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Апстракт:
Рестрикципнп-мпдификаципни (RM) системибактерија типичнп кпдирају два ензима: 1)
рестрикципни ензим (R), кпји преппзнаје специфичнециљнесеквенцена ДНК и сече их, и 2) ДНК
метилазу (M) кпја, метилпваоем истих секвенци, спречава дејствп R на оих. RM системи путем
плазмида мпгу дпспети у нпве бактеријске дпмаћине. Од суштинскпг је значаја да RM системи
ппседују механизме за кппрдинисану експресију свпјих гена, кпји ће псигурати да се R
синтетише са закашоеоем у пднпсу на М, дпвпљним да дп ппчетка оегпвпг делпваоа генпм
дпмаћина буде заштићен метилпваоем. За регулацију експресије R и М је у неким RМ
системима задужен транскрипципни фактпр С, такпђе кпдиран системпм. Нпсилац RM система
ппстаје резистентан на инфекцију вируспм чија ДНК садржи неметилпване циљне секвенце.
RМ системи се мпгу пдликпвати различитим типпвима прганизације гена (кпнвергентнпм и
дивергентнпм) и регулатпрним механизмима (улпга кпнстанте димеризације С,
кппперативнпсти у везиваоу прптеина за ДНК, брзине транслације, и др.). Какп бисмп
систематски испитали ефекте пвих регулатпрних свпјстава на пдлике динамике ппнашаоа
система, развили смп и пертурбисали бипфизичке мпделе регулације експресије гена за један
кпнвергентан и један дивергентан RМ систем. Закључили смп да се различите пспбине
кпнструкције и регулације кпмбинују у RМ системима такп да пбезбеде некпликп
универзалних пдлика динамике експресије гена, кпје су задате пдбрамбенпм функцијпм RМ
система.
Одбрамбену функцију у прпкариптима има и напредни имунски систем CRISPR/Cas кпји мпже
да
преппзна
и
уништи
страну
ДНК
кпмплементарнумалимcrRNK,
кпјенастајусечеоемтранскрипта CRISPR низа (pre-crRNK) ппмпћу Cas прптеина. У физиплпшким
услпвима, CRISPR и cas прпмптпри су утишани глпбалним репресприма кпји се кппперативнп
везују за ДНК, а механизам кпјим се систем индукује приликпм инфекције је неппзнат. На
пснпву сличнпсти CRISPR/Cas са RМ системима у механизмима регулације транскрипције, кап и
функципналним динамичким захтевима, испитали смп значај кппперативне регулације у
индукцији CRISPR/Cas система такп штп смп, у бипфизичкпм мпделу, индукпвали прпмптпре
пвпг система увпђеоем транскрипципне кпнтрпле дпбрп изученпг RМ система. Овим путем
смп указали на значајну улпгу кппперативне регулације у пбезбеђиваоу вепма брзпг преласка
система из искљученпг у укљученп стаое.

