
                                    Endoplasmic Reticulumالشبكة االندوبالزمية 

يمكن وصف الشبكة االندوبالزمية بانيا عبارة عن شبكة ثنائية الجدار منتشرة بصورة 
كبيرة في جميع السايتوبالزم وىي تعد جيازا" معقدا" بحد ذاتو حيث يتكون من فجوات منقسمة 
بدقة وممتدة من حدود النواة داخل السايتوبالزم حتى حدود االخمية وقد اطمق عمى ىذا النظام 

ز السايتوبالزمي الفجوي ، اال ان تسمية الشبكة االندوبالزمية اكثر شيوعا" ويستخدم اسم الجيا
 دائما" في كتب عمم الخمية . 

 الشكل 

ىناك تنوع كبير جدا" في الشكل والتركيب الدقيق لمشبكة االندوبالزمية ويعتمد ذلك عمى نوع 
ليذا النظام يبدو عمى جانب الخمية ووظيفتيا وتخصصيا . باالضافة الى ان التركيب الدقيق 

كبير من التبدل والتغير حتى جعل بعض الباحثين يعتقد انيا تخيالت تاتي نتيجة التثبيت 
وتقنيات التحضيرات االخرى . اال ان دراسة الخمية تحت المجير االلكتروني دحر فكرة التراكيب 

بالزم الخمية. لقد وجدت الشبكة التخيمية . واثبت وجود الشبكة االندوبالزمية المنتشرة في السايتو 
 االندوبالزمية في جميع انواع الخاليا المدروسة باستثناء خاليا الدم الحمراء بالبالغين .

يكون النظام الشبكي خيوطا" من اجسام كروية او بيضوية او اىميجية او اكياس مسطحة مرتبطة 
واالكياس المسطحة والنبيبات في  مباشرة او بواسطة نبيبات متشابكة وتبدو ىذه االجسام الكروية

 المقطع في المقطع وحدات محدودة الغشاء تتخذ اشكاال متنوعة .

 -يمكن تقسيم الشبكة االندوبالزمية الى نوعين :

 Granular Or Rough Endoplasmicالشبكة االندوبالزمية الخشنة  -1
Reticulum (G E R)  

or(R E R)  

صغيرة عمى السطح الخارجي لالغشية المحددة لتجاويف  وىي الشبكة التي تتميز بوجود حبيبات
الشبكة االندوبالزمية حيث تعطي مظيرا خشنا او محببا لمسطوح المواجية لمسايتوبالزم وقد 



عام  (Palade)سميت ىذه الحبيبات بالرايبوسومات او حبيبات )باالد( نسبة الى مكتشفيا 
 لكن التسمية االولى ىي االكثر شيوعا في استعماليا . 5511

 RNA% 11انكستروم وتحتوي في تركيبيا عمى  511-511يتراوح حجم الرايبوسومات من 
% بروتين ويزداد تواجد ىذا النوع في الخاليا التي تكون فعالة في بناء البروتين وفي الخاليا 11و

زما كما وتظير عناصر الشبكة االندوبالزمية الخشنة تراكيب االفرازية لمبنكرياس وخاليا البال
تشبو الحويصالت مسطحة ذات شكل غير منتظم ومرتبة بصورة موازية مع بعضيا البعض وقد 

 11-01والتي يبمغ سمكيا   Cisternaeمفرد حويضة   Cisternaسميت بالحويضات  
 نانوميتر .

 Smooth  Endoplasmic الشبكة االندوبالزمية الممساء الغير محببة -2
Reticulum or Agranular Endoplasmic Reticulum (S E R) or(A E 

R) 

وىي الشبكة التي تفتقر سطوحيا الخارجية الى حبيبات الرايبوسومات وبذلك تظير سطوحيا 
ممساء او غير محببة وتكثر عناصر السطح االممس في المادة االولية لمخاليا مثل كريات الدم 

 الناضجة والسبيرماتوسايت  البيضاء

تظير عناصر الشبكة االندوبالزمية الممساء تراكيب اما شبيية باالكياس او الحويصالت التي 
 - 11نانوميتر او عمى شكل انبوبي الذي يتراوح قطرىا بين  111 - 51يتراوح قطرىا بين 

 نانوميتر. 511

ة وفي وقت واحد او في اوقات ويمكن مالحظة نوعي الشبكة االندوبالزمية في نفس الخمي 
متفاوتة خالل دورة حياة الخمية وغالبا مايالحظ النوعان نظاما واحدا مستمرا بحيث التكون 

 الفروق اساسية الى الحد الذي يمنع احد الشكمين من تحولو الى الشكل االخر .

  -الفعالية الوظيفية لمشبكة االندوبالزمية :

  -باين بالنسبة الى نوع الخمية وفعاليتيا الحيوية فيي :ان الفعالية الوظيفية لمشبكة تت

 تعطي اسنادا ودعما ميكانيكيا لمسايتوبالزم . -5



ليا خواص نفاذية لذا تشترك بالتبادل البين خموي بين المادة البينية والتجويف الداخمي  -5
ل او ال وتتم ىذه التبادالت بواسطة االنتشار او النقل الفعال .التي قد تشترك فييا النواق

Permeases  من االغشية لكل ممم تكون  5م 55وفي الكبد ىناك مايقارب من
 موجودة واجيزة لمتبادل 

يحدث التدرج االيوني والجيد االلكتروني عبر ىذه االغشية وقد افترضن حالة االيعازات  -3
داخل الخمية في حالة شبكة السايتوبالزم الخاليا العضمية ) ىذا شكل خاص من الشبكة 

الندوبالزمية يوجد في االلياف العضمية المخططة التي تعتبر ىي نظام التوصيل داخل ا
 الخمية ( .

تخدم الشبكة االندوبالزمية كجياز دوران لنقل المواد المختمفة حيث يقوم ىذا الجياز  -0
بجمع نواتج العمميات البنائية لمخمية وخزنيا ثم تنقل بعد ذلك الى مواقع اخرى داخل 

 لتطرح خارجا عن طريق االفراز .الخمية او 
 تشترك الشبكة الخشنة في عممية تخميق البروتينات وتصديرىا , -1

ان التشابو الموجود بين الشبكة االندوبالزمية واغشية بعض التراكب الخموية ادى الى االعتقاد 
 لدى الباحثين ان ىذه الشبكة ىي مصدر نشوء تمك االغشية .

 -تؤدييا الشبكة االندوبالزمية الممساء وىي:ىناك وظائف اخرى بعضيا 

   Detoxificationازالة السمية )الالسمية (  -5
ان كمية كبيرة من االدوية كالفينوباربيتايل التي تعطى الى الحيوان تؤدي الى زيادة  

فعالية االنزيمات المؤدية الى ازالة السمية حيث تسبب في تضخم الشبكة االندوبالزمية 
الممساء . تنطبق ىذه الميكانيكية في ازالة السمية عمى اليرمونات داخمية النمو او 

 ات .الضابطة لمسيتيرويد
Iarylhydroxylases   وقد عرف االن ان المركبbenzopyrene   الموجود في

المحم المشوي عمى فحم الخشب اليكون مولدا لمسرطان ولكن تحت فعل انزيم  
arylhydroxylases   6-5في الكبد يتحول الى-epoxide  التي تكون مادة سرطانية

عمى انزيمات الشبكة االندوبالزمية التي فعالة . ان عمل العقاقير ىو انتاج تاثير حقيقي 
 يمكن ان تثبط بواسطة مثبطات تخميق البروتين كالبيورومايسين 



 تخميق الدىون  -5
ان الشبكة االندوبالزمية الخشنة تكون سائدة في الخاليا المكونة لمبروتينات بصورة فعالة 

يق الدىون لوحظت لكن الشبكة الممساء تكون كثيرة في تمك الخاليا التي تشترك في تخم
العالقة الداخمية لممكونات الغشائية لمنظام الفجوي خالل تشكيل مركبات بروتينية دىنية 

 وىذه العالقة تبدو مرتبطة بصورة رئيسية بالشبكة االندوبالزمية الممساء ومعقد كولجي .
 تحمل الكاليكوجين  -3

قى مرتبطا مع االنيبيبات لوحظ في الحيوانات المجرعة ان الكاليكوجين المتبقي الراكد يب
وحويصالت الشبكة االندوبالزمية وعندما تعاد لمتغذية تكون ىنالك زيادة بالشبكة 

 االندوبالزمية الممساء التي تحتفظ بارتباطيا مع الكاليكوجين المتجمع .
الذي يشترك بصورة مباشرة تركيب   glcogentransferase-UDPGيرتبط االنزيم 

الى الكاليكوجين  UDPG (Uridine Diphosphate Glucoseالكاليكوجين الضافة 
االولي بجزيئة الكاليكوجين اكثر مما يرتبط بالمكونات الغشائية . وبيذا يمكن االفتراض 
ان ىناك عالقة بين الشبكة االندوبالزمية وتحمل الكاليكوجين وال توجد عالقة بين الشبكة 

ظتو في خاليا الكبد فقبل الوالدة تزداد وبناء الكاليكوجين مثال عمى ذلك ما تمت مالح
وىذا الفقدان  glucose -6-phosphateكمية الكاليكوجين ثم تقل مع زيادة كمية 

 بالكاليكوجين يكون مصاحب بزيادة في الشبكة االندوبالزمية الممساء . 
 

 منشأ الشبكة االندوبالزمية 
ار النواة فمن جممة بينت اغمب الدراسات ان منشا الشبكة ممكن ان يكون من جد

الحظ وجود فقاعات تتكون من جدار  5512عام  Gayالدراسات التي قام بيا كاي 
النواة متجو نحو السايتوبالزم وبانفصاليا عن جدار النواة تتحول الى اغشية تشبو 
االكياس المسطحة ، اما االحتمال االخر فيو وجود نوع من التضاعف قد يحصل 

  لمشبكة االندوبالزمية .
 
 

 


