
Με μια πρώτη ματιά, το RNA μοιάζει με το DNA. Φυσικά, η χημική του σύ-
σταση διαφέρει από εκείνη του DNA σε φαινομενικά ήσσονος σημασίας ση-
μεία: μια υδροξυλομάδα στη θέση ενός ατόμου υδρογόνου στο σκελετό και 
απουσία μιας μεθυλομάδας σε μια από τις τέσσερις βάσεις του. Πράγματι, για 
πολλά χρόνια, το RNA θεωρείτο ότι έπαιζε απλώς έναν υποστηρικτικό ρόλο 
για το DNA στη μεταφορά πληροφοριών. Ορισμένοι ιοί έχουν γονιδιώματα 
RNA, αλλά για τους περισσότερους, το DNA είναι η αποθήκη της γενετικής 
πληροφορίας στη φύση. Αντιθέτως, το RNA θεωρείτο σε μεγάλο βαθμό ως 
το όχημα που μετασχηματίζει και μεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το 
DNA στο ριβόσωμα, καθώς και ως ένα δομικό συστατικό του ριβοσώματος. 
Εντούτοις, σήμερα γνωρίζουμε ότι το RNA είναι πολύ πιο πλούσιο και πιο 
πολύπλοκο στη δομή από ότι το DNA και πολύ πιο ευέλικτο στη λειτουργία 
από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Το RNA βρίσκεται κυρίως ως μονόκλωνο μόριο, αλλά μέσω ζευγαρώμα-
τος βάσεων εμφανίζει σε μεγάλο βαθμό δίκλωνες ελικοειδείς δομές και είναι 
ικανό να διπλώνει σε ένα μεγάλο αριθμό ποικίλων τριτοταγών δομών. Αυτές 
οι δομές είναι γεμάτες εκπλήξεις, όπως άτυπα ζεύγη βάσεων, αλληλεπιδρά-
σεις βάσεων-σκελετού, και διαμορφώσεις που μοιάζουν με κόμπους. Το πιο 
αξιοσημείωτο είναι ότι κάποια μόρια RNA είναι ένζυμα, ένα από τα οποία 
πραγματοποιεί μια αντίδραση που αποτελεί τον πυρήνα της μεταφοράς πλη-
ροφορίας από το νουκλεϊκό οξύ στην πρωτεΐνη και συνεπώς είναι εξέχουσας 
εξελικτικής σημασίας.

ΤΟ RNA ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΡΙΒΟΖΗ 

ΚΑΙ ΟΥΡΑΚΙΛΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ

Το RNA διαφέρει από το DNA σε τρία σημεία (Εικόνα 5-1). Πρώτον, ο σκε-
λετός του RNA περιέχει ριβόζη αντί για 2΄-δεοξυριβόζη. Δεύτερον, το RNA 
περιέχει ουρακίλη (uracil) στη θέση της θυμίνης. Η ουρακίλη έχει την ίδια 
δομή μοναδικού δακτυλίου, όπως και η θυμίνη, με τη διαφορά ότι της λείπει 
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η μεθυλομάδα στη θέση 5 (η 5 μεθυλομάδα – 5 methyl 
group). Η θυμίνη είναι στην ουσία 5 μεθυλο-ουρακί-
λη (5 methyl-uracil). Επιπρόσθετα, όπως η θυμίνη, η 
ουρακίλη ζευγαρώνει με αδενίνη (βλέπε Εικόνα 5-2). 
Δεδομένης της ομοιότητας των δύο βάσεων, γιατί η 
εξέλιξη επέλεξε την παρουσία μιας επιπλέον μεθυλομά-
δας στο DNA; Όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 10, η βάση 
κυτοσίνη υπόκειται σε αυθόρμητη απαμίνωση για να 
προκύψει η ουρακίλη, την οποία τα συστήματα επιδιόρ-
θωσης μπορεί να αναγνωρίσουν ως ξένη στο DNA και 
την επαναφέρουν σε κυτοσίνη. Εάν το γενετικό υλικό 
περιείχε ουρακίλη, τότε η ουρακίλη που θα προέκυπτε 
από την απαμίνωση της κυτοσίνης δεν θα γινόταν αντι-
ληπτή από τα συστήματα επιτήρησης που συντηρούν 
το γονιδίωμα.

Τρίτον, το RNA βρίσκεται συνήθως ως μια μονή πο-
λυνουκλεοτιδική αλυσίδα. Εκτός από ορισμένους ιούς, 
όπως εκείνοι που προκαλούν γρίπη και επίκτητο σύν-
δρομο ανοσοανεπάρκειας, το RNA δεν είναι το γενε-
τικό υλικό και δεν είναι απαραίτητο να μπορεί να συ-
μπεριφέρεται ως μήτρα για την ίδια του την αντιγραφή. 
Αντίθετα, το RNA λειτουργεί ως ενδιάμεσος: Το αγγε-
λιαφόρο RNA (ή μήνυμα RNA, mRNA), μεταξύ του γο-
νιδίου και της πρωτεϊνοσυνθετικής μηχανής, και το με-
ταφορικό RNA (tRNA) μεταξύ κωδικονίων του mRNA 
και αμινοξέων. Το RNA μπορεί επίσης να έχει δομικό 
ρόλο, όπως στην περίπτωση των RNA συστατικών του 
ριβοσώματος. Ακόμη ένας ρόλος του RNA είναι ως 
ρυθμιστικό μόριο, το οποίο μέσω συμπληρωματικότη-
τας της αλληλουχίας του, συνδέεται και αλληλεπιδρά 
με ορισμένα mRNA κατά τη μετάφρασή τους (βλέπε 
Κεφάλαιο 20). Τέλος, κάποια RNA (συμπεριλαμβανο-
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ΕίΚΟΝα 5-1 Δομικά χαρακτηριστικά του RNA. Η εικόνα δεί-
χνει τη δομή του σκελετού του RNA, που αποτελείται από 
εναλλασσόμενα τμήματα φωσφορικού και ριβόζης. Τα χαρα-
κτηριστικά του RNA που το διαχωρίζουν από το DNA είναι 
τονισμένα με κόκκινο.
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ΕίΚΟΝα 5-2 Η ουρακίλη ζευγαρώνει με την αδενίνη. Προ-
σέξτε ότι η  θέση 5 όπου η ουρακίλη διαφέρει από τη θυμίνη 
δεν εμπλέκεται στο ζευγάρωμα των βάσεων.

μένου ενός από τα δομικά RNA του ριβοσώματος) εί-
ναι ένζυμα που καταλύουν σημαντικές αντιδράσεις στο 
κύτταρο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το RNA αντι-
γράφεται ως μονόκλωνο μόριο από τη μία μόνο αλυσί-
δα της μήτρας DNA, και έτσι η συμπληρωματική του 
αλυσίδα δεν υπάρχει. Το RNA είναι ικανό να σχηματίζει 
διπλές έλικες, αλλά αυτές είναι ασυνήθιστες στη φύση. 

ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΟΥ RNA ΔΙΠΛΩΝΟΥΝ 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ
ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ Α ΤΟΥ DNA

Παρά το γεγονός ότι είναι μονόκλωνα, τα μόρια του 
RNA εμφανίζουν, συχνά σε μεγάλο βαθμό, περιοχές 
διπλής έλικας (Εικόνα 5-3). Αυτό συμβαίνει επειδή οι 
αλυσίδες του RNA διπλώνουν με τον εαυτό τους, σε 
μικρής έκτασης συμπληρωματικές αλληλουχίες, και 
έτσι σχηματίζονται ζευγαρωμένες περιοχές. Εάν οι δύο 
συμπληρωματικές αλληλουχίες είναι κοντά η μία στην 
άλλη, το RNA μπορεί να αποκτήσει δομή μίσχου-θη-
λιάς (stem-loop structure) στην οποία οι παρεμβαλ-
λόμενες μη συμπληρωματικές αλληλουχίες προεξέχουν 
από το άκρο του διπλού ελικοειδούς τμήματος (Σχήμα 
5-3). Οι περιοχές δίκλωνου ελικοειδούς RNA μπορεί 
ακόμη να εμφανίζουν εσωτερικές θηλιές  (internal 
loops) (αζευγάρωτα νουκλεοτίδια σε απέναντι σημεία 
του μίσχου), εξογκώματα (bulges) (αζευγάρωτα νου-
κλεοτίδια στον ένα από τους δύο κλώνους του μίσχου), 
ή διακλαδώσεις (junctions) (Εικόνα 5-3).

Η σταθερότητα τέτοιων δομών μίσχου-θηλιάς ενι-
σχύεται σε ορισμένες περιπτώσεις από ιδιαίτερες ιδιό-
τητες της θηλιάς. Για παράδειγμα, ένας μίσχος-θηλιά 
με την αλληλουχία «τετραπλής θηλιάς» UUCG είναι 
απρόσμενα σταθερός λόγω των ιδιαίτερων αλληλεπι-
δράσεων διάταξης των βάσεων της θηλιάς (Εικόνα 5-4). 
Ζευγάρωμα βάσεων μπορεί επίσης να συμβεί μεταξύ μη 
παρακείμενων αλληλουχιών, με αποτέλεσμα το σχημα-
τισμό πολύπλοκων δομών, που εύστοχα ονομάζονται 
ψευδόκομποι (pseudoknots) (Εικόνα 5-5). Οι περιο-
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χές του ζευγαρώματος των βάσεων του RNA μπορεί να 
αποτελούν μια συνηθισμένη διπλή έλικα ή μπορεί να 
περιέχουν ασυνέχειες, όπως μη συμπληρωματικά νου-
κλεοτίδια που προεξέχουν της έλικας.

Ένα χαρακτηριστικό του RNA που συμβάλλει στην 
τάση του να σχηματίζει δίκλωνες ελικοειδείς δομές εί-
ναι η προσθήκη ζευγών βάσεων που δεν ακολουθούν 
το ζευγάρωμα κατά Watson-Crick. Ένα τέτοιο παρά-
δειγμα είναι το ζεύγος βάσεων G:U, το οποίο σχηματίζει 
δεσμούς υδρογόνου μεταξύ του Ν3 της ουρακίλης και 
του C6 του καρβονυλίου της γουανίνης, όπως και με-
ταξύ του C2 του καρβονυλίου της ουρακίλης και του 
Ν1 της γουανίνης (Εικόνα 5-6). Ζεύγη βάσεων που δεν 
ακολουθούν το ζευγάρωμα κατά Watson-Crick μπο-
ρούν να βρεθούν σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς 
στο RNA (τα ζεύγη GA και GU είναι τα πιο άφθονα στο 
ριβοσωμικό RNA). Επειδή τέτοια άτυπα ζεύγη βάσεων 
μπορούν να προκύψουν το ίδιο εύκολα με τα δύο τυπι-
κά ζεύγη βάσεων κατά Watson-Crick, οι αλυσίδες του 
RNA διαθέτουν ενισχυμένη ικανότητα αυτο-συμπλη-
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ΕίΚΟΝα 5-3 Χαρακτηριστικά διπλής έλικας του RNA. Σε ένα μόριο RNA που έχει 
περιοχές συμπληρωματικών αλληλουχιών, οι ενδιάμεσες (μη-συμπληρωματικές) 
εκτάσεις του RNA μπορεί να προεξέχουν  για το σχηματισμό μιας από τις δομές που 
απεικονίζονται στην εικόνα: μιας προεξοχής, μιας εσωτερικής θηλιάς, ή μιας θηλιάς 
φουρκέτας.
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ΕίΚΟΝα 5-4 Τετρα-θηλιά. Οι αλληλεπιδράσεις στοίβαξης βά-
σεων προάγουν και σταθεροποιούν τη δομή τετρα-θηλιάς. Οι 
γκρι κύκλοι μεταξύ των ριβοζών που παρουσιάζονται με μωβ 
αντιπροσωπεύουν τα φωσφορικά τμήματα του σκελετού του 
RNA. Οι οριζόντιες γραμμές αντιπροσωπεύουν τις αλληλεπι-
δράσεις στοιβάγματος των βάσεων.

ρωματικότητας. Συνεπώς, το RNA συχνά παρουσιάζει 
τοπικές περιοχές ζευγαρώματος βάσεων αλλά όχι την 
εκτεταμένη, συνήθη ελίκωση του DNA.

Η παρουσία των 2΄-υδροξυλίων στο σκελετό του 
RNA το αποτρέπει από το να αποκτήσει ελίκωση Β-μορ-
φής. Αντίθετα, το δίκλωνο ελικωμένο RNA μοιάζει με 
την Α-μορφή της δομής του DNA. Ως τέτοια, η μικρή 
αύλακα είναι ευρεία και ρηχή, και συνεπώς προσβάσι-
μη· όμως, θυμηθείτε ότι η μικρή αύλακα προσφέρει λίγη 
πληροφορία ειδική προς την αλληλουχία. Εν τω μεταξύ, 
η μεγάλη αύλακα είναι τόσο στενή και βαθιά, έτσι ώστε 
δεν είναι εύκολα προσβάσιμη στις πλευρικές αλυσίδες 
των αμινοξέων των πρωτεϊνών που μπορούν να αλλη-
λεπιδράσουν με δίκλωνη δομή. Συνεπώς, η διπλή έλικα 
του RNA είναι αρκετά διακριτή από τη διπλή έλικα του 
DNA στη λεπτομερή ατομική δομή της και λιγότερο 
κατάλληλη για ειδικές ως προς την αλληλουχία αλλη-
λεπιδράσεις με πρωτεΐνες. Εντούτοις, υπάρχουν πολλά 
παραδείγματα πρωτεϊνών, οι οποίες προσδένονται στο 
RNA με έναν ειδικό ως προς την αλληλουχία τρόπο. Συ-
χνά, η αναγνώριση βασίζεται σε θηλιές ή φουρκέτες, σε 
προεξοχές, όπως και σε παραμορφώσεις που προκαλού-
νται από άτυπα ζεύγη βάσεων. Παραδείγματα αποτε-
λούν οι tRNA συνθετάσες με τα αντίστοιχα tRNA τους· 
η διαβόητη φυτική πρωτεϊνική τοξίνη ρικίνη, που δια-
σπάει έναν κρίσιμο γλυκοζιδικό δεσμό στη θηλιά «σαρ-
κίνης/ρικίνης» του μεγάλου RNA της μεγάλης ριβοσω-
μικής υπομονάδας του ευκαρυωτικού ριβοσώματος· και 
η ανθρώπινη πρωτεΐνη U1A, η οποία προσδένεται στο 
συστατικό αναστολής της πολυαδενυλίωσης, σχήματος 
U, στο mRNA, εμποδίζοντας την poly(A) πολυμεράση 
και περιορίζοντας έτσι το μήκος της poly(A) ουράς.

Μερικές φορές οι δευτεροταγείς δομές του RNA δι-
αθέτουν σημαντικές βιολογικές λειτουργίες χωρίς την 
παρέμβαση πρωτεϊνών. Ένα εντυπωσιακό παράδειγμα 
προέρχεται από το πεδίο της βακτηριακής παθογένε-
σης. Τα παθογόνα βακτήρια εκφράζουν γονίδια τοξικό-
τητας που ευθύνονται για την πρόκληση ασθενειών στα 
ζώα. Τυπικά, τα γονίδια τοξικότητας δεν εκφράζονται 
έξω από τον ξενιστή· αντίθετα, η έκφραση επάγεται από 
ερεθίσματα στα μολυσμένα ζώα. Ένα τέτοιο ερέθισμα 
είναι η θερμοκρασία, η οποία είναι υψηλότερη μέσα 
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μόριο μεταφερθεί στην E. coli, τότε προκαλείται φθορι-
σμός στους 37οC αλλά όχι στους 30οC.

ΤΟ RNA ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΠΛΩΣΕΙ

ΣΕ ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΤΡΙΤΟΤΑΓΕΙΣ ΔΟΜΕΣ

Απελευθερωμένο από τον περιορισμό σχηματισμού 
εκτεταμένων κανονικών ελίκων, το RNA μπορεί να υι-
οθετήσει ένα μεγάλο αριθμό τριτοταγών δομών. Αυτό 
επειδή το RNA έχει τεράστια ελευθερία περιστροφής 
στο σκελετό των ασύζευκτων περιοχών του. Συνεπώς, 
το RNA μπορεί να διπλώσει σε πολύπλοκες τριτοταγείς 
δομές συχνά εμπλέκοντας άτυπο ζευγάρωμα βάσεων, 
όπως οι τριάδες βάσεων και οι αλληλεπιδράσεις βά-
σεων-σκελετού που παρατηρούνται στα tRNA (βλέπε, 
π.χ., την αναπαράσταση της τριάδας βάσεων U:A:U 
στην Εικόνα 5-8). Οι πρωτεΐνες μπορούν να βοηθήσουν 
στο σχηματισμό των τριτοταγών δομών από μεγάλα 
RNA μόρια, όπως αυτά που βρίσκονται στο ριβόσωμα. 
Οι πρωτεΐνες θωρακίζουν τα αρνητικά φορτία των φω-
σφορικών ομάδων του σκελετού, οι ηλεκτροστατικές 
απωστικές δυνάμεις των οποίων, σε αντίθετη περίπτω-
ση, θα αποσταθεροποιούσαν τη δομή.

Οι τριτοταγείς δομές που σχηματίζονται από το 
RNA δεν είναι απαραιτήτως στατικές. Αντίθετα, το ίδιο 
μόριο RNA μπορεί να υπάρχει σε μία ή περισσότερες 
εναλλακτικές διαμορφώσεις. Η ικανότητα αλλαγής 
μεταξύ εναλλακτικών δομών μπορεί μερικές φορές να 
είναι υψίστης βιολογικής σημασίας, όπως στην περί-
πτωση των ριβοδιακοπτών (παρακάτω και Κεφάλαιο 
20) και του mRNA για τον ιό λευχαιμίας των ποντικών 
(βλέπε ΠΛΑΙΣΙΟ 5-1).

ΟΙ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ 
ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ RNA

Όπως έχουμε δει, τα μόρια RNA εμφανίζουν ποικίλες 
δομές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών έλικας, 
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ΕίΚΟΝα 5-5 Ψευδόκομπος. Η δομή ψευδοκόμπου σχηματίζεται με ζευγάρωμα βάσε-
ων μεταξύ μη-συνεχόμενων συμπληρωματικών αλληλουχιών.
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ΕίΚΟΝα 5-6 Ζεύγος βάσεων G:U. Η δομή παρουσιάζει δε-
σμούς υδρογόνου που επιτρέπουν το ζευγάρωμα των βάσε-
ων γουανίνη και ουρακίλη.

παρά έξω από το ζώο. Πώς ανιχνεύεται αυτή η αύξηση 
της θερμοκρασίας από το παθογόνο βακτήριο, και πώς 
ο θερμοαισθητήρας ενεργοποιεί τα γονίδια της τοξικό-
τητας; Η απάντηση είναι γνωστή για το τροφιμογενές 
παθογόνο βακτήριο Listeria monocytogenes, το οποίο 
προκαλεί σοβαρή ασθένεια σε ανοσο-ανεπαρκή άτο-
μα και έγκυες γυναίκες. Τα γονίδια μολυσματικότητας 
του L. monocytogenes ενεργοποιούνται από έναν μετα-
γραφικό παράγοντα που ονομάζεται PrfA, του οποίου 
η σύνθεση ελέγχεται στο επίπεδο της μετάφρασης από 
μια περιοχή του mRNA, πριν τον κωδικό έναρξης, η 
οποία περιέχει τη θέση πρόσδεσης του mRNA στο ρι-
βόσωμα (βλέπε Εικόνα 5-7). Όπως θα δούμε στην Ενό-
τητα 15, η θέση πρόσδεσης του ριβοσώματος είναι μια 
μικρή αλληλουχία που αναγνωρίζεται από το ριβόσωμα 
κατά την έναρξη της πρωτεϊνοσύνθεσης. Η θέση αυτή 
εντοπίζεται μέσα στη θερμοευαίσθητη περιοχή, η οποία 
βρίσκεται σε δίκλωνη κατάσταση σε θερμοκρασία 30οC, 
καλύπτοντας και καθιστώντας έτσι μη προσβάσιμη τη 
θέση πρόσδεσης του ριβοσώματος. Αντίθετα,  στους 
37οC, η δίκλωνη (θερμοευαίσθητη) περιοχή αποδιατάσ-
σεται, επιτρέποντας έτσι στη μεταφραστική μηχανή να 
αποκτήσει πρόσβαση στη θέση πρόσδεσης του ριβοσώ-
ματος και να παράγει PrfA. Ένα πείραμα που δείχνει ότι 
η δευτεροταγής δομή είναι απαραίτητη και επαρκής για 
τη θερμορύθμιση, βασίζεται στη συνένωση αυτής της 
περιοχής με το γονίδιο της πράσινης φθορίζουσας πρω-
τεΐνης (βλέπε το ΠΛΑΙΣΙΟ 5-2). Όταν αυτό το τεχνητό 
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ΠΛΑΙΣΙΟ 5-1  Ένας RNA Διακόπτης Ελέγχει την Πρωτεϊνοσύνθεση στον ίό της Λευχαιμίας των Ποντικών

Ο ιός της λευχαιμίας των ποντικών (MLV) είναι ένας ιός 
RNA που προκαλεί καρκίνο στους ποντικούς και σε ορι-
σμένα άλλα σπονδυλόζωα. Όπως ο ιός της ανθρώπι-
νης ανοσοανεπάρκειας (HIV), είναι μέλος μιας τάξης ιών 
RNA γνωστών και ως ρετροϊοί (retroviruses) που αντι-
γράφονται μέσω ενός ενδιάμεσου DNA. Το RNA γονιδί-
ωμα αντιγράφεται σε DNA από το ένζυμο αντίστροφη 
μεταγραφάση. Το γονιδίωμα RNA, το οποίο είναι επίσης 
το mRNA, κωδικοποιεί μια δομική πρωτεΐνη του ιού που 
ονομάζεται Gag και μια πολυπρωτεΐνη που αποτελεί-
ται από το Gag και το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφά-
ση που ονομάζεται Pol. Το γονίδιο για το Gag βρίσκεται 
ακριβώς αναρροϊκά του γονιδίου για το Pol. Το Gag είτε 
παράγεται από μόνο του είτε ως μια πρωτεΐνη σύντη-
ξης, Gag-Pol, με εκτεταμένη μετάφραση προς το καθο-
δικό γονίδιο Pol. Όταν το Gag παράγεται από μόνο του, 
το ριβόσωμα σταματάει τη μετάφραση σε ένα κωδικόνιο 
λήξης (βλέπε Κεφάλαιο 15) που βρίσκεται στο τέλος της 
κωδικής αλληλουχίας του Gag. Όταν παράγεται η συ-
ντηγμένη πρωτεΐνη, το ριβόσωμα προσπερνάει το κω-
δικόνιο λήξης, συνεχίζοντας τη μετάφραση στην κωδική 
αλληλουχία του Pol ώστε να δημιουργηθεί το Gag-Pol. 
Επειδή η δομική πρωτεΐνη είναι αναγκαία σε μεγαλύτερη 
αφθονία από ότι το ένζυμο, είναι σημαντικό για τον ιό 
να διατηρεί κατάλληλη αναλογία των δύο πρωτεϊνών. Ο 

ιός το κάνει αυτό περιορίζοντας την προσπέραση στο 
5%-10% των μεταφράζοντων ριβοσωμάτων.

Το σχέδιο αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα. Εξαλεί-
φει την ανάγκη για επιπρόσθετα στοιχεία υποκινητή σε 
ένα ήδη συμπαγές γονιδίωμα και συνδέει την παραγωγή 
του ιικού ενζύμου με τη σύνθεση του δομικού συστα-
τικού, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση στον ιό 
κατά την ιική εκβλάστηση. 

Πώς μπορεί ο ιός MLV να ελέγχει τη μεταφραστική 
προσπέραση του mRNA του; Οι Victoria D’Souza και 
Steven Goff και οι συνεργάτες τους έλυσαν το πρόβλημα 
αυτό χρησιμοποιώντας πυρηνικό μαγνητικό συντονι-
σμό για τον προσδιορισμό της 3D δομής της αλληλου-
χίας του mRNA του MLV που βρίσκεται καθοδικά του 
κωδικονίου λήξης για την κωδική αλληλουχία του Gag 
(Houck-Loomis et al. 2011). Αυτό που ανακάλυψαν είναι 
ότι η καθοδική αλληλουχία έχει έναν ψευδόκομπο και ότι 
ο ψευδόκομπος δεν έχει μια δομή αλλά αντίθετα, είναι 
σε δυναμική ισορροπία με δύο διαμορφώσεις. Η μία δι-
αμόρφωση περιορίζει τη μετάφραση στη σύνθεση του 
Gag – η ανενεργή διαμόρφωση – και η άλλη επιτρέπει 
την προσπέραση για να δημιουργηθεί το Gag-Pol – η 
ενεργή διαμόρφωση (βλέπε ΠΛΑΙΣΙΟ 5-1 Εικόνα 1).

Για να διασφαλιστεί ότι μόνο ένας περιορισμένος 
αριθμός mRNA προσπερνούν το κωδικόνιο λήξης, ο 
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ΠΛαίΣίΟ 5-1 ΕIKONA 1 μια ισορροπία μεταξύ δύο διαμορφώσεων ψευδόκομπου ελέγχει τη μετάφραση μέσω ενός κωδι-
κονίου λήξης. Τα ριβοσώματα που μεταφράζουν το RNA του MLV έρχονται αντιμέτωπα με ένα κωδικόνιο λήξης (UAG) ακρι-
βώς καθοδικά του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης του Gag. Όταν ο ψευδόκομπος είναι στην ανενεργή διαμόρφωση (επάνω), η 
μετάφραση σταματάει στο κωδικόνιο λήξης, καταλήγοντας στη σύνθεση της πρωτεΐνης Gag. Εντούτοις, όταν ο ψευδόκομπος 
είναι στην ενεργή διαμόρφωση (κάτω), το ριβόσωμα μπορεί να προσπεράσει το κωδικόνιο λήξης, καταλήγοντας στη σύνθεση 
της πρωτεΐνης σύντηξης Gag-Pol. Η ισορροπία μεταξύ των δύο διαμορφώσεων υπαγορεύει τις αναλογίες των Gag και Gag-
Pol. Η αδενίνη στη μη-πρωτονιωμένη και την πρωτονιωμένη μορφή παρουσιάζονται με κόκκινο και πράσινο, αντίστοιχα. 
(Ευγενική παραχώρηση της εικόνας από V. D’Souza.)
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ΕίΚΟΝα 5-7 Ένας θερμοαισθητήρας για την έκφραση γονιδίου μολυσματικότητας. Το ρυθμιστικό γονίδιο prfA στο L. mono-
cytogenes ρυθμίζεται στο επίπεδο της μετάφρασης από εξαρτώμενη από την θερμοκρασία αποκάλυψη της θέσης πρόσδεσης 
του ριβοσώματος (RBS). Οι μπλε ελλείψεις αντιπροσωπεύουν ριβοσωμικές υπομονάδες (Προσαρμοσμένο, κατόπιν αδείας από 
Elsevier, από Johannson J. et al. 2002. Cell 110: 551 -561, Εικόνα 7.)
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ΕίΚΟΝα 5-8 Τριάδα βάσεων U:A:U. Η δομή δείχνει ένα παράδειγμα δεσμού 
υδρογόνου που επιτρέπει το ασυνήθιστο ζευγάρωμα τριάδας βάσεων.
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ψευδόκομπος λειτουργεί ως αισθητήρας πρωτονίων. 
Σε φυσιολογικό pH, η συγκέντρωση των πρωτονίων εί-
ναι τέτοια ώστε μόνο το 5%-10% των ψευδοκόμπων να 
ανιχνεύουν τα πρωτόνια και να διπλώνουν στην ενεργή 
διαμόρφωση. Για την επίτευξη αυτού, το μόριο χρησιμο-

ποιεί το άτομο αζώτου Ν1 μιας αδενίνης, που δεν είναι 
γενικά πρωτονιωμένη, για να λάβει ένα πρωτόνιο και να 
σχηματίσει μια τριπλή βάση στο μόριο και να αλλάξει τη 
διαμόρφωσή του στην ενεργή μορφή.

ΠΛΑΙΣΙΟ 5-1  (συνέχεια)

προεξοχών, θηλιών και τριτοταγών αλληλεπιδράσεων 
μεγάλου εύρους. Πώς προσδιορίζονται αυτές οι δομές; 
Παραδοσιακές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν πυρηνι-
κό μαγνητικό συντονισμό (ΠΜΓ-NMR) και κρυσταλ-
λογραφία ακτινών Χ, αλλά η λύση δομών με αυτές τις 
μεθόδους είναι απαιτητική και ο NMR δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλα μόρια RNA. Μια εναλλα-

κτική προσέγγιση είναι η ανίχνευση της δευτεροταγούς 
δομής ενός μορίου RNA με χημικά που αντιδρούν με 
αζευγάρωτες βάσεις σε συνδυασμό με αλγορίθμους 
πρόγνωσης της δομής, που βασίζονται στις γνωστές 
αλληλεπιδράσεις από το στοίβαγμα των βάσεων, καθώς 
και στους δεσμούς υδρογόνου. Τέτοιες χημικές προσεγ-
γίσεις είναι συχνά αναξιόπιστες. Σε μια εντυπωσιακή 


