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 دمحمعجذانفزبذ  \أ               انذسط االٔل " انًبدح انٕساثٍخ "                                         

 ٔانجشٔرٍٛ  DNA: اٌ انكشيٕعٕو ٚزكٌٕ يٍ  َمٕل ثذاٌخ

 نكٍ يٍ يًُٓب ْٕ يصذس انًؼهٕيبد انٕساصٛخ 

 ْٕ انًبدح انٕساثٍخ  DNAدنخ انزً رثجذ أٌ األ

 انعبنى خشٌفث : -1

 نزٓبة انشئٕ٘ اد انغجذٛخ انشئٕٚخ انزٙ رغجت األدسط عالنزٍٛ يٍ ثكزشٚب انًكٕس

 ٔجذ اٌ ادذٖ انغالالد ًٚكُٓب اٌ رزذٕل أ رزغٛش انٗ شكم اخش 

 ًب ال رغجت انغالنخ االخشٖ ثُٛ -2                                  انغالنخ راد انغالف انغكش٘ -1

 فٙ االصبثخ ثًشض االنزٓبة انشئٕ٘                            يشض االنزٓبة انشئٕ٘ رغجت  

 ( Rانزسٚخ  ) ٚطهق ػهٛٓب انغالنخ انخشُخ                           (   Sانزسٚخ  انًهغبء ) ٔٚطهق ػهٛٓب انغالنخ

 ٔٚؼٕد رنك انٗ اَّ فٙ غٛبة انغالف انغكش٘  .                                                                    

 ٚصجخ نًغزؼًشاد انجكزشٚب دٕاف خشُخ                                                                    

 ردبسة خشٌفث 

 انفئشاٌ يبرذ               دٛخ Sدقٍ انفئشاٌ ثجكزشٚب  -1

  رًذ نى               دٛخ  Rدقٍ انفئشاٌ ثجكزشٚب  -2

  رًذ نى           " قزهٓب ثبنذشاسح " يٛزخ Sدقٍ انفئشاٌ ثجكزشٚب  -3

  فًبرذ              دٛخ R يغ  يٛزخ Sدقٍ انفئشاٌ ثجكزشٚب  -4

 Sٌ انؼبيم انًغجت نهًشض اَزقم يٍ انجكزشٚب انًٛزخ : أ االعزُزبج

 انذٛخ ْٕٔ انز٘ عجت انزذٕل  Rب ٚنٗ انجكزشإ

 : لبو خشٌفث ثعذ رنك 

ثؼضل انجكزشٚب انذٛخ يٍ انفأس انًٛذ ٔػُذيب قبو جشٚفش ثبعزضساع 

نهجكزشٚب فٙ انًضسػخ انًؼضٔنخ ٔجذ اٌ عًخ انجكزشٚب انًهغبء ْٙ 

 انٕاضذخ 

نٗ يشٔس انؼبيم انًغجت نهًشض يٍ انخالٚب انًهغبء انًٛزخ انٗ أرشٛش 

 انخالٚب انخشُخ انذٛخ 

 يٍ رنك رذٕل انجكزشٚب انخشُخ انذٛخ انٗ انجكزشٚب انًهغبء انذٛخ  ٔاعزُزح
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 شي :ـفآ -2

 قبو آفش٘ ثؼضل ػذد يٍ انجضٚئبد انضخًخ انًخزهفخ  -

 ٔانجشٔرُٛبد ٔانهٛجذاد يٍ انجكزشٚب انًهغبء انًٛزخ  DNAيضم انـ                                                            

 َشض انخالٚب انخشُخ  انذٛخ انٗ انـ انجضٚئبد انضخًخ ثشكم يُفصم صى ػ -

   انًٕجٕد فٙ رسٚخ انخالٚب انًهغبء رذٕنذ انٗ خالٚب يهغبء   DNAرؼشض انخالٚب انخشُخ انذٛخ انٗ انـػُذ  -

  ْٕ عجت انزذٕل   DNAيٍ رنك أٌ  افشي اعزُزح

 نكٍ انًدزًع انعهًً نى ٌزمجم اعزُزبخبد آفشي ثشكم كجٍش          

 

 ٍْششً ٔرشٍظ :  -3

 انفٛشٔط اٜكم نهجكزشٚب ْٕٔ َٕع يٍ انفٛشٔعبد انزٙ رٓبجى انجكزشٚب  اعزخذيب  

 :ْٕ انًبدح انٕساثٍخ   DNAٔخعم ٔخٕد يكَٕبٌ يحذداٌ رهك انزدشثخ يثبنٍخ الثجبد اٌ 

 ٔانجشٔرٍٍ  DNAأٔالً : انفٍشٔط انًغزخذو فً انزدشثخ ٌزكٌٕ يٍ انـ 

 ثبٍَبً : الرغزطٍع انفٍشٔعبد انزكبثش ثُفغٓب حٍث ٌدت اٌ رمٕو ثحمٍ يبدرٓب انٕساثٍخ فً احذ انخالٌب انحٍخ  نهزكبثش 

 انزًٍٍض ثبنًٕاد انًشعخ :

ػُذ انفٛشٔط فٙ  ٔانجشٔرٍٛ   DNAنززجغ يغبس انـ "  انزًٛٛض ثبنًٕاد انًشؼخ "  اعزخذو كال يٍ ْٛششٙ ٔرشٛظ رقُٛخ رغًٗ

 ٔانزكبصش  يٓبجًزّ نهجكزشٚب 

Pثبنفٕعفٕس انًشغ  انفٛشٔط  DNA رشٛظ  –ْٛششٙ يٛض  -1
32 

" فٙ يجًٕػخ ٔادذح يٍ انجكزشٚب"                        
 

Sنكجشٚذ انًشغ  انفٛشٔط ثبثشٔرٍٛ  يٛض ْٛششٙ ٔرشٛظ    -2
35

 " فٙ يجًٕػخ أخشٖ يٍ انجكزشٚب "                        

 

 مجموعتين الختراق واصابة البكتريا استخدم هيرشي وتشيس فيروسات ال -

    المجموعة الثانية المميزة بالكبريت المشع                         المميز بالفوسفور المشع  DNAالفيروس ذو 
 

 
   بالسطح الخارجي للبكتريا التصك -
 في البكتريا    حقنت مادتها الوراثية -
 ثم انفصل الفيروس عن البكتريا المصابة    -
 فحص هيرشي وتشيس هذه المجموعة                           -

                                                               المميزة بالفوسفور المشع 
الفيروسي المميز تم حقنه الى داخل  DNAوجدا ان  -

 البكتريا 
لعب دور حامل  DNAـ ممايشير الى ان ال  -

     المعلومات الوراثية
                                                                           

   
 الحظ هيرشي وتشيس ان

 البروتينات المميزة وجدت خارج الخاليا البكترية -
 وتكاثرت الفيروسات داخل الخاليا البكترية  -

 
مما يشير الى ان المادة الوراثية للفيروسات دخلت  -

 الى داخل البكتريا 
 

 ولم يوجد اثر للكبريت المشع                     
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 ج هيرشي وتشيس الجدول يلخص نتائ
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 DNA بنية الـ                                                             

 : أٔل يٍ ٔصف رشكٛت انُٕٛكهٕٛرٛذ نٍفٍ

 ْٙ انُٕٛكهٕٛرٛذاد  DNAانٕدذح انجُبئٛخ نهـ 

 رزكٌٕ انُٕٛكهٕٛرٛذاد يٍ                                        

 قبػذح ٚزشٔجُٛٛخ  -3     يجًٕػخ فٕعفبد  -2  عكش خًبعٙ انكشثٌٕ    -1

   DNA   ٔRNAَٕػٙ االدًبض انُٕٔٚخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يٍض ثٍٍ انجٍشًٌٍذٌُبد ٔانجٍٕسَبد : \ط 

 T   ٔC : ْٙ قٕاػذ َٛزشٔجُٛٛخ رزكٌٕ يٍ دهقخ  يفشدح ْٔٙ  انجٍشًٌٍذٌُبد

 A  ٔ T: ْٙ قٕاػذ َٛزشٔجُٛٛخ رزكٌٕ يٍ دهقزبٌ ْٔٙ انجٍٕسَٔبد  

 

 رشبسخبف : 

 ألَٕاع يخزهفخ يٍ انًخهٕقبد انذٛخ   DNAكًٛخ االدٍَٛ ٔانجٕاٍَٛ ٔانضبًٍٚٛ ٔانغٕٛعٍٛ فٙ  دهم  -

 انغٛزٕعٍٛ = كًٛخ انجٕاٍَٛ  خٔجذ أٌ كًٛ -

  A=T     ٔ C=G:  رشبسخبفلبعذح عًٙ ْزا االكزشبف           انضبًٍٚٛ = كًٛخ دٍَٛ األٔكًٛخ  -
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 انزغبؤالد حٕل انجٍُخ : 

  DNAٔدذ انؼهًبء جٕٓدْى فٙ انجذش ػٍ ثُٛخ 

 كال يٍ : 

  ٔكشٚك   ٔاطغٌٕ ٔنكُٛض              فشاَكهٍٛ              

 

 حٍٕد االشعخ انغٍٍُخ : 

 " انغٍٍُخ االشعخ حٍٕديغزخذيب رقُٛخ رغًٗ " ُٛض  ػًم ٔنك -

  DNAٔرزضًٍ ْزِ انزقُٛخ رصٕٚت االشؼخ انغُٛٛخ َذٕ جضئ                

 فشاَكهٍٍ : 

انشٓٛشح ٔجًؼذ ثٛبَبد رى اعزخذايٓب ٔاطغٌٕ ٔكشٚك فًٛب  51انزقطذ انصٕسح    

 ثؼذ 

 : ٌانى أ  11اشبسد انصٕسح 

-  DNA   ٕ٘رٔ رشكٛت نٕنجٙ يضدٔط أ ٚزخز شكم انغهى انًهز  

 ٔٚزكٌٕ يٍ ششٚطٍٛ يٍ انُٕٛكهٕٛرٛذاد انًهزفخ دٕل ثؼضٓب  -

ثبعزخذاو  DNAقبو ٔاطغٌٕ ٔكشٚك فًٛب ثؼذ ثزذذٚذ انجُٛخ انهٕنجٛخ انًضدٔجخ نهـ

 ثٛبَبد فشاَكهٍٛ ٔانجٛبَبد انشٚبضٛخ االخشٖ 

 ٔاطغٌٕ ٔكشٌك :

 شبْذ ٔاطغٌٕ ٔكشٚك صٕسح فشاَكهٍٛ نشزذ األشؼخ انغُٛٛخ  -1

 قبعب ػشض انجضئ انذهضَٔٙ ٔانًغبفبد ثٍٛ انقٕاػذ  -2

 يغزخذيٍٛ ثٛبَبد فشاَكهٍٛ ٔثٛبَبد رشبسجبف  -3

 

 نٕارغٌٕ ٔكشٌك: DNAأْى خصبئص ًَٕرج انـ 

عهغهزٍٛ خبسجٛزٍٛ ٚزكَٕبٌ يٍ عكش انشاٚجٕص انًُقٕص االكغجٍٛ  -1

 ٔفٕعفبد ثشكم يزجبدل 

 ٔجُٛٛخ. ٚشرجظ انغبٚزٕعٍٛ ٔانجٕاٍَٛ يؼب ثضالس سٔاثظ ْٛذس -2

  ٚشرجظ انضبًٍٚٛ ٔاالدٍَٛ يؼب ثشاثطزٍٛ ْٛذسٔجُٛٛزٍٛ . -3
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 : DNAرشكٍت 

 ػهٗ االغهت انغهى انًهزٕ٘ دٛش ًٚضم  DNAٚذبكٙ جضئ 

 دسخبد ْزا انغهى رشكم :                                            حبخض انحًبٌخ ) انذساثضٌٍ ( نهغهى :        

 أصٔاط انقٕاػذ انُٛزشٔجُٛٛخ                                ثشكم يزجبدل . ٔانفٕعفبدانًُقٕص األكغجٍٛ  انغكش

 األدٍَٛ ( -انجٕاٍَٛ  أٔ انضبًٍٚٛ   –) انغبٚزٕعٍٛ                                                                                       

 نجٍشًٌٍذٌُبد دائًب ثبنجٍٕسَٔبد ؟يب أًٍْخ إسرجبط ا \ط 

 فٙ انغهى  -  DNAعهغهزٙ  - رذبفع ثزنك ػهٗ انجؼذ انضبثذ نذبجض٘ انذًبٚخ 

 بِ : ـدـاالر

 ارجبِ أٔرشرٛت انغهغهزٍٛ  DNAيٍ انصفبد انفشٚذح نجضئ 

 انكشثٌٕ فٙ انًشكجبد انؼضٕٚخ ) ْٔٙ ُْب انغكش ( رشقٛى  دٛش ًٚكٍ

 َزٛجخ رشرٛت رساد   5ٔ 3ثـ  DNA صبَٛبً: عًٛذ َٓبٚزب عهغهزٙ                 أٔال : رشرٛت انغهغهزٍٛ ٚغًٗ انزٕاص٘ انًزؼبكظ 

3عهغهخ يٍ      
 
 ٔانؼكظ االخش                                   انكشثٌٕ فٙ جضئ انغكش  5انٗ  

 رشكٍت انكشٔيٕعٕو :

 يهٌٕٛ صٔط يٍ انقٕاػذ انُٛزشٔجُٛٛخ  245يهَٕٛبً انٗ  51يٍ ٚزكٌٕ انكشٔيٕعٕو فٙ االَغبٌ 

 رقشٚجب   cm 5يهٌٕٛ َٕٛكهٕٛرٛذ فٙ خظ يغزقٛى فإٌ طٕنّ عٛجهغ  141يكَٕخ يٍ  DNAٔارا رى ثغظ عهغهخ 

 رزشرت ْزِ أٌ DNAفكٍف ًٌكٍ نكًٍخ 

 داخم خهٍخ يدٓشٌخ ؟ 

 انٓغزَٕبدٚهزف دٕل  DNAجضئ انـ 

 نٛكَٕب انجغًٛبد انُٕٔٚخ ) انُٕٛكهٕٛعٕيبد( 

 رزجًغ انُٕٛكهٕٛعٕيبد يؼب نزكٌٕ خٕٛط انكشٔيبرٍٛ -

 كٌٕ انكشٔيٕعٕيبد انزٙ رهزف ثشذح نز  -

  DNA: ْٔٙ يجًٕػخ يٍ انجشٔرُٛبد رشجّ انخشص ٚهزف دٕنٓب جضئ انـ  انٓغزَٕبد

 ؟انى ثشٔرٍُبد انٓغزٌٕ  DNAرُدزة خضٌئبد انـ  \عهم 

 ٔانشذُخ انًٕججخ نجضٚئبد انٓغزَٕبد . DNAثغجت انشذُخ انغبنجخ ػهٗ يجًٕػخ انفٕعفبد فٙ انـ 

 يشرجظ ثبنٓغزٌٕ  DNA؟ ػجبسح ػٍ  يبْٕ اندغٍى انُٕٔي ) انٍُٕكهٍٕعٕو (

 ؟ انكشٔيٕعٕو  يبرا ٌُزح عٍ ردًع االنٍبف انكشٔيبرٍٍُخ       ؟ رجًغ يٍ انُٕٛكهٕٛرٛذاد  يبًْ األنٍبف انكشٔيبرٍٍُخ
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 دمحم عجذانفزبذ \أ                                 DNAبعخ  انذسط انثبًَ :      رُ                                             

 : اقزشدٓب ٔاطغٌٕ ٔكشٚك   انًحبفع َصف انزُبعخ

 : فٙ انطٕس انجُٛٙ نالَقغبو انًزغبٔ٘ أ انًُصفٚذذس ْزا انزضبػف 

 االرذبد "  –رضأط انقٕاػذ  –" االَذالل :  انخطٕاد

 ) فك االنزٕاء( االَحالل : -1

 ٔاَذالل انهٕنت انًضدٔط  ثفك DNAٚقٕو اَضٚى ْٛهٛكبص  -

  DNAرُكغش سٔاثظ انٓٛذسٔجٍٛ ثٍٛ انقٕاػذ ربسكخ ٔسائٓب ششائظ يفشدح يٍ   -

 DNAيفشدح انششٚظ ثبنـ "   االسرجبطثجشٔرُٛبد  "  صى رشرجظ انجشٔرُٛبد انًؼشٔفخ -

 نهذفبظ ػهٗ اَفصبل انششائظ أصُبء انُغخ                                                                                               

 "   RNA ثشاًٚٛض" اصُبء اَذالل انهٕنت ٚضبف إَضٚى اخش  -

  DNAنكم ششٚظ  RNA يغشعٚطهق ػهّٛ اعى   RNAْٕٔ قطؼخ صغٛشح يٍ انـ                                 

-  

 

 

 

 

 

 ) اسرجبط انمٕاعذ فً اصٔاج (رضأج انمبعذح :  -2

 انجذٚذ  DNA اضبفخ انُٕٛكهٕٛرٛذاد انًُبعجخ انٗ  DNA ثهًشحذفض اَضٚى ٚ -

3ٕكهٕٛرٛذاد انجذٚذح انٗ انُٓبٚخ  رضبف انُٛ -
- 

 نهششٚظ انجذٚذ  

 ْٔكزا  Gرُضُٙ انٗ   Cٔ انقبػذح        Tرُضُٙ انٗ  A.. دٛش     رزكش اٌ كم قبػذح رُضُٙ نًكًهزٓب فقظ  -

 يضدٔط انششٚظ االصهٙ  DNA يزطبثقخ يٍ انـرغًخ انًُبرط ثبَزبط َغخ  -

 : َالدع أٌ انششٚطٍٛ رى صُؼًٓب ثأعهٕة يخزهف َٕػبً يب .  يهحٕظخ

 ٌغًى انششٌظ انًزأخش : DNAانششٌظ االخش نهـ  -ة                           ٌغًى أحذًْب  انششٌظ انًزمذو :  - أ

 ٔٚزًذد ثؼٛذا ػٍ شٕكخ انزضبػف ٔٚزى ثُبؤِ ػهٗ ْٛئخ                        DNAْٕٔ انز٘ ًٚزذ أصُبء اَذالل انـ     

 )أٔكبصاكً شظبٌب ( قطبػبد صغٛشح رغًٗ                            رنك انششٚظ يٍ خالل االضبفخ ٚجُٗ ٔ     

   5انٗ  3فٙ ارجبْٛخ  DNAثهًشح ٔرنك ثٕاعطخ اَضٚى                           3انٗ انُٓبٚخ  نهُٕٛكهٕٛرٛذادانًغزًشح       

  DNA نٛجبصرزصم رهك انشظبٚب فًٛب ثؼذ ثبَضٚى                                                                                

 َٕٛكهٕٛرٛذ فٙ دقٛقٛبد انُٕاح   111 -211ٔٚصم طٕل انشظٛخ انٕادذح دٕانٙ                                                         
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 كى ٌصم طٕل انشظٍخ انٕاحذح ؟ " -ٔكٍف رشرجظ يع ثعضٓب ؟  -ط " يبًْ شظبٌب أٔكبصاكً ؟  

 DNAفشق ثٍٍ انغهغهخ انشئٍغخ ٔانغهغهخ انثبٌَٕخ اثُبء رضبعف  \ط 

 

 

 

 

 

 شجّ يزمطع ٔشجّ يحبفع ؟ DNAعهم ٌعزجش رُبعخ انـ

 خش ثشكم يزقطغ ى ثُبؤْب ثبعزًشاس ثًُٛب ٚجُٗ اٜدذ انششائظ ٚزالٌ أ

 : انشثظ  ثبنثبً 

 ٕوعهى طٕل انكشٔيٕع فً انخالٌب حمٍمٍخ انُٕاح ٌجذأ عبدح فً عذح يُبطك DNAرضبعف 

 فإَّ ٚضٚهّ    DNAػهٗ انـ RNAانٗ يغشع  DNAػُذيب ٚأرٙ أَضٚى ثهًشح  -

  DNAًٔٚأل يذهّ ثُٕٛكهٕٛرٛذاد انـ  -

 ثٍٛ انقغًٍٛ   DNA  ٌشثظ اَضٌى نٍدبص    -
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 فً حمٍمٍبد انُٕاح ٔثذائٍبد انُٕاح  DNAرُبعخ انـيمبسَخ ثٍٍ 

 ثذائٍبد انُٕاح حمٍمبد انُٕاح

نجذائٛبد انُٕاح فٙ ػذح يُبطق ثًُٛب  DNAُٚذم انـ  -

 . DNAٚزُبعخ انـ

-  كم يُطقخ  يفشدح يٍ انكشٔيٕعٕو رزضبػف كقغى  -

انٗ يهٌٕٛ صٔط  1111ٔانزٙ قذ رخزهف أطٕانٓب يب ثٍٛ 

 قبػذح 

يزؼذدح ػهٗ طٕل  َٔزٛجخ نزنك رزكشس يُبطق رضبػف -

 انُٕاح انكجٛش فٙ َفظ انٕقذ  كشٔيٕعٕو دقٛقٛبد 

 DNAرجذٔ أصٕل انزضبػف انًزؼذدح كفقبػبد فٙ ششائظ انـ

 

انذائش٘ ػُذ ادذ أصٕل انزُبعخ كًب  DNAٚفزخ ششٚظ   -

 ْٕ فٙ انشكم 

ٚذذس فٙ ارجبٍْٛ رًبيب كًب فٙ  DNAالدع اٌ رُبعخ  -

 دقٛقٛبد انُٕاح 

نجذائٛبد انُٕاح اقصش يُّ فٙ دقٛقٛبد انُٕاح   DNAاٌ  -

 فٙ  انغٛزٕثالصو غٛش يشكض داخم َٕاح  ٔٚجقٗ -
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 أ / محمد عبدالفتاح                                          الدرس الثالث                                                                    

 والبروتين RNA و  DNAالحمض النووي  

                      DNA RNA                       وجه المقارنة 

    عدد السالسل  -1

   مجموعة السكر  -2

   قاعدة البيورين  -3

   قاعدة البريميدينات  -4

   جموعة الفوسفات م -5

   مكان الوجود  -6

   الوظيفة  -7

   االنواع  -8

 

 : RNAمقارنة بين أنواع الحمض النووي الريبوزي  
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 الترجمة ( –عملية بناء البروتين يتم على مرحلتين وهما ) النسخ                         

 

 

 

 

 

 

 النسخأوالً : 

 الذي يوجه عملية بناء البروتينات " RNAالى  DNA:" تنسخ شفرات الـالمركزي  المبدأ

 ؟ في جميع المخلوقات الحية بدءاً من البكتريا حتى االنسان العملية هذه تحدث أين

 خطوات النسخ : 

 جزيئاً  DNAيتم فك شريط  -1

  DNAبجزء محدد من  RNAيرتبط انزيم بلمرة  -2

  mRNAالرايبوزي ( حيث يتم بناء  RNAيم مسؤول عن بناء ز) االن                                                  

  mRNAفي عملية بناء  RNAيبدأ أنزيم بلمرة  -3

  mRNAببناء  RNAقام انزيم بلمرة  DNAكلما انفكت سلسلة  -4

   5الى  3في االتجاه من   DNA على طول  احد سلسلتي  RNAيتحرك انزيم بلمرة  -5

 الشريط النموذجي  RNA بلمرة انزيمالذي يقرأ بواسطة  DNAيطلق على شريط  -6

 غير المستخدم اسم الشريط غير النموذجي   DNAيطلق على شريط  -7

  3الى  5تجاه من الفي ا  mRNA يصنع -8

 mRNAويتم انتاج    Tمحل الثايمين  U يحل اليوراسيل  mRNAعند بناء  -9

 DNAعن  RNAوينفصل انزيم البلمرة   mRNAفي النهاية يتم اطالق  -11

 عبر الثقوب النووية الى السيتوبالزم  من النواة      mRNAثم ينتقل  -11

 

  RNAمعالجة 

  mRNAمع  DNAعندما قارن العلماء بين طول شفرة  -

  DNAبشكل ملحوظ من شفرة  راقص mRNAاكتشفوا ان شفرة   -

 النهائي  mRNAفي   المتواليات التي التوجد  يقاطعها دوريا عدد من DNAبناء على فحص اكثر دقة اكتشقوا ان شفرة  -

 "االنترونات تعرف تلك المواليات " بالمتواليات االعتراضية " أو " 

 االكسونات   النهائي اسم mRNA  فيويطلق على متواليات التشفير الباقية 
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 :  المناطق المشفرة وهي القطع الفعالة  االكسونات              DNA: المناطق الغير مشفرة والموجودة على   االنترونات

RNA ) األولي ) غير المعالج 

 كلها    DNAيحوي شفرة  -DNA                2له نفس طول  -1

RNA ) النهائي ) المعالج قبل خروجه من النواة 

  DNA: المناطق الغير مشفرة والموجودة على  االنتروناتيتم التخلص من  -1

 : المناطق المشفرة وهي القطع الفعالة  اإلكسوناتتبقى عليه  -2

 الريبوسومات ( على  تعرفال فيساعد ) ت mRNAمن  5على النهاية  وقاية   قلنسوةإضافة يتم  -3

  mRNAمن  3مكون من نيوكليوتيدات األدنين على النهاية  ذيلإضافة يتم  -4

 مازالت مجهولة :   الذيل أهمية -5

 المعالج الى الرايبوسوم  mRNAبعد كدة عارف اية اللي هيحصل " يصل 

 

 :  الشفرة

هي مجموعة من الكودونات والتي تحدد جميع 

 االحماض االمينية التي يتم بنائها في الريبوسوم  

 :  الكودون

هو  تتابع  ثالثة قواعد نيتروجينية متتابعة على 

 الرسول  mRNAجزئ 

 كل كودون يحدد حمض أميني واحد فقط 

حمض أميني "  21كودون  يحددوا  64وهناك 

معنى ذلك " انه يمكن ان يكون للحمض االميني 

 الواحد أكثر من كودون 

 لكن الكودون ال يحدد االحمض اميني واحد 
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 : لترجمةا

 يغادر النواة ويدخل السيتوبالزم. mRNAبعد معالجة  -

 بالريبوسوم  5ترتبط النهاية  -

 تبدأ عملية الترجمة : قراءة الشفرة وترجمتها لبناء البروتين -

 

 في عملية الترجمة :tRNA دور  

 ( mRNAعمل المفسرات ) ترتيب الكودونات على  tRNAتعمل جزيئات  -

 على شكل ورقة برسيم  tRNAينطوي  -

 3حمض اميني محدد على النهاية  بواسطة انزيم يعمل على توصيل  يتم تنشيطه  -

 على طرفة المنطوي " الكودون المضاد "   tRNAيحتوي  -

            وهو  tRNAقواعد نيتروجينية يوجد في منتصف الشريط المطوي لـ  3الكودون المضاد : ترتيب مكون من  -

  mRNAمتمم للكودون الذي على                           

   DNAعكس  5الى  3قراءة الكودون المضاد من  -

 دور الرايبوسوم :

 يتكون الرايبوسوم من وحدتين فرعيتين  " التكون مرتبطتين طالما لم يشتركا في ترجمة البروتين " -1

 النتاج الرايبوسوم الفعال  mRNAوترتبطان بمع وحدتا الريبوسوم معا النواة تجت mRNAعندما يترك  -2

  mRNAيرتبط الرايبوسوم مع  -3

 " الميثونين الحمض االميني " الذي يحمل CAUبالكودون المضاد  tRNAيتحرك  -4

 5على النهاية  mRNA( على AUGويرتبط  مع كودون البدء )                                                                

 " الببتيديلي المقربنية الرايبوسوم يطلق عليه اسم " بحيث يوجد أخدود 

 الرسول  mRNA   الناقل المكمل لـ tRNAحيث ينتقل اليه 

 " األمينوأسيلي"  ناقل آخر الى أخدود أخر في الرايبوسوم يطلق عليه اسم المقر  tRNAينتقل  -5

  mRNAويتواصل مع الكودون التالي  في                                                                                          

 حامال معه الحمض االميني AAAالحامل للكودون المضاد   tRNAحيث ينتقل  UUUالكودون التالي هو  -6

 " االنين فنيل "                                                                                                                             

            الرايبوزي كأنزيم لتحفيز تكوين رابطة بين الحمض االميني الجديد في المقر االمينو أسيلي  RNAيعمل جزء من  -7

 والحمض االميني في المقر الببتديلي                                                                                             

 الى مقر ثالث يطلق عليه مقر الخروج  حيث يخرج من الرايبوسوم  tRNAينتقل  -8

 الموجود في المقر االمينوأسيلي الى المقر الببتيديلي tRNAيتحرك الريبوسوم بحيث ينتقل  -9

  mRNAبحيث يكمل الكودون التالي على  الببتيديلي جديد الى المقر  tRNA االن  يدخل-11

  mRNAتوالية المحددة بواسطة اضافة وربط االحماض االمينية بالمتستمر تلك العملية في  -11

 الذي يتضمن كودون االيقاف  االمينوأسيلييستمر الرايبوسوم في التحرك نحو المقر  -12

 يرسل كودون االيقاف اشارة تفيد بانتهاء عملية بناء البروتين  -13

 يتفكك الرايبوسوم الى الوحدات الفرعية وتنهي عملية بناء البروتين و    الريبوسوم   tRNAيغادر  -14
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 انزيم واحد  - جين واحد 

 

كشفرة حتى تحتم  DNAما ان اكتشف العلماء طريقة عمل 

 " الجينات والبروتينات " عليهم معرفة العالقات بين

 الي يضع شفرتها                         

 التي اجريت على وجاءت التجارب 

 " عفن العصيباء المبوغة "                            

 لتوضح العالقة بين الجينات واالنزيمات  

    تاتوم وإدوارد جورج بيدلقدم كل من  

 الدليل على انه يمكن لجين واحد ان يشفر انزيم واحد            

 لقد درس انواع العفن  المتحورة بسبب التعرض لالشعة السينية 

 

تم وضع عفن العصيباء المبوغة في وسط اليحتوي على اية  -1

 " االدنى  الوسيطاحماض امينية ويسمى " 

 نمت االبواغ في الوسيط االدنى  -2

 جميع االحماض االمينية التي تحتاج اليها العصبياء المبوغة لتعمل  " وبه  الوسيط الكامل الوسيط التاني يسمى " -2

 بة بيدل وتاتوم لالشعة السينيةتعرضت االبواغ في تجر -3

 لم تنمو   الوسيط االدنىوضعت االبواغ في  -5       فنمت   الكامل الوسيطوضعت في  -4

 تم اختبار التحور لمعرفة نوع الحمض االميني الذي ينقصها      -6

  رجنييناألفن على وسيط ادني مع مكمل مثل غ من نوع العوانما احد االب  المالحظة : 

 وتاتوم ان البوغ المتحور ينقصه انزيم بناء االرجنيين جورج بيدل كل من افترض وبالتالي  

 " حاليا  واحد انزيم – واحد جينتوصل كل منهما الى ما عرف بفرضية " 

 الننا نعلم ان االنزيمات تتكون من البوليبيتيدات 

 تم تعديل فرضيتهم بكل طفيف لتشير الى حقيقة انه جين واحد يشفر بوليبيتيد واحد 
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 أ / محمد عبدالفتاح                                                   الدرس الرابع                                                          

 الطفرات وقواعد الجينات                                                  

 ية النواة :  عند بدائ تنظيم التعبيرالجيني

 ةئن الحي على التحكم في الجينات التي نسخها استجابة للبيئهو : قدرة الكا الجيني التعبير

 ة ئعادة في نسخ الجينات استجابة لتغييرات البي لغ  المش  يتحكم  النواة يةئبدافي 

غ ل  د: يعد جزء من الحمض النووي الذي يحتوي على جينات للبروتينات الالزمة للمسار االيضي المحد المش 

غ ل اجزاء   المش 

 الجينات التي ترمز للبروتينات  -4الجين المنظم               -3          المحفز -2      ل  غ  الُمش   -  1

 : جزء من الحمض النووي الذي يعمل كمفتاح لتشغيل عملية النسخ لغ  الُمش  

  DNAمع بداية جزء  RNAاخرى تقع حيث يرتبط انزيم بلمرة  DNA: قطعة من  زف  ح  المُ 

 تستجيب للتربتوفان " وهو حمض اميني "  E.Coliبكتريا 

 وتستجيب لالكتوز " الذي يعتبر سكر " من خالل المشغلين                    

 في البكتريا  Trpمشغل  -1

      تكوين التربتوفان يتم في خمس خطوات 

  حيث تحفز من خالل انزيم معين     كل خطوة     

 مع مجموعة االحماض النووية التي تتحكم في عملية النسخ                    تجتمع الخمسة جينات التي ترمز لتك -         

 Trp مشغل تربتوفانوتدعى مجموعة الحمض النووي "                االنزيمات معا على الكروموسوم البكتري         

 ؟ شغل مانعبانه مُ   Trpل غ  ش  يشار الى الم  

 ) الن النسخ من جينات ذات الخمس انزيمات عادة ماتكون مانعة او متوقفة (                                                   

 اوال : عندما يتواجد التربتوفان في الخلية :

 الخلية ليست في حاجة الى تجميع ذلك  -1

 وتتوقف عملية النسخ  Trpجين يتوقف  -2

 يتم ذلك التوقف من خالل بروتين مانع  -3

 ل في التسلسل شغ  يتحد التربتوفان بالم   -4

 بالسلسلة  RNA بلمرة انزيماليرتبط  -5

 يمنع نسخ جينات االنزيم ويمنع تكوين التربتوفان من قبل الخلية  -6

+ 
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 عندما تكون مستويات التربتوفان منخفضة في الخلية ؟

اليرتبط المانع بالتربتوفان ويكون غير نشط   -1

 واليرتبط بالمشغل 

 RNAيرتبط انزيم بلمرة الحمض النووي الرايبوزي  -2

 بالمشغل 

 يتم تشغيل عملية النسخ ذات االنزيمات الخمس  -3

 توفر عملية النسخ تكوين التربتوفان من قبل الخلية  -4

 

 LACمشغل  -2

 تنتج البكتريا االنزيمات التي تتيح للخلية استخدام الالكتوز كمصدر للطاقة ؟    الالكتوز في الخلية   يتواجد ماذا يحدث عندما

 ؟ LACمما يتكون مشغل 

 الجينات ثالثية ) اإلنزيمات التي تهضم الالكتوز ( -4الجين النظم        -3المشغل        -2المعزاز       -1

 "مشغل "  LACالرسمة االولى " مشغل 

  ماذا يحدث في حال توفر الالكتوز في الخلية ؟

 يتوقف فالمانع بالبروتين   كتوز يرتبط الال  -1

 RNAتوقف المانع يرتبط أنزيم بلمرة ي ما عند -2

 بالمعزاز 

 تبدأ عملية النسخ  -3

 الحظ أن المحفز قام بتشغيل عملية النسخ -4

 "مشغل قابل للتحفيز   LAC" يدعى مشغل  

 ألن المحفز قام بتشغيل عملية النسخ

 ُمشغ ل " غير   LAC" مشغل  الثانيةالرسمة 

 الجين المنظم ينتج بروتين مانع  

 يرتبط البروتين المانع بالم شغل في تسلسل المعزاز 

 بالمعزاز  RNAويمنع ارتباط انزيم بلمرة 

  ويمنع نسخ جينات االنزيم 

يرتبط المحفز بالمانع   ماذا يحدث عند وجود جزء يسمى  محفز ؟ 

 ويعطله 

 ؟...................................................................... LACما الذي يمنع نسخ جينات االنزيمات في مشغل س // 
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 تنظيم التعبير الجيني عند حقيقة النواة                                           

 ؟ كيف تتحكم الخاليا حقيقية النواة في التعبير الجيني  \س

 "عوامل النسخ من خالل البروتينات التي تسمى "                                                                   

 أن يتم استخدام الجينات في الوقت المناسب  -1تتضمن عوامل النسخ 

 أن يتم إجراء البروتينات بكميات مناسبة  -2                            

 ما المجموعات الرئيسية في عمليات النسخ ؟

 بالمحفز وتجعله مستقر  RNAالمجموعة التي تواجه ارتباط أنزيم بلمرة  - أ

 المجموعة الثانية وهي البروتينات المنظمة التي تتحكم في معدل النسخ  - ب

 

 اذكر دور البروتينات النمظمة وموقعها ؟  

 تعمل على تنشيط تضاعف الحمض النووي  -

 زيادة النسخ الجيني  -

 ترتبط البروتينات الكظومة بمواقع محددة على الحمض النووي وتمنع ربط المحفزات  -

 جينات هوكس :

 تنمو الكاءنات الحية حقيقة النواة من خلية واحدة تسمى  البويضة المخصبة التي تنقسم لتنتج جميع انواع الخاليا المختلفة 

 ماالمقصود بالتمايز ؟

 الخاليا متخصصة في البيئة والوظيفة  هو العملية التي يتم من خاللها تصبح                                

 وقد تم اكتشاف مجموعة من الجينات التي تسيطر على التمايز يطلق عليها .

 الجينات المتماثلة ." جينات هوكس "                                                                            

 مجموعة من الجينات تسيطر على التمايز       ماهي الجينات متماثلة المكونات  ؟

 في هي مهمة  ا تعرف عن جينات هوكس ؟ ماذ

   تحديد خطة جسم الكائن الحي  -1

 وهي ترمز لعوامل النسخ    -2  

 وتنشط في مناطق من الجنين الذي له نفس ترتيب الجينات على الكروموسوم  -3

 على سبيل المثال

تنطبق المناطق الملونة في الذبابة وجنينها مع الجينات الملونة في جزء من   

 الحمض النووي 

 هذه الجينات التي تم نسخها في اوقات محددة  -

  وتقع في اماكن محددة على الجينوم  تتحكم في أي جزء سيتم تطويره من 

  الجسم في مكان معين                                                       

 أجهزة االستشعار تنمو مكان أرجل ة في جينات هوكس في ذبابة الفاكهة ذباباً له قد خلفت الطفر: ملحوظة 

 "ن الحي ئيفية تحكم الجينات مخطط جسم الكافهم المزيد عن ك"  دراسة هذا الباب قد ساعد العلماء على 

  تتحكم في خطط اجسام جميع الحيواناتتتواجد مجموعات مماثلة من جينات هوكس التي 
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 تدخل الحمض النووي الرايبوزي :

 تدخل الحمض النووي الرايبوزي  هيالطريقة األخرى لتنظيم الجينات حقيقية النواة 

 يتم تقطيع قطع صغيرة من الحمض النووي الرايبوزي ثنائي السلسلة في سيتوبالزم الخلية من خالل أنزيم -1

 (الجوفين مقعر مجوف)  أو " المقطع االنزيميدعى "  

 " األصغر المتدخل"    الحمض النووي الرايبوزي عن  تسمى االقسام ثنائي السلسلة الناجمة -2

 

 شريطا واحدا من الحمض النووي الرايبوزي  فيوهي ترتبط بمجموعة من البروتينات 

يرتبط الحمض النووي الرايبوزي الصغير ذو الشريط الواحد الناشئ ومجموعة البروتينات بأقسام من رسالة 

 الحمض النووي الرايبوزي في هذه المنطقة ومنع الترجمة 

 

  الشكل المقابل :

 يشير إلى أن 

الحمض النووي الرايبوزي المتدخل األصغر ذو 

الشريط الواحد ومجموعة البروتينات ترتبط برسالة 

 الحمض النووي الرايبوزي 

 

وتجرى االبحاث والتجارب السريرية للتحقيق في 

 امكانية استخدام الحمض النووي الرايبوزي 

 في عالج السرطان ومرض السكر وأمراض أخرى 

 

 الت الحمض النووي الريبوزي التعبير الجيني حقيقي النواة ؟س/ اشرح كيف تنظم تدخ

 mRNAج / يمكن أن يمنع ترجمة أجزاء من 
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