ﺑﻘﻴﻪ ﺁﻥ ﺑﺮﺍ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺮﺍ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ٔ
ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ،ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﮐﺘﺎب از
ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ دوره ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻫﺎی اﻳﻦ
ٔ
ﭼﻬﺎرﺟﻠﺪی در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﮐﺴﺐ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﻻزم ،ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﻻزم و ﮐﺴﺐ ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻻزم.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺴﺐ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻻزم ﮐﻪ ﺑﯽﮔﻤﺎن در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﮐﻢاﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻳﮑﯽ از ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻫﺪفﻫﺎی اﻳﻦ درس اﺳﺖ .ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ درج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎ ،ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
ﺷﻤﺎ ،در ﺣﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد،
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻤﺘﺎن ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
دوره زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ،
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ٔ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﺪاران اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺘﺎب ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ رﻣﺰﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ و ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎر ژنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ،در ﻓﺼﻞ دوم ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ اﻧﺴﺎن در ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن ﺟﺎﻧﺪاران و ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ روشﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ.
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گستره تاریخ زمین آغاز
زمینه سرچشمه های زندگی در
بخش دوم را با کاوش در ٔ
ٔ
تاریخچه پیدایش و گسترش حیات می پردازیم .در فصل چهارم نظریه های
می کنیم و به
ٔ
مربوط به دگرگونی جانداران را از نظر می گذرانیم و آن گاه پس از بررسی اساس ژنتیک
تحول گونه ها ،به بررسی جمعیت و پویایی آن و روابط میان گونه ها در جوامع زیستی
می پردازیم .اثرهای رقابت که در شکل گیری جوامع زیستی و بقای گونه ها اهمیت فراوان
دارد ،موضوع این فصل است .بخش دوم با بررسی انواع رفتارهای جانوران و تغییر
کلیه
آن در گذر زمان به پایان می رسد .توجه داشته باشید که مبحث رفتار محل تالقی ٔ
موضوع های زیست شناسی است که تاکنون خوانده اید .اگر رفتارشناسی را با نگاهی به
تاریخچه تحول جانداران بررسی کنید ،مفهوم هر رفتار را بهتر درک خواهید کرد.
ٔ
در بخش سوم کتاب گوناگونی روش های زندگی جانداران را از دیدگاه چگونگی
کسب و مصرف انرژی مورد توجه قرار می دهیم .در این مبحث ،جذب و جریان انرژی در
جهان زنده و روش های زندگی ویروس ها ،باکتری ها ،آغازیان و قارچ ها ،که در کتاب های
قبلی کمتر به آنها پرداخته بودیم ،مورد بحث قرار خواهند گرفت.
بدین ترتیب ،تالش شده است که با پایان گرفتن این کتاب موضوع های پایه ای
زیست شناسی که شما شهروندان برای زیستن مسئوالنه در جهان امروز و از سوی دیگر
ادامه تحصیل بدان ها نیاز دارید ،عرضه شود؛ تا بتوانید از آنها برای حل مسایل
برای ٔ
زیستی خود ،اطرافیان و جامعه تان یاری گیرید و با بهره گیری از توانایی های خود در
زمینه های خالقیت ،حل مسئله و نیز کاربرد ابزارهای الزم در پیشبرد جامعه مان نقشی
شایسته داشته باشید.
سایت گروه زیست شناسی http://biology- dept.talif.sch.ir
گروه زیست شناسی
دفترتألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
توجه:

1ــ در آزمون های پایانی و کنکور طرح سؤال از بخش های «بیشتر بدانید» این کتاب مجاز نیست.

2ــ کلی ٔه جدول ها و پیوست های این کتاب صرف ًا به عنوان منبع اطالعات برای دانش آموزان درج شده اند و طرح سؤال از آنها در

آزمون های پایانی و کنکوری به هیچ وجه مجاز نیست.
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۱

ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی

در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر  DNAو ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ و داﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ ،DNA
ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﮏ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﭘﯽ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل از
اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﮏ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ:
ﭘﻴﺶ از
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﺎر  DNAرا ﺷﺮح دﻫﻴﺪ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻬﺶ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
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 ۱از ژن ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ

ﺑﻴﻤﺎری آﻟﮑﺎﭘﺘﻮﻧﻮرﻳﺎ ۱ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻴﻤﺎری ارﺛﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻠﺖ آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ژنﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ
داد .ادرار اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮا ﺳﻴﺎه ﻣﯽﺷﻮد ،زﻳﺮا در آن ﻣﺎدهای ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﻤﻮﺟﻨﺘﻴﺴﻴﮏ اﺳﻴﺪ ۲وﺟﻮد دارد .در ادرار اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ اﻳﻦ اﺳﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﻳﺮا آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ
آن را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۰۹ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آرﭼﻴﺒﻠﺪ ﮔﺮو ۳ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﻮﺟﻨﺘﻴﺴﻴﮏ اﺳﻴﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﮔﺮو در واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﮏ ﻧﻘﺺ
آﻟﮑﺎﭘﺘﻮﻧﻮرﻳﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ٔ
ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﻮﺟﻨﺘﻴﺴﻴﮏ اﺳﻴﺪ( راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
ژﻧﯽ )ﺑﻴﻤﺎری آﻟﮑﺎﭘﺘﻮﻧﻮرﻳﺎ( و ﻳﮏ ﻧﻘﺺ آﻧﺰﻳﻤﯽ )آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺠﺰﻳﻪ ٔ
اوﻟﻴﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺪﻳﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﻴﺎن
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ٔ
ﻣﯽدارد »ﻫﺮ ژن ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺖ«.
در ﺳﺎل  ۱۹۴۰دو ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺟﻮرج ﺑﻴﺪل ۴و ادوارد ِﺗﻴﺘﻮم ۵آزﻣﺎﻳﺸﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﺷﺪ.
اراﻳﻪ ٔ
ﺑﻪ ٔ
اﻳﻦ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻞ ژن از ﻫﺎگﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﭙﮏ ﻧﻮروﺳﭙﻮرا ﮐﺮاﺳﺎ ۶اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ روی ﺻﻔﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ژنﻫﺎی رﻧﮓ ﭼﺸﻢ در
ﮐﻨﻨﺪه رﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ در ﮔﻴﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم روﻳﮑﺮد ﺟﺪﻳﺪی
ﻣﮕﺲ ﺳﺮﮐﻪ ،ﻳﺎ ژنﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ٔ
ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺮای آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﺟﻬﺶﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژنﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ٔ
واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮏ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ و آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻮد.
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوی ﻣﺨﻠﻮط رﻗﻴﻘﯽ از اﻧﻮاع ﻧﻤﮏﻫﺎ ،ﮐﻤﯽ ﺷﮑﺮ و ﻳﮏ ﻧﻮع
ﮐﭙﮏ ﻧﻮروﺳﭙﻮرا در ٔ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ ،رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎرچ
ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ اﺳﺖ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺎگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی
ﺧﻮد از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی  Xﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺶ در ﻫﺎگﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد دارﻳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺎده وراﺛﺘﯽ را ﺟﻬﺶ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ ﻫﺎگﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮدﻳﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ٔ
ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد آﻟﯽ اﺿﺎﻓﻪ
 Archibold Garrodــ۳

 homogentisic acidــ۲

 alkaptonuriaــ۱

 Neurospora crassaــ ۶

 Edward Tatumــ ۵

 George Beadleــ۴
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ﻣﯽﺷﺪ )ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﻏﻨﯽ ﺷﺪه( .آﻧﺎن ﻫﺎگﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ روی ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ رﺷﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ۱ــ.(۱
۱
ﻣﺎده
ﮔﺮوﻫﯽ از اﻳﻦ ﺟﻬﺶﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ آرژﻳﻨﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ .در ﺳﻠﻮل دو ٔ
۳
۲
ﻣﺎده دﻳﮕﺮی ﮐﻪ
اُرﻧﻴﺘﻴﻦ و ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻨﺘﺰ آرژﻳﻨﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ .اُرﻧﻴﺘﻴﻦ ﺧﻮد از ﭘﻴﺶ ٔ
ﻣﺎده دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ آﻧﺰﻳﻢ اﺳﺖ،
آن را  Xﻣﯽﻧﺎﻣﻴﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن در ﺳﻠﻮل ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﻪ ٔ
ﻣﺎده  ،Xاُرﻧﻴﺘﻴﻦ ،ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ و آرژﻳﻨﻴﻦ را ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﮑﯽ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داد:
ﻣﯽﺗﻮان ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ٔ
آرژﻳﻨﻴﻦ

آﻧﺰﻳﻢ ۳

ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ

آﻧﺰﻳﻢ ۲

اُرﻧﻴﺘﻴﻦ

آﻧﺰﻳﻢ ۱

X

ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آرژﻳﻨﻴﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ :ﻳﮏ ﮔﺮوه
از آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ِ
ﻣﺤﻴﻂ ِ
ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ،اُرﻧﻴﺘﻴﻦ ،ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ ﻳﺎ آرژﻳﻨﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮد .ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮوه دوم آﻧﻬﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ ﻳﺎ آرژﻳﻨﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﺪ .ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮔﺮوه از ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﻧﻬﺎ آرژﻳﻨﻴﻦ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آرژﻳﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻫﺮ ﻳﮏ از آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد )ﭼﺮا؟( .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮوه اول ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ اُرﻧﻴﺘﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﺰﻳﻢ  ۱وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﺟﻬﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮوه دوم آﻧﺰﻳﻢ  ۲وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺳﻴﺘﺮوﻟﻴﻦ ﺑﻪ آرژﻳﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اُرﻧﻴﺘﻴﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آرژﻳﻨﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد .در ﺟﻬﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺣﻀﻮر آرژﻳﻨﻴﻦ
رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺰﻳﻢ  ۳ﺑﻪوﺟﻮد ﻧﻤﯽآﻳﺪ.
ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم از اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ژن آﺳﻴﺐ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ
ﺧﺎص ﻧﻴﺰ در ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ژن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد
را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .اﻳﻦ
ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻳﮏ ژن ﺑﻪ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ رأ ،
ﻋﻘﻴﺪه ﮐﻪ ﻳﮏ ژن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪود ﻳﮏ دﻫﻪ رواج داﺷﺖ .ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎری از ژنﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻪ رﻣﺰ درﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ
زﻧﺠﻴﺮه ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ زﻧﺠﻴﺮه
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ از ﭼﻨﺪ
ٔ
 Citrullineــ۳
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 Ornithineــ۲

 Arginineــ۱

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ
را ﻳﮏ ژن ﺧﺎص رﻫﺒﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ٔ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژنــ ﻳﮏ زﻧﺠﻴﺮۀ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﺷﺪ.
ٔ
ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی  ،Xﻳﺎ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ

ﻧﻮرﺳﭙﻮرا

ﻫﺎگﻫﺎ
ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ

رﺷﺪ روی ﻣﺤﻴﻂ
ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﻴﻮز و ﻣﻴﺘﻮز
ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻳﮏ ﻫﺎگ

رﺷﺪ روی ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﮐﺎﻣﻞ

اﻃﻤﻴﻨﺎن از روی دادن ﺟﻬﺶ
ﺑﺎ ﮐﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺪاﻗﻞ

ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ آرژﻳﻨﻴﻦ ﻓﻮﻟﻴﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل ﮐﻮﻟﻴﻦ  pــ آﻣﻴﻨﻮ ﭘﻴﺮﻳﺪوﮐﺴﻴﻦ
اﺳﻴﺪ
اﺳﻴﺪ
ﺑﻨﺰوﺋﻴﮏ اﺳﻴﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ )ﺷﺎﻫﺪ(
ﺷﮑﻞ ۱ــ۱ــ ﺧﻼﺻﮥ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم روی ﮐﭙﮏ ﻧﻮروﺳﭙﻮرا ﮐﺮاﺳﺎ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﺎگﻫﺎی ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ در ﻣﻌﺮض ﭘﺮﺗﻮ  Xﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ روﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﻣﯽروﻳﻨﺪ.

رﻣﺰﻫﺎی وراﺛﺘﯽ
ذﺧﻴﺮه اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .اﻃﻼﻋﺎت در  DNAﺑﻪ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ و ﻣﺤﻞ
ٔ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ دﻳﺪﻳﻢ ﮐﻪ ٔ DNA
ﺻﻮرت رﻣﺰ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از رﻣﺰ ﻋﻼﻳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت
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اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺜﻼ ً زﺑﺎن ﻧﻮﺷﺘﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ  ۳۲ﻋﻼﻣﺖ رﻣﺰ )ﺣﺮف( دارد.
ﻣﯽداﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﻣﻮﻟﮑﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻠﻨﺪی اﺳﺖ و در ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮل  DNAﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ اﻟﻔﺒﺎی
دﻫﻨﺪه ﻳﮏ ﻧﻮع ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرﺣﺮﻓﯽ )C، G، Tو  (Aاﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺣﺮف ﻧﺸﺎن ٔ
داﻧﺴﺘﻴﻢ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﮏ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ از  ۲۰ﻧﻮع
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد را دارد .در واﻗﻊ رﻣﺰﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮع و ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻮﺟﻮد در  DNAﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﻌﻴﻴﻦ ٔ
اﮔﺮ ﻫﺮ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ رﻣﺰ ﻳﮏ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﻫﺎی  C، G، Aو  Tﻋﻼﻣﺖﻫﺎی رﻣﺰ ﭼﻬﺎر
ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ رﻣﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ رﻣﺰ ﻳﮏ ﺣﺮﻓﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮی  ۲۰آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻣﺰ دو ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ۱۶
ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻋﻼﻣﺖ رﻣﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﻣﺰ دو ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﻮاﺑﮕﻮی  ۲۰ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻣﺰ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ۶۴ ،رﻣﺰ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد
رﻣﺰ ﻻزم ﺑﺮای  ۲۰ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻳﮏ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ رﻣﺰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در واﻗﻊ رﻣﺰﻫﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 RNAراﺑﻄﮥ ﺑﻴﻦ  DNAو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در  DNAﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه  DNAدر
ﻫﺴﺘﻪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  DNAﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ
 DNAو رﻳﺒﻮزومﻫﺎ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.
اﻧﺪازهﮔﻴﺮیﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ﺷﺪﻳﺪ
اﺳﺖ RNA ،ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻢ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی در آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان
ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻘﺪار  RNAﻧﻴﺰ ﮐﻢ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ RNA ،ﻫﻢ در ﻫﺴﺘﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ در
ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪات دﻳﮕﺮ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻴﺎﻧﺠﯽ RNA ،اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع  RNAﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت را از  DNAﺑﻪ رﻳﺒﻮزومﻫﺎ ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ RNA ،ﭘﻴﮏ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ و آن را ﺑﺎ ۱mRNAﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دو ﻧﻮع  RNAدﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﺳﻠﻮل
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وجود دارند که در فرآیند پروتئین سازی نقش های مهمی برعهده دارند .یکی  RNAناقل است که آن را
با  1 tRNAنشان می دهند .این مولکول آمینواسیدها را به ریبوزوم منتقل می کند ،تا ریبوزوم آمینواسیدها
را براساس اطالعات موجود در  mRNAکنار یک دیگر ردیف کند .دیگری  RNAریبوزومی است
که آن را با  2 rRNAنمایش می دهند rRNA .در ساختار ریبوزوم ها شرکت دارد.
 RNAاز روی  DNAساخته می شود.
ساخته شدن  RNAاز روی  DNAرا رونویسی می گویند (شکل 2ــ .)1رونویسی اولین قدم
برای ساختن پروتئین هاست.رونویسی با کمک آنزیم  RNAپلی مراز انجام می شود.
پلی پپتید

ترجمه

RNA






رونویسی

DNA




A

A

T

U

T

A

G

G

C

U

T

A

G

G

C

U

T

A

G

G

C

C

C

G



شکل 2ــ1ــ از ژن تا پلی پپتید





سلول های پروکاریوتی فقط یک نوع آنزیم  RNAپلی مراز دارند .در سلول های یوکاریوتی سه نوع
آنزیم  RNAپلی مراز یافت شده است که آنها را با عالمت های  II، Iو  IIIمشخص می کنند.
 RNAپلی مراز  Iفقط رونویسی ژن های  rRNAو  RNAپلی مراز  IIرونویسی پیش سازهای
mRNAها و نیز برخی از RNAهای کوچک را انجام می دهندRNA .پلی مراز  IIIرونویسی ژن های
 tRNAو نیز بعضی دیگر از RNAهای کوچک را کاتالیز می کند .شکل 3ــ 1مراحل رونویسی
پروکاریوت ها را به طور خالصه نشان می دهد.
مرحلۀ  :1رونویسی با اتصال  RNAپلی مراز به قسمتی از  DNAبه نام راه انداز شروع می شود.
راه انداز ،قسمتی از  DNAاست که به  RNAپلی مراز امکان می دهد رونویسی را از محل صحیح آغاز
کند و مثال ً این کار را از وسط ژن شروع نکند .راه انداز در نزدیکی جایگاه آغاز رونویسی قرار دارد.
 ribosomal RNAــ 2

		 transfer RNAــ 1
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جایگاه آغاز رونویسی ،به اولین نوکلئوتیدی از  DNAگفته می شود که رونویسی می شود.
رشته  DNAرا از یکدیگر باز می کند.
مرحلۀ  RNA :2پلی مراز دو ٔ
مرحلۀ  RNA :3پلی مراز همچون قطاری که روی ریل حرکت می کند ،در طول نوکلئوتیدهای
 DNAبه حرکت درمی آید و در مقابل هر یک از دئوکسی ریبونوکلئوتیدهای  ،DNAریبونوکلئوتید
مکمل را قرار می دهد و به عالوه ،هر ریبونوکلئوتید جدید را به ریبونوکلئوتید قبلی وصل می کند .در
رونویسی نیز از همان قوانین جفت شدن بازها که در همانندسازی  DNAبه کار می رود ،استفاده می شود.
تنها تفاوت این است که در مقابل دئوکسی ریبونوکلئوتید ( Aآدنین دار) در  ،DNAریبونوکلئوتید U
(یوراسیل دار) در  RNAقرار می گیرد RNA .پلی مراز DNA ،و  mRNAتازه ساخته شده ،پس از
مرحله بعدی
رونویسی جایگاه پایان رونویسی ،از یکدیگر جدا می شوند و مولکول  mRNAبرای
ٔ
یعنی ترجمه ،آزاد می شود.
بخشی از  DNAکه رونویسی می شود .جایگاه راه  انداز
 DNAجایگاه آغاز رونویسی

 RNAپلی مراز به راه  انداز

 RNAپلی مراز

ژن متصل می شود.
نوکلئوتیدهای RNA

رشته غیرالگو

 RNAپلی مراز

رشته الگو

مولکول  DNAاز جایگاه آغاز

 DNA RNAبازشده

رونویسی باز و دو رشته از هم
جدا می شوند.

رشته الگو
RNAساخته شده

نوکلئوتیدهای مکمل در برابر
یکی از رشته ها قرار می گیرند
و به کمک  RNAپلی مراز به
هم متصل می شوند.
RNAساخته شده

شکل 3ــ1ــ رونویسی .ساخته شدن  mRNAبراساس قسمتی از .DNA
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 RNAپلی مراز نوکلئوتیدهای مکمل را از روی الگوی ژن ،در  RNAجای می دهد.

RNA

چنان که مشاهده می شود رونویسی نیز ،مانند همانندسازی  DNAاز نوکلئوتیدها به عنوان الگو
برای ساختن یک مولکول جدید ،بهره می برد .البته در همانندسازی  ،DNAمولکول جدیدی که  ساخته
می شود DNA ،است؛ در حالی که در رونویسی مولکول ساخته شده از جنس  RNAاست .تفاوت
دیگر این است که در همانندسازی  DNAهر دو رشته ،به عنوان الگو عمل می کنند ،در صورتی که در
رشته  DNAبه عنوان الگو عمل می کند.
رونویسی یکی از دو ٔ
همان گونه که در شکل  4ــ 1نشان داده شده است RNA ،های ساخته شده از روی ژن ،ساختار
پرمانندی را به نمایش می گذارند .در این شکل خط افقی میانی DNA ،ای است که از روی آن رونویسی
در حال انجام است .رشته های منشعب RNA ،هایی هستند که در حال ساخته شدن اند.

200 nm

RNA

DNA

شکل  4ــ1ــ رونویسی یک ژن در سلول تخم یک دوزیست

بیشتر بدانید
رشته  ،DNAانجام شود ،چه روی می دهد؟ بدیهی است در این
اگر رونویسی از روی هر دو ٔ
صورت دو نوع  mRNAبرای ساخته شدن دو نوع پلی پپتید مختلف به وجود می آید ،یعنی ممکن است
دو نوع پلی پپتید به طور هم زمان ساخته شود.
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ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ،اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻧﻤﯽﭘﻴﻮﻧﺪد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ژن ﻓﻘﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ٔ
رﺷﺘﻪ  DNAاﻟﮕﻮی روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻗﺮار
ﻳﮏ ﻧﻮع ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﮑﯽ از دو ٔ
ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ،DNAروﻧﻮﻳﺴﯽ از روی ﻳﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺻﻮرت
رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ اﻟﮕﻮی روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﻴﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪای دﻳﮕﺮ از ﻫﻤﺎن  DNAﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ٔ
ﮔﻴﺮد؛ اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ از  DNAﻫﺮ دو رﺷﺘﻪای ﮐﻪ از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،روﻧﻮﻳﺴﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.

رﻣﺰ  DNAﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؟
ﻧﻴﺮﻧﺒﺮگ ۱و ﻫﻤﮑﺎران او اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ رﻣﺰ  DNAﺷﺪﻧﺪ .آﻧﻬﺎ از mRNA
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ رﻣﺰ  DNAاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﮐﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ
آﻧﺎن اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی  mRNAرا ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در ٔ
و ﺗﻌﺪادی آﻧﺰﻳﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ mRNA ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺠﻴﺮهای از آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺑﺴﺎزد .ﻫﺮ ﻧﻮع
رﺷﺘﻪ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
 mRNAﺑﺎ ﭘﻴﺎم رﻣﺰی ﮐﻪ دارد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﯽ ٔ
رﺷﺘﻪ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻴﺎم  mRNAﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮع  mRNAو ٔ
۲
ﻧﻴﺮﻧﺒﺮگ و ﻫﻤﮑﺎران او ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس رﺷﺘﻪای  mRNAﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻳﻮراﺳﻴﻞ دار )(U
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ و
داﺷﺖ .ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه را در ٔ
رﺷﺘﻪ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﻴﻦ
ﻣﺎﻳﻊ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻮد.
ﺗﺠﺰﻳﻪ ٔ
ٔ
 ۲۰ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻨﻴﻞآﻻﻧﻴﻦ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ رﻣﺰﻫﺎی  DNAو درﻧﺘﻴﺠﻪ رﻣﺰﻫﺎی RNA
ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ٔ
ﺳﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ  ،UUUرﻣﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻓﻨﻴﻞآﻻﻧﻴﻦ
رﺷﺘﻪ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی اﺳﺖ.
در ﻳﮏ ٔ
ﺑﻌﺪاً ،ﻣﺤﻘﻘﺎن دﻳﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺮﻧﺒﺮگ ،رﻣﺰﻫﺎی ﻫﺮ ﻳﮏ از
 ۲۰ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ رﻣﺰ ﺳﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی  mRNAرا ﻳﮏ ﮐﺪون ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﮐﺪونﻫﺎ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ در ﺟﺎﻧﺪاران ﻳﮑﺴﺎناﻧﺪ.
 Uracilــ۲
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ

ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﺑﺎز

G
UGU 
ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
UGC 

U
C
A
G

ﭘﺎﻳﺎن
ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن

U
C
A
G
U
C
A
G
U
C
A
G

ﮐﺪونﻫﺎی mRNA
دوﻣﻴﻦ ﺑﺎز
A

UGA
UGG

ﺗﻴﺮوزﻳﻦ

UAU 
UAC 

ﭘﺎﻳﺎن

UAA 
UAG 

ﺳﺮﻳﻦ

U

C

UCU 
UUU 
ﻓﻨﻴﻞآﻻﻧﻴﻦ

UCC 
UUC 
UCA 
UUA 

ﻟﻮﺳﻴﻦ
UCG 
UUG 

CGU 
CGC 
آرژﻳﻨﻴﻦ
CGA 

CGG 

CAU 
ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
CAC 
CAA 
ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ
CAG 

CCU 
CCC 
ﻟﻮﺳﻴﻦ
ﭘﺮوﻟﻴﻦ
CCA 

CCG 

AGU 
AGC 

AAU 
آﺳﭙﺎراژﻳﻦ
AAC 

AGA 
آرژﻳﻨﻴﻦ
AGG 

AAA 
AAG 

ACU 
AUU 

 ACC اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ AUC 
ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ
ACA 
AUA 

ACG 

ﺳﺮﻳﻦ

ﮔﻠﻴﺴﻴﻦ

GGU 
GGC 
GGA 

GGG 

ﻟﻴﺰﻳﻦ

CUU 
CUC 
CUA 

CUG 

اوﻟﻴﻦ
ﺑﺎز

U

C

A

ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ)ﺷﺮوع( AUG

GCU 
GAU 
آﺳﭙﺎرﺗﻴﮏاﺳﻴﺪ

GCC 
GAC 
واﻟﻴﻦ
آﻻﻧﻴﻦ
GCA 
GAA 

ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﮏ اﺳﻴﺪ
GCG 
GAG 

GUU 
GUC 
GUA 

GUG 

G

در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،از روی  mRNAﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﻮاﻟﯽ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در  mRNAﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ،در واﻗﻊ زﺑﺎن ﻧﻮﮐﻠﺌﻴﮏ اﺳﻴﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی اﺳﺖ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮوف
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی اﺳﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی در رﻳﺒﻮزومﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ رﻳﺒﻮزومﻫﺎ آورده ﺷﻮﻧﺪ.
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tRNAها آمینواسیدها را به ریبوزوم ها می آورند .ساختار  tRNAدر شکل   5ــ 1نشان داده شده
است .همان طور که می بینید ،مولکول  tRNAساختاری شبیه برگ گیاه شبدر دارد .از این رو به چنین
ساختاری برگ شبدری گفته می شود .دقت کنید که مولکول  tRNAتک رشته ای است و بخش های
درنتیجه تاخوردگی های مولکول  tRNAروی خود حاصل شده اند .در
دورشته ای موجود در شکل،
ٔ
برگ میانی ،سه باز می بینید که با هیچ باز دیگری از  tRNAجفت نشده اند .این سه باز را آنتی کدون
می نامند .آنتی کدون تعیین می کند که آن  tRNAچه آمینو اسیدی را باید حمل کند .برای هر یک از
 20آمینو اسید ،حداقل یک نوع  tRNAوجود دارد .در آن سوی مولکول  tRNAجایگاه
پذیرنده
ٔ
آمینواسید قرار دارد .آمینو اسید ،در این جایگاه به  tRNAویژه خود متصل می شود.
جایگاه اتصال
آمینواسید

جایگاه اتصال
آمینواسید

پیوندهای هیدروژنی
پیوندهای هیدروژنی

الف

آنتی کدون

آنتی کدون

ب

آنتی کدون

ب

رابطه مکملی بین نوکلئوتیدهای موجود در این مولکول موجب ایجاد چنین
شکل  5ــ1ــ ساختار یک مولکول  .tRNAالف)
ٔ

حلقه
ساختاری شده است .بخش آنتی کدون این مولکول که در یکی از حلقه ها قرار دارد ،مکمل کدون مولکول  mRNAاست .دو ٔ
دیگر به نگهداری آن روی ریبوزوم کمک می کنند .در قسمت باالیی آن جایگاه  ،CCAیعنی جایگاه اتصال آمینواسید اختصاصی دیده

می شود .ب) ساختار سه بعدی   tRNAدر سلول شبیه حرف  Lاست.

رمزهای موجود در  RNAچگونه خوانده می شوند؟ هر آنتی کدون در  ،tRNAمکمل یکی از
کدون های  mRNAاست .مثال ً  tRNAای که آنتی کدون  GAAرا دارد به کدون  CUUمتصل می شود
و ناقل لوسین است .به این ترتیب ،رمز  CUUبه لوسین ترجمه می شود.
مرحله آغاز ،ادامه و پایان بررسی کرد .توجه داشته
ترجمه :فرایند ترجمه را می توان در سه
ٔ
باشید که فرایند پروتئین سازی ،همانند دیگر فرایندهای سنتزی درون سلول ،نیازمند آنزیم و انرژی است.
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ﻣﺮﺣﻠﮥ آﻏﺎز :ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ رﻳﺒﻮزوم در ﻣﺠﺎورت ﮐﺪون آﻏﺎز ﺑﻪ  mRNAﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺪون آﻏﺎز AUG ،اﺳﺖ و ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ را رﻣﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اوﻟﻴﻦ  tRNAﮐﻪ  tRNAآﻏﺎزﮔﺮ ﻧﺎم دارد ،ﺑﺎ ِ
ﮐﺪون
راﺑﻄﻪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد و ﺳﺎﺧﺘﺎر
آﻏﺎز
ٔ
رﻳﺒﻮزوم ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﺮ رﻳﺒﻮزوم دو ﺟﺎﻳﮕﺎه دارد :ﻳﮑﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎه ) Pﺑﺮای ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ درﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ( و دﻳﮕﺮی ﺟﺎﻳﮕﺎه A
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز tRNA ،آﻏﺎزﮔﺮ ،ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  Pوارد ﻣﯽﺷﻮد
)ﺑﺮای آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ( .در
ٔ
راﺑﻄﻪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۶ــ.(۱
و در آنﺟﺎ ﺑﺎ ﮐﺪون آﻏﺎز ٔ
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
 tRNAآﻏﺎزﮔﺮ
mRNA

ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ
رﻳﺒﻮزوم
۱ــ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪ  mRNAو tRNA
آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻧﺘﯽﮐﺪون  tRNAآﻏﺎزﮔﺮ
 UACاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺪون  AUGﺟﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ رﻳﺒﻮزوم

ﺟﺎﻳﮕﺎه P

ﺟﺎﻳﮕﺎه A

۲ــ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد.
 tRNAآﻏﺎزﮔﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه  Pرا اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻳﮕﺎه
 Aآﻣﺎدۀ ﭘﺬﻳﺮش  tRNAﺑﻌﺪی اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ ۶ــ۱ــ آﻏﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی
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مرحله ادامه شروع می شود.
مرحلۀ ادامه :با ورود  tRNAحامل دومین آمینواسید به جایگاه ،A
ٔ
در این مرحله ،آمینو اسید موجود در جایگاه  Pاز  tRNAجدا می شود و با آمینو اسید موجود در جایگاه
 Aپیوند پپتیدی برقرار می کند .به این ترتیب  tRNAموجود در جایگاه  ،Pدیگر آمینو اسیدی نخواهد
اندازه یک کدون
داشت و باید ریبوزوم را ترک کند .در این هنگام ،جابه جایی رخ می دهد و ریبوزوم به
ٔ
در طول  mRNAبه پیش می رود tRNA .موجود در جایگاه  Aهمراه با پلی پپتیدی که حمل می کند،
به جایگاه  Pمنتقل می شود .درنتیجه ،جایگاه  Aکه سومین کدون در آن قرار دارد ،خالی می شود و
آمادگی پذیرش  tRNAحامل آمینو اسید سوم را کسب می کند .با ورود  tRNAحامل سومین آمینو اسید
چرخه فوق دوباره تکرار می شود (شکل 7ــ.)1
به جایگاه ،A
ٔ
آمینواسید

tRNA
آنتی کدون

4ــ دو  tRNAبه صورت هم زمان در ریبوزوم
قرار دارند .آنتی کدون ها با کدون ها جفت شده اند.

3ــ  tRNAحامل آمینواسید به ریبوزوم نزدیک
می شود و جایگاه  Aرا اشغال می کند.

lys

 6ــ ریبوزوم به اندازۀ یک کدون به جلو حرکت
می کند و جا برای  tRNAحامل آمینواسید بعدی
باز می شود.

16

5ــ آمینواسید موجود در جایگاه  Pاز tRNA
جدا شده و به آمینواسید جایگاه  Aمتصل
می شود و  tRNAجایگاه  Pرا ترک می کند.

شکل 7ــ1ــ ادامۀ پروتئین سازی

ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ :وﻗﺘﯽ ﻳﮑﯽ از ﮐﺪونﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن درون ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎﻳﺎن
ﻣﯽﭘﺬﻳﺮد .ﭼﻮن ﻫﻴﭻ tRNAای ﺑﺮای ﮐﺪونﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دو ﺑﺨﺶ رﻳﺒﻮزوم،
 mRNAو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  ۸ــ.(۱

ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ
lys

۷ــ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺪونﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎن در ﺟﺎﻳﮕﺎه  ،Aﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ
وارد ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aﻣﯽﺷﻮد.

lys

 ۸ــ ﺑﺎ ورود ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ  tRNAﻣﻮﺟﻮد
در ﺟﺎﻳﮕﺎه  Pرا ﺑﺎ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  mRNAو دو ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ رﻳﺒﻮزوم
ﻧﻴﺰازﻫﻢﺟﺪاﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ۸ــ۱ــ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی
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تفکر نقادانه

فرضیه ای در زیست شناسی وجود دارد مبنی بر این که «جهت جریان اطالعات ژنی در سلول ها
همیشه یک طرفه و از  DNAبه سوی پروتئین هاست ».این جریان هرگز در جهت مخالف برقرار نمی شود.
با توجه به شکل های 6ــ7 ، 1ــ1و  8ــ1؛ در گروه های  2یا  3نفری این فرضیه را مورد بحث قرار دهید
خالصه مذاکرات خود را در کالس مطرح کنید.
و
ٔ

ژن های یوکاریوتی ،گسسته اند.

نتیجه فعالیت  RNAپلی مراز حاصل می شود،
در یوکاریوت هاRNA ،ای که مستقیماً در
ٔ
 mRNAاولیه نام دارد .این  RNAپس از تغییراتی که متحمل می شود ،به  mRNAبالغ تبدیل و
برای ترجمه به سیتوپالسم فرستاده می شود .یکی از تغییرات در اغلب RNAهای یوکاریوتی کوتاه شدن
مولکول  RNAاولیه است.
در  mRNAاولیه مناطقی وجود دارد که در   mRNAبالغ وجود ندارد و بنابراین ترجمه نمی شوند.
مناطقی از  DNAکه رونوشت آنها در  mRNAبالغ باقی می ماند ،اگزون 1و مناطقی که رونوشت آنها
درنتیجه حذف رونوشت اینترون ها mRNA ،بالغ نسبت به
حذف می شود ،اینترون 2نامیده می شوند.
ٔ
 mRNAاولیه کوتاه تر می شود .به این گونه ژن ها ،ژن های گسسته می گویند.

     فعالیت
آزمایش سریع

چگونه می توانید اینترون ها و اگزون ها را نمایش دهید؟

مواد اولیه
نوار کاغذی به طول  15تا  20سانتی متر ،خودکار قرمز و خودکار آبی یا مداد (دو رنگ)،
خط کش و قیچی
روش کار
نماینده یک ژن است.
1ــ نوار را روی میز قرار دهید .این نوار
ٔ

 intronــ exon				2ــ1
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۲ــ ﺣﺮوف پ ت ل خ ر غ د و ا ز ت ص رﺋـ ط ق
ی ش ن را ﺷﺒﻴﻪ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺑﺎ دو رﻧﮓ روی ﻧﻮار ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و
روﻧﻮﻳﺴﯽ
ﻫﻤﻪ ﺣﺮوف
ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺣﺮوف را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻧﻮار ٔ
اﻳﻨﺘﺮون
روﻧﻮﺷﺖ
روﻧﻮﺷﺖ اﮔﺰون
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻳﻨﺘﺮونﻫﺎ
را درﺑﺮﺑﮕﻴﺮد .ﺣﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ آﺑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻳﺪ،
ٔ
ﻧﺸﺎﻧﻪ اﮔﺰونﻫﺎﺳﺖ.
و ﺣﺮوف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ دوم ٔ
mRNA
اوﻟﻴﻪ ﺣﺬف روﻧﻮﺷﺖ
۳ــ ﻧﻮار را ﺑﺮدارﻳﺪ و از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﺣﺮوف ﻫﻢرﻧﮓ
اﻳﻨﺘﺮونﻫﺎ
را ﻗﻴﭽﯽ ﮐﻨﻴﺪ و در دو ﮔﺮوه ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻴﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦﮐﺎر دو ﻧﻮار
ﻣﺒﻴﻦ
ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻨﺘﺮونﻫﺎ و دﻳﮕﺮی ّ
ﻫﻢرﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮑﯽ ّ
اﮔﺰونﻫﺎﺳﺖ .ﮐﺪامﻳﮏ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨﯽدارﺗﺮ اﺳﺖ؟
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻴﺪ :ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﻨﻴﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ
اﻳﻨﺘﺮون ﺟﺪا ﻧﺸﻮد ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

mRNAﺑﺎﻟﻎ
ﺧﺮوجmRNAﺑﺎﻟﻎ
ازﻫﺴﺘﻪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﻣﺰ ﮔﺸﺎﻳﯽ ﻣﺎدۀ وراﺛﺘﯽ
ﮐﺮاﺗﻴﻦ ۱ﻳﮑﯽ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻣﻮﺳﺖ .ژن اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺣﺮوف ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮل  mRNAﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن ﮐﺮاﺗﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ
رﺷﺘﻪ  mRNAو ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﮐﺪونﻫﺎی  RNAﺑﻌﻀﯽ از آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی ﮐﺮاﺗﻴﻦ را
ﮐﻤﮏ اﻳﻦ ٔ
ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻴﺪ .ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ را از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺷﮑﻞ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
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۱ــ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
۲ــ آﻧﺘﯽﮐﺪونﻫﺎی tRNAﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳﻦﮐﺪونﻫﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ردﻳﻒ DNAای را ﮐﻪ اﻳﻦ  mRNAاز روی آن روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ.
رﺷﺘﻪ ﻣﮑﻤﻞ اﻳﻦ  DNAرا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
۴ــ ٔ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﺎرچﻫﺎ ﮐﺸﻨﺪهاﻧﺪ؟
ﮐﺸﻨﺪه آﻣﺎﻧﻴﺘﺎ ﻓﺎﻟﻮﺋﻴﺪز ۱وﺟﻮد دارد و آﻣﺎﻧﻴﺘﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد،
ﻳﮑﯽ از ﺳﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎرچ
ٔ
ﻳﮑﯽ از  RNAﭘﻠﯽﻣﺮازﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن  RNAو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺷﻮد.

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ  DNAو آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۱ــ ٔ
۲ــ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﺑﻴﺪل و ﺗﻴﺘﻮم و ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﻬﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ؟
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﮏ ژن ــ ﻳﮏ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ ٔ
۳ــ ﭼﺮا ٔ
۴ــ ﭼﺮا ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻴﺴﺖ رﻣﺰﻫﺎی وراﺛﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﺣﺮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
۵ــ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﮔﺮوه ﻧﻴﺮﻧﺒﺮگ و ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر اﻳﻦ ﮔﺮوه را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ۶ــ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﺟﺰ رﻣﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ روی رﻣﺰﻫﺎی وراﺛﺘﯽ  DNAوﺟﻮد
دارد؟
۷ــ ﻧﻘﺶ آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز را در روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۸ــ ﻣﺮاﺣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۹ــ ﻧﻘﺶ راهاﻧﺪاز در روﻧﻮﻳﺴﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
۱۰ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر  tRNAرا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
۱۱ــ ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ ژنﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

 Amanita phalloidesــ1
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 ۲ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن

۱

ﻫﻤﻪ ژنﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﺎﮐﺘﺮی اﺷﺮﻳﺸﻴﺎ ﮐُﻼی
ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ٔ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻏﻴﺎب ﮔﻠﻮﮐﺰ از ﻻﮐﺘﻮز ﻫﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی در دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﻮارش ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ،دیﺳﺎﮐﺎرﻳﺪ ﻻﮐﺘﻮز )ﻗﻨﺪ ﺷﻴﺮ( ،در
دﺳﺘﺮس ﺑﺎﮐﺘﺮی ِا .ﮐﻼی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻻزم ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻻﮐﺘﻮز ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻳﻦ ﻗﻨﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺟﺬب و
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻻﮐﺘﻮز در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﺟﺬب و ﺗﺠﺰﻳﻪ ٔ
آن ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ژنﻫﺎی اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ،اﺳﺘﻔﺎدهای ﻧﻤﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ژن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ آن ژن ،ﺑﻴﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روﺷﻦ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ژن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد ،ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ آن ژن ،ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ .اﻳﻦﮐﻪ در ﻳﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ،ﮐﺪام ژنﻫﺎ روﺷﻦ و ﮐﺪام
ژنﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.
در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ،ﻣﺜﻞ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺒﻮدن ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﯽ ،در ﻧﻤﻮ ﺟﺎﻧﺪار ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ دارد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻣﺎ از ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ٔ
ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺘﻮز ﻳﮏ ﺳﻠﻮل اوﻟﻴﻪ ــ زﻳﮕﻮت ــ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ٔ
ﻣﺎده ژﻧﺘﻴﮏ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ،ﻋﺼﺒﯽ ،ﻣﺎﻫﻴﭽﻪای و … ﺑﺪن ﻣﺎ ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﮑﻞ و ﮐﺎر
اﮔﺮ ٔ
اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮏدﻳﮕﺮ اﻳﻦﻗﺪر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﻠﻮل ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻀﯽ از ژنﻫﺎ
ﺑﻴﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ درﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ،در
اﻳﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ژن آن در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻳﺎ ﻋﺼﺒﯽ ،ﮐﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺧﺎﻣﻮش
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و ﮐﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ،آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﺳﺖ.
 Escherichia coliــ1
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ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژنﻫﺎ در ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ اﭘﺮانﻫﺎﺳﺖ.
در ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻳﺎ
ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .وﻟﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻫﻨﮕﺎم روﻧﻮﻳﺴﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ژن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از آن ژن روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﻴﺮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻳﮏ ژن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮد؟ ﺑﻪ ﻳﺎد
ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﮐﻪ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از  DNAﮐﻪ راهاﻧﺪاز ﻧﺎم دارد ،ﻣﺘﺼﻞ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﺎری ﮐﻪ روی
رﻳﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روﻧﻮﻳﺴﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﺪی ﺑﺮ ﺳﺮ راه  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﮐﺖ آن روی ژن ﺷﻮد ،آن ژن روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺪﻫﺎ ،در واﻗﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی
ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از  DNAﺑﻪ ﻧﺎم اﭘﺮاﺗﻮر ۱ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎور راهاﻧﺪاز ﻗﺮار دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻗﺘﯽ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﺪی ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﺣﺮﮐﺖ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز را ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ژن را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
رﻣﺰﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه روی ژﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ژن ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه ۲ﻗﺮار دارد.
ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻻﮐﺘﻮز ﺑﺎﮐﺘﺮی ِا .ﮐﻼی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﻢ .اﻳﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
از ﻻﮐﺘﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺎز دارد .ژنﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﻪ آﻧﺰﻳﻢ در ﺷﮑﻞ ۹ــ ۱ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ۲ ،۱و
 ۳ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪهاﻧﺪ .داﻧﺸﻤﻨﺪان درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻻﮐﺘﻮز در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ آﻧﺰﻳﻢ اﻧﺪک
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﻻﮐﺘﻮز در ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﺳﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ.
ِ
ﻧﺒﻮد ﻻﮐﺘﻮز :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و اﭘﺮان ﻟﮏ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه
ژنﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻻﮐﺘﻮز
۱

۲

۳
وﺟﻮد ﻻﮐﺘﻮز :ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه از اﭘﺮاﺗﻮر ﺟﺪا

 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز

DNA

راهاﻧﺪاز
اﭘﺮاﺗﻮر

ﻣﯽﺷﻮد و اﭘﺮان ﻟﮏ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

راهاﻧﺪاز
ﻻﮐﺘﻮز
۲

۳

۱
آﻟﻮﻻﮐﺘﻮز ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه

ﻓﺮآﻳﻨﺪ روﻧﻮﻳﺴﯽ
اﭘﺮاﺗﻮر

ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  ۹ــ۱ــ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن ژنﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ
 regulator geneــ۲
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 Operatorــ۱

ﻧﺤﻮه ﺑﻴﺎن
در ﺳﺎل  ۱۹۶۱دو داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ژاﮐﻮب ۱و ﻣﻮﻧﻮ ۲ﺑﺮای ﺗﻮﺿﻴﺢ
ٔ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ژنﻫﺎ در ﺑﺎﮐﺘﺮی ،ﻣﺪل اﭘﺮان ۳را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ اﭘﺮان از ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ژن ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ژن ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻗﺴﻤﺘﯽ از  DNAاﺳﺖ ﮐﻪ از روی آن
 RNAﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻴﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ژنﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ،
دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻻﮐﺘﻮز ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻳﻢ.
اﭘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻻﮐﺘﻮز را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﭘﺮان ﻟَﮏ ۴ﻧﺎم دارد .اﭘﺮان ﻟﮏ از ﺳﻪ ژن ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ژنﻫﺎی  ۲ ،۱و ) ۳در ﺷﮑﻞ ۹ــ ،(۱اﭘﺮاﺗﻮر و راهاﻧﺪاز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر و راهاﻧﺪاز
ﮐﻨﻨﺪه ژن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ژن  ۲ ،۱و  ۳ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻳﮏ ﺑﺨﺶ
ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ٔ
ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮕﯽ ﻳﮏ راهاﻧﺪاز دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از روی ﻫﺮ ﺳﻪ ژن ،ﻳﮏ ،mRNAﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع  mRNA، mRNAﭼﻨﺪ ژﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ .اﮔﺮ اﭘﺮان ﻓﻘﻂ از ﻳﮏ ژن ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ آﻧﮕﺎه  mRNAﺣﺎﺻﻞ ﺗﮏژﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﻨﻨﺪه اﭘﺮان ﻟﮏ اﺳﺖ؟ وﻗﺘﯽ ﻻﮐﺘﻮز در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﭼﻪﭼﻴﺰی روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ٔ
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﭘﺮان ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ؛ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻻﮐﺘﻮز در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،درون ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﻪ آﻟﻮﻻﮐﺘﻮز
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮد .آﻟﻮﻻﮐﺘﻮز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﺷﮑﻞ آن ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد .ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ،ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﭘﺮان روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد .آﻟﻮﻻﮐﺘﻮز
را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،از  DNAﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﮑﺎت ﻣﺤﻴﻄﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ ژنﻫﺎی ﺧﻮد را روﺷﻦ و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ را ﺧﺎﻣﻮش
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﭘﺮانﻫﺎ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﺪاﺳﺖ
ﭘﺪﻳﺪه روﻧﻮﻳﺴﯽ از ٔ
در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻏﺸﺎی ﻫﺴﺘﻪٔ ،
و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼً ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از
روﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﻫﻨﮕﺎم روﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج  mRNAاز
ﻫﺴﺘﻪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻧﻴﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ.
 Jacqes Monodــ۲

 François Jacobــ۱

 lac operonــ۴

 operonــ۳
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غالباً تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها ،هنگام شروع رونویسی است .در یوکاریوت ها ،برخالف
پروکاریوت ها ،آنزیم  RNAپلی مراز به تنهایی نمی تواند راه انداز را شناسایی کند .شناسایی راه انداز به کمک
پروتئین های مخصوصی به نام عوامل رونویسی صورت می گیرد .عوامل رونویسی متعددند و ترکیب های
مختلفی از آنها ایجاد می شود .این ترکیب ها ،نقش های مختلفی را در تنظیم بیان ژن دارند.
گروهی از عوامل رونویسی به راه انداز متصل می شوند و بعد ،آنزیم  RNAپلی مراز به آ نها
می پیوندد .در یوکاریوت ها ،عالوه بر راه انداز معموال ً توالی های دیگری از  DNAنیز در رونویسی
دخالت دارند که عوامل رونویسی به آنها نیز متصل می شوند .افزاینده ،بخشی از مولکول DNA
است که به کمک عوامل رونویسی متصل به آن ،عمل رونویسی را تقویت می کند .افزاینده ،برخالف
راه انداز ،ممکن است هزاران نوکلئوتید از ژن فاصله داشته باشد .در این صورت ،این پرسش مطرح
می شود که افزاینده چگونه اثر خود را بر ژن اعمال می کند؟
افزاینده و عوامل رونویسی م ّتصل به آن (موسوم به فعال کننده) با تشکیل یک حلقه در DNA
کلی ٔه این
در کنار  RNAپلی مراز و سایر عوامل رونویسی روی راه انداز قرار می گیرند .با قرار گرفتن ّ
عوامل در کنار هم ،عوامل رونویسی که به توالی افزاینده متصل هستند ،می توانند عوامل رونویسی
م ّتصل به راه انداز را فعال کنند (شکل    10ــ.)1
ژن

گروهی دیگر از عوامل رونویسی
به افزاینده متصل می شوند

گروهی از عوامل

رونویسی به راه انداز

متصل می شوند.

افزاینده

راه انداز
 RNAپلی مراز
تشکیل حلقه
اتصال  RNAپلی مراز

شکل 10ــ 1ــ تنظیم رونویسی
در یوکاریوت ها ،با کمک عوامل

رونویسی متعدد انجام می شود.

24

رونویسی

 RNAپلی مراز

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﺪوﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ژن و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در ﺑﺎﻻی
ﺟﺪول اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣ ّﻬﻢ ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ و ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺟﺪول ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﻳﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ
ﮐﻪ در ﺗﻨﻈﻴﻢ ژنﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﻬﺶﻫﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﻴﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ،ﻧﺎدر ،اﻣﺎ اﻧﺠﺎمﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
 DNAرا ﺟﻬﺶ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.ﺟﻬﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ اﻓﺮاد روی ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زادهﻫﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺟﻬﺶ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪﻧﯽ ،ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﻓﺮدی را ﮐﻪ در او ﺟﻬﺶ رخ داده اﺳﺖ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻬﺶﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ژن را ،روی ﻳﮏ ﮐﺮوﻣﻮزوم ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺶﻫﺎی
ﻧﻘﻄﻪای ﻣﻮﺳﻮماﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه دو ﻧﻮع ﺟﻬﺶ ﻧﻘﻄﻪای وﺟﻮد دارد .در ﻧﻮع ّاول ﻳﮏ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻳﮏ
ژن ﺑﺎ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮی ﻋﻮض ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻬﺸﯽ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻧﻘﻄﻪای اﺳﺖ ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۱۱ــ.(۱
ِ
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ژن رخدﻫﺪ.
در ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪای ﻧﻮع دوم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﻓﺰاﻳﺶ ،ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﭼﻮن ﭘﻴﺎم ژﻧﺘﻴﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﺳﻪﺣﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰاﻳﺶ ،ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ رﻣﺰ
ﺟﻤﻠﻪ:
ﺳﻪﺣﺮﻓﯽﻫﺎ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽرﻳﺰد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ از ٔ
ا ی ن م ر د ر ف ت ﺣﺮف م ﺣﺬف ﺷﻮد .در اﻳﻦﺻﻮرت اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﻪﺣﺮﻓﯽ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﮑﻞ :ا ی ن ر د ر ف ت ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻬﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪن ﺣﺮوف ﺳﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺟﻬﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .زﻳﺮا ،ﻃﯽ آن ﭼﺎرﭼﻮب
اﻟﮕﻮی ﺧﻮاﻧﺪن در ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪای ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،ﻳﺎ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﻌﺪاد ،ﻳﺎ ﻧﻮع آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻬﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه ،ﻣﺘﻔﺎوت و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽﻫﺎ در ﺑﻴﺎن ژن ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،اﮔﺮ ﮐﺪون  UGUﺑﻪ  UGCﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﮐﺪون ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﺑﻴﺎن ژن اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﺷﮑﻞ ۱۱ــ۱ــ اﻧﻮاع ﺟﻬﺶﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪای

ﺧﻮدآزﻣﺎﻳﯽ
۱ــ اﺛﺮ ﻳﮏ ﻣﻬﺎرﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮ اُﭘﺮان ﻟﮏ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﻻﮐﺘﻮز ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۲ــ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ و اﻓﺰاﻳﻨﺪهﻫﺎ را در ﺑﻴﺎن ژنﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﻴﺪ.
۳ــ ﺗﻔﺎوت اﮔﺰون و اﻳﻨﺘﺮون را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
۴ــ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ ﮐﺪامﻳﮏ از اﻧﻮاع ﺟﻬﺶﻫﺎ اﺛﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮی روی ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎی ﻳﮏ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ :ﺟﻬﺸﯽ از ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ و ﻳﺎ از ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺎرﭼﻮب؟
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