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              االول الفصل الدراسً :                           فسلجة أحٌاء مجهرٌةاسم المادة  :  

 الثالثة/أحٌاء مجهرٌةالمرحلة :

 مدرساللقب العلمً :    د.رٌام فارس صالح                      اسم استاذ المادة :

 

 الجدار الخلوي للبكترٌا السالبة لصبغة كرام

Cell wall of Gram negative bacteria  The 

 يعد جدار ذو تركيب معقد يتألف من:   

1- Peptidoglycan 

  حاوال  ناانومتر ويملال( 11 -8 طبقة نحيفة سمكها يتراوح مابين ) Peptidoglycan شكلي   

وزن الجدار الجاف للبكتريا  ويكون ذو تركيب مشابه لماا موجاود  ا  البكترياا % من (11 -5)

 .Periplasmic spaceالموجبة لصبغة كرام وهو جزء من

2- outer membrane 

% (25-21)ويتكااون ماان  peptidoglycan الااا الرااار  ماان طبقااة الغشاااء الرااارج  قاا  ي   

phospholipid،31 % Lipo poly saccharides (LPS)،( 45-51) %proteins . 

لكونهاا  LPS البروتيناا  و outer membraneيشاكل الوجاه الراارج  للغشااء الراارج      

لكونااه كااار   phospholipidامااا الوجااه الاادارل  يتااألف ماان  hydrophilicتكااون محبااة للماااء 

ما وأن البروتينا  الت  توجد ضمن الغشاء الرارج  تكون علا نوعين ه hydrophobicللماء 

Matrix proteins وLipoproteins تارتبط ،Matrix proteins  بالببتيادوكييكان بوسااطة

التا  لهاا دور  ا   porinsأواصر ايونية وبعض هذ  البروتينا  تتانمم لتكاون وناوا  او لغاور 

 عمليا  نقل المواد الا دارل الرلية البكتيرية، وكما توجد بروتينا  تشترك    عمليا  النقل 
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أي تعمل علا ربط المواد وادرالها لدارل الرلية كالسكريا  واالحماض االمينية  –المترصص 

 الخ.

لللهااا ياارتبط تساااهميا  ماا   Matrix proteins هاا  اصااغر حجاام ماان  Lipoproteinsأمااا   

Meso-di amino pimilic acid  حيث هذا االرتباط يملل جسار ياربطouter membrane 

 .peptidoglyganم  

 : porins اللغور من أنواع ليث هناك يوجد   

  األول يشكل وناة مسؤولة عن عملية االنتشاار البسايط عبار الغشااء الراارج  باالعتمااد

علا  رق التركيز للمادة وانتقالها من التركيز العاال  الاا التركياز الاواطم للماادة عبار 

 غور.تلك الفتحا  ويعتمد النقل علا حجم المادة المنقولة ووطر الل

   النوع اللان  يكون مسؤول عن نقل السكرياoligosaccharides  وnucleoside. 

 ي يعمل علا نقل الجزيئا  الكبيرة.النوع اللالث الذ 

 

ليث أجازاء وها  حساب ترتيبهاا يتكون من  Lipo poly saccharides (LPS) مركب اما    

 دارل الرليةالا رار  من 

 O- Side chain (o- antigen)  عبااارة عاان سلساالة  الجاازء األول الرااارج  وهااو

وحدة من السكريا  المتعددة ترتلف حسب ناوع البكترياا،  41وصيرة تتألف حوال  من 

مستضاادية  رااار  جاادار الرليااة أي علااا السااطم ويكااون المركااب ذو رصااائص  يمتااد

ويكون له دور    حماية البكتريا من عملياة  Antibodiesترتبط به االجسام المضادة  

 .phagocytosisالبلعمة 

 Core  يملاال الجاازء اللااان  لمركااب(LPS)   عبااارة عاان سيساال ماان السااكريا  المتعااددة

بااالجزء اللالااث األرياار  O- Side chainيااربط   outer membrane ضاامن يوجااد

Lipid A. 
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 Lipid A  يتكون مان جازيئتين (glucosamine sugar) التا  تارتبط fatty acid  

مركب سام لذلك غالبا  ماا يشاار  Lipid A( ويعد  1ومجموعتان  وسفا  كما    شكل )

سميته تكون    مجرى الدم  او القناة الهضمية للمضايف   Endotoxinبانه  (LPS)الا 

 Lipid Aمو  البكتريا السالبة لصبغة كرام الغشااء الراارج  يتفكاك  ينطلاق  و   حالة

 الذي يمكن ان يساعد علا احداث حما والتهابا  وترلر الدم لإلنسان .

 

يمكاان تشااريص الساايال  البكتيريااة ماان راايل التفاااعي  المناعيااة الن التركيااب الكيميااائ     

 بمجموعة مهام وميفية منها: (LPS)يقوم حيث  يكون مميز لكل سيلة بكتيرية (LPS)لمركب 

 ة سالبة لسطم البكتريا الحتوائه علا مجموعة  وسفا .   إعطاء شحن (LPS)تساهم -1

 يساهم    دعم ولباتيه تركيب الغشاء الرارج  . -2

 تساهم    عملية التصاق البكتريا بأسطم المضيف.-3

 حماية البكتريا من د اعا  المضيف المناعية  -4

 له دور    تكوين حاجز النفاذية.  -5

حاجزا  امام جزيئا  معينة يمنعها من المرور لدارل البكتريا ملال  outer membraneيعمل  

والمضاااادا  الحيوياااة   heavy metalsوالمعاااادن اللقيلاااة   bile saltامااايح الصااافراء 

antibiotics وهذا ما يفسر وجود اعداد كبيرة من بكتريا القولون E.coli   القناة المعوية الت   

ها  نفساها  ا   peptidoglycanح الصافراء ، وان وميفاة تحتوي علا تراكيز عالية من اماي

بكتريا الموجبة لصبغة كرام ولكن كميته اول    السالبة لصبغة كرام واغلب جسور الربط تكون 

 من النوع المباشر.
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 Lipo poly saccharides (LPS) ( تركٌب1شكل )

 

3- Periplasmic space 

عااااان الغشااااااء الساااااايتوبيزم   outer membraneالفساااااحة او الجااااازء الاااااذي يفصااااال   

Cytoplasmic membrane   حيث تحتوي هذ  الفسحة علا الوجاه الادارل  للغشااء الراارج

وعلا الوجه الرارج  من الغشاء الساايتوبيزم ، ويحتاوي علاا المااء والمغاذيا  و بروتيناا  

 بومائف عدة: نقل  ضي عن مواد تفرز من الرلية نفسها كاالنزيما  الهاضمة لذلك يقوم

يحتوي انزيما  مسؤولة عن تحطيم بعض الجزيئا  الكبيرة  يسااهم باذلك  ا  عملياا  نقال  -1

 .proteases  ،lipases ، nucleasesالمواد لدارل الرلية ملل انزيما  
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يحتوي علا انزيما  تعمل علا تحطيم بعض المضادا  الحيوية    البكترياا المقاوماة ملال  -2

 β-Lactamالمساؤولة عان تحطايم مضاادا  حيوياة مان مجموعاة   β-Lactamasesانزيماا  

 .Cephalosporinsو Penicillinsالمتمللة بالبنسلينا  

المترصصاة بنقال  specific solute binding proteinsيحتاوي علاا بروتيناا  تساما  -3

 Riboseو  Maltoseمواد محددة مذاباة لادارل الرلياة التا  تكاون مساؤولة عان نقال ساكريا  

 . Galactoseو

ميحماااة: جميااا  الكائناااا  بدائياااة الناااواة تحتاااوي علاااا جااادار رلاااوي وبكااايم ادق البكترياااا ماااا 

 . Mycoplasmaعدا

 

 

  

 ( تركٌب جدار لبكترٌا الموجبة والسالبة لصبغة كرام2شكل )
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 ٌعمل على:للبكترٌا بشكل عام الجدار الخلوي 

 للبكتريا باإلضا ة الشتراك المركبا  األررى للجدار.اعطاء الشكل والصيبة   -1

 يحم  مكونا  الرلية من المروف البيئية الرارجية كالضغط االزموزي  -2

 يساعد    تحديد من ريل االصطباغ نوع الرلية موجبة او سالبة  -3

 موو   عالية لعدد من المضادا  الحياتية -4

 المضيف.يساعد الرلية علا االلتصاق بأنسجة  -5

 

 الخلوي فً حقٌقٌة النواة  الجدار

الفطريا  والطحالب  قط من حقيقية النواة الت  تمتلك جدار رلوي الت  تمتااز بمكوناا  ترتلاف 

% مان الاوزن 81-71 عن البكتريا بكونهاا تتاالف مان الساكريا  المتعاددة بنسابة تتاراوح ماابين

 poly saccharidesالجاف لجدرها بينما يشكل البروتين النسبة الباوية وأن السكريا  المتعددة 

وبااوليميرارر   N-acetyl glucosamineوهااو بااوليمير   Chitinللجاادار باألساااك تتكااون ماان

Cellulose . المكون األساس  له الكلكوز 

 pectinمان السلسالوز ما  طبقاة رويقاة مان البكتاين ان الجدار الرلوي الغلب الطحالاب يتكاون 

 galacturonicو  arabinoseو  galactoseوالبكتاين هوعبااارة عاان سااكريا  متعااددة مان

acid   وان بعض الجدر الرلوية لبعض الطحالب ود تحتوي علاا ماواد العضاوية ملال كابوناا

 علااا ساابيل الملااال Silicon ومركبااا  الحديااد والسااليكون  Calcium carbonateالكالساايوم 

Diatoms  مؤلف منSilicon dioxide  96بنسبة.% 


