
  Cell categoriesمجاميع الخاليا 
داخلي والترآيب الجيني                          ى اساس الحجم والترآيب ال ى مجموعتين عل ة ال يمكن تقسيم الخاليا الحي
  : والحيوي

واة    -1 ة الن ا بدائي ا  Prokaryotesخالي شمل البكتري ا  Bacteria وت  والمايكوبالزم
mycoplasmaالخضراء .  والبكتريا الزرقاءblue-green bacteria.  

واة   -2 ة الن ا حقيقي ة    Eukaryotesخالي ات االبتدائي ة والحيوان ات الراقي ات والنبات شمل الحيوان  وت
Protozoa والبيض Eggs والحيامن sperms والفطريات Fungi . 

ا                 Archaea) العتائق(خاليا االصليات    -3 ة اال انه واة خلوي وي ن اء ال تحت  وتشمل مجموعة من االحي
  .ها الى بدائية النواةاقرب الى حقيقية النواة من

  المقارنة بين الخاليا بدائية النواة والخاليا حقيقية النواة
  حقيقية النواة  بدائية النواة  الخواص
البكتريا والطحالب الخضر   المجاميع

  والمايكوبالزما
الطحالب والفطريات والنباتات 

  والحيوانات
  تر مايكروم100حوالي    مايكرومتر او اقل2حوالي  حجم الخلية
  يوجد  ال يوجد  الغالف النووي

  توجد  ال توجد  النوية
DNA  حلقة مفردة ال تحتوي على

  الهستون
موزع على عدد من الكرموسومات 

  وتحتوي على الهستون
  يوجد انقسام خيطي واختزالي  ال يوجد انقسام اختزالي  االنقسام

  حاوي على الستيرول  خالي من الستيرول  الغشاء البالزمي
بدائية بسيطة وموجودة في انواع   الداخليةاالغشيه 

  قليلة منها
  معقده مثل الشبكة االندوبالزمية

  S  80 S 70  الرايبوسوم
  في البالستيدة الخضراء  في االغشية الداخلية المحورة  صبغات البناء الضوئي
  في المايتوآوندريا  في االجسام الوسطية  التنفس الخلوي
موجود ويترآب من   جدار الخلية

ليبتيدوآاليكان وسكريات متعددة ا
  وبروتينات سكرية

موجودة في النباتات والفطريات 
  ويترآب من سكريات متعددة

  غير موجودة  موجودة  السبورات الداخلية
الفجوات موجودة في الخاليا   موجودة  الفجوات والحويصالت الغازية

  النباتية
  موجودة  غير موجودة  االنيبيبات الدقيقة

  
       The Prokaryotic cellsيا بدائية النواة             خال: اوًال

ا  ددة آالبكتري واع متع واة ان ة الن ا البدائي شمل الخالي ة Bacteriaت ب الخضر المزرق  Blue والطحال
green algae ا ن المايكوبالزم ضًال ع ى Mycoplasma ف ا عل دم احتوائه ا بع ذه الخالي ز ه  وتتمي
ة    ذلك تكون          Cellular Organellesالعضيات الخلوي ا ل ووي فيه دام وجود الغالف الن ى انع  باالضافة ال

  . المادة النووية مبعثرة في سايتوبالزم الخلية
      The bacterial cellالخلية البكتيرية 

ة        ن الناحي ا م ن ان نميزه واة ويمك ة الن ات البدائي اميع الكائن ن مج ة م ر مجموع ا اآب شكل البكتري ت
وزوا     الترآيبية عن الكائنا   ل البروت ى عدد من العضيات      Protozoaت الدقيقة حقيقة النواة مث وي عل  اذ تحت

ذه    ل ه ي مث سام ف ا باالنق دأ خالياه صلبة وتب سائلة وال ات ال ي البيئ ا ف سهولة نموه ز ب دة وتتمي ة الفري الخلوي
و اضيف الب    20 دقيقة ثم تختزل الزمن الى حوالي  60البيئات بفتره ال تتجاوز    ا ل ة فيم ورين   دقيق  purineي

 باالضافة الى االحماض االمينية الى بيئاتها الغذائية ويبلغ طول الخلية البكتيرية            Pyrimidineوالبايريمدين  
ايكروميتر  0.8 مايكروميتر وسمكها حوالي       2.0حوالي   ام            .  م ة الوحدات الخاصة بقياس احج ولغرض معرف

  واطوال الخاليا الحظ الجدول في ادناه
   المتري الشائع لقياس احجام واطوال الخاليا والعضيات والمكونات الخلوية االخرىجدول يبين القياس

  



  
  الرسم التخطيطي لترآيب الخلية البكتيرية

  
  

   Bacterial cell structureترآيب الخلية               
  Cell wall جدار الخلية                     -1
ة بجدار يختلف من             ه           تحاط الخلية البكتيري ة ويعرف بان ة النباتي ة عن جدار الخلي ة الكيمياوي  الناحي

غ سمكه حوالي                  ا ويبل شكل المحدد الخاص به ة ال ة البكتيري انوميتر  10عبارة عن جدار صلب يكسب الخلي  ن
ى                   وي عل ا تحت ة آم والترآيب الكيميائي للجدار البكتيري عبارة عن بروتينات وسكريات متعددة وجزيئات لبيدي

دات ا دآاليكان البيبتي ة بيبتي ى ضوء  Peptidoglycanلمخاطي صالبة وعل ة وال دار المتان سب الج ي تك  الت
صبغة      Peptidoglycanنسبة وجود البيبتيدوآاليكان      في الجدار يمكن تصنيف البكتريا الى بكتريا موجبة ل

 حيث Gram negative bacteria او بكتريا سالبة لصبغة آرام Gram positive bacteriaآرام 
ى حوالي               ا ر  % 60ن البكتريا الموجبة لصبغة آرام تحتوي نسبة عالية من مادة ببيتيدوآاليكان تصل ال او اآث

سلين                      وي البن صبغة الجرام بالمضاد الحي ة ل ا الموجب أثر البكتري سبب تت ذا ال ك وله ا  Penicillinمن ذل  بينم
دوآال          ر من     البكتريا السالبة لصبغة الجرام ال تتجاوز نسبة ماموجود البيبتي ويكون  % 15يكان في جدارها اآث

  .Penicillinهذا النوع من البكتريا مقاومة للمضاد الحيوي البنسلين 
  
  
  
  



  
  طبقات الجدار الخلوي لبكتريا موجبة لصبغة آرام

  

  
  طبقات الجدار الخلوي لبكتريا سالبة لصبغة آرام



  
بة لصبغة الجرام وللجدار الخلوي للخلية البكتيرية للخلية البكتيرية الموج) أ(الترآيب الكيميائي للجدار اخلوي 

  السالبة لصبغة الجرام) ب(
     Plasma membrane  الغشاء البالزمي      -2
ائي          ب الكيمي ة، والترآي اري النفاذي ف اختي ق ونحي شاء رقي ن غ ارة ع و عب ي ه شاء البالزم ان الغ

والي   % 40و  % 60 بحوالي   Lipids ولبيدات   proteinsللغشاء يعرف بانه عبارة عن بروتينات        على الت
-5 على نسبة قليلة من الكربوهيدرات تتراوح بين Plasma membraneآذلك يحتوي الغشاء البالزمي 

ز    Unit membrane modelوينطبق عليه نموذج وحده الغشاء % 8  من حيث الترآيب الجزيئي ويتمي
ستيرول     ى ال ه عل دم احتوائ ا بع ي للبكتري شاء البالزم ى    Sterols الغ ة عل ة حاوي اض دهني وض باحم  وتع

ا بعض التراآيب                    Cyclopropaneالبروبان الحلقي     د منه شاء البالزمي تتول د تحدث تحورات في الغ  وق
  : وهي

       Mesosomes االجسام الوسطية    -أ
ع االنزيمات                  ى جمي وي عل ا تحت ة النه اء الطاق ة بن وهي عبارة عن تراآيب اصبعية تشترك في عملي

دريا     شبه المايتوآون ا ت ذلك فأنه سدية وب سفرة التأآ سية والف سلة التنف ة بالسل  Mitochondriaالخاص
  . الموجودة في الخاليا حقيقة النواة من حيث الوظيفة

   Chromatophorseب حامالت الصبغ      
 gram Positiveوهي عبارة عن تراآيب صبغية يكثر وجودها في البكتريا الموجبة لصبغة آرام   

bacteria  دات ون شبيهة بالثايالآوي ى تراآيب تك وي عل  الموجودة في البالستيدات Thylakoids وتحت
Plastids        اء الضوئي ع االنزيمات   photosynthesis الراقية حيث انها تحتوي على صبغات البن  وجمي

  . الخاصة بعملية البناء الضوئي 
 Nucleoid المنطقة النووية            -3

ا  رة    ان الم ون مبعث ا تك الف وانم ة بغ ر محاط ة غي ة  Scotteredدة النووي ايتوبالزم الخلي ي س  ف
ووي                           ردة ومزدوجة من الحامض الن ة مف ة حلقي ة من جزيئ ادة النووي ألف الم ه وتت رة من وتشغل مساحة آبي

ة  DNA (Deoxyribonucleic acid(الرايبوزي منقوص االوآسجين   حوالي  DNA ويبلغ طول جزيئ
ة       ملم  ويح   1 ات (مل جميع العوامل الوراثي راوح عددها            Genes) الجين ا والتي يت -2000 الخاصة بالبكتري

ظ       3000 ن ان تالح ان يمك ي بعض االحي روتين وف ن الب ين م وع مع وين ن ن تك سؤول ع ين م ل ج ين وآ  ج
زيئتين من  اهزة  DNAج ا ج ون البكتري ة تك ذه اللحظ ي ه ضاعفها وف سبب ت دة ب ة الواح ة البكتيري ي الخلي  ف

  . لالنقسام الالجنسي
 Ribosomes الرايبوسومات         -4

ى                    ة تظهرعل وتعرف بانها عبارة عن تراآيب صغيرة منتشرة بشكل غير منتظم في سايتوبالزم الخلي
والي      ى ح ددها ال صل ع ي ي ر االلكترون ت المجه ة تح وداء قاتم اطق س كل من سمى 3000ش ة وت  جزيئ

وزي     وترآيبها الك  Ribosomesالرايبوسومات   ووي الرايب روتين  RNAيميائي عبارة عن الحامض الن  وب
روتين    اء الب اطق بن ل من ومات       . وتمث دد الرايبوس رف بمتع اميع تع شكل مج ومات ب د الرايبوس توج



Polysomes   او Polyribosomes        ا  وتتكون من وحدات ثانوية صغيرة وآبيرة ورايبوسومات البكتري
  . S 70هي من النوع 

 Vacuole    الفجوة          -5
 والتي  Gas vesicleان بعض انواع البكتريا تحتوي على فجوة غازية تسمى بالحويصلة الغازية  

ذه الفجوات حوالي     ل ه اء وتحت و في الم ى الطف ا عل وم بمساعدة البكتري ة ويختلف % 40تق من حجم الخلي
ى المئ        د تصل اعدادها ال ا او ق د     عددها في الخلية الواحدة فقد توجد واحدة منه ذه الفجوات عن تقلص ه ات وت

اجئ       ى ضغط مف سمك                      . تعرضها ال روتين ب ارة عن ب ة هو عب ائي لغالف الفجوات الغازي  2ان الترآيب الكيمي
  .نانوميتر

 Flagella االسواط    -6
ى                      ا عل رًا الحتوائه ة نظ ى الحرآ درة عل ا الق ا له ا البكتري واة ومنه ة الن ات البدائي ان العديد من الكائن

سوط     ترآيب خاص    سمى ال ا           Flagellumي ى حد م شكل وتكون ال ة ال ا حلزوني  وتكون االسواط في البكتري
ين     اطول من الخلية بعدة مرات والترآيب الكيميائي للسوط عبارة عن وحدات ثانوية تتكون من بروتين الفالجل

Flagellin     وتترتب بروتينات الفالجلين Flagellin          ث االحماض     بشكل حلزوني تختلف فيما بينها من حي
غ حوالي                    ين يبل روتين الفالجل ون     2,5االمينية المكونة لها من بكتريا الى اخرى والوزن الجزيئي لب و دالت  آيل

)KD (         واما الجزء القاعدي العريض من السوط يسمى بالخطافHook           سمى  ويتصل مع الخطاف ترآيب ي
ات   يتكو.  الذي يربط السوط مع غالف الخليةBasal bodyالجسم القاعدي  ع حلق ن الجسم القاعدي من ارب

  .في البكتريا السالبة لصبغة آرام وحلقتين في البكتريا الموجبة لصبغة آرام 

  
  رسم تخطيطي يوضح الترآيب الدقيق للسوط البكتيري

 Capsule  الحافظة   -7
ارة                     شاءالبالزمي وهي عب رازات الغ شأ من اف عن  تعد الحافظة من التراآيب الخارج خلوية والتي تن

 وآمية (polysacchrides) وترآيبها الكيميائي عبارة عن سكريات متعددة Slimy Layerطبقة لزجة 
   -:قليلة من البروتين وآثافتها تعتمد على الظروف التي تبقى فيها البكتريا واما وظيفة الحافظة فهي

   Host cell defense mechanism حماية البكتريا من مقاومة الجسم العائل -1
  .  تعد مرآزًا للفضالت واالفرازات الخلوية -2
 


