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Лекция 10

Транскрипция в прокариоти

Генетичeн код - връзката между базовите последователности на ДНК и 

аминокиселинната последователност в белтъците.

Характеристикитна генетичния код :

• всяка АК се кодира от 3 нуклеотида (кодон)

• ГК не се припокрива

• ГК е дегенериран

• 21 генетично-кодирани АК

• 22-ра генетично -кодирана аминокиселина - Pyl, срещаща се само в малък

брой археи и бактерии

• 64 кодона, 61 кодиращи аминокиселини и 3 стоп кодона; 2 от стоп кодоните

могат, при определени обстоятелства, да кодират АК

• ГК има излишество, но не и двусмисленост: толерантност към точкови 

мутации



Глобална регулация на 
метаболизма

Транскрипция в прокариоти

Лекция 10



Глобална регулация на 
метаболизма

Отговор на строг контрол (stringent response)

• Строгият отговор (строг контрол) - реакция на стрес в бактериите и 
растителните хлоропласти в отговор на гладуване по АК, МК, желязо, 
топлинен шок и други видове стрес

• Строгият отговор се сигнализира от (p) ppGpp (alarmone) и модулира 
транскрипцията на до 1/3 от всички гени в клетката.

• Механизъм за пренасочване на ресурси от растеж и делене към синтеза 
на АК, за да се подпомогне оцеляването до подобряване на 
хранителните условия
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Отговор на строг контрол (stringent response)

• В E. coli продукцията на (p)ppGpp се медиира от рибозомния белтък L11. крайният 
индуктор е свързания с рибозомите протеин RelA, чието  А-място с свързва с  
деацилирана тРНК. 

• RelA превръща ГТФ и ATФ в pppGpp чрез прибавяне на пирофосфат от АТФ 
към 3’ С край на рибозата в ГTФ, с освобождаване на AMФ.

• pppGpp се превръща в ppGpp от продукта на гена gpp, освобождавайки Pi
• ppGpp се преобразува в ГДФ от продукта на гена spoT, освобождавайки 

пирофосфат (PPi)
• ГДФ се превръща в ГТФ от продукта на гена ndk, като НТФ осигурява Pi и се 

превръща в НДФ
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Отговор на строг контрол (stringent response)

• В други бактерии, строгият отговор е медииран от различни, хомоложни на RelA / 
SpoT (RSH) протеини, с биосинтетична и/или хидролитична активност
Нарушаването на стогия контрол чрез разрушаване на  relA и spoT в Pseudomonas
aeruginosa - инфекциозни клетки и биофилми, които в по-висока степен са 
чувствителни към антибиотици

• Акумулирането на (р) ppGpp засяга репликацията, транскрипцията и 
транслацията:

• (p)ppGpp се смята, че свързва РНК полимеразата и променя 
транскрипционния профил, намалява синтезата на рPHK и тPHK и увеличава 
транскрипцията на биосинтетичните гени

• (p)ppGpp инхибира инициирането на нов цикъл на репликация и задържа 
клетъчния цикъл, докато се подобрят хранителните условия.

• Транслационният ГТФ също се засяга от ppGpp, с основна мишена Фактор 2 
на инициирането (IF2).
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Репресия на анаболитните пътища

• Репресията на анаболитните пътища се регулира чрез промяна на 
скоростта на транскрипция

• Транскрипционно регулиране - промяна в нивата на генна експресия чрез 
промяна на скоростта на транскрипция
Регулирането на на транскрипцията контролира
• кога се осъществи транскрипцията 
• колко РНК се произвежда

• Транскрипция на всеки ген от РНК полимераза може да бъде регулиран а 
чрез най-малко пет механизма:
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Репресия на анаболитни пътища

1. Определени фактори променят специфичността на РНК полимеразата за даден 
промотор или набор от промотори, което повишава или намалява вероятността 
да се свърже с тях (напр. сигмат фактори, използвани при прокариотична 
транскрипция)

2. Репресорите (регулаторни белтъци) се свързват с некодиращи
последователности на ДНК веригата (оператори), които са близки до или се 
припокриват към промоторна област, което възпрепятства преместването на 
РНК полимеразата по протежение на веригата, т.е. възпрепятства експресията 
на гена.

3. Общите транскрипционни фактори позиционират РНК полимеразата в началото 
на протеин-кодираща последователност и след това освобождават 
полимеразата за транскрибиране на иРН
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Репресия на анаболитни пътища

4. Активаторите (регулаторни белтъци) засилват взаимодействието между РНК 
полимеразата и конкретния промотор, насърчавайки експресия на гена. 
Активаторите правят това чрез увеличаване на привличането на РНК 
полимеразата от промотора, чрез взаимодействие със субединиците на РНК 
полимеразата или индиректно чрез промяна на структурата на ДНК.

5. Енхансерите - места в ДНК спиралата, които образуват примка, за да 
позиционират специфичен промотор към иницииращия комплекс.

При ПК:
• Необходимост от регулиране на транскрипцията, за да може клетката 

бързо да се адаптира към постоянно променящата се външна среда
• Наличието или количеството и вида на хранителните вещества определя 

кои гени да се експресират
Комбинацията от активатори, репресори и енхансери определя дали генът се 
транскрибира.
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Репресия на анаболитни пътища

Регулирането на гената експресия  - системи за индукция или репресия :

• Индуцируемата система: Изключена, освен ако не е налице молекула (индуктор), 
която позволява генната експресия; индукторът индуцира експресията;

• Репресорната система: Включена, освен в присъствието на молекула (ко-
репресор), която потиска генната експресия. 

Начинът, по който оперира индукцията и репресията зависи от контролните 
механизми, както и от разликите между прокариотните и еукариотните клетки.
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Репресия на анаболитни пътища

Пример: 
• Когато Е. coli е подложена на топлинен стрес, р32 субединицата на неговата РНК 

полимераза се променя по такъв начин, че ензимът се свързва със 
специализиран набор от промоторина гени, кодиращи белтъци  с реакция на 
топлинен шок.

Пример: триптофанов оперон – репресорен оперон
• Когато клетката съдържа излишък от триптофан, той се свързва със 

специализиран репресорен протеин (триптофан в репресор). Свързването 
променя структурата на репресора така, че да се свързва с операторния регион 
на оперона, който синтезира триптофан, предотвратявайки неговото 
експресиране. Това е форма на отрицателна обратна връзка.
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Триптофанов оперон – репресорен оперон
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Регулатор AraC

L-арабинозен оперон (ара-оперон) (Е. coli)

• Генна последователност, кодираща ензими, необходими за катаболизма на 
арабиноза до ксилулозо 5-фосфат, междинен продукт на ПМФ път

• Регулира се както положително, така и отрицателно

5′—–araC—–araO—–araI—–araB—–araA—–araD—–3′

• araBAD - структурен ген
• araC - регулаторният ген
• araBAD и araC се транскрибират в противоположни посоки.
• araI и araO2 – оператори
• araI 1 и araI2 - ДНК-свързващи сайтове, които, когато са заети от AraC, индуцират 

експресията на оперона
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Регулатор AraC

Аra оперонът се регулира от протеина AraC:

• Ако липсва арабиноза, димерът AraC потиска структурния ген чрез свързване с 
araI1 и araO2 и ДНК образува примка, която не позволява РНК полимеразата да се 
свърже с промотора на аrа-оперона, като по този начин блокира транскрипцията.

• Когато присъства арабинозаа, тя се свързва с AraC и комплекса AraC-aрабиноза
се свързва към araI, който стартира транскрипцията. AraC действа като активатор 
и изгражда комплекса AraC-aрабиноза. Този комплекс е необходим РНК 
полимеразата да стартира транскрипцията на аra-оперона. 

• За активирането е необходимо свързването и на друга структура с araI: CRP (по-
рано известен като CAP) + цикличен AMP

Активирането зависи от наличието на арабиноза и сАМР.
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РНК регулация и антисенс РНК

Генна регулация – контрол на експресията на даден ген с решаващо 

значение за:

 Контрол на клетъчните и метаболитните процеси

 Разнообразието и вариациите в организмите

 Клетъчната диференциация и морфогенезата

Съществуват специфични видове РНК молекули, които могат да бъдат 

използвани за контрол на генната регулация:

 мРНК

 малки РНКи, като микроРНКи

 антисенс РНКи
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РНК регулация и антисенс РНК

Антисенс РНКи:

 Едноверижни РНК молекули, които проявяват комплементарност към 

специфични мРНКи;

 Използват се за генна регулирация, специфично насочени към мРНКи;

 Могат физически да се сдвояват и да се свързват с мРНК, като по този 

начин инхибират способността на мРНК да осъществи транслация.

Сдвояването на антисенс РНК е техника, която се използва в лабораторни 

условия за генна регулация.

Природно срещащи се антисенс РНКи са изолирани в различни 

микроорганизми, вкл. RI плазмид на Е. coli, който използва hok/sok системата 

Системата hok/sok е механизъм за постсегрегационно елиминиране. Генът hok 

кодира токсин, а генът sok - антитоксин. Следователно, E.coli, използващи тази 

система, могат да регулират експресията на hok (токсина) и да инхибират 

транслацията му чрез продуциране на sok РНК (антитоксин). Резултатът е 

репресиране на транслацията на hok мРНК. 
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РНК регулация и антисенс РНК

Системата hok/sok в RI 

плазмид на Е. сoli

Пример за природна система, 

която използва антисенс РНК 

за контрол на генната 

регулация. Генът hok е 

токсичен ген, който може да 

бъде транслационно потискан 

чрез продуцирането на 

антисенс мРНК, sok (анти-

токсичен).  
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Атенюация

Атенюация - регулаторен механизъм, използван в бактериалните оперони за 

осигуряване на правилна транскрипция и транслация.

Процесът на атенюиране включва наличието на сигнал за спиране, който 

насочва към преждевременно прекратяване на транслацията.

Сигналът за спиране - атенюатор, предотвратява правилната функция на 

рибозомния комплекс, спирайки процеса.

Атенюаторът се транскрибира от съответната ДНК последователност и 

неговите ефекти зависят от метаболитната среда:

 При нужда от краен продукт - атенюаторът в мРНК последователността ще 

бъде «заобиколен» от рибозомата и ще се осъществи правилна траслация;

 При излишйк от краен продукт,  ако процесът на транслация е започнал, 

атенюаторът ще предотврати по-нататъшна транскрипция и ще предизвика 

преждевременно прекратяване.
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Атенюация
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Атенюация

Атенюаторите могат да функционират както при затихване на 

транскрипцията, така и при отслабване на транслацията

Транскрипционно атенюиране:

 Присъствие на 5'-цис действащи регулаторни области, които се нагъват в 

алтернативни РНК структури, които могат да прекратят транскрипцията. 

Тези РНКструктури диктуват дали транскрипцията ще продължи успешно 

или ще бъде прекратена рано, причинявайки отслабването на процеса. 

Резултатът е неправилно нагъната РНК, в която  ро-независим 

терминатор прекъсва транскрипцията и произвежда нефункционален РНК 

продукт

Другата продуцирана структура на РНК ще бъде анти-терминатор, който 

позволява транскрипцията да продължи.
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Атенюация

Атенюаторите могат да функционират както при затихване на 

транскрипцията, така и при отслабване на транслацията

Транслационно атенюиране:

 Запазване на последователността Shine-Dalgarno; специфична бактериална 

последователност, която показва мястото за рибозомно свързване, за да се 

осъществи правилна транслация

 При отслабване на транслацията, механизмът на затихване води до 

формирането на фуркетоподобна Shine-Dalgarno, кояо на свой ред води до 

неспособност на рибозомните комплекси да се формират и да продължат 

правилната транслация.
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Рибосуич (Riboswitch)

Рибосуич:

 Специфичен компонент на естествено срещащи се мРНК, който регулира 

генната експресия, чрез свързване и насочване към малки целеви молекули

 мРНК може да съдържа рибосуич, който директно регулира своята 

собствена експресия

 Показва способност да регулира РНК, като реагира на концентрациите на 

своята целева молекула

Съществуването на РНК молекули дава доказателство за хипотезата, че

светът е принадлежал на РНК, а протеините се развиват по-късно в

еволюцията.
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Рибосуич (Riboswitch)
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Регулация на активността на сигма фактор

Сигма фактор:

Белтъци, които функционират при иницииране на транскрипцията и са 

необходими за:

 Разпознаване от РНК полимеразата на мястото на промотора

 Правилното й свързване там

 Инициация на транскрипцията

Типът на сигма фактора, който се използва в този процес, варира и зависи от 

гена и от клетъчната среда. Факторите, идентифицирани до момента, се 

характеризират въз основа на молекулно тегло.

Регулирането на активността на сигма фактора е необходимо, за да се 

гарантира правилна инициация на транскрипцията. 
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Регулация на активността на сигма фактор

Сигма фактор: контрол на биосинтезата му:

 На ниво транскрипция и транслация

 Експресията или активността на сигма фактора зависи от специфичните

фази на растежа на организма:

 Ако е необходима транскрипция на гени, важни за растежа - сигма 

факторите ще бъдат транслирани, за да се инициира транскрипцията;

 Ако не се изисква транскрипция на гени, сигма факторите няма да бъдат 

активни.

 В специфични случаи, когато се изисква да бъде инхибирана транскрипционната 

активност, съществуват анти-сигма фактори, които изпълняват тази функция: 

анти-сигма факторът се свързва с РНК полимераза и предотвратява нейното 

свързване със сигма фактор в промотора.

Анти-сигма факторите са отговорни за регулиране на инхибиране на 

транскрипционната активност в организми, които изискват сигма-фактор за 

правилна инициация на транскрипцията.
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Регулация на транслацията на сигма фактор

Регулацията на експресията на сигма факторите се осъществява на:

 Транскрипционно

 Транслационно

 Пост-транслационно ниво

Тя се диктува от клетъчната среда и наличието / отсъствието на много кофактори.

Най-често изследваните сигма фактори - RpoS протеини, тъй като rpoS гени 

кодират сигма белтъци с различни размери.

В Е. coli RpoS е регулатор на гените за растежа, по-специално в стационарна фаза. 

RpoS е от решаващо значение за общите отговори на стрес и може да насърчава 

оцеляването при стрес в околната среда, но също така може да подготви клетката 

за стрес.

Регулация на ниво транслация – основен регулаторен механизъм, включващ 

присъствие и функция на малки некодиращи РНКи. Малките некодиращи РНКи 

«улавят» промените в околната среда и повишават експресията на RpoS чрез 

специфично увеличаване на количеството на rpoS тРНК. 
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Регулация на транслацията на сигма фактор

Съществуват многобройни класове малки РНКи, които функционират в RpoS 

регулацията, включително DsrA, RprA и Oxy:

 DsrA - улавя промените в температурата

 RprA - стреса на клетъчната повърхност

 OxyS - оксидативния стрес

Тези РНКи могат да индуцират активирането на rpoS транслацията.

Съществуват малки некодиращи РНК, като LeuO, които са в състояние да 

инхибират rpoS транслацията, чрез репресивни механизми.

Регулирането на rpoS транслацията е сложно и включва кръстосано сигнализиране 

и свързване в мрежа на множество протеини и регулаторни малки некодиращи 

РНКи.
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Протеолитично разграждане

 Пролеолитичното разграждане - необходимо при регулирането на 

клетъчните процеси и поддържане на метаболитна и клетъчна 

хомеостаза

 Полипептидите се разграждат чрез:

 Хидролиза на пептидните връзки от протеази

 Протеолитично разграждане - различни механизми, включително 

вътрешномолекулно разграждане и неензимни методи

 Необходимост от протеолиза:

 За получаване на резерв от АК

 За предотвратяване на натрупване или анормални 

концентрации на протеини

 За регулиране на клетъчните процеси чрез отстраняване на 

протеини, които вече не са необходими
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Протеолитично разграждане 

Протеазоми:

 Белтъчни комплекси, които 

функционират при разграждането 

на ненужни или увредени 

протеини чрез протеолиза

 Основен компонент на сложен и 

силно регулиран механизъм

 Разграждат протеините при 

наличието на убиквитин

 Убиквитинирането е механизъм за 

модификация на протеини, които 

са насочени за разграждане

 Протеазомата разпознава 

убиквитиновия сигнал в протеина, 

подлежащ на разграждане
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Споролиране в Bacillus

Процесът на образуване на ендоспори - дълбоки морфологични и физиологични 

последици: радикално ремоделиране на две потомствени клетки, придружено 

евентуално от спиране на метаболитната активност в едната дъщерна клетка (спора) и 

смърт чрез лизиране на другата (майчина клетка).

Въпреки че спорулирането в B. subtilis се индуцира от глад, то не се инициира веднага, 

когато растежът се забави поради ограничение на хранителни вещества. Могат да се 

появят различни алтернативни отговори:

 Активирането на флагеларния апарат за търсене на нови източници на храна чрез 

хемотаксис

 Производство на антибиотици за унищожаване на конкурентни почвени 

микроорганизми

 Секрецията на хидролитични ензими за извличане на извънклетъчни протеини и 

полизахариди

 Индуциране на "компетентност" за поемане на екзогенна ДНК - нова генетична 

информация
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Споролиране в Bacillus

 Споралирането е последна реакция на глад и се потиска, докато алтернативните 
отговори се окажат недостатъчни; трябва да бъдат изпълнени определени 
условия, като хромозомна цялост, състояние на хромозомната репликация и 
функциониране на цикъла на Кребс

 Споролирането - изисква много време и енергия; необратим процес, който 
изисква строга регулация: множество контролни пунктове за ефективен контрол

 Два транскрипторни регулатора, σH и SpoOA, играят ключова роля при започване 
на спорулирането

 Няколко допълнителни белтъка участват, главно чрез контролиране на 
концентрацията на SpoOA-P. Spo0A се намира в края на поредица от 
междубелтъчни фосфотрансферазни реакции, Kin-Spo0F-Spo0B-Spo0A, наречена 
"фосфорелай".
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Диференциация на  Caulobacter

Caulobacter crescentus
 Грам (-) олиготроф; обитава  сладководни води
 Важен модел за изучаване на:

 Регулацията на клетъчния цикъл
 Асиметричното клетъчно делене
 Клетъчната диференциация 

 Дъщерните клетки на Caulobacter – 2 различни форми:
 Подвижна, с единичен флагелум в единия полюс, който осигурява 

придвижване при хемотаксис
 Неподвижна, с туболарно „краче“ в единия полюс, изградено от адхезивен

материал  за прикрепване към повърхности 
 Подвижните клетки се диференцират в неподвижни  след кратък период на 

движение
 Репликацията на ДНК и клетъчното делене се извършват в неподвижни клетки



Регулация на развитието

Лекция 10

Диференциация на  Caulobacter



Регулация на развитието

Лекция 10

Диференциация на  Caulobacter

 Регулаторната система на клетъчен цикъл на Caulobacter контролира много модулни 

подсистеми, които организират растежа и възпроизводството на клетките

 Времето за започване на оперирането на всяка от тези подсистеми се организира от 

контролна система, изградена чрез биохимични и генетични логически схеми

 Регулирането на клетъчния цикъл е циклична генетична верига, центрирана около 

последователните взаимодействия на четири основни регулаторни протеина: DnaA, 

GcrA, CtrA и CcrM

 Тези четири белтъка директно контролират експресията на над 200 гени

 Те се синтезират и след това се елиминират от клетката един след друг в хода на 

клетъчния цикъл

 Съществуват допълнителни сигнални пътища от съществено значение за правилното 

функционирането на клетъчния цикъл (пътища за сигнализиране на фосфор, така и 

контролиран контрол на белтъчната протеолиза). Главната роля на тези сигнални 

пътища е да се осигури надеждно производство и елиминиране на CtrA и DnaA от 

клетката точно в подходящото време от клетъчния цикъл. 
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Диференциация на  Caulobacter

 Хромозомата на Caulobacter се реплицира само веднъж в клетъчния цикъл, за разлика 

от  Е. coli, където едновременно могат да се припокриват няколко цикъла на 

хромозомна репликация

 Противоположните роли на протеините DnaA и CtrA са от съществено значение за 

строгия контрол на репликацията на хромозомата на Caulobacter:

 DnaA действа в началото на репликацията, за да започне удвояване на 

хромозомата

 CtrA блокира инициирането на репликацията, така че той трябва да бъде 

отстранен от клетката, преди да може да започне репликацията на хромозомата

 Caulobacter е първата асиметрична бактерия, при която е демонстрирано стареене. 

Репродуктивното стареене се измерва като спад в броя на потомствата, получени с 

течение на времето. Подобен феномен след това е описан в E. coli, която произвежда 

морфологично подобни дъщерни клетки.
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Хемотаксис

 Хемотаксис - явлението, при което бактериите насочват движението си в 

съответствие с определени химикали в тяхната среда

 Хемотаксисът - важен за намирането на храна чрез плуване до най-високата 

концентрация на хранителни молекули или за избягване нат отрови

 Положителен хемотаксис - движението е насочено към по-висока 

концентрация на дадено химично вещество-хемоатрактант

 Отрицателен хемотаксис  - движението е в обратна посока на вещество-

хеморепелент

 Ефектите на хемоатрактантите се предизвикват чрез хемотаксисни рецептори; 

хемоатрактантната част на лиганда е специфична за целевата клетка и зависима от 

концентрацията. Най-често изследваните хемоатрактанти са формилови пептиди и 

хемокини

 Отговорите на хеморепелентите водят до аксиално плуване и се считат за основно 

явление в бактериите. Най-често изследваните хеморепеленти са неорганични соли, 

АК и някои хемокини



Сензорност и сигнална трансдукция

Лекция 10

Хемотаксис

 Е. coli имат няколко (обикновено 4-10) флагелума. Те 

могат да се въртят по два начина:

 1. Въртене в посока обратна на часовниковата 

стрелка - бактерията плува по права линия.

 2. Въртене по посока на часовниковата стрелка 

- всеки флагелум сочи в различна посока, 

бактерията се превърта на място.

 E. coli прилага сензорност, за да намери мястото с 

най-висока концентрация на атрактант; избягването 

на репелента работи със същата ефективност

 Vibrio са монофлагелатни с единичен флагелум на 

единия полюс на клетката. Техният метод на 

хемотаксис е различен.

 Други бактерии притежават единствен флагелум, 

който се държи вътре в клетъчната стена; те се 

движат чрез въртене на цялата клетка, като 

тирбушон
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Сигнална трансдукция в бактерии

 Белтъците CheW и CheA се свързват с рецептора. Активирането на рецептора 
чрез външен стимул предизвиква автофосфорилиране на хистидин киназата 
CheA в един единствен високо консервативен хистидинов остатък

 CheA на свой ред трансферира фосфорилови групи към консервативни 
аспартатни остатъци в регулаторите на реакцията CheB и CheY

 Този механизъм на сигнална трансдукция се нарича двукомпонентна система и е 
обща форма на сигнална трансдукция в бактериите

 CheY индуцира превъртането на място чрез взаимодействие с FliM, 
предизвиквайки промяна от въртене, обратно на часовниковата стрелка към 
въртенето по посока на часовниковата стрелка. Промяната в ротационното 
състояние на единичен флагелум може да наруши ритъма на целия сноп 
флагелуми и бактериата да се превърти
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Двукомпонентна система

 Двукомпонентните системи - основен механизъм на стимулиране-отговор, който 

позволява на организмите да усетят и реагират на промени в условията на околната 

среда

 Състоят се от мембранно-свързана хистидин киназа, която усеща специфичен стимул 

от околната среда и съответстващ регулатор на отговор, който медиира клетъчния 

отговор

 Срещат се масово в прокариоти, докато в еукариоти са идентифицирани само няколко

 Сигналната трансдукция се осъществява чрез трансфер на фосфорилни групи от АТФ 

към специфичен хистидинов остатък в хистидин киназите (ХК) (автофосфорилиране)

 ХК катализира трансфера на фосфатната група от фосфорилираните хистидинови 

остатъци до аспартатов остатък от регулатора на реакцията (РР);  фосфорилирането 

причинява конформационна промяна на РР, което води до стимулиране (или репресия) 

на експресията на прицелните гени

 Нивото на фосфорилиране на РР контролира неговата активност

 Някои ХK са бифункционални, катализиращи както фосфорилирането, така и 

дефосфорилирането на техните сродни РР. Входовите стимули могат да регулират 

киназната или фосфатазната активност на бифункционалната ХK. 
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Двукомпонентна система - варианти

Системата фосфо-релей

 ХК се автофосфорилира и след това трансферира фосфориловата група към 

вътрешен домен, а не към отделен РР протеин. Фосфорилната  група след това се 

прехвърля на хистидин фосфотрансфераза (НРТ) и впоследствие до терминален RR, 

който може да предизвика желания отговор.

Сигнал-трансдуциращите ХК са ключовите елементи в двукомпонентните системи за 

сигнална трансдукция

 Примери са EnvZ, който играе централна роля в осморегулацията, и CheA, който 

играе централна роля в системата за хемотаксис

 ХК обикновено имат N-краен лиганд-свързващ домен и С-краен киназен домен; 

киназният домен е отговорен за автофосфорилиране на хистидин с АТФ, трансфера 

на фосфор до аспартат от RR и (с бифункционални ензими) трансфер на фосфор от 

аспартил фосфат обратно към AДФ или към вода
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Двукомпонентна система - варианти

 ХК могат грубо да бъдат на два класа: ортодоксални и хибридни

 Повечето ортодоксални ХК функционират като рецептори в ЦПМ и имат 

сигнален пептид и трансмембранен сегмент(и), който разделя протеина на 

периплазмичен N-терминален сензорен домен и високо консервирано 

цитоплазмено С-терминално киназно ядро. Не всички ортодоксални ХК са 

свързани с мембрана, например азотната регулаторна киназа NtrB (GlnL) е 

разтворим цитоплазмен ензим

 Хибридните кинази съдържат множество фосфодонорни и фосфоацетерни 

места и използват многостепенни фосфо-релей схеми, вместо единичен 

фосфорилов трансфер. В допълнение към сензорния домен и сърцевината, 

те съдържат CheY-подобен приемник и His-съдържащ фосфотрансферен 

(HPt) домейн.
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Hpr серин / треонин киназа PtsK е сензор в многокомпонентна фосфо-релей 

система в контрола на въглеродната катаболитна репресия в бактериите

 Тази киназа е необичайна, тъй като разпознава своята третична структура; 

тя е член на ново семейство, което не е свързано с никой от описаните по-

рано белтък- фосфорилиращи ензими

 Рентгеноствуктурен анализ на кристален ензим с пълна дължина от 

Staphylococcus xylosus показва, че ензимът се състои от два ясно разделени 

домена, сглобени вспецифична хексамерна структура
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Quorum Sensing

 Quorum sensing може да функционира като процес на вземане на решения 

във всяка децентрализирана система, стига отделните компоненти да:

 Притежават средство за оценка на броя на другите компоненти, с които те 

взаимодействат

 Демонстрират стандартна реакция, когато се установи прагов брой 

компоненти

 В бактериите, quorum sensing – система от стимули и отговори, свързани с 

плътността на популацията и те използват quorum sensing, за да 

координират поведението си въз основа на плътността 

 Много бактериални видове използват quorum sensing за координиране на 

генната експресия според плътността на популацията им

 Quorum sensing може да се осъществи в рамките на един вид или различни 

видове и може да регулира множество различни процеси, които по същество 

служат като обща комуникационна мрежа
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 Quorum sensing може да се постигне чрез разграждане на сигнална 

молекула

 Различни молекули могат да се използват като сигнали; най-често 

срещаните са:

 олигопептиди в Грам (+) бактерии

 N-ацил хомосерин лактони (AHL) в Грам (-) бактерии

 Семейство от автоиндуктори (феромони), известни като 

антииндектор-2 (AI-2) в in Грам (+) и (-) бактерии

Механизъм на действие на quorum sensing

 Бактериите, в които функционира Quorum sensing конституитивно:

 Продуцират и секретират автоиндуктори (феромони)

 Притежават рецептор, който може специфично да открива сигнална 

млекула (индуктор)
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Механизъм на действие на quorum sensing

 Когато индукторът се свърже с рецептора, той активира транскрипцията на 

определени гени, включително тези за синтезата на индуктор

 Съществува малка вероятност бактерията да открие собствения си секретиран 

индуктор; за да се активира транскрипцията, клетката трябва да срещне 

сигнални молекули, секретирани от други клетки в нейната среда

 Когато в района има само няколко други бактерии от същия вид, дифузията 

намалява концентрацията на индуктора в околната среда почти до нула, така че 

бактериите произвеждат малко индуктор

 С нарастването на популацията, концентрацията на индуктора се увеличава и 

предизвиква синтезата на повече индуктор

 Това представлява положителна обратна връзка и рецепторът изцяло се 

активира; активирането индуцира положителното регулиране на други 

специфични гени, което води до нинициация на транскрипцията във всички 

клетки приблизително по едно и също време.
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 Биолуминесцентната луцифераза на Vibrio fischeri е невидима, ако се 
произвежда от отделна клетка. Чрез quorum sensing, производството на 
луцифераза се ограничава до ситуации, в които клетъчните популации са 
големи и клетките на V. fischeri са в състояние да избегнат загуба на енергия 
при производството на безполезен продукт.

 Триизмерните структури на протеини, участващи в quorum sensing (три LuxS 
ортолози), бяха публикувани за първи път през 2001 г.

 През 2002 г. се определя кристалната структура на рецептора LuxP на Vibrio 
harveyi и неговия индуктор AI-2 (който е един от малкото биомолекули, 
съдържащи бор)
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 Много бактериални видове, включително Е. сoli произвеждат AI-2

 Сравнителен геномен и филогенетичен анализ на 138 генома от бактерии, 
археи и еукариоти установи, че ензимът LuxS, необходим за синтезата на AI-
2, е широко разпространен в бактериите, докато периплазмичният 
свързващ протеин LuxP присъства само в щамовете Vibrio, което води до 
заключението, че

 Или другите организми могат да използват компоненти, различни от AI-2 
сигналната трансдукторна система на щамовете Vibrio, за да уловят 
сигнала на AI-2

 Или изобщо нямат такава кворум-чувствителна система 
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 Археите са генетично различни от бактериите и еукариотите; до 15% от 
протеините, кодирани от всеки един археен геном, са уникални за домена, 
въпреки че повечето от тези уникални гени нямат известна функция

 От уникалните протеини с определена функция, повечето принадлежат към 
Euryarchaea и участват в метаногенезата

 Белтъците, общи за археите, бактериите и еукариотите, са свързани 
предимно с транскрипция, транслация и нуклеотиден метаболизъм

 Друга характерна особеност на археите е:

 Организацията на гени със сходна функция - такива като ензими, които 
катализират стъпки в един и същ метаболитен път, в нови оперони

 Големи различия в тРНК гените и техните аминоацил тРНК синтетази
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 Транскрипцията и транслацията в археите наподобяват тези в еукариотите 
повече, отколкото в бактериите, като архейната РНК полимераза и 
рибозомите са много близки до техните еквиваленти в еукариотите

 Въпреки че археите има само един вид РНК полимераза, нейната структура 
и функция в транскрипцията изглежда близка до тази на еукариотната РНК 
полимераза II, с подобени общи транскрипционни фактори, насочващи 
свързването на РНК полимеразата към генния промотор

 Съществуват обаче, други архейни транскрипционни фактори, които са по-
близки до тези в бактериите

 Пост-транскрипционната модификация е по-проста, отколкото в 
еукариотите, тъй като повечето архейни гени нямат интрони, въпреки че в 
техните гени за тРНК и рРНК и в няколко гена, кодиращи белтъци се срещат 
много интрони


