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(تركيبها ووظائفها) مفهوم الخلية 
 

الخلٌه cell
ًبروتوبالزمٌة كتله من وتتكون الحً الكائن لجسم والوظٌفٌة البنائٌة الوحده ه 

 التركٌب معقدة والخلٌه بغشاء منها كل ٌحاط وساٌتوبالزم نواه على تحتوي حٌة
 ذلك وٌتم الضٌق الخلٌه حٌز فً الكٌمٌاوٌة التفاعالت مئات حدوث لها ٌتٌح وهذا
 االنسجام انعدام وعند الخلٌه عمل لصالح االخر على احداها ٌؤثر ال بشكل

. وتموت  تتحطم الخلٌه  فعالٌات بٌن والترابط

 الخالٌا وحجوم اشكال

اشكالها تختلف لذلك  بعضها  مع تجمعها وطرٌقه الخالٌا وظائف تختلف 
 اال المجرده بالعٌن تري ال جدا صغٌره الخالٌا احجام تكون ما وغالبا وحجومها
 الحجم صغٌره تكون وقد االنسان جسم فً والعضلٌة العصبٌة كالخالٌا بالمجهر

. االسماك بٌوض مثل المجردة بالعٌن رؤٌتها ٌمكن ولكن

كما مغزلٌه او العصبٌه الخالٌا فً كما الشكل نجمٌة متعدده اشكال الخالٌا تتخذ 
 كرٌات فً كما الشكل متغٌرة او الحٌوانات بٌوض فً كما كروٌة او العضالت فً
. البٌضاء الدم
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تركيب الخلية ومحتوياتها
تركٌبٌه اساسٌات ذات انها اال وظائفها واختالف الخالٌا وحجوم اشكال تعدد رغم 

 غٌرها او أوحٌوانٌة نباتٌه خلٌه أي باختٌار الخالٌا تركٌب اعتماد ٌمكن وال واحده
  خلٌه فً ٌوجد ال اخر او تركٌب على الخلٌه تحتوي وقد نموذجٌه خلٌه واعتبارها

 الطبٌعً االساس تمثل التً بروتوبالزمٌة كتله من الخلٌه تتكون وعموما اخري
  السٌتوبالزم تتخلل القنوات من شبكه على وتحتوي بغشاء محاطه للحٌاة

 تركٌبها فً وٌدخل الماء من كثافه اكثر شفافه اللون عدٌمه ماده والبروتوبالزم..
  ودهون وكربوهٌدراتٌة بروتونٌة مواد تبقً وما % 80-70 الى تصل بنسبه

  وٌتألف االخرى والعوامل الحراره بتأثٌر البروتوبالزم سٌوله وتتغٌر وامالح
S.)السٌتوبالزم هما رئٌسٌن جزئٌن من الخلٌه بروتوبالزم ytoplasm) والنواه

بٌن االغشٌه هذه وتفصل البالزمً الغشاء ٌسمى رقٌق غشاء بالسٌتوبالزم وٌحاط  
 حٌث االغشٌه هذه سطوح على التفاعالت بعض وتحدث المختلفه الخلٌه اجزاء
. التفاعالت فً المشتركه االنزٌمات بها تلتصق

وتدعى ومعقده متخصصة معٌنة بوظائف تقوم العدٌده الخلوٌة التراكٌب ان  
(organelles) العضٌات

فً المكونات جمٌع على تحتوي عامه خلٌه ووظائف لتركٌب وصف ٌلى وفٌما 
: الحٌة الكائنات
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وصف لرتكيب اخللية 
 جدار الخلٌةcell wall
 ًٌحٌط الخلٌة جدار ٌفصلها عن المحٌط الخارجً وٌحافظ على شكلها المورفولوج

محافظه على تركٌبها وٌكون جدار  البروتوبالزموكٌانها الوظٌفً حٌث ٌبقً ماده 
( . النباتٌهالخالٌا  كمافً)  السٌلٌلوزصلب وٌتكون غالبا من  الخلٌه

 

     الخلٌهغشاء cell memberane
دهنٌة مواد من ٌتكون مكرومٌتر 0.07 حوالً سمكه جدا رقٌق غشاء هو 

–50)عالٌة بنسبة بروتٌنٌة مواد كذلك و الكلولسترول من قلٌلة وكمٌات فوسفاتٌة
 بعض ثم الغشاء خالل المواد بعبور عالقة لها انزٌمات معظمها (% 70

 خاللها تمر جدا دقٌقة ثقوب على ٌحوى حٌث نفاذٌة خواص للغشاء و , السكرٌات
 بتنظٌم ٌقوم و الخلٌة بمحتوبات البالزمى الغشاء ٌحٌط و األٌونات و الماء جزٌئات

  الخلوى الغشاء ٌمثل و الخلٌة الى و من الماء و الكٌمٌائٌة المحالٌل مرور عملٌة
. للخلٌة الخارجٌة الحدود
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الوظائف االساسية لغشاء اخللية
مكوناتها فصل و  الخلٌة شكل تحدٌد

األخرى الخالٌا أسطح مع التماس

و األنزٌمات و الهرمونات) كٌمٌاوٌة لمواد بمستقبالت الخالٌا تزوٌد             
(المضادة األجسام

انتقائى الخلوى الغشاء ٌعد و الخلٌة الى و من المواد دخول و خروج ضبط  
. النفاذٌة

دقٌقة نتوءات الخلوى الغشاء أسطح تحمل فد   microvilli

النقل أو األمتصاص بعملٌات المعنى النسٌج مساحة سطح زٌادة فى تساعد .

اهدابا أو cilla بطانه فى كما الخالٌا اسطح على المواد تحرٌك فى تساعد 
 فى كما الخالٌا تحرٌك فى تساهم flagellum اسواطا او التنفسى المجرى

. المنوٌه الحٌوانات
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االهداب                 microvilli االسواط  او flagella

علٌها تحوى الخالٌا بعض ولكن الخالٌا جمٌع فى الوجود عامه لٌست وهى الخلٌه لغشاء امتدادات وهى 

. الصفراء وقنوات الداخلٌه االذن واقنٌه التنفسٌه للمجاري المبطنه المخاطٌه كالخالٌا

كما الوسط فى واحد زوج الى اضافه الخارج من مزدوجه الٌاف تسعه على تحتوي فهى متشابه تركٌب لها 

basal ) القاعدٌه بالحبٌبه ٌدعى اللون فاتح جسم سوط او هدب كل قاعده عند توجد grounnule ) .

 النواة Nucleus

   او  كروى جسم بشكل الضوئى المجهر تحت وتظهر السٌتوبالم من كثافه اكثر بروتوبالزمٌه كتله هى  

 النواه وتعد اكثر او واحده نواه عاده الخلٌه فى وتوجد حافتها فى او الخلٌه وسط تقع  منتظم غٌر  كلوى

 من الوراثٌه الصفات نقل فى دورها الى باالضافه السٌتوبالزم فى المختلفه المواد صنع فى السٌطره مركز

.االخر عن االستغناء الحدهما ٌمكن وال والساٌتوبالزم النواة بٌن توازن وهناك اخر الى جٌل

النوٌه  تدعى حبٌبٌه كثٌفه مكوره كتله النواه فً توجد nucleolus

من النوٌه تتالف. طبقتٌن ذو غشاء بالنواه وٌحٌط النووى السائل فى تسبح كروماتٌنٌه رقٌقه وخٌوط (  

RNA) من  وتتالف الكروموسومات من تتكون الكروماتٌنٌه الخٌوط اما رئٌسٌه بصوره (DNA)وبعض 

 اولٌه ومواد  االمٌنٌه واالحماض البروتٌتات مثل ذائبه مواد النووى السائل فى توجد . القاعدٌه البروتٌنات

DNAوRNAال لصناعه الضرورٌه واالنزٌمات االمالح الى اضافه النووٌه االحماض لصنع

التنفس فى المشتركه االنزٌمات الى باالضافه النووٌه االحماض صنع فى تشترك البروتٌنات اكثر ان 

  ثقوب عده ٌحمل النووى الغشاء اما الهوائٌه التنفسٌه االنزٌمات من تقرٌبا خالٌه والنواه للخلٌه الالهوائى

. السٌتوبالزم الى الخلٌه من المواد نقل فى دور لها التى
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الساٌتوبالزم   cytoplasm
 الخلٌه فى الحٌهوغٌر  الحٌهوٌحوي على المحتوٌات  والنواه الخلٌهغشاء  المحصوربٌنهو الجزء  :

 ماٌاتىوتشمل  الحٌهالمحتوٌات:

 

ا البالزمٌه الشبكهEndoplasmic reticulum
 ومن  بالنواه البالزمىتصل الغشاء  المزدوجه الغشائٌه االقنٌهبشكل شبكه من  السٌتوبالزم فىتظهر

ونوع الخالٌا وغالبا ما تكون  الوظٌفٌه الحالهحسب  اقطارهامع بعضها وتختلف  المتصلهالفجوات 
بغشاء له نفس التركٌب  االقنٌههذه  ومحاطه النواهلبعضها مكونه شبكه شبه دوائر حول  موازٌه

 االقنٌهداخل  محصورهماده  الى السٌتوبالزمتقسم  االغشٌهوهذه  البالزمىللغشاء  االساسى
تقوم  انزٌماتعلى  االندوبالزمٌه االغشٌهوتحتوى  الهٌلوبالزموالفجوات وماده خارجها تدعى 

. الشحمٌهوالمواد  الكولٌسترولوصنع  الكالكوجٌنببناء 

 

 االندروبالزمٌه الشبكهوظائف

 الخلٌهفعالٌات  فى المشتركه باالنزٌماتتوفٌر سطوح لاللتصاق

 كالدهون المختلفهصنع وتمثٌل المواد  فىتشترك

 السطح والعكس الى الخلٌه اعماقنقل المواد من

 الراٌبوسوماتمحال اللتصاق  اغشٌتهاتكون سطوح

 حٌث  العضلىاللٌف  اعماق الىمن الغشاء البالزمً  الكهربائٌهبنقل التغٌرات  اجزائهاتقوم بعض
. العضلىتقوم بعملٌه التقلص  التى اللٌفاتتوجد 
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الريبوسومات

البالزمٌه الشبكه اغشٌة بعض على الغالب فى توجد دقٌقه تراكٌب وهى 
 شكل على وتكون الخلٌه داخل البروتٌنٌه المواد لبناء مركزا وتعد الداخلٌه

 االندوبالزمٌه للشبكه الخارجى بالسطح تلتصق العدد كثٌره كروٌه جسٌمات
 تختلف الهٌلوبالزم فى وبعضها الشبكه هذه الغشٌه خشن مظهرا وتعطى
  فى كثٌره وتكون الخلٌه فعالٌه ودرجه الخالٌا فى اخر الى نوع من اعدادها
.(secretary) االفرازٌه الخالٌا

50) على تحتوى حٌث الراٌبوزى النووى بالحامض غنٌه الرٌبوسومات-
-15 ) هذه تشكل حٌن فً الخلٌه فً الماده لهذه الكلٌه الكمٌه من(  60%
 الحامض الحتوائها للقاعدٌه محبه والراٌبوسومات . الخلٌه كتله من ( 20%

 مكان وهى ودهنٌه بروتٌنٌه مواد على تحتوى وكذلكRNA  النووى
. الخلٌه فى البروتٌن صنع
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بيوت الطاقة 
(الطاقه بٌوت) الماٌتوكوندرٌا (mitochondria)

الوظٌفٌه الحاله على ذلك وٌعتمد والطول القطر فً كثٌرا تتباٌن خٌطٌه او بٌضوٌه او كروٌه اجسام هى 

 بضع الى ٌصل الواحده الخلٌه فى وعددها ماٌكرومتر (0 .5) وسمكها مٌكرومتر (5-1)طولها وٌبلغ للخلٌه

 التى التنفسٌه االنزٌمات على تحوى النها الخلٌه وفاعلٌه الماٌتوكوندرٌا عدد بٌن موجبه عالقه وهناك مئات

. (الطاقه بٌوت سمٌت لذلك) الطاقه لتحرٌر الغذائٌه الموادة باكسده تقوم

حول احٌانا وتتجمع القظبان او القمح حبات تشبه صغٌره تراكٌب بشكل الساٌتوبالزم فى مغموره وتوجد  
 الخلٌه قاعده من وبالقرب العصبٌه الخالٌا فى  (synapses) العصبٌه الوصالت من بالقرب تتجمع و النواه

 لنقل الحٌوٌه الفعالٌات حدوث فى المهمه الطاقه لتحرٌر الضرورٌه االنزٌمات على الحتوائها وذلك المفرزه

 الداخلى الغشاء ٌمتد غشائٌن من  ٌتالف  جدار الماٌتوكوندرٌا ٌحٌط, المواد وافراز وصنع العصبى الحافز

 والمواد والكالكوجٌن الذائبه الزاللٌه كالمواد للخلٌه الالزمه الطاقه مواد على وتحتوى , صفائح شكل على

. وغٌرها الفوسفور و الدهنٌه

 من الماٌتوكوندرٌا وتتكون :

65–70% من قلٌله كمٌات %5،(دهون) لٌبٌدات %30-25، بروتٌنات RNA

الهوائى التنفس عملٌه فى تشترك انزٌمات هً بروتٌناتها ومعظم (earobic respiration)

بالطاقه الخلٌه امداد لها االساسٌه المهمه(ATP )  الخلٌه سكرٌات من المستخرجه .

الضرورٌه االنزٌمات ان وبما الهوائى التنفس مصدرها الخالٌا تستخدمها التى الطاقه من %90 من اكثر ان 

power)للخلٌه الطاقه بٌوت سمٌت لذا الماٌتوكوندرٌا فى موجوده العملٌه هذه لحدوث houses of the
cells ) 9



 كولجىجهاز       apparatusgolgi
بشكل ٌكون النواه قرب ٌقع اخرى الى خلٌه من والحجم الشكل فً ٌختلف افرازى جهاز هو 

 ) االفرازٌه الخالٌا فى وٌكثر االخر فوق بعضها مرصوفه ملساء باغشٌه محاطه الكٌاس طبقات
 ملساء واغشٌه مختلفه احجام ذات اكٌاس وجود مع قنوى تركٌب له ( والبنكرٌاس اللعابٌه الغدد
 فى الحجم صغٌر فهو التكوٌن فى مختلف كولجى جهاز ان , الرابٌوسومات على احتوائه لعدم

  اللبٌدات من عالٌه نسبه على ٌحوى و االفرازٌه الفعالٌه ذات الخالٌا فى وكبٌر العضلٌه االلٌاف
  اجسام تظهر. .النووٌه االحماض الى ٌفتقر ولكنه االنزٌمات من قلٌل وعدد البروتٌنٌه واللبٌدات

 تسمى خٌوط بوساطه بعضها مع وتتصل وسطها فى مضغوطه حوٌصالت شكل على كولجى
 السكرٌات وتخلٌق افراز فى وتساعد والهرمونات االنزٌمات تكوٌن وظائفها واهم الشبكٌه الخٌوط
. الخلٌه بروتٌنات مع تتحد التى خاصه

 

المركزى الجسم (centriole)

الى ٌنقسم حٌث االنقسام اثناء اال ٌرى ال ماٌكرومتر ( 0 .2 ) قطره الخالٌا انواع جمٌع فى ٌوجد 
  مشابه تركٌب لها قصٌره اسطوانه عن عباره وهو الخلٌه قطبى احد الى منها كل ٌتجه نصفٌن

  تاثٌر المركزى وللجسم المزدوجه االلٌاف من ازواج( 9) ب  مدعوم التركٌب حٌث من لالهداب
 النباتٌه الخالٌا معظم فى ٌوجد وال انقسامها اثناء الخلٌه نصفً نحو الكروموسومات تحرك فى

. النواه قرب صغٌر كروى جسم شكل على المجهر تحت وٌظهر
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احملتويات الغري حيه 
 المحتوٌات غٌر الحٌه فى السٌتوبالزمCell inclusions  

 وتشمل المواد التً تتكون فً الساٌتوبالزم نتٌجه الفعالٌات الحٌوٌه للخلٌه وهً مواد مختلفه وقد تكون بشكل حبٌبات او

:بلورات و مواد غٌر حٌه توجد بشكل اجسام صلبه او شبه صلبه او دهنٌه ومن هذه المواد ا ٌاتً 

      الحبٌبات النشوٌهglycogen

 هى مواد كربوهٌدراتٌه مخزونه فى النباتات وهناك مواد كربوهٌدراتٌه اخرى مخزونه فى الخالٌا الحٌوانٌه ٌطلق علٌها
(الكالكوجٌن)النشا  الحٌوانى 

 كما تكون مخزونه فى الكبد والخالٌا العضلٌه.

 الحبٌبات الصبغٌه(Melanin)

 وهى تراكٌب حبٌبٌه ٌعزى لها تلون الجلد والشعر والعٌون فً الفقرٌات كما توجد فى خالٌا النباتات.

القطٌرات الزٌتٌه

 والزٌوت الطٌاره ٌعزى الٌها , توجد فى الخالٌا الدهنٌه بشكل زٌوت طٌاره  او دهنٌه ثابته تستخدم كاحتٌاطى للطاقه

التى توجد فى الخالٌا التى تبطن جهاز الهضم ( Mucus)الروائح العطره للورد واللٌمون وغٌرها كالمواد المخاطٌه 

.والتنفس وتعمل على حماٌه وتلٌٌن ممرات هذٌن الجهازٌن 

 البلورات

 توجد بعض امالح المواد الالعضوٌه مترسبه فى ساٌتوبالزم بعض الخالٌا بشكل بلورات وبعضها ٌتخذ اشكاال هندسٌه ثابته

.كالبلورات القضٌبٌه والنجمٌه

  الفجوات الخلوٌهvacuoles

 وهى عباره عن فجوات صغٌره تحتوى على العصٌر الخلوى الذى ٌتركب من االمالح المعدنٌه والمواد السكرٌه وبعض

االحماض العضوٌه ومواد دهنٌه وبروتٌنٌه ذائبه ومواد صبغٌه ولهذا فان الفجوات الخلوٌه ٌمكن اعتبارها مخازن مؤقته 
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