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   :(Genetics) علم الوراثة

هووالعلم ووذلعلووس للووتينلعلسوويتلنلعلماموولتلنلل اوواتيلعلالوويل(علتايلووللاعلترلوويطلالتاووللا ووذلعلايع وويل ووي لتوو النلع للووا ل
لجللل خي،لاألضًالآللا لعلتشكللعلييت لل كائنا لعلالي.للاعالختالفا لانعلتلالاجليللنقللعلتشاتها ل

   (:lar biologyMolecu) الجزيئية علم البيولوجيا

لفويلاعلكلالواءلعلالواءلا وذلاونلكواللاو للتوتعخللفهواللسلكلعلجزلئي،لعلامتاىلا ىلعلالاءلتتيعميهالعلم ذلعلس للهتذل
لتتيعمويلعلجزلئلويلعلتلالاجلوالتهوتذ.لاتخسسوا لانوا  لاوتيلفويلعلايع ويلاا وذلعلالالويلعلكلالواءلاو لالتقوا  لفويا لاتي

لانقوووا عليلتووواز للعلنووواا لعلااووو لتووولنلعلمالقوووا لاتخاسووويلعلخ الووويلعلنظاووويلفووويكالتووولنلعلاتتاتلووويلعلمالقوووا لاخت ووو 
لهوووس لتنظووولذلآللوووا لإلوووىلإضوووافيلعلتياتلنووويلعالسووو نا لااا لووويطلRNA(عليلتووواز لعلنووواا لاعلااووو طلDNA(علكموووجلن

 .علالاليلعلما لا لاكافيلعلما لي

 :أنماط الكائنات الحية المختلفة 

يللكائنا لاأتم هالعلتيللاكنلاتهالالي،لاقتلتذلعكتشا لعليلياما لفيلنهالعليلياما :لتمتلعليلياما لأسريلع -1
علقوووينلعلتامووو لاشووويلانوووتاالأ تووو لأنلاموووتتا لتمووو لعلاووويع ل(كاوووي لفمليمووواءلعلتتووو طللاكووونلأنلتاووويلاتووويل

ل-شو للعل يوالل–علايشاا لعلتيلاللتايلاتيهالعلجيع لذ،لاتمي لتمضهالكماعاوللاايضويلكيلياموا ل(عالني وانزعل
تهوواالعلموواالاط،لاتمووتل يل لووا لإجتايلوويلا ووىلعلالاعنووا لاعلنتاتووا لاعلكائنووا لعلتقلقووي،لالووللأنهووالالتمووت ل لأنلعل

طلعلااا يلترال للت ل لRNAأاللDNA،لالت ل لكللفليانلانلعلااتيلعلايع ليل(جز ءلعلولتتكا يلتساييلامتق ي
 تشكللأماميلانلعلتياتلن.

 Prokaryotes الئملا لعلناى:ل -2

علازيقيل،للاا لعلرشاءلعلخ ا لل جويع لذلتجوتعيلخ وا لل-خ اليلتمل يلتضذلعلجيع لذلالعلشنلا لعلخضيعءلكائنا 
اعلتياتلنووا لاجزلئووا لسوورليي.للDNA ,RNAاتوولنلاتناسوويلعلاوواتيلعلايع لوويللهووالفوويلسووتريلاعاووتللتوو ل لاوونل

يلاوونلتوواقيلأجووزعءلعلخ لووي،لكاووالأنهووالاتتالووزلعلجوويع لذلتيقووتعنلعلرشوواءلعلنوواا لاتالتوواليلعلاوواتيلعلايع لوويل لوويلانيسوو 
لالتاتا لعلجيع لذلا ىلعلجملاا لعلكانتيليلاتم لعلمضلا لعلاالزيللملتاتالزاالعلكائنا لاقلقليلعلناى.

علازيقوووويلاوووواتيلتاالنشوووو ايلعلتموووول لل خاللووووالاعلووووس للووووتذلتمووووتلتضوووواا لل–تتكووووا يلعلجوووويع لذلاعالشوووونلا لعلخضوووويعءل
لعلسترلا .
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ل

ل

 Euokaryotesحقيقيات النوى:  -3

الكائنعات دع ا الجعيا ي  و اياعنيات الءياعاض ال، عياض، ويحع   النعواة  عي ، يعا جميع  وهي التي تملك نواة حقيقية، 

 DNAحقيقيات النوى غااض نووياً والتي يوج   يها دلى ايال صبغيان، وي ،ل  ي بنية الصبغيات كميعة كبيعية معن 

 وبيوتينات الهيستونات.

قيات النوى د يات وبنى مح  ة غيي موجو ة  عي ، يعا ئ ئايعات النعوى: كالجسعيمات د وة دلى ذلك تمتلك حقي

 .(الفجوات  ي ال، يا النباتيةالكون يية، جهاء غولجي، الابكة السيتوب ءمية ال ا،لية، )الصاناات ال، ياض، 

 بنية وبيولوجيا الخلية : 

يلجالوو لعلكائنووا لعلالوويل(اووتعلعليليامووا لعلتوويلتمووتلأشووكااًللعلاظليلوويلفوول–علااووتيلعلتنلالوويلعلمامووليللCellتا ووللعلخ لوويل
الاكوونلأنلتاووتتلعلخ لوويلاتمضووليلامووتق يلتقوواذلتجالوو للاهوويلعلمنسوويلعلماموويلل نشووا لعلتلالوواجي.لالوويل لوويلخ الوويط

تموو لعلشوونلا لاعلي ووايط،لأالأنهووالتووتخللفوويلتيكلووالنموو لعلكائنووا لل-االووتع لعلخ لوويل–علاظووائ لعلالالوويل(علجوويع لذل
يع لعلخاللوووالعلنتاتلووويلاعلالاعنلووويلاعلي وووايل(ااوووتيلاووونلكوووائنطلالوووللنجوووتلفووويلهوووس لعلكائنوووا لخاللوووالاتتالنووويلعلشوووكللك لووو

اعلاظليي،لتؤت لتاإلضافيلإلىلعلنشوا ا لعلالالويلاظليويلتخسسولي:لفاو اللتقواذلعلخاللوالعلمسوتليلتالتنتلوي،لاعلمضو ليل
اظائ لفخاللالعلكتتلا اًللتيكالتياتلنا لاخت ييللتالماالعلوتذللتالتق  لاعلرتليلتاالفيعز،لاتقاذلك ليلانلعلخاللالتمتي

لاعلسييعء.

لالماتلعالختال لفيلعلشكللتلنلناايلعلخاللالعلنتاتليلاعلالاعنليللمتتلن:

 خ العلخاللالعلالاعنليلانلعلرال لعلخ ا لعلقاميلعلس للاجتلفيلعلخاللالعلنتاتلي. -1

 اللالعلالاعنلي.علتاالزلعلخ ا لعلاظلييلعلس لل يألا ىلعلخ -2

لأجزعءلعلخ ليلإلى:تسن ل

ل-4-لعلنوووووواعيل-3ل–علر وووووو لعلخ الوووووويلل-3-علمضوووووولا لعلملتاتالموووووواليل-2-لعلهلووووووالىل(علملتاتالمووووووااطلعلماموووووولي -1
 علاشتاال لعلخ اليلعلما  ي.

ً)السيتوبالسم(ًاألساسية:الهيولىًً-أولًا
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ايلجالو لاا لوا لعالموتقالالعلخ وا ،لاوتعلتيكلواللتذلفيلعلملتاتالماالعلتيلتناسيلتلنلعلنواعيلاعلرشواءلعلملتاتالمو
علااا لعلنااليلعلس للتذلفيلعلنواعي،لاتاو لمول ييلعلنواعيلتكوانلعلملتاتالمواالقواتييلا وىلعلناوالاعالنقمواذلالوللأنهوال

لتاا لتتانها.

ضووانيلاتشوكللعلملتاتالموواالعلقمووذلعلاظووذلاوونلاجوذلعلخ لوويلاهوويلعلجووزءلعلااووا لتالرشواءلعلموولتاتالزايلعلووس للاووا ل
علاواعتلعلالاضواليلاتشوالل:معلاواءلا ىلعلمضلا لعلخ الويلاتجوي لفلويلامظوذلعلنشوا ا لعلخ الويلالوتخللفويلتيكلتهوال

ل%0..3،لا({طعلشاعيتلعلامتنليلعلانا يلا ليلعلانا يلاعلرازع لااعتلامتنليلأهاهال%4.3(ط،لا%ل06-06تاقتعيل(
 نزلاا لاعليلتاالنا لاعلهياانا لاعلستريط.علمكيلا لاعلتياتلنا لاعلشااذلاعلااعتلاضاليلأهاهال

ًالمتعضياتًالسيتوبالسميةً:ً-ثانياًا

:لتاجووتلفوويلاقلقلووا لعلنوواى،لاهوويلاجاااوويلاوونلعلقنلووا لاعلاالسووال لعلااا وويلعلشووتكيلعلملتاتالموواليلعلتعخ لوويل-1
اءلعلناا لاجهازل الجيلترشاءليقل لس ل تلميلللتاتياتلنلي،لالتسلل شاءلعلشتكيلعلملتاتالماليلعلتعخ ليلا لعلرش

لانلجهي،لاا لعلرشاءلعلخ ا لانلجهيلأخيى.

علار ووايلتالجموولاا لعليلتلتوويلاتالتوواليللهووالتايلهوواذلفوويلتيكلووالعلتياتلنووا لالاكوونلتاللووزلشووتكيلملتاتالموواليلخشوونيل
اجوويتيلاوونللاءا مووعلرووتتلعل ماتلوويطلأاووالعلشووتكيلعلملتاتالموواليلعلل–تاجووتلفوويلعلخاللووالعلناشوو يلفوويلتيكلتوويل(علتنكيلووانل

للعلرتتلعلجنمليط.ل-علجملاا لعليلتلتيلتاجتلفيلعلخاللالعلتيلتيكالااعتل ليلتياتلنليل(قشيلعلكظي

:لعلتووويلتتاضووو لا وووىلعلشوووتكيلعلملتاتالمووواليلعلتعخ لووويلأالفووويلملتاتالمووواالجالووو لعلخاللوووالاووونلعلجمووولاا لعليلتلتووويل -2
ااوتتلنلكويالتلنلتاو لئي،لالتو ل لعلجمولذلعليلتلويلاونليتهوالاتيكلتهوالعلكلالوايع لذلااتىلعل وتللا لتتشواتيلتاظلعلج

علااتيلعلكتلييط،لاتيتت لهاتلنلعلااتتلنلا لتمضهاالفيلتا لعلااتيلعلسرلييلالتا ل ليلاتماالتلنلفيلعلاجذل(
،لاتتاووتلعلجموولاا لعليلتلتوويلأ نوواءلاا لوويلعسوو نا لعلتووياتلنلاوو لاوواللتيكلووالعلتووياتلنلاتاجوواتلشوواعيتلعلارنزلوواذل

،لطلاعلتيلتتللكالتهالا ىلك افويلتيكلوالعلتوياتلنpolyribosomesك يلعلجملاا لعليلتلتيلعلاتمتتيل(تمضهاالاش
-..عليلتوووازاايطللشوووكللاووواعليل(لRNA(لrRNAلوووتخللفووويلتنلووويلعلجمووولذلعليلتووويلعلااووو لعلنووواا لعليلتووويلكاوووال
لطلانلازنلعلجملذلعليلتيلاعلتياتلنا .ل03%
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اوونلعلانووا  لعلانظاوويللrRNAاللووالعلكائنووا لاقلقلوويلعلنوواى،لالوولللنموو للووتذلتيكلووالعلجموولاا لعليلتلتوويلفوويلنالووا لخ
تتياتلنووا لتووتخللاوونلعلملتاتالموواالإلووىلعلنوواعي،للووسعلفوو نللrRNAطلفوويلسووترلا لااووتتي،لالووتذلتر لوو لNORل نالووا ل(

لتشكللعلجملذلعليلتيلاللتذلتشكللكااللفيلعلنالي.

اتمضووليلفويلملتاتالموواالجالو لعلكائنووا لاقلقلوا لعلنوواى،لعلتويلتووؤانلعل اقويلل ل:(علاتقووتيع طلعلجمولاا لعلكانتيلوي -3
لخت  لاتتهالانلخ ليللخيىلاللللتنامال يتًعلاهيلتنىلتتخسلأشكااًللاخت ييل(اتلتليلأالخل ليلأالاضاليطل

اووو لنشوووا لعلخ لووويلالنيسوووللعلجمووولذلعلكانوووتي لاووونلعلملتاتالمووواالتاموووا يل شووواءلاضووواا ل(تعخ ووويللووويلأاووويع ل
ا ووىلجالوو لعلنزلاووا لعلتوويلتؤكمووتلعلاوواعتلل ووا لتاللووتلعل اقوويلفوويلعلخ لوويلالووللتاتووا اخووايجيلأا وونط،لاهوويلاا

اتقاذلألضًالتيضللأنزلااتهالتنقوللعلقوتييلعلناتجويلاونلاا لويلعلكموتيلاتكتلموهالفويلعلووللO2, H2COعلمضاليلإلىل
ATPعلوووايع يلفووويلاووو لعلجهوووازللعلاتشووواتيهوووسعلالموووت ل لعلجمووولذلعلكانوووتي لتيضوووللعلجهوووازلعلوووايع يلعلخوووا لتووويل،ل

 علكائنا ل الئملا لعلناىلانلعالنش ايلعلميضيلعلاتاشي.

:للخت  لشك يلتاختال لأناع لعلخاللالالااظلاجوات لقيلوالعلنواعيلفويلجالو لخاللوالعلكائنوا لاقلقلويلجهازل الجي -4
 لعلاواعتلايكزللتجال لاتك لول-2-تتذلفليليت لعلااعتلعلرليلتياتلنليلا لعلتياتلنليلل-1ل:وظائفهوتنحصرًعلناى،ل

علتياتلنليلعلتيلتييزلانلعلخ ليلفهالعلاكانلعلس لتتجا لفلويلانتجوا لعلشوتكيلعلملتاتالمواليلعلتعخ لويلكالهياانوا ل
 لقاذلت يحلعليضال لاعليائ لانلعلخ لي.ل-3-لنزلاا لاعلااعتلعلتمايلا ليهاالعلمكاكيلاع

عنليل(اتعلعلخاللالعلمستليطلكااللاجوتلفويلتمو لانلعلمضلا لعلملتاتالماليلعلااجاتيلفيلعلخاللالعلالالعلايلكز:ل -.
عالنقموواذلعلخ ووا ،للإلتاوواذعلنتاتووا ل(اللاجووتلفوويلعلنتاتووا لعليعقلوويلاعلي ووايلاتموو لاالووتع لعلخ لوويطلاهووالضووياي ل

لقوواذلل-2-نشووا يلفوويلعالنقمووااا لعسللقوواذلتتشووكلللخلووا لعلارووزللعالنقموواايلالاووتتلق تلوويلعلخ لوويلل-1:لوظائفههه
 علهتعال.ايكيلعلمضلا لعلخ اليلكالملا لاللتتايلاهذلفي

لضووواليلعلشوووكللتووولنلا وووىلشوووكللاالسوووال لتلا:لتاجوووتلفووويلامظوووذلعلخاللوووعلجمووولاا لعلاالووويل(للزاالزط(عللااللووولط -0
علجمووواذلعليلتلووويلتشوووتاللا وووىلأنزلاوووا لعإلااهووويلعلاااضوووليلعلتووويلتقووواذلتتيكلوووكلعلااوووا لعلناالووويلعلالتاكانوووتيلالال

:لتيكلووكلعلاوواعتلعلتعخ وويلل خ لوويلإلووىلاناسوويهالعلاللووويلتنحصههرًوظائفهههااعلمووكيلا ،للاعلتياتلنووا لاعلاوواعتلعلتموواي
ااهتهووالتالنزلاووا لاوونلخووالللت ماتهووا عالناووالللعلووسعتيلل خ لوويلتمووتلااتهووالنتلجوويلعلخ ووللفوويلتنلوويلعل شووليلل-2-اع 

 علخ اليل.
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نتاتووا لاقلقلووا لعلنوواىلعلتوويل:لاوونلعلمضوولا لعلملتاتالموواليللخاللووالعلعلسووانميل(علسووانما لعلخضوويعءطعلجموولاا ل -0
تقوواذلتما لوويلعلتا لووللعلضووائي،لالات ووكلعلجموولذلعلسووان لتنلوويلاشوواتهيللتنلوويلعلجموولذلعلكانووتي لاوونلالووللعلرووال ل

اوونللATPعلاضوواا لعلاؤلوو لاوونل شووائلنلخووايجيلأا وونلاتعخ وويللوويلأاوويع ،لكاووالأنهووالتتشوواتيلامهووالتتشووكللل
كاوووالتوووتاكنلعلجمووولاا لعلسوووانميلاووونل يلووو لجهازهوووالعلوووايع يلعل اقووويلعلناتجووويلاووونلتيوووااال لعلكموووتيلعإليجاالوووي،ل

 علامتقللانلعالنقماذلعلسعتيل.

هيلايكزلعلتاكذلفيلجال لعلنشا ا لعلخ اليلإسلأنهالتاا لعلكياااموااا لعلتويلتااوللجالو لعلام ااوا ل:علناعيل -8
علتووويللاوووتيظللDNAىلعلاظليووويلعلايع لووويل:لإسلتاوووا لعلنووواعيلا ووول-1:لوظائفههههاتهههت   ًعلالزاووويللنشوووا ا لعلخ لوووي،ل

تالام ااووا لعلايع لوويلاوونل يلوو لأمموويلع زاتلوويلاتووتذلاا لوويلنقووللعلام ااووا لعلايع لوويلاوونلعلخ لوويلعلذلإلووىلعلخ لوويل
أ لتانشو ايلجزلئويلإلوىلفويالنلالولللوتذلتضواا لكوللل DNAعلتنو لعلناتجويلاونلعنقمواذلعلخ لويلعلذلتتضواا ل

علاظليووويلعالموووتقالتلي:لاتشوووتيكلعلنووواعيلتاظليووويلتيكلوووالل-2ل–علذللDNAانهاوووالاشوووكاًللجزلئوووانلاشووواتهانللجزلئووويل
 اعلمكاكيلاتم لعلتياتلنا لأهاهالعلنزلاا .RNA تم لعلااعتلعلهاايلفيلعلخ ليلا ل

:لتاتا لعلناعيلناليلاعاتيلأالأك ويلاتتاضو لعلنالوا لفويلامو لعلنواعيلأالتوالقيالاونلعلرشواءلعلنواا لاتموت لعلناليل -9
اعلتياتلنوووا ،لااووونلهوووس للRNAعلنالووويلكالوووا لكتلوووييلاووونلعلااوووا لعلناالووويلعليلتلووويللفووويلعلمسووواييلعلناالووويلاتاوووا 

تشوتيكلل-2-اعلجمواذلعليلتلتويلRNAاكوانلتشوكللل-1:لتنحصرًوظائفهاعلتياتلنا لعلهلمتانا لالعلر اتاللنا .ل
ال(تختيويلموالطلاونلعلنواعيلإلوىلعلملتاتالموا(عليللmRNAتمااتلا وىلعنتقواللل-3-ا لعلناعيلفيلعس نا لعلتياتلن

علنووواعيلخوووالللعالنقموووااا لعلخ الووويلاتتشوووكللاووونلااتتهوووالتمووو لأجوووزعءلعلسوووترلا لاتموووتلعنتهووواءلعالنقموووااا لتمووواتل
 ل ظهايط.

 الصبغيات والوراثة الجزيئية: 

تمتلعلسترلا لعلتيلتااللعلااتيلعلايع ليلانلعلاكانوا لعلخ الويلعلتويلتيمو لتشوكللتقلو ،لاتات وكلعلسوترلا لاظليويل
اسيلنتلجيلتمضلهالعلخوا لاعموتقالللتهالاتيضوللقوتيتهالا وىلعلتضواا لعلوسعتيلعلوتقل لاعلاونظذلتنقوللاهايلجتًعلتن

علام ااووا لعلايع لوويلاوونلجلوولل خوويلاتاووتيظلعلسووترلا لتخاعسووهالعلاايفالاجلوويلاعليلزلالاجلوويلا ووىلعاتووتعتلعلم موو يل
للالتازلافيلعلخاللالعلجنمليلفيلنهاليلعلالاز.علاتماقتيللالنقمااا لعلخ اليل،لاتتاز لفيلعلخاللالعلجماليلفيلنهاليلع

ل
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 مورفولوجيا الصبغيات :

تظهي الصبغيات  عي الئعوي البينعي باعكل كتعل صعغيية حبيبيعة تسعمى المعا ة الكيوماتينيعة )الكيومعاتين : هعو معا ة 

ي الياحعة الصبغيات التي تظهي  ي ميحلة االنقسامات ال،لوية وتقنصي  تية ظهوي الكيوماتين  ي النوى دلى ئو

أو مايسمى الئوي البيني من ال وية ال،لوية، وتتوءع بأماكن م،تلفة من اللمف النووي وتظهي دلعى اعكل حبيبعات 

أو لييفات حلءونية اابلة للتلعون (، وياع  الع وي ال عاني وال العي للميتعوء أ  عل اي واي م ضمعة ل ياسعة الصعبغيات، 

اً وأك ععي ك ا ععة مععن اي واي اي،ععيى وتتلععون باعع ة بالملونععات حيععي تكععون  ععي العع وي ال ععاني متحلءنععة واصععيية جعع 

 ايساسية .

هعي تاععك ت ،يئيعة ئويلعة والتعي تكععون  عي  تعية انقسعا  ال، يععا منكماعة واصعيية ومتغيععية  :تاييعف الصعبغيات

)دبععاية دععن  Centromereالحلءنععة ويمكععن أن نميععء  ععي كععل صععبغي جءيئععاً ميكءيععاً )منئقععة االن،مععا  ايولععي 

ج معععن مليعععون ءو 3يحتعععوي حعععوالي ، ولهعععا تتعععاب  نيكليوتيععع ي محععع   DNAة  عععي الحعععامو النعععووي الععع نا منئقععع

 .، وذياداً واح ة أو ذيادين(النكليوتي ات

 وبحسب موا  الجءيض الميكءي نستئي  تمييء    ة أنمائ من الصبغيات : 

و تقييبععاً متسععاويين، حيععي يقعع  صععبغيات ميكءيععة الجععءيض الميكععءي: والتععي تمتلععك ذيادععين متسععاويين ئععوالً أ -1

 الجءيض الميكءي  ي منتصف الصبغي.

)ذياع ئويعل وذياع اصعيي( وذلعك صبغيات ايب ميكءية الجءيض الميكءي : والتعي ت،تلعف بئعول العذيادين  -2

 نتيجة تو   الجءيض الميكءي ايب منتصف الصبغي.

 اً بسبب تو   الجءيض الميكءي ايب صبغيات ايب ئي ية الجءيض الميكءي : والتي تمتلك ذياداً اصيياً ج -3

 نهاية الصبغي 

 صبغيات ئي ية الجءيض الميكءي : غيي موجو ة دن  االنسان. -4

اذن يح   موا  الجءيض الميكءي اكل الصبغي، ويملك الجءيض الميكءي الذي يملك بنية ماق ة ج اً  وياً هاماً  ي 

 بيعت ل،يعوئ المغعءل حيعي يجعذب هعذو ال،يعوئ أ نعاض الع وي حيكة الصبغي أ ناض أ واي االنقسا ، وأي اً ياع  نقئعة ت

 هو الحال دن  باو أنواع الحايات.االستوائي، وا  يحتوي الصبغي أحياناً دلى جءيئين ميكءيين أو أك ي كما 

( أو االن،ما  ال انوي ونظياً NOR وتوج  صفة موي ولوجية أ،يى  ي الصبغيات هي )المنائق المنظمة للنويات

إلى الموت بسبب  NORكالجءيض الميكءي  ي تصنيف الصبغيات، ويؤ ي  ق ان   هذو المنائق تست،   ل بات موا

ال ععيويي لتاعكل الجسععيمات الييبيعة حيععي يعت  اصععئناع البعيوتين، يتععألف   rRNAت،ييعب الموي عات التععي تنسع  

 ة  ي الصبغي.غيين أو كيوماتي ين لكن اليا  الكيوماتي  الوح ة البنيوية ايساسييالصبغي من صب

تتععاب  ولهععا  DNAوتاععيف أئععياف الصععبغيات باسعع  التيلععومييات، وهععي دبععاية دععن مقععائ   ععي الحععامو النععووي 

 نيكليوتي ي تيلومييي مح  .

كمععا يوجعع   ععي الصععبغي أمععاكن د يعع ة تحتععوي دلععى تتاباععات نيكليوتي يععة ،اصععة بب ايععة ت ععادف الحععامو النععووي 

(DNA  وتايف باس )منااىض الت ادف (ORI).  



 علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية      األولى الجلسة

 7الصفحة  د.ليلى الضحاك –د.ايمان مسعود  – الوراثة والبيولوجيا الجزيئية –عملي  -

 

 البنية الجزيئية للصبغيات: 

الكيومععاتين الموجععو   ععي الاصععاية النوويععة مكععون مععن ،يععوئ ئويلععة جعع اً، ودنعع  بعع ض انقسععا  ال،ليععة تتجمعع  المععا ة 

والبيوتينعات   DNAالكيوماتينية  ي أافاع من أجسا  ،يئية الاكل هي الصبغيات الحقيقية، تتيكب كيميائياً معن ) 

( من المعا ة الكيوماتينيعة للكتلعة %31، وتاغل هذو البيوتينات )وبيوتينات حم ية أ،يى ايساسية )الهيستونات(

  ي ئوي الياحة.الجا ة من نوى االنسان 

 DNAوا  تاتيك باو هذو الموا   ي تنظي  تيجمة المالومعات الويا يعة للع   RNAويوج  أي اً كمية صغيية من 

والهيسعتونات الميكبعات اليئيسعية للصعبغيات حيعي تبقعى   DNA  الع أي التحك   ي التابيي الويا ي للموي عات، وياع

 من الئوي البيني. S ي الميحلة  DNAنسبتهما  ابتة  ي كل نواة وذلك لت ادف الهيستونات م  ال  

 ماتين : وونج   ي الصبغيات نمئين من الكي

يحتعوي دلعى دع   كبيعي معن ياكل جءض يئيسي من بنية الصبغي حيي  :(Euchromatin) الكيوماتين الحقيقي -1

 الموي ات التي تملك ا ية كامنة دلى التيجمة.

يكععون هععذا الكيومعاتين بحالععة مك فععة ،ع ل جميعع  مياحععل : (Heterochromatin) الكيومعاتين غيععي المتجعان  -2

 .ال وية االنقسامية وال تت  تيجمته أي أنه ،امل ويا ياً 

( أح  Homologus Chromosomesف بأءواج متما لة )توج  الصبغيات  ي ال، يا الجسمية  ي أءواج تاي

هذو الصبغيات المتما لة يأتي من ايب واآل،ي من اي  وتايف هذو ال، يا الجسمية بأنهعا  نائيعة الاع   الصعبغي 

(2n بينمعا تحتععوي ايدععيا  التناسععلية دلععى صععبغي واحعع   قععئ مععن كععل ءوج مععن أءواج الصععبغيات المتما لععة ،)

 (.1nا بأنها أحا ية الا   الصبغي )وتايف هذو ال، ي

ين وي حظ أن هناك ماق  بيوتينعي ياعيف باسع  كينتوكعوي يتكعون دنع  اقيقوكل صبغي مكون من كيوماتي ين 

 الجسي  الميكءي وييتبئ م  ،يوئ المغءل.

   

  

 

 { الجلسة نهاية} 
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