
 DNA تنظيم همانندسازي

 تا هنگامي كـه . هاي مختلف معلوم نشده است در سلول DNA هنوز چگونگي تنظيم همانندسازي

 پذير نخواهد چگونگي القاء همانندسازي در سطح مولكولي مشخص نشود، جواب سواالت ديگر نيز امكان

 چگـونگي ه بـا شـناخت رسـد كـ امـروزه بنظـر مـي . ماند بود و درك ما در همان حد ابتدايي باقي مي

 همانندسازي رشته رهبر ميتوان به بعضي از سـئواالت پاسـخ گفـت و ممكـن اسـت راههـاي كنتـرل

 تواند يك چرخه همانندسازي را انجـام دهـد معلـوم در مدت كوتاهي كه سلول مي DNA همانندسازي

 اسـت پـروتئين ممكـن . گردد در يك چرخه همانندسازي تنها يك بار از نقطه شروع استفاده مي . شود

 را تغييـر دهـد كـه نقطـه DNA باشد، بنحوي ساختمان باسيل مي كلي dnaA خاصي كه شبيه پروتئين

 به حالت اوليه ا نتواند براي همانند سازي مورد استفاده قرارگيرد و تا تغييرات فوق مجدد ً شروع مجددا

 شـامل چرخـه توانـد مـي تغييـرات فـوق ( بازنگردند احتمال شروع همانندسازي وجود نخواهد داشت

 هنوز داليل كافي در مورد وجود مكانيسمي كه سبب ماهيت شيميايي ). دمتيالسيون باشد − متيالسيون

 . شود به دست نيامده است نقطه شروع مي

 بعضي از اطالعات ما در اين زمينه ميتواند از چگونگي تنظيم همانندسازي پالسميدها بـه دسـت

 RNA باسيل وجود دارد از طريق بيوسنتز مولكـول كه در كلي ColE1 پالسميد DNA همانندسازي . يد آ

 پرايمر از روي RNA كه معموالً ( الگو ساخته شود DNA در جهت مخالف توالي RNA اگر . شود تنظيم مي

 ها كه RNA به اين نوع . گردد جلوگيري مي RNA به وسيله پرايمرهاي DNA از سنتز ) شود آن ساخته مي

هـا RNA گفته شده كه اين . شود گفته مي Antisense RNA گردند رونويسي مي DNA از جهت مخالف



 . شـوند مـي DNA دهند و مانع شركت آنها در بيوسنتز تشكيل مي هاي پرايمر پيوند هيدروژني RNA با

 . نشده است ميگردد معلوم RNA Antisense هنوز مكانيسم عمل و نوع عالمتي كه سبب شروع عمل

 ها به دست اطالعات قابل توجهي از تنظيم همانندسازي را ميتوان در مورد پالسميدهاي يوكاريوت

 كند و طبعاً در ايـن ها در طول حيات سلول تنها يك بار همانندسازي مي پالسميد يوكاريوت DNA . آورد

 مطالعه چگونگي . داشته باشد مورد بايد مكانيسمي وجود داشته باشد كه تنها نقطه شروع يك بار فعاليت

 تواند راهگشا باشـد، چـرا كـه نيز در اين مورد مي (BPV) سازي ويروس پالپيلوماي گاوي تنظيم همانند

 پالسميد به طور هماهنگ بـا تعـداد DNA هاي همانندسازي پالسميد كنترل شده است و تعداد مولكول

 . شوند هاي سلول ميزبان تنظيم مي كروموزوم

 و جدا شدن آن نقش دارد؟ DNA مانندسازي آيا غشاء در ه

 هـاي دختـر يـك هنوز معلوم نشده است كه چگونه در هنگام تقسيم سلولي در هر يك از سلول

 ط ا هاي سلول و هسته و يكـي از نقـ ممكن است بين غشاء . گيرد هاي مادري قرار مي نسخه از كروموزوم

 ات زيـاد هنـوز شـواهدي در مـورد اتـصال اي وجود داشته باشد ولي عليرغم تحقيق كروموزومي رابطه

 يـك از فرآينـدهاي دهد كـه در هـيچ برعكس شواهد موجود نشان مي . وجود ندارد كروموزوم به غشاء

 ولي اين بدان معني نيست كه اتصال اختصاصي غشاء در . سلولي الزامي نيست همانندسازي وجود غشاء

 دشواري جداسازي اجزاء غشاء سلولي از ديگـر تا كنون به علت . به هيچ وجه وجود ندارد DNA سلول و

. جواب مانده است اجزاء سلولي بسياري از سئواالت در اين زمينه بي



 هاي پليمراز اختصاصي متعددي وجود دارند هاي يوكاريوتي آنزيم در سلول

 در . يوكاريوتي بعمل آمده است DNA اي براي شناخت جزئيات همانندسازي اخيراً تالش گسترده

 ). جدول ( وجود دارند ) γ و α ، β ( پليمراز DNA هاي فوق سه نوع آنزيم سلول كليه

 هاي يوكاريوت در سلول γ و β و α پليمرازهاي DNA : جدول

α β γ 

 ميتوكندري هسته هسته جايگاه

 ميتوكندري DNA همانندسازي ترميم DNA همانندسازي عمل

 ۱۵۰ – ۳۰۰ ۳۰ – ۵۰ ۱۲۰ – ۲۲۰ وزن مولكولي

 III پليمـراز DNA را بعهده دارد مانند DNA پليمراز آلفا كه مسئوليت اصلي سنتز DNA آنزيم

 باشـد كـه از اين آنزيم نيز مانند همتاي خود در باكتري به صورت هولوآنزيمي مي . كند باكتريها عمل مي

ـون مـي ۲۲۰ وزن مولكول هولوآنزيم فوق . پپتيد تشكيل شده است چند پلي  ن بزرگتـري . باشـد كيلودالت

 كيلودالتـون اسـت داراي فعاليـت پليمـرازي ۱۵ پپتيد اين مجموعه آنزيمي كـه وزن مولكـولي آن پلي

 رسد بنظر مي . يوكاريوتي يافت نشده است هاي ها در سلول باكتري I پليمراز DNA هنوز همتاي . باشد مي

 ساله تخليص شـده اسـت داراي فعاليـت شـبه هاي تيموس گو كه از سلول ) δ ( پليمراز دلتا DNA كه

 دخيل باشد ولي هنوز عمل DNA پليمراز بتا در امر ترميم DNA رود كه اگر چه گمان مي . باشد I پليمراز

 ايـن آنـزيم در . باشـد پليمراز گاما اطالعات بيشتري در دست مي DNA در مورد . آن معلوم نشده است

 نحوه عمـل ايـن . آن است DNA ارد و مسئول همانندسازي وجود د ) و يا شايد كلروپالست ( ميتوكندري

شكل H رشته ( كند باشد كه ابتدا يك رشته از مارپيچ مضاعف را همانندسازي مي آنزيم به اين صورت مي



 . شـود آغـاز مـي ) L رشـته ( و موقعي كه همانندسازي آن به نيمه رسيد همانندسازي رشته ديگـر ) زير

 DNA نزيم توپوايزومراز وجود در ميتوكندري با قطع و وصل مجدد مولكول رود آ گونه كه انتظار مي همان

 هـاي دختـر از يكـديگر كند و سبب جدا شدن رشته مي پيچهاي زايد حاصل از همانندسازي را برطرف

 . شود مي

 به H ه زماني كه سنتز از روي رشت . شود آغاز مي H ابتدا همانندسازي رشته . ميتوكندري DNA همانندسازي مولكول

 . گردد نيز آغاز مي L نيمه راه رسيد همانندسازي از رشته

 SV40 ويروس DNA ايجاد شرايط خارج سلولي جهت همانندسازي

 هاي مختلف در آن نقش آنزيم هاي يوكاريوتي و بررسي براي مطالعه چگونگي همانندسازي سلول

 گيرنـد بكـار رد استفاده قرار مـي باسيل مو كلي DNA الزم است روشهايي كه براي مطالعه همانندسازي

 هاي ويروسـي و DNA باسيل با بكارگيري پيشرفت اصلي شناسايي نحوه همانندسازي كلي . گرفته شوند

 بـراي مطالعـه همانندسـازي . اي دارنـد حاصـل شـد باسيل كه خصوصيات شناخته شـده پالسميد كلي

 اگر چه مكانيسم همانندسازي . كند هاي يوكاريوتي نيز بررسي آدنوويروسهاي آنها كمك موثري مي سلول

هـاي يوكـاريوتي كـه از اي است و با همانندسازي كروموزوم ويروس تنها جابجايي و همانندسازي مرحله



 در . گيرد متفاوت است معهذا ميتوان از آنها به عنوان مدل اسـتفاده كـرد طريق ايجاد حباب صورت مي

 شود بـراي همانندسـازي الزم ه ژن ويروسي بيان مي كه به وسيل SV40 ويروس T ژن ها آنتي آدنوويروس

 . دهـد اطراف نقطه شروع عمل خود را انجام مي ژن با اتصال به چند نقطه است بدين ترتيب كه اين آنتي

 اين آنـزيم . آلفا را مشخص كند دقيق اجزاء سيستم فوق ميتواند تركيب كامل هولوآنزيم پليمراز مطالعه

 رود اطالعات بيشتري در مـورد چگـونگي بعهده دارد و در آينده انتظار مي را DNA تقريباً سنتز تمامي

 درك نقـش . و پيرو و نيز نقش توپوايزومرازها به دسـت آيـد هاي رهبر در رشته RNA سنتز پرايمرهاي

 دهد كـه در موجود نشان مي اطالعات . انواع هيستونها در طول همانندسازي موضوع جالب ديگري است

 گونـه كـه در فـصول بعـد خـواهيم ديـد همـان . خـورد آرايش نوكلئوزومي بهم نمي حين همانندسازي

 هـا شوند بلكه به يكي از زنجيره نوكلئوزوم در حين همانندسازي تقسيم نمي دهنده هاي تشكيل پروتئين

 SV40 ويـروس DNA در القـاء همانندسـازي T ژن در خاتمه با مطالعه عمل آنتي . مانند متصل باقي مي

 اگـر چـه درك . گيرد هاي يوكاريوتي مورد بررسي قرار مي كنترل نقاط شروع متعدد كروموزوم چگونگي

 تواند اطالعاتي در مـورد چگـونگي تنظـيم هاي فوق براحتي ممكن نيست ولي اين موضوع مي مكانيسم

. رشد سلولي به دست بدهد


