
النكلیوتید

:يتكون النكلیوتید بشكل عام من •
.أساس آزوتي•
.Riboseسكر خماسي •
.Phosphateزمرة فوسفات •



 Nitrogenous Basesاألسس اآلزوتیة 

أو غیر المتجانسة ھي Heterocyclic compoundsمتغايرة الحلقةالمركبات  •
غیر التي تضم في بنیتھا ذرات كربونیة وأخرى Cyclicتلك المركبات الحلقیة 

.Heteroكربونیة
ذرات رغم األھمیة الحیوية والعالجیة للمركبات الحلقیة المتغايرة التي تضم•

اة ھي الذرة الغیرية األكثر شیوعاً في الحیالكبريت أو األوكسجین إال أن 
.النیتروجین



Purines & Pyrimidinesالبورينات والبیريمیدينات 
میة ذات األھالمركبات متغايرة الحلقةإن حلقتي البورين والبیريمیدين ھما من •

.نیتروجینالحیوية البالغة والتي تحتوي على 
:حلقة البیريمیدين

).ذرات٦(األصغرھي •
.األطولصاحبة االسم •
.)اعدةكما ھي الق(عقارب الساعةمعإن اتجاه الترقیم لذرات حلقة البیريمیدين يكون •
أي مع النتیروجین واحد أي يرتبط مع السكر N1فیه مع  Xالبیريمیدين يرتبط الـ  •

۱في الموقع 



األسس البیريمیدينیة

).أمینو البیريمیدين٤أوكسو، Cytosine)۲توزين یالس•
).ثنائي أوكسو البیريمیدين٤، Uracil)۲الیوراسیل•
میتیل ٥(أو ) میتیل البیريمیدين٥ثنائي أوكسو ،٤، Thymine)۲الثايمین •

.)الیوراسیل

ThymineUracilCytosine



حلقة البورين

.األكبرھي •
.األقصراسمھا •
لقة عقارب الساعة في الحبعكسإن اتجاه الترقیم لذرات حلقة البورين يكون •

.منھـاعقارب السـاعة في الحلقة الخماسـیةمعالسـداسیة بینما يعـود لیكون 
.۹يرتبط مع السكر في الموقع •



األسس البورينیة

ھو بورين خام  مشتق بإضافة زمرة أمین على الموقع : Adenineاألدينین. ۱•
.أمینو البورين-٦يسمى 

).أوكسو  البورين٦أمینو، Guanine :)۲الغوانین. ۲•

AdenineGuanine



مالحظات

.تحتوي جمیع الحموض النووية على األدينین و الغوانین والسیتوزين•
.الثايمین في الدنا حصراً عادةيوجد •
.الیوراسیل في الرنا حصراً •
.فیھماالبورينیةال يوجد فرق جوھري بین الدنا والرنا فیما يتعلق باألسس•

أسسلتكدستوإالبالضرورةPlanarمستويةحلقاتھيھناوالبیريمیديناتالبورينات•

Doubleالطاقینذيالدناحلزونداخلفضفاضبشكلوالبیريمیدينالبورين stranded helices

DNA-RNAوالرناالدناھجینفيأو hybrid،ثباتیةوضاعتStabilityالحلزون.



جد بدالً وال يتوا! لماذا يتواجد التايمین في الدنا حصراً ؟
عنه الیوراسیل؟

عنعبارةھوالتايمین(5رقمبالذرةالمرتبطةالمیتیلبزمرةالیوراسیلعنالتايمینيختلف•
.)الیوراسیلمیتیل5

ُيستغنىالذلكمنوبالرغمكبیرطاقةصرفيتطلبالتايمینبناءأجلمنالمیتیلتصنیعإن•
.الدنافيالتايمینعن

ھاصفاتوتتغیربسھولةتتأكسد(األمینیةالزمرةھشاشةإلىيعودذلكفيالسبب•
.السیتوزينفي٤رقمالزمرةفيتتوضعالتيو)..بسھولة

وسیغدو)O(إلىستتحولالسیتوزينفيالمتواجدة)NH2(األمینیةالزمرةأكسدةعند•
.يوراسیلالمركب

الصفاتخوَسُتنتسَ طفرةويسببالمتواجدةاألسسبأصلمعرفتناضدسیحولرالتغیّ ھذاإن•
.الوراثیةالشفرةفياألصلیةوالترجمةلالستنساخمغايربشكلوتترجمالوراثیة

Cytosine Uracil Thymine



وال! لماذا يتواجد التايمین في الدنا حصراً ؟
يتواجد بدالً عنه الیوراسیل؟

كيلالدنافيالھشةالزمرتواجدضدلیحولالدنافيالتايمینيتواجدلذلك•
غییراتتحدوثوبحالفیھاتغیردونومحفوظةمعروفةالرئیسیةاألسستبقى

.الحاصلالخطأتمییزعلىقادرةالدناإصالحأنزيماتفستكون



األسس الرئیسة و النوكلیوزيدات و 
النوكلیوتیدات المشتقة منھا



Tautomerismالصنوانیة 
:التماكب التوتومیري(Tautomerism)الصنوانیة 

في فقطيختلف فیه المماكبان عن بعضھما البعض ، ھي نوع من التماكب البنیوي•
عھا في حین تبقى ذرات الكربون في موض، توضع ذرة الھیدروجین  وااللكترونات

.دون تغیر
في البورينات و الكربونیلیة و األمینیة substituentsالمتبادالت إن وجود •

:البیريمیدينات ذات الخواص العطرية يجعلھا تساھم في
. Keton-enolإينول –كیتون  tautomerismالصنوانیة •
.amine-imineإيمین -أمین  tautomerismالصنوانیة •



الصنوانیة

فةمؤلصنوانیةمزائجشكلعلىتوجدالوظیفیةالمجموعاتھذهأنيعنيھذا•
.ھیدروكسیل–وكربونیلإيمینو-أمینوثنائیاتمن

موعاتالمجتشكیلإلىبقوةتمیلالفیزيولوجیةالظروفكونمنوبالرغم•
األشكالأنإال)كیتون-أمینو(lactamالالكتامیةاألمینیةواألشكال

للطفراتالمولدةاألحداثفيوتسھمتوجدقدالمفضلةغیرالصنوانیة
mutagenesis.

الكتامβبنیة 



يمكنلكذفإنالكیتونیةبالزمرةاألمینیةالزمرةاستبدالحالفيأنهأي•
وويةالنالحموضفيتحدثالتيالطفرةتشكیلفيالبدايةنقطةيشكلأن
.)السرطانمافیھاامراضإلىالحقاً تؤديقدالتي(

مماأخرىبزمرةواستبدالهاآلزوتياالساسمنحزءاقتطاعھي:لطفرةا•
.النكلیوتیداتسلسلةمستوىعلىلتغیريؤدي

مینياألشكللامنأووبالعكسالكیتونيللشكلاالينوليالشكلمنالتحول•
.طفرةيعتبرالوبالعكسيمینياإلللشكل



 (DNA Repair System)أنظمة إصالح الدنايوجد في أجسامنا ما يعرف باسم  •

تؤثر على الحموض النووية بشكل غیر UVفوق البنفسجیةأشعة الشمس•
).تحول األمینو إلى كیتون(مباشر 

ة تظھر ھذه الحالة بشكل كبیر عند بعض األشخاص المصابین بامراض جلدي•
ى فإن تعرض المريض إلى أشعة الشمس يؤدي إل، جفاف الجلد المصطبغمثل 

. وجود خلل وراثيبسبب ، ظھور أورام جلدية



النوكلیوزيدات و النوكلیوتیدات
Nucleosides & Nucleotides

.لیوتیداتنوكبشكلالخلیةفيالبیريمیدينیةوالبورينیةاألسسمعظمتوجد•
غالباً لقيحسكروبیريمیدينيأوبورينيأساسمنيتكونالنوكلیوزيد•

منزوعالیمینيالريبوزأو)الرنافي(D-riboseالیمینيالريبوزيكونما
deoxy-2أي۲رقمالموضعفي)ديوكسي(األوكسجین –D-ribose)الدنافي(.

تقعرابطةالأنتعنيھنابیتا(بیتاغلیكوزيديةبرابطةالسكريرتبطحیث•
.)الحلقةمستوىفوق

إحدىمعأكثرأوفسفاتمجموعةارتبطتنوكلیوزيدھوالنوكلیوتید•
.إستريةبرابطةفیهالسكرھیدروكسیلمجموعات



سكر حلقي+ أساس = النكلیوزيد •
مجموعة فوسفات+ نكلیوزيد = وتید یالنكل•



القوالب المتوافقة والمتعاكسة 

حدوثتمنعالمتجانسةغیرالحلقیةاألسستفرضھاالتيالفراغیةاإلعاقةإن•
اساألسوالسكربینتشكلھابمجردالغلیكوزيديةالرابطةحولحردورانأي

.البیريمیدينيأوالبوريني
قوالببشكلتوجدالنوكلیوتیداتوالنوكلیوزيداتأنذلكعنينتج•

conformerمتوافقةمتبدلةغیرثابتةsynمتعاكسةأوantiأنيمكنوال
إعادةوالغلیكوزيديةالرابطةبتحطیمإالاآلخرإلىأحدھمايتحول

.تشكیلھا



القوالب المتوافقة والمتعاكسة 

فيالموجودالقالبھولألدينوزينالمتوافقالقالب•
.الیسار

فيالموجودالقالبھولألدينوزينالمتعاكسالقالب•
.الیمین

.یتابالغلیكوزيديةالرابطةحولالتوجهفياختالفھناك•
طةالراببتحطیمإالاآلخرإلىأحدھمايتحولأنيمكنال•

.تشكیلھاوإعادةالغلیكوزيدية
القالبأنإالالطبیعةفيالنمطینكاليوجد•

تزاوجفييساھمالذيوھو،السائدھوالمتعاكس
األحوالفيللدناالمضاعفالحلزونفياألسس
.السوية

الرابطةبكسرتقومحیثاألدويةبعضآلیةھيھذه•
تخريبهإلىيؤديمماالجرثومةDNAفيالغلیكوزيدية

.الجرثومةعلىوالقضاء



!لماذا الدنا أكثر ثباتیة من الرنا؟؟

قادرة ، التي تتواجد في الريبوز المتواجد في الرناOHزمرة الھیدروكسیل ألن •
على التفاعل بشكل كبیر مما يساھم بعدم ثباتیة الرنا، ھذه الزمرة غیر

.  متواجدة بالدنا ولذلك يمتاز بخاصیة الثباتیة



حسب تختلف تسمیة النوكلیوتیدات و النوكلیوزيدات
:فھينوع السكر

إذا كان السكر ھو الريبوز و تشمل ribonucleotidesالنوكلیوزيدات الريبیة 
:كال ًمن

.   adenosineاألدينوزين •
 guanosine.الغوانوزين •

.   cytidineالسیتیدين •
.uridineالیوريدين •



ribonucleotidesالنكلیوزيدات الريبیة 

یتا مع ذرة تتألف بنیتھا من الريبوز الیمیني الذي يرتبط برابطة غلیكوزيدية ب•
في البیريمیدين كما في 1في البورين أو ذرة النتروجین رقم 9النتروجین رقم 
الشكل التالي



زيدات تختلف تسمیة النوكلیوتیدات و النوكلیو
:فھينوع السكرحسب 

كان إذاdeoxyribonucleotidesالنوكلیوزيدات الريبیة منزوعة أو منقوصة األكسجین•
:السكر ھو الريبوز منزوع األوكسجین وتشمل كالً من

.الیوريدين منزوع األوكسجین•
.التايمیدين منزوع األكسجین•
.األدينوزين منزوع األكسجین•
.الغوانوزين منزوع األكسجین•
.السیتیدين منزوع األكسجین•



النوكلیوزيدات الريبیة منزوعة أو منقوصة 
األكسجین

الذي يرتبط ،2الموقع تتألف بنیتھا من الريبوز الیمیني منقوص االكسجین في •
في البورين أو ذرة النتروجین 9برابطة غلیكوزيدية بیتا مع ذرة النتروجین رقم 

في البیريمیدين 1رقم 



النكلیوتیدات الحلقیة

قيحلبشكلالنكلیوتیداتتتواجدقد
cycle،زمرةحینھاترتبطحیث

OHھیدروكسیلزمرتيمعالفوسفات
فيإحداھما(نفسهالنیكلیوتیدفي

.)حتماً 5الموضع
أدينوزين)الیسارعلىالشكل()۱(

.cAMPالحلقيالفوسفاتأحادي
غوانوزين)الیمینعلىالشكل()۲(

.cGMPالحلقيالفوسفاتأحادي



.االستیريةالرابطةبتفكیكالحلقةھذهكسريمكن•
عنیزھالتمیوذلكالرقمإلى) َ(الفتحةعالمةبإضافةالسكرذراتترقیميتم•

.األساسذرات
.◌َ 5و◌َ 3:مثال•



التسمیة واالختصارات

لإلشارة إلى األسس سواًء أكانت حرة أم ضمن A,G,C,T,Uتستخدم عادًة االختصارات •
:نوكلیوزيدات أو نوكلیوتیدات وفق ما يلي

.Aاألدنین •
G.الغوانین •

C.السیتوزين •

.Tالتايمین•
.Uالیوراسیل •



التسمیة واالختصارات

عند وجوده إلى أّن السكر ھو الريبوز الیمیني منزوع األوكسجین "d"الرمز يشیر •
deoxy  ۲في الموضع.

مثال :dGTP.
: من الريبوز  ٥َ أو الكربون رقم  ۳َتسمى النوكلیوزيدات الُمَفسَفتة في الكربون رقم •
.  أحادي فسفات النوكلیوزيد- ۳َ•
. أحادي فسفات النوكلیوزيد على الترتیب ٥َ•
– `3أحادي فسفات األدينوزين واختصاره – ۳َ:مثال• AMP.

الكربون عموماً تجري الفسفتة  غالباً مع مجموعة الھیدروكسیل المرتبطة ب
. عند تسمیة النیكلوتیدات 5َ،ولذا فقد جرت العادة بحذف الرقم 5



التسمیة واالختصارات

َفتة تشیر إلى النوكلیوتیدات الُمَفسAMPأو UMPھذا يعني أن مختصرات مثل •
.الكربون الخامس من البنتوزعلى 

)ماءبال(أنھیدريديةبروابطالفسفاتمنأخرىمجموعاتترتبطأنيمكن•
anahydrideيؤديالنیكلوتید،أحاديضمنالموجودةالفسفاتمجموعةإلى

nucleosideالفسفاتثنائیةالنوكلیوزيداتتشكیلإلىھذا diphosphate
nucleosideالفسفاتثالثیةالنوكلیوزيداتو triphosphate،ثنائي:مثل

.ATPاألدينوزينفسفاتوثالثيADPاألدينوزينفسفات



 minor) غیر المألوفة(األسس الصغرى 
(unusual) bases

ات النوى یفي طلیع RNAوالرنا DNAإضافة إلى األسس الرئیسیة ،تحتوي بعض جزيئات الدنا •
ألسس الصغرى أو من األسس البورينیة و البیريمیدينیة تُدعى اكمیة أصغر بكثیروحقیقیاتھا على 

.غیر المألوفة
تبار األھمیة في الحقیقة ال يمكن اعتبار أّي من التسمیتین صحیحة ومنصفة بالمطلق إذ ال يمكن اع•

 میتیل  ٥َيوجد: مثال.الفیزيولوجیة لھذه األسس صغرى كما أنھا واسعة االنتشار في الطبیعة أيضاً 
.السیتوزين في دنا كل من الجراثیم والبشر

:mRNAالرنا المرسال التي نجدھا في رنا الثديیاتالموجودة في ومن األسس الصغرى
•N6 - میتیل األدينین.
•N6  N6 .  ثنائي میتیل األدينین –,
•N7, N6  -- ثنائي میتیل الغوانین التي نجدھا في الرنا المرسال.mRNA

.tRNAالرنا النقال وھناك العديد من األسس المشتقة في 
:كما توجد أسس ُصغرى حصرا ً في الحموض النووية للجراثیم والفیروسات، مثل•
.bacteriophagesھیدروكسي میتیل السیتوزين في دنا العاثیات – ٥َ•



األسس اآلزوتیة الحرة 

:في الخلیة كالً منحرةتضم األسس التي توجد 
ل والذي ُيطرح بكمیات كبیرة في البو) أكسو البورين-٦(hypoxanthineالھیبوزانثین .�

.األكثر قابلیة لالنحالل بالماءكونه 
).ثالثي أكسو البورين۲،٦(xanthineالزانثین .�

نالناتجة خالل استقالب األدنین و الغوانیintermediatesوھما من المتوسطات 
) uric acidثالثي أكسو البورين ،حمض الیوريك -۸،٦،۲(حمض البول .�

.وھو الناتج النھائي المؤكسد لتقويض البورينات والذي يطرحه اإلنسان في البول



المشتقات الممثیلة 

ا خصائص على أسس حلقیة غیر متجانسة إضافیة يملك الكثیر منھالنباتات تحتوي •
:دوائیة مثال

)  ثالثي میثیل الزانثین-۷٬۳٬۱(الكافیینو منھا المشتقات الممثیلة للزانثین •
.و ھو مدر و منبه عصبي، الموجود في القھوة

.اتالموجود في الشاي، وھو موسع للقصب) ثنائي میثیل الزانثین-۳٬۱(الثیوفیللین •
الت الذي يوجد في الكاكاو، وھو مرخ للعض) ثنائي میثیل الزانثین-۷٬۳(الثیوبرومین و•

.  الملس



أدوار األسس الصغرى

زمرةأي المضاف لھا( methylatedلة یتلعب األسس غیر المألوفة وخاصة الممث•
:الموجودة في كل من الدنا والرنا أدواراً ھامة في) میتیل

.Aمجال تنظیم التعبیر الجیني.

.B العمر النصفيhalf-life لجزيئات الرنا.

.Cالتعرف على قالئل النوكلیوتیدات.



.Aمجال تنظیم التعبیر الجیني

 وغالباً یني ُتستخدم في التعبیر الجاليوجد في الدنا مناطق منغلقة و متكثفة
.ما تكون مناطق بنیوية ال ُتستخدم إال عند حدوث االنقسام

ل ُمكرركما يوجد في الدنا مناطق منفتحة وغیر متكثفة ُتستخدم دوماً وبشك
.  لة في ھذه المناطق یتواجد األسس الممثھذا يعود إلى و



.B العمر النصفيhalf-life لجزيئات الرنا

أو ما (وةقلنسلحماية الرنا من التخرب ريثما يصل إلى الريبوزومات يتم إضافة
.من الرنا المرسال والتي تحمل میتیل الغوانین5في النھاية ) capيدعى بال 

 لرنا مرسال وتحافظ بذلك على عمر جزيء االتقوم ھذه القلنسوة بحماية الرنا
.المرسال

رسال ال تحتوي جمیع الرنا مرسال على قلنسوات وتختلف نسبتھا بین رنا م
.عند تواجدھا وھذا يعود إلى مدى حاجتنا لتصنیع البروتیناتوآخر



.Cالتعرف على قالئل النوكلیوتیدات

ح إن وجود أسس نوكلیوتیدية ممثیلة بنمط محدد خاص بالكائن الحي يسم•
سم و لھذا الكائن بالتمییز بین قالئل النوكلیوتیدات األصلیة من داخل الج

.األجنبیة الغريبة عن الجسم



التعرف على قالئل النوكلیوتیدات

:  مثال على ذلك•
).الفیروسات الحالة للجراثیم(bacteriophagesدفاع الجراثیم عن نفسھا ضد العاثیات

:الدفاعآلیة
restrictionتقطیعأنزيموmethylaseممثیلأنزيموجودعلىتعتمد• endonuclease"النمومنالحد".
.خاصنمطوفقالجرثومیةالوراثیةالمادةبمثیلةاألولاألنزيميقوم•
.جرثومیةالالوراثیةالمادةعننمطھافيمختلفةوراثیةمادةأيوتدمیربقطعيقومالتقطیعوأنزيم•

.الجرثومةحمايةتتموبذلك



عديد النیكلیوتید 
)Polynucleotide(

لبنیةةاألساسیالوحدةتشكلبنائیةكمواحیدعملھاالنكلیوتیدوظائفأھممن•
.النوويةوالحموضالنكلیوتیدعديدات

تؤسترأنالنوكلیوتیدفي5الموضعفيالمؤسترةالفوسفاتلمجموعةيمكن•
األستريثنائمشكلةنفسهالنیكلیوتیدفيثانويةكحولیةوظیفیةمجموعة
Diester)سابقاً ذكرناكما(.

نائيثعنھافینتجآخرنكلیوتیدمن)سكر(بنتوزفيتكونماغالباً لكنھا•
.Dinucleotideالنوكلیوتید

5اإلسترثنائیةفسفاتیةبرابطةالبنتوزثمالتاترتبطحیث• ← فوسفودايستر(3
phosphodiester(.



ة فسفاتیة صورة توضح ارتباط نكلیوتید أول مع نكلیوتید ثاني بواسطة رابط
.مشكلة ثنائي نكلیوتید، ثنائیة اإلستر



عديد النیكلیوتید

عديدات النوكلیوتید ) Backbone(تشكل ھذه الرابطة مع ثماالت السكر ھیكل •
و الحمض الريبي النووي منقوص األوكسیجین RNAكالحمض الريبي النووي 

DNA.
3ین الكربون ترتبط الرابطة الفسفورية ثنائیة اإلستر ما ب، في عديد النوكلیوتید •

من المواحید المتجاورة مما يعني أن للبلمر الناتج نھايتین 5و الكربون 
.متمايزتین



عديد النیكلیوتید

،نھايتانالنكلیوتیدلعديد•
.5والثانیة3المجموعةإحداھما

تكون◌َ 5والنھاية◌َ 3النھاية•
یةالھیدروكسیلالمجموعةفیھما

OHاولكنھ،ُمفسفتةأوحرةإما
برابطةمرتبطةغیرحتماً 

.فوسفودايستر
دالنوكلیوتیعديداتفإنلھذاو•

.موجھةوقطبیةجزيئاتھي



عديد النیكلیوتید

:يوضح الشكل المجاور 
لمتشكلة الُبنى ثنائي وثالثي وعديد النكلیوتید ا

فورية من ارتباط أحاديات النكلیوتید بالروابط الفس
.ثنائیة اإلستر

 5اتجاه الروابط الفوسفودايستر ھو ← أما ، ◌َ 3◌َ 
3عديد النوكلیوتید فاتجاھه  ←  َ◌5 َ◌.

 مفسفتة 5النھاية ◌َ)OH مرتبط بزمرة فوسفات (
).بدون زمرة فوسفاتOH(َ◌ حرة 3بینما النھاية 

X : ھیدروكسي في النكلیوتیدات وھیدروجین
.جینفي النكلیوتیدات الريبیة المنقوصة األكس

.ية بیتايرتبط الريبوز مع األساس برابطة غلیكوزيد•



عديد النیكلیوتید

كونة لھا تسلسل األسس المتنتج الخصائص الفردية لعديدات النوكلیوتید من •
).Primary Structureأي بنیتھا األولیة (

.التجاه الفوسفورالجھة المعاكسة يكون اتجاه األسس اآلزوتیة في •
وتیة في تمیل األسس اآلزوتیة في عديدات النكلیوتید إلى االرتباط مع أسس آز•

.بروابط ھیدروجینیةعديد نكلیوتید آخر 



عديد النیكلیوتید

بینالعالقةأننالحظالمجاورالشكلمن•
ألدنینابینالعالقةمنأقوىوالغوانینالسیتوزين
نالسیتوزيبینالروابطعددأنحیث،والتايمین
ناألدنیبینعددھابینما،روابطثالثوالغوانین
.رابطتانھووالتايمین

لدنالفتحإلىتحتاجالدناوانتساختنسخعملیات•
الفتحمواقعأغلبیة،)الھیدروجینیةللروابطتفكیك(

T(TATAوAبینتكون box).
تكونالتيالجیناتالقاعدةھذهمنُيستثنى•

ملیةعتكونحیثواالنقساموالتطوربالنمومتعلقة
الجسمولحماية،أھمیتھابسبب،GوCبینالفتح

..واألمراضالسرطاناتمن



سؤال

؟لم الروابط بین األسس اآلزوتیة من غیر الممكن أن تكون روابط تساھمیة•
ألن طبیعة الحلقة ال يسمح بھذه الرابطة)�
تفكیك فالروابط التساھمیة صعبة ال(باإلضافة إلى أن ھذا ال يتوافق مع الحیاة)�

).مما يعیق تشكیل البروتین



لیوتیدطرائق تمثیل البنیة األولیة لعديدات النوك

:الطريقة األولى•
.يمثل الرابطة الُفسفودايستريةPالحرف •
.البنتوزات تًمثل بخطوط عمودية•

.يمثل كل من األسس بحرف واحد يعبر عنه•
يدل التمثیل السابق أن المجموعة •

،  ُمفسفتة) على الیسار(5الھیدروكسیلیة 
حرة ) على الیمین(3والمجموعة الھیدروكسیلیة 

).ھیدروكسیل فقط(وغیر مفسفتة 



لیوتیدطرائق تمثیل البنیة األولیة لعديدات النوك

:الطريقة الثانیة•
5عندما تكون جمیع الروابط الفسفورية ثنائیة اإلستر من النوع • ← ُيمكن استعمال ،3

:تمثیل أكثر اختصارُا كما يلي
•pApUpCpGpGpC

أن في التمثیل السابق يتم عرض تسلسل األسس فقط مع وجود اتفاق عام غلى•
وھكذا يتمثل عديد النوكلیوتید ، َ◌ في الیمین3َ◌ في الیسار والنھاية 5تكون النھاية 

:السابق كما يلي
AUCGGC  .



حلمھة عديد النیكلیوتید

ن زوج جزيء من الماء محذفيمكن تمثیل تشكیل ثنائي النوكلیوتید على أنه •
.من المواحید النوكلیوتیدية لتشكیل الرابطة ثنائیة اإلستر

لمھةحثابتة توازن ھذا التفاعل في الوسط المائي تشیر إلى میله بشدة نحو •
بما يكفي DNAھذه الرابطة مما يوحي بعدم ثباتیھا في جزيئات الدنا 

.الستمرارھا فترات طويلة من الزمن
ر السبب في ذلك ھو حاجز الطاقة الكبی، ولكن في الواقع العكس ھو الصحیح•

زيمیةالوسائط األنلتفاعالت الحلمھة التي تحدث بمعدالت بطیئة جداً بغیاب 
.phosphodiesteraseالُفسفودايسترازالمعروفة باسم 



النتیجة

.يبقى الدنا لفترات طويلة جداً لدرجة أنه تم كشفه في الُمستحاثات
).ةھضم الحموض النووي: مثال(بوجود األنزيمات تصبح حلمھة ھذه الروابط سريعة 
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