
Транскрипция

“Учение без разсъждение е безполезно, 
а разсъждение без учение - опасно.”

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн



Централна догма - Crick, 1958



Транскрипция
първи етап на генна експресия - процес на ензимно 

презаписване на генетичната информация от 
молекулата на ДНК върху комплементарна 

молекула РНК

иРНК  -  матрица за белтъчен продукт – 
транслация (5%)

рРНК - изгражда рибозомите (80%)
тРНК – пренася АК – транслация (15%)

Прокариоти - 3% от гените се транскрибират
Еукариоти - 0.01% 



1. ДНК - матрица 
Промотор 
►ДНК-участък, за който се залавя РНК-полимеразата преди да започне 

транскрипцията
►определя коя от двете ДНК-вериги да се транскрибира
►определя от къде да започне транскрипцията
TATA box – ДНК-последователност в промотора, за която са залавят РНК-

полимераза-ІІ при прокариоти или транскрипционни фактори при еукариоти
►еволюционно консервативна последователност  5'-TATAA-3'?

Необходими условия за транскрипция

"for their discoveries concerning genetic 
control of enzyme synthesis"

Francois Jacob Jacques Monod

Нобелова награда, 1965 год.



2. Четирите рибонуклеозидтрифосфати
3. РНК- полимераза - основен ензим на 

транскрипцията, синтезира РНК от ДНК, изгражда 
фосфодиестерната връзка в РНК-молекулата.
Прибавя нуклеотиди само към 3’края на РНК-мол. 

Няма праймери и фрагменти на Оказаки!
Количеството на РНК в клетката е 20 пъти повече от това на 

ДНК…?
5% от масата на клетката е РНК, само 5% от тази РНК е 

иРНК ... ?
По-голямата част от иРНК се транскрибира отколкото 

транслира ...?
РНК-полимераза изгражда иРНК за 20 sec при прокариоти и 

за 3 min при еукариоти .... ?

Необходими условия за транскрипция



РНК-полимераза = ДНК-зависима РНК-полимераза

• РНК-полимераза
изгражда фосфодиестерни 

връзки
 използва Mg2+ за кофактор
използва NTP
не се нуждае от праймер и 

свободен 3’-край
разпознава промотор
грешки при 10-4 н.дв. ?
хибридът ДНК/РНК е 

нетраен

• ДНК-полимераза
изгражда фосфодиестерни 

връзки
 използва Mg2+ за кофактор
 използва dNTP
 нуждае се от праймер и 

свободен 3’-край

 грешки при 10-9 н.дв. ?

Еукариоти 
РНК-полимераза-І – рРНК 
РНК-полимераза-ІІ – иРНК
РНК-полимераза-ІІІ – тРНК



Прокариотна РНК-
полимераза – 6 субединици

холоензим
изгражда фосфодиестерните 

връзки (елонгация)

-фактор
разпознава и залавя 
промотора (инициация),

след което към него се 
присъединяват и другите 
субединици на ензима = 
холоензим



4.  Транскрипционни фактори  - само при  еукариоти, 
подпомагат свързването на РНК-полимераза-ІІ към 
промотора. 

5. Специфични белтъци:
   - активатори
   - репресори
6.  Хеликази – при еукариоти! 
7.  Топоизомерази  -  отстраняват свръхспирализацията в 

ДНК-дуплекса непосредствено преди транскрибирания 
участък.

Необходими условия за транскрипция



Транскрипция при прокариоти
 І. Инициация
свързване на -фактора на РНК-полимеразата към 
ТАТА-box на промотора
 разплитане на ДНК-дуплекса



ДНК

Транскрибиран участък

Промотор 

Участък на разпознаване

РНК-полимераза

РНК-полимераза

Едноверижна матрица



NB!
• Репликация – копират се двете вериги на ДНК-молекулата
• Транскрипция – копира се само едната верига, която се 

презаписва като иРНК. 
• иРНК е едноверижна!! 
• ДНК-веригата, която се транскрибира – матрична верига = 

аntisense strand. Чете се от РНК-полимеразата в посока 3’-
5’

• ДНК-веригата, която не се транскрибира –  кодираща верига 
= sense strand

► аntisense и sense веригите са комплементарни
►аntisense  веригата и иРНК са комплементарни 

►иРНК е копие (идентична) на sense веригата на 
ДНК, но с У вместо Т!
РНК се синтезира непрекъснато в посока 5`- 3`, която е 

посока 3`- 5`на матричната ДНК - верига



• Промотор -не се транскрибира!
• Структурен ген  - едноверижен ДНК-участък, 

който се транскрибира в една молекула рРНК и 
тРНК или в няколко молекули иРНК. 

• Терминатор - контролен ДНК-участък, който след 
транскрибирането си  става сигнал за края на 
транскрипцията



РНК

РНК

Кодираща 

Матрична 

Кодираща 

Матрична

Кодираща
РНК-полимераза ДНК



Транскрипция при прокариоти
ІІ . Елонгация

► нарастване на транскрибиращата се иРНК в посока 5`- 3`

►образуване на временен ДНК-РНК хибрид

► РНК - транскриптът напуска матрицата 

►възстановяване на двойната спирала 
► придвиждане на РНК-полимеразата към 5`-края на матрицата



   

РНК-полимераза топоизомераза

Скорост на елонгацията при прокариоти - 10-100 нукл./ сек. 



Терминатор 

РНК

РНК-полимераза
ДНК

ІІІ. Терминация
►РНК-полимеразата  достига, презаписва и разпознава 

терминатора

►първичният транскрипт напуска  ДНК-матрицата

►ДНК възстановява двойноверижната си структура



Транскрипция при 
еукариоти

І. Инициация - еукариотната 
РНК-полимераза не може 
директно да се свърже с ДНК и 
не може сама да разпознае 
промотора

Хеликаза!

►5 транскрипционни фактора 
се присъединяват последова-
телно към ТАТА-box  на 
промотора
►последният фактор (протеин-
киназа) фосфорилира РНК-
полимеразата
►  ензимът се активира, свързва 
се за промотора и  стартира 
транскрипцията.

2.

3.

4.

5.

1.



ІІ. Елонгация 
 подобно на 
прокариоти
 по-ниска скорост – 30-
50 н.дв./сек
кондензиране на ДНК 
от хистоновите белтъци
определен ДНК-
участък може да бъде 
транскрибиран 
едновременно от повече 
от една молекули РНК-
полимераза-ІІ при 
повишена нужда на 
клетката





РНК – “Коледно дърво”



   ІІІ. Терминация
когато иРНК ще образува опашка при зреенето си, около 13 
н.дв. преди нея има сигнална последователност  (ААУААА), 
която бележи края на процеса
Единствено иРНК за хистонови белтъци нямат опашка!!



exon (expressed sequence) - кодиращи последователности в ДНК
intron (intervening sequence) -  участъци от ДНК между кодиращите 

последователности, които липсват в иРНК

при еукариоти – прекъснати гени
интрони>екзони



ІV. Зреене - процес на посттранскрипционни промени в ядрото, 

при които първичният транскрипт се превръща в зряла иРНК
първичен транскрипт (пре-иРНК) – копие на презаписания 
ДНК-участък – интрони+екзони
зрял транскрипт  – копие само на функционално 
активните последователности в презаписаната ДНК – 
екзони само!



• Етапи на зреенето (processing) :
• формиране на шапка и опашка; още в хода на самата 

транскрипция
Capping (формиране на шапка) – метилгуанозин на 5’-края на 

пре-иРНК
Полиаденилиране (формиране на опашка) - поли-А на 3’-края 

на пре-иРНК
Основна роля – защита от рибонуклеази, стабилност, улеснен 

транспорт през ядрото, свързване на рибозомата за иРНК

интрони интрони

интрони

Зряла иРНК

шапка опашка



 Сплайсинг - процес на отстраняване на интроните 
от първичния транскрипт и свързване на екзоните в 
зряла иРНК-молекула. 
 Първичен транскрипт – 10 000 нуклеотида
 Полипептид – 400 АК  -     1 200 нуклеотида
 80% от транскрипта не се транслира!
 излишните 7 800 нуклеотида са интрони, които се 
изрязват още преди иРНК да напусне ядрото 
 Сплайсозома - рибонуклеопротеинов комплекс, 
изграден от урацил-съдържащи мяРНП=(snRNP)
Сплайсозомата разпознава и притегля един към друг 
комплементарни нуклеотидни последователности, 
еднакви за всички интрони. Те се намират в двата края 
на всеки интрон.
Вълчанка (lupus) – антитела срещу мяРНП







Конститутивен сплайсинг  – всеки интрон се 
отстранява и всеки екзон без изключение  се 
включва в зрялата иРНК. 

Резултат – от 1 първичен транскрипт – 1 зряла 
иРНК

Алтернативен сплайсинг  – изрязват се интроните, а в 
зрялата иРНК се включват избирателно само някои 
екзони на даден ген. 

Резултат - 1 ген – няколко иРНК – няколко белтъка

V. Транспорт 
сигнал от 5` шапката
зрялата  иРНК се придвижва през ядрената мембрана
подпомага се от поли А - свързани протеини
цитоплазмени протеини  подпомагат придвижването на 

иРНК през цитоплазмата, предпазват я от  клетъчните 
нуклеази и я ориентират към рибозомите





Ген 1

Брой транскрипти

Ген 2 Ген 3 Ген 4

Индивидуален контрол на транскрипцията при 
всеки ген



Съпоставка на транскрипция и транслация при еукариоти 

и прокариоти





Обратна транскрипция
• върху матрица от РНК се синтезира едноверижна 

ДНК -  кДНК (копие) под действие на обратна 
транскриптаза. 

• върху матрица от едноверижна ДНК се синтезира 
двуверижна ДНК под действие на ДНК-полимераза.



РНК

обр.транскриптаза

хибрид РНК/ДНК

разграждане на РНК

кДНК

ДНК-полимераза

2-но верижна ДНК

разграждане на РНКразграждане на РНК

ДНК-полимераза

2-но верижна ДНК
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