
 

Síntese de RNA 

(Transcrição) 



TRANSCRIÇÃO 

• Produção de RNA a partir do DNA (molde); 

 

• Ocorre no citoplasma (procariotos) ou núcleo das células 
(eucariotos); 

 

• Finalidade: levar informação do DNA sob forma de RNA 
de maneira a possibilitar a produção de proteínas de 
acordo com a necessidade celular.  



Transcrição = trechos específicos do genoma gene 

TRANSCRIÇÃO X REPLICAÇÃO 

• complementariedade por pareamento de bases (S) 

• todo RNA é transcrito a partir de DNA (S) 

• só uma fita do DNA de cada gene é molde, dependendo do promotor (D) 

• o RNA não fica ligado ao molde muitas cópias (>1000/h/gene) (D) 



RNA Polimerase 
• A ENZIMA  QUE CATALISA A SINTESE DO RNA – não 

requer primer (iniciador). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Requer um promotor (sequências no DNA, antes do início de 
transcrição, onde se liga a enzima RNA polimerase). 

•  A subunidade sigma que reconhece os promotores de genes que devem ser transcritos. 





ETAPAS DO PROCESSO DE TRANSCRIÇÃO  
 

• Inicio – ligação do complexo RNA Pol  ao DNA 

 

• Alongamento – adição de nucleotídeos ao RNA 
crescente   

 

• Término – liberação do RNA e da RNA polimerase  

 



http://www.youtube.com/watch?v=nNjbYfhfgIo 

http://www.youtube.com/watch?v=nNjbYfhfgIo


Eucariotos Procariotos 

 Dogma Central 



INICIAÇÃO 

Ponto chave da regulação gênica 

PROCARIOTOS 

A RNA-polimerase é composta de várias subunidades incluindo o fator sigma 

enzima base + fator sigma = holoenzima RNA-polimerase 

 

PROMOTOR: sequência especial que indica o ponto de início de transcrição onde o 

fator sigma da holoenzima se liga firmemente. Há uma ampla gama de promotores + 

fortes ou + fracos. 



 Promotores 





Fatores de Transcrição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A RNA polimerase eucariota necessita vários fatores de 

transcrição gerais e específicos 

 

 



 Iniciação 

 Ligação ao DNA 





Sítio de desenovelamento Sítio de reenovelamento 
Região da hélice 

DNA/RNA 

Cadeia crescente de RNA 

Sítio de chegada de ribonucleosídeos 

trifosfato 

ALONGAMENTO OU EXTENSÃO 

PROCARIOTOS: ~50 nucl / s 



TÉRMINO 

as sequências de TERMINADORES são muito mais heterogêneas do que a dos 

PROMOTORES  potencial de formar estruturas em grampo (ex: GCGC...) 



 Terminação 

 Rho () independente 



 Terminação 

 Rho () Dependente 

 Proteína Rho () 





OPERON LAC 
http://www.youtube.com/watch?v=oBwtxdI1zvk 

http://www.youtube.com/watch?v=oBwtxdI1zvk
http://www.youtube.com/watch?v=oBwtxdI1zvk


EUCARIOTOS 

 Genomas de eucariotos maiores 

 E. coli                                     900 genes por milhão de pares de bases 

 Drosophila melanogaster  110 genes por milhão de pares de bases 

 Homo Sapiens                           9 genes por milhão de pares de bases 

 

 RNA polimerase I 

 RNA polimerase II 

 RNA polimerase III 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Complexo de iniciação (fatores gerais de transcrição – GTF) 

Presença de núcleo – Processamento do RNA 

DNA empacotado 



 Promotores 

 Promotores da RNA pol II: elementos conservados curtos 

Primeiro evento de 

transcrição 



TBP 

CTD = domínio C-terminal = 52 repetições de 7 aa 

COMPLEXO DE INICIAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO 



 Iniciação e alongamento 

 Início da síntese de RNA 

Alongamento 

H 

E 

F 

Fatores de transcrição 

CTD – domínio da cauda carboxílica 



 Terminação 



a coisa é ainda + complexa in vivo!!! 



 Síntese de DNA e RNA a partir de RNA 

RNA replicase 

Transcriptase reversa 








