
 شود مي نوتركيبي همولوگ از طريق جفت شدن بازها هدايت

 را DNA اگر به مطالب قبل رجوع كنيم، خواهيم ديد كه تنها مكانيسمي كه ميتوانـد مولكولهـاي

 طي عمل تبادل قطعه در كنار يكديگر قرار دهد، جفت شدن بازهاي مكمل است و بـه سـختي ميتوانـد

 DNA هاي دو رشته اگر چنين باشد بايد به نحوي زنجيره . نست مكانيسم ديگري را در اين مورد دخيل دا

 بنـابراين عمـل . كه قرار است عمل تبادل قطعه را انجام دهند باز شده و با يكديگر پيوند برقرار نماينـد

 كه DNA تبادل قطعه بايد سبب ايجاد نوتركيبي همولوگ شود، بدين معني كه تنها ميتواند بين دو قطعه

 چنـين قطعـاتي در نـواحي همتـراز سان يا تقريباً يكساني هستند رخ دهـد و معمـوالً داراي توالي يك

 تبادل قطعـه ميتوانـد بـين قطعـات همولـوگ موجـود در نـواحي . هاي همولوگ وجود دارند كروموزوم

 به هـر حـال . غيرهمتراز نيز صورت گيرد به شرط آنكه اين تبادل قطعه سبب از  بين رفتن جاندار نشود

 در . تواند منجر به مضاعف شدن يا حذف قـسمتي از كرومـوزوم گـردد دل قطعه نامساوي مي چنين تبا

 هـاي ژنتيكـي هاي مختلـف، گونـه DNA آزمايشگاه با استفاده از نوتركيبي قطعات همولوگ موجود در

 مخمر كه در يك پالسميد حلقوي باكتري DNA اي از بنابراين هنگامي كه قطعه . شوند ايجاد مي جديدي

 ر گرفته و تكثير شده است، دوباره در معرض سلول مخمر قـرار گيـرد، قطعـه فـوق ميتوانـد تـوالي قرا

همولوگ خود را يافته، و با آن تبادل قطعه نمايد و بدين ترتي پالسميد در درون كروموزوم مخمـر جـاي

 واجد يـك همولوگ به شرط آنكه يكي از آنها DNA مخمرها هر دو قطعه حداقل در باكتريها و گيرد مي

 توانند تبادل قطعـه كـرده و يـك مولكـول اي باشد مي زنجيره تك DNA اي از بريدگي و يا داراي ناحيه

. نوتركيب ايجاد نمايند



 . شود شروع مي DNA نوتركيبي از بريدگيها و شكافهاي موجود در

 بيشتر شود امكان تبادل قطعه بيـشتر DNA با توجه به آنكه هر چه ميزان بريدگيهاي موجود در

 بنـابراين . ارتبـاط دارد شود، ميتوان گفت كه اين موضوع احتماالً بنحوي با شروع عمل تبادل قطعـه مي

دگي يـا تشعشعات ماوراء  بنفش و مادون قرمز و نيز مواد شيميايي فعالي كه ميتوانند سـبب ايجـاد برـي

 اي شـوند، دو رشـته DNA در مولكـول ) اي دو رشـته DNA اي در مولكول رشته يك ناحيه تك ( شكاف

 هـاي سـازنده هايي كه بر روي ژن همچنين جهش . همگي ميتوانند سبب افزايش عمل تبادل قطعه شوند

 همانگونه كه قبالً ذكر شـد . نيز اثرات مشابهي دارند شوند ايجاد مي I پليمراز DNA آنزيم ليگاز و آنزيم

 دليل ديگر اثبات . شوند در حين عمل همانندسازي و ترميم مي DNA ات اين دو آنزيم قادر به اتصال قطع

 كه هدف ايجاد نوتركيبي آن با كروموزوم سـلولي ( مخمر DNA اين مدعا آن است كه چنانچه يك قطعه

زيم محـدود كننـده مـشخص است و در يك پالسميد قرار دارد  قبل از تماس با سلول به كمك يك آـن

 هاي سلولي شود كه آنزيم بنابراين تصور مي . يابد عه تا هزار برابر افزايش مي شكسته شود امكان تبادل قط

 سبب القاء نوتركيبي ) و البته بسيار كم ( نيز به طريق  مشابهي فعاالنه از طريق ايجاد بريدگيهاي تصادفي

 در واقع اين احتمـال وجـود . شوند در طي تقسيم ميوز مي ) سيناپس شده ( هاي جفت شده در كروموزوم

 حال چه . آيند به وجود مي DNA هاي همولوگ در اثر وجود بريدگي در يك رشته دارد كه تمام نوتركيبي

 به نيمه تصادفي بودن تبـادل قطعـه به هر حال با توجه . علت اين عدم پيوستگي مشخص باشد يا نباشد

. ميتوان نقشه ژنتيكي را رسم نمود


