
  فاكتورهاي شروع

− فرميل متيونين −Nمخلوطي از 
Met
FtRNAmRNA, و زيرواحدهايS30   و S 50     به تنهايي بـراي

ل ومها متـص  شروع سنتز پروتئين كافي نيستند و حداقل وجود سه پروتئين مختلف كه بطور ضعيفي به ريبوز               

123شوند و  مي ,, IFIFIF1شكل (شوند الزامي است  خوانده مي .(  

. شـود   سبب استحكام اتصال فـوق مـي   GTP. شوند   متصل مي  S30ابتدا سه فاكتور فوق به زيرواحد     

 S 50 و S30 مانع كنار هم قرار گرفتن دو زيـر واحـد   3IF.    وصل مي شود2IF مستقيماً بهGTPاحتماالً  

شود و بنابراين اولين فاكتوري بود كه نشان داده شد سبب جدا شدن زيرواحـدهاي ريبـوزومي                  ريبوزومي مي 

 بـه آن    S 50 از طرفي مانع اتـصال زيرواحـد         S30 با تغيير شكل زيرواحد    3IFامروزه معتقدند كه  . شود  مي

,23 اتـصال  سـبب  1IF . كمك مي كند   S30 به زيرواحد  mRNAشود و از طرف ديگر به اتصال        مي IFIF  ه  ـب

در جدول زير وزن مولكولي سه فاكتور شروع و فاكتورهايي كه در طويل شدن و ختم سنتز              . ريبوزوم مي شود  

  .پروتئين نقش دارند نشان داده شده است

  



  

Metبا وجودي كه در اين شكل . مراحل شروع سنتز پروتئين: 1شكل 
Ffmet tRNA−مستقيم وارد جايگاه ظاهراً بطور P 

گردد،   ميP وارد مي شود يا مستقيم وارد جايگاهP و بعداً به جايگاه Aشده است ولي هنوز معلوم نيست كه آيا اول وارد جايگاه 

  . قرار گرفته استP  شروع در جايگاه tRNA  تشكيل شدS 70 زماني كه كمپلكسبهرحال انچه مسلم است اينست كه

  



  خصوصيات فاكتورهاي موثر در بيوسنتز پروتئين: جدول

  ايي اتصال به               فراواني تقريبي نسبت                                         وزن مولكولي تقريبي            توان

                                                                                      ( )GDPGTPبه تعداد ريبوزوم                        

  شروع  

                    1IF                       000/9                                    7 به 1                                   خير  

                    2IF                       000/120                                    7 به 1                                بلي  

                    3IF                        000/22                                   7 به 1                                خير   

  طويل شدن

               uTEF   10 **                                                                بلي 000/45                     −

                sTEF   1                                بلي                                        000/30                     −

                 GEF   1                        بلي                                               000/80                     −

  خاتمه

                    1RF                           000/36                                20 به 1                             خير   

                    2RF                           000/38                               20 به 1                            خير   

                  3*RF                           000/46بلي                     شناخته نشده                               

  . هنوز شناخته شده است3RFنقش   *

uTEFميزان  ** .  نسبت به ريبوزوم سه تا چهارده برابر در نوسان است و بستگي به شرايط رشد سلول دارد−

uTEF   .شود  بيان مي,tufAtufB به مقدار بسيار زياد در سلول مورد نياز است و به همين علت بوسيله دو ژن −



Metدر مرحله بعد    
FtRNAfMetmRNA GTPSIF به مجموعه  ,− −− در اثـر   . شـود   متصل مي  30

Metاتصال،  
FtRNAfMet GTPIFبا كمپلكس  − بـه محـض تـشكيل    . كنـد  تماس نزديكي برقـرار مـي     2−

 هيـدروليز دو  GTP به كمپلكس فـوق  S 50شود و با اتصال زير واحد   آزاد مي  S30  ،3IFكمپلكس شروع   

انـده   خوS 70كمپلكس نهايي به نام كمـپلكس شـروع   ). 1به شكل . ك.ر(شوند  فاكتور شروع ديگر آزاد مي    

  .شود مي

 


