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 -Cytologyعلم الخلية  -
 -السحاضرة الرابعة -

  Various Modification of Plasma Membraneالتحهرات السختلفة لغذاء البالزما:   -
 تتحؾر بعض أجداء الغذاء الخمؾي لعجة أسباب:     

 . زيادة السداحة الدظحية لألمتراص.1
 . زيادة نفاذ السؾاد عبخ الغذاء.2
 . زيادة درجة اإلترال وانتقال السؾاد بيؽ الخاليا الستجاورة.3

    في مختمف األندجة وباألخص األندجة الظالئية  يغيخ غذاء البالزما عجد كبيخ مؽ التحؾرات   

Epithelial Tissue  مقارنة بخاليا الشديج الزام حيث تغيخ أغمب ىحه التحؾراتConnective Tissue 

 الحي يغيخ تحؾرات أقل ، ومؽ ىحه التحؾرات:
 :Adhesion Complexمعقد اللرق . 1

ىحا السعقج برؾرة عامة في نيايات القسة لمخاليا الستجاورة وخاصة في الخاليا الظالئية لمكثيخ مؽ يؾجج     
 الغجد. ان ىحا السعقج يتكؾن مؽ ثالثة أجداء باتجاه قسي قاعجي وىي 

 Zonula Occludensأ. السشظقة السحكسة 
 Zonula Adherensب. السشظقة الالصقة 

 Macula Adherensج. الجدؼ الصق 
 :Zonula Occludensا. السشظقة السحكسة 

 5222-2222مع الحجود الجانبية ليا ويتخاوح طؾليا تبجأ ىحه السشظقة عشج مشظقة أترال قسة الخمية     
انكدتخوم وتبجو الشظيقة كسا لؾ انيا تذكل اتراال مدتسخا شبييا بالحدام تتسيد الشظيقة السغمقة باتحاد الغذائيؽ 

 .Intercellularوريؽ مؤديو بحلػ إلى اختفاء الفدحة بيؽ الخمؾية البالزمييؽ الستجا
 : Zonula Adherensب. السشظقة الالصقة 

انكدتخوم يكؾن الغذاءان الستقابالن  5222-3222وىي تسثل استسخارية لمسشظقة السحكسة ويتخاوح طؾليا بيؽ     
 انكدتخوم. 222دوما بسشظقة بيؽ خمؾية يبمغ عخضيا حؾالي مشعدليؽ عؽ بعزيسا 

 :Desmosomesج. الجدؼ الصق او الجسسؾسؾم 
انكدتخوما ويقابميا مؽ الجية السجاورة تساما  3222-2222عبارة عؽ فدحة بيزؾية او دائخية يبمغ طؾليا     

، يتؾاجج بيؽ الخاليا التي تتعخض لألحتكاك فيحسييا مؽ جدؼ الصق اخخ يقع مؾازيا ليا في الخمية السجاورة 
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التفكػ )الجمج( يتكؾن مؽ خيؾط دقيقة التي تعبخ بعزيا الغذاء لتتذابػ مع نغيخىا في الخمية السقابمة وفي 
 يفات القؾية.يمشترف السدافة القخص البيشي وتتجسع الخيؾط في الدايتؾبالزم لتكؾن الم

 Nexus or Gap Junction صلي. الربط أو االرتباط الفا2
يسثل التحؾر األخخ الحاصل في االغذية البالزمية الجانبية التي شؾىجت برفة رئيدية في األندجة الظالئية     

حيث يالحظ كسا في الكبج والعزالت السمداء والقمبية وفي خاليا بعض الالفقخيات كسا في السحار وبخغؾث الساء 
األغذية الستقابمة متقاربة ججا مؽ بعزيا اال انيا في الؾاقع ليدت متالمدة اذ  في االترال الفجؾي مثال تكؾن 

أنكدتخوم وعيفتيا مخور بعض السؾاد مؽ خمية ألخخى )تؾجج بيؽ الخاليا السيجبة  22تؾجج بيشيا فدحة تبمغ 
 واأللياف العزمية(.

 

 
 زماال رسم تخظيظي يبين بعض التحهيرات في غذاء الب

 

 Microvilli. الزغيبات 3

حيث تكؾن عمى شكل نتؾء أصبعي  وىي تعج مؽ التحؾرات الخئيدية في غذاء البالزما لدظح الخاليا القسي     
ىؾ زيادة مداحة سظح االمتراص مثل الخسيالت  اليجف مؽ ىحا التحؾر.  Microvillusويعخف بالدغيبة

السؾجؾدة في الخاليا الظالئية العسادية اإلمتراصية السبظشة لألمعاء الجقيقة. قج  Brush Borderالفخشائية 
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يكؾن اليجف مؽ ثشيات الغذاء الخمؾي زيادة مداحة سظح التفاعالت األنديسية، كسا في الثشيات            
Folds or Cristae .السؾجؾدة في الغذاء الجاخمي لمسايتؾكؾنجريا 

 :Cillia, Flagella and Tails. األهداب واألسهاط والذيهل 4
وىحه واألسؾاط عبارة عؽ تحؾرات غذائية عمى شكل زوائج مؾجؾدة عمى سظح الغذاء الخمؾي، األىجاب     

وججت لغخض الحخكة والتحخيػ. تكؾن األىجاب أقرخ مؽ األسؾاط ، وأكثخ عجدا ، وتكؾن األسؾاط التحؾرات 
 قميمة العجد وطؾيمة ، وقج يكؾن ليا وعائف إضافية كؾسيمة دفاعية. مؽ أمثمة ىحه التحؾرات ما يمي :

 أ. أىجاب البخاميديؾم السعجة لغخض الحخكة.
ربات اليؾائية لغخض التحخيػ وطخد األجدام الغخبية التي قج ترل إلى ب. أىجاب الخاليا الظالئية السبظشة لمق

 القربة اليؾائية.
 ج. أسؾاط اليؾغميشا لمحخكة.

 د. أسؾاط الخاليا السؾجؾدة في التجؾيف السعؾي لإلسفشجيات لغخض تحخيػ تيار الساء وما يحتؾي مؽ غحاء.
 ه. ذيل الحيؾان السشؾي لمحخكة.

قج تتحؾر األغذية الخمؾية إلى تحؾرات تتشاسب مع طبيعة البخوتؾبالزم، كسا يحجث في األميبا عشجما يتحؾر   
، وسسيت كاذبة ألنيا غيخ حقيقة  Pseudopodiaفييا الغذاء الخمؾي، ويبخز لمخارج عمى شكل قجم كاذب 

 في مكان أخخ لغخض الحخكة.  وغيخ دائسة، فيي تغيخ في الغذاء الخمؾي، ثؼ ال تمبث أن تختفي وتغيخ

   
       

 
 مخظط لسقظع مدتعرض لهدب
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 Functional Activity of Plasma Membraneالشذاط الهعيفي لغذاء البالزما  -
يعسل غذاء الخمية عمى تشغيؼ مجخى السؾاد إلى داخل وخارج الخمية ويعتسج ىحا التشغيؼ عمى نفاذي الغذاء      

وان ىحا الغذاء يدسح بحخكة االجدام الرغيخة خاصة، لحا نخى ان الساء يسخ بديؾلة إلى داخل وخارج الخمية 
ض الجديئات الكبيخة ليا القابمية عمى بيشسا ال يدسح بسخور جديئات كبيخة مؽ خاللو ومع ذلػ يالحظ ان بع

اختخاق الغذاء في وقت محجد مؽ عسخ الخمية. وعمى ىحا األساس فأنو يسكؽ وصف غذاء البالزما ىي 
                         ( والبخوتاميؽ واليدتؾنات13222)الؾزن الجديئي  Ribonucleaseالخايبؾنيؾكمييد 

 عجة طخق يعبخ بؾاسظتيا الساء والسؾاد الحؾاجد الغذائية وىي:، وىشاك (12222-2222)الؾزن الجديئي 
 أوال: الشقل عن طريق تكهين الحهيرالت:

ألغذية بعض الخاليا القجرة عمى احاطة بعض السؾاد وتكؾيؽ حؾيرالت غذائية اذ عؽ طخيقيا يتؼ ادخال     
 .واخخاج ىحه السؾاد مؽ وإلى الخمية

 :Endocytosis اإلدخال الخلهي  .1
 أخح االجدام إلى داخل الخمية عؽ طخيق غذاء البالزما بعجة طخق مشيا: يتؼ

  :Phagocytosisااللتهام الخلهي )البلعسة( أ. 
يسثل االلتيام الخمؾي ىزؼ االجدام الرمبة مؽ الخمية بؾاسظة الفعالية الظبيعية لغذاء البالزما. ىحه     

ج أقجام كاذبة حؾل الجقائق السظمؾب ىزسيا ثؼ تحتؾي الغاىخة يسكؽ مالحغتيا في األميبا حيث تعسل عمى م
ىحه الجقائق في داخل الخمية وتتكؾن فجؾة كبيخة ندبيا تشظمق إلى داخل الخمية وان عسل بعض خاليا دم 

اذ ان كخيات الجم البيزاء البيزاء يكؾن مذابيا لعسل األميبا والتي تداعج الجدؼ في الؾقؾف ضج السؾاد الغخيبة 
Leucocytes .ليا القابمية ليزؼ البكتخيا بؾاسظة األكياس السمتيسة وكحلػ فزالت الخمية واجدام كبيخة أخخى 
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 :Pinocytosisب. الذرب الخلهي 
يسثل الذخب الخمؾي احتؾاء السؾاد الدائمة إلى داخل الخمية بظخيقة تذبو البمعسة وقج يجخل البخوتيؽ بيحه     

لمغذاء ناتجا  In folding عشج سظح البالزما ثؼ يحث لف داخمي Adsorbedالظخيقة ايزا حيث تستد السؾاد 
سؾاد تتحخر بظخيقة ما مؽ الكيذ إلى في تكؾيؽ كيذ يحتؾي عمى الجقائق السظمؾب ىزسيا وبعجىا فأن ىحه ال

نجوبالزمية ويسكؽ تمخيص داخل الخمية ، وان الغذاء الحي كان محيظا لمجقيقة قج يربح جدءا مؽ الذبكة اإل
العسمية وذلػ بتكؾيؽ أصابع غذائية خارجية تشحشي بعجىا إلى الخمف لتمتحؼ في الشياية بغذاء الخمية ومخة ثانية 

 عمى السادة الغحائية. ة تحتؾي بجاخميامكؾنة بحلػ فجؾة غحائي

 
 

 :Exocytosis. اإلخراج الخلهي 2
 ىحه العسمية إلى عجة اقدام ىي :ويسكؽ تقديؼ     

 :Holocrine Secretionأ. اإلفراز الكلي  
بالشاتج اإلفخازي ثؼ تحخر الخمية بخمتيا كجدؼ إفخازي وبعجىا تزسحل الخمية يتزسؽ ىحا اإلفخاز ممئ الخمية      

 .نسؾذجا ليحا الشؾع مؽ اإلفخازامحخرة محتؾياتيا وتسثل الغجد الجىشية لجمج المبائؽ 
 
 

 

لية الناضجة ختموت ال

 وتصبح منتجا إفرازيا
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 :Eccrine Secretionب. اإلفراز الجزئي 
وىؾ عكذ اإلفخاز الكمي اذ تبجأ العسمية ببشاء البخوتيشات الدكخية بؾاسظة الذبكة االنجوبالزمية الخذشة     

غذية ثؼ تحخر محتؾياتيا أثؼ تخزم بييئة اجدام محجدة ب Granular Endoplasmic Reticulum)السحببة( 
داخل تجؾيف بؾاسظة التحام الغذاء السؾجؾد حؾل الجدؼ بالغذاء الخمؾي وتشتج عؽ ىحه العسمية انخفاضات 
مؤقتة تشذأ عشج سظح الخمية وفي حالة اإلفخاز الذجيج يشذأ خيط مؽ فجؾات مختبظة مع بعزيا البعض وبؾاسظة 

األمثمة ليحا الشؾع كثيخ مؽ الغجد ذات االفخاز الخارجي والجاخمي ىحه الؾسائل يظخح اإلفخاز إلى الخارج ومؽ 
. وان التحام غذاء الجدؼ اإلفخازي بالغذاء البالزمي كالبشكخياس والخاليا األمامية لمغجة الشخامية والخاليا الجرقية

 يؤدي إلى أن يربح غذاء الجدؼ اإلفخازي جدءا مؽ الغذاء البالزمي.

  
 
 Apocrine Secretion. اإلفراز القسي 3

، ولقج لؾحغت Submandibular sweet glandان ىحا اإلفخاز يالحظ في الغجد تحت الفكية لألرانب     
عسميات مختمفة مؽ اإلفخاز حيث يشجفع التجؾيف الدظحي لمخمية إلى الخارج ليكؾن بخوزات ثانؾية واشكال كخوية 

بؾاسظة سؾيق رفيع بعجىا تكؾن طبقة كثيفة مؽ الدايتؾبالزم عمى عخض الداق تفرل تجريجيا مترمة بالخمية 
 ىجة ىحه العسمية ايزا في الغجد المبشية.الجدؼ السخدون ويربح طميقا في التجؾيف ويسكؽ مذا

 
 

 اإلفراز

 الحوصلة اإلفرازية        

 معقد كولجي      

 النواة    
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 : Diacrine Secretion. اإلفراز الثشائي4
في ىحا الشؾع مؽ اإلفخاز تتكؾن اجدام إفخازية محاطة بأغذية كسا في اإلفخاز الجدئي ولكؽ بجال مؽ تحخرىا     

بالتحاميا بالغذاء البالزمي فان الشاتج اإلفخازي اما يشتذخ اوال عبخ غذاء الجدؼ اإلفخازي ثؼ عبخ الغذاء البالزمي 
الستحخر عبخ الدايتؾبالزم القسي وغذاء البالزما ان ىحه العسمية  او تشتذخ اجداء غذاء الجدؼ اإلفخازي، واإلفخاز

 ال تتزسؽ زيادة أو نقران في محيط سظح الخمية كسا انيا نادرة الحجوث ندبيا.
 :Free Diffusion )البديط( . االنتذار الحرثانيا
 .غذاء الخميةىؾ تحخك الجديئات مؽ مشظقة ذات تخكيد عال إلى مشظقة ذات تخكيد مشخفض عبخ     
 مسيداتو: - 
 حخكة الجديئات عذؾائية1. 
 تحتاج إلى البخوتيشات الشاقمة  ال2. 
  تحتاج إلى طاقة ال3. 

 . لجسيع السؾاد الرغيخة4
 :Facilitated Diffusion and Carrier Mechanismesثالثا. االنتذار السيدر وأليات الشقل  

التي ال تحوب في المبيج )كالدكخيات واألحساض األميشية( تجخل الخمية او عزياتيا يزات األساسية أان الست    
يعبخ عؽ انتقال السادة عكذ تخكيدىا )مؽ  أيخالل عسميات تتظمب ارتباطات معكؾسة مع بخوتيشات الغذاء 

التي ىي  الغذاءالسؾجؾد داخل  Carriersاألقل تخكيدًا إلى األعمى( في وجؾد عامل مداعج )الشاقل البخوتيشي 
عبارة عؽ بخوتيشات وتكؾن جدءا مؽ تخكيب الغذاء وتعج متخررة ولقج أفتخض وجؾد مؾقع ارتباط خاص في 

، فبعج أن تشقل الجديئة (ودون الحاجة إلى الظاقة كل ناقل والحي يكؾن مدؤوال عؽ ربط نؾع معيؽ مؽ الجديئات

    ينفصل جزء من الخلية في    

 اإلفراز
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الشاقل يتحخر وقج يعيج الكخة ليداعج جديئات اخخى عمى السختبظة بالشاقل إلى الجانب الثاني مؽ الغذاء فان 
 .ومؽ األمثمة عمى ذلػ انتقال الجمؾكؾز وامتراصو بؾاسظة خاليا األمعاء الجقيقة، العبؾر
 مسيداتو: -
 ال يحتاج إلى طاقة -
 يحتاج إلى نؾاقل بخوتيشية -
 لجسيع السؾاد الكبيخة -

  

 
 

 :Active transport and Ion Pumpرابعا. الشقل الفعال والزخ األيهني 

( وذلػ في وجؾد إلى تخكيد عاليالسشخفض  التخكيد)مؽ  األيؾنات او الجديئاتنقل  وىؾ     
 وىحا الشقل يمدمو:  ADP الحي يحخر بتحظؼ رابظة فؾسفاتية ليشتج  (adenosine triphosphat) الظاقة

 . بخوتيؽ ناقل.1
 .ATP. طاقة عمى ىيئة 2

احج األفكار السؾحجة التي بجأت تتبمؾر في الدشؾات األخيخة تؾضح عسمية الشقل الفعال غمى أساس السزخة      
Pumping action  حيث يجيد الزخ الفعال إلحجى السؾاد خارج الخمية القؾة السديخة لمشقل الفعال لمسؾاد

انو تكؾن نغاما بديظا وليحا فأن حخكة السؾاد األخخى إلى الجاخل. ان عسمية الزخ تكؾن اقترادية أو عسمية كسا 
إلى الخارج لشؾع واحج مؽ السؾاد تداعج في حخكة الكثيخ مؽ انؾاع السؾاد إلى الجاخل وان السؾاد السحابة التي تزخ 
إلى داخل الخمية ىي ايؾنات البؾتاسيؾم والدكخيات واألحساض األميشية. ان القؾة الجافعة )الحخكة( لمشقل إلى 
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عبخ الغذاء الخمؾي ، وىحه القؾة تخمق بؾاسظة الشقل الفعال  +Naخل يعتقج انيا التجرج أليؾن الرؾديؾم الجا
يبقى عاليا والتخكيد   +Naأليؾن الرؾديؾم الحي يزخ خارج الخمية ، ان التخكيد الخارجي أليؾن الرؾديؾم

داخل الخمية يبقى واطئا كمسا أستسخ أيؾن الرؾديؾم باالنتقال خارج الخمية. ان الظاقة السظمؾبة لزخ األيؾني 
السحفد  adenosine triphosphataseوالتي تحمل بؾاسظة انديؼ  ATPايؾنات الرؾديؾم خارج الخمية بؾاسظة 

مؾجؾد في الخاليا الشباتية او البكتخيا  بأيؾن السغشيديؾم. ان ىحا الزخ يعسل في الخاليا الحيؾانية غيخ انو غيخ
حيث ان كال الشؾعيؽ مؽ الخاليا ال يحتاجان إلى أيؾنات الرؾديؾم لمقيام بالفعاليات األيزية. ان ضخ أيؾن 
الييجروجيؽ يكؾن فعاال في الخاليا البكتيخية ، اما عسمية الزخ في الخاليا الشباتية فيي ليدت مفيؾمة بذكل 

 كامل لحج األن. 

 

 


