
  تكامل رمزها

از زماني كه ساختمان رمز هر يك از اسيدهاي آمينه مشخص شده است روند تكاملي اين رمزها مـورد              

هـاي   اند؟ احتماالً زماني كـه اولـين جفـت          اسيد آمينه رمزهاي خود را پيدا كرده       20چگونه  . سوال بوده است  

اين سيـستم بتـدريج   . مينه آغاز شدگيري رمزهاي اسيدهاي آ بوجود آمدند شكل) بدوي(كدون    كدون و آنتي  

  .خويش را طي كرد و بصورت كامل درآمدروند تكاملي 

آنچـه كـه   . دهد از ژنوم جانداران مختلف چگونگي روند تكاملي رمزها را نشان مي      DNAمطالعه رديف 

تـرين    شايعRNY مثال رمز براي. ها در رمزهاي پروتئين است ها و پيريميدين مسلم است جايگاه ثابت پورين  

تواند هر يك از اين دو   ميN يك پيريميدين و     Y يك پورين    Rكه  (نوع رمز در ميان اسيدهاي آمينه است        

 ممكن بود كه RNYدر شكل اوليه رمز  . اند  ت داشته رسد كه كليه رمزهاي اوليه نيز اين حال         و بنظر مي  ). باشد

فقط يك حالت را به خود بگيرد و يكي از سه  قاب احتمالي را اختيار كند و فقط يكي از رمزهاي شـروع يـك     

  .ژن مورد استفاده قرار گيرد

گليـسين،  (كننـد    اسـتفاده مـي  RNYاي كـه امـروزه از رمـز      براي مثال در ميان هشت اسيد آمينـه       

احتمـاالً رمزهـاي موجـود در دوره    )  ايزولوسين، ترئونين، آسپراژين، سرين، والين، آالنين و اسپارتيك اسـيد    

  . ها مشاهده شده است تكاملي قبل از حيات نيز وجود داشته است كه در فسيل

هاي كد شده و وسعت آنهـا    باشيم قسمتRNYاگر امروزه ما در يك ژنوم بدنبال تواليهاي تكرار شده         

  شود،  ديده مي1 همانطور كه در شكل .را پيدا خواهيم كرد



  

  



 
  

)درجه موتاسيون .  حاوي سه ژنDNA در تواليهاي RNYجستجو براي يافتن پيام: 1شكل  )%mار  در تكر

 كه به بهترين نحوي با پيام fقاب خواندن. والي بازي در سه قاب خواندن مختلف رسم شده استت، در مقابل عدد RNYپذيري

RNY حداقل ( هماهنگ است%mدر هر يك از سه مورد فوق قاب و طول . ان داده شده استبصورت رنگي نش)   را داراست

  TufAژن ليزوزيم جوجه در ابتداي خود بطور بدي جهش يافته است در حاليكه ژن .  است ناحيه كد كننده نشان داده شده

Efيكي از دو ژن ( باسيل  كلي Tu−رسد در آنجا تغيير قاب خواندن صورت   در وسط خود داراي ناحيه كوچكي است كه بنظر مي 

  .گرفته باشد

  

خود را دسـت  RNYاند كه رديف اند، در حقيقت قادر بوده   توانايي بيان خود را حفظ كرده     هايي كه      ژن

در بعـضي از ژنهـا      ).  دزهيـدروژناز مخمـر     فـسفات  – 3 –ماننـد آنـزيم گليـسر آلدئيـد         (نخورده نگهدارند   

مثل آنزيم ليـزوزيم  (هنوز هم قابل تشخيص است اما ظاهراً در آنها موتاسيون رخ داده است         RNYهاي  رديف

انـد   هاي از نوع حذف و يا اضافه از يك ناحيه ژن به ناحيه ديگر تغيير يافتـه           و يا اينكه در اثر موتاسيون     ) مرغ

تر هستند، چرا كه رديف آنهـا در ژن   ژنهاي نهفته باكتريوفاژ از همه جالب) . باسيل  سلول كليTufAل ژن   مث(



و يا اينكه در مرحله ترجمـه آنهـا بـصورت    ) شود خوانده ميRNYژن نهفته هنوز بصورت(تقال يافته  اصلي ان 

 .سازند كه درصد بسيار زيادي از اسيدهاي آمينه غير قطبي دارند          هايي مي   خوانده شده پروتئين  NYRقابهاي  

نظم خاصـي پيـدا     RNYباسيل بدنبال قابهاي تكرار شونده      سلول كلي  S23و يا    S16 ريبوزومي   RNYدر  

هاي پياپي نظم ظـاهري   اند و يا اينكه با وجود موتاسيون   هاي فوق بوده    شود چونكه يا آنها اصالً فاقد رديف        مين

  . بهم خورده استRNYهاي رديف

در مقاطع اوليه تكاملي ابداع شد و چه اهرمهايي در انتخاب اين نـوع قـاب نقـش                 RNYهاي  چرا قاب 

را در RNYدر ضـمن نظـم   . توانند در خود ساختمان مكمل توليـد كننـد          مي RNYهاي  شته است؟ رديف  دا

 tRNAتوان كرد كه مولكول هـاي اوليـه    حداقل اين توجيه را مي. توان يافت   نيز مي  tRNAهاي اوليه   مولكول

 در هـر دو  RNYهـاي  اند بنابراين نظـم ظـاهري قـاب    كرده نيز عمل مي   mRNAنقش دو گانه داشته و بجاي     

اگر شرايط فوق مصداق داشته باشد بيان ژن قبل از پيدايش ريبوزوم توسـط يـك   . است مولكول مشهور بوده    

  .گرفته است  انجام ميRNAهاي  دسته از مولكول

  
  
  
  

 


