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Lecture 3, 4 

Prokaryotic and Eukaryotic Cells (1) 

 

Prokaryotic Cells 

Prokaryotes are the simplest organisms. They are very important in the ecology of living organisms. 

Some harvest light by photosynthesis, others break down dead organisms and recycle their 

components. Still others cause disease or have uses in many important industrial processes.  

Prokaryotes have two main domains: archaea and bacteria.  

 بدائيات النوى 

 في بيئة الكائنات الحية. بعضها يأخذ الضوء بعملية التركيب ي أبسط الكائنات. بدائيات النوع ه
ً
وهي مهمة جدا

الضوئي، وأخرى تفكك الكائنات امليتة، وتعيد تدوير مكوناتها، أو تسبب املرض، وتستخدم في كثير من العمليات 

 الصناعية املهمة.

  والجراثيم. ،القديمة(العتائق )الجراثيم هناك فوق مملكتين لبدائيات النوى: 

Although prokaryotic cells do contain organelles like ribosomes, which carry out protein synthesis, 

most lack the membrane- bounded organelles characteristic of eukaryotic cells. 

، التي تقوم بتصنيع البروتين، إال أن الجسيمات الريبيةتحتوي عضيات مثل على الرغم من أن الخاليا بدائية النوى 

 حقيقيات النوى.  للخاليامعظمها ال يحتوي على عضيات محاطة بغشاء، وهي خاصية 

It was long thought that prokaryotes also lack the elaborate cytoskeleton found in eukaryotes, but we 

have now found they have molecules related to both actin and tubulin, which form two of the 

cytoskeletal elements. The strength and shape of the cell is determined by the cell wall and not these 

cytoskeletal elements (figure 3.1). 

ولكننا وجدنا ، الذي يوجد في حقيقيات النوى  الهيكل الخلوي تخلو من ملدة طويلة بأن بدائيات النوى  االعتقادكان 

 بأنها 
ً
قوة تحدد ، الهيكل الخلوي  ، اللتان تشكالن عنصرين منالدقيقةالخيوط و  جزيئات شبيهة باألكتين تمتلكحاليا

  (. 1. 3)الشكل  ،الهيكل الخلوي من عناصر  الخلوي وليسوشكلها من خالل الجدار الخلية 
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Figure (3.1): Structure of a prokaryotic cell. 

The plasma membrane of a prokaryotic cell carries out some of the functions organelles perform in 

eukaryotic cells. For example, some photosynthetic bacteria, such as the cyanobacterium Prochloron 

(figure 3.2), have an extensively folded plasma membrane, with the folds extending into the cell’s 

interior. These membrane folds contain the bacterial pigments connected with photosynthesis. In 

eukaryotic plant cells, photosynthetic pigments are found in the inner membrane of the chloroplast. 

يقوم الغشاء الخلوي في الخلية بدائية النوى ببعض الوظائف التي تقوم بها عضيات في خاليا حقيقية النوى. فعلى 

(، تمتلك 2. 3الشكل ) Prochloron، بعض الجراثيم التي تقوم بالتركيب الضوئي، مثل الجراثيم املزرقة سبيل املثال

. أما في طيات كثيرة، تمتد إلى داخل الخلية. تحتوي طيات الغشاء هذه على صبغات جرثومية تثوم بالتركيب الضوئي

 الخاليا النباتية حقيقية النوى، فإن صبغات التركيب الضوئي توجد في الغشاء الداخلي للصانعات الخضراء.
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Figure (3.2): Electron micrograph of a photosynthetic bacterial cell. 

Bacterial cell walls consist of peptidoglycan 

Most bacterial cells are encased by a strong cell wall. This cell wall is composed of peptidoglycan, 

which consists of a carbohydrate matrix (polymers of sugars) that is cross-linked by short polypeptide units. 

Cell walls protect the cell, maintain its shape, and prevent excessive uptake or loss of water. 

 تتكون جدران الخلية الجرثومية من الببتيدوغليكان

، الذي يتكون من الببتيدوغليكانيتكون الجدار الخلوي من م الخاليا الجرثومية محاطة بجدار خلوي قوي. معظ

حمة )مصفوفة( من السكريات )بوليمرات من السكريات( تتقاطع مع وحدات من متعدد الببتيد قصيرة. 
ُ

يحمي الجدار ل

 املاء بشكل كبير. الخلوي الخلية، ويحافظ على شكلها، ويمنع دخول املاء أو خسارة 

Some bacteria also secrete a jellylike protective capsule of polysaccharide around the cell. Many 

disease-causing bacteria have such a capsule, which enables them to adhere to teeth, skin, food-or 

to practically any surface that can support their growth. 

تمتلك نة من سكر متعدد، وتشبه الهالم. إن بعض الجراثيم تفرز كبسولة )محفظة( واقية حول الخلية، مكو 

 بأي 
ً
الجراثيم املسببة للمرض مثل هذه الكبسولة، وهي تمكنها من االلتصاق باألسنان، أو الجلد، أو الغذاء، أو عمليا

 سطح يمكنه أن يدعم نموها.
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Archaea have unusual membrane lipids 

The cell walls of archaea are composed of various chemical compounds, including polysaccharides 

and proteins, and possibly even inorganic components. A common feature distinguishing archaea from 

bacteria is the nature of their membrane lipids. The chemical structure of archaeal lipids is distinctly 

different from that of lipids in bacteria and can include saturated hydrocarbons that are covalently 

attached to glycerol at both ends, such that their membrane is a mono layer. These features seem to 

confer greater thermal stability to archaeal membranes -meaning that archaea with this characteristic 

cannot adapt to changing environmental temperatures. 

 غير عادي العتائق غشاء دهنيتمتلك 

تضم السكريات املتعددة تمتلك الجدران الخلوية للجراثيم القديمة )العتائق( مكونات كيميائية عدة مختلفة، 

 وجود مكونات غي عضوية.
ً
إن طبيعة دهون غشاء الخلية هي الصفة الرئيسة التي تمّيز بين  والبروتينات، واملحتمل أيضا

 عن دهون الجراثيم، 
ً
فهي تشمل الهيدروكربونات العتائق والجراثيم. فالتركيب الكيميائي لدهون العتائق يختلف كثيرا

 مع الغليسرول على كلتا النهايتين
ً
على ما  –ه الصفات ، لذا فغشاؤها أحادي الطبقة. إن هذاملشبعة املرتبطة تساهميا

 أكبر ألغشية العتائق  –يبدو 
ً
 حراريا

ً
أن العتائق بهذه الخاصية فقدت القدرة على التكّيف مع بمعنى  –قد منحت ثباتا

 درجات حرارة البيئة املتغيرة.

Some prokaryotes move by means of rotating flagella 

Flagella (singular, flagellum) are long, threadlike structures protruding from the surface of a cell that 

are used in locomotion. Prokaryotic flagella are protein fibers that extend out from the cell. There may 

be one or more per cell, or none, depending on the species. The rotary motor uses the energy stored in 

a gradient that transfers protons across the plasma membrane to power the movement of the 

flagellum. Interestingly, the same principle, in which a proton gradient powers the rotation of a molecule, 

is used in eukaryotic mitochondria and chloroplasts by an enzyme that synthesizes ATP (figure 3.3). 

 تتحرك بعض بدائيات النوى عن طريق السياط الدوارة

سياط . تراكيب طويلة، تشبه الخيوط، وتبرز من سطح الخلية، وتستعمل في الحركة)مفردها، سوط(  السياط

. ربما يكون لكل خلية سوط أو أكثر، أو قد ال تمتلك خارجة من الخليةبدائيات النوى عبارة عن ألياف بروتينية تمتد 

، وهذا يعود إلى األنواع. 
ً
املحرك الدوار يستعمل الطاقة املخّزنة من الفرق في التركيز الذي ينقل البروتونات عبر سوطا

 . الغشاء الهيولي لبدء تحريك السوط
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هو الذي يستخدم في ه تدرج تركيز البروتونات دوران جزيء، وما يثير الدهشة، أن املبدأ نفسه الذي يحرك في

الجسيمات الكوندرية والصانعات الخضراء في حقيقيات النوى عن طريق أنزيم تصنيع األدينوزين ثالثي الفوسفات 

(ATP)( 3. 3، الشكل).  

 
Figure (3.3): Some prokaryotes move by rotating their flagella. 

Eukaryotic Cells 

Eukaryotic cells (figures 3.4 and 3.5) are far more complex than prokaryotic cells. The hallmark of the 

eukaryotic cell is compartmentalization. This is achieved through a combination of an extensive 

endomembrane system that weaves through the cell interior and by numerous organelles. 

Through this lecture, we will examine the internal components of eukaryotic cells in more detail. 

 النوى  ةالخاليا حقيقي

 من الخ( 5. 3و  4. 3)الشكل إن الخاليا حقيقية النوى 
ً
النوى. إن السمة املميزة للخاليا حقيقية  اليا بدائيةأكثر تعقيدا

، الشامل الذي ينسج داخل الخلية نظام األغشية الداخليةمن خالل مجموعة من  مبنيهي تكونها من حجرات، النوى 

  . العضياتومن خالل 

 .هذه املحاضرة التراكيب الداخلية للخاليا حقيقية النوى بتفصيل أكثر فيسندرس 
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Figure (3.4): Structure of an animal cell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (3.5): Structure of a plant cell. 
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Mitochondria metabolize sugar to generate ATP 

Mitochondria (singular, mitochondrion) are typically tubular or sausage-shaped organelles about 

the size of bacteria that are found in all types of eukaryotic cells. Mitochondria are bounded by two 

membranes: a smooth outer membrane, and an inner folded membrane with numerous contiguous 

layers called cristae (singular, crista) (figures 3.6).  

 (ATPالسكر إلنتاج األدينوزين ثالثي الفوسفات )باستقالب الجسيمات الكوندرية تقوم 

 عبارة عن ( الجسيم الكوندري )مفردها،  املتقدرات الحيويةأو درية نو الجسيمات الك
ً
عضية أنبوبة الشكل، نموذجيا

خارجي ناعم، بغشاءين:  . تحاط املتقدرة الحيويةتوجد في أنواع الخاليا حقيقة النوى  بحجم الجراثيمشبيهة بالنقانق 

 .(6. 3، الشكل )(عرف، )مفردها األعرافوداخلي منثني فيه الكثير الطيات املتجاورة تدعى 

The cristae partition the mitochondrion into two compartments: a matrix, lying inside the inner 

membrane; and an outer compartment, or intermembrane space, lying between the two 

mitochondrial membranes. On the surface of the inner membrane, and also embedded within it, are 

proteins that carry out oxidative metabolism, the oxygen-requiring process by which energy in 

macromolecules (glucose) is used to produce ATP. 

جزئ األعراف الجسيم الكوندري إلى منطقتين: 
ُ
الفراغ الحجرة الخارجية أو و  الحشوة، وتقع داخل الغشاء الداخلي،ت

 بروتينات ، ويقع بين غشائي الجسيم الكوندري. نبين الغشاءي
ً
يوجد على سطح الغشاء الداخلي، ومنغمس فيه أيضا

)سكر  ا استخدام الطاقة في الجزئيات الكبيرة، وهي عملية تتطلب األكسجين، ويتم فيهاالستقالبية لية األكسدةمتقوم بع

 .(ATPإلنتاج األدينوزين ثالثي الفوسفات ) العنب(

Mitochondria have their own DNA; this DNA contains several genes that produce proteins 

essential to the mitochondrion’s role in oxidative metabolism.  

يحتوي على  DNAهذا الـ ؛ ( خاص بهاDNAحمض نووي ريبي منقوص األكسجين )تمتلك الجسيمات الكوندرية 

دورها بعملية األكسدة  الجسيمات الكوندرية الضرورية لتؤدي البروتيناتعدة تقوم بإنتاج  جينات()ورثات م

  االستقالبية.
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Figure (3.6): Mitochondria. 

Chloroplasts use light to generate ATP and sugars 

The chloroplast, like the mitochondrion, is surrounded by two membranes. However, chloroplasts are 

larger and more complex than mitochondria. In addition to the outer and inner membranes, which lie 

in close association with each other, chloroplasts have closed compartments of stacked membranes 

called grana (singular, granum), which lie inside the inner membrane (figures 3.7).  

 ( والسكرياتATPتستخدم الصانعات الخضراء الضوء لتوليد األدينوزين ثالثي الفوسفات )

 من الصانعات الخضراء، مثل الجسيمات الكوندرية، محاطة بغشاءين
ً
، إال أن الصانعات الخضراء أكبر وأكثر تعقيدا

باإلضافة إلى كل من الغشاء الخارجي والداخلي، اللذان يرتبطان ببعضهما بشكل قوي، تملك الجسيمات الكوندرية. 

، توجد داخل الغشاء )مفردها، الغرانوم( الصانعات الخضراء حجرات مغلقة من أغشية متراصة تدعى الغرانا

 (.7 .3، )الشكل الداخلي

A chloroplast may contain a hundred or more grana, and each granum may contain from a few to several 

dozen disk-shaped structures called thylakoids. On the surface of the thylakoids are the light-

capturing photosynthetic pigments. Surrounding the thylakoid is a fluid matrix called the stroma. 

The enzymes used to synthesize glucose during photosynthesis are found in the stroma. 
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أكثر، وربما تحتوي كل وحدة غرانا على القليل، أو على العشرات من  غرانا أو 100لصانعة الخضراء على ا تحتوي اربم

ايالكويد يوجد على سطح الثايالكويدات أصباغ التركيب الضوئي. يحيط بالثتراكيب قرصية تدعى الثايالكويدات. 

 نب أثناء عملية التركيب )التمثيل( الضوئي.سائل يدعى الحشوة يحتوي أنزيمات تصنيع سكر الع

Like mitochondria, chloroplasts contain DNA, but many of the genes that specify chloroplast 

components are also located in the nucleus.  

، ولكن كثير من املورثات التي تصنع DNAتحتوي الصانعات الخضراء مثلها مثل الجسيمات الكوندرية على الـ 

 في النواةم
ً
 .كونات الصانعات الخضراء توجد أيضا

 
Figure (3.7): Chloroplast structure 
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Mitochondria and chloroplasts arose by endosymbiosis 

Symbiosis is a close relationship between organisms of different species that live together. The theory 

of endosymbiosis proposes that some of today’s eukaryotic organelles evolved by a symbiosis arising 

between two cells that were each free-living. One cell, a prokaryote, was engulfed by and became part 

of another cell, which was the precursor of modern eukaryotes (figure 3.8). 

 ة والصانعات الخضراء عن طريق التعايش )التكافل( الداخلينشأت الجسيمات الكوندري

 .
ً
أن بعض  تقترح نظرية التكفل الداخليالتعايش الداخلي هو عالقة قوية بين كائنات من أنواع مختلفة تعيش معا

عضيات حقيقيات النوى املوجودة اليوم نشأت عن طريق تكافل حدث بين خليتين كانت كل واحدة منها تعيش بشكل 

 من تلك )ابتلعتها(إحدى الخليتين، بدائية النوى، احتوتها عن األخرى. )حر( فصل من
ً
خلية أخرى، وأصبحت جزءا

 (.8. 3)الشكل  ،الحديثةالخلية، التي هي أصل حقيقية النواة 

According to the endosymbiont theory, the engulfed prokaryotes provided their hosts with certain 

advantages associated with their special metabolic abilities. Two key eukaryotic organelles are believed 

to be the descendants of these endosymbiotic prokaryotes: mitochondria, which are thought to have 

originated as bacteria capable of carrying out oxidative metabolism, and chloroplasts, which apparently 

arose from photosynthetic bacteria. 

 

معينة مرتبطة بقدراتها  بفوائدفل الداخلي، زودت بدائيات النوى النواة املبتلعة مضيفاتها ابحسب نظرية التك

هناك عضيتان مهمتان في حقيقيات النوى يعتقد أنهنا من أنسال بدائيات النوى داخلية االستقالبية الخاصة. 

 التي يعتقد أنها نشأت بوصفها جراثيم قادرة على القيام باألكسدة االستقالبية،، التكافل: الجسيمات الكوندرية

 شأت من جراثيم تقوم بالتركيب الضوئي.الخضراء التي ما يبدو نوالصانعات 
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Figure (3.8): Possible origins of eukaryotic cells. 

 

End of lecture 
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