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  Biochemistry الكٌمٌاء الحٌاتٌة

كونات الخلٌة والمعالم العامة ٌبحث علم الكٌمٌا الحٌاتٌة فً الصفات الكٌمٌائٌة لم

نظمة الحٌاتٌة التً تمارسها هذه المكونات , كما تفسر بصورة دقٌقة ماهٌة هذه لأل

الكٌمٌاوٌة ٌتضمن علم الكٌمٌاء الحٌاتٌة دراسة التراكٌب حٌث  النظم فً الخلٌة.

هو العلم الذي اذا  لمكونات الخالٌا الحٌة والتفاعالت التً تجري داخل تلك الخالٌا.

 ٌهتم بدراسة كٌمٌاء مكونات الكائنات الحٌة المختلفة ودراسة الكٌفٌة التً ٌتم من

 .خاللها الترابط والتنسٌق بٌن مختلف التفاعالت الجارٌة فً الكائن الحً

 -: إلى الحٌاتٌة الكٌمٌاء تقسمعلٌه و

 بها ونعنً -:او كٌمٌاء تراكٌب المكونات الحٌاتٌة التركٌبٌة الحٌاتٌة الكٌمٌاء -1 

 التً للخلٌة المختلفة المكونات تركٌب دراسة إي الحٌة للمادة الدقٌق التركٌب دراسة

المكونات )العضوٌة وغٌر العضوٌة  المختلفة الكٌمٌائٌة المواد االف من تتألف

 . وتشخٌصها تنقٌتها,  فصلها وكٌفٌة( الحٌاتٌة

 الكٌمٌائٌة التفاعالت بدراسة وتهتم -: الحٌاتٌةتفاعالت المكونات  كٌمٌاء -2 

على المكونات التً تجري الطاقة  لها مثل تغٌرات والتغٌرات الفٌزٌاوٌة المرافقة

  أو الحٌاتٌة العملٌاتب تسمى مجمل هذه التفاعالت والتغٌراتوالحٌاتٌة او فٌما بٌنها 

 .(Metabolism) األٌض

 :)البناء الكٌمٌائً للخالٌا( Molecules and Life الجزٌئات والحٌاة 

 ٚزى زضاؼخ انجُبء انكًٛٛبئٙ نهرالٚب انحٛخ يٍ ذالل زضاؼخ :

 انعُبصط انًكَٕخ نهغعٚئبد انحٛبرٛخ)انساذهخ فٙ رطكٛت انًبزح انحٛخ(. - أ

 انغعٚئبد انحٛبرٛخ انصغٛطح ٔانكجٛطح.  - ة

 :الحٌاتٌة للجزٌئات المكونة العناصر - أ

 , N , H,رسذم عًٛع عُبصط انغسٔل انسٔض٘ رقطٚجبُ فٙ ثُبء ٔرطكٛت انكبئُبد انحٛخ, ٔٚشكم )

O, C  ٙعُبصط انًٕعٕزح فٙ انرالٚب. ثًُٛب ٚشكم انفؽفٕض ٔانكجطٚذ % يٍ ان66( حٕان

% , ايب انحسٚس ٔانكهٕض َٔؽت ظئٛهخ يٍ عُبصط اذطٖ 3 ٔانجٕربؼٕٛو ٔانصٕزٕٚوانكبنؽٕٛو 

 فزشكم ثبقٙ انُؽجخ.

 )العمالقة(:والكبٌرة الصغٌرة الحٌاتٌة الجزٌئات  - ب

 رقؽى انغعٚئبد انحٛبرٛخ انساذهخ فٙ رطكٛت انكبئُبد انحٛخ انٗ صالصخ اقؽبو: 

 % 55-8انغعٚئبد انععٕٚخ  -1

 % 5 -5 انغعٚئبد انالععٕٚخ -5

 % 67-07انًبء   -3
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 الجزٌئات العضوٌة:

 ٔرشًم انًٕاز انععٕٚخ انطئٛؽٛخ انًكَٕخ نهرالٚب يبٚهٙ: 

 ) انؽكطٚبد, انُشٕٚبد(  Carbohydratesانكبضثْٕٛسضاد  - أ

  Lipidsانسٌْٕ  - ة

  Proteinsانجطٔرُٛبد  - د

   Enzymesًٚبد االَع - س

  Vitaminsانفٛزبيُٛبد  - ط

  Hormonesانٕٓضيَٕبد  - ػ

 اند… Nucleotidesانُٕٛكهٕٛرٛساد   - خ

 اصل الجزٌئات الحٌاتٌة:

اٌ اصم رصُٛع عًٛع انغعٚئبد انحٛبرٛخ ٚأرٙ يٍ غبقخ اشعخ انشًػ, حٛش رقٕو صجغخ 

غبقخ اشعخ انشًػ انٗ غبقخ ثزحٕٚم ٔصجغبد اذطٖ( فٙ انُجبربد Chloroplast (انكهٕضٔفٛم

ررعٌ ثشكم يطكجبد كًٛٛبئٛخ )انطبقخ فٙ أاصط رهك انًطكجبد( ٔشنك يٍ ذالل قٛبو انُجبربد 

يٍ انًبء ٔصبَٙ  photosynthesisثزرهٛق انؽكطٚبد )يضم انكهٕكٕظ( ثعًهٛخ انجُبء انعٕئٙ 

  كًب ٚهٙ:ٔاؼزرساو غبقخ اشعخ انشًػ ٔأكؽٛس انكبضثٌٕ 

nCO2+nH2O     
chloroplast(photosynthesis)/hvطاقة اشعة الشمس

     CnH2nOn+nO2 

 وكمثال تخلٌق الكلوكوز:

 6CO2+6H2O 
    chloroplast(photosynthesis)/hv طاقة اشعة الشمس    

   C6H12O6+6O2 

انطبقخ انًٕعٕزح فٙ ْصِ انًطكجبد انُجبرٛخ  غصٖ انحٕٛاٌ عهٗ انُجبد ٚقٕو ثزحطٚطعُسيب ٚزٔ

االٔعّ انًرزهفخ  يطكجبد اذطٖ ٔغبقخ ٚؽزفبز يُٓب فْٙصِ انًطكجبد انُجبرٛخ انٗ  أرحٕٚم

 نّ.نهُشبغ انحٛبرٙ 

   :اْى انًطكجبد انععٕٚخ انحٛبرٛخ

 رٕعس انًطكجبد انععٕٚخ عهٗ شكم

ْٔٙ يطكجبد ععٕٚخ ركٌٕ فٛٓب يغًٕعخ انٓٛسضٔكؽٛم يزصهخ ثصضح -:R-OH انكحٕالد-1

نًغًٕعخ انكٛم حٛش ًٚكٍ اعزجبضْب يشزقبد ْٛسضٔكبضثَٕٛخ اؼزجسنذ فٛٓب شضح كبضثٌٕ ربثع 

أ ًٚكٍ اعزجبضْب يشزقخ يٍ انًبء حٛش اؼزجسنذ فٛٓب احسٖ  ْٛسضٔعٍٛ ثًغًٕعخ ْٛسضٔكؽٛم

 .شضاد ْٛسضٔعٍٛ انًبء ثًغًٕعخ انكٛم

 : RCOOH  انحٕايط انكبضثٕكؽٛهٛخ -5
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     O                             O 

R-C-OH    
- OH

       R-C   acyl group 

 وتتفاعل االحماض الكاربوكسٌلٌة مع الكحوالت لتكوٌن االسترات

RCOOH + R-OH    H+        RCOOR + H2O 

 :R-NH2االمٌنات االولٌة  -3

 . Rبمجموعة الكٌل  Hحٌث تستبدل ذرة هٌدروجٌن  وهً مشتقات االمونٌا

 عند ارتباط مجموعة امٌن مع مجموعة اسٌل ٌكون الناتج عبارة عن امٌد  االمٌدات:

                                          O 

R-COOH + NH3            R-C-NH2 + H2O 

                                                 O 

R-COOH + R-NH2               R-C-NH-R +H2O 

      O                 O         االلدٌهاٌدات  والكٌتونات:                       -4

R-C-H  الدٌهٌد      R-C-R  كٌتون  

 :macromoleculesانغعٚئبد انععٕٚخ انكجٛطح 

( حٛش ًٚكٍ  , انسٌْٕٔٚقصس ثٓب ) انجطٔرُٛبد , انحٕايط انُٕٔٚخ , انؽكطٚبد انًزعسزح

يؤنفخ يٍ ٔحساد ثُبئٛخ )ٔاحسح يزكطضح( أٔ أكضط نكُٓب يزشبثٓخ فٙ ثٕنًٛطاد  اعزجبضْب

ٔقس أصجزذ انسضاؼبد أٌ أكضط يٍ . انزكطاض نكٙ ٚزى ثُبء رهك انغعٚئبد انكجٛطح انزطكٛت ٔكضٛطح

 : انكجٛطح ْٔٙ كًب ٚأرٙ يٍ انٕظٌ انغبف نهكبئٍ انحٙ يؤنف يٍ ْصِ انغعٚئبد90 %

 :Proteinsانجطٔرُٛبد  -1

 Peptideعجبضح عٍ ثٕنًٛطاد يؤنفخ يٍ حٕايط أيُٛٛخ يطرجطخ يع ثععٓب ثأٔاصط ثجزٛسٚخ 

Linkage .ٔاٌ كم ثطٔرٍٛ نّ َٓبٚزبٌ األٔنٗ َزطٔعُٛٛخ ٔاٜذطح كطثٕكؽٛهٛخ 

 Nucleic acidsانحٕايط انُٕٔٚخ  -5

طخ ٔاألحًبض االيُٛٛخ عجبضح عٍ ثٕنًٛطاد َبرغخ يٍ ارحبز َٕٛكهٕٛرٛساد يع ثععٓب ثٕاؼ

ٔرهعت انحٕايط االيُٛٛخ زٔضا يًٓب فٙ َقم phosphdiesterأٔاصط انفٕؼفٕ زا٘ اؼزط  

 انًعهٕيبد انٕضاصٛخ , انًُٕ , انزطٕض ٔانزكبصط.

 Ribo Nucleic Acidُْبنك َٕعٍٛ يٍ ْصِ انحٕايط : انحبيط انُٕٔ٘ انطاٚجٕظ٘

(RNA)                        Ribo Nucleic Acid (RNA)  
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 Deoxyribo Nucleic Acid Deoxyribo ٔانضبَٙ انحبيط انُٕٔ٘ زٕٚكؽٙ ضاٚجٕظ

Nucleic Acid (DNA)                          (DNA) 

 Polysaccharides -انؽكطٚبد انًزعسزح : -3

 Glycoside   ْٔٙ ثٕنًٛطاد يكَٕخ يٍ ؼكطٚبد يطرجطخ يع ثععٓب ثأٔاصط كالٚكٕؼٛسٚخ 

linkage ٗٔرعزجط انؽكطٚبد انًزعسزح يصسضاً نهطبقخ ٔررعٌ انؽكطٚبد انًزعسزح فٙ انُجبربد عه

شكم َشأ ٔفٙ انحٕٛاَبد عهٗ شكم كالٚكٕعٍٛ )َشأ حٕٛاَٙ ( ٔرٕعس عهٗ شكم ؼهٛهٕظ 

Celluloseفٙ انجُبء انزطكٛجٙ نهُجبربد 

 : Lipidsانسٌْٕ  -4

رٛخ يرزهفخ كحفع ٔرٕنٛس انطبقخ ٔرسذم يغًٕعخ يٍ انًطكجبد انحٛبرٛخ انًعقسح نٓب ازٔاض حٛب

 ٙ انزطاكٛت انجُبئٛخ انرالٚب يضم اغشٛخ انرالٚب ٔغٛطْب.ف

 رزٕظع انًطكجبد اعالِ فٙ يرزهف اععاء انرهٛخ عبعهخ يُٓب ايبكٍ يزرصصخ نُشبغبد انرهٛخ

 : Formation of large complexes ثُبء انًعقساد انكجٛطح

ٚقصس ثبنًعقساد انكجٛطح ْٙ انًطكجبد شاد األٔظاٌ انغعئٛخ انعبنٛخ يضم انًغًع األَعًٚٙ 

 انطاٚجٕؼٕيبد, انكطٔيٕؼٕيبد, األغشٛخ. Multienzymeانًعقس, 

ٔرعزجط انغعٚئبد انكجٛطح انزٙ يط شكطْب ؼبثقب ْٙ انًٕاز األٔنٛخ فٙ ثُبء انًعقساد انكجٛطح) 

يضم  organellesانغعٚئبد انًعقسح ( ٔانزٙ رزغًع يع ثععٓب نزكٍٕٚ يب ٚؽًٗ ثـ انععٛبد  

 رزغًع نزؤز٘ زٙان ٔانرالٚب   Cellsانًبٚزٕكَٕسضٚب ٔانكهٕضٔثالؼذ ٔيُٓب رُشأ انرالٚبٔ َٕاح

رُشأ األععبء   انًزغًعخ يع ثععٓب األَؽغخ ٔيTissuesٍركٌٕ األَؽغخ   عًم يعٍٛ

organsٙٚزكٌٕ انكبئٍ انحٙ  يع ثععٓب ركٌٕ االعٓعح ٔيٍ االعٓعح يع ثععٓب انز

organism. 

انععٕ=  ,ٕعخ يٍ انرالٚب انًزطاثطخانُؽٛظ= يغً ,انرهٛخ= اصغط ٔحسح ثُبء نهكبئٍ انحٙ

انكبئٍ= يغًٕعخ  ,انًزطاثطخ انغٓبظ= يغًٕعخ يٍ االععبء, انًزطاثطخ يغًٕعخ يٍ االَؽغخ

 يٍ االعٓعح         

 The Cellانرهٛخ 

االؼبؼٛخ نغًٛع  ٕحساد انجُبئٛخ ٔانٕظٛفٛخان  انرهٛخ ْٙ ضزْخ أ غطفخ صغٛطح. ٔ انرالٚب ْٙ

انُٕاح ٔانؽبٚزٕثالظو ٔانزٙ ركٌٕ يحبغخ  ْٙ . ٔاالععاء انطئٛؽٛخ ال٘ ذهٛخانكبئُبد انحٛخ

 وتقسم الى بدائٌة النواة وحقٌقٌة النواة. ثبنغشبء انجالظيٙ.
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 : Types of living Cells)) إَٔاع انرالٚب انحٛخ

  prokaryotes Cells ذالٚب ثسائٛخ انُٕاح -1

 

 خلٌة بدائٌة النواةٌمثل  تخطٌطً شكل

 خالٌا وهًنووي  بغشاء محاطة غٌر الوراثٌة او نظامٌة فمادتها حقٌقة وهً التمتلك نواة
.  بغشاء محاطة خلوٌة عضٌات الخالٌا هذه تمتلك ال حٌث,  الداخلً البنائً التنظٌم بقلة تتمٌز

 .(الخضراء– الزرقاء والطحالب البكترٌا)  وتشمل البالزمً بالغشاء ٌقترن التنفسً ونظامها

 Eukaryotic Cellsذالٚب حقٛقٛخ انُٕاح  -5

 

 مخطط عام لخلٌة حقٌقٌة النواة
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 بدائٌة الخالٌا من اكبر تمتلك نواة محاطة بغالف او غشاء ٌسمى الغشاء النووي,  وتكون

كما انها تحتوي على مكونات  الداخلً البنائً التنظٌم من عالٌة درجة بامتالكها وتتمٌز النواة

 subcellularاو بالعناصر الخلوٌة الثانوٌة  organellsرة اخرى تعرف بالُعضٌات كثٌ

elements  متخصصة وتكون بغشاء العضٌات هذه تحاطو.  تكون موجودة فً الساٌتوبالزم 

 تعد بٌنما أخر الى جٌل من الوراثٌة للمعلومات الناقلة المادة النواة تعد . معٌنة لوظائف

 والطحالب البكترٌا عدا الحٌة الكائنات جمٌع وٌشمل الطاقة لتولٌد مركزا   الماٌتوكوندرٌا

 . الخضراء -الزرقاء

 

 ة وبدائٌة النواةمخطط مقارنة بٌن خالٌا حقٌقٌة النوا

 

 تقسم الخالٌا حقٌقٌة النواة الى حٌوانٌة ونباتٌة
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 مخطط لخلٌة نباتٌة

 نهرهٛخ انُجبرٛخ ٕٚعس:

ٚؽبعس انرهٛخ فٙ يقبٔيخ انعغػ االؼًٕظ٘ , ال ٚعزجط حبعع نًُع يطٔض  عساض ذهٛخ. .1

 .ٔٚرسو كسضع ٔاقٙ نهُجبدانًٕاز 

 يكبٌ رطكٛع انؽٕائم فٙ انؽٛزٕثالظو رحٕ٘ انًبء ثبالؼبغ فغٕح عصبضٚخ. .5

 عًهٛخ انزًضٛم انعٕئٙ زاذهٓب رحسس ثالؼزٛساد. .3
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 مخطط لخلٌة حٌوانٌة

 :حٌوانٌة ونباتٌةالخالٌااالقسام المشتركة لجمٌع 

 وهو شبه نفاذ غشاء الخلٌة ٌحٌط بالخلٌة وعن طرٌقه تدخل مواد وتخرج مواد. غشاء الخلٌة

 

 هر اإللكترونً كخط مستقٌم مزدوج متصل ٌحٌط بالخلٌة. نٌظهر الغشاء بالمج -

 ( مكونة من :  Bilayerٌتكون من طبقة مزدوجة ) -

 الدهون .1

 البروتٌن  .2

 رول من ضمن طبقة الدهون .ٌوحدات من الكولستوٌوجد به أٌضا  .3

 %(.من الكربوهٌدرات السكرٌات متصلة بالغشاء الخلوي11-1هناك نسبة بسٌطة )  .4
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  : ةخارجٌ اتبروتٌنو  بروتٌنات داخلٌةالبروتٌنات المكونة لغشاء الخلٌة 

  

I. بروتٌنات داخلٌة intrinsic proteins  بروتٌنات داخلٌة فً الغشاء مرتبطة بقوة

فً طبقة الدهون وقد تكون بروتٌنات صغٌرة  بطبقة الدهون وتكون البروتٌنات منغمسة

 أو كبٌرة تعبر طبقتً الدهون. 

 

II. ًبروتٌن خارج extrinsic proteins  بروتٌنات محٌطٌة(Peripheria proteins) 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Cell_membrane_detailed_diagram_en.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Cell_membrane_detailed_diagram_en.svg
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 الغشاء عبر المواد وخروج دخول

معدل نفاذها أسرع إلى داخل  المختلفة ٌكونللقٌام بأنشطتها المواد التً تحتاجها الخلٌة -

 الخلٌة

:األحماض األمٌنٌة التً تحتاجها الخلٌة لبناء بروتٌناتها تنتشر بسرعة و سهولة إلى  1مثال 

 داخل الخلٌة , و ٌقل معدل هذا االنتشار فً الخالٌا التً تقل حاجتها لمثل هذه األحماض

جلوكوز إلى داخل الخلٌة بمعدل أسرع من بقٌة : فً حالة السكرٌات تنتشر جزٌئات ال 2مثال 

السكرٌات , و ذلك ألن الخلٌة تحتاج إلى الجلوكوز بصورة مستمرة , و ٌتم استهالكه بمجرد 

 الوصول إلٌها .

: األكسجٌن تحتاجه الخالٌا بكمٌات كبٌرة دائما , فعلٌه ٌنتشر إلى داخل الخالٌا بمعدل  3مثال 

 مرتفع .

  (:Nucleus) النواة
( الكروموسومات) الصبغٌة األجسام من( 46) على وتحتوي. الوراثٌة المادة على تحتوي. أ

  ،(الجٌنات) الوراثٌة للعوامل الحاملة

 الخلٌة فً البروتٌن بناء عن ةمسؤول. ب

 عن مسئولة وهً دائرٌة نووٌة فتحات فٌها، مزدوج بغشاء محاطة تكون الخالٌا فً النواة

 .  النواة وإلى من االختٌاري المرور

 .  البروتٌناتDNA ، (2) RNA،  (3 )( 1)  على النواة تحوي

 . بغشاء محاطة غٌر نوٌة بالنواة توجد

 -تتركب النواة من أربعة اجزاء:اذا 
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 الغالف النووي -1 

 السائل النووي -2

 النوٌة -3

 الكروموسومات-4

 

 

 

( Semi fluidشجّ عٛالرُٛٛخ )كم انرالٚب رحزٕ٘ عهٗ يبزح  : cytoplasimالساٌتوبالزم

يحبغخ أٔ يحسزح ثبنغشبء انجالظيٙ, ْصِ انًبزح رؽًٗ ثبنؽٛزٕؼٕل. فٙ انؽٛزٕؼٕل رُغًػ 

ٚحزٕ٘ عهٗ ععٛبد انرهٛخ ٔيطكجبد يرزهفخ  انععٛبد انًكَٕخ نهرهٛخ ٔيكَٕبد ذهٕٚخ أذطٖ.

 شائجخ.

 المكونة من :  ولبالسٌتوسٌحٌط الغشاء الخلوي بمادة هالمٌة )شبه سائلة( تسمى اذا 
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+   RNA( + أنزٌمات +Metabolitesالماء  + بعض األٌونات + مركبات أٌضٌة ) -

التً تساعد على  انزٌماتجسٌمات معلقة غٌر ذائبة + أحماض أمٌنٌة + نٌوكلٌوتٌدات + 

 عملٌات األٌض أو التمثٌل الغذائً (.

 = السٌتوبالزملسٌتوسول + العضٌات + مكونات خلوٌة ا=  سٌتوبالزم الخلٌة 

 يضم يبٚهٙ: كضٛطح )ععٛبد(ٚحزٕ٘ يكَٕبدٔ -

  : الشبكة اإلندوبالزمٌة-1

الشبكة توجد شبكة من األغشٌة فً سٌتوبالزم الخالٌا تسمى بالشبكة اإلندوبالزمٌة. 
 الناعمة والخشنة  تقسم الى اإلندوبالزمٌة

 بناء:وتحتوي على فجوات تعمل كقنوات للنقل الداخلً والتخزٌن .  وظٌفتها:

 ( .بناء البروتٌن فً الخلٌة البروتٌنات )بواسطة الرٌبوسومات -أ

 بعض الدهون-ب

 مركبات أٌضٌة خلوٌة أخرى.-ج

   Golgi Apparatus ولجًك جهاز -2

 مثل)  الخلٌة داخل المنتجة الكٌمٌائٌة المواد.  وأغشٌة معقدة حوٌصالت من مكون هوجهاز
 خارج)  للخارج تصدٌرها والمراد(  اإلندوبالزمٌة الشبكة تصنعها التً الدهون و البروتٌنات

 منه مشتقة غشائٌة بحوٌصالت  وتغلف جولجً جهاز داخل  معالجتها ٌتم(  الخلٌة

 لتنطلق غشاء مع الحوٌصالت هذه وتنصهر تتصل  المواد هذه اخراج الخلٌة ترٌد عندم

 .اكسوتستوزٌس( Exocytosis) الخارج إلى محتوٌاتها

مسؤول عن تحلٌل المواد  ًالالٌزوسوم: عبارة عن حوٌصالت مشتقة من جهاز جولج -3
 .الغٌر مرغوب فٌها فً الخلٌة

 : Mitochondria ندرٌاوٌتوكامال-4

  ٌتوكوندرٌا حدوث عملٌات األكسدة الخاصة بأٌض الخلٌة والتً تعنً اٌتم فً داخل الم
 بإنتاج الطاقة من المواد الغذائٌة المأخوذة من الطعام بمساعدة االوكسجٌن . 

    قد تكون كروٌة أو مستطٌلة أو ذات تراكٌب خٌطٌة متشعبة الشكل ولكنها دائما  تكون
 محاطة بغشاء مزدوج

   تحتوي المٌتوكندرٌا على رٌبوسومات وDNA 

  مثلأو مٌتوكندرٌا هناك خالٌا  ال تحتوي على نواة  ( خالٌا الدم الحمراءRBC  .) 

 فٌها تتم عملٌة التنفس الخلوي التً ٌتم فٌها انتاج الطاقة.
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Glucose + O2            CO2 +H2O + (ATP) 

 

 

 النواةاالختالف بٌن الخالٌا بدائٌة وحقٌقٌة 

  حقٌقٌة النواةالخالٌا 

موجود فً عضٌات  DNAمعظم الـ  -1 *

تسمى النواة.هذه النواة محددة أو محاطة 

بغشاء ٌسمى الغشاء النووي. )حقٌقً: 

,eu  :نواةKaryon :هذا  الغشاء مزدوج.)

  ثنائً الطبقة )طبقتٌن(

التً  حقٌقٌة النواةالمساحة داخل الخلٌة  *

لغشاء البالزمً تسمى بٌن النواة وا

  السٌتوبالزم

 

توجد )معلقة فً ( داخل السٌتوبالزم 2)

السٌتوسول( العدٌد من العضٌات الغشائٌة 

 المختلفة عن بعضها البعض.

 

 اإلختالف فً مكونات السٌتوبالزم

 الخالٌا بدائٌة النواة*

 بدائٌة النواة 

فً منطقة فً   DNAٌوجد أو ٌتركز الـ -1

 الخلٌة غٌر محاطة بغشاء تسمى نٌوكلٌود.
تسمى  بدائٌة النواةالمساحة داخل الخلٌة 

تنغمس فٌه بعض مكونات و  بالسٌتوبالزم

 عضٌات الخلٌة البدائٌة   و النٌوكلٌوٌد.

كل عضٌة ذات تركٌب )تكوٌن( و وظٌفة • 

 مختلفة عن األخرى.

 

 فً الموجودة ( هذه العضٌات الغشائٌة2)

فً  الخلٌة اإلٌوكارٌوتٌه غٌر موجودة

 .الخالٌا البروكارٌوتٌه ماعدا

 

 مكونات الخلٌة

 :مكونات الخلٌة البروكارٌوتٌه  

 السٌتوبالزم  -2الغشاء البالزمً -1
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 بما فٌه من عضٌات قلٌلة جدا 

) العضٌات الموجودة فً الخالٌا البروكارٌوتٌة مختلفة عن تلك الموجودة فً الخالٌا 

دت فً هذٌن النوعٌن من الخالٌا فإنها فً الخالٌا البروكارٌوتٌة تكون اإلٌوكارٌوتٌة و إن وج

 أصغر حجما و أقل تعقٌدا (

 

 

 

 

 

 


