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 اعداد : د. وفاء صبري ماهود                 المادة: أحياء / نبات    قسم الكيمياء                   

                          المحاضرة االولى 

 Biologyعلم األحياء    

  Logosوكلمة    Lifeباألغريقية تعني الحياة    Bios،فكلمة  مشتقة من اللغة األغريقية    Biologyكلمة   

 . Studyأو دراسة  Scienceتعني المعرفة أو علم 

يتناول علم األحياء دراسة الكائنات الحية من حيث الشكل والتكوين والتركيب والنشوء والتطور   

فيها تعيش  التي  بالبيئة  الصفات ووظائف األعضاء وتاريخ حياتها وتوزيعها وعالقتها    وتوارث 

 وكذلك عالقتها ببعضها البعض.

و    يتعامل الحية  المتعضيات  بخصائص  يهتم  حيث   . الحياة  أشكال  كافة  دراسة  مع  األحياء  علم 

تصنيفها و سلوكها ، كما يدرس كيفية ظهور هذه األنواع إلى الوجود و العالقات المتبادلة بين  

تضن داخله العديد من التخصصات  بعضها البعض و بينها و بين بيئتها . لذلك فإن علم األحياء يح

و الفروع العلمية المستقلة . لكنها جميعا تجتمع في عالقتها بالكائنات الحية )ظاهرة الحياة( على  

حجام تبدا بدراسة الفيروسات و الجراثيم ثم النباتات و الحيوانات ،  مجال واسع من األنواع و اال

اضافة  ضمن الخلية مثل الكيمياء الحيوية    في حين تختص فروع اخرى بدراسة العمليات الحيوية 

 .حياء و البيئة في علم البيئةإلى فروع دراسة العالقات بين اال

 : حسب التقسيم التصنيفي القديم إلى مملكتين هماالكائنات الحية تقسم 

     Kingdom: Animalia         ) العالم (   المملكة الحيوانية -      1

  Kingdom: Plantae        المملكة النباتية ) العالم (       - 2     

النباتية فتضم النباتات  تضم المملكة الحيوانية جميع الحيوانات الموجودة في الكون ، أما المملكة  

 :  علم األحياء يقسم إلى قسمين رئيسين هما الموجودة في المعمورة لذا فان  

 نقرضة. م الذي يهتم بدراسة الحيوانات الحية وال  Zoologyعام الحيوان  -1

 والمنقرضة.  الحية  ات ويهتم بدراسة النبات  Botanyعلم النبات  -2
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يسمى    والذي  R.H. Whittaker, 1969تاكر  ي أما حسب النظام التصنيفي الجديد الذي أقترحه و         

المبني على أساس التميز بين الكائنات الحية    A five –kingdom Systemبنظام خماسي العوالم   

 Livingلذا قسمت الكائنات الحية     Eukaryotesيقية النوى   قوح  Prokaryotesبدائية النوى   

organisms  :التي مازالت على قيد الحياة والمنقرضة إلى خمسة ممالك هي 

     Kingdom: Monera                     البدائيات م ال ع -1

             Kingdom: Protistaعالم الطليعيات                -2

                Kingdom: Fungiعالم الفطريات                 -3

                   Kingdom: Plantaeعالم النباتات              -4

             Kingdom: Animalia          عالم الحيوان        -5

الحية في مواقعها التصنيفية ، فاألوليات    ات التصنيف الحديث بالدقة العلمية إذ وضع الكائنتميز نظام  

 Blue Greenزرقة ـالم    الخضراء    والطحالب      Bacteria )   البكتريا    )   راثيم ـــالج  م ــــتض

Algae   ة  لي أحادية الخ  ىوهي كائنات بدائية النوUnicellular    في الغالب ، في حين تضم الطليعيات

Protista   النو حقيقية  األبتدائيات  كائنات حية  مثل  الخاليا  متعددة  أو  أحادية  أما    Protozoaى 

وهي عبارة عن كائنات متعددة    Moldوالعفن    Mushroomفتضم العرهون    Fungiالفطريات  

في  .  Heterotrophyالتغذية    متباينة      Multicellularالخاليا   فوضعت  الكائنات  بقية  أما 

 والحيوانات.   ات مجموعتين هما النبات 

التغذية   وذاتية  الخاليا  متعددة  حية  كائنات  الحزازيات      تضم     Autotrophyالنباتات 

Bryophytes     والسرخسياتPteridophytes     تشمل عاريات البذور ومغطاة     والنبات البذرية(

الحيوان،بذور(  ال متباينة  اما  الخاليا  متعددة  حية  كائنات  فهي  ( ات  ذاتية  غير  ة                                                                                             التغذي  ) 

كبيرتينو مجموعتين  الالفقريات  الحيوانات    من  تضم  الفقريات    Invertebrataهما  و 

Vertebrata . 

ن فرعاً وهي التي تتعلق بدراسة كافة  ي االحياء العديد من الفروع بما يزيد عن ثالثيتضمن علم  

ابتداءاً   الحية  الكائنات  الحيوانية  البكتريا و  من  انواع  األبتدائيات  علم  و     Protozoologyعلم 

 الشكل أو المظهر     اضافة الى علوم    Phycologyعلم الطحالب   و       Mycologyالفطريات  



3 
 

Morphology  التصنيف     علموTaxonomy    وتسميتها  الذي الحية  الكائنات  بتشخيص  يهتم 

حسب قوانين وقواعد علمية خاصة، وترتيبها وتنظيمها ووضعها في مجموعات معينة اعتمادا على  

والخلوية   والتشريحية  والتركيبية  النظرية  العالقات  ومنها  ببعض  بعضها   تربط  التي  العالقات 

 والفسلجية والبيئية والتطورية وغيرها. والكيميائية  

)الفسلجة(     األعضاء  األعضاء  و  Physiologyعلم وظائف  دراسة وظائف  العلم  يتناول هذا 

تقوم بها،   التي  الحيوية  الكائن الحي من حيث األفعال  يتكون منها جسم  التي  المختلفة  واألجهزة 

عن التناسق الذي يتم بينها لكي يتمكن الكائن    والتغيرات الفيزيائية والكيميائية التي تحدث فيها فضال 

 الحي من القيام بأفعاله الحياتية الحيوية على خير ما يرام . 

 cytology : علم الخلية أحيانا أو  Cell biology علم األحياء 

فيها و   الموجودة  العضيات  ، و  بنيتها و مكوناتها  و  الحية : خواصها  الخاليا  بدراسة  يقوم  علم 

، انقسامها ، و اخيرا موتها.   cell cycle تفاعالتها مع البيئة المحيطة . إضافة لذلك دورة حياتها 

تتم هذه الدراسة على نطاق مجهري أو جزيئي . البيولوجيا الخلوية تبحث في مجاالت تمتد من  

 .ل اإلنسان حياء متعددة الخاليا بخالياها المتمايزة جدا مثتنوعات األحياء وحيدة الخلية إلى اال

المتعلقة بحياة الكائنات الحية وقد احتلت العديد منها في الوقت    العلمية  وغيرها العديد من الفروع 

 ة: حياة الكائنات الحي الحاضر حيزا كبيرا من االبحاث والدراسات لما لها من دور كبير في 

       Genetics علم الوراثة   

الصفات الوراثية من جيل الى جيل  وبيان أسباب التشابه و  يهتم هذا العلم بدراسة طريقة انتقال  

االختالف بين أفراد هذه األجيال باالعتماد على القوانين واألسس التي تخضع لها العوامل الوراثية  

 )الجينات(. 

   Genetic Engineeringعلم الهندسة الوراثية  

تغيرات مرغوبة أو تجنب صفات    يبحث عن استعمال الجينات و العوامل الوراثية في الحصول على

 . في المظهر والتركيب والفسلجة غير مرغوبة 

 :  Molecular Biologyعلم األحياء الجزيئي  
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هو مزيج من علوم الحياة والكيمياء الذي يهتم بدراسة تكوين وتركيب ووظيفة الجزيئات الخلوية  

الفعاليات البايولوجية    كالحماض النووية والبروتينات ودورها في   Macromoleculesالكبيرة  

يهتم بدراسة تحليل تركيب الجينات  اي انه  لتضاعف الخلوي وتناقل المعلومات الوراثية.االمهمه ك

 . ألنزيمات والهورمونات والبروتينات األخرى   ووظيفتها وطرائق سيطرة الجينات على صناعة ا

الحيوية   األحياء    Bioinformaticsالمعلوماتية  علم  الحاسوبيةأو  البيولوجيا   (    ( الحاسوبي 

computational biology   

، اإلحصاء ، و علوم    informaticsهو استخدام أحدث تقنيات الرياضيات التطبيقية ، المعلوماتية  

الحاسب لحل مشكالت بيولوجية حيوية . جهود األبحاث الرئيسية في هذا الحقل تتضمن التراصف  

، إيجاد المورثات ، مشروع الجينوم البشري ، تراصف البنية    Sequence alignmentالتسلسلي  

البروتينية    protein structural alignmentالبروتينية   البنية  تنبؤ   ،protein structure 

prediction    التنبؤ بالتعبير الجيني ،gene expression   اي بمعنى    . بروتين-، و تآثرات بروتين

يل المعلومات البيولوجية باستخدام الكمبيوتر والتقنيّات اإلحصائيّة.  المعلوماتية الحيوية هو تحلاخر  

سيع وتعزيز  وهو العلم الذي يسعى الستخدام وتطوير قواعد البيانات والخوارزميّات الحاسوبيّة لت 

 .  البيولوجيّة  األبحاث 

 

 National Center for Biotechnology تعريف المركز العالمي لمعلومات البيوتكنولوجي  

Information (NCBI)  : 

عرف المعلوماتية الحيوية كما يلي: المعلوماتية الحيوية )البيوإنفورماتيك( هو حقٌل من العلم حيث  

( األحياء  )Biologyعلم  الحاسب  علوم  و   )Computer Science تكنولوج و  المعلومات  (  يا 

(Information techonlogy  .ُدمجت سويّةً في مجال علمّي واحد ) 
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المقصود بالمعلوماتية الحيوية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات ضمن علم األحياء )البيولوجيا(  

(,و تحليل  data storage and warehousingلالستفادة من ذلك في عمليات تخزين البيانات )

 (. DNAالحمض النووي )سالسل 

استُخدمت المعلوماتية الحيوية على نطاق واسع في أبحاث الجينوم البشري ضمن مشروع الجينوم  

البشري الذي حّدد السلسلة الجينيّة الكاملة لإلنسان والتي تتكّون من حوالي ثالثة باليّين )مليارات(  

ة لفهم األمراض و كان لها دور  ت في استخدام المعلومات الجينيّ د زوج أساسي وبشكل أساسي ساع

 في اكتشاف عقاقير جديدة فعّالة. 

للمعلومات   التحتيّة  البنية  و  الحوسبيّة  البيولوجيا  و  الحيوية  المعلوماتية  الثالثة  المصطلحات  إن 

 البيولوجيّة تشير إل نفس المضمون تقريبا. 
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 جامعة بغداد                                                                   

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم                                      المرحلة األولى 

            قسم الكيمياء                     المادة: أحياء / نبات               اعداد : د. وفاء صبري ماهود 

   الثانيةمحاضرة 

 

كسيد  اوعلى البيئة الحية فبدون النباتات سيزداد تركيز ثاني  دورا مهماً في الحفاظ    لنباتات ل          

الكربون في الغالف الجوي إلى درجة تجعل اإلنسان والحيوانات األخرى تختنق. ويمكن أن توضح  

       دراسة الحياة النباتية للناس كيفية العيش في توازن مع البيئة المحيطة. 

 :Cellالخليـــــــــــة     

نهببا ارببغر كتلببة مببن يمكببن اعتبببار الخليببة ب   Cell Theoryحسببن نيريببة الخليببة             

  السببايتوبالز    لهببا    بباز   بالزمببببي  ونببواة   وتسببتطيع   الحيببببا     بتحويببل   الطا ببببببة 

Transform Energy      والبنببباز الحيببباتيBiosynthesis      والتكببباثر الببب اتيSelf 

Reproduction    يببببر أن ثمببببة وحببببدات بداـيببببة للحيبببببببببباة كالبببببببروا ح  الفيروسببببات 

Viruses (  .ال يححببق ال ببروس األساسببية للخليببة علببى نحببو مببا تببنل  عليهببا نيريببة الخليببة

فبببان الخليبببة يمكبببن أن تعبببرف ب نهبببا تعبيبببر كامبببل للتنيبببيظ   التركيبببن   األسببباس والوظيفبببة 

اضببح و ببادرة علببى التكبباثر فببي وسبب  خببا  مببن للكاـنببات الحيببة وحببي محاسببة بغ بباز بالزمببي ن

 أية أنيمة حية بخالف الفيروسات.

أن أجسبببا  الكاـنبببات الحيبببة جميعهبببا باسبببت ناز الفايروسبببات تتكبببون أمبببا مبببن خليبببة واحبببدة     

أو تتكببون مببن  ( Unicellular Organisms )وتببدعى عندـبب  بالكاـنببات أحاديببة الخليببة 

ينئببببب  بالكاـنبببببات متعببببببببددة الخاليببببببببببببببا عبببببدة خاليبببببا   خاليبببببا ك يبببببرة   فتبببببببدعى ح

(Multicellular Organisms) ومبببن أي نبببوا كبببان الكببباـن الحبببي فانببب  ييهبببر أحبببد ،

و      Prokaryotic Cellsالنببوعين الرـيسببين مببن الخاليببا وحمبباد الخاليببا بداـيبببببة النببوى  

 .Eukaryotic Cellsالخاليا ححيحية النوى 

 :  Prokaryotic Cells  الخاليا بدائيـــة النـوى
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وحببي أ ببل الخاليببا تطببورا، أي أك رحببا بداـيببة مببن حيبب، ال ببكل والتركيببن، فلهبب   الخاليببا     

نببوى بداـيببة بببدون   بباز نببووي ومببن دون نويببات وتببدعى المنطحببة حبب   بالمنطحببة  ببب  النوويببة 

Nucleoid  تحتبببوى الخليبببة الجرثوميبببة   البكتريبببة   علبببى كرومببببوسو  مفبببرد .( A 

single chromosome )   وال يحتببوي السببايتوبالز  ع ببيات   بباـية ك جسببا  كببولجي ،

ومايتوكونبببدريا إال أنببب  يحبببوي علبببى رايبوسبببومات تيهبببر بهيئبببة حبيببببات ربببغيرة  ك يبببرة  

 ( Bacteria )العببدد تحببو  ببنبباز البروتينببات،  وت مبببل الخاليببا بداـيببة النببببوى الجببببراثيظ 

والتبببي تسبببمى أي بببا  ( Blue Green Algae )والطحالبببن الخ ببببر المزر ببببببة  

وجميعهبببببا تتببببببع عبببببالظ أو مملكبببببة األوليبببببات    ) ( Cyanobacteriaسبببببيانوبكتريا 

Kingdom: Monera . 

 : Eukaryotic Cellsالخاليا حقيقية النوى     

 :Kingdomوحببي الخاليببا التببي تمتلببي نببوى ححيحيببة، وتوجبببببد فببي عبببببالظ الطليبببببعيات     

Protista               والفطبببببببببرياتKingdom: Fungi        والنببببببببببببباتPlantae  

Kingdom:     والحبببببببيوانKingdom: Animalia وعلببببى الببببر ظ مببببن االختالفببببات ،

ى مبببن حيببب، ال بببكل والحجبببظ والوظيفبببة إال أنهبببا تمتلبببي الكبيبببرة ببببين الخاليبببا ححيحيبببة النبببو

مت بببابهة م بببل المايتوكونبببدريا، أجسبببا  كبببولجي،  Cell Organellesع بببيات خلويبببة 

الرايبوسببومات، وتتميببز بنواتهببا الححيحيببة التببي تكببون محاسببة بغ بباز نببووي والتببي تحببوي 

ع أ لببن مببزدوا الحلببزون، تحبب DNAالنويببة ومجموعببات مببن الكروموسببومات المتكونببة مببن 

الع بببيات الخلويبببة فبببي السبببايتوبالز  الببب ي يحبببي  بببب  الغ ببباز البالزمبببي ن ببب  الناضبببح. 

والبروتينببات النببببووية  معزولببة عببن السببايتوبالز    DNAوتكببون  المحتويببات النبببووية م ببل 

 Nuclear membraneوع ببيات  بغ بباز  ر يببق  مببببزدوا   يسببمى الغ بببباز   الببببببنووي 

 .Nuclear envelopeأو الغالف النووي 

 :  Plant Cell   لخلـية النبــاتيةا

الخاليا النباتية الحية تت اب  فتركين الخلية الحية يتميز بوجود جدار خلوي يحي  بمساحة            

المكونات  تلي  يتكون من سيتوبالز  ونواة ويطلق علي  البروتوبالز  وال ي  داخلية تحتوي علي 

اسظ البروتوبالست وعادة ما يحو  العلماز  Plasmalemma الغ از البالزمىالبروتوبالزمية داخل  

 بف ل البروتوبالست عن الجدر الخلوية واستعمال  في الدراسات الفسيولوجية والبيوكيماوية . 
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يتوبالز   ا. ويوجد داخل الس Nuclear envelope تحاس النواة بغ از معحد يعرف بالغالف النووي

زمية م ل الميتوكوندريا والبالستيدات والريبوزومات وتراكين   اـية تعرف  يتوبالاالع يات الس

وجهاز   االندوبالزمية  النواة.كبال بكة  العادة  في  يجاور  ال ي  ولجي 

 

ويتميز البروتوبالز  بطبيعت  الغروية علي الر ظ من وجود ك ير من المواد ال اـبة فية وترجع ح    

للبروتوبالز  لوجود البروتينات حي، تتيح البروتينات سطوح مساحية  ير محدودة  الطبيعة الغروية  

  حو ظاحرة تجمع مادة   Adsorption والتي تساعد علي وجود اليروف ال رورية لالدم اص 

الممتزة المادة  عليها  يطلق  معينة  لمادة  ايونات  او  ذرات  او  جزيئات  ب كل  ساـلة  او    ازية 

(adsorbate) دة اخرى رلبة مسامية يطلق عليها المادة المازةعلى سطح ما(adsorbent)    ،

خال   وى   من  اما  الماز  للسطح  الفعالة  بالموا ع  الممتزة  المادة  جزيئات  بين  االرتباس  ويكون 

فيزياـيا  (Vander waals)فاندرفالز امتزازا  فيسمى    ال عيفة 

الفعالة على السطح ، فيطلق علي  امتزازا كيمياـيا  او من خال  تكوين اوارر كيمياـية مع الموا ع  

أساس     , الغروي  النيا   يعتبر  ح ا  وعلي  للحياة  الالزمة  التفاعالت  ثظ  ومن  الكيماوية  والحركة 

  لمياحر المادة الحية .

 :  Cell Wall الخلــية جــدار

ففي عالظ الحيوان    لمحدد تحتاا الكاـنات الحية الي دعامات ميكانيكية لكي يكون لها  كلها ا        

آما فى النباتات ونتيجة   يي الكاـنات عن سريق الجهاز العيمال البة لتلسبحان  وتعالى  أعطى هللا  
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من   يكون  أن  يكفى  ال  فالتدعيظ  الحيوان  من  ر يا  ا ل  وإنها  الجهاز  ذلي  م ل  على  احتواـها  عد  

بالطبع على التدعيظ الميكانيكى ل لي يعتمد ضغ  االمتالز الماـى داخل الخاليا وال ى يساعد    خال 

النبات فى التدعيظ ب كل أساسي فى بناز الجدار الخلوي ال لن السليولوزى وال يحت ر دور الجدار  

 فى التدعيظ فح  بل يتعدا  للحيا  بوظاـ  أخرى 

ي  فالجدار ي ترك في امت اص وانتحا  الماز والمعادن وفي اإلفراز وفي بعض الن اس األنزيم  -1

 . 

محاومة   -2 في  حاما  دورا  تلعن  ومكوناتها  الخلوية  الجدر  أن  النبات  أمراض  علماز  يعتحد  كما 

 المرض باعا ة اختراق الطفيليات . 

فيها   يدو   ال  فهناك خاليا  وبالطبع   . الخلوي  الجدار  وتع يد  بانتاا  الحي  البروتوبالست  ويحو  

وينتج    يل والتدعيظ م ل الخ ن  .البروتوبالست سويال  م ل تلي المتخ  ة في وظاـ  التور 

البالزمي  للغ از  الخارجي  للسطح  مالرحة  ويرسبها  الخلوي  الجدار  مكونات  البروتوبالست 

واللجنين     . والهيميسيليلوز  البكتينية  المواد  وت كل  السيليلوز  حو  للجدار  الرـيسي  والمركن 

ة المانحة ل البة الجدر الخلوية. والسوبرين والبروتينات مواد الترسين التى ت كل الجدر ال انوي

ثظ ت تى ال فيحة الوسطي والتي تل ق الخاليا مع بع ها وتتكون من حمض البكتيي وامالح  ير  

م ل بكتات الكالسيو  والمغنسيو  وكميات ضئيلة من البروتوبكتينات وترجع    ذاـبة لحمض البكتيي

جدار الخلوي لوجود أمالح الكالسيو   رالبة ال فيحة الوسطي في المراحل المت خرة من تكوين ال

المت خمة م ل السيليلوز وفي بعض االحيان    السكروالمغنسيو  لحمض البكتيي وك لي عديدات ا

 اللجنين . 

                                                   :   Primary Wall الجــدار االولــي 

طالة  الخلية في الحجظ وتستطيل وي حن ح   االستبمجرد تكوين ال فيحة الوسطي تزداد         

 ب الث أنواا من المركبات حيد  ىويتبعها ت رب ال فيحة الوسط

. الجليكوبروتين  تجمع كربوحيدرات + بروتين   وينتج عن  3   . الهيميسيليلوز2    . السيليلوز1

التي تحع علي السطح الداخلي ميكرون ويطلق علي ح   الطبحة    3-1ح ا الترسين سبحة ر يحة سمكها  

وحناك العديد   . لل فيحة الوسطي والسطح الخارجي للغ از البالزمي بالجدار االبتداـي او االولي

من الخاليا النباتية تحتوي فح  علي الجدار االبتداـي م ل الخاليا الميرستيمية وخاليا الب رة والخاليا  

تداـية تتميز بمطاسيتها نتيجة لمرونة تركيبها ولكن عندما  الم تركة في التم يل الغ اـي . والجدر االب

  يرسن عليها مكونات جديدة للجدر تفحد جززا من مطاسيتها .
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الثــانوي   Secondary Wall:                             الجــدار 

االستطالة . بينما في يمية تتو   الخلية عن  ك بمجرد تكوين الجدار ال انوي في الخاليا البارن          

خاليا أخرى م ل الح يبات فان الجدار يستمر في تغليي  بعد تو   استطالة الخاليا وذلي بترسين 

  10- 5سبحات من السيليلوز واللجنين لتكوين الجدار ال انوي . ويتراوح سمي الجدار ال انوي بين  

م الك ير من  الجدار  يفحد  ال انوي  الجدار  وبنهاية ترسين  النهاية  ير ميكرون  في  رونت  وي بح 

. تماما  ح ا    مطاس  ويسبن  الخلية  حجظ  معيظ  امتالز  الي  ال انوي  الجدار  تغليظ  يؤدي  و د 

وتحلل البروتوبالز  .وك ير من الجدر ال انوية تحتوي علي اللجنين وحي مادة كحولية مبلمرة   موت 

الهيميسي مع  الجدار  في  وتوجد  بروبان  الفينيل  من مركبات  ترتب   م تحة  اخري  ومركبات  ليلوز 

 بالسيليلوز. 

 :   Pit Fieldوحقـول النقـر Plasmodesmata البالزميــة  الخيــوط

البالزمية  مفردحاد          استواز  Plasmodesmaالخيوس  خ   في  سيتوبالزمية  خيوس  حي    

وح   الخيوس الخلية المت لبة حو  خيوس ال بكة االندوبالزمية خال  تكوين ال فيحة الوسطي .  

تخترق الجدر الخلوية ويعتحد انها تعمل كطرق مورلة في  اية األحمية للماز وللمواد اآلخري عبر  

 .الخاليا
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زز من الجدار يعرف بححو  النحر األولية وحي مساحات  جوالخيوس البالزمية  د توجد متجمعة في  .

البعض في   تحابل بع ها  الخاليا والنحر  المتجاورة والتي  ر يحة في جدر  للخاليا  االبتداـية  الجدر 

حافة  ذات  او  بسيطة  تكون  النحر  فان  ثانوية  جدر  لها  التي  الخاليا  وفي  الزوجية.  بالنحر  تعرف 

 . م فوفة

البالزمــي   Plasma lemma:                                        الغشــاء 

وس  الخارجي إال إن العديد من المواد تنتحل ر ظ ان الغ از الخلوي يبدو ان  يف ل الخلية عن ال

خالل  عن سريق المسا  والبالزموديزماتا او عن سريق الفعل الت ربي للماز . ويتاخظ ح ا الجدار  

الخلوي   از ر يق مرن يعرف بالغ از السيتوبالزمي او الغ از البالزمي الخارجي وحو يغل   

وحو   از ر يق مرن  الخلية .  ىبور المواد من واللخلوية وينيظ ع السيتوبالز  ويكسو المكونات ا

واألخرى   خارجية  أحدحما  بروتينيتين  سبحتين  من  البالزمي  الغ از  يت ل   وم حن  ناضح  ن   

ونيرا لت ابة الغ از السيتوبالزمي والسيتوبالز  ي عن التميز    داخلية بينهما سبحة دحنية مفسفرة.

الميكروسكوب   وباستعما   معينة  ربغات  باستعما   ولكن  ال وـي  بالميكروسكوب  بينهما 

 االلكتروني يمكن رؤية الغ از السيتوبالزمي.  
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 جامعة بغداد                                                                   

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم                                      المرحلة األولى 

            قسم الكيمياء                     المادة: أحياء / نبات               اعداد : د. وفاء صبري ماهود 

 المحاضرة الثالثــــــة:                                                                                     

 Endoplasmic Reticulum (ER):            االندوبالزمـية   الشـبكة

وتيهر         االندوبالزمية  بال بكة  يعرف  متحن  مرتب   بنيا    اـي  الخلية  سيتوبالز   يت ابي 

السسترنات  وتسمي  ممتلئة  محاسة  كفجوات  تلت ق    وعندما Cisternae الحوي الت 

 Roughةتكون جززا من ال بكة يعرف بال بكة الخ ن  الريبوزومات بال بكة االندوبالزمية فانها

Endoplasmic Reticulum  وفي ح   الم احبة فان الريبوزومات ت ترك في تم يل البيبتيدات

العديدة اي تم يل البروتينات , وعندما ال ت احن الريبوزومات ال بكة االندوبالزمية تسمي بال بكة  

حي المركبات  االندوبالزمية الملساز وحي تلعن دورا أساسيا في تم يل وتجميع الجليكوليبيدات  و 

التي تتكون من كحوالت واحماض دحنية وكربوحيدرات  وسبحا لمالحيات عديد من العلماز فان 

تجوي  ال بكة االندوبالزمية تت ل بالغالف النووي وتمتد لت ل لسطح الخلية و د وجد ان حناك  

اليا المتجاورة  أ  ية من ح ا النيا  موجودة في الجدر االبتداـية لبعض الخاليا بل وتمتد الي الخ

سطوح   . من  يزيد  االندوبالزمية  ال بكة  مع  النووي  الغ از  ات ا   ان  العلماز  بعض  ذكر  كما 

االت ا  بين المكونات النووية وسيتوبالز  الخلية . وعندما تمتد ال بكة االندوبالزمية الي الخاليا  

ح ا  د يفسر انتيا  عمل النسيج و   المتجاورة فه ا يعني ات اال مبا را بين انوية الخاليا المتجاورة

الواحد في الكاـن الحي واذا ت ورنا ال بكة االندوبالزمية وتفرعها داخل السيتوبالز  فه ا يعني 

 ورغيرة  تحسيظ سيتوبالز  الخلية الي حجرات عديدة
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ح      . حدوث وداخل  على  تساعد  معينة  مركبات  وأي ا  معينة  أنزيمات  تتراكظ  ربما  الحجرات 

وحي تعمل على تك ي  وتجميع النواتج األي ية وتنحلها  تفاعالت عديدة داخل سيتوبالز  الخلية  

 .من مكان إلى آخر داخل الخلية

 :  (Dictyosomes)   او Golgi Apparatus جولجـي اجهزة

  Cisternaeحي أجسبببببا  بروتوبالزميبة حيبة يتكون كبل منهبا من مجموعبة مفلطحبة من األكيباس  

المسبتديرة المتراكبة فوق بع بها البعض، ويحاس كل كيب بغ باز و الباً ما تكون حافة الكيب ذات  

أكيباس أو أك ر، وتحو  حب      7إلى    2ثحوب عميحبة،  ويتكون البدكتيوسببببو  في الخاليبا النبباتيبة من  

سببببا  بعمليبة اإلفراز في الخليبة حيب، تفرز المواد المتجمعبة في حوي ببببالت تنطلق من حبافبة األج

الكيب متجهبة إلى أمباكن معينبة في الخليبة حيب، تترسببببن على جبدار الخليبة أو تفرز إلى خبارجهبا، 

وحي تحو  بتجميع المواد الناتجة من ال بببكة اإلندوبالزمية ثظ إفرازحا كما يحدث لمادة جدار الخلية 

حي، تحو  الدكتيوسبببومات بافراز مادة جدار الخلية ضبببمن الحوي بببالت التي تنحلها باتجا  جدار  

 .الخلية ثظ تتحد ح    الحوي الت مع الغ از البالزمي الخارجي وتفرز المادة تجا  جدار الخلية 

 :  Mitocondria الميتوكوندريا

لها عديد من األ كا  وال ور محاسة   Mitochondrion الميتوكوندريا مفردحا           أجسا  

وأنزيمات دورة كربب ومركبات عديدة    RNA بوحدتين   اـيتين ي مان بداخلهما الح وة و الب

وحك ا   من نواتج التفاعالت األنزيمية والسيتوكرومات مما يبين ان وظيفتها حي الحيا  بعملية التنفب .

خلية ول لي يالحظ ك افة الميتوكوندريا في الخاليا الن طة  فهي تختل بانتاا الطا ة المستخدمة في ال

م ل الخاليا الميرستيمية حي، تسود بها الميتوكوندريا . ويعني ان الميتوكوندريا تمد الخاليا بالطا ة  

ان  عندما تتحلل الدحون والكربوحيدرات في السيتوبالز  ينتج عن أكسدة ح   المواد ثاني أكسيد 

ة وحي التي تخزن في الميتوكوندريا في رورة رواب  فوسفاتية  نية بالطا ة  الكربون وماز وسا 

الب علي  ATP م ل  الميتوكوندريا  الحتواز  دون    DNA ونيرا  االنحسا   علي  الحدرة  لها  فان 

 االعتماد علي النواة .

 :  Plastids البالستيــدات 

بي ي  او  ررية ال كل  طرحا    البالستيدات حي ع يات مميزة للنبات وحي عادة مستديرة او     

ميكرون وتحاس بغ از مزدوا وبداخلها ح وة تحاس البالستيدات بغ از مزدوا يسمي    6- 4حوالي  

االستروما  Envelope الغالف او  الح وة  في  أخري  تراكين  الجرانات  Stroma   مع  تسمي 
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الكلور وفيالت  من األكياس المفلطحة وحي التي تحوي    50- 5وحي علي  كل أ راص وتتكون من  

وله ا فهي يمكن ان تتكاثر مستحلة عن انحسا  الخلية    RNA و DNA والبالستيدات تحوي عادة

 . Proplastids ويعتحد انها تن   من البالستيدات األولية

 اشكال:  وتنقسم البالستيدات الي عدة

Proplastids وحي البالستيدات األولية وحي التي تنمو وتكون البالستيدات . د 

 Leucoplastidsوحي البالستيدات عديمة اللون ال تحتوى على الكلوروفيل والكاروتنويدات.  د

 وتنتج بروتينات وزيوت ويمكنها ان تخ ر اذا تعرضت لل وز

 : Chromoplastsنويدات. وظيفتها الزالت مبهمة ولكنها  ي وتحتوي فح  علي ربغات الكاروت

الخري    أوراق  تلون  عن  الناضجةمسئولة  وال مار  الكاروتنيدات  واألزحار  بها  تتراكظ  حي، 

 .  وال بغات االخرى كما فى الطماسظ

Amyloplastidsفي  د الن ا  تم يل  في  حاما  دورا  تلعن  وحي  الن وية  البالستيدات  وحي 

  أع از معينة م ل درنات البطاسب واندوسبير  حبوب ال رة .  خاليا

 

 

 :  Chloroplasts   بالستيدات تحوي ربغات الكلوروفيالت والكاروتنويدات وتيهر بلون  وحي

وتتركن البالستيدة الخ راز    اخ ر لتغلن لون الكلوروفيل ولزيادة تركيز  وتحو  بالتم يل ال وـى.

البالستيدة   بغ از  اإللكتروني من   از مزدوا يسمى  المجهر    Chloroplast envelopeتحت 

ويحي  السيتوبالز   الجرانا    يف لها عن  أو  البالستيدية  الحبيبات  ومفردحا   Granaبمجموعة من 

بالستيدية   رفيحات   Granumحبيبة  تسمى  األ راص  ت ب   مفلطحة  أكياس  من  مكونة  وحي 

Lamellae    حبيبية بين  ب فاـح  معينة  مسافات  على  البعض  بع ها  مع  الحبيبات  وتت ل 

Intergrana-lamellae  ال بين  وال فاـح  الحبيبات  بال يالكويدز  وتسمى    Thylakoidsحبيبية 

وتعتبر الحبيبات البالستيدية أماكن أساسية لتواجد اليخ ور،   Stromaوتنغمر جميعها في الح وة  

وتحتوي   انتيامها،  وعد   الحبيبات  لتحلل  اللون  عديمة  إلى  الخ ر  البالستيدات  تتحو   ويعزي 

أرغر حجماً من تلي الموجودة  ولكنها تكون    DNAالح وة على أجسا  ريبية ولييفات من حمض  

 .  في السيتوبالز 
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 :  Ribosomes الريبوزومات

توجد الريبوزومات في الخلية اما بم احبة ال بكة االندوبالزمية او حرة في السيتوبالز  او في 

% بروتين اي    50  –  40و   RNA % حمض   60- 50الميتوكوندريا او البالستيدات وتحتوي علي  

الم ترك في بناز   RNA والبروتين ويطلق علي الب  RNAانها عبارة عن تجمع من جزيئات الب

 وتوجد الريبوزومات عادة في مجاميع    r- RNA  الريبوزومي RNA الريبوزو  بب

 

الريبوزومات  عديدات  او  سبحي  في  كل  او  الن طة   Polyribosomesعنحودية  االماكن  وحي 

بالبلتم يل   ترتب   عندما  او RNA الببتيدات      الرسو  

  m- RNA  . 

 :  Vacuoles الفجـــوات
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وتوجد    Cell sap حي عبارة عن مساحة محاسة بغ از مملوزة بساـل ماـي او ع ير خلوي    

الخلية   تمتلئ  حي،  الميرستيمية  الحدي ة  الخاليا  في  السيتوبالز   في  مبع رة  الع ارية  الفجوات 

بالسيتوبالز  الك ي  وعند ن ج الخلية تتجمع ح   الفجوات مع بع ها لتكون فجوة واحدة كبيرة  

وحو   Tonoplast في وس  الخلية وتكون محاسة بغ از حو جزز من الغ از البالزمي الداخلي

ر    از اختياري النفاذية وتدفع الفجوة عند تجمعها من الفجوات ال غيرة السيتوبالز  ليالرق الجدا

   كطبحة ر يحة

للخلية وحو حا  جدا للتركين    Turger pressure المحافية علي استمرارية ضغ  االمتالز -1

 الدعامي وللتحكظ في حركة الماز .

ال انوية  -2 التم يل  منتجات  وتخزين  للخلية  التم يلي  للن اس  الالزمة  األساسية  المواد  تخزين 

ي الع ير علي مواد كالسكريات واألحماض  والمركبات الدفاعية للخلية والسامة وحك ا يحتو 

الع وية واألمالح المعدنية والغازات وال بغات والحلويدات والدحون وأحيانا البللورات وعادة 

الب ان   pH يكون  اال  الخلوي حام يا  بين    للع ير  يتراوح  االحيان  د    11  –  1في بعض 

     حسن مكونات  .

   

بالفجوة -3 المحي   الكيمياـي   Tonoplast والغ از  الن اس  في  حاما  دورا  يلعن  المزدوا   ير 

للخلية م ل تراكظ أيونات الهيدروجين وتخزين المواد السامة والسماح بعبور بعض المواد في 

  اتجاة واحد  من الخلية للفجوة   .
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اق ووجود ال بغات بالفجوة م ل االن وسيانين وال ي يلون عديد من األزحار وال مار واألور  -4

الب  . اللون حسن  في  تغير   الحموضة  م ل ربغة عباد    pHوبسبن  لدرجة  كدليل  استعمل 

 ال مب   .

 :  Microtubules األنابيب الدقيقــة

انجسترو  وحي تعتبر جزيئات كبيرة    20-10حي تراكين مستطيلة مجوفة ال   اـية  طرحا           

ويمكن تسميت  بروتين انبوبى حي، توجد متالرحة مع    ,  tubulin – B بروتينية ويسمي البروتين

انف ا    في  وت ترك   . الميتوزي  االنحسا   خال   المغزلية  والخيوس  الكروموسومات  سنترومير 

كما تعتبر تحت  .جرة الكروموسومات المتماثلة لحطبي الخلية كما تساعد في تكوين الجدار الخلويوح

  .تراكين لالسواس والفالجالت واألحداب في الخاليا النباتية ذاتية الحركة

 :  Micro bodies األجسام الدقيقة

وحي الجليوكسيزومات والبيروكسيزومات واالسفيروزومات , تلي الجسيمات يطلق عليها             

و طرحا   الد يحة  او    2- 1األجسا   البالستيدات  ت اب   ال  وحي  فردي  بها   از  يحي   انجسترو  

فة  الميتوكوندريا حي، ال ي احد بها اي تراكين   اـية اال انها تحتوي علي بروتينات داخلية ك ي

.     حي، يتحو  الدحن الي كربوحيدرات وتوجد الجليوكسيزومات في انسجة الب ور الزيتية     جدا .

اما البيروكسيزومات فهي ت اب  ميهريا الجليوكسيزومات وتحتوي علي عدد من نفب أنزيماتها 

ان   المالحيات  وتبين  الخ راز  البالستيدات  بواسطة  المنتجة  الجليكوالت  تم يل  في  دور  ولها 

. النباتات  بعض  في  ال وـي  التم يل  عملية  ت احن  اي     البيروكسيزومات  واالسفيروزومات 

م ل   أنزيمات  علي  تحتوي  جسيمات  او  رغيرة  أجسا   اال  حي  ما  الكروية  األجسا  

الب  Hydrolases أنزيمات  م ل  أخرى  ماـي  تحليل  تحليل   Proteasesوأنزيمات   أنزيمات 

و وأنزيمات      Ribonucleasesالبروتينات    النووية   أحماض  أ   تحليل  أنزيمات 

 واالسترة ويبدو ان وظيفتها في الخلية حو تخزين وانتحا  الليبيدات .  الفسفرة

 : Nucleus النـــواة

ومن  ذلي الحين نالت كما حاـال من   Robert Brown بواسطة العالظ  1835اكت فت النواة سنة  

فالنواة تتحكظ وتدير تم يل    المتحكظ في التوري، والن اس الخلوي .البحوث لدراسة دورحا المؤثر  

جميع البروتينات التي تت من األنزيمات التي تساعد علي معيظ ان لظ يكن جميع التفاعالت التم يلية  

وفي    يتوبالز  .افي الخلية . والنواة في الخلية ال غيرة عبارة عن جسظ كروي منغمب في الس
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 5تسكن النواة في أحد جوانن الخلية بت ثير تكون الفجوة الع ارية . و طر النواة  الخلية الناضجة  

وحو   Nuclear envelope ميكرون وتحاس النواة بغ از مزدوا يعرف بالغالف النووي  10  –

ثحوب  او  الغالف مسا   بال بكة االندوبالزمية كما يحوي ح ا  بين   Pores مت ل  وييهر ات ا  

والع ير النووي يتركن من سورين احدحما تركيبي  بكي ال كل   النووي .  السيتوبالز  والع ير

والطور  ير التركيبي يبدو    والبروتينات . DNA من خيوس تسمي كروماتين وال ي يتكون من

وتوجد في النواة كميات جوحرية أساسية    Nuclear sap كمواد حبيبية وتسمي الع ير النووي

يبيدات والفوسفوليبيدات وبروتين معين يسمي حستون باإلضافة  والل   RNAو الب  DNA من الب

من   اك ر  او  واحدة  علي  النواة  تحتوي  الخاليا  النحسا   التمهيدي  الطور  وفي  األنزيمات.  لبعض 

 حسن النوا النباتي .  Nucleolus النويات 

 د  Cell Shape  كببل الخلية

رة بالنسبة للخاليا الحرة , وفعال نجد خا   كل الخلية سيكون كروي وذلي نتيجة للتوتر السطحي

ال كل ولكن يالحظ   ان ك يرا من خاليا البكتيريا والخماـر والطحالن وحيدة الخلية تكون كروية

وال يجن إ فا    ان بعض البكتيريا ت خ  ال كل الع وي ك لي فان االميبا ليب لها  كل محدد .

يا ألن وظيفة الخلية  د تحدد  كلها م ل خاليا الد   ت ثير العوامل الخارجية الميكانيكية في  كل الخال

الحمراز في اإلنسان التي تبدو كروية من كل من السطح العلوي والسفلي بينما تبدو مسطحة ومحعرة  

من ال كل الجانبي . وح ا ال كل يناسن وظيفتها في تباد  الغازات في الرـة واألنسجة . وبالنسبة  

ي حسن  كل الع و وك لي ن اس الخلية نفسها م ل خاليا األوراق  للنبات يختل   كل الخاليا عل

يختل   كل كل خلية علي حسن وظيفتها   الحارسة لل غور وال عيرات حي،  والج ور والخاليا 

وبالنسبة لخاليا النبات والحيوان يالحظ ان خاليا الحيوان تهي  احيانا للحركة    ويتالـظ معها تماما .

   ك لي توجد في الحيوان خاليا ع الت واع اب وعيا  واخراا وح ظ .بينما في النبات ال . 
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Hyoscyamus muticus 

 

 

 

 

 جامعة بغداد                                                                   

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم                                      المرحلة األولى 

            ي ماهود قسم الكيمياء                     المادة: أحياء / نبات               اعداد : د. وفاء صبر

 

                                                     الرابعة :      المحاضرة

 

                                                    Lysozomes الجسيمات الحالة او الاليسوسومات      

بتجميع االنزيمات الهاضمة من الخلية  ي السايتوبالز  تحو    د يحة منت رة  كروية جسيمات       

من اله ظ ال اتي وعند موت الخلية تتجزز ح   االجسا  وتتحرر االنزيمات   ليةبداخلها لتحمي الخ

                                                                                         الهاضمة وتتحلل الخلية .

:  الحيةالمكونات غير   

لتحو  الغ اـي واحيانا تم ل  ويطلق عليها اي ا المكونات  ير البروتوبالزمية وحي نواتج ا       

اجة الخلية وتوجد ح   المكونات في الفجوات الع ارية او  حكونات مواد مخزونة زاـدة عن  ملح   ا

و حالة  روية  في  او  رلبة  او  ذاـبة  اما  وحي  او  ح السايتوبالز   ع وية  اما  ع وية  ي   ير 

د                                                                                                             ومنها    

Carbohydrates  1- الكاربوهيدرات 

Sugars  السكريات 

.في عملية التننفب كمادة لخاليا اذ يستخد اكوز والفركتوز توجد تحريبا في جميع والجل  

 Starchالنـشـا 

ويعتبر الن ا من أحظ المواد  ير الحية وحو مادة كربوحيدراتية تتكون من سلسلة سويلة من         

الجزيئات، والن ا من أك ر المواد الكربوحيدراتية انت اراً في النبات، ويكون الن ا على حيئة حبيبات  

أ  Starch grainsن وية   الحبيبات  ح    وتتكون  باليود،  معاملتها  عند  أزرق  لوناً  في  ت خ   والً 

البالستيدات الخ ر ثظ تتحلل وتخزن كمادة سكرية في األنسجة الخازنة ومن ثظ يعاد تكوينها كن ا  
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تخزيني في البالستيدات الن وية التي  د تحتوي على حبيبة ن ا واحدة أو أك ر. وتترسن مادة الن ا  

كزياً فتسمى حبيبة  و د ت خ  ح   السرة وضعاً مر  Hilumعلى حيئة سبحات حو  نحطة تسمى السرة  

كما في ن ا الحمح أو ت خ  السرة وضعاً  ير مركزي بالنسبة   Concentricالن ا مركزية السرة  

 Simpleكما في ن ا البطاسب، بسيطة    Excentricلطبحات الن ا فتسمى الحبيبة  ير مركزية  

starch grain    تكون مركبة أو  واحدة  احتوت على سرة  إذا    Compound starch grainإذا 

   .احتوت الحبيبة على أك ر من سرة كما في ن ا البطاسب

Cellulose   السليلوز  

يدخل في مادة كربوحيدراتية مكونة من عديد السكرايد والوحدة البناـية المكونة ل  حي البيتا كلوكوز 

 تركين الجدار الخلوي.

                                                                          Hemicellulose    الهيميسليلوز 

حي مواد مرتبطة بالسليلوز توجد مخزونة في اندوسبير  بعض الب ور كغ از كما يوجد بالجدر 

 الخلوية لالنسجة الخ بية. 

Legnin   اللجنين  

بد ة،  وحو أحظ مواد         الكيمياـي  ير معروف  التي ت اف بعد تكوين  وتركيبها  الجدار 

المواد   ب نها بلمرات ذات محتوي كربوني عا  متميز عن  حيدراتية، ويتكون  الكربوويعتحد 

أساساً من فينيل البروبان في رورة مختلفة، واللجنين ناتج نهاـي لأليض يعمل كمادة أساسية  

ة رلبة منف ة للماز والمواد الغ اـية،  د تدخل في تركين كل  إضافية لجدار الخلية، وحو ماد

     من ال فيحة الوسطى والجدار االبتداـي ولكنها مادة أساسية للجدار ال انوي.

   Suberinالسيوبرين 

ي ب  مادة الكيوتين   مادة دحنية   في التركين ويوجد مع السليولوز في جدر خاليا الفلين وتعرف  

 ،  Suberizationعملية تخلل السيوبرين للسليولوز في جدار الخلية بالسوبرة 

 Proteinsالبروتينات 

  بروتينية أو حي المكونات األساسية للع يات البروتوبالزمية الحية ولكنها تختزن على حيئة أجسا

في ال مار والب ور للعديد من النباتات، ب ورة متبلورة أو  ير    Aleurone grainsحبيبات أليرون  
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المتبلورةمتبلورة،   كروية    فالبروتينات  ير  أجسا   ب   حيئة  على    أو   Globoidsتكون 

 

بين الخواص الغروية والبلورية وتتم ل    تجمع  البروتينات المتبلورةبينما  كتل ليب لها  كل معين ,  

 في حبيبات األليرون، حي، تتكون الواحدة منها من جسظ  ب  بلوري  

Crystalloid    ب  كروي  بروتيني، وجسظ Globoid    بروتينية ينغمران في مادة   ير بروتيني 

البروتين كما في إندوسبير  البلوري، ويحاسان بغ از ر يق من  ب رة    تختل  عن بروتين الجسظ 

  .Castor الخروا 

أما عن كيفية تكون حبيبات األليرون، فان البروتينات تتجمع في فجوات الخاليا ثظ تتجزأ           

ح   الفجوات الكبيرة في األنسجة البالغة إلى فجوات رغيرة تتحو  كل منها إلى أجسا  بروتينية  

ح   البروتينات المخزونة ثظ تعود الفجوات تحاس بالغ از البالزمي الداخلي وعند اإلنبات تستهلي 

 الع ارية ال غيرة وتكون فجوة كبيرة. 

 Fats,Oil and Waxesالدهون والزيوت والشموع  

أي ذات أحمية   النباتات المستعملة تجارياً  حي مواد  ير حية تعتبر ذات أحمية كبيرة في 

ب ور وال مار، وحي جلسريدات ا ت ادية، فالدحون والزيوت مواد مختزنة في النبات توجد في ال

ألحماض دحنية ويمكن التمييز بينهما ب فاتهما الطبيعية حي، تكون الدحون رلبة في درجة الحرارة 

كال   على  الدحون  م طلح  إسالق  ويمكن  نفسها،  الدرجة  في  ساـلة  الزيوت  تكون  بينما  العادية 

كميتها من نبات إلى آخر بل من النوعين، وتوجد في جميع النباتات بل في كل خلية ولكن تتفاوت  

مادة و اـية ك يرة االنت ار في النبات تترسن فوق خاليا    فهي  Waxes  إلى أخرى أما ال مواخلية  
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سويلة   دحنية  ألحماض  أسترات  وحي  منها  تفرز  ولكنها  وال مار  والور ة  الساق  من  لكل  الب رة 

أحادية وكحوالت  بميهرح  الكاربوكسيل  السلسلة  ال موا  وتعرف  األوراق ،  ب رة  فوق  الالمع  ا 

. .                                                     والسيحان

 

 

 Tanninsالدباغيات 

، واسعة االنت ار في النبات    OH5H6C  حي مجموعة  ير متجانسة من م تحات الفينو 

سع العرضية لألجزاز النباتية ككتل خ نة أو ملساز أو ك جسا  ذات أحجا  مختلفة  احموتيهر في ال

الدبا ية في   المواد  المادة وتوجد  أو بني، وال يخلو أي نسيج من ح    أحمر أو أرفر  وت خ  لوناً 

األلياف واألنسجة الوعاـية والبريدير  وفي الفواك   ير الناضجة وأ لفة الب ور، وتوجد في الخلية  

ما في السيتوبالز  أو في الفجوة أو داخلة في تركين الجدار كما في جدر خاليا الفلين وأحيانا تتراكظ  إ

 مادة الدبا يات بكميات كبيرة في بعض الخاليا فيعرف ح ا النوا من الخاليا باألكياس الدبا ية  

.Tannin sacs  ات احمية في د الدبا يات ذ 

 

 المواد أحمية في معرفة العال ة الت نيفية للنبات. أحياناً تكون له    1-
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ويعتحد ب ن المواد الدبا ية تعمل على و اية النبات من فحد الماز والتعفن والتل  عن سريحة  2-  

 .والح رات   الحيوان

 .تستعمل المواد الدبا ية ا ت اديا وخارة في دبا ة الجلود  3-

كلوريد الحديديي  5%سع بمحلو   احمألنسجة أو الويمكن التعرف على المواد الدبا ية بمعاملة ا 

 فيعطي لوناً مخ ر أو لوناً أزرق مسود.

 Crystalsالبلّورات 

التي تفرز إلى فجوة أو   النواتج األي ية اإلفرازية  الكالسيو  وتعتبر من  أمالح  حي  الباً 

كساالت الكالسيو  وكربونات وأمالح أ  هاسيتوبالز  الخلية ولكنها ال تطرد إلى الخارا، ومن أحم

 منها  كساالت الكالسيو  ب  كا  مختلفة  ووتترسن أ الكالسيو .

وحي بلّورات رفيعة مدببة الطرفين تتجمع في حز  وتوجد في   Raphidesالبلورات اإلبرية    1-

   .العنن م ل أوراق وسيحان العديد من النباتات 

  . Datura الداتورةكما في نبات  Drusesالبلّورات النجمية  -2

 - 4وحي رباعية أوحرمية ال كل توجد في أوراق البرتحا  وال و ،    Prismsالبلّورات المن ورية    3-

وحي بلّورات رغيرة الحجظ توجد متجمعة في أنسجة السيحان كما    Crystal sandالرمل البلّوري  

 . Sambucus في ساق البيلسان

 Alkaloidsأشباه القلويات 

حي مركبات نتروجينية معحدة التركين ذات ت ثيرات فسيولوجية على اإلنسان والحيوان ومن         

 ح   المركبات د 

وأوراق ال اي والحهوة وحو يؤثر على الجهاز    د ويوجد في ب ور الحطن   Caffeineأ ب الكافيئين  

 الع بي والجهاز التنفسي والحلن.

 Papaverد يوجد في المادة اللبنية لل مار  ير الناضجة لنبات الخ خاش    Opiumب ب األفيون  

somniferum .ويستعمل في المستح رات الطبية وحو يؤثر على الجهاز الع بي المركزي 

ويسبن حبوساً في    Cinchonaد يوجد في  ل  بعض نباتات جنب الكينا    Quinineا ب الكينين  

 ع الت الحلن ويستعمل لعالا المالريا.
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د ويوجد في نباتات الف يلة الباذنجانية م ل نبات السكران ويستعمل سبياً    Atropineد ب األتروبين  

 لتوسعة حد ة العين.

 ويستعمل كمادة مخدرة.   لتبغد ويوجد في نبات ا Nicotineحب ب النيكوتين 

 Pigmentsاألصباغ 

تكون ربغات توجد األرباغ النباتية عادة في البالستيدات والفجوات الع ارية وحي إما أن        

  Carotenoidsوأ با  الكاروتينات    كلوروفيل ير  ابلة لل وبان في الماز وت وب في الكحو  م ل ال

التي توجد في البالستيدات الخ ر، وإما أن تكون أربا ا ت وب في الماز م ل أ با  الفالفونات 

Flavonoids  األنتوسيانات والفالفونات   والتي توجد عادة في الفجوات   

اللون األحمر  و تعطي األن وسيانات  ألوانها المختلفة فم الً  العديد من األزحار وال مار  التي تكسن 

 والبنفسجي واألزرق واألرجواني، بينما تعطي الفالفونات اللون األرفر الباحت ال فاف للبتالت. 
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 بغداد  جامعة  

 كلية التربية للعلوم الصرفة/ ابن الهيثم                                      المرحلة األولى 

            اعداد : د. وفاء صبري ماهود                                         المادة: أحياء / نبات    

 

 7و  6المحاضرة 

 البكتيريا 

مجموعة الكاـنات بداـية النوى ، تعامل معها اإلنسان دون أن يراحا فحد عرف أنها ت كل البكتيريا 

تسبن المرض واستعمل بع ها في عمليات تخمر مختلفة . ولحد كان الكت اف المجهر األثر  

  .الكبير في التعرف عليها

تيريا الهواـية  أو  من اكت   وجود البكتيريا العالظ الكيمياـي الفرنسي "باستير" حي، اكت   البك 

والالحواـية من خال  تجارب  على التخمر واكت   أي اً سعومها وارتب  اسم  بعملية البسترة  

  .لحتل الكاـنات الحية المجهرية التي يمكن ان توجد بالسواـل وخارة الحلين 
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  :-الخصائص العامه للبكتيريا

  . كاـنات د يحة مجهرية بداـية النوى  1

  :ببساسة التركين تتميز    2

  إذ تتركن من جدار و  از خلويين يحيطان بالسيتوبالز  ال ي يحوي كروموسوماً حلحياً واحد 

DNA  وال يحتوي على بروتين الهستون و د يحتوي على واحد أو اك ر من جزيئاتDNA    على

 كل دواـر رغيرة تسمى البالزميدات وتتكاثر ب ورة مستحلة عن الكروموسو  ،  

  . وسومات وبعض األجسا  التخزينيةوالرايب 

ويكون ح ا   (peptedoglyconت تي رالبة جدارحا لوجود متعدد الببتيد  ببتيد و اليكان   3

الجدار متعدد الطبحات في البكتيريا موجبة الغرا  ، أو ر يحاً محاساً بغالف خارجي مكون من  
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  . سكريات دحنية وبروتينات في البكتيريا سالبة الغرا 

و د تحاس بعض أنواعها بطبحة مخاسية   –توجد أ لفة خارا الجدار الخلوي م ل األ مدة    4

ت كل  طاز وتخزن المواد الغ اـية وتزيد من  درة بعض أنواا    Capsuleتسمى المخفية

  . البكتيريا في إحداث المرض 

زما يتراوح  طر  يختل  حجظ الخلية البكتيرية فمنها ما حو متناحي ال غر كما في الميكوبال  5

نانومتر . كما في بكتيريا   500ومنها ما حو كبير  د ي ل إلى  –نانومتر  200-100خليتها بين 

  . الحولون الع وية

 تتكاثر باالن طار ال ناـي البسي     6

تتغ ى على المواد الع وية و ير الع وية تحت اليروف الهواـية والالحواـية وبع ها ذاتي    7

  . التغ ية

تعد األسواس وسيلة الحركة في ك ير من أنواا البكتيريا وحي تتركن من مادة الغالجين و د    8

يوجد عليها سوس واحد في أحد  طبي الخلية أو سوس في كل  طن أو مجموعة من األسواس على  

أحد  طبي الخلية أو سوس في كل  طن أو مجموعة من األسواس على أحد الحطبين أو كالحما أو  د 

  . ي  االسواس بجسظ الخليةتح

تنت ر على سطح خاليا أنواا من البكتيريا سالبة الغرا  تراكين تسمى ال عيرات وحي م ابهة    9

  : لألسواس ، إال أنها أ  ر ومن وظاـفها

حناك نوا منها يسمى ال عيرات الجنسية يساعد على نحل   . تساعد البكتيريا في االلت اق بالسطح

  . ثناز عملية اال ترانالمواد الوراثية أ

لكي تتظ رؤية خاليا البكتيريا بوضوح تحت المجهر فنحتاا إلى استعما  أرباغ مختلفة    10

  : وحي

  : أ  األرباغ العادية

  . م ل أزرق الم يلين وحو أك رحا استعماالً تيهر البكتيريا م بو ة باللون األزرق

  : Gram Stainربغة  را  ب 

  Crystal violetما  ربغتين مختلفتين حما د البنفسج البلوريب وحي تتلخل في استع

  Safraninوال فرانين

  . ب ت خ  بعض أنواا البكتيريا ال بغة البنفسجية فح  وتسمى موجبة ل بغة الغرا 

ب ت خ  أنواا أخرى ربغة ال فرانين وتيهر حمراز أو زحرية وتسمى بكتيريا سالبة ل بغة  

ويعتمد ذلي على تركين الجدار    –تمييز ح ين النوعين من البكتيريا وت نيفها الغرا  وب لي يمكن  

  . الخلوي لكل نوا
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  . كالمستخدمة في بكتيريا السل  : acid fast stainا  ال بغة المحاومة للحمض 

 د  أرباغ خارة تساعد على اظهار بعض التراكين الخلوية د م ل األبواغ ، األسواس أو المحفية 

  :- بكتيرياأشكال ال

و د تكون مفردة أو على  كل سالسل م ل بكتيريا التهاب الرـة أو تجمعات  : أ  بكتيريا كروية

  . ثناـية أو رباعية أو أك ر ب  كا   ير منتيمة

و د تكون مفردة أو على  كل سالسل أو واوية ال كل م ل بكتيريا   :  ب  بكتيريا ع وية

  .الكوليرا

 

 

  . وحي أكبرحا حجماً م ل بكتيريا مرض الزحري :لولبيةا  بكتيريا  

 

  :-اليروف المالـمة لتكاثر البكتيريا ونموحا

 

  :تتميز البكتيريا بمحدرتها على الت  لظ حسن اليروف المحيطة ومما تحتاج  البكتيريا 

  : الغ از  1

  : تحسظ البكتيريا حسن سريحة تغ يتها إلى

تحو  بتجهيز احتياجاتها الغ اـية من عنارر أو مركبات  ير ع وية  أ   ذاتية التغ يةد حي، 

  : ومنها

  . ذاتية التغ ية ال وـية تستخد  الطا ة ال مسية للحيا  بعملية البناز ال وـي  •

ذاتية التغ ية الكيماـية حي، تستخد  الطا ة الكيمياـية الناتجة من أكسدة العنارر والمواد   •
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اني أكسيد الكربون وبناز احتياجاتها من المواد الع وية م ل اكسدة النيتروجين  الكيمياـية لت بيت ث

  . أو الكبريت أو مركباتهما

 

  :ب   ير ذاتية التغ ية

أي ع وية التغ ية وتح ل على الطا ة الالزمة لها عن سريق التحليل الكيمياـي للمركبات 

في عملية التخمر  التنفب الالحواـي    الع وية كالكربوحيدرات والدحون والبروتينات كما يحدث 

  .أو استخدا  االكسجين مبا رة كما في التنفب الهواـي للح و  على الطا ة الالزمة

  : الماز   2

% من كتلتها الخلوية ول لي فان 80يعد الماز وسطاً مناسباً لن اس البكتيريا وتكاثرحا حي، ي كل 

أسو  فترة ممكنة حي، ال تتمكن البكتيريا من التكاثر بعيداً عملية التجفي  تساعد في حفظ الغ از 

  . عن الرسوبة

  : درجة الحرارة  3

تزداد أن طة البكتيريا األي ية بازدياد درجة الحرارة إلى أن ت ل إلى حد تعيق في  نمو البكتيريا  

  DNAفت بط  "درجة الحرارة العيمى" حي، تؤثر في األنزيمات والحمض النووي

يبوسومات فتحد من ن اسها وتحتلها أما درجات الحرارة ال غرى فتحد من نمو البكتيريا  والرا

  . ون اسها دون أن تحتلها

  :(pH) الر ظ الهيدروجيني 4  

تنمو  البية أنواا البكتيريا في الوس  المتعاد  إال أن بع ها ينمو في أوساس حم ية فتسمى  

  . ي أوساس  اعدية وتسمى البكتيريا الحاعديةالبكتيريا الحم ية ، وأنواا أخرى تنمو ف

 

  : كسجينواأل  5

  . يمكن تحسيظ البكتيريا إلى ثالثة أنواا رـيسة حسن احتياجها لألكسجين

تحتاا إلى وجود كمية من األكسجين كعامل رـيسي في عمليات األيض    :أ. بكتيريا حواـية

 . والتحو  الغ اـي النتاا الطا ة

حي، تعتمد في انتاا سا تها في عمليات التنفب   –ويعد االكسجين ساماً لها    :بكتيريا الحواـيةب. 

الالحواـية أما عند وجود االكسجين فان  ينتج مواد كيمياـية مؤكسدة تتل  أجزاز الخلية وأنزيماتها 

  . وتؤدي إلى موتها

  . ن أو عدم تستطيع العيش بجود االكسجي  :ا. بكتيريا الحواـية اختيارية 

  : ت ثير الم ادات الحيوية والمواد المطهرة  6
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وجود ح   المواد لها أثر فعّا  في ت بي  نمو البكتيريا والح از عليها وك لي بالنسبة للمواد 

  antiseptics الكيماوية المعحمة

  : تكاثر البكتيريبا

  تتكاثر البكتيريا باالن طار ال ناـي بنسن حندسية مت اعدة *

  . تتفاوت سرعة االنحسا  من نوا إلى آخر* 

  . د يحة واك ر من يو  واحد  20تتراوح المدة الالزمة النحسا  الخلية الواحدة بين  *

  : يمر نمو الخاليا بمراحل يطلق عليها أسوار النمو وحي *

  . الالزمة لالنحسا سور الركود د ال تنحسظ في  الخلية ولكنها تكون تراكيبها وع ياتها والمواد  1

  . سور النمو د  الطور اللو اريتمي  وتكون سرعة انحسا  الخاليا بنسن حندسية مت اعدة 2

 " سور التو   أو ال بات "عدد الخاليا الناتجة = عدد الخاليا الميتة 3

4  ً  .(سور الهبوس أو الموت د تزداد نسبة الخاليا الميتة  وتكون سرعة الموت لو اريتمية أي ا

في البكتيريا الع وية د تنحسظ الخاليا في مستوى واحد وإذا بحيت مت لة  كلت سلسلة من الخاليا  

 . (  مرض الجمرة الخبي ة

  . في البكتيريا الكروية د تنحسظ الخاليا في مستويات مختلفة وينتج تجمعات بكتيرية مميزة

 ( ا السبحيةو د تنحسظ في مستوى واحد وتبحى مت لة على  كل سالسل  بكتيري

 ( أو  د تنحسظ في مستويين متعامدين ي كالن رفاـح منتيمة  بكتيريا البيديوكوكب

 ( أو في ثالثة مستويات متعامدة مع بع ها لت كل مكعباً من ثماني خاليا  بكتيريا السارسينا

أو ثالثة مستويات  ير متعامدة أو منتيمة لت كل عنحوداً  ير منتيظ  بكتيريا المكورات  

 . (عنحوديةال

ومما حو جدير بال كر ال يوجد تكاثر جنسي في البكتيريا وال يتظ فيها انحسا  من   وذلي نيراً 

ألنها  ير ححيحية النوى وال تحتوي إال على كروموسو  واحد فح  ولكن يوجد حناك انتحا  للمادة 

  : الوراثية يتظ ب الث سراـق رـيسية حي

  :أ  التحو 

من البيئة المحيطة إلى داخل اخلية و د يحدث عبور تتباد  في  المواد   DNAوحو انتحا  حمض 

 .(والمعلومات الوراثية لتن   رفات جديدة في الخلية البكتيرية المستلمة  المستحبلة

  : ب  اال تران

وحو انتحا  العوامل الوراثية من خلية بكتيرية معطية إلى خلية مستحبلة عن سريق االت ا  

  . بينهما بواسطة ال عيرات الجنسيةالمبا ر 

  :ا  النحل
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 حي، يتظ انتحا  العوامل الوراثية من فيروس  ال ظ البكتيريا  إلى خلية بكتيرية 

 

  :-اآلثار االقتصادية للبكتيريـا

 

البكتيريا مسببة لألمراض أو م رة بالكاـنات الحية وإنما للبكتيريا فواـد جمة في  جميع ليست 

  .ة ولوال وجود البكتيريا ألربحت الحياة  ير ممكنة على وج  األرض ال ناعات والبيئ

 

  : البكتيريا والطعا  (1

  : الطعا  يم ل بيئة جيدة لنمو البكتيريا وتكاثرحا وتسبن حاالت من التسمظ الغ اـي م ل

 السالمونيال د تسبن االسهاالت  •

  lism .botuالكلوستريديو  د تسبن التسمظ الغ اـي البوتيوليني •

 

  : البكتيريا وال ناعات الغ اـية (2

  : تلعن البكتيريا دوراً حاماً في ال ناعات الغ اـية م ل

االلبان / األجبان / الزبدة / المخلالت / انتاا الحموض الع وية م ل حمض الخليي وحمض اللبن  

  . وانتاا بروتين الخلية الواحدة ال ي يستعمل كغ از للما ية والدواجن

 

  : البكتيريا وال ناعة 3

  . انتاا بعض الهرمونات م ل االنسولين عن سريق حندسة الجينات - 

  .رناعة الم ادات الحيوية الحدي ة- 

 . ( الفيتامينات  –رناعة بعض المواد الع وية  الستيرويدات - 

  :البكتيريا والبيئة  4

 وية و ير الع وية من مخلفات  تنيي  البيئة ومعالجة الميا  العادمة والتخلل من المواد الع

الم انع والمناز  بما فيها من عنارر ثحيلة سامة كالرراص والزـبق ومعالجة المخلفات النتاا  

الطا ة من  از المي ان ومعالجة التلوث بالبحع النفطية وفي دورات العنارر في الطبيعة كدورة 

تحليل األجسا  الميتة مما يساعد  الكربون والكبريت والنيتروجين وك لي تسهظ مع الفطريات في 

  . في خ وبة التربة

 

  : البكتيريا واالنسان 5
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تعيش بعض أنواا البكتيريا معي ة تكافلية في أمعاز االنسان والحيوان فهي تساعد في ح ظ بعض  

  . في أمعاـ   K , Bالمواد الدحنية وح ظ السليلوز كما تساعد في بناز فيتاميني

 

  :ات البكتيريا والح ر  6

تنتج بعض أنواا البكتيريا الع وية بلورات سامة مرافحة لألبواغ الداخلية تستخد  في الح از على  

 .ك ير من الح رات الممرضة التي تتخ  من ح   البكتيريا   از لها

   :- الوظائف الحيويه في البكتيريا

 

  التغ ية في البكتيريا  1

  :تحسظ البكتيريا من حي، تغ يتها الى

  : بكتيريا ذاتية التغ يةأ  

حي البكتيريا التي تحو  ب نع االحتياجات الغ اـية لها من م ادرحا األولية فحد تحو  باستغال   

الطا ة ال وـية فتسمى ذاتية التغ ية ال وـية أو استغال  الطا ة الكيمياـية فتسمى ذاتية التغ ية  

  .الكيمياـية

  بكتيريا ذاتية التغ ية ال وـية 1

البكتيريا الخ راز أو الحرمزية التي تحتوي الكلورفيل البكتيري فهي  ادرة على الحيا  بعملية  م ل 

  البناز ال وـي باستخدا  الطا ة ال مسية

  سريحة ت بيت ثاني أكسيد الكربون *

تختل  سريحة ت بيت النباتات الخ راز و عن البكتيريا فالبكتيريا ال تستطيع النمو في وجود  

  . لحر ل لي تستخد  ثاني كبريتيد األيدروجيناالكسجين ا

  البكتيريا ذاتية التغ ية الكيمياـية 2

حي نوا من البكتيريا التي تح ل على الطا ة الالزمة الختزا  ثاني أكسيد الكربون عن سريق  

اجراز بعض التفاعالت الكيمياـية و في كل الحاالت تنطلق سا ة نتيجة األكسدة تستفيد منها 

  . يا ذاتية التغ ية الكيمياـية في ت بيت ثاني أكسيد الكربون في مركبات كربوحيدراتيةالبكتير 

  ام لة على البكتيريا ذاتية التغ ية الكيمياـية

 بكتيريا الكبريت الكيمياـية 

  بكتيريا الحديد الكيمياـية

  بكتيريا النتروجين الكيمياـية

  .أكسدة األمونيا في ت بيت ثاني أكسيد الكربونومنها بكتيريا النيتروزوموناس تستفيد من 
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 و بكتيريا األزوتوباكتر التي تحو  النيتروجين الى مواد ع وية مفيدة 

 

  :ب  البكتيريا الغير ذاتية التغ ية

تعد  البية انواا البكتيريا  ير ذاتية التغ ية , حي، تستمد الطا ة الالزمة لبناز مادتها  

  . اد ع وية من الكاـنات الحية األخرىالبرتوبالزمية من تكسير مو 

  أنواعببها

 بكتيريا التحلل  -البكتيريا التي تعيش رمية م ا  

  .جميع البكتيريا المسببة لألمراض  -البكتيريا التي تعيش متطفلة م ا  

  بكتيريا العحد الج رية -البكتيريا التي تعيش معي ة تكافلية مع  يرحا من األحيبباز م ا  

 

  : علل

العدو  عن أستخدا  األنابين الحديدية الى األنابين الم نوعة من اللداـن لنحل الماز من مكان الى  

  .آخر

 

لوجود بكتيريا الحديد ال اتية التغ ية الكيمياـية التي تحو  بتفاعالت كيمياـية و تستخد  الطا ة 

يدروكسيد حيى ترسين الناتجة من تلي التفاعالت في ت بيت ثاني أكسيد الكربون التي تعمل عل

الحديديي في األنبوب النا ل للماز و عند استمرار الترسين تحل كفازة األنابين في نحل الميا  ألنها  

  . تعمل على زيادة الترسين 

 

  التنفب في البكتيريا  2

 Aerobic Bacterira    -أ  البكتيريا الهواـية 

  تعيش في وجود األكسجين و ال تستطيع العيش بدون 

   ا  د بكتيريا األلتهاب الرـويم

  Anaerobic Bacteria ب  بكتيريا ال حواـية

  . تعيش في  ياب األكسجين الحر , بل أي كمية من  تعتبر  اتلة بالنسبة الي 

  م ا  بكتيريا التيتانوس و بكتيرياالكلوستريديو 

  - Facultitative aerobes ا  بكتيريااختيارية

  أو  ياب األكسجين الحر -تستطيع النمو في وجود األكسجين الحر 

  م ا  د بكتيريا التفوـيد و بكتيريا الكوليرا
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  :فواـد البكتيريبا

 

تحليل ج ، المخلو ات الميتة لتتغ ى عليها . وب لي تحو  المركبات المعحدة إلى مركبات   1

  .بات لت نيع مواد   اـية جديدة .. وب لي تخلل البيئة من الج ، المتراكمةبسيطة يستفيد منها الن

تحو  بت بيت النيتروجين الجوي   البكتيريا السيانية   في خاليا ج ور بعض النباتات   الفو    2

   والبرسيظ

  : تستخد  في رناعة الك ير من المواد الغ اـية ومنها على سبيل الم ا   3

 )زبادي  تحويل الحلين إلى لبن  و رناعة الخل ·

  .رناعة بعض أنواا الجبن  ·

  :تستخد  في انتاا العديد من المركبات الطبية ومنها 4

إنتاا االنزيمات  , إنتاا حامض الالكتيي , إنتاا حرمون األنسولين,  B&Kإنتاا فيتامين ·

  .الهاضمة للسليلوز والبروتينات 

 استخراا الن ا البداـي من ج ور النباتات و رناعة الجلود  : تدخل في ك ير من ال ناعات منها 5

. 

تستخد  بعض أنواا البكتيريا في المكافحة البيولوجية . أي أنها تستخد  للح از على بعض  6

  .المخلو ات الحية التي تفتي بمحدرات االنسان الحيوية

ي  وب لي تخلل البيئة من  بعض أنواا البكتيريا لها الحدرة على التها  بحع الزيت والتغ ي عل   7

ويدرس اآلن امكانية تطبيق الهندسة الوراثية  .التلوث بآثار النف  وخارة في البحار والمحيطات 

على الجينات في البكتيريا النتاا ساللة لها الحدرة على تحويل بحايا النف  والف الت ال ناعية إلى  

 مواد مفيدة 

 

 :أضرار البكتيريا

البكتيريا الطفيلية العديد من األمراض لالنسان كالدفتيريا وااللتهاب الرـوي والتيفوـيد  تسبن   1

  .والزحري

  .تسبن فساد الك ير من األسعمة  2

تسهظ في تسوس األسنان حي، تحو  بحايا المواد السكرية على سطوح األسنان إلى حمض اللبن   3

  .ال ي يعمل على تحليل واتالف الكالسيو 
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  )عوامل الضراوة( إلحداث المرضالتي تملكها البكتريا لصفات أهم ا

 

  Adhesion (attachment) االلت اق بمنطحة الدخو  1

 حي أولى خطوات اإلمراضية

  Invasiveness زو األنسجة  2

حي محدرة الميكروب على االنت ار داخل الجسظ ومحدرت  على حد  وتعطيل وساـل الدفاا، وذلي  

 إفراز  لإلنزيمات : من خال 

 إفراز السمو    3

  endotoxins ، داخلية  exotoxinsالسمو  د خارجية

 :السمو  الخارجية  *

، تتحو  إلى  antitoxinمواد بروتينية سامة، تت ثر بالحرارة، تح، الجسظ على إنتاا م اد للسظ

 ، تُفرز أثناز نمو البكتيريا، ت ثيرحا إما  toxoidسظ عاسل يستخد  كلحاح

 :ضعي كم ا مو

 .سظ فيبريو كوليرا على أدينوسين مونوفوسفات الحلحي في األمعاز

 : أو على مناسق بعيدة من وجود البكتيريا كم ا 

وسظ كلوستريديظ تيتاني ال ي يؤثر على الجهاز   Corynebacterium diphtheriaeسظ

 .الع بي

 :السمو  الداخلية  *

، من مكونات جدار الخلية الخارجي للبكتيريا   haridelipopolysaccمواد عديدة السكاكر الدحنية

 .السالبة لجرا ، تتحرر عند موت الخلية البكتيرية أو تحللها، ال تت ثر بالحرارة،  ير نوعية

 



 - 1 - 

 المحاضرة األولى والثانية                                                         األولى المرحمة 
        عمم األحياء / الحيوان / طمبة قسم الكيمياء فقط

  

 وهيييلمظاهريييته مظانيييلمنه   يييتمهييي :  Characteristics of Lifeصففف ا  ص ئصفففالح ا الحيفففاة 
مNonlivingمthingsومغيييييي مظا يييييي ممممم Living organismsظا تئ يييييتيمظا يييييي م ظانهييييييي م يييييي 

موننضه مهتميأنلم:
 

ظاهيييييوظ مظاة ظئيييييي م يييييلمظا  ييييي ممهييييي مكييييي  م   ييييي  ن  يييييي مظا ت ييييي م:مظ معهليييييي ممRespirationالتفففففن     -1
ي نييييت ممظانيييي   مظايييييوظئلمظايييي ي:م ييييلمظا تئ ييييتيمظا ييييي ممههييييتممي ييييو معلييييلم ييييوعي  يمظا ييييوم,ممنيييي علم ييييتان   

ظايييي يمييييين متيمظا ييييي موظانيييي   مظا هييييوظئلمريييي مظا تئ يييي مظا ت يييي موهييييوميو يييي م ييييلمه ظاييييلمظجو  يييي ي مان  ييييي
 يييييرمن  ييييي مظا ت يييي م ةييييييتفمظجو  يييي ي موي يييي لم يييييلمظا  ييييي مهيييي مظا تئ يييييتيمظاوظ ئيييي م تاكهييييتئ موظا  ن ييييييتم

مم.مون و م هي مظا ت  مظاهن    م تان   مظا هوظئلم ليل مهقت   م تان   مظايوظئل,ممظا هوظئي 
وظا يوظ يييييتيم,م يييييلمظا يوظ يييييتيمظ ت يييييي مظاكليييييي م م يييييلمظا تئ يييييتيمظا يييييي م,م   ظئييييي م ييييين م   ظانيييييم ييييي ليمم

و يييييي الم ييييييلمظا  تنييييييتيمنيييييين معهلييييييي مظان ييييييت  مظاةييييييت يم ييييييي مظاك يييييييتم,مهن يييييي   مظاك يييييييتم  ييييييي  مظان  يييييييفم
.مظهيييييييتم يييييييلمظا يوظ يييييييتيمه قييييييي  مظان  ييييييييفم يييييييأ ممDiffusionوظاه يييييييي مظاكيييييييت  لمعييييييي م  يييييييي مظ  ن يييييييت 

ييييييتمن يييييو م  يييييي  معييييي مهلييييي  مظ و  ييييي ي مههيييييتمي  ييييي معهليييييي مظ  ن يييييت مغيييييي م ت يييييي مظا  يييييي مهييييي مظاك 
هييييييييي امظا يوظ يييييييييتيم عضيييييييييت من   يييييييييي م أ هيييييييييت مهكنل ييييييييي ممنهنليييييييييلمماييييييييي المومم,او ييييييييي هتما ييييييييي ولمظانييييييييي   م

م, يييييلمظ  يييييهتلممم Gillsة لييييي وظام,م يييييلمظا  ييييي ظيممTracheal tubesت  ت ييييييفمظاقلييييي ي م 
 .وظال تئ م,موظا يو م,متاض ت عم ه م  لمظا ق يتيمظاهنقم Lungsظا ئتيموم
 

              

 األٗبث٤ت اُوصج٤خ ك٢ اُحشساد      اُـالصْ ك٢ األسٔبى              اُسئت٤ٖ ك٢ األٗسبٕ                          
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 اُخطٞاد ا٥ت٤خ : ػ٤ِٔخ اُت٘لس ك٢ اُح٤ٞاٗبد أُتودٓختتعٖٔ 

 ظ مظاييييييييلم ظكيييييييي موكييييييييت  مظايييييييي ئني م  هلينييييييييلمظا يييييييييي ون  ييييييييلم   يييييييي مظايييييييييوممVentilationظانيوييييييييي مم -1

موظا  ي م.
,موي  يييييلمن ييييييت  ممExternal respirationمظان يييييت  مظا ئيييييويمويييييي علمظيضيييييتم يييييتان   مظاكيييييت  ل -2

غييييت يمظ و  يييي ي موك ييييتئلم و  ييييي مظا   ييييو م ييييي مهييييوظ مظا ويليييي يمظا ئوييييي موظايييي  مظاهييييت م ييييلمظ وعييييي م
  ويل يم.ظا هوي مظا   ي مظاهو و  معللم   ظ مه امظا

و ييييييرميييييين من يييييت  ممEnternal respirationمظان يييييت  مظا  يييييي لمويييييي علم يضيييييتم يييييتان   مظاييييي ظكلل -3
 ييييييييلمين يييييييي  م,مظاييييييي  موك ييييييييتم   يييييييي  مظا  ييييييي م ييييييي ي موك ييييييييتئلم و  يييييييي مظا   يييييييو م ييييييييي مغيييييييت يمظ و 

ظ و  يييي ي مهيييي مظاييهوغلييييو ي موي ن يييي مظاييييلمظاك يييييتم ي هييييتمي ن يييي مك ييييتئلم و  ييييي مظا   ييييو مهيييي مظاك يييييتم
 المظا  م.ظ
 ظكييييي مظاك ييييييتمظا يييييي م ت ييييي مويقلييييي م يييييرمن  يييييي مظامممCellular respirationممظانييييي   مظاكليييييوي -4

 م ي مظا  يتيمظا ضوي مع م  ي من 
يه ييييييي مه ظ ييييييي مين ليييييييفمكييييييي لمم(م(ATP  نيييييييت م  يئيييييييتيمظا ت ييييييي ممظ من ليييييييي م  يئييييييي م لو يييييييو موظ ييييييي  

مظي ت هتم هتميأنلمم
تم يييييييييتان   مظا هييييييييييوظئلما و يييييييييرمجين ليييييييييفمو ييييييييييو موييييييييييي علمظيضيييييييييممGlycolysisظان لييييييييي مظا ييييييييي  يمم- 

م.م ATPظ و   ي موه تمن  لم  م  يئ م لو و م  يئني م
م.مم ATPون  لم  يئني مم Krebs Cycle و  م  ي  مم-ف

  يئييييييي مم34وي ييييييين مع يييييييتممممOxidative phosphorylationظانأ  يييييي ي م ل ييييييل مظا  ييييييي   مم- يييييييم
ATP 

 
ظاهيييييت  مظا يييييي مالك ييييييتموي يييييو مه ييييي و معييييي موريييييتئ مموهيييييوميهكييييي م:مProtoplasmالبروتفففففوب  م   -2

وي ييييييويمهييييييوظ معضييييييوي م,موظا ييييييوظ م,مظا يييييييت مظ  ت ييييييي م ييييييلمظاكلييييييي موهييييييومي ييييييه م يييييي مهيييييي مظا ييييييتينو    م
م,موظا ييييييييي  يتيمظاهن ييييييييي   م,موظاييييييييي هو ,موظا  وني يييييييييتيم,من يييييييييه م  يئيييييييييتيم  يييييييييي  م ت  هيييييييييت مظا وويييييييييي م

ظاهيييييييوظ مظا عضيييييييوي مت يييييييي م ت ضيييييييت  مظايييييييلموظا ييييييي  يتيمظ  م,مو  يئيييييييتيمليييييييةي  م تج هيييييييت مظ هي يييييييي 
ظ يو ييييييييتيموظاةييييييييت ظيم ةييييييييت يمظ و  يييييييي ي مم%مهيييييييي مظا  ونييييييييو    مو99لمتاهييييييييت مظايييييييي يمي يييييييي  م ييييييييوظا 

 وك تئلمظو  ي مظا   و م.
 ي ييييييييت مظا  ونييييييييو    م تاة ييييييييت مظا   هييييييييلم,مو ييييييييلم قيقييييييييي مظا ييييييييوظ مممEukaryotesي ليييييييي ممممم

ظهيييييتمظا  ونيييييو    مظاييييي يميقييييي ممممCytoplasmعليييييلمظا  ونيييييو    مظاه يييييي م يييييتا وظ مهلييييي ل مممم
م.ممNucleoplasm ظك مظا وظ م ي علم
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 ييييلم هيييي مههييييي ظيمظا تئ ييييتيمظا ييييي م  نرييييت مه و تنيييييتممهيييي مم:ممOrganization   التنظففففيم  -3
هييييييلموممCellsمتيييييييظاك منن ييييييو م   ييييييت مظا تئ ييييييتيمظا ييييييي مهيييييي ,م يييييييلمه يييييينويتيمهن   يييييي مهيييييي مظان قييييييي مم

و ييييي مي يييييو مظا  ييييي ممه يييييو م  هنيييييرمهييييي مموري يييييي م يييييلمن  ييييييفمظا يييييتئ مظا يييييلظاو ييييي  مظ  ت يييييي مظا  تئيييييي موظا
كلييييي موظ يييي  منقييييو م  هييييي مظج  ييييت مظا يتنييييي موهييييوم يييي الممجمين يييي  م ييييلمن ضييييينرمظاه يييينو مظاكلييييويم هييييتم

مم.وظا لي يتيم,مهومظا ت م لمظا  ظئيتيم
اكليييييييويم يييييييلمه ييييييينويتيمظعلييييييلمهييييييي مظاه ييييييينو مظظا  يييييييي مه ييييييييتمنكيييييي م ي هييييييتمظا تئ يييييييتيمهن ييييييي   مظاك ييييييييتممم

 ظان ضيييييلم ييييييلمنن هييييي مظاك ييييييتممظاهن يييييت ي مظايييييلم ييييي مهيييييتمان يييييو مظج  ييييي  موهييييي مظن يييييت مظج  ييييي  
Tissuesنن ييييييييييييو مظجعضييييييييييييت مممOrgansوهيييييييييييي مظ ن ييييييييييييت مظجعضييييييييييييت م   ضيييييييييييييتمنن ييييييييييييو مظج ييييييييييييي  مم

Systemsظا تئ مظا لمم   ظانلم  و هتمن و ممOrganismم.م
 
هيتئيييييييي مظانيييييييلمن ييييييي لم يييييييلمك ييييييييتم:موي  يييييييلم ت ييييييي مظان يييييييتع يمظا يممMetabolismاأليففففففف    -4

 ويه ييييي منق ييييييهرمظايييييلم يييييوعي مههيييييتمظجيييييي مظا  يييييتئلممظا يييييتئ مظا يييييلموظانيييييلمننو ييييي يتمظ   يهيييييتيم.
Anabolismوظجي مظاي هلممم Catabolismمم 

ظانييييييلمييييييين معيييييي م  يقيييييييتممظا هليييييييتيموظان ييييييتع يمظا يهيتئييييييي م هييييييي مCatabolismموينضييييييه مظاييييييي  مممم
 هييييتمي ييي لم ييييلم تايييي مظانيييي   مظاكلييييويم يييييلمييييين م ييييييتمم,   ييييتيم   يييي مظاه قيييي  مظاييييلمهم مظا  يئييييتيي  ييين

  يئييييي ممهك و ييييي م يييييلظاظا ت ييييي مم ييييييوك يييييتئلمظو  يييييي مظا   يييييو مون  م,من لييييي م  يئيييييتيمظا لو يييييو مظايييييلمهيييييت م
مAnabolismظا  ييييييت مو تاهقت ييييي م يييييأ مم,م يييييلمظاقييييييت م   تاينييييييتمظاهكنل ييييي ه ييييييتمظاكليييييي ممظا لو يييييو مان ييييين ي 

ظانيييييييلميييييييين مك اييييييييتمظ يييييييني لمظا ت ييييييي ماةييييييي  م  يييييييت م يييييييتع يمظا يهيتئيييييييي مي يييييييه م ت ييييييي مظا هلييييييييتيموظان
   يئتيمه ق  مه م  يئتيم  ي  م هتمي  لمع  من وي مظا  وني مه مظ  هت مظجهي ي م.

مم:موهييييلمظا هلييييي مظانييييلمييييين مك ايييييتمنكليييي مظا  يييي مهيييي مظا ضيييي يمظ يضييييي مExcretionاألبففففرا    -5
 ظ ييييييي م علييييييلمهيييييي مظا يييييي مظا  ي ييييييلم,م ظ هيييييييتم ن يييييييلمظ م  يييييي مهيييييي امظا ضيييييي يمن ييييييو م ييييييته مع يييييي من

ولييييييي ةتيمظالييييييي  ظ مو ييييييي الم,مو يييييييته مظايو ييييييييلم,موظايو ييييييييتم,مظ هو ييييييييتمموظا ضيييييي يمظ يضيييييييي من يييييييه 
 وظ ه ح.,ممن ه مظا تئ مه مظاهت 

و يييييييته مظايو ييييييييلم ضييييييي يم تين و ي يييييييي م تن ييييييي معييييييي مهييييييي  مظا  وني يييييييتيم,موظايو ييييييييتم,مظ مظجهو ييييييييتمممم
ييييييتمظهيييييتم  هيييييت م هي يييييي ميييييين مظ  ييييين ت  مه منن لييييي مظايييييلييييييلمظ مهييييي امظا  ني يييييتيمظاهو يييييو  م يييييلمظاةييييي ظ م 

و ييييييته ميو يييييييلموهيييييي ام ضيييييي يمي ييييييفمم,ويو يييييييتم, ين ليييييي مظاييييييلم هو يييييييتمظا ييييييت لمهيييييي مهيييييي امظ  هييييييت 
مظانكل مه يتم.

,م يييييلمظ  نييييي ظئيتيم تجهي يييييتم منو ييييي مو يييييت  مهن وعييييي م يييييلمظا تئ يييييتيمظا يييييي مالييييينكل مهييييي مظا ضييييي يمممم
,مو يييييلممعليييييلم ييييي حمظا ضييييي يمContractile vacuolesهييييي مظا  يييييوظيمظاهنقللييييي موظا  ظهي ييييييو من 

هيييي مظاك يييييتمظانييييلمن ن يييييتمظاييييلمظ  يييي   يتيمييييين مظ ن ييييت مظ هو يييييتموم,م  يييي مظا يوظ ييييتيمظاهتئييييي م تايييييي  ظم
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ظاه ييييييي مظاكييييييت  لمه ت يييييي  م,م هييييييتم ييييييلمظا يوظ ييييييتيمظ   يييييي م ييييييأ معهلييييييي مظ  ن ييييييت مظاه ت يييييي مال ضيييييي يم
ظاكيييييت  لمن ن ييييي معهليييييي م  يئييييي موغيييييي م  يييييو  مواييييي المظهنل ييييييمهييييي امظا يوظ يييييتيممظ يضيييييي مظايييييلمظاه يييييي 

 عضييييييت مكتليييييي ما يييييي حمهيييييي امظا ضيييييي يم,م يييييي و  مظ   مهييييييك موهييييييلمهيييييي مظا لقيييييييتيمنهنلييييييلم عضييييييت م
ظانيييييييلمن يييييييين مظايييييييلمظا ييييييييو مظا  يييييييهلمونليييييييي لمظا ييييييييتئ ممNephridiaظ ييييييي ظ مظ  و ييييييييي منييييييي علمظا   ييييييييي يتم

ونو ييييي مظا   يييييي يتمم,ةي  مهو يييييو  م يييييلم ييييي ظ مظا  ييييي مظايو ييييييتمون   ييييييتمع ييييي م ن يييييتيمليييييمظا  يييييهلمهييييي 
ظيضيييييتم يييييلمظا ل و يييييتي.م هيييييتمظا  ييييي ظيم أ ييييييتمن ييييي حم ضييييي نيتمظا ين و ي يييييي معييييي م  يييييي م  ي يييييتيمن ييييي  م

 ييييييلمظا يوظ ييييييتيمظا ظ ييييييي م يو يييييي م يييييييت مكييييييت ممظهييييييت,ممMalpighian tubules   ي ييييييتيمهييييييتا ي لم
ظاهييييييوظ مظاه ييييييي  م ييييييلمظا لييييييي مم  يييييي مع ايييييييتمعيييييي م ييييييت لمظ يضييييييي مهن ييييييو مي هيييييي معلييييييلم يييييي حمظا ضيييييي ي

ينيييأا مظا ييييت مظا يييوالم يييلمظال يييتئ م ت   يييت مهيييك موم,مم Urinary systemويييي علم تا ييييت مظا يييوالم
وظ لييييي مم,ممUrinary bladderوهكت يييي م,مم Uretersو ييييتا ي م,ممKidneysهيييي م و مهيييي مظا لييييلم

Urethraم
 

 

 ألٗسبٕاُرٜبش اُج٢ُٞ ك٢ ا                                      

وي ي لمع ي هتمم ني ي م ييت  معي  مظاك ييتم   مظا تئ مظا لم وم   مه يرموهوم يت  م:مGrowthالنمو   -6
ا يي مظاوليو مظايلمظا تئ مظا لموي نه م هوم,مي و مه   مظ ي مظا  تئلم عللمه مه   مظ ي مظاي هلم

ن  يي مظاك ييتمهوم مظا هيوم ي  مخكي مهي م  ي تعليلم ايلميقنل مظ نه ظ مظا هوم   مومما  م وعم   ظا   مظاه
 .ممون وي مظانتا مه يت

ا ي  مهي مظا يتئ مظا يلم ومظا يتئ مظا يلم أ هليرممظا هوم يلمظا يتئ مظا يلم ييت  م يلمظا نلي موظا  ي موي ه ممممم
  يي  مظايلمظاهيوظ مظاق يهي مظاهو يو  م لي م يلمظا  ي موي ي  ممه مظاكت  موظاي ظك معي م  يي مظضيت  مهيوظ 

 يييييلمظ  ييييييت مغيييييي مظا يييييي موهيييييوم ييييي الميكنلييييي معييييي م ييييييت مظا  ييييي م,ممIntussusceptionم ييييي هت هيييي ظم ت 
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Nonliving Things  هيتمي ي لمع ي م ييت  م  ي مممظا  ي م قي ن يو م أضيت  ممهيوظ معليلم ي  مظانيلممم 
م.م Accretionون   مه امظا هلي م تان ظ  ممو نل م   مظاكل مظاهن     

 

مظا  ي م ني ي مظا هيومظاي يمي ي لمعيت  م يلموي ي لمظانةيي م يلم:مShape & Sizeالشفك  والحمفم   -7
    مظ  يت مغيي مظا يي مظانيلمجن  ي م يلمم,م ن  م ه ي مه ي  موين ظ  مه منةي م لمظا   مظا تئ مظا لم ل

 ظا   موجننةي م لمظا   مظجم ن ك مكت  لم.
 

 :مEvolution   Adaptation &التكيف والتطور -8
هي م يي مظايلمخكي موي ي لممم Populationاله هوعي مظا ي ت ي مي  لمظانةي م لمظال تيمظاهو وكي ممظان و 

ممممم.م Natural selectionومظ  نكتفمظا  ي لمم,مMutationه ظمظانةي م ني  مال   ظيم
ن  يي م يلموريتئ مه ي ي مظاييومهريي م يتئ م يلمظاه يتهي مظا ي ت ي مهي ن  م يتان و موي  يلمظهتمظان يي م ممم

ت ن يتفم يلولمه يي مم   ليرمهن ئهيتبم ليو ام  ضي مهي مهيتمي يي م يرم وم ي ولمن يوي ظيمنم لمظا يتئ مظا يل
 يلم يوعمهي مظا  ي ظيمظانيلمي يت لمهري هيتمهريي مظ و ظ مههيتمي   ييتمم ومهري مه يي م تاي يمي ي لمهيك بم

م Echolocationظه ت ي ممن  ي مهو  مظا ل مع م  ي مظال  ظاه ن  تيم,مو  المظاك ت يشمظانلمنهنللم
م مظا   ظيم.ي ي يتم ل يتمههت
م

              

 اُصدٟ حشساد تشجٚ أٝزام اُ٘جبد ً٘ٞع ٖٓ اُت٤ٌق        تحد٣د ٓٞهغ اُلس٣سخ ٖٓ هجَ اُخلبش ثأستخداّ     

م
:مونيييين م    يييي مظا  يييي م لييييرمهيييي مه ييييت مظاييييلمخكيييي مونيييي علم   يييي مظ نقتاييييي مممMovementالحركففففة   -9

Locomotionونييييييييي علم   ييييييييي مهوضييييييييي ي مممم ومنييييييييين م    ييييييييي م ييييييييي  م ومعضيييييييييومه يييييييييي مهييييييييي مظا  ييييييييي ممم
Local motionم.  يييييي  مظاقلييييييفمونضييييييي م ومنو يييييي مظ وعييييييي مظا هوييييييي مو   يييييي مظاق ييييييت مظايضييييييهي م

 ييييلمظا تئ ييييتيمظ ت ييييي مظا تئ ييييتيمظا ييييي من ظ يييييفمه يييي وا معيييي م يييي ولمظا   يييي م,م ظا  ييييي مهيييي منو يييي م ييييلموم
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  ييييوظ مننو يييي م   يييي مظمContractile fibrilsظاكلييييي من يييي لمظا   يييي معيييي م  ييييي مايي ييييتيمهنقلليييي مم
ومظ هيييي ظفم,مو ييييلمظا يوظ ييييتيمظ عقيييي منن ييييو مهيييي امظاليي ييييتيمظاييييلمك يييييتمهنقلليييي م,مظهييييتم ييييلمظا يوظ ييييتيم

 ظا ظ ي م نن و مه امظاك يتمظانقللي مونن نفم    مه تهي م  ي  من   م تا ض ي.
من  يييييي مظا   ييييييتيمظ  نقتاييييييي م أ هييييييت مهكنل يييييي م  ييييييفم  ي يييييي مظا يييييييوظ مون ييييييه مظاه ييييييلم ومظا يييييي يمممممم
هيييييي ممظاييييييي ف وممظا لييييييو معلييييييلمظاةيييييي ظ وظاةيييييي  مه يييييييتمم ومظا يييييي ت  م ومظاق يييييي م ومظا ييييييي ظ مظا  يييييي م و

م.مظومظج نقت مظالمظار و مظا يئي مظاه ئه مظجع ظ 
مظانيييييلماييييييتمنهنليييييلمه رييييي مظا يوظ يييييتيموظا تئ يييييتيمظا يييييي م يييييلم  ييييي مظا يييييوظا م تا ييييي ظئيتيموظا لي ييييييتيمممم

وظ هييييي ظفمم,مظايوغلي يييييت يييييلمممم Flagellaت  يييييوظ م    ييييي مالو يييييتئ ممظاقييييي   معليييييلمظا   ييييي مظاوظضييييي  
Ciliaظ  يييييييييي ظ مظا ت  يييييييييي مموم,مظا  ظهي يييييييييييو م ييييييييييلمPseudopodiaييييييييييلموظ  يييييييييي ظ ممم,مهي ييييييييييتظ م ييييييييييلممم 

 ظا يوظ تيمظاهنق ه م.ممم
م.

                                               

                             ٤ٓجباألهداّ اٌُبذثخ ك٢ األ                     ّٞاألٛداة ك٢ اُجسا٤ٓس٤             اُسٞغ ك٢ خ٤ِخ ثٌت٤س٣خ

                     

ظاو يييييييل مظانييييييلميل ييييييأمظاييييييييتمظا ييييييتئ مظا ييييييلمال  ييييييترمعلييييييلمم:موهييييييلمReproductionالتكففففففاثر   -19
 ظان تك مظا    لموظان تك مظا   لم.:م وعرمون  فمظ  ق ظ مون ه م وعت مههتم

ن يييوي م  ييي ظ م  يييي  منهنليييلممقلييي م ييير:مويم  Asexual reproduction  مظا    يييلمظان يييتكم- 
ويه يييييي مم كييييييويم.   يموظجظاييييييمظاه يييييي ي  ي يييييتيمهو وكيييييي معيييييي م فموظ ييييي م يم و م يييييي ولمظ يييييي هت م ييييييي م

م  وظعمه مظان تك مظا    لموهلم:ك ك منهيي م
 مظاكليييييييي م ييييييلمظا  يييييييي مهيييييي مظا تئ يييييييتيمظ ت ييييييي:ممي يييييي لمظج  ييييييي ت مم Fissionظ   يييييي ت م -1

Unicellular organisms م,عييي م  يييي مظ ق يييت مظاكليييي مظايييلم  يييهي مهن يييتويي منق ي يييتمم وم  كييي مم
م مههتم:ي و معللم وعيم  الموهو

:م يييييييلمي ق يييييي مظا ييييييتئ مظا ييييييلمظاييييييلم  ييييييهي ملييييييةي ي ممممBinary fissionظ   يييييي ت مظاك ييييييتئلم -م 
لمهيييييي ظمظا ييييييوعم ييييييلمهن ييييييتويي مظاييييييلم يييييي م  ييييييي مكيييييي مي هييييييوم يييييي مه يهييييييتمظاييييييلمظا  يييييي مظا  ي ييييييلموي يييييي 

م.وظا  ظهي يو م,موظايوغلي تم,م هي تم تمظاوظ ئ ظا يوظ تيم
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 األٗشطبز اُح٘بئ٢ ك٢ األ٤ٓجب                                              األٗشطبز اُح٘بئ٢ ك٢ اُجسا٤ٓس٤ّٞ    

 

ث ت٘وسططططْ اُ٘ططططٞاح ٓططططساد ػد٣ططططدح ٝثؼططططدٛب ٣حططططد  : ح٤طططط Multiple fissionاألٗشطططططبز أُتؼططططد   - ة

اُططط٠ ػطططدح أذطططصا  ًٝطططَ ذطططص  ٣حططط٤ػ ث٘طططٞاح ذد٣طططدح ٝثطططرُي ٣٘طططتد  ٣٘وسطططْ اٗوسطططبّ كططط٢ اُسطططب٣تٞثالشّ ثح٤طططث

٣حطططد  كططط٢ غل٤ِططط٢ اُجالسطططٔٞ ٣ّٞ  بُطططر١ًػطططد  ٓطططٖ اُخال٣طططب ٗت٤رطططخ اٗوسطططبٓبد ٓتؼطططد ح كططط٢ خ٤ِطططخ ٝاحطططدح 

Plasmodium   أُسجت ُٔسض أُالز٣ب. 

 

كطططططط٢ ثؼططططططط األثتططططططدائ٤بد ٝأُسططططططب٤ٓبد  اُتٌططططططبجس اُالذ٘سطططططط٢ ٣حططططططد  : Buddingاُتجططططططسػْ  -2

ٗٔططططٞ خططططبزذ٢ ٓططططٖ ذسططططْ أحططططد  ٘شططططأ. ح٤ططططث Budding٣ اُتجططططسػْ ثٞسططططبغخ ٝاُالسططططؼبد ًبُٜب٣ططططدزا 

 ٣ٝ٘ٔططٞ اُطط٠ كططس  ذد٣ططد ًٔططب ٛططٞ اُحططبٍ كطط٢ اُٜب٣ططدزا األكططسا  ٝٛططرا اُ٘ٔططٞ هططد ٣تخصططس ٣ٝ٘لصططَ ػططٖ األة

Hydra    ,اد أٝ ٣جوططططط٠ ٓستجططططططب ٤ٌُطططططٕٞ ٓسطططططتؼٔسColonies   ٓلس ٛطططططب (Colony  ًٞٔطططططب ٛططططط )

 اُحبٍ ٓغ ٓستؼٔساد أُسذبٕ اُت٢ تتأُق ٖٓ أكسا  ٓتساثطخ هد ٣صَ ػد ٛب ا٠ُ ػدح آالف .
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 ٓستؼٔسح ٓسذب٤ٗخ                                  ٣دزا                      باُتجسػْ ك٢ اُٜ             

 

كطططط٢ اُؼد٣ططططد ٓططططٖ األسططططل٘ر٤بد الحططططا ٛططططرا اُ٘ططططٞع ٓططططٖ اُتٌططططبجس ٣  :  Fragmentation ئططططخترصاُ -3

ذسططْ  ؤترططص ك٤ططٚ  ح٤ططث ٣ططتْ Planaria ٝاُد٣ططدإ أُسطططحخ ًبُجالٗبز٣ططب ٝأُسذططبٕ ٝاُد٣ططدإ اُحِو٤ططخ 

٣ٌٝطططٕٞ ٛطططرا اُ٘طططٞع ٓطططٖ اُتٌطططبجس  , اُططط٠ ح٤طططٞإ ثطططبُؾ ذد٣طططد ًطططَ هطؼطططخاُح٤طططٞإ اُططط٠ ػطططدح هططططغ ٝٗٔطططٞ 

 .   Regenerationٓستجطب ثظبٛسح األخالف 

 

 

 اُترص  ك٢ اُجالٗبز٣ب                                         

 , اُؼد٣طططد ٓطططٖ اُح٤ٞاٗطططبد ٣ٌٜٔ٘طططب األستؼبظطططخ ػطططٖ اُِٞاحطططن أُلوطططٞ ح ٝذُطططي ػطططٖ غس٣طططن األخطططالف إٔ  

ثطططأذزع  ػ٘طططد تؼسظطططٜب ُطططبذٟ أٝ اُجتطططس اذزػطططٚ تؼططط٣ٞطكططط٢ ٗرطططْ اُجحطططس اُطططر١ ٣ٌٔ٘طططٚ  ًٔطططب ٛطططٞ اُحطططبٍ

 ُؼدّ ٗشٞ  أكسا  ذد٣دح .  ا  تٌبجس ال تؼداُؼ٤ِٔخ  ٛرٙ ٌُٖٝ,  ذد٣دح

احطدٛٔب  ٓشط٤ر٤ٖذد٣د ٗت٤رطخ اٗطدٓبخ  أكسا  ت٣ٌٖٞ ٣ٝوصد ثٚ   Sexual reproductionآب اُتٌبجس اُر٘س٢    

,   Haploid gametesًطَ ٜٓ٘ٔطب ٣ٌطٕٞ احطب ١ أُرٔٞػطخ اٌُسٓٞسط٤ٓٞخ اُر١ ٣ٌطٕٞ خس اٗح١ٞ ٝالذًس١ ٝآ
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اُتططط٢ تٌطططٕٞ ج٘بئ٤طططخ أُرٔٞػطططخ   Zygoteتٌططط٣ٖٞ اُج٤عطططخ أُخصطططجخ ) اُص٣رطططخ ( ٣ٝ٘طططتد ػطططٖ ٛطططرا األٗطططدٓبخ 

ذ٤٘٘ط٢ ُحط٤ٖ اُٞصطٍٞ اُط٠ ٓسحِطخ  تٌط٣ٖٞٝ, ٢ٗ ٛرٙ اُج٤عخ اٗوسبٓبد ٓتؼد ح ٝتؼب ,  Diploidاٌُسٓٞس٤ٓٞخ 

 ٣د .داًتٔبٍ اُلس  اُر

وظا ي ظ  م,م تاضيو م  يي ماه ك ظيموظا وظ  مظاكت تظا تئ مظا لممنأك ون  لم  : Irritabilityالتأثرية     -11
 . وه مك مظ  ن ت  مايتوظا  شم,م تا وعمموظا ظكلي 

تٌططٕٞ ػِطط٠ ٗططٞػ٤ٖ ٛٔططب  حسطط٤خ ثٞاسطططخ ٓسططتِٔبد أٝ ٓسططتوجالدكطط٢ اُح٤ٞاٗططبد  ٣ططتْ اسططتالّ اُحططٞاكصٝ  

تتحلص ثبُتـ٤ساد اُت٢ ترس١ ك٢ أُح٤ػ اُخطبزذ٢ ٜٝٓ٘طب ٝتوغ ػ٠ِ سطح اُرسْ اُت٢ خبزذ٤خ أُستوجالد اُ

توططغ كطط٢ اُتطط٢ داخ٤ِططخ اُ ُٔسططتوجالد جالد اُحططسازح ٝاألُططْ ٝأُِططس ٝاُعططـػ ٝاُشططْ ٝاُجصططس ٝاُسططٔغ ٝآسططتو

األحشب  اُداخ٤ِطخ ٝتتحلطص ثطبُتـ٤ساد اُحبصطِخ كط٢ ظطـػ اُطدّ ٝ زذطخ اُحطسازح ٝظطـٞغ اُـطبشاد ٝأُطٞا  

 ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ ٝتس٤ًص األ٣ٞٗبد .

ا٠ُ األػعب  اُٜدف اُتط٢ تٌطٕٞ  ث٤ٜئخ ا٣ؼبش ػصج٢ خػٖ غس٣ن اُخال٣ب اُؼصج٤اُحٞاكص ثؼد أستالٜٓب  ت٘توَ

 ػعالد كتستر٤ت ثبُتوِص ٝاُحسًخ أٝ ؿد  كتستر٤ت ثبألكساش .أٓب ػب ح 

  ا٠ُ ٗسبٕ ألك٢ ا٣وسْ اُرٜبش اُؼصج٢: 

ٝاُحجططططَ   ٣ٝBrainحطططط١ٞ اُططططدٓبؽ  Central nervous systemذٜططططبش ػصططططج٢ ٓسًططططص١  -1

 Spinal cordاُش٢ًٞ 

٣ٝشططططَٔ ٓختِططططق األػصططططبة   Peripheral nervous systemذٜططططبش ػصططططج٢ ٓح٤ططططط٢  -2

 .اُت٢ ت٘جحن ٖٓ اُدٓبؽ ٝاُحجَ اُش٢ًٞ 

  ػ٘طططد حطططدٝ  اسطططتربثخ ٓؼ٤٘طططخ  ٕٝ تطططدخَ اُطططدٓبؽ ٣طِطططن ػ٤ِٜطططب كؼطططال اٗؼٌبسططط٤بReflex    ًٔطططب ٣حطططد

 ػ٘ططد ٝخططص اصططجغ ا٤ُططد أٝ اُوططدّ ثصططٞزح كربئ٤ططخ ح٤ططث ٣ططتْ سططحت ا٤ُططد أٝ اُوططدّ ًططس  كؼططَ سططس٣غ ذططدا

,ح٤ططططث إ اُشططططؼٞز ثططططبألُْ ٣٘ططططتد ػططططٖ األ٣ؼططططبشاد  ثلتططططسح هصطططط٤سح ذططططدا ؼٞز ثططططبألُْ)حتطططط٠ هجططططَ اُشطططط

  ٝتحطططد  ٛطططرٙ األسطططتربثخ (كططط٢ اُطططدٓبؽ أُٞذطططٞ ح اُؼصطططج٤خ اُتططط٢ تصطططَ اُططط٠ ٓ٘طوطططخ اُشطططؼٞز ثطططبألُْ

جططططْ اٗتوططططبٍ األ٣ؼططططبش اُؼصططططج٢ ػططططٖ غس٣ططططن  اُحسطططط٤خ اُحططططبكص ػططططٖ غس٣ططططن أُسططططتِٔبداسططططتالّ ٗت٤رططططخ 

اُططط٠ ٛطططرا األ٣ؼطططبش ٢ً جطططْ اُططط٠ األػصطططبة اُحس٤ًطططخ اُتططط٢ تٞصطططَ األػصطططبة اُحسططط٤خ اُططط٠ اُحجطططَ اُشطططٞ

 اُؼعٞ أُ٘لر اُر١ ٣ٌٕٞ ٛ٘ب ػعالد ا٤ُد أٝ اُودّ ٓٔب ٣إ ١ ا٠ُ سحت اُطسف أُحلص .
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 :لهرمىناثا

أٌٙشِٛٔبد ِشوجبد و١ّ١بئ١خ راد فؼب١ٌخ ح٠ٛ١خ ح١ش رؤصش ثى١ّبد ل١ٍٍخ عذا ػٍٝ اٌغغُ ٚرٕزغٙب  

( ٚرفشص اٌٙشِٛٔبد ِجبششح فٟ اٌذَ  (Endocrine Glandغذد خبطخ رذػٝ اٌغذد اٌظّبء 

اٌظّبء ٘زٖ اٌٝ رٕظ١ُ ا٠غ اٌّٛاد  اٌزٞ ٠ٕمٍٙب اٌٝ ا٘ذافٙب اٌّحذدح فٟ اٌغغُ ٚرؤدٞ فبػ١ٍخ اٌغذد

ل١خ , وّب اْ ٘زٖ اٌغذد اٌظّبء ٔفغٙب رخؼغ ٌشلبثخ اٌغٙبص اٌؼظجٟ ػٕذ اٌىبئٕبد اٌح١خ اٌشا

 اٌّشوضٞ. 

 :اٌؼبِخ اٌٛظبئف حغت اٌٙشِٛٔبد رمغُ 

  Tropic Hormon رغّٝ طّبء  ٌغذد ِٕشطخ ٘شِٛٔبد -1

 .اٌزىبصش٠خ االٔغغخ خال٠ب رغزٙذف اٌزٟ Sex Hormon  اٌغٕغ١خ اٌٙشِٛٔبد -2

  .اٌّغزٙذفخ االٔغغخ فٟ ِٛاد رخ١ٍك ػٍٝ رحفض اٌزٟ ِخٍمخ ٘شِٛٔبد -3

 : ٠ٚشًّ اعزؼّبال االوضش ٚ٘ٛ اٌى١ّ١بٚٞ اٌزشو١ت حغت اٌٙشِٛٔبد رمغ١ُ اِب

  . ٚاٌزغزٛعز١شْٚ ٚاالعزشٚع١ٓ االٌذٚعز١شْٚ اٌىٛسرضٚي ِٕٙب عزش٠ٚذ٠خ ٘شِٛٔبد -1

 : ٚرؼُ عز١ش٠ٚذ٠خ غ١ش -2

 فٟ  Follicle Stimulating Hormon ٌٍحٛطٍخ اٌّحفض اٌٙشِْٛ ِٕٙب عىشٞ ثشٚر١ٓ - أ

 فٟ اٌجشٚر١ٓ ٌض٠بدح عشرٌٟٛ خال٠ب ػٍٝ ٠ٚؤصش االالعزشٚع١ٓ افشاص ػٍٝ ٠حفض ٚاٌزٞ اٌّجب٠غ

 .اٌح١بِٓ

 .ٚاٌجشٚالوز١ٓGrowth Hormone (somatotropin   )  إٌّٛ ٘شِْٛ ِضً ثشٚر١ٕبد – ة

  :طريقخان لعمل الهرمىناث هناك

    Intrcellularداخً اٌخال٠ب  -1

ٚ٘زا ٠ٕطجك ػٍٝ اٌٙشِٛٔبد اٌغز١ش٠ٚذ٠خ ٚ٘شِٛٔبد اٌغذح اٌذسل١خ  بد(رٕش١ؾ اٌغ١ٕ١ ٚرذػٝ)

ثشٚر١ٕٟ عب٠زٛثالصِٟ  (Receptor),فؼٕذ دخٛي اٌٙشِْٛ اٌٝ داخً اٌخ١ٍخ ٠زحذ ِغ ِغزمجً 

ْٛ ِغزمجً ( اٌٝ داخً إٌٛاح اٌخ١ٍخ اٌٙذف ح١ش ٠ى–,٠ٕٚزمً االصٕبْ اٌّشوت اٌّؼمذ ) ٘شِْٛ 

 اٌزٞ (m- RNA)اٌزأصجش ػٍٝ ػ١ٍّخ رظ١ٕغ ٔٛع خبص ِٓ االحّبع ا٠ٌٕٚٛخ اٌشا٠جٛص٠خ 

  رظشف اٌزٞ ِٓ شبٔٗ اْ ٠حذس رغ١١ش فٟ  (د اٌّطٍٛثخ ) االٔض٠ّبدٕب٠ؤدٞ ثذٚسٖ ثجٕبء اٌجشٚر١

 المحاضرة الثالثة
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ػ١ٍّخ اٌجٕبء ٘زٖ  اٌخ١ٍخ , ٚثؼذ رٌه ٠ؼٛد اٌّغزمجً الحؼبس اٌّض٠ذ ِٓ اٌٙشِٛٔبد اٌزٟ رزطٍجٙب

 ٚوّب ِٛػح ثبٌشىً االرٟ 

 

 

 : ( Extracellular ) االرحباط خارج الخليت -2

ٚ٘زا ٠ٕطجك ػٍٝ ثم١خ اٌٙشِٛٔبد  massenger Second ٚرذػٝ ا١ٌخ اٌشعٛي اٌضبٔٛٞ

 اٌخبسعٟ ح١ش ٠زٍمٝ اٌزبص١ش بفال ٠ذخً اٌٙشِْٛ اٌٝ اٌخ١ٍخ ٌىٕٗ ٠ؤصش ػٍٝ عذاس٘

ِغزمجً خبص ٌىً ٘شِْٛ ٠ٚؤدٞ ارحبد اٌٙشِْٛ ِغ اٌّغزمجً اي رٕش١ؾ أض٠ُ اد١ًٔ 

اٌّٛعٛد فٟ عذاس اٌخ١ٍخ .ٚ٘زا ثذٚسٖ ٠مَٛ ثزح٠ًٛ صالصٟ   (Adenyl cyclase)ع١ى١ٍض 

اٌزٞ ٠ذػٝ  cAMA اٌٝ احبدٞ فٛعفبد االد٠ٕٛع١ٓ اٌحٍمٟ ATP فٛعفبد االد٠ٕٛع١ٓ 

٠ٚمَٛ اٌشعٛي اٌضبٟٔ ثزح٠ًٛ أض٠ّبد    (Second massenger)ثبٌشعٛي اٌضبٟٔ 

فٟ فغ١ٌٛٛعٟ غ١١ش ر  اٌٝ ٠ؤدٞ اٌٝ طٛسح فؼبٌخ ِّب ِؼ١ٕخ ِٓ طٛسح غ١ش ٔشطخ

 :وّب ٠ٛػح اٌشىً اٌزبٌٟرظشف اٌخ١ٍخ 
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  Hypothalamic Hormones البصري السرير ححج الغذة هرمىناث

 االفرازاث في حخحكم الخي الىحيذة هي  Pituituary Gland النخاميت الغذة ان يعخقذ كان

 الغذة هرمىناث  سيطرة ححج واقعت االخري هي انها بعذ فيما واحضح الغذد لبقيت الهرمىنيت

 افرازاث في الخحكم لغرض ومثبطت منشطت هرمىناث حفرزسبعت الخي البصري  السرير ححج

. النخاميت  الغذة
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   Pituituary Gland لغذة النخاميتا

اٌغذح اٌّغ١طشح ػٍٝ اٌغذد اٌظّبء فٟٙ ػجبسح ػٓ عغُ طغ١ش ٠زذٌٝ ِٓ اٌغطح ٟٚ٘      

ٚاٌفض اٌخٍفٟ  Anterior Lobeٚرزىْٛ ِٓ فظ١ٓ سئ١غخ ٟٚ٘ اٌفض االِبِٟ  اٌغفٍٟ ٌٍّخ

Posterior Lobe  . رفشص ٘شِٛٔبد ِٕجٙخ ِٕشطخ ٌىً ِٓ اٌغذح اٌذسل١خ ٚاٌغذح اٌىظش٠خ ٚاٌغذد

  ٚرغّٝغ ( ٌٚزٌه رؼزجش اٌغذح إٌخب١ِخ سئ١غخ اٌغذد اٌظّبء األخشٜ اٌزٕبع١ٍخ ) اٌخظ١خ ٚاٌّج١

Master Gland  ٞ٠فشص ِٓ اٌفض  ٘ٛ ثشٚر١ٕٟ, ِٚٓ أُ٘ ٘شِٛٔبرٙب ٘شِْٛ إٌّٛ اٌز ٚ

 ٚػٍّٗ : االِبِٟ 

  .ٚص٠بدح رخ١ٍك اٌجشٚر١ٕبد ِّب ٠ض٠ذ ِٓ ّٔٛ اٌؼظبَ ٚاٌغؼبس٠ف٠غ١طش ػٍٝ رّض١ً اٌغزاء  -1

 .بٌٙب فٟ أزبط اٌطبلخ ّٚاعزؼ ض١ً اٌذ٠ّْٕٛ٘شؾ ر -2

 , ٠Hyperglycimiaمًٍ ِٓ اعزٙالن اٌىٍٛوٛص ٚثزٌه ٠ؤدٞ اٌٝ ص٠بدرٗ فٟ اٌذَ   -3

٠ؤدٞ إٌٝ  ٘شِْٛ إٌّٛٚأٞ اخزالي فٟ إفشاص ٚثزٌه فبْ ػٍّٗ ِؼبد ٌؼًّ االٔغ١ٌٛٓ .

 ح ٘شِْٛ إٌّٛفض٠بد اػطشاة ٍِحٛظ فٟ ّٔٛ أػؼبء اٌغغُ , ٚخبطخ ا١ٌٙىً اٌؼظّٟ

 .اٌٝ اٌؼٍّمخ ,ٚٔمظبٔٗ ٠ؤدٞ اٌٝ اٌمضاِخ  رؤدٞ

 

 

   Adrenal Gland الغذة الكظريت أو الغذة فىق الكلىيت

٠ٛعذ صٚط ِٓ اٌغذد اٌىظش٠خ , وً ِّٕٙب عغُ أطفش ٘شِٟ اٌشىً , ٠ٍزظك ثأػٍٝ اٌى١ٍخ, 

٠ٚزشوت ِٓ عضء خبسعٟ , ٠فشص ِغّٛػخ ِٓ اٌٙشِٛٔبد , ِٕٙب ٘شِْٛ اٌىٛسر١ضْٚ اٌزٞ 

٠شفغ ِٓ ِمبِٚخ اٌغغُ , ٚعضء داخٍٟ ٠فشص ٘شِْٛ األدس٠ٕب١ٌٓ , اٌّؼشٚف ثٙشِْٛ إٌغذح 

حبالد اٌخٛف ٚاٌغؼت ٚاالٔفؼبي , ١ٙ٠ٚئ اٌخال٠ب ٌض٠بدح اعزٙالن ح١ش ٠ضداد إفشاصٖ فٟ 
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وغغ١ٓ, ٚأطالق ِض٠ذ ِٓ اٌطبلخ, ٚفٟ ٔفظ اٌٛلذ رضداد عشػخ دلبد اٌمٍت , ٠ٚضداد رذفك ٚاأل

 اٌذَ ٔحٛ اٌؼؼالد ٚاٌّخ , ٚرظجح اٌحبٌخ اٌؼبِخ ٌٍغغُ فٟ حبٌخ اعزؼذاد ٌّٛلف ِؼ١ٓ

 Thyriod Gland الغذة الذرقيت

أعفً اٌحٕغشح ػٍٝ عبٔجٟ ِمذِخ اٌمظجخ اٌٙٛائ١خ , رفشص ٘شِْٛ اٌض١شٚوغ١ٓ اٌزٞ ٠ذخً فٟ رمغ 

 Tetra iodothyronine (T4)ٚ٘ٛ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ سثبػٟ عض٠ئبد ا١ٌٛد  رشو١جٗ ػٕظش ا١ٌٛد ,

 فٟ ا١ٌٛد ثى١ّخ اٌغذح ٔشبؽ ٠زأصش ٌزٌه .Teri iodothyronine (T4)ٚصالصٟ عض٠ئبد ا١ٌٛد 

٠ذخً اٌٙشِْٛ اٌٝ ِغشٜ ِغشٜ اٌذَ ٠ٚزحذ ِغ ثشٚر١ٓ ٔٛع وٍٛث١ٌٛ١ٓ  األٔغغخ فٟ , اٌغزاء

 ػٍٝ اٌغ١طشح اٌزب٠شٚوغ١ٓ اٌٙشِْٛ ٚظ١فخ.  غغخ اٌّغزٙذفخ ٠ٕفظً اٌّؼمذٔٚػٕذ ٚطٍٗ اٌٝ اال

 ٚرشًّ : ( األ٠غ)  اٌغزائٟ اٌزحٛي ػ١ٍّبد

  .ٙالن االٚوغغ١ٓزص٠بدح ِؼذي أزبط اٌطبلخ ٚاع -1

  .اٌذل١مخ اِزظبص اٌىٍٛوٛص ِٓ االِؼبء ِؼذي ص٠بدح -2

 .اٌذْ٘ٛ ٚاٌجشٚر١ٕبد اٌٝ عىش ػ١ٍّخ رح٠ًٛ  ص٠بدح -3

 .رحٛي االٔشب اٌح١ٛأٟ اٌٝ وٍٛوٛص  ص٠بدح -4

 .ػخ اٌجشٚر١ٓ فٟ فٟ ع١ّغ خال٠ب اٌغغُ بص٠بدح ِؼذي طٕ -5

 ص٠بدح ػ١ٍّخ رّض١ً اٌذْ٘ٛ الٔزبط اٌحشاسح ٚثزٌه رضداد االحّبع اٌذ١ٕ٘خ ثبٌذَ .  -6

 

ٚرؼزجش ص٠بدح أٚ ٔمض إفشاص ٘شِْٛ اٌض١شٚوغ١ٓ , ٚإٌبشئ ػٓ خًٍ فٟ ٚظ١فخ اٌغذح اٌذسل١خ 

 ِضبالً ٌآلصبس اٌؼبسح إٌبشئخ ػٓ اٌخًٍ اٌٙشِٟٛٔ. 

فٟ حبٌخ ص٠بدح إفشاص اٌغذح اٌذسل١خ رضداد ِؼذالد اٌزحٛي اٌغزائٟ , ٠ٚؼبٟٔ اٌشخض ِٓ ٔمض فٟ 

شف رٌه ثبٌغ٠ٛزش اٌغحبظٟ ) عحٛظ فٟ اٌٍؼ١ٕ١ٓ ( , اٌٛصْ ٚثشٚص اٌؼ١ٕ١ٓ ٚرٛسَ اٌغذح , ٠ٚؼ

٠ٚظجح اٌّش٠غ لٍمًب حبد اٌطجغ عش٠غ االٔفؼبي , ٚرؼبٌظ حبالد ص٠بدح اإلفشاص ثبعزئظبي اٌغضء 

 اٌّزؼخُ ِٓ اٌغذح أٚ ثبٌؼالط اإلشؼبػٟ . 

شخض ِٓ ٔمض فٟ حبٌخ ٔمض إفشاص اٌغذح اٌذسل١خ رٕمض ِؼذالد اٌزحٛي اٌغزائٟ , ٠ٚؼبٟٔ اٌ

ِؼذي االحزشاق ٚلٍخ فٟ اٌحشوخ , ٚثالدح رذس٠غ١خ فٟ إٌشبؽ اٌؼمٍٟ , ٠ٚؼشف رٌه ثبٌغ٠ٛزش 

اٌجغ١ؾ, ٚإرا حذس رٌه فٟ األؽفبي ٠زٛلف إٌّٛ, ٠ٚظبة اٌطفً ثبٌجال٘خ , ٚرؼبٌظ حبالد ٔمض 

  .اإلفشاص ثبعزؼّبي خالطخ اٌغذح اٌذسل١خ ٌٍّبش١خ , ٚإػبفخ ا١ٌٛد إٌٝ اٌغزاء
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  Parathyroid Gland ذد جار الذرقيالغ

ػٍٝ عبٔجٟ اٌمظجخ اٌٙٛائ١خ خٍف اٌغذح اٌذسل١خ رٛعذ أسثغ غذد ِىً ِٕٙب فٟ حغُ حجخ اٌمّح 

اٌزٞ ٠ٕظُ ٔغجخ ػٕظشٞ اٌىبٌغ١َٛ  رغّٝ اٌغذ اٌغبس دسل١خ رفشص ٘شِْٛ اٌجبساصٛسِْٛ

 ٚاٌفٛعفٛس فٟ اٌذَ , ح١ش إْ ارضاْ ٔغجخ وً ِّٕٙب ٠غجت إٌّٛ اٌغ١ٍُ ٌٍؼظبَ ٚػجؾ االٔفؼبي

 البنكرياس

رؼشف  ٚٔغ١ظ خبص ٠غّٝ  غذح ٘بػّخ رفشص اإلٔض٠ّبد فٟ اإلصٕب ػشش خالي لٕبح ثٕىش٠بع١خ ,

 غذح ٘زٖ اٌغض ثٛظ١فخ اٌغذح اٌظّبءٚرمَٛ (  Isles Langerhans ثبعُ ) عضس الٔغش٘بٔض

  δ خال٠بٚ  Bاٚ  β ٚخال٠ب  Aاٚ  αٚرٛعذ صالصخ أٛاع ِٓ اٌخال٠ب فٟ اٌغضس :خال٠ب   , طّبء

ٟٚ٘ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ االٔغ١ٌٛٓ ٚاٌغٍٛوبعْٛ ٚوً ِٕٙب ٠فشص ٔٛػب ِؼ١ٓ ِٓ اٌٙشِٛٔبد ,Dاٚ

   ٚ٘شِْٛ إٌّٛ عِٛبرٛعزبر١ٓ 

 

 

ٚرفشص عضس الٔغش٘بٔض ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌٙشِٛٔبد حغت ٔغجخ عىش اٌغٍٛوٛص فٟ اٌذَ فؼٕذِب 

رٕخفغ ٔغجخ عىش اٌغٍٛوٛص فٟ اٌذَ رفشص عضس ال ٔغش٘بٔض ٘شِْٛ اٌغٍٛوبعْٛ اٌزٞ ٠حفض 

خال٠ب اٌىجذ ٌزحٛي إٌشب اٌح١ٛأٟ اٌّخضْٚ ثٙب إٌٝ عىش عٍٛوٛص فٟ اٌذَ , ١ٌؼ١ذ ٌٍغىش رٛاصٔٗ. 

٘شِْٛ األٔغ١ٌٛٓ , ١ٌحفض  غ ٔغجخ عىش اٌغٍٛوٛص فٟ اٌذَ , رفشص عضس الٔغش٘بٔضٚػٕذِب رشرف
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خال٠ب اٌىجذ ٌزحٛي اٌغٍٛوٛص إٌٝ ٔشب ح١ٛأٟ ٠زُ رخض٠ٕٗ فٟ اٌىجذ , ٚوزٌه ٠حفض خال٠ب اٌغغُ 

 ػٍٝ اعزخذاَ عىش اٌغٍٛوٛص اٌؼشٚسٞ ٌؼ١ٍّخ اٌزٕفظ ٚأطالق اٌطبلخ 

 ٚظ١فخ االٔغ١ٌٛٓ :

 .ٚرٌه ٠ض٠ذ ِٓ ٔفبر٠خ اٌخال٠بذ ِٓ اوغذح اٌغىش ثبالٔغغخ ٠ض٠ -1

 . فٟ اٌىجذ ٚاٌؼؼالد  ٠Glycogenحفض ػ١ٍّخ رى٠ٛٓ اٌىال٠ىٛع١ٓ  -2

 . ٠Gluconeogensisضجؾ ػ١ٍّخ رى٠ٛٓ اٌغىش ِٓ اٌذ٘ٓ ٚاٌجشٚر١ٕبد  -3

 .٠حفض رى٠ٛٓ اٌذْ٘ٛ ِٓ اٌغىش٠بد  -4

٠ٚظٙش ِشع اٌغىش ٔز١غخ فشً خال٠ب اٌجٕىش٠بط فٟ إفشاص اٌٙشِٛٔبد , أٚ ػغض اٌغغُ ػٓ 

 اعزٙالن عىش اٌغٍٛوٛص اٌّٛعٛد فٟ اٌذَ , ِّب ٠خً ثٕغجخ اٌغىش فٟ اٌذَ 

 



 1 

 المحاضرتين الرابعة والخامسة                                                عمم األحياء/ الحيوان 
 قسم الكيمياءلطمبة المرحمة األولى /                 

 
      

ألبتعضطهرررض  Organic: وتعررربا عضوعةرررو    Organic Compoundsالمركباااات العضاااوية 
اومبكعرض  وظرضئا متنو ر  ارك اوكضئنرض   هره ي ر  تري ي   Organismsاووث ق عضوكضئنرض  اوي ر  

اوي   , امنهض مض هرو ااضارك ارك عنرضس م ارضا اوكضئنرض  اوي ر  , ومنهرض مرض هرو ماروي   ر  ت و ر  
او اررا عضوطض رر  او  مرر  وبا ررضا عضحاعررض  اوي ضت رر  , واوررععض منهررض  نارر  اونرر ض  اررك اوكضئنررض  مرر  

كمارررض   ارررك اوت رررض    اوك م ضئ ررر  اوترررك تيررر    ااررر    ررر  اوررر, مارررب , واورررععض احارررب  عمررر  
او ارررا ه وهنرررضة ابععررر  مبكعرررض   ةرررو   بئ اررر    تتبكررر  منهرررض ا ارررضا اوكضئنرررض  اوي ررر  وهرررك : 

 ه اوكبعوه  با  , واوعبوت نض  , واو هو  , واويوامض اونوو  
 : المركبات العضوية  وتحمل طريقة بناء

وت نررررض  واويرررروامض اونوو رررر  عبررررك     ئررررض  بررررع ه  تكررررو     ئررررض  كرررر  مرررر  اوكبعوه رررر با  واوعب 
مرر  اوع  رر  مرر   مكونرر    ئرر  طو برر   واوعرروو مب هررو,   Polymersعضواباررب  تعرربا عررضوعوو مبا  

عررررضومونومب  هررررضكرررر  وايرررر ط منواوتررررك تعرررربا او   ئررررض  اونررررر بط اومبتعطرررر  مرررر  ععةررررهض تاررررضهم ض 
Monomer      ئررض  اوكبوكررو  اومبتعطرر  مرر  ه اضونبررض مررث   عتعررب عرروو مب  ترر وا مرر   رر   مرر

واوعربوت    عتعرب عروو مب  ترر وا مر   ر   مرر  ععةرهض تارضهم ض وكر     ئرر  كبوكرو  تمثر  مونررومب 
اوترررك األيمرررضض األم ن ررر  واويرررضمض اونرررووي  عتعرررب م ةرررض عررروو مب  تررر وا مررر   ررر   مررر  اوويررر ا  

 ن وكب وتض   هعضو  عبا ك  منهض
ومونررومبا  ع وانررب تارررضهم   , وتكررو   كرر   نررربط  ررتا تكررو   اوعررروو مب  رر  طب ررق ابتعرررضط ا    

ي رر  ا    يتررضا اورر, ا ايرر     ئرر  مررضس وايرر ط  اررضها عهررض كرر  مرر  او رر  ئت   اومرربتعطت   ع نرربط
تكو   وت  ,  مب    Hواألابى تاضها عضوه  بو     OHاي اهمض تاضها عم مو   ه  بوكا   

 Dehydration عضوت  رضا  ئ  اومضسوت  ,  مب   ا او      Condensationعضوتكث ا  اوعوو مب
 كمض اك اوبك  اآلتك:
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 مكرر  وبعرروو مب ا   تيبررر  اورر, مونررومبا   ررر  طب ررق كاررب احوانرررب عرر   اومونررومبا  مررر   
اةررررررضا     ئرررررر  مررررررضس وكرررررر   نرررررربط تكاررررررب ووررررررهوة تعرررررربا هرررررره  اوعمب رررررر  عضوتيبرررررر  اومررررررضئك 

Hydrolysis اوبك  اآلتك:كمض اك تي   هض عوااط  ان  مض  اوتيب  اومضئك  و تا 

 
 
 او هو  و ا  عوو مبا  ووكنهض تمتبرة    ئرض  كع ربط ,كمرض انهرض تتكرو  م ةرض  ر  طب رق بعرط 

تعرررضط وا اوررر هو  مررر  اب مرررضس وكررر   نررربط ه ي ررر  تتررر     ئرررض  نرررر بط عواارررط  ا ايررر     ئررر 
 اوكب ابو  م  ايمضض بيم   ه

اوكضئنررض  اوي رر  كمررض  اررك بطض رر و بئ ارركوهررك اومنرر ب او   : Carbohydratesالكربوهيااارات 
واوه رر بو    , وتترر وا    ئرر  اوكبعوه رر با  مرر  اوكبعررو  ه انهررض ترر ا  اررك تبك رر  اوا  ررض اوي رر 

 1:2, و و   اوه  بو    , واحوكا    عن س اونا  اومو و ا  ا هض عضومضس , مي واألوكا    
 تننا اوكبعوه  با  او, ث   م مو ض  بئ ا   هك : 
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وهرررررررررك ارررررررررركب ض  عارررررررررر ط  ح مكرررررررررر  :  Monosaccharides السااااااااااكريات ا حاايااااااااااة -1
 تمتبررررررررة    ئرررررررر  اوارررررررركبو  ه تيب بهررررررررض مو ت  ئتهررررررررض اورررررررر, مبكعررررررررض  ارررررررركب   اكثررررررررب عاررررررررضط 

( OH-) و ررررررر   مررررررر  م رررررررضم   اوه  بوكاررررررر   ,  (C=O)م مو ررررررر  كضبعون ررررررر   احيرررررررض ي

اورررررر, مورررررر و ا  احيض  رررررر   برررررر, مو رررررر  م مو رررررر  اوكضبعون رررررر  تااررررررا اوارررررركب ض   ا تمررررررض اً و , 
Aldoses   ي ررررر   كرررررو  مو ررررر  اآلنررررربط اوم  و ررررر   نررررر  هبط اوكبعرررررو  األووررررر,  كمرررررض ارررررك

مو ررررررر  كرررررررو   ي ررررررر   Ketosesواوكرررررررضحكتو  مو ك ترررررررو ا  , واوبا عرررررررو   ,اررررررركب اوكبوكرررررررو 
 واوبا عووو  ه , اآلنبط اوم  و    ن  هبط اوكبعو  اوثضن   كمض اك اكب او بكتو 

 
                                          

      
 
 
 
 

 : ب,     هبا  اوكبعو  او ااب  اك تبك عهض او,  كمض تننا اواكب ض  األيض    ا تمض اً 
  اوكب اب او  هض    اكب ض  ث ث   ومثضوهضGlyceraldehyde ه 
  اكب األبثبووو  اكب ض  بعض    ومثضوهض Erythruloseه 
 اكب اوبا عو   اكب ض  امضا   ومثضوهضRibose  ك   اويضمض اونووي اوهي   ا  اك تبRNA   
 اوكبوكرررو  اورررهي  عتعرررب اومنررر ب اوبئ ارررك وبطض ررر  ارررك و  او بكترررو  اررركب ض  ا ااررر   ومثضوهرررض

 اوا  ض اوي   ي    تا تيب ب اوطض   اوما ون  ا ه    طب ق اوتن س اوابوي ه
 اكب ا  وه عتووو   اكب ض  اعض    ومثضوهضSedoheptulose  ه 
ووكنهض تكو  اك   Linear  اواكب ض  عبك  اطك ب, اوبغا م  اوتعع ب    ن ر 

 كمض هو اويض  م     ئض  اوكبوكو  واو بكتو  ه  Ringاوميضو   اومضئ   عبك  يباك 
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ويرررررر ا   10) – 2 )وهررررررك تيترررررروي مرررررر   : Oligosaccharides السااااااكريات القميمااااااة 
ومرررررر  , حيض  رررررر  مبت طرررررر  مرررررر  ععةررررررهض ع وانررررررب ك  كوارررررر     عنضئ رررررر  مرررررر  اوارررررركب ض  ا

نت  ررررر  ابتعرررررضط  ررررر  ئت   مررررر  تتكرررررو  اوترررررك  Disaccharidesمهمهرررررض اواررررركب ض  اوثنضئ ررررر  
اوارررررررركب ض  األيض  رررررررر   رررررررر  طب ررررررررق  نرررررررربط تاررررررررضهم   ترررررررر  , عضآلنرررررررربط اوك  كوارررررررر     

Glycosidic bond (Linkage) ومرررر   وتتةررررم  هرررره  اوعمب رررر  اارررر ا     ئرررر  مررررضس
ارررررركب اومررررررضوتو  اونررررررضتن  رررررر  ابتعررررررضط  رررررر  ئت   مرررررر   مثبرررررر   برررررر, اوارررررركب ض  اوثنضئ رررررر  :األ

عرررررضط اررررركب اررررركب او كترررررو  )اومو رررررو  ارررررك اويب ررررر   اونرررررضتن  ررررر  ابت و,  اررررركب اوكبوكرررررو 
 Table Sugarارررركب اواررررركبو  وهررررو اررررركب اومضئرررر ط كبوكررررو  مررررر  ارررركب كرررررضحكتو  , و 

 كتو  هاونضتن    ابتعضط    ئ  اكب كبوكو  م     ئ  اكب اب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
وهرررررك  عرررررضبط  ررررر  عررررروو مبا  تتكرررررو  مررررر   : Polysaccharidesالساااااكريات المتعاااااااة  

 رررررررر  طب ررررررررق موانررررررررب  اوارررررررركب ض  األيض  رررررررر  اومونررررررررومبا  )ابتعررررررررضط مئررررررررض  اورررررررر,  حا 
اض نرررررر   ررررررتا تيب بهررررررض  مبكعررررررض كعمرررررر  ك  كوارررررر     وععررررررض هرررررره  اوارررررركب ض  اومتعرررررر  ط ت

, وبينررررررو   برررررر, اوطض رررررر   وهوررررررة   اويض رررررر وت ه رررررر  اوا  ررررررض عضوارررررركب ض  األيض  رررررر   نرررررر
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  اررررر   اورررررهي اوي وانرررررض   ارررررك واوك  كرررررو    ,  ارررررك اونعضترررررض  اونبرررررض : هرررررضومررررر  األمثبررررر   ب
 و نررررررر  اويض ررررررر   رررررررتا تيببررررررره مضئ رررررررض ارررررررك هررررررره  اوا  رررررررض, ارررررررك ا  رررررررض اوكعررررررر  واوعةررررررر   

كمرررررض و هاألارررررت ض ط منهرررررض ارررررك تيب رررررب اوطض ررررر  وبينرررررو   بررررر,    ئرررررض  اوكبوكرررررو  ورررررربض 
عررررررررض اوارررررررركب ض  اومتعرررررررر  ط كعنضنررررررررب تبك عرررررررر  مي انهررررررررض ترررررررر ا  اررررررررك اوه كرررررررر  ع عمرررررررر ت

,  اوتبك عررررررررك وبا  ررررررررض كضواررررررررب بو  اوررررررررهي  رررررررر ا  اررررررررك تبك رررررررر   رررررررر با  اوا  ررررررررض اونعضت رررررررر 
وهرررررو مرررررض ط كبعوه  بات ررررر  تارررررتا ا مررررر   عررررر  اوم نرررررب ض  كضويبررررربا    Chitinاوكرررررض ت   و 
اورررررهي  يررررر ط عررررر   اس واوابرررررب ض  ورررررربض عنرررررضس اوه كررررر  اوارررررضب ك اونرررررب  , واوعنضكررررر  , 

 اوي وا  اوباوط ويمض تهض ه
 

  ه                       
 

 نررررررررر مض تتاررررررررره    ئررررررررر  اوكبوكرررررررررو  اوتبك ررررررررر  اويبارررررررررك اررررررررر   م مو ررررررررر  اوه  بوكاررررررررر        
 ررررر  تتموةررررر  تيررررر  مارررررتوى اويباررررر  وهنرررررض    1اومبتعطررررر  مررررر  هبط اوكبعرررررو  األووررررر, ) ب رررررا 

وةررررر  هررررره  اوم مو ررررر  اررررروق مارررررتوى , مو تتم alpha (α)  او رررررض تررررر  , يباررررر  اوكبوكرررررو 
 ه  Beta(β) ع تض اويبا  واك هه  اويضو  ت  , يبا  اوكبوكو 
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,  α  اررررررك    ئرررررر  اونبررررررض تكررررررو  كرررررر     ئررررررض  اوكبوكررررررو  اومبتعطرررررر  مرررررر  ععةررررررهض عه ئرررررر  
  β  عةرررررهض ارررررك    ئررررر  اوارررررب بو  عه ئررررر ع نمرررررض تكرررررو     ئرررررض  اوكبوكرررررو  اومبتعطررررر  مررررر  ع

 وهها او بق هو اواع  اك اات ا اوبك  ث ثك األععض  ع   اونبض واواب بو  ه
 مكرررر  ومن  مرررررض  اوهضةررررم  ارررررك األناررررض  ا  تهةرررررا اونبررررض  ررررر  طب ررررق اوتيبررررر  اومرررررضئك  

اررررك    ئرررر    β , ووكنهررررض تع رررر   رررر  تيب رررر  األوانررررب مرررر  نرررروع  α وموانررررب مرررر  نرررروع 
وة ح مكررررررررر  هةرررررررررا اوارررررررررب بو  ارررررررررك اوانرررررررررضط اوهةرررررررررم   ومنارررررررررض  مي ا  اوارررررررررب بو  ووررررررررره

اومتنرررررضو  ارررررك اوطعرررررضا  مرررررب اررررر   اوانرررررضط اوهةرررررم   عررررر و  هةرررررا و طرررررب  مررررر   اوارررررب بو 
 او ة   ه

 برررر, اورررربغا مرررر   رررر ا األاررررت ض ط مرررر  اواررررب بو  كمنرررر ب غررررهائك وبطض رررر  اح انرررره  ي ررررر   
عطضنرررررر  اوانررررررضط اوهةرررررررم    برررررر, ااررررررربا  اومرررررروا  اوماضط ررررررر  وهوررررررة  اررررررره  مرررررربوب اوطعرررررررضا 

 ها   اوانضط اوهةم   
ترررر وي ععررررض اوي وانررررض  كضألعاررررضب اررررك  نضتهررررض اوهةررررم   عكت ب ررررض وهررررض اوارررر بط  برررر, تيب رررر   

األ بررررض  واوعبررررا اورررر,    ئررررض  كبوكررررو   اررررت ض  منهررررض كمنرررر ب  اواررررب بو  اومو ررررو  اررررك
وبطض ررررررر  , كمرررررررض ا  يبررررررربط اونمررررررر  األعررررررر ض ) األبةررررررر    تررررررر وي ارررررررك  نضتهرررررررض اوهةرررررررم   

 وعهوة  مكنهض اوترهي  ب, احابض  ه م هب   تعم   ب, هةا اواب بو  اي ضساً 
 

 Proteinsالبروتينات 
وهك ةبوب   اك ك  او وان   وب اا  ضام  اوو   او  %50تبك  اوعبوت نض  مكثب م      

 او, وظ  تهض او, : اومتعبا  عي ضط اوكضئ  اويك وتااا وااضً 
وهررررك مرررر  اوعنضنررررب اوتبك ع رررر   :  Structural Proteinsتركيبيااااة البروتينااااات ال -1

 Silkومرررررر  ممثبتهررررررض او ررررررضا اويب ررررررب اوبئ ارررررر   اوتررررررك ترررررر ا  اررررررك تبك رررررر  اوا  ررررررض , 

Fibers وكرررررررهوة األو رررررررضا اومارررررررتا م  ارررررررك , اوبررررررربنا   عمررررررر اوترررررررك تنرررررررنعهض اويبررررررربط و
 ها او رررررررررر Elastinواأل  اررررررررررت   ,  Colagenواوكرررررررررروح    , نررررررررررن  بررررررررررعك  اوعنكعررررررررررو  

اورررررهي  Keratinواوك ررررربات   ,  ررررر و ا  األناررررر   اوباعطررررر  اوي وان ررررر  عبرررررعك  و   ررررر   ا مررررر  
   ا  اك تبك   اوبعب واوابو  واوب ش ه

تاررروا عتنظررر ا  اوعبوت نرررض  هررره  :  Enzymatic Proteinsنزيمياااة ا  بروتيناااات ال -2
اوعمب رررررررض  اح ةررررررر   ارررررررك اواب ررررررر  ي ررررررر  تعمررررررر  كمي ررررررر  وتارررررررب   اوت رررررررض    اوك م ضئ ررررررر  

وح تاررررررتهبة هرررررره  األن  مررررررض  نت  رررررر  اوت ررررررض    وعررررررهوة  مكنهررررررض ا   , عنرررررروبط اات ضب رررررر  
 تن   وظ  تهض عنوبط متكببط ومبا      ط ه
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  مب ررررر  ارررررك تارررررضها اوعبوت نرررررض  هررررره  : Storage Proteinsخازناااااة  البروتيناااااات ال -3
 (Ferritin) او ررررربت   عررررربوت   مثررررر ه  ررررر  طب رررررق احبتعرررررضط عهرررررض اومبكعرررررض  ععرررررض تاررررر   
اوعررررروم   اوعررررر ض وهرررررو اوعررررربوت   اومكرررررو  و  , اوطيرررررض  ارررررك اوي  ررررر  اررررر    ررررر   يو اوماررررر

واوررررهي  اررررتا مه او نرررر   اونررررضمك كمنرررر ب وميمررررضض  Egg Whiteوع ررررضض اوعرررر ض 
اوررررررهي  عتعررررررب اومنرررررر ب  Caseinوكررررررهوة عرررررربوت   اويب رررررر   ,   ونمررررررو األم ن رررررر  اوةرررررربوب 

 اوبئ س و يمضض األم ن   عضوناع  ومط ض ه
 واو, م  اوموا  نا     اومايوو  وهك : Transport Proteinsناقمة البروتينات ال -4

وم   اويك اوكضئ   اا اك  اب إو, مكض  م  اوعنضنب ععض عنا  او تاوا,  اواب  
موغبوع   اومو و  اك ا  ض او ا اويمب اوهي  اوا عنا  األوكا    م  اوبئت   ممثبتهض اوه 

 هاو, عض ك م  اس او اا 
:  (Regulatory proteins or hormons)او الهرمونااات  التنظيميااة البروتينااات -5

اورهي  Insulinومر  امثبتهرض األناروو   ه تنا ق اعضو ض  اوكرضئ  اويركع اوعبوت نض  هه  تاوا
  ع  اوعنكب ضس و اض    ب, تنظ ا تبك   اواكب اك او ا ه  ب  م  

ومثضوهررررض اوماررررتاع   اومو ررررو ط  :  Receptor Proteinsمسااااتقبمة البروتينااااات ال -6
ارررررك غبرررررضس اواب ررررر  اوعنرررررع   واوترررررك ت عررررر  اواب ررررر  تارررررت    وبمي ررررر ا  اوك م ضئ ررررر  اوترررررك 

 تتيبب م  ا  ض  نع   اابى ه
:  (Proteins)  Contractile and Motorحركيااااةالتقمصااااية و البروتينااااات ال -7

اومارررررررررريوو    رررررررررر  يبكرررررررررر   Myosinواومض وارررررررررر    Actinكترررررررررر   ومثضوهررررررررررض عبوت نررررررررررك األ
وعبوت نررررررض  ااررررربى مارررررريوو   ررررر  يبكرررررر  األهرررررر ا   , ) اوررررررتابص واألنعارررررضط   اوعةررررر  
 واألاواط ه

وهرررره  تعمررررر   برررر, يمض ررررر  او ارررررا  : Defensive Proteinsافاعياااااة البروتينااااات ال -8
اوتررررررك تهررررررض ا اوعكتب ررررررض    Antibodiesوتتمثرررررر  عضأل اررررررضا اومةررررررض ط األمررررررباض مرررررر  

 واو ض بواض  ه
 

ا ا   مكثب م  ا ا  ت  , وتت وا    ئ  اوعبوت   م  واي ط م   تركيب البروتينات :
وك  اباب  م  هه  اوا ا  نضبئ     ابتعضط اوع      polypeptide chains متع   اوععتض  

عوااط  موانب تاضهم   ت  , عضألوانب اوععتض        Amino Acidsم  األيمضض األم ن   
 ه  Peptide Bonds)مو اوععت       
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تيتررروي  بررر,  عرررضبط  ررر     ئرررض   ةرررو   هرررك :   Amino acidsاألحمااااأل األمينياااة
 ,  Amino Group  (NH2 )وم مو ررررررررر   ض   ررررررررر  هرررررررررك احمررررررررر    , هبط ه ررررررررر بو   

 ,  Carboxyl Group  (COOH )وم مو رررررررررررر  يضمةرررررررررررر   هررررررررررررك اوكبعوكارررررررررررر    
مبتعطررررر   R Groupتررررر  , تاتبرررررا مررررر  يرررررضمض ام نرررررك اوررررر,  ارررررب وم مو ررررر  متررررررض بط 

  بمرررر  وهررررضاوتررررك و ( Alpha Carbon)  م عهرررض عررررهبط اوكررررضبعو  اومعبواررر  عررررهبط اوكررررضبعو  او ررررض

  اك مبك     ئ  اويضمض األم نك وتو   ( Carbon α) بـ 
 رررررر  تكررررررو  عضواباررررررب  او ضنع رررررر  وهررررررك  R Group مترررررررض بطاوم مو رررررر  او طبررررررق  برررررر,    

 Glycineعاررررر ط  تتررررر وا مررررر  هبط ه ررررر بو    اارررررط كمرررررض ارررررك اويرررررضمض األم نرررررك اوك  اررررر   
مو  رررر  تترررر وا هرررره  اوم مو رررر  او ضنع رررر  مرررر  ه كرررر  يررررضوي  برررر,  رررر   مرررر  هبا  اوكبعررررو  كمررررض 

         ه   Glutamineاوكبوتضم   اك اويضمض األم نك  

                                                 
 

وهررررررك  نرررررربط تاررررررضهم   تتكررررررو  نت  رررررر  ابتعررررررضط  : Peptide bondاآلصاااااارة الببتيايااااااة 
 م مو رررررررر  كضبعوكارررررررر ب   ويررررررررضمض مم نررررررررك مرررررررر  م مو رررررررر  مم ن رررررررر  ويررررررررضمض مم نررررررررك  اررررررررب

وعتكررررباب هرررره  اوعمب رررر  تتكررررو  اوععت رررر ا  اومتعرررر  ط  وتتةررررم  هرررره  اوعمب رررر  ا اورررر     ئرررر  مررررضس ه
 رررر  عرررروو مبا  نضت رررر   رررر  ابتعررررضط اوع  رررر  مرررر  األيمررررضض األم ن رررر  عوااررررط  اوتررررك هررررك  عررررضبط 
 موانب ععت     ه
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هررررررها   عنرررررر, مرررررر  و ,  يررررررضمض مم نررررررك ونررررررن  اوعبوت نررررررض  02تيتررررررضا اوي وانررررررض  اورررررر,  
, نت  ررررر  احارررررت ا ارررررك م ررررر ا  وهورررررة  حا األنرررررواع مررررر  اوعبوت نرررررض  اوماتب ررررر  اوعررررر   

 هرررره  ارررر  اوععت   رررر  اوتررررك ترررر ا  اررررك تبك رررر واررررك تعض رررر  هرررره  األيمررررضض ةررررم  اوا 
ح بررررررررتبط و ررررررررو   م رررررررر  منررررررررواع اويرررررررروامض األم ن رررررررر  ةررررررررم  اواباررررررررب  و  اوعبوت نررررررررض  ه

 اوععت     اوواي ط  بمض ع   ك  اباب  تيوي مكببا  ون س اويضمض األم نك ه
 :تااا احيمضض احم ن   عيا  مهم تهض مو   متهض اورهائ   او,  

 :Nonessential amino acidsألساسااااية أألحماااااأل األمينيااااة  ياااار ا ه1
هرررررررره  األيمررررررررضض يررررررررواوك ننررررررررا معظررررررررا منررررررررواع اوي وانررررررررض   مكنهررررررررض نررررررررن  

األم ن رررررر  طضومرررررررض  يررررررروي غررررررهائهض  بررررررر, نرررررررض تبو     ةرررررروي وعرررررررض ك اوعنضنرررررررب 
 اوتك تمكنهض م  نن  تبة األيمضض األم ن   هات ض 

 Semi-essential aminoاألحماااااأل األمينيااااة نصاااا  األساسااااية  ه0
acids: اررررتط   او اررررا تاب اهررررض ووكرررر  ورررر س األيمررررضض احم ن رررر  اوتررررك  وهررررك 

ارررررر   مبيبرررررر  اونمررررررو و ط ررررررض  وكررررررهوة مثنررررررضس اتبتررررررك اويمرررررر  عكم ررررررض  كضا رررررر  
, , ووهررررررها  يعرررررره توابهررررررض اررررررك اورررررررهاس مثرررررر  األب نرررررر    واوبةررررررض    اررررررك اوناررررررضس

  واوهات   
وهررررك  Essential amino acids : ا ساسااااية أل األمينيااااةاألحمااااا ه3

م ن ررررر  اوترررررك   ررررر  اوينرررررو   ب هرررررض  رررررضه ط  ررررر  طب رررررق اوطعرررررضا األيمرررررضض اح
مي عه ئتهررررررض اوكضمبرررررر  ك يمررررررضض مم ن رررررر  , ي رررررر  ا  او اررررررا غ ررررررب  ررررررض ب  برررررر, 

 ه تنن عهض م   نضنبهض األوو  
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وننررررررررا نرررررررروع األيمررررررررضض األم ن رررررررر  )األاضارررررررر   وغ ررررررررب األاضارررررررر   ا  عرررررررر   كرررررررر  بمررررررررضً  
 ه  ا اك  مب   نن  اوعبوت نض     ةبوب احاضا  

 
ESSENTIAL 

AMINO ACIDS 

SEMI- 

ESSENTIAL 

AMINO ACIDS 

NONESSENTIAL 

AMINO ACIDS 

Isoleucine Histidine Alanine 

Leucine Arginine Asparagine 

Lysine  Aspartic acid 

Methionine  Cysteine 

Phenylalanine  Glutamic acid 

Threonine  Glutamine 

Tr yptophan  Glycine 

Valine  Proline 

   Serine 

  Tyrosine 

 
  eficiencydProtein نقص البروتين

كررررررررض  اوطعررررررررضا اومتنررررررررضو    تاررررررررب اورررررررر, اوكم رررررررر  اوكضا رررررررر  مرررررررر  وايرررررررر  او مكثررررررررب مرررررررر  اذا     
األيمررررررضض األم ن رررررر  األاضارررررر   اارررررر ي ي هوررررررة اورررررر, ارررررروس تره رررررر   عرررررربا عررررررناص اوعرررررربوت   

Protein deficiency عبرررب و رررض ط  كرررو  األط رررض  هرررا وهرررو اورررنمط األكثرررب بررر و ض عررر   او
اوةرررريض ض األكثرررررب تررررر ثبا عهرررررها اورررررناص اورررررهي  رررر   ررررري ي اوررررر, اوتابرررررا او اررررر ي وبعمرررررض اوعابرررررك 

 م ةض و    ي ي او, اومو  ه
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 (                                                        والسابعة السادسةتين )المحاضر                                       عمم األحياء/ الحيوان  
قسم الكيمياءلطمبة المرحمة األولى         

   : Lipidsالمبيدات  
تييبوف  ي    كييبئةكب    ضييوئف  ةكيك   ( ك ىييفر )تضييم ك رةيكب لةئةييف     يف  وىي  زيئاييكب رةئي      

 , وىيي  تترييو  كيي   وورقييزئ , و  رةو و ييو م , و وئ يي    و  ةنيييئ  , غئيي    كقييت طةف ركوقييئتو  
, و  نييكئت وزئ  , حتييوع ىةييا ىنكخيي  ثليي ف ك يي     قيي و و  رييك ةو  ركييك  نيييك لييو ت, و  يئييو وزئ  

و  يييييةئةئو ب    وقيييي كتئف  ,  Fats  ييييوىو   وت ييييو ,  Polymersوترييييو  ةيئاييييف ةييييو ئك  ب و ب و  رة ئيييي
Phospholipids    و   قتئ وئو بSteroids   ثىم ثنو ع   ةةئو بك   
 :  Fatty Acidالحامض الدهني 

كريييو  كييي  قةقيييةف ىئئ ر ةونةيييف رك ىيييف  ةكيييك   ب ب كزكوىيييف ط  ئيييف  ىئيييو ور ةون  ك ريييفىو      
 ىةا وزوو  وو خ    كيووزف   ا :وت قم  وحككض   وىنئف ثىتككوً    رك ةورقئةئف 

وى  وتحتوع ىةا ثو خ  كيووزف  : Saturated fatty acids  فكشة    فض   وىنئكحك و -1
 كشة ف ةب  ب   يئو وزئ     حككض   وىن  ترو  ب  ب   ر ةو     زيئاف  حئث
و حيو   وىي  تحتيوع ىةيا  :Unsaturated fatty acids   فكشية   غئي   فض   وىنئكحك و -2

ثو ثر يي  كيي    و خيي    كيووزييف ةييئ  ب  ب   ر ةييو   يي  زيئاييف   حييككض   ييوىن  وىييب  ئت   يي  كيي  
   وت    ي  ف ب  ب ىئو وزئ       يئر    ر ةون  ركك      شر 
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وئالحظ      شر  وزوو  نحنك   ي    قةقيةف   يئو ور ةونئيف  ةحيككض   يوىن  غئي    كشية  وب ي  

     كيووزف     كول   آلخ  
 

   :  Fatsالدهون 
ثو  Triacylglycerolثئضيييييك كخيييييطة   ئييييييكئطةييييي  ىةو  ةقيييييط ثنيييييو ع   ةةئيييييو ب كييييي  وىييييي      

Triglyceride  تةييكط زيئاييف رةئقيي و   نتئزييفتترييو   زيئاييف   ييوى  و  Glycerol   كيي   ال ييف
 ئيي تةط ريي  حييككض وىنيي  كيي  زيئاييف   رةئقيي و  ىيي  ط ئيي   خيي   تييوىاحئييث  ثحكييكض وىنئييف

تخنف   رةقيئ ئو ب    ال ئيف و  وئتضك  ب    ي  ف زيئاف كك    Ester Bondةكآلخ     قت ئف  
 :  ا
  حكييكض   وىنئييف   ب  ركنييب    Simple triglyceride  رةئقييئ و ب    ال ئييف   ةقييئطف  -1

 كتكك ةف   ك تةطف ك  زيئاف   رةئق و     ال ف 
وىنئيف   ض كحكي و  ب  ركنيب    Mixed triglyceride  كلتةطيف  رةئقيئ و ب    ال ئيف    -2

 كلتة ف    ك تةطف ك  زيئاف   رةئق و  

 حامض دهني مشبع

 حامض دهني غير مشبع
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 جزيئة دهن مشبع                                     جزيئة كميسرول                
: رحو   ال   ب  ب   ر ةو  ور  ب   ر ةو  تحك  كزكوىف Glycerol الكميسرول -

   (OH)ىئو ورقئ  
   
 Saturated   ىو    كخينوىف كي   حكيكض وىنئيف كشية ف ت ي ف ةك يوىو    كشية ف  يو -

Fats  كيي    ييوىو  و  تيي  ترييو  خييةةف  يي  و زييف حيي     وك ظييم   ييوىو    حئو نئييف ت ييوو  يييب    نييوع
   وك    ك ةف ىةئيك   يةو  غ  ف  رو    زيئاف ترو  كت  خف ة و   رونيك كشة ف ةك يئو وزئ  

   ت رئةيك و حو ثو ثر   كي    حيو كض   وىنئيف غئي    كشية ف تيوىا   وىو    ت  ئول   -
و  تيي  ترييو  قييكاةف  يي  و زييف حيي       غ  ييف نتئزييف  Unsaturated Fatsةك ييوىو  غئيي    كشيية ف 

وب ي  ةقيةف   و خي    نحنكاكب    زيئايف   حيو كض   وىنئيف غئي    كشية ف   و لةيف  ي  ت رئةييك 
تيي  ص   زيئاييكب ة ييو  ككييك ئز يي   يئييو وزئ  حئييث    ب يي  ئكنيي   كيووزييف و ي  ييف ىييوو كيي  ب  ب   

 ريئب   يئتو  ويئب   قك     Oilsزيئاكب   وى  قكاةف وتوىا ةك يئوب 
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 دهن غير مشبع جزيئة                             

  Hydrogenation عممية الهدرجة
   ضيك ف ب  ب ىئيو وزئ  ىي  ط ئي  يا كشية ف ئكر  تحوئي    حيو كض   وىنئيف غئي    كشية ف    

    Hydrogenation  ة كةئف   يو زف
 :  fatsof  sFunction  لدهونا وظيفة 
, حئيث تليي  ثر ي  ى  لي    طكلف    ال ئف   كليونف      نقئج   وىن  ثىم وظئ ف  ةوىو   -1

  ك  ض ف   طكلف   كليونف      قر ئكب   كت وو  
    رةئتئ  و  رك  ةف ثىضك  كيكف تحك  وقكو ر     ونقزف   وىنئف ت ك  -2
ترو  قكئرف    ى  و       زقم ك  ح    ئ شر  ىكيوً ت     طة ف   وىنئف   كوزوو  تحب   زةو  -3

     ة وو    شوئو   ةكحئط  حوب و    كف وك ظم   حئو نكب   ةح ئف  تحكئيك ك  
 رك يوو ئ      حئو نيكب   ةح ئيف  ر ئي  كي ي  ة يك     كوزيوو  تحيب   زةيو   طة ف   وىنئفتقكىو  -4

       وىو  ثل  ر ك ف ك    كك        كك  طك ئف
  تقكىو   وىو  ىةا ثكتخكص    ئتككئنكب   ب اةف      وىو   -5
  ئؤك    وى   ةزقم   حو كض   وىنئف   ض و ئف  ةنك    لالئك -6
 يي    حئو نييكب  ب  وئضييئف  نييكتج ىيي      ك ئييك كخييو  كيييم  ةكييك ىنييو ثرقييوتيك تزيييي   ييوىو   -7

    خح و ئف 
ب ب  رحييووب ثحكوئييف   ر ةورقييئ  ىيي  ثقييت  ب  ةحييو كض   شييحكئف كيي  :  Waxesالشممموع 

 وتؤوع   شكوع ىوو ك    وظكاف   كيكف ى  : قالق  ىئو ورك ةونئف طوئةف ةوًو ك    رةئقئ و 
   نح      شك  ت رئف       ول ت -1
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رييو  ئ ييبع و  توزييو   شييكوع  يي    رئوتريي    ييبع ئغطيي    يئريي    لييك ز   ةحشيي  ب و   شيي ئكب -2
 ةيي  كيي  ئو ,   تيي  تييؤ   ىةئيييك   كييؤ   ب   لك زئييف ئيييك كيي   ئ   يي    نةكتييكب غطييك   ييالو    و   كييك 

  ط    زك فوىبه   وظئ ف  يك ثىكئف لكخف      ركانكب   ت  ت ئش      كنك  و     كك  
  ت  ت  ي ك  لة  غوو لكخف      طئيو  ركيكو  و وحككض   شحكئف  وىو  و  شكوع ت ك    -3

   طك و   ةكك  حئث تحك ظ ىةا    ئش زك ًك    ىبه   طئو 
 و  زقييئككب   غ ئةييف   كيي و  ئ كيي    شييك    كوزييوو  يي   وب  ىةييا حككئتيييك كيي  ولييو    غةييك  -4

     ا كقك كب  ىك  و ل   وب 
وى  ككك ةيف  ةيوى  ةتقيت نك   كتالرييك   نيك    يط  :Phospholipids ية المبيدات الفوسفات

وغك ةًك كك تحتوع ك    حو كض   وىنئف وئقت كض ى    حككض   وىن     ك ث ةكزكوىف  وق كب 
ركييك تييول   يي  ت رئييف   يي  ت رئييف  وغشييئف   لةوئييف   ةةئييو ب    وقيي كتئف تييول و لو ىييو نكئت وزئنئييف 
 ةلالئيك    خيةئف حئيث تريو  كي  غئ ىيك كي   نيو ع   ةةئيو ب  Myelen sheath  غكيو   نليكىئن  

  ت  تول     ت رئف   غكو   نلكىئن  ىكيَو ري ةكائك ئكن  تق ف   شحنكب   ري ةكائف وئقي ع كي  
  نت ك    قئكوب    خةئف 

 
ةشر  بو  ثس وبنف ) بئ  ( حئث تك     Phospholipid  ي  زيئاف ئ ة  ى  -

ةئنكك ئك     بنف   زي   Hydrophilicب    ثس وئرو  ىب    زي  كحف  ةكك  كزكوىف    وق ك
  و ب   تتزك  زيئاكب   ةةئو ب    وق كتئف ىنو Hydrophobic   يئو ور ةون   وىو رك ه  ةكك  

  زي  حئث ئةت و   بنف   بع ئك     Bilayers ضك تيك   ا   كك  ب تئك ةشر  كيووج   طة ف 
 وىب  ئكك   ت تئف   ةةئو ب    وق كتئف    ثغشئف   لالئك      كك   ى    يئو ور ةون 
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 جزيئات لبيدات فوسفاتية في الماء                    جزيئة لبيد فوسفاتي                 
يئر    ر ةون  ث ة ف حة كب وى   ةئو ب ئشر   ئيك    :  Steroidsالستيرويدات  -

وىو ك    كرونكب    ككف    ثغشئف  Cholesterolوك   وك ةف ىةئيك   رو ئقت و   , كنوكزف
 ة وئو ك  و  Dوكالح   خ     و ئتككئ     قةف  رو قتئ و   , وئ تة     لالئك   حئو نئف

 وكنيك   يو كونكب   زنقئف  ئف  قتئ وئو  ي كونكب 

                              
ت يييو  وحكيييكض   نووئيييف كييي    زيئايييكب :  Nucleic Acids ألحمممماض النوويمممة ا

  رةئييييي     كوزيييييوو   ييييي    لةئيييييف   حئيييييف وىييييي  تيييييتحرم  ييييي      ك ئيييييكب   ةنكائيييييف  وحئكائيييييف ركيييييك 
وىنييييييييك  نييييييييوىئ  كيييييييي    نيييييييييك كقييييييييوؤ ف ىيييييييي  ن يييييييي    ك ةوكييييييييكب   و   ئييييييييف كيييييييي  زئيييييييي  وليييييييي 

وع     ئةييييييييي  وئوزيييييييييو ةيئايييييييييف قةقيييييييييةف ك ييييييييي و   وحكيييييييييكض   نووئيييييييييف ىكيييييييييك    حيييييييييككض   نيييييييييو 
   و  حككض   نووع     ئة    الورقزئن    بع ئتكئي ةت رئةو   ةو ة    كيووج

 تركيب الحامض النووي 
,   Nucleotides     وحيييييييو    ةنكائيييييييف  الحكيييييييكض   نووئيييييييف ىييييييي    نئورةئوتئيييييييو ب    

ئيييييييييييييييوىا كت يييييييييييييييوو  Polymerحئيييييييييييييييث ئريييييييييييييييو    حيييييييييييييييككض   نيييييييييييييييووع ةيئايييييييييييييييف ةيييييييييييييييو ئك  
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ىييييي   Monomersكييييي  ث تةيييييكط   كونيييييوك  ب   كريييييو   Polynucleotideنئورةئوتكئيييييو  
  Nucleotideنئورةئوتكئيييييو ةك رييييي  كونيييييوك  و ئيييييوىا  ط ئييييي   وو خييييي     نكائيييييف  وقيييييت 

 وئتت ف   نئورةئوتكئو ك   ال ف ثزي   ى  :
   Nitrogenous Base لكىو  نكئت وزئنئف  -1
 قر  لككق  ب  ب   ر ةو    -2
         كزكوىف  وق كب -3

                     
                                                 

 ئوىا   زي    بع ئحوع    كىو    نكئت وزئنئف ك    قر    لككق  ةك ينئورةئوقكئو  -
Nucleoside    

      و ىو   نكئت وزئنئف ك رةكب حة ئف تحتوع   رك ةو  و  يكئو وزئ  و  نكئت وزئ   -
 ىكك   و ىو   نكئت وزئنئف نوىئ   تشك و وورقزئ  و 

ضم : وترو  ةيئاف حة ف قو قئف ب  ب   ر ةو  وتPyrimidines   ةئ ئكئوئنكب   -1
   Uracil ئ  و  ئو  ق Thymineو   كئكئ    Cytosine  قكئتوقئ  

: وى  ثرة  ك    ةئ ئكئوئنكب حئث ترو  ب ب حة تئ  كنوكزتئ    Purines  ةئو ئنكب   -2
 Adenine حو ىكك قو قئف ب  ب   ر ةو  و  ل ف لككقئف ب  ب   ر ةو  وتشك    ونئ  

   Guanineو  رو نئ  
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 القواعد النيتروجينية                                    
    RNAو    ي     DNAئوزو   ونئ  و  رو نئ  و  قكئتوقئ     رال   حككضئ     ي  -
  ط ةئنكك ئوزو   ئو  قئ       حككض   نووع   DNAئوزو    كئكئ       حككض   نووع  -

RNA    ط   
ةئنكك ئرو    قر     Riboseئرو    قر    لككق  ىو قر      ئةوي  RNA  ي  زيئاف    -

حئث   Deoxyribose ىو قر      ئةويكن وص   ورقزئ    DNA   زيئاف   ي    لككق 
   تقكئف   ب     ر ةو     كنئف وك  ىنك ثتبورقزئ  ىةا ىب    قر    ا ب     ئ ت   
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