
جريان المعلومات الوراثية 
Genetic Information Flow



Central Dogmaالُمسلَّمة المركزية 

يوصف جريان المعلومات الوراثية بالمسلمة •
نتقل المركزية والتي تبين أن المعلومات يمكن أن ت

:ب

تنسخ الدنا إلى نسخة )replicationالتنسخ 1.
(مطابقة خالل انقسام الخلية

يلعب أحد طاقي )transcriptionاالنتساخ 2.
لتخليق طاق templateالدنا دور المرصاف 

(.متمم من الرنا

تحويل الرنا المرسال ) translationالترجمة3.
فقاً إلى متوالية الحموض األمينية للبروتين و

(.genetic codingللراموز الجيني 

رنا تستثنى من هذا الجريان المعتاد من الدنا إلى ال
خ االنتسا)إلى البروتين الفيروسات القهقرية 

(.العكسي



مراحل تنسخ الدنا

C - G

A - T



( تخليق الدنا)تنسخ الدنا 
DNA replication

لتخليق(Template)كمرصافالموجودينالدناطاقيمنكلباستخدامالدناجزيءتضاعفعمليةهي:التعريف•
.لألصلمطابقةجديدةبنتنسخةأيمتماثلينطاقين

.فقطالخليةدورةمن((Sالطورالتخليقي:التوقيت•

.المتقدراتولنواةا:المكان•

:الوظيفة•

.األبوانيملكهاالتيالوراثيةبالمعلوماتالذريةتزويد1.

.والنوعللكائنالجينيةالخصائصعلىالحفاظ2.



Cell Cycle &DNA Synthesis    دورة الخلية و تخليق الدنا



تنسخ الدناخصائص 

التنسخ التام والدقة المتناهية❑

(كريك -قواعد واطسن)األسسازدواجومراعاة ،3́إلى 5́النموذجية القطبية ❑

:في حقيقيات النوى التنسخ تبدأ عملية ❑

مناشئ)تسمىخاصةنوكليوتيديةمتوالياتتضممتعددةمواضعمن.1
replicationالتنسخ origins)

يسمىمامشكلة(bidirectionalاالتجاهثنائية)واحدبآناالتجاهينكالفيتقدمت.2
replication)التنسخفقاعات bubbles)

=((semiconservativeمحافظةنصفعمليةالتنسخ❑



تنسخ محافظ

تتم فيه المحافظة 

على جزيء الدنا 

الوالدي

تنسخ نصف محافظ

يحتوي كل جزيء دنا 

بنت جديد على طاق 

والدي وآخر جديد

تنسخ منتشر

ينتشر الدنا الوالدي و 

الجديد في جزيئات 

الدنا البنات

نماذج تضاعف الدنا



متطلبات التنسخ

:خلويةالالوظائفمنالكثيرمشاركةتتطلبمعقدةعمليةهوالدناتنسخ

لمنشأةالرابطالبروتينات)بهواالرتباطالتنسخمنشأموضعتحديد.1
.(التنسخ

بواسطة(unwind)تزاوجهوالمتقدمالطاقمضاعفالدناالتفاففك.2
.(الدناهيليكازإنزيم)

غرافيةالطوبوالمصاوغةإنزيم)بواسطةالناجمااللتفاففرطتخفيف.3
ربكسالتنسخشعبةأمامالزائدالشديرخيالذي،(1التوبوايزوميراز

وصلهإعادةقبلالمكسورغيرالطاقحولوتدويرهالدناطاقيأحد
.ثانية

يناتالبروت)الدناطاقيارتباطعودةومنعالتزاوجفكعلىالمحافظة.4
.(الطاقوحيدالمفردللدناالرابطة
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التنسخمتطلبات 

واسطة على الدنا وحيد الطاق كمرصاف ببلمرة ديوكسي النكليوتيدات5.

زإضافة بتحفيوهي تقوم ( بوليميراز الدناإنزيمات )نزيمات التخليق إ
من الطيقان النامية ΄3لنهاية الهيدروكسيلية الحرةإلى اكليوتيد والن

(.ppi)مع خسارة مجموعة بيروفسفات (طة فوسفو دايستيريةبرا)

ة اسمها عملية التخليق من خالل شدف( البريماز)البادئ اإلنزيمىءتديب5.
primer حرة3تكون فيها النهاية.

دم حلمهة التي تستخ(إنزيمات الليغاز)إنزيمات وصل القطع المتشكلة 6.
ATP كمصدر للطاقة.

.(لنوويةبما فيها الجسيمات ا)آليات إعادة تشكيل البنية الكروماتينية 7.
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مراحل تنسخ الدنا

تنسخ الدنا في حقيقيات النوىخطوات

التنسخمنشأ تعيين•

لتأمين ( dsDNA)الدنا مضاعف الطاق(تمسخ أو انحالل)فك •

(.ssDNA)من الدنا مفرد الطاق مرصاف

.التنسختشكيل شعب •

((elongationتخليق الدنا و تطويله initatiationابتداء •

.امع ربط شدف الدنا المخلقة حديثالتنسخفقاعات تشكيل•

.بنية الكروماتينreconstitution(إعادة تركيب)•



:Ori))مناشئ التنسخ  1-

تددرابط بددين Oriيحدددع عنددد منشددأ  التنسددخ •
اق للدددنا مضدداعف الطددالبروتينااات الرابطااة 

مااا  سلسااالةالنوعيدددة تجددداه التسلسدددل وبدددين 
.متواليات الدنا التكرارية

ات تدددم تحديدددد هدددذه التسلسدددالت فدددي طليعيددد•
.ية القولونية شالنوى كااليشري

ية الكولونيةشتنسخ الدنا في االشري مراحل تنسخ الدنا



:الخميرةكذلك األمر في

ARS (autonomously replication sequences )التسلساا ت التاتيااة التنسااخ توجددد 
:وهي تحتوي على 

ت يقدوم بدربط مجموعدة مدن البروتيندامنحدل نوعداً مداتسلسلوهو OREعنصر تنسخ المنشأ 
.الخاصة التي تتعرف عليه وترتبط معه 

ً حيع يشكال .ORCمعقد تنسخ المنشأ ن معا

ناي  و يأساا  ونناي باأزواج ا د80تسلسل مؤلف ما  مع  ORCيتجاور معقد تنسخ المنشأ 
(منشأ التنسخ في الخميرة)DUEعنصر فك تزاوج الدنا ويدعى (سهل االنفكاك)الثيمي  



مراحل تنسخ الدنا

( ARSتشبه )لم يتم تحديد مثل هذه التسلسالت في الثدييات •

رغم تمييز عدة بروتينات مشاركة 

يؤدي ارتباط بروتينات نوعية بمنشأ التنسخ عند الثديياتعموماً 

إلى تمسخ موضعي للدنا .1

وفك التفاف المنطقة المجاورة الغنية .2

(.Tوالتيمين Aباألدينين )



مراحل تنسخ الدنا

تنسخ الدنا  DNA replication 17

:DNA Unwindingفك التفاف الدنا -2

والتنسخبدءمكانOriالتنسخمناشىءوالبروتيناتبينالتآثراتتحدد-
الطاقتخليقلبدءالالزمةالطاقوحيدssDNAالدنامنقصيرةمنطقةتؤمن
الوليد

DNAالدناهيليكازإنزيميقوم- Helicaseللدناالمتقدمااللتفافبفك.

منعوالوضعهذابتثبيتSSBsالطاقوحيدللدناالرابطةالبروتيناتتقوم-
.التزاوجعودة

DNA Binding Protein)(SSBs : Single Stranded



مراحل تنسخ الدنا

تنسخ الدنا  DNA replication 18

بروتينات رابطة للدنا المفرد

وحيد الطاق

هيليكازتوبوإيزوميراز

فك التفاف الدنا



مراحل تنسخ الدنا

DNA replication 19تنسخ الدنا 

: Replication Forkتشكيل شعبة التنسخ-3

:تتألف شعبة التنسخ من أربعة مكونات تتشكل بالتسلسل التالي

لروابط التفاف جزء صغير من الدنا المضاعف األبوي بكسر االهيليكازيفك .1
.كمصدر للطاقةATPالهيدروجينية بين الطاقين مع استخدام 

ع شر  حرة وتسمى الم  3̀تخليق جزيء من الرنا نهايتها البريماز يبتدئ .2
primerضرورية للبدء في تخليق الدنا.

ن نهاية تخليق الطاق الوليد الجديد أو شدفه ابتداء مبوليميراز الدنا يبتدئ .3
.المشرع

.ssDNAمع SSBsترتبط البروتينات .4



الوالديالطاقوتقرأالمرصافبالدناالدنابوليميرازاتترتبط•
ً (المرصاف) دوماالجديد(االبن)الطاقوتخلق̀ 3̀̀5باالتجاهدوما

تيدالنكليوإضافةتستطيعالدنابوليميرازاتألن)ʹ3̀ʹ5باالتجاه
.(الدناطاقم    3النهايةإلىفقط

:الجديدينالطاقينأحدتخليقيتم•

leading)القائدالطاق)باستمرارية.1

يخلقوالذيlaggingالمتلكئالطاق)متقطعبشكلاآلخرالطاقو.2
Okazakiأوكازاكيشدفتدعىقصيرةشدفشكلعلى

fragments).
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Replication Forkشعبة التنسخ تشكيل 



Replication Forkشعبة التنسخ تشكيل 
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التنسخشعبة 

الطاق القائد

الطاق المتلكئ

ة بقدر حدوع عمليالتنسختتحرك شعبة 

التنسخ



إلىʹ5باالتجاه(القائد)الموجهالطاقدنابتخليقالبوليميرازيقوم•
:بفعلالمرصافإلىمقيداً ويبقىʹ3̀

مشبك االنزالق 

.القائدالطاقانتهاءحتىاالستمراريةصفةعملهيمنحمما•
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Replication Forkشعبة التنسخ تشكيل 
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Replication Forkالتنسخشعبة 



الدنازبوليميرامعقد 

تنسخ الدنا  DNA replication 24

تنسخفيالمشاركةالدنابوليميرازلجزيئاتالمشتركةالخصائص
:الدنا

فييداتالنوكليوتعدد)البلمرةمعدلعنيعبر:السلسلةتطويل(1)
.(الثانية

قبللوليدةاالسلسلةإلىالمضافةالنكليوتيداتعدد:االستمرارية(2)
.المرصافعنالبوليميرازانفصال

.حهايتصحوالتنسخأخطاءديتحد:التدقيق(3)

**ثا/نوكليوتيد100بلمرةعلىقادرالبوليميرازالثديياتفي**

أضعاف من بوليميراز الدنا الجرثومية10أقل ب



مراحل تنسخ الدنا
 Initiation:ابتداء تخليق الدنا وتطويله- 4

&Elongation

ق تسلسل بتخليء تخليق الدنا البدء ادبتيستلزم ا➢
.(مشرع)نوكليوتيد 200-10قصير م  الرنا 

➢ ً للمجموعة تتضمن عملية الشروع هذه هجوما
(RNA Primer)للرنا المشرع3ّالهيدروكسيلية
من أول ديوكسي Pالفوسفاتعلى مجموعة

.روفوسفاتنوكليوزيد ثالثي الفسفات و يتحرر البي

من `OH -3تصبح المجموعة الهيدروكسيلية➢
ً الديوكسي ريبو أحادي الفوسفات المرتبط ح ديثا

فيعلى ثمالة الفسفاتللهجوم جاهزة  وحرة 
ت التالي مع ديوكسي الريبونوكليوزيد ثالثي القسفا

.تحرير البيروفوسفات

تسمى أجزاء الدنا المرتبطة بالرنا في الطاق➢
ط إنزيم شدف أوكازاكي، تلتحم معاً بتوسالمتلكىء 
.ليغاز الدنا
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replication



مراحل تنسخ الدنا

 Replicationتشكيل فقاعات التنسخ -5•
Bubbles:

في oriيتقدم التنسخ من موضع وحيد •
.الصبغي الجرثومي الحلقي

حقيقيات )الثديياتبينما يتطلب تنسخ جينوم •
دنا مناشىء متعددة لتنسخ الوجود ( النوى

.ساعات 9ويستغرق 

يحدع التنسخ في كال االتجاهين ولكال•
.خفقاعات التنسالطاقين معاً فتتولد 

منشأ تنسخ وحيد عند ط ئعيات 

النوى

تنسخ متعددة عندمناشئ

حقيقيات النوى



مراحل تنسخ الدنا

 Replicationتشكيل فقاعات التنسخ -5
Bubbles:

:أثناء التنسخ •

افبدورالمرصللقيامالدناطاقيفصليجب
templateابطةالرالبروتيناتتثبتهماوهو

تقدمخاللssDNABPالطاقوحيدللدنا
.التنسخشعبة



مراحل تنسخ الدنا

الجزيءأمامالزائدااللتفاففكيجبكما
هذاوتقدمباالنفصالللطاقينللسماح

.المنشاطرفيعلىاالنفصال

ومتقنوعيةإنزيماتبواسطةذلكويتم❑
واحدطاقفيnicks"صدعات"بإحداع

يتمماوسرعانالمضاعفالحلزونمن
اإلنزيماتهذهوتسمىالصدعات،لحم

للدناالتوضعيةالمصاونات
.(الدناتوبوإيزوميرازات)



مراحل تنسخ الدنا

:تخليق النهايات الطرفية م  الدنا الخطي-6

الصبغياتنهايةيفالطرفيةالمناطقلتشكيلتكراريةمتوالياتإضافةتتمالنوىحقيقياتفي
ً (المشرعغيابعنالناجم)الجديدالطاقمنشدفةآخرفراغلملء صبغياتاللتقاصرومنعا

.(التيلوميراز)الطرفيةللقسيماتالمخلقةاإلنزيماتبواسطة

المنطقةليقلتخكمرصافتعملرناجزيئةويحويكبيرنوويريبيبروتينهوالتيلوميراز
.الطرفية

للصبغياتالمتعاقببالتقصيرالتيلوميرازع تُعب ِّرالالتيالجسديةالخالياشيخوخةتتعلق
.للتنسخالمتعاقبةالدوراتفي



مراحل تنسخ الدنا

:إعادة تركيب بنية الكروماتي -7

ات طويلة جداً الذي يتألف من جزيئالكروماتي المادة الصبغية المستخلصة من نوى خاليا حقيقيات النوى هي
وكمية أصغر اتالهيستونمع كتلة معادلة تقريبا من بروتينات صغيرة نسبياً تدعى الدنا مضاعفة الطاق من 
.الرناوقليل من بروتينات غير هيستونية من 

ً )الهيستونات القلوية ➢ ً المشحون س)ترتبط بشكل وثيق مع الدنا الحمضي ( المشحونة إيجابا ليشكال معاً ( لبا
".الوحدة البنيوية األساسية للكروماتين"الجسيمات النووية 

.مرتي يلتف حولها الدنا هيستونات 8يتألف الجسيم النووي من لب يحتوي ➢

".عقد الحبل"يقوم الدنا الرابط بربط الجسيمات النووية المتجاورة مشكال بنية ➢

.بغياتالصبانضغاط الدنا فتتشكل للتطويلهذه البنى إضافة االلتفاف الفائق يسمح المزيد من ➢

:في نهاية تنسخ الدنا

الهيستونات OCTAMERSوتتوزع مثمنات جسيمات نووية في نسخة الدنا الجديد سرعان ما تجتمع 
.الموجودة أصالً والمتشكلة حديثاً بشكل عشوائي بين ذراعي شعبة التنسخ



انتهت المحاضرة


