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 Animal Cellالخلية الحيوانية 

اول من استعمل العدسات المكبرة في اكتشفت باختراع المجهر و و هي وحدة تركيب كل كائن حي 
بعدسته المكبرة فشاهد انها فان ليفنهوك الهولندي اذ فحص مياه راكدة هو العالم العلوم الحياتية 

 5381Cellاعلن شاليدن و شوان النظرية الخلوية و  .5661تموج بكائنات حيه صغيرة عام 

theory  والتي تنص على ان كل كائن حي يتركب جسمه من وحدات تركيبيه تسمى الخاليا ،
 .وتعتبر فعاليات الكائن الحي مجموعة من وظائف الخاليا التي يتركب منها

 الخالياحجم 

وتختلف بالحجم والقطر والطول فمتوسط قطر كرية  micron  µ   1/5111يقاس بالمايكرون 
مايكرون وبعض الخاليا  11-51مايكرون وقد تصل خاليا اخرى الى  5.1الدم الحمراء 

في بيوض  البيضةم واكبر الخاليا حجمًا هي خلية 2العصبية كما في الزرافة يصل طولها الى 
 .الطيور

 الخاليا  شكل

يتوقف شكل الخاليا على الوظيفة التي تقوم بها فكرية الدم الحمراء في االنسان قرصية الشكل 
وفي الضفدع بيضوية كي يسهل مرورها في االوعية الدموية والخاليا العضلية الملساء بشكلها 

 مكعب وعمودي .المغزلي اما كريات الدم البيضاء فتكون اميبية وبعضها مسطحة و 

 ب الخلية الحيوانية تركي

 . Cytoplasm  جزء يشغل الحيز االكبر من حجم الخلية يسمى بالسيتوبالزم-1

 . Nucleusجزء كثيف محدد يشغل عادة مركز السايتوبالزم ويسمى النواة -2

 

 



 Cytoplasm  السايتوبالزم

  Plasma membraneالغشاء البالزمي 

حي يحيط بالسيتوبالزم يسمى غشاء بالزمي وهو مرن رقيق جدا ال يرى بالمجهر الضوئي  غشاء
فقط بالمجهر االلكتروني، وهو غشاء مزدوج يتكون من بروتينات ودهون مفسفرة بنسب متساوية 
ويحتوي على ثقوب دقيقة للغاية مرتبة بشكل منظم لتسمح بمرور الماء والجزيئات الصغيرة، 

من المايكرون  A° 5/51111اصغر من المايكرون وهي االنكلستوم ويقاس بوحدات 
وهو حاجز يفصل بين داخل الخلية  A°51 ويقدر بحوالي  من الملمتر 51=5/51111111و

اي ان الغشاء  Semi Permeableوخارجها وتمر مواد معينة من خالله وال تمر مواد اخرى 
وهو ينظم تبادل المواد بين الخلية والمحيط اذا يحتفظ بالمواد  Semi Permeableنصف ناضح 

 الخلية.الضرورية لحياة 

 ودوره في الخلية Diffusionاالنتشار 

اذا كان الغشاء نفاذ لمادة فأنها تنتشر الى داخل الخلية عندما يكون تركيزها خارج الخلية اعلى 
حركة االيونات والجزيئات من منطقة العكس واالنتشار هو من تركيزها داخل الخلية ويحدث 

يكون تركيز المادة المنتشرة فيها عاليا الى منطقة يكون تركيز المادة فيها منخفضًا وبسهولة  
كانتشار الغازات مثل االوكسجين وثاني اوكسيد الكاربون المذابة بالماء ويحصل هذا بعملية 

 ربون ليخرج ذائبًا باالنتشار.اكسدة السكريات ويأخذ اوكسجين وينتج ثاني اوكسيد الكا

في الدهون  ذوبانهويعتبر مرور المواد عبر الغشاء البالزمي على عدة عوامل منها قابلية 
الموجودة في تركيب الغشاء وحجم الجزيئات وااليونات فالدهون تمر بسهوله لقابليتها على 
الذوبان والغير ذائبة تمر خالل الثقوب كالماء وااليونات اما الجزيئات الكبيرة كالبروتينات فتنقل 

 يا االميبية.بواسطة الخال Phagocytosisوالشرب الخلوي  Active transportبالنقل الفعال 

 


