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Dogma central

Nucleotídeos
• Constituintes dos ácidos nucleicos: DNA e RNA
• Habilidade de estocar e transmitir informação
genética de uma geração para outra
• Gene: segmento de DNA que contém
informação necessária para a síntese de um
produto funcional

DNA

RNA

prote í na

Nucleotídeo/Nucleosídeo

Nucleotídeos - DNA

purinas

pirimidinas
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Nucleotídeos - RNA

Cadeia Polinucleotídica

Ponte fosfodiéster

Pontes Fosfodiéster

1950: Erwin Chargaff
%A = %T e %G = %C

Orientação 5’3’

Pareamento de Bases
- Pontes de H+: associação complementar
entre 2 fitas de ácido nucleico

Estrutura do DNA - 1953

- Pareamento específico

James Watson e Francis Crick

Rosalind Franklin
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Estrutura do DNA
Modelo de Watson e Crick

DNA: hélice destra = parafuso
Unidade de medida: par de bases
1.000 pb = 1 kb

1.000.000 pb = 1 Mb

Replicação

Replicação: semi-conservativa

• Processo de fazer réplicas ou cópias
• Uma vez que, essencialmente, todas as
células do corpo possuem o mesmo
material genético, é crucial que este
material seja replicado corretamente
a cada divisão
• 4 estágios
– S - Síntese de DNA
– M - Mitose
– G1 e G2 - “gaps” ou estágios
intermediários

Replicação do DNA

- Zíper

- Cadeias expostas: moldes
- Nucleotídeos livres
- DNA polimerase: adiciona
desoxirribonucleotíeos à extremidade 3’ de
uma seq. de nucleotídeos
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Transcrição
• Transferência de informação do gene para a
proteína
• Objetivo: produzir RNA cuja seq. de bases
seja complementar à seq. de bases de um
segmento de uma das duas fitas do DNA

Estrutura do RNA
• cadeia simples de
nucleotídeos
Uracila

• açúcar é uma ribose
• pirimidina URACILA
... ponte de hidrogênio com A

Transcrição

Transcrição

Crescimento do RNA: direção 5’ – 3’ – RNA polimerase
Os nucleotídeos são sempre adicionados a uma extremidade 3’

Processamento / “Splicing”
As seqüências codificadoras são divididas em

Processamento do RNA
As modificações sofridas pelo RNA antes de sua saída
do núcleo

segmentos EXONS separadas por seqüências
não codificadoras INTRONS
“SPLICING”

Reações por meio das quais os introns são removidos e os
exons são unidos

• proteger o transcrito primário da ação das
exonucleases;
• facilitar o transporte do núcleo para o citoplasma;
• estabilizar as moléculas no citoplasma;
• facilitar a tradução.
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Sítio de início de
transcrição

Processamento
• capeamento: trifosfato de
7-metilguanosina ligado à
extremidade 5’

Sinal de poliadenilação
AAUAAA
Sítio de terminação da
tradução

Sítio de início de
tradução

Sítio de terminação de
transcrição

Transcrição
Capeamento

Transcrito primário

• poliadenilação: clivagem do
RNA e adição da cauda
poli-A na extremidade 3’

Clivagem 3´

• “splicing”: remoção dos
íntrons e junção dos éxons

Poliadenilação

Splicing

RNA maduro

“Splicing” Alternativo
• Diferentes combinações de exons são incluídas em transcritos a partir
do mesmo gene → isoformas
• As diferentes isoformas
podem
fornecer
possibilidades funcionais e tecido-específicas

uma variedade

de

• Grande porcentagem dos genes humanos

Tradução
Síntese proteica
• Em organismos complexos, apenas uma fração do
DNA é expressa para resultar em proteína
• A seq de aa de um polipeptídeo é determinada
pela seq de nucleotídeos do gene que o codifica

Código Genético
• A seqüência é lida a cada três nucleotídeos → cada trinca é um
códon
... 4n = 43 = 64 códons possíveis
... 61 códons codificadores de aminoácidos (20)
...1 códon de iniciação: AUG → metionina de iniciação
...3 códons não-codificadores (stop códons): UAA, UAG, UGA
• Código Genético é degenerado → cada aminoácido tem um ou mais
códons
• Código Genético é não sobreposto → a leitura ocorre de trinca em
trinca
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Segunda letra

Síntese Proteica: 3 passos

Primeira letra

Terceira letra

• Iniciação: reconhecimento da 1a trinca  1o aa
• Alongamento: crescimento da cadeia
• Terminação: parada da extensão  último aa

Classes de RNAs

RNA mensageiro (RNAm)

• Informacionais
– RNA mensageiro: intermediário necessário à
síntese do produto funcional  proteína
– tradução

• Funcionais
– Nunca são traduzidos
– RNA transportador
– RNA ribossômico
Transfere a informação genética do DNA para o ribossomo

RNA transportador (RNAt)

RNA ribossômico (RNAr)
Ribossomo

Subunidade
60S

Subunidade
40S

RNA ribossômico

Transfere os aminoácidos corretos do citoplasma para suas posições ao
longo do molde de RNAm, para que os mesmos sejam adicionados à cadeia
polipeptídica em crescimento

RNAs ribossômicos: componentes estruturais dos ribossomos, agem
como guias coordenando a montagem da cadeia de aa pelo RNAm
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Síntese Proteica – Características Gerais

Mutações
Local, Subunidades, RNAr + proteínas

Com a movimentação, há a transferência
do RNAt com a cadeia polipeptídica
crescente do sítio A para o sítio P

RNAm: subunidade <
RNAt: subunidades < e >
Sítios A e P, terminais 5’ amino e 3’ carboxi

Conceitos

•

•
•
•

Gene: uma unidade funcional de
herança, geralmente correspondente
ao segmento de DNA que codifica uma
única proteína
Genoma: o conjunto de genes de um
organismo
Locus: onde está localizado um gene
dentro do genoma
Alelos: formas alternativas de um
gene

•
•
•
•

Genótipo: o conjunto específico de
alelos que formam o genoma de um
indivíduo
Fenótipo: a característica visível do
indivíduo
Selvagem ou Normal: o tipo normal,
que ocorre naturalmente
Mutante: o que difere do selvagem
devido a uma alteração genética
(mutação)

Mutações X Evolução
• Combustível que dirige a evolução
• Patogênicas
– Direta ou indiretamente
– Causa de uma doença ou ↑ da suscetibilidade

• Mutações em céls somáticas e céls
germinativas

Mutações
• Mutações são a base da Variação Genética
• Ocorrem como resultado de alterações na
seqüência de nucleotídeos
• Causas
– Agentes mutagênicos
– Erros na replicação do DNA
– Erros nos mecanismos de reparo

Classificação Geral
• Anormalidades cromossômicas em grande escala
– Perda ou ganho de cromossomos
– Quebra e reunião de cromátides

• Anormalidades em pequena escala – mutações
gênicas
– Mutações simples – > envolve uma única “letra” do DNA
• Substituições
• Inserções
• Deleções

Mutações de Ponto
INDEL

– Alteração do número de cópias de seq repetidas
– Grande bloco de DNA estranho é incorporado na seq de DNA de
um gene (transposons)
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Substituições

Alterações na Seqüência do DNA
• Substituições de bases
– Transições

• Mutações Sinônimas ou Polimorfismos
• Mutações Não-sinônimas ou de “Sentido trocado” ou
“Missense”

• A ↔ G (purina ↔ purina)
• C ↔ T (pirimidina ↔ pirimidina)

Normal ou
selvagem

– Transversões
• purina ↔ pirimidina
• A ↔ T; C ↔ G; A ↔ C; G ↔ T

Mutações INDEL

Substituições
• Mutações “Sem sentido” ou “Nonsense” →
formação de “stop codon” ou códon de
terminação

Mutações “Frameshift”
“Frameshift” → alteração do quadro de leitura

– Término prematuro da tradução
– Polipeptídeos truncados - produtos proteicos completamente
inativos



Mutações em Regiões Reguladoras
• Mutações em regiões reguladoras e outras seq. não
codificadoras (regiões de processamento)
• Em geral alteram a quantidade de proteína produzida sem
alterar sua estrutura

perda completa da estrutura e função normais da proteína

Mutações em Seqüências de Repetição VNTR
“Variable Number of Tandem Repeats”
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Repetições de Trinucleotídeos

Mutações em larga escala ou
Mutações cromossômicas

• Caso especial de mutações
INDEL
• Expansão de repetições de 3
pares de bases
– Poucas a centenas
– A expansão pode resultar em
proteína anormal
– Número de repetições pode ↑ gerações

• deslize no pareamento durante
a replicação do DNA (DNA
polimerase)

Human Mutation Database - 2006

Ferramentas
em Biologia Molecular

PCR: Reação em Cadeia da Polimerase
Amplifica uma Seqüência Alvo

Seqüência Alvo
Fita de DNA
Dupla Hélice
Fita de DNA
“Supercoiled”

Cromossomo

- Método in vitro para
amplificação de
sequências de DNA
definidas
- Elementos básicos da
replicação natural
- Pareamento dos
nucleotídeos

www.ncbi.nlm.nih.gov
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PCR

DNA Molde

MOLDE DE DNA DUPLA-FITA

Taq DNA-polimerase

ddH2O

DESNATURAÇÃO

Tampão
(10X)

C

ANELAMENTO DE PRIMERS

A

G

dNTPs

EXTENSÃO

Par de “Primers”

T

DESNATURAÇÃO
ANELAMENTO
DE PRIMERS
EXTENSÃO
DESNATURAÇÃO
ANELAMENTO
DE PRIMERS
EXTENSÃO

Amplificação da Seqüência-Alvo
No. de

No. cópias Ciclos
da seq. alvo

1

2

2

4

3

8

4

16

5

32

6

64

20

1,048,576

30

1,073,741,824

1 cycle = 2 Amplicon

2 cycle = 4 Amplicon

3 cycle = 8 Amplicon

4 cycle = 16 Amplicon

5 cycle = 32 Amplicon

6 cycle = 64 Amplicon

7 cycle = 128 Amplicon

Resumo

AMOSTRA

DNA - mutações “CONHECIDAS”

DNA

PCR
DGGE
HAE

Grandes Alt. Gênicas

Pequenas Alt. Gênicas

“Southern Blot”
FISH

PCR - RFLP
PCR - ARMS
PCR - HAE
Sequenciamento/Genotipagem

DNA - mutações “DESCONHECIDAS”
PCR - SSCP
Seqüenciamento
Microarray de DNA

SSCP
RFLP

SEQUENCIAMENTO

RNA – Expressão Gênica
ARMS

“Northern Blot”
Microarray (de RNA)
PCR em tempo real
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