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Ilustração disponível em http://fc.stoughtonschools.org/~s_ventresca/0177C442-000F8F21.0/cell_animal.gif 



Síntese protéica :eucariontes 
 DNA: 

 

 Formado por nucleotídeos 

 Cada nucleotídeo é formado por uma pentose 
(desoxirribose), um grupo fosfato  e uma base 
nitrogenada (adenina, timina, citosina , guanina) 

 



Nucleotídeo 

Ilustração disponível em : http://profs.ccems.pt/OlgaFranco/10ano/biomoleculas.htm 



Estrutura do DNA 
 Modelo proposto por James Watson e Francis Crick em 

1953 

 DNA como dupla-hélice  

 Localização das desoxirriboses na porção externa da 
dupla-hélice  

 Localização das bases nitrogenadas na porção interna 
da dupla-hélice 

 Disposições antiparalelas das fitas 

 Direção 5’ – 3’ 



Purinas: Adenina e guanina 

 

Pirimidinas: citosina, timina  

 

RNA: uracil 
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DNA 

Ligação  

fosfodiéster 

Ligação glicosídica 

C1 e base nitrogenada 

Ilustração  disponível em :http://bioap.wikispaces.com/Chapter+16+Collaboration+2010 

Pontes de hidrogênio 



 
Bases 
 nitrogenadas 

Ilustração disponível em:http://biosigma.blogspot.com/2008/05/dna-rna-e-sntese-protica-estudo.html 



Síntese protéica 
 Processo que ocorre através de dois mecanismos 

importantes: 

 

 Transcrição 

 

 Tradução 

 

 

 



Transcrição 
 Transcrição: 

 Produção de fita de mRNA a partir da informação 
contida na sequência de nucleotídeos de uma molécula 
de DNA 

 Realizada em três etapas: 

 Iniciação 

 Alongamento 

 Terminação 



Transcrição 
 Enzimas que participam do processo: 

 

 DNA girase ou topoisomerase 

 Helicase 

 Proteína SSB 

 RNA polimerase II ou DNA primase 

 DNA Polimerase 

 

 



Transcrição 
 DNA girase: 

 Gira a dupla hélice < a torção 

 Helicase 

 Separa as fitas 

 Ptn SSB 

 Impede a formação de pontes de hidrogênio e nova ligação 
das fitas 

 RNA pol 

 Sintetiza o primer  ou DNA primário 

 DNA pol 

 Enzima responsável pela replicação 





Tradução 
 Tradução: Ocorre no RER 

 Processo através do qual a célula produz uma proteína 
a partir da informação codificada pelo DNA na forma 
de mRNA 

 Alterações pós-traducionais:  mudança na 
conformação da proteína e glicosilação 

 

 



Tradução 
 Para o processo de tradução são necessários: 

 

 Transferência do mRNA do núcleo para o citoplasma 

 Ribossomo 

 RNA transportador ou tRNA (aminoacil-tRNA) 

 Fatores de iniciação 



Tradução 
 tRNA  

 

 Aminoacil tRNA: formado a partir da ativação de 
aminoácido incorporado  ao t-RNA . 

 

 Apresentam uma sequência de trinucleotídeo - 
anticódon  



Ilustração disponível em:http://aeducadora.blogspot.com/2010/05/traducao-e-transformacao-de-um-codigo.html 



Tradução 
 Ribossomo (eucariotos) 

 Formados por duas subunidades: 60s e 40s 

 Apresentam sitio de ligação para o t-RNA 

Ilustração disponível em: http://lbcd.icb.ufmg.br/grupo6/estrutura.html 



Ilustração disponível em: http://www.biomedicinapadrao.com/ 



Tradução 
 Etapas: 

 Ação dos fatores de iniciação para início da tradução. 

 Reconhecimento do cap do mRNA pela subunidade 
menor do ribossomo. 

 Deslizamento do ribossomo até o códon iniciador AUG 
do mRNA. 

 Ligação do t-RNA 

 Associação da subunidade maior  

 Alongamento e translocação 



Código genético 

Ilustração disponível em  http://users.med.up.pt/med05009/bcm/hibrid_frame.htm 



Tradução 

Ilustração disponível em: http://biocienciasedu.blogspot.com/2010/11/aula.html 



Tradução 

Ilustração disponível em: http://biocienciasedu.blogspot.com/2010/11/aula.html 



Ilustração disponível em: http://biocienciasedu.blogspot.com/2010/11/aula.html 



Ilustração disponível em :http://www.zum.de/Faecher/Materialien/beck/13/bs13-5.htm 
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