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 أنواع األحماض النووية

عظيم االهتمام في الدراساات و الححاوث فاي الحقحاة الحالياة   لماا  حد تار ماي  اورة فاي تمقى األحماض النووية 
العماااوم الحيولو ياااة   فرحااادت ألححا ااااا متيااايي الااادوالرات و  ندااا ت ماااي   مااااا العدياااد ماااي المعامااا  الحح ياااة و المااان  

إلاى تقنياات فريادة  ماض حع ااا الدراسية و حدرت لدراساتاا الم تت  العممية المتخححة   و قد  دت األححاث فيااا 
 Molecular   كمااا  دت إلاى  ي  حاححت الحيولو ياة ال زي يااة  Genetic Engineering تحات اسام الاندساة الورا يااة

Biology  عمما قا ما حذاتر تنااو  ففاقاا ريار مساحوقة فاي  سااليب الححاث و تقنياتار و هدافار  وارتاح  ذلاب حاحعض  واناب
وكااااي لاااذلب ف اااارا ت حيقياااة ذات ماااردود اقتحااااد  فاااي م ااااالت   . Biotechnology الحيوياااة ماااا يسااامى التكنولو ياااا 

مختمفة مناا االنتاج الزراعي و الحيواني سواء مي ناحية الكم  و الناو    كماا دفعات هاذد الدراساات حاالفكر الحدار  إلاى 
راسات األحماض النووية سايكوي لااا  حما  منحنى  ديد . و ال دب  ي هذد ال ورة العممية التي نعيداا اآلي في م ا  د

 األ ر عمى حياة االنساي في القري الحاد  و العدريي . 

 وىناك نوعان من األحماض النووية: 
   Deoxyribonucleic) acid: (DNA)حامض الديوكسى رايبونيوكمييك 

 .RNA Ribonucleic acid) :)  حامض الرايبرنيوكمييك
و  tRNAوالناقااااا   mRNA( وهاااااي المرساااااا  RNAالفيروساااااات. ويو اااااد  اااااتث  ناااااوا  ماااااي  الماااااادة الورا ياااااة لاااااحعض 

   ( في القيام حوظيفتر.DNA.  ميعاا تساعد  rRNAالرايحوزومي 
 

 :RNA  و  DNA دو  يو    هم الفروقات حيي 

. ولااذلب يساامى إلااى  وكساا يي. 2الفاارب حاايي سااكر الديوكسااى رايحااوز والرايحااوز هااو  ي األو  تفتقاار فياار ذرة الكرحااوي رقاام 
 حمنزو  األكس يي حيث  ي ديوكسي تعني نز  األكس يي.

 DNA RNA موضوع المقارنة

 النواة و السيتوبالزم النواة وجوده

 الوظيفة في DNA يساعد المادة الوراثية و مكون لمكروموزومات الوظيفة

 ليس لو أنواع أنواعو
 و (tRNA) الناقل ، (mRNA) المرسال

 (rRNA) الرايبوزومي

 سكر الرايبوز سكر الديوكسى رايبوز السكر الخماسي

 القواعد النيتروجينية
 الثايمين –األدينين 

 السايتوسين -الجوانين 

 وراسيلالي –األدينين 

 السايتوسين -الجوانين 

 الشكل
 (Double helix)   حمزون ثنائي

 سمسمتين من متعدد النيوكميوتيدات
 النيوكميوتيدات خيط واحد من متعدد
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( هااو مااي المكونااات األساسااية لمكروموزومااات وهااو يم اا  المااادة الورا يااة لمعظاام DNAوحمااا اي الحااامض النااوو  الاادنا  
 الكا نات الحية فسيتم تسمي  المزيد مي ال وء عمير.

 
 Deoxyribonucleic Acid (DNA)حمض الدنا 

وهااي المااادة  مااي المكونااات األساسااية لمكروموزومااات وهااو يم اا  المااادة الورا يااة لمعظاام الكا نااات الحيااة.وهااو 
  فاااي  امعاااة كمحاااردج حاااان مترا   قااادم  4591فاااي عاااام  المو اااة لعممياااات انتقاااا  الحااافات الورا ياااة ماااي اآلحااااء لمذرياااة.

حالتعااوي ماض عاالم الفيزيااء   Francis Crickو كرياب  الحري ااني (  James Watson(وا سوي  األمريكي الحيولو ياي
. وماي ا ا  هاذا (DNA) نيوزلناد ( نموذ اا يو ا  التركياب ال زي اي لحماض دناا   Maurice Wilkinsالحيوية ولكنز 

 .  4592الن ار العممي الكحير منحت لام  ا زة نوح  في ال ب و عمم وظا ف األع اء عام 

يمتفاا  Complementaryمتكاامميي  Two Strandsالنيوكميوتيادات عماى حاورة داري يي و حساب هاذا النماوذج تترتاب 
مناار   gyreنااانومتر  و  ااو  المفااة الكاممااة  2 ااويت ساامكر  Helix Doubleحااو  حع اااما فيكوناااي حمزونااا مزدو ااا 

حيااث يتكااوي  ناانومتر و يتكااوي  اازئ الحماض مااي عاادة فالف ماي هااذد المفااات . و يمكاي تدااحير ال ااز ء حالسامم   4.1
  Rungs orماي سمسامة ماي  زي اات الساكر و الفوسافات المتحادلاة حينماا تتكاوي الادر ات Banisters كا  ماي  انحياة 

Steps   فياار  والتااي تاارح  حااايي ال ااانحيي( مااي القواعاااد النيترو ينيااة   و المسااافة حاايي ال اااانحيي  احتااة و تساام  حال اااح
 ة ماض قاعادة  خار   نا ياة الحمقاة   و القواعاد النيترو ينياة كماا ساحب القاو  حو ود قاعدة نيترو ينية  حادية الحمقة مرتح

و  Adenine  هااى مركحااات ع ااوية  نا يااة الحمقااات و هااى األدناايي  Purinesعمااى  اارازيي :  حاادهما هااو الحيورينااات 
ة الحمقااة وهااى وهااى مركحااات ع ااوية  حادياا Pyrimidines   مااا ال ااراز ال ااانى فاااو الحيريمياادينات  Guanineال ااوانيي
و يناتظم ال از ء ححياث يارتح  ال اوانيي ماض السيتوسايي و يارتح  األدنايي   Cytosine و السيتوسيي Thymine ال ايميي

مض ال ايميي . و يتحظ  ي األدنيي و ال ايميي يرتح اي حاراح تيي هيادرو ينيتيي حينماا ال اوانيي و   السيتوسايي يرتح ااي 
لااب فال اقااة التزمااة لكساار ال ااوانيي عااي السيتوساايي  ك اار مااي تمااب التزمااة لكساار حاا تث مااي هااذد الاارواح  . وعمااى ذ

األدنااايي عاااي ال اااايميي . و يتحاااظ  ي هاااذا الداااك  الساااممي يتحمااازي عماااى نفسااار ليكاااوي ماااا يسااامى حاااالحمزوي المااازدوج 
Double Helix  . 

دة التركيحيااة فاي األحماااض النوويااة الوحاالوحادات الحنا يااة ل ازئ الحمااض النااوو    Nucleotidesو تم ا  النيوكميوتياادات
حم موعاة (. و تتركب ك  نيوكميوتيدة مي  زئ سكر خماساي يارتح  ماي ناحياة ذرة الكرحاوي رقام النيوكميوتيدة هي:

(  ماي فالف ماي هاذد DNAحقاعادة نيترو ينياة و يتكاوي  ازئ حماض دناا  الفوسفات . ومي ناحية ذرة الكرحاوي رقام 
 النيوكميوتيدات . 

و يتحاظ  ي   و مي المعروف  ي ذرات الكرحوي فى  ز ء السكر الخماسى يع ى لك  مناا رقما معينا يحدد موقعاا 
فااى السااكر الخماسااى و  ي الاارواح  . الكميا يااة حاايي السااكر و القواعااد القواعااد النيترو ينيااة تتحاا  حااذرة الكرحااوي رقاام 

كمااا يتحااظ  ي م موعااة  Covalent Bondsاحاا  تساااهمية النيترو ينيااة و حاايي السااكر و م موعااات الفوساافات هااى رو 
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فاى ل ز ء السكر مي  رف حينما تتح  مي ال رف االخر حذرة الكرحاوي رقام الفوسفات تتح  حذرة الكرحوي رقم 
فااى السااكر الخماسااى فااى كاا    كمااا  ي م مااوعتى الفوساافات المتحاامة حااذرة الكرحااوي رقاام   ااز ء السااكر التااالي  

 تكونا متعاكستيي في االت اد .   (DNA)احمتيي فى دري     دنا نيوكميوتيديي متق

  فاا ي ق عااة  وممااا تقاادم ناادرب اناار اذا كاااي تتاااحض القواعااد النيترو ينيااة فااى  ااز ء مااي احااد الدااري يي
. و يت ا  ماي ذلاب  ي دااري ي الداري  اآلخار التاى تتكاما  معاااا يكاوي ترتياب قواعادها النيترو ينيااة 

لمداري  االخار يكونااي ألحاد الداري يي وال ارف حيث  ي ال رف   antibarallelعكسيا متوازياي   DNA ز ء 
 فى الناحية نفساا . 

   nucleosideو يتحظ انر اذا نزعت م موعة الفوسفات مي النيوكميوتيد   ماب عماى المركاب الحااقى اسام نيوكميوسايد 
   cytidine  ساااايتيديي  guanosine   وانااااوزيي  adenosineوعمااااى ذلااااب فالنيوكميوساااايدات المعرفااااة هااااي  دينااااوزيي 

لمداللااااة عمااااى الااااد   Deoxy-  وي اااااف المق ااااض األولااااي  د   وكسااااي(  thymidine   ايميااااديي  uridineيوريااااديي 
  deoxyribonucleosides وكسي نيوكميوسيدات 

 The Structure of DNAممخص تركيب الحامض النووى الدنا 
ذو  حيعة تسم  لر ححم  المعمومات الورا ية   حاإل افة إلى  ي  حيعاة هاذا التركياب  DNAتركيب الحامض النوو  

والنيوكميوتياااااااااادات تساااااااااام  لاااااااااار  ي ااااااااااا حم اااااااااااعفة نفساااااااااار . 
Nucleotides  يمكنااااا  ي تااارتح  حااارواح  تسااااهمية حااا   نظاااام

. كمااا ذكرنااا  Long polymerلتكااويي عديااد الوحاادات  وياا  
عحاااااارة عاااااي  DNAفكااااا  حنااااااء ماااااي قوالاااااب الحاااااامض الناااااوو  

يتكااااااوي مااااااي سااااااكر خماسااااااى وهااااااو  Nucleotideنيوكميوتيااااااد 
 phosphateوفوسااااااافات  Deoxyriboseالديزوكساااااااى ريحاااااااوز 
 Nitrogen baseوقاعدة نيترو ينية 

 Purinesوالقواعاااد النيترو ينياااة تت ااامي م موعتااااي الحياااوريي 
 Guanine ( Gوال وانيي  Adenine ( A )وتت مي األدينياااي 

 Pyrimidinesوعااااااااة ال انيااااااااة فاااااااااى الحيرميااااااااديي  مااااااااا الم م (
. والنيوكميوتيادات تارتح  ححع ااا حواسا ة رواحا  Cytosine ( C ) والسايتوزيي  Thymine ( T )وتت امي ال يمايي 

 .   Sugar-Phosphate backboneتساهمية لتكويي عمود فقر  مي تعاقب السكر والفوسفات 

رتح  ححع اااا عااي  ريااب الاارواح  التساااهمية التااى تاارح  ذرة الكرحااوي وكمااا هااو وا اا  فااى الدااك  فالنيوكميوتياادات تاا
 3,5ال ال اااة فاااى  ااازئ ساااكر حالفوسااافات المرتح اااة حاااذرة الكرحاااوي الخامساااة فاااى  ااازئ الساااكر الم ااااور لااار ليكاااوي 

phosphodiester linkage  ولذا فمي الممكاي تكاويي عدياد النيوكميوتيادات حا    او  كااي . فانحي نعمام  ي  زي اات
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DNA    داخاا  الختيااا تتكااوي مااي متياايي القواعااد فااى ال ااو    و ي النيوكميوتياادات يمكناااا  ي تاارتح  مااض حع اااا حاا
 ااراز . والدااك  يو اا   ي سمساامة عديااد النيوكميوتياادات لاااا إت اااد . فمامااا كاااي  ااو  هااذد السمساامة      حاا    ااو  

 كانت ( فاى لاا ناايتيي . 

والتاااى لااااا ذرة الكرحاااوي  The3`endذرة الكرحاااوي الخامساااة والنااياااة ال ال اااة والتاااى لااااا  The5`endالنااياااة الخامساااة 
 ال ال ة والتى ال ترتح  حنيوكميوتيد  خر .

 الفوساااافاتية  نا يااااة اإلسااااتر الدااااك  يو اااا   ي الاااارواح 

phosphodiester linkage   تااارح   ااازي يي ماااي الساااكر
 Backbone فااى العماود الفقاار  Deoxyribose الخماساى

 . DNA النوو لمحام ى 

 DNA حدراساة الحاامض الناوو  وعندما  هتم هاذاي العالمااي

 كمااادة الورا ااة  و ااحوا لنااا ك ياارا مااي خحا حاار ال حيعيااة

والكيميا يااة   كمااا  نااام اهتمااوا حت ميااض المعمومااات المتكاممااة 
افة إلاى قدرتار فى نموذج يو   كيف يقوم هذا ال زئ ححم  المعمومات الورا ية حاإل ا عي هذا الحامض مض حع اا

   . حنفس تركيحر الساحب Self-duplication م اعفة نفسر عمى
 DNA الحامض النووى معمومات عن   
 X-ray عااي  ريااب حيااود  دااعة  كااس  DNA  معمومااات هامااة عااي تركيااب الحااامض النااوو  ى تاام التعاارف عماا 

diffraction   اا يت عنااد مرورهااا ححااواف ( قااام حاااا العااالم روزالاايي    معنااى حيااود هااو إنحااراف  دااعة  كااس إنحرافااا 
. فحيااود  دااعة  كااس هااى حم احااة  ريقااة فعالااة لتقاادير  M.H.F. Wilkinsفااى معماا    Rosalin Franklinفاارانكميي 

المسافات حيي الذرات المو ودة فى  زي ات متراحة حانتظاام  تركياب متعاقاب ماي الحماورات (. و داعة  كاس لااا  او  
 ااادا لدر اااة  نااااا تتحع ااار حواسااا ة اإللكتروناااات الم مفاااة لماااذرة فاااى ال ااازئ . والاااذرات التاااى لااااا ساااحاحة مو اااة حااا ير 

( ت ع  اإللكترونات تنحرف حقوة  كحر ماي تماب Oxygen واألكس يي  Phosphorusإلكترونية ك يفة   م   الفسفور 
 الذرات التى لاا عدد ذر   ق  . 

ألدااعة  كااس المك فااة يحاادث  ي يسااحب الترتيااب المنااتظم لمااذرات فااى الحمااورة إلااى حيااود  وعنااد تعااريض التركيااب الحمااور 
 دعة  كس  و إلتوا اا فى إت اهات معينة . ونظام حيود  دعة  كس هذا يمكي رؤيتر فاى فايمم  او ى   فايمم تحاوير 

المعتماااة والمساااافة لترتياااب النقاااا   Mathematical analysis( كنقاااا  معتماااة . وعاااي  رياااب التحمااايتت الريا اااية 
 حيناما يمكي  ي يستخدم لتقدير المسافة حيي الذرات وات اد هذد الذرات داخ  ال زئ حالدقة الكاممة . 

. كاي فرانكميي قد حور حالفع  عاي  DNAوعندما سعى العالماي واتسي وكريب لح  مدكمة تركيب الحامض النوو  
. والحاااورة  ظاااارت حو ااوح  ي الحاااامض الناااوو   DNA  فيممااال لنماااوذج الحاااامض النااوو  X-ray ريااب  داااعة  كاااس 

DNA  عحارة عي تركيب حمزونى الدك    و ي هناب  ت ة  نوا  هامة مي نمااذج منتظماة ومتعاقحاة فاى ال ازئ والتاى
نااااانومتر . ومااااي هااااذا النمااااوذج الساااااحب اسااااتد  فاااارانكميي  ي القواعااااد  2نااااانومتر    4.1نااااانومتر  4.41لاااااا  حعاااااد 
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  والتاى هاى عحاارة عاي  زي اات مسا حة ( هاى عحاارة عاي رفاوف متراحاة م ا    Nucleotide bases النيكموتيدياة 
در ات السمم المتراحة فى السمم . وحاستخدام هذد المعموماة حاد  العالمااي واتساي وكرياب حو اض عادة نمااذج لمكوناات 

مي ت ارب العاالم فارانكميي . وحعاد  مض محاولة توفيقام مض حعض ليتفقوا مض الحيانات الم خوذة DNAالحامض النوو  
يتكاااوي ماااي سمسااامتيي ماااي عدياااد  DNAعااادة ت اااارب قاااام العالمااااي واتساااي وكرياااب حو اااض نماااوذج لمحاااامض الناااوو  

ممتفاايي حااو  حع اااما فااى حااورة حماازوي ماازدوج . ون ااد  ي ااا  ي السااكر  Two nucleotide chainsالنيوكميوتيااد 
يي يكونوا ال دار الخار ى لمحمزوي .  ماا القواعاد المتحامة حكات السمسامتيي والفوسفات المكونيي لمعمود الفقر  لمسمسمت

 فتو د فى الوس  .
 النوو  DNAالرواح  الايدرو ينية المتكونة فى الخي  المزدوج لحامض 

قام العالم إدوي تدار اف ومساعدود ح امعة كولومحيا حدراسة نسب القواعاد النترو ينياة فاى الحاامض  4594فى عام 
       DNAحالنسحة لحع اا الحعض وو دوا اآلتى :  نر ححارف النظار عاي محادر الحاامض الناوو  DNA وو  الن

 نو  الخمية التى  خذ مناا  و نو  الكا ي الحى الم خوذ منر ( و د  ي نسحة األدنيي 

  A إلى ال يميي ) ( T )  و ي ا نسحة ال وانيي( G )  إلى الساتيوزيي( c )  عاي الواحاد الحاحي  كماا  ميعااا ال تحتعاد
يساااو   Aو ااد  ي ااا  ي نسااحة الحيااوريي إلااى الحيرميااديي  ي ااا تساااو  واحااد حااحي .  و حمعنااى  خاار و ااد  ي األدناايي 

 (A=T  ( و (G     G=C يساو  ال وانييC و ي الستيوزيي T ال يميي 
( لار اتساا  مناتظم ودقياب DNAدونات  ي الحمازوي المازدوج   X=ray diffractionوالدراسات عماى حياود  داعة  كاس 

والااذ  إسااتد  عمياار مااي حيااود مقاادارد   ناايي نااانومتر وهااذد النتي ااة تتفااب مااض النتااا ر الساااحقة مااي  ي قواعااد الحيرميااديي 
تحتو  فق  عمى حمقة واحدة مي الذرات وهما  ح ر ماي قواعاد الحياوريي وهماا  ( T )  وال يميي ( C )وهما السيتوزيي 

فالدراسااات التاى   راهااا واتسااي   والمااذاي يحتويااي عمااى حمقتايي فااى تركيحامااا . ولاذا ( A )ي واألدناي ( G )ال اوانيي 
 كاادت  ناار لااو كاااي عنااد نقاا  إتحااا  خي ااى ال اازئ تاارتح  قاعاادة مااي   DNA وكريااب عمااى نماااذج الحااامض النااوو  

.  Nanometers 2نومتر الحيوريي مض قاعدة ماي الحيرمياديي فيكاوي اتساا  الحمازوي عناد هاذد النق اة يسااو    نايي ناا
فسااوف يكااوي نقاا  االتحااا   متاار نااانومتر (  4.2 مااا لااو اتحاادت قاعاادتيي مااي الحيااوريي   كاا  واحاادة مناااا إتساااعاا 

اتسا   وسض مي ا نيي نانومتر    ما لو اتحدت قاعدتيي مي الحيرميديي فساوف يكاوي إتسااعاا  قا  ماي ا نايي ناانومتر 
. 
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ما حيي قاعادة ماي الحياوريي ماض قاعادة ماي الحيرمياديي .  ام   حتات الدراساات حعاد ذلاب  وحالتالى فتحد  ي يكوي اإلرتحا 
 T )والساحب فاى  ي ال يمايي  ( G )يارتح  حاال وانيي  ( C )و ي السايتوزيي  ( T )يارتح  حاال يميي   ( A ) ي األدينايي 

 Two Hydrogenاح  الايدرو ينياة هاو  ناام يرتح اوا حاحعض حازوج     نايي ( ماي الارو   ( A )يرتح  فق  حااألدتيي   (

Bonds  ما السيتوزيي (C)  والذ  ال يرتح  إال حال وانيي  ( G )  فام يرتح اوا حاحعض حعادد  اتث رواحا  هيدرو ينياة
فااى الخاي  المقاحا  و ي اا كاا    ( T )فاى  حاد خي اى السمسامة الحااد  ي يقاحا   يمايي  ( A ). و حالتاالى فكا   دنايي 

فى الخاي  المقاحا  . ولاذلب فتعاقاب القواعاد فاى  ( G )د خي ى السمسمة الحد  ي يقاحمر  وانيي فى  ح  ( C )سيتوزيي 
لحع اما وحدياي  ي ا  ناا ال يمكاي  ي تكاوي مت احقاة ماض حع ااا .  و  Complementaryالسمستيي تكوي متممة 

اعد فاى السمسامة األخار  وم ااال لاذلب لاو حمعنى فخر  ننا لو عممنا تتاحض القواعد فى  حد السمسمتيي فيمكننا معرفة القو 
 .  الخي يي هوكاي ترتيب القواعد فى  حد 

3\_____AGTC ACTG_____5\ 

 فيكوي ترتيب القواعد فى الخي  المقاح  هو 

5\_____TCAGTGAC_____3\ 
يؤكاااد االعتقااااد الساااا د حااا ي DNA ونماااوذج الحمااازوي المااازدوج لمحاااامض الناااوو  

يمكااي  ي يساام  حتخاازيي المعمومااات  DNAالنااوو  تعاقااب القواعااد فااى الحمااض 
داخاا  الخميااة يمكااي  ي يتكااوي مااي متياايي القواعااد  DNAالورا يااة . وألي  اازئ 

 فى ال و    لذا فاو يسم  حتخزيي كمية كحيرة  دا مي المعمومات الورا ية .

 المكااونيي لمحماازوي الماازدوج فااى الحااامض النااوو  الدااك  يو اا   ي الخي اايي

DNA حعض حواس ة رواح  هيدرو ينياة والتاى تارح  القواعاد النترو ينياة يرتح وا ح
يارتح   Cytosine ( C ) والسايتوزيي Thymine ( C ) ويرتح  مض ال يمييAdenine  ( A )   ي األدينيي مض حع اا فن د

 . Guanine ( G )مض ال وانيي

   DNA رسم تخطيطي يوضح شكل المولب المزدوج لجزئ 

 . 4.1nmويحمااااااا   اااااااو  المفاااااااة الكامماااااااة لمولاااااااب  2nmعر ااااااار  الحاااااااظ  ي ال ااااااازئ** 
الحظ كذلب  ي تركيب ال زئ يدحر السمم الذ  يتكوي  انحيار ماي سمسامتيي ماي الساكر ** 

 Sوالفوسااافات )   P)    حينماااا الساااتلم نفسااااا تتكاااوي ماااي القواعاااد النيترو ينياااة وفيااااا تااارتح
( حا تث رواحا  هيدرو ينياة   حينماا تارتح  القاعادة Cعمى  اناب ماض القاعاد   ( Gالقاعدة  

 A )  انب مض القاعدة  T ) حراح تييي هيدرو ينيتيي . عمى ال انب اآلخر 

 ر ( المادة الوراثيةاتضاعف أو تناسخ ) تكر 

DNA Replication 

حع اااما عااي تدااتم  فليااة ت اااعف  اازئ حمااض دنااا عمااى فااب ارتحااا  دااري ي عديااد النيوكميوتياادات المكااونيي لم اازئ 
حعااض وذلااب حفااب الاارواح  الايدرو ينيااة ال ااعيفة النااي تاارح  حينامااا . ويتحااض هااذا تاارام نيوكميوتياادات  دياادد  مااام كاا  
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وحااذلب يااتم تخميااب دااري يي    DNA polymeraseدااري    وارتحا اااا حع اااا حااحعض حمساااعدة إناازيم حمماارة الاادنا  
 زئ دنا الم ماوب م ااعفتر . وحمعناى فخار فا ي كا  داري  قاديم  النيوكميوتيدات   حيث يحني دري   ديديي مي عديد

يكوي قد ت ااعف الاي  ازي يي.   DNA يعم  كقالب يتكوي وفقا لر دري   ديد   وحذلب ف ي ك   زئ مي حمض دنا 
 9ماي الادورة الخموياة .وماي المااام  ي ناذكر  ي تتااحض القواعاد النيترو ينياة  (S) ويحادث هاذا الت ااعف فاي المرحماة 

AGGTT 3  فاي الداري  القاديم هاو الاذ  يحادد تتاحعااا عماى الداري  ال دياد   وماي هناا  ااء القاو  حا ي الداري  القاديم
ما ت    ااءت  مامااا القاعادة    (Aيعم  كقالب لمداري  ال دياد   فا ذا كانات القاعادة النيترو ينياة عماى الداري  القاديم  

 T)    إذا كاناات القاعاادة  عمااى الدااري  ال ديااد   والعكااس حااالعكس   كااذلبG )  عمااى الدااري  القااديم    اااءت  ماماااا
  عمى الدري  ال ديد   والعكس حالعكس .  (Cالقاعدة  

  : DNA  تضاعف جزئآلية 

  ذلاب  ي كاا   ازئ نااتر عااي  semiconservativeح نار ننحااف محاافظن  DNAويوحاف ت ااعف  ازئ حمااض دناا 
مساتحدث  –لااذا ال ازئ النااتر  –األحمي   حيناما يكوي الدري  اآلخر  الت اعف يكوي محتفظا ح حد دري ي ال زئ

  التكويي .

الحامض النوو  الادنا ياتحكم فاي العممياات الحيولو ياة فاى    كاا ي حاى 
 Geneticوذلاااااب ألنااااار يعتحااااار المركاااااز الوحياااااد لممعموماااااات الورا ياااااة 

Informations   التااااااى تنتقاااااا  ح ريقااااااة دقيقااااااة مااااااي اآلحاااااااء إلااااااى النساااااا

يااتم ح ت ااة  DNAالناتر.وت ااعف الحااامض الناوو  الااديزوكس ريحاوز  
 ا  رب هى :

 ال ريقة الدحر محافظة -4

 ال ريقة المحافظة  -2

 ال ريقة التدتتية -4

 Semiconservative    ل ريقاة الدااحة محافظااة لتكارر المااادة الورا يااةا
Replication  of DNA  

يتكاوي ماي حمازوي  DNA حح  مي الوا   اآلي  ي الحامض الناوو  
فالقاعااادة   مااازدوج تتااازاوج فيااار القواعاااد النترو ينياااة حنظاااام محااادد ومعااايي

 C )ال ترتح  إال حالسيتورزيي ( G ) و ي ا القاعدة األزوتية  وانيي  ( T )ال ترتح  إال حال يميي ( A ) النترو ينية  دنيي 

. فماااااو تكسااااارت الااااارواح  DNA فتااااازاوج القواعاااااد هاااااذا يمااااادنا حاآللياااااة الحساااااي ة لتكااااارر الحاااااامض الناااااوو   . وحالتاااااالى (
الايدرو ينية حيي الخ يي وانفحمت السمسمتيي عي حع اما . فك  نحف حمزوي فى هذد الحالاة يمكاي  ي يتكاما  ماض 

خااي  القااديم . وحعحااارة  خاار   ناار يمكااي نيوكميوتياادات  دياادة لتحاا  محاا  النيوكميوتياادات التااى كاناات متزاو ااة معاار فااى ال

  تضاعف د ن أ

 يتضاعف د ن أ قبل أن تنقسم الخمية. ثم -1

 .ينشطر السمم طولًيا، فاصاًل قواعد كل درجة

 
اآلن تممممممم بنمممممما   -3

سمممممين، كمممل متضممماعف 
عمممممن األصمممممل. وعنمممممدما 
تنقسمممم الخميمممة، تحصمممل 

عممى د  جديمدة كمل خميمة
  .ن أ مماثل

 
تتصمممممل القواعمممممد  -2

الحممممممممرة، ممممممممم  السممممممممكر 
والفوسممممممممفات، بقواعممممممممد 
النصممف السممممي اآلخممر. 

القواعمد المكمممة  وتمزدوج
  .فقط



الثانيةالمحاضرة     
 

قسم علوم الحياة  –كلية العلوم   –اعداد االستاذ الدكتور احمد محمد تركي / جامعة االنبار   8  
 

لكااا  خاااي   حاااو  فاااى هاااذد الحالاااة  ي يااادير عممياااة تكاااويي خماااي  مكمااا   دياااد عماااى  سااااس دااارو  نظاااام تااازاوج القواعاااد 
ذكاارد. وحالتااالى فكاا  خااي   حااو  يعماا  كقالااب لخااي   ديااد . النترو ينيااة الساااحب 

 ( C )سايتوزيي فاى الخاي  األحاو  يعما  كقالاب لو اض ال ( G )فما ت ال اوانيي 
. ( A ) فااى الخااي  األحااو  يعماا  كقالااب لو ااض األدناايي  ( T )و ي ااا ال يماايي 

حال ريقاة الداحر محافظاة لمتكارر نظارا ألي  DNAوسميت هاذد ال ريقاة فاى تكارر 
الحماااااااازوي األحااااااااو  الماااااااازدوج يحااااااااافظ عمياااااااار  ز يااااااااا   ناااااااااء تكاااااااارر الحااااااااامض 

 Semiconservative Replication وفلية التكرر داحر المحافظاة   DNAالنوو 

Mechanism  هذد قد تم اقتراحاا حواس ة العالمااي واتساي وكرياب . وهاى  ريقاة
   DNAحسي ة وتو   كيفية م اعفة الحامض النوو  

 ى   عماا ويو اا  الدااك   ي ال اازئ األحاامى DNAالدااك  يو اا  ال ريقااة الدااحر محافظااة فااى تكاارر الحااامض النااوو  
لدك  ( ك  مناما يكم  نفسر حخي   ديد م احب لنفس الخاي  األحاو   ام تتكارر الدك  ( ينفح  إلى خي يي   وس  ا

 نفس العممية  سف  الدك  .
 Conservative Replication of DNA   ال ريقة المحافظة لتكرر المادة الورا ية

هنا تعنى حقاء الحمزونات األحوية المزدو ة  Conservative Replication Mechanismفلية ال ريقة المحافظة 
كما هى حدوي  ي تنفح     حدوي تكسر الرواح  الايدرو ينية المو ودة حيي القواعد اآلزوتية ومي هنا  اءت 

مزدوج  ديد مكوي التسمية  ناا محافظ عمياا تماما . وفى هذد ال ريقة ف ي الحمزوي المزدوج يقوم حتكويي حمزوي 
قيي   الحظ  ي الحمزوي االحو  المزدوج استخدام كقالب لتكويي مي خي يي مخم

 هذاي الخي اي ( . 

ويت اا  فااى الدااك   ي  DNAالدااك  يو اا  اآلليااة المحافظااة لتكاارر   م اااعفة ( 
يحقااى كمااا هااو دوي  ي تنفحاا  السمساامتيي ويسااتخدم كقالااب وت حااض  الحماازوي األحااو 

  وهاو  DNAعمير القواعد المقاحمة لمقواعد النيترو ينية المو ودة فاى القالاب األحاو  . و حالتاالى يناتر قالاب  دياد ماي 
 المرسوم حالنق  وليس حخ و  متحمة ( . 

  

 Dispersive Replication of DNA  ال ريقة التدتتية لتكرر المادة الورا ية

  

يااتم فياااا تااداخ   Dispersive Replication mechanismاآلليااة التدااتتية لمتكاارر 
مااي خاات  عمميااات تكسااير وتخميااب   والخيااو  ال دياادة  اازاء مااي الخيااو  األحويااة 

والتحااام هااذد األ اازاء وي اادر اإلدااارة  ي هااذا التااداخ  حاايي   اازاء الخيااو  ح ريقااة 
لتااداخ  العدااوا ى   تكسااير ا تخميااب ا إعااادة التحااام ( الدااك  يو اا  ا عدااوا ية .

 . DNA  ناء ال ريقة التدتتية لتكرر الحامض النوو  الديزوكس ريحوز  



الثانيةالمحاضرة     
 

قسم علوم الحياة  –كلية العلوم   –اعداد االستاذ الدكتور احمد محمد تركي / جامعة االنبار   9  
 

 
 

 : ىو عممية متخصصة جدا وليا آليات فريدة خاصة بيا DNAتكرر الحامض النووى 
هااى عمميااة  Replication mechanism of DNAحالرراام مااي  ي فليااة تكاارر الحامااض النااوو  الدياازوكس ريحاوز  

حسي اة   را اض اآللياات المدروحاة ساحقااا (   إال  ي عمميااة التكاارر هااذد تحااتاج إلااى تركاايب متخحام يحتاو  عماى 
عادد كاحير مي الحروتيناات واإلنزيماات والتاى تعما  مااض حع اااا الاحعض م ا  ال اااز المتكاما  ماض حع ار ولاذا ي ماب 

. وي ب متحظة  ي هناب حعض الفروب التى تو د حيي الختيا مميازة الناواة  Replication machineاا العمماء عمي
Eukaryotic Cells  والختياا رياار مميازة الناواةProkaryotic Cells   حياث  ي در اة تعقياد الحاامض النااووDNA 

عمى دك  خي  دا ار  مفارد وريار م ماف ح دااء  DNAتختمف فى كت مناما. ففى الختيا رير مميزة النواة يو د الا 
نااوو  .  مااا فااى الختيااا ممياازة النااواة فيو ااد حااداخ  نواتاااا الكروموسااومات وكاا  كروموسااوم مفاارد   فااى الوقاات الااذ  
يكااوي فياار ال يتكاارر( يحتااو  عمااى  اازئ مااي حماازوي ماازدوج مكااوي مااي خي اايي ممتفاايي حااو  حع اااما عمااى دااك  

 . RNAالحروتيي والحامض النوو  الريحوز  حمزوي ومعام كمية كحيرة مي 

والممتفايي حااو  حع ااما عماى دااك  حمازوي ي ااب  ي يعاودوا فااى  DNAوي ادر اإلداارة  ي الخي اايي المكاونيي ل اازئ 
. فكمااا ذكرنااا مااي قحاا  عااي  DNAهااذا اإللتفاااف ليحتعااد الخي اايي المكااونيي لمحماازوي عااي حع اااما   ناااء عمميااة تكاارر 

حو  حع اما م   الححا  . ولاو  ردناا ناز   DNAالمزدوج المتكوي مي التفاف خ يي   نموذج واتسي وكريب لمحمزوي
  إحعااد ( هااذيي الخي ايي عاي حع ااما فتحاد  ي يماف  حادهما عكسايا حاو  الخاي  اآلخار . ويحفاز عممياة اإللتفاااف 

والتااى تنتقاا  عمااى  ااو   DNA Helicase Enzymesإنزيمااات تساامى   المكمماايي لحع اااا (  DNAلفحاا  خي ااى 
الحمازوي وكممااا إنتقماات لمكااي عمااى حماازوي تقاوم حفااب الخي اايي عااي حع ااما   وفااى نفااس المحظاة التااى ينفحاا  فياااا 

حاالرتحااا  عمااى خااي   Helix -Destabilzing Proteinsالخي اااي عااي حع اااما تقااوم حروتينااات ي مااب عمياااا  ساام 
DNA  وذلااب لتتفااي ارتحا اار ماارد  خاار  حااالخي  المكماا   لتكااويي الحماازوي ماارة  خاار  ( حتااى تااتم عمميااة  خااذ المفاارد

 ويمااة  اادا ورفيعااة لااذا في ااب  ي تااتم هااذد العمميااة  DNA( مااي كاات الخي اايي . وألي  ز يااات  Copyنسااخة  حااورة 
حااااة ي مااااب عمياااااا دوي ت ياااار. ولااااذلب فاناااااب إنزيمااااات متخحDNA ححيااااث تحقااااى الحاااافات المحمولااااة عمااااى  اااازئ 

Topoisomerases  وهذد الم موعة مي اإلنزيمات تقوم حق ض ال زء ميDNA   م إعاادة وحامر  لحمار ( مارة  خار 
 حعد إ راء عممية التكرر .

 :  /3_______ /5دائما تتم فى إتجاه  DNAعممية تخميق 
وهذد انزيمات لاا عدة  DNA Polymerasesاإلنزيمات التى تحفز عممية رح  النيوكميوتيدات ححع اا ي مب عمياا 

خحا م ت عماا موا مة لتخححية عممية التكرر حمواحفات وحدود معينة   فاى قادرة عمى إ افة نيوكميوتيد 
Nucleotide   3    /4فق  إلى النااية\ end  مي الخي  عديد النيوكميوتيد )Ploynucleotide Strand  والذ  يتم

مى   الحظ  ي النسخة التى يتم تخميقاا تكوي حاا القواعد المكتممة لمقواعد المو ودة تخميقة كنسخة مي الخي  األح
 حالخي  األحمى ( 
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وهاااذد تساااتخدم كماااادة الزماااة  Nucleoside Triphosphates تعااارف حاسااام   Nucleotidesوهنااااب نيوكميوتيااادات 
مااي ناحيااة  ي كاات  ATP  وهااذد ال ز يااات مداااحاة لحاماا  ال اقااة  Ploymerization Reactionsلتفااعتت الحمماارة 

ال اازي يي يحتااو  عمااى  ت ااة م اااميض فوساافات مرتح ااة حااذرة الكرحااوي الخامسااة حم موعااة السااكر والقاعاادة . ومااض كاا  
 Nucleoside Triphosphatesإرتحا  عدد إ نيي نيوكميوتياد ماض حع ااما ياتم ناز  م ماوعتيي فوسافات ماي  ازئ الاا 

  . 

 \5المخمقااة تمتااد لت ااو  حواساا ة رحاا   Ploynucleotide Chainوي اادر اإلدااارة  ناار ألي سمساامة عديااد النيوكميوتيااد 

Phosphate group  3لمنيوكميوتياد القاادم حالاا`Hydroxyl Group of the Sugar   عناد نااياة الخاي  . لاذا فاالخي
 . /4 _______  /9عادة ما ينمو فى ات اد  DNAال ديد المخمب مي 

 ( :  RNA Primer  ) بادئRNA تحتاج إلى DNA عممية تخميق 
 Termination /4 نام يست يعوا إ افة النيوكميوتيد فق  لمنااية  DNA Polymerasesالمحدد ال انى لتنزيمات ا 

Signals إردارات خاحة حنااية تخميب الحروتيي . ويعقب ذلب تعاقحات رير مدفرة  ي ا   Noncoding 3\ 

trailing Sequences  .  والتى يمكي  ي تختمف فى ال و 
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