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 (Cell)اخلليت 
 Building stone of) تعتبر الخمية وحدة البناء في الجسم

the body ) حيث يتكون الجسم من مجموعة خاليا تسمى بالنسيج
(tissue ) تكون العضو  األنسجةومجموعة(organ)  ومجموعة

ويمكن تصور الجسم سواء  (,body)يكون الجسم  األعضاء
والخاليا طائفة فيو لكثرة نسبة لمحيوان أو اإلنسان بأنو بركة ماء 

 الماء في الجسم.
44تحتوي الخمية عمى 

ذرة وىو يقارب ما يحتويو جسم  41
االنسان من خاليا , وليس ىناك حجم ثابت لمخمية حيث يتغير ذلك 

تبعًا لمحالة البايولوجية والفسيولوجية لمخمية وعميو  ألخرمن وقت 
ًا ما تالزميا تغيرات في فان الفعاليات التي تحصل في الخمية غالب

 األجيزةشكل وحجم الخمية وتظير تمك التغيرات واضحة في بعض 
كخاليا الجياز الممفي والغدي ولكنيا طفيفة كما في خاليا العظم , 

مايكرون )حيث ان واحد  411-41ويتراوح قطر الخاليا من 
ممم( باستثناء المح في بيض الطيور الذي  4/4111مايكرون = 

 ية مفردة.يعتبر خم
 ( مكونات الخمية الحيوانية وىي:4يوضح الشكل )

 (Nucleus) النىاة.1
تحتوي عمى وىي كروية او بيضوية وتعد اكبر اجزاء الخمية و 

, والجين  ويحمل الكروموسوم الجينات الدجاجفي  كروموسوم 78
ممتف عمى  DNAعبارة عن خيط مزدوج من الحامض النووي 

وان كل ثالثة قواعد  Histone ن بروتين يطمق عميو ىستو 
وفي جسم االنسان لوحظ ,  codeتكون شفرة  DNAنتروجينية من 
م وقدرت عدد الخاليا في جسم 2حوالي  DNA بان طول الـ

41االنسان 
في االنسان  DNA وبذلك سوف يبمغ طول الـ 3

2×41
41×2م او 43

في  DNA كم, ومن ىذا يتضح بان طول الـ41
 .االرض والشمس االنسان يفوق البعد بين

 (Nucleulus).النىيت 2
 RNAوىي جسم كروي الشكل يحتوي عمى كمية كبيرة من 

خاص بتصنيع  RNA وتكون مصدر لو وتسيطر عمى تصنيع
 الرايبوسومات.

الداخليت  شكبت االندوبالزميت.3
(Endoplasmic reticulum) 

وىي عبارة عن شبكة  انابيب داخل الخمية تقوم بنقل المواد من 
عمى انزيمات خاصة بتصنيع  لخمية وجدرانيا الداخمية تحتوي ا

الخشنة دىون والكربوىيدرات وىي عمى نوعين وال البروتينات
(rough( والناعمة )mooth )حتوي من الخارج عمىت ة, فالخشن 
 .رايبوسومات وىي كمصانع لتصنيع البروتيناتال

 عمليت تصنيع الربوتني:
, تكون المعمومات الخاليا الحية نيع البروتينات فيعممية تص ان

مشفر بواسطة تعاقب خاص الالبروتين  االمطموبة لتوجيو تخميق ىذ
ويسمى كل  DNAمن النيوكميوتيدات عمى الحامض النووي الـ

, فمثاًل ان شفرة الحامض االميني (Codonتعاقب بالشفرة )
كل )وىكذا  GGGو GGU  ,GGC  ,GGAالكاليسين ىي 

النايتروجينية تكون حامض اميني واحد  مجموعتين من القواعد
تتكون من ثالث قواعد والمجموعة الواحدة من القواعد النايتروجينية 

 (.نايتروجينية
, االولى وتسمى تضمن عممية صنع البروتين مرحمتينت

, (translation( والترجمة )transcriptionاالستنساخ او الطبع )
حمولة عمى الشريط المفرد ففي عممية الطبع يتم طبع المعمومات الم

 يقوم( الذي mRNAالمراسل ) RNAعمى حامض الـ DNAلمـ
, اما عممية معمومات الى جياز تصنيع البروتينبحمل ىذه ال

مكانيا في الرايبوسومات التي تتكون من بروتين  تأخذ فأنياالترجمة 
 mRNAإذ تربط الرايبوسومات نفسيا مع  rRNAوحامض الـ

ات الوراثية المحمولة عمى االخير عمى شكل وعندىا تترجم الشفر 
احماض امينية يأتي بيا نوع اخر من الحامض النووي يسمى 

, إذ تتصل ىذه االحماض االمينية مع بعضيا tRNAبالناقل 
بالتعاقب الخاص الذي تحدده الشفرة الوراثية والخاص بالبروتين 

نة المراد صنعو دون غيره وىنا تتبممر االحماض االمينية مكو 
تتكون الببتيدة الواحدة من تكون حامضين الى البروتين المطموب , 

اكثر من ذلك من الحوامض االمينية وبيذا يتكون التركيب االولي 
(Primary Structure )( لمبروتينات , وبعد ذلك تنحنيCurl )

( السمسمة الببتدية لتكون التركيب الثانوي Foldوتنطوي )
(Secondary structureوال )( ثالثTertiary structure )

 Golgi, ومن ثم يرسل البروتين الى اجسام كولجي )لمبروتينات

complex لتحصل عميو عممية تركيز لمبروتين عن طريق سحب )
لك تضاف عميو مرة وكذ 25الى  21الماء منو ليزداد تركيزه بواقع 
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, وبيذا يتكون التركيب الرابعي جزئيات سكر او دىون 

(Quaternary structure.لمبروتينات ) 
ان صفات البروتين تعتمد عمى تسمسل االحماض االمينية التي 
فيو وبيذا فان الشفرة الوراثية المحمولة عمى المادة الوراثية والتي ىي 

, عن انتاج نوع معين من البروتيناتتكون ىي المسؤولة  DNAالـ
, بية في كل خاليا الجسموتكون عممية تصنيع البروتينات متشا

انو  اذ, التي تصنع فييا البروتينات بكثرةوتزداد اعداد الريبوسومات 
كمما زادت كمية البروتينات المنتجة من الخمية كمما زاد عدد 

 الرايبوسومات في تمك الخمية.
 (.Mitochondria).ادلتقدراث 4

, ي تراكيب اصبعية الشكل او بيضوية, وتسمى ببيوت الطاقةوى
 ATPالطاقة في الخمية حيث تقوم بتكوين وىي تعتبر وحدة توليد 

 Oxidativeعن طريق عممية الفسفرة التأكسدية )

phosphorylationلمـ )ADP وبالعكس فان تحويل ,ATP  الى
ADP ص يولد طاقة ضرورية لمفعاليات الداخمية لمخمية مثل التقم

, وليذا فان عدد المايتوكوندريا في وتركيب البروتين والنقل الفعال
وبيذا فان اعداد المايتوكندريا , ية يزداد مع زيادة كمية الطاقةخمال

تكون اكثر في الخاليا التي تحتاج الى نشاط ايضي كخاليا الكبد 
الحركة كعضمة القمب وعضالت وكذلك في االماكن الكثيرة  والكمية

اليد واالرجل , وتكون اعدادىا قميمة في المناطق القميمة الحركة 
 كمنطقة الظير.  

تحصل الكائنات الحية عمى الطاقة من خالل عمميتين ىما 
Glycolysis  وKrebs cycleجسم الحيوان الذي يتعامل ان  , اذ

مع طاقة كيمياوية ىي عبارة عن طاقة محبوسة في االواصر 
 N___Cو  H___Cو  C___Cالتساىمية التي تربط بين ذرات 

ة تحطم نتيج ATP, وتنتج جزئيتين من الـ O___Cو  P___Cو 
جزئية الكموكوز خالل عممية الكاليكواليسز الى حامض الالكتيك 

 بواسطة الفسفرة الالىوائية , او ينتج حامض البايروفك
خالل عممية التنفس اليوائي ويتحطم حامض البايروفك خالل دورة  

, وبيذا  ATPجزيئة من الـ 36و H2Oو  CO2كربس الى جزئية 
% 42ءة في انتاج الطاقة بمقدار فان االنظمة الحيوية تكون كفو 

 .التي يصنعيا االنسانالحارقة لموقود العضوي اكثر من المحركات 
 (.Golgi apparatus.جهاز كىجلي )5

وىو عبارة عن مجموعة من الشعيرات او الخيوط الناعمة تشكل 
شكاًل شبييًا بالشبكة او بالصفائح او االغشية داخل سايتوبالزم 

لكنيا غالبًا ما تكون اكثر حجمًا ومممؤة بالمواد جميع الخاليا الحية 
االفرازية في الخاليا التي تفرز مواد بروتينية الى انحاء الجسم 

مأخوذ من خاليا الفص جياز كولجي ان , مثالً  االخرى كالغدد
الحويصالت االفرازية وكيفية تبرعميا من و االمامي لمغدة النخامية 

 البروتينات. إلفرازجياز كولجي 
 (.Lysosome).اجلسيماث احلالت 6

وىي تراكيب غشائية غير منتظمة تتكون في جياز كولجي 
وتحتوي عمى انزيمات حالة متعددة ليا القابمية عمى تحميل 
البروتينات والكاربوىيدرات والفوسفات العضوية واالحماض النووية 

(DNA  وRNA ومتعدد السكريات , ويعتقد انيا جياز تنظيم )
ك لقابميتيا عمى تحميل المواد اعاله وتحميل بعض االجزاء لمخمية وذل

الخموية التي ال تحتاجيا الخمية اضافة الى قابميتيا عمى تحرير 
اليرمونات من الحويصالت التي تحتوييا كما في الغدة الدرقية , 
وكما وان التخمص من االحياء المجيرية المرضية كالبكتريا بواسطة 

لوظائف الميمة لمجسيمات الحالة ويتم التحمل عممية البمعمة من ا
من نتائج التحمل بواسطة ابرازىا الى خارج الخمية او امتصاصيا 

 من قبل الخمية.
 (.Cytoplasm).اذليىيل 7

وىو الجزء الذي تسبح فيو مكونات الخمية وىو عديم المون , 
اء يتكون من متعدد الببتيدات والبروتينات واالنزيمات وااليونات والم

 بنسبة كبيرة.
 (.Cell Membrane.اجلدار اخللىي )8

% 91-41ويسمى ايضًا بالغشاء البالزمي وىو يكون حوالي 
من مجموع كتمة الخمية ولو دور كبير في التأثير عمى الفعاليات 
البايولوجية لمخمية واالجيزة الموجودة في جسم الكائن الحي وىو 

لنفوذ ضروري الن من خاللو يتم تنظيم عمميات ا
( من والى الخمية وىو رقيق Selective permeabilityاالختياري)

جدًا , ومن دراسات المجير االلكتروني تبين انو يتكون من طبقتين 
وىي مغطاة بالبروتين من كال الجانبين  Phospholipidsمن مادة 

تنظيم  انالغشاء البالزمي اضافة الى انو يشكل جزءًا من مكونات 
في جداء الخمية , فجزئية الفوسفات الدىنية  Phospholipidsالـ 

تكون عمى شكل دبوس يتكون رأسو من فوسفات قابمة لمذوبان 
لماء , وساق غير ذائب بااء وذات شحنة موجبة تنتظم لمخارجبالم

لدىنية ىذه التراكيب اوتكون  وخالي من الشحنة الى الخارج
ات صغيرة شمل الغشاء الخموي كر الفوسفاتية منسقة بطبقتين. ي
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بروتينية مطمورة في الطبقة الداخمية او الخارجية وىي من 

ية الجانبين وسيقانيا الى السكريات البروتينية والدىون البروتين
وقد تبرز ىذه الكرات البروتينية عمى السطح الخارجي لغشاء الداخل 

ية او مستقبالت الخمية حيث يعتقد انيا تكون المستقبالت اليرمون
وقسم منيا يحمل تراكيب تشبو القنوات لغرض  ,لعصبيةلمناقالت ا

من المعروف ان  التبادل االيوني عبر الغشاء البالزمي او المسام.
يختمف من خمية الى اخرى ومن عضو  لألغشيةالتركيب الكيميائي 

وما يتبعيا من الى آخر وعميو تتحدد عالقة الخمية بالخاليا المجاورة 
ن غشاء الخمية لو دور ميم في المناعة , كما وااختالف في الوظيفة

البايولوجية حيث ان مواد معينة تؤثر بصورة خاصة في خاليا 
معينة واخيرًا فان مكونات غشاء الخمية تتجدد باستمرار وىو باق 

 طول عمر الخمية.
 احليىي والكيميائي لىظيفت اخلليت.الىصف 

حيوية و الكيمم جميع التفاعالت تنظ لتيا الحيويةالعمميات  تسمى
( والتفاعالت Metabolism) باأليضالتي تقوم بيا الكائنات الحية 

اقة لتصنيع الروابط الكيميائية او نقميا تسمى التي تستيمك ط
تحطم التفاعالت التي  اما Anabolism نائيبتفاعالت االيض الب

 .Catabolism اليدمي باأليض الروابط الكيميائية فتسمى
يف اخلاليا  لكيمىحيىيتا دلساراثاظيم تن

 .احليىانيت
االف من االنزيمات التي تحفز التفاعالت  جسم الحيوان عمىيحوي 

ما  الحيوية والتي تحدث في الخمية الحيوانية بشكل متسمسل وىو
وفي ىذه  Biochemical Pathway الكيموحيوية مساراتب ىيسم

 .(2المسالك يصبح نواتج كل تفاعل مادة لمتفاعل الذي يميو )شكل 
التي في االيض وىي االساس  ترتيبالالحيوية ىي وحدة لمسارات ا

ايض منظمة يحدث كثير من  عممياتبيستخدميا الحيوان لمقيام 
في االماكن المحددة في الخمية مثال  التفاعالت االنزيمية المتسمسمة

ندريا في خاليا حقيقية يتوكالتي حصل في الم ذلك دور كربسعمى 
 في الخاليا االولية كان مننشوء المسارات الكيموحيوية ان  .النوى 

 تفاعالتال, ان جزيئات غنية بالطاقة اقاتت عمييا من البيئة
اي تفاعل من خطوة واحدة اما  ة االولية كانت بسيطةاالنزيمي

الحيوانات الراقية فقد كنات مساراتيا وتفاعالتيا اكثر تطورا واكثر 
  صول الى الناتج النيائي.تعقيدا اذ كانت بخطوات معقدة لحين الو 

 

 . الخمية الحيوانية مع محتوياتها1شكل   
 

عمى المادة  1االنزيم  يعمل :الكيموحيويةسارات م. 2شكل 
االساس االصمية محواًل اياىا الى مادة وسطية جديدة ىي ب 

كل انزيم عمل ي بوصفيا مادة اساسًا لو. 2التي يميزىا االنزيم 
ىذه و  .في المسارات الكيموحيوية عمى ناتج المرحمة السابقة

  او مرتبة بشكل متسمسل في الغشاء االنزيمات قد تكون ذائبة 
 

ي  مجموع التفاعالت الكيموحيوية في الخمية االيشكل : الخالصة
مواد معقدة  هدمتحصل هذه العممية بشكل مسارات متسمسمة لبناء او 

     وتنظم بالعوامل المساعدة او بالتغذية الرجعية. التركيب بشكل تدريجي
 


