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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 جای آمینواسید گلوتامیک اسید،  GUGبه  GAGپیامد آن تغییر کدون  که دچار تغییر می شود

 آمینواسید والین در پروتئین بتاگلوبینِ هموگلوبین قرار می گیرد. 

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. تغییر می دهنطبیعی دیگر قرمز دیسک مانند را به شکل هالل یا شکل های غیر 

 بلوغ، اشکال در تنفس، زود رنجی، سرگیجه و ... اشاره نمود. 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

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

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

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

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

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

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

 بوده است. چون ریبوزوم ها توسط هستکِ درون هسته ساخته می شوند و می توان اجزای آن را درون هسته نیز 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 نوکلئوتید و در همانندسازی یک خطا به ازای  10000برخوردار است )در رونویسی یک خطا به ازای هر 

 است(. 10000000

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

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

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

  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 
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RNA-4 سلول ها وجود دارند؟پلی مراز ها در کدام 

 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  -5

RNAپلی مرازI  مسئول رونویسی از ژن های بزرگ پیش سازrRNA  .می باشد 

RNAپلی مرازII  مسئول رونویسی از ژن های پیش سازmRNA  .می باشد 

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

RNAرونویسی از ژن های انواع  مسئول  پلی مراز پروکاریوتیRNA .می باشد 
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 آیا پروموترهای ژن های مختلف یکسان است؟ -6

 پروکاریوتی آورده شده است.نوع از پروموترهای  4نه خیر. در شکل زیر 

 

پروموترها همه ر تمامی قطعات درا نشان می دهد. متشکل از قطعات مختلف یوکاریوتیِ ی mRNAژن شکل زیر پروموتر 

 دیده نمی شود.
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 از پروموترهای جداگانه ای برای رونویسی ژن های مربوطه استفاده می کنند. IIو  Iپلی مراز های RNAتوجه: 

 

 آیا پروموتر همیشه در باالدست ژن مورد رونویسی می باشد؟ -7

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

 د. در واقع فاکتورهای رونویسی باعث خوانده شدن آنزیم به جایگاه رونویسی می شود.نمی باش

 نقش پروموتر )راه انداز( چیست؟ -8

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  -9

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( یسی را از آنجا آغاز می کندرونو

 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 Tمی 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. 
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 پلی مراز چیست؟RNAاولین محصول  -10

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

 مراز مرحلۀ طویل شدن را آغاز می کند؟پلی RNAچه زمانی  -11

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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شامل سه  خود (initiation) مرحلۀ آغاز رونویسی

 مرحله می باشد:

پلی مراز به پروموتر برای تشکیل RNAاتصال  -1

 کمپلکس بسته.

این در پروکاریوت ها ) 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. (initiation) مرحلۀ آغاز رونویسی
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 ی الگو باقی می ماند؟DNAطی مرحلۀ طویل شدن چند ریبونوکلئوتید متصل به  -12

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

 منظور از حباب چیست و اندازۀ آن در طول مرحلۀ طویل شدن چه تغییری می کند؟ -13

 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.

 پلی مراز طی طویل شدن، عمل ویرایش را نیز انجام می دهد؟RNAآیا آنزیم  -14

 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 

 

 

 می شوند چیست؟ یکه موجب پایان رونویس DNAمنظور از توالی های ویژه در  -15

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

د که این امر برای کارایی ساختار سنجاق سری رونوشت از الگو جدا شو ،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  -16

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

 رونویسی دیده می شود.

ه در شکل زیر نشان داده شده است. عالوه بر فاکتورهای عمومی رونویسی متعددی در یوکاریوت ها وجود دارد کتوجه: 

د، کمپلکس های بازآرایی کننده، فاکتورهای عمومی رونویسی، فعال کننده های رونویسی که به نزدیکی ژن متصل شده ان

  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.RNAمربوط به   فاکتورهای رونویسی خاصی برای رونویسی از ژن هایتوجه: 

 چگونه حذف می شوند؟طی رونویسی ژن های یوکاریوتی، هیستون ها  -17

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

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

 قرار دهند.
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 صورت می گیرد؟ DNAچرا رونویسی از روی یک رشته از  -18

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

 صورت گیرد؟ DNAآیا رونویسی می تواند از روی هر دو رشتۀ  -19

صورت گیرد. همچنین در ژن های موجودات ساده  DNAبله. در بعضی از ویروس ها، رونویسی می تواند از روی هر دو رشتۀ 

آزِ میتوکندریایی، به این صورت ATPمولکول  8و  6تر که متراکم تر است، این حالت دیده می شود. در انسان زیرواحدهای 

 رونویسی می شوند.
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 لطفا در مورد زیر همکاران اظهار نظر فرمایند. توضیح سطر اول و سطر دوم :

)که رشتۀ  2با ژن مجاورش  1و در سطر دوم منظورش مقایسۀ ژن  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  -20

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

 پیرایش چیست؟منظور از  -21

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 پردازش RNAآنزیم توجه: 

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

 

 چه زمانی شروع می شود؟ RNAپردازش  -22

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 

 به مرحلۀ طویل شدن پیش رفته است. گذر از مرحلۀ آغازحال 
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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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ند و راهی است برای جداسازی رونویسی می شو IIمرازپلی RNAمختص رونوشت هایی است که توسط  Aدم پلی توجه: 

 هایی که رمزکنندۀ پروتئین هستند.mRNAآزمایشگاهی 

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

RNAی ثانویه تولید می کند. 
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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: 

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

ت سادۀ یوکاریوتی تا از موجودا است و میانگین تعداد اینترون ها تعداد اینترون های ژن های مختلف، متفاوتتوجه: 

 موجودات پیچیده تر مثل انسان، افزایش می یابد.

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

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

 مصرف می شود؟ ATP توسط اسپالیسوزوم پیرایشآیا طی  -23

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: 

 

 



 

23 
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 ی مختلف به هم متصل شوند؟RNAممکن است دو اگزون از دو آیا  -24

 بله. این فرایند به ندرت اتفاق می افتد و به آن تراپیرایش می گویند. 

 

 

 

، همانند پیرایش آن، RNAویرایش توجه: 

 mRNAمی تواند موجب تغییر ترادف یک 

 شود.
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