


جریان اطالعات رد یاخت :2فصل



جریان اطالعات در یاخته
میلحاصژنیتغییرنوعیاثردرکهشکلداسیخونیکمبیماری

شکلرتغیینتیجهدروهموگلوبینپروتئیندرتغییرسببشود
.شودمیشکلداسیبهگردحالتازقرمزگویچه

واست(کوچکجهش)جزئیبسیارشکل،داسیخونیکمبیماریدرژنیتغییر:نکته
یافتهیرتغیبیمارافراددردنانوکلئوتیدجفتصدهاازجفتیکتنهاآندر

.دهدمیاننشراپروتئینوژنبینرابطهنوعی،بهبیماریاینهمچنین.است

رمزتوالیشکل،داسیخونیکمبیماریدر:نکتهCTTرمزبهCAT(بهآدنین
.شودمیوخیمعالئمبروزسببهموگلوبین،ژندر(تیمینجای

آمینهاسیدشدنزینجایگسببهموگلوبینژندرنوکلئوتیدجفتیکتغییر:نکته
هموگلوبینمولکولدر(آبدوست)اسیدگلوتامیکآمینهاسیدجایبه(گریزآب)والین

.شودمی



می کند؟دنا چگونه نوع آمینواسیدهای پلی پپتید را تعیینرونویسی

تفاوتآلیبازنوعدرفقطکهداردوجودنوکلئوتیدنوع4دنادر
.اندشدهتشکیلآمینواسیدنوع20ازپپتیدهاپلیکهحالیدر.دارند

4باستاآمینواسیدنوعیبیانگردنا،نوکلئوتیدهایازتایی3توالیهر
ایجادمختلفنوکلئوتیدی3توالی64دنا،درتهفربکارنوکلئوتیدنوع
آمینواسیدنوع20باپپتیدهاییپلیساخترمزتوانندمیکهشود،می

.باشندداشتهرا



نقش مولکول رنا به عنوان میانجی
السمسیتوپدرهاریبوزومتوسطودنااطالعاتاساسبرپپتیدهاپلی

.شوندمیساخته

ندارند،حضورهستهدرونهارناتنهسته،چوندارایهاییاختهدر
.شودنمیانجامآندرپپتیدپلیساختفرآیند

کهدارندوجودیاختهدررناازانواعی
رناهااین.دارندنقشسازیپروتئیندر
.شوندمیساختهدنامولکولرویاز
رویازرنامولکولشدنساختهبه

فتهگرونویسیدنا،رشتهیکازبخشی
.شودمی



مقایسه همانندسازی و رونویسی

توضیحات های نوع نوکلئوتید
مورد نیاز

نوع  و تعداد 
محصول

تعداد رشته
های الگو

نوع آنزیم

در هر چرخه 
یاخته ای یک بار

dNTP مولکول دنایک دنادو رشته هلیکاز و 
دناپلیمراز

همانندسازی

در هر چرخه 
یاخته ای چند بار

NTP مولکول چندین
رنا از یک نوع

ایک رشته دن رناپلیمراز رونویسی



انواع رناپلیمراز

انواع 

تیرناپلیمرازیوکاریو

rRNAتولید 1رنابسپاراز

mRNAتولید 2رنابسپاراز

tRNAتولید 3رنابسپاراز

ساختفهوظیکهداردوجودرناپلیمرازنوعیکها،پروکاریوتدر:نکته
.داردبرعهدهرارناانواع





مراحل رونویسی

آغاز

تشخیص 

راه اندازبرای رونویسی از 
محل صحیح

ناباز شدن بخش کوچکی از د

ی ساخته شدن زنجیره کوتاه
از رنا

طویل شدن

دو رشته دنا در جلو باز

در چندین نوکلئوتید عقب 
تر، جداشدن رنا از دنا

ر پیوستن دو رشته دنا د
جهت خالف رونویسی

پایان

پس از رونویسی از چایگاه 
پایان رونویسی

آنزیم از دنا جدا

جدا شدن رنای تازه 
ساخت

اتصال دو رشته دنا





.شودمی رونویسی ژنفقط یکی از دو رشته دنا در هر 

رشتهدودنایمولکولازبخشی)ژنیکرشتهدوهرازرونویسی
.شودنمیانجام(ای

ابرشتهدواینمحصوالت،شودرونویسیژنیکرشتهدوهراگر
ودرویازشدهساختهپپتیدپلیورناعبارتیبهبودهمکملهم

.شدندمیمتفاوتبسیارمکملرشته
وههمیشخاص،ژنهربرای:نکته

.شودمیرونویسیرشتهدوازیکیفقط



.رونویسی می شودفقط یکی از دو رشته دنا در هر ژن

استشدهرونویسیرنایرشتهمکملکهدنارشتهازبخشی.
الیتوزیراگویند،میرمزگذاررشتهراالگورشتهمکملرشته

آنگویالرشتهرویازکهاسترناییرشتهشبیهآننوکلئوتیدی
.شودمیساخته

اینبااستابهمشرمزگذاررشتهباولیمکملالگو،رشتهبارنارشته:نکته
رنادرداریوراسیلدنوکلئوتیدنا،دردارتیمیننوکلئوتیدجایبهکهتفاوت

.داردوجود



.رشته در هر ژن رونویسی می شودفقط یکی از دو

باشدمتفاوتیایکسانمجاورخودژنرونویسیموردرشته.

نیستنیکساشدهدادهنشانژنسهبرایرونویسیمورددنایرشته:نکته.



(پیرایش)تغییرات رنای پیک در یوکاریوت ها
ازپسایورونویسیحیندرتغییراتیدستخوشاستممکنپیکرنای

.شودآن

ت،اسمتداولرونویسیازپسوهایوکاریوتدرکهتغییراتیازیکی
.استپیکرنایمولکولازهاییبخشحذف

میحذفوجداشده،ساختهرنایازمعینیهایتوالیها،ژنبعضیدر
تصلمهمبههابخشسایرو(استرفسفودیپیوندشدنشکسته)شود

پارچهیکپیکرناییکو(استرفسفودیپیوندهایتشکیل).شوندمی
.شودمیگفتهپیرایشفرآینداینبه.سازندمی







پیرایش
درونپیکرناییکدانشمندانکهشدآشکارهنگامیپیرایشفرآیند

دریافتندآنها.دادندمجاورتدنادرآنژنالگویرشتهباراسیتوپالسم
ارمکملرشتهدوشده،رونویسیرنایباالگودنایازهاییبخشکه

این.مانندمیباقیمکملفاقدنیزهاییبخشولیدهندمیتشکیل
میقرارایدورشتهمولکولازبیرونهاییحلقهصورتبههابخش
.گیرند

ودشمیحذفسیتوپالسمیپیکرنایدرآنرونوشتکهدناازنواحی.

شودنمیحذفآنهارونوشتکهدنا،هایبخشسایر.

اینترون

اگزون







پیرایش
دناهمیانهایرونوشتدارایابتدادرالگو،رشتهازشدهرونویسیرنای

.شودمیگفتهاولیهیانابالغرنا،رنایاینبه.است
هایبخشپیوستنواولیهرنایازاینترونهایرونوشتحذفبا

.شودمیساختهبالغرنایهمبه(هااگزونرونوشت)باقیمانده

اگر:نکتهnباشدنابالغرنایدراینترونرونوشت:

n+1=اگزونرونوشت

2n=(هااینترونرونوشتحذفبرای)شدهشکستهاسترفسفودیپیوندهایتعداد

n=(هااگزونرونوشتاتصالبرای)شدهتشکیلاسترفسفودیپیوندهایتداد

غرنای بالرنای نابالغ





پیرایش
بهرمزگرداندنایکهبلنیستپیوستهدنادربالغرنایرمزگردانبخش:نکته

.شودمیقطعنیست،بالغرنایدرکهدناازهاییبخشوسیله

ورتمجادرسیتوپالسمیبالغرنایدادنقرار)سازیحلقهتکنیکدر:نکته
نشانهالقهحاندازهوتعدادواینتروندهندهنشانهاحلقه(دناالگویرشته

.هاستاینتروناندازهوتعداددهنده



سوال

توالیهر..........اگزونتوالیهرمعمول،طوربه:تستیسوال
.........اینترون

.استتیمینآلیبازحاوینوکلئوتیدهایفاقد-همانند(الف

.استشدهواقعژنالگویرشتهرویبر-برخالف(ب

.داردوجودژنیهردر-همانند(ج

.داردسیتوپالسمیپیکرنایدررونوشتی-برخالف(د



شدت و میزان رونویسی

آنهایفرآوردهبهیاختهنیازمقداربهژنیکرونویسیمیزان
.داردبستگی

هتازهاییاختهدرریبوزومیرنایسازندههایژنمانندها،ژنبعضی
رارنانوعایناززیادیتعدادبایدزیرا.فعالندبسیارشدهتقسیم
ژنازرنابسپاراززیادیتعدادزمانهمها،ژننوعایندر.بسازند

مراحلدررنابسپارازهازمان،هردرکهدلیلاینبه.کنندمیرونویسی
ازهاندالکترونی،میکروسکوپزیردرهستند،رونویسیازمختلفی

ازهاندازرناهاتصاویرایندر.شودمیدیدهمتفاوتشدهساختهرناهای
.شودمیدیدهبلندبهکوتاه

ازاپلیمرازرنچندینتوسطیکسانرنایچندینهمزمانشدنساخته:نکته
ازرونویسیجهتکهشودمیمانندپرساختارایجادسببژنیکروی

.استبزرگتررناهایبهکوچکرناهای



شدت و میزان رونویسی



پتیدیتبدیل زبان اسید نوکلئیکی رنا به پلی پ

رهکهشودمیساختهرنادنا،هایتوالرویازرونویسیفرآینددر
دها،پپتیپلیساختاردرولی.اندشدهتشکیلنوکلئوتیدازدو

.داردوجودآمینواسید

فتهگترجمهپیک،رنایاطالعاترویازپپتیدپلیشدنساختهبه
.شودمی



پتیدیتبدیل زبان نوکلئیک اسیدی رنا به پلی پ

کدامکهکندمیتعیینپیکرناینوکلئوتیدی3هایتوالی
ها،توالیاینبه.بگیردقرارپپتیدپلیساختاردربایدآمینواسیدها

.داردوجودرمزهنوع64یاختهدر.شودمیگفته(کدون)رمزه

کهاندسانیکجانداراندرآمینواسیدهارمزهکهاستاینتوجهقابل:نکته
.دارندمشترکنیایجاندارانهمهکهدهدمینشان

هایرمزهUAA،UGAوUAGکنندنمیرمزراآمینواسیدیهیچ
پیکرنایدرهارمزهاینحضورزیرا.گویندمیپایانرمزهآنهابهکه

.شودمیترجمهعملیافتنپایانموجب

یاآغازرمزهAUGاین.شودمیآغازآنازترجمهکهاستایرمزه
.استنیزمتیونینآمینواسیدمعرفرمزه،





عوامل الزم در ترجمه

عوامل الزم 
در ترجمه

رمزه های رنای 
پیک

ریبوزوم ها

رناهای ناقل

مولکول های 
پر انرژی مانند 

ATP

آنزیم اتصال 
دهنده 

ه آمینواسید ب
رنای ناقل

آمینواسیدها



ساختار رنای ناقل
در.دشومیتغییراتیدچاررونویسیازپسرناهاسایرمانندناقلرنای

یدروژنیهپیوندتوانندمیمکملنوکلئوتیدهایناقل،رناینهاییساختار
.خوردمیتاخودرویای،رشتهتکرنایعلتهمینبه.کنندایجاد

(شبدریبرگیادومساختار)
و(حلقهوساقهشامل)بازوچهاروبرگسهدارایشبدریبرگساختاردرناقلرنای:نکته

.استآمینواسیدپذیرندهساقهیک

بینهایتوالیودهندمیساقهتشکیلاندمکملهمباکهناقلرنایدرهاییتوالی:نکته
.دهندمیحلقهتشکیل،هستندمکملنوکلئوتیدهایفاقدکهآنها

نوکلئوتیدسهآمینواسیدپذیرندهساقهدر:نکتهCCAوسیلهبهآمینواسیدکهداردوجود
دارآدنینوتیدنوکلئریبوزبهخودکربوکسیلیکانتهایطریقازATPصرفباوخاصآنزیمی
.شودمیمتصلانتهایی

استونکدآنتیتوالیبهمربوطبازویمقابلآمینواسیدپذیرندهساقه:نکته.





ساختار رنای ناقل
کهکندمیپیدامجددیهایتاخوردگیفعالحالتدرناقلرنای

.آوردمیبوجودرابعدیسهساختار
3توالیدیگریوآمینواسیداتصالمحلبخشیکساختارایندر

توالینایترجمه،هنگام.است(کدونآنتی)پادرمزهنامبهنوکلئوتیدی
.کندمیبرقرارمناسبهیدروژنیپیوندخودمکملرمزهتوالیبا

شابهیمهایتوالیانواعهمهدرای،پادرمزهناحیهدرجزناقلرناهای:نکته
.دارند
اشدبداشتهوجودپادرمزهها،رمزهانواعتعدادبهکهاستاینانتظار

هایرمزهبرایمثالهاست،رمزهازکمترهاپادرمزهانواعتعدادولی
.نداردوجودناقلرنایپایان،

ولیشودتصلمآمینواسیدنوعیکبهتواندمیفقطناقلرناینوعهر:نکته
.کندبرقرارالاتصناقلرناینوعیکازبیشباتواندمیآمینواسیدنوعهر



نحوه عمل رنای ناقل
توالینوعاساسبرکهدارندوجودایویژههایآنزیمها،یاختهدر

آنزیمیعنیکند،میمتصلناقلرنایبهرامناسبآمینواسیدپادرمزه،
آنهبویافتهرامناسبآمینواسیدناقل،رنایدرپادرمزهتشخیصبا

.استانرژینیازمندفرآینداین.کندمیوصل

توالیباناقلرنای:نکتهUACشودمیلمتصمتیونینآمینواسیدبهایپادرمزه.





ساختار ریبوزوم
زیرهرواستشدهتشکیلبزرگوکوچکزیرواحددوازریبوزوم

.استشدهتشکیلپروتئینورناازنیزواحد

شودمیساخته3نوعرناپلیمرازتوسطریبوزومیرنای:نکته.
و(سیتوپالسمدر)شدهساختهریبوزومیهایپروتئینیاخته،در

بزرگوکوچکواحدزیروگرفتهقرارهمکناردرآنهابهمربوطرنای
.سازدمیراریبوزوم

نامبهجایگاهسهکامل،ساختاردرریبوزومA،PوEدارد.





مراحل ترجمه

آغاز،رمزهسویبهراریبوزومکوچکزیرواحدپیک،رنایازهاییبخش-1
.کندمیهدایت

ازینآغترکیبوشودمیمتصلآنبهاستآغازرمزهمکملکهناقلیرنای-2
بهمتصلوAUGرمزمکملtRNA+ریبوزومرویبرAUGکدونشامل

.استمتیونینآمینواسید
مریبوزوساختارمجموعه،اینبهریبوزومبزرگواحدزیرشدنافزودهبا-3

درپسشود،میتشکیلریبوزومدرAوE،Pهایجایگاهوشودمیکامل
.شدترجمهPجایگاهدرآغازکدونکهبگوییمتوانیمنمیمرحلهاین

مرحله آغاز







مراحل ترجمه

جایگاه:نکتهPآمینواسیددارایناقلرنایقرارگیریمحلریبوزوم،در
.شودمیاشغالمتیونینناقلرنایتوسطابتدادرجایگاهاین.است

جایگاهواردابتداهمانازکهآمینواسیدیتنها:نکتهPشود،میریبوزوم
گرفتهشکلPجایگاهریبوزومکاملساختارتشکیلازپسالبته).استمتیونین

(.است

آغازشود،کدونمیترجمهآغازمرحلهدرکهکدونیتنها:نکته(AUG)است.

جایگاهمرحلهایندر:نکتهAوEاستخالیریبوزوم.

استوژنیهیدرپیوندشود،میبرقرارآغازمرحلهدرکهپیوندیتنها:نکته.



مراحل ترجمه

.کندمیپیدااستقرارجایگاهایناست،درAجایگاهرمزهمکملکهرنایی-1
عاملپیوندشدنشکستهبا)کندمیترکراPجایگاهمتیونینآمینواسید-2

دریدآمینواسآمینعاملباآنکربوکسیلگروهو(ناقلرنایباآنکربوکسیل
بهPجایگاهازآمینواسیدجابجایی).کندمیبرقرارپپتیدیپیوندAجایگاه
(Aجایگاه

ودشمیسببکهپایانرمزهسویبهرمزهیکاندازهبهریبوزومجابجایی-3
شدنخالیباوگیردقرارPجایگاهدرساختحالدرپپتیدیرشتهحاملرنای

Aاهجایگدربعدیرمزهمکملوآمینواسیدبهمتصلبعدیناقلرنای،Aجایگاه
همانازوشودمیEجایگاهواردآمینواسیدبدونناقلرنایهمچنین.گیردقرار

.شودمیخارججایگاه

مرحله طویل شدن











مراحل ترجمه

ییکوآمینواسیدهاازکمترتا2ها،کدونازکمترتا2ریبوزوم،حرکاتتعداد:نکته
.استپپتیدیپیوندهایتعدادازکمتر
باشدشدهترجمهپنجمکدوناگر:مثال:

Aجایگاهدرپنجمکدون

Pجایگاهدرچهارمکدون

بودخواهدEجایگاهدرسومکدون
.استداشتهجابجاییبارسهریبوزوم

.استشدهترجمهPجایگاهدر(AUG)کدونیکوAجایگاهدرکدونهارچ

مرحله طویل شدن



مراحل ترجمه

اشتراکیپیوندنوعی(وآمینواسیدبینtRNA)جایگاهدرPشکسته
بینAجایگاهدر(اشتراکیپیوندنوعی)پپتیدیپیوندوشودمی

شدهمنتقلPجایگاهازکهپپتیدیپلیزنجیرهآمینواسیدآخرین
آبمولکولیکتشکیلباAجایگاهدرجدیدآمینواسیدبااست

.شودمیبرقرار

جایگاهدرهیدروژنیپیوندAشودمیبرقرارکدونآنتیوکدونبین
.شودمیشکستهEجایگاهدرولی(Aجایگاهدرهاکدونترجمه)
جایگاهدر:مهمنکتهEهایدپیونبلکهشود،نمیتشکیلهیدروژنیپیوندهیچ

شدنطویلمرحلهدرفقطالبتهشوند،میشکستهجایگاهایندرهیدروژنی

مرحله طویل شدن



مراحل ترجمه ناقلرنایچون،Aجایگاهدرترجمهپایانهایرمزهازیکیورودبا-1
لعوامنامبههاییپروتئینتوسطجایگاهاینندارد،وجودآنمکمل

.شودمیاشغالآزادکننده

لناقرنایآخرینازپپتیدپلیشدنجداباعثکنندهآزادعوامل-2
آزادوهمازریبوزومزیرواحدهایشدنجداباعثهمچنینوشودمی

.شوندمیپیکرنایشدن

نمرحله پایا

مراحل ترجمه











مراحل ترجمه

جایگاهدرپیوندپایان،دونوعمرحلهدرPشودمیشکسته:
پپتیدلیپزنجیرهآمینواسیدآخرینبیناشتراکیپیوندنوعی

tRNAبا

کدونآنتیوآخرقبلماکدونبینهیدروژنیپیوندtRNA
آخر
نمیتشکیلپپتیدییاوهیدروزنیپیوندهیچمرحلهایندر

.شود

مرحله پایان



مراحل ترجمه

در این مرحله پس از اتمام ساخت زنجیره پلی پپتید:

 اگرn کدون درmRNAوجود داشته:
تعداد حرکات ریبوزوم :n-2

تعداد آمینواسیدها:n-1

تعداد پیوندهای پپتیدی:n-2

 تعداد دفعات تشکیل و شکسته شدن پیوند های هیدروژنی(:n-1)2
پتیدآمینواسید وجود داشته باشد،برای ساخت این زنجیره پلی پ51اگر در زنجیره پلی پپتیدی :مثال:

 بار حرکت داشته است50ریبوزوم.

 درmRNA52کدون وجود داشته است.

 پیوند پپتیدی برقرار شده است50در زنجیره.

 204:های هیدروژنی دفعات تشکیل و شکسته شدن پیوند تعداد

مرحله طویل شدن



امحل پروتئین سازی و سرنوشت آنه
د،باشنداشتهحضورهاریبوزومکهبخشیهردرسازیپروتئین

:شاملشود،انجامتواندمی
آندوپالسمیشبکهروی
سیتوسلدرون
کلروپالستومیتوکندریدرون





هاسرنوشت پروتئین

پروتئین سازی در 
ریبوزوم

شبکه 
آندوپالسمی

دستگاه گلژی

سلولسطحواکوئل

ترشح به 
خارج

لیزوزوم

سیتوسل

کلروپالستمیتوکندریهسته



سرعت و مقدار پروتئین سازی
شودمیتنظیمنیازبهبستههایاختهدرسازیپروتئینمقداروسرعت.
یسیرونوپایانازپیشاستممکنحتیسازیپروتئینهاپروکاریوتدر

.استکمهایاختهایندرپیکرنایعمرطولزیراشود،آغازپیکرنای
بهها،پروتئینساختالزمند،بیشتریمقداربهکههاییپروتئینبرای

شودمیانجامهاریبوزومازایمجموعهتوسطسرهمپشتوهمزمانطور
مجموعه،ایندر.شودساختهزمانواحددربیشتریپروتئینتعدادتا

درونازکهاستنخیشبیهپیکرنایوتسبیحهایدانهمانندهاریبوزوم
سرعتسازیپروتئینبههاریبوزومجمعیهمکاری.گذردمیهادانهاین

.دهدمیبیشتری
اینردالبته.شودمیدیدهنیزیوکاریوتیهاییاختهدرهاریبوزومتجمع

.ارددوجودتخریببرابردرپیکرنایحفاظتبرایسازوکارهاییهایاخته
عواملنایمجموع،در.هستسازیپروتئینبرایبیشتریفرصتبنابراین،

.شودمیتجزیهازپیشپیکرنایعمرشدنترطوالنیموجب





تنظیم بیان ژن
وندشمیایجادتخمیاختهمیتوزتقسیمازبدنپیکریهاییاختههمه

ادامهدرحالاینبا.یکسانندهاژنوکروموزومینظرازهمگیکه
اعمالکهشوندمیایجادمتفاوتیهاییاختهجنین،رشدوتقسیمات

.دهندمیانجاممختلفی

ولیددارنیکسانیهایژنفرد،یکبدنهایماهیچهوعصبیهاییاخته:نکته
چرا؟.هستندمتفاوتیشکلوعملکرددارای

ستندهفعالغیرهاژنسایروفعالهاژنازتعدادیتنهایاختههردر:پاسخ.
بهوشدهبیاننژآنگوییممیبگیرد،قراراستفادهموردژنیاطالعاتگاههر:نکته

بهواستخاموشگیردنمیقراراستفادهموردکهژنیواستروشناصطالح
.نشدهبیاناصطالح

،تاسممکنجانداریکمختلفهاییاختهدرژنازاستفادهزمانوبازهمقدار
.باشدمتفاوتنیازبهبستههمیاختهیکدرحتیوباشدداشتهفرق



نتنظیم بیان ژ
ژندامکومقدارچهبههنگام،چهدرکنندمیتعیینکهفرآیندهاییبه

.ندگویمیژنبیانتنظیمفرآیندهاینشوند،بیانیاوشوندبیان

تنظیم بیان ژن

پاسخ جاندار به 
تغییرات

ی نور می تواند باعث فعال ژن سازنده آنزیم
ی شود که در فتوسنتز مورد استفاده قرار م

.در نبود نوراین ژن بیان نمی شود.گیرد

فی ایجاد یاخته های مختل
از یک یاخته

یادی یاخته های متفاوتی که از یاخته های بن
مغز استخوان ایجاد می شوند

مثال

مثال



تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها
رناساختمراحلازیکهردرتواندمیهاپروکاریوتدرژنبیانتنظیم

لهمرحدرژنبیانتنظیممعمولطوربهولیبگذاردتاثیرپروتئینو
درتغییربایاختهاستممکنهممواردیدر.شودمیانجامرونویسی

.کندتنظیمراآنفعالیتپروتئین،یارنا(عمرطول)پایداری

وکمکدازانراهتوالیبهرنابسپارازپیوستنبهعواملیتنظیمنوعایندر
ممانعتایتسهیلنژرونویسینتیجه،در.کنندمیجلوگیریکاراینازیا

اهرسرکهدناازبخشیبهخاصیهایپروتئیناتصالبامثال.شودمی
نوعایننمونه.شودمیجلوگیریرونویسیانجامازاست،رناپلیمراز

.استشدهشناختهکالیاشرشیانامبهباکترینوعیدرتنظیم،

تنظیم رونویسی در 
پروکاریوت ها



یتنظیم بیان ژن در اشرشیاکال
درلوکزگاگر.استگلوکزاشرشیاکالیباکتریترجیحیمصرفیقند

درزالکتونامبهدیگریقندولیباشدنداشتهوجودباکتریمحیط
این.کنددهاستفاقنداینازتواندمیباکتریبگیرد،قرارباکتریاختیار

زنیانمصرفبرایالزمهایآنزیمواستبودهگلوکزازمتفاوتقند
یدباباکتریداردوجودمحیطدرالکتوزوقتیبنابراین.استمتفاوت

زنیالکتوزکاهشیانبوددروبسازدراانکنندهتجزیههایآنزیم
.کندپیداکاهشیامتوقفآنکنندهتجزیههایآنزیمساخت

ودشمیتنظیممثبتومنفیصورتدوبهژنبیانهاپروکاریوتدر.



تنظیم منفی رونویسی
اگرحال.شودمیشروعژناندازراهبهرناپلیمرازچسبیدنبارونویسی

.شودنمیانجامرونویسیباشد،داشتهوجودرناپلیمرازراهسربرمانعی
.شودمیگفتهرونویسیمنفیتنظیمتنظیم،نوعاینبه
استمهارکنندهنامبهپروتئیننوعیرناپلیمرازرویپیشمانع.
جلویوشدهمتصلاپراتورنامبهدناازخاصیتوالیبهکنندهمهار

.گیردمیرارناپلیمرازحرکت
مهاربهاتصالباوشودمیواردباکتریبهمحیطدرموجودالکتوز

پراتوراازراآن،مهارکنندهشکلتغییر.دهدمیتغییرراآنشکلکننده،
شدنبرداشتهبا.شودمیاپراتوربهآناتصالازمانعنیزوکندمیجدا
محصوالت.دهدانجامراژنرونویسیتواندمیرناپلیمرازراه،سرمانع
.کندمیممکنراالکتوزتجزیههاژناین









یتنظیم منفی رونویس
راهبیناپراتور،عبارتیبهدارد،ارقرالکتوزکنندتجزیهژناولینازقبلاپراتور:نکته

.داردقرارساختاریژناولینوانداز

ترجمهاماشوندمیرونویسیکهداردوجودژنیبینتوالیدوساختاری،ژنسهبین:نکته
.شوندنمی

ساختهیدیپپتپلیزنجیرهسهوپیکرناییکساختاری،هایژنسههررویاز:نکته
.شودمی

پایانگاهجاییکورونویسیآغازجایگاهیکساختاری،هایژنازرونویسیبرای:نکته
.داردوجودرونویسی

داردودوجپایانکدونسهوآغازکدونسهساختاری،هایژنازرونویسیبرای:نکته.

شودنمیویسیرونهاژنازباشد،داشتهوجودهمالکتوزاگرحتیحضورگلوکز،در:نکته.



یتنظیم مثبت رونویس
تانندکمیکمکرناپلیمرازبهخاصیهایمثبت،پروتئینتنظیمدر

.شودمتصلاندازراهبهبتواند

تریباکدرونباشد،داشتهوجودمالتوزقندباکتری،محیطدراگر
عدمدر.دارنددخالتآنتجزیهدرکهشوندمیساختههاییآنزیم

آنهاهبنیازباکتریچون.شوندنمیساختههاآنزیماینمالتوزحضور
.ندارد

ودشمیانجاممثبتصورتبههاژناینمورددررونویسیتنظیم.
دارنددوجوکنندهفعالنامبهپروتئینازانواعیمالتوز،قندحضوردر
ایگاهجهاتوالیاینبه.شوندمیمتصلدناازخاصیهایتوالیبهکه

.شودمیگفتهکنندهفعالاتصال



تنظیم مثبت رونویسی



یسیتنظیم مثبت رونو
ودخجایگاهبهکنندهفعالپروتئینمحیط،درمالتوزحضوردر

راههبتاکندمیکمکرناپلیمرازبهاتصالازپسوشودمیمتصل
.کندشروعرارونویسیوشودمتصلانداز

اتصالجایگاهبهآنپیوستنباعثکنندهفعالبهمالتوزاتصال:نکته
رونویسیشودمیسبباندازراهبهآنزیماتصالتسهیلباوشده

.شودشروع

تبدیلموثرکنندهعالفبهتاشودمتصلمالتوزبهبایدکنندهفعال:نکته
.شودرونویسیافزایشسببوشود



اتنظیم بیان ژن در یوکاریوت ه
میوهاستپروکاریوتازترپیجیدههایوکاریوتدرژنبیانتنظیم

.شودانجامبیشتریمراحلدرتواند

قسیمتمختلفیهایبخشبهغشاهاوسیلهبهیوکاریوتیهاییاخته
نشانواکنشمادهیکبهنسبتبخواهدیاختهاگربنابراین،.اندشده
تحتراهاژنوکنندعبورغشاهاازطریقیبهعواملاینبایددهد
.دهندقرارتاثیر

درنیزبرخیوهستهدرهاژنبیشتریوکاریوتی،هاییاختهدر
هیاختها،محلاینازیکدرهر.دارندقرارکلروپالستومیتوکندری

میژنبیانتنظیمبنابراین.باشدداشتهنظارتژنبیانبرتواندمی
.شودانجاممتعددیمراحلدرتواند



ا تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ه

بعد از رونویسی

نابالغرنایپیرایش•

هکپیکرنایعمرطولافزایش•
.ودشمیمحصولافزایشموجب

هبمکملکوچکرناهایاتصال•
پیکرنای

کارازرناها،ایناتصالبا•
رد.شودمیجلوگیریریبوزوم

رنایومتوقفترجمهعملنتیجه،
میجزیهتمدتیازپسشدهساخته
.شود

هنگام رونویسی

سط تقویت رونویسی تو•
توالی افزاینده و عوامل

نرونویسی متصل به آ

قبل از رونویسی

:کروموزومسطحدر•

کروموزومفشردههایبخش•
قراررازرناپلیمدسترسدرکمتر
تواندمیهیاختبنابراین.گیرندمی
یفشردگمیزاندرتغییربا

خاصی،هایبخشدرکروموزوم
ژنبهرارناپلیمرازدسترسی

.کندتنظیمنظرمورد



تنظیم بیان ژن در مرحله رونویسی
ساییشنارااندازراهتنهاییبهتواندنمیرناپلیمرازهایوکاریوتدر

عواملنامبههاییپروتئیننیازمندآنبهپیوستنبرایوکند
یخاصنواحیبهاتصالباهاپروتئیناینازگروهی.هستندرونویسی

.کندمیهدایتاندازراهمحلبهرارناپلیمرازانداز،راهاز

غییرتعواملیاثردراندازراهبههاپروتئیناینپیوستنتمایلچون
.کندمیتغییرهمآنژنرونویسیمقدارکنند،می



تنظیم بیان ژن در مرحله رونویسی
هایبخشبهدیگریرونویسیعواملاستممکنهایوکاریوتدر

پروتئیناینپیوستنبا.شوندمتصلافزایندهتوالینامبهدناازخاصی
ردرونویسیعواملدنا،درخمیدگیایجادباوافزایندهتوالیبهها

رایرونویسسرعتعوامل،اینگیریقرارهمکنار.گیرندقرارهمکنار
.دهندمیافزایش

لهفاصدراستممکنوهستنداندازراهازمتفاوتافزایندههایتوالی
وسرعتبرهاپروتئینایناتصال.باشندداشتهقرارژنازدورتری

.استموثرژنرونویسیمقدار
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