
Cotransduction   

CB نمي تواند براي محاسبه زيرداده هاي جدول  كوترانس داكسيون مورد استفاده قـرار گيـرد زيـرا           −

  . را در بر مي گيرند آنها همه داده ها نيستندA+داده هاي داده شده مقادير انتخاب شده اي هستند كه همه آن ها 

 

  

 

ث قبلي در رابطه با موضوع ترانسفورماسيون را به خاطر آوريد كه در برخي رويدادها به انتخاب نسل نياز               بح

است در اين مورد اين اتفاق رخ داده است در تالش براي مطالعه ترانس داكسيون همـه سـلول هـايي كـه تـرانس                

)داكسيون انجام ندادند محو كنيم       )−−− CBA   ا با رشد آن هايي كه مورد عمل تـرانس داكـسيون قـرار              ما اين كار ر

−−−گرفته بودند در محيط فاقد يكي از نيازهاي غذايي سلول هاي            CBA   انجام داديم در اين مورد مـا مـادهA  كـه

 مي توانند باقي بمانند و رشـد كننـد كـه    A+ هاي به آن احتياج دارند حذف كرديم پس فقط سلولA−سلول هاي   

−−−مي باشند سلول هاي اوليه CB++و برخي ديگر   C+ و برخي    B+برخي از آن ها      CBA  مي ميرند عالوه بـر آن 

−++ها CBAو−+− CBA و +−− CBA          ما بايد بـراي انجـام يـك تـرانس            نيز مي ميرند پس بنابر طبيعت فرآيند

اگر ما نيازهاي غـذايي     . مي باشد A+آلل  موفق يك انتخاب انجام دهيم كه در اين مورد ترانس داكسيون            داكسيون  



ABC +++سلولهاي مي مردند و فقط  C− و ياB−يا A−را به طور همزمان حذف مي كرديم همه سلول ها          ,, CBA 

  .باقي مي ماندند و بنابراين ما مقداري از داده ها را از دست مي داديم

 آزمايشات ترانس داكسيون اين امكان وجود دارد كه جزئيات روابط نقشه ژني بدست آيـد                از طريق اين نوع   

  . نشان داده شده استزيردرشكل .coliEنقشه 

  

  

برخالف نقشه برداري يوكاريوت ها فاصله نقشه پروكـاريوت هـا           .  آمده است  زيرتعريف جايگاه ها در جدول      

بيان نمي شود و در عوض فاصله كلي بين جايگاه هـا بـر حـسب    ) سانتي مورگان ( شه معموالً بر حسب واحدهاي نق 

دقيقه در برابر مقداركوترانس داكسيون تعيين مي وشد و براي جايگاه هاي ژني كه بسيار به يكديگر نزديكند به كار        



  .مي رود



 



  

  



 


