*********خالصه درسی *********
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آزمون  20مهر

درس زیست شناسی
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بهاره اخوت  -دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران
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فصل - 1رونویسی و ترجمه
محل

سیتوپالسم و در
ناحیه نوکئوتیدی

آنزیم

ار ان ای پلی مراز پرو
کاریوتی
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رونویسی (اولین قدم
در پروتئین سازی ) در
پرو کاریوت ها

 -1ار ان ای پلی مراز به راه
انداز متصل می شود

مراحل

-2شکسته شدن پیوند های
هیدروژنی توسط ار ان ای پلی
مراز در نزدیکی راه انداز
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 -3شروع رونویسی از جایگاه
آغاز رو نویسی

.
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محل

شیره ی هسته
اران ای پلی مراز=1

رونویسی (اولین قدم
پروتئین سازی )در
یوکاریوت ها

آنزیم ها

مراحل

رونویسی از پیش سازهای  mRNAو

ار ان ای پلی
مراز =2
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رونویسی ژن ها r RNA

برخی  RNAهای کوچک

ار ان ای پلی
مراز =3

رونویسی از ژن های  t RNAو نیز
بعضی دیگر از  RNAهای کوچک

پروتئین هایی به نام عوامل رو نویسی به راه انداز وتوالی
های دیگر مثل افزاینده متصل می شود
ار ان ای پلی مراز به عوامل رونویسی متصل به راه انداز
می چسبد
توالی افزاینده به کمک فعال کننده در در کنار مجموعه
قبلی قرار می گیرد تا رونویسی شروع شود بقیه مراحل
مشابه پروکاریوت می باشد
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اتصال بخش کوچک ریبوزوم به ام
ار ان ای در مجاورت کدون آغاز

آغاز

اتصال تی ار ان ای آغازگر به کدون
آغاز ام ار ان ای
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اتصال بخش بزرگ ریبوزوم به مجموعه
قبلی به طوری که تی ار ان ای آغاز گر در
جایگاه پی است و جایگاه ای روی کدون
شماره  2خالی است
ورود تی ار ان ای دوم به به جایگاه ای
ریبوزوم

متیونین از جایگاه اتصال خود بر روی تی ار ان
ای آغاز گر جدا و به آمینو اسید دوم وصل
میشود.

ادامه
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مراحل ترجمه

.

پیوند هیدروزنی بین کدون و
انتی کدون تی ار ان ای آغاز گر
در جایگاه پی شکسته و تی ار
ان ای آغاز گر خارج می شود

جا به جایی
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تی ار ان ای حامل دی پپتید از
جایگاه ای به پی وارد می شود

ریبوزوم به اندازه ی یک کدون
جا به جا می شود

w

پس از آخرین جا به جایی و ورود یکی از کدون
های پایان به جایگاه ای این عمل صورت می گیرد

به جای تی ار ان ای عامل پایان ترجمه به جایگاه
ای وارد می شود
پایان
آنزیمی فعال می شود که آخرین تی ار ان ای و پلی
پپتید را با مصرف آب از هم جدا می کند .

همه ی اجزای ریبوزوم ،تی ار ان ای ،پلی پپتید،
ام ار ان ای از هم جدا می شوند.

مراحل آزمایش بیدل و تیتوم :
 -1قرار دادن هاگ ها در محیط کشت حداقل (کمی شکر  ،یک نوع ویتامین به نام بیوتین ،انواع نمک ها)  .هاگ هایی
حاصل می شوند که هیچ یک جهش یافته نیستند .
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 -2قرار دادن هاگ های مزبور در معرض پرتوی  Xیا فرابنفش.
 -3قرار دادن هاگ های پرتودیده در محیط کشت کامل برای به دست آوردن مقادیر زیادی از هاگ ها که بعدا در
مراحل بعدی آزمایش الزم هستند  .در این مرحله هاگ های جهش یافته و طبیعی هر دو تکثیر می یابند ولی آن چه
مورد نظر بیدل و تیتوم بود هاگ های جهش یافته بودند .
- 4جداکردن یک هاگ از هاگ های فراوان و قرار دادن آن در محیط کشت کامل برای تولید تعداد زیادی از هاگ های
با ژنوتیپ یکسان که برای مراحل متعدد آزمایش های بعدی الزم می باشند .
 -5انتقال تعدادی از هاگ های تکثیر یافته به محیط کشت حداقل برای اطمینان از وقوع جهش اگر در این مرحله ،
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هاگ ها رشدکنند  ،لوله ی قبلی را دور ریخته و با یک هاگ دیگری ،مرحله ی  4را تکرار می کنیم ولی اگر رشد
نکردند مرحله ی  6را انجام می دهیم.

.

 -6انتقال هاگ های تکثیر یافته در مرحله ی 4به محیط کشت غنی شده برای تعیین نوع جهش روی داده  .در این
مرحله برای اطمینان از عدم خطای آزمایش  ،از محیط کشت شاهد حداقل نیز استفاده می کنیم
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تنظیم بیان ژن در پرو
کاریوت ها

در سطوح مختلفی از
جمله رونویسی
،ترجمه یا پس از
ترجمه صورت می
گیرد ولی عمدتا
هنگام رونویسی انجام
می شود .

یعنی :اگر نیازی به محصول ژن
نباشد از آن ژن رو نویسی
صورت نمی گیرد.
چگونه ؟ اگر سدی بر سر راه ار ان
ای پلی مراز قرار بگیرد که مانع
حرکت آن روی ژن شود ،آن ژن
رونویسی نخواهد شد.

سد چیست ؟پروتئین
های بزرگی به نام مهار
کننده(رمز های این
پروتئین روی زن تنظیم
کننده قرار دارند)
هستند که به اپراتور
متصل می شوند.
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طرز عمل  :اپراتور مجاور راه انداز قرار دارد و
بنابراین وقتی پروتئین مهار کننده به توالی
اپراتور متصل می شود  ،سدی پدید می آید که
جلوی حرکت ار ان ای پلی مراز را می گیرد و به
این ترتیب ژن را خاموش می کند

.
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خاموش و روشن کردن ژن های پرو کاریوتی

خاموش و روشن شدن اپران لک:
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الکتوز در محیط باشد-1:درون
باکتری به آالکتوز(عامل تنظیم
مدل اپران ( پیشنهاد ژاکوب و
اپران لک :از سه ژن ساختاری به
کننده ) تبدیل می شود -2
مونو) :هر اپران از یک یا چند ژن نام ژن های 1و  2و ، 3اپراتور و
آالکتوز به مهار کننده( پروتئین
ساختاری و بخش تنظیم کننده
راه انداز ساخته شده است .
تنظیم کننده) متصل می شود -2
ساخته شده است.
هر سه ژن تحت کنترل یک
تغییراتی در شکل آن پدید می
ژن ساختاری  :قسمتی از دی ان
بخش تنظیم کننده هستند و
آید -3مهار کننده دیگر نمی تواند
ای که از روی آن ار ان ای ساخته
همگی یک راه انداز دارند .
به اپراتور متصل شود -4اپران
می شود.
بنابراین از روی هر سه ژن یک ام
روشن می شود
ار ان ای ساخته می شود (.ام ار
بخش تنظیم کننده  :بیان هم
الکتوز در محیط نباشد-1:مهار
ان ای چند ژنی)
زمان ژن ها را کنترل می کند.
کننده به اپراتور متصل می شود -2
اپران خاموش است.
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هرگونه تغییر
در ساختار
دی ان ای را
جهش می
نامند

جهشی که در سلول های جنسی
رخ می دهد ،ذممکن است به زاده
ها منتقل شود.
جهش در سلول های بدنی ،فقط خود فردی را که
در او جهش رخ داده است ،متاثر می کند
نوع اول (:جانشینی )یک نوکلئوتید
یک ژن با نوکلئوتید نوع دیگری
عوض می شود

جهش

جهش نقطه ای :جهش
هایی که یک یا چند
نوکلئوتید ژن را  ،روی
یک کروموزوم ،تغغیر می
دهد.

نوع دوم:ممکن است افزایش یا کاهش یک یا چند
نوکلئوتید ژن رخ دهد در نتیجه رمز سه حرفی ها به
هم می ریزد چنین جهشی که باعث اشتباه خواندن
حروف سه نوکلئوتیدی می شود به جهش تغییر
چهاچوب معروف است
ممکن است باعث شوند پروتئینی ساخته
نشود یا پروتئینی ساخته شود که ترتیب
،تعدا یا نوع آمینواسیدهای آن نسبت به
پروتئینی که قبل از جهش ساخته شده
،متفاوت است

