
  :تركيب نوكلئوپروتئين

  :ساختار نوكلئوزوم

دو رشته اي تـشكيل شـده اسـت و متوسـط             DNAهر كروموزوم يوكاريوتي از يك قطعه نسبتاً طويل         

مي باشند به منظور اينكه در طي تقسيم ميوز و ميتـوز          DNAسلول هاي ديپلوئيد داراي تعدادي از اين قطعات       

كروموزوم ها به درستي بين سلول هاي دختر توزيع شود اين قطعات بايستي به صـورت سـاختارهايي فـشرده                

 ها به كار گرفته مـي شـود   مكانيسمي كه بدين منظور توسط يوكاريوت. شوند تا سازماندهي آن ها آسانتر گردد     

بدور اين گوي ها اولين مرحله از سـري          DNAدن  پيچيده ش .  به دور گوي هاي پروتئيني است      DNAپيچاندن

 منجر به توليد كروموزوم هاي كامالً فشرده اي مـي        است كه نهايتاً   DNAمراحل فرآيند تا شدن و تاب خوردن        

ادن آن در محلول هيپوتونيك     هسته را در مرحله اينترفاز مي توان با قرار د         . شود كه در مرحله متافاز مي بينيم      

هنگامي كه اين مـواد در  . هنگامي كه اين اتفاق روي مي دهد ماده كروماتين بيرون مي ريزد       . مانند آب جدا كرد   

  .زير ميكروسكوپ الكتروني مشاهده مي شوند ذرات كوچكي كه نوكلئوزوم ناميده مي شوند ديده مي شوند

 شكل 



  

 

به دور آن ها پيچيده شده است و از پروتئين هـاي هـسيتون      DNAاين ها همان گوي هايي هستند كه        

  .  به آن متصل استDNAساخته شده اند كه 

  جدول 

  

 

هسيتون ها گروهي از پروتئين هاي بازي غني از ريشه هاي آرژنين و ليزين هستند كه نسبتاً بـه خـوبي               

در ابتدا ژنتيكدانان فكـر مـي   . كه بار منفي دارد بسيار مناسبند   DNAراي اتصال به  آن ها ب  . شناسايي شده اند  



بايد بخشي از مكانيسم كنترل رونويسي باشد ولي اكنون مي          DNAكردند كه اتصال انتخابي اين پروتئين ها به       

  .تواند به عنوان پروتئين هاي كنترلي انتخابي عمل كننددانيم كه هسيتون بسيار يكنواخت از آن هستند كه ب

  جدول 

  

 

 ها به صـورت منفـرد قابـل    هنگامي كه كروماتين در مجاورت نوكلئاز ميكروبي قرار داده شود نوكلئوزوم      

 تجزيـه  اگـر . بين نوكلئوزوم ها براي تجزيه در دسترس هستند DNAخواهند بود كه نشان مي دهد      جداسازي  

 اي باقي مي ماند كـه بوسـيله   DNAحفاظت نشده تجزيه مي شود و فقط  DNAتوسط نوكلئاز ادامه يابد همه   

  DNA جفـت بـاز از   146نتايج اين مطالعات نشان مي دهـد كـه         . ستون محافظت شده است   يبر هم كنش با ه    

 جفت باز بسته به نوع گونه نوكلئوزوم ها        50 – 75 ها پيچيده شده اند و در حدود         هيستونا به دور    نوكلئوزوم ه 

) را به يكديگر متصل مي كند )DNALin ker   

  

  شكل 



  

 

 هيـستون  هاي مختلف اندازه گيري شد در هر نوكلئوزوم از هر يك از انـواع               هيستونهنگامي كه ميزان    

AHBHHHهاي         .تنها يك مولكول موجود بود1Hدو مولكول   از هسيتون نوع 2,2,3,4

يك جزء ضروري بـراي   1H هيستون ها نشان داد كه هيستونمطالعات بر روي تخريب و تشكيل مجدد   

 متصل كننده نوكلئـوزوم     DNAبه   1H هيستون ارائه شده است      در مدلي كه اخيراً   . تشيكل نوكلئوزوم نيست  

  .ها به يكديگر هنگامي كه به نوكلئوزوم وارد يا از آن خارج مي شود اتصال پيدا مي كند

  

  شكل 



  

 

 هيـستون ندهي كه در يك نوكلئوزوم قرار مي گيرد كوتاه است و چون سـازما  DNAاز آنجا كه طولي از   

به بيان ديگر نوكلئوزوم .  هستندDNAها بسيار منظم است نوكلئوزوم ها به وضوح سازمان دهنده هاي عمومي           

كم را كاهش مي دهند و بي شك انقباض و ترا  DNAآن ها طول    . مي باشند  DNA ها اولين مرتبه از بسته هاي     

  .الزم در طي ميوز و ميتوز را تاحدود زيادي فراهم مي كنند

يوكاريوتي بوسيله نوكلئوزوم ها سـازماندهي شـده اسـت           DNAهر چند به نظر مي رسد كه توده هاي          

 به اين نواحي جايگـاه      وجود دارد نواحي وجود دارد كه به نظر مي رسد فاقد نوكلئوزوم هستند            DNAنواحي از   

 200اين جايگاه ها كه معموالً از يك ناحيه نوكلئـوزومي بـا حـدود             . هاي فوق حساس به نوكلئاز گفته مي شود       

هنگـامي  . جفت باز تشكيل شده است بويژه در برابر نوكلئاز هاي مختلف نسبت به تجزيه بسيار حساس هستند            

همانند سـازي و سـاير    هايي دارند كه در فرآيندهاي رونويسي،كه اين نواحي جدا سازي مي شوند معموالً توالي      

موش و  DNAبراي مثال تعداد زيادي از نواحي پروموتر در         . اعمالي از خود نشان مي دهند      DNAفعاليت هاي   



Drosophila رار دارند انسان در جايگاه هاي فوق حساس به نوكلئاز ق و.  

فاقد نوكلئوزوم نگاه داشته مي شدند و به نظر مي رسـد ايـن نـواحي                 DNAلذا برخي توالي هاي ويژه      

پلي مراز تشخيص داده مي شوند اينكـه ايـن    RNAهمان نواحي هستند كه بوسيله آنزيم هاي مختلف از قبيل      

هـر  . وند و خالي از نوكلئوزوم حفظ مي شوند در حال حاضر ناشـناخته اسـت    نواحي چطور تشخيص داده مي ش     

 از روي نوكلئوزوم ها و بـدون جـدا   DNAچند اين در حالي است كه از تحقيقات اخير مي دانيم همانند سازي            

  . صورت مي گيردDNA ها از هيستونشدن 

 


