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              االول الفصل الدراسي :                           فسلجة أحياء مجهريةاسم المادة  :  

 الثالثة/أحياء مجهريةالمرحلة :

 مدرساللقب العلمي :    د.ريام فارس صالح                      اسم استاذ المادة :

 

 Extra cellular structures  التراكيب الخارج خلوية

 الطبقات الخارج خلوية  -أ

تحٌط  طبقات هالمٌة التركٌب بالجدار الخلوي للبكترٌا من  الخنارو وهنً تختلن  من  حٌن      

 السمك والتركٌب الكٌمٌائً حسب النوع البكتٌري وم  أهمها:

1-S-Layer (Sub-unit surface layer) 

،  glycoproteinsعبارة ع  طبقة خارو خلوٌة تتكنو  من  بروتٌننات اوبروتٌننات سنكرٌة    

وال تتواجد فً جمٌع األنواع البكتٌرٌة ، بشكل عنا  ويٌفنة هنال الطبقنة مٌنر م روفنة او محنددة 

 ولك  ٌ تقد م  خالل الدراسات با  هال الطبقة ا  وجدت ت طً الدعامة والحماٌة .

2-Slime Layer  

طبقة هالمٌة خارو خلوٌة مٌنر منتيمنة  تتكنو  من  سنكرٌات مت نددة ولكنهنا مٌنر مرتبطنة     

 بالجدار بشكل وثٌق تحتوي على نسبة عالٌة م  الماء لالك ٌمك  ا  تزال بسهوله عنه  .

 Capsuleالمحفظة  -3

ماثلنة او مٌرمتماثلنة طبقة هالمٌة خارو خلوٌة لزجة  سمٌكة تتكو  من  سنكرٌات مت نددة مت    

  Bacillus anthracisتركٌبهنا مثنل بكترٌنا  فنً األمٌنٌنة األحمنا  تندخل األننواع ب ن  وفنً

   D-glutamic acidحٌ  تمتلك محفية مؤلفة م 

تمتاز المحفية بانها  ترتبط بالجدار الخلوي بشكل قوي ٌص ب ازالتها عنه حٌ  تحتنوي علنى  

 .نسبة قلٌلة م  الماء
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 أهم وظائف الطبقات الخارج خلوية:

  Adherenceااللتصبق -1

على اسطح خاليب الوضيف ) خاليب صك تتلتوكي البكتشيب هي اى  التشاكيب الخبسج خلويتأهويت     

التييا تسييبب تسييو    Streptococcus mutansالجهبصالتٌفسييا الالهضييواخ الييب هريي   كتشيييب

، كوب توكي هزٍ الطبمبث البكتشيب  هي التجوع هي لبي  ًفيا الٌيو   Slime Layerاالسٌبى توتلك 

ال تسبعذ على تجوع أًوا     كتيشيت هختلفت  فيوفش هزا التجوع حوبيت للبكتشيب هي فع  الوضبداث 

 الحيبتيت لالوعبدى الرميلت لالتيبساث الوبئيت فا البيئت.  

 

  Virulenceالضشالة  -2

هيي عولييت البكتشييب تحويا  هيبليشجيع رليك ىليى أً هزٍ الطبمبث  وجودب تشتبط المذسة الوشضيت له 

البلعوت التا تموم  هب الخاليب البلعويت  لها هي الوسبئ  الذفبعيت لجسن الوضيف لكزلك توكي هزٍ 

لىحيذا   بفيا تكبرشهي البكتشيب ستوشتل زلك الطبمبث البكتشيب هي التضبعف داخ  الخليت البلعويت  

 .الوشض

 

 ا البكتشيب هي الجفبف لالحشاسة العبليت.تحو -3

 

 تعذ الوحفظت هصذس غزائا فا حبلت للت الوغزيبث فا البيئت. -4

 

مالحية/ فً حالنة حصنول تجمنع للبكترٌنا سنواء كاننت من  ننوع واحند او أننواع مختلفنة  نم  

 .Biofilmالطبقات الخارو خلوٌة ت ر  عندها التجم ات 
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 وتشمل: الملحقات الخارج خلوية -ب

 ( Flagella) األسواط -1

( ننانومتر وعر نها ٌتنراو  22متموجة ٌصنل طولهنا النى  طوٌلة تراكٌب خٌطٌة ع  عبارة   

 من  وتنشن  االسنواط   Flagelin ٌسنمى خنا  ننوع بنروتٌ  من  ( ننانومتر مؤلفنة12-3مابٌ   

االسننواط   جنندار الخلٌننة وتمثننل خننيارو لٌمتنند السننٌتوبالزمً الغشنناء فننً منغننر  قاعننيدي جسنن 

 . فً البكترٌا حٌ  تتواجد فقط فً البكترٌا المتحركة الحركة أع اء

 ٌت ل  السوط م  ثال  أجزاء  وبالترتٌب م  خارو جدار الخلٌة البكتٌرٌة الى الداخل:

 

 Filament 

ٌمثل الجزء الخارجً للسوط ٌمتد خارو الجدار الخلوي للبكترٌا ، ٌت ل  م  نمنط واحند من      

وٌختل  نوع الوحدات البروتٌنٌة له حسب النوع البكتٌري ، عادة هاا الجنزء  Flagelinبروتٌ  

ال ٌحاط بغال  لك  فً ب   األجنا  البكتٌرٌة  ٌحناط بغنال  ٌكنو  امتنداد للغشناء الخنارجً 

outer membrane  مثل  جن  بكترٌاPseudomonas  وVibrio. 

 

 Hook 

وٌتال  م  ببتٌدات مت نددة تختلن   Basal structureبالتركٌب القاعدي  Filament ٌربط    

 .Basal structureفً تركٌبها ع  ما موجود فً 
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 التركيب القاعدي Basal structure 

ٌت ل  م  ببتٌدات مت ددة وٌكنو  اعنر  من  الجنزئٌٌ  السنابقٌ  فنً القطنر، ٌوجند تركٌنب     

ة كرا  بٌنمنا ٌوجند اربنع حلقنات الموجبة لصبغٌشبه الحلقات ٌت لق بتركٌبه  حلقتا  فً البكترٌا 

حٌن  توجند الحلقنة ( 1كمنا فنً شنكل رقن    E.coliالبكترٌا السالبة لصبغة كرا  مثنل بكترٌنا فً 

( امنا الثانٌنة ٌرمنز لهنا بنالرمز  Lٌرمز لهنا بنالرمز   Outer membraneاألولى  م  طبقة 

 P لثالثة التً لها دور فً تثبٌت السوط ٌرمز بٌنما الحلقة اتواجد  م  طبقة الببتٌدوكالٌكا  ( ت

تنننرتبط ب صنننٌة ( 2كمنننا فنننً شنننكل    M )(Motor) والحلقنننة الراب نننة    S  )(Stator)لهنننا  

تتواجننند الحلقتنننا   Filamentبروتٌنٌننة ت منننل علننى لٌصنننال الحركننة مننن  الحلقننة األخٌنننرة الننى 

 بالزمً.االخٌرتا  فً الغشاء ال

 (.MSجزئٌ  مختلفٌ  لنف  الحلقة البروتٌنٌة فسمٌت  ( M( و Sمالحية: وجد حدٌثا ا   

 .(3وكما مو ح فً الشكل   C ringوحلقة أخرى 

 

 ( الفرق في تركيب السوط للبكتريا السالبة والموجبة لصبغة كرام1شكل )
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 لسوط للبكتريا السالبة لصبغة كراميوضح تركيب ا( 2)شكل 

 

 

 كرامدي لسوط البكتريا السالبة لصبغة والرابعة للجسم القاع( يوضح تركيب الحلقة الثالثة 3شكل )
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 (pilus هلب مفردها  pili األهالب 

عبننارة عنن  تركٌننب اسننطوانً قصننٌر ٌكننو  ارفننع منن  السننوط بشننكل خٌننوط دقٌقننة تتكننو  منن    

 :تتواجد فً البكترٌا المتحركة ومٌر المتحركة ، ٌوجد نوعٌ  منها  pilinبروتٌ  

 Fimbriae pili  اوتسنمىCommone pili    ٌ122-1تتواجند باعنداد تتنراو  منناب )

( نننانومتر والجننٌ  12-3( نننانومتر بٌنمننا قطننرل  0.2-20لكننل خلٌننة، وٌتننراو  طولهننا  

 المسؤول ع  تشفٌرها ٌقع على الكروموسو  .

 Fimbriaeاهم وظائف 

  االلتصاقAdherence 

الخالٌننا المبطنننة للجهنناز التنفسننً او اله ننمً .... النن   تننتمك   البكترٌننا منن  االلتصنناق باسننطح

 فتساعد على احدا  االمرا ٌة .

  التجمعAggregation  

تتمك  البكترٌا م  التجمع مع ب  ها على اسطح األوساط السائلة فتتمك  م  احدا  طبقة علنى 

 .pellicle Formationاسطح تلك األوساط السائلة ت ر  ب 

   المست دٌةAntigenicity 

 .م  قبل جس  الم ٌ  Anti-bodyتمك  البكترٌا م  تحفٌز ماٌ ر  باالجسا  الم ادة 

   

 Sex pili  ٌتساه  فً عملٌة نقل الم لومات الوراثٌة  تمثل النوع الثانً م  االهالب ح

وتقننع الجٌنننات المسننؤولة عنن  انتاجهننا علننى منن  الخلٌننة الواهبننة الننى الخلٌننة المسننتلمة 

( اقنننل منن  اعنننداد 12-1ٌتنننراو  مننابٌ    Piliوا  اعنننداد هنناا الننننوع منن   اتالبالزمٌنند

Fimbriae   ولك  قطرهاnm (8) 4فً شكل  مو ح كما و.) 
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ت نً  الخصوبة ( وٌكو  هاا  +Pasmid (Fertility) Fبالنسبة للخلٌة الواهبة تمتلك بالزمٌد   

مسنؤول عن  انتناو جسنر االقتنرا  الناي ٌنت  من  خاللنه انتقنال نسن  من   النوع م  البالزمٌندات

 .(5كما فً شكل   F- plasmidالبالزمٌدات الى الخلٌة المستلمة التً ٌرمزلها  

 

 والسوط البكتيري  Piliيوضح أنواع ( 4)شكل 

 

 

 يوضح تكوين جسر االقتران( 5)شكل 


