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 دليل المحاضرة الثالثة

 عضيات الخلويةال

النوى )كالخاليا الحيوانية والنباتية والفطور( الثالوث األكثر حداثة في مجموعات   خاليا حقيقيات  تشكل
الكائنات البيولوجية، وهي خاليا أكثر تعقيدًا من بدائيات النوى قادرة على تشكيل كائنات حية متعددة الخاليا.  

هر، هي تعضي سيتوبالسماها بشكل كبير، إذ تظهر المجاهر د فحص خالياها بالمجنتباه عنوالميزة الملفتة لال
السمة األبرز في خاليا حقيقيات النوى، أما عند  ، وتعد هذهNucleusالضوئية بنية كبيرة فيها تدعى النواة 

ف هذه البنى على  توبالسما. وتصنيفحصها بالمجهر االلكتروني فتظهر بنى إضافية واضحة المعالم في الس
 مجموعتين اثنتين: 

. تسمح  Organellesبنى سيتوبالسمية مغلفة على األقل بغشاء واحد واضح المعالم تدعى العضيات   •
هذه األغشية للعضيات بتشكيل حجيرات متخصصة في الستوبالسما تقوم بمجموعة من الوظائف الخلوية. 

ة، تساعد في خلق وسط داخلي خاص يناسب وتعد األغشية المغلفة للعضيات ذات نفوذية انتقائي 
الجزيئات الموجودة في داخل العضيات بشكل مثالي. ومن ضمن العضيات الغشائية التي توجد في خاليا  

 Endocytoplasmic Reticulumوالشبكة الستوبالسمية الداخلية    Nucleusحقيقيات النوى نذكر النواة  
(ER)  وجهاز غولجيGolgi apparatus  رات والمتقدMitochondria   والصانعات الخضر

Chloroplasts  والجسيمات الداخليةEndosomes  )والجسيمات الحالة )الليزوزوماتLysosomes  
، وتحتوي كل من هذه العضيات على جزيئات   Peroxisomesوالجسيمات البيروكسيدية )المؤكسدة( 

 نوعية تقوم بمجموعة من الوظائف المستقلة.

بيرة غير مغلفة )محاطة( بغشاء، وال تملك اسمًا عامًا )مثل العضيات(، ولكن تشترك معقدات جزيئية ك   •
في سمة واحدة مهمة: هي انها تشغل مناطق خاصة في السيتوبالسما ومتخصصة بمجموعة من  

  Ribosomesوالريبوزومات   Cytoskeletonالوظائف الخلوية. وتتضمن عناصر الهيكل الخلوي 
 . easomesProtوالجسيمات الحالة 
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تقريبًا بعد بليون سنة من أول ظهور للخاليا، اكتسبت بعض خاليا حقيقيات النوى القدرة على العمل بعضها  
مع بعض في مجموعات، مشكلة كائنات حية متعددة الخاليا، إذ تحتوي بعض خاليا حقيقيات النوى على بنى  

التصاقية تدعم التصاق الخاليا المتجاورة   تسمح لها بتشكيل تجمعات متعددة الخاليا، تتمثل بوجود معقدات 
 بعضها ببعض. 

 األغشية الخلوية: -1

تحاط جميع الخاليا الحية بنطاق عازل يمثل حاجزًا فعااًل لمحتوياتها الداخلية، يعمل على حماية الخلية من  
، يدعى هذا ى اخر  للقيام بوظائف مهمة يتعدى هذا الدورإال أنه الظروف البيئية غير المستقرة المحيطة بها، 

أهمية حرجة   يشكلوهو  Plasma membraneأو  Plasma lemmaبالسمي أو الخلوي اء الالنطاق بالغش 
لحياة الخلية فاألضرار الكبيرة له تودي بحياة الخلية، إال أن له القدرة على إصالح األضرار البسيطة التي  

 يمكن أن تحصل ألسباب ميكانيكية أو كيميائية. 

الخلية بسبب نفاذيته االختيارية، إضافًة   وإلى داخلء بالتحكم االختياري بحركة الجزيئات من يتمكن هذا الغشا
 لقدرته على القيام بنقل الجزيئات الكبيرة بأساليب مختلفة. 

 كما يعد هذا الغشاء أماكن نشيطة لبعض الفعاليات الحياتية مثل التنفس ونقل اإلشارات بين الخاليا وغيرها. 

غشية البالزمية فإن الخاليا تحتوي على أنظمة غشائية أخرى بداخلها، كما هو الحال في ي األ بجانوإلى 
األغشية المزدوجة المتفرعة المؤلفة للشبكة اإلندوبالسمية و أجسام غولجي، والليسوسومات، و أغشية  

ة الوراثية في الخاليا  الميتاكوندريا، والعضيات السيتوبالسمية األخرى. إضافًة للغشاء النووي الذي يحيط بالماد 
 حقيقيات النوى. 

 الفحص المجهري لألغشية الخلوية:

أوضحت صور المجهر االلكتروني التي أخذت لتحضيرات مختلفة من األغشية البالزمية بأنها مؤلفة من  
ن بطبقة  أنغستروم، مفصولتي 25منها حوالي  يبلغ سمك كل مؤلف من طبقتين جانبيتين سميكتينتركيب ثالثي 

 ستروم، إن سمك هذه الطبقات مختلف وتبعًا لذلك فإن سمك الغشاء البالسمي مختلف.غأن 20يبلغ سمكها   أرق 
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وقد تبين من خالل فحص نماذج أخرى من األغشية تعود للميتاكوندريا والبالستيدات والشبكة اإلندوبالزمية 
في سماكة الطبقة الداخلية من  بأنها مؤلفة من نفس التركيب الموجود في غشاء البالسما مع وجود اختالف

كما   .عضيات لل فيزيولوجية، وقد تبين أن هذا يعود إلى االختالف بالحالة الهذه التركيبات ونسبة المواد 
لهذه األغشية وجود طبقة رقيقة خارجية إضافية دعيت بالكأس السكرية   ونية أوضحت صور المجاهر االلكتر 

Glycocalyx  تركيبها. نظرًا لوجود السكر بوفرة في   

ضرة من  المحكما بينت الصور المجهرية وجود زوائد أو طيات خارجية تظهر في بعض النماذج الغشائية 
 وخاليا أخرى.  Endothelialخاليا الزغابات المعوية والخاليا الظهارية الداخلية 
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جراء التحليل وجوب إالباحثين الى دفعت غشية الخلوية اال المتعددة لتركيب ووجود االنظمة الدقيقة إن 
 برية لمعرفة طريقة تنظيمه .  لهذه االغشية ومعرفة مكوناتها وإجراء التجارب المخ الكيميائي

 التحليل الكيميائي لألغشية الخلوية : 

وتختلف  ، دهون وقليل من الكاربوهيدرات ا مؤلفة من بروتينات و أنه غشية الخلوية أظهر التحليل الكيميائي لل 
 .  الخلوية غشيةالمختلفة لل نماذج الالى بعضها في  نسب هذه المواد 

كثر من نصف تزداد نسبة البروتينات لتصل الى أ كوندريا والنواةيتاغشية البالزمية وأغشية المففي األ
غشية الشبكة  في أروتينات والدهون نسب متقاربة بينما تؤلف البن، و الدهبنسبة  غشية مقارنةً مؤلفات هذه األ 

 ويعتبر الماء شريكًا معروفًا في االئتالف بين البروتينات والدهون لهذه االغشية .  .  االندوبالزمية
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لهذه  ابينما يفتقد الجزء الثاني منه ،مع الماء االرتباطذو قطبية عالية تمكنه من  هو ما منهافالبروتينات 
مينية الموجودة في هذه نوع االحماض االذلك لالقطبية مما يرشحه لالرتباط مع الدهون ويعود االختالف في 

في الجزء   الليوسين والفالين والجاليسينمينية ذات السالسل الجانبية مثل األحماض األاالجزاء حيث تتركز 
أحماض مينية مثل بأحماض أمينية ذات نهايات كاربوكسيلية وأ ب للماء غنيالدهني بينما يكون الجزء المح

  يروسين والهستدين وغيرها .الجلوتاميك والت

مثل الدهون السكرية تؤلف االنواع االخرى من الدهون  %60-50يثين يسودها الل مفسفرةالدهون ال
 .  وغيرها ما تبقى من النسبة  والكوليسترول

 عتمادًا على نوع االغشية: تختلف نسبة وجود انواع الدهون ا

وما تبقى من   %80ى اكثر من تؤلف الدهون المفسفرة نسبة عالية تصل ال ففي أغشية المايتوكوندريا والنواة
والدهون السكرية والكولسترول   Sphengomyelinوالدهون النخاعية   Cardipidsالنسبة يمثل الدهون القلبية 

 ( . 1)جدول 

 : نسب المكونات الكيميائية في األغشية البالزمية لخاليا مختلفة1الجدول 

 الكاربوهيدرات %  الدهون %  البروتين %  الخلية

 15 35 55 الكبدية 

 6 64 30 النخاعية

 5 25 65 الدم الحمراء

 - 25 76 مايتوكوندريا

 - 40 20 البكتريا

 2 4 58 العصبية 
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توجد الدهون اما مشبعة أو غير مشبعة ويعتمد ذلك على طول السالسل االليفاتية الموجودة فيها وكلما زاد 
بأن الدهون غير المشبعة اكثر فعالية من الدهون   طول هذه السالسل زادت كثافة الدهن وأصبح مشبعًا ويعتقد 

رتباط مؤدية  االنها تعمل على زيادة ع الجزيثات المجاورة لها وبذلك فإم االرتباطالمشبعة ذلك انها قادرة على 
أنها تزيد من قطبية هذه  مع الجزيئات االخرى بل  الروابطعلى إيجاد  تهاالى تماسك االغشية . وال تقتصر أهمي 

 و الفسفورية من الدهن الكارهة له  محبة للماء أأجزاء 

االجزاء الكارهة للماء مع بعضها او وجودها بشكل متقابل بعيدًا عن الماء  ارتباطولهذه القطبية أهمية كبيرة في 
لماء ترتبط مع بعضها  و بوجود نظام التجمعات الكروية مع امزيج من الليسيثين والكوليسترول أبأن  وقد وجد 
 تجاه بعضها البعض . ت با بأنيبوبا

  التحورات الغشائية:

أيضًا يظهر   شكليةختالفات كيميائي الدقيق لها فقط بل تظهر اتختلف االغشية الخلوية في التركيب ال ال
 الخاليا أملسًا في معظم جوانبه اال أن هذه الصفة ال تكون سائدة في جميع الخاليا .الغشاء البالزمي لمعظم 

ء أو الجزء  تظهر تركيبا غشائيًا ذو ثنيات وطيات كبيرة قد تشمل جوانب الغشا:  ئية المعويةالطالفالخاليا  -1
 من هذه االنثناءات . الناتجةالفراغات  بالسماشغل السيتو السطحي وت

ويصالت صغيرة متجاورة  ات المجهرية لهذه الطيات والحواجز بأن بعض منها ينتهي بحويظهر من الفحوص
الشكل  الحواجز . ويبدو بأن التحورات الغشائية للخاليا الطالئية المعوية والخاليا الكلوية متداد تستمر على ا

صية على أداء وظيفتها حيث تعمل هذه الطيات على زيادة المساحة االمتصا تساهم في مساعدة الخلية (، 2)
تحتاج الى طاقة مستمرة   اقع حيث هذه المو من قرب الغشية البالزمية وهو ما يفسر وجود المايتوكوندريا ب لل
 داء وظيفتها التبادليه .أل
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 ( التحورات الغشائية لبعض األغشية الخلوية2الشكل )

ف  انثناء الطبقة الداخلية لتؤلكما هو الحال في :  قد تنثني الطبقة الداخلية للغشاء البالزمي نحو الداخل -2
هر االلكتروني غير ملساء وتحتوي نتؤات  تظهر األعراف تحت المج.   Cristaeاالعراف المايتوكوندريه
فإنه ينثني نحو الداخل مؤلفًا أغشية   )الصانعات( اتأما الغشاء الداخلي للبالستيد، مؤلفة من ثالثة أجزاء

وترتبط كل   Cranaبعضها معطية ما يعرف بالبذيره فوق  مرتبة Lamellaeداخلية على هيئة صفائح 
عة من االنثناءات الداخلية . وتعمل التحوالت الداخلية في المايتوكوندريا  مجموعة بذيره مع األخرى بأغشية متفر 

 . والبالستيدات على مساعدة هذه العصيات على القيام بعملية اطالق الطاقة بصورة اكثر كفاءة

ال يقتصر وجود التحورات في الغشاء البالزمي على ماسبق أو ألجل الوظيفة بل إن عمر الخاليا يعتبر   -3
 آخر له عالقة بهيئة الغشاء البالزمي وربما تركيبه.  عامالً 

يبدو السطح الخارجي ألغلفة الخاليا الدموية الفتية أكثر تجانسًا وذو دقائق كثيرة من الحديد، مقارنًة مع  مثال: 
سطوح غير منتظمة فقيرة لدقائق الحديد في الخاليا الدموية الهرمة، ويظهر هذا االختالف واضحًا في األداء 
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سالل في األوعية الوظيفي وحركة الخاليا حيث تقل كفاءة الخاليا الهرمة وتصبح أكثر صعوبة في الحركة واالن
 الدموية الضيقة. 

 وظائف الغشاء البالزمي :  

وجد من التجارب العلمية التي أجريت على األغشية الخلوية بأنها ذات نشاط وظيفي فعال جدًا لحياة الخلية 
 األساسية في حماية الخلية ويمكن إجمال وظائفه الرئيسية في النقاط التالية:    عالوًة على وظيفتها

 من والى الخلية . نتشار المواد ا -1

 نقل الجزيئات العضوية الكبيرة .  -2

 االبتالع الخلوي .  -3

 الحركة .  -4

 نقل االشارات العصبية .  -5

 طالق الطاقة .إ -6

 موقع لعديد من التفاعالت االنزيمية .   -7

 المنتجة داخل الخاليا .  تحرير المواد  -8

 :  Diffusion: انتشار المواد  اوالً 

 تنتشر المواد عبر الغشاء بطريقتين هما :  

   osmosisموزية  االس -1

   Dialysisة الديلز  -2
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 موزية :  سالا

تركيزها العالي الى التركيز المنخفض . ألن نتشار جزيئات المذيب كالماء وغيره عبر الغشاء من هي عملية ا
 هذه العملية محدودة نوعا ما .  ب ن قدرة تحكم االغشية تعتمد على عوامل فيزيائية لذلك فإالنتشار هذه  عملية ا 

الديناميكي حيث  تتوقف عملية االنتشار بعد وصول تركيز المحلول على جانبي الغشاء إلى حالة التوازن 
 موزي خارج الغشاء مساوي لضغطه داخل الغشاء . يصبح الضغط االس

  ة :الديلز 

ونفوذًا على نفاذية الغشاء . فعندما يكون الغشاء فعااًل  اعتماداهي انتشار جزيئات مذابة في الماء عبر الغشاء 
بالحركة عبر  بينما ال تستطيع نفس الجزيئات ن الجزيئات المذابة تخترق الغشاء نحو االتجاه الذي تريد فإ

 عندما يكون غير منفذًا. الغشاء

كما هو  الحر عبر الغشاء دون عائق د من الجزيئات التي لها القدرة على االنتشار ن هناك العديومع ذلك فإ
الهيدروكربونات وجميع الجزيئات ذات القدرة على الذوبان في دهون الكحوالت و  نتشار الغازات والحال في ا

 الغشاء .

 :  Transportنقل الجزيئات العضوية الكبيرة الحجم  -ثانياً 

الجزيئات الكبيرة   ء الخلوي على نقل الجزيئات الصغيرة وتنظيمها بل أنه يتمكن من نقلال يقتصر نشاط الغشا
 أيضًا مثل جزيئات البروتين والسكريات وغيرها .

   ) المنفعل(دخال هذه الجزيئات أو اخراجها عن طريق ما يدعى بالنقل الفعال والنقل الميسريقوم الغشاء بإ 

Active and Facilitated transport   . 
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 :   Facilitated transportالنقل الميسر  •

يحتوي الغشاء البالزمي كما ذكرنا سابقًا على جزيئات بروتينية تقع ضمن الطبقات الدهنية وتخترقه في بعض  
بينما تكون   ،ين متقابلين يفصل بينهما فسحة من الفراغمن جزأ األحيان. لقد وجد بأن هذه الجزيئات مؤلفة 

بابتالع الجزيئات  تقوم هذه البروتينات المجوفة يعتقد أن . صلدة ومؤلفة من جزء واحد  جزيئات بروتينية أخرى 
 والمطلوب نقلها و تمريرها عبر الفسحة الموجودة داخلها نحو االتجاه اآلخر. الكبيرة 

حمولتها  زيئات المطلوب نقلها ثم تتحرك مع الصلدة باالرتباط كيميائيًا مع الجتقوم الجزيئات البروتينية  في حين
النهايات البروتينية بعد نهاية العملية  بطريقة االستدارة بحيث تتبادل  الغشاء البالزمي باالتجاه االخر مخترقةً 

الطاقة وقد تحتاج  هذه العملية ال تحتاج إلى استهالكوثم اطالق الحمولة باالتجاه اآلخر، نالحظ مما سبق أن 
  لى أنزيمات معينة لغايات االرتباط والفك.العملية إ

 :    Active transportنقل النشيط  •

. في نقل أنواع من  قل الجزيئات الكبيرة أو الصغيرة بعكس تركيزهاتقوم جزيئات بروتينية غشائية بعملية ن 
تنوعة  السكريات مثل الجلوكوز وجالكتوز وغيرها ) تستطيع هذه الجزيئات االنتقال عبر الغشاء بطرق م

  kكاالنتشار والنقل الميسر وكذلك النقل النشيط ( وكذلك نقل أنواعًا من االيونات مثل ايونات البوتاسيوم + 
 عكس تركيزها وفي االتجاهين . ب Cl-والكلوريد   Na+والصوديوم   Ca++والكالسيوم

عينة مؤلفة من البروتينات ويعتقد بأن عملية النقل النشيط التي تتم لهذه المواد يكون عبر وجود تراكيب م
 والجاليكوليبيدات تدعى بالمضخات منها في الغشاء بحيث يكون هناك مضخة للجلوكوز والبوتاسيوم وغيرها . 

ت طاقة حرارية تصرف هذه المضخاونظرًا ألن هذه تقوم بنقل المواد عكس تركيزها لذلك فإنه ال بد من أن 
 موزي المعاكس . لمواجهة الضغط االس
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 :   Endocytosisاالبتالع الخلوي  -اً ثالث

حتياجاتها من الماء وبعض المواد الغذائية بطريقة نواع الخاليا من الحصول على بعض اتتمكن العديد من أ
  الوحيدة الخاليا والخاليا الدموية واالندوثيلية  protozoa ألواليمختلفة عن الطرق السابقة . تتناول الكثير من ا

البروتينات والبكتريا وكتل غذائية مناسبة أو سائلة مثل الماء عن طريق    :موادًا صلبة مثل )الظهارة الداخلية(
  االبتالع الخلوي.

بالشرب  الماء يدعى  اعتمادًا على طبيعة المادة المبتلعة. فابتالع البلعمة الخلويةويمكن تمييز نوعين من 
وقد شوهدت  Phagocytosisالخلوي  بااللتهام د الغذائية الصلبة يدعىبتالع المواوا Pinocytosisالخلوي 

 كلتا العمليتين بوضوح تحت المجهر االلكتروني .  

حيث تتمكن باالبتالع بالحصول  لمواجهة االحتياجات الطارئة لهذه المواد غشاء البالزمي بهذه العملية يقوم ال
 .تحصل عليه الخاليا بالطرائق األخرى  تفوق ما على كميات كبيرة من المواد 

وتلعب ويعتقد أن هذه العملية متخصصة  تلتصق المواد في مادة الكأس السكرية المحيطة بغشاء البالزما 
واالسترات   . فحامض السياليك واليورونيك دورًا مهمًا بذلك المواد التي تتركب منها طبقة الكاس السكرية 

قد أن عملية االلتصاق تتم بين المواد ة، ويعتذات مجاميع كيميائية نشيط والسكريات المؤلفة للكأس السكرية
الكأس السكرية تتم عن طريق تبادل المجاميع او السالسل الكيميائية لمكونات الطبقة والمواد وطبقة  الملتصقة

 الملتصقة .  

 من احاطة جزيئات الماء تدريجيا بغشاء البالزما . الماء فإن العملية ال تحتاج اكثر  ابتالعأما في حالة 

 الشرب الخلوي :  -رابعاً 

  باتجاه ات الصغيرة ينثني الغشاء البالزمي في موقع  القطرات المائية المطلوبة نحو الداخل بحيث تندفع القطير 
. تتحد نهايات الغشاء  تدريجيًا باتجاه بعضها حتى تلتقي بعدها نهايات موقع االنثناء باالرتفاع االنثناء وتبدأ

الذي يقع فوقها ، ال  كون في النهاية فجوة مائية ملتحمة بالغشاء البالزميالبالزمي في موقع االلتقاء بحيث تت 
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بواسطة هذه  هابتالعبان حجم قطيرات الماء التي يمكن ا لقد وجد  . تلبث أن تتحرك الفجوة داخل السايتوبالسم
 نانوميتر .  25الطريقة ال يتجاوز قطرها حوالي 

 الخلوي :  االلتهام -خامساً 

 على نوع الخاليا وطبيعة الهدف .  عتماداً . تختلف أهداف االلتهام الخلوي ا الشرب الخلوي نفس طريقة تتم ب 

في منطقة اللفائفي تقوم بالتهام الجزيئات البروتينية بنشاط وفعالية   للمعاءفخاليا الطبقة الطالئية المبطنة  -1
 .تروني معبئة بالفجوات الغذائية كوتظهر هذه الخاليا تحت المجهر االل

الدهون تمرر هذه الخاليا غالبًا محتوياتها من البروتينات   بالتهاموم الخاليا المبطنة لالثني عشري والصائم تق -2
يتامينات بعد ان تأخذ احتياجاتها منها، إلى مجرى الدم، كما تقوم الخاليا الطالئية  والدهون واالمالح والف

 بطريقة االلتهام الخلوي.المبطنة للوعية الدموية بأخذ احتياجاتها من البروتينات  

لحين الحاجة اليها، فيما لوحظ بأن بعض الخاليا تقوم   في خاليا اخرى تمثل الفجوات الغذائية خزان لهذه المواد  -3
بهضم موادها الغذائية المخزونة داخل الفجوات ، إذ تظهر الفجوات الخازنة كفقاعات ملساء، بينما تحاط  

بحقن الفجوة الغذائية بما  ، التي تقوم  داد غفيرة من األجسام الحالة الفجوات الغذائية المخصصة للهضم بأع
 تحمله من انزيمات هاضمة لتحليل المواد الغذائية التي ال تلبث مركباتها البسيطة ان تنتشر الى السايتوبالزم . 

  البيوض التي  ا هو الحال في خاليايتوبالزم كممواد الغذائية الملتهمة داخل الستقوم بعض الخاليا بتخزين  -4
 تعمل على تخزين حبيبات المح داخلها . 

 :  Mobilityالحركة  -رابعا  

بة في تستخدم الخاليا األميبية مثل كريات الدم البيضاء األميبية، واألميبا ) المتحول الزحاري( األرجل الكاذ 
 لذلك الخلية لموقع جديد. ، وهي امتدادات من غشاء البالزما تتحرك نحوها السيتوبالسما وتنتقل تبعاً الحركة 

 . جسم االنسان وللحركة األميبية أهمية بالغة ألداء الخاليا البيضاء الملتهمة لدورها المناعي في 
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 :   Signals transportنقل االشارات العصبية وغيرها  -خامساً 

كما هو الحال في   تتخصص بعض االغشية البالزمية في أنواع من الخاليا في نقل االشارات العصبية وتوليدها
ة العين وكذلك الخاليا العصبية الحسية وجميع الخاليا العصبية  يخاليا المؤلفة للعصي والمخاريط في شبك

 االخرى .  

البروتينية تمثل جزءًا من البروتين الداخلي لالغشية البالزمية للخاليا  Rhodopsinفمثال جزيئات الرودوبسين 
. ففي الظالم سينطمر الرودوبسين حتى ثلثه في طبقة   Retinaالعين  ةيالحساسة للضوء المنتشرة في شبك 

ا ويبدو بأن ذلك له عالقة كبيرة بتفاعالت  ضاءة الخالياالدهون المزدوجة بينما ينطمر حتى نصفه عند 
تحويل الضوء الى نبضة عصبية ذلك أن الرودوبسين هو صبغة الضوء الكيميائية في عيون  كيميائية معينة ل

تعمل على تحويل طاقة الفوتونات الضوئية الى   . ويعتقد أن هذه الصبغةفقاريات وبعض الالفقاريات معظم ال
في  ويبدو بأن تغيير موقع الرودوبسين على غشاء البالزما للخاليا البصرية عصبية تنتقل الى الدماغ .  إشارة

 العيون له عالقة وثيقة في مثل هذه العملية. 

عن   Nerves impulseن الغشاء البالسمي لها يعمل على نقل النبضات العصبية أما في الخاليا العصبية فإ 
طريق تغيير حالة االستقرار األيوني. فالغشاء البالزمي للخاليا العصبية في طور الراحة يكون مستقطبًا وينشأ  

، وتلعب شاءذلك نتيجة توازن بالشحنات الكهربائية بسبب توازن األيونات السالبة والموجبة على سطحي الغ
 طاب الغشاء. رًا مهمًا في استقطاب و إزالة استقمضخات األيونات الموجودة ضمن الغشاء البالسمي دو 

ى السطح الداخلي لغشاء تحتوي الخلية العصبية على أيونات موجبة هي أيونات البوتاسيوم بنسبة كبيرة عل
تنعكس هذه النسب على السطح الخارجي  كذلك على نسبة ضئيلة من أيونات الصوديوم والكلور، و البالزمي و 

للغشاء البالزمي حيث تكون نسبة أيونات الكلور السالبة والصوديوم الموجبة أعلى بكثير من أيونات 
 البوتاسيوم. 
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ونظرًا لنفاذية الغشاء البالسمي فإن بعض أيونات البوتاسيوم الموجبة ستتسرب نحو السطح الخارجي حيث  
يشحن الغشاء بشحنة موجبة في الخارج وسالبة بالداخل وهو مايجعل الغشاء  تزداد الشحنات الموجبة مما

 البالزمي لهذه الخاليا في حالة استقطاب نتيجة االستقرار في حركة األيونات.

تحصل النبضة العصبية نتيجة إزالة االستقطاب عن الغشاء البالسمي ويتم ذلك باإلندفاع المفاجئ أليونات  
أو عكس الشحنات الكهربائية في هذا لة االستقطاب على الغشاء مما يؤدي إلى تغيير الصوديوم في موقع إزا

الموقع وعند حصول اندفاع آخر أليونات الصوديوم نحو الداخل في الموقع المجاور للموقع األول تنعكس 
د الصوديوم الشحنة الكهربائية في الموقع الثاني ويستعيد الموقع األول شحناته األصلية عن طريق طرد شوار 

المندفعة نحو الداخل عن طريق مضخات الصوديوم وهكذا يتوالى إزالة االستقطاب واستعادته من موقع إلى 
 . آخر عبر غشاء الخلية العصبية حتى يتم انتقاله من خلية إلى خلية مجاورة

اخلي نحو السطح  من السطح الد  كما تساهم أيونات البوتاسيوم أيضًا في استعادة االستقطاب عن طريق تسربها
 انتقال . كما تساهم خاليا النخاع العصبي في زيادة سرعة الخارجي للغشاء لزيادة تركيز األيونات الموجبة عليه

 النبضات العصبية خاليا أغشية الخاليا .  
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 :  Energy releasingطالق الطاقة ا -سادسا  

ن بعض الكائنات ا الحية بإطالق الطاقة داخل سايتوبالسماها وداخل الميتاكوندريا، إال أتقوم معظم الخالي
 . بهذا النشاط ن الغشاء البالزمي لها يقوم هو غير موجود فيها لذلك فإكوندريا و للميتاالحية مثل البكتيريا تفتقد 

تبط أنزيمات النقل االلكتروني مثل  تتركز معظم االنزيمات التنفسية في البكتيريا في غشاءها البالزمي حيث تر 
وبعض مركبات الكيونين في السطح  Cytochromesوالسايتوكرومات  Flavoproteinsالفالفوبروتينات 

من   FADH2و  NADHمثل المركب  الداخلي للغشاء البالزمي وتعمل على تفريغ مركبات الطاقة الوسيطة
  لك تحل محل  المايتوكندريا .  وهي بذ  ATPالطاقة المخزنة فيها على هيئة جزيئات 

 :   Signals receptionاستقبال االشارات  -سابعاً 

يحتوي الغشاء البالزمي على االالف من المستقبالت الكيميائية والمختلفة بعض هذه المستقبالت ذو اهمية 
 كبيرة في الحفاظ على حياة الخلية أو الخاليا . 
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سبيل المثال ال تهاجم خاليا الجسم وتعتبرها خاليا ذات وليست خاليا فالخاليا المناعية في الجسم البشري على 
على سطوح أغشيتها البالزمية على بروتينات او مستقبالت خاصة  ذلك البراز الخاليا الحسية ويعود  .غريبة

تدعى البروتينات المعرفة هذه  . هي بمثابة االشارة الخاصة على انها خاليا ذات وليست خاليا غريبة
تينات التطابق المناعي والنسيجي ولها أهمية كبيرة في رفض االعضاء واالنسجة في حاالت الزراعة  ببرو 

  وغيرها. الجراحية مثل زراعة الكلى ونخاع العظام والقرنية

نوع من الخاليا تساعدها على   الخاصة بكل  كما يحتوي الغشاء البالزمي على انواع مختلفة من المستقبالت 
ويعتبر الغشاء البالزمي ذو أهمية كبيرة في نقل االشارات الكيميائية حيث تستقبل المستقبالت   .القيام بوظيفتها

الخاليا للقيام الجزيئات اهمية في تحضير  ل جزيئات الهرمونات وغيرها ولهذه الغشائية الكثير من الجزيئات مث
 .معين بعمل او نشاط استقالبي

 :  Eccytosisيا تحرير المواد المنتجة داخل الخال -ثامناً 

. ونات االنزيمات والهرم مثلتنتج الخاليا الكثير من المركبات بعضها نافع ويتوجب افرازه نحو الخارج  
ن الغشاء البالزمي ليس له دور  لذلك فإوالبعض االخر نواتج ضارة يجب التخلص منها وافرازها خارج الخاليا . 

 رًا في التخلص منها . دورًا كبي في تكوين المواد المفرزة ولكنه يلعب 

بالمواد المطلوب إخراجها ومن ثم لعملية االبتالع الخلوي حيث يحيط الغشاء البالزمي  يتم ذلك بعملية معاكسة
نحو الخارج في مواقع تجمع الفضالت أو المواد النافعة المطلوب ينثني الغشاء البالزمي يتم طردها للخارج. 

الحويصلة الناشئة تنفجر الحويصالت  في موقع سفلي يقع تحت يلتحم حيث ، ثم يبدأ الغشاء بإحاطتها بتحريرها
 .المتحررة بعد ذلك الطالق موادها لو تنتقل مع محتوياتها الى مواقع اخرى 

الناقلة المتحررة او التي ال تزال مرتبطة مع الغشاء البالزمي عند فحص  يمكن مشاهدة العديد من الحويصالت 
بأحجام مختلفة تبعًا لحجم   وتظهر الحويصالت كتروني . لاالنزيمية تحت المجهر اال خاليا الغدد الهرمونية او

 .حمولتها من المواد 

 


