
 همانندسازي حلقوي فاژي از فرم + سنتز رشته حلقوي

 به وسيله كه + هاي اي دارند براي تكثير خود و توليد رشته رشته حلقوي تك DNA كليه فاژي كه

 جزئيـات بيـشتر . كننـد شوند از مكانيسم حلقه چرخان اسـتفاده مـي هاي ويروسي احاطه مي پروتئين

 قطـع كننـده آنـزيم مـشخص شـده اسـت كـه در آن X ϕ 174 مكانيسم حلقه چرخان در مورد  فاژ

 A پروتئين . شود باشد به وسيله كروموزوم فاژ بيان مي كه براي شروع حلقه چرخان الزم مي ) A پروتئين (

 قطع DNA ′5 د و پس از قطع آن به انتهاي ده ناحيه خاصي از كروموزوم كامل ويروسي را تشخيص مي

 بـا A آزاد نبوده بلكه به وسيله پروتئين ′5 با حركت چنگالهاي همانندسازي، انتهاي . شود شده متصل مي

 ). شكل ( دهد كمپلكسي تشكيل مي ) احتماالً رپليزوم ( Pol III آنزيم

 كننده مجدداً در مبدأ قـرار چنگال همانندسازي به دور حلقه چرخان، آنزيم قطع با چرخش كامل

 فوق ′5 انتهاي . شود قبلي جدا مي ′5 آنزيم قطع كننده نيز از انتهاي . كند گرفته و برش دوم را ايجاد مي

 را + شود و حلقه كامل رشته تازگي توسط آنزيم قطع كننده ايجاد شده است متصل مي كه ب 3 ' به انتهاي

 نيازي ندارد و مانند آنزيم توپوايزومراز ATP كننده براي عمل قطع و وصل به آنزيم قطع . آورد بوجود مي

I كننده بسيار طوالني است آنزيم قطع كند، با اين اختالف كه فاصله زماني بين قطع و وصل در عمل مي .



 يك مولكول حلقوي دو RF1 . مختلف وجود دارد (RF) دو شكل همانندسازي X ϕ 174 فاژ DNA در همانندسازي

 ي اي غيرحلقو مولكول دو رشته RFII . آيد باشد بوجود مي مي (+) كه مكمل رشته ) - ( اي است كه در اثر سنتز رشته رشته

 نقش اساسي ايفا (RFII) در مرحله دوم A پروتئين . باشد جديد مي + است كه حد واسط حلقه چرخان در سنتز رشته

 . كند مي

 به مولكـول دو RNA سازي به كمك پرايمر توليد شده فاژ در هنگام آلوده + هاي ابتدا كليه رشته

 هاي به وسيله پروتئين ) + ( اي هاي دو رشته در همان هنگام حلقه سپس . شوند تبديل مي (RF) اي رشته

 شوند بلكه آغازي براي تكميل گردند و نه تنها مانع تشكيل پرايمرهاي جديد مي اختصاصي فاژ احاطه مي

. گردند ساختمان ذرات فاژي مي



 يري باكتريها گ اي به هنگام جفت رشته هاي تك سنتز و انتقال مولكول

 اي كه بدين طريق وارد DNA . شود سلول نر وارد سلول ماده مي DNA گيري باكتري، هنگام جفت

 باشد كه با قطع رشته خاصـي از فوق حلقه چرخان مي DNA مكانيسم سنتز . اي است رشته گردد تك مي

 كند و بـا طويـل فوق از محل قطع شده رشد مي مولكول ′3 انتهاي . شود كروموزوم سلول ماده شروع مي

 ′5 شـوند بـه انتهـاي مـي DNA هايي كه سبب قطع رشـته آنزيم . يابد نقل مكان مي ′5 شدن آن انتهاي

 ). كل ش ( گيرند اي به سلول ماده را بعهده مي رشته هاي تك مولكول متصل بوده و هدايت مولكول

 . در اين مورد مكانيسم حلقه چرخان بكار گرفته شده است . اي از باكتري نر به ماده تك رشته DNA انتقال مولكول

 گاه اطالعات وراثتي سلول نـر از دسـت شود كه هيچ گيري بنحوي انجام مي همانندسازي و جفت

 سلول نر ممكن است به DNA قسمتي از . سلول نر در سلول ميزبان مشخص نيست DNA عمل . رود نمي

 اي بـا رشـته صـورت تـك اي در كروموزوم ماده قرار گيرد و قسمت ديگر امكان دارد به صورت دو رشته

. قسمتي از كروموزوم سلول ماده تعويض شود



 . شوند همانندسازي مي RNA خطي ويروسي كه بدون پرايمر DNA هاي مولكول

 خطـي هـستند كـه بـراي DNA هـا واجـد هـا و يوكـاريوت هاي پروكاريوت تعدادي از ويروس

 باسـيل و ϕ ۲۹ بهتـرين ويـروس ايـن دسـته ويـروس . پرايمر احتياج ندارنـد RNA همانندسازي به

 ق فاقـد چنگالهـاي دو ويروس فـو . كنند، هستند داران را آلوده مي هاي مهره هايي كه سلول آدنوويروس

 بـه هـر حـال . شـود باشند و همواره همانندسازي در آنها از يك انتها آغاز مي همانندسازي دو جهته مي

 بنـابراين همانندسـازي بـه طـور مـساوي ( احتمال شروع همانندسازي از هر يك از دو انتها وجود دارد

 تواليهاي تكـراري وجـود اگر چه در انتهاهاي دو نوع ويروس فوق . ) آغاز شود ′5 يا ′3 تواند از انتهاي مي

د و هنگـام همانندسـازي نمـي دارند ولي تواليهاي فوق در جهت مخالف يكديگر قرار گرفتـه  تواننـد اـن

 ار گيرنـد، توانند به عنوان الگو قر همچنين دو رشته مكمل مادري به طور همزمان نمي . كانكاتامر بسازند

 رشته در هنگـام در اين نوع همانندسازي يك . بلكه تنها يك رشته از يك انتها نقش الگو را ايفا مي كند

5 شود كه رشته همانندسازي جدا مي 3 ′  بعد از جدا شدن كامل رشته فـوق انتهاهـاي . مادري است → ′

 ′3 د و سپس به عنـوان الگـو عمـل كـرده، از انتهـاي آورن مكمل با يكديگر پيوند هيدروژني بوجود مي

5 همانندسازي رشته جديد در جهت 3 ′ ). شكل ( شود شروع مي → ′



 همانندسازي . رد پرايمر ندا RNA كه نياز به ϕ ۲۹ ها و يا خطي آدنوويروس DNA مدلي از همانندسازي مولكول

 اي مادر پس از جدا شدن مولكول تك رشته . تواند از يكي از انتهاها شروع شود و فقط يك رشته به عنوان الگو قرار گيرد مي

 . اي است رشته ايجاد آرايش فوق به علت مكمل بودن انتهاهاي مولكول تك . دهد سري مي از الگو تشكيل آرايش سنجاق

 . شود محسوب مي ′3 لگو براي سنتز جديد از جهت انتهاي  فوق سپس به عنوان ا

 آن RNA هـا بـدون اسـتفاده از پرايمرهـاي آدنوويروس DNA هاي علت شروع بيوسنتز مولكول

ش از پـي . خود، پروتئين خاصي دارند كه به سيتوزين انتهايي متصل شده اسـت ′5 باشد كه در انتهاي مي



 فسفات دزاكسي سيتيدين منوفسفات انتهـايي از طريـق ′5 شروع همانندسازي، پروتئين فوق به گروه

 رشته ساخته شـده محـسوب ′5 اين نوكلئوتيد بعدها به عنوان انتهاي . شود پيوند كوواالنسي متصل مي

 پيونـد هيـدروژني ايجـاد مقابـل ′3 با نوكلئوتيد انتهايي رشـته ′5 اي دزاكسي سيتيدين انته . گردد مي

 ويـروس DNA گردد كه به وسـيله پليمراز مخصوصي انجام مي DNA آنزيم وسيله اين عمل به . كند مي

 گـردد و متـصل مـي dCTP هـايي پليمراز ويروسي به كمپلكس پـروتئين انت DNA آنزيم . شود بيان مي

 سـرانجام . گيرنـد هزار نوكلئوتيد بعدي براي تشكيل رشته جديد كنار هم قـرار مـي شش و بتدريج سي

 خطي در هنگام همانندسازي اگـر DNA حتي . شود خوردگي رشته الگو مي سبب رفع تاب I توپوايزومراز

 هنوز معلـوم نيـست كـه در پايـان . دارد توپوايزومراز احتياج آنزيم به انتهاي خود وصل نشده باشد به

 هايي كه به مولكول تك احتماالً پروتئين شود يا خير؟ مادر جدا مي DNA از DNA همانندسازي مولكول

 و در هنگام تكثير ويروسي به مقـدار زيـاد ) كيلو دالتون ۷۲ به وزن مولكولي ( گردند اي متصل مي رشته

. رند وجود دارند، فعاليتي شبيه به هليكاز دا


