
 
 

 

•транскрипция 
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• Потокът на информация при генната 
експресия е: 

•   

• ДНК  транскрипция  иРНК  транслация  

протеин  

•   

• Няма химическа конверсия 

 



Лекционен курс – мултимедиен формат 
Доцент д-р Мариан Драганов 

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

• 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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•          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  



• В съседство на 5’-края на гена има регион, 
наречен промотор, който е задължителен за 
транскрипцията на гена, но той не се 
транскрибира в РНК.  

• Първият нуклеотид на матричната верига има 
номер +1, а в посока 5’ е – 1 и.т.н.  

• Стартът се посочва със стрелка, която показва 
посоката на транскрипция. Нуклеотиди 
разположени към 5’-края се означават като 
“upstream”, а към 3’-края - “downstream”. 
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• Как РНК полимеразата се позиционира на точното 
място, за да се стартира транскрипцията на даден 
ген?  

• РНК полимераза на E. coli е голям протеинен 
комплекс. „Сърцевината“ на ензима е съставена 
от пет субединици, които са здраво свързани.  

• „Сърцевината” на този ензим има афинитет за 
ДНК, но той сам не може да разпознае коректното 
иницииращо място, докато не се свърже с 
протеин () сигма фактор.    

 

Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 
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• След като стане прибавянето на първите няколко 
нуклеотида, сигма факторът се отделя.  

• Полимеразата се движи със скорост 40 нуклеотида в 
секунда.  

• Образува се временна структура, която е резултата от 
разделянето на двете ДНК-вериги, приличаща на мехур.  

• Отпред се разплита ДНК, а отзад се сдвояват отново двете 
вериги.   

 



 
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 

 



• Други некодиращи РНК-молекули 
• snRNA – различни процеси в ядрото; 

процесинг на пре-иРНК 

• snoRNA – различни процеси в ядърцето 

• miRNA – микро РНК-и блокират протеиновата 
синтеза, чрез селективно разграждане на иРНК  

• siRNA – малки интерфериращи РНК-и, които 
изключват генната експресия; разграждане на 
на РНК и компактизация на хроматина  

 

Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 

 



• (RNP) РНП-частица - рибонуклеопротеинова 
частица – комплекс, който е изграден от 
къса молекула РНК и различен брой 
протеини 

 

Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 

 



• Транскрипция на кодиращи 
РНК молекули (иРНК) 



Мултимедиен дизайн 
Доц. М. Драганов 
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РНК полимераза II е съставена от 12 различни 
субединици 

Голям брой общи транскрипционни фактори  - 
general trasnscription factors –GTFs 

Критичната точка на промотора е от 24 до 32 бази 
апстриийм от мястото на иницииация на 
транскрипцията 

5’-TATAAA-3’ (TATA box) – място за събиране на 
преинициращия коплекс – GTFs + РНК полимераза  

Лекционен курс – мултимедиен формат 
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TBP – TATA-binding 
protein 
 
TFIID – transription 
factor for 
polymerase II, 
fraction D 

 



Структура на 
два човешки 
гена. 
Сравнително 
малкият  глобинов 
ген, кодиращ едната 
субединица на 
хемоглобина, 
съдържа три екзона.  
Генът фактор VIII, 
кодиращ 
едноименен 
протеин, съдържа 26 
екзона. 
Преобладаващата 
форма на хемофилия 
е резултат от 
мутации в този ген.  



• 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 и 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 
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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.  

• Многобройните рибозомни протеини се 
синтезират в цитоплазмата и мигрират в ядрото.  

• Малката субединица се изгражда изцяло в ядрото 
и преминава през поровия апарат на ядрената 
мембрана в цитоплазмата. Голямата субединица 
също напуска ядрото, но се доизгражда в 
цитоплазмата. 
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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 

 



• Рибозомата има 4 места за свързване на РНК-
молекули. Едно за иРНК и три за тРНК-и, наречени 
съответно А-място (от англ. aminoacyl), Р-място 
(peptidyl) и Е-място (exit) 

 



• Аминоацил тРНК (аа-тРНК) – тРНК, която носи 
аминокиселина 

• Акцепторно място (А-място) – място на рибозомата, 
където аа-тРНК носи следващата аминокиселина 

• Фактори на инициациация (ФИ) – протеини, които са 
необходим, за да започне синтез на нова полипептидна 
верига     

• Е-място – място от рибозомата, в което се задържа 
деацилираната тРНК преди да напусне рибозомата 

• Фактори на елонгация (ЕФ) – протеини, които са 
необходими, за удължаването на новосинтезираната 
полипептидна верига  

• Р-място – място в рибозомата, на което се свързва тРНК, 
носеща нарастващата полипептидна верига 
 





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

• Инициация 

• Елонгация  

• Терминация   

Лекционен курс – мултимедиен формат 
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• 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 

 



Инициация 

 



• 30S иницииращ комплекс –иницииращ комплекс за транслация, 
който е съставен само от малката бактериална субедница  

• 70S иницииращ комплекс – иницииращ комплекс за транслация, 
който е съставен от двете субединици на бактериалната рибозома 

• Инициация – първата стъпка в синтеза на полипептидна верига, 
когато рибозомата се прикрепва на иРНК на определено място, така 
че информацията да се чете в коректна рамка на четене  

• Иницииращ кодон – триплетът AUG; място, на което рибозома се 
прикрепва към иРНК, за да се гарантира, че рибозомата е в 
правилната рамка на четене и цялата информация ще бъде правилно 
прочетена  

• Пептидил трансфераза – рибозим, който катализира формиране на 
пептидна връзка  

• Рибозим – РНК ензим 

 



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.  

• Свързването на нова аминоацил-тРНК изисква 
елонгиращ фактор (EФ) и енергия от хидролиза на 
молекула ГТФ. Новата аа-тРНК се свързва в А-място 
върху голямата субединица, непосредствено до Р-място. 
Това създава възможност за образуване на пептидна 
връзка между СОО- група на f-Met и NH3+ групата на 
новата аминокиселина.  
 



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 
• Следващата стъпка наречена транслокация се 

характеризира от динамично изместване в 
позицията между двете субединици на рибозомата. 
В резултат рибозомата се придвижва с три 
нуклеотида (един кодон) по дължина на иРНК в 
посока 5’ 3’. Транслокацията се съпровожда от 
преместване на тРНК+дипептдида от А-място на Р-
място в рибозомата, свързана с водородни връзки 
към втория кодон на иРНК, а деацилираната тРНК се 
премества от Р-място към Е-място, от където 
напуска рибозомата. 



 
Елонгация - Транслокация 

Лекционен курс – мултимедиен формат 
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Елонгация 

• Освобождаване на деацилираната тРНК
  

• На последния етап на елонгация, 
деацилираната тРНК напуска Е-мястото. 

 



• Фактори на елонгация (ЕФ) – протеини, които са 
необходими, за удължаването на новосинтезираната 
полипептидна верига  

• Р-място – място в рибозомата, на което се свързва тРНК, 
носеща нарастващата полипептидна верига 

• Транслокация – 1 пренасяне на новосинтезиран протеини 
през мембрана чрез транслоказа; 2. Преместване на 
рибозома по дължина на молекула иРНК по време на 
транслация; 3. Откъсване на ДНК фрагмент от хромозома 
и инсертирането му на друго място   

 



Лекционен курс – мултимедиен формат 
Доцент д-р Мариан Драганов 



Инициация - еукариоти 

• Когато 43S комплекса се свърже с 5’-края на 
иРНК, той започва да сканира по дължина 
на веригата, докато достигне секвенция от 
нуклеотиди, в която се съдържа иницииращ 
AUG кодон. Когато това стане, еИФ2-ГТФ се 
хидролизира и еИФ2-ГТФ и други еИФи се 
освобождават, а голямата субединица се 
свързва към комплекс, за да завърши 
инициацията.    

 



 
Инициация - еукариоти 
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                   Инициация - еукариоти 



Инициация - еукариоти 



Елонгация 



Терминация 

• Терминация на транслацията 
• Описаният до тук процес протича циклично, прочитат се 

кодон след кодон, добавят се нови аминокиселини и 
полипептидната верига се удължава. Това се повтаря 
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 



Терминация 



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

 



• Лекционен курс – мултимедиен формат 
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• На рибозоми свързани с мембраните на ГЕР  

• ( и външната ядрена мембрана) се 
синтезират:  

• разтворими секреторни протени; 

•  лизозомални протеини; 

•  интегрални мембранни протеини; 

• протеини влизащи в състава на вакуолата в 
растителната клетка.  

 





• Полипептиди синтезирани върху рибозоми свързани с 
мембрана съдържат сигнална последователност с 
дължина 6-15 хидрофобни аминокиселини, разположени 
на техния амино-край. Транслацията започва в 
цитоплазмата и протича по описаната последователност в 
„Транслация”.  Щом синтезиращият се полипептид се 
покаже от рибозомата навън, неговата сигнална 
последователност се разпознава от сигнал-разпознаваща 
частица (СРЧ). СРЧ е комплекс, който при бозайниците е 
съставен от 6 полипептидни вериги и малка РНК, наречена 
7S РНК .  Свързването на СРЧ към сигналната 
последователност води до прекратяване на транслацията.  
СРЧ служи като посредник, който да съдейства за 
пренасянето на комплекса: СРЧ-рибозома-синтезираща се 
полипептидна верига и специфичното му свързване на 
мембраната на ГЕР на цитоплазмената му страна. 

•   
 



• Свързването става посредством две различни 
взаимодействия. Едното между СРЧ и рецептор за 
СРЧ и другото между рибозомата и транслокон , 
трансмембранен протеин, формиращ канал. Щом 
като рибозомата се свърже здраво за мембраната 
на ГЕР, СРЧ се освобождава от нейния рецептор и 
сигналната последователност на нарастващата 
полипептидна верига се вмъква в канала на 
транслокона. По-нататък нарастващата нова 
полипептидна верига се транслоцира в лумена на 
цистерната. След терминация на транслацията и 
преминаване на полипептида през транслокона, 
рибозомата се отделя от мембраната. 



• Сигнална секвенция – къса, обикновено хидрофобна 
последователност от аминокиселини в началото на полипептидна 
верига, която служи като маркер за експорт на протеина 

• Транслоказа – ензимен комплекс, който транспортира протеини през 
мембрани 

• Посттранслационна модификация – модификация на протеин или 
негови постоянни аминокиселини след като транслацията е 
приключила    

• Универсален генетичен код – версия на генетичен код, който се 
използва от повечето организми 

• Протеаза – ензим, които разгражда протеини; също като протеиназа 

• Лизозома – мембранно ограничена органела на еукариотната клетка, 
която съдържа хидролитични ензими  

• Протеазома – ансамбъл от протеини на еукариотната клетка, който участва 
в разграждането на протеини 

 



• Агрануларен ендоплазмен ретикулум (АЕР) – част от ЕР, по чиито 
мембрани няма  рибозоми. Основната структурна форма са тръбички 
и каналчета. Функциите на АЕР варират в различните клетки като 
синтез на стероидни хормони, детоксикация на органични 
съединения, модификация на глюкоза и депониране на калциеви 
йони 

• Гликозилиране – процес на добавяне на въглехидрати към протеини 

• Грануларен ендоплазмен ретукулум (ГЕР) – част от ЕР, по чиито 
мембрани се разполагат рибозоми. Основната структурна форма са 
цистерните. Функциите на ГЕР се свързват със синтез на секреторни 
протеини, лизозомални протени, интегрални мембранни протеини и 
мембранни липиди 

• Лумен – вътрешното пространство на цистерните на ГЕР или КГ 

 



• Сигнал разпознаваща частица (СРЧ) – рибонуклеопротеинен 
комплекс, който разпознава сигналната последователност когато тя се 
появи от рибозомата   

• Сигнална пептидаза – протеолитичен ензим, който отстранява N-
крайната част на полипептида, включваща сигналната 
последователност 

• Сигнална последователност – специална последователност от 
аминокиселини локализирани на N-края на новосинтезиращи се 
протеини, която съдейства за прикрепване на рибозомата, 
синтезираща протеина, на мембраната на ГЕР и за въвъждане на 
нарастващия полепептид в пространството на цистерната 

• Транслокон – трансмембранен канал, през който полепептидните 
вериги се транспортират в цистерните на ГЕР 

 






