
همانندسازي دو طرفه است. 
 
داراي يك نقطه همانندسازي است. 

 
 همانندسازي ژنوم باكتري نيه محافظتي و نيمه منقطع

 .است
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 در بعضی از باکتري ها، کرو موزوم حلقوي دیگري نيز وجود دارد
 .که به طور خود مختار قادر به تکثيراست و پالسميد نام دارد

 
 پالسميد به عنوان رپليكون بوده و اندازه آن كوچكتر از كروموزوم

 .است
 
  پالسميدهایی که تاکنون مشاهده شده اند، ژن هایی را با

خود دارند که تعيين کننده صفاتی مانند مقاومت به دارو و مواد 
 .ضدباکتري و غيره هستند

 
 DNA  درصد کروموزوم  5تا  1/5موجود در پالسميد حدود

 .  باکتري است
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 اگر پالسميد حاوي ژنtra  باشد به نام پالسميد
كونژوگه مطرح بوده و توسط كونژوگاسيون منتقل مي 

 .شود
 
ترنسپوزون ها: 
-DNA چند كيلو بازي هستند 
شامل اطالعات ضروري براي مهاجرت از يك كانون -

 .ژنتيكي به كانون ديگر مي باشند
)  Insertion mutation(ورود آنها موتاسيون هاي الحاقي -

 .را ايجاد مي كند
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 بر خالف پالسميد، ترنسپوزون ها حاوي اطالعات
 .ژنتيكي الزم براي همانندسازي خود نيستند

 
 تكثير آنها وابسته به الحاق فيزيكي آنها به يك رپليكون

 .باكتري است
 
الحاق به صورت تصادفي است. 

 
 اكثر پالسميد ها بين باكتريها منتقل شده و الحاق

ترنسپوزون به چنين پالسميدهايي منجر به انتشار در 
 .جمعيت باكتريايي مي شود
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 ژن هایی که در ساختار و کارکرد اساسی سلول پروکاریوتی
مي ) House keeping genes(ژنهاي خانه دار نقش دارند 

 باشند 
 
 ًبر روي کروموزوم اصلی قرار دارند و در پالسميدها حضور عمدتا

 .ندارند
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 در بين باكتري ها، ژن ها از يكي از سه روش زير قابل
 :انتقال هستند

 
 ترانس فورماسيون1.
 ترانس داكشن2.
 كونژوگاسيون3.
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نوعي از تبادل  :ترانس داكشنDNA  در باكتري ها كه
به باكتري گيرنده مي  DNAباكتريوفاژ عامل انتقال 

 .باشد
 
انواع ترانس داكشن عبارتست از: 
 

هر قسمت از ژنوم سلول ): generalized(عمومي 1.
 .ميتواند جزئي از ژنوم ويروس شود) باكتري(ميزبان 

گروه خاصي از ژنهاي ژنوم ): specialized(اختصاصي 2.
باكتري جايگزين ژنهاي خاصي از ويروس شده و حالت 

  .ليزوژني رخ ميدهد
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در هر دو نوع ترانس داکشن فاژ ناقص می شود  . 
 
 علت آن جایگزینی ژن های باکتری به جای ژنهای ضروری

 .ویروس است
 
 در ترانس داکشن عمومی ابتدا یک باکتریوفاژ ليز کننده

وارد باکتری شده و بعد از تکثير خود موجب ليز ) ليتيک(
 .  باکتری می شود

 
 بعد از ليز سلول باکتری، ویروسها آزاد شده و ویروسهای

 .  الیتيک دوباره باکتری دیگری را آلوده می کند
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 كارايي ترانس داكشن عمومي پايين بوده ولي كارايي
 .ترانس داكشن اختصاصي باالست

 
 بروز ترانس داكشن عمومي نادر است ولي ترانس

 .داكشن اختصاصي به وفور رخ ميدهد
 
 كونورسيون ليزوژني مثالي از ترانس داكشن اختصاصي

 .بوده و در اين حالت تكثير فاژ تحت كنترل ميزبان است
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 مستقيم جذب DNA هاي سلول توسط يافته انتقال 
 براي ها سلول اين شايستگي به پذيرنده،

 .دارد بستگي ترانسفورماسيون
 
 معمول غير ها باكتري در طبيعي طور به فرايند اين بروز 

 عوامل درحضور تنها نژادها اين از بعضي و است
 .هستند فورميشن ترانس انجام به قادر شايستگي
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برداشت به قادر که سلولی DNA ترانس انجام و 
 )Competent( مستعد سلول را باشد فورماسيون

 .گویند
 
نقش فورماسيون ترانس در که باکتریایی های پروتئين 

 :از عبارتند دارند
 .شوند می متصل DNA به که غشایی های پروتئين1.
 سلولی دیواره های اتوليزین2.
 نوکلئازها3.
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