
 در سنتز پروتئين RNA نقش

 . گيـرد در عمل ترجمه يا سنتز پروتئين مورد بررسي قرار مي RNA نقش مولكولهاي بحث در اين

DNA كه فرضيه اساسي پروتئين ۱۹۵۰ در اوسط دهه RNA →  مورد قبول قرار گرفت، تصور بر اين →

 آنها ساختمان كلي رفت كه با شناخت و اميد مي كنند بعنوان الگو عمل مي RNA بود كه كليه مولكولهاي

 دانـيم كـه امروزه مي . شود ها چگونه داده مي در پروتئين بتوان دريافت كه دستور توالي اسيدهاي آمينه

 RNA تر از سنتز اسيدهاي نوكلئيك است و ضمناً همه مولكولهـاي فرآيند سنتز پروتئين بسيار پيچيده

 بعنوان الگو عمل مي كند و دو نوع ديگر نقش هاي مهم ديگري در RNA وع بلكه تنها يك ن الگو نيستند،

 . كنند سنتز پروتئين ايفا مي

 ندارند RNA اسيدهاي آمينه ميل تركيبي اختصاصي با

 ميل تركيبي اختصاصي بـين گروههـاي جـانبي يكي از داليل پيچيدگي عمل ترجمه عدم وجود

 مثالً گروههاي جانبي . است RNA و پيريميديني موجود در بسياري از اسيدهاي آمينه با بازهاي پوريني

 توانند پيوند هيدروژني ايجاد كننـد والين، لوسين و ايزولوسين نمي هيدروكربين اسيدهاي آمينه آالنين،

 و RNA شوند، ضمناً ميل تركيبي اختصاصي بـين و بطور فعال توسط گروههاي كتو و آمين بازها دفع مي

 فنيل آالنين، تيروزين و تريپتوفان وجـود نـدارد، بنـابراين اتـصال ) حلقوي ( اتيك اسيدهاي آمينه آروم

. قبل از تشكيل پيوندپپتيدي غيرممكن است RNA مستقيم اسيدهاي امينه به الگوي



 گيرند الگو قرار مي RNA دهنده بر روي اسيدهاي آمينه بكمك مولكولهاي انطباق

 آنها در تورالعمل الگو، تغييرات شيميايي خاصي قبل از رديف شدن اسيدهاي آمينه بر حسب دس

 اين تغييرات شامل . شود به تعداد معيني از بازهاي الگو مي آنها آيد كه سبب اتصال اختصاصي بوجود مي

 دهنده با هر يك از اسيدهاي آمينه است بطوريكه گروه جانبي اسيدهاي آمينه پيوند يك مولكول انطباق

 دهنـده بـا الگـو اتـصال گيرد بلكه قسمتي از مولكول انطباق لگو قرار نمي هيچگاه در تماس مستقيم با ا

 تر است تـا آنكـه تغييـرات دهنده به هر اسيدآمينه بسيار به صرفه اتصال مولكول انطباق . كند برقرار مي

 الً در چنان صـورتي او . صورت گيرد تا بتوانند مستقيماً با الگو ارتباط برقرار كنند آنها شيميايي زيادي در

 هاي ديگري الزم بود تا پس از آنكه اسيدهاي آمينه در آنزيم براي ايجاد تغيير الزم بود ثانياً آنزيم چندين

 در حاليكه اتصال و جدا شدن اسيدآمينه به . پپتيدي قرار گرفتند، تغييرات فوق از بين بروند زنجيره پلي

 . دارد آنزيم دهنده خويش تنها نياز به يك مولكول انطباق

 شود خاصي شناسايي مي آنزيم اسيدآمينه توسط هر

 دهنـده الزاماً نيازي نيست كه ارتباطي بين شكل گروه جانبي يك اسيدآمينه و مولكـول انطبـاق

 فـوق از آنزيم . گيرد اختصاصي صورت مي آنزيم وجود داشته باشد بلكه اتصال آندو بيكديگر توسط يك

 شود و با توجه بـه دهنده متصل مي گر به مولكول انطباق آمينه و از سوي دي يك سو به گروه جانبي اسيد

 توانند غني از گروههاي هيدروفيل و هيـدروفوب باشـند؛ اتـصال فـوق مي آنزيم آنكه جايگاههاي فعال

 پپتيد، جايگاههاي ها در اثر تاخوردگي در زنجيره پلي بعبارت ديگر پروتئين . تواند به خوبي انجام شود مي

ي كـه تيـروزين را آنزيمـ براي مثال جايگـاه فعـال . آورند اسيدآمينه بوجود مي اختصاصي براي هر نوع



 تيروزين پيوند هيدروژني تشكيل دهد و حـال آنكـه در OH تواند با اتمي دارد كه مي دهد تشخيص مي

 با توجه به آنكه تشكيل هـر پيونـد . مربوط به فنيل آالنين چنين گروهي وجود ندارد آنزيم جايگاه فعال

 كيلوكالري بر مول انرژي است، اگر فنيل آالنين به جاي تيـروزين انتخـاب ۴ - ۵ هيدروژني توام با ايجاد

 بيني توان پيش شيميايي مي − ، بنابراين بكمك يك تئوري فيزيكي شود اين انرژي از دست خواهد رفت

 قرار گيرد هزار  بـار ) اختصاصي خود آنزيم ( ه تيروزين در جايگاه فعال مربوط به خود كرد كه احتمال آنك

 . ن است آ آالنين به جاي بيشتر از قرار گرفتن فنيل

 در وجـود اضـافي يـك آنها مسئله ديگر چگونگي تشخيص دو اسيدآمينه است كه تنها اختالف

 تنهـا بـراي مثـال . يا هيـدروژني نيـست گروه متيل است يعني گروهي كه قادر به تشكيل پيوند نمكي

 البته بديهي اسـت كـه گـروه . اختالف بين گليسين و آالنين يا والين و ايزولوسين يك گروه متيل است

 آيد كـه مشكل زماني پيش مي . مربوط به گليسين قرار نگيرد آنزيم جانبي بزرگتر آالنين در جايگاه فعال

 مربوط به آالنين قرار گيرد و يـا والـين در جايگـاه آنزيم عال تواند در جايگاه ف بپرسيم چرا گليسين نمي

دروالس حاصـل از . گيرد فعال مربوط به ايزولوسين قرار نمي  اگر چنين اشتباهي رخ دهـد نيروهـاي واـن

 شـود كـه ايـن نيروهـا چيـزي حـدود گفته مـي . اتصال مناسب حول گروه متيل از دست خواهد رفت

Kcal/mol ۳ − ۲ هستند كه در مقايسه با نيروي الزم براي دقت در رديف شدن اسيدهاي آمينه در حين 

 حـداكثر امكـان قـرار گـرفتن يـك اسـيدآمينه اشـتباه در زنجيـره . سنتز پروتئين بسيار كمتر است

 ز دهنده ان است كه انرژي بدسـت آمـده ا ها نشان است و اين نسبت ۱ / ۱۰۰۰۰ و ۱ / ۱۰۰۰ پپتيدي حدود پلي

كيلوكالري باشد كه تقريباً دو برابر انرژي حاصل Kcal ۶ - ۴ انتخاب اسيدآمينه صحيح بايد حداقل حدود



 توان گفت كه فرآيندي كه بـين چنـين باشد و بدين ترتيب به وضوح مي از انرژي ظاهري واندروالس مي

 . شد مي تر از آنست كه پيشتر تصور شود بسيار پيچيده اي تمايز قائل مي اسيدهاي آمينه

 تواند حل شود اگر هر يك از فرآيندهاي انتخاب اسـيدهاي آمينـه در چنـدين چنين معمايي مي

 اي كه به غلط قرار گرفتـه اسـت مرحله رخ دهند و فرصتهاي متعددي جهت بيرون انداختن اسيدآمينه

د مـي رژي پيوند مصرف مي ان Kcal ۳ − ۲ كه هر يك مجموعه دو مرحله . وجود داشته باشد  توانـد نمايـن

 بزودي خواهيم ديد كه بسياري از مراحـل . را توضيح دهد − 3 10 براي احتمال خطاري Kcal ۶ − ۴ انرژي

 چنـين دهند اي نبوده بلكه چندين مرحله متوالي را تشكيل مي تميز اسيدهاي آمينه در واقع يك مرحله

 متـصل آنهـا چيزي هم در مورد واكنشهاي شيميايي كه اسيدهاي آمينه را به مولكولهاي انطباق دهنده

 شـود، صـادق ها بر روي الگو مي كند و هم در فرآيندهايي كه باعث قرار گرفتن صحيح انطباق دهنده مي

 . است

 هستند RNA دهنده از جنس مولكولهاي انطباق

 شـوند، متـصل مـي آنهـا مينه به آ كنند و اسيدهاي دهنده عمل مي ق مولكولهايي كه بعنوان انطبا

 . شوند خوانده مي (tRNA) ناقل RNA كوچكي هستند كه بنام RNA مولكولهاي

 الگو واكنش نشان دهد و بدين ترتيـب بـين RNA دهنده با جاي تعجب نيست كه مولكول انطباق

 گردد كه سـبب وژني بسيار اختصاصي برقرار مي دهنده و الگو پيوند هيدر اي انطباق رشته مولكولهاي تك

دهنده مختلف ساختمان متفاوتي دارند بطـوري مولكولهاي انطباق . شود اتصال موقت مولكولهاي فوق مي



 دهد، بنابراين انواع مختلـف تشخيص مي كه هر يك از توالي نوكلئوتيدي خاصي را بر روي مولكول الگو

tRNA وجود دارد .


