
                                                                                                     

         :composite elements  

ــر   ــشف عناص ــس از ك ــام      Isپ ــه ن ــذير ب ــايي پ ــه ج ــر جاب ــر از عناص ــده ت ــوع پيچي ــك ن   ي

stransposoncomposite كشف شد.  

احاطه شده  Isاز يك ناحيه مركزي تشكيل شده است كه با دو عنصر stransposoncompositeيك

ناحيه مركزي معموالً ژن هاي باكتريايي را در بردارد كه اغلب جايگاه ژني مقاومت به آنتي بيوتيك مـي                   . است

  .باشد

را به  ,etransposasresolvaseاي مربوط به  ژن هTn3از نوع stransposoncomposite براي مثال

را كد مي كند و مسئول مقاومـت نـسبت بـه آمپـي               lactamase−βهمراه دارد همچنين ژن باكتريايي كه       

  .سيلين است به همراه دارد

  

  

 

دو انتهـا    درIs  ممكن است كمي متفاوت باشد عناصـر  stransposoncompositeنحوه قرار گيري 

مي تواند مشابه يا متفاوت باشند آن ها مي توانند جهت گيري يكسان يا متفاوتي داشته باشـند مـي تواننـد                      



ر  اي باشند كه به طوري تغيير يافته اند كه با تمامي عناصIs  شناخته شده باشند و يا عناصر    Isمشابه عناصر   

  . گفته مي شودIsدر اين مورد به آن عناصر شبه . آزاد شناخته شده متفاوت باشند

ــصر  ــع دو عن ــد       Isدر واق ــا كنن ــود را جابج ــين خ ــه ب ــر ناحي ــد ه ــي توانن ــت . م در حقيق

stransposonCopmposite         هنگامي بوجود مي آيند كه دو عنصر Is    در كنار يكديگر قرار گيرند و ما ايـن

را مي توانيم از طريق يك آزمايش ساده دريابيم درشكل زير يك پالزميد كوچك وجود دارد كـه در درون آن   

يـد و يـا    و ژن پالزمIs شامل دو عنصر   transposonreverse كوچك ايجاد شده است      transPosonيك  

transposonمعمولي هر دو مي توانند ژن را منتقل كنند.  

  

  

 

transpositionMechanism of  

 iontransposit را نمي دانيم اين را مي دانيم كه iontranspositبا وجود اينكه هنوز مكانيسم دقيق     

shapirojمدلي كه توسط    . از ماشين نوتركيبي عادي سلول استفاده نمي كند         ارائه شد اين واقعيت را كه       −

egrateCo از يك مرحله    iontransposit در فرآيند    stransposonبسياري از    int  عبور مي كنند توضـيح 



  .آن فوزيون دو عنصر روي مي دهدمرحله اي كه در . مي دهد

  

  

 

 يـك مرحلـه واسـطه   ) در اين مورد از يك پالزميد به پالزميد ديگر    ( iontranspositدر طي فرآيند    

egrateCo int      تشكيل مي شود كه از دو پالزميد و دو نسخهtransposon   تشكيل شده است سـپس طـي 

egrateCo گفته مي شود     resolutionن  فرآيندي كه به آ    int   اوليه تبديل مي شود و اكنـون        به دو پالزميد 

 در شكل زير نشان sharpiroرا در اختيار دارد يك دياگرام از مكانيسم    transposonيك كپي از    هر كدام   

  .داده شده است



  

 

 دهنده و پذيرنده در نقاطي بريده مي شوند سپس انتهاي غير مشابه      DNAمولكول هاي در مرحله اول    

احتماالً اين .   به يكديگر متصل باشندtransposonطوري به يكديگر اتصال مي يابند كه فقط با يك رشته از          

روي مي دهد تـا قطعـه    DNAحال همانند سازي ترميم . شودكنترل مي    etransposasفرآيند توسط آنزيم    

egratecoنتيجه آن   . تك رشته اي را تكميل كند      int       شدن دو پالزميد با دو كپي ازtransposon  مي باشد .

اين فرآيند توسط . مي باشد  transposonمرحله پاياني يك نوتركيبي است در دوناحيه همولوگ در درون دو          

egratecoكاتاليز مي شود كه پالزميدهاي       resolvaseآنزيم     int   مجزا تجزيه مي كند  شده را به دو پالزميد

  .مي باشند transposonحال هر كدام از آن ها داراي يك كپي از 

     

 


