
 

 

 

  

این درسنامه توسط موسسه علمی آموزشی کنکوران 

کنکور دکتری  3تا  1های  و به همت تعدادی از رتبه

نگاشته شده  1395تا  1391ژنتیک پزشکی از سال 

است. در آن سعی شده است تمام نکات ضروری این 

منبع ذکر شده، همچنین توضیحات الزم جهت رفع 

ابهامات برخی از نکات با کمک شکل های گویا ارائه 

شود. به تمام داوطلبان کنکور دکتری ژنتیک 

 درسنامه را مرور کنند.  پزشکی توصیه می شود این

 استراخان درسنامه

 فصل اول

Konkooran.ir 
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 موسسه کنکوران

  اولین و تنها موسسه آموزش تخصصی ژنتیک پزشکی توسط رتبه های برتر

 دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی

 دوره های تخصصی آمادگی کنکور دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی 

 دوره های تخصصی آمادگی کنکور کارشناسی ارشد ژنتکی انسانی 

 ِتفکیکی و جامع کنکور دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی آرمون های تالیفی 

 ِتفکیکی و جامع کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی آزمون های تالیفی 

 مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی کنکور دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی 

 مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی کنکور کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی 

 ژنتیک پزشکی به صورت مجازی از طریق  تدریس جز به جز و رفع اشکال

 (IRANgeneticS@)اپلیکیشن تلگرام 

  ارائه جدیدترین اخبار کارشناسی ارشد و دکتری 

 ارائه اخبار و مشاوره های مربوط به آزمون های زبان دکتری 

 با ما در تماس باشید
Konkooran.ir 

 

https://telegram.me/irangenetics
http://www.konkooran.ir/
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 :DNAخصوصیات ساختار های 

اندازه ی آن  Bنامیده می شود که در ساختار  Pitchاشغال می شود  DNAفاصله ای که توسط یک دورکامل در مارپیچ 

3.6nm .در شرایط فیزیولوژیک ساختار  می باشدDNA  از نوعB .می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B Z نوع ساختار 

 جهت چرخش مارپیچ چپگردان راست گردان راست گردان

11 10 12 
تعداد باز ها در هر 

 چرخش

2.3nm 3.6 nm 3.8nm اندازه هر چرخش کامل 

در حالت عادی و طبق قوانین واتسون و کریک همیشه ،  RNAدر بخش های دو رشته ای  : Wobbleپدیده 

دارد و خود حاصل  G( که ساختار شبیه به I) اینوزین. همچنین باز  A با U جفت  شده و باز Cبا باز  Gباز 

جفت شود. اما ای قاعده کلی در یک صورت بهم میریزد، در زمانی که  Cدآمیناسیون گوانین می باشد نیز باید با 

اگر وجود داشته باشند می توانند  Iو  Gقرار می گیرد. در این حالت  آنتی کدون ´5در انتهای  Uیا  G ،Iباز 

هم جفت باز تشکیل دهند یعنی در شکل مقابل  Uجفت باز تشکیل بدهند، می توانند با  Cبه جای اینکه حتما با 

 Aقرار بگیرد به جای آن که الزاما با  Uآنتی کدون باز  ´5حالت دوم و حالت چهارم، و همچنین اگر در انتهای 

نیز جفت باز تشکیل دهد مثل تصویر چهارم شکل مقابل. پس می توان گفت  Gند با جفت باز تشکیل دهد می توا

آنتی کدون قرار گیرند هرز می شوند و خارج از اصول واتسون  ´5یا یوراسیل در انتها  اینوزیناگر باز های گوانین، 

 می باشد. tRNAآنتی کدون  ´5: هرز بودن خاصیت انتها نکتهکریک ایجاد جفت باز می دهند. 

همخوانی پیدا می کند، چون ما در کل  هاtRNAنکته: در اثر پدیده وبل یا هرزی تعداد اسید های آمینه با تعداد 

 20کد برای  61، که سه تای آن ها مخصوص خاتمه ترجمه می باشند، پس  34 64 = کد سه تایی داریم، 64

متفاوت در  tRNA 61کدون  61خوانده شدن این ید آمینه وجود دارد. پس در حالت تئوری می باید برای اس

 22ها کمتر بوده به طوری که مثال در میتوکندری ها فقط  tRNAسلول وجود داشته باشد ولی در عمل تعداد 

می تواند بیش از یک  tRNAنوع از این مولکول ها وجود دارد. پس بر اساس همین پدیده و اینکه هر مولکول 

 تعداد برای ترجمه همه کدون ها کافی می باشند.کدون را شناسایی کند این 
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 :ریزنکات 

  اغلبRNA .های غیر کد کننده به تنظیم بیان ژن کمک می کنند 

  مزیت ذخیره اطالعات ژنتیکی به صورتDNA  نسبت به ذخیره به صورتRNA  این است کهDNA 

پایداری بیشتری داشته همچنین دقت باالتری در انتقال اطالعات به سلول های دختری دارد که دلیل 

می باشد، و همین باعث میشود  OHبخش قندی فاقد  ´2این موضوع این است که در موقعیت کربن 

کول مول میزان واکنش دهی این مولکول با مولکول های محیطی کمتر باشد و همین باعث پایداری باالتر

 می شود، پس میزان جهش یابی خیلی کمتری وجود خواهد داشت. RNAنسبت به  DNAهای 

  عناصرLINE  عبارتند ازDNA  کروموزومی غیر ویروسی که می توانند باعث سنتز ترانسکریپتاز معکوس

 Centralمی باشد که همین یک مثال نقض برای اصل  RNAاز روی  DNAشوند، که عملکرد آن ساختن 

Dogma  می باشد که در آن بیان می شود که همیشه پروتئین از رویRNA  سنتز می شود و نیزRNA 

 ساخته می شود. DNAاز روی 

 TMP،TDP  وTTP .از   به طور معمول در سلول های یافت نمی شوندdUTP .حاصل می شوند 

 

 دسته بندی بیست اسید آمینه:

 بازی: لیزین، آرژنین، هیستیدین  

 اسیدی: آسپارتات، گلوتامات ( 11قطبی  )

 دارای گروه آمیدی: آسپاراژین، گلوتامین  خنثی:   

 دارای گروه هیدروکسیل: سرین،ترئونین، تیروزین    

 دارای گروه سولفیدریل: سیستئین    

 توفانتریپ:  گلیسین، آالنین، والین، لوسین، ایزولوسین، پرولین، متیونین، فنیل آالنین،  (9غیر قطبی )

 نی آبدوستی و آبگریزی قرار دارند، گلیسین و سیستئیندو اسید آمینه در موقعیت بینابی 

 :DNAهمانند سازی 

 آنزیم های دخیل:

 شروع قدرت ها پلیمراز دارد این است که، وجود DNA سازی همانند شروع برای که مشکالتی از یکیپریماز ها:

یا به  دارند احتیاج DNAسنتز رشته جدید  شروع برای OH´3 انتهای یک بهرا ندارند، یعنی  DNAسنتز  اولیه

 قرار داشته باشد RNA یا DNA رشته در خودش که قبلی نوکلئوتید به رو نوکلئوتید یک می توانند، فقط  عبارتی
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 خاص کامالی یمآنز پریماز .کنند متصل آزاد نوکلئوتید یک به رو جدید نوکلئوتید یک ، اما نمی توانندکنند متصل

 بهم DNA رشته یک روی بر را آزاد ریبونوکلئوتید که دورا دارد  قدرت این و کرده حل را مشکل این که می باشد

 ها پلیمراز بعد می شود و بعد از آن ایجاد ها پلیمراز عملکرد برای OH´3 انتهایکه پس از آن یک  کند، متصل

 .را انجام دهند DNAکرده و سنتز رشته جدید  متصل انتها این به را  ها نوکلئوتید بقیه دننامیتو

 

 چهار خانواده اصلی پلیمراز ها

 دقت باال  Bاعضای خانواده

 >´5-´3اگزونوکلئازی    

 هسته ای DNAمختص    

 )توپوایزومراز های فعال در حین همانندسازی( DNAشکست یک رشته   توپوایزومراز ها

 از بین بردن سوپرکویل   

  پس از فعالیت توپوایزومراز ها عمل می کنند  هلیکازها 

SSBP:  این ها پایداری چنگال همانند سازی را حفظ کرده وDNA  تک رشته ای را از حمله آنزیمی محافظت

 می کنند.
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 ، δو  εو ترمیم و نوترکیبی مثل   همانندسازی، با عملکردپلیمرازهای  پلیمرازهای دخیل در ترمیم و نوترکیبی

   )دقت باال(     

 دقت باال رمیم و نوترکیبیت عملکرد فقط باپلیمرازهای      

 دقت پایین*           

 

میزان زیادی خطار  در حین همانند سازی  Y، این ها به ویژه اعضای خانواده  Yو  Xخانواده ای : *دقت پایین

 دارند.

 

 RNA پلیمراز ها برخالفDNA  پلیمراز ها می توانند سنتز رشته جدیدRNA  را به صورتde-novo 

 به عنوان پرایمر ندارند. OH´3 شروع کنند و احتیاجی به وجود 

  نوع  20در سلول های پستاندارانDNA  پلیمراز وجود دارد که از چهار خانوادهA ،B ،X  وY  .هستند 

 DNA  پلیمراز های خانوادهB  کهDNA  دقت پلیمراز های کالسیک نامیده می باشند پلیمرازهای با

(Fidelity باال هستند و اکثرا خاصیت اگزونوکلئازی )5-´3´< (Proof-reading) دارند . 

 DNA  پلیمراز یوتاτ 20  هزار!!! برابر بیشتر ازDNA  پلیمرازε  در حین همانند سازی دچار خطا می

 شود.

 

 پلیمرازها )همانطور که گفته شد این ها فقط در ترمیم و نوترکیبی نقش دارند(:  DNAخطای باالی برخی از 

پلیمراز های بامیزان  DNA)در خالل این عملکرد  Trans-lesion سنتزدر این ها ، زیرا می تواند مفید باشد-1

باالی خطا قادر هستند از روی رشته الگویی که میزان باالیی آسیب دیده است، رشته جدید را با خطاهایی بسازند 

پلیمراز های کالسیک در این بخش ها با این میزان خطا  DNA چونو این برای سلول ها یک مزیت می باشد 

و همین می تواند باعث مرگ سلول شود، در  .آسیب دیده می باشند قادر به عملکرد نمی باشند، زیرا رشته الگو

همچنین در ایجاد  ند.کاربرد دارسلول زنده ماندن با تعدادی جهش را به مردن ترجیح می دهد(  ترانس لژنسنتز 

 جهش ها و افزایش تنوع در ایجاد نوترکیبی های حین سنتز ایمونوگلوبین ها.

 زان پایینی از همانند سازی را شامل می شود چون این ها فقط در حین، زیرا میقابل چشم پوشی است-2

 توسط آن ها باال نمی باشد. DNAترمیم یا نوترکیبی عمل می کنند پس میزان سنتز 
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DNA  پلیمراز های اعضای خانوادهB: 

α ->  در هر دو رشته  :همانندسازی–فعالیت پریمازیDNA ( یعنی رشته های پیشروLeading و )پیرو 

(Lagging این پلیمراز شروع کننده همانند سازی می باشد، زیرا فعالیت پریمازی دارد، این آنزیم توسط بخش )

 پرایمرهای الزم برای پریمازی خود در ابتدای رشته پیشرو و همچنین در ابتدای همه قطعات اکازاکی رشته پیرو،

اول را سنتز می کند و بعد از آن بر روی رشته پیشرو را می سازد و پس از آن نیز تا چندنوکلئوتید  DNAسنتز 

 می سپارد.  δپلیمراز  DNAمی سپارد و بر روی رشته پیرو ادامه سنتز را به  εپلیمراز  DNAادامه سنز را به 

ε->  پلیمراز اصلی مسئول سنتز رشته پیشرو می باشد. نوترکیبی:-ترمیمی-همانندسازیفعالیت 

δ->  می باشد. پیروپلیمراز اصلی مسئول سنتز رشته  نوترکیبی:-ترمیمی-همانندسازیفعالیت 

ζ-> تنها  :ترانس لژنفعالیتDNA  پلیمراز از خانوادهB  نقش  ترانس لژنکه به صورت غیر معمول در سنتز

 پلیمراز زتا می باشد. DNA دارد،

 

DNA  پلیمراز های اعضای خانوادهA:  

γ->  این پلیمراز مسئول سنتز ترمیمی: -همانندسازیفعالیتmtDNA  می باشد، همچنین در استراخان

 نیز می باشد. mtDNAبیان شده است که مسئول ترمیم 
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DNA  پلیمراز های اعضای خانوادهX: 

β->  :فعالیت ترمیمی( ترمیم به صورت حذف بازBER). 

λ->ترمیم شکست های دورشته ای، نوترکیبی : نوترکیبی-ترمیمی فعالیتVDJ( ترمیم به صورت حذف باز ،BER.) 

μ-> ترمیم شکست های دورشته ای، نوترکیبی : نوترکیبی-ترمیمیفعالیتVDJ ترمیم به ،( صورت حذف بازBER). 

TDT-> نوترکیبی  :نوترکیبی فعالیتVDJ. 

 

DNA  پلیمراز های اعضای خانوادهY: 

η->  سنتز ترانس لژن.: ترمیمیفعالیت 

τ-> :سنتز ترانس لژن، فعالیت ترمیمی( ترمیم به صورت حذف بازBER) ،Mismatch repair 

κ->  :ترمیم به صورت سنتز ترانس لژن، فعالیت ترمیمی( حذف بازBER.) 

rev ->  سنتز ترانس لژن.: ترمیمیفعالیت 

θ-> :فعالیت ترمیمی(ترمیم اتصال متقاطعCrossover )رشته  بین

)در شکل بخش های در کادر نشان داده شده پس از نوترکیبی DNAهای 

(، سنتز ترانس لژن، BER) باشند(، ترمیم به صورت حذف بازمی 

هایپرموتاسیون های در حین تولید ایمنوگلوبین ها)روند تحت کنترل ایجاد 

میزان باالیی از جهش ها در بخش های متغییر زنجیره های ایمنوگلوبین 

 می باشد(.

ν->:فعالیت ترمیمی (ترمیم اتصال متقاطعCrossover )رشته  بین

 .پس از نوترکیبی DNAهای 
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 پلیمرازها بر اساس نقش های خاص: DNAدسته بندی 

 κ ،τ ،μ ،λ ،β ،θ (:BERترمیم به صورت حذف باز )

  rev ،κ  ،τ  ،η ، θ  ،ζ سنتز ترانس لژن:

 θ  ،ν ( بین رشته ای :Crossoverترمیم اتصال متقاطع)

 VDJ: TDT ،μ ،λنوترکیبی های 
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 :RNAپلیمراز های وابسته به  DNAیا  (RT) ترانسکریپتاز ها ریورس

بیان می شوند و یکسری  LINE-1نوع پلیمراز ها وجود دارند یکی از آن ها تواسط عناصر در پستانداران دو دسته از این 

 ارائه داده خواهد شد.ح هرکدام در مبحث مربوطه یهم در ساختار تلومزار وجود دارد که توض

 

ت ژنوم
انواع متفاو

 

ssRNA  هپاتیت تک قطعه ای خطیAرابدوویروس، رتروویروس ، 

 آنفلوآنزا )منفی رشته( چندقطعه ای

 ویروس هپاتیت دلتا تک قطعه ای حلقوی

 -------- چند قطعه ای
dsRNA رئو ویروس ها تک قطعه ای خطی 

 -------- چند قطعه ای
ssDNA پاروو ویروس ها تک قطعه ای خطی 

 -------- چند قطعه ای

  M13 ، Fd،  F1 تک قطعه ای حلقوی

dsDNA ویروس هرپس،  تک قطعه ای خطیλ آدنوویروس، پاکس ویروس، برخی باکتری ها ،

 مثل بورلیا

 برخی از ویرس های هسته ای یوکاریوت ها  چند قطعه ای

میتوکندری، کلروپالست، بسیاری از باکتری ها، ارکئی ها، و  تک قطعه ای حلقوی

 ویروس ها

ویروس ها ، برخی از باکتری های، پاپوا ویروس ها و باکولو  ژمینی چند قطعه ای

 ویروس ها

ژنوم مخلوط 

 حلقوی-خطی
 تعدادی از باکتری ها مثل آگرو باکتریوم تومه فاشینس 

  همانطور که گفته شد ژنومRNA  پایداری کمتری در مقابل جهش ها نسبت به ژنومDNA  دارد، پس

دار ، دارند DNAدار نرخ خطای باالتری نسبت به ویروس های و سایر ژنوم  های  RNAویروس های 

پس سازگاری آن ها با محیط سریعتر انجام می شود و تطابق سریعتری با تغییرات در شرایط محیطی 

 خواهند داشت.

  ویروس هایRNA   دار معموال در سیتوپالسم و ویروس هایDNA  دار معموال در هسته همانند سازی

 می کنند.
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  رترو ویروس ها استثناء قاعده گفته شده می باشند به این نحو که ژنوم آن هاRNA  می باشد ولی به

ایی انجام می شود پس همانند  DNAواسطه این که همانند سازی ژنومشان از طریق یک حد واسط 

 ازی آن ها در هسته انجام می شود:س

ssRNA --virus RT-->ssDNA --Host DNA pol-->dsDNA--قرار گیری در ژنوم میزبان<--باکمک پروتئین های ویروسی 

 

 رشته سنس و آنتی سنس:

 رونویسی می شود. RNAفقط یکی از دو رشته بیان شده به  DNAبه طور معمول و نه همیشه در یک بخش از  

در تمام منابع علمی و بانک های اطالعات ژنومی برای گزارش یک ژن همیشه فقط توالی یکی از رشته های 

گزارش می شود. این توالی مربوط به رشته ای می باشد که اصال از روی آن رونویسی انجام نمی شود در واقع 

ویسی انجام شده است. این توالی به توالی مکمل یا توالی رشته روبرویی رشته ای می باشد که از روی آن رون

با  توالی آن مطابققوانین جفت شدن باز ها، واسطه اینکه که مکمل رشته رونویسی شونده می باشد و بر اساس 

. به این رشته، رشته سنس قرار خواهد گرفت RNA ،Uدر  Tبجز اینکه بجای  رونویسی شده می باشد RNAتوالی 

و به رشته روبرو که از روی آن رونویسی انجام شده است رشته آنتی سنس گفته یا رشته با معنا گفته می شود. 

 می شود. 

دو رشته ای در ژن ها متفاوت هر یک از دو رشته می توانند به عنوان الگو جهت  DNAدر یک ژنوم حاوی 

در  که،درحالیرونویسی استفاده شوند، به این معنی که ممکن است در یک ژن برای مثال رشته ای رونویسی شود 

می تواند به عنوان الگو برای  DNAژن مجاور رشته متقابل مورد رونویسی قرار گیرد. پس هر یک از دو رشته 

شته )ر زیر نمایش داده شده است تصویردر  دقیقاً حالتاین  رونویسی در ژن ها متفاوت مورد استفاده قرار گیرد.

 های سنس می باشند(. های که به عنوان الگوی رونویسی نمی باشند رشته
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 بیان ژن:

که در تنظیم بیان ژن  DNAعبارتند از توالی های  CISعناصر عمل کننده سیس  عناصر عمل کننده سیس:

نقش دارند، و از این جهت به آن ها سیس گفته شده است که محدوده فعالیت آن ها کامال تعریف شده است و 

عملکرد خارج از این محدوده نمی باشند یا به عبارتی قدرت حابجایی ندارند، زیرا به صورت توالی های به قادر 

DNA ،می باشند. برخی از این ها شامل پروموتر ها Enhancer ،هاSilencer  ها می باشند. که محدوده عملکرد

  پروموتور ها از دو دسته دیگر کمتر می باشد.

عبارتند از پروتئین های تنظیمی که در تنظیم  Transعناصر عمل کننده ترانس عناصر عمل کننده ترانس: 

شده است که محدوده فعالیت تعریف شده ای ندارند و  گفتهبیان زن نقش دارند و از این جهت به آن ها ترانس 

ونویسی از جمله به عبارتی می توانند به صورت آزادانه جابجا شده و در هرجایی از ژنوم عمل کنند، فاکتور های ر

می توانند به صورت آزادانه جابجا شده و عمل کنند، یعنی  فاکتورهااین ننده ترانس می باشند. عوامل عمل ک

هرجایی از ژنوم که توالی های مناسب جهت اتصال آنها و عمل کردنشان وجود داشته باشد متصل شده و به تنظیم 

و  Enhancerمحدوده بسیار باالی عملکرد برای توالی های قابل توجه اینکه با وجود  .بیان ژن می پردازند

Silencer این توالی ها جز توالی های های ترانس نمی باشد به این دلیل که به هرحال محدوده عملکردشان ،

 باوجود گسترده بودن ولی محدود بوده و مشخص می باشد.

 عنصر عمل کننده ترانس مورد تنظیم قرار نکته دیگر این که یک جایگاه عمل کننده سیس می تواند توسط چند

 گیرد.

 

 

RNA پلیمرازها به تنهایی قادر به شروع رونویسی نمی باشند و برای این عمل احتیاج به وجود و اتصال فاکتورهای

 رونویسی دارند. که همین الزام و احتیاج روشی است برای تنظیم بیان ژن.

بیان می شوند و در نهایت محصول آن ها پروتئین می  IIپلیمرازRNA میزان باالیی از ژن های یوکاریوتیک توسط

 معموال در پرموتر این ژن ها عناصر زیر وجود دارند: باشد.

TATA Box:  توالی آن به صورتTATAAA می باشد 

 قرار دارد.  25-نوکلئوتید باال محل شروع رونویسی یا در جایگاه  25 
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تنها در یک مرحله خاص )مثل هیستون ها( یا در دسته در پروموتر ژن هایی یافت می شود که 

 خاصی از سلول ها )مثل بتا گلوبین( بیان می شوند.

جهش در این توالی باعث توقف رونویسی از ژن مورد نظر نمی شود، بلکه باعث شروع شدن 

 رونویسی از جایگاه نادرست می شود.

GC Box:  توالی آن به صورتGGGCGG می باشد 

 وتید باالدست محل شروع رونویسی قرار داردنوکلئ 90  

 ندارند TATAن هایی مشاهده می شود که ژاغلب در   

در ژن های خانه دار مشاهده می شود )ژن هایی که در همه سلول های بدن بیان می شوند اغلب 

پلیمراز، RNAپلیمراز،DNAو در همه سلول ها عملکردهای مشابهی دارند، مثل، ژن های 

همچنین در فصل یازدهم استراخان بیان شده   و ژن های پروتئین های ریبوزومی(هیستون ها 

دارند که  CpGاست که ژن های دارای الگوی های پیچیده بیانی نیز تمایل به داشتن جزایر 

 می باشد. GC Boxمنظور 

 تلحا با اینکه توالی این جعبه به صورت غیر قرینه می باشد ولی در دو جهت عمل میکند، این

به این معنا است که این توالی می تواند باعث فعال شدن رونویسی در پروموترهای هر دوطرف 

خود بشود یا به عبارتی می تواند ژن ها دو طرف خود را فعال کند. برای این خاصیت می باید 

 نظر به صورت قرینه باشد. توالی مورد

CAAT Box:  توالی آن به صورتCAAT می باشد 

، در صورت وجود دو جعبه دیگر بین آن ها دست محل شروع رونویسی قرار داردباالنوکلئوتید 80

 قرار می گیرد

 کننده قدرت یک پروموتر می باشد. وجود یا عدم وجود آن مهمترین مشخصه تعیین  

 عملکرد دو طرف دارد GC Boxهمانند   

 هم  هیستون هاTATA  دارند همGC Box 

  بتاگلوبین همTATA  دارد همGC Box  و همCAAT Box 

 جعبه  13کورتیکوئید حاوی ژن گیرنده گلوکوGC   3عدد از آن ها در جهت طبیعی و  10می باشد که 

  عدد از آن ها در جهت عکس وجود دارند.
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  جهت شروع رونویسی از یک ژن توسطRNAپلیمرازII  ضروری است که ابتدا فاکتورهای رونویسی عمومی

( را در محل پروموتور بر Transcription preinitiation complexبه هم کمپلکس پیش آغاز گر )

 می باشند(. TFIIHو TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIFتشکیل دهند)این ها شامل  DNAروی 

 TFIID متصل شونده به  از چند جز تشکیل می شود که شامل پروتئینTATA  یاTBP (TATA 

Binding Protein به همراه فاکتورهای وابسته به )TBP  یاTAF (TBP Associated Factors.) 

 TBP  همراه باRNA پلیمراز هایI  وIII .نیز دیده می شود 

  برای شروع فعالیتRNAپلیمرازII  می باید دستگاه رونویسی پایه یاBasal transcription 

Apparatus .در محل پروموتور شکل بگیرد 

RNA polymerase + Transcription preinitiation complex => Basal transcription Apparatus  

 Specific recognition elements این ها شامل :Enhancer  وSilencer  می باشند که توسط

 فاکتورهای رونویسی مختص )محدود( بافت شناسایی می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Enhancer  وSilencer  ها مجموعه ای از عناصر کوتاه

Cis-acting  می باشند که باعث افزایش یا کاهش رونویسی

از ژن های خاص یوکاریوت ها می شوند. این ها در مقایسه 

با پروموتر ها محدوده اثر گذاری بیشتری دارند، و به همین 

دلیل برخالف پروموتر نسبت به محل شروع رونویسی جایگاه 

مشخصی ندارند. عملکرد این ها مستقل از جهت می باشد. و 

اثر گذاری پس از اتصال فاکتورهای رونویسی خاص از برای 

محل پروموتر  و تشکیل لوپ به DNAطریق خم شدن 

 .نزدیک می شوند
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 پلیمراز یوکاریوتی:RNAسه دسته 

RNA پلیمرازII: رونویسی از mRNA ،miRNA ()و اغلب بیان مخصوص بافتی نشان می دهد ،snRNAبه ها(

 . رونوشت های تولید شده کالهک گذاری و پلی آدنیالسیون خواهند شد.هاsnoRNAو  (U6جز 

RNA پلیمرازI28 ,18 ,5.8: رونویسی ازS rRNA.  . 45در هستک واقع شده است و در ابتدا یکS rRNA 

 .تولید می کند

RNA پلیمرازIII :tRNA, 5S rRNA, U6snRNA, 7SLRNA  و سایرRNA  .های کوچک غیر رمز کننده 

  5پروموتر ژن هایS rRNA ،7SLRNA  وtRNA  .پس بعد از  در بخش های درونی ژن قرار دارد

ه شدن برای شروع رونویسی، فاکتورهای رونویسی که به توالی های قرارگیری دستگاه رونویسی پایه و آماد

پلیمراز بتواند مسیر RNAپایین دست در پروموتر متصل شده اند از روی رشته الگو برداشته می شوند تا 

 خود را ادامه دهد.

 RNA پلیمرازI  45کمترین کاربرد را دارد زیر فق جهت تولید یک رونوشت منفرد به نامS rRNA   می

 باشد.

 miRNA  ها بیان مخصوص بافتی نشان می دهد و وظیفه آن ها تنظیم بیان یک سری از ژن ها خاص

 باشد. می 

 

 

 

 

 

 :IIIپلیمراز RNAنحوه فعالیت 

 در پروموتر داخلی A , Bبه جعبه های  TFIIICاتصال  -1

2- TFIIIB  به کمکTFIIIC به باالدست محل شروع رونویسی متصل می شود 

3- TFIIIC  ازDNA جدا می شود 

4- TFIIIB ،RNA  پلیمرازIII را جهت اتصال به محل صحیح شروع رونویسی هدایت می کند 

 رونویسی شروع می شود -5
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 فقط می تواند IIIپلیمراز  RNAرا دارد، یعنی  IIIپلیمراز  RNAمحل شناسایی شونده توسط   TFIIIB: نکته

TFIIIBما خود را بشناسد و به محل شروع رونویسی متصل شود. اTFIIIB  توانایی شناسایی پروموتر داخلی را

 RNAهم  TFIIIBبه این محل می باشد و  TFIIIBشناسایی پروموتر داخلی و هدایت  TFIIICندارند پس وظیفه 

 را به محل شروع رونویسی می آورد. IIIپلیمراز 

 

 

 

 نکته:

  در مورد ژن هایtRNA ،ی انسانیA-box  در بازویD  وB-box  معموال در بازویTψC  .قرار دارد 

  در ژنU6snRNA  انسانی توالیDSE   باعث افزایش رونویسی می شود و توالی هایPSE  وTATA 

box  .از اجزای مرکزی پروموتر می باشند 

 :پردازش

  اینترون ها باGU  شروع می شوند و باAG  بر روی(ختم می شوندRNA()GU-AG Role.) 

  این دو توالی برای برای پیرایش اهیمت دارند اما کافی نیستند یعنی صرف بودن این ها تعیین کننده

برای پیرایش کافی نیست، توالی های مجاور آنها مهم می مرزهای اینترون ها نبوده و فقط وجود آن ها 

انتهای اینترون می  AGنوکلئوتید باالدست  20باشد، همچنین ناحیه شاخه نیز مهم می باشد جایگاه آن 

 نشان داده شده است. 3باشد،که در شکل زیر با شماره 

  برخی از توالی ها در بهبود پیرایش یا مهار پیرایش نقش دارند که به ترتیب توالی هایSplice 

enhancer   وSplice silencer  .خوانده می شوند  
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 مراحل پردازش:

 حفاظت شده در ناحیه شاخه به ابتدای اینترون در بخش دهنده اتصال Aحمله  -1

 شکسته شدن اتصال بین اگزون و اینترون در ناحیه دهنده اتصال -2

حمله انتهای آزاد شده اگزون باالدست به ابتدای اگزون پایین دست محل پردازش وهمزمان جدا شدن  -3

 اینترون به صورت یک کمان از محل پردازش

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد اسپالیسیزوم:صه خال

1- U1 به محل دهنده اتصال متصل می شود 

2- U2 به محل شاخه در باال دست محل گیرنده اتصال متصل می شود 

3- U4/U6  وU5 به این مجموعه می پیوندند تا کمپلکس اسپالیسیزوم کامل تشکیل شود 
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 U1  وU2  از طریق اتصالRNA-RNA  به ترتیب به محل های دهنده پردازش و محل شاخه متصل می

ت از طریق اتصاال U6و U4 ، U5، اما پس مسئول اختصاصیت در عملکرد پردازش می باشند()شوند 

 پروتئین متصل می شوند تا اسپالیسیزوم تشکیل شود.-پروتئین

 U5 .به صورت همزمان هم به محل دهنده و هم به محل گیرنده اتصال وصل می شود 

 ال توسط اسپالیسیزوم شناسایی می شود و بعد محل های برش ابتدا محل دهنده اتص در حین شناسایی

در این مرحله ناحیه شاخه و توالی های از آن توالی اسکن می شود تا ناحیه گیرنده اتصال مشخص شود. 

 U1فق آن اهمیت ویزه ای دارند به این دلیل که پس از اتصال و شناسایی محل دهنده توسط مورد توا

شناسایی می شوند و از آنجا که ناحیه شاخه  U2ناحیه شاخه و بخش های حفاظت شده اطراف آن توسط 

 در فاصله مشخصی در باالدست ناحیه گیرنده پیوند قرار دارد به همین واسطه ناحیه گیرنده اتصال

 .شناسایی می شود
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 کالهک گذاری:

 (. Primary transcriptاین فرایند مدت کوتاهی پس از شروع ساخت رونوشت اولیه انجام می شود)

 رونوشت اولیه که همیشه یک پورین است دارای سه گروه فسفات می باشد  ´5اولین باز انتهای 

 خارجی ترین فسفات توسط فسفاتاز برداشته می شود. -1

 triphosphate ´5-´5تولید شده است( با پیوند  GTP)خود از GMPیک نوکلئوتید  -2

linkage  .به آن اضافه می شود 

 متصل می شود. GMP 7تروژن شماره یسپس یک گروه متیل به ن -3

 متیله می شوند. C´2دوباز بعدی )بازهای اول و دوم رونوشت اولیه( در کربن  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

  کالهک ها در رونوشت هایsnRNA .دچار اصالحات بعدی نیز می شود 
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 نقش های کالهک:

 ´5->´3حفاظت از رونوشت در مقابل اگزونوکلئاز های  -1

 RNAتسهیل پیرایش  -2

 به سیتوپالسم RNAتسهیل انتقال  -3

 درحین ترجمه mRNAریبوزوم های سیتوپالسمی به  40Sتسهیل اتصال زیرواحد  -4

 

 پلی آدنیالسیون:

 خاتمه کرد شناسایی را رونویسی خاتمه اختصاصی جایگاه آنزیم آنکه از پس III و I های پلیمرازRNA رونویسی

 نتعیی رونویسی از پس برش واکنش نوعی طریق از IIپلیمرازRNA توسط که mRNA مولکول انتهای اما یابد، می

)برش و پلی  CPSFدو کمپلکس چند پروتئینی را همراه با خود دارد.  IIپلیمرازRNAدر حین رونویسی .شود می

. این ها سیگنال پلی آدنیالسیون را شناسایی می کنند. این سیگنال به )برش و تحریک( CStFو آدنیالسیون( 

می باشد. این توالی محل برش  AUUAAAمی باشد اما در برخی از موارد هم به صورت  AAUAAA  صورت

 را مشخص می کند.   ´3انتهای 

پایین دست این توالی انجام می شود. رونوشت اولیه ممکن  نوکلئوتید در 30تا  15برش معموال 

است هزاران باز بعد از این توالی نیز ادامه داشته باشد که این بخش اضافه پس از برش جدا می 

 شود. 

 

 :Aدم پلی نقش های 

 به داخل سیتوپالسم mRNAتسهیل انتقال  -1

 ها در داخل سیتوپالسم mRNAپایداری برخی از  -2

، زیرا توسط پروتئین های خاصی که به زیرواحد کوچک توسط ریبوزوم ها mRNAتسهیل شناسایی  -3

 ریبوزوم متصل شده اند شناسایی می شود و باعث شروع ترجمه می شود
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 نکته مهم:

به پروتئین های هیستونی پلی آدنیله نمی شوند اما خاتمه رونویسی آنها نیز  مربوطبا وجود آنکه رونوشت های 

 .اولیه می باشد ترونوش ´3 امل برش انتهایش

  5زن کد کننده  250در سلول های انسانی حدودS rRNA  وجود دارد که توسطRNAپلیمرازIII  رونویسی

 می شوند که یک واحد رونویسی منفرد را تشکیل می دهند.

 ترجمه

 .را اسکن می کنند تا به یک توالی شدیداً حفاظت شده تحت عنوان توالی کوزاک برسند UTR´5ریبوزوم ها 

(3´-GAUGCCA Pu5´GCC .) 

دقیقا پس از توالی  4+در موقعیت  Gدر توالی نشان داده شده مهترین عامل های تعیین کننده نوکلئوتید 

AUG  3-یا همان کدون آغاز می باشد همچنین پورین در جایگاه. 

 mRNA  های هسته ای جهت ترجمه به سیتوپالسم منتقل می شوند اماmRNA های میتوکندریایی و

شود.  کلروپالستی بر روی ریبوزوم های خود اندامک ها ترجمه می شوند و به سیتوپالسم منتقل نمی

ت که میزان زیادی از پروتئین های این اندامک ها توسط ژن های هسته ای کد شده در قابل ذکر اس

 سیتوپالسم ترجمه شده و به داخل این اندامک ها انتقال می یابند.

 28S rRNA .فعالیت آنزیمی دارد و پپتیدیل ترانسفراز می باشد 

  یکmRNA حال پلی زوم به وجود  در آن واحد توسط چندین ریبوزوم می تواند ترجمه شود که یک

 سوار هستند. mRNAمی آید که در آن چندین ریبوزوم بر روی یک رشته 

 

 نقش میتوکندریایی نقش هسته ای  کدون

UGA(Opal) تریپتوفان )گاها رمز سلنوسیستئین(خاتمه 

UAG(Amber) خاتمه )گاها رمزگلوتامین(خاتمه 

UAA(Ocher) خاتمه خاتمه 

AGA خاتمه آرژنین 

AGG خاتمه آرژنین 

AUG متیونین -آغازگر متیونین -آغازگر 

AUA متیونین ایزولویسن 

 می باشد Aین پورین اغلب ا  4+                     3-        
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  تمه و دو کدون برای میتونین وجود داردکدون خا 4در میتوکندری 

 برای هر اسید آمینه تقریبا سه کدون وجود دارد 

  کدون دارند  6اسید های آمینه سرین، لوسین و آرژنین هر کدامSaLaR 

  توالی های اطراف کدون باعث تغییر در ترجمه کدون می شوند مثال برخی از برخی از مواقع

مواقع توالی های اطراف باعث می شوند که کدون های خاتمه کد کننده اسید آمینه شوند)موارد 

 اول و دوم جدول باال(.


