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 - Cytologyعلم الخلية  -
 - ) السحاضرة األولى ( -

 : Cytologyعلم الخلية  -

ىؾ العمؼ الحي يختص بجراسة خمية الكائؽ الحي مؽ الشاحيتيؽ التخكيبية والؾعيفية. ويجعى حجيثا بعمؼ حياة     
وىؾ أحج الفخوع الحجيثة في عمؾم الحياة التي تيتؼ بجراسة الخاليا شكميا وكيسيائيا  Cell-Biologyالخمية 

 ووعيفيا .

عشج وصفو الذكل  (Robert Hook, 1665)أطمق مرظمح الخمية ألول مخة مؽ قبل الباحث روبخت ىؾك     
السجيخي لشديج الفميؽ بؾاسظة العجسات السكبخة فؾجج أن نديج الفميؽ مكؾن مؽ غخف فارغة شبيو بخاليا الشحل 

والتي تعشي غخفة أو حجخة بالمغة الالتيشية . وقج الحظ  Cella)الخاليا( وقج أشتق ذلػ مؽ معشاىا  Cellsسساىا 
مؤة بسادة عريخية إال أن أىتسامو كان مشربا عمى دراسة ججار ىؾك أيزا أن بعض األنؾاع مؽ الخاليا مس

 Malpighi (8261-8261)وفي نفذ تمػ الفتخة الدمشية تؾصل الباحثان مالبيجي  Cell Wallالخمية الدسيػ 
إلى نفذ الشتائج ولكؽ تجاربيسا كانت عمى أندجة حيؾانية . وفي نفذ القخن  Grew (8266-8216)وكخو 

 .Leeuwenhoek (8266-8666)لالحق اكتذف ليفشيؾك وبجاية القخن ا

الحي أستظاع تسييد بعض مكؾنات الخمية وخرؾصا الشؾاة في بعض كخيات الجم لألسساك حيث قام برشاعة     
 مخة فيؾ بحلػ يعج أول مؽ أستظاع أن يختخع السجيخ في ذلػ الؾقت . 633مجيخ بديط يكبخ حؾالي 

مؽ أن يدتشتج أن جسيع  Dutrochet (8161)بتقجم السجاىخ والتقشيات التحزيخية تسكؽ الباحث ديتخوخت    
األندجة الحيؾانية والشباتية ناتجة في الحكيقة مؽ تجسع أنؾاع مختمفة مؽ الخاليا وأن الشسؾ ىؾ ناتج مؽ زيادة في 

التي تعج مؽ أىؼ الشغخيات  Cell Theoryلخمية شتقت نغخية ااالحجؼ أو عجد تمػ الخاليا أو كمييسا ، وبعجىا 
التي  Schleiden & Schwann (8161-8166)في تاريخ عمؼ الخمية والسقجمة مؽ قبل شاليجن و شؾان 

 تشص عمى :

 . جسيع الكائشات الحية تتكؾن مؽ خاليا .1

 . الخاليا ىي الؾحجات األساسية التخكيبية والؾعيفية لمكائشات الحية .2

 نقداميا .ا. الخاليا تأتي مؽ خاليا أخخى مؽ خالل 3

بتظؾر عمؼ الخمية تقجمت السعخفة األولية عؽ مكؾنات الخمية وأصبحت الكتمة السحجودة بغذاء الخمية      
أما الجدء الحي يحيط بالشؾاة فقج سسي بالدايتؾبالزم  Protoplasmوتحتؾي عمى الشؾاة تجعى البخوتؾبالزم 

Cytoplasm  نقدام الخمية اوبحلػ تظؾرت السعخفة الخمؾية تظؾرا سخيعا وأصبحت التغيخات التي في الشؾاة عشج
محط أنغار الباحثيؽ في ىحا السجال حيث درس األنقدام الخمؾي بسخاحمو ثؼ تعاقبت اكتذافات مكؾنات الخمية 
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ووجؾد  Electron Microscope ستعسال السجيخ األلكتخونياوكان ، لخ امثل السايتؾكؾنجريا وأجدام كؾلجي 
 دور كبيخ في تظؾر السعمؾمات حؾل تخكيب الخمية ومكؾناتيا .لو  X-Ray diffraction األشعة الديشية

 عالقة علم الخلية بالعلهم األخرى :  -
Relation of Cytology with other sciences        

واألختراصات فقج وججت بيشيسا عالقات متظؾرة ودقيقة حيث أن لتعجد الفخوع والسجاالت العمسية ًا نغخ      
العمؼ الؾاحج اليؤدي ميامو بكفاءة عالية بسعدل عؽ العمؾم والتقشيات األخخى . لحلػ فقج أضحى لعمؼ الخمية 

الحيؾان  أتراالت وثيقة ومباشخة مع العجيج مؽ الفخوع والسجاالت العمسية كعمؼ الؾراثة وعمؼ الكيسياء الحياتية وعمؼ
وعمؼ الشبات وعمؼ التذخيح وعمؼ األندجة والفدمجة وعمؼ األمخاض وعمؼ األجشة ، فعؽ عالقتو بعمؼ األجشة فأن 
ىشاك مذاكل عمسية متعمقة بالخمية وىي مذاكل متعمقة بشسؾ الجشيؽ ، واألنقدام الخمؾي ىي مدائل حيؾية 

سج لتشغيؼ نسؾ الكائؽ الحي لحلػ عمى عمساء األجشة وضخورية بالشدبة إلى نذؾء ونسؾ الجشيؽ وىي أيزا السعت
أما عؽ  .أن يكؾنؾا عمى معخفة جيجة لمتخكيب األساسي لمخمية وأىسية وتؾزيع كل مؽ العزيات السؾجؾدة فييا

أو عمؼ التذخيح  Botanyأو عمؼ الشبات  Zoologyعالقتو بالعمؾم األخخى فال يسكؽ دراسة عمؼ الحيؾان 
Anatomy  أو عمؼ األندجةHistology  أو عمؼ الؾعائف األعزاءPhysiology  أو عمؼ األمخاض

pathology  بجون معخفة معمؾمات أساسية في تخكيب الخمية ووعيفتيا. وتختبط دراسات عمؼ الخمية مع
التخكيبية  الفعاليات الفديؾلؾجية السختمفة حيث وضعت العجيج مؽ الفخضيات حؾل طبيعة الفديؾلؾجية الكيسيائية

لبخوتؾبالزم الخمية كسا أجخيت العجيج مؽ الجراسات التي تتعمق بظبيعة سايتؾبالزم الخمية والحخكة األميبية وحخكة 
األسؾاط وانتقال الجديئات في داخل الخمية ، كسا أىتؼ الباحثؾن في ىحا السجال بظبيعة الغذاء البالزمي مؽ 

لعجيج مؽ الشساذج لؾصف تخكيب الغذاء البالزمي كحلػ أىتسؾا بأليات الشؾاحي التخكيبية والؾعيفية واقتخحؾا ا
وكحلػ الشسؾ والتغحية واألفخاز  Active transport عبؾر السؾاد عبخ الغذاء البالزمي ومشيا الشقل الفعال

 .باألضافة إلى الفعاليات الخمؾية األخخى 

ولعمؼ الخمية  ، Cell Physiology فدمجة الخميةأن ىحه الجراسات ساعجت عمى عيؾر عمؼ ججيج سسي بعمؼ     
فاألبحاث والجراسات الحجيثة في ترشيف الكائشات الحية  Taxonomyأيزا عالقة متيشة مع عمؼ الترشيف 

في عجدىا وشكميا مؽ كائؽ حي إلى أخخ ، ومؽ  مبشية أساسا عمى كخومؾسؾمات الخمية وعمى األختالف
الجراسات السيسة في ىحا السجال ىي السقارنات التفريمية الكاممة لمظخز الكخومؾسؾمية وتحميل عسمية األنقدام 

 .األختدالي وخاصة عشج حجوث عسمية التيجيؽ وكحلػ دراسة التفاعالت الكخومؾسؾمية الظبيعية والتخكيبية
 

 : Cell الخلية -

وىي وحجة البشاء والؾعيفة لحياة الكائؽ الحي . كسا أوضح شاليجن وشؾان في نغخيتيسا الخمؾية بأن جسيع    
  Multicellularأو متعجدة الخاليا Unicellularأشكال الحياة السختمفة مدتؾياتيا التظؾرية أحادية الخمية 
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الخمية لمكائؽ الحي كسؾقع الحرة بالشدبة لمحخكة تستمػ جسيعيا أساسا خمؾيا متذابيا مؽ حيث الجؾىخ فإن مؾقع 
  .الكيسياوية إذ أنيا أصغخ وحجة بشائية

وفي الحكيقة ىشاك أشكال متشؾعة لمحياة ، وتقدؼ الكائشات الحية بحدب عجد الخاليا السكؾنة ألجداميا إلى 
 مجسؾعتيؽ ىسا :

 البخاميديؾم .وتتألف أجداميا مؽ خمية واحجة مثل  :. كائشات وحيدة الخاليا 1

: وىي كائشات أكثخ تعقيجا كالشبات والحيؾان تتالف أجداميا مؽ مجسؾعة كبيخة مؽ . كائشات عديدة الخاليا 2
الخاليا تشذأ جسيعيا مؽ خمية واحجة ىي البيزة السمقحة التي تشقدؼ أنقدامات عجيجة لتعظي خالل مخاحل 

 التذكل الجشيشي جسيع أندجة الجدؼ .

الحيؾية والؾعائف التي تزسؽ أستسخارىا وأنتقال السعمؾمات الؾراثية  الكيام بالعجيج مؽ العسميات تدتظيع الخاليا
 عبخ األجيال ومؽ ىحه الؾعائف نحكخ :

 ويتجمى في قجرة الخاليا عمى األنقدام وزيادة أعجادىا.: . التكاثر 1

ويتجمى في قجرة الخمية عمى زيادة الحجؼ إلى مدتؾى معيؽ تحجده الشدبة الثابتة بيؽ حجؼ الخمية : . الشسه2
 وحجؼ الدايتؾبالزم.

والحي يتجمى في قجرة الخمية عمى تسثل السؾاد الغحائية ، وتحؾيميا إلى مؾاد مفيجة لبشاء وتخميؼ . األستقالب : 3
 الالزمة لكياميا بؾعائفيا الحيؾية .مكؾناتيا وعزياتيا وكحلػ الحرؾل عمى الظاقة 

 تدتظيع الخاليا أخح األوكدجيؽ ، وطخح ثاني أوكديج الكاربؾن .. التشفس : 4

 وىؾ قجرة الخمية عمى األستجابة لمسؤثخات الخارجية الكيسيائية أو الفيديائية .. التشبه : 5

إلى أماكؽ أخخى مؽ الخمية نفديا أو إلى  وتتسثل في قجرة الخاليا عمى نقل التشبيو مؽ مكان حجوثو. الشقل : 6
 الخاليا السجاورة .

تستص الخاليا السؾاد الغحائية السيزؾمة أو البديظة بظخق نقل مختمفة عبخ الغذاء . األمتراص : 7
 الدايتؾبالزمي .

نؾع  تدتظيع أنؾاع كثيخة مؽ الخاليا والسيسا الغجية مؽ طخح مفخزات ذات تخكيب متشؾع بحدب. األفراز : 8
 الخمية .

 حيث تدتظيع بعض أنؾاع الخاليا التشقل مؽ مكان إلى أخخ كسا ىؾ الحال في الكخيات البيض .. الحركة : 9

 Characterizes of Cell:  خهاص الخلية -

 . قابمية بقائيا برؾرة مدتقمة وذلػ عؽ طخيق :1
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تداعج عمى الحرؾل عمى الظاقة مؽ السحيط  Metabolic Mechanismمتالك الخمية ألية أيزية إأ. 
 . ATP لمسؾاد الغحائية إلى أبدط مسثمة بسخكب Catabolismكالزؾء لمشباتات الخزخاء أو مؽ عسمية اليجم 

 ب. أستيالكيا لمظاقة باألفعال الحيؾية مثل حخكة السؾاد داخميا وانتقال وتحؾل السؾاد لإلستفادة مشيا .

كيسياوية أساسية محجدة تقؾم ببشاء السؾاد العزؾية األساسية مثل البخوتيشات ، . أمتالك الخمية أنغسة 2
 .لبيجات وغيخىاو الكخبؾىيجرات ، حؾامض نؾووية 

 . تستمػ حجودا مثبتة أي أن ليا سظح خارجي لحسايتيا وربظيا مع بعزيا كسا يؾصميا بالسحيط الخارجي .3

 اثية.بالشؾاة والسادة الؾر  . تستمػ مخكد لخدن السعمؾمات الؾراثية مسثال4

 General Structure of Cell: التركيب العام للخلية  -

 Cytoplasmوسايتؾبالزم  Nucleusأن معغؼ الخاليا التي درست بذكل تفريمي تحتؾي غالبا عمى نؾاة    
كسا ىؾ الحال في الخاليا الحيؾانية والشباتية إال أن ىشاك خاليا أخخى تفتقج لؾجؾد نؾاة مسيدة واضحة في 
سايتؾبالزميا كسا ىؾ الحال في البكتخيا والظحالب الخزخاء السدرقة . سسيت الخاليا التي تحتؾي عمى نؾاة 

بيشسا تدسى الخاليا التي تفتقج  Eukaryotes متسيدة وواضحة ومحاطة بغالف خاص بيا بـ الخاليا حكيقة الشؾاة 
 .Prokaryotesلؾجؾد الشؾاة وتشتذخ مادتيا الؾراثية في الدايتؾبالزم دون غذاء بـ الخاليا بجائية الشؾاة 

   Prokaryotes أوال : الخاليا بدائية الشهاة : -

 الذكل والتخكيب وتتسيد:تعج الخمية بجائية الشؾاة أقل تظؾرا كؾنيا أكثخىا بجائية مؽ حيث    

 .(Nucleoid)أ. لمخمية البجائية نؾاة بجون غذاء نؾوي وتجعى بسشظقة الشؾاة أو السشظقة الشؾوية 

والسايتؾكؾنجريا  ((Golgi Bodiesب. اليحتؾي سايتؾبالزم الخمية بجائية الشؾاة عزيات غذائية كأجدام كؾلجي 
(Mitochondria) تغيخ بييأة حبيبات صغيخة كثيخة العجد تقؾم ببشاء البخوتيشات . ، إال أنو يحؾي رايبؾسؾمات 

 (Bacteria)والبكتخيا  (Blue Green Algea)ج. تتسثل الخمية بجائية الشؾاة بالظحالب الخزخ السدرقة 
 .(Monera)وجسيعيا تتبع مسمكة األوليات 

 Eukaryotes خاليا حقيقية الشهاة : -ثانيا 

والشباتات  (Fungi)والفظخيات  ((Protestaمسالػ الظميعيات  وىي الخمية التي تستمػ نؾاة حكيكية وتؾجج في   
(Plantae)  والحيؾانات(Animalia)  تختمف الخاليا حكيكية الشؾى مؽ حيث الذكل فمبعزيا أشكال ثابتة مشيا

الكخوية واليخمية واألنبؾبية والسكعبة والعسؾدية والبيزؾية والسدظحة والشجسية والسغدلية ....ألخ ولمبعض األخخ 
الؾعيفة التي  شكل غيخ ثابت حيث يتغيخ مؽ حيؽ ألخخ كاألميبا مثال ، ويسكؽ أن يعدى التغيخ في الذكل إلى

تقؾم بيا الخاليا فغالبا مايكؾن لمخاليا شكل يالئؼ الؾعيفة التي تؤدييا وأغمب الخاليا حكيكية الشؾى صغيخة 
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وتحتاج إلى مجيخ لخؤيتيا أال أنيا مؽ دون شػ أكبخ حجسا مؽ الخاليا بجائية الشؾى وعسؾما تحتاج الخمية إلى 
 مؽ خالليا الكيام بعسمية تبادل السؾاد مع محيظيا بذكل مالئؼ . مداحة سظحية ) الغذاء البالزمي( لتدتظيع 

وتتكؾن مؽ الدايتؾبالزم والشؾاة  Protoplasm خاليا حكيكية الشؾاة عمى كتمة صغيخة مؽ السادة األولية تحتؾي    
 .Plasma Membraneومحاطة بغذاء بالزمي 

 - الشهاة والكائشات حقيقية الشهاةالسقارنة بين التشظيم الخلهي في الكائشات بدائية  -
 

 
 
 
 
 

  بجائية الشؾاة  الرفة

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 لرايبهسهمات. ا5
 

السايتهكهندريا و . 6
 البالستيدات  

 جدار الخلية . 7
   

 نظام األدخال واألخراج. 7
    

 عزية الحركة . 8
 التغذية . 9

70s ( 50s +30s ) 
 

مهقع األنزيسات التشفدية غير مهجهدة  ، ويكهن 
 وأنزيسات البشاء الزهئي في غذاء البالزما

 غير سليلهزي 
 

 غير مهجهد
 

 سهط بديط ، لييفة مفردة
األمتراص برهرة عامة وبعزها لها القابلية على 

 التركيب الزهئي

80s ( 60s + 40s ) 

 

 مهجهدة
 

 سليلهزي فقط في الشباتات
 
 

 مهجهد 
 

 معقدأسهاط وأهداب ذات تركيب 
 األمتراص ، الهزم ، التركيب الزهئي 


