
  رونوشت اوليه و نهايي 

 اپرون هـا چـپ و راسـت در    يرا مورد حمله قرار مي دهد، رونويس   .coliEهنگامي كه فاژ يك سلول      

)(پرومتر چپ  LP  پرومتر راست و)( RP  آغاز مي شود و سپس ژنN در چپ و ژنcroي راست رونويـس   در 

atorsterdependentrhott  در هردو اپرون در    يمي شوند، سپس رونويس    LR min),( 11 متوقف مي شود    −

به اين پروتئين، پروتئين آنتـي  .  توليد شود نمي تواند ادامه يابد   Nماني كه محصول پروتئين ژن       ز  تا يرونويس

  خوانده مـي شـود     nutR,nutLد  متصل مي شوهنگامي كه به جايگاه هاي ترميناتور. ترميناتور گفته مي شود 

)nut برايNutilization    وR و L  براي  Left,Right  (            در  يپلي مراز به رونويسي ادامه مـي دهـد و رونويـس 

  .اپرون هاي راست و چپ ادامه مي يابد

 شكل 

  

 

CIICIIIرونويسي در طول اپرون هاي راست و چپ از طريق ژن هاي         سـپس اگـر     ادامه مـي يابـد   ,

كه پروتئين آنتي ترميناتور دوم را كد مي كند و در اپرون راست قـرار دارد                 Qپاسخ لتيك به دنبال بيايد ژن     

   Q در غيـاب محـصول ژن  : بر اپرون هـاي اوليـه گذاشـت    Nهمان اثر را بر اپرون پاياني مي گذارد  كه ژن           

 نوكلئوتيد پيش مي رود و پس از آن متوقف مي شود و در حضور محصول 200رونويسي اپرون پاياني تقريباً تا 

 هـايي  كنترل عمومي رونويسي بواسـطه پـروتئين       λلذا در فاژ    .  رونويسي مي شود    اپرون پاياني كامالً   Qژن



اگـر  . پلي مراز اجازه مي دهد از سيگنال هاي خاتمه دهنده رونويسي عبور كنـد RNA كه به  صورت مي گيرد  

فقط مراحل باال رخ دهد هميشه چرخه ليتيك را بدنبال خواهد داشت هر چند با وقـوع يـك سـري اتفاقـات      

  .يزوژنيك در پيش گرفته شودپيچيده در ناحيه بازدارنده ممكن است به اين نتيجه منجر شود كه مسير ل

  :رونويسي بازدارنده

 ممانعت به عمل مي آورد كه       HflAاز فعاليت يك پروتئاز سلول ميزبان به نام        CIIIمحصول پروتئيني 

  RNAبه دو پرومتر متصل مي شـوند و دسترسـي    CIIمحصول ژن   . را مي شكند   CIIمحصول پروتئين ژن    

CAMPCAPدرست همانطور كه محصول   . پلي مراز به آن ها را افزايش مي دهد          را  lac اپـرون      ي رونويس −

  .به پرومتر متصل مي شود ,CIint براي رونويسي ژن هايCIIپروتئين  . افزايش مي داد

  

  

 

اكنـون پـروتئين   . در اين مرحله است كه فاژ مي تواند بين چرخه ليتيك و يا ليروژنيك انتخـاب كنـد       

د و محـصول    توليد شده اند تمايل به ) بازدارنده  ) ( CIو پروتئين    int ژن     محصول  (اينتگراز   ليزوژني دارـن

genecrosorantirepres  است و بنابراين چرخه ليتيك را ترجيح مي دهـد نيـز             CIكه يك بازدارنده   )(−

  .توليد شده است



 )Cro        به كنترل بازدارنده اشاره دارد"C  "  درCI  يا بازدارنده به ""clear  شانگر       اشـار ه دارد كـه ـن

جهش يافته اند اين جهش يافته ها فقط قادر به         CI چگونگي به نظر رسيدن پالك هايي از فاژ هستند كه در          

نـد كـه در     مـي كن   tarbidمعمولي ايجاد پالك هاي    λفاژهاي. ليز هستند و نمي توانند ليزوژني انجام دهند       

حال ما توجه خود را بيشتر به ناحيه بازدارنـده و           ). نتيجه رشد باكتريايي ليزوژنتيك درون پالك ها مي باشد          

  .اپرون ها و پرومترها معطوف مي كنيم

: maintenance of repression  

  . رونويسي مي شودREPنام از روي يک پروموتر به CII  به کمک محصول ژنCIژن 

  

  

 

رونويسي مي شود به پروتئيني به نام بازدارنده   ترجمه مي شود کـه بـا اپراتورهـاي                    CIهنگامي که   

RL ( راست و چپ برهم کنش دارد    OO ه  هنگـامي کـه ايـن اپراتورهـا    ).  در اپرون هـاي راسـت و چـپ    ,  ـب

متوقف ) و در نتيجه رونويسي اپرون پاياني (  اپرون هاي راست و چپ    ي  متصل مي شوند رونويس     CIپروتئين

در مراحل اوليه ابتال  intاوالً ليزوژني مي تواند آغاز شود زيرا ژن. اين توقف چندين نتيجه در بردارد. مي شود 

CIICIIIدوماً از آنجا که ديگر      . رونويسي شده است    REP از پرومـوتر CIساخته نمـي شـوند رونويـسي        ,



 ( RMPرومـوتر ديگـر     هنوز مي تواند رونويسي شود و اين به خـاطر وجـود پ             CI هر چند . متوقف مي شود  

RM  به خاطر enancemarepression int  (      است که اجازه رونويسي ژنCI        را در مقادير کم مـي دهـد .

نگامي ه. ژن   مي تواند غلظت پرتئين حاصل از خود را در سلول بدين وسيله بيشتر تحت کنترل داشته باشد             

که اپراتورهاي راست و چپ توالي يابي شدند کشف شد کـه هـر کـدام از آن داراي سـه جايگـاه تـشخيص                         

  .بازدارنده هستند

  

  

 

)(براي مثال فهميدند که در اپراتور سمت راست جايگاه سـمت راسـت               1RO   بيـشترين نقـش را در  

  .اتصال بازدارنده ايفا مي کند

   افزايش مي CIيه به اين جايگاه متصل مي شود اپرون راست متوقف مي شود و رونويس        وقتي بازدارند 

  . يابد

CAMPCAPدرست مشابه افزايش رونويسي در پي اتصال      (  )  lacدر اپـرون     CAP به جايگـاه      −

 متصل مي شود فرآيند گفته شـده  ROشد به دو جايگاه ديگر در       هنگامي که بازدارنده اضافي وجود داشته با      

 در محـدوديت هـاي شـديد توسـط          CIلذا نگهداري سطوح    . خود را متوقف کند    CIمنجر مي شود که ژن    



  .فرآيند باال قابل اجرا است

از  λيعني باکتري ليزوژنيک شده با فاژ    .  که مانع ابتال بيشتر مي شود      سومين مورد بازدارنده اين است    

ده در سـلول اسـت                    اکتري     . ابتال به وسيله ساير فاژها محافظت مي شود و اين به خاطر وجود بازدارـن ايـن  ـب

 rex اين محافظت توسط پروتئين محصول ژن.  مصون استrIIبا جهش يافته ها     4T همچنين در مقابل فاژ   

  .اين ژن در اپرون بازدارنده قرار گرفته است. کنترل مي شود

ه طـور محـسوس در کنتـرل بيـان ژن بازدارنـده          پروموترهاي الزم براي ايجاد و نگهداري بازدارنده ـب

 RMP  فعال است که مقادير بااليي از بازدارنده موجود است در حالي که محصول     REPهنگامي که   . متفاوتند

رونويسي  RNALeaderميزان بازدارنده متناسب است با طول . فقط در مقادير کم بازدارنده توليد مي شوند     

و در  بسيار طويـل رونويـسي مـي کنـد     RNALeaderيک   REPپروموتر  . CI   ژن ′5شده از روي انتهاي   

ابتدايي پروتئين آغاز مي کند  كدونرا از رونويسي RMP پروموتر, در مقابل. بسيار موثر استCIناحيه ترجمه

 . ترجمه مي شودCI  بدون راهبر به طور غير موثر به mRNAاين 

 .يک ديمر است که از دو زير واحد مشابه تشکيل شده است λبازدارنده 



  

  

بتاً باز از   سر کربوکسيل و سرآمينو بوسيله يک ناحيه نس       . دومين تشکيل شده است    دوهر زير واحد از     

 در انتهاي آمينو αنواحي مارپيچ . مله بوسيله پروتئازها مستعد مي کند    حيکديگر جدا شده اند و آن را براي         

. د تعامل دارند تا در زير قسمت هاي راست و چپ اپراتور توالي هاي ويژه اي را قرار ده                  DNAبا شيار ضخيم    

13 توضيح داده شد       lacر که قبالً براي اپراتور        همانطو 2 RRR OOO د       ,. اتـصال  . هر يک تقارن دو طرفه دارـن



د   را افزايش مي دهد و اين دو با هم بـه نوبـه خـو             2RO تمايل اتصال مولکول ديگر به       1RO به λبازدارنده  

به عالوه . پليمراز صورت مي گيردRNAاين کار احتماالً از طريق تماس با . را افزايش مي دهند  RMPرونويسي

  . را متوقف مي کنند RPبازدارنده ها رونويسي 

  

  

 


