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 / 1بيولوجيا صيدلية /                                           المعدلةدليل المحاضرة السادسة 

 ((  Lysosomes الحالة الجسيمات

، فقد لوحظ من الكربوهيدرات التي لها عالقة باستقالب  نزيمات ال  بدراسة اكتشاف هذه العضيات  بدأ
عالت أنزيمات التحليل المائي المتعلقة  وجود شذوذ غير منتظم في تفا خالل هذه الدراسات 

زيادة عالية في النشاط األنزيمي عند استخدام مستخلصات خلوية   بالفوسفاتاز الحامضية فقد سجلت 
  مذابة في الماء مقارنًة بنشاط منخفض في مستخلصات مذابة في محلول سكري متوازن .

دور في عمليات استقالب  خلوية لها  عضيات لقد أدت هذه المالحظات إلى افتراض وجود 
 وغيرها . والكربوهيدرات روتينات الب

من مشاهدتها بالمجهر ووصفها، ووجد بأنها مؤلفة من   تمكن كريستيان دي دوف 1915في عام و 
، وباستخدام تفاعالت الكشف عن أنزيمات  حويصالت ذات غشاء مفرد محملة باألنزيمات الهاضمة

أنزيمًا هاضمًا في   60تية تم التعرف على أكثر من التحلل المائي للمركبات الكاربوهيدرا
 الاليسوسومات مما يوضح األهمية الوظيفية البالغة لهذه الحويصالت.

في جميع الخاليا  ميكرومتر  0.5 – 0.25يمكن رؤية األجسام الحالة التي يتراوح قطرها بين 
ام وهيئات مختلفة داخل الخلية مما  الحيوانية باستثناء كريات الدم الحمراء. توجد األجسام الحالة بأحج

 يعكس الدور المتنوع لها في عملية تحليل المواد.

 Primary األجسام الحالة األوليةوهي  يمكن تمييز نوعين من األجسام الحالة في الخلية
lysosomes   ،وهي الاليسوسومات حديثة التكوين، وتتميز بصغر حجمها وقربها من جهاز غولجي

وهي ذات  .Secondary lys واألجسام الحالة الثانوية، أنزيمات هاضمة فقطوباحتوائها على 
ويمكن مشاهدتها  ، (1الشكل ) أشكال و أحجام مختلفة ولكنها أكبر كثيرًا من األجسام الحالة األولية
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تنشأ األجسام الحالة الثانوية من التحام أجسام حالة أولية مع فجوات في مواقع مختلفة من الخلية. 
 ة أو فجوات ذات عضيات يراد تحطيمها والتخلص منها. غذائي

 

 ( الليسوسومات الثانوية المتباينة والذاتية  1الشكل)

فمثاًل عند التحام ليسوسوم  ونتيجة لختالف حجم األجسام الحالة الثانوية فقد سميت بأسماء أخرى 
يرة الحجم كالبكتيريا  لجسم أو مادة كب  Phagocytosisمع فجوة غذائية ناتجة عن التهام خارجي 

أو الاليسوسوم المتباين   Digestive vacuoleفإن الفجوة المتحدة تدعى بالفجوة الهضمية 
Hetero-phagocytosis   بينما تدعى الفجوة الناتجة من التحام ليسوسوم مع فجوة غذائية ناتجة .

ات الخلية بالاليسوسوم  مثل التهام مايتوكوندريا أو غيرها من مكتنف Autophagyعن التهام ذاتي 
 (.2الشكل).Autophagosomesالذاتي 
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 ( الهضم الخارجي والذاتي داخل الخلية2الشكل )

كما تدعى الاليسوسومات التي تحتوي بداخلها على حويصالت دقيقة باألجسام متعددة الحويصالت 
Multivesicular bodies . 

سومات الثانوية . تتحرر بعدها المواد األولية تتم عملية هضم المواد الغذائية داخل أكياس الاليسو 
النافعة متجهة نحو السايتوبالسم بينما تبقى فضالت الهضم غير القابلة لمزيد من التحلل داخل 

ونتيجة لستهالك المادة المهضومة واألنزيمات تنكمش هذه  أكياس الاليسوسوم الثانوي 
 Residualذ تدعى باألجسام المتبقية الاليسوسومات لتصبح مخازن لفضالت تفاعالتها وعندئ

bodies. 

بطرحها خارج غشاءها الخلوي   تقوم الخاليا بالتخلص من الفضالت المتجمعة في األجسام المتبقية
 .الفضالت إلى الخارج المتبقية مع الغشاء البالزمي وطرح وذلك بالتحام األجسام 
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لى تقليص حجم المساحة الفعالة يؤدي إيتوبالزم الخاليا قية في سإن عملية تراكم األجسام المتب 
سباب التي تؤدي لظهور الهرم أو الشيخوخة على الخاليا،  داخلها ويعبر تراكم هذه األجسام أحد األ 

بعض الفضالت تكون نافعة ألنواع معينة من الخاليا لذلك فإن األجسام المتبقية الخازنة لهذه  
سم مطلقًة هذه المواد إلعادة تدويرها وربطها مع  الفضالت كالحديد والنحاس تتحلل داخل السايتوبال

 مركبات نافعة للخاليا كاألنزيمات التي تحتوي على عناصر معدنية ضرورية لفعاليتها.

نانومتر ويشتق على األغلب من أغشية جهاز   7تحاط األجسام الحالة بغشاء مفرد يبلغ سمكه حوالي 
م مع الفجوات الغذائية التي تنشأ كحويصالت من  غولجي ونظرًا ألن األجسام الحالة تمكن أن تلتح

أغشية األجسام الحالة الثانوية تبدي إضافة لمظاهر أغشية غولجي بعض  الغشاء البالزمي لذلك فإن 
 مظاهر وصفات غشاء البالزما.

لتزويد محلول  ATPالحالة على نشاط متميز ومنظم لتحليل جزيئات الطاقة يحتوي غشاء األجسام 
طريق إطالق أيونات الهيدروجين   عن PH 5أس هيدروجيني مناسب لعملها وهو األنزيمات ب 

الموجبة حيث تعمل جميع أنزيمات التحليل المائي المخزونة في الاليسوسومات مثل أنزيمات  
البروتياز والنيوكليازوالفوسفوليباز، والفوسفاتاز والسلفاتاز، والجلوكوزيداز والليباز..وغيرها عند هذا 

 يدروجيني وتفقد نشاطها عند زيادته أو نقصانه. األس اله

كما أن غشاء األجسام الحالة غير نفوز لألنزيمات و أنه يحتوي على مواقع متخصصة تسمح له  
 باللتحام مع أغشية الفجوات الغذائية أو غشاء البالزما.

 الوظائف األخرى للجسيمات الحالة:

ا. فإضافة إلى دورها في هضم المواد الغذائية وتحليلها  تلعب األجسام الحالة أدورًا متنوعة في الخالي
 إلى مواد أولية نافعة فإن لها دورًا مهمًا في عملية السيطرة على إفراز الخاليا وغيرها. 

إن العديد من العضيات السيتوبالسمية كالشبكة اإلندوبالسمية والمايتوكوندريا وغيرها، ويمكن أن   -1
كما هو الحال في حالت اإلصابة   ف جزء منها أو إتالفها كلياً تتعرض لألضرار التي تؤدي إلى تل
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باألمراض المختلفة أو التقدم بالعمر، لذلك فإن الخاليا تلجأ إلى التخلص من األجزاء المتضررة عن  
طريق إحاطتها بغشاء و إطالقها في السايتوبالسم حيث تلتحم معها األجسام الحالة لتقوم بهضمها  

 . Crinophagyعملية اللتهام هذه باللتهام الذاتي   وتدعى والتخلص منها

يمكن مشاهدة اللتهام الذاتي في أنسجة المبيض بعد كل دورة إباضة حيث يتم خالل ذلك تحلل  -2
الجسم األصفر حيث تتحرر األنزيمات الهاضمة من األجسام الحالة نحو الجسم األصفر وتؤدي 

 بعد ذلك إلى اندثاره وتحلله. 

وانات المنوية تركيب غشائي كبير مشتق من الجسيم الكوندري وهو يمثل ليسوسوم  يغطي رأس الحي -3
عمالقًا يحتوي كمية كبيرة من األنزيم المحلل لغالف البويضات ولقد تبين من خالل دراسة آلية  
اإلخصاب أن هذا الغشاء يلتحم مع غشاء البويضة بعد عدة ثواني من التصاق الحيوان المنوي  

ها انطالق األنزيمات الهاضمة منه لفتح الطريق أمام نواته للدخول إلى داخل البيضة،  بالبويضة يتبع
ثم تبدأ عملية بناء أغلفة إضافية حول البويضة ثم ل يلبث غشاء البويضة بعد ذلك أن يلتحم 

 لتكوين غشاء اإلخصاب ومنع اختراق حيوانات منوية أخرى. 

حيث تقوم هذه   Osteoclasisفة كاسرات العظام كما يبرز دور الاليسوسومات واضحًا في وظي  -4
العضيات بإفراز أنزيماتها في الفراغات التي توجد فيها وتعمل على حل و إزالة ألياف الكولجين و  
األمالح الالعضوية من العظام و إطالقها في الدم. ويبدو عمل هذه الخاليا كبيرًا في األعمار  

تآكل العظام وهو مايؤدي إلى هشاشة العظام التي تنتشر بين  المتقدمة في اإلنسان حيث تزداد عملية 
 المسنين. 

وخصوصًا خاليا الغدد. ففي الخاليا   تعمل األجسام الحالة على تنظيم اإلفراز في الخاليا اإلفرازية -5
الفارزة للحليب في أثدية اللبائن تقف عملية اإلفراز بعد الفطام بفترة زمنية. حيث يالحظ نشاط عالي  

ية التهام ذاتي لحبيبات الحليب التي يتم انتاجها و إعادة تدويرها داخل الخلية الفارزة حتى  في عمل
استالم هذه الخاليا إشارات هرمونية إليقاف اإلفراز. كما تقوم األجسام الحالة بدور بالغ في انتاج  

  ول.والثيرونين ثالثي اليود والكولستر  T4الهرمونات في الغدد مثل انتاج التايروكسين 
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 ) االجسام الصغيرة او الغليوكسيزوم (  اتوكسيزومالبير 

Peroxisomes ( Microbodies , Glyoxysome 

-0.15طرها بين هي تراكيب غشائية دائرية أو بيضوية اكتشفت منذ أوائل الستينات، يتراوح ق
 شابه الاليسوسوم األولي. مايكرومتر ، ت 0.6

الملساء ويتم تعبئتها بأنزيمات األكسدة قبل  الداخلية ميةتشتق هذه األجسام من الشبكة اإلندوبالس
تميز غشاءها بأن له قابلية نفاذية مميزة بحيث يسمح لجزيئات كثيرة أكبر حجمًا من انفصالها. ي 

جزيئات السكروز بالمرور خالله بسهولة. يحتوي مركز هذه األجسام على أنابيب دقيقة مرتبة  
رة أنيبوبات أدق. قد يحتوي المركز أيضًا على تراكيب بلورية  بصورة منتظمة ويحاط كل منها بعش

 متميزة إضافًة لحشوة سائلة محببة غنية بأنزيمات األكسدة.

يختلف عدد وحجم األجسام الدقيقة من نوع خاليا إلى أخرى ومن عضو إلى آخر وتلعب  
 الظروف الغذائية دورًا في ذلك أيضًا.

وية توجد في أنواع مختلفة من الفقاريات وفي الكبدية او الكلجودة في الخاليا فهذه الجسيمات مو  
وتختلف  وعدد كبير من  النباتات الراقية  ( yeast )الخمائرو  ايضًا،وحيدات الخلية الحيوانية 

 .فيما بينها وكذلك تختلف باختالف نوع النسيج الخلوي هذه الجسيمات اختالفًا كبيرًا 

وسومات في الحجم والشكل ولكنها تختلف في التركيب تتشابه األجسام الدقيقة مع الاليس
إذ ليس لألجسام الدقيقة دور في الهضم ول تحمل في داخلها أنزيمات هاضمة ويتركز  والوظيفة. 

و   Urinate oxidase   مثل لذلك فهي غنية بأنزيمات األكسدة دورها على أكسدة المركبات 
Catalase  و الـD-amino acid oxidase من   40أنزيم الكاتالز أكثر من  , ويمثل %

أنزيمات األكسدة. تقوم األجسام الدقيقة باستخدام األوكسجين الجزيئي إلزالة الهيدروجين من  
 بعض نواتج تحلل المركبات داخل الخاليا وانتاج بيروكسيد الهيدروجين كخطوة أولى: 
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RH2 + O2       R+H2O2 

يدروجين ألكسدة أنواع مختلفة من المركبات من ضمنها  وفي الخطوة الثانية يستخدم بيروكسيد اله
 الدهيد والكحولت وانتاج الماء.م الفينولت وحامض الفورميك والفور 

H2O2 + RH2          R+ 2H2O                           

تحويل جزيئات بيروكسيد الهيدروجين مباشرًة إلى ماء عند  لز  اكما يستطيع أنزيم األكسدة كات
 حاجة لذلك.ال

H2O2        2H2O+O2                           

  Aتفاعالت األكسدة هذه ذات أهمية بالغة في الخاليا حيث يتم أكسدة األسيتيل كو أنزيم  تعتبر   
Acetyl co- enzyme A  الهيدروجين   الناتج عن تحطم حمض البيروفيك عن طريق بيروكسيد

الطاقة منه، وعلى الرغم من   لنتاجكريبس  حلقة لينتقل إلى كسونيك أسيد وتحويله إلى حمض الس
          .ATPأهمية التفاعل إل أنه ليس لألجسام الدقيقة دور في إطالق الطاقة أو انتاج جزيئات الطاقة 

 (   Centrioles Cilia : and Flagella) المريكزات واالهداب والسياط 

يسهم في حادثة  ة هو بنية مستقلة ذات شكل محدد . في معظم الخاليا الحيواني يظهر  المريكز 
النقسام الخلوي  كما أنه يبدي صلة وثيقة مع الهداب والسياط التي هي عبارة عن امتدادات من 

       اط بما يسمى الجسام أو يسطح وحيدات الخلية والنطفة لكثيرات الخاليا . وتتصل الهداب والس
 المريكزات . من ( المشتقة   Basal bodies) الحبيبات القاعدية 
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 :   بنية المريكز -1

في حالة الراحة ) ليست في حالة انقسام  و او مضاعفا  . ففي الخلية النموذجية  يوجد المريكز مزدوجاً 
 . (3الشكل ) بالقرب من جهاز غولجي ضعاً متو  ( يبدو المريكز مضاعفا

  0.5و  0.3الميكرون يتراوح بين من  0.15اما بنيته فذات شكل اسطواني ذي قطر ل يتجاوز 
من اسطوانتين متعامدتين وكل اسطوانة تتألف من تسع   يتألفوللمريكز بنية خاصة فهو ، ميكرون 

 .  (4الشكل ) مشكلة جدار السطوانة محيطياً  مجموعات أنبوبية الشكل متواضعة توضعاً 

 .بشكل عجلة العربةفتبدو وتتألف كل مجموعة من ثالثيات أنبوبية . اما احدى نهايتي المريكز 

 

 ( توضع المريكز داخل الخلية3الشكل )
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 ( بنية المريكز 4الشكل )

 بنيتا الهدب والسوط :   -2

ما الخاليا السوطية ، أميكرونات  10و  2بين  ةيتراوح طول الهداب في الخاليا النموذجية المهدب
أما  ،ميكرون  200و  100ن ويتراوح طول السوط ما بي ،فتكون عادة مجهزة بسوط واحد أو سوطين

أما بنية الهدب والسوط فهي متشابهة وتشبه   ، ميكرونا 0.05قطر الهدب والسوط فال يتجاوزان 
 المريكز فهي تتألف من تسع مجموعات من النابيب منتظمة على شكل أسطوانة 

كما  ، ثية فان النابيب المحيطية تكون شفعية في الهدب والسوط ولكنها في المريكز تكون ثال وكذلك 
والسوط يكونان  لكن الهدب  ان المريكز يتوضع في السيتوبالسما مجردا من الغالف المحيطي

 وي . طين بغالف هو امتداد للغالف الخلمحا
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 الهدب والسوط :   وظيفة

جية المتناسقة تسبب حركة سريعة قد تصل الى بضعة الف الميكرونات في  ذ مو ان حركة الهدب الن
هداب فاأل .  او دائرياً  حلزونياً  وقد تأخذ شكالً  األفعىاما حركة السوط فتشبه حركة .  الدقيقة الواحدة

ما مهمة الهداب في الخاليا فإوالسياط مسؤولة عن حركة وحيدات الخلية الحيوانية والنطاف . 
  ، ئتينحمل المادة المخاطية والغبار العالقة خارج الر  الظهارية المبطنة للرغامي والقصبات الهوائية 

 .كما يعرقل اآللية الطبيعية في طرد المواد الغريبة من هذه المجاري 

         :الجسيمات او الحبيبات القاعدية وتشكل االهداب والسياط -3

في قاعدة كل هدب او سوط جسيم او حبيبة قاعدية تساهم مساهمة حقيقية في تشكل الهدب يشاهد 
 يبة القاعدية عميقا في السيتوبالسما . . وقد شوهدت لييفات ممتدة من الحب او السوط 

في المريكز على تسع مجموعات ثالثية النابيب وكأن الشفاع التسعة  وتشتمل الحبيبة القاعدية 
المحيطة في الهدب او السوط هي امتداد لمجموعتين اثنين او مجموعات ثالث من أنابيب الحبيبة 

 . القاعدية الثالثية 

واحدة وقد ايدت ذلك  لعضيهصلة وثيقة بالمريكز ويحتمل ان تكون شكلين وتبدي  الحبيبة القاعدية 
 بعض البحاث الحديثة .  

 والجسيمات الريبية و آلية تركيب البروتينات النواة

 

تتميز جميع خاليا الكائنات حقيقيات النوى، باستثناء كريات الدم الحمراء عند اإلنسان وصفيحاته  
ة البشرية، باحتوائها على نواة حقيقية متميزة، تشغل موقعًا مركزيًا في الدموية، والخاليا الكيراتيني

الخاليا، لكن يمكن مشاهدتها في أحد أقطاب الخلية، أو على الحافات الداخلية لبعض الخاليا، 
ويتحكم في ذلك وجود فجوات عديدة أو فجوة كبيرة كما هو الحال في الخاليا الدهنية حيث تكون  

 (. 5واة على حافات الخاليا الشكل)السيتوبالسم والن
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 ( شكل الخاليا الدهنية5الشكل )

أما في الخاليا العضلية الهيكلية والقلبية فإن النوى تتوضع بالقرب من األغشية البالسمية بسبب  
 (.6وجود األلياف العضلية الكثيرة في سيتوبالسماها وهي عديدة الشكل )

 
 (: شكل الخاليا العضلية6الشكل )

على نوى معظم الخاليا ولكن يمكن أن تشاهد أشكال أخرى ففي الخاليا   لب الشكل الكروي يغ
العضلية الملساء والخاليا الظهارية المبطنة لألمعاء تكون النوى بشكل بيضوي، فيما تكون مفصصة  

 في خاليا الدم البيضاء، كما تكون حويصلية ومتكتلة وكلوية.

ل أن بعض الخاليا تحتوي على كثير من النوى، فبعض الخاليا  تمتلك معظم الخاليا نواة مفردة، إ
(، وقد تكون غير متشابهة كما هو  7الكبدية لبعض اللبائن تحتوي على نواتين متشابهة الشكل )
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الحال في نوى البتدائيات مثل الباراميسيوم، وقد يصل عدد النوى في خاليا العضالت الهيكلية إلى  
 نواة. 100

 

 ل خاليا الكبد والنواتين بداخلها( شك7الشكل )

إن تعدد النوى في بعض الخاليا يقترن مع مرحلة معينة من مراحل تطور الخاليا، حيث ل تلبث أن  
 تفقد معظم نواها وتحتفظ بنواة واحدة.

نانومتر وبسبب الطبيعة القاعدية لها لوجود األحماض النووية   25 -3يتراوح حجم النواة بين 
 يستونية فإنها تصطبغ باللون األحمر. والبروتينات اله

 بنية النواة :  

النووي والعصارة النووية والنويات والمادة الصبغية التي   الغالفالجزاء الساسية وهي  تتضمن
متفردة متميزة ال أثناء الدوار النقسامية   ل تبدووهي  ، Chromosomesتتألف منها الصبغيات 

ة كتال شديدة التلون  نقسامات وأثر التثبيت والتلوين فنجد في النوا . أما في الزمن الفاصل بين ال 
تكون محمولة على خيوط شبكية ضعيفة التلون كانت     Chromatinsسم الكروماتين ايطلق عليها 

 التي تعتبر ناتجة من تخثر العصارة النووية .    Reseaude  linineتسمى الشبكة اللينينية 

 : Nuclear envelopeالغالف النووي 

هما   غشائين غير مستمرينالنووي يتألف من  الغالفبأن  من خالل المجهر اإللكتروني بينت
بمسافة نيرة يطلق عليها اسم المسافة النووية المحيطة   هذين الغشائيننفصل ي،  الخارجي والداخلي
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Perinucleaire   . ينيتين تحيطان بصفيحة نيرة  ن منهما من صفيحتين كثيفتين بروتي تألف كلي و
 فوسفوليبيدية . 

 يظهر سطح الغالف النووي الخارجي المواجه للسيتوبالسما خشنًا ويحتوي على ريبوزومات 
 وخصوصًا في مواقع ارتباط الغالف النووي مع الشبكة السيتوبالسمية الداخلية. 

إل أنهما يختلفان بنسبة  سمية تشبه األغشية النووية بتركيبها الغشاء البالسمي والشبكة اإلندوبال
ين الذي يمثل نسبة ث منخفضة في األغشية النووية والليمثل الدهون النخاعية التي تكون الدهون 

 مرتفعة في هذه األغشية. 

يتميز الغشاء النووي الداخلي بأنه أكثر تجانسًا من الغشاء الخارجي، وذلك لمتالك سطحه الداخلي  
يمات هضم  لتوزيع مؤلفة من مواد غير بروتينية لعدم تأثرها بأنز على حبيبات دقيقة متجانسة ا

 Fibrousز، تدعى هذه الطبقة بالصفيحة الداخلية أو الليفية البروتينات مثل الببسيناز والبروتينا
lamina .او ترتبط بشدة مع تجمعات الكروماتين النووي 

ظمة تقريبًا ، فيتراجع الغشاء النووي يمكن لوريقتي الغشاء النووي أن تلتحما ببعضهما بمسافات منت
في هذه المنطقة مشكال خطًا وحيدًا ورقيقًا جدًا تصعب رؤيته . وهذا ما دعا بعض الحيويين الى  
العتقاد بزوال الغشاء النووي في هذه المناطق ويجعل هذا الغشاء مشتمال على ثقوب حقيقية تسمح  

سم . وتكون هذه الثقوب اذا وجدت حقًا دائمية أو  مباشر بين البالسما النووية والسيتوبال باتصال
 مؤقتة . 

 الكروماتين الجنسي : 

يشاهد بكل الخاليا   ألنهيعتبر الكروماتين الجنسي مركزًا كروماتينًا له أهمية عملية هامة جدًا ، 
الجسمية في الثدييات النثوية خالل فترة الراحة ، وهو يقابل الصبغي الجنسي الضافي . وبعد  

 XX( يكون للثديات النثوية صيغة صبغية  1961-1959على الجرذ والنسان )  Ohnoدراسات 
 +N 2  أوN 2  صبغيًا ذاتيًا وصبغيان جنسيان. بينما تكون الصيغة في الذكرXY +2N   ويبدو
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في  ولذلك يمكن تحديد الجنسنفسه الكروماتين الجنسي بهيئة حبيبة صغيرة تفقد في ذكر النوع 
وخاليا   Leucocytesية عالقة كالكريات الدموية البيضاء أالتي ل تمت للعناصر الجنسية ب االخالي

 العقد العصبية .  

من اليوم السادس عشر من الحياة   اعتباراويظهر هذا الكروماتين مبكرًا جدًا في جنين النسان 
   Morichima الجنينية .

 ْْ حظ فقدانه في الرجال العاديين ) و ( بينما ل XX  +N 2الكروماتين الجنسي في النساء العاديات )ْ 
Y X  +N 2  وفي المرأة التي لها الصيغة )XO   +2N  . 

 بنية الصبغيات : 

، فقد تأخذ شكل عصيات   يختلف شكل الصبغيات باختالف الخاليا واختالف النواع الحيوانية
مظهر نفسه في جميع خاليا  ويبدي الصبغي على الدوام المستقيمة أو ملتوية أو على شكل بقع ... 

 الفراد التابعين للنوع نفسه . 

خدام بعض  وتظهر الصبغيات بشكل متجانس تقريبًا عند تلوينها وفحصها بالطرق العادية ، أما باست
ننا نالحظ للصبغيات بنية غير متجانسة فإذا أخذ احد الصبغيات قرب إالطرق الخاصة الحديثة ف

أوضح مراحلها وهي ل تشتمل على   الثالث حيث تكون البنية فينهاية النقسام ) أي في الدور 
يحمل   Chromonemaنه يبدو مؤلفًا من خيط محوري حلزوني يسمى الخيط الصبغي إف (نشطارا
 . تنفصل عن بعضها بأجزاء دقيقة أو لييفات  Chromomeresتسمى بالجزيئات الصبغية  نتفاخات ا

وجود تضيق يشتمل على ندبه خاصة نسميها بالجزئ    vالخيط الصبغي على شكل  انحناءفي نقطة 
. ويحيط بالخيط المحوري مادة متجانسة ،تشكل المادة الساسية التي تغلقها   centromereالمركزي 

قشرة رقيقة . تؤلف هذه المادة الساسية المحيطة غمدًا حلزونيًا يشتمل على تضيقات في مستوى  
ضيق الولى بينما تشكل في مستوى ذراع الصبغي التضيق  ، فتشكل الت(8الشكل )الجزئ المركزي 

 ها في نهاية النقسام .  أانوي ، الذي تأخذ النوية منه منش الث
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 ( شكل الكروماتيد وبنيته8الشكل )

ن الخيط الصبغي ينشطر في نهاية النقسام أوليا ضمن مادته الساسية ،  أيعتقد بعض الباحثين ب
 عن حلزون مضاعف داخل مادته الساسية الوحيدة .    فيكون الصبغي بذلك عبارة

نشطار ال في زمن متأخر يتقدم قليال إآلخرين بان هذا النشطار ل يتم بينما يعتبر بعض المؤلفين ا
بالملونات من اللييفات التي تربطها . ويتراوح   المادة الساسية . تكون الجزيئات الصبغية أكثر ولوعاً 

 العمالقة ميكرون وقد يبلغ طولها في بعض الصبغيات  5-2امة بين طول الصبغيات بصورة ع
 مئات من الميكرونات . 

ول من بين أن عدد الصبغيات هو  أ Boveriنواع المختلفة ، ولقد كان لأل أما عددها فيختلف تبعاً 
  ع  2عدد ثابت في جميع أفراد النوع الواحد ، وهو عدد مضاعف في الخاليا الجسمية ويرمز اليه ب 

 (2N )  يبسو ( ط في الخاليا التناسلية التي تشتمل على عN  . من الصبغيات فقط ) 
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 التركيب الكيميائي للصبغيات والحموض النووية : 

تتألف الصبغيات من مادة أساسية هي المادة الصبغية التي هي عبارة عن معقد حيوي كيميائي . 
 :قطعتين مختلفتين ة يشكالنويمكننا أن نميز نمطين للمادة الصبغي

مع ( RNAالمؤلفة من البروتينات النووية الريبية ) Heterochromatineالمادة الصبغية المتخالفة  -1
 ( وبروتينات متجانسة .   DNA)  ريبية منقوصة األوكسجين بروتينات نووية

. التي تتكون يشكل خاص من  Euchromatineالمادة الصبغية المتجانسة أو الحقيقية  -2
ات المتجانسة ) الهستونات  ( ومن البروتين DNAات النووية الريبية المنقوصة الكسجين ) ن ئيالبروتي

( . وتكون هذه المادة الصبغية الحقيقية اكثر غزارة في  DNA)والبروتامينات التي تشكل غمدًا حول 
 الصبغيات . 

ع المادة الصبغية  يكون النمط الول من المادة الصبغية اكثر ثباتا من النمط الثاني ، وتتوض 
 المتخالفة ضمن قطع الصبغيات التي تدوم خالل الراحة .

وهي بروتينات غير   Nucleoprotinesتشتمل المادة الصبغية على مواد بروتينية نووية 
 متجانسة تعطي اثر اماهتها مواد حسب الشكل التالي : 

ينات الساسية من زمرة  بروتباحتوائها على كميات من ال نية النووية تتميزان  المواد البروتي
نات غنية بالحموض المينية الثنائية الساسية مثال  ات او البروتامينات ) وهي بروتي ستونياله

الرجنتين والهيستدين (  وباحتوائها على مجموعة متممة هي الحموض النووية . وهذه الحموض 
 مية الكبيرة  الخيرة هي التي تعطي للمادة الصبغية صفاتها المميزة ذات اله

كل  وتشمل   Nucleotideمن الوحدات المسمات نوكليوتيد  ية من اتحاد عدداً و وتتألف الحموض النو 
وحدة على أساس آزوتي مشتق من البيريميدين أو البورينات وعلى جزيئة من سكر خماسي  

Pentose  وعلى حمض الفوسفورH3PO4 : 
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ة آزوتية وهي البيريميدين، أما األسس  تشتق هذه األسس من نواة سداسياألسس البيرميدية:  -1
 البيريميدنية فهي اليوراسيل والتيمين والسيتوزين.

األسس البورينية: تشتق من نواة البورين وهي تتألف من حلقتين أحدهما سداسية هي حلقة   -2
 (.9البيريميدين، والثانية خماسية، أما األسس البورينية فهي األدنين، والغوانين الشكل )

 

 ( البنية الكيميائية لألسس اآلزوتية البيورينية والبيريميدينية 9)الشكل 

 النوكليوتيدات: -

ومع الريبوز منقوص  RNAهي أستر النوكليوزيد) المؤلف من اتحاد أساس آزوتي مع الريبوز في الـ 
 من السكر. 5( مع حمض الفوسفور، ويتم اتحاد مع الفحم  DNAاألكسجين في 

 الية:الت  DNAتفسير خصائص الـ 

من خالل النقسامات الخلوية المتعاقبة، إذ أن كل سلسلة  DNAثبات تركيب جزيئات الـ  -1
تنفصل لتتكامل مع سلسة مقابلة محددة التركيب. وتكون الجزيئتان المتشكلتان من جزيئة  

 أصلية واحدة متماثلتين تمامًا.

يل النقسام لتهيئة  مع النمو الخلوي وخاصًة قب DNA: يتضاعف الـ Replicationالتناسخ  -2
ثابتة في الخاليا الناتجة عن   DNAالكمية الالزمة للخليتين الجديدتين. ولهذا تبقى كمية 

الموجودة في الخلية األم.وتطلق على آلية انشطار   DNAالنقسام ومماثلة تمامًا لكمية الـ 
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اسم المحافظة  الجزيئة إلى سلسلتين مستقلتين لتكون كل منهما قالبًا لتشكيل سلسلة متممة 
 النصفية. 

 

 :DNAالدور الحيوي للـ 

بدوره الحيوي األساسي، ويتفق الباحثون اليوم على أن مجمل المعلومات  DNAترتبط أهمية الـ 
وهذا مايؤكد أهمية تكامل هذا الحمض، كذلك يفسر  DNAالوراثية للخلية أو للفرد تحتويها جزيئة الـ 

 تناسخ في الحالت الطبيعية. امكانية تجنب أي خطأ أثناء عملية ال

 RNAالحموض الريبية النووية 

تنتشر هذه الحموض بصورة اساسية في السيتوبالسما، فهنا نجدها في الجسيمات الريبية التي أخذت  
اسمها من هذا الحمض، لكننا نجد أيضًا في الجزء المنحل من السيتوبالسما حمضًا نوويًا، وسوف 

رسول، ونجد في النواة كمية ضئيلة من   RNAناقل، واآلخر  RNAنرى أنه يوجد حمضان أحدهما 
RNA  .تتوضع على الخصوص في النوية 

 : RNAالبنية العامة للـ 

 ، ونالحظ وجود نقطتي اختالف رئيسيتين هما: DNAبنية عامة قريبة من الـ  RNAيبدي الـ 

 السكر الخماسي هنا هو الريبوز  -1

 ين والسيتوزين و اليوراسيل. األسس اآلزوتية هنا هي األدنين والغوان -2

 من نوكليوتيدات تتحد مع بعضها بواسطة الفوسفوريل،   RNAومن حيث البنية الجزيئية يتألف الـ 

كما هي الحال   RNAلتوجد بنية منتظمة لـ نذكر منها مايلي:   DNAنقاط اختالف أخرى مع الـ
 وكذلك ل توجد بنية حلزونية مضاعفة.  DNAفي الـ 
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الحموض األمينية ل تتحد مع بعضها دون نظام أو بالمصادفة، و إنما تبعًا لبرنامج  ولقد ثبت أن 
النهائي  Nوترتيب محدد ويكون اتجاه تركيب السلسلة الببتيدية اعتبارًا من طرفها المشتمل على 

النهائي. وهكذا يتم ربط الحمض األميني الذي سيبقى فيه   Cوحتى طرفها المشتمل على 
حرًا في آخر السلسلة. ولكن ماهي اآللية التي تحدد اتحاد الحموض  CooH ل يالكربوكس

األمينية وفقا للترتيب المبرمج الصحيح الذي يوافق البروتين النوعي للخلية وللنوع المسيطر في 
 رسول:  RNA الـ . ولقد جاء الجواب الصحيح اثر اكتشاف DNAجزيئة الـ 

 :  RNA mالحمض الريبي النووي الرسول 

أن هنالك مالحظات ل تتوافق   1961عام  Jacob ،Monodالعالمان جاكوب ومونود  أوضح
هو الساس في عمليات   t-RNAمع فرضية اعتبار الحمض الريبي في الجسيمات الريبية 

 التركيب البروتيني ومن هذه المالحظات: 

أمكن  تبدو الجسيمات الريبية ومكوناتها بدرجة كبيرة من الثبات، ففي بعض الحالت  -أ
 تحريض تركيب بروتين جديد دون تشكل جسيمات ريبية جديدة .

تبين أن مركبات الحمض الريبي النووي للجسيمات الريبية تكون متشابهة بين أنواع   -ب 
 مختلفة اختالفًا بينًا.  DNAمختلفة، بينما تكون مركبات الـ 

زء خلوي مجرد من بإضافة ج المركبة في بعض التجارب  لقد أمكن تعديل طبيعة البروتينات   -ج
 الجسيمات الريبية . 

أطلقا عليه أسم   RNAدعت هذه المالحظات جاكوب وموند إلى دعم وجود نوع جديد من 
 ، ويتمتع هذا الحمض النووي بالخصائص التالية :    m RNAالحمض الريبي النووي الرسول 

 يبدي بنية ل متجانسة   -أ
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ويكون   DNAتسلسل السس لجزيئة ال  يجب أن تطابق السس اآلزوتية التي يشتمل عليها -ب 
 هذه الصورة حاماًل للرسالة الوراثية .  

مؤقت مع الجسيمات الريبية تجري عملية التركيب يجب أن تكون له امكانية ارتباط  -ت 
 البروتيني . 

تبين أن له حياة قصيرة وخاصة عند الكائنات البسيطة ، وقد تمتد هذه الحياة الى بضع   -ث 
 خاليا الحيوانية .  عشرات الساعات في ال

 بنية الحمض الريبي النووي الرسول : 

رسول تماثل وتطابق تركيب   RNAتمكن الباحثون من البرهان أن تركيب السس اآلزوتية في جزيئة 
رسول يستطيع تشكيل   RNA، كذلك فقد أمكن البرهان أن  DNAوترتيب هذه السس في جزيئة ال 

مما  DNAه، وتتم هذه العملية بتسخين الوسط المشتمل للخلية من النوع نفس DNAهجين مع ال 
رسول فإنه  RNAعن بعضهما، وإذا ما اشتمل هذا الوسط على  DNAيسبب انفصال سلسلتي الـ 

رسول ومن هذه التجارب  RNAومن شريط  DNAيتكون جزيئة هجينة مؤلفة من إحدى سلسلتي الـ 
، ومن ثم ينفصل عن الـ DNAحدى سلسلتي الـ رسول يؤلف شريطًا متممًا إل RNAأمكن البرهان أن 

DNA   في النواة لينتقل إلى السيتوبالسم ، وقد ذكر المؤلفون أنه في الخاليا الحيوانية يتحد حتى قبيل
 انتهاء تركيبه مع حبيبة ريبية ويجتاز الغشاء النووي معها إلى السيتوبالسم. 

RNA  : الرسول والجسيمات الريبية 

عند الجراثيم، ويتحد هذا المجموع   30Sمع الجسيمات الريبية مع تحت الوحدة  الرسول RNAيرتبط 
رسول مع الجسيمات الريبية ، وينزلق الجسيم   RNAوهكذا يتم ارتباط  S 50مع الوحدة الكبيرة 

جزيئة     Godenرسول، وفي كل مرحلة يتثبت مقابل كل رامزة  RNAالريبي على طول شريط 
 . Anticodenل الرامزة امينو اسيل بواسطة مقاب
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رسول حتى  RNA وترتبط الحموض األمينية مع بعضها البعض مع تقدم الجسيم الريبي على طول
 النتهاء من تركيب السلسلة الببتيدية المتعددة. 

  RNAونرى إذن ان التركيب البروتيني يتم بمرحلتين متتاليتين : في المرحلة الولى يجري تركيب 
الذي يشكل القالب األساسي وبطول وحدة بنائية او وحدات عديدة  DNAـ رسول وفقًا لبنية ال

Cistrons  وهذه هي عملية النسخTranscription  . 

الرسول على الجسيمات الريبية كما تتم عملية تركيب السلسلة   RNAوفي المرحلة الثانية يتثبت 
 لورائية .  للرسالة ا Traductionالبيبتدية المتعددة ، وهذه هي عملية ترجمة 

 ( : Nucleolesالنويات  ) 

 وهي عبارة عن كريات صغيرة في العصارة النووية ،  ويجب ان نميز بين نوعين من النويات : 

النويات الحقيقية : التي تتحرك بحرية في الساحة النووية . وتتلون بالملونات الحامضية   -1
 ( .   RNAلنووي ) كالسيتوبالسم ، مما يدل على احتوائها على الحمض الريبي ا

النويات غير الحقيقية او النويات التي تتألف من كتل تتصف بخصائص المادة الصبغية ، فتأخذ   -2
ح بين  ،  ويختلف عدد النويات في الخاليا ويتراو DNAالملونات الساسية وتشتمل على الحمض 

المجهر اللكتروني   . وقد لتكون النويات موجودة في بعض النوى، ولكن نوية واحدة ومئات النويات 
بين ان النويات تتألف من لفائف خيطية ثخينة نسبيا . او قد تبدو احيانا بهيئة كتلة حبيبية مجردة 

 من البنية المحددة .

تشكل هذه الحبيبات الجزيئات الضخمة للحمض الريبي النووي ، ال انه يمكن ان تظهر النوية احيانا  
 هما يتألف من خيوط ثخينة تسمى  اخرى بصورة تتكون فيها من جزئين احد 
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Nucleonema   ومن جزء آخر عديم الشكل ل بنية له يتألف من حبيبات ضخمة لها حجم يعادل
150 A5  غنية بالحمض الريبي النوويRNA   الذي يشكل كتله النوية . وهناك بعض النويات

 الصغيرة . نوية المركبة التي تتألف من نوية رئيسية يحيط بها عدد من النويات الثا 

فلقد شكل من جديد في الخاليا الجديدة ، ولما كانت النويات تختفي بصورة عامة خالل النقسام لتت
ان النويات تنتج من   ، ذكر بعض المؤلفين ان تشكل النويات المجدد ينجم من بقايا النويات السابقة

زي الصبغي  مركز مولد يوجد على بعض الصبغيات على شكل تضيق يختلف عن الجزئ المرك
 ويدعى بالمنظم النوبي . 

 الصفات الحيوية للنوى ودورها ضمن الخاليا : 

من نواة او عدة نوى سابقة وذلك بالنقسام في الحالة الولى او باللتحام في الحالة   تنشأ النواة دوماً  -1
 الثانية ) خالل اللقاح مثال ( . 

 ثبات وحركة النواة :  –ب    

كة بصورة عامة يمكن للنواة ان تنتقل ضمن الخلية واكثر من ذلك فالنواة تكون النواة غير متحر 
المستديرة لعدد من النماط الخلوية يمكنها ان تدور حول نفسها دون ان تسحب السيتوبالسم التي  

 تحيط بالغشاء النووي.

 للنواة دور مغذي :   -ج

ارب عزل النواة من الخلية او  تساهم في التمثيل الخلوي وهناك تجارب عديدة تثبت ذلك . منها تج
 قطع الخاليا التي نعزل فيها قسماً  مجردا من النواة مما يسبب موت هذا القسم . 

واذا أدخلت حمامات راشحة ومبتلعات النوى في متحول فانها تخرب النواة فالمتحول المجرد من نواته 
هذه الغذية ولكن ليستطيع   يبتلع الغذية ويشكل فجوات غذائية هاضمة في السيتوبالسم ثم يهضم

 تمثيلها ويتحلل هذا المتحول بعد فترة قد تكون طويلة نسبيًا احيانا وينتهي به الى الموت 
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وان تدخل النواة في الفعال الستقالبية انما يتم بواسطة النويات وبواسطة مادة الكروماتين  
 بصورة خاصة . 

في النواة تثبت هذه الفرضية ، لن سرعة هذا ان دراسة سرعة تجديد الحموض الريبية النووية 
في السيتوبالسم بالضافة الى ان النواة تشتمل   RNAالتجديد في النواة هي اقل من سرعة تجدد 

على مقدار كبير من النزيمات الستقالبية ، وهذا يدعونا الى اعتبار النواة منطقة تركيب فعال 
 لهذه الحموض الريبية النووية . 

 نقل الصفات الورائية :  حمل و  -د 

تعتبر الصبغيات ، المميزة في الخاليا ، المركز الساسي لنقل الصفات الوراثية الطبيعية او  
المرضية من الباء الى البناء ، ومن الجداد الى الخفاد وفقا لمبادئ وقوانين تدخل في أطار 

 علم الخلية . 

 

 

 


