
5-محاضرات  –الجزء الثانى الوراثة الجزيئية   

 محمد حسن رفعت / دكتورأستاذ ال 



 تركيب المادة الوراثية 



  }وظائف/ صفات { خصائص
 المادة الوراثية

القدددرة ى ددى تخددزين المع ومددات الوراثيددة و  ددك  مسددتقر 1.

 .لتوجيه تركيب ووظيفة وتكوين وتكاثر خاليا الكائن الحي

القدددرة ى ددى التضدداىف و دنددة واننتقددا  مددن خ يددة  خددر  2.

 .و التالي من جي   خر

مدن خدال  الترفدر وتكدوين ا تحدادات ) القدرة ى ى الت اين 3.

و دددون اددذا الت دداين  تسددتريا الكائنددات الحيددة ( الجديدددة 

 .ى ى التغير والتأن م والترور



 
كيف تم أكت اف أن انحماض النووية اي 

 المادة الواثية ؟
 .ىن رريق العديد من التجارب التي ىم ت منذ مر ا القرن الع رين•

 :راجا الجدو   التالى•

 



 التاريخ المساامة  ال احث

Friedrich 
Miescher  

     

 nucleinىز  مادة

 من انوية الخاليا الدموية ال يضاء

1869 

F.Griffith     1928 نق  القدرة ى ى القت   ين سال ت من ال كتيريا 

Auery,Macleod  

McCarty 

في ا ر عينات  اكت فو ان الدنا ينق  القدرة ى ى القت  في ال كتيريا

من القرن 

 1940الع رين

Hershey, Chase 

 

حدد ان الجزء من الفيروس الذي يصيب ويتضاىف 

 او حمضه النووي وليس  روتينه

1950 

 

Leven,Chargaff 

Wilkins,Franklin 

 – 1909 وموانعها ( تركيزاتها)اكت فوا مكونات الدنا ونس ها 
 داية 

الخمسينات 

1950 

Watson,Crick 1953 الح زون المزدوج لتركيب الدنا 



 تجارب التحو  الوراثى فى  كتريا النيموكوكس
Transformation in Pneumococcus 

 أفرى و ماك لويد و مكارتى 
1944عام   



 T2 Phageتجارب ى ى ال كتريوفاج 

 هيرشى و تشيز 
1952عام    



  TMV:الدخان فى التبرقش فيروس على تجارب

 فرانكلين و سنجر 
1957عام   



 التركيب الجزيئى لآلحماض النووية



 (RNA)والرنا( DNA)المكونات الكيميائية ل دنا 

ى دددارة ىدددن جزيئدددات ك يدددرة متعدددددة الوحددددات  والرندددا الددددنا☼
(Polymers ) النيوك يوتيدددداتووحدددداتها ال نائيدددة ادددي 

Nucleotides. 

+ مركب ىضوي يتألف من سكر خماسي =  النيوك يوتيده
 .مجموىة أو أكثر من الفوسفات+ ناىدة نيتروجينية 

                                DAN                  RAN 

  الرا يوز           ا كسجينمنزوع  زالراي والسكر الخماسي          

            T,C,G,A   U,C,G,A           القواىدالنيتروجينية

 PO4                     PO4                         فوسفات   





 : القواعد  -☼

 :نوىان •

                 A,Gقواعد بيورينية وهي  1.

             T,U,Cقواعد بيرميدينية وهي   2.

 النيوكليوتيدات هي الوحدات البنائية لالحماض النووية : اذن. 

 phosphodiesterترتبط النيوكليوتيدات معا بروابط تسمى •
bonds      3    5في االتجاه    

يوجد  كل من الدنا والرنا في الطبيعة كجزيئات كبيرة غير :  بإختصار  
متفرعة ويتكون كل منهما من عدد كبير من الوحدات البنائية 

 .الصغيرة التي تسمى بالنيوكليدات 

مجموعه + قاعدة نيتروجينية + سكر خماسي= كل نيوكليوتيده
 .  فوسفات 

 







 (The double helix)الح زون المزدوج : تركيب الدنا 

 م ورنددة ى ميددة 1953ن ددر العالمددان واتسددون وكريدد  ىددام

. انتراحدددا فيهدددا نمدددوذج  الح دددزون المدددزدوج لجزيئدددات الددددنا

فدد ن معظددم الدددنا يتكددون مددن جدددي تين , ور قددا لهددذا النمددوذج 

متعددددتي النيوك يوتيدددات ت تفددان حددو   عضددهما الدد عض فددي 

 .التفاف ح زوني يميني انتجاه

 



 و كددان التوصدد  هلددى اددذا النمددوذج م نيددا ى ددى ثددالث أدلددة
 :رئيسية  

كددان معروفددا فددي ذلدد  الونددت أن جددزن الدددنا يتكددون مددن 1.
مجاميا فوسدفات + سكريات خماسية +نواىد نيتروجينية 

 .مرت رة معا كنيوك يوتيدات ىديدة  

 :دراسات العالم  ارجاف أوضحت أن 2.

A=T          &         G=C                

 :   انأو 

A+G=C+T                  

 

نتائج حيود ان عة السينية أظهرت أن جزن الدنا منظم في . 3
 .ترتيب ح زوني ىالي التنظيم

 





 

 أستخدام واتسون وكريك كل األدلة المتوفرة وشرعا في بناء

نموذج                   نماذج ثالثية األبعاد لتركيب الدنا

 .الحلزون المزدوج الذي يتفق مع االدلة والشواهد المعروفة

 

 م ى ى اذا ا نجاز العظيم 1962نا  جائزة نو   ىام. 





 نموذج الح زون المزدوج( مميزات )خصائص 

يتركب جزن الددنا مدن جددي تين مدن النيوك يوتيددات العديددة ت تفدان 1.

حددو   عضددهما الدد عض وحددو  محددور م ددتر  فددي ح ددزون مددزدوج 

 .يميني ا لتفاف 

 نانوميتر 2 أو   Aْ 20= نرر الح زون ثا ت 2.

 (لهما نر ية متعاكسة)الجدي تان متعاكستان في ا تجاه 3.

يوجددددان ( P-S-P-Sكددد  منهمدددا يتدددألف مدددن )اددديكال الح دددزون 4.

 ينمدا توجدد القواىدد النيتروجينيدة داخد  الح دزون , خارج الح زون

 . اتجاه  ىمودي ى ى المحور وفوق  عضها ال عض

 ترت ر الجدي تان معا ىن رريق روا ر ايدورجينية  حيث هن5.

 A=T                   G=C                 

  



أي لدددو عدددرع تتدددابع , الجدددديلتان مكملتدددان لبعلدددهما الدددبعض. 6
 .يتم معرفة تتابع االخرى,احداهما 

 

 34,ْ  أو  A 3,4يفصل كل زوج قاعدى عن االخر بـدـ . 7
 3,4ْ  او A 34= ندانوميتر واللفدة الكاملدة فدي الحلدزون

 . نانوميتر

 .أزواج من القواعد  10أي أن كل لفة كاملة تحتوي على •

 

احددددهما كبيدددر : يحتدددوى الحلدددزون المدددزدوج علدددى ميدددزابين .8
واالخددر صددغير وهمددا مهمددان الرتبدداط جزيئددات البروتينددات 

 . بالقواعد







 و متطلباتة الوراثية DNAعالقة تركيب 



 DNAمقارنة بين أشكال جزئ ال 



 تكاثر الحمض النوو  الدا  أوكسى ري وز 

DNA Replication  

بتجاارب علاى بكتيرياا 1958عاام  Meselson and Stahlقاام الاالماان
 DNAالقولاااون تااام عااان طريقااا  أكتشااااا طااارر تكااااثر المااااد  الوراثياااة 

 .المختلفة



 Conservative Replication :الطريقة المحافظة  

ينشأ جزئيان كل منهما مزدوج الخيوط   DNAعند تكاثر جزئى 
مالااااام و ا خااااار / و كااااال مااااان الجزئياااااان يحاااااوى خيطاااااا مالااااام

 .غيرمالم/غيرمالم
 

Semi Conservative Replication الطريقة شبة المحافظة:  

ينشأ جزئيان كل منهما مزدوج الخيوط   DNAعند تكاثر جزئى 
غيااار مالااام و ا خااار /و كااال مااان الجزئياااان يحاااوى خيطاااا مالااام

 .غيرمالم/غيرمالم
 

 Dispersive Replication الطريقة المختلطة: 
ينشأ جزئيان كل منهما مزدوج الخيوط و كال مان   DNAعند تكاثر جزئى 

 .غير مالمة/الجزئيان يحوى خيطن خليطين من شظايا مالمة







ى ددى جميددا الرددالب مراجعددة المحاضددرة كتدداب :أو 

 .194الى  162النظر  صفحة 
ى دددى جميدددا الردددالب رسدددم ان دددكا  صدددفحات : ثانيدددا

و التدريب ى يها   ك  جيد  175-176-183-194

و التسدد يم فددى الدددورس العم يددة انسدد وع القددادم مددا 

 .الغياب و اذا لع م
 



 الى ال قاء فى 

 المحاضرة القادمة 


