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 جزٌئات ذات عضوٌة بولٌمرت عن عبارة هً النووٌة األحماض•
 وحدات من تتكون .لصوى بٌولوجٌة أهمٌة وذات نسبٌا   كبٌرة

 . النٌوكلٌوتٌدات تسمى أساسٌة

 أو طلٌمة صورة فً الحٌة الخالٌا جمٌع فً األحماض هذه توجد•
 حفظ وهً بها تموم رئٌسٌة أدوار لها حٌث ، البروتٌن مع متحدة
 حمل عن مسؤولة أنها كما,آلخر جٌل من ونملها راثٌة الو المادة
 عند الصفات هذه ترجمة فً أٌضا   تتحكم و راثٌة الو الصفات وانتمال
 وتتابع ترتٌب فً بتحكمها وذلن بالخالٌا المختلفة البروتٌنات تكوٌن

 النووٌة واألحماض , خلٌة بكل ٌتكون بروتٌن لكل األمٌنٌة األحماض
 .مرتفع جزٌئً وزن لها



 

 -(:Kinds of Nucleic Acid)أنواع األحماض النووٌة 
 (RNA) له وٌرمز Ribonucleic Acid  الراٌبونٌوكلتٌدي الحمض -1

  رنا

 Deoxyribonucleic Acid  راٌبونٌوكلتٌدي الدٌوكسً الحمض -2
 .دنا (DNA)له وٌرمز

 األحماض من متفاوتة كمٌات على الحٌة الكائنات معظم تحتوي •
 على الفٌروسات تحتوي بٌنما , DNA, RNA)) بنوعٌها النووٌة

(DNA) على اآلخر والبعض فمط (RNA) فمط. 

 . الكروموسومات منه تتكون الذي وهو الخلٌة نواة فً DNA ٌوجد•

 النواة داخل تصنٌعه وٌتم الخلٌة سٌتوبالزم فً  RNAٌوجد•
 DNAبواسطة

 
 

 



 تركيب األحماض النووية

 النٌوكلٌوتٌداتاألحماض النووٌة تتكون من وحدات •

 األحماض النووٌة

 

 النٌوكلٌوتٌدات

 

 

 

 الفوسفوركحامض  النٌوكلوسٌدات

 سكر خماسً    نٌتروجٌنٌةقاعدة 

+ 

+ 



 :من النٌتروجٌنٌةتتكون المواعد •
  Pyrimidinesبٌرمٌدٌنات -ب،  Purinesبٌورٌنات -أ       

 ووتتكون من حلقتٌن احدهما سداسٌة واألخرى خماسٌة purines  البٌورٌنات -أ •
 : تشمل لاعدتٌن هما

  Aوٌرمز له  Adinineاألدنٌن •

 

 

 

 

 

 

 
 Gوٌرمز له  Guanine الجوانٌن •

        
  
 



وتتكون من حلقة واحدة  Pyrimidinesبرٌمٌدٌنات -ب•

 سداسٌة تحتوي على ذرتٌن من النٌتروجٌن  وتشمل

 

  C وٌرمز له  Cytosin "" الساٌتوسٌن•

 Tوٌرمز له  Thymine " " والثٌامٌن•

 U وٌرمز له Uracil“" والٌوراسٌل•

 



 السكر الخماسي
 اساسٌان نوعان وهناك كربون ذرات خمس على ٌحتوي سكر : الخماسً السكر•

 :النووٌة االحماض منه ٌتركب الذي السكر من

 RNA تكوٌن فً ٌدخل و   (Ribose) الراٌبوز سكر ٌسمى األول النوع •

 ٌدخل النوع هذا و ( (DeoxyRibose راٌبوز الدٌوكسً سكر ٌسمى الثانً النوع•

  2 رقم الكربون ذرة على أكسجٌن ذرة تنقص حٌث DNA تركٌبة فً



 النيوكلوسيدات

 البٌرمٌدٌنات فً 1 رلم النتروجٌن ذرة) المواعد ترتبط عندما•

 الدٌوكسً أو الراٌبوز) الخماسً بالسكر (البٌورٌنات فً 9 ورلم

 – N رابطة بواسطة 1 رلم الكربون ذرة عند (راٌبوز
  النٌوكلٌوسٌدات باسم ٌعرف ما ٌتكون جلٌكوسٌدٌة

Nucleosides 





  الفوسفورن حامض ٌرتبط•

 النٌوكلٌوسٌدات مع

 استٌرٌة رابطة بواسطة

 5 رلم الكربون ذرة بٌن

  ٌتكون الخماسً السكر فً

 وتبمى النٌوكلٌوتٌدات

 متأٌنه الفوسفات مجموعة

 باألحماض سمٌت لذلن





 -:DNAمكونات  الحمض النووي 

 الراٌبوزي النووي الحمض ٌتكون•
  سلسلتٌن من األكسجٌن منموص

 سلم هٌئة على تنتظمان متوازٌتٌن
 , (Double Helix) لولبٌا ملتف
 من اللولبً السلم جانبا ٌتكون
 )و   (السكرالخماسً) تعالب
 بكل وٌتصل ( الفوسفات لاعدة
  لاعدة السكر جزٌئات من جزيء

 البٌورٌن نوع من إما آنٌتروجٌنٌة
 فً للداخل وتبرز ، البٌرمٌدٌن أو

 الثاٌمٌن ٌتمابل المحوربحٌث اتجاه
 مع والساٌتوسٌن االدنٌن مع

 هٌدروجٌنٌة بروابط الجوانٌن
 



 منظم بشكل بعضها مع المواعد ترتبط•

 مع  أدٌنٌن الماعدة ترتبط بحٌث

  الممابلة السلسلة فً ثاٌمٌن الماعدة

  بٌنما ثنائٌة، هٌدروجٌنٌة برابطة

 الساٌتوسٌن مع الجوانٌن ٌرتبط
 .ثالثٌة هٌدروجٌنٌة برابطة





السلسلتٌن بشكل متوازي وتلتمً •

، (Antiparallel)عكسً  و

ٌمابلها على  5بحٌث أن النهاٌة 
 .3السلسلة المتوازٌة النهاٌة 

 



  RNAالحمط النووي
 النٌوكلٌوتٌدات من فمط واحد سلسلة من ٌتألف و ،الراٌبوزي النووي الحمض ،RNA تعنً•

 ٌختلف لكنه و ،DNA جزيء بها ٌرتبط التً الطرٌمة بنفس بعض مع بعضها ترتبط التً
  على احتوائه من بدال ،U ٌوراسٌل النٌتروجٌنٌة الماعدة على إحتوائه فً DNA جزيء عن

 .الثٌامٌن
 

 :هً و الخالٌا داخلRNA  النووي الحمض من أنواع ثالث توجد
 

* mRNA  أو RNA  الجٌنات من الوراثٌة الشٌفرة بنمل ٌموم و النواة فً ٌتكون ،الرسول 
 .السٌتوبالزم داخل المختلفة البروتٌنات تصنٌع لٌتم ،الراٌبوسومات إلى النواة فً

 
   * tRNA  أو RNA  االمٌنٌة األحماض بنمل ٌموم و ،النالل 

  عملٌة فً الستخدامها الراٌبوسومات إلى السٌتوبالزم من 

 .البروتٌنات بناء

 
   * rRNA  النوٌة فً ٌتكون ،الراٌبوسومً أو   

   .الخلٌة نواة داخل النوٌة فً الراٌبوسومات إنتاج فً ٌستخدم



 Protein(  اصطناع البروتين الحيويأو ) تخليق البروتين الحيوي
biosynthesis (Synthesis)  

 السالسل بتصنٌع الخلٌة بها تموم التً الحٌوٌة العملٌة هً•
  من اعتبارا البروتٌنات لتشكٌل بعضها مع صلهاو و الببتٌدٌة

 فمط لإلشارة أحٌانا المصطلح ٌستخدم . األمٌنٌة االحماض
 لإلشارة تستخدم غالبا لكنها البروتٌنات ترجمة عملٌة إلى

 األحماض تخلٌك من بدءا البروتٌنات تصنٌع عملٌة لكامل
 إلى المرسال للرنا الجٌنٌة الترجمة ثم من النسخ و األمٌنٌة
 التشابهات من بالرغم و . ربطها و الببتٌدات تشكٌل عملٌة
 نجد أننا إال الكائنات كافة بٌن البروتٌن تخلٌك عملٌة فً

 طالئعٌات و النوى حمٌمٌات بٌن االختالفات و الفوارق بعض
 . النوى
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 DNAنسخ 



  DNAخطوات النسخ الذاتً لحمض •

 الروابط بكسر DNA سلسلتً بفصل  Helicase هٌلٌكٌز إنزٌم ٌقوم DNA النسخ عملٌة خالل -  1•

   الفصل بنقطة وتنتهً النٌتروجٌنٌة القواعد أزواج من زوج كل بٌن الموجودة الضعٌفة الهٌدروجٌنٌة

 لجزيء المنفصلة بالسالسل  III (DNA-PolymeraseIII)بولٌمٌرٌز DNA بلمرة إنزٌم ٌرتبط -2

  مستمر بشكل تبنى فالسلسة الحمض

 السلسلتٌن كلتا فً صحٌحة الغٌر والقطع النٌوكلٌوتٌدات باستبدال  I بولٌمٌرٌز  DNA إنزٌم ٌقوم ثم•

  رابطة بتكوٌن القطع بربط " DNA-Ligase" لٌقز الالحم DNA إنزٌم وٌقوم , والمتأخرة المتقدمة

 , III بولٌمٌز DNA بلمرة وإنزٌم  I بولٌمٌز DNA بلمرة إنزٌم ٌقوم النهاٌة وفً . األستر ثنائً فوسفو

 .الصحٌحة بالنٌوكلٌوتٌدات الصحٌحة غٌر النٌوكلٌوتٌدات باستبدال وذلك بالتصحٌح

 من ٌبنى جدٌد جزيء كل , األصل DNA لجزيء متماثلتٌن نسختٌن المحصلة تكون النهاٌة فً -3

  . النٌوكلٌوتٌدات من جدٌدة وسلسة األصل DNA جزيء من نٌوكلٌوتٌدات سلسلة
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