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 ﺗﺎرﻳﺦ زﻣﻴﻦ آﻏﺎز
زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در
ﺑﺨﺶ دوم را ﺑﺎ ﮐﺎوش در ٔ
ٔ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻴﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﻪ
ٔ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺟﺎﻧﺪاران را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻴﻢ و آنﮔﺎه ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺎس ژﻧﺘﻴﮏ
ﺗﺤﻮل ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﭘﻮﻳﺎﻳﯽ آن و رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .اﺛﺮﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﯽ و ﺑﻘﺎی ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاوان
دارد ،ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﮐﻠﻴﻪ
آن در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺤﺚ رﻓﺘﺎر ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﯽ ٔ
ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﻮاﻧﺪهاﻳﺪ .اﮔﺮ رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺤﻮل ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ رﻓﺘﺎر را ﺑﻬﺘﺮ درک ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮐﺮد.
ٔ
در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﮐﺘﺎب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ روشﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻧﺪاران را از دﻳﺪﮔﺎه ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﮐﺴﺐ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ .در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ﺟﺬب و ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺮژی در
ﺟﻬﺎن زﻧﺪه و روشﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ وﻳﺮوسﻫﺎ ،ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ،آﻏﺎزﻳﺎن و ﻗﺎرچﻫﺎ ،ﮐﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪای
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای زﻳﺴﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺪانﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد؛ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺑﺮای ٔ
زﻳﺴﺘﯽ ﺧﻮد ،اﻃﺮاﻓﻴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪﺗﺎن ﻳﺎری ﮔﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽﻫﺎی ﺧﻮد در
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﻴﺖ ،ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻧﻴﺰ ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎی ﻻزم در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﺎن ﻧﻘﺸﯽ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺳﺎﻳﺖ ﮔﺮوه زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ http://biology- dept.talif.sch.ir
ﮔﺮوه زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ
دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ
ﺗﻮﺟﻪ:
۱ــ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ و ﮐﻨﮑﻮر ﻃﺮح ﺳﺆال از ﺑﺨﺶﻫﺎی »ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ« اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.
۲ــ ﮐﻠﻴ ٔﻪ ﺟﺪولﻫﺎ و ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان درج ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻃﺮح ﺳﺆال از آﻧﻬﺎ در
آزﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ و ﮐﻨﮑﻮری ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.
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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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 messenger RNAــ۱

وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﻳﮑﯽ  RNAﻧﺎﻗﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
ﺑﺎ  ۱tRNAﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ رﻳﺒﻮزوم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ رﻳﺒﻮزوم آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ
را ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در  mRNAﮐﻨﺎر ﻳﮏدﻳﮕﺮ ردﻳﻒ ﮐﻨﺪ .دﻳﮕﺮی  RNAرﻳﺒﻮزوﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ آن را ﺑﺎ  ۲rRNAﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ rRNA .در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺒﻮزومﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ دارد.
 RNAاز روی  DNAﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن  RNAاز روی  DNAرا روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۲ــ .(۱روﻧﻮﻳﺴﯽ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﺳﺖ.روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ

ﺗﺮﺟﻤﻪ

RNA
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ﺷﮑﻞ ۲ــ۱ــ از ژن ﺗﺎ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ





ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز دارﻧﺪ .در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع
آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎی  II، Iو  IIIﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز  Iﻓﻘﻂ روﻧﻮﻳﺴﯽ ژنﻫﺎی  rRNAو  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز  IIروﻧﻮﻳﺴﯽ ﭘﻴﺶﺳﺎزﻫﺎی
mRNAﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﯽ از RNAﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪRNA .ﭘﻠﯽﻣﺮاز  IIIروﻧﻮﻳﺴﯽ ژنﻫﺎی
 tRNAو ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از RNAﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ را ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮑﻞ ۳ــ ۱ﻣﺮاﺣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ
ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ  :۱روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ژن ﺑﻪﻧﺎم راهاﻧﺪاز ژن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد.
راهاﻧﺪاز ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از  DNAاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ روﻧﻮﻳﺴﯽ را از ﻣﺤﻞ ﺻﺤﻴﺢ آﻏﺎز
ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻼ ً اﻳﻦ ﮐﺎر را از وﺳﻂ ژن ﺷﺮوع ﻧﮑﻨﺪ .راهاﻧﺪاز در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻏﺎز روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻗﺮار دارد.
 ribosomal RNAــ ۲

 transfer RNAــ ۱
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ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻏﺎز روﻧﻮﻳﺴﯽ ،ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪی از  DNAﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
رﺷﺘﻪ  DNAرا از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﮥ  RNA :۲ﭘﻠﯽﻣﺮاز دو ٔ
ﻣﺮﺣﻠﮥ  RNA :۳ﭘﻠﯽﻣﺮاز ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﺎری ﮐﻪ روی رﻳﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻃﻮل ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی
 DNAﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درﻣﯽآﻳﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻳﮏ از دﺋﻮﮐﺴﯽ رﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی  ،DNAرﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
ﻣﮑﻤﻞ را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻫﺮ رﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ رﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻗﺒﻠﯽ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﺑﺎزﻫﺎ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  DNAﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺋﻮﮐﺴﯽ رﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ) Aآدﻧﻴﻦ دار( در  ،DNAرﻳﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ U
)ﻳﻮراﺳﻴﻞدار( در  RNAﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد RNA .ﭘﻠﯽﻣﺮاز DNA ،و  mRNAﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﭘﺲ از
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی
روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﺎﻳﺎنروﻧﻮﻳﺴﯽ ،از ﻳﮏدﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻟﮑﻮل  mRNAﺑﺮای
ٔ
ﻳﻌﻨﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،آزاد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ

در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ راهاﻧﺪاز ژن،

 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ راهاﻧﺪاز

ﻳﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ و

ﭘﻴﭻ و ﺗﺎب  DNAﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد و دو

ژن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﻪ ﮐﻤﮏ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ ﻫﻢ

رﺷﺘﮥ آن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۳

۲

۱
 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز

RNA

ﺟﺎﻳﮕﺎه راهاﻧﺪاز
روی DNA

ﺷﮑﻞ ۳ــ۱ــ روﻧﻮﻳﺴﯽ .ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن  mRNAﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺴﻤﺘﯽ از .DNA
 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﻣﮑﻤﻞ را از روی اﻟﮕﻮی ژن ،در  RNAﺟﺎی ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻧﻴﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  DNAاز ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  DNAﻣﻮﻟﮑﻮل ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
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ﻣﯽﺷﻮد DNA ،اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ  RNAاﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  DNAﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ در
رﺷﺘﻪ  DNAﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻳﮑﯽ از دو ٔ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  ۴ــ ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖRNA ،ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از روی ژن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﭘﺮﻣﺎﻧﻨﺪی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﻂ اﻓﻘﯽ ﻣﻴﺎﻧﯽDNA ،ای اﺳﺖ ﮐﻪ از روی آن روﻧﻮﻳﺴﯽ
در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐRNA ،ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪناﻧﺪ.

200nm

RNA

DNA

ﺷﮑﻞ  ۴ــ۱ــ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻳﮏ ژن در ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﻳﮏ دوزﻳﺴﺖ

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪاﻧﻴﺪ
رﺷﺘﻪ  DNAاﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﭼﻪ روی ﻣﯽدﻫﺪ؟ ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در اﻳﻦ
اﮔﺮ روﻧﻮﻳﺴﯽ از روی ﻫﺮ دو ٔ
ﺻﻮرت دو ﻧﻮع  mRNAﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن دو ﻧﻮع ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
دو ﻧﻮع ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن 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 آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻪ رﻳﺒﻮزومﻫﺎ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺳﺎﺧﺘﺎر  tRNAدر ﺷﮑﻞ  ۵ــ ۱ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ،ﻣﻮﻟﮑﻮل  tRNAﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺷﺒﺪر دارد .از اﻳﻦرو ﺑﻪﭼﻨﻴﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮگ ﺷﺒﺪری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دﻗﺖ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮل  tRNAﺗﮏرﺷﺘﻪای اﺳﺖ و ﺑﺨﺶﻫﺎی
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺧﻮردﮔﯽﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮل  tRNAروی ﺧﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .در
دورﺷﺘﻪای ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﮑﻞ،
ٔ
ﺑﺮگ ﻣﻴﺎﻧﯽ ،ﺳﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺑﺎز دﻳﮕﺮی از  tRNAﺟﻔﺖ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .اﻳﻦ ﺳﻪ ﺑﺎز را آﻧﺘﯽﮐﺪون
ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .آﻧﺘﯽﮐﺪون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن  tRNAﭼﻪ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی را ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻳﮏ از ۲۰
ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻧﻮع  tRNAوﺟﻮد دارد .در آن ﺳﻮی ﻣﻮﻟﮑﻮل  tRNAﺟﺎﻳﮕﺎه
ٔ
ﻗﺮار دارد .آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ،در اﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ  tRNAوﻳﮋه ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ

...
...
...
...
...

ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻫﻴﺪروژﻧﯽ

...
...
...
...

A
C
C
...
...
...
...
...
...

ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ
...
...
...
...
...

ﻳﮏ
آﻧﺘﯽﮐﺪون

اﻟﻒ

آﻧﺘﯽﮐﺪون
ب

ﻳﮏ ﮐﺪون
راﺑﻄﻪ ﻣﮑﻤﻠﯽ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﮑﻞ  ۵ــ۱ــ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل  .tRNAاﻟﻒ(
ٔ
ﺣﻠﻘﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ آﻧﺘﯽ ﮐﺪون اﻳﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮐﻪ در ﻳﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻣﮑﻤﻞ ﮐﺪون ﻣﻮﻟﮑﻮل  mRNAاﺳﺖ .دو ٔ
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آن روی رﻳﺒﻮزوم ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ آن ﺟﺎﻳﮕﺎه  ،CCAﻳﻌﻨﯽ ﺟﺎﻳﮕﺎه اﺗﺼﺎل آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﻳﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .ب( ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی  tRNAدر ﺳﻠﻮل ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺮف  Lاﺳﺖ.

رﻣﺰﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در  RNAﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻫﺮ آﻧﺘﯽﮐﺪون در  ،tRNAﻣﮑﻤﻞ ﻳﮑﯽ از
ﮐﺪونﻫﺎی  mRNAاﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً tRNAای ﮐﻪ آﻧﺘﯽﮐﺪون  GAAرا دارد ﺑﻪ ﮐﺪون  CUUﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻧﺎﻗﻞ ﻟﻮﺳﻴﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،رﻣﺰ  CUUﺑﻪ ﻟﻮﺳﻴﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز ،اداﻣﻪ و ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ
ٔ
ﮐﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰی درون ﺳﻠﻮل ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﻧﺰﻳﻢ 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 ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺮﺣﻠﮥ اداﻣﻪ :ﺑﺎ ورود  tRNAﺣﺎﻣﻞ دوﻣﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ،A
ٔ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه  Pاز  tRNAﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه
 Aﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  tRNAﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه  ،Pدﻳﮕﺮ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪی ﻧﺨﻮاﻫﺪ
اﻧﺪازه ﻳﮏ ﮐﺪون
داﺷﺖ و ﺑﺎﻳﺪ رﻳﺒﻮزوم را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎم ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪ
ٔ
در ﻃﻮل  mRNAﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽرود .در ﺣﻴﻦ اﻳﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﯽ tRNA ،ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه  ،Pرﻳﺒﻮزوم را
ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ tRNA ،ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻠﯽﭘﭙﺘﻴﺪی ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  Pﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aﮐﻪ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﮐﺪون در آن ﻗﺮار دارد ،ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﺬﻳﺮش tRNA
ﭼﺮﺧﻪ
ﺣﺎﻣﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺳﻮم را ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ورود  tRNAﺣﺎﻣﻞ ﺳﻮﻣﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ،A
ٔ
ﻓﻮق دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد )ﺷﮑﻞ ۷ــ.(۱
آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ

tRNA
آﻧﺘﯽﮐﺪون

۴ــ دو  tRNAﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن در رﻳﺒﻮزوم
ﻗﺮار دارﻧﺪ .آﻧﺘﯽﮐﺪونﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺪونﻫﺎ ﺟﻔﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.

۳ــ  tRNAﺣﺎﻣﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻪ رﻳﺒﻮزوم ﻧﺰدﻳﮏ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aرا اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.

lys

 ۶ــ رﻳﺒﻮزوم ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻳﮏ ﮐﺪون ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎ ﺑﺮای  tRNAﺣﺎﻣﻞ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺑﻌﺪی
ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
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۵ــ  tRNAﺟﺎﻳﮕﺎه  Pرا ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ
ﺣﺎل ،آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ tRNA
ــ آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه  Aﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ۷ــ۱ــ اداﻣﮥ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳﺎزی

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
ﻓﺮﺿﻴﻪای در زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ »ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﯽ در ﺳﻠﻮلﻫﺎ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﮏ ﻃﺮﻓﻪ و از  DNAﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎﺳﺖ «.اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺮﮔﺰ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ۶ــ۷ ،۱ــ۱و ۸ــ۱؛ در ﮔﺮوهﻫﺎی  ۲ﻳﺎ  ۳ﻧﻔﺮی اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد را در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﺪ.
و
ٔ

ژنﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ،ﮔﺴﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮت ﻫﺎRNA ،ای ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً در
ٔ
 mRNAاوﻟﻴﻪ ﻧﺎم دارد .اﻳﻦ  RNAﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ  mRNAﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﻳﻞ و
ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻳﮑﯽ از ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﻏﻠﺐ RNAﻫﺎی ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن
ﻣﻮﻟﮑﻮل  RNAاوﻟﻴﻪ اﺳﺖ.
در  mRNAاوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در  RNAﺑﺎﻟﻎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از  DNAﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ در  mRNAﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺰون ۱و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ
درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺬف روﻧﻮﺷﺖ اﻳﻨﺘﺮونﻫﺎ mRNA ،ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد ،اﻳﻨﺘﺮون ۲ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ٔ
 mRNAاوﻟﻴﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ژنﻫﺎ ،ژنﻫﺎی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻨﺘﺮونﻫﺎ و اﮔﺰونﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ؟
ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ
ﻧﻮار ﮐﺎﻏﺬی ﺑﻪ ﻃﻮل  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ،ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﺮﻣﺰ و ﺧﻮدﮐﺎر آﺑﯽ ﻳﺎ ﻣﺪاد )دو رﻧﮓ(،
ﺧﻂﮐﺶ و ﻗﻴﭽﯽ
روش ﮐﺎر
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻳﮏ ژن اﺳﺖ.
۱ــ ﻧﻮار را روی ﻣﻴﺰ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮار
ٔ
 intronــ۲
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 exonــ۱

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.
C

C

U

U

U

U

A

A

G
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 Keratinــ۱
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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 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع روﻧﻮﻳﺴﯽ اﺳﺖ .در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﻼف
ﭘﺮوﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ راهاﻧﺪاز را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ راهاﻧﺪاز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﺘﻌﺪدﻧﺪ و ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﺮﮐﻴﺐﻫﺎ ،ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﺎن ژن دارﻧﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ راهاﻧﺪاز ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ،آﻧﺰﻳﻢ  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﯽﭘﻴﻮﻧﺪد .در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ راهاﻧﺪاز ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻮاﻟﯽﻫﺎی دﻳﮕﺮی از  DNAﻧﻴﺰ در روﻧﻮﻳﺴﯽ
دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻓﺰاﻳﻨﺪه ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻮﻟﮑﻮل DNA
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ،ﻋﻤﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﺰاﻳﻨﺪه ،ﺑﺮﺧﻼف
راهاﻧﺪاز ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰاران ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﻴﺪ از ژن ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦﺻﻮرت ،اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ژن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﻓﺰاﻳﻨﺪه و ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣ ّﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻓﻌﺎلﮐﻨﻨﺪه( ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﺣﻠﻘﻪ در DNA
ﮐﻠﻴ ٔﻪ اﻳﻦ
در ﮐﻨﺎر  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ روی راهاﻧﺪاز ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ّ
ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ
ﻣ ّﺘﺼﻞ ﺑﻪ راهاﻧﺪاز را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﮑﻞ ۱۰ــ.(۱
ژن

ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ

راهاﻧﺪاز

اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

اﻓﺰاﻳﻨﺪه

ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ
راهاﻧﺪاز ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

 RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز
ﺷﮑﻞ ۱۰ــ۱ــ ﺗﻨﻈﻴﻢ روﻧﻮﻳﺴﯽ در ﻳﻮﮐﺎرﻳﻮتﻫﺎ،
ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﻨﺪه و  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز

اﺗﺼﺎل  RNAﭘﻠﯽﻣﺮاز

ِ
ﻋﻮاﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﯽِ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ اﺗﺼﺎل،
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ راهاﻧﺪاز را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﻧﻮﻳﺴﯽ
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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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