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 دليل المحاضرة الرابعة 

 األغلفة الخلوية

Cell envelops or coats 

 مقدمة: 

تغطى معظم السطوح الخارجية للخاليا بمواد مختلفة إضافية تنتظم هذه لتكون غالف إضافي أو  
 ربما عدة أغلفة وقد تكون غير منتظمة بشكل محدود.

معظم هذه األغلفة ذات أهمية وظيفية  كما أنها قد ال تكون مستمرة على جميع سطح الخاليا. إن 
 بالغة للخلية، وتتأثر الخاليا لدى إزالتها عن سطح الخارجي.

يتراوح تركيب هذه األغلفة من طبقة مخاطية بروتينية تنتشر فيها مجاميع حامضية وسكرية إلى طبقة  
طبقة يمكن أن تكون  أو طبقات تختلف صالبتها اعتمادًا على المواد المذابة فيها. لذلك نجد أن هذه ال

مخاطية لزجة كما هو الحال في الطبقة الخارجية المخاطية للخاليا الطالئية في األمعاء والقنوات 
التنفسية وشبه صلبة كما هو الحال في األغلفة المحيطة بالخاليا الغضروفية أو صلبة كما هو الحال  

 في أغلفة الخاليا العظمية و أغلفة البكتيريا والفيروسات.

 األغلفة في الخاليا الحيوانية:

تغطى أسطح العديد من أنواع الخاليا الحيوانية بطبقة سطحية مؤلفة من بروتينات مخاطية وسكريات 
 sialicمتعددة مخاطية سالبة الشحنة إضافًة لوجود مجموعة حامضية خاصة مثل حمض السياليك 

acid  . 

السطحية  التي تغطي األسطح الحرة لخاليا الطبقة الطالئية  Glycocalyxتعد الطبقة المخاطية 
لألمعاء أفضل مثال عن هذه األغلفة: تشكل هذه المواد طبقة مستمرة فوق الزغابات المعوية وتمأل 

 الفراغات التي تفصل الزغابات عن بعضها. 
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وبينت الدراسات أنها طبقة مفرزة من الخاليا   Fuzzy coatتسمى هذه الطبقة بالغطاء الزغبي 
الطبقة. لقد بينت صور المجهر اإللكتروني أن هذه المواد  الطالئية وهي دائمة اإلفراز لتعويض هذه

 يمكن أن توجد بين الفراغات التي تترك بين األغشية البالزمية للخاليا المتجاورة. 

تعد الطبقة المخاطية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للخاليا فهي تمثل حماية للخاليا التي تقع تحتها من  
لذلك فهي طبقة عازلة بين الخاليا المعوية وجزيئات الغذاء واألنزيمات األضرار الكيميائية والفيزيائية، 

 الهاضمة واألحماض المعدية والبكتريا...وغيرها. 

كما أن وجود هذه الطبقة يشكل حاجزًا اختياريًا يسمح لبعض المواد بالدخول للخاليا ويمنع أخرى من  
 استقالبية كبيرة. التماس مع غشاء الخاليا مما يجعل هذه الطبقة ذات أهمية 

ويعتقد أن الخصائص االنتقالية لسطح الخلية يعود للغشاء البالزمي وطبقة الكأس السكرية أو للغطاء  
الزغبي. فهذه الطبقة تتمكن من االرتباط مع العديد من األيونات مثل الصوديوم والبوتاسيوم  

ألنزيمات التخمرية ذات والكالسيوم، وتساهم في تحرير منتجات الخاليا، إضافًة لوجود بعض ا
 .األهمية في تحليل السكريات 

أيضًا فقد لوحظ بأن إزالة هذه الطبقة من سطح خاليا   كذلك ووجد أن لهذه الطبقة أهمية مناعية 
 اللمفاويات يؤدي إلى رفض خاليا الظهارية الداخلية بالسماح لها باختراق األوعية الدموية نحوها.

حيث تلتصق  على حماية القنوات التنفسية من الغبار والبكتريا وغيرها...كما تعمل طبقة الغالف هذه 
 بها لتعمل بعد ذلك على مساعدة الخاليا على التخلص منها. 

تحاط أسطح بعض الخاليا بمواد أخرى كما هو الحال في المادة الخاللية والكلسية التي تحيط  
الخاللية المحيطة لخاليا الغضروف من . تتألف المادة (1الشكل ) بالخاليا الغضروفية والعظمية

مواد عضوية أهمها البروتينات والسكريات المخاطية المتعددة والدهون. توجد البروتينات إما بهيئة  
مواد غير ليفية أو ليفية ترتبط مع المادة المخاطية الغضروفية وخصوصًا سلفات الكوندريوين 

Chondrotin sulphate ظمية على أمالح غير عضوية أهمها فوسفات  الع . بينما تحتوي الخاليا
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الكالسيوم. تعتبر هذه المواد أحد إفرازات الخاليا الغضروفية والعظمية ولها أهمية في إعطاء الصالبة  
  والمرونة لألنسجة الموجودة فيها.

 

 : النسيج العظمي والغضروفي1الشكل 

   Neurogliaنها تستند الى خاليا طالئية تقع تحتها تدعى بخاليا الغراء اما الخاليا العصبية فإ
تحيط هذه الخاليا أيضًا بمحاور الخاليا العصبية مؤلفة الجدار العصبي ويعمل بعض منها على ربط  

. تساهم الخاليا الطالئية السائدة كثيرًا في نقل  (2الشكل )الخاليا العصبية الى االوعية الدموية 
وتقديم الدعم االسنادي للخاليا العصبية الرقيقة وال يعتبر البعض هذه الخاليا العصبية  السياالت 

 كغالف خلوي النها ذات كيانات مستقلة وهو الصحيح . 
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 عصبيالنسيج : ال2الشكل 

تستند الخاليا الطالئية عادة على غشاء رقيق يظهر تحت المجهر كغشاء مستمر مزدوجة يدعى هذا 
 .    Basement memberaneالغشاء بالغشاء القاعدي 

نانوميتر حول االوعية الدموية وعند حدود  50-15يختلف سمك الغشاء القاعدي ويتراوح ما بين 
يتألف  وميتر حول خاليا الكبيبات البولية في االنسان . نان 330مع االدمة حتى يبلغ تماس البشرة 

 الغشاء القاعدي من كوالجين أضافة لسكريات حامضية مختلفة ودهون . 

ستخدام المجهر االلكتروني يوضح بأن الغشاء القاعدي مؤلف من طبقتين  أن الفحص المجهري با
مؤلفة   Basal laminaللخاليا وتدعى بالصفيحة القاعدية  األولى مالمسة تمامًا للغشاء البالسمي

من خيوط غير منتظمة دقيقة، وطبقة أخرى مؤلفة من ألياف كوالجينية و ألياف رابطة. ويعتقد أن 
 هذا الغشاء من مفرزات الخاليا الطالئية وله أهمية مناعية واستنادية ووظيفية أيضًا. 

مثل العضالت والدهنية والخاليا العصبية المحيطية تحتوي   بعض الخاليا الحيوانية من غير الطالئية
على غالف رقيق وقد ال يكون مستمرًا ويختلف في تركيبه عن الصفيحة القاعدية والغشاء القاعدي 

 . External laminaويدعى هذا الغالف بالصفيحة الخارجية 

 :Cell wallالجدار الخلوي 

ي يحيط بجميع الخاليا النباتية ويختلف تركيبه من نوع  يعد الجدار الخلوي هو الغالف الرئيس الذ 
نبات إلى آخر ويصل هذا االختالف حتى خاليا النوع الواحد .ولكن ووجد من تحليل جدران خلوية  
لخاليا نسيجية نباتية بأن السكريات المتعددة البكتينية والسيللوز و أنصافه تمثل معظم مكونات  

 (.1الجدران الخلوية الجدول )

 خاليا عباد الشمس خاليا الحنطة خاليا البلوط المركب 
 38 36 42 السيليلوز

 46 13 8 مواد بكتينية 
 8 30 38 أنصاف السيليلوز
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 8 - - اللكتين
بينت الفحوصات المجهرية التي أجريت على الجدران الخلوية ألنواع مختلفة من الخاليا النباتية بأن  
هذا الجدار مؤلف من شبكة دقيقة من األلياف التي تقع ضمن حشوة تشبه الهالم تعمل على ربط  

 هذه األلياف مع بعضها، وقد ووجد بأن كل ليفة دقيقة مؤلفة من عدد من اللييفات األدق.

 األغلفة الخلوية عن البكتريا:

تحاط البكتريا بمجموعة من الطبقات إضافًة للغشاء البالسمي تمثل جميعها غالف الخلية أو جدار 
 الخلية.

نحو السطح   وهي عبارة عن طيات تمتد من الغشاء البالسمي Mesosomesتشكل الميسوسومات 
الداخلي الغالف األول الذي يلي الغشاء البالسمي، وتظهر هذه الطيات في مناطق معينة وغير  
متخصصة، كما ال يمكن مالحظتها في جميع أنواع البكتريا بل تظهر في أنواع البكتريا إيجابية  

 الغرام.

ا في تشكل الجدران  تساهم هذه الطيات في زيادة المساحة السطحية لغشاء الخلية إضافًة لدوره
 .المستعرضة أثناء االنقسام الخلوي 

يلي الغشاء البالزمي من الخارج جدار تتميز به جميع أنواع البكتيريا باستثناء الميكوبالزما يدعى  
 .Cell wallالجدار الخلوي 

وهو متعدد  Mureinيتألف هذا الجدار عند الجراثيم من عدة مركبات كيميائية أهمها المورين 
مؤلف من وحدات متبادلة من نوعين من الكربوهيدرات  Peptidoglycanوني ببتيدوغليكان جليك

 . N- acetyl muramic acidو   N-acetyl glucosamineاألمينية هما 

مع بعضها بجسور من الحمض األميني تيكوئيك   تترتب هذه الوحدات بشكل طبقات متتالية متصلة
Teichoic acid  ففي البكتريا   وكذلك تركيز حمض التيكوئيك بين البكتريا.يختلف سمك هذا الجدار
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سالبة الغرام تكون طبقة الببتيدوغليكان رقيقة ومعدومة حمض التيكوئيك، إضافة لوجود طبقة من  
 ودهون مفسفرة وبروتينات دهنية. Lipopolysaccharidsالسكريات المتعددة الدهنية 

أما البكتريا موجبة الغرام فإن طبقة الببتيدوغليكان تكون سميكة وتتميز بوجود تركيز عالي من حمض  
 .(3الشكل ) التيكوئيك واختفاء طبقة السكريات المتعددة الدهنية

 

 : الجدار الخلوي عند البكتيريا إيجابيات وسلبيات الغرام3الشكل 

تحاط الجدران الخلوية عند بعض البكتريا بطبقة جيالتينية )محفظة( سميكة تصبح لزجة في محيطها  
الخارجية ، يختلف تركيبها باختالف األنواع البكتيرية، تعمل أغلفة البكتريا على حمايتها من  

 األنزيمات والبلعمة وتساعدها على بناء مستعمرات متماسكة. 
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 : envelopes Viralاألغلفة الفيروسية 

تختلف الفيروسات في كثير من مظاهرها عن األحياء األخرى ذلك أنها عبارة كائنات فاقدة لكل  
، وهي ال تحتوي على سيتوبالسما أو عضيات سيتوبالسمية إال أنها  مظاهر الحياة خارج الخاليا 

 تحتوي مادة وراثية محاطة بغالف أو عدة أغلفة.

ويتألف من بروتين يختلف نوعه تبعًا   Capsidالوراثية بالكابسيد يدعى الغالف الذي يحيط بالمادة 
 للمجموعة الفيروسية وقد تشترك عدة أنواع من البروتينات في تأليف الكابسومير. 

مؤلف من مركبات  Envelopeوقد تحتوي بعض الفيروسات باإلضافة للكابسيد على غالف إضافي 
وتبرز من االسطح الخارجية ألغلفة الفيروسات نتوءات أو  . (4الشكل ) كاربوهيدراتية وبروتينية دهنية

مؤلفة من معقدات كاربوهيدراتية بروتينية تمثل مواقع ترابط الفيروسات مع  Spikesبروزات تدعى 
 مستقبالت الخاليا المضيفة. 

 

 : األغلفة الفيروسية المختلفة 4الشكل

 ملحقات األغلفة الخلوية:

 أنواع الخاليا على ملحقات مثل األهداب والسياط والذيول وغيرها. تحتوي أسطح العديد من 
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هنالك زوائد هدبية تظهر إلى خارج الخاليا   Protozoaففي العديد من خاليا األوالي الحيوانية 
 .(5الشكل ) وتستمر على طول السطح الخارجي وتستخدم عادًة في الحركة

 

 : الباراميسيوم 5الشكل 

الخاليا الطالئية المبطنة لجدار األمعاء الداخلي والقنوات التنفسية فإن هذه األهداب مثال آخر في 
تنتشر على السطح الخارجي المواجه لفراغ األمعاء والقنوات التنفسية وهي تستخدم في تحريك السوائل 

 .(6الشكل ) الغذائية أو طرد الغبار والبكتريا التي تدخل الجهاز التنفسي
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أما السياط فيمكن مشاهدتها في الحيوانات وحيدة الخلية مثل الكالميدوموناس الحرة والبكتريا فإنها إما  
، أو موزعة على   ( 7الشكل ) أن تكون مفردة أو مزدوجة، أو بهيئة حزمة على قطب واح أو قطبين 

 سطح الخلية. 

  

 : السياط عند البكتريا ووحيد الخلية الكالميدوموناس7الشكل 

أما الذيول فيمكن مالحظتها في الحيوانات المنوية وهي مفردة و تساعد هذه الخاليا على الحركة  
 .(8الشكل ) والمساعدة بعملية اإللقاح

 

 (: شكل الحيوان المنوي ) النطفة( 8الشكل )

 Basalالفية السابقة فاألهداب والسياط تنشأ من حبيبات قاعدية  يختلف التركيب المجهري للزوائد الغ
bodies  أوKinetosome . فيما تنشأ الذيول بطريقة مختلفة وتشتق من الغشاء البالزمي 
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