اخللية
تعد الخلية  CELLالوحدة االساسية في بناء الكائنات الحية على اختالف انواعها وان
اختلفت في اشكالها ووظائفها  ،والخلية الحية يمكن اعتبارها عالما فريدا قائما بذاته  ،وعلى
درجة عالية من التعقيد على الرغم من صغر حجمها  ،حيث ال يمكن ان نراها بالعين
المجردة  ،وداخل هذا الكيان الم تناه في الصغر توجد االف من الجزيئات العضوية المختلفة
االشكال والوظائف  ،كما يتم داخلها مجموعة من التفاعالت الكيميائية الهامة والمعقدة ،
وتتم جميع العمليات الحيوية من بناء وهدم وبمعنى اخر فان هذه الوحدة تكاد تمثل نشاط
الجسم كله  ،الذي هو نتاج نشاط جميع خالياه .
ويرجع الفضل في اكتشاف الخاليا الحية الى العالم االنكليزي روبرت هوك R.HOOKE
الذي استطاع في القرن السابع عشر ( عام  ) 1665ان يصنع لنفسه ميكروسكوبا استخدمه
في فحص بعض االنسجة النباتية ومنها نبات الفلين  ،فاكتشف وجود فراغات صغيرة
وتقسيمات منتظمة في رقائق الفلين  ،منفصلة عن بعضها البعض  ،وتشبه خاليا خلية
النحل  ،واطلق على كل وحدة من هذه الوحدات خلية  ،وهو يعني الفجوة الصغيرة  ،وفي
عام  1673استطاع العالم الهولندي ليفنهوك ان يكتشف الخاليا الحيوانية  ،وبعد ان صنع
مكرسكوبا ذو قوة تكبيرية اكبر ساعدت على التعرف على اجزاء النسيج الحيواني  ،وعلى
الرغم من هذا التاريخ الطويل اال ان الخلية ظلت لفترة طويلة والى وقت قريب مجهولة
التفاصيل  ،ولم يتمكن العلماء من معرفة اجزائها ومكوناتها على نحو دقيق اال في منتصف
القرن الماضي  ،وساعدهم في ذلك التقدم التكنلوجي في صنع الميكروسكوبات االلكترونية
ذات القوة الجبارة في التكبير .
وتختلف الكائنات الحية بشكل عام في عدد الخاليا التي تتكون منها  ،كما تختلف في
اشكالها ووظائفها ايضا  ،فالكائن الحي الذي يتركب من خلية واحدة كالبكتريا يقوم بجميع
العمليات الحيوية الالزمة لبقائه داخل هذه الخلية الوحيدة  ،فهي التي تقوم بالحركة والتنفس ،

وعمليات التمثيل الغذائي وعمليات التخلص من نواتج هذا التمثيل  ،باالضافة الى ذلك فانها
تقوم بعمليات الدفاع المختلفة  ،التي تحتاجها في التخلص مما يحيط بها من اخطار  ،ومثل
هذا النوع من الكائنات ال يملك أي خاليا متخصصة  ،تقوم كل منها بوظيفة محددة  ،وانما
خلية واحدة متعددة الوظائف  ،واالمرهنا يختلف عن الحيوانات واالنسان حيث نجد ماليين
الخاليا المتخصصة .
واذ ما نظرنا الى الجسم البشري فسوف نجد انع يتكون مما يقرب من مائة تريليون خلية او
اكثر ويكفي القول لتوضيح ذلك بان البوصة المربعة من جلد االنسان تحتوي على حوالي
مليون خلية  ،بينما يحتوي المخ على اكثر من ثالثين بليون خلية  ،وهذه الخاليا ال توجد في
فراغ وانما تعوم في محيط سائل داخلي  ،حيث يمثل الماء  % 60من الوزن الكلي لجسم
االنسان  ،وهذا الماء موزع على النحو التالي  % 40موجود داخل الخاليا
 % 15 INTRACELLULARموجودة خارج الخاليا  % 5 EXTRACELLULARفي
الدم  ،والخاليا بشكل عام تحصل على احتياجاتها من الغذاء واالوكسجين الالزم لعملياتها
الحيوية من السائل المحيط بها  ،وفي نفس الوقت تفرز الخاليا هذا السائل ما ينتج من هذه
العمليات من نواتج احتراق غير مرغوب فيها  ،وال يمكن للخلية االحتفاظ بها داخلها ،
ويحمل الدم بعد ذلك هذه النواتج لينقلها الى الكليتين بغرض التخلص منها الى خارج الجسم
في صورة البول .
والخلية الحية داخل جسم االنسان على درجة عالية من التخصص  ،وكل مجموعة متشابهة
من الخاليا ت تخصص في القيام بوظيفة واحدة  ،او عدة وظائف متخصصة  ،وينشأ من
تجمع الخاليا معا ما يسمى بالنسيج الحي  ، TISSUEوكل مجموعة من االنسجة تتجمع
معا لتكون ما يسمى بالعضو  ORGANوكل مجموعة من االعضاء تكون ما يسمى
بالجهاز  ، SYSTEMمثال عليه ان تجمع الخاليا العصبية مثال ينتج عن تكوين النسيج
العصبي الذي يتجمع ليكون المخ مثال والمخيخ والحبل الشوكي  ،وهي مجموعة من

االعضاء التي تكون في النهاية الجهاز العصبي بشكل عام  ،ونفس الكالم ينطبق على
المريء والمعدة واالمعاء حيث تكون الجهاز الهضمي  ،ولذلك فاننا نالحظ ان جسم االنسان
يتكون من مجموعة من االجهزة المتخصصة  ،التي يقوم كل منها بوظيفة محددة ال تستطيع
االجهزة االخرى القيام بها  ،فوظيفة الجهاز التنفسي مثال تتحدد في امتصاص االوكسجين
من هواء الشهيق  ،والتخلص من ثاني اوكسيد الكاربون  ،حيث يعد الغاز االول مطلوبا
والزما لعمليات التفاعل التي تتم داخل الجسم  ،بينما يعد الغاز الثاني احد النواتج الغير
مرغوب فيها لعملية التمثيل الغذائي  ،بينما نرى وظيفة الجهاز الهضمي تتمثل في تناول
الطعام وهضمه وتجزيئه ثم تحويله الى مواد بسيطة يمكن امتصاصها  ،يتم التعامل معها
لالستفادة منها وتوزيعها على اجزاء الجسم  ،وهكذا بالنسبة لبقية االجهزة .
ونظ ار لهذا التنوع في وظائف اجهزة الجسم المختلفة  ،فاننا نالحظ ان كل نسيج خاص بكل
عضو انما يتكون من مجموعة من الخاليا التي تتفق وطبيعة الوظائف التي يقوم بها  ،سواء
من حيث الشكل او من حيث التركيب  ،فخاليا الجهاز التنفسي لها القدرة على امتصاص
االوكسجين  ،باالضافة الى ان بعضها يحتوي على مجموعة من االهداب على السطح
تساعد في طرد االجسام الغريبة من مجرى الهواء وترطيب الهواء المستنشق  ،ورفع درجة
ح اررته  ،حتى يتسنى للرئتين القيام بالوظيفة على نحو افضل .
اشكال الخاليا واحجامها :
تختلف احجام الخاليا فمنها الكبير كبيضة الطيور ومنها الصغير كاالميبا حيث يبلغ قطرها
 0.3ملم والبعض ال يرى اال بالمجهر كالبكتريا حيث يبلغ قطرها  0.003ملم  ،اما اشكال
الخاليا فيكون دائما مالئما لوظيفتها فمثال الخاليا العضلية طويلة النها تقوم باالنقباض
واالنبساط وهكذا .
وتقسم الخاليا حسب درجة تعقيدها الى :

 – 1الخاليا بدائية النواة  :نواتها غير محاطة بغشاء نووي كالبكتريا .
 – 2الخاليا حقيقية النواة  :نواتها محاطة بغشاء نووي كالحيوانات والنباتات .
تركيب الخلية الحية :
ساعد التطور التقني الحديث في صناعة الميكروسكوبات ( المجاهر) االلكترونية على
الكشف عن الكثير من مكونات الخلية الحية  ،والتي كانت الى وقت قريب عالما شبه
مجهول  ،بل ان االمرلم يقتصر على معرفة االجزاء العامة للخلية  ،بل وصل الى حد
التعرف على طبيعة االجزاء الدقيقة في كل جزء من اجزائها باالضافة الى ذلك فقد تم تزويد
هذه الميكروسكوبات باجهزة الكومبيوتر التي يمكن تسجيل اجزاء الخلية واالحتفاظ بها ،
وكذلك رصد ما يحدث داخل الخلية من حركة الجزيئات وتفاعالتها الكيميائية .
وتعتبر الخلية ببساطة تجمعا لمجموعة من الجزيئات التي يحيط بها غشاء محدد  ،وتتكون
الخلية بص فة عامة من جزئين  :االول غشاء او جدار الخلية والثاني من البروتوبالزم
 PROTOPLASMالتي يحيط بها الغشاء  ،وتتميز الى جزئين  :سائل هالمي يطلق
عليه السيتوبالزم  CYTOPLASMونواة الخلية .
اوال غشاء الخلية : cell membrane
بمثابة الجدار الواقي الذي يحمي الخلية ويحافظ على محتوياتها  ،وينظم العالقة بينها وبين
ما يحيط بها  ،وينظم ما يدخل اليها  ،وما يخرج منها  ،باالضافة الى انه المسئول عن
الشكل العام للخلية نظ ار النه يحيط بالسائل الهالمي الذي يتشكل تبعا لطبيعة جدار الخلية ،
بالضبط كما يتشكل الماء في االناء الذي يحتويه  ،وتمثل اغشية الخاليا الحدود التي تفصل
بين بعضها البعض  ،وسميت باسم الغشاء البالزمي . PLASMA MEMBRANE

ويتكون غشاء الخلية من بعض الجزيئات العضوية الدهنية التي تعرف بالفوسفوليبيدات
 PHOSPHOLIPIDSحيث يشير المقطع االول فوسفو الى الفسفور  ،والمقطع الثاني
ليبيدات الى الدهون  ،باالضافة الى جزيئات البروتين  ،ويتكون جدار الخلية من المئات من
هذه الجزيئات التي تتراص بجوار بعضها البعض بانتظام شديد  ،وبطريقة معقدة تتشكل في
النهاية ذلك الغشاء المحيط بالخلية .
ويتكون الغشاء من طبقتين من الفوسفوليبيدات توجدان في اتجاهين متضادين  ،ونظ ار الن
الخلية تسبح في الماء داخل الجسم  ،فان الجزيئات المكونة لجدارها تنتظم بطريقة معينة ،
حيث تنتظم الجزيئات في الطبقة العلوية بحيث تتجه الرؤوس العلوية الى الخارج لتالمس
الماء الموجود خارج الخلية  ،بينما تنتظم جزيئات الطبقة السفلى بحيث تتجه الطبقات
الفوسفورية الى الداخل لتالمس الماء الموجود داخل الخلية وعليه تصبح الذيول الدهنية (
التي تحاول االبتعاد عن الماء ) الى الداخل وسط جدار الخلية مبتعدة عن الماء .
باالضافة الى جزيئات الفوسفوليبيدات المكونة لغشاء الخلية توجد جزيئات اخرى هامة هي
جزيئات البروتين  ،التي تتخلل طبقة الفوسفوليبيدات  ،ولها العديد من الوظائف  ،اذ انها
تساعد على دعم وتقوية جدار الخلية  ،كما تعمل كمناطق فصل بين االجزاء الدهنية في
الغشاء باالضافة الى حمل المواد التي سيتم نقلها من والى الخلية  ،حيث تستقبل الهرمونات
وتعمل كقنوات تساعد على عملية التبادل بين السيتوبالزم داخل الخلية من ناحية  ،والوسط
المائي المحيط بالخلية من ناحية اخرى  ،كذلك تلعب هذه البروتينات دو ار هاما في عملية
الدفاع داخل جسم االنسان النها تعمل على تمييز خاليا الجسم عن غيرها من الخاليا
الدخيلة
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 ANTIBODIESالتي يفرزها الجسم للدفاع عن نفسه  ،وفي التعرف على الخاليا الغريبة
عنه لتهاجمها وتترك خاليا الجسم .

ويتميز غشاء الخلية بخاصية شبه النفاذية  SEMI PERMEABILITYفيسمح لبعض
المواد بالنفاذ من خالله وال يسمح للبعض االخر  ،وهذه الخاصية تساعده على التحكم
بصورة بالغة في نفاذ المواد الداخلة الى الخلية او الخارجة منها  ،وذلك وفقا الحتياجات
الخلية وتوجد على هذا الجدار بوابات  GATESومستقبالت خاصة تعمل على تنظيم هذه
العملية .

ثانيا البروتوبالزم :
يعد البروتوبالزم المادة االساسية للحياة  ،وكلمة البروتوبالزم كلمة التينية تتالف من مقطعين
االول بروتو وتعني اساسي والمقطع الثاني بالزم تعني المادة الحية أي المادة الحية
االساسية  ،والبروتوبالزم مادة اشبه ما تكون للسائلة كزالل البيض حيث يشكل الماء اربع
اخماس وزنها  ،وتسبح فيها الكثير من المواد العضوية على شكل حبيبات وايضا يوجد فيها
العديد من المواد العضوية كالكربوهيدرات  ،والدهون والبروتينات  ،واالحماض النووية اضافة
الى وجود االمالح المعدنية كامالح الحديد والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم  .الخ  ،وان
البروتوبالزم ينقسم الى السيتوبالزم ونواة الخلية .وسوف نفصلها كما يلي :
أ – السيتوبالزم : CYTOPLASM
السيتوبالزم كلمة مكونة من مقطعين المقطع االول سيتو ومعناه له عالقة بالخلية  ،والمقطع
الثاني بالزم أي المادة الحية أي المادة الحية الخاصة بالخلية ،
تكملة الخلية المصدر  :رمزي الناجي  ،عصام الصفدي  ،تشريح جسم االنسان  ،ط1
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السايتوبالزم  :هي المادة التي تقع بين النواة والغشاء البالزمي وهي عبارة عن سائل سميك
مرن يسمى السايتوسول يحتوي على جسيمات معلقة وسالسل من النبيبات الدقيقة والخيوط ،
ويتكون السايتوسول في معظمه من الماء  % 90 – 75ومكونات صلبة تشمل البروتينات
والسكريات واللبيدات ومواد ال عضوية ( امالح معدنية ) .
والسايتوبالزم وسط دينامي متغير باستمرار ففي لحظة معينة تحدث االف التفاعالت
الكيميائية في السايتوبالزم ووجود التراكيب الغشائية في السايتوسول يسمح بحدوثها دون
غيرها  ،وتعزل بعض المواد الكيميائية عما يحيط بها  ،وهكذا فان اهمية االغشية تتمثل في
تقسيم السايتوبالزم الى وحدات وظيفية تسمى عضيات خلوية تختص كل منها بوظائف
معينة  ،ويحدث بحصول تفاعالت كيميائية حدوثا مستقال دون تداخل بينها  ،وال يعني وجود
هذه العضيات ان الخلية هي مجموعة اجزاء منفصلة بل يعني مبدأ تقسيم العمل بينها
وتكامل وظائفها في الخلية الواحدة ومن ابرز عضيات الخلية ما يلي :
اوال العضيات الخلوية :
أ – عضيات حية محاطة بغشاء خلوي وهي  :المايتوكوندريا وجهاز كولجي والجسيمات
الحالة والشبكة االندو بالزمية .
ب – عضيات حية غير محاطة بغشاء وهي  :الرايبوسومات والجسم المركزي واالهداب
والسياط واالنابيب الدقيقة .
العضيات المحاطة بغشاء :
المايتوكوندريا : MITOCHONDRIA
توجد في جميع الخاليا ذات االنوية تحتوي على انزيمات التنفس  ،تتكون من دهون
بروتينات  ،فيتامينات انزيمات  ،وتظهر :

بالمجهر الضوئي  ----على شكل عصيات وحبيبات او لييفات .
بالمجهر االلكتروني  ----على شكل حويصلة محاطة بغشائين يفصل بينهما حيز .
وظيفتها تكوين الطاقة  ،اكثر الخاليا احتواء على المايتوكوندريا هي العضلية والمنوية النها
اكثر نشاطا .
 – 2جهاز كولجي : GOLGI APPARATUS
يظهر بالمجهر االلكتروني على شكل مجموعة من التراكيب الغشائية المكونة من حزمة من
اكياس منبسطة مرتبة ت رتيبا متوازيا  ،ومن حويصالت كروية ذات اغشية رقيقة تقع بالقرب
من حافة االكياس  ،ان الوظيفة الرئيسية لهذا الجهاز هي تعديل تركيب البروتينات المصنعة
في الرايبوسومات وحزمها وتوزيعها على اجزاء الخلية المختلفة  ،يتم حزم الروتينات في
حويصالت وبعض هذه الحويصالت تصبح حبيبات اف ارزية تتحرك جهة سطح الخلية حيث
يتم اطالق البروتين من الحبيبات االف ارزية الى الحيز خارج الخلية كما يندمج غشاء
الحبيبات بالغشاء الخلوي محافظة ودعامة له  ،كما ان بعض الحويصالت تكون االجسام
الحالة ( الليموسومت ).
 – 3االجسام الحالة ( الليموسومات : ) LYSOSOMES
تظهر على شكل تراكيب لها اشكال مختلفة  ،وغالبا على شكل كرات مغلقة بغشاء واحد ،
تحتو على انزيمات التحليل المائي القادرة على تحليل المركبات العضوية المعقدة والبكتيريا
واالجسام الغريبة التي تدخل الخاليا بواسطة الحويصالت البلعمية
واالجسام الحالة تن شا عن حويصالت تنفصل عن جهاز كولجي  ،وهي توصف بانها بمنزلة
جهاز هضمي في الخلية  ،فهي التي تحلل المواد التي يتم بلعمتها وتحويلها الى مواد بسيطة
يستفاد منها  ،كما ان انزيماتها تحلل العضيات الخلوية الهرمة .

 – 4الشبكة االندوبالزمية : ENDOPLASMIC RETICULUM
تتكون من قنوات انبوبية مزدوجة الغشاء واكياس وحويصالت مملوءة بسائل ومحاطة باغشية
لها تراكيب الغشاء البالزمي  ،تنتشر القنوات في معظم اجزاء السايتوبالزم وتتصل مع
الغالف النووي والغشاء البالزمي  ،وهي تقسم الى نوعين :
أ – خشنة او حبيبية – اذا وضعت عليها الرايبوسوماتعلى السطح الخارجي لها ووظيفتها :
تكوين البروتين وتخزينه .
ب – ناعمة او غير حبيبية – ال يقع عليها رايبوسومات وظيفتها :
 – 1تكوين الدهون واستقالب المعادن وتكوين الكاليكوجين .
 – 2لها دور في انقباض العضالت والتخلص من الهرمونات الزائدة .
ب – الجزيئات الحية الغير محاطة بغشاء :
 – 1الرايبوسومات : RIBOSOMES
عبارة عن اجسام صغيرة تكون حرة تسبح في السايتوبالزم او ملتصقة على سطح الشبكة
االندوبالزمية  ،ووظيفتها تلعب دو ار هاما في تكوين البروتين المستعمل داخل الخلية (
الرايبوسومات الحرة ) والبروتين لالستعمال خارج الخلية ( المرتكزة على سطح الشبكة
االندوبالزمية ) .
 – 2الجسيم المركزي : CENTRIOL
الجسيم المركزي عبارة عن باحة كثيفة كروية الشكل تقع بالقرب من النواة ويقع داخلها زوج
من البنيانات االسطوانية التي تسمى المريكزات  ،يتكون كل مريكز من تسع مجموعات
ثالثية من االنيبيبات مرتبة على شكل دائري  ،تحتوي الخلية على زوج من الجسيمات

المركزية يتواجدان بصورة متعامدة الخاليا العصبية تخلو منه لذلك ال تنقسم وال تتوالد اهميهه
:
يلعب دور في انقسام الخلية الغير مباشر  ،يلعب دو ار في تشكيل السياط واالهداب واالنابيب
الدقيقة .
 – 3االهداب : CILIA
زوائد شعرية متعددة وقصيرة تمثل امتدادات للغشاء البالزمي  ،تحتوي االهداب على تسع
مجموعات ثنائية من االنيبيات تكون حلقة حول زوج من االنيبيبات يقع في المركز  ،توجد
االهداب غالبا في الجهاز التنفسي حيث يبلغ عددها المئات في كل خلية طولها ( 15 – 5
) ميكرون وعرضها حوالي (  ) 2ميكرون وظيفتها الحركة واالنتقال .
 – 4السياط : FLAGELLA
زوائد شعرية طويلة وقليلة تعتبر امتدادات للغشاء البالزمي لها نفس تركيب االهداب اال انها
اطول  ،توجد فقط في الحيوانات المنوية في االنسان ز

ثانيا الجزيئات غير الحية :
أ – بقايا طعام .
ب – اصباغ ملونة .
ج – بلورات .
النواة : NUCLEUS

تحتوي جميع الخاليا على نواة او اكثر ( ما عدا الكريات الحمر ) وتكون النواة بيضوية او
كروية او كلوية او دائرية الشكل .تحتوي النواة على عصارة نووية سائلة تفاعلها حامضي لذا
تتلون بالملونات االساسية ( هيماتوكسين ) باللون البنفسجي  .وتتكون كل نواة من :
 – 1غشاء نووي . NUCLEAR MEMBRANE
 – 2عصارة نووية . NUCLEAR SAP
 – 3نوية . NUCLEOLUS
 – 4الحبيبات الضابطة . CHROMATIN GRANULES
 – 1الغشاء النووي:
يحيط بالنواة ويختفي خالل انقسام الخلية وهو يتكون من طبقتين  ،كل طبقة تشبه في
تركيبها الغشاء البالزمي وهما :
الطبقة الخارجية وهي خشنة لوجود الرايبوسومات عليها .
الطبقة الداخلية  :ليفية لوجود خيوط الكروماتين عليها  ،يحتوي الغشاء على ثقوب نووية
دقيقة ( مسامات ) .
 – 2العصارة النووية :
تتكون من سائل مكون من ببروتينات نووية  ،انزيمات دهون ومعادن مثل الفوسفور
والبوتاسيوم و الكالسيوم .
توجد تاعصارة النووية بين الكروماتين الذي يظهر على شكل خيوط ويتكون من حامض
 DNAوهي تحمل الصفات الوراثية .
 – 3النوية :

عبارة عن كتلة صغيرة دائرية مفردة او متعددة تاخذ اللون القاعدي لغناها ب ـ  RNAوتتكون
النوية من بروتين  ، RNA + DNAوتظهر على شكل جزيئات وخيوط قاعدية والتي تشكل
الكروموسومات .

تركيب وفسيولوجيا الخلية  :شتيوي العبد هللا  :علم وظائف االعضاء  ،ط  ( 1عمان ،
دار المسيرة للنشر والتوزيع  ) 2012 ،ص . 2

تتركب اجسام الكائنات جميعها من خاليا لذا فان الخلية تعد وحدة البناء للكائن الحي  ،اول
من شاهد الخاليا العالم االنكليزي روبرت هوك  Hookeعام  1650م  .لكن تطور دراسة
الخاليا كان بطيئا مع ذلك فبعد حوالي قرنين من الزمن أي عام  1850م جاء العالمان
االلمانيان شاليدن وشفمان

 Schleiden & Schwannبنظرية الخلية

& cell

 doctrineالتي تقول بان اجسام الكائنات الحية جميعها مؤلفة من خاليا ومن مكونات
هذه الخاليا  ،ثم جاء الحقا العالم االلماني ادولف فيرشو  Virchowواضاف بان الخلية ال
تنتج اال من خلية موجودة سابقا مخالفا بذلك نظرية الخلق التلقائي

spontaneous

 generationالتي كانت سائدة حتى ذلك الوقت  ،وبسبب تطور صناعة المجاهر بشكل
خاص  ،وتطور تقنيات دراسة الخاليا بشكل عام  ،اصبح باالمكان دراسة التراكيب الدقيقة
للخاليا وفهم وظائفها وطرق تكاثرها  ،كما اصبح ممكنا ربط نشاطات الخاليا بنشاطات
الكائن المتكامل بحيث اصبحنا نعرف الحقائق العامة االتية عن الخلية :
أ – ان الخلية هي الوحدة البنائية الجام الكائنات الحية .
ب – ان نشاط الكائن الحي ينتج من النشاطات المفردة والمجتمعة للخاليا أي ان الخلية هي
وحدو الوظيفة للكائن الحي .
ج – ان النشاطات البيوكيميائية للخلية تنتج من مجموع نشاطات التراكيب المكونة للخلية (
عضيات الخلية ) .
د – ان الخاليا تنتج من خاليا سابقة لها بعملية االنقسام .

في االنسان نجد ان الجسم يتكون من عدد من الخاليا يتراوح ما بين  60 – 50تريليون
خلية وهذه الخاليا العديدة ِتنشأ من خلية واحدة هي البيضة المخصبة التي تنقسم انقسامات
عديدة لتعطي خاليا تكون في البداية غير متمايزة  ،ثم تتمايز الحقا ليصبح بعضها خاليا
عصبية واخرى عضلية وثالثة غدية وهكذا  ،وحيث ان خاليا الجم جميعها تنشأمن خلية
واحدة باالنقسام المتساوي فانها تحمل حتما العدد من الكروموسامات نفسه  ،كما تحمل حتما
المورثات نفسها  ،فما الذي يجعل بعض الخاليا يتخصص للقيام بوظيفة دون غيرها ؟ بعبارة

اخرى مالذي يجعل خلية الكبد تقوم بوظائف معينة ال تقوم بها الخلية العصبية مثال  ،وهذه
االخيرة تقوم بوظائف ال تقوم بها بها الخاليا العصبية .
تمايز الخاليا Cell Differentiation
تتعرض الخاليا في مناطق الجنين المختلفة الى مواد كيميائية متباينة اذ ال تتعرض الخاليا
جميعها للترركيز نفسه من اوكسجين وثاني اوكسيد الكاربون والمواد الغذائية واالشارات
الهرمونية  ،تعتبر هذه العوامل اشارات كيميائية اولية الحداث بعض التمايز في الخاليا لكن
ما ان يستمر التطور الجنيني فأن بعض الخاليا تفرز اشارات كيميائية الى الخاليا المجاورة
لها مثبطة أو مشجعة جينات معينة في هذه الخاليا  ،وهكذا فان بعض الجينات تنشط في
خاليا معينة وال تنشط في خاليا اخرى لم تصلها تلك المواد الكيميائية ،

ففي خاليا بيتا (

 ) Bالبنكرياسية وحدها ينشط الجين الذي يسبب بنا انسولين وهذا يجعل هذه الخاليا
البنكرياسية تقوم بهذه الوظيفة دون غيرها  ،وفي الخاليا العضلية وحدها تنشط الجينات التي
تبني ميوسين واكتين بكميات كبيرة مما يمأل سيتوبالزم هذه الخاليا بالخيوط المنقبضة التي
تعطي الخلية شكال معينا وتنيط بها وظيفة االنقباض دون غيرها  ،هكذا فان التمايز في
نشاط الجينات يؤدي الى تمايز تركيبي اوال يعقبه تمايز وظيفي  ،فخاليا العضالت مملوءة
بالخيوط السميكة والرفيعة والخاليا الغدية ذات محتوى عال من جهاز كولجي والخاليا
االكولة غنية باالجسام المحلة .
تركيب الخلية Cell Structure
يوجد نوعان رئيسيان من الخاليا في اشكال الحياة على االرض :
 – 1خاليا بدائية النوى  prokaryotic cellكخاليا البكتيرية وهذه تمتاز بأن المادة الوراثية
لها تكون حرة أو سائبة في السايتوبالزم فال تحاط بغالف نووي  ،يكون سايتوبالزم هذه
الخاليا فقي ار بالعضيات وحجم الخاليا صغير اذ يتراوح ما بين  10 – 1ميكرومتر .

 – 2خاليا حقيقية النوى  eukaryotic cellوتضم خاليا بقية الكائنات الحية االخرى بما
فيها االنسان تمتاز هذه الخاليا بان المادة الوراثية لها محتواة داخل نواة محاطة بغالف نووي
كما ان السايتوبالزم غني بالعضيات التي يحاط معظمها باغشية ذات تركيب مشابه لغشاء
الخلية البالزمي  ،يتفاوت حجم الخاليا حقيقية النوى تفاوتا كبي ار ففي االنسان يتراوح بين 2
مايكرومتر الى المتر كما هو الحال في الخاليا العصبية ذات المحاور الطويلة تتركب الخلية
حقيقية النوى من ثالثة اجزاء
 – 1غشاء الخلية  cell membraneالذي يشكل حاج از ينظم تدفق المواد من والى الخلية
.
 – 2السايتوبالزم  cytoplasmويشكل المصنع الذي تنجز فيه نشاطات الخلية ويحتوي
الكثير من العضيات التي تؤدي كل منها وظيفة محددة للخلية ويعتبر نشاط الخلية مجموعا
للنشاطات الكيميائية الحيوية التي تقوم بها هذه العضيات ومن العضيات  :ميتوكوندريا ،
الشبكة االندوبالزمية  ،جهاز كولجي  ،االجسام المحللة  ،رايبوسومات  ،االجسام المؤكسدة
مكونات الهيكل الخلوي ( االنيبيبات الدقيقة الخيوط الدقيقة )  ،الجسيمات المركزية واالسواط
واالهداب .
 – 3النواة  nucleusوتشكل بنك المعلومات التي تحفظ فيه المادة الوراثية التي تستخرج
منها نسخ بشكل متكرر الستخدامها كقوالب لبناء بروتينات الخلية .
الغشاء الخلوي Cell membrane
يشكل الغشاء الخلوي الحاجز الذي يجب ان يمر عبره الماء والمواد المختلفة من والى الخلية
وهو لهذا يحمي الخلية من التغيرات التي تط أر في البيئة الداخلية للجسم ( أي في السائل
خارج الخ اليا ) كما انه يحدد نوع محتويات الخلية ويحافظ على التركيز االمثل لهذه
المحتويات ضمن الحدود الفيزيولوجية المقبولة من جانب اخر فان غشاء الخلية يحافظ على

حجم ثابت للخلية عن طريق تحديد كمية الماء التي تدخل او تخرج من الخلية كذلك ينظم
الغشاء البالزمي تدفق المواد المستخدمة في ايض الخلية مثل  CO2 , O2كلوكوز ،
االحماض االمينية  ،الهرمونات  ...الخ  ،من جانب اخر سوف نرى ان كثي ار من العمليات
الحيوية يرتبط انجازها بصورة او باخرى بالغشاء البالزمي وباالغشية البالزمية االخرى في
الخلية ابتداء من عمليات استقبال الرسل الكيميائية ومرو ار بالتعامل مع الخاليا السرطانية
وبالتفاعالت المناعية وانقسام الخلية وانتهاء باستخراج الطاقة من المواد الغذائية والحركة
الخلوية وتحديد شكل الخلية .
تركيب الغشاء البالزمي
حيث ان غشاء الخلية يتراوح سمكه بين  7 – 4نانومترات لذا فان المجاهر في مطلع القرن
العشرين لم يكن لديها قوة فصل كافية لرؤية غشاء الخلية واتاحة المجال لمعرفة تركيبه ،
بقي األمر كذلك لفترة طويلة اذ لم يكن ممكنا رؤية الغشاء البالزمي بدرجة تسمح بوضع
نظرية حول تركيبه  ،بعد ان تطورت صناعة المجاهر االلكترونية بشكل كاف تمكن
روبرتسون  Robertsonعام  1964من وضع مفهوم الوحدة الغشائية unit membrane
اذ شاهد الغشاء البالزمي مكونا من ثالث طبقات اثنتان داكنتان وثالثة بينهما فاتحة اللون ،
وبسبب هذه العقبات امام رؤية غشاء الخلية بواسطة المجاهر فان النماذج التي حاولت
تفسير تركيب الغشاء والتي ظهرت في مطلع القرن العشرين  ،اعتمدت على تحليل نتائج
الدراسات الكيميائية لمكونات الغشاء .

