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 (الرنادنا الى النقل المعلومات الجينية من ) هو االنتساخ

 

 :  آليتين انتقال المعلومة الوراثية عبر الدنا الى البروتين من خالل : األساسية المسلمة

 

 االنتساخ

 

قد يتم نقل ( الى البروتين الرنانقل المعلومة من )الترجمة 

لبعض  المجيناتالى الدنا خالل قلب  الرناالمعلومات من 

 (. النسخ العكسي)الى الدنا وتسمى  الرناالفيروسات من 



تسمى  مرمزةغٌر  تتالٌاتحقٌقٌة النوى تملك جٌنات 

 .االكسوناتتفسرها  االنترونات

 عكوس والعكس غٌر صحٌح للرنامن الدنا 

فً )المرسال  الرنا ةبوساط رٌباساتلى تترجم إ الرناجزٌئات 

 (  حقٌقٌة النوى وتتماثل مع بدائً النوى مع بعض التغٌرات



 الرنا بولٌمٌرازتتم بوساطة أنزٌم 

 ٌستخدم شرٌط واحد بدل المزدوج

 االدنٌن الى الٌوراسٌل الرٌبً النٌوكلٌوتٌداستبدال 

 تبدأ دون مشارع الرناسلسلة 

 عدا (التضاعف)لدنا امثل اصطناع  الرناٌصنع 



تتم الٌة النسخ فً ومشابهة لمثٌلتها  فً حقٌقٌة النوى تكون 
 :بثالث مراحل االٌكوالي

 الرنابدء اصطناع سلسلة  -1

 إطالة السلسلة -2

 الناشىء الرناانهاء النسخ وتحرٌر  -3

 االنتساخ فً بدائٌات النوى



 الدنافً  المحضضمع  الرنا بولٌمٌرٌزٌتضمن ارتباط انزٌم  -1

 

 نفسه الرنا بولٌمٌرٌز  بانزٌمارتباط طاقً الدنا فك   -2

 

 ترروابط فوسفورٌة ثنائٌة االستشكٌل  -3

 البدءطور 



 (البولٌمٌراز)الدنا ٌفكك وٌعٌد ربط طاقً األنزٌم 

 ضعٌفاالرتباط وهذا 

 اإلطالةطور 

 (انهاء مستقل -انهاء معتمد) الرناانتهاء االنتساخ  ٌتحرر جزيء عند 

 

العملٌتان تتمان بان واحد حٌث ٌتم : تزامن االنتساخ والترجمة

 اصطناع البروتٌن

 اإلنهاءطور 



 أكثر تعقيدا  حقيقية النوى في 

  

 .الهيولىفي النواة وتنقل الجزيئات الى  الرنايصنع 

 

في حقيقية النوى تترافق مع  الرنا لبوليميازأنواع خمسة توجد 

 .الجينات لمجموع خمسة أنواع 

 للرنااالنتساخ والمعالجة 



مع عوامل االنتساخ لتشكل قطعة دنا منفصلة  المحضضارتباط 

 (المعززات والمسكتات) الطاقٌن تحتاج الى عوامل مساعدة 

 

 : الغوانوزٌنواضافة  الرنااطالة سلسلة 

 .ٌحفز اطالة السلسلة بشكل متماثل الرنا بولٌمٌرازتحرٌر انزٌم بعد 

 

انهاء سلسلة النا واضافة عدٌد االدنٌن لٌشكل سلسل طوٌلة 

 .الهٌولىنٌكلٌوتٌد  تنقلها الى 200بحدود

 طور البدء في حقيقية النوى



 :هو

 .المرسال الرناتغٌٌر محتوى المعلومات فً جزٌئات 

   االزوتٌةاستبدال االسس 

الٌوراسٌل لتشكٌل البروتٌن  نوكلٌوتٌد أوحذفضافة إ

 .األمعاءالشحمً فً 

المنتسخة )  االكسونات: الجٌنات المتقطعة فً حقٌقٌة النوى

 ( منتسخة غٌر مترجمة) واالنترونات( والمترجمة

 الرناتحرير 



بعملٌة التضفٌر التً تؤثر فً عملٌة  االنتروناتتزال 

التعبٌر الجٌنً لتوثق اثر الطفرات على حدوث عدد من 

 .االمراض مثل اضطرابات الهٌموغلوبٌن والتالسٌمٌا

 الرناعبر تضفير  االنتروناتإزالة تسلسالت 



 االنتروناتأنماط شطر 

 .االندوكلٌاز بانزٌمالناقل  الرناتشطر طالئع 

عبر  الرٌباسً الرنابعض طالئع  انتروناتتزال 

 .التحفٌز الذاتً بفعالٌة انزٌمٌة بروتٌنٌة

 المرسال المغاٌر الرناطالئع تشطر 

تقوم بها بروتٌنات نووٌة رٌبٌة تدعى جسٌمات   و

 ( للبروتٌناتالمرسال المشفر الرناتضفٌر )التضفٌر



 :عبر وتتم الرٌباساتعن تشكٌل  ومسوؤلالموجود فً النواة 

 

 النٌكلٌوتٌدوبٌن  االكسونبٌن نهاٌة  االنترونشطر 

 

 االستررابطة فوسفورٌة ثنائٌة تشكٌل 

 

 المرسال ناضج لٌغادر النواة  الرناالى طاقة لٌصبح تحتاج

 .الرٌباساتوتتم ترجمته على  الهٌولىإلى 


