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وهو عبارة عن  Plasma Membraneيحيط بالخلية الحية غشاء يدعى الغشاء البالزمي 

نه اختياري النضوحية يحيط بالخلية ويسمح بمرور بعض المواد من خالله ويمنع تركيب متميز بأ

لف بصورة رئيسية من بروتينات أويت انكستروم 75خرى ويبلغ سمك الغشاء حوالي أمرور مواد 

له خواص نضوحية مختلفة فهو  .لى الخليةإودهون وهذا الغشاء يتحكم بمرور المواد المختلفة من و

مونيوم، وقليل النضوحية واليوريا وأمالح األ H+ ،OH+ ،HCO3يونات ألماء وشديد النضوحية ل

والهيموكلوبين والسكريات  Na ،K ،Caأليونات مينية، وعديم النضوحيةللكلوكوز واألحماض األ

 الثنائية.

مثل الماء واألمالح والهيموكلوبين ضغط تناضحي مساوي لذلك  R.B.Cوتظهر محتويات 

% من محلول كلوريد الصوديوم.  0.9زما الدم المحيطة بالكريات والذي يعادل الضغط الموجود ببال

تركيز المواد المذابة )  Diffusionتخترق جزيئات المواد المختلفة الغشاء البالزمي بطريقة االنتشار

الخلية خارج الخلية أكبر من تركيزها داخل الخلية فإن ذلك يعمل على انتقال المواد المذابة من خارج 

لى إفي عبور المواد من و فعاال   وفي بعض األحيان يلعب الغشاء دورا   إلى داخلها عبر غشاء الخلية(

على نقل )تعمل  Active transportالخلية وتصحبها استهالك طاقة تدعى الظاهرة بالنقل الفعال 

ه الجزيئات على عن طريق حمل هذالمذابة الصغيرة عبر غشاء الخلية إلى داخل الخلية  الجزيئات

حتى لو كان تركيز المواد المذابة خارج الخلية  وباستخدام الطاقة Carrier proteinالبروتين الناقل 

 أقل من تركيزها داخل الخلية والعكس(.

  Osmosis التنافذ أو التناضح

الخلية وهي تعني أنه عندما يكون تركيز المواد المذابة داخل الخلية أكبر من تركيزها خارج 

التي تدفع  ةفإن ذلك يعمل على انتقال الماء من خارج الخلية إلى داخل الخلية عبر الغشاء الخلوي والقو

في محاليل  R.B.Cعند وضع  .Osmotic pressureالماء إلى االنتقال تسمى بالضغط التناضحي 

ماء مقطر أو محلول مخفف لى ظاهرة التنافذ فعند وضعها في إذات تراكيز مختلفة تخضع هذه الكريات 

يدخل الماء إلى داخل الكرية وبذلك تنتفخ ويزداد حجمها ومن ثم تنفجر وتدعى هذه الظاهرة بالتحلل  جدا  

محلول منخفض نواع المختلفة من الخاليا ويدعى المحلول الذي يسبب انتفاخ األ Hemolysisالدموي 
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محلول شديد التركيز فإنها تفقد كمية من  أما إذا وضعت الكريات في Hypotonic Solutionالتوتر 

محلول عالي التوتر ويدعى هذا المحلول   Crenationأو التسنن Shrinkingالماء وتصاب باالنكماش 

Hypertonic Solution  وهناك تركيز معين لمحلول أي مادة تبقى فيه الكريات محافظة على حجمها

محلول متعادل التوتر  ة الماء المكتسبة يدعى المحلولالطبيعي أي إن كمية الماء المفقودة تساوي كمي

Isotonic Solution. 

 

 

يطلق هذا التعبير عندما و هناك محاليل ذات تراكيز مختلفة تسبب تحلل كريات الدم الحمراء

ألي سبب ويخرج إلى البالزما، وهذا يحدث إما نتيجة تمزق غشاء الكرية  الكريةيترك الهيموجلوبين 

 أو اختفاؤه كليا .
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 من المواد التي تسبب تحلل كريات الدم الحمراء هي:

الكحول(،  –البنزين –اإليثر –تأثير بعض المواد الكيميائية، مثل  مذيبات الدهون )الكلوروفورم

 أيضا   الدهني من غشاء كرية الدم الحمراء، فيذوب الغشاء ويختفي كليا .وهي تعمل على إذابة الجزء 

ويطلق على . من الممكن أن تتحلل كريات الدم الحمراء بفعل بعض أنواع السموم، مثل: سموم األفاعي

 المواد التي تسبب تحلل كريات الدم الحمراء بالمواد المحللة للدم.

 كيزات المختلفة على خاليا الدم الحمراءتجربة: دراسة تأثير المحاليل ذات التر

 تجهيزات التجربة

 -إبر وخز –أعواد خشبية  –قطارة  -أغطية شرائح زجاجية  –شرائح زجاجية  –أنابيب زجاجية 

محلول  -%  0.9محلول كلوريد الصوديوم ذي التركيز  -ماء مقطر  -مجهر ضوئي  -مسحات كحول 

 .% 5كلوريد الصوديوم ذي التركيز 

 الخطوات

 ضع في أربعة أنابيب اختبار نظيفة كما يلي: .1

  )مل من ماء مقطر ) تمثل المحلول تحت الملحي(. 2األنبوبة )ا 
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  )تمثل المحلول الملحي  0.9مل من محلول كلوريد الصوديوم ذي التركيز  2األنبوبة )ب ( %

 .المتعادل(

  )تمثل المحلول فوق  5التركيز مل من محلول كلوريد الصوديوم ذي  2األنبوبة )ج ( %

 .الملحي(

 .قوم بعمل وخز في إصبع إبهامك بعد تعقيمه بإبرة وخز معقمة .2

 شرائح زجاجية نظيفة، ثم بواسطة قطارة ضع قطرة من كل محلول 3أضف قطرة من دم إلى  .3

 .بالتوالي على شريحة زجاجية كل على حدة

 شريحة بأعواد خشبية لعدة ثواني ثم افردها بواسطةامزج الخليط من الدم والمحلول على كل  .4

 .شريحة أخرى

 مالحظاتك. قوم بتغطية الشرائح بواسطة أغطية الشرائح الزجاجية، ثم افحصها تحت المجهر ودون .5

 اتالمالحظ

 ارج إلى داخل الخالياخفي الحالة األولي )أ( تتكسر خاليا الدم الحمراء حيث ينتشر الماء من ال .1

 .وتنفجرفتنتفخ 

 موزي ألنزفي الحالة الثانية )ب( ال يحدث تغيير في خاليا الدم الحمراء نتيجة تساوي الضغط اال .2

 .التركيز داخل خاليا الدم مساو لتركيز المحلول الملحي المتعادل

أما في الحالة الثالثة )ج( نالحظ ان خاليا الدم الحمراء انكمشت و ذلك لخروج محتواها ) بسبب  .3

 موزية ( من التركيز األقل وهو خاليا الدم إلى التركيز األعلى وهو المحلول الملحيزالخاصية اال

 .عالي التركيز

 ويمنع الصغيرة الجزيئات بعض بمرور يسمح كونه ناضح نصف غشاء البالزمي الغشاء يعد .4

 .حجما   كبرأ خرىأ جزيئات مرور

 ملخص

قل أهو المحلول الذي له ضغط تناضحي   Hypotonic Solutionمحلول منخفض التوتر

زيادة دخول الماء للكريات الحمراء فتزيد في الحجم وتنفجر مسببة خروج  ا  مسبب ،من ضغط البالزما

 .)الماء المقطر( هيموجلوبين الدم



 مختبر األحياء العام/ علم الحيوان
 الصف األول

5 

هو المحلول الذي ضغطة التناضحي مثل ضغط  Isotonic Solution محلول متساوي التوتر

 %0.9–0.85وهو في الثدييات =  زما وليس له تأثير على شكل كريات الدم الحمراء أو حجمها.البال

 .من كلوريد الصوديوم

كبر من أهو المحلول الذي له ضغط تناضحي   Hypertonic Solutionمحلول عالي التوتر

من  %5سحب الماء من الكريات الحمراء ويؤدي ذلك إلى انكماشها )محلول  مسببا   ،ضغط البالزما

 .كلوريد الصوديوم(


