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 جـامعـة الشـام الخاصـة

 كليـة الطب البشري   

 

 

 

         يأو البالمس الغشاء اخللوي 
CELL MEMBRANE or PLASMA MEMBRANE 

نباتية كانت أم حيوانية  Eukaryoticوحقيقية النواة  Prokaryoticتحاط جميع الخاليا الحية بدائية النواة 

. وهو غشاااخ ح  يلمك كحاجذ  ا Plasma membraneأو غشاااخ بالياام   Cell membraneبغشاااخ ويو  

بلض المواد والجذيئات   بحيث تساامخ وئااائئااي البنيوية بنفو ،Selective Permeability ية اصااافائية ونف

و المواد من وقلى ، فهو ينظم م وام ملينة أو دائمف  ظ وف من واللي، بينما ال يسااامخ قطال ام بم وو مواد أو   

 عيى حاجة الخيية من هذه المواد. الخيية اعتمادام 

 بنية الغشاء الخلوي: -

يبدو الغشاااخ الخيو  بالمجه  اكلرت ون  مرونام من ثالط طبقاتط طبقتاع عاتمتاع محيايتاع تفئااك بينهما 

لاتمتين بنحو  نة كك من الابقتين ال قدو ثخا قة نيّ ة. ت قدو بنحو °20Aطب قة النيّ ة فت ما الاب تال  °35A، أ ، وبال

وأغشااااااية  غشاااااااخ الخيو يلثالثية الابقات صاااااافة مميذة ال، وهذه البنية °75Aتبيغ ثخانة الغشاااااااخ الخيو  نحو 

 اللضيّات الخيوية.

 %31فوياااافوليبيدات،  %55ب وتينات،  %55ن التحييك الريميائ  أع الغشاااااخ الخيو  يشااااتمك عيى ويبيّ 

 مواد ير ية م تباة بالب وتينات والييبيدات من الخاوج. %1ليبيدات أو   و

هو طبقة مذدوجة من  3315 عام Danielliو Davson يا ت ح قع الت كيب األياااياا  لغشاااخ الخيية كما

ملظم الييبيدات عباوة عن جذيئات من الفويااااافوليبيدات والروليسااااات وبي محئاااااووة بين طبقتين من الييبيدات )

نحو  Hydrophobicالراوهة ليماخ وتتجي أ ااب الييبيدات  ليداوك.وأو   جذيئات الب وتين قحداهما ليخاوج 

بة ليابقة نحو داوك الخيية بالنسااااا Hydrophilicداوك الغشااااااخ ف  حين تروع األ ااب الولوعة )المحبةي ليماخ 

  يية بالنسبة ليابقة الخاوجية.خالداويية ونحو واوج ال

  

 الخامسةالمحاضرة 

 أد.آدم متوج
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والمل وف باياام النمو ج  3395 عام Nicolsonو Singer اللالمينويلد حاليام النمو ج المقت ح من  بك 

 .ةملقول بئااووةمن أحدط النما ج الت  تفساا  بنية الغشاااخ الخيو  Fluid mosaic model الفساايفسااائ  السااائك

ام، كأياس، لرني نظ  ليب وتينات الغشائية با يقة مختيفة نسبيالخيو  ليغشاخ السابق  نمو جاللقد تم قعادة ا ت اح 

لمضاعفة احيث تم تصنيف البروتينات الغشائية اعتماداً على االختالفات في طبيعة ارتباطها مع الطبقة الليبيدية 

 :إلى ثالث مجموعات

وه  ب وتينات تلب  الابقة من ب وتينات الغشااااااخ الخيو ،  %97تشااااارك  متداخلة: ضممممممنية أوبروتينات  -أ

ليغشاخ، و د يروع هذا اللبوو كييام أو جذئيام، حيث تتثبت ف  أماكنها بواياة ألفة أ سامها  المضاعفة الييبيدية

ومن أمثية هذه  .المضاااااااعفة الراوهة ليماخ مع األ سااااااام الداويية الراوهة ليماخ الخاصااااااة بالابقة الييبيدية

  وتينات النا ية.والب المستقبالت الخيوية، والقنوات األيونية، والمضخات األيونيةالب وتينات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davson  و Danielli نموذج    

 - Nicolsonو  Singerالنموذج الفسيفسائي السائل للعالمين  -
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تينات وه  ب ومن مجموع الب وتينات الغشااائية،  %17تقك عن تشاارك نساابة ط أو سممطحية بروتينات محيطية -ب

تخت ق الابقة الييبيدية دوع أع  من الخاوج أو الداوك عيى ياااااااخ الغشاااااااخ يتئااااااقمحبة ليماخ، وبالتال  ت

 .المضاعفة

  .الغشاخ الخيو عيى ياخ أيضام ، لذلك تتوضع وه  ب وتينات محبة ليماخ ليبيدية: بروتينات-جـ

يم          ويالحظ أع بلض الب وتينات  د ت تبط بساليك من مواد ك بوهيدواتية )يراك ي، ولذلك نايق عييها ا

، كمااا ت تبط بلض الجذيئااات الييبيااديااة بمواد ك بوهياادواتيااة تل ف Glycoproteinsالب وتينااات الساااااار يااة 

عيى الساخ الخاوج  ليغشاخ . وتوجد هذه الب وتينات السر ية والييبيدية عادة Glycolipidsبالييبيدات السر ية 

 .)انظ  الشرك أدناهي الخيو 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لنموذج الفسيفسائي السائل لبنية الغشاء الخلوي، وطرق ارتباط البروتينات الغشائية مع الطبقة الليبيدية المضاعفة.ا

 

بدوو هام والب التشااارك الجنين  ق  بويااااطتها ت تبط واليا كك نمط ويو  بلضاااها  م الغييروب وتيناتوتقو

ببلض فه  بمثابة مليومات مشاااااف ة، فرها م تبط فقط بخاليا النمط الخيو  الواحد، وبفضاااااك  لك تتمرن الخاليا 

جد أع البرت يا المالمتشااابهة من تروين األ ف  حين  للدو ، تباة بساار يات الغشاااخ الخيو  تساابب انسااجة. و د و 

 أع فشك البرت يا باالوتباط المذكوو هو قحد  ط ق مقاومة اللدو .

يغييروب وتينات من التل ف عيى والياه، وعيى البرت يا ليع الجساااااام من والب الت كيب الخا  ويسااااااتا

والفي وياااات واألنساااجة واألعضااااخ المذووعة، ومن أجك  بوب اللضاااو المذووع كالريية مثالم يلاى الم يض 

 قا ي  لتثبيط الجهاز المناع ، ولرن هذا التثبيط يجلك الم يض أكث  تل ضام ليلدو  بالبرت يا والفي ويات.ع
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 %55وكولست وب  %55بنسبة  Phospholipids الفويفوليبيداتوتتألف الييبيدات الغشائية بملظمها من 

، تحتو  عيى Amphipathic. وكك هذه األنواع مساااتقابة %5وض ديااامة موح %8وليبيدات يااار ية بنسااابة 

يتألف بدووه من  Hydrophobicو يك غي  مسااااتقاب كاوه ليماخ  Hydrophilicوأس مسااااتقاب محب ليماخ 

ياايساايتين هيدووك بونيتين، وتروع قحد  الساايساايتين عادة مشاابلة واألو   غي  مشاابلة. وتلذ  ياايولة الغشاااخ 

سيتين سي شبع ال سبة ت ساليك الحاوية عيى ووابط مضاعفة، حيث يذيد وجوالخيو  ولذوجتي قلى ن حموض ) د ال

 روع الغشاخ الخيو  يائك ك ، ويجب أع يمن ييولة الغشاخ أما اكشباع فيلايي القوام اليذج بلةية غي  مشديم

  يؤد  وظيفتي بئووة جيدة.

 

 

 

 

 

 شكل يوضح سيولة ولزوجة الغشاء البالسمي

 

، يبيداتالفويفولوع عادة م افقام لجذيئات رالغشاخ الخيو ، ويمهمام ف  ثبات دووام  ستروليلكولكما ييلب ا

ات ولساااات وب لرك جذ خ من الييبيدف  األنماط الخيوية، فقد يروع بنساااابة جذ خ ك وتختيف نساااابة الرولساااات وب

ية الخاليا حقيقيات النو ، ف  حين ال يوجد الرولست وب ف  الغشاخ الخيو  ليبرت يا، وتحتو  أغشالفويفووية ف  

من الرولساات وب من بين واليا الموجودة ف  المحاوواالياااوانية ليخاليا اللئاابية عيى أعيى نساابة اليا شااواع و

  . اكنساع جسم

الوحدة البنيوية األيايية ليغشاخ الخيو  حيث تحيط بالخيية وتحدد شريها، كما  الفوسفوليبيداتهذا وتشرك 

تسمخ بم وو بلض المواد من وقلى الخيية، وال تسمخ لبلضها اآلو . فمثالم تسمخ بم وو األكسجين والجذيئات 

ها ال تسمخ ، ولرنالمنحية ف  الديم والجذيئات الئغي ة غي  المشحونة حتى لو كانت مستقابة مثك جذيئات الماخ

 .الغيوكوزبم وو الجذيئات الربي ة المستقابة والجذيئات المشحونة كالشواود والب وتينات وير  

الغشااااخ الخيو  دووام بنيويام عيى ال غم من أع أدواوها الوظيفية تروع أشااامك وأعم، فيقد  وتيلب ب وتينات

اب الغشاااخ الخيو ، فه  تقوم بلمييات النقك وااليااتقب تبين أع الب وتينات الغشااائية تؤد  دووام أياااياايام ف  نشاااط

 والتل ف وال بط والتدعيم قضافة لدووها كأنذيمات.

وبناخم عيى ما تقدم فإع الييبيدات الغشاااااائية تروع مساااااؤولة عن صااااافات النفو ية لهذا الغشااااااخ، بينما تروع 

 والتدعيم. والتل فوال بط النقك االيتقباب والب وتينات الغشائية مسؤولة عن 
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  وظائف الغشاء الخلوي أو البالسمي: -

 وظائف:عدة يؤدي الغشاء الخلوي  -

  ويفئيها عن البيئة المحياة بهايشرك حدود الخيية. 

  سر يات والحموض األ)األو   الماخ واأليونات والم كبات ينظم عبوو اجة وفقام لح من وقلى الخييةي مينيةال

    .الخيية

  ليه مونات والنوا ك اللئبية.يسهم ف  نقك المليومات بين الخاليا وتأمين ايتجابة الخيية 

 عيى االيتقااب الخيو . يحافظ 

 والمواد اكف ازية بما يضمن يالمة الخاليا واألنسجة واألعضاخ. يؤمن و وج الفضالت ونواتج االيتقالب 

 عبر الغشاء الخلوي السطحي: النقل -

حيث ترتسااااااب الخيية المواد  حية.مختيفة بين الخيية ووياااااااها المحيط طالما ه  المواد اليسااااااتم  تبادب 

هذه المواد بداويها بوايااااة عمييات االياااتقالب، وف  النهاية تليد والاا ة من الوياااط المحيط بها وتقوم بتحويك 

با يل ية ه  دائمام ياااااااائك، فاألمي ئة الخي ئة. قع بي ية قلى البي يع يش ف  ب كة الماخ وواليا جمبلض النواتج النهائ

فجميع الجذيئات  ،Extracellular fluidيECF)الرائنات الحية منغمسااااة ف  يااااائك هو السااااائك واوج الخاليا

والشااواود الت  تحتاجها الخيية يتم تأمينها من هذا السااائك، وكك نواتج االيااتقالب من فضااالت ونفايات تخ ج من 

 الخاليا.الخيية وتت يب ف  السائك واوج 

ي وتشااااااريية من الشااااااواود غي  2COو2Oوالغازات )أهمها ويحتو  الساااااااائك واوج الخيو  عيى الماخ 

و ف  بلض الحاالت يوجد بلض اللناصاا   ،برميات كبي ةي Na،+K،Ca+،-Cl ،-HCO3 ،--PO4+اللضااوية )

سين، وكميات  ييية كوأيضام اليود الض وو  لت كيب ه موع التي و يCU،++Zn ،++Mg،++Co++النادوة كما )

 الهامة لتقوية األيناع واللظام .من شواود الفيوو 

غذيةط األك والفيتامينات وتشاامومن الم كبات اللضااوية الموجودة ف  السااائك واوج الخاليا المواد الغذائية 

الت  تلمك كمئدو لياا ة الالزمة للمك الخيية وكمئدو ليبناخ والتجدد.  بيداتييال األمينية،الحموض  ،لسر ياتا

 ة. وه  البرميات  ييي يسااااتايع الرائن تئاااانيلها ويحتاج قليها عضااااوية صااااغي ة الأما الفيتامينات فه  جذيئات 

ابقة يحتو  سااتسااتلمك كمئاادو لياا ة أو بناخ الخيية. لرن تؤد  مهام كبي ة ف  الخيية. باكضااافة قلى المرونات ال

يى يلمك السائك واوج الخاليا أيضام ع اله مونات.الحيوانية كثي ات الخاليا  اتالمتلضيّ السائك واوج الخاليا ف  

الفضااااااالت ه  نواتج ايااااااتقالب الب وتينات  هذهتروع اليا. بالنساااااابة ليحيوانات ليخ اكط احيةقبلاد الفضااااااالت 

ال تروع ياااامة و مثك األمونيا والبولة وحمض البوبلمحتوية عيى النت وجين ا هذه الفضاااالتوالحموض النووية. 

 السماح باوتفاع ت كيذها ف  السائك واوج الخاليا عن حِد ملين. يجب
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 ة بالنساااااابة لحياة ي ودوجة ح اوة السااااااائك واوج الخيية لهما أهمية كبيPHت كيذ شاااااااودة الهيدووجين )

عيى  لك متاعب فإني يت تب  9.77-9.17ف  االنسااااااااع عن المد  الدم ت دوجة حموضاااااااة اوتفلالخيية. ق ا 

 م.ͦ  19.5لسائك واوج الخاليا عند بالمثك يجب أع تبقى دوجة ح اوة اايتقالبية واي ة. و

 لأليباب التاليةطاألهمية الحيوية النتقال المواد عبر الغشاء الخلوي  مما يبق نؤكد عيى

 .الخيية للمكالمنايب  PHتأمين الـ  -1

 والض وو  جدام لنشاط الجمك األنذيمية. ت كيذ الشواود ف  الخييةالمحافظة عيى  -2

الحئااااااوب عيى تموين غذائ  ملين، ق  تلد المواد الغذائية منبلام لياا ة وتسااااااتخدم ف  بناخ وتجديد الخاليا  -3

 ومروناتها.

 قو اج المواد السامة وقف از المواد المفيدة. -4

 ية ليفاعيية اللئبية واللضيية.)أيونيةي ض وو ويق تدوجات شاودية -5

شااااااريين  وجدي واوجها.من واوج الخيية قلى داويها ومن داوك الخيية قلى ليات ح كة المواد أدناه آنا ش ن

 .والنقل الخلويالنقل عبر الغشاء  وئيسيين لنقك المواد من وقلى الخيية هماط

 دوج ت اكيذعيى ت الييبيدات والب وتينات ويلتمدشت ك فيي مرونات الغشاخ الخيو  من توالنقل عبر الغشاء:  -1

  Passive transportالنقك المنفلك  هماطا يقتين بعب  الغشاااااااخ الخيو   انتقاب المواد ويتم المواد المنقولة،

الميساااااا   واالنتشااااااااوط البسااااااي االنتشااااااااوالنقك المنفلك  يتضاااااامنو  Active transport.باالفلّ والنقك 

 .يوالحيوب)األوزموزية

وو ليغشاااخ الخيو ، حيث تساامخ بم  تلد الابقة الييبيدية المضاااعفة ه  المسااؤولة عن النفو ية االصااافائية     

 ت، كما يمرن ليجذيئات الت  تنحك ف  الييبيداالجذيئات الئاااغي ة كالماخ واألكساااجين وغاز ثان  أكسااايد الر بوع

) الرالساااايوم ، أما الشااااواوديمساااااعدة ب وتينات دوع وعبوو الغشاااااخ بسااااهولة ؤوس المحبة ليماخبين ال  اكنذالق

الحموض األمينية والنرييوتيدات ال و السااااار   والجذيئات المساااااتقابة مثك والئاااااوديوم والبوتايااااايوم والريووي

 وياااااطةبالراوهة ليماخ والم وو المباشاااا  عب  الغشاااااخ وه  تنتقك  تسااااتايع اوت اق الابقة الييبيدية المضاااااعفة

 الب وتينات النا ية عب  الغشااااااخ وه  قما أع تروع ب وتينات  نوية أو ب وتينات حامية. ب وتينات  نوعية تسااااامى

  ، وبلض الب وتينات النا ية متخئااائاااة بنقك جذيئينUniport proteinsوتروع بلض الب وتينات وحيدة النقك 

نقك مشااااات ك ، ويوجد منها نوعاعط Contransportوبالتال  ه  تسااااامى ب وتينات  ات نقك مشااااات ك أو أكث ، 

 ،، مثك عميية نقك شواود الئوديوم والبوتاييوم، حيث يتم نقك الجذيئات باتجاهين متلاكسينAntiport عرس 

اود لشااااوالمتماثك  ، كالنقك المشاااات ك، حيث يتم نقك الجذيئات ف  نفس االتجاهSymportونقك مشاااات ك متماثك 

  .الئوديوم وجذيئات السر 

  



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آليات عمل البروتينات الناقلة الغشائية

 

، ونميذ نوعين من النقك حسااب اتجاه ح كة بتغيي ات مهمة ف  شاارك الغشاااخ الخيو  قويت اف الخلوي:النقل  -2

  .Exocytosis الخيو  واكو اج Endocytosis المواد المنقولة هما اكدواب الخيو 

 

 الغشاء الخلوي:النقل عبر  -

  Passive transport: النقل المنفعل

اج قلى طا ة، ال يحتلذلك ، أ  من الت كيذ األعيى قلى الت كيذ األدنىالمواد وفقام لتدوج ت كيذها  بانتقابيتميذ      

  .االنتشار البسيط واالنتشار الميسر والحلولهذا النمط من االنتقاب كما  ك نا أعاله  نيتضمو

  :Simple diffusion البسيط االنتشار -1

تنتش  الغازات كالغازات التنفسية )األوكسجين وثان  أوكسيد الر بوعي بس عة عب  الغشاخ الخيو ، فيتم 

خيية عب  المنحك قلى داوك ال ويلتب  قدواب األكساااجين  نقيها باالتجاه من الت كيذ الم تفع قلى الت كيذ المنخفض.

 كمث تم  الجذيئات الراوهة ليماخ )غي   ابيةي وعلى العموم أحد أهم األمثية عيى  لك. الغشااااااااخ البالياااااام 

القابية  جذيئاتبسا عة كبي ة، أما ال واآلزوت وأيضاام اله مونات الساتي وئيديةأكسايد الر بوع  وثان األكساجين 

جذيئات ين تم  ببطخ الف  حوالنشادو، فتم  بسهولة نسبيام ش ط أع تروع صغي ة وغي  مشحونة كالماخ والبولة 

 .والسر وز، أما الشواود فال تم  قطال ام عب  الغشاخ الخيو  كالغيوكوزالقابية الربي ة وغي  المشحونة 
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: تمر الجزيئات الكارهة للماء بسهولة كبيرة والجزيئات القطبية صغيرة الحجم والغير مشحونة عبر الغشاء الخلوي النقل باالنتشار البسيط
 عبورها قليل جداً. إمكانيةمتوسطة، اما الجزيئات القطبية كبيرة الحجم وغير المشحونة أيضاً فتكون  بإمكانيةتمر 

 
 
 
 

 ط Facilitated diffusionاالنتشار الميسر  -2

قك من ب وتينات الن ي سمخ فيي ليمادة بالم وو عب  الغشاخ بواياة جذ خ نوع شرك محّوو لالنتشاو  وهو

يى عيى مماب ت كيذها أ  من الت كيذ األع اعتمادام هذه الجذيئات بلد اوتباطها بها  حيث تنقك الب وتينات الغشائية

دوك ، فهو مثالم يالمواد الت  تنقك بهذه الا يقةمن أكث  ويلد الغيوكوز  .ودوع صاااااا ف طا ة قلى الت كيذ األدنى

ومن أمثية . يااااا عة نقك الساااااراك  األحادية األو  قلى داوك الر يات الحم اخ بسااااا عة تتجاوز مئات الم ات 

قلى وياااط  الغيوكوزانتقالها من وياااط يحتو  عيى  عند E.coliبرت يااالياااتقالب عند  تباطؤ  االنتشااااو الميسااا

  بالدووب يبدأ السر  األوييحتو  الالكتوز بسبب عدم نفا ية الغشاخ الخيو  لالكتوز، ومع  لك بلد بضع د ائق 

يظه  ف  غشاخ الخيية. هذا األنذيم يلمك كوييية تلب   الذ  Permease الـاااقلى داوك ويية البرت يا بفضك أنذيم 

ـ . ويتم انتشاااااااو جذيئات البيدات الراوهة ليماخ ف  غشاااااااخ الخييةبها جذيئات الالكتوز الابقة المذدوجة من اليي

ATP  داوك الميتوكوندويا وانتشاو الـATP  . قلى واوج الميتوكوندويا بآلية االنتشاو الميس 

 : Osmosisزموزيةواأل أو الحلول -3

بأنها انتشاو أ   األوزموزية ه  ببساطة حالة واصة من حاالت االنتشاو. يل ف الريميائيوع األوزموزية

زية ه  المذيب اللام ف  الرائنات الحية هو الماخ، ولذلك فإع األوزمو مذيب والب غشاااااااخ اصااااااافائ  النفا ية.

 كيذ الحظ أع الت انتشاااو الماخ عب  غشاااخ اصااافائ  النفا ية من مناقة ت كيذ عال  قلى مناقة ت كيذ منخفض.
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ريمات ب د تروع  ائبة ف  الماخ.  كيذ الجذيئات واأليونات الت هنا يشااااااي  قلى ت كيذ المذيب )أ  الماخي وليس ت

ئات الماخ من الت ليمادة  األدنى أ  من الت كيذ قلى الت كيذ الميح  األعيىكيذ الميح  األدنى  أو   تنتقك جذي

ماخ  ئات ال مادة المنحية حيث يروع عددقلى الت كيذ األ أكث المنحية حيث يروع عدد جذي ئات  عيى لي    . كأجذي

ة هذه ييتتخيص و حيث تليش، يوالباوامسااايوم األميباك) وحيدات الخاليا الحيوانيةقلى داوك  ينتشااا  الماخ اللذب

يث ح النابضاااة،ثابتة بويااااطة الفجوات  حيولييوتحافظ عيى ضاااغوط  حاجتها،المتلضااايات من الماخ الذائد عن 

تنفج  و ملي، دلتتحى الفجوات النابضاااااة تتجي الى غشااااااخ الخيية قلالذائد ف  فقاعات صاااااغي ة تدوك  تجمع الماخ

 من الماخ الى واوج الخيية.طاوحة محتواها 

   قاخ باالنتشاااااو قلى داوك الخاليا، تبدأ جذيئات الم في ماء نقيعند وضااااع ك يات الدم الحم اخ لننساااااع 

المحيط باااالخالياااا يساااااامى ناااا ص المااااخ  ي وااااوج الر ياااات عن داويهاااا.%377ت كيذ أكب  ليمااااخ ) يروع

حيث  ،بالنساابة لساايتوباليااما الخييةHypotonic solution) الحلوليمنخفض الضممغط أو )  Hypotonicالتوت 

عدد جذيئات الماخ ف  الويااط أكب  من عددها  )أ داوك الخيية ت كيذ المواد المنحية ف  الويااط أ ك من ت كيذها 

 ية رييي من داوك الخيية فتنفج  اليستايع أع يتحمك تذايد الضغط ع ال الحم اخ الر ياتغشاخ اع  .الخييةيداوك 

 ج الماخ يخ في ماء البحرق ا وضااالت الخاليا الحم اخ الحم اخ والخاليا الحيوانية عمومام وتنتبج الخاليا النباتية. 

ماخ البح  يحتو  ع لك ألع حجم ملين من  ية وتنرمش الخاليا و  اة األوزموز عدد من من الخاليا بواياااااا يى 

 جذيئات الماخ أ ك مما يحتويي نفس الحجم من ياااااايتوباليااااااما الر يات الحم اخ. يساااااامى ماخ البح  زائد التوت 

Hypertonic ( الضممغط الحلولي مرتفعأو Hypertonic solutionحيث يروع  ،ةبالنساابة لساايتوباليااما الخيي ي

ف  الوياط أ ك من عددها  عدد جذيئات الماخ )أ  الخييةت كيذ المواد المنحية ف  الوياط أكب  من ت كيذها داوك 

 .الخييةيف  ييتوباليما 

ما توضااااااع ك يات  لدم وأوي ام حين ما ف  ويااااااط يحتو  عيى ت كيذ  اخالحم ا ما لتركيز ماء مسممممممماو  ت

  هتفقد الماخ وال بال ترتساااوو الئاااوديومي فإنها يكمن  %7.3ا الدم أو محيوب ت كيذه مز)مثك بال السممميتوبالسمممما

 متسممممماوي الضمممممغط الحلولي)أو  Isotonic يسااااامى متلادب التوت  أو الوياااااط باألوزموزية. مثك هذا المحيوب

Isotonic solution.ي 

 

 

 

 

 

حسب مرور الماء من وإلى الخاليا  -

 تبعاً في الخاليا المختلفة ظاهرة الحلول 

 - لتراكيز األوساط الخارجية المحيطة
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كالظهاوية هذا ويوجد ف  بلض  ية  نوات الخاليا  غدد الل   ية وواليا ال ماخ وغي   نفو هف  الري  فو هنلي

ميخ عيى من البتم ي  كميات  واليا اليحم وليحيوب تابيقات غذائية منذلية، فيمرن حفظ .ليشااااااواود )لأليوناتي

فيتأو  نمو الج اثيم والفا يات الت  تحتاج  الماخ من واليا اليحمبحيث يؤد   لك قلى و وج  ،ياااخ  الة اليحم

 السر .والم بيات بت اكيذ عالية من  ،بت اكيذ عالية من الميخكما نستايع حفظ المخيالت  ،الى الماخ

 :Active transportالفعال النقل -

من الجانب     أ الت كيذ عرس تدوج  الجذيئاتلنقك عيى الب وتينات النا ية الغشااااائية  النقك الفلاب يلتمد

 الـاااااااا تعيى شاارك جذيئا لياا ة ايااتهالكام وهو بذلك يتايب  ض قلى الجانب    الت كيذ الم تفعالت كيذ المنخف

ATP. 

م تحتو  ك يات الد  والبوتايااايوم.لتوضااايخ هذا النمو ج من النقك يااانبحث ف  ح كة أيونات الئاااوديوم 

بالزما )ضااالف الت كيذ الموجود ف  الساااائك المحيط بها  17يبيغ  K+الحم اخ ف  اكنسااااع عيى ت كيذ شاااواود 

ضلف الت كيذ الموجود ف   33يبيغ حوال   Na+، ومن ناحية أو   تحتو  بالزما الدم عيى ت كيذ شواوديالدم

قاب  الخالياامن البالزماا قلى داواك  K+الخالياا الحم اخ. وعيى ال غم من  لاك يتم انتقااب شااااااواود الحم اخ وانت

  أ  تتح ك عرس اتجاه ف ق الت كيذ. الدموية. من داوك الر يات الحم اخ قلى البالزما Na+شواود

 K+ةمضممممخلخاليا تحتو  عيى )جميع اف  أع األغشااااية الخيوية الساااااحية ن ف  الساااانوات األوي ة لقد تبي  

وتبين أنها ت شغك بوياطة ه المضخة ف  الخاليا الحيوانية ذه د ويتي. Na Potassium pump-Sodium+و

المسااتهيك ف  الخيية الحيوانية الت  تروع بحالة ال احة  ATP الـاااااااا. وك شااف النقاب أع أكث  من ثيث ATPالـاااااااا 

 يانتشاوام  لابلفأكث  أنذيمات النقك ا )هو ب وتين يستخدم لضخ الئوديوم والبوتاييوم. والمضخة بئووة أيايية

قلى داوك  K+عن ضخ شواود  هذا األنذيم مسؤوالم يمتد عب  الغشاخ من أحد الا فين قلى الا ف األو  ويروع 

البد  أوالً  طميزاتعدة يم كمضااخة البد أع تتوف  فيي ولر  يلمك هذا األنذ قلى واوجها. Na+الخيية وضااخ شااواود

 األنذيم  ادوام عيى نقك األيوع من أحدالبد أع يروع  ثانياً لألنذيم أع يوجد بي مو ع ت تبط بي الشااااااواود المنقولة، 

البد أع يروع اوتباط األنذيم باأليوع أ و  ف  الجانب الذ  ينتقك مني  ثالثاً جانب  غشاخ الخيية قلى الجانب اآلو ، 

 ا ةالاتتايب اللميية قلى وياااااايية كمداد الاا ة، وأخيراً األيوع وأضاااااالف ف  الجانب الذ  ينتقك قليي األيوع. 

الب وتينات النا ية أو  الحيمهة بوياطة، وتتم هذه  ATPالـااااااحيمهة ي تأت  من Na+وK+مضخة )الالزمة لتشغيك 

مات من نمط اب  طة أنذي تة  .ATPaseبوياااااااا ثاب هذه وعيى اللموم يتم ف  جميع الخاليا الحفاظ عيى ت اكيذ  ل

مضخة عب  الق عميية الضخ المستم ة لها ف  اتجاهين متلاكسين ياأليونات عيى جانب  الغشاخ الخيو  عن ط 

بحيث يروع ت كيذ أيونات البوتاياااااايوم عاليام داوك الخيية بينما يروع ت كيذ أيونات الئااااااوديوم  المذكووة أعاله

 ت ونوأيعاليام واوج الخيية، وتحمك هذه المضااااااخة والب عميها ثالثة أيونات من الئااااااوديوم قلى واوج الخيية 

 .بوتاييوم قلى داويها، وبدوع  لك تنتبج الخاليا وتنفج 
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 البوتاسيوم -آلية عمل مضخة الصوديوم        

 

 

 

 

 

 

ف  و اللمييات الفيذيولوجية الملينة ويأوذ أهمية واصااااااة ف  بلض .يج   النقك الفلاب ف  جميع الخاليا

يتم نقك الغيوكوز من األملاخ )األملاخ لباانة  كما ف  الخاليا الظهاوية ف ازكالخاليا الفلالة ف  االمتئااااااا  وا

                           الريية.وف  نبيبات اللئبية واللضيية  الدمي والخالياقلى 

ع نقاك كماا أ الريوياة.البولياة ف  األناابياب الى الادم من البوب يتم باآلياات النقاك الفلااب  الغيوكوزقع قعاادة 

ونشاااااي  هنا أع لرك نوع من هذه  اآللية.يتم بنفس  يالخكالرالسااااايوم والريوو والهيدووجين ...)و   الشاااااواود األ

 الخ.أ  مضخات واصة بالرالسيوم وأو   بالريوو ...  ،بية واصة يالشواود مضخات شاودية نوع

 :البوتاسيوم في الحفاظ على كمون الراحة الغشائي–دور مضخة الصوديوم  -

، وجيةف  الناحية الخا ايجابيام  ام ومشاااحون ف  الناحية السااايتوباليااامية يااايبيام  ام الغشااااخ الخيو  مشاااحونيروع 

الغشاااخ  بين وجه المترافئ لأليونات عيى جانب  الغشاااخ، وهذا يولد ف  ام ف  الرموع يلود  لك قلى التوزع غي  و

)اكشاااوة السااالبة تلن  أع داوك الخيية ياايب  بالمقاونة مع  ميي  فولط 97-يدعى كموع الغشاااخ تقدو  يمتي بنحو 

 المواد المشحونة. جميع م وو طا ة تؤث  ف   وهو يلمك كبااوية مئدوام  واوجهاي

  دووج ت كيذ األيوعي و وة كه بائية)م تؤث   وتاع عيى انتشااااااو األيونات عب  الغشااااااخ هماط  وة كيميائية

 المؤث تين عيى األيونااات الماادووج عيى ح كااة األيوعي، وياادعى تضاااااااااف  القوتين  )تااأثي  كموع الغشاااااااااخ

 تلمك عيى نقك الئاوديوم والبوتايايوم باالتجاهين المتلاكساينالبوتايايوم –قع مضاخة الئاوديوم  . الره كيميائ

 يي  فولط.م 97-مما يئوع مدووجيهما الريميائيين ويحافظ عيى ثبات  يمة كموع ال احة الغشائ  المساوية 
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 النقل الخلوي: -

الخلوي(  خراجاإلخروج المواد من الخليمممة )و Endocytosis( الخلوياإلدخمممال )المواد إلى الخليمممة  دخول

Exocytosis: 

عيى  ااابييااة نفو   مااادام عاادد من المواد الت  ال يمرنهااا الاادووب قلى الخييااة أو الخ وج من الخييااة اعتيوجااد 

 ب وزات أو انخماصاااات تحيط بالمادة ف  بنية الغشااااخ عيى شااارك تقالها تبدالم نانما يتايب وق ،الغشااااخ الخيو  لها

اع الخيو  عمييتو اج واال الخيو  دواباالع ق تالية.ك فجوة تنفئااك عن الغشاااخ ف  م حية لم اد نقيها عيى شاارا

ي أو قلى واوج الخاليا الخيو االدواب تتضاااااامناع انتقاب المواد والب األغشااااااية الخيوية قما قلى داوك الخاليا )

                 .يالخيو االو اج )

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقارنة بين اإلدخال الخلوي واإلخراج الخلوي

 :الخلوي دخالإلا -1

الخيو  بوايااااااة انثناخ جذخ من غشااااااخ الخيية ليداوك حيث يحاط بالمادة الم اد نقيها من  دواباالج   ي 

 السائك المحيط قلى داوك الخيية. وينفئك الجيب الناتج ليرّوع فجوة أو حويئك )فجوة صغي ةي ف  السيتوباليما.

 الخلوي: لإلدخالطان ويوجد نماألميبيا يستمد غذائي بابتالع كائنات د يقة أصغ  مني بهذه الا يقة ف

 :Phagocytosisالخلوية  البلعمة-أ

مة واب مواد كبي ة  يتم ف  البيل ية قد بة الخيو ثك الج اثيصااااااي يب م قدة الت ك تة وحاام مل م والخاليا المي

 الخيية.قلى داوك  األنسجة

ك كالمتحوب والباوامسيوم الت  تستايع أع تدو الحيوانيةالخاليا  وتحدط البيلمة الخيوية عند أغيب وحيدات

كمادة غذائية. كما تميك كثي ات الخاليا الحيوانية واليا متخئاائااة بالبيلمة الخيوية تدعى  اكائنام كامالم قلى داويه
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الت  تدافع عن الجسم ف  حالة قصابتي بالج اثيم،  الملتدلة ك يات الدم البيضاخ مثك Phagocytesالخاليا البيلمية

  .كما يتم التخيص من ك يات الدم الحم اخ اله مة ف  الربد والاحاب ونق  اللظام بالبيلمة الخيوية

 

 

 مراحل البلعمة الخلوية                                   

 البكتريا محتواة حديثاً. -1

 البكتريا محتواة تماماً. -2

 : تشكل الجسيم الحال البلعمي حيث تتحطم بداخله 4 -3

 البكتريا بواسطة األنزيمات الحالة.     

 

 

 

 

 :Pinocytosisالخلوي الشرب أو  صاالمتصا أو االحتساء-ب

الخيو  عميية حيوية تسااااتايع الخيية الحية انتقاخ وقدواب جذيئات بسااااياة مثك  متئااااا أو اال الشاااا ب

  حواعيى شااارك محاليك محئاااووة ف  حويئاااالت د يقة يت  الحموض األمينية أو جذيئات كبي ة كالرولسااات وب

بشاااااارك يااااااائك )محيوب أو منظومة غ وية أو مليق نقولة تروع المادة الموبالتال   مير وع. 5-7.3 ا ها بين 

حيدات الخاليا الحيوانية األميبية وك يات الدم البيضااااخ والخاليا الجنينية بئاااووة عامة بو الشااا بقي. ي تبط د ي

ا وترث  الحويئااالت االحتسااائية ف  الخالي أميبية الشاارك عادةم. الربد وبلض واليا الريية، وجميلها والياوواليا 

ع آلية ق بولية الت  تليد امتئااااااا  الجذيئات الربي ة كالب وتينات بلميية االحتساااااااخ الخيو .انة لألنابيب البالم

والساااااااائية تروع دائمام واحدة، لذلك فإع المئااااااايخ الشاااااااامك دووب المواد قلى الخيية ة بالئااااااي ابتالع المواد

Endocytosis  اللمييتين.هاتين انتشاوه لوصف  د بدأ             

 الخلوي:اإلخراج  -2

تذاب بواياتي المواد من الخاليا فيتخيص مثالم حيث  ،الخيو ندواب لهو عميية ملاكسة الخيو  اكو اج 

ساخ الملاكس المهضومةمن البقايا الئيبة غي    والب مثالف ف  اكف از واالط اح. من الفجوات الغذائية أو االحت

ويتح ك كك حويئاااك  ،الت قف ازية تنفئاااك عن جهاز غولج ف از تتجمع المواد اكف ازية أوال ف  حويئااااك

اكو اج  و د يروع .ف  الويط واوج الخيو  ثم يف غ محتوياتي ،مع غشاخ الخييةيتحم غشاؤه في الخييةقلى ياخ 

  متقالامطأو  الخيو  مستم ام 

  ح كة مساااااتم ة ليمواد الت  تت كب ف  الخيية من مراع ت كيبها قلى الغشااااااخ ويتم عب   المسمممممتمر:اإلخراج

     الخاوج.الخيو  حيث تا ح قلى 
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 ا كإف از األنساااولين من واليط اإلخراج المتقطعβ نق  يتح و األنساااولي ،ف  جذو النغ هانس ف  البنر ياس 

 ف  الدم. الغيوكوزعند زيادة ير  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 ملخص احملاضرة

 فوجدنا أنوهو التفاعل مع بيئتها.  تعرفنا في هذه المحاضرة على أهم التحديّات التي تواجهها الخلية 

خطورة على  مع ما يشكله منيختلف جذرياً بين خارج وداخل الخلية الحية تركيز كثير من األيونات والمواد 

 . الغشاء الداخلي( أي)اإلحكام وية داخل الخلية لوال وجود هذا السور المتقن العمليات الحي

وإسهامها في حفظ الخلية وحمايتها ضد التبدالت وقد درسنا في هذه المحاضرة مكونات الغشاء الخلوي 

استيراد المواد الالزمة لها وتصدر نواتجها وطرح وفي الوقت نفسه تُسِهل هذه المكونات  البيئية المحيطة بها.

 فضالتها.

 

 الخامسةالمحاضرة نهاية 
 د.آدم متوج.أ

يالخلو اإلفرازواالمتصاص الخلوي   


