
 النيكليوتيدات والحموض النووية



 :النيكليوتيدات•

 ذات وزن جزٌئً منخفض   

 :دورا حٌوٌا فًتلعب 

 بناء الحموض النووٌة•

 (ADP, ATP) تخزٌن الطاقة على شكل •

 (NAD, FAD) مثل تمائمٌةتشكٌل مركبات •

 المٌثٌونٌن ادٌنوزٌل -Sمثل  المٌتٌلكمركبات مانحة لزمرة تعمل •

 النيكليوتيدات والحموض النووية



 النيكليوتيدات والحموض النووية



 النيكليوتيدات والحموض النووية

 أزوتيأساس 

 البورينية األزوتيةأسس    البيريميدينية األزوتيةأسس 

 فوسفات+  سكر خماسي +  أزوتي أساس  :نيكليوتيد

 خماسيسكر +  أزوتي أساس  :نيكليوزيد

 فوسفات+     ـــــــــــــــــوزيدنيـــكليــــــــــــ: نيكليوتيد

  



 النيكليوتيدات والحموض النووية
 CUT:               البيريميدينية األزوتيةأسس 

 :منها. Nالسداسٌة الحاوٌة ذرتً  البٌرٌمٌدٌنحلقة 

  DNA و RNA الذي ٌدخل فً بنٌة ال  C((Cytosine السٌتوزٌن

 ,    DNA الذي ٌدخل فً تركٌب ال T ((Thymine التٌمٌن

  RNA الذي ٌدخل فً بنٌة ال  U( Uracil )والٌوراسٌل



 النيكليوتيدات والحموض النووية

 (  الكتام) كيتوني        (الكتيم) اينولي

 :هناك شكلٌن للجزٌئات نتيجة الروابط المضاعفة المتناوبة 

 فً الحمضً والمعتدلالسائد  هو  الالكتامً,  الكتامعلى شكل  كٌتونً -

 فً الوسط القلوي الكتٌمعلى شكل  إٌنولً -



          GA   :البورينية األزوتيةأسس 

 الخماسٌة باٌمٌدازولسداسٌة ملتصقة  بٌرٌمٌدٌة: حلقتٌن -

 .DNAو,RNA فً بنٌة ال ٌدخالن ( Guanine )G الغوانٌنو , ( Adenine )Aاألدنٌن   -

 وكٌتونً اٌنولً مماكبانلهما  -



 خماسيسكر 

   DNAو الرٌبوز منقوص االكسجٌن فً   RNAالرٌبوز فً 

 .غلٌكوزٌدٌةبرابطة  االزوتً باالساسٌرتبط السكر 

 (.استٌرٌةروابط )ٌمكنها االرتباط بحمض الفوسفور  ‘ 5 ,‘3  الهٌدروكسٌلٌةالزمر 
 

زمرة الفوسفات 
 فً السكر C5عند   OHترتبط بال

 االستر فوسفوثنائٌةتتمكن النٌكلٌوتٌدات من االرتباط ببعضها عبر السكر بجسور 

 

 

 



 الٌورٌدٌن نوكلٌوزٌدرٌبوز     +ٌوراسٌل 

 النيكليوزيدات

 :مع السكر غلوكوزٌدٌاٌرتبط  بٌرٌمٌدياساس بورٌنً او 
 N9        البورٌنفً حلقة 

 البٌرٌمٌدٌنفً حلقة  N1او   

 نيكليوزيد  =  DNAاو  RNAفً  الرٌبوزسكر مع   +    

 السٌتٌدٌن نوكلٌوزٌدرٌبوز     +  سٌتوزٌن

 ادٌنوزٌن نوكلٌوزٌدرٌبوز       + ادنٌن 

U G C A 



 فالنٌكلٌوتٌدات

 فً السكر  C5'عند    مفسفرة  نٌكلٌوزٌداتعبارة عن   

 احادي نوكلٌوتٌد= AMPوحٌد الفوسفات  نوكلٌوزٌد

 ثنائً نوكلٌوتٌد=  ADPالفوسفات ثنائً  نوكلٌوزٌد

 ثالثً  نوكلٌوتٌد=  ATPالفوسفات ثالثً  نوكلٌوزٌد



 الحموض النووية

DNA RNA 



 DNA: ـللبنية األولية ال الحموض النووية
 فيه  النيكليوتيداتمتعدد 

 هو الرٌبوز منقوص االكسجٌن:  السكر

 (جسر فوسفوري)تترابط بروابط فوسفورٌة ثنائٌة االستر  C, G, A, T: اآلزوتيةاالسس 

 .  خالل سكرٌن متجاورٌن نٌكلٌوتٌدٌنٌربط  5 ُ- 3الجسر ُ

 5حرة تدعى النهاٌة   ُ -  OH: للسلسلة نهاٌتان مختلفتان

   3اخرى تدعى ُونهاٌة 

   5      ُ 3تكتب السلسلة المفردة   ُ

 

           



 الحموض النووية
 DNA: ـللبنية الثانوية ال

 ,  سلسلتين حلزونيتين ومتعاكستين باالتجاه

   5مع النهاية  ُ 3تزدوج النهاية  ُ, الحلزون مزدوج

 االزوتيةبين االسس  هيدروجينبةبروابط تثبت السالسل , متمم اساسيقابل كل اساس 

 

 حيث يرتبط بروابط ثنائية

   T = Aبين

 

 والروابط ثالثية بين

  C ≡ G 



  RNAالريبيالحمض النووي 

 النوكلٌوتٌدسلسلة وحٌدة متعددة 

 الرٌبوزسكرها  

 C ((Cytosine السٌتوزٌناالسس هً 
 G( Guanine)  الغوانٌن              

 , ( Adenine )Aاألدنٌن               

  U( Uracil )والٌوراسٌل               

 : RNA انواع من ال 3اصطناع البروتٌن ٌتطلب 

 mRNA( massenger)االعالمً RNAال

     tRNAالناقلRNA ال

 rRNA الرٌباسRNAً ال

 



 الحموض النووية

RNA   الرسولmRNA 

 .ٌنقل الشٌفرة الالزمة لصنع البروتٌنات

 خاص mRNAبروتٌن جزيء   ولكل 

 :مكونة من ‘ 5عند النهاٌة cap قلنسوةٌتمٌز ب

 ثالثً الفوسفات غوانوزٌنمٌثٌل -7



RNA   الناقلtRNA 
بدور ناقل فً عملٌة ترجمة معلومات ٌقوم 

mRNA  الرسول الى حموض امٌنٌة 

 .واحد على االقل   tRNAلكل حمض امٌنً 

 ٌحتوي رمز خاص مكون من   tRNAكل جزيء 

 ٌساعد كودون انتًٌسمى  نتروجٌنٌةثالث قواعد  

 فً تمٌٌز الحمض االمٌنً  

  باالحمرشاذة ملونة  نتروجٌنٌةٌحتوي اسس 



RNA  الريباسي rRNA 

 الرٌبوزومًجزٌئاته تدخل فً تركٌب المعقد البروتٌنً 

 لٌها البروتٌناتعجسٌمات تصنع  والرٌبوزومات

 (ٌعكس سرعة الترسب)معامل ترسٌب 
  S = 10-12  Cm sec-1dyn-1g-1 



 الحموض النووية

   DNA  DNA Replication ـتضاعف ال

 : مكون كل منهما من سلسلتٌن DNAاصطناع جزٌئٌن 

 وجدٌدة متطابقٌن, اصلٌة 
 فً الخلٌة االم DNAاالول 

 فً الجدٌدة اآلخرو



 الحموض النووية
 DNA  DNA transcription ـال انتساخ

  RNA ٌشكل ال          بولٌمٌراز – RNAبواسطة انزٌم  DNA انتساخ ال

 

 

 

  DNA بارتباطه مع قالب ال االكتٌنوماٌسٌنٌثبط االنتساخ 

  بولٌمٌراز RNA المع  الرٌفامبٌسٌنوٌرتبط 



 البورينية األزوتيةأسس  (استقالب) تقويض




