
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادبیات جامع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثتی ارمزهای ور       

 .گویندکدون میرمزه یا  mRNAنوکلئوتید در  3و به هر  رمز DNAنوکلئوتید در  3به هر   (    

        قرار دارد. tRNA در کدونآنتیپادرمزه یا  (     

 .( کدون پایان هستندUGA –UAG –UAAها ) تای آن 3اسیدآمینه و  20کدون متعلق به  mRNA ،61کدون  64از  (     

،  A  ،C  ،Gحرف  4اسیدها یکدر زبان نوکلئ  (    
𝑇𝐷𝑁𝐴

𝑈𝑅𝑁𝐴
 .داریم   

 4×  4×  4=  64. انتخاب داریم 4ند و برای جایگاه حرفی هست 3ها رمز  (    

 هایی که باید حفظ باشیم :کدون نکته :        

 های پایان  کدونUGA –UAG- UAA              : سیستئینUGU  - UGC 

  : کدون آغازAUG                                         : لوسینCUU                   : فنیل آالنینUUU 

 

 رونویسی        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   به ساخته شدنRNA  از رویDNA شودگفته می رونویسی : 

یسی میفقط رونوrRNA و tRNA )ژن  شود.انجام میبسپاراز  RNAبه کمک آنزیم  اولین قدم برای بیان ژن است و (    

 یسی و ترجمه است(ها شامل رونویان ژن پروتئینولی بشوند شوند و ترجمه نمی

   )  RNAو در  ردهکه در سیتوپالسم ساخته شده و بعد از تولید از منافذ هسته عبور کهستند  های پروتئینیها آنزیمبسپاراز

 الیه فسفو لیپیدی عبور میکنن !!! 4پس یعنی از دو غشا یا  ..کنند.هسته به رونویسی کمک می

 یوکاریوتی انجام شده و محل آن هسته است. رنابسپارازیوکاریوتی توسط  یهادر سلول ،های یوکاریوترونویسی از ژن  (   



  !ستثناا       

 شود. در سیتوپالسم کاریوتی وارد سلول پروکاریوتی میهای یوکاریوتی در مهندسی ژنتیک چون ژن یورونویسی از ژن

 گیرد.پروکاریوتی صورت می RNA POLشود و توسط انجام می

که درون میتوکندری  RNA POL 1یوکاریوتی و  RNA POLتا  3داریم :  RNA POLنوع  4های یوکاریوتی در سلول (    

 است. هاو پالست

 rRNAساخت  مسئول   I RNA POL    ها :   در یوکاریوت (   

                      II   RNA POL     ساخت مسئولmRNA نابالغ 

                III        RNA POL    ساخت مسئولtRNA )کاتالیز( 

  ترجمه میشه !! IIحواستون باشه اگه بگن همیشه محصول رونویسی قابلیت ترجمه داره ، غلط میشه !! چون فقط محصول رنابسپاراز

چرااا؟؟؟  گیرد.صورت می II  RNA POLتوسط  I RNA POL  ،II   RNA POL ،III   RNA POLنویسی از ژن رو (    

 رونویسی از ژن رو انجام بده ... IIچون رناپلیمرازها آنزیم پروتئینی هستن و برای ساخت هر پروتئینی هم باید رناپلیمراز

 شود.ساخته می III RNA POL یکدون بوسیلهو آنتی  II  RNA POLها کدون در یوکاریوت  (    

 شود.رونویسی می II RNA POLتوسط  اهئینپروتی ها ژن همهیوکاریوتدر (     

 سازی بیشترهرچه پروتئین    بیشترها ریبوزومرناپلیمرازها و تعداد 

 ها عمل رونویسی و تولید بیشتری دارند، در آنسازی هایی که پروتئینسلولRNA  و فعالیت آنزیمRNA بسپاراز بیشتر

 تری هستند. مانند: دارای شبکه آندوپالسمی زبر و جسم گلژی گستردهها است و این سلول

، ترشح کننده هورمونهای های دیواره غدد معده، سلول، سلولهاماکروفاژکنند، که تولید پادتن می های پادتن سازیاخته

 و ....آوند آبکش همراه  هایسلول

  از آنجا که میتوکندری و کلروپالستDNA شود.ها تولید میها، توسط خود این اندامکهای آندارند، ریبوزومهایی مجزا 

 مانندآیند، یتوپالسم ساخته شده و به هسته میهایی است که در سحاوی پروتئین هستهRNA پلیمرازI های و ژنrRNA  

 

RNA: 

 در سیتوپالسم ههموار جایگاه ترجمه 

 میتوکندری و ها هم در هسته و هم در سیتوپالسمناحیه نوکلئوئیدی و در یوکاریوت ها درجایگاه رونویسی در پروکاریوت(

ین رو برقرار کنه که این دنا و پروتئید یه مولکول میانجی ارتباط بین چون جایگاه رونویسی از ترجمه جداست پس با کلروپالست(

 میشه !!! RNAمولکول همون 

 نکات : 

ها و میتوکندری و کلروپالست )ناحیه نوکلئوئیدی در پروکاریوت در سیتوپالسم فقط های پروکاریوتیژنرونویسی از 

 شود.های یوکاریوتی( دیده میسم سلولموجود در سیتوپال



 

 

 

 

های کنید رونویسی از ژنشود، اما دقتدرون هسته انجام می فقط های یوکاریوتیهای یوکاریوتی در سلولرونویسی از ژن

شود. به طور مثال: در مهندسی ژنتیک در سیتوپالسم سلول پروکاریوتی مثل سیتوپالسم نیز دیده میاریوتی در یوک

E.coli 

  شود.ها دیده میی سلولدر همه RNAهر سه نوع 

نیست  یپپتیدرشته پلیها ی ژناست ولی محصول نهایی همه )رشته پلی نوکلئوتیدی( RNAها ی همه ژنمحصول اولیه

 هم باشد. tRNAو  rRNAتواند و می

RNA  پلیمرازI های : رونویسی ژنrRNA 

 نابالغ  mRNAسازهای : رونویسی پیشIIپلیمراز  RNA     یوکاریوتی

RNA پلیمراز       RNA  پلیمرازIIIهای : رونویسی ژن tRNA 

   یوکاریوتی

 باشد.کاریوتی میپرومراز پلی RNAی بر عهده I،II ،III پلیمرازRNAوظیفه  پروکاریوتی:                        

 

      RNA پلیمرازI  وII  در تولید خود نقش دارند: به این صورت کهRNAپلیمرازII  پروتئین آنزیمی با رونویسی به عنوان یک

پیوند پپتیدی بین راری نیز یک پروتئین آنزیمی است که با برق Iپلیمراز RNAکند،اش نقش ایفا میهای سازندهاز ژن

به طور غیرمستقیم سبب  rRNAهای سازنده با رونویسی از ژن Iپلیمراز RNAشود و ساخته می RNAها توسط اسیدآمینه

 شود.تولید خود می

 ترین مهم  mRNA    ترینطویل  mRNA             ترینفراوان  rRNA 

 ترین متنوع  mRNA    ترینکم تنوع rRNA               

 

 مقایسه همانندسازی و رونویسی :      

  : رو با پیوند فسفودی استر کنار هم قرار میدن و نوکلئوتیدها دبرداری میکنن ی دنا الگوهردو از رشتهشباهت!! 

 انجام بشه ..از یک ژن میتونه بارها بار انجام میشه ولی رونویسی ای یکهمانندسازی در چرخه یاخته اول اینکه:تفاوت.  

نکه بعدتر ای و ..جام میشه.ان )رشته الگو( سازی دو رشته دنا الگو قرار میگیرن ولی رونویسی فقط از روی یک رشتهدر همانند بعد اینکه
 ایه و حاصل رونویسی رنای سینگل !!!رشته2سازی دنای حاصل همانند

 

 برای ترجمه قدم  اولین  رونویسی آغازمرحله 

  برای ترجمه  مرحلهاولین مرحله آغاز ترجمه 

 



 مقدار را دارد.

 

 مراحل رونویسی

ی رمزگذار نوکلئوتیدهاش شبیه !! رشتهمیگن رشته رمزگذاری مکمل اون رو و رشته رشته الگوای که رونویسی میشه رو در دنا اون رشته

 داره !!!! T، نوکلئوتیدUرنای ساخته شدست فقط به جای نوکلئوتید

 

 

 

 

 

  مرحله آغاز : 

مشاور  ه. برای اینکه رونویسی رو از محل صحیح شروع کنه نیاز به ی.ی دنارو از هم باز کنه .پاراز به دنا متصل بشه و دو رشتهقراره رنا بس

 ! راه اندازهداره که اسمش 

 های راه انداز:ویژگی       

1) DNA.(معموالا  ابتدای ژن قرار گرفته )در  (3                             شود.نمیرونویسی  (2 ای است 

 باشد.نوکلئوتیدی می ( توالی6     جزء توالی تنظیم است نه بخش ساختاری ژن( 5 ای است.رشته دو ( 4

 نکات : 

 ... پیونددر این مرحله         

 بخشی که رناپلیمراز  همون هااا ، فقطی دنا باز نمیشههمه –شود )توسط رنا بسپاراز( دروژنی بین دو رشته دنا شکسته میهی

 ..داره فعالیت میکنه از هم باز میشه.

 یادتونه که این پیوند خود به خودی تشکیل میشد دیگههه !!( ) .شودا و رنا پیوند برقرار میهیدروژنی بین نوکلوتید دن 

 توسط رنا بسپاراز( .شودرنا برقرار می استر بین نوکلئوتیدهایفسفودی( 

 انجام دهد. ی معینرونویسی را در جهت و مکانکه دهد این امکان را می RNA POLراه انداز به        

 پیوند هیدروژنی در این مرحله است. شود ریان رونویسی شکسته میاولین پیوندی که در ج       

   ی ید که پیوند هیدروژنی در یک رشتهدقت کنDNA ی وجود ندارد ولی بین دو رشتهDNA  در حالت عادی، بینDNA 

 معمولی وجود دارد. tRNAی در هنگام ترجمه و در یک رشته RNAدر هنگام رونویسی، بین دو  RNAو 

  گردان یا بخش ساختاری:رمز 

   بین راه انداز و گویند. بنابراین جایگاه آغاز رونویسی می ،شودرونویسی میتوجه داشته باشید به اولین نوکلئوتیدی که

 ها به دلیل وجود اپراتور بین راه انداز و ژن ساختاری بیشترین ه است که این فاصله در پروکاریوتجایگاه آغاز رونویسی فاصل

 



 

 :اند(ها درون سلولیی آنزیم)همه DNAهای موثر بر بررسی آنزیم       

 محدودکننده لیگاز هلیکاز پلیمراز RNA پلیمرازDNA نام آنزیم

 

 عملکرد

( تشکیل 1

 استرفسفودی

( تجزیه 2

 استرفسفودی

 ( تجزیه پیوند هیدروژنی1

 )خاصیت هلیکازی(

 ( تشکیل فسفودی استر2

 تجزیه پیوند هیدروژنی

 )در همانندسازی(

 تشکیل فسفودی استر

 )در مهندسی ژنتیک(

 تجزیه فسفودی استر

 )در مهندسی ژنتیک(

 

   را شود، هیچ آنزیمی این پیوند است و به طور خود بخودی تشکیل می بین مولکولیاز آنجا که پیوند هیدروژنی پیوند

 دهد!تشکیل نمی

 پلیمراز:DNAپلیمراز با  RNAهای تفاوت        

 RNA .پلیمراز: خاصیت هلیکازی دارد ولی توانایی ویرایش ندارد 

 DNA .پلیمراز: خاصیت هلیکازی ندارد ولی توانایی ویرایش دارد 

 

 پلیمراز:DNAپلیمراز با  RNA هایشباهت        

  هر دو توانایی تشکیل پیوند فسفودی استر را دارند. (2  دهند.چ کدام پیوند هیدروژنی تشکیل نمیهی (1

 

  مرحله طویل شدن: 

 DNA زیر  هایهمان محدودهشود بلکه در تا انتهای خود باز نمیRNA POL ایجاد حباب() شود.است باز می 

 ی آغاز استشکیل و شکستن پیوند همانند مرحلهی تنحوه. 

 

  مرحله پایان: 

 طبق شکل کتاب درسی ،RNA البته با  گیرد.ام مراحل هر دو رشته را در بر میپلیمراز در تمRNA  رشته !! 3میشه 

 استر، عدم خاصیت ویرایش هیدروژنی بر تشکیل پیوند فسفودی علت تقدم تشکیل پیوندRNA  پلیمراز است. از این رو

 !!از احتمال خطا در همانندسازی است! بیشتراحتمال خطا در رونویسی 

 تشکیل هیدروژنی( .دنشومتصل می به یکدیگر رشته دنا مجدداا دو  )شکست هیدروژنی( بعد از جدا شدن رناپلیمراز( 

 

  های توالی پایان رونویسی:ویژگی 

1) DNA         .باشد.توالی نوکلئوتیدی می (3شود.         نمیرونویسی ( 2ای است 

 )ترتیبش مهمه!( دهد.رخ می DNAپلیمراز از  RNAشدن جدا .DNA 2از  RNAشدن جدا .1پایان رونویسی :  توالیدر  (4

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات :      

 .شودانجام می DNAرونویسی فقط از روی یک رشته از       

 : و شکسته شدن پیوندها در رونویسیترتیب تشکیل       

A :  تشکیل پیوند هیدروژنی بینRNA  وDNA             C :  شکسته شدن پیوند هیدروژنی بینRNA وDNA 

B :  تشکیل فسفودی استر بین نوکلئوتیدهایRNA D :ی هیدروژنی بین دو رشتهدد پیوند تشکیل مجDNA 

 

 

 

   :تمرین 

 شود، کدام است؟ونویسی اولین پیوندی که تشکیل میدر جریان ر      

 شود، کدام است؟مراز تشکیل میونویسی اولین پیوندی که توسط پلیدر جریان ر      

 مرحله است؟ شود، چیست و در کدامونویسی اولین پیوندی که شکسته میدر جریان ر      

 شود، چیست و در کدام مرحله است؟ونویسی آخرین پیوندی که شکسته میدر جریان ر      

 شود، چیست و در کدام مرحله است؟ونویسی آخرین پیوندی که تشکیل میدر جریان ر      

 



 نتیجه فعالیت مستقیم

RNA پلیمراز 

 تغییرات

 )کوتاه شدن(

  تغییرات رنای پیک 

 پیرایش( های باقی ماندههایی از رنای پیک و متصل شدن قسمتپس از رونویسی : حذف بخش( 
 پیک سیتوپالسمی حذف شده استها در رنای د دارد ولی رونوشت آنوهایی که در دنا وجبخش : )میانه(اینترون. 

  گیردها مورد ترجمه قرار میاز دنا که رونوشت آنهایی بخش:  )بیانه(اگزون. 

 

 

  های زیر پاسخ دهید: )ص/غ(به پرسش 

 گیرد.لروپالست صورت میبلکه در سیتوپالسم میتوکندری و کدر جانوران، همانندسازی نه تنها در هسته       

  گیرد.سیتوپالسم )میتوکندری( هم صورت میهمانندسازی نه تنها در هسته بلکه در  جانوراندر 

  گیرد.توکندری و کلروپالست( هم صورت می)می همانندسازی نه تنها در هسته بلکه در سیتوپالسمگیاهان در 

 گیرد.یها رونویسی تنها درون هسته صورت می یوکاریوتدر همه      

  تواند روی دهد.السم )میتوکندری و کلروپالست( میها، رونویسی هم در هسته و هم در سیتوپدر یوکاریوت 

 شود.ها فقط درون سیتوپالسم دیده میترجمه در یوکاریوت

 دهد.ی روی دهد همانندسازی نیز روی میهرجا رونویس

  ای که تقسیم نمیهای زندهدهد. مثال در سلولی هم روی میدهد، همانندسازتوان گفت هر جا رونویسی روی مینمی

 ها که تقسیم سلولی ندارند!ها و نیز نوتروفیلها و میونشوند: از جمله نورون

 شود.بینیم، حتما رونویسی نیز دیده میدر هر سلولی که همانندسازی ب      

   همانندسازی توسطDNA شود.ی رونویسی و ترجمه ساخته میی در نتیجهکه این آنزیم پروتئین دگیرپلیمراز صورت می 

 در هر سلولی که ترجمه باشد، رونویسی نیز هست.

 شود.ی روی دهد، رونویسی نیز انجام میدر هر مکانی از سلول که همانندساز

 

 

 ها:جهت جریان اطالعات ژنی در سلول    

 ترجمه         ورود به سیتوپالسم     بالغ  mRNA        اولیه         mRNA        رونویسی           ژن              

  همه شود.پس از رونویسی دچار تغییراتی می رناهای ساخته شده( یmRNA)ها و بسیاری از دیگر رناها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شوند.شوند، ترجمه میهایی که بالغ میmRNAتنها  ! بلکهشوندشوند، ترجمه نمیهایی که بالغ میRNAتمام  کهدقت کنید  .11

 ها قابلیت ترجمه دارند(mRNAهای دیگر وجود دارد، ولی تنها RNAها و mRNAیند بلوغ برای )فرا     

 شودرنای بالغ گفته میها لیه( و پس از حذف رونوشت اینترون)او به رنای دارای رونوشت اینترون رنای نابالغ. 

 آلی اختصاصی: تیمین باز. 3  قند دئوکسی ریبوز. 2 ایDNA. 1  اگزون و اینترون:

 باز آلی اختصاصی: یوراسیل .3                قند ریبوز. 2 ایmRNA. 1 رونوشت اگزون و اینترون:

 

 : نکات       

 گردند.ها بالغ میrRNAها و RNA ازبسیاری  ها وmRNAها، تمام ها در یوکاریوتRNAدر جریان بالغ شدن  .1

نابالغ تنها در هسته  RNAباشد، این در حالی است که هم در هسته و هم در سیتوپالسم میبالغ  RNA قرارگیریمحل  .2

 شود.های یوکاریوت دیده میسلول

 گردند. در جریان بلوغ کوتاه می یوکاریوتی های mRNAتمام .3

ها تنها در هسته ن در حالی است که رونوشت اینترونرونوشت اگزون هم در هسته و هم در سیتوپالسم وجود دارد، ای .4

 شود.دیده می

 شوند.یوکاریوت درون هسته حذف میهای ها در سلولرونوشت اینترون .5

 شوند.ها رونویسی میها و اینتروناگزون یهمه .6

 کدون آغاز و پایان در رونوشت اگزون قرار دارد. .7

 قبل از رمز آغاز چون شوند.های اگزون ترجمه میرونوشت بخشی ازشوند ولی های اینترون ترجمه نمیاز رونوشت هیچکدام .8
 و بعد از رمز پایان ترجمه نمیشه !!

 .شوندویرایش نمیهای یوکاریوتی ی ژنهمه .9

 شوند.ها بالغ میRNA اکثر شوند ولیها بالغ میmRNA همه .10

 

 
 

  :به ازای حذف تذکرn  ،2 رونوشت اینترونnاستر شکسته و پیوند فسفودیn شود.استر تشکیل میپیوند فسفودی 

   میزان رونویسیشدت و : 

یعنی چی ؟؟؟ یعنی اینکه سلول وقتی به یک محصول به . ..ن نیاز سلول به آن ژن است ، میزامبنای میزان رونویسی از یک ژن
است که رنابسپارازهایی که نکته اینج مقدار زیادی نیاز داره سعی میکنه رنابسپارازهای زیادی رو بفرسته سراغ ژن که ازش رونویسی کنن،

های مختلف ببینیم مثل ستن و میتونیم رناهایی با اندازههمزمان روی یک ژن فعالیت میکنن در مراحل  مختلف رونویسی هدارن 
 .شکل زیر که بهش ساختار پرمانند هم میگیم ..

  ؟؟؟ این یعنی چی ... ترین محصول ژن، پروتئین استاصلی 

 , rRNAنی رناهای دیگه )عی ... ترجمه میشه و تبدیل میشه به پروتئینII (mRNA )اگه یادتون باشه گفتیم فقط محصول رناپلیمراز

tRNA  . میشه  پس محصول ژن میتونه رنا و پروتئین باشه که اصلی ترینش ..( فقط رونویسی میشن و قابلیت ترجمه ندارن
 .پروتئین ..

 

 



 

 

  :tRNA) بررسی ساختار رنای ناقل)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الف( تاخوردگی اولیه                   )فعال( ساختار سه بعدی ب( پ( ساختار سه بعدی شکل:به سه  

 

 

   تاخوردگی اولیه نکات ساختار: 

 ی مکملی بین بازهاست.، حاصل برقراری رابطهتاخوردگی اولیه  .1

یادمون هست  ..نرفته است. ولی در ساختار آن دو رشته به کار دیده شودای رشتهدو تواند به شکل می tRNAمولکول  .2
 ...های اصلیشونهای بودن رناها از ویژگیتک رشته

 گیرد.قرار می 1ی آمینواسید همواره در سمت رشته طویل تر بازو .3

  شود.مکمل نمی tRNAشود که با هیچ نوکلئوتیدی از خود یافت می هاییقسمت tRNAی میانی در حلقه .4

 )اونجاها که حالت حباب داره(

شارگاف و از طرفی اصل  (ها بوووودایچون این قانون واسه دو رشته) باشد.برقرار نمیشارگاف اصل  tRNAدر ساختار  .5

 است. DNAمربوط به 

 را بر روی ریبوزوم دارند. tRNAوظیفه نگه داری  tRNAی کناری دو حلقه .6

 ایه(باال که تک رشتهون )ا ها یکسان است. tRNAی محل اتصال آمینواسید است در همه توالی که .7

که  ای این اتصال رو انجام میدنهای ویژه)آنزیم شود.متصل می ،جایگاه اتصالآمینه با پیوند کواالنسی به نوکلئوتید اسید .8

 (همراهه ATPبا مصرف 

این توالی تنها قسمت متغیر یک رنای ناقل  )آنتی کدون( است. نوکلئوتیدی به نام پادرمزه3در قسمت پایین دارای توالی  .9

 اسیدییین میکنه که رنای ناقل چه آمینوعتو  قرار دارهmRNA مکمل کدونیه که روی  ،کدونآنتیچرا؟؟؟ .شودحسوب میم

 (حمل میکنه متیونینه tRNA کهو آمینواسیدی  UACباشه ،آنتی کدونش میشه AUG. مثال اگه کدون .. رو حمل کنه

 

 



                               

 کدونمحل آنتی                                     

 محل بازوهای جانبی                                    

 A.Aمحل اتصال                           

 ص توان دید  پیوند هیدروژنی می      RNAدر ساختار  .10

 ص ای دیده شود   تواند دو رشتهمی RNAمولکول                                     

 غ  باشد  میای دو رشته RNAمولکول                      

 

 نکات:        

 توان پیوند هیدروژنی دید.( میtRNA) RNAدر مولکول  .1

ها همواره یکسان tRNAکدون نوکلئوتیدهای جایگاه آنتی ها برخالفtRNAآمینه در نوکلئوتیدهای جایگاه اتصال اسید .2

 است.

 آمینه تعداد پیوند هیدروژنی بیشتری از سایر بازوها دارد.بازوی حامل اسید .3

 )به شکل خوب نگاه کن دکترجان( شوند.ژنی فقط در بازوهای مکمل دیده میپیوند هیدرو .4

 شود.رمی است که بیشتر مواقع دیده میفآمینه و فرم سه بعدی، فرم حامل اسید tRNAشکل Lساختار  .5

پس تعداد  ..کدون ندارن .چون رمزهای پایان آنتی..  AUUو   AUCو  ACU شوند:کدون هرگز دیده نمی*سه نوع آنتی
 (آنتی کدون 61تا کدون داریم و 64) هاستکدونهامون بیشتر از تعداد آنتیکدون

  انواعtRNA کنداسیدی که حمل میبر اساس آمینو      .   20 نوع 

  انواعtRNA کدون آن             بر اساس آنتی    61 نوع 

 

 :ساختار ریبوزوم

 ساختار نوکلئوپروتئینی دارند ( پروتئین + rRNA  در ساختار  هر دو جز کوچک و بزرگ ریبوزوم حداکثر        )نوع 24

د داریم دیگهه واسه اسینوع آمینو 20؟ سوال داره آخه ؟؟ نوع چی ؟؟ 20ها ، اون نوعش واسه نوکلئوتید4) دارد. مونومر وجود

 ها(ساخت پروتئین

  جایگاه 3دارایA,P,E ..  جایگاه .جدید . حامل آمینو اسیدمحل ورود رنای جایگاه .P پپتید .. جایگاه محل حضور رنای حامل پلیE 

 محل خروج رنای ناقل فاقد آمینواسید

 های یوکاریوتی است.تر از ریبوزومتر و سادهکوچکهای پروکاریوتی ریبوزوم 

 ها ناحیه نوکلئوئیدیدر پروکاریوت (2  ها در هستکدر یوکاریوت (1  حل ساخت ریبوزوم: م 

 

 

 



5.   tRNA  آغاز فقط وارد جایگاهP  شده و از جایگاهP شود.هم خارج می   

  ی جایگاه ش عمدهبخA,P  در قسمت بزرگ ریبوزوم قرار دارد اما هر دو بخش کوچک و بزرگ در تشکیل جایگاهA,P .نقش دارند 

 )غشا سازی(

 

   شود:ها دیده میهای که ریبوزوم در آنمکان 

 هایی کند مانند آنزیمهسته فعالیت میخود سلول یا درون که درون  سازدهایی میپروتئین های درون سیتوسل:ریبوزوم

 گیرند.شاء شبکه آندوپالسمی صاف قرار میکه در غ

 مانند رنابسپارازها کنند.در هسته فعالیت میکه سازد میهایی پروتئین  های غشاءخارجی هسته:ریبوزوم 

 (های گوارشیمثل آنزیم) های ترشحیساخت پروتئین .1: داردانه های روی غشاء شبکه آندوپالسمیریبوزوم   

  های موجود درساختار غشای سلولساخت پروتئین. 4  های واکوئلساخت آنزیم .3  های لیزوزیمساخت آنزیم .2

 الستهای درون پتوکندری و پروتئینهای درون میپالست: پروتئینهای داخل میتوکندری و یبوزومر 

 

 شوند.های سیتوپالسم ساخته میوکندری و کلروپالست توسط ریبوزومدرون میتهای ای از پروتئیندهع تذکر 

 ترجمه:       

  : مرحله آغاز 

قرار  Pکه کدون آغاز در جایگاه  متصل شده به طوری mRNAزیر واحد کوچک ریبوزوم در نزدیکی کدون آغاز به  .1

 بگیرد.

2. tRNA  آغاز وارد جایگاهP شود.کدون برقرار میبین کدون و آنتی شده و پیوند هیدروژنی 

 و تکمیل ساختار ریبوزوم  شودریبوزوم به کمپلکس قبلی متصل می زیر واحد بزرگ .3

 

 

 

 

 

 

 نکات :

 گیرند.قرار می Pدر جایگاه  آغاز هر دو tRNA( و AUGکدون آغاز ) .1

 tRNAفاقد  Aقرار می گیرد و جایگاه  Pبه ریبوزوم متصل است که در جایگاه  tRNAدر مرحله آغاز ترجمه، فقط یک  .2

 است.

بین رمزه )کدون( و  pولی در جایگاه ( یه دونه آمینواسید بیشتر نداریم فعال چونشود )هیچ پیوند پپتیدی تشکیل نمی

 .شود( آغاز پیوند هیدروژنی برقرار میکدونضدرمزه )آنتی

فقط هیدروژنی  (تاG3وCدوتا و بین UوAبین ) شود.تشکیل می Pکدون در جایگاه پیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی 7 .3

 ... توی این مرحله تشکیل میشه

 است. UACآغاز  tRNAکدون آنتی .4



 

   طویل شدنمرحله:  

پیوند هیدروژنی بین کدون و  شود و تشکیلمی Aاست که وارد جایگاه  tRNAبه ریبوزوم که اولین  tRNAورود دومین  .1

 (اونی که مکمله اتصال پیدا میکنه میشن ولی فقطAوارد جایگاه  رناهایی)کتاب میگه A کدون در جایگاهآنتی

 P در جایگاه  tRNAآمینه و سته شدن پیوند کواالنسی بین اسیدشک .2

 توسط رنای ریبوزومی Aآمینه در جایگاه شکیل پیوند پپتیدی بین دو اسیدت .3

 )حرکت( ریبوزوم جا شدنجابهو   Pاز جایگاه  tRNAخروج   .4

 و سپس خارج شدن آن از این جایگاه Eورود رنای ناقل فاقد آمینواسید به جایگاه  .5

 

 اینجا شروع میشه شکسته شدن پیوند هیدروژنی                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات :      

 شود.تشکیل می Aشکسته و در جایگاه  Eدر جایگاه هیدروژنی پیوند  طویل شدنی در مرحله .1

 شود.شروع می کدون دوم(بین کدون و آنتی) با تشکیل پیوند هیدروژنی طویل شدنی مرحله .2

 Aجایگاه   هیدروژنی        تشکیل

 Aجایگاه   پپتیدی                        بندی پیوندهاجمع

 حالشو ببر!!!!                                                   طویل شدندر مرحله 

 Eجایگاه هیدروژنی          تجزیه   

 Pجایگاه          اسید و رنای ناقل()بین آمینوکواالنسی     



 

 :طویل شدننکات مرحله        

 فراموش نکنید پیوند پپتیدی نوعی پیوند کواالنسی است. .1

 شود.می تشکیل Aو در جایگاه  شکسته Eدر مرحله ادامه پیوند در جایگاه  .2

 گیرد.قرار می  Pپپتید در حال ساخت در جایگاهت که پلیشود این در حالی استشکیل می Aپیوند پپتیدی در جایگاه  .3

.. اینو چندبار بخوون. شود.میل دومین اسید آمینه است، شروع که حام Aبه جایگاه آغاز  tRNA اولین مرحله ادامه با ورود .4

بگه  باید میشه، Aچون اولیه که وارد  شروع میشه غلطه Aبا ورود دومین رنای ناقل به جایگاه  طویل شدناگه بهت بگن مرحله 
 A ، نه جایگاهدومین رنای ناقل به ریبوزوم

شود، در واقع اولین اتفاق مرحله آغاز اتصال بخش با تشکیل پیوند هیدروژنی آغاز میمرحله آغاز  برخالفمرحله ادامه  .5

 است. mRNAکوچک ریبوزوم به 

 شود.وارد می Aبه جایگاه  مرحله ادامهها در tRNAی همه .6

 شوند.خارج میEو  Pها همواره از جایگاه tRNAی همه   .7

 

 

  را پاسخ دهید: )ص/غ( ها پرسش  

 شود.آغاز می ، مرحله ادامهAبه جایگاه  tRNAبا ورود دومین  -

 توضیحشوباال دادمغلط میشه ، 

 شود.مرحله ادامه آغاز می Aحامل دومین اسید آمینه به جایگاه tRNAبا ورود  -

 اولیش که متیونین بود ...ی دومین آمینو اسیده ه میاد حمل کننده، چون رنای ناقلی که دارصحیح ... 

 شود.هیدروژنی شروع می با تشکیل پیوندبرخالف مرحله آغاز طویل شدن مرحله    -

 اینم که گفتیم درستهه 

  :مرحله پایان 

 Aهای پایان در جایگاه قرارگرفتن یکی از کدون .1

این عامل یه نوع پروتئینه پس برای ساخت خودشم این مراحل  ... Aبه جایگاه  (پایان ترجمهعامل آزادکننده )عامل ورود  .2
 .طی میشه ..

 Pپپتید در جایگاه و پلی tRNAشکسته شدن پیوند بین این عامل آزادکننده باعث  .3

 و بخش کوچک و بزرگ ریبوزوم از هم tRANپپتید از جدا شدن پلیو همچنین باعث  .4

 

 

 

 



  نکات :  

 .پایان فقط شکسته شدن پیوند داریمی در مرحله .1

 .شوندشکسته می Pها در این مرحله در جایگاه تمام پیوند .2

 .پپتیدی استی پلیشود رشتهی پایان از سایرین جدا میمرحلهاولین جزئی که در  .3

 شود.وارد نمی EوPکدون پایان هیچ گاه در جایگاه  .4

پس میتونیم بگیم همیشه شکستن  پی کارش!!! جدا میشه میره Pهمون توی  شود ...نمی Eکدون وارد جایگاه آخرین آنتی .5

 .شود ..شکسته می Pداریم بجز در مرحله پایان که در  Eهیدروژنی رو در جایگاه 

6. UAA – UAG –UGA توانند وارد جایگاه کدون میبه عنوان آنتیP (کدونشونو بنویس تا متوجه بشی) .شوند 

 .شودمرحله آغاز، فقط پیوند شکسته می برعکس در مرحله پایان .7

 بندی پیوندها در فرآیند ترجمه:جمع     

 Eجایگاه   شدن طویل  تجزیه

 Pجایگاه  پایان                 پیوند هیدروژنی:

 Pجایگاه   آغاز     

 Aجایگاه   طویل شدن  تشکیل   

 

 Pجایگاه   طویل شدندر مرحله                                  

 Pجایگاه  در مرحله پایان            تجزیه: tRNAبین آمینو اسید و  کواالنسی

 

 Aدر جایگاه   طویل شدندر مرحله  شود تشکیل می پیوند پپتیدی 

 

 بررسی پیوند ها از نظر جایگاه:     

 مرحله آغاز هیدروژنی  تشکیل   Pجایگاه

 در مرحله پایان( – طویل شدن)در مرحله     کواالنسی  تجزیه  

 )در مرحله پایان( هیدروژنی     

 ادامه  هیدروژنی    تشکیل   Aجایگاه

 ادامه    پپتیدی     

 



 شود.جایی ریبوزوم یک پیوند پپتیدی تشکیل میبه ازای هر بار جابه 

 های خارج شده از جایگاه جایی ریبوزوم با تعداد کدونتعداد جابهP باشد.برابر می 

 هایی که مشترکاا وارد جایگاه تعداد کدونA  و Pباشد.می برابراند، با تعداد جابجایی ریبوزوم شده 

 

   پس از وردn  اُمینtRNA : به ریبوزوم 

1 )1-n  آمینواسید ازtRNA شود.خود جدا می 

2 )1-n شود.اُمین پیوند پپتیدی برقرار می 

3 )1-n  اُمینtRNA  باید جایگاهp  1را ترک کند و-n جایی ریبوزوم رخ بدهد.اُمین جابه 

 

   پس از جابجاییn: اُم 

 خارج شده است. pاُم از جایگاه nی tRNAرمز و ( 1

 شده است. pخارج شده و وارد جایگاه  aاز جایگاه  n+1ی tRNAرمز و ( 2

 شده است. Aوارد جایگاه  n+2رمز ( 3

 

   هنگامی کهtRNA یn اُم از جایگاهp جایی شود، ریبوزوم در حال جابهخارج میn 1اُم است و رمز+n  واردp  2و رمز+n  واردA شود.می 

 

  اگر در سوالی رمزDNA داده شود و آنتی کدون مناسب خواسته شود، کافی است به جای نوکلئوتیدT ،U  گذاشته و مابقی حروف را

 همانگونه بنویسید.

        

 نکات:         

گیرد، یک قرار می Pای که در جایگاه ز رمزهای پایان است و آخرین رمزهگیرد، یکی اقرار می Aآخرین رمزه )کدون( که در جایگاه        

 کدون قبل از رمزه پایان است.

 شود، ضدرمزه یک رمزه قبل از کدون پایان است.می Pکه وارد جایگاه کدون( ضدرمزه )آنتیآخرین         

 های پایانهگیرد. زیرا رمزقرار می Pکدونی است که در جایگاه گیرد، همان آخرین آنتیقرار می Aکدونی که در جایگاه آخرین آنتی        

 کدون ندارد.آنتی

 تواند یکسان باشد.ها میقطعا با یکدیگیر تفاوت دارند ولی اولین کدون آن Pو  Aآخرین کدون جایگاه         

های پایان ترجمه شوند و رمزهنمی Aشوند و هیچگاه وارد جایگاه می Pکدون آغاز فقط وارد جایگاه کنید که کدون آغاز و آنتیتوجه        

سپس در جایگاه  Aها )کدون ها( ابتدا در جایگاه گیرند، ولی سایر رمزهقرار نمی Pشوند و هیچوقت مقابل جایگاه می Aفقط وارد جایگاه 

P گیرند.قرار می 

 Pنتی کدون آغاز فقط وارد جایگاه )آ شوند.می Pو سپس  Aوارد جایگاه ابتدا ها کدونی آنتیآغاز همه  tRNAکدون به جز آنتی        

 شوند.می Pها وارد جایگاه کدونی آنتیشود.( بنابراین همهمی

 شده است. Aوارد جایگاه  حتماا ،شودمی Pکه وارد جایگاه  tRNAآغاز هر  tRNAبه جز         

 شده است. Aکدون به طور کلی وارد جایگاه شود، به همان تعداد آنتی Aجایگاه کدون برای اولین بار واردآنتی هر تعداد        

 است. برابرشده اند، P و Aوارد جایگاه  هایی که مشترکاااند، با کدونشده P و Aوارد جایگاه  هایی که مشترکااتعداد آنتی کدون        

(2_n) 

و   AUC  و AUUهای کدونشوند، یعنی در سلول آنتیهایی شناسایی نمیtRNAهای پایان توسط هیچ توجه کنید که رمزه        

ACU  وجود ندارند. پس درDNA  توالی هایTAA و ،TAG  وTGA کدون الگو باشند.توانند برای آنتینمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حاصل از رونویسی از روی زنجیره ی مقابل  Mrnaبه صورت زیر است. هنگام ترجمه  DNA نوکلئوتیدیتوالی یک زنجیره ی پلی        

 CCGAATG CTT AAA TGT TTT TGC TAG TAA CCC                                               آن، به سواالت زیر پاسخ دهید.
 

 شوند؟ه فقط وارد یک جایگاه ریبوزوم میهایی ککدون .2        رد؟     می گی قرار Aکدونی که در جایگاه سومین آنتی .1

 شود؟می Aو  Pکدونی که وارد جایگاه آخرین آنتی .4      شود؟    ارد یک جایگاه ریبوزوم میکدونی که فقط وآنتی .3

شده اند؟      Aو هم وارد جایگاه Pوارد جایگاهچند کدون هم  .7اند؟ شده Aو چند رمزه آمینواسید وارد جایگاه  Pچند کدون وارد جایگاه  .5

 جا شده است؟تیدی دارد و ریبوزوم چندبار جابهپروتئین حاصل چند پیوند پپ .8

 شود.می Aکند و کدون ..... وارد جایگاه را ترک می Pکدون ...... جایگاه با آنتی tRNAجایی دوم است، ریبوزوم درحال جابههنگامی که  .9

می Pای که وارد جایگاه tRNAشود و می Aریبوزوم، کدون ..... وارد جایگاه  Pاز جایگاه  UUUکدون با آنتی tRNAهنگام خروج  .10

 شود به ....... آمینواسید متصل است.

 حال تشکیل است.دارد و ....... پیوند پپتیدی در قرار Pقرارگرفته باشد، رمز ..... در جایگاه  Aدر جایگاه  ACAکدونآنتیبا  tRNAاگر  .11

 کند.را ترک می pبا آنتی کدون ..... جایگاه  tRNAپس از تشکیل آخرین پیوند پپتیدی  .12

 اند؟شده Pوارد جایگاه  A، چند رمز از جایگاه Aبه جایگاه  ACGکدون با آنتی tRNAهنگام ورود  .13

قرار دارد و چندمین پیوند پپتیدی در حال  Pکدون ..... در جایگاه قرار دارد،   Aدر جایگاه  ACGکدون با آنتی tRNAزمانی که  .14

 تشکیل است؟

 شوند.امل پایان ترجمه وارد ریبوزوم میکدون ...... عوبا آنتی tRNAپس از خروج  .15

 سازی : سرعت و مقدار پروتئین      

 سلول بستگی داردی به میزان نیاز سرعت و مقدار پروتئین ساز. 

 شودسی انجام می، عمل ترجمه پیش از پایان رونویها چون عمر رنای پیک کم استدر پروکاریوت. 

 شوند که به این مجموعه بطور همزمان توسط چندین ریبوزوم ساخته می ی که به مقدار زیادی مورد نیازندهایپروتئین

 .شودریبوزوم گفته میها پلیریبوزوم

 و طوالنی شدن عمر رنای پیک پیش از تجزیه فرصت  به دلیل حفاظت از رنای پیک در برابر تخریب هادر یوکاریوت

 بیشتری برای پروتئین سازی وجود دارد.

 های خود را از دست داده است. اما به دلیل داشتن اقد هسته است و بسیاری از اندامکگلبول قرمز بالغ فmRNA در ،

 دهد.گیرد اما عمل رونویسی و همانندسازی رخ نمیصورت میبول قرمز بالغ عمل ترجمه گل

  نیمه عمر گلبول قرمز با نیمه عمرmRNAهای آن برابر است. به عبارتی تا زمانی کهmRNA هست، ترجمه صورت می

شوند. از کربنیک در غشای سلول تولید میهای مهمی که در نیمه عمر گلبول قرمز نقش دارند، مثل انیدرگیرد و پروتئین

شود و ء شکننده میی انیدراز کربنیک ترجمه نشود، غشاmRNAدهد اما وقتی براین سلول به حیات خود ادامه میبنا

 میرد.گلبول می

 ها وجود دارد اما خود این دو پروتئین در سلولی وجود دارد ی سلولوگلوبین و انیدراز کربنیک در همهژن هم : خیلی مهم

ی رو گویچه قرمز قبل از بلوغ کلی رونویسی میکنه و رنای پیک میسازه ، وقتی بالغ میشه هسته و توانایی رونویس را ندارد.که ژن این دو پروتئین 

 . .هایی مثل هموگلوبین و انیدراز کربنیک رو میسازه.ته شدن رو ترجمه میکنه و پروتئیناز دست میده و فقط رناهای پیکی که قبال ساخ

 تنظیم بیان ژن: 

   خودمونی بگم : هروقت  رد ...و در چه زمانی مورد استفاده قرار گی ژنیدر سلول چه  به این معنی است کهتنظیم بیان ژن

.. حاال .شده ، اکه ژنی مورد استفاده قرار نگیره میگیم خاموشه و بیان نرار بگیره میگیم اون ژن بیان شدهاطالعات ژنی مورد استفاده ق

 .کدوم ژن روشن یا خاموش باشه رو بهش تنظیم بیان ژن میگیم فرآیندی که تعیین میکنه



 

  پاسخ دهد.شود تا جاندار به تغییرات محیط را این تنظیم موجب می 

  ته میشه و ساخدر زمان وجود نور  کهآنزیم مورد استفاده در فتوسنتز مثل. شودتوانند موجب فعال شدن ژن سازنده آنزیم می

  .کنهفعالیت می

  ههای متفاوتی تولید میشمثالً از مغز قرمز استخوان یاخته .توانند موجب تمایز شودمی. 

   ...پس تنظیم بیان ژن میتونه بر ساخت رنا و پروتئین تاثیر بزارهمحصول ژن رنا و پروتئین است 

   : ها(نمو جاندار )خاص یوکاریوت .2حیط  پاسخ به تغییرات م .1نقش تنظیم بیان ژن 

 نکته :      

 ها یکسان() در همه سلول ژنوتیپ -1

 های مختلف متفاوت(کار ) در سلول – 2

 های متفاوت  پروتئین– 3

 های متفاوتفنوتیپ – 4      

 

   هاپروکاریوتتنظیم بیان ژن در 

 شودرونویسی انجام می یبه طور معمول در مرحله هادر پروکاریوت تنظیم بیان ژن. 

  یا پروتئین فعالیت آن را تنظیم کندرنا در مواردی هم ممکن است یاخته با تغییر در پایداری. 

 ها :تنظیم رونویسی در پروکاریوت 

های توز استفاده کنند بنابراین آنزیمدر صورت نبود گلوکز باید از الک. کنداز قند گلوکز استفاده میباکتری اشرشیا کالی 

 .را باید بتواند بسازدالزم برای تجزیه الکتوز 

 رجمه و ها به علت همزمانی و هم مکانی تدر پروکاریوت« بعد از رونویسی»ن عدم وجود مرحله تنظیم بیان ژن تحت عنوا

 باشد.رونویسی می

 

E.coli:  

  هوازی  .3 هتروتروف .2 باسیل کالی .1

  شود(است در روده باریک هم دیده میکن )بیشتر در روده بزرگ، اما مم شود.در دستگاه گوارش دیده می .4

 تواند کپسول هم داشته باشد.. پیلی و تاژک دارد حتی می5

 

 هایی بسازد؟آنزیمبرای استفاده از الکتوز، باکتری باید چه      

 آنزیمی برای تجزیه. 2 ی برای جذبآنزیم .1

 باشد.یان شدن یک ژن، رونویسی آن ژن میشرط الزم برای ب 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم منفی رونویسی :      

  :وجود دارد که در صورت فقدان جلوی راه انداز در مکانیسم الکتوز روی دنا توالی به نام اپراتور در خاموش بودن ژن

مهارکننده یه ) دهدی رونویسی را به رنابسپاراز نمیشود و اجازهبه نام مهارکننده به آن متصل می الکتوز در محیط، پروتئینی

 (ت کنه چون مهارکننده جلوشو گرفتههااا فقط نمیتونه حرکابسپاراز به راه انداز متصل میشه.. رن.جورایی سد راه رنابسپاراز میشه 

  : تغییر شکلو با  شودمیمتصل  الکتوز به مهارکننده ،در محیط و فقدان گلوکز در صورت وجود الکتوزروشن بودن ژن 

 ...شود شود و رونویسی از ژن انجام میین سد راه رنابسپاراز برداشته میکند، بنابرامیجدا را از اپراتور  مهارکنندهو  آن،

 اپراتور جدا میکنه !!! اد مهارکننده رو ازاینجوری بگم که الکتوز میشه نفر سوم یه رابطه که می

 

 تنظیم مثبت رونویسی :      

  مالتوز در  صورت وجود درکننده وجود دارد، که یگاه اتصال فعالدنا توالی به نام جا ، رویقبل از راه اندازدر این مکانیسم

مالتوز بهش کمک ) شونده جایگاه اتصال خود متصل میکننده بهایی به نام فعالپروتئین محیط باکتری اشرشیا کالی،

  .انداز متصل شود و رونویسی را آغاز کندکنند به راه و به رنا بسپاراز کمک می (میکنه که به جایگاه خودش متصل بشه

صالش و در آخر اتصال بعدش اتصال فعال کننده به جایگاه ات اول اتصال مالتوز به فعال کننده.... ..یه بار خودمونی ترتیبشو بگیم 

 بعدشم که رونویسیه دیگههه ..رنابسپاراز به فعال کننده وراه انداز .

 صال رنابسپارازیکی برای اتصال مالتوز و دیگری برای ات :کننده دو جایگاه داردفعال 

 

  

 

 

 

 



                                   

 :نکات  

 )در مکانیسم منفی رونویسی( .مراز به تنهایی توانایی شناسایی راه انداز را داردپلی RNAها در پروکاریوت 

پس احتمال مشاهده ترکیب  مهارکننده به اپراتور متصل است، در اغلب موارد خاموش است و ژن تجزیه کننده الکتوز

 راتور در طول زندگی باکتری بیشترهمهارکننده و اپ

 .دیگر است مکانیسمیک  ساختاری  خود جزء بخش اون ژنی که پروتئین مهارکننده رو میسازه() ژن تنظیم کننده

 (مراحل طی بشه )یعنی واسه ساخت خودشم باید این

 (ر رو رها کرد نامرد!!!اپراتو ،وقتی الکتوز بهش متصل شد دیدی که) بیشتر از اپراتور است. به الکتوزمهارکننده یل پروتئین م

      آنزیم نیاز داریم.  1به  و مالتوز الکتوز تجریهبرای 

 آنزیم نیاز داریم. 3به و مالتوز از الکتوز  استفادهبرای 

 باشند. ن یا نشدن پروتئین مهارکننده نمیها بر اساس ساخته شدنظیم بیان ژن در پروکاریوتکه تدقت شود 

 (...اون چیزی که مهمه بودن یا نبودن الکتوزه  میشهساخته  هموارهکننده مهار)پروتئین 

 باشند.دارای خاصیت آنزیمی می مکانیسم الکتوزهر سه پروتئین ساخته شده از 

 .داریمیسم الکتوز یک راه انداز، یک اپراتور در مکان

 شود.پلیمراز ساخته می RNAتوسط یک نوع آنزیم  RNAیک نوع  ،در هر نوبت رونویسیها ژناز روی 

 شود.در حالت حداکثر و حداقل یافت می سه ژن، سه رمز پایان و سه رمز آغازمکانیسم الکتوز : در 

 شود.رمز آغاز یافت می نوعحداکثر و حداقل یک مکانیسم الکتوز حاصل از  mRNAدر 

 باشند.پروتئین می سه نوعدر حال ساخت  همزمانسه تا ریبوزوم  حداقلمکانیسم الکتوز حاصل از  mRNAاز روی 

 گردد.یافت می AUGحداکثر چندین و حداقل سه رمز مکانیسم الکتوز حاصل از  mRNAدر 

 شود.ای یافت نمیUAAگردد و حداقل هیچ رمز یافت می UAAحداکثر سه رمز مکانیسم الکتوز حاصل از  mRNAدر 

 پروتئین مهار کننده پروتئین تنظیمی 

 الکتوز عامل تنظیمی 

 



    

 نحوه تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها:       

 های می باشند و سلولل های یوکاریوتی از اختصاصات سلو قبل از رونویسی و پس از رونویسی تنظیم بیان ژن در

 .ها غشاء هسته وجود داردیوکاریوتدر  زیرا باشند.پروکاریوتی فاقد این سطوح می

 

 ی رونویسیتنظیم بیان ژن در مرحله      

 ها در یوکاریوتRNA عوامل رونویسیبه نام  هاییپروتئینتواند راه انداز را شناسایی کند و نیازمند پلیمراز به تنهایی نمی 

 است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :انواع عوامل رونویسی 

 کنند که هر دسته نقش مختلفی را در سلول بر عهده دارد. این های متفاوتی را ایجاد میعوامل رونویسی متعددند و ترکیب

 عوامل به ترتیب زمانی:

 شوند.د( متصل میعهده دارنعمل رونویسی را برتقویت  است و نقش DNAافزاینده )که بخشی از مولکولبه گروهی  .1

 رونویسی را برعهده دارند(شروع ) گروهی به راه انداز .2

 دارای توالی  ها، الزاماای ژنهمهDNA( ی افزاینده نیستند )معموالا  ها های یوکاریوتهمه ژنهمیشه تشکیل حلقه در پس

 ... دیده نمیشه

  د. را فعال نمای ی تواند عوامل متصل به راه اندازرونویسی متصل به افزاینده، مبا قرار گرفتن این عوامل در کنار هم، عوامل

 پلیمراز( RNA)و نه 



 

 

 :هاکاریوتیوترتیب اتفاقات رونویسی در  .1

 اتصال عوامل رونویسی به افزایندهاتصال عوامل رونویسی به راه انداز  (1

 اتصال عوامل رونویسی به افزاینده  (2

 ایجاد حلقه (3

 سرعت گرفتن عمل رونویسی( 4

 شوند.راه انداز و اپراتور رونویسی نمیها ینده و راه انداز و در پروکاریوتها افزاتدر یوکاریو .2

وستن به راه انداز هم های مختلف متفاوت است به همین دلیل تمایل عوامل رونویسی برای پیتوالی راه انداز در ژن .3

 .متفاوت است

 راه اندازشود: عوامل رونویسی + اولین ترکیبی از عوامل رونویسی که تشکیل می 

 در رونویسی نقش و پروتئین فعال کننده پروتئین مهارکننده  هاو در پروکاریوتپروتئین عوامل رونویسی ها در یوکاریوت

 دارند .

 تنظیم بیان ژن در مراحل غیر رونویسی :

 : شودوزوم روی رنای پیک جلوگیری میاتصال رناهای کوچک به  به رنای پیک از فعالیت ریببا  متوقف کردن ترجمه. 

 :دسترسی  (ها اینکارو میکردنیادتونه دیگهه که هیستون) یاخته میتواند با تغییر در فشردگی کروموزوم تنظیم بیان ژن در سطح کروموزومی

 دسترسی بهش و رنویسی ازش سخت تره(هرچی فشرده تر باشه .)رنابسپاراز را به ژن تنظیم کند

 نای پیک هم باعث شود و افزایش طول عمر راعث افزایش زمان پروتئین سازی میها  بافزایش تعداد اینترونها : نقش اینترون

 شود.افزایش محصول می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


