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 :الخلّية

الوحدة ألاساسّية التي تتكّون منها أجسام الكائنات الحّية، وهي  الخلّية هي          

 أّنّ
ّ

ر، إّل
َ
غ ّ

نات ُمتناهية الص  ّ
عَرف علميّّ ُمكو 

ُ
ّأصغرها بكتيريا ت

 
، (mycoplasma)باسم ا

مليارات من ذّرات  8ميكرومترات، أّما حجمها فيساوي حجم  3.0حيث يبلغ قطرها 

ق بخاليا ج
َّ
  03سم إلانسان، فإّن قطرها يصل إلى الهيدروجين، وفيما يتعل

 
ميكرومترا

، ومع ذلك فقد نحتاج إلى  ََ َ
آّلف خلّية بشرّية لتغطية رأس دبوس، كما أّن  03تقريبا

م مرور املواّد من وإلى 
ّ
رات الخارجّية، وينظ 

ّ
ؤث 

ُ
حاط بغشاء بالزمّي يحميها من امل

ُ
الخاليا ت

ّيات، مثل: امليتوكوندريا، والنواة، الخلّية، وتحتوي الخلّية على العديد من الُعضَّ

ّبالزمّية، وجهاز غولجي، وغيرها.والرايبوسومات، والشبكة إلاندّو

ع خاليا الجسمأهم ّ   :ية تنوُّ

يحتوي جسم إلانسان على تريليونات الخاليا التي تختلف من حيث الشكل،        

يها، ومن أنواع خاليا  ّ
ؤد 

ُ
ع الوظائف التي ت ع خاليا الجسم من تنوُّ ية تنوُّ ّ

بُرز أهم 
َ
والحجم، وت

اليا د، والخجسم إلانسان: الخاليا العظمّية، والخاليا العضلّية، وخاليا الدم، وخاليا الجل

ّالبطانّية، والخاليا الجنسّية. العصبّية، والخاليا

 :الخاليا العظمّية

يتكّون العظم من مطرس عظمّي، يتكّون بدوره من الفوسفات، والكالسيوم،        

ن العظام من مجموعة من الخاليا العظمّية، وهي: ّوالكوّلجين، كما تتكوَّ

م إلانزيمات وألاحم  :الخاليا الهادمة للعظم - ستخد 
َ
دة النوى، ت ّ

اض؛ وهي خاليا ُمتعد 

ّلتحطيم العظم وإعادة استخدامه؛ وذلك لتكوين عظام جديدة.
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مْعُدن العظام، وتكوين البروتينات   :الخاليا البانية للعظم -
َ
وهي الخاليا املسؤولة عن ت

ر إلى خاليا عظميّّ ن أن تتطوَّ  بأّن الخاليا البانية للعظم ُيمك 
 
، ةالالزمة إلنتاج العظام، علما

ي أسطح العظم.
ّ
غط 

ُ
ّأو إلى خاليا ت

عظمّية ناضجة تساعد على بناء العظام، واملطرس العظمّي،  خاليا :العظمّيةالخاليا  -

ّ.وهي تساعد في املحافظة على تواُزن نسبة الكالسيوم في الدم

 :خاليا الدم

ن الدم من ثالثة أنواع من الخاليا، وهي:       ّيتكوَّ

رة من الجهتين، كما أنّّ  :خاليا الدم الحمراء - ّية الشكل ُمقعَّ رص 
ُ
ها أكثر أنواع وهي خاليا ق

رة في الدم، حيث تحتوي خاليا الدم الحمراء على املاليين من جزيئات 
ْ
الخاليا َوف

ن من نقله من الرئتين إلى خاليا 
َّ
الهيموغلوبين الذي يرتبط بجزيئات ألاكسجين؛ ليتمك

ه َينُقل ثاني أكسيد الكربون من الخاليا إلى الرئتين، 
ّ
وأنسجة الجسم املختلفة، كما أن

ص منه خارج الجسم. حيث
ُّ
ّيتّم التخل

بات ألامراض، وألاجسام  لخاليا :البيضاءخاليا الدم  - ّ
الدم البيضاء دور في تمييز ُمسب 

ة أنواع، مثل: الخاليا اللمفاوّية، والخاليا  دَّ وَجد منها ع 
ُ
الغريبة، والقضاء عليها، حيث ت

ّلة، والخاليا القاعدّية، والخاليا الحمضّية.وحيدة النوى، والخاليا املتعاد

زف ألاوعية  وهي :الدموّيةالصفائح  -
َ
ل وظيفتها بَوقف ن

َّ
خاليا تنشأ من نخاع العظام، تتمث

ّ.الدموّية؛ وذلك عن طريق تكوين الخثرات، أو الجلطات

 

ّ
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 :الخاليا العضلّية

ّتتكّون عضالت جسم إلانسان من ثالثة أنواع من الخاليا العضلّية، وهي:       

نة لعضلة القلب، وهي عضالت ُمخ - ّ
كو 

ُ
طة وُمتفالعضالت القلبّية: أي العضالت امل

َّ
عة ط ّ

ر 

َعدُّ العضالت املسؤولة عن 
ُ
ترتبط مع بعضها البعض بواسطة أقراص َبينّية، كما أّنها ت

ّنظام التوصيل الكهربائّي للقلب.

لة بالعظام؛  - ص  عة، حيث تكون ُمتَّ ّ
طة غير ُمتفر 

َّ
العضالت الهيكلّية: وهي عضالت ُمخط

 في تنسيق حركات الجسم إلاّر
 
ّادّية.ولذلك فإّن لها دورا

ن ألاعضاء  -
ّ
َبط 

ُ
نة للعضالت التي ت ّ

كو 
ُ
العضالت امللساء أو الحشوّية: وهي الخاليا امل

فة، مثل: ألاوعية الدموّية، واملثانة، والجهاز الهضمّي، والتناسلّي، والتنفس ّي، حيث  جوَّ
ُ
امل

م حركتها الالإرادّية
ّ
نظ 

ُ
ّ.ت

ّ:الخاليا الدهنّية

نة للنسيج الدهنّي الذي ُيوَجد بشكل أساس ّي تحت  هي: الدهنّيةالخاليا        ّ
كو 

ُ
الخاليا امل

ّالجلد، إضافة إلى وجوده أي
 
بين العضالت، وحول ألاعضاء الداخلّية، ومن وظائف  ضا

النسيج الدهنّي: تخزين الدهون على شكل ثالثّي الغليسريد، والذي ُيستخَدم إلنتاج 

ه يعمل كوسادة 
ّ
رها الكربوهيدرات للجسم، كما أن

ّ
وف 

ُ
الطاقة بعد استهالك الطاقة التي ت

ء الجسم؛ ليمنع فقدانها للحرارة، لألعضاء الداخلّية للجسم؛ لحمايتها، ويعزل أعضا

دد الصّماء الضرورّية لتنظي
ُ
ج هرمونات الغ ّم العملّيات الحيوّية في الجسم.وُينت 

ّ

ّ
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 :خاليا الجلد

ن الجلد من ثالث طبقات، وهي:          ّيتكوَّ

 البشرة: -

ة أنواع من الخاليا:       دَّ ن من ع  ّوتتكوَّ

ن ألاساس ّي للجلد،  - ّ
كو 

ُ
الخاليا الحرشفّية أو الكيراتينّية: وهي خاليا تنتج الكيراتين امل

ّوالشعر، وألاظافر.

ّ املناعّية.خاليا ّلنغرهانس: وهي خاليا لها دور في تكوين ُمّو -
دات الضد 

ّ
ّل 

وَجد في الطبقة ألاخيرة من البشرة، حيث تنقسم باستمرار  -
ُ
الخاليا القاعدّية: وهي خاليا ت

ّلتعويض الخاليا الكيراتينّية التي تموت.

ج صبغة امليالنين التي تحمي الجلد من ألاشّعة  - نت 
ُ
الخاليا امليالنينّية: وهي الخاليا التي ت

ّة. فوق البنفسجّية الضارَّّ

ّ.خاليا ميركل: وهي خاليا لها دور في تمييز املواّد باللمس -

 ألادمة:

د النسيج الضاّم،       
ّ
ول 

ُ
ن من خاليا ليفّية يافعة ت سمُك طبقات الجلد، حيث تتكوَّ

َ
وهي أ

ل بدوره بين البشرة وألادمة، كما أّنها تحتوي  والنسيج البينّي خارج الخلّية، والذي َيفص 

م في تنظيم درجة الحرارة، ساه 
ُ
ي البشرة القّوة واملرونة، وت عط 

ُ
صة ت ّ

 على خاليا ُمتخص 

ية.
ّ
غذ 

ُ
د الجلد بالدم، واملواّد امل ّ

زو 
ُ
ّومكافحة العدوى، وتخزين املياه، وت

ّ
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 النسيج تحت الجلد: -

ويحتوي على خاليا دهنّية، وخاليا صارية لها دور في التئام الجروح، وحماية الجسم       

 في تشكيل ألاوعية الدموّية
 
بات ألامراض، كما أّن لها دورا ّ

ّ.من ُمسب 

 :الخاليا العصبّية

ة        دَّ وَجد ع 
ُ
الخاليا العصبّية هي الوحدة ألاساسّية التي يتكّون منها الجهاز العصبّي، وت

عصبّية، هي: الخاليا العصبّية وحيدة الُقطب، والخاليا ثنائّية الُقطب، أنواع من الخاليا ال

دة ألاقطاب، أّما من حيث الوظيفة، فُتقَسم الخاليا العصبّية إلى: ّ
ّوالخاليا ُمتعد 

كة: وهي خاليا تنقل املعلومات من الدماغ إلى أعضاء الاستجابة،  - ّ
خاليا عصبّية ُمحر 

ّوالغدد، والعضالت.

ية: وهي خاليا تنقل إلاحساسات إلى الجهاز العصبّي املركزّي.خاليا عصب - ّ
ّّية حس 

كة - ّ
حر 

ُ
ية، وامل ّ

لة: وهي خاليا تنقل إلاشارات بين الخاليا الحس  ّ.خاليا عصبّية ُموص 

ّ:الخاليا البطانّية

ن البطانة الداخلّية لألوعية الدموّية، وأوعية  :الخاليا البطانّية        ّ
كو 

ُ
وهي الخاليا التي ت

الجهاز اللمفاوّي، وبعض ألاعضاء، مثل: الدماغ، والرئتين، والجلد، والقلب، ومن وظائف 

ّالخاليا البطانّية ما يلي:

م - ساه 
ُ
ّفي تنظيم ضغط الدم. ت

م حركة الجزيئات الضخمة، والغازات، والسوائل بين الدم وألانسجة املحيطة. -
ّ
نظ 

ُ
ّت

ن ألاوعية الدموّية - ّ
كو 

ُ
ّ.ت
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 :الخاليا الجنسّية

نُتج عن الانقسام املنصف لخاليا خاّصة هناك نوعان من الخ       
َ
اليا الجنسّية التي ت

ر إلانسان، 
ُ
 في تكاث

 
ّ من الذكر، وألانثى، حيث إّن لها دورا

بالغدد التناسلّية في جسد كل 

ّوهي:

 الحيوانات املنوّية: -

كة.       ّ
ى السوط، وهي تكون ُمتحر  ّوهي الخاليا الجنسّية الذكرّية، ولها ذيل طويل ُيسمَّ

 يضات:البو  -

ّالخاليا الج      
 
من الحيوانات املنوّية، كما أّنها غير قادرة  نسّية ألانثوّية، وهي أكبر حجما

رد جديد
َ
ّ.على الحركة، وَينُتج عن اندماجها مع الحيوان املنوّي أثناء إلاخصاب ف

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 :خاليا البنكرياس

َ  واحد، وهو يحتوي ي        اء في آن  ة َصمَّ دَّ
ُ
ل عمل البنكرياس في كونه ُعضَو إفراز، وغ

ّ
تمث

على خاليا لها دور في تنظيم تركيز الجلوكوز في الدم، باإلضافة إلى َهضم البروتينات، 

ّدرات، والدهون، وهذه الخاليا هي:والكربوهي

 خاليا البنكرياس الخارجّية: -

د على هضم املواّد الغذائّية في ألامعاء         ساع 
ُ
ز إلانزيمات الهاضمة التي ت فر 

ُ
وهي خاليا ت

ّالدقيقة.

 خاليا البنكرياس الداخلّية: -

ز         فر 
ُ
ى )جزر ّلنغرهانس(، حيث ت سمَّ

ُ
ع في مجموعات صغيرة ت وهي خاليا تتجمَّ

ّ.مونات، مثل: إلانسولين، والغلوكاغون، والغاسترينهّر

 

 

ّ

 

 

 

 

 


