
  كند كوچك نقش رپرسور را ايفا ميRNAيك 10Tnدر ترجمه ترانسپوزاز

     mRNA در اثر اتصال دو قـسمت مكمـل        mRNAهمانگونه كه ممكن است جايگاه اتصال ريبوزوم به         

مكمل كوچكي به جايگاه فـوق  RNAكان نيز وجود دارد كه با اتصال    پنهان شده باشد اين ام    ) و ايجاد حلقه    ( 

كوچـك مـانع سـنتز آنـزيم      RNA يـك 10Tnدر واقع در مـورد ترانـسپوزون      . ريبوزوم نتواند متصل گردد   

 دو .شود مي)  اتصال ريبوزوم توالي مشابهي داشته باشد  در جايگاه  و يا هر ترانسپوزازي كه    ( 10Tnترانسپوزاز  

inPoutPبنامهاي   10Tnنزديك بهم در ناحيه شروع ژن ترانسپوزاز        پروموتر  نقش اصلي تنظيم را در اين ,

Pترانسپوزاز از پروموتر    mRNAسنتز). a1شكل(مورد بعهده دارند      inشـود، ضـمناً از پرومـوتر     شروع مي 

outP   نيز در جهت مخالفRNA  نوكلئوتيد اول  35شود كه با      ايي ساخته مي inP بنابراين  .همپوشاني دارد 

جايگـاه شـروع    . باشند  ترانسپوزاز مي mRNAاز نظر توالي مكمل ابتداي    outPت   نوكلئوتيد اول رونوش   35

اعتقاد بر اين است كه تواليهاي همپوشاني كننده با تشكيل جفت باز جايگـاه     . ترجمه در اين توالي وجود دارد     

سپوزاز     )  b1شكل(گردند  شروع ترانسپوزاز را پوشانده و مانع اتصال ريبوزوم مي    در نتيجـه ميـزان بيـان تراـن

  .دهد بسيار كم شده و عمل ترانسپوزيشن بندرت رخ مي

 

  

  

  

 



  1شكل 
 

  
 

شود انجام  از ميترانسپوزmRNA كوچك كه مانع ترجمه RNAبا واسطه يك 10Tnتنظيم ترانسپوزيشن:  1شكل

). گيرد مي )a 10 نقشهTn كه شامل  پروموترهاي همپوشاني كننده ,P  out P  inباشد مي.( )b پوشانده شدن جايگاه اتصال 

P  پروموترmRNAريبوزوم در   inبوسيلهRNAپروموتر P  out .شود در نتيجه اين عمل از سنتز تراسپوزاز جلوگيري مي.  

  



بهرحال يكـي  .دهد پروموتر با كارآيي كمتر باشد رخ مي  inPرسد همين وضعيت در حالتيكه        بنظر مي 

ويس تـصادفي ترانـسپوزاز مقـدار       از فوايد تنظيم از طريق سد كردن ترجم        ه اين است كه چنانچه در اثر روـن

ود تـا از ترجمـه           RNA مقدار كافي سدكننده      آن ناگهان ساخته شود،    mRNA زيادي در دسترس خواهد ـب

  . مورد بحث قرار گرفته استهاي قبل فصلدر 10Tnزراه ديگري تنظيم ترانسپوزا. اضافي آن جلوگيري شود

توانند ساخته شوند و باعث مهار ژنهاي مجاور يا دور  اي در هر جاي ژنوم مي     هاي سدكننده RNAچنين

 مكمل ناحيه شـروع  RNAتوان پالسميدي ساخت كه قادر به توليد  با استفاده از مهندسي ژنتيك، مي     . گردند

توانـد   شود و مـي  از اين روش براي جلوگيري از بيان ژنهاي بخصوصي استفاده مي         . ترجمه يك ژن معين باشد    

  .ورزي بيان ژنهاي سلولي محسوب گردد وسيله بالقوه مهمي در دست

  كنند هاي ريبوزومي در مورد سنتز خود بعنوان رپرسور ترجمه عمل مي پروتئين

 نـوع پـروتئين   50هر ريبوزوم از   . شوند  جالبي در سلول تنظيم مي    هاي ريبوزومي بطور      ژنهاي پروتئين 

 و    از طرف ديگر ميـزان سـنتز پـروتئين         .مختلف ساخته شده است كه بايد دقيقاً بمقدار يكساني سنتز شوند          

 با تغيير شرايط رشد، بسرعت سـنتز        .بنابراين تعداد ريبوزومهاي الزم كامالً وابسته به ميزان رشد سلول است          

  .يابد  اجزاء ريبوزومي كاهش يا افزايش ميتمامي

هـر يـك از     . شـود   هاي ريبوزومي در چند اپرون انجـام مـي          كنترل فوق با قرار گرفتن ژنهاي پروتئين      

  ).2شكل(شوند   ژن پروتئين ريبوزومي را شامل مي11اپرونهاي فوق تا حدود 



  
 

ئيني كه نقش سدكننده سنتز بقيه را دارد برنگ خاكستري و باسيل پروت هاي ريبوزومي در كلي اپرونهاي پروتئين: 2شكل 

  .با پيكان نشان داده شده استmRNAجايگاه عمل آن در  

  

 در اين اپرونها ممكن است ژن چند پروتئين غير ريبوزومي وابسته به شرايط رشد سلولي نيـز وجـود                 

α  ،,′βژنهاي مربوط به زيرواحدهاي   . داشته باشد  β نزيمآRNA   در اينجا نيـز ماننـد      . اند  پليمراز از آن جمله

. است mRNAگيرد ولي عمدتاً كنترل در سطح ترجمه    صورت مي  RNAساير اپرونها تنظيم گاه در حد سنتز        

بدين ترتيب كه مالحظه شد كه با قرار دادن چند نسخه اضـافي  . اي به اثبات رسيد  سادهموضوع فوق با تجربه  

ي بنابراين سلول بطريق. ماند هاي مزبور ثابت باقي مي      سنتز پروتئين   هاي اپرون ريبوزومي در سلول،    mRNAاز

تعديل فـوق بـدين ترتيـب    . كند ها را تعديل مي پروتئينهاي اضافي، مقدار سنتز    mRNAبا كم كردن فعاليت   

تـوان آنهـا را       هاي ريبوزومي سدكننده ترجمه خود هستند، بنـابراين مـي           شود كه در واقع پروتئين      انجام مي 



در مورد هر اپرون يك و يا كمپلكسي از دو پروتئين ريبـوزومي  . هاي اتوژن محسوب نمود بعنوان تنظيم كننده 

 متـصل شـده، مـانع اتـصال ريبـوزوم           mRNAشروع ترجمه يكي از اولين ژنهاي اپرون به         در نزديك توالي    

بدين ترتيب در اثر جلوگيري از ترجمه اولين ژن، بيـان بعـضي يـا    ). 2به شكل. ك.ر(شوند    وشروع ترجمه مي  

دهد، چـرا   ملي در سلول رخ مي   اعتقاد بر اين است كه حتماً چنين ع       . شود  همه ژنهاي باقيمانده نيز متوقف مي     

بعبارت ديگر با عبور ريبـوزوم از  . پيامبر بيكديگر وابسته است   RNAه ترجمه ژنهاي مختلف موجود در يك      ك

  .گيرد يك ژن، جايگاه اتصال بعدي در معرض تماس قرار مي

، )شـود  نع ترجمه خـود مـي  هايي كه در آنها يك پروتئين ما  سيستم(هايي    فايده داشتن چنين سيستم   

 10تواننـد سـنتز خـود و     مـي  4L چند مولكول پروتئين  براي مثال . امكان تنظيم سريع و دقيق ترجمه است      

اند را خاموش نمايد و بدين ترتيـب سـنتز    پروتئين ريبوزومي ديگر كه تواليهاي آنها در يك اپرون قرار گرفته          

شود اين است   پرسشي كه در اينجا مطرح مي.گيرد  ر حدي كه الزم است، صورت مي      هاي فوق كامالً د     پروتئين

نمايـد؟ بـا    كه چگونه يك پروتئين هم بعنوان جزيي از ريبوزوم و هم بعنوان عامل تنظيم ترجمه خود عمل مي    

توان به سـئوال فـوق     حدي ميهاي ريبوزومي و پيامبر، تاRNAها به    مقايسه جايگاههاي اتصال اين پروتئين    

دهد كه ويژگيهـاي   باشند و اين نشان مي      جايگاههاي فوق از نظر توالي و ساختمان دوم مشابه مي          .پاسخ گفت 

  ).3شكل(اتصال در هر دو مورد يكسان است 



  
  

 كد 2  شكل Strكه بوسيله اپرون  ( 7S ريبوزومي   كه پروتئين16S ريبوزومي RNAاي از  ناحيه مقايسه: 3شكل 

تواليهاي مشابهي كه احتماالً در جايگاه اتصال وجود دارند، . آنmRNAشود و جايگاه شروع ترجمه  به آن متصل مي) شود مي

  .اند برنگ خاكستري نشان داده شده

  

دي . دهـد   اين مقايسه مكانيسم دقيق تنظيم را نـشان مـي         همچنين   ن ترتيـب كـه جايگـاه اتـصال         ـب

تواند به ريبوزوم متـصل   باشد و در نتيجه جايگاه فوق نمي   شروع نيز مي   AUGشامل mRNAبه 7Sپروتئين

ريبوزومي قـويتر از اتـصال آن   RNAهرحال اتصال پروتئين فوق به ب. شود پس ترجمه نيز شروع نخواهد شد      

هاي ريبوزومي جهت  شود كه تمامي نياز به پروتئين   باشد، بطوريكه ترجمه آنها زماني متوقف مي        ميmRNAبه

  .مونتاژ در ريبوزوم مرتفع شده باشد

 


