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 الملخص
جب أن تحدث ، الكروماتين. يتون التي تشكل بنية مدمجة للغايةحقيقيات النواة ، يتم لف الحمض النووي حول بروتينات الهيسي ف

ق ، وهذا يتطلب تعديل هيكله عند الحاجة. ويتم تحقيي ضمن التنظيم المعقد للكروماتينجميع العمليات القائمة على الحمض النوو

الحمض النووي، وكذلك من خالل تصرفات مقلدات بلتساهمية التي تغير من اتصاالت الهستون ذلك من خالل تعديالت هيستون ا

. تلعب هذه المجمعات متعددة الوحدات الفرعية أدواًرا رئيسية في تنظيم النسخ وتكرار وإصالح ATPالكروماتين المعتمدة على  

من  SWI/SNFدراسته بشكل ضعيف في عائلة إلى وصف العضو الذي تمت  رطروحةأضرار الحمض النووي. تهدف هذه األ

ATPases/helicases ،Irc20 خميرة ال، منSaccharomyces cerevisiae في السابق، تم إثبات أن .Irc20 شارك في ي

 ، في إصالح SHPRH في اإلنسان،  Irc20كما تم توريط نظير .ubiquitin ligase E3متلك نشارط يإصالح التكاثر وأن 

بوليميراز الحمض النووي. وينظر إلى فقدان ل مشبك االنزالق ،PCNAمن  poly-ubiquitylationعبر  الحمض النووي

، ن أنواع السررطان. في هذه الدراسةفي مجموعة واسعة م SHPRHمتغايرة الزيجوتية في المنطقة التي تحتوي على جين 

-ATP، باإلضافة إلى نشارط واة الجسيماتربط الحمض النووي ون، أظهرنا أنه يمتلك أنشطة منقىIrc20 باستخدام 

hydrolyzingانه مشابه ل . ومع ذلك ، على الرغم منSnf2 لم يكن لدي ،Irc20 باستخدام الكروماتين القدرة على تغيير بنية .

يعتمد  irc20الخاليا التي تنقص جين لوحظ في  الذي مراكز إعادة التركيبزيادة  ، حددنا أن Irc20مختلفة في  نقارط في  رطفرات

، الحظنا زيادة في توظيف أو االحتفاظ بعامل إصالح . تماشياً مع ذلكubiquitin ligaseالو  ATPaseالعلى كل من أنشطة 

 Irc20، مما يشير إلى وجود دور تنظيمي لـ irc20∆عند حدوث كسر مزدوج للحبل مزدوج في متحولة  Rad52إعادة التركيب 

 2 في تنظيم مستويات من البالزميد Irc20، الحظنا وظيفة غير معروفة سابقا ل ذلك ح الحمض النووي. عالوة علىفي إصال

 2البالزميد ، الحظنا زيادة ثالثة إلى أربعة أضعاف في مستويات irc20الخاليا التي تنقص . في الخاص بالخميرة ميكرون

 قل، على األهذا أن . نحن نقترحالمتماثل عتمد على إعادة التركيبوزن جزيئي عالي بطريقة ت ذات ، وتشكيل أشكال ميكرون

الخاليا التي تنقص جين في  Flp1ألننا الحظنا مستويات أعلى من  Flp1 recombinase، من خالل تنظيم مستويات جزئيا

irc20 تظهر نتائجنا دوًرا تنظيميًا لـ غالق. بشكل جماعيقابل لال مشغلمن  الجينيبعد إغالق التعبير ،Irc20 تركيب في إعادة ال

 .ميكرون 2التي تقوم على أساس دورها في تثبيت الجينوم وتنظيم مستويات البالزميد 

 

  Saccharomyces cerevisiae, Irc20, ATPase enzyme, ubiquitin ligase :كلمات البحث الرئيسية

 ubiquitin, SUMO.، إعادة التركيب المتماثل ،ميكرون 2 البالزميد ،الحمض النووي إصالح


