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    شبھ المحافظ  DNA تضاعفعنوان المحاضرة / 

  
 الحم�ض لم�رةب  ی�تم خلیت�ین الى الخلیة انقسام قبل أساسیة خطوة الكروموسوم انقسام      

 DNA Polymerase البلمرة أنزیم بواسطة النیكلوتیدات من النووى

 وأن�زیم المنفصلتین السلسلتین لكال  الجدیدة المكملة السلسلة تكوین ویبدا السلسلتین فتنفصل

 لذلك فقط 3 الى 5 اتجاة فى یعمل البلمرة

 سلس�لة ف�ى لك�ن و السلس�لتین الك� ف�ى تی�داتولنیكلی مس�تمرة بإض�افات السلسلتین تتكون ال     

 عل�ى یعم�ل البلم�رة أن�زیم ف�ان االخ�رى السلس�لة اما 3 الى 5 ھو االتجاه فیھا یكون التى واحدة

 DNA Ligase ال�ربط أن�زیم یق�وم ث�م 3 ال�ى 5 االتج�اه ف�ى ا ن د م�ن ص�غیرة قط�ع اض�افة

 األص�لي فالكروموس�وم وعلی�ة الكروموس�وم یتك�ون حت�ى بعض�ھا مع الصغیرة القطع ھذة بربط

  قالب او للتفاعل أولیة مادةك یعمل
 م�ن بك�یتر النم�وذج ھ�ذا .ا ن د ل�ل نم�وذج وض�ع م�ن ری�ككو واطس�ن العالم�ان تمك�ن    

 االدن�ین م�ن م�اا یتك�ونو ال�درج او الس�لم ھ�ذا درجات النیتروجینیة القواعد مثلت ،شریطین

 بالس�یتوزین ی�رتبط ال�ذي الج�وانین م�ن أو ثنائی�ة ھیدروجینی�ة برابطة بالثایمین یرتبط الذي

لف�ة  لك� ف�ي لیوتی�داتكنیو عش�ر یوج�د بحی�ث نفس�ھ ح�ول ویلتف ثالثیة ھیدروجینیة برابطة

 ب�دأ  DNA  نم�وذج وض�ع فبمج�رد الم�زدوج الحلزون�ي  DNA لیتك�ون  DNA م�ن ال�ـ

 جمی�ع ف�ي ثاب�ت ھكوھ�ل س�لو نفس�ھ یض�اعف ی�فكو DNA س�لوك دراس�ة ف�ي التفكی�ر

 ؟ الكائنات
 (DNA) الم�زدوج الش�ریط ی�بكتر أن إل�ي نموذجیھم�ا ف�ي ری�ككو واطس�ن العالم�ان أش�ار لق�د      

 اآلخ�ر لبن�اء قال�ب منھم�ا الك� یعتب�ر DNA ش�ریطي أن حی�ث مض�اعفتھ بھ�ا یمك�ن وس�یلة على یحتوى

 میسس�لون العالم�ان ب�ذل فق�د DNA ال نم�وذج لوض�ع بی�راك جھ�دا ری�ككو واطس�ن العالمان بذل ماكو

 ش�بھ التض�اعف ةطریق� وھ�ى DNA بھ�ا یتض�اعف الت�ي للطریق�ة الوص�ول ف�ي بی�راك جھ�دا وس�تال

 ال��روابط بكس��ر بعض��ھا ع��ن DNA ش��ریطا ینفص��ل حی��ث  Semi Conservative المح��افظ
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 تتك�ون ث�م نفس�ھ لبن�اء قال�بك ش�ریط لك� یعم�ل ث�م المتزاوج�ة النیتروجینی�ة القواع�د ب�ین الھیدروجینی�ة

  DNA جتن�ت الخلی�ة تنقس�م عن�دما وبالت�الي جدی�د والث�اني ق�دیم أح�دھما بین شریطین ھیدروجینیة روابط

  وكما یلي: ھجینا
  
  

  

التضاعف فینتج  عملیة األصلیة وبدأ  DNA  إنفصال سالسل
     مكون من سلسلة أصلیة وأخرى جدیدة   DNA جزيء

  

  

  
  

  ؟DNA من الذي اقترح ھذه الطریقة لتضاعف الــ سـ /
    واتسون وكریك               

  التضاعف ؟سـ / في أي اطوار دورة الخلیة یحدث ھذا 
  یحدث في الطور البیني لإلنقسام المتساوي أو المنصف           

  
  DNAعملیة تضاعف الـ  مراحل سـ / عدد

    إعادة ربط السالسل – أزواج ارتباط القواعد في – اإللتواء فك           
  وتتألف ھذه العملیة من الفقرات التالیة:

  
  األلتواء فك -١

عن فك االلتواء وفصل   المسؤول اإلنزیم : ) إنزیم فك االلتواء ( ھیلیكیز
    المزدوج  الحلزوني  DNA  جزيء
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  سالسل الحلزون المزدوج  تنفصل )١
  القواعد  الروابط الھیدروجینیة بین تتكسر )٢
  منفردة  DNA سالسل تتكّون )٣
<<<    DNA ، باالرتباط بجزيءالبروتینات المرتبطة مع السالسل المنفردة بروتینات تُسمى  تقوم )٤

  علل
  عملیة التضاعف بعضھا عن بعض خالل  منفصلة بقاء السالسل لضمان

  
  البادئ :   RNA انزیم

  األولیة )   RNAصغیرة ( یقوم بإضافة قطعة
  DNA إلى كل سلسلة من سالسل

  
  
  
  ارتباط القواعد فى أزواج -٢

  في السلسلة الجدیدة ٣     إلى النھایة  النیوكلیوتیدات   تضاف  
  فقط : المتممة لھا النیتروجینینة ترتبط بالقاعدة نیتروجینینة قاعدةكل  
                                                    T    > ------<    A         

C  > ------<    G    
  

  یسمى شبھ المتقطع او شبھ المحافظ  DNA سـ / علل : تضاعف الـ      
    بشكل غیر متواصلألن إحدى السالسل تصنع بشكل متواصل واألخرى 

  
  

    DNAسـ / فرق بین السلسلة الرئیسیة وبین السلسلة الثانویة اثناء تضاعف الـ 
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  ربط السلسلة إعادة - ٣ 
                 

  الكروموسوم في الخالیا الحقیقیة النوى یبدأ عادة في عدة مناطق على طول  DNA تضاعف
إنزیم بلمرة   عندما یصل  DNA   إلى RNA    فإنھ یزیلھ  البادئ  
 یستبدل بـ RNA    نیوكلیوتیدات  DNA  
 إنزیم ربط  ثم یقوم  DNA    بربط الجزأین   

  
  

  
  

  

  

  


