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 کم خونی داسی شکل و پیامدهای آن چیست؟ )معروف ترین حالت(  علت بروز -1

که طی آن یک جفت از نوکلئوتیدهای ژن مربوط به هموگلوبین  دارند جهش ژنییک مبتالیان به کم خونی داسی شکل، 

می باشد و به این ترتیب به  GUGبه  GAGپیامد آن تغییر کدون  که )تغییر در رشتۀ غیرالگو می باشد(دچار تغییر می شود

 گلوبینِ هموگلوبین قرار می گیرد.جای آمینواسید گلوتامیک اسید، آمینواسید والین در پروتئین بتا

DNA :  G AG                                

             C T C                 mRNA: G A G              Aminoasid:Glu            Normal Hemoglobin 

          

DNA :  G TG                                

             C A C                mRNA: G U G               Aminoasid:Val            Mutant Hemoglobin      

موجب می شود این حالت و  شدهچسبنده تر  بتا گلوبینمی شود. ساختار هموگلوبین منجر به پیچ خوردن  تغییر ایجاد شده

این فیبرها به طور پیوسته و طبیعی گلبول های د. های سفتی بسازنچسبیده و فیبر تا مولکول های هموگلوبین به یکدیگر

درد،  بیماری می توان به ایناز پیامدهای د. طبیعی دیگر تغییر می دهنقرمز دیسک مانند را به شکل هالل یا شکل های غیر 

 نفس، زود رنجی، سرگیجه و ... اشاره نمود.بلوغ، اشکال در ت ر دست ها و پاها، تاخیر درتورم د ،خستگی، تخریب اندام ها

دریافت می شود. حاالت دیگری از این بیماری هم  یندو ژن مربوط به بیماری کم خونی داسی شکل از والد Hbssدر حالت 

 وجود دارد.

 الگوی وراثتی بیماری کم خونی داسی شکل، اتوزومی مغلوب می باشد.

 

ش
جه

 

 ترجمه رونویسی

 رونویسی
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 گلبول قرمز از دست برود ساخته می شود؟آیا گلوبین قبل از اینکه هستۀ  -2

آن پیدا شده ها در RNAبا توجه به مطالبی که خوانده شد، محتوای درون گلبول قرمز بالغ مورد مطالعه قرار گرفته و انواع 

دیده نشد. اظهار امیدواری شده است که در  و بیان ژن ی مربوط به گلوبینmRNAاست ولی اشارۀ صریحی راجع به حضور 

 مورد چگونگی بیان ژن، به طور مستقل از هسته، بتوان در آینده با مطالعۀ گلبول های قرمز اطالعاتی به دست آورد. 

 



 

 

 

 

 

، بیانگر نوعی آمینواسید است. زیرا کدون های پایان  DNAتایی از نوکلئوتیدهای  3نمی توان گفت هر توالی توجه:  -1

  د. نساخته می شو DNAتایی  3، از روی توالی نیستندهیچ آمینواسیدی رمز ترجمه که 

 د.نساخته می شو RNAو انواع دیگر  tRNA ،rRNA، مولکول هایی چون DNA از نوکلئوتیدهای تایی 3از روی توالی های 

 ، توالی هایی چون اینترون ساخته می شود.DNAاز روی توالی های سه تایی از نوکلئوتیدهای 

DNA    =644بیانگر تعداد انواع نوکلئوتیدهای  4باشند و  بیانگر تعداد نوکلئوتیدی که رمز یک آمینواسید می 3: ضیحتو
3 

نیست که به طور مستقیم در فرایند ترجمه در توالی آنها هر آمینواسید موجود در توالی پلی پپتیدها الزاما همانی توجه:  -2

 قرار گرفته است. به عنوان مثال آمینواسید غیرمعمولی سلنوسیستئین و یا هیدروکسی پرولین.
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ریبوزوم های واجد  "درون هسته حضور ندارند...ها  رناتنچون "ریبوزوم ها در این جملهاز قطعا منظور مؤلف توجه:  -3

بوده است. چون ریبوزوم ها توسط هستکِ درون هسته ساخته می شوند و می توان اجزای آن را درون هسته نیز  عملکرد

 یافت.
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 را مقایسه کنید. همانندسازی و رونویسی -3

  رونویسی از لحاظ شیمیایی و آنزیمی بسیار شبیه به همانندسازیDNA  .است 

  نیازمند آنزیم می باشد. هر دو فرایند 

 ِطی همانندسازی در رشتۀ جدید DNA،  دئوکسی ریبونوکلئوتید و طی رونویسی در رشتۀ جدیدRNA ،

 استفاده می شود. ریبونوکلئوتید

  آنزیمDNA پلی مراز بر خالف آنزیمRNA.پلی مراز به پرایمر نیاز دارد 

  ،طی رونویسیRNA ی تولید شده متصل بهDNA ی الگو باقی نمی ماند. جدا شدنRNA ،ی جدید ساخته شده

 پلی مراز دیگر را فراهم می کند.RNAامکان اتصال آنزیم های 

  اصالح هایی برای خطاهای ایجاد شده طی رونویسی وجود دارد با این حال نسبت به همانندسازی از دقت کمتری

هر لئوتید و در همانندسازی یک خطا به ازای نوک 10000برخوردار است )در رونویسی یک خطا به ازای هر 

 است(. 10000000

  خطاهای اصالح نشده طی همانندسازی در ژنوم فرد باقی می ماند و به نسل های بعد منتقل می شود در حالی که

 از رونوشت های متعدد یک ژن می شود. باعث نقص در یک نسخه ،خطاهای اصالح نشده طی رونویسی

  ژنوم مورد هدف است و در رونویسی، قسمت های خاصی از ژنوم مورد هدف می باشد.در همانندسازی، کل 

  در هر چرخۀ سلولی، همانند سازیDNA ی هسته ای یک بار انجام می گیرد در حالی که رونویسی ازDNA ی

 بگیرد.صورت هسته ای چندین بار ممکن است 

  رونویسی مانند همانندسازیDNA انجام می گیرد که ریبونوکلئوتیدهای جدید مرتبا به  3َبه  5َ، همیشه در جهت

 زنجیره اضافه می شوند. 3َانتهای 

 باز می شود؟ DNAآیا در رونویسی هم مثل همانندسازی پیچ وتاب  -4

 بله و باز شدن از پروموتر می باشد. به مباحث مطرح شده در بخش رونویسی توجه شود.



 

 

7 
 

 

5- RNAمراز ها در کدام سلول ها وجود دارند؟ پلی 

 RNA لول ها کار مشابهی انجام می دهند، در سلول های یوکاریوت و پروکاریوت و بعضی از فاژها و در همۀ سکه پلی مرازها

 همچنین در بعضی از اندامک ها وجود دارند.

  می باشند؟ ژن هاکدام نوع  رونویسیپلی مرازها مسئول RNAهر کدام از  -6

RNAپلی مرازI بزرگ مسئول رونویسی از ژن های بزرگ پیش ساز rRNA  .در پستانداران، این مولکول پیش ساز می باشد

 پردازش می شود. 5/8Sو  28S ،18Sهای بالغ rRNAبوده و به  45Sبزرگ ضریب رسوب 

RNAپلی مرازII  مسئول رونویسی از ژن های پیش سازmRNA  می باشد )این آنزیم دسته ای ازRNA ها به نامhnRNA 

(RNA ،)ی هسته ای ناهمگنmiRNAمیکرو(RNA و اکثر )هاsnRNAs(RNA.ایجاد می کند )ی کوچک هسته ای 

 ها می باشند. mRNAها پیش ساز hnRNAبیشتر 

snRNA ها در پردازشhnRNA ها بهmRNA .شرکت دارند 

miRNAبیان بسیاری از ژن ها را از طریق تجزیه یا محدود کردن ترجمۀ  هاmRNA.های آن ها کنترل می کنند 

RNAپلی مرازIII  مسئول رونویسی از ژن های بزرگ پیش سازtRNA بعضی از ژن های ،snRNA  5و ژنs rRNA  .می باشد 

RNAپلی مرازIV  وV  خاموشی ژن ها نقش دارند.در گیاهان گلدار شناسایی شده است که در مکانیسم 

RNAمسئول رونویسی از ژن های انواع   پلی مراز پروکاریوتیRNA .در پاسخ به تغییرات می تواند این آنزیم  می باشد

 فاکتورهای سیگمای خود را تعویض کند.محیطی، 
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  پلی مرازها مسئول رونویسی از ژن های ویروسی می باشند؟RNAکدام یک از  -7

RNAپلی مرازII  از ژن های ویروسی رونویسی می کند. همچنینRNAپلی مرازIII  مسئول رونویسی انواعی ازRNA های

 ویروسی می باشد.

 

 

 آیا پروموترهای ژن های مختلف یکسان است؟ -8

 پروکاریوتی آورده شده است.نوع از پروموترهای  4 های ارائه شده،نه خیر. در شکل 
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  (.IIرا نشان می دهد )پروموترهای دستۀ متشکل از قطعات مختلف یوکاریوتیِ ی mRNAژن شکل زیر پروموتر 

 همه پروموترها دیده نمی شود.ر تمامی قطعات د

 

 از پروموترهای جداگانه ای برای رونویسی ژن های مربوطه استفاده می کنند. IIو  Iپلی مراز های RNAتوجه:  -4

 

 ژن مورد رونویسی می باشد؟ آیا پروموتر همیشه در باالدست -9

یعنی قرارگیری در پائین دست جایگاه رونویسی  دارای ویژگی غیرمعمول، IIIپلی مرازRNAنه خیر. اغلب پروموترهای هدف 

رونویسی باعث خوانده شدن آنزیم به  عواملد. در واقع نباش ی( مtRNA و  5S rRNAیا داخل ژن ها )ژن های مربوط به 

 جایگاه رونویسی می شود.
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 نقش پروموتر )راه انداز( چیست؟ -10

رونویسی  DNAانتخاب پروموتر که مرحلۀ اساسی در تنظیم رونویسی می باشد، تعیین می کند باید کدام قسمت از ترادف 

 شود. قدرت یک پروموتر نشان می دهد که در یک زمان معین سنتز چه تعداد رونوشت از آن آغاز گردد.

 پلی مراز بدون پرایمر رونویسی را آغاز می کند؟RNAچگونه  -11

در متن کتاب نوشته شده است: نوکلئوتید مناسب را به طور دقیق پیدا و )( A)اغلب  یک ریبونوکلئوتید آغازگر

و به صورت پایدار بر روی رشتۀ الگو نگه داشته  شده به داخل جایگاه فعال آنزیم وارد( رونویسی را از آنجا آغاز می کند

 2ی تشکیل شده، RNAمی شود تا ریبونوکلئوتید بعدی وضعیت مناسبی برای ورود داشته باشد. اولین پیوند هیدروژنی 

به این ترتیب ایجاد پایداری ی الگو این دو پیوند را ایجاد می کند. DNAی T می باشد که با Aزیرا اولین نوکلئوتید،  تاست

برقرار می نماید تا ریبونوکلئوتیدهای  آغازگر مشکل است. بنابراین آنزیم میانکنش های اختصاصی با یک یا دو ریبونوکلئوتید

 دیگر وارد شوند. 

  حرکت می کند؟ در هنگام رونویسیپلی مراز RNAآیا  -12

ی پائین دستِ DNA( در این مورد پذیرفته شده تر می باشد. بر اساس این مدل Scrunchingمدل فشرده شدن )مدلی به نام 

RNA پلی مراز به طرف آن کشیده می شود و برآمدگی تک رشته ای، حاصل تجمعDNA .درون آنزیم است 

 پلی مراز چیست؟RNAاولین محصول  -13

لید و آزاد می کند )سنتز نوکلئوتید تو 10مراز رونوشت های کوتاهی با طول کوچک تر از پلی RNAطی رونویسی اولیه، 

 بیهوده(. این عمل آنزیم، تا قبل از رهایی از پروموتر و ورود به فاز ساخت رونوشت صحیح، انجام می گیرد.

 (.ساخته می شود RNAدر متن کتاب نوشته شده است: زنجیرۀ کوتاهی از )

 پلی مراز مرحلۀ طویل شدن را آغاز می کند؟RNAچه زمانی  -14

RNAنوکلئوتید یا بیشتر باشد. این رونوشت دیگر  10حداقلرا رها می کند که طول رونوشت  پلی مراز فقط زمانی پروموتر

 ارتباط دارد بماند و شروع به خروج می کند. DNAنمی تواند درون ناحیه ای که با 
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خود  (initiation) مرحلۀ آغاز رونویسیتوجه:  -5

 شامل سه مرحله می باشد:

پلی مراز به پروموتر برای تشکیل RNAاتصال  -1

 کمپلکس بسته.

)در پروکاریوت ها این  تشکیل کمپلکس باز -2

 و جدا شدن دو رشتۀ ندارد( ATPمرحله نیاز به 

DNA  در متن کتاب نوشته ) جفت باز 14به طول

باز می  DNAشده است: بخش کوچکی از 

از اطراف نقطۀ آغاز رونویسی و تشکیل حباب  (شود

 رونویسی.

پلی مراز به فاز رونویسی آغازی و RNAورود  -3

 سپس رها شدن از پروموتر.
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در یوکاریوت ها که به وسیله فاکتورهای مختلفی انجام می شود. به مباحثی  (initiation) مرحلۀ آغاز رونویسیتوجه:  -6

تنظیم بیان ژن مطرح شده است توجه شود.که در بخش 
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 ی الگو باقی می ماند؟DNAطی مرحلۀ طویل شدن چند ریبونوکلئوتید متصل به  -15

 د.نی الگو متصل باقی می مانDNAی در حال ساخت به RNAنوکلئوتید از زنجیرۀ  9یا  8، تنها طی مرحلۀ طویل شدن

 طول مرحلۀ طویل شدن چه تغییری می کند؟منظور از حباب چیست و اندازۀ آن در  -16

 که به صورت مارپیچ دوگانه نیست. DNAحباب یعنی طولی از 

اندازۀ حباب طی طویل شدن ثابت باقی می ماند یعنی به موازات جدا شدن یک جفت باز از یکدیگر در جلوی آنزیم، یک 

 جفت باز در پشت آن تشکیل می شود.

 طویل شدن، عمل ویرایش را نیز انجام می دهد؟پلی مراز طی RNAآیا آنزیم  -17

 بله. با دو مکانیسمِ ویرایش پیروفسفرولیتیک و ویرایش هیدرولیتیک.

 پلی مراز طویل کننده متوقف می شود و در نتیجه رونویسی هم متوقف می شود.RNAآسیب دیده باشد،  DNAهمچنین اگر 

 IIپلی مراز RNAییِ RNase. احتماال با تحریک فعالیت تحریک می کندفرایند تصحیح را  TFIIS عامل رونویسیِ توجه: -7

 را حذف کند. تعدادی نوکلئوتید دیگر()به همراه  به آن اجازه می دهد تا نوکلئوتیدهای اشتباه وارد شده

برای رهایی آنزیم از حالت توقف، به جایگاه فعال آنزیم  TFIISرونویسی  عاملپلی مراز، RNAدر واقع بعد از توقف کوتاه مدت 

 ییِ آن را تحریک می کند.RNaseمتصل شده و خاصیت 
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 می شوند چیست؟ یکه موجب پایان رونویس DNAمنظور از توالی های ویژه در  -18

 RNAجدا شده و زنجیرۀ  DNAپلی مراز طویل کننده از RNAباعث می شوند که  (Terminators)ترادف های خاتمه دهنده 

)خاتمه دهندۀ وابسته به نیز نیاز دارندبه یک پروتئین اضافی را رها نماید. بعضی از توالی های خاتمه دهنده در باکتری ها 

Rho).  نظر بر این است که این پروتئین، آنزیمRNA.پلی مراز را به جلو هل می دهد 

جفت باز  8نوکلئوتید( که بعد از آن  20دو قطعۀ کوتاه تکراری معکوس )در حدود ، Rhoدر خاتمه دهنده های مستقل از 

A:T ی شود. بعد از رونویسی این توالی، با جفت شدن بازها یک ساختار ساقه ـ حلقه )اغلب سنجاق قرار می گیرد دیده م

میانکنش به جلو هل می دهد. با  پلی مراز راRNAسری هم نامیده می شود( ایجاد می شود. گفته می شود که این ساختار 

رونوشت از الگو جدا شود که این امر برای کارایی ساختار سنجاق سری  ،در رشتۀ الگو Aو پلی  RNAدر  Uضعیف بین پلی  

 مهم است.

 توالی های ویژه ای... نه توالی ویژه ای... ؟چرا در متن کتاب ذکر شده است  -19

 ارائه شده، خاتمه دهنده یک توالی نیست. با توجه به توضیحات مذکور و شکل های
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دخیل در  البته تفاوت هایی در مولکول های .در یوکاریوت ها و پروکاریوت ها شبیه هم استفرایند رونویسی توجه:  -8

 رونویسی دیده می شود.

ه در شکل زیر نشان داده شده است. عالوه بر عمومی رونویسی متعددی در یوکاریوت ها وجود دارد ک عواملتوجه:  -9

عمومی رونویسی، فعال کننده های رونویسی که به نزدیکی ژن متصل شده اند، کمپلکس های بازآرایی کننده،  عوامل

  تغییردهندۀ نوکلئوزوم ها و کمپلکس میانجی را فرا می خوانند تا با یکدیگر کمپلکس پیش آغازین را تشکیل دهند. 
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های دیگر وجود دارد)توضیحات بیشتر در RNAمربوط به   رونویسی خاصی برای رونویسی از ژن های عواملتوجه: -10

 مبحث تنظیم بیان ژن(

 ممانعت هیستون ها چگونه برداشته می شود؟طی رونویسی ژن های یوکاریوتی،  -20

 SSRP1و  Spt16)تسهیل کنندۀ رونویسی کروماتین( که یک هترودیمر تشکیل شده از دو پروتئین  FACTفاکتوری به نام 

ها را دوباره کنار هم  همچنین این پروتئین ها قادر هستند که هیستون می باشد دیمرهای هیستونی را از هم جدا می کنند.

 قرار دهند )به مباحثی که در تنظیم بیان ژن مطرح شده است توجه شود(.
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 صورت می گیرد؟ DNAچرا رونویسی از روی یک رشته از  -21

  می باشد. DNAموقعیت پروموترها یکی از دالیل انجام رونویسی از روی یک رشتۀ 

 ژن های یوکاریوتی( عامل دیگری در این مورد می باشد.همچنین موقعیت افزاینده ها )در مورد 

 صورت گیرد؟ DNAآیا رونویسی می تواند از روی هر دو رشتۀ  -22

 صورت گیرد.  DNAبله. در بعضی از ویروس ها، رونویسی می تواند از روی هر دو رشتۀ 

 همچنین در ژن های موجودات ساده تر که متراکم تر است، این حالت دیده می شود. 

 آزِ میتوکندریایی، به این صورت رونویسی می شوند.ATPمولکول  8و  6در انسان زیرواحدهای 
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 :)نظر شخصی(توضیح سطر اول و سطر دوم

)که رشتۀ  2با ژن مجاورش  1در سطر دوم منظورش مقایسۀ ژن  و ژن مجاوردر سطر اول گفته که رشتۀ مورد رونویسی 

 )که رشتۀ مورد رونویسی متفاوت است( بوده است. 3با ژن مجاورش  2مورد رونویسی متفاوت است( و مقایسۀ ژن 
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 پلی مراز یوکاریوتی از هسته باید انجام بگیرد؟RNAچه پردازش هایی قبل از خروج  -23

 .RNAمولکول  3َ، پیرایش و پلی آدنیله شدن انتهای RNAمولکول  5َاضافه شدن کالهک به انتهای 

 پیرایش چیست؟منظور از  -24

ی mRNAتا مولکول  برداشته می شوند RNAفرایندی که طی آن اینترون های فاقد رمز ژنتیکی برای ژن رونویسی شده، از 

 بالغ ساخته شود، پیرایش نامیده می شود.

پلی مراز در مرحلۀ طویل شدن با مجموعۀ تازه ای از فاکتورهای پروتئینی ارتباط دارد که برای RNAآنزیم توجه:  -11

 ، همپوشانی وجود دارد.RNAبین فرایند طویل شدن و پردازش  الزم هستند. RNAپردازش های مختلف 

 

 چه زمانی شروع می شود؟ RNAپردازش  -25

از کانال  RNAمی باشد. کالهک به محض اینکه  RNAمولکول  5َیکی از انواع پردازش ها، اضافه شدن کالهک به انتهای 

در پلی مراز خارج می شود به آن متصل می گردد. این رویداد هنگامی رخ می دهد که چرخۀ رونویسی تنها در  RNAخروج 

 ته است.به مرحلۀ طویل شدن پیش رف حال گذر از مرحلۀ آغاز
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پلی مراز، همانند پردازش قبلی RNA، به طور ذاتی با خاتمۀ رونویسی مرتبط است. mRNAمولکول  3َپلی آدنیله شدن سر 

 200پلی مراز حدود  Aدر این پردازش هم در فراخواندن آنزیم های الزم برای پلی آدنیله شدن نیز نقش دارد. آنزیم پلی 

به عنوان پیش ساز استفاده می کند و  ATP، بعد از برش اضافه می نماید. این آنزیم از RNAمولکول  3َآدنین را به انتهای 

 نوکلئوتیدها را بدون نیاز به رشتۀ الگو اضافه می کند.
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رونویسی می شوند و راهی است برای  IIپلی مرازRNAمختص رونوشت هایی است که توسط  Aدم پلی توجه:  -12

 هایی که رمزکنندۀ پروتئین هستند.mRNAجداسازی آزمایشگاهی 

پلی مراز جدا می شود در حالی که آنزیم به رونویسی خود ادامه می دهد و RNAی بالغ بعد از برش از mRNA توجه: -13

 .ی ثانویه تولید می کندRNAیک 
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ی بالغ باقی می ماند چه این ناحیه mRNAاز لحاظ تکنیکی، واژۀ اگزون به هر ناحیه ای اطالق می شود که در توجه:  -14

 ( نباشد.3َو  5َرمزکننده باشد و چه غیر رمزکننده )مثل نواحی غیرقابل ترجمۀ 

از موجودات سادۀ یوکاریوتی تا  است و میانگین تعداد اینترون ها تعداد اینترون های ژن های مختلف، متفاوتتوجه:  -15

 ی یابد.موجودات پیچیده تر مثل انسان، افزایش م

در بیشتر موارد اینترون ها بسیار طویل تر از اگزون هایی هستند که به وسیلۀ آنها جدا می شوند. اگزون ها توجه:  -16

 هزار نوکلئوتید دارند. 800نوکلئوتید و اینترون ها طولی برابر با  150معموال 

 ارائه شده است(.)نظر شخصی می باشد؟اگزون  ، ها ژن یابتدا و انتها شهیهمآیا  -26

 بخشی از ژن است. ،چون گویا پاسخ مؤلفین این بوده است که شکل کتاب ق کتاب مشخص نیست که چه بگوئیمبر طب

نگارندۀ این سواالت نتوانست مثال مشخصی پیدا کند. به نظر می رسد با قطعیت نمی توان گفت که حتما ابتدا و انتهای ژن 

 ، تحت تاثیر انواع پیرایش ها قرار می گیرد و محصوالت متفاوت است.DNAیک اگزون است زیرا یک توالی مشخص از 

 در ضمن:

 :دو مثال از همکاران ذکر شده است که وجود یک اینترون را در ابتدای ژن بیان می کند
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پنج  هی. الگانس در ناحیدر س scd1در مخمر نان و ژن  MTR2دو اگزون اند. اما در ژن  نیها ب نترونیمعموال ا"

 ".دقرار دار نترونیا کیاول  میپر

 د.نتایج سرچ های اینجانب، منجر به کسب مطلب قابل ارائه ای در این زمینه نش 

 ، شاید بتوان گفت: نه خیر!28و محدودیت در ویروس ها و حتی باکتری ها و پاسخ سوال  27همچنین با توجه به پاسخ سوال 

 ؟نه ایوجود دارد  نونتریها هم ا وتیپروکار در ایآ -27

 بله. اینترون ها به ندرت در باکتری هم مشاهده شده است. حتی در برخی از ویروس ها هم دیده می شود.

 ؟می باشدبرابر  نترونیاتعداد  اگزون و  DNAدر   ایآ-28

 ی نابالغ نتایج مختلفی دارد.RNAقاعدۀ مشخصی وجود ندارد چون پیرایش 

 مصرف می شود؟ ATP توسط اسپالیسوزوم آیا طی پیرایش -29

طی دو مرحلۀ واکنش مربوط به پیرایش، برای پیشبرد شیمی فرایند، انرژی الزم نیست. اما گفته می شود که برای پیرایش  

)اسپالیسوزوم: متشکل از  الزم می باشد. در واقع این انرژی، برای تجمع و عملکرد مناسب ماشین پیرایش ATPمقدار زیادی 

بسیاری را  ATPاسپالیسوزوم، مولکول های  الزم است. (و با اندازه ای همانند ریبوزوم RNAمولکول  5پروتئین و  150

های کوچک هسته RNA (RNAهیدرولیز می کند. عقیده بر این است که بیشتر فعالیت های اسپالیسوزوم را مولکول های 

 ( انجام می دهند.U6و  U1 ،U2 ،U4 ،U5ای: 

 به جز استفاده از اسپالیسوزوم، اینترون ها می توانند خودپیراینده نیز باشند.توجه:  -17
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 ی مختلف به هم متصل شوند؟RNAممکن است دو اگزون از دو آیا  -30

 بله. این فرایند به ندرت اتفاق می افتد و به آن تراپیرایش می گویند. 
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، همانند پیرایش آن، می تواند RNAویرایش توجه:  -18

 شود. mRNAموجب تغییر ترادف یک 

( ساخته می شود؟ gRNAی راهنما)RNAچگونه  -31

نوکلئوتید تشکیل شده اند و به وسیلۀ  80تا  40ها از  RNAاین 

ژن هایی رمز می شوند که متفاوت از ژن های رمزکنندۀ 

mRNAهایی است که روی آن ها عمل می کنند. 
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 )نظر شخصی است و با منبع گفته نشده است(.؟دباش رگیژن د نترونیا ،اندتویژن، م کیاگزون آیا  -32

 ی بالغ می ماند. پس شاید بتوان گفت بله. یعنی قسمتی کهmRNAاست که رونوشت آن در  DNAاگزون بخشی از 

mRNA ند و با مشخصی داری بالغ در نماند. هر چند از یک نظر هم جواب این سوال نه خیر است. زیرا اینترون و اگزون طول

 یکدیگر تفاوت هایی دارند و شاید این سوال اصال صحیح نباشد.
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 منظور از ترجیح کدونی چیست؟ -33

گاهی یک جاندار، جهت ترجمه، یک کدون از برای بعضی از آمینواسیدها، بیش از یک کدون وجود دارد. مشاهده می شود که 

 بیشتر مورد استفاده قرار می دهد. را، آمینواسیدچند کدون مربوط به یک 

 

 است؟ AUGآیا کدون آغاز همیشه -34

کدون آغاز  نیز به عنوان UUGو  GUGصورت گرفته است، نشان می دهد که  E.coliنه خیر. تحقیقاتی که در مورد باکتری 

کدون آغاز اما تنها در دو ژن باکتری مورد هم به عنوان  AUUی مربوط به متیونین شناسایی شوند. tRNAمی توانند توسط 

 استفاده قرار می گیرد.
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 ها بیش از یک کدون را شناسایی می کنند چون بیشتر آمینواسیدها بیش از یک کدون دارند. tRNAبیشتر توجه:  -19

 دارای چند نوکلئوتید هستند؟  tRNAمولکول های  -35

 ریبونوکلئوتید طول دارند. 95تا  75بین  tRNAمولکول های 
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 همه آنها دارای ویژگی های مشترک ویژه ای هستند: است ولی ها متفاوت tRNAبا وجود آنکه ترادف دقیق وجه: ت -20

 

 

 

 

 ختم می شوند. CCA – 5َ -3َها به انتهای  tRNAتمامی  -1

ها، تعدادی باز نامعمول پس از رونویسی به وسیلۀ تغییرات آنزیمی ایجاد  tRNAدر  -2

 می شوند. مثال سودویوریدین، دی هیدرویوریدین، هیپوگزانتین، تیمین و متیل گوانین.

ضروری نیستند ولی سلولِ فاقد آنها سرعت  tRNAاین بازهای تغییریافته برای عملکرد 

 رشد اندکی دارد.

 های خاص دارد. tRNAهمی در شناسایی کدون به وسیلۀ هیپوگزانتین نقش م
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 منظور از آنزیم های ویژه چیست؟ -36

 سنتتاز. tRNAآنزیم های آمینوآسیل ـ 

 چرا گفته شده آنزیم های ویژه نه آنزیم ویژه؟ -37

 گفته شده توجه شود.به توضیحاتی که در ادامه 

 توجه: -21

 ساختار دوم برگ شبدری شامل بخش های زیر است:

 سه ساقۀ حلقوی شامل :

 دی هیدرویوریدین و حلقۀ آنتی کدون.حلقۀ سودویوریدین، حلقۀ 

 یک ساقۀ پذیرنده.

 ز(.با 21تا  3یک حلقۀ متغییر )تعداد بازهای آن متغییر است از 
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 ت دارند؟کدون تفاو یآنت  یناقل در  توال یچرا  همه  انواع  رنا -38

 ی مناسب شناسایی می کند؟tRNAسنتتاز  tRNAچگونه آنزیم آمینواسیل ـ به جواب این سوال در ادامه توجه شود: 

 سنتتاز چیست؟ tRNAمیزان اهمیت آنزیم های آمینوآسیل ـ  -39

ی شارژ شده ای را می پذیرد. بنابراین دقت باالی tRNAهای مختلف تفاوتی قائل شود و هر  tRNAریبوزوم نمی تواند بین 

 ی مناسب اهمیت زیادی دارد.tRNAسنتتاز در اتصال صحیح آمینواسید به  tRNAنزیم های آمینوآسیل ـ آ

 سنتتاز را بیان کنید. tRNAتعداد آنزیم های آمینوآسیل ـ  -40

سنتتاز )یعنی به ازای هر آمینواسید یک آنزیم ( وجود دارد که به طور  tRNAنوع آنزیم آمینوآسیل ـ  20در بیشتر موجودات 

 اختصاصی عمل می کنند. 

 سنتتاز وجود دارد؟ tRNAها، آنزیم آمینوآسیل ـ  tRANآیا به تعداد  -41

متصل می کند. یعنی برای یک آنزیم غیرمعمول نیست که بیش از یک  tRNAهر آنزیم یک نوع آمینواسید را به یک یا چند 

tRNA (Isoaccepting tRNAرا شناسایی و شارژ کند. در واقع یک آنزیم مس )ول شارژ کردن تمامی ئtRNA  های مناسب

 یک نوع آمینواسید می باشد.

 سنتتاز آمینواسید مناسب شناسایی می کند؟ tRNAچگونه آنزیم آمینواسیل ـ  -42

 تفاوت در اندازۀ آمینواسیدها: -1

آن ها را از یکدیگر  ،مثال دو آمینواسید سیستئین و تریپتوفان در اندازه، شکل و گروه شیمیایی با یکدیگر تفاوت دارند و آنزیم

 متمایز می کند.

 ز نظر انرژی:داشتن فرصت تشکیل یک پیوند هیدروژنی قوی و مطلوب ا -2

مثال تیروزین و فنیل آالنین به یکدیگر شبیه می باشند و آنزیم فرصت تشکیل یک پیوند هیدروژنی قوی و مطلوب از نظر 

 انرژی را با ناحیۀ هیدروکسیل تیروزین دارد.
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 ایجاد انرژی آزاد بیشتر: -3

یگر اختالف دارند. ایزولوسین بزرگ تر از والین است مثال دو آمینواسید ایزولوسین و والین تنها در یک گروه متیلن با یکد

 سنتتاز نمی شود. tRNAبنابراین وارد جایگاه فعال والیل 

سنتتاز شود ولی این خطا کم است زیرا  tRNAوالین به دلیل کوچک تر بودن می تواند وارد جایگاه فعال ایزولوسیل 

میانکنش ها با گروه متیلن ایزولوسین، به مقدار کمی انرژی آزاد اضافی بیشتری فراهم می کند و بنابراین ایزولوسین به 

 سنتتاز متصل می شود. tRNAایزولوسیل 
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 :به آمینواسید( AMP)توانایی انتقال وجود جایگاه فعال اختصاصی برای آدنیلیله کردن -4

 هر آنزیم، خطا را برای اتصال به آمینواسیدی به جز آمینواسید هدف کمتر می کند.جایگاه فعال اختصاصی وجود 

 وجود جایگاه ویرایش در برخی از آنزیم ها: -5

سنتتازها در نزدیکی جایگاه فعال آنزیم، یک شیار عمیق به عنوان یک جایگاه ویرایش وجود  tRNAدر برخی از آمینوآسیل 

 دارد.

به دلیل بزرگ بودن نمی تواند به این  ویرایش وجود دارد. خود ایزولوسینسنتتاز یک جایگاه  tRNAمثال در ایزولوسیل 

تر است( وارد جایگاه ویرایش شده و طی عمل هیدرولیز، جایگاه وارد شود ولی والین )که شبیه ایزولوسین ولی از آن کوچک 

 آزاد می شوند. AMPوالین و 

 ی مناسب شناسایی می کند؟tRNAسنتتاز  tRNAچگونه آنزیم آمینواسیل ـ  -43

وجود دارد )مهمترین عوامل شناسایی( که باعث می شوند آنزیم به صورت اختصاصی آن را  tRNAدو جایگاه دور از هم در 

 شناسایی کند:

 ساقۀ پذیرنده و حلقۀ آنتی کدون.
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( در ساقۀ پذیرنده وجود دارد که تعیین کنندۀ بسیار مهمی در اختصاصی discriminator baseیک جفت باز متمایزکننده )

 بودن شناسایی آنزیم است.

 ولی تاثیر بازهای متمایزکننده است مهم است. سنتتاز به کار می رود. tRNAتی کدون تقریبا همیشه برای شناسایی آن
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 در کجا استفاده می شود؟ tRNAانرژی برای اتصال آمینواسید به  -44

( است که طی آن Adenylylation، آدنیلیله شدن )سنتتاز tRNAآمینوآسیل ـ توسط آنزیم  tRNAاولین مرحلۀ شارژ شدن 

متصل می  AMPواکنش می دهد و با آزاد شدن پیروفسفات، گروه کربونیل آمینواسید به گروه فسفریل  ATPآمینواسید با 

 ( ایجاد می شود.adenylyated amino acidشود و یک آمینواسید آدنیلیه )

ند پرانرژی که هیدرولیز آن در هنگام تشکیل )یک پیو، آنزیم یک اتصال آسیل tRNAشارژ شدن  در دومین مرحله

نوکلئوتید  3ُیا   2ُبین گروه کربوکسیل یک آمینواسید و گروه هیدروکسیلَ پیوند پپتیدی انرژی زیادی آزاد می کند(

 ایجاد می کند. tRNAمولکول  3ُآدنوزین ساقۀ پذیرنده در انتهای 
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 ساختار ریبوزومتوجه:  -22

 ی ریبوزومی و تعداد زیادی پروتئین ریبوزومی تشکیل شده اند.RNAهرکدام از زیرواحدهای کوچک و بزرگ، از یک یا چند 

 

 و تعداد پروتئین ها rRNAشکل ترکیب ریبوزوم های پروکاریوتی و یوکاریوتی همراه با اندازۀ 

 ی ریبوزومیrRNAقش توجه: ن -23

 نقش اساسی در عملکرد زیرواحد کوچک ریبوزوم دارد.  rRNAمی باشد.  rRNA ،ول عملکردهای کلیدی ریبوزومئمس

 در ارتباط هستند و تماسی با پروتئین های ریبوزومی زیرواحد کوچک ندارند. rRNAآنتی کدون و کدون با 
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 ریبوزوم های میتوکندری چگونه است؟ یrRNAترکیب پروتئین ها و  -45

پروتئین( و یک زیرواحد کوچکِ  50~و  16S rRNA)شامل  39Sهستند که از یک زیرواحد  بزرگِ  55Sمیتوریبوزوم ها 

28S  شامل(12S rRNA  تشکیل شده اند. میتوریبوزوم ها برخالف ریبوزوم های باکتریایی و یوکاریوتی،  29~و )پروتئین

rRNA  توجه شود!! )مقاله در گروه گذاشته شده است(. 22کم و پروتئین های ریبوزومی زیادی دارند. به توجه 

 یا درون خود میتوکندری؟ ودریبوزوم های میتوکندری در هستک ساخته می ش -46

  مونتاژ می شوند. )میتوریبوزوم( ریبوزوم ها داخل میتوکندریی در گروه ارائه شده است. هایمقاله 

 ذکر شده است(. mtDNAی میتوکندری)برای سهولت در ادامه مطالب DNAیی دستگاه ترجمه، توسط RNAاجزای 

سنتتاز، پروتئین های  tRNAژن های کدکنندۀ فاکتورهای پروتئینی دخیل در ترجمه در هسته کد می شوند: آمینواسیل 

 ریبوزومی، فاکتورهای طویل کننده و خاتمه دهنده و ....

 می باشد.سه شکل زیر از مقاله ها و آقای دکتر جلیلیان 
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 توجه: مطالب زیر در مورد میتوکندری است و مربوط به سواالت همکاران نیست.  -24

 DNA جفت نوکلئوتید است دو رشتۀ  16569ی میتوکندری انسان، یک مولکول مدور بستۀ دورشته ای باmtDNA 

رۀ سبک غنی از پیریمیدین زنجیرۀ سنگین غنی از پورین و زنجی( معروفند. L( و سبک )Hبه رشته های سنگین )

 می باشد.

  درmtDNA .اینترون وجود ندارد و حتی بعضی از ژن های آن هم پوشانی دارد 

 mtDNA  ژن  22پروتئین که همگی زیرواحدهای کمپلکس آنزیمی زنجیرۀ تنفسی هستند،  13واجد ژن هایی برای

 می باشد. rRNA ژن مربوط به 2و  tRNAمربوط به 

  کپی از  10الی  2هر میتوکندری واجدmtDNA .می باشد 

 .هیستون ها در میتوکندری وجود ندارد 

  ژنی که توسط  37تمامی mtDNA  انسان کد می شود، در ابتدا به صورت دو رونوشت پیش ساز پند ژنی بسیار

 بزرگ ساخته می شوند که یکی از این پیش سازها توسط زنجیرۀ سبک و دیگری توسط زنجیرۀ سنگین کد می شود.

 
  درmtDNA :پستانداران 

 UGA  ،به جای اینکه کدون خاتمه باشدTrp  .را کد می کند 

 AUA  به جایIle ،Met .را کد می کند 

 AGA  وAGG ، به جای کد کردنArg.کدون های خاتمه هستند ، 

 22 tRNA .برای ترجمۀ توالی های کدکنندۀ پروتئین ژنوم میتوکندری انسان کافی است 

  گاهی کدون هایAUA  یاAUG  به جایAUG.به عنوان کدون های شروع استفاده می شوند ، 
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 زومی برای ریبوزوم ها دیده می شود؟ آیا در میتوکندری هم حالت پلی -47

 به دور میتوریبوزوم، تشکیل پلی زوم را محدود می کند. mRNAپیچش 

ریبوزوم چه تعداد کدون را در برمی گیرد؟)پاسخ مربوط به نگارندۀ این مطالب نیست(. -48  

پوشاند.  یم ار دیوتئنوکل 35 بایتقر  

 

 ترتیب اتصال اجزای مختلف دستگاه ترجمه در سلول ها چگونه است؟ -49

ی زیرواحد کوچک ریبوزوم می باشد. زیرواحد rRNAبه  mRNAدر پروکاریوت ها میانکنش بین جفت بازها باعث اتصال 

 Pقرار می گیرد که در هنگام اتصال زیرواحد بزرگ به این مجموعه، کدون آغاز در جایگاه  mRNAکوچک به گونه ای روی 

ترجمه، در غیاب ریبوزوم کامل انجام می گردد. زیرواحد بزرگ در همان  قرار بگیرد. بسیاری از رویدادهای کلیدی فرایند آغاز

 انتهای فرایند آغاز و درست پیش از تشکیل اولین پیوند پپتیدی به زیرواحد کوچک ملحق می شود.
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ی آغازگر به زیرواحد کوچک همواره مقدم بر اتصال به tRNAدر سلول های یوکاریوتی برخالف پروکاریوت ها، اتصال 

mRNA  است. ریبوزومی که بهtRNA  ،آغازگر متصل می شودmRNA  را برای نخستین ترادفAUG  اسکن می کند. یعنی

ی آغازگر و کدون آغاز شناسایی می شود. زیرواحد بزرگ tRNAکدون آغاز از طریق جفت شدن بازها بین آنتی کدون 

 به مجموعه اضافه می شود. mRNAی کدون ی آغازگر و بازهاtRNAریبوزوم بعد از جفت شدن بازهای آنتی کدون 
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 mRNAآیا ریبوزوم خارج شده در حالت پلی زومی می تواند بالفاصله برای آغاز مجدد ترجمۀ همان  -50

 مورد استفاده قرار گیرد؟

 بله.
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 در ریبوزوم شامل: tRNAجایگاه های اتصال به توجه:  -25

 ـ آمینوآسیله شده است.tRNA، جایگاه اتصال A (tRNA-minoacylatedA)جایگاه 

 می باشد.)جایگاه تشکیل پیوند پپتیدی(  tRNA، جایگاه اتصال پپتیدیل ـ P(tRNA-eptidylP)جایگاه 

آزاد شده  tRNAای است که پس از انتقال زنجیرۀ در حال ساخت به آمینوآسیل ـ  tRNA، جایگاه اتصال E(xitE)جایگاه 

 است.

 در ریبوزوم در کجا تشکیل می شود؟ tRNAمحل جایگاه های اتصال به  -51

 در حدفاصل بین زیرواحدهای کوچک و بزرگ ریبوزوم تشکیل شده اند. tRNAتمامی جایگاه های اتصال 
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 مرکز تشکیل پیوند پپتیدی و محل رمزگشایی کدام قسمت ریبوزوم می باشد؟ -52

 مرکز پپتیدیل ترانسفرازی )تشکیل پیوند پپتیدی( در زیرواحد بزرگ و مرکز رمزگشایی در زیرواحد کوچک می باشد. 

  در ریبوزوم کجاست؟ tRNAمحل قرارگیری  -53

های متصل به آمینواسید و یا متصل به زنجیرۀ پپتیدی در حال ساخت، در نزدیکی زیرواحد بزرگ و  tRNAدر  3ُانتهای 

 های متصل شده به کدون ها، در مجاورت زیرواحد کوچک قرار می گیرند. tRNAحلقه های آنتی کدون 

ریبوزوم پیوند پپتیدی می تواند تشکیل  Aجایگاه در  tRNAآیا قبل از قرارگیری صحیح آمینوآسیل ـ -54

 شود؟

 3ُبه انتهای  (در یوکاریوت ها Eef1در پروکاریوت ها و  EF-Tu) GTPوابسته به  نه خیر. زیرا با اتصال یک فاکتور طویل شدن

 ، آمینواسید متصل به آن پوشانده می شود. این میانکنش از تشکیل پیوند پپتیدی جلوگیری می کند.tRNAمولکول 

 

 در ریبوزوم چیست؟ ،جهت تشکیل پیوند پپتیدی ،صحیح tRNAعلت قرارگیری آمینوآسیل ـ  -55

حاصل میانکنش های کدون و آنتی کدون درست را افزایش میزان تشکیل پیوند پپتیدی صحیح  سه مکانیسم اضافی

 می دهند:

ل می شود. اگر تشکی جفت باز ابتدایی کدون در هنگام تماس آنتی کدون و کدون، شیارهای باریکی بین آنتی کدون و دو -1

ی جز rRNAکدون و آنتی کدون به طور صحیح جفت شده باشند میانکنش محکمی بین دو رزیدوی آدنین موجود در 

 کوچک ریبوزوم در محل شیارهای باریک تشکیل می شود.
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 جدا می شود. tRNAوآسیل ـ اگر آنتی کدون و کدون به طور صحیح جفت شده باشند فاکتور طویل شدن از آمین -2

سمت محل صحیح هایی که به صورت صحیح با کدون جفت شده باشند در هنگام چرخش به  tRNAتنها آمینوآسیل ـ  -3

 گفته می شود. tRNAبرای تشکیل پیوند پپتیدی به ریبوزوم متصل باقی می مانند. به این چرخش، تطابق 
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 را بیان کنید. tRNAو  mRNAعامل جابه جایی در زمان و  -56

هنوز آنتی کدون آن به کدون  به زنجیرۀ پلی پپتیدی در حال رشد، Aی جایگاه tRNA و اتصال بعد از تشکیل پیوند پپتیدی

نیز زنجیرۀ پلی پپتیدی خود را از دست می دهد در حالی که هنوز  Pی متصل به جایگاه tRNAهمچنین  متصل می باشد.

آنتی کدون آن به کدون متصل می باشد. بنابراین جابه جایی در زیرواحد بزرگ مقدم بر جابه جایی در زیرواحد کوچک می 

ی آنتی کدون آن ها در جایگاه جدیدی جابه جا می شود در حالی که هنوز انتهاها به  tRNAمربوط به  3ُباشد. یعنی انتهای 

 موقعیت پیش از تشکیل پیوند پپتیدی می باشد.

 در یوکاریوت ها( است Eef2در پروکاریوت ها و  EF-Gکامل شدن فرایند جابه جایی نیازمند عمل یک فاکتور طویل سازی )

ی موجود tRNAو تغییر در موقعیت  Pجایگاه  tRNAکه با آشکار شدن جایگاه اتصالی برای آن در اثر فقدان پپتید متصل به 

از  Aریبوزوم متصل می شود و در اثر اشغال ناحیۀ مربوط به جایگاه  زیرواحد بزرگ A، به ناحیه ای در جایگاه Aدر جایگاه 

نیاز به یک مولکول نوکلئوزید سه فسفاته  EF-Gمی شود.  Aی موجود در جایگاه tRNAمرکز رمزگشایی، موجب جابه جایی 

(GTP ).دارد 

 صورت می گیرد. Aی در حال حرکت جایگاه tRNAنیز به خاطر  mRNAجابه جایی 
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 چگونه کدون های خاتمه شناسایی می شوند؟ -57

( شناسایی می شوند. دو دسته از Release factors RFs) کدون های خاتمه توسط پروتئین هایی به نام فاکتورهای رهاسازی

( و UAAو  UAG)شناسایی کدون های خاتمۀ RF1در باکتری ها دو فاکتور که  Iفاکتورهای رهاسازی وجود دارد. دستۀ 

 eRF1به نام  Iو در یوکاریوت ها تنها یک فاکتور رهاسازی دستۀ  (UAAو  UGA)شناسایی کدون های خاتمۀ RF2فاکتور 

 وجود دارد که تمامی کدون های خاتمه را شناسایی می کند. 

پلی پپتیدی هستند.  از ریبوزوم، پس از رها شدن زنجیرۀ Iفاکتورهای رهاسازی، محرک جدا شدن فاکتور دستۀ  IIدستۀ 

 ( وجود دارد.eRF3( و یوکاریوت ها )RF3در پروکاریوت ها ) IIتنها یک فاکتور رهاسازی دستۀ 

 کدون خاتمه را می شناسند؟ Iچگونه فاکتورهای رهاسازی دستۀ  -58

دارای یک ترادف سه آمینواسیدی )آنتی کدون پپتیدی( می باشند که از نظر عملکردی یک  Iفاکتورهای رهاسازی دستۀ 

tRNA .همچنین یک ترادف  را شبیه سازی می کنند و با کدون خاتمه میانکنش می کنندGGQ  گلیسین گلیسین(

 گلوتامین( برای آزاد شدن پلی پپتید ضروری است.

و حلقۀ آنتی کدون اشغال می شود انتهاهای فاکتورهای رهاسازی هم توسط ترادف  CCAبا  tRNAهمانطور که انتهاهای 

GGQ .و آنتی کدون پپتیدی اشغال می شود 
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  ؟دکنیم  تیهداش به  مقصد ار  نیئپروت ،دینواسیآم  یچگونه  توال -59

های آزاد عمدتا  باشند. ریبوزوم فعال می سنتز پروتئینهای آزاد و هم انواع متصل به شبکه آندوپالسمی در  هم ریبوزوم

سازند. از طرفی بخش عمده بیوسنتز  را می م(لیزوزوهای متعلق به اندامکها )به استثنای  های سیتوزولی و پروتئین پروتئین

های متصل به شبکه  بوزوموسیله ریه های لیزوزومی ب های ترشحی و پروتئین های انتیگرال غشایی ، پروتئین پروتئین

 36تا  13زنجیره پلی پپتیدی خود واجد توالی هیدروفوبی شامل  N گیرد. این پروتئینها در انتهای آندوپالسمی صورت می

های ترشحی ، غشایی  طور کلی مراحل آغازی بیوسنتز پروتئینبه ند. شو ند که پپتید نشانه نامیده میهست آمینو اسید

و زمانی که زنجیره پلی پپتیدی به  )تطابق با شکل باال( گیرد های آزاد صورت می وسیله ریبوزومه و لیزوزومی نیز ب

شود  به ریبوزوم وصل می SRP شد و به محض آن که پپتید نشانه از ریبوزوم بیرون زد کمپلکسآمینو اسید ساخته  80طول 

جیره پلی م، زنریبوزوـ  mRNA مجموعه SRP کند. بعد از مهار موقتی سنتز پروتئین و فرایند سنتز پروتئین را موقتا مهار می

اش یعنی پروتئین داکینگ در شبکه  کند و خود با گیرنده پپتیدی تازه ساخت را بر روی شبکه آندوپالسمی هدایت می

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%DB%8C%D8%A7+%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B2+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87
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شود. در این هنگام با  زیر واحد بزرگ ریبوزوم نیز به پروتئین اینتگرال غشایی ریبوفورین وصل می .شود آندوپالسمی وصل می

شود و در این مرحله پروتئین  اش جدا می از گیرنده SRP .شود آزاد می Pi و GDP به GTP هیدرولیزاستفاده از انرژی که از 

 ER پپتید در حال رشد از غشا به درون لومن پلی N طور عبور انتهای و همینداکینگ به از سر گیری مجدد سنتز پروتئین 

که  سیگنال پپتیدازوسیله آنزیمی موسوم به ه پپتید نشانه اندکی بعد از ورود به لومن شبکه آندوپالسمی ب .کند کمک می

های ترشحی  پروتئین، mRNA ۀ گردد. محصول ترجم در غشای شبکه آندوپالسمی و در بخش لومنی مستقر است حذف می

سیله وه است که دارای پپتید نشانه است. بعد از حذف پپتید نشانه ب پری پرو انسولینبه صورت پری پرو پروتئین مانند 

شود که پس از پردازش و برش نهایی به پروتئین بالغ مانند  سیگنال پپتیداز به پرو پروتئین مانند پرو انسولین تبدیل می

گیرد در لومن شبکه  شود. حذف پپتید نشانه که با تبدیل پری پرو پروتئین به پرو پروتئین انجام می انسولین تبدیل می

 .شود پپتیداز انجام می آندوپالسمی و بوسیله آنزیم سیگنال

 

 سرعت و مقدار پروتئین سازیتوجه:  -26

ولی هر  رجمه شود )پلی ریبوزوم یا پلی زوم(ی تک ژنی می تواند به طور همزمان به وسیلۀ چندین ریبوزوم تmRNAیک 

  بسازد. mRNAریبوزوم می تواند یک پلی پپیتید را از روی این 

ی سلول( RNAدرصد کل  2تا  1)  mRNAباعث می شود میزان کم توسط چندین ریبوزوم  mRNAامکان ترجمۀ هر 

 د. همچنین این امکان باعث می شود که اکثر ریبوزوم ها در پروتئین سازی شرکت کنند.شوتوجیه 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86
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 مقایسۀ رونویسی و ترجمه در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها -27

ساخته می  mRNAهر  5ُدر پروکاریوت ها دستگاه رونویسی و دستگاه ترجمه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. ابتدا انتهای 

ی در mRNAآغاز می شود عمل ترجمه می تواند به محض خروج  mRNAمولکول  5ُشود. از آنجایی که ترجمه نیز از انتهای 

 آغاز گردد.پلی مراز RNAحال ساخت از 

 یوکاریوت ها ترجمه کامال از رونویسی جداست. رونویسی در هسته و ترجمه در سیتوپالسم صورت می گیرد.در 

در  mRNAکدون( از  20نوکلئوتید ) 60آمینواسید در ثانیه است )یعنی ترجمۀ  20سرعت معمول ترجمه در پروکاریوت ها 

نوکلئوتید در ثانیه(  100تا  50پلی مراز )یعنی RNAتوسط  mRNA( که این سرعت تقریبا مشابه سرعت ساخت هر ثانیه

 آمینواسید در هر ثانیه است. 14تا  2سرعت ترجمه در یوکاریوت ها  است.
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و پروتئین، به میزان زیادی انرژی نیاز دارد که باعث هدر رفتن آن می شود  RNAبیان ژن، فرایندی پرهزینه است. تولید  ـ3

 و سلول )مثال یک پروکاریوت( قادر به رقابت با بسیاری از موجودات کارامدتر نخواهد بود.

یک سلول از کجا می فهمد که باید رونویسی یا ترجمه را شروع کند یا چه پروتئین هایی در این امر  -60

 هستند؟دخیل 

ژن ها بیشتر مواقع به وسیلۀ پیام های خارج سلولی کنترل می شوند. در مورد باکتری ها، پیام های خارج سلولی معموال 

موجود در محیط رشد هستند. این پیام ها از طریق پروتئین های تنظیمی با ژن ها ارتباط برقرار می کنند. مولکول های 

1 

2 
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( و تنظیم کننده های منفی یا Activatorsیم کنندۀ مثبت یا فعال کننده ها )پروتئین های تنظیمی شامل دو نوع تنظ

 ( هستند.Repressorsبازدارنده ها )

 

می کنند چون اولین مرحلۀ بیان ژن،  عمل سطح شروع رونویسیاغلب فعال کننده ها و بازدارنده ها در توجه:  -28

 رونویسی است.

  شروع رونویسی می باشد؟ ،ژن عمومی ترین مرحلۀ تنظیم بیانچرا  -61

شروع رونویسی از نظر انرژیتیکی یکی از مراحل کارآمد در تنظیم است. به این معنا که تصمیم گیری مبنی بر بیان و یا  -1

عدم بیان یک ژن در اولین مرحله، تضمین می کند که هیچ انرژی یا منابع دیگری بیهوده تلف نشود. به عنوان مثال، بخشی 

 ها که بعدا مورد استفاده قرار نمی گیرند )برای ترجمه(. mRNAیا همۀ 

انجام تنظیم در این مرحله راحت تر است. فقط یک نسخۀ تک از هر ژن وجود دارد )در یک ژن هاپلوئید(. در حالی که در  -2

 باید تنظیم صورت بگیرد. mRNAمرحلۀ ترجمه، بر روی چندین مولکول 

 چرا همۀ تنظیم ها بر روی مرحلۀ شروع رونویسی متمرکز نشده است؟  - 62

 اگر یک ژن در بیش از یک مرحله تنظیم شود، عالئم و کارایی بیشتری برای تنظیم وجود خواهد داشت. -1

 اسخ کاهش پیدا خواهد کرد.پ مدت زمان -2

 



 

54 
 

 

 اپران لک چیست؟منظور از آنزیم های تولید شده از ژن های ساختمانی  -63

 الزم است. E.coli: این آنزیم برای جذب )ورود( الکتوز به درون باکتری (lacZ) گاالکتوزید پرمئاز -1

 : این آنزیم پیوند بتاگاالکتوزیدِ بین گاالکتوز و گلوکز را در الکتوز می برد.(lacY) بتاگاالکتوزیداز -2

 روشن نشده است.: نقش آن در متابولیسم الکتوز (lacA)گاالکتوزید ترانس استیالز -3
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 چه زمانی اپران لک خاموش است؟ -64

 زمانی که الکتوز در محیط نیست. -1

زمانی که گلوکز در محیط است و الکتوز هم حضور دارد. بنابراین حضور الکتوز در محیط برای روشن شدن اپران کافی  -2

 نیست.

 شود؟چه زمانی اپران لک روشن می  -65

 زمانی که الکتوز در محیط است و گلوکز هم کامال مصرف شده است.

 )به قول بیشتر بدانید کتاب: از نوع القایی( کنترل منفی اپران لک توجه: -29

ی مداخله کرده و آن را متوقف از واژۀ کنترل منفی این طور برداشت می شود که اپران همیشه روشن است مگر اینکه عامل

 خاموش کردن اپران لک، مهارکنندۀ لک نامیده می شود. کند این عاملِ

کنترل منفی، اپران لک را در غیاب الکتوز خاموش نگه می دارد و کنترل مثبت، اپران را در غیاب گلوکز، و زمانی الکتوز 

 حضور دارد، فعال می کند.

 توضیح بیشتر برای رفع ابهام در جلسه کارگاه، کنترل منفی از نوع القایی:

کنترل منفی را می توان شبیه ترمز ماشین در نظر گرفت. مهار کننده این ترمز است که اپران را در غیاب الکتوز، خاموش نگه 

 می دارد.

 به این اشاره دارد که مهار با حضور یک ماده )الکتوز( از بین می رود. القایی،

 امل مهارکنندۀ اپران لکتوجه: ع -30

، تترامری از چهار پلی )پروتئین آلوستریک( است. این پروتئین lacIپروتئینی است که حاصل ژن تنظیم کننده ای به نام 

به  stereosبه معنای دیگر و ستریک از واژۀ  allos واژۀ )آلو از پپتید یکسان است. این پروتئین به اپراتور متصل می شود.

 .معنای شکل(
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 اپران لک چیست؟ماهیت القا کنندۀ  -66

 به یونانی یعنی دیگر(. allosکربوهیدرات. آلوالکتوز فرم دیگری از الکتوز است. )آلو 

 تفاوت الکتوز و آلوالکتوز چیست؟ -67

 می باشد. 6و  1 –است در حالی که این پیوند بین گلوکز و گاالکتوز بتا  4و  1 -پیوند بین گلوکز و گاالکتوز در الکتوز بتا
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 آلوالکتوز چگونه به وجود می آید؟ -68

بتاگاالکتوزیداز یکی از آنزیم های حاصل از بیان ژن در اپران لک می باشد که باعث تبدیل الکتوز به گلوکز و گاالکتوز می 

 شود. این آنزیم، تعداد کمی از الکتوزها را به آلوالکتوز بازآرایی می کند.

ژن در اپران لک می باشد که موجب ورود الکتوز به درون  پرمئاز یکی از آنزیم های حاصل از بیان -69

 . هنگامی که اپران خاموش است، الکتوز چگونه به درون باکتری وارد می شود؟باکتری می شود

مهار اپران لک تا حدی نشتی دارد! همواره سطح پایه و اندکی از محصوالت اپران وجود دارد که برای تولید مقدار کمی 

 است. القاکننده کافی

 چند پروتئین مهارکننده وجود دارد؟ E.coliدر یک باکتری  -70

 عدد از پروتئینِ تترامر مهارکننده وجود دارد. 10حدود  E.coliدر یک باکتری 

 

 توجه: -31

و  عالوه بر اپراتور اصلی اپران لک که در مجاورت پروموتر است، دو اپراتور کمکی دیگر نیز حضور دارند: یکی در باالدست

 اتور اصلی. برای مهار مؤثر، هر سه اپراتور مورد نیاز هستند.دیگری در پائین دستِ اپر

 کنترل مثبت اپران لکتوجه:  -32

 ، اپران لک را در طول مدت زمان حضور گلوکز، در یک سطح نسبتا غیرفعال نگه می دارند.E.coliسلول های 
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کنترل مثبت اپران لک، ماده ای خواهد بود که فقدان گلوکز را احساس خواهد کرد. وقتی سطح گلوکز پائین می آید، غلظت 

cAMP (AMP.افزایش می یابد )ی حلقوی 

 

با اتصال  CAP( واسطه گری می شود. CAPکنترل مثبت اپران لک، توسط فاکتوری به نام پروتئین فعال کنندۀ کاتابولیتی )

 رونویسی را تحریک می کند. cAMPبه 

در حضور گلوکز کاهش می یابد، اپران لک فقط هنگامی فعال می شود که غلظت گلوکز پائین  cAMPاز آنجا که غلظت 

 باشد و نیاز به جایگزین کردن منبع انرژی دیگری باشد.

ر قرار دارد، رونویسی اپران لک را با اتصال به یک جایگاه اتصال فعال کننده، که در نزدیکی پروموت CAP-cAMPکمپلکس 

 پلی مراز، جهت اتصال به پروموتر کمک می نماید.RNAتحریک می کند و به 
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 )اپران تریپ: تریپتوفان( )به قول بیشتر بدانید کتاب: از نوع مهاری( trpتنظیم منفی اپران توجه:  -33

لک است. یک پروتئین به نام پیش مهارکننده، در   کنترل منفی در اپران کنترل منفی اپران تریپ، تصویر آینه ای از فرایند

پلی مراز به پروموتر می شود، RNAاثر اتصال تریپتوفان )کمک مهارکننده( به آن، به اپراتور متصل می شود و مانع از اتصال 

 بنابراین هیچ رونویسی رخ نمی دهد.
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چگونه سرعت رونویسی در اثر افزاینده و عوامل رونویسی افزایش می یابد و آیا اتفاقات مربوطه قبل از  -71

 رونویسی تاثیر می گذارند و سپس رونویسی صورت می گیرد یا فقط سرعت رونویسی را افزایش می دهند؟

 .است که رونویسی را تحریک می نمایند (، بخشیEnhancerافزاینده یا تشدیدکننده )

 افزاینده ها از طریق پروتئین هایی که به آن ها متصل می شوند، عمل می کنند. 

( و فعال Enhsncer-binding proteins(، پروتئین های متصل شونده به افزاینده ها )Transcription factorsعوامل رونویسی )

 شده به افزاینده ها اطالق می شود.که به پروتئین های متصل  (، نام هایی استActivatorsکننده ها )

پروموتر متصل می شوند. عوامل رونویسی متصل به پروتئین های دیگری به نام عوامل رونویسی عمومی وجود دارد که به 

در واقع افزاینده ها به کمک عوامل رونویسی،  افزاینده ها با عوامل رونویسی عمومیِ متصل به افزاینده ها میانکنش می کنند.

 به یک ژن اجازۀ القا شدن می دهند.



 

 

62 
 

بدون حضور عوامل رونویسی اختصاصی ژن یعنی همان فعال کننده ها و توالی افزاینده، رونویسی آیا  -72

 انجام می شود؟

ج از کتاب به آنها بگوییم دو اگر بخواهیم پاسخ قانع کننده ای در این مورد به دانش آموزان بدهیم، باید خار

نوع عوامل رونویسی وجود دارد: اختصاصی )به افزاینده متصل می شوند( و عمومی )به راه انداز یعنی 

 .پروموتر متصل می شوند(

رونویسی عمومیِ متصل به پروموتر می توانند سطح پایه ای از رونویسی را حفظ نماید یعنی حداقل رونویسی بله. عوامل 

افزاینده باعث می شوند کنترل بسیار دقیقی بر روی رونویسی اعمال  ی متصل بهمی شود. عوامل رونویسی اختصاصکنترل 

 شود.

 با ادبیاتی دیگر:

عوامل رونویسی عمومی، نقطۀ آغاز و جهت رونویسی را تعیین می کنند، اما آن ها تنها قادر هستند سطح بسیار پائینی از 

. برای سطح رونویسی باالتر در ژن های فعال، عوامل رونویسی اختصاصی سطح پایۀ رونویسی(رونویسی را پشتیبانی کنند )

 الزم می باشد که این عوامل رونویسی به افزاینده ها متصل می شوند.
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 عوامل عمومی رونویسی کدامند؟ )اسامی( -73

و  TFIID ،TFIIA ،TFIIB ،TFIIF ،TFIIE، TFIIHشاملِ  IIعوامل عمومی رونویسیِ متصل شده به پروموترهای دستۀ 

TFIIS. 

 هر کدام از این عوامل رونویسی از زیرواحدهای پروتئینی مختلفی، با نام های مشخص تشکیل شده اند.

 

)عامل متصل شونده به UBF)عامل متصل شونده به مرکز( و SL1شاملِ  Iعوامل عمومی رونویسیِ متصل شده به پروموترهای دستۀ 

UPE .) عوامل رونویسی از زیرواحدهایی تشکیل یافته اند.هر کدام از این 

 هستند. IIIاز عوامل رونویسی مربوط به ژن های دستۀ  TFIIA و TFIIIB ،TFIICعوامل رونویسی 

 ؟نقش دارند DNAآیا عوامل رونویسی در باز شدن  -74

 هلیکازی دارد که برای رونویسی مهم است. DNAفعالیتِ  TFIIHبله. 

 آیا افزاینده ها همیشه در باالدست پروموتر قرار دارند؟ -75

غالبا افزاینده ها در باالدست پروموترِ تحت کنترل خود قرار دارند. گاهی ممکن است داخل اینترونِ ژنی که پروموتر آن را 

 حذف کنند محصول ژن به شدت کاهش می یابد. کنترل می کنند قرار داشته باشند. به گونه ای که اگر این اینترون را
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 آیا همیشه افزاینده ها باعث تحریک رونویسی از یک ژن می شوند؟ -76

عمل کند. این امر بستگی به چیزی دارد که به نه خیر. گاهی اوقات یک تشدیدکننده می تواند به عنوان یک خاموش کننده 

  آن متصل می شود.

 

 

 خاصی از راه انداز چیست؟منظور از نواحی  -77

 مشخص می باشد که عوامل رونویسی به آن متصل هستند. IIمربوط به پروموتر )راه انداز( دستۀ نواحی  شکل زیردر 

 

 

 پیامد تنظیم عوامل رونویسی چیست و چگونه صورت می گیرد؟ -78

 رونویسی تنظیم می شوند:باعث تنظیم مثبت و منفی رونویسی می شوند. خود عوامل عوامل رونویسی 
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 فعال شدن عوامل رونویسی توسط گیرنده های هسته ای: -1

مثال بعد از اتصال هورمون استروئیدی به گیرندۀ خود، پروتئین مهاری از این گیرنده جدا می شود و گیرنده به سمت هسته 

 و باعث فعال شدن رونویسی می شود و گیرنده از حالت مهارکنندۀ رونویسی به حالت فعال کننده در می آید. حرکت می کند

 

 فسفریله شدن عوامل رونویسی اختصاصی )فعال کننده ها( می تواند باعث تحریک رونویسی شود. -2
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 آن ها(: یوبی کوئی تینه شدن عوامل رونویسی )اتصال پلی پپتید یوبی کوئی تین به -3

 الف( موجب نشان دار شدن عوامل رونویسی می شود و نهایتا منجر به تخریب به روش آنزیمی می شود.

 ب( موجب تحریک فعالیت عوامل رونویسی می شود.

به آن ها(، باعث تجمع عوامل رونویسی در بخش هایی از  SUMOساموئیله شدن عوامل رونویسی )اتصال پلی پپتید  -4

 که فعالیت آن ها در آن نواحی مهار می گردد. هسته می شود

 متیله شدن عوامل رونویسی می تواند باعث تغییر و تنظیم فعالیت آن ها می شود. -5

  استیله شدن عوامل رونویسی می تواند باعث تغییر و تنظیم فعالیت آن ها می شود. -6

 

 آیا افزاینده ها در پروکاریوت ها هم یافت می شوند؟ -79

 اخیرا افزاینده ها در پروکاریوت ها نیز یافت شده اند. بله.
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 :تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی

 نقش نوکلئوزوم ها در رونویسی چیست؟ -80

درصدیِ رونویسی،  75( مربوط به هستۀ مرکزیِ نوکلئوزوم ها، موجب مهار H4و  H2A ،H2B ،H3هیستون های مرکزی )

 ی عاری از این هیستون ها می شوند.DNAنسبت به 

 نیز عملکرد مهارکنندگی رونویسی را دارد.  H1عالوه بر هستۀ مرکزی نوکلئوزوم، هیستون 

برابر حساس تر به  10نواحی کروماتینی که فعاالنه رونویسی می شوند، نسبت به تودۀ کروماتینی، بیش از توجه:  -34

DNase  هستند. این در حالی است که نواحی کنترلی ژن های فعال، بسیار حساس بهDNase  برابر  100هستند )بیش از

 حساس تر نسبت به تودۀ کروماتین(. 

 از بین می رود؟ ، جهت انجام رونویسیها از پروموتر چگونه ممانعت نوکلئوزوم -81

 عوامل رونویسی می توانند از طریق حذف نوکلئوزوم هایی که پروموتر را می پوشانند یا مهار اتصال آن ها به پروموتر ،

 باعث فعالیت ضدمهارکنندگی شوند. در واقع فعال کننده ها باعث می شوند که نوکلئوزوم ها، موقعیت های اطراف

( در GAL4و  Sp1مثال بعضی از عوامل رونویسی )مانند عوامل رونویسیِ  پروموتر و نه درون آن را اشغال کنند.

 ممانعت مهارکنندگی هیستون ها نقش دارند.

 .تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی
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  استیله شدن هیستون ها امکان سست شدن نوکلئوزوم ها را فراهم می کند و رونویسی از ژن را ممکن می سازد. پس

استیله شدن هیستون های مرکزی یک فعال کنندۀ رونویسی می باشد )استیله شدن دم های هیستون مرکزی، 

 ضروری هستند(.را جذب کرده که برای رونویسی  TAF1پروتئین های حاوی برومودین مانند 

  دِاستیله شدن هیستون مرکزی، مهارکنندۀ رونویسی می باشد. مثال گیرندۀ هورمون تیروئیدِ فاقد این هورمون، به

عنوان مهارکننده عمل می کند و با هم کنش با هیستون دِاستیالز، هیستون های مرکزی را دِاستیله می کند. این 

 ده و بنابراین رونویسی را مهار می کند.دِاستیله شدن، نوکلئوزوم ها را پایدار کر

 .متیله شدن هیستون ها می تواند هر دو اثر مهارکنندگی و فعال کنندگی را در پی داشته باشد 

استیله شدن هیستون ها در بسیاری مواقع برای باز شدن ژن ضروری است اما کافی نیست. نیاز به مدل : مهم توجه -35

 سازی مجدد کروماتین می باشد. 

 خیلی خیلی خالصه:

 حداقل چهار گروه از کمپلکس های پروتئینی در مدل سازی مجدد کروماتین شرکت می کنند:

SWI/SNF 

ISWI 

NuRD 

INO80 

ی بیشتری در دسترس فعال کننده های DNAهر چهار گروه پروتئین ها، ساختار هستۀ نوکلئوزومی را تخریب کرده تا 

 های دیگر قرار گیرد.رونویسی و نیز نوکلئازها و پروتئین 

 مطالب در این مورد زیاد است و به همین چند خط بسنده می شود و مکانیسم توضیح داده نمی شود.

 نقش دارند؟ RNAچه عواملی در افزایش طول عمر  -82

 عملکرد می باشد. دو عملکرد آن شامل موارد زیر است: رحداقل دارای چها mRNAکالهک های 

 .از تجزیه شدن mRNAمحافظت  -1

انجام ترجمه از طریق یک پروتئین متصل شونده ی یوکاریوتی جهت mRNA)یک  mRNAافزایش قابلیت ترجمه پذیری  -2

به کالهک که کالهک را شناسایی می کند به ریبوزوم دسترسی پیدا می کند.



 

 

69 
 

 

 پلی آدنیله شدن:

  ( هم طول عمر و هم ترجمه پذیری را افزایش می دهد.Aقرار دارد. دم پلی ) mRNAمولکول  3َ( در انتهای Aدم پلی )

 :از رونویسی پستنظیم بیان ژن 

 می باشد. mRNAپایداری وع متداولی از کنترل بیان ژن در سطح پس از رونویسی، کنترل توجه: ن -36

  سطوحmRNA ی سلولی اغلب بیشتر از این که به میزان رونویسی وابسته باشد، به پایداری آن وابسته است. پایداری

mRNA کازئین شیر مثالی از پایداری یmRNA نیمۀ عمر  می باشد. پس از رونویسی برای تنظیم بیان ژن

mRNA زایش پیدا می کند.ساعت اف 5/28ساعت به  1/1ی کازئین در حضور پروالکتین به طور چشمگیری از 

ی گیرندۀ ترنسفرین)مسئول ورود آهن به سلول( مثال دیگری از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی mRNAپایداری 

 می باشد.

 RNA (RNAi )تداخل توجه:  -37

 RNAاضافی ژن مسئول ایجاد رنگ، مثالی از تداخل خاموشی ژن رنگ ارغوانی در گل اطلسی، در اثر اضافه کردن نسخه های 

 در تنظیم بیان ژن، پس از رونویسی می باشد.

siRNA  حاصل یکRNA ی دورشته ای می باشد که با اتصال بهmRNA .نهایتا منجر به برش آن می شود 
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miRNA  حاصل ایجاد برش از یک پیش ساز بزرگ می باشد که موجب مهار ترجمه می شوند. البتهmicroRNA ها همیشه

 باعث مهار ترجمه نمی شوند.

 

تا  32در مرحلۀ  (  Lyonization لیونیزاسیون)طی فرایند  xدر پستانداران جفت دار، غیرفعال شدن کروموزوم توجه:  -38

 پدری.  xمادری غیرفعال می شود یا  xتصادفی است یعنی یا  xسلولی رخ می دهد و غیرفعال شدن کروموزوم  64

مادری، غیرفعال شود در صورت هتروزیگوت بودن  xپدری و در برخی دیگر، کروموزوم  xاگر در برخی سلول ها، کروموزوم 

 یک صفت، ماده های موزائیک ایجاد می شوند.

. در گربه های ، الل یک ژن، نارنجی بودن پوست و الل دیگر، سیاه بودن پوست را موجب می شود Calicoدر گربه های 

در  xهتروزیگوت برای این ژن، لکه های متفاوت سیاه و نارنجی در پوست، نشان دهندۀ غیرفعال شدن تصادفی کروموزوم 

   سلول های مختلف است.
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 غیرفعال را کوچک کشیده است؟ xچرا کروموزوم  -83

این پدیده که  د.رنگ به غشای هسته اتصال می یابغیر فعال به شدت هتروکروماتینه بوده و به شکل اجسام تیره  Xکروموزوم 

در انسان نیز دیده می شود ، اولین بار توسط دکتر موری بار ، سیتوژنتیکدان کانادایی کشف شد و به همین علت به این 

 ( گفته می شود . Barr bodiesاجسام کروماتینی جسم بار ) 

) جسم بار ( در بسیاری از مناطق  Xهتروکروماتینی بودن کروموزوم :  xتوجه: علت غیرفعال شدن کروموزوم  -39

کروموزوم ها  خاموش شدن آن ها ، امل رونویسی دور شوند و در نتیجهباعث می شود که بسیاری از ژن ها از دسترس عو

  د.غیرفعال خواهند ش

( این  Placenta( و بعضی از بافت های جنینی پستانداران دارای جفت )  Marsupialsدر جانوران کیسه دار ) توجه:  -40

 پدری در آن ها به طور دائمی غیر فعال است . Xفرایند صورت نمی گیرد زیرا کروموزوم 
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