
 
 

 

•транскрипция 
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• Потокът на информация при генната 
експресия е: 

•   

• ДНК  транскрипция  иРНК  транслация  

протеин  

•   

• Няма химическа конверсия 
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• Транскрипция – процес, чрез който 
информация от ДНК се превръща в 
съответния РНК еквивалент (иРНК, тРНК, 
рРНК или други малки РНК молекули)  

 



Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 

 

• За транскрипция са необходими: 

• Матрична верига ДНК, която ще определя 
нуклеотидната последователност на иРНК  

• Четири типа рибонуклеозид трифосфати – 
ATP, UTP, GTP, CTP. 

• РНК полимераза 

• Допълнителни протеини и ензими  
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Лекционен курс – мултимедиен формат 

Доцент д-р Мариан Драганов 
 

• Речник 
• Кодираща верига – Верига ДНК, която е еквивалентна 

по секвенция на иРНК. 
• Информационна РНК (иРНК) – Молекулата, която 

пренася генетична информация от ДНК (ядрото) към 
останалата част от клетката.  

• РНК полимераза – Ензим, който синтезира РНК като 
използва ДНК матрица. 

• Транскрипция – процес, чрез който информация от ДНК 
се превръща в съответния РНК еквивалент 

• Матрична ДНК верига – верига ДНК, която служи като 
матрица (указател) за синтез на нова верига, чрез 
комплементарно сдвояване на бази 
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• Промотор – регион на ДНК в началото на гена, който 
свързва РНК полимераза и промотира генната 
експресия (странкрибирането на гена).  

• РНК полимераза I – еукариотна РНК полимераза, която 
транскрибира гени за големи рибозомални РНК-и 

• РНК полимераза II – еукариотна РНК полимераза, която 
транскрибира гени, кодиращи протеини 

• РНК полимераза III – еукариотна РНК полимераза, която 
транскрибира гени 5S РНК и транспортни РНК-и 

• Транскрипционен фактор – протеин, който регулира 
генна експресия чрез свързване към контролния регион 
на гена  
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Доцент д-р Мариан Драганов 

 
 

• Основният процес на синтез РНК молекули, 
е сходен с ДНК синтеза, но се добавят 
рибонуклеотидни бази, комплементарни на 
базите на матричната ДНК верига 



Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 

• Общи особености на рибонуклеиновите 
кисели 

• Рибоза 

• Урацил (Тимин) 

• Едноверижна молекула 
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• РНК-синтезът винаги е в посока 5’ 3’, а 
матричната верига е антипаралелна, т.е. с 
противоположна насоченост - 3’ 5’  

 



• П време на транскрипция се минава през 
три етапа: 

• Инициация на транскрипцията 

• Елонгация на транскрипцията 

• Терминация на транскрипцията 

Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 
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• „Езикът” в ДНК и РНК е еднакъв – той е съставен 
от последователност от нуклуотиди (бази). При 
копиране на ДНК в РНК става преписване на 
информация.  

• Синтезирането на нови молекули иРНК се нарича 
транскрипция, а за ДНК се казва, че се 
транскрибира.  

• РНК молекулите, които се получават, се наричат 
траскрипти, а в случаите, когато очакват да бъдат 
модифицирани – първични транскрипти. 

 



• „Езикът” на протеините е различен – той се 
състои от аминокиселинна секвенция 
(последователно свързани помежду си 
аминокиселини), структурата и химията, на 
който е напълно различен от този на 
нуклеиновата киселина.  

• Синтезът на протеин, направляван от иРНК, 
се нарича транслация. 

Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 

 



• ДНК веригата, която се копира в иРНК 
верига се нарича матрична верига, а 
другата нематрична верига.  

• В иРНК има информация за секвенцията на 
ам.к-ните в протеина. Това е смисълът или 
посланието за транслиращата машина. 
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• Последователността на базите на иРНК е 
същата (с изключение на замяната T  U) 
като тази на нематричната ДНК верига, 
поради което тя често се нарича кодираща 
или (сенс) смислова верига.  

• По този начин матричната верига се нарича 
некодираща верига или нонсенс верига в 
по-старата терминология. 
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•          5’ – C G A T G C A T – 3’ Нематрична верига 

•                                                                                     (кодираща)  

• ДНК 

•          3’ – G C T A C G T A – 5’ Матрична верига 

•                                                                                    (некодираща) 

 

•          5’ -  C G A U G C A U – 3’ иРНК верига  
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РНК полимераза – прокариоти 
ДНК зависима РНК полимераза 

 



Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 

 



• Транскрипт – нова молекула РНК 

• Първичен транскрипт 

• пре-иРНК– процесинг. Постранскрипционни 
модификации 

• Зряла РНК –молекула 

 

Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 

 



• Транскрипция на 
некодиращи РНК-молекули 
 

• рРНК-молекули/РНК полимераза I 

• тРНК –молекули/РНК полимераза III 

 

Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 

 



• Транскрипция на кодиращи 
РНК молекули (иРНК) 



Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 
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Доц. М. Драганов 

 

• Общи особености на иРНК молекули 

• Молекула иРНК се кодира от един ген (или, в 
прокариоти, често от малка група гени) 

• иРНК е с кратък живот на съществуване (20 мин 
до няколко часа при бозайници и около2 минути 
при бактерии) 

• Те съдържат последователност от нуклеотиди, 
кодиращи специфични протеини 

• Те се намират в цитоплазмата 
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• Когато се транслират те са прикрепени към 
рибозоми 

• Повечето иРНК-и съдържат некодиращи сигнали, 
това е тази част, която не определя 
аминокиселинна секвенция.  

• Некодиращите региони са открити и на двата края 
на иРНК и представляват секвенции, които имат 
важна регулаторна роля. 
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• Еукариотните иРНК-и имат специфични 

модификации на техните 5’и 3’ краища, 
които не са открити в тРНК, рРНК или иРНК 
на прокариоти.   

• На 3’-края има последователност от 50-250 
аденозинови остатъка, които формират 
поли(А) опашка, докато на 5’-края има 
метилирана гуанозинова шапка.   
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РНК полимераза II е съставена от 12 различни 
субединици 

 



TBP – TATA-binding 
protein 
 
TFIID – transription 
factor for 
polymerase II, 
fraction D 

 



• РНК сплайсинг – отсраняване на интрони и 
снаждане на екзони на първичен РНК  
транскрипт, за да се получи зряла иРНК за 
цитоплазмата. 

• Сплайсеозома – вътреядрена “органела”, 
(молекулен комплекс), в която се 
осъществяват реакции на изрязване 
(водещи до отстраняване на интрони от 
пре-иРНК молекули) и снаждане на 
участъци (екзони), за да се получи зряла 
иРНК   



Схематична илюстрация на “готовата за експорт” иРНК и 
транспорта й през ядрена пора 
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•ТРАНСЛАЦИЯ 



Транслация 
 

• Транслация – синтез на протеини в цитоплазмата, при 
който  се използва матрица иРНК 

• Генетичен код – система за кодиране на аминокиселини, 
състояща се от триплети от бази (кодони) на ДНК или РНК 

• Информационна РНК (иРНК) – тип РНК молекула, която 
носи генетична информация от гените за останалата част 
от клетката 

• Рибозома – молекулна „машина“ на клетката, която прави 
протеини  



Декодиране на генетичния кода 

• Генетичен код – последователни 
нуклеотидни триплети (кодони) в ДНК и 
РНК, които определят секвенцията от ам.к-
ни по време на протеиновия синтез. 
Антикодон – група от три нуклеотида от 
тРНК, които разпознават и се сдвояват  
комплементарно с кодон на иРНК. 

• Кодон – група от три последователни 
нуклеотида на РНК или ДНК, които кодират 
една аминокиселина 

 





 
Трибуквеният код, като използва 4 букви – бази ( U - Урацил; C – Цитозин; A – 

Аденин; G – Гуанин) кодира 61 кодона за 20 L-аминокиселини. Три Стоп кодона – 
детерминират прекратяване на транслацията и един Старт/Иницииращ кодон –

започва транслацията и се залага първата аминокиселина (метионин) в 
новосинтезиращата се полипептидна верига. 

 

ПЪРВА БАЗА ВТОРА БАЗА 
U                         C                   A                          G 

ТРЕТА БАЗА 

U Phe 
Phe 
Leu 
Leu 

Ser 
Ser 
Ser 
Ser 

Tyr 
Tyr 

UAA-STOP 
UAG-STOP 

Cys 
Cys 

UGA-STOP 
Trp 

U 
C 
A 
G 

C Leu 
Leu 
Leu 
Leu 

Pro 
Pro 
Pro 
Pro 

His 
His 
Gln 
Gln 

Arg 
Arg 
Arg 
Arg 

U 
C 
A 
G 

A Ile 
Ile 
Ile 

AUG-START 

Thr 
Thr 
Thr 
Thr 

Asn 
Asn 
Lys 
Lys 

Ser 
Ser 
Arg 
Arg 

U 
C 
A 
G 

G Val 
Val 
Val 
Val 

Ala 
Ala 
Ala 
Ala 

Asp 
Asp 
Glu 
Glu 

Gly 
Gly 
Gly 
Gly 

U 
C 
A 
G 
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• Нови рибозоми се синтезират в ядърцето, в 
ядрото.  

 



 



 

• Рибозомите на прокариоти са от тип 70S и 
са съставени от две субединици съответно 
50S и 30S 

 

• Рибозомите в цитоплазмата на 
еукариотната клетка са от тип 80S и са 
съставени от две субединици - 60S и 40S. 

 

 

 

 





 
Детелинов лист – молекулна 2-D структура на тРНК, показваща 
местата на комплементарно сдвояване между бази вътре във 

веригата  
 

 



 

 

 

• Антикодон – група от три бази от тРНК, които разпознават 
и се сдвояват  комплементарно с кодон на иРНК. 

• Транспортна РНК (тРНК) – тип РНК, която осъществява 
преноса на аминокиселина до рибозома 

 





• Процесът на синтез на нова полипептидна 
верига се осъществява в 3-и етапа. 

• Инициация 

• Елонгация  

• Терминация   



 

 

• Инициаторна тРНК – тРНК, която носи първата 
аминокиселина до рибозомата, когато започва синтез на 
нова полипептидна верига 

• N-формил метионин (fMet) – формилиран метионин, 
който служи като първа аминокиселина на всяка 
новосинтезирана полипептдина верига 

 



Инициация 

• Началото на синтеза е критичен момент. 
Характеризира се с образуване на 
иницииращ комплекс между молекула 
иРНК и малката рибозомна субединица с 
помощта на разтворими протеини, 
наречени иницииращи фактори (ИФ) или 
фактори на инициация.  

 



Инициация 

• Инициацията може да се раздели условно 
на три стадия. 

• 1.Свързване на малката субединица на 
иницииращия кодон. 

• 2.Свързване на първата аа-тРНК в 
рибозомата 

• 3.Събиране на пълен иницииращ комплекс 

 



Елонгация 

• Елонгация на полипептидната молекула 

• Веднъж започната, полипептидната 
молекула нараства (елонгира – удължава 
се) чрез последователно добавяне на 
аминокиселини. Специфичното прибавяне 
на аминокиселини се осигурява чрез 
разпознаване на следващи кодони иРНК от 
антикодоните на аминоацил-тРНКи.  

 



ия 
 

• Цикълът на елонгация 
включва условно 
четири стъпки: 

• Селекция на 
аминоацил-тРНК 

• Образуване на 
пептидна връзка  

• Транслокация 

• Освобождаване на 
деацилираната тРНК 



• Пептидил трансфераза – ензим (рибозим), който 
осъществява пептидните връзки между аминокиселините 
в полипептидната верига; това е 23S рРНК (бактерии) и 28S 
рРНК (еукариоти)  

 



Елонгация - Транслокация 



Елонгация 

• Всеки цикъл на елонгация продължава около 
1/20 част от секундата, като повечето време се 
използва за избиране на аа-тРНК от околния 
цитозол.  

• Рибозомите действат със забележителна 
ефективност: за една секунда една рибозома в 
еукариотна клетка добавя около 2 
аминокиселини към полипептидната верига, а 
рибозомата на бактериалната клетка още по-
бързо, нивото е около 20 аминокиселини  за 
секунда.             
 



Инициация - еукариоти 

 

• В еукариотната клетка участват около 12 
иницииращи фактори (еИФ), съставени от 
над 25 полипептидни вериги.  

 





Инициация - еукариоти 



Инициация - еукариоти 



Елонгация 



Терминация 

• Терминация на транслацията 

• Елонгацията продължава докато се достигне един 
от трите стоп-кодони (UAG, UAA, UGA) на иРНК. Те 
са наречени стоп-кодони защото няма молекули 
тРНКи, които да ги разпознават. Вместо това те се 
разпознават от освобождаващи (RF от англ. Release 
factors) фактори, които стартират хидролизата на 
пептидил-тРНК като по този начин освобождават 
полипептида от комплекса рибозома-иРНК. 

•   

 



Терминация 



На една 
молекула иРНК 
могат да се 
свържат много 
рибозоми и 
така се 
получава 
полирибозома. 

 


