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 Protoplasmالبروتوبالزم 

 Plasmaتعني ابتدائية و Protosان مظاهر الحياة مرتبطة بمادة سائلة تسمى البروتويالزم 
 تطلق على االشياء بعد صياغتها.

واطلق عليها  Protozoaفي الحيوانات االبتدائية  1835العالم دوجاردين اول من وصفها عام 
م جاءت ابحاث 6416م وفي 6481وتعني لحم بعده العالم النباتي فون مول  Sarcodeعبارة 

 ماكس شولتز لتوكد ان البروتوبالزم هو المادة الحية االساسية في كل كائن حي.

وهو يعني بهذا ان المظاهر  م الى انه االساس الفيزيائي للحياة6414وقد اشار توماس هكسلي 
الكيميائية والخواص الفيزيائية والصفات الفسلجية للبروتوبالزم هي نفسها في جميع الكائنات 

 الحية.

 الحالة الفيزيائية للبروتوبالزم

عديم اللون تقريباً او رمادي باهت، وهو نصف شفاف ولزج ويشبه في قوامه  عبارة عن سائل
 .كبر من كثافة الماء ويكسر الضوء اكثر مما يكسره الماءزالل البيض الني وكثافته ا

يتركب اساسًامن الماء ويحتوي على مواد مختلفة بعضها مذاب فيه او بعضها منتشر على صوره 
 :دقائق صغيره، تكون المواد المنتشرة في الماء للبروتوبالزم بثالث صور

كجزيئات السكر الصغيرة مكونه محلول متجانسًا  ايونات كاربونات الملح المعدني اوجزيئات-6
 .Crystlsحيث اذا تبخر الماء تبقى المواد بصوره بلورات  True Solutionحقيقي 

او سائلة كقطرات  Suspensionتكون بشكل مادة صلبة غيرذائبة مكونه محلول معلق -2
 .Emulsionالزيت فتسمى المحلول المستحلب 

قة مع بعضها البعض متوسطه الحجم اشبه بمحلول من زالل قد تكون بشكل دقائق ملتص-3
 Colloidalذا تبخر الماء تتخلف مادة اشبة بالغراء ويسمى المحلول الغروي البيض في ماء وا

Solution . 



ان الحركة االميبية لالميبيا وكريات الدم البيض عند االلتهام صورة من تحول البروتوبالزم من 
لهالمية وبالعكس وللبروتوبالزم السائل حركه براونية نسبة الى مكتشفها حالة سائلة الى حالته ا

م وهي حركة مستمرة ال تنتقل فيها الدقائق الغروية من مكان الى اخر وانما 6421روبرت براون 
 .تهتز وتتذبذب ذبذبة غير منتظمة

بالزمي وايضًا من خصائص المادة الغروية هي قدرته على تكون غشاء متصلب هو الغشاء ال
Plasma membrane  له القابلية على االدمصاصAdsorpation  ويتضح عند وضع الخلية

  . الحيوانية بصبغة المثلين الزرقاء حيث تتجمع الصبغة على سطح الدقائق الغروية

ويهلك اذا  طبيعتهيعود الى  وال مئوية 854  االرتفاع بدرجةويتأثر بالحرارة العالية فيتصلب عند 
 الحرارة في تنظيم الفيزيائي للدقائق الغروية. أحدثتهوامض والقلويات ويرجع الى خلل تعرض للح

 التركيب الكيميائي للبروتوبالزم

الكيميائي في الكائنات الحية وفي االعضاء المختلفة من جسم  يختلف تركيب البروتوبالزم
الكائنات وال يمكن التعبير عن التركيب الكيميائي بمعادالت كيميائية النه يتكون من مزيج من 

 عدة مركبات مختلفة تكون مركبًا غرويا معقدًا اذ ليس له تركيب ثابت.

يتة، واظهرت التحاليل الكيمياوية انه يحتويعلى عندما نتعامل معه مختبريا فاننا نتعامل مع مادة م
وتوجد عناصر اخرى بنسب اقل صوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم  O,N,H,Cعناصر معينة وهي 

والفسفور والكبريت والكلور والحديد والمغنسيوم وفي حاالت توجد عناصر بكميات ضئيلة مثل 
كون والبورون والكوبلت والنسب االكثر شيوعًا في النحاس والزنك واليود والمنغنيز وااللمنيوم والسلي

 .من وزن الجسم O3,N10,H18,C65جسم االنسان 

 

 

 


