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 : Plasmodesmata)  في النبات ( القنوات السيتوبالزمية  .١

وهـي عبـارة عـن خيـوط سـيتوبالزمية تصـل بـني اخلاليـا املتجـاورة عـرب النقـر املوجـودة يف   االتصال و الربط بين الخاليا النباتيـةهي مناطق 
  طريقها تبادل مباشر للمواد بين الخاليااجلدار اخللوي ويتم عن 
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   Specialization of the cell baseتحورات في األغشية القاعدية : ثالثا 

  of the cell base Specializationتخصصات قاعدة الخلية  .١

 ) : الغشاء السفلي(  Hemidesmosomesأنصاف األجسام االلتصاقية

  .له نفس مكونات الدمسوسومات يربط بين األغشية السفلى للخاليا الطالئية من جهة والغشاء القاعدي من جهة

  

 عمليات النقل عبر الغشاء الخلوي

 : Passive transportالنقل السلبي  -١

   بطريقتانوتتم: 
  :  Simple diffusionاإلنتشار البسيط  -أ   

ومن هذه املواد األكسجني . االتركيز العالي إلى المنطقة ذات التركيز المنخفضاحلركة العشوائية لذرات وجزئيات املادة ذات 
 .وثاين أكسيد الكربون واملواد اليت تذوب يف الليبيدات 

 :diffusion  Osmosisالخاصية اإلسموزية  - ب    
غشــاء شــبه مـن احمللــول ذي الرتكيــز األقــل يف املــادة املذابـة إىل احمللــول األكثــر تركيــزًا فيهــا عـرب ) املــذيب ( عمليـة انتقــال جزيئــات املــاء 

  . منفذ

  

 اإلنتشار البسيط 

الخاصية األسموزية عبر الغشاء الشبة 
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 : Active transportالنقل النشط أو الفعال  - ٢

ا و يــ  ا إىل الوسـط األكثـر تركيـزً تم يـتم بواسـطته نقـل اجلزيئـات الكبــرية مثـل السـكريات، واألمحـاض األمينيــة والدهنيـة مـن الوسـط األقـل تركيــزً
   ATPفيه صرف طاقة من مركب 

  

 : Selective transportالنقل االختياري  - ٣

يســمح بــالتعرف واختيــار املــواد الداخلــة أو اخلارجــة مــن حيــث للغشــاء اخللــوي  علــى الســطح اخلــارجي receptorsوجــود املســتقبالت 
  .Target cellاخللية وهذا يفسر كيفية تأثري األدوية، اهلرمونات، البكترييا  والفريوسات فقط على اخلاليا املستهدفة 

  

  : Cytotic transportالنقل الخلوي  - ٤

ــات صـــــغرية وكبــــرية   ــات يـــــتم بواســــطتها إدخـــــال جزيئـــ ــال اخللـــــوي  Macromolecules هــــي عمليـــ إىل اخلليــــة وتســـــمى باإلدخـــ
Endoctosis  أو إخــراج الســوائل واملــواد الصــلبة عــرب الغشــاء اخللــوي إىل  اخلــارج وتســمى بــاإلخراج اخللــويExocytosis   وذلــك

   .املراد نقلها وتشتق من الغشاء البالزميبتشكيل فجوات أو حويصالت حتتوي على املواد  

  

 النقل النشط  

 اإلختياريالنقل 
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  : Endocytosisاإلدخال الخلوي : أوال 

وتعــرف بعمليــة اإلرتشــاف أو الشــرب  إدخــال للجزيئــات الســائلة المذابــة الصــغيرةهــو  :Pinocytosisالشــرب الخلــوي  .١
  .اخللوي، حيث متتص على شكل قطرات وتكون حويصالت

    
 

، Phagosomesوهو جمموع الظواهر اليت تشكل جسيمات بلعمية  : Phagocytosis)البلعمة(األكل الخلوي  .٢
ومن أهم أنواعها خاليا املاكروفاج . كالبكترييا أو خملفات خلوية حبجوم كبرية  فجوات مرئية تحتوي على مواد صلبةوهي 

Macrophage  . 
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   :  Exocytosisاإلخراج الخلوي : ثانيًا 

ا للخارجلإلدخال الخلوي عكسيةهو عملية       .، حيث تلتحم أغشية احلويصالت داخل اخلاليا بالغشاء اخللوي وحترر حمتويا

  

  

  

   The  Vacuolesالفجوات 

  الفجــوة عبــارة عــن كــيس غشــائي ســيتوبالزمي يــدعى بالغشــاء الفجــويVacuolar membrane  مملــوء بســائل مــائي حيتــوي
  على مواد عضوية والعضوية وتوجد يف اخلاليا احليوانية والنباتية وتكون متميزة يف اخللية النباتية إذ تكون كبرية احلجم 

 
 و هناك أنواع مختلفة من الفجوات و لكل منها أهميتها و ... جولجي  تنشأ الفجوات من الشبكة األندوبالزمية و جهاز

   وظيفتها

ا تعمل على تنظيم الضغط وظيفتها إخراجيةاألميبا احلرة و الرباميسيوم  و توجد يف الطالئعيات مثل : الفجوة المنقبضة  إذ أ
 . األمسوزي و حفظ التوازن املائي و إخراج الفائض عن حاجة اخللية

 ااألميب: مثل   اهلاضمة الحتوائها على األنزمياتلبسيطة الجهاز الهضمي للكائنات اتعد الفجوة الغذائية مبثابة  :الفجوة الغذائية 

العضوية مثل ايونات  املواد العضوية و األيونات غري( الخاليا النباتية وظيفتها تخزين العصير الخلوي توجد يف  :الفجوة العصارية 
ا حتمي النبات لتخزينها...) البوتاسيوم و الكلوريد    يسبب نفور احليوانات آكالت العشباملواد السامة ؛ مما  ، كما أ

  

 صورة بالمجهر اإللكتروني توضح مراحل اإلخراج الخلوي داخل الخلية
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 الفجوة الغذائیة

 المنقبضة في األمیباالفجوة 
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   :تعرفي على الصور التالية 

                                                                       

          

                                                                     

  

  

  

  

  

  

  

  

) ٥(تقرير   

  : أعطي مثال لكل من 

 تحورات للحماية وزيادة كفاءة عمل الخلية ؟  .١
 تحورات لغرض الربط ؟ .٢
  تحورات لغرض زيادة مساحة السطح ؟  .٣
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