
 خالصه

 مـثالً دو كرومـوزوم ( هايي كه حاوي نواحي با تـوالي مـشابه هـستند، DNA به تبادل قطعه بين

 شـود اوور سبب تنوع ژنتيكي مي كراسينگ . شود اوور يا نوتركيبي همولوگ گفته مي كراسينگ ) همولوگ

 هايي كه در DNA همچنين ترميم . آورد هاي ژنتيكي را بوجود مي بدين ترتيب كه تركيبات جديدي از آلل

 سالم به جـاي DNA قطعات ( شود اند نيز به همين روش انجام مي ديده اثر پرتوها و مواد شيميايي آسيب

 هاي نوتركيب به جاي انكه در اثر القـاء سـنتز مولكولهـاي كروموزوم ). گيرند قطعه آسيب ديده قرار مي

 قطعاتي . آيند خته شده بوجود مي سا جديد در حين همانندسازي بوجود آيند توسط الحاق قطعات از پيش

 كه قرار است در نوتركيبي شركت كنند بطور دقيق در نواحي هترودوپلكس كه حاوي يك رشته مشتق از

 شوند و امكان قرار گرفتن صـحيح آنهـا فـراهم هاي والدين است به يكديگر متصل مي DNA هر يك از

 كـه ( RecBC رزهاي حاصل از عمل آنزيم يا د DNA نوتركيبي هترولوگ از شكافهاي موجود در . شود مي

 كنـد و را بـاز مـي DNA ابتدا اين آنزيم تـاب . گردد شروع مي ) شود اي مي رشته سبب ايجاد نواحي تك

 اي ايجـاد رشـته برد و بدين ترتيب انتهاهاي تـك مي (Chi) را در جايگاهي به نام كاي DNA هاي رشته

 نـزيم بـه اين آ . دهد باسيل انجام مي تركيبي را در كلي آنزيمي است كه عمل نو RecA پروتئين . نمايد مي

DNA ن را رشته مكمل خـويش در مولكـول آ كردن شود و با جفت اي متصل مي رشته تك DNA ديگـر 

 شود دو مولكـول در اين پل كه به نام مفصل هاليدي خوانده مي . آورد پديد مي DNA بين دو مولكول پلي

DNA با جابجا شدن نقطـه انـشعاب موجـود در . نمايند يك رشته همولوگ خود را با يكديگر مبادله مي



 با قطع مفـصل هاليـدي توسـط نوكلئازهـا، . يابند توسعه مي DNA مفصل هاليدي، ناحيه هترودوپلكس

DNA شوند هاي نوتركيب ساخته مي . 

ل وجـود كه نه به دليل همولوژي در مرزهاي DNA تبادل قطعه بخصوصي از  اتصال، بلكه بـه دلـي

 هـستند DNA هاي خاصي كه مسئول قطع و اتصال مجـدد جايگاههاي اختصاصي كه به وسيله پروتئين

 بطور كلي نوتركيبي در جايگـاه ويـژه . شود گيرد، به نام نوتركيبي در جايگاه ويژه خوانده مي صورت مي

 باكتري كـه توسـط آنـزيم انتگـراز DNA به عنوان مثال دخول فاژ المبدا به درون . نقش تنظيمي دارد

 باكتري جاي گرفته DNA فاژي كه بدين طريق در . گيرد از نوع نوتركيبي در جايگاه ويژه است صورت مي

 در سـالمونال در اثـر . گردد آن توسط ميزبان همانندسازي مي DNA شود و است به نام پروفاژ خوانده مي

 شود و بدين طريق با تغيير جهت پروموتر، ژنهاي معكوس مي DNA اي از قطعه نوتركيبي در جايگاه ويژه

 . شوند ژن تاژكي مختلف كنترل مي مربوط  به ساخت دو نوع آنتي

 كننـد و بـدون هستند كه در كروموزوم حركت مي DNA ترانسپوزونها تواليهاي كوچك متحرك

 . شـوند مـي م هـاي پيچيـده در كرومـوزو توجه به وجود همولـوژي سـبب دخـول، حـذف و بـازآرايي

 دهنـد ماننـد ژنهـايي كـه ها اغلب حاصل ژنهايي هستند كه به جاندار سازگاري بيشتر مي ترانسپوزون

 هـاي ترانـسپوزاز را كـد بعالوه ترانـسپوزونها آنـزيم . كنند بيوتيكها را ايجاد مي مقاومت نسبت به آنتي

. آورند فراهم مي شده و حركت ترانسپوزونها را DNA كنند كه سبب قطع و اتصال مجدد مي


