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 دهد، ینم رییرا تغ نیکه پروتئ DNA راتییتغ

 . گذارد یم ریزمان بر عملکرد تأث طیاما در

 

 نیمربوطه را در پروتئ نهیآم دیاس ماندهیکدون ممکن است باق کی DNA یدر توال رییتغ

 شود.  یکدون رمزگذار نیتواند توسط چند یمانده م یهر باق رایندهد ز رییشده تغ یکدگذار

 شود.  یم دهینام Wobble هیفرض نیا

 ایبر ساختار  هک شدیم یتلق «صدایب» یهاجهش، DNAدر  یمترادف راتییتغ نیتاکنون چن

 نداشت. یریحاصل تأث نیعملکرد پروتئ

 

اند تا نشان دهند انجام داده یو تجرب یمطالعات محاسبات ایلوانیپنس یالتیدانشگاه ا دانانیمیش

 . ستین نیکه چن

 نیتوانند بر سنتز و عملکرد پروتئ یهمچنان م" بی صدا " یجهش هاکنند که  یآنها ادعا م

 بگذارند. ریتأث

 یتوال رییرا بدون تغ نیکه سرعت سنتز پروتئ یکیژنت راتییتغ ،یقاتیتحق میبه گفته ت 

تا کند  یرعادیغ یهارا به روش نیپروتئ تواندیم دهد،یم رییتغ نیدر پروتئ نهیآم یدهایاس

 دهد.  رییآن را تغ تیتا فعال

ساختار و عملکرد  نییدر تع ،یعالوه بر توال ن،یسرعت سنتز پروتئ تیها اهم افتهی نیا

 کند. یها را برجسته م نیپروتئ

 مطالعه، گفت:  نیمسئول ا سندهیپن و نو التیدر ا یمیاستاد ش ن،یدکتر اد اوبرا

 نیساختار و عملکرد پروتئ کینتیکنترل س یدرباره چگونگ یحیو توض حیما توض جینتا»

 . "کندیارائه م

 دارد. ییامدهایشود، پ یرا شامل م نیکه سنتز پروتئ یا نهیهر زم یبرا نیا

 کند.  یکمک م یانسان یها یماریاز ب یبه برخ زین نیاشتباه پروتئ یتاخوردگ 



 یبرا ییاز اهداف دارو دیدسته کامالً جد کیدهد که ممکن است  یکار ما نشان م ن،یبنابرا

 وجود داشته باشد. ندهیآ یتوسعه داروها

 

مترادف ساختار و عملکرد  یچگونه جهش ها  Nature Chemistryمطالعه در مجله  نیا

 منتشر شد.  دهند یم رییتغ یطوالن یزمان یرا در بازه ها میآنز

 

  یاکلیاشرش میسه آنز یاسیچند مق یسازبا استفاده از مدل محققان

 دروفوالتیه یو د B گازیل نیآالن-ید-نیآالن ی، دIIIترانسفراز نوع  لیاست کلی)کلرامفن

 کردند. یریگمترادف را اندازه یهااز جهش یخاص ناش تیدر فعال راتییردوکتاز( تغ

 

 

 گفت:  نیاوبرا

 فیتوص یبرا گریکدی یبه جا «بی صدا  silent  »و « مترادف  synonymous »ما از 

که  شدیتصور م رایز دهند،ینم رییرا تغ نیپروتئ یکه توال میکردیاستفاده م ییهاجهش

 .دهندینم رییرا تغ نیعملکرد پروتئ

 .ستندینبی صدا مترادف  یهاهمه جهش میدانیاست که م یاما، مدت 

را  هانیپروتئ تیفعال توانندیمترادف م یهانشان داده شد که جهش ش،یاز دو دهه پ شیب 

را  رییتغ نیتا ا افتدیم یدر سطح مولکول یکاهش دهند، اما هنوز مشخص نبود که چه اتفاق

 کند. جادیا

 

 مقاله، گفت:  نیا سندهینو نیپن و اول التیدر ا یمیش یپژوهش اریاستاد انگ،یج انگی دکتر

 . شوندیترجمه م بوزومیمختلف توسط ر یهاها با سرعتاز کدون یمختلف، برخ لیبه دال»

 کنندیم زیرا کاتال ییایمیوشیب یهاکه واکنش یتخصص یهانیپروتئ -مختلف  میسه آنز یبرا

نسخه متشکل از  کیو  عیبا ترجمه سر یهامتشکل از کدون mRNAنسخه از  کی -

نوپا را  نیپروتئ دیو سپس تول میکرد یسازهیشب شوندیترجمه م یکه به آرام ییهاکدون

  «آن. تی. و فعالمیکنیچگونه آن را پس از ترجمه تا م م،یکرد یسازمدل



 

 

اما  دهند،یم رییژن را تغ کی DNA یکه توال دهدیرا نشان م یمترادف یهاجهش یسازمطالعه مدل

 ریتأث نیو عملکرد پروتئ دیبر تول نیسرعت سنتز پروتئ رییبا تغ تواندیشده نم یکدگذار نیپروتئ یتوال

کمند  یدگیتنبه نام درهم نیاز تا کردن اشتباه پروتئ یدیاز کالس جد یریبگذارد. باال: تصو

مترادف باشد.  یهااز جهش یناش نیدر سرعت سنتز پروتئ راتییاز تغ یناش تواندیکه م یرکوواالنسیغ

کمند  یدگیاشتباه خود را با درهم تن یو حالت تاخوردگ یکه حالت بوم ینی: ساختار پروتئنییپا

  پن[ التیا انگ،یج انگی. ]دهدینشان م یرکوواالنسیغ



 

 

 جیبا نتا یسازهیبراساس مطالعات شب نیپروتئ تیدر فعال راتییتغ یمحققان برا یهاینیبشیپ

تاشو از  یرهایو مس شدهینیبشیپ ینیپروتئ یمطابقت داشت. آنها سپس ساختارها یتجرب

 تیدر فعال راتییبه تغ توانستیکه م یمولکول راتییتغ ییشناسا یخود را برا یهامدل

 کردند. یمنجر شود، بررس

 :دیگویم انگیج 

 شدندیکه به اشتباه تاخورده م میکرد دایرا پ هانیاز پروتئ یدیخود، کالس جد یهادر مدل» 

حلقه بسته  کی نیاز پروتئ ی. اساساً، بخشمینامیم «یضیب ریکمند غ یدگیتندرهم»که آن را 

به  یمدت طوالن یو برا کندیبه اشتباه از حلقه عبور م نیپروتئ یانتها کیو  دهدیم لیتشک

 «.افتدیدام م

 

 ای میمحل فعال آنز یکیرا با رخ دادن در نزد یمیآنز تیفعال تواندیتا کردن نادرست م نیچن

تا شده  یهانیچپرون که به طور معمول پروتئ یهانیتوسط پروتئ ییبا اجتناب از شناسا

 کاهش دهد. کنند،یحذف م ایتا کردن  ،ییاشتباه را شناسا

 

کند  یرا ط یریتواند مس یم نیکه در آن پروتئ مینیب یتا شدن م نینقاط عطف را در ح ما

کمند  یدگیکند که به درهم تن یرا ط یریمس ایرسد  یتا شده م یکه به درست ینیکه به پروتئ

 شود.  یم یمنته

 .مینامیم «kinetic partitioningیجنبش میتقس»را  نیما ا

به نظر  - ندیفرآ کینتیس -شود یترجمه م نیپروتئ یآهستگ ایسرعت  رسدیبه نظر م 

 بگذارد. ریاحتماالً در آن قرار دارد تأث نیکه پروتئ یریمس یرو رسدیم

 

بر ساختار و عملکرد آن ممکن  نیسرعت سنتز پروتئ راتیدر مورد تأث دیجد یها افتهی نیا

 بگذارد. ریتأث یو پزشک یوتکنولوژیب ،یمیوشیاست بر مطالعات ب
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