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 جـامعـة الشـام الخاصـة 

 كليـة الطب البشري   

 

 النواة واجلينوم
 Nucleus and Genome 

 

يات النوى  ناي الاليات ال ملاي  Eukaryotic cellsتوجد النواة في جميع أنواع الخاليا حقيق باستتتتتتال

كا خليع  . وت اوي5381دام Robert Brownوقد تم وصتتا ا لوم ةلة ةق ق ا اللالم  .اللديياتالناضتت ع دند 

   ةيالونات. 6ن و حيث ي لغ ةاوست  قرلها في خاليا اللدييات  ات الخليعوهي أك ل دضتي   ،دادة دلى نواة واحدة

الاع ةق اط المخوةقاس ا وةوقل ا داخا السياوبالسما في النموتخالف النواة بشال ا )كلوي، بيضوي، ةاصص( 

 الخاليا.

ذ ال حياة للخليع بدون نوات ا، فقد لوحظ أن تخليب نواة الخليع ال يضتتتيع لق إ ،النواة ضتتتلولة ل ياة الخليع

، وإذا عتاماق هذه الخليع ةق تشتتتتايا فلداي جديداي، وإذا اناادن النواة ةق الةي يا فياون ةصتتتتيله الموت في الن اي

النواة فإنه يستتتتتاليد نشتتتتتاطه اللادي وقدلته دلى الااا ل.  خالم يوم أو يوةيق ةق اناااعا أديدت النواة إلى الةي 

والذي يا ام  DNAبالـتتتتتت  حياة الخليع ةق خالم احاوائ ا دلى ال  از الولا ي الماملاوتمالس النواة دولها في 

ع اللمليات يستتتتتيرل دلى جميب ميع الالالي ات الخلويع واإلشتتتتتلا  دلى تلكيب ال لوتينات ال نيويع والو،يايع، و

، وبناي دلى ذلك تلد النواة ةق أهم اللضتتتتي ات لاون ا ةخاناي لمل م االستتتتاقالبيع الاي تام في ستتتتياوبالستتتتما الخليع

م ةلحلع االنقستتتتتا. وتمل النواة خالم حيات ا بروليق: طول االنقستتتتتام وياضتتتتتمق ةلحلايق )للخليع المادة الولا يع

ن ةق  الث فالات Interphaseالستتياوبالستتمي( والرول ال ينيوةلحلع االنقستتام  النووي   (G2و Sو G1) الماو 

 وسندلس ذلك الحقاي في دولة حياة الخليع.

. وت اوي بداخل ا دلى ال السما Nuclear envelopeت دو نواة خليع الرول ال يني ة اطع بغال  نووي 

 Nuclearأو أكلل، إضتتتتتتتافع إلى الالوةاتيق النووي  Nucleolusالاي تضتتتتتتم نوي ع  Nucleoplasmالنوويع 

chromatin (.النوويع )المادة الص غيع 

 

 

 

 

 السادسةالمحاضرة 

 أد.آدم متوج
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 مكونات النواة وعالقتها مع الشبكة البالسمية الداخلية

 .والجسيمات الريبية

 

 

 :Nuclear envelopeالغالف النووي 

خالجي وغشتتتتاي نووي داخلي بين ما ي ي  الغال  النووي بالنواة، وياألف ةق غشتتتتائيق: غشتتتتاي نووي 

 بقيع الغشتتيع الخلويع اشتت ه ب نيا نانوةال، وت 8-7. ت لغ  خانع كا غشتتاي نووي ن و )ان ل الشتتاا الستتاب ( فلاغ

وي ي   .حيث ياألف كا ةن ما ةق ط قايق ةق الاوستتتتتتاولي يدات والاي ت اوي دلى أنواع ةخالاع ةق ال لوتينات

بينما يستتامل الغشتتاي الخالجي ةع أغشتتيع الشتت اع ال الستتميع  ،بماونات النواة ويلال ا دق الم ي  الداخلي الغشتتاي

 الداخليع الخشنع، ويالصع ةلل ا بال سيمات اللي يع.

 

 Nuclear الثقوب النوويةياميا الغال  النووي دق بقيع الغشتتتتتتيع الخلويع باحاوائه دلى  قو  تددى 

poresيع ويخالف ددد اللقو  النوو .ما النوويع والستتتياوبالستتتمااالي ة اشتتتلاي بيق ال الستتتللقو  اتصتتت. وتؤةق هذه ا

 ولاا  قب نووي بنيع بلوتينيع ةلقدة تلل  بملقد اللقب بشتتتاا ك يل حستتتب نم  الخليع ونشتتتاط ا الايايولوجي.

 لستتياوبالستتماا إلىالنواة ةق الماان الذي تمل ةنه ال ايئات الملقدة  وهو ،Nuclear pore complexeالنووي 

  المؤلاع ةق أليا  الالةيق Nuclear laminaوتلت   أليا  الالوةاتيق إلى أليا  الصتتتتاي ع النوويع  .وباللاس
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  وت افظ .Emerin لـتتتتتتتتبوستتاطع ة مودع ةق ال لوتينات اللابرع للغشتتاي كاإلى الستترا الداخلي للغشتتاي النووي 

ي ففي تماق الغال  النووي  دولاي  طلي  ددم الغال  النووي كما تللب دق  الصتتتتتاي ع دلى شتتتتتاا النواة األي

  يؤدي إلى ت لل الص غيات.بدايع االنقسام ةما 

 

 بنية جزء من الغالف النووي
الحظ معقد الثقب النووي والغشاااااااااوءين النوويين الدارجي والرواجي واايبوت الجيااااااااايموح الايبية للغ اليااااااااات  الرواجي لجغالف 

للغ الياات  الدارجي لجغشااوء النووي الدارجي بوايااتة باويينوح اابتة  Nuclear laminaالرواجي، واايبوت الصااحيحة النووية 
 للغ أليوف الصحيحة النووية.واايبوت أليوف الكاومويين  Emerin ولكا

 

إن  ةلقدات اللقو  النوويع هي ةلقدات بلوتينيع ضتتتتتتخمع جداي ت دو كقنوات استتتتتتروانيع دابلة للغال  

ةق هذه الملقدات في الغال  النووي لخاليا اللدييات. وتلل  ال لوتينات المشتتتتتتالع  8333النووي. يوجد ن و 

 اي.بلوتين 83، وهي دائلع ةق ال لوتينات تضم Nucleoporinsلملقدات اللقو  النوويع بالناليوبوليق 

يشتتل  الغال  النووي بصتتولة دقيقع دلى الم ادالت النوويع الستتياوبالستتميع وذلك د ل اللقو  النوويع، 

. تناقتتا جميع أنواع النايمتتات النواةف ي تملتتا ال وابتتع اللئيستتتتتتيتتع لملول ال ايئتتات الا يلة ةق وإلى داختتا 

سياوبالسما إلى النواة د ل اللقو  المذكولة. DNAوال لوتينات الضلوليع لاضادف  ص غيات ةق ال ن وتاو ال

ال يع الاوستتاات   والملقدة والناليوتيدات اللقو  النوويع ذات نااذيع ك يلة للشتتوالد الملدنيع وال ايئات الصتتغيلة

اللي يع د ل  ووحدات ال سيمات RNA. ويام اناقام جميع جايئات الـ RNAلـ وا DNAالضلوليع لالكيب الـ 

ام الذي يارلب ةصتتتتتدل للراقعاللقو  النوويع بآليع النقا  غيلة ةق جايئات صتتتتتبالماي وتل ل المواد المن لع  .الال 

 ( نانوةال ب ليع برليقع االناشال المنالا.9وبلوتينات ح م ا أقا ةق )
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 للغ انيقول الجزيئوح الكبياة من النواة         
 .اليييوباليمو وبولعكس             

 

 

 

 

ل ل ل م يام ل م ناسببب ل   اجل ا  
ك
ما سبببنال ظ أن ال النواة والوبببي وش الا يف بببي ل حل اة يل امي

عن والوراثي يوجه وينظم ليع الوظائف اميويل حل اة يل كالنمو واالظ وببام وال ماي....،   اما الوببي وش الا 
ده شاملواد   نظم يفن بببيو او يفطنيو ش طريال املواد ال ي يفدخل من ا ،ىل النواة 

ك
ض اج.اء الربظامج الوراثي  ويف.و

 .والطاقل
 

 :Nuclear chromatin المادة الصبغيةالنووية() النوويالكروماتين 

يرل  ةصتتترلا الالوةاتيق النووي دلى شتتت اع الخيوط الدقيقع ال  ي يع الاي ت اا ةل م أجااي النواة في 

الالوةتتاتينيتتع بتتالم  ل اإللاالوني بشتتتتتتاليق ةخالايق همتتا: الرول ال يني ةق التتدولة الخلويتتع. وت  ل الخيوط 

ةاالف يوجد وكلوةاتيق  Euchromatin بالكروماتين الحقيقيكلوةاتيق ةناشتتتتتتل وي اا ةل م النواة ويلل  

. ويُلد Heterochromatin)الما ايق(  بالكروماتين المتغايرويلل   ة اشتتتتتتلة الغشتتتتتتتاي النووي الداخلي ت ن

وال  .فق  ( ةق الالوةاتيق الماغايل، وهو يوجد في نوى خاليا اإلناثBar bodyالالوةاتيق ال نسي )جسيم بال 

 و خاةا ف بشدة،لزوةع مبس ب بنياه ال للدم وصوم دواةا النسخ إليه تنسخ جميع ةول ات الالوةاتيق الماغايل

 .لاونه أقا لزةاي  الالوةاتيق ال قيقيبينما تام ةل م حاد ات النسخ في   ولا ياي.
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 النواة بالمجهر اإللكتروني النافذ

 الحظ أماكن توضع كل من: الكروماتين الحقيقي والكروماتين المتغاير والنوية.

ضتتتمق النواة حاى ولو ف صتتتن بالم  ل االلاالوني، والذي يماق  DNAال يماق لؤيع جايئات الـتتتتتتتتت 

الملت   بال ستتتتاونات. ي دو الالوةاتيق ت ن  DNA ام الذي ياألف ةق Chromatinةشتتتتاهدته هو الالوةاتيق 

الم  ل االلاالوني ذا بنيع خيريع ح ي يع الم  ل قادلة دلى االلااا  والاالف والا لان لاشتتتتتتاا الصتتتتتت غيات 

Chromosomes. 

 

 

على  DNAالـ معالم الصبغي عندما يلتف تظهر 

من جزء  الصبغي حيث يتكون الهستونات

( وذراع pوذراع قصيرة ) Centromereمركزي

 (qطويلة )

 

 

 DNAلـتتتتتتت ةق ا عيااون الخي  الالوةاتيني، كما أ، لت الدلاسات الايميائيع الخلويع والايايائيع ال يوي

حاةضيع، إضافع  (، وةق بلوتينات غيل هساونيع1:1بنس ع ) Histonesوبلوتينات أساسيع تُلل  بال ساونات 

 H1 ،H2A) بـتتتتتت . ولقد أةاق الالل  دلى خمسع أنماط ةق ال ساونات يُلةا ل اRNAإلى كميع قليلع ةق الـتتتتتت 

 خاصتتتتع(. وتاون جميع ال ستتتتاونات ةوج ع الشتتتت نع لغناها بال موة الةينيع الستتتتاستتتتيع H4و H8و H2Bو
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 DNAبقوة، فال ساونات ةوج ع الش نع والـتت  DNA، لذلك تلت   ال ساونات بالـتت والايلوزيق اللغنيق والليايق

اةضتتيع فيلاقد ينات ال أةا ال لوت ،وتاشتتابه ال ستتاونات بالكي  ا في ةل م الاائنات حقيقيات النوى ستتالب الشتت نع.

وأنايمتتتات النوكليتتتاز  DNA-polymeraseأن ل تتتا و،تتتائف بنيويتتتع وأنايميتتتع وتن يميتتتع وةق أةللا تتتا أنايم 

Nucleasesخيوط الالوةاتينيع خالم الرول ال يني )أي خالج فالة انقستتتتتتام الخليع( ةستتتتتتالخيع . هذا وتاون ال

 وةامددة، هذا االسالخاي والامدد يماق المول ات ةق القيام بو،ائا ا )الاضادف، النسخ وفيما بلد الالجمع(.

 بالهستونات: DNAعالقة الـ 

النووي( ت ن الم  ل اإللاالوني كقالدة الخلز، أي بصتتتولة  تيقخيوط الالوةا)ل المادة الصتتت غيع ت  

 Nucleosomesالجسيييييييمات النووية كلويع، أطل  دلى هذه ال  ي ات استتتتتتم  طويا ي ما ح ي اتخي  دقي  و

إلى اناصتتام وحدات يؤدي  Nucleaseالنوكلياز ملال ع الخيوط الالوةاتينيع بأنايم ف . DNAوالخي  هو الـتتتتتتتت 

الواحد ةق شلي  ةق الـ  Nucleosomeالجسيم النووي صغيلة كلويع الشاا هي ال سيمات النوويع. وياألف 

DNA  وتاون ألبلع في الملكا )ا نيق ةق بلمانيع هستتاونات )ألبلع أشتتااع(، تشتتاا لب ال ستتيم النووي، ي ي  

H3  وا نيق ةقH4(  وألبلع في الم ي ) ا نيق ةقH2A  وا نيق ةقH2B ويلاف الـتتتتتتتت .)DNA  حوم ال ستتيم

شتتتتتتاع ناليوتيدي، وهذا اللدد  ابن في جميع أن اي الخاليا. وياوضتتتتتتع بيق كا  146ن و ةلتيق وبواقع  النووي

شتتتاع ةق الناليوتيدات )وستتترياي  533-53، ويالاوح طوله ةق (Linker DNA)لاب   DNA جستتتميق نووييق

شالاي 63 ةاااح H1  ويلد ال ساون .H1واحد ةق ال ساونات هو  بنم  والاي ت ي  DNAناليوتيدياي ةق الـتتتتتتت  ( 

 ةق الرول ال يني. Sالاالة إلى  لنقا الخليع

 
 ، يتكون الجسيم النووي من Linker DNA)الرابط  DNA الـ)الحظ بنية الجسيمات النووية 

 .DNAالـ شفع من نكليوتيدات  641و اتجزيئات من الهستون 8
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 :  Chromosomesالصبغيات 

 تلكيب نووي )أي يقع داخا النواة(، با أنه ةق ةاونات بأنه  Chromosomeالصييييبغييماق تلليف 

 االستتتتاوائي ، ويلد الدولان بوضتتتتوح خالم ةلحلع االنقستتتتام النووي اتبنيع الصتتتت غي وت  ل،اللئيستتتتيع النواة 

أفضتتتا الدوال لدلاستتتع الصتتت غيات. إن خيوط الرول ال يني الالوةاتينيع المستتتالخيع والمامددة تا وم   وال  لة

ةق التتدولة الخلويتتع( إلى دتتدد ةق الخيوط القصتتتتتتيلة واللخينتتع والماالاتتع  Mخالم االنقستتتتتتتام النووي )الرول 

الستتتاوائي اليع للالون بالصتتت حيث ي دو الصتتت غي الواحد بشتتتاا اللصتتتا، وله قابليع دا ،الصتتت غيات() والما لانع

 DNAا ق  االلتاام والاالف باضا الت اط الـتتت يلريه اللون الحمل. وياغ القادديع كملون فولاق الذي وال  لة

في )يلاف حوم ال ساونات  DNA. فالـتتت DNAوأيضاي بس ب ال نيع ال لاونيع للـتتت ةع النماط الخمسع لل ساونات 

  DNA (DNA packing)أي تام دمليع تل ئع الـتتت  وياالف وينروي ليشاا الص غي حقيقيات النوى(  م يا لان

  .Chromosomeوالصبغي  Chromatinوذلك على مستويين: الكروماتين 

 

 ط الكروماتينييالمراحل المتتالية لتهيئة وتعبئة الخ                                      

  أربعة أنماط من الصبغيات: Centromereالملكاي  يويوجد وفقاي لموقع ال ا

حيث يقع ال اي الملكاي في  ،Xوهي تأخذ شاا حل   :Metacentric صبغيات مركزية الجزء المركزي -6

 ةناصف الص غي وبالاالي ياساوى في ا ذلادا الص غي. 
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ال اي الملكاي قل   وفي ا يقع :Submetacentric الجزء المركزي ()أو تحت صييييييبغيات قرب مركزية -2

 ةناصف الص غي، وبذا يااون الص غي ةق ذلاديق غيل ةاساوييق.

قل  طل  الصتتتتتت غي  ال اي الملكاي: وفي ا يقع Acrocentric صييييييبغيات قرب طرفية الجزء المركزي -3

 وبالاالي ياون أحد الذلاديق قصيل جداي.

 ،وفي ا يقع ال اي الملكاي دند طل  الصتتتت غي Telocentric صييييبغيات طرفية )نها ية( الجزء المركزي -4

 وهي غيل ةوجودة دند اإلنسان.

 :Karyotypeلطابع النووي ا

-وويالنياميا كا نوع ةق المالضيات ال يع بم مودع ةق الخصائص والصاات، تُ دد ةل م ا بالرابع 

الصتتتتتت غيات وشتتتتتتال ا وح م ا وطول ا وبنيا ا. وةق المللوم أن لاا نوع ةق الاائنات ال يع ددداي  ابااي ةق  ددد

ي نوديع، ويؤدي دولاي لئيستياي فالالصت غيات. ويمنا هذا اللدد اللابن بما ي مله ةق المول ات كا كائق حي صتاع 

 دي دولاي ة ماي ولئيستتتتتياي في ال ياة، ف ي الاي ت ماقيام ال واجا الااا ليع بيق النواع المخالاع. فالصتتتتت غيات تؤ

 آخلوةق جيا إلى  Mitosisإلى أخلى بوستتتاطع االنقستتتام الخيري جستتتميع وتنقل ا ةق خليع  Genesالمول ات 

 ا ويلود ذلك إلى تلضي   .Meiosisف االنقسام المنص  الخاليا ال نسيع الاي تاشاا بيق أفلاد النوع الواحد بوساطع 

 المولفولوجيع والو،يايع خالم بالصتتتتتااتالمستتتتتاقا وقدلت ا دلى الاضتتتتتادف الذاتي المن م والدقي  واحااا، ا 

 .ال ياة خ ن ا نواقا المول ات دلى طوم بأوتلل  الص غيات  الدولات الخلويع الماااليع.

 

، ف و دند ((2nوي افظ دلى اللدد اللابن ةق الصتتت غيات في جميع الخاليا ال ستتتميع، ويُلةا ل ذا اللدد بـتتتتتتتتت      

 8، ذبابع الااك ع 14، ال ازالي 26، الضتتتتتادع 56 الايا ،44 اللنب ،48صتتتتت غياي، الشتتتتتم اناي  46اإلنستتتتتان 

ةق صتت غييق )واحد ةق ال ، وآخل ةق إلخ. وجميع هذه الدداد شتتاليع، أي أن الشتتاع الواحد ياألف  ...صتت غيات

ق لا ،وددد المول ات الماوزدع خرياي  وةوقع ال اي الملكاي الم( ةاما ليق في الشتتتتاا والروم وال  م والقرل

شالاي ةق الص غيات دند اإلنسان،  23)أي  n. ويُلةا للدد الشااع الص غيع بـتتتتتت الولا ي في الم اوىقد يخالاان 
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شتتتتتاع ةق  22ت اوي دلى  يا ال ستتتتتميع ل نستتتتتانالخال ميع ، ف..إلخ(.دند ذبابع الااك ع 4دند الشتتتتتم اناي و 24

فلند ) nويُلةا أيضاي للدد الص غيات في الخاليا ال نسيع بـتتتتتتت  ال نسيع.الص غيات ال سميع وشاع ةق الص غيات 

 . (ص غيات 4ك ع ص غي، ودند ذبابع الاا 24ص غي، ودند الشم اناي  23اإلنسان يوجد في النراع وال يضع 

أو النقصتتان في أدداد الصتت غيات وبنيا ا إلى تشتتوهات بنيويع أو و،يايع في الاائق ال ي.  وتؤدي الايادة

(، 46صتتتتت غياي بدالي ةق  47) Down syndrome متالزمة داونباللف ةق ةواليد اإلنستتتتتان ةق  2فملالي يلاني 

هات دقلي، ويلاني هؤالي ةق تخلف 21والص غي الاائد هو الص غي  جسميع، وقابليع شديدة  وقصل القاةع وتشو 

، وقد لوحظ أن النستتتاي الماقدةات في اللمل هق  الكلل دلضتتتع إلن ا  أطاام Leukemiaباإلصتتتابع باللوكيميا 

 تالزمة مدل ا ذلك(. وتوجد أيضاي الاليل ةق ال االت الشاذة في أدداد الص غيات ال نسيع دند اإلنسان ب ذا الليب )

تركال فل ن   Turner syndromeتورنر الزميييةتمصتتتتتتت غيKlinefelter syndrom (44+xxy=47  ،) ي

(44+xo=45 ،)اإلناث متعددة الصيييييبغي صتتتتت غيx، ( 44الذكول+xyy=47 وياميا هؤالي .)بضتتتتتلف  الفلاد

 Leukemiaوتن م بلض أنواع ستتلطانات الدم  دقلي وبصتتاات جنستتيع أوليع و انويع غيل ةارولة لذلك دقيمع.

الك ليناج دنه تاليا لمول ع ولةيع في الص غي المالقي  ةما آخلإلى ص غي دق اناقام قرلع ةق أحد الص غيات 

   القرلع. 

        :   وظا ف الخيوط الكروماتينية

                                  :على الذخيرة الوراثية الحفاظ-6

حيث تسالما  ،ةق الرول ال يني (Synthetic periodالالكيب )فالة  Sالاالة  في DNAالـتت ادف ضيا

. DNA-polymeraseوذلك بمساددة أنايم  ،جديدة الصرناع سلسلع كقالب DNA ام ةق سلسلاي عكا سلسل

 Leadingوتلل  بالستتتلستتتلع القائدة بشتتتاا ةستتتامل وةق دون انقراع  أن إحدى الستتتلستتتلايق تصتتترنعق ولقد ت ي  

strand، ى شاا قرع الخلى دل في حيق تصرنع السلسلع( قرع أوكازكيOkazki )   فالل  بالسلسلع الماأخلة

Lagging strand، بالاضتتتتتتتادف الشتتتتتتوكي حيث ياشتتتتتتاا ةالق الاضتتتتتتتادف نويلل  هذا ال  Forkموذج 

replication   شتتتتتتاا حل(Y).  ن ةق خيريق ةاو  ودندةا ينا ي الاضتتتتتتتادف يصتتتتتت ا كا خي  كلوةاتيني

لخليع في طول االنقستتتتتام ودندةا تدخا ا ،المادة الالوةاتينيع ى ضتتتتتلفة اويع دل، وتصتتتتت ا النواة ديقكلوةاتي

وتاوزع هذه الصتتتت غيات في  ،ةق الرول ال يني(S)حيث يام ذلك في الاالة اداعضتتتتةاالصتتتت غيات  وناتري الخي

ات الل ) الذخيلة الولا يع   ات وباضتتا هذه ايليع يام ال اا، دلى ،ن ايع االنقستتام بالاستتاوي دلى الخليايق ال نايق

   .جميع الخاليا ال سميع في Genetic stability) المول ي
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      لنوع:وا لفردلالوراثية المميزة  والخصا ص تحديد الصفات-2

الذي يستتيرل دلى  DNA ـتتتتتتتتالةق خالم بلناةج  الممياة للنوع والالدالولا يع  والخصتتائص يام ت ديد الصتتاات

ي والاالي ليلري استتوالااادالت االستتاقالبيع وبناي الستتلون النال نيني وال ناي الاشتتلي ي والايايولوجي الاشتتاا 

ن اللام لاا خا  مُ هو المسؤوم دق تاويق ال ياة بنيوياي وو،ياياي، وهو الDNA ـتتتإن ال .لنوع أبويه كائق حي ةما الي 

الوقن  وحاىلستتال  الولى وهو الذي يلب  ال ياة بمستتيلت ا ةنذ ا ،المللوةات الولا يع في جميع الاائنات ال يع

 وإلى المساق ا ال ليد غيل المن ول. ال اضل

 

 مخطط يبين انتقال المعلومات الوراثية:

، حيث تتحد صبغيات األعراس في اإللقاح لتعطي البيضة الملقحة )نقل الحياة( الخط االفقي: هو الخط الخالد الستمرار الحياة -

ف و ذا ما عادت األعراس واتحدت شيييكلت جيالا ثانياا وهكذا ومنها العضيييوية البالغة التي تشيييكل األعراس باالنقسيييام  المنصيييو

 تستمر الحياة.

الخط العلوي الما ل: يدل على تشييكل الجسييم بفعل الوراثة والبيئة معاا وهنا يتدخل االنقسييام الخيطي )المتسيياوي( مع ترجمة  -

ية محدودة األجل وتأثيراتالمعلومات الوراثية   .هذا الخط بناء الحياة()ويمثل  البيئة ليعطي متعضو
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 :Nucleolusالنويوة 

صتتتتتت غي واحد أو أكلل )في اإلنستتتتتتان الصتتتتتت غيات  DNAع ةق ةنرقع ليايع كلياع لـتتتتتتتتتتتت تاشتتتتتتاا النوي  

( وذلك خالم الرول ال يني ةق الدولة الخلويع، حيث تاون الصتتت غيات في حالع االستتتالخاي 13،14،15،21،22

الخليع في ةلحلع االنقستتتتتتتام النووي، وتلود لل  ول في الدول الن ائي ةق وتخااي النوي ع دندةا تدخا  والامدد.

ع بتتالقل  ةق الغال  النووي االنقستتتتتتتتام.  المنظم النووي تتتددىةا تتدة ةع ةنرقتتع صتتتتتت غيتتع  وتاوضتتتتتتع النويتت 

Nucleolar organizer  دة لنسخ أنواع ال مض النووي اللي ي الذي ي اوي دلى نسخ دديدة ةق المول ات الُمل 

ةق . ت امع في النواة ال لوتينتتتات اللي يتتتع القتتتادةتتتع 1 S ،5.8 S ،18 S ،28 S-(rRNAاللي وزوةي )

اة ، تغادل النووزوةيع ك يلة وصغيلة، ويناج دق دمليع ال مع وحدات لي السابقع rRNAةع أنواع  االسياوبالسم

س ب ويؤدي فقدان المن م النووي إلى الموت ب ةاان تلكيب ال لوتينات.د ل اللقو  النوويع بات اه السياوبالسما 

الضلولي لالكيب ال نيع الماااةلع لل سيمات اللي يع، حيث يام دلى الخيلة اصرناع  rRNAددم تلكيب الـتتتتتت 

نن الدلاستتتتتتتات الايميائيع الخلويع احاواي النوي ع دلى  تيق وال مض  لوالال لوتينات ال نيويع والو،يايع. وقد بي 

rRNA ( 1:3بنس ع .)دق بقيع اللضي ات الخلويع بلدم إحاطا ا بغشاي. تخالف اللي وزوةاتو 

 

 :Nucleoplasmية والبالسما النو

اع الـ  يدات وأنوياألف ةل م ال الستتتتما النوويع ةق ةاي ي اوي دلى الشتتتتوالد الملدنيع وال لوتينات واللت

RNAرع ملتال ييااتلشتتتتت اع ةق ال وذكلنا ستتتتتابقاي  . ويوجد في ال الستتتتتما النوويع كما أ، ل الم  ل اإللاالوني 

  ادة الصتتتت غيعخيوط الم ت، وتلت   ب ذه الليياااي و ابااي ةميا لري النواة شتتتتاالي وهذا ي نوويعالصتتتتاي ع ال ب لوتينات

 )الالوةاتينيع(.

 :  DNA Replicationتضاعف الـ 

( ةق الرول ال يني وليس DNAالـتتتتتت  Synithesis)ةلحلع تلكيب  Sة االفي ال DNAيام تضادف الـتتتتتت 

ةق أهم ال وادث الخلويع، فلدم الاضادف يؤدي الى الموت بس ب  DNAخالم طول االنقسام. ويلد تضادف الـ 

ــاا الدلاس )الخاليا ال نسيع الذكليع  ـ ـ ـ توقف تقسم ال يضع الملق ع ونمو الالد وت ديد خالياه وتلويض ا وتشـ

لستتتلاي ال لاون المضتتتادف قادلان دلى االناااح واالناصتتتام، واللما والنلويع(. اقالح واطستتتق وكليك أن ستتت

كقال يق فلاليق، تلت   في ما ة مودع ةاملع ةق الناليوتيدات دق طلي  اقالان الستتتتس، وب ذه الرليقع ن صتتتا 

 DNA، كا ةن ما نستتتتتخع ط   الصتتتتتا دق جايي ام DNAدلى جايئييق ةق ام   DNAبلد تضتتتتتادف ام 

سلع جديدة تم تلكي  ا بناي البوي. ويااون ال  سلع قديمع تم اساالة ا ةق ال ايي البوي وسل ايي ال ديد ةق سل

دلى ددد وتاالي ناليوتيدات الستتلستتلع القديمع. وفي الوقن الذي تناصتتا فيه الستتلستتلاان دق بلضتت ما بستت ولع، فإن 
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يق، وقوة  يدلوجينيع بيق السلسلاالسلسلع الواحدة ت افظ دلى بنيا ا الماماساع، ويلود ذلك إلى ضلف اللواب  ال

 اللواب  المشالكع داخا كا سلسلع.  

 Semiالمقالحع ةق ق ا واتسق وكليك بالاضادف نصف الم افظ  DNAتلل  طليقع تضادف الـتتتتتتت 

conservative replication  لن كا حلاون ةضتتتتادف جديد ي ااظ بستتتتلستتتتلع واحدة ةق ستتتتلستتتتلاي ال لاون

، كا ةن ما نسخع ط   DNAى، يااون في الن ايع لول ان ةضاداان جديدان للـتتتت المضادف البوي. بالمات أخل

 البوي.  DNAالصا دق جايي الـ 

"، ويشتالن في هذه اللمليع  "Originةوقع  ابن يستمى المنشتأ أو الموقع  في  DNA ـتتتتتتتي دأ تضتادف ال

نات: أنايم  أنايم  ، RNA primaseال لوتيق اللاب ، أنايم  ،DNA helicaseالملقدة ددة أنايمات وبلوتي

Reductase،  أنايمDNA polymerase  أنايم اللب ،DNA ligase     . 

 م يلت   ال لوتيق اللاب  بستتتلستتتلاي  ،DNAب ا )باك( ستتتلستتتلاي ام   DNA helicaseيقوم أوال أنايم 

( إلى RNAات اللي يىع )ناليوتيدات ام المناصتتتتلايق لايال يلاد الت اط ما. ويام تقليب الناليوتيد DNA الـتتتتتتتتتت 

ذلة الكستت يق ةق  Reductase م يناع أنايم الـتتتتتتتت  ،RNA primaseالستتلستتلايق المناصتتلايق بوستتاطع أنايم 

(. ويلد أنايم  DNAة والي الناليوتيدات الخيلة إلى ناليوتيدات ةنقوصع الكس يق ) ناليوتيدات الـتتتتت  2الموقع  

ف و الذي يضيف ناليوتيد ةنقوص  ،DNAلئيسياي دق تلكيب سالسا ام  ةسؤوالي  DNA polymeraseالـتتتتتتت 

ال ديدة الناةيع، ودائما يام بناي الستتتتتتلستتتتتتلايق ال ديدتيق   DNAةق ستتتتتتلستتتتتتلع ام  8الكستتتتتت يق الى الماان   

.  Okazki. ويام بناي السلسلايق دلى شاا قرع ةق الناليوتيدات، هذه القرع تسمى قرع أوكازكي 8← 1َباالت اه  

 قرع أوكازكي ب لض ا لاااما السلسلع الماممع للقالب. بوصا Ligaseيقوم بلد ذلك أنايم اللب  

 : tructuresGenesبنية المورثات 

ف ي الوحدة الاي أطل  دلي ا ةندم  ،للداللع دلى الوحدة الساسيع في الولا ع Geneوضع تل يل المول ع 

، وهي أستتتاس الولا ع المندليع (Gene ال يق)بالمول ع  5939دام  Johanson م ستتتماها  Factorاستتتم اللاةا 

وتلل  المول ات  .وبالاالي هي وحدة الاوليث الاي ت دد صتتتتتتاع ةق صتتتتتتاات الاائق ال ي ،وولا ع ال مادات

و أ ياون دديد ب ايد قد تنسخ لالري ةنا اي و،ياياي  DNA)ال ينات( دلى المساوى ال ايئي بأن ا تسلسالت ةق الـ 

أي لل لوتيق ) ()تشال ةول ات تلةا اإلنسان ةقةق ةول ات  %93الوم ) ياألف النم . RNAجايئات ةق الـتت 

ةق  %53حوالي )اللاني ، بينما ياألف النم  Polypeptide))يالجم إلى دديد ب ايد الذي  mRNAإلى  تُنستتتتتتخ

 فق  والاي ال تالجم إلى بلوتينات.          DNAةول ات اإلنسان( ةق ةول ات الـ 

وت اا ةوضتتتلا ينودياي يلل  باستتم الموضتتع أو الموقع  ،تاوضتتتع المول ات خرياي دلى طوم الصتتت غيات

ةق خليع لخلى وةق جيا  (ألف ةول ع 83المول ات )حيث تلا ل الصتتتتتت غيات نواقا ل ميع  ،Locusالمول ي 

    .إلى آخل وف  الخ  الخالد
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أو و،ياي  بنيويوهذا يالجم إلى بلوتيق  ،mRNAوت دل اإلشتتالة أن المول ع تنستتخ ناستت ا دلى شتتاا 

للصتتتاات والخصتتتائص الاي تشتتتاا  (شتتتالات)فالمول ات هي لةوز ،والاي تلري الروابع ال اهليع للاائق ال ي

   .جسم المالضي ات ال يع

 

 

 

 

 

 

 نيخ الجينوح المامزة لجباويينوح

من بين السييلسييلة القالب وبين الجزيء المنسييو  تقابل األسيي  -2على السييلسييلة القالب،  بوليمراز RNAأنزيم  توضييع -6الحظ

   .RNAالـ

بالال يل ال يني  قام ةق النم  ال يني إلى النم  ال اهلي يلل   وتاملا  Gene expressionإن االنا

دمليع اصتتتترناع  DNAبإنااج بلوتينات نوديع. ويلل  الال يل ال يني بأنه ستتتتلستتتتلع دمليات يوجه في ا الـتتتتتتتتتت 

 .Translationوالالجمع  Transcriptionال لوتينات ةق خالم آليايق: النسخ 

ق وهي قرلع ة Transcription unitوتاألف ال ينات )المول ات( بشاا دام ةق وحدتيق: وحدة النسخ 

 تن م آليع النسخ. Regulatory unitووحدة ةن مع  mRNAتنسخ إلى  DNAالـ 

اة  ةاة لل لوتينات في حقيقيات النوى ةق ددة قرع ةق تستتتلستتتالت ُةلة  تاألف وحدة النستتتخ لل ينات الُمل 

 ، بينما تاونIntrons، تاخلل ا قرع ةق تستتتلستتتالت غيل ُةلة اة تلل  باإلنالونات Exonsتلل  باإلكستتتونات 

اة   وتضم الوحدة المن مع للنسخ تسلسا .(أي تااون ةق أكسونات فق )جينات بدائيات النوى ةق تسلسالت ُةلة 

  الذي ي دد ةوقله أي ستتلستتلع ةق Proximal promoterةالصتت  ة اشتتلة لوحدة النستتخ يلل  بالم اا القليب 

. ويلت   إلى ةنرقع الم اا mRNAستتلستتلاي وحدة النستتخ ستتااون الستتلستتلع القالب الاي تنستتخ إلى جايي الـتتتتتتتت 

 (.RNA)هو النايم الذي يلكب الـ  RNA Polymeraseالقليب أنايم 
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 النوضج mRNAنيخ جزيء

يقوم بنستتتتتتخ كا جينات ال االيا، بينما ت وي  RNA Polymeraseت وي ال االيا أنايماي واحداي ةق نم  

 ثالثة أنماط من هذه األنزيمات:نوى خاليا حقيقيات النوى 

 .rRNA: ينسخ ةل م ال ينات الُملة اة ل ايئات الـ RNA – Polymerase Iأنايم  .6

اة لل لوتينات )أي ينسخ الـتتتتتت RNA – Polymerase IIأنايم  .2 الذي يالجم  mRNA: ينسخ ال ينات الُملة 

 إلى بلوتيق(.

 .     tRNA: ينسخ ال ينات الُملة اة ل ايئات الـ RNA – Polymerase IIIأنايم  .3

 :Genomeالجينوم 

للالمايق كدةج  Hans Winkle اللمانيةق ق ا دالم الن ات  Genomeتم صتتتتياغع ةصتتتترلا ال ينوم 

Gene and Chromosome ،وال ينوم هو ة موع ةول ات الاائق ال ي والماوزدع دلى ص غيات هذا الاائق .

ياتGenomics  ال ينوم  دلم ويدلس إن وحدة ال ياة الستتاستتيع هي  ال يع. كاةا المادة الولا يع ل ميع المالضتت 

ن اةاالن ال ياة لخصتتائص إ .مق الاائق ال ي وهذا هو ةا وم ال ياةالاي تلما ضتتDNA ام  جينات( )ةول ات 

  ؤم دق القوة الاي ت قاإلى الاستتتوستتتلوكيات وة اهل حيويع وإبداع في اإلدالة ودقع في الااايل يددو اإلنستتتان 

دلم ال ينوم ي يب دق هذا الاستتتتاؤم  .آخل ولالري أفلاداي ةق نوع أبوي ا جيا إلىوجه ذلك بصتتتتولة دقيقع ةق وت

 ـال ()قواددأستتس بأن ال ياة ةؤتماع وة لة ع ضتتمق شتت اع ةق دالات المللوةات الولا يع المخانع في تستتلستتا 

DNA. 
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ياصتتتتتف جينوم حقيقيات النوى بأنه أكلل تلقيداي ةق جينوم بدائيات النوى. ياألف جينوم بدائيات النوى ةق 

بينما يااون جينوم حقيقيات النوى  ،وغيل ةلت   بال ساونات DNAص غي واحد د الة دق جايي حلقي ةق الـ 

ات آليع الال يل ال يني في حقيقيوالشاا الاالي يوضا  .ال ساوناتخري ةلت   ةع  DNAوام  ةق ددة ص غيات

 وبدائيات النوى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلية اليعبيا الجيني في بدائيوح وحقيقيوح النوى

بدئي في الوالمكون، امو في حقيقيوح النوى النيااااخ ومعولجة المنييااااخ   بدائيوح النوى النيااااخ والياجمة ييمون بنحس الو ح في
 النواة والياجمة في اليييوباليمو.

ويدلس دلم ال ينوم المول ات كمن وةات، وهذا داس الدلاستتتتتتات الستتتتتتابقع، إذ كانن ت  ث المول ات 

قد )ددة ةول ات  ، أي تدلس بنيع وو،ياع كا ةول ع دلى حدة. وتاألف المن وةع الواحدة ةقةستتتتتتاقلع ينوناتاك

 فلا هذه المن وةات ي ب أن يلل  آليات الاأ يل بلضتتت ا دلى بلض، وكيف يؤدي (المول ات تصتتتا إلى آال 

م الرابع  إلى تشتتتايا الخاليا والنستتت ع والدضتتتاي والج اة وبالاالي الاائق ال ي كاا. وبملنى آخل كيف يا و 

 الولا ي ل نسان الواحد إلى طابع ،اهلي )أي إلى بلوتينات ال سم(.

 لى أخلى وفقاي إيخل وةق خليع هي تخايق المللوةات الولا يع وتمليلها ةق جيا  DNAإن و،ياع ام 

ق ال اضتتتتتتل وحاى إلى الاةةنذ نشتتتتتتتأة ال ياة  (ال ينوم DNAال ينوم إلى  DNAأي ةق )للخ  الخالد لل ياة 

لالكيب ال لوتينات وبناي الالد الذي يقوم ب مل ا  RNA ـالمللوةات الولا يع إلى ال لوكذلك تمل .المساق ا ال ليد

ال ياة وي ني ا ةق خالم النسخ  DNA، وبالاالي ينقا ام (RNA ـتتتإلى ال لوتيق دق طلي  ال DNA ـتتتأي ةق ال)

 .والالجمع
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 مرتت يوض  رتين ليدفق المعجوموح الوااثية لنقل الحيوة

 (.DNA لى  DNA)أي من  وحتى المستقبل البعيد منشأ الحياةالحياة منذ  DNAالخط األول: ينقل الـ

 (.RNA لى بروتين عن طريق الـ  DNA)أي من  البروتينات وبناء الفردمن خالل تركيب الخط الثاني: يبني الحياة 

لقد تم وضتتتتع الاااصتتتتيا الن ائيع ل ينوم ددد ةق ال االيا، وال الستتتتموديوم ةق وحيدات الخليع المستتتت ب 

يات كليلات الخاليا كذبابع الااك ع والاأل. وفي دام  تم اإلدالن دق  2007لملة المالليا وللدد ةق المالضتتتتتت 

 ألف ناليوتيد. 20وذلك بواقع خرأ واحد في كا  1990أ دام  اي ةشلوع ال ينوم ال شلي الذي بدانا

 ويتم دراسة الجينوم )معرفة جميع المورثات( من خالل أربع مراحل:

، حيث ي دد ةاان المول ات دلى الصتتتتتت غيات بما في ا خريطة وراثية للجينومتوضتتتتتتع  في المرحلة األولى -6

 ق الةلاة الولا يع.المول ات المسؤولع د

. وتاملا هذه الخليرع بالييق المسافات بيق المول ات دلى كا الخريطة الفيزيا ية توضع في المرحلة الثانية -2

 ص غي ةق الص غيات.

سا السس اللبلع )ب ، وذلكويتم في المرحلة الثالثة وضع الخريطة الكيميا ية الحيوية -3 سل ، لدنيقامللفع ت

 .لاا ةول ع سياوزيق(الغوانيق، الايميق، ال

ا بين ا، هذه المول ات فيم لآ بيق المول ات المخالاع، أي ت ت ديد اللالقات واألخيرة ة الرابعةويتم في المرحل -4

  .الخريطة الفيزيولوجيةوهذه هي 
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 :Human genomeالجينوم البشري 

ول ات في نواة الخليع وتوجد الم ،DNAيشتتتتاما ال ينوم ال شتتتتلي دلى كاةا المادة الولا يع ةق الـتتتتتتتتتت 

في النلى،  XXص غي جسمي وص غييق جنسييق  44ص غي(، ةن ا  46شاع ةق الص غيات ) 28دلى وةلت ع 

XY .في الذكل 

يدات الـتتتتتتتتتتتت  ددد ناليوت بع  DNAوي لغ  لدد  109×3قلا يع ال حاد يدات للم مودع أ شتتتتتتاع ةق الناليوت

 صتتتتتت غياي جستتتتتتدياي وصتتتتتت غي جنستتتتتتي واحد(. فإذا كان وزن هذه الم مودع  22)أي  -Haploid  nالصتتتتتت غي

 نائيع الم مودع الصتتتتتت غيع  ةق ألف ةليال جاي ةق الغلام(، فإن الخليع الواحدةال ياوغلام جاي بياوغلام ) 6

Diploid ((2n سيان  44 أي في  DNAبياوغلاةاي. وياون وزن الـتتتتتتت  12ت وي ص غي جسمي وص غيان جن

ةالاي  2.04. إن طوم ص غيات الخليع الواحدة ي لغ غلاةاي  5233خليع تقلي اي( 1410جسم اإلنسان )الذي ياألف ةق 

كيلو ةال، وهذا الروم ةليالات  204في جميع خاليا جستتم اإلنستتان ال الغ  DNAواحداي، وطوم حلاونات الـتتتتتتتت 

 ةليون ةلة تقلي اي. 5.1ألف كيلوةال(  40لف حوم خ  اساواي كوك نا اللضي )الذي ي لغ قلابع يساريع أن ي

فإن إل نا المول ي  ال شلي DNAودلى اللغم ةق هذا الام ال ائا ةق أشااع السس الناليوتيديع في الـتتت 

ويقدل  .DNAت الـتتتتتتتت ةق تستتلستتال % 2أو كمول ات تلري طابلاي ،اهلياي( ال يايد دق  ،)كمول ات يل ل دن ا

تشتتتتتتاا  نم  نستتتتتتي ي( 80لف نم  ةق الخاليا، أ 40حالياي ددد المول ات المستتتتتتؤولع دق طابلنا ال اهلي )

اط  لض أنمب نا اياووأبلاد ال ستتتم،  وفصتتتيلع الدم، ةق لون الشتتتلل، ولون قاحيع الليق، خصتتتائصتتتنا كل ا، بدياي 

ألف ةول ع. وال اقي ةق المول ات  30في ةول ات خاصتتتتتع بما يقل  ةق  الستتتتتلون والذكاي وطوم آجالنا ةلة اة

بي نن الب اث ال ديدة أنه يماق االستتتتتتااادة  2012ال فائدة ةنه. وفي دام  Trash( كان يلني للللماي ناايع 98%)

ف ينما  ،(ENCODE)اخاصالاي  DNA /Encyclopedia of DNA elementsةق "ةوسودع دناصل الـتتتتتت 

ألف ةول ع باإلشلا  دلى تلكيب ال لوتينات ال نيويع والو،يايع ل ميع خاليا ال سم، فإن المول ات  30تقوم الـتت 

لي  الاواصتتتا ةع ط الاي كانن تلا ل ناايع تقوم بو،ياع كمااتيا تااا وتقاا لانشتتتي  أو تل ي  ةول ات ة ددة دق

 يع والو،يايع.المول ات ال نيو

تلما دلى أن تقوم خاليا ال سم بو،ائا ا السليمع، لذلك أص ا ال شلي  DNAةق أجااي الـتتتتت  % 80ن إ

ال  ث الللمي ي ام بدلاسع جذول الملة والخلا في حالع الملة. ويقالن الللماي ةول ات الص اي ةق ال شل 

 بمول ات الملضى.

ي بالمول ات إلى تصتتتتتت يا ةل م الليو  )إن لم ياق جميع( الولا  لاةلون في حقا الملال ع   عيرما ال

المامللع بالةلاة ذات المنشتتتتأ الولا ي ف ستتتتب، با الاوصتتتتا إلى إي اد ةلال ات جينيع ةناستتتت ع للدد ك يل ةق 

أنواع الةلاة الخ يلع )الاستتتلطق( دق طلي  جلا الخاليا الستتتلطانيع تموت، أو بال يلولع دون تلرا ال ينات 

ا الاائيع انقستتتتتام الخليع، أو كما يام حالياي بااليا الخالي الااباع لألولام أو الا ام بالنايمات وال لوتينات الاي تُن م
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T .ا ةق ةشتتلوع كليل (الر يع والصتتيدالنيع)ودلى اللموم ستتاستتاايد دلوم الصتت ع  لاقوم بقاا الخاليا الستتلطانيع

 ، وال  ث دق طلائ إي اد ةلال ات جينيع وكذلك أدويع جينيع لملة الستلطان ةلال يال ينوم ال شتلي ةق خالم 

 .تاسب ال سم ةنادع دائمع ضد ددد ةق الةلاةةناس ع للاوصا إلى لقاحات جينيع 

 و،ياي.ام جينوةات حقيقيات النوى ودلجع تلقيدها ال نيوي والح هذا وال يوجد دالقع واضتتتتتت ع بيق أ

تاوق دشلات الملات ة اوى ال ينوم ال شلي.  DNAةق الـتتتت ي اوي كميع  ات الان  فملالي جينوم السلمندل ون 

أدقد أو أكلل ترولاي ةق اإلنستتتتتتان. لقد ت يق أن جينوم حقيقيات النوى ال ي وي فق  هذا ال يلني أن هذيق الاائنيق 

           .غيل الملةاة DNAةول ات و،يايع، ف ينوم السلمندل ي اوي دلى كميات ك يلة ةق الـ 

ضتتتاي وأي و،ائاه،اس دلجع تلضتتتي الاائق ال ي وةستتتاوى تلقيد لوذكلنا ال يإن ح م ال ينوم كما ستتت   

وةع  .(ددد ال ينات)أهم ةق ال انب الامي  ونودييع المول ات طليقع تلتيب ال ينات ودالقات ا بلضتتتتتت ا ب لض

اإلنستتان ةع  DNAةق تستتلستتالت  % 93وياشتتابه أكلل ةق  ،أن ددد جينات اإلنستتان قليب ةق ددد جينات الاأل

م ف  إن .ةق قلداي لق يصتت ا أكلل فألاي، والشتتم اناي باللغم ةق ذلك ستتي قى الاأل  .شتتم انايال DNAتستتلستتالت 

ق حيث با ة ،ي ب أن يام ليس بلدد ال ينات أو بالاشتتتابه ةع الاستتتلستتتالت ةع كائنات حيع أخلىجينوم اإلنستتتان 

      .اللالم ال يوانيفي  يما ل االاليدة وليس ل ا ةا ( %2 ـال)نوديع ةول ات اإلنسان 

ع ةول ات   يال شتتتتتتل Proteom  هي الاي تصتتتتتترنع ال لوتيوم( ألف ةول ع 83اإلنستتتتتتتان ) إن نوديي

اي ةق بدي)بنيع ال ستتتتم وو،ائاه الذي يلري النم  ال اهلي أي  ،(خالاعمألف نم  ةق ال لوتينات ال 533يا اوز)

         :باألمور الهامة التاليةالبشري البروتيوم نفرد يو (،ال ايئات والخاليا وحاى الج اة

في سيله دلى قدةيه وت لل طلفيه ال لوتينات الاي تس  ن -2 ،المارولة القشلة المخيع ال لوتينات الاي كونن-5

شالن ال  ام الصوتيع- 8،لوييقلال سم ن إلب ام -4 ،وبالاالي ةاناه ةق النر  ال لوتينات الاي  ال لوتينات الاي 

 .اإلنسان بأن ياقابا ةع الصابع الخلى

 م خص احملاضرة
آليات  لىعو ،النواة-النوىالكا نات حقيقيات  ات خليةعضيو  ووظيفة أهمبنية  على هذه المحاضرة تعرفنا في     

ية والصبغيات وآل تين. ودرسنا بنية الكروماالمختلفة عبر معقدات الثقوب النوويةنقل األيونات والجزيئات 

معظمها  أمراض( )أوالصبغية والتي تؤدي  لى متالزمات وتطرقنا  لى العيوب والشواذات  .DNA الـتضاعف 

 .المحوضاة بولجينوم بصواة عومة والجينوم البشاي بصواة روصة . وختمنابيناخطير وذو تأثير كبير على المص
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