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 االغشية 
بيئة المحيطة بها مف اهـ لاع ممع البيئة  تفاعل الخميةف ا

ط بالغمية وهذا التفاعل هو الذي يحقق استمراية الحياة يحينشاطاتها 
الحية غشاء دهني يتـ مف خالله مرور بعض المواد الذائبة بالماء 

ه الغشاء ممرات بروتينية تسمح بمرور مواد معينة وفي الوقت نفس
وتسمح لمخمية بتبادؿ المعمومات مع  الى داخل الخمية او خارجها

ايضا اغشية داخمية مثل اغشية تمتمؾ الخاليا حقيقة النوى , و بيئتها
 والشبكة االندوبالزمية. ندرياكو يتالم

  بىاء االغشية جزكيب 
المحيطة بالخاليا الحية تكوف عمى شكل طبقات االغشية اف 
دهنية يبمغ سمكها جزيئتيف وعمى هذا فأف تجمع عشرة االؼ رقيقة 

طبقة فوؽ بعضها البعض يساوي سمؾ صفحة واحدة مف الورؽ, 
وانما كونات الغشاء ليس مف الدهوف فقط واستطاع العمماء تحديد م

 .مف جزيئات بروتينية مختمفة
 :مه اربعة مكىواتاخلهىية  االغشيةحكىن ج
 ماااااه انااااارةىن ادل  ااااا ز طبقحاااااان  -1

Phospholipids Bilayer: يتكوف خموي  كل غشاء
مػػػػػف دهػػػػػوف مفسػػػػػفرة موجػػػػػودة عمػػػػػى شػػػػػكل طبقػػػػػتف وتنغمػػػػػر 

تػاف الطبقتػاف هػذ  مكونات الغشاء االخرى بداخمهما تزود ها
ة لمحركػػػة وتشػػػكل بالوقػػػت نفسػػػة المكونػػػات بمػػػادة بينيػػػة قابمػػػ

عائقػػا امػػاـ النفاذيػػة وتحتػػوي اغشػػية الخاليػػا الحيوانيػػة عمػػػى 
يل الكوليسػػتروؿ وهػػو سػػتيرويد يتصػػل بػػه مجموعػػة هيدروكسػػ

 (.-OHمستقطبة )

 Transmembrane عرب غشائيةىات بزوجي -2

Proteins :  تعد البروتينات مف مكونات الغشاء
فو في طبقتي الدهف المفسفرة تزود هذ  الرئيسية وهي تط

عمومات بالمرور رات تسمح لممواد المالخاليا بممالبروتينات 
اف كثير مف هذ  البروتينات  مف الخمية واليها عبر الغشاء,

غير ثابت في مكانه وتستطيع الحركة مثمها مثل الدهوف 
في بعض ة وتكوف مجتمعة في اماكف معينة المفسفر 

وفي بعض االغشية تكوف منتشرة وبعيدة عف االغشية 
 Integral Proteinsوتدعى بالبروتينات المكممة  بعضها

 .نها تعبر الغشاء بالكامل ال

 Interior  انربوجيىات انراخهيةشبكة  -3

Protein Network: طريق ئيا عف ُتدعـ االغشية بنا
قوي الغشاء وتحافظ عمى شكمه فمثال ت خموية تبروتينا
النها تمتمؾ شكال ثنائي التقعر  لحمراءا خاليا الدـ تمتمؾ

 سبكترينمف بروتيف يدعى  مصنوعةكة تحت الغشاء شب
يربط بروتينات الغشاء الخموي مع خيوط االكتيف المكونة 

االغشية شبكات بروتينية اخرى تستخدـ لمهيكل الخموي. 
لبعض البروتينات المهمة, اذ تثبتها لتحكـ لمحركة الجانبية  

تينات التي تتصل مع الغشاء في مكاف معيف تدعى البرو 
طية ولكنها ال تشكل جزءا مف تركيب البروتينات المحي

 الخارجية.

 Cell Surfaceسطح اخلهية عالمات  -4

Markers : موية تتكوف في الشبكة اف اجزاء الغشاء الخ
االندوبالزمية ثـ تنتقل بعد ذلؾ الى اجساـ كولجي ومف ثـ 

موي  تضيف الشبكة االندوبالزيمة ترسل الى الغشاء الخ
سالسل مف السكر الى البروتينات والدهوف المكونة لمغشاء 

مى محوله اياها الى بروتينات سكرية ودهوف سكرية ع
التوالي, تختمف هذ  البروتينات السكرية والدهوف السكرية 

مية ولها تعد هذ  الجزيئات عالمات مميزة بحسب نوع الخ
 عمى سطح الخاليا.

  الغشيةاوظي ة 
 وفصمه لسايتوبالـزايقـو الغشاء الخموي أيضا بإحاطة 

فيزيائيا عف بقية المكونات الخارج خموية وبهذا يقـو بمهمة 
جدار فاصل. هذا الحاجز قادر عمى تنظيـ خرج ودخل 
الخمية الحية باعتبار  نصف نفوذ أو نفوذ نوعيا. وهو غشاء 
ُمنِفذ يعمل عمل غشاء نصف ناضح وفي نفس الوقت له 

ية االختيارية لممواد الداخمة والخارجة مف خالله كما القابم
تساهـ في حاالت كثيرة جزيئات ناقمة موجودة ضمف 
الغشاء البالزمي في عممية نقل المواد عبر الغشاء وتتـ 
هذ  العممية بصرؼ كميات كبيرة مف الطاقة الكيميائية. 
وبالنظر لكوف الغشاء البالزمي رقيق جدًا لذلؾ اليمكف 

بسهولة باستخداـ المجهر الضوئي ويالحظ في  تمييز 
بعض الخاليا اف الغشاء البالزمي محاط بطبقات واقية 
اكثر سمكًا بحيث يمكف تمييزها بالمجهر فمثاًل معظـ 
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الخاليا النباتية تمتمؾ جدارًا سميموزيًا سميكًا يغطي ويدعـ 
الغشاء البالزمي والذي يطمق عميه اسـ الجدار الخموي 

Cell Wall لحيوانات فبعضها محاط بمواد اما خاليا ا
اغشية الخمية الحيوانية تكوف نفاذة في بعض  اف. قوية

اؿ مف االحياف وغير نفاذة في احياف اخرى ويكوف االنتق
موجودة عمى جدار والى الخمية عف طريق وسائط اخرى 

, ولهذا فهناؾ عدة انواع مف النقل مف والى الخمية الخمية
 وكاالتي:

 (Osmosis.انحىافذ )1
, وهو حركة جزئيات المذيب الى يطمق عميه ايضًا بالتناضح

المنطقة التي فيها تركيز المذاب عاليًا عبر غشاء غير ناضح 
ميز اجهزة الكائنات الحية بوجود االغشية التي غالبًا لممذاب. وتت

تقمل مف عممية انتقاؿ جزيئات المذاب بصورة اكثر مما تؤثر عمى 
انتقاؿ جزيئات المذيب )الماء عادة( اف هذ  الحالة تؤدي الى زيادة 
كبيرة في تركيز جزيئات المذاب عمى جهة واحدة مف الغشاء اكثر 

يع اعتبار اف الماء عمى جهة معينة مف الثانية بمعنى آخر نستط
مف الغشاء وقد خفف الى درجة كبير بجزيئات المذاب اكثر مما 
عميه في الجهة الثانية اف ذلؾ سيؤدي الى انتقاؿ الماء عبر الغشاء 
مف جهة الى اخرى ليتعادؿ تركيز  في جهتي الغشاء. اف الضغط 

الزموزي اا االنتقاؿ هو الضغط التنافذي او الذي تولد سبب هذ
(Osmotic pressure ويحدث الضغط التنافذي لوجود اغشية , )

نصف ناضحة تسمح بنفاذ جزيئات المذيب وال تسمح لجزيئات 
 المذاب.
 Passive.االوحقال ادلىجب او غري ان عال )2

transport) 
وهو االنتقاؿ االختياري لممواد حيث تنتقل المادة مف المناطق 

الي الى المناطق ذات التركيز االقل لذا التي يتواجد فيها تركيز ع
, وكذلؾ نتقاؿ تعتمد عمى الضغط االزموزي فاف هذ  الطريقة في اال

عمى تركيزها في ذلؾ الوسط ومثاؿ عمى انتقاؿ المواد بهذ  الطريقة 
 االنتقاؿ عبر التنافذ والتناضح.

 (Active Transport.االوحقال ان عال )3
الواطئ الى التركيز العالي ويحتاج  وهو انتقاؿ المواد مف التركيز

الى طاقة هناؾ العديد مف المواد التي تتجمع داخل الخاليا او 
خارجها والتي تتطمب اف تتحرؾ مف والى الخمية عبر غشائها بغض 

النظر عف تركيز الوسط ضد ضغط التوازف المائي او االزموزي لها 
طاقة تنتج وكذلؾ ضد درجة التأيف , اف مثل هذ  الحركة تتطمب 

 بواسطة الخمية تدعى العممية باالنتقاؿ الفعاؿ. 
 (.Pinocytosis.االوحقال عه طزيق االنحهاو )4

وهو نوع فريد مف االنتقاؿ حيث يقـو فيه الجدار الخموي بحركة 
وكما هو  Ameba like actionاشبه بحركة االميبيا ولهذا يسمى بػ

تقـو الخاليا بالتهاـ  موضح وفي منطقة االمعاء الدقيقة في الطيور
االجساـ الغريبة وقد شاءت قدرة هللا سبحانه وتعالى اف يجهز 

اياـ مف عمر الطيور وذلؾ  3-2الخاليا بهذ  الغدد التي تستمر مف 
ناعية كوحدة واحدة الم األجساـلجعل هذ  الخاليا قادرة عمى التهاـ 

 إلى ـإال, وكذلؾ تعد هذ  وسيمة لنقل المناعة مف دوف اف تجزئها
الهاضمة قميمة الفعالية في  اإلفرازاتوفي هذ  الحالة تكوف  األفراخ

وتحتاج هذ   واإلنزيماتاالياـ القميمة االولى مف العمر كالدهوف 
 الطريقة الى طاقة اقل.

مسامات  اتتخممهبما اف غشاء الخمية يتكوف مف صفائح دهنية 
لذا فاف كل  ,اء وكذلؾ يحتوي عمى جزيئات ناقمةضيقة مممؤة بالم

ما سبق مف طرائق انتقاؿ المواد عبر غشاء الخمية يعتمد عمى 
 ثالث ميكانيكيات رئيسية هي:

 .انذوبان يف غشاء اخلهية.1
مثل ذلؾ الجزئيات التي لها القابمية عمى الذوباف بالدهف , حيث 
انها ممكف اف تدخل الخمية بعد اف تذوب في مادة غشاء الخمية ثـ 

.تنتشر خالؿ الغش  اء وبعدها تعبر وتدخل الى السايتوبالـز
 .االوحشار خالل ادل امات ادلمهؤ  بادلاء.2

تدخل بهذ  الطريقة الجزيئات الصغيرة التي ال تمتمؾ القدرة عمى 
الذوباف في الدهف , حيث تدخل عف طريق مسامات ضيقة مممؤة 

 بالماء موجود في غشاء الخمية الخارجي.
مكىوات غشاء .االرجباط ادلؤقث مع بعض 3

 اخلهية )احلامم(.
وتدخل في هذ  الحالة الجزيئات الكبيرة الى داخل الخمية عف 
طريق ارتباطها بالحامل الموجود عمى الجدار الخموي وهذ  الحوامل 

هي عبارة عف جزئيات كبيرة معقدة مف  Carrierاو ما تسمى بالػ 
لها ( مغروسة في جدار الخمية Lipoproteinالبروتيف الدهني )

القابمية عمى اف تتحد بخصوصية مع جزيئات اصغر منها بكثير 
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لغرض ادخالها الى الخمية , ويحدث مثل هذا االنتقاؿ لهرموف 
 االنسوليف حيث يرتبط مع حامل عمى الجدار الخموي ويدخل الخمية.

اف خاليا الجسـ وطبيعة الجدار الخموي تتغير مع تغير التوازف 
مف مراحل العمر سوؼ ترتفع هرمونات الهرموني ففي كل مرحمة 

عمى حساب هرمونات اخرى وهذا يتطمب تغير بعض النواقل مما 
يجعل الخمية تظهر نواقل جديدة لـ تكف مستجيبة له في السابق , 
عممًا اف عدد النواقل يتغير فعندما يحتاج الجسـ في مرحمة البموغ 

يصالت عمى حو  FSHالى نضج بالمبيض تزداد عدد النواقل لمػ 
 المبيض.

 
 

 


