
  بدون افزايش قدرت رنگ پذيري DNAآميختگي بخش پيچ مانند 
  ايزوم ، الين كين و اورن دين ويليامز  –داويس ، لوري مكافيل  –تينا ام 

  Georgia ۰۴۰۰-۳۰۳۳۲، آتالنتا ،  Georgiaدانشكده شيمي و بيوشيمي ، مؤسسه تكنولوژي 
  ۱۹۹۸مارس  ۱۸، تجديد نظر شده در  ۱۹۹۸ژانويه سال  ۷دريافت شده در 
، متداول ترين شيوه در شناسايي تغييرات ساختاري اسيد نوكلئيك  UVطيف نمايي شدت جذب : خالصه مقاله 

در تعيين ميزان ثبات بخش هاي پيچ مانند  UVآميختگي يا ذوب . و دستيابي به پارامترهاي ترموديناميكي است 
عالوه بر اين در . بيشتر نيز به كار گرفته مي شود اسيد نوكلئيك ، بخش هاي دو رشته اي ، سه رشته اي و حتي 

شناسايي تأثيرات ترموديناميكي جفت بازهاي نا مناسب جفت شده يا بازهاي اصالح شده نيز مورد استفاده قرار مي 
بعضي . از يك شيوه تحليلي نا مناسب استفاده شده است  UVدر بعضي از موارد طيف نمايي شدت جذب . گيرند 

  به عنوان مثال ، تغيير . به راحتي قابل رؤيت مي باشند  UVحساس طيف نمايي ميزان جذب  از تغييرات
 )CGCAAATTCGCG  (d  از حالت مارپيچ به حلقه تصادفي ، با افزايش قدرت رنگ پذيري همراه نيست .

همراه است  dodecamerبا دو تغيير قابل شناسايي براي اين )  nm ۲۶۳(چرخشي )  CD( طيف نمايي چند رنگي 
وابستگي غلظت تغييرات و درجه دمايي پايين و تغييرات حاصله . و هر يك تغيير بيضي واري را نمايان مي سازند . 

از دو رشته اي مارپيچ به حلقه تصادفي همزمان با ( در درجه دمايي باال ، وضعيت بارز نتايج رؤيت و نمايان مي سازد 
در مقايسه با هيگونوملتيد ها با توالي مشابه كه در معرض تغييرات مشابه قرار  اين ويژگي ها) . افزايش درجه حرارت 

تنها  CDدر مقايسه با طيف نميي  UVطيف نمايي شدت جذب . گرفته اند ، به راحتي قابل اثبات مي شوند 
  پايين استنباط با تغييرهاي  UVتغيير شناسايي شده توسط طيف نمايي . پيدايش يك تغيير مجزا را نمايان مي سازد 

  
تغييرات ثانويه مربوط به هر گونه طول موج را  UVطيف نمايي ميزان جذب . مطابقت مي نمايد  CDشده از 

  ) . mm ۳۱۰تا  ۲۱۸از ( شناسايي نمي كند 
وابسته خواص نوري به ساختار با . از طريق يك ساختار سه بعدي قابل تنظيم است  RNAو  DNAخواص نوري 

به عنوان شيوه ) CD(جذب اشعه فرابنفش ، طيف نمايي چند رنگي . ( استفاده از ابزار ويژه اي قابل اثبات مي گردد 
-Zنترل نحوه آميختگي طيف نمايي هاي نموري در ك) . هاي مؤثر در شناسايي ثبات و ساختارهاي سيد نوكلئيك 

DNA (۱-۳) , t RNA  (۴,۵) , B- , A-  چهار رشته اي ها ) ۸(، گره هاي كاذب ) ۷و۶(، سه رشته اي ها ،
 . نيز مورد استفاده قرار مي گيرند ) ۱۳-۱۴(و تركيبات دارويي )  ۱۰ – ۱۲( ، رشته هاي پيچ مانند ) ۹(

 

  


