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الهدف من المحاضرة•

.يتعلم الطالب انواع الخاليا المكونة للكائنات الحية•

.معرفة انواع الكائنات الحقيقية النواة والبدائية•

.DNAو RNAيستطيع الطالب ان يميز بين مهام كل من •



Cellsالخاليا •

.تمثل وحدات العمل الرئيسية في جميع نظم الحياة•

.كل كائن حي يمتلك نوعا معين من الخاليا يختلف جذريا عن باقي الخاليا االخرى•

 خاليا بدائية النواةcellsprokaryotic تمثل الكائنات البدائية النواةMycoplasma 
،Eubacteria

 خاليا حقيقية النواةeukaryotic cells تحتوي على الحمض النووي داخل النواة تمثل
Animals ،Plantsالكائنات حقيفة النواة 



Prokaryotes and Eukaryotesالكائنات بدائية وحقيقية النواة •

 الحياة هناك ثالثة فروع رئيسية لشجرة األدلة والدراسات وجد ان وفقا ألحدث(Tree of 
life.)

.I كائنات بدائية النواةProkaryotes

.والبكترياArchaeaوتشمل 

.I كائنات حقيقية النواةEukaryotes

fungiوالفطريات والحيوانات وتشمل النباتات 

algaeوبعض الطحالب 



الحيةالمشتركة للكائنات الصفات •

.I الطاقة الكيميائية تكون مخزونة على شكلATP.

.II المعلومات الوراثية تكون مشفرة بواسطةDNA.

.III تتم عملية نقل المعلومات الوراثية من خاللRNA.

.IVتتضمن الرايبوسومات في علمية الترجمة.

.Vتكون طرق التمثيل الغذائي مشتركة.

.VIتكون البروتينات متشابهة بين الكائنات الحية المختلفة  .



.تقوم الحياة على ثالثة جزيئات رئيسية•

DNA -1(Deoxyribonucleic acid) الخليةمعلومات عن كيفية عمل يضم.

RNA -2(Ribonucleic acid)  على ترجمة المعلومات المخزونة في يعملDNA الى
.بروتين من خالل نسخ هذه المعلومات ثم تحويلها الى بروتين

ى إشارات إلى خاليا أخرتعمل على ارسال األنزيمات التي تكون ( Proteins)البروتينات 3-
.وتنظم نشاط الجينات وكذلك تكون اجسمنا التي تعتبر اكبر كتله بروتينية



DNAتركيب 

منيتركبوالذيمزدوجحلزونيهيكلمنDNAيتكون•

سكرجزيئة

فوسفاتمجموعة

ناتروجينيةقاعدة

3الى5منالنوويالحمضسلسلةقراءةنستطيع

•5’ ATTTAGGCC 3’

•3’ TAAATCCGG 5’



DNAلجزيئات أخرى، إذ إن باإلضافة  DNAمنمنظمة عبارة عن شرائط الكروموسوم •
.يترتب بطريقة معينة ليشكل الكروموسوم

.تكون على شكل حزم خطية لتشكل الكروموسومeukaryotesفي الكائنات حقيقة النواة 

عبارة عن حلقة مفردة DNAيكون شكل المادة الوراثية prokaryotesفي بدائية النواة 
.وتعرف على انها كروموسوم دائري او بكتيري



اليا،الخجميع)الجسميةالخاليافييوجد•
لالنسان(الجرثوميةالخالياوماعدا
كروموسوم22منمؤلفةمنزوجين

XYو(لالناث)XXالىباالضافة
.كروموسوم46لتكون(للذكور)

22علىتحتويالجرثوميةالخاليا•
كروموسومY=23اوX+كروموسوم

Karyogramof human male using Giemsa staining
(http://en.wikipedia.org/wiki/Karyotype)



RNA

RNAالريبيالنوويالحمضيشبه•
يكونكيميائياDNAالنوويالحمض
.فقطواحدضفيرة

.لباليوراسالثايمينخاللهمنيعوض•

للقيامRNAمنمختلفةانواعتوجد•
.المختلفةالوظائفمنبالعديد

tRNA linear and 3D view: 
http://www.cgl.ucsf.edu/home/glasfeld/tutorial/trna/trna.gif



DNAالية تدفق المعلومات في شريط •



Proteinsالبروتينات 
منمؤلفة)الببتيداتمتعددةمركبات•

عمترتبط(امينيةاالحماضمنسلسلة
.ببتيديةرابطةبواسطةبعضها

االحماضمنكبيرعددوجودرغم•
السالسلأنإالالطبيعةفياالمينية

منهانوعا20سوىتحتويالالبروتينية
فقط

جميعاناالستثنائيةاالمورمن•
الحيةالكائناتانواعجميعفيالبروتينات

هافعاليتاووظيفتهاعنالنظربغض
منالمجموعةنفسمنالحيويةمبنية

والتيالعشرينالقياسيةاالمينيةاالحماض
Urease enzyme from Helicobacter pylori.الحيويةالفعاليةعديمةوحدهاتكون



االحماض االمينية
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