
  شوند مراز مي   پليRNAها مانع اتصال  سدكننده

كه به (ها  و سدكننده) شوند كه به پروموترها متصل مي   (مراز      پلي  RNAبا شناسايي جايگاههاي اتصال     

يكـي مـانع از     ها بطور فيز    در واقع سدكننده  . ها مشخص شد    چگونگي عمل سدكننده  ) شوند  اپراتور متصل مي  

 جفت باز تشكيل شـده  21اپراتور الكتوز از . شوند  در پروموتر مي   RNAمراز و شروع سنتز      پلي RNAاتصال  

 ). 1شكل(باشند   اپرون الكتوز ميmRNA نوكلئوتيد21است كه الگوي اولين 

 
  نشان داده شده mRNA كامالً مشابه DNAرشته  . اي پروموتر و اپراتور اپرون الكتوزهمپوشاني جايگاهه:  1شكل

  .است

  

تواند قرار  مراز مي پلي RNAرا درست در جايي كه مركز فعال   DNA بنابراين سدكننده الكتوز الگوي     

ا قـسمتهاي          . شود  پوشاند و بدين طريق مانع دسترسي آن به الگو مي           د را مي  گير بعضي ديگـر از اپراتورهـا ـب

رود  همانگونه كه انتظار مـي   . شوند  مراز مي   پلي RNAمختلف پروموتر همپوشاني دارند ولي همگي مانع اتصال       

 شـروع شـد     RNAو پس از آنكه مرحله طويل شدن        كنند    ها تنها از شروع رونويسي جلوگيري مي        سدكننده

  .هيچ اثري بر آن ندارند



  گذارند ها تاثير مي ها بر عملكرد سدكننده ها و كمك سدكننده القاءكننده

شود چون اگر چنين بود بايد بطـور دائـم    نمي mRNAيك سدكننده همواره مانع سنتز اختصاصي يك 

دهـد كـه بـسياري از مولكولهـاي           مطالعات نشان مي  . كردند  هاي اختصاصي خويش را مهار مي       ز پروتئين سنت

    هـا   فعاليت سدكننده بستگي به اتصال آن بـه القاءكننـده      . سدكننده به دو شكل فعال و غيرفعال وجود دارند        

 كننده به يك سدكننده، مولكول  در اثر اتصال يك مولكول القاء.ي مناسب آن دارد)ها و يا به كمك سدكننده   (

متابوليـت الكتـوز كـه    ( بتاگاالكتوزيدي چون الكتوز يـا آلوالكتـوز     براي مثال چنانچه  . گردد  فوق غيرفعال مي  

تواند به اپراتور اختصاصي خويش  به سدكننده الكتوز وصل شود، سدكننده ديگر نمي      ) القاءكننده طبيعي است  

تاگاالكتوزيـدها بـه سـلولهاي در حـال رشـد در اثـر كـاهش غلظـت            بنابراين با اضافه كـردن ب      .متصل شود 

برعكس در اثر اتصال كمك سدكننده، . يابد  بتاگاالكتوزيداز افزايش ميآنزيمهاي فعال الكتوز، سنتز     سدكننده

براي مثال در اثر افزودن تريپتوفان به سـلولهاي در حـال رشـد، مولكـول       . شود  سدكننده غيرفعال، فعال مي   

با فعـال شـدن   . شود نمايد فعال مي  تريپتوفان را كنترل مي    ي كه سنتز آنزيمهاي مربوط به بيوسنتز      ا سدكننده

  ). 2شكل(يابد   اختصاصي آنزيمهاي فوق بسرعت كاهش ميmRNAها سنتز مولكولهاي  سدكننده



  
 

مولكول سدكننده آزاد بسته به . ها ها بر روي فعاليت سدكننده ها و كم سدكننده نمايش اثرات متضاد القاءكننده:  2شكل

  .هاي مزبور القايي با سدكننده باشند ممكن است فعال يا غير فعال باشدآنزيماينكه 

  

وط بـه آنهـا هـيچ پيوندكو     ها يا كمك سدكننده     ها و القاكننده    بين سدكننده  سي ايجـاد   هاي مرـب واالـن

شود، بلكه قسمتي از هر مولكول سدكننده از نظر شكل با يك قسمت بخصوصي از القاكننـده يـا كمـك                      نمي

پيوندهاي هيدروژني، پلهاي نمكـي  (قسمتهاي مكمل به وسيله پيوندهاي ضعيف ثانويه . سدكننده مكمل است  

د سـريعاً برحـسب نيـاز          ننده مي شوند و در اين صورت، سدك       بيكديگر متصل مي  ) و نيروهاي واندروالس   تواـن

بتاگاالكتوزيداز عمدتاً بالفاصـله پـس از حـذف          mRNAبراي مثال سنتز  .  يا غيرفعال شود   فيزيولوژيك فعال 

تغيير شكل برگشت پذير سدكننده در اثر اتصال مولكول القاءكننده مثـال ديگـري از          . شود  الكتوز متوقف مي  



  .ك است تغيير شكل آلوستري

  توانند سنتز بيش از يك پروتئين را كنترل كنند ها مي سدكننده

كنند ولي غالباً يك سدكننده توليد چند آنزيم را           ها تنها سنتز يك پروتئين را كنترل مي         گاه سدكننده 

 باسيل حداقل سنتز سه آنزيم را بكمك يك اپراتور كنتـرل  براي مثال سدكننده الكتوز در كلي . كند  تنظيم مي 

كه ورود بتاگاالكتوزيدها را به باكتري تنظـيم    (اين آنزيمها عبارتند از بتاگاالكتوزيداز، گاالكتوز پرمئاز        . كند  مي

در صـورت فقـدان بتاگـاكتوز پرمئـاز،     ). كه عمل آن هنوز شناخته نشده است(و گاالكتوزيد استيالز ) كند  مي

بـراي متابوليـسم   ) ؟(اگاالكتوزيـداز، پرمئـاز و اسـتيالز     از آنجا كه بت    .شود  بتاگاالكتوزيد در باكتر متراكم نمي    

ور و سـنتز      . الكتوز ضروري هستند، سنتز هماهنگ آنها طبعاً الزم است         هماهنگي فوق با مجاورت ژنهـاي مزـب

  ). 4و3شكلهاي ( ژنتيكي، امكان پذير است واحد حاوي هر سه پيام mRNAيك

 

  
 

اندازه هر يك از ژنها بر حسب اندازه محصول آنها رسم شده . كننده مربوط به آن  ژنهايي تنظيماپرون الكتوز و : 3شكل 

  .شماره جفت بازها در هر ژن نشان داده شده است. است



  
 

هاي بتاگاالكتوزيداز، بتاگاالكتوزيد  چگونه واكنش سدكننده و القاكننده با اپراتور منجر به كنترل سنتز پروتئين:  4شكل

  .شود ز و گاالكتوزيد استيالز ميپرمئا

  

  مـثالً سـدكننده   . شوند از اين هم بيـشتر اسـت         حتي گاه تعداد ژنهايي كه به طور هماهنگ كنترل مي         

مجموعه ژنهـايي كـه بوسـيله يـك         . كند   مربوط به چندين ژن را كنترل مي       mRNAتريپتوفان، بيوسنتز يك  

  .شوند وانده ميشوند اپرون خ اپراتور كنترل مي

  
  
  

 


