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  الخلية

 وتنتج أكثر، أو واحدة خلٌة من تتركب الحٌة الكائنات فكل الحٌة، الكائنات فً والوظٌفٌة التركٌبٌة االساسٌة هً الوحدة

 أخرى؛ تقسٌمات وهناك حٌوانٌة، وخالٌا نباتٌة خالٌا إلى عادة الخالٌا وتقسم. نموها عملٌة بعد خلٌة انقسام من الخالٌا

. بالنسٌج الخالٌا عدٌد الحً الكائن فً معٌنة وظٌفة مًعا تؤدي والتً التركٌب فً المتشابهة الخالٌا مجموعة وتسمى

 اداخله فً تحمل التً النواة أًٌضا وهناك جولجً، أجسام مثل عضٌات، تسمى منها أصؽر أجسام على الخلٌة وتحتوي

 الخلوي، بالؽشاء ٌسمى ؼشاء بالخلٌة ٌحٌط كما(. األكسجٌن منقوص رٌبوزي نووي حمض) إٌه أن الدي الوراثٌة الشٌفرة

 .الخلوي كالؽشاء مرن ؼٌر وهو بالزمً، ؼشاء ٌسمى السلٌلوز من جدار النباتٌة، الخالٌا ولدى

 الخلية دون الحياة وأشكال الحيوانية الخلية بين المقارنة

 من مالٌٌن لعدة واحتاجت التعقٌد شدٌد حً كائن هً الخلٌة ولكن. الحٌاة أنواع أصؽر هً الخلٌة بأن الكثٌرون ٌعتقد

 فٌروس أصؽر من لكل النسبٌة الحجوم وبمقارنة. األولٌة الحٌاة أشكال أول ظهور بعد الحالً لشكلها تطورت حتى السنٌن

ا، أكبر وفٌروس معروؾ، ًٌ  أصؽر قطر على مرة 0111 ٌزٌد الخلٌة قطر أن ُوِجد النواة ذات والخلٌة والجرثومة نسب

 الوظٌفً التنظٌم فإن ذلك مع وبالمقارنة الصؽٌر، الفٌروس حجم على مرة بلٌون حوالً حجمه ٌزٌد ولذلك فٌروس،

 الفٌروس فً للحٌاة المولد الضروري الرئٌسً والمكون. الفٌروسات تنظٌمات من تعقًٌدا أكثر هو للخلٌة والتشرٌحً

(  RNA والـ ،DNA الـ)  المكونات نفس من مكون وهو بروتٌنً، ؼالؾ فً المطمور النووي الحمض هو جًدا الصؽٌر

 من ٌتمكن الفٌروس فإن وبهذا. لها المناسبة الظروؾ توفر عند الذاتً التناسخ من وتتمكن الثدٌٌات خالٌا فً توجد التً

 الحٌاة  نشوء وبعد. األخرى الحٌة وبالبنٌات اإلنسان بخلٌة شبٌهة حٌة بنٌة ٌكون فإنه ولهذا آلخر جٌل من الساللً االنتشار

 وأخًٌرا . الحً الكائن من متكاملة أجزاء وأصبحت البسٌطة والبروتٌنات النووي الحمض مع أخرى كٌمٌائٌة مواد اندمجت

 كل عن الخالٌا من النمط هذا تمٌز التً نفسها النواة هً جمًٌعا تعقًٌدا ،أهمها أكثر وعضٌات المنواة  الخالٌا فً تطورت

 متتالٌة ألجٌال مضبوًطا توالًدا وتوفر الخلوٌة النشاطات بكل للتحكم مركًزا توفر البنٌة هذه أن إذ منها؛ األقل الحٌاة أنواع

 .لها المولدة الخلٌة بنٌة نفس منها جدٌدة خلٌة لكل ٌكون بحٌث جدٌدة لخالٌا

 الكروموسومات

ٌّة مادة هو الكروموسوم  نواة داخل موجودة DNA الـ تدعى مادة من تتكّون والتركٌب، البناء منظمة حزمة من تتشّكل صبؽ

ٌّة، الكائنات خالٌا ٌّة البروتٌنات من العدٌد مع عادةً  توجد الح  الكائنات خالٌا من خلٌة كل وفً هستون، تدعى التً الهٌكل

 إلى اآلباء من الوراثٌة الصفات تنقل التً الموّرثات تحمل فهً الكروموسومات؛ من معٌن عدد هناك المختلفة الحٌة

 ،(DNA) األكسجٌن منقوض الرٌبوزي النووي الحمض من واحد وجزيء البروتٌن، من الكروموسومات تتكّون .األبناء

 المكّون النووي الحمض ٌلتؾ األبناء؛ حٌث إلى اآلباء من تنتقل التً الحً، للكائن الوراثٌة المعلومات ٌضم الذي

 لتكّون تلتؾ حلقات لٌكّون ،(histones) الهستونات اسم علها ٌُطلق التً البروتٌنات حول النواة داخل للكروموسوم

 بروتٌنات عن عبارة الهستونات الخلٌة، وتعد نواة داخل الكروموسوم احتواء من ٌمّكن مما( chromatin) الكروماتٌن

 الجٌن تحدٌد فً مهماً  دوراً  تلعب وهً حولها، االلتفاؾ الشحنة سالبة الدنا لجزٌئات ٌمكن بكرات تشّكل الشحنة موجبة

 .النشط

ٌّة، الصفات تحمل جٌنات من الكروموسوم ٌتكون  على مرتبة جسمٌة خلٌة كل فً. كروموسوماً  64 اإلنسان ٌمتلك الوراث

 من زوج كل فً وٌوجد المركزي، القسٌم تسمى المركز قرب نقطة عند البعض ببعضها تتصل زوجاً  وعشرٌن ثالثة شكل

 وأربعٌن ستة من اإلنسان خالٌا تتكون .بالكروماتٌد الواحد القضٌب ٌدعى آخر قضٌب مع ٌتصل قضٌب الكروموسومات

ٌّاً، زوجاً  وعشرٌن اثنان منها زوجاً  وعشرٌن ثالثة أي. كروموسوماً   كان ذكراً  الطفل جنس ٌحدد جنسً واحد وزوج جسم

 .واألعضاء القلب وسالمة القامة وطول والشعر والبشرة العٌنٌن لون مثل اآلباء صفات وتورٌث أنثى، أو
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 والتً  النٌوكلٌوتٌدات،  اسم علٌها ٌُطلق جزٌئات من األكسجٌن منقوص الرٌبوزي  النووي الحمض جزيء ٌتكّون   

 ،(guanine: باإلنجلٌزٌة" )G" الجوانٌن: هً النٌتروجٌنٌة، القواعد من أنواع أربعة هناك نٌتروجٌنٌة؛ قاعدة من ٌتكون

: باإلنجلٌزٌة" )C" والساٌتوٌٌن ،(thymine: باإلنجلٌزٌة" )T" والثاٌمٌن ،(adenine: باإلنجلٌزٌة" )A" واألدٌنٌن

cytosine)، الوراثٌة، الشٌفرة أو األكسجٌن منقوص الرٌبوزي النووي الحمض تعلٌمات القواعد هذه ترتٌب وٌحدد 

 المكتبة وفق البشر بٌن القواعد هذه من% 99 من أكثر وٌتشابه نٌتروجٌنٌة، قاعدة ملٌار 3 نحو الدنا جزيء وٌمتلك

 شرٌطٌن لتكوٌن بعضها مع النٌوكلٌوتٌدات تّتصل. السكر من مجموعة. الفوسفات من مجموعة(. NLM) للطب الوطنٌة

 جزٌئات فإن بالسلم التركٌب هذا تشبٌه وعند المزدوج، اللولبً التركٌب اسم علٌه ٌُطلق تركٌب لتكوٌن ٌلتفان طوٌلٌن

 أحد من النٌتروجٌنٌة القاعدة وترتبط السلم، هذا درجات النٌتروجٌنٌة القواعد تشّكل بٌنما جوانبه، تشّكل والفوسفات السكر

 ٌرتبط بٌنما ،(T) الثاٌمٌن مع( A) األدٌنٌن ٌرتبط: اآلتً الشكل على اآلخر الشرٌط من النٌتروجٌنٌة القاعدة مع األشرطة

 (.C) الساٌتوٌٌن مع( G) الجوانٌن

ٌُطلق كروموسوماً، 64 مجموعها ٌبلػ الكروموسومات، من زوجاً  33 اإلنسان جسم فً خلٌة كل تمتلك  زوجاً  33 على و

 األخٌر الزوج على ٌُطلق بٌنما واإلناث، الذكور بٌن تتشابه وهً ،(autosomes)  الجسمٌة الكروموسومات اسم منها

 اإلناث تمتلك حٌث واإلناث؛ الذكور بٌن تختلؾ وهً( sex chromosomes)  الجنسٌة الكروموسومات اسم منها

 فً الجنسٌة الكروموسومات وتتحكم ،Y وكروموسوم واحد، X كرموسوم الذكور ٌمتلك بٌنما ، X الكروموسوم من نسختٌن

 أنه بالذكر الجدٌر من .الجنسٌة الكروموسومات فٌها تتحكم والتً بالجنس، المرتبطة تلك باستثناء الموروثة الصفات جمٌع

 الجنس تحدٌد ٌتم التً والنمل، والنحل، الدبابٌر،: الكائنات هذه ومن جنسٌة؛ كروموسومات الحٌة الكائنات جمٌع تمتلك ال

 المخّصب ؼٌر البٌض أما أنثى، إلى المخّصبة البوٌضة فستتحول البوٌضة، تخصٌب تم فإذا اإلخصاب؛ طرٌق عن فٌها

 .ذكر إلى فسٌتحول

 الجينات

 لها ٌمكن حٌث تعقٌدها؛ فً تتراوح وهً الطوٌل، الدنا جزيء من صؽٌرة أجزاء بأنها( Gene)  الجٌنات تعرٌؾ ٌمكن 

 القواعد ترتٌب وٌشّكل قاعدة، ملٌونً من وأكثر الدنا، قواعد من المئات بٌن اإلنسان عند حجمها فً تتراوح أن

 ٌترجم حٌث البروتٌنات، عمل بطرٌقة تخبرها والتً الخلٌة، لؽة تعد التً( genes)  الجٌنات الدنا جزيء فً النٌتروجٌنٌة

 .بروتٌنات إلى الدنا من الوراثٌة المعلومات( RNA) رنا الرٌبوزي النووي الحمض وهو النووي، الحمض من آخر نوع

 فً تؤثر وهً لدٌه، معٌنة صفة فً الجٌنات من مجموعة أو جٌن كل ٌتحكم حٌث تقرٌباً؛ الفرد عن شًء كل الجٌنات تحدد
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 األمراض بعض تعد حٌث الفرد؛ منها ٌعانً قد التً األمراض أو العٌنٌن، لون مثل والخارجٌة؛ الداخلٌة العوامل مئات

 فً للوراثة األساسٌة الوحدة الجٌنات تعد .أٌضاً  بالجٌنات تتأثر وراثٌة أمراضاً  هنتنؽتون وداء المنجلً، الدم فقر: مثل

 لإلصابة القابلٌة أو الجسمٌة، الصفات بعض وراثة ٌمكن حٌث اآلباء؛ طرٌق عن األبناء إلى تنتقل وهً الحً، الكائن

 المعلومات ونقل علٌها، والمحافظة الخالٌا، لبناء الجسم ٌحتاجها التً البٌانات تضم وهً اآلباء، من األمراض ببعض

 .لألبناء الوراثٌة

 مختصر ما سبق

 / الكروموسومات

 و( RNA - النووي الحمض) و( DNA - النووي الحمض) من مصنوعة الخالٌا، داخل( صؽٌرة هٌاكل) هً 

 .التكاثر و العمل بكٌفٌة( الخالٌا) ُتخبر التً( الوصفة) مثل تكون( الكروموسومات) داخل الموجودة المعلومات(.البروتٌن)

 فالكروموسومات .أنت فٌهم بمن نوعها، من فرٌدة خطوات و تعلٌمات بمجموعة ٌعمل( الحٌاة أشكال) من شكل كل

 .أنثى أو ذكراً  كنت سواء نوعك و طولك، و عٌنٌك، لون تحدد بك الخاصة

 / الخلٌة داخل الكروموسومات

 كل فً الكروموسومات من ُمختلؾ عدد له ٌكون الحٌاة أشكال من شكل كل و (.خلٌة) كل( نواة) فً الكروموسومات توجد

 .خلٌة كل فً كروموسوم 64 المجموع ٌصبح بهذا و( الكروموسومات) من زوجاً  33 لدٌهم البشر فـ .خلٌة

 / الكروموسومات شكل هو ما

 مثل الكروموسوم ٌكون الشكل، هذا فً و .الخلٌة فً الموجود( الكروماتٌن) شكل فً الكروموسوم ٌكون الخلٌة، انقسام قبل

 (.أقصر أنابٌب) شكل فً ٌصبح و نفسه بنسخ الحبل هذا ٌقوم االنقسام، فً الخلٌة تبدأ عندما و. جداً  الرفٌع الطوٌل الحبل

 فً الموجودة األقصر األذرع ُتسمى و(. السنترومٌر) تسمى نقطة فً معاً  ُملتصقة األنابٌب هذه تكون االنقسام، قبل و

 من مختلفة أنواع تحمل الُمختلفة لكروموسوماتا ".q األذرع" باسم األطول األذرع تسمى و" P األذرع" إسم األنابٌب

 نوع) آخر كروموسوم ٌُحدد قد بٌنما الطول، و العٌن لون عن معلومات الواحد الكروموسوم ٌحوي قد المعلومات. فمثالً،

 (.الدم

 / الجٌنات

 رمز على( جٌن) كل ٌحتوي (.الجٌنات) تسمى( DNA -النووي الحمض) فً محددة أقسام توجد كروموسوم كل داخل

. والدٌنا من َنِرُثها التً الصفات نوعٌة تحدد و نمونا كٌفٌة ُتحدد البروتٌنات هذه .معٌن( بروتٌن) لصنع( وصفة) أو( كود)

 (.الوراثة وحدة) بإسم األحٌان بعض فً الجٌن هذا ٌُسمى و

  / األلٌل

 الذي( الجٌن: ) هذا على األمثلة من و(. DNA -النووي الحمض) من جزء عن نتحدث فإننا( الجٌنات) عن نتحدث عندما

 ُمقابل أسود شعر لون ٌعطٌك الذي التسلسل مثل) الجٌنات من ُمعٌن تسلسل عن نتحدث عندما و (.شعرك لون) ٌُحدد

 لون ٌُحدد الذي الجٌن لدٌه شخص كل فإن لذلك، (.األلٌل) بـ ٌُسمى فهذا ،(أبٌض أو أشقر شعر لون ٌعطٌك الذي التسلسل

 .أشقر الشعر ٌجعل الذي األلٌل لدٌهم ٌكون فقط الشقراوات لكن و شعره،
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 \ الحٌوانات فً الكروموسومات

 و ، كروموسوم 66 له األرنب و كروموسوم، 46 له الحصان فـ:  الكروموسومات من مختلفة أعداد لها الُمختلفة الكائنات

 الحمض) من الكثٌر لكن و الكروموسومات، من الكثٌر لدٌها ٌكون الحٌوانات بعض. كروموسوم 8 لها الفاكهة ذبابة

 ". العتٌق أو البالً النووي الحمض" بإسم الفارغ النووي الحمض هذا ٌُسمى و. فارغ ٌكون عندهم( DNA - النووي

 العدد نوع الكائن ث

 46 اإلنسان 1

 60 األبقار 2

 78 الدجاج 3

 54 األغنام 4

 8 الدروسوفيال 5

 14 الباسالء 6

 14 الشعيز 7

 24 الزس 8

 42 الحنطت 9

 20 الذرة 10

 1020 السزخسياث 11
 

 -: أعاله الجدول من نستنتج ماذا

 العدد)  أما( Diploid = 2 الثنائً أو الزوجً العدد)  الحً الكائن فً زوجً وبشكل ثابت الكروموسومات عدد -0

 ( . واألنثوٌة الذكرٌة األمشاج فً ٌوجد( ) Haploid=1 األحادي أو  الفردي

 . الوراثٌة العوامل من ما تحمله بل الحً الكائن رقً على تدل ال الكروموسومات عدد نقصان أو زٌادة -3

 . الكائن نفس انه على ٌدل ال الكروموسوم النوع ولٌس العدد فً التشابه -3

 

 الوراثٌة االختبارات فً كاملة مجموعة ازدٌاد بشكل أو فردي بشكل  اإلضافٌة الكروموسومات وجود ٌؤثر  -:  مالحظة

.  الرز الشعٌر، ، الذرة ، الحنطة فً كما وجدٌدة جٌدة صفات تحمل جدٌدة أصناؾ إنتاج فً منها ٌستفاد حٌث النباتات فً

 أو جنٌنً موت أو خلقٌة تشوهات ٌرافقه فانه اإلنسان فً الكروموسومً العدد فً نقصان أو زٌادة حصول حالة فً أما

 .( كروموسوم 64)  المنؽولً العته مثل وراثٌة أمراض

 التً وهً  Sister chromatid الشقٌقة  بالكرومتٌدات تعرؾ ما توجد المتناظرة الكروموسومات حالة فً -:مالحظة

 Non-sister chromatid الشقٌقة ؼٌر الكرومتٌدات إما .المركزي للجسم بالموقع ومتماثل واحد كروموسوم من تتكون

 . مختلفٌن كروموسومٌن من تأتً وهً


