
 هايي كه به آنها متصل به وسيله پروتئين DNA اي شده رشته تك واحي ن

 گردند شوند پايدار مي مي

 آيند ممكن است دوبـاره بـه هاي هليكاز بوجود مي اي كه در اثر فعاليت پروتئين رشته نواحي تك

 DNA هـايي كـه تنهـا بـه اي فوق به وسـيله پـروتئين رشته يكديگر متصل شوند، بنابراين نواحي تك

 بـرعكس . شوند پوشانده مي ) شوند ناميده مي SSB هاي فوق به نام پروتئين ( گردند اي وصل مي رشته تك

 گونه نقش آنزيمي نيز نشان ندارند و هيچ ATP نياز به DNA براي اتصال به SSB هاي هليكازها، پروتئين

ه صـورت تترامـر اسيد آمينه ساخته شده ۱۷۷ باسيل از اصلي كلي SSB پروتئين . دهند نمي  است كه ـب

 SSB در اثر اتصال يك تترامر . پوشاند اي مي رشته تك DNA باز را در ۳۲ اين پروتئين حدود . فعال است

 به اين پديده اتصال . گردد در مجاورت آن تسهيل مي SSB ، قرار گرفتن تترامر ديگر DNA به قسمتي از

 شود، بدون پوشيده مي SSB هاي ه وسيله پروتئين اي كه ب رشته ناحيه تك ). 1 شكل ( شود متعاون گفته مي

 انعطاف و گسترده است و خميدگي در آن وجود ندارد و آرايش فوق براي رشته الگو كه از روي آن رشته

 اي رشته در صورت عدم وجود چنين آرايشي ممكن است نواحي تك . شود ضروري است مكمل ساخته مي

 هـاي در اين صـورت بـا بوجـود آمـدن حلقـه . چ ايجاد گردد بر روي يكديگر بيفتند و خميدگي و يا پي

. شود سري، عمل همانندسازي متوقف مي سنجاق



 اي رشته ها به نواحي تك اين پروتئين . در چنگال همانندسازي SSB هاي شماي  فرضي نحوه عمل پروتئين ) ۱ ( شكل

 دوباره DNA اده شده است پس از جدا شدن از گونه كه در شكل نشان د شوند و همان متصل و باعث تسريع همانندسازي مي

 . گيرند مورد استفاده قرار مي

 ها آنزيم پريماز و پريموزوم : پرايمر RNA شروع سنتز قطعات اوكازاكي به وسيله

 تواننـد نوكلئوتيـدها را بـه ها تنها مـي هاي پليمراز معلوم شد كه اين آنزيم نزيم آ با مطالعه دقيق

 DNA ئوتيدي اضافه كنند و قادر نيستند كه بدون مقدمـه شـروع بـه سـنتز نوكل انتهاي يك رشته پلي

 بنابراين بايد آنزيم پليمراز ديگري وجود داشته باشد كه براحتي بتواند زنجيره پلي نوكلئوتيـدي . نمايند

 هاي آغازكننده فقط نقش فرعي دارند ولي البته بايد توجه داشت كه آنزيم . را از اول و بدون مقدمه بسازد

ه نـام پرايمـر خوانـده RNA به وسيله قطعات كوچكي از DNA هاي تقريباً بيوسنتز همه مولكول  كـه ـب

ـروع نمـي DNA هاي به وسيله آنزيم DNA بنابراين بيوسنتز . گردد شوند، شروع مي مي شـود پليمراز ش



 قطعـات . د گيـر سازند انجـام مـي مي DNA ، RNA هايي كه از روي الگوي بلكه اين عمل به وسيله آنزيم

RNA هـاي به هر حال آنزيم . كنند كننده را ايفا مي آيند، نقش شروع اي كه بدين ترتيب بوجود مي RNA 

 روند تنها مقدار نـاچيزي از ايـن پرايمرهـا را بكار مي DNA از روي RNA پليمراز سلول كه براي سنتز

 زهايي كه بـه پريمـاز معـروف مرا پلي RNA پرايمر قطعات اوكازاكي به وسيله هاي RNA . كنند توليد مي

 را تـشخيص DNA اي رشـته هاي پريماز تـوالي خاصـي از نـواحي تـك نزيم آ . شوند هستند ساخته مي

 كيلـو دالتـون سـاخته ۶۰ پپتيدي به وزن مولكولي باسيل از يك زنجيره پلي آنزيم پريماز كلي . دهند مي

 نزيم فوق به تنهايي فاقـد فعاليـت آ . نسخه از آن در سلول وجود دارد ۱۰۰ الي ۵۰ شده است و در حدود

 اي بـه نـام ل شـود و مجموعـه تنها زماني كه به شش يا هفت آنزيم پريماز ديگـر متـص . محسوس است

 . باشد آورد كه داراي فعاليت آنزيمي مي پريموزوم را بوجود مي

5 اين مجموعه آنزيمي در جهت 3 ′  يمرهاي قطعات اوكـازاكي كند و پرا رشته پيرو حركت مي → ′

 فوق بايد در ارتباط بـا اعمال مختلف پريموزوم تا كنون مشخص نشده است ولي اجزاء . آورد را بوجود مي

 حركت كـرده، خـود را جـايگزين DNA اي رشته نزيم بتواند بر روي زنجيره تك آ يكديگر عمل كنند، تا

 اي پرايمر را سـنتز رشته خاصي از زنجيره تك بنمايد و بدين ترتيب با شناسايي رديف SSB هاي پروتئين

 . نمايد

 RNA ها روي رشته الگو عكس جهت حركتي است كه در هنگام هيدروليز جهت حركت پريموزوم

5 آنها در جهت ( پرايمر بايد داشته باشند 3 ′  در جهـت RNA كنند در حالي كه هيدروليز حركت مي → ′

3 5 ′  اين ممكن است دليلي باشد بر اينكه پرايمرها معموالً از سه الي پنج نوكلئوتيد ). شود نجام مي → ′

). جدول ( اند تشكيل شده



RNA هاي پرايمر مربوط به همانندسازي غيرممتد DNA 

 محصول اوليه كه به RNA ژنوم                                  طول زنجيره

 شوند وصل مي DNA قطعات

 T7 ۵ - ۱ * pppApCpC/A(PN)12 فاژ

 ) N:A,C غني از (

 T4 ۵ - ۱ pppApC (PN)3 فاژ

 نامعلوم ۱ - ۳ باسيل كلي

 *** X ϕ ** ۵ - ۱ 174 فاژ

 ppA /G (PN)7(p) ۸ تا حدود ۱ ستاره دريايي

 pppA / G (Pn)~9 ۱۰ در حدود SV40 پوليوما و

 ۹ هاي حيواني                                   در حدود سلول

 G باشد كه در اين محل مي آن نشانگر G/T است، pCpTpGp G/Tp - 3′ ي مربوط به پرايمر، رديف مكمل الگو *

 . تواند حضور داشته باشد مي T و يا

SS از پرايمرهايي كه در تبديل ** RF → درصد يك ۳۹ شوند، در لوله آزمايش به رشته مكمل وصل مي 

 درصد يك ۴۸ : نتايج مشابه در سلول . باشند نوكلئوتيدي مي ۵ الي ۱ درصد بين ۸۳ درصد دو نوكلئوتيدي و ۱۸ تيدي، نوكلئو

 . نوكلئوتيدي هستند ۵ الي ۱ درصد ۹۲ درصد دو نوكلئوتيدي و ۲۳ نوكلئوتيدي،

 . است A درصد پرايمرها در لوله آزمايش باز ۸۰ انتهاي   قطعات در ***

شان ) ل ويروس مث ( در يك موجود  دهنـده آن توالي پرايمرها بسيار شبيه يكديگراست و ايـن ـن

 ي الگـوي پيـرو سازند كه رديف مكمل آنها در رشته را مي RNA هاي پريماز قطعاتي از باشد كه آنزيم مي

 . شود تكرار مي

 I ز پليمـرا DNA ها يكي از اين آنزيم . گيرد حذف پرايمرها بعداً به وسيله آنزيم ديگري صورت مي

). 2 شكل . ( كند ، فضاي خالي بين دو قطعه اوكازاكي را پر مي RNA است كه پس از برداشتن قسمتهاي



 . در شروع بيوسنتز رشته پيرو RNA استفاده از پرايمر

 قطعـه OH - 3′ نمايد كه بـا اتـصال بـه انتهـاي به اين ترتيب عمل مي I پليمراز DNA آنزيم

 يـك ) مجاور ( قطعه اوكازاكي جديدتر 5 ' كند و همزمان از انتهاي زاكي قبلي يك نوكلئوتيد اضافه مي اوكا

 گيـرد كـه برداشت ريبونوكلئوتيدها به وسيله جايگاه خاصي از آنزيم صورت مي . دارد نوكلئوتيد را بر مي

3 متمايز از جايگاه اگزونوكلئازي 5 ′ 5 فعاليـت اگزونوكلئـازي ). 2 بـه شـكل . ك . ر ( اسـت → ′ 3 ′ ′ → ، 

ن فقط محدود آ كند و بنابراين عملكرد جدا مي ريبونوكلئوتيدها و دزاكسي ريبونوكلئوتيدها را از زنجيره



 I مـراز پلي DNA نـزيم آ مطالعه خواهيم كـرد، بعد مطالب در كه طور همان . شود نمي RNA به پرايمرهاي

 . بردارد DNA اند را نيز از مولكول كه به وسيله مواد راديواكتيو تخريب شده DNA تواند قطعاتي از مي

 احتماالً به اين منظور است كـه از اشـتباهات DNA براي بيوسنتز RNA علت استفاده از قطعات

 الگـو DNA مقابل قرار گرفتن نوكلئوتيدهاي اوليه در . جلوگيري شود DNA خطرناك و كشنده در سنتز

 شـود ذاتاً از صحت كمتري در مقايسه با نوكلئوتيدهايي كه بعدها به قسمتهاي طويل شـده اضـافه مـي

 ساخته شده و بعـدها از زنجيـره RNA باشد و بنابراين بهتر است كه قطعات اوليه از جنس برخوردار مي

. صحت  بااليي خواهد يافت DNA در اين صورت بيوسنتز . جدا شوند


