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 املصادر 

كتاب مقدمة يف التقنية 

 اجليوية

سعد بن عياض العتييب, / اهليئة املصرية العامة للكتب و  تأليف : الدكتور حممود حممد رفعت و الدتور

 2008الوثائق املصرية , سبتمرب 

كتاب اساسيات التقانة 

 احليوية

مكتبة املعارف احلديثة تأليف : الدكتور علي إبراهيم علي عبية و الدكتور امحد عبد الفتاح حممود / 

15/05/2012 

 احليوية أسس التقانة 

/  ( Bjorn Kristiansen ) و بيورن كريستيانسن Colin Ratledge) راتليج ) كولن تأليف : 

 .سلسلة كتب التقنيات االسرتاتيجية و املتقدمة 

 

 تقنيات االمحاض النووية

     Genes History  :  اجلني قصة

علمية اقليمية يف  جملة يف أحباثه نشر ومت الوراثة قوانني 1865 عام مندل أكتشف       

 من كل اعاد 1902. يف عام بلده ) النمسا ( و كانت جمهولة ألغلب الباحثني و العلماء يف حينه 

 ( و تشري ماك )النمسا( اكتشاف قوانني مندل من جديد.أملانيا ) وكورينز ) هولندا ) فريز دى

اليت تسبب انتقال الصفات كان السؤال االهم عندئذ ما هي طبيعة املادة الوراثية املنقولة و 

  الوراثية بني الكائنات.

 الربيطاني العامل كان حني  م1928 عام يف حول طبيعة املادة الوراثية دليل أول ظهر

 اكتشف حيث ,الرئوي االلتهاب ملرض املسببة البكترييا يدرس(  Griffith) جريفث فريدريك

 ، وراثيًا خمتلفة أخري ساللة إىل الرئوي االلتهاب بكترييا سالالت إحدى حتويل ميكن أنه

 الفئران موت إىل أدت أنها مبعنى(  S الساللة)  مميتة درسهما اللتني الساللتني إحدى وكانت

 االلتهاب مبرض الفئران أصابت(  R الساللة) غري مميتة  األخرى الســاللة بينما ، بها حقنت اليت

 البكترييا بساللة الفئران حقنت عندما أنه جريفث أوضح وقد ، قتلها إىل تؤد مل لكنها الرئوي

ماتت بعض الفئران رغم أنها مل  احلية املميتة غري الساللة مع باحلرارة قتلها سبق اليت املميتة

 ادناه ) أنظر الشكل حتقن خباليا مميتة حية كما أن جثثها احتوت على ساللة البكترييا املميتة

). 
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 دخلت قد املميتة بالبكترييا اخلاصة الوراثية املادة بعض أن ذلك من جريفث استنتج وقد

        الظاهرة هذه على وأطلق ، مميتة بكترييا إىل وحولتها املميتة غري البكترييا داخل إىل ما بطريقة

 .Bacterial transformation (البكتريي التحول) 

فالتحول البكتريي اذن هو حتول السالالت البكتريية اىل سالالت أخرى نتيجة النتقال 

. ولكنه مل يتعرف على ماهية املادة  ةالالحقاملادة الوراثية اليها, ثم ورثت هذه الصفات اىل اجياهلا 

 سببت التحول البكتريي. الوراثية اليت

 والتعرف البكترييا يف الوراثي التحول عن املسئولة املادة عزل هي التالية املنطقية اخلطوة وكانت

 الربوتينات من أيًا أن يثبت مل أنه إال بروتيين مركب أنها يعتقد كان واليت كيميائيًا عليها

 متكن عندما م1945 عام حتى كذلك احلال واستمر الوراثي، للتحول أدت البكترييا من املعزولة

 من نشطة مادة عزل من(  وماكلويد مكارتي وزمياله)  Oswald Afery آفري األمريكي العامل

 الكيميائي التحليل أثبت واليت البكتريي التحول إحداث على القدرة هلا املميتة البكترييا ساللة

 . DNAمحض عن عبارة أنها بعد فيما والفيزيائي

 من اجلزء أن أساس على الوراثية املادة هو DNA أن على اعرتاضا األمر أول يف أثري وقد

DNA كمية به كان والذي ، النقاوة من كاف قدر على يكن مل البكتريي التحول سبب الذي 

 من ختلصوا عندما أجريت قد احلامسة التجربة أن إال ، التحول سببت اليت هي الربوتني من

 إنزيم بواسطة RNA من وكذلك ، الرتبسني مثل حمللة بإنزميات بهضمها الربوتينات

 املستخلص DNA من مبزيج الفئران وحقنوا ، حيطمه الذي Ribonuclase رايبونيوكليز

 لديهم تأكد وبذلك ، الفئران فماتت R الساللة من حية خاليا مع S الساللة البكترييا خاليا من
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 سببت اليت املادة أن يثبت وهذا ، البكتريي التحول عملية يف تأثر مل RNAو الربوتني إزالة أن

 . DNA هي وإمنا RNA وال بروتني ليست الوراثي التحول

 البكتريي للدنا مباشر انتقال او التقاط عملية بانه الوراثي التحول مت تعريف وهكذا

 متنح ان ممكن جينات على املنتقل الدنا هذا امليته، حيتوي اخلاليا من املتحرر او خمتربيا املعزول

 على املستلمة على اخللية قابلية على التحول عملية تعتمد اذ جديده وراثيه صفات املضيف خاليا

 منها التحول عملية اظهار ميكن اليت البكترييا انواع من الغريب الدنا الستالم التأهيل

B.subtilis, E.coli, S.pneumoniae بالدنا  لتحول قابليتها على اعتمادا البكرتيا انواع تقسم 

  اىل الغريب

 Competent cell املؤهله -1

 Inducible competent cell التاهيل احملفزة -2

 Non- competent cell املؤهله غري -3

  :خالل من خمتربيا تاهيلها ميكن اليت E.coli بكرتيا هي التأهيل حمفزة اخلاليا ومن

     وتتم املستلمه للخاليا الوراثيه املاده انتقال لعملية املعيق اخلليه جدار ازالة -1

  Lysozyme ال انزيم باستخدام اجلدار ازالة عملية

 حرارة بدرجة الكالسيوم ايون اضافة خالل من البكتريية اخللية جدار متزيق -2

 نفوذية من تزيد ثقوب احداث احلالة هذه يف ويتم م 42 اىل احلرارة درجة رفع ثم واطئة

 للدنا كمصدر البالزميدات باستعمال التبدل عملية وحتدث الغريب الدنا جلزيئات اجلدار

 مع عكسيا التبدل درجة تتناسب اذ حجمها على اعتمادا للبالزميدات التبدل درجة وختتلف

 .التبدل درجة من يقلل الدنا حجم فزيادة الدنا حجم
 

 الوراثية واملادة والكروموسومات ما هي اجلينات

" أي أن دي" الوراثية واملادة والكروموسومات اجلينات مصطلح بني خلط حيدث ما كثريا

(DNA)، أنها خاطئا يظن رمبا أو وآثارها، مسؤولياتها بني يفرق وال بينها يتيه قد املرء إن حتى 

 .كذلك ليست ولكنها واحد، لشيء مسميات

 من الطبقات منظور عرب إليها نظرنا إذا بينها والتفريق املصطلحات هذه فهم وميكن

 ولنبدأ بعضا، بعضها يعلو كطوابق الوراثي البنيان سنتخيل أي األكرب، إىل األصغر اجلزيء

 :حجما وأصغرها بأوهلا

 النوكلوتويد: األول الطابق

 مبونومريات ارتباطه وعند مونومري، فهو". أي أن دي" جزيء منه يبنى الذي الصغري الطوب

 :من النوكلوتيد ويتكون. أي أن دي هو الذي البوليمر يكّون أخرى

 .نيرتوجينية قاعدة

 .مخاسي سكر

 .األقل على واحدة فوسفات جمموعة
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 مزدوج لوليب شريط صورة يفالبعض  بعضها مع املفردة تالنبوكلوتيدا هذ وترتبط

 ".DNA" لتشكل اللوليب درج شكل يشبه

 

 "DNA: "الثاني الطابق

 ارتباط من يتكون بوليمر وهو األكسجني، املنقوص الريبوزي النووي احلمض

 الكروموسومات ويشكل شريطني، من مكون مزدوج لوليب سلم شكل يأخذ وهو. النوكلوتويدات

 .لإلنسان واجلسمية اخَللقية اخلصائص حتمل اليت

 

 "املوروثات" اجلينات: الثالث الطابق

 توارث عن مسؤوال يكون مقطع وكل ،"أي أن دي" شريط من قصرية أجزاء أو مقاطع

 بإخبار اجلني ويقوم. الطول عليه خمزن وآخر الشعر، لون حيمل مقطع هناك فمثال. معينة صفة

 30 قرابة اإلنسان جسم من خلية كل يف وتوجد. بوظيفتها  للقيام معينة بروتينات ببناء اخللية

 .جني ألف

 
 الكروموسومات: الرابع الطابق

 يرتتب" أي أن دي" إن إذ أخرى، جلزيئات باإلضافة" أي أن دي" من منظمة شرائط

 44 كروموسوما، 46 اجلسمية اإلنسان خاليا يف ويوجد. الكروموسوم ليشكل معينة بطريقة

 أما .الشخص جنس حيددان أي جنسيان وكروموسومان اجلسمية، الكروموسومات تسمى

 23 على فتحتوي األنثى، لدى والبويضة الرجل لدى املنوية احليوانات وهي اجلنسية، اخلاليا

 لدى العدد فيصبح الكروموسومات تندمج البويضة تلقيح حدوث وعند فقط، كروموسوما

 :هدفني حيقق مما كروموسوما 46 اجلنني ستكون اليت الوليدة اخللية

 الكروموسومات عدد يف تغيريات فحدوث اإلنسان، لدى الوراثية املادة كمية ثبات على احلفاظ

 عملية كل أدت لو سيحدث ماذا تتخيل أن ولك املوت، إىل يؤدي وقد خطرية مشاكل إىل يؤدي

 عدد سيصبح جيلني بعد أنه يعين وهذا املولود، لدى الكروموسومات عدد مضاعفة إىل تزاوج

 .بالتأكيد البشري اجلنس انقراض يعين مما ،184 مثال الكروموسومات

 .العقلية والقدرات الشعر ولون الطول مثل األبوين، كال من وراثية صفات على الطفل حصول

 الكروموسومات أزواج: اخلامس الطابق

 46 لديها اخللية أن يعين وهذا زوج، يف اخللية يف كروموسومني كل ينتظم

 من واحد وزوج اجلسمية، الكروموسومات من زوجا 22. زوجا 23 يف مرتبني كروموسوما

 من ومرتبا ،XY ويكتب الذكر لدى Y وآخر X كروموسوم من مكونا يكون والذي اجلنسية

 .XX ويكتب األنثى لدى X كروموسومني
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 َبنات هي اجلينات: ثقة بكل جتيب أن نريد القادمة املرة يف اجلينات مصطلح تسمع فعندما ولذلك

 شريط من قصرية أجزاء وهي, الوراثية بنايتنا متوسطة الثالث الطابق يف تقع وهي ،"أي أن دي"

 .حمددة وراثية معلومات عليها ختزن النووي احلمض

 

 

 

 

Gene structure andRegulation اجلني وتنظيم تركيب  

 ما هو اجلني ؟

بكاملة  DNAاجلني هو عبارة عن امتداد معني من احلامض النووي, و ليس شريط من        

و كل جني له , و الذي يقوم بالتشفري لشيئ ما . بل جمرد جزء منه مبثابة احلبات من املسبحة

وان تركيبة فريدة تقوم عادة باخبار اخللية عن كيفية صنع بروتني او جمموعة بروتينات . 

الكائنات احلية هلا جينات خمتلفة و لكن كل اجلينات مكتوبة بنفس اللغة االساسية احلامض 

 (.A,T,C,Gالنووي )

حرف تقريبا ( و  300الواحد من االف اجلينات بعضها صغرية )بطول  DNAيتكون شريط 

و تسلسل اجلني حيددان حجم و شكل الربوتني اليت تقوم بعضها يتجاوز املليون حرف. ان طول 

 بصنعها و شكل هذه الربوتينات حتددان الوظيفة اليت يقوم بها الربوتني داخل اجلسم .

ية , لذلك تبدو وظائفها و اشكاهلا خمتلفة لذلك احد ختتلف اجلينات باختالف الكائنات احل

وذلك االسباب اليت جتعل العلماء يعتقدون ان كل اشكال احلياة على االرض مرتبطة مع بعضها 
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متطابقة بشكل كبري لكل ما هو حي   T,A,C,Gالن الشفرة االساسية للحامض النووي هي 

ى اجلينات ذاتها مثال االنسان و الشمبانزي حتى ان هناك بعض الكائنات متشابهة حتى على مستو

 %  من الشفرة اجلينية.  96متقاربني بشدة و يتشاركان بـ 

يها من اجلينات لغة ختاطب بها اخللية حيث تنتقل اليها الرسائل تقرأها اخللية فتنفذ ما ف

, A, C, T, G))الذكر هذه الرسالة هي احلروف االربعة السابقة  تعليمات بدقة متناهية. لغة

. و لتلك اللغة شفرات كما ة حروف فقط من تلك االربعة حروفثاما كلماتها فتتكون من ثال

يف كل اللغات لكي تفهمها اخللية كعالمات الرتقيم و الفواصل و النقاط مبعنى ابدأ من هنا و 

 تسمى االن( )حلدتوقف هنا كما ان بعض الشفرات تعمل كأقواس بني اجلمل و ليست هلا اهمية 

  Introns.باالنرتونات  

 :سم الباحثون اجلينات من حيث الوظيفة اىل ثالثة انواع وهيق

1. Regulator genes   وهي اجلنيات املنظمة لعمل عديد من اجلينات االخرى واليت

 .يطلق عليها اسم اجلينات العاملة او الفاعلة

2.  Operator genes  التحكم يف فتح و غلق عدد وهي اجلينات العاملة اليت تقوم بدور

 ..Structural genesكبري من اجلينات االخرى و اليت يطلق عليها باجلينات الرتكيبية 

3.  Structural genes   وهي اجلينات املسؤولة عن الرتكيب اخلاص بالربوتينات او

 .بروتني االنزيم

 Regulator فاعلةولقد افرتض ان تنظيم نشاط اجلني يكون عن طريق اجلينات العاملة او ال

genes   حيث يتحكم بفتح وقفل عدد من اجلينات الرتكيبية structural genes  واملسئولة

عن افراز انزميات معينة تؤدي تفاعالت بايوكيميائية معينة يف سلسلة من التفاعالت ينتج عنها 

عديد من اجلينات يف النهاية ظاهرة فسيولوجية معينة . ويتم ذلك بان يقوم اجلني املنظم لعمل 

ويطلق على هذا املثبط اسم القامع او الكابح.  Operator genes    االخرى بإفراز مثبط لعمل

عبارة عن بروتينيات تقوم مبنع اجلني العامل او الفاعل  Repressor ويفرتض ان هذا املثبط

ي وظيفته. من العمل وبالتالي ال يؤد RNA من اتاحة الفرصة ال نزيم بلمرة احلامض النووي

 :بطريقتنيواقرتاح ان ذلك يتم 

وعند  Effector ان املثبط ينتج دون قدرة على التثبيط اال يف وجود منشطهي  االوىل 

من  RNA فيمنع انزيم بلمرة احلامض النووي Operator   وجوده يقوم بااللتصاق مبنطقة

 وبالتالي  ال تتم الرسالة.  DNA نسخ
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 تتم عن طريق تثبيطه مبادة ذات وزن جزيء منخفض للكابح االلية الثانيةوان 

Effector واليت تلغى قدرة الكابح على العمل وبالتالي يصبح Operator genes  حر تاركا

قادرة على العمل من خالل اصدارها االوامر اخلاصة   Structural genes اجلينات الرتكيبية

إلنتاج انزميات متخصصة إلمتام وبالتالي  mRNA بتكوين الربوتني وهي احلامض النووي

تفاعالت معينة وظهور ظاهرة فسيولوجية او صفة او متيز خلوي او تكشف خاليا او انسجة 

 .)11معينة )شكل 

 : تنظيم عمل اجلني 11شكل 

وهناك نظرية تفرتض ان الربوتني القاعدي املعروف باهلستون والذي حيتوي على نسبة كبرية 

واملوجود بالكروموسومات يعمل كمادة  االرجنني والليسنييف تركيبه على احلمضني االمينني 

 مثبطة لفصل املادة الوراثية إذا ما احتد بها وبذلك ينظم فعلها من املراحل اجلنينية وحتى املوت.

وهي  Promoter منطقة تسمى مبنطقة املستبدئ او احملفز Operator ويسبق منطقة العامل

 من أين يبدأ العمل؟ mRNA اليت حتدد ألنزيم بلمرة احلامض النووي

 عرف اجلني راجع تمرة اخرى لن

وهي مبثابة احلبات يف املسبحة، وللجينات لغة  DNA هو جزء من Gene اجلني 

فذ ما فيها من تعليمات واوامر يف نحيث تنقل اليها رسائل تقرأها اخللية فتختاطب بها اخللية 

السابق ذكرها، اما   A ،C،T،G بدقة متناهية، فلغة اجلينات تتألف من اربع حروف هي

لكي  اللغة شفراتفقط من تلك احلروف االربعة ولتلك  ثالث حروفكلماتها فتتألف من 

، توقف هنا. كما ان بعض ابدا من هنافواصل مبعنى تفهمها اخللية كعالمات الرتقيم وال

وبعض اجزاء  .Introns االنرتوناتالشفرات تعمل كأقواس بني اجلمل ليست هلا اهمية تسمى 

تعمل كمنظم لعمل اجلني تعرف باجلينات املنظمة كما سبق ذكره. وتلك هي  DNA من

يت حددها اهلل يف صورة هذا التسلسل السيمفونية الربانية اليت تعزفها اخللية لتقوم بوظائفها ال

وترسل النواة رسالة اىل  .DNA والتتابع الدقيق للنيوكليتيدات فيما يعرف باحلامض النووي
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ليتم ترمجتها على املصنع الصغري املسمى  RNA اخللية تسمى رسالة احلامض النووي

بذلك بروتينًا معينا. يتكون هذا الربوتني من تتابع لألمحاض  فيتكون Ribosome بالرايبوسوم

االمينية حيث تتباين كيميائيا تباينا واسعا نتيجة تكونها من عشرين محض اميين جيعل هذا 

التباين ممكنا ويتم بناء العدد اهلائل من الربوتينات داخل اخللية بأوامرها اليت ترسلها مع الرسول 

ميين الصحيح يف املكان الصحيح لينتهي االمر بصناعة الربوتني الذي وبذلك يتكون احلمض اال

يقوم بعضة بدور بنائي يف اخللية والبعض االخر له دور تنظيمي أي يقوم بتنظيم سري التفاعالت 

احليوية داخل اخللية. والربوتينات هي الوحدات املكونة لألنزميات واليت تشبه الكمشة حيث 

كيميائية معا او جتدهلا معا او تفككها من بعضها ويتم ذلك بدقة تستطيع ربط املركبات ال

متناهية. والربوتينات هي اليت تصنع الغشاء احمليط باخللية كما تصنع االبواب اليت تسمح 

بدخول املركبات اليها او خروجها منها من خالل احتادها مع املركبات الداخلة او اخلارجة وحتور 

و اخلروج حتى الكائنات املمرضة كالبكترييا فان االنزميات اليت فيها حتى ميكنها الدخول ا

اسنانها اليت تقوم بتمزيق مكونات اخللية وحتليلها اىل مواد ابسط المتصاصها والتغذية عليها. 

جزئ  يف Nucleotides الشفرة الوراثية هي ترتيب النيوكليوتيداتومن هنا ميكن القول ان 

يد الببتيد الذي يكون بروتينا ما. وكان معروف يف بداية تفكري احلامض االمينية يف سلسلة عد

العلماء عن الشفرة الوراثية ان عدد االمحاض االمينية املوجودة يف الطبيعة عشرون محضا وعدد 

 ، جوانني(A) القواعد النيرتوجينية الداخلة يف تركيب مجيع النيوكليوتيدات اربعة هم ادينني

(G) سيتوسني (C)ثامني ، (T) وللحصول على لغة وراثية سليمة البد من ان تشكل حروف ،

هذه اللغة )القواعد النيرتوجينية األربعة( عشرين كلمة )االمحاض االمينية(، وبالتالي الكلمة 

 أ .الوراثية )احلمض األميين(

 :Codons   كودونات

م عندما مت التوصل اىل الشفرة اخلاصة بكل محض اميين واليت يطلق 1965ففي عام  

تأكد بعد ذلك ان هناك اكثر من شفرة لكل محض اميين. ايضا  Codons عليها اسم كودونات

هناك كودونات توقف الية بناء الربوتني. كما ان هناك كودون بداية، أي يعطي االشارة للنقطة 

داية الية جديدة لصنع بروتني جديد. ومما اظهرته الدراسات على الشفرة اليت يبدأ عندها ب

الوراثية انها عامة او كونية مبعنى ان االمحاض االمينية يف الكائنات احلية هلا نفس الشفرة 

، GGU فمثال احلامض االميين الكليسني يف مجيع الكائنات احلية يتواجد بشفرته املعروفة

GGC ، GGA.  قن وليس عشوائيًا وهذا تاجلينات على الكروموسوم بشكل مويتم توزيع

 .التحديد يتم بواسطة املسافات الفاصلة بني اجلينات على الكروموسوم

  Gene Activation  تنشيط اجلني

 لتنشيط أي جني ال بد من وجود عددا من الربوتينيات تعرف بعوامل النسخ        

Transcriptions factors  من اجلني يدعى املنشط او املعزز جبزيءاليت ترتبط 

Promoter  ليتمكن باقي اجلني من التعبري عن نفسه يف بدء عمل نسخ احلامض النووي
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املسئولة عن انتاج االنزيم والذي يقوم بإمتام التفاعل احليوي واظهار الصفة  mRNA الرسول

وكان  On-  gene.       للجنيالتشغيل  وعليه فان عامل النسخ هذا هو مبثابة مفتاح احملددة 

العلماء يفكرون يف الوسيلة اليت يهتدي بها عامل النسخ هذا للوصول اىل اجلزء املنشط او املعزز 

للجني حتى امكنهم من فك اللغز عندما وجدوا ان احد عوامل النسخ حيتوي على نتوءات عرفت 

يلة لتعرف على اجلزء اخلاص واليت وجد انها وس Zinc fingers فيما بعد باسم اصابع الزنك

 من اجلني واملسئول عن تنشيطه 

 ووجد انها عبارة عن متواليات من امحاض امينية 1985اكتشف كالك اصابع الزنك عام 

باستخدام  1991كما وجدت من الدراسات املكثفة سنة . تستطيع االنطواء حول ايون الزنك

ال بد هلا من استعمال  DNA االتصال جبزءالرنني املغناطيسي انه لكي تستطيع اصابع الزنك 

 .اصبعني على االقل

  Protein Synthesis الربوتني بناء او احليوي التخليق

 عن عبارة وهي tRNA الناقل النووي احلامض من جمموعة على اخللية حتتوي

 يسمح نيوكليتيدة( 90-70) الطول صغرية الرابيوسومية النووية االمحاض من جزيئات

 على يتعرف ان الحدهما ميكن نوعيني موقعني بوجود tRNA  النووي احلامض جزئ برتكيب

 tRNA النووي احلامض يسمى نوعي انزيم مبساعدة به ويرتبط االميين احلمض

synthetase على حيتوي والذي املضاد الكودون على احملتوى وهو االخر املوقع يقوم حني يف 

 يسمح مما mRNA النووي احلامض جزئ تتابع يف املوجود الكودون على بالتعرف قواعد ثالث

 اميين محض لكل ويوجد. النوكليتيدي التتابع هلذا طبقا تصطف ان االمينية لألمحاض

 من االمينية االمحاض لنقل عربة مبثابة يعد والذي اكثر أو tRNA النووي احلامض

 النووي احلمض نهاييت احدى مع واملعني االميين احلمض يتحد حيث الرابيوسوم اىل السيتوبالزم

 يقوم وعليه اهليدروجينية، بالروابط الكودون بني الصحيح التزاوج يتم حني يف الرابيوسومي

 تتابع بتحويل يقوم او الرتمجة عملية يف كوسيط اساسي بدور tRNA النووي احلامض

 طاقة ذات رابطة تكوين يتم الوقت نفس ويف االمينية االمحاض من تتابع اىل النيوكلتيدات

 االمينية اجملموعة مع تتفاعل ان ميكنها حبيث احلمض هلذا الكربوكسيلية النهاية عند عالية

 (.14و الشكل  13  شكل) التالي االميين للحامض
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 انتقائية بدرجة اخللية اىل النواة ترسلها اليت الرسالة أي RNA النووي احلامض نسخ ويتم

 النووي احلامض إلنتاج اجلني  DNA من معينة لتتابعات فقط جزئي نسخ حيدث حيث

RNA  ( 12) الشكل. 

 RNAنسخ احلامض النووي  12الشكل 

 لتتابعات وحذف تعديل جتهيز عمليات املنسوخة التتابعات على يتم فقط صغرية نسبة بقاء مع

 جينات النواة وتنتقي. السيتوبالزم اىل النهائي خروجها قبل النووي  RNA النووي احلامض من

 العضو او النسيج يف ووظيفتها ومكانتها اخللية لنوع تبعا حمددة بوظائف لتقوم لنسخها معينة

 او املستبدئ منطقة على التعرف من هلا البد  RNA النووي احلامض بلمرة فأنزميات لذلك

 مع نوعية بروتينات ارتباط طريق عن  Promoter باسم واملعروفة اجلني يف املوجودة احملفز

 اسم النوعية الربوتينات تلك على ويطلق. احملفز لتنشيط القالب DNA من معينة تتابعات

 لبدء التشغيل مفتاح مبثابة وهي ذكره، سبق كما transcription factors النسخ عوامل

 عليه التعرف يتم TATA بصندوق يعرف معني تتابع على النسخ عوامل وتبحث التناسخ،

 النسخ، بدء موقع من قاعدة 250 بعد على عادة ويكون النسخ عامل يف الزنك اصابع باستخدام

 وينتج RNA النووي احلامض بلمرة ألنزميات النسخي النشاط حتفيز على النسخ عامل فيؤدي

 20000-8000 بني عددها يرتاوح الوحدات من عدد من RNA النووي احلامض سلسلة

 1200) الربوتني يكون الذي mRNA النووي احلامض طول من كثريا اطول وهي نيكلوتيدة

 الربوتني(. سلسلة ليكون اميين محض 400 حلوالي تشفر نيكلوتيدة
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 عملية تصنيع الربوتني 13/شكل 
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  عملية تصنيع الربوتني 14/شكل 

 ربط Aminoacyl- tRNA synthetase إلنزيم يتسنى كيف االن والسؤال

 وبني الصحيح االميين احلمض بني والتوقيف املعني االميين باحلمض  tRNA النووي احلامض

 حيث الرتكيب املتشابهة االمينية لألمحاض وخاصة اخلاص النوعي tRNA النووي احلامض

 حول التفاتة وكذلك له النشطة للمراكز تبعا االمينية االمحاض بني بالتفرقة االنزيم يقوم

 يتكون انوال مبثابة وهي الرايبوسومات الربوتني بناء يف ويدخل. املالئم tRNA النووي حامض

 من االندوبالزمية الشبكة على كحبيبات يظهر الذي الرابيوسوم جسم ويتكون الربوتني عليها

 اصغر واالخرى كبرية احدهما وحدتني حتت من (الرايبوسومي rRNA (النووي احلامض

 mRNA النووي احلامض جبزئ رابيوسومية وحدة حتت ترتبط عندما الربوتني ختليق ويبدأ

 عديد سلسلة وتكوين للرتمجة البدأ شفرة او كودون وهو  AUG كودون اول له يكون الذي

 وعندئذ السابق باملركب كبرية رابيوسوم وحدة حتت ترتبط ثم ستبنى، اليت الربوتني او الببتيد

 جزيئات بهما ترتبط ان ميكن موقعني الرابيوسوم على ويوجد. الربوتني بناء تفاعالت تبدأ
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 امينو املوقع عليه يطلق والثاني P الببتيديل موقع عليه يطلق احدهما tRNA النووي احلامض

 .خطوات ثالث من تتكون دورة يف االستطالة يف الببتيد عديد سلسلة وتبدأ A اسيل

    النووي احلامض جزئ على التالي بالكودون tRNA النووي احلامض الكودون مضاد يرتبط

mRNA النووي احلامض حيمله الذي االميين احلمض يصبح وبالتالي tRNA احلمض 

 رابطة عنه ينتج الذي الببتيديل نقل تفاعل حدوث ثم الببتيد، عديد السلسلة يف التالي األميين

 احلامض اما الرابيوسوم، ويرتك فراغا األول tRNA النووي احلامض يكون بعده ببتيدية

(. املثيونني) االول االميين احلمض مع له االميين احلمض فيحمل الثاني tRNA النووي

 tRNA النووي احلامض فينتقل  mRNA النووي احلامض امتداد على الرابيوسوم ويتحرك

 التالي وهو جديد كودون A املوقع اىل ويدخل P املوقع اىل االمينني احلمضني او احلمض حامال

 البناء عملية وتقف. االمر يتكرر وهكذا الثالث االميين احلمض مكونة اخرى مرة الدورة تبدا ثم

 بروتني وهناك mRNA النووي احلامض على البناء وقف كودون اىل الرابيوسوم يصل عندما

 من الرابيوسوم حيرر حيث Release factor االطالق عامل يسمى االيقاف بكودون يرتبط

 ( 12 شكل) الرسول RNA النووي احلامض

 حديثًا وضعت ولقد متشابهة اشكال ذات بروتينات اىل االمينية االمحاض تسلسل يقود ان ميكن

 عرف برناجما Structural Biologists الرتكيبية البيولوجيا علماء من دولية جمموعة

 خالل من اما الربوتينات حمل ليحل protein Structure Initiative الربوتني بناء مببادرة

 دراسة خالل من او السينية باألشعة البلورات هذه قذف ثم ما بروتني من جدا نقية بلورات صنع

 .Nuclear Resonance Magnetic النووي املغناطسي الرنني طيف بتحليل الربوتني

 على تتشارك عائالت يف الربوتينات مجع اجل من الصلة ذات البناء عن املعلومات استعمال وعند

 لدراستها عائلة لكل ممثلة بروتينات استهداف ثم الرتكيبية اهلندسية السمات يف االرجح

 يف يستطيعوا وقد. Painstaking Physical Techniques اجملهدة الفيزيائية بالتقنيات

 من االلي احلاسب اجهزة على برامج صورة يف املدروسة الربوتني مناذج وضع القريب املستقبل

 العلماء ويتصور الربوتينات، لطي اشكال وابتكار الربوتني لنمذجة حاسوبي برنامج عمل اجل

 .الربوتني طي لطريقة اساسية صورة 1000 وجود

 االحماض االمينية الموجودة في الطبيعة 

Glycine (G) ، Alanine (A) ، Valine(V) ، Isoleucine (I) ، Leucine (L) ، 

(P)Proline ، Methionine (M) ، Phenylalanine (F) ، Tryptophan (W) ، 

Asparagine (N) ، Glutamine (Q) ، Serine (S) ، Theorine (T) ، Tyrosine (Y) ، 

Cystine (C) ، Asparatic acid (D) ، Glutamic acid (E) ، Lysine (K) ، Arginine 

(R) ، Histidine (H) . 


