
ΜεταγραφήΜεταγραφή

Η διαδικασία µέσω της οποίας η Η διαδικασία µέσω της οποίας η 
πληροφορία πληροφορία ρέειρέει από το εσωτερικό του από το εσωτερικό του 

κυττάρου προς το κυτταρόπλασµα κυττάρου προς το κυτταρόπλασµα 
µέσω του µέσω του mm--RNA RNA 

κυττάρου προς το κυτταρόπλασµα κυττάρου προς το κυτταρόπλασµα 
µέσω του µέσω του mm--RNA RNA 

Λαµβάνει χώρα στον πυρήναΛαµβάνει χώρα στον πυρήνα



Γιατί το Γιατί το mm--RNARNA και όχι το και όχι το DNADNA;;

•Η πρωτεϊνοσύνθεση λαµβάνει χώρα στο 
κυτταρόπλασµα και όχι στον πυρήνα

•Η πρωτεϊνοσύνθεση λαµβάνει χώρα σε πολλές 
διαφορετικές θέσεις ταυτόχροναδιαφορετικές θέσεις ταυτόχρονα

•Το m-RNA κουβαλάει µόνο την απαιτούµενη 
πληροφορία 



Στάδια της µεταγραφήςΣτάδια της µεταγραφής

1.1. Ξεδιπλώνεται το τµήµα του Ξεδιπλώνεται το τµήµα του DNA DNA που µεταφέρει την που µεταφέρει την 
πληροφορίαπληροφορία

2.2. Σπάνε οι δεσµοί υδρογόνου µεταξύ των Σπάνε οι δεσµοί υδρογόνου µεταξύ των 
συµπληρωµατικών βάσεωνσυµπληρωµατικών βάσεων

3.3. Με εκµαγείο τον κλώνο του Με εκµαγείο τον κλώνο του DNA DNA που φέρει την που φέρει την 3.3. Με εκµαγείο τον κλώνο του Με εκµαγείο τον κλώνο του DNA DNA που φέρει την που φέρει την 
πληροφορία, συντίθεται ένα µόριο πληροφορία, συντίθεται ένα µόριο RNARNA µε βάση την µε βάση την 
αρχή της συµπληρωµατικότητας των βάσεων.αρχή της συµπληρωµατικότητας των βάσεων.

4.4. Η σύνθεση γίνεται µε τη βοήθεια του ενζύµου Η σύνθεση γίνεται µε τη βοήθεια του ενζύµου RNARNA--
πολυµεράσηπολυµεράση

5.5. Το Το DNADNA επιστρέφει στην αρχική του δοµή, και το επιστρέφει στην αρχική του δοµή, και το RNA RNA 
προχωράει στον προορισµό τουπροχωράει στον προορισµό του



Τι είναι γονίδιο;Τι είναι γονίδιο;

Γονίδιο ονοµάζεται το τµήµα ενός µορίου Γονίδιο ονοµάζεται το τµήµα ενός µορίου 
DNA DNA (αλληλουχία νουκλεοτιδίων) που (αλληλουχία νουκλεοτιδίων) που 

µεταγράφεται σε µεταγράφεται σε RNARNA..

Κάθε µόριο Κάθε µόριο DNA DNA φέρει πάρα πολλά γονίδια φέρει πάρα πολλά γονίδια 



ΜεταγραφήΜεταγραφή

Η RNA πολυµεράση δεν έχει 
επιδιορθωτικό ρόλο σε 
αντίθεση µε την DNA 
πολυµεράση.



transcription.swf



Η διαδικασία µέσω της οποίας η Η διαδικασία µέσω της οποίας η 
πληροφορία που µεταφέρει το πληροφορία που µεταφέρει το mm--RNA RNA 
εκφράζεταιεκφράζεται (παίρνει µορφή), µε την (παίρνει µορφή), µε την 

ΜετάφρασηΜετάφραση

εκφράζεταιεκφράζεται (παίρνει µορφή), µε την (παίρνει µορφή), µε την 
παραγωγή πρωτεϊνώνπαραγωγή πρωτεϊνών

Λαµβάνει χώρα στα ριβοσώµατα του Λαµβάνει χώρα στα ριβοσώµατα του 
αδρού ενδοπλασµατικού δικτύουαδρού ενδοπλασµατικού δικτύου





ΠρωτεΐνεςΠρωτεΐνες



Κατά τη µετάφραση, η αλληλουχία (σειρά) των Κατά τη µετάφραση, η αλληλουχία (σειρά) των 
νουκλεοτιδίων στο νουκλεοτιδίων στο mm--RNARNA, , υπαγορεύειυπαγορεύει την αλληλουχία την αλληλουχία 
των αµινοξέων στην παραγόµενη πρωτεΐνη, µέσω ενός των αµινοξέων στην παραγόµενη πρωτεΐνη, µέσω ενός 

κώδικα.κώδικα.

Του Γενετικού ΚώδικαΤου Γενετικού ΚώδικαΤου Γενετικού ΚώδικαΤου Γενετικού Κώδικα

Μέσω του γενετικού κώδικα οι βάσεις αντιστοιχίζονται µε Μέσω του γενετικού κώδικα οι βάσεις αντιστοιχίζονται µε 
αµινοξέα, έτσι ώστε κάθε τριάδα βάσεων του αµινοξέα, έτσι ώστε κάθε τριάδα βάσεων του mm--RNA RNA 

(κωδικόνιο), να αντιστοιχεί σε ένα αµινοξύ.(κωδικόνιο), να αντιστοιχεί σε ένα αµινοξύ.



Γενετικός κώδικαςΓενετικός κώδικας

mRNA: …UACGGUUGCCACACG… Πρωτεΐνη: -Tyr-Gly-Cys-His-Thr-



Τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικαΤα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα

•• Είναι τριαδικόςΕίναι τριαδικός

•• Τρία κωδικόνια λειτουργούν ως σήµατα λήξης και ένα ως Τρία κωδικόνια λειτουργούν ως σήµατα λήξης και ένα ως 
σήµα έναρξης (σήµα έναρξης (AUGAUG : µεθειονίνη) της µετάφρασης: µεθειονίνη) της µετάφρασης

•• Είναι εκφυλισµένοςΕίναι εκφυλισµένος•• Είναι εκφυλισµένοςΕίναι εκφυλισµένος

•• Είναι µη επικαλυπτόµενοςΕίναι µη επικαλυπτόµενος

•• Είναι παγκόσµιοςΕίναι παγκόσµιος



∆οµή ∆οµή tt--RNARNA

Το µεταφορικό Το µεταφορικό RNARNA
((tt--RNA), RNA), φέρει µια θέση φέρει µια θέση 
πρόσδεσης ενός πρόσδεσης ενός 
αµινοξέος, και µια θέσηαµινοξέος, και µια θέση
που ονοµάζεται που ονοµάζεται 
αντικωδικόνιοαντικωδικόνιοαντικωδικόνιοαντικωδικόνιο

Το αντικωδικόνιο είναι η Το αντικωδικόνιο είναι η 
θέση δέσµευσης του θέση δέσµευσης του 
µορίου µορίου tt--RNA RNA στο στο mm--RNARNA



ΜετάφρασηΜετάφραση

Σε κάθε µόριο m-
RNA συνδέονται 
ταυτόχρονα πολλά 
ριβοσώµατα µε ριβοσώµατα µε 
αποτέλεσµα από 
ένα µόριο m-RNA 
να παράγονται 
πολλά αντίγραφα 
του ίδιου 
πρωτεϊνικού µορίου 
ταυτόχρονα
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