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 DNA النووي آلٍات تكرر الحامض :  الرابعةالمحاضرة 

 Replication mechanism ofبالرغـم مــمأم آميلرـمكمررـمرحمملضاــمـمملإـمثتجمملسذـمبتزىمحذ ـث جم

DNAبمحمعملرمكمبسرطمكم،مإالم آمعملرمكمملترمرحمبمذئمرضمتاجمإلمحمررزمربمـتخصـ مذضتـثجمعلـحمعـمس مم

بعضةماممل عـمـثـلمملهةـا مملمتراــلمــعمبعضـامتلـذممزم ررمـأممل رتررإماتمتمإلؤبذمماتمتملتمحمرعمملمـمعم

.متذهـبمـحظةـكم آمبإـاعمبعــممل ـرتىمملتـحمرث ـسمبـرأممReplication machineذطلقمعلرةـامملعلمـا م

ظرـ م آم ح ـكممProkaryotic Cellsتملخحذـامبسميرـكمملإـثم ممEukaryotic Cellsملخحذـامظيريرـكمملإـثم م

علـحمكـرلممDNAزحمـإةما.مف ـحمملخحذـامبسميرـكمملإـثم مذث ـسمملـمممرختلفمفحمDNAرعيرسمملضاــمملإثتجم

خـــرظم ميـــرجمـ ـــر متغرـــرمـولـــفمبوفـــا مؤـــثتجم.م ــــامفـــحمملخحذـــامظيريرـــكمملإـــثم مفرث ـــسمبـــسمخلمؤثمرةـــام

ملررتـثســثـاتمتزــلمزرتـثســث مـ ــر مقمفــحمملثوــفمملــذجمذرــثآمفرــامالمذترــرح مذضتــثجمعلــحم ــب مـــأم

ت رأمظثلمبعضةمامعلحمكرلمظلبتآمتـعة مزمركمز رـر مــأممل ـرتررأمظلبتآمـب تجمـرثآمـأمخرطرأمـل

م.مRNAتملضاــمملإثتجمملرذ ث جم

م RNAلل ـا خ مم3بعـسمفـامملفـرذظمباةـافكممليثمعـسمملإرترت رإرـكمملـحمملإةاذـكمم DNAرت معملرـكمرضـاعفم

ملمتعـر مللتضـاعفمذإ ـامملـحمكـرذطرأمم DNAملذخمذرثآمت ث ئمةرتحذاملعملركمملتضاعف.ممآمكرذظم

 LeadingبالفـرذظممليايـسممRNAذسمحمملفرذظمملذخمرت مـضاع تامبصثحئمزاـلكممعتما ممعلحمبا خ مـأم

strandمـامملفرذظممالخرمفرت مـضاع تامباستخسم معس مبثم خ مـأممRNAترتـرعمفثملـلمبرإةـامذـت مـل ةـامم

ملهسذـسمتبـذئممليطـعمرسـمحموطـعمم DNAترـثآمعـس موطـعمــأمفرمامبعسمباستخسم ممالؤبذماتمملرمبطـكمبضرـ مر

بعـسممآمذـت مـضـاع كممليطـعمذـت ممLagging strandتذسمحمبذممملفرذظممOkazaki fragmentمتزا مزدم

متحبظممليطعمملإارهكمتمزمالةامب عالركممالؤبذماتمملرمبطكممRNAم ملكمبثم خ م
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م

ت ـرأمظـثلمبعضـةمامعلـحمكـرلمظلـبتآمذهـبم آمتململمDNAتذهسحممإلكاح م آمملخرطرأمملمرـثؤرأملهـب م

.مفرمـاممDNAذعث تممفحمبذمممإللت افملر تعسمملخرطـرأمملمرـثؤرأمللضلـبتآمعـأمبعضـةمام عإـا معملرـكمررـرحم

ظــثلممDNAملمــب تجمملمترــثآمـــأمملت ــافمخطــرأمممذزرؤــامـــأمو ــلمعــأمؤمــثذجمتمرســأمتزرذــامللضلــبتآ

اذذأمملخرطـرأمعـأمبعضـةمامفحبـسم آمذلـفم ظـسبمامعرسـرامبعضةمامـثلمملض لم.متلثم ح ؤامؤـب مقمإبعـا م مبـ

قمملمرملــرأمل عضــةام مإؤبذمــاتمرســمحممDNAظــثلمملخــرظممزخــرم.متذض ــبمعملرــكممإللت ــافمل صــلمخرطــحم

DNA Helicase Enzymesتملتحمرإتيلمعلحمطثلمملضلبتآمتزلمامإؤتيلفملمراآمعلحمظلبتآمريث مب ـامم

ملتـحمذإ صـلمفرةـامملخرطـاآمعـأمبعضـةمامريـث مبرتررإـاتمذطلـقممملخرطرأمعأمبعضةمام،متفـحمؤ ـىممللضةـك

ملم ـر متذلـاملتحفـدممحر اطـاممDNAباالحر اطمعلـحمخـرظممHelix -Destabilzing Proteinsعلرةام س م

 مــأممCopyـرئم خرجمبالخرظمملمرملقملترثذأمملضلبتآمـر م خرجم مظتحمرت معملركم خـذمؤسـخكمقلـثح م

طثذلكم سممتحفرعكملذممفرهبم آمرـت مبـذئمملعملرـكمبضرـ مر يـحمملصـ اتممDNAمزحمملخرطرأم.متألآم بيرات

مTopoisomerases تآمرورر.متلذلامفةإاعمإؤبذماتمـتخصصكمذطلقمعلرةامDNA ملمضمثلكمعلحم ب م

ع مإعا  متللامقلضمام مـر م خرجمبعسمإ ـرم ممDNAتبذئمملمهمثعكمـأممإلؤبذماتمريث مبيطعمملهب مـأم

 عملركمملتررحم.

 3-5دائما تتم فى إتجاه  DNAعملٍة تخلٍق 

تبذئممDNA Polymerasesمإلؤبذماتمملتحمرض بمعملركمحبظمملإرثزلرثررسمتمب عضةامذطلقمعلرةام

مؤبذماتملةامعس مخصاي مرهعلةامـثميمكملتخصصركمعملركمملتررحمبمثمل اتمتظست مـعرإكم،مفةحموا ح م
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 Ploynucleotideـأمملخرظمـتعس مملإرثزلرثررسمم3ملإةاذكمفيظمإلحمم Nucleotideعلحمإةافكمؤرثزلرثررسم

Strandتملذجمذت مرخلريكمزإسخكمـأمملخرظممألللحمقمالظظم آمملإسخكمملتحمذت مرخلريةامررثآمبةاممليثمعسمم

 ملمرتملكملليثمعسمملمث ث  مبالخرظممألللحم م

تبـذئمرسـتخس مزمـا  ممNucleoside Triphosphatesمرعرفمباس مممNucleotidesتبإاعمؤرثزلرثررسمتم

مATP،متبـذئمملهبيرـاتمـفـابةكملضاــلمملطاوـكممPloymerization Reactionsال ـكملت ـاعحتممل لمـر م

ـأمؤاظركم آمزحمملهبذ رأمذضتثجمعلـحمعحعـكمـهـاـرعمفثسـ اتمـرر طـكمبـذح مملرربـثآمملخاـسـكمبمهمثعـكم

لرثررسمـعمبعضةمامذت مؤب مـهمـثعترأمفثسـ اتمــأم ـب مملسررمتملياعس م.متـعمزلمإحر اطمعس مإعإرأمؤرثز

م.ممNucleoside Triphosphatesملمم

ملمخليكمرمتـسملتطـثلمبثمسـطكممPloynucleotide Chainتذهسحممإلكاح م ؤامألآمسلسلكمـتعس مملإرثزلرثررسم

5حبـظم
\
 Phosphate group3للإرثزلرثررـسممليـا  مبالـممم`Hydroxyl Group of the Sugarعإـسمؤةاذـكمم

م53عا  مـامذإمثمفحممرهائممDNAملخرظم.ملذممفالخرظمملهسذسمملمخلقمـأم

 DNAاالنزٌمات المشاركة فً عملٍة تضاعف 

ذث ــسمملضــاــمملإــثتخمـإيــثيممالتزســهرأمفــدمملإــثم مبفــرلمـضــوثطمتـلتــف،مرتطلــبمعملرــكمملتضضــررم

تفـامماللت ـافمم DNAبـرأمكـرذطدممللتضاعفمـفاحزكمعس مبرتررإاتقمؤبذمـات ملتسـاعسمفـدمفـاممالحر ـاط

مDNAملمضــوثطمللهــبخ مزلــا،مبــذئممل رتررإــاتمررــثآمـةمــام ــسممللتضــاعفمخصثلــامتمآممؤــبذ مبلمــر م

مالذستطرعممآمذت معملاممالممذممزاآمملفرذظمـ ر ،متمب ممل رتررإاتمملمفاحزكمفدمملعملركمبد

1- Helicasesم& DNA topoisomerasesرسـاعسمبـذئممالؤبذمـاتمفـدمفـاممالحر ـاطمبـرأمكـرذطدمم

DNAمالذها موالبمـ ر مترتإاسبمسرعكمبذئممالؤبذماتمـعمسرعكمرضاعفمملضاــمملإثتخم

2- DNA single stranded binding proteins رـرر ظمبـذئممل رتررإـاتم ممDNAـ ـر مملفـرذظمم

ــرئمبث ـث مبـذئمم111رـكمملتضـاعفممسـر مزمعيسمحباعدملتمإعمعملركممعا  ممالحر اطمملتليـايدمتررـثآمعمل

 مل رتررإات

رعملمبذئممالؤبذماتمعلـحمفـامماللت ـافملفـرذظمملضـاــمملإـثتخممل ـايقمماللت ـافمم DNA gyraseم -3

الذهـا مخرـثطمم Helicaseملمث ث مفدمزايإاتمظيريركمملإـثم متبسميرـكمملإـثم متبـذلامرةـد مملعمـلمالؤبذمـاتم

 مالؤربمتمبسرعامفاييكممـ ر ئمـأمملضاــمملإثتخمترعملمبذئ
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4- DNA polymerasesذمثـلممؤـبذ ممDNA polymerase Iمتلممؤـبذ مـرتفـفمذمتلـاممليـسح معلـحم

فـدمم DNAتبثممؤبذ مـثلـفمبفـرلم رـسمترث ـسمعـحاممؤـثم مــأممؤبذمـاتمبلمـر ممDNAبلمر م بخ م

 -بد:لةذئممالؤبذماتمعحامفعالراتمحيرسركممDNA polymerase I,II,IIIبسميركمملإثم مبدم

a-    5' to 3' elongation (polymerase activity) 

b-     3' to 5' exonuclease (proof-reading activity) 

c-    5' to 3' exonuclease (repair activity) 

فدمبسميركمملإثم متذضرفمملإررثلرترسمتمم DNAذساب ممالؤبذ مملم لمرمملثال مبفرلمز ررمفدمعملركمرضاعفم

ؤررلرثررـسمفـدمملثاؤرـكمملثمظـس ممتعـا  مـارعمـلمفعالرـكمملتصـضر مم1111ملحموالـبمملضـاــمملإـثتخمبسـرعكم

علحمرصـضر ممالخطـا مملإارهـكممعإـا معملرـكمملتضـاعفمبضرـ مــأمملمضتمـلممآمرتـرعمخطـ مم53باالرهائم

11 لمرموسمذترعمخط متمظسملرلمواعس متبماممآممالؤبذ مملمم1111تمظسملرلم
م6

لـذممفـاآممظتمالرـكمت ـث مخطـ م

11فدمعملركمملتضاعفمفدمبسميركمملإثم موسمذصلمملحمواعس متمظس مخاط كملرلمم
9

مواعس مـتضاع كمم

تملذخمذمتلامؤ ىمفعالراتمم DNA polymeraseم فدمظيريكمملإثم مرت معملركمملتضاعفمبث ث ممؤبذ م -

ترساب مبذئمم, Pol α, Pol εPol βمالؤبذ مملم لمرمل سميركمملإثم متلرأممالؤثم مـختل كمفتث سممالؤثم مملتالركم

فــدمرضــاعفمملمــا  مملثحمعرــكمالغلــبمملرايإــاتمزمــامرســاب ممالؤبذمــاتممεمالؤبذمــاتمتخصثلــامملإــث م

ذضـاعفمملمـا  مملثحمعرـكممPol γمالخرجمفدمرضاعفمم بم مـأمملما  مملثحمعرـكمزمـامذث ـسمؤـث مذسـمحم

 للماذتثزثؤسحذام

ؤررلرثررسمفدمملثاؤركمملثمظـس متلرـأمت ـث معـس مز رـرمــأمم51ذت مملتضاعفمفدمظيريركمملإثم مبسرعكمظثملدم

ـإاطقمملتضاعفمذيللمـأم ـأمملتضاعفمملرلدمللررتـثسث مزمامتذهسحممالكاح مملحممؤـامزـلمزرتـثسـث م

رــأمذــت مموتصــايمملهــب ممالخرــرمـــأمملررتـثســث مفــدمزــلمعملرــكمذتضــاعفمعلــحمظــس متبفــرلم ورــقمتل

م Telomerرضاعفمتبذممذضس معمرمملخلركمتبذممـاذسمحم

5- Primaseمآمعملرــكمرضــاعفمملضــاــمملإــثتخمـإيــثيممالتزســهرأمرضتــاجمملــحمبــا خ ملــوررمـــأمم

RNAملتضاعفمظر مل س معملركمم3بذمممالؤبذ ملتثفررمؤةاذكمم تذت مرصإرعمبذمممل ا خ مب عالركم 

6- DNA ligase ذت ممعا  ملض موطعممDNA ملمترثآمبعسمم ملـكمبـا خ مRNAملمسـتخس مفـدمبـس معملرـكمم

مlagging strandملمستخسـكملترـثذأموطـعممتزـا مزدمفـدمم RNAملتضاعفمتزذلامبعسمم ملكمبثم خ م

م5تملإةاذكمم3باستخسم مبذمممالؤبذ مملذخمذرثآمملرئمعإايركممالسترمبرأمملإةاذكم

http://en.wikipedia.org/wiki/Polymerase_(DNA_directed),_alpha_1
http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_polymerase_beta
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