
1 

 

 المعدلة  دليل المحاضرة الخامسة

 دراسة عضيات الخلية

 : cytoplasmic organellesالعضيات السيتوبالسمية   -1

 Mitachondriaالمتقدرات )الميتاكوندريا(  -1-1

، ميكرون ، وطولها عشر أضعاف قطرها، وذات ديناميكية عالية/1 -0.5عضيات غشائية متطاولة قطرها /
يختلف عدد  .ويتغير شكلها بسرعة ،يبات الدقيقة بشكل دائمعلى طول النب  زماإنها تتحرك ضمن السيتوبال

باحتياجات الخلية من الطاقة . فالخاليا  االستقالبي ، إذ يرتبط عددها عادًة  المتقدرات حسب نوع الخلية ونشاطها
إلى ، إذ يصل ت ذات النشاط االستقالبي المرتفع ) مثل خاليا العضلة القلبية والكبدية ( غنية جدًا بالمتقدرا

اآلالف ، بينما يقتصر في الخاليا ذات النشاط االستقالبي المنخفض على القليل من المتقدرات أو قد ال يحتويها 
كما هو الحال في الكريات الحمر والخاليا الكيراتينية السطحية من الجلد . تتجمع المتقدرات في المناطق 

في الجزء القاعدي لخاليا النبيبات الكلوية أو تلتف حول  السيتوبالزمية األكثر استعمااًل للطاقة ، فمثاًل توجد 
 . يا العضلية للقلب قاعدة السوط في الحيوانات المنوية أو بين اللييفات العضلية في الخال

ية أو بيضاوية ، فقد تكون عصوية كخاليا النبيبات الكلو تبدو المتقدرات بأشكال مختلفة في الخاليا المختلفة 
تبدو بالمجهر الضوئي كعضيات عديدة مفصولة عن بعضها البعض ذات تلون أيوزيني )  . وذات أعراف نبيبة

حامضي( ، بينما تظهر بالمجهر اإللكتروني النافذ محتويًة على غشائين ) كل منها من نفس طبيعة الغشاء 
ة ( السيتوبالزما ( منفصلين بعضها عن بعض تمامًا ويشكالن حجرتين : داخلية تدعى المطرس )أواللحم

Matrix   ) وخارجية تدعى الفراغ البيئي ) بين الغشاءين ،Intermembrane Space  وعادة ما تكون هذه
. تتضاعف الميتوكوندريا باالنقسام االنشطاري عن طريق تشكل حاجز عرضي في  ( 1الشكل ) الحجرة ضيقة 

قادر على تقدرات غير وظيفية وغير منتصف المتقدرات وتكثر هذه الحال أثناء انقسام الخلية . وعندما تصبح الم
 . Autophagyالبقاء يتم ترحيلها إلى الجسيمات الحالة ليتم هضمها بآليات االلتهام الذاتي 
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أبعاد ومكّونات المتقّدرات الشكل )يمين(. )الوسط( أماكن توضع في الخلية، وكثافة االعراف وأشكال المتقدرات  (: 1الشكل )

 )يسار(.

على العديد من البروتينات العابرة للغشاء التي تدعى بورينات    outer Membraneخارجي الغشاء اليحتوي 
Porins   / دالتون من السيتوبالزما إلى الفراغ البيئي 5000تشكل قنوات تعبر خاللها الجزيئات األصغر من /

وتينية ، مما يجعل ، ولذلك يشبه المنخل . كما تحتوي أغشية المتقدرات على عدد كبير من الجزيئات البر 
منخفضة مقارنة مع األغشية األخرى في الخلية ومن هذه البروتينات   Fluidityسائليها أو ) سيوليتها ( 

 .(2الشكل )التي لها دور في الموت الخلوي المبرمج  Bcl2بروتينات 

روتينات. / ب%80شحومًا فوسفورية و /  /%20/: يتميز باحتوائه على Inner membraneالغشاء الداخلي 
تحتوي طبقتا الشحوم في الغشاء الداخلي على فوسفوليبيدات غيرعادية، وهو غشاء غير نفوذ لأليونات. يشكل 

تبرز منها في اللحمة سلسلة من االنثناءات  ،  (1،2) الشكل Matrix الغشاء الداخلي طيات تدعى بالمطرس
ية للغشاء، يرتبط عدد األعراف في المتقدرات تعمل على زيادة المساحة السطح Cristaeالطويلة تدعى أعراف 

 مع احتياجات الخلية من الطاقة.

 يحتوي الغشاء الداخلي على:
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 بروتينات ناقلة تجعل منه حاجزًا انتقائيًا يسمح بمرور الجزيئات الضرورية للمطرس.  -1

 Electron Transport chainمعقدات بروتينية )من عائلة السيتوكروم( تشكل سلسلة نقل الكتروني  -2
(ETC)  تنغمس اإلنزيمات والمكونات األخرى لهذه السلسة في الغشاء الداخلي وتسمح بالفسفرة .

 في الخاليا الحيوانية والنباتية.  ATPالتأكسدية التي تنتج معظم الـ 

(، وهي معقدات مكونة من وحدات ATPسينتياز )مصنعات الـ  ATPمجموعة من إنزيمات تدعى  -3
/ نانومتر متراصة بكثافة على الغشاء الداخلي. تنتج معقدات إنزيم  10حجم /فرعية متعددة كروية ب

ATP / جزيئة من 100سينتياز أكثر من /ATP .في كل ثانية في المتقدرة الواحدة 

 :يحتوي المطرس في المتقدرات على

اقة إنزيمات أكسدة البيروفات واألحماض الدسمة و إنزيمات حلقة كريبس وجزيئات صغيرة غنية بالط -1
 .  Energy carriers تدعى حوامل الطاقة

يتم داخل المطرس انتساخ الـ . tRNA و mRNA، وريبوزومات و DNAصبغي دائري صغير من الـ  -2
RNA   وتصنيع البروتينات، إال أنه وبسبب صغر حجم الدنا المتقدري، فان كمية صغيرة من البروتينات

، لذلك معظم بروتينات المتقدرات مشفرة من دنا النواة، /%13المتقدرية تصنع داخلها وال تتجاوز نسبتها / 
 .(2الشكل ) ويتم تصنيعها في الريبوزومات الحرة في الستوبالسما وتنقل بعدها الى المتقدرات 

 



4 

 

 

: وُيظِهُر غشاَءْي وحجرَتْي المتقّدرات والجزيئات المكّونة لها )يمين(، واألعراف وإنزيمات سينثاز المصّنعة للـ 2الشكل 
ATP .)يسار( 

 :Chloroplastالصانعات الخضراء  -2 -1

توجد في كثير من الخاليا النباتية وخاصًة النسج الخضراء)األوراق(. وهي عضيات تحتوي على صباغ  
اليخضور)الكلوروفيل( كبيرة الحجم. تتمثل وظيفتها في استخدام الطاقة الضوئية من أشعة الشمس لتشكيل 

وتحرير غاز األوكسجين الضروري  ،ء جميع وحدات البناء األساسية في الخاليامتماثرات كربونية ضرورية لبنا
 . Photosynthesisالكائنات الحية. يطلق على هذه العملية بالتركيب الضوئي  لحياة معظم

، بينما  Grana تبدو الصانعات الخضراء بالمجهر الضوئي على شكل حبيبات صغيرة تدعى حبيبات يخضورية
روني فتبدو محاطة بغشائين اثنين. تبرز من الغشاء الداخلي أعراف تشكل صفائح كثيفة ضمن بالمجهر االلكت

، تعطي هذه الصفائح صفيحات تتبرعم وتعطي كيسات مسطحة Stromaمادة أساسية تدعى السدى 
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Saccules كييسًا على  15. هذه الكييسات مملوءة باألصبغة ومصطفة بعضها فوق بعض، كل منها مؤلفة من
 أو أكثر داخل الصانعة الخضراء الواحدة. 100-50تتوضع الحبيبات اليخضورية التي يتراوح عددها من قل. األ

 

 : مكّونات صانعات اليخضور برسم تخطيطي )يمين( وصورة بالمجهر اإللكتروني )يسار(.3الشكل 

 (  (  Endoplasmic Reticulumالشبكة البالسمية الداخلية   -3 -1

تعرف باسم  ، مجوفة متصلةمنبسطة منتشرة في السيتوبالسما قنوات و أكياس غشائية ة من ك بتكون على شكل ش
 (Cisternae ) . الجسيمات الريبية المتعددة  بالشيكة االندوبالسمية والسيما  الجسيمات الريبية تلتصق

Polysomes  . جردة منها لجسيمات الريبية أو ماعلى سطحها  على والشبكة هذه سواء أكانت حاوية ( منها
تبعًا لنوع الخلية بالسمية في تعقيدها . وتختلف الشبكة االندو  (4الشكل ) نها تتألف من قناة واحدة متصلةفإ

في مختلف  دات ويحتمل أيضًا غيرها من المواد تمر وتنتشريفالمادة البروتينية ) بما فيها االنزيمات ( والليب 
كة لشبعض الحاالت يمكن لهذه المواد أن تتجمع أو تدخر في اكة االندوبالسمية وفي بالشب عبرانحاء الخلية 

 ( .   Sarcoplasmic  reticulum) الشبكة البالسمية العضلية ـ االندوبالسمية شكاًل خاصًا وتدعى ب
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 (: شكل وينية الشبكة االندوبالسمية الداخلية الملساء والخشتة داخل الخاليا.4الشكل )

نزيمات تؤثر تأثيرًا هامًا في بل تشتمل على أندوبالسمية مجرد قناة لمرور المواد خاللها وليست الشبكة اال 
 ( .  Steroidesالنشاط االستقالبي مثال في تركيب ) الستيروئيدات 

 : Rough Endoplasmic reticulumأو   RERالشبكة السيتوبالسمية الداخلية الخشنة   -1-3-1

راز البروتينات كالخاليا البنكرياسية)المفرزة لإلنزيمات الهاضمة(، واألرومات تكثر في الخاليا المتخصصة بإف
 )المفرزة للغلوبيولينات المناعية(. Plasma cellsالليفية )المفرزة للكوالجين(، والخاليا البالزمية 

ء من تجمعات شبه كيسية متوازية من صهاريج مسطحة مغلفة بأغشية متواصلة مع الغشا RERتتألف الـ 
/ ميكرون، وذلك حسب نشاط الخلية اإلفرازي. 10-5الخارجي للغالف النووي ، وقد تشغل مساحة تقدر بـ /

 تعزى تسمية الشبكة السيتوبالسمية الداخلية الخشنة بهذا االسم لوجود ريبوزومات متعددة على سطح الشبكة 
دتها بالمجهر الضوئي، تتمثل ، وهذا يمنحها خواص للتلون القاعدي لهذه العضيات عند مشاه(5الشكل )

 وظائفها الرئيسية بما يلي: 

 والمخصصة للجسيمات الداخلية والحالة.اصطناع البروتينات اإلفرازية والغشائية  •

 . Protein Foldingطي البروتينات  •
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 . Polypeptideتجميع البروتينات المكونة من أكثر من عديد ببتيدي  •

د عملية الترجمة. مثل، إضافة قليل من السكاكر  إجراء تعديالت على عديدات الببتيدات بع •
Glycosylation N-Linked oligosaccharides   للبروتينات السكرية، و إضافة فوسفاتيديل

( للبروتينات الغشائية، وتشكيل روابط كبريتية ثنائية بين ثماالت الحمض األميني  GPIإينوزيتول )
 . داخل عديد الببتيد نفسهسيستئين المتقابلة في سلسلتين ببتيديتين، أو 

 

   ضح     كة   س    ال   ة      ة      ه   إل ك          فذ      سح.: 5   كل 

 :SERأو  Smooth Endoplasmic Reticulumالشبكة السيتوبالسمية الداخلية الملساء  -1-3-2

ومتواصلة معها في  RERمن  مناطق من الشبكة السيتوبالسمية خالية من الريبوزومات المتعددة، أقل غزارة 
معظم الخاليا. وغالبًا ما تكون صهاريجها نبيبية الشكل وعلى األرجح تبدو كقنوات غزيرة متصلة فيما بينها. 

 ، وتتمثل وظائفها الرئيسية بما يلي: (6الشكل ) أشكااًل و أحجامًا مختلفة SERتمتلك 

لخلوية. يتم تصنيع األحماض الدسمة في  األغشية اتصنيع جزيئات الفسفوليبيدات التي تشكل جميع  -1
.ومع ذلك  Fatty Acid Synthaseالعصارة الخلوية من خالل إنزيم يدعى سينتياز الحمض الدهني 

 معظم الخاليا لدى اإلنسان ال تصنع أحماضها الدسمة، و إنما تحصل عليها من الكبد من خالل الدم.
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، تقوم بربط حمضين Acyl transferaseترانسفيراز على إنزيمات عابرة للغشاء أسيل  SERتحتوي أغشية 
دهنيين مع جزيئة غليسرول ثم تتم إضافة مجموعة الفوسفور ومركبات أخرى لتشكيل ستة أنواع من 

إلى غشاء الخلية و  SER. وتنتقل جزيئات الشحوم الفوسفورية المصنعة في الـ (6الشكل ) الفوسفوليبيدات 
 أغشية العضيات عن طريق: 

 تخرج من جهاز غولجي إلى غشاء الخلية. ع غشائية مدموجة ببروتينات غشائية ت فيها قطحويصيال •

 حويصالت مستقلة فيها شحوم فوسفورية تنتقل وتلتحم بالعضيات الغشائية.  •

 بروتينات ناقلة للشحوم الفوسفورية.  •

الكولسترول من أجل تصنيع الهرمونات االستيروئيدية واألحماض  الصفراوية كونها تحتوي على   تركيب  -2
األنزيمات المطلوبة لتصنيع الستيروئيدات، إذ تحتل جزءًا كبيرًا من سيتوبالزما الخاليا المفرزة  

 للستيروئيدات )كخاليا قشر الكظر وخاليا الجسم األصفر(.

) أو التمثيل   3CHاإلقتران و إضافة مجموعات الميثيل مسؤولة عن عمليات األكسدة و  -3
Methylation لبعض المواد وذلك لتحطيم هرمونات معينة و إزالة سمية المواد الضارة و المؤذية)

والكحول. ومن األمثلة المهمة على تفاعالت إزالة السمية تلك   Barbitturateكمركبات الباربتيوريت 
في  SER، ويجدر اإلشارة إلى أن حجم الـ P- 450يمات السيتوكروم التفاعالت المحفزة بواسطة إنز 

 خاليا الكبد يزداد بشكل كبير لدى الكحوليين . 

تسهم في تركيب وتفكيك الغليكوجين كونها تحتوي في أغشيتها على اإلنزيمات الضرورية لذلك وال سيما   -4
غليكوجين في خاليا الكبد. ويوجد  فوسفاتاز المسؤول عن استقالب السكر الناتج عن تفكك ال 6غلوكوز 

 وهو مثال يشير إلى تعاون بين هاتين العضيتين في بعض الوظائف.  RERهذا اإلنزيم أيضًا في  

احتجاز وتحرير أيونات الكالسيوم بطريقة منتظمة ، وهي جزء من االستجابة الخلوية السريعة للمنبهات   -5
في عملية  SERالخاليا العضلية إذ تشارك المتنوعة. تظهر هذه الوظيفة بوضوح في    الخارجية 

 .Sacroplasmic Reticulumالشبكة العضلية التقلص، وتبدي شكاًل خاصًا يدعى 
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  ض ح     كة   س    ال   ة     س        ه   إل ك          فذ )أ  ى(،   سم        ثالث     ع    آ  ة  ص  ع : 6   كل 

 ف        ة        ة ثم إ     ه        ة        ة  إ   م          )أس ل(.  SER  كة   ح م     س    ة   ى س ح    

 العالقة بين الشبكة البالسمية الداخلية وجهاز غولجي: 

إن آلية انتقال البروتينات والليبيدات وغيرها من المواد من الشبكة اإلندوبالسمية إلى جهاز غولجي تختلف 
 نواع الخاليا أو أنماطها وحالتها الفيزيولوجية. باختالف المواد واختالف أ

وغالبًا مايتم االنتقال بواسطة حويصالت تتحرك بين الشبكة اإلندوبالسمية وجهاز غولجي. وفي األنواع المختلفة 
 غولجي. من الخاليا تنفصل الحويصالت على شكل براعم من الشبكة اإلندوبالسمية وتندمج مع جهاز 
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 (   tusThe Colgi Appraي  جهاز غولج )  -1-4  

قاد ، وكان االعت 1898وسمي باسمه عام  ((  Camillo Golgiاول من اكتشف هذه العضية  كاميليو غولجي 
التي تشاهد في الخلية ماهي اال نتائج ) صنعية ( ناتجة من التخريب الذي  ى السائد في ذلك الوقت أن البن

ومع تطور المجهر االلكتروني  تبين  وجود كيسات غشائية يحدث في الخلية ....بعد التثبيت والتلوين . 
 .( 7الشكل ) مصحوبة بحويصالت ذات خصائص معينة

فالكييسات والحويصالت ما هي اال بنية حقيقية وليست اصطناعية وذلك باالستناد الى الطرائق الحديثة في 
ي مثل ) الثيامين بيروفوسفاتاز  التلوين معتمدين على وجود  انزيم فوسفاتاز نوعي في كييسات جهاز غولج

Thiamine pyrophosphatase  ) . 

 

بنية جهاز غولجي بالمجهر اإللكتروني النافذ المقارنة مع رسم تخط طي تظهر فيه الحويصالت الناقلة  وّضحی :7الشكل 
من الوجه الخلفي لجهاز غولجي   الداخلية اتجاه جهاز غولجي والحويصالت اإلفرازية المتحّررة توبالزميةيالمفرزة من الشبكة الس

 باتجاه الغشاء الخلوي .

 

عدا بعض   تحوي جهاز غولجي  (Eukaryotic cells  )  حقيقيات النوى الخاليا  ن جميع أوتأكد فيما بعد 
 تشتمل على جهاز غولجي . ال أنواعها كالكريات الحمر في الثديات 
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   :المظهر الخارجي

فا كبيرًا حسب نمط الخاليا ونشاطها اإلفرازي , باستخدام المجهر يختلف حجم جهاز غولجي ومظهره اختال
الضوئي العادي يشاهد على شكل شبكة متصلة واسعة في الخلية العصبية وفي الخاليا المفرزة للبروتينات 

 .والمواد الكاربوهيدراتية

 بـوحدات غير متصلة تدعى عدة  يتألف جهاز غولجي في خاليا النباتات العليا وفي بعض الخاليا الحيوانية من
Dictyosomes )) 

بنيتها باستمرار، مكونة من كييسات غشائية ملساء على شكل صفائح مكدسة بعضها فوق  عضية غشائية تتغير
/ 150بعض، تتوضع بين الصفائح صهاريج على شكل طبقات تفصل بين الصهاريج بمسافة تصل إلى /

  .أنغستروم

 بين النواة والغشاء الخلوي في الخاليا المفرزة، وتصل المساحة التي يشغلها  يمثل جهاز غولجي موضعًا متميزاً 
 ./ ميكرون مربع7-3جهاز غولجي في الخاليا إلى مايقارب /

يمتاز جهاز غولجي باستقطابه إذ يمتلك قطبين أو وجهين، و أحيانًا يطلق عليهما )مدخل( مكان دخول 
 ية ، ومخرج مكان خروج الحويصالت إلى أماكنها المخصصة،  الحويصالت القادمة من الشبكة السيتوبالسم

ويقابل الشبكة السيتوبالسمية الدخلية، أما اآلخر  (Cis or Entry faceيعرف الوجه األول القريب/المدخل)
ويقابل غشاء الخلية. ويظهر على جانبي الجهاز عدد  (Trans or Exit Faceفيعرف بالوجه البعيد/المخرج )

نانومتر/، وكبيرة في الطرف األخر  50ويصالت التي تكون صغيرة نسبيًا في أحد الطرفين /كبير من الح
 / نانومتر.  1000/

تنتشر الحويصالت الصغيرة بالقرب من الشبكة السيتوبالسمية إذ تحمل نواتج من الشبكة السيتوبالسمية إلى 
لغشاء الخلية، وتعرف بالحويصالت جهاز غولجي، بينما تنتشر الحويصالت الكبيرة على الجانب المقابل 

 .اإلفرازية ألنها تنقل المواد اإلفرازية من جهاز غولجي إلى الغشاء الخلوي 
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 يتمثل دور جهاز غولجي فيما يلي 

 .تنظيم حركة مرور الحويصالت في الجملة الغشائية الداخلية وتوجيهها إلى أماكنها الصحيحة -1

 .والفوسفات إلى بعض المواد القادمة إليه من الشبكة السيتوبالسميةإضافة و ربط جزيئات السكر والكبريت  -2

 تجميع البروتينات اإلفرازية في حويصالت إفرازية وتعليبها وتخزينها تمهيدًا إلفرازها استجابًة لمنبه معين. 

رزة تكون إن محتوى الكييسات يبدو متكثفًا في حالة متبدلة خالل خرقها داخل الجهاز. وفي معظم الخاليا المف
الفجوات الحاوية المادة المفرزة موجودة على السطح السفلي لجهاز غولجي ، ومهما يكن فإن منحى االنتقال 

 للمواد لكثير من الخاليا يتم من الشبكة االندوبالسمية نحو قمة االوتاد لكييسات غولجي .

ميللي ميكرونًا وهي  50و 25ين ويرافق جهاز غولجي أعداد ضئيلة من الحويصالت التي تتراوح أقطارها ماب 
يحمل ) أنزيم الفوسفاتاز الحامضية  –على االقل  –تنفصل من الحافة الجانبية للكييسات . وبعضها 

Acidphosphatase)  بعض االنزيمات الحالة ( وLysosoma Enzymes )  متجهة باتجاه الفجوات داخل
 الخلية .

زيولوجية أو المرضية تبدالت من حيث أبعاده وتوزعه ويبدي جهاز غولجي تحت تأثير بعض الشروط الفي
 وانتشاره وكذلك في عدد كييساته . فجهاز غولجي إذًا في حالة ديناميكية نشطة ومتبدلة .

 (:(Role in secretionدوره في االفراز 

بعضها مع بعض في اصطناع و إفراز   Endo membrane System تشارك الجملة الغشائية الداخلية
 :ينات الضرورية خارج وداخل الخليةالبروت

 تبدأ أولى خطوات اصطناع البروتين بتفعيل الجين)المورثة( الخاصة ببروتين معين في النواة لتنتج الرنا مرسال
RNAm يغا[ر الرنا مرسال النواة عبر مسام الغالف النووي ليرتبط مع وحدتي الريبوزومات الكبيرة والصغيرة ،

مع استمرار الترجمة ترتبط الريبوزومات على سطح الشبكة السيتوبالسمية الداخلية، ويبدأ وتبدأ عملية الترجمة، و 
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، يمكن عندها ان تجرى عمليات تعديل على البروتين، كإضافة سكاكر بالنسبة  ER إدخال البروتين لمعة
 .Glycoproteins للبروتينات السكرية

الذي يقوم   Cis faceالوجه األمامي لجهاز غولجي  ثم يجري تعبئته في حويصالت إفرازية صغيرة ترسل إلى 
ببعض التعديالت التي قد تكون ضرورية لوظيفة البروتين، مثل نزع و إضافة بعض السكاكر، ثم يجري تكيس 

لجهاز غولجي لترسل الحويصالت إلى  Trans Faceالبروتينات في الحويصالت اإلفرازية  عند الوجه الخلفي 
، وتنصهر اغشيتها مع غشاء الخلية، ويتم إفراز البروتين خارج الخلية أو تبقى   (8الشكل ) غشاء الخلية 

الحويصالت داخل الخلية إن كانت تحتوي على إنزيمات ضرورية لعمل الخلية كما هو األمر بالنسبة للجسيمات 
 . Lysosomesالحالة 

 

رأ عليها؛ أواًل: اصطناع الرنا المرسال والرنا الناقل والرنا یوضح كيفية انتقال المواد خالل الكييسات والتعدیالت التي تط :8الشكل
، ثالثًا: Glycozylationالريبوزومي في النواة، ثانيًا: ترجمة وفرز وإزالة تتاليات اإلشارة والبدء بإضافة مجموعات الغلكزة 
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، أخيرًا يجري تعليب Sulfationنة فسفرة البروتينات السكرية لليزوزمات، رابعًا: یتم التعدیل بإضافة سالسل سّكرية وسلف
 وتكثيف وخزن وفرز وتوجيه البروتينات المنتجة إلى وجهتها األخيرة.

 من أهم التجارب المفتاحية لتوضيح األلية المعقدة إلفراز البروتينات هي تجربة الوسم الؤقت )أو النبضي(
labeling:-puls  

 .عياً حضن خاليا في المختبر مع أحماض أمينية موسومة شعا -

 .ER بعد زمن قصير انتقلت األحماض األمينية إلى داخل الـ -

غسل الخاليا ثم حضنها مع كمية زائدة من أحماض أمينية غير موسومة، لتستطيع إزاحة األحماض   -
  .ERاألمينية الموسومة من داخل الـ 

ره إلى الوجه لوحظ مصدر اإلشعاع انتقل إلى حويصالت ثم إلى الوجه األمامي لجهاز غولجي ليمر عب  -
الخلفي ، ثم إلى الحويصالت اإلفرازية ومنها إلى غشاء الحلية ليتم تحرير البروتينات الموسومة خارج  

 .(9الشكل ) الخلية

 

 .ناتياإلفراز الخارجي للبروت لي. تجربة الوسم المؤقت أو النبضي لتوضيح سب:9الشكل 
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V.II.VI .الحويصالت أو الحبيبات اإلفرازية  Secretory Vesicles or Granules : 

تنشأ من جهاز غولجي وتشاهد في الخاليا التي تقوم بتخزين المنتج اإلفرازي إلى أن يتم تحريرها عن طريق 
تحت إشراف إشارات عصبية هرمونية أو استقالبية. يبلغ قطرها  Exocytosisاإليماس )اإلخراج الخلوي( 

. إن بعض محتويات (10ي الشكل )ج إفرازي مركز / ميكرون، وتحاط بغشاء وتحتوي على منت0.05-1/
، RER/ مرة من تلك الموجودة في صهاريج 200الحويصالت اإلفرازية يمكن أن تكون مركزة بأكثر من /

وتدعى الحويصالت اإلفرازية الحاوية على محتوى كثيف من اإلنزيمات الهاضمة بالحبيبات المولدة لإلنزيمات 
Zymogen granules . 

 

 في خلية بنكرياسية ذات إفراز خارجي. C وفجوات مركزة S یوضح تجمعًا من الحبيبات اإلفرازية. حبيبات إفرازية   : 10الشكل 

 


