


Από το DNA στις πρωτεΐνες  



ΓΟΝΙΔΙΟ 

Πολυπεπτιδική 
αλυσίδα 



Κεντρικό δόγμα της Βιολογίας 



Στα κύτταρα 
παράγονται αρκετά 
είδη RNA 

1. mRNA 

 

2. rRNA 

 

 

3. tRNA 

 

 

 

4. miRNA 

 

6. snRNA 

 

5. ριβόζυμα 

 

















Από το DNA στο RNA 



Σημεία έναρξης 
και λήξης της 
μεταγραφής 



Στα βακτήρια οι υποκινητές και τα σημεία τερματισμού της 
μεταγραφής των γονιδίων είναι αλληλουχίες που αναγνωρίζονται 

από την RNA πολυμεράση 



Αναγνώριση αφετηρίας μεταγραφής από την RNA 

πολυμεράση στους προκαρυώτες 



Αναγνώριση αφετηρίας μεταγραφής από την RNA 

πολυμεράση στους προκαρυώτες 



Αναγνώριση αφετηρίας μεταγραφής από την RNA 

πολυμεράση στους προκαρυώτες 







Η κατεύθυνση της μεταγραφής 
είναι ασύμμετρη 



Η έναρξη της μεταγραφής των ευκαρυωτικών γονιδίων είναι μια 
περιπλοκή διεργασία 

Η έναρξη της μεταγραφής διαφέρει ανάμεσα στους ευκαρυώτες και τους 
προκαρυώτες: 

1. Τα βακτήρια έχουν μια RNA πολυμεράση, ενώ οι ευκαρυώτες 
έχουν τρεις διαφορετικές 

 
Ευκαρυώτες 

RNA πολυμεράση I & RNA πολυμεράση II RNA πολυμεράση III 



Η έναρξη της μεταγραφής διαφέρει ανάμεσα στους ευκαρυώτες και τους 
προκαρυώτες: 

 

2. H βακτηριακή  RNA πολυμεράση μπορεί αρχίσει τη μεταγραφή χωρίς 
τη συμβολή επικουρικών πρωτεϊνών,  ενώ οι ευκαρυωτικές 
συνεπικουρούνται από μια ομάδα πρωτεϊνών, τους γενικούς 
μεταγραφικούς παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να 
συγκεντρωθούν στον υποκινητή 

3. Οι ρυθμιστικές πρωτεΐνες των ευκαρυωτών μπορούν να επηρεάσουν τη 
μεταγραφή ακόμα και όταν είναι συνδεδεμένες σε απόσταση χιλιάδων 
βάσεων από τον υποκινητή 

4. Στους ευκαρυώτες η έναρξη της μεταγραφής περιπλέκεται ακόμα 
περισσότερο από τη συσκευασία του DNA σε νουκλεοσωμάτια και την 
συμπαγή δομή της χρωματίνης 



Η ευκαρυωτική RNA πολυμεράση χρειάζεται γενικούς μεταγραφικούς 
παράγοντες 

•Κάθε ευκαρυωτική RNA πολυμεράση δεν μπορεί να αρχίσει τη 
μεταγραφή μόνη της, απαιτεί την παρουσία των γενικών 
μεταγραφικών παραγόντων 

•Ονομάζονται «γενικοί» γιατί μπορούν να συνδεθούν πάνω σε 
διάφορους υποκινητές 

•Διαφέρουν από τους βακτηριακούς καταστολείς και 
ενεργοποιητές και από τις ευκαρυωτικές ρυθμιστικές πρωτεΐνες 
καθώς αυτά τα στοιχεία εμφανίζουν ειδικότητα 

 



Κουτί ΤΑΤΑ 

•Η αλληλουχία ΤΑΤΑ εντοπίζεται ανοδικά 
της αλληλουχίας του υποκινητή που 
χρησιμοποιεί RNA πολυμεράση II 

•Λειτουργεί ως ορόσημο για τη 
συνάθροιση και άλλων πρωτεϊνών στον 
υποκινητή 

•Όταν στο κουτί ΤΑΤΑ συνδεθεί ένα 
γενικός μεταγραφικός παράγοντας τότε 
συγκεντρώνονται και άλλοι παράγοντες 
οι οποίοι μαζί με την RNA πολυμεράση II 
σχηματίζουν το πλήρες σύμπλοκο 
έναρξης της μεταγραφής 

 

TBP 



Συναρμολόγηση γενικών μεταγραφικών παραγόντων με τον υποκινητή 

Ο TFIID προσδένεται στο κουτί ΤΑΤΑ 
και προκαλεί τοπική στρέβλωση του 
DNA 

Οι γενικοί μεταγραφικοί 
παράγοντες και η RNA 

πολυμεράση ΙΙ συναρμολογούνται 
στον υποκινητή 

Μόλις προσδεθεί και η  RNA 

πολυμεράση II στο πλήρες 
σύμπλοκο έναρξης της 
μεταγραφής, τότε για να αρχίσει η 
μεταγραφή η πολυμεράση πρέπει 
να απελευθερωθεί από το 
σύμπλοκο. Ο TFIIH με δράση 
πρωτεϊνικής κινάσης 
φωσφορυλιώνει την πολυμεράση 
και αυτή απεμπλέκεται από το 
σύμπλοκο. 
Ακολούθως απελευθερώνονται και 
οι γενικοί μεταγραφικοί παράγοντες 



Τα μόρια του RNA των ευκαρυωτών υφίστανται 
επεξεργασία στον πυρήνα 

Προκαρυώτες Ευκαρυώτες 



Επεξεργασία mRNA 

Σχηματισμός καλύπτρας στο 5΄άκρο 



Πολυαδενυλίωση  στο 3΄άκρο 

Ουρά με μήκος λίγων εκατοντάδων νουκλεοτιδίων 

Στους ευκαρυώτες τα 3΄ άκρα αρχικά βραχύνονται και μετά προστίθεται μια 
ουρά με μήκος λίγων εκατοντάδων νουκλεοτιδίων  



Συρραφή ή συναρμογή του RNA  



Ένζυμα συρραφής 
(συναρμογής) snRNPs: 

πρωτεΐνες + snRNA 

Δημιουργία «θηλιάς»   







Τα ώριμα mRNA εξάγονται από τον πυρήνα 



Τα μόρια RNA τελικά αποδομούνται από τα κύτταρα 





Πώς επηρεάζει σ' ένα ιντρόνιο η ύπαρξη 
της αλληλουχίας GT  στο 5' άκρο και η 

ύπαρξη της αλληλουχίας AC στο 3' άκρο 
τη συναρμολόγησή του;  



Εναλλακτική συναρμογή 



Εξελικτικό πλεονέκτημα της εναλλακτικής συναρμογής 



Τα αρχέγονα κύτταρα μπορεί να είχαν ιντρόνια στα γονίδιά τους 

Ο σύντομος κύκλος ζωής των 
βακτηρίων και ο ταχύς ρυθμός 
αναδιπλασιαμού είναι 
πιθανότατα ο λόγος που τα 
βακτήρια απώλεσαν τα ιντρόνια 



Από το RNA στις πρωτεΐνες 

Γενετικός κώδικας 



O ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
Είναι η αντιστοίχηση 
τριπλετών βάσεων σε 
αμινοξέα        

 

Με τη μεταγραφή η 
πληροφορία που 
βρίσκονταν στο γονίδιο 

μεταφέρθηκε στο mRNA 

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 
αντιστοίχησης 
νουκλεοτιδίων του 
mRNA με αμινοξέα  
της πρωτεΐνης 



O ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
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 



O ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
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 



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Ο γενετικός κώδικας 
είναι κώδικας 
τριπλέτας  

  

Μια τριάδα 
νουκλεοτιδίων,  

το κωδικόνιο 
κωδικοποιεί ένα 
αμινοξύ  



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Ο γενετικός 
κώδικας είναι 
συνεχής  

  

Το mRNA 

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 



Πιθανά αναγνωστικά πλαίσια κατά την πρωτεϊνοσύνθεση 



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Ο γενετικός κώδικας 
είναι σχεδόν 
καθολικός  

  

Όλοι οι 
οργανισμοί έχουν 
τον ίδιο γενετικό 
κώδικα 

 

Το mRNA από 
οποιονδήποτε 
οργανισμό 

μπορεί να 
μεταφραστεί 
σε εκχυλίσματα 
φυτικών, 
ζωικών ή 
βακτηριακών 
κυττάρων in 

vitro και να 

παραγάγει την 
ίδια πρωτεΐνη 



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Ο γενετικός κώδικας 
είναι εκφυλισμένος   

  

Με εξαίρεση τη 
μεθειονίνη και την 
τρυπτοφάνη που 
κωδικοποιούνται 
από ένα κωδικόνιο  

   

τα υπόλοιπα 18 
αμινοξέα 
κωδικοποιούνται 
από 2 μέχρι και 6 
διαφορετικά 
κωδικόνια 

 

Τα κωδικόνια 
που 
κωδικοποιούν 
το ίδιο αμινοξύ 

ονομάζονται 
συνώνυμα 

6 

6 

2 

4 



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

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: 

UAG,  

UGA,  

UAA  
 

Η παρουσία αυτών 
στο μόριο mRNA    

οδηγεί στον 
τερματισμό της 
σύνθεσης της 
πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας  



OΡOΣ ΚΩΔΙΚΟΝΙΟ  
Δεν 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 mRNA ΑUG αντιστοιχεί στο κωδικόνιο 
έναρξης της μη κωδικής αλυσίδας του γονιδίου το ΤΑC 

Αντιστοιχεί και στο κωδικόνιο έναρξης της κωδικής αλυσίδας του 
γονιδίου το ΑΤG 

 

Πριν από το κωδικόνιο ΤAC θα είναι πάντα το 3’ άκρο την μη κωδικής 
αλυσίδας του γονιδίου 

Πριν από το κωδικόνιο ΑΤG θα είναι πάντα το 5’ άκρο την κωδικής 
αλυσίδας του γονιδίου 



OΡOΣ ΚΩΔΙΚΟΝΙΟ  
Το τμήμα ενός γονιδίου που 
κωδικοποιεί μια πολυπεπτιδική 
αλυσίδα:   

Αρχίζει με το κωδικόνιο 
έναρξης και τελειώνει με το 
κωδικόνιο λήξης 

Το τμήμα ενός m-RNA που 
κωδικοποιεί μια πολυπεπτιδική 
αλυσίδα:   

Αρχίζει με το κωδικόνιο 
έναρξης και τελειώνει με το 
κωδικόνιο λήξης 



Μετάφραση 



Υπόθεση της ταλάντευσης ή αστάθειας: 

το ακριβές ζευγάρωμα μεταξύ κωδικονίου 

και αντικωδικονίου αφορά μόνο τις δύο 

πρώτες θέσεις, ενώ για την τρίτη το 

ζευγάρωμα μπορεί να είναι χαλαρό. 



Συνθετάση του αμινοακυλο-tRNA 

•Για κάθε αμινοξύ υπάρχει μια διαφορετική συνθετάση 

•Ειδικά νουκλεοτίδια που εντοπίζονται στο αντικωδικόνιο και στο βραχίονα-

αποδέκτη του αμινοξέος βοηθούν κάθε συνθετάση να αναγνωρίζει το 
κατάλληλο tRNA 

Ενδόθερμη 
αντίδραση 

Δεσμός 
υψηλής 
ενέργειας, η 
οποία θα 
αποδοθεί για 
το σχηματισμό 
πεπτιδικού 
δεσμού 

https://www.youtube.com/watch?v=G8RYhV569xg 



Ο γενετικός κώδικας μεταφράζεται με τη μεσολάβηση δύο μορίων 
προσαρμογής που δουν το ένα μετά το άλλο 



Το μήνυμα του RNA αποκωδικοποιείται στα ριβοσώματα 

Το ριβόσωμα έχει 4 θέσεις σύνδεσης RNA (3 για tRNA και 1 για mRNA) 

Συνταιριάζει τα 

tRNA στο mRNA 

Καταλύει το 
σχηματισμό των 
πεπτιδικών 
δεσμών 

Κατά την 
πρωτεϊνοσύνθεση 
είναι κατειλημμένες 
οι δύο θέσεις από 
tRNA. 













Ενδοπλασματικό δίκτυο 



Μετάφραση 

Οι δύο υπομονάδες φτάνουν μαζί κοντά στο 5΄άκρο 
του mRNA και αρχίζουν τη σύνθεση 

 



1. Το εναρκτήριο tRNA (φέρει 
μεθειονίνη) προσδένεται στη μικρή 
ριβοσωματική υπομονάδα μαζί με 
κατάλληλες πρωτεΐνες, τους παράγοντες 
έναρξης. Η φορτωμένη υπομονάδα 
συνδέεται με το 5΄άκρο του mRNA (το 
οποίο στα ευκαρυωτικά αναγνωρίζεται 
από την καλύπτρα και στα 
προκαρυωτικά από ειδική αλληλουχία 
σύνδεσης του ριβοσωματίου) 

2. Η μικρή υπομονάδα μετακινείται κατά 
5΄3΄ σε αναζήτηση του κωδικονίου 
έναρξης 

3. Μόλις συναντήσει το AUG οι 
παράγοντες έναρξης διίστανται και 
συναρμολογείται η μεγάλη υπομονάδα, 
ώστε να ολοκληρωθεί το ριβοσωμάτιο 

4. Το AUG είναι φορτωμένο στη θέση Ρ 
και η σύνθεση ξεκινά 

5. Το τέλος του μηνύματος 
σηματοδοτείται από τα κωδικόνια λήξης, 
που δεν αντιστοιχούν σε tRNA. 

Παράγοντες απελευθέρωσης συνδέονται 
με όποιο κωδικόνιο τερματισμού φτάσει 
στη θέση Α 

 

 





Υδρόλυση από την 
πεπτιδυλοτρανσφεραση του 
δεσμού ανάμεσα στο –COOH 

άκρο της πρωτεΐνης και στο 
tRNA που την συγκρατεί 

 

 

Η υδρόλυση απελευθερώνει 
την πολυπεπτιδική αλυσίδα 

 

 

 

 

Το ριβόσωμα 
απελευθερώνεται από το 
mRNA και διίσταται στις 
υπομονάδες του 

 

 

 



Με ποιο μηχανισμό ελέγχει το ριβόσωμα ότι 
προσδέθηκε το σωστό μόριο αμινοaκυλο t-RNA;  



Προκαρυωτικά πολυκιστρονικά mRNA και μετάφραση 



Οι πρωτεΐνες παράγονται σε πολυριβοσώματα 
(πολυσωμάτια) 

• Η σύνθεση των περισσότερων 
πρωτεϊνών διαρκεί 20sec έως  μερικά 
λεπτά 

•Σε κάθε mRNA προσδένονται πολλά 
ριβοσώματα με μεσοδιαστήματα 80 
νουκλεοτιδίων 

•Τα βακτήρια προσδένουν ριβοσώματα 
στο mRNA πριν το τέλος της 
μεταγραφής του από το DNA 



Διάφοροι αναστολείς της πρωτεϊνοσύνθεσης των προκαρυωτών 
χρησιμοποιούνται ως αντιβιοτικά 



 Ο έλεγχος της αποδόμησης των πρωτεϊνών ρυθμίζει την 
ποσότητα κάθε πρωτεΐνης μέσα στο κύτταρο 

Ο αριθμός των αντιγράφων μιας πρωτεΐνης 
εξαρτάται: 

1. Από το ρυθμό παραγωγής της 

2. Από το χρόνο ζωής της 

Δομικές πρωτεϊνες: μήνες ή και έτη Ενζυμικές και σηματοδοτικές πρωτεϊνες: ημέρες, 
ώρες, λεπτά ή και sec 



• Ταχεία αποδόμηση των πρωτεϊνών με βραχύ χρόνο ζωής 

•Αποδόμηση πρωτεϊνών που έχουν υποστεί βλάβη ή λανθασμένη πτύχωση 

Πρωτεασωμάτιο 

Σήμανση με 
ουβικουιτίνη 



Πρωτεασωμάτιο 



Ανάμεσα στο DNA και στις πρωτεΐνες παρεμβάλλονται πολλά στάδια 



Μετα-μεταγραφική τροποποίηση πρωτεϊνών 

• Φωσφορυλίωση 

• Ακετυλίωση 

• Μεθυλίωση 

• Πρωτεόλυση 

• Γλυκοζυλίωση 



Φέρει πληροφορία 
(όπως το DNA) 

Κατασκευάζει 
μακρομοριακές 
δομες 

Καταλύει 
αντιδράσεις 

(όπως οι πρωτεΐνες) 



Ριβοένζυμα 



Απλά βιολογικά μόρια μπορεί να συντεθούν υπό 
προβιωτικές συνθήκες 



•Στην αρχέγονη Γη υπήρχε 
πληθώρα συνθηκών, 
κάποιες από τις οποίες 
επέτρεψαν τη σύνθεση 
απλών οργανικών μορίων 

•Απλά οργανικά μόρια που 
σχηματίστηκαν τυχαία 
σχημάτισαν πολυμερή 

•Τα πολυμερή είτε βρήκαν 
μεταλλικούς καταλύτες είτε 
αυτοκατέλυσαν αντιδράσεις 
πολυμερισμού 

•Ένα αυτοκαταλυτικό 
σύστημα φέρει ιδιότητες 
κοινές με την έμβια ύλη 

•Ίσως τα πολυνουκλεοτίδια 
ήταν οι αρχέγονοι 
καταλύτες, ενώ τα 
πρωτεϊνικά ένζυμα 
προέκυψαν αργότερα 



Το RNA αποθηκεύει πληροφορίες και καταλύει χημικές 
αντιδράσεις 

• Στις προβιωτικές συνθήκες το RNA χρησιμοποιώντας τον κανόνα της 
συμπληρωματικότητας θα μπορούσε να αντιγράψει τον εαυτό του 

•Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη καταλύτη (το RNA έχει 
καταλυτικές ιδιότητες, ριβοένζυμα) 

•Οι καταλυτικές ιδιότητες του RNA σε σύγκριση με τις πρωτεΐνες είναι 
σαφώς περιορισμένες 

•Αυτό οφείλεται στον μικρό αριθμό διαφορετικών μονομερών (4) 

•Σήμερα τα ριβοένζυμα έχουν περιορισμένο ρόλο αλλά έχουν την 
ικανότητα να συρράπτονται και να μεταφράζονται 

•Το RNA διαθέτει όλες τις ιδιότητες οπότε είναι πιθανό να ήταν το 
πρωταρχικό πληροφοριακό μόριο  



Το RNA θεωρείται ότι εξελίχθηκε πριν από το DNA 

• Η ριβόζη, στα πειράματα προσομοίωσης της αρχέγονης Γης, 
σχηματίζεται από HCHO ευκολότερα από τη δεοξυριβόξη 

•Η δεοξυριβόξη εμφανίστηκε μετά της ριβόζη αλλά προσδίδει μεγάλη 

σταθερότητα στο σακχαροφωσφορικό σκελετό. Έτσι το DNA αντιστέκεται 
στη θραύση 

•Η θυμίνη και η δίκλωνη έλικα προσδίδουν σταθερότητα και διευκολύνουν 

την επιδιόρθωσή του 

   Απαμίνωση της CU 

Το U στο RNA δεν θα ανιχνευόταν από το σύστημα επιδιόρθωσης του 

κυττάρου, αλλά στο DNA που δεν υπάρχει U ανιχνεύεται εύκολα 

 

 

 



Γιατί το DNA είναι καταλληλότερος 
φορέας γενετικής πληροφορίας από 

το RNA; 




