
 زاي شيميايي اهميت بررسي عوامل جهش

 دهند بايـد بـه نحـوي در را افزايش مي زاي شيميايي احتمال بروز جهش كه عوامل جهش از آنجا

 اين مواد نه تنها جهت اصالح ژني و درك نحوه همانندسازي به . نمايند مداخله DNA همانندسازي دقيق

 داشته باشند مورد توانند تاثير سوء منجمله انسان مي روند بلكه به دليل آنكه روي كليه جانداران كار مي

 هـا و فاژهـا صـورت زا يـا اسـتفاده از بـاكتري بررسي مكانيسم عمل مواد جهش . گيرند مطالعه قرار مي

 . زا و خطرناك را معرفي كرد توان موادشيميايي جديد جهش از اين طريق مي . گيرد مي

 يـك بـاز غلـط در گذارند و يا با قرار دادن اثر مي DNA زا يا مستقيماً بر روي الگوي مواد جهش

 توان مكانيسم عمل بعضي از اين مواد را نشان امروزه مي . شوند مي هنگام همانندسازي سبب بروز جهش

) 2 موادي چون اسيد نيترو . داد HNO  وزوگوانيدين مستقيماً نيتر − و عوامل آلكيله كننده مانند متيل (

 بازهاي حاصل به صورت متفاوتي نسبت به بازهاي اوليه جفت بـازي . گردند مي DNA باعث تغيير بازهاي

 زا سبب تغيير مستقيم اطالعات ژنتيكي شود كه عوامل جهش در اين حالت مالحظه مي . دهند تشكيل مي

). شكل ( گردند مي



 آدنين در اثر (a) . له اسيد نيترو و اثرات آن در جفت شدن بعدي بازها به وسي DNA دزآميناسيون اكسيداتيو بازهاي

 در اثر (b) . گردد شود و در اين صورت به جاي اتصال به تيمين به سيتوزين متصل مي دزآميناسيون به هيپوزانتين تبديل مي

 سرانجام دزآميناسيون (c) . سازد مي ود كه به جاي گوانين با آدنين پيوند برقرار ش دزآميناسيون سيتوزين، يوراسيل ايجاد مي

 البته در مورد اخير تنها دو پيوند هيدروژني بين . ماند گردد كه به سيتوزين متصل باقي مي گوانين منجر به ايجاد زانتين مي

 . گيرند بازهاي تيمين و يوراسيل به دليل فقدان گروه آمين تحت تاثير اسيدنيترو قرار نمي . آيد بازها بوجود مي

 نباشـند، ه در اثر تغيير شيميايي بازها ممكن است بازهايي بوجود آيند كه قادر به جفت شدن گا

 شود، در چنين مواردي تنها جهش در اثـر مي DNA گاه تغيير حاصل سبب حذف باز از اسكلت همچنين

 اين . است گيرد كه بروز خطا در واقع قسمتي از مكانيسم تصحيح آن فرآيند ترميم بخصوصي صورت مي

. باشد موسوم مي » ترميم مستعد به خطا « فرايند



شابه زاي شيميايي آنالوگ دسته دوم عوامل جهش  سـاختماني بـا هاي بازي هستند كه به دليل ـت

 به هر حـال سـاختمان . گيرند قرار مي DNA يكي از بازهاي طبيعي در هنگام همانندسازي بجاي آنها در

 شود و اين امـر سـبب بـروز خطاهـايي در هنگـام زها مي دقت جفت شدن با متفاوت آنها باعث كاهش

 يوراسيل است كه مشابه تيمـين برومو − ۵ زا، هاي جهش يكي از مهمترين آنالوگ . شود همانندسازي مي

 بـه . تر هيدروژن متصل به اتم شماره يـك آن اسـت زايي آن احتماالً اتصال ضعيف باشد، علت جهش مي

 در چنين ). شكل ( منتقل شود ۶ تواند به اكسيژن متصل به كربن شماره گاه هيدروژن فوق مي طوري كه

 . تواند با گوانين پيوند برقرار نمايد برومويوراسيل مي − ۵ حالتي

 N 1 اتم هيدروژن ) ت كتو حال ( در حالت طبيعي : (a) . برومويوراسيل در دو حالت كتو و انولي آن - ۵ چگونگي جفت شدن

 شود، باز در حالت نادر انولي كه در اثر تغيير توتومري اتم هيدروژن فوق ايجاد مي : (b) . گردد برومويوراسيل با آدنين جفت مي

. تواند به گوانين متصل گردد فوق مي



 . شـوند خوانـدن مـي گروهي از تركيبات شيميايي هـستند كـه باعـث تغييـر قـاب دسته سوم

 هـاي مـسطح و گردند، اين تركيبـات كـه مولكـول ها سبب حذف يا اضافه يك يا چند باز مي پروفالوين

 باشـند پيونـد هستند با بازهاي پورين و پيريميدين كه آنها نيز مسطح مـي ) سيكليك پلي ( اي چندحلقه

ه مـي به اين تركيبات ) گيرند مانند ساندويچ بين بازها قرار مي ( يابند مي  . شـود مواد انتركاله شونده گفـت

 مواد فوق ممكن است عمل خود را از طريق اتصال به بازهاي الگو يا رشته در حـال رشـد انجـام دهنـد

 ). شكل (

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

 . گيرد صورت مي

 اي بوجود آيد كه بالقوه هاي فوق ممكن است به طور طبيعي حلقه گونه كه گفته شد در رشته همان

 هـاي فـوق احتمـال بـروز مواد انتركاله شونده با پايداري حلقه . تواند باعث حذف و اضافه بازها شود مي

. دهند جهش از نوع حذف و اضافه را افزايش مي


