
 پپتيد مختلف تشكيل شده است پليمراز از هفت رشته پلي DNA آنزيم

 پپتيد تشكيل شده اسـت و هولو آنزيمي است كه از هفت پلي III (pol III) پليمراز DNA آنزيم

 ). ۱ جدول ( فعاليت بيولوژيك آن مستلزم وجود كليه اجزاء آن است

 . كنند شركت مي باسيل كلي DNA هايي كه در همانندسازي پروتئين : جدول
 عمل بيولوژيك وزن مولكولي اجزاء پروتئين
(Kdal)

SSB ۷۴ ۴ اتصال به DNA اي رشته تك 

 i ۶۶ ۳ پروتئين

 n ۲۸ ۲ پروتئين

n پروتئين ′ ۷۶ ۱ 

n پروتئين ′′ ۱۷ ۱ 

DnaC ۲۹ ۱ مجموعه پريموزوم 
DnaB ۳۰۰ ۶ 

 ۱ ۶۰ پريماز

 پرايمر RNA بيوسنتز ) pol III ) ۷۶۰ ( ) ۲ هولوآنزيم

 ۱ ۱۴۰ آلفا

 ۱ ۲۵ ∋ ( ) اپسيلون

 ۱ ۱۰ امگا

 زنجيره كننده طويل 2 × ۱ ۳۷ بتا

 ۱ ۵۲ گاما

 ۱ ۳۲ دلتا

 ۱ ۸۲ تتا
Pol I ۱۰۲ ۱ كننـده پركننده فضاي خالي، قطـع RNA 

 پرايمر

 كننده وصل ۱ ۷۴ ليگاز

 ايجاد ابرمارپيچ ۴ ۴۰۰ ) جيراز ( II توپوايزومراز

 A ۲۱۰ ۲ جيراز

 B ۱۹۰ ۲ جيراز
Rep ۶۵ ۱ هليكاز 

 هليكاز II ۷۵ ۱ هليكاز
DnaA ۴۸ ۱ مبدا همانندسازي 

ابرمارپيچ منفي را به حالت اسـتراحت در I ۱۰۰ ۴ توپوايزومراز

آورد مي



5 باشد كه داراي فعاليـت اگزونوكلئـازي و پليمـرازي يكي از اين اجزاء زير واحد آلفا مي 3 ′ ′ → 

3 ئازي فعاليت اگزونوكل ∋ ( ) قسمتي اپسيلون . است 5 ′  يك يا چند جزء ديگر، جايگاه اتـصال . دارد → ′

 اعمـال . در انتهاي پرايمرها الزم است III پليمراز DNA براي شروع عمل ATP . سازند را مي ATP يك

 pol معموالً تعداد . اند اجزاء ديگر هنوز شناخته نشده III باسيل كم است و بـا توجـه بـه در سلول كلي 

 هـا عمـل رسد كه به محض آنكه يكي از اين مولكول نها در مرحله شروع بيوسنتز، بنظر مي آ رعت كم س

 كند تا به انتهاي الگـوي خـود پليمريزاسيون را شروع كرد، به طور دائم و تدريجي بر روي آن حركت مي

 . برسد

 تـوان و مـي شـند توانند در چنگال همانندسازي وجود داشته با مي III دو مولكول آنزيم پليمراز

 در . انجـام دهـد را به طور همزمان هاي رهبر و پيرو ديمر همانندسازي رشته تصور كرد كه يك كمپلكس

 به طوري كه بتواند با رشـته ) احتماالً دور پليمراز فوق ( تشكيل دهد اي اين صورت رشته پيرو بايد حلقه

 رايمـر سـاخته شـده بـه وسـيله بر حسب اين طـرح، پ ). ۱ شكل ( الگوي رهبر در يك جهت قرار گيرد

 تواند طويل گردد و در شود مي پريموزوم در حالي كه الگوي پيرو به سمت كمپلكس هولوآنزيم كشيده مي

 در . اين صورت بيوسنتز هر دو رشته ادامه يابد تا آنكه به قطعه اوكازاكي كه قبالً ساخته شده است، برسد

 گـردد و در نتيجـه ادامـه در رشته پيـرو متوقـف مـي شود و همانندسازي اين موقع حلقه فوق باز مي

 شود اي براي رشته پيرو آماده مي رشته در رشته رهبر، به اندازه كافي الگوي تك III پليمراز DNA فعاليت

 در نتيجـه چنـين مكانيـسمي . اي بوجود آيد و سنتز قطعه جديد اوكازاكي شروع گـردد تا باز هم حلقه

 تواند بـا همـان بعالوه پريموزوم مي . شود ر تقريباً به طور همزمان انجام مي همانندسازي رشته رهبر و پيو

. حركت نمايد DNA پليمراز، به روي DNA سرعت عمل



 . هاي پريموزوم و هليكاز ، آنزيم pol III سنتز همزمان دو رشته رهبر و پيرو توسط كمپلكس هولوآنزيم ديمر ) ۱ ( شكل

 . نامند مجموعه آنزيمي فوق را رپليزوم مي

 هاي همانندسازي كه شامل پليمراز ديمر، پريموزوم و هليكاز است و بـه انـدازه مجموعه پروتئين

 بـه . ك . ر ( دهـد باال را انجام مي شودكه مجموعه فرايند ذكر شده در باشد رپليزوم خوانده مي ريبوزوم مي

). ۱ شكل



 شوند مي DNA هايي كه باعث توقف بيوسنتز جهش

 كردند، نحوه كار اين آنـزيم مـشخص را مختل مي III پليمراز DNA هايي كه عمل با كشف جهش

 ). ۲ جدول ( شد

 . باسيل نقش دارند در سلول كلي DNA هايي كه در همانندسازي ژن : ۲ جدول
 يافته فنوتيپ جهش جايگاه در پروتئين و عملكرد در لوله آزمايش ژن

 نقشه بر حسب دقيقه
A dna ۸۲ به قسمت توقف كند، نقطه شروع OriC شود و براي شروع متصل مي 

 . همانندسازي كروموزوم الزامي است ناهنجار

B dna ۹۱ پروتئين توقف سريع dnaB براي شروع سنتز ، 

C dna ۹۹ توقف كند و سريع RNA وتئين پر dna C با پروتئين 

 . كند كمپلكس ايجاد مي dnaB ) بستگي به جهش دارد (

dna E (polC) ۴ قسمت توقف سريع α از آنزيم pol III 

dna G ۶۶ پريماز توقف سريع، شروع 

 ناهنجار قطعات
dna I ۳۹ نامعلوم توقف كند 
dna J ۵ / ۰ م نامعلو توقف كند 
dna K ۵ / ۰ نامعلوم توقف كند 
dna L ۲۸ نامعلوم توقف سريع 
dna P ۸۴ نامعلوم مقاوم به الكل فنتيل 

 توقف كند
dna T ۹۹ - ۹۵ نامعلوم تنظيم ختم 
dna Z ۱۰ قسمت توقف سريع γ از هولوآنزيم pol IIII . 

 شدن زنجيره طويل
Cou ۸۲ قسمت به كومرمايسين مقاوم β توپوايزومراز II . قطع 

 و وصل كردن كردن ) نووبيوسين ( و
lig ۵۱ جمع شدن قطعات DNA ليگاز، قطعات DNA را با پيوند 

 . كند كوواالنسي به هم وصل مي همانندسازي شده

nal A ۴۸ قسمت مقاوم به ناليديسات α از آنزيم توپوايزومراز II ، 

 ATPase و اوكسونيالت

Pol A ۸۵ اختالل در ترميم DNA DNA پليمراز I پر كردن فضاي ، 

 RNA قطع كردن خالي،
rep ۸۳ هليكاز وابسته به حركت كند در چنگال ATP 

 همانندسازي
ssb ۹۱ پروتئين توقف سريع SSB



 هـا، عمـل اند كـه در اثـر بـروز جهـش در آن باسيل شناخته شده دي در كلي تا كنون ژنهاي زيا

 ). ۲ شكل ( شود همانندسازي متوقف مي

 . اند هاي مربوط به همانندسازي مشخص شده هاي پروتئين كه در آن ژن K12 باسيل نقشه ژنتيكي كلي

 dna ها مانند بعضي از پروتئين A ثر هـستند ولـي در تشكيل چنگالهاي جديد همانندسازي مـو 

 سـازند هايي مي ها پروتئين بعضي ژن . اند، ندارند اثري بر روي حركت چنگالهايي كه از پيش وجود داشته

 كـه dnaE مثالً ژن ) منظور باز شدن چنگال همانندسازي ( شوند كه باعث حركت چنگال همانندسازي مي

 پريمـوزوم را بيـان هايي كه بعضي از اجزاء كند و يا ژن يان مي را ب III پليمراز DNA از آنزيم a پپتيد پلي

 هايي در همچنين جهش ). كند آنزيم پريماز را بيان مي dnaG براي مثال ( باشند نمايند از اين گروه مي مي

 pol ژن A ) ژني كه آنزيم DNA پليمراز I كند را بيان مي ( و Lig ) ژني كـه آنـزيم DNA ليگـاز را بيـان 

شوند بلكه باعث متراكم شدن تعداد نمي DNA ها مانع بيوسنتز اين جهش . اند ز مشاهده شده ني ) كند مي



 تـا كنـون ژن بـسياري از . انـد گردند كه به يكديگر متـصل نـشده بسيار زيادي از قطعات اوكازاكي مي

 اد اند و بدين ترتيـب امكـان توليـد بـسيار زيـ نقش دارند تكثير شده DNA هايي كه در بيوسنتز آنزيم

. محصوالت آنها فراهم شده است


