
 ترانسپوزونها واجد ژنهايي هستند كه هدايت و تنظيم جابجايي آنها را

 بعهده دارند

 ترانـسپوزون DNA ها در واقع عابري است كه توسط بيوتيك ژن مربوط به مقاومت نسبت به آنتي

 وكلئوتيد موجـود در ن ۲۰ − ۴۰ و خصوصيت مهم هستند يكي اينكه ها داراي د ترانسپوزون . شود حمل مي

 انتهايي در خـالف جهت دو توالي ( انتهاهاي آزاد به طور معكوس درانتهاي ديگر تكرار شده است يكي از

 و ديگر اينكه بـسياري از ترانـسپوزونها ) شود باشد و به آنها توالي تكراري معكوس گفته مي يكديگر مي

 اين آنزيم دخول ترانسپوزون به جايگاههاي جديـد . نمايند آنزيم ترانسپوزاز را كد مي ) احتماالً همه آنها (

 . را بعهده دارد

 به طـور . گردد شود كه كمي غلظت آنزيم ترانسپوزاز سبب كم شدن انتقالها در سلول مي گفته مي

 سـاخته Tn10 وزون متوسط در هر تقسيم سلولي كمتر از يك مولكول ترانـسپوزاز بـه وسـيله ترانـسپ

 . در ده ميليون توليد مثل كـافي اسـت ) انتقال ( ي انجام يك ترانسپوزيشن شود كه اين مقدار تنها برا مي

چنانچه به كمك مهندسي ژنتيك پالسميدي ساخته شود كه ترانسپوزاز بيشتري توليـد كنـد مالحظـه

 رسـد كـه سـرعت عمـل بنظـر مـي . شـود هزار بار بيشتر مـي Tn10 گردد كه عمل ترانسپوزيشن مي

 . گردد يق تغيير ميزان توليد ترانسپوزاز كنترل مي ترانسپوزيشن بطور طبيعي از طر

 و Tn10 پرومـوتر . كند كشف شده است اخيراً عاملي كه بيان و عمل ژن ترانسپوزاز را كنترل مي

 باسيل گروه آدنين اين تـوالي توسـط است كه در كلي GATC بعضي ديگر از ترانسپوزونها حاوي توالي

5 از آنجا كه توالي مكمل . ت متيله شده اس dam آنزيم سلولي متيالز 3 GATC ′ 5 نيز از جهـت ′ 3 ′ ′ →



 شوند و در اين حالت پروموتر غيرفعال خواهـد است هر دو رشته در يك جايگاه متيله مي GATC همان

 GATC توالي كند يك دقيقه يا بيشتر وقت الزم است كه آدنين همانندسازي مي DNA هنگامي كه . بود

 در طي اين مدت كوتاه كه جايگاه فوق به صـورت نيمـه . متيله شود dam تازه سنتز شده، توسط متيالز

 DNA دهد و در اين حالت بالفاصله پـس از همانندسـازي متيله است پروموتر فعاليت بيشتري نشان مي

 . شود مقدار كمي ترانسپوزاز ساخته مي

 كنـد نيـز كه آنزيم ترانسپوزاز بر روي آن عمل مـي Tn10DNA از طرف ديگر جايگاه موجود در

 بنابراين در طول مدتي كه تنها يك رشته پروموتر متيله شده است، جايگـاه . است GATC داراي توالي

 درست بعـد از Tn10 شود كه بدين ترتيب مالحظه مي . باشد فوق سوبستراي بهتري براي ترانسپوزاز مي

 سلولي كـه احتمـاالً بـر روي متيالسـيون هنوز شرايط ديگر . زيشن دارد همانندسازي تمايل به ترانسپو

DNA كند و يا راههاي ديگر تنظيم تـرانس گذارد و در اثر آن سرعت ترانس پوزيشن تغيير مي تاثير مي 

 كننـد كـه در بعضي از ترانسپوزونها آنزيم ديگري به نام رزولواز را كد مي . پوزيشن شناخته  نشده است

). شكل ( پوزيشن موثر هستند ترانس مرحله دوم



 برشهاي اختصاصي در (b) . شود هدف متصل مي DNA ترانسپوزاز به دو انتهاي ترانسپوزون در (a) يك مدل ترانسپوزيشن

 سپس ترانسپوزون كامالً از (c) . گردند متصل مي DNA ايجاد شده و بعد از تعويض قطعات دوباره به DNA هر دو مولكول

DNA شود جدا مي ميزبان (d) و مضاعف شدن جايگاه هدف به وسيله آنزيم DNA يك راه ديگر . گردد پليمراز كامل مي 

 شوند برداري مي پليمراز كپي DNA هر يك از ترانسپوزونها بوسيله (e) ترانسپوزيشن همانندسازي كننده است در اين حالت

(F) گردند واز از يكديگر جدا مي و بعد از آنكه در يكديگر انتگره شدند توسط آنزيم رزول . 
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 ترتيب كه سبب سد كـردن بدين . ، آنزيم رزولو فعاليت ثانويه مستقل ديگري دارد Tn3 در مورد

 دارد نگه مي شود و از اين طريق ميزان بيان آنها را درحد طبيعي پايين ترانسپوزاز مي بيان ژن خود و ژن

 ). شكل (

 سيلين و بيوتيكهايي چون پني الكتاماز را كه سبب شكستن حلقه بتاالكتام انتي − ا آنزيم بت Tn3.Tn3 ساختمان ترانسپوزون

 . نوكلئوتيد است ۴۹۵۷ طول اين ترانسپوزون . نمايد نزيم ترانسپوزاز و رزولواز را كد مي گردد و نيز دو آ سيلين مي آمپي

 . باشند ت رونويسي مي دهنده جه ها نشان پيكانهاي موجود در باالي ژن

 ترانسپوزون، عمل سد كردن انجام DNA با اتصال اين پروتئين به جايگاهي بين دو ژن مزبور در

. شود مي


