
 

  

 
 

Kάθε γονιδίωµα αποτελείται από χιλιάδες γονίδια, αν εξαιρέσουµε τα µικρογονιδιώµατα  των 
ιών.  Eνώ ένας αριθµός από αυτά είναι απαραίτητα ανά πάσα στιγµή για τις βασικές 
λειτουργίες του κυττάρου, η πλειοψηφία των γονιδίων κωδικοποιεί πρωτεΐνες που 
χρειάζονται σε ειδικές περιπτώσεις και έτσι αυτά τα γονίδια παραµένουν ανενεργά µέχρι να 
επαχθούν από τις συγκεκριµµένες συνθήκες.  Tέτοιες καταστάσεις µπορεί να προκύψουν 
περιστασιακά, όταν π.χ. η θρεπτική σύσταση του µέσου ενός βακτηρίου αλλάξει, το κύτταρο 
πρέπει να ανταποκριθεί µεταβολίζοντας κάποιο νέο υδατάνθρακα ή συνθέτοντας κάποιο 
βιοσυνθετικό πρόδροµο που µέχρι τώρα απορροφούσε έτοιµο από το περιβάλλον.  Aλλοτε οι 
αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση είναι προγραµµατισµένες, όπως η επαγωγή γονιδίων που 
απαιτούνται για την κυτταρική διαίρεση ή για κάποια αναπτυξιακή µεταβολή, π.χ. 
σχηµατισµός σπορίων ή συναθροισµών κυττάρων (σε ορισµένα είδη βακτηρίων). 

H ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης γίνεται συνήθως στο επίπεδο της µεταγραφής - θά ήταν 
ενεργειακά ασύµφορο για το κύτταρο να παράγει συνεχώς mRNA  από όλα τα γονίδια και να 
επιλέγει αυτά που πρέπει να εκφρασθούν στο επίπεδο της µετάφρασης.  Oι δύο κύριοι 
µηχανισµοί ρύθµισης  είναι η θετική και η αρνητική ρύθµιση (Eικ. 1: παρουσιάζει τους δύο 
τρόπους ρύθµισης για επαγώγιµα και καταστάλσιµα γονίδια).  Παρακάτω περιγράφουµε τους 
µηχανισµούς για επαγώγιµα γονίδια. 

Στην αρνητική ρύθµιση ο υποκινητής ενός γονιδίου έχει από µόνος του ψηλή συγγένεια για 
την RNA πολυµεράση, αλλά η σύνδεση µιας άλλης πρωτεΐνης, του καταστολέα (repressor), 
σε περιοχή DNA γειτονική προς τον υποκινητή, στον χειριστή (operator), παρεµποδίζει την 
έναρξη µεταγραφής του γονιδίου κάτω από κατασταλτικές συνθήκες.  Oταν οι περιστάσεις το 
απαιτούν, η µεταγραφή επάγεται µε την αποµάκρυνση του καταστολέα από τον χειριστή.  
Aυτό επιτυγχάνεται µε την σύνδεση ενός επαγωγέα (inducer) µε τον καταστολέα, που 
µειώνει την συγγένεια του καταστολέα µε τον χειριστή. 
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Εικ. 1

Στην θετική ρύθµιση η RNA πολυµεράση έχει µικρή συγγένεια µε τον υποκινητή του 
γονιδίου.  Σαν αποτέλεσµα ο ρυθµός έναρξης µεταγραφής είναι µηδαµινός εκτός αν συνδεθεί 
κοντά στον υποκινητή (στην περιοχή που ονοµάζεται εναρκτής - initiator) µία επιπλέον 
πρωτεΐνη, ο ενεργοποιητής (activator).  Ο ενεργοποιητής συντίθεται σε αδρανή µορφή, που 
δεν συνδέεται µε το DNA, και ενεργοποιείται µε την σύνδεση ενός µικροµοριακού 
συνενεργοποιητή (coactivator).  ∆ιαπρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ του ενεργοποιητή 
και της πολυµεράσης σταθεροποιούν την σύνδεση της δεύτερης στον υποκινητή και 
προκαλούν την έναρξη της µεταγραφής. 

Στους προκαρυώτες oρισµένες µεταγραφικές µονάδες παράγουν πολυκιστρονικά RNA, που 
περιέχουν περισσότερα από ένα γονίδια.  Για ιστορικούς λόγους τέτοιου τύπου µεταγραφικές 
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µονάδες ονοµάζονται οπερόνια (από το αρχικό οπερόνιο που χαρακτηρίστηκε, το lac 
operon).  Θα περιγράψουµε τέσσερα συστήµατα που χρησιµοποιούν διάφορες παραλλαγές ή 
συνδυασµούς των παραπάνω πρωταρχικών µηχανισµών ρύθµισης. 

 
 

TO OΠEPONIO lac 
 

Xαρακτηρίστηκε την δεκαετία του 1950 στην E. coli µε καθαρά γενετικές µεθόδους από τους 
F. Jacob και J. Monod.  Mετέπειτα µοριακή ανάλυση επιβεβαίωσε τα συµπεράσµατά τους.  
Αποτελείται από : 

lacZ:γονίδιο για την β-γαλακτοσιδάση - ένζυµο που εµφανίζεται στα βακτήρια µόνο όταν 
στο θρεπτικό τους µέσο υπάρχει κάποιο β-γαλακτοσίδιο (π.χ. λακτόζη), που είναι 
υπόστρωµα του ενζύµου.  H β-γαλακτοσιδάση κόβει την λακτόζη σε µονοσακχαρίδια 
(γλυκόζη και γαλακτόζη) σαν πρώτο βήµα στον µεταβολισµό της από το κύτταρο 
(Eικ. 2). 

lacY:γονίδιο για την περµεάση γαλακτοσιδίων - διαµεµβρανική πρωτεΐνη που επιτρέπει την 
είσοδο των β-γαλακτοσιδίων στο κύτταρο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tα δύο 

 3



 

αυτά ένζυµα, µαζι µε την τρανσακετυλάση γαλακτοσιδίων (προϊόν του lacA - άγνωστης 
σηµασίας), εµφανίζονται στο κύτταρο συγχρόνως, όταν το θρεπτικό µέσο περιέχει λακτόζη 
(επαγωγέας).  Mεταλλαγή σε οποιοδήποτε από τα δύο αυτά γονίδια καθιστά τα βακτήρια 
ανίκανα να αυξηθούν σε λακτόζη, φαινότυπος lac-.  Oµως µεταλλαγές στο γονίδιο lacZ 
συµπληρώνουν αυτές στο lacY, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται περί δύο διαφορετικών 
γονιδίων.  H συντονισµένη ρύθµιση αυτών των τριών γονιδίων επιβάλλεται από τον trans 
ρυθµιστή lac-καταστολέα και τους cis ρυθµιστές υποκινητή και χειριστή (operator), εξ ου και 
η ονοµασία οπερόνιο. 

Oι προαναφερθείσες τρείς ρυθµιστικές λειτουργίες ανακαλύφθηκαν µε την γενετική ανάλυση 
των Jacob & Monod: 

Tο γονίδιο lacI  (κωδικοποιεί τον lac-καταστολέα) δίνει υπολειπόµενες µεταλλαγές που 
καθιστούν τα lacZ και lacY συστατικά (constitutive), δηλαδή να εκφράζονται 
συνεχώς, άσχετα από την παρουσία επαγωγέα ή όχι.  Kυρίαρχες µεταλλάξεις 
αντιθέτως καταστέλλουν το οπερόνιο lac ακόµα και στην παρουσία λακτόζης. 

Tον χειριστή, lacO, µεταλλαγές στον οποίο επηρεάζουν µόνο τα lac γονίδια που βρίσκονται 
cis προς αυτόν, κάνοντάς τα συστατικά. 

Tον υποκινητή, lacP, που επίσης έχει cis δράση, αλλά µεταλλάσσεται σε µη έκφραση των cis 
προς αυτόν lac γονιδίων (lac-). 

Oι φαινότυποι των µεταλλαγών αυτών των γονιδίων / ρυθµιστικών περιοχών δίνονται στους 
παρακάτω πίνακες (από Suzuki et al.). 
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Η µοριακή/βιοχηµική µελέτη των ρυθµιστικών παραγόντων έδειξε ότι ο καταστολέας είναι 
τετραµερής πρωτεΐνη που συνδέεται µε µεγάλη συγγένεια στον χειριστή, µία ατελή 
παλινδροµική αλληλουχία 24bp.  Ο καταστολέας έχει θέσεις σύνδεσης για τον επαγωγέα 
(διάφορα β-γαλακτοσίδια συνδέονται σ' αυτήν την θέση, το αποτελεσµατικότερο στην 
επαγωγή είναι το IPTG = isopropyl-β,D-thiogalactoside), και η σύνδεση του επαγωγέα 
προξενεί αλλοστερική αλλαγή στην διαµόρφωση της πρωτεΐνης µειώνοντας την συγγένειά 
της για τον χειριστή.  Ο χειριστής βρίσκεται αµέσως 3' από την αρχή της µεταγραφής.  Η 
παρουσία του καταστολέα στον χειριστή εµποδίζει την RNA πολυµεράση να αρχίσει την 
µεταγραφή.  [Ο υποκινητής είναι η θέση σύνδεσης της RNA πολυµεράσης στο DNA].  
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Mεταλλαγές που επηρεάζουν την λειτουργία του lacO και του lacP χαρτογραφήθηκαν 
µοριακά στις αναµενόµενες περιοχές (Eικ. 3). 
 

Εικ. 3
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ΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕΡΟΝΙΟΥ 
lac 

 

Επιπρόσθετη βαθµίδα ρύθµισης που εξασφαλίζει την 
µη έκφραση του οπερονίου lac παρά την παρουσία 
λακτόζης, όταν συγχρόνως υπάρχει άλλη προτιµητέα 
πηγή ενέργειας/άνθρακα, π.χ. γλυκόζη.  Στην E. coli 
υπάρχει ένας ενδοκυτταρικός σηµατοδοτικός 
µηχανισµός που αναγγέλλει την έλλειψη γλυκόζης, υπό 
την µορφή της αύξησης της κυτταροπλασµατικής 
συγκέντρωσης του νουκλεοτιδίου κυκλική 
µονοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP).  Eπίσης υπάρχει 
πρωτεΐνη που συνδέεται µε την cAMP, η catabolite 
activator protein ή CAP.  Tο σύµπλοκο CAP-cAMP 
έχει ψηλή συγγένεια για µία θέση στο DNA αµέσως 
πριν από τον υποκινητή του lac, όπου δρα σαν 
ενεργοποιητής της µεταγραφής.  Eτσι, µεταλλαγές στην 
αδενυλική κυκλάση (που καταλύει την αντίδραση ATP 
→ cAMP + PPi) ή την CAP αδυνατούν να επάγουν το 
οπερόνιο lac (και πολλά άλλα οπερόνια).  H 
αλληλουχία της ρυθµιστικής περιοχής του οπερονίου 
lac παρουσιάζεται στην εικόνα 4, µε τις θέσεις 
σύνδεσης των διαφόρων trans ρυθµιστών σηµειωµένες. 
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TO OΠEPONIO trp 

Aποτελείται από τα γονίδια trp E, D, C, B, A, που κωδικοποιούν τα ένζυµα για την 
βιοσύνθεση του αµινοξέος τρυπτοφάνη.  Συνεπώς το οπερόνιο καταστέλλεται από την 
παρουσία εξωγενούς τρυπτοφάνης.  O καταστολέας, προϊόν του γονιδίου trpR, έχει ανάγκη 
της τρυπτοφάνης σαν συγκαταστολέα για να συνδεθεί στον χειριστή του οπερονίου trp 
(καταστάλσιµη αρνητική ρύθµιση).  Yπάρχει όµως και επιπλέον βαθµίδα αρνητικής ρύθµισης 
µε τον µηχανισµό της εξασθένισης της µεταγραφής: 

Σε γονότυπους µε ανενεργό trpR  (trpR-) η έκφραση του οπερονίου trp µπορεί ακόµα να 
κατασταλεί 10 φορές (µε την προσθήκη εξωγενούς τρυπτοφάνης) ενώ θα περίµενε κανείς η 
έκφραση να είναι συστατική.  Yπεύθυνη γι' αυτή την καταστολή είναι η 5' αρχική περιοχή 
(leader sequence) του πολυκιστρονικού mRNA του οπερονίου trp, που παρουσιάζεται στην 
εικόνα 6: 

Tα τελευταία 90 nt αυτής της περιοχής περιέχουν παλινδροµικές αλληλουχίες, που µπορούν 
να σχηµατίσουν φουρκέτες (στελέχη dsRNA µε ενδιάµεσες µονόκλωνες θηλιές).  
Eναλλακτικές φουρκέτες µπορούν να σχηµατισθούν από τις περιοχές 1+2, 2+3 ή 3+4.  H πιο 
σταθερή θερµοδυναµικά φουρκέτα είναι η 1+2 και ακολουθούν µε την σειρά η 2+3 και η 
3+4.  Eτσι το νεοσυντιθέµενο trp RNA σχηµατίζει τις φουρκέτες 1+2 και 3+4.  H 3+4 
ακολουθείται από µία σειρά από ουρακίλες (ολιγο-U), το οποίο την καθιστά σήµα για 
τερµατισµό της µεταγραφής και αποκαλείται εξασθενητής (attenuator).  Aρα, µε τις 
φουρκέτες 1+2 και 3+4 σχηµατισµένες επακολουθεί διακοπή της µεταγραφής πριν η RNA 
πολυµεράση περάσει στις κωδικές περιοχές του οπερονίου. 

O παραπάνω πρόωρος τερµατισµός της µεταγραφής συµβαίνει µόνο όταν ο µεταφραστικός 
µηχανισµός είναι ανεσταλµένος (π.χ. γενική έλλειψη αµινοξέων).  H µεταφραστική ρύθµιση 
του τερµατισµού της µεταγραφής στηρίζεται στην παρουσία στην leader sequence µιάς 
µικρής κωδικής περιοχής 14 κωδικονίων, δύο από τα οποία αντιστοιχούν στην τρυπτοφάνη - 
αυτά τα δύο συµπίπτουν µε την αρχή της περιοχής 1.  Eτσι όταν µπορεί να γίνει µετάφραση 
µε όλα τα αµινοξέα σε αφθονία (συµπεριλαµβανοµένης και της τρυπτοφάνης), το ριβόσωµα 
ξετυλίγει την φουρκέτα 1+2 και εκτείνεται µέχρι την περιοχή 2 µή επιτρέποντας τον 
σχηµατισµό ούτε της 1+2 ούτε της 2+3.  O εξασθενητής 3+4 είναι ελεύθερος να σχηµατισθεί 
και να τερµατίσει την µεταγραφή.  Oταν όµως ο µόνος περιοριστικός παράγων στην 
µετάφραση είναι το trp-tRNA (λόγω έλλειψης τρυπτοφάνης), το ριβόσωµα καθυστερεί στα 
κωδικόνια της τρυπτοφάνης και ξετυλίγει την φουρκέτα 1+2, χωρίς να καλύπτει την περιοχή 
2.  Σ αυτήν την περίπτωση η πιο ευνοϊκή δευτεροταγής δοµή του leader είναι η φουρκέτα 
2+3, που αποκλείει τον σχηµατισµό του εξασθενητή 3+4 και έτσι η µεταγραφή του οπερονίου 
µπορεί να συνεχισθεί πέρα από την leader sequence. 
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Πολλά από τα οπερόνια βιοσύνθεσης αµινοξέων ρυθµίζονται µε εξασθενητές σε συνδυασµό 
µε κωδικόνια του αντιστοίχου αµινοξέος στην leader sequence. 
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PYΘMIΣH TOY ΦAΓOY λ: ΣYNTONIΣMOΣ ΠOΛΛΩN OΠEPONIΩN 

O φάγος λ προσφέρεται σαν παράδειγµα για την χρονικά καθορισµένη ρύθµιση οπερονίων, 
κάτι παρόµοιο µε την γονιδιακή ρύθµιση αναπτυξιακών συστηµάτων σε ευκαρυώτες.  O λ  
έχει δύο εναλλακτικές αναπτυξιακές τύχες, την λύση και την λυσιγονία.  H είσοδος σε ένα 
από αυτά τα µονοπάτια πρέπει να αποφασισθεί σύντοµα µετά από την µόλυνση του ξενιστή.  
Παρόµοια, ένας προφάγος λ πρέπει ανά πάσα στιγµή να επιλέγει από το να παραµείνει 
προφάγος ή να επαχθεί.  Aυτές οι αναπτυξιακές αποφάσεις είναι κάτω από γονιδιακό έλεγχο 
σε ανταπόκριση σε περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Eπειδή τα οπερόνια του λ αλληλεπικαλύπτονται, είναι πιο εύκολο να µιλάµε για 
συγκεκριµµένους υποκινητές, όπως φαίνονται (Eικ. 7) στον χονδρικό µοριακό γενετικό χάρτη 
του φάγου στην κυκλική του µορφή (αµέσως µετά από την µόλυνση). 
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Tα γεγονότα γονιδιακής έκφρασης αµέσως µετά την µόλυνση είναι χρονικά προκαθορισµένα 
και όµοια και για τις δύο αναπτυξιακές τύχες του φάγου. 

Aµεσα πρώιµη (immediate early) γονιδιακή έκφραση: Mόνο οι υποκινητές PR και PL 
λειτουργούν και παράγουν τους ρυθµιστές cro και N. 

Tα καθυστερηµένα πρώιµα (delayed early) γονίδια προέρχονται από τους ίδιους υποκινητές, 
αλλά και στις δύο περιπτώσεις η µεταγραφή εκτείνεται πέρα από τα σηµεία τερµατισµού των 
άµεσα πρωίµων µεταγράφων.  Aυτό επιτυγχάνεται µε την αντιτερµατική δράση του 
παράγοντα N: µετατρέπει την RNA πολυµεράση του ξενιστή κάνοντάς την απρόσβλητη από 
τα σήµατα τερµατισµού της µεταγραφής στα άκρα των γονιδίων N και cro.  Eτσι 
µεταγράφονται τα γονίδια της αντιγραφής του DNA, το Q (προετοιµασία για λύση), τα 
γονίδια εξειδικευµένου ανασυνδυασµού και τα cII και cIII (προετοιµασία για λυσιγονία). 

Mέχρι εδώ η γονιδιακή ρύθµιση του φάγου ήταν ταυτόσηµη και για τα δύο αναπτυξιακά οτυ 
µονοπάτια.  H όψιµη (late) γονιδιακή έκφραση διαφοροποιείται ανάλογα µε την απόφαση για 
λύση ή λυσιγονία: 

Στον λυτικό κύκλο υπερισχύει η έκφραση του αντιτερµατικού ρυθµιστή Q, o oποίος 
επιτρέπει την µεταγραφή των όψιµων γονιδίων (λύσης, κεφαλής και ουράς) σαν ένα οπερόνιο 
από τον υποκινητή PR'.  O καταστολέας cro κλείνει την πρώιµη µεταγραφή από τους 
υποκινητές  PR και PL, και καταστέλλει επί πλέον τον υποκινητή PRM (βλ. παρακάτω). 

Στην έναρξη της λυσιγονίας υπερισχύουν οι ρυθµιστές cII και cIII.  O cII είναι θετικός 
ρυθµιστής της µεταγραφής στους υποκινητές PRE και Pint, ενώ ο cIII προστατεύει τον cII από 
πρωτεολυτικά ένζυµα.  Aπό τον PRE µεταγράφεται το γονίδιο cI, που κωδικοποιεί τον λ-
καταστολέα και από τον Pint ένα γονίδιο (int) για την ενσωµάτωση (µέσω ανασυνδυασµού) 
του προφάγου στο χρωµόσωµα του ξενιστή.  Aφού φτάσει σε κάποια επίπεδα ο λ-
καταστολέας καταστέλλει την µεταγραφή από τους υποκινητές PL και PR, ενώ συγχρόνως 
ενεργοποιεί τον υποκινητή PRM, και έτσι διαιωνίζει την παραγωγή του εαυτού του στην 
απουσία του cII (του οποίου τα επίπεδα σύντοµα πέφτουν λόγω καταστολής του PR).  Σε ένα 
λυσιγόνο κύτταρο, το µόνο φαγικό γονίδιο που εκφράζεται είναι το cI  από τον PRM, γιατί οι 
αρχικοί λυσιγονικοί υποκινητές (PRE και Pint ) είναι αδρανείς λόγω έλλειψης του cII και οι 
πρώιµοι υποκινητές PL και PR είναι κατεσταλµένοι από τον λ-καταστολέα.  H ψηλή 
συγκέντρωση του λ-καταστολέα στο κυτταρόπλασµα λυσιγόνου κυττάρου εγγυάται την 
ανοσία στην υπερµόλυνση, αφού νεοειαγόµενο φαγικό DNA προσδένεται από τον 
καταστολέα, που δεν επιτρέπει την έκφραση των φαγικών γονιδίων. 
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Λειτουργία της περιοχής ανοσίας του λ (λ immunity region) 

H µοριακή ανάλυση του λ-καταστολέα, του cro και των χειριστών στους οποίους 
προσδένoνται (που συλλογικά αποκαλούνται λimm) αποκάλυψε ένα πολύ ευαίσθητο 
ρυθµιστικό σύστηµα για την διατήρηση της λυσιγονίας αλλά και την επαγωγή του προφάγου, 
όταν χρειάζεται.  O λ-καταστολέας και ο cro, και οι δύο διµερείς πρωτεΐνες, µπορούν να 
συνδέονται στους ίδιους χειριστές, τον OL και τον OR, αριστερά και δεξιά από το γονίδιο cI 
αντιστοίχως.  Oµως η σχετική συγγένειά τους για τους χειριστές και η πρωτεϊνική τους δοµή 
τούς κάνει να έχουν εντελώς διαφορετικά αποτελέσµατα. 

Kάθε χειριστής έχει τρείς θέσεις πρόσδεσης OL1, OL2, OL3, OR1, OR2 και OR3, µε 
παρόµοιες αλλά όχι ταυτιζόµενες αλληλουχίες (ατελή παλίνδροµα 17 bp)- κάθε µία από αυτές 
έχει συγγένεια για διµερές είτε του λ-καταστολέα είτε του cro.  Tα µονοµερή των λ-
καταστολέα και cro µπορούν να προσδεθούν στις παραπάνω θέσεις (καλύπτοντας µόνο το 
µισό του παλινδρόµου), αλλά µε πολύ µικρότερη συγγένεια.  ∆ηλαδή η δυνατή σύνδεση 
πρωτεΐνης και DNA εξαρτάται από συνεργατικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των δύο 
µονοµερών της κάθε πρωτεΐνης.  Oι µικρές διαφορές στην αλληλουχία των επί µέρους 
θέσεων κάνουν τον λ-καταστολέα να έχει µεγαλύτερη συγγένεια για την OR1 στον δεξιό 
χειριστή και την OL1 στον αριστερό. Aντίθετα, ο cro έχει µεγαλύτερη συγγένεια προς τις 
OR3 και OL3.  Oσο αφορά τον OL, το αποτέλεσµα είναι ότι µικρές συγκεντρώσεις λ-
καταστολέα (σύνδεση µόνο στην OL1) αρκούν για να καταστείλουν την µεταγραφή από τον 
PL, ενώ για το ίδιο αποτέλεσµα χρειάζεται σηµαντικά µεγαλύτερη συγκέντρωση cro 
(κατάληψη της θέσης OL3 και µόνο δεν αρκεί για να καταστείλει τον υποκινητή).  Eτσι, στον 
λυτικό κύκλο το N και τα παρακάτω γονίδια καταστέλλονται µόνο όταν αυξηθεί πολύ η 
συγκέντρωση του cro, δηλαδή στην όψιµη περίοδο.  Aντίθετα, µόλις ανέβει λίγο η 
συγκέντρωση του λ-καταστολέα στην πρώιµη φάση της εγκαθίδρυσης της λυσιγονίας, ο PL 
καταστέλλεται (και διατηρείται off σε όλη την διάρκεια της λυσιγονίας).  
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Εικ. 9

 



 

Αυτή η διαφορική αποτελεσµατικότητα του λ-καταστολέα σε σχέση µε τον cro οφείλεται και 
σε ένα παραπάνω επίπεδο συνεργατικότητας.  ∆ιµερή του  λ-καταστολέα προσδένονται σε 
δύο διαδοχικές θέσεις (δηλ. τις OL1 και OL2 ή τις OR1 και OR2) συνεργατικά.  Aυτό 
οφείλεται στο ότι αποτελείται από δύο περιοχές (domains), την N-τελική και την C-τελική, 
που διαχωρίζονται από µία ευέλικτη συνδετική περιοχή. Kάθε N-τελική περιοχή του διµερούς 
έρχεται σε επαφή µε µισή θέση πρόσδεσης στο DNA, ενώ ο ρόλος της C-τελικής περιοχής 
είναι (1) να συνδέει τις δύο υποµονάδες του διµερούς και (2) να επιτρέπει συνεργατικες 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ δύο διµερών προσδεµένων σε διαδοχικές θέσεις στο DNA (Eικ. 10).  
∆ηλαδή και η συνεργατικότητα των δύο µονοµερών και αυτή των δύο διµερών εξαρτώνται 
από την C-τελική περιοχή.  Aντίθετα µε τον λ-καταστολέα, ο cro είναι µία µικρή σφαιρική 
πρωτεΐνη.  Σαν συνέπεια, δεν έχει την ικανότητα να προσδένεται συνεργατικά σε δύο OR ή 
OL θέσεις παρ' όλο που παρουσιάζει συνεργατικότητα στο επίπεδο διµερισµού, δηλαδή στην 
πρόσδεση µε κάθε µία από τις θέσεις στόχους του.(Eικ. 9). 

 
Εικ. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oλες οι παραπάνω διαφορές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ρύθµιση λυσιγονίας/λύσης, που 
ελέγχεται από τον χειριστή OR.  Mία ακόµη διαφορά που πρέπει να λάβουµε υπ' όψη µας 
είναι ότι ο λ-καταστολέας (αλλά όχι ο cro) παίζει και ρόλο ενεργοποιητή - ορισµένα αµινοξέα 
της N-τελικής περιοχής του υποβοηθούν την RNA πολυµεράση να προσδεθεί σε υποκινητή 
κοντά στην θέση πρόσδεσης του λ-καταστολέα.  Mάλιστα, ο υποκινητής PRM είναι αδρανής 
εκτός αν υπάρχει λ-καταστολέας στην διπλανή θέση, OR2.  Aντίθετα, ο υποκινητής PR δεν 
έχει ανάγκη από θετικούς ρυθµιστές.  H θέση πρώτης σύνδεσης του λ-καταστολέα, OR1, 
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συµπίπτει µε τον PR και έτσι ο λ-καταστολέας παρεµποδίζει την µεταγραφή από τον PR σε 
χαµηλή συγκέντρωση, όταν προσδένεται µόνο στις θέσεις OR1 και OR2 (συνεργατικά).  
Συγχρόνως ενεργοποιεί τον PRM.  Eτσι ο λ-καταστολέας καταστέλλει την έκφραση του cro 
και των παρακάτω λυτικών γονιδίων, ενώ αυξάνει την έκφραση του δικού του γονιδίου, cI.  
Oταν κατά την λυσιγονία η συγκέντρωση του λ-καταστολέα υπερβεί κάποιο όριο, 
καταλαµβάνεται και η θέση OR3, οπόταν καταστέλλεται και το cI (αναδραστική ρύθµιση).  O 
cro, µε το να δένεται κατά προτίµηση στην OR3 έχει σαν άµεσο επακόλουθο την καταστολή 
του cI.  Mόνο σε ψηλές συγκεντρώσεις του cro (κατάληψη της θέσης OR2) θα κατασταλεί και 
το ίδιο του γονίδιο, το cro (και τα παρακάτω καθυστερηµένα πρώιµα γονίδια). 

Eνας λ προφάγος επάγεται όταν πέσει η συγκέντρωση του λ-καταστολέα κάτω από κάποιο 
κατώφλι. Mία συνηθισµένη περίπτωση είναι να κοπεί ο λ-καταστολέας από την πρωτεάση 
(του ξενιστή) RecA, σε απάντηση προς την βλάβη που υφίσταται το DNA από κάποιο 
µεταλλαξογόνο, π.χ. υπεριώδη ακτινοβολία. O διαχωρισµός των δύο περιοχών (N και C) του 
καταστολέα τού µειώνει την ικανότητα πρόσδεσης στους αντίστοιχους χειριστές (Eικ. 11) και 
έτσι ακολουθεί επαγωγή (απελευθέρωση από την καταστολή) των PL και PR και συγχρόνως 
καταστολή (απενεργοποίηση) του PRM. Aπό εκεί και πέρα µπαίνει σε λειτουργία ο λυτικός 
κύκλος, που εξασφαλίζεται µε την µόνιµη καταστολή του PRM µε την παραγωγή του cro και 
την πρόσδεσή του στην OR3. 

Εικ. 11 

 

Tο λυσιγόνο κύτταρο είναι άνοσο σε υπερµόλυνση από άλλο λ φάγο, γιατί περιέχει αρκετή 
συγκέντρωση λ-καταστολέα για να καταστείλει όλα τα οπερόνια του νεοεισερχόµενου φάγου 
(εκτός από το PRM, που από µόνο του δεν επιτρέπει στον φάγο ούτε να εισαχθεί στο 
χρωµόσωµα ούτε να πολλαπλασιασθεί λυτικά).  Eπιτρέπει όµως µόλυνση από άλλους 
λαµβδοειδείς φάγους (π.χ. τον 434), που έχουν την ίδια γενωµική οργάνωση όπως ο λ, αλλά 
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οι αντίστοιχοι ρυθµιστές τους δεν προσδένονται στους χειριστές του λ (και αντιστρόφως).  H 
εγγύτητα ρυθµιστικών γονιδίων (cI, cro) µε τους χειριστές που ελέγχουν (OR και OL), κάνει 
την περιοχή ανοσίας µία αυτόνοµη λειτουργική κασέττα.  Παρόµοιες κασέττες βρίσκονται 
και σε άλλα σηµεία των λαµβδοειδών φάγων, π.χ. τα γονίδια ανασυνδυασµού και η θέση 
ανασυνδυασµού (att).  Mε in vitro µεθόδους µπορούµε να κατασκευάσουµε φάγους υβρίδια, 
όπως π.χ. λimm434, που είναι καθ' όλα λ, εκτός από την κασέττα της περιοχής ανοσίας που 
προέρχεται από τον 434. 

 

Λύση ή λυσιγονία; 

Tι αποφασίζει το αν ένας φάγος ακολουθήσει το λυτικό ή το λυσιγονικό µονοπάτι µετά από 
την αρχική µόλυνση;  H ερώτηση ανάγεται στο αν ο λ-καταστολέας προλάβει να προσδεθεί 
στην OR1 (και συγχρόνως στην OR2, λόγω συνεργατικότητας) πριν ο cro συνδεθεί στην OR3.  
H απόφαση αυτή παίρνεται στην αρχή της όψιµης γονιδιακής έκφρασης, όταν οι υποκινητές 
PR και PRE ανταγωνίζονται για την παραγωγή cro και λ-καταστολέα.  Aν υπερισχύσει o PR, ο 
cro θα καταστείλει τον PRM πριν δεθεί στην περιοχή ο θετικός ρυθµιστής του (λ-
καταστολέας).  Aν υπερισχύσει ο PRE, θα παραχθεί αρκετός λ-καταστολέας, που θα 
καταστείλει τον PR, και κατόπιν θα αυτορυθµίζεται θετικά µέσω του PRM.  O PRE 
ανταγωνίζεται την παραγωγή του cro και µε το να παράγει µήνυµα συµπληρωµατικό προς 
αυτό του cro (antisense RNA), το οποίο υβριδοποιείται µε το mRNA του cro και έτσι 
εµποδίζει την µετάφρασή του.  Tο αποτέλεσµα του αγώνα µεταξύ των δύο υποκινητών 
ανάγεται στην δραστηριότητα της πρωτεΐνης cII, που είναι απαραίτητος ενεργοποιητής του 
PRE.  H cII είναι πολύ ευαίσθητη σε πρωτεόλυση από µία πρωτεάση του ξενιστή, η 
δραστηριότητα της οποίας ελέγχεται από τον αυξητικό ρυθµό του βακτηρίου.  Aύξηση σε 
πλούσιο µέσο ευνοεί την πρωτεάση που καταστρέφει την cII, ρίχνει την δραστηριότητα του 
PRE, και έτσι οδηγεί σε λύση, επειδή υπερισχύει ο cro.  Eλλειψη θρεπτικών ουσιών αντίθετα 
σταθεροποιεί την cII και οδηγεί σε ψηλή παραγωγή λ-καταστολέα από τον PRE και συνεπώς 
λυσιγονία, κάτι που είναι προς ώφελος του φάγου γιατί το στερηµένο κύτταρο δεν έχει έτσι κι 
αλλιώς την δυνατότητα να υποστηρίξει σύνθεση φαγικών υποµονάδων για λύση.  H cIII είναι 
φαγική πρωτεΐνη που προστατεύει την cII από πρωτεόλυση. 
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