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 المحاضرة االولى

 DNA  وRNA كمواد وراثية للكائنات الحية 

 مقدمة عامة:

مالحظة عصيات دقيقة تتكون داخل الخاليا أثناء انقسامها تمكن العلماء وفي وقت مبكر وباستعمال المجهر من 
وحسب ترتيب معين، وأن هذه العصيات الدقيقة التي تستوطن النواة تتحرك بأسلوب دقيق خالل مراحل االنقسام 
فافترضوا أن العوامل الوراثية أو الجينات محمولة على هذه العصيات وأطلقت عليها تسمية الكروموسومات . لكن 

 ة الطبيعة الكيمياوية لهذه الكروموسومات لم تتحقق إال بعد تطور التقنيات المختبرية وأجهزة التحليل.دراس

عندما حاول فصل 1889قام بأول محاولة لفصل النواة عن الخلية عام  يذكر أن العالم السويسري فريدريك ميجر
حيث تكون  Fish spermوحيامن السمك المتبقية على الضمادات الجراحية  Pus cellالنواة من خاليا القيح 

هذه الخاليا عادة غنية بالمواد النووية وكان ذلك باستعمال محاليل قاعدية، وقد الحظ هذا العالم أن النواة تتألف 
وهي التسمية األولى للبروتينات  Protamineكيمياويًا من مادتين األولى منها والتي تكون النسبة العظمى تسمى 

 . Nuclienكون نسبة ضئيلة وسميت والثانية وهي ت

هي المسؤولة عن الصفات الوراثية لسببين هما أنها موجودة في الخلية   Protamineوأعتقد فريدريك وغيره أن 
بكمية كبيرة ثم أنها تتألف من عدد كبير من األحماض األمينية وبالتالي فأنها يحتمل أن تكون مسؤولة عن هذا 

بقيت  DNA العدد الكبير من الصفات الوراثية. وفي التجارب الالحقة التي أمكن فيها تنقية كل من البروتين و
في النواة يقتصر على تحديد تركيب  DNAفكرة أن البروتين هو المسؤول عن نقل الصفات الوراثية وأن دور 

   . have a structural roleالكروموسومات أي دوره تركيبي 

 الذي يتكون من أربعة قواعد نيتروجينية ترتبط مع بعضها DNAوكان اإلعتقاد السائد أن 

   بالشكل الموضح أدناه:   
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بخالف البروتينات التي كان التصور عن إرتباط الحوامض األمينية فيها تصورا صحيحا منذ بداية التعرف على مكوناتها 
 وتركيبها إلى حد كبير.

DNA  وRNA : كمواد وراثية 

أو تتخذ من الكائنات الراقية  1940كانت معظم الدراسات التي تهتم بانتقال المعلومات والصفات الوراثية حتى عام 
أجزاء منها مادتها األساسية . بيد أن اهتمام الباحثين بدأ يتحول شيئا فشيئا إلى دراسة األحياء المجهرية لمتابعة 
الصفات الوراثية التي اقتصرت على مالحظة الظواهر المرئية منها ولردح طويل من الزمن عند دراسة الكائنات الراقية. 

 نات الراقية إلى األحياء المجهرية إلى األسباب التالية: وتعود أسباب هذا التحول من دراسة الكائ

 مع األحياء المجهرية لسهولة تنميتها في أوساط زرعية يمكن تحضيرها مختبريا.سهولة التعامل  -1
دقيقة لبكتريا  20قصير.) يبلغ  Generation Timeسرعة تكاثر ونمو األحياء المجهرية المتالكها زمن جيل  -2

E.coli  المثلى(.في الظروف 
في  Haploidوهي من نوع  Cyanobacteriaإن معظم األحياء المجهرية وحيدة الخلية بدائية النواة كالبكتريا و  -3

جميع أطوار حياتها ورغم أن األحياء المجهرية قد درست تفصيال وفي وقت مبكر إال أن أهميتها في الدراسات 
وقبل التطرق إلى الدراسات التي وفرت الدالئل وأثبتت أن  الوراثية لم تتوضح إال في منتصف هذا القرن تقريبًا.

هي المسؤولة عن حمل ونقل الصفات الوراثية عبر األجيال المتعاقبة البد من  RNAو  DNAالمواد النووية من 
معرفة الخصائص والمواصفات التي حددها العلماء والباحثون والتي يفترض توفرها في المادة المرشحة ألن تكون 

لمادة الوراثية. وقد جاء تحديد هذه الخواص من الدراسات الوراثية التقليدية التي ظهرت بدايتها العلمية هي ا
 الدقيقة مع تجارب مندل. وهذه الخواص هي:

أن المادة الوراثية يجب أن تحتوي على معلومات حياتية مفيدة وأن تحافظ على هذه المعلومات بصورة  .1
 دورية وعبر األجيال.

كون المادة الوراثية قابلة للتضاعف مع المحافظة على المعلومات الوراثية بصورة أمينة بحيث يجب أن ت .2
تتمكن من نقل المعلومات الوراثية من خلية إلى أخرى أو من جيل إلى آخر بأمانة ودقة متناهيتين ودونما 

 تغير
أن تمتلك القدرة على إظهار  يجب أن تكون المادة الوراثية قادرة للتعبير عن المعلومات التي تحملها أي .3

 هذه المعلومات وترجمتها إلى طرائق للنمو والتطور. 
األول ( لضمان ينبغي أن تمتلك لمادة الوراثية القدرة على التغاير والتطور ) وهذا الشرط مناقض للشرط  .4

ماتحملها من الصفات والمعلومات الوراثية. والواقع أن المادة الوراثية ليست على  استمرار المادة الوراثية و
استعداد مسبق أو دائمي للتغيير وإنما تتغير إما عن طريق الطفرة أو عن طريق اتحادات جديدة أو إعادة 
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ص الحقا. ولكن دعونا اآلن نتمعن في المضامين الخلط. وسوف تكون لنا وقفة مع جميع هذه الخصائ
 العليمة للتجارب التي حددت ماهية المواد الوراثية.

 هي المواد الوراثية : RNAو  DNAالتجارب التي أثبتت أن 

  Transformation experimentsأواًل: تجارب التحول 
لفهم هذه التجارب البد من العودة أواًل إلى إستنتاجات الباحث فريدريك كريفيت عن مجموعة مالحظات ثبتها 

فقد تمكن  1928وحتى عام  1923أستمرت من عام  Streptococcus peneumonaعن البكتريا 
من النوع  Serotypeالباحث في باديء األمر من التعرف على عدة أشكال سيريولوجية أو انماط وصلية 

والتي تتميز  Types , I, II,III …etcلهذه البكتريا المسببة لذات الرئة سميت ب  Virulentالمؤذي 
 Protectiveبتكوينها للكبسولة وهي مواد لزجة تتألف من سكريات متعددة ذات طبيعة وقائية 

polysaccharides بعض مصليًا. كما ، تختلف في تركيبها وهذا هو السبب في اختالفها عن بعضها ال
وغير   Harmlessالحظ هذا الباحث وجود أشكال أخرى من هذه البكتريا تكون غير ضارة 

وغير مكونة للكبسولة ويمكن تمييز الضارة عن غير الضارة منها بتنميتها في أوساط   Averulentمؤذية   
مستعمرات خشنة . والحظ  غذائية خاصة حيث تكون الضارة مستعمرات مخاطية لزجة أما غير الضارة فتكون 

الباحث أن اشكال المستعمرات غير الضارة من هذه البكتريا يمكن أن يتحول إلى أشكال ضارة من خالل 
 والتي يمكن تلخيصها كاآلتي: 1928مجموعة من التجارب نشرت عام 

ر عليها عند حقن الفئران ببكتريا ذات الرئة المذكورة أعاله من السالالت الضارة فان الفئران تظه -1
 أعراض المرض وسرعان ما تموت.

 عند حقن الفئران بسالالت من النوع غير الضار فإنها ال تتأثر وال تموت . -2
عند حقن الفئران بسالالت من نوع الضار المعاملة حراريا فانها ال تموت وال تظهر عليها أعراض  -3

 مرضية .
( مع سالالت من النوع غير الضار الحية )  عند حقن الفئران بسالالت الضارة المعاملة حراريا ) مقتولة -4

غير المعاملة ( فان الفئران تموت بعد فترة من ظهور أعراض المرض عليها. ووجد الباحث أن 
 الحيوانات الميتة ال تحمل غير أعداد حية من السالالت من نوع الضار دون النوع غير الضار.

ولما كان من غير المتوقع أن تعود خاليا السالالت الضارة المقتولة بالحرارة الى الحياة ثانية داخل جسم الفئران فان 
المقتولة و غير الضارة االحتمال الوحيد الذي يمكن في ضوئه تفسير موت الفئران المحقونة بخاليا سالالت الضارة 

الحية هو أن شيء ما موجود في خاليا السالالت الضارة تحول إلى الخاليا غير الضارة وبالتالي أصبحت خاليا ممرضة 
وضارة تؤدي إلى موت الفئران بعد أن تنتقل إليها وتجعلها من النوع الضار. وقد تبين فيما بعد أنه عندما تسخن خاليا 

إلى الخاليا من نوع غير ضار في أنبوبة إختبار تحتوي على وسط غذائي فان خاليا النوع  من النوع الضار وتضاف
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األخير تتحول إلى النوع الضار أيضًا. ولم يعرف سبب هذا التحول أو المادة أو الشيء الذي يقوم بتحويل الخاليا حتى 
هو المادة الفعالة التي تسبب  DNAوعلى يد مجموعة من الباحثين من معهد روكفيالر حيث تبين أن  1943عام 

هذا التحول بين النوعين أعاله ، وذلك بتحضير راشح من الخاليا الضارة المقتولة بالحرارة ومن ثم هضم المكونات 
الموجودة في الراشح الواحدة تلو األخرى بأنزيمات هاضمة أو محللة خاصة لكل مكون من هذه المكونات مثل 

لقد أظهرت هذه  DNAو الديوكسيرايبونيوكليز لتحطيم  RNAت والرايبونيوكليز لهضم ال البروتينيز لهضم البروتينا
الدراسة أن الحالة الوحيدة التي تؤدي إلى عدم تحول الخاليا من غير الضار إلى الضار عند مزج الراشح مع أنزيم 

 الديوكسيرايبونيوكليز

 ثانيًا: دالئل من الفاجات البكتيرية:

هي المادة المسؤولة عن حمل الصفات الوراثية وإظهار هذه الصفات من  DNAمن كون مادة ال  جاء الدليل الثاني
( وهو من الفاجات التي تتخذ  T2على الفاج البكتيري ) العاثي  1952تجارب أجراها الفريد هيرشي ومارثر جايس عام 

. فقد تأكد في تلك الفترة أن الفاجات مثلها في ذلك مثل  T6و  T4عائاًل للتكاثر شأنها شأن الفاج  E.coliمن بكتريا 
الكائنات الحية تمتلك برنامجًا وراثيًا ويتكون هذا الفاج من الناهية الظاهرية من رأس سداسي عبارة عن غطاء بروتيني 

 إضافة إلى ذيل ينتهي بقرص قاعدي ترتبط به عدد من ألياف الذيل.  DNAمعبأ بمادة 

لفاج بالتصاقه على مستقبالت معينة على سطح الخلية البكتيرية بواسطة األلياف فيعمل ثقبًا في جدار تبدأ دورة حياة ا
الموجودة في الرأس داخل  DNAالخلية وغشائها السايتوبالزمي عن طريق القرص القاعدي ثم يحقن مادته النووية 

كتيرية ثم بتخليق أجزاء ومكونات الفاج بالتضاعف داخل الخلية الب DNAالخلية عبر تجويف الذيل ، تبدأ مادة 
باالستفادة من أنظمة التعبير وتخليق البروتينات في الخلية البكتيرية ) العائل ( ثم تتجمع هذه األجزاء مع بعضها 

 مكونة فاجات جديدة وبأعداد كبيرة والتي تحلل الجدار الخلوي وتتحرر منها.
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أما األجزاء األخرى والتي تعرف  DNAنفهم مما سبق أن الجزء الذي يدخل إلى داخل الخلية البكتيرية من الفاج هو 
( فتبقى خارج الخلية وقد تم تثبيت مراحل دورة حياة هذا الفاج وغيرها من الفاجات بواسطة  Bulk – ghostبال ) 

في تركيبها على عنصر الفسفور وهي خالية من عنصر الكبريت أما  DNAالمجهر األلكترونى. تحتوي مادة 
ى عنصر الكبريت وهي تخلو البروتينات فتتألف من أحماض أمينية تحتوي البعض منها ) الميثايونين و السستين ( عل

تماما من عنصر الفسفور. وقد استفاد هيرشي وجيس من هذه الظاهرة في تصميم تجربة لتحديد مسؤولية الجزء 
أو البروتينات وذلك باالستفادة من النظائر المشعة لكل  DNAالخاص بتضاعف وتكرار الفاجات فيما إذا كانت مادة 

مكانية متابعة مصير العناصر المشعة في األنظمة الحيوية من خالل اإلشعاعات من عنصري الفسفور والكبريت نظرًا إل
 التي تصدر منها.

 E.coliكأًل على إنفراد بتنمية الفاج ببكتريا  S35وبروتين الفاج بالنظير  P32الفاج بالنظير  DNAقام الباحثان بوسم 
لك من الحصول على نوعين من الفاج أحدهما يحمل  على التوالي، فتمكنوا بذ S35و  P32المنماة في وسط يحتوي على 

P32  والثانيS35  استخدمت الفاجات المنتجة بهذه الطريقة إصابة مزرعة بكتيرية منE.coli  جديدة وخالية من
وترك الفاج للتضاعف داخل البكتريا وقدرت كميات اإلشعاعات الصادرة  ghostالعناصر المشعة. وبعد التخلص من 

فتبين أن األنسال الجديدة من الفاجات تحتوي على النظائر المشعة بنسبة  ghostمن كل من الفاجات الجديدة و 
 فقط وكما هو موضح  P32% عند أستخدام نظائر 100



 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في الخاليا الجسمية والجنسية DNAدالئل من تعيين كمية  :ثالثاً 
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تشترط في المادة الوراثية أن تكون كميتها متساوية في جميع خاليا الكائن. وتتناسب هذه الكمية مع عدد 
الكروموسومات الموجودة في الخاليا الجسمية والخاليا الجنسية حيث تكون محتوى المواد النووية في األولى ضعف 

يساوي ضعف عددها في الثاني. ولكن البد من محتواه في الثانية إلحتواء األولى على عدد من الكرومموسومات 
النذكير أن عدد الكروموسومات في خاليا األنواع المختلفة من الكتئنات تكون مختلفة وأن الخاليا الجسمية قبل 

 تحتوي على عدد مضاعف من الكروموسومات. Mitosisاإلنقسام اإلعتيادي 
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