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 دليل المحاضرة األولى

 مدخل إلى البيولوجيا الصيدلية  

وقد تم البحث في ماهية الخاليا وتركيبها من مدة   ،األنظمة الحيةالتركيبية والوظيفية في  الخلية الوحدة  د تع
      Cytologyنشأ فرع علم الخلية حتى طويلة 

األخص الكيمياء والفيزياء والفيزيولوجيا  ويعود الفضل في نشوء هذا العلم إلى عدد من فروع المعرفة وعلى 
 والجنين والتشريح ...الخ  

هذه العلوم وعلوم أخرى حتى أصبح اليوم أحدا أعمدة  وأدى ذلك الى وجود عالقات وطيدة لهذا الفرع مع
 علم الخلية كثيرا   في ظهوره كفرع من علوم الحياة .    والتي ساهم الجزيئية التي ظهرت حديثا  البيولوجيا 

هتم باآلليات وما اليها من  ي  كما أن لعلم الخلية عالقة وثيقة مع علم الوراثة والفيزيولوجيا حيث أن األول 
أنزيمات التي لها عالقة مع انقسام الخاليا وكيفية انتقال المواد الوراثية إلى األجيال الجديدة من الخاليا , فيما 

  ، التي تتم داخل الخاليا ويوضح من خاللها األهمية الوظيفية ألجراء الخليةالحيوية يهتم العلم الثاني بالعمليات 
 غذية والتكاثر والنمو وغيرها .  تم لقيام الخلية بالتواآلليات التي ت 

واليزال يعتبر علم الخلية الركن األساسي في أبحاث السرطان ومحاولة معرفة األسباب التي تعمل على تحويل  
لذلك فلهذا العلم أهمية كبيرة في   .وربما العالج نرطسالت ية آل واكتشاف  ،الخاليا الطبيعية الى خاليا سرطانية

 نواحي الحياة الطبيعية والصناعية والزراعية  

 نشوء علم الخلية

وظهر كفرع مميز ومستقل في نهاية القرن التاسع عشر   ،يعتبر علم الخلية من الفروع االصلية في علوم الحياة
 . المجاهر المختلفة لصنعه كعلم الى اكتشاف العدسات وتطويرها ويعود الفضل في ظهور 

التي تشكل نسيج   المضلعة أول مرة من قبل روبرت هوك عندما وصف التركيبات  cell م مصطلح خلية د استخ
   .م باستخدام عدسات مكبرة قام بصنعها بنفسه1665عام    الفلين

لم يستطع هوك رؤية خاليا حية بل ما رآه كان حجيرات مضلعة محاطة بجدران سميكة وقد أعيد وصف  
وقد وجدوا أنه  ،عدة سنوات عندما فحصوا خاليا نباتية مختلفةبعد  مالبيكي  وجروالمالحظات السابقة من قبل 
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لخاليا نباتية واطلقوا على هذه الفراغات بالحويصالت  زيكن سوى الفراغ المحاط بالسيللو   لمما تم وصفه سابقا   
Vesicles    أوutricles  . 

أن الفراغ الذي لخاليا دموية ووجد بفحص قطرات من الماء إضافة  1674هوك  نفوخالل نفس القرن قام لو 
على عدد من األجسام , وخالل قرن من ذلك الزمان تقدمت  لهوي بداخطابق للحقيقة ويحتموصف سابقا   غير 

 .المعلومات حول الخلية

  نصت:التي عالم الحيوان  ن من قبل عالم النبات شاليدن وشوا وذلكوصفت نظرية الخلية  1839في عام  
 أن جميع الكائنات الحية مؤلفة من خاليا ومنتجاتها  

 استندت نظرية الخلية إلى العديد من المالحظات العلمية المكتشفة لعلماء آخرين خالل تلك الفترة  

هذه النظرية أن كل خلية تنشأ من   ت وكان لهذه النظرية تأثير واسع على عدد من فروع المعرفة الحياتية تضمن
 . وأبحاثهمتهم رية الخلية العلماء لتكثيف دراساوقد دفعت نظ انقسام خلية سابقه

وصف أحد مكونات الخلية وسمي  و بركنجي وفوت مول ب لتزان وشو قام الباحثون دور جارد  1846في عام  
   .1831وهو الجزء الذي يحيط بالنواة التي وصفها براون عام  روتوبالزمبالب

بتوضيح أن الكائن يتطور   kollikerوعالم الجنين  Virchowفيرشو  المرضيةقام عالم األنسجة  1855عام 
 اب . خص البويضة من خالل عملية سميت اإلتين هما الحيوان المنوي و ي لخمن التحام 

وسترسبورغ    flemmingوفليمنع  Remakتمكن ريماك  1875حتى  1855خالل الفترة الممتدة من 
strasburger   وصف االنقسام المباشر منAmitosis    في الحيوان والنبات وخالل سنتين بعد ذلك قام

   .  Mitosis( بوصف االنقسام غير المباشر 1880)  غوفلمن  Schleicher( 1878شيلشر  ) 

وشرح أهميتها  في االنقسام وتوزيعها بشكل   , ات مو ز الكرومو   waLdeyerوصف ولدور  1890في عام 
وبوفيري   vanBendenمن قبل فان بندن زلية غلي ذلك اكتشاف األشعة الميثم  ،متساوي على الخاليا الناتجة 

Boveri  مان وكوندربا من قبل التيتوالمAltman   لوبند Bendal  1890 تى هذا التاريخ كان هناك وح
 . معلومات هامة عن الخلية وأهميتها
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وبظهور علم الخلية بشكل واضح ومع تطور األدوات واألجهزة تمكن العلماء من وصف العديد من مظاهر  
المتعضيات السيتوبالسمية باستخدام الطرد وتوصيف وعزل  ،الحياة داخل الخلية كترتيب الغشاء البالسمي

 في التعرف وتوصيف الكثير من االجزاء الخلويةالعون  اإللكترونيوقدم المجهر  ،المركزي 

 أشكال واحجام الخاليا :

ويصل االختالف إلى أقصى درجات العمق عندما نجد آالف  يختلف شكل وحجم الخاليا في األحياء كثيرا  
ن هذا االختالف أمن خلية واحدة ويبدو  جام من الخاليا في الكائن الواحد الناشئ اصال  األشكال واالنواع واألح

   .في حجم وشكل الخاليا يعود ألسباب مهمه مثل الوظيفة والعمر وموقع الخلية وتطورها الجنيني

  .ميكرو متر ويزيد عن ذلك في بيوض الطيور وغيرها 1000_ 10بشكل عام يتراوح حجم الخاليا من  

ذات أهمية كبيرة في تحديد حجم وشكل الخلية وقد وجد أن الخاليا المتشابهة وظيفيَا لها نفس   تعد الوظيفة
وظيفتها في حماية   أداءوقد وجد أن الخاليا الجلدية السطحية تكون مسطحة وتخدم الخلية في  ،شكلالالحجم و 

 الحجم العميق لها .  ويزداد تبعا  لذلك مساحتها السطحية على حساب  ،االجزاء الداخلية

كما تتميز الخاليا الكأسية في بطانة األمعاء الدقيقة وبطانة القصبة الهوائية بشكلها وحجمها الخاص الذي 
يساعد على إفراز المادة المخاطية لتسهيل االنزالق وترطيب االجزاء الموجودة فيها إضافة للمساعدة في تخمر 

  .المواد 

يز بشكلها القرصي أو البيضوي الخاص الذي يساعدها في المرور عبر االوعية أما كريات الدم الحمراء فتتم
   .الدموية الضيقة جدا  والتي يصبح قطرها حتى أقل من قطر كريات الدم نفسها

 
 ( كريات الدم الحمراء 1الشكل )

بهذا الشكل والحجم يساهم كثيرا  في زيادة كفاءة لقد بينت الدراسات الكيميائية لكريات الدم الحمراء بأن وجودها 
لك في ويعود ذ  ،بحيث يساعدها شكلها الخاص وحجمها على نقل أكبر مايمكن نقله من الغازات  ،نقل الغازات 
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و تلف في الهيموغلوبين يؤدي إلى أل ضرر الهيموغلوبين اذ أن حصو لبروتين طبيعة الحال لننظيم الخاص 
 تغيير في شكل الخاليا وحجمها . 

شكلها وحجمها فالخاليا الدموية المنجلية الناشئة عن نشوء الهيموغلوبين بسبب الطفرات الوراثية تفقد الخاليا 
 الطبيعي وتفقد تبعا  لذلك الكثير من كفاءتها في نقل الغازات . 

 تتحرك  التي البيضاء الدموية الخاليا بعض  في الحال هو كما  أخرى  مختلفة خاليا وأحجام أشكال تتغير كما
 وحجمها هذه الخاليا شكل يتغير حيث ,  المتحوالت   Amoeba ات بي االم فيها تتحرك التي الطريقة بنفس
    .الخاليا داخل وحركته السيتوبالزم توزيع بتغير

السيالة العصبية , كما تظهر الخاليا العصبية أشكاال  وأحجاما  خاصة تساهم كثير في أداءها لوظيفة تقل 
طويل فالخاليا العصبية تتميز بسعة حجمها ووجود زوائد كثيرة بارزة من جسم الخلية إضافة لوجود نتوء بارز 

فالخلية العصبية بهذا الشكل والحجم تستطيع نقل   .خاليا عصبية أخرى تقع بعيدا  في موقع آخرمع يرتبط 
اآلالف من الرسائل العصبية وتستطيع من خالل زوائدها أن ترتبط مع اآلالف من محاور الخاليا العصبية  

 االخرى .  

ولو  ده عنه ,يكما تستطيع أيضا  من خالل محورها نقل هذه جميعا  إلى خلية أخرى في نفس الموقع أو بع 
ال ود الزوائد الشجرية في الخلية العصبية وبدال  من ذلك توجد زائدة واحدة فقط فإن هذه الخلية تصورنا عدم وج

التغير الكبير الذي سيحصل في ورود الرسائل تستطيع االتصال سوى مع خلية واحدة فقط ويمكن تصور 
 العصبية وسرعتها .  

  ، ه في الخاليا العظمية والخاليا الصبغية تمشاهد ل ويمكن بي على الخاليا العصبية يقتصر الشكل النجم وال
الغذائية مع  لذلك فانها طورت نفسها لتستطيع تبادل المواد  ،بيئة صلبةونظرا  لوجود الخاليا العظمية في 

ات الذي تتزود به الخاليا العظمية فإن المواد الغذائية والغازات والفضالت عوتبعا  لنظام التفر  ،الخاليا المحيطة
قنيات الخاليا العظمية كما تعتبر الخاليا الخازية مثل الخاليا  وتتحرك من مواقع العظم المختلفة عبر تنتقل 

الغذائية المخزنة في هذه الخاليا الدهنية والبيوض من  أكبر الخاليا حجما  ويعود ذلك لوجود الكثير من المواد 
 . 

اليا المبطنة للمثانة على سبيل المثال ذات شكل تغير شكل وحجم بعض الخاليا بسبب الوظيفة أيضا  فالخيكما 
لوجود البول في المثانة إذا تنضغط خاليا النسيج االنتقالي عند امتالء المثانة بالبول , وحجم متغير تبعا  
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وتتحول هذه الخاليا إلى خاليا صغيره الحجم منضغطة التلبث أن تتمدد بأشكال واحجام مختلفة عن فراغ  
 . المثانة 

وهكذا فإن الشكل المغزلي للعضالت الملساء والشكل االسطواني للعضالت الهيكلية والقلبية والمغزلية المذيل 
للحيوانات المنوية والخاليا المهدبة في بطانة القصبة الهوائية واألمعاء وقنوات المبايض ...وغيرها من أشكال  

حظنا مما سبق أن بعض الخاليا تتكيف بأشكال  (، وقد ال5، 2،3،4الخاليا تخدم وظيفة هذه الخاليا)الشكل
متباينة خدمة  للوظيفة كما هو الحال في خلية األميبا وخاليا الدم البيضاء، بينما تبقى خاليا أخرى على شكلها  

 العام وال تتغير بسبب ثبات وظيفتها كما هو الحال في الخاليا العصبية والعضلية...وغيرها. 

 

 ن الخاليا النباتية والحيوانية ( أشكال متنوعة م 2الشكل )
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 ( أشكال مختلفة من الخاليا النباتية 3الشكل )

 

 ( خلية عصبية 4الشكل )

 
 ( خلية مستقبلة للضوء5الشكل )
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على الرغم من أن عامل الوظيفة ذو أهمية بالغة لتحديد حجم وشكل الخاليا إال أن هناك عوامل أخرى تلعب 
دورَا إضافيا  في ذلك. فالخاليا الجنينيية تكون صفيرة الحجم وكذلك الحال في الخاليا الناتجة عن االنقسامات 

أن هناك عالقة بين حجم السيتوبالزم في الخاليا  الخلوية المختلفة مقارنة  مع حجومها في مرحلة البلوغ ويبدو 
والحجم السطحي لها وتظهر هذه العالقة واضحة في المثال السابق، فالخاليا المنقسمة تتقاسم سايتوبالسم  

 يساعدها على إتمام نموها ثم زيادته ويتبع ذلك زيادة في حجمها.

للتفلج ترتبط مع نوع البويضة ظمة مختلفة يبدو ذلك قاعدة عامة ففي االنقسامات الجنينية هناك أن وال
ة المح كما  المخصبة، وتبعا  لتوزع موادها الغذائية في السيتوبالزم. فاالنقسامات الجنينية في البيوض المتجانس

(، بينما تتفلج  6نسان تكون متجانسة وينتج عنها خاليا صغيرة متساوية الحجم الشكل )هو الحال في بويضة اإل
بية الغذاء بطريقة مختلفة حيث ينتج القطب الحيواني من البيوض المخصبة خاليا صغيرة بيوض الطيور قط

 الحجم منضغطة مقارنة  بخاليا كبيرة الحجم قليلة العدد في القطب الخضري.

 

 االنقسام الخيطي: 6الشكل 

في بشرة الجلد تنتج خاليا مضلعة أو مستطيلة ال تلبث هذه أن تتفلطح وتصبح أكثر   كما أن خاليا مالبيكي
   اتساعا  كلما تقدمت نحو طبقات البشرة العلوية.

واضحة جدا  في االنقسامات االختزالية   وتظهر هذه االختالفات في حجم نوع معين من الخاليا أثناء االنقسام
انات، فاالنقسامات االختزالية في المبايض تؤدي إلى انتاج خاليا التي تحصل في االنسجة الجنينية للحيو 
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بيضية كبيرة الحجم، وأخرى قزمية تدعى بالخاليا القطبية، وهنا يظهر أن للوظيفة أهمية في تحديد حجم هذه  
صاب،  الخاليا، فالخاليا البيضية تؤدي إلى سيتوبالسم كثيرة، ومواد غذائية كثيرة نظرا  ألهمية دورها في اإلخ

األجسام القطبية   ، بينما ال تعتبروكذلك للدور الكبير للسيتوبالسم في توجيه االنفالقات الخلوية أثناء اإلخصاب 
الزائدة ، لذلك فإنها ليست بحاجة سيتوبالزم ألن دورها ينتهي عند   ذات فائدة باستثناء استالمها للكروموزومات 

 لحظة انتهاء اإلنقسام وال يعود لها أهمية بعد ذلك.

كما يمكن مالحظة االختالف في شكل وحجم الخاليا االنقسامية وبعدها من خالل مالحظة عملية تكوين 
ه بعد االنهاء من عملية االنقسام االختزالي صغيرة  الحيوانات المنوية في الخصى إذ تظهر الخاليا الجنينية هذ 

 لتصبح مغزلية مذيلة تتمكن من الحركة . كروية ال تلبث أن تتغير شكلها وحجمها

وإضافة  لدور الوظيفة والمرحلة الخلوية في تحديد الشكل والحجم في الخاليا فإن لعمر الخاليا  عمر الخاليا:
الكاملة النمو تبدو أكبر حجما ، وأكثر انتظاما  في شكلها مقارنة  مع الخاليا في ذلك. فالخاليا الفتية  دورا  آخر

فعال األيضية وتراجع حجم  ثناءات والطيات نتيجة النخفاض األالهرمة التي تبدو أصفر حجما  وتظهر فيها اإلن 
 السيتوبالسم وزيادة لزوجته.

ا فإن العوامل الخارجية ووجود تحورات غشائية  وإضافة  لما سبق من العوامل التي تؤثر على حجم وشكل الخالي
دور آخر إضافي. ال يقتصر دور العوامل السابقة في تحديد حجم وشكل الخاليا بل يتجاوز في التأثير حتى  

 على حجم النوى.

وقد يظهر أيضا  بأن هناك عالقة بين حجم السيتوبالسم وحجم الخاليا وحجم النوى بحيث يتغير حجم النواة  
جم سيتوبالسم الخلية وحجمها. فقد وجد أن حجم نوى الخاليا المختزلة الكروموزومات وحجم  بتغير ح

، ويبدو أن حجم  سيتوبالزمها أصغر من حجم نوى الخاليا مكتملة عدد الكروموزومات و أقل من سيتوبالسماها
يا تحافظ على نسبة النواة ذا أهمية في فرض السيطرة على مساحة محددة من السيتوبالسما و أن جميع الخال

شبه ثابتة بين حجم النواة والسيتوبالسما ويعزي البعض أن انقسام الخاليا يعود إلى زيادة سعة الخاليا أو زيادة  
بهذه الخاليا إلى االنقسام ألجل العودة  حجم سيتوبالسماها بحيث يؤدي إلى اختزال النسبة السابقة وهو ما يدفع

 إلى النسبة الالزمة.
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ة أكثر ثباتا   يا، فالخاليا النباتية والبكتيريالغالف الخلوية  أيضا  على تحديد شكل وحجم الخال تعمل طبيعة
، ويعود ذلك إلى وجود أغلفة إضافية ذات طبيعة صلبة اضافة  للغشاء   بالحجم والشكل من الخاليا الحيوانية

  البالزمي في هذه الخاليا وغير موجود في الخاليا الحيوانية.

فالخلية البكتيرية تحاط بغالف مؤلف من مواد صلبة تختلف مكوناتها نوعا  عن مكونات الجدران للخاليا 
النباتية وهكذا فإن الخلية البكتيرية العصوية تستمر في نقل أشكالها إلى األجيال الجديدة، كذلك الحال في 

أما بالنسبة للفيروسات فيبدو  كل للوظيفة. األشكال األخرى من هذه األحياء وال يعرف في هذه الحالة أهمية الش
أن للشكل أهمية كبيرة في الحياة فقد ووجد أن الفيروسات األكثر تعقيدا  في الشكل هي الفيروسات األكثر نجاحا  

 في إصابة مضائفها واألكثر انتشارا  من الفيروسات األبسط شكال  وتركيبا . 

ا تتحدد بعدة عوامل و أن خاليا نسيج معين من أنسجة الخاليا  واستنادا  لما سبق فإن أحجام و أشكال الخالي
المعقدة ذات أشكال واحدة متشابهة تنتظم وتترتب بنفس الطريقة وخاصة  بالنسيج، فالخاليا الطالئية المبطنة 
لألمعاء جميعها تقريبا  ذات شكل عمودي وتصبح الخاليا مكعبة في أنسجة الكبد بينما تكون خاليا النسيج  

 رشفي مسطحة جميعها وهكذا بالنسبة لبقية أنواع األنسجة.الح

 : Eukaryotes and Prokaryotesالخاليا حقيقية النواة وبدائية النواة 

إن معظم الخاليا التي درست بشكل تفصيلي تحتوي غالبا  على نواة وسيتوبالسما كما هو الحال في الخاليا 
و الحال  ميزة واضحة في سيتوبالسماها كما ه ى تفتقد لوجود نواة مالنباتية والحيوانية، إال أن هناك خاليا أخر 

في الخلية البكتيرية والطحالب الزرقاء المخضرة. سميت الخاليا التي تحتوي على نواة مميزة وواضحة ومحاطة  
بغالف خاص بها بالخاليا حقيقية النواة بينما تسمى الخاليا التي تفتقد لوجود نواة حقيقية وتنتشر مادتها  

 لنواة. الوراثية في السيتوبالسم دون غشاء باألحياء بدائية ا

 التركيب العام للخلية حقيقية النواة:

تختلف الخاليا في شكلها وحجمها ويمكن مشاهدة خاليا ذات شكل متغير باستمرار كما هو الحال باألميبا  
الحر، وبعض خاليا الدم البيضاء، كما يمكن وجود خاليا ذات أشكال ثابتة كما هو الحال في خاليا الدم 

 والعصبية والحيوانات المنوية ومعظم خاليا النبات. الحمراء والخاليا الطالئية
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وتبين أن شكل الخاليا يعتم على نوع الوظيفة بشكل عام، وبشكل جزئي على عوامل أخرى مثل الشد السطحي 
للخاليا ولزوجة السايتوبالسم والضغط الميكانيكي المسلط من الخاليا المجاورة وصالبة غشاء الخلية ووجود 

 دقيقة فيه، أو في هيكل الخاليا عامة.  تركيبات أنبوبية

إن تربية الخاليا الدموية البيضاء على سبيل المثال في وسط مغذي سائل يؤدي أن تأخذ هذه الخاليا الشكل 
الدائري بسبب الشد السطحي لوجودها في وسط سائل وهو نفس الشكل الذي توجد فيه في الدم، إال أنها تكون 

 األنسجة أو بينها.  متغيرة الشكل لدى وجودها في

ضلعا ، إن حجم الخاليا حقيقية النواة مختلفة فبعض  14- 4تتألف الخاليا من سطوح متعددة تتراوح بين 
الخاليا ظاهرة للعين كما هو الحال في بيوض الطيور التي يزيد قطرها عن عدة سنتمترات، إال أن معظم  

يزيد قطرها عن بضعة ميكرومترات باستثناء الخاليا العصبية، ويظهر أن خاليا جسم   الخاليا مجهرية وال 
 ميكرومتر مكعب.15.000 –  200اإلنسان أكبر كثيرا  مما كان يقدر سابقا  وهي تتراوح بين  

لنوع معين ثابت نوعا  بالنسبة بشكل عام حجم الخاليا ثابتة نوعا  ما بالنسبة لنوع معين من الخاليا حيث يظهر 
من الخاليا فمثال  خاليا الكبد ذات حجم متشابه في الفئران والخيول واالنسان و أن حجم العضو الذي توجد فيه 

 يعتمد على عدد الخاليا المؤلفة له، وليس على حجم الخلية.

 مكونات الخلية حقيقة النواة: 

على األغلب على نواة كروية أو الوسط  عند فحص الخاليا حقيقية النواة تحت المجهر يظهر بأنها تحتوي في
بيضوية واضحة ومميزة وتحتوي على نوية واحدة أو نويتان وتفصل النواة عن مايحيطها بغالف نووي. تظهر  
النوى في المرحلة البينية غير االنقسامية ال تحتوي على أجسام أو جزيئات داخلية إال أنه عند استعداد الخلية  

سام طويلة يختلف شكلها اعتمادا  على المرحلة االنقسامية وتدعى هذه األجسام  لالنقسام تظهر داخلها أج
 بالكروموزومات.

تحتوي الخاليا حقيقية النواة على سائل متجانس يدعى بالسيتوبالسم يحيط بالنواة ويحتوي على أجسام لماعة  
 مختلفة الحجم منها الميتاكوندريا، وقطرات من الدهون، والمح، واألصباغ. 
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للغشاء البالزمي الذي يحيط كل خلية بأنه أكثر كثافة بسبب لزوجته ر جزء السيتوبالزم المحيطي المجاور يظه
أكثر   ةكون السيتوبالسم الداخلي، بينما تEctoplasmالعالية وعدم احتوائه على عضيات ويدعى باإليكتوبالزم 

 . Endoplasmباإلندوبالزم سيولة ويحتوي على معظم العضيات السايتوبالسمية ويدعى 

تحاط جميع الخاليا حقيقية النواة وغيرها محاطة بغشاء رقيق يحددها ويحفظ محتوياتها يدعى بالغشاء البالزمي  
وله وظائف مهمة جدا  للخاليا يحاط هذا الغشاء في معظم الخاليا بغالف أو أكثر من غالف فالخاليا  

وال يمكن مشاهدته بالمجهر الضوئي   تتركب من الستيرول، الغالف تمثل هذامرنة الحيوانية تحاط بطبقة رقيقة 
بسبب رقته البالغة. أما الخاليا النباتية فتظهر جدران قوية تمثل أغلفة لها مؤلفة غالبا  من السيللوز وتدعى هذه 

 .(7الشكل ) بجدران الخاليا وهي أسمك بكثير من الطبقات الرقيقة المحيطة بالخاليا الحيوانية

 

 الخلوية  مكوناتها مع والحيوانية النباتي للخلية مختلفة أشكال: 7 لشكلا

أوضحت أن الخاليا تحتوي على عضيات سيتوبالزمية أخرى ال يمكن   اإللكترونيأن فحوصات المجهر 
)الجسيمات الحالة(، و  مشاهدتها بالمجهر الضوئي ومنها الشبكة اإلندوبالزمية والريبوزومات والليزوزومات 

أجسام غولجي وفجوات إضافة  للبالستيدات الموجودة في الخاليا النباتية فقط . وقد قدم المجهر االلكتروني  
معلومات وافرة عن التركيب الجزيئي الدقيق للعديد من أجزاء الخلية وساهم ذلك كثيرا  في تطوير فهمنا عن  

لى أهداب أو سياط، أو ذيول تستخدم إما للحركة أو لخدمة وظيفة معينة  الخاليا. تحتوي الخاليا حقيقية النواة ع
تقوم بها الخاليا كما هو الحال في الخاليا المبطنة للقنوات التنفسية وقناة المبايض والحيوانات المنوية 

  . ...وغيرها
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 تركيب الخلية بدائية النواة : 

الخاليا حقيقية النواة وال تحتوي على نواة متميزة بسبب عدم وجود الخاليا بدائية النواة خاليا أصغر حجما  من 
. من الناحية ن مادتها الوراثية تكون بتماس مباشر مع السايتوبالزم ي يحيط مادتها الوراثية . لذلك فإغالف نوو 

ة وتظهر  التطورية تعتبر الخاليا بدائية النواة االسالف القديمة التي أنحدرت منها الخاليا حقيقية النوا 
باليين سنه مضت خاليا بدائية النواة فقط بينما  المتحجرات التي عثر عليها والتي تعود الى اكثر من ثالثة 

 . يعود ظهور الخاليا حقيقية النواة الى حوالي بليون سنة بعد ذلك 

ماثل بينهما ومع وجود الكثير من االختالفات بين الخاليا بدائية وحقيقية النواة فأن هناك العديد من الت
وخصوصا  على المستوى الجزيئي حيث أن لتراكيبها نفس المكونات والمظهر تقريبا أضافة لتشابه وظائف  

 العديد من أجزاءهما وشفراتهما الوراثية .  

ما يكروميتر  3تعتبر البكتيريا أفضل االمثلة على الخاليا بدائية النواة وهي خاليا صغيرة يبلغ طولها حوالي 
وبعضها ذو  الي مايكروميتر واحد . ذو أشكال البكتيريا وحجومها فبعضها كروي وأخرى عصوية وعرضها حو 

أشكال حلزونية أو ذات أشكال خاصة . كما تترتب البكتيريا بطرق مختلفة مزدوج وأخرى مسيحية وبعضها  
 يشبه عنقود العنب . 

بأنها مؤلفة من منطقة وسطية كثيفة تنتشر فيها المادة الوراثية المؤلفة من  تظهر خلية البكتيريا تحت المجهر 
    Nucloidكروموسوم خيطي كثير الطيات واللفات تدعى هذه المنطقة بالنيوكلويد 

تفتقد البكتيريا لكثير من  وينتشر حولها السايتوبالزم الذي يحتوي على عدد من الريبوسومات المتعددة . 
الزمية التي تحدثنا عنها في الخاليا حقيقية النواة مثل المايتوكوندريا والشبكة االندوبالزميه  العضيات السايتوب

بها هذه العضيات تقوم  ومات وغيرها ويقوم الغشاء البالزمي بالكثير من الوظائف التي وجهاز كولجي والليزوس
 . كما قد تحتوي بعض أنواع أوسالالت البكتيريا على  

في سايتوبالزمها تدعى بالبالزميدات ذات أهمية كبيرة في مناعة البكتيريا ضد بعض  حلقية  DNAجزيئات 
. يختلف عدد البالزميدات في الخلية الواحدة ولكنه يتراوح ما بين بالزميد واحد  الشكل  المضادات الحياتية

 .  ( 8الشكل ) وعدة آالف منها
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 ( مكونات الخلية البكتيرية 8الشكل )

أكثر  اهمها القيام  تحاط خلية البكتيريا بغشاء في تركيبة الدقيق لغشاء الخاليا حقيقية النواة اال ان له وظائف 
يحاط الغشاء البالزمي في . على العديد من األنزيمات التنفسية الحتوائهبأطالق الطاقة بدال  من المايتوكوندريا 

مع  جميع أنواع البكتيريا بغالف آخر هو غالف الخلية الذي يتألف من بروتين وسكريات متعددة مرتبطة 
البروتينات أو الدهون أضافة لمواد أخرى . يختلف سمك هذا الغالف في البكتيريا . ففي البكتيريا الموجبه  

بروتينية بهيئة طبقات مرتبطة   –الب من وحدات كربوهيدراتية يكون الغالف سميكا  ومؤلف في الغلصبغة جرام 
بينما تنحسر هذه الطبقات كثيرا  فبي البكتيريا السالبة لصبغة اجرام وتبدو معها طبقات أخرى  مع بعضها  . 

بروتينية مختلفة . كما قد تظهر طبقات اخرى اضافية في بعض  مؤلفة من سكريات دهنية متعددة ودهون 
كما تحتوي البكتيريا على سوط واحد أو عدة اسواط وتتوزع في حالة وجود أعداد منها بترتيبات   البكتيريا .
 متعددة . 

نواع الخاليا بدائية النواة باالنشطار البسيط أو االنقسام المباشر الذي يتم من خالله أنشطار  أتتكاثر معظم 
تي تظهر في االنقسام غير المباشر الذي تمر الخليه الواحدة الى خليتين دون حدوث الكثير من التعقيدات ال

 فيه الخاليا حقيقية النواة .  

 

 

 

 

 


