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رداري                    تا كنون، ژنوم را به عنوان عنصري محافظه كار در نظر گرفته ايم اگر امروز از يـك ژن نقـشه ـب

هر چند كشف عناصر ژنتيكي متحرك تا حدودي اين نگاه       . كنيم انتظار داريم فردا آن را در همان مكان بيابيم         

ژنوم مي توانند به راحتي از يك نقطه به نقطه اي ديگر حركت       اكنون ما مي دانيم برخي قطعات       . را اصالح كرد  

اكنون ما بحث   . حركت اين عناصر بر روي فنوتيپ ارگانيسم و اساساً در سطح رونويسي تاثير مي گذارد              . كنند

  خود درباره عناصر ژنتيكي متحرك را آغاز مي كنيم
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stransposongenesjumpingمواد ژنتيكي جابجا شونده يا       نواحي از ژنوم هستند كه مي توانند       يا

سخه در    . از يك نقطه به نقطه ديگر حركت كنند        در برخي موارد عناصر جابجايي پذير حركت مي كنند  يك ـن

اقي اسـت   يك مكان جديد قرار داده مي شود در حالي كه نسخه           ود ـب . اصلي در مكان اصلي كه قرار گرفته ـب

ockMcClBarbara  اولين بار    int   اين عناصـر در  .  عناصر جابجايي پذير را در ذرت كشف كرد  40در دهه

tmupolar به عنوان    stransposonدر ابتدا   .  كشف نشدند  1967پروكاريوتها براي اولين بار در سال        tan 

tmupolar بعـد از نقطـه    در نظر گرفته شدند هيچ ژني از ژن هاي اپـرون E.coliسلولlacدر اپرون      tan 

ه         stransposonاين اثر با اين فرض توضيح داده شد كه          . بيان نشد  با خود يك سيگنال توقـف رونويـسي ـب

  .نشان داده شدanalysisexheteroduplبوسيلهPolar mutantsدرDNAوجود يك قطعه  . همراه دارد



  

 

ناميده elementsIsيا  seqaencesinsertionعنصر جابجايي پذير كه در باكتريها كشف شد         اولين  

 از يك ناحيه مركزي كه شامل       Isعناصر  . هستند stransposonبه نظر مي رسد اين عناصر ساده ترين         . شد

ز احاطه شده است تـشكيل   جفت با10  - 30 جفت باز است و با يك تكرار معكوس متشكل از     700 – 1500

ي معكوس به به جرات مي توان گفت كه تكرارها     ). داده شده ثابت است    Isاين اعداد براي هر عنصر    (شده اند   

شامل ژن يـا ژن هـايي    Isناحيه مركزي عنصر.  مي باشدIsر گويد كه اين پايان عنصآنزيم جابجا شونده مي  

  .كه نسبتاً كوچكند حمل نمي شودIsهيچ ژن باكتريايي بوسيله عناصر. است كه مسئول انتقال مي باشند



  

  

در فـاژ   attيژه مانند جايگاه    جايگاه هدف، كه عنصر جابجايي پذير به آن منتقل مي شود يك توالي و             

λ               نيست و فقط پس از قرار گيري يك تكرار مستقيم مي شود و در كنار عنصر Is   قرار مي گيرد و يك مـدل

  .ممكن براي قرار گيري ارائه مي دهد

  

 شكل 



  

  

  بـين دو  Isسپس عنصر . در انتهاي تك رشته اي را ترك مي كندجايگاه هدف وارد ميدان مي شود و   

فرآيندهاي ترميمي دو انتهاي تك رشـته اي را بـه قطعـات دو رشـته اي     . انتهاي تك رشته اي قرار مي گيرد  

توالي يـابي    DNA هنگامي كه . تبديل مي كند و در نتيجه كنار هم قرار گيري تكرارها را جهت دهي مي كند               

مي شود الگوي كنار هم قرار گيري مستقيم احاطه شده با تكرار معكوس و يك قطعه در وسط نشانه وجود يك 

  .عنصر جابجايي پذير مي باشد

  

 


