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ھو مزیج من علوم الحیاة :  Molecular Biologyتعریف علم البایولوجي الجزیئي       
تكوین وتركیب ووظیفة الجزیئات الخلویة الكبیرة الذي یھتم بدراسة  والكیمیاء

Macromolecules ألحماض النوویة والبروتینات ودورھا في الفعالیات البایولوجیة اك
 Molecularلتضاعف الخلوي وتناقل المعلومات الوراثیة. ان مصطلح االمھمة ك
Biologyالعالم االمریكي  صیغ من قبلWarren Weaver  مدیر قسم العلوم الطبیعیة في
  حیث صیغ كفكرة للتفسیرات الفیزیاویة والكیمیاویة للحیاة.Rockefeller مؤسسة 

  
 نبذة تاریخیة عن علم البایولوجي الجزیئي:

الجزیئي ھو علم حدیث على الرغم من مكانتھ البارزة بین العلوم الحیویة اال ان علم البایولوجي       
النشأة حیث ان بدایات نشوئھ كانت في ثالثینیات القرن التاسع عشر لكنھ دخل حیز التطبیق 
الموؤسساتي وبدأ العمل بھ في اواسط خمسینیات وبدایة ستینیات القرن التاسع عشر. ان نشوء ھذا 

التركیبیة وعلى الرغم من  العلم نتج من تقارب وتداخل واندماج علم الوراثة والفیزیاء والكیمیاء
قوانین مندل الوراثیة اال انھ الیة تضاعف المادة الوراثیة وحدوث الطفرات والتعبیر الجیني بقیت 

  ة.غیر معروف

عالم االجنة من قبل والتي تنص على ان الجین ھو وحدة التوارث قد وضعت  الجینان فرضیة       
كمودیل  Drosophilaاستخدام ذبابة الفاكھھ  فضال عن Thomas Hunt Morganاالمریكي  

من قبل  ھاكتشاففقد تم  تركیب الجیناما  ،لدراسة العالقة بین الجین والكرموسوم في عملیة التوارث
 Martha Cowlesوعالم الوراثة االمریكي  Alfred Day Hersheyالمایكروبایولوجي االمریكي 

Chase اثبتوا  فیھا ان الجینات تتكون من وریا حیث اجرو تجارب مھمة على عاثیات البكت
deoxyribonucleic acid (DNA) اكتشاف التركیب الحلزوني وفیما بعد تم  ،بدال من البروتین

 Jamesو االمریكي  Francis Crickمن قبل عالم البایولوجیا االنكلیزي  DNAالمزدوج للـ 
Watson  الكتشافھم   ١٩٦٢ عام والفسلجة الطب في نوبل على جائزة احصلوالذان ((  ١٩٥٣عام

ن ،وم Genetic codeوكذلك اكتشاف الشفرة الوراثیة )) DNAالمزدوج للـ التركیب الحلزوني 
  DNAھو اول من اكتشفت الـ  Friedrich Meischerالجدیر بالذكر ان الكیمیاوي السویسري

  . Nucleinواسماه بـ
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  :التركیب العام للمادة الوراثیة

المادة الوراثیة على أنھا الجزیئات الحاملة للمعلومات والصفات تعرف       
. بالنسبة لإلحیاء بدائیة  (Phenotype)التي تشفر للصفات المظھریة    (Genotype)الوراثیة
تكون المادة الوراثیة إما حامض نووي رایبوزي منقوص األوكسجین  (prokaryote)النواة  

Deoxyribonucleic acid (DNA) امض نووي رایبوزي األوكسجین او حRibonucleic 
acid (RNA) یئتین من مجموعھ فوسفات + سكر + قاعدة . بصوره عامھ تتكون ھاتین الجز

  یئتین:وفیما یلي شرح مفصل لھاتین الجز  نایتروجینیة

) (والرایبوز DNAكالھما یحتوي على سكر الرایبوز ویكون (منقوص األوكسجین في  -١
  .) RNAاالعتیادي في 

  

  

  

  

  

  

  كالھما یحتوي مجموعة الفوسفات والتي تكون بشكل (ثالثي الفوسفات)  -٢

  

 

  

  

  كالھما یحتوي على القاعد النایتروجینیة : ھنالك مجموعتین من القواعد النایتروجینیة وھي: -٣
 Adenineوتشمل:  وھي مركبات ثنائیة الحلقة Purinesالبیورینات  -١

and Guanine  تكون موجودة في  حیث ان كلتا القاعدتینDNA  و
RNA  
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 : وھي احادیة الحلقة وتشمل ثالث قواعد ھي  Pyrimidineالبرمیدینات  -٢
 ) RNAوالتوجد في  DNA(موجود فقط في  Thymineالثایمین  ·
 ) DNAوالتوجد في  RNA(موجود فقط في Uracilالیوراسیل  ·
 )DNAو في  RNAموجود في ( Cytosinالسایتوسین  ·

  

 

  
 

  
  

 

               Cytosine               Thymine            Uracil 

 

 Nucleotide ئیة للحامض النووي بالنیوكلیوتیدةتسمى الوحدة البنا 
+ مجموعة ]الرایبوز االعتیادي اومنقوص االوكسجین[من سكر  تتكون النیوكلیوتیدة 

 ةقاعده نایتروجینی فوسفات +
 تكون ثالثیة الفوسفات  النیوكلیوتیدة الحرة 
 بمایلي: DNAتسمى نیوكلیوتیدات ال  

Deoxyadenosin triphosphate (dATP) 
Deoxythymidine triphosphate (dTTP) 
Deoxyguanidine triphosphate (dGTP) 
Deoxycytosine triphosphate (dCTP) 

 بمایلي: RNAتسمى نیوكلیوتیدات ال  
Adenosin triphosphate (ATP) 
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Guanidine triphosphate (GTP) 
Cytosine triphosphate (CTP) 

Uracil  triphosphate (UTP) 

 Nucleosideعندما تسحب مجموعة الفوسفات من النیوكلیوتاید تسمى نیوكلیوساید  
تكون احادیة الفوسفات  RNAاو  DNAالنیوكلیوتیدة المرتبطة داخل شریط  

(المجموعتین االخرى للنیوكلیوتیدة الحره تستھلك عند اضافة النیوكلیوتیدة الى الشریط 
 الجدید).

) G + Cترتبط الكوانین بالسایتوسین بثالث اواصر ھیدروجینیة . ولذلك یكون الزوج ( 
 اقوى ارتباطا واكثر استقرارا واثقل وزنا.

) A+Tالیوراسیل بآصرتین ھایدروجینیة. ولذلك یكون الزوج (ترتبط االدنین بالثایمین او  
  ) اضعف ارتباطا واقل استقرارا واخف وزنا.A+Uاو   ( 
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