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 الملخص
بروتين  ) بواسطةgRNA( االرتجاعيةالجيني للفيروسات  وزياالنتقائي و / أو تغليف الحمض النووي الريب التجميعيعد 

خطوة حاسمة لتوليد جزيئات الفيروس المعدية. على الرغم من دراستها على نطاق واسع، ، الفيروس تكوين عملية أثناء Gagال
، الحمض النووي الريبوزي الخاص بالفيروس من بين االحماض النووية  Gagبروتين ال إال أن اآللية التي من خاللها يختار 

لتجميع الحمض غير واضحة إلى حد كبير. لذلك، لفهم اآللية (اآلليات) الجزيئية  الريبوزية األخرى المتواجدة في الخلية، 
 tag-6His-GagPr77 ندماجاالبروتين  تم التعبيرعن)، كخطوة أولى، MMTV(ال لفيروس ) gRNAالنووي الريبوزي (

 ايونات بروتين من األجزاء القابلة للذوبان باستخدام كروماتوغرافيا تقاربالتم تنقية  ،بعد ذلكثم كامل الطول في البكتيريا. 
  ). SECالحجم (عن طريق اختالف ستبعاد االرافيا غ) وكروماتوIMAC( المعدن الثابت

وفي ). VLPsفي المختبر في جزيئات تشبه الفيروسات ( التجميعبالقدرة على  tag-6His-GagPr77احتفظ البروتين المنقى 
في  tag-6His-GagPr77الندماج االالمصنوعة بعد التعبير عن بروتين  VLPs جزيئات ال، يمكن لنفس السياق الموازي

ربط  اختباراتذلك، حددت . بعد MMTVتقوم بتجميع الحمض النووي الريبوزي الخاص بفيروس الالخاليا حقيقية النواة أن 
الخلوية موقعين  gRNAتجميع البصمة باستخدام البروتين المنقى وتجارب وتجارب ال )gRNA( وزيالحمض النووي الريب

حلقة مجاورة مباشرة شكل ) امتدادًا من البيورينات في 1. تشمل مواقع الربط هذه: GagPr77 ال لربط متكررينمهمين وغير 
). على الرغم من وجود PBSربط التمهيدي (ال) موقع 2)، وبالتالي تشكل بنية حلقة جذعية متشعبة و DISموقع البدء ( لحلقة

غير المقسم،  RNA المرتبط على وجه التحديد بـ GagPr77المقسمة، فإن غير المقسمة و RNAsعلى كل من  التجميعإشارات 
  عية األصلية المتشعبة. بنية الحلقة الجذب التعرف واالرتباطوهو الوحيد الذي يمكنه 

 تجميع الالمطلوب لبدء  يعلى المستويين التسلسلي والهيكلاالنتقائي  التجميعتوضح هذه الدراسة الحد األدنى من عناصر 
gRNA  الخاص بفيروس الMMTV . لل على عكس المناطق الغنية بالبيورين، لم يتم توثيق المشاركة المباشرةPBS  في

االنتقائي في  تجميعبعمليات ال. تضيف هذه النتائج إلى معرفتنا االرتجاعيةفي الفيروسات ريبوزي تجميع الحمض النووي ال
عالج للتطوير نواقل القدرة على العالجية الجديدة باإلضافة إلى  للطرق ةمحتمل وسيلةمما يجعلها الفيروسات االرتجاعية، 

 أمان.و فعالية جيني أكثرال
، تجميع RNAمع ال )، تفاعل البروتينMMTV( للفئران ةالثديي االورام، فيروس االرتجاعية: الفيروسات الرئيسيةالكلمات 

غني التسلسل ال ،، البصمة Gag -RNA ،GagPr77ال، تفاعالت RNAتجميع وتغليف الالبروتين،  ر عنتعبيالالفيروس، 
  بالبيورين.


