
  گيرد ها بطور مستقيم تحت تاثير محيط قرار نمي سنتز بعضي از پروتئين

هاي دائمي    گيرد، چنين پروتئين    هاي سلول تحت تاثير شرايط محيطي قرار نمي         سنتز بعضي از پروتئين   

نزيمهاي مربوط به تجزيه گلوكز تحت تـاثير مقـدار گلـوكز محـيط قـرار                براي مثال مقدار آ   . شوند  وانده مي خ

باسـيل مجبـور    شايد بتوان گفت كه شايد چون اين قند همواره در طبيعت وجود داشته است، كلـي  . دگير  نمي

قدار مهايي كه ب  از طرف ديگر پروتئين   . نزيمهاي فوق داشته باشد   آ است كه روشهايي جهت كنترل سنتز         نبوده

شـود   ز بسيار كم توليد ميبعنوان مثال چون سدكننده الكتو. شوند شوند نيز كنترل نمي بسيار كمي ساخته مي  

نوع پروموتر بـراي    ) 1: بهرحال سنتز يك پروتئين دائمي به سه عامل بستگي دارد         . گردد  سنتز آن كنترل نمي   

ه    mRNAحساسيت) 3. بوسيله ريبوزومها  mRNA سرعت خوانده شدن  ) mRNA .2شروع سنتز     نسبت ـب

  .شوند ميmRNAزيمهاي نوكلئازي كه سبب تجزيهآن

  كنند  را تنظيم ميRNAهاي اختصاصي كنترل كننده ژن، ميزان سنتز  پروتئين

 ه سنتز آنزيمهاي القاءشوندشوند زمان هاي تنظيمي خوانده مي     هاي اختصاصي كه بنام پروتئين      پروتئين

هر پروتئين تنظيم كننده بر ميزان بيـان يـك يـا چنـد ژن بخـصوص تـاثير       . ن مي كنند و سد شونده را تعيي    

نها را براساس جهشي كـه در  آتوان   بطور كلي دو نوع تنظيم كننده مثبت و منفي وجود دارد كه مي            .گذارد  مي

 ). 1شكل(دهد طبقه بندي كرد  ژنهاي آنها رخ مي



 
 

  ها  ا و مهار كنندهه چگونگي تمايز ژنتيكي فعال كننده:  1شكل

  

هاي هـدف مربـوط بـه آن     پروتئين) رپرسور= سدكننده ( در اثر جهش در ژن يك تنظيم كننده منفي    

  .شود هايي ذاتي گفته مي  به چنين يافته.شوند ميسنتز نظر از نياز به آنها بطور دائم  صرف

شود سنتز      ننده خوانده مي  ك  كه گاهي بنام فعال   (برعكس، در اثر بروز جهش در ژن تنظيم كننده مثبت           

  .شود هاي تحت كنترل آن حتي عليرغم نياز به آنها متوقف مي پروتئين

رد كه اصطالحات سدكننده و القاءكننده مربوط به عمل يك مولكول كنترل كننده خارجي              بايد توجه ك  

در حاليكه سدكنندگي و فعال كنندگي مربوط به عمل يـك    . مانند يك اسيد آمينه يا قندي چون الكتوز است        

ول سـدكننده  توانند بوسيله يك مولك كننده است بنابراين ژنهاي سد شونده و القاءشونده هر دو مي        ژن كنترل 

  .كننده كنترل شوند يا فعال



  شوند مي mRNA مانع شروع سنتز DNAرپرسورها با اتصال به 

و  ) lacرپرسور(اولين اطالعات درمورد نحوه تنظيم ژنها با بررسي دو سدكننده يعني سدكننده الكتوز       

 نـسخه از سـدكننده   10 – 20باسيل حاوي   از آنجا كه هر سلول كلي .اژ المبدا بدست آمد     سدكننده باكتريوف 

 كـار بـس   1967 نسخه از سدكننده المبدا است جداسازي و شناسـايي آنهـا در سـال            100 – 200الكتوز و   

ر عليرغم اينكه تا كنون حدود ده نوع سدكننده شناخته شده معهـذا هنـوز اطالعـات موجـود د        . عظيمي بود 

  .مورد دو سدكننده اوليه بيشتر است

شـوند   مـي هاي شناخته شده مانع رونويـسي         هاي الكتوز و المبدا مانند بسياري از سدكننده         سدكننده

تواليهاي . شود  مانع شروع رونويسي از ژنهاي مربوط مي      DNAبدين ترتيب كه با اتصال به قسمتهاي خاصي از        

بطور كلي يك اپراتور بايد . شوند شود بنام اپراتور خوانده مي سدكننده به آن متصل مي   نوكلئوتيدي خاصي كه    

 داشته باشد تا بتواند بطور اختصاصي با جايگاه اتصال يك مولكول سد كننده      ل باز طو  10 – 12حداقل حدود   

ري از همـان  چنين طولي تا حد قابل توجهي شانس وجود توالي مشابهي را در قسمت ديگ            . واكنش نشان دهد  

فايده ديگـر طـول   . شد اگر تعداد بازهاي فوق كمتر بود احتمال اتصال غلط زياد مي        . دهد  كروموزوم كاهش مي  

ـ  . كند زياد اپراتور آنست كه اتصال سدكننده به ناحيه بزرگتر قدرت پيوند فوق را بيشتر مي    ه  بعبـارت ديگ ر ـب

ه   تصل شد متصل به آن باقي مي     م DNAمحض آنكه سدكننده الكتوز به     ماند مگر آنكه يك ماده القاءكننده ـب

  .آن وصل گردد

  
 


