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 / 1بيولوجيا صيدلية /                                                الجلسة العملية الرابعة

 Cytobiologyبيولوجيا الخلية 

  The Cellالخلية : 

النباتية الحيوانية وهي تقوم بكل الوظائف الحيوية  و الوظيفية في الكائنات الحية ,  البنيوية الوحدة 
 ئها على قيد الحياة  الالزمة الستمرارها وبقا 

 عدة سنتمترات في بيضة النعام .    تتراوح حجم الخلية من اميكرومتر عند البكتيريا , وحتى

 Monoوتسمى باالوالي الحيوانية : ويتألف جسمها من خلية واحدة  : Peotozoaوحيدات الخلية  -
cellules   مثال : الباراميسيوم , المتحوالت ، اللشيمانيا ، وغيرها 

 Multiأجسامها من مجموعة : وتسمى بالتوالي الحيوانية : تتألف  Metazooت كثيرات خاليا كائنا -
cellules   كبيرة من الخاليا ، وتنشأ حجمها من خلية واحدة هي البيضة الملحقة التي تعاني عدة

 انقسامات لتعطي خالل مراحل تشكلها الجنيني كل أنسجة الجسم .  

 نواة فتقسم الكائنات الى قسمين :  اما حسب وجود أو عدم وجود ال

تضم البكتيريا والطحالب الزرقاء ، صغيرة الحجم بسيطة  :  Prokaryoto cellsبدائيات النوى  -1
ار الثنائي ، ال تحوي نواة وال غالف نووي طش األشكال ، فتكاثر الجنسيًا باالن التعضي لكنها متعددة 

اضع في مركز الخلية ، كما أنها ال تحتوي شبكة  يتو ، وتكون المادة الوراثية عبارة عن شريط حلقي 
سيتوبالسمية داخلية ، وال جسيمات كوندرية والجهاز غولجي وال جسيمات حالة وتنعدم فيها الفجوات 

   s 70، تحوي على جسيمات رببية من مجموعة  

: تضم الخاليا الحيوانية والنباتية والخمائر والطحالب   Eukaryota cellsحقيقيات النوى  -2
ها وتعقيد تركيبها الداخلي ، إال أنها تختلف فيما بيننا من  فطريات وتمتاز عن األوالي يكبر حجوموال

 حيث الحجم ، والشكل ، والبنية ، والوظيفة .  
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تتوضع فيها  تتكاثر باالنقسام المنصف أو الخيطي ، تحتوي على نواة حقيقية محاطة بغالف نووي 
نفات الخلوية كالشبكة السيتوبالسمية الداخلية والجسيمات  تالمك الكروموزمات ، كما أنها تحتوي جميع

 الكوندرية وجهاز غولجي والجسيمات الحالة ....الخ 

 

 :االساسية بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية  ق والفر 

  الجدار الخلوي: تفتقر الخاليا الحيوانية للجدار الخلوي الموجود في الخلية النباتية، ويتألف من  -1
 السيللوز، ومدعم بالبكتين والخشبين. 

وتوجد حصرًا في الخاليا النباتية وهي تحوي اليخضور وتقوم  :  Plastidsالصانعات الخضراء  -2
الغذاء، لذلك فالخاليا النباتية ذاتية التغذية أما الخاليا الحيوانية  الصطناعبعملية التركيب الضوئي 

 فهي غيرية التغذية. 

غالبَا وحيدة في الخلية النباتية، بينما تكون أصغر بكثير ومتعددة في الخاليا الفجوات: تكون كبيرة و  -3
 الحيوانية. 
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 Organellesالعضيات الخلوية 

 هي بنى ضمن الخلية، متكيفة إلنجاز وظيفة أو أكثر وهي تقسم إلى: 

  Membranousعضيات غشائية: محددة بغشاء  -1

 شر مع السيتوزول.ذات تماس مبا Non membranousعضيات ال غشائية  -2

 وتقسم حسب العدد إلى:

 عضيات مفردة : كالنواة وجهاز غولجي والجسيم المركزي. •

عضيات متعددة: تصل إلى مئات اآلالف كالجسيمات الكوندرية، الجسيمات الريبية،   •
 الجسيمات الحالة، البيروكسيزوم(.

 العضيات الغشائية: -أوالا 

   Nucleusالنواة :  -1

تملك غشاء مضاعف يدعى  شكل، غالبًا مميزة في الخاليا حقيقيات النوى، عضية واضحة كروية ال
الخلية عن جزيئات متعددة قد تخرب بنيته، وتتداخل مع عملياته،   DNAالغالف النووي، يعزل الـ 

,تحوي بداخلها المادة (RNAm)تمر عبرها مواد محدودة  Poresيحتوي الغالف النووي مسامات 
 .  DNA الوراثية 
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   Mitachondriaسيمات الكوندرية الج -2

عضيات مضاعفة الغشاء متنوعة بالشكل والحجم، توجد في سيتوبالسما الخاليا حقيقيات النوى  
 Oxidativeبأعداد متغيرة حسب حاجة الخلية للطاقة، تحوي على أنزيمات الفسفرة التأكسدية 

phosphorylation  أكسدة الغلوكوز إلى (CO2  وماءH2O  ة لتصنيع الـ وتحرير طلقATP )
 ، يمكنها من التضاعف الذاتي باالنشطار. Aerobic respirationبعملية تدعى التنفس الهوائي 

 

 الشبكة السيتوبالسمية الداخلية :  -3

توجد فقط في الخاليا حقيقيات النوى :وهي بنية أنبوببية , يستمر غشاؤها مع النواة , تعمل كشبكة  
 في الخاليا المفرزة للهرمونات السيتروئيدية . ناقلة للجزيئات أو الكربونات 

: ترتبط بسطحها الجسيمات الريبية , وظيفتها تصنيع البروتين ونقله  Roughونصنف إلى : خشنة 
 إلى السيتوبالسما . 

خزين  : بدون الريبوزومات , وظيفتها : استقالب الدهون وتصنيع الكولسترول , وتSmoothوملساء -
: في الخاليا العظمية , غزالة سمية  Ca++الغليكوجين في خاليا العضالت , تخزين واسترداد شوارد 

 األودية .
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 :  Golgi apparatusجهاز غولجي :   -4

  6-4تدعى الكيسات )يوجد في حقيقيات النوى فقط : يظهر كرزمة أقراص مسطحة فوق بعضها 
 السيتوبالسمية الداخلية .اخلي , يرتبط مع الشبكة كيسات(ويشكل جزء من الجهاز الغشائي الد 

: أي تغليف المفرزات الخلوية ) الجزيئات الكبيرة كالبروتين و    Exocytosisوظيفته األساسية 
  Vesiclesالليبيدات ,األنزيمات , الدهون (المصنعة من قبل الخلية , بوضعها ضمن حويصالت 

 لوي .ناء وتشكيل الغشاء الخ, وإعادة بخارج الخلية   لنقلها وتحريرها

 

: توجد عند حقيقيات النوى فقط , عبارة عن حويصالت  Lyesosomes    لة :الجسيمات الحا -4
وتهضم وتحلل البنى   Hydrolasesخمائر هاضمة تدعى حلمهة غولجي , تحوي تشكل في جهاز ت
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ي بعض الحاالت المرضية  البكتريا والفيروسات( وجسيمات الغذاء، وف ) والعضيات التالفة أو الغريبة 
 .  Autolysisيكون غشاؤها غير مستمر، والتشقق الناتج عن هضم ذاتي يدعى 

 Peroxisomesالبيروكسيزومات  -5

فقط تنشأ من الشبكة السيتوبالسمية الداخلية، وهي عبارة عن حويصالت   توجد عند حقيقيات النوى 
لوظيفة األساسية لها تعديل السموم  ، اPeroxidasesتحوي أنزيمات مختلفة تدعى بالبيروكسيداز 

 . Peroxidesوالسموم  Free radicalsوحماية الخاليا من التأثيرات المخربة للجذور الحرة 

الحويصالت والفجوات: خزان مملوء بسائل محاطة بغشاء، تختزن المغذيات والفضالت وبعضها   -6
 الماء الزائد خارج الخلية.  قادرة على ضخ Amoebaيختزن الماء الزائد مثال: الفجوات عند الـ 

 Non membranousالعضيات غير الغشائية  -ثانياا 

، وغالبًا ماتشاهد بكميات كبيرة  4-1ضمن النوى بشكل مناطق عاتمة   : تشاهد  Nucleolusالنويات  -1
، وتجميع تحت الوحدات الريبوزومية RNA mفي الخاليا التي تصنع بروتين، الوظيفة تصنيع الـ 

 يمكن استخدام التغيرات في خواصها )العدد، واللون( لنواة عبر مسامات الغالف النووي.لنقلها خارج ا
 . Cancerellsلمعرفة الخاليا السرطانية 

 . )Ribosomes (S 60   +S 40الريبوزومات  -2

عضيات توجد في كل الخاليا عدا خاليا الدم الحمراء الناضجة، يمكن أن توجد حرة في السيتوبالسما  
مع الشبكة السيتوبالسمية الداخلية، وظيفتها تصنيع البروتينات ليتم تخزينه و إصداره عبر  أو مرتبطة 

 بالدرجة األساسية.  RNA rجهاز غولجي. تتكون من  

يوجد جسيم مركزي واحد في الخاليا الحيوانية ، ينتج النبيبات    :  Centrosomeالجسيم المركزي   -3
يكل الخلوي ، ويوجه النقل عبر الشبكة السيتوبالسمية   الدقيقة مما يجعله منظم ومكون أساسي لله
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ينفصالن خالل االنقسام الخلوي  Centriolesوجهاز غولجي ، يتركب من مركزين  E.Rالداخلية 
 ( .  Nilotic spindleلتشكل مغزل االنقسام ) 

 :   Filamentsطات الخيي -4

تساعد تشكل الهيكل النبوي  : سالسل بروتينية نحيلة Micro filamentsيطات الدقيقة : الخي
الخلوي عية للغشاء بصدعم النبيبات اإلالداخلي للخلية المعروف بالهيكل الخلوي ، كما تساعد في 

  Microvilliهداب الدقيقة  المعروفة باأل

b –  طيات االكتين خي– Actin filaments  : مع   رنموذج خاص من الخيطيات الدقيقة تتآز
 الحركة أو شكل الخلية  بروتينات الميوزين إلنجاز 

C –  : الخيطيات الوسيطة Intermediate filaments  :  أكبر من الخيطيات الدقيقة تحافظ على
 في أمكنها وموضع الخلية بالنسبة للخاليا األوالي . استقرار العضيات 

D –  : الخيطيات السميكةThick filaments   حزم ضخمة لبروتين الميوزين تظهر فقط في :
 يا العضلية وتتآزر مع خييطات االكتين لتقصير العضلة أثناء التقلص الخال

 :   Micro tubulesالنبيبات الدقيقة   -5

لهيكل الخلوي , تشكل جزء من ا Tubulinة مكونة من بروتين كروي يدعى النبيبي أنيبيات مجوف
 :  يطات الوسيطة : وتشكل مكونات بنيوية هي ولها نفس وظيفة الخي 

A –  االهدابCilia   . تسمح بحركة السوائل المفرزات عبر سطح الخلية : 

B –  السياطFlagella   تكون وحيدات عادة تشبه االهداب لكنها ضخمة تعطي الخلية حركتها في :
 السائل المحيطي .  

 المطلوب في الجلسة: 
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عضيات بعض الالخلوية ورسم بنية التعرف على األشكال دراسة الشرائح المجهرية الجاهزة والتعرف 
على التكبيرات المناسبة ورسمها  )النواة، جهاز غولجي، الشبكة السيتوبالسمية الداخلية ( الخلوية 

 تحت المجهر. 

 

 

 

 

                        


