
پروتئوسینگ باکتریده سوارمیعلت پد

.یعني خزیدن در سطح محیط كشت كھ نوعي حركت است باید باكتري بھ وسیلھ تاژك روي محیط كشت حركت كندسوارمینگ

نکتھ جالب . آنھا استیاز رفتار اجتماعیقت نمادیو در حقھا یباکتریدستھ جمعا ییحرکت گروھینگ بھ معنیحرکت سوارم
یباکتریش مقاومت داروئین افزایو ھمچنیزائیماریش بینگ با افزایحرکت سوارمیژگین است کھ داشتن وین مورد ایتوجھ در ا

یا باشد کھ برخیمھیطید شرایباینگ توسط باکتریانجام حرکت سوارمیبرا؛ان شدیھمانگونھ کھ قبال ب. ز ھمراه خواھد بودین
.یط باکتریمربوط بھ محیاست و برخیمربوط بھ خود باکتر

یعوامل مربوط بھ خود باکتر

داشتن تاژک) 1

raftدیو تولین باکتریدر کنار ھم قرار گرفتن چند) 2

ساخت ماده سور فکتانت) 3

طیعوامل مربوط بھ مح

گلوکزیعنی: یع انرژدر دسترس بودن منب)1

.آگاریعدم مواد ممانعت کننده از حرکت مثل درصد باال)2

ن یاگر ا. ھم وجود نخواھد داشتیاست در عدم وجود تاژک حرکتیھیبد. ن نوع حرکت داشتن تاژک استیاین فاکتور برایمھمتر
ک نقطھ بھ یاز یک باکترییقط باعث جابجائگر حول محور خود بچرخد فیدیھایبا تاژک باکتریتاژک بدون توجھ و ھماھنگ

گر دوران دارند یکدیبا ینگ دارند با نظم و ھماھنگیکھ حرکت سوارمییھایاما تاژک در باکتر. ع خواھد شدیط مایگر در محینقطھ د
.حط جامد حرکت کنندیدر سطح میبھ شکل گروھین باکترین سبب خواھد شد کھ چندیو ا

: کندیھا ساخت تاژک را کنترل میدو نوع ژن در باکتر

کسان است و یھ بھ ھم و یھا شبیشتر باکترین ژن در بیت ایساختمان و ماھ. کندیمین تاژک را کد دھیاست کھ پروتئیک ژن اصلی
شود یت آن توسط آنھا کنترل میفیکھ تعداد تاژک ساختھ شده و کین معنیکنند بدیند ساخت تاژک را کنترل میکھ فرایگر ژن ھاید
.معروف ھستندMaster regulatorsاییم کننده اصلیتنظین ژنھا بھ نام ژن ھایا

کھ با ) transcriptional activators( باشندیمDNAاز مولکولیفعال کننده نسخھ بردارین ژن ھا فاکتور ھایقت ایدر حق
نکھ چھ تعداد تاژک ساختھ شود، یح تر ایر صحیعببھ ت. شوندین تاژک میباعث القا سنتز پروتئDNAازیخاصیاتصال بھ نواح

.شودین ژن ھا کنترل میتوسط ا



swarmن دورهیدھند بھ این حرکت را نشان نمیاز رشد خود کھ ایک دوره زمانینگ دارند در یکھ حرکت سوارمییھایباکتر
lagان خواھند داشتیش بیافزایطیمحیگنال ھایم کننده با توجھ بھ سیتنظین دوره است کھ ژنھایدر ا. ندیگویم.

ن نام یکنند بھ ھمید مین دو ژن تولیکھ ایین ھایپروتئ.FlhCوFlhDیم کننده وجود دارد بھ نام ھایدر مورد پروتئوس دو ژن تظ
ھ کنند کھ بیمFlhD4C2با فرمولیره ایزنج6ن یک پروتئید یگر تولیکدین ھا با ین پروتیا.FlhCوFlhDیعنیھا ھستند 

ن ژن یپروتئوس در ایاگر باکتر. شودین تاژک میاد سنتز پروتیکھ محل سنتز تاژک است متصل شده و باعث ازدDNAازیقسمت
.گر تاژک سنتز نخواھد نمودیدین ژن ھا را از دست بدھد باکتریون شود و ایھا دچار موتاس

ن ھا خانواده ین دستھ پروتئیاز ایکیگر ھستند کھ یکدیمل با در تعایمختلفین ھایپرو تئFlhDوFlhCیان ژن ھایش بیدر افزا
.ن استیچھار نوع پروتئیاست کھ داراUmoینیپروتئ

ن یتعامل ا. ز باشندین ھا در ارتباط با پوشش سلول نین پروتئیرسد این است کھ بھ نظر مین ھا این پرو تئینکتھ جالب توجھ در مورد ا
یک باکتریشود کھ یکند باعث میافت میرون دریاز بیکھ باکتریو غذایانرژیگنال ھایو با سگر یکدیمختلف با ین ھایپروتئ

.نگ باشدیحرکت سوارمیمانند پروتئوس دارا

رانیایشگاھیگاه علوم آزمایپا


