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الجسيمات الريبية لدى الخاليا طالئعيات النوى:
أظيرت دراسة الجسيمات الريبية بواسطة المجير اإللكتروني أنيا مكونة من تحت وحدتين منفصمتين ىما:
تحت الوحدة الكبيرة وتحت الوحدة الصغيرة .وبشكل عام ،يبمغ معامل ترسيب الجسيمات الريبية لدى الخاليا
طالئعيات النوى  ، 27 sوتترسب تحت الوحدة الكبيرة عند  07sبينما تترسب تحت الوحدة الصغيرة عند
 .07sتتكون تحت الوحدة الصغيرة من  rRNAذي معامل ترسيب  61sمؤلف من  6057نيكميوتيداً ،و
يرتبط الـ rRNAمع  16نوعاً من متعددات الببتيد البسيطة .و تتكون تحت الوحدة الكبيرة من نوعين
مختمفين من الـ  rRNAىما ( )rRNA 23sالمؤلف من  1477نيكميوتيداً و
( )rRNA 5sوالمؤلف من  617نيكميوتيداً يتحد ىذان النوعان من الـ  rRNAمع  05نوعاً من متعددات
الببتيد
يتم

المختمفة.
تركيب
الجسيمات
الريبية ضمن سيتوبالسما خاليا الكائنات طالئعيات النوى
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تركيب الجسيم الريبي لدى الكائنات طالئعيات النوى
الجسيمات الريبية لدى الخاليا حقيقيات النوى:
تمتاز الجسيمات الريبية لدى الخاليا حقيقيات النوى بمعامل ترسيب  ،80sوترسب تحت الوحدة الكبيرة عند
 60sفي حين ترسب تحت الوحدة الصغيرة عند  . 40sتتكون تحت الوحدة الصغيرة من  rRNAيمتاز
بمعامل ترسيب  18sويتألف من  6477نيكميوتيداً ،يتحد الـ  rRNAمع  00نوعاً من متعددات الببتيد

المختمفة ،أما تحت الوحدة الكبيرة فتتألف من ثالثة أنواع من الـ  )28s,5.8s,5s( rRNAتتحد مع 54
نوعاً من متعددات الببتيد الشكل.
تركيب الجسيم الريبي لدى الكائنات حقيقيات النوى
وبشكل عام ،تشكل الجسيمات الريبية القالب الذي تركب عميو الببتيدات ،لذا نجدىا بغ ازرة في الخاليا
النشطة بتركيب البروتينات مثل خاليا البنكرياس والمخ...

ويمكن تمييز ثالثة مواقع ميمة عمى الجسيم الريبي خاصة من أجل تركيب البروتين ىي موقع ارتباط الـ
 mRNAوموقعين الرتباط جزيئات  tRNAالموقع ( Aأمينواسيتيل ) والموقع ( Pببتيديل) وكما ذكرنا
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سابقاً ستتم دراسة وظيفة كل موقع منيا لدى دراسة تركيب البروتين .تعد الجسيمات الريبية لدى الخاليا
حقيقيات النوى ،جزيئات معقدة مؤلفة من أربعة أنماط من الـ  rRNAوقرابة  37نوعاً من متعددات الببتيد.

لذا فإن تركيبيا يتطمب وجود تراكيب غزيرة من البروتينات والحموض النووية ،وتتم معظم مراحل اصطناع
الجسيمات الريبية ضمن النوية ،إذ يتم انتساخ طميعة الـ  )45s( rRNAواجراء تعديالت عميو حيث يج أز
إلى جزأين اثنين يجري عمييما بعض التعديالت ليعطيا في النياية النمط ( )18sوالنمط ( )5sو( )5.8sو
( )28sبالمقابل يتم تركيب متعددات الببتيد الريبية في السيتوبالسما وتنفذ إلى النواة ليتم تجميعيا ذاتياً في
ثم ينتقل الجسيم الريبي إلى السيتوبالسما ليباشر عممو
تحت وحدتي الجسيم الريبي ومن ّ
شكل تخطيطي يوضح مراحل تركيب الجسيمات الريبية لدى حقيقيات النوى .يتم نسخ طميعة الـ rRNA
ثم يرتبط مع متعددات الببتيد الخاصة و التي تم تركيبها في
من النوية وتجرى عميه بعض التعديالت ومن ّ
السيتوبالسما تدخل متعددات الببتيد النواة و تتجمع مع الـ  rRNAثم تنتقل تحت الوحدات الصغيرة
والكبيرة المتشكمة إلى السيتوبالسما حيث تتحد مشكمة الجسيم الريبي الوظيفي.
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اجلسيمات احلالة The lysosomes

اكتشفت من قبل البيولوجي دي دوﭪ  De Duveعام  1551وتعود تسميتيا إلى الالتينية حيث  lisesتعني
يحمل و  somaوتعني جسيم ،وىي عبارة عن عضيات من النظام الغشائي الداخمي الخاص بالخاليا حقيقيات
النوى  .مكونة من حويصالت غشائية صغيرة محاطة بغشاء رقيق تبدو بأشكال وحجوم مختمفة ،تحوي بداخميا

فإن الجسيمات الحالة توجد في الخاليا حقيقية النوى وتزداد أعدادىا في
أنزيمات حالة حامضية .وبشكل عامّ ،
الخاليا الناشطة في اإلفراز أو االطراح كخاليا الكبد أو الكمية والخاليا المبطنة لألمعاء وخاليا الطحال ونقي العظم
الحي.
والخاليا البمعمية المنتشرة في الجسم والمختصة بمياجمة األجسام الغريبة الغازية لجسم الكائن
ّ
صنف الجسيمات الحالة إلى ثالثة أشكال:
ت ّ

-1الجسيمات الحالة األولية :تنشأ من تبرعم أغشية جياز غولجي وتبدو عمى شكل حويصالت غشائية ذات
محتوى متجانس وتحتوي فقط عمى أنزيمات حالة حامضية.

 -1الجسيمات الحالة الثانوية :وىي حويصالت غشائية كبيرة ذات محتوى غير متجانس تحوي أنزيمات حالّة

حامضية ومواد في مراحل اليضم المختمفة ،تنتج إما من اتحاد الجسيم الحال األولي مع فجوة بمعمية ذات مواد
مصدرىا من خارج الخمية ودخمت إلى داخل الخمية بعممية إدخال خموي لذا تسمى ىذه الجسيمات الحالة بالفجوات

اليضمية ،أو تنتج عن اتحاد الجسيمات الحالة األولية مع مكونات الخمية الداخمية اليرمة بغرض ىضميا لذا تدعى
بالجسيم الحال الذاتي أو الفجوات البمعمية الذاتية.

 -3األجسام المتبقية :وىي ما تبقى من مواد غير ميضومة داخل الجسيمات الحالة الثانوية بعد توقف النشاط
األنزيمي بسبب عدم تأثرىا باألنزيمات الحالة ،تطرح خارج الخمية بواسطة آلية االخراج الخموي أو من الممكن أن

تبقى في الخمية ،و يؤدي تراكميا إلى أع ارض مرضية.
التركيب الكيميائي لمجسيمات الحالة

أمكن باستخدام طرائق التثفيل التفاضمي عزل الجسيمات الحالة وتنقيتيا و فصل أغشيتيا عن محتواىا .درس

فتبين أنو يحوي الكثير من األنزيمات الحالة الحامضية وىي
محتوى الجسيمات الحالة عن طريق التحميل الكيميائي ّ
أنزيمات إماىة حامضية تعمل عند درجة  ،pH=5تقوم بتفكيك وىضم جزيئات المواد الرئيسة (البروتينات ،السكاكر،
الميبيدات الحموض النووية) .تم التعرف عمى أكثر من  55أنزيماً حاالً مختمفاً مثل أنزيمات الفوسفتاز والبروتيآز
والببتيداز والميباز وسمفتاز.

تتركب أغشية الجسيمات الحالة من طبقة مضاعفة من الميبيدات الفوسفورية يتوضع ضمنيا بروتينات

ضمنية ومحيطية تشتمل األغشية عمى مضخات بروتونية ( )H+تضخ البروتونات إلى أجواف الجسيم الحال بيدف
المحافظة عمى درجة  pHبين  5و  4.5داخل الجسيمات الحالة ،وىي الدرجة المالئمة لعمل األنزيمات الحالّة.

تحدث عممية ضم وحدات سكرّية لكامل المكونات الغشائية الموجودة عمى السطح الداخمي لغشاء الجسيم الحال
حيث ترتبط البروتينات والميبيدات المكونة لمغشاء مع سالسل من السكاكر قميمة التعدد غير المتجانسة بواسطة
روابط تكافؤية .إن ىذه العممية تحمي غشاء الجسيم الحال من تأثير األنزيمات الحالة الموجودة ضمنو وتمنعيا من
ىضم الجزيئات الميبيدية والبروتينية المكونة لمغشاء.
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يعد الجسيم الحال في الخمية بمثابة جياز اليضم الخموي ،حيث تستخدم الخمية األنزيمات الحالّة الموجودة

ضمن الجسيمات الحالة في عممية اليضم الخموي ،كما تقوم بالدفاع عن الخمية ضد أي جسم غريب يدخميا  ،وىنا

فإما أن تكون المواد خارجية
يمكن تمييز نوعين من عمميات اليضم الخموي حسب منشأ المواد المراد ىضمياّ ،
المنشأ وبذلك تدعى عممية اليضم بالبمعمة الغيرّية ( )heterophagyأو أن تكون المواد داخمية المنشأ (ىضم بعض
ٍ
عندئذ عممية اليضم بالبمعمة الذاتية.
المكونات الداخمية لمخمية نفسيا ) وتدعى
الغيرية
 البمعمة
ّ
من أىم وظائف الجسيمات الحالة أنيا تقوم بيضم وتفكيك المواد الغريبة الممتقطة من قبل الخاليا بعممية البمعمة
حرة المعيشة كالمتحوالت ،وتساىم في إنجاز
الغيرّية ،كما أنيا تعد الوسيمة الوحيدة لمتغذي عند الحيوانات األوالي ّ
عدد من الوظائف اإلف ارزية كما في الغدة الدرقية.
وبشكل عام تتم عممية البمعمة الغيرية كما يمي:
 -1تمتقط الخمية مواد خارجية المنشأ وتدخميا إلى داخل الخمية بعممية إدخال خموي
 -2تتشكل فجوة بمعمية
 -3تمتحم الجس يمات الحالة األولية مع أغشية الفجوات البمعمية وتتكون منيما جسيمات حالة ثانوية أو الجسيمات
الحالة البمعمية المتغايرة ،يتم ضمنيا ىضم وتفكيك المواد الغريبة

 -4تنتقل الجزيئات الصغيرة كالسكاكر والحموض األمينية الناتجة عن اليضم عبر غشاء الجسيم الحال إلى
العصارة الخموية لتستخدم كمصدر لممواد المغذية لمخمية
 -5تتشكل األجسام المتبقية من بقايا األنزيمات الحالة التي تغيرت طبيعتيا ومعيا المواد التي لم تيضم.
 -6إما أن تطرح األجسام المتبقية خارج الخمية أو أن تتراكم ضمنيا مما يساىم في تقدم عمر الخمية.
 البمعمة الذاتية
ت شمل تفكيك المكونات الخموية الداخمية كالعضيات السيتوبالسمية اليرمة أو البنى الخموية التي انتيى دورىا وتريد
الخمية التخمص منيا ،ويمكن التمييز بين نوعين من البمعمة حسب الحجم  :بمعمة ذاتية كبيرة  macrophgyو بمعمة

فإنو تتم إحاطة العضيات (الجسيمات الكوندرية أو قطع صغيرة من
ذاتية دقيقة  microphagyوبشكل عام ّ
العضيات السيتوبالسمية) بغشاء مضاعف من الشبكة الداخمية البالسمية وتتشكل بذلك الفجوة البمعمية الذاتية ،تمتحم
مع جسيمات حالة أولية مكونة جسيمات حالة ثانوية يتم فييا ىضم العضيات اليرمة.
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شكل تخطيطي يوضح عملية البلعمة الغيرية و البلعمة الذات ّية

ال :في أثناء نضج كريات الدم
تجدر اإلشارة إلى ّأنو تحدث البمعمة الذاتية بتوترات مختمفة وفي ظروف متنوعة فمث ً
الحمراء تتحطم جميع محتوياتيا الداخل خموية بما فييا الجسيمات الكوندرية ،وكذلك في أثناء عممية التحول الشكمي
التي تمر بيا بعض األعضاء واألنسجة كاختفاء الذيل في أثناء تطور شراغيف الضفادع أو انسالخ الجمد لدى
الحشرات فمثالً ،تحدث لدى الضفادع عممية بمعمة ذاتية كثيفة ألنسجة الذيل وتبدأ الخاليا بتكوين فجوات بمعمية

ذاتية تيضم جزءاً كبي اًر من مكوناتيا وفي مرحمة تالية تتمزق أغشية الفجوات الياضمة وتنتشر األنزيمات الحالة في
جميع أرجاء الخاليا مما يؤدي إلى موت الخاليا و في مرحمة تالية يتم ىضم حطام الخاليا من قبل خاليا بمعمية

تقوم بعممية بمعمة غيرّية ،منظفة بيذا الشكل النسيج المتموت .تحّرض عممية اليضم النسيجي الكثيف ىرمونات
تفرز في أثناء التحول الشكمي كيرمون التيروكسين لدى الضفادع وتنشط ىذه اليرمونات تركيب األنزيمات الحالة
الحامضية وتشكيل الجسيمات الحالة.
وبعد أن تعرفنا عمى دور ووظيفة الجسيمات الحالة لنرى ما يحدث في حال غياب أو حدوث قصور في
أنزيم ما من أنزيمات الجسيمات الحالة النوعية.

يؤدي غياب أحد األنزيمات الحالة الوظيفية النوعية إلى تراكم في المادة النوعية الخاصة بذلك األنزيم في

الخاليا ،مما يسبب أعراضاً مرضية خاصة فمثالً ،ينجم مرض النقرس عن اضطراب في استقالب البيورينات يؤدي

إلى تراكم حمض البول  ،Uric Acidداخل المفاصل عمى ىيئة بمورات إبرية الشكل  ،مما يسبب مظاىر التيابية وألم ًا

حصيات كموية.
شديداً ،ويمكن أن يتجمع حمض البول أيضاً تحت الجمد في جيوب أو في القناة البولية عمى شكل
ّ
وكرد فعل إيجابي من الجسم لتمك البمورات المتراكمة ضمن السائل الزاللي لممفاصل فإنو تتم بمعمة تمك البمورات من
ّ
قبل الخاليا البيضاء الحبيبية وتتكون ليا فجوات بمعمية تتحد بدورىا مع الجسيمات الحالة األولية مكونة فجوات
ىاضمة .تنشط األنزيمات في نزع البروتينات المغمفة لمبمورات وبذلك تصبح البمورات معرضة لمغشاء الحال ،ويؤدي
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احتكاك البمورات بالغشاء إلى تمزقو مؤدياً إلى تحرر األنزيمات الحالّة وطرحيا في السائل الزاللي لممفاصل مما
يسبب آالماً مفصمية حادة.

جهاز غوجلي The Golgi apparatus
يشكل جياز غولجي جزءاً من النظام الغشائي الداخمي ،سمى نسبة إلى مكتشفو الطبيب اإليطالي غولجي
عام 1151م .يرتبط بعالقة وثيقة مع الشبكة السيتوبالسمية الداخمية الحبيبية يؤدي دور الوسيط في عمميات النقل و
اإلفراز.
بنية جهاز غولجي:
يتكون من بنى شبكية الشكل يطمق عمييا اسم الجسيمات الشبكية أو حزم غولجي ،تشكل بمجموعيا جياز
غولجي .يتركب الجسيم الشبكي الواحد من عدد من الكييسات أو الصفائح الغشائية المجوفة المتراصة فوق بعضيا
بعضاً والتي تفصل بينيا مسافات بينية .تكون الصفائح الغشائية محدبة من جية ومقعرة من الجية األخرى  ،ويوجد
بالقرب منيا العديد من الحويصالت الغشائية

صورة بالمجهر اإللكتروني للجسيم الشبكي

يممك كل جسيم شبكي وجيين :وجياً مركزياً محدباً يدعى وجو المكون ( cis-golgi network )CGNيتجو

نحو الحويصالت االنتقالية القادمة من الشبكة البالسمية الداخمية الخشنة ،ويستقبل الحويصالت الحاوية عمى
البروتينات والميبيدات القادمة منيا ،ووجياً مقع اًر يدعى وجو النقل أو النضج ( trans- golgi network )TGNيتجو

نحو سطح الخمية ،ويتميز بكييسات متوسعة ذات أطراف منتفخة.
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يتبرعم من أطراف الجسيم الشبكي حويصالت إف ارزية تحمل البروتينات المعالجة ضمن جياز غولجي والتي
فإنو تختمف
إما إلى الحبيبات اإلف ارزية أو إلى الجسيمات الحالة أو إلى الغشاء البالسمي وبشكل عام ّ
تكون وجيتيا ّ
أشكال الجسيمات الشبكية وأعدادىا وتوزعيا بشكل كبير من نمط خموي آلخر حسب نشاط الخمية وطبيعتيا
اإلف ارزية.

رسم تخطيطي يوضح بنية الجسيم الشبكي المكون لجهاز غولجي.

التركيب الكيميائي لجهاز غولجي:
أن
أمكن باستخدام طرائق التثفيل التفاضمي عزل عناصر جياز غولجي وتحميميا بالطرق الكيميائية ،فتبين ّ
األغشية الخموية المحيطة بالكييسات الغشائية تماثل في تركيبيا وىندستيا بنية األغشية الخموية عامة؛ والتي تتألف
من طبقة ليبيدية مضاعفة مع بروتينات ضمنية ومحيطية ،تشكل األنزيمات جزءاً من البروتينات الضمنية و تتوضع

فإن الميبيدات تشكل  %35من بنية األغشية بينما تشكل
البروتينات السكرّية باتجاه لمعة التجاويف .وبشكل عامّ ،
البروتينات  % 65منيا وتتميز البروتينات بكونيا بروتينات سكرية و ليبيدية باإلضافة إلى وجود بروتينات خاصة
بأغشية جياز غولجي والتي ىي عبارة عن أنزيمات ناقالت السكاكر وناقالت الكبريتات وأنزيم الفوسفتاز وسمسمة

فإنو يماثل محتوى تجاويف
نقل اإللكترونات مثل السيتوكرومات .أما محتوى التجاويف الخاصة بالكييسات الغشائية ّ
الشبكة الداخمية السيتوبالسمية الحبيبية ،مع وجود كميات كبيرة من السكاكر.
وظائف جهاز غولجي
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يعد جياز غولجي عضية ميمة في الخاليا حقيقية النوى .إذ تتجمى ميمتو األساسية بتوجيو السكاكر
والبروتينات الالزمة لمجسم إلى وجيتيا الصحيحة .و يقوم بمعالجة البروتينات المركبة ضمن الشبكة الداخمية

السيتوبالسمية و ينقميا ألجزاء مختمفة من الخمية .وتتضمن معالجة البروتينات ضم السكاكر من أجل تشكيل
البروتينات السكرية ،وكذلك إضافة مجموعات من الكبريتات أو جزيئات الفوسفات إلى البروتينات ،وقد تحتاج بعض
البروتينات إلى معالجة خاصة ضمن كييسات جياز غولجي ،الستكمال نضجيا وقبل مغادرتيا إلى وجيتيا األخيرة.
المعدة لإلفراز ،إذ تركب عناصر الشبكة البالسمية
وبشكل عام ،يساىم جياز غولجي في فرز وتكثيف البروتينات
ّ
الخشنة البروتينات التي تنتقل إلى الوجو المكون  CGNلمجسيم الشبكي بواسطة حويصالت صغيرة انتقالية تتبرعم
عن أغشية الشبكة البالسمية ،تتحد الحويصالت االنتقالية مع كييسات الوجو المكون لمجسيم الشبكي وتتراكم
البروتينات بذلك داخل تجاويف الجسيم الشبكي حيث تتكثف وتتركز عمى شكل حبيبات إف ارزية ،تتبرعم حويصالت

إف ارزية تحوي عمى حبيبات إف ارزية ،من أغشية كييسات وجو النقل أو النضج ،وتتحرك ضمن السيتوبالسما باتجاه
الغشاء السيتوبالسمي حيث تتحد معو وتطرح محتواىا إلى خارج الخمية بعممية إخراج خموي (الشكل  .)Aتحتاج
بعض البروتينات لمعالجة خاصة ومن ثم تقوم الحويصالت بحمميا عن طريق النقل إلى الوراء من جياز غولجي

السيتوبالسمية الداخمية (الشكل  .)Bيؤدي جياز غولجي دو اًر ميماً في تركيب مكونات الغشاء
وتعود بيا إلى الشبكة
ّ
السيتوبالسمي  ،إذ تقوم الحويصالت المتبرعمة عن كييسات الجياز والحاوية عمى البروتينات والدىون الخاصة

بالغشاء السيتوبالسمي باالتجاه نحوه وااللتحام معو ،وبذلك تؤمن محتوى الغشاء من البروتينات والدىون(الشكل C

 .)22-6كما يقوم جياز غولجي بتوجيو أنزيمات الجسيمات الحالّة إلى الجسيمات الدقيقة الداخمية والجسيمات الحالة
(الشكل .)D

رسم تخطيطي يوضح وظائف جهاز غولجي في الخلية.
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