
DNA متوسطتكرار با :  

 با تكرار متوسط يا نسبتاً تكرار شوند كه در ژنوم در يوكاريوت ها وجود دارد حـداقل       DNAبراي  

 كه احتماالًً رونويسي نمي شود و پراكنده مـي شـود ماننـد خـانواده                DNA) 1: سه اتفاق روي مي دهد    

ALU 2 (              ژن هايي كه نسخه هاي زيادي از روي آنها رونويسي شده كه همگي مشابه هستند ماننـد ژن

ژن ها رونويسي شونده در نسخه هاي زياد كه از يكديگر مشتق شـده انـد             ) 3 و   RNAهاي هيستون يا    

ره بـه ژن هـايي كـه بوسـيله دو      كالژن و گلوبين از كلمه خانواده ژن براي اشا       مانند ژن هاي آنتي بادي،    

  .شاخه زايي بايا بدون انشعاب از يك ژن اجدادي بوجود آمده اند به كار مي رود

 نسبتاً تكرار شونده از تعدادي نسخه  از يك DNAدر بسياري از پستانداران قسمت از اعظمي از  

سخه  توالي كوتاه تشكيل شده است كه درون ژنوم پراكنده شده   است براي مثال در انسان سيصد هزار ـن

از آن جا كه اين توالي بوسيله اندو نوكلئاز محدود كننده  .  جفت باز دارد وجود دارد     300از يك توالي كه     

ALUI        شكسته مي شود به آن خانواده ALU   نقشه دقيق اين   .  گفته مي شودDNA  هنوز ناشـناخته 

.  رونويسي شـوند   VS هاي كوچك    RNAاست اين احتمال وجود دارد كه بعضي اعضاي اين خانواده به            

ممكن اسـت در منـاطق متعـددي از        ALU.  دارند ALUهاي بزرگتر نيز توالي     RNAدر برخي موارد    

و يا ممكن است در ساختن سـاختار دوم         . كروموزوم يوكاريوتي در طول همانند سازي وجود داشته باشد        

mRNAها شركت كند .  

ه تنهـايي                    هنگامي كه يك محصول پروتئين به مقدار آنچنان زيادي مورد نياز است كه يك ژن ـب

مـا بـا   . به تنهايي تامين كنـد چنـدين نـوع ژن در سـاخت آن شـركت مـي كننـد          نتواند نياز سلول را     



nucleolus            آشنا هستيم كـه جايگـاه ژن هـايrRNA    نـسخه ژن   2000انـسان حـدود     .  مـي باشـد 

SrRNA5    نسخه از    200 و حدود generRNAmagor    ر مورد مگس ميوه به ترتيب   دارد اين اعداد د

  . نسخه مي باشد200 و 100

در برخي موارد تعداد طبيعي نسخه هاي چندگانه يك ژن كافي نيست و سلول بايد به توسعه ژن                  

راي مثـال در طـي    .متوصل شود فرآيندي كه طي آن سلول تعداد نسخه هاي ژن را افزايش مي دهـد             ـب

oogenesis يژن ها ( )rRNArDNA      معموالً توسعه مي يابند درXenopusrDNA,       تقريبـاً هـزار بـار 

 توسـعه  DNA.  ريبوزوم جمع آوري كنـد  1012افزايش مي يابند كه به تخم اجازه مي دهد كه در حدود  

چنـدين مـدل بـراي    . زومي مي باشـند  حلقوي كوچك خارج كروموDNAيافته به صورت مولكول هاي  

ر    .  خـود را توسـعه مـي دهـد پيـشنهاد شـده اسـت       DNAاينكه سلول واقعـاً چگونـه      يـك مـدل ـب

overgCros sin                    ي برنامـه  DNA نابرابر تكيه دارد در حالي كه مدل ديگر بر پايه هماننـد سـازي ـب

 اضافي را بوجـود    DNA حوادث فوتركيبي استوار است كه فرم هاي خطي و حلقوي            اضافي و بدنبال آن   

  .در حال حاضر مشخص نيست كه كدام مدل صحيح است. مي آورد بنا شده است

 ژن هاي ديگري نيز تكرار مي شوند، تا از توليـد محـصول ژنـي كـافي      ،rRNAعالوه بر ژن هاي    

تعـداد و مكـان ژن هـاي تكـرار شـده معمـوالً بوسـيله مطالعـات و آزمايـشات                     . مينان حاصل شود  اط

.  تلومري در نوك كرومـوزوم قـرار دارد  DNAهيبريداسيون كشف شده است مشابه روش كه نشان داد        

ـ ژن هـا تكـرار شـوند شـامل ژن هـاي ه      ـ   tRNAستون هــا و ي بـه طـور متوســط در   . وند نيـز مـي ش

DrosorhilatRNA,  ه   .  حدود دوازده مرتبه تكرار شده است  1300اين رقم در ژنوم هاپلوئيد انـسان ـب

 هاي تكرار شده مي باشند ولي با اين وجـود هـر      ر در انسان به صورت كالست     هيستونژن هاي   . مي رسد 



هاي پروكاريوتي كه به صـورت يـك واحـد     ژن به صورت مستقل رونويسي مي شود در مقايسه با اپرون            

  .رونويسي مي شوند

  شكل 

  

  

شانه هـايي وجـود      .  در انواع بزرگتر ممكن است پيچيده تر باشد        هيستونسازماندهي ژن هاي     ـن

 ممكن است در دسته هاي كوچك و حتي به صـورت ژن هـاي               هيستوندارد كه در پستانداران ژن هاي       

  .منفرد قرار بگيرند

در ايـن مـورد يـك ژن    . ن به فرم هاي مشابه ولي نه يكسان به وقوع مي پيوندد  در چندين نوع ژ   

، نسخه ها از لحاظ عمل منـشعب  هيستون  و   rRNAاوليه در شاخه زايي مي كند ولي بر خالف ژن هاي            

ــوند  ــي شــ ــاي     . مــ ــوبين و ژن هــ ــاي گلــ ــامل ژن هــ ــا شــ ــانواده ژن هــ ــن خــ ايــ

genesproteinChorin,genesshockheatDrosophilaايمنوگلوبين،   . مي شود−

 


