بٌولوجٌا حٌوانٌة
المحاضرة النظرٌة الثامنة
الفصل األول 8102 - 8102

9 of 1Page

النواة  ،مركز القيادة الخلوي The nucleus

النواة  :ىي السمة المميزة والرئيسة في الخاليا حقيقيات النوى ،توجد تقريباً في جميع أنواع الخاليا وأنماطيا،

اثية الخاصة
وتعد مركز القيادة والسيطرة والتحكم في الخمية ،تعمل كالعقل بالنسبة لمجسم كونيا تحوي المادة الور ّ
بالمتعضية أو الفرد.
البنية والتركيب :يحيط بالنواة من الخارج الغالف النووي المكون من غالفين داخمي وخارجي تفصل بينيما

مسافة فاصمة ،ويتصل الغالف النووي مع الشبكة السيتوبالسمية الداخمية الحبيبية .يشبو الغالف النووي في بنيتو

بنية وتركيب األغشية الخموية األخرى ،إلّ ّأنو يتميز عنيا بوجود الثقوب النووية التي تتوضع عمى امتداد الغالف
النووي و تصل بين البالسما الخموية و البالسما النووية.
يشرف الغالف النووي بشكل دقيق عمى المبادلت بين النواة و السيتوبالسما ،و تؤدي الثقوب النووية أيض ًا

دور حيوياً ميماً في ىذه المبادلت ،إذ تشكل البوابة التي تمر عبرىا الجزيئات الكبيرة من النواة.والييا .تعبر بعض
اً
اليرمونات الستيروئيدية ،مثل الكورتيزول ،واألندروجينات وبعض الجزيئات القابمة لمذوبان في الدىون المكونة لمغشاء

الخموي بوساطة النتثار ،ثم ترتبط ضمن السيتوبالسما بمستقبالت خاصة تدعى بالمستقبالت النووية التي تقوم
بنقميا إلى النواة.

بنٌة النواة فً حقٌقٌات النوى :A .رسم تخطٌطً للبنٌة المكونة للنواة :B .شكل مكبر ٌوضح الغالف النووي والثقب النووي :C .بنٌة الغالف
النووي.

تشكل الثقوب النووية قنوات مائية تقع ضمن الغالف النووي وتتألف من بروتينات متعددة .يتكون الثقب
النووي الواحد من ثمان أقنية منفصمة عن بعضيا بعضاً يبمغ قطر القناة الواحدة  9نانومتر .تسمح الثقوب بمرور
الشوارد والجزيئات الصغيرة (البروتينات الصغيرة والنكميوتيدات الضرورية لتركيب الـ  DNAوالـ  )RNAغير القابمة

لمدخول بحرّية عبر الغالف النووي ،في حين ت منع الجزيئات الكبيرة كالحموض النووية والبروتينات الضخمة من
الدخول أو الخروج من النواة ،وحتى تدخل الجزيئات الكبيرة الحجم ،كاألنزيمات الداخمة في تركيب الـ  DNAوالـ RNA
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بآلية النقل
وتحت وحدات الجسيمات الريبية عبر الثقوب ،يجب أن تن ّشط ويتم دخوليا أو خروجيا عبر تمك الثقوب ّ
بآلية معقدة.
الفعال والتي تتم بوجود مصدر لمطاقة وبوجود بروتينات خاصة توجو الجزيئات الداخمة عبر الثقوب ّ
ّ
النوية ذات بنية كثيفة وغير محاطة بغشاء أي
النوية ( :)Nucleolusتكون ّ
تحوي البالسما النووية عضية ميمة ىي ّ
ّأنيا غير مفصولة عن مكونات النواة وتوجد مختمطة مع مكونات البالسما النووية ،غالباً ما تتوضع بالقرب من
الغشاء النووي .يمكن لبعض الخاليا أن تحوي نوية واحدة أو أكثر .يوجد ضمن النوية  DNAالريبوزومي ()rDNA
الذي ينسخ عنو أنواع مختمفة من الـ  rRNAالخاص بالجسيمات الريبية وىي  18sوالنمط  5sوالنمط 28s

صورة بالمجهر اإللكترونً تظهر النواة وبداخلها النوٌة

يالحظ ضمن البالسما النووية أيضاً ،شبكة من الخيوط الدقيقة الحبيبية تدعى بالكروماتين النووي ،والتي

ميز الخاليا حقيقيات النوى .يظير المجير اإللكتروني وجود نمطين من ىذه الخيوط ضمن البالسما النووية ىي :
ت ّ
الكروماتين الحقيقي  euchromatinوالكروماتين المتغاير  .heterochromatinيحتل الكروماتين الحقيقي معظم النواة
ويمتاز بكونو قميل اللتفاف مقارنة مع الكروماتين المتغاير الشديد التكثف واللتفاف والذي يوجد بالقرب من الغشاء

النووي.

صورة بالمجهر اإللكترونً تظهر بنٌة النواة وٌظهر بشكل واضح الكروماتٌن النووي بنوعٌه الحقٌقً والمتغاٌر وكذلك النوٌة

يتكون الخيط الكروماتيني من  DNAوبروتينات أساسية تدعى بالهستونات والتي ىي بروتينات أساسية بسبب

احتوائيا عمى نسبة عالية من األحماض األمينية األساسية خاصة (األرجينين والميزين) .توجد ىذه البروتينات في
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نوى الخاليا حقيقيات النوى .يمكن تمييز خمسة أنماط رئيسة من الييستونات ىي  H1,H2A,H2B,H3,H4 :وىي
جميعيا بروتينات صغيرة الحجم ومنخفضة الوزن الجزيئي ،تتميز ىذه اليستونات بالثبات (ل يختمف تركيبيا بين
معظم الكائنات حقيقية النوى) .تكون الوظيفة األساسية ليذه البروتينات ىي رزم وترتيب الـ  DNAفي بنية ىيكمية

تدعى الجسيمات النووية  ،nucleosomesإذ تعمل كالبكرات يمتف حوليا جزيء الـ  DNAوبذلك فيي تؤدي دو اًر ميماً

في تنظيم التعبير المورثي .

يمتف خيط الـ  DNAحول الييستونات مشكمة بنية تدعى الجسيمات النووية  ، nucleosomesتشبو ىذه البنية

لب مؤلف من معقد من ثمانية
عقد المؤلؤ حيث تشكل كل حبة من حبات العقد جسيماً نووياً واحدًا يتكون من ّ
المب
ىستونات بحيث تجتمع جزيئتان من كل نمط من الييستونات وىي  ، H2A, H2B, H3, ,H4يمتف حول ىذا ّ
بنحو مرتين شريط من الـ  DNAبطول  146زوج من النكميوتيدات ( .)bpيفصل كل جسيم نووي عن الجسيم النووي
الذي يميو بخيط من الـ  DNAالذي يدعى بالـ DNAالرابط ( )Linkerيقوم الـ  H1بربط لب الجسيم النووي مع مواقع

دخول وخروج الـ  DNAوبذلك يثبت جزيء الـ DNAفي مكانو ويسمح بتشكيل بنية ذات تنظيم عالي الدقة والتنظيم.

رسم توضٌحً ٌوضح بنٌة الجسٌم النووي ٌ .nucleosomeلتف خٌط الـ  DNAحول الهٌستونات مشكلة بنٌة تدعى الجسٌم النووي
لب مؤلف من ثمانٌة هستونات بحٌث تجتمع جزٌئتان من كل نمط من الهٌستونات وهً H2A,
ٌ ، nucleosomesتكون الجسٌم النووي من ّ
اللب بنحو مرتٌن شرٌط من الـ  DNAبطول  146زوج من النكلٌوتٌدات (ٌ .)bpبرز من كل هستون نهاٌة
ٌ ، H2B, H3 ,H4لتف حول هذا
ّ
طوٌلة مكونة من مجموعة من الحموض األمٌنٌة تكون هذه الحموض عرضة لتعدٌالت فوق وراثٌة مختلفة وشاملة .تشكل هذه التعدٌالت عنصراً
رئٌسا ً فً تنظٌم التعبٌر المورثً .
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 :Aصورة بالمجهر اإللكترونً النافذ تظهر جزيء الـ  DNAالحر(غٌر المرتبط مع الهستونات) والذي ٌبلغ قطره  2نانومتر :B .صورة بالمجهر
اإللكترونً النافذ لخٌط الكروماتٌن الذي ٌبلغ قطره  11نانومترُ ،تش ّبه هذه البنٌة بعقد اللؤلؤ إذ ٌلتف خٌط الـ  DNAحول بروتٌنات الهستونات
مشكلة بٌنة تدعى ال ُجسٌم النووي :C .رسم تخطٌطً ٌوضح الصور السابقة الملتقطة بواسطة المجهر اإللكترونً.

تعد عممية لف ورزم الـ  DNAح ول الييستونات في غاية األىمية وذلك من أجل السماح لجزيء الـ DNA

الطويل جداً ( 2متر) بأن يتناسب مع حجم النواة ،والتي ل يتجاوز قطرىا بضعة ميكرونات .ويؤدي التفاف جزيء

الـ DNAحول اليسيتونات إلى تشكيل خيط الكروماتين بطول  33مكرومتر .تتحول خيوط الكروماتين عندما تدخل
الخمية مراحل النقسام الخموي إلى عدد من الخيوط المستقمة القصيرة والثخينة المميزة تحت المجير الضوئي والتي

تعرف عندىا باسم الصبغيات ()chromosomes

رسم تخطٌطً مبسط ٌوضح عملٌة رزم الكروماتٌنٌ .ؤدي ارتزام خٌط الكروماتٌن بشكل كبٌر إلى تشكٌل الصبغً.
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تعتمد بنية الكروماتين وشكمو عمى حالة الخمية والمرحمة التي تمر بيا من الدارة الخموية ،ففي أثناء الطور
البيني من النقسام يكون الكروماتين بشكل خيوط منتشرة وقميمة اللتفاف والتكثف وتسمح بذلك لمـ  RNAو DNA

بوليميراز بالقيام بعممية النسخ والتضاعف.

إن المورثات النشطة الوظيفية والتي تكون بحالة "تشغيل  "Onتكون غير مرتزمة بإحكام (ارتزام غير محكم)
ّ
أن المورثات الخاممة "المعطمة  " Offتبدو
وتكون مرتبطة مع  RNAبوليميراز وتشكل الكروماتين الحقيقي ،في حين ّ

بأن الوظيفة
مرتزمة بشكل محكم ومرتبطة مع بروتينات بنيوية وتشكل الكروماتين المغاير.وبالتالي يمكن القول ّ
الرئيسة لمكروماتين هي :
 -1تعبئة جزيء الـ  DNAالطويل جداً ليناسب حجم نواة الخمية.
 -2دعم جزيء الـ  DNAفي أثناء عممية النقسام المتساوي والمنصف وحمايتو من التخريب والتكسر.
 -3تنظيم عممية التعبير المورثي وتضاعف الـ .DNA
 -4تسيل عممية الرتزام ،انفصال الصبغيات في أثناء طور الصعود وتساعد في إمكانية رؤية الصبغيات تحت
المجير.

رسم تخطٌطً ٌوضح الحاالت التً ٌكون علٌها الكروماتٌن الحقٌقً فً الخلٌة.

9 of 6Page

الصبغيات عند اإلنسان Human Chromosomes
اليونانية وىو مؤلف من كممتين ىما :الكروما
جاء مصطمح الصبغي (الكروموزوم  )chromosomeمن التسمية
ّ
ويعرف
متمون الشديدّ .
 chromaوتعني التمون ،و زوما  somaوتعني الجسم .فالصبغيات ىي جسيمات قابمة ل ّ

بأنو جزيء عمالق مفرد يشكل الـ  DNAالوحدة األساسية فيو ويحتوي عمى المورثات في ترتيب خطي .لذا
الصبغي ّ
اثية
عرف الصبغيات بنواقل المورثات ّ
ألنيا تحمل المعمومات الوراثية لتكوين اإلنسان وبيذا تدعى باسم الحقيبة الور ّ
ت ّ

البشرّية.

ىستونية بالتفاف مكثّف وضمن ىندسة معينة تبدو في المجير عمى شكل
يعبأ  DNAالصبغي عمى بكرات
ّ
متميزة ىندسي ًا في الطور الستوائي  metaphaseمن النقسام الخموي.
صبغيات ّ
تتألف الصبغيات عند اإلنسان من  64صبغياً ،موزعة ضمن أزواج ،ويتمثّل كل زوج صبغي بنسختين واحدة

اآلتية من األم
اثية ّ
جاءت من األم واألخرى من األب ،بحيث تمثّل كل مجموعة منيا بكتاب يحمل المعمومات الور ّ
اآلتية من األب ،وىذا معنى الصيغة المضاعفة .وعمى ىذا تصّنف
اثية ّ
والكتاب اآلخر يحمل المعمومات الور ّ

جنسية مؤلفة من  22زوج ًا من الصبغيات من الرقم  1إلى الرقم
جسمية( ) autosomesغير
صبغيات
الصبغيات إلى
ّ
ّ
ّ
ّ
 22في الطابع النووي  Karyotypeوىي نفسيا في المرأة والرجل وتكون مسؤولة عن البناء الجسمي بكل خصائصو،
أما الصبغيات األخرى فيي الصبغيات الجنسية ( .)sex chromosomesالتي ليا دور في تحديد الجنس وتكون XX

في المرأة و  XYفي الرجل.

يتألف صبغي الطور الستوائي  metaphaseمن صبيغيين أخوين(كروماتيدين أخوين) sister chromatids

اثية ومرتبطين معاً بالجزء المركزي .ويمتمك كل صبغي ذراعين يرمز لمذراع
متماثمين بحمميما لنفس المعمومات الور ّ
نسية  ) petitويرمز لمذراع الطويمة ( qمن  )queueويقع بين الذراعين الجزء المركزي
القصيرة ( pمأخوذة من الفر ّ
 centromereالمؤلف من مئات اآللف من األسس  basesفي تسمسالت تك اررّية يؤمن الجزء المركزي حركة الصبغي
عممية النقسام الخموي كما ينتيي كل ذراع صبغي بجزء انتيائي يدعى بالقسيم النتيائي
في أثناء
ّ
أوبالتيمومير( ،)telomereالذي يؤدي دو اًر ميماً في إغالق نيايات الصبغيات والمحافظة عمى بنيتيا سميمة.
تدعى الصبغيات التي يقع فييا الجزء المركزي في المنتصف بالصبغيات مركزية الجزء المركزي
 metacentricويكون لمصبغي ذراعان متساويان تقريب ًا .بينما تدعى الصبغيات التي يتوضع فييا الجزء المركزي
بالقرب من منتصف الصبغي بالصبغيات قرب مركزية الجزء المركزي .submetacentricأما الصبغيات التي يتوضع
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فييا الجزء المركزي بالقرب من نياية الصبغي فتدعى قرب طرفية الجزء المركزي  acrocentricويكون أحد ذراعي
صبغيات الطور الستوائي من النقسام المتساوي وفقاً ألطواليا وموقع الجزء
الصبغي فييا قصي اًر جداً.تصنف
ّ
المركزي في سبع مجموعات؛ تمثل المجموعة  Aالمجموعة األولى والتي تكون الصبغيات فييا مركزّية الجزء
طرفية الجزء
المركزي وتحوي أطول الصبغيات ،أما المجموعة السابعة  Gفتحوي أقصر الصبغيات وتكون قرب
ّ
المركزي (.تتميز الصبغيات عند اإلنسان بعدم احتوائها عمى صبغيات طرفية الجزء المركزي) وقد وضعت
الجنسية خارج الترتيب حيث يكون الصبغي  Xقرب مركزي الجزء المركزي والصبغي  Yقرب طرفي
الصبغيات
ّ
ّ
الجزء المركزي

الطابع النووي  Karyotypeعند المرأة  46,XXوتبدو المجموعات السبع التً تصنف ضمنها الصبغٌات لمزٌد من الشرح ٌرجع إلى النص.

أمناط فريدة من الصبغيات
يمكن أن تشاىد لدى الكائنات حقيقيات النوى ،باإلضافة إلى النمط المعتاد من الصبغيات ،بعض األنماط الفريدة
والمتميزة من الصبغيات في بعض خاليا الجسم أو أن ىذه األنماط الفريدة من الصبغيات تظير في مرحمة معينة
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من الحياة  ،بعض ىذه األنماط من الصبغيات ىي:الصبغيات العماليق  giant chromosomeأو الصبغيات متعددة
الخيوط polytene chromosomes

تشاىد في نوى خاليا الغدد المعابية عند يرقات بعض الحشرات مثل ذبابة ِ
الفاكية  fruit flyأو ذبابة الخل

 Drosophila melanogasterصبغيات عمالقة تكبر بمئة إلى مئتي مرة الصبغيات المشاىدة خالل النقسام
المنصف أو المتساوي عند النوع نفسو .يتضاعف الـ  DNAفي النقسام المتساوي عدة مرات و يصل عدد خيوط الـ
 DNAإلى المئات ضمن الصبغي الواحد ،يدعى ىذا النمط من النقسام باالنقسام الداخمي  endomitosisوتصبح

بذلك الصبغيات وبشكل استثنائي ضخمة جداً  ،تدعى ىذه الصبغيات بالصبغيات عديدة الخيوط  polyteneأو
الصبغيات العماليق.

صورة بالمجهر للصبغً العمالق عند ذبابة الفا ِك َهة

تتمثل الوظيفة الرئيسة لمصبغيات العماليق بالتضخيم المورثي ،إن وجود نسخ متعددة من المورثات يسمح بمستوى
عال من التعبير المورثي وبالتالي إنتاج كميات كبيرة من البروتينات واألنزيمات الضرورية وىذا ما يفسر وجود ىذا
النمط من الصبغيات في الخاليا النشيطة استقالبياً مثل الغدد المعابية.
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