
 

1 
 

 جـامعـة الشـام الخاصـة

 كليـة الطب البشري   

 

 

  ائفبنية ووظ
 
  السيتوبالمسيةات العضي

STRUCTURE & FUNCTION OF CYTOPLASMIC ORGANELLES  

   :Eukaryotesوحقيقيات النوى  Prokaryotesطالئعيات النوى  بدائيات أو

 : تنتمي جميع المتعضيات الخلوية إلى إحدى المجموعتين الكبيرتين من األحياء

 :Prokaryotesالنوى  بدائيات -1

يعها خاليا ، وجمCyanobacteria والجرا يا الخضممممممراء الم   ة Bacteriaتضمممممما الجرا يا     

النوى بغياب الغالف النووي، أي أنها ال  بدائياتوتتمي  خاليا   تحتوي عدة أغشممممية خلوية  وحيدات خلية،

 فيتوجد  صبغي حلقيتأخذ شكل  التي (DNAتحتوي على نواة نموذجية وبالتالي فإن المادة الو ا ية )الـممم 

في هذه الكائنات  DNAوال يرتبط الـ  Nucleoidالنواة( )شبيه  النيكليوئيد تسمىفي منطقة ، السيتوبالسما

د مقاومة ضمممم وهي تمنح البكتريا الصممممبغي،ويوجد فيها بالسممممميدات دائرية مسممممتقلة عن ، مع الهسممممتونات

النواة بغياب عدد  بدائية  كما تتمي  خلية (70S)صغيرة من النمط لجسيمات الريبية واالمضادات الحيوية، 

شبكة البالسمية الداخليةكبير من العضي   وجهاز غولجي والجسيمات الكوند ية والجسيمات  ات الخلوية كال

يات وتنقسمممممما خاليا البدائ  حقيقيات النوى ، أي يغيب فيها النظام الغشمممممممائي الداخلي الممي  للخالياحال ةال

( الذي نجده 2+9وال يتمثل فيها الترتيب متعدد الخيوط )  وليس باالنقسام الخيطي االنشطا  الثنائي بطريقة

 في سياط حقيقيات األنوية  

 

          

 بنية الخلية الجرثومية

 

 

 السابعة والثامنةالمحاضرة 

 أ.د.آدم متوج
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 :Eukaryotesحقيقيات النوى  -2

ية     بات ية والن ية األخرى الحيوان ية الخلو نات الح كائ اة   وتتمي  بوجود نووالفطو  تضمممممما جميع ال

النواة  د  ع، وت  يتوبالسمامكون من غشائين يفصل محتواها عن با ي أ سام السمستقلة محاطة بغالف نووي 

وتتوضممممممع المممادة الو ا يممة داخممل النواة على الصممممممبغيممات   مممة األبرز في خاليمما حقيقيممات النوىالسمممممم  

Chromosomes ويكون الـمممممم  DNA ستونات والـمممممم خطي يشترك مع الهRNA في تكوين الصبغيات  

النواة والجسيمات الكوند ية والصانعات ك ات الخلوية فيها محاطة بغالفوتوجد نوية ضمن النواة  والعضي  

 حال ةلااخلية والجسيمات جهاز غولجي والشبكة البالسمية الد) وحيدالخضراء والبعض اآلخر يحاط بغشاء 

  فوالمنص   باالنقسام الخيطي النوى حقيقياتخاليا وتنقسا   (والفجواتالجسيمات البيروكسيدية و

 

 

 

 

 

 

  الخلية الحيوانية 

 : Cytoplasmالسيتوبالسما  -

اء من الخا ج بالغش لموجود خا ج النواة، ويكون محاطا  تمثل السيتوبالسما الج ء البروتوبالسمي ا

   ،السممممميتوبالسممممممية Organelles العضمممممي ات-1   وتشمممممتمل السممممميتوبالسمممممما علىأو البالسممممممي الخلوي

، Cytosolأو العصا ة الخلوية أو سيتوسول  Hyaloplasmنصف سائلة تسمى البالسما الشفافة  مادة-2

ل البالسمممما الشمممفافة والمكونة غالسممميتوبالسممممية  وتشممم المتضمممنات-Cytoskeleton ،4الداخلي  الهيكل-3

جميع  جد في العصممممما ة الخلويةوويأسممممماسممممما  من الماء أكثر من نصمممممف الحجا الداخلي ا جمالي للخلية، 

 للخلية، مثل تحلل الغلوكوزأها العمليات الضممممرو ية ويحدث فيها ات ومعقدات ي  من عضمممم مكونات الخلية

   يناتأجل ت ويد الخلية بالطا ة وتركيب البروتمن 
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 ات السيتوبالسمية إلى:وتقسم العضي  

وتشمل  ،ببنيتهاة بهاتشمات دائمة الوجود، وتحاط بأغشية وهي عضي   ات سيتوبالسمية غشائيةعضي   -1

الجسمممميمات و حال ةالالبالسمممممية الداخلية، جهاز غولجي، الجسمممميمات  الكوند ية، الشممممبكة الجسمممميمات

  البيروكسيدية

 

 

 

 

 

 

 

، وتضم الشبكة البالسمية الداخلية بنوعيها الخشنة والملساء وجهاز النظام الغشائي الداخلي للخلية حقيقية النواة

 لة والغالف النووي إضافة إلى الغشاء البالسمي.والجسيمات الحا  ولجي غ

لكنها  في البالسما الشفافة، أيضا  ات دائمة الوجود ، وهي عضي  ات السيتوبالسمية غير الغشائيةي  العض -2

الخيوط ) غير محددة بأغشية، وتشمل الجسيمات الريبية والجسيمات المرك ية والهيكل الداخلي للخلية

 طة، األنيبيبات الد يقة( واألهداب والسياط  الد يقة، الخيوط المتوس

ائمة لخلية  وتوجد في الخلية بصو ة دالمحتويات غير الحية في ا ميةالسالسيتوب المتضمناتوتمثل 

مض الذي يتكون من الح كالميالنينرات الدسمة( واألصبغة وتشمل المدخرات الغذائية )الغليكوجين، والقط

   Tyrosinaseروزين بوجود أن يا تياألميني ال

ي   ات السمممممميتوبالسمممممممية هي المحتويات الحية في الخلية حي  تنحصممممممر معظا و ائف إن العضمممممم

 ات الموجودة فيها  العضي   هذه السيتوبالسما بو ائف

 ات السيتوبالسمية. عضي  الوظائف ووسنبحث أدناه في البنية الدقيقة 
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 Ribosomes ) الريبوزومات( اجلسيمات الريبية -1

يعادل  طرها  ،غير محاطة بأغشمممية ،غيرة جدا  صمممات عضمممي   (وماتز)الريبو الجسممميمات الريبية    

وتوجد بأعداد كبيرة في   أنغسممممتروم( لذلت ال ترى إال بواسممممطة المجهر ا لكتروني 222نومتر )نا22نحو 

آالف جسيما   يبيا ، في  12وحقيقيات النوى  تحتوي الخلية الجر ومية على نحو  بدائياتسيتوبالسما خاليا 

من الوزن  %22ل خاليا حقيقيات النوى على أضممممعاف ذلت، فقد تشممممكل الريبوزومات حوالي حين تشممممتم

 الجاف للخلية النشيطة في تركيب البروتين كخلية الكبد مثال   

 رتبطةم تكون وأبصمممو ة حرة  النوى ا خاليا حقيقياتتوجد الجسممميمات الريبية في سممميتوبالسمممم    

ات الدم في كري إن اصممطناا الهيموغلوبين غشمماء الخا جي للغالف النووي بالشممبكة البالسمممية الداخلية وال

نات  ثاال  على البروتي عد م ية ي ها ع تيالالحمراء الفت ية الحرة، في حينيتا تركيب مات الريب تا ي لى الجسممممممي

   في خاليا الكبد والبنكرياس على الجسيمات الريبية المرتبطة بالشبكة البالسمية الداخليةتركيب البروتينات 

في الو ت الذي تكون هذه  ،النوى بدائياتات في خاليا والسمملال المطرول لماذا توجد هذه العضممي      

رنا سممابقا   ف كما ذكبقاء الخلية على  يد الحياة يتو األخرى؟ إنات السمميتوبالسمممية من العضممي   لخاليا خاليةا

 على البروتينات األسممممممماسممممممية و يامها بو يفتها يتطلب وجود البروتينات التماي ية  ونحن نعلا أن جميع

ي جميع البروتينات ف يمات الريبية، فهي أماكن اصممممممطنااعلى الجسمممممم مراحل تركيب البروتين ال تتا إال  

 الخلية  

 البنية والتركيب الكيميائي للجسيمات الريبية:  -

، ماما  توحقيقيات النوى، لكنها ال تكون متما لة  بدائياتتتشمممابه بصمممو ة عامة بنيويا   يبوزومات     

 ائياتبدلكن  يبوزومات  ،الصممممممغيرةوالوحدة الكبيرة الوحدة  –حي  يتكون الجسمممممميا الريبي من وحدتين 

   rRNAاألنوية أصغر حجما  وتضا كميات أ ل من البروتينات وج يئات صغيرة من الـ 

عند  يمة  )تثفل(حي  ترسممممممبالنوى بمعامل ترسمممممميب خا ،  بدائياتتتصممممممف  يبوزومات      

(70Sأما  يبوزوم ،)80(حقيقيات النوى فتمتاز بمعامل ترسمممميب خا  حي  ترسممممب عند  يمة  اتS)(1)   

صانعات الخضراء والجسيمات الكوند ية تحوي على النمط ) على (، وهذا دليل S 70تجد  ا شا ة أن ال

لكائنات طالئعيات النوى  ويوضممممممح الجدول اآلتي التركيب الكيميائي وبنية ات واالقرابة بين هذه العضممممممي  

 الجسيمات الريبية في الخاليا حقيقيات وطالئعيات النوى 

                                           
1 - S  وحدة سفيد بيرغSvedberg :)نسبة إلى العالم السويدي مكتشف تقانة التثفيل الفائق )ما فوق التثفيل. S ثابت التسديم يدل على الموقع :

 الذي يتوضع فيه الجزيء بعد إجراء ما فوق التثفيل وهو على عالقة مع الوزن الجزيئي والكثافة. 
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 مكونات الجسيم الريبي

 الجسم الريبي في خاليا حقيقيات النوى  الجسيم الريبي في خاليا طالئعيات النوى  

  (S 80ب الجسيا الريبي عند  يمة )يترس -1  (70Sالجسا الريبي عند  يمة ) يترسب -1

الوحدة و( 50Sتترسممممب الوحدة الكبيرة عند ) -2

  (30Sالصغيرة عند )

الوحدة و( 60Sتترسمممممممب الوحدة الكبيرة عند ) -2

  (40Sالصغيرة عند )

تحتوي الوحدة الصمممممغيرة على نوا واحد من  -3

نوعا  من  21يتحد مع  rRNA (16S)الـمممممممممم 

   البروتينات المختلفة

تحتوي الوحدة الصمممممغيرة على نوا واحد من الـ  -3

rRNA (18S يمممتمممحمممد ممممع )نممموعممما  ممممن  33

  البروتينات المختلفة

تحتوي الوحممدة الكبيرة على نوعين مختلفين  -4

 ن(، يتحد هذا23 S , 5S) rRNAمن الـمممممممم 

  المختلفةنوعا  من البروتينات  34النوعان مع 

تحتوي الوحدة الكبيرة على  ال ة أنواا مختلفين  -4

تحد مع (، ت28 S, 5.8S, 5S) rRNAمن الـمممممم 

  نوعا  من البروتينات المختلفة 42

  تركيب البروتين وهي:من أجل  مهمةمواقع  4يوجد على الجسيا الريبي 

على  tRNAومو عين ال تباط ج يئات الـممممممم على الوحدة الصغيرة  mRNAمو ع ا تباط الـممممممم    

، والمو ع للحمض األميني الحامل tRNA  حي  يرتبط الـممممممممم  A(Aminoacyl)المو ع  الوحدة الكبيرة:

(Peptidyl) P  حي  يتوضع ج يء الـمممtRNA  الحامل لسلسلة الببتيد اآلخذة بالنمو  ويمكن إضافة مو ع

الجسممممميا الريبي بعد أن تفر   tRNA( حي  تغاد  منه ج يئات الـممممممممممم Exit)الخروج  E ابع هو المو ع 

 حمولتها من الحموض األمينية  
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 الجسيمات الريبية وتركيب البروتين: 

البروتين من النشاطات الحيوية الخلوية الهامة في حياة الخلية، إذ تلدي البروتينات دو ا  تعد عملية تركيب 

 لرئيسية التالية: اية وو يفتها  يتدخل في آلية تركيب البروتين المركبات كيب الخلاتربنية  بالغ األهمية في

 للشفرة الو ا ية والتي ترم  لحموض أمينية يتركب منها بروتين معين   الحامل mRNAج يئات الـ  -1

   mRNAفي ترتيب صحيح على طول الـ وتضعها الحموض األمينية  تنقل التي tRNAج يئات  -2

التي تربط الحموض  Aminoacyl – tRNA synthetaseسممنتيتاز  tRNA –أن يمات أمينو أسمميل  -3

 الموافقة والخاصة بكل منها   tRNAاألمينية إلى ج يئات 

 ملدية دو ا  أساسيا   الجسيمات الريبية التي تنفذ عملية تركيب البروتين  -4

 رجمة  هل المراحل المتعددة الخاصة بعملية التعوامل بروتينية تس -5

 

 

 

 

 

     

 

 

 DNAروتين، لكن يوجد عال ة و يقة بين ج يء الـممممممم يب البمباشرة في ترك DNAسها الـممممممم ال ي  

بالمعادلة يشمما  إليه  والذي Genetic central dogmaوالتي تشممكل المبدأ المرك ي الو ا ي  والبروتين

 التالية:

 

    

 DNA mRNAتضاعف الـ 
Transcription 

 نسخ

Replication 
Translation 

 بروتين ترجمة

 بنيوي أو و يفي
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حامال  للمو  ات، وتتكون المو  ة من عدد معروف من الشممممممفرات  DNAوبالتالي يعد الـمممممممممممم     

ها تنسممممم  إلى واحد  ولكي تعبر المو  ات عن نفسممممم، وتدل كل شمممممفرة على حمض أميني Codsالو ا ية 

mRNA ودوناتالذي يتكون بدو ه أيضممممممما  من ك Codons  ال ية األسممممممس األزوتية، بحي  يقابل كل 

 كودون حمض أميني واحد  

ية  أنواا من 4من  يتكون RNA والـمممممممممممم DNA ـممممممممممممال ونحن نعلا أن كال  من  األسممممممس األزوت

تتابعا  مختلفا   وهذه الشممممممفرة أكثر من  44 = 34وتيدات المختلفة( التي يمكن ترتيبها فييكلأنواا من الن 4)

والشممممممفرة المكونة من  4=  14نكليوتيد واحد حمضمممممما  أمينيا   بينما الشممممممفرة المكونة من  22كافية لربط 

تيد األولى )الشممفرة نكليو ةحالالال تسممتطيع  بط جميع الحموض األمينية، إذ يبقى في  14=  24نكليتويدين 

 حموض أمينية بدون  بط   4الثانية يبقى  ةحالالحمض أميني بدون  بط، وفي  14واحد( 

 كودوناتتنهي السلسلة الببتيدية وتسمى  كودونات 3وأمينية  اتحدد حموضكودون  41و د تبين أن 

ونين ييثالخممما  بمممالحمض األميني الم AUGوأن الكودون  UAA ،UAG ،UGAالتو ف وهي 

Methionine  يعتبر بمثممابممة كودون البممدء، أي بممدء الترجمممة تبممدأ بهممذا الحمض  وتحممدد جميع الحموض

  منبكودون واحد أو عدة كودونات، ولكن العكس غير صممحيح إذ ال يوجد كودون واحد يحدد أكثر  مينيةاأل

 حمض أميني  

      

 

 

 

 

 

 

 mRNAفي الـ  الشيفرة الوراثية للحموض األمينية
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الرسول يحمل  mRNAفي عملية تركيب البروتين، فالـمممممم  RNAة من الـمممممم وتشترك األنماط الثال 

 شكل الـ اعدفي حين يس، المعلومات الو ا ية التي تترجا إلى متتالية حموض أمينية في البروتين المصطنع

tRNA  ف الطر يمتلت عرىمفتوحا  و الث  البرسمممممميا، له طرفا  و  ة  فهو يشممممممبه العملية،النا ل في هذه

 (OHالهيد وكسمممممميل)ومجموعة  ACCتحمل طويلة و(، األخيرة `3والنهاية  `5)النهاية  المفتول نهايتان

 ثالث عرى:  tRNAفي الـ  ويوجدومحدد  حي  يتا التعرف واال تباط مع حمض أميني واحد 

سممنتيتاز  وهذا األن يا  tRNA-أسمميليرتبط بها أن يا التنشمميط أمينو عروة أنزيم التنشييي:(: ) Iالعروة  -1

نوعا  مختلفا  من هذه  22  وتمتلت الخلية tRNA بط الحموض األمينية إلى الـممممممممم  تحفي  مسممملول عن

 األن يمات بمعدل أن يا واحد لكل من الحموض األمينية العشرين المستخدمة في تركيب البروتين  

بأنتيكودون خا  تسمممح له بمعرفة  tRNAتمي  كل ي(: Anticodonاألنتيكودون )عروة  IIوة رالع -2

 والت اوج معه بصو ة كاملة   mRNAكودون الـ 

 rRNAويدخل كما نعلا الـمممممممممممم رتبط الجسمممممميا الريبي  حي  ي: )عروة الجسيييييييم الريبي( IIIعروة ال -3

 زومي في بنية الجسيا الريبي والتي بدونها ال يتا تركيب البروتين  والريب
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 : protein synthesisعملية تركيب البروتين 

 مراحل رئيسية هي:( إلى  الث Translation الترجمةيمكن تقسيا عملية تركيب البروتين )عملية 

   Termination، النهاية Elongation، االستطالة Initiationالبدء 

 :Initiation البدء-1

على الوحدة  ضعوويت السيتوبالسماالنواة إلى  DNAبعد نسخه من الـممممممم  mRNAالـممممممم يغاد       

المحدد للحمض األميني الميثيونين  (AUG)الصغيرة من الجسيا الريبي، ويلدي ذلت إلى توضع الكودون 

ويتا بعد ذلت ومباشمممرة تنشممميط  tRNAا الريبي حي  تتقابل مع أنتيكودون الـممممممممم يمن الجسممم Pفي المو ع 

 سنتيتاز(   tRNA أسيل-تنشيط )أمينو الحموض األمينية بوساطة أن يمات ال

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحلة البدء في عملية تركيب البروتين عند الخاليا بدائيات النوى
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كمصد   ATPوالـممممممم  tRNAلها الحمض األميني ويحتتتمي  أن يمات التنشيط بثالث موا ع نوعية 

ويتضمن المناسب،  tRNAللطا ة  ويستطيع أن يا التنشيط معرفة الحمض األميني بد ة عالية ومعرفة الـمم 

  الخاص مرحلتين: tRNAارتباط الحمض األميني مع تفاعل 

 :التنشي:بوجود أنزيم  ATPبتفاعله مع الـ  تنشي: الحمض األميني-أ

 + مجموعتان من الفوسييييييفات. AMP حمض أميني منشيييييي: مرتب: بال                    ATPالحمض األميني + 

  tRNAهذا ويحتفظ األن يا بالحمض األميني المنشط حتى ا تباطه بالـ 

  :الخاص به tRNAلألدينوزين في الـ  OH-`3ارتباط الحمض األميني المنش: بالنهاية -ب

فظا  بالحمض األميني حتى ا تباطه تحم tRNAوأن يا التنشيط  ويبقى الـممم  AMPوينفصل نتيجة ذلت الـممم 

بعدها سطح الجسيا الريبي اللتقاط  tRNAإذ يغاد  الـمممممم  ،في المكان المناسب من السلسلة الببتيدية النامية

 حمض أميني أخر أو أنه ينحل  

  :Elongation االستطالة -2

مما يلدي إلى  راءة الكودونات وبالتالي  mRNAيقوم الجسيا الريبي بالتحرك على طول الـمم        

ن حموض أمينية مرتبطة مع بعضممها البعض بوسمماطة ها مكونا  سمملسمملة ببتيدية مللفة مترجمتها حتى نهايت

     :ببتيدية وابط 

 

وال مرة الكربوكسيلية  (A)تيدية بين ال مرة األمينية للحمض األميني في المكان تتشكل الرابطة البب

فاعل أن يا Pللحمض األميني الموجود في المكان  )يرتبط  Peptidyl transferase، ويتوسممممممط هذا الت

𝐺𝐷𝑃يحصل هذا التفاعل على الطا ة من  ،ا تباطا  و يقا ( الكبيرة بالوحدة ← 𝐺𝑇𝑃  بوزوم إن و يفة الري

بين الحموض  واألن يمات المرافقة حتى تتشكل الرابطة الببتيدية tRNAوالـممممممم  mRNAهي تثبيت الـممممممم 

ون بمقدا  كود mRNAفيتحرك الريبوزوم على طول  (P)المو ع  tRNAيغاد  الـمممم األمينية المتجاو ة  

`3) الث أسس( باالتجاه  ← ، Pإلى المكان  Aالموجود في المكان  tRNA، وهذا يلدي إلى تحرك الـ `5

جديد حامال  لحمض أميني منشمممط  ال   وهكذا  tRNAشممماغرا ، وهذا يتيح لوصمممول  (A)فيصمممبح المو ع 

 تتقدم عملية الترجمة وتستطيل السلسلة الببتيدية  

 

 

 أنزيم التنشيط
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 مرحلة االستطالة في عملية تركيب البروتين حيث يظهر نمو السلسلة الببتيدية

  Termination: النهاية-3

التو ف  حتى الوصول إلى أحد كودونات mRNAشفرة الـمممم لتستمر  راءة وترجمة الريبوزوم       

ذلت تغاد   (  وعندUGAو UAGو UAAهي )وعملية تركيب السمملسمملة الببتيدية وهذه الكودونات تنهي 

 تملت  ملية تركيب البروتين(  د اكوتكون الترجمة )ع جسيا الريبيالبنية األولية الالسلسلة السابقة ذات 

 

 

 

 

 عملية تركيب البروتينمرحلة نهاية 

 وىعند الخاليا بدائيات الن     
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 ايمع بروتين يحر  عديد الببتيد من الجس tRNAتتحد كودونات التو ف والتي ال يوجد لها حموض 

تنفصل وحدتي الجسيا الريبي عن بعضهما والتي يتا جمعهما في جولة أخرى الريبي  وعندما يحدث ذلت 

   mRNAالصطناا سلسلة ببتيدية جديدة باستخدام ج يء جديد من الـ 

  بالسممممما()السمممميتويات النوى سممممريعا  ألنها تتا في المكان بدائ في تركيب البروتينعملية هذا ويكون 

تتا  بل انتهاء النس   أما في حقيقيات النوى  mRNAوال مان نفسه لعدم وجود غالف نووي، فترجمة الـمم 

في النواة، والترجمة في السمميتوبالسممما، فالترجمة ال تبدأ إال بعد انتهاء النسمم ، وبالتالي تختلفان يتا النسمم  

،  ا يطرأ عليه (Pre mRNA)رسول  بل ال mRNAبال مان والمكان  والجدير بالذكر، في البداية ينس  

تغيرات تحذف منه القطع غير المشمممفرة )االنترونات( وتلصمممع القطع المشمممفرة )األكسمممونات( مع بعضمممها 

 الناضج القابل للترجمة  mRNAفيتشكل الـ 

، إال mRNAواحد يستطيع تصنيع عديد الببتيد من ج يء الـمممممم  جسيا  يبيعلى الرغا من أن      

العملية في آن واحد  الج يء الواحد من رك عدة جسممممميمات  يبية ) يبوزومات( في هذه أنه عادة ما يشمممممت

mRNA  المرتبط بعدة  يبوزومات يسمى الجسيا المتعددPolysomes   

أن تتابع فريد من الحموض األمينية في البروتينات والتي يتا تصممممممنيعها في مما سممممممبع نالحظ      

في الخلية بمثابة  DNA، وبذلت يكون الـمممممممم DNAعد األزوتية في الـمممممممم الخلية يتحكا فيه تتابع فريد للقوا

بمثابة النسمممخة العاملة  mRNAيكون الـممممممممم  اللمعلومات الو ا ية، بينم Master copyالنسمممخة األصممملية 

Working copy                    

 Endoplasmic reticulm (ER)لشبكة البالمسية الداخلية ا -2

 جوفةمالغشممائية المسممطحة ال واألنابيب الداخلية منظومة معقدة من الكييسمماتالشممبكة البالسمممية       

صل والتي تنتشر في سيتوبالسما خاليا حقيقيات النوى، وتت على نحو متواز   والمتراصةالمتصلة فيما بينها 

أغشممميتها بأغشمممية جهاز غولجي والغشممماء  تسمممتمراة واط عديدة مع الغشممماء الخا جي للنوهذه الشمممبكة في نق

 البالسمي  

 بنية الشبكة البالسمية الداخلية:  -

مية الداخلية في الخاليا الغدية المد وسمممة بالمجهر ا لكتروني كشمممبكة من تظهر الشمممبكة البالسممم    

، ولكنها ةالتجاويف المحاطة بأغشممية والتي تتخذ أشممكاال  مختلفة، فقد تكون أنبوبية أو حويصمملية أو صممفيحي

سات شكل كيي غشائية مجوفة ومتراصة على نحو متواز  ومتصلة  حةمسط وأنابيب في الغالب تكون على 

 مع بعضها بمسافة نيرة تدعى تجاويف الشبكة البالسمية  
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وذلت اعتمادا  على وجود أو غياب الجسيمات  نوعين من الشبكة البالسمية الداخليةيمكن تميي       

 الريبية المرتبطة بالسطح الخا جي ألغشيتها: 

 :Rough endoplasmic reticulum (RER)الشبكة البالسمية الداخلية الخشنة -أ

الشممممبكة البالسمممممية الداخلية الخشممممنة بوجود جسمممميمات  يبية مرتبطة بالسممممطح الخا جي تتمي      

شبكة مصد ا   ألغشيتها، وتعد هذه شكيل الحويصالت االنتقالية التي تنقل الليبيدات والبروتينات من الـ لال ت

RER  إلى جهاز غولجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشبكة البالسمية الداخلية الخشنة والملساء وارتباطها مع الغالف النووي

 : Smooth endoplasmic reticulum (SER)البالسمية الداخلية الملساء  الشبكة-ب

سميت بالملساء لغياب الجسيمات الريبية من السطح الخا جي ألغشيتها  ويمكن التميي  مو فولوجيا  

سمماء مسممطحة، بينما تشممكل الشممبكة الملبين الشممبكة الخشممنة والملسمماء، فالخشممنة تشممكل عادة صممفائح غشممائية 

سابقة بين نوعي   ة والملساءالشبكة الخشنعادة تراكيب أنبوبية أو حويصلية، لكن بالرغا من االختالفات ال

سيتوبالسمية منفصلة عن بعضها، إذا أ هر المجهر ا لكتروني اتصاال  بين عضي   ال يمكن اعتبا هما ات 

 تجاويف نوعي الشبكة بحي  تنتقل المواد بين نوعي الشبكة بدون تدخل الحويصالت االنتقالية  

دية ت الخلية  فمثال  تحتوي الخاليا الكباعتمادا  على نشممماطاوتختلف الكميات النسمممبية لنوعي الشمممبكة 

  التفاعالت االسممتقالبية تتا في الخاليا الكبدية  وتتميعلى نوعي الشممبكة الخشممنة والملسمماء نظرا  ألن معظا 

ة بإنتاج البالسممممية المتخصمممصممموالخاليا الخاليا النشمممطة بتركيب البروتينات ا فرازية، كخاليا البنكرياس 
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الشمممبكة البالسممممية الداخلية الخشمممنة  فمثال  تنتج الخلية  بسممميادة وبولينات المناعية()الغلاألجسمممام المضمممادة 

اليا في الختسود الشبكة الملساء في الثانية الواحدة  في حين  جسا مضادآالف  12البالسمية الواحدة بمعدل 

 وخاليا لمبيضفي االجسمما األصممفر ية في الخصممية وخاليات السممتيروئيدية مثل الخاليا البينالمنتجة للمركبا

حي  يتا تركيب الكولسمممممترول، إضمممممافة لحدوث التفاعالت التي ت عدئل السمممممتيروئيدات لتكوين  الكظر، غدة

   لوالكو تي و الهرمونات الجنسية الذكرية واألنثوية

 التركيب الكيميائي للشبكة البالسمية الداخلية:  -

ن الحيوي أن أغشية الشبكة مثل با ي األغشية الخلوية تتكون متبين باتباا طرائع التحليل الكيميائي 

بة  يدات بنسمممممم بة  %32ليب نات بنسمممممم كة عبا ة عن %02وبروتي ية الشممممممب يدات أغشمممممم   وتكون معظا ليب

وتكون   سممترول مقا نة مع الغشمماء البالسممميفوسممفوليبيدات إضممافة لنسممب  ليلة من الغليكوليبيدات والكول

يدات حتوى العالي من البروتينات مقا نة بالليبم  يلدي التينات عبر غشائية(البروتينات ضمنية )برو معظم

الشممبكة وانخفاض مرونتها مقا نة مع  ووجود الكوليسممترول بتركي  منخفض إلى زيادة د جة  بات أغشممية

ويشممبه البناء الج يئي ألغشممية الشممبكة البناء الج يئي للغشمماء البالسمممي، حي  تشممكل  الغشمماء البالسمممي 

الغشممماء البالسممممي وتكون سمممالسممملها أ صمممر ليبيدات طبقة مضممماعفة تكون سمممماكتها أ ل مما هي عليه في ال

  ة وأ ل إشباعا   ومثنا

 

 

 

 

 

 بنية غشاء الشبكة البالسمية الداخلية –بنية الغشاء  البالسمي.           ب  -أ

تينات والغليكوبروويتكون محتوى تجاويف كييسممات الشممبكة من وسممط يضمما م يجا  من البروتينات 

المناعية  مية على الغلوبوليناتوالليبيدات والشممموا د المعدنية  فمثال  تحتوي تجاويف شمممبكة الخاليا البالسممم

الخاليا خا جية ا فراز في في البنكرياس على البروأنسممممممولين، أما شممممممبكة  βجاويف شممممممبكة الخاليا وت

 البنكرياس فتحتوي على أن يمات حلمهة وغيرها  
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 : (RER)الداخلية الخشنة  يةالشبكة البالسموظائف  -

  ونقلها لحال ةاات ا فرازية والغشائية والمخصصة للجسيمات اصطناا البروتين -1

   ثية للبروتيناويف الشبكة لتكوين البنية الثالجداخل ت طي البروتينات -2

ليلة  عض المركبات والج يئات األخرى على عديدات الببتيد مثل إضافة سالسل من السكاكر إضافة ب -3

 يدية وتينات الليبالتعدد لتشكيل البروتينات السكرية أو إضافة وحدات ليبيدية لتشكيل البر

نة -4  لوحدات االبروتين متعدد من أكثر من سلسلة من عديدات الببتيد لتشكيل  تجميع البروتينات المكو 

 أماكنها الصحيحة بعد تصنيعها:البروتينات إلى توجيه  -

على سطح الشبكة البالسمية الداخلية الخشنة أو داخل العصا ة )البروتينات من اصطناا  بعد االنتهاء       

 فكيف يتا ذلت؟ لتلدي و ائفها ( تتوجه إلى أماكنها المخصصة Cytosolالخلوية 

حمضمما   22-12من حموض أمينية بطول للبروتينات المصممنعة حديثا  تسمملسممالت  يوجد في البنية األولية    

 ،كإشا ات تدل  على األماكن التي يجب أن تذهب إليها البروتينات بعد تصنيعهاهذه التسلسالت تعمل أمينيا   

لسمممالت   وتبقى البروتينات التي ال تمتلت هذه التسمممضمممي ات المسمممتهدفةفهي ترتبط بمسمممتقبالت نوعية في الع  

يات وتينات في خاليا حقيقتتوجه البرعلى العموم و ن يتا تركيبها  ية في العصمممممما ة الخلوية بعد أا شمممممما

وكسيدية، للجسيمات البيرصة صة للنواة، البروتينات المخص  : البروتينات المخص  النوى إلى األماكن التالية

ات صة للغشاء الخلوي وأغشية العضي  المخص   الكوند ية، والبروتيناتلجسيمات صة لالبروتينات المخص  

ويوضح الشكل أدناه مسا  البروتينات التي يتا تركيبها على الجسيمات الريبية الموجودة   األخرى الخلوية

طح بالسممممومسمممما  البروتينات التي يتا تركيبها على الجسمممميمات الريبية المرتبطة  ،Aفي السمممميتوبالسممممما 

  Bنة الخا جي ألغشية الشبكة البالسمية الخش

 

 

 

 

 

 

 

 توجيه البروتينات إلى أماكنها بعد تركيبها
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 :(SER)وظائف الشبكة البالسمية الداخلية الملساء  -

 الحيوي للفوسفوليبيدات الغشائية:  التركيب-أ

 لتي تنتقلا تعد الشبكة البالسمية الملساء المصد  الوحيد لليبيدات الغشائية بما فيها الفوسفوليبيدات   

الحيوي  بيركالتألن معظا األن يمات التي تتوسط  الخلوية، ذلت وأغشية العضي ات سميالالبإلى الغشاء 

 بكة الملساء  للفوسفوليبيدات الغشائية المختلفة إنما توجد في أغشية الش

 الحيوي للكولسترول ومشتقاته:  التركيب- ب

من أغشية ضفي الخاليا الكبدية عند الفقا يات  والحموض الصفراوية الكوليسترولمعظا  يتا تركيب

دية )خاليا  شر يئقوم بتركيب الهرمونات الستيرو  أما في الخاليا التي تالشبكة البالسمية الداخلية الملساء

تطو ة بشكل ة الملساء فيها مالكظر، الجسا األصفر في المبيض، الخاليا البينية في الخصية( فتكون الشبك

   واألنثوية)الستيروئيدات(الهرمونات الذكرية يله إلى وب الكوليسترول وتححي  يتا تركيكبير

 السكاكر:  استقالب-جـ

تتدخل الشبكة الداخلية الملساء الخاصة بالخاليا الكبدية في عملية تحطيا الغليكوجين المخت ن في 

المجموعة  هذا األن يا ينت ا  فوسفاتاز 4 –كوز وفضل احتواء أغشيتها على أن يا غلالخاليا الكبدية، وذلت ب

وز الحر الذي ينتقل إلى خا ج الخاليا كوإلى تشكيل الغلفوسفات ملديا   – 4 –كوز والفوسفاتية من الغل

 الكبدية ومجموعة الفوسفات الالعضوية  

كوز ون الغلكوز في الدم  يخت و  على مستوى  ابت نسبيا  من الغلبد الحفاتعد الو يفة الرئيسية للك

يظهر في الخاليا الكبدية على شكل حبيبات تتوضع بالقرب من عناصر الشبكة على شكل غليكوجين 

 البالسمية الداخلية الملساء  

 شوارد الكالسيوم:  وتحرير اختزان-د

تستعمل عناصر الشبكة البالسمية الداخلية الملساء في بعض الخاليا كموا ع الخت ان شوا د 

المرتبطة  2Ca+بكة في هذه الخاليا على تراكي  مرتفعة من شوا د الكالسيوم الكالسيوم  وتحتوي الش

بالبروتينات  وتجري بصو ة مستمرة عملية ض  لشوا د الكالسيوم من السيتوبالسما إلى الشبكة بواسطة 

كة ب، وتحر  منها كاستجابة لتأ ير إشا ات خا جية خلوية  تعد الشATPالمضخات الكالسية اعتمادا  على الـ 

البالسمية العضلية الموجودة في الخاليا العضلية مثاال  واضحا  على هذا النوا من الشبكة الملساء 

  ويلدي ا تباط النوا ل العصبية إلى مستقبالتها الموجودة على سطح 2Ca+المتخصصة باخت ان شوا د الـ 

وتقلص األلياف  2Ca+ا د الخلية العضلية إلى إطالق سلسلة من الشا ات تلدي بدو ها إلى تحرير شو

 العضلية  
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 : and toxins  Drug detoxificationوالسموم ة العقاقيرسمي   إزالة-هـ

 لتطرل الحقا  خا جيتا ن ا سمي ة العقا ير والسموم عن طريع  بط المواد السامة بمركبات خاصة 

التي توجد بغ ا ة  p-450توكروم يبوساطة عائلة أن يمات السالجسا، أو عن طريع أكسدة هذه المركبات 

تجد  ا شا ة ووالرئتين والكليتين والجلد   خاليا األمعاءوالشبكة الملساء الخاصة بالخاليا الكبدية  في أغشية

كحوليين لي داد بشكل كبير لدى األشخا  ا في خاليا الكبد الملساء الشبكة البالسمية الداخليةإلى أن حجا 

 في إزالة سمي ة الكحول المتناول  بسبب و يفتها

   Golgi apparatus جهاز غوجلي -3

من النظام الغشائي الداخلي التي تمتاز به الخاليا حقيقيات النوى، ويرتبط  ا  جهاز غولجي ج ءيعتبر 

ا في عمليات ا فراز  وسمي بهذا االس وسيطا  اخلية حي  يلدي دو ا   ة و يقة مع الشبكة البالسمية الدبعال

وألول مرة وجود تراكيب شبكية  هوالذي وصف 1191نسبة إلى مكتشفه العالا ا يطالي كاميلو غولجي عام 

 الخاليا العصبية  في سيتوبالسما نواة التتوضع حول 

 نية جهاز غولجي: ب -

هر وى وذلت بفضممل اسممتخدام المجتا التأكد من وجود التراكيب الشممبكية في جميع خاليا حقيقيات الن

 Dictyosomesا لكتروني وطرق التلوين الكيميائي النسمممميجي، وأطلع عليها اسمممما الجسمممميمات الشممممبكية 

 ولجي  لتي يشكل مجموعها ما يعرف بجهاز غوا

تختلف أشمممممكال الجسممممميمات الشمممممبكية وأعدادها وتوزعها بشمممممكل كبير في األنماط الخلوية المختلفة 

ة وطبيعتها ا فرازية، فقد تتجمع هذه الجسمممممميمات حول النواة كما في البنكرياس، وحسممممممب نشمممممماط الخلي

النطاف، الخاليا الكأسية في األمعاء، أو  د تنتشر في أ جاء السبتوبالسما في بعض أنماط الخاليا )كخاليا 

 الكبد، الخاليا العصبية، والخاليا البيضية(  
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غدية باسمممتخدام المجهر ا لكتروني أن جهاز غولجي يتكون من عدد أ هرت د اسمممة مقاطع لخاليا 

( 1و  3من الكييسممات أو الصممفائح الغشممائية المجوفة المتراصممة فوق بعضممها البعض )عددها يتراول بين 

 فيعة في الوسمممممط ومنتفخة وتكون هذه الصمممممفائح الغشمممممائية محدبة من جهة ومقعرة من الجهة األخرى، و

   األطراف

يعرف وجه التشكل : وجه مرك ي محدب ذ يملك قطبين أو وجهينز غولجي باستقطابه إيمتاز جها

Cis-golgi network(CGN) هو مكان دخول الحويصمممممالت ( وأيضممممما )المدخليطلع على هذا الوجه و

 Trans orأو النضممممج وجه اآلخر فيكون مقعرا  ويعرف بوجه النقل القادمة من الشممممبكة البالسمممممية، أما ال

maturing golgi network (TGN)  أماكنها وهو مكان خروج الحويصالت إلى  بالمخرجوسمى كذلت

صممة  ، أما ويقابل الشممبكة البالسمممية (Cis or entry faceالمدخل )األول القريب /ويعرف الوجه  المخصمم 

ويظهر على جانبي   ويقابل غشممماء الخلية (Trans or exit face)المخرج بالوجه البعيد / اآلخر في عرف 

تدعى بالحويصالت ا نتقالية تنتشر بالقرب جهاز غولجي عدد كبير من الحويصالت: حويصالت صغيرة 

ت جهاز غولجي، وحويصممالمن الشمممبكة البالسممممية الداخلية وتحمل البروتينات والليبيدات من الشمممبكة إلى 

حمل البروتينات المعالجة من جهاز تتبرعا من أطراف وجه النقل وتكبيرة تدعى بالحويصممممالت ا فرازية 

 إلى الغشاء الخلوي أو الجسيمات الحال ة أو الحبيبات ا فرازية غولجي 
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ت الناقلة المفرزة من بنية جهاز غولجي بالمجهر االلكتروني النافذ بالمقارنة مع رسم تخطيطي تظهر فيه الحويصال

 .االفرازية المتحررة من جهاز غولجي باتجاه الغشاء الخلويبالسمية الداخلية والحويصالت الشبكة ال

  %42وبروتينات بنسبة  %32و د تبين أن أغشية كييسات جهاز غولجي تتألف من ليبيدات بنسبة 

ون البروتينات وتك ،وتشبه ليبيدات أغشية جهاز غولجي ليبيدات أغشية الشبكة البالسمية والغشاء البالسمي

على شكل غليكوبروتينات أو بروتينات ليبيدية  وتكون الهندسة الج يئية ألغشية جهاز غولجي مما لة لتلت 

  بروتينات ضمنية ومحيطية الموجودة في األغشية األخرى، طبقة ليبيدية مضاعفة مع 

 غولجي:  جهازوظائف  -

جميع توم جهاز غولجي بدو   أسمممماسممممي في عملية يقفرز وتكثيف وتغليف البروتينات المعدة لإلفراز:  -1

 منبه معين لاستجابة  ازهاروتخ ينها تمهيدا   ففي حويصالت إفرازية وتغليفها  ا فرازية البروتينات

طوة المرتبطة بالشبكة البالسمية الخشنة، في خبعد أن يتا اصطناا البروتينات على الجسيمات الريبية      

غيرة ليتا تعبئته في حويصمممممالت صممممم ف الشمممممبكةيالناتج عن عملية الترجمة إلى تجاويدخل البروتين تالية 

، يسمماتهلجهاز غولجي لتتحد مع كي الوجه المرك ي إلىتتبرعا من أغشممية الشممبكة البالسمممية وتنتقل انتقالية 

تأدية  نات روتيتتراكا الب و يفته وهنا يتا إجراء بعض التعديالت على البروتين التي تكون ضممممممرو ية ل

وجه إفرازية  ا تتبرعا من كييسات الغولجي حي  تتكثف وتترك  على شكل حبيبات  داخل تجاويف جهاز

ا إفراز ويتتضمممما الحبيبات ا فرازية لترسممممل إلى غشمممماء الخلية لتتحد معه  المحيطي حويصممممالت إفرازية

ذلت تلمن محتوى وب(، أو تلتحا بعض الحويصالت مع الغشاء البالسمي  Aمسا  الالبروتين خا ج الخلية)

(، أو تبقى الحويصمممالت داخل الخلية إذا كانت تحتوي على B)المسممما   الغشممماء من البروتينات والليبيدات

شكل التالي يوضح ل، وا(Cكما هو الحال بالنسبة للجسيمات الحال ة ) المسا أن يمات ضرو ية لعمل الخلية 

 ذلت 
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 مسار الحويصالت اإلفرازية التي تتبرعم من جهاز غولجي                                     

 تعديل األنزيمات الهاضمة: -2

ي ي يتا اصطناعها فبتعديل األن يمات الهاضمة التعشر  يفي الخاليا الظها ية لأل نجهاز غولجي  يقوم

 Trypsinogenالخامل  ينفمولد أن يا التربسال، إلى الشكل الفع  من الشكل الخامل الحويصالت البنكرياسية 

في  يصل إلى جهاز غولجي ماال عندالفع   Trypsinوالمفرز من البنكرياس يتحول إلى أن يا التربسين 

   عشر   نيألللخاليا الظها ية ا

 إلى البروتينات ونقلها:  ومجموعات الكبريت ضم السكاكر -3

 و د أكدت الد اسممممات التجريبية التيفي تركيب الغليكوبروتينات، يقوم جهاز غولجي بدو  مها      

هذا الدو  الذي يلعبه جهاز غولجي في تركيب  ،ة والخاليا الكأسممممممية لألمعاء  يأجريت على الخاليا الد

التيروغلوبيولين إنتاج  ) الغلك ة(Glycosylationعملية تسممممممكر البروتينات الغليكوبروتينات  ومن أمثلة 

وهو غليكوبروتين يتشممممممكمممل منمممه هرمون الغمممدة المممد  يمممة  ،(Thyroglobulinولين المممد  ي ي)الغلوب

 بعد إضافة اليود إليه  الد  ية حويصالت الغدة  هحي  تسها في إنتاج (Thyroxineالتيروكسين )

سممممممماطة التي تفرز بو)المخاط( بتركيب الغليكوبروتينات الكبريتية المخاطية ويقوم جهاز غولجي 

وم بعملية التليين للمسممماعدة على مرو  كتل الغذاء خالل القناة الهضممممية  الخاليا الكأسمممية لألمعاء، وهي تق

جهاز غولجي وو ائفه وذلت ألن لها شمممممكال   بنيةجيدا  لد اسمممممة هذا وتعد الخاليا الكأسمممممية لألمعاء نموذجا  

  ا  ممي ا  ذا  اعدة و مة ممي تين طبي
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 بنكرياسيةفي خلية ( C وفجوات مركزة S)حبيبات افرازية  تجمع الحبيبات االفرازية

 ذات افراز خارجي حول جهاز غولجي.

 وتوجيهها الى أماكنها الصحيحة  تنظيا حركة مرو  الحويصالت في الجملة الغشائية -4

 

 ndriaMitocho ) امليتوكوندريا(اجلسيمات الكوندرية -4

يتوبالسما س الكوند ية في جميع الخاليا حقيقيات النوى، حي  تشغل  سما  كبيرا  منتوجد الجسيمات 

هذه الخاليا  وتعتبر كما سممممممنجد بمثابة الرئة الخلوية، حي  يتا بداخلها معظا عمليات األكسممممممدة الهوائية 

 وإنتاج الطا ة  

يرة فيها  ة كبطاتاج إلى ويختلف عدد الجسمممممميمات الكوند ية في الخاليا المختلفة، فالخاليا التي تح

يا )خلية الكبد تحتوي حتى ألف جسممم كالخاليا الكبدية وألياف العضممملة القلبية عدد كبير من هذه الجسممميمات

ا   وتسمتطيع الجسميمات الكوند ية أن تغير شمكله(كوند ي، بينما الخاليا األ ل نشماطا  تحوي عدد أ ل بكثير

الخلية إلى المناطع ذات النشمماط الكبير  ويسمماعد على ذلت ضمممن بفضممل مرونتها، حي  تتمكن من االنتقال 

التيا ات السيتوبالسمية التي ترك  الجسيمات الكوند ية في موا ع من الخلية تحتاج إلى كميات أكبر من الـ 

ATPلسمموط  ط المحو يفات العضمملية في األلياف العضمملية المخططة وحول الخيي، فهي تتوضممع بين اللي

 النطفة المتماي ة  

 

 

 



 

22 
 

 

 

 

 

 

 بنية الجسيمات الكوندرية:  -

الجسيمات الكوند ية على شكل أجسام كروية أو عصوية أو متطاولة أو بشكل الكأس، يتراول تبدو  

مما  (نميكرو 1ميكرون ولها  طر  ابت )ال ي يد عن  1 – 22 2ميكرون وعرضممممها  12-2 2طولها من 

ل انتشمما  المواد بين السمميتوبالسممما والجسمميمات الكوند ية  وعلى الرغا من أن الجسمميمات الكوند ية يسممه

الكبيرة يمكن مشممماهدتها بالمجهر الضممموئي إال أن المجهر ا لكتروني فقط هو الذي يوضمممح تركيبها وذلت 

 غشمممممماءينيحيط بكل جسمممممميا كوند ي غالف يتكون من   Ultracentrifugationبعد تثفيلها تثفيال  فائقا  

األعراف مسممممماحة السمممممطح  هذه تشمممممبه الرفوف  وت يد Cristaeالخا جي أملس والداخلي م ود بأعراف 

ولى حجرتين مختلفتين: الحجرة األلميتوكوند يا ل والداخليغشمماء الخا جي ال  ويحدد الكلي للغشمماء الداخلي

ها بين  جد تدعى الفرا  الغشممممممماءينن تدعى لحمة  ،البيني و لداخلي و بالغشممممممماء ا حدد  ية تت ثان والحجرة ال

 . Matrixأو مطرقالميتوكوند يا 

 

 

 

 

 

 

 وضح البنية الدقيقة للميتوكوندرياصورة بالمجهر االلكتروني ت -أ

 .تخطيطي يوضح هذه البنية شكل -ب
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ثر هذه الجسيا وتكطريع تشكل حاج  عرضي في منتصف  باالنشطا  عنتتضاعف الجسيمات الكوند ية 

 DNAـمممممممممموتتمي  الميتوكوند يا بامتالك جينومها الخا  والمسمممممتقل عن ال  ل انقسمممممام الخليةخالالحالة 

يتا ترحيلها إلى الجسمممميمات الحال ة  )هرمة( و يفية غيرالميتوكوند يا  تصممممبحما دوعنفي النواة   الموجود

  Autophagyالذاتي  االلتهامليتا هضمها بآليات 

 التركيب الكيميائي للميتوكوندريا:  -

 ات ينالبروتالكثير من  حتويويتكون من طبقة من الفوسمممممفوليبيدات المضممممماعفة ي :الغشييييياء الخارجي

تعبر من خاللها الج يئات األصممغر والتي تشممكل أ نية واسممعة  Porinsدعى بو ينات ت العابرة للغشمماء

ية أن يمات تتوسممط عملويتضمممن هذا الغشمماء  توبالسممما إلى الفرا  البيني  دالتون من السممي 2222من 

 سينتيتاز الذي ينشط الحموض الدسمة  بل أكسدتها  -  A  -أسيل كو أن يا  مثلتحول الليبيدات 

 

 

 

 

 

 للميتوكوندريامخط: يوضح التركيب الكيميائي 

 على عدد من األن يمات التي تتوسط فسفرة الـ ويحتوي  :ينالغشائبين  الفراغADP  إلىATP  

  من مكونات الغشاء  %22يتكون من طبقة من الفوسفوليبيدات تشكل  :الفراغ البيني() الداخليلغشاء ا

 : وهي الث مجموعات وفقا  ألدوا ها الحيوية بروتينات والتي تضا  %12و

 الـ يننازا للهيد وجالن يا األ مثلبروتينات تتوس: التفاعالت التأكسدية في السلسلة التنفسية:  -أ

NADH د وجينازديه(NADH   لمركب  اختصا ا)وهو يتوسط 1النيكوتين أميد أدنين  نائي النكليوتيد ،  

 Coenzyme)كوأن يا  Qإلى مستقبل يصبح مرجعا  يعرف بمتما األن يا  NADHنقل إلكترون من الـ 

Q هي السيتوكرومات التي تتضمن زمرتها مركب الهيا والذي يشتمل على ذ ة (، وهناك بروتينات أخرى

وبالتالي يتمكن السيتوكروم من نقل  2Fe+الحديد  حال ةإلى  3Fe+ يالحديد حال ةديد، يمكن أن تنتقل من حال

        ا لكترونات  

NAD:  أميد أدنين  نائي النكليوتيد نيكوتينNicotinamide adenine dinucleotide-1 
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نة من وحدات فرعية :((SynthaseATP ازثسين ATPالمعقد األنزيمي -ب  متعددة وهي معقدات مكو 

 ATPات الـ وتقوم بتركيب ج يئ للميتوكوند يا،اخلي تتوضع بكثافة على السطح الداخلي للغشاء الد كروية

، وينتج عن التفاعل انطالق طا ة على Piعضوية والفوسفات الالADP ـمن ال بدءا   لحمة الميتوكوند يا في

في كل  انية  ATPج يء  122سينثاز أكثر من   ATPوتنتج معقدات   H+أو  وناتبروتتيا  من الشكل 

 ألف إلى مليون معقد أن يمي  222 ـبفي الجسيا الكوند ي الواحد، ويقد  عددها في كل ميتوكوند يا 

إلى لحمة الميتوكوند يا ومنها إلى أماكن  الج يئات الضمممممرو يةتنظا نقل  بروتينات ناقلة نوعية:-ـيييييييييييج

 أخرى 

 يا ئات وتحتوي  :لحمة الميتوكوندر مات من م كل خا  األن ي ها بشمممممم نذكر من فة  مات المختل األن ي

الضممرو ية ألكسممدة حمض البيروفيت والحموض الدسمممة، أن يمات حلقة كريبس وتشممتمل أيضمما  على 

سمى ذي ال DNAعدد من ج يئات الـممممممم   ، وجسيمات  يبية وأنواا mtDNAشكل الحلقي المغلع وي

ي تتوسممممط تركيب البروتين في الجسمممميا ألن يمات التوعدد من اmRNAوالـمممممممممم النا لة  RNAالـمممممممممم 

 الكوند ي  

 

  وظائف الميتوكوندريا:  -

لتنفس اعملية األن يمات الضممممممرو ية لبفي الخلية كونها غنية  التنفسممممممي المرك لميتوكوند يا تعد ا -1

 الغلوكوز بشمممكل)السمممكاكر هدم هذه العملية بأنها سممملسممملة من التفاعالت يتا خاللها ، وتعرف الخلوي

منها على  %42يضممميع والحموض الدسممممة بوجود األكسمممجين وإنتاج كمية كبيرة من الطا ة   ئيسمممي(

وإنتاج  ADPفي فسفرة ج يئات الـمممممممتستخدم إلى طا ة كيميائية  %42شكل حرا ة ويتا تحويل الـممممممم

   O2Hو  CO2أيضا  وينتج  ،ATPج يئات الـ 

لتي تعد  ي من عملية التنفس الخلويوهو الهدف الرئيس ATPالـممممممم بإنتاج ج يئات  الميتوكوند يا تقوم -2

ترميا، وفي النمو والعضممياتها وأغشمميتها ، حي  تسممتخدم في بناء المصممد  الرئيسممي للطا ة في الخلية

سام الخلوي يةالخلوأن هذه الطا ة ضرو ية  نجاز حركة الخاليا وحركة العضي ات  كما ل والنق واالنق

غيرها وتخ ين المركبات الكيميائية وتركيب األن يمات  الفعال من وإلى الخلية، وهي تستخدم أيضا  في

    ATPج يء 31الغلوكوز ج يء واحد من هدم الحيوية  وينتج من –من التفاعالت الكيميائية 

 عدد محدد من البروتينات تركيب في الجسيمات الريبية الخاصة بالجسيمات الكوند ية يتا  -3
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 التنفس الخلوي:مراحل  -

 :مراحل أ بعالتنفسية(  الخلوي )األكسدةتضا مراحل التنفس     

 مرحلة األولى التحلل السكري لاGlycolysis: 

 للغلوكوز من هدم الغلوكوز في سمممممميتوبالسممممممما الخلية وتدعى بالتحل ل السممممممكريهذه المرحلة تتا 

Glycolysis ها تحطيا ج يء الغ هذه  وكوز إلىلوينتج خالل يت وال تتطلب  ج يئتين من حمض البيروف

   ذلت باالستقالب الالهوائي للغلوكوزسمى ، ويكمية  ليلة جدا  من الطا ة األكسجين، وتنتجالخطوة 

 أكسدة حمض البيروفيك:لمرحلة الثانية ا 

يرتبط ا   )ذ تان كربون( إلى أسمممميتيلأوال  في لحمة الميتوكوند يا  السممممابع ويتحول حمض البيروفيت     

 Aوجود كو أن يا ب Aسممممميتيل كو أن يا شمممممكال  أمA (CoA )أن يا  يدعى كواألسمممممتيل مع متما أن يمي 

  NAD+و

  ة كريبسالثالثة حلقالمرحلة: 

الناتج عن  A–حي  يخضممممع األسممممتيل كو أن يا في لحمة الميتوكوند يا  هذه المرحلةتفاعالت تجري        

بوكسمميل و ال ية الكر تتدخل فيها حموض  نائيةأكسممدة حمض البيروفيت إلى سمملسمملة من تفاعالت األكسممدة 

  2COج يئات إلى أ بع  A–المتتالية تحويل األسمممميتيل كو ان يا  تاللهذه التفاعوتكون الحصمممميلة النهائية 

أدنين  نائي  والفالفين NADHإلى  NAD+إ جاا  )نتيجة 2FADHوج يئتين  NADH ج يئات 4و

   ATPمن الـ ( با ضافة إلى تشكل ج يئتين 2FADHإلى  FAD النكليوتيد
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 اإللكتروناتسلسلة نقل لمرحلة الرابعة ا: 

 NADHفي الغشمممممممماء الممداخلي للميتوكونممد يمما حيمم  تتعرض المركبممات تتا هممذه المرحلممة      

المستقبل النهائي  إلى 2FADHو NADHيتا خاللها نقل ا لكترونات من عمليات أكسدة إلى  2FADHو

يستفاد من الطا ة المتحر ة خالل نقل   Q) والكوأن يا  النوا ل )السيتوكروماتاألكسجين عبر سلسلة من 

ط البروتونممات أن يا تركيممب بضمممممم  البروتونممات إلى الفرا  الغشممممممممائي البيني، وت ن  ا لكترونممات  ل اشممممممئ

ATP(األن يمي  عقدالمSynthase ATP )للميتوكوند يا على السممطح الداخلي للغشمماء الداخلي  الموجود 

 عبر الغشاء الداخلي للميتوكوند يا وتستخدم طا ة الممال كهر كيميائيإن انتقال ا لكترونات يترافع بممال 

مما سممبع يثبت أن  والفوسممفات الالعضمموية  ADPمن ال  بدءا   ATPلتحفي  تركيب الـمممممممم  الكهر كيميائي

د الخاليا، وبالتالي األنسجة واألعضاء والجسا ، فهي ت و  هي بيوت الطا ة في الخلية الجسيمات الكوند ية 

 ككل بالطا ة الالزمة لتأدية جميع الو ائف الحيوية للكائن الحي  

 : mtDNAتركيب ووظيفة  -

الكوند ية جهاز و ا ي خا  بها، يتشمممابه مع مثيله في طالئعيات النوى، فهو يوجد في الجسممميمات 

، مليا  نكليوتيد2 3يبلغ نحو   الذي (nDNAالنواة ) DNAمقا نة مع  ألف نكليوتيد( 10)  صممممممير جدا  

بأدوا   mtDNAعلى شكل حلقي في اللحمة، وهو غير مرتبط بالهستونات  يقوم الـمم mtDNAالـمم ويوجد 

 RNAنس  أنواا الـ والتضاعف النووي في الخاليا حقيقيات األنوية، أي أن باستطاعته  nDNAمما لة لـ 

 إلى بروتينات داخل الميتوكوند يا   mRNAالمختلفة كما يمكنه ترجمة الـ 

النواة، فالجسمممممميا الكوند ي يحتوي على معلومات  nDNAبشممممممكل كبير على  mtDNAويعتمد 

ذا ليس كافيا  لبناء جسمميا كوند ي جديد، لذا فإن تكا ر الجسمميا الكوند ي بروتينا ، وه 32و ا ية الصممطناا 

من  %12النواة ) nDNA)الذي يتا باالنشمممممطا  الثنائي العرضمممممي كالبكتريا( يحتاج إلى بعض معلومات 

ى الموجودة واة( وأن يمات وبعض الج يئات األخرالن nDNAبروتينات الجسممميا الكوند ي مرم  لها في 

ونسممممممخممه  Replication هفي تضمممممممماعفمم mtDNAبممل إن األمر يتعممدى ذلممت إلى اعتممماد في الخليممة  

Transcription  إلىmRNA  على نواتج النواة، حيممم  أن أن يميDNA polymerase وRNA 

polymeras  الضمممرو يين للميتوكوند يا للقيام بهاتين العمليتين يتا تركيبهما في سممميتوبالسمممما الخلية )من

(  ا يعبران إلى داخل الميتوكوند يا للقيام بعمليات التضمممممماعف والنسمممممم   كما أن بناء nDNAمصممممممد  

، أما mtDNAينسمممم  على  rRNA، فالـممممممممم nDNA يبوزومات الميتوكوند يا تحتاج إلى معلومات من 

،  ا تنتقل هذه البروتينات من السممميتوبالسممما nDNAبروتينات الجسممميا الريبي فتتا ترجمتها من معلومات 

  يبوزومات الميتوكوند يا   حي  تشكل rRNAالميتوكوند يا لتتحد مع الـ إلى 
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ضممة، إذ أن الجسمميمات وتجد  ا شمما ة أن الجسمميمات الكوند ية تو ث عن طريع األم بوسمماطة البي

ن جميع تالي فإ، وبالدخول النطفة إلى البيضة البيضة عندتبقى خا ج ات ضي  كما بقية العالكوند ية للنطفة 

ي البيضة ف توكوند يايسما الموتنق أمومي بما في ذلت الميتوكوند يا من أصمل المخصمبة  البيضمةعضمي ات 

وهكذا   لتأمين الطا ة الالزمة النقسام البيضة المخصبةمن الجسيمات الكوند ية  كافيا   المخصبة لتنتج عددا  

ويمكن بذلت تقصي النسب  م،األووالدة والدة  األم،ووالدة  األم،ينتقل عبر األجيال من  mtDNA ـمممممممفإن ال

الكشف عن هوية المجرمين والمفقودين في المعا ك واستخدم ذلت في   mtDNAعبر تحليل الـممم األمومي 

   في الواليات المتحدة األمريكية 2221كما في حوادث  والجث  المتفحمةوحوادث الطيران 

أن و يفة الميتوكوند يا ، وبما إلى نشوء أمراض و ا ية معينة mtDNAمن الـمم دي الطفرات ضلت

مثل  ATPاألكسدة الهوائية وإنتاج الـممممم فإن األعراض تصيب األعضاء التي تعتمد  ATP ـمممممهي تركيب ال

حي  يوجد في هذه األعضمممممماء أعداد كبيرة من الجسمممممميمات الدما  والعضممممممالت الهيكلية والقلب والعين 

 ة الميتوكوند يا على أكسدة ديجمعها نقص  نوا من أمراض الميتوكوند يا  42  ويوجد حوالي الكوند ية

متالزمة  mtDNAالناتجة عن خلل في الـمممممممممم ومن أمثلة أمراض الجسمممميمات الكوند ية  مصمممماد  الطا ة 

Syndrome Sayre-KEARNS  التي تلدي إلى شلل في عضالت العين وتنكس الشبكية 

المخصممبة بما  البيضممة تجميع عضممي األن مهات فقط تو ث األمراض الميتوكوند ية عن طريع األ

، وبالتالي فإن جميع ذ ية األم الحاملة من أصممل أمومي هي في ذلت الجسمميمات الكوند ية كما ذكرنا أعاله

ية  لذكو )للطفرة الو ا  ها ال يو  األب الحامل للطفرة  نأفي حين سمممممميحملون نفس الطفرة،  (وا ناث ا

   لنسله 

ة اجلسيمات -5
 
 Lysosomes )الليزوسومات( احلال

في جميع أنماط الخاليا الحيوانية، وتكون غ يرة جدا   أو اللي وسممممممومات توجد الجسمممممميمات الحال ة

المختصمممة بمهاجمة األجسمممام الغريبة التي تغ و  Phagocytosisخاصمممة في الخاليا ذات الفعالية البلعمية 

جسمممممما الكائن الحي، وال يوجد حتى اآلن دليل  اطع على وجودها في خاليا النباتات  وت داد أعدادها في 

 الكرياتوالخاليا ا فرازية )خاليا الكبد( أو ا طراحية )خاليا الكلية( والخاليا األسطوانية المبطنة لألمعاء 

وتعد اللي وسممومات أماكن هضمما داخل خلوي وأماكن تجدد  ة وخاليا الطحال ونقي العظام البيضمماء المعتدل

نات الخلوية    المكو 
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 بنية الجسيمات الحال ة:  -

وهي ممتلئة باألن يمات التي  ،غشمممممماء مفردب مغلفةلجسمممممميمات الحال ة تراكيب كروية تقريبا  ا       

  (كريات المتعددة والليبيدات والبروتينات والحموض النوويةالس) معظا الج يئات العضوية الكئب رئي ة تهضا

شكل حويصالت غشائية تتراول أ طا ها  ستها بالمجهر ا لكتروني على  تظهر الجسيمات الحال ة عند د ا

وهي تحتوي دائما  على أن يمات حال ة   أنغسممممممتروم 02ميكرون، سممممممماكة غشمممممماءها حوالي  1-2 2بين 

ويضمممن الغشمماء الذي يحيط بالخلية   Acid phosphataseفاتاز الحامضممية أهمها أن يا الفوسمم حامضممية

الجسمممممميمات الريبية المرتبطة  علىعدم مهاجمة األن يمات الحال ة للخلية  يتا تصممممممنيع األن يمات الحال ة 

-4-بالشممممبكة البالسمممممية الداخلية الخشممممنة،  ا تنتقل إلى جهاز غولجي لتعديلها، إذ يضمممماف سممممكر المانوز 

لجهاز غولجي  TGNت إليها وتغلف في حويصمممالت مكسممموة بالكال رين تتبرعا من أغشمممية الوجه فوسمممفا

 وتظهر في السيتوبالسما على شكل جسيمات حال ة أولية 

تتركب أغشممية الجسمميمات الحال ة كما الغشمماء الخلوي من طبقة مضمماعفة فوسممفوليبيدية تحتوي       

( تضممممم  H+)ل األغشمممممية على مضمممممخات بروتونية ضممممممنها على بروتينات ضممممممنية ومحيطية، وتشمممممتم

(  ومن الجدير pH=5)البروتونات باتجاه أجواف الجسممممميا الحال  بهدف المحافظة على الوسمممممط حمضممممميا  

بالذكر أن األن يمات الحال ة ال تسمممتطيع هضممما الج يئات الليبيدية والبروتينية المكونة ألغشمممية الجسممميمات 

المكونات الغشممائية الموجودة على السممطح الداخلي لغشمماء الجسمميا الحال  الحال ة بسممبب عملية التسممكر لكامل 

حي  ترتبط البروتينات والليبيدات المكونة لهذه األغشممممممية مع سممممممالسممممممل من السممممممكاكر  ليلة التعدد غير 

ويختلف األمر عند حدوث بعض األمراض، حي  يطرأ  المتجانسممة مما يحمي الغشمماء من التفكت والهضمما 

الجسمميمات الحال ة، مما يلدي إلى تم يقها وانطالق األن يمات الحال ة إلى سمميتوبالسممما  ضممعف على أغشممية

، وبناء  على ذلت أطلع على Autolysisالخلية، وتقوم بهضمممما وتحليل مكوناتها فيما يعرف بالتحل ل الذاتي 

ية بما تحتويه حي  أنه من الممكن أن تميت الخل Sucide bagsالجسمممميمات الحال ة اسمممما الحقائب االنتحا  

و د يحدث ذلت في حاالت غير مرضممممممية كوسمممممميلة لتماي  الخاليا من أن يمات  وية هاضمممممممة أو مفككة  

 وسنذكر ذلت الحقا         

 أنزيمات الجسيمات الحال ة:    -

، وبتعريضمممها لصمممدمة حلولية تا أمكن باسمممتخدام طرق التثفيل ع ل وتنقية الجسممميمات الحال ة       

فصل أغشيتها عن محتواها  تبي ن وجود الكثير من األن يمات الحامضية داخل الجسيمات الحال ة  وتتصف 

أن يما   22  تا التعرف على أكثر من Acid hydrolysisهذه األن يمات بكونها أن يمات إماهة حامضمممية 

من  0ومن الغليكوزيدات  13والببتيداز البروتياز ن يمات أنوعا من  14حاال  مختلفا ، تتضمممممممن على األ ل 

  وغيرهاأنواا من الفوسفاتاز  2 وأنواا من الليباز 4السلفاتاز و
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 التركيب الكيميائي للجسيمات الحال ة

 

 أشكال الجسيمات الحال ة: -

   Primary lysosomesمات الحال ة األولية يالجس -1

  Secondary lysosomesمات الحال ة الثانوية يالجس -2

  Residual bodiesاألجسام المتبقية  -3

 لجسيمات الحال ة األولية: ا-1

يصمممالت هي جسممميمات حديثة التشمممكل تبدأ من تبرعا أغشمممية جهاز غولجي، وتبدو على شمممكل حو

لوجي، نشاط في يو ط، ليس لها أيعلى أن يمات حال ة حامضية فق فقط تحتوي غشائية ذات محتوى متجانس

 فهي لا تشترك في عملية الهضا بعد 

 الجسيمات الحال ة الثانوية:-2

وهي حويصممممالت غشممممائية كبيرة نسممممبيا  بأ طا  تتراول بين ميكرون واحد وعدة ميكرونات، وذات 

ا إذ تحتوي إضممافة لألن يمات الحالة الحامضممية على مواد في مراحل الهضمما محتوى غير متجانس ومتنو  
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المختلفة  وتنتج الجسمممميمات الحال ة الثانوية إما من اتحاد الجسمممميا الحال  األولي مع فجوة بلعمية، دخلت إلى 

، وتسمى عندئذ  Pinocytosisأو االمتصا  الخلوي  Phagocytosisالخلية إما بطريقة البلعمة الخلوية 

و د   Digestive vacuolesأو الفجوات الهاضممممممة  Heterolysosomesالجسممممميمات الحال ة المتغايرة 

تنتج الجسمممممميمات الحال ة الثانوية من اتحاد الجسمممممميمات الحال ة األولية مع مكونات الخلية الداخلية الهرمة 

أو  Autosomesبغرض هضممممممها، ويدعى الجسممممميا الحال  الثانوي في هذه الحالة بالجسممممميا الحال  الذاتي 

   Autophgic vacuolesالفجوات البلعمية الذاتية 

  المتبقية:األجسام -3

وهي ما تبقى من مواد غير مهضمممومة داخل الجسممميمات الحال ة الثانوية بعد تو ف النشممماط األن يمي، وهي 

بالتالي تمثل المرحلة النهائية من جسيا حال  متغاير أو ذاتي  ويتا طرل األجسام المتبقية من الخلية بواسطة 

ية مما يسبب بعض األعراض المرضية نتيجة تراكمها في أو تبقى في الخل Exocytosisا خراج الخلوي 

 الخاليا، ويعتقد أن لها عال ة و يقة بمظاهر الشيخوخة التي تطرأ على الخلية  

 

 الوظائف الحيوية للجسيمات الحال ة:  -

تقوم الجسمممممميمات الحال ة بدو   ئيسممممممي في عمليات الهضمممممما الداخلي للخلية، ويتا هذا الهضمممممما داخل      

ة الثممانويممة  وتممدعى عمليممة هضمممممما المواد خمما جيممة المنشمممممممأ بمماسمممممما الجسمممممميممما البلعميية الغيريية ت الحممالمم 

Heterophagy )يةالبلعمة الذات، بينما يسمى هضا بعض المكونات الداخلية نفسها )مواد داخلية المنشأ 

Autophagy ي ة   وتعكس عملية البلعمة  واهر خلوية متعددة مثل حالة الدفاا عن  وتغذيتهاالمتعضمممممم

إضممممممافة إلى ضممممممبط المفرزات الخلوية وتراجع وتطو  بعض األنسممممممجة واألعضمممممماء، وفي أ ناء التنامي 

الجنيني، وفي حاالت خاصمممة تفر  الجسممميمات الحالة محتواها من األن يمات الحالة خا ج الخلية حي  يتا 

    الخلية هضا المواد الموجودة خا ج 

 : Heterophagyالبلعمة الغيرية -1

ية تفكيت وهضمممممما         ها أن يمات  الملتقطةالمواد تعد عمل من  بل الخاليا من أها الو ائف التي تقوم ب

ية  مة الخلو قة البلع ية بطري خل الخل ها إلى دا تدفع خا جها و لة  تلتقط الخاليا مواد من  حا مات ال الجسممممممي

Phagocytosis  )قة االمتصممممممما  الخلوي )التشممممممرب ية  Pinocytosisأو بطري كل فجوة بلعم فتتشمممممم

phagocytic vacuole  تلتحا مع الجسمممممميمات الحال ة األولية فتتكون جسمممممميمات حال ة  انوية أو ما يدعى

  يتا بداخل األخيرة تفكيت وهضممما Heterophagic lysosomesالمتغايرة  الجسييييمات الحال ة البلعمية

ضمممما عبر غشمممماء الجسمممميا الحال  إلى العصمممما ة بعدها الج يئات الناتجة من اله تحتويها، وتنقلالمواد التي 

طبيعتها(  خت )تغيرتسممئ الخلوية لتسممتخدم من  بل الخلية  ويبقى بعد انتهاء عملية الهضمما األن يمات التي م  
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والمواد التي لا تهضمما  وتدعى األجسممام الحاوية على هذه البقايا كما ذكرنا سممابقا  األجسممام المتبقية  يتا في 

كما  Exocytosisتوى األجسممممممام المتبقية إلى خا ج الخلية بعملية إخراج خلوي بعض الحاالت طرل مح

، أما في الفقا يات فتتراكا األجسام المتبقية داخل الخلية دون أن يتخلص Protozoaفي األوليات الحيوانية 

  الخلية في تقدم عمر  يسهامما منها  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهضم الخلويمات الحالة في عملية دور الجسي

 

الثدييات  في مراحل البلعمة الخلوية التي تقوم بها الكريات البيضيياء الحبيبية المعتدلةولقد د سممت 

Neutrophiles  كخاليا متخصممممممصممممممة بعملية البلعمةPhagocytosis  والتي تمثل وسمممممميلة دفاا ضممممممد

الحبيبي الحتوائها كميات كبيرة من الجسممميمات الحال ة   مظهرهاالسمممبب في  ا صمممابات الجر ومية  ويعود

وعندما تقوم هذه الخاليا ببلعمة الجرا يا ينخفض عدد حبيباتها وذلت الستنفاذ عدد الجسيمات الحال ة األولية 

باندماجها مع الفجوات البلعمية وتشكيل الجسيمات الحال ة الثانوية  وتجد  ا شا ة أن بعض الجرا يا تقاوم 

هرة البلعمة لعدم وجود األن يمات التي تحلل األغلفة التي تحيط بهذه الجرا يا )كجرا يا السممممممل(  وتعد  ا

 الحرة كالمتحوالت والهدبيات   يالاألوالبلعمة الغيرية الوسيلة الوحيدة للتغذي عند الحيوانات 

يةوتتجلى         عدد من الوظائف اإلفراز ية في  مة الغير نذكر البلع ثاالا ، و غدة  م حدث في ال ما ي ها  عن

ن الد  ي وليي، حي  تفرز الخاليا الظها ية للحويصممالت الد  ية مادة شممبه غروية  ائقة هي الغلوبالدرقية
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Thyroglobulin عال له ية  ويتجمع الوهو المخ ون غير الف لد   غدة ا بالقرب ثرمونات ال يروغلوبولين 

من القطمب القمي لخاليما الحويصممممممالت، حيم  يضممممممماف إليمه اليود ويخ ن المركمب الجمديمد في تجويف 

 Thyroid stimulatingالحويصممممملة الد  ية، حتى يتا تحفي  خاليا الحويصممممملة بالهرمون المنبه للد ق 

hormone (TSHالذ )ال د باليود بوساطة عملية إدخو  يروغلوبيولين الم ثي تفرزه الغدة النخامية، فيمر ال

إلى الخاليمما الظهمما يممة للحويصممممممالت الممد  يممة على شممممممكممل جسمممممميمممات بلعميممة  Endcytosisخلوي 

Phagosomes تتحد الجسمممميمات الحالة األولية مع الجسمممميمات البلعمية الحاوية الثيروغلوبيولين الحاوي  

ة الممبمملممعممممميمممة المممممتممغممم  Heterophagicايممرة عمملممى المميممود، وتممكممون مممما يممعممرف الممجسممممممميممممممات الممحمممالممم 

lysosomesتحر  و )الجسمممممميمات الحال ة الثانوية(، حي  تهاجا األن يمات الحالة الثيروغلوبيولين األخير

، وينقل بعدها Exocytosisمنه هرمون التيروكسمممممين إلى خا ج الخلية بواسمممممطة عملية ا خراج الخلوي 

 هذا الهرمون عبر الدم إلى خاليا الجسا المستهدفة  

 

 

 

   

 

 دور الجسيمات الحال ة في إفراز هرمون 

 التيروكسين                     

 

 

 

 

 

 : Autophagyالبلعمة الذاتية -2

ية عضممي ات السمميتوبالسمممكال تفكيك المكونات الخلوية الداخليةيشمممل هذا النوا من الهضمما الذاتي     

ي يد الخل ية األخرى التي انتهى دو ها وتر عادة نوعين من الهرمة أو البنى الخلو ها  ونمي   ة التخلص من

كيل فجوة بلعمية تشم البلعمة الذاتية الكبيرة  تتطلب بلعمة ذاتية كبيرة وبلعمة ذاتية صيغيرةالبلعمة الذاتية: 

كبيرة تحتوي على إحدى العضممممي ات السمممميتوبالسمممممية كالميتوكوند يا الهرمة، بينما تكون الفجوة في حالة 

أصغر بكثير من سابقتها وتضا بداخلها  طع صغيرة من عضي ات السيتوبالسما   الصغيرةالبلعمة الذاتية 
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ال ة  انوية أو حجسيمات وفي كلتا الحالتين تتحد هذه الفجوات البلعمية الذاتية مع جسيمات حال ة أولية مكونة 

 ها  حي  يتا هضا محتويات Autophagic lysosomesالذاتية  بالجسيمات الحال ة البلعميةما يعرف 

 تحدث البلعمة الذاتية في ظروف طبيعية أو مرضية نذكر بعضاا منها: 

ميع ، حي  تتحطا جخالل نضييير كريات الدم الحمراءعمليات الهضممما البلعمي الذاتي )البلعمة الذاتية(  تتا-أ

العضممممي ات الموجودة فيها  ويالحظ ازدياد كبير في البلعمة الذاتية في الخاليا المعرضممممة لتجويع شممممديد أو 

تحت تأ ير المواد السممممامة، وتمثل هذه العملية محاولة  أو X التعرض ألشممممعةلعوز األوكسممممجين أو خالل 

 يائسة من  بل الخلية لتوفير احتياجاتها من الطا ة  

معالجة وذلت تحت  روف ال بتحطيم بعض مكوناتها بالبلعمة الذاتية لتعيد تشييييييكيل بنيتهاالخاليا  تقوم-ب

قا   ند الحقن اليومي للجرذ بع قا ير  فمثال  يالحظ ع حد الع إلى تطو  كبير وملحو  في  Barbiturateبأ

من تو ف المعالجة تعود   وبعد خمسمممة أيام الخاليا الكبديةعناصمممر الشمممبكة البالسممممية الملسممماء الخاصمممة ب

الشممبكة البالسمممية الملسمماء فتأخذ شممكلها وحجمها وبنيتها الطبيعية  ويتا الرجوا إلى الحالة الطبيعية نتيجة 

 لحدوث بلعمة ذاتية  

ك وال ذيل شرغوف  Metamorphosisخالل التحول الشكلي الجسيمات الحالة دو ا  أساسيا   تلدي -جـ

لدى المرأة إلى وزنه الطبيعي بعد الوالدة   Uterus عودة الرحمشمممرات أو لدى الح االنسيييال الضمممفدا أو 

ويتا أ ناء اختفاء ذيل شمممراغيف الضمممفادا عملية بلعمة ذاتية كثيفة ألنسمممجة الذيل  كما تبين أن  حا المرأة 

بعد تسممممعة أيام  (  122) بعد عملية الوالدة مباشممممرة ولكن يعود إلى وزنه الطبيعي (كغ 2 1) ي ن حوالي

ة التي تقوم  phagocytic cellsفقط وذلت بفعل خاليا بلعمية  ل  تحتوي على العديد من الجسمممممميمات الحا

 بالتخلص من جميع مخلفات األغشية بعد عملية الوالدة  

 خارج الخلوي:  الهضم-3

ا جي لوسمط الختقوم الجسميمات الحال ة في بعض الحاالت بتفريغ محتواها من األن يمات الحال ة في ا

ومن أمثلة الهضممما   ملدية لحدوث هضممما خا ج خلوي Exocytosisالمحيط بالخلية بعملية إخراج خلوي 

لدى الثدييات  إن اتحاد نواة النطفة مع نواة  Fertilizationخا ج الخلوي ما يتا خالل حدوث ا خصممماب 

يا في أغلفة البيضممممة، لذلت يوجد جسممم البيضممممة ال يتا إال بعد نجال الحيوان المنوي باختراق طبقات متعددة

الذي يحيط بمقدمة  أس النطفة  ويحتوي الجسيا الطرفي  Acrosomeحال  متحو  يسمى الجسيا الطرفي 

على أن يمات ا ماهة الحامضية وأن يا فائع التخصص ال يوجد إال في الجسيا الطرفي يسمى األكروسين 

Acrosin ضمممممية بتفكيت الطبقات الخا جية للبيضمممممة، يسمممممتطيع أن يا فبعد أن تقوم أن يمات ا ماهة الحام

 األكروسين من تحطيا الطبقة الداخلية المغلفة للبيضة  
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 بنية الجسيم الطرفي في الحيوان المنوي

 

 

 

 

 تحر في بعض الحاالت إلى الوسممممممط خا ج الخلوي له أهمية، فمثال   خروج األن يمات الحال ة إن 

 للخاليا العظميةأن يماتها الحال ة في الوسممممط خا ج الخاليا لتسمممممح  Osteoclastsالخاليا الكاسممممرة للعظا 

ن الطبيعي للعظا ث هذا خالل دبشمممع طريقها ضممممن مناطع متعظمة صمممعبة المنال، ويح  على أو  دا  التكو 

 المفاصل الر ياني بينما يسبب خروج األن يمات الحال ة في المفاصل مرض التهاب الكسو   

 ، نتيجة لذلت تظهرتلدي الجسيمات الحال ة دو ا  هاما  في استقالب العديد من المواد في جسا ا نسان       

 وتدعى األمراض الناتجة .التي تتمثل بغياب أو نقص في أن يمات الجسمممممميمات الحال ة األمراضالعديد من 

 Tay-Sachsمرض ، ومن أمثلة هذه األمراض ةبأمراض التخزين الخاصيييية بالجسيييييمات الحال  عن ذلت 

الذي ينتج عن تراكا غليكوليبيدات معينة )الغانغليوزيدات( في خاليا الجهازين العصممممبي والعظمي بسممممبب 

غياب أن يا حال  نوعي لها، وبالتالي تصبح الجسيمات الحال ة ممتلئة بهذه الغانغليوزيدات غير المهضومة  

أشمممهر وتتمثل بتدهو   4ال حديثي الوالدة، إذ تبدأ األعراض بالظهو  بعمر يشممماهد هذا المرض عند األطف

 سنوات   4عقلي سريع يتبعه شلل حركي وتحدث الوفاة في عمر 

 Peroxisomesاجلسيمات البريوكسيدية )البريوكسيزومات(  -6

الجسمميمات البيروكسمميدية عضممي ات خلوية شممائعة في جميع خاليا حقيقيات النوى، فهي غ يرة جدا   

في خاليا الكبد والكلية لدى الثدييات، وفي الخاليا النباتية التي تقوم بالتركيب الضمممموئي )بيروكسممممي ومات 

 األو اق( وفي البذو  ال يتية )غليوكسي ومات(  
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الذي يحطا  Catalaseمات البيروكسيدية احتوائها على أن يا الـممممممم إن أكثر الصفات الممي ة للجسي

يد الهيد وجين )الماء األكسممممممجيني  )لذلت سممممممميت  وأكسممممممجينماء ( السمممممممام جدا  إلى 2O2Hبيروكسمممممم

 ( Peroxisomesبيروكسي ومات 

 البنية والتركيب الكيميائي:  -

كروية محاطة بغشممماء  تبدو الجسممميمات البيروكسممميدية بالمجهر ا لكتروني على شمممكل حويصمممالت

ميكرون(  وتشممتع من الشممبكة السمميتوبالسمممية الداخلية  تحتوي الجسمميمات  2 2-3 2مفرد، يعادل  طرها )

التي تتوسط أكسدة بعض المركبات العضوية  Oxidaseالبيروكسيدية على عدد كبير من أن يمات األكسدة 

الذي يعد مركبا  سمماما   2O2Hد الهيد وجين كالحموض األمينية، وينتج عن أكسممدة المواد األخيرة بيروكسممي

وخطيرا  يجب التخلص منه بسممممرعة  وعلى اعتبا  أن الجسمممميمات البيروكسمممميدية تحتوي كال النوعين من 

واألوكسيداز( فإن عملية توليد بيروكسيد الهيد وجين وتحطمه تحدث  Catalaseاألن يمات )أي الكاتاالز 

تالي يتا حماية األج اء األخرى من الخلية من التعرض للتأ يرات في نفس الجسمممميمات البيروكسمممميدية، وبال

السممامة لبيروكسمميد الهيد وجين  وتجد  ا شمما ة إلى أن أن يا الكاتاالز الذي يحطا بيروكسمميد الهيد وجين 

يمات هذا وتحتوي الجسمميعد من السمممات الممي ة للجسمميمات البيروكسمميدية، حي  يقتصممر وجوده فيها فقط  

الى  نوعا   ويسممبب النقص في هذه األن يمات 22 د تصممل الى دية على مجموعة من األن يمات البيروكسممي

الكلية وخلال  في الجهاز الكبد ووالتي تتمثل بشمممممملل عضمممممملي وآفات في  المميتة Zell Wegerمتالزمة 

  العصبي

 وظائف الجسيمات البيروكسيدية:

 : يدروجين )الماء األوكسجيني( بيروكسيد اله تفكيك -1

الو يفة الرئيسمممية للجسممميمات البيروكسممميدية في الخاليا حقيقيات النوى هي ن ا سممممي ة بيروكسممميد 

بعض المواد العضمممممموية التي ينتج منها  Oxidaseالهيد وجين، وذلت الحتوائها على أن يمات أكسمممممممدة 

  وذلك وفق المعادلتين التاليتين:بيروكسيد الهيد وجين وعلى أن يا الكاتاالز المحطا له 

RH2 + O2 
𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑠𝑒 
→       R + H2O2 

 مادة مرجعة              مادة مؤكسدة                                                                    

2H2O2 
𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑒 
→       O2 + 2H2O 

 تفكيك البيورينات:  -2

ناتجة من تفكت الحموض النووية إلى ن  يدات ال ها إلى األسمممممميتا تفكيت النكليوت س كليوزيدات، ومن

نها تفكت، أ ة  ويتا اسممممتخدام هذه األسممممس من جديد في تركيب الحموض النووية أونيو ينية والبيريميديالبي
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ويتعلع هذا التفكيت بالمحتوى األن يمي للجسمممميمات البيروكسمممميدية  ويتو ف التفكيت عند ا نسممممان والقردة 

، بينما يوجد Uricaseلبول وليس إلى البولة لعدم وجود أن يا العليا وكلب الدالماتيان في مرحلة حمض ا

و د يرتفع تركي  حمض البول   Uric acidحمض البول يفكت األن يا األخير في الثدييات األخرى حي  

عى هذا ديو حادة، بأآلمترافع ذلت وي المفاصممل،في  عند بعض البشممر ويتراكا بصممو ة بللو ات ابرية حادة

   Goutالملوك بمرض النقرس أو داء  المرض

 أكسدة البولة:  -3

 Urate oxidaseتلعب الجسمميمات البيروكسمميدية دو ا  كبيرا  في أكسممدة البولة الحتوائها على أن يا 

الذي يحف  نقال  مباشممرا  لكلكترونات من البولة إلى األكسممجين الج يئي مولدا  بيروكسمميد الهيد وجين الذي 

   Catalaseيتحطا فو ا  في الجسيمات البيبروكسيدية بوساطة أن يا الـ 

 : ضارةالسمي ة من بعض المركبات ال نزع-4

كذلت و كالكحوالت والفينوالت والفو م ألدهيديوجد بعض المركبات العضممموية الضممما ة جدا  للخاليا 

بأكسممدتها وبإ جاا بيروكسمميد الهيد وجين إلى ماء  Catalaseوغيرها  يقوم أن يا الـمممممممم  األدوية المتناولة

 وفع المعادلة التالية: 

BH2 + H2o2 
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑒
→       B + 2H2o 

إن عملية ن ا السمممممممية التأكسمممممممدية بواسممممممطة الكاتاالز تعد من أها الو ائف الحيوية للجسمممممميمات      

البيروكسممممميدية، لذا يعد وجود أعداد كبيرة منها في خاليا الكبد والكلية من أها الدالئل في دو ها في عملية 

ة الكثير من المواد كممالكحول المتنمماول إلى خالت  من الكحول %22، إذ يتخرب نحو التخلص من سممممممميمم 

  في الجسيمات البيروكسيدية لخاليا الكبد  Acetic aldehyde األلدهيد

 أكسدة الحموض الدسمة:-5

تقوم الجسمميمات البيروكسمميدية بأكسممدة الحموض الدسمممة المشممبعة وغير المشممبعة ذات السممالسممل الطويلة 

(26C – 24C بأن يمات الحلقة )oxidation-βلى تكوين مركب االستيل كوأن يا ، وتلدي هذه األكسدة إA 

ستقالبية   غشائية في أحد البروتينات ال ويلدي الخللالذي ينتقل إلى الجسيمات الكوند ية ليأخذ عدة طرق ا

سلة  سل يدية، لداخل الجسيمات البيروكسللجسيمات البيروكسيدية الى تو ف نقل الحموض الدسمة طويلة ال

مما يلدي الى تلف في أغماد النخاعين مسممببة أعراض  في النسمميج العصممبي فتتراكا هذه الحموض الدسمممة

 عصبية خطيرة 
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 تركيب الحموض األمينية: -6

تلعب  Aminotransferasesتشممممتمل الجسمممميمات البيروكسمممميدية على أن يمات من نمط نا الت األمين   

ي فويتا  ينية من ج يء إلى آخر دو ا  مهما  في تركيب الحموض األمينية وتحطيمها بواسطة نقل زمرة أم

بدءا  من الحموض األمينية والمواد  Gluconeogenesisاسييتحداث السييكريات  الجسمميمات البيروكسمميدية

  الدسمة

 Cytoskeletonاخللوي  اهليكل -7
مادة شممبه جيالتينية ال  Cytosolأو  Hyalaplasmلقد اعتبرت العصمما ة الخلوية أو البالسممما الشممفافة     

شكلية، تكون بروتيناتها منحلة ومنتشرة فيها، إال أن التقانات الحديثة المتعددة أ هرت أن العصا ة الخلوية 

بعيدة جدا  عن كونها سممممممائل ال بنيوي، حي  يوجد فيها شممممممبكة معقدة من التراكيب البروتينية الليفية تدعى 

الخلوي من  ال ة تراكيب: الخيوط الد يقة، الخيوط المتوسممممممطة،  بمجملها الهيكل الخلوي  ويتكون الهيكل

ي ية لجميع الخاليا حقيق لد يقة  ويعد الهيكل الخلوي دعامة داخل بات ا كل النوى  ويعطي هذا الهي اتاألنيبي

: كالتقلص في ويؤدي وظائف متنوعةالشممممممكل الممي  للخلية ويلعب دو ا  مهما  في حركتها وانقسممممممامها، 

األلياف العضلية وحركة األهداب والسياط، وحركة الصبغيات خالل انقسام الخلية  ويعمل الهيكل الداخلي 

أيضا  كدعامة للعضي ات السيتوبالسمية وحركتها الفعالة ضمن العصا ة الخلوية  ويقد  بعض الباحثين أن 

من ماء العصمما ة  %42إلى  %22ولخلوي، من بروتينات العصمما ة الخلوية تكون مقترنة بالهيكل ا 12%

الخلوية يمكن أن يكون مرتبطا  بشممممممبكة الهيكل الداخلي  وسممممممند س أدناه الخصممممممائص البنيوية والو يفية 

 لهيكل الداخلي الثال ة  األنماط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (األنيبيبات الدقيقةاألنماط الثالثة للهيكل الخلوي )الخيوط الدقيقة، الخيوط المتوسطة و
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 :  Microfilamentsالدقيقة الخيوط -1

تعد الخيوط الد يقة أصمغر مكونات الهيكل الخلوي فهي ألياف بروتينية طويلة  فيعة يبلغ  طرها نحو        

0 nm توجد بصممممو ة ح م تحت الغشمممماء الخلوي السممممطحي مباشممممرة  وتتكون هذه األلياف من متعددات ،

الد يقة بدو ها في اللييفات المتقلصمممممممة للخاليا العضمممممملية، ج يء لبروتين األكتين  وتعرف هذه الخيوط 

وتلدي أيضا  دو ا  في  واهر خلوية متنوعة، فهي تستطيع أن تشكل اتصاالت مع الغشاء البالسمي مل رة 

بذلت في التيا ات السممميتوبالسممممية وحركة الخاليا كحركة بعض المتعضمممي ات كاألميبا وحركة معظا خاليا 

  الجنين خالل تكونه 

وتتجمع ح مة من الخيوط الد يقة بعد الدو  النهائي من االنقسام الخلوي في شع أو أخدود وسط الخلية،     

هذا الشمممع يتعمع تد يجيا  نتيجة تقلص الخيوط الد يقة التي تجذب األخدود االنقسمممامي إلى داخل الخلية مما 

ت ح م الخيوط الد يقة الموجودة تحيلدي إلى فصمممممل الخليتين البنتين عن بعضمممممهما وبنفس المبدأ تسمممممها 

 الخلوي وا خراج  الفجوات( )تشكلالغشاء الخلوي مباشرة با دخال الخلوي 

 Intermediate filaments:الخيوط المتوسطة  -1

(، وهي تسمممممى nm 12الخيوط المتوسممممطة عبا ة عن ألياف بروتينية طويلة ويبلغ متوسممممط  طرها )      

 ( nm 22من  طر األنيبيبات الد يقة ) ( وأصغرnm 4متوسطة ألن  طرها أكبر من  طر الخيوط الد يقة )

وتعد الخيوط المتوسممممممطة أكثر مكونات الهيكل الخلوي  باتا  وأ لها انحالال  بالماء، فهي تدعا كامل الهيكل 

سميج يقة تختلف الخيوط المتوسممطة في بنيتها من نالخلوي  وعلى النقيض من الخيوط الد يقة واألنيبيات الد 

ألخر، فقد أمكن التعرف على خمسممة أنماط من الخيوط المتوسممطة وكل منها يتكون من نوا أو نوعين فقط 

خاليا ويمكن تميي  المن البروتينات التي ينفرد بها كل نمط، ويسمممممتخدم ذلت كأداة تشمممممخيصمممممية في الطب  

على طبيعة بروتينات الخيوط المتوسممممممطة الموجودة فيها،  باالعتمادلفة الحيوانية المأخوذة من نسممممممج مخت

حي  تلمن مقاومة كبيرة لقوى الشمممممد التي تخضمممممع لها،  فخيوط الكيراتين تكثر في بشمممممرة الجلد واأل افر

على ووخيوط الفيمنتين توجد في الخاليا الغضممممممروفية وخاليا بطانة األوعية الدموية والخاليا البلعمية  

من التباين الكيميائي فإن الخيوط المتوسمممممطة تلعب دو ا  هاما  متشمممممابها  في الخلية وهو تكوين هيكل الرغا 

خاليا بشمرة الجلد في مو عها بوسماطة شمبكة تشمبه كدعامي داخل الخلية  فمثال  تتثبت نواة الخاليا الظها ية 

 سلة من الخيوط المتوسطة وهي تتكون من الكيراتين  
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الخيوط المتوسطة في خليتين ظهاريتين )الحظ الترتيب 

 السلة حول كل نواة(.يشبه الذي 

 

 

 

 

 

 

 

توجد الخيوط المتوسطة في جميع أنماط الخاليا العضلية، حي  تعمل على تثبيت األج اء المتقلصة 

إذ  Axonsعلى الرغا من الشممكل الضممعيف للمحاو  العصممبية ولييفات العضمملية في مواضممع محددة  في ال

يبلغ طول المحو  في بعض الخاليا العصممبية أكثر من مليون ضممعف  خانته فإنها ال تنقطع بسممهولة بفضممل 

 القوة التي تكتسبها من الخيوط المتوسطة الموجودة بغ ا ة في السيتوبالسما  

 :Microtubulesاألنيبيبات الدقيقة -3

تعد األنيبيبات الد يقة أضخا عناصر الهيكل الداخلي، حي  تظهر على شكل أسطوانات مجوفة      

  ويدخل في تركيب األنيبيبات الد يقة بروتين يدعى توبولين nm 22مستقيمة و اسية بقطر خا جي يعادل 

Tubulin  :الذي يوجد منها نوعان ,  . 

المحو ي لألهداب والسمممممياط والنطفة واألجسمممممام المرك ية   وتوجد األنيبيبات الد يقة في الخيط     

وتلدي األنيبيبات الد يقة دو ا  هاما  في انقسممممام الخلية، إذ أن مغ ل االنقسممممام يتكون من األنيبيبات الد يقة  

لى مقره ت، حي  يتحرك كل صممبغي إبناويتطلب االنقسممام الناجح التوزيع الد يع للصممبغيات على الخاليا ال

ي وتسممممممها األنيبيبات الد يقة بتثبيت جهاز غولجي في نتيجة اتصمممممماله بح مة من األنيبيبات الد يقة  النهائ

 مكانه، وتعمل كمسا  تتحرك عليها حويصالت ا فراز من جهاز غولجي إلى الغشاء البالسمي  

مما سييييبق نالحظ أن الخيوط الدقيقة والخيوط المتوسييييطة واألنيبيبات الدقيقة تسييييهم في تركيب 

السيييييتوبالسييييما. وعند إزالة جميع محتويات الخلية ما عدا هذه العناصيييير الليفية الثالث ف ن الشييييكل 

 األساسي للخلية يبقى كما هو. 
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 Inclusions املتضمنات -8

ال تعد المتضممممممنات من العضمممممي ات الخلوية وتمثل المحتويات غير الحية في الخلية وهي عبا ة عن 

شكل  طيرات دسمة أو مواد دسمة أو مواد بروتينية أو مواد سكرية متكثفة  المواد المخت نة في الخلية على

 على شكل حبيبات أو بلو ات وال توجد في جميع الخاليا 

والكبدية، وتكون الخاليا الشممحمية مملوءة بقطيرة دسمممة  توجد في الخاليا الشممحمية: القطيرات الدسييمة -أ

والسمممميتوبالسممممما إلى محيط الخلية  ويلعب المخ ون الشممممحمي دو ا  كبيرة مما يلدي إلى اندفاا النواة 

 مهما  في إنتاج الطا ة 

مع لعدد كبير تج)تخت ن خاليا الكبد الغلوكوز على شممكل حبيبات من الغليكوجين حبيبات الغليكوجين:  -ب

 من ج يئات الغلوكوز( 

 :وتشمل األصبغة-جـ

  :يوجد في كريات الدم الحمراء، و يفته نقل الغازات من وإلى الرئتين  وتحوي الخاليا الهيموغلوبين

األلياف العضممملية( مادة شمممبيهة بالهيموغلوبين تدعى الغلوبين العضممملي)الميوغلوبين(، هي المسممملولة )

 عن إعطاء اللحا اللون األحمر  

 :د كل معقد لتخ ين الحديحبيبات صباغية تحتوي على بروتين فيرتين الذي يش الهيموسدرين 

 :وهو الج ء البروتيني من الهيموغلوبين الخمممالي من الحمممديمممد، وتقوم الخاليممما الكبمممديمممة  البيليروبين

 باستخال  البيليروبين من الدم وإفرازه مع الصفراء، وهو يعطيها اللون األصفر المخضر  

 :يوجد في الخاليا الميالنينية في بشممممرة الجلد على شممممكل حبيبات تتوضممممع فوق نوى الخاليا  الميالنين

 لحمايتها من الضوء     

 ملخص احملاضرة

ات اخللية السيتوبالمسية وكيف مت التعرف يف هذه احملاضرة       
 
على بنية ووظيفة عضي

ات األخر
 
 ها اخلاليا.ئف املتعددة التي تقوم بألداء الوظاى تعمل مع العضي

ائف للوظمتتلك أهمية بالغة جدًا، إذ تقود إىل فهم أعمق  اخللويةبنية العضيات معرفة إن    
ة(
 
 ذلك من أمراض خمتلفة.للخاليا وما يرتافق غري الطبيعية و الطبيعية ) السوي
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