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 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻠﻮل :ﮐﻮﭼ ﺘﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﺣﯿﺎﺗ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺳﻠﻮل  ١ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی زﯾﺴﺘ ﯾ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه در درون ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت وراﺛﺘ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎندادن ﺑﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﻠﻮل و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪی ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗ  ،ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮﺗ و آرﮐﯿﺎﮐﺘﻮری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷ ﻞ  :١اﻧﺪازه ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎ  ١ﺗﺎ  ١٠ﻣﯿ ﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺖ درﺣﺎﻟ ﮐﻪ اﻧﺪازه ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  ١٠ﺗﺎ  ١٠٠ﻣﯿ ﺮوﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
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ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎ
دارای ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺤﺼﻮر در ﻏﺸﺎ
اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋ دارﻧﺪ.
ﻣﺎده ژﻧﺘﯿ ﯾ ﺳﻠﻮل ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗ دارای ﺳﻪ ﻧﻮع  RNAﭘﻠ ﻣﺮاز اﺻﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری ﻧﯿﺰ  RNAﭘﻠ ﻣﺮاز دارﻧﺪ.
ﻣﺎده ژﻧﺘﯿ ﯾ ﺳﻠﻮل ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اﻧﺪﮐ ﻧﯿﺰ
درون اﻧﺪاﻣ ﻫﺎی درونﯾﺎﺧﺘﻪای ﻫﻢﭼﻮن ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری،
ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ و ﮔﻠ اﮐﺴﯿﺰوم دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.
از ﻣﺎده ژﻧﺘﯿ ﻧﻮع ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗ اﺳﺖ.
ﺗﺎژک ﺳﻠﻮل ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷ ﻞ ﻣﯿ ﺮوﺗﻮﺑﻮل اﺳﺖ.
ﺗﺎژک در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ،دارای ﺣﺮﮐﺖ ﺷﻼﻗ اﺳﺖ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﻧﺪوﺳﯿﺘﻮز و اﮔﺰوﺳﯿﺘﻮز را ﻓﻘﻂ در اﻧﻮاع ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗ ﻣ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ
ﺣﺠﻢ ﯾ ﺳﻠﻮل ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗ ﻫﺰاران ﺑﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﻮع ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮﺗ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی :آﻏﺎزﯾﺎن ‐ﮔﯿﺎﻫﺎن‐ ﺟﺎﻧﻮران – ﻗﺎرچﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ روﻧﻮﯾﺴ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮت ﮐﻤ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮﺗ اﺳﺖ .دارای اﯾﻨﺘﺮون و اﮔﺰون
از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗ اﺳﺖ .و ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻨﺘﺮون و اﮔﺰون )اﻟﺒﺘﻪ در آرﮐ ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ اﺳﺘﺜﺎ(
دارای ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ و دارای  ۴ﺗﺎ  ۵ﻧﻮع ﻫﯿﺴﺘﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ دیانای ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ.
و ﻓﺎﻗﺪ ﻫﯿﺴﺘﻮن

ﻣﺎده ژﻧﺘﯿ

ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎ
ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺴﺘﻪ
اﻧﺪازه ﯾ ﺳﻠﻮل ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮت  ١ﺗﺎ  ١٠ﻣﯿ ﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻠﻮل در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺒﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺋﯿﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﻠﻮلﻫﺎی دارای ﯾ

ﻣﺎده ژﻧﺘﯿ

ﻧﻮع  RNAﭘﻠ ﻣﺮاز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺳﻠﻮل ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮﺗ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯿﺖ  ٧٠٠ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻢﺗﺮ

ﺗﺎژک ﺳﻠﻮل ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮﺗ از ﺟﻨﺲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻓﻼژﻟﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺗﺎژک در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ،دارای ﺣﺮﮐﺖ ﭼﺮﺧﺸ اﺳﺖ
ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی آﻧﺪوﺳﯿﺘﻮز و اﮔﺰوﺳﯿﺘﻮز را ﻧﻤ ﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ
ﺣﺠﻢ ﯾ ﺳﻠﻮل ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮﺗ ﮐﻢ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوی ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺮاﯾﻨﺪ روﻧﻮﯾﺴ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮت ﻫﺎ ﮐﻤ ﺳﺎده ﺗﺮ
دارای ﻣﻌﺪودی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ )اﮐﺜﺮاً آﻧﺰﯾﻢ( اﺳﺖ

ﺟﺪول  :١ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎ و ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎ
اﻧﺪاﻣ  :ﺳﺎﺧﺘﺎری زﯾﺮﺳﻠﻮﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎص دارد.
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ :ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸ ﻞ از ﯾ ﻣﻠ ﻮل ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻋﻼوۀ ﯾ ﺑﺎز آﻟ )آدﻧﯿﻦ) ،(Aﮔﻮاﻧﯿﻦ) ،(Gﺳﯿﺘﻮزﯾﻦ) ،(Cﺗﯿﻤﯿﻦ)(T
و اوراﺳﯿﻞ)((Uو ﯾ ﻗﻨﺪ  ۵ﮐﺮﺑﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻨﺪ  ۵ﮐﺮﺑﻨﻪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺒﻮز و ﯾﺎ دِاُﮐﺴ رﯾﺒﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﯿﺪ ﻧﻮﮐﻠﺌﯿ  :ﺑﻪ زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎی ﻃﻮﯾﻞ ﻣﻮﻟ ﻮﻟ ﮐﻪ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .اﺳﯿﺪﻫﺎی
ﻧﻮﮐﻠﺌﯿ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﯿ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﺧﻄ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﻪ از ﺗﮑﺮار واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﺗﺸ ﯿﻞ
ﺷﺪهاﻧﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﮏ ﭘﺎر اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﯿ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣ آﯾﻨﺪ؛ ﮐﻪ دارای ﺳﻪ زﯾﺮواﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻗﻨﺪ ﭘﻨﺞ ﮐﺮﺑﻨﻪ
ﭘﻨﺘﻮز ،ﺑﺎز ﻫﺘﺮوﺳﯿ ﻠﯿ و ﮔﺮوه ﻓﺴﻔﺎت اﺳﺘﺮ.
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎ دو ﻧﻮع ﻗﻨﺪ ﭘﻨﺘﻮز دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد .ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در آرانای  ١از ﻧﻮع رﯾﺒﻮز اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دیانای
 ٢از ﻗﻨﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬ ﺑﻪ ﻧﺎم دﺋﻮﮐﺴ رﯾﺒﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ دﺋﻮﮐﺴ ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺮ ﻓﻘﺪان ﯾ ﮔﺮوه در OHﺟﺎﯾ ﺎه  2′اﺳﺖ .در دیانای و
آرانای ﺑﺎزﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺘﺎان ﮔﻠﯿ ﻮزﯾﺪی ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾ ﻣﻮﻟ ﻮل آب از ﭘﻨﺘﻮز )ﮔﺮوه ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ( و ﺑﺎز )ﻫﯿﺪروژن( ﺗﺸ ﯿﻞ ﻣ ﮔﺮدﻧﺪ.
دو دﺳﺘﻪ از ﺑﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ واﺻﻠ در اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﭘﻮرﯾﻦﻫﺎ و ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﻮرﯾﻦﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزﻫﺎی آدﻧﯿﻦ و ﮔﻮاﻧﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﮐﻪ در
رﻧﺎ و دﻧﺎ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﯿﺘﻮزﯾﻦ و اوراﺳﯿﻞ وﺗﯿﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﺎز ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻨ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﯿﺘﻮزﯾﻦ در رﻧﺎ و دﻧﺎ وﺟﻮد دارد؛ در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﯾﻮراﺳﯿﻞ
ﺗﻨﻬﺎ در رﻧﺎ و ﺗﯿﻤﯿﻦ در دﻧﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد .در ﻣﻮارد ﻧﺎدر ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺗﯿﻤﯿﻦ در رﻧﺎ و اوراﺳﯿﻞ در دﻧﺎ ﻧﯿﺰدﯾﺪه ﺷﻮد.
در اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ و ﺟﻠﺴﻪی ﺑﻌﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ:
• ﻣﺎده ژﻧﺘﯿ

ﭼﯿﺴﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻮﻟ ﻮﻟ آن ﭼ ﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣ ﯾﺎﺑﺪ؟

• ﭼ ﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﯿ

ﺑﺎ ﺻﺤﺖ ﺑﺎﻻ از ﯾ

• ﭼ ﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﯿ

ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ ﺷ ﻞ ﻣﻮﻟ ﻮﻟﻬﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮد در ﯾ
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ﺳﻠﻮل ﺑﯿﺎن ﻣ ﺷﻮد؟

 ٢ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﻨﯿﺎدی
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻨﯿﺎدی  ١ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺻﻠ در اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻠﻮل از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻨﯿﺎدی ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  ، ٢روﻧﻮﯾﺴ
و ﺗﺮﺟﻤﻪ . ۴

٣

ﺷ ﻞ  :٢ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﻨﯿﺎدی

 ١.٢ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی ﯾﺎ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ روﻧﻮﺷﺖﺑﺮداری از ﯾ

ﻣﻮﻟ ﻮل ﮔﻮﯾﻨﺪ.

در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی  DNAدو ﻣﻮﻟ ﻮل  DNAﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾ  ،دارای ﯾ رﺷﺘﮥ ﺟﺪﯾﺪ و ﯾ رﺷﺘﮥ ﻗﺪﯾﻤ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ردﯾﻒ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎ
در ﻫﺮ ﯾ از ﻣﻮﻟ ﻮلﻫﺎی دﻧﺎی ﺣﺎﺻﻞ ،ﯾ ﺴﺎن اﺳﺖ( ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣ ﺷﻮد  DNAﻫﺎی دﺧﺘﺮ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ دیانای ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ روش
ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻪ ﻫﺮ  DNAدﺧﺘﺮ از ﯾ رﺷﺘﻪ از  DNAﻣﺎدر و ﯾ رﺷﺘﮥ ﻧﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﺮﯾﻘﮥ ﻧﯿﻤﻪﺣﻔﻆ ﺷﺪه ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
دو رﺷﺘﮥ ﭘﻠ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی دﻧﺎ ﺑﻪ ﮐﻤ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﻠﯿ ﺎز ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﭗ از ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ از روی ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ،رﺷﺘﮥ ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻤ ﺑﻪ ﻧﺎم دیانای ﭘﻠ ﻣﺮاز ﺑﺮ روی دیانای ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎی آزاد ﮐﻪ در ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻢ
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻫﺮ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﻣ ﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ.
آﻧﺰﯾﻢ دیانای ﭘﻠ ﻣﺮاز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾ ﺮی ﻧﯿﺰ دارد و آن وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺖ :در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫ ﺑﻪ دیانایﻫﺎی دﺧﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪﺷﻮد،
ﯾﻌﻨ ﻣ ﻤﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮﻣ ﮔﺮدد و ﻧﻮﮐﻠﺌﺘﯿﺪ ﻏﻠﻂ را ﺟﺪا و آن را ﺑﺎ ﻧﮑﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺸﻮﻧﺪ
در دیانایﻫﺎی دﺧﺘﺮ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﺸﺪه ﺟﻬﺶ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
در ﺑﺎﮐﺘﺮیﻫﺎ ﮐﻪ دیانای ﺣﻠﻘﻮی دارﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی از دوراﻫ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﺷﺮوع ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ دوراﻫ ﻫﺎ در ﯾ
ﻣ آﯾﻨﺪ .دوراﻫ ﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻫﻢ دور ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻠﻘﮥ دیانای ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ.

ﻧﻘﻄﮥ ﺧﺎص ﺑﻪوﺟﻮد

در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗ )ﻫﻮﻫﺴﺘﻪ ای( ،ﻫﺮ ﮐﺮوﻣﻮزوم از ﯾ ﻣﻮﻟ ﻮل دیانای ﻃﻮﯾﻞ ﺗﺸ ﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻃﻮل دﻧﺎ آنﻗﺪر زﯾﺎد اﺳﺖ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﯾ ﮐﺮوﻣﻮزوم اﻧﺴﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی را از ﯾ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺘﺎ ﻫﺮ ﮐﺮوﻣﻮزوم  ٣٣روز ﻃﻮل ﻣ ﮐﺸﯿﺪ! از اﯾﻦ
رو ﻫﻤﺘﺎ در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮﺗ و اﻧﺴﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد)در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ( .دوراﻫ ﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﯾ ﮐﺮوﻣﻮزوم اﻧﺴﺎن در ﺣﺪود  ٨ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺘﺎﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.
Central Dogma١
replication٢
transcription٣
translation۴

زﯾﺴﺖ‐ﺟﻠﺴﻪی اول‐٣

 ٢.٢روﻧﻮﯾﺴ
ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪن آرانای از روی دیانای را روﻧﻮﯾﺴ ﻣ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻘﺘﺮ روﻧﻮﯾﺴ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ زﯾﻤﺎﯾﻪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻ )آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز( و ﻣﺼﺮف ﻣﻮﻟ ﻮلﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی
) (ATPو ﺑ ﺎرﮔﯿﺮی ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﺒﻬﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟ ﻮل دیانآ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آرانایﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﺎﻣﻞ آرانای ﭘﯿﺎمرﺳﺎن،
آرانای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ،آرانای رﻧﺎﺗﻨ  ،و  ...ﻣ اﻧﺠﺎﻣﺪ .روﻧﻮﯾﺴ ﻋﻤﻞ روﻧﻮﺷﺖﺑﺮداری از دادهﻫﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی دیانآ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ دادهﻫﺎی
ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی آرانآ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭘﺮوﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎ ﯾ ﻧﻮع آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز روﻧﻮﯾﺴ ﻫﻤﮥ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی آرانای را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ اﻣﺎ در ﯾﻮﮐﺎرﯾﻮتﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز
وﯾﮋهای ﮐﻪ در دو اﻧﺪاﻣ ﮐﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ و ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﮔﻮﻧﮥ دﯾ ﺮی از آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز ﻧﯿﺰ در ﻫﺴﺘﮥ آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻫﺎی  ١و  ٢و  ٣ﻣﺸﺨﺺ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.
• آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز  ١ﻓﻘﻂ روﻧﻮﯾﺴ ژنﻫﺎی آرانای رﻧﺎﺗﻨ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ.
• آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز  ٢روﻧﻮﯾﺴ ﭘﯿﺶﺳﺎزﻫﺎی آرانایﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧ از آرانایﻫﺎی ﺑﯽرﻣﺰ را اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ.
• آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز  ٣ﺑﻪ روﻧﻮﯾﺴ ژنﻫﺎی آرانای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧ از آرانایﻫﺎی ﺑﯽرﻣﺰ ﮐﻤ

ﻣ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺮاﺣﻞ روﻧﻮﯾﺴ :
• ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز :روﻧﻮﯾﺴ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز ﺑﻪ ﺑﺨﺸ از ژن ﺑﻪ ﻧﺎم راهاﻧﺪاز ژن آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد .راهاﻧﺪاز ،ﺑﺨﺸ از دیانآ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز اﻣ ﺎن ﻣ دﻫﺪ روﻧﻮﯾﺴ را از ﺟﺎی درﺳﺘ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ و ﻣﺜﻼ اﯾﻦ ﮐﺎر را از ﻣﯿﺎن ژن آﻏﺎز ﻧﮑﻨﺪ .راهاﻧﺪاز در ﻧﺰدﯾ
ﺟﺎﯾ ﺎه آﻏﺎز روﻧﻮﯾﺴ ﺟﺎی دارد .ﺟﺎﯾ ﺎه آﻏﺎز روﻧﻮﯾﺴ  ،ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪی از دیانآ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ روﻧﻮﯾﺴ ﻣ ﺷﻮد.
• ﻣﺮﺣﻠﻪ اداﻣﻪ:آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز ،دو رﺷﺘﮥ دیانآ را از ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﺑﺎز ﻣ ﮐﻨﺪ.
• ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی :آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز ﻫﻢ ﭼﻮن ﻗﻄﺎری ﮐﻪ روی رﯾﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ ،در ﻃﻮل ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎی دیانآ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در
ﻣ آﯾﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾ از دﺋﻮﮐﺴ رﯾﺒﻮﺗﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎی دیانآ ،رﯾﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﯿﻮﺗﯿﺪ ﻣ ﻤﻞ را ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻫﺮ رﯾﺒﻮﺗﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ رﯾﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣ دﻫﺪ .در روﻧﻮﯾﺴ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﺑﺎزﻫﺎ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزی دیانآ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣ رود ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺋﻮﮐﺴ ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ آدﻧﯿﻦدار در دیانآ ،رﯾﺒﻮﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪ ﯾﻮراﺳﯿﻞدار ،در
آرانای ﺟﺎی ﻣ ﮔﯿﺮد.
آرانای‐ﭘﻠ ﻣﺮاز ،دیانآ و آرانای ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺗﺎزهای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﭘﺲ از روﻧﻮﯾﺴ ﺟﺎﯾ ﺎهﭘﺎﯾﺎنروﻧﻮﯾﺴ  ،از ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮﻟ ﻮل
آرانای ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﺮای ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪی ﯾﻌﻨ رﻣﺰﺧﻮاﻧ  ،آزاد ﻣ ﺷﻮد.

 ٣.٢ﺗﺮﺟﻤﻪ
رﻣﺰﺧﻮاﻧ ﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﯾ

ﻓﺮآﯾﻨﺪ درون ﯾﺎﺧﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃ آن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻣﺰﺧﻮاﻧ  ،ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﺗﯿﺪﻫﺎ در آرانای ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎن اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ،
در واﻗﻊ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﻧﻮﮐﻠﺌﯿ ﮐﻪ رﻣﺰﻫﺎی ﯾ ژن ﻫﺴﺘﻨﺪ در رﻧﺎﺗﻦ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از روی آن رﻣﺰﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻪ از اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ درﺳﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در درونﯾﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ رﻧﺎﺗﻦﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد .در رﻣﺰﺧﻮاﻧ آرانایﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ،آرانایﻫﺎی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ،آرانایﻫﺎی ﺑﯽرﻣﺰ،
آرانایﻫﺎی رﻧﺎﺗﻨ و ...ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.
ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﻣﺰﺧﻮاﻧ را ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:
• ﻣﺮﺣﻠﮥ آﻏﺎز :ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼ ﺗﺮ رﯾﺒﻮزوم در ﻣﺠﺎورت ﮐﺪون اﻏﺎز ﺑﻪ ) mRNAار ان ای ﭘﯿﺎم رﺳﺎن( ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯿﺸﻮد.ﺳﭙﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺘﺮ
رﯾﺒﻮزوم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼ ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪد و ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺒﻮزوم ﺑﺮای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد ..ﻫﺮ رﯾﺒﻮزوم دو ﺟﺎﯾ ﺎه دارد:ﯾ ﺟﺎﯾ ﺎه ) pءﺑﺮای
ﭘﻠ ﭘﭙﺘﯿﺪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ(و دﯾ ﺮی ﺟﺎﯾ ﺎه ) Aﺑﺮای اﻣﯿﻨﻮ اﺳﯿﺪ(.در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻏﺎز  tRNAاﻏﺎزﮔﺮ)ار ان ای ﻧﺎﻗﻞ(ﮐﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺎه وارد pﻣﯿﺸﻮد و در اﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﮐﺪون اﻏﺎز راﺑﻄﻪ ی ﻣ ﻤﻠ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯿ ﻨﺪ...
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• ﻣﺮﺣﻠﻪ اداﻣﻪ :ﻫﺮ رﻧﺎﺗﻦ دو ﺟﺎﯾ ﺎه دارد .رﻣﺰ و ﭘﺎدرﻣﺰ ،اﺑﺘﺪا وارد ﺟﺎﯾ ﺎه اول )ﺟﺎﯾ ﺎه  Pﺑﺮای ﭘﻠ ﭘﭙﺘﯿﺪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ( و رﻣﺰ و
ﭘﺎدرﻣﺰ ﺑﻌﺪی وارد ﺟﺎﯾ ﺎه دوم )ﺟﺎﯾ ﺎه ) Aﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻣﺰ دوم آرانای ﭘﯿﺎمرﺳﺎن در ﺟﺎﯾ ﺎه دوم ،آرانای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ
ﻣ ﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ ﺟﺎﯾ ﺎه اول ﺑﻪ اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﮥ ﺟﺎﯾ ﺎه دوم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭘﭙﺘﯿﺪی ﻣ دﻫﺪ و رﻣﺰ آﻏﺎز از ﺟﺎﯾ ﺎه اول ﺧﺎرج
ﻣ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ رﻧﺎﺗﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﯾ رﻣﺰ ﺑﺮ روی آرآنای ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و رﻣﺰ و ﭘﺎدرﻣﺰ دوم ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺎه اول ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ
ﺧﺎﻟ ﺷﺪهاﺳﺖ وارد ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و رﻣﺰ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺎه دوم وارد ﻣﯿﺸﻮد .رﻧﺎﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ روی آرانای ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ و
ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی آن اداﻣﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ رﻣﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
• ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن :وﻗﺘ ﯾ از رﻣﺰﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن درون ﺟﺎﯾ ﺎه  Aﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ ﭘﺬﯾﺮد .ﭼﻮن ﻫﯿﭻ آرانای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽای ﺑﺮای رﻣﺰ
ﭘﺎﯾﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و در اﯾﻦ ﺣﺎل دو ﺑﺨﺶ رﻧﺎﺗﻦ ﯾﻌﻨ آرانای ﭘﯿﺎمرﺳﺎن و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﯾ ﺪﯾ ﺮ ﺟﺪا ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
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