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εκΠαιδευτικα αΠοτελEσματα

Μετά την ολοκλήρωση του κεφαλαίου ο αναγνώ-

στης θα μπορεί να:

• Διακρίνετε μεταξύ της θετικής και της αρνητι-

κής ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης, και να

εξηγείτε πώς αμφότεροι οι μηχανισμοί ελέγ-

χουν τη δραστηριότητα του οπερονίου της λα-

κτόζης (lac operon). 

• Να ταυτοποιείτε τα trans-δραστικά (trans-act-

ing) και cis-δραστικά (cis-acting) στοιχεία των

οπερονίων, και να προβλέπετε την επίδραση

των μεταλλάξεων στα εν λόγω στοιχεία κατά

τη γονιδιακή έκφραση.    

• Να συγκρίνετε το πώς τα απλά μόρια πυροδο-

τούν μεταβολές στη γονιδιακή έκφραση διαφο-

ρετικών οπερονίων στα βακτήρια. 

• Να εξηγείτε τους ρόλους των πρωτεϊνών που

προσδένονται σε συγκεκριμένες ακολουθίες

στο DNA  και των ρυθμιστικών αλληλουχιών

του DNA στον συντονισμό της έκφρασης γονι-

διακών συνόλων σε βακτήρια και βακτηριοφά-

γους. 

Ο έλεγχος της γονιδιακής έκφρασης διέπεται πρωτίστως από τις πρωτεΐ-

νες που προσδένονται στο DNA, οι οποίες αναγνωρίζουν τις ειδικές αλλη-

λουχίες ελέγχου των γονιδίων. Εδώ, η πρόσδεση της πρωτεΐνης-κατα-

στολέα Lac στον χειριστή lac του DNA απεικονίζεται σε μοντέλο. [Kenneth

Eward/Science Source.]
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Τ
ον Δεκέμβριο του 1965, ο βασιλιάς της Σουηδίας απένειμε το Βραβείο Νόμπελ στη Φυσιολογία ή

την Ιατρική στους François Jacob, Jacques Monod και André Lwoff του Ινστιτούτου Παστέρ για τις

ανακαλύψεις τους σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης (Εικόνα 11-1). Τα βρα-

βεία δεν ήταν παρά ο καρπός μιας εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ τριών εκπληκτικών επιστημόνων, οι

οποίοι θριάμβευσαν πέρα από κάθε προσδοκία. Οι πιθανότητες να ζήσει κάποιος από τους τρεις άντρες

αυτή την ημέρα ήταν ελάχιστες, πολλώ δε μάλλον να λάβει τέτοια διάκριση. 

Είκοσι πέντε χρόνια νωρίτερα, ο Monod ήταν διδακτορικός φοιτητής στη Σορβόννη στο Παρίσι, εργα-

ζόμενος επάνω σε ένα φαινόμενο των βακτηρίων που ονομαζόταν «ενζυμική προσαρμογή» (enzymatic

adaptation), το οποίο ήταν τόσο δυσνόητο σε μερικούς, ώστε ο διευθυντής του εργαστηρίου ζωολογίας

δήλωσε, «Η δουλειά του Jacques Monod δεν έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον για τη Σορβόννη.» Ο Ja-

cob, ηλικίας 19 ετών, ήταν φοιτητής της Ιατρικής και προσέβλεπε στην ειδικότητα του χειρουργού. Εκείνη

την περίοδο, ο Lwoff ήταν ένα καταξιωμένο στέλεχος του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι, διευθυντής

του τμήματος μικροβιακής φυσιολογίας. 

Στη συνέχεια ξέσπασε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. 

Η εισβολή στη Γαλλία και η γρήγορη ήττα της οδήγησε τον Jacob να σπεύσει στα παράλια, όπου κα-

τατάχθηκε στις Ελεύθερες Γαλλικές Δυνάμεις που συγκροτούνταν στην Αγγλία. Υπηρέτησε ως γιατρός

στη Βόρεια Αφρική και τη Νορμανδία έως ότου υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Ο Monod έγινε μέλος της

Γαλλικής Αντίστασης, ενώ παράλληλα συνέχιζε την εργασία του. Μετά την έφοδο της Γκεστάπο στο ερ-

γαστήριό του στη Σορβόννη, ο Monod αποφάσισε ότι η εργασία εκεί ήταν πολύ επικίνδυνη (ο προκάτοχός

του στην Αντίσταση συνελήφθη και εκτελέστηκε), και ο André Lwoff τού προσέφερε μια θέση στο Πα-

στέρ. Ο Monod με τη σειρά του, έφερε τον Lwoff σε επαφή με την Αντίσταση. 

Μετά την απελευθέρωση του Παρισιού, ο Monod υπηρέτησε στον Γαλλικό Στρατό και έτυχε να διαβά-

σει ένα άρθρο του Oswald Avery και των συνεργατών του, το οποίο καταδείκνυε ότι το DNA είναι το γενε-

τικό υλικό στα βακτήρια (βλ. Κεφάλαιο 7). Το ενδιαφέρον του στη γενετική αναζωπυρώθηκε, με αποτέλε-

σμα την εκ νέου συνεργασία με τον Lwoff, με το πέρας του πολέμου. Εν τω μεταξύ, τα τραύματα του Ja-

cob ήταν τόσο σοβαρά που τον απέτρεψαν από το να επιδιώξει μια καριέρα στη χειρουργική. Ορμώμενος

από τον τεράστιο αντίκτυπο των αντιβιοτικών, τα οποία εισήχθησαν στα τέλη του πολέμου, ο Jacob τελι-

κά αποφάσισε να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα. Ο Jacob προσέγγισε αρκετές φορές τον Lwoff

προκειμένου να εργασθεί στο εργαστήριό του, ωστόσο, δε γινόταν δεκτός. Επιχειρώντας για μια τελευ-

ταία φορά, βρήκε τον Lwoff σε καλή διάθεση. Ο ηλικιωμένος επιστήμονας είπε στον Jacob, «Ξέρεις, μόλις

ανακαλύψαμε την επαγωγή του προφάγου. Θα σε ενδιέφερε να εργασθείς επάνω στον προφάγο;» Ο Ja-

cob δεν είχε ιδέα σε τι αναφερόταν ο Lwoff, αλλά ψέλλισε, «Είναι ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω.» 

Η ομάδα μόλις είχε συσταθεί. Αυτό που εκτυλίχτηκε μέσα στην επόμενη δεκαετία ήταν μία από τις

πλέον δημιουργικές και παραγωγικές συνεργασίες

στην ιστορία της γενετικής, οι ανακαλύψεις των

οποίων συνεχίζουν έως και σήμερα να αντηχούν σε

όλο το φάσμα της επιστήμης της Βιολογίας. 

Μία από τις σημαντικότερες γνώσεις δεν γεννή-

θηκε στο εργαστήριο, αλλά σε μια κινηματογραφική

αίθουσα. Αντιμετωπίζοντας δυσκολία με μία διάλεξη

που έπρεπε να ετοιμάσει, ο Jacob προτίμησε να συ-

νοδεύσει τη γυναίκα του, Lise, σε μια Κυριακάτικη

απογευματινή παράσταση. Πλήττοντας αφόρητα και

ονειροπολώντας, ο Jacob έκανε μια σύνδεση μεταξύ

της εργασίας του επάνω στην επαγωγή του προφά-

γου και της εργασίας του Monod επάνω στην επα-

γωγή της ενζυμικής σύνθεσης. Ο Jacob «κατελήφθη

από έναν ξαφνικό ενθουσιασμό αναμεμειγμένο με

μια απροσδιόριστη ευχαρίστηση… Και τα δύο πειρά-

ματα… επάνω στον φάγο… και εκείνο που διενεργή-

Οι πρωτοπόροι της γονιδιακής ρύθμισης

εικοΝα 11-1 Οι Francois Jacob, Jacques Monod και Andre Lwoff

έλαβαν το Βραβείο Νόμπελ στη Φυσιολογία ή την Ιατρική το 1965

για την πρωτοποριακή εργασία τους επάνω στον τρόπο ρύθμισης

της γονιδιακής έκφρασης. [Ινστιτούτο Παστέρ.]



θηκε από τους Pardee και Monod στο σύστημα της λακτόζης… είναι τα ίδια! Ίδιες συνθήκες. Ίδιο αποτέλε-

σμα… Και στις δύο περιπτώσεις, ένα γονίδιο διέπει τον σχηματισμό… ενός καταστολέα που αναστέλλει

την έκφραση άλλων γονιδίων και, συνεπώς, αποτρέπει είτε τη σύνθεση της γαλακτοσιδάσης είτε τον πολ-

λαπλασιασμό του ιού… Σε ποιο σημείο μπορεί να δράσει ο καταστολέας, ώστε να διακόψει τα πάντα ακα-

ριαία; Η μόνη απλή απάντηση… είναι στο ίδιο το DNA!»1

Και έτσι γεννήθηκε η έννοια του καταστολέα που δρα στο DNA για να καταστείλει την επαγωγή των

γονιδίων. Θα χρειαζόταν πολλά χρόνια για την απομόνωση και τον βιοχημικό χαρακτηρισμό των εικαζόμε-

νων καταστολέων. Οι έννοιες που αναπτύχθηκαν από τους Jacob και Monod και αναλύονται στο παρόν

κεφάλαιο —αγγελιοφόρο RNA, υποκινητές, χειριστές, ρυθμιστικά γονίδια, οπερόνια και αλλοστερικές

πρωτεΐνες— εξήχθησαν εξ ολοκλήρου από γενετική τεκμηρίωση, και αυτές οι έννοιες διαμόρφωσαν το

μελλοντικό πεδίο της Μοριακής Γενετικής. 

Ο Walter Gilbert, ο οποίος απομόνωσε τον πρώτο καταστολέα και αργότερα έλαβε το Βραβείο Νόμπελ

στη Χημεία για την συν-εφεύρεση μίας μεθόδου αλληλούχισης του DNA, εξήγησε την επίδραση της ερ-

γασίας των Jacob και Monod εκείνη την περίοδο: «Οι περισσότερες από τις καίριας σημασίας ανακαλύψεις

στην επιστήμη είναι τόσο απλουστευμένου χαρακτήρα που είναι πολύ δύσκολο να τις συλλάβεις αν δεν

ζήσεις την εμπειρία της ανακάλυψης… Η πρόταση των Jacob και Monod έκανε τα πράγματα που ήταν

άκρως μυστηριώδη, πολύ απλά.»2 Οι έννοιες που αποσαφηνίστηκαν από τους Jacob και Monod επεκτά-

θηκαν πολύ πέρα από βακτηριακά ένζυμα και βακτηριακούς ιούς. Οι Jacob και Monod κατανόησαν και

ήταν σε θέση να διατυπώσουν με εξαιρετική ευγλωττία τον τρόπο με τον οποίο οι ανακαλύψεις τους

σχετικά με τη γονιδιακή ρύθμιση σχετίζονταν με τα γενικά μυστήρια της κυτταρικής διαφοροποίησης και

της εμβρυϊκής ανάπτυξης στα ζώα. Οι δύο άντρες κάποτε σχολίασαν, «οτιδήποτε αποδεικνύεται αληθές

για το E. coli πρέπει να είναι αληθές και για τους ελέφαντες.»3 Στα επόμενα τρία κεφάλαια, θα εξετάσου-

με τον βαθμό στον οποίο ο εν λόγω ισχυρισμός είναι αληθής. Στο παρόν κεφάλαιο θα ξεκινήσουμε με πα-

ραδείγματα βακτηρίων που επεξηγούν τα βασικά θέματα και τους βασικούς μηχανισμούς στη ρύθμιση της

γονιδιακής έκφρασης. Θα εστιάσουμε κυρίως στις απλές ρυθμιστικές πρωτεΐνες και τους γενετικούς «δια-

κόπτες» στους οποίους επενεργούν. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 12, θα ασχοληθούμε με τη γονιδιακή

ρύθμιση στα ευκαρυωτικά κύτταρα, η οποία ενέχει πιο σύνθετο βιοχημικό και γενετικό μηχανισμό. Και τέ-

λος, στο Κεφάλαιο 13, θα εξετάσουμε τον ρόλο της γονιδιακής ρύθμισης στην ανάπτυξη των πολυκυττά-

ριων ζώων. Εκεί, θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο σύνολα ρυθμιστικών πρωτεϊνών επενεργούν σε συ-

στοιχίες γενετικών διακοπτών για τον έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης στον χωροχρόνο, και τον σχεδια-

σμό της κατασκευής οργανισμών και μερών του σώματος.

11.1   γονιδιακή ρύθμιση

Παρά την απλοϊκή μορφή τους, η ανάγκη ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης είναι κοινή μεταξύ των βα-

κτηρίων και των μεγαλύτερων και πιο σύνθετων οργανισμών. Ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι τα

βακτήρια είναι διατροφικοί καιροσκόποι. Αναλογιστείτε τον τρόπο με τον οποίο τα βακτήρια λαμβάνουν τα

πολλά σημαντικά συστατικά, όπως σάκχαρα, αμινοξέα και νουκλεοτίδια, τα οποία είναι αναγκαία για τον

μεταβολισμό. Τα βακτήρια κολυμπούν σε μία θάλασσα δυνητικών θρεπτικών ουσιών. Μπορούν να λά-

βουν τις ενώσεις που χρειάζονται είτε από το περιβάλλον είτε να τις συνθέσουν μέσω ενζυμικών μονο-

πατιών. Ωστόσο, η σύνθεση αυτών των ενώσεων επίσης απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας και κυτταρι-

κών πόρων για την παραγωγή των απαραίτητων ενζύμων για τα συγκεκριμένα μονοπάτια. Συνεπώς, έχον-

311.1 ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1 F. Jacob, The Statue Within: An Autobiography, 1988.
2 H. F. Judson, The Eighth Day of Creation: Makers of the Revolution in Biology, 1979.
3 F. Jacob and J. Monod, Cold Spring Harbor Quant. Symp. Biol. 26, 1963, 393.
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τας τη δυνατότητα επιλογής, τα βακτήρια θα επιλέξουν να λάβουν τις ενώσεις από το περιβάλλον. Η φυ-

σική επιλογή ευνοεί την αποτελεσματικότητα και επιλέγει έναντι της σπατάλης πόρων και ενέργειας. Για

λόγους οικονομίας, τα βακτήρια θα συνθέσουν τα ένζυμα που είναι απαραίτητα για την παραγωγή ενώσε-

ων μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή —δηλαδή, όταν οι ενώσεις δεν είναι διαθέσιμες στον τοπικό πε-

ριβάλλον τους. 

Τα βακτήρια έχουν αναπτύξει ρυθμιστικά συστήματα που συνδέουν την έκφραση των γονιδιακών προ-

ϊόντων στα αισθητηριακά συστήματα που ανιχνεύουν τη σχετική ένωση στο τοπικό περιβάλλον ενός βα-

κτηρίου. Ένα παράδειγμα είναι η ρύθμιση των ενζύμων που συμμετέχουν στον μεταβολισμό των σακχά-

ρων. Τα μόρια των σακχάρων μπορούν είτε να διασπαστούν για να παράσχουν ενέργεια είτε να χρησιμο-

ποιηθούν ως δομικά στοιχεία σε ευρεία γκάμα οργανικών ενώσεων. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί διαφορε-

τικοί τύποι σακχάρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα βακτήρια, συμπεριλαμβανομένης της λα-

κτόζης, της γλυκόζης, της γαλακτόζης και της ξυλόζης. Απαιτείται μία διαφορετική πρωτεΐνη εισαγωγής,

ώστε να επιτραπεί η εισχώρηση εκάστου εκ των συγκεκριμένων σακχάρων στο κύτταρο. Περαιτέρω,

απαιτείται διαφορετικό σύνολο ενζύμων για τη διεργασία εκάστου εκ των συγκεκριμένων σακχάρων.

Σε περίπτωση που ένα κύτταρο επρόκειτο να συνθέσει ταυτόχρονα όλα τα ένζυμα που ενδεχομένως

χρειαζόταν, το κύτταρο θα κατανάλωνε πολύ περισσότερη ενέργεια και υλικά προκειμένου να παράγει τα

ένζυμα από ότι θα μπορούσε ποτέ να αντλήσει από τη διάσπαση των υποψηφίων πηγών άνθρακα. Το

κύτταρο έχει αναπτύξει μηχανισμούς για τον τερματισμό (καταστολή) της μεταγραφής όλων των γονι-

δίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα τα οποία δεν είναι απαραίτητα σε δεδομένη στιγμή, καθώς και της

έναυσης (ενεργοποίησης) εκείνων των γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα που είναι απαραίτητα. Για

παράδειγμα, εάν στο περιβάλλον υπάρχει μόνο λακτόζη, το κύτταρο θα τερματίσει τη μεταγραφή των

γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα που είναι απαραίτητα για την εισαγωγή και τον μεταβολισμό της

γλυκόζης, της γαλακτόζης, της ξυλόζης και άλλων σακχάρων. Αντιθέτως, το, E. coli θα ξεκινήσει τη μετα-

γραφή των γονιδίων που κωδικοποιούν τα ένζυμα που είναι απαραίτητα για την εισαγωγή και τον μεταβο-

λισμό της λακτόζης. Εν συντομία, τα κύτταρα χρειάζονται μηχανισμούς που πληρούν δύο κριτήρια: 

1. Πρέπει να μπορούν να αναγνωρίσουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες πρέπει να ενεργοποι-

ήσουν ή να καταστείλουν τη μεταγραφή των σχετικών γονιδίων. 

2. Πρέπει να μπορούν να ενεργοποιούν ή να απενεργοποιούν, σαν διακόπτης, τη μεταγραφή εκάστου

συγκεκριμένου γονιδίου ή συγκεκριμένης ομάδας γονιδίων. 

Θα εξετάσουμε το τρέχον μοντέλο της ρύθμισης της προκαρυωτικής μεταγραφής και, εν συνεχεία, θα

χρησιμοποιήσουμε ένα απολύτως κατανοητό παράδειγμα – τη ρύθμιση των γονιδίων στον μεταβολισμό

του σακχάρου λακτόζη. Ειδικότερα, θα εστιάσουμε στον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω ρυθμιστικό σύ-

στημα κατανοήθηκε με τη χρήση των εργαλείων της Κλασσικής Γενετικής και της Μοριακής Βιολογίας. 

Τα βασικά στοιχεία της ρύθμισης της προκαρυωτικής μεταγραφής: 

γενετικοί διακόπτες 

Η ρύθμιση της μεταγραφής εξαρτάται κυρίως από δύο είδη αλληλεπιδράσεων μεταξύ πρωτεΐνης και D-

NA. Αμφότερες λαμβάνουν χώρα εγγύς του σημείου στο οποίο ξεκινά η γονιδιακή μεταγραφή. 

Μία από τις εν λόγω αλληλεπιδράσεις μεταξύ πρωτεΐνης-DNA καθορίζει το σημείο έναρξης της μετα-

γραφής. Το DNA, το οποίο συμμετέχει στη συγκεκριμένη αλληλεπίδραση, είναι ένα μεταμερές DNA που

ονομάζεται υποκινητής (promoter) (Κεφάλαιο 8, Ενότητα 8.2), ενώ η πρωτεΐνη που προσδένεται στο

συγκεκριμένο σημείο είναι η RNA πολυμεράση. Όταν η RNA πολυμεράση προσδένεται στον υποκινητή D-

NA, η έναρξη της μεταγραφής μπορεί να λάβει χώρα μερικές βάσεις μακριά από το σημείο του υποκινη-

τή. Έκαστο γονίδιο πρέπει να φέρει έναν υποκινητή·  σε αντίθετή περίπτωση, δεν μπορεί να μεταγραφεί.

Το άλλο είδος αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης-DNA καθορίζει το εάν θα λάβει χώρα η επαγόμενη εκ του

υποκινητή μεταγραφή. Τα μεταμερή DNA εγγύς του υποκινητή που χρησιμεύουν ως σημεία πρόσδεσης

για ρυθμιστικές πρωτεΐνες συγκεκριμένων ακολουθιών ονομάζονται ενεργοποιητές (activators) και κατα-

στολείς (repressors). Στα βακτήρια, η πλειονότητα των σημείων πρόσδεσης για τους καταστολείς ονομά-
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ζονται χειριστές (operators). Για συγκεκριμένα γονίδια, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μετα-

γραφής είναι η πρόσδεση μίας πρωτεΐνης-ενεργοποιητή στο σημείο-στόχο του DNA. Ορισμένες φορές, οι

εν λόγω περιπτώσεις αναφέρονται ως θετική ρύθμιση, δεδομένου ότι η παρουσία της προσδεδεμένης

πρωτεΐνης είναι απαραίτητη για τη μεταγραφή (Εικόνα 11-2). Σε άλλα γονίδια, η αποτροπή της πρόσδε-

σης στο σημείο-στόχο μιας πρωτεΐνης-καταστολέα αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη

της μεταγραφής. Ενίοτε, παρόμοιες περιπτώσεις ονομάζονται αρνητική ρύθμιση, καθώς η απουσία του

προσδεδεμένου καταστολέα επιτρέπει την έναρξη της μεταγραφής. 

Πώς ρυθμίζουν οι ενεργοποιητές και οι καταστολείς τη μεταγραφή; Συχνά, η πρωτεΐνη-ενεργοποιητής

που είναι προσδεδεμένη στο DNA βοηθά με φυσικό τρόπο την πρόσδεση της RNA πολυμεράσης στον εγ-

γύς υποκινητή της προκειμένου η πολυμεράση να ξεκινήσει τη μεταγραφή. Κατά κανόνα, μία πρωτεΐνη-

καταστολέας προσδεδεμένη στο DNA επενεργεί είτε παρεμβαίνοντας με φυσικό τρόπο στη διαδικασία

πρόσδεσης της RNA πολυμεράσης στον υποκινητή της (αναστολή της έναρξης της μεταγραφής) είτε εμ-

ποδίζοντας την κίνηση της RNA πολυμεράσης κατά μήκος της αλυσίδας DNA (αναστολή της μεταγρα-

φής). Από κοινού, οι συγκεκριμένες πρωτεΐνες και τα σημεία πρόσδεσής τους αποτελούν του γενετικούς

διακόπτες (genetic switches) που ελέγχουν τις αποδοτικές μεταβολές στη γονιδιακή έκφραση που συντε-

λούνται ως απόκριση στις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

κεΝτρικΗ ιδεα Οι γενετικοί διακόπτες ελέγχουν τη γονιδιακή μεταγραφή. Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των

διακοπτών εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφόρων πρωτεϊνών και των σημείων πρόσδεσής τους στο D-

NA. Η RNA πολυμεράση αλληλεπιδρά με τον υποκινητή για την έναρξη της μεταγραφής. Οι πρωτεΐνες-ενεργοποιητές

ή οι πρωτεΐνες-καταστολείς προσδένονται σε σημεία πλησίον του υποκινητή, ώστε να ελέγχουν την προσβασιμότητά

του στην RNA πολυμεράση. 

Τόσο οι πρωτεΐνες-ενεργοποιητές όσο και οι πρωτεΐνες-καταστολείς πρέπει να μπορούν να αναγνωρί-

ζουν το χρονικό σημείο κατά το οποίο οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι κατάλληλες για τις ενέργειές

τους και να δρουν αναλόγως. Συνεπώς, προκειμένου οι πρωτεΐνες-ενεργοποιητές και οι πρωτεΐνες-κατα-

στολείς να εκτελέσουν την εργασία τους, έκαστη εξ αυτών πρέπει να μπορεί να υφίσταται σε δύο κατα-

στάσεις: μία στην οποία μπορεί να προσδένεται στους στόχους-DNA και μία στην οποία δεν μπορεί. Η κα-

τάσταση πρόσδεσης πρέπει να είναι η κατάλληλη για το σύνολο των φυσιολογικών συνθηκών που επι-

κρατούν στο κύτταρο και το περιβάλλον του. Για πολλές ρυθμιστικές πρωτεΐνες, η πρόσδεση στο DNA

επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης δύο διαφορετικών σημείων στην τρισδιάστατη δομή της πρω-

τεΐνης. Ένα σημείο είναι η περιοχή πρόσδεσης στο DNA (DNA-binding domain). Το άλλο σημείο, το αλλο-

Οι ρυθμιστικές πρωτεΐνες ελέγχουν τη μεταγραφή 

εικοΝα 11-2 Η πρόσδεση των ρυθμιστικών πρωτεϊνών μπορεί είτε να ενεργοποιήσει είτε να αναστείλει τη μεταγραφή. 



στερικό σημείο (allosteric site), επενεργεί

ως αισθητήρας που θέτει την περιοχή

πρόσδεσης στο DNA σε μία από δύο κα-

ταστάσεις: τη λειτουργική ή τη μη λει-

τουργική. Το αλλοστερικό σημείο αλλη-

λεπιδρά με μικρά μόρια που ονομάζονται

αλλοστερικοί τελεστές. 

Στην πραγματικότητα, κατά τον μετα-

βολισμό της λακτόζης, ο αλλοστερικός

τελεστής είναι ένα ισομερές του σακχά-

ρου λακτόζη (ονομαζόμενο αλλολακτό-

ζη): το σάκχαρο προσδένεται σε μία ρυθ-

μιστική πρωτεΐνη που αναστέλλει τη γονι-

διακή έκφραση που απαιτείται για τον με-

ταβολισμό της λακτόζης. Γενικά, ένας αλ-

λοστερικός τελεστής (allosteric effector)

προσδένεται στο αλλοστερικό σημείο της

ρυθμιστικής πρωτεΐνης κατά τρόπο ώστε

να μεταβάλλει τη δραστηριότητά του. Σε

αυτή την περίπτωση, η αλλολακτόζη με-

ταβάλλει το σχήμα και τη δομή της περιο-

χής πρόσβασης στο DNA μιας ρυθμιστικής πρωτεΐνης. Ορισμένες πρωτεΐνες-ενεργοποιητές ή πρωτεΐνες-

καταστολείς πρέπει να προσδεθούν στους αλλοστερικούς τελεστές πριν ακόμη προσδεθούν στο DNA.

Άλλες μπορούν να προσδεθούν στο DNA μόνο απουσία των αλλοστερικών τελεστών τους. Δύο από τις

εν λόγω καταστάσεις παρουσιάζονται στην Εικόνα 11-3.

κεΝτρικΗ ιδεα   Οι αλλοστερικοί τελεστές ελέγχουν την ικανότητα των πρωτεϊνών-ενεργοποιητών και των πρω-

τεϊνών-καταστολέων να προσδένονται στα σημεία-στόχους τους στο DNA.

Μια πρώτη ματιά στο ρυθμιστικό κύκλωμα του lac 

Το πρωτοποριακό έργο των François Jacob και Jacques Monod κατά τη δεκαετία του '50 κατέδειξε τον

τρόπο με τον οποίο ο μεταβολισμός της λακτόζης υφίσταται γενετική ρύθμιση. Ας εξετάσουμε το σύστη-

μα υπό το πρίσμα δύο προϋποθέσεων: την παρουσία και την απουσία λακτόζης. Η Εικόνα 11-4 παρουσιά-

ζει μια απλοποιημένη οπτική των στοιχείων του εν λόγω συστήματος. Οι πρωταγωνιστές στη ρύθμιση

του οπερονίου lac περιλαμβάνουν γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες και σημεία επάνω στο DNA, τα

οποία αποτελούν στόχους για τις πρωτεΐνες που προσδένονται στο DNA.

Τα δομικά γονίδια του lac Ο μεταβολισμός της λακτόζης προϋποθέτει την παρουσία δύο ενζύμων: (1)

μίας περμεάσης για τη μεταφορά της λακτόζης εντός του κυττάρου και (2) της β -γαλακτοσιδάσης για την

μετατροπή της λακτόζης σε αλλολακτόζη και τη σχάση του μορίου της λακτόζης για την απόδοση γλυκό-

ζης και γαλακτόζης. (Εικόνα 11-5). Οι δομές της β -γαλακτοσιδάσης και της περμεάσης κωδικοποιούνται

από δύο παρακείμενες αλληλουχίες, τη Z και την Y, αντίστοιχα. Μία τρίτη, γειτονική αλληλουχία κωδικο-

ποιεί ένα πρόσθετο ένζυμο που ονομάζεται τρανσακετυλάση, η οποία δεν απαιτείται για τον μεταβολι-

σμό της λακτόζης. Θα ονομάσουμε τα Z, Y, και A δομικά γονίδια —δηλαδή, μεταμερή που κωδικοποιούν

πρωτεΐνες— με την επιφύλαξη της αναθεώρησης της κατηγοριοποίησης σε μεταγενέστερο χρόνο. Θα

εξετάσουμε κυρίως τα γονίδια Z και Y. Και τα τρία γονίδια μεταγράφονται σε ένα ενιαίο μόριο αγγελιοφό-

ρου RNA. Η ρύθμιση της παραγωγής του εν λόγω mRNA συντονίζει τη σύνθεση και των τριών ενζύμων.

Δηλαδή, είτε συντίθενται όλα τα ένζυμα είτε κανένα από αυτά. Τα γονίδια των οποίων η μεταγραφή

ελέγχεται από κοινό μέσο, θεωρούνται ότι υφίστανται συντονισμένο έλεγχο (coordinately controlled). 
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Οι αλλοστερικοί τελεστές προσδένονται σε ρυθμιστικές πρωτεΐνες 

εικοΝα 11-3 Οι αλλοστερικοί τελεστές επηρεάζουν τις δραστηριότητες πρόσ-

δεσης των ενεργοποιητών και των καταστολέων στο DNA. 



κεΝτρικΗ ιδεα   Εάν τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες αποτελούν μία ενιαία μεταγραφική μονάδα, η έκ-

φραση όλων αυτών των γονιδίων θα υφίσταται συντονισμένη ρύθμιση. 

Ρυθμιστικά συστατικά του συστήματος lac   Τα βασικά ρυθμιστικά συστατικά του μεταβολικού συστήμα-

τος της λακτόζης περιλαμβάνουν ένα γονίδιο που κωδικοποιεί μια ρυθμιστική πρωτεΐνη μεταγραφής και

δύο σημεία πρόσδεσης επί του DNA: ένα σημείο για τη ρυθμιστική πρωτεΐνη και ένα άλλο σημείο για την

RNA πολυμεράση.

1. Το γονίδιο για τον καταστολέα Lac. Ένα τέταρτο γονίδιο (εκτός των δομικών γονιδίων Z, Y και A), το

γονίδιο I, κωδικοποιεί την πρωτεΐνη-καταστολέα Lac. Η ονομασία του προκύπτει από την ικανότητά
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Η πρωτεΐνη-καταστολέας ελέγχει το οπερόνιο lac 

εικοΝα 11-4 Απλοποιημένο μοντέλο του οπερονίου lac. Η συντονισμένη έκφραση των γονιδίων Z, Y, και A βρίσκεται υπό τον

αρνητικό έλεγχο του προϊόντος του γονιδίου I, ήτοι του καταστολέα. Όταν ο επαγωγέας προσδένεται στον καταστολέα, ακολου-

θεί πλήρης έκφραση του οπερονίου. 

Η λακτόζη διασπάται σε δύο σάκχαρα και μετατρέπεται σε αλλολακτόζη 

εικοΝα 11-5 Ο μεταβολισμός της λακτόζης. (α)

Το ένζυμο β-γαλακτοσιδάση καταλύει μια αντίδρα-

ση στην οποία το ύδωρ προστίθεται στη σύνδεση

της β-γαλακτοσιδάσης για τη διάσπαση της λακτό-

ζης σε χωριστά μόρια γλυκόζης και γαλακτόζης.

(β) Το ένζυμο επίσης μετατρέπει ένα μικρότερο

ποσοστό λακτόζης σε αλλολακτόζη, η οποία επε-

νεργεί ως επαγωγέας του οπερονίου lac.



του να αναστέλλει την έκφραση των γονιδίων Z, Y και A. Το γονίδιο I απεικονίζεται πλησίον των γονι-

δίων Z, Y και A, ωστόσο, αυτή η εγγύτητα δεν είναι σημαντική για τη λειτουργία του, καθώς κωδικοποι-

εί μια διάχυτη πρωτεΐνη.

2. Το σημείο του υποκινητή lac. Ο υποκινητής (P) είναι το σημείο επί του DNA στο οποίο προσδένεται η

RNA πολυμεράση προκειμένου να εκκινήσει τη μεταγραφή των δομικών γονιδίων του lac (Z, Y και A).

3. Το σημείο του χειριστή lac. Ο χειριστής (O) είναι το σημείο επί του DNA στο οποίο προσδένεται ο κατα-

στολέας Lac. Εντοπίζεται μεταξύ του υποκινητή και του γονιδίου Z, πλησίον της θέσης στην οποία ξε-

κινά η μεταγραφή του πολυγονιδιακού mRNA.

Η επαγωγή του συστήματος lac   Τα μεταμερή P, O, Z, Y και A (παρουσιάζονται στην Εικόνα 11-6) συναπο-

τελούν ένα οπερόνιο, το οποίο ορίζεται ως μεταμερές του DNA που κωδικοποιεί ένα πολυγονιδιακό mR-

NA, καθώς και έναν παρακείμενο κοινό υποκινητή και μια ρυθμιστική περιοχή. Το γονίδιο lacI, το οποίο κω-

δικοποιεί τον καταστολέα Lac, δεν θεωρείται μεταμερές του ίδιου του οπερονίου lac, όμως η αλληλεπί-

δραση μεταξύ του καταστολέα Lac και του σημείου του χειριστή lac είναι σημαντική για τη σωστή ρύθμι-

ση του οπερονίου lac. Ο καταστολέας Lac έχει ένα σημείο πρόσδεσης στο DNA, το οποίο μπορεί να ανα-

γνωρίζει την αλληλουχία DNA του χειριστή και ένα αλλοστερικό σημείο που προσδένεται στην αλλολα-

κτόζη ή σε ανάλογα της λακτόζης, τα οποία είναι χρήσιμα για πειραματικούς σκοπούς. Ο καταστολέας θα

προσδεθεί ισχυρά μόνο στο σημείο O επί του DNA πλησίον των γονιδίων που ελέγχει και όχι σε άλλες αλ-

ληλουχίες που κατανέμονται σε όλο το χρωμόσωμα. Μέσω της πρόσδεσης στον χειριστή, ο καταστολέ-

ας αποτρέπει τη μεταγραφή από την RNA πολυμεράση που έχει προσδεθεί στο παρακείμενο σημείο του

υποκινητή· το οπερόνιο lac είναι «απενεργοποιημένο». 

Όταν η αλλολακτόζη ή τα ανάλογά της προσδένονται στην πρωτεΐνη-καταστολέα, η πρωτεΐνη υφί-

σταται αλλοστερική μετάπτωση (allosteric transition), ήτοι μεταβολή στο σχήμα της. Στη συνέχεια, αυτή

η μικρή μεταβολή στο σχήμα μεταβάλλει το σημείο πρόσδεσης στο DNA, με αποτέλεσμα ο καταστολέας

να μην έχει υψηλή συγγένεια για τον χειριστή. Συνεπώς, αποκρινόμενος στην πρόσδεση αλλολακτόζης, ο

καταστολέας αποκόπτεται από το DNA, επιτρέποντας στην RNA πολυμεράση να προχωρήσει (μεταγραφή

του γονιδίου): το οπερόνιο lac είναι «ενεργοποιημένο». Η απόκριση του καταστολέα στην αλλολακτόζη

πληροί μία προϋπόθεση για το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου –ότι η παρουσία της λακτόζης διεγείρει τη

σύνθεση των γονιδίων που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της. Η εκτόνωση της καταστολής για

συστήματα όπως το lac ονομάζεται επαγωγή (induction). Η αλλολακτόζη και τα ανάλογά της που απε-

νεργοποιούν τον καταστολέα με αλλοστερικό τρόπο, με αποτέλεσμα την έκφραση των lac, ονομάζονται

επαγωγείς (inducers).

Ας συνοψίσουμε τον τρόπο λειτουργίας του διακόπτη lac. Απουσία επαγωγέα (αλλολακτόζη ή ανάλο-

γο), ο καταστολέας Lac προσδένεται στο σημείο του χειριστή lac και αποτρέπει τη μεταγραφή του οπερο-

νίου lac, αποτρέποντας τη μετακίνηση της RNA πολυμεράσης. Υπό αυτή την έννοια, ο καταστολέας Lac

επενεργεί ως εμπόδιο στο DNA. Ως εκ τούτου, όλα τα δομικά γονίδια του οπερονίου lac (τα γονίδια Z, Y

και A) καταστέλλονται, ενώ υπάρχουν ελάχιστα μόρια β-γαλακτοσιδάσης, περμεάσης και τρανσακετυλά-

σης εντός του κυττάρου. Αντιθέτως, παρουσία επαγωγέα, προσδένεται στο αλλοστερικό σημείο έκαστης

υπομονάδας του καταστολέα Lac, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του σημείου που προσδένεται

στον χειριστή. Ο καταστολέας Lac αποκόπτεται από το DNA, επιτρέποντας την εκκίνηση της μεταγραφής

των δομικών γονιδίων του οπερονίου lac. Πλέον, τα ένζυμα β-γαλακτοσιδάση, περμεάση και τρανσακετυ-

λάση εμφανίζονται εντός του κυττάρου με συντονισμένο τρόπο. Με αυτό τον τρόπο, κατά την παρουσία

λακτόζης στο περιβάλλον ενός βακτηριακού κυττάρου, το κύτταρο παράγει τα ένζυμα που είναι απαραί-

τητα για τον μεταβολισμό της. Ωστόσο, απουσία λακτόζης, οι διαθέσιμοι πόροι δεν σπαταλούνται. 

11.2   ανακάλυψη του συστήματος lac: αρνητικός έλεγχος

Ιδανικά, η μελέτη της γονιδιακής ρύθμισης απαιτεί τρία στοιχεία: μία βιοχημική δοκιμασία, η οποία επιτρέ-

πει τη μέτρηση της ποσότητας mRNA ή της εκφρασμένης πρωτεΐνης ή αμφότερα, αξιόπιστες συνθήκες,
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911.2 ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LAC: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Το οπερόνιο lac μεταγράφεται μόνο παρουσία λακτόζης 

εικοΝα 11-6   Ρύθμιση του οπερονίου lac. Το γονίδιο I παράγει συνεχώς καταστολέα. (α) Απουσία λακτόζης, ο καταστολέας

προσδένεται στην περιοχή του O (χειριστής) και αναστέλλει τη μεταγραφή. (β) Η πρόσδεση της λακτόζης μεταβάλλει το σχήμα

του καταστολέα, έτσι ώστε ο καταστολέας να μην προσδένεται πλέον στον O και να αποκόπτεται από το DNA. Στη συνέχεια, η

RNA πολυμεράση μπορεί να μεταγράψει τα δομικά γονίδια Z, Y και A, με αποτέλεσμα την παραγωγή των τριών ενζύμων. 

στις οποίες τα επίπεδα της έκφρασης διαφοροποιούνται σε έναν γονότυπο άγριου τύπου, και γενετικές

μεταλλάξεις, οι οποίες διαταράσσουν τα επίπεδα της έκφρασης. Δηλαδή, χρειαζόμαστε έναν τρόπο περι-

γραφής της ρύθμισης του γονοτύπου άγριου τύπου, καθώς και μεταλλάξεις που διακόπτουν τη ρυθμιστι-

κή διεργασία του άγριου τύπου. Δοθέντων αυτών των στοιχείων, είμαστε σε θέση να αναλύσουμε την

έκφραση των μεταλλαγμένων γονοτύπων, διαχειριζόμενοι τις μεταλλάξεις τόσο μεμονωμένα όσο και

συνδυαστικά, προκειμένου για την επίλυση οποιουδήποτε είδους συμβάντος γονιδιακής ρύθμισης. Η

κλασσική εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου χρησιμοποιήθηκε από τους Jacob και Monod, οι οποίοι εκπό-

νησαν τις οριστικές μελέτες της γονιδιακής ρύθμισης του βακτηρίου. 

Οι Jacob και Monod χρησιμοποίησαν το σύστημα μεταβολισμού της λακτόζης του E. coli (βλ. Εικόνα

11-4) για τη γενετική κατανόηση της διαδικασίας της ενζυμικής επαγωγής –δηλαδή, την εμφάνιση ενός



συγκεκριμένου ενζύμου μόνο παρουσία των υποστρωμάτων του. Το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί σε βα-

κτήρια για αρκετά χρόνια, ωστόσο, πώς θα μπορούσε ένα κύτταρο να «γνωρίζει» επακριβώς ποια ένζυμα

να συνθέσει; Πώς θα μπορούσε ένα συγκεκριμένο υπόστρωμα να επάγει την εμφάνιση ενός συγκεκριμέ-

νου ενζύμου;

Στο σύστημα lac, η παρουσία της λακτόζης προκαλεί τα κύτταρα να παράγουν κατά 1.000 φορές πε-

ρισσότερα ένζυμα β-γαλακτοσιδάσης, όπως παράγουν όταν αναπτύσσονται απουσία λακτόζης. Ποιος

ήταν ο ρόλος της λακτόζης στο φαινόμενο της επαγωγής; Μία ιδέα ήταν ότι η λακτόζη απλώς ενεργο-

ποιούσε μια πρόδρομη μορφή της β-γαλακτοσιδάσης που είχε συσσωρευτεί εντός του κυττάρου. Παρά

ταύτα, όταν ο Monod και οι συνεργάτες του παρακολούθησαν την πορεία των ραδιοεπισημασμένων αμι-

νοξέων που προστίθενται στα αναπτυσσόμενα κύτταρα, πριν ή μετά την προσθήκη ενός επαγωγέα, δια-

πίστωσαν ότι η επαγωγή επέφερε τη σύνθεση νέων μορίων ενζύμων, όπως υποδηλώνεται από την πα-

ρουσία των ραδιοεπισημασμένων αμινοξέων στα ένζυμα. Τα εν λόγω μόρια είναι ανιχνεύσιμα ήδη από τα

3 πρώτα λεπτά μετά την προσθήκη ενός επαγωγέα. Επιπροσθέτως, η αφαίρεση της λακτόζης επέφερε

την απότομη διακοπή της σύνθεσης του νέου ενζύμου. Συνεπώς, κατέστη σαφές ότι το κύτταρο φέρει

έναν ταχύ και αποτελεσματικό μηχανισμό για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της γονιδιακής έκ-

φρασης, κατά την απόκρισή του στα περιβαλλοντικά σήματα.

Γονίδια ελεγχόμενα από κοινού 

Όταν οι Jacob και Monod επήγαγαν τη β-γαλακτοσιδάση, διαπίστωσαν ότι επίσης επήγαγαν το ένζυμο

περμεάση, το οποίο απαιτείται για τη μεταφορά της λακτόζης εντός του κυττάρου. Η ανάλυση των με-

ταλλάξεων υπέδειξε ότι έκαστο ένζυμο κωδικοποιούνταν από διαφορετικό γονίδιο. Το ένζυμο τρανσακε-

τυλάση (με μια επουσιώδη και, επί του παρόντος, άγνωστη λειτουργία) επίσης επήχθη από κοινού με τη

β-γαλακτοσιδάση και την τρανσακετυλάση, ενώ στη συνέχεια καταδείχθηκε ότι κωδικοποιείται από δια-

φορετικό γονίδιο. Συνεπώς, οι Jacob και Monod μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τρία γονίδια που υφίσταν-

το συντονισμένο έλεγχο. Η χαρτογράφηση με ανασυνδυασμό κατέδειξε ότι τα γονίδια Z, Y και A ήταν πο-

λύ στενά συνδεδεμένα επί του χρωμοσώματος. 

Γενετική τεκμηρίωση για τον χειριστή και τον καταστολέα 

Σε αυτό το σημείο, βρισκόμαστε στο επίκεντρο της εργασίας των Jacob και Monod: Πώς διέκριναν τους

μηχανισμούς της γονιδιακής ρύθμισης στο σύστημα lac; Η στρατηγική τους συνίστατο σε μια κλασσική γε-

νετική προσέγγιση: την εξέταση των φυσιολογικών επακόλουθων των μεταλλάξεων. Έτσι, επήγαγαν με-

ταλλάξεις στα δομικά γονίδια και τα ρυθμιστικά στοιχεία του οπερονίου lac. Όπως θα δούμε, οι ιδιότητες

των μεταλλάξεων σε αυτά τα διαφορετικά συστατικά του οπερονίου lac είναι αρκετά διαφοροποιημένες,

και παρέχουν σημαντικά στοιχεία για τους Jacob και Monod.

Οι φυσικοί επαγωγείς, όπως η αλλολακτόζη, δεν αποτελούν τη

βέλτιστη λύση για τα συγκεκριμένα πειράματα, δεδομένου ότι δια-

σπώνται από τη β-γαλακτοσιδάση. Η συγκέντρωση του επαγωγέα μει-

ώνεται κατά τη διάρκεια του πειράματος, και με αυτό τον τρόπο οι με-

τρήσεις της επαγωγής των ενζύμων καθίστανται αρκετά σύνθετες.

Αντ’ αυτού, για τα συγκεκριμένα πειράματα, οι Jacob και Monod χρη-

σιμοποίησαν συνθετικούς επαγωγείς, όπως είναι το ισοπροπυλο-β-D-

θειογαλακτοζίδιο (IPTG· Εικόνα 11-7). Το IPTG δεν υδρολύεται από τη

β-γαλακτοσιδάση, ωστόσο, επάγει την έκφραση του ενζύμου β-γαλα-

κτοσιδάση.

Οι Jacob και Monod διαπίστωσαν ότι αρκετές διαφορετικές κατηγο-

ρίες μεταλλάξεων μπορούν να μεταβάλλουν την έκφραση των δομι-

κών γονιδίων του οπερονίου lac. Το ενδιαφέρον τους προσανατολί-

ζονταν στην αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των νέων αλ-
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Δομή του IPTG

εικοΝα 11-7   Το IPTG είναι επαγωγέας του

οπερονίου lac.



ληλόμορφων, όπως τον προσδιορισμό των αλληλόμορφων που υπερίσχυαν έναντι των άλλων. Για τη

διεξαγωγή παρόμοιων δοκιμών απαιτούνται διπλοειδή, όμως τα βακτήρια είναι απλοειδή. Εντούτοις, οι

Jacob και Monod ήταν σε θέση να παράγουν βακτήρια που είναι μερικώς διπλοειδή, μέσω της προσθήκης

παραγόντων F ′ (βλ. Κεφάλαιο 5) που φέρουν την περιοχή lac του γονιδιώματος. Ακολούθως, μπορούσαν

να δημιουργήσουν στελέχη που ήταν ετερόζυγα για επιλεγμένες μεταλλάξεις lac. Τα εν λόγω μερικώς

διπλοειδή (partial diploids) επέτρεψαν στους Jacob και Monod να διαχωρίσουν τις μεταλλάξεις στο ρυθμι-

στικό σημείο του DNA (ο χειριστής lac) από τις μεταλλάξεις στη ρυθμιστική πρωτεΐνη (ο καταστολέας Lac

κωδικοποιείται από το γονίδιο I).

Κατ’ αρχάς θα εξετάσουμε τις μεταλλάξεις που απενεργοποιούν τα δομικά γονίδια για τη β-γαλακτοσι-

δάση και την περμεάση (υποδεικνύονται ως Z– και Y–, αντίστοιχα). Το πρώτο που μαθαίνουμε είναι ότι τα

Z− και Y− είναι υποτελή στα αντίστοιχα αλληλόμορφά τους άγριου τύπου (Z+ και Y +). Για παράδειγμα, το

στέλεχος 2 στον Πίνακα 11-1 μπορεί να επαχθεί για να συνθέσει β-γαλακτοσιδάση (όπως το απλοειδές

στέλεχος 1 άγριου τύπου στον παρόντα πίνακα), αν και είναι ετερόζυγο για μεταλλαγμένα και Z αλληλό-

μορφα άγριου τύπου. Αυτό καταδεικνύει ότι το Z+ αλληλόμορφο υπερισχύει του αντίστοιχού του Z–.

Οι Jacob και Monod ταυτοποίησαν πρώτα δύο κατηγορίες ρυθμιστικών μεταλλάξεων που ονομάζονται

OC και I–. Αυτές ονομάστηκαν ιδιοστατικές μεταλλάξεις (constitutive mutations), καθώς προκαλούν την έκ-

φραση των δομικών γονιδίων του οπερονίου lac ανεξαρτήτως παρουσίας ή μη επαγωγέα. Οι Jacob και

Monod ταυτοποίησαν την ύπαρξη του χειριστή βάσει της ανάλυσης που διεξήγαγαν για τις μεταλλάξεις

OC. Οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις καθιστούν τον χειριστή ανίκανο να προσδεθεί στον καταστολέα· κατα-

στρέφουν τον διακόπτη, με αποτέλεσμα το οπερόνιο να είναι μόνιμα «ενεργοποιημένο» (Πίνακας 11-1,

στέλεχος 3). Είναι σημαντικό ότι οι ιδιοστατικές επιδράσεις των μεταλλάξεων OC περιορίστηκαν μόνο σε

εκείνα τα δομικά γονίδια που εντοπίζονται στο ίδιο χρωμόσωμα όπως και η μετάλλαξη OC. Για τον λόγο

αυτό, ο μεταλλαγμένος χειριστής χαρακτηρίστηκε ως cis-δραστικός (cis-acting), όπως καταδεικνύεται

από τον φαινότυπο του στελέχους 4 στον Πίνακα 11-1. Εδώ, καθώς το γονίδιο άγριου τύπου της περμεά-

σης (Y+) είναι cis προς τον χειριστή άγριου τύπου, η περμεάση εκφράζεται μόνο παρουσία λακτόζης ή

ενός αναλόγου. Αντιθέτως, το γονίδιο άγριου τύπου της β-γαλακτοσιδάσης (Z+) είναι cis προς τον μεταλ-

λαγμένο χειριστή OC· επομένως, η β-γαλακτοσιδάση εκφράζεται ιδιοστατικά. Αυτή η ασυνήθιστη ιδιότητα

της cis δράσης υποδήλωσε ότι ο χειριστής είναι ένα μεταμερές DNA που επηρεάζει μόνο την έκφραση

των δομικών γονιδίων που συνδέονται σε αυτό (Εικόνα 11-8). Συνεπώς, ο χειριστής επενεργεί απλώς ως

ένα σημείο πρόσδεσης στην πρωτεΐνη και δεν παράγει κανένα γονιδιακό προϊόν. 

Οι Jacob και Monod διενήργησαν συγκρίσιμες γενετικές δοκιμές με τις μεταλλάξεις I– (Πίνακας 11-2). Η

σύγκριση του επαγόμενου I+ άγριου τύπου (στέλεχος 1) με στελέχη I– δείχνει ότι οι μεταλλάξεις I– είναι ιδιο-

στατικές (στέλεχος 2). Αυτό σημαίνει ότι προκαλούν την έκφραση των δομικών γονιδίων ανά πάσα στιγμή.

Το στέλεχος 3 καταδεικνύει ότι ο επαγόμενος φαινότυπος του I+ υπερισχύει του ιδιοστατικού φαινοτύπου I–.

Το εν λόγω εύρημα έδειξε στους Jacob και Monod ότι η ποσότητα της πρωτεΐνης άγριου τύπου που κωδι-

κοποιείται από ένα αντίγραφο του γονιδίου είναι ικανή να ρυθμίζει αμφότερα τα αντίγραφα του χειριστή εν-

1111.2 ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LAC: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠιΝακασ 11-1 Σύνθεση της β-γαλακτοσιδάσης και της περμεάσης σε απλοειδείς και ετερόζυγους διπλοειδείς μεταλλαγ-

μένους χειριστές 

β-γαλακτοσιδάση (Z ) Περμεράση (Y)

Μη Μη 

Στέλεχος Γονότυπος επαγόμενος Επαγόμενος επαγόμενος Επαγόμενος Συμπέρασμα 

1 O+ Z+ Y+ – + – + Ο άγριος τύπος είναι επαγόμενος

2 O+ Z+ Y+/F‘ O+ Z– Y+ – + – + Το Z+ υπερισχύει του Z–

3 OC Z+ Y+ + + + + Το OC είναι ιδιοστατικό 

4 O+ Z– Y+/F‘ OC Z+ Y– + + − + Ο χειριστής είναι cis-δραστικός 

Σημείωση: Τα βακτήρια αναπτύχθηκαν σε γλυκερόλη (απουσία γλυκόζης) με και άνευ επαγωγέα IPTG. Η παρουσία ή απου-

σία του ενζύμου δηλώνεται με το σύμβολο «+» ή «–», αντίστοιχα. Όλα τα στελέχη είναι l+.
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τός ενός διπλοειδούς κυττάρου. Το σημαντικότερο είναι ότι το στέλεχος 4 τους έδειξε ότι το γονιδιακό προ-

ϊόν I+ είναι trans-δραστικό (trans-acting), το οποίο σημαίνει ότι το γονιδιακό προϊόν μπορεί να ρυθμίζει όλα

τα δομικά γονίδια του οπερονίου lac, είτε βρίσκεται στο ίδιο μόριο DNA είτε σε διαφορετικά μόρια (σε cis ή

σε trans, αντίστοιχα). Σε αντίθεση με τον χειριστή, το γονίδιο I συμπεριφέρεται σαν ένα κανονικό γονίδιο που

κωδικοποιεί πρωτεΐνες. Το προϊόν της πρωτεΐνης του γονιδίου I είναι ικανό να διαχυθεί σε όλο το κύτταρο

και να επενεργήσει σε αμφότερους τους χειριστές εντός του μερικώς διπλοειδούς (Εικόνα 11-9).

κεΝτρικΗ ιδεα   Οι μεταλλάξεις του χειριστή δηλώνουν ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι cis-δραστικό· δηλαδή,

ρυθμίζει την έκφραση μιας παρακείμενης μονάδας μεταγραφής στο ίδιο μόριο DNA. Αντιθέτως, οι μεταλλάξεις στο γο-

νίδιο που κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη-καταστολέα δηλώνουν ότι η εν λόγω πρωτεΐνη είναι trans-δραστική· δηλαδή, μπο-

ρεί να επενεργεί επί οποιουδήποτε αντιγράφου του DNA-στόχου.

Γενετική τεκμηρίωση για τον αλλοστερισμό 

Τελικά, οι Jacob και Monod ήταν σε θέση να καταδείξουν τον αλλοστερισμό μέσω της ανάλυσης μιας άλλης

κατηγορίας μεταλλάξεων του καταστολέα. Υπενθυμίζεται ότι ο καταστολέας Lac αναστέλλει τη μεταγραφή

Οι χειριστές είναι cis-δραστικοί 

εικοΝα 11-8 Οι ετερόζυγοι O+/OC καταδεικνύουν ότι οι χειριστές είναι cis-δραστικοί. Δεδομένου ότι ένας καταστολέας δεν

μπορεί να προσδεθεί στους χειριστές OC, τα δομικά γονίδια lac που συνδέονται σε έναν χειριστή OC εκφράζονται ακόμη και

απουσία επαγωγέα. Ωστόσο, τα γονίδια lac που είναι παρακείμενα σε έναν χειριστή O+ συνεχίζουν να υπόκεινται σε καταστολή. 

ΠιΝακασ 11-2 Σύνθεση της β-γαλακτοσιδάσης και της περμεάσης σε απλοειδή και ετερόζυγα διπλοειδή στελέχη που

φέρουν l+ και I–

β-γαλακτοσιδάση (Z ) Περμεράση (Y)

Μη Μη 

Στέλεχος Γονότυπος επαγόμενος Επαγόμενος επαγόμενος Επαγόμενος Συμπέρασμα 

1 I+ Z+ Y+ – + – + I+ είναι επαγόμενο

2 I– Z+ Y+ + + + + I– είναι ιδιοστατικό 

3 I+ Z– Y+/F ′ I– Z+ Y+ – + – + I+ υπερισχύει του I–

4 I– Z– Y+/F ′ I+ Z+ Y– – + – + I+ είναι trans-δραστικό

Σημείωση: Τα βακτήρια αναπτύχθηκαν σε γλυκερόλη (απουσία γλυκόζης) και επήχθησαν με IPTG. Η παρουσία του μέγιστου

επιπέδου του ενζύμου δηλώνεται από το σύμβολο «+»· η απουσία ή τα πολύ χαμηλά επίπεδα ενός ενζύμου δηλώνεται με

το σύμβολο «-». (Όλα τα στελέχη είναι O+.)



του οπερονίου lac απουσία επαγωγέα, ωστόσο, επιτρέπει τη μεταγραφή παρουσία του επαγωγέα. Αυτή η

ρύθμιση επιτυγχάνεται μέσω ενός δεύτερου σημείου επί της πρωτεΐνης-καταστολέα, το αλλοστερικό ση-

μείο, το οποίο προσδένεται στον επαγωγέα. Κατά την πρόσδεσή του στον επαγωγέα, η συνολική δομή του

καταστολέα μεταβάλλεται, με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας του σημείου πρόσδεσης στο DNA.

Οι Jacob και Monod απομόνωσαν μία ακόμη κατηγορία μεταλλάξεων του καταστολέα που ονομάζον-

ται μεταλλάξεις του υπερ-καταστολέα (IS). Οι μεταλλάξεις IS προκαλούν ανθεκτικότητα στην καταστολή,

ακόμη και παρουσία επαγωγέα (συγκρίνετε το στέλεχος 2 στον Πίνακα 11-3 με το επαγόμενο στέλεχος 1

άγριου τύπου).

Σε αντίθεση με τις μεταλλάξεις I–, οι μεταλλάξεις IS υπερισχύουν των I+ (βλ. Πίνακας 11-3, στέλεχος 3). Αυ-

τή η βασική παρατήρηση οδήγησε τους Jacob και Monod να υποθέσουν ότι οι μεταλλάξεις IS μεταβάλλουν το

αλλοστερικό σημείο, έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να προσδένεται σε επαγωγέα. Κατά συνέπεια, η κωδικο-

ποιημένη από το IS πρωτεΐνη-καταστολέας προσδένεται αδιαλείπτως στον χειριστή, αποτρέποντας τη μετα-

γραφή του οπερονίου lac, ακόμη και παρουσία επαγωγέα εντός του κυττάρου. Βάσει των ανωτέρω, μπορού-

με να κατανοήσουμε τον λόγο υπερίσχυσης του IS έναντι του I+. Η μεταλλαγμένη πρωτεΐνη IS θα προσδεθεί σε

αμφότερους τους χειριστές ενός κυττάρου, ακόμη και παρουσία επαγωγέα, και ανεξαρτήτως του γεγονότος

ότι η πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από το I+ μπορεί να είναι παρούσα στο ίδιο κύτταρο (Εικόνα 11-10).

1311.2 ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LAC: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι καταστολείς είναι trans-δραστικοί 

εικοΝα 11- 9 Η κατασταλτική φύση των μεταλλάξεων I− καταδεικνύει ότι ο καταστολέας είναι trans-δραστικός. Αν και το I γο-

νίδιο δεν συνθέτει κανέναν ενεργό καταστολέα, το ( I +) γονίδιο άγριου τύπου παρέχει έναν λειτουργικό καταστολέα που προσ-

δένεται σε αμφότερους τους χειριστές εντός ενός διπλοειδούς κυττάρου και αναστέλλει την έκφραση του οπερονίου lac (απου-

σία επαγωγέα).

ΠιΝακασ 11-3 Σύνθεση της β-γαλακτοσιδάσης και της περμεάσης από τον άγριο τύπο και από στελέχη που φέρουν δια-

φορετικά αλληλόμορφα του γονιδίου λ 

β-γαλακτοσιδάση (Z ) Περμεράση (Y)

Μη Μη 

Στέλεχος Γονότυπος επαγόμενος Επαγόμενος επαγόμενος Επαγόμενος Συμπέρασμα 

1 I+ Z+ Y+ – + – + I+ είναι επαγόμενο

2 IS Z+ Y+ – − – – IS είναι πάντα κατεσταλμένο 

3 IS Z+ Y+/F′ I+ Z+ Y+ – – – – IS υπερισχύει του I+

Σημείωση: Τα βακτήρια αναπτύχθηκαν σε γλυκερόλη (απουσία γλυκόζης) με και άνευ επαγωγέα IPTG. Η παρουσία του υπο-

δεικνυόμενου ενζύμου δηλώνεται με το σύμβολο «+»· η απουσία ή τα χαμηλά επίπεδα του ενζύμου δηλώνονται με το

σύμβολο «+» ή «-».
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Γενετική ανάλυση του υποκινητή lac 

Η ανάλυση των μεταλλάξεων επίσης κατέδειξε ότι ένα ουσιώδες στοιχείο για τη μεταγραφή του lac εν-

τοπίζεται μεταξύ του γονιδίου για τον καταστολέα I και το σημείο του χειριστή O. Το συγκεκριμένο στοι-

χείο, που ονομάζεται υποκινητής (P), χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης της μεταγραφής από την RNA πο-

λυμεράση, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8. Σε έναν τυπικό προκαρυωτικό υποκινητή υπάρχουν δύο

περιοχές πρόσδεσης για την RNA πολυμεράση· στην Εικόνα 11-11 παρουσιάζονται ως οι δύο υψηλής δια-

Ο καταστολέας περιέχει ένα σημείο πρόσδεσης στη λακτόζη 

εικοΝα 11-10   Η υπερίσχυση της μετάλλαξης IS οφείλεται στην απενεργοποίηση του αλλοστερικού σημείοy επάνω στον κατα-

στολέα Lac. Σε ένα διπλοειδές κύτταρο IS/ I–, κανένα από τα δομικά γονίδια lac δεν μεταγράφεται. Ο καταστολέας IS δεν διαθέτει

σημείο πρόσδεσης στην αλλολακτόζη (το αλλοστερικό σημείο) και, συνεπώς, δεν απενεργοποιείται από έναν επαγωγέα. Ως εκ

τούτου, ακόμη και παρουσία επαγωγέα, ο καταστολέας IS προσδένεται μη αναστρέψιμα σε όλους τους χειριστές ενός κυττάρου,

με αποτέλεσμα την αναστολή της μεταγραφής του οπερονίου lac.

Η RNA πολυμεράση έρχεται σε επαφή με τον υποκινητή σε συγκεκριμένες αλληλουχίες  

εικοΝα 11-11   Συγκεκριμένες αλληλουχίες DNA είναι σημαντικές για την αποτελεσματική μεταγραφή των γονιδίων του E. coli από την

RNA πολυμεράση. Εδώ, απεικονίζεται μόνο ο κλώνος-μη εκμαγείο (βλ. Εικόνα 8-4). Η μεταγραφή θα προχωρήσει από τα αριστερά προς

τα δεξιά (5’ προς 3’), και η μεταγραφή του mRNA θα είναι ομόλογη της απεικονιζόμενης αλληλουχίας. Οι αλληλουχίες εντός των τετρα-

γωνιδίων είναι υψηλής διατήρησης σε όλους τους υποκινητές του E. coli, ήτοι υποδηλώνει τον ρόλο τους ως σημείων επαφής επί του

DNA για την πρόσδεση της RNA πολυμεράσης, ενώ οι επαφές πραγματοποιούνται με αμφότερους τους κλώνους (δεν απεικονίζονται). Οι

μεταλλάξεις σε αυτές τις περιοχές έχουν ήπιες (χρυσού χρώματος) και σοβαρές (καφέ χρώματος) στη μεταγραφή. Οι μεταλλάξεις μπο-

ρεί να είναι μεταβολές μονών νουκλεοτιδίων ή ζευγών νουκλεοτιδίων, ή ενδεχομένως να λάβει χώρα μια διαγραφή(Δ). [Δεδομένα από

J. D. Watson, M. Gilman, J. Witkowski, and M. Zoller, Recombinant DNA, 2nd ed.]



τήρησης περιοχές στα −35 και −10. Οι μεταλλάξεις του υποκινητή είναι cis-δραστικές, καθώς επηρεάζουν

τη μεταγραφή όλων των παρακείμενων δομικών γονιδίων στο οπερόνιο. Ομοίως με τους χειριστές και

άλλα cis-δραστικά στοιχεία, οι χειριστές αποτελούν σημεία επάνω στο μόριο DNA που προσδένονται από

τις πρωτεΐνες, ενώ τα ίδια δεν παράγουν προϊόντα πρωτεΐνης. 

Μοριακός χαρακτηρισμός του καταστολέα Lac και του χειριστή lac

Οι Walter Gilbert και Benno Müller-Hill παρείχαν μία καθοριστική παρουσίαση του συστήματος lac το 1966,

μέσω της παρακολούθησης της πρόσδεσης του ραδιοεπισημασμένου IPTG στην κεκαθαρμένη πρωτεΐνη-

καταστολέα. Αρχικά, κατέδειξαν ότι ο καταστολέας αποτελείται από τέσσερις όμοιες υπομονάδες, και,

ως εκ τούτου, περιέχει τέσσερα σημεία πρόσδεσης στο IPTG (και, συνεπώς, και στην αλλολακτόζη). Στη

συνέχεια, κατέδειξαν ότι, εντός του δοκιμαστικού σωλήνα, η πρωτεΐνη-καταστολέας προσδένεται στο D-

NA που περιέχει τον χειριστή και, παρουσία IPTG, αποκόπτεται από το DNA. (Αναλυτικότερη περιγραφή

του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί ο καταστολέας και άλλες πρωτεΐνες που προσδένονται στο DNA

ακολουθεί στη συνέχεια, στο τέλος της Ενότητας 11.6.)

Ο Gilbert και οι συνεργάτες του κατέδειξαν ότι ο καταστολέας μπορεί να προστατεύσει συγκεκριμένες

βάσεις στον χειριστή από χημικά αντιδραστήρια. Η εν λόγω πληροφορία τούς επέτρεψε να απομονώσουν

το μεταμερές DNA που αποτελεί τον χειριστή και να προσδιορίσουν την αλληλουχία του. Πήραν το οπε-

ρόνιο DNA στο οποίο ήταν προσδεδεμένος ο καταστολέας και του χορήγησαν το ένζυμο DNάση, το

οποίο διασπά το DNA. 

Έτσι, μπόρεσαν να απομονώσουν βραχείς κλώνους DNA που είχαν προφυλαχθεί από την ενζυμική

ενεργότητα του μορίου-καταστολέα. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτοί οι βραχείς κλώνοι αποτελούσαν την

αλληλουχία του χειριστή. Προσδιορίστηκε η αλληλουχία βάσης εκάστου κλώνου, και έκαστη μετάλλαξη

του χειριστή καταδείχθηκε ως μεταβολή στην αλληλουχία (Εικόνα 11-12). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο

γενετικός τόπος του χειριστή είναι μία ειδική αλληλουχία 17 έως 25 νουκλεοτιδίων που εντοπίζεται λίγο

πριν (άκρο 5′ και ένθεν) το δομικό γονίδιο Z. Επίσης, κατέδειξαν την απίστευτη ειδικότητα της αναγνώρι-

σης καταστολέα-χειριστή, η οποία μπορεί να διαταραχθεί από μονή υποκατάσταση βάσης. Όταν προσδιο-

ρίστηκε η αλληλουχία των βάσεων στο mRNA του lac (μεταγραμμένο από το οπερόνιο lac), οι πρώτες 21

βάσεις στο 5 ′ άκρο έναρξης αποδείχθηκαν συμπληρωματικές στην αλληλουχία του χειριστή που προσ-

διόρισε ο Gilbert, αποδεικνύοντας ότι η αλληλουχία του χειριστή είναι μεταγραμμένη. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω πειραμάτων παρείχαν σημαντική επιβεβαίωση του μηχανισμού δράσης

του καταστολέα που διατυπώθηκε από τους Jacob και Monod.

11.3   καταβολική
καταστολή του
οπερονίου lac: θετικός
έλεγχος

Μέσω μιας μακράς εξελικτικής διαδι-

κασίας, το υφιστάμενο σύστημα lac

έχει επιλεγεί για τη βέλτιστη ενεργει-

ακή απόδοση του βακτηριακού κυττά-

ρου. Καθ’ υπόθεση εργασίας, η μεγι-

στοποίηση της ενεργειακής απόδο-

σης απαιτεί την πλήρωση δύο περι-

βαλλοντικών προϋποθέσεων, προκει-

μένου για την έκφραση των μεταβο-

λικών ενζύμων της λακτόζης.
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Ο χειριστής είναι μια ειδική αλληλουχία DNA 

εικοΝα 11-12   Η βάση αλληλουχίας του DNA του χειριστή της λακτόζης και

οι μεταβολές στη βάση που σχετίζονται με οκτώ μεταλλάξεις OC. Οι περιοχές

διπλής περιστροφικής συμμετρίας υποδηλώνονται με χρώμα και με κουκίδα

στον άξονα της συμμετρίας τους.[Δεδομένα από W. Gilbert, A. Maxam,and A.

Mirzabekov, in N. O. Kjeldgaard and O. Malløe, eds., Control of Ribosome Synth-

esis. Academic Press, 1976.]



Η μία προϋπόθεση είναι ότι η λακτόζη πρέπει να είναι παρούσα στο περιβάλλον. Η εν λόγω προϋπό-

θεση είναι κατανοητή, διότι το κύτταρο δεν θα μπορούσε να παράγει τα μεταβολικά ένζυμα της λακτόζης

απουσία λακτόζης προς μεταβολισμό. Διαπιστώσαμε ήδη ότι το κύτταρο είναι σε θέση να αποκριθεί στην

παρουσία της λακτόζης μέσω της δράσης μιας πρωτεΐνης-καταστολέα. 

Η άλλη προϋπόθεση είναι ότι η γλυκόζη δεν μπορεί να είναι παρούσα στο περιβάλλον του κυττάρου.

Δεδομένου ότι το κύτταρο μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερη ενέργεια από τη διάσπαση της γλυκόζης

συγκριτικά με τη διάσπαση άλλων σακχάρων, είναι πιο αποτελεσματικό για το κύτταρο να μεταβολίσει

γλυκόζη αντί λακτόζη. Ως εκ τούτου, οι μηχανισμοί έχουν εξελιχθεί ώστε να αποτρέπουν το κύτταρο από

τη σύνθεση ενζύμων για τον μεταβολισμό της λακτόζης, όταν αμφότερες, ήτοι λακτόζη και γλυκόζη, εί-

ναι παρούσες ταυτόχρονα. Η καταστολή της μεταγραφής των γονιδίων που μεταβολίζουν τη λακτόζη πα-

ρουσία γλυκόζης αποτελεί παράδειγμα της καταβολικής καταστολής (η γλυκόζη είναι ένα προϊόν διάσπα-

σης, ή καταβολίτης, της λακτόζης). Η μεταγραφή των γονιδίων που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες που είναι

απαραίτητες για τον μεταβολισμό πολλών διαφορετικών σακχάρων ομοίως καταστέλλεται παρουσία

γλυκόζης. Στη συνέχεια θα διαπιστώσουμε ότι η καταβολική καταστολή λειτουργεί μέσω μιας πρωτεΐνης-

ενεργοποιητή.

Τα βασικά στοιχεία της καταβολικής καταστολής του lac: επιλέγοντας 

το καλύτερο σάκχαρο προς μεταβολισμό

Κατά την ταυτόχρονη παρουσία λακτόζης και γλυκόζης, η σύνθεση της β-γαλακτοσιδάσης δεν επάγεται

έως ότου μεταβολιστεί όλη η γλυκόζη. Συνεπώς, το κύτταρο εξοικονομεί την ενέργειά του μέσω του με-

ταβολισμού οποιασδήποτε υπάρχουσας γλυκόζης προτού προβεί στη διαδικασία της κατανάλωσης ενέρ-

γειας για τη δημιουργία νέων μηχανισμών μεταβολισμού της λακτόζης. Τα βακτήρια έχουν αναπτύξει

πολλαπλούς μηχανισμούς για τη διασφάλιση της προτιμησιακής χρήσης μιας πηγής άνθρακα και της βέλ-

τιστης ανάπτυξης. Ο ένας μηχανισμός είναι ο αποκλεισμός της λακτόζης από το κύτταρο. Ένας δεύτερος

μηχανισμός είναι η ρύθμιση της έκφρασης του οπερονίου μέσω των καταβολιτών. 

Τα αποτελέσματα των μελετών υποδηλώνουν ότι το προϊόν διάσπασης της γλυκόζης αποτρέπει την

ενεργοποίηση του οπερονίου lac από τη λακτόζη –η καταβολική καταστολή που αναφέρθηκε ανωτέρω. Η

ταυτότητα αυτού του προϊόντος διάσπασης δεν είναι ακόμη γνωστή. Ωστόσο, το προϊόν διάσπασης της

γλυκόζης είναι γνωστό ότι τροποποιεί το επίπεδο ενός σημαντικού κυτταρικού συστατικού— της κυκλικής

μονοφωσφορικής αδενοσίνης (cyclic adenosine monophosphate, cAMP). Όταν η γλυκόζη είναι παρούσα

σε υψηλές συγκεντρώσεις, η συγκέντρωση της cAMP του κυττάρου είναι χαμηλή. Καθώς μειώνεται η

συγκέντρωση της γλυκόζης, η συγκέντρωση της cAMP στο κύτταρο αυξάνεται αναλόγως (Εικόνα 11-

13α). Η υψηλή συγκέντρωση της cAMP είναι απαραίτητη για την ενεργοποίηση του οπερονίου lac. Τα με-

ταλλάγματα που δεν μπορούν να μετατρέψουν την ATP σε cAMP δεν μπορούν να επαχθούν για την πα-

ραγωγή β-γαλακτοσιδάσης, διότι η συγκέντρωση της cAMP δεν είναι αρκετά υψηλή για να ενεργοποιήσει

το οπερόνιο lac.

Ποιος είναι ο ρόλος της cAMP στην ενεργοποίηση του lac; Η απάντηση δίνεται μέσα από τη μελέτη

ενός διαφορετικού συνόλου μεταλλαγμάτων. Τα συγκεκριμένα μεταλλάγματα παράγουν την cAMP,

ωστόσο, δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν τα ένζυμα Lac, καθώς έχουν έλλειψη μίας ακόμη πρωτεΐνης, η

οποία ονομάζεται ενεργοποιητής καταβολικών γονιδίων (catabolite activator protein, CAP) και κωδικοποι-

είται από το γονίδιο crp. Η CAP προσδένεται σε συγκεκριμένη αλληλουχία DNA στο οπερόνιο lac (το ση-

μείο πρόσδεσης στο CAP· βλ. Εικόνα 11-14β). Στη συνέχεια, η CAP που προσδένεται στο DNA μπορεί να

αλληλεπιδράσει φυσικά με την RNA πολυμεράση και αυξάνει τη συγγένεια του συγκεκριμένου ενζύμου

για τον υποκινητή του lac. Από μόνη της, η CAP δεν μπορεί να προσδεθεί στο σημείο πρόσδεσης της CAP

του οπερονίου lac. Εν τούτοις, μέσω της πρόσδεσης στην cAMP, ήτοι του αλλοστερικού τελεστή της, η

CAP μπορεί να προσδεθεί στο σημείο πρόσδεσης της CAP και να ενεργοποιήσει τη μεταγραφή από την

RNA πολυμεράση (Εικόνα 11-13β). Αναστέλλοντας την CAP όταν η γλυκόζη είναι διαθέσιμη, το σύστημα

της καταβολικής καταστολής διασφαλίζει ότι το οπερόνιο lac θα ενεργοποιηθεί μόνο όταν η ποσότητα

της γλυκόζης είναι ελάχιστη. 
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κεΝτρικΗ ιδεα   Το οπερόνιο lac έχει ένα

πρόσθετο επίπεδο ελέγχου, έτσι ώστε το οπερό-

νιο να είναι απενεργοποιημένο παρουσία γλυκό-

ζης, ακόμη και εάν συνυπάρχει λακτόζη. Ένας

αλλοστερικός τελεστής, η cAMP, προσδένεται

στον ενεργοποιητή CAP, προκειμένου να επιτρέ-

ψει την επαγωγή του οπερονίου lac. Ωστόσο, οι

υψηλές συγκεντρώσεις καταβολιτών γλυκόζης

αναστέλλουν την παραγωγή της cAMP και, συνε-

πώς, αποτυγχάνουν να παράγουν cAMP–CAP με

αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν να ενεργοποι-

ήσουν το οπερόνιο lac.

Οι δομές των σημείων-στόχων στο DNA 

Οι αλληλουχίες DNA στις οποίες προσδένεται το σύμπλοκο CAP–cAMP (βλ. Εικόνα 11-14) είναι διαφορετι-

κές από τις αλληλουχίες στις οποίες προσδένεται ο καταστολέας Lac. Αυτές οι διαφορές υπογραμμίζουν

την ειδικότητα της πρόσδεσης DNA από τις συγκεκριμένες, πολύ διαφορετικές ρυθμιστικές πρωτεΐνες. Η

κοινή ιδιότητα μεταξύ αυτών των αλληλουχιών, κοινή και σε πολλά άλλα σημεία πρόσδεσης DNA, είναι η

διπλή περιστροφική συμμετρία. Δηλαδή, εάν περιστρέψουμε την αλληλουχία DNA που παρουσιάζεται

στην Εικόνα 11-14 κατά 180 μοίρες εντός του επιπέδου της σελίδας, η αλληλουχία των επισημασμένων

βάσεων των σημείων πρόσδεσης θα είναι

πανομοιότυπη. Οι επισημασμένες βάσεις θε-

ωρείται ότι συνιστούν τα σημαντικά σημεία

επαφής για τις αλληλεπιδράσεις πρωτεϊ-

νών-DNA. Η περιστροφική συμμετρία αντι-

στοιχεί στις συμμετρίες εντός των πρωτεϊ-

νών που προσδένονται στο DNA, πολλές εκ

των οποίων συνίστανται σε δύο ή τέσσερις

πανομοιότυπες υπομονάδες. Η εξέταση των

δομών ορισμένων πρωτεϊνών που προσδέ-

νονται στο DNA ακολουθεί κατωτέρω στο

παρόν κεφάλαιο.

Με ποιον τρόπο η πρόσδεση του συμ-

πλόκου cAMP–CAP στο οπερόνιο προάγει

την πρόσδεση της RNA πολυμεράσης στον

υποκινητή lac; Στην Εικόνα 11-15, το DNA

παρουσιάζεται κεκλιμένο κατά την πρόσδε-

ση της CAP. Η κλίση του DNA μπορεί να
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Τα επίπεδα της γλυκόζης ελέγχουν το οπερόνιο lac
εικοΝα 11-13   Καταβολικός έλεγχος του οπερονίου lac.

(α) Μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τα χαμηλά επίπεδα

γλυκόζης διαμορφώνονται από την cAMP (κυκλική μονο-

φωσφορική αδενοσίνη). (β) Όταν η cAMP είναι παρούσα,

σχηματίζει ένα σύμπλοκο με την CAP (ενεργοποιητής κα-

ταβολικών γονιδίων) που ενεργοποιεί τη μεταγραφή μέ-

σω της πρόσδεσης σε περιοχή εντός του υποκινητή lac.

Πολλά σημεία πρόσδεσης DNA είναι συμμετρικά

εικοΝα 11-14   Οι βάσεις αλληλουχίας DNA (α) του χειριστή lac, στον οποίο

προσδένεται ο καταστολέας Lac, και (β) το σημείο πρόσδεσης στην CAP, στο

οποίο προσδένεται το σύμπλοκο CAP–cAMP. Οι αλληλουχίες που παρουσιά-

ζουν διπλή περιστροφική συμμετρία υποδηλώνονται από τα χρωματιστά τε-

τραγωνίδια και μία κουκκίδα στο κεντρικό σημείο της συμμετρίας. [(α) Δεδομέ-

να από W. Gilbert, A. Maxam, and A. Mirzabekov, in N. O. Kjeldgaard and O. Mal-

løe, eds., Control of Ribosome Synthesis. Academic Press, 1976.]



βοηθήσει στην πρόσδεση της RNA πολυμεράσης στον υποκι-

νητή. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η CAP πραγματοποιεί

άμεση επαφή με την RNA πολυμεράση, η οποία είναι σημαντι-

κή για τη διαδικασία ενεργοποίησης της CAP. Η αλληλουχία βά-

σης δείχνει ότι η CAP και η RNA πολυμεράση προσδένονται

απευθείας η μία παραπλεύρως της άλλης επάνω στον υποκι-

νητή lac (Εικόνα 11-16).

κεΝτρικΗ ιδεα   Γενικεύοντας τα στοιχεία του μοντέλου του lac,

μπορούμε να φανταστούμε το DNA να καταλαμβάνεται από ρυθμι-

στικές πρωτεΐνες που προσδένονται στα σημεία του χειριστή που

βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους. Το ακριβές μοτίβο της πρόσδεσης

εξαρτάται από το ποια γονίδια είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποι-

ημένα και από το εάν οι ενεργοποιητές ή οι καταστολείς ρυθμίζουν

συγκεκριμένα οπερόνια. 

Περίληψη του οπερονίου lac 

Πλέον είμαστε σε θέση να εντάξουμε τα σημεία πρόσδεσης

στο σύμπλοκο CAP–cAMP και την RNA πολυμεράση στο λεπτο-

μερές μοντέλο του οπερονίου lac, όπως παρουσιάζεται στην

Εικόνα 11-17. Η παρουσία της γλυκόζης αποτρέπει τον μετα-

βολισμό της λακτόζης, διότι το προϊόν διάσπασης της γλυκό-

ζης αναστέλλει τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων της cAMP

που είναι απαραίτητα για τον σχηματισμό του συμπλόκου CAP–

cAMP, το οποίο με τη σειρά του απαιτείται για την προσκόλλη-

ση της RNA πολυμεράσης στο σημείο του lac (βλ. Εικόνα 11-

17α,β). Ακόμη και σε περίπτωση έλλειψης καταβολιτών γλυκό-

ζης και μορφών CAP–cAMP, ο μηχανισμός για τον μεταβολισμό της λακτόζης θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο
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Η πρόσδεση της CAP κάμπτει το DNA

εικοΝα 11-15   (α) Όταν η CAP προσδένεται στον

υποκινητή, δημιουργεί κλίση μεγαλύτερη των 90 μοι-

ρών στο DNA. (β) Η εικόνα προκύπτει από τη δομική

ανάλυση του συμπλόκου CAP-DNA. [Εικόνα (β) από S.

Schultz and T. A. Steitz.]

Η CAP και η RNA πολυμεράση προσδένονται η μία παραπλεύρως της άλλης 


