
 RNAناقل و ميزان استفاده از كدون در مولكولهاي RNAرابطه فراواني

  پيامبر طبيعي

هاي مختلف يك اسيد آمينه به  آيا كدون با توجه به اينكه بعضي از اسيدهاي آمينه بيش يك كدون دارند،      

شوند؟ بـراي مثـال    ها بيشتر بكار گرفته مي  بعضي از كدون  گيرند و يا اينكه     ميزان مساوي مورد استفاده قرار مي     

در  ,UAرود كـه بيـشتر نوكلئوتيـدهاي      دارند انتظار مي   −TAغني از    DNA براي موجوداتي كه مولكولهاي   

درصـد  (مطالعه شـود     174Xϕ اي فاژ   تك رشته  DNAهمچنين اگر رديف بازهاي آلي    . جايگاه سوم قرار گيرند   

معلـوم  ) درصـد    T=31 درصـد و   G=23درصـد،   C=22،  درصـد A=24نوكلئوتيدها به اين شرح است      

حتي در موجوداتي كه كثرت بازهاي آلي . شود  بيش از ديگر بازها ديده ميU، شود كه در جايگاه سوم كدون    مي

با تعيين رديف نوكلئوتيدهاي بعضي از . برابر است نحوه استفاده از نوكلئوتيدها در كدون بي نظم و اتفاقي نيست           

شود در حاليكه بعضي  يگران تكرار ميها بيش از د باسيل مشخص شده است كه بعضي از كدون        ژنهاي سلول كلي  

باسيل بطـور    فركانس كدونها در ژنهاي پروتئينهاي ريبوزومي كلي 1در جدول   . شوند  از كدونها اصالً مشاهده نمي    

  .مده استآخالصه 

  

  

  

  

 



 1باسيل كاربرد كدون در ژن پروتئينهاي ريبوزومي كلي : 1جدول 

  
  

  .ش شده است كدون شمار1209. 1

  

 در موجودات تكامل يافته نيز نحوه كاربرد كدونها اتفاقي نيست ولي كدونهايي كه ترجيحاً در آنها بيشتر                 

  ).2جدول(شوند   باال بكار گرفته ميباسيل با فركانس شوند همانهايي هستند كه براي مثال در كلي بكار گرفته مي

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  



 1ها در ژنهاي حيوانات فراواني استفاده از كدون : 2جدول 

 
  

  . كدون شمارش شده است2244 -1

  

كلي باسيل نسبت مستقيم    mRNAمطالعات دقيق نشان داده است كه ميزان فراواني كدونهاي موجود در          

   ). 1شكل (مربوط به آنها دارد  tRNA با فراواني انواع



  
 كه leutRNA كلي باسيل در مقابل tRNA نوع 26: باسيل  هاي كلي  و كاربرد آن در ژنtRNAارتباط بين ميزان :  1شكل 

خته شده فركانس كدونهايي كه در هاي شناtRNAكدون  برحسب رديف آنتي. با شماره يك نشان داده شده است، قرار داديم

محاسبه شده ) هاي ريبوزومي  و پروتئين174Qϕمثل(و يا مجموعه ژني )  الكتاماز– بتا recA( گيرند در چند ژن  مقابلشان قرار مي

 tRNAاگر همه. هايي كه در ژنهاي كثيرالبيان قرار دارند، وجود دارند كدونهاي با غلظت باال، tRNAتوجه كنيد كه در مقابل . است

  .شد  ديده ميXشدند، يك خط افقي نسبت به محور ها به ميزان مساوي بكار گرفته مي

  

ماننـد پـروتئين   (كنـد   وند صدق ميش حالت فوق مخصوصاً براي پروتئينهايي كه به مقدار زياد ساخته مي 

cARe  چنين). و پروتئينهاي ريبوزوميmRNA  هايي هستند كه بوسيله       هايي داراي كدونtRNA  هاي فراوانتـر

چنـين  . گيـرد  قرار مـي ) نادر(فرعي  tRNAن مولكولباشند كه در مقابل آ  كدونهايي ميشوند و فاقد خوانده مي 

 آنهايي كه ترانسپوزونها و ژنوم فاژ را       باسيل مانند   ارتباطي البته به نسبت كمتري، در مورد پروتئينهاي ديگر كلي         



هاي مـشابه اصـلي هميـشه بـا فركـانس           tRNAتر    همچنين در سلولهاي تكامل يافته    . كنند صادق است    كد مي 

  .شوند ي بكار گرفته ميبيشتر

الكل دزهيدروژناز و گليسرآلدئيد فسفات دزهيدروژناز مخمـر، نـود وشـش             Iبراي مثال براي ايزوآنزيم   

مربوط به آنهـا نيـز بـه وفـور يافـت       tRNAشوند و مولكول  كدون بيان مي25درصد از اسيدهاي آمينه بوسيله  

مربوطـه دارد و   tRNA دارند، انتخاب كدون بستگي بحـضور هايي كه ميزان بيان باالئي      نابراين در ژن  ب. شوند  مي

هـايي كـه در    توان گفت كه كدون بعبارت ديگر مي  . انتخاب اصلح در جهت افزايش سرعت روند ترجمه ژن است         

  .شوند موجب كاهش سرعت روند ترجمه ميگيرند،  هاي فرعي قرار ميtRNAمقابلشان

 بخاطر پديده وابل بتواند چند كدون را بخواند، يكي از كدونها بر ديگـران ارجعيـت     tRNAحتي اگر يك    

 آنتي كـدون بيـان   –مطالعه چگونگي انتخاب مناسب يك كدون نكات جالبي را در مورد واكنشهاي كدون          . دارد

  :كند مي

 G بهتر از  A شود  كدون موجب مي    آنتي) وابل (5در قسمت    Uغييرات ثانويه بر روي   بعضي از ت   •

  .در جايگاه سوم كدون، ساختمان مكمل تشكيل دهد

• I بطور انتخابي به ) وابل(كدون  نتيآ  ′5 در جايگاهUو يا  C و كمتر به A شود متصل مي.  

باشند اتصال جايگاه سوم  AUكدون بصورت جفتهاي  آنتي–اگر جايگاه اول و دوم اتصال كدون  •

بعبارت ديگر اتـصاالت پايـدارتر در مـورد واكـنش     .  نيست AUده و از نوع   بوGCاز نوع جفت  

  .شود كدون ترجيح داده مي كدون با آنتي

، پيشگويي در مورد كدونهايي كه بيشتر در  tRNAهاي مختلف   با توجه به قوانين فوق و كثرت نسبي گونه        

RNAپذير است گيرند امكان يامبر مورد استفاده قرار مي پ.  



 


