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تركٌب وخصائص األحماض النووٌة:  الثالثةالمحاضرة   

 DNAتركٌب الحامض النووي الراٌبوزي منقوص االوكسجٌن اوال: 

ٍزٓ ٍِ قجو اىطجٍت  ألٗه WBCsٍِ اىخالٌب اىقٍحٍخ  DNA ىـرٌ عشه ا

Nuclein ٗاىذي اسَبٓ ة 9681عبً  Friedrich Meischerاىسٌ٘سزي 

 اى٘راثٍخ . اىَبدحىٌ ٌعزف عيى أّ ىنْٔ  

 

 Doubleٍِ اىٍْ٘ميٍ٘رٍذاد ٌٗنُ٘ ثْبئً اىشزٌط  DNAىـٌززمت ا

Strand  ٌٗسَىdsDNA  ٍبعذا ثعض اىفٍزٗسبد ٌنُ٘ فً ثعض(

 : DNAٍِ ٍٍَشاد خشٌئخ ( ssDNAٌٗٗسَى   Single strandثشنو شزٌط ٍْفزد  األحٍبُ

 

1- Double helix  إُ أٗه ٍِ امزشف رزمٍت :

َٕب اىعبىٍَِ  Double helixثشنو  DNAاه

 James Watson and) 9191ٗمزك عبً  ٗارسِ

Francis Crick)   ٗاىيذٌِ حصال فٍَب ثعذ عيى

الخو ٕذا  9182 خبئشح ّ٘ثو فً اىطت ٗاىفسيدخعبً

. رٌ اىحص٘ه عيى ٕذٓ اىْزبئح ٍِ خاله االمزشبف 

ثبسزخذاً االشعٔ  DNAاىزدبرة اىزً أخزٌذ عيى 

اىسٍٍْٔ حٍث رٌ االسزذاله عيى ٕذا اىززمٍت ٍِ 

 قزاءح اّحزاف االشعخ اىسٍٍْخ  خاله
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 تجربة انحراف األشعة السٌنٌة التً أجرٌت من قبل  روزالند فرانكلٌن

 

2- 5'-3' direction   وٌقصد ب هان شرٌط :DNA  موقع ذرة  '5حٌث تمثل  '3-'5ٌنى باالتجاه

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

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

 ؟'3-'5ٌبنى باالتجاه  DNAٌعنً ان 

 

 

 

3-  Anti parallel   :  وٌقصد بها إن التضاد

ٌلتفان حول بعضهما   DNAشرٌطً جزٌئٌة 

 البعض باتجاهٌن متعاكسٌن .

 

انكستروم فً حٌن ان  02هو  DNAقطر جزٌئة  -4

 انكستروم  43اللفه الواحده طولها 

 

زوج  10.5من   DNAتتكون اللفه الواحده من  -5

قاعدي  وبذلك ٌكون طول القاعده الواحده او 

 انكستروم . 3.3الزوج القاعدي حوالً 

 

 دالتون  662وزن الزوج القاعدي هو  -6
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  A-form DNAكما فً جزٌئة الدنا نوع   right handedٌكون اتجاه اللفه اما للٌمٌن وتسمى  -7

 Z-formكما فً جزٌئة الدنا نوع   left handedاو للٌسار وتسمى  B-form DNA و

DNA. 

 

 

 

 

 

 

8- Inter and intra strand bonds  فً جزٌئة  األواصر: هنالك نوعٌن منDNA المزدوجة 

ثنائٌة الفوسفات  االصره DNAوهً االصره الهاٌدروجٌنٌة مابٌن نٌوكلٌوتٌدات شرٌطً 

 التساهمٌه التً تربط بٌن نٌوكلٌوتٌدات الشرٌط الواحد وكما موضح ادناه:
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تتكون هذه  :  Minor groove الثانوي واألخدود Major grooveاألخدود األساسً  -9

وللتركٌب  لجزئٌة الدنا Anti parallel double helixاألخادٌد نتٌجة للشكل المزدوج المتضاد  

كل زوج قاعدي  أن وتكون هذه األخادٌد غٌر متساوٌة بالحجم. الفراغً للقواعد النتروجٌنٌة.

ٌصبح من درجه وبالتالً  46ٌسبقه بحوالً  الذيٌلتوي او ٌنحرف عن مسار الزوج القاعدي 

القاعدٌه فً اللفه الواحده من خالل معرفة ان اللفه الواحده تعنً  األزواجالسهل علٌنا معرفة عدد 

 درجه وبلتالً هنالك تقرٌبا عشرة ازواج قاعدٌه فً اللفه الواحده. 462التواء او استداره بمقدار 
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ٌتكون التركٌب األولً من الشرٌط المنفرد الذي ٌتألف من :  DNAوالثانوي للـ األولىالتركٌب  -01

وتمتاز بوجود أصره تساهمٌة فقط  '3-'5 سلسلة من النٌوكلٌوتٌدات التً تبنى باالتجاه 

(Phosphodiester bond)  اما التركٌب الثانوي  فٌتألف من شرٌطً الدنا التً تمتاز بأنها

Anti parallel double helix صره الهاٌدروجٌنٌة التساهمٌه فً تركٌبها. وتحتوي على اال 

 

 ٌكمن إٌجازها بالجدول التالً: DNAبصوره أساسٌه هنالك ثالثة أشكال للـ : DNAأشكال الـ  -00

 

Z-form B-form A-form Characteristics  

Left handed Right handed Right handed Helix sense(ُٗاردبٓ اىحيش) 

60/2° 35.9° 33.6° Rotation degree 

 ياىز٘اء اىحيشُٗ ىنو سٗج قبعذ
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12 10.0 10.7 Mean bp/turn 

 ٍعذه اسٗاج اىق٘اعذ ىنو ىفٔ

18 A 20 26A Diameter(اىقطز) 

Found in 

dehydrated 

medium 

Found in 

hydrated 

medium 

Found in 

dehydrated 

medium 

Medium 

 طجٍعخ اى٘سط اىذي ٌز٘اخذ فٍٔ

Rarely found in 

cell 

More 

commonly 

found in cell 

that A and z 

form 

Less common 

than B and Z 

form 

Commonalty 

 اىعٍٍَ٘خ

 

كما فً  Double strand  (dsDNA)تكون جزٌئة الدنا مزدوجة الشرٌطفً بدائٌة النواة  -02

كما فً بعض  Single strand (ssDNA)وبعض الفٌروسات وقد تكون مفردة الشرٌط  البكترٌا

 .Parvovirus B19الفٌروسات مثل 

 . anti senseفٌسمى بـ  '5-'3اما ذو االتجاه  senseبـ  '3-'5ٌسمى الشرٌط ذو االتجاه  -03

 بتعرٌضها لما ٌلً: DNAالشرٌط المزدوج للـ  (denaturation)ٌمكن فك ارتباط  -04

 

 High temperature (about 95 ˚C) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parvovirus_B19
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 High PH solution  

 High salt concentration 

 

 RNA ثانٌا: تركٌب الحامض النووي الراٌبوزي

 مع بعض االستثناءات وكما ٌلً: DNAٌشابه فً تركٌبه للـ

ٍع ثعض االسزثْبءاد حٍث ٌنُ٘ ٍشدٗج  Single strand (ssRNA) ٌنُ٘ ٍفزد اىشزٌط عبدرب -9

ٗمذىل فً  tRNAمَب فً اىحبٍض اىْ٘ٗي اىزاٌج٘سي اىْبقو  Double strand (dsRNA)اىشزٌط 

 .Rotavirusثعض اىفٍزٗسبد ٍثو 

 اىزاٌج٘س ٍْق٘ص االٗمسدٍِ.ٌحز٘ي فً رزمٍجٔ عيى اىزاٌج٘س ثذال ٍِ  -2

ثو ٌحز٘ي ثذال عْٖب عيى  thymineالٌحز٘ي فً رزمٍجٔ عيى اىقبعذح اىْبٌززٗخٍٍْٔ اىثبٌٍَِ  -1

 . Uracilاىٍ٘راسٍو 

 رخزيف فً ٗظبئفٖب اىجٍ٘ى٘خٍخ ًٕٗ: RNAْٕبىل عذح أّ٘اع ٍِ اىـ  -4

mRNA=messenger RNA(carry genetic information encoding for protein) 

tRNA=transfer RNA (transfer amino acid during translation) 

rRNA=ribosomal RNA (one component of ribosomes) 

snRNA=small nuclear RNA  (one component of spliceosomes) 

exRNA= Extracellular RNA (also known as exosomal RNA) found in boby 

fluid like blood, saliva, breast milk, urine, semen, menstrual blood, 

and vaginal fluid (syntrophy) 

piRNA= Piwi-interacting RNA (gene silencing) 

snoRNA= small nucleolar RNA  (required for rRNA maturation) 

miRNA=micro RNA (halt translation or degrade mRNA) 

siRNA=small interfering RNA (halt translation or degrade mRNA) 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rotavirus
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