
  عالئم اضطراري احتمالي سلول: ها آالرمون

مد كه شـايد در اثـر   آبعنوان عالمتي براي اعالم فقر يك اسيدآمينه اين  فكر بوجود            ppGppبا كشف 

محصوالت فـوق آالرمـون     . فقدان تركيبات اختصاصي ديگر نيز محصوالت متابوليكي بخصوصي ساخته شوند         

ر روي     آالرمون. و هورمون گرفته شده است) آالرم(از دو كلمه هشدار    آالرمون  . شوند  ناميده مي  ا تـاثير ـب ها ـب

در واقـع  . شـوند  هاي سلولي باعث مواجهه صحيح سلول با شـرايط اضـطراري معـين مـي      ها يا پروتئين    آنزيم

كـه  دهنـد بـا ايـن تفـاوت          ها انجام مي     مختلف سلول عملي مشابه هورمون     يها با حركت به قسمتها      آالرمون

 شـناخته شـده كـه تـا     دو آالرمون. يابند تر به بافتهاي مختلف انتشار مي  ها در جانداران تكامل يافته      هورمون

از تركيبات ديگري كه ماننـد آالرمـون   . باشند مي ,ppGppcAMPنها بحث شده است شامل    كنون در مورد آ   

 بوسـيله  tRNA نام برد كه در شرايط كمبود APPPPA)(توان از دي آدنوزين تترا فسفات  كنند مي   عمل مي 

 كم باشد دي tRNA بنابراين هنگامي كه).جدول( سنتتاز باكتري ساخته مي شود tRNA−آنزيم آمينو اسيل    

 APPPA)(يوكاريوتي دي آدنوزين تري فـسفات    در سلولهاي   . يابد  آدنوزين تترافسفات در سلول افزايش مي     

آالرمون فوق نشانه   . شود   جديد مي  DNAپليمراز آلفا، باعث سنتز   DNAآالرموني است كه با افزايش فعاليت     

د   در سـلول افـزايش مـي   ZTPدر اثر فقر فوالت در باكتريها مقدار      . وجود اشكال در همانندسازي است     . ياـب

  . كند آالرموني است كه در شرايط حاد فوق عمل ميZTPاحتماالً

  

  

  



 .هايي كه ممكن است بعنوان آالرمون عمل كنند متابوليت

  
  

  كند ميزان حساسيت يك پروتئين نسبت به پروتئوليز، غلظت آنرا تنظيم مي

بدين معني كه چنانچه سنتز آنها در سـلول  . ها در طي رشد طبيعي باكتري پايدار هستند         اكثر پروتئين 

كاهش فـوق   . يابد  مقدار آنها كاهش مي   ) مثالً در اثر افزودن يك كمك سدكننده به محيط كشت         (متوقف شود   

ك پـروتئين  بنابراين براي حذف كامل ي. صرفاً بدليل رقيق شدن آنها در مجموعه مولكولي درون سلولي است          



در مورد آنزيمي چون بتاگاالكتوزيداز پايداري فوق عواقب . در سلول تقسيمات متوالي فراواني الزم خواهد بود    

از ايـن  . پس از رفع نياز نسبت به آنها بايد بسرعت حذف شوند  ها بالفاصله     زيادي ندارد ولي بعضي از پروتئين     

 ايــن پــروتئين كــه از جملــه .بــرد  و رپرســورفاژ المبــدا نــامLexAتــوان از ســدكننده  هــا مــي پــروتئين

. شـود   شكسته و غيرفعال ميRecAسلولي بوسيله پروتئين   DNAاست در هنگام آسيب   SOSهاي  پروتئين

 سـاخته   SulAگردد بوسـيله ژن       باسيل مي    كلي ها كه باعث مهار تقسيم سلولي در        يكي ديگر از اين پروتئين    

 اسـت و نقـش آن توقـف تقـسيم سـلولي تـا هنگـام تـرميم             SOSنيز از جملـه ژنهـاي     SulAژن. شود  مي

بنابراين تنها هنگـامي    . بسيار حساس است  Lon ه پروتئاز  نسبت به حمل   SulA پروتئين .باشد  ميDNAكامل

 به محض رفع نيـاز  . شود در سلول متراكم مي   )SOS هنگام القاء ژنهاي  (كه سرعت سنتز آن بسيار زياد باشد        

تخريـب شـده تقـسيم و       Lonبسرعت بوسيله پروتئاز   SulAآنها پروتئين   و سد شدن فعاليت   SOSاز ژنهاي 

در اثر Lonبنابراين روشن است كه چرا يك سلول جهش يافته  فاقد پروتئاز. شود رشد سلول از سر گرفته مي

 SulAا تراكم مهار كننده تقـسيم  در اين مورد ب. شود برخورد با مقدار بسيار كمي اشعه ماوراءبنفش كشته مي        

تواند   سلول هرگز نمي كنند،  سلولي را فراهم ميDNAكه امكان ترميمSOSحتي در شرايط القاء ژنهاي ديگر     

  .تقسيم شود

ها نـسبت    بعضي از پروتئينطرح ساختماني باعث حساسيتشود كه چه   اين سئوال مطرح مي    در اينجا 

ها احتماالً ساختمان سوم محكمي دارند كـه مـانع تمـاس جايگـاه فعـال                شود؟ اكثر پروتئين    به پروتئازها مي  

ه   SulAهـايي مثـل    ولي در پـروتئين . شود  پروتئاز با پيوندهاي پپتيدي آنها مي      اي از   بعـضي از نـواحي بگوـن

يكي از شواهدي كه از ايـن نظريـه   . تواند به آنها حمله كند     اند كه براحتي پروتئاز مي     پروتئين بيرون زده شده   

پپتيدهاي كوچك حاصل از ترجمه ناقص را هيـدروليز     براحتي پلي  Lon اين است كه پروتئاز       كند،  حمايت مي 



انـد و در نتيجـه بعـضي از          ي يافته پپتيدي بطور سست يا غلطي تاخوردگ       در واقع چنين قطعات پلي    . كنند  مي

  .گيرند در معرض تخريب بوسيله پروتئازهاي سلولي قرار مي اند، زدگي يافته قسمتهاي آنها كه بيرون

 


