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 Biology                                                      االحٌاء علم

 الباحثٌن دأب بسبب صرفةالمن والعقود السنٌن مر على االحٌاء علم تطور لقد

 دور نستعرض وسوؾ الطبٌعة فً الحٌة الكابنات بدراسة القدٌم منذ والعلماء

..  العلم هذا تطور مجال فً حضارة او حقٌبة كل

.  البابلٌة الحضارة -1

 قدموه ما واهم والزراعٌة والطبٌة الفلكٌة العلوم مجال فً البابلٌون برزعمل

 على نصت والتً البشرٌة تارٌخ فً األول نونالقا تعد التً ابًرحمو مسلة

  عملٌة له اجري الذي مرٌض موت فً ٌتسبب الذي الجراح الطبٌب معاقبة

.  النٌل وادي حضارة -2

 من والذي اإلنسان بتشرٌح دقٌقة معرفة لدٌهم المصرٌن إن المعلومات تشٌر

 كما أالن حدل تعرؾ لم إسرار فً العملٌة ولهذه الموتى تحنٌط من تمكنوا خالله

 الفرعونٌة الحضارة علماء أعظم ومن ، الطبً العالج فً اإلعشاب استخدموا

 فً مثبت هو كما أقراط أبو ولٌس الطب أبو ٌعتبر والذي  Emehtib العالم هو

.  الحالٌة الكتب

.  الٌونانٌة الحضارة -3

 منو كمراجع تستخدم كتبهم تزال وال العدٌدة العلوم مجاالت فً اإلؼرٌق برع

 والزال الطب أبو اعتبر الذي  Hippocrates أقراط أبو علمابهم أشهر

 هذا اعتقد ، السقراطً بالقسم المعروؾ القسم ٌإدون العالم جمٌع فً األطباء

 والصفراء والبلؽم الدم هً أخالط أربع من مكون اإلنسان جسم إن العالم

 ، مرضٌة لةحا وجود ٌقً المكونات هذه نسب فً إخالؾ إي وان والسوداء

 لكن ظهورها من سنسن بعد دحضت قد النظرٌة هذه إن من الرؼم وعلى



 المختلفة المرضٌة التحلٌالت باستخدام أالن وٌعتمد صحٌح العلمً أساسها

 ولقب الحٌوان بعلم فؤشتهر أرسطو العالم إما.  معٌن مرض وجود من للتحقق

 من ٌتؤلؾ الذي وانالحً تارٌخ كتاب مإلفاته أشهر وجود ومن الحٌوان بؤبً

.  البلدان تلك فً وعاداتها الحٌوانات تركٌب إلى ٌتطرق حٌث أجزاء( 5)

 

.   الرومانٌة الحضارة -4

 جالٌنوس العلم منهم اشتهر العلوم مجال فً ولكن كمحاربٌن الرومان عرؾ

.  األعضاء وظابؾ وعلم التشرٌح علم فً اشتهر طبٌب وهو

.  اإلسالمٌة العربٌة الحضارة -5

 اإلسالمٌة العربٌة الحضارة مثل خدمات لها قدمت حضارة البشرٌة تشهد لم

 الكثٌر وان ، الحضارة هذه له تعرضت مثلما وتشوٌه طمس التارٌخ ٌشهد ولم

 العلمٌة المخطوطات مبات تضم والتزال الكبرى العالم جامعات مكتبات من

  العرٌقة لحضارتناتعود  التً

.  سلمٌنالم العرب العلماء أشهر ومن

 360 من أكثر له الحٌوان علم فً برع البصرة مدٌنة من وهو:- الجاحظ -1

 وبٌبتها عاداتها أساس على الحٌوانات قسم حٌث الحٌوان كتاب أهمها مإلفاًا 

.  االحٌاء على لبٌبة تؤثٌرا عن تكلم من أول وٌعد وتؽذٌتها

 قاتالمخلو عجابب مإلفاته أشهر ومن دمشق فً عاش :- وٌنً القز -2

.  الموجودات وؼرابب



 حسب الحٌوانات ورتب الحٌوان حٌاة درس القاهرة نشافً :- الدمٌري -3

.  األبجدٌة الحروؾ

 الؽرب وٌعرفه الطب ودرس بؽداد هاجرالى ثم خراسان فً ولد :- الرازي-4

 الطب ربط من أول وٌعد الوراثٌة بالعدوى نادي من أول وهو  Rhasis باسم

.  بالبٌبة

 من أول وهو دراسته فً التشرٌح على واعتمد الطب درس :- لنفٌسا ابن -5

 وجود إلى أشار من أول وٌعد دقٌقاًا  وصفاًا  الصؽرى الدموٌة الدورة وصؾ

.  بتؽذٌته تقوم القلب فً دموٌة أوعٌة

 

 

 

.  االحٌاء علم أهمٌة

 البشري الطب دراسة علٌه ترتكز الذي األساس حجر االحٌاء علم ٌشكل

 دراسة مكنتنا ولقد الصحٌة والتؽذٌة والتمرٌض والصٌدلة يالبٌطر والطب

 وضد الحٌوانٌة الطفٌلٌات ضد الوقابٌة االحتٌاطات اتخاذ من الحٌوان

 علم خالل ،ومن اإلمراض بعض لنقل وسط كمضٌؾ تعمل التً الحٌوانات

 حلٌباًا  تدر التً كاألبقار محسنة ضروب إنتاج باإلمكان أصبح وتجاربه الوراثة

 على التجارب من العدٌد أجرٌت وقد ، وفٌراًا  لحماًا  تكنز التً الخراؾ او ؼزٌراًا 

 على وكذلك بالفٌتامٌنات المتعلقة األبحاث فً كالفبران ةيالمختبر الحٌوانات

 فً األمٌنة الوسابل وابتكار األعضاء وظابؾ لمعرفة واألرانب الكالب

.  اإلنسان جسم فً والكلٌة كالقلب األعضاء وزرع الجراحة



 الربٌسً المصدر النباتات كون على التعرؾ تم خاللها فمن النباتات دراسة إما

 النباتات استخدام إلى باإلضافة واألوكسجٌن بالؽذاء الحٌة الكابنات جمٌع لتزوٌد

 مرض لعالج الزهرٌة النباتات بعض استعملت وقد ، والحٌوان لإلنسان كؽذاء

 كونانالس شجرة لؾق فً وجدي والذي  quinine الكوٌنٌن مثل المالرٌا

Cinchona الخشخاش نبات من ٌستخرج الذي لألألم المسكن المورفٌن وكذلك 

 دور ٌقتصر وال ، البنسلٌن مثل الحٌاتٌة المضادات استخراج تم الفطرٌات ومن

 صناعٌة مجاالت فً بعضها استخدام تم بل فحسب المجاالت هذه فً النباتات

.  وؼٌرها العطرٌة والمواد واإلصباغ ستٌكوالبال والورق المطاط كصناعة

.  األخرى بالعلوم االحٌاء علم قةعال

 والدراسة البحث فً واستخدامها الحدٌثة عاتارختواال العلوم تطور أدى لقد

 األخرى األساسٌة العلوم وبعض االحٌاء علم بٌن وثٌقة عالقات ظهور إلى

 فً جدٌدة فروع دثاستح لذلك ونتٌجة والرٌاضٌات والفٌزٌاء كالكٌمٌاء

:-  منها المعرفة

                           Biochemistry                الحٌاتٌة الكٌمٌاء -1

. الحً الكابن جسم خالٌا داخل تحدث التً الكٌمٌابٌة التفاعالت دراسة وٌتناول

 

                        Biophysics               الحٌاتٌة الفٌزٌاء علم -2

 لتفسٌر الفٌزٌابٌة القوانٌن بتطبٌق وذلك للحٌاة الفٌزٌابٌة األسس بدراسة ٌهتمو

.  الحٌاة مظاهر بعض

                            Biostatistics             الحٌاتً اإلحصاء -3



 من للتؤكد الحٌاتٌة الدراسات على الرٌاضٌة القوانٌن بعض تطبٌق وٌتناول

.   صحتها

 فً التحدٌد وجه وعلى والنبات الزراعة علم فً الحاسوب ردو برز والٌوم

 تحدٌد فً هاماًا  دوراًا  الحاسوب لعب كذلك ، المتحجرات وعلم الوقاٌة حقلً

 ترسل موجات بواسطة وتقنٌتها دقٌق بشكل الحصى مرضى لدى الحصى موقع

 فً الطوٌل والرقود الجراحٌة العملٌة إالم المرٌض ٌجنب مما الجسم خارج من

 للجروح التعقٌم عملٌات وفً الطب مجال فً ودورة اللٌزر وكذلك ، مستشفىال

.  الجراحٌة والعملٌات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( الحٌة للكائنات الممٌزة الصفات) الحٌاة مظاهر

 إن القول الممكن من ولكن للحٌاة دقٌقاًا  او محدداًا  تعرٌفاًا  نجد إن الصعوبة من

 ذلك وعلى الكابن ذلك فً حٌاةال نمٌز خاللها نم وصفات مظاهر الحٌاة

 للكابنات العامة الممٌزات هً والتكاثر والتنبه والتنفس والحركة والنمو فالتؽذٌة

 شاملة قابمة ماداعت الصعب من،لكن  حٌة ؼٌر المواد عن تمٌزها التً الحٌة

 الحً النظام مكونات لتحدٌد متكامال أساساباعتبارها  الحٌاة مظاهر بجمٌع

 مع  viruses كالفٌروسات الحٌاة مظاهر من بعضا تظهر عدٌدة أشٌاء فهنالك

 كالنار حٌة عتبرتال أخرى أشٌاء ناله ان كما الممٌزات هذه بجمٌع تفً ال أنها

 الفعالٌات التفصٌل من بشًء ٌلً فٌما وسنتناول منها بكثٌر تفً أنها مع مثال

  :- الحٌة للكابنات الحٌوٌة

 

 Movement                         الحركة( 1)

 أجزاءه من جزء حركة او( انتقالٌة حركة) مكانه تؽٌٌر الحً الكابن قدرة وهً

 ولكن الحرة االنتقالٌة الحركة على القدرة الحٌوانات وألؼلب( نسبٌة حركة)

. الدنٌا الحٌوانات بعض و النباتات كؤؼلب مكانها فً مثبتة تكون الكابنات بعض

 والسٌقان الرطوبة نحو للجذور النمو حركة قٌةالرا Nutrition التؽذٌة حٌث

 فً الحال هو كما عضلً تقلص شكل على الحركة تكون قد او الضوء نحو

 .الحٌوانات فً واألمعاء القلب عضالت تقلص

 



 

 

  Nutrition  التغذٌة( 2)

:-  ربٌسٌن لسببٌن الؽذاء الحً الكابن ٌتناول

. جسمه لبناء الضرورٌة المواد على الحصول-

. الحٌوٌة لفعالٌاته الالزمة الطاقة على الحصول-

 الطعام تناول العملٌة هذه وتعرؾ شتى بطرق ؼذابه على الحٌوان ٌحصل

Ingestion اقل مواد إلى المعقدة الؽذابٌة المركبات هذه بتحوٌل ٌقوم حٌث 

 والعصارات الهضمً الجهاز لعضالت المٌكانٌكٌة الحركات بواسطة تعقٌدا

 الجسم إنحاء إلى ماوصلت وإذا Absorption االمتصاص ٌةعملثم  الهاضمة

 التمثٌل تسمى بعملٌة الجسم منها ٌبنى التً تلك تشبه مواد إلى تحولت

Assimilation  التبرز بعملٌة الجسم فٌطرحها الفضالت إما Egestion. 

 وبعملٌة الكلوروفٌل على الحتوابها بنفسها ؼذابها صنع من تتمكن النباتات إما

. Photosynthesis الضوبً ركٌبالت

 

 Growth                                   النمو( 3)

 التً الؽذابٌة المواد و الحً للكابن الجافة المادة فً العكسٌة ؼٌر الزٌادة وهو

 مما ليالتمث ٍ  بعملٌة حٌة مادة إلى بعضا ٌتحول الحً الكابن علٌها ٌحصل

 الحً للكابن الالزمة الطاقة لتولٌد األخر ابعضه ٌستهلك بٌنما النمو عنه ٌتسبب

 بصورة إما الحٌة الكابنات وتنمو.  فضالت هٌبة على الجسم خارج تطرح او



 تنتهً محدودة نمو فترة الحٌوانات لمعظم بٌنما النباتات فً كما محدودة ؼٌر

 منه تلؾ اقدم إصالح على القدرة الحً الكابن إن كما,  ممٌز حجم بلوغ عند

 تعوٌض او العلٌا الحٌوانات فً والقروح الجروح التبام فً الحال هو كما

 دورة وكذلك أرجله احد فقد إذا الجنٌب أبو لحٌوان ٌحدث كما مفقود عضو

 ما وهذا البالؽة الدورة حجم إلى تنمو قطعة كل فؤن قطعا قطعت إذا  البالنارٌا

 فً عنه  الحً الكابن فً النمو ٌختلؾ,  Regeneration باالخالؾ ٌعرؾ

 إضافة إي التراكم بواسطة البلورات فً النمو ٌحدث فمثال الحٌة ؼٌر األشٌاء

،اما الكابن الحً فان  اوالحصى للبلورات الخارجً السطح على جدٌدة مواد

 إي القدٌمة المادة جزٌبات بٌن مواد جسمه تنمو بواسطة تداخل المادة الجدٌدة

 .الندؼامًا بالنمو النمو هذا وٌعرؾ العؾ الموجودة

 

 Respiration                    التنفس(4)

 وهً,  الخارجً ومحٌطه الحً للكابن الجسم بٌن ؼازي تبادل عملٌة هً

 على للحصول التنفسٌة اإلنزٌمات بعض بمساعدة األحوال اؼلب فً تحدث

 األوكسجٌن بوجود الحً الكابن خالٌا داخل الموجودة الؽذابٌة المواد من الطاقة

 اوكسٌد ثانً مثل زابدة مواد األكسدة لهذه نتٌجة وتتكون احتراق ملٌةع إي

  والماء الكاربون

:-  اآلتٌة المعادلة فً كما

C6H12O6    +    6O 2          enzymes         6CO2  +  6H2O   +Energy 

 الكلوكوز سكر            اوكسجٌن           انزٌمات      الكاربون اوكسٌد ثانً           ماء               طاقة



 من وتخلصه األوكسجٌن على الحً الكابن حصول إي الؽازات تبادل وعملٌة

 External الخارجً بالتنفس مانسمٌه هو الماء و الكاربون اوكسٌد ثانً

Respiration  وهً الخالٌا داخل تحدث التً الؽذاء أكسدة عملٌة عن متمٌزا 

 الخلوي التنفس او  Internal Respiration  الداخلً بالتنفس ماتسمى

Cellular Respiration 

 

 Secretion   اإلفراز و     Excretion        اإلبراز( 5)

 قٌام نتٌجة فٌه المتجمعة رةاالض المواد من الجسم تخلٌص عملٌة هً اإلبراز

 نم الناتج الكاربون اوكسٌد ثانً مثل المختلفة الحٌوٌة بفعالٌته الحً الكابن

  تنجز وهً وؼٌرها روتٌنٌةبال المواد تحلٌل من الناتجة الٌورٌا و التنفس عملٌة

 اوكسٌد كثانً الربوي اإلبراز وكالعرق  الجلدي باإلبراز ماٌسمى طرٌق عن

 كالفضالت الهضمً واإلبراز كالبول الكلوي واإلبراز الماء وبخار  الكاربون

 تخلٌص اإلبراز بعملٌة مٌت الضارة المواد من الجسم تخلٌص عن فضال و

,  كلوكوز سكر, أمالح,  الماء مثل تهحاج عن الفابضة المفٌدة المواد من الجسم

.  الهرمونات بعض

 للكابنات مفٌدة مواد وتركٌب صنع تتضمن بنابٌة حٌوٌة عملٌة فهً اإلفراز إما

 المواد هذه أمثلة ومن مخصصة أماكن إلى طرٌقها لتتخذ طرحها ثم الحٌة

. الخ........ واللعاب والحلٌب والمخاط والهرمونات اتاإلنزٌم

 

  Irritability                      التنبه( 6)



 فٌها ٌعٌش التً للبٌبة استجابته او تفاعله الجماد عن الحً الكابن ماٌمٌز أهم إن

 قد لها فٌستجٌب الحً الكابن على تقع وحوافز منبهات او عوامل عدة فهناك

 اوChemical   كٌماوٌة او اللمس مثل Mechanical  إلٌة افزالحو هذه تكون

 الكابن داخل فً الحوافز تنبع وقد،  Photic  ضوبٌة اوThermal  حرارٌة

 فً التنبه او االستجابة معدل إن وؼٌرها والخوؾ والعطش الجوع مثل الحً

 األولى المتالك وذلك النباتات فً علٌه مما أوضح ٌكون الراقٌة الحٌوانات

 خاصة منبهات لتسلم واألنؾ االذنٌٌن و كالعٌنٌن حس وأعضاء عصبٌا جهازا

. البٌبة من

 Reproduction                        التكاثر(7)

 عدٌدة أنماط وهناك نوعه نفس من جدد إفراد إنتاج على الكابن قدرة هً

 بااالمً ومثلها  Asexual Reproduction الالجنسً التكاثر منها  للتكاثر

 Sexual Reproduction الجنسً والتكاثر, باالنشطار جنسٌا ال تتكاثر التً

 وان فعالة تكاثرها طرق إن فً الحٌة الكابنات وتشترك اإلنسان فً ذلك مثال

 كٌمٌابٌة طرٌقة وهً بها خاصة وراثٌة رهؾش تستخدم الكابنات هذه جمٌع

. آلبابها  بايتقر مماثلة كابنات إلنتاج

 Evolution    والتطور    Adaptation      التكٌف( 8)

 لهذه واالستجابة البٌبٌة بالمإثرات تؤثرها على الحٌة الكابنات مقدرة هو التكٌؾ

 ٌصبح إن نوع كل وٌستطٌع حٌة البقاء على تساعدها شتى بطرق المإثرات

 األمٌال أالؾ الطٌور من أنواع تطٌر فمثال , مالبمة  ةبٌا عن بالبحث متكٌفا

 للمإثرات االستجابات جمٌعلو النهار طول فً جدا بسٌط لتؽٌر ابةاستج

 قد ولكن ، البقاء على الحً الكابن فرص زٌادة وهو إال واحد هدؾ الخارجٌة

 على الحفاظ على الحً الكابن قدرة الخارجٌة البٌبٌة التؽٌرات سرعة تفوق



 الحً الكابن قدرة ولكن الموت إلى ٌإدي قد الذي األمر الداخلٌة بٌبته ثبات

 النوع تمكن التكاثر عن الناتجة الصؽار فً مستمرة جٌنٌة تؽٌرات إنتاج على

  من كثٌر إن بالذكر والجدٌر المتؽٌرة البٌبٌة الظروؾ تحت المعٌشة من

 ومثل,  لها قاتل وبعضها الحً للكابن نافعة لٌست الحاصلة الجٌنٌة التؽٌرات

 اإلفراد وتقوم القادمة األجٌال ٌنتكو يؾ كبٌرة مساهمة ساهمت الطفرات هذه

 إن إلى ذلك فٌإدي صؽارها إلى الصفات هذه بنقل القٌمة للصفات املةحال

 العملٌة هذه وتدعى التكٌفٌة الصفات مثل سٌحملون النوع هذا افرد جمٌع

 تطور وراء الدافعة القوة وهً  Natural Selection الطبٌعً خابتباالن

.  االنواع

 ؼٌر راتيلتؽً كٌؾتال يم الحً الكابن نمكت ألنها تحصل التطور عملٌة إن

 الحالٌة الظروؾ وتحدد الطبٌعة لقوانٌن تخضع طبٌعٌة عملٌة فهً مناسبة

 .العملٌة هذه تجاهال المستقبلٌة األهداؾ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Cell                       الخلٌة

. الحً الكابن تركٌب فً الوظٌفً و الخارجً الشكل وحدة أساس الخلٌة تعتبر

 خواصها تكن مهما والخلٌة,  الكٌمٌابً التركٌب فً للذرة بالنسبة الحال هو كما

 القدرة امتالكها عن تتوقؾ وعندما التؽٌٌر ومستمر متكامل جهاز فهً الشكلٌة

 مجرد وتصبح البٌولوجٌة الناحٌة من خلٌة كونها عن تنقطع فؤنها التؽٌٌر على

. متحللة مادة من كتلة

 الالتٌنٌة للكلمة المرادفة Kyoto  اإلؼرٌقٌة كلمة هCellً  خلٌة كلمة واصل

Cella ًروبرت المصطلح هذا استعمل من وأول حجرة او ؼرفة تعنً الت 

 Robert Hook (1665) هوك

  Cell theory                        الخلوٌة النظرٌة

 كوحدة بكامله ابنالك إلى الناس معظم نظر عشر التاسع القرن ثالثٌنٌات قبل

 ٌستنتج ان من Dutrochet دٌتروخت تمكن 1824 عام وفً. أساسٌة تركٌب

 أنواع تجمع من ناتجة الحقٌقة فً هً والنباتٌة الحٌوانٌة األنسجة جمٌع إن

 او إعدادها او الخالٌا حجم فً إما زٌادة من ناتج النمو وان الخالٌا من مختلفة

 االنجازات أهم من واحدة تعد والتً خلٌةال نظرٌة انبثقت وبعدها , كلٌهما

 حٌوانات الحٌة الكابنات جمٌع إن تضمنت والتً البٌولوجً الفكر فً الذهنٌة

 فً الفضل وٌعود،  الخالٌا هذه منتجات ومن خالٌا من تتكون نباتات أم كانت



 عام  Schleeden شالٌدن النباتً العالم مانشره إلى النظرٌة هذه صٌاؼة

 جمٌع إن حقٌقة ف1839ً  عام  Schwan شوان الحٌوانً والعالم 1838

 بوضوح أدركا حٌث األساسٌة الحٌاة وحدات تمثل خالٌا من مإلفة الكابنات

 للكابنات ىعزت التً األساسٌة الوظابؾ جمٌع انجاز على الوحدات هذه قدرة

. الحٌة

 كابناتلل الظاهري التنوع على تركز قد النظرٌة هذه قبل العلماء اهتمام وكان

 فٌرجو نشر 1858 عام وفً,  األساسٌة مكوناتها نحو بعدها تحول انه إال

Virchoo  الخلوٌة اإلمراض علم كتابه  ((Cellular pathology  وقد ناقش

فٌه المفهوم المفترض من شالٌدن وشوان واستنتاجه نظرٌة الخلٌة التً تنص 

  :-على ما باتً 

 تسمى الوحدات من أكثر او واحد نم تتكون الحٌة الكابنات جمٌع نإ -1

 . الخلٌة

 الخالٌا عن باستقاللٌة حٌوٌتها على المحافظة فً القابلٌة لها خلٌة كل -2

 . األخرى

 . أخرى خالٌا من فقط تنشؤ إن ٌمكن الخالٌا إن -3

.  الخلٌة هً الحٌاة فً وحدة أصؽر إن -4

 

 Unity of cell function                      الخلٌة وظٌفة وحدة

 من جزء هً التً الدماغ خلٌة أم حرة بكترٌا كانت سواء خلٌة إٌه تتصرؾ

 الباٌوكٌماوٌة  اآللٌات تتشابه كما تعٌش كً متشابهة مشاكل اتجاه كبٌر تركٌب



 تنوعالى الرؼم من وجود ع،  الخالٌا جمٌع فً المشاكل هذه لحل األساسٌة

 فً الخالٌا مختلؾ قبل من ستعملةالم فصلةنالم تواأللٌا التراكٌب فً شامال

 خالٌا حٌاة فً واحدة أساسٌة وظٌفة وجود من البد اإذ ,حٌاتها عملٌات انجاز

 وقد الخلٌة وحٌدة حٌاة إشكال او نباتات او حٌوانات كانت سواء الكابنات جمٌع

 فً الملحوظ التشابه هو المتنوعة الخالٌا على العدٌدة البحوث نتابج دلت

:  وهً بواسطتها الحٌاة عملٌات تنجز التً سٌةاألسا تاأللٌا

سواء كانت   مجموعة إي كابنات فً ةالنموذجً الخالٌا تضاعؾ -1

 .الطرٌقة بنفس  الوراثٌة مادتها من ( الخلٌة وحٌدة,نباتٌة,حٌوانٌة)

 للتفاعالت العام التسلسل نفس خالل من الطاقة على الحصول -2

 .ذابٌةالػ المواد ٌرستك فً ٌةئالبٌوكٌمٌا

 مستعملة البادبة المواد نفس من الخلوٌة مكوناتها من إي بناء أو خلق -3

 . ٌةئالبٌوكٌمٌا التفاعالت نفس

 

 Levels of organization                      التنظٌم مستوٌات

 وحدة أٌة تتؤلؾ حٌث للتنظٌم الهرمً  النظام بداللة الحٌة الكابنات دراسة ٌمكن

 جزءا بدورها تشكل أنها كما النظام ذلك فً ادنً وحدات من التنظٌم هذا فً

 من مإلؾ منحرؾ كشبه التنظٌم مستوٌات مشاهدة ٌمكن لذا اكبر وحدة من

. أفقٌة ألواح

    صؽٌرة جزٌبات لتكون تتفاعل التً Atoms ذرات من تهقاعد تتؤلؾ حٌث

Small molecules   كبٌرة جزٌبات لتكوٌن بعضها مع بدورها تتصل      

Macromolecules   أخرى كبٌرة جزٌبات مع الكبٌرة الجزٌبات وتتحد 



,  محددة وظٌفة تنجز التً   Organelles بالعضٌات تدعى تراكٌب  لتكوٌن

 وبطبٌعة  Cell الخلٌة لتكون أخرى خلوٌة تراكٌب مع بدورها العضٌات ظمتتن

 حاالت فً لكنو كامل كابن الخلٌة وحٌد الكابن حالة فً الخلٌة تمثل الحال

 من متخصصة مجموعة كل ظمتتن حٌث عدٌدة خالٌا من الفرد ٌتؤلؾ أخرى

 وبدورها متكاملة كوحدة معٌنة وظٌفة ٌنجز الذي Tissue نسٌج مكونة الخالٌا

 Organ العضو هو معقد تركٌب لتكوٌن المختلفة األنسجة من بمجموعة ترتبط

 العمل الكابن حٌاة تطلبت وبالتالً للكابن أساسٌة وظٌفٌة عضو كل وٌنجز

.  األساسٌة أعضابه ألي المناسب

 

 Cell organelles     الخلٌة عضٌات

 او المتشابهة األنماط من الكبٌرة الجزٌبات اتحاد من تنشؤ خلوٌة تراكٌب وهً

 كل توجدوال الخلٌة حٌاة فً أكثر او وظٌفة عضٌه كل وتملك ةالمختلؾ

تمٌٌز االختالفات االساسٌة بٌن الخالٌا حٌث ٌمكن  الخالٌا جمٌع فً التراكٌب

 العضٌات ووظٌفة تركٌب مستوى خالل من

 

           Organism الكائن

: لطرٌقتٌن تبعا الحٌة الكابنات تقسٌم نستطٌع

  إلى الحً الكابن لتكوٌن الخالٌا هذه فٌها انتظمت التً للطرٌقة وفقا: أوال

 ذات كابنات وهً Single-Cell Organisms الخلٌة وحٌدة كابنات -1 

 جمٌع انجاز على قادرة وهً الذاتً واكتفابها باستقاللٌة تتمٌز مجهري حجم



 التنظٌم أنماط ابسط واحدة خلٌة من المإلؾ الكابن وٌمثل الحٌوٌة وظابفها

 والطحالب كالبكترٌا الخلوي

 هذه تنشؤ  Multicultural Organisms  الخالٌا متعددة كابنات -2

 بطرٌقة بعضها مع متصلة تبقى لكنها عددا تزداد مفردة خالٌا من الكابنات

 النواحً من عدد فً بعضها عن الخالٌا متعددة الكابنات وتختلؾ ممٌزة

  Structural Complexity التركٌب التعقٌد مستوى هو أهمها األساسٌة

  Mushroom العرهون مثل معقد ؼٌر تركٌب ذات الكابنات هذه فبعض

 النجاز الخالٌا تتحور قد معٌنة حاالت وفً متشابهة ٌاخال من ٌتؤلؾ إذ

 بعضها عن مستقلة بصورة الخالٌا هذه تعمل الحالة هذه وفً معٌنة وظٌفة

 . متكاملة كوحدة تعمل متماثلة خالٌا مجموعة من  جزءا ولٌست

 تكون الخالٌا من متمٌزة مناطق بوجود الراقٌة الكابنات تمتاز حٌن فً 

 فً الخالٌا عن والوظٌفة والتركٌب بالشكل تختلؾ لكنها ابعضه مع متماثلة

 . الخلوي التنظٌم مستوٌات ىاعل الكابنات هذه وتمثل األخرى المناطق

 

 General Structure of the Cell     للخلٌة العام للتركٌب وفقا :ثانٌا

 الفروع احد وهو   Cytology الخلٌة علم نظر وجهة فً المتعمد التقسٌم وهو

 حٌث وظٌفٌا و وكٌمٌابٌا ايشكل الخالٌا بدراسة تهتم التً الحٌاة علوم فً حدٌثةال

:- هما رأسٌٌن قسمٌن إلى الحٌة الكابنات تقسم

 Prokaryote    النواة بٌةابد كابنات -1

 Eukaryote    النواة حقٌقٌة كابنات -2



 

 

 

 

 

Prokaryotic   cell Eukaryotic  cell 

 

 بؽشاء تحاط ال النووٌة المادة -

  متمٌز نووي

 بشكل تكون الوراثٌة المادة

  حلقً واحد كروموسوم

   البسٌط الثنابً باالنشطار تتكاثر

 

 من عادة ٌتكون جدارها

   Peptidoglycanال

 

 

 االخر والقسم متحرك منها قسم

  متحرك ؼٌر

 مثل الؽشابٌة العضٌات الى تفتقر

Mitochondria   و Golgi   

apparatus  

 

  نووي بؽشاء النووٌة المادة تحاط

 

 فً اكثر تكون الوراثٌة المادة

  الخلٌة نوع حسب كروموسوم

 االنقسام بواسطة تتكاثر

  االختزالً واالنقسام االعتٌادي

 من ٌتكون وجد ان الجدار

Phospholipids   وkiton 

Carbohydrate  

 

 روؼً للحٌوانات بالنسبة متحركة 

  للنباتات بالنسبة متحركة

 العضٌات جمٌع فٌها فٌها توجد 

  الؽشابٌة

 



 Prokoryotic الى تعود

kingdon 

 االخرى الممالك  جمٌع تضم

Animal،Plant 

 

مقارنة بٌن الكائنات بدائٌة النواة وحقٌقٌة النواة 

 

         Virouses                الرواشح

  حقٌقٌة كابناتال ضمن تؤتً ال وهً المٌكروبً العالم فً أفرادا الفٌروسات تعد

 وجسم ومترماٌكر   0.03 ــ 003.0 بٌن حجمها ٌتراوح النواة بدابٌة او النواة

 محاط كلٌهما ولٌس  RNA او  DNA اما ةالوراثً المادة فً قطعة هو الفٌروس

.   متخصص بروتٌنً بؽالؾ

 كابنات لٌست انها  االرجح والرأيحٌة  كابنات اعتبارها حول خالؾ وهنالك

 .خالٌا ستلً لكونها



 

 

خلٌة حقٌقٌة النواة وخلٌة بدائٌة النواة 

 Chemistry  of  the  Cell                       الخلٌة كٌمٌاء

 ومن الخرى خلٌة من المختلفة االولٌة المواد لمركبات النسبٌة الكمٌات تتباٌن

.. الى تبعا الخر نسٌج

 الخلٌة تخصص درجة -3             الخلٌة نوع -2         الخلٌة عمر -1

 Water                الماء

 المعدنٌة لالٌونات طبٌعٌا مذٌبا وٌعمل الخلٌة فً كبٌرة بكمٌات الماء ٌوجد

        الؽروٌة للمركبات كبرى اهمٌة ذا مشتتا وسطا الماء وٌعد اخرى ومواد



 فً مادة انتشار عن عبارة انة  Collid رويغال المركب تعرٌؾ وٌمكن) 

 الحقٌقٌة للمحالٌل التً تلك مابٌن متوسطة الكٌمابٌة الصفات تكون بحٌث اخرى

 الحر والماء تبطروم حر ماء نوعٌن على الخلٌة فً الماء ،وٌوجد( والمعلقات

 كال وان الحٌوٌة التفاعالت من للعدٌد وسطاًا  وٌكون الخلٌة فً ربٌساًا  مذٌباًا  ٌعد

 للمادة الؽروٌة الحالة على الحفاظ فً مهمٌن عنصرٌن ٌشكالن الماء نوعٌن

 الخلٌة فً االنزٌمٌة التفاعالت من كثٌر فً الماء جزٌبات تشترك كما.  االولٌة

 Fumaric  الفٌومارٌك حامض من النووي الحامض تكوٌن فً تشترك كما

acid .

 وزن من اكثر او% 70 نسبته وٌشكل لوجٌةوالبً الحٌاة اساس الماء وٌعتبر

 ارتباط فً ربٌسٌا دورا وٌلعب االخرى لجزٌباتاب مقارنة الحً الكابن جسم

 للعدٌد ناقال وٌعد للجسم الحراري ٌمظالتن فً مهم دور وله الحٌة الكابنات خالٌا

 منها العضوٌة المركبات من الكثٌر الماء فً تذوب اذا الؽذابٌة، المكونات من

 -COOH  اكسٌل والكاربو كالكحول  -OH مجموعة على تحوي التً تلك

 لتعطً متباٌنة بمقادٌر بالماء  الكاربوهٌدرات حدوتت ةنًاالمً حوامضلكا

 للدهون ان كما لزجة، سوابل الى البلورات مابٌن اشكالها تتفاوت مركبات

 ؼٌر الطوٌلة alphatic  الدهنٌة الكاربونٌة السالسل نال بالماء خاصة عالقة

 قطبٌة تصبح راتالكاربوهٌد او كالفوسفات بمجامٌع  ترتبط عندما القطبٌة

 hydrophobic للماء وكارهة ٌتٌها نها احدى عند hydrophilic للماء محبة

 الماء فً بسهولة تتاٌن فانها االمالح اما االخرى النهاٌة عند( للدهون محبة)

.   مشحونة دقابق لتعطً

 لمشاركة الهٌدروجٌن مٌل) للتاصر الهٌدروجٌن وقدرة القطبٌة الخصابص وان

. عاما  مذٌبا الماء تجعل التً وهً( المجاورة االوكسجٌن رةذ الكترونات

 

 Protein                          البروتٌن

 تإلؾ النها ٌفتةظولو الخلوي للتركٌب االساسً المكون البروتٌنات تشكل

 على القدرة هً فٌها الموجودة والخصوصٌة, للخالٌا الجاؾ الوزن فً% 85

 فً ربٌسٌا دورا الصفة هذة تعطٌها حٌث اخرىو جزٌبة بٌن االختالؾ تمٌز

 نتٌجة واخر بروتٌن بٌن الطفٌؾ االختالؾ ان حٌث الخلوٌة العملٌات ٌمظتن



 ٌمنحها  االمٌنٌة احماضها تسلسل وفً الكٌمابً التركٌب فً الضبٌلة للفروق

. ؼٌرها عن الخالٌا انواع احدى تتمٌز شانها من خصابص

 amino االمٌنٌة االحماض من طوٌلة لةسلس من البروتٌن جزبٌة تتكون

acids تٌدٌةبب رةصا بواسطة بعضها مع المرتبطة peptide bond ًوه 

 احد من  كاربوكسٌل مجموعة ارتباط فً ٌتكون التساهمً االرتباط فً طنم

 جزٌبة وتحرر مجاور امٌنً لحامض امٌن مجموعة مع االمٌنٌة االحماض

 6000 جزٌبً وزن من تتراوح ٌثح بحجومها البروتٌنات وتختلؾ ،ماء

 فً تدخل  ربٌسسٌا  امٌنٌا حامضا عشرون وهناك.  مالٌن عدة الى دالتون

 كاربوكسٌل مجموعة وجود منها مشتركة خواص ذات وهً البروتٌنات تركٌب

 الكاربون ذرة لنفس رتانصمتا( NH2) امٌن ومجموعة( COOH) طرفٌة

  تكون قد فهً  بٌةنالجا ةلسلسا هو اخر عن امٌنً حامض زيٌمً  والذي

        اوGlycine كالٌسٌن  االمٌنً الحامض فً( H-) مثل بسٌطة مجموعة

(-CH3 )لنٌن اال مثل Alanine  مثل الكاربون ذرات من طوٌلة اوسلسلة 

 مثل حلقً تركٌب ذات كاربون اوذرات Leucine اللٌوسٌن االمٌنً الحامض

 . Tyrosine  اٌروسٌنتال

 احدهما مجموعتٌن على الحتوابها كهربابٌا متعادلة تكون قد نٌةاالمً االحماض

  لسالسلا بعض تحتوي وقد NH2 قاعدٌة والثانٌة COOH حامضٌة

 االسبارتك حامض مثل كاربوكسٌل مجامٌع على االمٌنً للحامض الجانبٌة

Aspartic acid السٌنلا مثل امٌن مجامٌع او Lysine شحنة صفات مانحة 

.  االمٌنً للحامض اوسالبة موجبة كهربابٌة

  Structure of protein       البروتٌن تركٌب مستوٌات

 وبسبب عالٌة جزبٌة اوزان ذات كونها معقدة تراكٌب ذات البروتٌنات تعد

 بتراكٌب تختص مةظان اربعة وهناك البروتٌن جزبٌة ذرات ترتٌب طرٌقة

... وهً الباٌولوجٌة مةظاالن فً البروتٌنات

 Primary structure      االولً التركٌب-1



 سلسلةمرتبطة ببعضها البعض على شكل  االمٌنٌة االحماض عدد وٌتضمن

 فعالٌته األولً التركٌب ذات البروتٌنات ولبعض بتٌد مستقٌمة ،الب متعدد

 . األفاعً وسم األنسولٌن مثل بٌولوجٌة

 

 Secondary structure                       الثانوي التركٌب -2

 طرٌق عن ةبتثا إشكال لتعطً الببتٌد متعددة سلسلة التواء وٌتضمن

 حلزونٌا شكال ٌؤخذ الذي  x-helix  ذلك مثال الهٌدروجٌنٌة  اآلصرة

  الكاربونٌل أوكسجٌن تربط التً الهٌدروجٌنٌة اآلصرة وجود عن ناجم

carbo nyl ocxygen  االمٌد هٌدروجٌن مع أمٌنً حامضل amide      

group   األخر االمٌنً للحامض  .

 

 Tertiary structure            الثالثً التركٌب -3

 ىوٌعز نفسها على الببتٌد متعددة سلسلة والتفاؾ التواء وٌتضمن

 التً البروتٌن فً الموجودة والقوى الروابط إلى بعاداال الثالثً التركٌب

 األٌونٌة آلصرةوا الكبرٌت ثنابٌة اآلصرة و الهٌدروجٌنٌة اآلصرة تشمل

 فً االمٌنٌة لألحماض الجانبٌة المجامٌع بٌن الناشبة اطاتتبراال إن إذ

 بصورة ومكثفة بشدة مطوٌة الببتٌد متعددة سلسلة تجعل التركٌب هذا

  الماٌوكلوبٌن مثل الكروٌة بالبروتٌنات تسمى لذلك مرصوصة

 

 Quaternary structure     الرباعً التركٌب -4

  البروتٌن جزٌبه فً أكثر او الببتٌدا متعدد من سلسلتان وجود وٌتضمن



          

 البروتٌن أنواع

  ربٌسٌن قسمٌن إلى البروتٌنات تقسم

 Simple proteins بسٌطة بروتٌنات -1

 امٌنٌة أحماضا خاصة بصورة تنتج تحللها عند التً المركبات وهً

:  هً المجامٌع هذه أهم ومن ٌةJالفا

 والمح  Egg albumin البٌض زالل مثل: البٌض بروتٌنات -أ

vitelline ًبالحرارة وتتصلب الماء فً تذوب حٌث,  البٌض حم ف  

 حٌث  Globulins الكلوبٌولٌن مثل: واللمؾ االبالزم بروتٌنات -ب

  المخففة الملح محالٌل فً ٌذوب لكنه الماء فً الٌذوب

 الخلٌة نوٌات من الكثٌر فً الموجودة الهستونات مثل: البروتامٌن-ج

 

 

  Conjugated proteins المقترنة البروتٌنات -2

 مركبات عن فضال امٌنٌة أحماضا تحللها عند تنتج التً المركبات وهً

 : هً المجامٌع هذه أهم ومن اخرى عضوٌة

 Nucleoproteins       النووٌة البروتٌنات -أ

 فً مهم ورد لهما اللذٌن الراٌبوسومً والبروتٌن الكروموسوم بروتٌن مثل

 الخلٌة



  Lipoproteins      اللبٌدٌة البروتٌنات -ب

  عالٌة دهنٌة حوامض مع بروتٌنات وهً

 Glycoproteins    السكرٌة البروتٌنات -ج

  كاربوهٌدرات مع بروتٌنات وهً

 Chromatoproteins      التنفسٌة البروتٌنات -د

  hemoglobin مويالد الكلوبٌن على وتشمل واسع انتشار ذات مجامٌع وهً

  والساٌتوكرومات  Heamocyanin والهٌموسٌانٌن

 

 

 Nucleic acids        النووٌة االحماض

 بالنٌوكلٌوتٌدات تدعى فرعٌة وحدات ذات طوٌلة بولٌمرات وهً

nucleotides  ًحلقٌة نتروجٌنٌة قاعدة هً وحدات ثالث من تتؤلؾ والت 

 فوسفات جزٌبة مع مرتبطة اربونالك خماسٌة سكر جزٌبة مع تساهمٌاًا  تتآصر

 فً مهمة الحوامض وهذه والساٌتوبالزم النواة فً النووٌة األحماض وتوجد‘ 

 البناء عملٌة تتم حٌث الساٌتوبالزم الى النواة من الوراثٌة المعلومات نقل

 النووي الحامض هما النووٌة االحماض من ربٌسٌان نوعان وهناك البروتٌنً

 والحامض Deoxyribose Nucleic Acid (DNA) نًالالاوكسجً الراٌبوزي

.  Ribose Nucleic Acid (RNA) الراٌبوزي النووي

 



1- DNA  :الوراثٌة المعلومات ٌحمل الذي النووي الحامض وهو 

 – double الضفٌرة مزدوج حلزون بشكل وٌكون للخلٌة

stranded helix  الالأوكسجٌنً الراٌبوز سكر من وٌتكون 

 الساٌتوسٌن تشمل  Pyrmidine بٌرٌمٌدنٌة نتروجٌنٌة وقواعد

Cytocine والثاٌمٌن Thymine بٌورٌنٌة نتروجٌنٌة وقواعد 

Purines الكوانٌن وتشمل Guanine واالدنٌن Adenine  .

2- RNA  :حامل شكل على ٌعمل الذي النووي الحامض وهو 

 فً البروتٌنات بناء او تركٌب محل الى الوراثٌة للمعلومات

 ما DNA لل مشابه النتروجٌنٌة القواعد من وتركٌبه الساٌتوبالزم

 . Uracil بالٌوراسٌل الثاٌمٌن النتروجٌنٌة القاعدة استبدال عدا

 

 

 Lipid                                               اللبٌد       

 االٌض عملٌة فً وباألخص للخلٌة الحٌوٌة االفعال كثٌر فً مهمة اللبٌدات تكون 

 الماٌتوكندرٌا من كالًا  ٌشمل الذي Oxidative metabolism سديالتؤك

  :- االتٌة االنواع الى اللبٌدات وتصنؾ والبالستٌدات

 

 Simple Lipids     البسٌطة اللبٌدات -1 

  وتشمل الدهنٌة للحوامض الكحول استر وهً

 Glycerides     الطبٌعٌة الشحوم -أ



 للحامض االستر ثالثً هً والتً triglycerides الكلٌسرٌدات ثالثً تسمى واحٌاناًا 

.   والكلٌسرول الدهنً

 Wax         الشمع -ب

  النحل شمع مثل الكلٌسٌرول ؼٌر كحول مع الدهنٌة الحوامض استرات وهً

 

 Steroid        الستروٌد -2

 وتعود Cyclopentose الحلقات بتعدد تتصؾ هٌدروكاربونٌة مشتقات وهً

 الجنس هرمونات مثل الستروٌد الى الكبٌرة االهمٌة اتذ المواد من مجموعة

 adrenal الكظري اللحاء وهرمونات Corticosteron كورتٌكوستٌرون

cortical مثل الفٌتامٌنات من وقسم K,E,D     .

        

 Conjugated   Lipids       المقترنة اللبٌدات -3

:-  ومنها والحوامض ولالكح عن فضالًا  اخرى مواد تحللها عند تنتج التً وهً

 مثل ونتروجٌن فوسفات على تحتوي حٌث Phospholipids المفسفرة اللبٌدات

Lecithin و Sphingomylein  . 

 

 Lipochromes         اللٌبوكرومات -4

 فً تذوب وال عضوٌة مذٌبات فً تذوب الخلٌة فً برتقالٌة او حمراء اصباغ وهً

 االلٌاؾ فً والزانثوفٌل الجزر فً روتٌنالكا على المجموعة هذه وتشمل الماء

 A وفٌتامٌن



 Cabohydrates          الكاربوهٌدرات

 للطاقة االساسً المصدر وهً الحٌة الكابنات فً االنتشار واسعة اتبمرك وهً

 (C,H,O) عناصر ثالث الكاربوهٌدرات وتحتوي ، المختلفة للفعالٌات الالزمة

 لتركٌب العامة والصٌؽة 1:2 كسجٌنواالو الهٌدروجٌن بٌن النسب وتكون

 Cn(H2O)n هً الكاربوهٌدرات

 

: وهً مجامٌع ثالث الى الكاربوهٌدرات وتصنؾ

 Monosaccharide( البسٌط السكر) احادي سكر -1

 واكثرها فٌها الموجودة الكاربون ذرات عدد الى استنادا االحادٌة السكرٌات وتصنؾ

 هً كما الكاربون خماسٌة  pentose البنتوز سكرٌات الطبٌعة فً شٌوعا

 وسكرٌات( والراٌبوز الالاكسجٌنً الراٌبوز) RNA,DNA النووٌة ضاألحما

 mannose والمانوز  galactose الكالكتوز مثل الشابعة الهكسوز

. الخلٌة فً للطاقة ربٌسٌا مصدرا ٌعد وهو glucoseزكوولوالك

 

 Disaccharide        ثنابً سكر -2

 والالكتوز  maltoseالمالتوز واشهرها احادي سكر من جرٌبتٌن اتحاد من وٌتالؾ

lactose  والسكروز sucrose 

 polysaccharides  المتعددة السكرٌات -3

 فً التذوب كبٌرة جزٌبة مكونا الحادي السكر جزٌات من عدد اتحاد من وٌتالؾ

 النشؤ هاانواع اهم ومن الماء مع تسخٌنها عند ؼروٌا محلوال وتعمل بسهولة الماء

. النباتٌة الخلٌة جدار فً الربٌسٌة المركبات من ٌعد الذي والسلٌلوز



 

 Inorganic components  of the cell           العضوٌة غٌر ألمركبات

 اٌضا ٌوجد العضوٌة الجزٌبات مع والمتحدة الخلٌة فً توجد التً االمالح بجانب

 بٌن العالقة وتكون ، متؤٌنة بحالة او طلٌقة بصورة الالعضوٌة االمالح من الكثٌر

 فهً  للؽاٌة معقدة العضوٌة والمكونات االمالح وبٌن الالعضوٌة االمالح مختلؾ

 المختلفة الفسلجٌة للعملٌات الضرورٌة االٌونٌة الموازنة على عامة بصورة تحافظ 

:  هً المركبات وهذه الخلٌة فً

  +Na مثل   cations الشحنة موجبة أٌونٌة بحالة توجد التً تلك -1

.  -Cl  مثل    anions الشحنة سالبة او

  PO4 الفوسفات مجموعة -2

 وقد الحٌوٌة فعالٌتها وفً االولٌة المادة بنٌة او ٌمظتن فً المهمة االٌونات احد وهً

 واحٌانا مفسفرة بروتٌنات شكل على البروتٌنات مع متالزمة المجموعة هذه وجدت

. ركتها فً بناء االحماض النووٌة ومركبات الطاقةفضال عن مشا مفسفرة لبٌدات

 Adenosine Tri Phosphate( ATP)    الفوسفات ثالثً أدٌنوسٌن -3

 هرظت الفوسفاتٌة المجامٌع ارتباط ان حٌث الخلٌة فً للطاقة الربٌسً المصدر وهً

.  للطاقة عالٌة مستوٌات

 

 جهاز فً االرتباط هٌزلتج مهمة الكبرٌت مركبات تعد(    sulpher) ألكبرٌت -4

  الخلٌة انقسام اثناء المؽزلً الخٌط



 انزٌمات لفاعلٌة مساعدة عوامل والمنؽنٌز المؽنٌسٌوم ٌعد حٌث:  اخرى عناصر -5

 التً المإشرات احدى النواة فً والمؽنٌسٌوم والكالسٌوم الحدٌد وجود وٌعد خاصة

.  روموسوماتللك الجزٌبً والتنظٌم االٌونات بٌن رابطة وجود على تدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Enzymes           االنزٌمات



 الكٌموحٌوٌة التفاعالت    catalyze  تحفٌز على تعمل متخصصة بروتٌنات وهً

 التفاعل انجاز على وتساعد التفاعل فً التستهلك وهً البٌولوجٌة مةظاالن فً

.  عدة مرات

صفات حفزٌة سبب قدرتها على  بروتٌنات كروٌة ذات :-تعرٌؾ آخر لالنزٌمات 

 .التنشٌط المتخصص 

 

  بمرحلتٌن االنزٌمً التفاعل وٌمر

                معقد مكونؤ    substrate الركٌزة المادة مع االنزٌم ارتباط: االولى

 ٌنفرط ان الممكن ومن ضعٌؾ المرحلة هذه فً واالرتباط االساس المادة-االنزٌم

E   +    S↔     E S         

 فً االنزٌم ٌستهلك ان دون نواتج الى االساس المادة-االنزٌم معقد تحول:  الثانٌة

  رجعً ؼٌر تفاعل وهو التفاعل

ES     →    P     +    E          

 العام بشكلها المعادلة وتكون

E+S    ↔    ES    →   P    +E 

 مادة محفزآ  Active site الفعال الموضع ٌدعى معٌن محل فً التركٌز وترتبط

. التنشٌط طاقة ومخفضا التفاعل

 الالٌبٌز انزٌم مثل ةزالركً أي علٌها ٌعمل التً المادة من مشتقآ ٌكون االنزٌم واسم

Lipase  الشحوم على ٌعمل الذي Lipids  البروتٌز انزٌم Protease ٌهاجم الذي 

 التفاعل ونوع طبٌعة من مشتقآ االنزٌم اسم ٌكون او    protein  البروتٌن جزٌبات

 االكسدة التفاعالت فً تشترك  Oxidase االوكسدٌز انزٌمات مثل ٌحفزه الذي



 ٌنتهً العموم وعلى .االختزال تفاعالت فً   Reductase  وانزٌمات الكٌمٌابٌة

 pepsin الببسٌن مثل التسمٌة عن تشذ انزٌمات وهناك__ase بالمقطع االنزٌم اسم

.    Trypsin  والتربسٌن

 

  االنزٌمات فوظائ

 ، والتكاثر النمو فً الستمرارها هابلة وكٌماوٌة حٌوٌة وتؽٌرات بؤعمال الخلٌة تقوم

 والمركبات بالطاقة الخلٌة لتزوٌد بهدمها الؽذابٌة المركبات تؽٌٌر الحٌة الخلٌة فعلى

 التفاعالت وهذه المعقدة الخلٌة مكونات تصنٌعالتً تدخل فً  االساسٌة البسٌطة

 بواسطة ٌكون سرعتها وعلى علٌها والسٌطرة الخلٌة وخارج داخل تحدث

 التً التؽٌرات بعض على ٌنعكس االنزٌمات احدى فعالٌة فً خلل وأي ، االنزٌمات

 الكٌمٌابٌة التفاعالت جمٌع فً تدخل واالنزٌمات موتها الى ٌإدي وقد للخلٌة تحدث

 هو االنزٌمات به ومتق دور واهم حٌاة هناك تكون ان ٌمكن ال وبدونها الخلٌة فً

  الطاقة كمٌة هً التنشٌط وطاقة الكٌمٌاوٌة للتفاعالت التنشٌطٌة الطاقة خفض

.  التفاعلٌة للحالة ركٌزةال لجذب الالزمة(  مول/ سعرة) 

 

  العامة االنزٌمات خصائص

 Catalytic  power    ٌةزيؾالتح االنزٌمات قدرة -1

 دون الكٌمٌوحٌوٌة التفاعالت من ملٌون عن ماالٌقل تحفٌز على القدرة لالنزٌمات

 انزٌم هو المعروفة االنزٌمات اسرع ومن التفاعل بعد تؽٌٌر علٌها ٌطرأ ان

Carbonic anhydrase  الماء مع الكاربون اوكسٌد ثانً اتحاد ٌحفز الذي 

 واحدة انزٌم جزٌبة ان وجد فقد الهوء الى ثم ومن الدم الى االنسجة من وانتقالة

 حٌن فً ثانٌة كل فً  CO2 جزٌبة   000 100من التخلص فً المساعدة  بامكانها



 من للتخلص ثانٌة  000 000 10 قدره وقت الحتاج االنزٌم بدون التفاعل تم لو

.   CO2 جزٌبات من العدد نفس

 الطنٌن ٌقرب ما ٌهضم ان النقً الببسٌن انزٌم من ؼرام28.3 بؤمكان ان وجد كما

   بحدود االنزٌم بدون الهضم عملٌة تتطلب بٌنما قلٌلة ساعات خالل البٌض بٌاض فً

  ساعة 48- 24  بٌن تتراوح لمدة المركز الحامض من طن 20

 Specificity تخصصال -2

 مواد او واحدة ركٌزة تفاعل تحفٌز فً الدقٌق االنزٌمات تخصص به والمقصود

 انزٌمات نتاجا الحٌة الخلٌة من ٌتطلب لذلك الكٌمٌابً التركٌب متقاربة ركابز

 تحول بخطوة منفرد انزٌم كل ٌتخصص االٌضٌة العملٌات مسارات ومن مختلفة

 بواسطة CO2  و اثٌلً كحول الى الكلوكوز سكر تخمر فً الحال هو كما واحدة

..  ومتسلسل مظمن باسلوب مختلؾ انزٌم 12 بمشاركة العملٌة هذه تتم حٌث الخمٌرة

 

  االنزٌمات عمل فً المؤثرة العوامل

1 

 Enzyme concentrationتركٌز االنزٌم     -

. ان سرعة التفاعل تتناسب طردٌا مع تركٌز االنزٌم

 Substrate  concentrationتركٌز المادة الركٌزة      -2

اذا كانت كمٌة االنزٌم ثابتة فؤن سرعة التفاعل تزداد تدرٌجٌا بزٌادة المادة الركٌزة 

زٌادة المادة الركٌزة ال ٌإدي الى زٌادة  حتى تصل اقصاها وان االستمرار فً

سرعة التفاعل حٌث تتحول كافة االنزٌمات الى معقد االنزٌم مع المادة الركٌزة 

Enzyme-Substrate complex .

 Temperatureدرجة الحرارة    -3



تزداد سرعة التفاعل بإزدٌاد درجة الحرارة ضمن مدى معٌن وان ارتفاع الحرارة 

إدي الى تحطم المادة البروتٌنٌة وفقدان التركٌب الثالثً بعملٌة عن حدود معٌنة ي

 Denaturationالمسخ 

 PHالرقم الهٌدروجٌنً  -4

لكل انزٌم رقم هٌدروجٌنً مثالً تكون فٌه سرعة التفاعل فً اقصاها وان انحراؾ 

. بالزٌادة او النقصان عن القٌمة المثالٌة ٌقلل من فعالٌة االنزٌم  PHقٌمة الـ 

 Moistureالرطوبة   -5

.    بصورة عامة تزداد فعالٌة االنزٌم بإزدٌاد  الرطوبة 

 تصنٌف االنزٌمات   

قُسمت االنزٌمات الى ست مجامٌع ربٌسٌة تبعا  لطبٌعة التفاعل  الذي تحفزه وهً 

 -:

  Oxidoreductasesانزٌمات  -1

ة بنقل الكترونات وهً التً تحفز تفاعالت االكسدة واالختزال أي التفاعالت المتعلق

او اٌونات الهٌدروجٌن  

 transferasesانزٌمات  -2

وهً التً تحفز االنزٌمات التً تنتقل بواسطتها المجامٌع الوظٌفٌة من مادة الى 

 NH2,PO4,CH3اخرى مثل مجامٌع 

 hydrolasesانزٌمات  -3

اضافة للمواد الركابز وذلك ب  hydrolysisوهً التً تحفز تفاعالت التحلل المابً 

جزٌبة ماء لفك االواصر الكٌمٌابٌة  

 lyasesانزٌمات -4

وهً التً تحفز تجزبة الركابز او اضافة مجامٌع الى الركابز باسالٌب ؼٌر تحلٌلٌة 

 .وتترك اواصر مزدوجة او تضٌؾ مجامٌع الى االواصر المزدوجة 

 

 Isomerasesانزٌمات    -5



كٌزة عن طرٌق تفاعالت ٌتؽٌر فٌها وهً تحفز تنظٌم الذرات فً جزٌبة المادة الر

ه لكنه ٌختلؾ من حٌث وعدد ذرات هالمركب الى مركب اخر مشابه له من حٌث نوع

 .البناء الجزٌبً 

  ligasesانزٌمات -6

وهً التً تحفز اتحاد جزٌبتٌن مع بعضها عن طرٌق شطر جزٌبة االدٌنوسٌن 

اصر وتنتج او Adenosin Tri Phosphate (ATP)ثالثً الفوسفات 

.  (—C---S),(C---N),(C---C),(C---O):      جدٌدة مثل    

 

او بروتٌن متحد مع مركبات ’ ان تركٌب االنزٌمات الكٌمٌابٌة  هو بروتٌن وحده

عضوٌة او العضوٌة لذلك فً بعض االحٌان ٌكون من مستلزمات فعالٌة االنزٌم 

 coenzymeمٌم العضوي توال cofactorمٌم الالعضوي توجود كل من ال

 

 Cofactorمٌم الال عضوي   تال

, المؽنٌسٌوم , وهً المواد العضوٌة تكون على شكل اٌونات فلزٌة مثل الحدٌد 

المنؽنٌز وؼٌرها لها دور هام فً ارتباط الركٌزة فً الموضع , الكوبلت , الزنك 

لها الفعال لالنزٌم كما انها تساهم فً تفاعل االنزٌم ـ المادة االساس وهذه االٌونات 

. دور ربٌسً فً فعالٌة بعض االنزٌمات 

 

 Coenzymeالنمٌم العضوي    

وهً مركبات عضوٌة ؼٌر بروتٌنٌة  ذات اوزان جزٌبٌة صؽٌرة ال تتؤثر بالمواد  

التً تإدي الى تثبٌط اؼلب البروتٌنات  وتساعد هذه الجزٌبات على ربط االنزٌم 

تج من التفاعل الكٌمٌاوي وبذلك فهً او على إزالة النوا( الركٌزة )بالمادة االساس 

تساعد فً استمرار التفاعل اتجاه واحد وهً تشبه االنزٌمات من حٌث عدم تؤثرها 

بالتفاعل وتكون فعالة بكمٌات قلٌلة لكنها تختلؾ عنها فً كونها ؼٌر متخصصة فً 

مٌم االنزٌمً فً بعض االنزٌمات التً تتكون من بروتٌن تمادة معٌنة  ٌتضح دور ال

او مركبات دهنٌة  glycoproteinمتحد بقوة مع مركب كاربو هٌدراتٌة 

lipoprotein   او صبؽاتchromoprotein   وٌسمى الجزء المتحد مع

  apoenzymeمٌم االنزٌم وٌسمى الجزء البروتٌنً صمٌم االنزٌم تالبروتٌن 



زٌم مٌم وعند اتحادهما ٌكون االنتوٌكون ذو وزن جزٌبً عالً على العكس من ال

كامل  

Apoenzyme      +     Coenzyme        →        Haloenzyme 

مٌم االنزٌم                صمٌم االنزٌم تاالنزٌم المتكامل                     

 (غٌر فعال (                ) غٌر فعال (                            )فعال ) 

ٌإدي الى ضمور كبٌر النه ٌإدي الى تؤثٌر (  مٌم االنزٌمت) وتثبٌط مرافق االنزٌم 

 Folic  acidعلى جمٌع االنزٌمات التً تحتاج هذا المرافق فمثال حامض الفولٌك 

هو عبارة عن فٌتامٌنات تحتاجها جمٌع الخالٌا الحٌة فً جسم االنسان لؽرض صنع 

فً هذه  المواد النووٌة ، ولهذا فان عدم توفرها ٌإدي الى منع االنزٌمات الداخلة

. التفاعالت عن القٌام بعملها وتخلٌق مواد نووٌة وبذلك ٌتوقؾ النمو وانقسام الخالٌا 

 

 Vitaminsالفٌتامٌنات    

وهً عبارة عن جزٌبات مهمة جدا للكابن الحً وٌجب ان تإخذ مع الطعام وذلك 

ا لعدم قدرة الكابن على صنعها والجسم ٌحتاج هذه المواد بكمٌات قلٌلة جدا ولكنه

ضرورٌة فً التفاعالت الكٌمٌابٌة والفٌتامٌنات االنزٌمٌة ذات تركٌب كٌمٌابً 

مابم او المرافقات تمتباٌن اال انها تتحول فً داخل الجسم الى مواد تعرؾ بال

والتً تعد ضرورٌة وتشارك فً عدد من تفاعالت   coenzymes االنزٌمٌة 

ٌس كل التفاعالت التً تشترك التً ٌشارك فً انجازها االنزٌمات مع مالحظة ان ل

فٌها االنزٌمات تحتاج الى فٌتامٌنات ونقص الفٌتامٌنات ٌظهر عادة على شكل 

. امراض مثل الكساح وؼٌرها 

وٌتضح مما تقدم ٌجب تجهٌز الجسم بالفٌتامٌنات من خالل الؽذاء االعتٌادي الن 

رها او تحررها الجسم ال تستطٌع خالٌاها ان تصنع مثل هذه المواد وكذلك سبب تكس

ؼذاء متوازن واذا تعذر  لخالل عملٌات االٌض الحٌوي ولهذا وجب اخذها من خال

. ذلك ٌمكن اخذ االقراص الحاوٌة على فٌتامٌنات لتعوٌض النقص 

 

 

 Cell  Structure     تركٌب الخلٌة 



تتفاعل الخالٌا الحٌة فً التركٌب الداخلً كما تتفاعل فً شكلها وحجمها ، ولٌس من 

السهل انتخاب خلٌة نموذجٌة حٌوانٌة ام نباتٌة لذا سنفترض وجود خلٌة نموذجٌة 

.  لدراستها ومعرفة تركٌبها ومحتوٌاتها 

 Cell Wallالجدار الخلوي     

تمتاز الخالٌا النباتٌة بؤمتالكها تركٌبا خارجٌا بعد الؽشاء البالزمً وٌعزلها عن 

ذو سمك ٌتؽٌر تبعا  هؾ بانه تركٌبالمحٌط الخارجً ٌدعى بالجدار الخلوي وٌعر

للعمر بالنسبة للخلٌة ونوعها ووظٌفتها فالخلٌة النباتٌة الفتٌة  تتمٌز بجدار سلٌلوزي 

رقٌق وان الوظٌفة الربٌسٌة للجدار هً الدعم واالسناد وٌحدث فٌه التبادل بٌن 

.  الخلٌة ومحٌطها الخارجً 

  :-االجزاء التالٌة وٌتركب الجدار الخلوي فً الخالٌا الناضجة من 

 Middle  Lamellaeالصفٌحة الوسطى   -1

وهً تمثل موقعا وسطا بٌن جدارٌن ابتدابٌٌن لخلٌتٌن متجاورتٌن وتتركب اساسا من 

البكتٌن المتحد مع الكالسٌوم وتحوي الصفٌحة الوسطى على مادة اللكنٌن فً 

. االنسجة الخشبٌة 

 Primary  Cell  Wallالجداراالبتدابً     -2

وٌمكن تمٌٌز الجدار االبتدابً فً الخالٌا الفتٌة بسهولة وهو ٌتركب من مادة 

السلٌلوز واشباه السلٌلوز وقد ٌحتوي على اللكنٌن وتسهل فٌه عملٌة التبادل الحتوابه 

. على الروابط البالزمٌة 

 Secondary   Cell Wall   الجدار الثانوي  -3

بتدابً بعد اكمال النمو السطحً والحجمً وهو ٌضاؾ الى الداخل من الجدار اال

للخالٌا أي ان ٌبدأ بالتكون بعد وصول الخلٌة الى حجمها النهابً وهو ٌتركب اساسا 

.  من السلٌلوز واشباه السلٌلوز وٌترسب فٌه اللكنٌن مما ٌزٌد من قوته 

  Plasmodesmataالروابط البالزمٌة        

قة تمتد بٌن الخالٌا المتجاورة عبر فتحات وهً عبارة عن خٌوط ساٌتوبالزمٌة رقً

دقٌقة توجد فً الجدار الخلوي تسمح بمرور السوابل والمواد المذابة بٌن هذه الخالٌا 

 .

 Plasma Membraneغشاء البالزما                



وهو ؼشاء رقٌق ٌقع بٌن جدار الخلٌة والساٌتوبالزم فً حالة الخالٌا النباتٌة اما 

انٌة فٌعتبر الؽالؾ الخارجً الؼلبها وٌعمل على فصل محتوٌات الخالٌا الحٌو

.  الخلٌة عن المحٌط الخارجً 

 Protoplasmالبروتوبالزم    

وهو ٌتكون من كتلة جٌالتٌنٌة بروتٌنٌة كثٌفة مكونة محلوال ؼروٌا او شبه ؼروي 

او عالقا متجانس او ؼٌر متجانس معتم ضوبٌا وٌكون الرقم الهٌدروجٌنً 

وٌحوي جمٌع ( 7.0 – 6.8) توبالزم فً الخالٌا قرٌبا من التعادل ؼالبا للبرو

. ورا بٌن الؽالؾ النووي والؽشاء البالزمً صالعضٌات سابحة فٌه وهو ٌكون مح

 Cytoplasmالساٌتوبالزم    

%   80 – 90وهو سابل شفاؾ او شبه شفاؾ لزج القوام تتراوح نسبة الماء بٌن 

عالت االٌضٌة فً الخلٌة الحٌة وٌشؽل الساٌتوبالزم معظم وٌكون وسطا مثالٌا للتفا

، الحٌز بٌن نواة الخلٌة والؽشاء الخلوي فً الخالٌا الحٌوانٌة و الخالٌا النباتٌة 

وتتمٌز الخالٌا النباتٌة الفتٌة بعدد كبٌر من الفجوات الصؽٌرة فً الساٌتوبالزم فً 

خالٌا النباتٌة البالؽة وٌصبح حٌن تشؽل فجوة كبٌرة مركزٌة الموقع معظم حجم ال

الساٌتوبالزم بشكل شرٌط ضٌق محصور بٌن الفجوة والؽشاء البالزمً وتحاط 

وٌحتوي فً داخله   Tonoplastالفجوة بؽشاء احادي الطبقة ٌدعى ؼشاء الفجوة  

.   Cell  Sapالعصٌر الخلوي 

 Endoplasmic  Reticulumالشبكة البالزمٌة الداخلٌة     

عن فجوة من التجاوٌؾ الؽشابٌة المسطحة مرتبطة مع بعضها البعض  وهً عبارة

ومع الؽشاء البالزمً من جهة وترتبط من الجهة االخرى الؽشاء النووي الخارجً 

وتظهر هذه التجاوٌؾ تحت المجهر االلكترونً بشكل حوٌصالت او اكٌاس مسطحة 

احدة وقد تصل وهً تختلؾ من خلٌة الى اخرى كما وقد تختلؾ ضمن الخلٌة الو

الى الراٌبوسومات  بؤؼشٌة الشبكة البالزمٌة الداخلٌة فتعرؾ عندها بؤسم الشبكة 

البالزمٌة الداخلٌة الخشنة  اما فً حالة عدم احتوابها على الراٌبوسومات فتعرؾ 

بالشبكة البالزمٌة الملساء كما وقد توجد الراٌبوسومات حرة فً الساٌتوبالزم بشكل 

 . Polysomesكل تجمعات تعرؾ بالبولٌسومات واحد منفصل او بش

 

 .Rough (granular) E.R  (الحبٌبٌة)الشبكة البالزمٌة الداخلٌة الخشنة  ـ1



تتصل هذه الشبكة من الخارج بالراٌبوسومات وهً تقوم بصنع الجزء االعظم من 

البروتٌنات الخلوٌة  

 .Smoth  E.R                  الشبكة البالزمٌة الداخلٌة الملساء 

ٌكون هذا النوع خالٌا من الراٌبوسومات وٌسمى الالحبٌبً وظٌفته صنع اللبٌدات 

ومن المحتمل ان ٌكون له عالقة بإفراز الهرمونات اما فً االشكال المتخصصة من 

الخالٌا فقد وجد ان هذه الشبكة مهمة فً تنظٌم االحداث اثناء تقلص العضالت وذلك 

السٌوم الضروري للشروع فً عملٌة التقلص ومن من خالل تحكمها بتوفٌر الك

وظابفها االخرى الدعم المٌكانٌكً وتساهم فً نقل المواد من داخل وخارج الخلٌة 

واهمها االفراز الخلوي نتٌجة مساعدتها على الدوران وانسٌاب االؼشٌة كما انها 

م فً وتساهGlycogen والكالٌكوجٌن   Lipoproteinsتبنً البروتٌنات اللبٌدٌة 

ازالة السموم خاصة خالٌا الكبد كذلك تساعد الخلٌة على التخلص من مسببات 

 .السرطان والمبٌدات وبعض االدوٌة 

 Lysosomes(      المحللة ) االجسام الحالة 

وهً عبارة عن عضٌات تحوي على انزٌمات تقوم بهضم البروتٌنات والعدٌد من 

او خارجها وقد وجد ان الخالٌا التً الجزٌبات الكبٌرة سواء كانت داخل الخلٌة 

تصاب بضرر كبٌر تهضم نفسها من خالل عملٌة الهضم او التحلل الذاتً 

Autolysis  وذلك نتٌجة لتكسر هذه الجسٌمات وانطالق االنزٌمات الهاضمة منها .

  :-وهناك عدة وظابؾ تقوم بها االجسام الحالة هً 

م الحالة وتحولها الى ثنابً الببتٌد هضم البروتٌنات بواسطة انزٌمات االجسا -1

. والكاربوهٌدرات الى سكرٌات احادٌة

فً خالٌا النمو تكون االجسام الحالة فعالة فً اعادة تنظٌم االنسجة  -2

Remodeling  .

لها اهمٌة طبٌة حٌث ٌكون لها دور فً التهاب المفاصل الروماتٌزي وداء  -3

.  النقرس

الدم البٌضاء ذات دور اساسً فً الحماٌة والوقاٌة  تكون االجسام الحالة لكرٌات -4

. ضد البكترٌا والرواشح 

 Golgi  apparatusجهاز كولجً   



وتقع  Golgiوهو عبارة عن تراكٌب ملساء سمٌت بهذا االسم نسبة الى مكتشفها 

هذه العضٌات فً اماكن قرٌبة من النواة وتتكون من واحدة او اكثر من الحوٌصالت 

المفلطحة وهذا الجهاز ٌرتبط وظٌفٌا مع الشبكة البالزمٌة الداخلٌة او االكٌاس 

  :-وهناك عدة وظابؾ ٌإدٌها هً 

تعزى الى جهاز كولجً الوظٌفٌة المبدبٌة للخزن واالفراز فً الخلٌة بكثٌر من  -1

نواتج الفعالة الحٌوٌة مثل االنزٌمات والهرمونات وبروتٌنات الدم  

ة بناء بعض النواتج الؽنٌة بالكاربوهٌدرات مثل ٌشترك جهاز كولجً بعملً -2

 glycoproteinالبروتٌنات السكرٌة 

ٌشترك فً عملٌة تكوٌن الصفٌحة الوسطى للخالٌا النباتٌة   -3

صنع االؼشٌة حٌث ٌستلم االنزٌمات المتكونة فً الشبكة البالزمٌة الداخلٌة  -4

دعى االجسام المحللة وٌطلقها الى الخلٌة على هٌبة اجسام محاطة بالؽشاء ت

Lysosomes 

 

 Mitochondria(  العضٌات التنفسٌة ) ندرٌا  والماٌتوك

ٌات او تراكٌب لٌفٌة او حبٌبات وتكون موزعة صوهً عضٌات تكون على شكل ع

فً اؼلب الخالٌا الحٌة بصورة متجانسة فً الساٌتوبالزم اال انه فً قسم من الخالٌا 

ندرٌا العضو التنفسً للخلٌة التً ووتعد الماٌتوكندرٌا موضعٌة ، وتكون الماٌتوك

 Free  energy تتؤكسد فٌها كلٌا المواد الؽذابٌة محررة كمٌة من الطاقة المحررة 

الؽنً بالطاقة لذلك فهً تسمى (  ATP) لبناء مركب االدٌنوسٌن ثالثً الفوسفات 

   Power houses of the cellبٌوت طاقة الخلٌة 

........... ٌا وظٌفة الماٌتوكندر

  Oxidation ندرٌا هً االكسدة وان اهم الوظابؾ االٌضٌة التً تقوم بها الماٌتوك

 والفسفرة التؤكسدٌة  Dehydrogenationوازاحة الهٌدروجٌن 

Phosphorylation  والفعالٌة التنفسٌةRespiratory  activation ذلك لو

د الؽذابٌة كالكاربوهٌدرات التنفسً للخلٌة التً تتؤكسد فٌها المواالعضو تعد 

الى ثنابً اوكسٌد الكاربون والماء لتحرر كمٌة كبٌرة من الطاقة الحرة  لبٌداتوال

  Adenosine(  ATP) لبناء مركب الطاقة الؽنً االدٌنوسٌن ثالثً الفوسفات 

Tri Phosphate .  



ة الضرورٌة ندرٌا ٌوفر كمٌة  كبٌرة من الطاقوان اكسدة المواد الؽذابٌة فً الماٌتوك

لبناء االصرة الؽنٌة بالطاقة والناتجة من ارتباط المجموعة الفوسفاتٌة مع االدٌنوسٌن 

وبذلك فان كمٌة كبٌرة  من الطاقة (  ATP) مكونة (  ADP) ثنابً الفوسفات 

والتً تستخدم عند     ATPتٌة الؽنٌة بالطاقة للـاتبقى مخزونة فً االصرة الفوسؾ

ل االصرة الفوسفاتٌة بواسطة االنزٌمات لوٌة عدٌدة حٌث تتحالحاجة فً تفاعالت خل

او المعاملة بالحامض او القاعدة لتحرر كمٌة كبٌرة من الطاقة 

ATP      →          ADP         +           pi      +      Energy 

 

 Plastidsالبالستٌدات               

الثانٌة الؼلب الخالٌا النباتٌة لكن قسما وٌعد وجود البالستٌدات احد الصفات الممٌزة 

من االحٌاء وحٌدة الخلٌة وباألخص الطحالب واالبتدابٌات قد سببت مشكلة فً 

. التصنٌؾ بسبب شذوذها عن هذه الظاهرة 

  :-وتصنؾ البالستٌدات بصورة عامة اعتمادا على اللون الى 

 Leucoplasts   البالستٌدات ؼٌر ملونة   -1

تفتقر او تكون خالٌة من الحبٌبات والتراكٌب الؽشابٌة وظٌفتها هً  وهً بالستٌدات

خزن النشؤ والدهون والبروتٌنات  

 Chloroplastsالبالستٌدات الخضراء     -2

هً اكثر االنواع المعروفة من البالستٌدات وتحتوي على حبٌبات الكلوروفٌل 

Chlorophyl  ًوالتً تعد اداة تحضٌر عملٌة البناء الضوب 

  Chromoplasts                                       البالستٌدات الملونة -3

وهً على نوعٌن االول بالستٌدات تحتوي على كل من الكلوروفٌل ومجموعة من  

فً النبات تكون فعالة فً ( اشباه الكاروتٌن ) الحبٌبات االصباغ الحمراء والصفراء 

ي بالستٌدات تحتوي على الحبٌبات الصبؽٌة عملٌة التركٌب الضوبً ، والنوع الثان

فقط وتفتقر الى الكلوروفٌل تكون ؼٌر فعالة فً عملٌة التركٌب الضوبً وٌعزى 

لون االزهار والثمار الى البالستٌدات الملونة الحاوٌة على صبؽات اشباه الكاروتٌن 

 .

  Photosynthesisالبناء الضوئً    



لربٌسٌة للبالستٌدات الخضراء فً النباتات تعد عملٌة البناء الضوبً الوظٌفة ا

وتحتاج هذه العملٌة الى العدٌد من االنزٌمات الخاصة بها وتتضمن العملٌة انشطار 

الماء بواسطة امتصاص الطاقة الضوبٌة واختزال ثنابً اوكسٌد الكاربون الى 

. مستوى كاربوهٌدرات 

تولٌد جهد االكسدة تإخذ الطاقة الضوبٌة بواسطة الكلوروفٌل وتستخدم ل حٌث

  ADPمن   ATPواالختزال الذي ٌستخدم بعد ذلك لبناء 

ADP     +     Pi        →        ATP 

 

 Nucleusالنواة             

ذلك فهً تعد لتعد النواة اهم اجزاء الخلٌة النها تسٌطر على كافة الفعالٌات الخلوٌة و

. لخلٌة ان تستمر بالحٌاة وحدة التوجٌه والتنظٌم التً بدونها ال ٌمكن ل

تقع النواة فً ساٌتوبالزم الخلٌة وتكون عادة وسطٌة الموقع محاطة بالساٌتوبالزم 

وٌكون شكل النواة بصورة عامة كروٌة وقد مؽزلٌة الشكل او . فً جمٌع جوانبها 

مسطحة او ؼٌر منتظمة كما فً كرٌات الدم البٌضاء فً االنسان حٌث تتخذ شكل 

و متعددة الفصوص والخالٌا قد تحتوي نواة واحدة تدعى بالخلٌة حافر الحصان ا

او تحتوي على نواتٌن تدعى ثنابٌة النواة  mononucleateاحادٌة النواة 

binnucleate  ، اما الخالٌا التً تحتوي اكثر من نواتٌن فتدعى بالخالٌا متعددة

اسب طردٌا مع وقد وجد ان حجم النواة ؼٌر ثابت وهو ٌتن polynucleateالنوى  

  DNAكمٌة الحامض النووي الراٌبوزي االوكسجٌنً 

:- وتتكون النواة من المكونات الربٌسٌة التالٌة 

وهو ؼشاء ٌفصل النواة عن  :- Nuclear Evelopeالؽالؾ النووي  -1

الساٌتوبالزم وٌلعب دورا ربٌسٌا فً نقل المواد بٌن النواة والساٌتوبالزم  

وهً مادة سابلة تحتوي على العدٌد من  :-  Nucleoplsmaبالزما النواة  -2

الحبٌبات او الجزٌبات ؼٌر منتظمة فً الشكل وتسمى بالعصٌر النووي  

 Nucleolusالنوٌة   -3

وهً جسم كروي الشكل مؽمورة فً بالزما النواة وٌكون حجم النواة مرتبط 

 بنابٌةٌا ذات الفعالٌة الللخلٌة حٌث ٌكون حجم النوٌة صؽٌر فً الخالبنابٌة بالفعالٌة ال



وتكون القوٌة ذات حجم كبٌر نسبٌا فً ( ٌة الحٌمن خل )مثل  دومةالقلٌلة او المع

 خلٌةخالٌا االفراز ، ) الخالٌا ذات الفعالٌة البنابٌة مرتفعة فً البناء البروتٌنً مثل 

ان عدد النوٌات الموجودة فً كل ٌعتمد على عدد الكروموسومات ففً ( البٌضة 

ٌر من الخالٌا هنالك نوٌة واحدة لكل مجموعة كرموسومٌة مساوٌة الى لنصؾ كث

العدد االصلً من الكروموسومات وفً قسم اخر قد تكون هناك نواتٌن او اكثر لكل 

. مجموعة كرموسومٌة 

 

 

 


