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اطالعات علمى

در هينگستون انگليس مي گويد: در گذشته دانشمندان از برنامه هاي 
كامپيوتري جهت بررسي دقيق ميلياردها رمز DNA و نشان دادن محل 
ژنها استفاده مي كردند. با گذشت سالها برنامه ها بهتر شده اند اما هنوز 
به اين حد نرسيده اند كه افراد، اكسن ها را از دريايي از اينترونها تفكيك 
كنند و دريابند چگونه تكه هاي پروتئين كدگذاري شده به همديگر متصل 

مي شوند.
آميد در پروژه كدگذاري ژنها شركت كرده است، اين خود تالشي جهت 
مشخص كردن تمام ژنهاي انساني و بسياري از اقدامات پس و پيش سازي 
ژنها است كه مي تواند رقم سرسام آوري از پروتئينهاي را توليد كند. وي و 
يكي از همكارانش اقدام به جداسازي 
و مشخص كردن ژنها به سبك قديمي 
و دستي كردند. محققين تعداد زيادي 
سرنخ كه اطالعاتي همچون منشاء 
ژنها طبق ژن يابي رايانه اي، كه خود 
 RNA دانشي درباره توليد زنجيره
به وسيله ژنها مي باشد، و مقايسه 
DNA انساني با ژنوم ديگر حيوانات 

را بدست آوردند.
آميد در جلسه اي بعد از كنفرانس 
ژنوم در 12 اكتبر گفت: آميختن اين 

اطالعات به افراد اين اجازه را مي دهد كه كشفي صحيح و دقيق داشته 
باشند و محل ژنها را عالمت گذاري كنند، دانشمندان به اين فرايند 
انوتيشن مي گويند. «بهترين روشهاي رايانه اي مي توانند روشهاي 

دستي و سنتي را فقط 40 تا 50 درصد از لحاظ زمان تكرار كنند».
آميد گفت: تيم كد گذاري ژنها كارش تمام نشده است، چندين 
كروموزم هنوزم نياز به بررسي دارند. شمارش جديد تيم كدگذاري 
ژنها، در رابطه با ژنهاي انساني 12/671 ژن بوده است. «قطعاً اين 
تعداد بيشتر خواهد شد». وي افزود: قبًال اين تيم به كمك اطالعات 
پروژه زنجيره RNA چندين ژن جديد را در كروموزم شماره چهار 

قرار داده است.
برتون گراولي از دانشگاه مركز سالمتي «كنتيكت» در فارمينگتون 
 ،RNA مي گويد: حدس هر فرد اينگونه است كه به وسيله زنجيره
به جاي DNA، چه تعداد ژن جديد ممكن است قرار گرفته باشد. 
دانشمنداني كه RNA ي مگس ميوه را به صورت زنجيره درآوردند، 

1938 ژن جديد كشف كردند.
سالزبرگ گفت: نهاد گردآوري ژنهاي پستانداران كه تالش مي كند تا 
تمام نمونه هاي RNA كه زنجيره اي كامل دارند را بصورت كاتالوگ در 
بياورد، رقم ژنهاي انساني را 18877 اعالم كرده است. اين رقم احتماالً 

نزديك به شمارش قبلي ژنها مي باشد.
سالزبرگ افزود: اگر روش زنجيره اي جديد RNA همان مقياس از 
ژنهاي جديد را در افراد به همان شكل كه در مگس ميوه ديده شد پيدا 
كند، 3/000 ژن ديگر عالوه بر آنچه كه قبالً به وسيله رفسك به تأييد 
رسيده به ژنوم انساني افزوده مي شود. «اين يك نتيجه شگفت انگيز 
خواهد بود». «من غافلگير خواهم شد، اما غافلگيري هاي علمي را 

دوست دارم».
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 پي نوشت ها:
1ـ مركز ايالت ماساچوست در آمريكاست، كه بيش از 65 دانشگاه و كالج دارد.

2ـ مجموعه كاملي از كرومزومها يا مجموع ژنها 
3ـ يك منبع اطالعات پزشكي 

4ـ در هسته هر سلول مولكولهايي قرار دارند كه اساسي ترين اطالعات حيات را در 
خود ذخيره كرده اند. اين مولكول ها، دئوكسي ريبو نوكلئيك اسيد (DNA) نام دارند. 
DNA از چهار نوع مولكول ساخته شده است، كه به آنها «نوكلئوتيد» مي گوييم. اين 

.(T) و تيمين (C) سيتوزين ،(G) گوانين ،(A)چهار نوكلئوتيد عبارتند از: ادنين
اگرچه DNA اطالعات ژنتيكي جاندار زنده را در خود دارد، اما براي عملكرد 
 DNA هم مانند RNA .نياز دارد (RNA) موفق به وجود ريبونوكلئيك اسيد
از رشته هاي اسيد نوكلئيكي تشكيل شده كه با پيوندهاي مشابهي به هم متصل 
شده اند؛ اما دو تفاوت عمده با DNA دارد. يكي اينكه در ساختار آن به جاي تيمين، 
از اوراسيل (u) استفاده شده است و دوم اينكه مارپيچي نيست و فقط از يك رشته 

تنها ساخته شده است.


