر در که است این پاسخ

 مورد یاخته یک در ژنی اطالعات هرگاه .هستند فعال غیرها ژن

 روشن اصطالح به و شده بیان ژن آن گوییممی بگیرد، قرار استفاده

 به و است خاموش گیردمین قرار استفاده مورد که ژنی و است

 هاییاخته در ژن از استفاده زمان و بازه ،مقدار. نشده بیان اصطالح

 یک در حتی و باشد داشته فرق است ممکن جاندار یک مختلف

می ینتعی که فرایندهایی به. باشد متفاوت نیاز به بسته هم یاخته

 بیان یا و شوند بیانها ژن کدام و مقدار چه به هنگام، چه در کنند

 ژن بیان تنظیم. گویندمی ژن بیان تنظیم فرایندهای نشوند،

 تاس ممکن متعددی عوامل و است پیچیده و دقیق بسیار فرایندی

 به جاندار تا شودمی موجب ژن بیان تنظیم. بگذارند اثر آن بر

 ژن شدن فعال باعث تواندمی نور گیاه، در مثالً  دهد؛ پاسخ تغییرات

 در. گیردمی قرار استفاده مورد فتوسنتز در که شودمیآنزی سازندة

 تواندمی ژن بیان تنظیم همچنین. شودمین بیان ژن این نور نبود

های یاخته. شود یاخته یک از مختلفیهای یاخته ایجاد موجب

 مثالی شوند،می ایجاد استخوان مغز بنیادیهای یاخته از که متفاوتی

 دهم کتاب درها یاخته این مورد در. هستند مورد این در مناسب

 از حاصلهای یاخته برخی توانیدمی آیا. گرفتید فرا را مطالبی

 ببرید؟ نام را استخوان مغز بنیادیهای یاخته

 هاپروکاریوت در ژن بیان تنظیم

 بر ،هانژ فعالیت در تغییر بنابراین، .است پروتئین و رنا ژن، محصول

 در ژن بیان تنظیم. گذاردمی اثر نیز محصوالت این ساخت

 پروتئین و رنا ساخت مراحل از یک هر در تواندمی هاپروکاریوت

 یسیرونوة مرحل در ژن بیان تنظیم معمولطور به ولی بگذارد تأثیر

 پایداری در تغییر با یاخته است ممکن هم مواردی در. شودمی انجام

 .کند تنظیم را آن فعالیت پروتئین، یا رنا (عمر طول)

 

که  اییاختهکدام عبارت، دربارة هر  :21 تست 

 (95)سراسری شوند، درست است؟های آن مضاعف میسانتریول

های آن مورد رونویسی ( در صورت لزوم، هر واحد سازندة ژن1

 گیرد.میقرار 

 اییاختههای درون ( بیان هر ژن آن، مستلزم استفاده از آنزیم2

 متفاوتی است.

 گیرند.های دوک شکل میآن، رشته والدی( در کنار هر هستة د3

 پپتیدی است.( محصول نهایی هر ژن آن، یک زنجیرة پلی4

 پاسخ: 

 

مختلف ریشة  هاییاختهکدام عبارت، دربارة  :22 تست 

 (96خارج کشور )  ، درست است؟گیاه نخودفرنگی

 اند.ها غیرفعالزنده، بعضی از ژن آکنههای نرمیاختهتنها در ( 1

های ، فقط ژنآکنهنرمفعال آندودرمی و  هاییاخته( در 2

 شود.غیریکسان بیان می

 فعال هاییاختهمریستمی در  هاییاختههای ( فقط بعضی از ژن3

 پوست وجود دارد.

آندودرمی و تار  هاییاختههای موجود در ( محصول بعضی از ژن4

 کشنده یکسان است.

 پاسخ: 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 14 تمرین 

 مشخص کنید.

د توانناند نمیها یکسانتنها و فامهایی که از نظر ژنالف( یاخته

 باشند.شکل و کار متفاوتی داشته 

های مختلفی از تواند موجب ایجاد یاختهب( تنظیم بیان ژن می

 یک یاخته شود.

 پ( محصول مستقیم هر ژنی همواره رنا است.

معموالً در مرحلة که معروف  هاتنظیم بیان ژن در پروکاریوتت( 

 دهد.رخ می ،استبه فرایند آشپزی 

  پاسخ:

 

  

konkoorsara.ir

http://konkoorsara.ir
http://konkursara.com


36 

 

   : جریان اطالعات در یاخته2فصل           و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه   )زیست  دوازدهم(علی کرامت 

Keramat A. 

 هاپروکاریوت در رونویسی تنظیم

انداز اهر توالی به رنابسپاراز پیوستن به عواملی تنظیم نوع این در

 ژن رونویسی نتیجه، در. کنندمی جلوگیری کار این از یا و کمک

 هب خاصیهای پروتئین اتصال با مثالً شود؛می ممانعت یا تسهیل

 رونویسی انجام از است، رنابسپاراز راه سر که دنا از بخشی

 امن به باکتری نوعی در تنظیم، نوع اینة نمون. شودمی جلوگیری

 این ترجیحی مصرفی قند. است شده شناخته کالی اشرشیا

 فصول در را یاخته در گلوکز قندة تجزی مراحل .است گلوکز باکتری

 نداشته وجود باکتری محیط در گلوکز اگر. آموخت خواهید بعد

 گیرد،ب قرار باکتری اختیار در الکتوز نام به دیگری قند ولی باشد

 لوکزگ از متفاوت قند این. کند استفاده قند این از تواندمی باکتری

 .است متفاوت نیز آن مصرف برای الزمهای آنزیم و است بوده

های مآنزی باید باکتری دارد وجود محیط در الکتوز وقتی بنابراین

 تساخ نیز الکتوز کاهش یا نبود در و بسازد را آن کننده تجزیه

 این حال. کند پیدا کاهش یا متوقف آن کنندهتجزیههای آنزیم

 را الکتوز حضور تواندمی چگونه باکتری که آیدمی پیش پرسش

 بسازد؟ را آن کنندهتجزیههای آنزیم و دهد تشخیص محیط در

 خاموش یا و روشن چگونه سازندمی راها آنزیم این کههایی ژن

 مثبت و منفی صورت دو به ژن بیانها ایههستپیش در شوند؟می

 .شودمی تنظیم

 با رونویسی که آموختید 1 گفتار در :رونویسی منفی تنظیم

 مانعی اگر حال. شودمی شروع ژنانداز راه به رنابسپاراز چسبیدن

 .شودمین انجام رونویسی باشد، داشته وجود رنابسپاراز راه سر بر

 پیش مانع. شودمی گفته رونویسی منفی تنظیم تنظیم، نوع این به

 این. است مهارکننده نام به پروتئین نوعی رنابسپاراز روی

 و شودمی متصل اپراتور نام به دنا از خاصی توالی به پروتئین

 الکتوز (.الف -1۶ شکل) گیردمی را رنابسپاراز حرکت جلوی

 ،مهارکننده به اتصال با و شودمی وارد باکتری به محیط در موجود

 اپراتور از را آن مهارکننده، شکل تغییر .دهدمی تغییر را آن شکل

 برداشته با. شودمی اپراتور به آن اتصال از مانع نیز و کندمی جدا

 دهد انجام راها ژن رونویسی تواندمی رنابسپاراز راه، سر مانع شدن

می ممکن را الکتوز تجزیه هاژن این محصوالت. (ب -1۶ شکل)

 .کند

 

 

 

 

مربوط های کدام عبارت، دربارة تنظیم بیان ژن :23 تست 

  ، درست است؟اشریشیاکالی به متابولیسم الکتوز

، توسط هاکننده این ژنروشن( توالی واحدهای سازندة عامل 1

 گردد.تعیین می باکتریژن تیکی از 

به  یافته وکننده تغییر شکل( در حضور الکتوز، پروتئین مهار2

 شود.میتوالی اپراتور متصل 

کننده شرکتهای ، بر فرایند رونویسی بعضی از ژنتوالی اپراتور( 3

 تأثیرگذار است. در متابولیسم الکتوز

تری کننده، گلوکز بیشمهار، به پروتئین الکتوز( در پی اتصال 4

 گیرد.قرار می یاختهدر اختیار 

 پاسخ: 

 

پس از افزودن الکتوز به محیط کشت باکتری  :24 تست 

های کنندة ژنعامل روشنشیاکالی، کدام عبارت دربارة اشری

 (96)سراسری  درست است؟درگیر در متابولیسم الکتوز 

 شود.به درون باکتری منتقل می کافتآب( پس از 1

 تواند به اپراتور متصل گردد.( همانند مهارکننده می2

 د.روشن شو رنا بسپارازشود تا ژن سازندة پروتئین ( سبب می3

 کند.ایجاد می مهار کننده( تغییری در شکل سه بعدی پروتئین 4

 پاسخ: 
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 الکتوز غیاب ها درژن رونویسی الف( عدم -16 شکل

 الکتوز در حضور هاژن ب( رونویسی

 به اصیخهای پروتئین تنظیم، نوع این در: رونویسی مثبت تنظیم

 یرونویس و شود متصلانداز راه به بتواند تا کنندمی کمک رنابسپاراز

 جودو اشرشیاکالی باکتری در نیز تنظیم نوع این مثال .کند شروع را

 تهداش وجود مالتوز قند باکتری، محیط در اگر که شده مشخص. دارد

 آنة تجزی در که شوندمی ساخته ییهاآنزیم باکتری درون باشد،

 شوندمین ساختهها آنزیم این مالتوز حضور عدم در. دارند دخالت

 .نداردها آن به نیازی باکتری چون

 در. شودمی انجام مثبت صورتبهها ژن این مورد در رونویسی تنظیم

 دارند وجود کنندهفعال نام به پروتئین از انواعی ،مالتوز قند حضور

 جایگاه هاتوالی این به. شوندمی متصل دنا از خاصیهای توالی به که

 مالتوز حضور در (.الف -17شکل) شودمی گفته کنندهفعال اتصال

 پس و شودمی متصل خود جایگاه به کنندهفعال پروتئین محیط، در

 و شود متصلانداز راه به تا کندمی کمک رنابسپاراز به اتصال از

 به کنندهفعال که شودمی سبب عاملی چه. کند شروع را رونویسی

الفع به مالتوز اتصال .است مالتوز عامل این بچسبد؟ خود جایگاه

می روعش رونویسی و شده اتصال جایگاه به آن پیوستن باعث کننده

 ب(. -17 شکل) .شود

 
 مالتوز تجزیه در های مؤثرژن رونویسی مثبت تنظیم -17 شکل

در ارتباط با متابولیسم الکتوز در باکتری : 15 تمرین 

Coli.E های زیر پاسخ دهید.به پرسش 

 انداز؟انداز قرار دارد یا بعد از راهاپراتور قبل از راه الف(

مهارکننده مانع از حرکت رنا بسپاراز بر روی اپراتور  ب( پروتئین

 انداز؟شود یا مانع از اتصال رنا بسپاراز به راهمی

دا شود یا سبب جپ( الکتوز مانع از اتصال مهارکننده به اپراتور می

 ؟گرددشدن آن از اپراتور می

سازد که رنا بسپاراز بعد از عبور از اپراتور می mRNAت( 

 اتصاالت یک ژن را دارد یا چند ژن؟

  پاسخ:

 

 ……در باکتری ایشریشیاکلی در تنظیم  :25 تست 

 وجود دارد. ……به یاخته، امکان اتصال  ……رونویسی با ورود 

 اندازرنا بسپاراز به راه -الکتوز -( مثبت1

 کننده به جایگاه اتصال خودفعال -مالتوز -( مثبت2

 مهارکننده به اپراتور -الکتوز -( منفی3

 کنندهرنا بسپاراز به فعال -مالتوز -( منفی4

 پاسخ: 

 

در ارتباط با متابولیسم مالتوز در باکتری : 16 تمرین 

Coli.E های زیر پاسخ دهید.به پرسش 

انداز قرار دارد یا بعد از کننده قبل از راهفعال الف( جایگاه اتصال

 انداز؟راه

کننده پس از اتصال به مالتوز ابتدا به رنا بسپاراز متصل عالفب( 

 کننده؟شود یا به جایگاه اتصال فعالمی

ای که رنا بسپاراز پس از فعال شدن توسط mRNAپ( 

 را دارد یا چند ژن؟سازد اطالعات یک ژن کننده میفعال

کننده همانند مهارکننده پس از چسبیدن به ت( آیا پروتئین فعال

 دهد یا خیر؟ساکارید خود تغییر شکل میدی

  پاسخ:
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 هاایههوهست در ژن بیان تنظیم

 و است ایههستپیش از ترپیچیدهها ایههستهو در ژن بیان تنظیم

 به ایههوهستهای یاخته .شود انجام تریبیش مراحل در تواندمی

 گرا بنابراین،. اندهشد تقسیم مختلفیهای بخش به غشاهاة وسیل

 املعو این باید دهد نشان واکنش ماده یک به نسبت بخواهد یاخته

 رد. دهند قرار تأثیر تحت راها ژن و کنند عبور غشاها از طریقی به

 و راکیزه در برخی و هسته درها ژن تربیش ،ایههستهوهای یاخته

 بیان بر تواندمی یاخته ،هامحل این از یک هر در. دارند قرار هادیسه

 مراحل در تواندمی ژن بیان تنظیم بنابراین. باشد داشته نظارت ژن

 .شود انجام متعددی

 رونویسیة مرحل در ژن بیان تنظیم

 پیوستن با رونویسی ،هاایههستپیش مانند نیزها ایههوهست در

 .شودمی آغازانداز راه به رنابسپاراز

 شناسایی راانداز راه تنهایی به تواندمین رنابسپارازها ایههوهست در

 ملعوا نام بههایی پروتئین نیازمند آن به پیوستن برای و کند

 .هستند رونویسی

 ،اندازراه از خاصی نواحی به اتصال با هاپروتئین این از گروهی

 پیوستن تمایل چون ،دنکنمی هدایتانداز راه محل به را رنابسپاراز

 مقدار کنند،می تغییر عواملی اثر درانداز راه بهها پروتئین این

 (.81 شکل) کندمی تغییر هم آن ژن رونویسی

 

 
 هاایدر هوهسته ژن بیان تنظیم -18شکل

 

های بخش به دیگری رونویسی عوامل است ممکنها ایههوهست در

 ینا پیوستن با. شوند متصل افزاینده توالی نام به دنا از خاصی

 عوامل ،دنا در خمیدگی ایجاد با و افزاینده توالی بهها پروتئین

 عوامل، این قرارگیری هم کنار. گیرندمی قرار هم کنار در رونویسی

 از متفاوت افزایندههای توالی .دهندمی افزایش را رونویسی سرعت

 داشته قرار ژن از دوریة فاصل در است ممکن و هستندانداز راه

 ؤثرم ژن رونویسی مقدار و سرعت برها پروتئین این اتصال. باشند

 (.19 شکل ) است

 

 چرخة یط تواندیم یاهیاخت تک جاندار ینوع :26 تست 

 طیمح زندة ریغ یآل مواد ،یوارس نقاط از گذشت با و خود یسلول

 است؟ درست جاندار نیا مورد در عبارت، کدام. دینما هیتجز را

 ( 94 یسراسر)    

 .دارد یمیتنظ یتوال کی از شیب ژن هر معمول، طورهب( 1

 .ردیگیم انجام یسیرونو سطح در همواره ژن، هر انیب میتنظ( 2

 هماز روی آن  ترجمه ،mRNAحین ساخت  در است ممکن( 3

 .ردیبگ صورت

یم اندازراه کی عهدة بر مجاور ژن چند انیب میتنظ تیمسئول( 4

 .باشد

 پاسخ: 

 

 است؟ مناسب ریز جمله لیتکم یبرا مورد چند :27 تست 

 «…… ژن تنظیمی بخش هر» 

 .است رونویسی آغاز جایگاه کنار در همواره* 

 .شودیم رونویسی رونویسی، سوم مرحله در* 

 .است نوکلئوتیدییپل ةرشت نوع یک تولید برای الگوی* 

 .است کنندهیرونویس آنزیم اتصال برای محلی* 

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

 پاسخ: 
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 آن به متصل عوامل رونویسی و افزاینده توالی -19شکل

 

 غیررونویسی مراحل در ژن بیان تنظیم

 پس یا رونویسی از پیش تواندمی ژن بیان تنظیمها ایههوهست در

 رنای به مکمل کوچک رناهای بعضی اتصال .شود انجام هم آن از

 این لاتصا با. است رونویسی از پس ژن بیان تنظیم از مثالی پیک

 متوقف ترجمه عمل نتیجه، در. شودمی جلوگیری رِناتَن کار از رناها،

 .شودمی تجزیه مدتی از پس شده ساخته رنای و

های بخش معمولطور به. است تنیفام سطح در دیگر تنظیم روش

 بنابراین گیرندمی قرار رنابسپارازها دسترس در ترکمتن فام فشرده

های بخش درتن فام فشردگی میزان در تغییر با تواندمی یاخته

 نظر هب. کند تنظیم نظر مورد ژن به را بسپاراز رنا دسترسی خاصی،

 آن؟ از پس یا است رونویسی از پیش ژن بیان تنظیم این شما

 شافزای. است پیک رنای عمر طول ژن بیان تنظیم دیگرهای روش از

 فرایندها این. شودمی محصول افزایش موجب پیک رنای عمر طول

 در نیز دیگریهای شیوه. بود خواهند مؤثرسازی پروتئین میزان در

 ناشناختهها آن از بسیاری عمل نحوه که مؤثرند ژن بیان تنظیم

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات مناسب داخل پرانتز جاهای خالی را با : 17 تمرین 

 پر کنید.

ها ایهستهپیش ……برخالف(  -ها )همانندایالف( در هوهسته

 کننده وجود دارد.فعال

 -ب( نقش توالی افزاینده مشابه تنظیم بیان ژن متابولیسم )الکتوز

 در باکتری است. ……مالتوز( 

های رونویسی ژن ……عوامل رونویسی(  -پ( بدون )توالی افزاینده

 هسته غیرممکن است.

 انداز است.راه ……متفاوت از(   -ت( توالی افزاینده )مشابه

  پاسخ:

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را : 18 تمرین 

 مشخص کنید.

کننده به توالی افزاینده در دنا الف( همواره به دنبال اتصال فعال

 شود.حلقه ایجاد می

تنظیم بیان ژن قبل از رونویسی توانند روی ها میب( هیستون

 مؤثر باشند.

پ( رشته الگوی ژن سازنده بعضی رناهای کوچک توالی یکسانی 

 بعضی رنا پیک دارند. ژن سازندة با رشته رمزگذار

 ، خارج از ژن قرار دارد.رتوالی افزاینده همانند اپراتوت( 

  پاسخ:
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