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Eυκαρυωτικές RNA πολυµεράσες 

Tρείς διαφορετικές RNA πολυµεράσες αναλαµβάνουν την µεταγραφή των 
ευκαρυωτικών γονιδίων.  Θα ασχοληθούµε αποκλειστικά µε τους ρυθµιστικούς 
µηχανισµούς που είναι υπεύθυνοι για την έναρξη της µεταγραφής από την RNA PolII, 
το ένζυµο που µεταγράφει όλα τα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες.  
Πληροφοριακά, η RNA PolI µεταγράφει το rDNA, και η RNA PolIII τα µικρά RNA 
γονίδια (tRNA, 5S RNA κ.λπ.).  Υπενθυµίζουµε ότι το ευκαρυωτικό mRNA υπόκειται 
σε εκτενή επεξεργασία πριν από την εξαγωγή του στο κυτταρόπλασµα, δηλ. capping, 
πολυαδενυλίωση και µάτισµα (συγκόλληση) των εξονίων.  Kάθε ένα από αυτά τα 
στάδια προσφέρεται σαν πιθανή βαθµίδα ρύθµισης του γονιδίου.  Στην πλειοψηφία των 
περιπτώσεων η ρύθµιση γίνεται στο επίπεδο της έναρξης της µεταγραφής, παρ' όλο που 
έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ρύθµισης στο µάτισµα - η πιο συνηθισµένη είναι το 
εναλλακτικό µάτισµα εξονίων σε πολύπλοκα γονίδια. 

H RNA PolII είναι ένα σύµπλοκο από πολλές υποµονάδες που συνδέεται µε τον 
υποκινητή στο 5' άκρο ενός γονιδίου και συνθέτει RNA (το πρωτογενές µήνυµα, που 
ύστερα θα υποστεί κατεργασία σε ώριµο mRNA) από το 5' προς το 3'.  Aντίθετα µε το 
προκαρυωτικό οµόλογό της, δεν έχει αρκετή συγγένεια προς τις αλληλουχίες των 
υποκινητών – σ’αυτό συνεισφέρει και το τεράστιο µέγεθος των περισσότερων 
ευκαρυωτικών γονιδιωµάτων - και συνεπώς για να προσδεθεί σ’ έναν υποκινητή 
χρειάζεται βοηθητικούς παράγοντες.  Tουλάχιστον 5 γενικοί τέτοιοι παράγοντες έχουν 
χαρακτηρισθεί, οι TFIIA, B, D, E και F, που µαζί µε την πολυµεράση σχηµατίζουν το 
σύµπλοκο έναρξης (initiation complex), που προστατεύει περίπου 100 bp γύρω από το 
σηµείο έναρξης της µεταγραφής (+1 ή Inr, από το intitiator).  O TFIID είναι επίσης 
σύµπλοκο, που περιέχει την TBP (TATA binding protein), η οποία προσδένεται στην 
αλληλουχία TATAA, που βρίσκεται σε όλους σχεδόν τους υποκινητές ~25 bp ανοδικά 
από το +1.  Aυτή η αλληλουχία σε συνδυασµό µε το Inr αποτελούν τον ελάχιστο 
ευκαρυωτικό υποκινητή, ο οποίος όµως δεν επαρκεί για ψηλά επίπεδα µεταγραφής.  
Eπιπλέον ειδικοί παράγοντες απαιτούνται για την έναρξη της µεταγραφής.  Aυτοί οι 
παράγοντες ποικίλουν από γονίδιο σε γονίδιο - το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι 
προσδένονται σε ειδικές αλληλουχίες DNA και ευνοούν τον σχηµατισµό του 
συµπλόκου έναρξης.  Oι περιοχές του DNA όπου συνδέονται αυτοί οι µεταγραφικοί 
παράγοντες λέγονται: 
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5' ρυθµιστικές περιοχές και ενισχυτές (enhancers) 

Aυτοί οι δύο τύποι cis-ρυθµιστικών περιοχών αρχικά διακρινόταν από την ικανότητα 
των enhancers να επιφέρουν µεταγραφική ενεργοποίηση από µεγάλη απόσταση 
(µερικές kb), άσχετα από την φορά τους και άσχετα από την θέση τους 5' ή 3' σε σχέση 
µε τον υποκινητή.  Aντίθετα οι 5' ρυθµιστικές περιοχές λειτουργούν µόνο σε εγγύτητα 
µε τον υποκινητή και 5' προς αυτόν. Φαίνεται ότι αυτή η διαφοροποίηση δεν 
αντικατοπτρίζει ουσιώδεις διαφορές, αφού οι ίδιες πρωτεΐνες µπορούν να προσδεθούν 
και στους δύο τύπους αλληλουχιών και, ανάλογα µε την περίπτωση, ένας 5' ρυθµιστής 
µπορεί να λειτουργήσει και σαν enhancer - από τώρα θα αποκαλούµε και τις δύο αυτές 
θέσεις απλά cis ρυθµιστές. Kάθε cis ρυθµιστική θέση συνδέεται µε κάποιον 
µεταγραφικό παράγοντα, κατά παρόµοιο τρόπο µε την ειδική αναγνώριση του lac 
χειριστή από τον lac καταστολέα. Oι µεταγραφικοί παράγοντες µπορεί να είναι 
ενεργοποιητές ή/και καταστολείς της µεταγραφής. Oι ενεργοποιητές ενισχύουν το 
ρυθµό έναρξης της µεταγραφής αυξάνοντας τη συχνότητα στρατολόγησης της βασικής 
µεταγραφικής µηχανής (RNAPol + TFII παράγοντες) στον υποκινητή µέσω 
διαπρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. Σε αντίθεση µε την αντίστοιχη περίπτωση στους 
προκαρυώτες (CAP, λ-καταστολέας που επίσης αλληλεπιδρούν µε την πλησίον τους 
RNAP), εδώ αυτές οι αλληλεπιδράσεις µπορούν να λάβουν χώρα από µεγάλες 
αποστάσεις, µεταξύ ενός µακρινού ενισχυτή και του υποκινητή. Αυτό οφείλεται στη 
συγκρότηση µεγάλων πρωτεϊνικών συµπλόκων µε ενεργοποιητές και συν-
ενεργοποιητές (πρωτεΐνες που δεν προσδένονται απ’ ευθείας στο DNA, αλλά σε άλλους 
ενεργοποιητές) και στην αναδίπλωση (looping) της ενδιάµεσης χρωµατίνης µεταξύ 
ενισχυτή και υποκινητή. Το σύνολο των µεταγραφικών παραγόντων και 
συµπαραγόντων που χτίζεται πάνω σ’ έναν ενισχυτή έχει βαφτιστεί ενισχυόσωµα 
(enhanceosome – βλ. εικόνα). 

Tο χαρακτηριστικό των ευκαρυωτικών γονιδίων είναι ότι ελέγχονται από µία πλειάδα 
ρυθµιστικών περιοχών, και αντίστοιχα µεταγραφικών παραγόντων (αντίθετα µε τα 
προκαρυωτικά οπερόνια). Eνα ευκαρυωτικό γονίδιο πρέπει να ενεργοποιείται ή να 
καταστέλλεται σε ανταπόκριση στις περιβαλλοντικές του συνθήκες και στην 
αναπτυξιακή του ιστορία.  [Oι δύο αυτοί παράγοντες έχουν διαφορετικό βάρος για έναν 
µονοκύτταρο ευκαρυώτη και για έναν πολυσύνθετο οργανισµό – βλ. παρακάτω]. Aν 
ένα γονίδιο ενεργοποιείται µόνο κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες (όπως π.χ. το 
οπερόνιο lac), λίγοι ρυθµιστές αρκούν (καταστολέας και CAP). Aν όµως το γονίδιο 
αυτό είναι δικτυωµένο σε διάφορα αναπτυξιακά προγράµµατα (που αντιστοιχούν σε 
διαφορετικά σύνολα µεταγραφικών παραγόντων), πρέπει να είναι ικανό να 
ανταποκρίνεται σε µεγάλο αριθµό τέτοιων trans ρυθµιστών και συνεπώς πρέπει να έχει 
εκτενείς και πολυσύνθετες cis ρυθµιστικές περιοχές. [Αυτό ισχύει και στους 
προκαρυώτες: το γονίδιο cI του λ φάγου που εµπλέκεται στις αναπτυξιακές αποφάσεις 
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του φάγου, υπόκειται σε ρύθµιση από δύο υποκινητές – PRM και PRE – και από τέσσερις 
µεταγραφικούς παράγοντες: λ-καταστολέας, Cro, cII, cIII.] 
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Mελέτη των cis ρυθµιστικών περιοχών της µεταγραφής 

Για να µελετήσουµε την ικανότητα ενός τµήµατος DNA να ενεργοποιήσει µεταγραφή, 
χρησιµοποιούµε in vivo και in vitro αναλυτικές µεθόδους.  Kεντρικό εργαλείο και στις 
δύο περιπτώσεις είναι τα λεγόµενα γονίδια ανταποκριτές (ρεπόρτερ), υβριδικά 
γονίδια, που αποτελούνται από την υπό µελέτη ρυθµιστική περιοχή συνδεµένη µε 
γνωστή αλληλουχία DNA.  Aυτή η αλληλουχία χρησιµοποιείται σαν ανιχνευτής για την 
διαπίστωση παραγωγής µεταγράφου από in vitro µίγµα µε µεταγραφική ενεργότητα.  
Στις in vivo µελέτες διαµολύνουµε κάποια κυτταρική σειρά µε το γονίδιο ρεπόρτερ και 
ερευνούµε για πιθανή µεταγραφή του. Για ευκολία συνδέουµε την πιθανή cis 
ρυθµιστική περιοχή µε την κωδική περιοχή γονιδίου που κωδικοποιεί κάποιο ένζυµο 
(συνήθως τα βακτηριακά lacZ, CAT = chloramphenicol acetyl transferase ή τα 
ευκαρυωτικά luciferase ή  green fluorescent protein), ώστε η ενζυµική ενεργότητα που 
θα µετρήσουµε να αντικατοπτρίζει την µεταγραφική δραστηριότητα του γονιδίου. H 
κωδική αυτή περιοχή πρέπει να βρίσκεται κάτω από την ρύθµιση ενός ελάχιστου 
υποκινητή (άν αυτός δεν περιέχεται ήδη στο ελεγχόµενο κοµµάτι DNA). Aν 
πραγµατικά το υπό µελέτη τµήµα DNA προξενεί ενεργοποίηση της µεταγραφής, 
µπορούµε να χαρτογραφήσουµε τις cis ρυθµιστικές θέσεις που περιέχει µεταλάσσοντάς 
το και µετρώντας την µεταγραφική δραστηριότητα των µεταλλαγµένων κοµµατιών σε 
ίδιου τύπου µετρήσεις. 
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Kατόπιν µπορούµε να επιβεβαιώσουµε ότι οι συγκεκριµένες ρυθµιστικές θέσεις 
προσδένουν κάποια πρωτεΐνη µε in vitro τεχνικές: αναµιγνύοντας το τµήµα DNA που 
περιέχει την πιθανή θέση πρόσδεσης µε εκχύλισµα πυρηνικών πρωτεϊνών από την 
κυτταρική σειρά / ιστό / οργανισµό (κλπ) όπου εκφράζεται το γονίδιο και ανιχνεύοντας 
τυχόν DNA - πρωτεϊνικά σύµπλοκα. ∆ύο συνηθισµένες τεχνικές είναι οι εξής: (1) 
Kαθυστέρηση της ηλεκτροφορητικής κινητικότητας του τεµαχίου DNA σε πήκτωµα 
πολυακρυλαµίδης (electro-mobility shift assay ή EMSA). (2) Footprinting:  
Σηµαίνουµε το DNA µε 32P στο ένα του µόνο άκρο.  Eπιδρούµε το σύµπλοκό µας µε 
ελάχιστες ποσότητες ενδονουκλεάσης DNaseI, η οποία κόβει σε τυχαία σηµεία.  
Aνάλυση των προϊόντων της πέψης ενός γυµνού κοµµατιού DNA (αποδιατακτική 
ηλεκτροφόρηση + αυτοραδιογραφία, όπως στο sequencing) δίνει µία συνεχή σκάλα 
από ζώνες που διαφέρουν κατά 1bp µεταξύ τους.  Eπειδή η προσδεµένη πρωτεΐνη 
εµποδίζει την είσοδο της DNAάσης, στην περίπτωση του συµπλόκου ορισµένες ζώνες 
απουσιάζουν - αυτές ακριβώς που αντιστοιχούν στις βάσεις που προστατεύονται από 
τον µεταγραφικό παράγοντα. Mε τέτοιες µετρήσεις και βιοχηµικές µεθόδους 
διαχωρισµού πρωτεϊνών µπορούµε να αποµονώσουµε µεταγραφικούς παράγοντες από 
πυρηνικά εκχυλίσµατα. 

Oι παραπάνω µέθοδοι έδωσαν την γενική εικόνα ότι οι cis ρυθµιστικές περιοχές, άν και 
καλύπτουν τεµάχια της τάξης των 100-500 bp (τοποθετηµένα ανάλογα κοντά ή µακρυά 
από την αρχή της µεταγραφής), αποτελούνται από συναθροισµούς µικρών 
αλληλουχιών (6-30 bp), στις οποίες δένονται οι trans ρυθµιστές και οι υπόλοιπες 
ενδιάµεσες βάσεις είναι χωρίς σηµασία στην µεταγραφική ρύθµιση- παίζουν µόνο 
διαχωριστικό ρόλο. 

 

H ανατοµία ενος ευκαρυωτικού µεταγραφικού παράγοντα 

Oι περισσότεροι µεταγραφικοί παράγοντες έχουν δύο ξεχωριστές περιοχές, µία για την 
πρόσδεσή τους στο DNA και µία δεύτερη για την ενεργοποίηση της µεταγραφής.  H 
περιοχή ενεργοποίησης αλληλεπιδρά µε την RNA PolII ή κάποιον από τους 
βοηθητικούς παράγοντές της TFII ή µε σύµπλοκα ακετυλίωσης και αναδιοργάνωσης 
της χρωµατίνης (βλ. παρακάτω). 

Oι περιοχές πρόσδεσης DNA των ευκαρυωτικών µεταγραφικών παραγόντων µπορούν 
να ταξινοµηθούν σε οικογένειες βάσει της παροµοιότητας των αλληλουχιών τους.  ∆ύο 
καλά µελετηµένα µοτίβα σύνδεσης DNA είναι το "έλιξ-στροφή-έλιξ" και το "δάκτυλο 
ψευδαργύρου".  Tο πρώτο αποτελείται από δύο α-έλικες διαχωρισµένες από µία β-
στροφή - η µία από τις έλικες κάνει επαφές µε βάσεις στο µείζον αυλάκι του DNA.  
Aυτό το µοτίβο συναντάται σε πολλούς προκαρυωτικούς µεταγραφικούς παράγοντες 
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(π.χ. lac-καταστολέας, λ-καταστολέας), όπως και στην µεγάλη οικογένεια των 
ευκαρυωτικών παραγόντων µε "homeo-domain".  Aλλα µοτίβα που χρησιµεύουν για 
σύνδεση στο DNA είναι αυτό των υποδοχέων στεροειδών (επίσης συµπλέκεται µε 
Zn2+), το "έλιξ-θηλειά-έλιξ", το "φερµουάρ λευκίνης", το rel-like, κ.α. Kάθε οικογένεια 
έχει µία προτιµητέα αλληλουχία DNA, όπου συνδέεται (consensus target site), αλλά 
και κάθε µέλος της οικογενείας προτιµάει συγκεκριµένες παραλλαγές αυτού του 
consensus. 

Oι περιοχές ενεργοποίησης, αντίθετα, δεν παρουσιάζουν συγκεκριµένα µοτίβα.  Σε 
πολλές περιπτώσεις αρκεί µεγάλη συσσώρευση αρνητικών φορτίων για να επιτευχθεί 
ενεργοποίηση της µεταγραφής, ενώ σε άλλες ενεργοποιές περιοχές έχει διαπιστωθεί 
µεγάλη συγκέντρωση ορισµένων αµινοξέων, π.χ. της προλίνης ή γλουταµίνης.  
Φαίνεται ότι οι διαπρωτεϊνικές επαφές µε τον οποιονδήποτε στόχο (από τις υποµονάδες 
της βασικής µεταγραφικής µηχανής) είναι πολύ λιγότερο εξειδικευµένες από τις επαφές 
πρωτεΐνης - DNA θέσης. 

∆ιάφορες ενεργοποιητικές περιοχές προκαλούν διαφορετικούς βαθµούς ενεργοποίησης 
της µεταγραφής - έχουν δηλαδή διαφορετική εγγενή "ισχύ".  Eπιπλέον, οι πιο δυνατοί 
ενεργοποιητές µπορούν να λειτουργούν από µεγαλύτερη απόσταση. Aν όµως ένας πολύ 
δυνατός ενεργοποιητής υπήρχε σε µεγάλη συγκέντρωση µέσα στον πυρήνα, θα 
συνδεόταν µε την RNA Pol (ή τον οποιοδήποτε στόχο του από τις υποµονάδες της 
βασικής µεταγραφικής µηχανής) ακόµα και χωρίς πρόσδεση στο DNA, κάτι που θα 
αφαιρούσε την διαθέσιµη RNA Pol για αλληλεπίδραση µε άλλους ενεργοποιητές.  Γι' 
αυτό το λόγο, οι ευκαρυώτες έχουν εξελιχθεί να περιέχουν µεταγραφικούς παράγοντες 
µέτριας ισχύος, αλλά συγχρόνως πολλές θέσεις πρόσδεσης γι' αυτούς τους παράγοντες 
ανά ενισχυτή, που έτσι εξασφαλίζουν την ψηλή µεταγραφή ενός γονιδίου. Eνα άλλο 
πλεονέκτηµα που προσφέρει η ύπαρξη πολλαπλών (και διαφορετικών) ρυθµιστικών 
θέσεων είναι η ικανότητα να ανταποκρίνεται το γονίδιο σε διάφορους συνδυασµούς 
µεταγραφικών παραγόντων, κάτι απαραίτητο για την συµµετοχή του γονιδίου σε 
διάφορα ρυθµιστικά δίκτυα που χρησιµοποιούνται κατά την ανάπτυξη των συνθέτων 
οργανισµών. 

 

Συνεργατικότητα 

H παραπάνω γενικευµένη περιγραφή της λειτουργίας ενος ευκαρυωτικού ενεργοποιητή 
περιέχει την έννοια της συνεργατικότητας, αφού τα σύµπλοκα {ενεργοποιητής + DNA 
θέση} και {RNA Pol + υποκινητής} αλληλεπιδρούν, ευνοώντας το ένα τον σχηµατισµό 
του άλλου. Tέτοιες αλληλεπιδράσεις συνήθως περιλαµβάνουν περισσότερα από ένα 
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{ενεργοποιητής + DNA} σύµπλοκα, αυξάνοντας την έκταση της συνεργατικότητας 
στην ενεργοποίηση της µεταγραφής. 

Tο ίδιο το σύµπλοκο ενεργοποίησης µπορεί να αποτελείται από περισότερες από µία 
πρωτεϊνικές υποµονάδες. Π.χ. ορισµένοι παράγοντες που προσδένονται στο DNA δεν 
φέρουν περιοχές ενεργοποίησης, αλλά αλληλεπιδρούν µε άλλους ενεργοποιητές, που 
από µόνοι τους δεν έχουν την ικανότητα πρόσδεσης στο DNA – οι τελευταίοι λέγονται 
συν-ενεργοποιητές.  Έτσι στο χτίσιµο ενός ενισχυοσλωµατος παίρνουν µέρος πολλές 
διαπρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις. 

Συνεργατικότητα έχει παρατηρηθεί και στην σύνδεση µε το DNA: Πολλοί 
µεταγραφικοί παράγοντες συνδέονται στο DNA σαν οµο- ή ετερο- διµερή.  Tα 
οµοδιµερή έχουν συµµετρικές DNA θέσεις, ενώ τα ετεροδιµερή αναγνωρίζουν 
ασύµµετρες αλληλουχίες. Aπαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ατελών θέσεων 
πρόσδεσης στο DNA, αλλιώς ο κάθε παράγοντας θα προσδενόταν ισχυρά χωρίς να έχει 
ανάγκη υποβοήθησης από συνεργατικές αλληλεπιδράσεις. 

 

Kαταστολή 

H αρχή της λειτουργίας ενός ευκαρυωτικού καταστολέα µπορεί να είναι η ίδια µε 
αυτήν των προκαρυωτικών. Mία πρωτεΐνη που προσδένεται στην DNA θέση-στόχο 
ενός ενεργοποιητή, αλλά δεν έχει περιοχή ενεργοποίησης, προξενεί την καταστολή του 
γονιδίου αποτρέποντας την πρόσδεση του ενεργοποιητή. Eναλλακτικά, ένας 
καταστολέας µπορεί να έχει την δική του θέση πρόσδεσης στο DNA και να εµποδίζει 
ενεργά την ενεργοποίηση της µεταγραφής επιδρώντας πάνω σε γειτονικούς θετικούς 
ρυθµιστές (καταστολή µικρού βεληνεκούς ή quenching) ή το σύµπλοκο µεταγραφής 
καθεαυτό (καταστολή µεγάλου βεληνεκούς ή silencing). 

Mε την δυνατότητα που έχουν οι διάφοροι trans ρυθµιστές να αλληλεπιδρούν σαν 
υποµονάδες ενός συµπλόκου, γίνονται δυνατοί περαιτέρω µηχανισµοί καταστολής:  
Mία πρωτεΐνη που προσδένεται σε DNA µπορεί να συνδέεται εναλλακτικά µε ένα 
κατασταλτικό συµπαράγοντα ή ένα ενεργοποιητικό συµπαράγοντα. Eτσι, ανάλογα µε 
το ποιός βοηθητικός παράγοντας βρίσκεται στο κύτταρο, η ίδια πρωτεΐνη προσδεµένη 
στην ίδια DNA θέση µπορεί να έχει ενεργοποιητικό ή κατασταλτικό αποτέλεσµα.   

Μερικοί ευκαρυωτικοί καταστολείς δεν έχουν καν την ικανότητα πρόσδεσης σε ειδική 
θέση-στόχο στο DNA. Αυτοί επιφέρουν καταστολή αλληλεπιδρώντας µε 
ενεργοποιητές. Σε κάποιες περιπτώσεις ο καταστολέας έχει ψηλή συγγένεια διµερισµού 
µε κάποιον ενεργοποιό παράγοντα, αλλά το σύµπλοκο καταστολέας - ενεργοποιητής 
είναι ανίκανο να προσδεθεί στο DNA, αποµακρύνοντας έτσι τον ενεργοποιητή από την 
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cis - θέση του. Σε άλλες περιπτώσεις ο καταστολέας δεν αποτρέπει την πρόσδεση στο 
DNA του ενεργοποιητή, αλλά αλληλεπιδρά µε την ενεργοποιητική του περιοχή 
αποκρύπτοντάς την (masking), δηλαδή αποτρέποντας την αλληλεπίδρασή της µε τη 
βασική µεταγραφική µηχανή. 

 

Παράδειγµα: GAL4 

Πολλοί από τους προαναφερθέντες µηχανισµούς χρησιµοποιούνται από τον ρυθµιστή 
GAL4 του σακχαροµύκητα. O GAL4 ενεργοποιεί την µεταγραφή δύο γειτονικών 
γονιδίων, του GAL1 και του GAL10. Προσδένεται στο DNA σαν οµοδιµερές, 
χρησιµοποιώντας την N-τελική του περιοχή, ενώ η ενεργοποιός δράση του οφείλεται 
σε δύο άλλες ξεχωριστές περιοχές. 

Aλληλεπικαλυπτόµενη µε την C-τελική ενεργοποιητική περιοχή βρίσκεται και η θέση 
πρόσδεσης του καταστολέα GAL80, που εµποδίζει την ενεργοποίηση της µεταγραφής.  
Στην παρουσία της γαλακτόζης, το σύµπλοκο GAL80-GAL4 αλλάζει στερεοδιάταξη 
αφήνοντας ελεύθερη την ενεργοποιητική περιοχή του GAL4 να ενεργοποιήσει την 
µεταγραφή των γονιδίων για τον µεταβολισµό της γαλακτόζης. 

O GAL4 µπορεί να ενεργοποιήσει την µεταγραφή κάποιου γονιδίου ρεπόρτερ σε 
κύτταρα θηλαστικών, εφόσον η DNA θέση του (UASG) βρίσκεται 5' του γονιδίου 
αυτού. Tέτοια ενεργοποιητική ικανότητα έχουν και πολλά υβρίδια µεταξύ της περιοχής 
αναγνώρισης DNA του GAL4 και διαφόρων ενεργοποιητικών περιοχών [αυτές οι 
περιοχές µπορεί να είναι "κανονικές" ενεργοποιητικές περιοχές δανεισµένες από 
άλλους ενεργοποιητές ή όξινες περιοχές αποµονωµένες από άσχετα γονίδια - π.χ. 
τυχαία γονίδια της E. coli, και επιλεγµένες λειτουργικά, δηλ. για ενεργοποίηση της 
µεταγραφής στον σακχαροµύκητα]. Mάλιστα η πρωτεΐνη υβρίδιο µεταξύ του GAL4 
(DNA binding) και του VP16 (ισχυρός συνενεργοποιητής που κωδικοποιείται από τον 
herpes simplex virus) ενεργοποιεί την µεταγραφή σε κύτταρα θηλαστικών και από την 
3' περιοχή του γονιδίου reporter. 

Kαι το άλλο µισό του GAL4, δηλ. η ενεργοποιητική του περιοχή, είναι ανεξάρτητα 
ενεργό. Oταν συνδεθεί µε µία άλλη περιοχή αναγνώρισης DNA, π.χ. του βακτηριακού 
καταστολέα LexA, µπορεί να ενεργοποιεί την µεταγραφή στον σακχαροµύκητα, 
εφόσον φυσικά τοποθετήσουµε χειριστές του LexA µπροστά από το γονίδιο reporter.  
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Χρωµατίνη και Γονιδιακή Ρύθµιση 

Τι επίδραση έχει η δοµή της χρωµατίνης στη µεταγραφή; Γνωρίζουµε ότι η έντονα 
συµπυκνωµένη ετεροχρωµατίνη είναι απαγορευτική για µεταγραφή – µήπως και στην 
ευχρωµατίνη επιτελούνται δοµικές αλλαγές σε γονίδια που µεταγράφονται σε 
αντιδιαστολή µε αυτά που καταστέλλονται; Κάτι τέτοιο διαφάνηκε µε την ανακάλυψη 
ότι πολλοί συνενεργοποιητές της µεταγραφής έχουν ενεργότητα ακετυλο-
τρανσφεράσης ιστονών (HAT = histone acetyl  transferase). Υποστρώµατα αυτών των 
ενζύµων είναι οι αµινο-τελικές ουρές των ιστονών H3 και Η4 σε κατάλοιπα λυσίνης. 
Ακετυλιωµένες ιστόνες αναγνωρίζονται από πρωτεΐνες µε bromo-domain, µία από τις 
οποίες είναι η Swi2/ Brahma, µια ATPάση µε ικανότητα αναδιαµόρφωσης 
νουκλεοσωµάτων. Με αυτό τον όρο υποδηλώνονται αλλαγές στην τοποθέτηση των 
νουκλεοσωµάτων πάνω στο DNA, π.χ. nucleosome sliding, χαλάρωση της συνάφειας 
µεταξύ ιστονών και DNA ή ακόµα και πλήρης αποµάκρυνση ενός ή δύο 
νουκλεοσωµάτων από ορισµένες περιοχές. Περιοχές ελεύθερες νουκλεοσωµάτων 
βρίσκονται συχνά σε ενισχυτές και υποκινητές ενεργών γονιδίων και αναγνωρίζονται 
από την υπερευαισθησία τους σε πέψη από DNAseI (DNAse hypersensitive sites). 
Τόσο οι ακετυλοτρανσφεράσες ιστονών όσο και οι ATPάσες αναδιαµόρφωσης 
νουκλεοσωµάτων απαντώνται σε µεγάλα σύµπλοκα (~2 ΜDa το καθένα) που 
συνεργάζονται µε τους µεταγραφικούς ενεργοποιητές για να δηµιουργήσουν 
χρωµατινικό περιβάλλον που να ευνοεί τη µεταγραφή. Αντίθετα οι µεταγραφικοί 
καταστολείς στρατολογούν απακετυλάσες ιστονών (HDAC = histone deacetylase), οι 
οποίες αφαιρούν τις ακετυλ-οµάδες από τις ουρές των Η3 και Η4 και ευνοούν µια πιο 
κλειστή χρωµατινική δοµή. 

Γονιδιακή σίγηση σχετίζεται και µε τη µεθυλίωση της ιστόνης Η3 στην λυσίνη 9. Αυτή 
η τροποποίηση καταλύεται από την µεθυλάση Su(var)3-9 και συναντάται στην 
ετεροχρωµατίνη, αλλά και σε ευχρωµατικές περιοχές. Στην ετεροχρωµατίνη η 
µεθυλιωµένη Η3 αναγνωρίζεται από το chromo-domain της πρωτεΐνης ΗΡ1 
(heterochromatin protein 1), που προσδένεται και δηµιουργεί συµπαγή χρωµατινική 
δοµή. Άλλη πρωτεΐνη µε chromo-domain είναι η Polycomb (Pc), η οποία ευθύνεται για 
την επιγενετική σίγηση κάποιων συγκεκριµένων ευχρωµατικών γονιδίων, όπως τα 
οµοιωτικά γονίδια. Επιγενετική σίγηση σηµαίνει καταστολή που διατηρείται µέσω 
κυτταρικών γενεών για όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόµου. Εγκαθιδρύεται µέσω 
"κανονικών" καταστολέων σε κάποιο στάδιο της ανάπτυξης. Από εκείνη τη χρονική 
στιγµή και µετά, ακόµα και όταν οι "κανονικοί" καταστολείς έχουν πάψει να 
συντίθενται, διαιωνίζεται µέσω µεθυλίωσης ιστονών και του πολυ-πρωτεϊνικού 
συµπλόκου Pc. 
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∆ιαφορική Γονιδιακή Pύθµιση 

Oι µοριακές µέθοδοι µας επιτρέπουν να προσδιορίσουµε την χρονο- και τοπο- 
ειδικότητα έκφρασης οποιουδήποτε (κλωνοποιηµένου) γονιδίου. Βιβλιοθήκες cDNA 
µας παρέχουν υλικό που αντιπροσωπεύει το µεταγραφόµενο υποσύνολου του 
γονιδιώµατος στο υλικό (ιστό/ αναπτυξιακό στάδιο) απ' όπου προήλθε η εκάστοτε 
βιβλιοθήκη. Σηµαίνοντας έναν cDNA κλώνο έχουµε ανιχνευτή για το RNA του 
συγκεκριµένου γονιδίου. O ανιχνευτής αυτός µπορεί να επωασθεί µε Northern blot που 
περιέχει δείγµατα RNA από διάφορους ιστούς ή αναπτυξιακά στάδια. Για κυτταρική 
λεπτοµέρεια µπορούµε να υβριδοποιήσουµε τον ανιχνευτή µας µε (µονιµοποιηµένα) 
µικροσκοπικά παρασκευάσµατα διαφόρων ιστών (ή αναπτυξιακών σταδίων) και να 
προσδιορίσουµε τα κύτταρα που δείχνουν υβριδοποίηση in situ. [Για την τελευταία 
µέθοδο χρησιµοποιούµε για σήµανση του ανιχνευτή ένα χηµικό παράγωγο 
νουκλεοτιδίου που περιέχει µοριακή οµάδα που αναγνωρίζεται από κάποιο εµπορικά 
διαθέσιµο αντίσωµα.  Mετά την υβριδοποίηση του ανιχνευτή µε το παρασκεύασµα, τα 
σηµεία υβριδοποίησης εµφανίζονται µε ανοσοϊστοχηµική µέθοδο.] 

Oταν κάποιοι cDNA κλώνοι χρησιµοποιηθούν ως ανιχνευτές σε Northern blot, όπου 
έχει ακινητοποιηθεί RNA από διάφορους ιστούς, διαπιστώνουµε ότι λίγα γονίδια είναι 
πραγµατικά ιστοειδικά, δηλαδή εκφράζονται σε ένα µόνον ιστό. Αρκετά εκφράζονται 
παντού (γονίδια γενικού νοικοκυριού / συντήρησης - housekeeping genes). Το πιο 
συνηθισµένο είναι ενδιάµεσες καταστάσεις, δηλαδή έκφραση σε δύο ή τρείς 
συγκεκριµένους ιστούς (γονίδια µε πλειοτροπική δράση, δηλ. µε λειτουργία σε 
περισσότερους από ένα κυτταρικούς τύπους, αλλά όχι γενικής συντήρησης). 

Mία σηµαντική τεχνική που επιτρέπει την αποµόνωση ιστοειδικών γονιδίων είναι η 
κατασκευή αφαιρετικών βιβλιοθηκών. Aπό τον ιστό που µας ενδιαφέρει (π.χ. 
καρδιακούς µύες) αποµονώνουµε πολυαδενυλιωµένο RNA (pA-RNA), δηλ. mRNA, 
και συνθέτουµε µονόκλωνο cDNA. Aντί να ολοκληρώσουµε την κατασκευή δίκλωνου 
cDNA και την παραγωγή συνολικής cDNA βιβλιοθήκης από καρδιά ακολουθεί ένα 
βήµα αφαίρεσης. Tο συνολικό µας ss-cDNA υβριδοποιείται σε διάλυµα µε περίσσεια 
RNA από κάποιον άλλον ιστό, π.χ. γραµµωτούς µύες, και το δίκλωνο νουκλεϊκό οξύ 
διαχωρίζεται χρωµατογραφικά από το µονόκλωνο. Tο αποµένον ss-cDNA 
αντιπροσωπεύει καρδιακά γονίδια που δεν εκφράζονται σε γραµµωτούς µύες, και 
χρησιµοποιείται για σύνθεση της δεύτερης αλυσίδας και κλωνοποίηση σε φορέα για 
σχηµατισµο πλέον καρδιακής βιβλιοθήκης από την οποία έχουν αφαιρεθεί τα γονίδια 
που εκφράζονται σε γραµµωτούς µύες - και συνεπώς και όλα τα γονίδια γενικής 
συντήρησης. Tέτοιες αφαιρετικές βιβλιοθήκες µπορούν να γίνουν και από κάποιο 
αναπτυξιακό στάδιο (π.χ. γαστρίδιο), αφαιρώντας τα µυνήµατα κάποιου άλλου σταδίου 



 

 10

(π.χ. αγονιµοποίητου αυγού). Mία τέτοια βιβλιοθήκη περιέχει σταδιο-ειδικά (όχι 
ιστοειδικά) µηνύµατα, δηλ. στο παραπάνω παράδειγµα έχοντας αφαιρέσει όλα τα 
µητρικά µηνύµατα µας αποµένουν µόνο τα ζυγωτικά εκφραζόµενα γονίδια κατά την 
γαστριδίωση. Aν κάνουµε "αντίστροφο Northern" (ακινητοποιήσουµε DNA από 
κλώνους της βιβλιοθήκης και το ανιχνεύσουµε µε ραδιοσηµασµένο RNA ή cDNA από 
διάφορα στάδια) βλέπουµε την παρακάτω εικόνα, που επιβεβαιώνει την σταδιο-
ειδικότητα της βιβλιοθήκης. 

 

 

Στην µετα-γονιδιωµατική εποχή δεν χρειάζεται πια να αποµονώνουµε "νέα" γονίδια 
από βιβλιοθήκες. Αντίθετα χαρακτηριστικά τεµάχια από καθένα από τα προβλεπόµενα 
γονίδια του γονιδιώµατος µπορούν να συντεθούν ως ολιγονουκλεοτίδια ή µε PCR και 
να ακινητοποιηθούν πάνω σε αντικειµενοφόρο µικροσκοπίου σε µορφή 
µικροσυστοιχίας από νανο-κηλίδες (όπου γνωρίζουµε την ταυτότητα της ΚΑΘΕ 
κηλίδας). Υβριδοποίηση τέτοιων µικροσυστοιχιών µε συνολικό cDNA από κάποιον 
ιστό/ αναπτυξιακό στάδιο (η ίδια διαδικασία "αντίστροφου Northern" σε µινιατούρα) 
µας δίνει πληροφορία για το ποια ακριβώς γονίδια εκφράζονται στο εν λόγω δείγµα και 
µάλιστα σε τι βαθµό (η ένταση της υβριδοποίησης περιέχει ποσοτική πληροφορία). Το 
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cDNA για την υβριδοποίηση µικροσυστοιχιών σηµαίνεται µε φθορίζοντα ανάλογα 
νουκλεοτιδίων και η υβριδοποίηση ανιχνεύεται σε ειδικό σαρωτή µε ακτίνα laser ικανή 
να διεγείρει τον φθορισµό (microarray scanner). 

 

Μικροσυστοιχία 
υβριδοποιηµένη συγχρόνως 
µε δύο σηµασµένα DNA µε 
διαφορετικο φθορισµό. Το 
σήµα από τον κάθε ανιχνευτή 
έχει ψευδο-χρωµατιστεί 
πράσινο και κόκκινο, 
αντιστοίχως. Όπου το σήµα 
και των δύο ανιχνευτών είναι 
στο ίδιο επίπεδο, φαίνεται 
κίτρινο. 

Τι µηχανισµοί απαιτούνται για την ιστο-/χρονο-ειδική έκφραση ενός γονιδίου; Στους 
µονοκύτταρους οργανισµούς (προκαρυώτες και µονοκύτταρους ευκαρυώτες, όπως ο 
σακχαροµύκητας) τα γονίδια συνήθως επάγονται ή καταστέλλονται ανταποκρινόµενα 
σε ορισµένα εξωκυττάρια ερεθίσµατα (πηγές ενέργειας, αµινοξέα κ.λπ.). Σε ανώτερα 
ζώα το εξωκυττάριο περιβάλλον ρυθµίζεται οµοιοστατικά από τον οργανισµό και έτσι 
τα σήµατα στα οποία ανταποκρίνονται τα γονίδια προέρχονται από το ίδιο το ζώο. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν άµεση επίδραση στην 
µεταγραφή - κλασικό παράδειγµα είναι µία οµάδα γονιδίων, που κωδικοποιούν τις 
πρωτεΐνες θερµικού σοκ (heat shock proteins, or hsp's), τα οποία επάγονται από την 
αύξηση της θερµοκρασίας πάνω από κάποιο όριο. Tα περισσότερα όµως γονίδια 
ρυθµίζονται από µεταγραφικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν συγκεκριµένους 
κυτταρικούς τύπους σε συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο. H διαφοροποίηση ενός 
οργανισµού σε πολλαπλούς κυτταρικούς τύπους απαιτεί την παρουσία και 
συντονισµένη δράση µεγάλου αριθµού τέτοιων µεταγραφικών παραγόντων.  Aυτό 
δικαιολογεί το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των cis-ρυθµιστικών περιοχών των 
ευκαρυωτικών γονιδίων, ιδίως για πλειοτροπικά γονίδια, που συµµετέχουν σε 
περισσότερα από ένα αναπτυξιακά προγράµµατα. 

H διαφορική ρύθµιση γονιδίων σε έναν πολυκύτταρο ευκαρυώτη στηρίζεται στην 
διαφορική παραγωγή ή ενεργοποίηση µεταγραφικών παραγόντων σε διαφορετικούς 
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κυτταρικούς τύπους / χρονικές στιγµές.  H διαφορική παραγωγή µπορεί απλά να είναι 
συνέπεια της ρύθµισης του γονιδίου που κωδικοποιεί τον µεταγραφικό παράγοντα.  
Eναλλακτικά ένας παράγοντας µπορεί να είναι συνέχεια παρών, αλλά να είναι 
λειτουργικός µόνο ως σύµπλοκο µε κάποιον συµπαράγοντα, του οποίου η παραγωγή να 
ρυθµίζεται αναπτυξιακά.  Στην διαφορική ενεργοποίηση εµπίπτουν περιπτώσεις που 
ένας συστατικά παραγόµενος µεταγραφικός παράγοντας (απ)ενεργοποιείται µε κάποια 
πρωτεϊνική µετατροπή ή µε την πρόσδεση κάποιου µικροµοριακού δεσµευτή.  Π.χ. τα 
προαναφερθέντα γονίδια θερµικού σοκ επάγονται όταν προσδεθεί στις cis-ρυθµιστικές 
θέσεις τους ο HSTF (heat shock transcription factor).  O HSTF είναι συνέχεια παρών, 
αλλά το θερµικό σοκ προξενεί φωσφορυλίωση σε κάποιο αµινοξύ του, κάτι απαραίτητο 
για την ενεργοποίηση του HSTF.  Π.χ.(2) οι "υποδοχείς" στεροειδών είναι 
µεταγραφικοί παράγοντες, που όµως βρίσκονται σε ανενεργή κατάσταση στο 
κυταρόπλασµα, στην απουσία του προσδέτη τους. Όταν εµφανιστεί το σχετικό 
στεροειδές στο κυτταρόπλασµα (τα στεροειδή είναι ορµόνες που λόγω της 
υδροφοβικότητάς τους διαπερνούν ελεύθερα από τον εξωκυττάριο χώρο στο 
κυτταρόπλασµα), προσδένεται στον ανενεργό υποδοχέα του και προκαλεί την 
µεταφορά του στον πυρήνα και την ενεργοποίηση της µεταγραφής των γονιδίων στα 
οποία προσδένεται. Σαν συµπέρασµα µπορούµε να πούµε ότι η διαφορική ρύθµιση των 
ευκαρυωτικών γονιδίων βασίζεται (1) στην αναπτυξιακή γενεαλογία του κάθε 
κυττάρου, που καθορίζει ποιά γονίδια µεταγραφικών παραγόντων εκφράζονται σε κάθε 
κυτταρικό τύπο και (2) στην επικοινωνία µεταξύ κυττάρων (µέσω διαφόρων 
σηµατοδοτικών µηχανισµών, π.χ. ορµονών), που επίσης επηρεάζει την δραστηριότητα 
της µεταγραφικής µηχανής και έχει σαν αποτέλεσµα την ολοκλήρωση των κυτταρικών 
λειτουργιών των διαφόρων ιστών µέσα στον οργανισµό. 

 

 


