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  Cytology تعريف عمم الخمية
بانو العمم الذي ييتم بدراسة تركيب الخمية ووظيفتيا وتكاثرىا  cytology عمم الخميةيعرف 

  يعرف حاليًا بعمم حياة الخمية )بايموجية الخميةو والتركيب الجزيئي ليا وييتم ايضًا بوراثة الخمية 
(Cell Biology ىو احد الفروع الفتية لعموم الحياة يتناول دراسة تركيب ووظيفة العضيات و

 .ودورىا في وحدة بناء الكائن الحي  Organelles الخموية

ىي الوحدة األساسية لمكائن الحي والتي ليا القدرة وبشكل مستقل عمى التكاثر   Cellالخمية وان 
بالزم والنواة او منطقة نووية ومحاطة بغشاء والتي تتكون من السايتو  Reproduction او االنتاج

   . خموي

كان عمم حياة الخمية يضم ثالثة اتجاىات: االتجاه االول ىو عمم الخمية الكالسيكي الذي ييتم  
بدراسة التراكيب الخموية المشاىدة بواسطة المجير الضوئي واالتجاه الثاني ىو عمم وظيفة الخمية 

ة والفيزياء الحيوية ووظائف الخمية في حين كان عمم حياة الخمية والذي ييتم بالكيمياء الحيوي
يكون االتجاه الثالث والذي يفسر الخمية عمى مستوى الجزيئات كالجزيئات الكبيرة مثل االحماض 

   .النووية والبروتين. اما في الوقت الحالي فينالك ترابط بين ىذه االتجاىات الثالثة

   

    االخرى عالقة عمم الخمية بالعموم

Relation of cytology with other sciences  

بالنظر لتعدد الفروع والمجاالت العممية والتشعب لالختصاصات فقد وجدت بينيا 
عالية بمعزل عن العموم  عالقات متطورة ودقيقة حيث ان العمم الواحد اليؤدي ميامو بكفائة

االخرى والتقنيات االخرى. ولذلك فقد اضحى لعمم الخمية اتصاالت وثيقة ومباشرة مع العديد من 
الفروع والمجاالت العممية كعمم الوراثة وعمم الكيمياء الحياتية وعمم الحيوان وعمم النبات وعمم 

جنة فعن عالقتو بعمم االجنة فأن التشريح وعمم االنسجة وعمم الفسمجة وعمم االمراض وعمم اال
ىناك مشاكل عممية متعمقة بالخمية وىي مشاكل متعمقة بنمو الجنين واالنقسام الخموي ىي مسائل 
حيوية وضرورية بالنسبة الى نشوء ونمو الجنين وىي ايضًا االساس المعتمد لتنظيم نمو الكائن 



لمتركيب االساسي لمخمية واىمية الحي لذلك عمى عمماء االجنة ان يكونوا عمى معرفة جيدة 
   .وتوزيع كل من العضيات الموجودة فييا 

اما عن العالقة بعمم الوراثة فإن التقاء عمم الوراثة وعمم الخمية يأتي بعد ان أصبح انقسام الخمية  
 في اواسط القرن التاسع عشر الظاىرة الرئيسة لتكاثر الكائنات الحية واعتبر الباحث ولسون

Wilson ن الوراثة ىي نتيجة ألستمرارية صفات الخمية بواسطة االنقساما   

فيناك  Relation of cytology with biochemistry اما عن عالقتو بالكيمياء الحياتية 
عالقة وثيقة ما بين عمم الخمية وعمم الكيمياء الحياتية وتظير ىذه العالقة من خالل اكتشاف 

واكدوا عمى ان جزيئة  0291سنة  Fischerن ومنيم فيشر عمماء الكيمياء الحياتية لمبروتي
البروتين تتكون من وحدات صغيرة تسمى باالحماض االمينية ومن التطورات االخرى اكتشاف 
االنزيمات ودورىا كعوامل مساعدة واىميتيا في تحويل الطاقة وفي الفعاليات الحياتية الخموية 

  . المختمفة

 او عمم النبات Zoology خرى فال يمكن دراسة عمم الحيوانواما عن عالقتو بالعموم اال 
Botany او عمم التشريح Anatomy او عمم االنسجة Histology او عمم وظائف االعضاء 

Physiology او عمم االمراض Pathology  بدون معرفة معمومات أساسية في تركيب الخمية
 ووظيفتيا. 

 General structural and chemistry of the cellالتركيب العام وكيمياء الخمية    

  -تقسم الكائنات الحية الى قسمين :

 Prokaryoteكائنات بدائية النواة  -
 Eukaryoteكائنات حقيقية النواة  -

 الكائنات بدائية النواة  -اوال" :

تشمل البكتريا والطحالب الخضر المزرقة حيث تفتقر ىذه الكائنات الى الغالف النووي  
دائرية ويكون موقعيا في المجال  DNAكما وتحتوي عمى كروموسوم مفرد يتكون من جزيئة 

  Nucleoidالنووي ويطمق عمييا بالنيوكميود 

ة بميون سنة . عمى الرغم من اكتشفت الكائنات بدائية النواة بشكل متحجرات قبل اكثر من ثالث
االختالف الموجود بين الكائنات اال ان ىناك تماثال" في الوظيفة والتنظيم الجزيئي ونفس االلية 

 الرايبوسومية والشفرة الوراثية في تصنيع البروتين .



 

 جدول يبين المقارنة بين التنظيم الخموي في الكائنات بدائية النواة والكائنات حقيقية النواة 

 حقيقية النواة بدائية النواة الصفة
 موجود مفقود الغالف النووي

 مايكرون0111-011كبير نسبيا من  مايكرون 01-1صغير من  حجم الخمية
 النظام الوراثي  

 
متزامنا" مع  DNAال يكون ال-0

 البروتينات في الكروموسومات
 النوية مفقودة  -9
 مجموعة ارتباط واحدة-3
المتكرر اما ان يكون  DNAال -4

موجود بكمية قميمة جدا" او غير 
 موجود .

متزامنا" مع البروتينات  DNAيكون ال -0
 في الكروموسومات

 النوية موجودة  -9
مجموعتان او اكثر من مجاميع -3

 االرتباط
 المتكرر يكون موجود . DNAال -4

ال يوجد انقسام خيطي بل يوجد التبرعم  االنقسام الخموي
 نشطار او اال

 يوجد انقسام خيطي واختزالي

 S70 (50S+30S ) 80S   (60S+40S ) الرايبوسومات 
المايتوكوندريا 
 والبالستيدات 

غير موجودة ويكون موقع االنزيمات 
التنفسية وانزيمات البناء الضوئي في 

 غشاء البالزما 

 موجودة

 سيميموزي فقط في النباتات غير سميموزي جدار الخمية 
نظام االدخال 
 واالخراج الخموي 

 موجود غير موجود 

 اسواط واىداب ذات تراكيب معقدة  سوط بسيط ليفي مفرد عضية الحركة 
االمتصاص بصورة عامة وبعضيا ليا  التغذية 

 القابمية عمى التركيب الضوئي 
 االمتصاص واليضم والتركيب الضوئي 

 

مايكرون وتكون  1.0مايكرون وسمكيا 9ان طول الخمية البكتريا يصل الى ما يقارب من 
ماكرون ويحتوي عمى بروتينات وسكريات متعددة  1.110محاطة بجدار خموي سمكو اكثر من 

وجزيئات لبيدية ) دىنية ( .يوجد داخل الجدار الغشاء البالزمي حيث يعمل عمى تثبيت المحيط 



روتوبالزم الخمية وذلك عن طريق السيطرة عمى دخول وخروج الجزسئات الداخمي الخاص لب
الصغيرة وااليونات . وتوجد االنزيمات التي تشترك في االيض التاكسدي مالزمة لمغشاء اما في 

 حقيقية النواة فتكون موجودة في المايتوكوندريا . 

وكميويد( التي يوجد فييا يمكن استخدام المجير االلكتروني في تمييز المناطق النووية ) ني
الدائري المفرد. تعتبر الرايبوسومات موقع صناعة البروتين والتي  DNAالكروموسوم والمتمثل بالـ

التي تتكون من وحدات ثانوية . اما بقية الخمية  Polyribosomesتكون بشكل مجاميع تسمى 
 وانزيمات . RNAفتكون ممموئة بالماء وانواع من 

 1.110تمتمك بعض انواع البكتريا عمى عضو الحركة وىو السوط حيث يصل عرضو حوالي 
 ما يكرون ويمتد عمى طول الخمية البكتريا وكل سوط يتكون من لييفة واحدة . 

                                                 Mycoplasma المايكوبالزما 

 -حجم ادنى ويجب ان تمتمك صفات اساسية ىي :ان الخمية البكترية البد ان يكون ليا 

 ليا غشاء بالزمي . -0
 ان تحوي عمى مادة وراثية  -9
 ان تحوي عمى الية بناء حيوي  -3

 
 


