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              Primary structure Of The Nucleic Acidللحوامض النووية  األوليالتركيب 

سالسل طويلة من النيوكليوتيدات المرتبطة  أو Polymers  تعد الحوامض النووية بوليمرات

فوسفاتية  بين مجموعة  أواصرويتم االرتباط بواسطة  بعضها ببعض بواسطة حلقات السكر

المرتبطة بالموقع الثالث لجزيئة السكر مع مجموعة الفوسفات المرتبطة  OHالكاربوكسيل 

                 الفوسفاتية القوية جدا  واصراألوتدعى هذه  آخربالموقع الخامس من جزيئة سكر 

ويؤدي تكون العمود الفقري السكري  (Covalent ester bondsالتساهمية  األواصر) 

بصورة ثابتة تماما بحيث تقع كل  إلى تعيين موقع كل قاعدة نترو جينيةالفوسفاتي للحامض 

 فة محددة تماما.فوق القاعدة التالية لها وتبعد عنها بمسا نترو جينيةقاعدة 

مع  ارتباط بين مجموعة الفوسفات المرتبطة بالموقع الخامس لجزيئة السكر يمكن حدوث وال

به ( وال مع الموقع الثاني) لعدم  نترو جينية)التصال قاعدة آخرلجزيئة سكر  األول الموقع

 ألسباب( RNAورغم وجود المجموعة في ) DNAاحتوائه على مجموعة هيدر وكسيل في حالة 

والمع الموقع الرابع) الرتباطه بذرة الكاربون الخامسة ( ولهذا فالحوامض فسيولوجية معقدة 

 . 5  3بأواصرالنووية ترتبط 

االسم لوجود الشحنات الكهربائية السالبة لمجموعة الفوسفات  تمت تسمية الحامض النووي بهذا

PO4 الشحنات الموجبة لذرات  مستمرة على طول السلسلة, رغم تعادل هذه الشحنات مع

 الهيدروجين في السلسلة.

خماسي  وجود القواعد النتروجينية وسكر  DNA, RNAيبين التحليل الكامل للحوامض بنوعيها

مركبات تسمى نيوكليوتدات  إلىوحامض الفوسفوريك وتتحلل هذه الحوامض جزيئا 

Nucleotides  ونيوكليوسيداتNucleosides . 

 Nucleosidesالنيوكليوسيدات 

القواعد النتروجينية وتسمى هذه المركبات  بأحدخماسي  هي المركبات الناتجة من ارتباط سكر

عند إما وهكذا ,  Guanosineوالكوانين بسكر Adenosineبسكر األدنينالناتجة من ارتباط 

 ليوسايدات تسمى ديوكسي ادنوسينديوكسي رايبوزي فان النيوك مع سكر ارتباط هذه القواعد

Deoxyadenosine وDeoxyguanosine وهكذا. 

 Nucleotidesالنيوكليوتيدات 

خماسي ومجموعة فوسفات معا ويمكن  هي المركبات الناتجة من ارتباط قاعدة نتروجينية وسكر

رايبونيوكليوتيدات  إلىوتصنف  يدنيوكليوسحامض الفسفوريك لل أسترات) بأنها أيضاتعريفها 

 .DNAرايبونيوكليوتيدات المكونة لل( والديوكسي RNAالمكونة ل)



 

 Extracting DNA from fruitاستخالص الحامض النووي من الفواكه           

 Materials and solutions used  المواد والمحاليل المستخدمة

----------------------------- 

  kiwi or banana or strawberry  فراولةأو موز أو كيوي  -أ

 Shampooشامبو -ب

 distilled water ماء مقطر -ت

 Sodium chloride Nacl  الصوديوم كلوريد  -ث

 Ethanolايثانول  -ج

 The necessary toolsالالزمة  األدوات 

_____________ 

 small beakerدورق صغير -1

 Plane tubes بالستيكية أنابيب -2

  Funnel or suppressionقمع -3

 Knifeسكين -4

 plastic spoons to mash cells مالعق بالستيكية لهرس الخاليا -5

 Filtter paper ورق ترشيح -6

 

 Method طريقة العمل

-------------------------- 

 الدهون في النواة(. مل من الشامبو في دورق صغير)لغرض تكسير5 إضافة -1

 .األصابعقليل من ملح الطعام بين قرصات  إضافة -2

 مل .30لجعل الحجم النهائي  مل من الماء المقطر25 إضافة -3

ملعقة كبيرة من الفاكهة المقطعة  نأخذقطع صغيرة ثم  إلى المأخوذةنقطع الفاكهة  -4

 (.3المحلول المحضر في الخطوة رقم ) إلىونضيفها 

يصبح الخليط شبه سائل  أن إلىدقائق 10نخلط الخليط بحذر مع هرس الفاكهة لمدة  -5

 )لغرض تكسير الخاليا(.

 دقائق  عدةليط لتصفيته وترك الراسب نرشح الخليط الناتج بورق الترشيح ونصب الخ -6



مل من محلول الفاكهة  1اختبار ونسحب  أنبوبمل من كحول االيثانول في  5نضع  -7

يذوب في الكحول  ال DNAالن ال  DNAونضعه على الكحول) لغرض تجميع ال

 ويذوب في الماء المقطر.

مع مراعاة  األنابيبعلى حامل  دقائق 3-2نترك المحلول في درجة حرارة الغرفة لمدة  -8

االختبار , نالحظ تجمع خيوط الحامض النووي البيضاء وتترسب في  أنابيبعدم رج 

 طبقة الكحول.

األزرق ثم نفحص تحت رغبنا في رؤية الحامض النووي نضيف له صبغة المثيلين  إذا -9

 . الضوئي المجهر


