
ن سازی فصل اول   :                                                                     ����و
زوم بودار است و توسط سلول ساخته می شود  نوعی پلیمر است که مونومر هاي آن آمینو اسید است  در ری  کربن-پروتئین  ماده آلی است  

ند پپتیدي است نوعی پیوند کوواالنسی  یک پروتئین ممکن است یک یا چند زنجیره پلی پپتیدي   پیوند بین مونومرهاي آن پیوساخنه می شوند
  .  پادتن و هموگلوبین مانندداشته باشد 

      تیروزین، فنیل آالنین، آرژینین مانند نوع آمینواسید در ساختار پروتئین ها بکار می رود 20 
DNA             :ک است ید نوکلئ                  نوعی اسی  

  مري است که مونومرهاي آن نوکلئوتید است                       پلی
  توز، یک باز آلی و گروه فسفات است  پن                    هر نوکلئوتید شامل یک

  استوز بدئوکسی ری: توز به کار رفته در آنپن                    
  . می باشد یمین تآدنین، سیتوزین، گوانین و :  رفته                    باز هاي آلی به کار
   بار منفی مارپیچی و دو رشته اي است که                    گروه فسفات دارد 

   است خطی  در هسته یوکاریوتها و                    در داخل میتوکندري و کلروپالست دیده می شود حلقوي در پروکاریوتها
...می باشد نوعی پیوند کوواالنسی فسفودي استر : پیوند بین مونومرها                   

  
  آرچیلبد گرو                                                
  تیسیک اسید سبب سیاهی ادرار می شود در معرض هوا جنآلکاپتونوریا             وجود همو 

  قد آنزیم تجزیه کننده جنتیسیک اسید می باشند       افراد بیمار فا                         
  نتیسیک اسید در افراد سالم تولید و تجزیه می شود ج   همو                             
     افراد مبتال به این بیماري نقص آنزیمی دارند                            

  تند     نوعی بیماري ارثی است  علت آن                           آنزیم ها عمدتاً پروتئینی هس

 DNA است  دارد  ژن بخشی از مولکول   افراد مبتال نقص ژنی دا می توان به ژن ها نسبت دا ر
   و پروتئین شکل گرفت DNA ارتباط بین  گرو اندیشه هاي اولیه     با               

  وکاریوت است   چندین نقطه آغاز همانند سازي دارد کپک نور و سپوراکراسا روي  قارچ یبر مطالعه بیدل و تیتوم   
    هاپلوئید است   هر سلول آن یک مجموعه کروموزوم دارد  چرخه هاپلوئیدي دارد  گامتها را با میتوز ایجاد می کند        

  تینی دارند ی   هتروتروف است دیواره کn 2   زیگوت تنها سلول       

  .را انجام دادند یک لبواژنهاي کنترل کننده واکنش هاي مهم متبررسی جهش هامربوط به         
     هاگ جهش نیافته نوروسپوراکراسا در محیط کشت حداقل رشد می کند  قادر است تمام مواد آلی مورد نیاز خود را بسازد  

.         محیط کشت حداقل حاوي انواع نمک ها، شکر و ویتامینی به نام بیوتین است 
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     شکر حاوي ساکارز است و ساکارز دي ساکاریدي است که مونومر هاي گلوکرو فروکتوز است       

    .         نوروسپوراکراساي جهش نیافته قادر به ساختن بیوتین نمی باشد 
   و فرا بنفش استفاده کردند x    بیدل و تیتوم براي ایجاد حهش در هاگهاي نوروسپوراکراسا از اشعه 

  . نانومتر دارند و مرئی نیستند 400 داراي اشعه یونیزه کننده بوده و جهش زا می باشد     امواج فرا بنفش طول موج کمتر از x    اشعه             

  در محیط کشت حداقل رشد نمی کند  چون قادر نیست تمام مواد آلی  مورد نیاز امادر محیط کشت کامل رشد می کند          هاگ جهش یافته
  .ا بسازد خود ر

   اگر هاگ جهش یافته در محیط کشت غنی شده با تیامین رشد نکند مشخص می شود که جهش در ژنهاي موثر در مسیر متابولیسی ساخته -    
  ) است و در بدن انسان ساخته نمی شود B1  تیامین نام دیگر ویتامین (           ...ن رخ نداده است یشدن تیام

ی م محیط کشت غنی شده با آرژینین رشد کند مشخص می شود که جهش در ژنهاي موثر در مسیر متابولیساگر هاگ جهش یافته در-
  ساخته شدن آرژینین رخ داده است 

    )آرژینین نوعی آمینو اسید است(   -
  یک ماده آلی + محیط کشت حداقل =      محیط کشت غنی شده 

  
  
  
  

   نمی باشد M رشد کند مشخص می شود که قادر به ساختن ماده فرضی M    اگر جهش یافته اي در محیط کشت غنی شده با ماده فرضی 
  .هش در ژنهاست ج ، بروز M  دلیل نبودن آنزیم سازنده -  می باشد M، نبودن آنزیم سازنده M          دلیل ساخته شدن 

  یک آنزیم             نظریه یک ژن                 بیدل و تیتوم    
                     انسولین          نوعی هورمون پروتئینی است پس نوعی پروتئین نشانه اي است 

          باعث تبدیل گلوکز به گلیگوژن در سلولهاي کبدي و کاهش قند خون می شود                                 
   یک آنزیم نیست ولی توسط ژن ها ساخته می شودانسولین                                         

    هموگلوبین  نوعی پروتئین انتقال دهنده است مثالهایی را به رمز در می آورند که آنزیم نیستند            ژ نها پروتئین

  است   آهندار ودارد    گروه هم 4    و زنجیره دارد   4                                       

   یک ژن الزم است Hb در         براي ساخته شدن هر نوع رشته پپتیدي موجود 
   یک زنجیره پلی پپتیدي –    یک ژن                    نظریه یک ژن یک آنزیم         

 در فرایند پروتئین سازي مصرف می شود و     -         آرژینین نوعی آمینو اسید است که براي رشد نوروسپورا کراسا ضروري است 

www.maktabestan.ir

www.maktabestan.ir



 

www.maktabestan.ir

www.maktabestan.ir




