
 Uvr آنزيم آندونوكلئاز ABC باز از ١٢ اي به طول سبب حذف قطعه 

 شود ديده مي اطراف جايگاه آسيب

 يافته ها احتياج به بررسي جانداران جهش نيز مانند ساير مكانيسم DNA شناخت مكانيسم ترميم

ـنفش در ترميم ضايعات اشعه مـاورا UvrC و UvrA ، UvrB سه ژن (phr) عالوه بر ژن فتولياز . دارد  ء ب

 ايـن سيـستم ترميمـي . شـود مي DNA در نتيجه بروز جهش در آنها، منجر به نقص ترميم . نقش دارند

 به طور كلي محصوالت سه ژن فوق انواع آسيبهايي كه سبب . برخالف فتوراكتيواسيون، اختصاصي نيست

 سـه ژن فـوق در واقع محـصول . كنند شوند را شناسايي و ترميم مي تغيير ساختمان مارپيچ مضاعف مي

 سـالها . شـود ديده سبب حذف آسيب مـي زيرواحدهاي يك آنزيم واحد هستند كه با قطع رشته آسيب

 پليمراز ناحيه آسـيب ديـده را DNA كند و قطع ايجاد مي DNA تصور بر آن بود كه آنزيم فوق تنها در

 ي مكانيسم فوق در همـه كنند ول هاي فاژها چنين عمل مي عليرغم اينكه بعضي از آنزيم . نمايد ترميم مي

 . امكان تهيه فراوان محصوالت آنهـا بوجـود آمـد Urv سه ژن ) تكثير ( با كلونينگ . كند موارد صدق نمي

 اي كه در آن پيريميدين ديمر وجود دارد قـرار DNA حاوي چنانچه محصوالت فوق در يك لوله آزمايش

 داده شده است كه ترميم فوق مستلزم گيرد ضمناً نشان كه عمل ترميم صورت مي شود گيرند مالحظه مي

 اسكلت UvrABC شد آنزيم قبالً تصور مي برخالف آنچه . باشد وجود همزمان محصوالت سه ژن مزبور مي

DNA آن اسـت را نوكلئوتيد كه ديمر نيز جـزء ۱۲ اي به طول برد و قطعه را در دو جهت محل ضايعه مي 

 شود و پس از خاتمه عمـل آن، درز بـه وسـيله مل مي پليمراز وارد ع DNA در مرحله بعد . سازد جدا مي

). شكل ( شود ليگاز بسته مي



 . شود شروع مي UvrABC ترميم حذفي پيريميدين ديمر و با آسيبهاي بزرگ ديگر به وسيله آنزيم

 توان نتيجه گرفت كه اين آنزيم يـك نـوع خـاص آسـيب مي UvrABC با بررسي فعاليت آنزيم

 چگونـه . كند را شناسايي مي DNA د بلكه در واقع عدم وجود شكل طبيعي ده بخصوص را تشخيص نمي

 كند در يك جهت مارپيچ كـه شود دو برشي كه آنزيم ايجاد مي گفته مي گيرد؟ شناسايي فوق صورت مي

 آيند، در حالي كه محـل آسـيب بوجود مي ) جفت باز دارد ۱۰ هر دور ( كمي بيش از يك دور فاصله دارند

 بازي كه بين مراكز فعال نوكلئازي آن ۱۲ هر قطعه DNA احتماالً آنزيم شكل . ديگر است در جهت تقريباً

DNA شايد اين عمل با پيچيده شدن آنزيم به دور مارپيچ جهت لمس ( دهد گيرد را تشخيص مي قرار مي



 م برخورد نكند بخشهايي از آنزي DNA اگر آنزيم به دليل وجود آسيب با شكل طبيعي ). صورت مي گيرد

 . كنند كه فعاليت نوكلئازي دارند فعال شده و برشهاي مذكور را ايجاد مي

 كند جدا مي DNA كوزيالزها بازهاي آسيب ديده را از اسكلت گلي

 اين آنزيم ابتـدا . ديده به وسيله آنزيم كوزيالز است يكي ديگر از راههاي ترميم، حذف باز آسيب

 صـورت اسـكلت در ايـن . كنـد دزوكسي ريبوز جدا مي از قند باز غيرطبيعي را تشخيص و سپس آن را

 آيد كه به نام جايگاه اي بوجود مي در محل قطع باز حفره . ماند نخورده باقي مي فسفات به طور دست − قند

AP ) گاه به طور خودبخودي چنين جايگاههايي ايجـاد . شود خوانده مي ) بدون پورين يا بدون پيريميدين 

 شناسـايي AP به هر حال جايگاه فوق به وسيله يك آندونوكلئاز اختصاصي به نام آندونوكلئاز . شوند مي

 گردد يمري تلقي مي آورد كه به منزله پرا را بوجود مي DNA قطعي در اسكلت AP آندونوكلئاز . گردد مي

 را از آنجا شروع كند و بدين ترتيب عالوه بر ترميم باز فوق چنـد DNA تواند سنتز پليمراز مي DNA كه

). شكل ( شوند نوكلئوتيد همجوار آن نيز تعويض مي



 گونه همان . ود ش ديده مي اين آنزيم باعث شناسايي و حذف بازهاي آسيب . شود كوزيالز آغاز مي ترميم حذفي با عمل يك گلي

 پليمراز DNA هنگامي كه . گردند ديده و چند باز مجاور برداشته و جايگزين مي كه نشان داده شده است دو نوكلئوتيد آسيب

I 5 شود با خاصيت وصل مي '3 به انتهاي آزاد 3 ′  كند ه آسيب را قطع مي اگزونوكلئازي خود چند نوكلئوتيد جلوتر از ناحي → ′

 جديد DNA به اين خاصيت كه آنزيم فوق به طور همزمان رشته . نمايد و سپس با فعاليت پليمرازي خود جايگاه فوق را پر مي

 . گويند مي nick  translation كند را سنتز و رشته پيشين را تجزيه مي

 ها مثالً بازهاي متيله غيرعادي كوزيالزهاي اختصاصي وجود دارند كه آسيبهاي خاص باز انواع گلي

كوزيالز بازهاي سيتوزين تغييـر يافتـه را تـرميم گلي DNA − آنزيمي به نام يوراسيل . كنند را حذف مي



 آنـزيم . شـود مينه و تبديل به يوراسيل مي آ به طور طبيعي سيتوزين خودبخود با سرعت كمي دز . كند مي

 اين سيـستم . آورد يوراسيل امكان قرارگرفتن يك سيتوزين جديد را فراهم مي فوق با تشخيص و حذف

 به طـور طبيعـي در . كند سيتوزين متيله شده باشد اشكال بسيار جدي ايجاد مي ۵ ترميم چنانچه كربن

 ، سيتوزين متيله وجود دارد و اين عالمتي است تا آنزيم آندونوكلئاز بر آن توالي DNA بعضي از تواليهاي

 ها دچار دزآميناسيون شوند حال چنانچه اين سيتوزين هاي متيله با گوانين جفت مي نگذارد سيتوزين اثر

 كوزيالزي گردند و از آنجا كه تيمين يك باز طبيعي است هيچ گلي خودبخودي شوند تبديل به تيمين مي

 ) شكل ( كند آن را حذف نمي

 - ۵ ثر دزآميناسيون سيتوزين يوراسيل و در اثر دزآميناسيون در ا ) : متيل سيتوزين - ۵ ( اساس مولكولي نقاط داغ

 . آيد سيتوزين، تيمين بوجود مي متيل

 گيرد و بدين ترتيب يك جفت در نتيجه در هنگام همانندسازي بعدي در مقابل آن آدنين قرار مي

GC به يك جفت AT سـيتوزين يكـي از نقـاط داغ محـسوب متيل − ۵ شود، بنابراين باز تبديل مي 

. نقاط داغ نقاطي هستند كه احتمال بروز جهش در آنها بسيار زياد است . گردد مي


