
  :در كروموزوم يوكاريوتينواحي تكرار 

:هيپريداسيون  DNA DNA−  

و  .BrittenR در ژنوم يوكاريوتي بررسي كنيم اين مفهوم توسط        DNAمي توانيم نواحي تكرار نشده      

  .دانشجويانش براي نخستين بار ارائه شد

  شكل 

  

 

 در كروموزوم هاي يوكاريوتي را مي توان بوسـيله تكنيـك هيپريداسـيون             DNAطبيعت سازماندهي   

DNADNA−مورد مطالعه قرار داد  .  

گرم مي شود، دناتوره مي شود و به صورت تك رشته در مي آيد و هنگامي كه سرد          DNAهنگامي كه   

  و توالي آن     DNAسرعت رناتوراسيون به غلظت تك رشته هاي        .  اوليه باز مي گردد    مي شود دوباره به حالت    

ه قطعـات كوچـك و                   ها بستگي دارد به شرطي كه دماي رناتوراسـيون ثابـت نگـاه داشـته شـود و نمونـه ـب

  متحدالشكل شكسته شده باشد



:Cot curves  

  زمان سـپري  tبر حسب مول بر ليتر باشد و ) دناتوره شده   (  تك رشته اي     DNAلظت اوليه    غ oCاگر

)حاصلضرب آن ها     بر حسب ثانيه باشد،    شده   )tCo    يك مقياس براي رناتوراسيون بوجـود مـي آورد كـهcot 

 تك رشته اي باقيمانده رسم شود منحني كـه     DNA بر حسب مقدار   cotار  ناميده مي شود هنگامي كه نمود     

ناميده مي شود داراي اطالعات ويژه اي مي باشد نقطه وسط كه از آن به عنوان       cotمنحني      
2
1cot    يـاد مـي

  . يگانه در نمونه را تخمين مي زندDNAو يا به طور دقيق تر طول DNAشود ميزان همولوژي در 

براي مثال فرض مي كنيم     . نداردتوالي تكراري   در نمونه است كه      DNA يگانه طولي از   DNAمنظور از 

  . رسم شده استcot  رناتوره شده در برابر DNA واقعاً يگانه است، در شكل زير كسر  .coliE كروموزوم

  شكل 

  

 

 cot نـشان داده شـده نمودارهـاي    DNA همانطور كه در اين شكل نشان داده شده است نمونه هاي          

به كار گرفتـه  ) با طول هاي يگانه متفاوت  ( ها متفاوت     DNAريباً با شكل مشابهي توليد مي كنند هر چند          تق



. نـاتوره مـي شـوند   ر هر چه بيشتر به راست مي رويم اسيد نوكلئيك هاي تك رشته اي آهسته تـر . شده اند

بعالوه مي توان  
2
1cot براي مثال .  را به طول توالي يگانه ارتباط دادcoliE.   61024با كرومـوزوم حـاوي ×/ 

 باز،   –جفت  
2
1cot    رشته هاي, دارد 10 در حدود ApolypolyU  – كه طول يگانه آن ها فقط يك جفـت  +

باز مي باشد داراي   
2
1cot   6102برابر از روي اين اعداد و اعداد مربوط به اسيد هاي نوكلئيـك      .  مي باشند  ×−

24فاژهاي   MST   . و ساير نمونه ها محور جفت هاي نوكلئوتيدي باالي شكل فوق بدست آمده است,,

:unique and repetitive DNA  

DNA   يوكاريوتيهمراه 
2
1cot      كمي دارد زيرا طولDNA      بـاز مـي     – جفت   200يگانه آن در حدود 

  DNA همراه بايد يكDNA به ازاي هر سلول بسيار بيشتر از اين ها است DNA باشد و از آن كه مقدار اين 

repititiveHighly          براساس ميزان  . باشد و نسخه هاي بسياري از يك توالي در برداشته باشدDNA همراه  

 نوكلئوتيدي در آن وجود داشته – جفت 200 تكرار از اين توالي نموجود در يك سلول بايد بيش از يك ميليو

  .باشد

مربوط  cotكل ژنوم يك يوكاريوت با آنچه درشكل فوق ديديم متفاوت است منحني يبرا cotنمودار 

  .يك موش در شكل زير نشان داده شده است DNAبه 

  شكل 



  

 

ت كهجداگانه تشكيل شده اس cotمنحني توجه كنيد كه اين شكل در واقع از سه        
2
1cot   هر كـدام بـا

  .يك فلش نشان داده شده است

براساس
2
1cot  و درصدي از ژنوم كه هر قطعه در بردارد، درجه تكرار نشدگي هر قطعه قابل تعيين است

، با تكرار متوسط )  همراه DNAمانند (  با تكرار زياد يك نوع- نوعسه  را مي توان به    DNAبنابراين قطعات   

DNA كل70% و 15% و 10%  يگانه تقسيم بندي كرد اين قطعات به ترتيب حدود DNA موش را تشكيل مي 

  دهند

  شكل 



  

  

DNA       يشتر در اطراف سانترومر ها و تلومرها يافت مي شـوند و    هاي همراه كه تكرار بسيار زياد دارند ب

يگانه ژن هاي ساختاري را پديد مي آورند و قسمت اعظم        DNA. هنوز نمي دانيم كه رونويسي مي شوند يا نه        

  .آن ها رونويسي مي شود

 


