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 فسلجة الخلية

تعد الخلية الواحدة االساسية للحياة وتظهر جميع الخاليا الحية تشابها من حيث احنوائها على     

يقوم بنقل هذه الفعاليات خارج الخاليا   cytoplasmنواة تقوم بتوجيه  الفعاليات المعدة وهيولي 

كالجراثيم واالوالي )واغشية تحيط بهذه الخاليا وتقوم الخلية في الكائنات الحية احادية الخلية 

الى طاقة والنمو والتكاثر اما في الكائنات بانجاز جميع الوظائف االساسية للحياة كتحويل الغذاء (

خاليا بشكل انسجة متخصصة لها وطائف متنوعة تعمل الحية عديدة الخاليا فقد تجمعت هذه ال

 كوحدة واحدة لالستمرار في الحياة 

 نظرية الخلية 

وصف روبرت هوك باستعماله  المجهر الضوئي تلركيب الفلين وداخل  1661في عام     

مصطلح الخلية ووبعد اجراء بعض التحسينات على المجهر الضوئي قام كل من انتون فان 

وكياف وولف بوصف الخالياوعند بداية القرنالتاسع عشر اشار بعض الباحثين ليفنهوك 

الى ان الكائنات الحية تتركب منالخاليا وفي عام (مبربل ولورنزتوكنوحين المارك تشارلس)

اقترح مائياس جاكوب شاليدن وثيودور شوان نظرية الخلية التي تنص على ان  1181و1181

لف من خالياومن منتجات الخاليا ان الخية هي الوحدة االساسية جميع النباتات والحيوانات تتا

 .للحياة 

وتعد نظرية الخلية واحدة من المفاهم الكبيرة في علم االحياء الحديث وتتطئمن ثالث امور 

 ـ:اساسية 

 .الحياة موجودة في الخاليا الكائنات الحية عديدة فقط  -1

 .استمرار الحياةيتم من خالل الخلية  -2

 .عالفة متبادلة بين تركيب االجزاء الخلوية ووظيفتهاوجود  -8

 الشكل الوظيفي للحلية 

ان التقدم السريع في تفهم تركيب الخلية ووظيفتها قد جاء من خالل استعمال المجهر      

وبقية الطرق المستخدمة في علم   x-Ray  diffractionااللكتروني وحيود االشعة السنية 

ي وان تخصص الخاليا في االعضاء المختلفة تد جعل من الصعوبة االحياء الخلوي والجزيئ

 .بمكان القول بوجود خلية نموذجية في الجسم 

بالغشاء النووي اما الهيولي فيحاط بغشاء الخلية او تتالف الخلية من النواة الهيولي وتحاط النواة 

 (.1-2شكل )(  العضيات) غشاء البالزما ويحتوي الهيولي  شلى عدد من التراكيب 
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 خلية حيوانية  تحت المجهر االلكتروني -: (1-2 )  شكل

 (غشاء البالزما)غشاء الخلية 

وهي عبارة عن تراكيب متميز اختياري النضوجية محيط بالخلية ويسمح بمرور بعض      

المواد من خاللة ويمنع مواد اخرى وتكون نضوجته متغيرة ومع ان التركيب الكيمياوي لالغشية 

وخواصها يتغير بصورة واضحة من منطقة الى احرى اال ان هناك خصائص مشتركة فيما بينها 

. 

ويتالف بصورة رئيسة من البروتينات (انكستروم  51)نانوميتر  5.1يبلغ سمك الغشاء حوالي 

مثل فوسفاتديل كولين )والدهون وان الدهون الرئيسة الموجودة فيه هي الدهون الفسفورية 

ويقترب شكل جزئية الدهون الفسفورية من شكل مشبك الغسيل حيث (ايثانول امينوفوسفاتديل 

موجبة الشحنة وذائبة في الماء تحتوي النهتية الراسية للجزئية على الجزء الفوسفاتي وتكون 

القطبية ونافرة من الماء )فتكو غير ذاتية في الماء (الذيل)اما النهاية االخرى (قطبية واليفة الماء )

 (2-2كل ش(  )
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 تركيب جزئية الدهن الفسفوري  -( : 2 – 2) الشكل 

تتعرض النهايات اليفة الماء لوسط مائي بينما تتقابل النهايات النافرة من الماء في وسط فقير      

كميات كبيرة بالماء وتتوزع الدهون في الغشاء بصورة غير متناظرة ففي خاليا دم االنسان توجد 

ايثانول امين والفوسفاتديل سيرين في الجزء الداخلي للغشاء بينما تكون كمية من الفوسفاتديل 

نجومايلين اكبر في الجزء الخارجي للغشاء وان اهمية عدم التناظر هذا غير الليسيثين والسف

 .معروفة 

على دهون فسفورية في (الخاليا الشبيهة بالجراثيم والتي ال تحتوي على نواة )تحتوي        

كما في )فتحتوي اغشيتها على الكوليستيرول (الخاليا الحاوية على نواة)اغشيتها فقط اما 

الدهون /وتتناسب نسبة الكوليستيرول (كما في النباتات )او مواد ستيرويدية اخرى (الحيوانت 

كسيا مع سيولة الغشاء ويؤدي تغير هذه النسبة الى اضطرابات في وظيفة الخلية الفسفورية ع

 .نتيجة لوجود اليات وتنظيمة متنوعة االعتيادية وتبقى هذه البسبة ثابتة في الحيوانات 

يحتوي الغشاء على العديد من البروتينات المختلفة الموجودة بشكل وحدات كروية منفصلة يقع 

للغشاء االخر على السطح الخارجي بينما يمتد بعضها خالل الغشاء اخلي بعضها في السطح الد

ات البروتينية تقع في وعلى العموم فان االجزاء غير المشحونة النافرة للماء للجزيئ (8-2شكل )

 .الجزء الداخلي للغشاء بينما تقع االجزاء المشحونة االليفة للماء على سطح االغشية 
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 تركيب غشاء الخلية -: ( 8 – 2 )شكل

ويحتوي البعض االخر على (البروتينات الدهنية )تحتوي بعض البروتينات على الدهون 

 ت:وهناك خمسة انواع من البروتينات في الغشاء (الكالبكوبروتينات)الكاربوهيدرات 

 البروتينات التركيبية  -1

 بر الغشاء البروتينات التي تعمل كمضخات تقوم بنقل االيونات بصورة فعالة ع -2

يمكن ان تنفح تنغلق نتيجة للتغيرات وهذه البروتينات التي تعمل كقنوات لاليونات  -8

 الحاصلة في شكل البروتينات 

البروتينات التي تعمل كمستقبالت ترتبط بالناقالت العصبيه و الهرمونات محدثه تغيرات  -4

 فسلجيه داخل الخليه 

 البروتينات التي تعمل كانزيمات تحفز التفاعالت الحاصله على سطوح االغشيه  -1

الى لالغشيه الحيه ال يتغير من خليه ( وال سيما المحتوي االنزيمي )ان التركيب البروتيني        

ففي الخاليا الظهاريه تختلف انزيمات غشاء الخليه . اخرى فقط بل يتغير حتى في الخليه نفسها 

وتعد االغشيه تراكيب . سطح المخاطي عن تلك الموجوده على الحافات الحانبية للخاليا على ال

اضافة الى ذلك تتحرك بعض البروتينات بصورة جانبية . ديناميكية تتجدد مكوناتها بنسب مختلفة 

وهناك من . في الغشاء و تجمعها عند مواقع في الغشاء كما هو الحال في حركة المستقبالت 

لتي تشير الى ان حركة مكونات الغشاء ليست اعتباطية بل يتم السيطرة عليها بوساطة االدلة ا

تستقر معظم الخاليا على طبقة رقيقة حاوية على بعض اللييفات تؤلف . اليات خلوية داخلية 

 بمجموعها ما يسمى بالغشاء القاعدي الذي يتالف من مشتق الكوالجين و الكالبكوبروبينات 

 ر االغشية حركة المواد عب

 االنتشار 

يجة لحركة دقائقها لكي االنتشار هو العملية التيبواسطتها تنتشر الغازات او المواد في المحلول نت

هى في حركة عشوائية مستقرة وغالبا ما تتصادم (الجزيئات او االيونات )تشغل الحيز الموجود 

مناطق التركيز العالي الى مناطق مع بعضها في المناطق التي تتركز فيها وبذالك انها تنتشر في 

 التركيو الواطئ الى المدى الذي يصبح فيه تركيز المحلول متجانسا
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المنطقة التي تتركز فيها الى الخارجها  ومع ان اكثر الجزيئات  داخلتتحرك دقائق المذاب الى 

 تتحرك الى الخارج فان محصلة الحركة ستكون باتجاه المنطقة ذات التركيز الواطئ 

 ـ:انتشار مادة معينة في من منطقة الى اخرى يتناسب مع  ان

 (التدرج التركيزي او التدرج الكيمياوي )فرق التركيز في كال النطقتين  -1

الذي من  boundaryللحد  Cross sectional  areaالمساحة القطمية المرضية  -2

 خالل تتم عملية االنتشار 

 thickess of the boundaryسمك الحد  -8

فحينما يوجد فرق في الجهد بين كما يتاثر انتشلر االيونات بشحنتها الكهربائية  -4

منطقتين تتحرك االيونات موجبة الشحنة مع هذا التدرج الكهربائي الى النتطقة 

 االكثر سالبية من حيث الشحنة اما االيونات سالبة الشحنة فتتحرك بالتجاه  المعاكس 

وفي الجسم ال يحدث االنتشار في حجرات السوائل فقط بل يحدث ايضا من حجرات الى اخرى 

على شروط ان يكون الحاجز بين الحجرات ناضجا للمواد المنتشرة ويكون معدل االنتشار لمعظم 

االماالح عبر الحواجز ابطا مما هو عليه في الماء ولكن تبقى عملية االنتشار القوة الئيسة المؤثرة 

 على توزيع الماء واالمالح 

 (تاثير دونان )دونان  جبس ـتوازن 

ولك كبر حجم الجزيئاتها يمنع معصمها من المرور خالل غشاء تتاين البروتينات بسهولة         

تنفصل الحجرة االولى عن الثاني بغشاء احتياري (  4 ـ2) اختياري النضوجة ففي الشكل 

موالر من المحلول بروبيونات الصوديم اما الحجرة  1عاى النضوجة فتحتوي الحجرة االولى 

موالر من محلول كلوريد الصوديوم ويسمح هذا الغشاء بمرور ايونات  11الثانية فتختوي على 

 خالله ويمنع مرور ايونات البروتينات من الصوديوم والكلوريد

 

 دونان توازن جبس ـمخطط  يوضح  -( : 4 – 2) الشكل 

ولتوضيح العملية نفترض ان كل حجيرة سيبقى ثابتا ونتيجة للتدرج التركيزي ستنتقل ايونات 

ايونات الصوديوم الموجودة في الكلوريد من الحجيرة الثانية الى الحجيرة االولى وستعقبها 

ـــ دونان على ان عملية .الحجيرة الثانية للمحافظة على التعادل الكهربائي وتنص قاعدة جبس 
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وغالبا ما . حتى محصلة اااليونات المنتشرة على جانبي الغشاء عند التوازن نتشار ستستمر اال

  -:يعبر عن هذة القاعدة بشكل معادلة 

 

وبما ان التراكيز االولية لهذة المحاليل معروفةلذا يمكن تعين عدد موالت كلويد الصوديوم التي 

ان عدد ايونات .وصول الى حالة التوازن تحركت من الحجيرة الثانية الى الحجيرة االولى لل

 .المار حالل الغشاء اختياري النضوجية الصوديوم والكلوريد 

ونظرا لوجود ايونات البروتينات التي لها القدرة على النفوذ فان عند التوازن سيكون عدد 

االيونات الموجودة في الحجيرة االولى اكثر من تلك الموجودة في الحجرة الثانية وبالنتيجة 

بالضغط ويدعى مثل هذا الضغط سيكون هناك فرق في الضغط التناضجي لكال المحلولين 

 . وانيالتناضجي الفر

يعد تاثير دونان مهما في توزيع االيونات التي لها القابليه على النفوذ في الجسم وذلك لوجود 

كميات كبيره من االيونات البروتينية السالبه في الخاليا و البالزما التي ليس لها القدرة على 

 النفوذ 

 حسب الذيب 

و تدعى هذه . جزيئات المذيب معه  عندما يتحرك المذيب باتجاه واحد فان يميل لحسب بعض     

 ذيب وفي معظم الحاالت يكون تاثيرها قليال جدا في الجسم القوه ب سحب الم

 الترشيح 

الترشيح هو العملية التي بوساطتها يترشح في السائل خالل غشاء او حاجز نتيجة لوجود          

ة المترشحة في فترة معينه مع تتناسب كميه الماد. فرق في الضغط الهيدروستاتي على الجانبين 

 . فرق الضغط و المساحة السطحية للغشاء

ان الجزيئات التي يكون قطرها اصغر من فتحات الغشاء تمر مع السائل المترشح ،اما تلك      

و تترشح الجزيئات الصغيره عبر جدار االوعيه . التي يكون قطرها اكبر فال يمكنها المرور 

ط الهيدروسياتي في االوعية الدموية اكبر مما هو عليه في االنسجة الشعريه عندما يكون الضغ

 .الوقعة خارج االوعيه الدموية 
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 التناضح 

وتحت . التناضح هو حركة جزيئات المذيب عبر الغشاءالى المنطقة التي فيها تركيز المذيب      

كغشاء ) فالغشاء الذي نصف الناضح المذيب فقط . عمليه التناضح عبر العديد من االغشيه 

اما الغشاء الذي يسمح للمذيب و بعض . نصف الناضح يدعى بالغشاء ( فيروسيانيد النحاس 

 . ر فيدعى بالغشاء اختياري التضوحية الذاب بالمرو

 – 2)  ان معظم االغشية الطبيعية و جميع اغشيه الخليه هي اختياريه التضوحية  ففي الشكل     

يحتوي القمع المقلوب على محلول مائي معزول عن الماء النقي بغشاء اختياري التضوحية  ( 1

مسسبا ارتفاع مستوى السائل ودفع المكبس الى االعلى ينقل الماء بعمليه التناضح الى داخل القمع 

ويمكن منع ارتفاع مستوى المحلول المائي بالتالي منع عملية التناضح وذلك بتسليط ضغط على . 

ويدعى الضغط المستعمل في منع ارتفاع مستوى المحلول المائي في القمع المكبس الى االسفل 

 .بالضغط التناضحي 

 

 مخطط يوضح طريقة قياس الضغط التناضحي للمحاليل -( : 1 – 2) الشكل 

 لضغط التناضحي ا

تاثيرها يتحرك الذاب عبر غشاء ختياري النضوحة الضغط التناضحي هو القوة التي تحت      

من المحلول ذي التركيز الملحي الواطئ الى المحلول ذي التركيز الملحي العالي وللضغط 

 ـــ  :كما هو الحال في ضغط الغاز ة والحجم التناضحي عالقة بدرجة حرار

                                                                            PV=nRT      

 ــ:حيث ان 

P  الضغطpressure                           . 

 v  الحجمvolume                . 

 N  الت وعدد المnumber of moles  

R   ثابت الغازgas constant                . 

  T   درجة الحرارةabsoluta temperature . 
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 ـــ            :باعادة ترتيب العادلة 

 

المذاب مفسوما على عدد التار المذيب يساوي التركيز وبالنسبة للمحاليل فان عدد موالت 

 :لذا فان .  molar concentration( c)الموالري 

كك االلكتروليات في المحلول الى عدد من االيونات وتعتمد درجة التفكك على نوع فتت      

عدد الدقائق في المحلول )االلكتروليت ويعتمد الضغط التناضحي على فعالية الدقائق في المحلول 

والري معين من الكتروليت سيكون له ضغط تناضحي لذا فان تركيز م(في وحدة حجم المحلول 

ليه في حالة تركيز موالري مائل للمادة غير الكتروليتية فكلوريد الصوديوم مثال اكبر مما هو ع

Naيتفكك الى ايون الصوديوم 
+

Clوايون كلوريد  
-

 2اي ان كل مول في الحلول سيعطي  

 .اوزمول 

يعمل غشاء الخلية كغشاء اختياري النضوحية يتحرك من خالل الماء الى خارج الخلية     

وداخلها تبعا للتدرج التركيزي االلكتروليات او المواد غير االلكترولية على جانبي الغشاء فعند 

وضع كرية دم حمراء في محلول زائد التوتر فان الماء سيمر من هيولي الخلية الى الوسط 

اما عند وضع كرية الدم الحمراء في محلول ناقص التوتر فان  ذالك تنكمش الكرية الخارجي وب

 .الماء سيمر من هذا المحلول الى داخل الكرية وبالتالي ستنتفخ الكرية 

 التوترية 

يستعمل مصطلح التوترية لوصف الضغط التناضحي الفعال لمحلول نسبة الى البالزما      

نفس الضغط التناضحي الفعال للبالزما بالمحاليل متساوية التوتر اما وتدعى المحاليل التي لها 

تلك التي يكون ضغطها التناضحي الفعال اعلى فتدعى بالمحاليل زائدة التوتر وتلك التي يكون 

 .ضغطها التناضحي الفعال اقل فتدعى بالمحليل ناقصة التوتر 

 االنتشار غير االيوني 

الضعيفة تكون ذائبة تماما في اغشية الخلية عندما تكون  هناك بعض الحوامض والقواعد    

بالشكل غير المتفكك اما عندما تكون بالشكل االيوني فانه تمر بصعوب خالل االغشية وتدعى 

 .غير االيوني وتحدث في القناة الهضمية والكلية االنتشار بهذه الظاهرة 

 النقل بواسطة حامل 

النقل بواسطة حامل يعني ان المادة تنتقل عبر غشاء البالزما بواسطة حامل موجود ضمن     

هي المادة المنقولة عبر S  (substan  )هذه االلية حيث ان (  6 ــ2)الغشاء يوضح الشكل 

 .هو الحامل الذي يقع في الغشاء C (carriar  )  الغشاء و
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 النقل بواسطة  الحامل مخطط يوضح -( : 6 – 2) الشكل 

 complexمعقد عبر الغشاء ال بد ان ترتبط اوال بالحامل لتكون  Sلغرض ان تنتقل المادة      

وحال تكون هذا المعقد فانه يتحرك عبر الغشاء من السطح الخارجي الى السطح الداخلي .  S. Cـ

وهذا االخيرة  Cوالحامل   Sوعند وصول المقعد الى السطح الداخلي سينفك االرتباط بين المادة 

وعندما يتم النقل بواسطة  Sيعود الى السطح الخارجي للغشاء لالرتباط مع جزيئة ثانية من المادة 

العالي الى منطقة التركيز الواطئ فال تستدعى الحاجة الى الطاقة الحامل من منطقةالتركيز 

من الحاالت تقوم الهرمونات بتنظيم باالنتشار الميسر وفي العديد وتدعى العملية في هذه الحالة 

االنتشار الميسر فمثال يزيد هرمون االنسولين من االنتشار الميسر للكلوكوز الى الخاليا العضلية 

اما اذا كان النقل بواسطة حامل من منطقة التركيز الواطئ الى منطقة التركيز العالي فان العملية 

انجاز هذه العملية بوتسطة مضخات بروتينية في تحتاج الى الطاقة وتدعى بلنقل الفعال ويتم 

اغشية الخلية وعادا ما يتم تجهيز هذه الطاقة من عملية االيض في الخاليا من خالل ثالثي 

 . فوسفات االدينوسين

 مضخة الصوديوم ـبوتاسيوم 

م ان مضخة الصوديوم ـ بوتاسيوم هي المسؤولة عن النقل الفعال المزدوج اليونات الصوديو      

الى خارج الخاليا وايونات البوتاسيوم الى داخل الخلية وهي عبارة عن بروتين موجود في غشاء 

االنزيم المحفز للتحلل المائي لثالثي )الخلسة وهذا البروتين هو انزيم االدينوسين ثالثي فوسفاتاز 

ثي فوسفات وينشط هذا االنزيم بايونات الصوديوم والبوتاسيوم ويعد ثال( فوسفات االدينوسين 

ايونات صوديوم االدينوسين مصدر الطاقة لعملية النقل وتعمل هذه المضخة على اخراج ثالث 

وابنين من الخلية مقابل ادخال ايوني بوتاسيوم الى الخلية وتنشيط فعالية هذا االنزيم باال

 .وكاليكوسيدات الدمجبيتالس المستعملة في عالج عجز القلب 
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ووحدتي بيتا ( 11111)ـ كل منهما ذات وزن جزئي يقدر ب)وحدتي الفا يتالف هذا االنزيم من 

ويؤدي فصل هذه الوحدات عن بعضها الىفقدان  (41111كل منهما ذات وزن جزئي يقدر ب)

 .  ATPaseفعالية انزيم 

تحتوي وحدتان الفا على موقع ارتباط لثالثي فوسفات االدينوسين واالوابين اما الوحدتان بيتا       

كما ان هناك ثالث مواقع ارتباط اليون الصوديوم  (5ـ2شكل )ما عبارة عن كاليكوبروتينات فه

لرتباط  اليون البوتاسيوم وان االلية التي بواسطتها تنتقل االيونات غير معروفة ولكنها قد تشتمل 

 .على تغيرات شكلية تؤدي الى تغيير العالقات ما بين الوحدات 

 

 Naالتركيب المقترح لـ  -( : 5 – 2) شكل 
+ 

- K
+ 

ATPase 

 مضخات ايونية اخرى 

ATPase Naبهناك بروتينات اخرى لها صلة وثيقة       
+
   -  K

+
وتعمل على نقل       

Caايونات الكاليسيوم 
2+

ATPase  Caالى خارج الخاليا وتدعى ب   
2+   

واخرى تعمل على    

Hايونات الهيدروجين اخراج 
+

Kمن الخاليابالتبادل مع ايونات البوتاسيوم   
+

وتدعى   

ATPase  Kب
+

Hـ 
+

   . 

 نقل البروتينات وبقية الجزيئات الكبيرة 

تدخل البروتينات في حاالت معينة الى الخاليا كما تفرز الخاليا عددا كبيرا من الهرمونات      

ومواد اخرى هي عبارة عن بروتينات وبيتيدات متعددة كبيرة وتدخل البروتينات وبقية الجزيئات 

ونوضح هذه   exocylosisوتفرز بعملية  ENDOCYLOSISالكبيرة الى الخاليا بعملية 

 .وخروجها من الخاليا دون تحطم االغشية الخلوية ية دخول الجزيئات الكبيرة العمليات كيف

Endocytosis  

 هي البلممة   endocytosisواحد اشكال   exocytosisوهي عكس عملية      

phagocytosis  ( االكل الخلوي)  وهي العملية التي بواسطتها تقوم الخاليا بابتالع الجراثيم
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المادة بغشاء واالنسجة الميتة كما هو الحال في خاليا الدم البيض متعددة النوى حيث تلتصق 

الخلية ثم ينبعج الغشاء ليحيط بالمادة وبعدها تنفصل منطقة االنبعاج فتصبح المادة داخل فجوة 

 .محاطة بغشاء ويبقى غشاء الخلية سليما 

فهي نفس العملية السابقة ماعدا  ان المواد الماخوذة  (الشرب الخلوي )  pinocytosisاما     

في داخل الخلية يتحد الغشاء المحط بالفجوة البلعمية مع غشاء الجسم الحال  تكون بشكل محلول 

 وبذلك تتمتزج انزيمات الجسم الحال مع محتويات الفجوة لغرض هضمها 

Exocytosis  

قد كولجي حيث يتم الشبكة الهيولية الداخلية الى مع تنتقل البروتينات التي تفرزها الخاليا من     

رزمها بشكل حبيببات وافرازها بعدها تتحرك هذة الحبيبات المحاطة بالغشية الى غشاء الخلية 

حيث يتحد غشاء الحبيبية مع غشاء الخلية ثم تنكسر منطقة االتحاد وبالتالي تتحرر محتويات 

  exocytosisالخلية سليما وتدعى خطوات هذة العملية  الحبيببية الى الخارج الخلية ويبقى غشاء

وتحتاج هذة العملية الى (   emeiocytosisاو   cell vomitingوتسمى ايضا تقيؤ الخلية ) 

  . ايونات الكالسيوم والطاقة 

   Endoplsmaic reticulumالشبكة الهيولية الداخلية 

وهي عبارة عن سلسلة معقدة مناال نبيبات المنتشرة في هيولي الخلية وتتالف جدران هذة       

) االنبيبيات من االغشية ويدعى جزء الشبكة الهيولية الداخلية الحاوية على الحبيبات 

 granular or rough( الخشنة ) بالشبكة الهيولية الداخلية الحبيبيبة ( الرايبوسومات 

endoplsmaic reticulum   اما الجزء الشبكة الهيولية الداخلية الخالي من الحبيبات فيدعى

كما يحتوي الهيولي ايضا على رايبوسومات حرة  ( الملساء )بالشبكة الهيولية الداخلية الالحبيبية 

و  s11تتالف من وحدات كبيرة وصغيرة تدعى بنانوميتر  11يبلغ قطر الرايبوسومات حوالي 

s81   على اساس معدل ترتيبها في جهاز الطرد المركزيcentrifuge   كما تحتوي

تقوم .بروتبن %18و  RNAرايبوزي حامض نووي % 16الرايبوسومات على حوالي 

كالهرمونات التي تفرزها )البروتينات الرايبوسومات الملتصقة بالشبكة الهيولية الداخلية بتخليق 

تلعب الشبكة .ة فتقوم بتخليق البروتينات الهيولية كالهيموكلوبين اما الرايبوسومات الحر(الخلية 

الهيولية الداخلية الملساء دورا في تخليق الستيرويدات في الخاليا الفارزة للستيرويدات في عملية 

 .ازالة السموم من الخاليا االخرى 

 معقد كولجي

هو عبارة عن تجمع  1111الول مرة من قبل كاميلو كولجي عام وصف هذا التركيب          

النيبيبات وحويصالت غشائية يقع عادة قرب النوة يكون بارزا في خاليا الغدة الفعالة من النحية 

تخزن الهرمونات واالنزيمات في الخاليا .االفرازية ويتغير حجمة وشكلة من خلية الى اخرى 

هذه الحبيبات في معقد كولجي ت افرازية محاطة بغشاء وتتكون الفارزة للبروتينات بشكل حبيبا

لذا فانه يعمل على رزم البروتينات  كما يعد موقعا لتكوين الجسينات الحالة ويضيف 

 .معينة الى البروتينات لتكوين الكاليكوبروتينات  كاربوهيدرات 
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 الجسيمات الحالة 

بغشاء وان قسما من الحبيبات الموجودة  وهي عبارةعن تراكب كبيرة غير منتظمة  محاطة     

في خاليا الدم البيض الحبيبية عبارة عن جسيمات حالة يحتوي كل جسيم حال على العديد من 

االنزيمات التي قد تسبب تحطم معظم لمكونات الخلوية في حالة عدم عزلها عن بقية اجزاء الخلية 

 .بواسطة غشاء الجسم الحال 

) الحالة احدى اشكال الجهاز الهضمي في الخلية فالمواد الخارجية تعد الجسيمات         

التي يتم ابتالعها من قبل الخلية تصبح داخل فجوات محاطة بغشاء وان فجوة من (   كالجراثيم

وبذلك تمتزج محتويات الفجوةوالجسم الحال . قد تندمج مع جسم الحال ( فجوة بلعمية ) هذا النوع 

اما المواد الباقية . اتج الهضم المواد الماخوذة من خالل جدارن الفجوة بعد ذلك تمتص بعض نو. 

كما وتبتلع الجسيمات الحالة مكونات الخلية التالقفة .   exocytosisفيتم التخلص منها بعملية 

وفي حالة موت الخلية  autophagic vacuolesمؤدية الى الى تكوين فجوات ذاتية االبتالع  

يمات الحالة بتحليل بقايا الخلية  ذاتيا كما تعمل الجسيمات الحالة على ازالة انزيمات الجس تقوم 

بعض التراكيب عديمة الفائدة كما في خاليا ذنب يرفات او شراغيف الضفدع المتحولة 

metamorpgosing tadpoles   . 

 المقدرات

 8يبلغ طولها حوالي او كروية او خيطية الشكل وهي عبارة عن تراكيب عصوية            

مايكروميتر وتصطبغ في الخاليا الحية بصورة خاصة  1الى  1.1مايكروميتر وسمكها من 

وقد لوحظ ان المقدرات تنقسم الى اثنين او اكثر .   B  janus greenبصبغة جانسو الخضراء 

ها دون لتكوين وحدة واحدة كما يزداد او يقل حجممن الوحدات وان اثنين او اكثر منها تتحد 

 .مرة حالل عشر دقائق  21الى  11انقسامها او اتحادها ويتغير شكلها في الخلية الحية من 

على   sperm cellsمتقدرة بينما تحتوي خاليا النطف  2111تحتوي خلية الكبد على حوالي 

عض الطحالب ويعتقد ان هذه متقدرة وال توجد المتقدرات في الجراثيم وب 24ــــ21حوالي 

ات الحية تحتوي على وحدات غشائية لها القابلة على انجاز الوظائف التي تقوم بها الكائن

 .المقدارات في الكائنات الحية عديدة الخاليا 

الى الداخل بشكل طيات او صفائح تدعى  تتالف المقدارات من غشاء خارجي  وغشاء داخلي يمتد

 cristae  ( 1ـ2شكل)  السطحية من الواضح ان وجود مثل هذه الطيات يزيد من المساحة

ترتبط بهذه االغشية للمقدارات  وان االنزيمات المسؤلة عن معضم االدوار الفسلجية للمقدارات 

بروتين % 51ـــــ 61تتالف المقدارات من .لذا فان زيادة المساحة السطحية تزيد عدد االنزيمات 

حامض نووي رايبوزي  وكمية قليلة من الحامض النووي الدي % 1.1دهون و % 81ـــ 21و 

للمقدرة والتي تحتوي ايضا   matrixالموجودة في المادة االساسية   DNAاوكسي رايبوزي 

تعد المفدارات الوحدة المولدة للطاقة في الحلية وغالبا ما تقع في المناطق .على الرايبوسومات 

في الطبقة الظهارية العمودية عاليات الحبوية كما هو الحال الخلوية المرتبطة بمستوى عال من الف

 .المناطق غشاء الخلية الذي يشترك في فعالية النقل في االمعاء الدقيقة حيث تركيز المقدارات في 

 



رة  الاولى  محاض 
ة  ) ال لي 

ة  الح  لج 
س ف 

الق  احمد ف رحان  . د                                                                                                              (   دالح   (  18  )       عي 

 

 تركيب المتقدرة -( : 1 – 2) شكل 

يحتوي الغشاء الخارحي للمقدارات على االنزيمات التي لها عالقة بعملية االكسدة الحبوية        

 citricاما الجزء الداخلي لها فتحتوي على االنزيمات التي لها عالقة بدورة حامض الستريك 

acid cycle   ومن احدى الوظائف الرئيسة للمقدارات انجاز االكسدة .وانزيمات السلسلة التنفسية

ويقترن  مع هذه العملية الهوائية لبعض المواد كالبايروفات لتكوين ثنائي اوكسيد الكاربون والماء 

بعملية الفسفرة ( المركب الفوسفاتي ذو الطاقة العالية )تكوين ثالثي فوسفات االدينوسين 

 .التاكسدية

و ثالث جزيئات  ان ثالثي فوسفات االدينوسين عبارة عن نيوكليدتايد يتركب من سكر خماسي    

بين السكر ن االصرة الموجودة ( . 1-2الشكل ) (االدينين)حامض فسفوريك و قاعدة نيترودينية 

حامض فسفوريك فيها عبارة عن اواصر طاقة عالية و ترسم بشكل حط . الخماسي واول جزيئة 

 .متموج للداللة على وجود الطاقة العالية 

 

 جزيئة ثالثي فوسفات االدينوسين -( : 1 – 2) شكل 

تحتوي كل . يتالف الغشاءالداخلي للمتقدرات من وحدات متكررة تدعى بالدقائق االولية       

القطع القاعدية على انزيمات تحتوي . وحدة على قطعة قاعدية و ساق و قطعة راسية كروية 

تختوي على انزيم و بقية االنزيمات التي سلسلة نقل االلكترونات ؛اما السيقان و القطع الراسية ف

–ومن الوظائف االخرى للمتقدرا ت الحواضالشحمية و كذالك الفا .لها عالقة بصنع وايض 
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ونظرا الحتواء المتقدرات على ؛فانها تقوم بصنع .هايدروكسي بيوتيرك –كليسروفوسفات بيتا 

و يشترك كال من . راثا في الخلية حيث بات االن واضحا ان المتقدرات يمثل نظام و. البروتينات 

 .النظام الوراثي النووي في تكوين البروتينات في التقدرات 

 Nucleus    النواة

وهي عباره عن تركبب كروي الشكل عادة وتظهر في المستحضرات الثابتة بشكل كتلة       

حبيبية محاطة بالغشاء او الغالف النووي  ويكون هذا الغشاء مزدوج التركيب وناضجا يسمح 

مغلقة  poresمن النواة الى الهيولي ويحتوي على ثقوب   RNAبمرور الجزيئات الكبيرة مثال 

توجد النواة في جميع الخاليا الحيوانية التي تنقسم وعند قطع الخلية الى . رقيق متجانس بغشاء 

تتالف النواة من الجسيمات الصبغية .نصفين فان الجزء الخالي  من النواة سيموت دون ان ينقسم 

التي تقوم بحمل المخطط الكامل لجميع صفات الحيوان   chromosomes( الكروموسومات )

الدي اوكسي رايبوزي الف من جزيئة كبيرة تدعى الحماض النووية وان كل جسيمة صبغية تت

DNA  عديدة الخاليا وتشبه الجزيئة بخيط  الحية والذي يكون مغطى بالبروتينات في الكائنات

 المغلفة  Histone proteinمن الحرز حيث ان الخرز عبارة عن كرات من بروتينات الهستون 

مع  DNAويدعى .وبروتينات اخرى مرتبطة به  DNAاما الخيط فهو عبارة عن  DNA بـ

 .              chromatin البروتينات بالكروماتين 

وتكون الجسيمات الصبغية واضحة اثناء انقام الخلية اما في الفترات الواقعة بين االنقامات      

الى لة التي تشبر وهناك من االد.الخلوية  فال يمكن تمييز سوى كتل من الكروماتين في النواة 

الواحدات الوراثية    Genesوتعد الجينات  DNA اهمية تركيب الكروماتين في تنظيم وظيفة

 .  DNAعلى الجسيمات الصبغية وان كل جين هو جزء من جزيئة 

ان ثم تنقسم بحيث   mitosisتتضاعف الجسيمات الصبغية اثاء االنقسام الخليطي للخلية       

ة اما من الجيسمات الصبغي  diploid numberالناتجة تستلم العدد الزوجي ان الخلية  الخلية 

اثناء المرحل النهائية  meiosisفانها تعاني انقسامسا منصفا   grem cells–الخالية الجرثومية 

للنصج يتم فيها تنصيف عدد الجسيمات الصبغية في الخالية الناتجة وبمر االنقسام المنصف بمر 

 number - النطف  والبيوض الناضجة على العدد الفردي حلين والشيء المهم وهواحتواء 

haploid يمات الصبغية وعند اتحاد النقطمن الجسsprem  مع البيضةovum  الخلية  نفا

ستحتوي على العددالزوجي من الجسيمات الصبغية نصفها من االم .  zygote.الالفحة ..الناتجة  

 . والنصف االخر من االب 

كتلة من الحبيبات الغنية عبارة عن  وهي. nucleolusالحاليا على نوية  تحتوي نواة معضم      

نويات وتكون اكثر وتحتوي بعض الخاليةا على عدة   RNAالنووي الرايبوزي /بالحامض

 .وضوحا وعددا الخالية النامية 

(  mRNA) الرسول  RNAلتصنيع  templateفي النسواة كقالب   DNAعمل ي     

messenger RNA  وRNA  الناقلtransfer RNA (tRNA)  
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الرابيوسومات    mRNAحيث يرتبط .الى الهيولي  وتنتقل هذه الحوامض النووية الرابيوزية     

  mRNA قل الحوامض االمينية الى  فيقوم بن  tRNAاما .لتكوين بروتين معين  ويعمل كقالب

 ي في تاريبوسومات النوية ومن المحتمل انيكون مصدر الحامض النووي الرايبوز

 الخيوط االنبيبات الدقيقة

عبارة عن .على الخيوط الدقيقة   eukaryotic cellsالخالية حقيقة النواة تحتوي معظم     

عبارة عن تركيبة طويلة .واالنيبيبات الدقيقة .نانوميتر  6-4الياف طويلة صلبة يتراوح قطرها 

 .نانوميتر  11بتجويف قطره نانوميتر ومحيط الجدران  1مجفوفة يتراوح حدرانها 

عبارة عن بروتين مسؤول عن تقليص المضلة   actin  االكتين  لف الخيوط الدقيقة مناتت     

تصل خيوط االكتين الدقيقة الى اطراف الزغابات   myosin بعد تفاعله مع بروتين المايوسين 

الموجود على الخاليةا الظهارية للغشاء الخاطي لالمعاء ومن المحتمل ان  microvilli لدقيقة  ا

الخيوط الدقيقة ايضا بشكل حزم . لتفاعلها مع خيوط المايوسين الواقعة في القاعدة  نتيجة تتقلص 

 . تحت غشاء البالزما كما تنتشر بشكل عشوائي في الهيولي 

 tubulin  and اما االنيبيبات الدقيقة فتتالف من وحدتين بروتينيتين هما الفا وبيتا تيوبيولين      

B a.ا لتكون تراكبيب ثنائية وتتحد هذه الوحدات مع بعضه dimmers ين وتتجمع االخيرة لتكو

وحدة  18تحتوي كل حلقة عادة على   stacked rengs انابيب طويلة مؤلفة من حلقات متراصة 

 . كمال وتحتوي االنيبيبات على بروتينات اخرى تسهل عملية وتكوينها 

 االنيبيبات الدقيقة اما البرودة  assembly تساعد الحرارة وبعض العوامل االخرى تجمع    

 (.11-2شكل )  االنيبيبات  disassembly  وبعض العوامل االخرى فتساعد على عملية تفكك 

ونتيجة   skeleton of the cell بهيكل الخلية  ى لقد اطلق على االنيبيبات الدقيقة ما يسم

انها تعمل قة بحركة الخلية ويبدو وتربط االنيبيبات الدقي.لتجمعها وتفككها فانها هيكل ديناميكا 

كممرات تتحرك من خاللها الحبيبيات االفراز الى غشاء الخاية وتلعب دروسا رئيسا في نمو 

وفي المحافظة   axoplasmic transport الليف العصى وفي النقل خالل الجبلة المحورية  

 .الخلية على شكل الخلية وفي تركيب ووظيفة االهداب وفي انقسام 
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 عملية تجميع وتفكيك االنبيبات الدقيقة  -( : 11 – 2) شكل 

 الجسيم المركزي 

ويقعان   centriole الجسيم المركزي من جسمين اسطوانين يدعىكل منها بالريكز  يتالف      

 وتحتوي جدران االمركز على انيبيبات دقيقية. بالقرب من النواة ويتعامد كل منهما مع االخر 

للمريكزات عالقة بحركة الجسيمات .تمتد بصورة طويلة   trilets تسع مجاميع ثالثية تؤلف 

 الصبغية اثناء ان انقسام الخلية حيث تتضاعف عند بدء االنقسام الخليطي وتبتعد ازواح 

متعددة النوى هنالك زوج من  اوفي الخالي. اقطاب المغزل المريكزات عن بعضها مكونة 

          .ويتالف المغزل من االنيبينات و الخيوط الدقيقة .ة المريكزات قرب كل نوا

 أثير األشعاع على الخليةت

ضاء او المادة بشكل موجات او دقائق ، وتتحرر فاالشعاء هو انبعات وانتشار الطاقة خالل ال    

وتشتق مثل هذه الطاقة من . رات ذهذه الطاقة نتيجة لحدوث تغيرات داخلية في الجزيئات وال

 .العديد من المصادر الطبيعية ، ويتغير نوع االشعاع من مصدر آلخر 

الطيف الشمسي  ملتعد الشمس المصدر الرئيسى لالشعاعات على الكرة األرضية، حيث يش     

spectrum  على االشعاع فوق البنفسجىultraviolet radiation ي ئوالضوء المرvisible 

light  واالشعاعات تحت الحمراءinfrared rays  والموجات الالسلكيةradio waves  . أما

كما أن تحلل .  solar flaresمن االنفجارات الشمسية  تنشأفإنها  X - raysاالشعاعات السينية 

ودقائق  gamma raysرة الكرة األرضية يعد مصدرا الشعاعات کاما قشالعناصر المشعة في 

     beta particles و بيتا     alpha particles  افال

ويعتقد ان هذه . مصدرة اخر االشعاعات الطبيعية  cosmic raysتؤلف اإلشعاعات الكونية 

من الشمس ( نوی ذرات الهيدر و حين موجبة الشحنة )االشعاعات نشأ من دقائق مشحونة 
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 galacticرية المغناطيسية مجوتكتسب هذه الدقائق طاقتها عند مرور ها بالمجاالت ال. والنجوم 

magnetic fields  . وعند دخول هذه النوى الهواء الجوي فإنها تصطدم بدقائق الغازgas 

particles ودقائق اخرى مشحونة تدعى الميزونات  امكونة اشعاعات کامmesons  والتي قد

 .ة ، وكتلتها وسط بين البروتونات وااللكترونات نة الشحبتكون موجية أو سال

يا الحية لالشعاعات سواء كانت طبيعية أو من صنع االنسان کاالشعة تعرض جميع الخال    

استعماالت الطاقة النووية في  نالمتولد م falloutالذري  الغبارالسينية واالشعاعات الناتجة عن 

 الحرب والسلم

وعند دراسة تأثير االشعاع على الخاليا الحية ، فإنه من المناسب تفسير الطاقة االشعاعية 

radiant energy  الى مجموعتي :-  

  ionizing radiationاالشعاع المؤين  .1

 nonionizing radiationاالشياء غير المؤن  .2

 االشعاع المؤين

في  ion pairssالذي يمتلك طاقة كافية لتكوين ازواج ايونية  عوهو ذلك النوع من االشعا     

 قهالطا atomالوسط الذي يمر خالله ، فعندما تمتص الذرة 

االشعاعية فإن احد االلكترونات سينفصل من المدار الخارجي وبالتالي تصبح الذرة موجبة 

ولهذا . وإن هذا االلكترون قد يصطدم مع ذرة اخرى مؤدية الى تكوين درة سالبة الشحنة . الشحنة

 :فإن االيونات المتكونة تدعى بازواج األيونات ، ويمكن توضيح التفاعل بالمعادلة اآلنية 

 طاقة اشعاعية                                                                                              

 A                     A
+
 + e

-
   

A+ e
- 
                     

 
A

- 

 انواع االشعاعات المؤينة

دقائق الفا أو ) يعتمد تأثير االشعاعات المؤينة في الخاليا على طبيعة اإلشعاعات المستعملة       

  والخفيفة hardبينا ، النيوترونات السريعة أو البطيئة ، اشعاعات کاما واألشعة السينية الشديدة 

soft  . ) ومع أن هناك عدة أنواع من االشعاعات المؤينية ، إال أن معرفة خصائص بعضها

يمكن أن يفي بالغرض عند استعمالها في ( ا وبينا واشعاعات کاما واالشعة السينية فدقائق ال)

 -: معظم التطبيقات العملية 

 α- particlesد قائق الفا 

( بروتونين و نيوترونين )تركيب نواة الهيليوم نفسها وهي عبارة عن دقائق موجبة الشحنة لها     

11*  8 وقد تصل سرعتها الى حوالي. 
1

 MeV  (M 1ولها طاقة تكافيء حوالي  ثانية / سم  

11هو 
6

  ،e  الشحنة على االلكترون ، هوV  وتنشأ هذه الدقائق من نوی ذرات (. هي الفولتات

لهذه  امثالي انصر البولونيوم مصدرعويعد .  18العناصر التي يكون عددها الذري أكبر من 

 .ات الصبغية جسيمن هذه الدقائق فعالة في تكسير الوتكو. االشعاعات 

  β - particlesدقائق بيتا 

وتكون . وهي عبارة عن دقائق سالبة الشحنة لها خصائص مماثلة لاللكترونات وتنشأ من النواة 

جيلها عم تثسرعتها متغيرة قد تصل سرعة الضوء ، وعند ازالة االلكترونات من مداراتها الذرية 

 ionizingإلى سرع عالية باستعمال مجاالت مغناطيسية او كهربائية فإنها تصبح دقائق مؤينة 

particles  وتستعمل في الطب االعراض العالجية وفي المجهر اإللكتروني وفي الفيزياء

 .االشعاعية 
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 γ - rayاشعة كاما 

ليس (  photonفوتون ) electromagnetic waveوهي عبارة عن موجة كهرومغناطيسية     

 وتعد نواة الذرة مصدرة. ة ولها سرعة الضوء نلها كتلة او شح

 .هذه االشعة 

 X- ray   األشعة السينية -ا

تماثل االشعة السينية من الناحية الفيزياوية اشعة كاما ماعدا إنها تنشأ من االجزاء الخارجية النواة 

ولالشعة السينية االعتيادية طاقة أوطا من .  extranuclear portions of the atomالذرة 

 .اشعة كاما 

أما طاقة الفوتون فتتناسب عكسيا مع . تتناسب طاقة اشعاع الدقائق طرديا مع كتلتها وسرعتها     

فاالشعاع المؤين ذو الطاقة الواطئة له قابلية اختراق واطئة ويدعى باالشعاع . طول موجته

، اما االشعاع المؤين ذو الطاقة العالية فيدعى باالشعاع  soft or weakالخفيف او الضعيف 

 hard, strong, or penetrating radiation . ترقخيد او القوى او المالشد

 :إن المصادر الرئيسة لالشعاع المؤين هي 

  radioactive decayالتحلل االشعاعی  .1

 X - ray machines and                        االالت والمجالت المولدة لالشعة السينية .2

accelerators 

 .nuclear fissionاالنشطار النووي  .8

 outer spaceالفضاء الخارجي  .4

 

 Direct and indirect actionالتاثير المباشر وغير المباشر  

وعلى المستوى . ة فلقد درست تأثيرات االشعاع على مستويات التنظيم الكيمياوي والحيوي كا    

  -: الجزيئي هناك آليتان لتفسير تأثير االشعاع 

 (نظرية الهدف او الضربة )نظرية التأثير المباشر   -1

The direct action theory (the target or hit theory) 

تنص هذه النظرية على أن االشعاع يؤثر بصورة مباشرة على الجزيئات األساسية      

بصورة ة ويؤدي الى تكسير األواصر الكيمياوية سحيث يؤثر على الجزيئات الحسا. والعضيات 

مباشرة ، مما يؤدي الى تلف تركيبها وبالتالي عدم مقدرتها على انجاز الفعاليات الحيوية 

 .األساسية كما هو الحال في التفاعالت االنزيمية 

 (نظرية االنتشار )نظرية التأثير غير المباشر   -2

The indirect action theory (diffusion theory) 

  الناتجة عن االشعاع. شعاع المؤين الى إنتشار الجذور تعزو هذه النظرية تأثير اال    

radiation - produced radicals  .51کون أن   وتأخذ هذه النظرية بنظر االعتبار حقيقة % 

تتكون نتيجة لتعرض الماء  وإن العديد من الجذور الحرة الفعالة. لية عبارة عن ماء خمن ال

 ( .۲-۲جدول ) لالشعاع المؤين وتأينه 
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 تكوين الجذور الحرة نتيجة المتصاص االشعاع المؤين  ( ۲ - ۲ )جدول 

 

 

. هذه الجذور الحرة في الخلية وتؤثر على الجزيئات العضوية مكونة جذورة مرة أخرى تنتشر

وبهذه الطريقة ينتشر تأثير االشعاع . وتؤدي هذه األخيرة بدورها إلى تكوين جذور حرة أخرى 

 .المؤين على منطقة واسعة من الخلية 

 .باشرة على الخلية الحية وتشير االدلة الى أن االشعاع المؤين يؤثر بصورة مباشرة وغير م

 

 ثير االشعاعات المؤينة على الخالياات

Effect of ionizing radiations on cells 

ثم  reddeningيؤدي تعرض خاليا الجلد لفترة قصيرة لالشعاع المؤين الى احمرار الجلد      

ذا استمر ، وتستعمل هذه الطريقة في عالج امراض الجلد المختلفة ، وا tanningاسمراره 

التعرض لفترة اطول فأنه سيؤدي الى حدوث اضرار في الجلد تختلف تماما عن تلك التي تسببها 

 .األشعة فوق البنفسجية 

ترق االنسجة بسهولة ، خت( كاألشعة السينية الشديدة )ناك العديد من االشعاعات المؤدينة ه     

يقتصر تأثير االشعاع المؤين على وحتى أن بعضا منها يخترق الكونكريت أو الرصاص ، وال 

، بل يتعداه الى الخاليا (ة الفا أو األشعة السينية الخفيفة جدا عباستثناء اش)الطبقات السطحية 

 .الواقعة في األجزاء العميقة من الجسم 

( وهناك أنواع معينة من الخاليا تكون حساسة لالشعاعات المؤينة كخاليا الدم البيض      

 synthetically active cellsوالخاليا ذات الفعالية التخليقية  lymphocytesاللمفاوية 

 وخاليا الطبقة المولدة في في الجلد والخاليا المولدة للدم proliferating cellsوالخاليا التكاثرة 

blood - forming cells  والخاليا غير المتخصصة في مرحلة النموactively growing 

undifferentiated cells  لالمشاح ( والخاليا المولدةgametogenic cells . 

. وقد أوضحت العديد من الدراسات أن نواة الخلية هي اكثر حساسية من الهيولي لالشعاع المؤين

ويكون التأثير اكثر ضررة على المادة الوراثية للخلية ، حيث يكشف الفحص المجهري لنواة 

وعادة ما تكون . يرات واضحة في الجسيمات الصبغية الخلية بعد تعرضها لالشماع عن وجود تغ

 .ة تهذه التغيرات ممي
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 االشعاع غير المؤين

هناك العديد من اإلشعاعات التي لها طاقة تكفي لتغيير غالف االلكترونات الخارجي للذرات       

 المرئي ووتشمل مثل هذه االشعاعات الضوء . ولكنها ليست بالقدر الكافي الحداث تأين كامل 

اللذين يلعبان دورا مهما في الظواهر الحيوية  near - visible light القريب المرئي

biological phenomena 

 :الضوء المرئي على الخاليا الحية ما يلي  تاثيريشمل 

في فعاليات الكائنات الحية احادية الخلية  diurnal rhythmالنسق اليومي أو النهاري   -1

 day - active ( diurnal ) (النهارية ) فالحيوانات الفعالة في النهار . وعديدة الخاليا 

animals  کالسحابsquirrel  كالعدو ) تظهر مطأ من الفعاليةrunning  والتغذية

feeding  ) على العكس فإن و. في أوقات معينة من النهار وتكون خاملة في الليل

كالفئران تكون أكثر نشاطا في الليل وخاملة في  nocturnal animalsالحيوانات الليلية 

 . النهار 

بالفترة الضوئية  استجابة الكائنات الحية لفترات متبادلة من الضوء والظالم وهذا ما يدعى -2

photoperiodism  بعوامل بيئية ، حيث أن الفعالية التكاثرية في العديد من الطيور تنظم

وأن طول النهار . تعمل على توفيت فصل التكاثر مع الوقت االمثل من السنة لبقاء النسل 

day length  ، سسل على تنظيم فصول التكاثر في العديد من الحيوانات البرية والداجنة

لذا . تزداد الفعالية الجنسية في األيام طويلة النهار وتنخفض في االيام قصه النهار حيث

الدواجن وذلك من خالل تنظيمها  نستعمل االضاءة االصطناعية على نطاق واسع في تكاثر

 . للفعالية الجنسية 

الذي  photoreceptionحساسية الخاليا للضوء وهذا ما يدعى باالستقبال الضوئي  -  -8

 .يصل أقصى درجات التخصص في عين الحيوانات الفقرية 

 Effect of ultraviolet light on cells الخالياتاثير األشعة فوق البنفسجية على 

وأن هذه اإلشعاعات . أحد تأثيرات األشعة فوق البنفسجية  sunburnعد حرق الشمس ي       

طبقة )وتحرر الخاليا التالفة  epiderimisالموجودة في ضوء الشمس تتلف خاليا بشرة الجلد 

مواد كيمياوية تنتشر خارج الخاليا وتسبب ارتخاء ( prickle cell layerالخاليا الشوكية 

ويختفي .  erythemaوبالتالي احمرار الجلد  dermisجدران األوعية الدموية في ادمة الجلد 

وبعد ساعات قليلة تظهر في جلد معظم األفراد كمية . االحمرار بسرعة اذا كان التلف بسيطة 

أما اذا كان التلف شديدة ، .  tanningاسمراره  مؤدية الى melaninقليلة من صبغة الميالنين 

فإن الخاليا الشوكية قد توت ، وعندئذ تغزو خاليا الدم البيض هذه الطبقة من الخاليا وبالتالي 

ن بشرة يکوتيبدأ بعدها الجلد بالتقشر و. تجف فيما بعد  blisterطة نفيتجمع مصل الدم مكونة 

خاليا البشرة محررة انزيماتها التي تقوم بهضم  ات الحالة فيمكما تتحلل الجسي. جديدة 

العميقة  بقاتالمحتويات الداخلية ، اضافة الى ذلك فإن ضوء الشمس يسبب ايضا تغيرات في الط

 . (االدمة ) الواقعة تحت البشرة 

دون المميتة  عولالشعة فوق البنفسجية تأثير مميت على الكائنات الحية احادية الخلية ، وأن الجر

sublethal doses  منها تستعمل في أحداث تغيرات وراثية في الجراثيم واألوالي وفي الخاليا

 .الموجودة في المزرعة النسيجية 

وبالتالي توقف  DNAوقد أظهرت الدراسات أن األشعة فوق البنفسجية تثبط عملية تصنيع 

. ت التحليقية العمليا RNAوأن الجرع العالية منها تثبط عملية تصنيع . انقسام الخلية 

العمليات  وعليه فإن التأثيرات الضارة لالشعة فوق البنفسجية ناتجة عن تثبيط. والبروتينات 

  .التخليقية 


