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ΤΟ DNA ΑΥΤΟ∆ΙΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ
O µηχανισµός µε τον οποίο
το DNA αντιγράφεται
χαρακτηρίζεται
ηµισυντηρητικός
Ο Watson και Crick
φαντάστηκαν µια διπλή
έλικα η οποία
ξετυλίγεται και κάθε
αλυσίδα λειτουργεί σαν
καλούπι για την
σύνθεση µιας νέας
συµπληρωµατικής
αλυσίδας
Τα δύο θυγατρικά
µόρια που
προκύπτουν είναι
πανοµοιότυπα µε το
µητρικό και το
καθένα αποτελείται
από µια παλιά και
µια καινούρια
αλυσίδα
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA ΣΤΑ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Ο µηχανισµός της αντιγραφής έχει
µελετηθεί πολύ περισσότερο στα
προκαρυωτικά κύτταρα και κυρίως
στην Escherichia coli
Το DNA τους είναι πολύ µικρότερο
και απλούστερα οργανωµένο από το
DNA των ευκαρυωτικών κυττάρων
Η αντιγραφή αρχίζει από
καθορισµένα σηµεία που
ονοµάζονται σηµεία έναρξης της
αντιγραφής
Το βακτηριακό DNA που είναι
κυκλικό έχει µόνο µία θέση
έναρξης της αντιγραφής
Στο σηµείο έναρξης ξετυλίγεται η
διπλή έλικα δηµιουργώντας µια
«θηλιά»
θηλιά» που αυξάνεται και προς
τις δύο κατευθύνσεις
Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε
λιγότερο από 30 min σε ευνοϊκές
συνθήκες
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA ΣΤΑ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Το DNA κάθε χρωµοσώµατος είναι
ένα µακρύ γραµµικό δίκλωνο
µόριο
Έχει πολυάριθµες θέσεις έναρξης
της αντιγραφής
Στα σηµεία έναρξης
ξετυλίγεται η διπλή έλικα
δηµιουργώντας «θηλιές»
θηλιές» που
αυξάνονται και προς τις δύο
κατευθύνσεις
Έτσι αντιγράφεται ταυτόχρονα
από εκατοντάδες σηµεία σε
όλο το µήκος του και στη
συνέχεια τα τµήµατα που
δηµιουργούνται ενώνονται
µεταξύ τους
Αν και περίπου 1.000 φορές
µεγαλύτερο το DNA των
ανώτερων ευκαρυωτικών
οργανισµών από ότι των
προκαρυωτικών αντιγράφεται
πολύ γρήγορα
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ΕΝΖΥΜΑ ΠΟΥ ΣH
ΣHΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA
Για να αρχίσει η αντιγραφή
είναι απαραίτητο να
ξετυλιχθούν οι δύο αλυσίδες
στις θέσεις έναρξης της
αντιγραφής
Αυτό επιτυγχάνεται µε το
ειδικό ένζυµο DNADNA-Ελικάση
Ξετυλίγει την διπλή
έλικα, σπάζει τους
δεσµούς υδρογόνου
µεταξύ των
συµπληρωµατικών
αζωτούχων βάσεων των
δύο αλυσίδων
Η διπλή έλικα ανοίγει και
δηµιουργείται η θηλιά η
οποία αυξάνεται και προς
τις δύο κατευθύνσεις
Οι θηλιές είναι ορατές µε
το ηλεκτρονικό
µικροσκόπιο
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ΕΝΖΥΜΑ ΠΟΥ ΣH
ΣHΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA
Πριµόσωµα
Ειδικό σύµπλοκο ενζύµων
που αποτελείται από πολλά
ένζυµα (πρωτεΐνες)
Συνθέτει στις θέσεις έναρξης
της αντιγραφής µικρά
τµήµατα RNA που
ονοµάζονται πρωταρχικά
τµήµατα
Το πριµόσωµα τοποθετεί
συµπληρωµατικά
ριβονουκλεοτίδια απέναντι
από τις µητρικές αλυσίδες
του DN
DNΑ
Α στις θέσεις
έναρξης της αντιγραφής
(µε προσανατολισµό
5’ 3’)
Τα ριβονουκλεοτίδια που
τοποθετεί τα συνδέει
µεταξύ τους µε 3’ – 5’
φωσφοδιεστερικό δεσµό
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ΕΝΖΥΜΑ ΠΟΥ ΣH
ΣHΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA
DNA πολυµεράση
Ένζυµο ανίκανο να αρχίσει την
αντιγραφή του DNA
Επιµηκύνουν τα πρωταρχικά
τµήµατα τοποθετώντας
1
συµπληρωµατικά
δεοξυριβονουκλεοτίδια απέναντι
από τις µητρικές αλυσίδες του
DN
DNΑ
Α (µε προσανατολισµό 5’ 3’)
Το πρώτο
δεοξυριβονουκλεοτίδιο που
τοποθετεί το συνδέει στο 3’
ελεύθερο άκρο του
πρωταρχικού τµήµατος µε 3’-5’
φωσφοδιεστερικό δεσµό
Τα νέα µόρια DNA αρχίζουν να
σχηµατίζονται καθώς
δηµιουργούνται δεσµοί
υδρογόνου µεταξύ των
συµπληρωµατικών αζωτούχων
βάσεων των
δεοξυριβονουκλεοτιδίων
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ΕΝΖΥΜΑ ΠΟΥ ΣH
ΣHΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA
DNA Πολυµεράση
Επιδιορθώνουν λάθη
που συµβαίνουν κατά
την αντιγραφή

2

Βλέπουν και
αποµακρύνουν
νουκλεοτίδια που οι
ίδιες τοποθέτησαν,
τοποθέτησαν
κατά παράβαση του
κανόνα της
συµπληρωµατικότη
τας και τοποθετούν
τα σωστά
Αποµακρύνουν τα
πρωταρχικά τµήµατα
RNA
Τα αντικαθιστούν
µε τµήµατα DNA

3
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ΕΝΖΥΜΑ ΠΟΥ ΣH
ΣHΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA
Περιορισµοί λειτουργίας της
DNA--πολυµεράσης
DNA
Είναι ανίκανη να
αρχίσει από µόνη
της την αντιγραφή
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Αυτό επιλύεται µε τη
δηµιουργία του
πρωταρχικού τµήµατος
από το πριµόσωµα
Έτσι δηµιουργείται
µια υβριδική RNARNADNA αλυσίδα
Η DNA πολυµεράση
µπορεί να συνδέσει το
πρώτο
δεοξυριβονουκλεοτίδιο
στο 3’ ελεύθερο άκρο
του πρωταρχικού
τµήµατος µε 3’3’-5’
φωσφοδιεστερικό δεσµό
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ΕΝΖΥΜΑ ΠΟΥ ΣH
ΣHΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA
Περιορισµοί λειτουργίας της
DNA--πολυµεράσης
DNA
Λειτουργεί µόνο
2
προς καθορισµένη
κατεύθυνση και
τοποθετεί νουκλεοτίδια
στο ελεύθερο 3’ άκρο
κάθε αναπτυσσόµενης
αλυσίδας
Έτσι λέµε ότι η
αντιγραφή γίνεται µε
προσανατολισµό 5’
3’
Κάθε νέοσυντιθέµενη
αλυσίδα θα έχει
προσανατολισµό
5’ 3’
Σε κάθε διπλή έλικα
που παράγεται οι
αλυσίδες θα είναι
αντιπαράλληλες
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ΣΥΝΕΧΗΣ & ΑΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA
Η αντιγραφή γίνεται και προς τις
δύο κατευθύνσεις από το σηµείο
έναρξης της αντιγραφής
H αντιγραφή γίνεται µε
προσανατολισµό 5’
3’ και
έτσι κάθε νεοσυντιθέµενη
αλυσίδα θα έχει
προσανατολισµό 5’ 3’
Οι δύο αλυσίδες του µητρικού
DNA είναι συµπληρωµατικές
και αντιπαράλληλες µεταξύ
τους
Οι δύο νεοσυντηθέµενες θα
πρέπει να είναι
συµπληρωµατικές και
αντιπαράλληλες των
µητρικών τους
Για να ακολουθηθεί αυτός ο
κανόνας σε κάθε τµήµα του DNA
που αντιγράφεται θα πρέπει η
σύνθεση του DNA στη µια αλυσίδα
να είναι συνεχής και ασυνεχής
στην άλλη
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ΕΝΖΥΜΑ ΠΟΥ ΣH
ΣHΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA
DNA δεσµάση
Συνδέει µεταξύ τους
τα κοµµάτια της
ασυνεχούς αλυσίδας
Συνδέει και όλα τα
κοµµάτια που
προκύπτουν από τις
διάφορες θέσεις
έναρξης της
αντιγραφής
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Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΚΡΙΒH
ΑΚΡΙΒHΣ AΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ DNA
Οι DNADNA- πολυµεράσες επιδιορθώνουν
λάθη που συµβαίνουν κατά την
αντιγραφή
Βλέπουν και αποµακρύνουν
νουκλεοτίδια που οι ίδιες
τοποθέτησαν, κατά παράβαση του
τοποθέτησαν
κανόνα της συµπληρωµατικότητας
και τοποθετούν τα σωστά
Χάρη σε αυτήν την ιδιότητα
µόνο 1 στα 100.000
νουκλεοτίδια ενσωµατώνεται
κατά παράβαση του κανόνα της
συµπληρωµατικότητας
Τα λάθη που δεν επιδιορθώνονται
από τις DNADNA-πολυµεράσες
πολυµεράσες,
επιδιορθώνονται σε µεγάλο ποσοστό
από τα επιδιορθωτικά ένζυµα
Έτσι ο αριθµός του λάθους
περιορίζεται στους ευκαρυωτικούς
10

οργανισµούς στο 1 στα 10
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ΡΟΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Κεντρικό δόγµα της
µοριακής βιολογίας
διατυπωµένο από τον F.
Crick
To DΝΑ ενός οργανισµού
είναι ο µοριακός σκληρός
δίσκος που περιέχει
αποθηκευµένες ακριβείς
οδηγίες οι οποίες
καθορίζουν τη δοµή και
λειτουργία του
οργανισµού
Το DNA περιέχει τις
πληροφορίες για τον
αντιγραφή του
Έτσι εξασφαλίζεται η
µεταβίβαση των
γενετικών
πληροφοριών από
κύτταρο στα
θυγατρικά του και από
έναν οργανισµό στους
απογόνους του
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ΡΟΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Κεντρικό δόγµα
Με τη διαδικασία της
µεταγραφής
Γίνεται το πρώτο βήµα για
την έκφραση της
πληροφορίας που υπάρχει
στο DNA
Η γενετική πληροφορία
µεταφέρεται από το DNA
στο RNA
Με τη διαδικασία της
µετάφρασης
Το RNA µεταφέρει την
πληροφορία στον τόπο
παραγωγής των πρωτεϊνών
η οποία καθορίζει τι είδους
πρωτεΐνη θα παραχθεί
Οι πρωτεΐνες είναι
υπεύθυνες για τη δοµή και
λειτουργία των κυττάρων
και κατά επέκταση και των
οργανισµών

Όπως το διατύπωσε ο F. Crick to 1958
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ΡΟΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Κεντρικό δόγµα
H γενετική πληροφορία
υπάρχει σε τµήµατα του
DNA τα γονίδια που
έχουν ξεχωριστή
ακολουθία αζωτούχων
βάσεων το καθένα
Τα γονίδια δια µέσου
της µεταγραφής και
µετάφρασης καθορίζουν
τη σειρά των αµινοξέων
στην πρωτεΐνη
Οι πορείες της
µεταγραφής και
µετάφρασης των
γονιδίων αποτελούν τη
γονιδιακή έκφραση
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ΡΟΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Το κεντρικό δόγµα της µοριακής
βιολογίας όπως περιγράφεται
σήµερα
Για αρκετό καιρό οι ερευνητές
πίστευαν ότι η ροή της
γενετικής πληροφορίας γινόταν
προς µια µόνο κατεύθυνση
Σήµερα είναι γνωστό ότι
µερικοί ιοί έχουν RNA ως
γενετικό υλικό

Σε αυτούς τους ιούς υπάρχει
ένα ένζυµο η αντίστροφη
µεταγραφάση
Ένζυµο που καταλύει
την αντίστροφη
µεταγραφή δηλαδή
χρησιµοποιεί ως καλούπι
το RNA για να συνθέσει
DNA

Αντίστροφη
µεταγραφή

Σε ορισµένους ιούς το RNA
έχει την ικανότητα να
αυτοδιπλασιάζεται
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∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ∆ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Όλα τα κύτταρα ενός
οργανισµού έχουν το ίδιο
DNA αλλά σε κάθε οµάδα
κυττάρων εκφράζονται
διαφορετικά γονίδια
Τα γονίδια διακρίνονται
σε δυο κατηγορίες:
κατηγορίες
Σε αυτά που
µεταγράφονται σε
m-RNA και
µεταφράζονται στη
συνέχεια σε
πρωτεΐνες
Σε αυτά που
µεταγράφονται και
δεν µεταφράζονται:
t-RNA
r-RNA
snsn-RNA
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ΕΙ∆Η ΜΟΡΙΩΝ RNA
Υπάρχουν 4 είδη µορίων
RNA που παράγονται µε
τη µεταγραφή
Αγγελιοφόρο RNA
(m
m-RNA
RNA)
Μεταφέρουν την
πληροφορία του
DNA στο
κυτταρόπλασµα
στον τόπο
παραγωγής των
πρωτεϊνών για να
παραχθούν οι
πρωτεΐνες
Παράγεται τόσο
από τους
προκαρυωτικούς
όσο και από τους
ευκαρυωτικούς
οργανισµούς
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ΕΙ∆Η ΜΟΡΙΩΝ RNA
Υπάρχουν 4 είδη µορίων
RNA που παράγονται µε
τη µεταγραφή
Ριβοσωµικό RNA
(r-RNA)
Τα µόρια r-RNA
συνδέονται µε
πρωτεΐνες και
σχηµατίζουν τα
ριβοσώµατα
Οργανίδια
παραγωγής των
πρωτεϊνών
Παράγεται τόσο
από τους
προκαρυωτικούς
όσο και από τους
ευκαρυωτικούς
οργανισµούς
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ΕΙ∆Η ΜΟΡΙΩΝ RNA
Υπάρχουν 4 είδη µορίων RNA
που παράγονται µε τη
µεταγραφή
Μεταφορικό t-RNA
∆ιαθέτει µια ειδική
θέση σύνδεσης µε ένα
συγκεκριµένο αµινοξύ
και το µεταφέρει στη
θέση της
πρωτεïïνοσύνθεσης
πρωτε
Έχει και µια ειδική
τριπλέτα νουκλεοτιδίων
το αντικωδικόνιο που
παίζει σηµαντικό ρόλο
κατά τη µετάφραση
Παράγεται τόσο από
τους προκαρυωτικούς
όσο και από τους
ευκαρυωτικούς
οργανισµούς
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ΕΙ∆Η ΜΟΡΙΩΝ RNA
Υπάρχουν 4 είδη µορίων RNA
που παράγονται µε τη
µεταγραφή
Μικρό πυρηνικό RNA
(sn
sn--RNA
RNA)
Μικρά µόρια RNA που
συνδέονται µε
πρωτεΐνες και
σχηµατίζουν µικρά
ριβονουκλεοπρωτεïïνικά
ριβονουκλεοπρωτε
σωµατίδια
Παράγεται ΜΟΝΟ από
τους ευκαρυωτικούς
οργανισµούς
Αυτά τα σωµατίδια
καταλύουν την
ωρίµανση m-RNA που
πραγµατοποιείται µόνο
στους ευκαρυωτικούς
οργανισµούς
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
Ο µηχανισµός της µεταγραφή
είναι ο ίδιος στους
προκαρυωτικούς και στους
ευκαρυωτικούς οργανισµούς
Η µεταγραφή καταλύεται
από το ένζυµο RNA
πολυµεράση (οι
ευκαρυωτικοί έχουν 3 είδη)
H RNA πολυµεράση
προσδένεται σε ειδικές
περιοχές του DNA που
ονοµάζονται υποκινητές
Ο υποκινητής είναι
πάντα πριν από την αρχή
κάθε γονιδίου
Η RNA πολυµεράση
συνδέεται στον
υποκινητή µε τη βοήθεια
πρωτεϊνών, τους
µεταγραφικούς
παράγοντες
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
Ο µηχανισµός της
µεταγραφή είναι ο ίδιος
στους προκαρυωτικούς
και στους ευκαρυωτικούς
οργανισµούς
Ο υποκινητής και οι
µεταγραφικοί
παράγοντες
αποτελούν:
αποτελούν
Tα ρυθµιστικά
στοιχεία της
µεταγραφής του
DNA
Επιτρέπουν στην
RNA πολυµεράση
να αρχίσει σωστά
τη µεταγραφή
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
Μεταγραφή ενός γονιδίου

1

Η RNA
RNA--πολυµεράση
προσδένεται στον υποκινητή
και προκαλεί τοπικό ξετύλιγµα
της διπλής έλικας του DNA

2

Τοποθετεί συµπληρωµατικά
ριβονουκλεοτίδια απέναντι
από τα
δεοξυριβονουκλεοτίδια της
µιας αλυσίδας του DNA
σύµφωνα µε τον κανόνα της
συµπληρωµατικότητας των
βάσεων
Απέναντι από την:
Α τοποθετεί U
Τ τοποθετεί Α
G τοποθετεί C
C τοποθετεί G
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Τα ριβονουκλεοτίδια που
προσθέτει το ένα µετά το
άλλο τα συνδέει µε 3’3’-5’
φωσφοδιεστερικό δεσµό
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
Μεταγραφή ενός γονιδίου
Η µεταγραφή γίνεται µε
προσανατολισµό 5’ 3’
όπως και η αντιγραφή

4

Η σύνθεση του RNA
σταµατά στο τέλος του
γονιδίου
Στο τέλος κάθε
γονιδίου υπάρχουν
ειδικές αλληλουχίες
οι οποίες
ονοµάζονται
αλληλουχίες λήξης
της µεταγραφής
Αυτές επιτρέπουν
την απελευθέρωση
του παραγόµενου
RNA στο
κυτταρόπλασµα
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ
Το µόριο του RNA που
συντίθεται είναι
συµπληρωµατικό προς τη µία
αλυσίδα της διπλής έλικας του
DNA του γονιδίου
Η µεταγραφόµενη αλυσίδα
της διπλής έλικας του DNA
του γονιδίου ονοµάζεται
µη κωδική και είναι
συµπληρωµατική του
παραγόµενου RNA
Η συµπληρωµατική
αλυσίδα της διπλής
έλικας του DNA του
γονιδίου που δεν
µεταγράφεται
ονοµάζεται κωδική
Το RNA είναι το
κινητό αντίγραφο
της πληροφορίας
του γονιδίου
27

ΤΟ ΜΟΡΙΟ m-RNA ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ
ΤΗ ΜΗ ΚΩ∆ΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α ΤΟΥ DNA TOY ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ

28

ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Η µεταγραφή και η
µετάφραση γίνεται στον ίδιο
χώρο την ίδια χρονική στιγµή
Τα βακτήρια που είναι
πρωκαρυωτικά κύτταρα
δεν έχουν πυρήνα
Πριν ολοκληρωθεί
η µεταγραφή του
m-RNA αρχίζει να
µεταφράζεται σε
πρωτεΐνη
Αυτό έχει σαν
αποτέλεσµα η
γονιδιακή έκφραση
στους
προκαρυωτικούς
οργανισµούς να
διαρκεί λιγότερο σε
σχέση µε εκείνη
στους ευκαρυωτικούς
29

ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΟΥΣ
ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Η µεταγραφή και η µετάφραση γίνεται
σε διαφορετικό χώρο και σε
διαφορετική χρονική στιγµή
Τα ευκαρυωτικά κύτταρα
παρουσιάζουν
διαµερισµατοποίηση, έχουν
πυρήνα
Η µεταγραφή γίνεται στον
πυρήνα
Στον πυρήνα το
ο m-RNA που
παράγεται χαρακτηρίζεται
πρόδροµο και δεν είναι έτοιµο
να µεταφραστεί αλλά υφίσταται
µια διαδικασία την ωρίµανση
Στη συνέχεια το ώριµο m-RNA
µεταφέρεται από τον πυρήνα
στο κυτταρόπλασµα και
ειδικότερα στο ριβοσώµατα
όπου είναι η θέση της
πρωτεïïνοσύνθεσης
πρωτε
30

ΑΣΝΕΧΗ Ή ∆ΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Τα περισσότερα γονίδια των
ευκαρυωτικών οργανισµών
και των ιών που τους
προσβάλουν είναι ασυνεχή
ή διακεκοµµένα
Η αλληλουχία που
µεταφράζεται σε
αµινοξέα διακόπτεται
από ενδιάµεσες
αλληλουχίες οι οποίες
δεν µεταφράζονται σε
αµινοξέα
Οι αλληλουχίες που
µεταφράζονται σε
αµινοξέα
ονοµάζονται εξώνια
Οι ενδιάµεσες
αλληλουχίες που δεν
µεταφράζονται σε
αµινοξέα
ονοµάζονται εσώνια
31

ΩΡ
ΩΡI
IΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ∆ΡΟΜΩΝ m-RNA
ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Κατά τη µεταγραφή ενός
ασυνεχούς γονιδίου
δηµιουργείται το πρόδροµο
m-RNA που περιέχει και
εξώνια και εσώνια
Αυτό θα υποστεί ωρίµανση
κατά την οποία τα εσώνια
κόβονται από τα
ριβονουκλεοπρωτεϊνικά
σωµατίδια και αποµακρύνονται
Τα ριβονουκλεοπρωτεϊνικά
σωµατίδια αποτελούνται
από:
από
snsn-RNA
και πρωτεΐνες
Λειτουργούν ως ένζυµα
κόβουν τα εσώνια και
συρράπτουν τα εξώνια
µεταξύ τους
Με αυτό τον τρόπο
σχηµατίζεται το ώριµο
m-RNA
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ΩΡ
ΩΡI
IΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ∆ΡΟΜΩΝ m-RNA
ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Το ώριµο m-RNA
αποτελείται αποκλειστικά
από εξώνια και δύο
περιοχές που δεν
µεταφράζονται σε
αµινοξέα
Την 5’ και 3’
αµετάφραστη περιοχή
Η µία βρίσκεται στο
5’ άκρο και η άλλη
στο 3’ άκρο του
ώριµου m-RNA
Το ώριµο m-RNA
µεταφέρεται από τον
πυρήνα στο
κυτταρόπλασµα και
ειδικότερα στα
ριβοσώµατα όπου είναι
η θέση της
πρωτεϊνοσύνθεσης
33

O ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ
Είναι η αντιστοίχηση
τριπλετών βάσεων σε
αµινοξέα
Με τη µεταγραφή η
πληροφορία που
βρίσκονταν στο γονίδιο
µεταφέρθηκε στο m-RNA
µε βάση τη
συµπληρωµατικότητα
Η αλληλουχία των
αζωτούχων βάσεων στο
m-RNA καθορίζει την
αλληλουχία των
αµινοξέων στις
πρωτεΐνες
Με βάση το γενετικό
κώδικα που είναι
ένας κώδικας
αντιστοίχισης
νουκλεοτιδίων του
m-RNA µε αµινοξέα
της πρωτεΐνης
34

O ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ

Τα διαφορετικά αµινοξέα που
συγκροτούν τις πρωτεΐνες είναι 20
Ο αριθµός των διαφορετικών
νουκλεοτιδίων που
συγκροτούν το RNA είναι 4
Αν τα τέσσερα νουκλεοτίδια
συνδυαστούν ανά ένα
1

4 =4 δίνουν 4
διαφορετικούς
συνδυασµούς
νουκλεοτιδίων που
κωδικοποιούν µόνο 4 από
τα είκοσι αµινοξέα
Αν τα τέσσερα νουκλεοτίδια
συνδυαστούν ανά δύο
2

4 =16 δίνουν 16
διαφορετικούς
συνδυασµούς
νουκλεοτιδίων που
κωδικοποιούν µόνο 16 από
τα είκοσι αµινοξέα
35

O ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ
Θεωρήθηκε πιθανό ότι τρία
νουκλεοτίδια αντιστοιχούν σε ένα
αµινοξύ
Για αυτό ο γενετικός κώδικας
ονοµάστηκε κώδικας
τριπλέτας
Αν τα τέσσερα
νουκλεοτίδια συνδυαστούν
ανά τρία
3

4 =64 δίνουν 64
διαφορετικούς
συνδυασµούς
νουκλεοτιδίων που είναι
παραπάνω από αρκετοί
Από τις 64 τριπλέτες µόνο
οι 61 κωδικοποιούν
αµινοξέα
Υπάρχουν διαφορετικές
τριπλέτες που
κωδικοποιούν το ίδιο
αµινοξύ
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
Ο γενετικός κώδικας
είναι κώδικας
τριπλέτας
Μια τριάδα
νουκλεοτιδίων,
νουκλεοτιδίων
το κωδικόνιο
κωδικοποιεί ένα
αµινοξύ
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
Ο γενετικός
κώδικας είναι
συνεχής
Το m-RNA
διαβάζεται
συνεχώς ανά
τρία
νουκλεοτίδια
(ανά κωδικόνιο)
χωρίς να
παραλείπεται
κάποιο
νουκλεοτίδιο
Ο γενετικός
κώδικας είναι µη
επικαλυπτόµενος
Το κάθε
νουκλεοτίδιο
ανήκει σε ένα
µόνο κωδικόνιο
38

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
Ο γενετικός κώδικας
είναι σχεδόν
καθολικός
Όλοι οι
οργανισµοί έχουν
τον ίδιο γενετικό
κώδικα
Το m-RNA από
οποιονδήποτε
οργανισµό
µπορεί να
µεταφραστεί
σε εκχυλίσµατα
φυτικών,
ζωικών ή
βακτηριακών
κυττάρων in
vitro και να
παραγάγει την
ίδια πρωτεΐνη
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
Ο γενετικός κώδικας
είναι εκφυλισµένος
Με εξαίρεση τη
µεθειονίνη και την
τρυπτοφάνη που
κωδικοποιούνται
από ένα κωδικόνιο

6

τα υπόλοιπα 18
αµινοξέα
κωδικοποιούνται
από 2 µέχρι και 6
διαφορετικά
κωδικόνια
Τα κωδικόνια
που
κωδικοποιούν
το ίδιο αµινοξύ
ονοµάζονται
συνώνυµα

6

2

4
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ
Ο γενετικός κώδικας έχει
κωδικόνιο έναρξης και
κωδικόνια λήξης
Το κωδικόνιο έναρξης
σε όλους τους
οργανισµούς είναι το
ΑUG και κωδικοποιεί
το αµινοξύ µεθειονίνη
Υπάρχουν 3
κωδικόνια λήξης
λήξης:
UAG,
UAG
UGA,
UGA
UAA
Η παρουσία αυτών
στο µόριο m-RNA
οδηγεί στον
τερµατισµό της
σύνθεσης της
πολυπεπτιδικής
αλυσίδας
41

OΡOΣ ΚΩ∆ΙΚΟΝΙΟ
∆εν αφορά µόνο τις τριπλέτες των αζωτούχων βάσεων στο m-RNA
Αφορά και τις τριπλέτες των αζωτούχων βάσεων του γονιδίου από το
οποίο παράγεται
Το κωδικόνιο έναρξης του m-RNA ΑUG αντιστοιχεί στο κωδικόνιο
έναρξης της µη κωδικής αλυσίδας του γονιδίου το ΤΑC
ΤΑC
Αντιστοιχεί και στο κωδικόνιο έναρξης της κωδικής αλυσίδας του
γονιδίου το ΑΤG
ΑΤG
Πριν από το κωδικόνιο Τ
ΤAC
AC θα είναι πάντα το 3’ άκρο την µη κωδικής
αλυσίδας του γονιδίου
Πριν από το κωδικόνιο ΑΤG
ΑΤG θα είναι πάντα το 5’ άκρο την κωδικής
αλυσίδας του γονιδίου
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OΡOΣ ΚΩ∆ΙΚΟΝΙΟ
Το τµήµα ενός m-RNA που
κωδικοποιεί µια πολυπεπτιδική
αλυσίδα:
αλυσίδα
Αρχίζει µε το κωδικόνιο
έναρξης και τελειώνει µε το
κωδικόνιο λήξης

Το τµήµα ενός γονιδίου που
κωδικοποιεί µια πολυπεπτιδική
αλυσίδα:
αλυσίδα
Αρχίζει µε το κωδικόνιο
έναρξης και τελειώνει µε το
κωδικόνιο λήξης
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Μετάφραση του m- RNA
Η αντιστοίχιση των
κωδικονίων σε
αµινοξέα και η
διαδοχική σύνδεση
των αµινοξέων σε
πολυπεπτιδική αλυσίδα
Πραγµατοποιείται
στα ριβοσώµατα µε
τη βοήθεια:
βοήθεια
t-RNA
Συµµετοχή
αρκετών
πρωτεϊνών
Ενέργειας
Τα ριβοσώµατα
µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως
θέση µετάφρασης για
οποιοδήποτε m-RNA
44

∆ΟΜΗ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΩΝ & t-RNA
Κάθε ριβόσωµα αποτελείται από
δύο υποµονάδες µια µικρή και
µία µεγάλη
Η µικρή υποµονάδα έχει µία
θέση πρόσδεσης του m-RNA
Η µεγάλη υποµονάδα έχει δύο
θέσεις εισδοχής των t-RNA
Κάθε t-RNA έχει µια ειδική θέση
σύνδεσης και µια ειδική τριπλέτα
νουκλεοτιδίων
Το t-RNA διαθέτει µια ειδική
θέση σύνδεσης µε ένα
συγκεκριµένο αµινοξύ
Το t-RNA έχει µία ειδική
τριπλέτα νουκλεοτιδίων το
αντικωδικόνιο
Συνδέεται µε δεσµούς
υδρογόνου µε το
συµπληρωµατικό
κωδικόνιο του m-RNA
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ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Σύµπλοκο έναρξης
πρωτεïïνοσύνθεσης
πρωτε
Μια αλληλουχία που
υπάρχει στην 5’
αµετάφραστη περιοχή του
m-RNA προσδένεται µε το
r-RNA της µικρής
υποµονάδας του
ριβοσώµατος σύµφωνα µε
τον κανόνα της
συµπληρωµατικότητας
Με αυτό τον τρόπο
καθορίζεται και ο
5’ 3’
προσανατολισµός
της µετάφρασης
Το πρώτο κωδικόνιο
του m-RNA είναι
πάντα το AUG και σε
αυτό προσδένεται το
t-RNA που φέρει τη
µεθειονίνη
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ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Σύµπλοκο έναρξης της
πρωτεïïνοσύνθεσης
πρωτε
Ονοµάζεται το
σύµπλοκο που
δηµιουργείται µετά την
πρόσδεση:
πρόσδεση
Tου m-RNA στη
µικρή υποµονάδα
του ριβοσώµατος
και του t-RNA που
µεταφέρει την
µεθειονίνη
Στη συνέχεια η µεγάλη
υποµονάδα του
ριβοσώµατος συνδέεται
µε τη µικρή
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ΕΠΙΜΗΚY
ΕΠΙΜΗΚ
YΝΣΗ
Ένα δεύτερο t-RNA µε
αντικωδικόνιο συµπληρωµατικό
του δευτέρου κωδικονίου
του m-RNA τοποθετείται
στην κατάλληλη εισδοχή του
ριβοσώµατος µεταφέροντας
το 2ο αµινοξύ
Μεταξύ της µεθειονίνης και
του δευτέρου αµινοξέος
σχηµατίζεται πεπτιδικός
δεσµός
Το πρώτο t-RNA αποσυνδέεται
από το ριβόσωµα και
απελευθερώνεται στο
κυτταρόπλασµα όπου
συνδέεται πάλι µε µεθειονίνη
για να είναι έτοιµο για
επόµενη χρήση
Το ριβόσωµα και το m-RNA
έχουν ένα t-RNA στο οποίο
είναι προσδεµένα δύο
αµινοξέα
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ΕΠΙΜΗΚY
ΕΠΙΜΗΚ
YΝΣΗ
Το ριβόσωµα κινείται κατά
µήκος του m-RNA κατά ένα
κωδικόνιο
Ένα τρίτο t-RNA
εισέρχεται να προσδεθεί
µεταφέροντας το
αµινοξύ του
Ανάµεσα στο 2ο και
στο 3ο αµινοξύ
σχηµατίζεται
πεπτιδικός δεσµός
Η πολυπεπτιδική
αλυσίδα συνεχίζει να
αναπτύσσεται καθώς
νέα t-RNA µεταφέρουν
αµινοξέα τα οποία
συνδέονται µεταξύ τους
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ΛΗΞΗ
H επιµήκυνση σταµατά σε
ένα από τα κωδικόνια
λήξης (UAA,
(UAA, UGA, UAG)
Επειδή δεν υπάρχουν tRNA που να
αντιστοιχούν σε αυτά
Το τελευταίο t-RNA
αποµακρύνεται από
το ριβόσωµα και η
πολυπεπτιδική
αλυσίδα
απελευθερώνεται
∆εν έχουν όλες οι
πρωτεΐνες του οργανισµού
ως πρώτο αµινοξύ
µεθειονίνη
Σε πολλές πρωτεΐνες
µετά τη σύνθεση τους
αποµακρύνονται
ορισµένα αµινοξέα από
το αρχικό αµινικό άκρο
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ΠΟΛΥΣΩΜΑΤΑ
Είναι ένα σύµπλεγµα
ριβοσωµάτων µε ένα m-RNA
Πολλά ριβοσώµατα µπορούν
να µεταφράζουν ταυτόχρονα
ένα m-RNA το καθένα σε
διαφορετικό σηµείο κατά
µήκος του µορίου του
m-RNA
Μόλις το ριβόσωµα έχει
µεταφράσει τα πρώτα
κωδικόνια η θέση
έναρξης του m-RNA είναι
ελεύθερη για την
πρόσδεση ενός άλλου
ριβοσώµατος
Η πρωτεϊνοσύνθεση είναι
οικονοµική διαδικασία
Ένα κύτταρο µπορεί
να παράγει µεγάλα
ποσά µιας πρωτεΐνης
από 1 ή από 2
αντίγραφα ενός
γονιδίου
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:
ΡΥΘΜΙΣΗ:Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Γονιδιακή έκφραση αναφέρεται σε
όλη τη διαδικασία µε την οποία ένα
γονίδιο ενεργοποιείται για να
παράγει µια πρωτεΐνη
Οι πορεία της µεταγραφής και
µετάφρασης του γονιδίου
αποτελούν τη γονιδιακή
έκφραση
Σε κάθε κύτταρο δεν
παράγονται όλες οι
πρωτεΐνες σε κάθε
χρονική στιγµή
Οι πρωτεΐνες ενός κυττάρου
δεν παράγονται σε ίσες
ποσότητες γιατί το κύτταρο
χρειάζεται κάθε πρωτεΐνη σε
συγκεκριµένη ποσότητα
Για αυτό είναι απαραίτητη η
ύπαρξη και λειτουργία ενός
προγράµµατος ρύθµισης της
γονιδιακής έκφρασης
52

ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:
ΡΥΘΜΙΣΗ:Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Πρόγραµµα ρύθµισης της
γονιδιακής έκφρασης
Παρέχει τις οδηγίες:
οδηγίες
Για τo
τo είδος των
πρωτεϊνών που θα
παραχθούν
Την ποσότητα των
πρωτεϊνών που θα
παραχθούν
Τη χρονική στιγµή
που πρέπει να
παραχθούν
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ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Τα κύτταρα που ανήκουν σε ένα
βακτηριακό στέλεχος είναι
πανοµοιότυπα µεταξύ τους
Σε αντίθεση µε τα κύτταρα ενός
πολυκύτταρου οργανισµού που
διαφέρουν στη δοµή και στη
λειτουργία τους
Η ζωή αρχίζει όταν ένα
γονιµοποιηµένο ωάριο
διαιρείται µε µίτωση και
παράγει τρισεκατοµµύρια
κύτταρα που έχουν τα ίδια
γονίδια
Στα αρχικά στάδια της
εµβρυογένεσης τα
κύτταρα εξειδικεύονται
για να εκτελούν επιµέρους
λειτουργίες
Η διαδικασία αυτή
ονοµάζεται Κυτταρική
διαφοροποίηση
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ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
Τα κύτταρα ενός
πολυκύτταρου οργανισµού
(όπως νευρικά, µυϊκά,
ηπατικά) διαφέρουν στη
µορφή και λειτουργία τους
αλλά έχουν όλα το ίδιο
γενετικό υλικό άρα και τα ίδια
γονίδια
Τι τα κάνει να διαφέρουν
τόσο πολύ;
πολύ
Έχουν αναπτύξει
µηχανισµούς που τους
επιτρέπει να εκφράζουν
τη γενετική τους
πληροφορία επιλεκτικά
Κάθε κυτταρικός τύπος
έχει εξειδικευµένη
λειτουργία και πρέπει να
υπάρχει πλήρης
συντονισµός των
λειτουργιών όλων των
κυττάρων
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Λόγω της πολυπλοκότητας των
ευκαρυωτικών κυττάρων
Λόγω ότι πρέπει να ελέγχεται
προσεκτικά η ανάπτυξη των
πολυκύτταρων οργανισµών
Η ρύθµιση της έκφρασης
των γονιδίων στα
ευκαρυωτικά κύτταρα
γίνεται µε ιδιαίτερα
πολύπλοκους µηχανισµούς
Μέχρι και σήµερα
αποτελεί αντικείµενο
ερευνητικής µελέτης
Η γονιδιακή έκφραση
ρυθµίζεται σε 4 επίπεδα
επίπεδα:
Της µεταγραφής
Μετά τη µεταγραφή
Της µετάφρασης
Μετά τη µετάφραση
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Στο επίπεδο της µεταγραφής
Ένας αριθµός µηχανισµών
ελέγχουν ποια γονίδια και µε
ποια ταχύτητα θα µεταγραφούν
Το κάθε γονίδιο έχει το δικό
του υποκινητή και
µεταγράφεται αυτόνοµα
Κάθε κυτταρικός τύπος
περιέχει διαφορετικά είδη
µεταγραφικών παραγόντων
µιας που παρουσιάζουν
µεγάλη ποικιλία
∆ιαφορετικός συνδυασµός
µεταγραφικών παραγόντων
ρυθµίζει τη µεταγραφή κάθε
γονιδίου
Μόνο όταν ο σωστός
συνδυασµός των
µεταγραφικών παραγόντων
µοναδικός για κάθε γονίδιο
προσδεθεί στον υποκινητή
αρχίζει η RΝΑ πολυµεράση
τη µεταγραφή του γονιδίου
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Στο επίπεδο µετά τη
µεταγραφή
Περιλαµβάνονται
µηχανισµοί:
µηχανισµοί
Με τους οποίους
γίνεται η
ωρίµανση του
πρόδροµου
m-RNA
Και καθορίζεται
η ταχύτητα µε
την οποία το
ώριµο m–RNA
αφήνει τον
πυρήνα και
εισέρχεται στο
κυτταρόπλασµα
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Στο επίπεδο της
µετάφρασης
Το κάθε m-RNA στο
κυτταρόπλασµα έχει
ένα συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα
«ζωής
ζωής» µετά από αυτό
αποικοδοµούνται
Ποικίλει η ικανότητα
πρόσδεσης του m-RNA
στα ριβοσώµατα
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Στο επίπεδο µετά τη
µετάφραση
Όταν ολοκληρωθεί η
µετάφραση και
παραχθεί η κατάλληλη
πρωτεΐνη µπορεί και
πρέπει να υποστεί
τροποποιήσεις για να
γίνει βιολογικά
λειτουργική
Μπορεί να
αποµακρυνθούν
ορισµένα αµινοξέα
από το αρχικό
αµινικό τους άκρο
Έτσι εξηγείται
γιατί οι
περισσότερες
πρωτεΐνες δεν
έχουν ως πρώτο
αµινοξύ τη
µεθειονίνη
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Στα βακτήρια η
γονιδιακή ρύθµιση
αποσκοπεί κυρίως στην
προσαρµογή του
οργανισµού στις
εναλλαγές του
περιβάλλοντος
Έτσι
εξασφαλίζονται
καλύτερες
συνθήκες για τη
βασική λειτουργία
του:
του

Θρεπτικά συστατικά,
pH,
Παρουσία ή απουσία Ο2,
θερµοκρασία

Που είναι η
αύξηση και
διαίρεση
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ένα βακτηριακό κύτταρο
Ε. Coli έχει περισσότερα
από 4.000 γονίδια
Μερικά γονίδια
µεταγράφονται
συνεχώς και
κωδικοποιούν
πρωτεΐνες που
χρειάζεται για τις
βασικές του λειτουργίες
Άλλα µεταγράφονται
µόνο όταν
αναπτύσσεται σε
ειδικές περιβαλλοντικές
συνθήκες
Επειδή τα προϊόντα
των γονιδίων
(πρωτεΐνες) είναι
απαραίτητα για την
επιβίωση του στις
συνθήκες αυτές
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ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Βακτήρια Ε. Coli
Χρησιµοποιούν ως
πηγή άνθρακα για
την επιβίωση τους το
σάκχαρο γλυκόζη
Αν στο περιβάλλον
τους αντί για
γλυκόζη υπάρχει ο
δισακχαρίτης λακτόζη
τα βακτήρια
καταφέρνουν να
επιβιώσουν
Ρυθµίζουν την
παραγωγή των
κατάλληλων
ενζύµων που θα
διασπάσουν τη
λακτόζη σε
γλυκόζη και
γαλακτόζη
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ
Οι αρχικές µελέτες της
ρύθµισης των γονιδίων έγιναν
από τους Jacob & Monod το
1961
Οι ερευνητές περιέγραψαν
την ικανότητα του
βακτηρίου Ε. Coli να
παράγει τρία ένζυµα που
χρειάζεται για να
µεταβολίσει το δισακχαρίτη
λακτόζη όταν δεν υπάρχει
γλυκόζη στη τροφή του
Απέδειξαν µε γενετικές
µελέτες ότι τα γονίδια
που κωδικοποιούν τα
τρία αυτά ένζυµα
βρίσκονται το ένα δίπλα
στο άλλο πάνω στο
γονιδίωµα και
αποτελούν:
Το οπερόνιο της
λακτόζης
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ΟΠΕΡΟΝΙΟ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ
Είναι µια οµάδα γονιδίων
που υπόκεινται σε κοινό
έλεγχο η έκφραση τους
Αποτελείται από τα 3
δοµικά γονίδια Ζ, Υ και Α
που βρίσκονται το ένα
δίπλα στο άλλο
Οι υπόλοιπες
αλληλουχίες που
βρίσκονται µπροστά
από τα δοµικά γονίδια
είναι για να
ρυθµίζουν την
έκφραση τους και
είναι:
Ρυθµιστικό γονίδιο
Υποκινητής
Χειριστής
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ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΡΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ
Αν στο θρεπτικό υλικό
απουσιάζει η λακτόζη
Το οπερόνιο της λακτόζης
δεν µεταγράφεται και ούτε
µεταφράζεται
Τα γονίδια που το
αποτελούν είναι σε
καταστολή
Πως επιτυγχάνεται η
καταστολή;
καταστολή
∆ύο είναι τα ρυθµιστικά
µόρια:
Ο χειριστής που είναι
µια αλληλουχία DNA
µεταξύ του υποκινητή
και του πρώτου
δοµικού γονιδίου
Η πρωτεΐνη
καταστολέας που
κωδικοποιείται από το
ρυθµιστικό γονίδιο
που είναι µπροστά από
τον υποκινητή
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ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΡΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ
Το ρυθµιστικό γονίδιο
ανεξάρτητα συνθηκών
µεταγράφεται και
µεταφράζεται
συνέχεια στη
πρωτεΐνη--καταστολέα
πρωτεΐνη
Ο καταστολέας
προσδένεται ισχυρά
στο χειριστή και
εµποδίζει την RNA
πολυµεράση να
αρχίσει τη µεταγραφή
των γονιδίων του
οπερονίου
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕΡΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ
Αν στο θρεπτικό υλικό
υπάρχει ΜΟΝΟ λακτόζη
Το ρυθµιστικό γονίδιο
ανεξάρτητα συνθηκών
µεταγράφεται και
µεταφράζεται συνέχεια
στη πρωτεΐνη
πρωτεΐνη--καταστολέα
Η λακτόζη προσδένεται
στον καταστολέα και
δεν του επιτρέπει να
προσδεθεί στο χειριστή
Η RNA πολυµεράση
είναι ελεύθερη να
αρχίσει τη µεταγραφή
Η λακτόζη
λειτουργεί ως
επαγωγέας της
µεταγραφής των
γονιδίων του
οπερονίου
68

ΟΠΕΡΟΝΙΟ ΤΗΣ ΛΑΚΤΟΖΗΣ
Η RΝΑ πολυµεράση
µεταγράφει σε ένα ενιαίο
m-RNA και τα τρία
γονίδια
Το m-RNA περιέχει
κωδικόνια έναρξης και
λήξης για κάθε ένζυµο
Τα τρία ένζυµα
µεταφράζονται
ταυτόχρονα από το
ενιαίο m-RNA
Όταν η λακτόζη
διασπαστεί πλήρως
ο καταστολέας θα
είναι ελεύθερος να
προσδεθεί στο
χειριστή και να
καταστείλει το
οπερόνιο
Συµπερασµατικά η
ίδια η λακτόζη
ενεργοποιεί την
διάσπαση της
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Τα γονίδια των ενζύµων που
παίρνουν µέρος σε µια
µεταβολική οδό όπως:
όπως:
H διάσπαση της λακτόζης
H βιοσύνθεση των αµινοξέων
οργανώνονται σε οπερόνια
Είναι οµάδες γονιδίων που
υπόκεινται σε κοινό έλεγχο η
έκφραση τους
Αποτελούνται από τα
δοµικά γονίδια που
βρίσκονται το ένα δίπλα
στο άλλο
Οι υπόλοιπες αλληλουχίες
που βρίσκονται µπροστά
από τα δοµικά γονίδια
είναι για να ρυθµίζουν την
έκφραση τους και είναι:
Χειριστής
Υποκινητής
Ρυθµιστικό γονίδιο
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