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 .                 فقط یک نوع رنا بسپاراز دارد            در پیش هسته ای ها                                                               

 

 آنزیم های موثر در رونویسی
 
 .      سه نوع رنابسپاراز وجود دارد            ها در هوهسته ای                                                   
 

 .رنای رناتنی را می سازد: 1نوع                                                                                                   

 .رنای پیک را می سازد: 2نوع انواع رنابسپاراز در هوهسته ای ها        
 .رنای ناقل را می سازد: 3نوع                                                                                                   
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  متصل راه انداز آنزیم رِنابسپاراز به توالی نوكلئوتیدی ویژهای در مولكول دِنا به نام : مرحله آغاز                

 آنزیم با توجه به نوع نوكلئوتید رشته الگوی دنا، نوكلئوتید بخش كوچكی از دنا را باز میكند و  . میشود                                           
 .  می كندنوكلئوتید را به نوكلئوتید قبلی رشته رنا سپس این را در برابر آن قرار می دهد و مكمل                                            

    
 ، رنا نتیجه آناین مرحله رنابسپاراز ساخت رنا را ادامه می دهد كه در در : مرحله طویل شدن                                  

 در همچنان كه مولكول رنابسپاراز به پیش می رود، دو رشته دنا در جلوی آن باز و . شودطویل می  رونویسی      مراحل 

 بنابراین در محل . چندین نوكلئوتید عقب تر، رنا از دنا جدا رشته دنا مجددًا  به هم می پیوندند                                           
 .رونویسی و نواحی مجاور آنها حالتی شبیه حباب ایجاد می شود كه به سوی انتهای ژن پیش می رود                                           

 
 . میشوندآنزیم رنابسپاراز پایان توسط دنا توالی های ویژه ای وجود دارد كه موجب در : مرحله پایان                                  

 .میشونددنا به هم متصل رشته جدا و دو در این محل ها، آنزیم از مولكول دنا و رنای تازه ساخت                                            
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 دنا كه مكمل رشته به بخشی از رشته : الگو در مولكول دنارشته                                                   
 .رنای رونویسی رشته الگو می گویند                                    

       مولكول دنا، رشته رشته الگو در مكمل به رشته :  رشته رمزگذار                                    
 .رمزگذار  گفته می شود                                    

 تعریفات مهم کتاب      
 كه درمولكول دنا وجود دارد ولی نواحی به (: اینترون)میانه                                      

 .رونوشت آن در رنای پیک سیتوپالسمی حذف شده می گویند                                    
 به سایر بخش های مولكول دنا كه رونوشت آنها  (: اگزون)بیانه                                     

 حذف نمیشود میگویند                                    
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 به ساخته شدن مولكول رنا از روی بخشی از: رونویسی                                                  

                         .شودمی گفته رشته دنا، رونویسی یک                                     
 به ساخته شدن پلی پپتید از روی اطالعات:  ترجمه                                    
 .می شودگفته پیک، ترجمه رنای                                     

 تعریفات مهم کتاب       
 رنای رونویسی شده از رشته الگو، در ابتدا  :  رنای نابالغ یا اولیه                                     
 اولیه به این رنا، رنای نابالغ یا . استهای میانه دنا رونوشت دارای                                     

 .                             شودمی گفته                                     
 رونوشت ها از رنای اولیه و پیوستن بخش های حذف این با : رنای بالغ                                    
                                 .شودمی ساخته بالغ هم، رنای به باقی مانده                                     
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 نوكلئوتیدی رنای پیک تعیین می كند كه   3توالی های (: كُدون)رمزه                                                     
 به این توالی  . قراربگیردآمینواسیدها باید در ساختار پلی پپتید كدام                                                             

 .شودمی گفته ( كُدون)، رمزه هاتعریفات مهم کتاب            
 توالی نوكلئوتیدی موجود در ساختار رنای ناقل  (: آنتی كدون)پادرمزه                                                            

 .هیدروژنی برقرار میكند می گویندتوالی رمزه مكمل خود پیوند كه با                                                             
 

                                                                                            UAA      
 UAG           رمزه های پایان                     AUG            رمزه آغاز      

                                                                                                  UGA 
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 انتقال اطالعات از هسته به رناتن ها: رِنای پیک                                                       

 ماده اولیه تولید پلی پپتید: آمینواسیدها                                      

 حمل آمینو سیدها به رناتن ها  (tRNA):رنای ناقلعوامل الزم در ترجمه           
 تولید رشته های پلی پپتیدی  : رِناتن ها                                      

                                                     :ATP تامین انرژی 
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 زیرواحد كوچک                                 

 ناقل محل قرارگیری رنای               A جایگاه ساختار رناتن ها                                           
 محل برقرار شدن پیوند پپتیدی -بعدی                                                              

 محل قرارگیری رنای ناقل               P  جایگاهزیرواحد بزرگ          
 حامل پلی پپتید در حال ساخت 

 محل خروج رنای ناقل بدون             Eجایگاه                                                               
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 مراحل ترجمه                            

 
 را به سمت  كوچک رِناتَن متصل شده و زیرواحد كوچک به زیرواحد رنای پیک  -1                           

 .هدایت می كند( AUG)رمزه آغاز                                         
 .میشودمكمل رمزة آغاز است به آن متصل كه رنای ناقلی  -2                           

 زیرواحد بزرگ رِناتَن نیز به این مجموعه اضافه شده و ساختار رِناتَن كامل   -3                          

 .میشودمرحله آغاز            

 جایگاهA محل قرارگیری رنای ناقل بعدی و آمینواسید متصل به آن خواهد بود .
محل خروج رنای ناقل بدون   Eجایگاه . برقرار میشود Aجایگاه پیوند پپتیدی در 

خالی   Eو  Aپر میشود و جایگاه  Pجایگاه در مرحله آغاز فقط . آمینواسید است
 .می ماند
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 مراحل ترجمه                            

 

             Aجایگاه دومین رنای ناقل به ورود  -1                           
  Aجایگاه از رنای ناقل خود جدا میشود و با آمینواسید  Pجایگاه   آمینواسیدسپس  -2                            

 .          پیوند پپتیدی بر قرار میكند                           

 سه  )رناتن به اندازة یک رمزه  Pجایگاه پس از جداشدن آمینواسید از رنای ناقل  -3                           

 .قرار گیرد Aجایگاه میكند تا رمزة بعدی در حركت پایان  هرمزبه سوی ( نوكلئوتیدطویل شدن          

 جایگاهخارج میشود و رنای ناقل بعدی در  Eجایگاه رنای ناقل بدون آمینواسید از  -4                          
                           A قرار می گیرد. 

 این فرآیند بارها تكرار میشود تا زنجیرة آمینواسیدی طویلتر شود و رِناتن به یكی از                                         
 .پایان برسدرمزههای                                         
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 مراحل ترجمه                            

                       

                      ریبوزوم    Aبه جایگاه رمزه های پایان ورود یكی از  -1                                

 ناقل،  چون رمزههای پایان، هیچگونه رنای ناقلی ندارند، پس بجای رنای  -2                                

 .               قرار میگیرندریبوزوم  Aجایگاه در آزادكننده به نام عوامل پروتئین هایی مرحله پایان            

 پلی پپتید از آخرین رنای ناقل، جدا شدن زیرواحدهای رِناتَنجداشدن  -3                              

 آزادكنندهعوامل توسط رنای پیک شدن هم و آزاد از                                            
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 شده در سیتوپالسمشاخته پروتئین های سرنوشت                      

 .بروندممكن است برای ترشح به خارج یاخته                                                                                           

 گلژی می روندو دستگاه شبكه آندوپالسمی که به پروتئین هایی 

 .                          یا كافنده تن بروندممكن است به كریچه                                                                                   

                                                                                                           

 یا در سیتوپالسم میمانند                                                                                                                            

 نمی روندکه به شبكه آندوپالسمی و دستگاه گلژی پروتئین هایی 

 .یا به راكیزه، هسته و دیسهها میروند                                                                                
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