
 :سايرسيستم هاي كنترل رونويسي

  :فاكتورهاي رونويسي 

  :T4فاژ 

ه خـاطر طبيعـت فاكتورهـاي                  73 با   4Tفاژ  ژن رونويسي كنترل شده مخصوص به خود را دارد كـه ـب

پروموترهـايي دارنـد كـه ويژگـي      4Tژن هاي ابتـدايي     . پلي مر از ويژه اش مي باشد       RNAمنحصر به فرد    

پروموترهـايي   4Tي مياني و انتهـايي هر چند اپرون ها. تشخيص آن ها بستگي به فاكتور سيگما ميزبان دارد      

بـراي مثـال    . قابل شناسـايي اسـت    . دارند كه توسط پروتئين هايي كه در مراحل اوليه ابتال ساخته مي شوند            

.  نيز احتياج دارند4T كروموزوم 55 و 33پلي مراز به محصوالت ژن ها       RNAهايي و عالوه بر   پروموترهاي انت 

برخي پروتئين ها هم در مراحل اوليه و  هم در مراحل نهايي عمل مي كنند و به ژن هايي اختصاص داده شـده     

  .وتر بوسيله يك فاكتور ويژه متفاوت تشخيص داده مي شوداند كه چندين پروموتر دارند و هر پروم

:Heat shock proteins−  

shockneatدر پاسخ به دماي باال هم در يوكاريوت ها و هم در پروكاريوت ها پروتئين هـاي          يافـت   −

پروتئين ها متوقف شود و بـه همـراه   افزايش دما منجر مي شود كه فرآيند عمومي سنتز      .coliEدر  . شده اند 

shockheat پروتئين   70آن حدود    اين پروتئين ها به حفاظت سلول در برابر اثـرات      . در سلول ديده شود    −

توليـد ايـن    . ناشي از افزايش دما كمك مي كنند به نظر مي رسد برخي از آن ها چاپرون هاي پروتئني باشند                  

كه يـك   δ 32مي باشد كه يك فاكتور سيگما را كد مي كند          HtpRمحصول ژن   پروتئين ها نتيجه مستقيم     



  . دالتون مي باشد32000پروتئين با جرم مولكول 

ني مي باشـد ژن   دالتو70000روتئين مي باشد كه يك پ    rpoDمحصول ژن  70δفاكتور سيگما عادي  

shockheat هاي   تـشخيص داده مـي شـوند شـوك     32δ بوسيله  70δپروموترهايي دارند كه به جاي        −

shockheatو بدنبال آن ژن هاي. فعال شود HtpRحرارتي به طريقي باعث مي شود كه ژن  و  فعال شوند −

  به DNAاز روي اطالعات بدست آمده از تعيين توالي .  مي شودrpoDبه طريقي منجر به كاهش فعاليت ژن       

shockheat تفاوت بين پروموترهاي ژن هاي عادي و ژن هاي           نظر مي رسد     باشـد  -10در توالي مطـابق   −

( )pribnowBox     در ژن هاي عادي اين تواليTATAAT   مي باشد در حالي كه در ژن هـايshockheat −   

  . هر كدام از چهار باز مي تواند قرار بگيردX جاي  به  است كه CCCCATXTاين توالي

:promoter efficiency  

  . يي كه در باال به آن ها اشاره شد راه هاي ديگري براي تنظيم رونويسي وجود داردعالوه بر مكانيسم ها

براي مثال مي دانيم . يكي از اين راه ها كنترل بازده است كه با فرآيند هاي مختلفي به وقوع مي پيوندد  

پلي مراز براي توالي     RNAايل به   متفاوت است و از آنجا كه تم       .coliEكه توالي پروموتر ژن هاي مختلف در        

پروموترهاي كارآمـدتر بـا سـرعت    . هاي مختلف متفاوت است سرعت رونويسي ژن ها نيز متفاوت خواهد بود          

مـي   lacدر اپرون  iيك نمونه براي آن پروموتر ژن.  خواهند شد  يبيشتري نسبت به ساير پروموترها رونويس     

 سلولي توليد مي    چرخه در هر     mRNA فقط يك   ن ضروري است كه معموالً    باشد اين پروموتر مربوط به يك ژ      

در هر چرخه سلولي مي توانند  mRNA 50هر چند جهش يافته ها در توالي اين پروموتر حتي تا بيش از . كند

.   پلي مراز كنترل مي شـود RNAپس در اين جا سرعت رونويسي بوسيله بازده پروموتر در اتصال       . توليد كنند 



ين تـوالي هـاي       ( توالي نوكلئوتيدها كنترل مي شود      بازده مي تواند مستقيماً بوسيله       براي مثال تفاوت هاي ـب

 تفاوت -10 و  -35ها بين توالي    و يا فاصله ميان نواحي مطابق، براي مثال بين پروموترها در تعداد باز            ) مطابق  

 باز اين دو ناحيه را از هم جدا سازد و به جرأت مي توان گفـت  17ور اپتيمم  بطبه نظر مي رسد كه    . وجود دارد 

  . باشد بازده رونويسي كاهش مي يابد17اگر تعداد بازها بيشتر يا كمتر از 

 


