جامعة الجزيرة
كلية الصيدلة

بنية الخلية
اعداد الدكتور وديع شديد

تىٍح الخالٌا
 اىخيٞح ٕٗ ٜدذج ٍرناٍيح راخ تْٞح ٗظٞفٞح عاىٞح اىرْظ ٌٞف ٜاىعع٘ٝح اىذٞح،
ٗراخ قذسج عي ٚاىرثاده ٍع اى٘عػ اىَذٞػ تص٘سج ّشٞطح.
تتكىن الخلٍح عىد اإلوسان والحٍىان مه :
 * الىىاج (غالف ّ٘ٗٝ ٛذٍ٘ ٛغاٍاخ ّ٘ٗٝح ،اىٖ٘ٞى ٚاىْ٘ٗٝح ٗذذع ٚأٝعا
تشٗذ٘تالصٍا اىْ٘اج  ، caryoplasmaاىْ٘ٝاخ ٗاىَغافاخ د٘ه اىْ٘اج
.) perinuclearis

 * الهٍىلى  ٜٕٗ :اىجثيح اىشفافح ٍع اىععٞاخ ٍٗذر٘ٝاخ اىٖ٘ٞى ٚاىَخريفح.

ٍذر٘ٝاخ اىٖ٘ٞىٚ
 اىععٞاخ راخ المىشأ الغشائً ٗاىععٞاخ ذاخ المىشأ غٍر الغشائً ٗاألجغاً
االدر٘ائٞح:
 -1اىععٞاخ راخ اىَْشأ اىغشائٜ
* -اىغشاء اىٖ٘ٞى ٜاىذاٗ ٛعي ٚاىجغَٞاخ اىجغشٝح decmosoma

 -* اىَرقذساخ (اىَص٘ساخ اىذٝ٘ٞح ٍ ٜٕٗ ) mitochondriumنّ٘ح ٍِ
اىغالف اىخاسجٗ ٜاألعشاف ٗاىَادج األعاعٞح ىيَرقذساخ أٗ ٍا ٝغَ ٚتاىَاذشمظ.
 -* جٖاص غ٘ىجٜ
 -* اىشثنح اىٖ٘ٞىٞح اىذاخيٞح ٗاىر ٜذْقغٌ ئىٍ ٚيغاء ٍٗذثثح
 -* اىجغَٞاخ اىذاىح ( اىيٞضٗعٍ٘اخ) :ذرعَِ اىجغَٞاخ األٗىٞح ٗاىصاّ٘ٝح
ٗاىجغَٞاخ اىٖ٘ٞىٞح اىذاىح

 -2 اىععٞاخ راخ اىَْشأ غٞش اىغشائ: ٜٕٗ ٜ
 -* األجغاً اىشٝثٞح اىذشج ٗاىث٘ىٞغٍ٘اخ
 -* اىجغَٞاخ اىَشمضٝح
 -* اىقْٞاخ اىذقٞقح
 -* تّْ٘ ٚعٞح دقٞقح (ىٞٞفاخ عصثٞح ، neurofibrillaىٞٞفاخ ععيٞح ٍيغاء ،
ىٞٞفاخ شادج أٗ ذ٘ذشٝح  ، tonofibrillaىٞٞفاخ خالىٞح عذٗٝح ٍْٖا ىٞٞفاخ ٕذتٞح
ٗىٞٞفاخ صغثٞح دقٞقح ٗىٞٞفاخ ع٘غٞح .
 -3 األجغاً االدر٘ائٞح  :غزائٞح  ، trophicusفج٘اخ ئفشاصٝح ٗغٞشٕا

 اىثْٞح اىذقٞقح اىغيَٞح ىيخيٞح
1

-1اىرشنو
االٍرصاص ٜ؛
-2اىجغَٞاخ
اىذاىح؛
-3اىَص٘ساخ
اىذٝ٘ٞح
-4جغ ٌٞداه؛
 -5اىشثنح
اىٖ٘ٞىٞح اىذاخيٞح
-6غالف اىخيٞح
-7اىْ٘ٝح
-8غالف اىْ٘اج؛
-9اىٖ٘ٞىٚ
 -10جٖاص
غ٘ىج.ٜ
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ٌعتمد

الىشاط الىظٍفً للخالٌا على:

 اى٘عػ اىَذٞػ تٖا ( داىح االدرقاُ ٍصال ).
 اىَ٘اد اىغزائٞح اى٘اصيح تص٘سج مافٞح أٗ ال ئى ٚاىخيٞح ( األمغج ، ِٞاىغي٘م٘ص ،
األدَاض األٍْٞٞح )
ٍ غرٍ٘ ٙذر٘ٝاخ اىخيٞح ٍِ ٍْرجاخ االعرقالب ( األٝط) ٗخاصح شاّ ٜأٗمغٞذ
اىنشتُ٘ Co2
ٍِ إٌٔ التغٍراخ المرضٍح الدقٍقح فً الخلٍح ٕ ٜاىرغٞشاخ ف ٜتْٞح اىجذاس اىخي٘ٛ
ألُ اىْفارٝح اىطثٞعٞح ىيغشاء اىٖ٘ٞى ٜٕ ٜاىششغ األعاع ٜف ٜذجاّظ اىخيٞح .

 الغشاء الخلىي:
ٝ رنُ٘ اىغشاء اىٖ٘ٞى ٜىيخيٞح ٍِ شالز غثقاخ ٍْٖا غثقراُ مصٞفراُ ذفصيَٖا غثقح
أقو مصافح ٗذرشاٗح اىصخاّح اىنيٞح ىيغشاء ٍِ  7.5ئىّ 10 ٚاٍّ٘ٞرش.
َٝ صو السطح الخارجً غثقح عَنٞح ٍِ اىغنشٝاخ اىَرعذدج ( غيٞن٘ماىٞنظ ) ،
والسطح الداخلً ٍنُ٘ ٍِ اىثشٗذْٞاخ ٗٝشذثػ تاىعْاصش اىثْٝ٘ٞح ىٖ٘ٞى ٚاىخيٞح .
ٝٗ رَريل عطخ اىغشاء اىخاسج ٜىثعط اىخالٝا عي ٚصغٞثاخ دقٞقح ذذر٘ ٛعيٚ
االمرٗ ِٞمزىل ٗج٘د ٍغافاخ ساتطح ت ِٞاىخالٝا (دٝغَ٘عً٘) ذذر٘ ٛعيٚ
اىناسٗذ. ِٞ
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ٍخطػ تْٞح اىغشاء اىٖ٘ٞى ٜىيخيٞح
 -1اىغيغيح اىنشتٕ٘ٞذساذ -2 .ٔٞىٞثٞذاخ عنشٝح -3 .تشٗذٞذاخ مشتٕ٘ٞذساذٞح-4 .صائذج
عنشٝح(مشتٕ٘ٞذساخ) -5 .سأط ٍغرقطة -6 .م٘ىغرش -7 .ِٝصغاتاخ دقٞقحّ -8 .ثٞثاخ
دقٞقح.

الهٍىلى الخلىٌح
 ذثذٗ اىٖ٘ٞى ٚذذد اىَجٖش اىع٘ئ ٜداٍعٞح ٍرجاّغح عْذ اعرخذاً صثغح
اىَٖ٘ٞذ٘مغٞيٍ ِٞع اال٘ٝص ِٝأٗ ذظٖش ٍذثثح.
ٗ تاىَجٖش االىنرشّٗ ٜذظٖش ٍنّ٘اخ (ععٞاخ) ٍرعذدج ظشٗسٝح العرقالب
اىخيٞح .
ٗ ذذر٘ ٛتعط أجساء الخلٍح مرضٍا عي ٚذشنٞالخ ال ذذخو ف ٜاىعَيٞاخ
األٝعٞح ٗال ذنُ٘ ٍرجاّغح ٍع اىٖ٘ٞى ٚماىشذً٘ ٗاىغيٞن٘جٗ ِٞاىصثاغاخ
ٗغٞشٕا .

تحتىي الهٍىلى على:
 -1 المصىراخ الحٍىٌح ( المتقدراخ

،السثحٍّح)
MITOOCHONDRIUM

ٝرزتزب شنو ٗعذد ٗدجٌ اىَرقذساخ تص٘سج مثٞشج ذثعا ىخالٝا األععاء اىَخريفح .
ٝشٞش ذشنو اىفج٘اخ ف ٜاىَص٘ساخ اىذٝ٘ٞح ٗاٍرالئٖا تاىَاء (االّرفار اىنذس) ئىٚ
ٍ٘خ اىخيٞح أٗ اّذالىٖا اىزاذٗ ،ٜذعذ ذيل اىرغٞشاخ ٍِ إٌٔ اىعالٍاخ األٗىٞح
ىَ٘خ اىخيٞح.
ٗذرعشض اىَص٘ساخ ىرخشب أعذادا مثٞشج ٍْا أشْاء عَيٞاخ اىثيعَح اىفج٘ٝح اىرٜ
ذيعة دٗسا ف ٜعَيٞاخ االّذاله اىصاّ٘ٝح .
ٗذعرثش اىَص٘ساخ اىذٝ٘ٞح ٍذطح اىطاقح اىر ٜذشاسك تص٘سج ٍثاششج ف ٜعَيٞح
االعرقالب (األٝط ف ٜاىخيٞح ٗذثاده اىَ٘اد)
وتتعرض المتقدراخ إلى مجمىعح مه التغٍراخ

وتتعرض المتقدراخ
إلى مجمىعح مه
التغٍراخ وهً

 -2تخرب
وتحبب المادة
األساسية
(ماتركس).
 -3تضيق
وتكثف
المادة
االساسية
(ماتركس)

مخطط يبين آفات (تغيرات) المصورات الحيوية

-1 1المتقدرات الطبيعية .
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 -4تجزء وتقطع الغشاء الخارجي وزيادة حجم األعراف  -5 .تكثف المواد المتخربة  -6 .تشكل
النبيبات 7 .و – 8تراكم صفائح األعراف الملتصقة بالغشاء الداخلي  -9 .تكلس المتقدرات -10 .
بداية انقسام المتقدرات بحاجز يقسمها إلى جزئين  -11 .انقسام كامل للمتقدرات  -12 .محتويات
شبه كريستالية  -13 .المتقدرات العمالقة  /االسهم المزدوجة تشير إلى تغيرات رجعية ./

 -2جهاز غىلجً
ٝ رنُ٘ ٍِ فج٘اخ ذذ٘ ٛدثٞثاخ ئفشاصٝح ٍشذثطح تاىشثنح اىٖ٘ٞىٞح
اىذاخيٞح ٝ .شذثػ دجٌ جٖاص غ٘ىج ٜتاىْشاغ اىثْ ٛ٘ٞىيخيٞح ٗاىزٛ
ٝعرَذ عي ٚاىَغر٘ ٙاإلفشاص ٛاىخاسجٗ ٜعي ٚاىْشاغ اىرشمٞثٜ
اىعشٗس ٛىذٞاج اىخيٞح .
 ذظٖش اىرغٞشاخ المرفىلىجٍح (الشكلٍح) الضطراب الىظائف اإلفرازٌح تشكلٍه :
 ئٍا عي ٚشنو فرط تىسج جٖاص ع٘ىج ٜأ ٛصٝادج دجٌ غشاؤٓ ٗصٝادج
اىذثٞثاخ اإلفشاصٝح .
 أٗ تشنو ضمىر جٖاص غ٘ىج ٜتذٞس ذصغش اىفج٘اخ ٗذضٗه اىذثٞثاخ
اإلفشاصٝح ٍَ .ا ٝإد ٛالّخفاض ّشاغٔ اى٘ظٞف.ٜ

 -3األجسام الحالح (اللٍسوسىماخ)
ذشاسك ف ٜذغزٝح اىخالٝا ٗذغاعذٕا عي ٚاىع٘دج ئىٗ ٚظعٖا اىطثٞعٗ ٜاىَْ٘ اىغي. ٌٞ

 ذذافع عي ٚاىر٘اصُ اىذٗ ٛ٘ٞذخشب اىع٘اٍو اىعاسج
 ذثذٗ اىيٞضٗعٍ٘اخ عي ٚشنو تْٞح اىنرشّٗٞح مصٞفح صغٞشج اىذجٌ

 ذعرثش ٍِ ّراض اىشثنح اىٖ٘ٞىٞح اىذاخيٞح ٗجٖاص غ٘ىجٜ
 ىٖا اىقذسج عي ٚذخشٝة اىثشٗذْٞاخ ٗاىشذً٘ ٗاىغنشٝذاخ اىَرعذدج
ٗاىذَ٘ض اىْ٘ٗٝح تَغاعذج أمصش ٍِ  50أّض ٍِ ٌٝاالّضَٝاخ
اىذاىح.

مع تتميز الجسيمات الحالة بوجود عوامل حماية لغشائيا من تأثير العوامل
الخارجية ومنيا الكولستيرول والكورتيكوئيدات وفيتامين ىـ  Eبجرعات صغيرة
ومضادات اليستامين وغيرىا ,وىذه جميعيا ترفع مقاومة الخاليا.

كما أن الجسيمات الحالة تنتج كميات كبيرة من العوامل المثبطة لمعوامل
المرضية اليجومية كما ىو الحال في عمميات االلتياب وفي العمميات

المناعية والتسمم.
وعندما تزداد قوة العوامل اليجومية الممرضة وتحاصر الجسيمات عندىا
تصبح الجسيمات مشدودة وغير طبيعية وال تشارك بشكل فعال بالتثبيط.

العضٍاخ غٍر الغشائٍح
األجسام الرٌثٍح ( الرٌثاساخ )

 ذعرثش األجغاً اىشٝثٞح اىذشج أٗ اىَشذثطح تغشاء اىشثنح اىٖ٘ٞىٞح
اىذاخيٞح ععٞاخ ظشٗسٝح للتعرف على الشفرج الىراثٍح للخالٌا
ٗ ذعَو اىجغَٞاخ اىشٝثٞح اىذشج اىر ٜذر٘ظع ف ٜاىعصثّ٘اخ ٗفٜ
اىصفٞذاخ اىذٍ٘ٝح اىقاعذٝح عي ٚتأمٍه تركٍة الثروتٍه الخلىي .
 ذثذٗ اىشٝثاعاخ تشنو ديضّٗ ٜعْذ اىرعشض ىـغًَ٘ اىفاذ٘مغٗ ِٞفٜ
اىخالٝا اى٘سٍٞح اىيَفٞح



وتحتوي الييولى مكونات عديدة أخرى منيا الحبيبات اإلف ارزية مثل
الميالنين والميالنوسوم ،والحبيبات البروتينية التي تبدو حامضية وايجابية
لتفاعل شيف  PASتحت المجير الضوئي.



ويمكن أن تصادف تمك المكونات في الخاليا الكبدية والكموية وفي
العصبونات واألورام الحميدة والخبيثة.



ومن المكونات األساسية في الهيولى النواة واتي تحتوي عمى نويات
ويمكن أن تتعرض النواة لتغيرات عديدة منها



التكثف  pycnosisىو تكثف الكروماتين وتحببو تحت الغالف النووي
وتتجعد النواة وتصبح قاعدية بشدة (تشير لتموتيا)

 التمزق أو التقطع  Rexisىو تفتت الكروماتين المتكثف إلى أجزاء
صغيرة وتوضعو داخل النواة أو خارجيا تبعا لحالة الغشاء النووي
اإلنحالل أو الذوبان  Lysisىو أحد أشكال موت النواة والذي فيو يزول
الكروماتين وال تتمون النواة .

شك ار الىتمامكم

