
  ليزوژني

آن ها گاهي در سيتو پالسـم  . فاژهاي ويژه اي قابليت ادامه حيات در دو چرخه حيات متفاوت را دارند      

سلول ميزبان همانند سازي مي شوند و موجب نابودي سلول ميزبان مي شوند و گاهي اين فاژها قابليت تركيب 

 و فـاژ بـه عنـوان        lysogenic نـام    با كروموزوم سلول ميزبان را دارنـد در ايـن مـوارد سـلول ميزبـان بـا                 

temprate  شناخته مي شود .lysogeny       پديده اي است كه در آن ژنوم ويروس و سلول بـاكتري ميزبـان بـا 

مي باشد و به اين حقيقت اشاره       tolysisbirthgiving به معني    lysogenyكلمه  . يكديگر تركيب مي شوند   

  .را در چرخه حيات فاژ القا كندvirulant مي تواند شرايط اوليه فاز lysogenicدارد كه يك باكتري 

در يك Fبر خالف فاكتور λ انجام شده است فاژ λ بر روي فاژ lysogenyبيشترين تحقيقات درباره 

 تعيين شده و .coliEخوانده مي شود اين جايگاه بر روي كروموزوم λattنقطه ويژه متصل مي شود كه با نام        

)بين جايگاه هاي گاالكتوز      )gal   و بيوتين( )bio هنگامي كه فاژ با كروموزوم ميزبان تركيب شد . قرار مي گيرد

)λميزبان را از حمله بيشتر توسط ساير فاژهاي          )ectionSuper inf  به فاژ تركيـب شـده    . محافظت مي كند

بين خود و كروموزوم ميزبان     crossoverSingleتوان گفت كه فاژ با يك       به جرات مي    . پروفاژ گفته مي شود   

ايـن فرآينـد مـشابه تركيـب        ( قرار گرفته با كروموزوم ميزبان تركيب مي شود         λattهنگامي كه در جايگاه     

 )ه شده است مي باشد  نمايش داد1كه در شكل Fفاكتور 



  

  

ويروالنت شود كه شامل جدا شـدن پروفـاژ و          inductionيك پروفاژ مي تواند توسط فرآيندي به نام         

ما مكانيسم هاي كنترل را به همراه جزئيات در فـصل           . بدنبال آن مرحله ويروالنت چرخه حيات ويروس است       

 از جملـه   د از طريق مكانيسم هاي متفاوتي مي تواند صورت پـذير          induction مورد بحث قرار مي دهيم       بعد

چرخه حيـات   )inductionzygotic( تركيب شده از يك مرحله هم يوغي         ژو گذراندن پروفا  UVپروتودهي  

  . شده است نشان دادهزيردر شكل tempreateكامل يك فاز 



  

                                                                                                                                       

: Transduction 

باعـث مـي    فاژ جاي گرفته است يك خطاي بسيار نادر          هفاژ درون س  DNAقبل از تجزيه هنگامي كه      

باكتريايي به درون سه فاژ منتقل شود هنگامي كه اين پديده رخ مي دهد ژن هاي باكتريايي از DNAشود كه  

خوانده مـي  ductiontransاين فرايند با نام . طريق پوشش فاژ مي توانند به باكتري هاي ديگر منتقل شدند       

 از ductiontransو بيشترين نقش را در تهيه نقشه كروموزومي كرومـوزوم باكتريـايي داشـته اسـت           شود  

  ويژه يا محدود و عمومي : طريق دو الگو صورت مي گيرد 

: Specialized trans duction 

 اولين بار توسط لدر بـرگ و دانـشجويانش در           ontransductirestricted or dspecializeفرايند



 مي باشد و به يك خطا كه در هنگام فرايند   sexduction ويژه كامالً مشابه     ontransducti.  كشف شد  λفاژ

ن واكـسي درخ مي دهد و در تـرانس  Fخطا در فاكتور sexductionجدا شدن رخ مي دهند بستگي دارد در       

   نشان مي دهدزير رخ مي دهد شكل λخطا در پروفاژ 

  

  

  

ـ          λ كه چگونه پروفاژ     را galاور به صورت نادرست جدا مي شود و يك فاژ ناقص كه جايگـاه ژنـي مج

از آنجا كه در اين فرآيند فقط جايگاه هاي مجاور فاژ متصل شده مي توانند منتقل                . حمل مي كند را مي سازد     

  . ن ويژه براي نقشه برداري از كروموزوم ميزبان چندان قابل استفاده نيستواكسيدند ترانس وش

  

  

 


