
   النواة
 وحدة عدىا يمكن كما  الحي الكائن في والوظيفة والبناء لمتركيب االساسية الوحدة ىي

 العالم قبل من وصفت وقد; بالحياة تستمر ان لمخمية اليمكن بدونيا التي والتنظيم التوجيو
 الخاليا لكل ثابت تركيب انيا عمى 5381 عام Rouber t  BraWn براون روبرت
 .والحيوانية النباتية

 
                Location:  الموقع 

 حيث;  جياتيا جميع من بالسايتوبالزم محاطة الموقع medical وسيطية عادة تكون
 . فييا توجد التي  الخمية ووظيفة  نوع عمى معتمدة  الخمية في النواة موقع يتباين

 
 Shape; Size and Number   والعدد  والحجم الشكل 

 في  لمتغير قابل ديناميكي تركيب عن عبارة السايتوبالزمية العضيات من كغبرىا النواة
  كرويا عامة بصورة النواة شكل يكون حيث  والعمر والوظيفة لمنوع تبعا والموقع الشكل

 البيضاء الدم كريات في كما  الشكل منتظمة غير او اومغزلية اىميجية تبدو قد او
 , االسطوانية الخاليا في كما اىميجية قدتكون او Leukocytes لالنسان

 
 النواة احادية بالخاليا الحالة ىذه في  وتدعى  واحدة نواة الخاليا معظم تحوي

Mononucleate النواة ثنائية وتدعى نواتين عمى تحوي خاليا ىناك تكون وقد 
Binucleate   من اكثر عمى تحوي التي الخاليا اما والغضروف الكبد خاليا في كما 

 االبتدائي السويداء نسيج في كما Poly nucleate النوى متعددة بالخاليا فتدعى نواتين
 . الخبز وعفن لمبذرة

 
 الرايبوزي النووي الحامض بكميات عامة بصورة يتعمق وىو ثابت غير النواة حجم

 عدد عمى يعتمد النواة حجم ان القول يمكن وبذلك    DNAالالاوكسجيني
 وعمى يحتوييا الذي السايتوبالزم حجم عمى ايضا يعتمد النواة حجم ان الكروموسومات



 حجم مع طرديا ثابت وبشكل يتناسب عامة وبصورة النواة حجم فان االساس ىذا
 .  السايتوبالزم

 
    Ultra Structure of Nucleus     لمنواة الدقيق التركيب

 النواة  انيا تبين الضوئي المجير باستعمال والمصبوغة المثبتة لخاليا ا دراسة خالل من
 :  التاليي الرئيسية المكونات من  تتكون

   Nuclear Envelope or Karyotheca  ثيكا الكاريو أو  النووي الغالف  -5
      Nucleoplasm or Karyolymph الكاريوليمف أو النواة بالزما -2
   Nucleolus النوية -8
 Chromatin Center or الكروموسومات أو الكروماتين مراكز -4

Chromosome 
  Nuclear Envelope النووي الغالف 

 النواة حقيقية لمخاليا مميزة صفة ويعتبر  والسايتوبالزم  الخمية نواة بين العازل يعتبر
 النواة بين المواد نقل في ميما  دورا الغشاء  ىذا يمعب كما  فييا فقط  يوجد حيث

 .   والسايتوبالزم
 اتصال وجود ايضا ولوحظ والحيوانية النباتية الخاليا كال في النووي الغالف لوحظ
 تؤيد التي البراىين ومن.  النواة وغالف االندوبالزمية الشبكة عناصر  بعض بين مباشر
 االنقسام عممية خالل يالحظ ما ىو االندوبالزمية الشبكة من النووي الغالف نشؤء

  حول االندوبالزمية لمشبكة المسطحة االكياس تتجمع النيائية  االطور ففي االعتيادي
  النووي الغالف تكوين تعيد لكي الكروسومات

 
 01-09 حوالي منيما واحدة كل سمك يبمغ غشائين من النووي الغالف يتالف  -

 المحيطة النووية الفسحة عميو اطمق بفسحة بعضيما عن ومعزولين  انكستروم
Perinuclear space ,خشن وىو الداخمي الغشاء من اكثر الخارجي الغشاء سمك ان 

 نتيجة ناعم فيو الداخمي الغشاء اما  بو المتصمة الرايبوسومات لوجود نتيجة المظير
 . الرايبوسومات عمى احتوائو  لعدم



 النووية بالثقوب مايعرف مكونة مناطق بعده البعض بعضيما مع يتحدالغشاءان -
Nuclear pore بالطوق يدعى تركيب ثقب كل يحيط  Annulus    الى قطره يصل 

  Pore complex الثقب بمعقد يسمى ما الثقب مع الطوق ىذا يشكل نانوميتر 529
 تدعى مادة عمى تحتوي النووية الثقوب بأن االلكتروني المجير صور اوضحت لقد

 وفسحة السايتوبالزم بين المادة ىذه تبرز حيث annular material الطوقية المادة
 ذات متساوية بصورة متناثرة حبيبات ثمانبة بشكل الثقب خمف تمتد ثم النووية البالزما
 ذا خارجيا مظيرا الطوق يعطي الشكل بيذا توزيعيا وان كروية او مخروطية اشكال
 .   octagonal مثمنا الثقوب شكل يكون وبذلك  ثماني شكل

 الواد بمرور    تتحكم   ىي Nulear pore النووية لمثقوب الرئيسية  الوظيفة -
 . لممادة الكيميائية والطبيعة الجزيئي الحجم عمى اعتمادا  الجزيئات وحركة

 
 
 Nucleoplasm or Karyolymph  الكاريوليمف  أو النواة بالزما -2

 منتظمة غير الجزيئات او الحبيبات من العديد تحوي التركيب بسيطة  سائمة مادة ىي
 كثيفة جزيئات تضم التي الكروماتينية الشبكة صمنو وتق النووي الفراغ يممىء, الشكل

 واضح غير فيو النووي لمبالزم الكيميائي التركيب أما,  والمتباين الحقيقي الكروماتين من
 بروتينية لييفات من شبكة اال ماىو الووي البالزم بان الدراسات من العديد اثبتت ولكن

 . RNA الرايبوزي  النووي الحامض من نسبة مع
 
 
 
 
        Nucleolus النوية -8

 حجم أن,    النواة حشوة في مغمورة واقي بغشاء محاطة غير   الشكل كروي جسم ىي
 بصنع التقوم التي الخاليا  أن وجد حيث  لمخمية البنائية الفعالية عمى يعتمد النوية

 تكون myocytes العضمية والخاليا  spermato cytes  النطف خاليا مثل البروتين



 المولة الخاليا في الحجم كبيرة  تكون حين في,   مفقودة تكون اوقد الحجم صغيرة النوية
 secret cell االفرازية والخاليا myocytes العصبية والخاليا  oogonia  لمبيوض

 .  دائمة بصورة البروتين بناء في بفعاليتيا تتميز التي
 الكروموسومات وعدد انواع عمى يعتمد نواة كل في الموجودة النويات عدد -

 الخاليا من العديد في لوحظ حيث, العمر عمى وكذلك  الكروموسومات اوالمجموعة
 لنصف مساوية كروموسومية مجموع لكل واحدة نوية من تتكون انيا والنباتية الحيوانية

 او نويتان ىناك تكون قد اخر قسم وفي    haploid  الكروموسومات من االصمي الدد
 . كروموسومية مجموعة لكل اكثر

-  
 العدد عمى تحوي نواة لكل النويات من  زوج توجد االنسان في  فمثال -

 . diploid الكروموسومات من المضاعف
 . العمر في الخمية كبرت كمما يقل النويات عدد  -
 
 
 Ultra Structure of Nucleolus        لمنوية الدقيق التركيب 
 : وىي بروتينية ارضية عمى توجد  ميمة تراكيب من النوية تتكون 
 .  granular region الحبيبية المنطقة – 5
 ( . المصاحب الكروماتين)    Fibrillar region  المييفية المنطقة -2
 .  Filamentous material  الخويطية المواد-8

 -:        Funcation  النوية دور
 تختفي فقد تغيرات عدة من,Mitosis       أو  الخيطي االنقسام خالل النوية تعاني -

 .   النيائي بالطور ثانية تظير ثم لالنقسام التمييدي الطور في النوية
  اواكثر واحد بزوج نوية كل تتصل حيث والكروموسومات النويات بين عالقة ىناك -

 . .  Nucleolar organizing region  االتصال ىذا ويسمى الكروموسومات من
 -: Chromocenters  الكروماتين مراكز 



 ىذه تظير الكروموسومات من المكثفة االجزاء تحتل  ممتفة دقيقة خيوط عبارة ىي
 وحول النواة لغالف الداخمي السطح قرب تتواجد البيني الطور في حتى وتستمر الخيوط
 .   النوية

 
 

 -:chromatine الكروماتين
 البروتينات من نوعين اليو مضافا DNA من واحد طويل مزدوج حمزون ىو

 بمناطق وتتصل  النواة في تنتشراليافو حيث  والالىستونات اليستونات الكروموسومية
 االول الكروماتين من نوعين مالحظة يمكن  النووي لمغالف الداخمية بالطبقة عديدة
  الكروموسوم كروماتين اغمب يمثل والذي Euchromatina الحقيقي بالكروماتين يسمى
 فيدعى الكروماتين من الثاني النوع اما مشتتو اي مكثفة غير حالة في ببقائو ويتميز

 ويقابل النوية مع تماس حالة في يوجد والذي Heterochromatin المتباين بالكروماتين
 وراثيا فعال غير ويكون  الخمية حياة فتره طول مشاىدتو يمكن والذي النوية تنظيم منطقة
 . دائما مكثف ويكون

 Nucleic acid    النووية الحوامض
 من% 89-51 من مايقرب وتشمل النووية لمبوتينات االساسية المكونات من وىي 

 مكونة البروتينات مع النووية االحماض وتتحد DNA,RNA اغمبيا لمنواة الجاف الوزن
 وبروتينات  deoxyribonucleoDNPproteinالأوكسيجينية رايبوزية نووية بروتينات

 . ribonucleo protein RNP رايبوزية نووية
 Proteins البروتينات

 -: ىما رئيسيين نوعين وتوجد 
 الشحنات من كبيرة اعداد تحتوي قاعدية بروتينات وىي -: Histones اليستونات -اوال

 تقريبا ويوجد واالرجنيت الاليسين االمينين الحامضيين عمى الحتوائيا نظرا الموجبة
 االمينيين الحامضين عمى احتوائيما نسبة عمى اعتمادا اليستونات من انواع خمسة

 .والاليسين االرجنين



 اما H4 والرابع   H3    الثالث باليستون الغني االرجنين المجموعة عمى يطمق 
 الغني الاليسين اما H2A,H2B مجموعة فيي غنى االقل وىي الاليسين مجموعة
 .   H1  االول اليستون عميو فيطمق

 
 تكون التي البروتينات من الثاني النوع ىي -: Nonhistones الالىستونات– ثانيا

 من تالزما اقل تعتبر  انيا الى اضافة عزليا ويصعب DNA ال مع تتواجد  حامضية
 مئات الى اضافة رئيسيا نوع 29 مايقرب وتضم اليستونات اي االول النوع البروتينات

  والتيروسين التربتوفان ىي فييا االمينية االحماض اىم  الثانوية البروتينات من االنواع
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