
 ، سبب فعـال شـدن tRNA سنتتاز با اتصال اسيدآمينه به tRNA آنزيم آمينواسيل

 . شود اسيدهاي آمينه مي

 ′3 آمينه از طريق پيوند كوواالنسي كه بـين گـروه كربوكـسيل آن و گـروه هيدروكـسيل اسيد

 اينكه در اين اتصال از گـروه ). ۱ شكل ( گردد متصل مي tRNA شود به برقرار مي tRNA آدنوزين انتهايي

 اول اينكه قبل از آنكه گروه كربوكسيل بتواند پيوند : كربوكسيل استفاده شده است از چند نظر مهم است

 جدا شود، بنابراين تشكيل پيوند پپتيـدي و (tRNA) پپتيدي تشكيل دهد بايد از مولكول انطباق دهنده

 بـه tRNA ضمناً پيوندي كه سبب اتصال . شود انجام مي جدا شدن مولكول انطباق دهنده بطور هماهنگ

 سـاز شود، يك پيوند غني از انرژي است كه كمپلكس فوق را بصورت پـيش اسيد آمينه مربوط به آن مي

 تواند در تشكيل پيوند پپتيدي كه مي tRNA انرژي موجود در پيوند اسيدآمينه و . آورد فعال شده در مي

. است مورد استفاده قرار گيرد از انرژي كمتري برخوردار



 ) ۱ شكل (

 توجه شود كه . مربوط به آن tRNA مولكول CCA و انتقال آن بر روي انتهاي ATP فعال شدن يك اسيدآمينه توسط

 . آدنوزين انتهايي جابجا شود ′2 و OH 3′ تواند بين جايگاههاي متصل شد، مي tRNA اسيدآمينه هنگامي كه به

 غني از انـرژي موجـود در ~ انرژي الزم براي تشكيل پيوند آمينواسيل از گروه پيروفسفات

ATP هاي قبل از تشكيل كمپلكس . شود تامين مي AA~tRNA اسيدهاي آمينه توسـط آنزيمـي بنـام ، 

ه مزبـور گردند و تشكيل آدنيالت اسـيدها سنتتاز فعال مي tRNA آمينواسيل را (AA~AMP) ي آميـن



 (AMP) دهند كه در آن گروه كربوكسيل اسيدآمينه بوسيله پيوند پر انرژي به يك اسـيد آدنيليـك مي

 ). ۱ به شكل . ك . ر ( متصل شده است

~ AA ~ AMP + AA ATP + 

 ماند تـا آنكـه بـه يـك كننده متصل باقي مي معموالً محكم به انزيم فعال AA~AMP تركيب حد واسط

 اسـيدآمينه بـه سپس همان آنزيم سبب انتقال . اختصاصي آن اسيدآمينه برخورد نمايد tRNA مولكول

 . گردد مي tRNA اسيد آدنيليك انتهايي

AA ~ tRNA AMP + AA ~ AMP tRNA + 

tRNA نمايد بنام هايي كه اسيدآمينه مربوط به خود را حمل مي tRNA شوند شارژ شده خوانده مي . 

 مربوط بـه آن tRNA مينه و قادر به تشخيص و اتصال اسيدهاي آ كننده از آنجا كه آنزيمهاي فعال

 هستند بايد آنزيمهاي فوق داراي دو جايگاه مختلف اتصال باشند كه يكي گروه جانبي يك اسيدآمينه و

 كـه توسـط آنـزيم tRNA بهمـين ترتيـب قـسمتي از . مربوط به آن را تشخيص دهـد tRNA ديگري

 واكـنش (mRNA) الگو تواند كامالً با قسمتي از آن كه با كدونهاي شود مي كننده تشخيص داده مي فعال

 ولي آنچه شايان ذكر است اين است كه گروه جانبي اسيدهاي آمينه هرگـز . دهد متفاوت باشد نشان مي

 گيـرد بعبـارت ديگـر مهمتـرين نقـش در انتخـاب صـحيح در تماس مستقيم با مولكول الگو قرار نمي

 . كننده بعهده دارد اسيدآمينه فعال

 سنتتاز tRNA – آمينواسيل

سنتتاز tRNA – آمينواسيل



 . احتيـاج دارنـد tRNA نـوع مولكـول ۲۰ كننده و آنزيم فعال تمامي سلولها حداقل به بيست نوع

 در واقـع بـراي هـر . كننده وجود داشته باشـد بنابراين براي هر اسيدآمينه حداقل بايد يك آنزيم فعال

 مـشابه گفتـه هاي با پذيرنـده tRNA وجود داشته باشد كه به آنها tRNA اسيدآمينه ممكن است چند

 اي يك اسيدآمينه در ارتباط با امكان داشتن چند كدون ژنتيكي براي يك بر tRNA وجود چند . شود مي

 هـاي مربـوط بـه يـك tRNA وجود دارد ولـي بـراي tRNA غالباً براي هر كدون يك . اسيدآمينه است

 هـايي كـه tRNA در واقع . اي وجود داشته باشد كننده جداگانه اسيدآمينه الزم نيست كه آنزيمهاي فعال

 سـنتتاز فعـال tRNA مختلف يك اسيدآمينه هستند توسط يك انزيم آمينواسـيل مربوط به كدونهاي

 . شوند مي

 L سنتتازها به داخل و اطراف ساختمان tRNA دهند كه امينواسيل بسياري از تحقيقات نشان مي

 تغييـر U ( هـا وجـود دارد tRNA كليه ۸ يوريديني كه در جايگاه شماره . شوند متصل مي tRNA شكل

ـوواالنس ( نشان دهد تواند با آنزيم سنتتاز واكنش آلي مي ور ايده بط ) يافته  حتي ممكـن اسـت پيونـد ك

 كننـده بدسـت آمـده هاي متصل كه آنزيم فعـال tRNA اخيراً هم بلورهايي از ). گذرايي را تشكيل دهد

 هـاي tRNA كننـده بـين هاي فعال رود اين مطالعات بتوانند نشان دهند كه چگونه آنزيم اميد مي . است

 هاي متعدد با پذيرنده مشابه tRNA توانند به شوند و مي مربوط به اسيدهاي آمينه مختلف تميز قائل مي

. مربوط به يك اسيدآمينه متصل شوند


