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 Transcription and Post transcription Processesبعد االستنساخ  عملية االستنساخ وما

 

والتً تضمن نقل  central Dogmaالـ األساسيت ضون هن العولياث Transcriptionتعذ عوليت  الـ 

 لتترجم فٌما بعد الى البروتٌن  mRNA الحاهض النىوي الرايبىزي الوراسل المعلومات الوراثٌة من الدنا الى

عوليت تصنيع الحاهض النىوي الرايبىزي الوراسل  تعرف على إنها: (Transcription)عملية االستنساخ 

mRNA   باستخذام الذناDNA  كقالب بىجىد انسين بلورة الرناRNA polymerase . 

 تتضمن هذه العملٌة الخطوات التالٌة:

 Initiationالبدء  -1

 Elongationاإلطالة  -2

  Termination  اإلنهاء  -3

 وفٌما ٌلً شرح مفصل لمجمل األحداث التً تجري فً كل خطوة.

 : Prokaryoteالنواةوبدائية  Eukaryoteحقيقية االستنساخ في 

 وتتضمن األحداث التالٌة:

)هنالك ثالثة انواع( بتسلسل ممٌز ٌقع ضمن منطقة المحفز  .RNA polارتباط انزٌم  -1

Promoter  وتسمى هذه المنطقة بـTATA box  نٌوكلٌوتٌده 6وتكون ذات تسلسل من    

5'-TATAAA-3'  فً بدائٌة النواة تسمى المنطقة التً ٌرتبط بها .RNA pol.  بـPribnow 

box   5نٌوكلٌوتٌده  6ذات تسلسل مكون من'-TATAAT-3' 

 وهي: في حقيقية النواة البلمرةهنالك ثالثة انواع من انزيم 

RNA Polymerase I   ًوٌستخدم لتصنٌع الرنا الراٌبوسومrRNA 

RNA Polymerase II      وٌستخدم لتصنٌع الرنا المراسلmRNA 

RNA Polymerase III     وٌستخدم لتصنٌع الرنا الناقلtRNA 

 

 اما فً بدائٌة النواة فهنالك نوع واحد مكون من عدة وحدات وهً:

   Sigma factorوحدة واحدة من سكما  

  α 2وحدتٌن من الفا  

 β 1وحدة واحدة من بٌتا 

 '1βوحدة واحدة من بٌتا براٌم 

  ω1وحدة واحدمن اومٌكا 

Core Enzyme 

Holoenzyme 
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 البلمرةان وظٌفة عامل سكما هو فقط لبدء عملٌة االستنساخ ثم بعد ذلك ترتبط بقٌة الوحدات لتشكل انزٌم 

 Coreب  ىما ٌسموتبدأ عملٌة االستنساخ ثم ٌنفصل عامل سكما وٌبقى  Holoenzymeالمتكامل 

enzyme  
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  '3→'5ذو االتجاه  mRNAإلنتاج شرٌط '3  '5 ←ٌستخدم شرٌط الدنا ذو االتجاه

 : وتتم بإضافة نٌوكلٌوتٌدات راٌبوزٌة الى السلسلة المتنامٌة  Elongationاإلطالة  -2

 
فً حقٌقٌة النواة ٌكون اما معتمد على بعض عوامل االنهاء التً :  Terminationاإلنهاء  -3

 . hairpinاو غٌر معتمد وٌتم بتكوٌن  poly-Aذات المتعدد  النهاٌةتمٌز 

 

 نوعٌن من عملٌة االنهاء فً بدائٌة النواة وهً:هنالك  -4

1-Rho independent  وتتم بتكوٌن :G-C hairpin  التً تعمل على انفصال شرٌط

 الرنا الجدٌد عن شرٌط الدنا القالب.
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2- Rho dependent: وتتم بمساعدة بروتٌن اإلنهاء المسمىRho 
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 : Post transcription processingعمليات ما بعد االستنساخ 

حٌث ٌكون   precursor mRNA  (pre-mRNA)ٌكون غٌر ناضج وٌسمى mRNAان الـ

عدد من التحوٌرات لٌصل الى  pre mRNAغٌر فعال وال ٌتم ترجمته الى بروتٌن. ٌعانً 

 . وتشمل هذه العملٌات التالٌة:mature mRNAالشكل النهائً الفعال

1- 5' capping 

2- 3' polyadenylation 

3- splicing 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/5%27_cap
http://en.wikipedia.org/wiki/5%27_cap
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyadenylation
http://en.wikipedia.org/wiki/RNA_splicing
http://en.wikipedia.org/wiki/RNA_splicing
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عند  mRNAالى بداٌة الـ  methylguanosine-7 إضافة  capping '5 الـ تتضمن عملٌة

 .'5الطرف 

 '3عند الطرف ٌن نٌوكلٌوتٌده من األدن 252إضافة  polyadenylation '3تتضمن عملٌة الـ 

 .  Poly A tailلتكون ما ٌسمى بالذٌل متعدد األدنٌن

 

 Exonsربط االكسونات  اعادة و  intronsاالنترونات  إزالةفتتضمن  Splicingاما عملٌة الـ 

الى  باإلضافةالتً تتكون من بروتٌنات   Spliceosomesٌسمى بـ  وتتم هذه العملٌة بواسطة ما

snRNA .الذي ٌمٌز المنطقة التً ٌحدث عندها فصل االنترون 

 

 ٌلً: الى ما اإلشارةٌجدر 

تحدث فً بدائٌة النواة  وال Eukaryoteكل هذه العملٌات تحدث فقط فً حقٌقٌة النواة  -1

Prokaryote . 

 كل هذه العملٌات تحدث فً النواة. -2

 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/5%27_cap
http://en.wikipedia.org/wiki/7-methylguanosine
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyadenylation

