ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ-ΔΚΦΡΑΗ-ΡΤΘΜΙΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ-ΔΚΦΡΑΗ-ΡΤΘΜΙΗ ΣΗ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

1.ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ DNA
A. Ηκηζπληεξεηηθόο κεραληζκόο αληηγξαθήο = ηα 2 ζπγαηξηθά κόξηα DNA είλαη
παλνκνηόηππα κε ην κεηξηθό θαη θαζέλα απνηειείηαη από 1 παιηά & 1 λέα αιπζίδα
B. Πξνθαξπωηηθνί : 1 ζέζε έλαξμεο (<30 ιεπηά), Επθαξπωηηθνί : εθαηνληάδεο ζέζεηο
έλαξμεο (πνιύ ζπληνκόηεξα)
C. Έλδπκα αληηγξαθήο:
DNA ειηθάζεο ζπάδνπλ δεζκνύο Η (άλνηγκα δηπιήο έιηθαο, δεκηνπξγία ζειηώλ
πνπ απμάλνληαη πξνο ηηο 2 θαηεπζύλζεηο θαη θαίλνληαη ζην ειεθηξ. κηθξνζθόπην)
Πξηκόζωκα, ζπλζέηεη ζηηο ζέζεηο αληηγξαθήο κηθξά ηκήκαηα RNA
ζπκπιεξωκαηηθά ζηηο κεηξηθέο αιπζίδεο, ηα πξωηαξρηθά ηκήκαηα.
DNA πνιπκεξάζεο (θπξίωο έλδπκα) δελ κπνξνύλ λα αξρίζνπλ αληηγξαθή.
Σνπνζεηνύλ λνπθιενηίδηα ζην 3΄άθξν ηεο δενμπξηβόδεο ηνπ ηειεπηαίνπ
λνπθιενηηδίνπ ηεο αλαπηπζζόκελεο αιπζίδαο (πξνζαλαηνιηζκόο λενζπληηζέκελεο
αιπζίδαο 5΄ 3΄)
o Δπηκεθύλνπλ ηα πξωηαξρηθά ηκήκαηα κε ζπκπιεξωκαηηθά
δενμπξηβνλνπθιενηίδηα
o Γηνξζώλνπλ ιάζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αληηγξαθήο
o Απνκαθξύλνπλ ηα πξωηαξρηθά ηκήκαηα & ηα αληηθαζηζηνύλ κε ηκήκαηα DNA
DNA δεζκάζε ζπλδένπλ ηα θνκκάηηα ηεο αζπλερνύο αιπζίδαο & ηα θνκκάηηα
από ηηο δηάθνξεο ζέζεηο αληηγξαθήο
Δπηδηνξζωηηθά έλδπκα δηνξζώλνπλ βιάβεο πνπ μέθπγαλ
D. Δηαδηθαζία
o Ξεηπιίγεηαη ε δηπιή έιηθα (DNA ειηθάζεο)
o Εηδηθό ζύκπινθν από πνιιά έλδπκα, ην πξηκόζωκα ζπλζέηεη ζηηο ζέζεηο
αληηγξαθήο κηθξά ηκήκαηα RNA ζπκπιεξωκαηηθά ζηηο κεηξηθέο αιπζίδεο
(πξωηαξρηθά ηκήκαηα).
o Επηκήθπλζε ηωλ πξωηαξρηθώλ ηκεκάηωλ (DNA πνιπκεξάζεο) κε
ζπκπιεξωκαηηθά δενμπξηβνλνπθιενηίδηα
o ρεκαηηζκόο λέωλ κνξίωλ κε δεκηνπξγία δεζκώλ Η
o Επηδηόξζωζε ιαζώλ από παξαβάζεηο ηεο ζπκπιεξωκαηηθόηεηαο θαη
ηνπνζέηεζε ζωζηώλ δενμπξηβνλνπθιενηηδίωλ (DNA πνιπκεξάζεο)
o Απνκάθξπλζε πξωηαξρηθώλ ηκεκάηωλ & αληηθαηάζηαζε κε ηκήκαηα DNA
(DNA πνιπκεξάζεο)
o Γηα αληηπαξάιιειε ηνπνζέηεζε αιπζίδωλ ε ζύλζεζε ζηε κία αιπζίδα είλαη
ζπλερήο θαη ζηελ άιιε αζπλερήο
o Σα θνκκάηηα ηεο αζπλερνύο & ηα θνκκάηηα από ηηο δηάθνξεο ζέζεηο αληηγξαθήο
ζπλδένληαη (DNA δεζκάζε)
o Επηδηνξζώλνληαη ηπρόλ άιιεο βιάβεο (επηδηνξζωηηθά έλδπκα)
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2.ΔΚΦΡΑΗ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
A. Ρνή γελεηηθήο πιεξνθνξίαο
Μεηαθνξά πιεξνθνξίαο από DNA ζε RNA κε ηε κεηαγξαθή & κεηαθνξά από
ην RNA ζηηο πξωηεΐλεο κε ηε κεηάθξαζε (=γνληδηαθή έθθξαζε)
Σκήκαηα ηνπ DNA κε ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία λνπθιενηηδίωλ =γνλίδην
Κεληξηθό δόγκα Βηνινγίαο
ήκεξα (ιόγω αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο) :
DNA

RNA

ππωτεΐνερ

Ή

νοςκλεϊκά οξέα

ππωτεΐνερ

Σα γνλίδηα δηαθξίλνληαη ζε όζα κεηαγξάθνληαη ζε mRNA & ηειηθά ζε πξωηεΐλεο
& γνλίδηα πνπ κεηαγξάθνληαη ζε tRNA, rRNA & snRNA
o Αγγειηαθόξν RNA (mRNA) κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία ηνπ DNA γηα
παξαγωγή πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο
o Ρηβνζωκηθό RNA (rRNA) ζπλδέεηαη κε πξωηεΐλεο ζρεκαηίδνληαο ξηβόζωκα
o Μεηαθνξηθό RNA (tRNA) ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ακηλνμύ θαη ην
κεηαθέξεη ζηε ζέζε πξωηεϊλνζύλζεζεο
o Μηθξό ππξεληθό RNA (snRNA) ζπλδέεηαη κε πξωηεΐλεο θαηαιύνληαο ηελ
ωξίκαλζε ηνπ mRNA
B. Μεηαγξαθή
Καηαιύεηαη από ηελ RNA πνιπκεξάζε (ζηνπο επθαξπωηηθνύο 3 κόξηα)
Η RNA πνιπκεξάζε πξνζδέλεηαη ζε εηδηθέο πεξηνρέο ηνπ DNA πξηλ από ηελ
αξρή θάζε γνληδίνπ (ππνθηλεηέο), κε ηε βνήζεηα πξωηεϊλώλ (κεηαγξαθηθνί
παξάγνληεο) γηα λα επηηξαπεί ε έλαξμε ηεο κεηαγξαθήο
Η πξόζδεζε ηεο RNA πνιπκεξάζεο πξνθαιεί ηνπηθό μεηύιηγκα ηεο δηπιήο έιηθαο
Ρηβνλνπθιενηίδηα ηνπνζεηνύληαη απέλαληη από ηα δενμπξηβνλνπθιενηίδηα (U
έλαληη A)
Η RNA πνιπκεξάζε ζπλδέεη ηα ξηβνλνπθιενηίδηα κε 3΄-5΄ θωζθνδηεζηεξηθό
δεζκό (πξνζαλαηνιηζκόο 5΄-3΄)
Η ζύλζεζε ζηακαηά ζε εηδηθέο αιιεινπρίεο (αιιεινπρίεο ιήμεο). Σν κόξην RNA
είλαη ζπκπιεξωκαηηθό ηεο κηαο αιπζίδαο πνπ ιέγεηαη κε θωδηθή
(κεηαγξαθόκελε), ε άιιε αιπζίδα ιέγεηαη θωδηθή (κε κεηαγξαθόκελε)
ηνπο πξνθαξπωηηθνύο ε κεηάθξαζε αξρίδεη πξηλ νινθιεξωζεί ε κεηαγξαθή.
ηνπο επθαξπωηηθνύο ην mRNA πνπ ζρεκαηίζηεθε δελ είλαη έηνηκν λα
κεηαθξαζηεί θαη έηζη πθίζηαηαη δηαδηθαζία ωξίκαλζεο
Σα πεξηζζόηεξα γνλίδηα ηωλ επθαξπωηηθώλ (θαη ηωλ ηώλ ηνπο) είλαη αζπλερή ή
δηαθνπηόκελα, δειαδή ε αιιεινπρία πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ακηλνμέα (εμώλην)
δηαθόπηεηαη από ελδηάκεζεο αιιεινπρίεο πνπ δελ κεηαθξάδνληαη (εζώληα)
Όηαλ κεηαγξάθεηαη έλα γνλίδην πνπ πεξηέρεη εζώληα, δεκηνπξγείηαη πξόδξνκν
mRNA πνπ πεξηέρεη εμώληα θαη εζώληα. Ρηβνλνπθιενπξωηεϊληθά ζωκαηίδηα πνπ
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απνηεινύληαη από snRNA θαη πξωηεΐλεο θόβνπλ ηα εζώληα θαη ζπξξάπηνπλ ηα
εμώληα νπόηε ζρεκαηίδεηαη ώξηκν mRNA πνπ έρεη 2 πεξηνρέο ζηα άθξα ηνπ πνπ
δελ κεηαθξάδνληαη ζε ακηλνμέα (5΄θαη 3΄ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο) . Σν ώξηκν
mRNA κεηαθέξεηαη ζην θπηηαξόπιαζκα ζηε ζέζε ηεο πξωηεϊλνζύλζεζεο.
C. Γελεηηθόο θώδηθαο
Οη πιεξνθνξίεο ελόο γνληδίνπ κεηαθέξνληαη ζην mRNA κε βάζε ηε
ζπκπιεξωκαηηθόηεηα. Η αιιεινπρία ηωλ βάζεωλ ηνπ mRNA θαζνξίδεη ηελ
αιιεινπρία ηωλ ακηλνμέωλ ζηηο πξωηεΐλεο κε βάζε θώδηθα αληηζηνίρηζεο
λνπθιενηηδίωλ mRNA κε ακηλνμέα, ηνλ γελεηηθό θώδηθα.
Ο γελεηηθόο θώδηθαο νλνκάζηεθε θώδηθαο ηξηπιέηαο γηαηί ηα 4 λνπθιενηίδηα αλ
ζπλδπαζηνύλ αλά 3 πξνθύπηνπλ 43=64 ζπλδπαζκνί αξθεηνί γηα λα αληηζηνηρεζνύλ
κε ηα 20 ακηλνμέα.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ γελεηηθνύ θώδηθα είλαη ηα εμήο:
o Είλαη θώδηθαο ηξηπιέηαο (1 ηξηάδα λνπθιενηηδίωλ= θωδηθόλην θωδηθνπνηεί 1
ακηλνμύ)
o Είλαη ζπλερήο, ην mRNA δηαβάδεηαη ζπλερώο (δελ παξαιείπεηαη λνπθιενηίδην)
o Είλαη κε επηθαιππηόκελνο, θάζε λνπθιενηίδην αλήθεη ζε 1 κόλν θωδηθόλην
o Είλαη ζρεδόλ θαζνιηθόο, όινη νη νξγαληζκνί έρνπλ ίδην γελεηηθό θώδηθα
(mRNA ελόο νξγαληζκνύ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε άιινλ)
o Είλαη εθθπιηζκέλνο. Εθηόο από ηε κεζεηνλίλε θαη ηελ ηξππηνθάλε πνπ
θωδηθνπνηνύληαη από 1 θωδηθόλην ην θαζέλα, ηα ππόινηπα 18 ακηλνμέα
θωδηθνπνηνύληαη από 2-6 δηαθνξεηηθά θωδηθόληα. Κωδηθόληα πνπ θωδηθνπνηνύλ
ην ίδην ακηλνμύ ραξαθηεξίδνληαη ζπλώλπκα.
o Έρεη 1 θωδηθόλην έλαξμεο, AUG (πνπ θωδηθνπνηεί ηε κεζεηνλίλε) θαη 3
θωδηθόληα ιήμεο, UAG, UGA, UAA (δελ θωδηθνπνηνύλ ακηλνμύ νπόηε
ηεξκαηίδνπλ ηελ πξωηεϊλνζύλζεζε).
Ο όξνο θωδηθόλην αθνξά ηόζν ην mRNA αιιά θαη ην γνλίδην από ην νπνίν
παξάγεηαη (π.ρ. ην θωδηθόλην έλαξμεο AUG αληηζηνηρεί ζην θωδηθόλην έλαξμεο
ηεο θωδηθήο αιπζίδαο ηνπ γνληδίνπ ATG, κε θωδηθή UAC). Σν ηκήκα ελόο
γνληδίνπ θαη ηνπ mRNA ηνπ πνπ θωδηθνπνηεί κηα πνιππεπηηδηθή αιπζίδα, αξρίδεη
κε θωδηθόλην έλαξμεο θαη ηειεηώλεη κε θωδηθόλην ιήμεο.
D. Μεηάθξαζε
Η κεηάθξαζε ηνπ mRNA πξαγκαηνπνηείηαη ζηα ξηβνζώκαηα κε ηε βνήζεηα ηωλ
tRNA, αξθεηώλ πξωηεϊλώλ θαη ελέξγεηαο. Σα ξηβνζώκαηα είλαη ζέζε κεηάθξαζεο
γηα νπνηνδήπνηε mRNA (βαθηήξηα εξγνζηάζηα παξαγωγήο αλζξώπηλωλ
πξωηεϊλώλ)
Κάζε ξηβόζωκα απνηειείηαη από 2 ππνκνλάδεο, κηα κεγάιε θαη κηα κηθξή. Έρεη 1
ζέζε πξόζδεζεο ηνπ mRNA ζηε κηθξή ππνκνλάδα θαη 2 ζέζεηο εηζδνρήο ηωλ
tRNA ζηε κεγάιε. Κάζε κόξην tRNA έρεη κηα εηδηθή ηξηπιέηα λνπθιενηηδίωλ, ην
αληηθωδηθόλην, κε ηελ νπνία πξνζδέλεηαη ιόγω ζπκπιεξωκαηηθόηεηαο κε ην
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αληίζηνηρν θωδηθόλην ηνπ mRNA. Κάζε κόξην tRNA δηαζέηεη κηα εηδηθή ζέζε
ζύλδεζεο κε ζπγθεθξηκέλν ακηλνμύ.
o Έλαξμε
Σν mRNA κέζω αιιεινπρίαο ζηελ ακεηάθξαζηε πεξηνρή ηνπ πξνζδέλεηαη κε ην
rRNA ηεο κηθξήο ππνκνλάδαο, κε θαλόλα ζπκπιεξωκαηηθόηεηαο. Σν πξώην
θωδηθόλην ηνπ mRNA είλαη πάληα AUG θαη ζ’ απηό πξνζδέλεηαη ην
αληηθωδηθόλην ηνπ tRNA πνπ κεηαθέξεη ηελ κεζεηνλίλε ζρεκαηίδνληαο ην
ζύκπινθν έλαξμεο ηεο πξωηεϊλνζύλζεζεο (mRNA/κηθξή ππνκνλάδα/ tRNA
κεζεηνλίλεο). Καηόπηλ ε κεγάιε ππνκνλάδα ηνπ ξηβνζώκαηνο ζπλδέεηαη κε ηε
κηθξή. Όιεο νη πξωηεΐλεο δελ έρνπλ πξώην ακηλνμύ ηε κεζεηνλίλε δηόηη κεηά ην
ηέινο ηεο πξωηεϊλνζύλζεζεο απνκαθξύλνληαη κεξηθά ακηλνμέα από ην αξρηθό
ακηληθό άθξν ηνπο.
o Επηκήθπλζε
Έλα δεύηεξν κόξην tRNA κε αληηθωδηθόλην αληίζηνηρν ηνπ 2νπ θωδηθόληνπ ηνπ
mRNA, κεηαθέξνληαο ην αληίζηνηρν ακηλνμύ, ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηάιιειε
εηζδνρή (2ε) ηνπ ξηβνζώκαηνο. Μεηαμύ ηεο κεζεηνλίλεο θαη ηνπ 2νπ ακηλνμένο
ζρεκαηίδεηαη πεπηηδηθόο δεζκόο θαη ακέζωο ην 1ν tRNA απειεπζεξώλεηαη ζην
θπηηαξόπιαζκα όπνπ ζπλδέεηαη κε κεζεηνλίλε, έηνηκν γηα επόκελε ρξήζε. Σν
ξηβόζωκα θαη ην mRNA έρεη πιένλ έλα tRNA κε 2 ακηλνμέα πάλω ηνπ. Σν
ξηβόζωκα θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ mRNA θαηά 1 θωδηθόλην. Σξίην tRNA
έξρεηαη λα πξνζδεζεί ζην 3ν θωδηθόλην θνπβαιώληαο ην ακηλνμύ ηνπ. Μεηαμύ
2νπ θαη 3νπ ακηλνμένο ζρεκαηίδεηαη πεπηηδηθόο δεζκόο θαη ε πνιππεπηηδηθή
αιπζίδα αλαπηύζζεηαη έηζη θαζώο tRNA κεηαθέξνπλ ακηλνμέα ηα νπνία
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο..
o Λήμε
Η επηκήθπλζε ζηακαηά ζε θωδηθόλην ιήμεο (UAG, UGA, UAA) επεηδή απηά δελ
έρνπλ tRNA αληίζηνηρό ηνπο. Σν πξνεγνύκελν tRNA απνκαθξύλεηαη από ην
ξηβόζωκα θαη ε πνιππεπηηδηθή αιπζίδα απειεπζεξώλεηαη. Πνιιά κόξηα mRNA
κπνξνύλ λα κεηαγξάθνληαη από 1 κόλν γνλίδην. Πνιιά ξηβνζώκαηα κπνξεί λα
κεηαθξάδνπλ ηαπηόρξνλα 1 mRNA, ην θαζέλα ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν θαηά
κήθνο ηνπ κνξίνπ (κόιηο κεηαθξαζηνύλ ηα πξώηα θωδηθόληα ε ζέζε έλαξμεο ηνπ
mRNA είλαη ειεύζεξε γηα λα πξνζδεζεί άιιν ξηβόζωκα). Σν ζύκπιεγκα
ξηβνζωκάηωλ κε ην mRNA ιέγεηαη πνιύζωκα. Έλα θύηηαξν κπνξεί λα παξάγεη
κεγάια πνζά κηαο πξωηεΐλεο από 1-2 αληίγξαθα mRNA ελόο γνληδίνπ
3. ΓΟΝΙΓΙΑΚΗ ΡΤΘΜΙΗ
Γνληδηαθή έθθξαζε = δηαδηθαζία κε ηελ νπνία έλα γνλίδην ελεξγνπνηείηαη γηα λα
παξάγεη κηα πξωηεΐλε. Όιεο νη πξωηεΐλεο όκωο δελ παξάγνληαη ζπλερώο νύηε ζε
όιεο ζηα ίδηα πνζά. Απαξαίηεηε ινηπόλ ε ύπαξμε πξνγξάκκαηνο ξύζκηζεο γηα ην
είδνο θαη ηελ πνζόηεηα ηωλ πξωηεϊλώλ αλαγθαίωλ ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή.
ηα βαθηήξηα ε ξύζκηζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο απνζθνπεί ζηελ πξνζαξκνγή
ζηηο ελαιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο (αύμεζεο/δηαίξεζεο)
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ηνπο πνιπθύηηαξνπο ηα θύηηαξα δηαθέξνπλ ζηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο αλ θαη
έρνπλ πξνέιζεη από ην δπγωηό πνπ δηαηξείηαη κε κίηωζε επνκέλωο έρνπλ όια ην
ίδην γελεηηθό πιηθό θαη ηα ίδηα γνλίδηα. ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εκβξπνγέλεζεο ηα
θύηηαξα εμεηδηθεύνληαη γηα λα εθηειέζνπλ επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο θαη ε δηαδηθαζία
απηή νλνκάδεηαη θπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε. Κάζε θπηηαξηθόο ηύπνο έρεη
εμεηδηθεπκέλε ιεηηνπξγία άξα ε ξύζκηζε ηωλ γνληδίωλ ζηα επθαξπωηηθά θύηηαξα
είλαη πνιπεπίπεδε.
Έλα θύηηαξν E. coli έρεη πεξηζζόηεξα από 4000γνλίδηα. Μεξηθά κεηαγξάθνληαη
θαη κεηαθξάδνληαη ζπλερώο θαη άιια κόλν όηαλ ην θύηηαξν βξεζεί ζε εηδηθέο
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Σα βαθηήξηα απηά ρξεζηκνπνηνύλ ηε γιπθόδε γηα πεγή
άλζξαθα. Αλ όκωο βξεζνύλ ζε πεξηβάιινλ κε ιαθηόδε ηόηε «μππλά» γνλίδην πνπ
παξάγεη 3 έλδπκα γηα λα δηαζπαζηεί ε ιαθηόδε ζε γιπθόδε θαη γαιαθηόδε. Σα
γνλίδηα πνπ θωδηθνπνηνύλ ηα 3 έλδπκα είλαη γεηηνληθά ζρεκαηίδνληαο κηα κνλάδα,
ην νπεξόλην ηεο ιαθηόδεο.
Σν νπεξόλην ηεο ιαθηόδεο πεξηιακβάλεη ηα 3 γνλίδηα (δνκηθά) θαη αιιεινπρίεο
DNA πνπ ξπζκίδνπλ ηε κεηαγξαθή ηνπο (ξπζκηζηηθό γνλίδην, ππνθηλεηήο θαη
ρεηξηζηήο).
Όηαλ απνπζηάδεη ε ιαθηόδε ην νπεξόλην δελ κεηαγξάθεηαη θαη κεηαθξάδεηαη, είλαη
ζε θαηαζηνιή. Μηα ξπζκηζηηθή πξωηεΐλε-θαηαζηνιέαο (πνπ θωδηθνπνηείηαη
από ην ξπζκηζηηθό γνλίδην ην νπνίν κεηαγξάθεηαη ζπλερώο παξάγνληαο κεξηθά
κόξηα ηνπ θαηαζηνιέα) πξνζδέλεηαη ζηνλ ρεηξηζηή θαη εκπνδίδεη ηελ RNA
πνιπκεξάζε λα αξρίζεη ηε κεηαγξαθή ηωλ γνληδίωλ ηνπ νπεξνλίνπ.
Αλ ππάξρεη ιαθηόδε ζην ζξεπηηθό πιηθό ηόηε ε ιαθηόδε, ιεηηνπξγώληαο ζαλ
επαγωγέαο, πξνζδέλεηαη ζηνλ θαηαζηνιέα θαη έηζη ηνλ εκπνδίδεη λα πξνζδεζεί
ζηνλ ρεηξηζηή άξα ε RNA πνιπκεξάζε κπνξεί λα αξρίζεη ηε κεηαγξαθή ηωλ
γνληδίωλ ηνπ νπεξνλίνπ.
ηνπο πξνθαξπωηηθνύο νξγαληζκνύο ηα γνλίδηα ηωλ ελδύκωλ ηωλ κεηαβνιηθώλ
νδώλ θαη ηεο βηνζύλζεζεο ηωλ ακηλνμέωλ νξγαλώλνληαη ζε νπεξόληα.
ηνπο επθαξπωηηθνύο ε γνληδηαθή έθθξαζε ξπζκίδεηαη ζε 4 επίπεδα :
o ην επίπεδν ηεο κεηαγξαθήο. Αξηζκόο κεραληζκώλ ειέγρνπλ πνηα γνλίδηα ζα
κεηαγξαθνύλ θαη κε πνηα ηαρύηεηα. Σν DNA δελ νξγαλώλεηαη ζε νπεξόληα αιιά
θάζε γνλίδην κεηαγξάθεηαη απηόλνκα. Η RNA πνιπκεξάζε ιεηηνπξγεί κε ηε
βνήζεηα κεηαγξαθηθώλ παξαγόληωλ. Κάζε θπηηαξηθόο ηύπνο πεξηέρεη δηάθνξα
είδε κεηαγξαθηθώλ παξαγόληωλ αιιά κόλν όηαλ ν ζωζηόο ζπλδπαζκόο ηνπο
πξνζδεζεί ζηνλ ππνθηλεηή, αξρίδεη ε κεηαγξαθή ελόο γνληδίνπ.
o ην επίπεδν κεηά ηε κεηαγξαθή. Πεξηιακβάλεη κεραληζκνύο γηα ηελ ωξίκαλζε
ηνπ mRNA θαη ηελ ηαρύηεηα εμόδνπ ηνπ ώξηκνπ mRNA ζην θπηηαξόπιαζκα
o ην επίπεδν ηεο κεηάθξαζεο. Ο ρξόλνο «δωήο» ηωλ mRNA είλαη δηαθνξεηηθόο
θαη κεηά απνηθνδνκνύληαη. Πνηθίιιεη επίζεο ε ηθαλόηεηα πξόζδεζεο ηνπ mRNA
ζηα ξηβνζώκαηα.
o ην επίπεδν κεηά ηε κεηάθξαζε. Μεηά ηελ παξαγωγή ηεο πξωηεΐλεο πξέπεη λα
ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο γηα λα γίλεη ιεηηνπξγηθή.
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