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 التركيب البنائي للخلية

 البنية الخلوية العامة للخاليا بدائيات النوى

الخلية أصغر وأبسط وحدة حية قادرة على القيام بمختلف الوظائف الحيوية من تكاثر وتغذية واستقالب 

 الخاليا التي تتكون منها أجسامها إلى:وطرح الفضالت، تقسم الكائنات الحية وفقاً لعدد 

: ويتألف جسمها من خلية واحدة تحدث فيها جميع التفاعالت الخلوية مثل كائنات وحيدة الخلية 

 البرامسيوم، المتحوالت، البكتريا

ً لنوع الكائن الحي مثالً وهـي كائنـات : كائنات كثيرات الخاليا مؤلفة من عدد متفاوت من الخاليا تبعا

دد الخاليا في طفل اإلنسان عند والدته إلى ترليون )ألف مليار( خلية ويزداد هذا العدد ليصل إلى يصل ع

نوع لها صفات بنيوية  200ترليون خلية في اإلنسان البالغ وقد صنفت هذه الخاليا إلى أكثر من  40نحو 

 ووظيفية مختلقة

 تقسم الخاليا تبعاً لبنيتها إلى:

 aryotesProcخاليا بدائيات النوى 

 البكتيرياأبسط أشكال الخاليا تستطيع العيش في أقسى الظروف البيئية نتيجة تكيفها العالي مثالها وهي 

 وتتميز بعدة صفات أساسية:

 خلوها من عضيات غشائية متخصصة وعدم وجود غشاء نووي  •

 تحتوي هذ الخاليا على طبقة حماية إضافية خارج غشاء الخلية تدعى جدار الخلية  •

 ال تتضاعف باإلنقسام الخيطي •

 جميع بدائيات النوى خاليا وحيدات الخلية •

 

 خلية بدائية النواة )بكتريا(
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 tesEukaryoخاليا حقيقيات النوى 

ضي السيتوبالسما بشكل كبير ) وجود قادرة على تشكيل كائنات حية متعددة الخاليا وهي تتميز بتع

 األوالنياتالنباتـات والحيوانـات والفطريـات وعضيات كثيرة( ووجود غشاء نووي يحيط بالنواة مثالها 

 

  قية النواة حيوانيةيخلية حق                                   

 وهي: بدائيات النوى و حقيقيات النوى بخصائص مشتركة رئيسية بنمطيها جميع الخاليا تشترك 

  نصف سائلة تدعى العصارة الخلويةيحصر ضمنه مادة  سيتوبالسميمحاطة بغشاء  الياجميع الخ  •

  RNAأو  DNAتحتوي جميع الخاليا على المادة الوراثية على شكل   •

  تصنع البروتينات ةيا جسيمات ريبية وهي عضيات دقيقالتمتلك جميع الخ  •

 جميع الخاليا تنقسم إلعطاء خاليا جديدة  •

 الخاليا بدائيات النوى والخاليا حقيقيات النوىساسـية بيـن األلفـروق ا  

محاطة بغشاء نووي يفصلها عن أجزاء الخلية وتتوضع في النواة تمتلـك الخليـة حقيقيـة النـواة نـواة   •

  DNAعلى شكل خيوط من الـ  الصبغيات 

وجود دون تدعى النيكليوئيد فـي منطقـة نوويـة المادة الوراثية تركـز تيـا بدائيـة النـواة الفـي الخ •

 مفرد وتكون المادة الوراثية على شكل صبغي حلقي  الخليـةأجزاء يفصلهـا عـن بقيـة  غشـاء

ظائـف متخصصـة و و  حقيقيـات النـوى عضيـات متنوعـة ذات أشـكال  الياسـما الخبالتحتـوي سيتو •

في حين أننا ال نالحظ مثل هذه العضيات  العصـارة الخلويـةومنتشرة في  بغشاء فاصلمحاطـة 

  ـا بدائيـة النـوىاليالخالمتخصصة في 

  بدائيـة النـوى منها في الخالياحقيقيـات النـوى  الياالختكون الجسيمات الريبية أكبر في   •
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بينمـا تتـراوح أبعـاد  ميكـرون 50 -10مابيـن  هاتتـراوح أبعـادكبيرة حقيقيـات النـوى  الياالختكون   •

 ميكـرون 10 -1بدائيـات النـوى مابيـن  الخاليا

 مقارنة بين الخاليا بدائيات النوى والخاليا حقيقيات النوى 1الجدول رقم  

  وخاليا حقيقيات النوى خاليا بدائيات النوى   الصفة

  ميكرون 50 -10تتراوح بين   ميكرون  10 -1تتراوح بين   أبعاد الخلية

  موجودة  غير موجودة  النواة

  موجود  موجود  الغشاء السيتوبالسمي

  موجود  غير موجود  الهيكل الخلوي

  موجودة  غير موجودة  العضيات

ً  الصبغيات    الصبغيات كبيرة الحجمعدد من   صبغي حلقي واحد صغير نسبيا

  انقسام خيطي ومنصف  انشطار ثنائي  طريقة انقسام الخاليا

الرنا في النواة والبروتين في   في السيتوبالسما الرنا والبروتين  صنع الرنا والبروتين

  السيتوبالسما

  

 شكل الخاليا وحجمها  

ميكرون وبالتالي اليمكن  50 -10أبعادها بشكل عام بين تتميز الخاليا الحيوانية بصغر حجمها وتتراوح 

رؤيتها إال بالمجهر ومع ذلك بعض أنواع الخاليا قد يتجاوز حجمها تلك القياسات مثل بويضة الثديات 

ميكرون ويصل طول قطر البويضة في الطيور إلى عدة سنتيمترات  100يصل طول قطرها إلى 

الحجم ال يتجاوز قطرها بضعة ميكرومترات، واليتعلق حجم الخاليا  وبالمقابل تعد البكتيريا خاليا صغيرة

بحجم الحيوان على سبيل المثال حجم خاليا الضفدع قد يفوق حجم خاليا الثديات الكبيرة ومن المرجح أن 

 .كبر حجم هذه الخاليا بسبب ضعف النشاط اإلستقالبي 

 قانون ثبات حجم الخاليا 

 الواحد في جميع الحيوانات تقريبا  يوجد حجم ثابت لخاليا النسيج 
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 ماهي العوامل المؤثرة في حجم الخاليا

حيث يملك كل نوع من الخاليا نسبة ثابتة بينهما وتعد هذه نسبة حجم النواة إلى حجم السيتوبالسما   •

النسبة مؤشر على نشاط الخلية فكلما زاد نشاطها زادت نسبة حجم النواة إلى حجم الخلية على سبيل 

ً بينما تكون النسبة في الخلية  5-3ل قي الخلية الكبدية عالية النشاط تصل النسبة إلى المثا تقريبا

 20 -1الدسمة منخفضة النشاط اإلستقالبي نحو

فكلما كانت الخلية صغيرة كانت هذه النسبة كبيرة مثالً في نسبة مساحة سطح الخلية إلى حجمها  •

والخلية التي طول ضلعها اثنان  1:6د تكون النسبة فيها الخلية المكعبة الشكل والتي طول ضلعها واح

  1:3تكون النسبة 

 

  يوضح الشكل العالقة بين مساحة سطح الخلية وحجمها                           

وعادة ما تكون الخلية النشطة صغيرة الحجم وذلك لكون نسبة حجم يحدد معدل نشاط الخلية حجمها  •

السيتوبالسما ونسبة مساحة السطح إلى الحجم كبيرة جداً وبالمقابل في الخاليا األقل نشاطاً النواة إلى 

 تكون هذه النسبة صغيرة

فقد يتحمل غشاء الخلية زيادة حجم الخلية أثناء دخول الماء إليها مقدرة الغشاء الخلوي على التكيف   •

 لكإلى حد معين إال أنه يفقد قدرته على التكيف ويتمزق بعد ذ

 ماهي العالقة بين شكل الخلية و الوظيفة التي تؤديها

تمتلك الخاليا الحيوانية أشكاالً مختلفة فقد تكون مغزلية كما في الخاليا العضلية و كروية كما في 

 الخاليا الدموية و شجيرية كما في الخاليا العصبية وهذا اإلختالف ناتج عن :

 عدم وجود الغالف الخلوي القاسي في الخاليا الحيوانية والموجود في الخاليا النباتية  •

 التمايز الخلوي الوظيفي الذي يطرأ على الخاليا الحيوانية  •
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  تستند العالقة الجوهرية بين الشكل والوظيفة على مقولة

 “الشكل يتبع الوظيفة و الوظيفة تفرض الشكل”

 

 الحمراء القرصية الشكل و المقعرة الوجهينكريات الدم 

 مما يسمح بزيادة السطح الخارجي لإلرتباط مع جزيئات أكثر من األكسجين

 

 

 البنية الخلوية العامة للخاليا بدائيات النوى

تشكل البكتريا أكبر مجموعة من الكائنات وحيدة الخلية ذات النوى البدائية وهي أول الكائنات الحية التي 

تعيش في بيئات متنوعة حيث يمكن أن تعيش لى سطح األرض وأصغرها بنية على اإلطالق ظهرت ع

  .في التربة أو في المحيطات أو في داخل أمعاء اإلنسان

 الجدار الخلوي  -1

يكسب البكتريا الشكل الخاص المحدد بها ويؤمن لها  الجدار الخلويبتحاط الخلية بجدار صلب يعرف 

يتألف  ونانو متر*  10يبلغ سمكه حوالي  ويساعد في المحافظة على رطوبة الخلية، الصالبة و الحماية

 .((Peptidoglycanمن معقد بروتيني سكري هو الببتيدوغليكان 
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 التركيب العام للخلية بدائية النواة مثل البكتريا

الجدار الخلوي باستخدام التلوين صنف العلماء العديد من أنواع البكتريا حسب اإلختالف في بنية وتركيب 

 بصبغة غرام إلى مجموعتين:

 البكتريا موجبة الغرام •

 البكتريا سالبة الغرام •

 : البكتريا موجبة الغرام

 تُصبغ بلون بنفسجي عند تلوينها بملون غرام

 الجدار الخلوي سميك بسيط البنية يتألف من كميات كبيرة من الببتيدوغليكان وهو معقد بروتيني سكري

 %(60)تتجاوز نسبة وجوده 

 :البكتريا سالبة الغرام

 تُصبغ بلون أحمر عند تلوينها بملون غرام

 الجدار الخلوي رقيق معقد البنية يتألف من طبقة خارجية شحمية متعددة السكاريد  

Lipopolysaccharide ( 15وطبقة داخلية رقيقة من الببتيدوغليكان )التتجاوز نسبة وجوده أكثر من% 
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تعتبر صبغة غرام من أهم أنواع الصبغات المستخدمة في المستشفيات والمخابر كأداة تشخيصية للتعرف 

  لذيا على البكتيريا ويعود الفضل في اكتشافها إلى الطبيب ذو األصل الدانمركي هانس كريستيان غرام

قام بتطوير هذه الطريقة لتساعده على تفرقة أنواع البكتيريا المسببة لذات الرئة حيث كانت أحد أنواع 

)بكتيريا  البنفسجيرام( واألخرى باللون غوأطلق عليها )بكتيريا سالبة  ورديالبكتيريا تصبغ بلون 

 .رام(غموجبة 

وجود الطبقة الشحمية السكرية في جدارها أكثر إمراضية من غيرها ألن  رامغبكتيريا سالبة تعد ال 

  رامموجبة غبكتيريا الخلوي تحميها من مقاومة الجسم لها كما إنها أكثر مقاومة للمضادات الحيوية من  ال

على يد  1928للبكتيريا َمعروف منذ القدم تّم اكتشافه في عام  لمضاد حيوي طبيعي قاتفهو البنسلين أما 

 .لحصول عليه من فطر البنسيليوم اّم ويت العالم ألكسندر فلمنج

مثل التهاب اللوزتين ومرض  القضاء على االلتهابات البكتيرية في الجسمكثيرة مثل  فوائد لبنسلينل

مثل األشخاص  لمترافقة مع ضعف جهاز المناعةمن اإلصابة بعدوى األمراض االبنسلين  يقيو الزهري

بالمضاد الحيوي البنسلين الذي يقوم بتثبيط  رامموجبة غبكتيريا تتأثر ال، والمصابين بفقر الدم المنجلي

 .عملية ارتباط المعقد البروتيني السكري الببتيدوغليكان مما يمنع تشكل الجدار الخلوي 

 البالسمي الغشاء  -2

 وهو الخليةسما يتحكم بمرور المواد من و إلى ستوبالهو غشاء رقيق للخلية البكتيرية البالسمي الغشاء 

لبيدات فوسفورية  يتألف من بروتينات وال يحدد شكل البكتيريا واليحميها من المؤثرات الخارجية  

 %8-5بين على التوالي كذلك يحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات تتراوح  % 40% و60بحوالي 

نالحظ في خاليا بعض بدائيات النوى تجمعات خاصة تسمى باألجسام المتوسطة هي عبارة عن تراكيب 

إصبعية تشارك في إنتاج الطاقة ألنها تحتوي على جميع األنزيمات الخاصة بالسلسلة التنفسية و الفسفرة 

 .التأكسدية 

 السيتوبالسما  -3

ضرورية للقيام بالعمليات  انزيماتو اربوهيدرات دهونك ين،تكون من ماء، بروتتو ةشبه سائلتشكل مادة 

تسمى المنطقة من السيتوبالسما التي تحوي المادة الوراثية بالنيكليوئيد والمادة الوراثية هي ، االستقالبية

ً البالسميدات وهي حلقات  DNAيتألف من الـ واحد صبغي حلقي عبارة عن  كما تمتلك البكتريا أيضا

 البكتيري الصبغي بشكل منفصل عنالخلية البكتيرية  سماداخل سيتوبالتتواجد  DNA صغيرة من  الـ
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وهي تمنح البكتريا صفات إضافية مثل مقاومة المضادات الحيوية وتتضاعف بشكل مستقل عن تضاعف 

 . الصبغي الحلقي

  

  صورة بالمجهر األلكتروني لخلية بكتيرية                   لخلية بكتيريةشكل تخطيطي         

 الريبوسومات  -4

وهي تراكيب صغيرة منتشرة بشكل غير منتظم في سيتوبالسما الخلية تظهر على شكل مناطق سوداء 

 . جزيئة وتمثل مناطق تركيب البروتين 3000فاتحة تحت المجهر األلكتروني يصل عددها إلى حوالي 

 األسواط  -5

ملتفة  تكونثة خيوط األسواط وسيلة الحركة في كثير من أنواع البكتيريا يتكون السوط من خيطين أو ثال

وهو أطول من الخلية بعدة مرات ويوجد تركيب يسمى الجسم القاعدي يربط السوط حول بعضها حلزونيا 

تنتشر على سطح خاليا أنواع من البكتيريا سالبة الغرام تراكيب تسمى الشعيرات كما ، مع غالف الخلية

 تساعد البكتيريا في االلتصاق بالسطحأنها ا وهي مشابهة لألسواط إال أنها أقصر ومن وظائفهأو األهداب 

 .هناك نوع منها يسمى الشعيرات الجنسية يساعد على نقل المواد الوراثية أثناء عملية االقتران

 أشكال البكتيريا 

 يستخدم شكل الخلية كمعيار لتصنيف البكتريا ويوجد ثالثة أشكال رئيسية: 

  مثل المكورات العقدية ثنائية أو رباعية أو سبحية أو عنقوديةوقد تكون أحادية أو  بكتيريا كروية •

 احادية او ثنائية او سبحية  مثل الكوليراتكون وقد بكتيريا عصوية  •

  الُحليِزنةوهي أكبرها حجماً مثل  بكتيريا لولبية •

  السيتوبالسما النيكليوئيد
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 يوضح أشكال الخاليا البكتيريةتخطيطي شكل 

  :تغذيتها إلى نمطتقسم البكتيريا حسب 

 : حيث تقوم بتجهيز احتياجاتها الغذائية من عناصر أو مركبات غير عضوية ومنها :  التغذيـــــــــة ذاتيــة

وتحولها إلى طاقة الضوئي  التركيبللقيام بعملية  الشمسيةتستخدم الطاقة حيث ذاتية التغذية الضوئية  •

أو القرمزية التي  الخضراء البكتييريامثل كيميائية تستخدمها في اصطناع الجزيئات  العضوية 

  .البكتيري تحتوي الكلورفيل

ذاتية التغذية الكيمائية حيث تستخدم الطاقة الكيميائية الناتجة من أكسدة العناصر والمواد الكيميائية  •

لتثبيت ثاني أكسيد الكربون وبناء احتياجاتها من  مثل اكسدة النيتروجين أوالكبريت أو مركباتهما

الذي ينتمي إلى حقل البدائيات  )ينابيع الحارة الكبريتية( Sulfolobusويتميز جنس المواد العضوية 

 .بهذا النمط من التغذية

ن غير ذاتية التغذية وتحصل على الطاقة الالزمة لها ع البكتيرياتعد غالبية انواع غير ذاتية التغذية :  •

والبروتينات ويتم هذا النمط في  ريق التحليل الكيميائي للمركبات العضوية كالكربوهيدرات والدهونط

 :  هيعدة صور 

التغذية التطفلية : وتقوم البكتيريا التي تتغذي بهذه الطريقة بااللتصاق بخاليا العائل لتحصل على  •

يصيب  الذيريا المسببة لمرض الزهري غذائها من هذا العائل الحي وغالباً تسبب له المرض كالبكتي

  التناسلي . الجهاز
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التغذية التكافلية : ويحدث هذا النمط من التغذية في البكتريا التي تعيش متكافلة مع مخلوقات حية  •

أو التي تعيش في وتساعده في هضم بعض المواد الدهنية أخري كالتي تعيش في أمعاء اإلنسان 

  .جذور النباتات البقولية

لتحصل منها الكائنات الميتة تحليل جثث بغذية الرمية : تقوم البكتيريا التي تتغذى بهذه الطريقة الت •

 .على حاجتها من المركبات الغذائية

 التكاثر عند البكتريا

% من كتلتها الخلوية كما يزيد نشاطها 80يعد الماء وسطاً مناسباً لنشاط البكتيريا وتكاثرها حيث يشكل 

( وهنالك البعض منها ينمو في الوسط PHالشمس وتنمو البكتيريا في الوسط المتعادل )في أشعة 

يعد الطعام بيئة مناسبة لتكاثر البكتيريا و تعمل البكتيريا على التسبب في حاالت التسمم ، لحمضي ا

المواد الغذائي مثل السالمونيال ) تسبب االسهاالت( وبالمقابل تدخل البكتيريا في صناعة الكثير من 

صناعة  -وتحويل الحليب إلي لبن رائب  -الغذائية ومنها على سبيل المثال : صناعة الخل والمخلالت

 بعض أنواع الجبن. 

حيث تنقسم الخلية األم لتعطي خليتين بنتين نشطار الثنائي تكاثر الجنسي بواسطة اإلتتكاثر البكتيريا 

 هندسية متصاعدةأي بنسب  8خاليا ثم  4لخليتين لتعطي متماثلتين ومشابهتين للخلية االم، تنقسم هاتين ا

  ،.......... وتتفاوت سرعة االنقسام من نوع إلى آخر32،  16،  8،  4،  2،  1

 . دقيقة واكثر من يوم 20وتتراوح المدة الالزمة النقسام الخلية الواحدة بين 

 

 شكل تخطيطي يوضح اإلنشطار الثنائي عند البكتيريا- ياصورة بالمجهر األلكتروني توضح اإلنشطار الثنائي عند البكتير
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 نقل للمعلوماتالنوى ولكن يوجد  اتحقيقيكما هو الحال في الكائنات ال يوجد تكاثر جنسي في البكتيريا 

 .و إعادة التركيب الوراثي من خالل عملية تدعى اإلقتران الوراثية 

متلقية( عن )خلية بكتيرية أخرى ( إلى ةهو نقل المادة الوراثية من خلية بكتيرية واحدة )مانح االقتـران :

كما هو موضح  وتشكيل جسر أو قناة اإلقتران الجنسيةالشعيرات  التصال المباشر بينهما بواسطةطريق ا

  في الشكل التالي:

    
 

الذي يوجد بكثرة في ) البالسميد(   F plasmidالخصوبة عاملباحتوائها على  المانحةتتميز الخاليا 

اما الخاليا المستلمة  ”F+“ بالخليةالمانحة  الخلية وتدعى coli. E رام مثل غالخاليا السالبة لصبغة 

  ”F-“ بالخليةوتدعى  الخصوبةعامل على التحتوي 

تضاعف عدد من الاضافة الى نقطة البكتريا المقدرة على القيام بعملية اإلقتران فهو يحوي  Fيمنح العامل 

  المورثات منها:

 لتخليق الشعيرات الجنسية مورثات •

 االقترانعملية اثناء  DNA الـتعمل في نقل  مورثات •

 لعملية التداخل مع الخاليا المستلمةمورثات  •

الجدار الخلوي من الشعيرات الجنسية ترتبط الى بروتين خاص في  عددعلى F + المانحة الخليةتحوي 

عبر  ينتقلو Fيتضاعف العامل    ، بينها جسرتكون ييث اإلقتران حلبدء عملية  F  –المستلمة  للخلية

لها القدرة على القيام بعملية F +التي تصبح عندها خلية مانحة F – إلى للخليةF + الجسر من الخلية

  كما هو موضح في الشكل التالي: اإلقتران

Sex  pilus 
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 F –والخلية المستلمة  F +شكل تخطيطي يوضح عملية اإلقتران بين الخلية المانحة 

منفصل عن تضاعف الصبغي يعمل كعنصر وراثي مستقل ويتضاعف بشكل أن المنقول يمكن للبالسميد 

الخلية البكتيرية ويتحد معه بسبب وجود مناطق تقابل بينهما  DNAدخل ضمن نياو البكتيري الحلقي 

 ( High frequency recombination) Hfr وتدعى الخلية عندها بالخلية ذات الضم الجديد عالي التواتر

      

 الخلية البكتيرية  DNAضمن تضاعف البالسميد                     اندخال البالسميد                   

 البالسميد الصبغي البكتيري الحلقي البالسميد الصبغي البكتيري الحلقي
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الشريط المفرد نقل  بكفاءة عالية ويبدأF –خاليا الالى الحلقي الخلية  صبغيتنقل أن  Hfrتستطيع خاليا 

عملية النقل الكاملة الى  وتحتاجويستمر إلى النهاية )منشأ التضاعف(  البالسميدمن منطقة أصل تضاعف 

بعد وقت معين من  الحلقيDNA حدوث قطع اصطناعي في منطقة من الـ عند ،  دقيقة 100حوالي 

كما هو موضح الحلقي الخلية  صبغيالذي يحوي جزءا من  عامل الخصوبة  بداية العبور نحصل على

وباإلعتماد على هذه العملية تمكن العلماء من وضع الخرائط الوراثية لسالالت مختلفة في الشكل التالي ، 

 .من البكتريا

 


