
     The Golgi Apparatus كولجي جياز
 

 ماتعرف او  الناعمة الداخمية الشبكة قرب تتواجد عضية عن عبارة كولجي جياز
 التركيب ذات الكائنات خاليا في smooth endo plasmic reticulum بالممساء
 اكتشف 0 الخمية بنواة محيط غشاء ىيئة عمى الوراثية المواد تنتظم حيث المعقد الخموي

 في م 8181 عام Camillo golgi  كولجي كاميممو االيطالي  العالم التركيب ىذا
 التركيب ىذا كولجي وصف وقد 0 الطيور وبعض لمقط Nerv cell  العصبية الخاليا

 من العديد استخدام ويمكن  الفضة نترات لترسيب شديدة قابمية لو شبكي جسم بانو
 دقائق صبغ عنيا ينتج حيث المثيمين وازرق المتعادل االحمر مثل الحيوية االصباغ
 انيا الباحثين بعض من عدت والتي الخمية cyto plasm  سايتوبالزم داخل صغيرة
  0 كولجي لجياز دليل اول تمثل

 
  كولجي جياز مكونات 

 أنو تبين االلكتروني المجير تحت النضوج كاممة الخاليا في كولجي جياز دراسة من
 : ىي رئيسية تراكيب ثالثة عمى يحتوي

 Flattened sacs or Cisternae    حويضات أو مسطحة اكياي -8
 Vesicles           الحويصالت -2
 Vacuoles         الفجوات-3
 
 
  
 
 (كولجي جياز مكونات يوضح شكل) 
 

  كولجي جياز لمكونات ي توضيح شكل
 



 
 
 
 

 General Morphology& Location  والموقع العام الشكل
 بأستثناء Vertebrata cell الفقاريات خاليا من  عديدة انواع في التراكيب ىذه توجد

 In vertebrata cell فقاريات الال  خاليا وجميع – Gametes التناسمية الخاليا
 أجسام ىيئة عمى فييا يوجد كولجي جياز فأن Plant cell   0 النباتية الخاليا وكذلك
 جياز يتواجد حيث الفقاريات خاليا في أما   Dictyosome ب عمييا يطمق مقوسة
  0 عصى ىيئة عمى واحيانا شبكي تركيب ىيئة عمى كولجي
  لمحيوان الفسيولوجية لمحالة تبعا نسبيا أختالفا كولجي جياز شكل او مظير يختمف
 خاصة الحيوان ونمو تكوين اثناء الشكل في واضحة تغيرات كولجي جياز يظير وكذلك

 تركيب ىيئة عمى كولجي جياز يكون الصغيرة الحيوانات خاليا ففي العصبية الخاليا في
 نمو مع تدريجيا التركيب ىذا حجم ويزداد لمخمية المحوري القطب عند يقع صغير شبكي

 الشبكة ىذه تتيدم العمر في الحيوان تقدم ومع تامة احاطة بالنواة يحيط حتى الحيوان
 0الخمية أنحاء في متناثرة صغيرة حبيبات الى وتتفتت
 عمى الضوئي المجير تحت يظير ألخرى  خمية من مظيره في يختمف كولجي جياز
 يتكون انو نجد االلكتروني المجير تحت أما السايتوبالزم في المون غامقة منطقة ىيئة
 يشبو شكال لتعطي ومقوسو متوازيا ترتيبا مرتبة ضيقة غشائية أكياس مجموعة من

 تتبرعم والتي الداخمية الشبكة من انطالقا تتشكل ميكرون( ( 2-0.5  طوليا الكأس
 0 عدة بحويصالت ومحاطة العمق قميمة افرازية حويصالت لتشكل باستمرار

 منتفخة العموية -السطحية وفجواتو النواة اطراف بأحد كولجي جياز يحيط العادة وفي 
 اجسام اغشية تتشابو0 الجدار ثنائي وغشاؤىا وناعمة فمنبسطة السفمية اما ودائرية
 0االندوبالزمية الشبكة أغشية مع كولجي

 
 



 انو ذلك مثال الخاليا من المختمفة االنواع في مميز خاص موقع كولجي لجياز -
 جياز يوجد  البنكرياس من القنوية االجزاء خاليا مثل االفرازية الخاليا انواع بعض في

 بالنواة يحيط بينما لمخمية الحرة والحافة النواة بين أي لمخمية االفرازي القطب في كولجي
  العصبية الخاليا في
 

   الكيميائي التركيب
 
 ليبو مادة في بعضيا مع متحدة وبروتينية دىنية مواد من كولجي جياز يتركب -8

  Lipo Protein   Multi  التركيب معقدة بروتينية
  mucos المخاط مثل) الخموي الجدار منشأت عمى الحويصالت تحوي  -2

 ( اخرى ومركبات وبروتينات
  المايتوزي االنقسام اتمام عند تنتقل ثم الحويصالت داخل تتراكم المركبات وىذه 

Mitosis   الوسطى الصفيحة  الى Middle Lamella    تترسب و الخمية سطح أو 
 والشبكة كولجي أجسام تمعب ذلك وعمى البيني السطح عمى الخموي الجدار مواد

 0 الخموي الجدار تكوين في ىاما دورا االندوبالزمية
 
 

  Function     كولجي جياز وظيفة
  سومات الرايبو من يستقبميا التي البروتينية الجزيئات تصنيف -8

Ribosomes0اليو تتجو سوف الذي المكان او الواجية حسب 
 الكاربوىيدرات اضافة مثل لمبروتينات كيميائي وتعديل تحوير عمميات اجراء -2

Carbohydrates بروتينات كموكو الى وتحويميا غيرىا او gluco protein وكموكو 
 gluco lipdes0 لبيدات

   0 النباتية الخمية في الوسطى الصفيحة السميموزي الغشاء تركيب في يساىم  -3
 0الممساء الشبكة منتجات ونقل وتخزين تجميع في دورا كولجي جياز يمعب   -4



 في متجمعة  من قطرات شوىدت اذ لمخمية االفرازي بالنشاط وثيقة عالقة لمجياز -5
  خمية في كما عالية فرازية وظيفة ذو يكون حيث الغدية الخاليا في كولجي جياز منطقة

 0البنكرياس في Acinar العنبية الخمية وفي االمعاء في Goblet الكأسية
 : Acro some الطرفي الجسم تكوين  -6

 ينتج لكي النمو استمرار عند بكاممو كولجي جياز يبقى الحيمن نضوج مرحمة خالل
 الجسم يحتوي كما 0 مفرد غشاء بواسطة  محاطا يكون الذي الكثيف الطرفي الجسم

 0 االخصاب عممية في تشترك انزيمات عمى الطرفي
 
 
 

  Origin of the Golgi Complex كولجي جياز منشأ
  االندوبالزمية الشبكة مكونات عن ناتج ىو كولجي جياز – 8
 0 كولجي اغشية تكوين في ايضا  Nuclear Envelopeالنووي الغشاء يشارك قد - 2
 ان التضاعفات ىذه ولكن تضاعفو عن ناتج ىو كولجي جياز مصدر يكون وقد -3

 0واضحة غير فيي وجدت
  0اخرى مرة الحويضات بناء واعادة تكسر عن ناتج كولجي معقد ان يعتقد كما  -4
 
 

 


