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 در یاخته طالعاتجریان ا                               1گفتار-فصل دوم

 کم خونی داسی شکل -

 است . بیماری ژنینوعی    

 لشکشود و در نتیجه دچار تغییر ، حاصل از ژن هموگلوبین: باعث می شود پروتئین  عوارض یا نشانه ها  

 تغییر کند .  به داسی شکل گردحالت از  گلبول قرمز  

  DNA( از صدها جفت نوکلئوتید ATتبدیل به  TAجزئی در ژن ، در آن تنها یک جفت ) : تغییر بسیارعلت   

 تغییر یافته است .   

 .  را نشان می دهدرابطه بین ژن و پروتئین این بیماری نوعی ،   

 ند تشکیل شده ا ز آمینو اسیدپلی پپتیدها اولی  ، نوکلئوتید است DNAواحد سازنده در فصل گذشته دیدید که   -

العات( دستورالعمل )اط چون ارتباطی وجود داشته باشد ای ژن و آمینو اسیدهای پلی پپتیدهباید بین نوکلئوتید -

 قرار دارد .  DNAساخت پلی پپتیدها در مولکول 

DNA  پلی پپتیدها را تعیین می کند ؟  آمینو اسید نوعچگونه 

   DNAبا توجه به اینکه در مولکول  -

 نوع نوکلئوتید وجود دارد  4      

 که فقط در نوع بازهای آلی تفاوت دارند.)همه یک فسفات و قند دئوکسی ریبوز دارند (     

 تشکیل شده اند .نوع آمینو اسید  02در حالیکه ، پلی پپتیدها از  -

 بیانگر نوعی آمینو اسید است. DNAتایی از نوکلئوتیدهای3هر توالی  پس از پژوهشهایی مشخص شد که  -

 نوکلئوتیدی مختلف ایجاد می شود . 3توالی  DNA ،44=𝟒𝟑نوکلئوتید به کار رفته در نوع 4با  -

 نوع آمینواسید را داشته باشند . 02با  رمز ساخت پلی پپتیدهایینوکلئوتیدی می توانند  3نوع توالی  44 -

 .می گویند)کد( رمز، توالی های سه نوکلئوتیدی در دنابه هریک از این 
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 به عنوان میانجی  RNAنقش مولکول 

 علت وجود مولکول میانجی:

 DNAبراساس اطالعات   پلی پپتیدها    

 سیتوپالسم ساخته می شوند .بوسیله ریبوزوم ها )رناتن ها(در                   

 هستهدر سلولهای دارای  

  دنمی شوانجام درهسته  بنابراین فرایند ساخت پلی پپتید ،وزوم درون هسته حضور نداردبچون ری-1                  

 از هسته خارج نمی شود  DNAضروری است و  برای ساخت پلی پپتید، DNAاطالعات -0                  

به بیرون  DNAبنابراین الزم است مولکول میانجی وجود داشته باشد تا دستورات ساخت پلی پپتید را از                  

 هسته منتقل کند .   

 است  RNAو ریبوزوم        مولکول  DNAمولکول میانجی بین 

 (گفته می شودranscriptionTرونویسی) ،DNAاز روی بخشی از یک رشته  RNAبه ساخته شدن مولکول  

 (1)شکل

 ویژه ای رونویسی را تسهیل می کند های آنزیم 

 به کمک آنزیم ها انجام می شود .  DNAعمل رونویسی از   -

 پلیمراز)رنا بسپاراز( نام گذاری می کنند. RNA تحت عنوان کلیکه رونویسی را تسهیل می کنند  آنزیم هایی -

 پلی مراز RNAانواع 

  RNA(mRNA،tRNAپلیمراز وظیفه ساخت هر سه نوع  RNAباکتریها(یک نوع ها)همه  پروکاریوت هادر  -

،rRNA.را به عهده دارد ) 

                                                                                    های مختلف را انجام می دهند. RNAپلیمراز ساخت  RNAها : انواعی از در یوکاریوت -

 است(  rRNA،ساخته می شود.)محصول نهایی ژن rRNA را رونویسی میکند و rRNAژن    1پلیمرازRNAمثال   

      RNAژن پروتئین ها را رونویسی میکند و  0پلیمرازmRNA پروتئین است( ،ساخته می شود)محصول نهایی ژن 

      RNAژن    3پلیمرازtRNA  را رونویسی می کند وtRNA  محصول نهایی ژن(.ساخته می شود ،tRNA )است 
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 محصول نهایی همه ژن ها ، پروتئین نیست. نکته بسیار مهم :

 در پروتئین سازی نقش دارند RNA)محصول ژنها )یعنی انواع اما     

 مراحل رونویسی 

است ، ولی برای سادگی موضوع ، رونویسی را به سه مرحله آغاز ، طویل شدن و پایان تقسیم  پیوستهرونویسی فرایند  -

 انجام می دهد .  DNAاز یک رشته  بخشیپلیمراز، عمل رونویسی را از  RNAمی کنند . در این مراحل 

 مرحله آغاز 

پلیمراز آن را شناسایی می کند وسبب   RNAکه  ،DNAتوالی های نوکلئوتیدی ویژه ای ازتعریف:         راه انداز 

(Promoter)         خود شروع شود.  رونویسی ژن از محل صحیحمی شود 

 پلیمراز، نوکلئوتید مناسب را به طور دقیق پیدا و رونویسی را از آنجا RNA ،راه انداز موجب می شود                  

 شروع کند .                  

  وجود ندارداست،واحد سازنده آن نوکلئوتید است ودرآن ریبوزویوراسیل DNAبخشی از چون راه انداز                  

 که رو نویسی می شود.  DNA: اولین نوکلئوتید جایگاه آغاز رونویسی

 در مرحله آغاز به ترتیب :

 راه انداز( متصل می شود. بخش ) DNAپلیمراز به مولکول  RNAابتدا  -1

 مکمل را می شکند( پیوندهای هیدروژنی بین بازهای پلیمراز  RNA)یعنی را از هم باز می کند  DNAاز جایگاه آغاز دو رشته  -0

                                                          

 الف(-0ساخته می شود)شکل RNA، زنجیره کوتاهی از  DNAپس از بازشدن بخشی کوچکی از مولکول -3

 آن، نوکلئوتید )ریبوزدار(مکمل را در برابر  DNAنزیم با توجه به نوع نوکلئوتید رشته الگوی به این ترتیب که      

 ( دریبونوکلئوتیدودئوکسی ریبونوکلئوتیدایجاد میشوقرار می دهد )پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل                      

 متصل می کند . RNAسپس نوکلئوتید را با پیوند فسفودی استر به نوکلئوتید قبلی رشته                           

 UمقابلAدر رونویسی مقابل نوکلئوتید آدنین دار رشته الگو، نوکلئوتید یوراسیل دار قرار می گیرد                        
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 (Elongationمرحله طویل شدن )

 را ادامه می دهد . RNAپلیمراز ساخت مولکول  RNAین مرحله در ا -

 طویل می شود.  RNAدر نتیجه  -

 پلیمراز به پیش می رود  RNAهمچنان که مولکول  -

 در جلوی آن باز می شود  DNAدو رشته                                                              

 جدا می شود  DNA  از RNAدر چندین نوکلئوتید عقب تر                                                                     

 ب(-0) شکلمجددا به هم می پیوندند DNAو دو رشته                                                                           

 مرحله پایان 

 پلیمراز می شوند . RNAتوسط ،وجود دارد که موجب پایان رونویسی  DNAتوالی پایان : توالی های ویژه ای در  -

 ب پس از رونویسی توالی پایان ، رونویسی پایان می پذیرد .-0با توجه به شکل  -

 جدا می شود.  DNAپلیمراز از  RNAدر این محل ها )توالی های پایان(       آنزیم  -

                                                RNA  ساخت جدا می شود . تازه 

 دو رشته دنا به هم متصل می شوند .                                                 

 میافتددیگر اتفاق  ولی در مراحل الگو اتفاق نمی افتداز رشته  RNA، جدا شدن  باید توجه داشت درمرحله آغاز : چند نکته

  ساخت  درحالRNAشتهوربازشده DNAی  دارند، دورشته لی نوکلئوتیدی حضورسه رشته پ         :رونویسی در محل 

  حداقل دونوع بازU وGو Cو Tو Aحضور دارند  نوع باز آلیپنج حداکثردرسه رشته ،                                

 نوع نوکلئوتید وجود دارد3نوع نوکلئوتید و حداقل 8وجود درحباب ، حداکثرمدر سه رشته                                 

                                                                                                                                                                    RNAو DNA       وجود دارد  سه نوع مولکول پلی مر                                

 پلیمراز RNAپروتئین               نوع مونومر          08باحداکثر                                

چون از روی یکی از رشته های ژن نوکلئوتید داشته باشد ، nاگر قسمتی از ژن که قرار است رونویسی شود ،  -

ی ساخته شده از روی آن ،  RNA رونویسی انجام می شود ،
𝒏

𝟐
 1-نوکلئوتید دارد و 

𝒏

𝟐
 پیوند فسفودی استر دارد .   
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هیدروژنی پیوند  n0پیوند هیدروژنی داشته باشد ، در رونویسی این قسمت  nاگر قسمت رونویسی شونده ی یک ژن ،  -

پیوند هیدروژنی  n0 ( وDNAاز  RNAتا در جداشدن   nو DNAتا در باز شدن دو رشته  nشکسته می شود . )

 تشکیل می شود..

پیوند هیدروژنی وجود دارد، اگر کل نوکلئوتیدهای رشته الگو رونویسی  022نوکلئوتید و  422مثال : در ژنی که  *

 استر وجود دارد ؟حاصل چند پیوند فسفودی  RNAشوند ، در 

 طی رونویسی از این ژن چند پیوند هیدروژنی شکسته و چند پیوند هیدروژنی تشکیل می شود ؟

 مقایسه همانند سازی و رونویسی 

 در هر دو فرایند رشته پلی نوکلئوتیدی به عنوان الگو قرار می گیرداساس رونویسی شبیه همانندسازی است  -1      چند شباهت

 نوکلئوتید های رشته جدید براساس رابطه مکملی انتخاب می شوند . -0                 

 در هر دو حباب ایجاد می شود.  -3                 

 چند تفاوت رونویسی و همانند سازی 

( Sهسته ای در مرحله DNAبرخالف همانند سازی که در هر چرخه یاخته ای یکبار انجام می شود )درمورد -1

 ساخته شود.  RNAرونویسی یک ژن می تواند در هر چرخه بارها انجام شود و چندین رشته 

 U  Aقرار می گیرد ولی در رونویسی مقابل  T   Aدر همانند سازی مقابل  -0

پلیمراز دو رشته را  RNAرا از هم باز می کند ولی در رونویسی آنزیم  DNAدر همانند سازی هلیکاز دو رشته  -3

 باز می کند . 

مقابل نوکلئوتیدهای مکمل رشته الگو قرار می دهد و پیوند فسفودی  پلیمراز ، نوکلئوتیدهارا DNAدر همانند سازی  -4

 پلیمراز این کارها را انجام می دهد . RNAاستر بین نوکلئوتیدهای رشته جدید ایجاد می کند در رونویسی 

 است . RNAاست و محصول رونویسی   DNAی محصول همانند ساز -0

 الگو قرار می گیرند ولی در رونویسی بخشی از یک رشته الگو است .  DNAدرهمانند سازی هر دو رشته  -4

 در رونویسی صحبتی از ویرایش نشده است .  در همانند سازی ویرایش انجام می شود ولی -7

 ریبونوکلئوتیدهای مکمل قرار میگیرد. دئوکسیمقابل دئوکسی،ریبونوکلئوتیدهای رشته الگو     در همانندسازی  -8

 نوکلئوتیدهای مکمل قرار می گیرد. وبریولی در رونویسی                                                           
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 شود .فقط یکی از دو رشته دنا در هر ژن رونویسی می 

دو رشته ای است ولی رونویسی از روی هر دو رشته یک ژن  DNAهمان طور که گفته شد ژن بخشی از مولکول  -

 . نمی شود انجام

پلی پپتید ساخته شده از روی دو رشته مکمل دنا ، بسیار  ک ژن رونویسی انجام می شد ، رنا واگر از روی دو رشته ی -

 متفاوت می شدند. 

 .رونویسی می شود یکی از دو رشتههر ژن خاص ، بنابراین برای  -

 رونویسی شده است .  RNAکه مکمل رشته  DNAاز رشته  بخشی: رشته الگو -

 رشته رمز گذار گفته می شود. ، DNAمکمل رشته الگو در مولکول  ی : رشته رشته رمز گذار -

  نوکلئوتید یوراسیل دارقرار می گیردRNAدر،DNAجای نوکلئوتید تیمن داربه      RNAتوالی رشته رمزگذار بارشته مقایسه  -

 وجود دارد و همه نوکلئوتیدها دئوکسی ریبوز دارند یعنی  Tدرواقع اگر دقیق تر بگوییم      در رشته رمزگذار  -

 دئوکسی ریبونوکلئوتید هستند .                                                                                                     

 قرار می گیرد و همه نوکلئوتیدها ریبوز دارند یعنی  T  ،Uبه جای  RNAدر رشته                                        

 ریبونوکلئوتید هستند .                                                                                                              

           ATCGGCCCCCACG       DNAرمزگذار 

          TAGCCGGGGGTGC      رشته الگو 

         AUCGGCCCCCACG        رشتهRNA          

 اشد ب یکسان یا متفاوت،  ا رشته مورد رونویسی ژن های دیگرباست  ممکن)رشته الگو(رشته مورد رونویسی یک ژن باید توجه داشت  -

 . های ژن)توالی پایان( است انداز به سمت انتجهت رونویسی از سمت راه -1       3چند نکته : باتوجه به شکل 

 اشد.ب متفاوتدر این دو ژن  جهت رونویسیکه  به شرطید نکناریکدیگر قرار بگیر می تواند،ژن متفاوت  دو های مربوط بهراه انداز  -2

 مخالف رشته مکمل است DNAهررشته پلی مرازبر روی (RNA)حرکت جهت رونویسی  -3
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RNA های ساخته شده دچار تغییر می شوند. 

 RNAبا  ،ساخته شده در رونویسی RNA،  یوکاریوتیدر چند دهه گذشته ، پژوهشگران دریافتند که در یاخته های  -

 که در سیتوپالسم وجود دارد تفاوتهایی دارد . 

 ، دستخوش تغیییراتی می شوند.  کارهای خود ی انجامراباین مولکولها  بعدها مشخص شد  -

م سدر سیتوپال DNAدارد و مقدار کمی  در هسته وجود DNAولهای یوکاریوتی چون بخش زیادی از لچند نکته : در س *

، درون میتوکندری و کلروپالست است ، بنابراین بخش عمده رونویسی در هسته انجام می شود و در میتوکندری و 

 (پلیمراز انجام می شود.  RNAکلروپالست هم رونویسی به کمک 

 (3و  2و  1 پلیمراز RNAپلیمراز ،  RNA)پلیمراز وجود دارد . RNAنوع  3لهای یوکاریوتی معموال بیش از بنابراین در سلو -

 پیک  RNAتغییرات 

- RNA  شود .  رونویسی پس ازیا  یسیورون حیناست دچار تغییراتی در  ممکنپیک 

 ی پیک است . RNAحذف بخش هایی از مولکول  این تغییراتیکی از، انجام می شود  چندین تغییر -

 :  splicingایش پیر

 می شود و سایر بخش ها به هم متصل  ساخته شده ، جدا و حذف  RNA، توالی های معینی از  در بعضی ژنها -

 پیک یکپارچه می سازند .  RNAشوند و یک  می

تر سپیوند فسفودی ادر هنگام حذف قسمت ها پیوند فسفودی استر شکسته می شود و در هنگام اتصال سایر بخش ها  -

 تشکیل می شود. 

 ژن را نشان می دهد .یک  RNAایش در بخشی از پیر -4شکل  -

 :  ایش هنگامی آشکار شد کهی پیک یا پیر RNAتغییر در 

 دادند. مجاورت DNAآن در رشته ی الگوی ژنبا را توپالسم یس پیک درون RNAدانشمندان یک  -

 رونویسی شده ، دو رشته مکمل را تشکیل می دهند .RNAی الگو با  DNAآنها دریافتندکه بخش هایی از  -

 د .از رشته الگونیز فاقد مکمل باقی می مانولی بخش هایی  -

  ی گیرند.م قرار به صورت حلقه هایی بیرون از مولکول دو رشته ایی الگو که فاقد مکمل بودند  DNAاین بخشهای  -
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سیتوپالسمی )بالغ( حذف شده ، به  RNAدارد ولی رونوشت آن درجود و DNAمولکول : نواحی در میانه یا اینترون 

 این نواحی میانه یا اینترون می گویند .

سیتوپالسمی حذف نمی شوند ، بیانه  RNAکه رونوشت آن ها در  DNAبه سایر بخش های مولکول :  بیانه یا اگزون

 یا اگزون گفته می شود . 

RNA نابالغ یا اولیه  :RNA یسی شده از رشته الگو که در ابتدا دارای رونوشت های میانه )اینترون( رونوDNA 

 نابالغ یا اولیه می گویند و در هسته ساخته می شود.  RNA است . 

RNAبالغ یا سیتوپالسمی  : 

- RNA ده انوبا حذف رونوشت میانه ها )اینترون ها( و پیوستن بخش های باقی م اولیه در هسته دچار تغییر می شود

 ی بالغ ساخته می شود. RNAبه هم )رونوشت اگزون ها( 

RNA  از هسته خارج شده و وارد سیتوپالسم می شود .  عبور از منافذ غشا هستهی بالغ پس از ، 

 شدت و میزان رونویسی 

 بستگی دارد .  ژن ه فراورده های آنب به مقدار نیاز سلولمیزان رونویسی یک ژن  -

فعال اند . چون  ری ریبوزومی ( در سلول تازه تقسیم شده بسیا RNA یا rRNAمثل ژن های سازنده  )بعضی ژن ها ، -

 را بسازند .  RNAباید تعداد زیادی از این نوع 

 یسی می کنند . وپلیمراز از ژن رونRNAتعداد زیادی  هم زمان     در ژن های بسیار فعال -

 در مراحل مختلفی از رونویسی هستند . هاپلیمراز RNA ،دلیل که در هر زمان ینبه ا                                  

 های ساخته شده متفاوت دیده می شوند .RNAدر زیر میکروسکوپ الکترونی، اندازه                                   

 د.نکوتاه به بلند دیده می شوی ازه ها از اندRNAدر این تصاویر میکروسکوپی                                 

 های کوتاه به سمت بلند است .RNAجهت رونویسی از سمت                          

                        RNAهای کوتاه نزدیک به جایگاه آغاز رونویسی و 

                        RNA نزدیک به توالی پایان رونویسی هستند .های بلند 

                        RNA. های در حال ساخت یک نوع هستند 
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 ژن  یک از روی RNA: ساخته شدن هم زمان چندین 4در شکل 

 است  DNAکه در این شکل       خط میانی             

                               RNA به صورت رشته های کوتاه و بلند در اطراف هاDNA دیده می شوند  

 طول ژن و توالی بین ژنی مشخص است .                             

 : 2گفتار

 فراورده های ژن ها هستند. مهم ترینپلی پپتیدها از  -

 ، محصول آن mRNA( و در صورت ترجمه mRNA یا rRNAیاtRNAاست ) RNAمحصول ژن ها درابتدا  -

 خواهد بود . پروتئین

در بدن انجام می دهند که بابرخی از آنها آشنا شدید.)نقش آنزیمی ، گیرنده ، دفاعی ، انتقال پروتئین ها اعمال مختلفی را 

 دهنده ، حفاظت از بدن ، انقباض ماهیچه ها ، هورمونی ، مهارکننده (

 به پلی پپتیدی  ANRتبدیل زبان نوکلئیک اسیدی 

 ساخته می شود که مونومر هردو نوکلئوتید است . DNA ،RNAدر فرایند رونویسی از روی توالی های  -

نومر موترجمه گفته می شود چون ،ی پیک  RNAته شدن پلی پپتید از روی اطالعات( : به ساخTranslationترجمه ) -

 ی پیک ، نوکلئوتید است به این عمل ترجمه می گویند .  RNAپلی پپتید ، آمینواسید و مونومر 

 پلی پپتید مشاهده می شود .  از ژن تاطرح ساده ای  7در شکل  -

می کنند کدام آمینو اسید باید در ساختار پلی پپتید که تعیین  پیک ،   RNAنوکلئوتیدی 3کدون )رمزه(: به توالی های -

 گیرد . ب قرار 

 نوع کدون )رمزه( وجود دارد . 44در یاخته  -

دون ها عمومی هستند . موجودات زنده از سیستم کد گذاری رمزه آمینواسیدها )کدون ها( درجانداران یکسان اند یعنی ک

 مشترکی استفاده می کنند .

 رمزه هایو به آنها کدون ها یا  هیچ آمینواسیدی را رمز نمی کنند  UGAو UAGو  UAAی(اکدون ها )رمزه ه -

 پایان یافتن عمل ترجمه می شود.  ی پیک موجب RNAدر  . چون حضور این رمزه ها )کدون ها(گفته می شود  پایان
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 پایان هستند و بیانگر آمینواسید نیستند  تاکدون 3کدون )رمزه(      44براین از بنا

 کدون بیانگر نوعی آمینواسید هستند  41                                       

ونین نیز یتکدون )رمزه( معرف آمینواسید مین کدون یا رمزه ای که ترجمه از آن آغاز می شود و ا AUGرمزه آغاز یا 

 است .

 بیش از یک رمزه )کدون(دارند  ،هابا توجه به جدول کدون ها )رمزه(ها      بیشتر آمینواسید -

 هرکدام یک کدون یا رمزه دارند  ،ونین یتتریپتوفان و م آمینواسید                                                 

 کدون است)مثل لوسین و آرژینین(و حداقل یک کدون است4حداکثرتعدادکدونها برای یک آمینواسید ،                      

 عوامل الزم در ترجمه 

ی پیک  RNAقرار دارد و در ترجمه براساس کدون های)رمزه های(  پیکRNA دستورالعمل ساخت پلی پپتید در  -1

 ، پلی پپتید خاصی ساخته می شود )مشابه کتاب آشپزی(

 به ریبوزوم انتقال داده می شوند . tRNAهستند که توسط  آمینواسیدهامواد اولیه مصرفی در ترجمه ،  -0

 )شبیه آشپز(شرکت دارد  rRNAکه ساخت پروتئین را برعهده دارند و در ساختار آنها ،ریبوزوم ها  -3

 به دست می آید .  ATPبرای تهیه پلی پپتید که از مولکولهای پرانرژی مانند  مزانرژی ال -4

 ساختار رنای ناقل 

- RNA  اتی می شود .ردچار تغیی پس از رونویسی ی ناقل 

ی RNAی ناقل ، نوکلئوتید های مکمل می توانند پیوند هیدروژنی ایجاد کنند ، به همین علت  RNAختار نهایی در سا -

 ساختار دوبعدی و برگ شبدریی ناقل ،  RNAالف( تاخوردگی اولیه -8تا می خورد )شکل روی خودتک رشته ای ، 

 بوجود می آورد که دارای چهار بخش دورشته ای است .را

- RNA ساختار  سه بعدیساختار تاخوردگیهای مجددی پیدا می کند که  ی ناقل( را بوجود می آوردL ) شکل 

 استتوالی محل اتصال آمینواسید  ،یک بخش        tRNAدر ساختار دوبعدی و ساختار سه بعدی 

 (8ی کدون(است )شکلتنوکلئوتیدی به نام پادرمزه )آن 3توالی ،و بخش دیگر                                                    

 هر آنتی کدون مکمل کدون خاصی است . -
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نوکلئوتیدی آنتی کدون )پادرمزه( با توالی کدون )رمزه ( مکمل خود ، پیوند هیدروژنی مناسب  3توالی هنگام ترجمه ،  -

 برقرار میکند.

tRNA   به جز در ناحیه پادرمزه ای )آنتی کدونی(       ها 

 . دارندوجود شابهی توالی های مانواع ی رناهای ناقل به جز  ناحیه پاد رمزه ای ،   در همه                     

 توالی های آنتی کدونی)پادرمزه ای(متفاوت است و بقیه قسمتها مشابه است ،ها tRNAیعنی در انواع                      

برای رمزه های  آنتی کدون(مثال41دون ها )رمزه ها( است )حداکثر تعداد انواع پادرمزه ها )آنتی کدون ها ( کمتر از ک-

 .وجود نداردو در نتیجه آنتی کدون  tRNA(که معرف آمینو اسید نیستند ،UGAوUAGوUAA)( پایان ی)کدون ها

 UAA ، UAG  ،UGA     نکته:                    

 .وجود ندارند  AUU  ،AUC  ،ACUیعنی آنتی کدون های      

 ی ناقل RNAنحوه عمل 

 ی ناقل متصل می شود .  RNAهمانطور که گفته شد ، آمینو اسید به  -

، آمینواسید  براساس نوع توالی پادرمزه )آنتی کدون(که نوع(02)ویژه ای وجود دارند ، آنزیم هایدر واقع در سلول ها  -

، آمینواسید مناسب را  tRNA. یعنی آنزیم با تشخیص آنتی کدون )پادرمزه( در  متصل می کنند tRNAمناسب را به 

 ( )و درسیتوپالسم انجام می شود (9.)شکلاین فرایند نیازمند انرژی استیافته و به آن وصل میکند . 

اسید وجود دارد و نهایتا به  آمینو  ودیگری برای اتصال tRNAبرای اتصال  یجایگاه یک بر روی آنزیم دو 9در شکل  -

tRNA، . آمینواسید متصل می شود 

است دارای آنتی کدون  آغاز گر که حامل آمینواسید متیونین tRNAاست بنابراین  AUGجه به اینکه کدون آغازباتو -

 می باشد . UAC)پادرمزه( 

 ساختار ریبوزوم )رناتن( -

 نقش دارد.در ساخت پلی پپتید  ،ریبوزوم -

 (12ریبوزوم ها از دو زیرواحد بزرگ و کوچک تشکیل شده است )شکل -

 و پروتئین تشکیل شده است . rRNAاز ،هر زیرواحد ریبوزوم  -
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- rRNA  بوسیله آنزیمRNA  پلی مراز در پروکاریوتها ساخته می شود ولی در یوکاریوتها توسط آنزیمRNA  پلی مراز

 ساخته می شود . 1

برای ساخت  نوچدر ساخت ریبوزوم نقش دارند   3و  0و  1پلی مراز  RNA عدر سلولهای یوکاریوتی هر سه نو -

 شرکت دارند . 3و  0و  1پلی مراز  RNA،  ریبوزومی  هایپروتئین

در کنار هم قرار گرفته وزیر واحد کوچک و بزرگ  rRNAو  ،در سلول ، پروتئینهای ریبوزومی )رناتنی(ساخته شده -

 ریبوزوم را می سازند .

 دارد. Eو pوA ساختار کامل ) وقتی زیرواحد کوچک و بزرگ به هم متصل هستند( سه جایگاه به نامهای ریبوزوم در -

                 نمیگیردای متیونین دراین جایگاه قراراردآغازگرtRNAلبته دارای آمینواسیداست اtRNAگیری محل قرار     Aجایگاه 

 برقرار می شود.                                                                Aپیوند پپتیدی در جایگاه                  

 را ترجمه کرده رمز آغازکه قبل از مرحله ادامه امل متیونین است آغازگر حtRNAمحل قرار گیری       Pجایگاه  

                tRNAدر جایگاه ساخت ، امل رشته پپتیدی در حالناقل  حP علت نام گذاری جایکاه(قرار می گیردP) 

 بدون آمینو اسید است .  tRNA: محل خروج  Eجایگاه 

 مراحل ترجمه 

ترجمه نیز فرایندی پیوسته است که برای سادگی در یادگیری آن را به سه مرحله آغاز ، طویل شدن و پایان تقسیم         

 در سیتوپالسم انجام می شود .  می کنند .ترجمه در سلولهای یوکاریوتی و پروکاریوتی

 مرحله آغاز

 زیرواحد کوچک،  mRNAاز  بخش هاییدر این مرحله  متصل میشودmRNAزیر واحد کوچک ریبوزوم به   -1

 ریبوزوم را به سوی کدون )رمزه( آغاز هدایت می کنند  

( با UACن آن )وآغازگر که آنتی کد tRNA( زیرواحد کوچک ریبوزوم قرار دارد ، AUGدر محل کدون آغاز ) -0

 قرار می گیرد و بین کدون و آنتی کدون پیوند هیدروژنی برقرار می شود.درآنجا( مکمل است AUGکدون آغاز )

 با افزوده شدن زیرواحد بزرگ ریبوزوم به این مجموعه ، ساختار ریبوزوم کامل می شود . -3
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 در مرحله آغاز ترجمه 

     tRNA آغاز گر که دارای آمینو اسید متیونین است ، در جایگاهP قرار دارد  . 

 قرارمی گیرند(Aوکدون دوم درجایگاه Eالبته کدون قبل از کدون آغازدر جایگاهمتصل نیست E، tRNAوAجایگاه       

 بالغ mRNAباید توجه داشت کدون های قبل از کدون آغاز و بعداز کدون پایان ، ترجمه نمی شوند یعنی تمام قسمتهای      

 ترجمه نمی شوند .     

 آغازگر متصل می شود در واقع کدون آغاز ترجمه می شود tRNAقبل از  کامل شدن ساختار ریبوزوم ،      

 مرحله طویل شدن 

ایی که آنتی کدون  tRNAریبوزوم شوند ولی فقط  Aمختلفی وارد جایگاه های  tRNAدر این مرحله ممکن است  -1

 ،درغیر این صورت جایگاه را ترک می کند مکمل است،استقرار پیدا می کند)یعنی دومین کدون (  Aآن با کدون جایگاه 

 پیوند پپتیدی برقرار میکند. Aینو اسید جایگاه جدا می شود و با آم tRNAاز  Pسپس آمینو اسید جایگاه  -0

 ه یک کدون )رمزه( به سوی کدون پایان پیش می رود .پس از آن ریبوزوم به انداز -3

  با جابجایی ریبوزوم        

   tRNA حامل رشته پپتیدی در حال ساخت ، در جایگاهP . قرار میگیرد 

 بعدی باشد .  tRNAخالی می شود )در آن سومین کدون قرار می گیرد ( تا پذیرای Aو جایگاه    

   tRNA  بدون آمینو اسید نیز در جایگاهE  قرار می گیرد و سپس از این جایگاه خارج می شود .)با شکسته شدن

 آنتی کدون(وپیوندهای هیدروژنی بین بازهای مکمل کدون 

د و طول زنجیره آمینواسیدی بیشتر می شود تا ریبوزوم به یکی از کدون های پایان این فرایند بارها تکرار می شو -4

(UAA  یاUAG  یاUGA10( برسد )شکل) 

 مرحله پایان 

مکمل آن وجود ندارد ، این جایگاه توسط  tRNA، چون Aبا ورورد یکی از کدون های پایان ترجمه در جایگاه  -1

 به نام عوامل آزاد کننده اشغال می شود.  پروتئین هایی
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 عوامل آزاد کننده باعث جداشدن  -0

 ناقل می شوند . tRNAالف : پلی پپتید از آخرین  

خارج می شود )با شکسته شدن پیوند هیدروژنی بین بازهای مکمل  Pبدون آمینو اسید از جایگاه   tRNAب: سپس  

 کدون و آنتی کدون ( 

 می شوند .  mRNAشدن زیرواحدهای ریبوزوم از هم و آزاد شدن ج: باعث جدا  

 زیر واحدهای ریبوزوم می توانند مجددا این مراحل را تکرار کنند تا چندین نسخه از یک پلی پپتید ساخته شود . 

 چند نکته 

 قراردارد Pجایگاه  از گر که حامل متیونین است ودرآغ tRNAمی شوند به جز Aها،اول وارد جایگاه  tRNAهمه  -

 می روند.  Pبه جایگاه  Aآغازگر ، با حرکت ریبوزوم از جایگاه  tRNAها به جز  tRNAهمه  -

ریبوزوم را ترک می کنند اما آخرین  Eپس از اینکه آمینواسید خود را از دست می دهند، از جایگاه  tRNAهمه  -

tRNA از جایگاهP . ریبوزوم را ترک می کند , 

 تشکیل می شوند .  Aدهای پپتیدی در جایگاه همه پیون -

تشکیل می شوند به جز پیوندهای هیدروژنی بین کدون   Aهمه پیوندهای هیدروژنی بین کدون  و آنتی کدون در جایگاه  -

  آغازگر که قبل کامل شدن ساختار ریبوزوم تشکیل می شوند tRNAآغاز و آنتی کدون 

شکسته می شوند به جز پیوندهای هیدروژنی بین کدون  Eهمه پیوندهای هیدروژنی بین آنتی کدون وکدون در جایگاه  -

 شکسته می شوند .  Pقبل از پایان و آنتی کدون که در جایگاه 

 شکسته می شود . Pآن ، در جایگاه   tRNAپیوند بین آمینو اسید و  -

 می شود Aمی شود وکدون پایان فقط واردجایگاه  EوP. ولی وارد جایگاه  دنمی شو  Aکدون آغاز وارد جایگاه  -

 می شود .  PوAولی وارد جایگاه  نمی شود Eکدون قبل از کدون پایان ، وارد جایگاه  -

 .نمی شودکدون پایان پیوند هیدروژنی تشکیل وبین عوامل آزاد کننده  -

 زیر به سواالت پاسخ دهید . mRNAسوال : با توجه به 

ACCGGGAUGCCGUUU AUGCCGGCAUUUU AGCCC  
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 چند کدون )یا رمزه( دارد ؟ mRNAالف : این 

 ترجمه شود ، رشته پلی پپتید ساخته شده ، چند آمینو اسید دارد ؟ mRNAب: اگر این 

 را بنویسید .ریبوزوم قرارمی گیرد Pکدون که درجایگاه  ج: اولین و آخرین آنتی

 ریبوزوم قرار می گیرد را بنویسید . Aکدونی که در جایگاه وآخرین د : دومین 

 بنویسید .رارار می گیرد قEآخرین کدون که در جایگاه اولین وه : 

 . قرارمی گیرندرابنویسیدEوPوAپس ازدوبار جابجایی ریبوزوم کدونهایی که درجایگاهو : 

 محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها 

 پروتئین ها در بخش های مختلفی از سلول )سیتوپالسم سلول( ساخته شود .   -

 ، می تواند انجام شود .  هر بخشی از سلول که ریبوزوم ها حضور داشته باشندبه طور کلی پروتئین سازی در  -

 نند :می کپیدا شده در سیتوپالسم ، سرنوشت های مختلفیمی بینید ، پروتئین های ساخته  14همانطور که در شکل  -

  این پروتئین ها:و سپس به دستگاه گلژی می روند زبربعضی از پروتئین ها به شبکه آندوپالسمی  -1

 )اگزوسیتوز( ممکن است به خارج یاخته ترشح شوند     

 ا در غشا سلول قرار گیرند ی   

 بروند )کافنده تن (ولیزوزوم )کریچه (ل یا به واکوئ  

 پروتئین ها نیز در سیتوپالسم می مانند )در ساختار ریبوزوم ، ساختار سانتریول ، رشته های دوک و...(بعضی از  -0

می )دیسه ها(ویا پالست ها  پلیمراز(RNAوDNA)مثل آنزیمهای هلیکاز و، هستهها)راکیزه(یااینکه به میتوکندری -3

 روند 

را  که پروتئین توالی آمینو اسیدی در آن وجود دارد، برود ، براساس مقصدی که پروتئین باید در هر یک از این موارد 

 می کند .  مقصد هدایتبه 

 سرعت و مقدار پروتئین سازی 

 تنظیم می شود . بسته به نیازبه طور کلی سرعت و مقدار پروتئین سازی در سلول ها  -

 قبال خواندیم که افزایش شدت و میزان رونویسی از ژن می تواند سبب افزایش پروتئین سازی شود .  -
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 ، پروتئین سازی)ترجمه ( آغاز شود . mRNAرونویسی پیش از پایان ممکن استحتی  -1    در پروکاریوتها

 است . کمها  ی پیک در پیش هسته ایRNAچون طول عمر                       

 محل رونویسی و ترجمه ، سیتوپالسم سلول است . -0                      

برای پروتئین هایی که به مقدار بیشتری مورد نیازند ، ساخت پروتئین ها ، به طور همزمان و پشت  -3                    

تا پروتئین بیشتری در  (متصل می شوند mRNAسرهم توسط مجموعه ای از ریبوزوم ها آنجام می شود )که به یک 

 (10واحد زمان ساخته شود )شکل

 پیک ، شبیه نخی است که از درون این دانه ها می گذرد. RNAدراین مجموعه ، ریبوزوم ها مانند دانه های تسبیح و 

 همکاری جمعی ریبوزوم ها به پروتئین سازی سرعت بیشتری می دهد . 

 نیز دیده می شود .تجمع ریبوزوم ها         در یوکاریوتها

 پیک در برابر تخریب وجود دارد .  RNAدر یوکاریوتها ساز و کارهایی برای حفاظت                       

 در یوکاریوتها فرصت بیشتری برای پروتئین سازی هست .بنابراین                      

 پیک پیش از تجزیه می شود .  RNAدر مجموع ، این عوامل موجب طوالنی تر شدن عمر                      

 مکانیسم افزایش سرعت پروتئین سازی چهار

 پلیمراز RNAیسی از یک ژن توسط چندین وافزایش شدت و میزان رونویسی یعنی رون -1   

 ر سلولهای پروکاریوتی و میتوکندری و ، پروتئین سازی آغاز شود )فقط د mRNAقبل از پایان رونویسی  -0   

 انجام می شود (ها پالست     

 دریوکاریوت ها mRNAافزایش طول عمر-   3

 را ترجمه کنند .  mRNAچندین ریبوزوم پشت سرهم و هم زمان یک  -4   
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 تنظیم بیان ژن  -3گفتار 

 .  تخم منشا می گیرند سلول(بدن ما از تقسیم میتوز)رشتمان پیکریمی دانیم که همه ی یاخته های  -

 شته باشیم سلولهای جنسی از تقسیم میوز)کاستمان(بوجود می آیند .(ید توجه دا)با -

 سلولهای حاصل از تقسیم میتوز از نظر کروموزومی )فام تنی( و ژن ها یکسان اند .  -

وزومها و ژن های یکسانی دارند    نادرست است چون بعضی از ته شود همه سلولهای پیکری بدن ما کروماگر گف -

و همچنین بعضی از سلولها مرده هستند مثل چند الیه سلولی سطح بولهای قرمز ندارند مثل گل سلولهای بدن ما هسته

 پوست بدن .

           دار بدن ما ، بنابراین با توجه به مطالب باال جمله درست این است که : همه ی سلولهای پیکری زنده و هسته -

 کروموزوم ها و ژن های یکسانی دارند . 

 در ادامه تقسیمات و رشد جنین ، یاخته های متفاوتی ایجاد می شوند که اعمال مختلفی انجام می دهند . -

 متفاوتی هستند . شکلو  عملکرددارند ولی دارای  ژن های یکسانیمثال سلولهای عصبی و ماهیچه ای بدن یک فرد ، 

 چگونه ممکن است یاخته های با ژن های یکسان تا این حد متفاوت باشند ؟ -

یم بیان فرق کند در واقع تنظ ممکن است، و زمان استفاده از ژن در یاخته های مختلف یک جاندار  هچون مقدار ، باز

 یعنی سبب تمایز سلولها از هم می شود . عمل آنهامی شودودرنتیجه تفاوت شکل و ژن سبب تفاوت پروتئین های سلولها

 یا به اصطالح روشن است .  ژن بیان شدههرگاه اطالعات ژنی در یک یاخته مورد استفاده قرار بگیرد می گوییم آن  -

 است .  بیان نشدهح صطالو به ا ورد استفاده قرار نگیرد خاموش ژنی که م -

  وندشتنظیم بیان ژن       فرایند هایی که تعیین می کنند در چه هنگام)کی(و به چه مقدار و چه مدت و کدام ژن ها بیان 

 را فرایندهای تنظیم بیان ژن می گویند . نشوندیا                        

 فرق داشته باشد  ممکن استیک جاندار  یاخته های مختلفتنظیم بیان ژن       در                        

 متفاوت باشد. ممکن استهم بسته به نیاز یک یاخته حتی در                                               

 تنظیم بیان ژن فرایندی بسیار دقیق و پیچیده است                      

 عوامل متعددی )مثل دما و نور و .....( ممکن است برآن اثر بگذارند .                    
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 نقش تنظیم بیان  ژن      

موجب می شود تا جاندار به تغییرات پاسخ بدهد . مثال در گیاه ، نور می تواند باعث فعال شدن ژن سازنده ی آنزیمی  -1

 میگیرد و در نبود نور این ژن بیان نمی شود . شود که در فتوستنز مورد استفاده قرار

سبب تمایز می شود یعنی می تواند موجب ایجاد یاخته های مختلفی از یک یاخته شود . یاخته های متفاوتی که از  -0

 Bسلولهای بنیادی مغز استخوان ایجاد می شوند مثال مناسبی برای این مورد هستند .      

 Tستخوان             سلولهای بنیادی لنفوئیدی     لنفوسیتها ی     سلولهای بنیادی مغز ا

 سلولهای بنیادی میلوئیدی     گلبولهای قرمز                                                  

 ائوزینوفیل      پالکت ها                                                                                       

 گلبولهای سفید            بازوفیل                                                                            

 نوتروفیل                                                                                                       

 مونوسیت                                                                                                      

 روکاریوتها تنظیم بیان ژن در پ

 و پروتئین است. RNAمحصول ژن  -

محصول نهایی  rRNAو  tRNAن های سازنده است که در مورد ژ RNA ها در واقع محصول اولیه ی همه ژن -

بلکه اول  نیست mRNA محصول نهاییاست ولی در مورد ژن های سازنده ی پروتئین ها  rRNAو  tRNAهمان 

mRNA  ساخته می شود و سپسmRNA . بوسیله ریبوزوم ها ترجمه می شود و نهایتا پروتئین ساخته می شود 

 . و پروتئین اثر می گذارد RNAبر ساخت ،تغییر در فعالیت ژن ها  -

 و پروتئین تاثیر بگذارد . RNAتنظیم بیان ژن در پروکاریوتها  می تواند در هر یک از مراحل ساخت -

نجام ا مرحله رونویسی ، پس از رونویسی ، مرحله ترجمه یا پس از ترجمه   ر کلی تنظیم بیان ژن می تواند دربه طو -

 شود .

 انجام می شود .  مرحله رونویسیتنظیم بیان ژن در  طورمعمولبه ولی  -

گر نیازی به محصول یک چون در هر یک از مراحل رونویسی و ترجمه انرژی زیادی مصرف می شود بنابراین ا -

 شود تا انرژی هدر نرود .می از همان ابتدا یعنی از مرحله رونویسی جلوی این کار گرفته  ژن نباشد 
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و ترجمه انجام می گیرد مثال با تغییر در پایداری )طول  پس از رونویسیهم ممکن است تنظیم بیان ژن  در مواردی -

 یا پروتئین ، فعالیت آن را تنظیم کند . RNAعمر(

         بیشتر باشد تعداد دفعاتی که ترجمه می شود و میزان پروتئینی که از روی آن ساخته mRNAهر چه طول عمر  -

 می شود بیشتر است )و برعکس(

 بیشتر باشد یعنی زمان فعالیت این پروتئین بیشتر است . هرچه طول عمر یک پروتئین -

 کاریوتها تنظیم رونویسی در پرو

 تنظیم رونویسی در پروکاریوتها به دو صورت انجام می شود 

 مانع از رونویسی می شود .  یملتنظیم منفی رونویسی     عوا -1  

 رونویسی را تسهیل می کند . یملی    عواتنظیم مثبت رونویس -0  

 تنظیم منفی رونویسی  -1

 و در نتیجه از رونویسی ژن ممانعت می شود . این نوع تنظیم عواملی مانع از حرکت رنابسپارازمی شوند  در -

یسی جلوگیری وپلی مراز است از انجام رون RNAکه سر راه  DNAبه بخشی از  پروتئین های خاصیمثال با اتصال  -

 .می شود 

 نمونه این تنظیم در نوعی باکتری به نام اشرشیا کالی شناخته شده است .-

 باکتری اشرشیاکالی گلوکز است .تزجیحی رفی قند مص -

اکتری قرار ب اختیار اگر گلوکز در محیط باکتری وجود نداشته باشد ولی قند دیگری به نام الکتوز )دی ساکارید است(در -

 تفاوتندم این قند متفاوت از گلوکز بوده وآنزیم های الزم برای مصرف آن نیزاین قند استفاده کند .بگیرد ، باکتری می تواند از 

نزیم های آلی در نبود یا کاهش الکتوز ساخت باکتری برای استفاده از الکتوز باید آنزیم های تجزیه کننده آن را بسازد و -

 .  می یابد متوقف می شود یا کاهشتجزیه کننده ی الکتوز 

  عدم رونویسی از ژن های مربوط به تجزیه الکتوز در غیاب الکتوزالف :  

پلی  RNAژن شروع می شود حال اگر مانعی بر سر راه به  مربوطپلی مراز به راه انداز RNAرونویسی با چسبیدن 

 می شود . مراز وجود داشته باشد رونویسی انجام نمی شود به این نوع تنظیم ، تنظیم منفی رونویسی گفته 
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در واقع در زمانی که در محیط اطراف باکتری الکتوز وجود ندارد )یازمانی که هم الکتوز و هم گلوکز وجود دارد( 

 نیازی به تولید آنزیم های تجزیه کننده الکتوز نیست .

 ده آمینواسیداست(پلی مراز می شود .)واحد سازنده مهارکنن RNA)رپرسور( مانع از پیش روی پروتئینی به نام مهار کننده

پلی مراز را می گیرد و  RNAبه نام اپراتور متصل می شود و جلوی حرکت  DNAمهار کننده به توالی خاصی از -

 الف(-14یسی نمی شوند .)شکلوکتوز رونالبنابراین ژن های مربوط به تجزیه 

 است  DNAتوالی خاصی از       اپراتور

 بین راه انداز و ژن های مربوط به تجزیه الکتوز قرار دارد .              

 یوراسیل ندارد .  وبنابراین واحد سازنده اپراتور نوکلئوتید است و ریبوز              

 ب : در نبود گلوکز و حضور الکتوز

 الکتوز موجود در محیط به باکتری وارد می شود .  -1

 با اتصال الکتوز به مهارکننده ، شکل مهار کننده تغییر می کند .  -0

 تغییر شکل مهار کننده       سبب جداشدن مهار کننده از اپراتور می شود .  -3

 و نیز مانع از اتصال مهار کننده به اپراتور می شود .                                     

 را انجام دهد . ژن هاپلی مراز، این آنزیم می تواند رونویسی  RNAاز سر راه  با برداشته شدن مهار کننده -4

 ب( -14تجزیه الکتوز را ممکن می کنند )شکل آنزیمهایی است که ،صول این ژن ها مح -0

 باید توجه داشت الکتوز یک دی ساکارید است و از تجزیه آن گاالکتوز و گلوکز حاصل می شود . 

 ژن های مربوط به تجزیه الکتوز      14با توجه به شکل 

 سه ژن هستند که پشت سر هم قرار گرفته اند .                                                        

  سه ژن یک راه انداز دارند .هر                                                         

 تا( 3ساخته می شود )نه mRNAبنابراین از روی هر سه ژن یک                                                         

 محصول نهایی این سه ژن ، سه نوع پروتئین )سه نوع آنزیم(است                                                        
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 تنظیم مثبت رونویسی  -2

تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونویسی  کمک می کنندپلی مراز  RNAخاصی به  پروتئینهاینوع تنظیم ،  در این-

 را شروع کند .

وجود داشته باشد ، درون باکتری آنزیم هایی ساخته می شوند که در  مالتوزاگر در محیط قند در باکتری اشرشیاکالی -

 تجزیه مالتوز دخالت دارند . 

 تری نیازی به آنها ندارد .ن باکه نمی شوند چوم های تجزیه کننده ی مالتوز ساختضور مالتوز آنزیحدر عدم  -

 الف : در حضور مالتوز 

 متصل می شوند . DNAانواعی از پروتئین به نام فعال کننده وجود دارند که به توالی های خاصی از  -

 گفته می شود . جایگاه اتصال فعال کنندهکه فعال کننده به آن متصل می شود ،  DNAبه توالی های خاصی از  -

 مالتوز به فعال کننده متصل می شود  ابتدادرواقع -1 

 فعال کننده به جایگاه اتصال شده و باعث پیوستناتصال مالتوز به فعال کننده  -0

 ب(-17به راه انداز و شروع رونویسی می شود .)شکل پلی مرازRNAسبب اتصال این امر -3 

 ب: در نبود مالتوز

 د ندارد فعال کننده نمی تواند به جایگاه اتصال خود بچسبد مالتوز وجوچون -1

 ه راه انداز نمی تواند متصل شود پلی مراز هم ب RNAدر نتیجه -0

 ژن های مربوط به تجزیه مالتوز رونویسی نمی شوند . -3

 :  17با توجه به شکل 

 راه انداز بین جایگاه اتصال فعال کننده و ژن های مربوط به تجزیه مالتوز قرار دارد . -1

 تا . 3ساخته می شود نه mRNAژن های مربوط به تجزیه مالتوز سه ژن متوالی هستند و از روی آنها یک  -0

 ه به جایگاه اتصال متفاوت هستند .محل اتصال مالتوز به فعال کننده با محل اتصال فعال کنند -3
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 تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها 

 تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها       پیچیده تر از پروکاریوتهااست .

 می تواند در مراحل بیشتری انجام شود .                                        

 متعددی انجام شود چون :تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها می تواند در مراحل 

 داخلی ندارند ( به بخش های مختلفی تقسیم شده اند .)اما پروکاریوتها غشا سلولهای یوکاریوتی بوسیله غشا، -1

ا ها عبور کنند و ژن ها ربه طریقی از غشا ک ماده واکنش بدهد باید آن مادهسلول بخواهد نسبت به ی برای آنکه بنابراین

 تحت تاثیر قرار دهند .

وپالست ها )دیسه ها( ها در سلولهای یوکاریوتی ، بیشتر ژن ها در هسته و برخی از ژن ها در میتوکندری)راکیزه( -0

 قرار دارند . در هر یک از این محل ها ، سلول می تواند بر بیان ژن نظارت داشته باشد .

 تنظیم بیان ژن در مرحله ی رونویسی 

 پلی مراز به راه انداز آغاز می شود. RNA، رونویسی با پیوستن  در یوکاریوتها مانند پروکاریوت ها -

 وکاریوتها در ی

  RNA  . پلی مراز نمی تواند به تنهایی راه انداز را شناسایی کند 

 .  هایی به نام عوامل رونویسی هست پلی مراز به راه انداز نیازمند پروتئین RNAبرای پیوستن   

             پلی مراز را به محل راه انداز هدایت RNAخاصی از راه انداز ، با اتصال به نواحیی گروهی از عوامل رونویس 

 . می کنند

 ی کندتغییر م،هم  مقدار رونویسی ژن ،تغییر می کنند یدر اثر عوامل ،تمایل پیوستن این پروتئین ها به راه اندازچون 

سبب افزایش رونویسی از ژن و کاهش تمایل عوامل  ،یعنی افزایش  تمایل عوامل رونویسی برای اتصال به راه انداز 

 سبب کاهش رونویسی از  ژن می شود . ،رونویسی برای اتصال به راه انداز

 رونویسی از ژن شوند . افزایش یا کاهشسبب  می توانندیعنی عوامل رونویسی  

 متصل شوند   نام توالی افزایندهبه  DNAبه بخش های خاصی از  دیگریعوامل رونویسی  ممکن استدر یوکاریوتها   

 هاتصال عوامل رونویسی به توالی افزایند
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  DNAسبب ایجاد خمیدگی در    

 به راه انداز قرار می گیرند . متصل در کنار عوامل رونویسی،در نتیجه عوامل رونویسی متصل به افزاینده    

 در کنار هم قرار گرفتن این عوامل     باعث می شوند که سرعت رونویسی از ژن را افزایش دهند .   

 سرعت و مقدار رونویسی براتصال عوامل رونویسی متصل به راه انداز و متصل به افزاینده )همه ی عوامل رونویسی(   

 است در فاصله ی دوری از ژن قرار داشته باشند . ممکند و توالی های افزاینده متفاوت از راه انداز هستن ژن موثر است و 

 . نقش ندارندیسی در شروع شدن رونویسی و شناسایی راه انداز وعوامل رون همهباید توجه داشت که  -

مثال عوامل رونویسی متصل به افزاینده در شروع رونویسی نقش ندارند بلکه در افزایش سرعت و میزان رونویسی 

 موثرند .

صل به راه انداز متصل عوامل رونویسی متصل به افزاینده هم به عوامل رونویسی مت -19همچنین  با توجه به شکل  -

 پلی مراز متصل می شوند .  RNAمی شوند و هم به 

 تنظیم بیان ژن در مراحل غیر رونویسی 

 از آن هم انجام شود . پیش از رونویسی یا پسدر یوکاریوت ها تنظیم بیان ژن می تواند 

پیک مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است با اتصال این  RNAبه  های کوچک مکملRNAاتصال بعضی  -1

RNA  ه متوقف و ممی شود و در نتیجه عمل ترج از کار ریبوزوم ها جلوگیریهاmRNA ی ساخته شده پس از مدتی

 تجزیه می شود . 

ی پیک  RNA. افزایش طول عمر ی پیک استRNAطول عمر پس از رونویسی ، روش دیگر تنظیم بیان ژن  -0

 موجب افزایش محصول )پروتئین( می شود . 

نتیجه موجب افزایش تولید پروتئین را ترجمه کنند در  mRNAیک  همزمان چندین ریبوزومبه روش دیگر به طور  -3

 شوند . 

 ، تنظیم در سطح کروموزومی )فام تنی( است .  یسیوروناز )یا پیش (قبل روش دیگر در تنظیم بیان ژن  -4

 با تغییر میزان فشردگیپلی مرازها قرار میگیرند . بنابراین سلول  RNAبخش های فشرده کروموزوم کمتر در دسترس 

 را به ژن مورد نظر تنظیم می کند. هاپلی مراز RNAکروموزوم در بخش های خاصی از کروموزوم ، دسترسی 
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به ژن ها بیشتر و هر چه فشرده تر باشند میزان دسترسی  هاپلی مراز RNAباشد میزان دسترسی  فشردگی کمترهر چه 

کمترین فشردگی را دارد و در مرحله متافاز بیشترین فشردگی   𝑮𝟏کمتر می شود . می دانیم که کروموزوم در مرحله 

 را پیدا می کند .

 وثر خواهند بود . فرایندهای باال در میزان پروتئین سازی م

 شیوه های دیگری در تنظیم بیان ژن موثرند که نحوه عمل بسیاری ازآنها ناشناخته است .

 مثالهایی از تنظیم بیان ژن پس از ترجمه 

 پپسینوژن    گروهی از آنزیم های پروتئینی غیر فعال هستند که در اثر اسید معده به پپسین تبدیل و فعال می شوند . -1

د ، شو ی غیر فعال هستند و اگرمیکروب وارد بدن فرد پروتئین های مکمل در بدن افراد سالم ساخته می شوند ول -0

 کروب ها سبب فعال شدن پروتئین های مکمل می شود .های مکمل به می برخورد پروتئین

 باید توجه داشت

 وواحد سازنده آنها دهستن DNAهمه بخشهایی از، ،راه انداز،اپراتور،توالی افزاینده وتوالی پایان رونویسی)کد(ژن،رمز 

 دئوکسی ریبونوکلئوتید است وریبوزویوراسیل ندارند

 واحد سازنده شان ریبونوکلئوتید است ودئوکسی ریبوزوتیمین ندارند کدون)رمزه(وآنتی کدون)پادرمزه(

DNA پلی مرازوRNA  پلی مرازوهلیکازوعوامل آزادکننده،مهارکننده،فعال کننده وعوامل رونویسی همه از جنس

 پروتئین هستند وواحد سازنده آنها آمینواسید است
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