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ABSTRACT
Introduction: DNA ligases as a particular type of enzyme which catalyze and facilitate
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the formation of a phosphodiester bond in duplex DNA are central enzymes in molecular
biology. DNA ligase forms a bond between the end of a donor nucleotide and the end of an
acceptor nucleotide. Reaction of DNA ligases is necessary for all organisms and serves as the
fundamental step of DNA replication and repair. DNA ligase can play an important role in
repairing single strand disruptions and fasten nicks in double-stranded DNA. It also connects
Okazaki fragments during the replication of DNA. T4 DNA ligase, E. coli DNA ligase, and
thermostable DNA ligases are examples of DNA ligase enzyme family. These enzymes differ
in their co-factor requirements, substrate specificity, and thermal stability. Conclusion:
DNA ligase has the widespread use in laboratories of molecular biology for recombinant
DNA experiments. Despite the existence and operation of the DNA ligases in all organisms,
they show a vast variety of amino acid sequences, molecular sizes, and attributes.
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مقدمه DNA :لیگازها بهعنوان نوع خاصی از آنزیمها که تشکیل پیوند فسفودی استر در  DNAدو
رشتهای را تسریع و تسهیل میکنند ،آنزیمهای اصلی در زیست شناسی مولکولی هستند DNA .لیگاز بین
انتهای یک نوکلئوتید دهنده و انتهای یک نوکلئوتید پذیرنده یک پیوند تشکیل میدهد .واکنش DNA
لیگاز برای تمام موجودات زنده الزم است و بهعنوان گام اساسی ترمیم و تکثیر  DNAعمل میکندDNA .
لیگاز میتواند نقش مهمی در ترمیم اختالالت  DNAتک رشته و اتصال شکافها در  DNAدو رشته بازی
کند .همچنین قطعات اکازاکی در طی همانندسازی  DNAرا به یکدیگر متصل میکند DNA .لیگاز ،T4
 DNAلیگاز  E. coliو  DNAلیگاز مقاوم به حرارت نمونههایی از آنزیمهای خانوادۀ  DNAلیگاز هستند .این
آنزیمها در کوفاکتور مورد نیاز خود ،سوبسترای اختصاصی و پایداری حرارتی متفاوت هستند .نتیجهگیری:
 DNAلیگازها دارای استفادۀ گسترده در آزمایشگاههای زیست شناسی مولکولی برای آزمایشهاي DNA
نوترکیب میباشند .با وجود حضور و عملكرد  DNAلیگازها در تمام موجودات ،آنها تنوع گستردهای از
توالیهای اسیدآمینه ،اندازههای مولکولی و خصوصيات را نشان میدهند.

كليد واژهها:
 DNA .1لیگازها
 .2دمین زینک فینگر
 .3زیست شناسی
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مقدمه
نامگذاری و طبقهبندی آنزیمهای خانوادۀ لیگاز
مطابــق بــا فهرســت کمیتــۀ نامگــذاری اتحادیــۀ بینالمللــی
بیوشــیمی و بیولــوژی مولکولــی ،1آنزیمهــا بــه شــش کالس
اصلــی تقســیم میشــوند کــه هــر کــدام بــر اســاس نــوع
واکنشــی کــه کاتالیــز میکننــد دارای زیــر کالسهــای
مختلــف میباشــند (جــدول .)1
در ایــن طبقهبنــدی آنزیمهــا توســط چهــار عــدد و همچنیــن
یــک نــام سیســتماتیک کــه مشــخص کننــدۀ نــوع واکنــش

کاتالیــز کننــده میباشــد ،نامگــذاری میشــوند ( .)1ایــن
عــدد چهــار رقمــی عــدد کمیســیون آنزیمــی 2میباشــد .عــدد
اول مشــخص کننــدۀ نــام کالس آنزیــم ،عــدد دوم مربــوط بــه
زیــرکالس آنزیــم و عــدد ســوم و چهــارم اختصاصــی آنزیــم
میباشــد .بــ ه طــور مثــال عــدد کمیســیون آنزیمــی بــرای
 DNAلیــگاز  EC 6. 5. 1. 1میباشــد کــه عــدد اول کالس آنزیم
(لیــگاز) ،عــدد دوم زیــر کالس آنزیــم (تشــکیل بانــد فســفریک
اســتر) و عــدد ســوم و چهــارم اختصاصــی آنزیــم میباشــند (.)1
در جدولهــای  5 ،4 ،3 ،2و  6طبقهبنــدی زیــر کالسهــای
مختلــف خانــوادۀ لیــگاز و زیــر کالسهــای لیگازهــا بــر اســاس
نــوع واکنــش مشــخص شــده اســت (.)1

جدول  -1طبقهبندی بینالمللی آنزیمها (.)1

جدول  -2زیر کالسهای خانوادۀ لیگازها (.)1
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جدول  -4زیرکالسهای  EC 6.1لیگازها (.)1

جدول  -3زیر کالسهای لیگازها بر اساس نوع واکنش (.)1
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جدول  -5زیرکالسهای  EC 6.2لیگازها (.)1
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جدول  -6زیرکالسهای  EC 6.3لیگازها (.)1
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جدول  -7زیرکالس های  EC 6-4لیگازها (.)1
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جدول  -8زیرکالس های  EC 6-5لیگازها (.)1

جدول  -9زیرکالسهای  EC 6-6لیگازها (.)1

ســایز لیگازهــای وابســته بــه  ATPدر محــدودة بیــن 30 kDa
تــا  < 100 kDaقــرار دارد ،امــا لیگازهــای وابســته بــه NAD+
شــباهت بســیار زیــادی بــه یکدیگــر دارنــد و از پروتئینهــای
مونومریــک  70-80 kDaتشــکیل شــدهاند ( .)۶توالیهــای
مشــابهی بیــن دو کالس  DNAلیگازهــا مشــاهده میشــد تــا
اینکــه اخیــرا ً روی توالــی موتیــف  KxDGمتمرکــز شــدهاند،
ایــن موتیــف ( )Iحفاظــت شــده یکــی از شــش توالــی co-
 linearموتیفهــای ( )I-VIمشــخص شــده در جایــگاه فعــال
آنزیمهــای زیــر خانــوادۀ نوکلئوتیدیــل ترانســفرازها از جملــه
 DNAلیگازهــای وابســته بــه  RNA ،ATPلیگازهــاtRNA ،
لیگازهــا و همچنیــن آنزیمهــای کالهــک گــذار mRNA
یوکاریوتــی میباشــد ( .)7، 8روشهایــی کــه بــرای شناســایی
توالیهــای تکــراری جدیــد بــه کار گرفتــه شــده اســت ،نشــان
میدهــد کــه  ۵موتیــف از ایــن  ۶موتیــف در لیگازهای وابســته
بــه  NAD+نیــز وجــود دارد ( .)9، 10شــواهدی وجــود دارد کــه
نشــان میدهــد تعــدادی از ویروسهــا حــاوی ژنــی هســتند
کــه  DNAلیــگاز خــود را کــد میکننــد .ایــن آنزیمهــا بــه
دو گــروه ظاهــر میشــوند؛ یــک گــروه آنزیمهایــی هســتند
کــه بــرای فعالیــت بــه  NAD+نیــاز دارنــد و گــروه دیگــر بــه
 ATPنیــاز دارنــد .ایــن تفــاوت در سوبســترای اختصاصــی و
ضــرورت لیــگاز وابســته بــه  NAD+بــرای بقــاء باکتریهــا
ضــروری میباشــد .در همــۀ آنزیمهــای یوکاریوتــی منبــع
انــرژی  ATPمیباشــد .ایــن آنزیمهــا تنــوع گســتردهای از
حجــم مولکولــی را نشــان میدهنــد ،آنزیــم نــوع  ۱انســانی
 103 KDaو آنزیمهــای باکتریوفــاژ  41 kDa T7وزن مولکولــی
دارنــد DNA .لیــگاز باکتریوفــاژ  T7یکــی از کوچکتریــن DNA
لیگازهــای شــناخته شــده اســت (.)۶
 DNAلیگازهــا نمیتواننــد دو مولکــول  DNAتــک رشــتهای
را بــه هــم متصــل کــرده یــا  DNAتــک رشــتهای را حلقــوی
کننــد .در واقــع لیگازهــا بریدگیهــای مولکولهــای  DNAدو
رشــتهای را پــر میکننــد .ایــن آنزیــم در  E. coliمعمــوالً یــک
پــل فســفو دی اســتر را تنهــا زمانــی بــه وجــود مـیآورد کــه
حداقــل چندیــن بــاز از  DNAتــک رشــتهای در انتهــای قطعــۀ
RNA editing
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 DNAلیگازهــا یــک نــوع خــاص از لیگازهــا ()EC 6. 5. 1. 1
میباشــند کــه میتواننــد دو رشــتۀ  DNAرا کــه هــر دو
رشــته دچــار بریدگــی شــدهاند را بــه هــم متصــل نماینــد.
 DNAلیــگاز یــک آنزیــم ســلولی حیاتــی اســت کــه بــرای
تعــدادی از فرایندهــای مهــم از جملــه رونویســی ،DNA
ترمیــم  DNAآســیب دیــده ،نوترکیبــی  ،DNAبازآرایــی ژن
ایمونوگلوبولیــن ،ویرایــش  3RNAو اتصــال قطعــات اکازاکــی
مــورد نیــاز میباشــد DNA .لیــگاز یــک آنزیــم ضــروری بــرای
همــۀ ســلولها اســت بــه طــوری کــه شــکافهای موجــود در
چهارچــوب فســفات -قنــد  DNAرا بــه هــم میچســباند (-4
 DNA .)2لیگازهــا اتصــال دهنــدۀ قطعــات اکازاکــی اصــاح
شــده در طــول رونویســی نیــز بــوده و ســنتز  DNAدر طــی
فراینــد ترمیــم  DNAرا بــرای مــدت کوتاهــی کامــل میکننــد.
 DNAلیــگاز دو رشــتۀ  DNAرا بــه صــورت کوواالنســی بــه
هــم متصــل میکنــد ( DNA .)۴لیگازهــا همچنیــن بــه طــور
گســترده بهعنــوان ابــزاری در دســتکاری  DNAو کلونینــگ
 DNAدر آزمایشــات  in vitroمــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
ایــن آنزیمهــا میتواننــد بــه دو کالس تقســیم شــوند ،یــک
دســته آنزیمهایــی کــه بــه کوفاکتــور  NAD+نیــاز دارنــد و
دســتۀ دیگــر آنزیمهایــی هســتند کــه بــه کوفاکتــور ATP
نیــاز دارنــد DNA .لیگازهــای یوکاریوتهــا ،ویروسهــا
و آرکئــی باکترهــا از کوفاکتــور  ATPاســتفاده میکننــد و
تنهــا در یوباکترهــا  NAD+بهعنــوان کوفاکتــور  DNAلیــگاز
اســتفاده میشــود ()2، 5

اتصــال قطعــات اکازاکــی بــه آنزیمــی احتیــاج دارد کــه انتهــای
دو زنجیــرۀ  DNAرا بــه هــم متصــل کنــد ،وجــود مولکولهــای
 DNAحلقــوی نیــز دلیلــی بــر وجــود ایــن آنزیــم اســت .در
ســال  1967محققیــن چندیــن آزمایشــگاه بــه طــور همزمــان،
موفــق بــه کشــف  DNAلیــگاز شــدند .ایــن آنزیــم ایجــاد
پیونــد فســفو دی اســتر بیــن گــروه هیدروکســیل ׳ ۳در انتهای
یــک زنجیــره و گــروه فســفات ׳ ۵در انتهــای زنجیــرۀ دیگــر
را تســریع میکنــد .بــرای انجــام ایــن واکنــش کــه از لحــاظ
ترمودینامیکــی انــرژی خــواه میباشــد یــک منبــع انــرژی
مــورد نیــاز اســت .در یوکاریوتهــا و آرکئــی باکتریهــا ATP
و در باکتریهــا  NAD+منبــع انــرژی میباشــند (.)5
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لیگازهــا خانــوادهای از آنزیمهــا میباشــند کــه اتصــال دو
مولکــول بــزرگ را بــه وســیلۀ تشــکیل یــک پیونــد شــیمیایی
جدیــد کاتالیــز میکننــد کــه معمــوالً همــراه بــا هیدرولیــز
گــروه شــیمیایی کوچکــی اســت کــه متصــل بــه یکــی از
مولکولهــای بــزرگ اســت .بــه طــور معمــول لیگازهــا
واکنــش زیــر را کاتالیــز میکننــد (،Ab + C → A–C + b
 .)Ab + cD → A–D + b + cلیگازه��ا همچنیــن س��ینتتاز نیــز
نامیــده میشــوند زیــرا بــرای ترکیــب مولکولهــای جدیــد
بــه کار میرونــد (.)2

اتصال پایانههای  DNAتوسط  DNAلیگاز
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دو رشــتهای  DNAوجــود داشــته باشــد و در نزدیکــی بازهــای
تــک رشــتهای قطعــۀ دیگــر  DNAقــرار بگیــرد تــا تشــکیل
جفــت بــاز را میســر ســازد .لیــگاز رمــز شــده بــه وســیلۀ
باکتریوفــاژ  T4میتوانــد دو قطعــۀ دو رشــتهای مارپیچــی را
کــه دارای انتهــای کــور هســتند را بــه هــم متصــل کنــد کــه
ایــن توانایــی در فنــاوری  DNAنوترکیــب بــه کار گرفتــه شــده
اســت .لیگازهــا نقــش اساســی در گســترش زیســت مولکولــی
و بیوتکنولــوژی ایفــاء میکننــد (.)2، ۳، 6
واکنش  DNAلیگاز

 DNAلیگازهــا اتصــال یــک رشــتۀ  DNAبــا گــروه
هیدروکســیل׳ ۳آزاد را بــه رشــتۀ دیگــر بــا گــروه فســفات ׳۵
آزاد کاتالیــز میکننــد .در یوکاریوتهــا و آرکــی باکترهــا،
 ATPبــه  PPiو  AMPتجزیــه میشــود تــا ایــن واکنــش
پیــش رود .در باکتریهــا NAD+ ،بــه  AMPو نیکوتیــن آمیــد
مونونوکلئوتیــد ( 4)NMNتجزیــه میشــود (.)۶
مکانیسم واکنش لیگازها

واکنش لیگازها در سه مرحله رخ میدهد (تصویر .)1

مرحلــۀ  -۲گــروه  AMPاز لیــگاز بــه گــروه فســفات ׳ ۵متصــل
میشــود و واکنــش حــد واســط - AMPنوکلئیــک اســید
( )AMP-NAتشــکیل میشــود.
مرحلــۀ  -۳گــروه هیدروکســیل انتهــای ׳ ۳بــه گــروه فســفات
انتهــای ׳ ۵حملــه میکنــد و  AMPآزاد میشــود.
در لیگازهــای یوکاریوتــی کمپلکــس - AMPآنزیــم پــس از
واکنــش آنزیــم و  ATPبــا آزاد شــدن پیروفســفاتهای آزاد
شــده تشــکیل میشــود .آدنیالســیون لیگازهــای باکتریایــی
نیــز در واکنشهــای غیــر معمولــی کــه بــا تقســیم NAD+
و آزاد شــدن نیکوتیــن آمیــد مونونوکلئوتیــد شــروع میشــود
صــورت میگیــرد (.)6، 10

 DNAلیگازهــا حــاوی یــک دمیــن  5OB-foldبــا  5رشــتۀ –
 barrelβمیباشــند کــه از امتــداد یافتــن -Cترمینــال دمیــن
 6 NTaseبــه وجــود آمدهانــد .در ســادهترین  DNAلیگازهــا
از جملــه  DNAلیــگاز باکتریوفــاژ  T7و ویــروس Chlorella
دو دمیــن  NTaseو  OBقــادر بــه انجــام همــۀ مراحــل DNA

لیــگاز هســتند (.)3، 11، 12

 DNAلیگازهــای وابســته بــه  ATPاز همــکاری باقیماندههــای
حفاظــت شــده بــر روی دمیــن  OBدر تشــکیل حــد واســط
 AMPلیــگاز اســتفاده میکننــد .در مقایســه بــا DNA
لیگازهــای وابســته بــه  DNA ،ATPلیگازهــای وابســته بــه
 NAD+نمیتواننــد از همــکاری دمیــن  OBدر تشــکیل حــد
واســط  AMPلیــگاز اســتفاده کننــد DNA .لیگازهــای وابســته
بــه  +NADاز مکانیس ـمهای مختلفــی اســتفاده میکننــد کــه
در آنهــا باقیماندههــای مــورد نیــاز از امتــداد یافتــن N
ترمینــال دمیــن  NTaseبــه وجــود میآینــد ،کــه دمیــن Iaنامیــده میشــود ( .)6، 13، 14بنابرایــن هــردو دســتۀ DNA
لیگازهــای وابســته بــه  ATPو  NAD+از دمینهــای معینــی
بــرای تشــکیل AMPلیــگاز اســتفاده میکننــد امــا هرکــدام از
ایــن دو دســته لیگازهــا از دمینهــا و مکانیســمهای کامــ ً
ا
متفاوتــی اســتفاده میکننــد .بعــد از تشــکیل حــد واســط
 AMPلیــگاز ،چرخــش پیوســتۀ دمینهــای  Iaو  OBاز ناحیــۀ
فعــال  NTaseاجــازۀ حملــه بــه  DNAوارد شــده را میدهنــد.
اخیــرا ً ســاختمانهای کریســتالی جدیــدی کــه از DNA
لیگازهــای وابســته بــه  ATPو  NAD+بــه دســت آمــده اســت
نشــان میدهــد کــه دمیــن  OBمیتوانــد یــک موقعیــت
فعــال ثانویــه نیــز در طــی مرحلــۀ وابســته بــه  ATPایجــاد
نمایــد ( .)۶در مقایســه بــا  DNAلیگازهــا RNA ،لیگازهــا
نمیتواننــد از دمینهــای معینــی در تشــکیل  AMPلیــگاز
اســتفاده کننــد ،بــرای مثــال  RNAلیــگاز  ۱و  ۲باکتریوفــاژ T4
در تشــکیل حــد واســط  AMPلیــگاز فقــط از دمیــن NTase
اســتفاده میکننــد (.)۶
شناسایی شکاف به وسیلۀ  DNAلیگاز

تصویر  -1مکانیسم واکنش  DNAلیگاز (.)6

Nicotinamide mononucleotide
Oligonucleotide/oligosaccharide-binding
6
Nucleotidyl transferase domain
4
5

4545
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شــکاف  DNAبــه طــور معمــول دارای فســفات ׳ ۵و
هیدروکســیل ׳ ۳در ضلعهــای مقابــل هــم در ناحیــۀ شکســته
شــده در چهــار چــوب  DNAاســت Shuman .و همکارانــش
نشــان دادنــد کــه گــروه فســفات ׳ ۵بــرای شناســایی شــکاف
توســط لیگازهــای وابســته بــه  ATPکامـ ً
ا ضــروری اســت امــا
گــروه هیدروکســیل ׳ ۳ضــروری نیســت .در هنــگام تشــکیل
کمپلکــس شــکاف ،اگــر شــکاف فاقــد گــروه فســفات ׳ ۵باشــد،
کمپلکــس شــکاف دچــار کاهــش قابــل توجهــی میشــود.
لیگازهــا همچنیــن تفــاوت بیــن شــکاف و فاصلــه را تشــخیص
میدهنــد .فاصلههــای بیشــتر از  < 1 ntدر ناحیــۀ شــکاف را
از بیــن میبرنــد (تصویــر .)6، 15(-)2

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08

مرحلــۀ  -۱ناحیــۀ فعــال زنجیــرۀ جانبــی لیزیــن بــه  ATPیــا
 +NADحملــه میکنــد (بانــد  ،)N-Pواکنــش حــد واســط
 AMPلیــگاز تشــکیل مــی شــود و  PPiیــا  NMNآزاد میشــود.

تشکیل  AMPلیگاز
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مکانیسم شناسایی شکاف و عملکرد  DNAلیگاز
 -۱اتصال  NAD+یا  ATPدر فرورفتگی نوکلئوتید که به دنبال
بسته شدن دمین  ۲صورت میگیرد.
 -۲بــا وارد شــدن  Mgو رهــا شــدن  NMN+یــا  ،PPiدر
واکنــش ترانــس آدنیالســیون AMP ،بــه جایــگاه فعــال لیزیــن
منتقــل میشــود.

کمپلکــس بــا سوبســترا ( )NAD+یــا محصــول ( )NMNمرحلــۀ
اول آدنیالســیون هســتند ،وجــود دارد .بــه طــور قابــل توجهــی
کمپلکــس ( )NMNکریســتاله شــده میتوانــد بــه کمپلکــس
 +NADتبدیــل شــود (.)16

 -۳باز شدن دمین  ۲و آماده شدن آنزیم برای بستن شکاف.
 -۴اتصــال آنزیــم آدنیلــه شــده بــه شــکاف  DNAو بســته
شــدن دمیــن  ۲در ناحیــۀ شــکاف (در لیگازهــای بــزرگ از
جملــه لیــگاز  ،7Tfiعــاوه بــر ایــن دمینهــا ممکــن اســت پیــچ
و تاپهایــی نیــز در اطــراف  DNAوجــود داشــته باشــد).
 -۵انتقال  AMPبه ناحیۀ فسفات ׳ ۵شکاف.
 -۶گــروه هیدروکســیل انتهــای ׳ ۳بــه گــروه فســفات انتهــای
׳ ۵شــکاف حملــه میکنــد و یــک بانــد فســفودی اســتر تشــکیل
میشــود و شــکاف همــراه بــا آزادشــدن  AMPبســته میشــود.

ســاختمان  DNAلیــگاز وابســته بــه  NAD+در
با کتر یهــا

Clamp
DNA-binding domain
12
)LIG1 DNA ligase 1 (human

46
46

 DNAلیــگاز وابســته بــه  NAD+در باکتریهــا دارای
ســاختارهای چنــد دمینــی هســتند کــه دمینهــای  OBو
 NTaseهســتۀ ایــن آنزیمهــا را تشــکیل میدهنــد ولــی بــا
ایــن وجــود ســاختارهای کامــ ً
ا متفاوتــی نســبت بــه DNA
لیــگاز وابســته بــه  ATPدر یوکاریوتهــا دارنــد .در ایــن
دســته از آنزیمهــا دمیــن - Nترمینالــی  Iaتشــکیل AMP
لیــگاز را تحریــک میکنــد ،ایــن آنزیمهــا حــاوی ســه
دمیــن - Cترمینالــی هســتند کــه از گســترش دمیــن  OBبــه
وجــود آمدهانــد و شــامل دمینهــای 8HhH ،Znو BRCT
هســتند .آنالیزهــای بیوشــیمیایی کــه روی لیــگاز Drosera
 filiformisانجــام شــده اســت نشــان میدهــد کــه دمیــن
 BRCTدر آزمایشــات  in vitroبــرای واکنــش لیــگاز ضــروری
نیســت ،از طرفــی عملکــرد ایــن دمیــن در آزمایشــات in vivo
9
نیــز آشــکار نشــده اســت .دمیــن  HhHدر LigA E. coli
از امتــداد یافتــن دمینهــای  OBو  Znبــه وجــود آمــده
اســت و بــه دمیــن  NTaseمتصــل شــده اســت ،ایــن دمیــن
یــک گیــرة 10پروتئینــی ایجــاد میکنــد کــه  DNAرا در بــر
میگیــرد .دمیــن  Znنیــز ســبب تشــکیل یــک پــل بیــن
دمینهــای  OBو  HhHدر  LigAمیشــود .دمیــن  HhHدر
 ،LigAهمچنیــن دمیــن 11DBDدر  12LIG1بــا وجــود اینکــه
فولدهــای پروتئینــی کام ـ ً
ا متفاوتــی دارنــد امــا دارای نقــش
عملکــردی مشــابهی هســتند (.)3، 17، 18
 DNAلیگاز وابسته به  ATPدر ویروس Chorella

 DNAلیــگاز ویــروس  Chlorellaدارای دو دمیــن ســاختاری
 NTaseو  OBمیباشــد .ســاختمان کریســتالی حــد واســط
 AMPلیــگاز در ایــن ویــروس در ناحیــۀ شــکاف  DNAبــا
Thermus filiformis
Helix-hairpin-helix
9
Ligase A

10

7

11

8

] [ DOI: 10.18869/acadpub.shefa.5.2.S1.40

ســاختمان  DNAلیــگاز باکتــری  Thermus filiformisشــامل
یــک بخــش هســته ماننــد ()nucleotide-binding-OB-fold
اســت کــه بــه دمینهــای  zinc fingerو دمیــن BRCA1
- Cترمینــال متصــل شــده اســت (تصویــر  .)3دو ســاختمان
کریســتالی مشــابه بــا ســاختمان  DNAلیــگاز وابســته بــه
 +NADدر باکتــری  Enterococcus faecalisشناســایی شــده
اســت کــه تغییــر قابــل توجهــی در ســاختمان آنهــا کــه در

 DNAلیگاز وابسته به  NAD+در E. coli

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-08

تصویر  -2مکانیسم شناسایی شکاف به وسیلۀ  DNAلیگاز (.)6

تصویر - DNA -3لیگاز وابسته به  NAD+در .)6( Thermus filiformis
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ساختمان لیگاز باکتریوفاژ T7

ســاختمان لیــگاز باکتریوفــاژ  T7نشــان میدهــد کــه ایــن
آنزیــم حــاوی دو دمیــن اســت (تصویــر  ،)5دمیــن ۱؛ دمیــن
بــزرگ  -Nترمینــال (ســبز) و دمیــن ۲؛ دمیــن کوچــک - C
ترمینــال (قرمــز) .دمیــن ( ۱باقیماندههــای  )1-۲۴۰شــامل

تعــدادی از باقیماندههایــی کــه در فرورفتگــی ناحیــۀ
اتصالــی دمیــن آدنیالســیون لیگازهــای  Bst ،T7و  Tfiقــرار
دارنــد ،متعلــق بــه  ۵موتیــف (موتیفهــای  )I-Vاز  ۶توالــی
حفاظــت شــده در نوکلئوتیدیــل ترانســفرازها هســتند .ایــن
موتیفهــا حــاوی باقیماندههــای شــناخته شــدهای هســتند
کــه بــرای کاتالیــز ضــروری میباشــند .بررســی موقعیــت ایــن
موتیفهــا در داخــل ســاختمان  DNAلیگازهــا نشــان داد کــه
ایــن موتیفهــا بهصــورت خوشــه در اطــراف ناحیــۀ اتصالــی
 ATPقــرار میگیرنــد .تعــدادی از باقیماندههــا در داخــل
ایــن موتیفهــا بــر همکنشهایهــای خاصــی بــا ATP
ایجــاد میکننــد (.)6، 22
لیگاز  ۱انسان ( DNA , (LIG1لیگاز وابسته به ATP

ســاختمان کریســتاله شــدۀ  LIG1اولیــن ســاختمان
لیگازهــای پلــی نوکلئوتیــدی شــناخته شــده اســت کــه
یــک بینــش جدیــدی از عملکــرد دمینهــای  OBو NTase
را ارائــه میدهــد .واحدهــای کاتالیتیکــی  LIG1انســان
(باقیماندههــای  )233-919در کمپلکــس بــا حــد واســط
 AMP-DNAهســتند .در  LIG1کــه بــا  DNAکمپلکــس
شــده اســت ،دمینهــای  NTaseو  OBبــه پروتئیــن ســطحی
کــه نزدیــک بــه شــکاف  DNAاســت و در شــیار کوچــک
قــرار دارد متصــل شــده اســت .دمیــن  NTaseبــه ســمت ׳۳
شــکاف  DNAمتصــل شــده اســت و بیــن چهارچــوب فســفو
دی اســتر رشــتۀ شکســته شــده و رشــتۀ  DNAســالم ارتبــاط
برقــرار میکنــد ،از طرفــی باقیماندههــای حفاظــت شــده
در شــیار کوچــک نزدیــک بــه شــکاف  DNAقــرار میگیرنــد.
ایــن باقیماندههــا در موقعیــت  OHانتهــای ׳ ۳سوبســترا
در داخــل جایــگاه فعــال قــرار میگیرنــد .دمیــن NTase
در موقعیــت ׳ ۵شــکاف قــرار میگیــرد و اصــوالً بــه گــروه
 AMPمتصــل شــده اســت .دمیــن  OBدر  LIG1نیــز بــا قــرار
گرفتــن در انتهــای ׳ ۵شــکاف ،بــه بســته شــدن شــیار کوچــک
منجــر میشــود و یــک ارتبــاط وســیعی را بیــن چهارچــوب
فســفو دی اســتر رشــتۀ ســالم و رشــتۀ شکســته شــده DNA
Latch
Paramecium bursaria chlorella virus 1
15
Bacillus stearothermophilus
13
14
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 Dohertyو  Wigleyنشــان دادنــد کــه دمیــن  ۱بــه طــور ذاتــی
فعالیــت آدنیالســیون دارد ،بنابرایــن ایــن دمیــن را دمیــن
آدنیالســیون مینامنــد .همچنیــن در آنزیمهــای کالهــک
15
گــذار  14PBCV-1و دمینهــای  -Nترمینــال لیگازهــای Bst
و  Tfiو در تعــداد دیگــری از آنزیمهــای کــه بــه  ATPو GTP
متصــل میشــوند نیــز دمیــن  1مشــاهده میشــود .دمیــن ۱
لیگازهــای وابســته بــه  NAD+همچنیــن دارای زیــر دمیــن ۱a
(آبــی) اســت کــه بیشــتر در  α-helixاســت .ایــن ســاختار در
لیــگاز  T7مشــاهده نمیشــود (.)6، 20، 21
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پایانههــای فســفات ׳ ۵و هیدروکســیل ׳ ۳نشــان داده شــده
اســت .در حالتــی کــه لیــگاز  Chlorellaبــا  DNAکمپلکــس
تشــکیل میدهــد ،گــروه  AMPو باقیماندههایــی از
دمیــن  NTaseدر محــل فســفات انتهــای ׳ ۵سوبســترا
قــرار دارنــد .ایــن بــر همکنشهــا یــک اســاس فیزیکــی
بــرای تعییــن مولکولهایــی اســت کــه بــه صــورت طبیعــی
توانایــی شناســایی شــکاف در لیــگاز  Chlorellaرا دارنــد،
ایــن مولکولهــا شــامل حــد واســط  AMPلیــگاز و گــروه
فســفات انتهــای ׳ ۵هســتند ( .)3، 19دمینهــای  NTaseو
 OBلیــگاز  Chlorellaدر حالتــی مشــابه بــا  LIG1و LigA
سوبســترای  DNAرا در بــر میگیرنــد و موقعیــت دمینهــای
 NTaseو  OBرا در یــک حالــت پایــدار در طــول مرحلــۀ  ۲و
 ۳واکنــش تعییــن میکننــد .دمیــن  OBدر لیــگاز Chlorella
حــاوی  ۳۰باقیمانــده در ســطح لــوپ میباشــد کــه تعییــن
کننــدۀ محــل بســت 13اســت .در انتهــای محــل بســت دمیــن
 NTaseقــرار دارد ( .)3، 13در تصویــر  4ســاختمان کریســتالی
و کونفورماســیون فعــال  DANو  RNAلیگازهــا مشــاهده
میشــود .در ایــن تصویــر ( :)aســاختمان کریســتالی DNA
لیــگاز  .s. solfatricusدمینهــای ( DBDبنفــش)NTase ،
(ســبز) و ( OBزرد) در حالــت بــاز ،باعــث رســیدن بــه
کونفورمایســیون میشــوند :)b( .ســاختمان کریســتالی DNA
لیــگاز  P. furiosisنشــان داده شــده اســت کــه کونفورماســیون
 OBفــورا ً بــه دنبــال تشــکیل  ligase-AMPتشــکیل میشــود.
در ایــن ســاختار اتصــال ( AMPآبــی) بــا جایــگاه فعــال لیزیــن
بــه صــورت کــوواالن نیســت :)c( .ســاختمان کریســتالی
 LIG1انســانی متصــل شــده بــه حــد واســط .AMP-DNA
تغییــر وضعیــت دمیــن  OBبیــن ســه حالــت ( )b(،)aو ()c
وابســته بــه موقعیــت دو هلیکــس دومیــن  OBاســت کــه بــا
 cو * مشــخص شــدهاند :)d( .ســاختمان کریســتالی دمیــن
( Iaخاکســتری) و دمیــن ( NTaseســبز)  DNAلیــگاز E.
 :)e( .facealisســاختمان کریســتالی حــد واســط ligase-
 DNA ،AMPلیــگاز  T. filiformisدر کونفورماســیون بــاز،
بــا جایــگاه فعــال آزاد  NTaseمتصــل شــده بــه )f( .DNA
ســاختمان کریســتالی  LigAدر  E.coliبــا حــد واســط AMP-
 .DNAتغییــر در ترتیــب دمینهــا در بیــن دو حالــت ( )eو
( )fوابســته بــه موقعیــت دو هلیکــس در دمیــن  1( OBو )2
و یــک هلیکــس در دمیــن  )3( HhHاســت :)g( .ســاختمان
کریســتالی  RNAلیــگاز  1باکتریوفــاژ ( AMPcPP ،T4آنالــوگ
 :ATPآبــی) متصــل شــده بــه جایــگاه فعــال .تنهــا دمیــن c
ترمینــال بــه رنــگ آبــی تیــره :)h( .ســاختمان کریســتالی RNAلیــگاز  2باکتریوفــاژ  T4متصــل شــده بــه هیبریــد

ســه  β-sheetغیــر مــوازی اســت کــه توســط  α-helix ۶احاطــه
شــدهاند .دمیــن  ۱همچنیــن دارای ناحیــۀ اتصالــی بــرای ATP
اســت کــه در زیــر فرورفتگــی یکــی از  β-sheetهــا قــرار گرفتــه
اســت (تصویــر .)6(-)5
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تصویر  DNA -5لیگاز وابسته به  ATPدر باکتریوفاژ .)6( T7

تغییر ساختار نوکلئوتیدیل ترانسفرازها
بــا وجــود شــباهت ســاختمان هســتۀ  DNAلیگازهــای
وابســته بــه  NAD+و  ATPو آنزیمهــای کالهــک گــذار ،ایــن
آنزیمهــا طــی واکنــش دچــار تغییــر ســاختار میشــوند.
 DNAلیگازهــای وابســته بــه  ATPو آنزیمهایــی کــه mRNA
وابســته بــه  GTPرا کالهــک گــذاری میکننــد فاقــد دمیــن
 ۱aناحیــۀ اتصالــی  NMNهســتند ،در عــوض مراحــل  ۱و ۲
48
48

 DNAلیگازهای چند دمینی
در ســاختمان کریســتالی بــه دســت آمــده از  DNAلیــگاز
 ۱انســان عــاوه بــر اینکــه دمیــن اتصالــی )DBD( DNA
جدیــدی شناســایی شــد ،نشــان داده شــد کــه ایــن آنزیــم
سوبســتراهای  DNAرا نیــز احاطــه میکنــد .توالــی
آمینواســیدی ناحیــۀ  DBDدر  DNAلیگازهــای وابســته بــه
 ATPدر یوکاریوتهــا حفاظــت شــده اســت و ایــن ناحیــه
بــرای فعالیــت آنزیمــی لیگازهــای چنــد دمینــی مــورد نیــاز
اســت ( .)2، 25-27شــباهت ســاختمانی بیــن DNA ،DBD
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ایجــاد میکنــد ( DNA .)۳لیگازهــای وابســته بــه  ATPدر
یوکاریوتهــا ،ســاختمان چنــد دمینــی دارنــد کــه عــاوه بــر
هســتة کاتالیکــی کــه حــاوی دمینهــای  NTaseو  OBاســت،
یــک  -αهلیکــس  -Nترمینالــی نیــز دارنــد کــه از امتــداد
یافتــن  DBDبــه وجــود آمــده اســت DBD .در  LIG1انســان
ســبب تحریــک دمینهــای  NTaseو  OBجهــت افزایــش
فعالیــت کاتالیکــی ایــن دمینهــا میشــود (.)3، 23

بــا چرخــش دمیــن  OBنســبت بــه دمیــن اتصالــی نوکلئوتیــد،
بــا هــم جفــت میشــوند .ایــن ســاختار گــذرا بــه خوبــی بــا
اســتفاده از ســاختمان کریســتالی آنزیمهــای کالهــک گــذاری
 mRNAدر ویــروس  Chlorellaنشــان داده شــده اســت .دو
مولکــول از آنزیمهــای کالهــک گــذار در ســاختار متفــاوت
کریســتاله شــدهاندکه بــه دو حالــت فعــال و غیــر فعــال دیــده
میشــوند ،در ســاختار غیــر فعــال موتیــف  VIخــارج از
جایــگاه فعــال قــرار دارد امــا در ســاختار فعــال ،دمیــن  OBبــه
موتیــف  VIاجــازه میدهــد کــه در جایــگاه فعــال قــرار گیــرد.
موتیــف  VIکــه در نوکلئوتیدیــل ترانســفرازها بــه صــورت
حفاظــت شــده اســت باعــث هماهنــگ کــردن  αو  βفســفاتاز
کوفاکتــور  GTPبــرای حملــۀ نوکلئوفیلــی بــهوســیلۀ جایــگاه
فعــال لیزیــن و تشــکیل حــد واســط - GMPلیزیــن میشــود.
از طرفــی باقیماندههــای موتیــف  VIبــرای مرحلــۀ ۱
واکنــش آنزیمهــای کالهــک گــذار و لیــگاز وابســته بــه ATP
در ویــروس  Chlorellaمــورد نیــاز میباشــند (.)2، 24
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تصویر  -4ساختمان کریستالی و کونفورماسیون فعال  DANو  RNAلیگازها (.)3
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لیــگاز  ۱انســان و دمیــن  HhHلیــگاز باکتریایــی و همچنیــن
ناحیــۀ فعــال دمیــن  HhHنشــان میدهــد کــه لیگازهــای
وابســته بــه  NAD+میتواننــد سوبســتراهای  DNAرا احاطــه
کننــد (.)2، 18
دمین OB-fold

چهــار باقیمانــدۀ حفاظــت شــدۀ سیســتئین (Cys406,
 )Cys409, Cys422, Cys 427در ناحیــۀ - Cترمینــال
لیگازهــای وابســته بــه  NAD+مشــاهده شــده اســت کــه بــر
اتصــاالت  zincو برهمکنــش آنهــا بــا  DNAداللــت میکنــد.
بــا اســتفاده از اسپکتروســکوپی 16اتصــاالت  zincدر لیــگاز Tfi
تأییــد شــده اســت .در ســاختمان لیــگاز  zinc ،Tfiبــا اســتفاده
از چهــار باقیمانــدة حفاظــت شــده سیســتئین بــهصــورت

 Dohertyو همکارانــش نشــان دادنــد کــه چهــار کپــی
حفاظــت شــده از موتیــف  HhHدر - Cترمینــال لیگازهــای
وابســته بــه  NAD+حضــور دارد .ایــن موتیــف حــاوی دو
هلیکــس بــا طــول حفاظــت شــده اســت کــه توســط β-turn
نــوع  ۲متصــل میشــود .موتیفهــای  HhHدر تعــداد زیــادی
از آنزیمهایــی کــه در ترمیــم  DNAشــرکت میکننــد حضــور
دارنــد ،از جملــه در آنزیمهــای اندونوکلئــوس ،A1kA ،III
 DNA ،MutYپلــی مــراز  βو  RuvAمشــاهده میشــود.
اخیــرا ً تعییــن ســاختار لیگازهــای  Tfiکــه لیگازهــای وابســته
بــه  NAD+هســتند وجــود چهــار موتیــف  HhHرا در ایــن
ســاختارها تأییــد میکنــد (.)33-35
دمین BRCT

اخیــرا ً یــک موتیــف نهایــی در هــر دو نــوع  DNAلیــگاز
(هــم وابســته بــه  ATPو هــم وابســته بــه  )+NADشناســایی
شــده اســت کــه جزئــی از زیــر خانــوادۀ دمیــن  BRCTاســت.
دمینهــای  BRCTدر لیگازهــای وابســته بــه  +NADو لیــگاز
 IIIو  IVیوکاریوتــی حضــور دارنــد .دمیــن  BRCTاولیــن بــار
در ســاختمان لیــگاز  Tfiشناســایی شــده اســت و بــه نظــر
میرســد کــه بخشــی از پروتئینهــای چنــد دمینــی باشــد.
دمیــن  BRCTلیــگاز  Tfiحــاوی چهــار  β-sheetمــوازی اســت
کــه توســط ســه  α-helixاحاطــه شــده اســت .ایــن دمیــن
مشــابه دمیــن  BRCTدر - Cترمینــال پروتئیــن XRCC1
 17اســت XRCC1 .یــک پروتئیــن چنــد دمینــی اســت کــه
در ترمیــم شکســتهای تــک رشــتۀ  DNAنقــش دارد.
دمیــن  BRCTپروتئیــن  XRCC1بــا دمینهــای  BRCTدر
-Cترمینــال  DNAلیــگاز  IIIپســتانداران کمپلکــس تشــکیل
میدهــد .لیگازهایــی کــه در ترمیــم  DNAنقــش دارنــد
از جملــه لیــگاز  ،IVبــا پروتئیــن  XRCC4کــه از جملــه
پروتئینهــای اســت کــه در فراینــد ترمیــم  DNAنقــش
دارد ،بــر همکنــش دارد کــه ایــن بــر همکنــش از طریــق
تکرارهــای مکــرر موتیــف  BRCTصــورت میگیــرد .ایــن بــر
همکنشهــا بــه صــورت ســاختمانی ظاهــر میشــوند و
احتمــاالً کمپلکسهــای  DNAلیــگاز نواحــی از  DNAآســیب
دیــده را بــه وســیلۀ بــر همکنــش پروتئیــن -پروتئیــن بــه کار
میگیرنــد .همچنیــن ممکــن اســت دمینهــای  BRCTباعــث
انتقــال ســیگنالهای پیــدا شــده در  DNAآســیب دیــده بــه
دیگــر اجــزاء مکانیسـمهای ترمیــم  DNAشــود کــه از طریــق
بــر همکنشهــای پروتئیــن -پروتئیــن خاصــی صــورت
میگیــرد .ســاختمان کریســتالی لیــگاز  Tfiنشــان میدهــد
Spectroscopy
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در همــۀ  DNAلیگازهــا دمیــن  ١آدنیالســیون بــه دمیــن ۲
حفاظــت شــده متصــل شــده اســت .دمیــن  OB-foldعــاوه
بــر اینکــه در ســاختمان  DNAلیــگاز  T7و  Tfiوجــود دارد
در ســاختمان تعــدادی از پروتئینهــا کــه بــه  DNAتــک
رشــتهای و دو رشــتهای و  RNAمتصــل میشــوند نیــز وجــود
دارد .ایــن دمیــن در انــواع مختلــف پروتئینهــا نیــز مشــاهده
شــده اســت ،از جملــه در پروتئینهــای ریبوزومــی باکتریایــی
 S1و  ،S7زیــر واحدهــای پروتئیــن رونویســی  ،Aفاکتورهــای
آغــازی رونویســی ،پروتئیــن  ،SSBفاکتــور  IF1ترجمــه،
پروتئینهــای  CspAو  ،CspBانتهــای تلومــر پروتئینهــای
اتصالــی ،پروتئیــن نوترکیــب  RuvA DNAو چندیــن tRNA
ســنتتاز مشــاهده شــده اســت ( .)6، 28-31تعــدادی از ایــن
دمینهــا بــه لیگاندهــای خــود در ســطح  β-barrelمتصــل
میشــوند ( .)31مطالعــات بیوشــیمیایی نشــان میدهــد کــه
دمیــن  OBلیــگاز  T7بــه  DNAدو رشــتهای متصــل میشــود
و باعــث افزایــش فعالیــت آدنیالســیون در دمیــن  ۱میشــود.
در ســاختمان لیــگاز  T7دمیــن  OBدر فاصلــۀ نســبتاً دوری
از دمیــن  ۱قــرار دارد ،بنابرایــن دمیــن  OB ۲بــرای تحریــک
فعالیــت آدنیالســیون دمیــن  ۱بایــد متحمــل تغییــرات
ســاختاری عمیقــی شــود .دو ســاختمان کریســتالی بــه
دســت آمــده از آنزیمهــای کالهــک گــذار  ،mRNAشــواهد
قطعــی بــرای ایــن قبیــل تغییــرات ســاختاری هســتند کــه
در طــول واکنــش گوانیالســیون در آنزیمهــای کالهــک گــذار
رخ میدهــد .ایــن واکنــش معــادل واکنــش آدنیالســیونی
اســت کــه توســط  DNAلیگازهــا کاتالیــز میشــود .در طــی
ایــن تغییــرات ســاختاری کــه در آنزیمهــای کالهــک گــذار
 PBCV-1رخ میدهــد ،باقیماندههــای حفاظــت شــدهای
در موتیفهــای  Vو  VIمشــاهده میشــود کــه در محــل
دمیــن  OBقــرار دارنــد .موتیــف  VIرشــتۀ انتهایــی دمیــن
 ۲را احاطــه کــرده اســت .دو باقیمانــدۀ ( )R295, R298از
موتیفهــای مشــابه در آنزیمهــای کالهــک گــذار بــه دم
تــری فســفات  GTPمتصــل شــدهاند کــه ایــن اتصــال بــرای
حملــۀ مســتقیم بــه جایــگاه فعــال لیزیــن بــه کار م ـیرود.

لیگانــد چهــار وجهــی در آمــده اســت .موتیــف ،zinc finger
زیــر دمینــی ( )۳aاز دمیــن  ۳لیــگاز  Tfiاســت .ایــن احتمــال
وجــود دارد کــه همــۀ لیگازهای وابســته بــه  +NADدارای zinc
 fingerهــای مشــابه باشــند Zinc finger .هــا و موتیفهــای
وابســته بــه آنهــا در شناســایی  DNAنقــش دارنــد و اغلــب
توالیهــای خــاص  DNAرا شناســایی میکننــد (.)32

دوره پنجم ،شماره دوم ،ضمیمه اول .بهار 1396

کــه دمیــن  BRCTدر کونفورماســیون بــاز بســیار متحــرک
میباشــد در حالــی کــه ایــن تحــرک در کونفورماســیون بســته
وجــود نــدارد (.)6، 36، 37

اینهــا ایــن باقیماندههــا در آنزیمهــای کالهــک گــذار
متنــوع هســتند امــا هیــچ گاه  Asp ،Gluو  Glnنیســتند
(.)6، 38

در لیــگاز  ،Bstموقعیــت زیــر دمیــن  ۱aوابســته بــه زیردمیــن
 ۱bدر - Nترمینــال اســت .زیردمیــن  ۱aلیــگاز  Bstبــا زاویۀ90
درجــه اطــراف  Pro68میچرخــد کــه ایــن حالــت در لیــگاز
 Tfiهــم دیــده شــده اســت Lee .و همکارانــش نشــان دادنــد
کــه زیــر دمیــن  ۱aدر لیــگاز  Tfiموقعیتــی مشــابه بــه لیــگاز
 Bstاتخــاذ میکنــد و ســپس بــا دمیــن  BRCTبــر همکنــش
میدهــد .همچنیــن ممکــن اســت دمیــن  BRCTدر حالتــی
کــه بــا  helix Bدر دمیــن  ۱aدر تمــاس اســت ســا ختــار
مارپیــچ شــکلی را تشــکیل میدهــد (.)37

 Hoو  Shumanپیشــنهاد کردنــد کــه همــۀ نوکلئوتیدیــل
ترانســفرازها از یــک جــد مشــترک منشــأ گرفتهانــد ،و احتمــاالً
آنزیمهــای متصــل کننــدۀ  RNAهــای قدیمــی هســتند.
بیشــتر مطالعاتــی کــه بــر روی  RNAلیگازهــا صــورت گرفتــه
اســت بــه  RNAلیــگاز  ۱در باکتریوفــاژ(  )T4 Rnl1متمرکــز
شــده اســت ،کــه یــک خانــوادۀ کوچکــی از  RNAلیگازهــا
اســت کــه در برخــی یوکاریوتهــا و ویروسهــای یوکاریــوت
تقســیمات نزدیــک بــه هــم دارد .اگرچــه  Rnl1نمونــۀ ضعیفــی
بــرای نوکلئوتیدیــل ترانســفرازهای اجــدادی اســت امــا بخــش
کوچکــی از توالیهــای آن بــا  DNAلیگازهــا و آنزیمهــای
کالهــک گــذار  RNAهمولــوژی دارد و تنهــا موتیفهــای IV، I
 V،نوکلئوتیدیــل ترانســفرازها محفــوظ مانــده اســت .اخیــرا ً نیــز
 RNAلیــگاز  ،)Rnl2( ۲لیــگاز دیگــری اســت کــه از باکتریوفــاژ
 T4بــه دســت آمــده اســت .بــر خــاف  Rnl2 ،Rnl1توالیهــای
مشــابهی بــا  DNAلیــگاز و آنزیمهــای کالهــک گــذار RNA
دارد کــه شــامل موتیفهــای حفاظــت شــدۀ V، IV، IIIa، III، I
نوکلئوتیدیــل ترانســفرازها اســت (.)6، 39

مکانیســم کاتالیتیکــی حفاظــت شــده بــرای DNA

لیگازهــا و نوکلئوتیدیــل ترانســفراز

 DNAلیگازهــا مشــابه آنزیمهــای خانــوادۀ نوکلئوتیدیــل
ترانســفرازها از حــد واســطهای کــوواالن - AMPآنزیــم
تشــکیل شــدهاند کــه در آنهــا  AMPاز طریــق لیزیــن بــه
آنزیــم متصــل میشــود .ایــن لیزیــن قســمتی از موتیــف ۱
حفاظــت شــده اســت کــه در آنزیمهــای کالهــک گــذارRNA ،
لیگازهــا و  tRNAلیگازهــا نیــز پیــدا شــده اســت.

گیرههــای پروتئینــی در طــی چندیــن مکانیســم بــه وســیلۀ
 DNAلیگازهــا شــکل میگیرنــد و بــا اســتفاده از دمینهــای
مختلــف و اجســام ســاختمانی کــه از امتــداد یافتــن نواحــی
مختلــف  NTaseو  OBبــه وجــود آمدهانــد DNA ،را احاطــه
میکننــد .در لیــگاز  ،Chlorellaدر حالتــی کــه بســت شــده
اســت ،برآمدگیهــای دمیــن  OBبــا سوبســترای  DNAبــر
همکنــش دارد و دمیــن  OBبــه دمیــن  NTaseمتصــل شــده
اســت .دمیــن  HhHباکتریهــا از امتــداد یافتــن - Cترمینــال
دمینهــای  NTaseو  OBبــه وجــود آمــده اســت ،در حالــی کــه
 DBDیوکاریوتهــا از امتــداد یافتــن - Nترمینــال دمینهــای
 NTaseو  OBبــه وجــود آمــده اســت ( .)3، 18، 40، 41در
تصویــر  6گیرههــای پروتئینــی  DNAلیگازهــای مختلــف
نشــان داده شــده اســت .در ایــن تصویــر ( DNA )aلیــگاز 1
انســان )e(،E. coli LigA )c( ،لیــگاز  Chlorellaپیــکان دو ســر
نشــان دهنــدۀ نقطــه انفصــال در گیرههــای لیــگاز اســت)b( .
سوبســتراهای  DNAرا در مجاورت  DBDلیگاز  1انســان نشــان
میدهــد )d( .دمیــن  HhHلیــگاز  Aدر  E. coliو ( )fقفــل
شــدن لیــگاز .Chlorella
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 Shumanو  Schwerپیشــنهاد کردنــد کــه ایــن آنزیمهــا
بخــش معمــول مکانیســم نوکلئوتیدیــل ترانســفرازها هســتند
و احتمــاالً ســاختمانهای مشــابهی نیــز دارنــد ( .)6ایــن
مســئله از طریــق آنالیزهــای بیوشــیمیایی آنزیمهــای
موتاســیون یافتــه نیــز تأییــد شــده اســت و اخیــرا ً بــا
اســتفاده از ســاختمان  DNAلیــگاز  T7و آنزیمهــای
کالهــک گــذار  RNAویــروس  Chlorellaو همینطــور دمیــن
 ۱در - Nترمینــال لیــگاز  Bstو لیــگاز  Tfiنیــز ایــن مســئله
تأییــد شــده اســت .بررســی موقعیــت توالیهــای حفاظــت
شــدۀ موتیــف در ســاختمان  DNAلیــگاز و آنزیمهــای
کالهــک گــذار نشــان داد کــه ایــن آنزیمهــا بــه صــورت
خوشــه اطــراف نواحــی اتصالــی  NTPقــرار گرفتهانــد ،از
طرفــی فــرم جانبــی شــیار بیــن دمیــن  Iو  IIرا نیــز تشــکیل
میدهنــد .ســاختمان کریســتالی لیگازهــای  Tfiو  T7نقــش
حفاظــت شــدهای را بــرای تعــدادی از ایــن باقیماندههــا
در ایــن موتیفهــا نشــان دادهانــد .بررســی توالیهــای
حفاظــت شــده بیــن  DNAلیگازهــا و آنزیمهــای کالهــک
گــذار و جفــت شــدن ایــن آزمایشــات بــا ســاختمانهای
کریســتالی اطالعاتــی راجــع بــه چگونگــی دســت یافتــن
بــه نوکلئوتیدهــای اختصاصــی را نشــان میدهــد ( .)39دو
بــر همکنــش مهــم بیــن گــروه  6-aminoحلقــۀ آدنیــن و
لیگازهــا وجــود دارد؛ یکــی از طریــق زنجیــرۀ اصلــی کربونیــل
 I133/H115و دیگــری از طریــق زنجیــرۀ جانبــی E32/E114
صــورت میگیــرد .باقیمانــدۀ آخــر معمــوالً  Gluاســت ولــی
گاهــی اوقــات در لیگازهــای وابســته بــه  Asp ،ATPیــا Gln
نیــز میتوانــد حضــور داشــته باشــد .امــا در مقایســه بــا

نوکلئوتیدیــل ترانســفرازها مکانیســمهای پایــهای مشــابهی
دارنــد کــه در مــورد  RNAلیــگاز وقتــی شــروع میشــود کــه
مولکــول  ATPبــه وســیلۀ گــروه نوکلئوفیــل لیزیــن متصــل
میشــود و آدنیالســیون آنزیــم و رهــا شــدن پیروفســفات اتفــاق
میافتــد .آنزیــم بارگــذاری شــده ســپس نیمــی از  AMPرا بــه
انتهــای فســفات ׳ ۵منتقــل میکنــد و پــس از آن پیونــد فســفو
آن هیدریــد تشــکیل میشــود (.)6، 39
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کــه در اثــر موتاســیون در یــک بــاز از ژن  β-globinبــه وجــود
میآیــد (.)42، 43
کاربرد  DNAلیگاز در زیست مولکولی
 DNAلیــگاز ابــزار مناســبی در زیســت مولکولــی بــرای تولیــد
 DNAهــای نوترکیــب اســت ،بــرای مثــال  DNAلیگازهــا
همــراه بــا آنزیمهــای محــدود کننــده بــرای انتقــال یــک
قطعــۀ ( DNAاغلــب ژن) بــه درون پالســمید بــه کار میرونــد.
 DNAلیــگاز در فرایندهــای مهــم از جملــه رونویســی ،DNA
ترمیــم  DNAآســیب دیــده ،نوترکیبــی  ،DNAبازآرایــی ژن
ایمونوگلوبولیــن RNA editing ،و اتصــال قطعــات اکازاکــی
مــورد نیــاز اســت (.)44
نتیجهگیری

تصویر  -6گیرههای پروتئین  DNAلیگاز (.)3

واکنش زنجیرهای لیگاز ()LCR
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واکنــش زنجیــرهای لیــگاز ( ،18)LCRیکــی از روشهــای
گســترش  DNAاســت .در ایــن روش از دو جفــت اولیگــو
نوکلئوتیــد اســتفاده میشــود ،کــه یکــی مکمــل بــا رشــتۀ
الگــو بــاال و دیگــری مکمــل بــا رشــتۀ الگــو پائیــن اســت،
ســپس گــروه فســفات ׳ ۵یــک رشــته بــا گــروه ׳ ۳رشــتۀ
مجــاور بــا هــم جفــت میشــوند LCR .هــم در آنزیمهــای
 DNAپلــی مــراز و هــم  DNAلیــگاز جهــت پیــش بــردن
واکنــش اســتفاده میشــود LCR .هماننــد  PCRبــه یــک
ســیکل دمایــی جهــت پیــش رفتــن واکنــش نیــاز داردLCR .
روشــی اســت جهــت ســنجش و شناســایی موتاســیونهای
تــک بــازی ،بــا اســتفاده از روش  LCRمیتــوان تعــداد
زیــادی از موتاســیونهای انســانی را شناســایی کــرد کــه
از جملــۀ ایــن موتاســیونها بیمــاری ســایکل ســل اســت

 DNAلیگازهــا یــک کاندیــد ایــدهآل بــرای مطالعــات
ســاختاری همــۀ حــد واســطها در مســیر اتصــال پایــدار
هســتند .در ایــن مقالــه تصاویــری از ســاختمان  DNAلیگازهای
وابســته بــه  ATPو  NAD+و آنزیمهــای وابســته بــه آنهــا در
کنفورماســیونهای کاتالیکــی مختلــف نشــان داده شــده اســت
کــه بیانگــر نقــش ایــن خانــواده از آنزیمهــا در مکانیســمهای
کاتالیــزوری حفاظــت شــده اســت .بــا وجــود داشــتن توالیهــای
آمینواســیدی متفــاوت ،بــه نظــر میرســد کــه  DNAلیگازهــای
وابســته بــه  ATPو  NAD+هــر دو یــک هســتۀ ســاختمانی
مشــترکی دارنــد کــه مســئول شناســایی شــکاف هســتند.
ســاختمان کریســتالی نقــش کاتالیــزوری توالیهــای حفاظــت
شــده را روشــن و تأییــد میکنــد .آنزیمهــای ویروســی
از جملــه  T7و  Chlorellaبرخــی از خــواص کاتالیتیکــی
لیگازهــای باکتریایــی و یوکاریوتــی را دارا میباشــند .لیگازهــای
بزرگتــر دومینهــای اضافــی دارنــد کــه بــه احتمــال زیــاد
بــه منظــور افزایــش خــواص معینــی از ایــن آنزیمهــا از جملــه
اتصــال  ،DNAشناســایی شــکاف و هــدف قــرار دادن آنزیــم،
همانندساــزی و نوترکیبـ�ی در ناحیــۀ آســیب دیــده DNA
میباشــد .امــا ایــن دومینهــای اضافــی بــه نظــر نمیرســد
کــه مســتقیماً در کاتالیــز نقــش داشــته باشــند.
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