ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ-ΕΚΦΡΑΗ-ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Οξηζκνί
 Ηκηζπληεξεηηθόο= κεραληζκόο αληηγξαθήο ηνπ DNA
 Θέζεηο έλαξμεο αληηγξαθήο= θαζνξηζκέλα ζεκεία ζην DNA από ηα νπνία αξρίδεη ε
αληηγξαθή
 DNA ειηθάζεο= έλδπκα πνπ αλνίγνπλ ηε δηπιή έιηθα DNA ζπάδνληαο δεζκνύο Η
 DNA πνιπκεξάζεο = ηα θπξίσο έλδπκα ηεο αληηγξαθήο ηνπ DNA(επηκεθύλνπλ ηα
πξσηαξρηθά ηκήκαηα, επηδηνξζώλνπλ ιάζε αληηγξαθήο, απνκαθξύλνπλ ηα πξσηαξρηθά
ηκήκαηα αληηθαζηζηώληαο ηα κε ηκήκαηα DNA)
 Πξηκόζωκα= εηδηθό ζύκπινθν πνπ ζπλζέηεη κηθξά ηκήκαηα RNA ζηηο ζέζεηο έλαξμεο
ηεο αληηγξαθήο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο κεηξηθέο αιπζίδεο
 Πξωηαξρηθά ηκήκαηα= κηθξά ηκήκαηα RNA ζηηο ζέζεηο έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο
 πλερήο ζύλζεζε= ζπλερόκελε ζύλζεζε ζπκπιεξσκαηηθνύ ηκήκαηνο ζε κία αιπζίδα
DNA
 Αζπλερήο ζύλζεζε= ζύλζεζε κηθξώλ δηαθνπηόκελσλ ζπκπιεξσκαηηθώλ ηκεκάησλ ζε
κηα αιπζίδα ηνπ DNA
 DNA δεζκάζε= έλδπκν πνπ ζπλδέεη ηα θνκκάηηα ηεο αζπλερνύο αιπζίδαο θαη όια ηα
θνκκάηηα από ηηο δηάθνξεο ζέζεηο έλαξμεο ηεο αληηγξαθήο
 Επηδηνξζωηηθά έλδπκα= έλδπκα πνπ επηδηνξζώλνπλ ιάζε πνπ δελ δηνξζώζεθαλ από ηηο
DNA πνιπκεξάζεο
 Μεηαγξαθή= κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο από ην DNA ζην RNA
 Μεηάθξαζε= κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο από ην RNA ζηηο πξσηεΐλεο
 Κεληξηθό δόγκα= ζε ζύλνςε

DNA

RNA

πξσηεΐλεο

 Γνλίδηα= ηκήκαηα ηνπ DNA κε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία βάζεσλ
 Γνληδηαθή έθθξαζε= νη πνξείεο ηεο κεηαγξαθήο θαη ηεο κεηάθξαζεο
 Αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε= έλδπκν πνπ ρξεζηκνπνηεί ζαλ θαινύπη ην RNA γηα λα
ζπλζέζεη DNA
 Αγγειηαθόξν RNA(mRNA) =ηα κόξηα απηά κεηαθέξνπλ ηελ πιεξνθνξία ηνπ DNA γηα
ηελ παξαγσγή πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο
 Μεηαθνξηθό RNA(tRNA) = θαζέλα από απηά ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ακηλνμύ θαη ην
κεηαθέξεη ζηε ζέζε ηεο πξσηετλνζύλζεζεο
 Ρηβνζωκηθό RNA(rRNA) = ηα κόξηα απηά ζπλδένληαη κε πξσηεΐλεο θαη ζρεκαηίδνπλ ην
ξηβόζσκα
 Μηθξό ππξεληθό RNA(snRNA) = κηθξά κόξηα RNA ζπλδεδεκέλα κε πξσηεΐλεο πνπ
θαηαιύνπλ ηελ σξίκαλζε ηνπ mRNA
 RNA πνιπκεξάζε= έλδπκν πνπ θαηαιύεη ηε κεηαγξαθή ηνπ DNA
 Υπνθηλεηέο= εηδηθέο πεξηνρέο ηνπ DNA πνπ πξνζδέλεηαη ε RNA πνιπκεξάζε
 Μεηαγξαθηθνί παξάγνληεο= πξσηεΐλεο πνπ βνεζνύλ ηελ πξόζδεζε ηεο RNA
πνιπκεξάζεο ζηνπο ππνθηλεηέο

 Αιιεινπρίεο ιήμεο κεηαγξαθήο= εηδηθέο αιιεινπρίεο ελόο γνληδίνπ πνπ ηεξκαηίδνπλ ηε
κεηαγξαθή θαη απειεπζεξώλνπλ ην mRNA
 Με θωδηθή= ε κεηαγξαθόκελε αιπζίδα ηνπ DNA
 Κωδηθή = ε ζπκπιεξσκαηηθή αιπζίδα ηνπ DNA πνπ δελ κεηαγξάθεηαη
 Ωξίκαλζε= δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ πξόδξνκνπ mRNA ζηνπο επθαξπσηηθνύο
νξγαληζκνύο, ζε ώξηκν πνπ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί
 Αζπλερή ή δηαθεθνκκέλα γνλίδηα= ε αιιεινπρία πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ακηλνμέα
δηαθόπηεηαη από ελδηάκεζεο αιιεινπρίεο πνπ δελ κεηαθξάδνληαη ζε ακηλνμέα
 Εμώληα= αιιεινπρίεο πνπ κεηαθξάδνληαη
 Εζώληα= αιιεινπρίεο πνπ δελ κεηαθξάδνληαη
 Πξόδξνκν mRNA = mRNA πνπ πεξηέρεη θαη εζώληα
 Ώξηκν mRNA= mRNA πνπ απνθόπεθαλ ηα εζώληα θαη ζπξξάθηεθαλ ηα εμώληα κεηαμύ
ηνπο
 Γελεηηθόο θώδηθαο= θώδηθαο αληηζηνίρηζεο λνπθιενηηδίσλ mRNA κε ακηλνμέα
 Κώδηθαο ηξηπιέηαο= κηα ηξηάδα λνπθιενηηδίσλ ζην γελεηηθό θώδηθα
 Κωδηθόλην= ηξηάδα λνπθιενηηδίσλ πνπ θσδηθνπνηεί έλα ακηλνμύ
 πλερήο θώδηθαο= ην mRNA δηαβάδεηαη ζπλερώο αλά ηξία λνπθιενηίδηα
 Με επηθαιππηόκελνο θώδηθαο= θάζε λνπθιενηίδην αλήθεη ζε έλα κόλν θσδηθόλην
 Καζνιηθόο θώδηθαο= ζρεδόλ όινη νη νξγαληζκνί έρνπλ ηνλ ίδην γελεηηθό θώδηθα
 Εθθπιηζκέλνο θώδηθαο= ηα 18 ακηλνμέα θσδηθνπνηνύληαη από 2-6 δηαθνξεηηθά
θσδηθόληα
 πλώλπκα= ηα θσδηθόληα πνπ θσδηθνπνηνύλ ην ίδην ακηλνμύ
 Κωδηθόλην έλαξμεο= ην θσδηθόλην AUG πνπ θσδηθνπνηεί ηε κεζεηνλίλε
 Κωδηθόλην ιήμεο= ηα θσδηθόληα UAG, UGA ,UAA δελ θσδηθνπνηνύλ ακηλνμέα θαη ε
παξνπζία ηνπο ζην mRNA νδεγεί ζηνλ ηεξκαηηζκό ζύλζεζεο ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο
 Αληηθωδηθόλην = εηδηθή ηξηπιέηα ζην tRNA πνπ πξνζδέλεηαη κε ην αληίζηνηρν θσδηθόλην
ηνπ mRNA
 ύκπινθν έλαξμεο= ην ζύκπινθν mRNA / κηθξή ππνκνλάδα rRNA / tRNA κεζεηνλίλεο
 Πνιύζωκα= ζύκπιεγκα πνιιώλ ξηβνζσκάησλ κε ην mRNA
 Κπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε= δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο ησλ θπηηάξσλ γηα λα εθηειέζνπλ
επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο
 Οπεξόλην ιαθηόδεο= κνλάδα πνπ πεξηέρεη ηα γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ ηα 3 έλδπκα γηα
λα κεηαβνιηζηεί ε ιαθηόδε
 Δνκηθά γνλίδηα= ηα γνλίδηα πνπ θσδηθνπνηνύλ ηα 3 έλδπκα κεηαβνιηζκνύ ηεο ιαθηόδεο
 Ρπζκηζηηθό γνλίδην= γνλίδην ζηελ αξρή ζην νπεξόλην πνπ θσδηθνπνηεί κηα ξπζκηζηηθή
πξσηεΐλε-θαηαζηνιέα
 Υπνθηλεηήο= αιιεινπρία κεηαμύ ηνπ ξπζκηζηηθνύ γνληδίνπ θαη ηνπ ρεηξηζηή
 Χεηξηζηήο= αιιεινπρία πξηλ ηα δνκηθά γνλίδηα όπνπ πξνζδέλεηαη ν θαηαζηνιέαο
 Πξωηεΐλε-θαηαζηνιέαο= ξπζκηζηηθή πξσηεΐλε πνπ όηαλ πξνζδεζεί ζηνλ ρεηξηζηή
εκπνδίδεη ηελ κεηαγξαθή ησλ γνληδίσλ ηνπ νπεξνλίνπ από ηελ RNA πνιπκεξάζε
 Επαγωγέαο= νπζία (ζπγθεθξηκέλα ε ιαθηόδε) πνπ πξνζδέλεηαη ζηνλ θαηαζηνιέα θαη δελ
επηηξέπεη ηελ πξόζδεζή ηνπ ζηνλ ρεηξηζηή νπόηε γίλεηαη αλεκπόδηζηα ε κεηαγξαθή

Ιζηνξηθά ζηνηρεία
1941 Σν γνλίδην θσδηθνπνηεί ηελ πιεξνθνξία γηα βηνζύλζεζε 1 κνξίνπ
1958 Απόδεημε εκηζπληεξεηηθνύ κεραληζκνύ αληηγξαθήο
1961 Αλαθάιπςε λνπθιενηηδηθήο ηξηπιέηαο. Μεξηθή απνθξππηνγξάθεζε γελεηηθνύ
θώδηθα
1962 Γλσζηνπνίεζε mRNA. Δξκελεία γνληδηαθήο ξύζκηζεο (νπεξόλην ιαθηόδεο)
1966 Απνθξππηνγξάθεζε γελεηηθνύ θώδηθα
1970 Αλαθάιπςε ζηνπο ξεηξντνύο ηεο αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο
1977 Αλαθάιπςε δηαθεθνκκέλσλ γνληδίσλ θαη δηαδηθαζίαο ζπξξαθήο ηνπο
1977 Αλαθάιπςε ύπαξμεο εζσλίσλ
1982 Αλαθάιπςε ξηβόδπκνπ (RNA πνπ πεξηέρεη απηνθαηαιπόκελν εζώλην)
Χξήζηκα ζηνηρεία
 Σν μεηύιηγκα ηεο δηπιήο έιηθαο ηνπ DNA δεκηνπξγεί ππεξέιηθεο πνπ θαηαζηξέθνληαη
από εηδηθά έλδπκα
 Meselson & Stahl (1958) Απόδεημε εκηζπληεξεηηθνύ κεραληζκνύ
Πηζαλνί κεραληζκνί
Α. ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΟ

Β. ΓΙΑΠΑΡΣΙΚΟ

Γ. ΗΜΙΤΝΣΗΡΗΣΙΚΟ

Απόδεημε
Βαθηήξηα E. Coli επί πνιιέο γελεέο αλαπηύρζεθαλ ζε άγαξ κε πεγή αδώηνπ 15NH4Cl.
Απνηέιεζκα ην DNA πνπ δεκηνπξγήζεθε πεξηείρε βαξύ 15N αληί γηα ειαθξύ 14N. Σα
θύηηαξα απηά (15N) αλαπηύρζεθαλ ζηε ζπλέρεηα γηα πνιιέο γελεέο ζε 14NH4Cl. Πάξζεθαλ
δείγκαηα από ηηο θπηηαξνθαιιηέξγεηεο ζε όιεο ηηο θάζεηο, απνκνλώζεθε ην DNA θαη
κεηξήζεθε ε ππθλόηεηά ηνπ κε ππεξθπγνθέληξεζε ζε βαζκίδσζε CsCl.
α) Πξηλ ηελ κεηαθνξά ζην 14N όια ηα κόξηα DNA έρνπλ κόλν βαξύ 15N (βαξηά δώλε)
β) Ύζηεξα από ηελ 1ε θπηηαξηθή δηαίξεζε ζε ειαθξύ 14N όια ηα κόξηα DNA είλαη
πβξηδηθά 15N-14N (δώλε ελδηάκεζεο ππθλόηεηαο)
γ) Μεηά ηε 2ε θπηηαξηθή δηαίξεζε ηα κηζά κόξηα DNA είλαη πβξηδηθά 15N-14N (δώλε
ελδηάκεζεο ππθλόηεηαο) θαη ηα ππόινηπα κηζά είλαη ειαθξά 14N DNA (ειαθξηά δώλε)
Σα δεδνκέλα απηά ππνζηεξίδνπλ κόλν ηνλ εκηζπληεξεηηθό κεραληζκό.


Σν 25-30 % ηνπ γνληδηώκαηνο ζηνλ άλζξσπν απνηειείηαη από γνλίδηα. Από απηό
κόλν ην 1,4 % είλαη εμώληα. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ ππόινηπνπ 70-75 % ; «αβνύξα»
πνπ καδεύηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο;



Σα mRNA έρνπλ κήθνο 500-2000 βάζεηο. Δίλαη < 5 % ηνπ νιηθνύ RNA.
Σν rRNA έρεη κήθνο 100-3000 βάζεηο. Δίλαη πεξίπνπ ην 80 % ηνπ νιηθνύ RNA.
Σα tRNA έρνπλ κήθνο 70-85 βάζεηο. Δίλαη πεξίπνπ ην 15 % ηνπ νιηθνύ RNA.



Σα εζώληα αλαθαιύθζεθαλ ην 1977 θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ
επθαξπσηηθώλ νξγαληζκώλ. Όζν πην θαηώηεξνη είλαη ηόζν ιηγόηεξα θαη κηθξόηεξα
εζώληα έρνπλ. Σν 1982 έλα πξσηόδσν βξέζεθε λα έρεη RNA κε έλα εζώλην πνπ
κπνξεί λα θόβεη ηνλ εαπηό ηνπ ρσξίο ηε βνήζεηα ελδύκσλ- ην ξηβόδπκν, πνπ έηζη
ιεηηνπξγεί ζαλ έλδπκν.

 Σν κέζν κήθνο εμσλίσλ είλαη 100-300 δεύγε βάζεσλ, ελώ ηα εζώληα από 65-100000
δεύγε βάζεσλ. Πνιιά γνλίδηα έρνπλ πνιιά εζώληα (π.ρ. γνλίδην θνιιαγόλνπ
αλζξώπνπ: 50 εζώληα). Ο αξηζκόο, ην κέγεζνο θαη ε δηεπζέηεζε ησλ εζσλίσλ
πνηθίινπλ αλά γνλίδην. Σα εζώληα απνηεινύλ κεγάιν κέξνο ηνπ γνληδηώκαηνο θαη
ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ γνληδηώκαηνο.
 Σν DNA είλαη γελεηηθό πιηθό, νη πξσηεΐλεο θαηαιύνπλ θαη ην RNA ηα ζπλδέεη
κεηαθέξνληαο ηελ πιεξνθνξία. Οξηζκέλα κόξηα RNA έρνπλ ελδπκηθή δξάζε
 Η αθξηβήο αληηζηνίρηζε θσδηθνλίσλ κε ακηλνμέα έγηλε ράξηο ζηε κέζνδν ησλ
ζπλζεηηθώλ πνιπλνπθιενηηδίσλ. Ο Nirenberg ρξεζηκνπνίεζε πνιπνπξηδίλε (polyU)
ζαλ mRNA θαη παξήρζε πνιπθαηλπιαιαλίλε (άξα UUU ην θσδηθόλην ηεο
θαηλπιαιαλίλεο). Ο Khorana αλαθάιπςε ηα πεξηζζόηεξα θσδηθόληα. 61 θσδηθνπνηνύλ
ακηλνμέα θαη 3 είλαη θσδηθόληα ιήμεο.

