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 : Plasma membraneالغشاء الخلوي  .5
رئيسيًا من بصورة هو غشاء رقيق جدًا شبه منفذ )اختياري النفاذية(، يلي الجدار الخلوي، يتركب 

% شحومًا(، باإلضافة إلى احتوائه أحيانًا على كمية 40% بروتينات و60معقد بروتيني شحمي )
من السكريات والبروتينات النووية، وعلى عدد كبير من األنزيمات التنفسية )السيتوكرومات( 

 .Permeasesوأنزيمات 
 الذي يلعبه الغشاء السايتوبالزمي في حياة الخلية البكتيرية في النقاط التالية:ويمكن إيجاز الدور  

 دور نشط في االنقسام الخلوي، حيث يشكل انبعاجات أنبوبية نحو الداخل تدعى له 
Mesosomes   .والتي تقوم بتثبيت جزئي النواة عند انقسامها أثناء التكاثر 

  السيتوكرومات( يحتوي على أجهزة نقل االلكتروناتCytochromes )  الهامة في األكسدة
أي أنها تقوم بالنسبة للبكتريا بوظيفة بيوت الطاقة  ،واالختزال داخل الخلية

Mitochondrion  في الخلية الراقية، كما يحتوي الغشاء السايتوبالزمي على بعض
 األنزيمات التي تقوم باصطناع السوائل المعقدة، وبعض مكونات الجدار الخلوي.

  ،كما يحفظ مواد التمثيل يشكل حاجزًا انتقائيا باختياره المواد التي تحتاجها الخلية فقط
 وبذلك فهو يلعب دور مرشحة خلوية انتقائية. Permeaseداخلها بفضل أنزيم ال 

إن تخريب الغشاء السايتوبالزمي باستعمال بعض العوامل الفيزيائية أو الكيميائية أو              
 تحت المجهر.الميكانيكية، يؤدي إلى موت الخلية على الرغم من عدم ظهور أية أعراض شكلية 

 
 .تركيب الغشاء الخلوي  (5) شكل
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 البروتوبالزماأما المكونات الداخلية فهي مجموعة من المواد التي تكون محتوى الخلية وتسمى 
 وهي تشمل:

 :Cytoplasm السيتوبالزم   -1
تحتوي بشكل أساسي على الجسيمات  ،عبارة عن مادة هالمية موجودة داخل الغشاء البالزمي

في البكتريا الخضراء،  Chromatophoresحامالت األصبغة  . وعلى70Sالريبية من النمط 
 بيوتريتالمختلفة مثل حمض بولي بيتا هيدروكسي  inclusionsإضافة إلى المكتنفات 
Polyhydroxybutyric وحبيبات سكرية من نمط الغليكوجين Glycogen ين والفوليوتVolutine 

 الكبريتية.من نمط الفوسفات المتعددة، وأحيانًا الكبريت في البكتريا 

  :Nucleoidالمادة النووية  -2
 DNAأثبتت الدراسات الكيميائية الخلوية ودراسات المجهر اإللكتروني أن كل محتوى الخلية من 

غير  المادة النوويةوإن  ملتفة بعضها فوق بعض،يتركز في المنطقة النووية بشكل خيوط دقيقة 
وال تحتوي على نويات. كما أن المورثات ، محددة بغالف نووي  وغيرمحاطة بالبروتينات القاعدية، 

بالغشاء  المادة النوويةوأحيانًا قد تتصل  ،تتصل معًا لتشكل خيطًا صبغيًا واحدًا حلقي الشكل
 السيتوبالزمي بواسطة الميزوزومات.

 :plasmidsالبالزميدات  -3
 DNAوهي جزيئات  الغرام،توجد البالزميدات في البكتريا سواء أكانت موجبة الغرام أم سالبة  

وتستطيع التضاعف بشكل مستقل عن الصبغيات  الصبغيات،حلقية ثنائية السلسلة خارجة عن 
ختلفة منها وقد توجد أنماط م البكتيرية،البكتيرية. هذا ويمكن أن تندمج البالزميدات مع الصبغيات 

 .في الخلية الواحدة

  :Transmissibleالبالزميدات النقالة ( 1)

مورثة مسؤولة  12يمكن أن تنتقل من خلية إلى أخرى، وهي كبيرة وتحوي نحو  هذه البالزميدات
، دالتون  40x ( 610 – 10) عن تشكل األهداب الجنسية واألنزيمات الالزمة للنقل، وزنها الجزيئي

 وحدات(. 1 - 3)بأعداد قليلة في الخلية وهي توجد 
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وهي صغيرة وال تحوي مورثات النقل،  Non transmissible:البالزميدات غير النقالة ( 2)
وحدة( في  60 - 1، وهي كثيرًا ما توجد بأعداد كبيرة )دالتون  20x ( 610 – 3وزنها الجزيئي )

 الخلية. 
 :والبنى التاليةوتحمل البالزميدات المورثات الرامزة للوظائف 

 مقاومة المضادات الحيوية بفضل العديد من األنزيمات. 
 .Reductaseأنزيم  والفضة بمساعدةمقاومة المعادن الثقيلة كالزئبق  
 .DNAمقاومة الضوء فوق البنفسجي بوجود أنزيمات تعديل )إصالح(  
 التصاق البكتريا بالخاليا الظهارية.األهداب التي تساعد على  
 بما فيها العديد من الذيفانات المعوية. Ectotoxinsالذيفانات الخارجية  

 
 : Endospoeres األبواغ الداخلية  -4

( في الظروف غير المالئمة أبواغًا من Bacillaceaeتكون بعض أنواع البكتريا )وخاصة فصيلة 
نوع خاص، تتصف بكونها تقاوم الحرارة و الجفاف والتخمر والعوامل الكيميائية والفيزيائية المختلفة 

 م   80-70كافة، حيث تبقى محافظة على حيويتها حتى درجة  الخضريةمقاومة تفوق أنواع الخاليا 
ها حتى بعد ساعتين من الغليان، ع تحتفظ بحيويتولمدة عشر دقائق، كما أن أبواغ بعض األنوا 

 ، Ca-dipicolinic acid ذلك بسبب غنى البوغة بمعقد من الكالسيوم وحمض الديبيكولينيك و 
 .إذ يعتقد أنه المسؤول عن مقاومتها للحرارة

 وضعها داخل الخلية:ميمكن تمييز ثالثة أشكال من األبواغ حسب ت
 وغة في مركز الخلية البكتيرية كما في عصية الجمرة.أبواغ مركزية حيث تتوضع الب -1
 أبواغ جانبية حيث تتوضع البوغة في أحد جوانب الخلية البكتيرية كما في عصية الكزاز. -2
 كما في العصيات المعوية.  أبواغ قطبية حيث تتوضع البوغة في أحد قطبي الخلية البكتيرية، -3

بواغ تأخذ قلياًل من الماء وتفقد قسمًا من معقد وعندما تتوفر الظروف المالئمة، فإن األ      
وتحدث بها تغيرات عديدة ينجم عنها تحطيم األغلفة البوغية، و خروج  acid  Ca-dipicolinicـال

 خلية بكتيرية نشيطة مماثلة للخلية األصلية.
أن يتم  بصورة تلقائية، أي عند توفر الوسط المالئم، كما يمكن انبات البوغهذا ويمكن أن يتم 

في الجو المحيط أو باحتواء  CO2بالتحريض كتعريض البوغة لصدمة حرارية، أو بزيادة من 
الوسط على شاردة المنغنيز أو بعض األحماض األمينية، حيث ينشط هذا بعض األنزيمات الخاصة 

 التي تقوم بتخريب وتحليل الجدار الخارجي للبوغة.
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 داخل الخلية البكتيرية اشكال االبواغ حسب موضعها(. 6شكل )

 
 وظائف البنى أو العضيات المختلفة في بدائيات النوى االتي ويلخص الجدول 

 
 

 

 الوظيفة البنية

 الغشاء البالزمي

النفوذية االصطفائية، حاجزًا ميكانيكيًا للخلية، نقل المغذيات والفضالت، 
موضع للعديد من العمليات االستقالبية )التنفس والتركيب الضوئي( 

         استشعار المؤثرات البيئية في عملية االنتحاء الكيميائي  
Chemo taxis. 

 الجسيمات الوسيطة
 الخلوي وفي اإلفراز. تشارك في االنشطار )الميزوزومات(

 .اتالبروتين تصنيع الريبوزومات
 (. DNAالمادة الوراثية ) الدنا  حمل المادة النووية

واألنزيمات  الحيوية اداتمضيحوي العديد من المورثات لمقاومة ال البالزميد
 والذيفانات.

 لتخزين الكربون والفوسفات والمركبات األخرى. األجسام المكتنفة
 يعطي الخاليا شكلها الخارجي ويحميها من الضغط األزموزي. لخلوي الجدار ا

 مقاومة البلعمة الخلوية، وااللتصاق على السطوح. اللزجة المحفظة والطبقات
 االلتصاق بالسطوح واالتصال البكتيري. األهداب والشعيرات

 الحركة االسواط
 القاسيةالمحافظة على حياة الخلية في الظروف  األبواغ الداخلية
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