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              االول الدراسي : الفصل                           فسلجة أحياء مجهريةاسم المادة  :  

 الثالثة/أحياء مجهريةالمرحلة :

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

 

 plasma membraneالغشاء البالزمي 

 

يفصل الغشاء البالزمي السايتوبالزم عن المحيط الخااجيي وااا حصال  ض راجج لاد يا  ض     

%  هااون 44يتااالم ماان الااف دااا ان متوااااي الخسيااة السااايتوبالزمية دياا  ض الااف مااوي الخسيااة  

 :مندأاها تتألم س هون بالاسبة تتألم ل% بجوتيااي و64و

 1-phospholipids   التااااي تتااااألم ماااانphosphatidyl ethanol amine  و 

phosphatidyl glycerol   وتتون ال هون المفسفجة قطبيةpolar  محبة لسمااءhydrophilic 

 . Headدتسمف بالجاس 

تتتاون  hydrophobicغياج قطبياة  Tailالتاي تسامف بالاايل  fatty acidsاحماض  هاياة   -2

( وحاا ة تاااجبون وبااالا الغشاااء البالزمااي يتتااون ماان طباتااين 18 -16ماان سالساال متواااة ماان  

تماا موراف داي  خاجيية من ال هون المفسفجة وطباة مجتزياة   اخسياة( مان ااحمااض ال هاياة

 .(1الشتل جقم  

سغشااء تتوايا  بأحياام مختسفاة رامن طباتاي الا هون المتوااة لالغشااء البالزماي بجوتيااي اما   

البالزمي وبمواقع متعا  ة لاالا هااا التجتيام  لمتواااي الغشااء ييعساد او افااياة اختياجياة تياا  

 غشاايي ة بجوتياااي -1البالزماي   الغشااء داي البجوتياااي مان اوعاان عمسياي الاال لسبتتجيا  يوي 

 البالزمي بشتل رعيم بالغشاء تجتبط التي( Peripheral membrane proteins  محيطي ة

 سا او بالاسابة ل  ماا % من بجوتيااي الغشاء   34-24ويمتن ان تزال عاد بسهولد وتشتل اسبة 

 (Integral membrane proteins   الُم َمية الغشايي ة البجوتيااي دهي البجوتيااي من الثااي



 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت
 كلية العلوم

 شعبة االعالم 
 

Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Sciences 

Media Unit 

 

 م.د.ريام فارس صالحاسم استاذ المادة :                                                                             فسلجة احياء مجهرية دة :الما

 2صفحة | 

 

 

 

 اح  موايهة اخجى وايزاء الثاايية ال هن طباة دي مغموجة ماها ايزاء يتون البجوتيااي وها  

 الااو  هااا بحيث ايمتن ان تزال من الغشاء ويشتل تسيهما او( ال اخسي او الخاجيي  السطحين

لهاااا  وج داااي داااي الغشااااء البالزماااي البجوتياااااي   وان  %74 اسااابة الغشاااايية البجوتياااااي مااان

المساهمة بعمسياي الاال لسموا  من والف  اخل الخسية تالا لها  وج دي تحجياا ااساواط وتاالا 

 اتاج الطاقة التي تحصل بوساطة سسسسة اال االتتجوااي التي تحصل عسف الغشاء.إ

بادتااجهاااا الاااف  Eukaryotesعااان  Prokaryotesي داااي بالزمااايختسااام تجتيااام الغشااااء ال   

sterols  الاض يعطي الصالبة وال عامة لسغشاء البالزمي لهاا  التاياااي الب ايياة الااواة لتان دااط

 التي تحتوض عسف هاا المجتم. Mycoplasmaبتتجيا 

 -:هم وظائف الغشاء البالزميأ

 Solutes transportنقل المحاليل  -1

يعمل الغشاء البالزمي عسف اال ع ة موا  من والف  اخل الخسية ويعتم  الاال عسف حيم الما ة     

 المااولة وشحاتها ويتم الاال عسف  ساس الافااية ااختياجية.

 انتاج الطاقة -2

يتم ااتاج الطاقة عن طجيق سسسسة اال االتتجوااي المتواي ة عسف الغشاء دي التايااي ب ايياة    

 . المايتوتوا جيا(الاواة بياما الطاقة تاتج دي حاياية الاواة بعرياي خاصة 

 Biosynthesisالبناء الحيوي -3

 يحتوض الغشاء البالزمي عسف اازيماي ع ة لالا يمتن ان يتولف الايام بعمسياي ماها    

 .بااء متوااي  هاية لسغشاء البالزمي 

 مثل  بااء بعض البوليمجايpeptidoglycan وteichoice acid. 

 .بااء  الستجياي المتواة لستجاتيم خاجج خسوية 
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 Secretionاالفراز  -4

 Toxinsيعماااال الغشاااااء البالزمااااي عسااااف ادااااجاز بعااااض البجوتيااااااي خاااااجج خسويااااة مثاااال    

 Enzymesو  Bacteriocinsو

 Toxins   هاي ااو  مان البجوتيااااي خااجج خسوياة تعمال بعااض اتااوا  البتتيجياة عسااف

 ادجازها خاجج الخسية توسيسة تمتستها ايل اح اثها امجارية لسمريم.

 Bacteriocins  خسوية تفجز من قبل  اوا  بتتيجية معياة تعمل عسف  البجوتيااي خاجج

 تثبيط امو  اوا  بتتيجية  خجى ماادسة لها.

 Enzymes   تع  او  من البجوتيااي التي تتون مسو لة عن تحطيم بعاض الماوا  مثال

البجوتيااي او ال هون الخ وتحويسها الف موا  اسهل وابساط ايال ااساتفا ة ماهاا ماابال 

 الماتج لتسا ااازيماي.التاين الميهجض 

 

 

 يوضح تركيب الغشاء البالزمي( 1)شكل 

 



 

 

 جمهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة تكريت
 كلية العلوم

 شعبة االعالم 
 

Republic Of Iraq 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research 

Tikrit University 

College of Sciences 

Media Unit 

 

 م.د.ريام فارس صالحاسم استاذ المادة :                                                                             فسلجة احياء مجهرية دة :الما

 4صفحة | 

 

 

 

 (Cytoplasm) السايتوبالزم

 التي اتجرية هو و( cytosol  الخسوية العصاجة عسف محتويا دجاغا  البالزمي الغشاء يحيط   

 والمتراماة  والبجوتياااي المااء مان الخسوياة العصااجة تتاألم اتيرية وإا ديها الفعالياي تيجض

 RNA الاا  يزيياااي ماان مختسفااة و اااوا  والتاجبوهياا جاي والاا هون( الوظيفااة متعاا  ة اإلازيماااي

 .متع  ة صغيجة ويزيياي

 يحتوض السايتوبالزم عسف تجاتيم  ساسية و خجى غيج  ساسية واهمها:

 

 (ribosomes) الرايبوسومات -1

مس ولة عن تخسياق البجوتياااي  ويتاون الجايبوساوم البتتياجض  (ribosomes  الجايبوسوماي  

واتخاااجى  S 54الااااض يتاااالم بااا وج  مااان وحااا تان ثااويتاااان احااا هما تبياااجة70Sمااان الااااو  

 يتتون مان وحا تان تبياجة S84بياما الجايبوسوم دي حاياية الاواة يتون من الاو   S34صغيجة

S64وصااغيجةS44 يزييااة بااجوتين وثااالث يزيياااي 55 وان الجايبوسااوم البتتيااجض يتتااون ماان

 ويختسم ع   الجايبوسوماي حسم او  البتتجيا ويز ا  بزيا ة مع ل الامو.  RNA مختسفة من

 

 (Nucleoid) النووية المنطقة -2

من الصفاي المهمة لسبتتجيا التي تميزها عن تايااي حاياية الاواة بادتاااج الماا ة الاووياة لغاالم 

اووض يحيط بها وغيام الاوياي وبالا الما ة الاووية لسبتتجياا تتخاا شاتل غياجماتظم ويمتان ان 

 .Mesosomeتجتبط بالغشاء البالزمي باابعاياي تعجم 
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3- Inclusions 

عسف تيمع لموا  عروية اوغيج عراوية تتاون غياج محاطاة بغاالم والابعض  مصطسف يطسق 

مان باجوتين و هاون دوسافاتية تساتعمل هاا  التجاتيام لغاجض  يتاألمااخج يتون محاط بغالم 

خاازن مجتباااي التاااجبون او مجتباااي اعرااوية او لخاازن الطاقااة تااالا الاابعض ماهااا يسااتعمل 

ي  ها  التجاتيم بشاتل حبيبااي او دصاوو او لسحفاظ عسف الرغط ااوزموزض ويمتن ان تتوا

 :عسف شتل بسوجاي او حويصالي من اهم  اواعها

1- glycogen  granules 

لحبيبااي باعتباجهاا من بوليمج يتتون من وحا اي التستاوز تساتعمل ا تتألمحبيباي التاليتويين 

 مص ج لستاجبون.

  Poly phosphate granulesحبيبات الفوسفات المتعددة  -2

اساتجية  بأواصجتجتبط مع بعرها  ortho phosphateهاا البوليمج من وح اي هي  يتألم   

تسااتعمل هااا  الحبيباااي ماان قباال الخسيااة لغااجض   volutin granulesتعااجم  يرااا بحبيباااي 

 عمسياي ااتاج الطاقة وبااء ااحماض الاووية لسخسية .

3-  granules Poly β-hydroxy butyrate   

مجتبطااة باواصااج اسااتجية مااع بعرااها  β-hydroxy butyrateتتااألم ماان وحاا اي متتااججة   

 تستعمل تمص ج لستاجبون.

4- Carboxysom 

حياث  CO2وااااوا  البتتيجياة المثبتاة  Cyanobacteriaتجتيم غشايي يتوايا  داي بتتجياا    

ومااع خجوياد    CO2تها م لتثبياي  تإازيمايتعمل بعض بجوتيااي الغالم المحيط بالتجتيم 

 Co2الف   Carbonic acidعسف تحويل يعمل  Carbonic anhydraseاتول  داإلازيم
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 عساف تثبياي Ribules 1-5 bi phosphate carboxylase (Rubisco)بياماا اااازيم الثاااي 

Co2  بشتل ستجSugar. 

5-Gas vesicles 

البتتجيا التاي تعايف داي البييااي المايياة تجاتيم اسطوااية الشتل محاطة بغالم   تتواي  دي    

 الراغط تعمل عسف تاظيم تمية الغاز لتسمف لسبتتجيا بان تطفو الاف ساطف المااء وتاالا لمااوماة

 . الخاليا تمزق ولماع  الميا  اعماق من الااتج

 

 (plasmids) البالزميدات -4

لوصام  1952 عامدي  plasmid  مصطسف Joshua Lederberg)   يوشا لي جبجا  ابتتج   

موياو  خااجج التجوموساوم و  ( Bacterial genetic element)  ض عاصاج وجاثاي بتتياجض

 . يتراعم ااتيا

صغيجة ثاايية الخيط مستاسة داي الترااعم ”  DNA”يزيياي من وجاثية عااصجتعجم بااها    

 التجوموسااوم خاااجج البتتيجيااة  الخسيااة ساايتوبالزم  اخاال متواياا ة عاان التجوموسااوم البتتيااجض

ياين تحمال هاا  اليياااي  34حياث تحمال البالزميا اي يياااي ياا ج عا  ها باقال مان  البتتيجض

  عسف وظايم المرايم ا ت ثجمعسوماي وجاثية غيج رجوجية لحياة المريم لالا عا  دا ااها 

ن التاي تاتم بشاتل تسااايي او ما Curring  البتتجيا( وتعجم عمسياة داا ان البالزميا اي بالتحييا  

 خالل معامسة ق  تتون ديزيايية مثل الحجاجة اوتيميايية  مثل ااتج ين البجتاالي.

 هم أنواع البالزميدات:أ

  Conjugative plasmidsبالزمي اي اقتجااية  -1

طة يسااج باااال اسااخة ماان البالزمياا  ماان الخسيااة الواهبااة الااف الخسيااة المسااتسمة  بوسااا تساامف    

 البتتيجض ااقتجان عمسية ح وث تحث ( والتيF-plasmid  fertility ااقتجان مثل
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  bacterial conjugation)   بااا   ماااايعجمتاااالا R-plasmid (Resistant) بالزميااا ايال 

 التسوجومفايتاااولتمراااا اي  المراااا اي مااان  تثاااج  و لواحااا  المااوماااة يياااااي تحمااالالتاااي 

 chloramphenicol )والايومايساااااين  neomycin )والستجبتومايساااااين  streptomycin )

وغيجها حيث تشفج لصفة المااومة لسمرا اي الحيوية و يمتن ان تاتاال اساخة ماهاا الاف الخسياة 

 المستسمة بوساطة يسج ااقتجان.

2-Bacteriocine plasmid 

 التي تعمل عسف تحطيم البتتجيا الماادسة لها. Bacteriocineبالزمي اي تشفج ما ة 

3-Col plasmid 

 التي تعمل عسف تحطيم البتتجيا الماادسة لها دي البيية مثل  Colicinبالزمي اي تشفج ما ة 

Col plasmid  المويو  دي بتتجياE.coli  باجبها البتتجيا من  خجى سالاي امو تثبط التي . 

 Virulence plasmid بالزمي اي الرجاوة  -4

 .وإاتاج السموم    lipaseوprotease مثل اازيماي  تشفج ااتاج عوامل الرجاوة لسبتتجيا

 Metabolice plasmidبالزمي اي ايرية -5

 Toluen و Lactoseتشفج ااتاج اازيماي تعمل عسف تحطيم موا  معياة مثل الالتتوز  

تمتسا بالزمي اي تشفج اازيماي تعمل عساف تثبياي الاتاجويين  Rhizobiumدعسف سبيل المثال 

 العا . وزيا ة تتوين
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 السبورات البكتيرية  -5

ان تابي الاف خالياا خراجية عاا   ويمتن سميتةن ساتاة حيويا تمتسا ي جا  تجاتيمعباجة عن 

توادج الظاجوم المااسابة وعاا ة يتتاون سابوج واحا  داي تال خسياة وهاي عساف ااوعين سابوجاي 

  اخسية وخاجيية 

 

  السبورات الداخليةEndospores   

تتتون  اخل الخسية ويختسم شتل وموقع السبوج حسم او  الخسية البتتيجية دماد دي    

تمتاااز الساابوجاي ال اخسيااة بمااومااة عاليااة ومجتااز الخسيااة او يتااون قجيبااا ماان الطااجم 

 يمتااان ان تباااافلسيفاااام والماااوا  المطهاااجة وااشاااعا  دراااال عااان مااوماااة الحاااجاجة و 

 دتااجة خااالل خرااجية خاليااا الااف تابااي نا يمتاان ولتاان ساااواي لعاا ة ساااتاة الساابوجاي

 حسم او  البتتجيا. اوساعاي(  قايق  قصيجة

 

  السبورات الخارجيةExospores  

ااي مااوماة  تمتااز بتواهااوالبتتيجياة تتتون خااجج الخسياة  هاا الاو  من السبوجاي    

اقاال ماان الساابوجاي ال اخسيااة لعاا م مثاال الحااجاجة واليفااام لتاان لسظااجوم غيااج الماليمااة 

وهاا الاو  من اابواغ موياو  داي البتتجياا   Dipicolinic acidاحتوايها عسف حامض 

 . Methylosinusالم تس ة لغاز الميثان والتابعة لياس 
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 يوضح التراكيب الخلوية للبكتريا( 2)شكل 

 

 

 


