
 شوند موتاتورها سبب افزايش بروز جهش مي

 چنـين ژنهـايي . دهـد بروز جهش در بعضي از ژنها احتمال وقوع آن را در ساير ژنها افزايش مـي

 هايي كه عمل طبيعي آنها براي همانندسازي دقيـق موتاتورها بر روي پروتئين . شوند خوانده مي ١ موتاتور

 Mut . شود خوانده مي MutD باسيل به نام موتاتور كلي ترين شناخته شده . گذارند مي الزم است تاثير D 

 آزمايـشهاي . گـردد باعث بروز اختالل در عمل تصحيح مـي III پليمراز DNA آنزيم e با تغيير زيرواحد

 آن تغييـر يافتـه باشـد فعاليـت e دهد كه آنزيمي كـه زيرواحـد شده در لوله آزمايش نشان مي انجام

3 اگزونوكلئازي 5 ′  Mut موتاتورهـاي . سنتز نخواهد بود در حال DNA كمي را دارد و قادر تصحيح → ′

H و Mut  L و Mut  S سازند كه در تـرميم بازهـاي نـاجوري كـه در حـين هاي اختصاصي مي پروتئين 

ش سـاير اجـزاء سـلولي در . اند نقش دارند همانندسازي قرار گرفته  با شـناخت موتاتورهـاي ديگـر نـق

 . ندسازي دقيق بيشتر شناخته خواهد شد همان

 پليمراز DNA حذف و اضافه بازها توسط

 دهد بلكه در اثر ايجاد حلقـه در در حين همانندسازي تنها خطاهاي از نوع تعويض بازها روي نمي

 اين نوع خطـا . رشته الگو يا رشته در حال رشد بترتيب ممكن است حذف يا اضافه چند باز صورت گيرد

 كه واجد توالي تكراري هستند و در اثر جفت شـدن غلـط بـا ناحيـه ديگـر DNA نواحي از خصوصاً در

 با ). نگاه كنيد زير براي توضيح بيشتر به شكل ( كند ايجاد كند، بيشتر برود مي تواند مي ساختمان حلقوي

1 Mutator



 ها دچار حذف يا اضـافه يكي از رشته ( اي كه به طور صحيح همانندسازي نكرده است DNA همانندسازي

 حذف و اضافه يك يا چند . شود حذف و اضافه فوق عيناً همانندسازي شده، جهش تثبيت مي ) شده است

 گردد و در اين صورت توالي پروتئين حاصـل از ساخته شده، مي RNA باز باعث تغيير قاب خواندن جفت

 » جهش تغيير در قاب خواندن « اين نوع جهشها به نام . به طور كلي متفاوت خواهد بود RNA ين ترجمه ا

 ) شكل ( . شوند ناميده مي

 حذف و اضافه بازها در محل همانندسازي صورت ) رشته الگو يا رشته در حال سنتز ( DNA هاي در اثر ليزخوردن يكي از رشته

. گيرد مي



 آيند بوجود مي DNA رايي قطعات بزرگ از ها در اثر بازآ اي از جهش پاره

 هستند معموالً سبب از بين رفتن عمل يك ژن DNA جهش هايي كه در ارتباط با بازآرايي شديد

 هاي نوتركيبي سلولي ممكن است قطعات بزرگي بـه طـور صـد تـا در اثر فعاليت ناقص آنزيم . شوند مي

 عالي ممكـن اسـت عمـل تبـادل قطعـه بـين در جانداران . هزاران نوكلئوتيد حذف و يا معكوس شوند

 از . انجام گردد و اين عمل گاهي سبب ار تنظيم خارج شدن ژنهاي مجاور ناحيه فوق مي شود ها كروموزوم

 ساختمان پايداري دارند بازآرايي كروموزومي نادر است و تنها در صـورتي كـه بـا آنجا كه كروموزوم ها

. شود انتخاب طبيعي حفظ مي حيات سلولي مغايرتي نداشته باشد در اثر


