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 ن سازیروتئیپ 
 .  

 از ژن تا پروتئین 

  نسبت داد.  ها ژن به توان )وراثتی( است و بنابراین علت آن را میارثی )ادرار سیاه( نوعی بیماری آلکاپتونوریا بیماری

وجود دارد. در  اسید هموجنتیسیک نام به ای ماده آن در زیرا شود، ادرار افراد مبتال به این بیماری در مجاورت هوا سیاه می

، پزشکی به 1۹۰۹ سال در. کند آن را تجزیه می (خونادرار افراد سالم این اسید وجود ندارد، زیرا آنزیم مخصوصی )در 

نام آرچیبلد گرو بیان داشت که در بیماران مبتال به آلکاپتونوریا آنزیم تجزیه کنندۀ هموجنتیسیک اسید وجود ندارد. گرو 

( اسید هموجنتیسیک کنندۀ قص ژنی )بیماری آلکاپتونوریا( و یک نقص آنزیمی )آنزیم تجزیهدر واقع توانست بین یک ن

 بیان که ای اندیشه .گرفت شکل شناسی زیست های نظریه ترین مهم از یکی اولیۀ های ترتیب اندیشه این به. کند برقرار رابطه

 .«است آنزیم یک ساختن مسئول ژن هر» دارد می

 اسید در واکنش با اکسیژن ماده سیاه  هموجنتیسیک چون. شود آلکاپتونوریا در مجاورت هوا سیاه می ادرار افراد مبتال به

  .دکن رنگی تولید می

 کنند می تجزیه دارند، که سالمی آنزیم با را اسید افراد سالم هموجنتیسیک. 

  افتد اتفاق میاین بیماری به دلیل وجود جهشی در ژن سازنده آنزیم تجزیه کننده هموجنتیسیک اسید. 

  ژن آنزیم تجزیه کننده وجود دارد )ولی تغییر کرده است(. آنزیم سالم در این افراد وجود ندارد. یعنی بیماری مغلوب

 .است

 باالست بیمار افراد خون در غلظتش شود، نمی تجزیه چون فقط نکرده تغییر اسید مقدار تولید هموجنتیسیک. 

 گردید آنزیم یک -ژن یک!!( نظریه خود نه) نظریه اولیه های اندیشه تحقیقات آرچیبلد گرو منجر به ایجاد.  

 گرو اولین کسی بود که یک فنوتیپ )یک نقص آنزیم( را به یک ژنوتیپ )یک نقص ژنی( نسبت داد.  

  یک  - ژن یک نظریۀ ارایۀ به منجر که دادند انجام آزمایشی تیتوم ادوارد و بیدل جورج های دو محقق به نام 1۹۴۰در سال

 .آنزیم شد

 قارچی های این دو محقق برای بررسی عمل ژن از هاگ (و هاپلوئید nبه )استفاده کراسا سپورا نورو کپک نام کروموزومی 

سرکه، یا  مگس در چشم رنگ های ژن مانند مشاهده، قابل صفات روی ها تیتوم بیشتر آزمایش و بیدل زمان تا. کردند

خاذ ات خود های تیتوم رویکرد جدیدی برای آزمایش و بیدل اما. گرفت می انجام گیاهان در ها رنگیزه کنندۀ کنترل های ژن

 مهم های واکنش کنندۀ کنترل( های آنزیم سازنده) های بررسی کردند که مربوط به ژن را هایی کردند. آنان جهش

  .بود آمینواسیدهاو  ها ویتامین، از قبیل تولید متابولیک

  نوع یک  و( ساکارز) شکر کمی ،(امالح) ها لولۀ آزمایش حاوی مخلوط رقیقی )آب( از انواع نمککپک نوروسپورا در

 مدت در و است هاپلوئید قارچ این. نامند میمحیط کشت حداقل  را مواد این مجموع. کند ، رشد میبیوتینویتامین، به نام 
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)یا   X پرتوهای از خود های آزمایش در تیتوم و بیدل. کند تولید میهاگ  فراوانی تعداد (میتوز تقسیم با) کوتاهی زمان

هرگونه تغییر در مادۀ وراثتی را ها استفاده کردند. از سال گذشته به یاد دارید که  فرابنفش( برای ایجاد جهش در هاگ

رشد کنند )اغلب  حداقل کشت محیط در توانستند نمی دیده پرتو های بعضی )نه همه!!( از این هاگ .نامند میجهش 

 توانست )که کپک نمی مواد آلیبعضی  ها محیط کشت آن به که کردند می رشد صورتی در فقط و( کنند رشد توانستند می

 حداقل کشت محیط روی توانستند نمی که را هایی هاگ آنان(. ساخت می را شده غنی کشت محیط و) شد می اضافه( بسازد

  .نامیدندجهش یافته  کنند رشد

 خود کپک  توسط ولی ،(بیوتین و ساکارز امالح، آب،) اند محیط کشت حداقل شامل موادی است که برای رشد کپک ضروری

 .شود ساخته نمی

  مواد آلی استبعضی محیط کشت غنی شده ترکیبی از محیط کشت حداقل به همراه. 

 نامند می یافته را جهش  ..................  کشت محیط روی بر رشد از ناتوان های هاگ. 

 :بروز ها زاده در را مغلوب های جهش تواند بودن می هالپوئید دلیل به زیرا. است ژنتیکی های ارگانیسم مدل برای آزمایش.نوروسپورا کراسا 

تکثیر  تقسیم میتوز.با مساعد شرایط در و هستند هالپوئید صورت به عمدتا ها قارچ این. هاست اسکومیست نوع از و ها قارچ فرمانرو از و دهدیوکاریوتی

 کراسینگ) ژنتیکی ها نوترکیبی کنندمطالعه ی تکثیر استفاده میبرا( لقاح و میوز) جنسی مثل تولید از نامساعد شرایط در که حالی در یابند، می

 ۳−۲−1−.(شنود می تولید منظم و ردیفی صورت به ها زاده زیرا) است آسان بسیار آن با( اور

  نیازمند است ممکن ها دیگر جهش یافتهآمینواسید آرژینین داشتند ) به نیاز رشد برای ها یافته جهشاز این گروهی 

 از خود اُرنیتین. هستند ماده در سلول دو ماده اُرنیتین و سیترولین در مسیر سنتز آرژینین پیش دیگری باشند(. آمینواسید

 X را آن که دیگری ماده پیش

 ماده ارتباط توان می است، آنزیم نوعی نیازمند دیگر ماده به ماده هر تبدیل سلول در چون. شود می حاصل نامیم، می X ،

 :داد نشان زیر متابولیکی مسیر صورت اُرنیتین، سیترولین و آرژینین را به

  
 رشد صورتی در ها آن از گروه یک: اند دسته سه آرژینین به نیازمند های یافته بیدل و تیتوم مشاهده کردند که جهش 

 بودند هایی آن دوم گروه های یافته آرژینین اضافه شود. جهشیا  سیترولین اُرنیتین، حداقل، کشت  محیط   به که کردند می

 رشد صورتی در فقط ها یافته جهش از گروه سومین. شد آرژینین اضافه مییا  سیترولین باید ها آن کشت محیط به که

 .شد می اضافه آرژینین ها آن محیط به که کردند می

 ر د که گفت توان می اساس همین بر(. چرا؟) شود می متوقف ها مسیر ساختن آرژینین با حذف هر یک از آنزیم

 دوم گروه های یافته )سالم( وجود ندارد. در جهش 1 آنزیم نیستند، اُرنیتین ساختن به قادر که اول گروه های یافته جهش

 اُرنیتین اما شود، تبدیل می آرژینین به سیترولین ها یافته )سالم( وجود ندارد، به همین دلیل در این جهش ۲ آنزیم

 وجود )سالم( به ۳ آنزیم کنند، می رشد آرژینین حضور در فقط که هایی یافته جهش در. شود تبدیل آرژینین به تواند نمی

 .آید نمی
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 یک آنزیم خاص نیز در سلول متوقف  تولید بیند، می آسیب ژن یک وقتی که گرفتند نتیجه ها بیدل و تیتوم از این آزمایش

 .کند هر ژن از طریق تولید یک آنزیم تأثیر خود را اعمال می دیگر عبارت به. شود می

  نزیم نامیدند. این عقیده که یک ژن تولید یک آیک آنزیم  -یک ژنبیدل و تیتوم این ارتباط یک ژن به یک آنزیم را، نظریه

 رمز به را هایی پروتئین ها، بسیاری از ژن .1 شد، مشخص که این تا. داشت رواج دهه یک حدود تا کند، را رهبری می

 از( پادتن هموگلوبین،) ها بسیاری از پروتئین .۲ که کرد مشخص ها ، از طرفی بعضی پژوهشنیستند آنزیم که آورند-درمی

 ها که تولید هر )نوع( زنجیره را یک ژن خاص رهبری کرده است. حاصل این یافته اند شده تشکیل پپتیدی پلی زنجیره چند

 .شد پپتیدی یک زنجیرۀ پلی -نظریه یک ژن به آنزیم یک -ژن یک نظریه تبدیل به منجر

  پرتوX گیرد می قرار استفاده مورد ها )یا فرا بنفش( برای ایجاد جهش )یعنی هرگونه تغییری در ماده وراثتی( در هاگ. 

  بودند آرژنین نیازمند ها یافته )نه همه!!( از جهشبرخی.  

  ۳ و ماده پیش ۳آرژنین یکی از مواد ضروری برای رشد کپک است و در مسیر سنتز آرژنین   آنزیم وجود دارد. در مسیر

 این برای. شوند می مصرف و تولید که هستند ساز حدواسط یا به نوعی پیش مواد عنوان تولید آرژنین، ارنیتین و سیترولین به

 .ماده کدون وجود ندارد دو

  شود آنزیم متوقف می ۳مسیر ساختن آرژنین با حذف یا اختالل در هر یک از. 

 اند؛ دسته۳ آرژنین نیازمند های یافته جهش  

o .    1گروه 

o کنند در محیط کشت غنی از ارنیتین، سیترولین یا آرژنین رشد می: 

 ✓  کنند قطعا کار می ۳و  ۲ ولی کند، کار نمی 1مختل شده و آنزیم  1ژن. 

 .قادر به ساختن ارنیتین نیستند ✓                      

 .     ۲گروه 

o کنند در محیط کشت حاوی سیترولین و آرژنین رشد می: 

 ✓  مطمئن نیستیم 1 مورد در و کند قطعا کار می ۳ ولی کند کار نمی ۲مختل شده و آنزیم  ۲ژن. 

 .نیستیم مطمئن سیترولین خود شدن ساخته از ولی شود، سیترولین به آرژنین تبدیل نمی ✓                      

 .     ۳گروه 

o کنند فقط در محیط کشت حاوی آرژنین رشد می. 

 ✓  مطمئن نیستیم ۳و ۲ های آنزیم مورد در ولی کند، کار نمی ۳مختل شده و آنزیم  ۳ژن. 

 نیستیم مطمئن سیترولین و ارنیتین شده ساخته مورد در ولی شود، سیترولین ساخته نمیآرژنین از  ✓                      

  شود رشد داده میحداقلی در ابتدا کپک نوروسپورا در محیط کشت.  

 سازد و نوروسپورا خودش میندارد ( بیوتین جز محیط کشت حداقل آمینواسید و ویتامین )به. 

 ضروری محیط کشت کامل است ماده1۰ همراه ترکیب محیط کشت حداقل به. 
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 تجزیه های ولی آنزیمندارد است، آنزیم تولید مواد )مثل ساکارز، بیوتین( را هتروتروف  چون نیافته نوروسپورا کراسا جهش 

 از پس. بسازد خود سالم های ماده ضروری را با آنزیم  1۰ تا کند می استفاده مواد این از و داراست را ها آن مصرف و

حضور این مواد برای  و کند تولید را مواد این تواند نمی کپک افتند، تولیدی این مواد از کار می های آنزیم چون جهش

برای این مواد ضروری را دارا مصرفی  های آنزیم نیز ها یافته جهش لذا. شود استفاده و مصرف در محیط کشت ضروری می

 .دباشن می

 غیرجنسی دارد. در محیط کشت  مثل تولید بیشتر که است رنگ صورتی و ها کراسا قارچی از دسته آسکومیست .نوروسپورا

سلول( که ۴ میوز تقسیم با ابتدا زیگوت) دار هاگ آسک درون. دهند تشکیل می ۲nدو نخینه کنار هم قرار گرفته زیگوت 

 تولید( هاگ عدد هشت میتوز سپس و) سلول نوع چهار شود می اور بدون کراسینگ اور دو نوع سلول و با احتساب کراسینگ

 .کند می

 گیرد انجام می) برای تشکیل یک آسک، بالفاصله پس از تشکیل سلول تخم یک تقسیم میوز و یک دور تقسیم میتوز. 

  هاگ اولیه جهش که برای اطمینان از این اول مرحله در. شود بار از محیط کشت حداقل استفاده میدو در این آزمایش-

 .است یافته هاگ مورد نظر جهش که نیافته و سالم است و در مرحله دوم برای اطمینان از این

  و هم  یافته جهش هم) ها هاگ تعداد افزایش برای اول مرحله در. شود بار از محیط کامل استفاده میدو در این آزمایش

 مشکل متابولیکی مسیر یک نظر از فقط که هایی و در مرحله دوم برای افزایش تعداد هاگ رود می کار به( نیافته جهش

 .کند پیدا تکثیر نیز نیافته جهش هاگ است ممکن دوم مرحله در. گیرد می قرار استفاده مورد دارند

 موجودات همچون) هایش کپک نوروسپورا چون هاپلوئیدی است از ژن XY  در پستانداران وZW و ها دگان و پروانهدر پرن 
XO 

 یابد می جهش تر راحت دیپلوئید های در ملخ از نظر کروموزوم جنسی( یک کپی دارد، نسبت به سلول.  

  نوع ۳است. یعنی هسته، یوکاریوت نوروسپورا کراساRNA گسسته، های ژن رونویسی، عوامل افزاینده، های پلیمراز، توالی 

 است.اپران فاقد دارد و RNA بلوغ و تغییر

 ( سازد نمی خودش و گیرد می آلی غذایی مواد از را کربن و انرژی) هتروتروف ها نوروسپورا کراسا همچون سایر قارچ

 آنزیم و گرانوم کلروفیل،) محتویات و کلروپالست فاقد و( کربس چرخه و گلیکولیز سلولی، تنفس) میتوکندری دارای

 ( کیتینی است.حشرات همانند) آن سلولی دیواره. است آن( روبیسکو

 وراثتی رمزهای 

  سال قبل دیدیم کهDNA  ماده ژنتیک و محل ذخیره اطالعات است. اطالعات درDNA اند ذخیره شدهرمز  صورت به .

 فارسی نوشتنی زبان مثالً. شود می استفاده اطالعات انتقال و سازی ذخیره برای ها آن از که است عالیمی رمز از منظور

 DNAماده ژنتیک و محل ذخیره اطالعات است. اطالعات در DNA که دیدیم قبل سال  )حرف( دارد.عالمت رمز ۳۲

 می استفاده اطالعات انتقال و سازی ذخیره برای ها آن از که است عالیمی رمز از منظور. اند شده ذخیره رمز صورت به

 .عالمت رمز )حرف( دارد۳۲ فارسی نوشتنی زبان مثالً. شود
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 ول مولک که دانید میDNAبنابراین. است رفته کار مولکول بسیار بلندی است و در ساختار آن فقط چهار نوع نوکلئوتید به 

است، که هر حرف نشان دهنده یک  (Aو  T ،G ،C) به صورت یک الفبای چهارحرفی DNA مولکول زبان که گفت توان می

 .نوع نوکلئوتید است

  هر و اند نوع آمینواسید ساخته شده۲۰ از ها پروتئین .شود پروتئین استفاده میدانستیم که از اطالعات ژنتیک برای ساختن 

باید به نحوی تعیین کننده نوع و DNAپروتئین توالی آمینواسیدی مخصوص به خود را دارد. در واقع رمزهای موجود در 

 .باشند ها ترتیب آمینواسیدهای پروتئین

 اشد، بازهای اگر هر نوکلئوتید عالمت رمز یک آمینواسید بA ،G ،C  وT شوند رمز چهار نوع آمینواسید می های عالمت .

آمینواسید  ۲۰رمز خواهند داشت. بدیهی است که رمز یک حرفی جوابگوی  عالمت آمینواسید نوع چهار فقط بنابراین

نوع آمینواسید عالمت رمز خواهند داشت. بنابراین رمز دو حرفی  1۶نخواهد بود. در صورتی که رمز دو حرفی باشد، فقط 

 که آید می دست رمز سه حرفی به ۶۴نوع آمینواسید نخواهد بود. در صورتی که رمز سه حرفی باشد،  ۲۰نیز جوابگوی 

رمز داشته نوع آمینواسید است. در این صورت یک آمینواسید ممکن است بیش از یک ۲۰تعداد رمز الزم برای  از بیشتر

 .باشد. در واقع رمزهای نوکلئیک اسیدها سه حرفی هستند

     نامند میرمز  را شود، می استفاده اطالعات انتقال و سازی ذخیره برای ها عالئمی که از آن. 

      در زبانDNA  کند فقط چهار نوکلئوتید وجود دارد. یعنی از یک الفبای چهار حرفی استفاده می. 

 ۲۰ ها زبان پروتئین  آمینواسیدی است. هر پروتئین توالی آمینواسیدی مخصوص به خود را دارد. 

  

  رمزهای موجود درDNA 

 باید به نحوی تعیین کننده نوع و ترتیب آمینواسیدهای پروتئین باشد. 

 حرفی رمز یک DNA  آمینواسید را خواهد داشت. پس رمز  1۶فقط عالمت رمز چهار آمینواسید و رمز دو حرفی فقط رمز

 از بیش که کند رمز ایجاد می  ۶۴ حرفی سه رمز که آمینواسید نیستند. در حالی۲۰ تعداد جوابگوی حرفی دو و حرفی یک

 .است. یک آمینواسید ممکن است بیش از یک رمز داشته باشد آمینواسیدها تعداد

 ۶1  رمز ۳ و آمینواسیدهاست به مربوط شده ایجاد حرفی رمز سه ۶۴مورد ازUAA  ،UGA  وUAG رمز پایان پروتئین-

 اند سازی

 RNA رابطه بینDNAاز اطالعات موجود در   کند و پروتئین را برقرار میDNA استفاده  ها پروتئینبرای ساختن

. است سیتوپالسم در!!( پروتئین جایگاه نه) سازی در هسته و جایگاه پروتئین DNA جایگاه( ها یوکاریوت در) اما شود، می

 نوعی رود می انتظار سبب، همین به. گیرد قرار استفاده مورد پروتئین ساختن برای مستقیماً تواند نمی DNA بنابراین

 .کند برقرار را ها و ریبوزومDNA بین ارتباط میانجی، مولکول

 . است، شدید سازی پروتئین فعالیت ها آن در که هایی سلول در که اند داده نشان گوناگون های گیری اندازه RNA  فراوانی

 .نیز کم است RNA مقدار نیست، شدید چندان آنها در سازی پروتئین فرآیند که هایی سلول در برعکس،. شود هم یافت می

 مشاهدات و ها د و هم در سیتوپالسم. بر این اساس و نیز براساس آزمایششو هم در هسته یافت می RNAاز طرف دیگر  .۲
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به DNA که اطالعات را از RNA است. به این نوع RNA میانجی،  مولکول این که رسیدند نتیجه این به دانشمندان دیگر،

دیگر نیز در سلول وجود RNA  نوع دو. دهند نشان میmRNA  با را آن و گویند میپیک RNA ، کند می حمل ها ریبوزوم

نشان  tRNAاست که آن را با  ناقل RNA یکی. دارند برعهده مهمی های نقش سازی دارند که در فرآیند پروتئین

، تا ریبوزوم آمینواسیدها را براساس اطالعات موجود در کند آمینواسیدها را به ریبوزوم منتقل می مولکول این. دهند می

 mRNAدیگری کند ردیف دیگر کنار یک . RNAاست که آن را با  ریبوزومی rRNAدهند نمایش میrRNA.  در ساختار

 .دارد شرکت ها ریبوزوم

  است ژن دارای ها آن سازنده های ، بلکه آنزیمندارندقند و چربی، ژن. 

  نوع سه( ها یوکاریوت هم و ها پروکاریوت هم) ها سلولهمه در RNA  وجود دارد. 

 rRNA 

 با اسیدی آنزیمی است که جنس آن ریبونوکلئیک تنها و!!( آمینواسیدها نه) هاست نقش آنزیمی دارد، کارش سنتز پروتئین 

 .است استر فسفودی پیوندهای

 تولید رونویسی، دارند، بیشتری سازی پروتئین که هایی سلول RNA  و فعالیت آنزیمRNAشبکه و بیشتر مراز پلی 

  .دارند تری ردهگست گلژی جسم و زبر آندوپالسمی

 RNA از رویDNAساخته شدن   شود ساخته میRNA از رویDNA  و) قدم اولین رونویسی. گویند میرونویسی را 

 .شود انجام می مراز پلیRNA آنزیم کمک با رونویسی. هاست-پروتئین ساختن برای( قدم دومین ترجمه

 یک نوع آنزیم فقط  پروکاریوتی های سلولRNAنوع آنزیم سه  یوکاریوتی های سلول در. دارند مراز پلیRNA مراز پلی 

 .کنند مشخص میIIIو  I ،II های عالمت با را ها آن که است شده یافت

 RNAمراز پلی I  های فقط رونویسی ژن rRNA  وRNA مراز پلی II  سازهای پیشرونویسی mRNA ها و نیز برخی از

RNAدهند های کوچک را انجام می. RNA مراز پلی III های رونویسی ژن tRNA  و نیز بعضی دیگر ازRNA های کوچک را

  .کند کاتالیز می

  آنزیم نوع یک فقط ها در پروکاریوت RNA 

 نوع سه تولید برای مراز پلی RNA انواع از یک هر برای ها-یوکاریوت در که مختلف وجود دارد. درحالی RNA ها، آنزیم
RNA 

 دارد وجود مجزا مراز پلی. 

 های ژن آنزیم RNA مراز پلی I ،II  وIII رونویسی عوامل و افزاینده توالی به شان و بیان، گسسته هستند، اینترون دارند 

 .است وابسته

  رونویسی با اتصال ( :آغاز )1مرحلۀ RNAقسمتی انداز، راه. شود می شروع ژن انداز راه نام به قسمتی از ژن به مراز پلی 

را از وسط ژن  کار این مثالً و کند آغاز صحیح محل از را رونویسی دهد می امکان مراز پلی RNAاست که به  DNA از

، به اولین نوکلئوتیدی از جایگاه آغاز رونویسی .دارد قرار رونویسی آغاز جایگاه نزدیکی در انداز شروع نکند. راه

DNAشود می رونویسی که شود گفته می. 
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  مرحله اول اتصالRNA  است( رونویسی آغاز جایگاه نزدیکی در ژن از قسمتی) انداز راه به مراز پلی. 

 از قسمتی انداز راه DNA  است که بهRNA  اجازه و کند می فراهم را ژن ابتدای از رونویسی شروع امکان مراز پلی 

 .شود نمیرونویسی  انداز راه خود. کند شروع ژن وسط از را رونویسی مراز پلی RNA دهد نمی

  و دئوکسی جنس از و شود نوکلئوتیدی است که رونویسی میاولین جایگاه آغاز رونویسی A ،G ،T  وC باشد می 

 U تواند نمی)

 باشد!!). 

  ،اگر رونویسی از نقطه صحیحی آغاز نشود و کمی زودتر یا کمی دیرتر آغاز شودRNA  بخوری درد تولیدی محصول به 

 .کند نمی تولید

 های خود آنزیم های یوکاریوتی )مثل ژن هموگلوبین، انسولین، کربنیک انیدراز و حتی پروتئین همه ژن انداز راه RNA 

  .شوند شناسایی میII مراز پلی RNA، توسط (IIIو  I ،II مراز پلی

 

  (ادامه) ۲مرحلۀ: RNA رشتۀ دو مراز پلی DNAکند می باز دیگر را از یک.  

  آنزیمRNAرشته دو مابین هیدروژنی پیوندهای مراز پلی DNA  کند انند آنزیم هلیکاز عمل میهم و کند را باز می. 

  تاب و پیچ ژن، انداز راه به نزدیک ای منطقهدر DNA  شوند می جدا هم از آن رشته دو و شود باز می. 

 کمک به و گیرند می قرار ها نوکلئوتیدهای مکمل در برابر یکی از رشته RNA  شوند می متصل هم به مراز پلی. 

 RNA یدهای مکمل را از روی الگوی ژن، در نوکلئوت مراز پلیRNAدهد جای می. 

  (پایان) ۳مرحلۀ: RNA نوکلئوتیدهای طول در کند، می حرکت ریل روی که قطاری همچون مراز پلی DNA  به حرکت

ریبونوکلئوتید مکمل را )با پیوند هیدروژنی( قرار  DNA ریبونوکلئوتیدهای دئوکسی از یک هر مقابل در و آید درمی

 در. کند ( وصل میاستر ریبونوکلئوتید جدید را به ریبونوکلئوتید قبلی )با ایجاد پیوند فسفودی هر عالوه، به و دهد می

 این تفاوت تنها. شود می استفاده رود، به کار می DNAهمانندسازی  در که بازها شدن جفت قوانین همان از نیز رونویسی

قرار  .RNA در( دار )یوراسیل Uریبونوکلئوتید  DNA در( دار )آدنین A ریبونوکلئوتید دئوکسی مقابل در که است

، )با انفصال پیوندهای جایگاه پایان رونویسیتازه ساخته شده، پس از رونویسی mRNAو  DNA مراز، پلی RNA گیرد می

 .شود برای مرحلۀ بعدی یعنی ترجمه، آزاد می mRNA مولکول و شوند  می جدا دیگر هیدروژنی( از یک

 بر روی  جایگاه پایان رونویسیDNA   شود میقرار دارد و رونویسی. 

 RNA رشته دو بین هیدروژنی پیوند ابتدا مراز پلی DNA بین هیدروژنی پیوند ایجاد با سپس و شکند را می 

-انرژی دهی سنتز آب واکنش یک با) استر ، پیوند فسفودیDNA ریبونوکلئوتیدهای و دئوکسی RNA ریبونوکلئوتیدهای

 .کند نوکلئوتید و قند نوکلئوتید دیگر( برقرار میخواه بین فسفات یک 
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 همانندسازی مانند نیز رونویسی شود، می مشاهده که چنان DNA از نوکلئوتیدها به عنوان الگو برای ساختن یک مولکول

 در که است؛ در حالی DNA شود، مولکول جدیدی که ساخته می DNA همانندسازی در البته. برد جدید، بهره می

هر دو رشته، به عنوان  DNAاست. تفاوت دیگر این است که در همانندسازی  RNA جنس از شده ساخته مولکول رونویسی

 .کند به عنوان الگو عمل میDNA رشتۀ دو از یکی رونویسی در که صورتی در کنند، الگو عمل می

  در رونویسی همانند همانندسازیDNA 

 شود می استفاده جدید مولکول یک ساختن برای الگو عنوان ، از نوکلئوتیدها به. 

  در همانندسازی مولکول ساخته شده، مولکولDNA است، ولی در رونویسی مولکول ساخته شدهRNAاست. 

  در همانندسازیDNA 

 کند می عمل الگو عنوان به ها رشته از یکی رونویسی در که حالی در کنند، می عمل الگو عنوان ، هر دو رشته به. 

 RNA ،میانی افقی خط شکل این در. گذارند را به نمایش می ساختار پرمانندیهای ساخته شده از روی ژن DNA ای است

 .اند هایی هستند که در حال ساخته شدن RNA منشعب های که از روی آن رونویسی، در حال انجام است. رشته

   در آن واحد، چندینRNAچندین و کنند می رونویسی را ژن یک زمان هم طور به( نوع یک از) مراز پلی RNA یک از روی

 .شود ژن تولید می

 محل به فقط و کند اصی پیروی نمیخ ارتباط از و باشد جهت ناهم یا و جهت هم تواند می ها جهت رونویسی از روی ژن 

 .ارتباط دارد انداز راه حضور

  رمزDNA 

 چگونه شناخته شد؟ 

  نیرنبرگ و همکاران او اولین گروهی بودند که موفق به کشف رمزDNAاز  ها شدند. آن mRNA برای شناسایی رمزDNA 

 استفاده کردند. 

 های آنان انواع خاصی از مولکول mRNA وجود داشته آنزیم و تعدادی آمینواسیدها را ساختند. در لولۀ آزمایشی که

با پیام رمزی که دارد، باعث تولید نوع خاصی  mRNA نوع هر. بسازد را آمینواسیدها از ای زنجیره تواند می mRNAباشد، 

است مشخص باشد، پیام  شده ساخته که پپتیدی و رشتۀ پلی mRNA نوع که صورتی در حال. شود می پپتیدی رشتۀ پلی

mRNA ای رشته اساس این بر او همکاران و نیرنبرگ. شود معلوم می mRNA  دار یوراسیلساختند که فقط نوکلئوتید (U) 

استخراج شده از مایع و آمینواسید ساخته شده را در لولۀ آزمایشی قرار دادند که دارای بیست نوع  RNAداشت. مولکول 

 ۲۰ بین از که داد نشان شده، ساخته پپتیدی پلی رشتۀ تجزیۀ. بود( ضروری های سیتوپالسم سلولی )دارای ریبوزوم و آنزیم

 وسیلۀ به قبل از که این به توجه با. است رفته کار در این رشته به آالنین فنیلنوع آمینواسید فقط یک نوع آمینواسید به نام 

سه نوکلئوتیدی هستند، بنابراین نتیجه گرفته  RNAو در نتیجه رمزهای  DNA رمزهای که بود شده مشخص هایی آزمایش

  .است پپتیدی پلی رشتۀ یک در آالنین فنیلرمز قرار گرفتن آمینواسید UUUشد که 
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 tRNA یی که در آزمایش اولیه نیرنبرگ استفاده شد، دارای کدونAAAاست بوده آالنین¬بوده و حامل فنیل. 

  در لوله آزمایش نیرنبرگDNA  و مایع استخراج شده از سیتوپالسم سلول حاوی نداشته وجودATP انواع ،tRNA 

 است بوده سازی پروتئین برای الزم های ، آنزیم و ریبوزوم. 

 mRNA های مورد استفاده در آزمایشات نیرنبرگ و همکارانش سنتزی هستند و الزم نیست که کدون آغازی داشته باشند؛

 .در واقع شرایط آزمایشگاهی برای ترجمه کدون آغاز و کدون پایان ضروری نیست

 . 

 mRNA 

 که کدون آغازی داشته باشند؛ در واقع نیست ارانش سنتزی هستند و الزم های مورد استفاده در آزمایشات نیرنبرگ و همک

 .نیستشرایط آزمایشگاهی برای ترجمه کدون آغاز و کدون پایان ضروری 

  در فرآیند ترجمه، توالی نوکلئوتیدها درmRNAواقع در فرآیند، این در. شود به توالی آمینواسیدها در پروتئین ترجمه می 

حرفی( است، ۲۰) حرفی( است به زبان پروتئین که با حروف آمینواسیدی ۴) نوکلئوتیدی حروف با که اسیدی نوکلئیک زبان

 .شود ترجمه می

 شوند آورده ها ریبوزوم به آمینواسیدها باید بنابراین. شود انجام می ها ریبوزوم در سازی پروتئین. tRNA ها آمینواسیدها را

 شبدری برگ ساختاری چنین به رو ساختاری شبیه برگ گیاه شبدر دارد. از این tRNA مولکول. آورند می ها به ریبوزوم

 شکل، در موجود ای دورشته های بخش و است ای رشته تک (هاRNA مثل بقیه) tRNA مولکول که کنید دقت. شود می گفته

که با هیچ باز دیگری از  بینید باز می سه میانی، برگ در. اند روی خود حاصل شده tRNA مولکول های درنتیجۀ تاخوردگی

tRNA آن که کند می تعیین کدون آنتی. نامند می کدون آنتی را باز سه این. اند جفت نش tRNA  چه آمینواسیدی را باید

جایگاه پذیرندۀ  tRNA وجود دارد. در آن سوی مولکولtRNAیک نوع حداقل آمینواسید،  ۲۰حمل کند. برای هر یک از 

 .شود ویژه خود متصل می tRNA )اختصاصی( قرار دارد. آمینواسید، در این جایگاه بهآمینواسید 

  رمزهای موجود درRNAدر کدون آنتی هر شوند؟ چگونه خوانده می tRNAهای ، مکمل یکی از کدون mRNA ًاست. مثال 

tRNAکدون ای که آنتی GAA  را دارد، به کدونCUU رمز ترتیب، این به. است لوسین ناقل و شود متصل می CUU 

 شود به لوسین ترجمه می. 

  هرtRNAند به بیش از یک نوع توان می آمینواسیدها از برخی اما شود، فقط به یک آمینواسید خاص متصل میtRNAمتصل شوند. 

  همه درtRNA ریبونوکلئوتید ها، آمینواسید با پیوند کوواالنسی بهA  در توالیCCA  جایگاه پذیرندهtRNAشود متصل می. 

  ساختار برگ شبدری یک حدواسط است و در هنگام ساخته شدنtRNA توسط) یوکاریوتی هسته در( کدون )آنتی RNA 

 این به کلروپالست استرومای و میتوکندری ماتریکس درون و( مراز پلیRNAو سیتوپالسم پروکاریوتی )توسط  (III مراز پلی

 .شود¬می دیده شکل

 بعدی ساختار سه tRNA  آمینواسیدها درون سلول شبیه حرف انتقال در هنگامLاست. 

  تفاوت اصلیtRNAهمه آن کدون های مختلف در آنتی( هاست tRNAدارنداختصاصی  کدون¬ها آنتی).  قند موجود در

tRNA  ریبوز و بازهاA  ،G  ،U  وCاست استر فسفودی نوکلئوتیدها بین پیوند و باشند می.  
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 داشته باشید که فرآیند  توجه. کرد بررسی پایان و ادامه آغاز، مرحلۀ سه در توان میفرآیند ترجمه را  :ترجمه

و آنزیم سلول، )همانند دیگر فرآیندهای سنتزی درون سلول( نیازمند  درون سنتزی فرآیندهای دیگر همانند سازی، پروتئین

 .استانرژی 

 به آغاز کدون مجاورت در ریبوزوم تر بخش کوچک :مرحلۀ آغاز mRNAآغاز کدون. شود متصل می AUG  متیونین است و

 بزرگ بخش سپس. کند نام دارد، با کدون  آغاز رابطۀ مکملی برقرار می آغازگرtRNAکه  tRNA. اولین کند را رمز می

  .شود می کامل ترجمه برای ریبوزوم ساختار و پیوندد به بخش کوچک می ریبوزوم

  جایگاه دارد: یکی جایگاه دو هر ریبوزومP 

 جایگاه دیگری و( ساخت درحال پپتید )برای پلی A آغاز مرحلۀ در(. اسید )برای آمینو tRNA  آغازگر، که ناقل متیونین

 Pاست، به جایگاه 

 کند می برقرار مکملی رابطۀ آغاز کدون با جا آن در و شود وارد می. 

  

  اتصال زیرواحد کوچک بهmRNA 

 جایگاه با متناطر ناحیه در آغاز کدون که است نحوی به P 

 قرار بگیرد. 

 tRNA  آغازگر )ناقل متیونین(، به جایگاهP 

 کند می برقرار مکملی رابطه آغاز کدون با و شود وارد می. 

 tRNA آغازگر همواره دو توالی خاص دارد: CCA  وUAG 

   گیرد می انجام هیدروژنی پیوند هفت با آغازی کدون اتصال کدون و آنتی. 

  پس از اتصال بخش کوچک ریبوزوم بهmRNA ،tRNA 

 گیرد آغازی اضافه شده و بخش بزرگ بر روی آن قرار می. 

 tRNA  آغازی تنهاtRNA  حاوی آمینواسید است که در جایگاهP 

 گیرد قرار می. 

  اولین رمز قرارگیرنده در جایگاهA 

 کدون دوم است. 

  کوواالنسی( ندارد، ولی پیوند هیدروژنی )و دیگر پیوندهای غیرکوواالنسی( برقرار مرحله آغاز ترجمه پیوند پپتیدی(

 .کند می

  در مرحله آغاز فقط یکtRNA  متصل به آمینواسید در جایگاهP  وجود دارد وA 

 .خالی است 

 با ورود مرحلۀ ادامه :tRNA 
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  حامل دومین آمینواسید به جایگاهA جایگاه در موجود آمینواسید رحله،م این در. شود مرحلۀ ادامه شروع می P  ازtRNA 

 Pموجود در جایگاه  tRNA ترتیب این به. کند پیوند پپتیدی برقرار می A جایگاه در موجود اسید آمینو با و شود جدا می

 اندازۀ به ریبوزوم و دهد رخ می جایی جابهدیگر آمینواسیدی نخواهد داشت و باید ریبوزوم را ترک کند. در این هنگام، 

 حالت این در) پپتیدی همراه با پلی Aموجود در جایگاه  tRNA .رود به پیش می mRNA طول در( نوکلئوتید ۳) کدون یک

که سومین کدون در آن قرار دارد، خالی A جایگاه نتیجه، در. شود منتقل می P جایگاه به کند، می حمل که( پپتید دی یک

حامل سومین آمینواسید به  tRNA ورود با. کند آمینواسید سوم را کسب میحامل  tRNA پذیرش آمادگی و شود می

 Aجایگاه 

 شود ، چرخۀ فوق دوباره تکرار می. 

  همواره تشکیل پیوند در جایگاهA 

  و جدا شدن آمینواسید ازtRNA  در جایگاهP 

 افتد و روی بخش بزرگ ریبوزوم اتفاق می.  

  مرحله ادامه با ورود یکtRNA  حامل آمینواسید دوم به جایگاهA 

 شود آغاز می. 

 توسط و است دهی انجام واکنش تشکیل پیوند پپتیدی یک واکنش سنتز آب rRNA 

 شود و با مصرف انرژی انجام می. 

 جایگاه درون پایان های از کدونیکی وقتی  :مرحلۀ پایان ترجمه A 

 هیچ چون. پذیرد قرار گیرد، ترجمه پایان می tRNA  بخش دو حالت این در. ندارد وجود پایان های کدونای برای 

 mRNA ریبوزوم،

 شوند می جدا دیگر و پروتئین ساخته شده از یک 

  

  جایگاه وارد ها کدون همههنگام ترجمه A 

  و سپس واردP به فقط که آغاز کدون جز به شوند، شده در نهایت خارج می P به فقط که پایان کدون و شود وارد می A 

 شود وارد می. 

 در مورد tRNA همهها نیز tRNA ها به جایگاهA  و سپسP جز به شوند، وارد می tRNA  آغازگر که فقط به جایگاهP 

 شود وارد می. 

 شود می برقرار هیدروژنی پیوند نُه حداکثر و شش حداقل کدون بین کدون و آنتی. 
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 جایگاه در قرارگرفته کدون آخرین آنتی A  مربوط به آخرین کدون رمزدارmRNA 

 باشد می. 

  دو مورد کدون پایان و عامل پایان ترجمه وارد جایگاهA 

 شوند نمی. 

  کدونAUG آن به مربوط کدون )نه کدون آغاز!!( و آنتی (UAC) جایگاه وارد توانند می A 

 شوند. 

  آخرینtRNA  قرار گرفته در جایگاهA  کدون پایان و در جایگاهP ون رمزدار آخرین کدmRNA 

 باشد می. 
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  درmRNA 

 یی بالغ با توالی زیر 

 …...GCUAAAGUAUGUGUUGCAAAUAGUAUGCA….. 

 چند نوکلئوتید کدکننده دارد؟ 

  اولین کدون قرارگیرنده در جایگاهP 

 کدام است؟ 

  چندtRNA  وارد جایگاهP 

 شوند؟ می 

  آخرین کدون وارد شونده به جایگاهA 

 کدام است؟ 

  چند کدون خاتمه وارد جایگاهP 

 شوند؟ می 

 این روی بر ریبوزوم های تعداد حرکت mRNA 

 چقدر است؟ 

  تعدادtRNA های خالی خارج شده از جایگاهP 

 چقدر است؟ 

 دارد؟ پپتیدی پیوند چند و آمینواسید چند حاصل پپتیدی زنجیره پلی 

 جایگاه در قرارگیرنده کدون اولین آنتی P 

 کدام است؟ 

  چند رمز آمینواسیدی وارد جایگاهP 

 شوند؟ می 

  آخرین کدون وارد شونده به جایگاهP 

 کدام است؟ 

  چند عامل پایان رونویسی وارد جایگاهA 

 شوند؟ می 

  وقتیAAA  در جایگاهA جایگاه کدون باشد، آنتی P 

 کدام است؟ 

  وقتیAAA  در جایگاهA  باشد، آمینواسید متصل بهtRNA 

 کدام است؟ 

  اگر از کدون آغاز تا کدون پایانn 
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  کدون وجود داشته باشد، طی ترجمهn−1  کدون ازA  وP 

 کنند عبور می. 

  اگرn کدون در mRNA ،وجود داشته باشدn−1  آمینواسید در پروتئین ساخته خواهد شد وn−۲ 

 پیوند پپتیدی به وجود خواهد آمد. 

 شود می ساخته پپتیدی پیوند ها، به تعداد جابجایی. 

  پس از تشکیلn  ،امین پیوند پپتیدیn و رمز که گیرد امین جابجایی انجام می tRNA  شمارهn  از جایگاهP و شود خارج می 

 P ،n+1 موجود در جایگاه tRNA به متصل پپتیدی پلی رشته حال این در. شود خارج می Aاز  n+1 رمز

 .آمینواسید دارد 

 اند گسسته یوکاریوتی، های ژن. 

 ها، در یوکاریوت RNAای که مستقیماً در نتیجۀ فعالیت RNA شود، می حاصل مراز پلی mRNA نام  اولیه

تبدیل و برای ترجمه به سیتوپالسم  بالغ mRNA به شود، پس از تغییراتی که متحمل می RNA دارد. این

کوتاه  یوکاریوتی، (!!هاmRNA نه) هایRNA (!!نه همه) اغلب از تغییرات در یکی .شود فرستاده می

  .(افتد های یوکاریوتی کوتاه شدن اتفاق نمیRNA در برخی از) اولیه است RNA مولکول شدن

. شوند نمی بالغ وجود ندارد و بنابراین ترجمه mRNA اولیه مناطقی وجود دارد که در mRNA در

 ها نو مناطقی که رونوشت آ اگزون ماند، بالغ باقی می mRNA در ها که رونوشت آن DNA از مناطقی

 mRNA بالغ نسبت به mRNA اینترون رونوشت حذف درنتیجۀ. شوند نامیده می اینترون شود، می حذف

 .گویند می گسسته های ژن ها، ژن گونه این به. شود می تر اولیه کوتاه

  

  ۲ اینترون هر جداشدن برای 

 شود می ایجاد استر فسفودی پیوند یک و شکسته استر پیوند فسفودی. 

   و گرفته انجام هسته در ها اینترون حذف ها یوکاریوتدر mRNA شود بالغ وارد سیتوپالسم می. 

 تنظیم بیان ژن: 

 کاُلی اشریشیا باکتری مثالً. کنند نمی استفاده زمان هم طور به خود های از همۀ ژن ها سلول (E. coliسلولی، ، تک 

از الکتوز هم به عنوان منبع انرژی استفاده کند. این باکتری در دستگاه  گلوکز غیاب در تواند می (هوازی بی و پروکاریوت

شیر، متشکل از گلوکز و فروکتوز و  قند) الکتوز ساکارید دی خوریم، می لبنی محصول یک وقتی. کند گوارش ما زندگی می

 1۲دارای 

 ۳) های آنزیم ساختن اب باکتری این هنگام، این در. گیرد کربن(، در دسترس باکتری ا . کالی قرار می 

 باشید داشته توجه. کند آنزیم( الزم که برای جذب و تجزیۀ الکتوز الزم هستند، از این قند به عنوان منبع انرژی استفاده می 

بنابراین از  و نیست آن کنندۀ تجزیه و جذب های باکتری نباشد، دیگر لزومی به ساختن آنزیم اختیار در الکتوز وقتی که
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 به و شده بیان ژن، آن گویند می گیرد، استفاده قرار می مورد ژن یک وقتی. شود نمی ای استفاده ها، آنزیم این های ژن

است. این که در یک زمان مشخص،  خاموش ژن، آن گویند می گیرد، است. وقتی ژن مورد استفاده قرار نمی روشن اصطالح

 .معروف است بیان ژنتنظیم  به باشند، خاموش ها ژن کدام و روشن ها کدام ژن

 ها، آنزیم این های نیست و بنابراین از ژن. آن کننده تجزیه و جذب های وقتی الکتوز در دسترس باکتری نباشد، دیگر لزومی به ساختن آنزیم 

 شود نمی ای استفاده

 متعددی از تنظیم بیان ژن مطرح کرد. تنظیم بیان ژن عالوه بر پاسخ به تغییر شرایط  های مثال توان می نیز ها یوکاریوت در

محیط، مثل در دسترس بودن یا نبودن یک منبع غذایی، در نمو جاندار نقش مهمی دارد. توجه داشته باشید که بدن ما از 

هستند.  -زیگوت-( یک سلول اولیه درپی صدها نوع سلول مختلف ساخته شده است که همگی حاصل تقسیم میتوز )های پی

 یکسان ما بدن … و ای ماهیچه عصبی، پوششی، های بنابراین مادۀ ژنتیک همۀ آنها یکسان است. اگر مادۀ ژنتیک سلول

 از بعضی فقط سلول نوع هر در که است این پاسخ است؟ متفاوت قدر این دیگر یک با ها سلول این کار و شکل چرا پس است،

 ها سلول این در دارد، برعهده را قرمز های درگلبول انتقال گازهای تنفسی نقش که هموگلوبین مثالً. شوند می بیان ها ژن

 نیازی که عصبی، یا پوششی های سلول در آن ژن و شود می ساخته( جانوران دیگر و انسان در هسته دادن دست از از قبل)

 در. دارند مختلفی های و کار )فنوتیپ( متفاوتی دارند، پروتئین شکل که هایی سلول بنابراین،. است خاموش ندارند، آن به

 . هاست پروتئین نوع کند، می تعیین را فنوتیپ که آنچه واقع،

  گیرد می صورت ها اپران از استفاده با ها پروکاریوت ژن بیان تنطیم. 

 در فقط تفاوت و اند ماده ژنتیکی یکسان مقدار و ها ژن نوع ها، ژن تعداد لحاظ از دار هسته سوماتیک های تمام سلول 

 .هاست ژن بیان یا فعالیت

 ژن بیان و باشند هسته می فاقد و اند مرده( فیبر) اسکلرانشیم بافت سلولهای و( آوندی عناصر) چوبی آوند های سلول 

 . ندارند

  ،ا. کالی باکتری و پروکاریوتی بودهDNA  و بلوغ  اینترون گسسته، های ژن فاقداست و  حلقویآنRNA باشد می. 

  ویتامین انسان روده در و است هتروتروف کالی. ا B  وK کند تولید می . 

 نوع فنوتیپ کننده تعیین واقع در. کنند می تولید مختلفی های پروتئین دارند، متفاوتی کار و شکل که هایی سلول 

 .است سلول های پروتئین

 هاست اپران عهدۀ بر ها پروکاریوت در ها ژن بیان تنظیم 
 صورت گیرد.  پس از ترجمه، یا ترجمه، رونویسی جمله از مختلفی سطوح در است ممکن ژن بیان تنظیم ها، پروکاریوت در

. گیرد نمی صورت رونویسی ژن آن از نباشد، ژن محصول به نیازی اگر یعنی شود، هنگام رونویسی انجام می عمدتاًولی 

 نام انداز که راه DNA از قسمتی به مراز پلی RNAوگیری کرد؟ به یاد بیاورید که جل ژن یک رونویسی از توان می چگونه

 راه سر بر سدی اگر است بدیهی. دهد می انجام را رونویسی کند، می حرکت ریل روی که قطاری همانند و متصل دارد،

RNA ین سدها، در واقع ا. شد نخواهد رونویسی ژن آن شود، ژن روی آن حرکت مانع که بگیرد قرار مراز پلی
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 اپراتور. شوند متصل می اپراتوربه نام  DNA از مخصوصی های که به توالی مهارکننده نام به هستند بزرگی های پروتئین

 جلوی که آید می پدید سدی شود، می متصل اپراتور توالی به مهارکننده پروتئین وقتی بنابراین و دارد قرار انداز راه مجاور

ژن  نام به ژنی روی مهارکننده پروتئین رمزهای. کند می خاموش را ژن ترتیب این به و گیرد را می مراز پلی RNA حرکت

 قرار دارد. کننده تنظیم

 به کند، استفاده الکتوز از بتواند که بیایید دوباره به مثال متابولیسم الکتوز باکتری ا . کالی توجه کنیم. این باکتری برای آن 

 1 های شماره با آنزیم سه این های ژن. دارد نیاز آنزیم سه

  ،۲  ۳و 

 هر سه آنزیم اندک است، اما پس از  غلظت نیست، محیط در الکتوز وقتی که دریافتند دانشمندان. شوند نشان داده می

  .یابد حضور الکتوز در محیط غلظت هر سه آنزیم یاد شده، هماهنگ باهم افزایش می

  1۹۶1در سال 

 را پیشنهاد  اپران مدل باکتری، در ها ژن هماهنگ بیان نحوۀ توضیح برای مونو و ژاکوب های مدو دانشمند فرانسوی به نا

شده است.  ساخته( اپراتور و انداز راه) کننده ژن ساختاری و )یک( بخش )نه ژن!!( تنظیم چندیا  یککردند. هر اپران از 

 را ها ژن زمان هم بیان کننده، تنظیم بخش. شود از آن ساخته می RNA است که DNA منظور از ژن ساختاری قسمتی از

  .کند می کنترل

 1 های ژن های نام دارد. اپران لک از سه ژن ساختاری به نام اپران لَک کند، اپرانی که متابولیسم الکتوز را تنظیم می 

  ،۲  که کنید دقت. دهند ، بخش تنظیم کنندۀ ژن را تشکیل می انداز ساخته شده است. اپراتور و راه انداز راهو  اپراتور، ۳و 

 ۳و  ۲، 1 ژن سه هر

 از روی هر سه ژن، یک بنابراین. دارند انداز راه یک همگی و هستند کننده تحت کنترل یک بخش تنظیم mRNA  ساخته

 شده باشد، آنگاه تشکیل ساختاری ژن یک از فقط اپران اگر. گویند چند ژنی می mRNA ،mRNA  نوع این به. شود می

mRNA بود خواهد ژنی حاصل تک. 

  و بنابراین  متصلچه چیزی روشن و خاموش کنندۀ اپران لک است؟ وقتی الکتوز در محیط نیست، مهارکننده به اپراتور

. شود می تبدیل( دیگر ساکارید است؛ اما وقتی الکتوز در محیط باشد، درون باکتری به آلوالکتوز )یک دی خاموشاپران 

 دیگر مهارکننده شکل، تغییر این اثر بر. آورد تغییراتی در شکل آن پدید می و شود آلوالکتوز به مهارکننده متصل می

 عامل را آلوالکتوز شود می(. باز مراز پلی RNA حرکت راه و)  روشن اپران بنابراین و شود متصل اپراتور به تواند نمی

 .نامند می کننده تنظیم پروتئین را مهارکننده و کننده تنظیم

  
 افزایش سبب ها به الکتوز همواره یکسان نیست. به همین دلیل در حضور الکتوز، آنزیم E⋅coilو شوند نفوذپذیری سلول به الکتوز می.نفوذپذیری 

 نمایند می تسهیل را الکتوز ورود

   روی بر mRNA .ساختاری حاصل از این اپران لک سه کدون آغازی و سه کدون پایانی وجود دارد 

 شوند می خاموش و روشن هم با اپران یک در موجود های ژن. 



@
konkurorg

 

 17 
AMIR MARDANI                                      telegram channel:mardanizist 

 پیشیستز                         :پروتئین سازی 1فصل                  مردانی             امیر 

 است.  بیشتر اندازها راه تعداد از ها ژن تعداد ها، در پروکاریوت 

  است. چون در عدم رونویسی  پاییندر نبود الکتوز نیز اپران الکتوز بیان ژن دارد ولی بسیارmRNA  در ابتدا مقداری

 .شود الکتوز وارد سلول باکتری می

 دارد قرار لک اپران از خارج کننده رمزهای پروتئین مهارکننده روی ژنی به نام ژن تنظیم. 

 خودش ژن این. دارد جداگانه اپرانی خودش و دارد قرار کننده تنظیم نام ، روی ژنی بهنیست اپران بخشی کننده ژن تنظیم 

 است. روشنیک نوع ژن ساختاری بوده و طوری تنظیم شده است که همیشه 

 و ندارد  اینترون نیست، گسسته هایشان ژن که هایی سلول هاست، اپران در پروکاریوتRNA را ها آن پروکاریوتی مراز پلی 

 .کند می رونویسی

  یک اپرانn  ،ژنی، یک بخش تنظیمی، یک راه اندازn ک ی پپتیدی، زنجیره پلیmRNA یک جایگاه آغاز رونویسی، یک ،

 کدون پایان دارد. nکدون آغاز و  nجایگاه پایان رونویسی، 

 ها پروکاریوت mRNA دارند ژنی تک فقط ها یوکاریوت ولی دارند، ژنی چند و ژنی تک. 

 از تمایل آن به اپراتور اپران لک است. بیشتر آلوالکتوز به کننده¬میل ترکیبی پروتئین تنظیم 

 رونویسی پایان جایگاه ساختاری، ژن اپراتور، انداز، راه کننده، ژن تنظیم DNA یی هستند و مونومرهایDNA یی دارند با

 . اند شده متصل هم به استر فسفودی پیوند با که ریبوز قند دئوکسی

 کند می عمل یوکاریوتی کننده پروتئین مهارکننده بر عکس پروتئین فعال.    

 روی های ژن(مهارکننده پروتئین) کننده تنظیم ژن محدودکننده آنزیم ژن ناحیه نوکلئوئیدی درون سیتوپالسم پروکاریوتی در اپرانی های :ژن 

 ژن RNAمراز پلی،DNAپروکاریوتی هلیکاز و مراز پیلوسپلی کننده کد ژن(گیاهان در گال بیماری ژن و بیوتیک آنتی به مقاومت ژن) پالزمید

 RNA−1−۲−۳−۴−۵−۶−۷پروکاریوتی ریبوزومی ژنهای tRNAپروکاریوتی های کدکننده
 است تر پیچیده ها تنظیم بیان ژن یوکاریوت 

 از پروکاریوتی، های یوکاریوتی، در مقایسه با سلول های سلول DNA به پاسخ در ها، بیشتری برخوردارند و همانند آن 

 وجود یوکاریوتی های سلول در ها اپران. کنند دیگر را خاموش می بعضی و روشن را خود های ژن بعضی محیطی، تحریکات

 .ندارند

 و در نتیجه فرصت بیشتری  جداست ترجمه پدیدۀ از رونویسی پدیدۀ هسته، غشای وجود دلیل به یوکاریوتی، های در سلول

از آن صورت  بعدرونویسی، یا  هنگاماز رونویسی،  قبلبرای تنظیم بیان ژن وجود دارد. مثالً، تنظیم بیان ژن ممکن است 

 .، نیز ممکن است رخ دهدبعد از عمل ترجمهاز هسته، هنگام ترجمه یا  mRNA گیرد. همچنین این تنظیم بعد از خروج

 ًاست )در مراحل دیگری نیز قابل انجام است(. در  شروع رونویسی هنگام ها، در یوکاریوت تنظیم بیان ژن غالبا

 شناسایی. کند شناسایی را انداز راه تواند نمی تنهایی به مراز پلی RNA آنزیم ها، تپروکاریو برخالف ها، یوکاریوت

 های ترکیب و متعددند رونویسی عوامل. گیرد صورت می عوامل رونویسی نام به مخصوصی های پروتئین کمک به انداز راه

 . یان ژن دارندب تنظیم در را مختلفی های نقش ها، این ترکیب .شود می ایجاد ها آن از مختلفی
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  آنزیم بعد، و شوند می متصل انداز از عوامل رونویسی به راهگروهی RNA ها، یوکاریوت در. پیوندد می ها آن به مراز پلی 

متصل  نیز ها نیز در رونویسی دخالت دارند که عوامل رونویسی به آن DNA دیگری از های توالی معموالً انداز راه بر عالوه

است که به کمک عوامل رونویسی متصل به آن، عمل رونویسی را تقویت  DNA ، بخشی از مولکولافزاینده. شوند می

این صورت، این پرسش  در. باشد داشته فاصله ژن از نوکلئوتید هزاران است ممکن انداز، ، برخالف راهافزاینده .کند می

  کند؟ می اعمال ژن بر را خود اثر چگونه افزاینده که شود مطرح می

  با تشکیل یک حلقه در (کننده فعالافزاینده و عوامل رونویسی متّصل به آن )موسوم به DNA در کنار RNA و مراز پلی 

رونویسی که به  عوامل هم، کنار در عوامل این کلیه گرفتن قرار با. گیرند می قرار انداز راه روی رونویسی عوامل سایر

 متصل انداز کنند )خودشان به راه فعال را انداز به راه مّتصل رونویسی عوامل توانند توالی افزاینده متصل هستند، می

 .(شوند نمی

  
 :نده برای افزای روی کننده فعال پروتئین اندازقرارگیری راه روی رونویسی عوامل های قرارگیری پروتئین ها مراحل تنظیم بیان ژن در یوکاریوت

 عوامل سری یک همراه مراز افزایندهپلی به متصل کننده فعال پروتئین توسط انداز راه به متصل رونویسی عوامل شدن تشکیل حلقه و فعال  تقویت

 ۴−۳−۲−1−اتصالRNAانداز راه به دیگر رونویسی

  شوند به این ترتیب بیان می آنژیوتانسین گیرنده و هموگلوبین سیناپسین، انسولین، های ژن مثل انسانی های ژن . 

 به کمک دهند؛ می انجام کار دو کلی طور به و دارند وجود ها عوامل رونویسی در یوکاریوت RNA شناسایی برای مراز پلی 

 رونویسی تسریع برای افزاینده توالی به کمک و انداز راه

  شوند می نامیده کننده رونویسی متصل به افزاینده عوامل فعالعوامل. 

 باشند می افزاینده توالی و کننده فعال عوامل رونویسی، عوامل ها یوکاریوت در رونویسی کننده عوامل تنظیم. 

 است رونویسی عوامل و افزاینده توالی به اتصال به قادر کننده عوامل فعال. 

 کنند می ایجاد غیرطبیعی های پروتئین ها جهش 

 هرگونه تغییر در ساختار . است شدنی انجام اما نادر، زنده، موجود ژنتیک اطالعات در تغییرDNA نامند را جهش می .

 که زمانی فقط) شود منتقل ها زاده به!!( حتما نه) است ممکن دهد، افراد روی می جنسی های جهشی که در سلول

 های سلول در جهش اما ؛(یابد ر نسل بعد ایجاد نماید، انتقال مید زیستا ای زاده و یابد لقاح جهش دارای جنسی های سلول

نوکلئوتید ژن را، روی  چندیا  یک که هایی جهش. کند می متأثر است، داده رخ جهش او در که را فردی خود فقط بدنی،

دارد. در نوع  وجود ای نقطه جهش نوع دو عمده طور به. اند موسوم ای نقطه های جهش به دهد یک کروموزوم، تغییر می

گفته  جانشینی است، ای نقطه نوع از که جهشی چنین به شود اوّل یک نوکلئوتید یک ژن با نوکلئوتید نوع دیگری عوض می

 .شود می

 شکل به ژنتیکی پیام چون. دهد رخ ژن نوکلئوتید  چند یا یک کاهش یا افزایش، است، ممکن دوم نوع ای نقطه های در جهش 

 از کنید تصور. ریزد می هم به را ها حرفی سه رمز نوکلئوتیدها کاهش یا افزایش، شود، ی خوانده میحرف سه نوکلئوتیدهای

 :جملۀ
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 ت ف ر د ر ن ی ا: شکل این به حرفی سه کلمات حفظ با جمله این صورت این در. شود حذف م حرف ت ف ر د ر م ن ی ا

تغییر  جهش به شود، حروف سه نوکلئوتیدی می اشتباه خوانده شدن باعث که جهشی چنین. معناست بی که شود می خوانده

 .شود می جا موضع جابه دویا  یکمعروف است. زیرا، طی آن چارچوب الگوی خواندن در  چارچوب

  
 1است باعث شوند که  ممکن( خواندن چارچوب تغییر و جانشینی) ای نقطه های جهش کلی طور به 

 .  ۲، یا نشودپروتئین مورد نظر ساخته 

 . شده، پروتئینی ساخته شود که ترتیب، تعداد، یا نوع آمینواسیدهای آن نسبت به پروتئینی که قبل از جهش ساخته می 

 به UGU مثالً، اگر کدون .ندارند تأثیر ژن بیان در ها جانشینی گاهی .و درنتیجه عملکرد آن نیز متفاوت باشد متفاوت

UGC ر یابد، چون هر دو کدون مربوط به آمینواسید سیستئین هستند، تأثیری در بیان ژن ایجاد نخواهد شدتغیی.  

  است کروموزومی جهش که داون سندرم جز هستند، به ای نقطه های جهش دبیرستان های کتاب در موجود های بیماری. 

 ۳ مضرب با نوکلئوتیدها شدن اگر اضافه یا کم 

  ۳ غیر اگر ولی است تر کمانجام گیرد، تغییرات 

 باشد، اثرات بسیار زیادی خواهد داشت. 

 آورد می بار به تری کم اثرات باشد، تر هر قدر که اضافه یا کم شدن به انتهای پروتئین نزدیک. 

 شود اگر جهش در کدون آغاز اتفاق افتد، کال پروتئین تولید نمی. 

 تواند  می ژن تنظیمی های در بخش جهش ولی کند، می خراب را تولیدی های پروتئین ها، ژن ساختاری بخش در ها جهش

 .کند میزان تولید پروتئین را کنترل می

 (پایانی رمزهای حتی) دارند رمز یک از بیش که دهد می رخ آمینواسیدهایی با رابطه در تاثیر بدون جانشینی های جهش. 

 متیونین (Met) و تریپتوفان (Trp) فقط یک رمز دارند. 

  و اگر کدون یک آمینواسید به کدون پایان  بلندتراگر رمز پایان جهش پیدا کند و کدون آمینواسیدی ایجاد نماید پروتئین

 .شود ایجاد می تر کوتاهتغییر یابد، پروتئین 

 حاصل پایان، در توالی آمینواسیدی پروتئین  رمز از بعد یا و آغاز رمز از قبل جهش یا و باشد ها اگر جهش در اینترون

 .کند تغییری ایجاد نمی

 ..تراند خطرناک جانشینی های از جهش کروموزومی های جهش
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