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هي إحدى أهم عضيات الخلية النباتية والحيوانية ،حقيقية النواة وتعتبر من اهم
DNAعضيات الخليه و ذلك النها تحتوي علي الحامض النووي الديوكسي ريبوزي
الذي يحمل المعلومات الوراثية التي تحدد خصائص الخلية ووظائفها األيضية.
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تعريف النواة

نواة الخلية هي إحدى أهم عضيات الخلية النباتية •
والحيوانية ،حقيقية النواة
تعد النواة هي العضيه التي تتميز بها الخلية حقيقية النواة •
يتراوح قطرها ما بين  5الي 10ميكون •
وهي اكبر عضيات الحليه التي يمكن رؤيتها بسهوله •
بواسطة المجهر الضوئي
تعتبر النواه اهم عضيات الخليه و ذلك النها تحتوي علي •
الذي يحمل DNAالحامض النووي الديوكسي ريبوزي
المعلومات الوراثيه التي تحدد خصائص الخليه ووظائفها
االيضيه
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The Nucleusالنواة

 أهم عضيات الخاليا النباتية والحيوانية )حقيقية النواة(
 يتراوح قطرها ما بين  5الي 10ميكرون .
 تحتوي علي الحامض النووي الديؤكسي ريبوزي DNA /الذي يحمل
المعلومات الوراثيه التي تحدد خصائص الخليه ووظائفها االيضيه

6

The Nucleusالنواة

(أ) الغشاء النووي (الغالف النووي) Nuclear membrane -
 غشاء مزدوج (سمكه  40-20نانومتر) يحيط بالنواه (غشاء خارجي وغشاء داخلي)
كل منهم يتكون من طبقه مزدوجه من الدهون الفوسفاتيه تشبه غشاء الخليه  .يفصل
بين الغشائين فراغ بين غشائي intermembranal space -



يتخللة ثقوب نووية nuclear pores -

 الوظيفة :تنظيم حركة مرور المواد بين النواه و السيتوبالزم من خالل الثقوب النوويه
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(ب) الكروماتين ()Chromatin
 شبكه من الخيوط الدقيقه الملتفه حول بعضها و التي تمأل تجويف
النواه وتمثل المظهر الذي تتخذه الكرموسومات في الطور البيني
للخليه.
 الكرموسومات اشكال عصويه توجد فى ازواج متماثله و باعداد

محدده حسب نوع الكائن الحي (خلية االنسان تحتوي علي  23زوج
من الكروموسومات )
 الكروموسوم  :جزئ طويل من الحامض النووي ( )DNAمحاط

ببروتينات قاعدية تعرف بالهستون ( )Histonesبنسبة 1:1
باالضافه الي بروتينات اخري غير هستونيه (نسبة ال تزيد عن
 )%5و RNA

8

(ج) النويه ()Nucleolus
 جسم  /اجسام كرويه محببة.

 تتكون من الحامض النووي الريبوزومي ( )rRNAالذي يرتبط ببروتينات
نوويه معينه لتكوين الرايبوزومات
الوظيفة  :تكوين الرايبوزومات

(د) السائل النووي )(nuclear sap
 سائل مائى تسبح فيه جميع محتويات النواه
 يحتوى على انزيمات تكوين الحامض النووي DNAو RNA
 يوجد به المواد الالزمه لتكوين النيوكليوتيدات الداخله في تكوين DNA
 RNA ,الذى يتجة الى السيتوبالزم للقيام بدورة فى بناء البروتينات
المختلفة.
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الكروموسوماتChromosomes /
 توجد الماده الوراثيه في الخاليا حقيقية النواه علي هيئة كروموسومات
داخل النواة
 وتسمى الكروموسومات باالجسام الملونه النه يمكن صبغها بصبغات
معينه.
 تكون الكروموسومات غير واضحه في الخليه غير المنقسمه فتبدو علي
شكل خيوط رفيعه متشابكه تعرف بالشبكه الكروماتينيه ()chromatin
تركيب الكروموسومات
 الحمض  -DNAالذي يشكل المادة الوراثية
 مجموعة من البروتينات تعرف بالهستونات (.(Histones

 يقوم شريط الـ DNAباأللتفاف حولها بشكل متكرر مشكال النيوكليوسوم
فيؤدي إلى تكثيف المادة الوراثية و يساعد على تخزينها في حيز صغير
داخل أنوية الخاليا.
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الكروموسوماتChromosomes /

 يتركب الكرموسوم من زوج من الكروماتيدات.

 تتكون كل كروماتيدة من جزئ من  DNAكثير األلتفاف يعطيها
الشكل الكثيف.
 يلتقى زوج الكروماتيدات عند نقطة السنترومير.
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خصائص الكرموسومات
 .1في الخليه الجسديه ))Somatic cells
 توجد الكروموسومات علي هيئة ازواج متماثله كل كروموسوم يوجد له زميل اخر يماثله تمامافي جميع المواصفات يطلق علي عدد الكروموسومات العدد الثنائي . Diploid number - فى األنسان يوجد  46كروموسوم. .2في الخاليا الجنسيه ()Gametes – sperm / Ovum
 توجد الكروموسومات فرادي . في الحيوانات المنويه في الذكر و البويضات في االنثي يوجد  23كروموسوم (نصفالعدد)
 -يطلق علي عدد الكروموسومات العدد الفردى .Haploid number -
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خصائص الكرموسومات
 .3كل كروموسوم يحمل عدد من الجينات تتحكم فى الصفات الوراثية للكائن الحى

( لون العين في االنسان – طول االجنحه في الذبابه – لون البذور في البازالء)
 .4كل جين يتكون من عدد من النيكليوتيدات المرتبه ترتيبا معينا ومسؤل عن انتاج
بروتين معين له وظيفه معينه.

 .5يحتوي الجين علي معلومات وراثيه تتحكم في تميز الخاليا الجنينيه –بعض الخاليا
تتميز الي عضالت – وبعضها تتميز الي اعصاب و االخري عظميه وهكذا .
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خصائص الكرموسومات
أعداد الكروموسومات في بعض الكائنات
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االحماض النوويةNucleic Acids -
 جزيئات عضويه اساسيه تدخل في تكوين الكائن الحي و توجد بكثرة في نواة الخليه
(حقيقيات النواه) اوفي سيتوبالزم الخاليا االوليه .
انواع االحماض النوويه
 -1الحامض النووي الديوكسى ريبوزى)DNA :Deoxyribonucleic acid( -
 -2الحامض النووي الريبوزي )RNA :Ribonucleic acid( -

التركيب
الوحده التركيبيه في االحماض النوويه هي النيوكليوتيده

تركيب النيوكليوتيده
 .1سكر خماسي Pentose sugar /
الريبوز – الديوكسى ريبوز (منزوع األكسجين)
 .2قاعده نيتروجينيه Nitrogenous base /
قواعد البيورين : /مركبات ثنائية الحلقات  :أدينين – جوانين

قواعد البيريميدين  :مركبات أحادية الحلقة  :يوراسيل – سيتوزين  -ثيامين

 .3مجموعة فوسفات PO4 /
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تركيب النيوكليوتيدة
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 .1الحامض النووى الديؤكسى ريبوز DNA -
 من المكونات االساسيه للكروموسومات و يمثل الماده الوراثيه
لمعظم الكائنات الحيه
 ومسؤل عن انتقال الماده الوراثيه من االباء الي األبناء.
 الماده الوراثيه لبعض الفيروسات هي ()RNA

التركيب
 .1سكر خماسى  :الديؤكسي الريبوز (منزوع االكسيجين)
 .2القواعد النيتروجينيه (:أدينين  -جوانين – ثيامين  -سيتوسين) -
ال يوجد به يوراسيل
 .3مجموعة الفوسفات

النيوكليوسيدة Nucleosida /
 تنتج من اتحاد القاعده النيتروجينيه مع السكر الخماسي فقط فانها
تعرف بالنيوكليوسيده .
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التركيب الجزيئ للحامض DNA -
 يوجد  DNAعلي هيئة حلزون ثنائي ) (double helixمن
سلسلتين متشابكتين من عديدات النيوكليوتيدات علي هيئة
حلزون ومتعاكستين في األتجاة
 القواعد النيتروجينيه في كل سلسلة هي مكان تشابك السلسلتين
بواسطة روابط هيدروجينيه

 hydrogen bondsتكون

مسئوله عن ثبات الشكل الحلزوني
 يتم االرتباط بين السلسلتين في جزئ الـ  DNAطبقا لخاصية
االرتباط المتخصص

( )pairing specifity ruleبحيث

 .1يرتبط الثيامين ( )Tفي احدي السلسلتين مع االدينين ()A
في السلسلة األخرى
 .2يرتبط السيتوسين ( )Cمع الجوانين (.)G
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تضاعف املادة الوراثية – DNA
DNA - Replication
تضاعف الدنا و احملافظه علي املعلومات الوراثية
•
•
•
•
•
•
•
•

بعد ان قام واطسون وكريك بعمل نموذج للدنا اصبح من السهولة بمكان وصفهما اليلية
تضاعف  replicationالدنا
فقد اقترحا ان تضاعف الدنا يتم من خالي عملية تسمي التضاعف شبه التحفظي
التضاعف شبه التحفظي Replication is Semiconservation
خالل عملية تضاعف سلسلة الدنا فان كل سلسة دنا قديمة من جزي الدنا االبوي (اساس
اللولب الثنائي) ترسل نسخه لتكوين سلسلة جديده عبارة عن جزئ بنوي (شريط جديد)
عملية تضاعف الدنا يجب ان تحدث قبل انقسام الخلية حيث ان فهم هذه العملية قاد العلماء
الي اقتراح عالج بعض االمراض مثل السرطان
وكما ذكر سابقا ان عملية تضاعف الدنا كما اقترحها وطسون وكريك هي:
عملية شبة تحفظية الن كل لولب ثنائي بنوي يحتوي علي سلسلة قديمة وسلسلة جديده
و قد تم تاكيد هذا التضاعف تجريبيا عن طريق (ماثيو مسلسون و فرانكلين ستال )1958
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تضاعف الحمض النووي DNA
DNA- Replication
األهمية
 استمرارية الخاليا الحية في أداء وظائفها من جيال آلخر.
 الحفاظ على قدرتها على مضاعفة المعلومات الوراثية المخزونة في جزيء الـ DNA
المكون للكروموسوم.
 يحدث في الطور البيني قبيل عملية االنقسام وإنتاج خاليا جديدة.

الشروط الواجب توافرها حتى يتضاعف جزيء DNA





جزيء  DNAالمطلوب مضاعفته ألنتاج جزيئات DNAجديدة تحمل نفس المعلومات
الوراثية.
كميات كافية من النيوكليوتيدات األربعة التي تدخل في تركيبة ((A-G-C-T
إنزيم التضاعف (إنزيم بلمرة ) DNA
بعض اإلنزيمات والبروتينات األخرى الالزمة إلتمام العملية.
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خطوات عملية التضاعف شبه التحفظي
Semiconservative Replication

 .1فك الحلزنة  : Unwinding /تفصل سلسلتا جزيء DNAبعضها عن بعض بشكل
سر الروابط الهيدروجينية التي تربط القواعد النيتروجينية ببعضها،
تدريجي ،نتيجة تك ّ
عن طريق انزيم خاص يسمي بانزيم الحلزنه Helicase enzyme /

 .2تتكون سالسل أحادية بدءا من نقطة محددة ،وينشطر جزيئ  DNAاألصلى بشكل
طولي حتى نهاية السلسلة.
 .3يرتبط إنزيم التضاعف  /انزيم البلمرة  DNA polymeraseبالسلسلة األحادية،

ويقوم بوضع النيوكليوتيدات  -الموجودة في السائل النووي  -الواحدة تلو األخرى
بشكل متمم

) (Joiningحسب ترتيب القواعد النيتروجينية الموجودة في سلسلة

جزيء DNAالذي يتم تضاعفه بحيث يتم وضع نيوكليوتيد Tمقابل نيوكليوتيد ،A

ونيوكليوتيد Gمقابل نيوكليوتيد .(Complementary base pairing )C
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خطوات عملية التضاعف شبه التحفظي
Semiconservative Replication
 .4وتستمر هذه العملية بتحرك إنزيم التضاعف من نقطة
البدأ حتى نهاية السلسلة.

 .5تتم عمليتي تضاعف سلسلتي جزيء DNAفي وقت
واحد وبنفس السرعة،
 .6ينتج من هذه العملية جزيئان كامالن من  ،DNAيحتوي

كل منهما على سلسلة قديمة وأخرى جديدة.
 .7تقوم بروتينات الهستونات األصلية والجديدة باالرتباط
جميعها بجزيئي  ،DNAلتكوين الكروموسومات

وتكثيفها داخل النواة.
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الطفرة الوراثية Mutation /
 هى حدوث أي خطأ في ترتيب أو تسلسل القواعد النيتروجينية في جزيء DNA
 يؤدى الى تغيير المعلومات الوراثية.
 في الخاليا الجسدية يؤدى إلى خلل لدى الفرد الذي حدث له ذلك التغيير.
 وفي الخاليا الجنسية يصبح باالمكان نقل هذه الطفرة من جيل الخر ،و يؤدي إلى ظهور
االمراض الوراثية.
 تستطيع الخلية أن تقوم بإصالح الطفرات الوراثية التي قد تحدث في جزيء DNA
بواسطة آليات خاصة باستخدام مجموعة من اإلنزيمات.
 يحدث الخلل غالبا ً عندما يكون معدل حصول هذه الطفرات أعلى من قدرة الخاليا على
إصالحها.
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.2الحامض النووى الريبوزى RNA -
يتكون حمض الـ RNAمن سلسلة وحيدة ( شريط واحد) من النيوكليوتيدات ترتبط بعضها
مع بعض بنفس الطريقة التي يرتبط بها جزيء .DNA

أنواع الحمض النووي RNA
يوجد ثالث أنواع للحمض النووي RNA
 /mRNA .1الرسول
 يقوم بنقل الشفرة الوراثية من الجينات في النواة إلى الرايبوسومات فى السيتوبالزم،
ليتم تصنيع البروتينات المختلفة داخل الخلية.
 /tRNA .2الناقل
 يقوم بنقل األحماض االمينية من السيتوبالزم إلى الرايبوسومات الستخدامها في عملية
بناء البروتينات.
 / rRNA .3الرايبوسومي
 يستخدم في إنتاج الرايبوسومات في النوية داخل نواة الخلية.
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مقارنة بين  DNAو RNA
الحامض DNA-
مكون من سلسلتين
يحتوى على سكر رايبوزى منقوص األكسجين
 ال يحتوى على اليوراسيل
الحامض RNA -
مكون من سلسلة واحدة
 يحتوى على سكر رايبوزى غير منقوص األكسجين
 يحتوى على اليوراسيل

The Nucleusالنواة
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الحامض النووى الريبوزى RNA -

العالقة بين الـ DNA & RNA

يُعد ُك ٌل ِم ْن ُهما ُم َك ِّم ٌل لوظيفة اآلخر.
كليهما يُشكالن الكروموسومات.
يلعب الـ RNAدورا هاما في ترجمة المادة الوراثية المخزنة في DNA
إلى بروتينات ،تقوم بأداء الوظائف الالزمة للكائنات الحية.
ولترجمة الجينات التي في DNAإلى بروتينات في الـ  ،RNAفالبد من

نسخها إلى الـ RNAأوالً ،ومن ثم يتم تحويلها إلى بروتين ،وال تتم هذه
العملية إال عند نشاط الجينات.
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النسخ والترجمة Transcription and Translation -

الجين
عبارة عن مقطع كبير من جزئ الـ  DNAيتكون من تتابع معين من النيوكليوتيدات.

عملية النسخ Transcription /
يقوم ال  DNAبعمل نسخه طبق االصل من الجين الى الـ  / mRNAالرسول  .الذي
يحمل الشفره الي المصنع فى السيتوبالزم

عملية الترجمة Translation /
يقوم ال  mRNAبتوجيه بناء سلسله من االحماض االمينيه مكونا عديد الببتيد -
( Polypeptideتقوم الخليه بترجمة شفرات سلسله من النيوكليوتيدات الي سلسله
احماض امينيه بمساعدة الثالثة انواع من ال ) RNA
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Transcription and Translation - النسخ والترجمة
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https://www.youtube.com/watch?v=lAcY7D3-zS8
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