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  ایمنی بدن:مبــحث

 

 باباعلی   :ریدب نام
 

 :رونویسی 
  ٖآًسٗن هسئَل رًٍَٗسRNA  .پل٘وراز ًبم دارد 

 پرٍکبرَٗت
را هیٖ ایبزد یث٘طینرٗي     RNAًَع  3ًَع آًسٗن ّر  1

 تٌَع هحصَل( 

 َٗکبرَٗت

 ًَع آًسٗن اًذ.  3دارإ 
 هٖ ابزد.  I rRNAًَع 
 ٖ ابزد. ّبٕ کَچک را ه II mRNA  ٍRNAًَع 
 ّبٕ کَچک را هٖ ابزد  III tRNA  ٍRNAًَع 

 

 :مراحل رونویسی   
 پل٘وراز ثِ راُ اًذاز RNA( اتصبل 1
ثبز  ( ضکسني پًَ٘ذّبٕ ّ٘ذرٍشًٖ دٍ رضنِ تَاط آًسٗن 2

 ضذى دٍ رضنِ
3 )RNA   ٍٕپل٘وراز رٍٕ رضنٔ الگَ حرکت کردُ ٍ رٍ ثیِ ر
ًَکلَئ٘ذ، رٗجًََکلئَت٘ذ هکول را قیرار هیٖ   ئَکسٖ رٗجَ دّر 

 دّذ. یقبًَى جفت ضذى ثبزّب(
: ضکسني پًَ٘ذ ّ٘ذرٍشًٖ ٍ ثرقرارٕ پًَ٘یذ سسیفَ دٕ   1ًکنِ 

 اًجبم هٖ ضَد. پلیمراز RNAاانر تَاط 
: رًٍَٗسیٖ پیا از رای٘ذى آًیسٗن ثیِ جبٗگیبُ پبٗیبى        2ًکنِ 

نٔ تبزُ ابخت. رض RNAرًٍَٗسٖ ثِ اتوبم هٖ راذ ٍ آًسٗن، 
 از ّن جذا هٖ ضًَذ. DNAالگَٕ 
 جایگاه آغاز: اٍل٘ي ًَکلئَت٘ذٕ کِ رًٍَٗسٖ هٖ ضیَد  3ًکنِ 

 رًٍَٗسٖ ًبم دارد کِ در هجبٍرت راُ اًذاز قرار گرسنِ اات.
 : ّوسهبى ثب حرکت آًسٗن ثِ جلَ 4ًکنِ 

در جلیَٕ   DNAالف( ضکسني پًَ٘یذ ّ٘یذرٍشًٖ دٍ رضینِ    
 آًسٗن.

 در عقت آًسٗن. DNAٖ دٍ رضنٔ ة( تطک٘ل پًَ٘ذ ّ٘ذرٍشً
ثیب رضینٔ    RNAج( ضکسني پًَ٘ذ ّ٘ذرٍشًٖ قسونْبٕ اٍل٘یِ  

 .DNAالگَٕ 

 1پل٘وراز یاز  RNAًکنِ هْن: ثِ دًجبل رًٍَٗسٖ ّوسهبى چٌذ 
 1یاز  RNAًَع( از رٍٕ ٗیک شى ٍ تطیک٘ل چٌیذ هَلکیَل     

ًَع(، ابخنبرٕ پر هبًٌذ اٗجبد هٖ ضَد کِ در آى رضینِ ّیبٕ   
 اات. DNAٍ رضنٔ اسقٖ ه٘بى  RNAنِ، اًطعبة ٗبس

 ًکنِ هْن: هقبٗسٔ ّوبًٌذابزٕ ٍ رًٍَٗسٖ 
 تعذاد رضنٔ الگَ -1

 رضنِ  2یّی( 
 رضنِ  1یر( 
 ًَکلئَت٘ذّبٕ پ٘ص ابز -2

 ئَکسٖ رٗجَ ًَکلئَت٘ذد یّی( 
 رٗجَ ًَکلئَت٘ذ یر( 
 دار Aهکول ًَکلئَت٘ذ  -3

 دار Tًَکلذٍت٘ذ  یّی( 
 دار U ًَکلذٍت٘ذ یر( 
 آًسٗن ّب -4

 ّل٘کبز -پل٘وراز   DNAیّی( 
 پل٘وراز  RNAیر( 
 ٍٗراٗص -5

  yesیّی( 
  Noیر( 

 DNAضکسني پًَ٘ذ ّ٘ذرٍشًٖ دٍ رضنٔ  -6
 ّل٘کبز یّی( 
 پل٘وراز  RNAیر( 
 هحصَالت -7

 DNAهَلکَل   2یّی( 

 RNAهَلکَل   1یر( 
  انواعRNA   

نِ حبٍٕ کذًٍْبٕ هَلکَل خطٖ ٍ تک رض mRNA الف( 
إ اات کِ ترجویِ هیٖ ضیَد.     RNAات ٍ تٌْب آهٌَ٘اا٘ذّب



 

 

*mRNA  کذٍى پبٗبى ٍ تعیذادٕ   1کذٍى آغبز،  1َٗکبرَٗتْب
 کذٍى آهٌَ٘اا٘ذ دارد.

کِ هعرف اٍلی٘ي هن٘یًَ٘ي اایت کیذٍى آغیبز       AUG* اٍل٘ي 
 ًبه٘ذُ هٖ ضَد. 



 

 

  پرتکرار ،یآب ،یدرسی ها کتاب از نیتمر کتاب نام

           کالس در کار و ریدب کالسی برا

 آبی5151 آبی5111 آبی5511 آبی5511 آبی5511 آبی5511 آبی5511 آبی5511 آبی5511 آبی5511 منسل در کاری برا

 

 

 

 ایمنی بدن:مبــحث 

 02-73ی:درس کتاب صفحه

 زیست شناسی   :درس نام

 چهارم تجربی :رشته و مقطع

 0: جلسه شماره

 

 باباعلی   :ریدب نام

 :آموزشگاه نام

 پاییس :دوره نام

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ِ ًبقل آهٌَ٘اای٘ذّب ثیِ رٗجیَزٍم ثیرإ تر     tRNA ة(   جوی
 .اات

سقیط ٗیک ًیَع     tRNAاخنصبصٖ عول هٖ کٌذ ٗعٌٖ ّر ًَع 
ابخنبر ثیِ ًبهْیبٕ ثیر      2آهٌَ٘اا٘ذ را حول هٖ کٌذ. دارإ 

کِ ضکل اِ ثعذٕ ٍ سعبل آى داخیل  اات ضکل  Lضجذرٕ ٍ 
 ضکل اات. Lالَل 
ضیکل   L: عبهل تطک٘ل ایبخنبرّبٕ ثیر  ضیجذرٕ ٍ    1ًکنِ 

 پًَ٘ذ ّ٘ذرٍشًٖ اات.
 ثخص اات  3دارإ  tRNA ّر: 2ًکنِ 
تَالٖ ٗکسبًٖ  tRNAجبٗگبُ اتصبل ثِ آهٌَ٘اا٘ذ: در توبم  -1

دار  Aٍجَد دارد ٍ آهٌَ٘اا٘ذ ثِ ًَکلئَت٘یذ   CCAثِ صَرت 
 اًنْبٖٗ ٍصل هٖ ضَد.

رٍٕ رٗجییَزٍم  tRNAحلقیِ ّییبٕ جییبًجٖ: ثیِ ًگْییذارٕ    -2
 کوک هٖ کٌذ.

ٖ ًَکلئَت٘یذ در حلقیٔ پیبئٌ٘    3حلقٔ آًنیٖ کیذٍى: ضیبهل     -3
tRNA  ِاات. ًَع آهٌَ٘اا٘ذٕ کtRNA ثِ ًَع  حول هٖ کٌذ

ّییب  tRNAآًنییٖ کییذٍى آى ثسیینگٖ دارد ٍ ثییر اٗییي ااییب   
 اخنصبصٖ عول هٖ کٌٌذ. 

. ًَع خبصیٖ  ضرکت دارًذ در ابخنبر رٗجَزٍم rRNA ج( 
از آى ثرقرارٕ پًَ٘ذ پپن٘ذٕ ه٘بى آهٌَ٘اا٘ذّب را ٌّگبم ترجویِ  

 کبتبل٘س هٖ کٌذ.
 :آزمایش نیرنبرگ و رمسگشایی 

هصٌَعٖ را کِ سقط ًَکلئَت٘یذّبٕ   mRNAٍٕ ٗک هَلکَل 
U  ًٍٕییَع آهٌَ٘اایی٘ذ ٍ  22داضییت درٍى لَلییٔ آزهییبٗص حییب

ٍ ...  tRNA ،rRNAعصبرٓ الَلٖ حبٍٕ آًسٗن ّب، رٗجَزٍم، 
ٗک رضنٔ پلٖ پپن٘یذٕ کیِ سقیط     mRNAقرار دارد. از ترجوِ 

 خنِ ضذ. آهٌَ٘اا٘ذ سٌ٘ل آالً٘ي داضت اب
   ثب تَجِ ثِ اِ حرسٖ ثَدى کذًٍْب ًن٘جِ گرست کِ کیذٍى

UUU .هرثَط ثِ آهٌَ٘اا٘ذ سٌ٘ل آالً٘ي اات 

 
 
 
 
 
 
 
 

ًیَع   22ثعذ از اٗي کطف داًطوٌذاى ثب رٍش هطبثِ کذًٍْبٕ 
آهٌَ٘اا٘ذ را کطف کردًذ ٍ ً٘س هنَجِ ضیذًذ کیِ ایِ کیذٍى     

کیِ  ٍجیَد دارًیذ    UAA ،UGA  ٍUAGپبٗبى ترجوِ ٗعٌیٖ  
 هعرف ّ٘چ آهٌَ٘ اا٘ذٕ ً٘سنٌذ.

 دارد  tRNA: ّر ًَع آهٌَ٘ اا٘ذ حذاقل ٗک ًَع 1ًکنِ 
ً٘یس ٍجیَد    tRNAًیَع   22در لَلٔ آزهبٗص ً٘رًجر  حیذاقل  

 داضت.
ثبضیذ   nً٘رًجیر    mRNA: اگر تعذاد ًَکلئَت٘یذّب در  2ًکنِ 

پلٖ پپن٘ذ حبصل دارإ 
3
n
 ت.سٌ٘ل آالً٘ي ثَدُ اا 

 ً٘رًجر  کذٍى آغبز ٍ کذٍى پبٗبى ًذاضت. mRNA: 3ًکنِ 
 : کذًٍْب در توبم جبًذاراى ٗکسبًٌذ. یعوَهٖ اًذ!(4ًکنِ 
 :ترجمه 

حرسٖ( ثِ  4یالفجبٕ  mRNAٗعٌٖ تجذٗل تَالٖ ًَکلئَت٘ذّبٕ 
 حرسیٖ(.  22تَالٖ آهٌَ٘اا٘ذّب در رضنٔ پلٖ پپن٘یذٕ یالفجیبٕ   

ایبخنبر  ٘ي ابزٕ( اایت ٍ  رٗجَزٍم هحل اًجبم ترجوِ یپرٍتئ
رٗجًََکلئَ پرٍتئٌٖ٘ دارد. دارإ ٗیک ثخیص کَچیک ٍ ٗیک     

 Aیثرإ پلٖ پپن٘یذ( ٍ   Pجبٗگبُ ثِ ًبم ّبٕ  2ثخص ثسر  ٍ 
 یثرإ آهٌَ٘ اا٘ذ( اات.

: رٗجییَزٍم َٗکییبرَٗت ّییب درٍى ّسیینک ٍ رٗجییَزٍم 1ًکنییِ 
 پرٍکبرَٗتٖ درٍى ا٘نَپالان ابخنِ هٖ ضَد.

 :2ًکنِ 
 مراحل ترجمه:

ثیِ   mRNAاتصیبل ثخیص کَچیک رٗجیَزٍم ثیِ       ( آغبز 1
 Aٍ کذٍى دٍم در جبٗگبُ  Pًحَٕ کِ کذٍى آغبز در جبٗگبُ 

 قرار گ٘رد.
ٍ  Pآغبزگر یحبهل اٍلی٘ي ه٘نیًَ٘ي( ثیِ جبٗگیبُ      tRNAٍرٍد 

ثرقرارٕ پًَ٘ذ ّ٘ذرٍشًٖ ثی٘ي کیذٍى ٍ آًنیٖ کیذٍى. ا یبسِ      
 ضذى ثخص ثسر  رٗجَزٍم ثِ اٗي هجوَعِ.



 

 

ٍ ثرقیرارٕ پًَ٘یذ    Aدٍم ثِ جبٗگبُ  tRNAٍرٍد   ( اداه2ِ
ٗجَزٍم ثِ اًذازٓ ٗک کذٍى رپپن٘ذٕ ث٘ي دٍ آهٌَ٘اا٘ذ. حرکت 

ٍ ّوسهبى ضکسنِ ضذى پًَ٘ذ ث٘ي آهٌَ٘اای٘ذ ٍ   mRNAرٍٕ 
tRNA  آغییبز  ٕقرارگ٘ییرtRNA ٍم در دP  ٍرٍد ٍtRNA 
 ٍ تکرار اٗي پرٍاِ! Aاَم ثِ 

ٕ   ( پبٗبى 3 ٍ در اداهیِ   Aپبٗیبى در   ٍرٍد ٗکیٖ از کیذًٍْب
ٍ  Aٍرٍد پرٍتئٌٖ٘ ثیِ ًیبم عبهیل پبٗیبى ترجویِ ثیِ جبٗگیبُ        

ٍ پلیٖ   Pدر جبٗگبُ  tRNAّ٘ذرٍل٘س کردى پًَ٘ذ ث٘ي آخرٗي 
 پپن٘ذ، جذا ضذى عَاهل ترجوِ از ّن!

Never forget the translation's points!!!  
 
 
 
 
 
 




