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 :مفردات المحاضرة

 السیتوبالسماCytoplasm 
 عضیات غشائیة1.
 عضیات غیر غشائیة2.

 الجسیمات الریبیةRibosoms 

 الشبكة السیتوبالسمیةEndoplasmic reticulum 
.iRER 

.iiSER 

 جھاز غولجيGolgi abaratus 
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 المتعضیات الخلویة

 حقیقیات النوى
Eukaryotes 

 بدائیات النوى
Prokaryotes 

 :مقدمة
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 :Prokaryotesالنوى بدائیات  4
  تضم الجراثیم والجراثیم الخضراء المزرقةCyanobacteria 

 تحتوي عدة أغشیة خلویةخلیة، جمیعھا وحیدات: 
 خلويغالف •
 جدار خلوي•
 )ًغالبا(محفظة •

 النوويتتمیز بغیاب الغالف 

 الـالوراثیة تأخذ المادةDNA  السیتوبالسماصبغي حلقي توجد في شكل 

  الـیرتبط الDNA  بالھستونات 

 70الجسیمات الریبیة صغیرةS 

 یوجد عضیات خلویة سیتوبالسمیةال 

 الخیطيالثنائي ولیس باالنقسام تتكاثر باالنشطار 

 الصبغيبالسمیدات دائریة مستقلة عن  ةالمادة الوراثیباإلضافة إلى یوجد 

 الحیویةتمنح البكتیریا صفات مثل مقاومة المضادات وھي 
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  الحیواناتالفطور، النباتات، (جمیع الكائنات الحیة الخلویة تضم( 

 مكون من غشائین بغالف نووي مستقلة محاطة  نواةتتمیز بوجود

ضمن  نویة(والنواة ھي السمة األبرز في خالیا حقیقیات النوى 

 ).النواة

 عدة صبغیات( الصبغیاتالنواة على داخل الوراثیة تتوضع المادة.( 

الـDNA   والـ الھستوناتخطي ویشترك معRNA   تكوین في

 .الصبغیات

 أو ) نواة ، جھاز كولجي ، صانعات خضراء(بغالف تحاط العضیات

 ).الباقي من العضیات(وحید غشاء 

 والمنصف الخیطيتنقسم خالیا حقیقیات النوى باالنقسامین. 
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 Eukaryotesحقیقیات النوى  Prokaryotesبدائیات النوى  6

تسـمى تضم الجراثیم والطحالب الزرقـاء المخضـرة 
 Cyanobacteriaالجراثیم الخضراء المزرقة 

النباتـات ، الفطـور، (تضم جمیع الكائنـات الحیـة الخلويـة 
 )الحیوانات

 وحیدات وكثیرات الخاليا جمیعھا وحیدات خلیة

توجد المـادة الوراثیـة فـي منطقـة شـبیھة بـالنواة 
لذلك ال توجد نـواة وال  Nucleoid نكلیوئیدتسمى 

 نويّة

توجــد المــادة الوراثیــة ضــمن النــواة ضــمن نــواة محاطــة 
 بغالف نووي مكون من غشائیین وبداخلھا نويّة

 DNAعبـارة عـن صـبغي واحـد، ال المادة الوراثیة 
 بالھستوناتحلقي وال يرتبط 

خطـي   DNAعبارة عن عدة صبغیات، ال المادة الوراثیة 
 ومرتبط بالھستونات

 انقسامھا باالنشطار الخیطي والمنصف انقسامھا باالنشطار الثنائي

 80Sالجسیمات الريبیة كبیرة  70Sالجسیمات الريبیة صغیرة 

 السیتوبالسمیة العضیّاتتحتوي جمیع  العضیّات السیتوبالسمیةتحتوي على ال 

 )2+  9(السیاط يوجد فیھا ترتیب  )2+  9(السیاط ال يوجد فیھا ترتیب 

https://www.youtube.com/watch?v=rm7ujEFWWbE
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 البالسميالجزء البروتوبالسمي خارج النواة ، تحاط بالغشاء ھي 

تشمل السیتوبالسما: 

 السیتوبالسمیةالعضیات 1.

 Cytosolالخلویة العصارة أو  Hyaloplasmنصف سائلة تسمى البالسما الشفافة مادة 2.

  Cytoskeletonالھیكل الداخلي3.

 Inclusions) قطیرات الدسم، مخازن الغلیكوجین(المتضمنات السیتوبالسمیة 4.

 للخلیةالبالسما الشفافة تشغل أكثر من نصف الحجم اإلجمالي 

 العلمیات أھم فیھ الخلیة ویحدث تحتوي ھذه البالسما الشفافة على جمیع مكونات

 :للخلیة مثلالضروریة 

 الغلوكوز تحلل •

 بالطاقةالغالف الخلوي تزوید •

 تركیب البروتینات•

 :Cytoplasmالسیتوبالسما . 1
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 :Cytoplasmالسیتوبالسما . 1 8
 تقسم العضیات السیتوبالسمیة إلى: 

 :عضیات غشائیة دائمة الوجود وھي•

شبكة بالسمیة  -خضراءصانعات  -جسیمات كوندریة  -غالف خلوي 

 جسیمات بیروكسیدیة -جسیمات حالة  -داخلیة

 :عضیات غیر غشائیة دائمة الوجود وھي •

خیوط دقیقة ، (ھیكل داخلي  -جسیمات مركزیة  -جسیمات ریبیة 

 أھداب وسیاط               -) خیوط متوسطة ، انیبیات دقیقة

 غیر حیة، دائمة الوجود منھا الغلیكوجین : السیتوبالسمیةالمتضمنات

یتكون من التیروزین وأنزیم ( والقطرات الدسمة والمیالنین

 )التیروزیناز
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 Ribosomesالریبیة الجسیمات . 2  9
 ، ًعضیات صغیرة جداnm20ترى بالمجھر االلكتروني ، 

 النوىبدائیات وحقیقیات في كل من سیتوبالسما توجد 

 ذلكأالف ریبوزوم وخلیة حقیقیات النوى أضعاف  10الجرثومیة تحوي الخلیة •

% 25وتشكل حوالي ) كخلیة الكبد(الخلیة النشیطة بتركیب البروتین الریبوزومات في تقوم •

 من الوزن الجاف

تكون الجسیمات الریبیة حرة أو مرتبطة بالشبكة السیتوبالسمیة الداخلیة: 

 الحمراءالتي تصطنع الھیموغلوبین في الكریات : حرة•

 والبنكریاسالتي تصطنع البروتینات في خالیا الكبد : مرتبطة•

أھمیة الجسیات الریبیة لكل من حقیقیات و بدائیات النوى: 

 الحیاةقید الھامة لبقاء الخلیة وظیفیة وعلى . تصنیع البروتینات أماكنھي •
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 :البنیة والتركیب الكیمیائي للجسیمات الریبیة 10
  منتتكون الجسیمات الریبیة: 

 الریبي   RNAالـأربعة أنماط من •

ً  80نحو  •  بروتیناً مختلفا

 والمتقّدرات أصغر الموجودة في بدائیات النوى والخالیا النباتیة الریبوزومات

 .حجماً وأقل عدداً 

 تتألف الریبوزومات من ُوَحْیدتینSubunits  الحجم، لكّل منھما معامل مختلفتي

 Sیرمز لھ بحرف مختلف   Sedimentation Coefficient) أو تثفّل(تسّدم 

 80/تمتلك الریبوزومات في حقیقات النوى معامل تسّدم یبلغS/ 

  Large Subunit  60Sیبلغ للُوَحْیَدة الكبیرة •

 Small Subunit  40Sیبلغ للُوَحْیَدة الصغیرة •

مع اإلنتباه أن معامالت التسّدم ال تُجمع وال یُضاف بعضھا إلى بعض 
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 :البنیة والتركیب الكیمیائي للجسیمات الریبیة 11
  تتشابھ بصورة عامة ریبوزومات البدائیات والحقیقیات

ً لكنھا   .غیر متماثلة تماما

 في ) كبیرة وصغیرة(یتكون الجسم الریبي من وحدتین ،

البدائیات أصغر حجماً وكمیات أقل من جزیئات 

 rRNAالبروتینات وال 

 ریبوزومات البدائیات تترسب عندS70   والحقیقیات

S80 

 الكوندریة والصانعات الخضراء تحوي على الجسیمات

 القرابة مع بدائیات النوىدلیل ھذا  ← S70النمط 
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 حقیقیات النوى ریبوزوم بدائیات النوى ریبوزوم
 S80تترسب عند قیمة  S70تترسب عند قیمة 

 S40والصغیرة  S60الوحدة الكبیرة  S30والصغیرة  S50الوحدة الكبیرة 

من ) 16S(الوحدة الصغیرة تحتوي نوع 
rRNA  جزيء بروتیني 21مع یتحد 

من ) 18S(نوع الوحدة الصغیرة تحتوي على 
rRNA  جزيء بروتیني 33مع یتحد 

  rRNAنوعین من ال تتضمن الوحدة الكبیرة 
)5S  23وS ( بروتین مختلف 34تتحد مع 

و  5.8Sو  rRNA )5Sأنواع من ال  3الكبیرة 
28S ( نوع بروتین مختلف 45تتحد مع 
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 :البنیة والتركیب الكیمیائي للجسیمات الریبیة 13
  مواقع مھمة من أجل تركیب  4یوجد على الجسیم الریبي

 :البروتین

 .الصغیرةالوحدة على  mRNAالـموقع ارتباط •

 :الكبیرةالوحدة على   tRNAالـالرتباط موقعین •

یرتبط حیث   A (Aminoacyl A)الموقع •

 .األمینيللحمض الحامل   tRNAالـ

یتوضع جزيء حیث   P (Peptidyl)الموقع •

 .للسلسلة الببتیدیة اآلخذة بالنموالحامل   tRNAالـ

تغادر جزیئات حیث ) E )Exitموقع الخروج •

tRNA   الریبي بعد أن تفرغ حمولتھا من الجسیم

 .الحموض األمینیة
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 :الجسیمات الریبیة وتركیب البروتین 14
  بنیویةفالبروتینات للخلیة، عملیة تركیب البروتین من النشاطات الحیویة الھامة 

 ووظیفیة

 البروتینات كل منفي تركیب یساھم: 

 .الحموض األمینیةترمز الوراثیة والتي للشیفرة الحامل   mRNAجزیئات •

الحموض األمینیة وتضعھا في ترتیب صحیح على طول تنقل   tRNAجزیئات •

mRNA. 

التي تربط الحموض األمینیة إلى جزیئات سنتیتاز   tRNAأمینو أسیل أنزیمات •

tRNA  الموافقة. 

وتصنع ) 3َإلى  5َمن ( mRNAللـ الوراثیة الشیفرة الریبیة التي تقرأ الجسیمات •

 .  البروتینات

 .بروتینیة تسھل مراحل الترجمة المتعددةعوامل •
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 :الجسیمات الریبیة وتركیب البروتین 15
 یحمل الـDNA    نفسھا إلى المورثات، تنسخ المورثةmRNA  مكون وھو

 .أمینياألسس األزوتیة ، بحیث یقابل كل كودون حمض كودونات ثالثیة من 

یتكون كل منDNA  وRNA  أنواع مختلفة من النیكلیوتیدات والتي  4من

حمض  20ھذه الشفرة أكثر من كافیة لربط  64=  43في یمكن ترتیبھا 

 .أمیني

 بدون  16حموض و 4تربط  4=  41الشفرة المكونة من نیكلیوتید واحد

 .ربط

 بدون ربط 4حمض و 16تربط  16=  42الشفرة المكونة من نیكلیوتیدین. 

وبالتالي الشیفرة الوراثیة تتكون من ثالثة نیكلیوتیدات. 
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 :الجسیمات الریبیة وتركیب البروتین 16
  تبین أنلقد: 

 .أمینیةكودون تحدد حموضاً  61•

 ، UAAالسلسلة الببتیدیة تنھي كودونات  3•

UAG ، UGA 

كودون البدء وخاص بالحمض ھو  AUGالكودون •

 المیثیونیناألمیني 

األمینیة تحدد إما بكودون واحد أو عدة الحموض •

ال یوجد كودون (كودونات والعكس غیر صحیح 

 )واحد یحدد أكثر من حمض أمیني
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 :الجسیمات الریبیة وتركیب البروتین 18
  للـتشترك األنماط الثالثةRNA   تركیب البروتینفي: 

•mRNA  بروتینالمعلومات الوراثیة تترجم إلى یحمل. 

•rRNA  الریبيیشترك في تركیب الجسم. 

•tRNA وھو یشبھ ورقة البرسیم لھ , ینقل الحموض األمینیة

 .طرف مفتوح وثالث عرى
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 :الجسیمات الریبیة وتركیب البروتین 19
 tRNA یتكون من  : 

 5′و  3′(الطرف المفتوح لھ نھایتان (تحمل  3′الـACC ) ومجموعة

 .حیث یتم التعرف واالرتباط مع حمض أمین واحد ومحدد) ھیدروكسیل

العرى الثالثة ھي: 

یرتبط بھا أنزیم التنشیط أمینو أسیل ): أنزیم التنشیطعروة (  Iالعروة •

tRNA  نوعاً مختلفاً من ھذه األنزیمات  20ویوجد في الخلیة . سنتیتاز

 .20بمعدل أنزیم واحد لكل حمض أمیني من ال 

( یتزاوج خاص انتیكودون   tRNAلكل ): االنتیكودونعروة (  IIالعروة•

 mRNAالـ مع كودون ) یتقابل

 .یرتبط بھاالجسیم الریبي): الجسیم الریبيعروة (  IIIالعروة •
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 :Protein synthesisالبروتین عملیة تركیب  20

 تركیب البروتین

النھایة 
Termination 

االستطالة 
Elongation 

البدء 
Initiation 
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 :Initiationمرحلة البدء 

یغادر الـmRNA   إلى نسخھ في النواة بعد

السیتوبالسما ویتوضع على الوحدة الصغیرة للجسیم 

 .الریبي

 مباشرةیتوضعtRNA   المقابل للكودونAUG  

الجسیم الریبي من   Pللمیثیونین في الموقع المحدد 

 tRNAالـ حیث تتقابل مع انتیكودون 

 بعد ذلك مباشرةً تنشیط الحموض األمینیة بأنزیم یتم

 ).سنتیتاز  tRNAأمینو أسیل (التنشیط المناسب 
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 مواقعأنزیم التنشیط لھ ثالثة: 

 الحمض األمیني•

• tRNA 

•ATP ) طاقةمصدر( 

 یستطیع أنزیم التنشیط معرفة الحمض األمیني بدقة

 .المناسب tRNAالـ عالیة ومعرفة 



11/29/2021 

23 
 :Initiationمرحلة البدء 

 الـارتباط الحمض األمیني مع تفاعلtRNA   یتضمن مرحلتینالخاص: 

 :بوجود أنزیم التنشیط  ATPتنشیط الحمض األمیني بتفاعلھ مع ال •

فوسفات ویحتفظ األنزیم بالحمض األمیني المنشط مجموعتان +  AMPبـ أمیني منشط مرتبط حمض                      ATP+ الحمض األمیني 

   tRNAبالـحتى ارتباطھ 

 الخاص بھ  tRNAفي لألدینوزین   OH -′ 3الحمض األمیني المنشط بالنھایة ارتباط •

 وینفصل نتیجة ذلكAMP   الـ ویبقى . التنشیطوأنزیمtRNA   ًبالحمض األمیني حتى ارتباطھ في المكان المناسب من محتفظا

 .  السلسلة الببتیدیة النامیة
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 :Elongationمرحلة االستطالة  24

 على طول الجسیم الریبي بالتحرك یقومmRNA  مما  3′←  5′باالتجاه

سلسلة نھایتھا وإعطاء یؤدي إلى قراءة الرسالة الوراثیة وترجمتھا حتى 

 .ببتیدیة مؤلفة من حموض أمینیة مرتبطة مع بعضھا بروابط ببتیدیة

 المكانللحمض األمیني في الزمرة األمینیة تتشكل الروابط الببتیدیة بین ) A  (

 )P(للحمض األمیني الموجود في المكان الكربوكسیلیة والزمرة 

 التفاعل السابق أنزیم یتوسط Peptidyl transferase  والطاقة تأتي من

GDP ← GTP 
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 :Elongationمرحلة االستطالة  25
یغادر الـtRNA   الموقع)P ( الریبوزوم على طول فیتحرك

mRNA  3′←  5′كودون واحد وباالتجاه  بمقدار. 

 

 تحرك الـیؤدي إلى وھذاtRNA   في المكان الموجود)A  (

مما یتیح لوصول شاغراً  )A(فیصبح  ،)P(إلى المكان 

tRNA  وھكذا تستطیل ... حامالً لحمض أمیني منشط جدید

 .السلسلة الببتیدیة
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 الـترجمة الجسیم الریبي لشفرة تستمرmRNA   الوصول إلى أحد كودونات التوقف حتى)UAA، UAG،(UGA   ثم تغادر

 الریبيذات البنیة األولیة الجسیم الببتیدیة السلسلة 

 ال یوجد لھا التي -تتحد كودونات التوقفtRNA -  بروتین یحرر عدید الببتید من الجسیم الریبيمع. 

 الـ عندما یحدث ذلك تنفصل وحدتي الجسیم الریبي الصطناع سلسلة ببتیدیة باستخدام جزيء جدید منmRNA 

https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA


11/29/2021 

27 

 عملیة تركیب البروتین في حقیقیات النوى عملیة تركیب البروتین في بدائیات النوى

 بطیئة سریعة

في المكان والزمان نفسھ لعدم وجود غالف تتم 

 نووي
 النواة والترجمة في السیتوبالسمایتم النسخ في 

 بعد انتھاء النسخال تبدأ الترجمة إال  انتھاء النسخالترجمة قبل  تبدأ

 :Protein synthesisالبروتین عملیة تركیب 
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 في البدایة ینسخmRNA   الرسول قبل)pre mRNA(   علیھ تعدیالت تحذف منھ القطع غیر المشفرة یطرأ)وتلصق ) األنترونات

 .قبل الترجمةالناضج   mRNAمع بعضھا فیتشكل ) األكسونات(المشفرة 

 :Protein synthesisالبروتین عملیة تركیب 
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 الـعدید ببتید من جزيء تصنیع ریبي واحد جسیم یستطیعmRNA ،  متعدد جسیم عدة جسیمات ریبیة ما یشترك عادة ولكن

Polysomes) ( ھذه العملیةفي. 

 :Protein synthesisالبروتین عملیة تركیب 
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 : ER)(Reticulum Endoplasmicالبالسمیة الداخلیة الشبكة . 3 30
 منظومة معقدة من الكییسات الغشائیة واالنابیب المسطحة

 .المجوفة المتصلة فیما بینھا

تنتشر في سیتوبالسما خالیا حقیقیات النوى. 

تتصل ھذه الشبكة في نقاط عدیدة: 

 .للنواةالغشاء الخارجي مع •

 .أغشیتھا بأغشیة جھاز غولجي والغشاء البالسميتستمر •

 تظھر في الخالیا الغدیة المدروسة بالمجھر االلكتروني كشبكة

أنبوبیة أو (من التجاویف المحاطة بأغشیة والتي تأخذ أشكاالً 

، غالباً تكون على شكل كییسات وأنابیب ) حویصلیة أو صفیحیة

 .مسطحة غشائیة
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 :) ER)Endoplasmic reticulumالشبكة البالسمیة الداخلیة  31

یوجد نوعان من الشبكة البالسمیة الداخلیة حسب وجود أو غیاب الجسیمات الریبیة المرتبطة بسطوحھا. 

ER 

 الملساء
SER 

 الخشنة
RER 
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 : RERret (end Rough( الخشنةالشبكة البالسمیة الداخلیة  32

 سطحھا الخارجي توجد على

 .جسیمات ریبیة

 انتقالیة تنقل حویصالت تشكل

  RERوالبروتینات مناللیبیدات 

 .جھاز غولجيإلى 

تشكل صفائح غشائیة مسطحة 
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 :) SERSmooth end ret( الملساءالشبكة البالسمیة الداخلیة  33

 من الجسیمات الریبیة  لغیابسمیت بالملساء

 .سطحھا الخارجي

 حویصلیةأنبوبیة أو تشكل تراكیب 

 بالرغم من االختالفات السابقة فال تعتبر ھذه

العضیات السیتوبالسمیة منفصلة، فالمجھر 

بین تجاویف نوعي  تصاالً االلكتروني أظھر ا

 .الشبكة حیث تنتقل المواد بین نوعي الشبكة

 



11/29/2021 

 :تختلف الكمیات النسبیة لنوعي الشبكة اعتماداً على نشاط الخلیة 34

 التفاعالت االستقالبیة تتم في الخالیا الكبدیةألن معظم السیتوبالسمیة نوعي الشبكة تحتوي على الخالیا الكبدیة. 

 

 الـ بسیادة تتمیز ) الغلوبولینات المناعیة(التي تنتج األجسام المضادة خالیا البنكریاس والخالیا البالسمیةRER  . 
 ًثا الواحدة/أالف جسم مضاد 10الخلیة البالسمیة الواحدة تنتج مثال. 

 

 مثل الخالیا البینیة في الخصیة وخالیا الجسم األصفر في المبیض الخالیا المنتجة للمركبات الستیروئیدیة في

تسود فیھا الشبكة وخالیا غدة الكظر والتي تركب الكولیسترول والھرمونات الذكوریة واالنثویة والكورتیزول 

 ).SER(الملساء 
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 :ERللـ التركیب الكیمیائي  35
أغشیة الشبكة كباقي األغشیة الخلویة تتكون من: 

 %30لیبیدات •

 %70بروتینات •

 معظم اللیبیدات في أغشیة الشبكیة فوسفولیبیدات إضافة لنسبة قلیلة

 .من الكولیسترول والغلیكوبروتینات مقارنة مع الغشاء البالسمي

 عبر غشائیة(معظم البروتینات ضمنیة.( 

 المحتوى العالي من البروتینات مقارنة مع اللیبیدات ووجود

الكولیسترول بتركیز منخفض یؤدي إلى زیادة درجة ثبات أغشیة 

 .الشبكة وانخفاض مرونتھا

 أن أغشیة الشبكة مشابھة للبنیة الجزیئیة للغشاء البالسمي ، إذ

طبقة مضاعفة لكن سماكتھا أقل مما ھي علیھ في الغشاء اللیبیدات 

 ً  .البالسمي وسالسلھا أقصر وأقل اشباعا

ER membrane 

Plasma membrane 
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 :ERللـ التركیب الكیمیائي  36
 یضم مزیجاً من من وسط تجویف الشبكة محتوى یتكون

 :واألیونات مثالً البروتینات والغلیكوبروتینات واللیبیدات 

على ) البائیة(البالسمیة تحتوي تجاویف شبكة الخالیا •

 المناعیةالغلوبولینات 

البنكریاس على في  βتجاویف شبكة الخالیا تحتوي •

 البروأنسولین

تجاویف شبكة الخالیا خارجیة اإلفراز في البنكریاس تحتوي •

 الھاضمةعلى انزیمات الحلمھة 
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 :RERوظائف الـ  37

 اصطناع البروتینات اإلفرازیة والغشائیة

 .والمخصصة للجسیمات الحالة ونقلھا

 

 

 مركبات لعدید الببتید كالسكاكر إضافة

لتشكیل البروتینات السكریة أو اللیبیدات 

 .لتشكیل البروتینات اللیبیدیة
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 :RERوظائف الـ  38

 البروتینات داخل تجاویف الشبكة طي

 .لتكوین البنیة الثالثیة للبروتین

 البروتینات المكونة من أكثر من تجمیع

سلسلة من عدید الببتید لتشكیل البروتین 

 .متعدد الوحدات
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 :RERوظائف الـ 

 البروتینات إلى أماكنھا بعد تركیبھاتوجیھ: 
 :التي تركب في العصارة الخلویة•

 .الخلویةفي العصارة تبقى •

إلى النواة ،المیتوكوندریا ، الصانعات الخضراء، تصدر •

 .الجسیمات البیروكسیدیة

 :RERالتي تركب على •

 .الشبكةفي تجاویف تبقى •

الجسیمات الحالة أو حویصالت الخلوي، الغشاء : إلىتصدر •

 .افرازیة بعد أن تصل إلى جھاز غولجي

 البنیة األولیة للبروتین على تسلسالت من الحموض األمینیة ھي تحتوي

اشارات تدل على وجھتھا، حیث ترتبط بمستقبالت نوعیّة في العضیات 

 .البروتینات التي ال تحوي تسلسالت تبقى في العصارة الخلویة. المستھدفة
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 :SERوظائف الـ 

 الحیوي للفوسفولیبدات الغشائیةالتركیب: 
تُعدSER   المصدر الوحید للیبیدات الغشائیة، وذلك لوجود معظم األنزیمات التي تتوسط تركیب الفوسفولیبیدات في أغشیة الـ

SER 

 الحیوي للكولیسترولالتركیب: 
 الـ خالیا الكبد ضمن أغشیة في معظم الكولیسترول والحموض الصفراویة تركیب یتمSER   

 الـ الھرمونات الستیروئیدیة في خالیا قشرة الكظر والجسم األصفر والخالیا البینیة في الخصیة حیث تكون كما تركبSER 

 .فیھي تركب الكولسترول وتحولھ إلى الھرمونات الذكریة واالنثویةمتطورة 

اختزال وتحریر شواردCa++ : 
  تخزن الشبكة البالسمیة العضلیة الملساء شواردCa++ 

یؤدي ارتباط النواقل العصبیة إلى مستقبالتھا الموجودة على سطح الخلیة العضلیة إلى اطالق سلسلة اشارات تؤدي إلى تحریر شوارد •

Ca++  وبالتالي یتحقق التقلص العضلي. 
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 :SERوظائف الـ 

استقالب السكریات: 
 تحطمSER   حیث ینزع األنزیم مجموعة الفوسفات من ) فوسفاتاز – 6 –غلوكوز (الغلیكوجین في الخالیا الكبدیة بفضل أنزیم

 .یتحرر الغلوكوز إلى خارج الخالیا الكبدیة← فوسفات  6 –الغلوكوز 

حیث یختزن الغلوكوز بصورة غلیكوجین یظھر على شكل حبیبات . الوظیفة الرئیسیة للكبد الحفاظ على مستوى ثابت من الغلوكوز في الدم•

 SERقرب الـ 

في جزر النغرھانس ھرمون الغلوكاغون الذي یحطم الغلیكوجین الموجود في الكبد إلى  ∝عند انخفاض مستوى سكر الدم تطلق خالیا •

 .غلوكوز، وینتقل الغلوكوز إلى مجرى الدم فتعود مستویات السكرفي  الدم إلى مستواه الطبیعي

 یتم نزع سمیة العقاقیر والسموم: سمیة العقاقیرإزالة: 
 .الجسمطریق ربط المواد السامة بمركبات خاصة تطرح فیما بعد خارج إما عن •

بالخالیا الكبدیة الخاصة   SERالـتوجد بغزارة في التي   P – 450عن طریق أكسدة ھذه المركبات بواسطة السیتوكرومات أو •

 والجلدوخالیا األمعاء والرئتین 

الـحجم : للتذكیرSER   خالیا الكبد یزداد بشكل كبیر لدى األشخاص الكحولیین وذلك ألن وظیفتھا إزالة سمیة الكحول المتناولفي. 

https://www.youtube.com/watch?v=r0c6QoGRsQM
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 :Golgi apparatusجھاز غولجي . 3 42
 ھو جزء من النظام الغشائي الداخلي لخالیا حقیقیات

 النوى

 الـ یرتبط بعالقة وثیقة معER  یؤدي دوراً وسیطاً حیث

 اإلفرازفي 

 كامیل غولجي عام (سمي نسبة إلى مكتشفھ اإلیطالي

غشائیة تتوضع حول تراكیب : وصفھ بأنھحیث ) 1898

 العصبیةالنواة في سیتوبالسما الخالیا 
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 :بنیة جھاز غولجي 43
 وجود تراكیب شبكیة في جمیع خالیا حقیقیات من االلكتروني عبر المجھر تم التأكد

 .یعرف بجھاز غولجيالشبكیة، یشكل مجموعھا ما سمیت باسم الجسیمات . النوى

تختلف أشكال الجسیمات الشبكیة وأعدادھا وتوزعھا حسب نشاط الخلیة وطبیعتھا •

 :اإلفرازیة

 ).البنكریاس ، النطاف ، الخالیا الكأسیة لألمعاء(تتجمع حول النواة قد •

خالیا الكبد ، الخالیا العصبیة ، والخالیا (قد تنتشر في أرجاء السیتوبالسما  •

 ).البیضیة

 أظھرت دراسة مقاطع لخالیا غدیة باستخدام المجھر اإللكتروني أن جھاز غولجي یتكون

عدد من الكییسات أو الصفائح الغشائیة المجوفة المتراصة فوق بعضھا البعض من 

 :الصفائحتكون ھذه  )8و  3عددھا یتراوح بین (
 محدبة من جھة •
 مقعرة من جھة أخرى •
 رقیقة في الوسط •
 النھایاتمنتفخة •
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 جھینیملك قطبین أو وباستقطابھ فھو یمتاز جھاز غولجي. 

 یقابل الـ) التشكل أو القریبیعرف بوجھ (محدب -مركزيوجھER  

 ERالـ حیث تدخل الحویصالت القادمة من المدخل ویطلق علیھ 

 بالمخرج أو البعید، یقابل مقعر ویسمى أیضاً –النقل أو النضج وجھ

 المخصصةمكان خروج الحویصالت إلى اماكنھا الغشاء الخلوي وھو 

 الحویصالت وھي كبیر من عدد جانبي جھاز غولجي على یوجد

 :نوعان

بالقرب من ال صغیرة الحجم، تنتشر : انتقالیةER ،  تحمل البروتینات

 .واللیبیدات من الشبكة إلى جھاز غولجي

تتبرعم من وجھ النقل وتحمل البروتینات كبیرة الحجم، : افرازیة

المعالجة في جھاز غولجي إلى الغشاء الخلوي الجسیمات الحالة أو 

 .الحبیبات اإلفرازیة
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أغشیة الكییسات تتألف من: 
 %35لیببدات بنسبة •
 %65بنسبة بروتینات •

 الـأغشیة اللیبیدات لیبیدات تشبھER   والغشاء

 .البالسمي

 شكل غلیكوبروتینات أو بروتینات البروتینات على تكون

 .لیبیدیة

 الھندسة الجزیئیة ألغشیة جھاز غولجي مماثل لألغشیة

 :األخرى
 مضاعفةطبقة لیبیدیة •
 ضمنیة ومحیطیةبروتینات •
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 :غولجي وظائف جھاز 

فرز وتكثیف وتغلیف البروتینات المعدة لإلفراز: 
جھاز غولجي یجمع البروتینات اإلفرازیة في حویصالت إفرازیة ویغلفھا ویخزنھا تمھیداً إلفرازھا استجابة لمنبھ معین. 

 البروتینات المصطنعة على الجسیمات الریبیة المرتبطة بالER : 

 صغیرةالبروتینات إلى تجاویف الشبكة لیتم تعبئة في حویصالت انتقالیة تدخل 

 البروتین لجھاز غولجي ، یتم تعدیل ) المدخل(إلى الوجھ القریب تنتقل 

 البروتینات داخل تجاویف جھاز غولجي فتتكثف وتتركز على شكل حبیبات إفرازیة تتبرعم من الوجھ البعید تتراكم

 كبیرةبصورة حویصالت إفرازیة ) المخرج(

 إلىإما ترسل: 

 الخلیةالخلوي فتلتحم معھ و یتم اإلفراز إلى خارج الغشاء 

  واللییبدات أو تلتحم مع الغشاء لتؤمن محتوى الغشاء من البروتینات 

 تبقى الحویصالت داخل الخلیة إذا كانت تحتوي أنزیمات ضروریة لعمل الخلیة كما ھو الحال بالنسبة أو

Lysosomes 
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 :غولجي وظائف جھاز 
 االنزیمات الھاضمةتعدیل: 

 األنزیمات التي یتم اصطناعھا في الحویصالت حیث تعدل .عشريذلك في جھاز غولجي في الخالیا الظھاریة لالثني یتم

 الفعَّالالبنكریاسیة من الشكل الخامل إلى الشكل 
في جھاز غولجي للخالیا (إلى انزیم التربسین الفعال یتحول من البنكریاس والمفرز   Trypsinogenمولد أنزیم التربسین الخامل : مثالً •

 ).الظھاریة لالثني عشري

ضم السكاكر ومجموعة الكبریت إلى البروتینات وھضمھا: 
ومن امثلة تسكر ) الخالیا الدرقیة ، الخالیا الكأسیة لألمعاء(یقوم جھاز غولجي بدور مھم في تركیب الغلیكوبروتینات •

الذي تنتجھ ) التیروكسین(إنتاج ھرمون الغدة الدرقیة ) إضافة مجموعة سكاكر  – Glycosylationالغلكزة (البروتینات 

 .حویصالت الغدة الدرقیة بعد إضافة الیود إلیھ

 .الذي تفرزه الخالیا الكأسیة) المخاط(یقوم جھاز غولجي بتركیب الغلیكوبروتینات الكبریتیة المخاطیة •

 .المخاط للتلیین وبالتالي مساعدة مرور كتل الغذاء في القناة الھضمیة•

 .الخالیا الكأسیة لھا شكل قطبي ممیز ذا قاعدة وقمة•

 حركة مرور الحویصالت في الجملة الغشائیة الداخلیة وتوجھھا إلى أماكنھا الصحیحةتنظیم. 

https://www.youtube.com/watch?v=iA8hFSHS6Ho
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 حیث تشغل قسماً (توجد في جمیع خالیا حقیقیات النوى

 ).كبیراً من سیتوبالسما ھذه الخالیا

 معظم عملیات بداخلھا حیث یتم (ھي بمثابة الرئة الخلویة

 ).األكسدة الھوائیة وإنتاج الطاقة

 التي تحتاج إلى المختلفة فالخالیا یختلف عددھا في الخالیا

 .طاقة كبیرة فیھا عدد كبیر من الجسیمات الكوندریة

خلیة الكبد (مثل الخالیا الكبدیة وألیاف العضلة القلبیة •

 ).تحتوي حتى ألف جسیم كوندري

 :Mitochondria) المیتوكوندریا(الجسیمات الكوندریة . 3
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 الجسیمات الكوندریة من التنقل ضمن تتمكن

الخلیة بفضل مرونتھا ویساعدھا على ذلك 

التیارات السیتوبالسمیة ، تتركز في مواقع 

 .تحتاج فیھا الخلیة إلى كمیات كبیرة من الطاقة

 تتوضعفھي: 

العضلیة في االلیاف العضلیة بین اللییفات •

 .المخططة

الخیط المحوري لسوط النطفة حول •

 .المتمایزة
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 أو كرویة، عصویة، متطاولة، لھا أشكال أجسام

 .بشكل كأس

 10 – 0.5طولھا μ 1وعرضھا حتى μm   ،

 . μm 1 ثابتقطرھا 

الكبیرة یمكن مشاھدتھا بالمجھر الضوئي. 

 تركیبھاالمجھر االلكتروني فقط ھو الذي یوضح 
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 الكوندري یحاط بغالف یتكون من غشائینالجسیم: 

 أملسخارجي •

 .مزود بأعرافداخلي •

األعراف تزید مساحة السطح الكلي للغشاء الداخلي. 

 للمیتوكوندریا یحدد الغشاء الخارجي والداخلي

 :حجرتین

 )الفراغ البیني(الغشاءین بین : األولى•

تتحدد بالغشاء الداخلي وتدعى لحمة : الثانیة•

 .Matrixالمیتوكوندریا أو مطرق 
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 تتضاعف المیتوكوندریا باالنشطار عن طریق تشكل

ویحدث ذلك بكثرة . حاجز عرضي في المنتصف

 .خالل انقسام الخلیة

 جھاز (تحتوي المیتوكوندریا على جینوم خاص

 .النواة DNAمستقل عن ) وراثي خاص

 الجسیمات الكوندریة الھرمة تُرحل إلى الجسیمات

الحالة لیتم ھضمھا بآلیات االلتھام الذاتي 

Autophagy. 
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 من طبقة من الفوسفولیبیدات یتكون  :الخارجيالغشاء

 .المضاعفة

 تسمى یحتوي الكثیر من البروتینات العابرة للغشاء

تشكل أقنیة تعبر خاللھا والتي ) Porins(بورینات 

من السیتوبالسما )  دالتون 500(الجزیئات األصغر من 

 .إلى الفراغ البیني

 یتضمن ھذا الغشاء األنزیمات التي تتوسط عملیة تحول

الذي ینشط ) سینتیناز Aمثل أسیل كو أنزیم (اللیبیدات 

 .الحموض الدسمة قبل اكسدتھا
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 بین الغشائین(البیني الفراغ:( 

 ATPإلى  ADPیحتوي على عدد من األنزیمات التي تتوسط فسفرة ال •

 الداخليالغشاء: 

وبروتینات ) من مكونات الغشاء% 20(یتكون من طبقة فوسفولیبیدات •

80% 

 :مجموعات 3ألدوارھا الحیویة تضم األخیرة وفقاً •

 :التنفسیةالسلسلة تتوسط التفاعالت التأكسدیة في بروتینات •

)  دیھیدروجیناز  NADH(األنزیم النازع للھیدروجین مثل •

بمتمم یعرف مستقبل إلى  NADHالـ یتوسط نقل الكترون من 

 Qاألنزیم 

 ).تحتوي ھیم یشتمل على ذرة حدید(السیتوكرومات بروتینات •
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ھي معقدات مكونة من : )Synthase ATP(سینثار   ATPاألنزیميالمعقد •

وحدات فرعیة متعددة كرویة تكون كثیفة على السطح الداخلي للغشاء الداخلي 

 .للیمتوكوندریا

 )عضویةفوسفات ال ( Piو   ADPمن ATPبتركیب تقوم •

 +Hطاقة على شكل تیار من البروتونات التفاعالت عن ینتج •

 ATP ـالجزيء من  100ینتج كل ثانیة ) سینثاز ATP(األنزیمي المعقد •

 .الواحدالجسیم الكوندري في 

كل جسیم كوندري في ) Synthase ATP(األنزیمیة یقدر عدد المعقدات •

 بنصف ملیون معقد

 :ناقلة نوعیةبروتینات •

نقل الجزیئات الضروریة إلى لحمة المیتوكوندریا منھا إلى أماكن تنظم •

 .أخرى
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 :المیتوكوندریالحمة •

 .المختلفةتحتوي مئات من األنزیمات •

منھا األنزیمات المؤكسدة لحمض البیروفیك نذكر •

 .كریبسوالحموض الدسمة وأنزیمات حلقة 

  DNAبـاللحمة على جھاز وراثي یتمثل تحتوي •

وجسیمات ریبیة ) mt DNA(حلقي یسمى 

 mRNAو   tRNAمن وأنواع 

عدد من األنزیمات التي تتوسط تركیب البروتین  •

 .في الجسم الریبي
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المیتوكوندریا ھي المركز التنفسي في الخلیة ألنھا غنیة باألنزیمات الضروریة لعملیة التنفس الخلوي  . 

 والحموض الدسمة بوجود ) الغلوكوز یشكل رئیسي(العملیة عبارة عن سلسلة تفاعالت خاللھا یتم ھدم السكاكر ھذهO2    

 فيیتم تحویلھا إلى طاقة كیمیائیة تستخدم % 40حرارة، والـ على شكل % 60كمیة كبیرة من الطاقة یضیع منھا وإنتاج 

 H2O + CO2وینتج أیضاً  ، ATPوانتاج  ADPالـ  فسفرة  

 الـ تقوم المیتوكوندریا بإنتاج جزیئاتATP  وھي مصدر الطاقة الرئیسي في الخلیةالخلوي الھدف الرئیسي من عملیة التنفس وھو  .

 ATP 38← ھدم جزيء واحد من الغلوكوز 

 الطاقة فيتستخدم: 

 .بناء العضیات الخلویة•

 .النمو ، الترمیم •

یتم تركیب عدد محدود من البروتینات على الجسیمات الریبیة الخاصة بالمیتوكوندریا. 
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 التحلل السكري : األولىالمرحلةGlycolysis: 

 .Glycolysisتدعى بالتحلل السكري للغلوكوز ، O2تتم في سیتوبالسما الخلیة بدون •

 .كمیة قلیلة من الطاقة ، وھذا ھو االستقالب الالھوائي للغلوكوز+ جزيء من حمض البیروفیك  2← غلوكوز جزيء •

 أكسدة حمض البیروفیك: الثانیةالمرحلة: 

فیتشكل أسیتیل    CoAیرتبط األخیر مع ← ) ذرتان كربون(حمض البیروفیك في لحمة المیتوكوندریا یتحول أوالً إلى أسیتیل •

 )NAD + + CoA(بوجود   Aكو انزیم 
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المیتوكوندریافي لحمة تتم :  حلقة كریبس: المرحلة الثالثة 

 :تكونالحصیلة النھائیة ← الكربوكسیل  3و  2تفاعالت تتدخل فیھا حمض سلسلة  ← Aأنزیم األستیل كو •

 CO2جزیئات  4•

 )NADH  )+NAD    ←NADHجزیئات  6•

 )FADH2 )++FAD    ←FADH2 جزيء   2•

 ATPجزيء   2•
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حلقة كریبس: المرحلة الثالثة  : 

 المیتوكوندریافي لحمة تتم 
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 نقل االلكتروناتالمرحلة الرابعة سلسلة: 

 .للمیتوكوندریاتتم في الغشاء الداخلي •

عملیات أكسدة إلى   FADH2و  NADHتتعرض المركبات حیث •

عبر  O2یتم خاللھا نقل االلكترونات منھا إلى  المستقبل النھائي 

 )Aو الكو أنزیم السیتوكرومات (سلسلة نواقل 

المتحررة خالل نقل االلكترونات تستخدم لضخ البروتونات الطاقة •

 ATPالـ إلى الفراغ البیني ، وتنشط البروتونات أنزیم تركیب 

 .للیتوكوندریاالموجود على السطح الداخلي للغشاء الداخلي 

االلكترونات یترافق بممال كھربائي عبر الغشاء الداخلي انتقال •

 .للیتوكوندریا

  ADPالـمن بدءاً   ATPالـطاقة الممال لتحفیز تركیب تستخدم •

 .الالعضویةوالفوسفات 

https://www.youtube.com/watch?v=3Hxwzf7Alcw
https://www.youtube.com/watch?v=eBl3U-T5Nvk&t=3s
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 ألف  17(جداً النوى، قصیر وراثي یشبھ مثیلھ في طالئعیات جھاز

 ).نیكلیوتید

 مرتبط بالھستوناتاللحمة وغیر في یكون حلقي. 

للـmt DNA   للـمماثلة أدوارnDNA  فھو: 

 RNAینسخ أنواع •

 .المیتوكوندریابروتینات داخل إلى   mRNAیترجم الـ•

ً  30الكوندري یحتوي على معلومات وراثیة الصطناع الجسیم •  .بروتینا

 الجسیم الكوندري جدید، لذلك یكون تكاثر ھذا لیس كافیاً لبناء میتوكوندریا

  nDNAمنیحتاج إلى معلومات وراثیة ) انشطار ثنائي عرضي كالبكتیریا(

 .أخرى موجودة في الخلیةوأنزیمات 
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 الـحتى تضاعفmtDNA  ونسخھ إلىmRNA    انزیميإلى یحتاجDNA   وRNA  یتم تركیبھما في الستوبالسما من (بولیمیراز

 .یعبران إلى داخل المیتوكوندریا للقیام بعملیات التضاعف والنسخثم ) nDNAمصدر 

 بناء ریبوزومات المیتوكوندریا تحتاج إلى معلومات منnDNA حیث: 

الـrRNA   على ینسخmtDNA 

 الـ الجسیم الریبي تترجم من معلومات من بروتیناتnDNA 

 مع لتتحد تنتقل ھذه البروتینات من السیتوبالسما إلى المیتوكوندریاrRNA   ریبوزومات المیتوكوندریاوتشكل. 
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 الجسیمات الكوندریة ، ألن تورث عن طریق األم المیتوكوندریا

العضیات عند كما بقیة تقوض وتبقى خارج البویضة للنطفة 

 دخول النطقة للبویضة

 بما في ذلك (وبالتالي فإن جمیع عضیات البیضة المخصبة

 .من أصل أمومي) المیتوكوندریا

 لتؤمن عدداً كافیاً البیضة المخصبة  تنقسم المیتوكوندریا في

 النقسام البیضة المخصبةمن المیتوكوندریا لتأمین الطاقة 

 وھكذا فإنmtDNA   والدة األم و عبر األجیال من األم ینتقل

وھكذا یمكن تقصي النسب األمومي عبر . والدة والدة األمو 

 mtDNAتحلیل 
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واستخدم ھذا في الكشف عن: 

 USAفي  2001المتفحمة كما في حوادث والسفن، الجثث الطیران المعارك، حوادث المفقودین في ھویة المجرمین، •

ألن انتاج (إلى أمراض وراثیة معینة تصیب األعضاء التي تعتمد على األكسدة الھوائیة تؤدي   mtDNAالـفي الطفرات •

حیث تحتوي ھذه االعضاء على أعداد كبیرة من (الدماغ والعضالت الھیكلیة والقلبیة والعین مثل )  ATPالـالمیتوكوندریا تنتج 

 ).جسیمات كوندریة

 نوع من أمراض المیتوكوندریا یجمعھا نقص قدرة المیتوكوندریا على أكسدة مصادر الطاقة، ومن أمثلتھا متالزمة  40یوجد

 التي تؤدي إلى)  Sayre Kearns(سیركیرنس 

 شلل في عضالت العین •

 .تنكس في الشبكیة •
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 توجد في جمیع انماط الخالیا الحیوانیة ، وتكون غزیرة جداً خاصةً في الخالیا ذات الفعالیة البلعمیةPhagocytosis   المختصة

 .بمھاجمة األجسام الغریبة التي تغزو الجسم

 أعدادھا فيتزداد: 

 .االفرازیةالخالیا •

 .الخالیا االطراحیة•

 .لألمعاءاالسطوانیة الخالیا •

 .المعتدلةالبیضاء الكریات •

 .الطحال•

 .العظامنقي •
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 ممتلئة باالنزیمات التي تھضم مفرد، ھي تراكیب كرویة تقریباً مغلفة بغشاء

السكریات المتعددة ، اللیبیدات ، (معظم الجزیئات العضویة الكبیرة 

 ).البروتینات ، الحموض النوویة

 1 – 0.5حویصالت غشائیة ، أقطارھا (بالمجھر االلكتروني μ( ، سماكة

   A° 75غشائھا حوالي 

 الفوسفاتاز الحامضیةدائماً على أنزیمات حالة حامضیة أھمھا تحتوي. 

 یتم تصنیع الجسیمات الحالة على الریبوزومات المرتبطة بالشبكة البالسمیة

الداخلیة الخشنة ثم تنتقل إلى جھاز غولجي لتعدیلھا إذ یضاف لھا سكر 

تغلف في حویصالت مكسوة بالكالثرین ثم ) Ph=6(فوسفات  – 6 –المانوز 

لتظھر في الستوبالسما على ) النضج –البعید (من أغشیة الوجھ وتتبرعم 

 أولیةشكل جسیمات حالة 

https://www.youtube.com/watch?v=MG52jMG_Ijo
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 تحتوي على بروتینات ضمنیة ومحیطیةمضاعفة فوسفولیبیدیة طبقة. 

 تحتوي ھذه األغشیة على مضخات بروتینیة)H+ ( الجسیم الحال داخل البروتینات باتجاه تضخ

ً بھدف المحافظة على الوسط   )PH = 5( حامضیا

 المكونة لغشاء الجسیم الحال بسبب اللیبیدیة والبروتینیة الجزیئات ال تھضم االنزیمات الحالة

  Glycosylation التسكرعملیة 

یحمي الغشاء من التفكك وھذا البروتینات واللیبیدات مرتبطة بسالسل من السكاكر قلیلة التعدد ( 

 .والھضم

 أما في حالة األمراض یطرأ ضعف على أغشیة الجسیمات الحالة یؤدي إلى تمزیقھا وانطالق

بالتحلل الذاتي ذلك یعرف األنزیمات الحالة إلى سیتوبالسما الخلیة فتقوم بھضم وتحلیل مكوناتھا 

)Autolysis ( تسمى الجسیمات الحالة حقائب االنتحارلذلك. 

 أن تمیت الخلیة بما تحتویھ من أنزیمات قویة ھاضمةألنھا یمكن. 

قد یحدث ذلك في حاالت غیر مرضیة كوسیلة لتمایز الخالیا . ً  .سنذكر ذلك الحقا
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یوجد الكثیر من األنزیمات الحامضیة داخل الجسیم الحاّل. 

تتصف ھذه األنزیمات بكونھا أنزیمات إماھة حامضیة. 

 أھمھا(أنزیماً مختلفاً   50تم التعرف على:( 

 Proteasesنوع من البروتیاز  14•

 Glycosidaseمن الغلوكوزیدات نوع  13•

 Sulfatasesمن السلفاتاز نوع   7•

 Lipasesمن اللیباز أنواع   6•

 Phosphatasesمن الفوسفاتاز أنواع  5•
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 الجسیمات الحالة

األجسام المتبقیة 
Residual bodies 

الجسیمات الحالة 
 Secondaryالثانویة 

lysosomes 

الجسیمات الحالة 
 Primaryاألولیة 

lysosomes 

 :Lysosomesالجسیمات الحالة 
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 حدیثة التشكل تبدأ من تبرعم أغشیة ھي

 .جھاز غولجي

 تبدو على شكل حویصالت غشائیة ذات

 .محتوى متجانس

 تحتوي فقط على أنزیمات حالة حامضیة

 .فقط

 لم تشترك في (لیس لھا نشاط فیزیولوجي

 ).عملیة الھضم بعد
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 ًعدة میكرونات – 1قطرھا (ھي حویصالت غشائیة كبیرة نسبیا.( 

 إذ تحتوي األنزیمات (ذات محتوى غیر متجانس ومتنوع

 ).مواد في مراحل الھضم المختلفة+ الحامضیة 

تتشكل: 

إما من اتحاد الجسیم الحال األولي مع فجوة بلعمیة دخلت •

إلى الخلیة إما بطریقة البلعمة الخلویة أو االمتصاص 

الفجوات أو الجسیمات الحالة المتغایرة الخلوي وتسمى 

 .الھاضمة

من اتحاد الجسیم الحال األولي مع مكونات الخلیة أو •

الھرمة بغرض ھضمھا ویدعى الجسیم الحال الثانوي في 

 .الفجوة البلعمیة الذاتیةأو بالجسیم الحال الذاتي ھذه الحالة 
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 ھي ما تبقى من اجسام غیر مھضومة داخل الجسیمات

 .الحالة الثانویة

 ھذه تمثل المرحلة النھائیة من الجسیم الحال المتغایر أو

 .الذاتي

 تطرح األجسام المتبقیة باإلخراج الخلوي أو تبقى داخل

الخلیة وھذا یسبب أعراض مرضیة نتیجة تراكمھا ، 

ویعتقد أن لھذا عالقة بمظاھر الشیخوخة التي تطرأ على 

 .الخلیة
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الوظیفة الرئیسیة ھي الھضم داخل الجسیمات الحالة الثانویة. 

 Heterophagyھضم المواد خارجیة المنشأ تدعى البلعمة الغیریة •

 Autophagyالمواد داخلیة المنشأ تدعى البلعمة الذاتیة ھضم •

 الحالةالوظائف الحیویة للجسیمات تختصر: 

 Heterophagyالبلعمة الغیریة •

 Autophagyالذاتیة البلعمة •

 خارج الخلويالھضم •
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أھم وظائف أنزیمات الجسیمات الحالة ھي تفكیك وھضم المواد التي تدخل إلى الخلیة. 

تلتقط الخالیا مواد من الخارج وتدفعھا إلى داخل الخلیة بطریقتین: 

  Phagocytosisالبلعمة الخلوي •

 Pinocytosisالخلوي االمتصاص •

 فجوة بلعمیة تتحد مع الجسیمات األولیة فتتكون جسیمات حالة ثانویة أو الجسیمات الحالة البلعمیة المتغایرةتتشكل. 

 نواتج الھضم إلى العصارة الخلویة عبر غشاء الجسیم الحال لتستخدم وتنتقل تفكك وتھضم المواد التي تحتویھا الجسیمات األخیرة

 .من قبل الخلیة

 ُمسخت (بعد انتھاء عملیة الھضم تبقى أنزیمات تغیرت طبیعتھاDenaturation ( التي لم تھضم األجسام الحاویة على والمواد

 .المواد السابقة تسمى أجسام متبقیة

 .الحیوانیةإما أن یطرح محتوى األجسام المتبقیة إلى خارج الخلیة بعملیة اإلخراج الخلوي كما في األولیات •

 .تتراكم داخل الخلیة دون أن تتخلص منھا كما في خالیا الفقاریات مما یسھم في تقدم عمر الخلیةأو •
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 تشمل تفكك المكونات الخلویة الداخلیة كالعضیات السیتوبالسمیة

الھرمة أو البنى الخلویة التي انتھى دورھا وترید الخلیة التخلص 

 .منھ

یوجد نوعان من البلعمة الذاتیة: 

تتشكل فجوة بلعمیة كبیرة تحتوي على : بلعمة ذاتیة كبیرة•

 ).كالمیتوكوندریا الھرمة(إحدى العضیات السیتوبالسمیة 

الفجوة أصغر من السابقة وتضم بداخلھا : ذاتیة صغیرةبلعمة •

 .قطع صغیرة من العضیات السیتوبالسمیة

 في كلتا الحالتین تتحد الفجوات البلعمیة الذاتیة مع الجسیمات الحالة

األولیة مكونة جسیمات حالة ثانویة أو ما یعرف بالجسیمات الحالة 

 Autophagy lysosomesالبلعمیة الذاتیة 
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تحدث البلعمة الذاتیة في ظروف طبیعیة أو مرضیة نذكر منھا: 

ازدیاد البلعمة الذاتیةالكریات، ویالحظ حیث تتم البلعمة الذاتیة لجمیع عضیات ھذه : خالل نضج الكریات الحمراء: 

 .الخالیاخالل تجویع •

 O2نقص •

 Xألشعة التعرض •

 للمواد السامةالتعرض •

وھذه محاوالت یائسة من قبل الخلیة لتوفیر احتیاجاتھا من الطاقة. 

للجسیمات الحالة دوراً أساسیاً في التحول الشكلي واالنسالخ في الحشرات وعودة رحم المرأة: 

 .یزال ذیل شرغوف الضفدع بعملیة بلعمة ذاتیة كثیفة ألنسجة الذیل•

أیام فقط بفضل خالیا بلعمیة تحتوي على العدید من  9كغ یعود إلى وزنھ الطبیعي بعد  2رحم المرأة یزن بعد الوالدة •

 .الجسیمات الحالّة التي تتخلص من جمیع مخلفات األغشیة بعد عملیة الوالدة
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 في الوسط الخارجي ) من األنزیمات الحالة(الجسیمات الحالة تفرغ محتواھا

 .مؤدیة إلى ھضم خارج خلوي) باإلخراج الخلوي(المحیط بالخلیة 

 الثدییاتما یتم خالل اإلخصاب لدى ومن أمثلة الھضم خارج الخلوي: 

ال یتم إال بعد اختراق الحیوان المنوي ♂ مع نواة ♀ نواة اتحاد •

 .للطبقات المتعددة للبیضة

 الجسیم الطرفي (یسمى لذلك یوجد جسیم حال متحورAcrosome ( في

 :الجسیم الطرفي علىالنطفة، حیث یحتوي مقدمة رأس 

 .للبیضةأنزیمات اإلماھة الحامضیة تفكك الطبقات الخارجیة •

یسمى ) ال یوجد إّال في الجسیم الطرفي(فائق التخصص أنزیم •

 .الطبقة الداخلیة المغلفة للبیضةیحطم   Acrosinاألكروسین 
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 مرضTay – Sachs: 

 في خالیا الجھازین العصبي والعضلي بسبب غیاب أنزیم حال نوعي لھا) الغانغكلیوزیدات(عن تراكم غلیكولیبیدات محددة ینتج  .

 ).ال یمكن ھضمھا(وبالتالي تمتلئ الجسیمات الحالة بھذه المادة 

 أشھر ویتمثل بتدھور عقلي یتبعھ شلل حركي  6تبدأ األعراض بالظھور بعمر حیث یشاھد ھذا المرض عند االطفال حدیثي الوالدة

 .سنوات 4في عمر وؤدي بالنھایة إلى الوفاة 
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 خلویة شائعة في جمیع خالیا حقیقیات النوىعضیات. 

 جداُ فيغزیرة: 

خالیا الكبد والكلیة في الثدییات. 

 بیروكسیزومات (الخالیا النباتیة التي تقوم بالتركیب الضوئي

 ).غلیوكسیزومات(وفي البذور الزیتیة ) األوراق

 أنزیم     أكثر الصفات الممیزة للجسیمات البیروكسیدیة احتوائھا على

Catalase   یحطم بیروكسید الھیدروجین الذي)H2O2   الماء

جداً إلى ماء وأوكسجین لذلك سمیت جسیمات السام ) األوكسجیني

 Peroxisomesبیروكسیدیة 
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 میكرون  0.5 – 0.3حویصالت كرویة محاطة بغشاء مفرد قطرھا : االلكترونيبالمجھر 

 .من الشبكة البالسمیة الداخلیةتشتق •

 تحتوي الجسیمات البیروكسیدیة على عدد كبیر من أنزیمات األكسدةOxidase   

 .  أكسدة بعض المركبات العضویة كالحموض األمینیةتتوسط •

 ینتج عن أكسدة المواد األخیرة بیروكسید الھیدروجینH2O2   ویتم التخلص منھ بأنزیم یعد مركباً ساماً وخطیراً الذي

 .الكاتالز

 50الجسیمات البیروكسیدیة على مجموعة من األنزیمات قد تصل إلى ھذاوتحتوي  ً ویسبب النقص في ھذه األنزیمات . نوعا

 .والتي تتمثل بشلل عضلي وآفات في الكبد والكلیة وخلالً في عمل الجھاز العصبيالممیتة   Zell Wegerمتالزمةإلى 
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تفكیك 
بیروكسید 
 الھیدروجین

تفكیك 
 البیورينات

 أكسدة البولة
نزع سمیة 

بعض المركبات 
 الضارة

أكسدة 
الحموض 
 الدسمة

تركیب 
الحموض 

 األمینیة
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 :تفكیك بیروكسید الھیدروجین -1
ھي الوظیفة الرئیسیة للجسیمات البیروكسیدیة في خالیا حقیقیات النوى فھي تنزع سمیة ھذا المركب الضار. 

 فالجسیمات البیروكسیدیة تحتوي على أنزیمات االكسدة التي تؤكسد بعض المواد العضویة والتي ینتج منھا

)H2O2)  لھ وفق المعادلتینالمحطم وعلى أنزیم الكاتالز: 

 

RH2     + O2
Oxidase

    R          + H2O2 
 مادة مؤكسدة                مادة مرجعة              

 

2H2O2
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂

 O2    +      2H2O 
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 :تفكیك البیورینات -2

 النوویة الحموض
تفكك

نكلیوتیدات
تفكك

 .البیورینیةوالبیریمیدنیة األسس ←نكلیوزیدات

ھذه األسس یعاد استخدامھا من جدید لتركیب الحموض النوویة أو أنھا تتفكك. 
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 :أكسدة البولة -3
 تؤكسد الجسیمات البیروكسیدیة البولة الحتوائھا على أنزیمUrate oxidase 

 بیروكسید الھیدروجین األوكسجین الجزیئي مولداً ← األخیر یحفز نقل اإللكترونات من البولة األنزیم
كاتالز

 H2O + O2یتحطم إلى  

 :سمیة بعض المركبات الضارةنزع  -4
 إلخ.... كحول ، فینول  ، فورم ألدھید وأدویة متناولة(یوجد بعض المركبات العضویة الضارة للخالیا.( 

 أنزیم كاتالز یقوم بأكسدتھا وبإرجاعH2O2 إلى ماء: 

BH2 + H2O2
كاتالز

 B + 2H2O 

 نزع السمیة بوساطة الكاتالز تعد من أھم وظائف الجسیمات البیروكسیدیةعملیة. 

 حیث یتم في ھذه الخالیا التخلص من سمیة الكحول(لذلك یوجد منھا أعداد كبیرة في خالیا الكبد والكلیة.( 

 من الكحول المتناول إلى خالیا االلدھید في الجسیمات البیروكسیدیة لخالیا الكبد% 50حیث یتخرب. 
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 :أكسدة الحموض الدسمة -5
-C26تقوم الجسیمات البیروكسیدیة بأكسدة الحموض الدسمة المشبعة وغیر المشبعة ذات السالسل الطویلة •

C24  بأنزیمات الحلقةβ-oxidation وتؤدي ھذه األكسدة إلى تكوین االستیل كو أنزیم ، A  الذي ینتقل إلى

 .الجسیمات الكوندریة لیأخذ عدة طرق استقالبیة
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 :تركیب الحموض األمینیة -6
   Aminotransferasesتحتوي الجسیمات البیروكسیدیة على أنزیمات من نمط ناقالت األمین •

 .دوراً مھماً في تركیب الحموض األمینیة وتحطیمھا بواسطة نقل زمرة أمینیة من حمض إلى أخرتلعب •

من الحموض األمینیة والمواد بدءاً   Gluconeogenesisیتم في الجسیمات البیروكسیدیة استحداث السكریات •

 .الدسمة
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 تحتوي العصارة الخلویة)Cytosol ( شبكة معقدة من التراكیب

 ).تدعى بمجملھا الھیكل الخلوي(البروتینیة اللیفیة 

یتكون الھیكل من ثالثة تراكیب: 

 Microfilamentsالدقیقة الخیوط •

 Intermediate filamentsالخیوط المتوسطة •

 Microtubulesاالنیبیات الدقیقة •

 بعض الباحثین أنیقدر: 

80 % من بروتینات العصارة الخلویة تكون مقترنة

 .بالھیكل الخلوي

20 – 40 % من ماء العصارة یكون مرتبط بشبكة الھیكل

 .الخلوي
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 دعامة داخلیة

یعطي الشكل 
 الممیز للخلیة

حركة الخلیة 
 وانقسامھا

تقلص االلیاف 
 العضلیة

حركة االھداب 
 والسیاط

حركة الصبغیات 
 خالل االنقسام
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 نانومتر 7أصغر مكونات الھیكل الخلوي ، قطر اللیف البروتیني فیھا 

 ًیعطي شكل ممیز للخلیةو توجد بصورة حزم تحت الغشاء الخلوي السطحي مباشرة. 

تتكون ھذه األلیاف من متعددات جزيء لبروتین األكتین. 

دورھا أو وظیفتھا: 

 .العضلیةلھا دور في تقلص اللییفات •

 .تكونھالخالیا كحركة األمیبا وحركة خالیا الجنین خالل حركة •

حیث تتجمع حزمة من الخیوط الدقیقة بعد الدور النھائي في شق أو أخدود وسط الخلیة ، ھذا الشق یتعمق : الخلوياالنقسام •

نتیجة تقلص الخیوط الدقیقة التي تجذب األخدود االنقسامي إلى داخل الخلیة مما یؤدي إلى فصل الخلیتین البنتین عن 

 .بعضھما

على نفس المبدأ السابق لھا دور في: 

 .اإلدخال الخلوي•

 .الخلوياإلخراج •
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 نانومتر 10قطرھا حوالي (عبارة عن ألیاف بروتینیة طویلة.( 

 نانومتر 25(نانومتر وأصغر من األنیبیات  7ھي متوسطة ألن قطرھا أكبر من الدقیقة.( 

ھي أكثر مكونات الھیكل ثباتاً وأقل انحالالً بالماء لذلك ھي داعم لكامل الھیكل. 

 على عكس الدقیقة واالنیبیات فالخیوط المتوسطة تختلف في بنیتھا من نسیج ألخر ، فقد

أنماط من الخیوط المتوسطة وكل منھا فیھا بروتینات فریدة ھذا  5تم التعرف على 

 .یستخدم ألداة تشخیصیة في الطب

حسب طبیعة البروتینات الموجودة في الخیوط المتوسطة: 

 .مختلفةیمكن تمییز الخالیا الحیوانیة المأخوذة من نسج •

 .واالظافرفي بشرة الجلد تكثر الكیراتین خیوط •

بطانة األوعیة الدمویة الغضروفیة وخالیا الفیمنتین موجودة في الخالیا خیوط •

 .والخالیا البلغمیة
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أدوار الخیوط المتوسطة: 

 .بالماءتدعم كامل الھیكل الداخلي ألنھا أكثر ثباتاً وأقل انحالالً •

 .الكیراتینالنواة في الخالیا الظھاریة لبشرة الجلد وموقعھا بوساطة شبكة تشبھ سلسلة من الخیوط المتوسطة المكونة من تثبیت •

 .العضلیةاألجزاء المتقلصة في اللییفات تثبیت •

لذلك ال ) بعضھا یصل طولھ إلى أكثر من ملیون ضعف ثخانتھ(على بنیة المحاور االسطوانیة التي قد تكون طویلة جداً تحافظ •

 .تنقطع ھذه المحاور بسھولة بفضل القوة التي تكتسبھا من الخیوط المتوسطة الموجودة بغزارة في السیتوبالسما
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 نانومتر 25(تعد األنیبیبات الدقیقة أضخم عناصر الھیكل الداخلي.( 

 یدخل في تركیبھا بروتین یدعى تیوبولینTubulin   و  ∝نوعان لھβ 

 في الخیط المحوري لألھداب والسیاط والنطفة والجسیم المركزيتوجد. 

وظیفتھا: 

 .الدقیقةلھا دور ھام في انقسام الخلیة ألن المغزل یتكون من االنیبیبات •

الدقیق للصبغیات على الخالیا البنات الناتجة حیث یتحرك كل صبغي إلى مقره النھائي نتیجة التوزیع االنقسام الناجح یتطلب •

 .الدقیقةاتصالھ بحزمة من االنیبیبات 

 .مكانھجھاز غولجي في تثبیت •

 .كمسار تتحرك علیھ حویصالت اإلفراز من جھاز غولجي إلى الغشاء البالسميتعمل •

https://www.youtube.com/watch?v=j7jASlS0298
https://www.youtube.com/watch?v=YTv9ItGd050
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 .لیست من العضیات الخلویة ، فھي محتویات غیر حیة في الخلیة

 ).الخ/ ...... قطیرات أو مواد دسمة ، مواد بروتینیة ، مواد سكریة (عبارة عن مواد مختزنة في الخلیة 

 

الخلیة الشحمیة تكون مملوءة بقطیرة دسمة ممایؤدي إلى  . توجد في الخالیا الشحمیة الكبدیة: القطیرات الدسمة

 .الشحم ینتج طاقة. اندفاع النواة والسیتوبالسما إلى محیط الخلیة

تجمع عدد كبیر من جزیئات (تختزن خالیا الكبد الغلوكوز على شكل حبیبات من الغلیكوجین : حبیبات الغلیكوجین

 ).الغلوكوز
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 الترسبات الصبغیة(األصبغة:( 

.  صباغ تنفسي یوجد في الكریات الحمراء ، وظیفتھ نقل الغازات التنفسیة من وإلى الرئتین: الھیموغلوبین•

 .األحمرالتي تعطي الدم لونھ وھي ویوجد المیوغلوبین في األلیاف العضلیة 

 Feیشكل معقد لتخزین الذي حبیبات صباغیة تحتوي بروتین الفیرتین : الھیموسیدرین•

الخالیا الكبدیة تستخلص من الدم . ھو الجزء البروتیني من الھیموغلوبین الخالي من الحدید: البیلیروبین•

 .للصفراءوتفرزه في الصفراء ، وھو یعطي اللون األصفر المخضر 

یوجد في الخالیا المیالمینیة في بشرة الجلد على شكل حبیبات تتوضع فوق نوى الخالیا لحمایتھا : المیالنین•

 .من الضوء
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