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KULIAH 3. EKSPRESI GEN



• Gen merupakan unit terpisah dari informasi hereditas

yang mengandung urutan nukleotida tertentu dalam

DNA (atau RNA pada beberapa virus).

• Gen merupakan perintah dalam pembuatan protein.

Ekspresi Gen





• Pada sel eukaryot, sintesis protein terjadi dalam 3

tahap.

• Tahap 1 adalah transkripsi: molekul RNA dibuat

berdasarkan utas cetak DNA.

• Tahap 2 disebut pemrosesan RNA (RNA processing):

transkrip yang dihasilkan diubah, beberapa bagian

dibuang, dan sisa hasil buangan dibuat messenger RNA.dibuang, dan sisa hasil buangan dibuat messenger RNA.

• Tahap 3 mRNA meninggalkan inti dan melekat pada

ribosom untuk memulai sintesis polipeptida.

• Ribosom membaca pesan RNA dan menghubungkannya

dengan asam amino yang sesuai untuk membentuk

polipeptida.





Transkripsi





• Bagian DNA yang ditranskripsi ke dalam molekul RNA

disebut unit transkripsi.

• Proses transkripsi memerlukan RNA polymerase yang

dengan bantuan faktor transkripsi melekat pada

promotor.



PenghentianTranskripsi

Termination of Transcription (ρρρρ-dependent)



Termination of Transcription (ρρρρ-independent)



Translasi

• Translasi: sintesis suatu polipeptida menggunakan

infomasi genetik (kode genetik) yang disandi dalam satu

molekul mRNA.

• Terjadi perubahan “bahasa” dari nukleotida menjadi

asam amino.asam amino.

• Terdapat 3 jenis RNA yang terlibat: mRNA, rRNA, dan

tRNA





Transfer RNA (tRNA)

• Transfer RNA (tRNA): Suatu jenis molekul RNA yang

berfungsi sebagai penerjemah antara “bahasa” asam

nukleat dan protein dengan cara membawa asam amino

tertentu dan mengenali kodon yang sesuai dalam

mRNA.



Ribosomal RNA (rRNA)



• Translasi terbagi dalam 3 tahap: inisiasi, pemanjangan,

dan terminasi.

• Subunit kecil ribosom pada ujung 5’ molekul mRNA.

• Antikodon melekat pada kodon mulai.

• Protein yang disebut sebagai faktor inisiasi membantu• Protein yang disebut sebagai faktor inisiasi membantu

mRNA, tRNA inisiator, dan subunit kecil ribosom

dengan subunit besar ribosom membentuk kompleks

inisiasi.

• tRNA inisiator berada dalam situs P dalam ribosom.





• Pemanjangan polipeptida kemudian terjadi dengan

menambahkan asam amino satu demi satu.

• Kodon yang berada di situs A berpasangan dengan

antikodon yang sesuai pada tRNA.

• Bagian lain dari ribosom mengkatalis pembentukan• Bagian lain dari ribosom mengkatalis pembentukan

ikatan peptida dan asam amino memanjang dari situs

A.

• tRNA yang ada di situs A berpindah ke situs P, sedang

yang ada di situs P keluar dari ribosom dst.



• Terminasi terjadi ketika kodon stop masuk ke dalam

ribosom, sementara tRNA dengan antikodon yang

sesuai tidak membawa asam amino.




