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DNS -> RNS: a hírvivő 
(messenger: mRNS) 
Ribo-Nuklein-Sav 

Fehérje: építő-elem 

Főszereplők: 

fehérje szintézis 
(transzláció) 

megkettőződés 
(replikáció) 

Dezoxy-ribo-Nuklein-Sav: 
DNS az élet kódja 

átírás  
(transzkripció) 

2 | 26 

DNS  ->  RNS -> fehérje 

A kód lefordítása 

riboszóma 



1953 

“központi dogma”  

Francis Crick 

Az örökítő anyag felfedezése 

1958 
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Watson 

Crick 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:NobelPrize.JPG�
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A (molekuláris) biológia alap tézise: 
központi (centrális) dogma 

DNS -> RNS: a hírvivő 
Fehérje: építő-elem 

DNS az élet kódja 

átírás  
(transzkripció) 

fehérje szintézis 
(transzláció) 

megkettőződés 
(replikáció) 

A sejten belüli információátadás 

RNS-polimeráz 

Riboszóma 

DNS-polimeráz 
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Központi (centrális) dogma - jelenleg 

DNS -> RNS: a hírvivő 
Fehérje 

DNS az élet kódja 

átírás  
(transzkripció) 

fehérje szintézis 
(transzláció) 

megkettőződés 
(replikáció) 
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megkettőződés 
(replikáció) 

RNS vírus: RNS alapú RNS polimeráz 

Reverz  
transzkripció 
Retro vírus: 
RNS alapú DNS 
polimeráz 

megkettőződés 
(replikáció) 

Prion 



C 

Dicer  

siRNS 
(szintetikus) 

RNS indukálta 
csendesítő komplex 
(RISC) aktivációja 

Cél mRNS kötése, 
feldarabolása 

transzláció 

citoplazma 

sejtmag 

Szabályozott mRNS lebontás: RNS interferencia 

hosszú 
dsRNS 
(vírus) 
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Belső RNS interferencia = mikro RNS (miRNS) 

miRNS 
(Endogén) 

  

Presenter
Presentation Notes
conserved mechanism for silencing gene expression, targeted degradation of mRNA. Short double-stranded RNAs, known as small interfering RNAs (siRNA), are incorporated into an RNA-induced silencing complex, degradation of RNA containing a homologous sequence. RNAi has been shown to work in mammalian cells, and can inhibit viral infection and control tumor cell growth in vitro



1998 

Andrew Z. Fire and Craig C. Mello 

RNS interferencia  
eukaryota szervezetben (C. elegans)  

RNS interferencia = Géncsendesítés 
Kettős szálú RNS-el 

2006 

1990 
Richard Jörgensen 

Co-szuppresszió 

Az RNS interferencia felfedezése 

7 | 26 

Presenter
Presentation Notes
In an attempt to make the petunia more purple, entrepreneurs at DNA Plant Technology Corp inserted an extra ‘make purple gene’ into the plant’s cells.worm researchers Mello and Andrew Fire would discover how inserting more resulted in less.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:NobelPrize.JPG�


Akut vese károsodás (AVK) 

 akut veseelégtelenség 
 

• Intenzív terápiás betegek akár 67%-a 
• Magas halálozási arány 
• Szövődmények (krónikus veseelégtelenség, dialízis) 

 
• A terápia korai alkalmazása 

növeli gyógyulást és a túlélést 
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 FVS 

Apoptózis receptor – a halálos csók 

Apoptózis:  falevél hullás - programozott sejthalál 

Halál receptorok 

FVS 

CD95R 

CD95L 

Transzplantált patkány vese – elektronmikroszkópos felvétel 9 | 26 

 Apoptotikus vese sejt 



Tú
lé

lé
s 

%
 

Idő (leszorítás után) / óra 

CD95 csendesítés védő hatása  
oxigénhiány okozta akut vese elégtelenségben 
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CD95 immunfestés Vértelenség -> oxigén-hiány = ischemia 

- Nem ischemiás 

Ischemia + CD95 siRNS Ischemia – kezelés nélkül 

FVS 

CD95R 

CD95L 

©2004 by National Academy of Sciences 

Hamar P et al. Proc Natl Aacad Sci 2004;101:14883-14888 

Presenter
Presentation Notes
Hydrodynamic or renal vein injection of Fas siRNA protects mice from lethal kidney ischemia: survival and BUN levels of surviving mice after 35 min of kidney ischemia and reperfusion. (a) Mice were treated with saline (blue) (n = 5), GFP siRNA (green) (n = 5), or Fas siRNA (red) (n = 10) by hydrodynamic injection (♦), renal vein injection (▴), or both (▪). (b) BUN is reduced in surviving Fas-siRNA-treated mice (filled bars) compared with saline-treated controls (open bars). (c) Intraoperative (postischemia) treatment via the renal vein also offered some protection (color code as in a).



miR-21 akut vese hipoxiát követő reperfúzióban 
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Humán genom projekt legfontosabb következtetései (2004)  

• 20,500 génünk van 
• Ember – csimpánz: ~ 95% azonos genom, 

99% azonos kódoló gének 
• ~ kb. 2x kerek féreg 
• ~ a genom 1.1% - 1.4%-a kódol fehérjét 
• 85–90% ‘szemét’ DNS: nem gén, nem 

kódol fehérjét 
• A nem kódoló szakaszoknak részben lehet 

szabályozó szerepe 
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RNS térszerkezet és funkció 

Az RNS is lehet 1 vagy 2 szálú 

RNS: 2. és 3.lagos térszerkezeti struktúrák 

www.meetthescientist.hu 

Ribonukleinsav (RNS) - enzim: 
Ribozim (ribozyme) 
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Az RNS világ hipotézis 
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Világunk jelenleg 



Aptamer 
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Akár egyszálú RNS molekulák 
képesek komplex térszerkezet 
kialakítására 

Aptus <lat.>: helyes 
Meros <Gr.>: rész 
 

20-80 nucleotid (NT) Fehérjét kötő RNS aptamer 
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Epcam Aptamer 
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Fluorescensen 
 jelölt aptamer 

Ráksejt       . 

ráksejt 

Specifikus kötődés 



Aptamer siRNS complex(es) 

www.meetthescientist.hu 

BPE MDA-MB-468 

Inkubációs idő (hr) 
      43                  22                 43 

PLK siRNA 

17 | 26 



Fluorescences jelölt EpCam-Asic a tumorba vándorol 

Alexa750-EpCAM-
AsiCs sc 

Luminescent és 
fluorescent 
képalkotás 

1, 2 nap 

Alexa750 Luciferase 

2. nap 

Aptamer 
oltás 

Injection site 

MB468  
MB468  

MB468  

MB231 

MB231 MB231 

1.nap 
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EpCAM- 
5 nap 

EpCAM + 
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EpCAM-PLK-Asic elpusztítja a fluorescencesen jelölt rákot 
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PLK1 v eGFP 
EpCAM-AsiCs  

14 nap 
képalkotás EpCAM- 

5 nap 
EpCAM + 

EpCAM+ MB468 

eGFP AsiC 

PLK1 AsiC 

3 6 10 14 

EpCAM- MB231 

3 6 10 14 
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RNS és fehérje 

RNS 

fehérje 

RNS funkciói: 
• mRNS: a hírvivő (póstás) 
= A kódolt információ továbbítása 
• tRNS: transfer (fehérje szintézis) 
• Katalízis: enzim (ribozyme) 
• Génexpresszió szabályozás: 

• siRNS 
• miRNS 

• További RNS-ek: 
• lncRNS 
• piRNS 
• snRNS 
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Javasolt olvasni való 

• A DNS szerkezetének felfedezéséről: 
• James Watson: A kettős spirál 
• In Pictures: The story behind DNA's double helix 
(http://www.bbc.co.uk/science/0/22270604 ) 

• Az RNS világról:  
• The RNA World and the Origins of Life  

In: Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. - Molecular Biology of the Cell. 4th edition. 
New York: Garland Science; 2002. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26876/ ) 

• Pesthy Gábor, Simon Tamás: Újabb lépések az élet kialakulásának megértéséhez. Origo: 
http://www.origo.hu/tudomany/20090107-rnsvilag-enzimek-nelkul-szintetizaltak-
hosszabb-rnst.html  

• Csermely Péter: Az élet születésének biokémiája. Természet Világa, 128. évf. 1. sz. 
1997. január, 10–14. o., http://www.termeszetvilaga.hu/tv9701/csermely.html  

• Génexpresszióról: 
• mRNS.hu: http://www.mrns.hu/fogalomtar/G/genexpresszio   

• RNS interferenciáról: 
• http://www.scilogs.com/microdyssey/charting-the-depths-of-rnai/  
• Nyitrai László: A génexpresszió szabályozása 

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/biokemia_alapjai/ch18s05.html  
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Köszönöm! 
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