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يادآوري:
واحد سازندة دِنا ← نوكلئوتيد

واحد سازندة پليپپتيد ← آمينواسيد

دنا چگونه نوع آمينواسيدهاي پليپپتيد را تعيين ميكند؟

پس از پژوهشهايي مشخص شد كه هر توالي  ٣تايي از نوكلئوتيدهاي دنا ،بيانگر نوعي آمينواسيد است) .مثلا رمز ATC

مربوط به يك نوع آمينو اسيد است(.

با  ٤نوع نوكلئوتيد بهكار رفته در دنا ٦٤ ،توالي  ٣نوكلئوتيدي مختلف ايجاد ميشود ،كه مي توانند رمز ساخت پليپپتيدهايي
با  ٢٠نوع آمينواسيد را داشته باشند.

نكته ٦٤ :رمز براي آمينواسيد ميتوانيم داشته باشيم ،درحاليكه تنها  ٢٠نوع آمينو اسيد داريم و اين يعني :برخي از
آمينواسيدها ،بيش از يك رمز دارند.

نقش مولكول رنا به عنوان ميانجي

پليپپتيدها بر اساس اطلاعات دنا و توسط رِناتَنها در سيتوپلاسم ساخته ميشوند.
در ياختههاي داراي هسته )هوهستهايها( ،پروتئينسازي در هسته انجام نميشود زيرا  رِناتنها درون هسته وجود ندارند.

نكته :مولكول دِنا در هسته حضور دارد و از هسته خارج نميشود و پروتئينسازي هم درون سيتوپلاسم انجام ميشود .از اين
جمله ميتوان نتيجه گرفت كه مولكولهاي ديگري )انواع رِناها( نيز در فرآيند پروتئينسازي نقش دارند.

نكته :رِناها در فرآيند رونويسي از روي بخشي از يك رشتة دِنا ساخته ميشوند.
پس:


محل ساخت پليپپتيدها  رِناتنهاي موجود در سيتوپلاسم



محل رمزهاي مربوط به پليپپتيدها ژنها بر روي مولكول DNA



حمل كنندة دستورات ساخت پليپپتيدها از مولكول دِنا به رِناتنها mRNA يا رِناي پيك



رونويسي :ساخته شدن رِنا از روي بخشي از يك رشتة دِنا

 شباهت رونويسي با همانندسازي  اساس رونويسي شبيه همانندسازي است .در اين فرايند نيز با توجه به
نوكلئوتيدهاي رشته دنا ،نوكلئوتيدهاي مكمل در زنجيره رنا قرار ميگيرد و به هم متصل ميشوند.
 تفاوتهاي رونويسي و همانندسازي:
 -١در همانندسازي ،دئوكسيريبونوكلئوتيدها در برابر نوكلئوتيدهاي مكمل رشتة الگو قرار ميگيرند ،اما در رونويسي
ريبونوكلئوتيدها در برابر نوكلئوتيدهاي مكمل رشتة الگو قرار ميگيرند.

 -٢محصول همانندسازي مولكول دِنا و محصول رونويسي مولكول رِنا ميباشد.

 -٣برخلاف همانندسازي كه در هر چرخه ياختهاي يكبار انجام ميشود )در مرحلة سنتز يا  ،(Sرونويسي يك ژن ميتواند در
هر چرخه بارها انجام شود و چندين رشته رنا ساخته شود.

 -٤همانندسازي توسط دو آنزيم هليكاز و دِنابسپاراز انجام ميشود در حاليكه در رونويسي فقط يك آنزيم به نام رِنابسپاراز

نقش دارد.
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 -٥همانندسازي ويرايش دارد اما رونويسي ندارد.

 -٦در همانندسازي كلِ دو رشتة دِنا مورد استفاده قرار ميگيرند اما در رونويسي فقط بخشي از يك رشتة دِنا مورد استفاده
قرار ميگيرد.
آنزيمهاي موثر

در پيشهستهايها فقط يك نوع رِنابسپاراز وجود دارد.
نوع  ←١رِناي رِناتني ) (rRNAرا ميسازد

در رونويسي

در هوهستهايها  سه نوع رِنابسپاراز وجود دارد

نوع  ← ٢رِناي پيك ) (mRNAرا ميسازد
نوع  ← ٣رِناي ناقل ) (tRNAرا ميسازد

سوال  :١به ترتيب محل ساخت و فعاليت رِنا بسپارازهاي استرپتوكوكوس نومونيا كدام بخشهاي سلول است؟
 (١هسته-هسته

 (٢هسته-سيتوپلاسم

 (٣سيتوپلاسم – هسته

 (٤سيتوپلاسم – سيتوپلاسم

 (١هسته-هسته

 (٢هسته-سيتوپلاسم

 (٣سيتوپلاسم – هسته

 (٤سيتوپلاسم – سيتوپلاسم

سوال  :٢به ترتيب محل ساخت و فعاليت رِنا بسپارازهاي پارامسي ،كدام بخشهاي سلول است؟

سوال  :٣به ترتيب رونويسي از ژنهاي رناي رناتني و پروتئينهاي رناتني بر عهده كدام رِنا بسپارازهاي يوكاريوتي است؟
II – I (١

I-II (٢

II-II (٤

I-I (٣

سوال :٤به ترتيب رونويسي از ژنهاي رِنا بسپارازهاي نوع  ١و رِنا بسپارازهاي نوع  ٢توسط كدام رِنا بسپارازها انجام مي-
شود؟

II – I (١

I-II (٢

II-II (٤

I-I (٣

سوال :٥به ترتيب محل ساخت و فعاليت  tRNAكدام بخشهاي سلول است؟
 (١هسته – هسته

 (٣سيتوپلاسم – هسته

 (٢هسته – سيتوپلاسم

 (٤سيتوپلاسم – سيتوپلاسم

جدول مقايسهاي دِنابسپاراز و رِنا بسپاراز
دنابسپاراز

رنابسپاراز

در چه فرآيندي شركت ميكند

همانندسازي

رونويسي

توانايي شكستن پيوندهيدروژني

ندارد

دارد

توانايي ايجاد پيوند فسفودياستري

دارد

دارد

فعاليت نوكلئازي )شكستن پيوند

دارد

ندارد

فسفودياستري( يا ويرايش

پيش ماده جهت توليد نوكلئيك اسيد

دئوكسيريبونوكلئوتيد

ريبونوكلئوتيد

DNA

RNA

رِناتَنهاي سيتوپلاسم

رِناتَنهاي سيتوپلاسم

محل فعاليت در يوكاريوتها

هسته

هسته

محل فعاليت در پروكاريوتها

سيتوپلاسم

سيتوپلاسم

محصول
محل توليد
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مراحل رونويسي
رونويسي فرايندي پيوسته است ولي براي سادگي موضوع ،آن را به سه مرحله آغاز ،طويل شدن و پايان تقسيم ميكنند.

در اين مراحل ،آنزيم رنابسپاراز ،عمل رونويسي را از بخشي از يك رشته دنا انجام ميدهد.
الف( مرحلة آغاز:

 -aآنزيم رِنابسپاراز به توالي نوكلئوتيدي ويژهاي در مولكول دِنا به نام راهانداز متصل ميشود.
راهانداز

تعريف :توالي خاصي در مولكول دِنا است كه رنابسپاراز به آن متصل ميشود.
نقش :راه انداز موجب ميشود رنابسپاراز اولين نوكلئوتيد مناسب را بهطور دقيق پيدا و رونويسي را از آنجا آغاز كند.

نكات راهانداز:

 -١راهانداز بخشي از دِنا بوده و بنابراين نوكلئيك اسيد است.

 -٢نوكلئوتيدهاي راهانداز رونويسي نميشوند.

 -٣راهانداز اولين محل اتصال آنزيم رنابسپاراز و مولكول دِنا ميباشد.

 -bباز شدن بخش كوچكي از مولكولدِنا توسط آنزيم رِنابسپاراز )در اين مرحله ،آنزيم پيوندهاي هيدروژني را بين دو رشتة
دِنا ميشكند(.

 -cساخت زنجيرة كوتاهي از رِنا.

نكته :نحوة عمل رنابسپاراز به اين صورت است كه آنزيم با توجه به نوع نوكلئوتيد رشته الگوي دنا ،نوكلئوتيد مكمل را در
برابر آن قرار ميدهد و سپس اين نوكلئوتيد را به نوكلئوتيد قبلي رشته رنا متصل ميكند )بوسيلة پيوند فسفودياستري(.

نكته :در رونويسي ،نوكلئوتيد يوراسيلدار رِنا به عنوان مكمل در برابر نوكلئوتيد آدنيندار دنا قرار ميگيرد.

ب(مرحله طويل شدن:
در اين مرحله رنابسپاراز ساخت رنا را ادامه ميدهد كه در نتيجه آن ،رنا طويل ميشود.

همچنانكه مولكول رنابسپاراز به پيش ميرود ،دو رشته دنا در جلوي آن باز و در چندين نوكلئوتيد عقبتر ،رنا از دنا جدا

ميشود و دو رشته دنا مجددا به هم ميپيوندند.بنابراين در محل رونويسي و نواحي مجاور آنها حالتي شبيه حباب ايجاد
ميشود كه به سوي انتهاي ژن پيش ميرود.

نكته :رونويسي از ابتداي ژن آغاز شده و در انتهاي ژن پايان ميپذيرد.
ج( مرحله پايان:
 -١پس از رسيدن آنزيم رِنابسپاراز به توالي ويژهاي در مولكول دِنا به نام
توالي پايان ،رونويسي تمام شده و آنزيم از مولكول دِنا و رِناي تازه ساخته شده جدا ميشود.

 -٢پس از جداشدن آنزيم ،دو رشته دنا به هم متصل ميشوند.
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نكته :توالي پايان برخلاف راهانداز ،رونويسي ميشود.

فقط يكي از دو رشته دنا در هر ژن رونويسي ميشود
 oژن بخشي از مولكول دناي دو رشتهاي است ولي رونويسي از روي هردو رشته يك ژن انجام نميشود.
 oاگر رونويسي از روي هر دو رشتة ژن انجام شود ،رِنا و پليپپتيد ساخته شده از روي دو رشتة مكمل دِنا بسيار متفاوت
ميشدند  بنابراين براي هر ژن خاص ،هميشه و فقط يكي از دو رشته رونويسي ميشود.
 oبه بخشي از رشته دنا كه مكمل رشته رناي رونويسي شده است رشته الگو ميگويند.
 oرشتة رمزگذار :به مكمل رشتة الگو در مولكول دِنا ،رشتة رمزگذار گويند .زيرا توالي نوكلئوتيدي آن شبيه رشته رنايي
است كه از روي رشته الگوي آن ساخته ميشود.
مثالي براي تفهيم موضوع:
توالي رشتة الگو:

توالي رشتة رمزگذار:

توالي مولكول رِناي ساخته شده:

نكته :رشته مورد رونويسي يك ژن ممكن است با رشته مورد رونويسي ژن مجاور خود يكسان يا متفاوت باشد:

 مقايسه شروع رونويسي و شروع همانندسازي
محل شناسايي آنزيم اوليه

محل شروع فرآيند

همانندسازي

جايگاه آغاز همانندسازي

نقطهي آغاز همانندسازي :يك جفت نوكلئوتيد

رونويسي

راه انداز

جايگاه آغاز رونويسي ١ :عدد نوكلئوتيد

تغيير رِناها:
 oدر يوكاريوتها )هوهستهايها( رنايي كه در هسته رونويسي ميشود با رنايي كه در سيتوپلاسم وجود دارد تفاوتهايي
دارد.
 oاين تغييرات در بيشتر رِناها انجام ميشود.
 oتغييرات رِناها براي انجام كارهاي اين مولكولها انجام ميشود.
تغييرات رِناي پيك:
 oرناي پيك ممكن است دستخوش تغييراتي در حين رونويسي و يا پس از آن شود.
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 oيكي از تغييرات پس از رونويسي در يوكاريوتها  حذف بخشهايي از مولكول ِرناي پيك )پيرايش(
 oتعريف پيرايش :در بعضي ژنها ،تواليهاي معيني از رناي ساخته شده )اينترون يا ميانه( ،جدا و حذف ميشود و ساير
بخشها به هم متصل ميشوند و يك رناي پيك يكپارچه ميسازند .به اين فرايند پيرايش گفته ميشود.
 oكشف اين تغييرات در اثر مقايسة رِناي درون سيتوپلاسم
)ويرايش شده( با رشتة الگوي ژن آن در هسته انجام گرفت.
 محققان پس از مقايسه دريافتند كه :بخشهايي از دناي الگو با
رناي رونويسي شده ،دو رشته مكمل را تشكيل ميدهندولي

بخشهايي نيز فاقد مكمل باقي ميمانند.
نكته :بخشهايي از دناي الگو كه بدون مكمل باقي ميمانند )يعني مكمل آنها در
رِنا حذف شده است( بهصورت حلقههايي بيرون از مولكول دو رشته اي قرار ميگيرند.

ميانه )اينترون( :به اين نواحي كه درمولكول دنا وجود دارد ولي رونوشت آن در رناي پيك سيتوپلاسمي حذف شده ميانه
)اينترون(ميگويند.

بيانه )اگزون( :به ساير بخشهاي مولكول دنا ،كه رونوشت آنها حذف نميشوند بيانه )اگزون(گفته ميشود.
رِناي نابالغ يا اوليه :رناي رونويسي شده از رشته الگو كه داراي رونوشتهاي ميانة دنا است.

رِناي بالغ :در اثر حذف رونوشتهاي ميانه از رناي اوليه و پيوستن بخشهاي باقيمانده به يكديگر ،ساخته ميشود.
نكات:
 -١ميانه و بيانه ،قطعاتي از مولكول  DNAبوده و بنابراين جنس آنها دئوكسيريبونوكلئيك اسيد است.
 -٢مولكول رِنا ،ميانه و بيانه ندارد و تنها داراي رونوشتهايي از اين تواليها ميباشد.
 -٣رِناي نابالغ در هسته اما رِناي بالغ هم در هسته و هم در سيتوپلاسم يافت ميشود.

 -٤پروكاريوتها )پيش هستهايها( عمل پيرايش ندارند  رِناي اوليه بدون تغيير باقي ميماند.
 -٥در پروكاريوتها بدليل عدم وجود پيرايش ،پروتئينسازي يا ترجمه )ساخت پليپپتيد از روي رِناي پيك(
بلافاصله پس از رونويسي انجام ميشود اما در يوكاريوتها بين عمل رونويسي و ترجمه ،يك فاصلة زماني

بدليل انجام عمل پيرايش وجود دارد.

مثال :كدام مطلب در يوكاريوتها درست است؟
 (١همهي اگزونها رونويسي نميشوند
نكته:

 (٣همه اينترونها رونويسي نميشوند

 (٢همهي اگزونها ترجمه نميشوند
 (٤بعضي اينترونها ترجمه ميشوند

٥

عنوان :جريان اطلاعات در ياخته

@zistnovin

تهيه و تنظيم :دكتر سروش صفا

شدت و ميزان رونويسي
عامل موثر بر ميزان رونويسي يك ژن  مقدار نياز ياخته به فرآوردههاي ژن

بعضي ژنها ،مانند ژنهاي سازندة رِناي رناتني در ياختههاي تازه تقسيم شده بسيار فعالاند  زيرا بايد تعداد زيادي از اين

نوع رِناها بسازند.

در ژنهايي با فعاليت زياد :همزمان تعداد زيادي رنابسپاراز در حال فعاليت ميباشند  در نتيجه همزمان تعداد زيادي
رِنا در حال ساخت هستند.

نكات:

 -١در ژنهاي فعال ،به اين دليل كه در هر زمان ،رنابسپارازها در مراحل مختلفي از رونويسي هستند ،در زير

ميكروسكوپ الكتروني ،اندازه رناهاي ساخته شده متفاوت ديده ميشود )ساختاري شبيه پَر(.

 -٢رِناهايي كه اندازة بزرگتري دارند در مراحل آخر رونويسي هستند  در تواليهاي پاياني ژن قرار دارند.
 -٣رِناهايي كه اندازههاي كوچكتري دارند در مراحل اولية رونويسي هستند  در تواليهاي ابتدايي ژن قرار دارند.

 -٤پس :ابتداي ژن داراي رِناهاي كوتاه و انتهاي ژن داراي رِناهاي بزرگ ميباشد.
 -٥تمامي رِناهاي ساخته شده از روي يك ژن كاملا مشابه يكديگر ميباشند.

 -٦تمام رِنابسپارازهايي كه همزمان درحال رونويسي از روي يك ژن ميباشند نيز از يك نوع هستند.

 -٧هر ژن ،فقط توسط رِنابسپاراز مخصوص همان ژن رونويسي ميشود .مثلا اگر چند ژن ) ١و  ٢و  ٣و  (...داشته باشيم كه
محصول همگي ،رناي پيك ) (mRNAباشد ،همگي توسط رنابسپاراز نوع  ٢مخصوص به خود رونويسي ميشوند .يعني رنا-

بسپاراز نوع  ٢رونويسي كننده از ژن شمارة  ،١فقط از روي اين ژن ميتواند رونويسي كند و رِناي پيك بسازد.
 -٨تواليهاي بين ژني ،قطعاتي از مولكول دِنا بوده كه رونويسي نميشوند.
سوال :علت تشكيل ساختار پر مانند حين رونويسي چيست؟
 (١رونويسي از چند ژن مجاور توسط چند  RNAپليمراز
 (٢رونويسي از يك ژن توسط چند نوع  RNAپليمراز

 (٣رونويسي از چند ژن مجاور توسط يك  RNAپليمراز
 (٤رونويسي از يك ژن توسط چند  RNAپليمراز
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تبديل زبان نوكلئيك اسيدي رنا به پليپپتيدي
پلي پپتيدها از مهمترين فراوردههاي ژنها هستند.

تعريف ترجمه :به ساخته شدن پليپپتيد از روي اطلاعات رناي پيك ،ترجمه گفته ميشود.

نكتة شكل:

تعريف رمزه )كدون( :تواليهاي  ٣نوكلئوتيدي در رناي پيك كه هر كدام مربوط به يك آمينواسيد ميباشند.

نكته :رمزههاي روي رناي پيك تعيين ميكنند كه كدام آمينواسيدها بايد در ساختار پليپپتيد قرار بگيرند  رمزهها تعيين
كنندة ساختار اول پروتئينها ميباشند.

در ياخته  ٦٤نوع رمزه وجود دارد  برخي آمينواسيدها بيش از يك رمزه دارند.
رمزة آمينواسيدها در جانداران يكساناند اين موضوع نشاندهندة منشاء مشترك بين جانداران است.

رمزههاي پايان :رمزههاي UGA ،UAAو  UAGهيچ آمينواسيدي را رمز نميكنند كه به آنها رمزۀ پايان ميگويند.

نكته :حضور رمزههاي پايان در رناي پيك موجب پايان يافتن عمل ترجمه ميشود.

رمزۀ آغاز يا  AUGرمزه اي است كه ترجمه از آن آغاز ميشود.اين رمزه ،معرف آمينواسيد متيونين نيز است.

نكتة  :١از  ٦٤رمزة موجود در رِناي پيك ،فقط  ٦١رمزه قابيل ترجمه هستند ،يعني به ازاي آنها آمينواسيد به رشتة پلي-
پپتيدي افزوده ميشود و سه رمزه )رمزههاي پايان( قابل ترجمه نيستند.

نكتة :٢اولين آمينواسيدي كه در ابتداي تمام پليپپتيدها قرار ميگيرد ،متيونين ميباشد .زيرا اولين رمزهاي كه ترجمه مي-
شود )رمزة آغاز( مربوط به متيونين است.
عوامل لازم در ترجمه

 -١رِناي پيك :دستورالعمل لازم براي ساخت رشتة پليپپتيدي را از هسته )محل ژنها( به رِناتن )محل پروتئينسازي( مي-
آورد.

 -٢آمينواسيدها :مادة اولية توليد پليپپتيدها هستند.

 -٣رناي ناقل ) :(tRNAآمينواسيدها را به داخل رِناتن ميبرد.

 -٤رِناتنها :محل توليد رشتههاي پليپپتيدياند
٧
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 :ATP -٥تامين كنندة انرژي لازم براي فرآيند ترجمه ميباشد.
ساختار رناي ناقل
رناي ناقل مانند ساير رناها پس از رونويسي دچار تغييراتي ميشود.
در ساختار نهايي رناي ناقل ،نوكلئوتيدهاي مكمل ميتوانند پيوند هيدروژني ايجاد كنند .به همين علت رناي تك رشته اي،
روي خود تا ميخورد )تاخوردگي اوليه(.

رناي ناقل در حالت فعال تاخوردگيهاي مجددي پيدا ميكند كه ساختار سهبعدي را بهوجود ميآورد .در اين ساختار يك

بخش محل اتصال آمينواسيد و ديگري توالي  ٣نوكلئوتيدي به نام پادرمزه )آنتيكدون( است.

نكتة  :١توالي پادرمزه ،مكمل توالي رمزه است و هنگام ترجمه با يكديگر پيوند هيدروژني برقرار ميكنند .يعني اگر توالي
رمزه در رناي پيك برابر با  CGAباشد ،توالي پادرمزة مكمل آن در رناي ناقل برابر با  GCUميباشد.
نكتة  :٢به تعداد رمزههاي قابل ترجمه ) ٦١رمزه( ،پاد رمزه وجود دارد و رمزههاي پايان ،پادرمزه ندارند.
نكتة  :٣رناهاي ناقل به جز در ناحيه پادرَمزه اي ،بقية تواليهايشان مشابه با يكديگر است.
اتصال آمينواسيد به رناي ناقل:
* نوع توالي پادرمزة هر رِناي ناقل تعيين كنندة نوع آمينواسيد متصل به آن ميباشد.

در ياختهها ،آنزيمهاي ويژه اي وجود دارند كه براساس نوع توالي پادرمزه ،آمينواسيد مناسب را به رناي ناقل متصل مي-

كنند.

مراحل اتصال آمينواسيد به رناي ناقل:
 -١ابتدا رناي ناقل در جايگاه مخصوص خود در داخل آنزيم قرار ميگيرد.

 -٢سپس آنزيم با تشخيص پادرمزة رناي ناقل ،آمينواسيد مناسب را به آن متصل
ميكند.

نكته :اين فرآيند نيازمند انرژي  ATPميباشد.

نكته :يكي از رمزههاي متيونين AUG ،بوده كه پادرمزة آن  UACخواهد بود.
ساختار رِناتَن
رِناتَن از دو زيرواحد )بخش( كوچك و بزرگ ساخته شده است كه اين دو بخش در شرايط استراحت از يكديگر جدا بوده و

فقط هنگام ترجمه بر روي يكديگر قرار ميگيرند )بخش كوچك بر روي بخش بزرگ قرار ميگيرد(.
جنس رناتن :پروتئين  +رناي رناتني

نكته :بخش پروتئيني رِناتن درون سيتوپلاسم ساخته شده و رِناي رِناتني نيز توسط رِنابسپاراز نوع  ١و از روي دِنا در هسته
ساخته ميشود؛ سپس اين دوبخش در سيتوپلاسم در كنار يكديگر قرار گرفته و رِناتن را ميسازند.
در جايگاه بزرگ رِناتن سه بخش وجود دارد:

 :Aدر سمت راست قرار داشته و جايگاه ورود آمينواسيد ميباشد .همچنين پيوند پپتيدي در اين جايگاه برقرار ميشود.
 :Pدر وسط قرار دارد و جايگاه پليپپتيد ميباشد.
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 :Eدر سمت چپ قرار دارد و جايگاه خروج رناي ناقل بدون آمينواسيد ميباشد.
مراحل ترجمه
ترجمه نيز مانند رونويسي ،فرآيندي پيوسته است كه براي سهولت آنرا به سه مرحلة آغاز ،طويل شدن و پايان تقسيم مي-
كنند.

الف( مرحلة آغاز:

 -١ابتدا رناي پيك به زيرواحد كوچك رِناتَن متصل شده و زيرواحد كوچك را به سمت رمزة آغاز ) (AUGهدايت ميكند.

 -٢سپس در اين محل َرناي ناقلي كه مكمل رمزة آغاز است به آن متصل ميشود )اولين رِناي ناقل هميشه داراي پادرمزة
 UACميباشد(.

 -٣در مرحلة بعد ،زيرواحد بزرگ رِناتَن نيز به اين مجموعه اضافه شده و ساختار رِناتَن كامل ميشود .زيرواحد بزرگ به

صورتي قرار ميگيرد كه رمزة آغاز و پادرمزة مكمل آن در جايگاه  Pقرار بگيرند و دومين رمزه در جايگاه  Aقرار ميگيرد.

نكات:
 در مرحلة آغاز فقط جايگاه  Pدر زيرواحد بزرگ پر ميشود )توسط پادرمزة مكمل رمزة آغاز( و جايگاههاي  Eو  Aخالي
ميماند.
 پس اولين رناي ناقل در جايگاه  Pقرار ميگيرد اما رناهاي ناقل بعدي ابتدا وارد جايگاه  Aشده و سپس به جايگاه  Pمنتقل
ميشوند.
ب( مرحلة طويل شدن:
 -١ورود دومين رناي ناقل به جايگاه A

نكته :در اين مرحله ممكن است رناهاي ناقل مختلفي وارد جايگاه Aرناتن شوند ،اما فقط رنايي كه مكمل رمزة جايگاه  Aاست،
استقرار پيدا ميكند؛ در غير اينصورت جايگاه را ترك ميكند.

 -٢سپس آمينواسيد جايگاه Pاز رناي ناقل خود جدا ميشود و با آمينواسيد جايگاه  Aپيوند پپتيدي بر قرار ميكند.

 -٣پس از جداشدن آمينواسيد از رناي ناقل جايگاه  ،Pرناتن به اندازة يك رمزه )سه نوكلئوتيد( به سوي رمزة پايان حركت
ميكند تا رمزة بعدي در جايگاه  Aقرار گيرد .در اينحالت رمزة اول و رناي ناقل متصل به آن )رِناي ناقل فاقد آمينواسيد( در

جايگاه  Eو رمزة دوم و رناي ناقل متصل به آن )حاوي رشتة پليپپتيدي( در جايگاه  Pقرار ميگيرند و جايگاه  Aخالي ميشود تا

پذيراي رناي ناقل بعدي باشد.

 -٤رناي ناقل بدون آمينواسيد از جايگاه  Eخارج ميشود و رناي ناقل بعدي در جايگاه  Aقرار ميگيرد.
اين فرآيند بارها تكرار ميشود تا زنجيرة آمينواسيدي طويلتر شود و رِناتن به يكي از رمزههاي پايان برسد.
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ج( مرحلة پايان:
 -١ورود يكي از رمزههاي پايان )UGA ،UAAو  ( UAGبه جايگاه  Aريبوزوم.

 -٢چون رمزههاي پايان ،هيچگونه رناي ناقلي ندارند ،پس بجاي رناي ناقل ،پروتئينهايي به نام عوامل آزادكننده در جايگاه
 Aريبوزوم قرار ميگيرند.
 -٣نقش عوامل آزادكننده

 -١جداشدن پليپپتيد از آخرين رِناي ناقل در جايگاه P

 -٢جدا شدن زيرواحدهاي رِناتن از يكديگر و آزادشدن رِناي پيك

نكات پروتئينسازي:
 -١اولين رناي ناقلي كه وارد رِناتن ميشود وارد جايگاه  Pشده و مابقي رِناهاي ناقل ابتدا وارد جايگاه  Aميشوند.
اولين آمينواسيد )متصل به اولين رناي ناقل( وارد جايگاه  Pميشود ،اما بقية آمينواسيدها ابتدا وارد جايگاه  Aميشوند

 -٢اولين رناي ناقلي كه وارد رِناتن ميشود ،در جايگاه  Pقرار ميگيرد و از جايگاه  Eخارج ميشود اما آخرين رِناي ناقلي كه
وارد رِناتن ميشود ،در جايگاه  Aقرار گرفته و از جايگاه  Pخارج ميشود.

 -٣اولين رناي ناقلي كه وارد رِناتن ميشود مكمل رمزة آغاز بوده اما آخرين رِناي ناقلي كه وارد رِناتن ميشود ،مكمل
رمزة ماقبل پايان ميباشد.

 -٤اولين رِناي ناقل هيچگاه وارد جايگاه  Aنميشود و آخرين رناي ناقل نيز هيچگاه وارد جايگاه  Eنميشود.
 -٥رمزة آغاز رِناي پيك در جايگاه  Pو رمزة پايان آن در جايگاه  Aقرار ميگيرد.
 -٦پليپپتيد ساخته شده در نهايت از جايگاه  Pخارج ميشود.
 -٧يك رناي پيك ميتواند چندين بار ترجمه شود.

 -٨زيرواحدهاي ريبوزوم چندين بار ديگر مراحل ترجمه را تكرار ميكنند.
 -٩دقت كنيد كه در هر بار ترجمه ،يك رشتة پليپپتيدي ساخته شده و پروتئين ساخته نميشود .پروتئينها در اثر كنار هم
قرار گرفتن و پيچ و تاب خوردن پليپپتيدها ساخته ميشوند.
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محل ورود

محل خروج

مكمل كدام رمزه است

پادرمزة آغاز

P

E

آغاز )(AUG

پاد رمزة پايان

A

P

ماقبل پايان

محلهاي ساخت پروتئينها

در كدام جايگاه قرار نميگيرد؟
A
E

 -١داخل سيتوپلاسم

 -٢داخل ميتوكندري و كلروپلاست

نكته :هرجايي كه رِناتن حضور داشته باشد ،پروتئينسازي هم انجام ميشود.

سرنوشت پروتئينهاي ساخته شده در سيتوپلاسم :
 -١پروتئينهايي كه به شبكة آندوپلاسمي و دستگاه گلژي ميروند

ممكن است براي ترشح به خارج ياخته بروند
ممكن است به كريچه )واكوئل( يا كافندهتن )ليزوزوم( بروند.

 -٢پروتئينهايي كه به شبكة آندوپلاسمي و دستگاه گلژي نميروند

يا در سيتوپلاسم ميمانند
يا به راكيزه ،هسته و ديسهها ميروند.

نكته :براساس مقصدي كه پروتئين بايد برود ،تواليهاي آمينواسيدي در آن وجود دارد كه پروتئين را به مقصد هدايت
ميكند.
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سرعت و مقدار پروتئينسازي:
 سرعت و مقدار پروتئينسازي در ياختهها بر اساس نياز ياخته تامين ميشود.

 -١در پيشهستهايها )پروكاريوتها(:
پروتئينسازي ممكن است پيش از پايان رونويسي رِناي پيك ) (mRNAانجام شود زيرا:
الف( طول عمر رناي پيك در اين ياختهها كم است.

ب( رناي پيك در پيشهستهايها پيرايش نميشود و بنابراين بلافاصله پس از رونويسي و يا در مراحل پاياني

رونويسي ،ترجمه ميشود.

نكتة شكل :در پيشهستهايها ،چندين رِناتن )ريبوزوم( به طور
همزمان به رِناي پيكي كه در حال رونويسي ميباشد ،متصل
ميشوند و عمل ترجمه را انجام ميدهند .در نتيجه به طور
همزمان ،چندين پليپپتيد از روي يك رِناي پيك ساخته ميشود.

در اين مجموعه ،رِناتنها مانند دانههاي تسبيح و رناي پيك شبيه نخي
است كه از درون اين دانهها ميگذرد.

* نتيجهگيري :عامل افزايش سرعت پروتئينسازي در پيشهستهايها  همكاري جمعي رِناتنها
 -١در هوهستهايها )يوكاريوتها(:
تجمع رناتنها در يوكاريوتها نيز ديده ميشود.
در اين ياختهها سازوكارهايي براي حفاظت رناي پيك در برابر تخريب وجود دارد  بنابراين ،فرصت بيشتري براي

پروتئينسازي هست.

نكته :در يوكاريوتها ،همزماني ترجمه و رونويسي ،مانند آنچه در پروكاريوتها اتفاق ميافتد ،ميسر نيست .زيرا رونويسي
در يوكاريوتها ،درون هسته انجام ميشود اما پروتئينسازي درون سيتوپلاسم .همچنين رِناي پيك توليد شده در يوكاريوت-
ها ،قبل از خروج از هسته بايد مورد پيرايش قرار گيرد و نميتواند مستقيما ترجمه شود.
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 تمامي ياخته هاي بدن انسان ،در اثر تقسيمات ياختة تخم بوجود ميآيند .با اينكه ياختههاي حاصل ،از نظر فامتني و ژنها يكساناند ،اما
شكل و عمل متفاوتي با يكديگر دارند .مثلا ياختههاي عصبي و ماهيچهاي بدن يك فرد ،ژنهاي يكساني دارند ولي داراي عملكرد و

شكل متفاوتي هستند.
سوال:چگونه ممكن است ياختههايي با ژنهاي يكسان تا اين حد متفاوت باشند؟
پاسخ :در هر ياخته تنها تعدادي از ژنها فعال و ساير ژنها غيرفعال هستند.

 هرگاه اطلاعات ژني در يك ياخته مورد استفاده قرار بگيرد ،ميگوييم آن ژن بيان شده و به اصطلاح روشن است.
 ژني كه مورد استفاده قرار نميگيرد خاموش است و به اصطلاح بيان نشده.
 مقدار ،بازه و زمان استفاده از ژن در ياختههاي مختلف يك جاندار ممكن است فرق داشته باشد و حتي در يك ياخته هم بسته به
نياز متفاوت باشد.
 تنظيم بيان ژن :به فرايندهايي كه تعيين ميكنند در چه هنگام ،به چه مقدار و كدام ژنها بيان شوند و يا بيان نشوند ،فرايندهاي

تنظيم بيان ژن ميگويند.
 تنظيم بيان ژن فرايندي بسيار دقيق و پيچيده است و عوامل متعددي ممكن است بر آن اثر بگذارند.
مزاياي تنظيم بيان ژن:
 -١تنظيم بيان ژن موجب ميشود تا جاندار به تغييرات پاسخ دهد؛ مثلا در گياه ،نور ميتواند باعث فعال شدن ژن سازندۀ
آنزيمي شود كه در فتوسنتز مورد استفاده قرار ميگيرد .در حاليكه در نبود نور اين ژن بيان نميشود.

 -٢همچنين تنظيم بيان ژن ميتواند موجب ايجاد ياختههاي مختلفي از يك ياخته شود .ياختههاي متفاوتي كه از ياختههاي
بنيادي مغز استخوان ايجاد ميشوند.
تنظيم بيان ژن در پروكاريوتها
 oمحصول ژن ،رنا و پروتئين است .بنابراين ،تغيير در فعاليت ژنها ،بر ساخت اين محصولات نيز اثر ميگذارد.
 oتنظيم بيان ژن در پروكاريوتها مي تواند در هر يك از مراحل ساخت رنا و پروتئين تأثير بگذارد ولي بهطور معمول تنظيم بيان ژن در
مرحله رونويسي انجام ميشود.
 oدر مواردي هم ممكن است ياخته با تغيير در پايداري )طول عمر( رنا يا پروتئين ،فعاليت آن را تنظيم كند.

تنظيم رونويسي در پروكاريوتها
در اين نوع تنظيم

براي روشن شدن ژن  عواملي به پيوستن رنابسپاراز به توالي راه انداز كمك ميكنند )تسهيل رونويسي(.
براي خاموش شدن ژن  عواملي از پيوستن رنابسپاراز به توالي راه انداز جلوگيري ميكنند )ممانعت از رونويسي(.
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مثالي از تنظيم بيان ژن در باكتري اشرشياكلي )پروكاريوت(:
قند مصرفي باكتري  گلوكز )مونوساكاريد(

قند مصرفي در صورت عدم وجود گلوكز در محيط  لاكتوز )ديساكاريد(.
* بدليل متفاوت بودن آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز و گلوكز:
در صورت عدم وجود گلوكز و وجود لاكتوز در محيط ژنهاي مربوط به آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز ) ٣ژن( روشن
ميشود  توليد آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز در باكتري ،افزايش مييابد.
در صورت كاهش لاكتوز در محيط آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز در باكتري كم ميشوند )در اثر كاهش فعاليت ژنها(.

در صورت عدم وجود لاكتوز در محيط  بدليل خاموش شدن ژنها ،توليد آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز در باكتري
متوقف ميشود.

* نكتة مهم :اگر هم گلوكز در محيط باشد و هم لاكتوز ،ژنهاي آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز خاموش ميمانند .زيرا

اولويت باكتري ،مصرف گلوكز است.
تنظيم منفي رونويسي در پروكاريوتها
نكات شكل:
 -١آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز توسط سه ژن توليد
ميشوند.

 -٢قبل از اين سه ژن ،يك اپراتور و يك راهانداز وجود دارد )اپراتور بين راهانداز و ژنها قرار دارد( كه هيچكدام رونويسي

نميشوند.

 -٣تمامي اين تواليها )ژنها ،اپراتور و راه انداز( بخشهايي از يك رشتة  DNAميباشند.
 -٤آنزيم رنابسپاراز به راهانداز متصل ميشود و پروتئين مهار كننده به اپراتور.

الف( مكانيسم خاموش ماندن ژن :در صورت عدم وجود لاكتوز در محيط ،پروتئين مهار كننده مانع از حركت آنزيم
رِنابسپاراز ميشود  رونويسي انجام نميشود.

ب( مكانيسم روشن شدن ژن :در صورت وجود لاكتوز در محيط ،لاكتوز وارد باكتري شده و با مهاركننده اتصال مييابد.

اتصال لاكتوز به مهاركننده موجب تغيير شكل مهار كننده ميشود و درنتيجه  مهاركننده از اپراتور جدا ميشود و ديگر

نميتواند به آن متصل شود با برداشته شدن مانع سر راه ،رنابسپاراز ميتواند رونويسي ژنها را انجام دهد.
نكات:

 -١بدليل اينكه سه ژن همزمان با يكديگر رونويسي شده
و يا از رونويسي آنها ممانعت به عمل ميآيد ،در نتيجه

محصول آنها )آنزيمهاي تجزي كنندة لاكتوز( نيز همزمان
با يكديگر افزايش و يا كاهش خواهد يافت.

 -٢رونويسي از ژنهاي پروتئين مهار كننده و آنزيم رِنابسپاراز ،در تواليهاي ديگري  DNAباكتري انجام شده و بنابراين

حتي در صورت خاموش بودن ژنهاي آنزيمهاي تجزية لاكتوز ،رونويسي از ژن مهاركننده و آنزيم رنابسپاراز انجام ميشود.
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 -٣در اينجا ،لاكتوز را عامل رونويسي مينامند .يعني لاكتوز باعث ميشود كه پروتئين مهاركننده تغيير شكل يابد و رونويسي
انجام شود.

تنظيم مثبت رونويسي در پروكاريوتها:
در اين نوع تنظيم ،پروتئينهاي خاصي به رنابسپاراز كمك ميكنند تا بتواند به راه انداز متصل شود و رونويسي را شروع كند.
مثال :تنظيم مثبت رونويسي از ژنهاي آنزيمهاي تجزيه كنندة مالتوز )ديساكاريد :گلوكز  +گلوكز(
نكات شكل:
 -١ژنهاي مربوط به آنزيمهاي تجزية مالتوز نيز همانند ژنهاي
آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز ،سه عدد ميباشند.

 -٢در تنظيم مثبت رونويسي ،اپراتور و پروتئين مهار كننده نداريم.
 -٣در تنظيم مثبت رونويسي،راهانداز به اولين ژن متصل است و قبل از

راهانداز نيز جايگاه اتصال فعال كننده وجود دارد )راه انداز بين اولين ژن و
جايگاه اتصال فعالكننده قرار دارد(.

مراحل تنظيم مثبت ژن:
 -١در صورت عدم وجود مالتوز در محيط ،پروتئين فعال كننده به جايگاه اتصال خود نميچسبد و در نتيجه رنابسپاراز نيز به
راهانداز متصل نميشود  رونويسي انجام نگرفته و ژنها خاموش ميمانند.

 -٢در صورت وجود لاكتوز در محيط:

الف( ابتدا مالتوز به پروتئين فعال كننده ميچسبد

ب( اتصال مالتوز به پروتئين فعال كننده ،موجب ميشود تا اين پروتئين به جايگاه خود بر روي  DNAاتصال يابد.

ج( پروتئين فعال كننده پس از اتصال به جايگاه خود ،به رنابسپاراز كمك ميكند تا به راه انداز متصل شود و
نكات:

رونويسي را شروع كند  ژن روشن ميشود.

 -١در اينجا ،عامل رونويسي  مالتوز
جدول مقايسهاي تنظيم مثبت و منفي رونويسي در باكتري اشرشياكلي )(E.Coli
تنظيم مثبت

تنظيم منفي

مثال

رونويسي از ژنهاي آنزيمهاي تجزيه كنندة مالتوز

رونويسي از ژنهاي آنزيمهاي تجزيه كنندة لاكتوز

تعداد ژن در توالي ژني

 ٣ژن

 ٣ژن

تواليهاي تنظيم كننده

جايگاه اتصال فعال كننده و راهانداز

راهانداز و اپراتور

پروتئين تنظيم كننده

فعال كننده :موجب اتصال رنابسپاراز به راهانداز

ميشود
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لاكتوز :موجب تغيير شكل و جدا شدن مهاركننده

شده كه اين امر موجب اتصال رنابسپاراز به راه-

از اپراتوز شده كه اين امر موجب حركت

انداز و آغاز رونويسي ميشود.

رنابسپاراز و آغاز رونويسي ميشود.

نكتة مهم :در تنظيم مثبت رونويسي ،براي آغاز رونويسي ،رنابسپاراز بايد به راهانداز متصل شود ،اما در تنظيم منفي
رونويسي ،رنابسپاراز به راهانداز متصل است ،و براي آغاز رونويسي ،بايد مهاركننده از سر راهش برداشته شود.
تنظيم بيان ژن در يوكاريوتها )هوهستهايها(:
 تنظيم بيان ژن در هوهسته ايها پيچيدهتر از پروكاريوتها) پيشهسته ايها( است و ميتواند در مراحل بيشتري انجام شود.
 ياختههاي هوهسته اي به وسيله غشاها به بخشهاي مختلفي تقسيم شدهاند .بنابراين ،اگر ياخته بخواهد نسبت به يك ماده )عامل تنظيم
كننده( واكنش نشان دهد بايد اين عوامل به طريقي از غشاها عبور كنند و ژنها را تحت تأثير قرار دهند.
 در ياختههاي هوهستهاي ،بيشتر ژنها در هسته و برخي در راكيزه و ديسهها قرار دارند .در هر يك از اين محلها ،ياخته ميتواند بر
بيان ژن نظارت داشته باشد.

* نكتة مهم :تنظيم بيان ژن در يوكاريوتها ميتواند در مراحل متعدد و در محلهاي مختلفي انجام شود.
انواع تنظيم بيان ژن در يوكاريوتها:

الف( تنظيم بيان ژن هنگام رونويسي :شامل تنظيم بيان ژن در آغاز رونويسي و پس از آغاز رونويسي )افزايش سرعت
رونويسي( ميباشد.

 .١تنظيم بيان ژن در مرحلة آغاز رونويسي

تنظيم پيوستن رِنابسپاراز به راهانداز:
در هوهستهايها نيز مانند پيشهستهايها ،رونويسي با پيوستن رنابسپاراز به راه انداز آغاز ميشود.

در هوهستهايها رنابسپاراز نميتواند به تنهايي راه انداز را شناسايي كند و براي پيوستن به آن نيازمند پروتئينهايي بهنام
عوامل رونويسي هستند.

گروهي از اين پروتئينها )عوامل رونويسي( با اتصال به نواحي خاصي از راه انداز ،رنابسپاراز را به محل راه انداز هدايت مي-

كند.

* عوامل مختلفي ميتوانند تمايل عوامل رونويسي را به راهانداز تغيير دهند و در نتيجه ،مقدار رونويسي را كاهش دهند.
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 .٢تنظيم بيان ژن از طريق افزايش سرعت رونويسي
در هوهسته ايها ممكن است عوامل رونويسي ديگري به بخشهاي خاصي از دنا به نام توالي افزاينده متصل شوند .با
پيوستن اين پروتئينها به توالي افزاينده و با ايجاد خميدگي در دنا ،عوامل رونويسي در كنار هم قرار ميگيرند .كنار هم
قرارگيري اين عوامل ،سرعت رونويسي را افزايش ميدهند.

نكته :تواليهاي افزاينده متفاوت از راه انداز هستند و ممكن است در فاصله دوري از ژن قرار داشته باشند.
نكتة مهم :در يوكاريوتها دو نوع پروتئين تنظيم كننده وجود دارد
كه به هر دو عوامل رونويسي ميگويند:

الف( عوامل رونويسي متصل به راهانداز

ب( عوامل رونويسي متصل به توالي افزاينده

نكات:

 -١براي آغاز رونويسي در يوكاريوتها ،هميشه وجود عوامل رونويسي متصل به راهانداز ،ضروري ميباشد اما در
پروكاريوتها ،فقط در روش تنظيم مثبت ،اتصال رنابسپاراز به راهانداز نيازمند يك عامل رونويسي به نام پروتئين فعال كننده
ميباشد و در تنظيم منفي ،رنابسپاراز بدون هيچ واسطهاي به راهانداز متصل ميشود.

 -٢توالي افزاينده همانند راهانداز ،بخشي از مولكول  DNAميباشد.

 -٣در يوكاريوتها ،اتصال عوامل رونويسي متصل به افزاينده و عوامل رونويسي متصل به راهانداز ،موجب افزايش سرعت
و مقدار رونويسي ميشود و نه شروع رونويسي .شروع رونويسي با پيوستن رنابسپاراز به راهانداز رخ ميدهد.
جدول مقايسة پروتئينهاي تنظيمكنندة رونويسي در پروكاريوتها و يوكاريوتها
نام
عوامل تنظيم كنندة

نقش

جنس

نتيجة عمل

مهار كننده

پروتئين

جلوگيري از حركت رنابسپاراز

عدم رونويسي از ژن

فعال كننده

پروتئين

اتصال رنابسپاراز به راهانداز

آغاز رونويسي از ژن

عوامل تنظيم كنندة

عوامل رونويسي متصل به

پروتئين

هدايت رنابسپاراز به راهانداز

آغاز رونويسي از ژن

رونويسي در

راهانداز

رونويسي در

پروكاريوتها

يوكاريوتها

عوامل رونويسي متصل به

افزاينده

ايجاد خميدگي در دِنا و قرار

پروتئين

گرفتن عوامل رونويسي در كنار

افزايش سرعت رونويسي

يكديگر

ب( تنظيم بيان ژن در مراحل غير رونويسي:

 -١تنظيم بيان ژن پيش از رونويسي = تنظيم در سطح فامتني
از طريق تنظيم فشردگي فامتنها )كروموزومها( انجام ميشود .بهطور معمول بخشهاي فشردة فامتن كمتر در دسترس
رنابسپارازها قرار ميگيرند بنابراين ياخته ميتواند با تغيير در ميزان فشردگي فامتن در بخشهاي خاصي ،دسترسي

رنابسپاراز را به ژن مورد نظر تنظيم كند.

يعني

افزايش فشردگي فامتن  كاهش دسترسي رنابسپاراز به   DNAكاهش رونويسي از ژن

كاهش فشردگي فامتن افزايش دسترسي رنابسپاراز به   DNAافزايش رونويسي از ژن
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 -٢تنظيم پس از رونويسي:
الف( جلوگيري از ترجمة رناي پيك :اتصال بعضي رناهاي كوچك مكمل به رناي پيك مثالي از تنظيم بيان ژن پس از
رونويسي است .با اتصال اين رناها ،از كار رناتن جلوگيري ميشود .در نتيجه ،عمل ترجمه متوقف و رناي پيك ساخته شده پس

از مدتي تجزيه ميشود.

ب( طول عمر رناي پيك :افزايش طول عمر رناي پيك موجب افزايش محصول ميشود .اين فرايندها در ميزان پروتئين-
سازي مؤثر خواهند بود )موجب افزايش ترجمه ميشوند(.

نكته :علاوه بر اين روشها ،شيوههاي ديگري نيز در تنظيم بيان ژن مؤثرند كه نحوه عمل بسياري از آنها ناشناخته است.
جمعبندي:
 -١تنظيم قبل از رونويسي

انواع تنظيم بيان ژن
در يوكاريوتها

 -٢تنظيم هنگام رونويسي

 -٣تنظيم پس از رونويسي

الف( جلوگيري از ترجمة رناي پيك از طريق اتصال رناهاي كوچك مكمل به رناي پيك
ب( افزايش طول عمر رناي پيك  افزايش ميزان ترجمه

الف( اتصال رِناي پيك با كمك عوامل رونويسي متصل به راهانداز
ب( افزايش سرعت رونويسي از طريق اتصال عوامل رونويسي به افزاينده

الف( افزايش فشردگي فامتن  كاهش دسترسي رنابسپاراز به   DNAكاهش رونويسي
ب(كاهش فشردگي فامتن افزايش دسترسي رنابسپاراز به   DNAافزايش رونويسي

١٨

