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Abstract

The eukaryotic replisome is a multi-component complex that drives DNA replication with a speed
�:�������وران���������������ی�ی���������ب�ح�وف�ا
of approximately 2�ا���د�دا����ه����م����������ان-���������������������د
to 3 kb per min. This implies that chromatin is disrupted at a rate of around 10
�،����وه�ای�����ژ-�������دا����ه-�ا���د�دا����ه����م����������ان-���������������د
��ای�����ژی
to 15 nucleosomes
every minute a head
of each active replisome. To reproduce a similar chromatin
���وه������ژ-�دا����ه����م-�ا���د�دا����ه�آزاد�ا�����وا������ان����ل-��������د����ا
��������دا����ه����م،�������دا����ه-���������������������ا���دی�ر-��د������وی�����ری
environment on new DNA, histones and ا���زother chromatin-bound factors are transferred from the
�� ��وه� �����ژ�� ������ و-���� ���� ا���دی�ر� دا����ه� آزاد� ا����� وا-���د���� ��وی�� ��ار
������ی���ژی-��������
parental���دا����ه�دارو��ز-��ا���دی�ر�دا����ه����م����������انstrand to the daughter������د�������ا������روح�ا
strands.
In addition, new histones are incorporated to maintain nu����ر������ژی
������density,
�� دا����ه- ������� ���ان
� ���مtheir
�ا���دی�ر� دا����ه
�- ��د���� ������� �����ب� ���رsignature should be assimilated to nearby old histones in
cleosome
and
modification
��در����������ژی
�� ��وه-����� �دا����ه-����� ����� ������ �دا����ر� دا����ه� ���م-��د���� ��وزان� ��ی
the local chromatin environment.���ای�����ژی،�ای�����ژ
In general interaction between the components of the replisome
�������دا����ه-��������دا����ر�دا����ه�آزاد�ا�����وا-�����د�����������ی��ر
���������ر���ی��������ی���ژی-�ای�ان
�ا������������ر
�ا���دی�ر
�-�������������د�������ا��زاق
and chromatin
proteins
can
help
to understand the proper way of improving the replication fork
������ �������زی���و� ������ ���ل-��دا����ر�دا����ه� ��������رس-�د���� �����آ��ون
and its relationship
to chromatin. In this�����دstudy, the regulatory mechanism of chromatin replication
�����������ژ-������ا���د���و����ه�����ز-��������������������د
��������ژی-��ا���د�دا����ه�آزاد�ا�����وا��������ر-�����د��������ض��ای�ا
and epigenome��������ژی-���������ا���د�دا����ه�آزاد�ا�����وا-�د������اد����ر�آرا
maintenance are evaluated.
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چکیده

رپلیزوم یوکاریوتها یک کمپلکس چند جزئی بوده که همانندسازی  DNAرا با سرعت حدود  ۱-2 Kbدر دقیقه انجام میدهد .این

میزان  ۳۵-۳۰نوکلئوزوم در دقیقه و در جلوی هر رپلیزوم فعال متالشی میشود .برای
�ی�ی���������ب�ح�وف�ا�����:مسئله نشان میدهد که ساختار کروماتین به
داوران�ای�����ره��������ب�ح�وف�ا�����:

��ه����م����������ان

�د����ا����آرا����

�����وا������ان����ل�-دا����ه����م��-وه������ژ�

�د����ا��ذر���ر���

��ه� آزاد� ا����� وا��� ������ �-وه� �����ژ�� ������ و�

�د��������د�ر����ه�رو

ی�ر�دا����ه����م����������ان��-دا����ه�دارو��ز��

د������ی�������ف

کروماتینی مشابه بر روی  DNAهای تازه شکل گرفته ،هیستونها و یکسری از فاکتورهای متصل شونده به
�م����������ان��-دا����ه���������-وه�ای�����ژ� �،یک الگوی
تشکیل
د���������ض�����زاده

�د����ا��م�ا���دات�������ی�����وی�روی رشتههای دختری انتقال داده میشوند .بهعالوه ،هیستونهای جدید نیز برای ایجاد و حفظ تراکم
کروماتین ،از روی رشته مادری به
������������-دا����ه�������،دا����ه����م�������
�د��������������ر�
تجمع یافته و اصالحات هیستونهای جدید نیز بر مبنای الگو گرفتن از هیستونهای مادری و قدیمی انجام می
نوکلئوزومی موردنظر

د������ده�������وا��
بررسی اینترکشنهای میان اجزای رپلیزوم با پروتئینهای کروماتین ،به درک صحیح نحوه پیشرفت چنگال
گیرد������.بهطور کلی
ی�ر� دا����ه� ���م� ������ ���ان�  �-دا����ه�
د�������ا�����������

���م� ������ ����� �����-دا����ه� ������� �-وه�
د���������ث�ا�����آن با کروماتین کمک مینماید .در این مطالعه به بررسی مکانیسمهای تنظیمی در همانندسازی کروماتین و
همانندسازی و ارتباط

��ه�آزاد�ا�����وا���������-دا����ه������

د����ز��ا�����������د

د������ی�ر���ر�
�ر�ا������������ر�
پرداخته میشود.
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فرآیند
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نوکلئوزوم ،تجمع و فروپاشی نوکلئوزوم ،پروتئینهای کروماتین ،چنگال همانندسازی
�آزاد�ا�����وا��������ر�������-ژی��واژههای کلیدی:

ا�����وا��������������-ژی��
��ه�آزاد�ا�����وا���ارد����������-ژ������������
��ه�آزاد�ا�����وا���ز���ن�������-ژ������������
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د��������������������

مقدمه

��ع����������������������:و����دا����ه�آزاد�ا����
��ی��دا����:د�������داد������زاده
وی�ا���ر�ا�������:د���������ذا�������ن�آ��د
��ر���س�د��������–�وی�ا���ر���ر�����������������:ون�آ��دیوکاریوتی بهطور مستقیم وابسته
پایداری و عملکرد ژنوم های
������ا���و���ا�������:آزاده�����،رض����ر����
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و ساختار هسته زمانیکه همانندسازی شروع میشود ،تحت

تأثیر قرار میگیرند .مکانیسمهای اختصاصی هماهنگ با
همانندسازی ،۳قادر به ایجاد ساختار کروماتینی بر روی
DNAهای دختری تازه سنتز شده هستند ،اما حفظ اپیژنوم
یک فرآیند ویژه بوده که در طی چرخه سلولی اتفاق میافتد.
انتقال صحیح توالیهای  DNAو حفظ سازماندهی آن در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارتباط با صحت رشد و تکامل و همچنین اختاللها و
بیماریهای مختلف محسوب میشود .کروماتین بهعنوان یک
ساختار کلیدی برای عملکرد ژنوم و برنامههای رشد و تکامل
اپیژنتیکی سلول مطرح میگردد .در این-جا مسئله مهم و
کلیدی این است که چهطور سلولها  DNAخود را
همانندسازی نموده و سازماندهی صحیح آن را در کروماتین
حفظ مینمایند .در طی همانندسازی ،کروماتین در جلوی
چنگال همانندسازی بههم ریخته و باید دوباره در پشت چنگال
همانندسازی بر روی دو  DNAدختری تازه سنتز شده ،بازیابی
گردد .تجمع نوکلئورومها ،اولین مرحله در این فرآیند بوده که
2

خود شامل بازآرایی نوکلئوزومها  ،ترکیب واریانتهای هیستونی
هیستونی و بازیابی اصالحات موجود بر روی  DNAو هیستون

نویسنده مسئول:

ها است .بنابراین نکته مهم این است که چه طور سنتز DNA

بخش ژنتیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان
پست الکترونیکیmbashi@sci.ui.ac.ir :
تاریخ دریافت۳۱/۰۹۳۵۹۳۱ :

با تجمع نوکلئوزومها و مراحل اولیه بازیابی کروماتین هماهنگ
میشود.

تاریخ پذیرش۳۱//۹۰۹۳ :

Replication- coupled mechanisms

ساختار کروماتینی طی تقسیم سلول ،یک فرآیند بنیادین در

1
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بسیاری از وقایع متابولیک  DNAبه تخریب گذرا و موقتی
ساختار کروماتین نیاز دارند ،اما در سیکل سلولی مسیرهای
زیادی برای جلوگیری از تأثیر فروپاشی کروماتینها وجود دارد.
 ،DNAرونویسی ،پیری سلولی و تکامل اولیه جنین هستند.
بهطور کلی ،اکتامرهای نوکلئوزومی بهعنوان سدها یا موانعی
برای آنزیمهای مرتبط با ساخت  DNAیا  RNAمطرح می
شوند .هیستونها در مهار عملکرد کروموزومها در سلولهای
تمایز یافته ،بلوکه کردن عملکرد  DNAو مهار سنتز RNA

نقش دارند .حذف هیستون در هسته تیموس ،سبب افزایش
میزان سنتز  mRNAمیشود .مهار فعالیت  RNAپلیمرازها
توسط هیستونها در پستانداران و سیستمهای باکتریایی
مشاهده شده است .هیستونها میتوانند طیف وسیعی از دیگر
واکنشهای آنزیمی را که بهطور مستقیم در سنتز RNA

دخالت ندارند ،مهار کنند( .)۳اصالحات هیستونی نقش حیاتی
در تنظیم زمان شلیک نقطه شروع همانندسازی دارند .زمان
شروع همانندسازی منعکسکننده محیط کروماتینی یا موقعیت
زیر هستهای کروموزوم ها است ( .)۳1مارکرهای اپیژنتیکی و
ساختار سه بعدی کروماتینها نقش مهمی در شناسایی دمین-
های همانندسازی و ترتیب فعالسازی آنها دارد ( .)1همه
نقاط شروع فعال در سلولهای یوکاریوتی با مناطق باز و آزاد
نوکلئوزومی همپوشانی دارند ،که از این نظر مشابه با
پروموتورهای ژنهای فعال هستند ( .)۳۵دسترسی به ژنهای
موجود در ساختار کروماتین از دو طریق فراهم میشود .اول،
کمپلکسهای بازآرایی نوکلئوزوم وابسته به  ATPکه میتوانند

ترجمه
نوکلئوزومها را تغییر دهند و دوم ،اصالحات پساز
هیستونها که میتوانند با تغییر دادن تراکم کروماتینها

فاکتورهای اضافی را بهکار بگیرند ( .)۳۰تاکنون نقشهای
کلیدی چندین پروتئین در ارتباط با نوکلئوزومها شناسایی
شده است FACT .فاکتوری است که همراه با آنزیم RNA
Chromatin disruption
overlap

3
4

بهطور مستقیم با همانندسازی  DNAنیز در ارتباط است .در
انسان FACT ،بهطور مستقیم با هلیکاز MCM 2-7

اینترکشن برقرار نموده و به باز شدن دو رشته  DNAحاوی
نوکلئوزوم کمک میکند .البته بررسیهای بیشتر نشان داده
است که پروتئینهای دیگری نیز در ارتباط با نقش FACT

عملکرد داشته و  FACTبهتنهایی قادر به انجام فرآیند فوق
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برخی از مسیرهای تجمع نوکلئوزومی در ارتباط با همانندسازی

مقابله مینماید .بررسیها نشان داده است که عملکرد FACT
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متالشی شدن ساختار کروماتین

پلیمراز  IIبر روی  DNAحرکت کرده و با موانع نوکلئوزومی

نیست FACT .یک کمپلکس پروتئینی شامل  spt16و
 ssRP1است که بههمراه فاکتورهای ادامه رونویسی ( spt5و
 ،)spt6رونویسی  RNAپلیمراز را در نوکلئوزومها امکانپذیر
میکنند (.)۳/،2/
از جمله فاکتورهای دیگر  ASF1است که یک چپرون
هیستونی بوده و در تجمع نوکلئوزومها بهصورت جفت شده با
همانندسازی و یا مستقل از همانندسازی دخیل استASF1 .

بهتازگی بهصورت کمپلکس با  MCM 2-7و هیستونهای
 H3-H4از سلولهای انسانی استخراج شده است H3-H4 .های
متصلبه  ASF1دارای هر دو نوع کدگذاری مربوط به H3-H4

های مادری و دختری هستند ( )/و این طور بهنظر میرسد که
 ASF1در حفظ  H3-H4مادری و همینطور در فراخواندن
H3-H4های دختری در چنگال همانندسازی نقش دارد .حذف
 ASF1در سلولهای انسانی منجر به تجمع سلولها در فاز S

میشود ،زیرا در عدم حضور این چپرون هیستونی کلیدی،
کروماتین بهصورت نابالغ و حساس به نوکلئاز تولید میشود.
 ASF1با دمین  Bاز زیر واحد  P60پروتئین  CAF1که به-
طور دقیق در جایگاه متضادی نسبت به ناحیه متصلشونده به
دیمر  H3-H4قرار گرفته است ،اینترکشن برقرار مینماید.
تشکیل کمپکس سهتایی ( )CAF1- ASF1- H3-H4بهعنوان
یک کمپکس حد واسط نقش مهمی در قرارگیری هیستونهای
جدید بر روی  DNAتازه سنتز شده ایفا مینماید ( .)2زیرا در
هنگام همانندسازی الزم است که هیستونها برداشته شوند.
آنالیز  MCM 2-7در سلولهای زنده نیز پیشنهاد میکند که
کروماتین در حال همانندسازی از فشردگی خارج شده و بهطور

11

کروموزومی میتواند به میزان زیادی با کاهش فشردگی

خاموش را حفظ نموده و با فرآیندهای فعالی که نوکلئوزومها را

کروماتین همراه باشد cdc ۰ .این عملکرد را مستقل از سنتز

ناپایدار میکند مقابله مینماید .پایداری نوکلئوزومی توسط

 DNAانجام میدهد cdc ۰ .بههمراه  MCM 2-7و GINS

ترکیبی از توالیهای قرارگیری نوکلئوزوم ،چپرونهای

کمپلکس  CMGرا تشکیل داده که بهعنوان هلیکاز همانندساز

هیستونی ،کمپلکسهای بازآرایی نوکلئوزوم وابستهبه ،ATP

مرکزی مطرح میشوند ) .(2/یک مکانیسم احتمالی برای

اصالحات پساز ترجمه و واریانتهای هیستونی تنظیم میشود.

توجیه این مسئله به این صورت است که کاهش فشردگی

مطالعههای اخیر نشان میدهد که جنبش هیستونها به

بهدلیل

پروتئینهای متصل شونده به  DNAکمک نموده تا دسترسی

فسفریالسیون هیستون رابط  H1توسط یک کنیاز فاز  Sبه نام

دائمی به  DNAداشته باشند (  .)۱۳ ،۳نوع هیستونهای

 CyclinA-CDK2باشد .فسفریالسیون  H1منجر به افزایش

موجود در توالیهای ژنومی از جمله تقویت کنندههای فعال نیز

تحرک  H1شده و کاهش فشردگی و ضخامت کروماتین را القا

نقش مهمی در حفظ هویت سلولی دارند .این عناصر بر اساس

می نماید (( )۱شکل .)۳

سطوح مختلفی از اصالحات هیستونی شامل ،H3K4me1

کروماتین

در

ابتدای

همانندسازی

میتواند

در سلولهای انسانی CyclinA-CDK2 ،به جایگاه
همانندسازی فرا خوانده شده و بهطور مستقیم با  PCNAو
 MCM7اینترکشن برقرار مینماید .متالشی شدن نوکلئوزومها
بهطور اساسی در نزدیکی چنگال همانندسازی به وقوع پیوسته
و شاید این مسئله بهدلیل برخورد هلیکازهای همانندسازی با
نوکلئوزومها باشد .بهنظر میرسد ،فاکتورهای کمکی دیگری نیز
برای انجام فرآیند فوق نیاز باشد که هنوز شناخته نشدهاند .اما
نکته کلیدی دیگر سوپرکویلهای مثبت موجود در جلوی
چنگال همانندسازی بوده که به متالشی شدن نوکلئوزومها
کمک میکنند ( .)2۱یکی از اجزای ماشین همانندسازی یعنی
هلیکاز  MCM 2-7در ارتباط با برداشتن نوکلئوزومها در
جلوی ماشین همانندسازی نقش دارد .اما مطالعهها نشان می-
دهد که برخی از کمپکسهای بازآرایی کروماتین وابستهبه
 ATPنیز در تسهیل حذف هیستونها در جلوی چنگال
همانندسازی نقش دارند .در حقیقت این کمپکسها عملکرد
دوگانهای در ارتباط با نوکلئوزومها دارا هستند .از یک سو در
برهمزدن ساختار نوکلئوزومی و یا حذف نوکلئوزومها در جلوی
چنگال همانندسازی نقش داشته و از سوی دیگر در تجمع
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مجدد نوکلئوزومها و حفظ اپیژنتیک در پشتسر چنگال

 H3K36me3 ،H3K27acطبقهبندی میشوند .فراوانی این
اصالحات هیستونی مثبت با بیان ژنهای مرتبط و عملکرد
سلولی سازگار بوده که باعث ایجاد و حفظ هویت سلولی
میشود .تقویت کنندهها همچنین میتوانند بر اساس وجود یا

عدم وجود  H3K27me3و  ،H3K9me3حفاظت ،موقعیت
ژنومی ،سطوح بیان ژنهای مرتبط و عملکرد پیشبینی شده
ژنهای مرتبط طبقهبندی شوند .بنابراین ترکیبهای خاص

اصالحات هیستونی در تقویت کنندهها بر اساس عملکردهای
سلولی مجزا است ( .)8از جمله فاکتورهای دیگر در ارتباط با
۰

نوکلئوزومها  ACFبوده که اولین بار در دروزوفیال شناسایی و
کشف گردید ACF .یکی از کمپکسهای بازآرایی کروماتینی
وابسته به  ATPاست .یکی از زیر واحدهای  ISWI ،ACFبوده
که یک پروتئین بازآرایی کروماتینی وابسته به  ATPبوده و در
کمپلکسهای پروتئینی دیگری نیز وجود دارد .حذف زیر واحد
دیگر  ACFتحت عنوان  ACF1در دروزوفیال منجر به افزایش
سرعت پیشرفت فاز  Sشده و نواحی کروماتین اجباری را برهم
میزند .در پستانداران ACF1 ،برای همانندسازی نواحی
هتروکروماتین پریسانترومری نیاز است .بررسیها نشان می-
دهد که  ACFعالوهبر عملکردهای فوق در تجمع مجدد

همانندسازی و بر روی DNAهای دختری تازه سنتز شده
عملکرد دارند ( .)۳۱بهنظر میرسد که تجمع نوکلئوزومی همراه

5

ATP-utilizing chromatin assembly and remodeling
factor
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هماهنگ ،افزودن  cdc45بهصورت مصنوعی در یک جایگاه

با همانندسازی یک فرآیند پیشفرض است که کروماتین

شده نیز نقش دارد .یکی دیگر از کمپکسهای پروتئینی حاوی

دینامیک هیستونها در چنگال همانندسازی متوقف شده،

 WSF ،ISWIبوده که از طریق اینترکشن با  PCNAبه

مختل شده باشد .در حالیکه فاکتورهای دیگری جداسازی

چنگال همانندسازی جذب میشود (.)21 ، ۳2

تترامرهای هیستونی مادری را در طی یک همانندسازی نرمال

بازیابی هیستونها
سازماندهی کروماتین در سراسر ژنوم در طی تکثیر DNA

مختل میشود .بر روی  DNAتکثیر شده ،نوکلئوزومها از
هیستونهای تازه سنتز شده و هیستونهای اصالح شده قبلی
تشکیل میشوند ( .)2۰یک مدل پیشنهادی برای نحوه بازیابی
هیستونها در دو رشته  DNAدختری ارائه شده است .به این
صورت که تترامر  )H3-H4(2بهصورت تصادفی به روی یکی از
رشتههای دختری منتقل شده و با دیمرهای H2A-H2B

قدیمی و یا جدید نوکلئوزوم مورد نظر بازیابی میشود .یک
نکته مهم در ارتباط با این مدل ،حفظ تترامر )H3-H4(2
قدیمی در مجاورت جایگاه اصلی خود است ،اما دیمرهای
 H2A-H2Bرفتارهای دینامیک تری از خود نشان میدهند
( .)۳2اینکه چهطور هیستونهای قدیمی به روی  DNAجدید
منتقل میشود ناشناخته است ،اما بهنظر میرسد MCM 2-7

در این فرآیند نقش داشته باشد .چپرون هیستونی  ASF1از
طریق دیمر  H3-H4با  MCM 2-7یک کمپلکس در سلول-
های انسانی تشکیل میدهد ( .)/اما در اینجا یک سوال کلیدی
مطرح میشود .اگر  MCM 2-7به ( H3-H4دیمر یا تترامر)
متصل میشود ،چه مکانیسمهایی تضمین کننده انتقال این
هیستونها به  DNAجدید است؟ هیستونهای کمپلکس با
 ASF1دارای اصالحات یا کدگذاریهایی بوده که ویژه
هیستونهای جدید است ،اما کدهای اختصاصی کروماتین
مربوط به هیستونهای مادری یا قدیمی ،زمانی در ارتباط با
 ASF1شناسایی میشوند که کد همانندسازی مختل شده
باشد .یک احتمال به این صورت است که  ASF1هیستونهای
قدیمی را در چنگال همانندسازی نگه داشته و به این ترتیب
 H3-H4بهصورت دیمر منتقل میشوند ( .)۱2اما احتمال دیگر

Histone recycling

6

هیستونی دیگر است که به چندین عضو رپلیزوم متصل شده و
با چنگال همانندسازی حرکت میکند FACT .برای
همانندسازی بسیاری از ارگانیسمها نیاز بوده و سرعت چنگال
همانندسازی در سلولهای فاقد زیر واحد کوچک FACT

) (SSRP1کاهش مییابد .این چپرون نیز با هیستونهای
 )H3-H4(2و  H2A-H2Bاز طرق مختلف اینترکشن برقرار
نموده و در جدا کردن و تجمع نوکلئوزوم نقش دارد (.)۳/

تهیه یا فراهم آوردن هیستونهای جدید
همانندسازی و مضاعف شدن کروماتین به یک منبع مناسب و
کارآمد از هیستونهای جدید نیاز دارد .بهمنظور دستیابی به
میزان مناسب از هیستونها در فاز  Sاز چرخه سلولی ،تولید
این پروتئینها در سطح رونویسی ،پایداری  mRNAو ترجمه
بهشدت کنترل میشود .در هر سیکل سلولی به مقادیر کافی از
هیستونهای اکتامر برای شکلگیری حدود  2۵میلیون
نوکلئوزوم جدید بر روی رشتههای دختری تازه سنتز شده نیاز

Downloaded from ncmbjpiau.ir at 0:36 +0430 on Thursday June 17th 2021

طبیعی ،تضمین مینمایند (FACT .)۱

1

نیز یک چپرون
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اکتامرهای نوکلئوزومی بر روی رشتههای  DNAتازه سنتز

به این صورت است که  ASF1زمانی بهکار گرفته میشود که

است ( .)۳۱سنتز هیستونهای نوکلئوزومی به میزان زیادی با
فازهای مختلف سیکل سلولی هماهنگ است .مکانیسمهای
تنظیمی دقیقی در سطح رونویسی و پس از رونویسی برای
اطمینان از تولید مقادیر کافی از هیستونها در سلول وجود
دارد .ناتوانی در تنظیم میزان هیستونها نتایج مهمی بر روی
پیشرفت سیکل سلوی و پایداری ژنوم خواهد داشت ( .)۳8در
سلول باید فرآیند همانندسازی با فرآیند سنتز حدود ۳۵8
میلیون مولکول از هر پروتئین هیستونی هماهنگ گردد.
 mRNAژنهای کد کننده این پروتئینها بهجای دُم polyA

حاوی یک  stem loopبوده که نقش تنظیمی کلیدی را ایفا
مینماید .ساختار  stem loopدر mRNAهای هیستونی شامل
Facilitates chromatin transcription

7

13

mRNAهای هیستونی شامل یک توالی حفاظت شده 2۰-2/

کمپلکس چپرونی به کمپلکس دیگر منتقل شده تا به CAF1

نوکلئوتیدی است .پروتئین  8 SLBPبهطور اختصاصی به این

برسند ،در طی این مسیر اصالحات پس از ترجمهای نیز رخ

توالی  2/نوکلئوتیدی متصل شده و در تمام حالتهای

میدهد .این اصالحات که قبل از قرارگیری هیستون ها بر روی

متابولیسم این mRNAهای هیستونی نقش دارد .رونویسی

 DNAهمانندسازی شده صورت میگیرد ،در تسهیل مراحل

ژنهای هیستونی و فرآیندهای بلوغ  mRNAآنها در نزدیکی

تجمع بهصورت اختصاصی و تأثیر بر روی ساختار کروماتین

اجسام  cajalاتفاق میافتد .عالوهبر این ژنهای کدکننده

نقش دارند .یکی از مهمترین و محافظت شدهترین این

هیستونها نیز ساختار ویژهای دارند ،چند کپی از هر ژن

اصالحات دی استیالسیون  H4در آمینواسیدهای  K5و K12

کدکننده هیستون وجود داشته و این ژنها فاقد اینترون

است ( .)2کمپلکس هیستون استیل ترانسفراز RBAP46-

هستند .بررسیها نشان میدهد که ژنهای هیستونی در یک

 HAT1در ایجاد این کدگذاریهای هیستونی قبل از قرارگیری

جایگاه ویژه بهنام جسم  cajalدر هسته متمرکز شدهاند.

بر روی  DNAهمانندسازی شده نقش دارد .این کدهای دی-

اختصاص مکانیسم ویژه بلوغ mRNAهای هیستونی نیز بهطور

استیالسیون در بیش از  /۰%هیستونهای متصلبه ASF1

هدفمند در بیان هماهنگ هیستونها با همانندسازی نقش دارد

یافت شده و منجر به تحریک انتقال کمپلکس H3-H4-ASF1

( ) (شکل .)2

به هسته از طریق  Importin 4میگردد ( .)۳2در هسته
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 /باز در ساقه و

در هنگام همانندسازی هیستونهای  H3و  H4پس از سنتز
شدن بهسرعت دیمریزه شده و به هسته رفته تا بر روی فاکتور
 / CAF1منتقل گردند CAF1 .یک کمپلکس هتروتریمر بوده
که قرارگیری مجدد هیستونها را با همانندسازی هماهنگ
مینماید CAF1 .یک پروتئین سه زیر واحدی شامل
زیرواحدهای  P60 ،P150و  RbAp48محافظت شده در طی
تکامل بوده که در قرارگیری  H3-H4تازه سنتز شده در پشت
چنگال همانندسازی در ارتباط با  PCNAاست .حذف CAF1

نیز اثرهای مشابهی با حذف  ASF1در سلولهای انسانی نشان
داده است .در سلولهای انسانی ،اینترکشن میان  CAF1و
 PCNAبه فسفریالسیون زیر واحد بزرگ  )P150( CAF1به-
وسیله کنیاز همانندساز  cdc7-Dbf4وابسته است ( .)۳2در
مسیر انتقال دیمرهای  H3-H4بر روی  ،CAF1یکسری از
پروتئینهای چپرونی شامل NASP ،۳۳ HSP90 ،۳۵ HSC70

 Importin 4 ،HAT1 ،۳۱RBAP46 ،۳2و  ASF1نقش دارند
8

Stem-loop binding protein
Chromatin assembly factor 1
10
Heat shocked cognate 70 KDa Protein
11
Heat shocked protein 90
12
Nuclear auto-antigenic sperm protein
13
Retinoblastoma binding protein 46
9

14

ارتباط  ASF1با هیستون استیالز  Rtt109برای استیله کردن
 H3K56الزم است زیرا این تغییر سبب انتقال دایمرهای H3-

 H4از  ASF1به  CAF1میشود .دایمرهای  H3.1-H4در
زمان همانندسازی از  ASF1به  CAF1انتقال داده میشوند و
دایمرهای  H3.3-H4از  ASF1به  HIRAدر زمانی غیر از
همانندسازی منتقل میشوند .استیالسیون دایمرهای H3-H4

توسط  Rtt109باعث پیشرفت تجمع آنها بر روی کروماتین
میشود ،زیرا سبب افزایش اینترکشن آنها با چپرونهای
هیستونی شده که آنها را بر روی  DNAجدید سنتز شده قرار
میدهند .همچنین درون نوکلئوزوم H3K56ac ،باعث سست
کردن ارتباط بین  DNAو نوکلئوزوم در جایگاههای ورود و
خروج  DNAشده که این باعث اتصال فاکتورهای بازآرایی
کروماتین میشود H3K56ac .همچنین به موقعیتیابی
درست نوکلئوزومها روی  DNAکمک نموده و بعد از قرارگیری
 H3-H4بر روی  DNAجدید سنتز شده ،خیلی سریع حذف
میشود .بهنظر میرسد که دایمرهای  H3-H4قبل از قرارگیری
بر  DNAروی چپرونهای  Rtt106و  CAF1به تترامر تبدیل
شده و شاید مکانیسم انتقال تترامرها از چپرونهای  Rtt106و
 CAF1به  DNAناشی از تمایل باالی این تترامرها به DNA

باشد) ( )2شکل ) .در هسته ASF1 ،دیمر  H3-H4را از
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باز در لوپ است .در مجموع انتهای

) .)21،۳2دیمرهای هیستونی در طی این مسیر از یک

بهطور کامل شناخته نشده است ،اما بهنظر میرسد  ASF1از

طریق برقراری اینترکشن میان  H2A-H2Bو Kap 114

طریق اینترکشن با دیمرهای  H3-H4از تشکیل فرم تترامری

 importinانتقال  H2A-H2Bرا از سیتوبالسم به هسته

جلوگیری میکند (( ) ،2 ،۳2شکل .)۱

میانجیگری میکند .در مجموع  NAP1در انتقال و قرارگیری

هیستون  H3هم قبل از قرارگیری بر روی  DNAاستیله می-
شود ،اما جایگاههای استالسیون این هیستون در میان گونههای
مختلف متفاوت است .در مخمر ،کدهای هیستونی H3K56ac

و  H3K27acبر روی دیمرهای هیستونی جدید مشاهده شده
و منجر به تجمع نوکلئوروم وابستهبه  CAF1میگردد .اما در
انسان H3K14ac ،و  H3K18acدو کدگذاری مرتبط با
هیستون  H3قبل از قرارگیری روی  DNAتازه سنتز شده
هستند ( .)21،۳2در سلولهای انسانی  ۱۵%از هیستونهای
 H3تازه سنتز شده در لیزین  /مونومتیله هستند .این
کدگذاری در ایجاد حالت  repressive chromatinنقش
داشته و استیالسیون  K14و  K18نیز از متیله شدن K9

جلوگیری میکند ( .)۳۱بنابراین دو کد  K9meو  K14acبه-
طور همزمان بر روی H3های متصلبه  ASF1دیده نمیشود.
فاکتور  ۳ SETDB1میتواند منجر به حفظ کد  H3K9meبر
روی  H3گردد .در چنگال همانندسازی برای حفظ حالت
هتروکروماتین SETDB1 ،با  CAF1اینترکشن برقرار کرده و
بهطور مستقیم کدهای  H3K9meرا در طی همانندسازی
نواحی هتروکروماتینی حفظ مینماید CAF1 .همچنین با
اتصال به  HP1منجر به انتقال آن به ناحیه میشود HP1 .پس
از ورود به این ناحیه ضمن اتصال به  H3K9meموجود بر روی
دیمرهای قدیمی  H3-H4منجر به فراخواندن آنزیمهای
 SUV39H1/2میشود H3K9me .موجود بر روی هیستون-
های جدید بهوسیله  SUV39H1/2دی و تری متیله شده و
ساختار هتروکروماتین به این ترتیب حفظ میگردد (.)۱

دیمرهای  H2A-H2Bبر روی  DNAتازه سنتز شده نقش به-
سزایی دارد .پروتئین چپرونی  FACTنیز در قرارگیری H2A-

 H2Bبر روی DNAهای تازه سنتز شده نقش دارد .در
حقیقت ،بررسی دو زیرواحد  Spt16و  SSRP1مربوطبه
 FACTنشان میدهد که  FACTدر قرارگیری هر دو H3-

 H4و  H2A-H2Bبر روی  DNAتازه سنتز شده ایفای نقش
میکند ( FACT .)۳/،۳8از طریق زیرواحد  Spt16با H2A-

 H2Bاینترکشن برقرار نموده و از طریق زیر واحد  SSRP1نیز
با  H3-H4میانکش میدهد (.)28

در چنگال همانندسازی
حلقه هتروتریمر  ،PCNAیک جزء مرکزی در چنگال
همانندسازی بوده که سنتز  DNAرا با تجمع نوکلئوزومها و
تشکیل چسبندگی کروماتیدهای خواهری هماهنگ میسازد.
 ،PCNAبا جذب  CAF1اولین مرحله از تجمع نوکلئورومها
که شامل قرارگیری دیمرهای  H3-H4بر روی  DNAاست را
پیش میبرد .سپس دایمرهای  H2A-H2Bبهسرعت برای
تشکیل و تکمیل ساختار نوکلئوزوم به کمک پروتئینهای
چپرونی NAP1

۳۰

و  FACTفرا خوانده میشوند .در رشته

رهبر ،ممکن است  CAF1به  PCNAمتصل شده و بهطور
همزمان با  Pol εعمل نماید .اما در رشته پیرو ،تشکیل
نوکلئوزومها باید با بالغ سازی قطعههای اکازاکی بهوسیله flap

اندونوکلئازها  FEN1و  DNAلیگاز  Iهماهنگ گردد .اگر
عملکرد  CAF1در هر دو رشته یکسان باشد ،اینطور پیش-
بینی میشود که  H3-H4در هنگام تکثیر قطعههای اکازاکی و

همانند قرارگیری دیمرهای  H3-H4بر روی DNAهای تازه

یا بالفاصله پس از اتمام ساخت آنها بر روی  DNAقرار می-

سنتز شده ،گروهی از پروتئینهای چپرونی در قرارگیری

گیرند .در این مدل  DNAپلیمراز  δمیتواند بر روی

 H2A-H2Bبر روی DNAهای دختری نقش دارندNAP1 .
SET-domain binding

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

 DNAمنتقل مینماید .مکانیسم دقیق قرارگیری هیستونها

پروتئین در حال رفت و آمد میان هسته و سیتوپالسم است ،از
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طریق اتصال مستقیم با زیرواحد  P60پروتئین  CAF1بر روی

چپرون کلیدی در انتقال  H2A-H2Bاست NAP1 .که یک

14

NCK-associated protein 1

15

15

سپس ختم همانندسازی ،فرآیند  flapاندونوکلئازها بهوسیله

کروماتین جایگاههای  nickرا دیکته مینماید .همانند تجمع

 FEN1و فرآیند  Ligationرا هدف قرار دهد .در مخمر

نوکلئوزومها ،تشکیل چسبندگی کروماتیدهای خواهری نیز در

فاصلههای میان قطعههای اکازاکی در نزدیکی نوکلئوزومها

چنگال همانندسازی رخ داده و  PCNAو استیالسیون در آن

یافت شده و طول قطعههای اکازاکی در مخمرهایی که واجد

نقش دارند ( .)۳۳یک کمپکس حلقهای شکل کوهسین در فاز

نقصهایی در تجمع نوکلئوزومی هستند ،بلندتر است .این

 G1بر روی  DNAلود شده و چسبندگی ایجاد شده منجر به

مسئله پیشنهاد میکند که ارتباط نزدیکی میان دو فرآیند بالغ-

حرکت چنگال همانندسازی از میان حلقهها میشود.

سازی قطعههای اکازاکی و تجمع نوکلئورومها وجود دارد .در

استیالسیون SMC3

واقع  FEN1و  DNAلیگاز  Iمیتوانند بر روی سوبستراهای

است بهوسیله استیل ترانسفراز Esco 1/2

نوکلئوزومی بهطور کارآمد عمل نمایند .بهطور جالبی ،لیزین

همانندسازی انجام شده و منجر به پایداری حلقه بر روی

استیل ترانسفراز  P300بر روی  PCNAجذب شده و میتواند

 DNAو تسهیل چسبندگی میگردد  Esco 1/2.از طریق

هیستونها و آنزیمهایی که در بالغسازی قطعههای اکازاکی

اینترکشن با  PCNAبه چنگال همانندسازی جذب میشود .در

نقش دارند را استیله نماید .در نتیجه استیالسیون  FEN1و

سلولهای انسانی ،استیالسیون  SMC3برای پیشرفت چنگال

 DNA2-likeهلیکاز ( )DNA2که یک اندونوکلئاز جایگزین و

همانندسازی نیاز بوده و این مسئله پیشنهاد میکند که

اختصاصی برای flapهای بلندتر است P300 ،میتواند طول

کمپکس چسبندگی بهعنوان یک مانع در برابر رپلیزوم مطرح

قطعه دوباره سنتز شده را پس از حذف نواحی پرایمری قطعه-

میشود .اما این که چهطور تجمع نوکلئوزومی و بالغسازی

های اکازاکی کنترل نماید P300 .همچنین میتواند  H3را در

کروماتین با شکلگیری حلقه چسبندگی هماهنگ میشود ،به-

جایگاههای متعددی شامل  K56استیله نماید که انعطاف-

طور کامل مشخص نشده است (( )۱ ،۳/شکل .)۰

پذیری را برای نوکلئوومهای جدید بههمراه خواهد داشت .نقش
تجمع نوکلئوزومها و استیالسیون هیستونی در تنظیم فرآیند
بالغسازی قطعههای اکازاکی به تحقیقهای بیشتری نیاز دارد
( .)۱در واقع  ۰۵درصد از ژنوم بهصورت ناپیوسته و قطعههای
اکازاکی سنتز میشود ( .)2۱قطعههای اکازاکی در یوکاریوتها
بهطور کامل شناسایی نشدهاند و بهدلیل اینکه نوکلئوزومها
پس از همانندسازی  DNAبهسرعت روی  DNAتازه سنتز
شده قرار میگیرند ،فرآیند بالغسازی قطعههای اکازاکی و
تجمع نوکلئوزوم بر روی یکدیگر تأثیرگذار است ( .)۳2در
مطالعهای نشان داده شده است که فاصلههای اتصال میان
قطعههای اکازاکی در نزدیکی نوکلئوزومها قرار داشته و کمتر
در فاصلههای بین نوکلئوزومی دیده میشوند .مختل شدن
تجمع کروماتین و یا سنتز قطعههای اکازاکی هر دو بر روی

16

۳/

سایز و توزیع قطعههای اکازاکی تأثیر میگذارد .این مسئله
پیشنهاد میکند که کروماتین در حال شکلگیری که بهسرعت
و بالفاصله پس از سنتز  DNAبر روی آن قرار میگیرد ،در

که یکی از اجزای کمپکس کوهسین
۳1

در طی

بالغسازی کروماتین در حال شکلگیری
سنتز  DNAو مونتاژ کروماتین دو فرآیند مهم تقسیم سلول-
های یوکاریوتی هستند که هماهنگی آنها بهشدت تنظیم می-
شود .صحت ساختار کروماتین تازه سنتز شده نقش مهمی در
حفظ هویت سلولی دارد .حفظ ساختار کروماتین ایجاد شده در
هنگام رونویسی و همانندسازی برای حفظ برنامههای رونویسی
و حافظه اپیژنتیک ضروری است ( .)۱۵فرآیند بلوغ کروماتین
از حالت حساس به نوکلئاز در حال شکلگیری بهسمت
ساختارهایی که نسبتبه نوکلئازها بهطور کامل مقاوم هستند،
در حدود  ۳۵-2۵دقیقه طول میکشد .با در نظر گرفتن سرعت
همانندسازی ،بلوغ کروماتین در حدود ۵Kb

و یا 2۵۵

نوکلئوزوم در پشت سر چنگال همانندسازی انجام میگردد .در
طی این مدت زمان کوتاه و در واقع در حین بلوغ کروماتین
Structural maintenance of chromosome protein 3
Establishment of cohesion 1/2

16
17
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مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

نوکلئوزوم تجمع یافته در قطعه اکازاکی قبلی قرار گرفته و

ختم سنتز قطعههای اکازاکی نقش دارند .در واقع تجمع

ای بهخصوص بر روی هیستونها ،متیالسیون  DNAو بازآرایی

دارند .پروتئین  SIR2یک هیستون داستیالز وابستهبه NAD

نوکلئوزومها در کروماتین در حال شکلگیری اتفاق افتاده و این

کد نموده که نقش مهمی در ایجاد موقعیت خاموشی در

فرآیندها اغلب از طریق اینترکشن با ماشین همانندسازی

تکرارهای  rDNAدارد ( set1 .)22،2۳،2۵نیز یک فاکتور

هدایت میشوند .حلقه  PCNAبسیاری از فعالیتهای

دیگر برای متیالسیون هیستون  H3است که خاموشی ژنهای

 chromatin modulatingرا به سمت چنگال همانندسازی

 rDNAرا در ساکارومایسزسرویزیه توسط مکانیسم غیروابسته

جذب نموده و بهدلیل موقعیت مناسبی که دارد فرآیندهای

به  SIR2تنظیم میکند ( .)2۵در سلولهای فیبروبالست

تجمع کروماتین و بلوغ کروماتین را با همانندسازی هماهنگ

جنینی موش knock out ،نمودن  HDAC3منجر به تجمع

مینماید .آنالیز  PCNAدر سلولهای زنده نشان میدهد که

کدهای مربوط به هیستونهای جدید بر روی کروماتین گشته و

 PCNAپس از لود شدن بر روی  DNAبهشدت پایدار بوده و

این مسئله با آسیبهای  DNAدر فاز  ،Sشکستهای

بیش از  2۵دقیقه بر روی  DNAهمانندسازی شده باقی می-

کروموزومی و ...همراه است .این تأثیرهای چشمگیر بهدلیل

ماند .بنابراین کروماتین در حال شکلگیری حاوی حلقههای

نقص در بلوغ کروماتین رخ میدهد HDAC2 ،HDAC1 .و

PCNAای است که فرآیند بلوغ کروماتین را رهبری مینماید.

 HDAC3بر روی کروماتین تازه شکل گرفته حضور داشته و

کروماتین تازه شکل گرفته ،بهشدت استیله است .این حالت

آنها بهطور مستقیم از طریق اینترکشن با  PCNAجذب شده و

استیله شده کروماتین زمینه را برای فرآیندهای ترمیم ،DNA

یا بهصورت جزئی از کمپکسهای بزرگ مهار کننده عمل می-

اتصال فاکتورهای رونویسی و فعالسازی رونویسی فراهم نموده

نمایدHDAC .ها به این ترتیب فرآیند دِاستیالسیون را با سایر

و  DNAرا در دسترس قرار میدهد .در سلولهای انسانی ،به-

مراحل بلوغ کروماتین هماهنگ میکنند ( .)۳۰سینتیک

نظر میرسد که استیالسیون کروماتین تازه شکل گرفته،

دِاستیالسیون در نواحی یوکروماتین و هتروکروماتین متفاوت

قرارگیری  H1را تضعیف نموده و بنابراین با وارد شدن

بوده و این مسئله با تجمع ترجیحی کروماتین مهاری بر روی

کروماتین به ضخامتهای باالتر مقابله مینماید .ناتوانی در

 DNAدر اواخر فاز ( Sزمانی که نواحی هتروکروماتین

حذف کدهای استیله از روی کروماتین ،سازماندهی

همانندسازی میشوند) در ارتباط است .مکانیسمهای بازیابی

هتروکروماتین پری سانترومری و نواحی خاموش را به خطر

انواع منحصر به فردی از کدگذاریهای کروماتینی بهصورت

انداخته و اختاللهای شدیدی را در جدا شدن کروموزومها به-

هماهنگ با فرآیند همانندسازی به سطوح تنظیمی باالتری نیاز

همراه خواهد داشت .نواحی هتروکروماتینی در سلولهای

دارد .برای مثال UHRF1 ،که یک پروتئین چند دمینی بوده و

یوکاریوتی بخش بزرگی از ژنوم را شامل میشوند که رونویسی

به CpGهای همی متیله متصل میشود DNA ،متیل

و نوترکیبی در این نواحی مهار میشوند ( .)2۵بهعالوه،

ترانسفراز  DNMT1را فرا می خواند .اتصال  PCNAغلظت

دِاستیالسیون و بلوغ کروماتین برای پیشرفت و پایداری چنگال

موضعی  DNMT1را افزایش داده و شناسایی سریع جایگاه-

همانندسازی همنیاز است .در سلولهای انسانی ،استفاده از

های همیمتیله را در ساختار باز کروماتین تازه شکل گرفته

مهار کننده هیستون دِاستیالز میتواند سرعت چنگال

تسهیل مینماید .بنابراین بهنظر میرسد ،حذف DNMT1

همانندسازی را کاهش داده و کاهش بیان  HDAC3نیز این

وابستهبه  ،PCNAمتیالسیون  DNAرا بهطور چشمگیری

فنوتیپ را تشدید مینماید .بهعنوان مثال تکرارهای rDNA

کاهش نمیدهد ،بلکه سرعت متیالسیون در  DNAتازه

مناطقی هستند که خاموشی کروماتین در آنها توسط

همانندسازی شده را کاهش میدهد .یک سوالی که در اینجا

اصالحات هیستونی متنوعی کنترل میشود .پروتئینهای

مطرح میشود این است که چه اندازه از الگوهای متیالسیون

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

اما به هر حال حذف و یا اضافه شدن اصالحات پس از ترجمه-
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تمام حالتهای اپیژنتیکی بر روی کروماتین بازیابی نمیشود.

خاموشکننده از جمله  SIR2نیز نقش مهمی در مهار
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میشود و چگونه این فرآیند در تخصص سلولها نقش دارد.

کمپلکس با  CAF1عمل نموده و کدهای  H3K9me1را در

اخیراً فاکتورهای  TET 1, 2 ,3شناسایی شدهاند که در

دمینهای هتروکروماتین شکل میدهند .در انسان آنزیمهای

اکسیداسیون  ۰متیل سیتوزین ( )۰ mcبه  ۰هیدروکسی متیل

دخیل در ایجاد کدهای  H3K27me1ناشناخته هستند ()۱

سیتورین ( )۰ hmcنقش دارند .پیشنهاد شده است که این

(شکل  .)/متیالسیون  H3در لیزین

و ( 1/بهجز لیزین )۱/

فرآیند اکسیداسیون در حفظ الگوهای متیالسیون نقش دارد

توسط اصالحات هیستونی دیگر همانند یوبی کوئیتینه شدن

(.)۱

هیستون  H2Bتنظیم میشود (.)۰

فرآیند بازآرایی نوکلئوزومها نیز در بلوغ کروماتین نقش به-

نتیجهگیری

سزایی دارد .دو کمپلکس  SMARCAD1و WSTF‑SNF2

انسانی از طریق اینترکشن با  PCNAبر روی کروماتین تازه
همانندسازی شده جذب شده و دو نقش متضاد را ایفا می-
نمایند .کمپلکس  WSTF‑SNF2که از خانواده آنزیمهای
 ISWI remodellingاست ،در طی فاز  Sبر روی جایگاههای
همانندسازی جذب شده و با شکلگیری هتروکروماتین به-
صورت نابهجا مقابله مینماید .کمپلکس  SMARCAD1نیز
که یک فاکتور  SWI/SNF-like remodellingاست ،در
بازیابی نواحی هتروکروماتین از طریق تسهیل دِاستیالسیون
هیستونها و همچنین ایجاد کد  H3K9meنقش دارد .اینکه
چگونه فرآیند بازآرایی ،کروماتین را برای دِاستیالسیون آماده
میکند هنوز بهطور کامل شناخته نشده است ،اما
 SMARCAD1جزئی از یک کمپلکس مهار کننده بزرگ بوده
که شامل  H3K9 ،HDAC2 ،HDAC1متیل ترانسفراز
 G9Aو فاکتور هتروکروماتینی  KAP1است که این کمپلکس
در دِاستیالسیون و مونومتیالسیون  H3K9نقش دارد.
آنالیزهای اسپکترومتری نشان میدهد که تغییرهایی پس از
ترجمهای موجود بر روی هیستونهای جدید و قدیمی در
فازهای مختلف سیکل سلولی متفاوت بوده و  H3K9me1و در
بخشی از هیستونهای جدید فاز  Sیافت میشوند .بررسیها
نشان میدهد که برای شکلگیری دو کد مهارکننده
 H3K9me3و  H3K27me3که یک نقش کلیدی در تشکیل
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هتروکروماتینهای ساختاری و تنظیم بیان ژنها در طی تکامل
دارند ،مکانیسم چند مرحلهای وجود دارد G9A .و SETDB1
مسئول کد هستند G9A .با  DNMT1و SMARCAD1

اختالل در تجمع نوکلئوزومها منجر به متالشی شدن چنگال
همانندسازی ،آسیب  ،DNAافزایش نوترکیبی و نوآراییهای
کروموزومی میشود .مطالعههای زیادی نشان داده است که
جهش در فاکتورهای دخیل در تجمع نوکلئوزومها و کدگذاری
هیستونها با نقص در پایداری ژنوم و بیان ژنها همراه است.
برای مثال تغییر بیان چپرونهای هیستونی در بسیاری از
سرطانها گزارش شده است .تغییرهای بیان  ASF1در افراد
مبتال به متاستاز سرطان پستان و تغییرهای بیان  CAF1در
افراد مبتال به سرطان کلیه ،اندومترو رحم گزارش شده است.
بهعالوه بررسیها نشان میدهد که استرسهای همانندسازی
بهعنوان منبع ناپایداریهای ژنومی در طی سرطانزایی مطرح
میشوند .لذا بدیهی است که در سلول ،فروپاشی وتجمع دوباره
نوکلئوزومها با حساسیت و دقت بسیاری انجام شود .مکانیسم-
های تنظیمی متعددی در ارتباط با همانندسازی کروماتین و
حفظ اپیژنوم شناسایی شده است اما هنوز ناشناختههای
زیادی نیز در ارتباط با این فرآیند زیستی وجود دارد.

سپاسگزاری
از مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای
حمایت اجرای این پروژه تشکر و قدردانی میشود.
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بالفاصله پس از همانندسازی در  DNAتازه شکل گرفته کپی

اینترکشن برقرار نموده ،در حالیکه  SETDB1بهصورت
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شکل  -۳فسفریالسیون هیستون رابط  H1توسط یک کنیاز فاز  Sبه نام  .CyclinA-CDK2این کیناز از طریق  PCNAو  MCM2-7در چنگال همانندسازی به-

کار گرفته شده و سبب فسفریالسیون هیستون  H1میشود .نوکلئوزومها در جلوی ماشین همانندسازی برداشته شده و برای حفظ اپیژنتیک هیستونهای برداشته
شده توسط چپرون ها نگهداری میشوند (.)۱

شکل  -2رونویسی ژنهای هیستونی و فرآیندهای بلوغ  mRNAآنها SLBP ،U7 snRNP .و یک کمپکس برشی مسئول بریدن  pre-mRNAساخته شده از
روی  DNAو تشکیل  mRNAبالغ هیستونی هستند SLBP .پس از ایجاد  mRNAهیستونی بالغ همچنان به  mRNAمتصل باقیمانده و پس از عبور از منافذ
هستهای وارد سیتوبالسم میشود .در سیتوبالسم mRNA ،از طریق یک کمپکس پروتئینی شامل  ۳8 SLIPI ،SLBPو  EIF4Gبهصورت حلقوی در می آید به این
ترتیب مقادیر زیادی از پروتئینهای مورد نظر ترجمه میشود .در پایان فاز  Sیک دم کوتاه  Uبه انتهای ' mRNA ۱هیستونی اضافه میشود .در این حالت حلقه
 LSM1توالی کوتاه  Uرا شناسایی نموده و کمپکس  decappingو اگزوروم را بهمنظور تجزیه  mRNAهیستونی فرا میخواند .بهعالوه  cyclinA-CDK1نیز با
فسفریله نمودن  SLBPآن را مورد هدف تجزیه پروتئوتیکی قرار میدهد ( ).
SLBP-interacting protein 1
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با چپرون  ASF1بهصورت دایمر در میآیند .نوکلئوزوم های دارای تترامرهای  H3-H4قدیمی زمانی تشکیل میشوند که تترامرهای مادری بهطور مستقیم به
رشتههای دختری انتقال داده میشوند و یا دایمرهای مادری دوباره بههم متصل میشوند .دایمرهای  H3-H4جدید سنتز شده با عالمت های مخصوص خود با
چپرونهای  ASF1و  CAF1کمپلکس تشکیل میدهند .تترامرهای  H3-H4ممکن است از دو دایمر ج دید ساخته شوند و یا تنها یکی از دایمرها جدید باشد.
نوکلئوزومهای حاوی مخلوط هیستونهای جدید بعد از تشکیل بالغ میشوند (.)/

شکل  -نقش چبرون حد واسط  Rtt106در انتقال هیستونهای جدید به چنگال همانندسازی .وقتی که هیستونهای  H3-H4جدید سنتز شده وارد هسته می
شوندH3-H4 ،های جدید از کمپلکس  ASF1- H3-H4به  CAF1و  Rtt106منتقل شده تا تترامرهای  (H3-H4)2تشکیل شده و بر رشتههای  DNAجدید
سنتز شده قرار بگیرند .جایگذاری روی  DNAتکثیر شده به اینترکشن بین  CAF1و  PCNAبستگی دارد .هیستونهای مادری نیز یک منبع از هیستونها برای
تجمع نوکلئوزومی بههنگام همانندسازی هستند ( .)2

20
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شکل  -۰تجمع نوکلئوزومها در چنگال همانندسازی .تجمع مجدد نوکلئوزومها توسط هیستونهای مادری و هیستونهای جدید سنتز شده صورت میگیرد.
تترامرهای  (H3-H4)2مادری بهصورت تصادفی بر رشتههای دختری  DNAتوزیع مییابند .اگرچه انتقال  H3-H4مادری بهصورت دایمر یا تترامر معلوم نیست اما
کمپلکس  MCM2-7بههمراه چپرونهای هیستونی همانند  ASF1و  FACTنقش دارند .هیستونهای جدید  H4که دارای اصالحات دیاستیالسیون در  K5و
 K12هستند به  CAF1منتقل میشوند .این هیستونها توسط  ASF1از طریق  HAT1 ،RBAP46 ،NASPو  IMP4انتقال داده میشوند CAF1 .توسط حلقه
 PCNAدر رشتههای رهبر و پیرو به کار گرفته میشود .بعد از تجمع تترامرهای  ،(H3-H4)2دایمرهای  H2A-H2Bبه کمپلکس نوکلئوزومی اضافه میشوند (.)۱

شکل  -/فرآیند بلوغ کروماتین .کروماتین تازه شکل گرفته بهشدت استیله میشود و بهسرعت باید برای فشردگی بیشتر توسط اصالحات کروماتینی و فعالیتهای
بازآرایی پردازش شود .این فرآیندها ,بهطور عمده شامل دیاستیالسیون  H4K5K12توسط هیستون داستیالزهای  HDAC2 ،HDAC1و  ،HDAC3ترمیم
متیالسیون  DNAتوسط  DNAمتیل ترانسفراز  ،(DNMT1)-VHRF1بازآراییهای نوکلئوزومی و اتصال هیستون  H1است .آنزیمهای اختصاصی برای دمینهای
خاص نیز در انواعی از کروماتینهای جدید سنتز شده بهکار گرفته میشوند .برای مثال ،در هتروکروماتین دائمی متیل ترانسفراز  ،SETDB1هیستون  H3را در
 K9متیله میکند سپس  HP1و  SUV39Hبه هیستونهای مادری دارای  H3K9me3متصل میشوند .عالوهبر این یک فاکتور بازآرایی کروماتین
( )SMARCAD1بههمراه  ،G9A ،KAP1 ،HDAC2 ،HDAC1یک کمپلکس بزرگ تشکیل داده و سبب دیاستیالسیون و متیالسیون  H3K9میشوند.
تعدادی از فاکتورهای بلوغ کروماتین شامل  DNMT1 ،HDAC1و  SMARCAD1برای عملکرد خود از حلقه  PCNAاستفاده میکنند (.)۱
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