
transpositتاثيرات  ionبر روي فنوتيپ و ژنوتيپ  : 

iontransposit            ر  مي تواند چندين تاثير بر روي فنوتيپ و ژنوتيپ موجود بگذارد اگر اين فرآينـد ـب

و بنـابر جهـت قـرار گيـري     . روي يك ژن يا پروموتر آن روي دهد مي تواند منجر به قطع بيـان آن ژن شـود   

transposon   يك . مي تواند مانع بيان ژن ها شودtransposon  همچنين مي تواند منجر به حذف و وارونگي

  .شود

ــيله       ــال بوس ــراي مث ــدد ب ــوع بپيون ــد بوق ــي توان ــوزوم م ــك كروم ــر روي ي ــستقيم ب ــرار م تك

iontransposit متوالي يكIs  ياtransposon    و به دنبال آن جفت شدن بوسيله نوتركيبي . و در يك جهت

  .مي تواند منجر به حذف قطعه بين تكرارها شود

  



  

 

ا مـي  قطعه بين تكرارهدر مورد تكرارهاي معكوس جفت شدن و در پي آن نوتركيبي منجر به وارونگي        

  .شود

تيپ باكتري ها رخ مي دهد و به خوبي شـناخته     كه در فنو   transposonيك مورد كنترل جهت گيري      

  .شده است

فالژل اين باكتري به دو صورت ديده مي شود هـر      . مي باشد  mtyphimuriusalmonellaدر باكتري   

به نام فالژل فاز يك يا فالژل فاز دو خوانـده  ( باكتري يكي از اين دو نوع فالژل نوع يك يا نوع دو را داراست               

فالژل فاز يـك  . آن ها در پروتئين فالژليني است كه هر نوع فالژل از آن ساخته شده استتفاوت ). مي شوند  

ه فـاز ديگـر تقريبـاً بـا       2Hساخته مي شود و فالژل فاز دو بوسيله ژن 1Hبوسيله ژن       تغيير از يك فاز ـب



پس از آناليز ژنتيكي گسترده طرح زيـر ارائـه شـد و بعـدها          . ل صورت مي گيرد    بر تقسيم سلو   −410سرعت

  . نوتركيب اصالح شدDNA بوسيله تكنيك

12ژن هاي  HH   . بر روي كروموزوم باكتريايي در مكان هاي جدا از هم قرار دارند ,

  

  

 

2H   1 پروني است كه ژن    قسمتي از اrH       1را نيز در بردارد محصولrH   ده  مـي باشـد   1H  بازدارـن

هنگامي كه پروموتر در جهت مناسب . اپرون قرار مي گيرد upstreamtransposonپروموتر اين اپرون درون   

  . بيان مي شود و نتيجه آن فالژل فاز دو مي باشد2Hقرار گرفته باشد اپرون

 transposon انتهاهـاي تكـرار معكـوس      را متوقف مـي كنـد اگـر        1H بيان ژن     1rH محصول ژن 

 مي شود كه پروموتر در جهت نامناسـب   معكوس خواهد شد و منجر transposonدستخوش نوتركيبي شوند    

بيـان خواهـد     1H  ساخته نخواهد شد و در نتيجه ژن          1H بازدارنده      قرار گيرد،   2Hبراي رونويسي اپرون  



  .شد

مي توانند اثرات چـشمگيري     stransposonمطرح شده است     .klecknerNهمانطور كه اخيراً توسط     

 و اين واقعيت كه ممكن است ژن هاي با ارزشي را به سلول حمل كننـد  iontranspositبوسيله اعمالشان در  

هر چند آن ها مي توانند بدون داشتن اثر قابل توجهي نيز وجود داشته باشند اين . بروي فنوتيپ داشته باشند 

يك واقعه تكـاملي هـستند   transposonنجر به اين شد كه ژنتيك دانان تكاملي پيشنهاد كنند كه      واقعيت م 

از آن جا كه آن ها ممكن است بدون اينكه سود قابل . خود محافظت كننده هستند  . كه وقتي ساخته مي شوند    

 DNAبـه عنـوان    stransposon باشـند از توجهي براي فنوتيپ سلول ميزبان داشته باشند وجـود داشـته    

خودخواه ياد مي شود هر چند در مطالعات تئوري و آزمايشگاهي اخير برخي دانشمندان پيشنهاد كرده اند كه       

stransposon شايستگي زيستي باكتري هايي كه آن ها را دارند افزايش مي دهند.  

  

 


