الفصل الثانً:

تعبٌر الخبر الوراثً
تمهٌد:
من خالل دراسة تجارب  GRIFFITHتبٌن أن هناك عالقة بٌن المادة الوراثٌة ) ،(ADNوظهور أو غٌاب صفة معٌنة.
فما هً هذه العالقة؟ وكٌف ٌتحكم  ADNفً ظهور صفات وراثٌة قابلة للمالحظة والقٌاس؟

 – Ιمفهوم الصفة ،المورثة ،الحلٌل ،والطفرة.
 مفهوم الصفة الوراثٌة.
الصفة الوراثٌة هً مٌزة نوعٌة (مثل اللون) أو كمٌة (مثل الطول) ،تمٌز فردا عن باقً أفراد نفس النوع ،وتنقل من جٌل
ألخر ،لذلك تسمى صفات وراثٌة.
بعض الصفات تالحظ بالعٌن المجردة (لون األزهار مثال) ،فً حٌن ال تبرز أخرى إال بواسطة اختبارات أو تحالٌل خاصة
(الفصٌلة الدموٌة مثال).

 العالقة بٌن الخبر الوراثً والصفة.
أ – تجارب .أنظر الوثٌقة .1
الوثٌقة  :1التحول البكتٌري عند .Escherichia coli
نقوم بتجربة عند إحدى الكائنات الحٌة التً لها بنٌة بسٌطة
ودورة نمو قصٌرة زمنٌا مثل بكترٌا Echerichia-Coli
(الشكل أمامه).
 E.coliهً بكتٌرٌا تكون عادة حساسة للمضاد الحٌوي
 Antibiotiqueسترٌبتومٌسٌن ،Streptomycine
وٌصطلح على تسمٌتها .Strep S

ٌعطً الشكل أسفله مالحظة الكترونوغرافٌة لبكتٌرٌا
 E.coliمع رسم تخطٌطً توضٌحً لبنٌة هذه البكتٌرٌا
محفظة
بالسمٌد
سٌتوبالزم

التجربة األولى:
 نزرع بكتٌرٌا حساسة للسترٌبتومٌسٌن ( )Strep Sفً
وسط أدنى (أمالح معدنٌة  +غراء  +سكر) = ) (Mmبدون
سترٌبتومٌسٌن (علبة بٌتري .)1
 نحضن هذه البكتٌرٌات فً حرارة  37°Cلعدة ساعات،
فنالحظ ظهور مستعمرات بكتٌرٌة )( = (colonieلمات بكتٌرٌة .(clone
 بعد ذلك ،تم تشتٌلها (نقلها) إلى أوساط مختلفة كما هو مبٌن على الوثٌقة أسفله:

غشاء
سٌتوبالزمً
صبغً
بكتٌري

نسٌج ٌستعمل للتشتٌل

علبة 1
 Mmبدون سترٌبتومٌسٌن

بكتٌرٌا  Strep Sفً وسط Mm
بدون سترٌبتومٌسٌن

علبة 2

محلول عالق لبكتٌرٌات
Escherichia coli
بكتٌرٌا  Strep Sفً وسط Mm
ٌحتوي على السترٌبتومٌسٌن
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 + Mmسترٌبتومٌسٌن
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علبة 3
األستاذٌ :وسف األندلسً

 )1انطالقا من معطٌات هذه التجربة ،أعط تعرٌفا للمة.
 )2صف هذه التجربة ،ثم حدد ما هو المشكل الذي تطرحه هذه النتائج؟
 )3اقترح تفسٌرا لنتائج هذه التجربة.
التجربة الثانٌة:
نضع بكترٌا  Strep Sغٌر قادرة على العٌش فً وسط ال ٌحتوي على الالكتوز ) .(Lactoseوتتطلب هذه
البكترٌا هذا األخٌر للعٌش ولهذا ٌرمز إلٌها ب ) ،(Lac-ادن هذه البكترٌا سٌرمز إلٌها ب ) .(Strep s , Lac-إذا
تتبعنا هذه التجارب فإننا نحصل باإلضافة للبكترٌا المذكورة سابقا على أنواع أخرى والتً هً :
).(Strep s , Lac+) ، (Strep r , Lac+) ، (Strep r , Lac-
 )4ماذا تستنتج من تحلٌل معطٌات التجربة الثانٌة؟
 )5اربط بٌن نتائج التجربتٌن وبنٌة جزٌئة  ADNثم استخلص مفهوم المورثة  Le gèneومفهوم الحلٌل.
ب – تحلٌل واستنتاج.
 )1اللمة هً مجموعة من األفراد لهم نفس الخبر الوراثً ،ومن تم نفس الصفات.
 )2نالحظ أن البكتٌرٌا ال تتكاثر عند وجود السترٌبتومٌسٌن ) ،(Strep Sلكن تظهر تلقائٌا بكتٌرٌات أخرى فً هذا
الوسط ،مقاومة للسترٌبتومٌسٌن ،نصطلح على تسمٌتها ).(Strep R
المشكل المطروح هو كٌف أصبحت البكتٌرٌا  Strep Sبكتٌرٌا Strep R؟
 )3بما أن الصفة  Strep Sوراثٌة ،والصفة  Strep Rبدورها وراثٌة ،فان المتحكم فٌهما هو .ADN
ال ٌمكن ادن تفسٌر تحول البكتٌرٌا  Strep Sإلى بكتٌرٌا  Strep Rإال بحدوث تغٌر فجائً على مستوى .ADN
وقد بٌنت دراسات أن قطعة من جزٌئة الـ  ،ADNهً التً تتعرض للتغٌر عند هذه البكتٌرٌا .ونسمً هذا التغٌر
بالطفرة  ،Mutationفنقول أن البكتٌرٌا  Strep Rبكتٌرٌا طافرة أما البكتٌرٌا  Strep Sفهً بكتٌرٌا متوحشة.
رسم تخطٌطً تفسٌري لشكلً بكتٌرٌا :Escherichia Coli
محفظة

شكل طافر Strep R

شكل متوحش Strep S

غشاء
سٌتوبالزمً
سٌتوبالزم
صبغً بكتٌري

جزء  ADNالمسؤول عن
المقاومة للسترٌبتومٌسٌن

جزء  ADNالمسؤول عن
الحساسٌة للسترٌبتومٌسٌن

 )4نالحظ فً هذه التجربة صفتٌن:
 العالقة بالسترٌبتومٌسٌن :وتظهر شكلٌن ،الشكل المتوحش  ،Strep Sوالشكل الطافر .Strep R
 العالقة بالالكتوز :وتظهر شكلٌن ،الشكل المتوحش  ،Lac-والشكل الطافر .Lac+
وهكذا فالساللة المتوحشة بالنسبة للصفتٌن هً.(Strep S, Lac-) :
والساللة الطافرة بالنسبة للصفتٌن هً.(Strep R, Lac+) :
نالحظ أن ظهور طفرة فً صفة ما غٌر مرتبط بالضرورة بظهور طفرة فً الصفة األخرى ،وٌمكن تفسٌر ذلك بأن قطعتً
 ADNالمتحكمتٌن فً الصفتٌن مختلفتان.
 )5بما أن التغٌر على مستوى المادة الوراثٌة  ADNأدى إلى تغٌر على مستوى الصفة ،فهذا ٌعنً أن كل صفة ٌقابلها
جزء خاص من ٌ ،ADNسمى مورثة  .Gèneوأن كل مورثة تظهر عدة أشكال تسمى حلٌالت .Les allèles

 العالقة مورثة – بروتٌن  /بروتٌن  -صفة.
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أ – مثال أول  :تجربة  :Beadle et Tatumأنظر الوثٌقة .2
الوثٌقة  :2تجربة  Beadleو .1941 Tatum
قصد الكشف عن العالقة صفة – بروتٌن – مورثة ،نعمل على استثمار معطٌات تجربة  Beadleو:Tatum
النوروسبورا  Neurosporaعفن مجهري على شكل غزل فطريٌ ،نمو عادة على الخبزٌ .مكن للساللة المتوحشة
أن تعٌش فً وسط أدنى ٌحتوي على سكر  +ماء  +أمالح األمونٌوم .بٌنما توجد ساللة طافرة غٌر قادرة على العٌش
فً هذا الوسط.
نقوم بزرع الساللة الطافرة فً وسط أدنى  +الحمض أألمٌنً الترٌبتوفان L’acide aminé Tryptophane
فنالحظ أن هذه الساللة قادرة على العٌش والتكاثر فً هذا الوسط وحده.
 )1ماذا تستنتج من هذه التجربة؟
ٌتم تركٌب الترٌبتوفان عبر سلسلة من التفاعالت األنزٌمٌةٌ ،مكن تلخٌصها فٌما ٌلً:
أمالح األمونٌوم
(وسط أدنى)

أنزٌم E1

حمض أنترانٌلٌك
Antranilique

أنزٌم E2

أندول
Indole

أنزٌم E3

ترٌبتوفان
Tryptophane

 )2ماذا تستخلص إذا علمت أن بعض السالالت الطافرة ٌكفٌها وجود حمض أنترانٌلٌك فً الوسط لكً تعٌش
وتتكاثر؟
 )1نالحظ أن الساللة الطافرة غٌر قادرة على تركٌب الترٌبتوفان فً وسط أدنى ٌتكون من أمالح األمونٌوم فقط .لذا
نرمز لهذه الساللة ب  ،Try-ونقول أنها ساللة غٌر ذاتٌة التركٌب للترٌبتوفان .Auxotrophe pour la tryptophane
بٌنما الساللة المتوحشة  Try+فهً ذاتٌة التركٌب للترٌبتوفان .Autotrophe pour la tryptophane
نستنتج من هذه المالحظة أن الصفة مرتبطة بالقدرة على تركٌب بروتٌنً معٌن.
 )2إن الساللة الطافرة  Try-غٌر قادرة على تحدٌد التحول أمالح األمونٌوم  حمض األنترانٌلٌك ،لغٌاب األنزٌم .E1
نستخلص ادن أن كل صفة مرتبطة بتركٌب بروتٌنً معٌن ،والذي ٌرتبط بدوره بتركٌب أنزٌمً معٌن.
ب – مثال ثانً  :فقر الدم المنجلً  L'anémie falciformeأنظر الوثٌقة .3
الوثٌقة  :3فقر الدم المنجلً .L’anémie falciforme
الخضاب الدموي  ،L’hémoglobineبروتٌن ٌوجد داخل الكرٌات الحمراء وله دورٌن :دور وظٌفً ٌتجلى فً
نقل الغازات التنفسٌة ،ودور بنٌوي ٌتجلى فً إعطاء الشكل الكروي المقعر للكرٌات الحمراء.
فقر الدم ألمنجلً مرض استقالبً ناتج عن تركٌب خضاب دموي غٌر عادي (تشوه الكرٌات الحمراء تصبح منجلٌة
الشكل) ٌرمز له ب ) ،(HbSبٌنما ٌرمز لخضاب الدم العادي ب ) .(HbAأنظر الشكل أ.
عند تحرٌر ) (HbSلألكسٌجٌن ٌصبح الخضاب غٌر دواب وٌترسب على شكل ابر تشوه مظهر الكرٌات الحمراء
التً تفقد لٌونتها وتسد الشعٌرات الدموٌة ،مما ٌنتج عنه فقر فً إمداد الخالٌا باألكسٌجٌن( .الشكل ب والشكل ج)
الشكل أ :مالحظة مجهرٌة لكرٌات دموٌة
عند شخص مصاب بفقر الدم المنجلً

6 m

الشكل ب

الشكل ج
شعٌرات
دموٌة

كرٌات حمراء عادٌة

كرٌات حمراء مشوهة

ٌعطً الشكل د تسلسل األحماض األمٌنٌة المكونة لجزء من جزٌئة الخضاب الدموي مع جزء من المورثتٌن
المتحكمتٌن فً تركٌبهما.
طبٌعة الخبر الوراثً

3

األستاذٌ :وسف األندلسً

الشكل د
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الخضاب الدموي HbA

1

G T GCACC T T AC T CCAG T GGAG

السلسلة β

جزء المورثة المسؤول
عن تركٌب HbA

جزء المورثة المسؤول
عن تركٌب HbS
الخضاب الدموي HbS

1

 )3قارن سلسلتً  HbAو HbSمن جهة ومورثة  HbAو HbSمن جهة أخرى.
 )4ماذا تستنتج؟
ٌ )1كمن االختالف الوحٌد بٌن السلسلة  βللخضاب الدموي  HbAوالخضاب الدموي  ،HbSفً تعوٌض الحمض
األمٌنً رقم  ) Glu ( 6فً  HbAبالحمض األمٌنً  Valفً .HbS
وأن متتالٌة القواعد األزوتٌة لجزء المورثة  HbAتختلف عن متتالٌة القواعد االزوتٌة لجزء المورثة  ،HbSإذ استبدل
الزوج النٌكلٌوتٌدي رقم  ،17حٌث تم استبدال  A – Tفً  HbSبـ  T – Aفً .HbA
 )2إن استبدال متتالٌة القواعد االزوتٌة فً المورثة ،ترتب عنه تغٌٌر فً متتالٌة األحماض األمٌنٌة فً البروتٌن .نستنتج
أن هناك عالقة بٌن المورثة والبروتٌن.
إن كل تغٌٌر فً بنٌة البروتٌنٌ ،ؤدي إلى تغٌٌر فً المظهر الخارجً لصفة معٌنة (تغٌر بنٌة الخضاب تغٌر شكل
الكرٌات الحمراء) ،هذا ٌدل على وجود عالقة بٌن الصفة والبروتٌن.
ج – خالصة.
إن كل صفة تترجم وجود بروتٌن بنٌوي ،أو نشاط بروتٌنً مختص ،وأن كل تغٌر فً تعاقب القواعد االزوتٌة
(النٌكلٌوتٌدات) داخل جزٌئة ٌ ، ADNنتج عنه تغٌر فً تعاقب األحماض األمٌنٌة داخل السلسلة البروتٌنٌة .وهذا ٌعنً أن
ترتٌب النٌكلٌوتٌدات فً جزٌئة  ، ADNهو الذي ٌحدد طبٌعة وترتٌب األحماض األمٌنٌة فً البروتٌنات.
تسمى كل قطعة من  ADNتتحكم فً صفة وراثٌة معٌنة مورثة ،وبما أن الصفة لها عدة أشكال ،فان للمورثة المتحكمة فٌها
عدة أشكال كذلك ،وكل شكل ٌسمى حلٌال .Allèle
مثال  :صفة العالقة بالسترٌبتومٌسٌن لدى البكتٌرٌا :E.coli
الحلٌل المتوحش  ،StrepSالحلٌل الطافر .StrepR

 – IΙآلٌة تعبٌر الخبر الوراثً :من المورثة إلى البروتٌن.
المورثات قطع من  ، ADNوموقعها النواة ،أما تركٌب البروتٌنات فٌتم على مستوى السٌتوبالزم .فما الذي ٌلعب دور
الوسٌط بٌن النواة والسٌتوبالزم؟

 الوسٌط بٌن النواة والسٌتوبالزم.
أ – معطٌات تجرٌبٌة .أنظر الوثٌقة .4

طبٌعة الخبر الوراثً
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الوثٌقة  :4الكشف عن الوسٌط بٌن النواة والسٌتوبالزم.
الشكل أ

تضم الخالٌا جزٌئات ٌقارب تركٌبها الكٌمٌائً تركٌب ،ADN
وتسمى  .ARNنكشف عن تموضع الجزٌئتٌن معا فً خالٌا
البنكرٌاس التً تنتج كمٌة كبٌرة من البروتٌنات ،باستعمال
خلٌط من ملونٌن :أخضر المٌتٌل الذي ٌلون  ADNباألزرق
المخضر ،والبٌرونٌن الذي ٌلون  ARNبالوردي .أنظر
الشكل أ من الوثٌقة.
كما ٌمكن أن ٌضاف إلى وسط زرع الخالٌا مكون نوعً
لجزٌئة  ARNمشع ،ثم نالحظ تطور اإلشعاع داخل الخلٌة،
فنحصل على النتائج المبٌنة على الشكل ب من الوثٌقة:
 :aصورة إشعاعٌة ذاتٌة لخلٌة زرعت مدة  15minبشٌر
مشع نوعً لـ .ARN
 :bصورة إشعاعٌة ذاتٌة لخلٌة مماثلة عرضت مدة 15min
لنفس البشٌر المشع ،ثم زرعت مدة  1h 30minفً وسط
ٌحتوي على بشائر أخرى عادٌة (غٌر مشعة).
تمثل النقطة السوداء فً الصور أمكنة وجود  ARNالمشع.

أزرق
وردي
الشكل ب

25 µm

b

a

ماذا تستنتج من هذه المعطٌات التجرٌبٌة؟ حدد الخاصٌة الممٌزة لـ  ARNمعلال نعته بـ  ARNالرسول.
الممٌزة لـ  ARNمعلال نعته بـ  ARNالرسول.
ب – تحلٌل واستنتاج.
 انطالقا من الشكل أ من الوثٌقة ٌتبٌن أن اللون األزرق ٌتركز فً النواة ،بٌنما السٌتوبالزم ٌظهر ملونا بالوردي.
نستنتج من هذا أن ٌ ADNتواجد بالنواة ،بٌنما جزٌئة  ARNتتواجد بالسٌتوبالزم.
 انطالقا من الشكل أ من الوثٌقة نالحظ فً المرحلة األولى من التجربة تركٌز اإلشعاع فً نواة الخلٌة ،وفً المرحلة
الثانٌة من التجربة انتقل اإلشعاع نحو السٌتوبالزم.
نستنتج من هذا أن ٌ ARNركب داخل النواة ،وٌنتقل بعد ذلك إلى السٌتوبالزم .وهكذا ٌمكن افتراض أن الوسٌط بٌن
المورثات فً النواة ،والبروتٌنات فً السٌتوبالزم ،هو  ،ARNلذلك سمً  ARNالرسول ،ونرمز له ب .ARNm
).(ARN messager
ج – التحقق من الفرضٌة .أنظر الوثٌقة .5
الوثٌقة  :5تجربة تركٌب البروتٌنات فً الزجاج.
انطالقا من عصٌات كولونٌة نعد مستخلصا ٌحتوي على جمٌع المكونات السٌتوبالزمٌة الالزمة لتركٌب البروتٌنات،
ماعدا  .ADNبعد ذلك نضٌف لهذا المستخلص كمٌتٌن من  ARNmوأحماض أمٌنٌة ،خالل فترتٌن مختلفتٌن.

كمٌة  ARNmالمحقونة والمتبقٌة
فً الوسط (وحدات اصطالحٌة)

ماذا تستنتج من تحلٌل معطٌات
هذه التجربة؟
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الحقن الثانً
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20
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0

كمٌة األحماض األمٌنٌة المدمجة
بالبروتٌن (وحدات اصطالحٌة)

ٌعطً المبٌان أمامه ،تطور
كمٌة  ARNmواألحماض
األمٌنٌة المدمجة فً البروتٌنات
بعد كل حقن لـ ARNm
وأحماض أمٌنٌة.

4

0

الحقن األول
األستاذٌ :وسف األندلسً

نالحظ أنه بعد كل حقن لـ  ARNmواألحماض األمٌنٌة ،ترتفع كمٌة األحماض األمٌنٌة المدمجة فً البروتٌنات ،مع
انخفاض فً كمٌة .ARNm
نستنتج من هذه التجربة أن هناك عالقة مباشرة بٌن تركٌب البروتٌن ووجود  ،ARNmأي أن  ARNmهو فعال الوسٌط
بٌن المادة الوراثٌة على مستوى النواة ،وتركٌب البروتٌنات على مستوى السٌتوبالزم.

 بنٌة جزٌئة

 .ARNأنظر الوثٌقة  6والوثٌقة .7

الوثٌقة  :6مقارنة جزٌئة  ADNوجزٌئة .ARN
تعطً الرسوم التخطٌطٌة أسفله جزء المورثة المسؤولة عن تركٌب الخضاب الدموي  HbAو جزٌئة ARNm
قارن الجزٌئتٌن وباالعتماد على معطٌات الوثٌقة  ،7استنتج بنٌة جزٌئة .ARN
المناسب له .انطالقا من م ة

G T GC A C C T T A C T C C AGAGGAG

GUGC A C C U U A C U C C AG AGG AG

C A CG T GGA A T G AGG T C T C C T C

 ARNmالمناسب لـ  ADNالمسؤول عن
تركٌب HbA

جزء من  ADNالمسؤول عن تركٌب HbA

 = Uقاعدة ازوتٌة هً األوراسٌل ) ( Uracile

الوثٌقة  :7بنٌة جزٌئة .ARN
A

H3PO4
Cytosine

G
C

U

Guanine
Adénine
Uracile

ARN

Ribose

C

CH2

OH
G

OH

O

A

H

H

U

H
OH

OH

H

 ARNهو الحمض النووي الرٌبوزي ٌ ، Acide ribonucléiqueتكون من سلسلة من النٌكلٌوتٌدات على شكل لولب
واحد من النٌكلٌوتٌدات (شرٌط واحد) ،وكل نٌكلٌوتٌد ٌتكون من حمض فوسفوري  +سكر الرٌبوز  +قاعدة ازوتٌة تكون إما
األدنٌن  ،Aأو الغوانٌن  ،Gأو السٌتوزٌن  ،Cأو األوراسٌل .U

 مراحل تعبٌر المورثة.
أ – مرحلة نسخ  :ARNمن المورثة إلى  .ARNmأنظر الوثٌقة 8
الوثٌقة  :8بنٌة جزٌئة .ARN
للـ  ARNmوالـ  ADNبنٌة متشابهة نسبٌا ،حٌث أنهما معا ٌتشكالن من متتالٌة نٌكلٌوتٌدات .وتلعب جزٌئة ARNm
دور الوسٌط بٌن الـ  ADNفً النواة وتركٌب البروتٌنات فً السٌتوبالزم ،إذ ٌعمل على نقل الرسالة الوراثٌة من
 ADNبشكل متطابق .تسمى هذه العملٌة باالستنساخ (النسخ الوراثً) .La transcription
ٌ عطً الشكل أ من الوثٌقة صورة الكترونوغرافٌة لنواة خلٌة بٌضٌة عند الضفدعة أثناء عملٌة النسخ.
ٌ عطً الشكل ب رسما تخطٌطٌا توضٌحٌا آللٌة نسخ جزٌئة  ARNالرسول ).(ARNm
الشكل أ

ARN

X38000

طبٌعة الخبر الوراثً
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الشكل ب
منحى تنقل  ARNبولٌمٌراز
'

3
T
'
C
C
T
C
3
GTGCACC T T AC

 ARNبولٌمٌراز
TC

GG

A TGA

GA

TG
G

لولب غٌر قابل للنسخ
C
G T G C A C C T T A C T C C A G A G G A GC A

'

5

ADN

CU
G A GC A C G T G G A A T G
AAU
U
G
AC
G
'
G
A
G
G
5
GC
A
لولب قابل للنسخ
T
G
U
TA
CA
G
CTC
C
'
A
C
5
CA
C
U
G
A
نٌكلٌوتٌدات حرة
GUGCACCUUACUCCAGAGG
G
UG
C
A
C A C G T G G A A T G A G G T C T C C T CG T G C

'

3

جزٌئة ARNm

اعتمادا على معطٌات هذه الوثٌقة حدد مراحل تركٌب جزٌئة  ARNmانطالقا من .ADN
إن تركٌب ٌ ARNmتم داخل النواة ،ثم ٌنتقل إلى السٌتوبالزم حامال الخبر الوراثً ،أو الشفرة الضرورٌة لتركٌب
البروتٌن .إن  ARNmهو نسخة ألحد شرٌطً  ،ADNوتسمى عملٌة تركٌب  ARNmباالستنساخ والتً تتم كما ٌلً:





ٌتعرف أنزٌم  ARN polyméraseعلى اإلشارات الوراثٌة المسؤولة عن انطالق تركٌب  ARNmوٌلتصق بها.
ٌعمل  ARN polyméraseعلى تفرٌق لولبً جزٌئة  ADNعلى اثر انفصام الروابط الكٌمٌائٌة التً تجمع القواعد
االزوتٌة المتاكملة فٌما بٌنها.
تعمل  ARN polyméraseعلى بلمرة النٌكلٌوتٌدات الخاصة بـ  ،ARNmوذلك حسب تكامل القواعد االزوتٌة لـ
 G ( ،ARNmأمام  Cو  Uأمام  .) Aوٌبدأ تركٌب  ARNmمن طرفه ’ 5وٌتشكل حسب المنحى ’5’  3
بالنسبة لشرٌط  ADNالمنسوخ.
تتعرف  ARN polyméraseعلى الوحدات الرمزٌة المسؤولة عن نهاٌة االستنساخ ،فتتوقف عن البلمرة ،وتستعٌد
جزٌئة  ADNحالتها األصلٌة.

هكذا ٌعمل  ARNmعلى نقل الرسالة الوراثٌة المتواجدة على مستوى جزٌئة  ،ADNمن النواة باتجاه السٌتوبالزم حاملة
معها الخبر الوراثً ،لتتم ترجمته إلى بروتٌنات.
ب – مرحلة الترجمة فً السٌتوبالزم :من  ARNmإلى البروتٌن.
 – aمعطٌات حول الطفرات :أنظر الوثٌقة .9
الوثٌقة  :9معطٌات حول الطفرات:
كشفت دراسة الطفرات عن ما ٌلً:
ٌ ؤدي تغٌٌر نٌكلٌوتٌد واحد أو اثنان أو ثالثة نٌكلٌوتٌدات متتالٌة فً المورثة ،إلى تغٌٌر متتالٌة النٌكلٌوتٌدات
فً  ،ARNmوبالتالً تغٌٌر حمض أمٌنً واحد فً البروتٌن.
ٌ ؤدي تغٌٌر أربعة أو خمسة أو ستة نٌكلٌوتٌدات متتالٌة فً المورثة ،إلى تغٌٌر متتالٌة النٌكلٌوتٌدات فً
 ،ARNmوبالتالً تغٌٌر حمضٌن أمٌنٌن فً البروتٌن.
ٌ ؤدي تغٌٌر سبعة أو ثمانٌة أو تسعة نٌكلٌوتٌدات متتالٌة فً المورثة ،إلى تغٌٌر متتالٌة النٌكلٌوتٌدات فً
 ،ARNmوبالتالً تغٌٌر ثالثة أحماض أمٌنٌة فً البروتٌن.
عن ماذا تكشف هذه المعطٌات ؟
تبٌن هذه المعطٌات ما ٌلً:
 هناك عالقة بٌن النٌكلٌوتٌدات المكونة لـ  ARNmواألحماض األمٌنٌة للبروتٌن.
 إن اإلشارة لحمض أمٌنً واحد فً البروتٌنٌ ،تم بواسطة ثالثة نٌكلٌوتٌدات فً .ARNm
طبٌعة الخبر الوراثً
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 – bتجارب  Nirenbergو  Matthaeiأنظر الوثٌقة .10
الوثٌقة  :10تجارب  Nirenbergو :) 1962 ( Matthaei
فً بداٌة الستٌنات تمكن الباحثون من عزل أنزٌم قادر على بلمرة النٌكلٌوتٌدات وتركٌب جزٌئة مشابهة لجزٌئة
( ARNmعدٌد نٌكلٌوتٌد اصطناعً) ،الشًء الذي مكن  Nirenbergو Matthaeiمن انجاز التجارب التالٌة:
عزل مستخلص خلوي من بكتٌرٌا ٌ E.coliتوفر على كل العناصر السٌتوبالزمٌة الالزمة لتركٌب البروتٌنات
(أنزٌمات ،رٌبوزومات ،GTP ،ATP ،و )Mg2+لكن بدون  ADNوبدون .ARNm
وضع المحتوى الخلوي تحت حرارة  37°Cفً  20أنبوب
اختبار ،ثم أضٌف لكل أنبوب اختبار  20حمض أمٌنً .حٌث
 20 + Poly Uحمض أمٌنً مختلف
أن كل أنبوب ٌتمٌز بكون حمض أمٌنً واحد موسوم
+
+
+
 Valمشع
 Pheمشع
بالكربون المشع  .14Cبعد ذلك تضاف إلى كل وسط جزٌئات  Alaمشع
 ARNmاصطناعٌة ،ذات متتالٌة نٌكلٌوتٌدٌة معروفة ،مثال
متتالٌة مكونة من نٌكلٌوتٌدات ال تحتوي إال على قاعدة
ازوتٌة واحدة هً األوراسٌل  -U-وبذلك ٌرمز له بـ
ARNm Poly U
.ARNm Poly U
فً آخر التجربة وسط واحد من هذه األوساط ٌظهر سلسلة
عدٌد البٌبتٌد مشعة ،هذا الوسط ٌتمٌز بتوفره على الحمض
األمٌنً الفٌنٌالالنٌن.
1
2
20
 )1ماذا تستنتج من هذه المعطٌات ؟
عندما نستعمل  ARNm Poly Cنحصل على متتالٌة من
البرولٌن .Pro
عندما نستعمل  ARNm Poly Aنحصل على متتالٌة من
اللٌزٌن .Lys
عندما نستعمل  ARNm Poly GUنحصل على متتالٌة
من حمضٌن أمٌنٌٌن السٌستٌن-الفالٌن .Val-Cys

رواسب بروتٌنٌة
غٌر مشعة

رواسب بروتٌنٌة رواسب بروتٌنٌة
غٌر مشعة
مشعة

 )2حدد الوحدة الرمزٌة التً تطابق كل حمض أمٌنً من األحماض األمٌنٌة التً تكشف عنها هذه التجارب.
ٌ )1تبٌن من هذه المعطٌات أن الطابع الوراثً األساسً ٌوجد على شكل ثالثً من النٌكلٌوتٌدات ،حٌث أن الثالثً
ٌ UUUرمز للحمض األمٌنً الفٌنٌالالنٌن.
 )2الوحدة الرمزٌة  CCCترمز للحمض األمٌنً البرولٌن .والوحدة الرمزٌة  AAAترمز للحمض األمٌنً اللٌزٌن.
والوحدة الرمزٌة  GUGترمز للحمض األمٌنً الفالٌن ،والوحدة الرمزٌة  UGUترمز للحمض األمٌنً السٌستٌن.
نستخلص من هذه التجارب أن كل ثالثً نٌكلٌوتٌدي ٌشكل وحدة رمزٌة  ،Codonوٌرمز ألحد األحماض األمٌنٌة.
وباستعمال نفس التقنٌة التجرٌبٌة السابقة ،تمكن الباحثون من تحدٌد الوحدات الرمزٌة التً تشٌر إلى  20نوعا من األحماض
األمٌنٌة المكونة للبروتٌنات ،فتم تجمٌع النتائج المحصل علٌها فً جدول الرمز الوراثً الممثل على الوثٌقة .11
تبٌن من هذه المعطٌات التجرٌبٌة أن الرمز الوراثً ٌتكون من  43أي  64وحدة رمزٌة تتكون من ثالثٌات من
النٌكلٌوتٌدات ،حٌث أن عدة ثالثٌات ترمز لنفس الحمض األمٌنً ،وبعض الثالثٌات ال ترمز ألي حمض أمٌنً نقول أنها
بدون معنى  Non Sensأو قف  ،Stopلكونها تدل على نهاٌة أو توقف تركٌب البروتٌن .وهذه الثالثٌات هً:
).(UAA, UAG, UGA

طبٌعة الخبر الوراثً
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الوثٌقة  :11جدول الرمز الوراثً :Code génétique
ٌسمى نظام التطابق بٌن الوحدات الرمزٌة التً ٌحملها  ،ARNmوبٌن األحماض األمٌنٌة التً ترمز لها ،بالرمز
الوراثً ،وٌلخص الجدول أسفله ،األحماض األمٌنٌة المقابلة لكل وحدة رمزٌة.
الــــــحـــــرف الثــــانـــــً
G
U
C
A
G

سيستييه Cys

بدون
تريبتوفان UGG Trp

الـــــــحــــــرف الثـــــــــالُث

أرجيىيه

Arg

C
A
G

سيريه

Ser

أرجيىيه Arg

U
C
A

CGU
CGC
CGA

غليسيه Gly

AGU
AGC
AGA
AGG
GGU
GGC
GGA
GGG

G

Tyr

بدون معىى STOP
هستديه

CGG

G
U

تيروزيه

C

His

غلوتاميه

Gln

أسبارجيه

Asn

ليسيه

Lys

حمض أسبارتيك Asp
حمض الغلوتاميك Glu

UAU
UAC

سيريه Ser

UCU
UCC

UAA

UCA

UAG
CAU
CAC
CAA

UCG
CCU
CCC
CCA

بروليه Pro

الفيىياللىيه Phe
لوسيه Leu

لوسيه

Leu

UUU
UUC

U UUA
UUG
CUU
CUC
CUA

CAG

CCG

CUG

AAU
AAC
AAA
AAG
GAU
GAC
GAA

ACU
ACC
ACA
ACG
GCU
GCC
GCA

AUU
AUC
AUA
AUG
GUU
GUC
GUA

تريوويه Thr

ألىيه ala

GAG

ازولوسيه Ileu
ميثيوويه Met
فاليه

Val

GCG

C

A

الــــــــحــــــرف األول

A

UGU
UGC

معىىUGA STOP

U
C

A

U

G

GUG

 – cمراحل الترجمة:
 العناصر الالزمة للترجمة :أنظر الوثٌقة .12
الوثٌقة  :12العناصر المتدخلة فً تركٌب البروتٌنات:
تتم عملٌة تركٌب البروتٌنات بتواجد
 ،ARNmلكن هناك عدة عناصر
ARNm
ُ
أخرى تتدخل خالل هذه العملٌة ،لتحول
الرسالة المحمولة على  ،ARNmإلى
سلسلة أحماض أمٌنٌة .توضح الوثائق
أمام ه أهم هذه العناصر :
شكل أ
 الشكل أ :مالحظة الكترونوغرافٌة
رٌبوزوم
تظهر ارتباط الرٌبوزومات ب
.ARNm
 الشكل ب :رسم تخطٌطً ٌوضح
بنٌة الرٌبوزوم.
 الشكل ج :جزٌئة ARNt
شكل ب

عدٌد بٌبتٌد
رٌبوزوم

موقع تثبٌت
الحمض
األمٌنً

وحدة
كبٌرة
وحدة
صغٌرة

مضاد الوحدة
الرمزٌة
شكل ج

ٌحتاج تركٌب البروتٌنات باإلضافة إلى  ARNmوالمورثة إلى:
 رٌبوزومات (شكل أ) ،وهً عضٌات سٌتوبالزمٌة صغٌرة ٌتشكل كل واحد منها من وحدة صغٌرة ووحدة كبٌرة،
شكل الرٌبوزومات داخل النوٌة.
(شكل ب) ،وتتكون كل وحدة من  ARNرٌبوزومً ( )ARNrومن بروتٌنات .وتت
 ARN ناقل ( )ARNtالموجود بالسٌتوبالزم (شكل ج) ،وٌختص بنقل األحماض األمٌنٌة الحرة المطابقة للوحدة
الرمزٌة .وتتكون جزٌئة  ARNtمن نٌكلٌوتٌدات وتتضمن موقعٌن:
طبٌعة الخبر الوراثً
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 موقع ٌحتوي على ثالث نٌكلٌوتٌدات مكملة للوحدة الرمزٌة المشٌرة لحمض أمٌنً معٌن ،وٌسمى هذا
الثالثً النٌكلٌوتٌدي مضاد الوحدة الرمزٌة .Anticodon
 موقع لتثبٌت الحمض األمٌنً المناسب للوحدة الرمزٌة.
 أحماض أمٌنٌة وهً  20حمض أمٌنً طبٌعً.
 طاقة لمختلف مراحل التركٌب ،مصدرها االستقالب الطاقً.
 عوامل منشطة.
 مراحل الترجمة :أنظر الوثٌقة .13
الوثٌقة  :13مراحل الترجمة :La traduction
مرحلة البداٌة
حمض أمٌنً

PHE

ARNtالمبتدئ

 ARNtثانً

MET
AA A

'5' A U G U U U C U G G C C G C C C A A U A A U A C 3
ARNm
رٌبوزوم

وحدة
كبٌرة

رٌبوزوم

U AC

وحدة
صغٌرة

مرحلة االستطالة



LEU

PHE

PHE

MET

MET

UACAAA
AUGUUUCUGGCCGCCCAAUAAUAC

AAA
A UGU U U C UGGC CGC C C A A U A A U A C

ALA



UAC

GAC



الموقع P
الموقع A

موقعان
لتثبٌت
ARNt


AAA
LEU

CGG

LEU

PHE

PHE

MET

AAAGAC
A UGU U U C UGGC CGC C C A A U A A U A C

GAC
A UGU U U C UGGC CGC C C A A U A A U A C

مرحلة البداٌة


GUU



PHE

ALA
ALA

MET

VAL
LEU

ALA

ALA

LEU

PHE

MET

MET

VAL

G U U STOP
A UGU U U C UGGC CGC C C A A U A A U A C

STOP

A UGU U U C UGGC CGC C C A A U A A U A C

ٌمكن تلخٌص ظاهرة تركٌب البروتٌنات فً ثالثة مراحل أساسٌة وهً:
طبٌعة الخبر الوراثً
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 المرحلة األولى :البداٌة L’initiation
خالل هذه المرحة تلتصق وحدتً الرٌبوزومات بـ  ،ARNmعلى مستوى الوحدة الرمزٌة  ،AUGالتً تمثل إشارة البدء،
وترمز للحمض األمٌنً المٌثٌونٌن الذي ٌرتبط بـ  ARNtخاص ٌسمى  ARNtالمبتديء ،والحامل لمضاد الوحدة الرمزٌة
.UAC
 المرحلة الثانٌة :االستطالة L’élongation
وصول  ARNtآخر حامال معه حمض أمٌنً ثانً مطابق للوحدة الرمزٌة الموالٌة على . ARNm
تتشكل رابطة بٌبتٌدٌة بٌن المٌثٌونٌن ) (Metوالحمض األمٌنً الموالً ،فتنفصل الرابطة بٌن  Metو ARNtالمبتدئ الذي
ٌغادر الرٌبوزوم.
ٌتحرك الرٌبوزوم بوحدة رمزٌة واحدة (حسب المنحى ’ 3’ ← 5لشرٌط الـ  ARNmالمقروء) ،لٌصل  ARNtثالث،
وهكذا تتضاعف األحماض األمٌنٌة فً السلسلة البٌبتٌدٌة.
 المرحلة الثالثة :النهاٌة La terminaison
عندما ٌصل الرٌبوزوم إلى الوحدة الرمزٌة قف ( UAAأو UAGأو )UGAال ٌدمج أي حامض أمٌنً ،إذ ال ٌوجد أي
 ARNtمتكامل مع هذه الوحدات الرمزٌة .فتفترق وحدتً الرٌبوزوم عن بعضهما البعض و عن  ARNmو ٌتم تحرٌر
السلسلة البٌبتٌدٌة .كما ٌنفصل الحمض األمٌنً  Metعن باقً السلسلة البٌبتٌدٌة.
ملحوظة:
إن جزٌئة واحدة من  ARNmتتم ترجمتها فً نفس الوقت بواسطة عدة جسٌمات رٌبٌة ،تنتقل على طول خٌٌط ،ARNm
مما ٌسمح بتكون عدة بروتٌنات فً نفس الوقت( .أنظر الشكل أ الوثٌقة .)12
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