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Molecular Biologyعلم البيولوجيا الجزيئية 

ووظائف(ناتاجلي )الورايثالرتكيببدراسةخيتصاذليالعملهو:تعريف•

.اجلزييئاملس توىعىلاحليالاكئن

.اجليينالتعبريوطرقللوراثةاجلزييئال ساسمعرفة:أ مهيته•

.احليويةوالكميياةاجليناتعملعىلدراس تهيفيعمتد•

ضامحليفاخملزنهالورثيةاملعلوماتمجيعNucleoidاوNucleusالنواةتضم•

.اخلليةوظائفمجيعيفوتتحمكDNAالنووي
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The Genomeالجينوم 

املعلوماتمجموعمنتتكوناحليللاكئن(اجلينوم)الوراثيةاملادة•
Deoxyribonucleicالنوويامحلضيفوتشفراجلينيه Acid

(DNA).

مجموعاتثثالا ىلالاكئناتتقسماجلينومبياانتلقاعدةتبعا  •
النواهبدائيات،Eukaryotesالنواهحقيقيات:رئيس يه

Prokaryotes،القدميهوالبكتريايArchaea.

وامخلائرتوالفطرايوالنبااتتاحليواانت:النواةحقيقياتتشمل•
.والربوتوزواوالطحالب

املزرقةرضاءاخلوالبكتريايالبكتريايفتشملالنواةبدائياتاما•
Cyanobacteria.
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لتي على بروتينات الهستونات ليكون النيوكليسومات ا DNAيلف شريط الـ

.ومتكون المصفوفات النووية التي ترص فوق بعضها لتكوين الكروموس
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ليهالمحتويات الجزيئية للخ

.يه وحدة بناء الاكئن احليCellاخللية •

.ث داخلهاتعمتد وظائف اخللية عىل التفاعالت البيوكمييائية اليت حتد•

المحتويات 
الجزيئية

الجزيئات 
المعلوماتيه

البروتينات
األحماض النووية 

DNAوRNA

الجزيئات الغير 
معلوماتيه 

الكريوهيدرات الدهون

Amal Alghamdi-MIC251 6



Amal Alghamdi-MIC251 7



مهيتم التعبير الجيني من خالل النسخ والترج

Transcription and translation

(مخزن المعلومات الوراثي)DNAالحمض النووي 

نسخ

(حامل للمعلومات الوراثيه)mRNAالحمض النووي 

ترجمه

(  محرك الخلية النشطه)البروتينات الخلوية 

تغير من طبيعة  mutationفي مرحلة النسخ قد تنشأ طفرة 

.البروتين الناتج من عملية الترجمه
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النوويهال حامضتكوناليتmonomersالبنائيةالوحداتتتابع•
.احليابلاكئنخاصةوراثيهمعلوماتحيملوالربوتينات

aminoال مينيةال حامضمنتسلسلعنعباره:الربوتينات:اول  •
acidsببتيديه،روابططريقعنمعا  ترتبطوهذه

:فعالتنيمجموعتنيعىلحيتويأ ميينمحضلك•

NH3–ال منيومجموعة،COOH–الكربوكس يلمجموعة

ال لتفافولكننيهال مي ال حامضتسلسلهوللربوتنيال ويلالبنايئالرتكيب
.يهاخلل يفالوظيفيالربوتنييكونالببتيدلعديدوالانثناء

البالزيمشاءالغ بروتيناتبنائيةمثلمكوادهاما   دوراالربوتيناتتلعب

.ضادهاملاكل جساممناعيةموادأ ووالهرموانتاكل نزمياتحمفزةمكوادأ و
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ال كسجنيقوصمنالرييبالنوويامحلضصورتنييفتتواجد:النوويهال حامض:النوويهال حامض

DNAالريبوزيهالنوويهوال حامضRNAاخملتلفه(mRNA،tRNA،rRNA).

النيولكيوتيده:النوويهلل حامضالبنائيةالوحدةnucleotideجزيئاتثالثمنوتتأ لف:

يفالريبوزسكروDNAالنوويامحلضيفال كسجنيمنقوصالريبوزسكر:امخلايسالسكر-1

.RNAالنوويامحلض

PO4الفوسفاتمجموعة-2

والثامينيالسيتوسنيوتشملوبرمييدينهواجلواننيال دننيوتشملبيوريه:النيرتوجينيهالقاعدة-3

.RNAالريبوزيالنوويامحلضيفمنهبدلواليوراس يل
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توى الجزيئي الفرق بين الكائنات بدائية النواه وحقيقية النواه على المس
النواهحقيقيات

Saccharomycesامخلريهكفطروالفطرايتلطحالبا:مثل cerevisiae.

النواهتبدائيا

املزرقهاخلرضاءوالطحالبالبكترياي:مثل

اهالنو داخليفخيطيهجزيئاتصورةيفDNAالنوويامحلضيظهر

Nucleusداخلومرتبهجممتعهوتكونالنوويابلغالفاحملاطة

.الكروموسومات

.لآخراكئنمنالكروموسوماتعددخيتلف

جنيلكمننسخهمنأ كرثعىلحتتوي

امحلضميعوت ثينيفتساعداليتالربوتيناتالكروموسوماتحتتوي

اجليينللتعبريحتتاهجااليتوالربوتيناتDNAالنووي

.النوويامحلضمعالهس تونيهالربوتيناتترتبط

طاخليمزدوجاحلجمكبريجزيءصورةيفDNAالنوويامحلضيظهر

double stranded.

ولNucleoidالنيولكويدتسمىمرئيةكتةلليكونالكروموسوميتجمع

.نوويبغالفحياط

عادةخالايهاحتنويذلكلالنواهبدائياتمعظميفوحيدكروموسوميوجد

.جنيلكمنوحيدةنسخهعىل

نوويمحضنمضئيةلمكياتعىلغالبا  النواهيدائياتخالايحتتوي

DNAالبالزميديسمىالكروموسومخارجحلقيPlasmid.

.نوويال ابمحلضمرتبطةابلهس توانتشبهيةبروتيناتتوجد

.وامليتوزيامليوزيالانقسامنيطريقعناخلالايتنقسم .والرتمعالثنايئابلنقسامتتاكثر

.البالزيمابلغشاءاخللويةالعضياتحتاط البالزيمابلغالفاخللويهاملكوانتحتاطل

40Sوحدتنيمنوتتكون80Sالنوعمناننومرت30جحمهاالريبوسومات

.60Sو

30Sوتتكون من وحدتني 70Sاننومرت من نوع 25الريبوسومات جحمها 

50Sو
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يقيات النواةرسم توضيحي يوضح الفرق بين خاليا بدائيات النواة وخاليا حق
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Prokaryotic cell Eukaryotic cell 

:حقيقية النواه وبدائية النواه:تقسم الخاليا إلى نوعين 



:وهناك نوعني منهElectron Microscope(E.M. )يس تخدم اجملهر الالكرتوين •

Scanner (SEM)املاحس -1

Transmitted (TEM)النافذ -2

• light microscopes resolve to ~ 0.2 microns

• electron microscopes resolve to ~ 2 nanometers

فحص الجزيئات الكبرى للخليه
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فحص الجزيئات الكبرى للخليه
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حقيقية النواهالنواة ولخاليا بدائية صور الكتروميكروسكوبيه لأمثلة 
Electron Micrograph for Prokaryotes and Eukaryotes
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خلية بدائيةالنواهخلية حقيقية النواه



أمثلة للخاليا البدائية النواة وحقيقية النواه

صور الكتروميكروسكوبيه 

Electron Micrograph for Prokaryotes 
and Eukaryotes





لتكوينبعضهامعظاهماانتوكيفيةاخلليهيفالكبريهاجلزيئاتتركيبدراسة

.ةللخليالبيوكمييائيةابلوظائفوللقياماخلليهعضيات

دواتك  واس تخداهماادلقيقةللخالايالكربىاجلزيئاتاس تخالص

النوويةامضال حاس نخالصمثل.الوراثيةالهندسةجماليفللتطبيقات

.للخليةالوراثيةاملكوانتدلراسةوالربوتينات

يا  وراث وتصنيفهاادلقيقةالاكئناتتعريفيفاس تغاللها.

الصناعهيفوال نزمييةاخللويةالربوتيناتاس تخدام.

الطفراتوجودعنالكشف.

:( األحماض النوويه والبروتينات)الجزيئات الكبرى دراسة الغرض من 
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