
  يك آنزيم-نظريه يك ژن

كارهاي اوليه درباره اين كه ژن ها توليد آنزيم هايي را كه مـسئول مـسيرهاي بيوشـيميايي هـستند،                     

انجام گرفت كه در نهايت، مشتركاً جايزه نوبل را         mEdwardTatuو  leGeorgeBeadكنترل مي كنند توسط     

كردند، بلكه آنها از جهش يافتـه هـا   ، آنها نظريه يك ژن يك آنزيم را ارائه         نه تنها . براي كارشان دريافت كردند   

، آنهـا علـم ژنتيـك بيوشـيمي را بـا         ۱۹۴۰در اوايل دهـه     . براي مطالعه مسيرهاي بيوشيميايي استفاده كردند     

م در مـسير  سپورا، كه نياز به مواد غذايي داشتند و به كمك آنها هر قد      از سويه هايي از كپك نان، نورو       استفاده

  .بيوشيميايي موجود است زنده را مشخص كردند، متحد نمودند

رونـد جهـش   . در طي قرن گذشته، موتور پيشران علم ژنتيك، استفاده از جهش يافته هاي بوده اسـت           

زايي، منجر به توليد آلترنانيوهايي براي الل وحشي مي شوند و نشان مي دهند كه فنوتيپ هـا، تحـت تـاثير و       

سپورا استفاده كردند تا مسير سنتز نياسين       از جهش يافته هاي نورو    Tatumو  Beadle. ا هستند كنترل ژن ه  

  .سپورا، مشخص كنندرا در كپك صورتي نان، نورو) 3Bويتامين ( 

   ). زيرشكل  ( .كل زير سنتز مي كندسپورا، نياسين را از مسير نشان داده شده درشوبه طور معمول، نور

  



  

Tatum  وBeadle     ا كردند كه قادر به رشد نبودند مگر اينكه نياسين در محيط آنهـا  جد، سويه هايي را

 چنـد  در نتيجه، هـر . اين سويه ها، در مسير بيو شيميايي منجر به توليد نياسين، دچار نقض بودند       . اضافه شود 

اين جهـش يافتـه   . كه نور و سپوراي وحشي قادر به رشد در روي محيط كشت بدون اضافه كردن نياسين است      

  .نيستندadditiveها قادر به رشد روي محيط بدون 

Beadle  وTatum        ط در مسير سـنتر ايـن   ، از روي ساختار نياسين، حدس هايي در مورد مواد حد واس

در نتيجه آنها مي توانستند حدس بزنند كه احتماالً چه مـواردي را بايـد بـه محـيط كـشت         . ويتامين مي زدند  

در جدول، در صـورت وجـود   Bجهش يافته  . اضافه  كنند تا به برخي از اين جهش يافته ها امكان رشد بدهند             

امـا در صـورت اضـافه كـردن         . كنـد  رشد مـي  در محيط كـشت،   hranilichydroxyant−3نياسين يا اسيد    

kynurenine    درنتيجـه   . قادر به رشد نيـستندBeadle  وTatum        جهـش يافتـه بـين       فهميدنـد كـه ايـن

kynurenine و   hranilichydroxyant−3  ش يافتــه  جهـــ.هــستند دچــار مـــشكلA، در صـــورت

  hranilichydroxyant−3وجود

در نتيجه اين دو ماده، بايد بعد از مرحله دچار نقص در جهـش   .  در محيط رشد مي كند     kynurenineيا  



قـادر بـه رشـد      tryptophan، قرار داشـته باشـند زيـرا ايـن جهـش يافتـه هـا فقـط در حـضور                      Aيافته  

با ايـن نـوع     .  فهميدند كه تريپتوفان در مسير، قبل از آنزيم جهش يافته قرار دارد            Tatumو  Beadleنيستند

بسياري از چرخه هـاي بيوشـيميايي   . سپورا كشف كردندهاي بيوشيميايي بسياري را در نورو   تحليل آنها مسير  

  . اهميت زيادي داشتTatumو Beadleدر اكثر موجودات زنده مشابهند و در نتيجه كار 

Beadle وTatum در جاندار، ادامه دهند مي توانستند كار خود را با بررسي انباشته شدن مواد.  

در صورتي كه يك مسير بيوشيميايي در يك نقطه دچار نقص باشد، ماده اي كه در آن نقطه قـرار دارد،                      

در مسير بيوسنتز نياسين، در صورتي      . به ماده بعدي تبديل نمي شود و در نتيجه درون سلول انباشته مي شود             

اين ماده درون سلول تجمع پيدا مي كند زيـرا قابـل            شد،   با hranilichydroxyant−3كه توقف بعد از اسيد      

  .تبديل به ماده بعدي نيست

 ماده انباشته شده ممكن است وارد سـاير    ا زير ددهالبته اين نوع تحليل مي تواند نتايج غلطي به دست           

 همچنين ممكن است كه در صورت سمي بودن ماده،        . مسيرهاي بيوشيميايي سلول شود و در آنها مصرف شود        

. سلول ماده را تجزيه كند كه مجدداً نتيجه آن باال نرفتن غلظت مـاده قبـل از نقطـه جهـش در مـسير اسـت               

TatumوBeadle              از آزمايش هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه يك ژن توليد يك آنزيم را كنترل مي كننـد  .

امـا بـه   .  است و موارد نقض دارد و در مطالب بعدي كامل تر خواهد شد يك آنزيم ، بسيار ساده–نظريه يك ژن  

عنوان يك قانون تقريبي، نظريه بسيار سودمندي اسـت و اشـاره بـه رابطـه تنگاتنـگ ژن هـا  و مـسيرهاي              

  .بيوشيميايي دارد

هر چند كه جهش در يك ژن و توليد يك آنزيم ناقص، معموالً  يك مسير بيوشـيميايي را متوقـف مـي                 



مثـال  . شـناخته مـي شـود      Pleiotropyاين اثر به نام     . ند، ولي معموالً اثرات متعددي بر روي فنوتيپ دارد        ك

در β ژن مولـد زنجيـره   درجهـش   كم خوني داسـي شـكل اسـت كـه در اثـر       شناخته شده اي از اين موارد،   

  .بب تغيير شكل گولبولهاي قرمز مي شوداين ژن در حالت هموزيگوت س. هموگلوبين است

  

  

 در كبـد شكـسته مـي    داسياول اينكه سلولهاي  . اثر عمده بر فنوتيپ دارد     ۲ شدن اين سلولها،     داسي 

اثرات فنوتيپي اين پديده شامل ضعف جسمي، جثه كوچكتر از حد معمـول و  . شوند و كم خوني ايجاد مي شود      

اثـر مهـم دوم،   .  در برخي از مبتاليان مي شود، مي باشـد "skull tower"هاپيرتروفي مغز استخوان كه باعث    

كاهش جريان خون در مويرگ ها به علت انباشته شدن سلولهاي غير طبيعي در آنهاست و به تمامي انـدامهاي         



در . و بيماريهاي ديگـر اسـت  اثرات فنوتيپي آن شامل درد، بيماري هاي قلبي، روماتيسم    . اصلي آسيب مي زند   

  .نتيجه، يك جهش، به تنهايي  اثرات متعددي بر فنوتيپ دارد

  

 


