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 / 1دليل المحاضرة السادسة                                                  بيولوجيا صيدلية /

   Mitochondria الكوندرية الجسيمات                                

  عددها  ويتراوح.  النباتية  او منها الحيوانية سواء الحقيقية الخاليا جميع في الكوندرية الجسيمات  توجد 
  حتى  عددها يصل وقد  الفأر كبد  خاليا في كما جسيمة 1000و جسيمات  بضعة بين الخلية يف

 الجسيمات  عزل أمكن وقد.  فأكثر ميكرونات  10و 5 بين عادة فيتراوح طولها اما ميكرون  1و .ر5
  سهال عزال الكوندرية

  التفاعالت  من يرالكث في هاما تأثيرا   تؤثر فهي طويل زمن منذ  الكوندرية الجسيمات  عمل عرف وقد 
  االمينية والحموض  والشحوم  وتركيبها الكربوهيدراتية المواد  كتفكك االستقالبية

  الجاف  وزنها من بروتينية  مادة% 75 الى 60و  ليبدات % 30 الى 25 من يتألف فهو تركيبها اما
 من  ضئيلة كمية على الكوندرية الجسيمات  وتشتمل

 DNA و RNA .التضاعف  بخاصة تتصف أنها اذ  لليخضور عةالصان بالجسيمات  شبيهة وهي  
 الذاتي

  : الكوندرية الجسيم أقسام

  100 الى 60 من  سماكته تتراوح بفراغ الداخلي الغالف عن مفصول خارجي  غالف من يتألف  
  من تتجه فهي ( Matrix ) ب  تدعى الداخل نحو أعرافا أو طيات  يرسل الداخلي فالغالف انغستروم

  . اليه تصل ان دون  الداخلي للغالف المقابل  السطح باتجاه االول السطح

  . االستقالبية وظائفه بتنوع وثيقة صلة ذات  الكوندرية الجسيم بنية ، متعددة أنزيمات  عزل وامكن

  بنقل  والمتميزة التنفس عن منها المسؤولة والسيما كريبس حلقة أنزيمات  حول الباحثين انتباه تركز وقد 
  حادثتي  ن(. إ . (  Oxidative Phosphorylation التأكسدية الفسفرة انزيمات  وكذلك االلكترون 
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  زمرة  فان,  الاللكترون  انتقال يحدث  فعندما,  مترافقتان حادثتان الفسفرة وكذلك االلكترون  نقل
  أن  دون  ATP تتشكل  ان يمكن ال  أنه يعني وهذا . ATP الى لتتحول ADP الى تنتقل  الفوسفات 

 . االلكترون  نقل يتم

 

 الغالف ويحتوي  . الكوندري  للجسيم الداخلي الغالف في موجودة ذلك عن المسؤولة واالنزيمات 
  نسبة  وان الفوسفوليبيدية المواد  على والسيما الليبيدات  من عالية  نسبة على الكوندري  للجسيم الداخلي
 تترواح  لتيا السيتوبالسمي الغالف في نسبتها من أعلى الكوندرية الجسيم في% 32 تبلغ الليبدات 

  . 25%  وهي االندوبالسمية الشبكة أغلفة أو% 30  الى22 من

  العالي  التنفسي النشاط ذات  الخاليا في الكوندري  للجسيم الداخلي للغالف االعراف عدد  ويزداد 
  االستقالبي  بالنشاط تتصف الخلية داخل أماكن في تكثفا يزداد  الكوندرية الجسيمات  عدد  فان وكذلك
  للنطفة  السوط قاعدة وفي  البولي االنبوب  خاليا قاعدة  وفي  مثال العضلية لخاليا ا في ,   الكبير

  . النطفة حركة  عن المسؤولة

  عراف فاأل.  تماما واضح غير المختلفة الخلوية االنماط في المختلفة عرافلأل الفيزيولوجي االثر ان
  شكل  على أو لراقيةا المتعضيات  خاليا معظم في الحال هي كما بسيطة صفائح شكل على تبدو
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  حالة  في للثديات  الكظر قشرة وفي شنيات و األ الحيوانية الخلية وحيدات  في الحال هي كما أنابيب 
  السيتوكروم

  االكسدة انزيمات  من عدد  على يحتوي  فهو كثيرا أقل عنه المتوفرة فالمعطيات  الخارجي الغالف اما

 النفوذ  قابلية درست  وقد  فيها الباس بنسبة والفوسفات  الكالسيوم على الكوندري  الجسيم ويشتمل
  للجسيم  الخارجي الغالف ان على التجارب  بعض  دلت  جيدة دراسة الكوندري  للغالف االنتقالية
  الجسيمات  وان ليالداخ الغالف من اكثر العضوية  غير االيونات  لنفوذ  كبيرة قابلية ذو الكوندري 
  الباريوم  وايونات  والفوسفات  الكالسيوم ايونات  من كبيرة كميات  خذ تأ ان تستطيع المعزولة الكوندرية

  الموجبة الشحنة ذات  االيونات  تربط السليمة الخلية في الموجودة الحبيبات  بأن االفتراض  ويمكن
  الخلية وظائف مختلف في هاما تأثيرا تؤثر الثنائية الكاتيونات  بأن  علما  المضاعفة

 ((  Lysosomes الحالة الجسيمات

 الى تطورت   ثم المورفولوجية او الشكلية المعطيات  بجمع طويل زمن منذ  الخلية  ضيات ع دراسة بدأت 
 اكتشاف هذه العضيات  بدأ،  حيوية كيميائية دراسة دراستها والى ،نقيا   عزال   العضيات  هذه عزل

وجود  التي لها عالقة باستقالب الكاربوهيدات، فقد لوحظ من خالل هذه الدراسات  نزيمات اال بدراسة
 وذ غير منتظم في تفاعالت أنزيمات التحليل المائي المتعلقة بالفوسفاتاز الحامضية فقد سجلت شذ 

زيادة عالية في النشاط األنزيمي عند استخدام مستخلصات خلوية مذابة في الماء مقارنة  بنشاط  
  منخفض في مستخلصات مذابة في محلول سكري متوازن .

ود أجسام خلوية في الخاليا لها دور في عمليات استقالب لقد أدت هذه المالحظات إلى افتراض وج
 روتينات والكاربوهيدرات وغيرها . الب

من مشاهدتها بالمجهر ووصفها، ووجد بأنها مؤلفة من   تمكن كريستيان دي دوف 1915في عام و 
حويصالت ذات غشاء مفرد محملة باألنزيمات الهاضمة، وباستخدام تفاعالت الكشف عن أنزيمات  
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أنزيما  هاضما  في   60لل المائي للمركبات الكاربوهيدراتية تم التعرف على أكثر من التح
 الاليسوسومات مما يوضح األهمية الوظيفية البالغة لهذه الحويصالت.

ميكرومتر في جميع الخاليا   0.5 – 0.25يمكن رؤية األجسام الحالة التي يتراوح قطرها بين 
حمراء. توجد األجسام الحالة بأحجام وهيئات مختلفة داخل الخلية مما  الحيوانية باستثناء كريات الدم ال

 يعكس الدور المتنوع لها في عملية تحليل المواد.

 Primaryيمكن تمييز نوعين من األجسام الحالة في الخلية وهي األجسام الحالة األولية 
lysosomes  من جهاز غولجي،   وهي الاليسوسومات حديثة التكوين، وتتميز بصغر حجمها وقربها

وهي ذات   .Secondary lys، واألجسام الحالة الثانوية وباحتوائها على أنزيمات هاضمة فقط
ويمكن مشاهدتها  ، (2الشكل ) أشكال و أحجام مختلفة ولكنها أكبر كثيرا  من األجسام الحالة األولية

أجسام حالة أولية مع فجوات في مواقع مختلفة من الخلية. تنشأ األجسام الحالة الثانوية من التحام 
 غذائية أو فجوات ذات عضيات يراد تحطيمها والتخلص منها. 
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ونتيجة الختالف حجم األجسام الحالة الثانوية فقد سميت بأسماء أخرى فمثال  عند التحام اليسوسوم  
ا  لجسم أو مادة كبيرة الحجم كالبكتيري Phagocytosisمع فجوة غذائية ناتجة عن التهام خارجي 

أو الاليسوسوم المتباين   Digestive vacuoleفإن الفجوة المتحدة تدعى بالفجوة الهضمية 
Hetero-phagocytosis   بينما تدعى الفجوة الناتجة من التحام اليسوسوم مع فجوة غذائية ناتجة .

وم  مثل التهام مايتوكوندريا أو غيرها من مكتنفات الخلية بالاليسوس Autophagyعن التهام ذاتي 
 (.3الشكل).Autophagosomesالذاتي 

 

 

كما تدعى الاليسوسومات التي تحتوي بداخلها على حويصالت دقيقة باألجسام متعددة الحويصالت 
Multivesicular bodies  ( 1الشكل.) 

تتم عملية هضم المواد الغذائية داخل أكياس الاليسوسومات الثانوية . تتحرر بعدها المواد األولية 
متجهة نحو السايتوبالسم بينما تبقى فضالت الهضم غير القابلة لمزيد من التحلل داخل النافعة 
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أكياس الاليسوسوم الثانوي ونتيجة الستهالك المادة المهضومة واألنزيمات تنكمش هذه  
 Residualالاليسوسومات لتصبح مخازن لفضالت تفاعالتها وعندئذ تدعى باألجسام المتبقية 

bodies. 

بطرحها خارج غشاءها الخلوي   يا بالتخلص من الفضالت المتجمعة في األجسام المتبقيةتقوم الخال
 .وذلك بالتحام األجسام المتبقية مع الغشاء البالزمي وطرد الفضالت إلى الخارج

لى تقليص حجم المساحة الفعالة قية في سايتوبالزم الخاليا يؤدي إإن عملية تراكم األجسام المتب 
سباب التي تؤدي لظهور الهرم أو الشيخوخة على الخاليا،  كم هذه األجسام أحد األ داخلها ويعبر ترا

بعض الفضالت تكون نافعة ألنواع معينة من الخاليا لذلك فإن األجسام المتبقية الخازنة لهذه  
الفضالت كالحديد والنحاس تتحلل داخل السايتوبالسم مطلقة  هذه المواد إلعادة تدويرها وربطها مع  

 ت نافعة للخاليا كاألنزيمات التي تحتوي على عناصر معدنية ضرورية لفعاليتها.مركبا

نانومتر ويشتق على األغلب من أغشية جهاز   7تحاط األجسام الحالة بغشاء مفرد يبلغ سمكه حوالي 
غولجي ونظرا  ألن األجسام الحالة تمكن أن تلتحم مع الفجوات الغذائية التي تنشأ كحويصالت من  

البالزمي لذلك فإن أغشية األجسام الحالة الثانوية تبدي إضافة لمظاهر أغشية غولجي بعض  الغشاء 
 مظاهر وصفات غشاء البالزما.

لتزويد محلول  ATPيحتوي غشاء األجسام الحالة على نشاط متميز ومنظم لتحليل جزيئات الطاقة 
ونات الهيدروجين  عن طريق إطالق أي PH 5األنزيمات بأس هيدروجيني مناسب لعملها وهو 

الموجبة حيث تعمل جميع أنزيمات التحليل المائي المخزونة في الاليسوسومات مثل أنزيمات  
البروتياز والنيوكليازوالفوسفوليباز، والفوسفاتاز والسلفاتاز، والجلوكوزيداز والليباز..وغيرها عند هذا 

 األس الهيدروجيني وتفقد نشاطها عند زيادته أو نقصانه. 

غشاء األجسام الحالة غير نفوز لألنزيمات و أنه يحتوي على مواقع متخصصة تسمح له  كما أن 
 بااللتحام مع أغشية الفجوات الغذائية أو غشاء البالزما.
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 الوظائف األخرى للجسيمات الحالة:

  تلعب األجسام الحالة أدورا  متنوعة في الخاليا. فإضافة إلى دورها في هضم المواد الغذائية وتحليلها 
 إلى مواد أولية نافعة فإن لها دورا  مهما  في عملية السيطرة على إفراز الخاليا وغيرها. 

إن العديد من العضيات السيتوبالسمية كالشبكة اإلندوبالسمية والمايتوكوندريا وغيرها، ويمكن أن   -1
كما هو الحال في حاالت اإلصابة   تتعرض لألضرار التي تؤدي إلى تلف جزء منها أو إتالفها كليا  

باألمراض المختلفة أو التقدم بالعمر، لذلك فإن الخاليا تلجأ إلى التخلص من األجزاء المتضررة عن  
طريق إحاطتها بغشاء و إطالقها في السايتوبالسم حيث تلتحم معها األجسام الحالة لتقوم بهضمها  

 . Crinophagyم الذاتي والتخلص منهاوتدعى عملية االلتهام هذه بااللتها

يمكن مشاهدة االلتهام الذاتي في أنسجة المبيض بعد كل دورة إباضة حيث يتم خالل ذلك تحلل 
الجسم األصفر حيث تتحرر األنزيمات الهاضمة من األجسام الحالة نحو الجسم األصفر وتؤدي بعد 

 ذلك إلى اندثاره وتحلله. 

ير مشتق من الجسيم الكوندري وهو يمثل اليسوسوم  يغطي رأس الحيوانات المنوية تركيب غشائي كب
عمالقا  يحتوي كمية كبيرة من األنزيم المحلل لغالف البويضات ولقد تبين من خالل دراسة آلية  
اإلخصاب أن هذا الغشاء يلتحم مع غشاء البويضة بعد عدة ثواني من التصاق الحيوان المنوي 

منه لفتح الطريق أمام نواته للدخول إلى داخل البيضة، بالبويضة يتبعها انطالق األنزيمات الهاضمة 
ثم تبدأ عملية بناء أغلفة إضافية حول البويضة لتكوين  ثم ال يلبث غشاء البويضة بعد ذلك أن يلتحم 

 غشاء اإلخصاب ومنع اختراق حيوانات منوية أخرى. 

حيث تقوم هذه   Osteoclasisكما يبرز دور الاليسوسومات واضحا  في وظيفة كاسرات العظام  -2
العضيات بإفراز أنزيماتها في الفراغات التي توجد فيها وتعمل على حل و إزالة ألياف الكوالجين و  
األمالح الالعضوية من العظام و إطالقها في الدم. ويبدو عمل هذه الخاليا كبيرا  في األعمار  
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هشاشة العظام التي تنتشر بين   المتقدمة في اإلنسان حيث تزداد عملية تآكل العظام وهو مايؤدي إلى
 المسنين. 

وخصوصا  خاليا الغدد. ففي  تعمل األجسام الحالة على تنظيم اإلفراز في الخاليا اإلفرازية -3
الخاليا الفارزة للحليب في أثدية اللبائن تقف عملية اإلفراز بعد الفطام بفترة زمنية. حيث يالحظ نشاط  

الحليب التي يتم انتاجها و إعادة تدويرها داخل الخلية الفارزة عالي في عملية التهام ذاتي لحبيبات 
حتى استالم هذه الخاليا إشارات هرمونية إليقاف اإلفراز. كما تقوم األجسام الحالة بدور بالغ في  

  والثيرونين ثالثي اليود والكولسترول. T4انتاج الهرمونات في الغدد مثل انتاج التايروكسين 

 الجسام الصغيرة او الغليوكسيزوم ( ) ا اتوكسيزومالبير 

Peroxisomes ( Microbodies , Glyoxysome 

-0.15هي تراكيب غشائية دائرية أو بيضوية اكتشفت منذ أوائل الستينات، يتراوح قطرها بين 
 مايكرومتر ، تتشابه الاليسوسوم األولي.  0.6

ها بأنزيمات األكسدة قبل تشتق هذه األجسام من الشبكة اإلندوبالسمية الملساء ويتم تعبئت
انفصالها. يتميز غشاءها بأن له قابلية نفاذية مميزة بحيث يسمح لجزيئات كثيرة أكبر حجما  من 
جزيئات السكروز بالمرور خالله بسهولة. يحتوي مركز هذه األجسام على أنابيب دقيقة مرتبة  

ز أيضا  على تراكيب بلورية  بصورة منتظمة ويحاط كل منها بعشرة أنيبوبات أدق. قد يحتوي المرك
 متميزة إضافة  لحشوة سائلة محببة غنية بأنزيمات األكسدة.

يختلف عدد وحجم األجسام الدقيقة من نوع خاليا إلى أخرى ومن عضو إلى آخر وتلعب  
 الظروف الغذائية دورا  في ذلك أيضا .
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ع مختلفة من الفقاريات وفي وية توجد في أنوا جودة في الخاليا الكبدية او الكلفهذه الجسيمات مو  
( وعدد كبير من  النباتات الراقية    yeastوحيدات الخلية الحيوانية ايضا  ، و ) الخمائر 

 .فيما بينها وكذلك تختلف باختالف نوع النسيج الخلوي وتختلف هذه الجسيمات اختالفا  كبيرا  

ا تختلف في التركيب تتشابه األجسام الدقيقة مع الاليسوسومات في الحجم والشكل ولكنه
والوظيفة. إذ ليس لألجسام الدقيقة دور في الهضم وال تحمل في داخلها أنزيمات هاضمة ويتركز  

و   Urate oxidase   مثل دورها على أكسدة المركبات لذلك فهي غنية بأنزيمات األكسدة
Catalase  و الـD-amino acid oxidase  ن  % م 40, ويمثل أنزيم الكاتالز أكثر من

أنزيمات األكسدة. تقوم األجسام الدقيقة باستخدام األوكسجين الجزيئي إلزالة الهيدروجين من  
 بعض نواتج تحلل المركبات داخل الخاليا وانتاج بيروكسيد الهيدروجين كخطوة أولى: 

RH2 + O2       R+H2O2 

المركبات من ضمنها   وفي الخطوة الثانية يستخدم بيروكسيد الهيدروجين ألكسدة أنواع مختلفة من
 الفينوالت وحامض الفورميك والفورالدهيد والكحوالت وانتاج الماء.

H2O2 + RH2          R+ 2H2O                           

تحويل جزيئات بيروكسيد الهيدروجين مباشرة  إلى ماء عند  كما يستطيع أنزيم األكسدة كاتالز 
 الحاجة لذلك.

H2O2        2H2O+O2                        

  Aتفاعالت األكسدة هذه ذات أهمية بالغة في الخاليا حيث يتم أكسدة األسيتيل كو أنزيم  تعتبر   
Acetylco- enzyme A   الناتج عن تحطم حمض البيروفيك عن طريق بيروكسيد الهيدروجين

ة منه، وعلى الرغم  وتحويله إلى حمض السوكسونيك أسيد لينتقل إلى دورة كريبس الستخالص الطاق
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من أهمية التفاعل إال أنه ليس لألجسام الدقيقة دور في إطالق الطاقة أو انتاج جزيئات الطاقة  
ATP.          

 

 (   Centrioles Cilia : and Flagella) المريكزات واالهداب والسياط 

سهم في حادثة  ي في معظم الخاليا الحيوانية هو بنية مستقلة ذات شكل محدد .  يظهر  المريكز 
االنقسام الخلوي  كما أنه يبدي صلة وثيقة مع االهداب والسياط التي هي عبارة عن امتدادات من 

       اط بما يسمى االجسام أو يسطح وحيدات الخلية والنطفة لكثيرات الخاليا . وتتصل االهداب والس
 المريكزات . من ( المشتقة   Basal bodies) الحبيبات القاعدية 

 :   المريكز بنية -1

في حالة الراحة ) ليست في حالة انقسام  و او مضاعفا  . ففي الخلية النموذجية  يوجد المريكز مزدوجا  
 بالقرب من جهاز غولجي . ضعا  متو  ( يبدو المريكز مضاعفا

  0.5و  0.3من الميكرون يتراوح بين  0.15اما بنيته فذات شكل اسطواني ذي قطر ال يتجاوز 
من اسطوانتين متعامدتين وكل اسطوانة تتألف من تسع   يتألفبنية خاصة فهو  وللمريكز، ميكرون 

 مشكلة جدار االسطوانة .  محيطيا   مجموعات أنبوبية الشكل متواضعة توضعا  

 .بشكل عجلة العربةوتتألف كل مجموعة من ثالثيات أنبوبية . اما احدى نهايتي المريكز فتبدو 
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 بنيتا الهدب والسوط :   -2

ما الخاليا السوطية  ، أميكرونات  10و 2وح طول االهداب في الخاليا النموذجية المهدب بين يترا
أما  ،ميكرون  200و  100ويتراوح طول السوط ما بين  ،فتكون عادة مجهزة بسوط واحد أو سوطين

أما بنية الهدب والسوط فهي متشابهة وتشبه   ، ميكرونا 0.05قطر الهدب والسوط فال يتجاوزان 
 ز فهي تتألف من تسع مجموعات من االنابيب منتظمة على شكل أسطوانة المريك

فان االنابيب المحيطية تكون شفعية في الهدب والسوط ولكنها في المريكز تكون ثالثية ويمتد وكذلك 
كما ان المريكز يتوضع في   ،Armsبالسواعد  بين االنابيب المحيطية الشفعية امتدادان يدعيان

طين بغالف هو امتداد والسوط يكونان محا لكن الهدب  ا من الغالف المحيطي السيتوبالسما مجرد 
 وي . للغالف الخل

 الهدب والسوط :   وظيفة

ان حركة الهدب التموجية المتناسقة تسبب حركة سريعة قد تصل الى بضعة االف الميكرونات في  
هداب فاأل .  او دائريا   حلزونيا   وقد تأخذ شكال   األفعىاما حركة السوط فتشبه حركة الدقيقة الواحدة . 

فأما مهمة االهداب في الخاليا والسياط مسؤولة عن حركة وحيدات الخلية الحيوانية والنطاف . 
من االهداب في الخلية الواحدة  الظهارية المبطنة للرغامي والقصبات الهوائية والتي تبلغ بضع مئات 

كما يعرقل اآللية   ،والغبار العالقة خارج الرئتين في حمل المادة المخاطية هاما   نها تؤثر تأثيرا  فإ
ن حركة االهداب تكون منسجمة  آنفا فإ وكما بينا  ،الطبيعية في طرد المواد الغريبة من هذه المجاري 

ولكن ينقصها وجود الشفع المركزي من االنابيب ، مما حمل الباحثين على القول : ان  مع بعضها 
 . في الحركة  الشفع المركزي يؤثر تأثيرا  خاصا

اما في النطفة فقد وجد في منطقة الذيل اضافة الى اشفاع االنابيب التسعة المحيطة لييفات تحيط  
 . ابها خارجي  
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         :الجسيمات او الحبيبات القاعدية وتشكل االهداب والسياط -3

الهدب في قاعدة كل هدب او سوط جسيم او حبيبة قاعدية تساهم مساهمة حقيقية في تشكل يشاهد 
 . وقد شوهدت لييفات ممتدة من الحبيبة القاعدية عميقا في السيتوبالسما . او السوط 

في المريكز على تسع مجموعات ثالثية االنابيب وكأن االشفاع التسعة  وتشتمل الحبيبة القاعدية 
ة المحيطة في الهدب او السوط هي امتداد لمجموعتين اثنين او مجموعات ثالث من أنابيب الحبيب 

 . القاعدية الثالثية 

واحدة وقد ايدت ذلك  لعضيهوتبدي  الحبيبة القاعدية صلة وثيقة بالمريكز ويحتمل ان تكون شكلين 
 بعض االبحاث الحديثة .  

مع  من المريكز في مرحلة االنقسام  على ذلك الخاليا المولدة للنطاف حيث ينمو السوط بدءا   و مثاال  
مريكز في حادثة االنقسام وحبيبة قاعدية في   هو .تأثيره في االنقسامال يزال يؤثر ان هذا المريكز 
 تشكيل السوط .  


