
 هنوز اهميت بسياري از رديفهاي پاليندرومي معلوم نشده است

 رديـف . ، شناسـايي رديفهـاي پالينـدرومي بـود DNA يكي از نتايج غيرمنتظره تعيـين رديـف

ه باشـد ماننـد پاليندرومي به رديفي گفته مي  شود كه حول يك محور فرضي به طور متقارن قـرار گرفـت

 : توالي زير

GTATCC       GGATAC 

CATAGG  CCTATG 

 تـشخيص داده هاي محدودكننـده هاي وارونه مانند آنهايي كه به وسيله آنزيم بعضي از پاليندروم

 در حـالي كـه برخـي ديگـر طـويلتر بـوده و ). جدول ( اند شوند، از سه تا ده جفت باز تشكيل شده مي

 رمربـوط در بـين جفـت مشخصات پاليندروم كامل را ندارند، بدين معني كه يك يا چنـد نوكلئوتيـد غي

 . گيرند و يا ممكن است بين دو قسمت توالي پاليندروم قطعات طويل قرار گيرند بازهاي پاليندروم قرار مي

 شوند كه بـه بين دو قطعه متقارن پاليندروم قرار گيرد قطعاتي حاصل مي DNA چنانچه  قطعه طويلي از

 اي طويلي كه بين دو قسمت پاليندروم قـرار وجود چنين رديفه . شوند نام عوامل ژني متحرك خوانده مي

 . آورند اند امكان قطع و قرارگرفتن معكوس رديف بازهاي يك ژن در يك كروموزوم را بوجود مي گرفته

 DNA مري كـه بـه هاي مولتي بسياري از پاليندروم هاي معكوس جايگاه تشخيصي براي پروتئين

 هـاي ماننـد پـروتئين ( باشـند احدهاي يكسان مـي ها داراي زير و اين پروتئين . شوند هستند متصل مي

 اهميت پاليندروم هاي طويل و يك پارچه معلوم نيست ولي همان گو نه كه قبآل بحث شد اگر ). سدكننده

پاليندروم تقريباً به طور ممتد و در ناحيه ابرمارپيچ قرار گرفته باشد، ممكن است آرايشهاي نسبتاً توالي



 . محدود كننده مختلف پيكانها محل قطع پيوند فسفو دي استر را نشان مي دهند نقاط تشخيص آنزيم هاي

 زنجيره بااليي در سمت چپ قرار دارد ′5 در كليه قطعات فوق انتهاي = Py و پيريميدين = Pu پورين

 ها تواليهاي مكمل هر رشته با يكديگر جفت شده و اشكال سنجاق سـري پايداري بوجود آورد كه در آن

هـاي حلقـه . يابنـد اشكال فوق از محور مارپيچ مضاعف به سمت خـارج امتـداد مـي . ايجاد كرده باشند



 را كاسـته و ضـمناً مـي تواننـد جايگـاه DNA سري قسمتي از فشار ناشي از ابرمارپيچ بـودن سنجاق

 . هاي اختصاصي محسوب شوند روتئين تشخيصي براي بسياري از پ

 هاي سـنجاقي اند نيز حلقه كه از پاليندروم رونويسي شده RNA به هر حال قسمتهايي از مولكول

 در . دهند كه پايداري آرايش آنها به درجه كامل بودن تقـارن پالينـدروم بـستگي دارد شكل تشكيل مي

 اي آنهـا رشته تك RNA ساختماني محصول ها تراكم پاليندروم نتيجه ممكن است علت وجودي بعضي از

 . باشد

 در كاميپوتر DNA ذخيره اطالعات

 . شـود از كاميپوتر استفاده مـي DNA امروزه براي ذخيره اطالعات مربوط به توالي نوكلئوتيدهاي

 شوند و نيازي به دوباره نويسي توالي اطالعات به دست آمده از ژل مستقيماً به حافظه كامپيوتر منتقل مي

 با داشتن اطالعـات الزم . وق بر روي كاغذ نيست چرا كه ممكن است در حين نوشتن اشتباهي رخ دهد ف

 هاي محدودكننده بود و يا نقاط شروع و خـتم در كامپيوتر ميتوان در جستجوي رديفهاي تشخيص آنزيم

 هاي معكوس، تواليهـايي كـه تـوان تـشكيل همچنين حضور پاليندروم . را مشخص كرد RNA بيوسنتز

DNA Z − و تواليهايي كه حـاوي اطالعـات خاصـي در ) پيريميدين – تواليهاي متناوب پورين ( را دارند 

 افزارهاي امروزه نرم . توان با استفاده از كامپيوتر مشخص كرد مورد فعاليت بيولژيك سلول هستند را مي

 بسياري در بازار موجود است و با افزايش روز افزون آنها ميتوان گفت كه ديگر عمر كاميپوترهاي سـاده

 بايـد از DNA به سر رسيده است و براي مطالعه و تحقيقـات نـوتركيبي DNA براي مطالعه خصوصيات

. استفاده شود VAX اي چون كامپيوترهاي پيچيده ميني



 با اين حـال تعيـين نقـشه . را افزايش داده است DNA ن توالي بكارگيري كامپيوتر، سرعت تعيي

 هاي محدودكننده مختلف در يك كروموزوم تشخيص تعيين رديفهايي كه به وسيله آنزيم ( محدودكننده

 براي تعيين نقشه محدودكننده كرومـوزوم بايـد . وقت گيرتر است DNA ، از تعيين توالي ) شوند داده مي

 به اين منظور يك كروموزوم هر بـار بـه . در كنار يكديگر مشخص شود DNA ترتيب قرار گرفتن قطعات

 گردد و بعد از تعيين توالي قطعـات فـوق، كـامپيوتر قطعه مي محدودكننده معين قطعه وسيله يك آنزيم

 كند و بدين ترتيب نحوه قرار گرفتن قطعـات شوند را شناسايي مي رديف قسمتهايي كه بر هم منطبق مي

DNA 13 از فاژ دزاكسي و با استفاده امروزه با بكارگيري روش دي . ود ش مشخص مي M اين عمل سريعتر 

 ). شكل ( گيرد صورت مي

 بريده EcoRI اي كه به وسيله آنزيم محدودكننده DNA ابتدا قطعه . M 13 به كمك فاژ DNA روش تعيين توالي

 با استفاده از قطعه پرايمري كه مكمل قسمتي از . شود قرار داده و تكثير مي M 13 اي رشته تك DNA ول شده است در مولك

 توان توالي باشد و با استفاده از روش سنگر مي مورد نظر مي DNA است كه درست مجاور محل قرار گرفتن M 13 مولكول

DNA نمود را تعيين .



 هاي محدودكننـده را در فـاژ حاصل از آنزيم DNA ترتيب است كه ابتدا قطعات روش كار بدين

13 M پرايمر ( با استفاده از پرايمري . شود مي ) كلن ( و سپس فاژ فوق تكثير ) هر بار يك  قطعه ( قرار داده 

 كه .) باشد پليمراز الزم مي DNA براي آنزيم DNA قطعه اوليگو نوكلئوتيدي است كه جهت شروع سنتز

 بيگانه وجود دارد، مي توان با استفاده از DNA اي است كه درست قبل از ناحيه قرار گرفتن مكمل قطعه

 به طـور DNA بزرگ با اين روش سرعت تعيين توالي قطعات . دزاكسي توالي فوق را تعيين كرد روش دي

 هـاي و تعيين توالي كروموزوم ) در حدود دو هزار جفت باز در هفته ( غيرقابل تصوري افزايش يافته است

 جفت باز هستند با اين روش در حـال انجـام اسـت و تـوالي كرومـوزوم 5 10 ويروسي كه حاوي حدود

6 4 به طول ( باسيل كلي  اگـر چـه كرومـوزوم . در آينده نزديك به اتمام خواهـد رسـيد ) جفت باز × 10

 تر از كروموزوم ويروس يا باكتري است، با اين حـال تـوالي قـسمتهاي داران بسيار طويل سلولهاي مهره

. هاي سلولهاي فوق در شرف تعيين است مهمي از كروموزوم


