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أمء إذا وةع مسحو  الطبءعار ي  رما  من المء  ورج المدموئ يإننء نحص  لمى معمتت متن الطبءعتار يت  المتء ،         

ه إمء بءلعان المجردة أو الماكروسكوب. إذا ترك المدموئ سءرنءً يإن دقءئت الجستم الصتمب المعمقت  تخجمتع يمكن رؤي  دقءئق

بمرور الوق  ي  قءا اإلنء  تح  تاثار الجءذبا  األرةا  ولماه يكون هذا المحمول مدخمفءً من الحءل  األولتى ويستمى هتذا 

 (.suspensionsالمعمق ( )النوا من المحءلا  بءلعوالت أو المعمقءت )المحءلا  

، يكتتون يجتتم الجزيئتتءت ل رويددةبتتان هتتءتان الحتتءلخان )محءلاتت  يقاقاتت  ومعمقتتءت( توجتتد يءلتت  ثءل تت  تستتمى بءلحءلتت  ا       

 )الدقءئت( ياهء وسطءً.

 ت لمخعبار لن ترراز نذرر منهء: ائهنءك لدة ئر: طرائق التعبير عن التركيز- 

دة الخرراز األر ر عاولءً وتستخددم بك ترة يت  الخحمات  الحجمت ، وتبعترف بانهتء ( وه  ويMolarity( )M) الموالرية.1

 لدد موالت المءدة المذاب  ي  رما  من المذيب لخكوين لخٍر أو ديسامخر مكعب من المحمول ويمكن توةاحهء رءآلت :

 

 

 

 

لمنءستب  متن المتءدة المذابت  ووةتعهء مدخبريءً تحضر المحءلا  الموالري  بءسخددام الدوار  الحجما  وذلب باختذ الكمات  ا

عالمت  ي  الدور  الحجم ، ثم إةءي  المذيب )ولءدة مء يكون المء ( مع الرج المستخمر يختى يصت  مستخوى المحمتول ال

 الدال  لمى الحجم.

 من المء ؟ 3سم 011جرام هادرورساد الصوديوم ي  20ايسب موالري  محمول يخكون من إذاب    (:١مثال ) 

 الحل:

 

 

 

 

 

 موالري(؟ 1.0م  من رموريد الصوديوم ) 211يضر محمول يجمه : سؤال

ج: الموالرية=                             
الوين

الوين الجزيئ 
x  

𝟏𝟎𝟎𝟎

الحجم المطموب
 

 رءآلت :يمكن الخعبار لنهء النسبة المئوية: .2

من  mg 1لممس الطعءم م الً يوةتتتع  %1محمول تررازه  رلخحضتتا V %) / (Wحجم %الوين / ال بويدات رالخعبا اوالً:

 م  مء  مقطر.  111الممس ي  

 )راع(.  Naclغرام من  20الح :                   ؟%0ياه  naclم  وترراز  011يضر محمول يجمه  س:

 . V %) / (V/ الحجم % حجمال بويدات رالخعبا :ثانيا

 

 = الموالري 
 لدد موالت المءدة المذاب 

 ( 3يجم المذيب بءلمخر )ديسم

3الموالري  ه  مول / لخر أو مول / ديسم  ويدة 

 =   عدد موالت 
 الوزن 

 الوزن ألجزيئي
 مول 

     حجم المذيب باللتر =                    =  

 

 =   والريةمال
 عدد موالت المادة المذابة 

 الحجم باللتر
 مول / لتر 
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ايجءم من  2( نضتتتاع        ethylene:chloroform:isoamyl alcohol 3:2:1يخكون من )لخحضتتتار محمول  مثال:

 من المحمول ال ءلا. 1من المحمول ال ءن  ويجم  2المحمول األول و

 W %) / (Wالوين / الوين % بويدات رالخعباثالثاً: 

  ب هذه العمما  تغاتر يت  يجتم المحمتول يهدف تدفاع المحءلا  إلى الخقما  من تررازهء المعموم ويصءيتمفيف المحاليل

النهءئ . وتخم لمما  الخدفاع إمء بءسخددام المء  المقطتر أو أي متذيب آختر أو أي محمتول متن نفتس النتوا أو أي محمتول 

 آخر.

 نسخددم العالق  الخءلا  لحسءب يجم المحمول المررز الاليم أخذه وتدفافه إلى الحجم المطموب.

 المحمول المررز قب  الخدفاع()  2V2= M 1V1Mالنهءئ ()المحمول المدفع 

2

1

2
1 V

M

M
V 

 
 يان الفر  بان الخررازين يكون:  %01من رحول تررازه  %41او بطريق  اخرى يم الً إذا اريد تحضار رحول تررازه 

  01= 41 – 01الفر  = 

 %01متن الكحتول االصتم  التذي ترراتزه جتز   41جز  من المء  المقطر ه  الكمات  المطمتوب اةتءيخهء التى  01أي انه 

 .%41لمحصول لمى رحول تررازه 

 

  التركيز  وحد  عدد األجزاء اي المليونppm:  .وين المءدة المذاب  بءلمم  غرام ي  رامتو غترام متذيب أو لختر متذيب

 ويمكن أن نقول وين المءدة المذاب  بءلماكروغرام ي  غرام وايد مذيب أو ممامخر وايد مذيب.

 يز  وحد  عدد األجزاء اي البليون التركppb:  مذيب.وين المءدة المذاب  بءلماكروغرام ي  رامو غرام مذيب أو لخر 
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 أسئلة للمناقشة

 ؟ما ال رض من تحضير  عض المحاليل  تراكيز اعلى من المطلو   التجر ة 1س

 لمواد الكيميائية المكونة لمحلول معين؟لماذا يذكر الوزن الجزيئي وليس الوزن  ال رام عند وصف ا 2س

 اي محلول معين؟ ةما الفرق  ين النسبة المئوية والموالرية عند وصف تراكيز المواد الكيميائي 3س

 ؟معينة pH  درجة المحاليل  عض تحضير أهمية ما 2س

 

 

 

Each organelle has characteristics (size, shape and density for example), which make it 

different from other organelles within the same cell. If the cell is broken open gently, each 

of its organelles can be subsequently isolated. The process of breaking open cells in an 

isotonic buffer is homogenization and the subsequent isolation of organelles is cellular 

fractionation. Isolating the organelles requires the use of physical chemistry techniques, 

and those techniques can range from the use of simple sieves, gravity sedimentation or 

differential precipitation, to ultracentrifugation of fluorescent-labeled organelles in 

computer generated density gradients. 

جب اخخاءر النستتتال المالئم لند يصتتت  نوا معان من لضتتتاءت الدما  لن بقا  ألضتتتء  الدما  وتخم لمما  يصتتت  مكونءت ي

 الدما  لمى ثالث مراي  ه :

لخفءصا  المظهري  لمدما  من ياا إيالت  الغشتء  الباليمت  تخضمن إيال  ا :Homogenizationمرحلة التجانس اوالً: 

ه  لمما  إيال  الخفءصا  المظهريت  والشتكما  لمدمات  بحاتا تخحتول او ه   لمدما  والجدار الدموي بءلنسب  لمدما  النبءتا .

 الى رخم  مشءبهه لمبروتوباليم وتخم مريم  الخجءنس من خالل:

 رءن النسال نبءتاءً( وتحريره من العضاءت. جدار الدما  إذاتمزيت وتحطام الغشء  الباليم  )مع  .1

 المحءيظ  لمى الخرراب المظهري والكاماءئ  لك  لضا . .2

 وتخم لمما  تمزيت وتحطام االغشا  الباليما  )وجدران الدما ( بءسخددام الخقناءت الخءلا :

جهتءي الدمتط التدوار  ،Homogenizerس المجت ،mortar and pestleالخقناءت الماكءناكا  وتشم  )الهءون الدزيت   .1

Blender.) 

 الخقناءت االنزيما  ه  الخ  يسخددم ياهء انزيمءت لخمزيت غشء  الدما  )اذرر ام م ؟(. .2

 تقناءت أخرى )الموجءت يو  الصوتا ، تجماد الداليء ثم اذابخهء(. .2

يصت  لضتاءت الدمات  ومكونءتهتء  الخ  يتخم ياهتء Fractionation and Separationوالفيل مرحلة التجزئة ثانياً: 

 بعد ان يخم تمزيت الغشء  الباليم  لمدما  بءسخددام ثالث أنواا من تقناءت الفص  )لمءذا؟( رال لمى يدة.

 Centrifugation techniquesتقناءت الخرساب  .1

 Chromatographic techniquesتقناءت الكروموتورراياء  .2

 Electrophoretic techniquesتقناءت الخريا  الكهربءئ   .2

 

لعضتاءت ا: يخم ياهء يحص وتحما  مكونءت الدما  لمعري  الطباع  والنولا  والكمات  مرحلة ايل وتحليل المكوناتثالثاً: 

 ومكونءت الدما  وأمءرن انخشءرهء ي  الدما . ومن هذه الطرائت:

 تقناءت أئاءف االمخصءص .1

 تقناءت اسخعمءل النظءئر والمواد المشع . .2

ويم ت  الجتدول ادنتءه السترل  الاليمت  الطرد المررزي يءئت السرل  ي  يص  مكونتءت ولضتاءت الدمات  تسخعم  أجهزة 

 .اءت الدما  بوسءئ  الطرد المررزيلعزل ر  لض  من لض

 .عمليات ايل عضيات ومكونات الملية3
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Make aliquots and slides (organelle purity) 

Overview of cellular fractionation protocol 
Liver 

 

Cut and Mince 

 

Homogenize 

 

Separation 

 

Take out aliquots and make slide (crude homogenate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Low speed spin 

 

 
Pellet (nucleus, intact cells)        Supernatant (organelles of small diameter or low mass) 

 

       Resuspend               Higher speed spin 

 

      Wash and spin                   Pellet                          Supernatant 

 

       Discard supernatant            resuspend 

 

 

      Suspendnuclear pellet  Mitochondria                cytosol/organelles 

Of small diameter or low mass 

 

 

 

 
 

 

 

ALL MANIPULATIONS 

ON ICE! 

Lysosome 
 

Nucleus 

 
Golgi 

 

Mitochondria 

 

 

 

Rough ER    
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)هددل توجددد طرائق ألرت للتدد كددد من بعتتد االنخهتتء  من الخجربتت  يمكن اجرا  تجتتءرب انزيماتت  لمختتارتتد من النقتتءوة 

الجدول أدنءه االنزيمءت والبروتانءت المرايق  لك  من المكونءت والعضاءت الدموي   سويوة ؟(العضيات المنفيلة

 وتعخبر ذات أهما  ي  الخحري لن النخءئل.

Enzyme(s) Organelle 

DNA, Histones, DNA polymerase Nuclei 

Succinic dehydrogenase, Cytochrome oxidase Mitochondria 

Acid phosphatase, other acid hydrolases Lysosomes 

Acid phosphatase, other acid hydrolases Plasma Membranes 

Glucose-6-phosphatase, Nucleoside diphosphatase ER 

Glycosyl transferase Golgi 

 
 جدول يوضح السرعة والوقت الالزم لعزل العضيات الملوية

 

مع العمم ان المعمومءت المذرورة ي  الجدول ألاله ه  خطوات مخستتتتمستتتتم  يخم االيخفءت بءلراستتتتب ي  ر  خطوة وينق  

الاءف  ضالشتتتتتبك  االندوباليما  الحرة وبع لمىبعد اخر خطوة  ويحخوي الراعتتتتتس المخبق الدطوة الخءلا . الراعتتتتتس الى

 .الهاك  السءيخوباليم 

 أسئلة للمناقشة

 ؟الماليا تحطيم طرائق وتعدد فالتال 1س

 التالف طرائق التحقق من وجود العضيات والمكونات المعزولة؟ 2س

 م؟ 4 حرار  درجة اي المراحل و قية التجانس عميلة تتم 3س

 العضيات؟ وحجم الترسيب سرعة  ين العالقة ما 4س

 Why do you think that the organelles obtained with this method are not pure? Can 5س

you suggest an additional or alternative method to better purify these organelles? 

 

 الوق  الاليم السرل  الاليم  العض  المراد لزله ت

 دقاق  21 دورة / دقاق      1111 االنوي  والداليء غار المخجءنس  1

 دقاق  21 دورة / دقاق      0111 المءيخوروندريء والكموروبالس  2

 دقاق  21 دورة / دقاق    11111 االجسءم الدقاق  3

 دقاق  41 دقاق دورة /    01111 الاليسوسومءت 4

  دورة / دقاق  111111 المءيكروسومءت 5

  دورة / دقاق  121111 الرايبوسومءت 6
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