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پرسش صفحه  3پاراگراف  3خط آخر  :به کمک آنزیم پروتئاز
صفحه  10زیر شکل : 10چرا در دور دوم همانندسازی دو نوار متوسط و سبک حاصل شد؟ زیرا دناهای این مرحله در ابتدای همانندسازی  ،همگی

چگالی متوسط داشتند (یک رشته سبک دارای

 ،یک رشته سنگین دارای

) و در محیط حاوی

(آماده برای ساخت رشته سبک) در مقابل

رشته سنگین دنای اولیه یک رشته سبک (چگالی متوسط ) و مقابل رشته سبک آن یک رشته سبک (چگالی سبک) ساخته می شود ( .مطابق شکل
مقابل)

صفحه  16نقش میوگلوبین :رنگدانه هایی در بافت ماهیچه مخطط که نقش ذخیره اکسیژن را دارد.
صفحه  18سوال پاراگراف سوم محل ها و نقش آنزیمی پمپ سدیم-پتاسیم :محل پمپ سدیم – پتاسیم  :غشاء یاخته ها(عصبی) و نقش آنزیمی پمپ  :جابجایی یون های
سدیم و پتاسیم دو سمت غشاء در جهت خالف شیب غلظت آن ها بود و آنزیم هستند چون جایگاهی برای اتصال

دارند (جایگاه فعال) و واکنش تجزیه

به

و

در

آن انجام می شود (یعنی عمل اختصاصی دارند)
صفحه  20پاراگراف دوم  :آنزیم هایی که بیش از یک نوع واکنش را سرعت می بخشند مثل آنزیم دناپلیمراز که هم واکنش پلیمرازی دارد و پیوندهای فسفودی استر را در رشته

دنا ایجاد م ی کند و هم واکنش نوکلئازی دارد و پیوندهای فسفو دی استر را می شکند (و آنزیم روبیسکو فصل  6ص  85کتاب)

می توان از چند مفتول یا سیم های مسی با پوشش های رنگی استفاده کرد.که ابتدا آن ها را بصورت خطی نشان می دهند (ساختار اول) سپس به

صورت فرم مارپیچ و صفحه ای در می آورد(ساختار دوم) مارپیچ ها و صفحات را با هم یا چندگانه در کنار هم قرار می دهد( ساختار سوم) تعدادی
مارپیچ و صفحه را به زنگ های متفاوت در کنار هم قرار می دهد و ساختارهای متفاوتی را نشان می دهد( ساختار چهارم)

الف) تب باال (باالتر از  40درجه) ممکن است با تغییر شکل غیرطبیعی و غیرقابل برگشت ساختار آنزیم ها  ،آن ها را غیرفعال کند بنابراین عملکرد

آن ها در یاخته ها مختل می شود .اختالل عملکرد آنزیم ها می تواند باعث غیرفعال شدن واکنش های حیاتی یاخته ها و مشکل در بافت های بدن،
تشنج  ،اغما و حتی مرگ شود.

ب) برای غیرفعال کردن دائمی آنزیم ها از دمای باال استفاده می شود ولی برای غیرفعال کردن موقتی و برگشت پذیر برای مدتی از دمای پائین

استفاده می کنند.

فصل 2جریان اطالعات در یاخته
پرسش ها :

صفحه  23پاراگراف اول خط آخر  :تفاوت های دیگر رونویسی و همانندسازی  :در همانندسازی از سرتاسر دو رشته دنا برای همانندسازی استفاده می شود(دو رشته ،

الگو داریم)  ،رونویسی از بخشی از یک رشته ی مولکول دنا است(بخشی از یک رشته ،الگو است) .در همانندسازی عمل ویرایش داریم که ضمن همانندسازی رخ می دهد اما
در رونویسی عمل پیرایش داریم که اغلب پس از رونویسی است.پس از همانندسازی معموال دیگر در دنا تغییری رخ نمی دهد اما پس از رونویسی ،رنا با فرآیند پیرایش تغییر

می کند و به رنای بالغ و کوتاهتر تبدیل می شود( .ویرایش برای پایداری اطالعات وراثتی انجام می شود ولی هدف از پیرایش حذف بخش های غیرمؤثر در بیان ژن است) .در
همانندسازی یوکاریوت ها ،دو مولکولِ دنا  ،در هسته می مانند اما پس از رونویسی ،محصول که مولکول رنا است به سیتوپالسم یاخته یوکاریوت می رود و مولکول دنا در

هسته می ماند .در همانندسازی توالی های پلی نوکلئوتیدی با پیوندهیدروژنی به رشته الگوی دنا متصل می ماند و دو رشته متصل  ،شکل ماریپچی به خود می

گیرند اما در رونویسی هر توالی پلی نوکلئوتیدی رنا که ساخته شد از رشته الگوی دنا جدا می شود .برای هر همانندسازی جایگاه های آغاز همانندسازی متعددی در طول دنا
ایجاد می شود اما برای آغاز هر فرآیند رونویسی به یک جایگاه و توالی نوکلئوتیدی راه انداز نیاز است .در همانندسازی رشته جدید ساخته شده همان نوکلئوتیدهای رشته

قدیمی را دارد اما رشته رنای ساخته شده نوکلئوتید متفاوتی از رشتۀ دنا دارد( نوکلئوتیدهای یوراسیل دار بجای تیمین دار)  .هدف از همانندسازی مضاعف شدن تعداد ژن

ها است تا یاخته برای تقسیم آماده شود اما هدف از رونویسی بیان ژن های مفید و ضروری برای ادامه زندگی و کار و تقسیم یاخته است  { .شباهت های دیگر این دو فرآیند:

هر دو در هسته یوکاریوت ها و با استفاده از رشته دنا بوقوع می پیوندند  .در هر دو انواعی از آنزیم پلیمراز نقش اصلی را برعهده دارند و }. . .
صفحه  23مراحل رونویسی " ،مرحله آغاز" خط دوم  :برای باز شدن دو رشته دنا پیوندهای هیدورژنی شکسته می شوند.
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صفحه  26سوال شکل  : 5حلقه ها (ی سبز)  ،میانه ها هستند که در رنای بالغ وجود ندارند چون حذف شده

اند .

صفحه  26خط آخر  :جهت رونویسی از نوک شکل پیکانی ساختارهای پر مانند به سمت قاعده آن ها که به
تدریج رشته های پلی پپتیدی طویل تری تشکیل شده اند که در شکل ،جهت رونویسی با فلش مشخص شده.

صفحه  27پاراگراف دوم از پایین صفحه  :رمزه آمینواسیدها در جانداران یکسان است به نظر شما این

موضوع بیانگر چه واقعیتی است؟ نشان دهنده یکسان بودن آمینواسیدهای سازنده پروتئین ها در جانداران مختلف است.
صفحه  : 29رنای ناقل با چه توالی پادرمزه ای می تواند به آمینواسید متیونین متصل شود؟ متیونین با پادرمزه  AUGدارای رمزه  TACدر رنای بالغ است(رمز آن در دنا  ATGبوده
که شبیه پادرمزه است فقط در دنا بجای  T ،Uداریم).
صفحه  30مرحله طویل شدن :پیوند بین آمینواسیدها  ،پیوند پپتیدی است .علت نام گذاری ها جایگاه  : Pچون در مرحله طویل شدن  ،رنای ناقلی که حامل رشته پلی پپتیدی
در حال ساخت است همواره در جایگاه  Pقرار می گیرد .جایگاه  Aچون همواره رنای حامل آمینواسید به آن وارد می شود و جایگاه  Eیا  Exitچون رناهای ناقل بدون آمینواسید در
آن قرار گرفته و بالفاصله خارج می شوند و ریبوزم را ترک می کنند.

صفحه  33پاراگراف اول خط اخر  :یاخته های بنیادی مغز استخوان به یاخته های بنیادی می لوئیدی و لنفوئیدی تمایز پیدا می کردند که از تمایز این یاخته های بنیادی انواع

یاخته های خونی ایجاد می شدند.

صفحه  36پاراگراف دوم خط آخر  :تنظیم بیان ژن در سطح فام تنی ،پیش از رونویسی است.

الف) هر چه میانگین عمر رنای پیک بیشتر باشد میزان محصول یا تعداد پلی پپتید های ترجمه شدۀ آن بیشتر خواهد بود.

ب) – رونویسی در پروکاریوت ها در سیتوپالسم انجام می شود ولی در یوکاریوت ها درون هسته

 -رونویسی در پروکاریوت ها توسط یک نوع رنابسپاراز انجام می شود ولی در یوکاریوت ها توسط انواعی از رنابسپاراز انجام می شود.

 در پروکاریوت ها ترجمه در سیتوپالسم انجام می شود ولی در یوکاریوت ها در سیتوپالسم و اندامک هایی مثل راکیزه و دیسه ها نیزمی تواند انجام شود.

-ترجمه در پروکاریوت ها ممکن است پیش از پایان رونویسی آغاز شود ولی در یوکاریوت ها ترجمه بعد از رونویسی انجام می شود.

فصل 3انتقال اطالعات در نسل ها
مربع پانت را رسم می کنیم:

ژن نمود مرد

و ژن نمود زن

است  .مربع پانت را رسم می کنیم :
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