
أهمية النكليوتيدات
&

الحموض النووية



داتاألهمية البيولوجية والطبية للنكليوتي

.  فضالً عن كونها موحودات في الحموض النووية•

تشمل التيالوظائف الحيوية تساهم النوكليوتيدات في إنجاز العديد من •
 Transductionاإلشارة تنبيغالبروتينات والحموض النووية، وُسُبل تخليق  

:  داخل الخاليا وفيما بينها

تفاعالت نقل الطاقة والفسفتة وتفعيل المستقبالت1.

النكليوتيدات كجزء من بنية التمائم األنزيمية2.

تنظيم االستقالب3.

عمل الهرمونات4.



ل تفاعالت نقل الطاقة والفسفتة وتفعي1.
المستقبالت

Acidالالمائيةالحموضتمتلك• anhydrides  عال  مجموعات  نقل  كمون
.الفسفاتإلستراتخالفاً 

لمهة  منالمتحررةالطاقةتبلغ• فياألخيرتينالفسفاتمجموعتيح 
.مول/كالوريكيلو7نحوالفسفاتثالثيةالنوكليوزيداتجميع

عمالحمضيةاألنهيدريديةالرابطةحلمهةتقترنالتفاعالتهذهفي•
بلمرةخاللالتساهميةالروابطكتخليقللطاقةماص   حدث  

Polymerizationالحمضلتشكيلالفسفاتثالثيةالنوكليوزيدات
.المثالسبيلعلىالنووي،



تفاعالت نقل الطاقة والفسفتة وتفعيل 
المستقبالت

:األخرىاألمثلةومن•

فيتدخللوتفعيلهاالمركباتبعضتنشيطفيهايتمالتيالتفاعالت❑
بعضلوتفعيالفركتوزأوالغلوكوزفسفرةمثلالكيميائيةالتفاعالت
.الدهنيةالحموض

عاليةوسيطةمستقلباتتشكيلالسياقهذاضمنيدخلكما❑
ائيةالكيميالجزيئاتمنللعديدالحيوي  التخليقفيتخدمالطاقة
:الحيوية

الفسفوريةوالشحمياتUDP-GalactoseوUDP-Glucoseكالسكريات
CDP-Cholineوالبروتيناتaminoacyl-Trna



ATP عملة الطاقة

كحاملفلها أهمية خاصة ATPأما جزيئات األدينوزين ثالثية الفسفات •
لها داخل الخلية، إذ إن  كل الطاقة التي نأخذها من وناقلللطاقة 

.أكسدة المركبات يضم نها الجسم في هذه الجزيئات

يات فضالً عن ذلك، تشترك هذه الجزيئات في معظم التفاعالت والعمل•
م ح  كلُّ هذا بتسمية جزي. التي تتطلب الطاقة في الجسم ATPء الـ س 

.في الجسم" عملة الطاقة"باسم 



النكليوتيدات كجزء من بنية التمائم 2.
األنزيمية

تمائم )coenzymeاألنزيم حتى يعمل يحتاج إلى  مساعد يسمى •
(.أنزيمية

ينات معظمها مشتق من الفيتام)تحتوي الكثير من التمائم اإلنزيمية •
ة في بنيتها على النوكليوتيدات أو بنًى مشابه( الذو ابة بالماء

.لنوكليوتيدات البورين والبيريميدين 



ةالنكليوتيدات كجزء من بنية التمائم األنزيمي

:من  األمثلة على هذه التمائم•

. FMNأحادي نوكليوتيد الفالفين •

.FADثنائي نوكليوتيد الفالفين •

،NADثنائي نوكليوتيد النيكوتيناميد األدينين •

.NADPأو األدينين المفسفت 

.CoASH( أ)التميم •



تمائم النكليوتيدات كجزء من بنية ال
األنزيمية



ةالنكليوتيدات كجزء من بنية التمائم األنزيمي

بدور(PAPSسلفاتفسفوأدينوزينفسفو)الفاعلةالسلفاتتقوم•
اتالبروتيوغليكانتشكيلخاللللكبريتوالمانحالناقلالمركب

ْلف تة Proteoglycansالُمس  sulfatedيالتلألدويةالبوليةالمستقلباتأو
.كبريتيةُمقترناتبشكلُتطرح

للميثيونين،الفعالالشكلوهو،SAMالميثيونينأدينوزيل-Sأما•
أمينبروبيلللوكمصدرالمثيلةتفاعالتفيللميثيلكُمعط  فيستخدم

PropylamineاألمينعديداتتخليقخاللPolyaminesاألهميةذات
بتكاثرةالدقيقالصلةذاتالفيزيولوجيةالعملياتمختلففيالكبيرة
.ونموهاالخاليا

Propylamine
SAM



تنظيم االستقالب3.

الخلية،فياالستقالبيةالفعالياتتنظيمفيهاماً دوراً النوكليوتيداتتلعب•
آليةوهيالتأكسدية،الفسفرةمعد لتنظيمفيADPالـدورذلكومن

.بالخليةالرئيسةالطاقةاستخالص

(Allostericالتفارغي)األلوستيريالمنظمدورالنوكليوتيداتبعضتلعبكما•
:مثالً األنزيماتبعضلفعالية

➢ATPفسفات-1-كينازيثبطالذي(PFK-1)البيروفاتوكيناز(PK)

سبيلخاللتحدثتفاعالتوكلها،(فسفات-1-كيناز)ينشطAMPزيادة➢
.Glycolysisالسكرتحل لالمسم ىالغلوكوزأكسدة



عمل الهرمونات4.

يفة تتوسط بعض النوكليوتيدات عمل بعض الهرمونات حيث تقوم بوظ•
.داخل الخليةSecond messengerالمرسال الثاني 

، والغوانوزين الحلقي cAMPيعتبر األدينوزين الحلقي أحادي الفوسفات •
.من أهم هذه المراسيلcGMPأحادي الفسفات  



تلخيص وظائف النكليوتيدات 

ATP-GTP).مثل)الخليةفيالطاقةعملة✓

RNA.وDNAالنوويةللحموضبنائيةوحدات✓

طةلمتوسطاتكحواملتعمل✓ :ثلماالستقالبيةالطرقمنالعديدفيمنش 
UDP-Glucoseوالغليكوجينتخليقفي.SAM

-Co.وNADP،FAD،NADمثلاألنزيميةالتمائممنللعديدبنيويةمكونات✓
enzyme A

ADP،ATP:مثلاالستقالبيةالطرقمنللعديدallostericتفارغيةمنظ مات✓
AMP.و

signal)االشارةنقلطرقفيثانيةرسل✓ transduction)مثل
cGMPوcAMP.



بعض النواحي الطبية والسريرية5.

.Aناتللبوريالنهائيللمستقلب(اليورات)الملحيالشكليكون
البولفيذو ابوغيرالقلويةpHالباهاءفيذواباً (البولحمض)

داءنعفضالً بوليةحصياتسيشكلتراكمهفإن  ولذا،الحمضي
.HyperuricemiaالدمبولحمضفرطعنالناجمGoutالنقرس



بعض النواحي الطبية والسريرية

.AالمقترنةالمضاعفةالروابطوجودإنConjugatedاألسسفي
فوقاألشعةامتصاصعلىقادرةيجعلهاوالبيريميدينيةالبورينية

علىقادرةاألشعةهذهجعلفييسهمماوهذا،UVRالبنفسجية
تحولألنهاالنوويةالحموضفيMutagenicوالطفراتالتبدالتإحداث

أخطازدواجإلىوتقودإينوليةإلىالكيتونيةالصنويةالمصاوغات
DNAالدناتصليحلياتآفشلتفإذالألسس، repairفقدوظيفتهافي

مرضفيالحالهوكماالسرطاناتحدوثإلىالطفراتهذهتؤدي
Xerodermaالُمصط ب غالجلدجفاف pigmentosum.

التيسجيةالبنففوقاألشعةتمتصوبنيتهاروابطهابفضلالنكليوتيدات•
.ُمطفرةتعتبر



بعض النواحي الطبية والسريرية

.C ة على درجاألشعة فوق البنفسجيةمن جهة أخرى، تعتمد أطياف امتصاص
.  PHالباهاء 

260جته تمتص  جميع النوكليوتيدات الشائعة الضوء البالغ طول موPH7 :عند ❑
.نم

دارولذلك، يتم التعبير عن تركيز النوكليوتيدات والحموض النووية بمق

"نم260عند الموجة Absorbanceمتصاصية  اإل

، ومن ثمَّ فإن PHتتغير أطياف امتصاص النوكليوتيدات مع تغي ر درجة الباهاء ❑
ستسهم في التعرف على pHاألطياف المعتمدة على تغير الباهاء 

.النوكليوتيدات المختلفة



بعض النواحي الطبية والسريرية

.DمضاهئاتمنالعديدتسهمAnalogs))والبيريميدينالبورين
األدويةلمعامفيالمستحدثةالصنعيةونوكليوتيداتهاونوكليوزيداتها،

:األمراضمنللعديدكعالج

Xanthineالزانثينأكسيدازيثبط(بالزانثينشبيه)األلوبيرينول➢ oxidase
.النقرسأعراضمنوالتخفيفالدمبولحمضخفضفيويساهم



بعض النواحي الطبية والسريرية

.Eالمركباتهذهمنالعديدتستخدمكما(مضاهئاتAnalogs))البورين
وفي(بريناآلزاثيو)األعضاءنقلخاللالمناعةتثبيطفي(والبيريميدين

.ىاألخرالفيروسيةواألمراضواإليدزللسرطاناتالكيميائيالعالج

:العالجاتهذهعملآليةتتضمن•

عالجتهامأوالنووية،الحموضلتخليقالضروريةاإلنزيماتبعضتثبيط❖
.النموعمليةفتتوقف

يداتالنوكليوتمكانالنوويةالحموضبنيةفيالمضاهئاتهذهدخولأو❖
فاظللحوالضروريلألسسالصحيحاالزدواجمانعةالصحيحةاألساسية

.النوويةللحموضسليمةبنيةعلى



لم  ال تتأثر جميع خاليا الجسم عند استخدام 
المضاهئات في المعالجة الكيميائية للمصابين 

بالسرطان ؟
.ألن آلية انقسام الخاليا تختلف عن بعضها البعض•

مثل الشعر قد يؤثر أيضاً على الخاليا السوية التي تنقسم بشكل سريع•
.وخاليا الدم



الحموض النووية
(بنيتها ووظائفها)



الدنا- DNA 

:الدنا مكون من سلسلتين•

.متتامتين•

.قطبيتين•

.عكسيتا التوازي•

.تحويان سكر و فوسفات و أسس آزوتية•

(.يميني)االلتفاف ميمن •

ا األسس متجهة إلى داخل الجزيء بشكل متوازي وترتبط فيما بينه•
.بروابط هيدروجينية



أشكال الدنا

:من هذه األشكال•

.ألفاالشكل •

ج نموذ)=(األكثر شيوعاً )الشكل بيتا •
،الشكل المميه (واطسون كريك

الموجود في الحالة الفيزيولوجية 
و إذا وضع بماء مقطر يفقدالطبيعية 

.ولحلزونيته ويصبح بشكل خطي متطا

.zشكل •

وأشكال وسيطة فيما بين األشكال •
.الرئيسية

يوجد الدنا بأشكال مسترخية وأخرى ❑
فاف الشكل فائق االلت)فائقة االلتفاف

(.هو المفضل في الجمل الحيوية



Bالشكل 
3.4المسافة بين كل أساسين آزوتين •

اج أنغستروم وبما أن اللفة الكاملة تحت
عشر أزواج من األسس اآلزوتية إلى 

34يكون لدينا طول اللفة الواحدة 
.أنغستروم

.نم2=أنغستروم20قطر اللفة •

:ينتج عن التفاف الدنا ثلمتين•

.major grooveثلمة كبيرة •

.minor grooveثلمة صغيرة •

ويكون التعبير المورثي في الثلمة•
في الكبيرة أسهل من التعبير المورثي
الثلمة الصغيرة وذلك بسبب تباعد
ل النيكلوتيدات ما يسهل دخول العوام

.الناسخة إلى الثلمة الكبيرة



وظائف الدنا

:ظيفتانفي تسلسل نوكليوتيدات الدنا والمخزونة للمعلومات الوراثية •

.ُتوَرث للخاليا البنات أو الذريّةهي مصدر المعلومات التي •

الخلية فيلتخليق جميع جزيئات البروتين مصدر المعلومات الالزمة •
.والكائن الحي

templateتتطلب هاتان الوظيفتان أن يقوم جزيء الدنا بدور المرصاف •
:من أجل

خ 1. في ( البنات)المعلومات إلى جزيئات دنا الخاليا replicationتنسُّ
.ولىالحالة األ

.ثانيةالمعلومات إلى الرنا في الحالة ال transcriptionانتساخ 2.



طاقا الدنا

 templateالطاق المرصاف 1.
strand : هو الطاق الذي ُينسخ

، خالل تخليق الحمض النووي
ويدعى هذا الطاق أحياناً بالطاق 

.noncoding strandغير المرمز 

بالطاق أما الطاق اآلخر فيدعى 2.
ألنه  coding strandالُمَرمز 

يطابق طاق الدنا الناتج و كذلك 
ز طاق الرنا الُمنت سخ الذي يرم   

فيما عدا احتواء الرنا)للبروتين 
.  (على اليوراسيل



DNA Stabilityثباتية الدنا 

:التوازن بين القوى المختلفة إن ثباتية الدنا تعتمد على •



DNA Stabilityثباتية الدنا 

القوة الثانية 

بسبب Repulsiveهي قوة تنافر •
مجموعة الفوسفات السالبة 

الهيكل الرئيسي الشحنة في 
Backbone والتي تعاكس
وتميل إلطالة Stackالتكدس 
.الجزيء

عف إن القوى التنافرية تكون بأض•
ية حاالتها في الشروط الفيزيولوج
فيأخذ الدنا نتيجة لذلك شكله

.المتقاصر الحلزوني

القوة األولى

تعود إلى القوة الكارهة للماء •
الناشئة بين األسس الموجودة 

.داخل الجزيء

تعمل على تكدس األسس بحيث•
فتقوىمن الوسط تطرد الماء

هي التيالروابط الهيدروجينية
نة عبارة عن تآثرات كهربائية ساك
هذا قوية وليست رابطة حقيقية و

تقصير الجزيء وما يؤدي إلى 
.يصبح شكله حلزونيا  



DNA Denaturationتمسخ الدنا 

الدناإعادةيعنيممافقطالهيدروجينيةالروابطتفككهوالتمسخ•
تواجدهماإلىيؤديوهذابينهماروابطوجوددونسلسلتينإلى

.متطاولخطيبشكل

حيثالتمسخ،عمليةعنالمسؤولهوHelicaseيدعىأنزيميوجد•
.الهيدروجينيةالروابطبفكيقوم

•



تمسخ الدنا

أصعب من المناطق الغنية Cو Gإن انفصال المناطق الغنية باألساسين •
، ألنه يوجد ثالث روابط هيدروجينية بين الغوانين Tو Aباألساسين 

.نوالسيتوزين بينما يوجد رابطتين فقط بين التايمين واألديني

:ويمكن إجراء تمسيخ للدنا في محلول ما •

برفع درجة الحرارة ❑

أو خفض تركيز األمالح ❑

الوسطPHأو إزاحة  ❑



عالقة األمالح مع تمسخ الدنا 

إلى مما يؤديخارج الجسمالدنا قوى التنافر بين الفوسفات فيزيدت•
.تباعده

الفوسفاتداخل الجسم فتلتف األمالح والشوارد الصغيرة حولأما •
وتحجب قوى التنافر ويبقى عامل التجاذب فعاالً داخل الجسم مما 
ط يسبب قصر الدنا،  وبالتالي طرد جزيئات الماء وتقوى بذلك الرواب

نموذج )الهيدروجينية مما يساهم في الشكل العام الحلزوني للدنا 
(.واطسون كريك

رد ال يحوي على أي شواماء مقطر عند أخذ عينة دنا للمخبر يتم وضع •
القدرة بغية زيادة قوى تنافر الفوسفات مما يؤدي إلى تباعدها وبالتالي

.على دراستها



مع تمسخ الدنا PHعالقة 

سواء إلى الحموضة أو إلى القلوية في وسط يحوي دناPHعند تغير ال •
وخاصة األسس( الدنا)تغيير جميع شحنات المركبفإنه سيتم 

.N-H……H-Oالموجودة أي الروابط بين  

ة ابط يتطلب وجود شحنة موجبة منخفضة وشحنوالرهذه حيت تشكل •
.سالبة منخفضة تتواجد على المحيط

.الشحنات الصغيرةسيحجب فإن ذلك -OHأو +Hأما عند وجود •



مع تمسخ الدنا   PHعالقة ال

موجودة على حلقات األسس فيتغيير في الشحنات الأي أن حدوث ال•
منع ي(  حمضة جداً أو قلوية جداً )الحديةPHاألوساط ذات درجات

.  مسخوبالتالي يحدث التالحلقات من المشاركة بالروابط الهيدروجينية 

وتفضل هذه الطريقة على الحرارة ألنها ال تخرب الروابط •
الفسفودايسترية 

.الروابط الفسفودايستريةفي تحدث الحرارة تخرباً قد بينما •



عالقة الحرارة مع تمسخ الدنا 

.الحرارة تغير استقرار الدنا وتعمل على فك الروابط الهيدروجينية•

ينفصل طاقا جزيء معين من الدنا ضمن مجال معين من الحرارة •
 (TM)منتصف هذا المجال بنقطة االنصهار وتسمى النقطة عند 

Melting Point .

نصف الروابط هي درجة الحرارة القادرة على فكدرجة االنصهار •
لجزيء الدنا  أي هي درجة الحرارة التي تضيع عندها الهيدروجينية 

.نصف البنية الحلزونية لجزيء الدنا



، والمستخدم في تقينات تأشيب الدناFormamideالفورماميد  يعمل ❑
DNA Recombinationن على زعزعة استقرار الروابط الهيدروجينية ما بي

مما يسمح بفصل طيقان الدنا أو Tmاألسس، مؤدياً إلى إنقاص قيمة 
.عند درجات حرارة أقل بكثيرDNA-RNAالهجائن 

تي األسس اليؤدي التمسخ إلى فقدان ارتباط الطاقين ونقص تكدس •
.تبقى مرتبطة ضمن الب لم ر بوساطة هيكل الفسفودايستر



فرط التلون الُمَسبَّب بالتمسخ

ة زياديترافق تمسخ الدنا هذا مع•
من قبلفي امتصاص الضوء

، البيريميدينأسس البورين و
الظاهرة التي تسمى 

التمسخفرط التلون الُمَسبَّب ب•

Hyperchromicity of 
Denaturation



.A-Tتنخفض درجة حرارة االنصهار كلما ازدادت نسبة تواجد األزواج •

.C-Gوترتفع درجة حرارة االنصهار كلما ازدادت نسبة تواجد األزواج •

:الفرق بين تمسخ البروتين وتمسخ الدنا 

دية مما هو أن تمسخ البروتين يحدث لجميع الروابط ما عدا الروابط الببتي•
.يعيده لبنيته األولية

.أما تمسخ الدنا فيحدث على الروابط الهيدروجينية فقط•



DNA Renaturationعودة التزاوج 

ة لو أعدنا الجزيء الُمتمسخ إلى الوسط الفيزيولوجي بتخفيض درج•
أو عن طريق زيادة تركيز Tmدرجة مئوية أقل من 15إلى 10الحرارة من 

، فإن حلزون الدنا سيعود للتشكل من جديدphالشوارد أو إعادة ال 
س المتتامة، بسبب عودة تشكل الروابط الهيدروجينية بين األستلقائيا  

 ,Annealingوهذا ما يدعى بإعادة التزاوج أو استعادة الطبيعة
Reannealing , Renuration.

ن متتاّميفي ذلك يعود إلى كون طاقي الدنا السبب الرئيسي•
Complemetary، فإذا حدث هذا التزاوج بين سلسلتين من الحموض

ا طاق دنا مع طاق دنا أو رنا مع طاق دن)النووية من منشأين مختلفين 
.hybridizationنسمي هذه العملية بالتهجين ( أو رنا مع رنا



DNA Renaturationعودة التزاوج 

:في إن خاصية التتام بين سلسلتي الدنا هامة 
.عمل المخابر-

.تصنيع الدنا والرنا في جسمنا-



الفرق بين الكروموسوم والكروماتين

ية الحمض النووي والبروتينات الهيستونهو مزيج من الكروماتين•
.  التي تشكل محتويات نواة خليةوغير الهيستونية



نشاهده أعلى درجات التكاثف من الكروماتينالكروموسوم هو •
فقط من االنقسام ويكون عبارة عن صبغيين Metaphaseبمرحلة ال 

.متآخيين في طور التضاعف

الجين هو أي تسلسل نيكلوتيدي يحمل معلومات سواء مرمزة أي •
.مورثة تعطي بروتينات أو غير مرمزة




