
Биофизичка анaлиза транскрипционе регулације код бактерија и бактериофага 

 

Транскрипција представља почетни корак генске експресије, а код прокариота и 

главну тачку њене регулације. Везивањем холоензима полимеразе РНК за регулаторне 

секвенце узводно од гена – промоторе, започиње њена иницијација. У оквиру 

холоензима, за препознавање промотора задужени су сигма фактори – фамилија 

протеина, која се може поделити у четири поткласе. Већину промотора препознају 

сигма фактори из групе I (тзв. група σ
70

), док је транскрипција вођена преосталим сигма 

факторима углавном резултат стресних услова (нпр. група IV, тј. ЕСF) и промењених 

метаболичких захтева организма.  

Од могућности прецизне детекције промотора, главних сигнала транскрипционе 

иницијације, увелико зависи разумевање њене регулације, као и предвиђање гена. Ово 

је значајан биоинформатички изазов, будући да стандардне методе за детекцију 

регулаторних елемената воде ка великом броју лажних позитива. Основни узрок ниске 

прецизности, при примени стандардних метода за предвиђање мотива на детекцију 

промотора, је значајна варијабилност секвенци које дефинишу канонски σ
70

 промотор. 

Зато је неопходно квантитативно разумевање параметара који описују функционални 

промотор, што је испитивано кроз примену биофизичког модела транскрипционе 

иницијације у комбинацији са унапређеним биоинформатичким методима. 

Резултати примене биофизичког модела на анализу интергенских региона 

бактерије E. coli указују на значај кинетичких параметара при предвиђању почетака 

транскрипције, будући да се на основу прорачуна нивоа транскрипционе активности  и 

енергије везивања полимеразе РНК за испитиване интергенске секвенце може 

направити јасна разлика између функционалних и тзв. закочених промотора – места у 

геному која високим афинитетом везују полимеразу РНК, али уз отежано раздвајање 

два ланца ДНК (топљење промотора). Надаље, анализирано је преко 300 

експериментално утврђених стартова транскрипције код E. coli, с циљем поновног, 

прецизног поравнања промоторских елемената директно из експериментлно утврђених 

почетака транскрипције, кроз метод заснован на Гибсовој претрази. Добијено 

поравнање квантитавно се боље слаже са доступним подацима биофизичких студија о 

интеракцији промоторских елемената са холоензимом у односу на претходна 

поравнања и, као такво, употребљено је за  прављење матрица тежине на основу којих 

је претрага интергенских секвенци довела до 50%-тног смањења пријављених лажних 

позитива. Квалитативно, поравнање је такође омогућило одређивање специфицитета -

15 елемента, који раније није био укључен у претрагу промоторских секвенци, а који 

доприноси повећању специфицитета претраге. Такође, корелисањем јачина 

промоторских елемената је показано да се mix-and-match модел може генералисати на 

кинетичке параметере, тако да се јачине промоторских елемената међусобно 

надопуњавањују како би се постигао неопходан ниво транскрипционе активности 

промотора. Ово показује да је експлицитан прорачун кинетичких параметара 

највероватније неопходан за њихово прецизније предвиђање.  



Сем на бактеријском, описани метод тестиран је и на бактериофагном геному 

phiEco32, при чему су успешно детектовани сви, претходно експериментално доказани, 

бактеријски σ
70

 промотори. Проблем предвиђања фагних почетака транскрипције је 

значајан будући да се њиховим детектовањем увелико открива стратегија инфекције 

организама којима припадају, а за које је показано да имају широку потенцијалну 

примену како у медицини, тако и у биотехнологији. Иако је предвиђање бактеријских 

промотора у фагним геномима релативно једноставно, јер су углавном јаки, а 

организација генома доста једноставнија у односу на бактеријске, код њих се јавља 

проблем предвиђања фагно-специфичних промотора. Наиме, бактериофаги често 

кодирају сопствене сигма факторе, који најчешће не припадају групи I, те, очекивано, 

препознају елементе другачијег специфицитета, а који се јављају у геному у малом 

броју понављања, као високо конзервиране секвенце. То отежава њихову детекцију 

применом стандардних метода, оптимизованих за проналажење дегенерисаних мотива, 

присутних у готово свакој од анализираних секвенци (интергенских региона). На 

примеру новосеквенцованог бактериофага 7 – 11 показали смо да, у оваквим 

случајевима, примена знатно једноставнијег метода заснованог на поравнавању 

анализираних секвенци у паровима даје жељене резултате. Ефикасност метода 

потврђена је предвиђањем фагних промотора у, претходно експериментално 

анализираним, геномима phiEco32 и Хр10. 

Фагни сигма фактори, кодирани геномима 7 – 11 и phiEco32, припадају групи  

IV, тј. ЕСF сигма факторима. Уврежено становиште је да фактори ове групе препознају 

ригидне промотере, тј. захтевају присуство како -10, тако и -35 елемента, и то на 

константном растојању, што је антипод својствима промотора σ
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, који препознају 

фактори групе I. Међутим, резултати добијени применом метода за детекцију фагних 

промотора, указују како на варијабилност промоторских елемената ЕСF сигма фактора, 

тако и на могуће одсуство читавих елемената промотора (-35 елемент). То даље води ка 

хипотези да и ова субфамилија препознаје промоторе чије се јачине елемената могу 

објаснити генерализацијом mix-and-match модела на кинетичке параметре, као и да овај 

модел препознавања одликује целопкупну протеинску фамилију сигма фактора. 

Као закључак, може се рећи да комбиновање биофизичког моделовања са 

биоинформатичким методима представља користан приступ у анализи транскрипционе 

регулације код бактерија и бактериофага, који сем повећања прецизности метода за 

предвиђање регулаторних елемената, може довести и до успостављања нових 

парадигми, у погледу разумевања иницијације транскрипције код бактерија. 


