
 DNA لهاي هاي چرخان روش ديگري براي همانندسازي مولكو حلقه

 حلقوي

 اسـت ايـن روش در تكثيـر حلقوي حلقه چرخان DNA مكانيسم ديگر همانندسازي مولكولهاي

DNA ها، فاكتور بسياري از ويروس F ) گيري و همچنين در بعـضي در هنگام جفت ) عامل باروري باكتري 

 ) + رشـته ( ها در اين روش همانندسازي با قطع يكي از رشته . گيرد از موارد خاص تكثير ژني صورت مي

 III پليمراز DNA گردد و سپس آنزيم از مارپيچ مضاعف جدا مي ′5 انتهاي . شود مي در محل شروع آغاز

 بـه صـورت ′5 با ادامه مراحل همانندسازي، انتهـاي . كند اضافه مي ، دزاكسي نوكلئوتيدها را 3 ' به انتهاي

 بـه ايـن سـاختمان . پوشـانند سـطح آن را مـي SSB هاي و پروتئين ) 1 شكل ( آيد چرخاني در مي حلقه

 هـاي اي كه به آن پروتئين رشته تك DNA شود، چرا كه سنتز همانندسازي كننده حلقه چرخان گفته مي

SSB دوران فوق از . گيرد متصل است، به همراه چرخش الگوي مارپيچ مضاعف حول محور ان صورت مي 

 آورد، چرا كه مولكول حلقوي تنها به وسيله يك رشته نگاه داشـته لحاظ توپولوژيكي اشكالي بوجود نمي

. خورد شده است كه آزادانه حول بسياري از پيوندهاي كوواالنسي موجود در اسكلت خودپيچ مي



 ساختمان فوق (a) . شود عكس الكترون ميكروسكوپي مولكول حد واسطي كه در حلقه چرخان تشكيل مي ) ۱ ( شكل

 از دناتوره كردن نسبي جهت b در تصوير . P2 فاژ DNA همانندسازي مارپيچ مضاعف (b) و X ϕ 174 اي رشته تك DNA در

 وي و دمي استفاده شده است نشان دادن تشابه بين قطعات حلق

 اسـتفاده شـود، DNA هـاي حلقـوي چنانچه از مكانيسم حلقه چرخان در همانندسازي مولكول

 شروع سنتز . آيند به صورت مارپيچ مضاعف در مي با سرعت با تشكيل قطعات اوكازاكي ′5 دمهاي انتهاي

 هـاي پريمـاز موجـود در پريموزومهـا سـاخته مولكول يله اي كه به وس RNA قطعات فوق از پرايمرهاي

 مربـوط بـه گردد، احتماالً حلقه چرخان مي ′5 كه باعث باز شدن دم نيروي فعالي . شود اند، انجام مي شده

 Pol − نيست، بلكه مربوط به حركت كمپلكس پريموزوم 3 ' واكنش پليمريزه شدن انتهاي III ) رپليزوم ( 

). 2 شكل ( هليكاز ان است و اجزاء



 نيروي فعالي كه سبب باز كردن دم . به وسيله مكانيسم حلقه چرخان DNA همانندسازي مولكول حلقوي ) ۲ ( شكل

5 . شود ن كشيده مي گردد مربوط به حركت رپليزوم است كه به وسيله جزء هليكاز آ مي '



 برابر طول حلقه كامـل شوند كه چند مي رود و دمهايي ايجاد گاه عمل طويل شدن آنقدر پيش مي

 هنـوز چگـونگي . آيد فاژ المبدا پيش مي DNA اين حالت در مراحل انتهايي همانندسازي . اوليه هستند

 احتماالً اين عمل به وسيله . تغيير اندازه اين رشته طويل تا حد اندازه مولكول معمولي معلوم نشده است

 ماننـد ( گيرد كند صورت مي آنزيم آندونوكلئاز خاصي كه در جايگاههاي معيني از مولكول قطع ايجاد مي

 مولكول خطي آزاد شده ممكن است به ). 1 شكل به . ك . ر ) ( خطي المبداي حلقوي به DNA قطع مولكول

 اي مكمـل رشته هاي ويروسي احاطه شود و يا دو انتهاي تك همان صورت باقي بماند و به وسيله پروتئين

 . هاي حلقوي جديدي را بوجود آورند آن به يكديگر وصل شده، مولكول

 ال مـارپيچ مـضاعف اي حلقـوي ويروسـي بـه اشـك رشته هاي تك تبديل كروموزوم

 همانندسازي

 مثـل فـاژ ( هـاي كوچـك بعضي از ويـروس ) + ( اي رشته هاي حلقوي تك براي تبديل كروموزوم

174 X ϕ 4 و G و M13 ( باشـد به شكل مارپيچ مضاعف كه در هنگام همانندسازي بايد وجود داشـته 

(RF) و از دو رشته / +  DNA همانندسـازي . باشـد احتياج مي RNA بوجود آمده است، به پرايمرهاي −

 . گردد ها آغاز مي به آن SSB هاي هاي ميزبان و اتصال پروتئين به سلول + هاي ويروس پس از ورود رشته

 مكانيسم خاصـي بـراي . شود الزم است، ساخته مي ) − ( سنتز رشته ي شروع پرايمر كه برا RNA سپس

). شكل ( دارد ) + ( وجود ندارد و سنتز آنها بستگي به الگوي هاي فوق RNA ساختن



 وسي اي وير رشته تك DNA هاي پرايمر در مولكول RNA سه مكانيسم مختلف سنتز

 شود، در حالي كه مونتاژ مي X ϕ 174 ، بر روي كروموزوم DNA كمپلكس كامل پريموزوم در سنتز

 DNA در . كنـد تنها پريماز كفايت مي G4 پرايمر در همانندسازي كروموزوم فاژ هاي RNA براي ساختن

ـنجاق پليمراز كلي RNA آنزيم M13 فاژ  آن را تـشخيص SSB كي كـه سـري كـوچ باسيل به ناحيـه س

 هـاي پرايمـر RNA . كنـد پرايمر استفاده مـي RNA شود و از اين ناحيه براي سنتز دهد متصل مي نمي

 تقريبـاً كامـل شـد III پليمراز DNA به وسيله ) − ( بعد از آنكه سنتز رشته در اين مرحله ساخته شده

 فضاهاي خالي باقيمانده را پركرده و با فعاليـت اگزونوكلئـازي I يمراز پل DNA شوند و آنزيم برداشته مي

5 3 ′ . دارد قسمت جلويي را بر مي RNA نوكلئوتيدهاي → ′


