
پروتئينهايي كه قرار است به جاي معيني صادر شوند به روي ريبوزومهاي 

  .شوند شوند و پس از ساخته شدن از آن جدا مي متصل به غشاء ساخته مي

 بلكه پـروتئين هـاي غـشايي و خـارج       هايي كه عمل آنها درون سلولي است،        باكتريها نه تنها پروتئين   

وسته يك باكتري گرم منفي مانند كلي باسيل از سه قسمت مختلـف             در واقع پ  . نمايند  غشايي را نيز سنتز مي    

بـراي مثـال، غـشاء داخلـي حـاوي          . هاي اختصاصي هستند ساخته شـده اسـت         كه هر كدام داراي پروتئين    

باشـند، غـشاء خـارجي واجـد      هايي است كه مربوط به متابوليسم انرژي و انتقال مـواد غـذايي مـي               پروتئين

شـوند و بعـضي از آنهـا بعنـوان پذيرنـده          تسهيل ورود يونها و مواد غذايي مـي        هايي است كه سبب     پروتئين

ده مـي   فضاي بين دو غشاء فوق كه بنام پري      . كنند  باكتريوفاژها عمل مي   شـود حـاوي آنزيمهـاي     پالسم خواـن

  .شوند هايي است كه به مواد غذايي متصل مي و نيز پروتئيناي از قبيل نوكلئازها، پروتئازها هيدروليز كننده

ها از ضخامت پوسته عبور كرده و به مقـصد   شود اين است كه چگونه اين پروتئين سئوالي كه مطرح مي  

هـا بـصورت پـيش سـاز طـويلي       شوند؟ تحقيقات نشان داده است كه اكثر اين پروتئين     نهايي خود منتقل مي   

قطعه فـوق كـه   . ينه هستند اسيد آم30 تا 15شوند كه در انتهاي آمين خود داراي قطعه اي بطول            ساخته مي 

شود عمدتاً از اسيدهاي آمينه بدون بـار و معمـوالً هيـدروفوب سـاخته شـده اسـت           توالي راهنما خوانده مي   

 ).جدول(



 
پيكانها نشان دهنده جايگاههاي قطع .توالي راهنما يك قطعه باردار قرار مي گيرد)رنگي(همواره بدنبال قسمت هيدروفوبي*

  .هستندآنزيم سيگنال پپتيداز 

  

نكـه تـوالي   اين بـه محـض آ  ميشود وبنابرپپتيدي تازه ساخته شده از غشاء       اين قطعه باعث عبور پلي    

الي راهنمـا و تعـدادي از   شود كه تو گفته مي. گيرد صورت مين به غشاء  الحاق آ ,راهنما از ريبوزوم خارج شد      

آينـد و در اثـر تـاخوردگي شـكلي شـبيه       رت دو قطعه كوتاه مـارپيچ در مـي  مينه مجاور آن بصو اسيدهاي آ 

اين آرايش جهت . گيرند آيد كه در آن دو مارپيچ بصورت موازي و مختلف الجهت قرار مي سر بوجود مي سنجاق

  ).1شكل(بسيار مناسب است ) هيدروفوب(قرار گرفتن در غشاء ليپيدي 

  



  
زومهايي كه در  در اين شكل چگونگي اتصال پلي. زمان پروتئين هاي ترشحيمراحل مختلف ترشح و سنتز هم : 1شكل

شود اين اتصال از طريق زنجيره پلي پپتيدي  همانگونه كه مالحظه مي. كنند نشان داده شده است سنتز پروتئين ترشحي شركت مي

  .گيرد در حال سنتز صورت مي

  

ه قرار است صادر شود در غـشاء قـرار گرفـت،          پروتئيني ك ) توالي راهنما ( به محض آنكه انتهاي آمين      

اگـر قطعـه هيـدروفوب ديگـري     .منتقل مي كند پپتيدي بقيه پروتئين را به سمت ديگر غشاء         ادامه سنتز پلي  

 به آن متصل گردد و بطور دائم پروتئين را در غشاء ثابت             ساخته شد اين قطعه ميتواند در هنگام گذر از غشاء         

اهنماي موجود در انتهاي آمين معموالً بوسيله آنزيمي بنام سيگنال پپتيـداز قطـع           در همين اثناء توالي ر     .كند

گيـرد و علـت آن    پالسم صـورت مـي   انتقال بعضي از پروتئينها به قسمت خارجي غشاء به جاي پري         . شود  مي

  .نامعلوم است

 خارج صادر شود به غـشاء        به  بايد ايي هستند كه محصول آن    mRNAريبوزومهايي كه مسئول ترجمه   

شود ولـي هنـوز    پپتيدي در حال رشد انجام مي    اين اتصال حداقل تا حدي بوسيله زنجيره پلي       . متصل هستند 

بهرحال امروزه تحقيق بر روي جهش هايي كـه بـر صـدور    . نيروهاي ديگر دخيل در اين امر شناخته نشده اند     



اين بررسيها تا حدي نشان مي دهند كه از ايـن           . جام است گذارند در حال ان     هاي كلي باسيل تاثير مي      پروتئين

باشند و شواهد محكمي دال بر شركت كمـپلكس پـروتئين             باسيل مي   نظر سلولهاي پستانداران نيز مانند كلي     

پروتئيني كه قرار است صادر ) رشد( و يا در كنترل طويل شدن       حكوچك، چه در شروع ترش    RNAحاوي يك   

  . وجود داردشود 

 


