
از ژن تا پروتئین سازیفصل اول

پاست های تشریحی

 ت 3 -گزینه ی
بیماری آلکاپتونوریا نوعی بیماری ارثی است )به دلیل نقص ژنی( که افراد مبتال، آنزیم )پروتئین( تجزیه کننده ی هموجنهیسیک ن:هــهک 

اسید را ندارند و این اسید وارد ادرار شده و ادرار در مجاورت هوا سیاه می شود. )در این تست ها دقت کنید که آنزیم در حالت عادی 
در ادرار افراد وجود ندارد و ژن آن را به صورت جهش یافته در بدن دارند.(

2  ــم تجزیه کننده ی -گزینه ی ــان( چون آنزی ــدن این افراد )نه در ادرارش ــتند. در ب ــت هس ــوارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس م  4
ــان وجود ندارد و این اسید وارد ادرار می شود. دقت کنید که  ــید وجود ندارد، محصول تجزیه ی آن هم در ادرارش ــیک اس هموجنتیس

افراد بیمار اسید هموجنتیسیک را در ادرار دارند ولی افراد سالم محصول تجزیه آن را در ادرار دارند.
3  2 -گزینه ی

دقت کنید که پدر و مادر فرد، بیمار بوده اند، پس فرد دچار جهش نشده است و این بیماری زمینه ی ارثی داشته است. ن:هــهک 
)E وجود ندارد. ولی همیشه ژن 1 و 2 وجود دارد  )2 همان طور که می دانید در این بیماران، آنزیم تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید 
که ژن 2، به حالت طبیعی در این افراد نمی باشد و ژنی جهش یافته است. )در مورد گزینه ی )4( دقت کنید که جهش در کودک رخ 

نداده است بلکه ژن ناقص از نسل قبل به او رسیده است.(
4  ت -گزینه ی

به ن:هــهک  مبتال  افراد  چه  و  سالم  افراد  در  )چه  ندارد  وجود  ادرار  در  معمول  طور  به  آنزیم  هستند.  درست  )د(  و  )ج(  موارد 
آلکاپتونوریا( )درستی )ج(( و بیماری آلکاپتونوریا ارثی است و ادرار فرد مبتال در مجاورت هوا در اثر داشتن هموجنتیسیک اسید 
سیاه شده و تغییر رنگ می دهد )نادرستی )الف( و )ب((. ولی چون بیماری مغلوب است گاهی به فرزند منتقل می شود )درستی )د((

5  ــالم تبدیل می شود ولی در افراد آلکاپتونور این -گزینه ی ــیک در اثر آنزیمی به مواد غیر سمی در افراد س ــید هموجنتیس اس ت 
ماده تجزیه نشده و باعث بیماری می شود ولی این اسید فراورده یک آنزیم در افراد سالم و بیمار است.

6  اندیشه ی اولیه ی نظریه ی یک ژن- یک آنزیم در آزمایش گرو روی بیماران مبتال به آلکاپتونوریا صورت گرفت.-گزینه ی  2
7  فقط عبارت )ب( درست است. در سؤال باید دقت کنی که تفاوت ادرار آن ها را خواسته است:-گزینه ی  4

اوالً در ادرار هیچ وقت نباید آنزیم وجود داشته باشد )نادرستی )الف((. دومًا ادرار بیمار در مجاورت هوا سیاه می شود و در بدن سیاه 
نیست )نادرستی )د(( و معموالً عدم وجود فعالیت در ژن فرد بیمار، ربطی به ادرار فرد ندارد و چون تفاوت در ادرار را خواسته، 

عبارت درست است و در ادرار افراد سالم و بیمار ژن وجود ندارد )نادرستی )ج((.
8  چون در بدن افراد بیمار، آنزیم تجزیه کننده ی این ماده نیست پس محصول آن هم وجود ندارد ولی هموجنتیسیک -گزینه ی  4

، B و D در بدن افراد بیمار وجود ندارد(. E3 اسید در ادرار آن ها وجود دارد )پس 

9  3-گزینه ی

دقت کنید
بیماری که علت آن نقص در ژن ها باشد به صورت ارثی منتقل می شود مانند آلکاپتونوریا و آلبی نیسم ولی بیماری های محیطی با عامل 

بیماری زا مثل باکتری، ویروس، آغازی و ... منتقل می شود.
 0ت ــور که بیماری ارثی نقص در تولید پروتئین -گزینه ی ــه نظریه یک ژن یک آنزیم با مطالعه روی افراد آلکاپتون ــه اولی اندیش ت 

است ولی خود نظریه یک ژن یک آنزیم با مطالعه روی کپک نوروسپورا به دست آمد.
 تت ت -گزینه ی

در افراد سالم به دلیل فعالیت آنزیم تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید، محصوالت حاصل از این آنزیم )D, B( را می توان ن:هــهک 
در ادرار یافت. )خود آنزیم هم که چند بار گفتیم: نه در ادرار افراد سالم و نه در ادرار افراد بیمار مشاهده نمی شود.(
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 2ت 3 -گزینه ی
 بیدل و تیتوم برای بررسی عمل ژن ها از هاگ های قارچ آسکومیست کپک نوروسپورا استفاده کردند که در فصل 11 کتاب سال ن:هــهک 

چهارم می بینید که در این گروه از قارچ ها همه ی هاگ های جنسی و غیرجنسی محصول مسهقیم میهوز هسهند و باعث پراکنش قارچ در محیط می شوند.
 3ت کپک نوروسپورا، قارچ و یوکاریوت هتروتروف است که هاپلوئید و فاقد کروموزوم همها می باشد ولی دارای DNA -گزینه ی  2

خطی در هسته و DNA حلقوی در میتوکندری خود می باشد.
 4ت 4 -گزینه ی

ببین خوب گوش کن! تمام قارچ ها، هاپلوئیدند و قدرت انجام میوز ندارند )البته در چرخه ی زندگی جنسی آن ها زیگوت )نه ن:هــهک 
خود کپک!( میوز انجام می دهد( ولی قارچ ها اصاًل کروموزوم همتا ندارند و هر موجودی هم که هاپلوئیده، یک ردیف یا یک مجموعه 
کروموزوم بیش تر نداره! تازه بدون: هر موجودی که هاپلوئیده، جهش مضاعف شدن هم نداره، چون تو کتاب سال سوم گفته بود که 
جهش مضاعف شدن یعنی قسمتی از یک کروموزوم که به کروموزوم همتای آن بچسبد که بدبخت همتا و همولوگ نداره! ولی در 
مرحله ی S قبل از میتوز مضاعف شدن کروموزوم دارند پس با این اوصاف گزینه ی )4( جوابه، چون اگر ژن تولید آرژینین در آن 
جهش پیدا کنه دیگه توانایی تولید آرژینین نداره و باید این آمینواسید رو به محیط حداقل آن اضافه کنیم ولی هر هاگ جهش یافته، 

ممکن است در ژنی غیر از ژن آرژینین ساز دچار جهش شده باشد.
 5ت ــپورا همیشه به محیط حداقل که ویتامین بیوتین داره نیاز داره، پس گزینه های -گزینه ی همان طور که می دانید کپک نوروس  4

)2( و )3( رفت کنار!! ولی هر جانداری برای رشد به آمینواسید و پروتئین نیاز داره، حاال یا خودش می سازه یا باید به محیط حداقل آن 
اضافه کرد، پس تکلیف گزینه ی )1( هم مشخص شد. هاگ  عادی )جهش نیافته( فقط به محیط حداقل نیاز دارد ولی هاگ جهش یافته 

به محیط غنی شده نیاز دارد که عبارت است از )حداقل + ماده ای که ژن آن دچار جهش شده است(.
 6ت محیط حداقل شامل موادی است که جاندار آن را نمی تواند بسازد ولی محیط غنی شده، عالوه بر حداقل مواد الزم -گزینه ی  3

جاندار جهش یافته را نیز دارد، در حالی که محیط کامل شامل همه محیط های فوق و مواد الزم رشد هر جاندار آن گونه است.
 7ت 4-گزینه ی

 در فصل آخر کتاب سال چهارم در قارچ ها می خوانیم که آسکومیست ها )کپک نوروسپورا( هاگ های بالغ 8 تایی از دو نوع ن:هــهک 
مختلف دارند که در اثر میوز زیگوت و چهار میتوز پس از آن در کیسه ای به نام آسک ایجاد می شود )البته اگر کراسینگ اوور رخ 

دهد ممکن است چهار نوع هم بشوند که بعداً می خوانیم(.
 8ت 3 -گزینه ی

هر ماده ای در محیط حداقل باشد جاندار ژن تولید آن را ندارد. پس جهش در آن هیچ مفهومی ندارد. )یادتونه بیوتین در ن:هــهک 
محیط حداقل بود؟(

 9ت 4 -گزینه ی
کپک نوروسپورا قارچی یوکاریوت دیواره دار و هتروتروف فاقد گرانوم و کلروپالست می باشد که هر نوع هاگ آن محصول ن:هــهک 

مستقیم میهوز می باشد.
20  4 -گزینه ی

اگر به شکل کتاب دقت کنید، هاگ ها را بعد از جهش به محیط کامل وارد کردند. بعد از میوز و میتوز، ابتدا هر هاگ را ن:هــهک 
به محیط کامل و برای اطمینان از جهش به محیط شاهد یا حداقل بردند.

 ت2 با جهش روی هر ژن ابتدا ساختنRNA و سپس پروتئین معین مثاًل یک آنزیم دچار اشکال می شود.-گزینه ی ت 
22  2 -گزینه ی

 درسنامه ی مقایسه ی نوروسپورا با گیاهان
زیگوت قارچ کپک نوروسپورا بعد از تشکیل، یک میوز و چهار میتوز انجام می دهد تا هاگ های هشت تایی بسازد که در فصل آخر 
کتاب بیش تر در این مورد می خوانیم و اگر از کتاب سال سوم یادتون باشه در نهاندانگان نیز برای تولید گرده رسیده، ابتدا سلول 
مولد گرده نارس یک میوز کرده و هر کدام از 4 گرده نارس با یک میتوز 4 گرده رسیده ایجاد می کند که هر کدام دو سلول دارد 
که یکی رویشی و دیگری زایشی است یعنی 8 هسته می شود ولی در کاج پس از میوز، هر گرده نارس با دو میتوز، 4 گرده رسیده 

ایجاد می کند که مجموعًا 16 سلول می شود.
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23  3-گزینه ی
وقتی به محیط حداقل اسیدآمینه، آالنین اضافه شود، نمی توان گفت کپک حتماً قباًل دچار جهش شده، زیرا ممکن است در صورت ن:هــهک 

اضافه نکردن آالنین، کپک به رشد خود ادامه دهد و نیازی هم به آالنین نداشته باشد، ولی می توان این احتمال را هم داد که دچار جهش شده، 
در نتیجه گزینه ی درست تر گزینه ای است که لفظ احتماالً در آن آمده است، یعنی گزینه ی )3( و اما در مورد گزینه ی )4(، بیوتین در محیط 
حداقل است و اصاًل کپک ژن بیوتین را ندارد که دچار جهش شود. )نکته: هر جاندار، ژن ساخت مواد موجود در محیط حداقل خود را ندارد.(

24  ــد کرده است پس آنزیم 1 یا 2 وجود ندارد ولی ژن 3 بی اشکال -گزینه ی ــیهرولین رش چون جهش یافته، با اضافه کردن س ت 
است و آرژنین تولید می شود.

25  ــاخته نمی شود. پس -گزینه ی ــود و در واقع آنزیم 3 س ــیهرولین به آرژینین می ش ــبب اخهالل در3 تبدیل س جهش در ژن 3 س  3
افزودن مواد دو طرف آن در مقدار مواد دیگر تغییری ایجاد نمی کند. ولی، افزودن X خود منجر به تغییر در مقدار ارنیتین و سیترولین 

شده و افزودن ارنیتین هم سبب افزایش مقدار سیترولین می شود، زیرا ژن های 1 و 2 سالم هستند.
26  وقتی آنزیم 3 وجود ندارد یعنی سیترولین به آرژینین تبدیل نمی شود ولی روند تبدیل x به اورنی تین توسط آنزیم -گزینه ی  3

1 و اورنی تین  به سیترولین توسط آنزیم 2 بی اشکال است ولی x و اورنی تین و سیترولین نمی توانند به آرژینین تبدیل شوند.
27  در جهش یافته های گروه دوم و سوم، تولید آرژینین از سیترولین صورت نمی گیرد که در گروه سوم مستقیمًا این -گزینه ی  3

قسمت مشکل دارد ولی در گروه دوم به دلیل ساخته نشدن سیترولین از اورنی تین مسیر ادامه نمی یابد.
28  موارد )ج( و )د( نادرست هستند، محیط کشت شاهد، همان حداقل است که شامل آب )مخلوط رقیق(، انواع نمک، -گزینه ی ت 

کمی شکر )ساکارز دی ساکاریدی( و ویتامین بیوتین است )درستی )الف(( که هاگی اگر در این محیط رشد کند یعنی فاقد جهش بوده 
ــتفاده می شود )نادرستی )د(( ولی در آزمایش بیدل و تیتوم هاگ را پس  ــت که از این محیط برای اطمینان از روی دادن جهش اس اس
ــتی )ب(( ولی برای  ــعه x و پس از میوز و میتوز کردن چرخه زندگی در هر دو مورد ابتدا وارد محیط کامل کردند )درس از زدن اش
محیط غنی شده از ترکیبات مختلف مثل اسیدنوکلئیک، تیامین، ویتامین B و … استفاده کردند نه برای محیط شاهد!! )نادرستی )ج((.

29  ــته و دارای -گزینه ی برای این که یک پروتئین از نظریه ی یک ژن- یک آنزیم تبعیت کند، باید حتمًا خاصیت آنزیمی داش  2
یک رشته ی پلی پپتیدی باشد.

30  ــده بود و بقیه در تولید مواد دیگر -گزینه ی ــدل و تیتوم ژن تولید آرژینین در برخی هاگ ها دچار جهش ش ــات بی در مطالع ت 
دچار جهش شدند ولی با هر جهشی تولید mRNA و پروتئین خاصی در واکنش های مهم متابولیکی دچار مشکل شد. همه ی هاگ های 

جهش یافته در محیط کامل رشد کردند و زیگوت حاصل میوز و میتوز کرد )وارد چرخه جنسی شدند(.
 ت3 ــاخت ماده ی فالن )مثل سیترولین( چه ماده ای ممکن است وجود -گزینه ی ــونه! می گه که در آنزیم س ای بابا … خیلی آس  2

داشته باشد؟ که هر آنزیمی، به جز آمینواسید که در ساختمان خود چیزی نداره! پس تو گزینه ها دنبال آمینواسید بگرد، که حتمًا هم 
می دونی آرژینین نوعی آمینواسید است. )بقیه پیش ماده های ساخت آمینواسید هستند.(

این پرسش جنبه ی علمی از این فصل نداره و فقط می خواد دقت رو امتحان کنه! که در کنکور حداقل 5 پرسش این طوری ن:هــهک 
وجود داره ها!!

32  فقط )د( نادرست است، لطفًا دقت کنید: چون ژن 1 جهش پیدا کرده، پس می توان ماده ی O را برای رشد اضافه -گزینه ی  4
کرد تا ماده ی C و A ساخته شود. همچنین با اضافه کردن دو ماده ی A و C نیز می توان رشد را مشاهده کرد. )در حل این تست ها 
x O1→ →C2 )اورنی تین( →A3 )سیترولین( )آرژینین( باید مواد بعد از ژن جهش یافته را اضافه کنیم.(  

ایستگاهجهشدرکپکنوروسپورا

انواع جهش در مسیر سنتز آمینواسید آرژینین:

پیش ماده ی X در محیط حداقلپیش ماده ی آلی اُرنیتینپیش ماده ی آلی سیترولینآمینواسید آرژینین آنزیم 3
ژن 3

آنزیم 1آنزیم 2
ژن 1ژن 2

ــود ← محیط غنی  شده  ــت ← پیش ماده ی x به ارنیتین تبدیل نمی ش 1- اگر ژن 1 جهش یابد ← آنزیم 1 را نخواهیم داش
عبارت است از: )محیط حداقل + ارنیتین( یا )محیط حداقل + سیترولین( یا )محیط حداقل + آرژینین(

2- اگر ژن 2 جهش یابد ← آنزیم 2 را نخواهیم داشت ← پیش ماده ی ارنیتین به سیترولین تبدیل نمی شود ← محیط غنی 
شده عبارت است از: )محیط حداقل + سیترولین( یا )محیط حداقل + آرژینین(

3- اگر ژن 3 جهش یابد ← آنزیم 3 را نخواهیم داشت ← پیش ماده ی سیترولین به آمینواسید آرژینین تبدیل نمی شود ← محیط غنی 
شده عبارت است از: )محیط حداقل + آرژینین(
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33  4-گزینه ی
ایستگاهجهشیابی

ــمارید، بعد از جهشی که کم ترین  ــد هر جهش یافته را بش ــت ها دقت کنید که اول تعداد مواد الزم برای رش در حل این تس
ــوم نیاز به دو ماده  ــماره ی هر جهش را قبل از مواد افزودنی اضافه کنید. که جهش س ــروع کنید و ش  ماده را الزم دارد ش
ــیر آن به صورت  ــه ماده دارد. پس مس ــار ماده دارد و جهش دوم نیاز به س ــش اول نیاز به چه ــا A( دارد و جه ــن ی  )لیزی
ــتقیمًا  ــاده ی A مس ــن از م ــد لیزی ــس در تولی ــت، پ ــوده اس ( ب X B C A→ → → →1 2 3 ــن   )لیزی
جهشی رخ نداده است. )اگر روی فلشی شماره ی جهشی نباشد، به این معناست که در ژن آن مسیر جهشی رخ نداده است.(

34  بازم بی دقتی قبلی رو تکرار کردی بابا )آنزیم ساختارش چی داره؟؟ ← آمینواسید داره! آمینو اسید داره!(-گزینه ی  2
35  ــؤال نگفهه هاگ جهش یافهه اســت، پس اگر جهش یافته باشد، ژن 1 و آنزیم 1 اشکال دارد ولی -گزینه ی چون در صورت س  3

اگر سالم باشد در محیط حداقل هم رشد کرده و اصاًل بی خود، اورنی تین اضافه کرده ایم.
36  ــیترولین به آرژینین تبدیل نمی شود، پس اگر -گزینه ی ــت یعنی س ــؤال دقت کنید که وقتی ژن 3 جهش یافته اس در این س  4

( به  O ــود ولی به دلیل اینکه اورنی تین ها ) ــتفاده می ش ــده چون از آن ها اس O به تدریج کم ش A و  A اضافه کنیم مقدار  C و   ، O
سیترولین تبدیل می شود پس مقدار سیترولین به تدریج زیاد می شود.

37  چون این هاگ جهش یافته با اضافه کردن اورنی تین رشد کرده اند، پس ژن مبدل پیش ماده x به اورنی تین جهش -گزینه ی  2
یافته و آنزیم 1 را برای تبدیل x به اورنی تین ندارند ولی سایر آنزیم های آن برای تغییر اورنی تین و سیترولین بی اشکال است.

38  همه ی موارد نادرست هستند چون آرچیبلدگرو اندیشه ی اولیه نظریه ی یک ژن یک آنزیم را داد )نادرستی )الف(( -گزینه ی ت 
و بیدل و تیتوم برای بررسی عمل ژن ها )نه ساختار آن ها( )نادرستی )ب(( از هاگ های نوروسپورا استفاده کردند و این کپک هیچ گاه 
قادر به ساخت مواد موجود در محیط حداقل مثل بیوتین نیست )نادرستی )ج((. دقت کنید که در آزمایش بیدل و تیتوم فقط برخی 

از هاگ ها در محیط حداقل رشد نمی کردند و برخی نیز دچار جهش نشده بودند )نادرستی )د((.
39  ــته پلی پپتید در یوکاریوت ها ساخته -گزینه ی ــد، از روی آن یک رش ــاخت mRNA باش ــئول س دقت کنید که ژن اگر مس ت 

می شود ولی ممکن است از روی ژن tRNA یا rRNA نیز ساخته می شود.
40  ت -گزینه ی

از rRNA و پروتئین که مجموعًا می تواند 24 نوع منومر داشته باشد عاملی است که آمینواسیدها را ن:هــهک  با ساختاری  ریبوزوم 
براساس رمز mRNA کنار هم ردیف می کند.

 ت4 ــد، همه ی RNAها را آنزیم RNA پلی مراز پروکاریوتی از روی DNA رونویسی -گزینه ی در Ecoli که یک باکتری می باش  3
ــتم ببینم گول RNA کوچک رو می خوری یا نه!!( و همان طور که می دانید RNA پلی مراز آنزیمی است  ــازد )می خواس می کند و می س

که فاقد قدرت ویرایش و ش:سهن پیوند فسفو دی اسهر است.
42  ــاخته می شود که هســهک در هسهه یعنی نزدیک -گزینه ی ــیدها را کنار هم قرار می دهد که در هســهک س ریبوزوم آمینواس  2

نوکلئوزوم و DNA خطی قرار دارد.
43  4-گزینه ی

ریبوزوم ساده مخصوص پروکاریوت ها و درون کلروپالست و میتوکندری می باشد که توسط RNA پلی مراز پروکاریوتی رونویسی ن:هــهک 
می شود که یک نوع می باشد که ژن آن توسط DNA پلی مراز همانندسازی می شود و هر ژن دیگری را نیز در سیستم پروکاریوتی رونویسی 

می کند. )ریبوزوم ساده از ریبوزوم پیچیده سیتوپالسم یوکاریوت ها کمی کوچک تر است.(

ایستگاهکلماتپروکاریوتیویوکاریوتی

)خیلیبهدردتونمیخورهها!!!(
اصطالحات زیر همیشه فقط برای پروکاریوت ها کاربرد دارند:

 mRNA ،)پلی مراز پروکاریوتی(، عامل تنظیمی )القاکننده RNA( پلی مراز RNA فاقد هسته ی سازمان یافته، داشتن یک نوع
چندژنی، DNA حلقوی، اپران، شناسایی مستقیم راه انداز، اپراتور، پروتئین تنظیمی مهارکننده، تاژک ساده، ریبوزوم ساده و پیلی

اصطالحات زیر همیشه برای یوکاریوت ها کاربرد دارند:
وجود غشای هسته )هسته ی سازمان یافته(، RNA پلی مراز I و II و III، همیشه mRNA تک ژنی دارند، DNA خطی، تنوع راه انداز، 

پروتئین عامل رونویسی، توالی افزاینده، پروتئین فعال کننده، تاژک و ریبوزوم پیچیده، مژک، تولید مثل جنسی، میتوز و میوز.

C

ایستــگاه 

B

B

C

B

B

B

B

B

A

B

ایستــگاه 



54  فصل اول - از ژن تا پروتئین سازی

44  ژن های آدمی )یوکاریوتی( خطی بوده، از دو رشته ی پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده اند و RNA پلی مراز روی هر دو -گزینه ی  2
رشته قرار می گیرد تا رونویسی را از روی یک رشته انجام دهد.

45  موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند.-گزینه ی  4
ایستگاهبررسیمراحلرونویسی

ــطه ولی در یوکاریوت ها  ــهقیمًا و بی واس مرحله ی اولک فقط RNA پلی مراز باید راه انداز ژن را پیدا کند که در پروکاریوت ها مس
ــطه ی عامل رونویســی این کار را انجام می دهد و در این مرحله هیچ پیوندی ش:سهه و یا تش:یل نمی شود و RNAسازی  با واس

صورت نگرفته است. )درستی )الف( و نادرستی )ب(، )ج( و )د((
ــازی و استفاده از هلیکاز  ــته DNA را باز می کند ولی RNAس مرحله ی دومک RNA پلی مراز فقط پیوندهای هیدروژنی دو رش

و هیدرولیز صورت نمی گیرد.
مرحله ی سومک روبه روی نقطه یا جایگاه آغاز رونویسی )که فقط یک نوکلئوتید دارد(، ریبونوکلئوتید مناسب روبه روی دئوکسی 
ــفو دی استر، ریبونوکلئوتید  ــکیل پیوند فس ریبونوکلئیک قرار می دهد و به تدریج ریبونوکلئوتید جدید بعدی را آورده و با تش

جدید را به ریبونوکلئوتید قدیمی وصل کرده و این کار را تا آخر جایگاه پایان رونویسی ادامه می دهد.
46  3 -گزینه ی

 دقت کنید که در مرحله ی سوم پیوندهای هیدروژنی مولکول DNA به سمت جایگاه پایان رونویسی شکسته شده و پیوند ن:هــهک 
فسفو دی استر تشکیل می شود ولی به تدریج پیوند هیدروژنی RNA در حال تشکیل نیز از DNA شکسته شده ولی به سمت جلو پیوند 

هیدروژنی بین RNA در حال ساخت و DNA برقرار می شود.
47  ت-گزینه ی

 در رونویسی آنزیم هلی:از نقشی ندارد ولی RNA پلی مراز در مرحله ی دوم و سوم پیوندهای هیدروژنی دو رشته DNA را ن:هــهک 
باز کرده تا ساخت RNA از مرحله ی سوم آغاز شود.

48  ــفو دی استر کوواالنسی، سنتز آبدهی و هیدرولیز و -گزینه ی ــی، تشکیل RNA و پیوند فس در مرحله های )1( و )2( رونویس  4
حرکت آنزیم نداریم ولی در مرحله ی )3( همه ی این موارد صورت می گیرد ولی دقت کنید که جایگاه آغاز فقط یک نوکلئوتید دارد 

)نادرستی 2(. RNA پلی مراز در مرحله ی آخر از جایگاه پایان جدا می شود نه راه انداز )نادرستی 3(
49  ت-گزینه ی

این آنزیم مانند پروتئین های دیگر توسط ریبوزوم های مستقر در سیتوپالسم ساخته می شود ولی این آنزیم در رونویسی ن:هــهک 
ژن رمزگردان  rRNA که درون هستک برای ریبوزوم سازی قرار دارند، نقش دارد. بنابراین محل فعالیت آن هستک است. )محل 

ساخت هر پروتئینی، در سیتوپالسم جانداران است.(
50  ــی روبه روی دئوکسی ریبونوکلئیک تیمین دار، یک ریبونوکلئیک آدنین دار مناسب قرار می گیرد -گزینه ی در فرایند رونویس  2

ولی در همانندسازی مقابل آن دئوکسی ریبونوکلئیک آدنین دار قرار می گیرد.
 ت5 الگوی هر 3 نوع RNA در واقع قسمتی از یک رشته ی DNA است که رونویسی می شود و همان طور که می دانید -گزینه ی  4

ــی می شوند ولی راه انداز هیچ گاه رونویسی نمی شود. )دقت کنید که کد  ــی و کد آغاز ترجمه )TAC( نیز رونویس جایگاه پایان رونویس
مربوط به DNA و کدون مربوط به mRNA می باشد.(

52  این از اون سؤاالتی است که خیلی باید بهش دقت کنی!!-گزینه ی  3
کدون مکمل آن GUA است که توالی DNA رمزکننده ی آن CAT می باشد. حاال زود برو ایستگاه بعد رو بخون!

ایستگاهtRNAسازی
ببین عزیزم! اگه تو تستی گفته بود، رمز DNA مثاًل TGA می باشد، دو جور پرسش می تونه مطرح کنه:

ت( چه آنتی کدون یا چه کدونی از روی آن ساخته می شود؟
* چون گفته از روی آن ساخته می شود پس باید رونویسی کنیم و جواب برای کدون و آنتی کدون یکسان و ACU می باشد، 

چون هر دو همیشه از روی DNA رونویسی می شوند.
2( چه آنتی کدونی در ترجمه ی آن شرکت دارد؟

ــورت چون کلمه ی ترجمه آمده اول باید کدون mRNA آن یعنی ACU را پیدا کنی و بعد آنتی کدون مکمل  ــن ص * در ای
آن یعنی UGA جواب می شود.

A

B

ایستــگاه 

B

B

C

B

B

C

C

ایستــگاه 



55

پرسشک اگر رمز روی DNA به صورت ATC باشد، به دو پرسش زیر پاسخ دهید؟
الف( چه آنتی کدونی از روی آن رونویسی می شود؟

پاستک UAG می باشد که مکمل کدون AUC می شود.
ب( چه آنتی کدونی در ترجمه ی آن شرکت می کند؟

پاستک AUC )نمی باشد( می دونی چرا؟ چون گفتیم اول کدون اون رو پیدا کن که می شه UAG که چون کدون بی معنی است 
ــه روی آن نمی آید. )خدا وکیلی خوب بودا !! نه؟؟( ← )پس از روی کدهای DNA به صورت ATT، ATC و  ــدون روب آنتی ک

ACT هیچ گاه آنهی کدونی  برای ترجمه ی  آن ها، آمینواسید نمی آورد.(

ایستگاهدقت

ــای کنکور( بی دقتی  ــزرگ در لحظات مهم زندگی )مثل روزه ــی بی دقتی می کنند ولی آدم های ب ــان ها در زندگ همه ی انس
نکرده اند.

53  3 -گزینه ی

توجه کنید: مفهوم این پرسش جزء نکات بسیار مهم و کارا در طرح تست است. هر پروتئینی )چه پروتئین ریبوزومی و ن:هــهک 
چه هلیکاز( تحت رهبری mRNA سنتز می شود در یوکاریوت ها mRNA توسط RNA پلی مراز II سنتز می شود در نتیجه رونویسی 
ژن رمزگردان هر پروتئینی در یوکاریوت ها بر عهده ی RNA پلی مراز II است، حتی پروتئین های ریبوزومی! )گول کلمه ی ریبوزوم 

را اگه خوردی دیگه نخوریا!!(

ایستگاهشناسایی
ــازی و رونویسی می باشد، در صورتی که mRNA الگو یا رمزگردان ترجمه برای هر رشته ی  مولکول DNA الگوی همانندس
ــیدها را بر اساس رمز mRNA منتقل می کند، تا ریبوزوم آن ها را کنار هم  ــد. tRNA آمینواس پلی پپتیدی یا پروتئینی می باش
ــنا می شوید که  ــیدها نقش دارد که بعداً در فصل 3 با آن آش ــکیل پیوند پپتیدی بین آمینواس ردیف کند. rRNA هم در تش
ــیدها است پس آنزیمی  ــکاری بین آمینواس بیچاره کلنگی ترین و قدیمی ترین آنزیم طبیعت هم همین rRNA با فعالیت جوش

!)mRNA است )نه DNA می توان یافت که الگوی ساخت آن خود rRNA به نام

 در کرم لوله ای، رونویسی ژن رمزگردان RNA پلی مراز III به عهده ی کدام یک می باشد؟ک تتمرین
II پلی مراز RNA )2   ت( RNA پلی مراز پروکاریوتی 

III پلی مراز RNA )4    I پلی مراز RNA )3
گزینه ی )2( درست است. چون سؤال کرده است که ژن رمزگردان RNA پلی مراز III چگونه رونویسی می شود. ک تپاسـت تمرین

باید توجه داشت که RNA پلی مراز III آنزیم و از جنس پروتئین است.

54  باکتری پروکاریوت است و یک نوع RNA پلی مراز در ساخت هر سه نوع RNA آن شرکت دارد.-گزینه ی  4
ایستگاهRNAپلیمراز

ــت، چون هر 3 نوع RNA را از روی  ــت ولی تنوع محصوالت آن زیاد اس * RNA پلی مراز در پروکاریوت ها، یک نوع اس
DNA می تواند رونویسی کند.

* RNA پلی مراز یوکاریوتی سه نوع می باشد )همگی در سیتوپالسم سنتز و در هسته فعالیت می کنند(:
RNA -1 پلی مراز I : فقط ژن های تولید rRNA را رونویسی می کند.

RNA -2 پلی مراز mRNA : II پیش ساز دارای رونوشت اینترون و مقداری RNA کوچک می سازد. 
RNA -3 پلی مراز tRNA : III به همراه مقداری RNA کوچک می سازد.

55  3 -گزینه ی

دقت کنید
اگر گزینه ی )1( رو زدی دانش آموز بی دقت ولی باسواد هستی! چون می دونستی که rRNA توسط RNA پلی مراز I ساخته می شود 
ولی در پرسش سازنده ی الگوی rRNA یعنی سازنده ی مولکول DNA را خواسته است که پاسخ آنزیم DNA پلی مراز است که 

می تواند توالی راه انداز را نیز بسازد ولی الگوی پروتئین هیستون، mRNA است که توسط RNA پلی مراز II ساخته می شود.
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56  فصل اول - از ژن تا پروتئین سازی

56  ــی ریبوز و باز آلی آدنین می تواند داشته باشد و از -گزینه ی ــمتی از DNA است که قند دئوکس ــی قس جایگاه پایان رونویس  2
روی آن رونویسی انجام می شود ولی قطعًا در DNA، یوراسیل و قند ریبوز وجود ندارد.

57  ــترپتوکوکوس نومونیا است کهRNA  پلی مراز -گزینه ی ــینه پهلو روی mRNA باکتری اس ــطحی س رمزگردان پروتئین س  2
پروکاریوتی آن را از روی DNA حلقوی باکتری رونویسی می کند.

58  3-گزینه ی

 mRNA در یوکاریوت ها همیشه تک ژنی است )یعنی الگوی ساخت یک رشته ی پلی پپتیدی است(. ولی در پروکاریوت ها ن:هــهک 
به ندرت تک ژنی است. پس همان طور که می دانیم نظریه ی یک ژن- یک آنزیم در مورد آنزیم های تک رشته ای صادق است که 
هم در پروکاریوت  و هم در یوکاریوت وجود دارد، پس گزینه ی )1( حذف می شود. دلیل رد گزینه ی )2( این است که نیرنبرگ فقط 
می خواست عمل ترجمه را انجام دهد که نیاز به RNA پلی مراز نداشت و در گزینه ی )4( هم با توجه به فرمول تعداد انواع رمز که 
از رابطه ی نوکلئوتید به توان تعداد حرف رمز به دست می آید، با پورین ها، G و A هشت نوع کدون می سازیم که همش معنی داره 
)چون بی معنی ها باید U داشته باشند(. پس گزینه ی )3( درسته چون در tRNA همیشه اون باال CCA داریم که قند ریبوزش به 

آدنین و اسید آمینه وصل می شه.
59  ــاخت قند و لیپید، ژنی به طور مستقیم نقشی ندارد ولیRNA  و پروتئین برای -گزینه ی دقت کن بابا جون! گفتم که برای س ت 

ساخت به ژن نیاز دارند که گلیکوژن )قند( و لیستین نوعی لیپید است ولی رمزگردان لیپاز، mRNA می باشد.
60  آنزیم ها فقط در سیتوپالسم سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی ساخته می شوند که در آن محل می توان گلیکولیز، -گزینه ی  4

ساخت پروتئین، عمل ترجمه و فعالیت اندامک ها را مشاهده کرد.
 ت6 یادتون باشه که rRNA خاصیت آنزیمی داره و توسط RNA پلی مراز I در یوکاریوت ها ساختار می شه هاها!!-گزینه ی  2
62  RNA پلی مراز I درRNA  سازی اختصاصی است چون فقط rRNA می سازد.-گزینه ی  4
63  ــازی و رونویسی نگاه کنید که در همانندسازی روبه روی باز آلی آدنین، باز -گزینه ی ــش را از دو دریچه ی همانندس این پرس ت 

تیمین قرار می گیرد ولی در رونویسی روبه روی آن باز آلی یوراسیل قرار می گیرد، پس منظور باز آلی، آدنین است که در کدون آغاز 
)AUG( و پایان ترجمه وجود دارد و پورین دو حلقه ای در DNA و RNA است و A چون نیتروژن دارد در ساخت اوره استفاده می شود.

64  2-گزینه ی
ایستگاهساختارپرمانند

ــت سر هم ایجاد می شود که چند RNA ی:سان  ــاختار پرمانند از یک ژن در اثر عمل چند RNA پلی مراز ی:ســان پش * س
از روی یک ژن ساخته می شود و هر چه به نقطه ی پایان نزدیک تر می شویم طول RNAها بلندتر می شود ولی در آخر همه 

مانند هم یک نوع RNA می شوند.
* ولی در پرسش باال در تست گفته چند ژن؟ پس چون باکتری یک نوع RNA پلی مراز دارد گزینه ی )1( نادرست است، 
ــاخت چند RNA متفاوت دارند، چون ژن ها اختصاصی عمل می کنند پس گزینه ی )2(  ــتورالعمل س ولی چند ژن مطمئنًا دس
 mRNA ــازد. )تازه اگه همه ی ژن ها هم ــت یک ژن mRNA بسازد و ژن  بعدی tRNA بس ــت. مثاًل ممکن اس ــت اس درس

بسازند باز هم مثل هم که نیستن!!(
* اگر پرسش در مورد یوکاریوت ها بود بهترین گزینه  چی بود؟ باید چند RNA پلی مراز و چند RNA را انتخاب می کردید؟ 

چرا؟ جلوتر می فهمی …

65  4 -گزینه ی
 )اول یه دیدی به ایستگاه پرمانند قبلی بزنید( RNA های ساخته شده از روی ژن، ساختار پرمانندی را به نمایش می گذارند. ن:هــهک 

حاال دلیل تشکیل ساختار پرمانند چیست؟ یک ژن را در نظر بگیرید. اول یکRNA  پلی مراز روی این ژن قرار می گیرد و رونویسی 
را شروع می کند. بعد از مدتی RNA پلی مراز دیگری که البته از همان نوع است، بر روی ژن قرار می گیرد. بعد نوبت RNA پلی مراز 
بعدیه! چند وقت بعد … اما در مورد تست باید بگویم، گزینه ی )1( به این دلیل نادرست است که همیشه چند نوع RNA پلی مراز 
بر روی چند ژن فعالیت نمی کنند )چون ممکن است از روی همه ی ژن ها، mRNA با فعالیت RNA پلی مراز II ساخته شود(. گزینه ی 
)2( که مرخص است. گزینه ی )3( هم برای این نادرست است که از روی چند ژن که حتمًا mRNA ساخته نمی شود و ممکن است

RNA های دیگر مثل ناقل و ریبوزومی ساخته شود.
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