
 

 

 دیکوتاه به نام پپت مریپل ریبه شکل زنج وستنیدهند. آنها با هم به پ یم لیرا تشک نی)مونومر( که پروتئ یساختار  یواحدها نهیآم یدهایاس
در  نهیآم دیهر اس و هستند،  غیر منشعب و یخط مرهایپل نی. ارا تشکیل می دهند نیپروتئ ایو  دیپپت یبه نام هم پل یطوالن رهیزنج ایو 

انجام مراحل به صورت شامل عالوه بر  است که این طور به نام ترجمه نی. روند ساخت پروتئاست هیهمسا نهیآم دیاسمتصل به دو  رهیزنج
ریبوزوم یک اندامک بدون غشاست که  .است میبوز یتوسط ر  نیدر حال رشد پروتئ رهیبه زنج نهیآم یدهایاس افزوده شدن گام به گام از

 قالب کیاز  یکیکد ژنت قیاز طر  وجود دارد، نهیآم یدهایاسفرآیند تشکیل پپتید از که در آن  ینظم نقش اصلی را در انجام ترجمه دارد.
mRNA خود  است، که ژنRNA   فرآیند رونویسی ازDNA  .تشکیل شده است 

 

http://biolife.blog.ir/post/Transcriptionبرای مشاهده مطلب در مورد رونویسی کلیک کنید. 
 

 20تعداد،  نیاز اشود.  یگفته م یعیطب ای پروتئوژنیک  نهیآم یدهایو اس دهیگنجان دیپپت یبه پل یعیبه طور طب نهیآم یدهایو دو اس ستیب
 یها سمیتوسط مکان نیبه پروتئ ن،یز یرولیو پ نیستئیسلنوس عدد هستند به نام های 2مانده  ی. باقیکد گذار  یجهان یکیتوسط کد ژنت

، SECIS عنصر کیژن حال ترجمه شامل  mRNA شده است که دهیگنجان نیستئیشده است. سلنوس دهیمنحصر به فرد گنجان یمصنوع
که از آن  یها میمتان در آنز  یاز آرک یتوسط برخ نیز یرولیپ کدون توقف. کی یبه جا نیستئیکدون به رمز سلنوس UGA که باعث

موجودات  گریکدون توقف در د کی، است که به طور معمول UAG کدون با یاست که برا نیشود. ا یمتان استفاده م دیتول یاستفاده برا
 .است PYLIS دست نییدنباله پا کیاست که توسط  UAG کدون نیا کد شده است. 

 پروتئوژنیک ریغ نهیآم یدهایاس

 لنیگروه مت کیشامل  یجانب رهیبتا، زنج نیاست. در آالن لیگروه مت کی یجانب رهیزنج ن،یبتا. در آالن نیو آالن نیساختار آالن سهیمقا
 .همان فرمولها اما ساختار متفاوت است دیبا ن،یبنابرا نه،یآم دی. از دو اسنویگروه آم کیو کربن آلفا فاقد  نو،یگروه آم کیمتصل به 

 آن نیآالن α زومریو ا نیآالن بتا

 یبرا) نیدر پروتئ ایکه  یوجود دارد. کسان پروتئوژنیک ریکه به نام غ گرید نهیآم یدهایاز اس یار یبس نزا،یپروتئ نهیآم دیاس 22از  گذشته
و سلنو  یدروکسیاستاندارد )به عنوان مثال، ه یآالت سلول نیو در انزوا توسط ماش میبه طور مستق اینشد و  افتی (GABA ن،یتیمثال کارن

 .شده است دی( تولنیونیتم

 

 نیپس از ترجمه است که اصالح پس از ترجمه در طول سنتز پروتئ راتییتوسط تغ افتی نیکه در پروتئ پروتئوژنیک ریغ نهیمآ یدهایاس
گلوتامات اجازه  ونیالسیاست. به عنوان مثال، کربوکس یضرور  نیپروتئ کی میتنظ ایعملکرد  یاغلب برا راتییتغ نیشده است. ا لیتشک

 لیتشک گریمثال د مهم است.  اریحفظ بافت همبند بس یبرا نیپرول ونیالسیدروکسیو ه  م،یکلس یونهایاتصال کات هترب یدهد تا برا یم
به  ن،ییتع نیپروتئ یساز  یمحل دیتوان یم نیهمچن راتییتغ نیاست. ا  نیز یاصالح ل قی، از طر EIF5A در شروع ترجمه عامل نیپوسیه

  .دیپیغشاء فسفول کیاتصال به  یبرا نیپروتئ کیتواند باعث  یمدت م زیآبگر  ین از گروه هایعنوان مثال، عالوه بر ا

 

، و گاما aminoisobutyric-2 دیاس ن،یونی. مثالها عبارتند از النتنمی شوند افتی نیدر پروتئ پروتئوژنیک ریغ نهیآم یدهایاز اس یبرخ
 یدهایاس یکیمتابول یرهایاغلب به عنوان واسطه در مس پروتئوژنیک ریغ نهیآم یادهیاست. اس یانتقال دهنده عصب دیاس کیر ینوبوتیآم
را  نیی)پا نهیآم دیاس سمیاز کاتابول یدهد، بخش یدر چرخه اوره رخ م نیترولیو س نیتیبه عنوان مثال، اورن -دهد  یرخ م رداستاندا نهیآم
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 (aminopropanoic-3 دیاس) بتا دیاس نیآالن نهیآم-β یشناس ستیدر ز  نویآم-α یدهایاستثناء نادر در تسلط اس کی[ 54( ]دینیبب
  .A است میجزء از کوآنز  کیشود،  یاستفاده م (B5 نیتامیو) کیپانتوتن دیها در سنتز اس سمیکروارگانیو م اهانیاست، که در گ

 فراوانها ی طبیعی  نهیآم دیاس

D-ت. به عنوان مثال،وجودات زنده اسمعمول در م ریغ یزومرهایاgramicidin  یدهایاز اس یاز مخلوط یدیپپت یپل D و L-ساخته  نهیآم
در  ژهیبه و ،یسلول باکتر  واریمختل د باتیترک نی. انیسینومیو وال tyrocidine هستند نهیآم یدهایاس یحاو  باتیترک گرید شده است.

 .شد دای( پلیو تحل هیتجز  نهیآم یدهایاس ونیلیم 187) PROT-سیداده سوئ گاهیدر پا دینواسیآم ید 837مثبت. فقط  رمگ یها یباکتر 

 استاندارد ریغ نهیآم یدهایاس

متعارف.  نهیآم یدهایاس ایشوند استاندارد و  یم دهینام یکد گذار  یجهان یکیتوسط کدون از کد ژنت میکه به طور مستق 20 نهیآم یدهایاس
به عنوان ) پروتئوژنیک ریغ زیاستاندارد ن ریغ نهیآم یدهایاز اس یار یشود. بس یم دهیمتعارف نام ریغ ایاستاندارد و  ریدر حال غ گرانیکه د
توان مورد  یهستند، به عنوان آنها را م پروتئوژنیک (، اما سه نفر از آنهاردیمورد استفاده قرار گ نیساخت پروتئ یتوانند برا یآنها م مثال

 .ستین یکد گذار  یجهان یکیاز اطالعات در کد ژنت یبا بهره بردار  یها نیساخت پروتئ یاستفاده برا

 

 یار یبس نیو همچن وتیوکار ی ریاز غ یار یدر حال حاضر در بس) نیستئیهستند سلنوس پروتئوژنیک نهیاستاندارد آم ریغ یدهایاس سه
)که  نیونیلمتیفورم-( و انافتی یباکتر  کیو  یآرک ی)فقط در برخ نیز یرولی، پ(یکدگذار  DNA توسط میاما نه به طور مستق وت،یوکار ی

 نیستئیشامل سلنوس یانسان یها نیپروتئ 25کلروپالست و(. به عنوان مثال،  ،یتوکندر یم ،یدر باکتر  نیپروتئ هیاول نهیآم دیاغلب اس
(SEC) ساختار مشخص میو آنز  خود، یدر ساختار اصل (selenoenzymes) فعال  یها تیدر سا یزور یکاتال الیبه عنوان ع هیاستخدام ثان
کد  SECIS است کدون خاتمه و عنصر نیستئی. به عنوان مثال، سلنوسیکدون نوع کد گذار  قیاز طر  نیستئیو سلنوس نیز یرولیپ خود را.

 .یگذار 

 

 انسان  هیتغذ در

 یها و مولکول ها نیسنتز پروتئ یراشود ب یاستاندارد هم استفاده م نهیآم دیاس 20 ،ییغذا میکه به بدن انسان گرفته شده از رژ  یهنگام
توسط  نویبا حذف از گروه آم ون،یداسیاکس ریمس شود. یم دیاکس یمنبع انرژ  کیکربن به عنوان  دیاکس یبه اوره و د ایو  گرید یستیز 

کتو که وارد  دیاس کی حمل و نقل  از گرید ی. کاال هاهیاست و سپس به چرخه اوره را تغذ نهیشود؛ گروه آم یشروع م نازهایمترانس آ
 دیاس 20از شود.  یم لیگلوکونئوژنز تبد قیبه گلوکز از طر  دیتوان یم نیهمچن کیگلوکوژن نهیآم یدهایاس است.  کیتر یس دیچرخه اس

 رایشود ز  یم دهینام یضرور  نهیآم یها دی، اس(و وال پتوفانیتر  ن،یترئون ن،یآالن لی، فنMet از ن،یز یل، ل ل،یاو، ا) نه ارد،استاند نهیآم
به دست  ییاز مواد غذا دیکه آنها با ی، به طور  یسنتز نم یعیرشد طب یبرا ازیدر سطح مورد ن باتیترک گریتواند آنها را از د یبدن انسان م

است از لحاظ  نیدر کودکان )هر چند تور  ی نیمه ضروریدهاینواسیآم نیو آرژن ن،یروز یت ن،یتور  ن،یستئیس ن،ی[ عالوه بر اآمده باشد.
 افتهیبه طور کامل توسعه  دیدر تول نهیآم یدهایاس نیکه ا یکیمتابول یرهای( در نظر گرفته است، چرا که مسستین نهیآم دیاس کی یفن

 یبرا ییغذا میدر رژ  ازیدر مورد ن یدارد، پس از آن سخت است به اظهارات کل یدر سن و سالمت فرد بستگ زین ازیمقدار مورد ن. ستین
انسان، از  یعصب یها یمار یاستاندارد است به ب ریغ نهیآم دیاس BMAA به ییاست. قرار گرفتن در معرض غذا نهیآم یدهایاز اس یبرخ
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