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Обща част
1.
Молекулна структура и топология на НК. Организация на генома. Организация
на клетъчната ДНК в хромозоми. Хроматин – състав и структура. Хистонови и
нехистонови белтъци. Нива на организация. Молекулна дефиниция на ген. Бактериални
оперони и полицистронни иРНК гени. Еукариотни гени, прости и сложни
транскрипционни единици. Единични гени, генни фамилии, тандемно повторени гени.
2.
ДНК репликация. Инициация на репликацията, ензими и белтъчни фактори.
Механизъм на репликацията. ДНК полимерази. Механизъм на действие на
теломеразата. Значение.
3.
Повреди в ДНК. Коректорска функция на ДНК полимеразата. Механизми за
поправка на ДНК: „mismatch“, изрязване (excision), ,,end-joining“, „SOS“ система.
4.
Транксрипция – етапи и молекулни механизми. Инициация на транскрипцията.
Регулация на инициацията при бактерии. Цис и трансдействащи фактори. Промоторни
регулаторни елементи. Позитивен и негативен контрол. Модел на Жакоб-Моно.
Регулация на lac оперона, trp оперона. Двукомпонентни регулаторни системи.
5.
Контрол на генната експресия при еукариотите. Контролни елементи,
полимерази – структура и функции. Регулаторни елементи при еукариотни белтъккодиращи гени. Активатори и репресори. Белтъчни мотиви. РНК-полимераза II
иницииращ комплекс. Молекулни механизми на транскрипционния контрол при
еукариоти – хроматинова реорганизация, хормонален контрол. Други транскрипционни
системи – бактериогфаги, митохондрии, хлоропласти, архебактерии.
6.
Завършване на транскрипцията – Rho-зависим, Rho-независим механизъм,
атенуация и антитерминиращ механизъм. Механизъм на завършване при еукариоти.
7.
Ендоплазмен ретикулум – структура и функции. Синтез и модификация на
белтъците в ендоплазмения ретикулум.
8.
Апарат на Голджи – структура и функции. Транспорт на белтъци от ЕПР до АГ.
Постранслационни модификации на белтъците в АГ.
9.
Белтъчно насочване и сортиране. Котранслационен и посттранслационен
механизъм. Синтеза и насочване на митохондриални и хлоропластни белтъци. Синтеза
и насочване на пероксизомни белтъци.
10.
Клетъчна адхезия. Видове клетъчно адхезивни молекули. Междуклетъчни
контакти. Многоадхезивни матриксни белтъци.
11.
Междуклетъчна сигнализация. Общ преглед на екстрацелуларните сигнали.
Рецептори и хормони. Рецептори, свързани с G-белтъци и ефектори.
12.
Рецептори със собствена ензимна активност. Рецептори, асоциирани с ензими.
13.
Вторични посредници. Регулация на сигналните пътища. Сигнали от клетъчната
мембрана към ядрото.
14.
Етапи и регулация на еукариотен клетъчен цикъл. Контролни пунктове.
Специална част
1.
Рекомбинационни механизми с участие на едноверижни и двойноврижни ДНК
фрагменти.
2.
Подвижни генетични елементи.
3.
Подходи за въвеждане на хетероложна ДНК в про- и еукариотни клетки.
4.
Подходи за in vitro мутагенеза на белтъци.
5.
Маркерни и репортерни гени при прокариоти и еукариоти.
6.
Подходи за създаване и скриниране на библиотеки.

7.
Подходи за експресия на рекомбинантни белтъци в E.coli, S.cerevisiae и
P.pastoris.
8.
Подходи за изолиране и пречистване на рекомбинантни белтъци.
9.
Биологични подходи за анализ на макромолекулни взаимодействия.
10.
Подходи за молекулярно-биологичен анализ на ДНК последователности.
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