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 بناء الحامض النووي المنقوص االوكسجين

بناء في موضوع ذي صلة بالمحاضرة السابقة عن طبيعة المادة الوراثية وطريقة تضاعفها، نناقش بشيء من التفصيل  

النووي بواسطة التفاعالت الكيميائية التي تسيطر   يتم بناء الحامضأشرطة الحامض النووي المنقوص األوكسجين.  

. أن االنزيمات عبارة عن بروتينات ذات نشاط مساعد عليها األنزيمات مثل أغلب التفاعالت األيضية في الخاليا الحية

يختص   فمثال  متخصصةاألنزيمات بطبيعتها    غالبية  تمتلك مواقع نشطة لذا فهي لها القابلية على تسريع التفاعالت. تكون

اع أخرى من السكر مثل سكر القصب، بينما للبعض بعضها بتحطيم سكر الحليب فقط وليس له القدرة على تكسير أنو

 األخر صفة العموم في التأثير على الجزيئات مثل األنزيمات المحطمة للكحوالت. 

العمومية، تعتبر أنزيمات   أن معظم األنزيمات التي تدخل في عملية بناء أشرطة الحامض النووي هي من األنزيمات

( أهم هذه األنزيمات حيث تعمل على تكوين أواصر السكر فوسفات DNA Ploymerasesبلمرة الحامض النووي )

أن أنزيمات بين النيوكليوتيدات المتجاورة في شريط الحامض النووي وقد تم أستخالص العديد من هذه األنزيمات.  

 ال تتمكن من العمل على البناء مالم تتوفر بعض الشروط الضرورية وهي:بلمرة الحامض النووي منقوص األكسجين  

( تحتوي هذه النيوكليوتيدات بشكلها الحر قبل البناء على ثالث  توفر النيوكليوتيدات األربعة )الحظ الشكل ادناه -1

 البناء. لتصبح مفردة لتتمكن من الدخول في عملية ذرات فوسفات لذا فأنها تفقد ذرتي فوسفور 

 

 

 

 

 

 

 

 لبناء نسخة جديدة. وجود شريط مفرد من الحامض النووي ألستخدامه كقالب  -2

3- ( بالبادئة  تدعى  والتي  النووي  الحامض  من  قطعة صغيرة  ادناه(  Primerوجود  )الشكل  جميع  (  أن  حيث 

أنزيمات بلمرة الحامض النووي المعروفة غير قادرة على تأسيس شريط جديد بدون بادئة. أن مثل هذه البادئات  

 حرة وهي ضرورية جداً ألبتداء العملية.   OH-3يجب أن تحتوي على نهاية هيدروكسيل 

 ي وريط الحامض النوبعض النيوكليوتيدات المستخدمة في عملية بناء الحامض النووي حيث يتم أزالة جزيئتي فوسفور )المنقطة في الرسم( عند أرتباطها لتكوين ش:1 توضيحي رسم
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فوسفات بين نهاية الهيدروكسيل الحرة للبادئة وذرات الفوسفور في    -أذ تعمل هذه االنزيمات على تكوين روابط السكر

تزدوج  حيث  البادئة  أطالة  طريق  عن  النووي  الحامض  تصنيع  عملية  تبدأ  التفاعل.  في  المتوفرة  النيوكليوتيدات 

فوسفات بين قاعدة   -ال يتم تكوين أواصر السكر ي شريط القالب.  النيوكليوتيدات الحرة مع القواعد المناسبة الموجودة ف

كل  في  النهائية  الفوسفور  مجموعتي  تحرير  يتم  حيث  وأتجاهها صحيحاً  النيوكليوتيدات  كان وضع  اذا  األ  وأخرى 

  نيوكليوتيد جديد يتم وضعه في البناء الجديد.

ثالً األنزيم المستخلص من بكتريا القولون يمكن  يمكن ألنزيمات البلمرة العمل مع أي قالب ومن أي كائن. فم 

 أستخدامه لبناء شريط حامض نووي عند وجود قالب حامض نووي مأخوذ من النباتات أو الحيوانات.  

 تأسيس أشرطة الحامض النووي بأستخدام بادئات حامض نووي ريبوزي:  ❖

بأنه ال يوجد أنزيم بلمرة حامض نووي له القدرة على   بناء أشرطة من غير وجود نهاية من المعروف  تأسيس أو 

هيدروكسيل حرة. أن الحامض النووي الريبوزي هو حامض نووي أحادي الشريط يحتوي على نفس التركيب للحامض  

 النووي منقوص األوكسجين أال أنه يختلف عنه في نقطتين:

ريبوز    هو  فيه  الموجود  السكر  أن  هو  الريبوز    Riboseاالول  لسكر  مماثل  االوكسجين  وهو  منقوص 

Deoxyribose  ( الموجود في الحامض النووي منقوص االكسجين عدا وجود مجموعة هيدروكسيل-OH في ذرة )

 الكربون الثانية. 

 النووي لبناء شريط جديدأرتباط وعمل بادئة الحامض :2 توضيحي رسم

 نيوكليوتايد جديد

 أتجاه نمو الشريط الجديد

 البادئة

سلسلة 

الخيط 

المفرد 

المستخدم 

 كطبعة 

Template 
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الموجود في الحامض النووي منقوص االكسجين يستبدل في    Tأما نقطة األختالف الثانية فهي أن الثايمين   

 وهو مشابه للثايمين.  Uالحامض النووي الريبوزي باليوراسيل  

يتم بناء الحامض النووي الريبوزي بواسطة أستنساخ تتابع القواعد في شريط الحامض النووي منقوص االكسجين 

 )القالب( وتكوين شريط مماثل عدا أحالل اليوراسيل بدالً من الثايميدين .

.  RNA Ploymerasesي الريبوزي  بواسطة أنزيمات تدعى بأنزيمات بلمرة الحامض النوو  يتم مثل هذا االستنساخ 

تختلف هذه األنزيمات عن أنزيمات بلمرة الحامض النووي منقوص االكسجين في أنها تستطيع تأسيس بناء خيوط 

حامض نووي ريبوزي دون االستعانة ببادئة كما هو الحال في أنزيمات بلمرة الحامض النووي منقوص االكسجين.  

الحامض النووي منقوص االكسجين تاركاً قطعة عند تصنيع الحامض النووي الريبوزي فأنه ينفصل مباشرة من شريط  

تخدم هذه القطعة كبادئة ألنزيم بلمرة الحامض النووي منقوص االكسجين ألضافة  تسصغيرة منه ملتصقة بالقالب حيث  

 نيوكليوتيدات جديدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن أستخدام قطعة حامض نووي ريبوزي كبادئة في بناء شريط حامض نووي منقوص االكسجين قد تم معرفته في  

تضاعف أشرطة الحامض النووي منقوص األكسجين في العديد من الفايروسات )العاثيات( وصبغات األحياء حقيقية 

 النوى. عند تضاعف الحامض النووي في صبغات الخاليا حقيقية  

أثبتت بأن هذه العملية ال تحصل حول عملية بناء الحامض النووي    1969أن التجارب التي اجراها العالم اوكازاكي  

كعملية بناء مستمر لشريط الحامض النووي، بل بناء قطع صغيرة  منه ومن ثم ربطها مع بعضها البعض يتراوح 

 . 3بأتجاه النهاية  OH-5ط الجديد من النهاية حيث يبدأ نمو الشري RNAمن بادئة  DNAتأسيس شريط : 3 توضيحي رسم
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ى حالياً بقطع أوكازاكي تخليداً لمكتشفها أو بالقطع  نيوكليوتيد وتدع  2000  –  1000طول كل واحدة من هذه القطع من  

 . precursor fragmentsالطالئعية 

( أن تأسيس بناء  Discontinuous Replicationيطلقع على عملية البناء بواسطة هذه القطع بالبناء غير المستمر ) 

. من   Primerيكن هناك بادئة    ال يمكن أن يتم بواسطة أنزيمات الحامض النووي مالم  كل قطعة من قطع أوكازاكي 

خالل فحص تضاعف الحامض النووي للفايرس بأستخدام المجهر االلكتروني لوحظ بأن الحامض النووي وهو في 

التضاعف يكون بشكل الحرف االنكليزي   أمتداد عملية   Yأحد مراحل  النووي عند  الحامض  ينفصل شريطي  حيث 

 Leadingا الشكل. يطلق على أحد األشرطة المنفصلة بالشريط الدال ) التضاعف ووصولها الى أحد النهايات مكونة هذ

strand ( بينما يطلق على الشريط المنفصل الثاني بشريط التحميل )Lagging strand .) 

 

 

بشكل يكون  الدال  الشريط  جديدة عند  نسخة  بناء  بأن عملية  الدراسات  يحصل   أثبتت  بينما  مستمر  تضاعف  عملية 

 DNAالتضاعف عند خيط التحميل بشكل غير مستمر عبر تكوين قطع أوكازاكي يتم لحامها بواسطة أنزيم اللحام ) 

Ligase  .) أن الدليل على وجود القطع كمرحلة وسطية في عملية بناء الحامض النووي جاء من خالل تجارب أستخدام

وسط  عف الحامض النووي. قام العالم أوكازاكي بتنمية بكتريا القولون لعدة ثواني في  النظائر المشعة في دراسة تضا

بقاعدة  ومعاملته  النووي  الحامض  أستخالص  بعدها  تم  الثالث،  الهيدروجين  بنظير  المعلم  بالثايميدين  مشبع  غذائي 

لفصل أشرطته وبأستخدام طريقة األشعاع الذاتي التي تم وصفها سابقاً وجد بأن معظم النشاط  )مثالً  NaOHكيميائية )

بناء الحامض النووي المستمر عند الخيط الدال وغير المستمر عند خيط التحميل ويالحظ بأن البناء غير المستمر يتم عن طريق بناء قطع : 4 توضيحي رسم

 النوويتلبث أن تلتحم بواسطة أنزيم بلمرة الحامض صغيرة منفصلة ال 
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نيوكليوتيد في الطول وعندما أعاد التجربة بتنمية    2000األشعاعي موجود في قطع حامض نووي صغيرة أقل من  

روجين الثالث الحظ بأن النشاط األشعاعي البكتريا لفترة أطول في الوسط الغذائي المشبع بالثايميدين المعلم بنظير الهيد

موجود في قطع أطول من سابقتها مما يدل على أن قطع الحامض النووي الصغيرة التي شاهدها في التجربة االولى 

 ألتحمت في التجربة الثانية مكونة شريط الحامض النووي أكثر طوالً.  

للحام جاء من خالل تجربة أستخدمت فيها خاليا تحتوي أن الدليل على أرتباط هذه القطع مع بعضها بواسطة أنزيم ا

على طفرة في مورث أنتاج أنزيم اللحام حيث ال تتمكن هذه الخاليا من أنتاج هذا األنزيم في درجات الحرارة أكثر من 

فأن فحص الحامض   40درجة مئوية وعند أعادة التجارب السابقة مع هذه البكتريا تحت درجة حرارة أكثر من    40

نووي أثبت وجود القطع الصغيرة في كال التجربتين مما يؤكد عدم ألتحام هذه القطع ألعطاء شريط طويل مثلما ال

حصل في التجربة الثانية مع الخاليا الطبيعية والسبب يعود لعدم أنتاج الخاليا ألنزيم اللحام مما ترك هذه القطع دون 

   ربطها مع بعضها.
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