
 بوجود آمدن چنگال همانندسازي در مبدأهاي همانندسازي

 ويروسـي و DNA مولكول هـاي . نقطه شروع همانندسازي با مبدأ قطعات اوكازاكي متفاوت است

 F توان بـا تكثيـر پالسـميد منطقه شروع را مي DNA طول . باكتري معموالً تنها داراي يك مبدا هستند

 بدين ترتيب معلوم . باشد ناحيه شروع مي و محل دخول آن، اش مشخص است مشخص كرد چرا كه اندازه

 آنـزيم ، كه بين ژن ) زير شكل ( است جفت باز ۲۵۴ باسيل شده كه طول مبدأ همانندسازي در سلول كلي

 زايي در لوله آزمايش نشان داده اسـت جهش . سنتتاز قرار دارد ATP سنتتاز و اپرون تنظيم آسپاراژين

 كنند و احتماالً همين بازها هستند كه به عداد كمي از بازها نقش اساسي را ايفا مي كه در اين ناحيه تنها ت

 . شوند هايي كه در شروع ايجاد چنگال همانندسازي نقش دارند، شناخته مي وسيله پروتئين

 به محـض شـروع بيوسـنتز . مرحله اصلي در شروع همانندسازي، آغاز بيوسنتز رشته رهبر است

 الزمه شروع بيوسنتز رشـته . شود پيرو نيز به طريقي كه قبالً اشاره شد دنبال مي رشته فوق، سنتز رشته

 . پليمراز و رونويسي از روي قطعه كوتاهي از مبدأ است RNA رهبر، فعاليت آنزيم

) شكل (



 حداقل طول مبدا در . هاي باكتريايي توالي نوكلئوتيدي غير متغير كوچكترين مبدا همانندسازي در كروموزوم

 حروف بزرگ موجود در كادر نشانه وجود بازهاي مشترك در شش مبدأ فوق . باسيل در كادر شكل قرار داده شده است لي ك

 اند تر نوشته شده حروفي كه پايين . باشند مبدا فوق مشترك مي ۵ حروف كوچك مربوط به بازهايي است كه در . باشند مي

 باشند و تنها دو نوكلئوتيد متفاوت در از شش مبدأ فوق مشترك مي مبدأ ۴ يا ۳ مربوط به نوكلئوتيدهايي هستند كه در

 در جاهايي استفاده شده است كه سه يا چهار نوكلئوتيد از چهار نوكلئوتيد ممكن و يا دو n حرف . جايگاه فوق وجود دارند

 د در توالي باكتريايي كامالً نشانه ان است كه نوكلئوتي (.) نوكلئوتيد متفاوت و يك حذف در جايگاه فوق كشف شده است نقطه

 حروف بزرگ پررنگ مربوط به جايگاههايي هستند كه در اثر تعويض يك نوكلئوتيد فنوتيپ . با توالي غير متغير مشابه است

OriC دهنده جايگاههاي هاي محدودكننده مشخص شده و پيكان نشان جايگاههاي عمل انزيم . كنند باسيل بروز مي در كلي 

,A (R4, R3 اتصال پروتئين R2, R1  . باشد مي (

 توانند به عنـوان مي RNA هاي رشته ) ColE مثل نقطه شروع پالسميد ( در مورد بعضي از مبدأها

 RNase قطعات غيرالزم به وسـيله آنـزيم . پس از هضم هاي رهبر عمل كنند و اين عمل پرايمر رشته H 

) H هاي ظم اين نسخه به هر حال قسمت اع . گيرد صورت مي ) نشانگر هيبريد است RNA كوتاه د رمبـدأ 

رسد كه تنها عمل آنها جـدا كـردن دو رشـته كنند، بلكه بنظر مي همانندسازي، نقش پرايمر را ايفا نمي



DNA اتصال زيرواحـدهاي پريمـوزوم بدين ترتيب تواليهاي اختصاصي را در معرض . در محل فوق باشد 

 . شود سازي رونويسي خوانده مي اين فرآيند به نام عمل فعال ). زير شكل ( دهند قرار مي

 DNA وجود آنهـا لزومـاً بـه معنـي شـروع بيوسـنتز RNA نظر از چگونگي سنتز قطعات صرف

 از آنجـا كـه اكثـر . شـوند بالفاصله از الگوهاي خود جدا مي RNA هاي باشد، چرا كه معموالً زنجيره نمي

RNA هاي تازه سنتز شده از DNA گردند و مجدداً دو رشته مي جدا DNA شـوند به يكديگر متصل مـي 

 شـود ممكـن گفته مـي . هايي وجود داشته باشند تا از چنان اتصال مجددي جلوگيري كنند بايد مولكول

 . است اين عمل در اثر اتصال آنها به مبداهاي همانندسازي صورت گيرد

 تئين كه تنها در مرحله شروع عمـل شروع سنتز رشته رهبر اكثر اوقات به وجود يك يا چند پرو

 . فاژ المبدا نام بـرد O باسيل و پروتئين كلي dnaA توان از ها مي از جمله اين پروتئين . كنند نياز دارد مي

 اند ها به چهار جايگاه اختصاصي كامالً حفظ شده كه هر يك از نه جفت باز آلي تشكيل شده اين پروتئين

 هاي  فوق مشخص نيست، ممكن است كه نحوه عمل هر يك از پروتئين به هر حال هنوز . گردند متصل مي

 كه خود ( III پليمراز DNA محيط مناسبي را براي تشكيل كمپلكس فعال هولوآنزيم DNA اتصال آنها به

. بوجود آورد ) از هفت جزء تشكيل شده است



 مراز يك پلي RNA (a) . ها پرايمر پليمراز در مبدا همانندسازي و نحوه ايجاد RNA طرح ديگري از چگونگي عمل

 . كند به عنوان پرايمر عمل مي ) در اينجا نشان داده نشده است ( RnaseH سازد كه پس از پردازش به وسيله مي RNA قطعه

RNA(b) اي كه به وسيله RNA گردد در نتيجه امكان اتصال شود سبب باز شدن مارپيچ مضاعف مي پليمراز ساخته مي 

. آورد سازد را فراهم مي مر واقعي را مي پريموزوم كه پراي



 در دو جهت مختلف DNA همچنين هنوز معلوم نيست كه چگونه شروع همانندسازي سبب سنتز

 ر آن از در رشته پيرو باعث عبو 3 ' شود كه طويل شدن اولين قطعه اوكازاكي از انتهاي گفته مي . گردد مي

 در چنگـال همانندسـازي در جهـت در نتيجه خود به عنوان رشته رهبـر گردد و مبدأ همانندسازي مي

 بود، بنابراين همانندسازي هميشه پذير مي اي امكان به هر حال اگر چنين پديده . شود مخالف محسوب مي

 در مـواردي . شود گرفت  در حالي كه به ندرت همانندسازي در دو جهت انجام نمي در دوجهت صورت مي

 III پليمراز DNA گيرد ميتوان تصور كرد كه تنها يك آنزيم ها در يك جهت انجام مي كه همانندسازي تن

 به هـر حـال همانندسـازي در . معموالً همانندسازي رشته رهبر و پيرو را همزمان بعهده دارد ) رپليزوم (

. ديگري است III پليمراز DNA جهت مخالف مستلزم وجود آنزيم


