
    

الحيوية  الكيمياء

 للخلية الحيةالكيميائيالعلم الذي يهتم بالتركيب 
والتفاعلت الكيميائية التي تحدث داخلها

الخرى     بالعلوم الحيوية الكيمياء علقة



    

The cellThe cell  الخليةالخلية  
Robert  Hook 1665Robert  Hook 1665

وأشكالها       أنواعها اختلف على الحية الكائنات وأشكالها      تتركب أنواعها اختلف على الحية الكائنات تتركب
خليا       تسمى صغيرة تركيبية وحدات من خليا      وأحجامها تسمى صغيرة تركيبية وحدات من وأحجامها

CellsCells
بها            تتميز التي الحياة مظاهر بجميع القيام على القدرة بها         لها تتميز التي الحياة مظاهر بجميع القيام على القدرة لها

المسماة       الحية المادة بفضل وذلك الحية المسماة      الكائنات الحية المادة بفضل وذلك الحية الكائنات
protoplasm  protoplasm    بالبروتوبلزمبالبروتوبلزم



    

الخليا   وشكل الخليا  حجم وشكل حجم

::تختلف الخليا في الحجم فمثًلتختلف الخليا في الحجم فمثًل

200 – 1500 200 – 1500 يتراوح حجمها في النسان ما بين يتراوح حجمها في النسان ما بين 
ميكرونميكرون

يصل طول الخليا العصبية في بعض الحيوانات الكبيرةيصل طول الخليا العصبية في بعض الحيوانات الكبيرة
..إلى عدة أقدامإلى عدة أقدام

..في بيض الطيور يمكن رؤية الخلية بالعين المجردةفي بيض الطيور يمكن رؤية الخلية بالعين المجردة
كذلك تختلف الخليا في أشكالها



    

ProtoplasmProtoplasm  البروتوبلزمالبروتوبلزم

وتراكيب       كيماوية مواد من معقد نظام وتراكيب      البروتوبلزم كيماوية مواد من معقد نظام البروتوبلزم
نصف        أو صلب نصف وهو جيلتيني قوام نصف       ذات أو صلب نصف وهو جيلتيني قوام ذات

..سائلسائل
الخلية        تحيى ل التي الحية المادة البروتوبلزم يعتبر

لخرى       خلية من تركيبها في وتختلف بدونها
إلى   تميزها :ويمكن

غشاء بلزمي يحيط بمحتويات الخلية1- 

السيتوبلزم2- 

النواة وتحتوي على سائل نووي يسمى بالنيكلوبلزم3- 



    
الضوئي       الميكروسكوب تحت الحيوانية للخلية توضيحي رسم

البلزمي  الغشاء

النواةالسيتوبلزم

الميتوكوندريا

حبيبات
دهنية

النوية

الكروماتيالنيوكليوبلزمة
ن

النواة  غشاء

مركزيتان  حبيبتان

فجوة

جليكوجين

جهاز
الجسمجولجي
المركزي



اللكتروني       الميكروسكوب تحت الحيوانية للخلية توضيحي رسم

الغشاء
البلزمي

السيتوبلزم

النواة

ميتوكوندريا

النوية

كروموسوالنيوكليوبلزمة
م

النواة  غشاء
مركزيتان  حبيبتان

فجوة

جهاز
جولجي

الجسم
المركزي

ثقوب

الندوبلزمية  الشبكة

ليسوسوم



    



    



    



    

البلزمي  البلزمي الغشاء Plasma membranePlasma membrane  الغشاء

         ، لها الول الدفاع خخط ويشكخل الخليخة سخياج عخن عبارة
تتحكم        التي البوابة الحيوانية بالخلية البلزمي الغشاء يمثل

الخلية       حاجة حسب المواد وخروج دخول .في



    

NucleusNucleus النواة النواة                            
  

الخلية    مكونات الخلية   أبرز مكونات العام    , , أبرز بالشكل علقة له العام    شكلها بالشكل علقة له شكلها
المستديرة      بالخليا الشكل كروية فهي المستديرة     للخلية بالخليا الشكل كروية فهي للخلية

كما         منتظمة غير أو المستطيلة الخليا في كما        ومستطيلة منتظمة غير أو المستطيلة الخليا في ومستطيلة
البيضاء      الدم كرات أنوية البيضاء     في الدم كرات أنوية في

مشاهدتها       ويمكن الخلية أجزاء اكبر النواة مشاهدتها      تعتبر ويمكن الخلية أجزاء اكبر النواة تعتبر
المختلفة       الصبغات اضافة عند خاصة المختلفة      بسهولة الصبغات اضافة عند خاصة ..بسهولة

اجزاء     أربعة من النواة اجزاء    تتركب أربعة من النواة :- :- تتركب



    

الواحد       للنوع بالنسبة ثابت الكروموسومات الواحد      وعدد للنوع بالنسبة ثابت الكروموسومات يوجد   , , وعدد النسان يوجد   ففي النسان 46 46 ففي
الجسدية     خلياه في الجسدية    كروموسوما خلياه في ..كروموسوما

::الغلف النووي الغلف النووي  -1 -1
::يحيط بالنواة ويحفظ مكوناتها ويتركب من غشائينيحيط بالنواة ويحفظ مكوناتها ويتركب من غشائين
داخلي وخارجي  يتصل بالغشاء الخلوي عن طريقداخلي وخارجي  يتصل بالغشاء الخلوي عن طريق

..ممرات وقنوات الشبكة الندوبلزمية ممرات وقنوات الشبكة الندوبلزمية 

توجد فيه جميع محتوياتتوجد فيه جميع محتويات  ::السائل النووي السائل النووي  -2 -2
النواة  ويتركب من مواد عضوية  بروتيناتالنواة  ويتركب من مواد عضوية  بروتينات

وسكريات وأحماض امينية  وانزيماتوسكريات وأحماض امينية  وانزيمات

جسم صغير غني بالحماض النوويةجسم صغير غني بالحماض النووية  ::النوية النوية  -3 -3
..والبروتينات والبروتينات 

الكروماتينية  -4 -4 الكروماتينية الشبكة للمادة       ::الكروموسومات الكروموسومات - - الشبكة حاملة رفيعة خيوط عن للمادة     عبارة حاملة رفيعة خيوط عن عبارة
..الوراثيةالوراثية



    

Cytoplasm Cytoplasm السيتوبلزمالسيتوبلزم  

 ،الندوبلزمية الندوبلزمية، الشبكة الشبكة
  ،جولجي جولجي،  أجسام أجسام
 ،الميتوكندريا، الميتوكندريا
  ،الرايبوسومات،  الرايبوسومات

عبارة عن المادة البروتوبلزمية أو الوسط الذي تنغمسعبارة عن المادة البروتوبلزمية أو الوسط الذي تنغمس
::وهي وهي ) ) العضياتالعضيات((فيه النواة والجزاء الخلوية الخرى فيه النواة والجزاء الخلوية الخرى 

الليسوسومات، الليسوسومات، •
خلوية،  • خلوية،  فجوات فجوات
مركزية • مركزية أجسام أجسام



    

النواة

الندوبلزمية  Endoplasmic reticulum الشبكة



    

MitochondriaMitochondria  الميتوكوندرياالميتوكوندريا

بالنسبة       العدد متساوية صغيرة أكياس عن عبارة
الخليا    من الواحد . للنوع

عدد        كثر كخبير للطاقخة الخليخة احتياج كان كلمخا
بها      الداخلية الحواجز وكثرت .الميتوكوندريا

الطاقة     وإنتاج الكسدة بإنزيمات TCA غنيخخة
 cycle .



    



    

LysosomesLysosomes  الليسوسوماتالليسوسومات

إنزيمات       على تحتوي صخغيرة أكياس عخن عبارة
.محللة

النتحارية     بالجيوب أحيانا  Suicide bagsتسمى



    

جولجي  جولجي أجسام أجسام

على      تحتوي صخخخغيرة أكياس عخخخن عبارة
. ليبوبروتينات

تحورات       في مهما دورا جولجخخي جهاز يلعخخب
في       الخبروتينات نقخل وفخي إنتاجهخا بعخد الخبروتينات

. الخلية



    



    

المركزي   المركزي  الجسم السنتروسومالسنتروسوم((الجسم
CentrosomeCentrosome((

على       القدرة ذات الحيوانيخة الخليخا فخي يوجخد
.النقسام



    

       -:مقارنة بين الخلية النباتية والحيوانية 

 يوجد جدار خلوي ليوجد جدار خلوي

سنتروسوم(يوجد جسم مركزي   ليوجد جسم مركزي )

 النواة طرفية النواة مركزية

 يوجد بلستيدات خضراء ليوجد بلستيدات خضراء

الحيوانية   الخليةالنباتية الخلية



    

VirusesVirusesالفيروسات الفيروسات 

Bacteriophage lambda 



    

Influenza virus Tobacco mosaic virus



    

))))وما أوتيتم من العلم ال قليلوما أوتيتم من العلم ال قليل(( (( ::قال تعالىقال تعالى
))))انا كل شئ خلقناه بقدر انا كل شئ خلقناه بقدر (( (( ::قال تعالىقال تعالى  

  


