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 ãموشکافی
انتقالرنایناقلمتصلبهدوآمینواسید � 2  EبهPانتقالرنایناقلبدونآمینواسیدازجایگاه 1 با نخستین جابجایی ریبوزوم چه اتفاقاتی رخ می دهد؟ 

Aخالیشدنجایگاه 3  PبهAازجایگاه
ویژگی جایگاه E در مرحلٔه طویل شدن: باورودرنایناقلبدونآمینواسیدبهاینجایگاهدرنهایتاینرنایناقلازاینجایگاهخارجمیشود.باخروجرنای �

ناقلبدونآمینواسیدازجایگاهEپیوندهیدروژنیدراینجایگاهازبینمیرود.
ویژگی جایگاه p در مرحلٔه طویل شدن: رنایناقلبدونآمینواسیدازاینجایگاهبهجایگاهEمیرودورنایناقلدارایآمینواسیدازجایگاهAبهاین �

جایگاهواردمیشود.
ویژگی جایگاه A در مرحلٔه طویل شدن:اینجایگاهپذیرندٔهرناهایناقلدارایآمینواسیدهایجدیدمیباشد.بنابراینمیتوانیمپیوندهیدروژنیرادراین �

جایگاهبرقرارکنیموکدونهاوآنتیکدونهارابایکدیگرمکملسازیم.

هشتگـــــــ 
h.مرحلهطویلشدنآغازمیشودAباورودرنایناقلحاملدومینآمینواسیدبهجایگاه
h.درمرحلٔهطویلشدنهمپیوندهیدروژنیتشکیلوهمپیوندهیدروژنیشکستهمیشود
h.روبروهستیمAدرمرحلٔهطویلشدنباتشکیلپیوندپپتیدیدرجایگاه
h.استEآخریناتفاقیکهدراینمرحلهرخمیدهدشکستهشدنپیوندهیدروژنیدرجایگاه
h.استAاولینپیوندیکهدراینمرحلهتشکیلمیشودپیوندهیدروژنیدرجایگاه
h.تشکیلمیشودPقبلازخروجرنایناقلازجایگاهAباآمینواسیدجایگاهPپیوندبینآمینواسیدمتصلبهرنایناقلموجوددرجایگاه
h.بهازایهرپیوندیکهبینآمینواسیدورنایناقلشکستهمیشودیکمولکولآبنیزمصرفمیگردد
h.درمرحلٔهطویلشدنمیتوانبهصورتهمزماندوعددرنایناقلرادرداخلریبوزوممشاهدهکرد
h.ممکناستهمرنایناقلبدونآمینواسیدوهمدارایآمینواسیدرامشاهدهکنیمpدرمرحلٔهطویلشدندرجایگاه
h.ریبوزوممیشوندبیشازیکعددآمینواسیددارندpدرمرحلٔهطویلشدنتمامرناهاییکهواردجایگاه
h.درمرحلٔهطویلشدندرریبوزومهموارهسهکدونخواهیمداشت

 ãموشکافی
باشرکت � 3 تنهادرمرحلٔهطویلشدنرخمیدهد.  2 باآزادشدنمولکولآبهمراهاست.  1 تشکیل پیوندهای مختلف در حین ترجمه را نام ببرید: 

پسازتشکیلریبوزومجابجامیشود. 4 گروهکربوکسیلوآمیندوعددآمینواسیدمجاورایجادمیشود. 

 .%-,"+ *)()' &%$#"! باقرارگیرییکیازکدونهایپایاندرجایگاهAمولکولهاییتحتعنوانعواملآزادکنندهکهجنسشانازپروتئیناستواردجایگاه
Aمیشوند.سپسباهیدرولیزپیوندکوواالنسیموجوددربینآخرینرنایناقلموجوددر جایگاه P و پلی پپتید متصل به آن توسط عامل آزاد کنندهروبروخواهیم
بود.دراینهنگامباجداشدنپلیپپتیدازآخرینرنایناقلوخروجرنایناقلازجایگاهPریبوزوم،کمکمبهپایانفرایندترجمهنزدیکخواهیمشد.درنهایتزیر

واحدهایکوچکوبزرگریبوزومازیکدیگرجداشدهوباآزادشدنرنایپیکتوسطعواملآزادکنندهدرسیتوپالسمفرایندترجمهبهپایانخواهدرسید.

 جایگاه E در مرحلٔه پایان: بدون رنای ناقلمیباشد.

 جایگاه P در مرحلٔه پایان: محل خروج آخرین رنای ناقل وارد شده به ریبوزوم.

 جایگاه A در مرحلٔه پایان: محل ورود عوامل آزادکننده.

تید لی  عام آزاد کننده

بهطرحزیرتوجهکنید:
کت 

وزو  کو ری
ی   سمت رنا 

ار گی 
وزو  کو ری
ی   رو رنا 

ا رنا نا ات
او متونین   

P اه ای از   کدو آ

د ا زی وا ات
وزو  زر ری  

لی  مجموع 

ورود رنا نا
د 

P اه ای  

یوند ایجاد 
ین نی   هیدرو
کدو و آنتی کدو

ا آمینواسید ات
 P اه ای

A اه ای آمینواسید

ایجاد
تید یوند  

کت
وزو ری

ایا ورود کدو 
E اه ای  

و رنا نا خ
دو آمینواسید
E اه ای از 

ین یوند  یز  هیدرو
تید و لی  رشت 
P اه ای رنا 

دا شد
وزو دها ری وا  زی

دی  از ی

ورود عوام
 آزاد کننده 
E اه ای
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مرحلٔه پایانمرحلٔه طویل شدنمرحلٔه آغازمورد مقایسه

سیتوپالسم،کلروپالستمحل انجام در یوکاریوت ها
ومیتوکندری

سیتوپالسم،کلروپالست
ومیتوکندری

سیتوپالسم،کلروپالست
ومیتوکندری

سیتوپالسمسیتوپالسمسیتوپالسممحل انجام در پروکاریوت ها

داریمداریمداریمتشکیل پیوند هیدروژنی

داریمداریمنداریمشکست پیوند هیدروژنی

---تشکیل پیوند فسفودی استر

---شکست پیوند فسفودی استر

نداریمداریمنداریمتشکیل پیوندپپتیدی

نداریمنداریمنداریمشکست پیوند پپتیدی

تشکیل پیوند اشتراکی خاص بین 
آمینواسید و رنای ناقل

نداریمنداریمنداریم

شکست پیوند اشتراکی خاص بین 
آمینواسید و رنای ناقل

نداریمداریمنداریم

نخواهیمداشتخواهیمداشتنخواهیمداشتجابه جایی ریبوزوم...

333تعداد کدون ها در ریبوزوم 

11-12تعداد آنتی کدون ها در ریبوزوم 

بهدلیلوجودرناهایریبوزومیتعداد پیوند های فسفودی استر در ریبوزوم 
قابلمحاسبهنیست

بهدلیلوجودرناهایریبوزومی
قابلمحاسبهنیست

بهدلیلوجودرناهایریبوزومی
قابلمحاسبهنیست

انجامنمیشودانجاممیشودانجاممیشودرمز شدن آمینو اسید ها ...

تشکیلوشکستهتشکیلوشکستهتشکیلپیوند هیدروژنی بین کدون و آنتی کدون...

نداریمداریمنداریمسنتز آبدهی و تولید آب...

داریمداریمنداریمهیدرولیز و مصرف آب...

ورودنداریمPAورود رنای ناقل به ریبوزوم...

EPوAخروجنداریمخروج رنای ناقل به ریبوزوم...

 تعداد آنتی کدون هایی که
وارد جایگاه A می شود

-تعداددفعاتحرکتریبوزوم-

تعداد پیوند های پپتیدی رشته 
پلی پپتیدی

-تعداددفعاتحرکتریبوزوم-

E خالیخروجرناینافلبدونآمینواسیدخالیوضعیت جایگاه

P محلوروداولینرنایناقلوضعیت جایگاه
محلخروجآخرینرنایناقلمحلشکستپیوندکواالنسیحاویمتیونین

 Aمحلورودعاملآزادکنندهمحلتشکیلپیوندپپتیدیخالیوضعیت جایگاه
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 ãبررسیمیکروسکوپی

ژنهای تعداد است. بزرگتر مالتوز از فعالکننده پروتئین اندازۀ
درتنظیممثبت مربوطبهتجزیۀالکتوزومالتوزبایکدیگربرابراست.
جایگاهاتصالفعالکنندهقبلاز رونویسیتوالیاپراتوروجودندارد.
درپروتئینفعالکنندهسهجایگاهداریم: توالیراهاندازقرارمیگیرد.
جایگاهاتصال 3 جایگاهاتصالرنابسپاراز 2 جایگاهاتصالمالتوز 1

مکمل صورت به نیز فعالکننده پروتئین و مالتوز بین اتصال دنا
اتصالمالتوزبهفعالکنندهباعثتغییرشکل فضاییانجاممیشود.

آنمیشود.

هشتگـــــــ 
hرنایپیکتولیدشدهبرایتولیدکردنآنزیمهایتجزیهکنندهمالتوزدرتنظیممثبترونویسییکرنایسهژنیاستکهمیتوانیمبرایآننیزسهکدون

آغازوسهکدونپایاندرنظربگیریم.

h.درهنگامیکهقراراستازرویژنهایمربوطبهتجزیهمالتوزرونویسیشودپروتئینفعالکنندهبهسهمولکولدیگرمتصلاست

 ãموشکافی

اگر در محیط باکتری اشریشیاکالی مالتوز و گلوکز به صورت همزمان وجود داشته باشد چه اتفاقی می افتد؟ دراینصورتژنهایتجزیهکنندهقند �
مالتوزخاموشمیشوندوباکتریازگلوکزاستفادهمیکند.

اگر در محیط باکتری اشریشیاکالی مالتوز وجود داشته باشد اما گلوکزی در محیط نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد؟ دراینصورتژنهایتجزیه �
کنندهمالتوزروشنمیشوندوباتولیدشدنگلوکزباکتریانرژیآنرااستفادهمیکنند.

ژنهایتجزیهکنندهمالتوزدرصورتخاموش � اتفاقی می افتد؟  باکتری اشریشیاکالی مالتوز برخالف گلوکز وجود نداشته باشد چه  اگر در محیط 
خواهندماندوباکتریازقندگلوکزاستفادهکند.

اگر در محیط باکتری اشریشیاکالی نه قند مالتوز و قند گلوکز وجود داشته باشد چه اتفاقی می افتد؟ دراینصورتنیزمجموعهژنهایرمزکنندٔه �
آنزیمهایتجزیهکنندهمالتوزخاموشخواهندماندوباکتریبایدازقندهایدیگراستفادهکند.

پروتئینمهارکنندهو � 3 مالتوزوپروتئینفعالکننده  2 الکتوزوپروتئینمهارکننده  1 در این فصل ساختار هایی که بهم متصل می شوند را نام ببرید؟ 
رنابسپارازوراهانداز 7 پروتئینفعالکنندهورنابسپاراز  6 پروتئینفعالکنندهوجایگاهاتصالفعالکننده  5 پروتئینمهارکنندهوالکتوز  4 اپراتور 

راهاندازوجایگاه � 4 فعالکنندهوراهانداز  3 مهارکنندهوراهانداز  2 الکتوزودنا  1 در این فصل ساختار هایی که بهم متصل نمی شوند را نام ببرید؟ 
مالتوزودنا 5 اتصالفعالکننده 

� 3 یکپروتئینغیرآنزیمینقشدارد.  2 دوتوالیتنظیمیقبلازژنهادارد.  1 در هر دو تنظیم مثبت و منفی )وجه اشتراک( چه اتفاقاتی می افتد؟ 
یکراهاندازرونویسیازرویژنهاراکنترلمیکند.  5 یکرنایپیکازرویژنهاساختهمیشود.  4 سهژنمربوطبهتجزیهنوعیدیساکاریدوجوددارد. 

دیساکاریدبهراهاندازمتصلنمیشود. 7 دیساکاریدبهپروتئینغیرآنزیمیمتصلمیشود. 6

ممانعت از رونویسی یعنی چی؟اتصالمهارکنندهبهاپراتور �
شروع رونویسی یعنی چی؟ اتصالرنابسپارازبهراهانداز  �
تسهیل رونویسی یعنی چی؟اتصالفعالکنندهبهجایگاهاتصالش �
افزایش سرعت رونویسی یعنی چی؟اتصالعواملرونویسیبهافزاینده �

  ß�Ý/Í.��-$�'�����+��/Ý��¿/Ý����Ï�Ï�Þ��)Þ¹Î�

ازژنهادرمیتوکندریوکلروپالستقراردارند؛بنابراینچوندناتوسطغشاءسیتوپالسمی دریاختههاییوکاریوتیبیشترژنهادرهستهوبخشیدیگر
جداشدهاست،تنظیم بیان ژن پیچیده تروهمچنینسختترودرمراحلبیشترینسبتبهپروکاریوتهاانجاممیشود.بهصورتکلیتنظیمبیانژندر
یاختههاییوکاریوتیرامیتوانیمبهدوبخشمختلفتقسیمکنیمبهاینصورتکهتنظیمبیانژندرمرحلهرونویسییادرمرحلهایغیرازرونویسیانجام

میشود.بهبررسیآنهاتوجهکنید.
! درنخستینمرحلهرونویسیدرابتداالزماستکهراهاندازشناساییشدهو /01)2(31) 4(5 "67() 28 9)1:;2 ",-%. 28 '< '(=> ?=@A& 
سپسرونویسیشروعشود.رنابسپارازهایموجوددریاختههاییوکاریوتینمیتوانندبهتنهاییراهاندازراشناساییکنندوبرایاینکارگروهیازپروتئینها

بانامکلیعواملرونویسیبهراهاندازکمکمیکنندتاراهاندازشناساییشود.

توز و  تجزی ما ا کننده ها م ا  اه ات ای

اراز رنا

اراز رنا

راه انداز

راه انداز

ی عد رونوی

ی انجا رونوی

ا کننده

توزا کننده ما

ا کننده ا  اه ات ای


