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  Cytologyعلم الخلية أسم المادة: 

 -الخامدةالمحاضرة عنهان -
 الذبكة األندوبالزمية

Endoplasmic Reticulum 
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 Endoplasmic Reticulumالذبكة االندوبالزمية :  -

الدايتؾبالزم ومشتذخة برؾرة كبيخة،  وتعج الذبكة األنجوبالزمية بانيا شبكة ثشائية الججار مؾجؾدة في  تعخف    
الذبكة االنجوبالزمية جيازا معقجا بحج ذاتو اذ يتكؾن مؽ فجؾات مشقدسة بجقة وىحه الذبكة مستجة مؽ الغالف 

لمشغام الغذائي الجاخمي  (الشؾوي إلى الغذاء البالزمي. تعج الذبكة االنجوبالزمية السكؾن االساسي )الخئيدي
Endomembrane system  والحي يعخف كحلػ الشغام الفجؾيCytoplasmic vacuoles system   او
 حيث يتألف ىحا الشغام مؽ السكؾنات التالية: Cytoplasmic vacuoles netالذبكة الفجؾية الدايتؾبالزمية 

  Nuclear envelope. الغالف الشؾوي 1
 Golgi complex. معقج كؾلجي 2
 Endoplasmic reticulum. الذبكة األنجوبالزمية 3
 تكؾن الذبكة االنجوبالزمية مغيخيا بثالثة أشكال ىي: 
 :lamellar form (Cisternae). الذكل الرفائحي 1
وتكؾن مختبة مايكخوميتخ  (40-50اكياس مدظحة طؾيمة تذبو االنابيب غيخ الستفخعة قظخىا حؾالي )وىي     

االنجوبالزمية الخذشة عادة بيحا الذكل والتي تقع في الخاليا التي ليا دور بشائي وتؾجج الذبكة بذكل حدم متؾازية 
 مثل خاليا البشكخياس والحبل الغيخي والجماغ.

 :Vesicular form . الذكل الحهيرلي2
 ( مايكخوميتخ555-25الحؾيرالت بيزؾية او بذكل تخكيب فجؾي محجد بغذاء قظخىا حؾالي )حيث تكؾن     

اال انو مؾجؾدة بغدارة في الذبكة والتي تبقى مشفرمة في الدايتؾبالزم ويقع ىحا الذكل في اغمب الخاليا 
 االنجوبالزمية الشاعسة.

 :Tubular formاألنبهبي  الذكل .3
وىي تخاكيب متفخعة تكؾن باالشتخاك مع الحؾيرالت واالكياس السدظحة الجياز الذبكي في الخمية وقظخىا     

( مايكخوميتخ ، وىي تذاىج في جسيع الخاليا ولكشيا غالبا ما تكؾن مؾجؾدة في الذبكة 195-55حؾالي )
مع حخكة االغذية او في انفرال حيث يذتخك مثال  Dynamicاالنجوبالزمية الشاعسة ويكؾن ىحا الذكل حخكيا 
 .او التحام االغذية لمشغام الفجؾي الدايتؾبالزمي

 
 
 



 
 مكهنات الذبكة االندوبالزمية                                            

في مختمف الخاليا في الشباتات والخاليا حقيقية الشؾاة وتستج مؽ الغذاء الخمؾي تؾجج الذبكة االنجوبالزمية      
وتحيط بالشؾاة والسايتؾكؾنجريا وتختبط بجياز كؾلجي مباشخة وىشاك تذابو كبيخ بيؽ غذاء البالزما وغذاء الذبكة 

يشات والجىؾن حيث يكؾن ويختمفان فيسا بيشيسا في الدسػ والشدبة بيؽ البخوتاالنجوبالزمية مؽ حيث التخكيب 
غذاء البالزما اكثخ سسكا مؽ غذاء الذبكة االنجوبالزمية، ويحتؾي غذاء الذبكة االنجوبالزمية عمى ندبة مؽ 
البخوتيشات اعمى مؽ الجىؾن مقارنة بغذاء البالزما لحلػ يكؾن اكثخ استقخارا مؽ حيث التخكيب اذا ما قؾرن بغذاء 

 البالزما.
 Types of Endoplasmic Reticulumوبالزمية انهاع الذبكة االند -

 يسكؽ تقديؼ الذبكة االنجوبالزمية الى نؾعيؽ ىسا:    
 : Rough Endoplasmic Reticulum ( RER) . الذبكة االندوبالزمية الخذنة1

نتيجة لكؾن سظحيا الخارجي مخصع بحبيبات  (Granular) سحببةالالخذشة او وتدسى الذبكة االنجوبالزمية     
والخايبؾسؾمات )تعخف بانيا عبارة  (1955سشة  Paladeمؽ الخايبؾسؾمات )او حبيبات باالد ندبة إلى مكتذفيا 

% مؽ الحامض الشؾوي 45% مؽ البخوتيؽ و 65عؽ دقائق يسكؽ رؤيتيا بالسجيخ االلكتخوني حيث تتألف مؽ 
انكدتخوما(. يتكؾن الخايبؾسؾم مؽ وحجتيؽ فخعيتيؽ  155-155لخايبؾسؾمات بيؽ ويتخاوح حجؼ ا RNAالخايبؾزي 

Subunits  احجىا وحجة فخعية حجسيا كبيخا وتجعى الؾحجة الكبيخةLarge subunit  واالخخى صغيخة تجعى
 RNAاو جديئة مؽ  Strand، وتكؾن الخايبؾسؾمات مختبظة بخيط او ضفيخة  Small subunitالؾحجة الرغيخة 

ومكؾنة سمدمة شبيية بالخخز السترل بالخيط وتدسى ىحه الحالة الخايبؾسؾمات الستعجدة  mRNAالسخاسل 
Polysomes  وان اىسية ىحا الخايبؾسؾم السختبط بالذبكة االنجوبالزمية انيا تديؼ في عسمية بشاء البخوتيؽ



Protein Synthesisاعجية وان الدبب في ذلػ يعؾد إلى . ترظبغ الذبكة االنجوبالزمية الخذشة بالربغات الق
 في الخايبؾسؾمات.  RNAوجؾد 

 Agrnular or Smooth Endoplasmicالذبكة االندوبالزمية الملداء او غير المحببة  .2

Reticulum (SER)                                                                              
وبحلػ تغيخ سظؾحيا ممداء او غيخ الخارجي إلى حبيبات الخايبؾسؾم وىي الذبكة التي يفتقخ سظحيا     

محببة، وتكثخ عشاصخ الدظح األممذ في السادة األولية لبعض الخاليا مثل الخاليا البيزاء الشاضجة 
 Interstitial cellsوالخاليا البيشية  Adipose cellsوالخاليا الجىشية  Spermatocyteوالدبيخماتؾسايت 

والخاليا الخازنة لمكاليكؾجيؽ في الكبج والياف التؾصيل لمقمب. ان الخاليا العزمية غشية بيا لحا تعخف 
Sarcoplasmic reticulumالسمداء تخكيبا شبيية بالحؾيرالت او عمى  . تغيخ عشاصخ الذبكة االنجوبالزمية

 شكل انبؾبي، وتختمف الذبكة االنجوبالزمية السمداء في نؾع األنديسات السؾجؾدة والؾعائف التي تقؾم بيا.

 

 Ultrastructure of Endoplasmic Reticulumالتركيب الدقيق للذبكة األندوبالزمية   -
محجدة بغذاء رقيق سسكو  والحؾيرالت والشبيبات لمذبكة األنجوبالزمية Cisternaeيف الرياريج ان تجاو     

، ويتألف الغذاء مؽ طبقة ثشائية الجديئة مؽ الجىؾن السفدفخة والتي مؽ ضسشيا تؾجج  ( انكدتخوما65-55مؽ )

 النهاة     االندوبالزمية الخذنةالذبكة  

 الغالف النهوي     

 جهاز كهلجي   
 غذاء البالزما        

 اليدهسهم   

 الثقهب النهوية        

 الحهيرلة االفرازية       

 رايبهسهمات    
 الذبكة االندوبالزمية الملداء                         



البخوتيشات بأنؾاعيا السختمفة. غذاء الذبكة االنجوبالزمية مدتسخا مع الغذاء البالزمي وغالف الشؾاة وجياز كؾلجي 
 .مية ناميا بذكل جيج ويعسل كسسخ لمسؾاد السفخزةوان تجؾيف الذبكة االنجوبالز 

 : Functions of Endoplasmic Reticulumوظائف الذبكة االندوبالزمية  -
- االسناد الميكانيكي: يقدؼ الدايتؾبالزم الى غخف او مخادع بؾاسظة الذبكة االنجوبالزمية ويعتقج بانو يعسل 
  كدشج اضافي لمحالة الغخوية لمدايتؾبالزم.                                                                   
- ازالة الدمهم: يعتقج ان خاليا الكبج وعشج تعخض الجدؼ لسؾاد سامة فأن ذلػ يؤدي الى زيادة الذبكة 
االنجوبالزمية داخل الخاليا وخاصة الذبكة االنجوبالزمية السمداء مشيا باالضافة الى تحفيدىا لعسل االنديؼ السعادل 
 لمدسية السؾجؾد في الكبج الزالة التأثيخ الدام.                                                                 

- تهصيل الحهافز: ويعتقج ان الذبكة االنجوبالزمية في الخاليا العزمية والتي تعسل عمى نقل الحؾافد مؽ غذاء 
الخمية العزمية وايراليا الى االلياف في الجاخل. كسا تعسل عمى اعادة ايؾنات الكالديؾم عشج تؾقف الحؾافد وليا 
 دورًا ميسًا في تحخيخ ايؾنات الكالديؾم عشج تحفيد العزمة.                                                   
- ان احتؾاء اغذية الذبكة االنجوبالزمية لمعجيج مؽ االنديسات ذات االنذظة االيزية يعشي انيا تؾفخ سظؾح 
 واسعة لمتفاعالت االنديسية.                                                                                 

 - تعسل اغذية الذبكة االنجوبالزمية عمى تكؾيؽ الغالف الشؾوي الججيج بعج كل انقدام. 
 - تعسل الذبكة االنجوبالزمية السمداء عمى تخميق الجىؾن مثل الجىؾن السفدفخة والكؾليدتخول والبخوتيشات الجىشية.

  

  :Origin of Endoplasmic Reticulumمنذأ الذبكة االندوبالزمية  -
لقج بيشت أغمب الجراسات عؽ مشذأ الذبكة االنجوبالزمية امكانية تكؾنيا مؽ ججار الشؾاة فسؽ جسمة الجراسات      

تتكؾن مؽ ججار الشؾاة متجية نحؾ  bledsوقج الحظ وجؾد فقاعات  1956عام  Gayالتي قام بيا كاي 
ألكياس السدظحة ، وقج أشار الباحثان الدايتؾبالزم وبانفراليا عؽ ججار الشؾاة تتحؾل إلى اغذية شبيية با

Palade  و Seikevitz إلى ان الذبكة االنجوبالزمية الخذشة  1965عامRER  تتكؾن اوال مؽ الغالف الشؾوي
، اما االحتسال االخخ فيعدى إلى نؾع مؽ التزاعف الحي  SERوبعجىا تتكؾن الذبكة االنجوبالزمية السمداء 

 يحرل لمذبكة االنجوبالزمية.
 
 
 
 
 



 العالقة بين الذبكة االندوبالزمية وغذاء النهاة وغذاء الخلية: -
The relationship between the endoplasmic reticulum, a membrane nucleus & cell 

membrane                                                                                                
 .االنجوبالزمية عالقة وثيقة بغذاء الشؾاة لمذبكة  .1
قج اعتبخ العالؼ بؾرتخ أن غالف الشؾاة يسثل الجدء األساسي مؽ الذبكة االنجوبالزمية، وأن االجداء  .2

 .لمغذاء الشؾوي متجادات ااالخخى مؽ ىحه الذبكة ماىي إال 
ا الجم الحسخاء الرغيخة الجليل أو التفديخ عمى ىحا الخأي ىؾ وجؾد الذبكة اإلنجوبالزمية في خالي  .3

 الستكؾنة حيؽ يؾجج بيا أنؾية ، و اختفائيا عشجما يكتسل نسؾىا ، و ذلػ عشج فقج األنؾية . 
تترل الذبكة اإلنجوبالزمية في معغؼ الخاليا بغذاء الخمية ، و ىحا يعشي أنيا تستج مؽ غذاء الشؾاة إلى  .4

 غذاء الخمية .
 تفتح إلى الخارج في الفدحات بيؽ الخمؾية.  تجاويف الذبكة اإلنجوبالزمية .5
 خاليا في الخاليا الشباتية بالحات ، تبجو الذبكة اإلنجوبالزمية في أي خمية تختبط بشغيختيا في .6

Plasmodesmataمسا يكؾن الؾصالت بيؽ الخمؾية ،.    


