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  سازي و تنظيم بيان ژن پروتئين
  .نسبت دادها  توان به ژن مي آلكاپتنوريا نوعي بيماري ارثي است و بنابراين علت آن را :درسيكتاب 

مثل .  قرار دارد و احتمال بروز آن در دختر و پسر يكسان است         44 تا   1ي  ها  كروموزوميكي از   اين بيماري اتوزومي مغلوب است و ژن آن روي          
  .كتنوريافنيل سمي، كم خوني داسي شكل و زالي، تاال

در .  به نام هموجنتيـسيك اسـيد وجـود دارد   اي هشود، زيرا در آن ماد مين بيماري در مجاورت هوا سياه    اي  هادرار افراد مبتال ب   : كتاب درسي 
  . كند ميادرار افراد سالم اين اسيد وجود ندارد، زيرا آنزيم مخصوصي آن را تجزيه 

ن بيماري، ادرار تا زماني كه داخل مثانه است رنگ طبيعـي زرد دارد و              اي   هدر افراد مبتال ب    .ار در حالت طبيعي زرد رنگ است      ادر :يادآوري
  .شود ميگيرد سياه رنگ  ميزماني كه از بدن خارج شده و در معرض هوا قرار 

 بـه وجـود   ي قرمـز مـرده      ها  ارد كه از تجزيه هموگلوبين گويچه     روبين وجود د   وردين و بيلي   ي بيلي ها  در صفرا دو ماده رنگي به نام       :يادآوري
  .وجود همين ماده استبه علت  رنگ زرد ادرار. شوند ميبخشي از مواد رنگي صفرا در روده دوباره جذب خون و از راه ادرار دفع . آيند مي

  :دقت كنيد
  .ار در معرض هواسياه شدن رنگ ادر ⇐نشانه بيماري آلكاپتنوريا ) 1
  .وجود هموجنتيسيك در ادرار ⇐علت سياه شدن ادرار ) 2
  .آن استكننده  تجزيه عدم وجود آنزيم ⇐علت وجود هموجنتيسيك اسيد در ادرار) 3
  . نقص در ژن سازنده آن است⇐ هموجنتيسيك ادراركننده  تجزيهعلت عدم وجود آنزيم ) 4

  : گيري نتيجه
  .سياه شدن ادرار در معرض هوا ←عدم تجزيه هموجنتيسيك←كننده  تجزيهعدم وجود آنزيم  ←هموجنتيسيك اسيدكننده  تجزيهنقص در ژن سازنده آنزيم 

تـر    شـود كـه ادرار نـسبت بـه حالـت طبيعـي اسـيدي               مـي  بنـابراين باعـث      ،باشـد  مـي اسيد داراي خاصيت اسـيدي      هموجنتيسيك   :نكته 
  ).pH>7(باشد
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  علت اصلي بيماري آلكاپتنوريا كدام است؟ :1سؤال 
  .ركننده هموجنتيسيك اسيد در ادرا عدم وجود آنزيم تجزيه) 2  .وجود هموجنتيسيك اسيد در ادرار) 1
  .كننده هموجنتيسيك اسيد جهش درژن سازنده آنزيم تجزيه) 4  .سياه شدن رنگ ادرار در معرض هوا) 3

  OH2 و 2CO←⎯⎯     در فرد سالم                                                                 

        هموجنتيسيك اسيد             ←⎯⎯مينواسيد تيروزينآ :نكته 

  .شود مي در ادرار مشاهده ←⎯⎯در فرد مبتال                                                                       
  .شود مي ولي در فرد سالم تجزيه ، هم در فرد سالمشود ميهموجنتيسيك اسيد هم در فرد بيمار توليد  :نكته 
  .با مقايسه ادرار فرد سالم با فرد مبتال به آلكاپتنوريا جدول زير را كامل كنيد :2سؤال 

⎯⎯⎯⎯ Xماده  ⎯⎯⎯⎯ هموجنتسيك اسيد ←⎯   Yماده ←⎯
 bآنزيم aآنزيم Yماده Xماده  

          فرد سالم

          يمارفرد ب

  +)،+ و +  ،+ (←⎯⎯جواب رديف اول

  )-،+  و - ،+ (←⎯⎯جواب رديف دوم 

كننـده   تجزيـه آنـزيم  (  مـي و يـك نقـص آنزي  ) بيمـاري آلكاپتنوريـا  (آرچيبلدگرو توانست بين يـك نقـص ژنـي        : كتاب درسي : كتاب درسي 
  .ندرابطه برقرار ك) هموجنتيسيك اسيد

  .گذاري كرد را پايه) هر ژن مسئول ساختن يك آنزيم است(  نظريهانديشه اوليهآرچيبلدگرو 

گ ها   اين دو محقق براي بررسي عمل ژن از       .  يك آنزيم را ارائه نمودند     -جرج بيدل و ادوارد تيتوم با آزمايشي نظريه يك ژن         : كتاب درسي 
  .قارچي بنام نوروسپوراكراسا استفاده كردند

 aآنزيم bآنزيم
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  . باشد ميهتروتروف   ويوكاريوت. ستها كپك نوروسپوراكراسا جزء قارچ
ي آن آلـل    هـا   مولـوگ هـستند وجـود دارد و ژن        وي آن يك سري كروموزوم كه فاقـد ه        ها  در سلول (پلوييد است   ها   يا  مي كروموزو nاين قارچ 
  .ي شاخه آسكوميست متعلق استها نوروسپوراكراسا به قارچ ).ندارند

  .گرفت مي آزمايشات روي صفات قابل مشاهده انجام تر بيشتا زمان بيدل و تيتوم : :كتاب درسي
 .سفيد، قرمز روشن، قرمز تيره: شود مي رنگ چشم در مگس سركه كه به سه حالت ديده :1 مثال

  .قرمز، صورتي، سفيد: شود مي رنگيزه گياهان مثل گل الله عباسي كه به سه رنگ ديده :2مثال
ي مهـم متابوليـك از قبيـل توليـد          هـا   واكنشكننده    ي كنترل ها  يي را بررسي كردند كه مربوط به ژن       ها   آنان جهش  :رد خاص بيدل و تيتوم    رويك

  .و آمينواسيدها بودها  ويتامين




