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De DNA para RNA - Transcrição

• Para um gene se expressar é necessário que o DNA produza RNAs, que
irão comandar a produção de uma determinada proteína.

• O processo de formação de RNAs a partir do DNA chama-se
TRANSCRIÇÃO.

• A enzima responsável pela transcrição chama-se RNA polimerase.



TIPOS DE RNA

 São 3 e se diferenciam pelo peso molecular e pela função:

- RNAm-mensageiro: contém uma sequência de trincas denominada
CÓDON, que irá corresponder a um aminoácido;

- RNAt-transportador: capta, carrega e coloca na posição correta os
aminoácidos de acordo com os códons do RNAm. Possui uma trinca de
nucleotídios chamada ANTICÓDON, que é responsável por reconhecer a
posição onde deve ser colocado o aminoácido;

- RNAr-ribossômico: componente direto dos ribossomos, onde irá ocorrer a
montagem das proteínas.
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A SÍNTESE EM RESUMO



O QUE ACONTECE NO RIBOSSOMO





O CÓDIGO GENÉTICO

 Características:

- se expressa por trincas de bases nitrogenadas (formadas pelas
letras A/U/C/G) combinadas, sendo que cada trinca corresponde a
um aminoácido;

- é universal, funciona do mesmo modo em todos os organismos da
Terra;

- é dito DEGENERADO, pois um mesmo aminoácido pode ser
codificado por mais de uma trinca;

- há trincas que são indicativos de início (AUG) ou finalização da
construção das proteínas (UAA, UAG ,UGA).



O CÓDIGO GENÉTICO



Da transcrição à tradução.

 Tradução: síntese proteica propriamente dita, montagem da proteína, ocorre
em 3 etapas: iniciação, elongação e terminação.

 Ocorre no citoplasma e participam os RNAm e RNAt e os aminoácidos
originários da alimentação (para cada aminoácido existe um tipo de RNAt).

 “Leitura” da mensagem contida no RNAm pelos ribossomos, decodificando a
linguagem de ácidos nucleicos para a linguagem de proteínas.

 Códon de iniciação do RNAm: AUG-metionina.

 Códons de terminação: UAG, UAA ou UGA, sem aminoácidos correspondentes.
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POLIRRIBOSSOMOS



RIBOSSOMOS  E  R.E.R.




