


::السيتوبالزميةالسيتوبالزمية  لوراثةلوراثةاا
  كلكل  أنأن  قريبقريب  عهدعهد  وإىلوإىل  يعتقديعتقد  كانكان§§

  علىعلى  حممولةحممولة  الوراثيةالوراثية  املعلوماتاملعلومات
  اخلليةاخللية  بنواةبنواة  املوجودةاملوجودة  الكروموسوماتالكروموسومات

  ..النواةالنواة  حقيقةحقيقة  بالكائناتبالكائنات
  الىتالىت  الدراساتالدراسات  منمن  حديثاً حديثاً   أتضحأتضح  §§

  أنأن  اإللكرتونياإللكرتوني  امليكروسكوبامليكروسكوب  فيهافيها  استخدماستخدم
  مثلمثل  السيتوبالزميةالسيتوبالزمية  العضياتالعضيات  بعضبعض

  دوردور  هلاهلا  اخلضراءاخلضراء  والبالستيداتوالبالستيدات  امليتوكوندرياامليتوكوندريا
  آلخرآلخر  جيلجيل  منمن  الوراثيةالوراثية  الصفاتالصفات  نقلنقل  فىفى



املعايري الىت متيز التوارث السيتوبالزمى املعايري الىت متيز التوارث السيتوبالزمى 
عن التوارث النووىعن التوارث النووى

nnالعكسيةالعكسية  التلقيحاتالتلقيحات  فىفى  النتائجالنتائج  اختالفاختالف    
ReciprocalReciprocal crossescrosses  االحنرافاالحنراف  إىلإىل  يؤدىيؤدى  ممامما  

  ..املندىلاملندىل  النموذجالنموذج  عنعن
  
nnوالىتوالىت  املعروفةاملعروفة  املندليةاملندلية  االنعزاالتاالنعزاالت  ظهورظهور  عدمعدم  

  االنقساماالنقسام  فىفى  الكروموسوماتالكروموسومات  سلوكسلوك  علىعلى  تعتمدتعتمد
  ..امليوزىامليوزى



X

Mendelian InheritanceMendelian Inheritance

selfed

selfed
100% 100%100%100%

كیف حدث ذلك ؟



nnمنمن  كميةكمية  علىعلى  املؤنثةاملؤنثة  اجلاميطاتاجلاميطات  إحتواءإحتواء  
..املذكرةاملذكرة  اجلاميطةاجلاميطة  منمن  أكثرأكثر  السيتوبالزمالسيتوبالزم

nnمعينةمعينة  مواقعمواقع  بالنواةبالنواة  الكروموسوميةالكروموسومية  اجليناتاجلينات  تشغلتشغل  
  عكسعكس  علىعلى  ثابتةثابتة  أماكنأماكن  ذاتذات  حمددةحمددة  خرائطخرائط  وهلاوهلا

    فىفى  النواةالنواة  خارجخارج  املوجودةاملوجودة  السيتوبالزميةالسيتوبالزمية  اجليناتاجلينات
Genes Outside the NucleusGenes Outside the Nucleus..السيتوبالزميةالسيتوبالزمية  العضياتالعضيات

Mitochondria

Nucleus

Chloroplast
(plants)



nnخاصةخاصة  أهميةأهمية  هلاهلا  السيتوبالزميةالسيتوبالزمية  العضياتالعضيات  
  لبقاءلبقاء  الضروريةالضرورية  احليويةاحليوية  للوظائفللوظائف  بالنسبةبالنسبة  وأساسيةوأساسية
      احليةاحلية  الكائناتالكائنات

nn ًالالزمةالالزمة  االنزمياتاالنزميات  امليتوكوندرياامليتوكوندريا  فىفى  توجدتوجد  فمثالً فمثال  
  علىعلى  تعملتعمل  الىتالىتوو  الطاقةالطاقة  وإنتاجوإنتاج  اخلليةاخللية  لتنفسلتنفس
  ثالثىثالثى  األدننياألدنني  إلنتاجإلنتاج  الغذائيةالغذائية  املواداملواد  أكسدةأكسدة

  التفاعالتالتفاعالت  وقودوقود  يعتربيعترب  الذىالذى  ))ATPATP((  الفوسفاتالفوسفات
  ..احليويةاحليوية

nnالصبغةالصبغة  وهووهو  ((  الكلورفيلالكلورفيل  تكوينتكوين  يتميتم  كذلككذلك  
  النباتيةالنباتية  والصبغاتوالصبغات  ))  الضوئىالضوئى  للتمثيلللتمثيل  األساسيةاألساسية
  البالستيداتالبالستيدات  فىفى  األخرىاألخرى

nnالـالـ  فىفى  املوجودةاملوجودة  اجليناتاجلينات  منمن  كثرياً كثرياً   فإنفإن  ذلكذلك  معمع    
DNADNA  هلاهلا  ليسليس  والبالستيداتوالبالستيدات  وامليتوكوندرياوامليتوكوندريا  



Eukaryotic organism DNA Nuclear chromosome

Mitochondria chromosome 
(mtDNA)

Chloroplast chromosome

(cpDNA)

Genes in

Mitochondria : Oxidative phosphorylation

Chloroplast : Photosynthesis
ATP

Content : small

Human nuclear chromosome : 3,000,000 Kb (100,000 genes)

Human mtDNA : 17Kb (37 genes)



تتم عملیة التنفس الخلوي  تتم عملیة التنفس الخلوي  ھى مصنع الطاقة بالخلیة حیث أن فیھا ھى مصنع الطاقة بالخلیة حیث أن فیھا 
..الطاقةالطاقة  جزیئاتجزیئات  التي یتم فیھا انتاجالتي یتم فیھا انتاج

Mitochondria



  توجد وال النبات فى توجد حیث النبات بخالیا إنتشارًا الخلویة العضیات أكثر من ھى
  ھى وإنتشارًا أھمیة أنواعھا وأكثر واألشكال األنواع من العدید ولھا الحیوانیة بالخالیا

 أھم بھا تحدث الكلوروفیل على تحتوى والتى ChloroplastChloroplast  الخضراءالخضراء  البالستیداتالبالستیدات
الضوئي التمثیل عملیة  وھى بالنبات الحیویة العملیات

PlastidsPlastids

www.stallion.abac.peachnet.edu

http://www.stallion.abac.peachnet.edu


فى الذرةفى الذرة  IojapIojapالتوارث األمى لصفة الـ التوارث األمى لصفة الـ 

www.stallion.abac.peachnet.edu

http://www.stallion.abac.peachnet.edu


www.stallion.abac.peachnet.edu
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- Plasmids:Plasmids:

Plasmids are double-stranded 
-Circular
-Self-replicating
-Extra-chromosomal DNA molecules
Episomes:
-Integrated as inserted sequences in bac. chrom
-Self- or non self replicated

البالزميدات واإليبيسومات كعناصر وراثية البالزميدات واإليبيسومات كعناصر وراثية 
سيتوبالزمية فى البكتريياسيتوبالزمية فى البكترييا




