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 دليل المحاضرة الخامسة

 دراسة عضيات الخلية

ثم تطورت لعزل  ، بجمع المعطيات الشكلية أو الموفولوجيةوذلك بدأت دراسة عضيات الخلية منذ زمن طويل 
 هذه العضيات ودراستها كيميائيًا حيويًا. 

 (  (  Endoplasmic Reticulumالشبكة البالسمية الداخلية    -أولا 

 ، متصلةبقنوات  وتينية األغشية  الليبوبر تحيط ، من االغشية منتشرة في السيتوبالسما تكون على شكل شيكة 
الجسيمات الريبية بالشيكة ( وتلتصق  Cisternaeوتأخذ شكل أكياس وأنابيب منبسطة تعرف باسم ) 

أكانت حاوية والشبكة هذه سواء ( منها .  Polysomes) الجسيمات الريبية المتعددة  ـاالندوبالسمية والسيما ب
. وتختلف  (1الشكل ) نها تتألف من قناة واحدة متصلةلجسيمات الريبية أو مجردة منها فإاعلى سطحها في 

دات ويحتمل يتبعًا لنوع الخلية فالمادة البروتينية ) بما فيها االنزيمات ( والليبالشبكة االندو بالسمية في تعقيدها 
تلف انحاء الخلية خالل الشيكة االندوبالسمية وفي بعض الحاالت أيضًا غيرها من المواد تمر وتنتشر في مخ 

) الشبكة البالسمية ـ لشيكة االندوبالسمية شكاًل خاصًا وتدعى بيمكن لهذه المواد أن تتجمع أو تدخر في ا
 ( .   Sarcoplasmic  reticulumالعضلية 
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نزيمات تؤثر تأثيرًا هامًا في بل تشتمل على أد خاللها وليست الشبكة االندوبالسمية مجرد قناة لمرور الموا
 ( .  Steroidesالنشاط االستقالبي مثال في تركيب ) الستيروئيدات 

 (:  Protein secrating) الخاليا المفرزة للبروتين   -1

لخاليا التي تقوم  تبدو الشبكة االندوبالسمية أكثر تعقيدًا ونموًا في الخاليا ذات النشاط االستقالبي والسيما تلك ا
ات الهاضمة في ) خاليا بنكرياس . بالخاليا الغدية النشطة من النمط الذي يفرز االنزيمبتركيب البروتين وافرازه 

 ( .   Guinea pig غينيا خنزير

باالستعانة بالمجهر و فقد درس وجود البروتينات النوعية ) طالئع االنزيمات الهاضمة التي تصنعها البنكرياس ( 
ظهر أن الحموض االمينية الموسومة التي تساهم في اصطناع  ني وبالتحليل الكيميائي الحيوي لكترو اال

( وأخيرًا تطرح خارج الخلية باتجاه  Zymogenاالنزيمات أول ماتظهر على شكل حبيبات مفرزة تدعى ب ) 
لتقوم  الى المعي فرازية وأخيراً لقنوات االالخلوي ومن ثم الى ا لإلفرازقطب واحد من الخلية وهو القطب المألوف 

 بعملها الهاضم .  

تدخل الحويصالت المنبسطة للشبكة ، اصطناع البروتينات ومن الجسيمات الريبية المتعددة حيث يتم 
الشبكة حويصالت صغيرة خالل  ، ثم تمر على شكلاالندوبالسمية وتتحرك متجهة نحو جهاز غولجي

تبقى هذه الفجوات قريبة من جهاز ( حيث  Gondensing vacuolesاالندوبالسمية الى ) الفجوات المكثفة 
) كالسكريات  غولجي ثم التلبث هذه الفجوات أن تتكثف نتيجة لطرح الماء واتحاد هذه اليروتينات بمركبات أخرى 

الخلية افرازية مكثفة والفجوات الحاوية الحبيبات االفرازية تتحرك نحو سطح حبيبات تتشكل وبالنتيجة المتعددة ( 
 الغشاء السيتوبالسمي . مع بعدئذ يندمج غشاء الفجوات منها 

الريبية الى أجواف الشبكة الجديد من الجسيمات كيف يمر البروتين  :سه اآلنوالسؤال الذي يطرح نف
 االندوبالسمية ؟.  
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وذة بالمجهر المأخوالصور االبحاث الخاصة بفضل التصاق الجسيمات الريبية بالشبكة االندوبالسمية .  ت بين
االلكتروني أن حبيبة واحدة فقط من حبيبتي الجسيم هي المسؤولة عن ربط الجسيم الريبي بالشبكة االندوبالسمية 

 ومن المحتمل أن تكون هذه الحبيبة هي الحبيبة الكبيرة . 

قليل من ن استخدام الحموض االمينية الموسومة بين توضعها على سطح الجسيمات الريبية ثم تجمعها فيها و إ
 أن نستنتج أن ويمكننا بهذه التجربة البروتين الموسوم يشاهد في الوسط المحيط الذي تسبح فيه الجسيمات الريبية 

 . داخل الشبكة االندوبالسمية  البروتين يمر مباشرة  من الجسيمات الريبية

 :) مظهر البروتين داخل الشبكة البالسمية الداخلية (  -2

المتشكل في الشبكة اإلندوبالسمية لبعض أنماط الخاليا، حيث يتكثف البروتين   ن يمكن اظهار تجمع البروتي 
ويشاهد على شكل حبيبات شبيهة بالحبيبات  لبعض الخاليا. على شكل تجمع مرئي داخل الشبكة االندوبالسمية

   في خنزير غينيا. االفرازية داخل الشبكة االندوبالسمية للخاليا المفرزة كخاليا البنكرياس

االندوبالسمية وذلك بوساطة  للتفتيش عن البروتينات في الشبكة  ولقد أمكن استخدام الطرائق الكيميائية أيضاً 
وكذلك بعض الخاليا اللعابية  تفرز خاليا الغدة الدرقية : فمثالً  التي تؤثر في البروتينات: الفعاليات االنزيمية

ل هذه الخاليا في وسط مالئم يمكن من اظهار فعالية وان استنبات مث  (Peroxidase)أنزيمات البيروكسيداز 
   .أنزيمات البيروكسيداز

 . يضاً عضوية ما تستخدم استخدامًا واسعًا أ ( المتشكلة في Antibodiesن دراسة ) االجسام المضادة كما أ
ن تركب خاليا الدم ( في األرنب يؤدي الى أAntigenفإدخال بروتين غريب من حيث هو مولد للضد )

   تؤدي الى ترسب (  lmmunoglolulinsوتينات مضادة ) االجسام المضادة ( تدعى ب ) االمينوغلوبولين بر 
 .الغريب (  Antigen) مولد الضد  

االنزيم ) البروتين الغريب( , وبعد يومين او اربعة ايام من حقن هذا فالبروتين الغريب المحقون هو بيروكسيداز 
 تثبيته ثم عمل مقاطع للمقارنة مع طحال ارنب غير محققون بالبيروكسيداز  في االرنب واستئصال طحالها و 
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تبين تشكل الجسيم المضاد للبروكسيداز في الدم وترسب هذا االنزيم ونجد ان الشبكة االندوبالسمية تركب 
اكن معينة ت الشبكة االندوبالسمية كافة بل في امغريب واليحدث هذا التشكل في تفرعاالبروتين المضاد للجسم ال

 .  متخصصة في تركيب بروتينات مختلفة 

 تشكل الغليسيريدات الثالثية في الشبكة البالسمية الداخلية: -3

الذاتي للعناصر المشكلة للشحوم الثالثية والمومسومة بذرة مشعة تشاهد  تبين من خالل التصوير الشعاعي 
مة، فإن الغليسيريدات الثالثية تتفكك في  مشاهدة سريعة في الشبكة اإلندوبالسمية، فإذا غذي فأر بمواد دس

و غليسيرول  Monoglyceridesالمعي إلى جزيئات أصغر تفككًا رئيسيًا إلى غليسيريدات أحادية 
Glycerol  وحموض دسمةFatty acids  وهذه الجزيئات الصغيرة تخترق الغشاء السيتوبالسمي لخاليا ،

ئٍذ تحولها األنزيمات داخل الشبكة االندوبالسمية  د الزغابات المعوية وتدخل الشبكة االندوبالسمية فيها، عن
 ثانيًة إلى غليسيريدات ثالثية. ويشاهد الدسم على شكل قطرات صغيرة.

ي الخاليا الكبدية للفأر، ويحتمل وجود معقد من الدسم والبروتين  وتشاهد قطيرات الدسم الصغيرة أيضًا ف
 ( وفي شبكتها األندوبالسمية ذاتها وتكون قريبة من جهاز غولجي. Lipoproteinيدعى بـ ) الليبوبروتين  

 العالقة بين الشبكة البالسمية الداخلية وجهاز غولجي:  -4

واد من الشبكة اإلندوبالسمية إلى جهاز غولجي تختلف إن آلية انتقال البروتينات والليبيدات وغيرها من الم
 باختالف المواد واختالف أنواع الخاليا أو أنماطها وحالتها الفيزيولوجية. 

وغالبًا مايتم االنتقال بواسطة حويصالت تتحرك بين الشبكة اإلندوبالسمية وجهاز غولجي. وفي األنواع المختلفة 
 غولجي. براعم من الشبكة اإلندوبالسمية وتندمج مع جهاز  من الخاليا تنفصل الحويصالت على شكل

 (   tusThe Colgi Appraجهاز غولجي   )  -ثانياا   

وكان االعتقاد ،  1898وسمي باسمه عام (.  Gamillo Golgi) كاميليو غولجي اول من اكتشف هذا الجهاز 
) صنعية ( ناتجة من التخريب الذي  ماهي اال نتائجفي ذلك الوقت أن البني التي تشاهد في الخلية السائد 
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وجود كيسات غشائية مصحوبة  ومع تطور المجهر االلكتروني  تبين  يحدث في الخلية بعد التثبيت والتلوين . 
 . بحويصالت ذات خصائص معينة

 

ن تلك االماكن العاتمة وقد استقر رأي معظم علماء الخلية على أفالكييسات والحويصالت ما هي اال  
ين الى الطرائق نية حقيقية وليست اصطناعية مستند على ب الواضحة لجهاز غولجي ماهي إال الدليل ات المشاهد 

انزيم فوسفاتاز  الحديثة في التلوين التي تتحاشى حدوث أية ظاهرة اصطناعية داخل الخلية معتمدين على وجود 
 (   Thiamine pyrophosphatase) الثيامين بيروفوسفاتاز مثل نوعي في كييسات جهاز غولجي 

نوعية في كييسات غولجي وفي كشفت عن وجود نواتج دام الطرائق المجهرية والخواص الكيميائية إن استخ
 Eucaryoticويمكننا القول في الوقت الحاضر ان جميع ) الخاليا الحقيقية  الحويصالت او الفجوات المشتقة 

cells   الحمر في الثديات تشتمل على جهاز غولجي .    فة   عدا بعض أنواعها كخاليا الكريات و ( المعر 
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 المظهر الخارجي : 

باستخدام المجهر الضوئي العادي يشاهد حسب نمط الخاليا ,  يختلف حجم جهاز غولجي ومظهره اختالفا كبيراً 
   .الكاربوهيدراتية على شكل شبكة متصلة واسعة في الخلية العصبية وفي الخاليا المفرزة للبروتينات والمواد 

 ويتألف جهاز غولجي في خاليا النباتات العليا وفي بعض الخاليا الحيوانية من وحدات عدة غير متصلة تدعى 

على شكل اوتاد محفورة او مجوفة لتشكل اكياس غشائية محددة ( ويظهر جهاز غولجي  Dictyosomesب) 
الكييسات بين ثالث وسبع في معظم   على الكييسات . ويتراوح عدد  العمودية االوتاد واضحة في المقاطع وتظهر 

) كييسات في بعض وحيدات الخاليا  12و 10ويصل عددها الى مابين الخاليا الحيوانية الراقية والنباتية 
 . ( . وتكون الكييسات مفصولة عن بعضها بعضًا  Euglenaاالوغلينا 

. وقد تشاهد بعض السميةعكس الشبكة االندوبان أغشية جهاز غولجي مجردة من الجسيمات الريبية على 
)كأنها تخرب الغشيتها ( شبيهة بالمسامات الموجودة في الغالف  الفتحات أحيانًا في األماكن المحيطة للكييسات 

ويبدي قطبية واضحة . فالكييسات في القمة تختلف عن الكييسات السفلية من حيث سمكها ومحتواها  النووي . 
 . ا أيضًا وكذلك أنزيماتهاوحجمها وفي الحويصالت التي تتبرعم منه

إن محتوى الكييسات يبدو متكثفًا في حالة متبدلة خالل خرقها داخل الجهاز. وفي معظم الخاليا المفرزة تكون 
ومهما يكن فأن منحى االنتقال الفجوات الحاوية المادة المفرزة موجودة على السطح السفلي لجهاز غولجي ، 

 بكة االندوبالسمية نحو قمة االوتاد لكييسات غولجي . للمواد لكثير من الخاليا يتم من الش

وهي  ميللي ميكروناً  50و 25أعداد ضئيلة من الحويصالت التي تتراوح أقطارها مابين ويرافق جهاز غولجي 
يحمل ) أنزيم الفوسفاتاز الحامضية  –على االقل  –وبعضها تنفصل من الحافة الجانبية للكييسات . 

Acidphosphatase ) ( بعض االنزيمات الحالة وLysosoma Enzymes  متجهة باتجاه الفجوات داخل )
 الخلية . 

تبدالت من حيث أبعاده وتوزعه الفيزيولوجية أو المرضية الشروط ويبدي جهاز غولجي تحت تأثير بعض 
 في حالة ديناميكية نشطة ومتبدلة .  إذاً وانتشاره وكذلك في عدد كييساته . فجهاز غولجي 
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 ( :  Role in secretion  )في الفراز دوره -2     

ان المعلومات المتوفرة لدينا عن وظيفة جهاز غولجي توضح الصفة االفرازية لهذا الجهاز فهو شديد االنتشار 
 والوضوح في الخاليا ذات الصفة االفرازية ) للبروتينات والسكريات المتعددة المعقدة (. 

المرافقة . وهذا يحدث في كييسات فجوات في جهاز غولجي والبنى وتتكثف المواد وتتجمع في حويصالت و 
والخاليا الكبدية وكذلك في الفجوات جهاز غولجي في الكثير من الخاليا كخاليا الغدد المعوية أو الغدد النخامية 

 وغيرها من الخاليا المفرزة . المفرزة لخاليا البنكرياس للخنزير الغيني وفي خاليا الغدة الدرقية 

مثل بروتينات منوعة مع سكريات تحتوي على مركب معقد فالحويصالت والفجوات المتشكلة من جهاز غولجي 
 كثيف الكترونيًا. محتوى الفجوات المفرزة في كثير من الخالياو كما ان متعددة وغيرها 

غشاء وتطرح المواد االفرازية خالل سطح الخلية عندما يندمج غالف الحويصالت أو الفجوات مع ال 
 (. 3الشكل )السيتوبالسمية 

 
 ( آلية إفراز المواد من الخاليا3الشكل )
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