
انمحاضرج  Microbiology                        ٗظش١ -ٓبدح ػِْ االؽ٤بء أُغٜش٣خ
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     Bacteria   انثكتيريا
 

 ٝاُزوذّ اُسش٣غ اُؾذ٣ضخ االًزطبكبد ٌُٖٝ ُإلٗسبٕ رسججٜب اُز٢ ثبألٓشاؼ ًض٤شا   اُجٌز٤ش٣ب اسْ اسرجف

 ٝاُذٝائ٤خ اُـزائ٤خ ٖٓ اُػ٘بػبد ًض٤ش ك٢ ٛبٓب   دٝسا   رِؼت اُجٌز٤ش٣ب إٔ أظٜشد اُزطج٤و٤خ اُؼِّٞ ك٢ ؽذس اُز١

 ُٔخِلبد اُؾ٣ٞ٤خ ٝأُؼبُغخ اُؼبدٓخ ٓؼبُغخ ا٤ُٔبٙ ًٝزُي اُؼؿ٣ٞخ ٝؿ٤ش اُؼؿ٣ٞخ أُٞاد ٖٓ ٝاُزخِع

 ا٤ُٔضبٕ. ٝؿبص اُطبهخ إٗزبط ك٢ ٝاسزخذآٜب أُضاسع

 

ػذسبد  رؾذ ثَ أُغشدح ثبُؼ٤ٖ الرشٟ اُزش٤ًت ثجسبـخ اُٟ٘ٞ رز٤ٔض ؽ٤خ ثذائ٤خ  ٓغٜش٣خ ده٤وخ ًبئ٘بد ٢ٛٝ

 ػ٠ِ رؾز١ٞ ال اُجٌز٤ش٣خ اُخال٣ب ٝٓؼظْ ميكرومتر 0-5.0 ٝاثؼبدٛب ثؾذٝد ٝأُشًجخ اُجس٤طخ أٌُجشاد

 اُؾ٤خ اٌُبئ٘بد ػ٠ِ ٓزطلِخ أٝ ٓزشٓٔخ رؼ٤ص اُجٌزش٣ب أٗٞاع ٓؼظْ كئٕ ُٝزُي .ٜٓ٘ب ه٤ِِخ أٗٞاع إال اٌُِٞسٝك٤َ

 اُخبظ ضٌِٚ اُجٌز٤ش٣ب ٗٞع ٖٓ ٌَُٝ .ٓزؾشًخ ؿ٤ش أٝ ثأسٞاـ ٓزؾشًخ رٌٕٞ إٔ إٓب اُجٌزش٣ب إٔ ًٔب األخشٟ

 األعسبّ داخَ اُطج٤ؼخ ك٢ رزٞاعذ.  ٝاُ٘طبـ اُ٘ٔٞ ؽ٤ش ٖٓ األخشٟ ثبُٔٞاد اُخبغخ ٝػالهزٚ اُخبظ ٝرش٤ًجٚ

 ٝهْٔ اُس٤ِٔخ اُؾ٤ٞاٗبد دّ ٝك٢ .اُسطؾ٤خ اُزشثخ ـجوبد ٝك٢ ٝاُٜٞاء أُبء ٝك٢ اُـزائ٤خ أُٞاد سطؼ ٝػ٠ِ

وتعد اكثر الكائنات المجهرية انتشارا بسبب صغر حجمها وتكيفها  .اُ٘جبد ٝخال٣ب ثبُضِٞط أُـطبح اُغجبٍ
 لمظروف البيئية المحيطة بها.

 
 األسثاب انتي تجعم انثكتيريا من أكثر األحياء انذقيقح انتشاراً في انطثيعح:

 صغر حجمها. .1
 سرعة تكاثرها.  .2
 تنوعها الغذائً. .3
 اتساع وتنوع مداها البٌئً )هوائٌة، غٌر هوائٌة, درجات حرارة متباٌنة(. .4

 

 

 اُؼبُْ غ٘ؼٜب ػذسبد خالٍ ضبٛذٛب ٖٓ ؽ٤ش Moler ُٓٞش  اُؼبُْ ٛٞ األؽ٤بء ٛزٙ اًزطق ٖٓ ٝأٍٝ

 كػَ ػ٠ِ Latorٝالرٞس  Shifanض٤لبٕ  اُؼبُٔبٕ ػَٔ ٝثؼذٙ ،  6161ػبّ Lufenhok ُٞكٜ٘ٞى اُُٜٞ٘ذ١

 هبثِخ ػؿ٣ٞخ ٓٞاد ػ٠ِ ؽب٣ٝخ سٞائَ ٝسف أُٞعٞدح اُخٔبئش عشاص٤ْ ٖٓ ٓخزِلخ ٓغب٤ٓغ ث٤ٖ ٖٓ اُجٌز٤ش٣ب

ُٝسزش ػبّ  6566ًٖٝٞٛ ػبّ  6581ػبّ  ثبسزٞس ٓضَ ًض٤شٕٝ ثؼذٛٔب ػِٔبء رٞا٠ُ اُجشٝر٢٘٤، صْ ُِزؾَِ

ٝثٌز٤ش٣ب  Medical Bacteriology ـج٤خ  ثٌز٤ش٣ب إ٠ُ ٝهسٔٞٛب اُذه٤وخ األؽ٤بء دساسخ ٛزٙ ك٢ 6511

 ؿزائ٤خ ٝثٌز٤ش٣ب  Agricultural Bacteriologyصساػ٤خ ٝثٌز٤ش٣ب Industrial Bacteriology غ٘بػ٤خ

Bacteriology Food . 
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 Shape of some bacteria انثكتريا      تعض أشكال

  Coccus Shape   (Spherical)أوال: انشكم انكروي

  Bacilius (Rod)ثانيا: انشكم انعصىي

 عصىيحشثه  -

 انمستطهيح راخ اننهايح انحادج او انمثهثح -

 راخ اننهايح انمرتعح -

 Spiral ثانثا: انشكم انهىنثي او انحهسوني

 ويطلق عليها Curvedرأخز ضٌَ  Vibrioٓ٘ؾ٤٘خ  -

  Vibrio choleraeٓضَ Comma الىاو او الضمة  

 المسببه لمرض الكىليرا 

 Spirillumٓزؼذدح االٗؾ٘بءاد  -

 Spirocheteالملتىية او المثنية  -

 Filamentous bacteriaراتعا: انشكم انخيطي 

ٓغٔٞػخ ٖٓ اُجٌز٤ش٣ب  Actinobacteria اٝ االًز٤٘ٞثٌز٤ش٣ب Actinomycetecs رٔضَ االًز٤ٓٞ٘٤س٤زبد

اُلطش٣بد ، ؽ٤ش ًبٕ ٣ؼزوذ سبثوب اٜٗب ٖٓ mycelium رز٤ٔض ثبٜٗب ر٘ٔٞ ػ٠ِ ٤ٛئخ خ٤ٞـ رطجخ اُـضٍ اُلطش١

، ٝ ٌُٖ ٗظشا  ُطج٤ؼخ رش٤ًت اُغذاس اُخ١ِٞ ٝ ٌُٜٞٗب رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓبدح ٝساص٤خ ؿ٤ش ٓؾبـخ ثـطبء ١ٝٞٗ ٝ ال 

 أًجش أٜٗب إال اُخ٤ِخ ٝؽ٤ذح أٗٞاع ػ٠ِ رؾز١ٞ رْ ٝؾؼٜب ؾٖٔ ٌِٓٔخ اُجٌز٤ش٣ب )ثذائ٤بد اُ٘ٞاح(. -رٞعذ ٣ٞٗخ 

 ( L,X,Y)ضٌَ ٝرزخز اُؼػ٣ٞخ اُجٌزش٣ب ٖٓ "ٗسج٤ب "ؽغٔب
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 Arrangements of Bacteriaتجمعاخ انثكتريا 

وتظل الخالٌا المنقسمة متالصقة مع  Simple fissionتتكاثر البكتٌرٌا الجنسٌا بواسطة االنقسام البسٌط 

 بعضها فً مجموعات خلوٌة تختلف فً الشكل والتركٌب تبعاً للنوع.

 والتعرٌف لألنواع البكتٌرٌة.هذه التجمعات لها أهمٌة فً عملٌة التقسٌم 

 :Coccus انكرويح

  Diplococcus ثنائيح  كرويح تكتريا -1

 

 Streptococcus  تكتريا كرويح مسثحيح -2

 

 Tetradsتكتريا كرويح رتاعيح  -3

 

 Sarcinaeتكتريا كرويح مكعثح  -4

 

 Staphylococcusتكتريح كرويح عنقىديح  -5

 

 :Bacillus انعصىيح

 ثنائيح -1

 

  او سهسهح حمسثحي -2

 

 Palisadeوانمهتصقح من انجىانة  -3
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 Movment of Bacteriaحركح انثكتريا 

 Motileمتحركح  -non-Motile                 2 غير متحركح -1
 

  Myxobacteriaمٌة الٌتمٌز بهذه الحركة افراد البكترٌا اله : Gliding movement حركة انزالقية -

 Beggiatoa وافراد الجنس

او حركة دائرٌة سرٌعة على طول محور الخلٌة مثل  Flexion movement االنثنائية حركة دودية -

Spirochetes 

  flagella طاالى وجود االسو ترجع true (vital) movement حركة البكتيريا هي حركة حقيقة -

 :السواط بالنسبة للخلية البكتيريةموقع ا

 للمحور الطولً للخلٌةقاعدة السوط موازٌة  Polar flagella ط طرفي اسو -1
ٌوجد بالقرب من الطرف وقاعدة السوط تكون متعامدة مع   Subpolarط تحت طرفي اسو -2

 المحور الطولً
 السوط على النصف الوسطً للخلٌة: Lateralط جانبي اسو -3

 :flagella distribution  توزيع االسواط

1- polar monotrichous  
 البكتٌرٌة  الخلٌة ًطرفسواط واحد عند احد 

2- Lophotrichous  

 السواط عند طرف واحد او اكثر من  2تحتوي على 

3- amphitrichous  

 عند كال الطرفٌنواحد سواط 

4- peritrichous flagella  

 .موزعة عند عدة نقاط على امتداد سطح الخلٌة اسواط محٌطٌة

 شكل الحركه في السوط:

 اتجاه عقارب الساعةب او عكس -1
 حركة دودٌة -2

 البكتريا وتحركها:انجذاب 

 نحو الضوء -1
 المواد الكٌمٌائٌة -2

 المضادات -3
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 Stracture of Bacteriaتركية انثكتريا 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انتراكية انخارجيح: -

 Cell Wall جذار انخهيح -1

ٖٓ  اُغذاس ٣ٝزشًت. اُذاخ٤ِخ ٓؾز٣ٞبرٜب ثؾٔب٣خ ٣وّٞ صبثزب   ضٌال   ُٜب ٣ؼط٢ ثغذاس اُجٌز٤ش٣خ اُخ٤ِخ رؾبـ

 polymerثِٔش  ػٖ ػجبسح ك٢ٜ آب األ٠ُٝ . ٝثجز٤ذاد ًشث٤ٛٞذسار٤خ ٓبدح ٛٔب ٓبدر٤ٖ ٖٓ ٓزشأًخ عض٣ئبد

 ٝرشثف هػ٤شح ك٢ٜ اُججز٤ذاد ٝأٓب. ٓزجبد٤ُٖ اس٤ز٤َ عًِٞٞصا٤ٖٓ ٝؽٔؽ ٓٞسا٤ٓي اس٤ز٤َ ؽٔؽ ٖٓ ًَ ٖٓ

 Peptidoglycanاو  Murenثب٤ُٔٞس٣ٖ  أُبدح ٛزٙ ٝرس٠ٔ ، ثؼؿٜب ثبُجؼؽ اٌُشث٤ٛٞذسار٤خ اُسالسَ

 اُخ٤ِخ عذاس ٣ٝزشاٝػ سٔي ٝاُذٕٛٞ، ٝاُسٌش٣بد األ٤٘٤ٓخ األؽٔبؼ اُخ٤ِخ عذاس ك٢ اُشئ٤سخ أُشًجبد ٖٝٓ

 ٗٞػ٤ٖ إ٠ُ روس٤ٜٔب ك٢ ٛبٓب   دٝسا   اُجٌز٤ش٣خ اُخ٤ِخ عذاس ٢ِٓ ٓب٣ٌشٕٝ.٣ِٝؼت 58 – ١ ث٤ٖ ٓب اُجٌز٤ش٣خ

 إؾبكخ ػ٠ِ اُػجـخ ٛزٙ ٝرؼزٔذGram stain   ٣س٠ٔ اُػجـبد ٖٓ ُ٘ٞع ُزو٤َ اُجٌز٤ش٣ب رجؼب   سئ٤س٤ٖ

 ٝرِٕٞ اُغذاس اُخ١ِٞ ٖٓ أُبدربٕ ٛبربٕ كز٘لز ثٌز٤ش١ ؿطبء إ٠ُ ٝا٤ُٞد اُج٘لسغ٢ اٌُش٣سزبٍ ٓؾٍِٞ

 ثخشٝط ٣سٔؼ ال اُخال٣ب ٛزٙ كئٕ ثؼؽ ثبٌُؾٍٞ اُخال٣ب ؿسَ ٝػ٘ذ األصسم أٝ اُج٘لسغ٢ ثبُِٕٞ اُس٤زٞثالصّ

ًشاّ  ُػجؾ ٓٞعجخ ثأٜٗب اُجٌز٤ش٣ب ٛزٙ ٝرؼشف أٝ األصسم اُج٘لسغ٢ ثبُِٕٞ رؾزلع ٝثزُي أخشٟ ٓشح اُػجـخ

Gram +ve اٌُؾٍٞ ٓغ ثخشٝعٜب ٣ٝسٔؼ ثبُػجؾ اإلؽزلبظ عذاسٛب ٣سزط٤غ ال اُز٢ أٗٞاع اُجٌز٤ش٣ب أٓب 

 ٛزٙ اُؾٔشاء ٝرؼشف اُػلشا٤ٖٗ غجـخ ٓضَ ٓؼبًسخ ثػجـخ رُي ثؼذ غجـٜب ٣ٌٖٝٔ إُِٞ كزػجؼ ػذ٣ٔخ

 ػ٠ِ اُزؼشف ك٢ اُٜبٓخ ٖٓ اُػلبد عشاّ غجـخ ٝرؼزجش Gram – veعشاّ  ُػجؾ سبُجخ ثأٜٗب اُجٌز٤ش٣ب

 رسججٜب. األٓشاؼ اُز٢ ٖٓ اٌُض٤ش رطخ٤ع ك٢ ْٜٓ دٝس ُٜٝب اُجٌز٤ش٣ب
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 Capsule  نعهثح او انمحفظحا -2

 ٓبدح ًشثٞٛذسار٤ٚ ٖٓ ٝرزٌٕٞ اُخ٤ِخ ؽٍٞ ؿالكب رٌٕٞ ٛال٤ٓخ ـجوخ ػٖ ػجبسح اٌُجسُٞخ

 ٝعٞد ػ٘ذ أٓب اُغلبف ٓضَ ؿ٤شأُ٘بسجخ اُج٤ئ٤خ اُظشٝف ٖٓ اُجٌز٤ش٣خ اُخ٤ِخ ثؾٔب٣خ اُطجوخ ٛزٙ ٝروّٞ

 ٖٓ اُخ٤ِخ ؽٔب٣خ ٛٞ دٝسٛب ك٤ٌٕٞ ُجؼؽ األٓشاؼ أُسججخ اُجٌز٤ش٣ب خال٣ب ؽٍٞ اُطجوخ ٛزٙ

 . اُجٌز٤ش٣ب ٛزٙ ُٔوبٝٓخاُغسْ  ٣لشصٛب اُز٢ اإلكشاصاد

 pneumoniae Streptococcus رزشًت اٌُجسُٞخ ٖٓ ٓٞاد ػذ٣ذح اُزسٌش ًٔب ك٢ اُغ٘س

  anthracis Bacillus اٝ ٖٓ ػذ٣ذاد اُججز٤ذ ًٔب ك٢ اُغ٘س

  megaterium Bacillus اٝ ٖٓ خ٤ِف ٖٓ ػذ٣ذاد اُزسٌش ٝ ػذ٣ذاد اُججز٤ذ ًٔب ك٢ اُغ٘س

  :نهكثسىنح عذج وظائف منها 

 ؽٔب٣خ اُخ٤ِخ ٖٓ اُغلبف -6

ا١ رسبػذ اُجٌز٤ش٣ب ػ٠ِ اؽذاس االٓشاؼ ػٖ ـش٣ن ٓوبٝٓخ اُخال٣ب Virulence factor ػبَٓ ؾشاٝح-5

 .االًُٞخ

هً خٌوط دقٌقة جدا وطوٌلة من البروتٌن تخرج من الستوبالزم خالل : Flagella االسىاط

قد ٌصل طوله  –(nm ( نانومٌتر 13-33ٌتراوح سمك السوط من  -الجدار الخلوي وطبقة الغالف

السوط ٌكون متموج وطول الموجة غالبا ٌكون ثابت للساللة  -(µm) مٌكرومٌتر 15-20الى 

افضل طرٌقة تحدٌد عدد  -ال ٌرى بالمجهر الضوئً اال بطرق صبغ خاصة -البكتٌرٌة الواحدة

 .وتوزٌع االسواط على الخلٌة هو استعمال المجهر االلكترونً
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  Flagella Structure  االسواطتركيب  -3

 و ٌتكون السوط البكتٌري من الخٌط,Flagellin تتركب االسواط من بروتٌن اجوف ٌسمى

Filamentالذي ٌرتبط مع الخطاف Hook المتصل مع الحبٌبة القاعدٌة) Basal granule او الجسم

السوط البكتٌري ،  التً تنشأ من الغشاء البالزمً رسم تخطٌطً لمكوناتBasal body) القاعدي

المرتبط مع الحبٌبة القاعدٌة و التً هً عبارة Hook المتصل بالخطاف Filament الحظً الخٌط

 .ٌمر خالل عدد من الحلقاتRod عن عمود

 

حلقات ,  4تركٌب الحبٌبة القاعدٌة فً البكتٌرٌا السالبة لجرا م انها تتكون من العمود الذي ٌمر خالل 

فً حٌن ان الحبٌبة القاعدٌة فً البكتٌرٌا الموجبة  L و اخٌرا الحلقةp ها الحلقةتلSٌ و الحلقةM الحلقة

 4السبب فً وجود  S و الحلقةM لجرام تتكون من العمود الذي ٌمر خالل حلقتٌن فقط , الحلقة

هو لتدعٌم تثبٌت السوط خالل الجدار L) حلقات فً الحبٌبة القاعدٌة فً سوط البكتٌرٌا السالبة الجرام

 Outer تعلوها طبقة الغشاء الخارجPeptidoglycanًخلوي الذي ٌتكون من طبقة رقٌقة من ال

membrane اٌضا نالحظ وجود الحلقتٌن Mو S فً كال نوعً البكتٌرٌا النها هً الحلقات المسؤلة

عن دوران الخٌط فً عكس اتجاه دوران عقارب الساعة (الحظ حركة السهم الوجود على الخطاف 

لعلوي) و ٌنتج عن دوران الخٌط فً عكس اتجاه عقارب الساعة حركة الخلٌة حركة فً الرسم ا

 .تقدمٌة اللمام
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 pili او انشعيراخ االهذاب -4

 ك٢ ٝرزٞاعذ عٜبرٜب، ع٤ٔغ ٖٓ اُخ٤ِخ عذا  ٝرؾ٤ف ٝهػ٤شح عذا   سك٤ؼخ صٝائذ ػٖ ػجبسح ٢ٛ

 ٣وذس عذا   ًج٤ش اُطؼ٤شاد ٛزٙ ٝأػذاد. ثبُطؼ٤شاد ٝرس٠ٔ أُزؾشًخ، ٝؿ٤ش اُجٌز٤ش٣ب أُزؾشًخ

ثسجت  ؽشًخ اُجٌز٤ش٣ب ك٢ دٝس أ١ ًٝبٕ ٣ؼزوذ إ ُٜزٙ اُطؼ٤شاد. ٖٓ األسٞاـ أهػش ٢ٛٝ ثبُٔئبد

 االُزػبم اُجٌز٤ش٣ب ػ٠ِ رسبػذ اُطؼ٤شاد ٛزٙ إٔ ٝعذ ٝعٞدٛب ك٢ اُجٌزش٣ب أُزؾشًخ ٝاُضبثزخ ٝإٗٔب

 اُجٌز٤ش٣ب ٖٓ أُزطبثٜخ األٗٞاع ث٤ٖ ارػبٍ ه٘ٞاد رؼَٔ ٛزٙ اُطؼ٤شاد ٖٓ ثؼؽ رٞعذ ًٔب ثبألسطؼ

 ثذائ٤خ رضاٝط ػ٤ِٔخ خالٍ ث٤ْٜ٘ اُٞساص٤خ ثؼؽ اُػلبد ٗوَ ؽبُخ ك٢

 

 :انتركية انذاخهيح -

 Plasma membrane انغشاء انثالزمي -1

 ٤ٔ٤ٌِِٓشٕٝ 5 -١ٛٞ ؿطبء سه٤ن عذا  ٣وغ رؾذ عذاس اُخ٤ِخ ٣ٝـِق اُس٤زٞثالصّ ٝ ٣زشاٝػ سٌٔٚ ث٤ٖ 

 ُِ٘ٔٞ اُالصٓخ اُـزائ٤خ أُٞاد أُبء ٝثؼؽ ثٔشٝس ٣سٔؼ ؽ٤ش " االخز٤بس٣خ اُ٘لبر٣خ " ثخبغ٤خ ٣ٝٔزبص

 دٕٛٞ رس٠ٔ ٤ًٔب٣ٝخ ٓٞاد ٖٓ ـجوز٤ٖ ٖٓ ٛزا اُـطبء ٣زشًت ٝ . أخشٟ ٓٞاد دٕٝ ٝاُؾ٣ٞ٤خ ٝاُ٘طبـ

 اُؼ٤ِٔبد ثجؼؽ اُـطبء ٛزا ٣وّٞ اُجشٝر٤٘٤خ، أُشًجبد ك٤ٜب ثؼؽ رظٜش Phospholipidsاُلٞسلبد 

 اُؿشٝس٣خ اإلٗض٣ٔبد ٖٓ ػذد ػ٠ِ اؽزٞائٚ ثسجت ٝرُي ، اُطبهخ إلٗزبط أُٞاد اُسٌش٣خ ُزؾط٤ْ اُؾ٣ٞ٤خ

 اُز٘لس. ٓضَ إٗض٣ٔبد

 mesosome :سىووانميس -2

 ٝإٗض٣ٔبد أغجبؽ ٣ؾز١ٞ ثؼؿٜب ػ٠ِ ثبُـطبء اُجالص٢ٓ ٓزػَرٝ رش٤ًت خبظ  رش٤ًت ؿطبئ٢ 

. ٣ٝط٤ش اُجؼؽ االخش ا٠ُ إ ُٜب دٝس ك٢ اُز٘لس اُٜٞائ٢ٝ اُج٘بء اُؿٞئ٢ ػ٤ِٔخ ٣ؼزوذ إ ُٜب دٝس ك٢

 ػ٤ِٔخ ػضٍ ًشٓٞسّٞ اُخ٤ِخ اُجٌزش٣خ اص٘ب االٗططبس.

 

 Endospore:االتىاغ انذاخهيح -3

 ػ٠ِ اُوبدسح أٗٞاع اُجٌز٤ش٣ب ثؼؽ ػ٘ذ رزٌٕٞ اُؾغْ غـ٤شح اُطٌَ ث٤ؿب٣ٝخ أعسبّ ػٖ ػجبسح ٢ٛ

 ُززؾٍٞ األثٞاؽ رؼٞد اُظشٝف ٓب رؾس٘ذ كئرا أُوبٝٓخ، ٝٝظ٤لزٜب هبس٤خ رؼشؾٜب ُظشٝف ؽبُخ ك٢ رُي

 أُوبٝٓخٖٓ  ًج٤شح دسعخ ػ٠ِ ٢ٛ ٝ اُؼػ٣ٞخ أٗٞاع اُجٌز٤ش٣ب ثؼؽ ك٢ ػبدح رٞعذ ٝ. خؿش٣خ إ٠ُ خال٣ب

 ٝأُٞاد أُشرلغ ٝاُؿـف األسٔٞص١ ٝاُغلبف ٝاُجشٝدح أُشرلؼخ اُؾشاسح ٓضَ أُؾ٤طخ ُِظشٝف

 اُجٌز٤ش٣خ اُخال٣ب رسزط٤غ ال اُز٢ اُٞهذ ك٢ اُظشٝف اُوبس٤خ ٛزٙ ٓضَ ٓغ اُزؼب٣ص ٝرسزط٤غ. ا٤ٔ٤ٌُبئ٤خ

اُجٌز٤ش٣ب  ٖٓ األٗٞاع ٛزٙ ك٢ اُذاخ٤ِخ اُغشصٞٓخ ٝرزٌٕٞ. اُظشٝف ٛزٙ ك٢ ٓضَ اُؾ٤بح رزؾَٔ إٔ اُخؿش٣خ

 ٝرزخز س٤ٔي ٗلسٚ ثغذاس ٣ؾ٤ف صْ ث٤ؿ٤ب   أٝ ًش٣ٝب   ضٌال   ٓزخزا   اُخ٤ِخ داخَ اُس٤زٞثالصّ ثبٌٗٔبش

 ٝرجو٠.اُجٌز٤ش٣خ اُخ٤ِخ ٗٞع ؽست ٝسط٤ب  ػ٠ِ أٝ ـشك٢ رؾذ أٝ ـشك٤ب   ٝؾؼب   اُذاخ٤ِخ اُغشصٞٓخ

 عذاس ٣ٝزٔضم ٝر٘زلخ أُبء كزٔزع أُالئٔخ اُظشٝف ر٤ٜأدإرا  ؽز٠ ًٕٔٞ ؽبُخ ك٢ اُذاخ٤ِخ اُغشاص٤ْ

 إٗزبط األثٞاؽ ػ٤ِٔخ رؼزجش ال ٝ. عذ٣ذح خ٤ِخ إ٠ُ ُز٘ٔٞ اُذاخ٤ِخ ٓؾز٣ٞبرٜب اُخبسع٢ ٝرخشط اُغشصٞٓخ

 ٌُٖٝ ٝاؽذا ، ثٞؿب   ر٘زظ خؿش٣خ خ٤ِخ اُؼبدح ًَ ك٢.  اُؼذد ك٢ ص٣بدح أ٣خ ٣ؾذس ال ألٗٚ رٌبصش٣خ ػ٤ِٔخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B4%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3_%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 ُِخ٤ِخ اُسبًٖ اُطٞس اُجٞؽ ٣ٝٔضَ.  ٝاؽذح خ٤ِخ ٖٓ ٝاؽذ ثٞؽ ٖٓ أًضش ر٘زظ اُجٌز٤ش٣ب هذ ٖٓ أٗٞاع ٛ٘بى

 .اُجٌز٤ش٣خ

 

 انسايتىتالزو -4

 أ٤٘٤ٓخ ٝأؽٔبؼ ٝدٕٛٞ ًشث٤ٛٞذسار٤خ ٝ ثشٝر٤٘٤خ ٓٞاد ٖٓ ٓؼوذ خ٤ِف ٖٓ اُس٤زٞثالصّ ٣زٌٕٞ

 ٓشًض اُس٤زٞثالصّ ٣ٝؼزجش. ك٤ٚ ٓؼِوخ أٝ أُبء ك٢ ٓزاثخ أُٞاد ٛزٙ ثؼؽ ٝرٞعذ. ٝك٤زب٤ٓ٘بد ٝأٓالػ

 ثبإلؾبكخ. غِجخ ٓٞاد % ١٨ٝ ٓبء ٝصٗٚ ٖٓ%  ٥٨ ؽٞا٢ُ ٖٓ ٣زٌٕٞ ٝٛٞ ، ثبُخ٤ِخ اُؾ٣ٞ٤خ اُؼ٤ِٔبد

 اُؾج٤جبد ٓضَ ٓذخشح   Polyphosphatesؿزائ٤خ ٓٞاد ػ٠ِ اُس٤زٞثالصّ ٣ؾز١ٞ اُسبثوخ أُٞاد إ٠ُ

 اٌُجش٣ذ ػ٘ػش ٗغذ إٔ أٌُٖٔ ٖٓ ًٝزُي. ٝع٤ٌِٞع٤ٖ اُلٞسلبد ػذ٣ذاد ػٖ ػجبسح ٢ٛٝ اُل٤ُٞٞر٤٘٤خ

 اُس٤زٞثالصّ داخَ اُخ٣ِٞخ أُبدح روس٤ْ ٣ٌٖٔ ٝ. اُجٌز٤ش٣ب أٗٞاع ثؼؽ ك٢ ٓخزضٗخ ؿزائ٤خ ًٔٞاد ٝاُؾذ٣ذ

 R N A .:اٍ ثٔبدح ٝؿ٤٘خ اُطٌَ ؽج٤ج٤خ س٤زٞثالص٤ٓخ ٓ٘طوخ – أ أٝأهسبّ ٓ٘بـن صالصخ إ٠ُ

 D N A اٍ ثٔبدح ؿ٤٘خ ًشٝٓبر٤٘٤خ ٓ٘طوخ – ة .

 ثؼؽ رٞعذ ًٔب Ribosomes رسبْٛ. اُزائجخ اُـزائ٤خ أُٞاد ػ٠ِ ٣ؾز١ٞ اُز١ اُسبئَ اُغضء – ط

 ؽج٤جبد ك٤ٜب رزغٔغ ٓ٘بـن رٞعذ ًٔب اُجشٝر٤ٖ ر٣ٌٖٞ ك٢ اُش٣جٞسٞٓبد رس٠ٔ اُس٤زٞثالصّ داخَ األعسبّ

 .اُس٤زٞثالص٤ٓخ ثبُؾج٤جبد ػبدح رس٠ٔ ٢ٛٝ ٓخزِلخ، ٓٞاد ٖٓ

 

 :اننىويح انمادج -5

 ثٔضبثخ رؼزجش ُٝزُي ٝاُز٢.  اُشاه٤خ ٝاُؾ٤ٞاٗبد اُ٘جبربد أ٣ٞٗخ ٓضَ ٗٞاح ػ٠ِ اُجٌز٤ش٣خ اُخ٤ِخ رؾز١ٞ ال

(Nucleoids  اُغ٤ّ٘ٞ ٓ٘طوخ) أُ٘طوخ ا٣ُٝٞ٘خ إ٠ُ ٛزٙ األعسبّ) اُس٤زٞثالصّ داخَ أعسبٓب   رؾ١ٞ ك٢ٜ 

 كوذ ٓؾذد، ١ٝٞٗ ثـطبء رُؾبـ ال ا٣ُٝٞ٘خ أُٞاداٍ  ٣ٝ٘ؿْ ا١ُٝٞ٘، اُزش٤ًت DNA ٛزٙ ٝألٕ( اُجٌز٤شٟ

 اؽزٞائٜب ثؼذّ األسه٢ اٌُبئ٘بد ٗٞاح ػٖ األعسبّ ٛزٙ اٌُشٝٓبر٤٘٤خ ٝرخزِق ثبألعسبّ رس٤ٔزٜب ػ٠ِ اغطِؼ

 . اُس٤زٞثالصّ ثو٤خ ػٖ ٓؾذد ٣لػِٜب ١ٝٞٗ ؿطبء ػ٠ِ

 

 :Ribosomes سىماخانرايثى -6

ٓ٘زظْ ك٢ سب٣زٞثالصّ اُخ٤ِخ رظٜشػ٠ِ ضٌَ ٓ٘بـن ٤ت غـ٤شح ٓ٘زطشح ثطٌَ ؿ٤ش ًػجبسح ػٖ رشا 

  اُشا٣جٞسٞٓبد عض٣ئخ ٝرس٠ٔ 0111سٞداء هبرٔخ رؾذ أُغٜش االٌُزش٢ٗٝ ٣ػَ ػذدٛب ا٠ُ ؽٞا٢ُ 

Ribosomes  ٤جٜب ا٤ٔ٤ٌُبئ٢ ػجبسح ػٖ اُؾبٓؽ ا١ُٝٞ٘ اُشا٣جٞص١ًٝرشآ RNA  َٝثشٝر٤ٖ ٝرٔض

  اٝ Polysomesٓغب٤ٓغ رؼشف ثٔزؼذد اُشا٣جٞسٞٓبد ٓ٘بـن ث٘بء اُجشٝر٤ٖ. رٞعذ اُشا٣جٞسٞٓبد ثطٌَ 

Polyribosomes ٝ 61ج٤شح ٝسا٣جٞسٞٓبد اُجٌزش٣ب ٢ٛ ٖٓ اُ٘ٞع ًٝرزٌٕٞ ٖٓ ٝؽذاد صب٣ٞٗخ غـ٤شح 

S.. 
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 انثالزميذاخ -7

ػ٠ِ ضٌَ دٝائش غـ٤شح ، ٓزٞاعذح داخَ   ”DNA”اُجالص٤ٓذاد ػ٘بغش ٝساص٤خ ٖٓ عض٣ئبد د ٕ ا

رزٌبصش ، كبٜٗب اٌُشٝٓٞسّٞٓ٘لػِخ ػٖ س٤زٞثالصّ اُخ٤ِخ اُجٌز٤ش٣خ، خبسط اٌُشٝٓٞسّٞ اُجٌز٤ش١، ٝالٜٗب 

ثػٞسح ٓسزوِخ ػ٘ٚ، إال إٔ ٛ٘بى ثالص٤ٓذاد ٣شرجف رؿبػلٜب ك٢ اُخ٤ِخ ثزؿبػق اٌُشٝٓٞسّٞ. ٝرخزِق 

ٝرؾَٔ اُجالص٤ٓذاد ع٤٘بد رؿ٤ق ُِخ٤ِخ اُجالص٤ٓذاد ػٖ ثؼؿٜب ك٢ اُؾغْ ٝأػذاد اُ٘سخ أُٞعٞدح ثبُخ٤ِخ، 

٣ٝذٍ ػ٠ِ رُي أٗٚ ٣ٌٖٔ ٝال رؤصش ػ٠ِ ؽ٣ٞ٤خ اُخال٣ب،  أٜٗب ؿ٤ش ؾشٝس٣خ ُؾ٤بح اُخ٤ِخ،إال ، غلبد إؾبك٤خ

ُجؼؽ أُٞاد ا٤ٌُٔب٣ٝخ أصاُخ اُجالص٤ٓذاد ٖٓ اُخ٤ِخ ػٖ ـش٣ن ٝهق رٌبصشٛب، ٝثبسزٔشاس رؿبػق اُخال٣ب 

 .٤ٓcured cellsذاد اُجٌز٤ش٣خ ٣ز٘بهع اػذاد اُجالص٤ٓذاد ؽز٠ ٗؾػَ ػ٠ِ خال٣ب ثٌز٤ش٣خ خب٤ُخ ٖٓ اُجالص

 Vacuoleانفجىج:  -8
والتً  Gas vesicle ان بعض انواع البكترٌا تحتوي على فجوة غازٌة تسمى بالحوٌصلة الغازٌة

% من حجم الخلٌة وٌختلف 43ساعدة البكترٌا على الطفو فً الماء وتحتل هذه الفجوات حوالً ѧتقوم بم

قد تصل اعدادها الى المئات وتتقلص هذه الفجوات  عددها فً الخلٌة الواحدة فقد توجد واحدة منها او
عند تعرضها الى ضغط مفاجئ. ان الترآٌب الكٌمٌائً لغالف الفجوات الغازٌة هو عبارة عن بروتٌن 

 .نانومٌتر 2بسمك 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A

