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 الغشاء السيتوبالزمى

نانوميتر واليشاهد بطرق الصبغ العادية ولكن يمكن 5يقدر سمك الغشاء السيتوبالزمى بحوالى 

أثبات وجودة اما عن طريق جعل المحتويات الخلوية تنكمش بعيدا عن الجدار أو باستعمال طرق 

دهون معظمها % 40% بروتين و 60صبغ خاصة . معظم األغشية السييتوبالزميه تحتوى على 

 % من الوزن الجاف للخليه.10من الدهون الفسفوريه و يمثل الغشاء عادة 

ن فيها ذيول األحماض الدهنية  تشكل جزيئات طبقتي الدهون الُمفسفَرة ما يشبه الشطيرة، حيث تُكوِّ

ن رؤوس الدهون الُمفسفَرة مواجهة  الجزء الداخلي )األوسط( من الغشاء البالزمي، في حين تُكوِّ

ا في تكوين الغشاء البالزمي  للبيئة السائلة داخل الخلية وخارجها، ويُعدُّ التركيب المزدوج مهم ًّ

وأدائه لوظيفته. تترتَّب الدهون الُمفسفَرة بطريقة تجعل الرؤوس القطبية هي األقرب إلى جزيئات 

ا بهذا الماء، والذيول غير القطبية هي األبعد عنها. وعندما تتجمَّع جزيئات الدهون ا لُمفسفَرة مع 

ا سطحه قطبي وأوسطه غير قطبي. وذلك الحاجز الشحمي لغشاء الخلية  النمط فإنها تُشكِّل حاجز 

يمنع نفاذية الماء خالله ولذلك ال تمرُّ المواد الذائبة في الماء بسهولة عبر الغشاء البالزمي؛ ألن 

زمي فصل بيئة الخلية الداخلية عن وسط الغشاء غير القطبي يُعيقها. وهكذا يستطيع الغشاء البال

ا رئيسي ا غير نفوذ للمواد االعتيادية و ]بيئتها الخارجية يكون الغشاء مزدوج الطبقة الشحمية حاجز 

بالماء كاأليونات والجلوكوز واليوريا وغيرها. ومن الناحية األخرى تتمكن المواد مثل  المذابة

غشاء بسهولة. و هناك سمة خاصة بهذه الطبقة األكسجين والكحول من اختراق هذا الجزء من ال

الشحمية المزوجة وهي أنها سائلة وليست صلبة، ولذلك فإن أجزاء من الغشاء تتمكن من الجريان 

من نقطة لنقطة أخرى في الغشاء نفسه. كما تحاول البروتينات أو المواد األخرى المذابة أو العائمة 

 .ر في كل مناطق غشاء الخليةفي الطبقة الشحمية المزدوجة من االنتشا

 

 وقد لوحظ زيادة بعض األنشطة األنزيمية فى هذة األغشية عنها فى باقى أجزاء الخلية.

كما لوحظ أن من أهم الظائف لهذا الغشاء تخليق الجدار الخلوى و انقسام الخلية حيث يحتوى على 

 كل األنزيمات المسئولة عن ذلك.

غشاء بدائية النواة يشابه تقريبا غشاء حقيقة النواة وهو عبارة عن تركيب ثالثي الطبقات تكون فيه 

وتحتوي أيضا   hydrophobicكارهة للماء   fatty acidالطبقةالمركزية ذات أحماض دهنية 
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من  hydrophilicعلى بروتينات مطمورة بداخلها مرتبطة من كل جانب بجزيئات محبة للماء 

 .unit membraneهذا التركيب يسمى وحدة الغشاء   phospholipidمسفرة  دهون

 phosohatidyl -1المكون االساسي للدهون هي  الدهون المسفرة والتي تكون على نوعين: 

ethanol amine  2- phosohatidyl   glycerol  وفي بعض بدائيات النواة يوجد

lipoteichoic acid 

 18-16للدهون تختلف من حيث الطول وفي اغلب االحيان تكون بين سلسلة االحماض الدهنية 

 وحدة كاربون طول

 مكونات الدهون للكائنات بدائية النواة تختلف عن مكوناته في الحقيقية النواة

 

 أهمية الغشاء السيتوبالزمي : 

غشاء منفذ إذ يسمح بمرور الماء والمواد المذابة فيه بدرجات مختلفة أي له نفاذية اختيارية   •

Differential permeability  وكذلك يسمح بمرور المواد التالفة إلى خارج الخلية لذلك

فإن الغشاء السيتوبالزمي يعتبر مسئوال  عن كل عمليات االنتشار الغشائي من الخلية وإليها 

 تنظم تلك العملية .  Permeasesوي على مجموعة إنزيمية تسمي . ويحت

يحتوي على الكثير من اإلنزيمات الهامة التي تجهزها الخلية كما يحتوي على االنزيمات   •

 التنفسية المسئولة عن انتقال االلكترونات في عملية األكسدة واالختزال وإنزيمات الفسفرة  

تكون األوعية الحاملة للصبغات الضوئية مثل  الخلية خلامتدادات الغشاء السيتوبالزمي دا  •

 الكلورفيل البكتيري والكاروتينات في البكتريا الممثلة للضوء . 

وتتم فيه كثير من  السياطومنابت  DNAيوجد بالغشاء مراكز تضاعف الحمض النووي   •

 العمليات التخليقية الحيوية مثل تخليق الجدار الخلوي وتكوين الكبسولة . 

بروتنيات الغشاء السايتوبالزمي تقوم بوظائف مختلفه منها تحريك السوط او نقل البروتونات 

 او تشكل مكونات السلسة التنفسية.

 sterolsاالختالف بين غشاء حقيقة النواة عن بدائية النواة هو احتواء األولى على الستيروالت

 .وانعدامة في االخرى

وذلك لعدم احتوائها  sterolلبكتيريا تكون حاوية على من ا mycoplasmaفقط المايكوبالزما 

 على جدار خلوي حيث يعطي الستيرول الدعم للغشاء لتحافظ على محتوياتها

الغشاء السايتوبالزمي في البكتيريا يكون مرتبطا بالجدار من األمام اي من الخارج والفحص 

زم في اماكن مكون مايشبه العضية المجهري الدقيق أظهر بانه ينبعج الى الداخل الى السايتوبال

خالل عملية التضاعف  DNAوالذي ربما يشكل مكان ارتباط ال mesosomeيسمى 

replication .او مكان بناء الجدار الخلوي خالل انقسام الخلية 
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يوجد تنظيم معين من الغشاء  photosynthetic bacteriaفي البكتيريا ذاتية التغذية 

السايتوبالزمي لكي يزيد المساحة السطحية للغشاء يسمى هذا التنظيم اوالتركيب 

photosynthetic membrane الذي قد يستمر مع الغشاء السايتوبالزمي او يرتبط معه 

يحتويان   cyanobacteriaوالـ  purple bacteriaفمثال في البكتيريا البنفسجية 

الذي هو انبعاجات  thylakoids يسمى بـــ  photosynthetic membrane systemعلى

 من الغشاء السايتوبالزمي الى الداخل هذا التركيب اشبه بالبالستيدات ويكون مستمر مع الغشاء

يسمى بـ  photosynthetic membrane systemفتمتلك   green bacteriaأما الـ

chlorosome السايتوبالزمي والذي يكون مرتبط بالغشاء 

 

  -وظائف الغشاء السايتوبالزمي:

   solute transport نقل المواد الذائبة -1

   energy production انتاج الطاقة -2

 biosynthesisالبناء   -3

   secretion  اإلفراز أو الطرح -4

يتألف الغشاء السايتوبالزمي من مجاميع فوسفاتية مشحونة بشكل كبير ومن  -نقل المواد الذائبة:

أحماض دهنية ذاتاختيارية عالية في نقل الجزيئات هذه االختيارية في النقل تعتمد على الحجم 

اإلنتشار البسيط، النقل الفعال، نقل  -والشحنة للمواد الذالئبة. تتم عملية النقل بثالث طرق :

ملية وفي هذه األخيرة يتم عملية تحول كيميائي للمواد خالل ع  group translocationالمجاميع

النقل. النقل الفعال قديكون بسيط أو مركب. البسيط يشترك في عملية النقل بروتين واحد لنقل 

مركبات بسيطة أما النقل المركب فيحتاج الى ثالثة أو اكثر من البروتينات في عملية النقل لنقل 

 فرعة.مركبات كبيرة أو مت

حقيقية النواة وهي المايتوكوندريا تحصل هذه العملية في عضيات مميزة في   -انتاج الطاقة:

والكلوروبالست أما في بدائية النواة فالتوجد مثل هذه العضيات حيث ان بعض عمليات انتاج الطاقة 

 تحصل أو تحدث على الغشاء السايتوبالزمي لوجود انزيمات تساهم في هذه العملية

الزمي وتكون مسؤولة عن عمليات العديد من أنزيمات البناء تتواجد على الغشاء السايتوب -البناء:

 البناء التالية

بناء البوليمرات مثل الببتيدوكياليكان وحماض التكويك   -2بناء مكونات الغشاء الدهنية   -1

في البكتيريا السالبة لصبغة  LPSبناء الـ  -polysachride 4بناء السكريدات المتعددة  -3

 كرام

واألنزيمات التي تنتج في    bacteriocinsوالـ toxinإن السموم   -اإلفراز  أو الطرح:

عن طريق الغشاءوتساهم في تحليل الجزيئات الكبيرة الى جزئيات  السايتوبالزم تطرح الى الخارج
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. بعض صغيرة لتسهيل عملية نقلها الى السايتوبالزم مثل البروتينات والدهون والسكريات المتعددة

 الجدار الخلوي. هذه االنزيمات ايضا تستخدم في تشكيل مكونات

 

 -الغشاء السايتوبالزمي في حقيقية النواة:

التعضية في حقيقية النواة تكون اكثر تعقيدا من بدائية النواة فجميع الكائنات حقيقية النواة تمتلك 

الشبكة البالزمية الداخلية والتي هي  endoplsmic reticulumنظام غشائي داخلي يسمى 

 ي ويسمى ايضا بالغشاء البالزمياستمرار للغشاء السايتوبالزم

الشبكة االندوبالزمية تمأل السايتوبالزم وتقوم بعدة وظائف منها : تجهيز قناة لنقل الجزيئات بين 

 المرتبطة بهذه الشبكة المناطق المختلفة في الخلية مثل البروتينات التي تبنى في الرايبوسموات

 هي مكان لالنزيمات التي تستخدم في بناء الكاربوهيدرات والدهون 

اغلب الشبكة االندوبالزمية هي تراكيب غشائية ذات مرونة حيث تخضع باستمرار للتحطيم والبناء 

 لتناسب احتياجات الخلية

االبتدائيات تفتقر للجدار الخلوي لهذا فهي تحتوي على الستيروالت وعلى الرغم من وجود هذا 

لهذا هناك بعض التحويرات مثل وجود طبقة من المواد  المركب فهو اليجهز دعامة كافية لغشاءها

تقع خارج الغشا السايتوبالزمي  يضاف لها طبقة من المواد الالعضوية pellicleالعضوية تسمى 

calcium carbonate .لتعطي دعامة أكبر للغشاء 

 

  Cytoplasmالسيتوبالزم 

البكتيري سيتوبالزم الخاليا األخري في صفاته الطبيعية الكيماوية ويتميز يشبه السيتوبالزم 

% ماء كما يحتوي على نسبة عالية من األحماض 80-70بأنه بروتيني غروي ويحتوي على 

النووية أعلي من الكائنات األخري ويحيط به الغشاء السيتوبالزمي . ويحتوي السيتوبالزم على 

 . واألجسام المخزنةات والمواد النووية والريبوسوم

الحمض النووي: تحتوي الخليًّة البكتيريًّة على نوعين من الحمض النووي وهما؛  -1

البالزميد، والكروموسومات، بحيث يحمل الحمض النووي الكروموسوميًّ المعلومات 

ا البالزميد يُشكًّل حلقاٍت صغيرٍة، ويحمل معلوماتٍ   .إضافيًّةٍ  الجينيًّة، أمًّ

 

 : (nucleoids )أشباه النوىلبكتيرية المواد النووية ا 

صغر حجم الخلية البكتيرية ووجود نوعين من األحماض النووية جعل اإلثبات الكيماوي لوجود 

نواه الخلية صعبا  جدا  ولكن بمساعدة الطرق السيتولوجية والميكروتكنيك مع استخدام 

الميكروسكوب االلكتروني فقد أمكن إثبات وجود مواد نووية تنقسم وتقوم بوظائف النواه في 

الوراثية كباقـي الكائنات الحيـة األخرى . وتتكـون المادة النووية أساسا  من نقل الصفات 
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 Desoxyالذي يتكون من سالسل طويلة من ديزوكسي نيوكليوتيدات  DNAالحامض 

nucleotides  وهي عبارة عن سكر ديزوكسي ريبوز ، وقواعد نيتروجينية أما بيورين

أو ثمين( مرتبطة ببعضها بروابط فوسفاتية في )أدينين أو جوانين( أو بيرميدين )سيتوزين 

مزدوجة دائرية  DNAيمثل كرموسوم واحد او جزيئة  nucleoidsكل ال  . 5-3الوضع 

 مفردة

عن نويات الكائنات األخري بأنها ككل الكائنات )شبه النواة باألصح(  البكتيريا  ةتتميز نوا

الخيوط المغزلية ال تتكون عند غير محاطة بغشاء نووى كما أن  Procaryotesالبدائية 

 االنقسام والكروموسوم البكتيريي خيط رفيع ملتف دائري . 

  Plasmidsالبالزميدات 

البالزميدات عبارة عن تركيبات وراثية غير كروموسومية تتكون من جزيئات صغيرة  

، في شكل خيطي دائري مزدوج . وهي تتتضاعف مستقلة عن  DNAمن الحامض النووى 

الكروموسوم. والبالزميدات تحمل صفات تمنحها للخلية البكتيرية المحتوية عليها. ومن أهم 

الصفات الموجودة على البالزميدات مقاومة المضادات الحيوية والسموم والمعادن الثقيلة . 

، وتكوين العقد البكتيرية على جذور  وكذلك تكوين بعض التوكسينات وبعض الصبغات

البقوليات وتكوين بعض التوكسينات وبعض الصبغات ، وتكوين العقد البكتيرية على جذور 

البقوليات وتكوين بعض التدرنات النباتية بواسطـة البكتريـا الممرضة للنبـات المحتويـة على 

 بالزميدات معينة ، وغيرها الكثير من الصفات . 

لبالزميدات حاليا  كأداه لنقل جينات معينة )تحمل صفات وراثية خاصة ( إلى وتستخدم ا 

الخاليا البكتيرية أو إلي خاليا كائنات راقية إلكسابها صفات محددة فيما يعرف بالهندسة 

 الوراثية . 

 prokaryotic: هي مكان صنع البروتين. يتالف الـ Ribosomesالرايبوسومات  -2

P :30وحدتينS  50وS عدد الرايبوسومات يزداد بزديادة عند زيادة معدل النمو 

 -التراكيب السايتوبالزمية الخاصة: -3

Gas vacuoles هي فجوات بروتينية توجد في العديد من االحياء بدائية انواة المائية 

Glycogen granules يخزن الكلوكوز في العديد من الخاليا على شكل كاليكوجين 

Polyphosphate granules  لتجميع الفوسفات االعضوي والذي يستخدم في بناء الDNA 

 وغيرهم. RNAوال

 


