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 خصائص الحامض النووي

 DNA النووي الحامض تركٌب عن هامة معلومات على التعرف تم
 اشعة انحراف أي  X-ray diffractionاكس اشعة حٌود طرٌك عن

 ذكر كما النووي الحامض بحواف مرورها عند ضئٌلا  انحرافا اكس
 هً اكس اشعة فحٌود .Rosalin Franklinفرانكلٌن روزالٌن العالم

 جزٌئات فً الموجودة الذرات بٌن المسافات لتمدٌر فعالة طرٌمة بمثابة

 طول اكس وألشعة .(البلورات من متعالب تركٌب) بانتظام متراصة

 المغلفة االلكترونات بواسطة تتبعثر انها لدرجة جدا صغٌرة موجة

 مثل كثٌفة الكترونٌة سحابة لها التً والذرات .الجزيء فً للذرة

 انحراف تسبب Oxygen واالوكسجٌن  phosphorusالفوسفور

 .االلل الذري العدد ذات بالذرات ممارنة اكبر بموة االلكترونات



 تركيب الحامض 

  ترتٌب تحدٌد عملٌة هو النووي الحمض تسلسل•

 .معٌنة DNA لشظٌة النٌوكلٌوتٌدات

 A ، C ، G ، T المواعد تسلسل هو النووي الحمض تسلسل  •
/ U ًسلسلة ف DNA أو RNA. 

 للجزيء" 3 الحرة النهاٌة إلى "5 من مكتوب التسلسل"•

  5`-ATAAGCTC-3` (DNA) 

 5`-AUAAGCUC-3` (RNA) DNA 



Nucleic Acid Stability 
  داخل التساهمٌة غٌر التفاعلت طرٌك عن النووي الحمض هٌكل تثبٌت ٌتم•

 .المواعد بٌن الجزٌئة
 .األساسً االلتران خصوصٌة  الهٌدروجٌنٌة روابط تحدد•

 بٌن المطب وثنائً للماء الكارهة التفاعلت نتٌجة هو النووي الحامض ثباتٌة•
 .Base Pair  النٌتروجٌنٌة المواعد أزواج

 الحمضٌة المحالٌل فً الهجوم ٌماوم عام بشكل مستمر النووي الحمض•
  تتحلل 4 الحموضة درجة عند الخفٌفة الحمضٌة المحالٌل فً لكن ,والملوٌة
 .البٌورٌن لواعد إلى جلٌكوسٌدن بٌتا روابط

•DNA من النمٌض على ,الهٌدروكسٌل أٌونات بواسطة للنمسام عرضة 
 للغاٌة مستمر غٌر RNA الرٌبً النووي الحمض فإن ، DNA النووي الحمض

 ان حٌث الفوسفودٌستر الفمري للعمود المائً التحلل بسبب الملوٌة المحالٌل فً
  النووي الحمض جزٌئات تجعل الرٌبونوكلٌوتٌدات فً  OH'2 مجموعة

 .الملوٌة المحالٌل فً للنمسام عرضة الرٌبً



– RNA مثل النووي الحامض تحطم التً اإلنزٌمات من العدٌد هنان•
ribonucleases كرٌستٌان لبل من الرٌبونوكلٌاز استخدام تم  

 .البروتٌن طً فً الشهٌرة تجربته فً أنفٌنسٌن

 هذه تهضم لد deoxyribonucleases بواسطة  DNAتحلل ٌتم•
-الخارجٌة الشرٌط نهاٌة من DNA شرٌطة اإلنزٌمات

Exonucleases- الداخلٌة او. 

 الحلزونً النووي للحمض النوكلٌوتٌدات عدٌد سلسلتً فصل ٌمكن•
  درجة رفع طرٌك عن الغالب فً معٌنة ظروف ظل فً المزدوج
 الحرارة

 ذي DNA إلى  dsDNAالشرٌطة مزدوج  DNA من االنتمال ٌسمى•
   الحلزونً اللولب انتمال باسم ssDNAالسلسلة أحادٌة عشوائٌة لفة

helix-coil transition. 

  ، الذوبان :هً ssDNA إلى dsDNA من للتغٌٌر الواجبة الشروط•
 ssDNA من للتغٌٌر الواجبة الشروط اما .الخٌوط وفصل ، والتمسخ

 .معٌنة سٌالات فً والتهجٌن التشبع وإعادة التلدٌن هً dsDNA إلى



 الحلمٌة الطبٌعة بسبب البنفسجٌة فوق األشعة ضوء النووٌة األحماض تمتص•
 .للمواعد المترافمة

 الطول وٌبلغ ,االمتصاص فً والفوسفات للسكر الفمري العمود ٌساهم ال•
 RNA  260 و DNA من كل بواسطة للضوء امتصاص أللصى الموجً
   وتمدٌرها النماوة عن للكشف االمتصاص خصائص استخدام ٌمكن ,نانومتر

 النووٌة األحماض تركٌز تحدٌد ٌمكن نانومتر 260 عند االمتصاص خلل من•

At a concentration of 1 mg ml-1and 1 cm path length, dsDNA 
has A260= 20 

RNA and ssDNA haveA260= 25 

 

 الثانوٌة والبنٌة األساسً التركٌب على  ssDNA و  RNA لٌم تعتمد

 .A260 / A280 نسبة من فتحتسب النووي الحمض نماوة اما

ا A260 / A280 = 1.8 نسبة تمثل  المٌم تشٌر .الجودة عالٌة DNA عٌنة عموما
 فتشٌر 1.8 من األلل المٌم اما الرٌبً النووي الحمض تلوث إلى 1.8 من األعلى

 البروتٌن تلوث إلى

 



DNA Supercoiling 

 مهمة وهً الخطً او الحلمً DNAلل Supercoiling النووي الحمض التفاف•
 ٌطلك ذلن على وبناءا .االبعاد رباعً او ثلثً تركٌب للجزٌئة توفر حٌث

 اما .DNA لجزٌئة االبعاد ثلثً التركٌب الى اشارة Superhelicity مصطلح
 حول ملتف مزدوج حلمً DNA شرٌط الى فٌشٌر Supercoils مصطلح

  .بعضه

 supercoiling, supertwisting or المصطلحات تطلك وعلٌه•
superhelicity الملتفة للشرطة الفائك االلتفاف. 

•DNA ًلتكون الهستونات تسمى خاصة بروتٌنات مع تمترن النواة حمٌمٌات ف 
 .الكروموسومات معا

•positive(left-handed): عن والمتكونة االلتفاف الفائمة االشرطة تسمى 
 عن تنتج إنها حٌث .اساسا الملتفة الحلزونٌة للشرطة االرتباط زٌادة طرٌك

ا أكثر لف  (االرتباط زٌادة بسبب) النووي الحمض حلزون فً التفافاا أو إحكاما
 .إضافٌة حلزونٌة تملبات إلى ٌؤدي مما

•negative(right-handed): من المتكونة االلتفاف الفائمة االشرطة تسمى 
 أو الفن أو االنحناء عن ناتجة وهً .السلبٌة الفائمة الملفات ارتباط فً عجز

 .(االرتباط فً عجز بسبب DNA للحلزون االلتواء





Topoisomer 

•Topoisomers or topological isomers ًجزٌئات ه 

 .مختلف فراغً بترتٌب ولكن الكٌمٌائً التركٌب نفس لها

•DNA topoisomers انزٌمات بفعل التفافها ٌفن ان ممكن 

  االنزٌمات لهذه حٌث .topoisomerases تسمى خاصة

 اجل من DNA شرٌط التفاف واعادة التفاف فن على المدرة

 وربطه الشرٌط لطع خلل من البروتٌنات وصنع تضاعفه

 .اخرى مرة



DNA topoisomerases 



 المصادر

• Molecular Biology. P.C. Turner, A.G. Mclennan, 
A.D. Bates & M.R.H. White.School of Biological 
Sciences, University of Liverpool, Liverpool, 
UK. Second edition. BIOS Scientific Publishers, 
2000. 


