
 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

Lecture 5 

Prokaryotic and Eukaryotic Cells (2) 

How does the internal organization of eukaryotic cells allow them to perform the 

functions of life? 

Internal membranes divide a cell, such as this plant cell, into compartments where specific chemical 

reactions occur, (figure 5.1). 

 

 
 

Figure (5.1): The plant cell. 
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The Endomembrane System 

The interior of a eukaryotic cell is packed with membranes that form an elaborate internal, or 

endomembrane system. This endomembrane system fills the cell, dividing it into compartments, 

channeling the passage of molecules through the interior of the cell, and providing surfaces for the 

synthesis of lipids and some proteins. The presence of these membranes in eukaryotic cells marks one of 

the fundamental distinctions between eukaryotes and prokaryotes. 

 جهاز األغشية الداخلي

، حيث يمأل جهاز جهاز األغشية الداخلي أو التفاصيل الداخلية تشكلأغشية بداخل الخلية حقيقة النوى  يكتظ

 لتصنيع الدهون وبعض 
ً
 سطوحا

ً
 األشياء إلى داخلها، وموفرا

ً
األغشية الداخلي الخلية، ويقسمها إلى حجرات، ناقال

 ية في الخاليا حقيقية النوى هو أحد أهم الفروق بين حقيقيات النوى وبدائيات النوى.البروتينات. إن وجود مثل هذه األغش

Endoplasmic Reticulum (ER) 

The largest of the internal membranes is called the endoplasmic reticulum (ER). The ER is 

composed of a phospholipid bilayer embedded with proteins. The ER forms a variety of structures from 

folded sheets to complex tubular networks (figure 5.2). The ER also may be connected to the 

cytoskeleton, which can affect ER structure and growth.  

 الشبكة السيتوبالسمية الداخلية

تتكون الشبكة السيتوبالسمية  .ندوبالزمية(لسيتوبالسمية الداخلية )ال يدعى أكبر األغشية الداخلية بالشبكة ا

تشكل الشبكة السيتوبالسمية بروتينات.  دسم مفسفر ثنائي الطبقة متضمنمن  –مثل الغشاء الهيولي  –الداخلية 

شبكة قد تتصل ال. (2. 5)الشكل إلى شبكات أنبوبية معقدة  املطوية صفائحتراكيب متنوعة من ال الداخلية

 بالهيكل الخلوي 
ً
  الذي يمكن أن يؤثر على نمو الشبكة السيتوبالسمية الداخلية وتركيبها. السيتوبالسمية الداخلية أيضا

The two largest compartments in eukaryotic cells are the inner region of the ER, called the cisternal 

space, or lumen, and the region exterior to it, the cytosol, which is the fluid component of the cytoplasm 

containing dissolved organic molecules such as proteins and ions. 

املنطقة الداخلية للشبكة السيتوبالسمية الداخلية، وتدعى إن أكبر اثنتين من حجرات الخاليا حقيقيات النوى هما: 

اقعة إلى الخارج منها، أو السائل الخلوي الفراغ الكي ، للهيولى، وهو املكون السائل س ي أو التجويف، واملنطقة الو

 ويحتوي على جزيئات عضوية مذابة مثل البروتينات والشوارد )األيونات(.
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Figure (5.2): The endoplasmic reticulum (Rough ER and smooth ER). 

The rough ER is a site of protein synthesis 

The rough ER (RER) gets its name from its pebbly surface appearance. The RER is not easily visible with 

a light microscope, but it can be seen using the electron microscope. It appears to be composed primarily 

of flattened sacs, the surfaces of which are bumpy with ribosomes (figure 5.3). 

 الشبكة السيتوبالسمية الداخلية هي مكان تصنيع البروتين

 بسبب وجود الريبوسومات  الشبكة السيتوبالسمية الخشنة
ً
سميت بذلك نسبة إلى مظهر سطحها الذي يبدو خشنا

)الجسيمات الريبية(. ال تكون الشبكة الخشنة واضحة بسهولة تحت املجهر الضوئي، ولكن يمكن رؤيتها باستعمال املجهر 

 (.3. 5)الشكل  حيث يظهر أنها تتكون من أكياس منبسطة، سطوحها خشنة بسبب الريبوسومات،االلكتروني، 

The smooth ER has multiple roles 

Regions of the ER with relatively few bound ribosomes are referred to as smooth ER (SER). The 

SER has a variety of structures ranging from a network of tubules, to flattened sacs, to higher order tubular 

arrays. The membranes of the SER contain many embedded enzymes. Enzymes anchored within the ER 

are involved in the modifies of a variety of carbohydrates and lipids. Steroid hormones are 

synthesized in the SER as well.  

An important function of the SER is to store intracellular Ca2+. This keeps the cytoplasmic level low, 

allowing Ca2+ to be used as a signaling molecule.  
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 تمتلك الشبكة السيتوبالسمية امللساء وظائف عدة

ساء هي مناطق موجودة في الشبكة السيتوبالسمية الداخلية، يرتبط بها الشبكة السيتوبالسمية الداخلية املل

 من الريبوسومات.
ً
أنبوبية منبسطة، إلى صفوف أكياس  ، إلىشبكة من األنيبيبات كونها منتتراوح وهي  عدد قليل نسبيا

 من األنزيمات املنغرزة.  تحتوي . عالية التنظيم
ً
ة داخل األنزيمات املثبت )تحفز( تشاركأغشية الشبكة امللساء كثيرا

 ،
ً
الدهون املتنوعة، وإن الهرمونات الستيروئيدية تصنع في و  السكريات كثير من تعديلفي الشبكة السيتوبالسمية مثال

 الشبكة امللساء. 

السيتوبالسمي  Ca+2مستوى . وهذا يبقي في الخاليا Ca+2تخزين الكالسيوم هي  وظيفة مهمة للشبكة امللساء

، ما يسمح باستعمال 
ً
 .كجزيء تأشير Ca+2منخفضا

The Golgi apparatus sorts and packages proteins 

Flattened stacks of membranes form a complex called the Golgi body, or Golgi apparatus (figure 

5.3). These structures are named for Camillo Golgi, the 19th-century Italian physician who first identified 

them. they are varying in number from 1 (or a few in protists), to 20 (or more in animal cells) and to 

several hundred (in plant cells). They are especially abundant in glandular cells, which manufacture and 

secrete substances. 

 يغلفهاجهاز كولجي يرتب البروتينات و 

 يدعى)مسطحة( منبسطة غشائية أكياس  تشكل
ً
، في جهاز األغشية الداخلي أو جهاز كولجي كولجيجسم  تركيبا

إيطالي عاش في القرن التاسع عشر، ووصف  طبيب )معالج(، وهو كاميليو كولجيسميت هذه التراكيب على (. 3. 5)الشكل 

)أو أكثر في الخاليا الحيوانية(، ومئات  20)أو القليل في الطالئعيات(، إلى  1 بين وهي متفاوتة في العددهذه التراكيب. 

 . إنها متوافرة أكثر في الخاليا الغّدية، التي تصنع وتفرز املواد. عدة )في الخاليا النباتية(

 
Figure (5.3): The Golgi apparatus. 
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Lysosomes contain digestive enzymes 

Membrane-bounded digestive vesicles, called lysosomes, are also components of the endomembrane 

system. They arise from the Golgi apparatus. They contain high levels of degrading enzymes, which 

catalyze the rapid breakdown of proteins, nucleic acids, lipids, and carbohydrates. Throughout the 

lives of eukaryotic cells, lysosomal enzymes break down old organelles and recycle their component 

molecules. This makes room for newly formed organelles. For example, mitochondria are replaced in some 

tissues every 10 days, (figure 5.4). 

ة على أنزيمات هاضمة
ّ
 تحتوي األجسام الحال

 
ً
وهي تنشأ من مكونات جهاز األغشية الداخلي،  هي منحويصالت هاضمة محاطة بغشاء تدعى األجسام الحالة، أيضا

، تحفز التفكيك السريع للبروتينات، )محطمة( جهاز كولجي، إنها تحتوي على مستويات عالية من أنزيمات مفككة

ة والسكريات ،ماض النووية، والدهون واألح
ّ
بتفكيك  أثناء حياة الخاليا حقيقيات النوى . وتقوم أنزيمات األجسام الحال

. فعلى سبيل تدوير الجزيئات املكونة لها وتعيد العضيات الهرمة، )تحطيم(
ً
، ومفسحة املجال للعضيات املتكونة حديثا

 .(4. 5، الشكل )ة كل عشرة أياماملثال، تستبدل الجسيمات الكوندرية في بعض األنسج

 

Figure (5.4): The vesicle with damaged organelles fuses with a lysosome. The organelles are then digested and 

their components recycled. 
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Microbodies are a diverse category of organelles  

Eukaryotic cells contain a variety of enzyme-bearing, membrane enclosed vesicles called microbodies. 

These are found in the cells of plants, animals, fungi, and protists. The distribution of enzymes into 

microbodies is one of the principal ways eukaryotic cells organize their metabolism. 

 األجسام الدقيقة هي مجموعة متنوعة من العضيات

تحتوي الخاليا حقيقية النوى على أنواع مختلفة من الحويصالت املحاطة بغشاء، وتحتوي على أنزيمات تدعى األجسام 

ت توجد األجسام الدقيقة في كل من خاليا النباتات، والحيوانات، والفطريات، والطالئعيات. إن توزيع األنزيما .الدقيقة

 على شكل أجسام دقيقة تشكل واحدة من الطرائق الرئيسة التي تنظم بها حقيقيات النوى استقالبها.

An important type of microbody is the peroxisome ( figure 5.5), which contains enzymes involved 

in the oxidation of fatty acids. If these oxidative enzymes were not isolated within microbodies, they 

would tend to short-circuit the metabolism of the cytoplasm, which often involves adding hydrogen atoms 

to oxygen. 

 (،5. 5الشكل ) )أو األجسام التأكسدية( يحتوي نوع آخر من األجسام الدقيقة، يعرف بأجسام فوق األكسيد

، ولو لم تعزل هذه األنزيمات املؤكسدة داخل أجسام دقيقة، موض الدسمةأكسدة الح)تشارك في( أنزيمات تحفز 

 إضافة ذرات هيدروجين إلى األكسجين. (تلفتالختصرت )أل
ً
 عملية االستقالب في الهيولى، التي تتطلب غالبا

 

 

Figure (5.5): A peroxisome. 
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Plants use vacuoles for storage and water balance 

Plant cells have specialized membrane-bounded structures called vacuoles. The most conspicuous 

example is the large central vacuole seen in most plant cells (figure 5.6). In fact, vacuole actually means 

blank space, referring to its appearance in the light microscope. The membrane surrounding this vacuole 

is called the tonoplast because it contains channels for water that are used to help the cell maintain 

its tonicity, or osmotic balance. 

 تستعمل النباتات الفجوات من أجل الخزن وتوازن املاء

وتعد الفجوة املركزية الكبيرة التي ترى في محاطة بغشاء متخصصة تدعى الفجوات. تمتلك الخاليا النباتية تراكيب 

 
ً
، (.  و 56.، الشكل )معظم الخاليا النباتية أكثر األمثلة وضوحا

ً
، إشارة إلى مظهرها الفارغةاملساحة  فجوةتعني كلمة حقيقة

ونوبالست( ألنه يحوي على قنوات للماء يسمى الغشاء الذي يحيط بهذه الفجوة غشاء التوتر )تتحت املجهر الضوئي. 

 تستعمل ملساعدة الخلية على االتزان املائي، أو االتزان الحلولي )األسموزي(.

The central vacuole is clearly important for a number of roles in all plant cells. The central vacuole and 

the water channels of the tonoplast maintain the tonicity of the cell, allowing the cell to expand and 

contract, depending on conditions. The central vacuole is also involved in cell growth by occupying most 

of the volume of the cell. Plant cells grow by expanding the vacuole, rather than by increasing 

cytoplasmic volume. 

تحافظ الفجوة املركزية وقنوات غشاء الفجوة املركزية مهمة بشكل واضح في وظائف عدة في الخاليا النباتية كلها. 

بناًء على الظروف. تشارك الفجوة املركزية  ، بحيث يسمح للخلية بالتمدد والتقلصالتوتر على االتزان املائي في الخلية

 في 
ً
 عنفالخلية النباتية تنمو بتمدد الفجوة، نمو الخلية بسبب الحيز الكبير الذي تشغله في حجم الخلية؛ أيضا

ً
 عوضا

 زيادة حجم الهيولى.

Vacuoles with a variety of functions are also found in some types of fungi and protists. One form is the 

contractile vacuole, found in some protists, which can pump water and is used to maintain water balance 

in the cell. Other vacuoles are used for storage or to segregate toxic materials from the rest of the cytoplasm. 

The number and kind of vacuoles found in a cell depends on the needs of the particular cell type. 

 في بعض أنواع الفطريات والطالئعيات. أحد أشكالها هو الفجوة املنقبضة، التي 
ً
توجد فجوات بوظائف متنوعة أيضا

تضخ املاء، وتستخدم للمحافظة على االتزان املائي في الخلية. وتستخدم فجوات أخرى للخزن أو لعزل املواد السامة عن 

 الفجوات املوجودة في خلية ما وأنواعها على حاجات نوع الخلية هذا بالتحديد. الهيولى. يعتمد عدد
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Figure (5.6): The central vacuole. 

Ribosomes 

Ribosomes are among the most complex molecular assemblies found in cells. Each ribosome is 

composed of two subunits (large and small) (figure 5.7), each of which is composed of a combination 

of RNA, called ribosomal RNA (rRNA), and proteins. The subunits join to form a functional ribosome 

only when they are actively synthesizing proteins. 

 This complicated process requires the two other main forms of RNA: 

-  messenger RNA (mRNA), which carries coding information from DNA. 

-  transfer RNA (tRNA), which carries amino acids.  

Ribosomes use the information in mRNA to direct the synthesis of a protein.  

 الريبوسومات )الجسيمات الريبية(

يتكون كل .  التركيبات الجزيئية تعقيدا املوجودة في الخالياهي من بين أكثر  )الجسيمات الريبية( الريبوسومات

 الريبي،تتكون كل منهما من مزيج من الحمض النووي  (،7. 5 الشكل) )كبيرة وصغيرة( ريبوسوم من وحدتين فرعيتين

ن تنضم الوحدات الفرعية لتشكيل ريبوسوم وظيفي فقط عندما تكو .  والبروتينات (،rRNA)الريبوسومي  RNAيسمى 

 .  نشطة في تصنيع البروتينات

 :RNA الـ تتطلب هذه العملية املعقدة شكلين رئيسيين آخرين من

- RNA الذي يحمل معلومات الترميز من املرسال ،DNA. 

- RNA الذي يحمل األحماض األمينية الناقل  . 
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 .ستخدم الريبوسومات املعلومات املوجودة في الرنا املرسال لتوجيه تركيب البروتينت

 

Figure (5.7): A ribosome. 

Ribosomes can be thought of as (universal organelles) because they are found in all cell types 

from all three domains of life. As we build a picture of the minimal essential functions for cellular life, 

ribosomes will be on the short list. Life is protein-based, and ribosomes are the factories that make proteins. 

 وعندما يمكن اعتبار الريبوسومات )عضيات عاملية( ألنها توجد في جميع أنواع الخاليا من فوق املمالك الثالث.

ومات على القائمة القصيرة. الحياة بروتينية ننشأ صورة ألدنى حد من الوظائف األساسية للحياة الخلوية، ستكون الريبوس

 باألساس، والريبوسومات هي املصانع التي تصنع البروتينات.

The Cytoskeleton 

The cytoplasm of all eukaryotic cells is crisscrossed by a network of protein fibers that supports the 

shape of the cell and anchors organelles to fixed locations. This network, called the cytoskeleton, is a 

dynamic system, constantly assembling and disassembling (figure 5.8).  

 الهيكل الخلوي 

 
ّ
جميعها عن طريق شبكة من األلياف البروتينية التي تدعم شكل الخلية، وتثبت  ع هيولى الخاليا حقيقية النوى تقط

. 5، الشكل )عضياتها في مواقع ثابتة. هذه الشبكة التي تدعى الهيكل الخلوي، هي نظام ديناميكي، دائم التشكل والتفكك

8). 

Molecules that make up the cytoskeleton. 

a. Actin filaments: Actin filaments, also called microfilaments, are made of two strands of the 

globular protein actin twisted together. They are often found in bundles or in a branching network. Actin 

filaments in many cells are concentrated below the plasma membrane in bundles known as stress 

fibers, which may have a contractile function. 

9 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 b. Microtubules: Microtubules are composed of α- and β-tubulin protein subunits arranged 

side by side to form a tube. Microtubules are comparatively stiff cytoskeletal elements and have many 

functions in the cell including intracellular transport and the separation of chromosomes during 

mitosis.  

c. Intermediate filaments: Intermediate filaments are composed of overlapping staggered 

tetramers of protein. These tetramers are then bundled into cables. This molecular arrangement allows 

for a ropelike structure that imparts tremendous mechanical strength to the cell. 

 الجزيئات املكونة للهيكل الخلوي 

a-  :الخيوط الدقيقة، خيوط األكتين 
ً
التي تدعى أيضا

وهي مصنوعة من شريطين من بروتين كروي يدعى األكتين 

 على شكل حزم، أو شبكة  ملتفين على بعضهما.
ً
وتوجد غالبا

تحت متشعبة. في كثير من الخاليا تتركز خيوط األكتين 

د، التي قد الغشاء الهيولي على شكل حزم تدعى ألياف الش

 (.انقباضيه) تقلصيهك وظيفة تمتل

b- :تتكون األنيبيبات الدقيقة من  أنيبيات دقيقة

 إلى تيوبيولين  –وبيتا تيوبيولين  –ألفا وحدات 
ً
مرتبة جنبا

 ما،  جنب لتكون أنبوب.
ً
تعد األنيبيبات الدقيقة صلبة نوعا

ولها وظائف عدة في الخلية كالنقل داخل الخلية، وفصل 

 الصبغيات في أثناء االنقسام الخيطي )املتساوي(.

c-  :تتكون الخيوط الوسطية من الخيوط الوسطية

، حيث يسمح هذا الترتيب اعي الوحدات متداخلبروتين رب

يوفر قوة ميكانيكية هائلة الجزيئي بتركيب شبيه بالحبل 

 للخلية.

 

Figure (5.8): Molecules that make up the cytoskeleton. 

 

End of lecture 
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