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 The motility of Bacteria البكتيريا حركة

 .متحركة غير متحركة وبكتيريا الى بكتيريا للحركة قابليتها حيث من البكتيريا تقسيم يمكن

 movement Bacteria المتحركة البكتيريا

 :البكتيريا في الحركة طرق

 

الهالمية  البكتريا افراد الحركة بهذه يتميز : Gliding movement انزالقية حركة  -1

Myxobacteria  الجنس وافراد Beggiatoa  وبعض الجراثيم الزرقاء

Cyanobacteria ويحصل بتماس المخاط المفرز مع السطح الصلب للركازة, وتكون ,

 ميكروناً في الدقيقة(. 5-2السرعة منخفضة جداً)

 الخلية محور طول على سريعة دائرية حركة او Flexion movement دودية حركة  -2

تتميز الملّويات وهي عديمة السياط, بالدوران الحلزوني ويتحقق ذلك , Spirochetesمثل 

 .عن طريق تقلص الخيط المحوري فيها

: والذي يحدث أثناء تنظيم حالة الفجوات, حيث تقوم  االنتقال بمساعدة الفجوات الغازية -3

في التربة, أما عندما  الخلية بحركة شاقولية آلية في األحواض المائية واألنابيب الشعرية

تكون الفجوات مملوءة بالغاز فإن الجراثيم تبقى على سطح الماء, وعندما تكون مرتصة 

تنغمس في ثخانة الماء أو تترسب على قاع الحوض, ويعتقد أن هذا األسلوب الفريد النتقال 

ياط, الجراثيم قد تشكل خالل عملية التطور, وبخاصة لدى الجراثيم التي تفتقر إلى الس

 وبالتالي للقدرة على االنتقال الفعال.

 flagella وجود االسواط الى ترجع true (vital) movement حقيقة حركة   -4

 )الحركة اعضاء(

  

( وتحتوي على سوط واحد أو motileتكون العديد من البكتريا )كما في بكتريا القولون( متحركة )

البكتيرية تكون أصغر من أسواط الكائنات الحقيقية النواة أكثر للحركة الخلوية )السباحة(. األسواط 

 وهي كذلك أبسط في التنظيم.

وتتميز البكتريا ذات السياط حيث تتحرك حركة سريعة جدا ًبالنسبة ألبعادها فتصل في 

إلى  Vibrio comma( ميكروناً, وفي جرثومة 27إلى )    Bacillus megateriumجرثومة

ة, وفي الحالة األخيرة يمكن القول بأن هذه الجرثومة تسير في ثانية واحدة ( ميكرون في الثاني200)

( مرة من طولها, هذا في الوقت الذي تتحرك فيه بعض الجراثيم األخرى حركة 50مسافة تقدر )

% من نشاطها, وهذا يعني 0,1بطيئة. وال تشكل هذه الحركة بالنسبة للخلية الجرثومية أكثر من 

داً كبيراً لتأدية مثل هذه الحركة السريعة نسبياً. ومما يجدر ذكره هنا أن حركة أنها ال تبذل مجهو

الجراثيم تتناقص كثيراً عند تقدم المزرعة الجرثومية في العمر بسبب تغير شروط الوسط )تغيرات 

 درجة الحموضة, وازدياد أو نقصان كمية األوكسجين( وبسبب فقدان السياط أحياناً.

 

 : flagella االسواط

وطبقة  الخلوي الجدار خالل السيتوبالزم من تخرج البروتين من وطويلة جدا دقيقة خيوط هي

 - 15 الى طوله يصل قد – nm) ( نانوميتر 30 - 10 من السوط سمك يتراوح -الغالف

البكتيرية  للساللة ثابت يكون غالبا الموجة وطول متموج يكون السوط - (μm) ميكروميتر20
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وتوزيع  عدد لتحديد طريقة افضل -خاصة صبغ بطرق اال الضوئي بالمجهر يرى ال -الواحدة

 االلكتروني المجهر استعمال هو الخلية على االسواط

 

  Flagella Structure االسواط تركيب

الخيط  من البكتيري السوط يتكون و, Flagellin يسمى اجوف بروتين من االسواط تتركب

Filament لخطافا مع يرتبط الذي Hook القاعدية لحبيبةا مع المتصل Basal granule 

 البالزمي الغشاء من تنشأ التي Basal body القاعدي الجسم او

 

 
  Hook بالخطاف المتصل Filament الخيط الحظ ، البكتيري السوط لمكونات تخطيطي رسم

 الحلقات من عدد خالل يمر Rod عمود عن عبارة هي التي و القاعدية الحبيبة مع المرتبط

 

 البكتيريا في السوط مكونات عن تختلف ال لجرام الموجبة البكتيريا في البكتيري السوط مكونات

 الجدار تركيب اختالف حسب Basal granule القاعدية الحبيبة في تركيب اال لجرام السالبة

 البكتيريا  نوعي لكال الخلوي
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 الحبيبة ان حين في حلقات،4من تتكون م لجرا السالبة البكتيريا في القاعدية الحبيبة تركيب 

 في حلقات 4 وجود في السبب )فقط  حلقتين من تتكون لجرام الموجبة البكتيريافي  القاعدية

 الخلوي الجدار خالل السوط تثبيت لتدعيم هو (الجرام السالبة البكتيريا سوط في القاعدية الحبيبة

 Outer الخارجي الغشاء طبقة تعلوها التي Peptidoglycan من رقيقة طبقة من يتكون الذي

membrane 

 

  flagella distribution االسواط توزيع
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 :في الخلية البكتيرية توجد السياط بأنماط متعددة

 ياط  (peritrichous ) فقد تحيط السياط بالخلية من كل اتجاه وفي هذه الحالة تسمى ُمحيِطيَّةُ السِّ

  في مكان واحد من الخلية البكتيرية وتوصف بهذه الحالة بأنها ُعْفَريَّةِ أو قد تكون السياط متجمعة

ياط  (lophotrichous ) السِّ

  وقد يتصل بخلية البكتيريا سوط واحد فقط على اتجاهين مختلفين وفي هذه الخلية تسمى ُمتَقابُِل

ياطِ   (amphitrichous ) السِّ

  جهة واحدة فقط وفي هذه الحالة تسمى أُحاِديُّ وقد يوجد على خلية البكتيريا سوط واحد فقط وفي

 (monotrichous( السَّوط 

: وفيها تنتقل مستعمرات الجراثيم محيطية السياط بكاملها على  ظاهرة الهجرة الجماعية -مالحظة:

األوساط الغذائية الصلبة, وبخاصة عندما يكون اتجاه حركة مجمل السياط متوافقاً ًفي المستعمرة 

 .Bacillus rotansكما في 

 rhizobium ,pseudomonas ,vibirioأغلب خيوط السوط غير مغلفة باستثناء البكتيريا: 

 outer membraneتحتوي ذات غالف من البروتين يغطي الخيط هذا الغالف هو امتداد لل

 للجدار الخلوي لهذه البكتيريا.
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 آليات الحركة

السوط مباشرةً يحدد حركة البكتريا الطبيعية واالسواط تسير الخلية خالل السائل وذلك  ندورا

يرفعها بطريقة مشابهة للمروحة التي تدفع الباخرة خالل الماء حيث تدور األسواط دوران 

يمين ويسار ممايؤدي  rotor)حيث تدور البكتيريا حلقة الـ لولبية بسرعة حول محورها الطولي

. وعملية (موجة بشكل حلزوني تؤدي الى دوران الخيط بنفس شكل هذه الموجةالى انتاج 

الحركة تحتاج الى تناسق في حركة األسواط. حيث تكون األسواط حزمة واحدة وبذلك تعمل 

كحدة متناسقة ولكن هذا التناسق يحدث فقط عندما تدور األسواط باتجاه معاكس لحركة عقرب 

جزاء ويفقد كل التناسق بين األسواط عندما تدور باتجاه عقرب الساعة. وتتبعثر الحزمة إلى أ

 الساعة.

 

 

 Chemotaxis االنجذاب الكيمياوي

او   positive chemotaxis الكيميائية المواد تجاه او الغذائية المواد نحو البكتيريا انجذاب

وجود  تكتشف ان تستطيع وبالتالي , negative chemptaxis ضارة مواد عن بعيدا تتحرك

 المطلوب للمكان الخلية لتدفع تدور وبذلك االسواط الى المعلومات تنقل ثم الغذائية المواد

 

 :Magnetotaxisانجذاب مغناطيسي  -

بعض البكتريا المتحركة تحوي تراكيب تمكنها من االستجابة للمحفزات البيئية وهنا ال تعني اختالف 

التراكيز الكيمياوية. من هذه االستجابات وجود مجموعة من البكتريا تحوي على بلورات ممغنطة 

هذه البلورات تكون محاطة بطبقة بروتينية. وهذه  magnetosomesتدعى  )4o3Fe(من 

نيتوسوميس تسمح للبكتريا إن تتحرك باتجاه المجال المغناطيسي األرضي لذلك نجد بعض الماك
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البكتريا تتحرك تقريبا الى الشمال وأخرى تتحرك إلى الجنوب ولكن عندما يكون الوسط غني 

 بالعناصر الغذائية.

 :phototaxisانجذاب ضوئي  -

فة الضوئية وتدعى هذه العملية بعض البكتريا تتحدد حركتها وتستجيب لالختالفات في الكثا

phototaxis. 

بعض البكتريا تستخدم االسواط في الحركة نحو المناطق ذات الكثافة الجزيئية وبعض االنواع 

االخرى من البكتريا تحوي على حويصالت غازية تمكنها من االستجابة الى الضوء. هذه 

قابلية البكتريا على الطفو. حيث تكون  الحويصالت الغازية تزود البكتريا تماما باليات للتحكم في

 هذه الحويصالت عبارة عن حقل الهيدروجين.

 

 (piliاألهالب )

بعض البكتريا )ومعظمها سالبة لصبغة غرام( تحتوي على لواحق سوطية صغيرة جدا ً 

(. ان األهالب هي تراكيب التصاقية غير متحركة. تمّكن pilusتدعى باألهالب )مفردها هلب 

البكتريا الحاوية عليها من االلتصاق بثبات ببكتريا أخرى, أو بسطح ما, أو ببعض الكائنات األهالب 

 redحقيقية النواة كما في الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية والمتضمنة لخاليا الدم الحمراء )

blood cells( والخاليا الطالئية )epithelial cellsة. تساعد ( وخاليا القناة التنفسية والبولي

( أو أهالب الجنس F pili. كما في أهالب الخصوبة )connjugationاألهالب في عملية االقتران 

(sex pili للخلية البكتيرية الذكر: حيث تقوم هذه األهالب بالصاق البكتريا الممرضة بالخاليا )

ومن المعروف  (.bacteriophagesالعائل, وفي القيام بعمل مواقع متخصصة للعاثيات البكتيرية )

 .بأن جينات البالزميدات هي المسؤول عن التشفير عن هذه األهالب 

 

 bacterialاالقتران البكتيرية )شكل 

conjugation المجهر االلكتروني .)

لخليتين بكتيريتين من نوع بكتريا 

القولون في بداية طور االقتران. تغطى 

الخلية الحاوية على عامل الخصوبة 

(cell +F في ) يمين الشكل بأهالب

صغيرة وهلب جنسي يربط بين 

 الخليتين.

ذات عالقة  G –veتتم عملية االقتران بين انواع الجنس الواحد او بين انواع مختلفة الجناس من  

 مع بعضها

 المادة الوراثية المنقولة قد تكون الكروموسوم الكامل او البالزميد
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factor plsmid  +Fعلى بالزميد خاص  يسمى بـ توجد  sex piliالمعلومات الخاصة باظهار الـ

(fertility factor) 

بعبارة اخرى فان االهالب او االهداب هي بروزات شعرية مجوفة وغير ملتوية ادق واقصر واكثر 

عددا من االسواط البكتيرية وهي التستخدم في الحركة لوجودها في لبكتريا المتحركة وغير 

 المتحركة

 حلزونيا مرتبة ثانوية وحدات من يتكون وهو Pilin تدعى بروتينية مادة من االهالب تتكون

 في األساسية المادة هو البروتين دام وما . فارغ لب ذا قويا خيطا لتشكل االخر البعض مع بعضها

 شان ذلك في شانها Specific antigen نوعية  مستضدات للخلية تعطي فانها االهالب تركيب

 والشد الحموضة , الحرارة  درجة مثل المحيطة بالظروف الشعيرات تكوين يتاثر االسواط

 . االوكسجيني

 -: االهالب أنواع

 (ordinary pili) common pili: أيضا وتسمى المئات الى يصل الخلية حول منها عدد يتواجد 

 بالخاليا تلتصق لكي البكتيرية السالالت بعض تستخدمها التي adhesion pili الالصقة- االهالب

 البكتريا تستطيع حيث , والسليلوز الزجاج مثل الخاملة السطوح الى إضافة والنباتية الحيوانية

 مسببا تكون ان يجعلها مما وهذا . المغذية المواد توفير لها ليتسنى الطبيعية بيئتها في نفسها تثبيت

 والتنفسي الهظمي ازينللجه المبطنة بالخاليا التصاقها خالل من االنسان في المرضية للعدوى

 . السوائل حركة بتيار البكتريا إزاحة من يحد االلتصاق وهذا

 من النوع هذا يساعد خلية لكل 5 -4 بين يتراوح محدود عددها : sex pili الجنسي الهلب 2-

 . Conjugation االقتران تدعى بعملية البكتيرية الخاليا بين الوراثية المواد انتقال على االهالب

 bacteriophage - البكتريا عاثيات الستقبال معد النوع هذا : receptor pili المستقبل الهلب 3-

 . العاثي او بالفايروس اصابتها ممكن الهلب من النوع هذا تمتلك التي األنواع ان أي .

مثل   G+veخاصة العائلة المعوية وبعض ال G-veالنوع االول اكثر شيوعا, يتواجد في 

streptococcus  وcorynebacterium 

 ولها وظائف منها  

 نقل المادة الوراثية في عملية التزاوج بين خليتين  1

 تساعد البكتريا على االلتصاق بالسطح الداخلية للخاليا الطالئية  2

 مواقع اتصال القمات البكتريا وهي صفة غير مفيدة للخلية البكتيرية  3

حيث تساهم  Adherenceااللتصاق  -تعطي خواص معينة للبكتريا هي : common pili الــ 

في عملية االلتصاق باسطح الخاليا المبطنة لالمعاء والجهاز التنفسي والجهاز البولي لإلنسان 

 .والحيوان لكي تتمكن من االنقسام واحداث االصابة

Antigenicity لقاحات او المحاولة النتاج  تكون هذه االهداب ذات صفة انتيجينية مما يحفز انتاج

 Neisseria gonorhoeaeلبكتيريا piliلقاحات من ال

Aggregation  التجمع حيث تمكن هذه االهالب بعض البكتيرا من التجمع مع بعض على اسطح

 مما يوفراالوكسجين في حالة قلته في الوسط الزرعي pelliclesاالوساط السائلة لتكون طبقة 

 


