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 علم الباٌولوجً الجزٌئً إلى: مدخل  األولىالمحاضرة 

 والمادة الوراثٌة لألحٌاء بدائٌة النواة

الذي ٌهتم  مزٌج من علوم الحٌاة والكٌمٌاءهو :  Molecular Biologyالباٌولوجً الجزٌئً تعرٌف علم .1

كالحماض  Macromoleculesالجزٌئات الخلوٌة الكبٌرة بدراسة بدراسة تكوٌن وتركٌب ووظٌفة 

النووٌة والبروتٌنات ودورها فً الفعالٌات الباٌولوجٌة المهمه كلتضاعف الخلوي وتناقل المعلومات 

مدٌر قسم  Warren Weaverلعالم امامرٌكً من قبال صٌغMolecular Biologyان مصطلح  الوراثٌة.

 والكٌمٌاوٌة للحٌاة. ث صٌغ كفكرة للتفسٌرات الفٌزٌاوٌةحRockefellerٌ العلوم الطبٌعٌة فً مؤسسة 

 نبذة تارٌخٌة عن علم الباٌولوجً الجزٌئً: .2

حٌث على الرغم من مكانته البارزة بٌن العلوم الحٌوٌة اما ان علم الباٌولوجً الجزٌئً هو علم حدٌث النشأة 

ان بداٌات نشوئه كانت فً ثالثٌنٌات القرن التاسع عشر لكنه دخل حٌز التطبٌق الموؤسساتً وبدأ العمل به فً 

اواسط خمسٌنٌات وبداٌة ستٌنٌات القرن التاسع عشر. ان نشوء هذا العلم نتج من تقارب وتداخل واندماج علم 

انٌن مندل الوراثٌة اما انه الٌة تضاعف المادة الوراثٌة وعلى الرغم من قو الوراثة والفٌزٌاء والكٌمٌاء التركٌبٌة

 . وٌمكن اٌجازها بماٌلً:[1]وحدوث الطفرات والتعبٌر الجٌنً بقٌت غٌر معروفه

 واهم االحداث فٌها هً: 9100-9100مابٌن  المرحلة االولى: 

  عالم الوراثه  قبل منودراسة تاثٌر اماشعة السٌنٌة كعامل مطفرالجٌن كأساس للحٌاة(  فرضٌة)وضعت

استنتج هذا العالم من دراساته  كذلكالجٌن وعمد لدراسة تركٌب  Hermann J. Mullerامامرٌكً  

المتعددة ان عالم الوراثه ٌكون عدٌم الفائدة مالم ٌعمل كفرٌق مشترك مع عالم الفٌزٌاء والكٌمٌاء 

 1446عام  فٌالطبوالفسلجةوبل))حصل هذا العالم على جائزة ن لدراسة الجزٌئات الخلوٌة الكبٌرة

 [.2] لدراسته تاثٌر اماشعة السٌنٌة كعامل مطفر((

 

 (من قبل " والتً تنص على ان الجٌن هو وحدة التوارثالجٌنفرضٌةتحدٌث )  ًعالم اماجنة امامرٌك

Thomas Hunt Morgan  استخدام ذبابة الفاكهه وكذلكDrosophila  كمودٌل لدراسة العالقة بٌن

 1433))حصل على جائزة نوبل فً الطب والفسلجة عام  الجٌن والكرموسوم فً عملٌة التوارث

 [.3] ماكتشافه دور الكرموسومات فً التوارث((

 

  اكتشاف عاثٌات البكترٌاPhage   علم الفٌزٌاء الحٌوٌة امالمانً من قبلMax Delbrueck وعالم

 1445عام  Alfred Hersheyوامامرٌكً   Salvador Luria ماٌطالًا الماٌكروباٌولوجً

 . Phage [4]ا البكترٌ عاثٌات ماكتشافهم1464 والفسلجةعام الطب فً جائزةنوبل حصلوعلى))

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Foundation
https://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Luria
https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hershey
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 جٌن واحد( انزٌم واحد -وضعت فرضٌةone gene-one enzyme hypothesis من قبل )

 واللذٌن حصال فٌما بعد على 1441فً عام  Edward Tatum و  George Beadle امامرٌكٌٌن

 . [5]نتٌجة لهذه الفرضٌة(  1455 والفسلجةعام الطب فً نوبل جائزة

 واهم االحداث فٌها هً: 2000-9100مابٌن  : المرحلة الثانٌة

  ًاكتشاف تركٌب الجٌن من قبل الماٌكروباٌولوجً امامرٌكAlfred Day Hershey  وعالم الوراثة

حٌث اجرو تجارب مهمه على عاثٌات البكترٌا اثبتو  فٌها ان  Martha Cowles Chaseامامرٌكً 

وعرف  1452بدما من البروتٌن  عام  deoxyribonucleic acid (DNA)الجٌنات تتكون من 

 . Hershey-Chase experiment[6] ـشهٌره فٌما بعد بتجربتهم ال

 

  ًللـ المزدوج اكتشاف التركٌب الحلزونDNA من قبل عالم الباٌولوجٌا امانكلٌزيFrancis Crick  و

 1462 والفسلجةعام الطب فً )) حصلو على جائزةنوبل 1453عام  James Watsonامامرٌكً 

 Geneticوكذلك اكتشاف الشفرة الوراثٌة (( DNAالمزدوج للـ وذلك ماكتشافهم التركٌب الحلزونً 

code ن الجدٌر بالذكر ان الكٌمٌاوي السوٌسريومFriedrich Meischer  هو اول من اكتشفت الـ

DNA  واسماه بـNuclein[7]. 

 

  اكتشاف طرٌقة تحدٌد تتابع اماحماض امامٌنٌة فً البروتٌنات من قبل الكٌمٌاوي امانكلٌزي

Frederick Sanger  ًلتحدٌد تتابع القواعد  انهاء السلسلة والذي اكتشف فٌما بعد طرٌقة 1452ف

))ومن  Sangersequencingـوالتً عرفت فٌما بعد ب 1411النتروجٌنٌة فً اماحماض النووٌة فً 

 .[8](( 1451وعام  1455 الطبوالفسلجةعامالجدٌر بالذكر انه حصل مرتٌن على جائزة نوبل فً 

 

  بل امامرٌكٌٌن من ق1411فً عام  لتحدٌدتتابعالقواعدالنتروجٌنٌةاكتشاف الطرٌقة الكٌمٌاوٌةWalter 

Gilbert   و Allan Maxam وسمٌت الطرٌقة فٌما بعد بـMaxam-Gilbert sequencing[9]. 

 

  اكتشاف تقنٌة الPCR  ًمن قب الكٌمٌاوي امامرٌكKary Banks Mullis  والذي حصل  1453عام

 .[10]1443فٌما بعد على جائزة نوبل فً الكٌمٌاء عام 

 

  تم وضع مشروع الجٌنوم البشري  1441فً عامHuman Genome Project (HGP)  والذي

المكون للجٌنوم البشري حٌث اكتمل هذا   DNAٌهدف الى معرفة تتابع القواعد النتروجٌنٌة لكل ال 

 .[11] 2113المشروع فً عام 

 

 واهم االحداث فٌها هً: 2000مابعد عام  : ثالثهالمرحلة ال

  استخدام الـSTR [12]للتحري عن الضحاٌا والجرائم الجنائٌة واختبار امابوة. 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Beadle
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Tatum
https://en.wikipedia.org/wiki/Hershey-Chase_experiment
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanger_method
https://en.wikipedia.org/wiki/Allan_Maxam
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  Genetic Material of Prokaryoteالمادة الوراثٌة لألحٌاء بدائٌة النواة 

التً تشفر   (Genotype)الوراثٌة والصفات للمعلوماتتعرف المادة الوراثٌة على أنها الجزٌئات الحاملة 

تكون المادة الوراثٌة إما  (prokaryote). بالنسبة لإلحٌاء بدائٌة النواة   (Phenotype)للصفات المظهرٌة  

او حامض نووي  Deoxyribonucleic acid (DNA)حامض نووي راٌبوزي منقوص األوكسجٌن 

. بصوره عامه تتكون هاتٌن الجرٌئتٌن من مجموعه  Ribonucleic acid (RNA)راٌبوزي األوكسجٌن 

 فوسفات + سكر + قاعدة ناٌتروجٌنٌة  وفٌما ٌلً شرح مفصل لهاتٌن الجرٌئتٌن:

 ( RNA( والراٌبوز اماعتٌادي )فً DNAفً منقوص األوكسجٌن )سكر الراٌبوز كالهما ٌحتوي على -1

 

 

 

 

 

 

 )ثالثً الفوسفات( تً تكون بشكل مجموعة الفوسفات والكالهما ٌحتوي  -2

 

 

 

 

 القاعد الناٌتروجٌنٌة : هنالك مجموعتٌن من القواعد الناٌتروجٌنٌة وهً:كالهما ٌحتوي على  -3

 Adenine andوتشمل:  وهً مركبات ثنائٌة الحلقة Purinesالبٌورٌنات  -1

Guanine  رنُ٘ ٍ٘ع٘دٓ فٜ  حٌث ان كلتا القاعدتٌنDNA  ٗRNA  
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 : وهً احادٌة الحلقة وتشمل ثالث قواعد هً  Pyrimidineالبرمٌدٌنات  -2

  الثاٌمٌنThymine  ًموجود فقط ف(DNA  ًوماتوجد فRNA ) 

  الٌوراسٌلUracil ًموجود فقط ف(RNA  ًوماتوجد فDNA ) 

  الساٌتوسٌنCytosin ( ًموجود فRNA  ًو فDNA) 

 

 

 

 

 

               Cytosine               Thymine            Uracil 

 

 Nucleotideرسَٚ اى٘حذح اىجْبئٞخ ىيحبٍض اىْ٘ٗٛ ثبىْٞ٘ميٞ٘رٞذٓ  

ٍغَ٘عخ ف٘سفبد  +]اىزاٝج٘س االعزٞبدٛ اٍْٗق٘ص االٗمسغِٞ[سنز (رزنُ٘ اىْٞ٘ميٞ٘رٞذٓ ٍِ  

 +قبعذٓ ّبٝززٗعْٞٞٔ

 اىْٞ٘ميٞ٘رٞذٓ اىحزٓ رنُ٘ صالصٞخ اىف٘سفبد  

 ثَبٝيٜ: DNAرسَٚ ّٞ٘ميٞ٘رٞذاد اه  

Deoxyadenosin triphosphate (dATP) 

Deoxythymidine triphosphate (dTTP) 

Deoxyguanidine triphosphate (dGTP) 

Deoxycytosine triphosphate (dCTP) 

 ثَبٝيٜ: RNAرسَٚ ّٞ٘ميٞ٘رٞذاد اه  

Adenosin triphosphate (ATP) 

Guanidine triphosphate (GTP) 

Cytosine triphosphate (CTP) 

Uracil  triphosphate (UTP) 

 

 Nucleosideعْذٍب رسحت ٍغَ٘عخ اىف٘سفبد ٍِ اىْٞ٘ميٞ٘ربٝذ رسَٚ ّٞ٘ميٞ٘سبٝذ  

رنُ٘ احبدٝخ اىف٘سفبد )اىَغَ٘عزِٞ االخزٙ  RNAاٗ  DNAاىْٞ٘ميٞ٘رٞذٓ اىَزرجطٔ داخو شزٝط  

 .اىشزٝط اىغذٝذ( ىيْٞ٘ميٞ٘رٞذٓ اىحزٓ رسزٖيل عْذ اضبفخ اىْٞ٘ميٞ٘رٞذٓ اىٚ

اق٘ٙ اررجبطب  G+Cرزرجط اىن٘اِّٞ ثبىسبٝز٘سِٞ ثضالس اٗاصز ٕٞذرٗعْٞٞخ . ٗىذىل ٝنُ٘ اىشٗط  

 ٗامضز اسزقزارا ٗاصقو ٗسّب.
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 A+Uاٗ     A+Tرزرجط االدِّٞ ثبىضبَِٝٞ اٗ اىٞ٘راسٞو ثبصزرِٞ ٕبٝذرٗعْٞٞخ. ٗىذىل ٝنُ٘ اىشٗط  

 اضعف اررجبطب ٗاقو اسزقزارا ٗاخف ٗسّب.
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 DNAتركٌب الحامض النووي الراٌبوزي منقوص االوكسجٌن 

الٗه ٍزٓ ٍِ قجو اىطجٞت  WBCsٍِ اىخالٝب اىقٞحٞخ  DNAرٌ عشه اه 

Nuclein ٗاىذٛ اسَبٓ ة 9681عبً  Friedrich Meischerاىس٘ٝسزٛ 

 ىٌ ٝعزف عيٚ أّ اىَبدٓ اى٘راصٞخ .ىنْٔ  

 

 Doubleاىْٞ٘ميٞ٘رٞذاد ٗٝنُ٘ صْبئٜ اىشزٝط ٍِ  DNAٝززمت اه

Strand  َٚٗٝسdsDNA  ٍبعذا ثعض اىفٞزٗسبد ٝنُ٘ فٜ ثعض االحٞبُ ثشنو شزٝط ٍْفزد(

Single strand   َٚٗٝسssDNAٗ ) ٍَٞشاد عشٝئخ ٍِDNA : 

 

9- Double helix  إُ أٗه ٍِ امزشف رزمٞت :

َٕب اىعبىَِٞ  Double helixثشنو  DNAاه

 James Watson and) 9191عبً ٗارسِ ٗمزك 

Francis Crick)   ٚٗاىيذِٝ حصال فَٞب ثعذ عي

العو ٕذا  9182 عبئشح ّ٘ثو فٜ اىطت ٗاىفسيغخعبً

. رٌ اىحص٘ه عيٚ ٕذٓ اىْزبئظ ٍِ خاله االمزشبف 

ثبسزخذاً االشعٔ  DNAاىزغبرة اىزٜ أعزٝذ عيٚ 

اىسْٞٞٔ حٞش رٌ االسزذاله عيٚ ٕذا اىززمٞت ٍِ 

 اّحزاف االشعخ اىسْٞٞخ  خاله قزاءح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجربة انحراف األشعة السٌنٌة التً أجرٌت من قبل  روزماند فرانكلٌن
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2- 5'-3' direction   وٌقصد ب هان شرٌط :DNA  موقع ذرة  '5حٌث تمثل  '3-'5ٌنى باماتجاه

موقع  '3التً ترتبط بها مجموعة الفوسفات بٌنما  الكاربون لسكر الراٌبوز منقوص اماوكسجٌن

ذرة الكاربون لسكر الراٌبوز منقوص اماوكسجٌن التً تضاف عندها نٌوكلٌوتٌده جدٌده وهذا 

 ؟'3-'5ٌبنى باماتجاه  DNAٌعنً ان 

 

 

 

3-  Anti parallel   :  وٌقصد بها إن التضاد

ٌلتفان حول بعضهما   DNAشرٌطً جزٌئٌة 

 البعض باتجاهٌن متعاكسٌن .

 

انكستروم فً حٌن ان  21هو  DNAقطر جزٌئة  -4

 انكستروم  34اللفه الواحده طولها 

 

زوج  10.5من   DNAتتكون اللفه الواحده من  -5

قاعدي  وبذلك ٌكون طول القاعده الواحده او 

 انكستروم . 3.3الزوج القاعدي حوالً 

 

 دالتون  661وزن الزوج القاعدي هو  -6

 

 rightٌكون اتجاه اللفه اما للٌمٌن وتسمى  -1

handed   او للٌسار وتسمىleft handed  



البايولوجي الجزيئيعلم                                                                                       االولى المحاضرة 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

5- Inter and intra strand bonds  هنالك نوعٌن من اماواصر فً جزٌئة :DNA  المزدوجه

ثنائٌة الفوسفات  واماصره DNAوهً اماصره الهاٌدروجٌنٌة مابٌن نٌوكلٌوتٌدات شرٌطً 

 التساهمٌه التً تربط بٌن نٌوكلٌوتٌدات الشرٌط الواحد وكما موضح ادناه:
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