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 تركيب الخلية البكتيرية

 : التالية األجزاء من البكتيريا الخلية تتكون 

 في موزعة إنما و بغشاء محاطة وغير الوراثية، املعلومات على تحتوي   : (النووية  الوراثية املادة .١

 (Cytosol البالزمي السائل

 وبه ، العضوية وغير العضوية واملواد الرايبوسومات على يحتوي  :Cytosol البالزمي السائل .٢ 

 .الفضالت لتجميع فراغات إلى باإلضافة ، الغذائية  املواد لتخزين حبيبات

 بمرور يسمح نفاذ وشبه صلب لكنة رقيق وهو املعروف شكلها الخلية يعطي : الخلية جدار .٣

 .خارجها الفضالت وج وخر الخلية داخل إلى الغذائية واملواد السوائل

 تلعب والتي امليسوسومات وبه التنفس إنزيمات على ويحتوي  نفاذ شبه غشاء هو : البالزما غشاء .٤

 .الخليه خارج الفضالت وطرد والتنفس الخلية انقسام في هاما دورا

 .للبكتيريا واقي كغالف وتعمل الخارج من الخلية جدار وتغطي البكتيريا بعض في توجد : املحفظة .٥

 .متعددة أو وحيدة تكون  وقد الحركة في وتستخدم أسواط لها البكتيريا بعض : األسواط .٦

 .باألجسام االلتصاق في وتستخدم ، الخلية حول  تقع دقيقة استطاالت او االهالب:  األهداب .٧
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لقد أسهم امليكروسكوب االلكتروني في معرفه التركيب الداخلي للخاليا البكتيرية ونستطيع أن 

 نقسم تركيب الخلية البكتيرية قسمين : 

 ـ تراكيب سطحيه ) خارجية ( : ـ1

 flagella،. ) االسواط( capsule، العلبة  cell wallوتشمل الجدار الخلوي  

وان كانت ذات حبيبه قاعدية متصلة بالغشاء  االسواط، ويالحظ أن piliوالزوائد الشعرية 

من التراكيب الخارجية حيث يوجد خارج  السوطالسيتوبالزمى للخلية ويرى البعض اعتبار 

مناطق حبيبه قاعدية متصلة بالغشاء السيتوبالزمى ، خطاف ،  3يتكون من  السوطالخلية ) 

 خيط 

 املؤثر في إحداث التموجات الحركية(ويوجد خارج الخلية وهو الجزء 

 

 ـ التراكيب الداخلية : ـ2

وتشمل كل مايوجد داخل الجدار الخلوي وخاصة البروتوبالزم ويحدده من الخارج الغشاء 

البالزمي ويفصل بينه وبين الجدار فراغ يعرف باسم الفراغ البالزمي ويشمل أيضا السيتوبالزم 

ومحتوياته غير حيه وكذلك الجهاز النووي والجراثيم وما يحتويه من عصيات سيتوبالزميه 

 الداخلية

 الجدار الخلوي في بدائية النواة

هوالطبقة الخا رجيه للخلية البكتيرية وهو ذو طبيعة صلبه حيث يحدد معالم الخلية  الجدار 

ويجعل شكلها ثابت ومحدد كما يقوم بحماية الخلية من املؤثرات الخارجية وله خاصية النفاذيه 
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نانوميتر ويبلغ الوزن الجاف للجدار  nm 80ـ10االختيارية ويختلف سمكه باختالف نوع البكتيريا 

ضغوط  الوزن الجاف للخلية البكتيرية وبفضل صالبة الجدار تتحمل الخلية البكتيرية  % من20

ض . ج ، وقد أمكن فصله عن بقيه محتويات الخلية بواسطة اإلنزيمات  30اسموزيه تبلغ 

أو بواسطة طرق ميكانيكيه ثم بعد ذلك نستطيع تحليل الجدار لدراسة  lysozymesاملحللة 

تقسيميه لللجدار البكتيري أهميه تقسيمه تصنيفيه وطبية فمن الناحية امكوناته املختلفة . و 

التصنيفيه نجد أن الجدار يحتوى على مكونات ال توجد في اى مكان بالطبيعة وكذلك االختالف 

في التركيب الكيميائي للجدار يتم على أساس تقسيم البكتيريا إلى موجبه وسالبه لصبغه جرام . 

جد أن التحضيرات النقية لجدار بعض أنواع من البكتيريا تنتج أعراضا ومن الناحية الطبية ن

مرضيه ويظهر تأثير املضادات الحيوية على الخلية البكتيرية من خالل تأثيرها على بناء الجدار 

 الخلوي 

 التركيب الكيميائي لجدار الخلية البكتيرية : 

ختالف نوع الخاليا وجدار الخلية جدار الخلية البكتيرية يتكون من وحدات تركيبيه تختلف ب
ْ
ا

ألسالبه لصبغه جرام يختلف عن جدار البكتيريا أملوجبه لصبغه جرام ويتركب جدار الخلية 

 بصفه عامه سالبه أو موجبه لصبغه جرام من االتى : 

 

احماض امينيه من بينها د ـ ل ـ االنين ، دـ جلوماتك ،  8ـ-3ويتكون من / peptidesـ ببتيدات 1

 داى امينوبيميلك أو ليسين( DAPن وواحد فقط من الحمضيين اآلتيين : )جليسي

L-alanin 

 D-glutamate  

Meso-amino Diaminino pimelic acid or L-lysin 

D-alanine 

ن ـ استيل حمض و   N-acetylglucosamine (NAG)ـ سكريات أمينيه : ن ـ استيل جلوكوزامين 2

 N-acetylmuramic acid (NAM)امليوراميك

ويتحمل مع بعضها بالتبادل ليكونا بوليمر يسمى ببتيدوجليكان أو امليورين وهو الهيكل االساس ى 

فات قويه يتكون ياملسئول عن صالبة الجدار وهو عبارة عن لي للجدار الخلوي البكتيري وهو 

بمرور املاء واملواد منها تركيب مثقب له ثالثة أبعاد تشبه الشبكه املثقبه وان هذا التركيب يسمح 
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الغذائية من خارج الخلية كما يسمح بخروج فضالت الخليه من الداخل للخارج ويتصل بحمض 

احماض أمينيه  3امليورمك واملشترك في تركيب امليورين رابطه ببتيديه عرضيه قصيرة تتكون من 

رضية بكثرة وهى سبب صالبة الببتيدوجليكان وتوجد هذه الروابط الببتيديه الع على األقل

مما يساعد على ارتباط كل طبقه من طبقات  بجدار البكتيريا املوجبه لصبغه جرام

الببتيدوجليكان مع الطبقة التي تليها فيبدو الجدار أكثر تجانسا في تركيبه أما جدار البكتيريا 

ألسالبه لصبغه جرام فيبدو اقل تجانسا ألنه يحتوى على طبقه و احدة من الببتديوجليكان 

 ذلك تبدو اقل سمكال

 

وهوتجمع لوحدات ) جليسرول ترتبط مع د ـ االنين /  teichoic acidـ حمض التيكويك 3

ويوجد فقط في جدار  والفوسفات ( أو تجمع لوحدات ) الربيتول مع د ـ االنين والجلوكوز ( 

اليوجد في  البكتيريا املوجبه لصبغه جرام ، وال يؤدى وجوده إلى صالبة الجدار الخلوي حيث انه

طبقه منفصلة بل يوجد داخل في تركيب طبقات امليورين نتيجة ارتباطه بها عن طريق الروابط 

 التعاونيه

إن وجدت األولى في جدار الخاليا السالبه   lipids & pospholidsـ الدهون والدهون الفسفوريه  4

الخاليا على إحداث لصبغه جرام ويكون لها أحيانا درجه عاليه من السميه فتزيد من قدره 

 أمراض للنبات والحيوان واإلنسان

توجد فقط في جدار الخاليا السالبه /  lipopolysaccharideـ  عديدات السكاكر الدهنيه  5

 لصبغه جرام ويكون لها درجه عاليه من السميه فتزيد من قدره الخاليا على احداث األمراض

قط في جدر الخاليا السالبه لصبغه جرام مرتبطة توجد ف/  lipoproteinsـ البروتينات الدهنيه 6

 بطبقه امليورين بواسطة روابط هيدروجينية ضعيفة 

 

لها جدار خلوي يحمي الخلية ويعطيها  Mycoplasmaجميع البكتيريا ما عدا ال -مالحظات :

 شكلها.

تحتوي على  archaebacteriaو ال  Mycoplsmaالجدر الخلوية لجميع البكتيريا تقريبا عدا ال

والذي على اساسه وعلى تركيز الدهون املوجودة فيه يتم تقسيم البكتيريا polymer مركب متعدد 

 . Gram –ve bacteriaو  Gram +ve bacteriaالى قسمين رئيسيين هما 



 (5محاضرة رقم )                           مبادئ علم األحياء المجهرية     د.سهى ماهر                                    

 
 

35 
 

 

 

 

 

 الجدار الخلوي لحقيقية النواة 

جدار البكتيريا فجدار فقط الطحالب والفطريات يحتويان على الجدار الخلوي وهو مختلف عن 

يؤلف الباقي. هذا السكر  % من الوزن الجاف للخلية والبروتين80-70الفطريات مكون من 

او من  N-acetylglucoseamineالذي هو بوليمر من  Chitinاملتعدد اما ان يكون كايتين

 السيليلوزوالذي هو بوليمر من الكلوكوز 

الذي هوبوليمر مؤلف من    pectinن البكتينجدار الطحالب مكون من سليلوز وطبقة رقيقة م

galactose, Arabinose, galactouronic acid  بعض جدر الطحالب تحتوي على مواد العضوية .

 Silicon, iron, calcium carbonate مثل

الذي هو نوع من الطحالب يعيش في اعماق البحار جدارها   Diatomsفمثال جدار الدايوتومات

 2Silicon Dioxide Sio%   96مكون من 
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