
:Lytic and lysogenic cycles in phage λ  

وقتي كه يك فاژ يك سلول را مورد حمله قرار مي دهد بايد به ترتيب خاصي ژن هايش را بيان كند ژن   

هايي وجود دارند كه محصوالتشان در مراحل اوليه ابتال الزم است و برخي محصوالت ژن ها تا مراحل پايـاني                    

فاژ را كنترل مي كنند در حالي كه ژن هاي پاياني  DNA سازيژن هاي اوليه معموالً همانند. مورد نياز نيستند 

معموالً ساخت پوشش پروتئيني و ليز سلول باكتريايي را كنترل مي كنند اگر در فرآيند ابتال يك فاژ ژن هـاي       

 حتـي فاژهـاي ميانـه ايـن     .اوليه را در ابتدا و ژن هاي پاياني را در انتها بيان كند بسيار اثر گذارتر خواهد بود  

.  از آن خارج شـوند lysogeny)(  و يا كافت زاييlysis)(توانايي را دارند كه بوسيله ليز كردن سلول ميزبان          

يك خصوصيت عمومي كـه     . در اين جا نيز فرآيندهاي كنترلي تعيين مي كند كدام مسير در پيش گرفته شود              

دق مي كند اين است كه ژن هايي آن ها به صورت دو كالستر اپرون هاي اوليه و اپـرون هـاي    در اكثر فاژها ص   

  .پاياني تجمع كرده اند كه براي هر كدام مكانيسم هاي كنترل رونويسي مجزايي وجود دارد

ك فاژ ميانه است مي تواند      و از آنجا كه ي    .  از ساير فاژها بهتر مورد مطالعه قرار گرفته باشد         λشايد فاژ 

از آنجـا كـه    ايـن فـاژ  . وجودداشته باشد  ميزبانهم به صورت منفرد و هم به صورت تركيب شده با كروموزوم

اين فاژ يك مدل براي  . راه جالب و پيچيده اي براي انتخاب چرخه حياتش مي باشد مورد توجه ما است              داراي  

  .جه داشتن در انتخاب متفاوت براي چرخه حيات مي باشدمي باشد و پيچيدگي آن نتيكنترل هاي اپروني 

بستگي به دسترسي دو بازدارنـده      ) ليزوژنيك يا ليتيك    ( به طور خالصه بيان يكي از دو چرخه حيات          

 بـه نفـع   CIبازدارنده. شناخته مي شوند,CIcroبه جايگاه هاي اپراتور دارد دو پروتئين بازدارنده با نام هاي  

  به نفع چرخه ليتيك عمـل نمـوده و   croبازدارنده . ليزوژني عمل مي كند و چرخه ليتيك را متوقف مي كند      



  متـصل  ,CIcroجايگاه هاي اپراتور مي توانند به هر يك از دو پروتئين       . چرخه ليزوژني را متوقف مي نمايد     

مكانيسم هاي كنترلي ديگري نيز در تعيين جنبـه هـاي چرخـه           .  را متوقف سازند   يدر نتيجه رونويس  شوند و   

ationmulantiter   دخيل هستند كه شامل    λفاژ  حيات   min promotersmultiple   براي همـان ژن هـا

  .مي باشد

  :λاپرون هاي فاژ 

  .اي اپرون هاي اوليه و پاياني را نشان مي دهدهيك سيستم پيچيده از كنترل λفاژ 

 λهمين طور سيستم هاي كنترلي براي تعيين اينكه ابتال از نوع ليتيك باشد يا ليزوژنيك ژن هاي فاژ          

  . بازدارندهدر چهار اپرون دسته بندي شده اند، راست، چپ، پاياني و 

  

  

  

و نو تركيبي و تركيب فاژ با كرومـوزوم         DNAاپرون هاي راست و چپ ژن هاي مربوط به همانند سازي          

را در بردارند و اپرون پاياني محتوي ژن هايي است كه پروتئين هاي سر و دم پوشش پروتئيني و نيز ليز سلول      



مراحل اتفاقاتي كه در طول حمله فاژ اتفاق مي افتد نسبتاً شناخته شده اسـت نقـشه         . ميزبان را كد مي نمايد    

ايـن كرومـوزوم درون   .  دو مرحله خطي در چرخه حيات خـود دارد    λ يك حلقه ايست ولي كروموزوم       λفاژ

قسمت سر پوشش پروتئين به صورت خطي مي باشد و نيز هنگامي كه با كروموزوم ميزبان تركيب مي شود تـا    

  .يك پروفاژ را تشكيل دهد باز هم به شكل خطي مي باشد

  

  

  

 پوشش پروتئيني قرار دارد قبـل  ه بالغ كه در درون سDNA. ن دو فرم خطي انتهاي يكساني ندارند   اي

قرار گرفته است و نتيجه آن ايجاد يك شكاف در نقشه حلقـوي بـين              Cos سلول در كنار جايگاه هاي        ليز از

 متصل مي شود و لذا نقشه حلقوي در آن نقاط شكسته   attپروفاژ به جايگاه هاي   . باشدمي  ,ARجايگاه هاي   

  .است

كه در هر   (  جفت باز به عنوان هسته       15از  .coliE و   λجايگاه هاي همولوگ اتصال در كروموزوم  فاژ         

تشكيل شده اند و در كنار آن ها در دو طرف توالي هاي متفاوتي قـرار گرفتـه               )  خوانده مي شود     Oدو با نام    

  .است



  

  

ppoدر فاژ به اين ناحيه       ppگفته مي شود كه در آن        ′ فـاژ  مـي     DNAدر   oدو ناحيه كنار هسته   ′,

BBOدر باكتري به اين ناحيه    . باشند BBگفته مي شود كه     ′ اكتري     o نواحي جانبي هسته     ′, در كرومـوزوم ـب

 نياز دارد پروتئين به نـام       int به محصول ژن     تركيب كه بخشي از چرخه حيات ليزوژنيك مي باشد        . مي باشند 

ionrecombinatspecificsiteنتگراز كه به عنوان     اي بعدها جدا شدن پروفـاژ در طـي        . خوانده مي شود   −

induction                        ه اينتگـراز و   هنگامي كه فاژ كروموزوم ميزبان را ترك مي كند تا وارد چرخـه ليتيـك شـود ـب

  .نياز دارد   )eexcisionasئين پروت(   مي باشد xisپروتئين ديگري كه محصول ژن 

مكمل حلقوي مي شوند رونويسي  Cosفاژ بوسيله جايگاه  λ,DNAبا فاژ  .coliEپس از ابتال سلول

سل جديد ويروس ي وارد شدن به چرخ ليتيك و توليد نوكوتاهي فاژ به س ندر طي زما  وآغاز مي شود

 چرخه ليزوژنيك وارد شده و با كروموزوم ميزبان جفت مي شود چه اتفاقاتي منجربه  بهرهنمون مي شود و يا

  تعيين مسير مي شود و فاژ را به يكي از اين دو راه هدايت مي كند؟

 


