
  شود فقدان يك اپراتور منجر به سنتز دائمي يك پروتئين مي

هـا بطـور معكـوس عمـل          ند سدكننده شوند نيز مان    مولكولهاي سدكننده وصل مي   اپراتورها كه به آنها     

 mRNAتوانـد سـنتز   كنند و بدين معني كه در صورت عدم عمل اپراتور، سـدكننده مربـوط بـه آن نمـي             مي

  .ا مهار كند، در نتيجه محصوالت پروتئيني مزبور بطور دائم سنتز خواهند شدمخصوص آنر

 يك اپراتور ممكن است غيرفعال شـود،  .هاي ژنتيكي، به اثبات رسيد بار با بررسي   وجود اپراتورها اولين  

ايـن  . شـوند   در چنين صورتي آنزيمها بطور دائـم سـنتز مـي          . تواند به آن وصل شود      در نتيجه سدكننده نمي   

هايي كه اشكالي در توليد سدكننده دارنـد، تميـز     خوانده شده، براحتي از جهش يافته      cOها بنام   يافته  جهش

ند يعني تنهـا قـسمتي از كرومـوزوم     اين تمايز با استفاده از سلولهايي كه ديپلوئيد جزيي هست.شوند داده مي 

فعال و يك ژن غيرفعـال وجـود   ي كه يك ژن سدكننده الكتوز       در سلول . شود  اي است انجام مي     نها دو نسخه  آ

توانند  اپرون الكتوز قابل سد شدن است چرا كه مولكولهاي سدكننده سالم مربوط به ژن سالم مي         داشته باشد، 

  ). 1شكل(با هر دو اپراتور واكنش دهند 

  



  
 

 سالم حتي در صورت وجود يك سدكننده از سلولهايي كه ديپلوئيد جزيي هستند براي نشان دادن سدكننده:  1شكل 

  .شود در چنين سلولهايي در صورت وجود بتاگاالكتوزيدها، بتاگاالكتوزيداز زيادي توليد نمي. شود غيرفعال استفاده مي

  

 از شـرايط ژن سـدكننده،   رنظ از طرف ديگر در سلولهايي كه تنها يك اپراتور وجود داشته باشد، صرف      

  ). 2شكل(شوند  طور دائم سنتز ميهاي اپرون الكتوز ب آنزيم



  
  

   اختصاصي در اپراتورهاي طبيعي و جهش يافته mRNAچگونگي كنترل سنتز يك :  2شكل

  

  

 



  كنترل مثبت اپرون الكتوز

شد كه اپرون الكتوز تنها تحت كنترل منفي سـدكننده الكتـوز اسـت ولـي      با وجوديكه ابتدا تصور مي    

كنتـرل مثبـت فـوق بـا     . كنـد   كه القاكننده مثبتي وجود دارد كه عمل سدكننده را خنثي مي     دانيم  امروزه مي 

وجود ايـن پـروتئين اولـين بـار در          . گيرد  واسطه پروتئيني كه براي بيان طبيعي اپرون الزم است، صورت مي          

اپرونهـاي  .  شـد  داد، كشف   هنگام آزمايشاتي كه نحوه بلوكه كردن بعضي از اپرونها بوسيله گلوكز را نشان مي             

مـثالً  (شوند، هر يـك از كاتابوليـسم يـك قنـد بخـصوص        ميفوق كه بنام اپرونهاي حساس به گلوكز خوانده      

باسـيل در حـضور گلـوكز و     براي مثال هنگامي كه كلي   . كنند  را كنترل مي  ) گاالكتوز، الكتوز، آرابينوز و مالتوز    

سـاخته  ) سـه پـروتئين اختـصاصي   (اپرون الكتـوز  شود و محصوالت   الكتوز رشد يابد، تنها گلوكز مصرف مي      

شـايد دليـل   .  همچنين در شرايطي كه گلوكز و گاالكتوز وجود داشته باشند، اپرون غيرفعال اسـت       .شوند  نمي

گلوكز در چنين شرايطي يك علت تكاملي داشته است، بدين معني كه باكتريها در طول تكامل همواره      ترجيح  

  .اند در محيط غني از گلوكز بوده، با قندهاي ديگر كمتر در تماس بوده

  گيرد حلقوي تحت تاثير ميزان كاتابوليسم گلوكز قرار ميAMPمقدار

شود، بلكه در اثر كاهش درون سـلولي          ور مستقيم بوسيله گلوكز كنترل نمي     رونويسي اپرون الكتوز بط   

رونويـسي از كليـه   . شـود  هاي گلوكز است تنظـيم مـي    كه يكي از كاتابوليت  cAMP)(حلقوي  AMPمقدار  

 نيـست كـه    هنـوز معلـوم   . است cAMPشوند، مستلزم وجود    گلوكز مهار مي  اپرونهايي كه در اثر كاتابوليسم      

نزيمـي بنـام   اين تركيب بطور مستقيم بوسيله آ. كنند را كنترل مي  cAMPهاي گلوكز چگونه مقدار     كاتابوليت



ابوليت اختـصاصي  آنزيم فوق ممكن است مستقيماً بوسيله يك كات     . آيد  بوجود مي  ATPاز  الز      كآدنيالت سي 

 ). 3شكل(گلوكز مهار شود 

  
  

  .cAMP از طريق CAPكنترل رونويسي اپرونهاي حساس به :  3شكل

  

  AMPرا به    cAMP از طرف ديگر آنزيم ديگري بنام فسفودي استراز وجود دارد كه بطور اختصاصي            

  .  صورت گيردcAMPدرون سلولي ممكن است با افزايش سرعت تخريب  cAMPكاهش. كند تبديل مي



)كننده ژن كاتابوليت  پروتئين فعال )CAP در اثر اتصال به cAMPشود  فعال مي  

cAMP   بطور مستقيم باعث افزايش سنتزmRNA شود بلكه ابتدا به پروتئيني بنـام   اپرون الكتوز نمي

)كننده ژن كاتابوليت فعال )CAPشود  متصل مي.CAP  دالتون است45000مولكول ديمري به وزن مولكولي    .

CAP   ثيري بر رونويسي ندارد، مگر آنكه     به تنهائي هيچ تاcAMP      مجموعه فوق  . قبالً به آن متصل شده باشد

، CAP.شـود  ، باعث افزايش رونويسي اپرونهاي مجاور مـي DNAبا اتصال به جايگاههاي بسيار اختصاصي در     

دچار  CAP بنابراين در سلولهايي كه ژن     .بت براي كليه اپرونهاي حساس به گلوكز است       يك عنصر كنترلي مث   

   .توانند مصرف شوند قندهاي زيادي نميجهش شده باشد، 

  
  
.  

 


