
مقدمه اي بر تظاهر و بیان ژن

: كليات 
 است، تكة خاصي از نوكلئوتيدها با طول مشخص، كه حاوي اطالعاتDNAيك ژن ناحيه خاصي از

ا هزاران نوع پروتئين متفاوت مي سازند و هرسلولل هسلو. ي ساخت يك پروتئين ويژه استالزم برا
  بهDNAبيان ژن فرايندي است كه طي آن اطالعات موجود در. داراي هزاران ژن گوناگون است

.پروتئين تبديل مي شود
اص به منظور هدايتبراي ساخت يك پروتئين معين، سلول در آغاز از اطالعات موجود در يك ژن خ

اين فرايند را رونوشت برداري.  استفاده مي كندRNAو ارايه اطالعات به مولكولي تك رشته اي به نام 
 از نظر ساختاري شبيه يكديگر هستند و هردوRNA و DNAمولكولهاي .  گويند1يا نسخه برداري

RNAوكلئوتيدي هر مولكول رديف ن. براي ذخيره اطالعات از الفباي چهار حرفي استفاده مي كنند

يك نوع از. برمبناي رديف نوكلئوتيدي ژني كه براي ساخت آن به كار مي رود ، تعيين مي گردد
خوانده مي شود و اطالعات موجود در آن به منظور هدايت2ي پيك RNA ، به نامRNAمولكولهاي 

در فرايند.  خوانده مي شود3ه ساخت يك پروتئين ويژه  مورد استفاده قرار مي گيرد، اين فرايند ترجم
. ي پيك به يك ساختار عملكردي زيرسلولي بنام ريبوزومها متصل مي گرددRNAترجمه در ابتدا 

 ي پيك از ريبوزومها عبور كرده و همزمان با اين رخداد اسيدهاي آمينه يعني زيــــــرRNAآنگاه 
ي پيك مشخص شــــــده وRNA درواحد هاي ساختاري پروتئينها براساس اطالعات ورموزموجود 

دراين صف آرايي و آرايش، اسيد هاي آمينه با اتصال به يكديگر. به ترتيب پشت سرهم قرار مي گيرند
.يك زنجيره پروتئين را شكل مي دهند

 انجام مي گيردRNAرديف شدن اسيدهاي امينه در كنار يكديگر با دخالت نوع دومي از مولكولهاي 
اين مولكول نيز توسط ژنهاي مربوط رمزدهي شده و به همان.  خوانده مي شود4قل ي ناRNA كه

- ي ناقل به عنوان سازگارRNAمولكولهاي .  ي پيك ساخته مي شود، ايجاد مي گرددRNAروشي كه 
 را به الفباي بيست حرفي پروتئينهاRNA وDNA عمل مي كنند بدين نحو كه الفباي چهار حرفي 5ساز 

-  يRNAسازنده پروتئينها حداقل يك ) حروف(سلولها براي هر يك ازبيست اسيد آمينه .كنندتبديل مي 
.ناقل دارند

1- Transcription                          2- messenger RNA - mRNA                 5- adaptor 
3- Translation                              4- transfer RNA-tRNA



 ي ناقل به يك نوع خاص از اسيدآمينه متصل شده و انتهاي ديگر آن به بخشRNAيك انتهاي مولكول 
 ي پيك باRNA ي ناقل در امتداد RNAبنابراين مولكولهاي .  ي پيك پيوند مي يابدRNAويژه اي از 

و از. مي شوندنظمي دقيق كه براساس اطالعات موجود در ژن تعيين و مقرر گشته است به خــــط 
 نظم يافتن استقرار" ي ناقل از سويي به يك اسيد آمينه نيز متصل است ، طبيعتاRNAآنجايي كه هر

. ي ناقل، رديفي از اسيدهاي آمينه را نيز به نظم مي كشدRNAمولكولهاي 
براي كنترل زمانبندي بيان ژن ، يعني تعيين زمان ساخت يك پروتئين خاص نشأت گرفته از اطالعات

در برخي از موارد پروتئينهاي ويژه اي به. ذخيره شده در يك ژن، مكانيسمهايي ابداع و تكامل يافته اند
 در ديگر موارد پروتئينهايي هستند كه بيان ژن را.يك ژن متصل مي گردند وبيان آنرا سد مي كنند

مي توان گفت كه يك ژنتشديد مي نمايند و از آنجا گه هر پروتئين تنظيمي، ژن ويژه خود را داراست  
گاه نيز فراورده پروتئيني يك ژن بربسياري ديگر از ژنها و از جمله. بر بيان ژني ديگ تأثير گذار است

كان راـــــمدارهاي پيچيده كنترل ژني وجود دارند كه به سلول اين ام. ژن سازنده خود تأثير مي كند
ژنتيك مولكوليموفقيت در روشهاو فنون . هد مي بخشند كه به تغييرات محيطي خود به سرعت پاسخ د

.مهندسي ژنتيك مستلزم درك و شناسايي اين مكانيسمهاي تنظيمي استو 
:مقدمه

و پروتئينها راRNA  ، ساختار DNAبيان ژن فرايندي است كه بوسيله آن اطالعات ذخيره شده در 
 ي تك رشته اي و شبيه بهRNAولكول دراين فرايند ابتدا اطالعات  به شكل يك م. معلوم مي دارد

DNAسپس الفباي چهار حرفي نوكلئوتيدي موجود در مولكول .  ، رونوشت برداري مي شودRNAي 
برفرايند بيان ژن كنترل شديدي. پيك به الفباي بيست حرفي اسيد امينه اي پروتئينهاترجمه مي شود

.اع پروتئينهاي سلولي نقش عمده اي ايفا مي كنداعمال مي گردد، اين كنترل درتعيين مقدار هر يك از انو
را به دارا بودن سلولها و بافتهاي) پيشرفته(درواقع كنترل انتخابي بيان ژن است كه موجودات پرسلولي 

يك موجود حاوي اطالعات ژنتيكي يكساني) سوماتيكي(متفاوت قادر مي سازد چرا كه تمام سلولهاي 
.هستند

بيوشيميايي فراواني را شامل مي شود و در نتيجه مكانيسمهاي كنترلي قادرند دربيان ژن واكنشهاي 
 به طرزDNAپروتئينهاي خاص با اتصال به مولكول. بسياري از مراحل اين روند نقش خود را ايفا كنند

عوامل ديگري مشتمل بر برخي از.  ي پيك را موجب مي شوندRNA افزايش يا كاهش سنتز ،ويژه
. ي پيك و تبديل آن به نوكلئوتيدها تأثير مي گذارندRNA بر سرعت شكسته شدن و تخريب پروتئينها،

مشخص نمودن اينكه تمام. ي پيك نيز تحت كنترل ونظارت مي باشدRNAحتي اتصال ريبوزومها به 
ملهاين عوامل كنترلي چگونه و تا چه حد بركنترل ويژه بافتي ژنهاي آدمي به ايفاي نقش مي پردازند از ج

.اصيلترين صحنه هاي تالش و مبارزه حال حاضر زيست شناسان مولكولي را تشكيل داده است
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:رونوشت برداري
 ي الگو و تبديل اطالعاتDNA با استفاده  از يك مولكول RNAرونوشت برداري سنتز يك مولكول 

،، مولكولي زنجيره DNA  مانندRNAمولكول .  استRNA  به DNAژنتيكي از شكل اي شكل است
 از قندRNAمولكول :   اندك تفاوتي داردDNAخود با ) اسكلت( اما در قسمت قندي مربوط به ستون

اين قند شبيه دزوكسي ريبوز است با اين تفاوت كه عالوه بر اتمهاي اكسيژن. ريبوز استفاده مي نمايد
به عالوه، مولكول. ال يافته است  آن نيز اكسيژن اتص2׳ خود به جايگاه كربن 5׳ و 3׳متصل به كربنهاي 

RNAكوتاهتراز DNAاست وچنانچه پيشتراشاره شد به جاي بازتيبين )T ( داراي باز اوراسيل)U( 
.است

 پليمراز ، با شناسايي رديف نوكلئوتيدي معيني كه پيش ازRNAدر فرآيند نسخه برداري آنزيمي بنام 
1اين جايگاه بازشناسي يا شناسايي كه پروموتر.  شودنقطه آغاز هر ژن قرار دارد، به آن متصل مي

 مستقر نموده و جهت درست حركتDNA پلي مراز را در رشتة صحيح RNAخوانده مي شود، آنزيم 
  يكديگر هستند و در جهت هاي مخالف- ونه همانند- ، مكمل DNAرشته هاي (را به آن نشان مي دهد 

 ازيكديگر جدا شده وDNAله ، دريك فاصله كوتاه رشته هاي به دنبال اين مرح). يكديگر قرار دارند
پليمرازوبااتصال ريبونوكلئوتيدهايRNAهمگام باحركت.پليمرازبه درون ژن حركت مي كندRNAآنزيم

نظم و ترتيب قرار گيري. منفرد و آزاد موجود در سلول به يكديگر، زنجيره اي جديد  شكل مي گيرد
ورتــــــ ي جديد، براساس قانون جفت شدن بازهاي مكمل صRNAنوكلئوتيدي هاي زنجيره جديد 

هــــ  پليمراز با آن مواجRNA كه DNAبه طور مثال، چنانچه اولين حرف الفبايي مولكول . مي گيرد
به زنجيره درحال ساخت مي افزايدو به همين ترتيب اگر حرف بعديA باشد، آنزيم يك Tمي گردد
RNAسرانجام، هنگامي كه . ه زنجيره جديد، افزوده خواهد شد بCباشد يك DNA  ، Gمولكول 

 ، خارج شده و زنجيره جديدDNAپليمراز در انتهاي يك ژن با يك پيام ايست يا توقف مواجه گردد از
RNAاين زنجيرة جديد، .  آزاد مي شودRNAي پيك خوانده مي شود زيرا حامل اطالعات موجود در 
DNAديگر مولكولهاي. ي آنها  در تعيين نظم اسيدهاي امينه پروتئينها است به جايگاههاي به كارگير
RNA مانند RNA ي ناقل وRNAرمزدهي مي شوند و در روندي نيز توسط ژنهايي2ي ريبوزومي 

. ي پيك، ايجاد مي گردندRNAهمانند ساخته شدن 

1. Promoter 2.Ribosomal RNA-rRNA
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:ترجمه
RNAطالعات را از ي پيك اDNA از ديدگاه. انتقال مي دهدريبوزومهابه ساختارهاي زيرسلولي بنام

 ي خاصــــــــيRNAمولكولي، ريبوزومها ساختارهايي بزرگ و گلوله مانند هستند كه از مولكولهاي 
)RNAي ريبوزومي ياrRNA(اطالعات موجود در . و پروتئينهاي ريبوزومي تشكيل يافته اندRNAي  -

به موازات. بر روي ريبوزومها از الفباي نوكلئوتيدي به الفباي اسيد امينه اي ترجمه مي شودپيك، 
ساخته شدن زنجيره اسيد امينه اي ، اين زنجيره به طور خودبخودي چين مي خورد و براساس

. ، پروتئين مربوط مشخص مي شودDNA اطالعات ژن موجود در
 ي پيك و درRNAل مي نمايد كه يك ريبوزوم به مولكول ماشين سنتز پروتئين به اين شكل عم

نزديك جايگاهي از آن به نام لغت رمز آغازگر كه يك سه تايي سه بازي و تعيين كننده محل شروع
ي پيك به پايان برسد، فرآيندRNAدرباكتريها،پيش از آنكه سنتز . خواندن پيام است، متصل مي شود

 متصلDNA ي پيك و ريبوزومها مي توانند به طور همزمان به RNAبنابراين . ترجمه آغاز مي گردد
. در هسته سلول قرار دارد و حال آنكه ريبوزومها در سيتوپالسم هستندDNAدرسلول انساني . شوند

. راترك كرده و وارد سيتوپالسم گرددDNA ي پيك پيش از اتصال به ريبوزومها بايدRNAبنابراين ، 
 در سلول"ام به يكديگر متصل شده و يك پروتئين را خواهند ساخت، معموالاسيدهاي امينه كه سرانج
به محل) RNA r( ي ناقل RNAاين اسيدهاي امينه به شكل متصل به . به طور آزاد وجود دارند
 ، هريك از آنها توسط نوع خاصي ازRNA tبراي اتصال اسيدهاي امينه به . ريبوزومها برده مي شوند

بيش از بيست نوع مختلف از اين آنزيم. شناسايي مي گردد1سنتتازtRNA -ينواسيلآمآنزيمي به نام 
وجود دارد كه حداقل يكي از آنها به هر يك از اسيدهاي امينه اختصاص دارد و هريك ازاين آنزيمها

لهمچنين هرآنزيم قادر به شناسايي و اتصا. باشناسايي و اتصال به اسد امينة ويژه خود عمل مي نمايد
ي ناقلRNAبراي هر نوع از اسيدهاي امينه شكل متفاوتي از . ي ناقل استRNAبه نوع ويژه اي از 

RNA tي ناقل ويژه به يك آنزيم آمينواسيل RNAهنگامي كه يك اسيدامينه خاص و يك . وجود دارد
- ه اسيدامينهبدنبال آن مجموع. ي ناقل پيوند مي دهدRNAمعيني متصل شوند، آنزيم، اسيد امينه را به 

RNAاثر اصلي و اساسي، ايجاد يك مجموعه اسيد امينه . ي ناقل، از آنزيم جدا مي گردد- RNAبراي
هاي ناقل داراي يك رديف سه نوكلئوتيدي است كه لغتRNAهر يك از . هر نوع اسيدامينه است

اي لغت ضدرمزهاي ناقل دارRNAهر يك از انواع  ) . CAU( خوانده مي شود 2ضدرمزيا آنتي كدون 
ي ناقل همواره بهRNAبنابراين، اسيدامينه ويژه اتصال يافته به يك انتهاي . متفاوت  با سايرين است 

.ي ناقل منطبق است RNA يك مجموعه خاص سه نوكلئوتيدي ناحيه آنتي كدون

1.aminoacyl tRNA synthetanse
2. anticodon
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آنتي كدون.  ستتاز درستي اين امر را تضمين مي كندt RNA-اختصاصي بودن آنزيم آمينواسيل 
ي پيكRNAي ناقل به منظور تشكيل جفت هاي بازي، مي تواند در دسترس بازهاي RNAموجود در 
ي ناقل ويژه داراي آنتي كدون سه تايي است كه مكمل كدون آغاز يا سه تاييRNAِيك . قرار گيرد

ناقل و پيك در روي ريبوزوم به گونه اي دريكديگر هاي RNA. ي پيك مي باشدRNAموجود بر روي 
قفل مي شوند كه سه تايي هردوي آنها يعني كدون پيك و آنتي كدون ناقل، جفت بازها را تشكيــــــل

.دراينجا نيز قانون جفت شدن بازهاي مكمل بر نحوه اتصال كدون و آنتي كدون حاكميت دارد. مي دهند
ي ناقلي كه با آن جفتRNA  باشد تنها5׳ AUG 3׳ي پيكRNA در به اين صورت كه اگر كدون آغاز

اسيد.  بيانگر جهت هاي دو رشته هستند5׳ و 3׳.  است5׳ CAU 3׳ مي شود بايستي داراي آنتي كدون
 ي ناقل اتصال يافته است به منظور ايجاد اولين پيوند در زنجيرهRNAامينه ويژه اي كه به اين 
.ين و انتخاب گشته استپروتئيني جديد از پيش تعي

 را مي توان در شكل ساده اي كه در اغلبمدن اسيدهاي امينه در پروتئين جديدآچگونگي به نظم در 
 دومين كدون سه تايي موجود در . مولكولي وجود دارد، مشاهده كردكتاب هاي پايه ژنتيك با ژنتيك

RNAاين لغت رمز نيز توسط. مي شودفل ي پيك نيز در محلي در ريبوزوم و مجاور اولين كدون ق
اين اسيد امينه نيز به منظور. ي ناقل يك اسيدامينه شناسايي مي شودRNAلغت  ضدرمز يك مولكول 

به دنبال آن ديگر پروتئينهاي متصل به ريبوزوم.  ايجاد دومين پيوند در پروتئين جديد تعيين شده است
ناقل خود،ي  RNAباجدا شدن اولين اسيد امينه از . يدبه اتصال دو اسيدامينه به يكديگر كمك مي نما

 ي پيك جدا مي شود وبدين ترتيب يك دوره از روند ترجمهRNAي ناقل نيز به نوبه خود از RNAاين 
 يك ضبط"هد"ي پيك مانند نواري مغناطيسي كه روي قسمت مربوط در RNAاينك . به اتمام مي رسد

ر مي رود و سه تايي هاي كدون يكي پس از ديگري در محلصوت به پيش مي رود در ريبوزوم جلوت
ي ناقل مناسب هر يك به آنها متصل شده و اسيدامينهRNAاستقرار خود ريبوزوم قفل مي شوند، 

با رسيدن عالمت. صحيح را در محلي خاص خود در زنجيره پروتئيني درحال رشد قرار مي دهد
 پروتئين جديد نيز در سلول رها شده و واكنشي پيك از ريبوزوم جدا مي شود،RNAرمزايست، 

.شيميايي خاصي را كه بايد كنترل نمايد و براي آن منظور تهيه شده است، تحت اختيار مي گيرد
كه با چهار حرف رمز شده اند ابتدا بااستفاده از يك رمزDNA به طور خالصه ، اطالعات موجود در

اين پيام سپس به) . ي پيكRNA(وشت برداري مي شودچهار حرفي مشابه، به صورت يك پيام رون
ي ناقل خوانده مي شود به عنوانRNAي كوچكي كه RNAمولكولهاي . ريبوزوم متصل مي شود

 را به الفباي بيست حرفي پروتئينها بــدلRNA و DNAسازگارساز عمل كرده و الفباي چهار حرفي 
 ي ناقل اسيد هاي امينه را به محلي در امتدادRNAدر خالل سنتز پروتئين، مولكولهاي . مي سازند

RNAي پيك يعني جايي كه اين مولكول به ريبوزومها متصل است حمل مي كنند و در آنجــــــــا 
،. اسيد هاي امينه با اتصال به يكديگر زنجيره اي پروتئيني را مي سازند تمام موجودات زنده سياره

تفاده مي كنند، اين امر زيست شناسان را به اين نتيجه گيري كهبراي ساخت پروتئين از روند مشابه اس
.زندگي داراي تسلسل و پيوستگي است  رهنمون ساخته است



بازدارندگي: كنترل بيان ژن
موجودات براي كنترل ژنهاي درحال فعاليت خود يعني زماني كه از اطالعات يك ژن ويژه براي سنتز

RNA mاين.  و در نهايت پروتئين استفاده مي شود، از مكانيسمهاي پيچيده اي بهره مي برند
مكانيسمها به موجودات ابتدايي اجازه مي دهد كه خود را با تغييرات محيط پيرامون خود به سرعت وفق

همچنين به سلولهاي موجودات پيشرفته اين امكان داده مي شود كه به انواع مختلفي از. دهند
داراي اطالعات ژنتيكي)بدني(سوماتيكختارهاي پيچيده ومتنوع درآيند،هرچند كه عموم سلولهاي سا

. تالش مي كنند تا به چگونگي مديريت سلول در تنظيم بيان ژن پي ببرندپژوهشگران. يكساني هستند
يهاي قادرمي شوند با دستكار)مهندسي ژنتيك(پس از اين آگاهي و شناخت است كه اين پژوهشگران

الزم براي توليد مقادير انبوه از يك پروتئين خاص توسط باكتريها يا به منظور اصالح ژنهاي معيوب
جانوران و انسان يا بهبود منابع گياهي، ژنهاي معيني را به ترتيب وارد باكتريها ، سلولهاي جانوري،

.انساني  و يا گياهي كنند
به طور. ر تنظيم بيان ژن از راههاي متعددي عمل مي كندزيست شناسان دريافتند كه طبيعت به منظو

 يا رپرسور ناميده2، پروتئين خاصي كه بازدارنده1، در فرايند بازدارندگي)ودرموجودات ابتدايي (نمونه
 كهDNAپروتئين بازدارنده به طور اختصاصي به مولكول .  جلوگيري مي كندRNAمي شود از سنتز 

اين نقطه يا ناحية كوچك. را تحت كنترل دارد قرار دارد، اتصال مي يابددر جلو ژني كه روند سنتز 
RNA نشسته است، آنزيم DNAمادامي كه پروتئين رپرسور روي. ناميده مي شود) عملگر (3اپراتور

كنترل ژنها توسط رپرسورها درمورد ژنهايي. پليمراز قادر نيست كه ايجاد پيام از آن ژن را آغاز كند
اي تجزيه كننده قندهاي مورد استفاده توسط سلولهاي باكتريايي را رمزدهي مي نمايند، موردكه آنزيمه

تازماني كه قند ويژه اي وجود نداشته باشد هيچ دليلي براي توليد. گسترده ترين مطالعات قرار گرفته اند
ند در دسترس سلولاما چنانچه به طور ناگهاني ق.  وجود ندارد-  توسط باكتري-آنزيم تجزيه كننده آن 

 رپرسور قادر-قرار گرفته و وارد آن شود، رپرسور به قند متصل مي شود و كمپلكس يا همتافت قند
به محض. اتصال برقرار كند، كه در نتيجه فرايند بازدارندگي رخت بر مي بندد) اپراتور (DNA نيست با

 پليمراز به پروموتر كه درRNA، مولكول )و آزاد شدن ناحيه اپراتور (DNAجدا شدن رپرسور از 
پليمرازRNA در چنين وضعيتي آنزيم. اغلب مواقع در نزديكي نقطه آغاز ژن قرار دارد متصل مي شود

 ايRNA m. را براي ايجادآنزيم موردنياز جهت تجزيه قندرا توليدمي نمايدRNA mبه سرعت مولكول 
يشتر توضيحپ ترجمه  مي شود و چنانچه كه بدين ترتيب ايجاد مي شود به ريبوزومها متصل گشته و

آنزيم ، به محض ايجاد، عمل تجزيه قند خود را آغاز مي نمايد.داده شدآنزيم تجزيه كننده توليد مي شود

1.Repression   2. Repressor    3.operator
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ر به ناحيه خاص در اين هنگام رپرسو. تا جايي كه ديگر هيچ قندي براي اتصال به رپرسور باقي نماند
به منظور ساخت RNA mمتصل مي گردد و از توليد ) يعني اپراتور (DNAمربوط به خود در مولكول 

بنابراين، سلول تنها در زماني كه آنزيم تجزيه كننده خاصي . آنزيم تجزيه كننده قند جلوگيري مي كند
رسورها آن است كه رپرسورهاي ازمفاهيم مهم مربوط به رپ.مورد نياز باشد به ساخت آن اقدام مي كند

 . مختلف با اتصال به ناحيه خاصي در جلو ژن ، آنها را كنترل و تنظيم مي كنند

   گاهي يك رپرسور چندين ژن را كه پشت سرهم در يك رديف قرار گرفته و به شكل يك مولكول 
RNA ميده مي شود نا1اپروني طويل واحد رونوشت برداري مي شوند،كنترل مي نمايد، چنين واحدي .

درانتقال وتجزيه  LacZ، LacY، LacAيعنيكه سه ژن آن )Lac( درميان اپرون ها، اپرون الكتوز
 پليمراز فرايند RNAنزيم آ. دخالت دارند، بيش از همه مورد مطالعه قرار گرفته است)قندشير(الكتوز

در نتيجه ، . ف مي شود  متوقLacAآغاز مي كند و پس از عبور از ژن پروموتر رونوشت برداري را از 
زماني كه .  رونوشت برداريمي گرددRNAاطالعات موجود از اين سه ژن به شكل يك مولكول واحد 

به )  كه درهمان حول وحوش قرار دارد رمزدهي مي شود؛I Lacكه توسط ژن (Lacرپرسور 
رديف .  شود  متصل مي شود ،رونوشت برداري از هر سه ژن  به طور همزمان متوقف ميLacاپراتور

زيست شناسان مولكولي اينك درحال .  نوكلئوتيدي كامل اين ناحيه از كروموزوم شناخته شده است 
رديف سال هاست كه در ضمن ، . اپراتور هستند -شناسايي جزييات شميايي برهم كنش هاي رپرسور 
  . نوكلئوتيدي كامل  اپرون الكتوز، شناسايي شده است

  دگي كاهش دهن: كنترل بيان ژن 
    فرآيند كاهش دهندگي يك مكانيسم كنترل كننده بيان ژن است كه در آن تنها پس از ساخت بخش 

اين فرايند در ژنهاي سازنده .  ي پيك روند سنتز آن متوقف مي شودRNAكوچكي از يك مولكول 
هاي اسيدهاي امينه به عنوان واحد . اسيدهاي امينه،مورد وسيع ترين مطالعات قرار گرفته است

بنابراين، وجود يك منبع با . ساختاري سازنده پروتئين ها، براي حفظ سالمتي سلول ضروري هستند
اگر چه توليد آنها توسط سلول به قيمت صرف . ذخيره ثابت اسيد امينه اي حائز اهميت اساسي است

فظ تعادل صحيح در نتيجه، به منظور كنترل دقيق توليد اسيدهاي امينه و ح. انرژي زيادي تمام مي شود
 يكي ازآنها به شمــــار 2بيست نوع متفاوت آن، مكانيسم هايي تكامل يافته اند كه فرآيند كاهش دهندگي

  . مي رود
  
  
  
  
  

1.operon      2. Attenuation 
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 را از فاصله  اي RNA پليمراز ساختRNA،آنزيم تريپتوفان   در فرآيند كاهش دهندگي ژنهاي اپرون 

 ايجاد 1 يرهبرRNAز شروع اولين ژن موجود در پيام آغاز مي كند كه در نتيجه آن يك كمي دورتر ا
ي رهبر داراي يك ناحية كد كننده است كه ساخت يك پروتئين كوتاه رهبررا سبــــب RNA.مي شود
همچنين برخي از لغات رمز موجود دراين ناحيه مربوط به اسيد امينه تريپتوفان بوده و . مي شود
در درون ناحية رهبر ، يك .  مقرر مي دارند كه تريپتوفان به درون پروتئين رهبر وارد شوددرنتيجه

  . وجود دارد كه ميزان فعاليت آن متغير استنيز  2عالمت راهنماي توقف يا ايست به نام كاهش دهنده
ا ترجمه كرده    درهنگام وفور وفراواني تريپتوفان درمحيط ، ريبوزومها قادر هستند كه پروتئين رهبر ر

 ،با تاخوردگي وتبديل گرديدن به ساختاري كه بواسطه جفت RNAو در نتيجه، ناحية كاهش دهنده 
 پليمراز ممانعت به عمل RNA حاصل مي آيد از عملكرد - RNA قسمتهاي مختلف -شدن بازهاي مكمل

  .در نتيجه، تنها پيام كوتاه رهبر ساخته مي شود. مي آورد
زماني كه ريبوزومها به لغات رمز مربوط به اسيد امينه , تريپتوفان در محيط     در هنگام كمبود 

ريبوزومهاي متوقف شده . مي رسند، از حركت باز مي مانند) مربوط به پيام پروتئين رهبر(تريپتوفان 
اين ساختار جديد به .  به گونه اي ديگر مي شوندRNA مي نشينند و سبب تاخوردگي RNAروي 
بنابراين، تمام پيام . راز اجازه مي دهد كه حركت خود را روي مولكول ادامه دهد پليمRNAآنزيم 

  . مربوط به توليد پروتئينهاي شركت كننده در ايجاد تريپتوفان ساخته مي شود
  فعال شدن : كنترل بيان ژن 

ا مجاورت پروموتره     يكي از راهكارهاي عمومي روشن شدن ژنها، اتصال پروتئينهاي ويژه اي در
 فعال شدن ژنها در اندامگان "ظاهرا.  پليمراز را تسهيل مي كندRNAاست كه اين امر اتصال مناسب

هاي پيچيده كه تعداد زيادي از ژنهاي مرتبط با يكديگر بايد به همراه هم تنظيم شوند تا ايجاد ورشد 
  .وردار است از سلولها درزمان مناسب امكان پذير باشد؛ از گستردگي ويژه اي برخويژهانواع 

 كه در فعال شدن ژن نقش DNAدر سلولهاي موجودات پيشرفته وجود پروتئينها و نواحي متعددي از
پيش از ) دست راست(اين نواحي كنترل كننده به طور معمول در باال دست . دارند به اثبات رسيده است

 اتصال پروتئين هاي شروع ناحية كد كننده ژن قرار دارند و جايگاه هاي چندگانه اغلب جايگاههاي
بدين مفهوم كه در بسياري از .  هستند3برخي از اين پروتئينها فعال كننده هاي عمومي . خاصي هستند

در ديگر موارد فعال كننده هايي وجود دارند كه تنها در انواع خاصي از . انواع سلولها وجود دارند
عه صحيح از پروتئينهاي كنترل كننده هنگامي كه مجمو. سلولها مانند كبد يا كليه به چشم مي خورد

پروتئينهاي كنترل كننده خودنيز . حضور دارد ، ژن، فعال شده و فرآورده پروتئيني آن توليد مي گردد 
 .بوسيله ژنها توليد مي گردند وشبكه هاي تنظيمي مي توانند بسيارپيچيده گردند

  
1. Leader RNA    2.Attenuator   3. General activator 
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مواردي مشاهده شده اند كه يك پروتئين تنظيمي عالوه برساير ژنها، ژن سازنده خود را نيز فعـــال 
بنابراين، هنگامي كه در يك بافت خاص، پروتئين تنظيم كننده توليد گرديد، خود فعال كنندگي . مي نمايد

چنين پديده اي در . كنندآن تداوم يافته و استمرار فعاليت آن را درطي زندگي موجود زنده تضمين مي 
  .تمايز سلولهاي به انواع ويژه دخالت دارد

 كه از آن ژن فاصله دارد مستقر DNAنواحي حائز اهميت در كنترل يك ژن مي توانند در نقطه اي از مولكول   
ي قادر هستند حتي از فاصله اي درحدود يك هزار نوكلئوتيد1با شند و قطعات كوچكي موسوم به افزايش دهنده 

عالوه بر اين، برخي از افزايش دهنده ها در پايين دست يك ژن، .به دوراز ژن نيز آنرا فعال كنند) وحتي بيشتر(
بنظر مي رسد كه افزايش دهنده ها جايگاههاي اتصالي پروتئينهاي خاصي هستند كه . يا در ميانه آن قرار دارند

 در نزديكي ژن متصل هستند، وصل مي DNAلكول به نوبه خود به پروتئينهاي ديگري كه به قسمتهايي از مو
 بايد به منظور فراهم آمدن شرايط اتصال هر يك از پروتئينهاي مختلف به DNAدراين موارد مولكول.شوند

 . يكديگر و تحريك روند فعاليت  پليمراز به صورت حلقه در آيد

  : چشم انداز 
 به ويژه از رهگذر كشف روش هاي - ن  و بيان ژDNA   در خالل پنج دهه گذشته درمورد ساختار 

خالي ازفايده نيست كه "احتماال. اطالعات عظيمي كسب شده است -فوق العاده قدرتمند مهندسي ژنتيك 
 .  مورد اشاره قرار دهيممهندسي ژنتيكبرخي ازاين مفاهيم رامدنظر قرار داده وارتباط آنها را با 

ه بسياري از آنها به طور ثابت و پيوسته در طي سلولهاي زنده از مولكولهايي تشكيل شده اند ك -1
خوانده مي شود  به مولكولهاي ) متابوليسم (مجموعه اي از مراحل مختلف كه سوخت و ساز 

  . ديگري تبديل مي گردند
تبادالت شيميايي اشاره شده در باال بوسيله مولكولهاي پروتئيني موسوم به آنزيمها انجام يافته  -2

 درانجام يا كنترل هر مرحله از يك مسير متابوليكي آنزيم خاصي "المعمو. وكنترل مي شوند
يعني تغيير واكنشهاي (بنابراين ، براي تغيير نشانويژگيهاي يك موجود زنده . وجود دارد

محتواي پروتئيني يك موجود . بايد پروتئينهاي كنترل كننده اين واكنشها تغيير يابند) شيميايي
تغيير داد و يا آنكه توسط روشها و ) مانند انسولين( طور موقت زنده را مي توان باتزريق به

 . فنون مهندسي ژنتيك يك تغيير دائمي و پايدار ايجاد كرد

مهندسي ژنتيك بر پايه اين مشاهده استوار است كه اطالعات مورد نياز براي ساخت هر  -3
عات در نواحي كوتاهي اين اطال.  نهفته استDNAپروتئين در مولكولي بلند و زنجيره مانند بنام 

 از اين رو، هر ژن حاوي اطالعات الزم براي ساخت . كه ژن خوانده مي شود آرايش يافته است

 ، يك پروتئين DNAمهندسين ژنتيك با تغيير دادن اطالعات موجود در . يك پروتئين است  -4
 د ساخته، هر پروتئيني كه برمبناي اطالعات جديDNAبا تغيير در. خاص را تغيير مي دهند 

  
1. Enhancer                  
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با هر بار تقسيم سلول،DNA چنين تغييري دائمي است زيرا. شود نوعي جديد به شمارمي رود
.خود را دوباره سازي مي كند يا به بياني، توليد مثل مي نمايد

 شدهبا افزودن برخي جزئيات به طرح و پيش نويس گفته. كلون سازي ژن شكلي از مهندسي است
 از موجود دهنده گرفته شده وDNA، نخست. پيشين، مي توان چگونگي كلون سازي ژنها را مرور كرد

با استفاده از آنزيمهاي مناسب به ژنهاي منفردي كه مي توان آنها را به طور جداگانه به دست آورد
)يل نقليه ژنوسا (DNA  به درون مولكولهاي كوچك و عفونيDNA،قطعات دوم. قطعه، قطعه مي گردد

جزئيات مربوط به نحوه. وارد شده و توسط اين خودروها به درون ميكروارگانيسم ها حمل مي شود
.بريدن و وارد كردن قطعات به درون خودروها وهمچنين زيست شناسي آنها در اين مختصر نمي گنجد

ظائف عمده توليد مي كنند و يكي از وDNA هزاران قطعه ،آنزيمهاي برشگر خاص و محدودگر
باقراردادن  قطعات. مهندسين ژنتيك يافتن ژن خاصي است كه قصد تغيير دادن پروتئين آن مي باشد

DNA باكتري، شناسايي قطعه اي خاص از مولكول -  به طور مثال- در درون DNAامكان پذير است .
ر سلول تنها يك قطعهبدين منظور قطعات به گونه اي به درون سلولهاي باكتريايي انتقال مي يابد كه ه

دهـــ، هرسلول تكثير يافته و يك كلني را تشكيل مي دهد كه در واقع در بردارنسوم. را دريافت كند
.  استDNA نسخه هاي فراواني از

يكي از. ، هر كلني مورد مطالعه قرار مي گيردDNA  از نقطه نظر حضورقطعه مورد نظر مولكولچهارم،
 و اين اصل كه بازهايRNA وDNA برپايه ساختارهاي مولكولي ر باال اشاره شده دروشهاي آزمون 

 ي پيك يك ژن خاصRNAاز آنجا كه . مكمل داراي تمايل جفت شدن به يكديگر هستند استوار است
در.  يك ساختار دورشته اي را شكل دهدDNA آن ژن است مي تواند باDNAمكمل يكي از دورشته 

ي پيك براي بررسي كلني هاي باكتريايي وجستجويRNAنتيجه، در اصل مي توان از
 وRNAحضورمولكولهاي دورشته اي اسيدهاي نوكلئيك كه مولكولي دورگ يا هيبريدي از

DNAهستند به شناخت يك ژن خاص نايل آمد.
، باشناسايي كلني با كتريايي حاوي ژن مورد نظر ، پژوهشگر بايد ژن را از كلني باكترياييپنجم

 از سلولهاي باكتريايي و خالص سازي ناقل كلون سازي كهDNAاين عمل با خارج كردن . ندبازيابي ك
.ژن را حمل مي نمايد، تحقق مي پذيرد

، مي توان ژن را از ناقل مربوط خارج كرد و تحت كنترل نواحي تنظيمي باكتريايي درششمدرمرحله 
ور توليد انبوه پروتئين ويژه حاصل از ژن،آورد و دوباره آن را وارد سلولهاي باكتري كرد و به منظ

در روشي ديگر نيز مي توان ژن را وارد يك ناقل ديگر كلون سازي كرد و حاصل را در. آنرا كِشت داد
اگر چه سناريوي آخر. درون سلولهاي جانوري كِشت داد، حتي مي توان آن را وارد جانور كامل نمود 

 ، اما پيش از آنكه استفاده از چنين روشهايي عموميت يابد، الزمبه طور عملي نيز به اجرا در آمده است
.است كه اطالعات وسيعي پيرامون تنظيم ژنها در جانوران به دست آيد
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