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  يپپتيد ي پلي  يك زنجيره–ي يك ژن  نظريه

  بيماري آلكاپتونوريا
ي   كننـده   ه علت نقص ژني فاقد آنزيم تجزيـه       باشد كه افراد مبتال به آن ب        از نوع اتوزومي مغلوب مي    ) ارثي( نوعي بيماري ژني     لكاپتونورياآ

. هـا وجـود دارد      در ادرار آن  ايـن مـاده     اسـيد تجزيـه نـشده و         ايـن افـراد ، هموجنتيـسيك         بـدن هموجنتيسيك اسيد هستند، بنابراين در      
  .شود  در مجاورت هوا مي افراد مبتالشود، بنابراين باعث سياه شدن ادرار هموجنتيسيك اسيد در مجاورت هوا اكسيد مي

و يـك بيمـاري ژنـي       ) اسـيد   ي هموجنتيـسيك    كننـده   آنـزيم تجزيـه   فقـدان   ( توانست بين يك نقص آنزيمـي        آرچيبلدگرو 1909در سال   
  ».هر ژن مسئول ساختن يك آنزيم است«ي اين نظريه را بيان كرد كه  هاي اوليه گرو انديشه. ارتباط برقرار كند) آلكاپتونوريا(

  موآزمايش بيدل و تيت
براي اثبـات ايـن     .  كنترل اعمال شيميايي سلول است     DNAها يا    بيدل و تيتوم ثابت كردند كه كار ژن        هاي   دو محقق به نام    1940در سال   

  . استفاده كردندنوروسپورا كراساهاي قارچ كپك  ها از هاگ موضوع، آن
هـاي رنـگ      ها روي صفات قابل مشاهده ماننـد ژن         تر آزمايش    بيش ،اهميت كار اين دو محقق اين است كه تا زمان بيدل و تيتوم             

مـثالً  . (كردنـد   را رهبـري نمـي   بررسي كردند كـه صـفات قابـل مـشاهده     راهايي شد اما اين دو محقق ژن    چشم در مگس سركه انجام مي     
  .)ها بود ها و آمينواسيد ل توليد ويتامينهاي مهم متابوليك از قبي ي واكنش كننده هاي كنترل هايي را بررسي كردند كه مربوط به ژن جهش

 است كه بـراي     بيوتين و ويتامين    )زساكار(كمي شكر   ،  ها  انواع نمك ،  آب از   قيقيمخلوط ر محيطي است كه شامل     : محيط كشت حداقل  
  . را بسازد) به جز بيوتين(ها  ي ويتامين ها و همه ي انواع اسيدآمينه تواند همه  ميرشد كپك الزم است و كپك

  .محيط كِشتي است كه تمام تركيبات الزم براي رشد يك قارچ را داراست: كشت كاملحيط م
دسـت   شده به كپك را اضافه كنيم، محيط كشت غني    ي آلي مورد نياز       اگر به محيطِ كشت حداقل، يك يا چند ماده        : شده محيط كشت غني  

  .آيد مي
  .نامند  ميجهشي وراثتي را  تغيير در ماده 

  : بيدل و تيتوممراحل آزمايش
  .ندجهش ايجاد كرديا فرابنفش  xها به كمك پرتوهاي  در برخي از هاگ:ي اول مرحله

هـا   كردند كه به محيط كـشت آن  توانستند در محيطِ كشت حداقل رشد كنند و فقط در صورتي رشد مي هاي پرتو ديده، نمي   برخي از هاگ  
  )هشد محيط كشت غني(. شد ميبعضي از مواد آلي اضافه 

  . انتخاب شدندداشتند،نين اسيد آرژي براي رشد نياز به آمينوها كه  يافته گروهي از جهش:ي دوم مرحله
  .  استزيردر سلول مسير سنتز آرژينين به صورت 

  
  
  
  

  .)دسه دسته هستن. (ندا هاي نيازمند به آرژينين سه نوع تهياف  مشاهده كردند كه جهش:ي سوم مرحله
تـين يـا    يي اُرن   براي رشد كپك، بايد ماده    .  وجود ندارد  1 آنزيم    آسيب ديده است،   1اي كه ژن      فتهيا  در جهش  : نوع اول  ي  يافته جهش) الف

  .سيترولين يا آرژينين اضافه شود
ي سيترولين يـا   ايد مادهبراي رشد كپك، ب.  وجود ندارد2 آنزيم  آسيب ديده است، 2اي كه ژن      فتهيا  در جهش  : نوع دوم  ي  يافته جهش) ب

  .آرژينين اضافه شود
ي آرژينـين     براي رشد كپـك، بايـد مـاده       .  وجود ندارد  3 آنزيم    آسيب ديده است،   3اي كه ژن      فتهيا  جهش در:  نوع سوم  ي  يافته جهش) ج

  .اضافه شود
هـا،   مـشخص شـد كـه اوالً بـسياري ژن    اما بعداً .  ناميدند يك آنزيم-ي يك ژن نظريهژن با يك آنزيم را بيدل و تيتوم ارتباط يك     
اند كه توليد هر زنجيره       پپتيدي تشكيل شده    ي پلي   ها از چند زنجيره     كنند كه آنزيم نيستند و ثانياً بسياري از اين پروتئين           هايي را رمز مي     پروتئين

  .پپتيدي تغيير كرد ي پلي ره يك زنجي-ي يك ژن  يك آنزيم به نظريه-ي يك ژن بنابراين نظريه. رده استرا يك ژن خاص رهبري ك

 3آنزيم نينيآرژ

 3ژن

 سيترولين
  2آنزيم 

  2 ژن

  1آنزيم   اُرنيتين

  1 ژن

  xي ماده 
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 )91خرداد (  . يا آرژينين اضافه كرد…………ها بايد  هايي بودند كه به محيط كشت آن هاي گروه دوم در مسير توليد آرژينين آن يافته  جهش .1

 :درست يا نادرست بودن جمالت زير را بدون ذكر دليل مشخص كنيد .2
  )90  و تير91شهريور (  .يافته ناميدند روي محيط كشت حداقل رشد كنند، جهشتوانستند  ميهايي را كه  در آزمايش بيدل و تيتوم، هاگ) الف
  )91شهريور (    .نداردي هموجنتيسيك اسيد وجود  كننده در افراد مبتال به بيماري آلكاپتونوريا، آنزيم تجزيه) ب

 )91خرداد (  ؟شود نميدر افراد مبتال به بيماري آلكاپتونوريا كدام آنزيم ساخته  .3

 )90تير (  .شود؟ دو مورد را ذكر كنيد ماده استفاده مي كراسا، از چه موادي به عنوان پيش اآرژينين در كپك نوروسپور) سنتز(در مسير توليد  .4

 )89 و اسفند 90شهريور (  پپتيد شد؟ ي پلي يك زنجيره -يك آنزيم، به نظريه يك ژن -ي يك ژن ها منجر به تبديل نظريه كدام يافته .5

  )90شهريور (  . انتخاب كنيد»ب« پاسخ صحيح را از ستون .اي وجود دارد  رابطه»ب« با كلمات ستون »الف«ل زير، بين عبارت ستون در جدو .6
 

  ب  الف

  آلكاپتونوريا  .ي هموجنتيسيك اسيد وجود ندارد كننده در اين بيماري، آنزيم تجزيه
  ديستروفي عضالني دوشن

 )90دي (  )سه مورد(كراسا حاوي چه تركيباتي است؟  ورامحيط كشت حداقل براي رشد كپك نوروسپ .7

 )90اسفند (  :كراسا هاي كپك نوروسپورا در آزمايش بيدل و تيتوم بر روي هاگ .8
  ند؟ا ماده هستند، كدام آرژينين پيش) ساختن(اي كه در مسير سنتز  در سلول، دو ماده) الف
  كند؟ هر ژن از چه طريقي تأثير خود را اعمال مي) ب

 )88دي (  .بنويسيد كردند،  روي كپك نوروسپورا، اتخاذهاي خود كه بيدل و تيتوم در آزمايشرا د جديدي رويكر .9

 )88اسفند (  :با توجه به مسير متابوليكي سنتز آرژينين در آزمايش بيدل و تيتوم به سؤاالت زير پاسخ دهيد .10
  ، كدام ماده است؟)2(ي  محصول آنزيم شماره) الف
  .يش بيدل و تيتوم را بنويسيدنتيجه نهايي آزما) ب

 گيري كدام انديشه شد؟ لدگرو منجر به شكلمطالعات آرچيب .11

  
 سيترولين 1

 نادرست) الف 2

 درست) ب

  هموجنتيسيك اسيدي كننده  تجزيهآنزيم 3

  سيترولين-تين اُرني-xي ماده 4

ـ   هايي را به رمز درمـي       ها، پروتئين   بسياري از ژن   5 د كـه   آورن
هـا از چنـد       از طرفـي بـسياري از پـروتئين       . آنزيم نيـستند  

كه توليد هر زنجيـره     اند    پپتيدي تشكيل شده    ي پلي   زنجيره
 .كند  رهبري ميرا يك ژن خاص

 لكاپتونورياآ 6

هـا، كمـي شـكر و يـك نـوع             مخلوط رقيقي از انواع نمـك      7
 ويتامين به نام بيوتين

 اُرنيتين و سيترولين) الف 8

 وليد آنزيميق تاز طر) ب

هـاي    هايي را بررسي كردند كـه مربـوط بـه ژن            آنان جهش  9
 . بودهاي مهم متابوليك ي واكنش كننده لكنتر

 سيترولين) الف 10

هر ژن از طريق توليد يك آنزيم تـأثير خـود را اعمـال              ) ب
 .كند مي

هر ژن مـسئول سـاختن يـك        «دارد    اي كه بيان مي     انديشه 11
 ».آنزيم است

www.3gaam.com



 

گاج/ دانشگاهي پرسمان  شناسي پيش زيست  10
  

  

  رمزهاي وراثتي
DNA اطالعات در.ي اطالعات است نتيك و محل ذخيرهي ژ  ماده DNA بـدين صـورت كـه مولكـول     . شـود   به صورت رمز ذخيره مـي
DNA     الفبـاي حيـات    . داراي الفباي حيات اسـت DNA    هـاي     لئوتيـد  عبارتنـد از نوك)T،C،GوA(          و ايـن نوكلئوتيـدها، عاليـم رمـز 

  .آمينواسيدها هستند
  .رود  ميبه كار) سازي در پروتئين(سازي، انتقال و ترجمه اطالعات   عاليمي است كه براي ذخيره:رمز
 نوع اسيد   20ها     در ساختار اين پروتئين    .اند  ديگر متفاوت   ها انواع مختلف دارند و از نظر اندازه، تعداد و توالي آمينواسيدها از يك               پروتئين 

  .آمينه شركت كرده است
ي رمز وجود  اسيدآمينه كلمهنوع  64  هريك از بايد سه حرفي باشند، در اين صورت برايDNAكلمات رمز اسيدآمينه بر روي 

  .خواهد داشت
 ترجمه) 2    رونويسي) 1: سازي شامل دو مرحله است پروتئين  

RNAي بين  رابطهDNAكند  و پروتئين را برقرار مي.  
 مـستقيماً بـراي     توانـد    نمـي  DNAبنـابراين . توپالسـم يس در   سـازي   جايگـاه پـروتئين    اسـت و     هسته در   DNAجايگاهها    تدر يوكاريو 

  .سازي مورد استفاده قرار گيرد پروتئين
هـاي    سـازي در سـلول    RNA)1:  از  عبـارت اسـت    باشـد،   سازي مـي    در پروتئين  مولكول ميانجي    RNAدهد،  شواهدي كه نشان مي    

در ) 3 .شـود و هـم در سيتوپالسـم          هم در هسته يافت مي     RNA)2.  نيز حضور دارد   DNAشود، جايي كه    يوكاريوتي تنها در هسته انجام مي     
  .سازي ارتباط مستقيمي وجود دارد  و ميزان پروتئينRNAهاي يوكاريوتي معموالً بين غلظت سلول

    در سلول سه نوعRNA     1:  از  وجود دارد كه عبارت است(RNA پيك mRNA( سـازي     بـه جايگـاه پـروتئين      DNAاطالعات را از  : (
)tRNA ناقل RNA)2. كند  ها حمل مي    ي ريبوزوم يعن )rRNA ريبـوزومي  RNA)3. كنـد   ها منتقل مي    آمينواسيدها را به ريبوزوم   : ( در : (

  .كند ها شركت مي ساختار ريبوزوم
RNAاز روي DNAشود  ساخته مي.  

  .هاست گويند كه اولين قدم براي ساخته شدن پروتئين  را رونويسي ميDNA از رويRNA ساخته شدن:نويسيرو
    رونويسي به كمك آنزيمRNA يك نوع آنـزيم  ها فقط     گيرد كه در پروكاريوت     ت مي  صور مراز   پليRNA مـسئول رونويـسي از   مـراز   پلـي 
  :  ازشود كه عبارت است مراز يافت مي  پليRNAها سه نوع آنزيم تيوباشد ولي در يوكار  ميrRNA وmRNA،tRNAهاي هر سه نوع ژن
1(RNAمراز  پليI :هاي مسئول رونويسي ژنrRNAاست .  
2(RNAمراز  پليII :ازهايس مسئول رونويسي پيشmRNAها و نيز بعضيRNAباشد هاي كوچك مي.  
3(RNAمراز  پليIII :هاي ل رونويسي ژنمسئوtRNAاز ديگر و نيز بعضي RNAباشد چك ميهاي كو.  
  ازسلول پروكاريوتي به ترتيب عبارت استمراحل رونويسي در :  

مراز به قسمتي از ژن بـه نـام            پلي RNA آنزيم :1ي   مرحله
  )تعيين جهت رونويسي. (شود  متصل ميانداز راه
مـراز     پلـي  RNA اسـت كـه بـه      DNA قسمتي از  :انداز  راه

 رونويسي را از محل صحيح آغاز كند و مـثالً           ،دهد  امكان مي 
  .اين كار را از وسط شروع نكند

  . قرار داردجايگاه آغاز رونويسيانداز در نزديكي  راه 
  .شود ميشود كه رونويسي   گفته ميDNA به اولين نوكلئوتيدي از:جايگاه آغاز رونويسي

هاي هيدروژني بـين   كند و پيوند ديگر جدا مي  را از يكDNAي ، دو رشتهمراز  پليRNAآنزيمانداز،  ي نزديك راه  در منطقه:2ي    مرحله
  .شوند  شكسته ميDNAدو رشته
كند و    حركت مي ) DNAنوكلئوتيدهاي دو رشته  ( همانند قطاري بر روي ريل       مراز   پلي RNAآنزيم :3ي    مرحله

تـازه سـاز     RNA، ريبونوكلئوتيدهاي مكمل بـه    DNAي الگوي   يك از دئوكسي ريبونوكلئوتيدهاي رشته    مقابل هر 
  .شود  اضافه مياستر ط پيوند فسفو ديتوس
      در شكل مقابل دو خط افقيDNA هاي منشعب   ، رشتهRNA  هاي سياه آنزيم     و لكهRNA باشد از   مراز مي    پلي

  .چپ به راست در حال حركت است

www.3gaam.com



سازي پروتئين / فصل اول
    

11  

2 

1 

  
  )91تير (  .هاي يوكاريوتي بنويسيد  را در سلولIIمراز  پليRNA وIمراز  پليRNAيك از دو نوع آنزيمنقش هر .12

  )91شهريور (  . نام ببريد،زي نقش مهمي بر عهده دارندسا  و در فرآيند پروتئينسلول وجود دارند را كه در RNAسه نوع) الف .13
  )90شهريور (  مراز است؟  پليRNAي كدام نوع آنزيم  ، بر عهدهrRNAهاي در سلول يوكاريوتي، رونويسي از ژن) ب

  )90خرداد (  يابد؟  چه هنگام و چگونه پايان ميرونويسي) ب  دهد؟ ي اول رونويسي چه وقايعي رخ مي در مرحله) الف .14

  . مشخص كنيدبدون ذكر دليلهاي زير را  درست يا نادرست بودن هريك از عبارت .15
  )91شهريور (     .مراز دارند  پليRNAهاي پروكاريوتي فقط يك نوع آنزيم سلول)الف
  )91شهريور (      . اسيدها سه حرفي هستند رمزهاي نوكلئيك) ب
  )90دي (    .گويند ي پيك ميRNAكند، ها حمل مي  به ريبوزومDNAاي كه اطالعات را ازRNAبه) ج

  )91شهريور (  :هاست، كامل كنيد ي فرآيند رونويسي در پروكاريوت هاي زير را كه درباره عبارت .16
  .شوند ديگر باز مي  از يك…………ي مولكول   به وسيلهDNAي دو رشته) الف
  . است………… مولكول ساخته شده از جنس ،در رونويسي) ب

  .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد .17
  )91و شهريور و خرداد  90دي (    .ويندگ  مي…………شود،   كه رونويسي ميDNAبه اولين نوكلئوتيدي از) الف
  )88اسفند (  . نام دارد…………شود،  مراز حاصل مي  پليRNAي فعاليت اي كه مستقيماً در نتيجهRNAها، در يوكاريوت) ب
  .گويند  مي………… را DNA از رويRNAساخته شدن) ج
  .هاست  اولين قدم براي ساختن پروتئين…………) د

  .ي پاسخ بنويسيد  و در برگههدهد، انتخاب كرد هاي زير، يكي از كلمات درون پرانتز را كه معناي درستي به جمله مي يك از عبارتدر هر .18
  )90اسفند (  .د داشت وجود خواه  عالمت رمز )  اسيد  نوع آمينو   4 -سيد   نوع آمينوا   16(كه رمز هر آمينواسيد دو حرفي باشد، فقط         در صورتي)  الف
  )90اسفند (  .شود شروع مي) انداز ژن   راه-جايگاه آغاز رونويسي(مراز به قسمتي از ژن به نام   پليRNAرونويسي با اتصال) ب
  )90 و 89اسفند (  .دهد  را انجام ميtRNAهاي ، رونويسي ژن)Iمراز  پليIII-RNAرازم  پلي(RNAها آنزيم در يوكاريوت) ج

  )88دي (  .سازي است  و پروتئينDNA، ميانجي بينRNAدو دليل بنويسيد كه نشان دهد مولكول .19

  )88دي (  :دهد شكل زير ساختار پرمانند حاصل از رونويسي يك ژن يوكاريوتي را نشان مي .20
  .دهد؟ با يك دليل بنويسيد مراز را روي ژن نشان مي  پليRNAكدام شماره جهت حركت) الف
  المت سؤال مشخص شده، چه مولكولي است؟خط افقي مياني كه با ع) ب
  
  

  )88اسفند (  مفهوم رمز چيست؟ .21

  
12 RNAــي ــراز  پل ــسي ژن Iم ــط رونوي ــاي  فق  rRNAه

 و  mRNAسـازهاي   رونويـسي پـيش    IIمراز   پلي RNAو
 .دهند هاي كوچك را انجام مي RNAبرخي از

) tRNA( ناقـل    RNA،) mRNA( پيـك    RNA)الف 13
 )rRNA( ريبوزومي RNAو

  Iمراز  پليRNAآنزيم) ب

انداز متـصل   مراز به بخشي از ژن به نام راه        پلي RNA)الف 14
 .شود مي
ــسي،  ) ب ــان رونوي ــاه پاي ــسي جايگ ــس از رونوي  RNAپ

 تازه ساخته شده از هـم جـدا         mRNA و DNAمراز،  پلي
  .شوند مي

 درست) ب  درست) الف 15

 درست) ج

 RNA)ب  مراز  پليRNA)الف 16

  اوليهmRNA) ب  جايگاه آغاز رونويسي) الف 17

 رونويسي) د  رونويسي) ج

 انداز راه) ب   نوع آمينواسيد16) الف 18

 IIIمراز  پليRNAآنزيم) ج

 RNA شـديد اسـت،    يساز  هايي كه فعاليت پروتئين     در سلول  19
 هم در سيتوپالسم و هـم در        RNA.شود  فراواني هم يافت مي   

 .شود هسته يافت مي

 در  RNAدر مولكـول  ) 2( زيرا جهـت     ؛)2(ي    شماره) الف 20
  DNA)ب  .حال طويل شدن هستند

سـازي و انتقـال اطالعـات     عالئمي كـه از آن بـراي ذخيـره      21
  .شود استفاده مي
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  بين همانندسازي و رونويسي ايه تفاوت
  . به عنوان الگو استDNA الگو است و در رونويسي فقط يك نوارDNAنواردر همانندسازي هر دو ) 1
  . استRNAاي به نام رشته محصول يك است و در رونويسي DNAاي به نام محصول همانندسازي، دو مولكول دو رشته) 2
  . در همانندسازي و رونويسي تفاوت دارد كننده نوع آنزيم شركت) 3
  .همانندسازي در دو جهت است و رونويسي در يك جهت است) 4

  .گيرد  صورت ميسيتوپالسمها در   ولي در پروكاريوتهستهها در  رونويسي و همانندسازي در يوكاريوت 
   شد؟كشفچگونه DNAرمز

 را كه فقط از نوكلئوتيـدهاي       mRNAآنان نوع خاصي از   .  شدند DNA و همكارانش اولين كساني بودند كه موفق به كشف رمز          گنبرنير
)Uيوراسيل  نوع اسـيدآمينه و مـايع اسـتخراج         20ي آزمايشي كه حاوي        ساخته شده را در لوله     RNAسپس. ود، ساختند تشكيل شده ب   (

 پپتيـدي سـاخته     ي پلـي    ي رشـته    از تجزيه .  بود، قرار دادند   tRNAكه داراي آنزيم، ريبوزوم و    ) ي سلولي   عصاره(شده از سيتوپالسم سلول     
 رمز قرار گرفتن آمينواسيد     UUUآالنين به كار رفته است و نتيجه گرفتند كه         ي فنيل   شده، متوجه شدند كه در اين رشته، فقط اسيدآمينه        

  . استپپتيدي ي پلي  در يك رشتهآالنين فنيل
  .د شناسايي شد نوع آمينواسي20، رمزهاي هريك از نيرنبرگ  هاي شبيه آزمايش با آزمايش 

  .اند يعني در تمام جانداران يكسان هستند ها عمومي نامند؛ كدون  را يك كدون ميmRNA هر سه نوكلئوتيد:كدون
  .شود ، پروتئين ساخته ميmRNAدر فرآيند ترجمه، از روي

به عبارت ديگر زبان اسيد نوكلئيك با حروف نوكلئوتيـدي بـه زبـان      . گويند   به پروتئين، ترجمه مي    mRNA به تبديل كلمات رمز    :ترجمه
  .شود پروتئين با حروف آمينواسيد ترجمه مي

   انرژي)6، هاي ضروري آنزيم) 5، ها ينواسيدآم) 4ريبوزوم، ) mRNA ،2(tRNA ،3)1:  ازفرآيند ترجمه، عوامل الزم عبارت استدر 
1(mRNA :حامل پيام موجود درDNAاست .  
2(tRNA :سازي  اسيدهاي آمينه را از سراسر سيتوپالسم به محل پروتئين)برد  مي)بر روي ريبوزوم.  
 ساختارهايtRNAاز عبارت است :  

بالفاصله بعد از رونويسي از روي يك       : ساختار خطي ) الف
  .آيد  به اين صورت درميDNAنوار
در سيتوپالسم سلول و قبل از      : ساختار برگ شبدري  ) ب

  .شود شروع ترجمه ديده مي
 در   كـه  tRNAختار سـه بعـدي    سا:  مانند Lساختار) ج

بـه ايـن    ) حمـل اسـيدآمينه   (سـازي      هنگام پروتئين  سلول
  .صورت است

 هاي  بخشtRNA       در سـاختار بـرگ شـبدري عبـارت 
  : ازاست
 در  CCAكـه شـامل تـوالي     : بـازوي آمينواسـيدي   ) الف
  .هاست ت كه محل اتصال آمينواسيد اسهاtRNAي همه
ـ         كـدون   آنتـي  كه در مقابل بازوي آمينواسيدي قرار دارد كه سه باز آلي آزاد به نـام              : كدوني  بازوي آنتي ) ب ا  دارد كـه هنگـام ترجمـه ب
  .شود جفت مي) كدون (mRNAرمز
  . بر روي ريبوزوم شركت دارندtRNAكه در نگهداري: بازوهاي طرفي) ج

 tRNA   به اين معني كه هر     ؛كنند  ها اختصاصي عمل مي tRNA   اسـيد متـصل     فقـط بـه يـك آمينو       ،محصول يك ژن اسـت     كه
  .ت نوع آمينواسيد موجود استيك از بيس براي هرtRNAشود و حداقل يك مي

  . دارندtRNAبعضي از آمينواسيدها بيش از يك نوع 
 كـه  لوسـين  CUUيـب رمـز  به اين ترت. شوند  مي متصل و ناقل لوسينCUU به كدون، را دارند GAAكدون  هايي كه آنتي  tRNA:مثال

  .شود نوعي آمينواسيد است، ترجمه مي
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  .درست يا نادرست بودن جمالت زير را بدون ذكر دليل مشخص كنيد .22

  )91خرداد (      .نامند كدون مي  را يك آنتيmRNAهر رمز سه نوكلئوتيدي) الف
  )90تير (    . وجود داردCAC تواليtRNAبه مولكولدر محل اتصال آمينواسيد ) ب
  )88دي (    . وجود داشته باشدCCAتواند بيش از يك توالي ، ميtRNAدر يك مولكول) ج
  . وجود داردtRNAبراي هر نوع از آمينواسيدها، حداقل يك نوع) د
  .كند  به ريبوزوم منتقل ميDNA اطالعات را ازtRNA)هـ
  . در سلول به شكل برگ شبدري استDNAساختار فعال) و
  . چه آمينواسيدي را بايد حمل كندtRNAكند كه كدون تعيين مي آنتي) ز

 )90تير و اسفند (  .هاي فرايند همانندسازي و رونويسي را بنويسيد دو مورد از تفاوت .23

 :هاي زير پاسخ دهيد  به پرسشtRNAدر ارتباط با مولكول .24
  )90دي (    ؟ي آمينواسيد آن، داراي چه توالي نوكلئوتيدي است جايگاه پذيرنده) الف
  )88دي (      ساختار سه بعدي اين مولكول در سلول چگونه است؟) ب
  شود؟  است، به كدام كدون متصل ميGAAكدون آن اي كه آنتيtRNA)ج

 )88اسفند (  :با توجه به شكل، سؤاالت زير را پاسخ دهيد .25
  لكول در سلول چگونه است؟ساختار سه بعدي اين مو) الف
  .را بنويسيد) 2(و ) 1(هاي  ي حلقه وظيفه) ب
  جايگاه اتصال آمينواسيد، داراي چه توالي نوكلئوتيدي است؟) ج
  كدون آن چيست؟ ي آغازگر باشد، توالي آنتيtRNAاگر اين) د
  

 )88دي (  .ها به چه معني است؟ يك مثال ذكر كنيد عمومي بودن كدون .26

 : به سؤاالت زير پاسخ دهيدنيرنبرگدر مورد آزمايش  .27
   و همكاران او شامل چه موادي بود؟نيرنبرگي آزمايش  لوله) الف
  پپتيد حاصل از آزمايش او وجود داشت؟ ي پلي كدام نوع اسيدآمينه در رشته) ب
  اي از آزمايش گرفت؟ چه نتيجه) ج
  آيا توانست تمامي بيست نوع اسيدآمينه را شناسايي كند؟) د

  
 درست) ج  نادرست) ب  نادرست) الف 22

  نادرست) و  نادرست) هـ  درست) د
  درست) ز

ــاخته    ) 1 23 ــه سـ ــدي كـ ــول جديـ ــازي مولكـ در همانندسـ
كـه در رونويـسي، مولكـول          اسـت، در حـالي     DNAشود  مي

 . استRNAساخته شده از جنس

در همانند سازي هر دو رشـته، بـه عنـوان الگـو عمـل               ) 2
كــه در رونويــسي، يكــي از دو    كننــد، در صــورتي  مــي
 .كند  به عنوان الگو عمل ميDNAي رشته

 CUU)ج  Lشبيه حرف) ب  CCA)الف 24

 Lشبيه حرف) الف 25

   روي ريبوزومtRNAكمك به نگهداري) ب
 UAC)د  CCA)ج

در  UUUمثالً. ها در جانداران يكسان هستند      يعني كدون  26
آالنين در   ن رمز قرار گرفتن آمينواسيد فنيل     ي جاندارا   همه

 .پپتيدي است ي پلي يك رشته

 داشـت، بيـست نـوع       يوراسـيل اي كه فقـط     mRNA)الف 27
 .خراج شده از سيتوپالسمآمينواسيد، مايع است

  آالنين فنيل) ب
آالنـين در يـك       فنيـل   كدون گرفتن آمينواسيد   UUU)ج

  .پپتيد است ي پلي رشته
هـايي   بعداً محققان ديگر توانستند بـا انجـام آزمـايش      . خير) د

 نوع آمينواسيد   20يك از   ، رمزهاي هر  نيرنبرگشبيه آزمايش   
 .را شناسايي كنند
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