فصل 4تغییر در اطالعات وراثتی
الف) در صورتی که رمز پایان به رمزی برای یک آمینواسید تبدیل شود.
ب) حالت های زیر ممکن است:
در حالت اول) در مورد جهش اضافه  :نوکلئوتیدهای سه تایی اضافه شده در فاصله بین دو رمز قرار گرفته باشند .پیامد  :در این صورت
آمینواسیدهایی مطابق با توالی رمزهای اضافه شده به زنجیره پلی پپتیدی اضافه می شوند

در مورد جهش حذف :نوکلئوتیدهای سه تایی حذف شده باعث حذف یک یا چند رمز به صورت کامل شده باشند .پیامد :در این صورت
آمینواسیدهایی مطابق با توالی رمزهای حذف شده از زنجیره پلی پپتیدی حذف می شوند.

در کل توالی پروتئین در قبل و بعد از محل جهش  ،حفظ می شود ( .تعداد آمینواسیدهای اضافه یا کم شده یک سوم تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا
کم شده است یا تعداد نوکلئوتیدهای اضافه یا کم شده سه برابر تعداد آمینواسیدهای اضافه یا کم شده است)

مثال برای جهش اضافه  :نوکلئوتیدهای ا ی ن س ی ب

سرخ

س ی ب ا س ت که خوانده می شود(ترجمه شود) " این سیب سرخ

سیب است " سه نوکلئوتید س ی ب در فاصله دو رمز اضافه شده و باعث شده که یک آمینواسید سیبِ دوم  ،به توالی افزوده شود
برای جهش حدف  :نوکلئوتیدهای ا ی ن س ی ب

سرخ

ا س ت که خوانده می شود(ترجمه شود) " این سرخ است " سه نوکلئوتید

س ی ب در فاصله دو رمز حذف شده و باعث شده که یک آمینواسید سیب  ،از توالی حذف شود.

در حالت دوم) در مورد جهش اضافه  :محل نوکلئوتیدهای اضافه شده درون یک رمز باشد.

و در مورد جهش حذف  :نوکلئوتیدهای حذف شده باعث حذف یک یا چند رمز به صورت کامل شده باشند

در حالت دوم  ،پیامد حذف و اضافه این است که آمینواسیدهایی که به زنجیره اضافه یا حذف می شوند لزوما مطابق با توالی نوکلئوتیدهای اضافه یا

حذف شده نیست!!! .احتماال منظورش این است که آمینو اسیدها تغییر می کنند!
مثال برای جهش اضافه  :نوکلئوتیدهای ا ی ن

س س ی ب یب

سرخ

است

که خوانده می شود " این سسی بیب سرخ

است " سه نوکلئوتید س ی ب از نظر تعداد یک آمینواسید به زنجیره اضافه شده و از نظر نوع  ،آمینواسید سیب نیست و دو آمینواسید متفاوت

در توالی حضور دارد

برای جهش حذف  :نوکلئوتیدهای ا ی ن س ی ب

سرخ

است

که خوانده یا ترجمه می شود " این سیخ است " سه نوکلئوتید ب

س ر حذف شده و از نظر تعداد  ،یک آمینواسید از زنجیره کم شده و از نظر نوع  ،دو نوع آمینواسید سیب و سرخ وجود ندارند و یک آمینواسید

جدیدِ سیخ در توالی دیده می شود.

فصل 5از ماده به انرژی

ساخته شدن  ATPدر سطح پیش ماده

الف) براساس آنچه در زنجیره انتقال الکترون ساخته شدن  ATPبا اکسایش مولکول ها و در نهایت اکسیژن دو بار منفی همراه است.
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ب) غشاء محل اجزا و پروتئین های زنجیره انتقال الکترون است بنابراین گسترش غشاء به شکل چین خوردگی امکان حضور عوامل ساختاری و
عملکردی زنجیره انتقال الکترون را بیشتر می کند.

این آب می تواند در تنفس یاخته ای حشره و با انتقال الکترون در زنجیره انتقال الکترون غشاء راکیزه ها تشکیل شود.

فصل  6از انرژی به ماده

به علت بازتاب بخش سبز نور مرئی از رنگیزه های درون کلروپالست ها

در مقایسه با نمودار شکل مقابل

مشخص می شود که سبزینه ها
بیشترین تأثیر را در فتوسنتز

دارند.

الف در محل نورهای قرمز و آبی بیشترین

میزان اکسیژن تولید می شود می توان هر

یک از طیف

های نور مرئی را جداگانه به کار برد و نتایج

حاصل از این آزمایش ها را مقایسه کرد در
واقع در این آزمایش باید گروه شاهد و

تیمار طراحی کرد

ب با توجه به میزان بیشتر اکسیژن در
قسمت های قرمز و سبز که مربوط به

سبزینه هاست ،پاسخ این پرسش
مثبت است
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