
 

 

 سلول یوکاریوتی
 

ین سلول ها می توانند حتی هزاران بار بزرگتر قارچ ها و آغازیان همه دارای سلول های یوکاریوتی هستند. ا -جانوران  -گیاهان 
از سلول های ساده ی پروکاریوتی باشند.  اصلی ترین تفاوت سلول های یوکاریوتی و پروکاریوتی در این است که سلول های 

یوکاریوتی دارای اندامک ها و بخش های داخل سلولی احاطه شده توسط غشا های داخل سلولی هستند که در این بخش ها 
فعالیت های متابولیک خاصی انجام می گیرد.  مهم ترین این اندامک ها هسته است.  هسته بخشی از سلول یوکاریوتی است که 

الیه فسفولیپید ( پوشیده شده است و حاوی ماده ژنتیک سلول یوکاریوتی می باشد. نام  4توسط دو الیه غشای پالسمایی ) 
هسته واقعی" می باشد از همین گرفته شده است. سایر تفاوت های یوکاریوت ها و یوکاریوت ها نیز که در التین به معنی "

 پروکاریوت ها عبارتند از:
غشای سلولی یوکاریوت ها نیز مشابه پروکاریوت ها است و فقط در ترکیب و جایگری پروتئین ها و انواع مختلف فسفولیپید ها 

 تفاوت اندکی دارد.
 یواره سلولی داشته باشند و ممکن است فاقد دیواره سلول باشند.سلول های یوکاریوتی ممکن است د

است که هر یک از این مولکول ها یک کروموزوم  DNAماده ژنتیک سلول یک یا چند مولکول خطی  -در سلول های یوکاریوتی 
دارند و در هسته ی سلول  نامیده می شود.  بیشتر این کروموزوم ها در تعامل با پروتئین های مختلف از جمله هیستون ها قرار

 DNAجای گرفته اند.  برخی از اندامک های سلول های یوکاریوتی از جمله میتوکندری و کلروپالست نیز دارای مقدار کمی 
 هستند.

حس  -بیشتر سلول های یوکاریوتی دارای مژک های اولیه هستندو مژک های اولیه نقش مهمی در حس کردن مواد شیمیایی 
مکانیکی و حس کردن دما ایفا می کنند.  حتی بعضا ممکن است از مژک به عنوان آنتن حسگر سلول یاد  کردن محرک های

شود.  همچنین برخی از انواع مژک ها که دارای زیر ساختار میکروتوبولی هستند در حرکت سلول نقش ایفا می کنند. این  مژک 
 ها مژک های متحرک سلول نامیده می شوند.

وتی می توانند با استفاده از مژک های متحرک یا تاژک ها حرکت کنند. تاژک یوکاریوت ها بسیار پیچیده تر از سلول های یوکاری
 تاژک در سلول های پروکاریوتی است.

 
 

گردد. ب میچون سلول قادر است همه اعمال یک موجود زنده را بطور کامل انجام دهد، بنابراین به عنوان واحد حیات محسو
اند. ولی از آنجا که همه بافتها و ارگانهای بدن از اجتماع سلولها تشکیل شده ، بطور مرسوم سلول را واحد ساختمان بدن نامیده

نامند که عمده قسمت آن غیر از هسته سلول ، سیتوپالسم ، ( میProtoplasmماده حیاتی تشکیل دهنده سلول را پروتوپالسم )
باشد. پروتوپالسم بوسیله غشایی از محیط اطراف جدا شده است که آن را غشای سلولی یا ( میKaryoplasmمحتویات هسته )

cell membrane نامند. پروتوپالسم از آب ، الکترولیتها ، امالح و ماکرومولکولهای آلی مانند پروتئینها ، پلی ساکاریدها ، می
 کند.ط و بستر مناسبی را برای فعالیتهای سلول فراهم میلیپیدها و اسیدهای نوکلئیک تشکیل شده است که محی

 



 

 

کنند و در داخل سیتوپالسم ای هستند که اعمال مختلفی را هدایت می، ساختمانهای تخصص یافته organellesارگانلها 
کنده )مایع سلولی  نمودند و آنرا سیتوزولشکل محسوب میاند. در گذشته ، سیتوپالسم منهای ارگانلها را محلولی بیپرا

Sytosoleنامیدند. استفاده از تکنیکهای پیشرفته بیانگر آن است که سیتوپالسم سلول حاوی شبکه بسیار ظریف و ( می
باشد که همراه اجزای محلول آن در مجموع ماتریکس سلولی می microtrabecularای از الیاف باریک پیچیده

(cytomatrixنامیده می )رد ارگانلهای سلولی عبارتند از: شود. ساختمان و عملک 
 

 غشای سلولی
 

نانومتر که محدوده سلول را معین کرده و به عنوان سدی انتخابی ، مبادله  10تا  7غشای سلولی ساختمانی است به ضخامت 
باشد که در اثر از یب سلولی ، متورم شدن سلول میکند. بنابراین اولین نشانه آسمواد بین سلول و محیط اطرافش را کنترل می

آید. غشای ساختمانی است لیپوپروتئینی یعنی بطور عمده از بین رفتن قدرت انتخابی غشا و هجوم مواد به داخل سلول بوجود می
 د. لیپیدها و پروتئینها تشکیل شده ، با وجود این ، مقدار کمی کربوهیدراتها نیز در ساختمان آن شرکت دار 

 (Ribosomesها )ریبوزوم
 

اند. از و مقداری پروتئین ساخته شده 7RNAنانومترند که عمدتا از  25تا  15ریبوزومها ذرات بسیار کوچک و متراکمی با ابعاد 
اند و جهت شرکت در اند که هر دو زیرواحد در هستک ساخته شدهنظر ساختمانی از دو زیرواحد کوچک و بزرگ تشکیل شده

 اند. سازی به سیتوپالسم منتقل شدهنپروتئی
 

 هسته سلول
 

های قرمز حاوی هسته میکرون که همه سلولهای بدن بجز گویچه 10تا  5هسته ساختمانی است گرد یا بیضوی به ابعاد 
باشند های متعدد می( و معدودی دارای هستهباشند. اغلب سلولها دارای یک هسته ، برخی دارای دو هسته )سلولهای کبدیمی

)سلولهای عضله مخطط(. شکل و موقعیت هسته در هر سلول بستگی به شکل سلول دارد. هسته همه فعالیتهای حیاتی سلول 
کند. هسته از نظر ساختمانی از سه قسمت غشای هسته ، از قبیل سنتز پروتئین ، تقسیم ، تمایز و رشد سلولی را کنترل می

 روماتین و هستک تشکیل شده است. ک
 شبکه آندوپالسمی

 
های پهن و دراز منشعب و مرتبط با هم شاهده شبکه آندوپالسمی با میکروسکوپ الکترونی به صورت وزیکولهای پهن یا لوله

دو صورت صاف آورند که به ها و وزیکولها شبکه بهم پیوسته و وسیعی را در داخل سیتوپالسم بوجود میگردند. این لولهمی
(SERو دانه )( دارRERدیده می )باشد و با داشتن آنزیمهای شود. شبکه آندوپالسمی صاف فاقد ریبوزوم در سطح خود می

دار ، سازی سموم و ذخیره کلسیم را بر عهده دارد. شبکه آندوپالسمی دانهخاص وظایفی از جمله متابولیسم لیپیدها ، خنثی
 باشد. بنابراین در پروتئین سازی دخالت دارد. می دارای ریبوزوم در سطح خود



 

 

 
 دستگاه گلژی

 
کوئلهای پهن محدبی تشکیل شده که بطور موازی روی هم چیده شدهدستگاه گلژی ، از کیسه اند. منحنی بودن ها و وا

( و یک cisب )شود که این ارگانل از نظر شکل ظاهری دارای یک سطح محدهای تشکیل دهنده دستگاه گلژی باعث میکیسه
( باشد. گلژی معموال در باالی هسته قرار دارد، ولی جایگاه آن در سلولهای مختلف ممکن است متفاوت Transسطح مقعر )

باشد. پروتئینهای ساخته شده در شبکه دار میباشد. وظیفه گلژی شرکت در پروتئین سازی با همکاری شبکه آندوپالسمی دانه
گردند. چون وزیکولهای حامل به سطح محدب گلژی ط وزیکولهای حامل به دستگاه گلژی منتقل میدار ، توسآندوپالسمی دانه

نامند. در پروتئینهای منتقل شده به دستگاه گلژی ، تغییرات زیر به یابند، سطح محدب گلژی را سطح سازنده نیز میاتصال می
 آید: عمل می

 
 بریده شدن قطعات اضافی از مولکولهای اولیه

 زوده شدن مواد قندیاف
 افزوده شدن سولفات 
 افزوده شدن فسفات 

 بندی تغلیظ و بسته
 

های گلژی از نظر محتویات گیرد و عقیده بر این است که کیسههای متعدد گلژی انجام میاین تغییرات ضمن عبور از کیسه
نولهای محصور شده در غشا از سطح مقعر گلژی اند. پروتئینها پس از بدست آوردن فرم نهایی خود به صورت گراآنزیمی متفاوت

 نامند. شوند. به همین دلیل سطح مقعر گلژی را سطح ترشحی نیز میخارج می
 یزوزومهال

 
میکرون قطر دارند و بوسیله  0.05تا  0.5شوند که لیزوزومها با میکروسکوپ الکترونی به صورت گرانولهای متراکمی مشاهده می

اسیدی فعالند. بنابراین لیزوزوم دستگاه  PHباشند که همه آنها در نوع آنزیم می 50زوزومها حاوی تقریبا اند. لیغشا محصور شده
 باشند. شود و قادر به هضم مواد خارجی وارده به سلول و ارگانلهای فرسوده شده میگوارش سلول محسوب می

 
 میتوکندری

 
باشد که باشد. به عنوان مرکز مولد انرژی سلول میمیکرون می 1تا  0.5ای که ابعاد آن لی است گرد یا میلهمیتوکندری ارگان

( تبدیل ATPقادرند انرژی شیمیایی نهفته در مواد آلی مختلف را به انرژی قابل استفاده سلول یعنی آدنوزین تری فسفات )
ها بزرگتر و تعداد آنها بیشتر خواهد بود و برعکس. حتی شد، اندازه میتوکندرینمایند. بنابراین هرچه مصرف انرژی سلول بیشتر با

 گیرند که نیاز به انرژی جهت انجام فعالیت بیشتر باشد. در درون سلول میتوکندریها در بخشی از سلول قرار می



 

 

 
نی دارای چینهای تیغه مانندی میتوکندری بوسیله دو غشای بیرون و درونی محصور شده که غشای بیرونی صاف ولی غشای درو

شود و فضای بین دو غشا را "فضای بین غشایی" و فضای محدود شده بوسیله غشای ( نامیده میcristaاست که "کریستا" )
، گرانولهای ریز و متراکمی مملو از کلسیم ، منزیم ،  DNAنامند که محتوی پروتئین ، درونی را "ماتریکس میتوکندری" می

 باشد. تمانهای ریبوزوم مانند میفسفات و ساخ
 زومپراکسی

 
شدند. ارگانلهایی هستند شبیه لیزوزومها که حاوی آنزیمهای نیز خوانده می Microbodyزومها در گذشته میکروبادی پراکسی

دخیلند و  H202ن باشند که دو آنزیم اولی در تولید پراکسید هیدروژآمینو اکسیداز و کاتاالز می - Oهیدروکسی اسید اکسیداز ، 
 شود. آنزیم کاتاالز سبب تجزیه آن به آب و اکسیژن می

 
کنند که در حفظ می H2O2زومها ، عقیده بر این است که سلولها را از اثرات سمی با توجه به فراوانی آنزیم کاتاالز در پراکسی

دار و به عقیده قیده بعضی ، شبکه آندوپالسمی دانهشوند. منشا این ارگانل به عسلولهای کبدی و کلیوی به تعداد فراوان یافت می
 باشد. برخی دیگر شبکه آندوپالسمی صاف می

 سانتریولها
 

ای کوتاه و عمود بر هم در مجاورت هسته سلول قرار دارند و با سیتوپالسم اطراف خود سانتریولها به صورت دو ساختمان میله
کنند و به قطبین سلول مهاجرت کرده و در دو سر دوکهای لول همانندسازی میشود که قبل از تقسیم س"سانتروزوم" نامیده می

سری  9میکرون که دیواره آن از  0.5میکرون و به طول  0.2ای است به قطر گیرند. هر سانتریول ، استوانهتقسیم قرار می
. ارگانلهایی که تاکنون مورد بحث قرار اندتایی تشکیل شده است. سانترویولها برای تشکیل مژه و تاژک ضروریمیکروتوبول سه

اند، ولی ارگانلهایی نیز وجود دارند که فاقد غشا هستند و شامل میکروتوبولها و وسیله غشا محصور شدهگرفتند، همگی به
 باشند. میکروفیالمنتها می

 

 شود.گفته می ای( یا هوهستهEukaryoteوکاریوت )های آن هسته واقعی دارند یشناسی به جانداری که یاختهر زیستد
 

ها ایهای آنها هستٔه واقعی و غشا دارد، هوهستهای که یاختهای و ُپریاختهیاختهبه همین منوال، به فرمانروی جانداران تک
(Eukaryotaeمی ).گویند 

 
غشا ی دو الیه ای محفوظ شده که هسته یاخته نام  ها ماده ژنتیکی در یکهایی هستند که در آنها دارای یاختهایهوهسته

دارد. موجودات پرسلولی همگی یوکاریوت هستند و در مقابل یوکاریوت گروهی به نام پروکاریوت یا پیش هسته ای قرار دارد که در 
 آنها ماده ژنتیکی در تماس مستقیم با سیتوپالسم قرار دارد.



 

 

 
های های سلولهای غشاداری مانند میتوکندری نیز دارند. ریبوزوماندامکها دارای کروموزوم خطی هستند و هوهسته
 ای دارند و کمی بزرگترند.هستههای پیشهای سلولای پیچیدگی بیشتری نسبت به ریبوزومهوهسته

 
د را هوهستگی شوها میجز باکتریها بهای که شامل همٔه یاختههای یاختهیاخته حاوی اندامکداشتن هستٔه غشادار و میان

(eukaryosisمی ).گویند 
 

ها بجز گروه مونرا، در تمام چهار گروه اصلی دیگر وجود دارند. هسته آنها با یک غشا از سایر اجزای درون سلول جدا یوکاریوت
دارند که حول شود. یوکاریوت در یونانی به معنی "واقعا هسته ای" است. یوکاریوت در درون خود تعداد زیادی اجزای مختلف می

 هر یک از آنها را یک غشا احاطه کرده است.
  

هر یک از این بخشها انجام وظیفه مشخصی را بر عهده دارند، مثال میتوکندری یا کلروپالست، فعالیتهای متابولیک و تبدیل 
 دهند. در بخش اجزای سلول کار تک تک این اندامها را شرح داده ایم.انرژی در سلول را انجام می

  
یک دسته مهم از یوکاریوت ها، سلول های گیاهی هستند. سلول های گیاهی تمامی ویژگی های یوکاریوت های دیگر را دارند، 

کوئل.  اما سه ساختار خاص خود دارند که در سایر اعضای این گروه وجود ندارند: پالستید، دیواره سلولی و وا
 

 ژنتیک آن ها را از سیتوپالسمیوکاریوت ها دارای هسته ی مشخصی هستند که ماده 
 

) سایر محتویات درون سلول ( جدا می کند ولی در پروکاریوت ها چنین هسته ای وجود ندارد و ماده ژنتیک پروکاریوت ها 
 مستقیما در تماس با محتویات سلول قرار دارند.

 ت.یکی دیگر از تفاوت های این دو دسته ی جانداران تفاوت در ریبوزوم های آن ها اس
 ریبوزوم جزئی از سلول است که وظیفه ی پروتئین سازی را بر عهده دارد.

 یبوزوم های پروکاریوتی در قیاس با ریبوزوم های یوکاریوتی بسیار کوچک تر هستند.ر
 

( نکته ی جالب توجه اینجاست که ریبوزوم ها داخل میتوکندری ها و کلروپالست ها ) از اندامک های سلول های یوکاریوتی 
این موضوع یکی از چندین مدرک برای اثبات این قضیه است که می توکندری و مشابه ریبوزوم های پروکاریوت ها هستند. 

 کلروپالست از هم زیستی سلول های پروکاریوتی با سلول پیش یوکاریوت اولیه به وجود آمده اند.
 
 


