
  سال بيست وپنجم  فروردين90
اطالعات علمى

24

بوستون1ـ هيچكس تمام اجزاء ژنتيكي نيازمند بوجود آمدن انسان 
را نمي شناسد.

علي رغم اين كه دانشمندان ده سال پيش اتمام پروژه ژنوم2 انساني 
را اعالم كرده اند، ولي با اين حال تعداد دقيق ژنهايي كه ژنوم انساني را 
تشكيل مي دهد به صورت رازي باقي مانده است. در اين پروژه انتظار 
مي رفت كه با رمزگشايي عكس هاي رنگي ژنتيكي همه پروتئينهاي 

تشكيل دهنده ژنهاي الزم جهت ساخت بدن انسان مشخص شوند.

استيون سلزبرگ از دانشگاه مري لند در كالج پارك طي جلسه اي بعد از 
كنفرانس ژنوم كه در بوستون برگزار شد، گفت: «ما نه تنها همه اين ژنها 
را نمي شناسيم بلكه از تعداد آنها نيز بي  خبريم». بيشترين احتمالي كه در 
مورد تعداد ژنهاي انساني زده شده است قريب به 22/000 ژن مي باشد كه 

اين رقمي بين رقم ژنهاي يك مرغ و ژنهاي انگور مي باشد.
در آخرين شمارش، گياه انگور 30/434 ژن داشته است. مرغ 16/736 
ژن دارد، رقمي را كه سالزبرگ اعالم كرد احتماالً بمحض اينكه دانشمندان 
دست از شمردن ژنوم اين پرنده بردارند باز هم افزايش پيدا خواهد كرد. 
همانند ژنهاي انساني، تعداد كامل ژنهاي هرگونه به آن دقت و صحتي كه 

نشان مي دهند نيست و اين خود دليلي براي باز نگريست.
سالزبرگ گفت: دقيق ترين تخميني كه براي شمارش ژنهاي انساني 
زده شده است، رفسك3 رايانه اي مي باشد كه بوسيله مؤسسه بين المللي 
بهداشت اياالت متحده انجام شده است. طي خبري كه در ماه مي در مجله 
بيولوژي ژنوم چاپ شد، وي استداللهايي را جهت حمايت از اين تخمين،  
مثل شامل بودن همه ژنهاي تأييد شده در اين اطالعات مطرح كرده است. 
طبق شمارش رفسك انسانها 22333 ژن دارند. اما يك سازمان اطالعاتي 
ديگر تعداد ژنهاي انسان را 36671 ژن اعالم كرده است. پروژه متفاوت 

ديگري بنام «كد ژني» اخيراً رقم 21671 را بدست آورده است.
اين آمار متناقض حاكي از اين حقيقت است كه ژنها تنها يك درصد از 
سه ميليارد Gs، Ts، As و Cs 4هستند كه الفباي كتاب ساختمان ژنتيك 
انساني را مي سازد، را شامل مي شوند. طرح ژنها بصورت يك واحد ممتد، 

دنبال دار و دقيق از كدهاي ژنتيكي نيستند.
ژنهاي انسان در بخش هايي از پروتئين هاي كدگذاري شده بنام «اكسن» 
يافت مي شوند، در عوض رشته ها متفرق DNA هيچگونه پروتئيني 

نمي سازند. اين رشته هاي متفرق «اينترون» نام دارد.
چيزي كه مسئله را پيچيده تر مي كند اين است كه هراكسن موجود در 
هر ژن، تنها قسمتي از يك پروتئين را كدگذاري مي كند. سلولها مي توانند 
آميخته شوند و تركيبات متفاوتي از اكسنها را براي توليد پروتئين هاي 

متفاوت ايجاد كنند.
كالرا آميدـ  يك زيست شناس محاسباتي از مؤسسه ولكام تراست سنجر 

شمار دقيق  ژن شما...؟

كمتر از مرغ
 بيشتر از انگور
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