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 :Mitochondria السايتهكهندريا -
حبيبية او خيظية مؾجؾدة برؾرة عامة في الخاليا حقيقية الشؾاة فيي  السايتؾكؾنجريا عبارة عؽ عزيات    

مؾجؾدة في الدايتؾبالـز في الخاليا في الحيؾانات االبتجائية والخاقية والشباتات ويسكؽ االستجالؿ عمى وجؾدىا 
والتي تربغ  Janus Green ورؤيتيا في الخمية الحية باستعساؿ االصباغ الحيؾية كربغة جانذ االخزخ

والحي يجعل  Oxidase -Cytochromeالسايتؾكؾنجريا بالمؾف االخزخ السدرؽ قمياًل وذلػ بدبب وجؾد انديؼ
 (.الربغة بحالتيا السؤكدجة )السمؾنة

مايكخومتخ وطؾليا  (1-5.5)تعج السايتؾكؾنجريا ثاني اكبخ جدء في الخمية بعج الشؾاة حيث يتخاوح قظخىا بيؽ    
مايكخومتخ . واف حجسيا وشكميا يختمف مؽ خمية الى اخخى حيث يعتسج عمى الحالة االيزية لمخمية  (3-2)بيؽ 

ويسكؽ اف تشجمج نياية كل واحجة مع االخخى مكؾنة بحلػ تخاكيب اشبو ما تكؾف بحبة الذعيخ واف مرظمح 
بة. وقج استخجـ ومعشاىا حبي (Chondrion=Granule) ومعشاىا خيط و Mito=thread)( السايتؾكؾنجريا

تتؾزع السايتؾكؾنجريا في اغمب الخاليا  8121عاـ  Benda مرظمح السايتؾكؾنجريا الوؿ مخة مؽ قبل العالؼ بيشجا
برؾرة متجاندة في الدايتؾبالـز وفي قدؼ مؽ الخاليا تتخح السايتؾكؾنجريا مؾقعًا خاصًا مثاًل في خاليا انابيب 

السشاطق القاعجية بالقخب مؽ غذاء البالزما بيشسا تؾجج السايتؾكؾنجريا في قدؼ الكمية تؾجج السايتؾكؾنجريا في لفات 
فانيا متداوية العجد تقخيبًا في كال  Mitosis اخخ متجسعة حؾؿ الشؾاة اما خالؿ االنقداـ الخيظي االعتيادي

بيؽ السؾقع والؾعيفة  الخميتيؽ الذقيقتيؽ ويجب االخح بشغخ االعتبار مؾقعيا مؽ ناحية الؾعيفة وقج وججت عالقة
كأف يكؾف نقل السؾاد مؽ مشظقة الى اخخى بؾاسظة تؾليج الظاقة ليحه العسمية مؽ قبل السيتؾكؾنجريا. وقج لؾحظ في 

عشج  ATP بعض الخاليا أف لمسايتؾكؾنجريا القابمية عمى التحخؾ بحخية ناقمة معيا االديشؾسيؽ ثالثي الفؾسفات
 .الحاجة

 : Ultrastructure of Mitochondria للسايتهكهندرياالتركيب الدقيق  -
وتأتي  (انكدتخوـ 65)تغيخ السايتؾكؾنجريا تحت السجيخ االلكتخوني تتكؾف مؽ غذاء خاري اممذ سسكو     

بعجه مشظقة اقل كثافة وىي تفرل ما بيؽ الغذاء الجاخمي والخارجي وىي ذات قظخ متغايخ وتدسى ىحه السشظقة 
بعجىا يأتي الغذاء  (انكدتخوـ 75-45)ويتخاوح عخض ىحه الخدىة بيؽ   Outer Chamberبالخدىة الخارجية

ولو سسػ مقارب في  )Crista مفخد عخؼ) Cristae الجاخمي الحي يحتؾي عى التفافات داخمية تدسى االعخاؼ
  inner Chamberذلػ سسػ الغذاء الخارجي. ويدسى التجؾيف الؾاقع الى داخل االعخاؼ بالخدىة الجاخمية

تستمػ طبقة  اف اغذية السايتؾكؾنجريا Matrix يكؾف مميئًا بسادة كثيفة تتألف مؽ حبيبات كثيفة وتدسى الحذؾة
     دىشية ذات نسط كخوي شأنيا في ذلػ شأف اغذية كؾلجي واغذية الذبكة االنجوبالزمية ويبمغ سسكيا بيؽ
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يتسيد الغذاء الجاخمي  (انكدتخوـ 17-15)اما الظبقة البخوتيشية الخارجية فيبمغ سسكيا  (،انكدتخوـ 25-23)
اما القاعجة فيي مكعبة ويعتقج اف غذاء ىحه  ،عمى سؾيق لمسايتؾكؾنجريا بؾجؾد حبيبات صغيخة ذات رأس محسؾالً 

 وكحلػ نغاـ نقل االلكتخونات Oxidative Phosphorylation الحبيبات ىؾ مؾقع حجوث الفدفخة التأكدجية
Electron transport system. 

 
 التركيب الدقيق لعزية السايتهكهندريا

  : Cristae االعراف -
الخارجي تخكيب اكثخ ثباتًا مؽ االغذية الجاخمية والعخضية ولقج لؾحغت التحؾرات في  اف غذاء السايتؾكؾنجريا  

تخاكيب السايتؾكؾنجريا وبرؾرة رئيدية في االعخاؼ وعمى الخغؼ مؽ وجؾد بعض التغيخات في السادة البيشية 
ا اختالفًا كبيخًا ويعتسج والحبيبات داخل السايتؾكؾنجريا والغذاء الخارجي ويختمف عجد االعخاؼ لكل مايتؾكؾنجري

ذلػ عمى نؾع الشديج التي تؾجج فيو فسثاًل تكؾف السايتؾكؾنجريا لخاليا عزالت الظيخاف لمحذخة ولمعزمة القمبية 
لحيؾاف لبؾف ذات عجد عاؿ ججًا مؽ االعخاؼ الف االيض التأكدجي يكؾف عالي في ىحه العزالت بيشسا يكؾف 

خاليا اخخى كالخاليا اليجبية وخاليا الخئتيؽ وخاليا كبج الجخذ. ويتبايؽ تختيب عجدىا قمياًل في السايتؾكؾنجريا ل
 3االعخاؼ داخل السايتؾكؾنجريا وىي كسا يمي

اعخاؼ مؾازية لمسحؾر الظؾلي لمسايتؾكؾنجريا كسا في الخاليا العربية والعزالت و الخاليا السؾلجة لمحيامؽ  -1
 .االنداف في
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 .السحؾر الظؾلي وىؾ اكثخ االنؾاع وجؾداً اعخاؼ عسؾدية عمى  -2
 .اعخاؼ انبؾبية التختيب كسا ىؾ في خاليا الغجة االدريشالية وانابيب مالبيجي في الحذخات -3
 Matrix وفي قدؼ مؽ الدبيخماتيجات فاف االعخاؼ تتختب عمى شكل اقخاص متحجة السخاكد داخل الحذؾة -4

تؤدي الى زيادة السداحة الدظحية لمغذاء الجاخمي وىشاؾ نؾعاف رئيدياف  وميسا اختمفت االعخاؼ في تختيبيا فانيا
 3مؽ االعخاؼ وىسا

 3(Septate Cristae) االعخاؼ الحاجدية 1.
تتكؾف مؽ  Partition يكؾف ىحا الشؾع عمى شكل تقديسات جانبية متؾازية تبجو ثالثية الظبقة وىحه التقديسات    

 .استسخارية الخدىة الخارجية كسا تكؾف االعخاؼ الحاجدية مفخدة ومدتقيسةوحجتي غذاء مشفرمة بؾاسظة 
 Cristae Tubular 3 الشبيبية االعخاؼ.2

لمغذاء الجاخمي وقج وججت في مايتؾكؾنجريا  Like –Villiحيث تغيخ عمى شكل تقديسات زغبية او خسمية    
 .االبتجائيات وخاليا الكبج والعرب

  :Chemical Composition السحتهى الكيسيائي -

اف مكؾنات غذاء السايتؾكؾنجريا مساثل لسكؾنات غذاء البالزما أي لبيجات مفدفخة وبخوتيشات وتؾجج      
البخوتيشات عمى الدظحيؽ الخارجي والجاخمي لمسايتؾكؾنجريا وىشاؾ طبقة ثشائية الجديئة مؽ المبيج بيشيا وعشج تحميل 

 (%7:-9>)بخوتيشات و  (%07->9)ريا تبيؽ انيا تحتؾي عمى السؾاد التالية محتؾى الؾزف الجاؼ لمسايتؾكؾنج
( E % كؾلدتخوؿ وكاروتيشؾيج وفيتاميؽ87% عمى شكل لبيجات مفدفخة و 27)لبيجات ومؽ المبيجات ىشالػ 

وبعض العشاصخ غيخ العزؾية كالحجيج والكبخيت والشحاس تؾجج ىشاؾ انديسات التشفذ التي تداعج في عسمية 
حامض دىشي  Reductase , Cytochrome Oxidase   ،Coenzyme 1  ,Transaminae 1التشفذ مثل

 .وغيخىا Oxdiase و
 :Mitochondrial DNA (mt DNA)ا الحامض الشهوي الرايبهزي مشقهص االوكدجين السايتهكهندري -

واحجة او اكثخ وتكؾف دائخية الذكل ممتفة برؾرة شجيجة ويرل  DNA تحتؾي السايتؾكؾنجريا عمى جديئة    
        ايزًا يترخؼ اؿ ،البكتيخي الحي يغيخ الذكل الجائخي  DNA مايكخوميتخ وىي تساثل الػ 5طؾليا ما يقارب 

mtDNA كالكخومؾسؾـ حيث يتزاعف بالظخيقة االعتيادية أي طخيقة شبو محافظConservative -Semi

فاف السايتؾكؾنجريا ليا القابمية عمى التكاثخ الحاتي وىشاؾ اوجو عجة  DNA متعجدة ونتيجة وجؾد الػمكؾنًا دوائخ 
 3الشؾوي وىي DNA عؽ mtDNA يختمف فييا
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الشؾوي ويكؾف ذا كثافة  DNA كؾانيؽ سايتؾسيؽ بكسية كبيخة مقارنة بػ C -Gيحؾي عمى  mtDNA اف . 1
 .اعمى

 .الشؾوي  DNA اعمى مؽ تمػ لػ mtDNA لمػ Denaturation تكؾف درجة حخارة تغيخ الرفات .9
 .الشؾاة مستجاً  DNA البكتخيا بيشسا يكؾف  DNA دائخيًا مثل mtDNA يكؾف شكل. 3
 .الشؾوي  DNA تكؾف بدخعة اكبخ مؽ mtDNA لػ Renaturation معجؿ استعادة الظبيعة. ;
  .الشؾوي  DNA كسا في S في فتخة البشاء لجورة الخمية وليذ G2 في فتخة بعج البشاء mtDNA يدتشتخ. >
 : Origin السشذأ -
  :لقج افتخضت عجة مشاشئ لمسايتؾكؾنجريا وفيسا يمي بعض مؽ تمػ السشاشئ   
عمى الخغؼ مؽ التذابو الحي تغيخه السايتؾكؾنجريا لمبالستيجات اال انو ال يؾجج أي دليل عمى اف السايتؾكؾنجريا . 8

وقج دعؼ ىحا القؾؿ مؽ خالؿ دراسة الخايبؾسؾمات في العزيات  ، او انيا تؾلج البالستيجات ناتجة مؽ البالستيجات
في حيؽ اف معامل  75Sالخمؾية حيث تبيؽ مؽ خالؿ ذلػ اف معامل تخسيب رايبؾسؾمات البالستيجة الخزخاء 

 65S-55 تخسيب رايبؾسؾمات السايتؾكؾنجريا تختمف باختالؼ الكائشات الحية حيث يتخاوح بيؽ
مخظظو الحي يسكؽ اف تشذأ مشو السايتؾكؾنجريا وقج وضع ثالثة احتساالت لشذؾء  Robertson اقتخح. 9

 :السايتؾكؾنجريا فيي تشذأ مؽ
  :ادناه لالغالؼ الشؾوي. كسا ىؾ مبيؽ في الذك -الذبكة االنجوبالزمية. ج -غذاء البالزما. ب -أ
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 : اوجه التذابه بين بدائية الشهاة والسايتهكهندريا واختالفها عن حقيقية الشهاة -
 

 السايتهكهندريا خاليا بدائية الشهاة خاليا حقيقية الشهاة الرفة
 غيخ مؾجؾد غيخ مؾجؾد مؾجؾد الغالؼ الشؾوي 

 DNAمؾجؾد، يختبط اؿ  الكخومؾسؾمات 
 باليدتؾف 

اؿ  غيخ مؾجؾد، اليختبط
DNA  باليدتؾف 

غيخ مؾجؾد، ال يختبط 
 باليدتؾف   DNAاؿ

الشقل األلكتخوني 
 والفدفخة التأكدجية

تقع فؾؽ أغذية 
 السايتؾكؾنجريا

 تقع فؾؽ أغذية الخمية تقع فؾؽ أغذية الخمية

ال تثبط العسمية باستخجاـ  بشاء البخوتيؽ
الكمؾرمفيشكؾؿ وتجخي العسمية 

 في الفدفخة التأكدجية  

تثبط باستخجاـ الكمؾرمفيشكؾؿ 
 وتعتسج في الفدفخة التأكدجية 

تثبط باستخجاـ الكمؾرمفيشكؾؿ 
 وتعتسج في الفدفخة التأكدجية

 S80 S70 S60 الخايبؾسؾمات

 

 :Function of mitochondria وظائف السايتهكهندريا -
  :تؤدي السايتؾكؾنجريا جسمة مؽ الؾعائف الخئيدية اآلتية

   السايتؾكؾنجريا السخكد التشفدي في الخمية كؾنيا غشية باالنديسات الزخورية لعسمية التشفذ الخمؾي تسثل . 8
 Cell respiration. 
 . يتؼ فييا ايض الجىؾف مؽ خالؿ االكدجة بيتا لالحساض الجىشية وفي االندجة الحيؾانية فقط. 9
السايتؾكؾنجريا بتجييد الخمية بالظاقة الزخورية حيث تقؾـ  ATP بشاء جديئات االديشؾسيؽ ثالثي الفؾسفات .3 

 (.وتتحخر ىحه الظاقة مؽ خالؿ اكدجة السؾاد العزؾية )الكمؾكؾز
 .بشاء اجداـ كيتؾف واستخجاماتيا 4.
 .بشاء عجد محجد مؽ البخوتيشات.>
 .تجخي فييا بعض تفاعالت دورة اليؾريا.6
 :الظاقة ىشالػ سمدمة مؽ التفاعالت ىيولغخض تحمل السؾاد العزؾية )الكمؾكؾز( وتحخر  
 .Glycolysis اواًل3 االنذظار الدكخي  

 .)bs cyclereK ثانيًا3 دورة كخيبذ )دورة حامض الدتخيػ
 .Electron transport and oxidative phosphorylation ثالثًا3 انتقاؿ االلكتخونات والفدفخة التأكدجية

 


