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  Cytologyعمم الخمية أسم المادة : 

  -لثةالمحاضرة الثاعنهان -
خاليا بدائية النهاة ، خاليا حقيقية النهاة و الغذاء 

 البالزمي
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 –المحاضرة الثالثة  -
 : The Prokaryotic Cellخاليا بدائية النهاة  -

 Blue green algaeوالصحالب الخزخاء السدرقة  Bacteriaانػاع متعجد كالبكتخيا تذسل خاليا بجائية الشػاة     
وتتسيد ىحه الخاليا بعجم احتػائيا عمى العزيات الخمػية       Mycoplasmaفزال عغ السايكػبالزما 

Cellular Organelles  فييا لحلظ تكػن السادة الشػوية مبعثخة في باالضافة إلى انعجام وجػد الغالف الشػوي
 سايتػبالزم الخمية.

 :The Bacterial Cellالخمية البكتيرية  -
 .تذكل البكتخيا أكبخ مجسػعة مغ مجاميع الكائشات بجائية الشػاة      

 :Bacterial Cell Structureتركيب الخمية البكتيرية  - 

 Cell Wall 6 . جدار الخمية1  
تحاط الخمية البكتيخية بججار يختمف مغ الشاحية الكيسياوية عغ ججار الخمية الشباتية ويعخف بانو عبارة عغ      

نانػميتخ والتخكيب الكيسيائي  01ججار صمب يكدب الخمية البكتيخية الذكل السحجد الخاص ويبمغ سسكو حػالي 
بيجية كسا تحتػي عمى الببتيجات السخاشية لمججار البكتيخي عبارة عغ بخوتيشات وسكخيات متعجدة وجديئات ل

التي تكدب الججار الستانة والرالبة وعمى ضػء ندبة وجػد البيبتيجوكاليكان  Peptidoglycanبيبتيجكاليكان 
Peptidoglycan في الججار يسكغ ترشيف البكتخيا إلى بكتخيا مػجبة لربغة كخام Gram Positive 

Bacteria  أو بكتخيا سالبة لربغة كخامGram Negative Bacteria  حيث ان البكتخيا السػجبة لربغة كخام
% او اكثخ مغ ذلظ وليحا الدبب تتأثخ 21تحتػي عمى ندبة عالية مغ مادة البيبتيجوكاليكان ترل إلى حػالي 

كتخيا الدالبة لربغة كخام ال ، بيشسا الب Penicillinالبكتخيا السػجبة لربغة كخام بالسزاد الحيػي البشدميغ 
% ويكػن ىحا الشػع مغ البكتخيا مقاومة لمسزاد 01تتجاوز ندبة ما مػجػد البيبتيجوكاليكان في ججارىا اكثخ مغ 

 . Penicillinالحيػي البشدميغ 

 : Plasma Membrane. الغذاء البالزمي 2
ان الغذاء البالزمي ىػ عبارة عغ غذاء رقيق واختياري الشفاذية ، والتخكيب الكيسيائي لمغذاء يعخف بانو     

% عمى التػالي ، كحلظ يحتػي الغذاء 01% و 21بحػالي  lipidsولبيجات  proteinsعبارة عغ بخوتيشات 
% ويشصبق وحجة الغذاء 4-1عمى ندبة قميمة مغ الكخبػىيجرات تتخاوح بيغ  Plasma Membraneالبالزمي 

Unit Membrane Model  مغ حيث التخكيب الجديئي ، ويتسيد الغذاء البالزمي لمبكتخيا بعجم احتػائو عمى
 .Cyclopropaneوتعػض باحساض دىشية حاوية عمى البخوبان الحمقي  Sterolsالدتيخول 
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 : Nucleoid. المنطقة النهوية 3
في سايتػبالزم الخمية وتذغل مداحة  Scatteredان السادة الشػوية غيخ محاشة بغالف وانسا تكػن مبعثخة     

كبيخة مشو وتتألف السادة الشػوية مغ جديئة حمكية مفخدة ومددوجة مغ الحامس الشػوي الخايبػزي مشقػص 
ممع ويحسل جسيع  0حػالي  DNAويبمغ شػل جديئة  Deoxyribonucleic acid (DNA)األوكدجيغ 

جيغ وكل جيغ مدؤول  0111-0111( الخاصة بالبكتخيا والتي يتخاوح عجدىا Genesالعػامل الػراثية )الجيشات 
في الخمية البكتيخية  DNAوفي بعس األحيان يسكغ ان تالحظ جديئتيغ مغ عغ تكػيغ نػع معيغ مغ البخوتيغ 

 البكتخيا جاىدة لالنقدام الالجشدي. الػاحجة بدبب تزاعفيا وفي ىحه المحطة تكػن 
 Ribosomes. الرايبهسهمات 4

وتعخف بأنيا عبارة عغ تخاكيب صغيخة مشتذخة بذكل غيخ مشتطع في سايتػبالزم الخمية تطيخ عمى شكل     
جدئية وتدسى الخايبػسػمات  0111مشاشق سػداء قاتسة تحت السجيخ األلكتخوني يرل عجدىا إلى حػالي 

Ribosomes  عبارة عغ الحامس الشػوي الخايبػزي وتخكيبيا الكيسيائيRNA  وبخوتيغ. تػجج الخايبػسػمات
وتتكػن مغ وحجات ثانػية  Polyribosomesأو  Polysomesبذكل مجاميع تعخف بستعجد الخايبػسػمات 

 .S 31صغيخة وكبيخة واريبػسػمات البكتخيا ىي مغ الشػع 
 : Vacuole. الفجهة 5

والتي تقػم بسداعجة  Gas vesicleان بعس انػاع البكتخيا تحتػي عمى فجػة غازية تدسى بالحػيرمة الغازية     
% مغ حجع الخمية ويختمف عجدىا في الخمية 01البكتخيا عمى الصفػ في الساء وتحتل ىحه الفجػات حػالي 

ه الفجػات عشج تعخضيا إلى ضغط الػاحجة فقج تػجج واحجة مشيا أو قج ترل اعجادىا إلى السئات وتتقمز ىح
 نانػميتخ. 0مفاجئ ، أن التخكيب الكيسيائي لغالف الفجػات ىػ عبارة عغ بخوتيغ بدسظ 

 : Flgella. األسهاط 6
ليا القجرة عمى الحخكة نطخا ألحتػائيا عمى تخكيب خاص العجيج مغ الكائشات بجائية الشػاة ومشيا البكتخيا ان     

وتكػن االسػاط في البكتخيا حمدونية الذكل وتكػن إلى حج ما اشػل مغ الخمية بعجة  Flagellumيدسى الدػط 
وتتختب  Flagellinمخات والتخكيب الكيسيائي لمدػط عبارة عغ وحجات ثانػية تتكػن مغ بخوتيغ الفالجميغ 

مغ بكتخيا إلى بخوتيشات الفالجميغ بذكل حمدوني تختمف فيسا بيشيا مغ حيث االحساض األميشية السكػنة ليا 
، واما الجدء القاعجي العخيس  (KD)كيمػ دالتػن  2,5اخخى ، والػزن الجديئي لبخوتيغ الفالجميغ يبمغ حػالي 

الحي يخبط  Basal bodyويترل مع الخصاف تخكيب يدسى الجدع القاعجي  Hook مغ الدػط يدسى بالخصاف
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ات في البكتخيا الدالبة لربغة كخام وحمقتيغ في الدػط مع غالف الخمية. يتكػن الجدع القاعجي مغ اربع حمق
 البكتخيا السػجبة لربغة كخام.

 Capsule 6  . الحافعة7
تعج الحافطة مغ التخاكيب الخارج خمػية والتي تشذأ مغ افخازات الغذاء البالزمي وىي عبارة عغ شبقة لدجة     

وكسية قميمة مغ البخوتيغ وكثافتيا تعتسج عمى Polysacchrides وتخكيبيا الكيسيائي عبارة عغ سكخيات متعجدة 
 الطخوف التي تبقى فييا البكتخيا ، واما وضيفة الحافطة فيي 6

 . Host cell defense mechanismحساية البكتخيا مغ مقاومة الجدع العائل .0
 تعج مخكدا لمفزالت واالفخازات الخمػية. .0
 

 
 
 : Eukaryoticخاليا حقيقية النهاة  -

الدايتػبالزم وتتكػن مغ  Protoplasmالكائشات حكيكية الشػاة عمى كتمة صغيخة مغ السادة األولية تحتػي     
تزع ىحه الكائشات الحية مجسػعة كبيخة مغ األحياء مثل  Plasma Membraneومحاشة بغذاء البالزما والشػاة 

والحيػانات والشباتات الخاقية وتذتخك جسيع الخاليا  Algaeوالصحالب  Fungiوالفصخيات  Protozoaاألبتجائيات 
  في حكيكية الشػاة برفات عامة.

 تقدع الخاليا حكيكية الشػاة إلى ما ياتي 6 -
 Plant Cell  6 . الخاليا الحقيقية النهاة النباتية1
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بايػلػجية معيشة وتدسى بػضيفة في ىحه الخاليا تتختب وتشتطع األجداء الخمػية بحيث يختز كل جدء ثانػي     
، فالتخكيب الزػئي  Cell Organellesىحه األجداء الخمػية الثانػية السحكسة التشطيع بأسع العزيات الخمػية 

Photosynthesis  والفعالية التشفدية يجخي في الكمػروبالستRespiratory  والفدفخة التأكدجيةOxidative 

Phosphorylation والسادة الػراثية تتخكد في الشػاة كسا تحتػي الخمية الشباتية عمى  تحجث في السايتػكػنجريا
لمفزالت  decretive reactionsلخدن السػاد السغحية او ألجخاء التفاعالت اليزع  Vacuolesفجػات 

 الخمػية.  
 :Animal Cells. الخاليا الحقيقية النهاة الحيهانية 2

 Cytoplasmالبخوتػبالزم السحاط بغذاء محجد وبجاخمو الدايتػبالزم عبارة عغ كتمة مغ  الخمية الحيػانية    
وقج لػحظ في بعس الخاليا الحيػانية وجػد عالقة بيغ  Karyoplasmويحتػي عمى نػاة واحجة أو أكثخ تدسى 

او قج تدسى       Karyoplasm ratioالشػاة وحجع الدايتػبالزم وىحه العالقة تعخف باسع 
Nucleocytoplasmic ratio  ويسثل الدايتػبالزم الجدء الدائل السػجػد داخل الخمية ويحتػي عمى عجة اجداء ،

اكثخ كثافة مغ الدايتػبالزم مثل اجدام كػلجي والسايتػكػنجريا  Cell Organellesالخمية او عزيات الخمػية 
حصيع السػاد الغخيبة التي تعسل عمى ت Lysosomesوكحلظ الجديسات الحالة والشػاة وبعس االجدام الكخوية 

يصمق عمييا اسع  fibrous proteinsالجاخمة إلى الخاليا ىحا باإلضافة إلى احتػاء الخمية عمى بخوتيشات ليفية 
Cytoskeleton.  

 – المقارنة بين الخمية الحيهانية والنباتية -
 

 الخمية النباتية الخمية الحيهانية الرفة

 الجدار الدميمهزي . 1

 
 

 البالستيدات. 2

  

 الفجهات. 3

 

 مهقع النهاة. 4

ينعدم فييا الجدار الدميمهزي ولكن تحتهي عمى 
 غذاء البالزما

 التحتهي عمى بالستيدات

 

 التحتهي عمى فجهات

 

 مركزية

 

تحتهي عمى الجدار الدميمهزي ويميو 
 غذاء بالزمي من الداخل

 تحتهي عمى بالستيدات

 

 تحتهي عمى فجهة مركزية

 

 جانبية
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 6سيتع تشاول اجداء الخمية الحيػانية ونبجأ بالغذاء البالزمي
 :Plasma Membraneالغذاء البالزمي  -

يعج غذاء البالزما ذلظ الجدء مغ غذاء الخمية الحي يغمف الدايتػبالزم وىػ يقع بيغ ججار الخمية     
 .في حالة الخاليا الشباتية ، اما الخاليا الحيػانية فيعتبخ الغالف الخارجي ألغمبيا والدايتػبالزم

يذكل الغذاء البالزمي حجود الخمية الحي يفرل السحتػى الجاخمي لمخمية عغ محيصيا الخارجي حيث ان     
خ السػاد احيانا عبخ جسيع السػاد الجاخمة او الخارجة مغ الخمية يجب ان تسخ عبخ الغذاء البالزمي ، وقج تس

أيزا بالغذاء الخمػي الغذاء البالزمي  دسى، وي passive transportالغذاء البالزمي عغ شخيق الشقل الدمبي  
Cell Membrane أو يدسى كحلظ األكتػبالست Ectoplast  وىػ غذاء نفاذPermeable  يعسل عسل غذاء

نرف ناضح وفي نفذ الػقت لو القابمية االختيارية لمسػاد الجاخمة والخارجة مغ خاللو كسا تداىع في حاالت 
كثيخة جديئات ناقمة مػجػدة ضسغ الغذاء البالزمي في عسمية نقل السػاد عبخ الغذاء وتتع ىحه العسمية برؤف 

ػن الغذاء البالزمي رقيق ججا لحلظ ال يسكغ تسييده بديػلو كسيات كبيخة مغ الصاقة الكيسيائية. وبالشطخ لك
باستخجام السجيخ الزػئي ويالحظ في بعس الخاليا ان الغذاء البالزمي محاط بصبقات واقية اكثخ سسكا بحيث 

سسيكا يغصي ويجعع الغذاء البالزمي  يسكغ تسييدىا بالسجيخ فسثال معطع الخاليا الشباتية تستمظ ججارا سميمػزيا
، ان لمججار الخمػي الػضائف السيسة لمخمية غيخ انو ال يمعب  Cell Wallالحي يصمق عميو اسع الججار الخمػي و 

  اي دور في عسمية عبػر السػاد وانتقاليا مغ والى الخمية.
 وضيفة الغذاء البالزمي ىي6 -

 حساية الخمية مغ اي قػى خارجية. .0
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 فرل مكػنات الخمية عغ البيئة الخارجية. .0
 يدسح بسخور بعس السػاد مغ وإلى الخمية. selectively permeableء شبو نفاذ ىػ غذا .0

 Chemical Structure of Plasma Membrane6لغذاء البالزما التركيب الكيميائي  -
التي تكػن مختبة مع بعزيا البعس بذكل  يتألف الغذاء البالزمي مغ البخوتيشات والمبيجات والكاربػىيجرات     

بػاسصة اواصخ غيخ تداىسية وتعتسج ندبة الجىغ إلى البخوتيغ عمى نػع الغذاء الخمػي بالشدبة شبقة رقيقة 
الشػاة او بجائي الشػاة  والعزيات الخمػية األخخى كسا ويؤثخ نػع الكائغ الحي فيسا اذا كان حكيقيلمغذاء البالزمي 
ىحه االنػاع مغ  وتختمف ندبة Glycolipidsكحلظ يالحظ وجػد الكػليدتخول ودىػن سكخية  عمى ىحه الشدبة

الجىػن الغذائية باختالف انػاع االغذية البالزمية وقج بيشت نتائج الجراسات الحجيثة عمى اغذية كخيات الجم 
شبقتي الغذاء فسثال يػجج  الحسخاء ان ىشالظ تبايغ في تػزيع ىحه االنػاع مغ الجىػن وحتى الجىغ الػاحج عمى

Choline Phospholipids  والجىػن الدكخية عمى الصبقة الخارجية اكثخ مغ وجػدىا عمى الصبقة الجاخمية
عمييا وقج اقتخح الباحثػن ان ىحا  Amino Phospholipidsلمغذاء السػاجية لمدايتػبالزم والتي يكثخ وجػد 

شبقتي الجىػن ويعدى ذلظ إلى ان السجاميع القصبية الكارىة لمساء التبايغ يكػن ثابتا حيث ال يحجث تبادل بيغ 
Hydrophobic .لصبقة الجىػن الثانية 

 ان جديئة الجىػن تتألف مغ جدئيغ ىسا6
 .6Hydrophilic وىحا الجدء محب او أليف لمساء  Polar Portion. الجدء القصبي 0
 .6Hydrophobic وىحا الجدء الكاره او غيخ أليف لمساء Nonpolar Portion. الجدء غيخ القصبي 0
اي مكػنة مغ جديئتيغ  bilayer lipid وتذيخ نتائج الجراسات إلى ان الجىػن الغذائية تكػن بذكل شبقة ثشائية 

مع بعزيا بيشسا تكػن االجداء القصبية مػاجية لمدصح الجاخمي  دىشية تكػن مختبة بحيث تتقابل االجداء الالقصبية
 والخارجي لمخمية. إن السكػنات الخئيدية مغ المبيجات في غذاء البالزما ىي6

  Phospho Lipids. المبيجات الفدفػرية 0
 Cholesterol. الكػليدتخول 0
 Galacto Lipids. المبيجات الدكخية 0
 : Membrane Carbohydrateالكاربهىيدرات الغذائية  -

تػجج الكاربػىيجرات بشدبة قميمة ججًا في االغذية البالزمية برػرة سالسل قريخة او متفخعة في بعس     
الخارجية مكػنة بخوتيشات  peripheral protein االحيان مغ جديئات الدكخ السترمة بالبخوتيشات السحيصية

 ن السفدفخة في شبقة الجىغ الخارجية ))مكػنة الجىػن الدكخيةػ ات الجىسكخية او تتفخع مغ الشيايات القصبية لجديئ
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((Glycolipids  وال تػجج الكاربػىيجرات الغذائية عمى الدصح الجاخمي لالغذية البالزمية. 
الغذائية والتي تذكل اتحادات متشػعة لمدكخيات   Oligosaccharidesتتكػن سالسل الدكخيات البديصة مغ نػع

 Glucose وتذتق جسيع ىحه االنػاع مغ الكمػكػز  Sialic acidيدسى ايزًا حامس الدياليظو االساسية  التدعة
يحسل الدصح الخارجي في الغذاء البالزمي شحشة سالبة بدبب وجػد حامس الدياليظ اضافة الى مجسػعتي 

تتحج كسية صغيخة مغ ىحا الكاربػكديل والفػسفات وىحا ما يجعل البخوتيشات السػجبة الذحشة تمترق بيا كسا 
في الغذاء  Glycolipids أي الجىػن الدكخية Gangliosdes الحامس مع الجىػن لتكػيغ الكانكميػسايجات

البالزمي لخاليا الكبج وتذكل الجىػن الدكخية السكػن االساسي لدصح الخاليا حيث تمعب دورًا ميسًا في الشقل 
 االيػني. 

 :Membrane Proteinsالبروتينات الغذائية  -

تسثل البخوتيشات السكػنات األساسية ألغمب األغذية البايمػجية فيي تمعب دورا ميسا ليذ فقط في التخكيب    
أو قشػات لمشقل ، فزال عغ وجػد العجيج مغ األنديسات  carriesالسيكانيكي لمغذاء ولكغ أيزا كشاقالت 

 ء البالزما .والسدتزجات وأنػاع عجة مغ الجديئات السدتقبمية في غذا

وتدسى    Integral   proteinsوقج صشفت بخوتيشات الغذاء إلى نػعيغ رئيديغ األول البخوتيشات الستجاخمة    
Intrinsic البخوتيشات السحيصية والثاني Peripheral proteins  وتدسىextrinsic  ندبة إلى درجة مراحبتيع

 لمغذاء والصخائق التي تحوب بيا البخوتيشات.

  : Integral Proteins. البروتينات المتداخمة 1
تحوب عادة في الساء  مغ أنػاع البخوتيشات ويتصمب شخيقة معقجة لعدليا ، وىي ال 70%وىي تسثل أكثخ مغ   

 . non-aggregated formوتحتاج إلى وجػد السصيخات لكي تبقى بحالة غيخ متجسعة 
لقج بيشت الجراسات ليحا الشػع في عجة أغذية أنو غيخ متجانذ مغ ناحية الػزن الجديئي ، ومغ األمثمة عمى     

ىحا الشػع أغمب األنديسات السختبصة بالغذاء والسدتزجات ومدتقبمي اليخمػن ، تقتخن أغمب ىحه البخوتيشات 
 دىشية .بالدكخيات مكػنة بخوتيشات سكخية أو بالجىشيات مكػنة بخوتيشات 

  :Peripheral Proteins. البروتينات المحيطية 2
ويسكغ عدل ىحا الشػع مغ البخوتيشات بديػلة وىي تحوب في السحاليل السائية ويكػن خاليا مغ المبيجات   
 في السايتػكػنجريا والدبكتخيغ في كخيات الجم الحسخاء . Cومغ األمثمة عمى ىحا الشػع الدايتػكخوم  ،عادة
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      Molecular Models of the Plasma Membraneالنماذج الجزيئية لغذاء البالزما : -

أغمب الشطخيات عغ التخكيب الجديئي لمغذاء عمى السعمػمات السباشخة قبل عسمية عدل أغذية  أعتسجت    
البالزما ، بسا أن السػاد التي تحوب في السحيبات المبيجية تسخ عبخ الغذاء البالزما بديػلة فقج افتخض أوفختغ 

Overtin  بأن غذاء البالزما يتكػن مغ شبقة رقيقة مغ المبيج.  1902عام 

أن أغذية خاليا الجم الحسخاء تتذكل مغ خالل  (Gorter & Grendal)وججا العالسان  1925في عام     
شبقة دىشية ثخانتيا تداوي تقخيبا سسظ جديئتيغ ، فأدى ذلظ إلى فيع شبيعة الصبقة الثشائية الجىػن لمغذاء 

 الخمػي بذكل أوضح .

 تبيغ تػزيع مكػنات الغذاء وسػف نتشاول قدسا مشيا 6ولتفديخ كل ىحه الخرائز فقج وضع عجة نساذج     

 : Gortner  &(1926 ) Grendel. نمهذج 1

مغ استخالص الجىػن مغ اغذية كخيات الجم  Grendel وكخيشجل Gortner تسكغ كػرتشخ 0502في عام   
ثشائية مغ جديئات السادة ولقج افتخضا مغ ذلظ الػقت ان الغذاء يتكػن مغ شبقة ، الحسخاء لعجد مغ الحيػانات 

بحيث تتختب جديئات ىاتيغ الصبقتيغ برػرة تكػن فييا الشيايات الكارىة لمساء ))او   Lipid bilayerالجىشية
  . غيخ القصبية(( متقابمة والشيايات السحبة او االليفة لمساء بعيجة عغ بعزيا

 

 

 

 

 

 

 بروتينات غشائية داخلية

 بروتينات غشائية خارجية

بروتينات غشائية 
 خارجية



 
10 

 الجزء القطبي    
 المحبة لمماء    

 

 

 الجزء غير القطبي   
 الكارىو لمماء 

 

 

مهجية لمخارج باتجاه البيئة  Hydrophilic رؤوس القطبية الرفراء المحبة لمماءيهضح  Gortner  &Grendelنمهذج 
 مهجية لمداخل بعيدة عن المحيط المائي عمى جانبي الغذاء Hydrophobicلمماء والمائية وذيهل الكارى

 :Danielli  &Davson ((1960-1940. نمهذج 2

ي االول لكػن فخضيتيسا مبشية عمى أساس الػضيفة الفدمجية لمغذاء البالزمي مدافدػن ودانيم يعتبخ الباحثان    
حػرا مػديميسا مػضحيغ بيحا السػديل السحػر الثقػب الغذائية التي تكػن مبصشة بجديئات  0511وفي عام 

البخوتيغ. وفي نياية الخسديشات وبعج اكتذاف السجيخ األلكتخوني حاول بعس الباحثيغ دراسة األغذية البالزمية 
وجج روبختدػن               عمى مدتػى السجيخ األلكتخوني وباستخجام مثبت ججيج وىػ بخمشكشات البػتاسيػم و 

J. David Robertson  ان العجيج مغ األغذية مكػنة مغ تخكيب ثالثي الصبقة يرل سسكيا إلى  0515عام
، تختمف  Unit Membraneسسي ىحا التخكيب الثالثي الصبقات بػحجة الغذاء  Aº011إلى  Aº31حػالي 

ئشات الحية السختمفة )كائشات بجائية الشػاة وكائشات حكيكية سسظ الصبقات الثالثة باخشالف األغذية البالزمية لمكا
الشػاة واالغذية البالزمية لخاليا الكائغ الحي الػاحج( كسا تختمف اغذية العزيات السختمفة لمخمية الػاحجة 

عمى السدتػى Model Membrane Unit وقج فدخ مػديل وحجة الغذاء  وتختمف حتى في الغذاء الػاحج.
عمى مػديل دافدػن ودانيممي والصبقتان الخارجيتان السحيصتان بالصبقة الػسصى فتسثالن شبقة الجديئي باالعتساد 

  .البخوتيغ السحيصة بصبقة الجىغ الثشائية في مػديل دافدػن دانيممي
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 طبقة البروتين
 

 

 طبقة الدىهن الثنائية 

 

 طبقة البروتين  
                                                                                                                                                                 

               A=75 -1151عام  Robertson نمهذج وحدة الغذاء المقترح من قبل روبتدهن  -                         

  :(Fluid Mosaic Model) 2791في عام   Singer  SJ &GL Nicolson. نمهذج 3
ىػ نسػذج صسع ليذخح مالحطات متشػعة حػل بشية وألية عسل مكػنات الغذاء الخمػي ، يذيخ ىحا الشسػذج     

في ىحه الصبقة بعس أنػاع البخوتيشات وتحتػي أيزا إلى أن غذاء الخمية يتكػن مغ ليبيج ثشائي الصبقة ، يشغخس 
وعمى بعس الكخبػىيجرات )الدكخيات( والتي يسكغ ان تكػن ممترقة عمى البخوتيغ فيربح عمى الفػسفػليبيج 

 اسسيا )بخوتيغ سكخي( وعشجما تكػن ممترقة عمى ليبيج يربح أسسيا )ليبيج سكخي(.
الحي سسي بالسػديل  0530في عام  Singer  &Nicolsonبتكاره مغ قبل العالسيغ اىحا الشسػذج الح تع      

ويطيخ ىحا السػديل تخابصا وثيقا بيغ الجىغ والبخوتيشات كسا في  Fluid Mosaic Modelالسػزائيكي الدائل 
غ مختبا برػرة السػديالت الدابقة ولكغ بتختيب أقل صالبة واتحادا )اي اكثخ مخونة( فبجال مغ ان يكػن البخوتي

مشفرمة فانو يصفػ برػرة حخة في شبقة الجىغ الثشائية ، يعتبخ ىحا السػديل اكثخ قبػال في الػقت الحاضخ ومغ 
 مسيدات ىحا السػديل ىػ ان البخوتيشات البيشية )الستجاخمة( والجىػن تكػن6

 . مختبة بتختيب يذبو السػزائيظ )السبخقر(.0
التي  Fluidityفي كل مداحة شبقة الجىغ الثشائية وىحا ما يدسى بالديػلة . قادرة عمى انجاز حخكات الشقل 0

    ليا عالقة مع قابمية أنتقال مكػنات الغذاء مغ الجىػن السفدفخة . 
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 -1172ر ونيكمدهن عام كنيالمهزائيكي( الدائل المقترح من قبل سنمهذج الغذاء المبرقش ) -

القطبية المحبة  رؤوس كاربهىيدرات سائل خارج الخمية  
 لمماء

 الفهسفهليبيدطبقة ثنائية 

 بروتين سكري    

 الفهسفهليبيدجزيئات 

 بروتينات ناقمة 

 بروتين كروي  

 ذيول الكارهه للماء

لكوليسترو

 ل
 سكريليبيد   

 بروتينات المحيطية

 بروتينات متداخلة

 كرويبروتين 

 

 بروتين سطحي

 السايتوبالزم


