
 آلکاپتونوریا پروتئین سازی ۱

 (مغلوب اتوزومی)است ارثی بیماری نوعی•
 (گرو آرچیبلد نظر).ندارد وجود هموجنتیسیک اسید کننده تجزیه آنزیم بیماری این به مبتال افراد در :بیماری علت•
 اسید افراد این ادرار در :علت           .شود می سیاه هوا مجاورت در بیماری این به مبتال افراد ادرار :بیماری نشانه•

 .شود می سیاه هوا اکسیژن با ترکیب در و دارد وجود هموجنتیسیک
 .دهد می نشان را آنزیمی نقص و ژنی نقص یک بین رابطه است، ارثی بیماری این چون•
 .شود می حاصل (آالنین فنیل) ها اسید آمینو از برخی متابولیسم از که است ترکیبی هموجنتیسیک اسید•
 ”.است آنزیم یک ساختن مسئول ژن هر ”دارد می بیان که شد ای اندیشه گیری شکل به منجر گرو آرچیبلد مطالعات•
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 ،شواهدی که نشان می دهدRNA مولکولی میانجی در پروتئین سازی است: 
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 .هم در هسته و هم در سیتوپالسم یافت می شود RNAدر هسته بوده و پروتئین سازی در سیتوپالسم صورت می گیرد،  DNAجایگاه  -1
 .فراوانی هم یافت می شود RNAدر سلول هایی که در آنها فعالیت پروتئین سازی شدید است،  -2

 انواعRNA در سلول: 

•mRNA  (RNA پیک :) اطالعات ژنتیکی را ازDNA  به ریبوزوم ها حمل می کند. 
•tRNA (RNA ناقل): این مولکول، آمینواسیدها را به ریبوزوم منتقل می کند. 
•rRNA (RNA ریبوزومی :)این مولکول در ساختار ریبوزوم وجود دارد. 

 .کنار یکدیگر ردیف می کند mRNAآمینواسیدها بر اساس اطالعات موجود در : وظیفه ریبوزوم

 :مراحل پروتئین سازی

 ترجمه -2رونویسی              -1
 DNAاز روی  RNAساخته شدن  :رونویسی

 .رونویسی اولین قدم برای ساختن پروتئین هاست :1نکته
 پلی مراز RNA: آنزیم مؤثر در رونویسی

پلی مراز دارند،   RNAسلول های پروکاریوتی فقط یک نوع آنزیم : 2نکته
 .  پلی مراز دارند RNA در حالیکه سلول های یوکاریوتی سه نوع آنزیم 
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ژن های گسسته یوکاریوتی 
توالی غیر )و اینترون ( توالی قابل ترجمه) اغلب ژن های یوکاریوتی دارای اگزون :ژن های گسسته

 .می باشند که به این گونه ژن ها، ژن های گسسته می گویند( قابل ترجمه
mRNA اولیه :RNA ای که مستقیما در نتیجه فعالیتRNA پلی مراز حاصل می شود(. 

 (در یوکاریوت ها
mRNA بالغ :mRNA  والیه پس از تغییراتی که متحمل می شود، بهmRNA بالغ تبدیل می شود. 

 .بالغ باقی می ماند mRNAکه رونوشت آنها در ( اولیه mRNAو ) DNAمناطقی از : اگزون

 .بالغ حذف می شود mRNAکه رونوشت آنها در (اولیه mRNAو ) DNAمناطقی از : اینترون

 

 پیرایش نام به فرایندی طی در .دارد وجود اولیه mRNA در آنها رونوشت و شوند می رونویسی اینترون و اگزون بخش دو هر :1نکته
 .شود می ایجاد بالغ mRNA و گردند می متصل هم به ها اگزون رونوشت و حذف ها اینترون رونوشت

 
 .ندارد وجود ها پروکاریوت در و شود می دیده ها باکتری آرکئی و ها یوکاریوت در اینترون :2نکته
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 رمز های پروتئین های مهار کننده روی ژنی به نام ژن تنظیم کننده قرار دارند: 1نکته
 .پلی مراز  ایجاد می کند که در نتیجه ژن خاموش می شود RNAچسبیدن مهار کننده به اپراتور، سدی در جلو : 2نکته

 .دو دانشمند فرانسوی به نام های ژاکوب و مونو، مدل اپران را برای نحوه بیان ژن در باکتری ها ارایه دادند 1961در سال •

 .در پروکاریوت ها هر اپران از یک یا چند ژن ساختاری و بخش تنظیم کننده ساخته شده است: اپران
 .ساخته می شود RNAکه از روی آن  DNAقسمتی از : ژن ساختاری

 .بیان همزمان ژن ها را کنترل می کند: بخش تنطیم کننده

 .اپرانی که متابولیسم الکتوز را تنظیم می کند: اپران لک
 باکتری اشریشیا کالی معموال از گلوگز به عنوان منبع انرژی استفاده می کند، اما در غیاب گلوگز از الکتوز هم می تواند به عنوان منبع•

 این باکتری برای جذب و تجزیه الکتوز. انرژی استفاده کند
 وقتی الکتوز در محیط نیست، غلظت. به سه آنزیم نیاز دارد

 هر سه آنزیم اندک است، اما پس از حضور الکتوز در محیط
 .غلظت آنها، هماهنگ با هم افزایش می یابد

 (1،2،3ژن های ) سه ژن ساختاری : اجزای اپران لک
 (راه انداز + اپراتور ) و یک بخش تنظیم کننده 

 هر سه ژن ساختاری تحت کنترل یک بخش : 3نکته
 .تنظیم کننده هستند و هگی یک راه انداز دارند




