
  :  Fفاكتور 

نشان داده شد در بعضي مواقع اگر سلول هاي دهنده  ماه ژنتيكي براي زمان طـوالني نگـاه داشـته شـوند                       

از دست مي دهند ولي مي توانند فعاليت خود را مجدداً  در مجاورت سـلول  Donorتوانايي خود را به عنوان سلول   

) Fفاكتور ( factorfertilityاين حقيقت منجر به اين فرض شد سويه اي كه داراي           . زيابند فعال با  Donorهاي  

را نـدارد بـه   Fسويه اي كه فـاكتور  . نشان داده مي شودF+است كه با عالمت donor)(باشد بعنوان سويه مذكر  

)عنوان مونث در نظر گرفته شد  )−Fو به عنوان پذيرنده مواد ژنتيكي در طول هم يوغي عمل مي كند.  

اره يك پالزميد است كلمه پالزميد اولين بار توسط لدربرگ به كار گرفته شد و به ذرات ژنتيكي اش      Fفاكتور  

دو رشـته اي حلقـوي      DNAپالزميدها تقريباً هميشه    . دارد كه به صورت مستقل و خود همانند ساز عمل مي كنند           

  هاي حلقوي، اضافي هستندDNAآن ها . )  نو تركيب قرار گرفته استDNAپالزميد در قلب تكنولوژي    . ( هستند

  .كه بسياري از باكتريها حمل مي كنند و معموالً از كروموزوم باكتري كوچكتر مي باشند

 زاي هرادر هم يوغي به .  صورت مي گيرد  مواد ژنتيكي  از انتقال ساير در هم يوغي بيشترFانتقال فاكتور 

تقريباً F+به F− و تبديل F يوغي انتقال فاكتور  سلول يك سلول نوتركيب بوجود مي آيد در حالي كه در هم10 7

كشف شده كه سرعت انتقال .coliEالبته سويه اي از . به ازاي يكي از هر پنج سلول هم يوغ شده صورت مي پذيرد      

. خوانـده مـي شـود   Hfrبـا نـام   .coliEايـن سـويه   . عـادي اسـت  F+مواد ژنتيكـي آن يكـصد برابـر سـلول          

)ionrecombinatoffrequencyHigh( .        ژنتيكـي  چندين پديده ديگر به همراه اين سرعت باالي انتقال مـواد 

ثانياً همه جايگاه هاي ژني بـا سـرعت   .  در اين سويه تقريباً به صفر تنزل كردFتوانايي انتقال فاكتور   : اوالً  . رخ داد 



  .برخي جايگاه ها با سرعت بيشتري نسبت به ساير جايگاه ها انتقال داده مي شوند. يكساني انتقال داده نمي شوند

)هاي مو مانندي پوشيده شـده انـد         piliيا كلي معموالً با     سلولهاي اشرش  )fimbriae .     سـلول هـاي+F و

Hfr        يك تا سه پيلي اضافه دارند كهpiliF در طول هم يوغي اين پيلي هـاي   . يا پيلي جنسي خوانده مي شوند     −

  . بوجود مي آورندF−و ) Hfrيا   ( F+جنسي يك پل ارتباطي بين سلول هاي 

  

  زيرشكل 

  

  



ديك مي كند تا بـا يكـديگر در تمـاس           هنگامي كه يك اتصال برقرار شد پيلي جنسي دو سلول را به هم نز             

در سـلولهاي   ( يا كروموزوم باكتريـايي      ) F+در سلول   (  بوسيله ايجاد يك شكاف در پالزميد        DNAانتقال. باشند

Hfr(       يك رشته از    .  صورت مي گيرد    و باز شدن نسبي رشته هاDNA       دو رشته اي سلول دهنده )+F ياHfr( از

 دو رشته DNA مولكول هاي F−وF+در سلول هايDNAهمانند سازي .  انتقال مي يابدF−طريق غشا به سلول 

 بـه  DNAاست كه ژن هاي تشكيل پيلي جنسي و انتقـال         Fاين فاكتور   . اي را در هر دو سلول باز سازي مي كند         

كه ژن هاي الزم براي كد كـردن     ژن در فرآيند انتقال موثرند       22حداقل  .  را در بردارد   F−يك سلول هم يوغ شده      

در فرايند هم يوغي سلول دو     .  و تنظيم اين فرايندها را شامل مي شود        DNAپروتئين ها پيلي، باز شدن رشته هاي      

 دو رشته اي كه منتقل مـي شـود          DNA خود را از دست نمي دهد و فقط يك رشته از             Fنور كروموزوم يا فاكتور     

هم يوغ شده است براي مـدتي دو  Hfr كه بوسيله يك F−رشته باقيمانده به سرعت همانند سازي مي كند سلول         

 داخـل   يكي كروموزوم خودش و ديگري آن كه به       .  كه انتقال داده شده است دارد      نسخه از جايگاه هاي كروموزومي    

خارجي جديد  merozygote.(DNAيا  (  با داشتن اين دو نسخه سلول نسبتاً ديپلوئيد است           انتقال داده شده است   

 آنچـه در    هماننـد   .  كرومـوزوم ميزبـان جفـت شـود        DNA از طريق تعدادي شكـست و پيوسـتگي بـا          مي تواند 

اين .  خطي باقيمانده بزودي توسط آنزيم هاي تخريب كننده تخريب مي شود           DNA.  رخ مي دهد   ترانسفورماسيون

  . نشان داده شده استزيرفرآيند در شكل 



  

  

 


