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 البيولوجيا
اخللوية الطبية

ترجمة

�أبو ع�سلي د. ر�نيــــــــــــــــــــــا تــــــــــوماد. عماد 

س����ل����س����ل����ة امل������ن������اه������ج ال�����ط�����ب�����ي�����ة ال����ع����رب����ي����ة

مركز تعريب العلوم ال�صحية

مراجعة وحترير



املقدمة 

   

يعتمد علم البيولوجيا اخللوية على دراسة خواص اخلاليا احلية وبنيتها ومكوناتها 
حياتها  دورة  إلى  باإلضافة  احمليطة  البيئة  مع  وتفاعالتها  فيها  املوجودة  والعضيات 
وانقسامها وأخيراً موتها، كل ذلك تتم دراسته على املستوى اجملهري. إن معرفة تركيب 
أوجه  فمعرفة  اخللوية،  العلوم  جلميع  وأساسي  حيوي  أمر  هو  عملها  وكيفية  اخلاليا 
االختالف والتشابه بني مختلف أنواع اخلاليا يُعد من أهم املبادئ واملوضوعات في الدراسة 
اخللوية حيث تشكل كل أوجه التشابه إطاراً عاماً ميّكن الدارس من تعميم نتائج أبحاثه 

في مختلف العلوم مثل علم األحياء اجلزّيئي، والوراثة، والكيمياء احليوية.
هناك العديد من العمليات اخللوية الواجب دراستها مثل انقسام اخلاليا حيث تتولد 
خاليا جديدة، والتصاق اخلاليا ببعضها البعض، وتأشير اخلاليا حيث يتم تنظيم سلوك 
اخلاليا عن طريق  وإلى  اجلزيئات من  انتقال  وكيفية  إشارات خارجية،  اخللية عن طريق 
وحركة  اجليني،  والَتَعبُّر  الوراثي  النسخ  دراسة  املنفعل، كذلك  والنقل  الفاعل  النقل 

اخللية، واالستقالب والتنفس اخللوي والتمثيل الضوئي، وموت اخللية.
تشمل دراسة البيولوجيا اخللوية الطبية دراسة البنى داخل اخللية مثل العضيات 
جوجلي،  وجهاز  والهيولى،  الباطنة،  الهيولية  والشبكة  واألهداب،  اخللوي،  والهيكل 

والغشاء، واملتقدرة، والنواة، والريباسة.
إلى كم غير  باإلضافة  اكتشافها،  مت  التي  األسرار  العديد من  العلم يحوي  إن هذا 
معلوم من األسرار التي لم يتم الكشف عنها بعد والتي نأمل من خالل هذا الكتاب أن 

يتمكن األطباء من كشف املزيد في ميدان البيولوجيا اخللوية مستقبالً.

الدكتور/  عبدالرحمن عبدالله العوضي
األمين العام

مركز تعريب العلوم الصحية
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والله ولي التوفيق،،

ٍ



التمهيد 

تعد دراسة البيولوجيا اخللوية من أهم أعمدة دراسة العلوم، فالطبيب يحتاج إلى 
فهم هذا العلم جيداً كي يستطيع أن يستفيد منه في األبحاث والتطبيقات الطبية. 
لذا يُعد هذا الكتاب من الكتب املهمة التي تناولت هذا املوضوع املعقد وجعلته في 

صورة مبسطة وسهلة على القارئ.
عدة  إلى  باإلضافة  فصالً  عشر  ثالثة  في  اخللوية  البيولوجيا  الكتاب  هذا  يتناول 
الثاني  الفصل  في  ينتقل  العضيات، حيث  ووظيفة  بنى  األول  الفصل  مالحق. فيبني 
من  البروتينات  على  الثالث  الفصل  في  الضوء  يلقي  ثم  اجليني،  والتعّبر  اجلينات  إلى 
والنقل  األغشية  إلى  الرابع  الفصل  ويتعرض  اخللوية،  لآلليات  اجلزيئي  األساس  حيث 
الغشائي، أما الفصل اخلامس فيركز على العضيات من ناحية حتاور الوظائف اخللوية 

وتهديف البروتينات.
النقل اإلشاري داخل اخللية  أو  التأشير اخللوي ونقل اإلشارة من خلية إلى أخرى  إن 
التوالي،  على  والثامن  والسابع  السادس  الفصل  في  تناولها  مت  قد  الكهربي  والتنبيه 
تناول  حيث  بها،  احمليطة  اخلارجية  بالبيئة  اخللية  عالقة  التاسع  الفصل  ويستعرض 
على  بالتركيز  األخيرين  بفصليه  الكتاب  ويُختتم  اخللوي.  خارج  االلتصاق  جزيئات 
لتبيان  أربعة  ملحقات  الكتاب  ضم  وقد  وانقسامها.  ومنوها  وحركتها  اخللية  هجرة 
اخملتصرات وأدوات البيولوجيا اخللوية اجلزيئية التي تشمل الطرق اجلينية والكيميائية 

احليوية ومناعية اخللية باإلضافة إلى التسجيل الكهربائي.
كل ما سبق دفعنا إلى اختيار هذا الكتاب ليكون إضافة إلى سلسلة املناهج لدينا 
لترجمة  السامي  هدفنا  حتقيق  في  فائدة  ذات  لتكون  السلسلة  هذه  صرح  لتكملة 

العلوم الصحية التي تخدم القارئ والباحث العربي.  

- هـ - 

الدكتور / يعقوب أحمد الشراح
األمين العام المساعد

مركز تعريب العلوم الصحية

والله ولي التوفيق،،



املؤلفان
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