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 الخمية والعمل الخموي

تعرؼ الخمية عمى انيا اصغر وابسط وحدة منظمة في الجسـ وتعد وحدة البناء الوظيفية لكؿ 
 الكائنات الحية . 

تتالؼ الخمية مف السايتوبالـز والنواة , ويحاط السايتو بالـز بغشاء الخمية ) الغشاء البالزمي( 
السايتوبالـز عمى تراكيب دقيقة تدعى عضيات الخمية وتحاط النواة بالغشاء النووي , ويحتوي 

 وتتضمن مايمي : 

 الشبكة االندوبالزمية.  -1
 المايتوكوندريا) بيوت الطاقة(. -2
 اجساـ او جياز كولجي.  -3
 الجسيمات الحالة ) الاليسوسومات(. -4
 المريكزات.  -5
 االجساـ البيروكسية. -6
 االنييات الدقيقة. -7
 الخيوط الدقيقة.  -8

 كؿ ىذه التراكيب باغشية تتكوف بشكؿ رئيسي مف البروتينات والدىوف.  وتجاط

 

 غشاء الخمية ) الغشاء البالزمي(

(نانوميتر, ويظير غشاء البالزما تحت المجير 11 – 7.5يتراوح سمؾ ىذا الغشاء مابيف ) 
االلكتروني عمى شكؿ خطيف كثيفيف بالكترونات مفصوليف عف بعضيما بفراغ , ويحتوي عمى 
الدىوف والبروتينات والكاربوىيدرات , اف الدىوف الرئيسو الموجوده في الغشاء ىي الدىوف 
الفسفورية او المفسفرة وتتالؼ  جزيئة الدىوف ىذه مف جزيئة كولستروؿ يتصؿ بيا سمسمتيف مف 
الحوامض الشحمية ومجموعة تحتوي عمى الناتروجيف والفسفور وتكوف ىذه الدىوف طبقة مزدوجة 

غشاء وتحتوي ىذه الطبقة ايضا عمى الكولستيروؿ , اما بالنسبة لمبروتينات فاف ىناؾ في ال
 نوعيف مف البروتينات وىما : 

 اوال : البروتينات التكاممية التي تمتد عبر الغشاء.

 ثانيا: البروتينات المحيطة التي تقع تحت سطح الغشاء. 
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 وظائف بروتينات الغشاء : 

 تعمؿ بروتينات تركيبية في الغشاء ) تدخؿ في تركيب الغشاء(.  -1
 تعمؿ كمضخات تقوـ بقؿ االيونات بشكؿ فعاؿ عبر الغشاء.  -2
تعمؿ البروتينات كحوامؿ لنقؿ المواد مع التدرج الكيربائي الكيمياوي او عكسية ) اي  -3

 عكس التدرج الكيربائي الكيمياوي(. 
مح بمرور االيونات مف الخمية والييا وىناؾ قنوات تعمؿ البروتينات كقنوات ايونية تس -4

 بروتينية تسمح بمرور جزيئات الماء والجزيئات الذائبة في الماء عبر غشاء الخمية . 
كمستقبالت ترتبط بمواد معينة مثؿ اليرمونات والناقالت العصبية تعمؿ البروتينات  -5

 خمية. بحيث يؤدي ىذا االرتباط الى احداث تغيرات فسمجية داخؿ ال
 تعمؿ كبروتينات ارتباط تقـو بربط الخاليا مع بعضيا.  -6

 

 وظائف الكاربوهيدرات المرتبطة بالسطح الخارجي لمخمية: 

تمنع مرور المواد ذات الشحنات السالبة الف العديد مف الكاربوىيدرات تكوف سالبة  -1
 الشحنة حيث تكسب معظـ الخاليا الشحنة السالبة. 

تساعد في ربط الخاليا مع بعضيا الف الكأس الكاربوىيدراتي لبعض الخاليا يرتبط  -2
 بألكاس الكاربوىيدراتي لخاليا اخرى. 

تعمؿ العديد مف الكاربوىيدرات ضمف المستقبالت الرتباط اليرمونات كما ىو الحاؿ في  -3
 ىرموف االنسوليف. 

 ي الجياز المناعي يدخؿ قسـ مف الكاربوىيدرات ضمف التفاعالت المناعية ف -4

 

 تراكيب او عضيات الخمية: 

 اوال: الشبكة االندوبالزمية: 

 وىي عبارة عف سمسمة مف االنابيب الصغيرة المنتشرة في السايتوبالـز وتضمف نوعيف ىما: 

الشبكة االندوبالزمية الخشنة او الحبيبية: يحتوي ىذا النوع عمى تراكيب صغيرة متصمة  -1
والتي تمعب دورا في تخميؽ لو صنع البروتينات لغرض  بيا تدعى الرايبوسومات
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ىناؾ رايبوسومات حرة في السايتوبالـز تكوف مسوؤلة عف االستعماؿ الخارجي كما اف 
 تخميؽ او صنع البروتينات لالستعماؿ الداخمي مثؿ الييموغموبيف. 

يبوسومات وتعد الشبكة االندوبالزمية الممساء الالحبيبية: تكوف ىذه الشبكة خالية مف الرا -2
موقعا لتخميؽ الستيرويدات في الخاليا الفارزة لمستيرويدات اما في الخاليا االخرى كالكبد 
مثال فاف الشبكة االندوبالزمية الممساء تحتوي عمى االنزيمات التي تساىـ في ازالة سمية 

 العديد مف العقاقير والمواد السامة. 

 

 ثانيا  : جهاز كولجي : 

ىو عبارة عف تجمع الكياس محاطة بغشاء يقع عادة قرب النواة ويسيـ في جمع ورـز وتوزيع 
 الجزيئات المصنوعة في الخمية. 

 ثالثا: الجسيمات الحالة ) الاليسوسومات(:

وىي عضيات كروية محاطة بغشاء مزدوج مشابو الغشية العضيات االخرى وتتميز باحتوائيا 
مى تجزئة البروتينات والحوامض النووية والدىوف والكاربوىيدرات كما عمى انزيمات ليا القابمية ع

تقوـ الجسيمات الحالة بتجزئة المواد التالفة في الخمية اضافة الى دورىا في ىضـ الفجوات 
المحاطة باغشية والتي تـ التياميا مف قبؿ الخمية بعممية االدخاؿ الخموي كما وتقـو بتحميؿ بقايا 

 .  الخمية عند موتيا

 رابعا : الجسيمات البيروكسية: 

يعتقد باف ىذه الجسيمات تنشأ مف الشبكة الندوبالزمية الممساء وتوجد بشكؿ رئيسي في خاليا 
الكبد والبمعيمات الكبيرة وانواع اخرى مف الخاليا تحتوي ىذه  الجسيمات عمى عدد مف االنزيمات 

 قد تكوف سامة لمخمية. التي تحفز التفاعالت ألكسدة العديد مف المواد التي

 خامسا : المايتوكوندريا ) بيوت الطاقة(:

وىي عبارة عف اجساـ كروية او بيضوية او عضوية الشكؿ تحرؾ بصورة دائمية في الخمية 
الحية وبعد مدة زمنية يتغير شكميا او قد تختفي تماما . واف اصؿ المايتوكوندريا غير معروؼ 

 ا عمى االقؿ تساىـ في تكوينو. ( فأنيDNAونتيجة الحتوائيا عمى )
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تتكوف المايتوكوندريا مف غشاء داخمي واخر خارجي حيث يحتوي الغشاء الداخمي عمى طيات 
تدعى) االعراؼ (و تدعى الفسحة الموجودة داخؿ الغشاء الداخمي ) فسحة الماتركس(, ويرتبط 

ية وتحتوي فسحة باالعراؼ دقائؽ صغيرة تتالؼ مف قطعة قاعدية وسويؽ وقطعو رأسية كرو 
الماتركس عمى االنزيمات الالزمة لتحويؿ نواتج االيض ) التمثيؿ الغذائي( الكاربوىيدرات 
والبروتينات والدىوف الى ثنائي اوكسيد الكربوف والماء مف خالؿ دورة كريبس , ويتحرر مف ىذه 

ويتـ في ىذه العممية العممية االلكترونات التي يتـ نقميا مف خالؿ سمسمة مف االنزيمات التنفسية 
 ( بعممية تدعى الفسفرة التأكسدية .ATPصنع )

( اذ ATPواف لممايتوكوندريا القابمية عمى التناسخ واالستنساخ متى مادعت الحاجة الى مركبات )
الموجود في النواة والذي يسيطر ( DNA( الذي يماثؿ ذلؾ الػ)DNAتحتوي المايتوكوندريا عمى )

 ( الموجود في المايتوكوندريا. DNAفي الخمية وىذا ىو الحاؿ ايضا في )عمى عممية االستنساخ 

 سادسا: المريكزات: 

يوجد في السايتو بالـز معظـ الخاليا تركيب يعرؼ بالجسـ المركزي الذي يتالؼ مف مريكزيف 
واف كؿ مريكز يتكوف مف انابيب دقيقة مكونو مف ثالثيات مرتبة بشكؿ دائرة ويعمؿ كؿ مريكز 

 ة تثبيت اللياؼ المغزؿ المتصمة بالكروموسومات في اثناء انقساـ الخمية. كنقط
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 البروتوبالزم: 

عف سائؿ غروي ويعد المادة االساسية لبناء الخمية ويتكوف مف الماء واالمالح  وىو عبارة 
 والبروتينات والدىوف والكاربوىيدرات .

 وظيفته هي: 

المنبيات لمتغيرات التي تحدث بالبيئة  القياـ بكؿ الفعاليات الحيوية لمخمية كأستالـ  -1
 الخارجية سواء كاف ىذا المنبو كيمياويا او فيزياويا او ميكانيكيا . 

كما اف لمبروتوبالـز القابمية عمى التقمص مف تاثير المنبو وىي في اعمى درجات تطورىا  -2
 في الجياز العضمي

سجة وانتاج مختمؼ االنزيمات كما اف لمبروتوبالـز القابمية عمى النمو واعادة بناء االن -3
واليرمونات كذلؾ اجزاء عممية التمثيؿ الغذائي والذي ينتج عنو تحرير طاقة زحراره مف 

 الغذاء في االنسجة الجسمية .

 

 النواة : 

وىي عبارة عف كتمة كروية او بيضوية الشكؿ محاطة بغشاء يسمى ) الغشاء النووي(, وتسيطر 
وية في الخمية وعمى تكاثر الخمية , وتحتوي عمى الكروموسومات النواة عمى التفاعالت الكيميا

   ( مع البروتينات باسـ DNA(المغطى بالبروتيف ويدعى )DNAواف كؿ كروموسوـ يتكوف مف )
( DNA) الكروماتيف( , وتدعى وحدات الوراثة بالجينات الموجودة عمى الكروموسومات ويقوـ )

( وتعد RNAالنووي الرايبوزي ) ة عمى نوية غنية بالحامضوي النوابنقؿ الرسالة الوراثية وتحت
 النواة مركزا لتخميؽ الرايبوسومات . 

 

 الوظائف الرئيسية لمخمية : 

: وىي كافة العمميات الحيوية التي تحدث لممواد الغذائية بعد امتصاصيا  االيض -1
 والمتمثمة في عمميات البناء واليدـ داخؿ الخمية . 

: ويعني اكسدة المواد الغذائية داخؿ الخمية النتاج الطاقة بوجود االوكسجيف وعند التنفس -2
عدـ وجود تمجأ الخمية وبعممية فسيولوجية الى توليد الطاقة عف طريؽ تخمير 

 الكاربوىيدرات ) االحتراؼ الداخمي( والذي ينتج عنو حامض الالكتيؾ والكاربونيؾ. 
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عمى افراز العديد مف المواد العضوية كاالنزيمات  : وىي قابمية بعض الخاليا االفراز -3
 واليرمونات وغبرىا. 

: وىي عممية التخمص مف الفضالت الى خارج الجسـ عف طريؽ التبوؿ  االخراج -4
 والتعرؽ .

: وىي قدرة الخاليا عمى ادخاؿ المواد والعناصر الغذائية التي  االمتصاص او التغذية -5
 ستفادة منيا . تحتاجيا الى داخؿ الخمية لغرض اال

: وىي قدرة الخاليا عمى التوالد وزيادة عددىا عف طريؽ االنشطتر لممحافظة عمى رالتكاث -6
 النوع. 

 : ويقصد بو قابمية الخمية عمى زيادة حجميا ونموىا . النمو -7
وتنفسـ الى نوعيف حركة داخمية وتتضمف حركة العضيات والمكونات االخرى  الحركة: -8

ية تتضمف انتقاؿ الخمية مف مكاف الى اخر مثؿ حركة داخؿ الخمية وحركة خارج
 البيوض االنثوية او الحيامف الذكرية . 

: وىي قدرة الخمية عمى تغيير ) تصغير( شكميا او حجميا نتيجة قابمية التقمص -9
 استجابتيا لمنبو معيف. 

: وىي قدرة الخمية عمى االستجابة بردود افعاؿ نتيجة تعرضيا  قابمية االثارة -11
كيميائي او فيزيائي وقدرة الخمية عمى نقؿ ىذا المنبو مف مكاف حدوثو الى مكاف و لمنب

 اخر في الخمية. 

 عمماء ساهموا في اكتشاف الخمية وتطور نظرية الخمية

 _ غاليلو1 صنع مجهراً بسيطاً استخدمه في فحص كائنات دقيقة 

 _ لوفنهوك2 صنع مجهراً بعدسة واحدة شاهد به كائنات دقيقة في قطرة ماء .  

صنع مجهراً ضوئياً مركباً شاهد به فراغات صغيرة محاطة بجدران   رقيقة في  

 قطاعات من الفلين سماها بالخاليا النها تشبه خاليا النحل

 _ هوك3

 _ براون4 شاهد أجساماً معتمة داخل الخلية أسماها النواة في خاليا ورق نبات السحلب .  

األلياف العضلية ( ولم يشاهد  -شاهد أنوية في خاليا حيوانات متنوعة ) بيض الطيور  

 جداراً لهذه الخاليا ، وتوصل إلى فرضية مقامها أن أجسام الحيوانات تتكون من خاليا.

 _ شفان5

األنسجة النباتية وتوصل الى أن األنسجة النباتية تتكون من خاليا محاطة بجدران  درس 

 خلوية .

 _ شاليدن6

 


