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مقدمة في الخلية وخصائصها
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ُي َع ُّد عمم الخمية من أىم فروع عمم الحياة إذ ييتم بدراسة بنية ووظيفة الخمية وجميع خصائصيا

ألي
الكيميائية والحيوية .وتنبع أىمية الخمية من كونيا تشكل الوحدة البنائية والوظيفية الرئيسة ّ
ٍ
الحية حسب عدد الخاليا المكونة ألجساميا إلى مجموعتين:
حي .وتقسم الكائنات ّ
كائن ّ

المجموعة األولى :كائنات وحيدة الخمية(  )unicellularتتركب أجساميا من خمية واحدة فقط
(كالبرامسيوم والمتحوالت) ،إذ تقوم ىذه الخمية بمفردىا بجميع وظائف الحياة المعروفة من نمو
واستقالب وتنفس وتكاثر وامتصاص وافراز.
المجموعة الثانية :كائنات كثيرات الخاليا(  ،) multicellularتتركب أجساميا من عدد كبير
من الخاليا ،تنشأ جميعيا من خمية واحدة ،ىي البيضة الممقحة التي تنقسم انقسامات عديدة
لتعطي ماليين الخاليا .تصطف ىذه الخاليا بطرق متناسقة وخاصة ،مع بعضيا بعضاً لتشكل
أنسجة الجسم المختمفة .كما تتمايز بحيث تقوم كل خمية من ىذه الخاليا بوظيفة معينة وخاصة
بيا.
فعمى سبيل المثال :ىناك قرابة  04تريميون خمية في أجسامنا صنفت عند االنسان الى اكثر من
 044نوع خموي يتميز بصفات بنيوية ووظيفية مختمفة تشكل  0انسجة رئيسة ىي :النسيج
الظياري -النسيج الضام – النسيج العضمي -النسيج العصبي
تشترك جميع الخاليا الحية بثالث أشياء رئيسة ىي :الغشاء البالسمي -المادة الوراثية – و
السيتوبالسما
لمخاليا الحية صفات مميزة ىي:
 المحافظة عمى شروط وسط داخمي مستقر يختمف عن شروط الوسط الخارجي
 القدرة عمى استشعار تغيرات الوسط الخارجي (تغيرات الح اررة –الحموضة -الضغط )....
 تنظيم عبور الجزيئات من والى الخمية
 تحفيز التفاعالت الكيميائية داخميا
 توليد الطاقة ()ATP
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 استبدال الجزيئات و العضيات المتضررة واليرمة
 التواصل بين الخاليا بعضيا مع بعض
تمتاز خاليا النسيج الواحد بثبات حجميا .فمثال يكون حجم خاليا الكبد في كل من االنسان و
الحوت و كذلك الفأر واحد إال أن حجم الكبد كعضو يختمف بين الكائنات باختالف عدد الخاليا
المكونة لو.
العىامل الرئيسة التي تساهم في حجم الخاليا :
 نسبة حجم النواة الى السيتوبالسما  :لكل نوع خموي نسبة ثابتة بين حجم النواة و حجمالسيتوبالسما و يعد مؤشر عمى نشاط الخمية  .تبقى ىذه النسبة ثابتة في الشروط
السوية
 نسبة مساحة سطح الخمية إلى حجميا  :تزداد مساحة السطح مع زيادة عدد الخاليابينما الحجم الكمي يبقى ثابت يحدد الحجم معدل نشاط الخمية فكمما كانت الخمية صغيرة
الحجم كمما كانت نشطة أكثر  ،لكون نسبة حجم النواة الى السيتوبالسما ونسبة مساحة
السطح الى الحجم كبيرة جدا بينما تكون ىذه النسب صغيرة في الخاليا االقل نشاطا
 مقدرة الغشاء الخموي عمى التكيف مع الوسط الخموي  :يمكن ان يتحمل الغشاء الخمويزيادة حجم الخمية الى حد معين
العالقة بين شكل الخاليا وظيفتها
تمتمك الخاليا الحيوانية أشكاالً متنوعة :مغزلية – كروية – مسطحة – مكعبة – اسطوانية ،الخ
 ..ويعزى السبب الرئيس لالختالفات في شكل الخاليا إلى عاممين اثنين ىما :عدم وجود جدار
خموي و التمايز الوظيفي الخموي لمخاليا
َّ
إن التقدم العممي يؤدي في كثير من األحيان إلى اختراع أدوات تساعد اإلنسان عمى فيم
آلية
األشياء من حولو ودراستيا .فالخمية مثالً ،صغيرة جداً وال يمكن رؤيتيا أو دراستيا ومعرفة ّ
عمميا بالعين المجردة .لذا فقد تزامنت أولى معرفتنا لمخمية ودراستيا مع اختراع المجير.

المجهر :The microscope
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تعد المجاىر بكافة أنواعيا و اختالفاتيا ،أداة ال يمكن االستغناء عنيا في دراسة الخاليا ،ويمكن
بأنو أداة لعرض األشياء الصغيرة جداً والتي ال يمكن رؤيتيا بسيولة بالعين
تعريف المجير ّ

المجردة .وبشكل عام ،ىناك نمطان رئيسيان من المجاىر ،تختمف فيما بينيا من حيث التركيب

والقدرة عمى التكبير والمصدر المستخدم في اإلضاءة ،ىما المجهر الضوئي ( light
 )microscopeو المجهر اإللكتروني (.)Electron Microscope
المجهر الضوئي  :أوسع أنماط المجاىر انتشا اًر واستخداماً .يعتمد الضوء المرئي كمصدر رئيس
لإلضاءة ،وتتراوح قوة تكبيره مابين  04إلى  0444مرة .ال يمكن لممجير الضوئي أن ُيظير

تفاصيالً أدق من  044نانومتر حيث يمكننا ضمن ىذا المجال من التكبير رؤية الشكل العام
لمخمية وتمييز بعض العضيات الخموية الكبيرة الحجم فييا ،كالنواة والجسيمات الكوندرية و في
مراحل معينة من االنقسام الخموي يمكن رؤية الصبغيات.

أدخمت تحسينات كبيرة عمى المجير الضوئي العادي لتحسين الرؤية والوضوح ليصبح لدينا
مجموعة واسعة من أنواع المجاىر الضوئية والتي تستخدم ألغراض متنوعة ومن أىم ىذه
المجاىر:


مجهر األطوار المتباينة ( :)Phase Contrastالذي ُيستخدم بشكل خاص لدراسة

ونة ،ودراسة األحياء الدقيقة وتتبع حركة العضيات الخموية ضمن
الحية غير المم ّ
الخاليا ّ

أن
الخمية ،وكذلك المستنبتات الخموية لمتحري عن الجراثيم .يعمل ىذا المجير عمى أساس ّ

األجزاء المختمفة لشيء ما ،ليا معامالت انكسار مختمفة لمضوء فاألجزاء المختمفة لمخمية

تتباين في قابميتيا لعكس الضوء الساقط عمييا ،لذا فإن الموجات الضوئية تمر خالل بعض
األجزاء بسيولة أكثر من األجزاء األخرى.


الفمورة (ُ :)Fluorescent Microscopeي َع ُّد نموذجاً خاصاً من المجاىر
مجهر
ّ

الضوئية ،إذ يستخدم األشعة فوق البنفسجية كمصدر لإلضاءة .يعتمد ىذا المجير عمى

استخدام ممونات متفمورة معينة ،كالفموريسين،الذي يصدر فمورة بمون أخضر والرودامين ،الذي
يصدر فمورة بمون أحمر ،يمكن لتمك الممونات االرتباط بمواقع معينة من العينة
المدروسة.،ولدى إثارة ىذه الممونات بواسطة األشعة فوق البنفسجية تمتص اإلشعاع وتصدر
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ضوءاً مرئياً المعاً وعند فحص العينة من خالل مرشحات زجاجية خاصة نشاىد تمك الجزيئات
متوىجة في خمفية مظممة.يستخدم ىذا المجير بشكل خاص في الدراسات المناعية وتحديد
التوضع النوعي لممركبات الخموية خاصة البروتينات وفي دراسة الصبغيات والتشخيص
النوعي لبعض األمراض الوراثية.
ٍ
أنماط متطورة ومختمفة لممجير الضوئي ال مجال لشرحيا ىنا،إالّ أنو تبقى
عمى الرغم من وجود
ىناك كثير من البنى والعضيات الصغيرة جداً التي يعجز المجير الضوئي بأنواعو عن كشفيا
فإن أىم اختراع ظير في مجال دراسة الخمية و أحدث ثورة كبرى في عمم الخمية ىو اختراع
لذلك ّ

المجير اإللكتروني ( )Electron Microscopeمن قبل الميندس األلماني إرنست روسكا
( )Ernst Ruskaعام  0390حيث قام ىذا المجير بتوضيح تراكيب الخمية التي لم تكن
معروفة من قبل ،و معرفة تفاصيل أدق لمتراكيب الخموية وعضياتيا.

المجهر اإللكتروني :يستخدم اإللكترونات كمصدر لإلضاءة .تعد المجاىر اإللكترونية أقوى
بكثير من المجاىر الضوئية .وتتراوح قوة تكبيرىا بين  2x 105و 6x 105ىذا يعني أن القوة
اإليضاحية لممجير اإللكتروني تفوق القوة اإليضاحية لممجير الضوئي بعشرة آالف مرة ،و يمكن
بواسطتو رؤية أشد عضيات الخمية صغ اًر ومعظم أنواع الفيروسات ويمكن لبعض المجاىر
اإللكترونية أن تظير الجزيئات الكيميائية الضخمة في الخمية.
من أىم أنواع المجاىر اإللكترونية :
المجهر اإللكتروني النافذ (: )Transmission electron microscope
يستخدم لدراسة التفاصيل الدقيقة في بنية الخمية وتركيبيا وكافة العضيات الموجودة ضمنيا .إذ
يتم االستفادة من اإللكترونات النافذة عبر العينة المفحوصة لرسم صورة مكبرة لياُ .ي َكبر المجير

اإللكتروني النافذ األشياء حتى  044444مرة .ويتطمب استخدام ىذا المجير أن تكون المقاطع
الخموية رقيقة جداً بحيث تتراوح ثخانتيا بين  4.0-4.40مكرومتر وذلك حتى تتمكن
اإللكترونات من اختراقيا .من سمبيات ىذا المجير ،عدم إمكانية استخدامو لمشاىدة العينات
الحية.
المجهر اإللكتروني الماسح (: )Scanning electron microscope
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ُيستخدم لدراسة التفاصيل الدقيقة لسطح الخاليا وعضياتيا ،حيث يستغل اإللكترونات المرتدة ال

النافذة والمبعثرة بنتيجة اصطداميا بالعينة ،فتتكون الصورة النيائية تبعاً لعدد اإللكترونات المحررة
من كل نقطة عمى سطح العينة ،و تنشأ بذلك صورة محاكية تماماً لمعينة و مطابقة ليا.لقد ساعد
الحية الدقيقة و التراكيب
المجير اإللكتروني الماسح عمى اكتشاف أبعاد جديدة لتفاصيل الكائنات ّ
المتناىية في الصغر.ال ُيشترط أن تكون العينات رقيقة بل من الممكن فحص عينات كاممة

كحشرة أو جزء منيا .تستطيع المجاىر اإللكترونية الماسحة تكبير األشياء حتى  044444مرة،

لكن كما ىي الحال بالنسبة لممجير اإللكتروني النافذ ال يمكن استخداميا لمشاىدة العينات وىي
حية.
ّ

أنماط الخاليا في العالم الح ّي:
الحي نمطين رئيسين من الخاليا استناداً إلى بنيتيا وتعضييا الخموي
نميز في عالمنا
يمكننا أن ّ
ّ
العام ،فالخمية إما أن تكون حقيقية النواة ( ،)Eukaryoteأو أن تكون من طالئعيات النوى
(.)Prokaryotesوكما ذكرنا سابقاً فإن حقل البكتيريا أو الجراثيم وحقل البدائيات ()Archaea
يتكون حص اًر من طالئعيات النوى ،أما األوليات ( )protistaو الفطريات ( )Fungiو الحيوانات
وكذلك النباتات جميعيا تُ َع ُّد من الكائنات حقيقيات النوى.
.1

أوجه التشابه واالختالف الرئيسة بين الخاليا طال ئييات وقييييات النو :

تشترك كافة األشكال الخموية بخصائص مشتركة رئيسية وىي:
 )0وجود غشاء خموي يفصل داخل الخمية عن خارجيا ،يدعى بالغشاء السيتوبالسمي ،يحصر
ىذا الغشاء ضمنو مادة شبو سائمة تدعى العصارة الخموية ( ،)Cytosolحيث تتوضع ضمنيا
جميع العضيات الخموية.
 )0وجود المادة الوراثية بأحد شكمييا ،الـ  DNAأو الـ . RNA
 )9وجود األجسام الريبية ( )Ribosomesوىي عضيات صغيرة تُ ُّ
عد القالب الذي يتم عميو
تركيب سمسمة عديد ببتيد.
الحية إلنتاج خاليا جديدة.
 )0تنقسم جميع الخاليا ّ
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إالّ أنو ىناك فرق جوىري بين الخاليا طالئعيات النوى والخاليا حقيقيات النوى يظير من
أن االختالف يكمن في النواة نفسيا ،ففي طالئعيات النوى تتركز
التسمية ذاتيا ،والتي تشير إلى ّ
الحيز النووي حيث ال وجود لغشاء
المادة الوراثية في منطقة تدعى بالنكميوئيد ( ،)Nucleoidأو ّ

يفصل ىذه المنطقة عن بقية أجزاء الخمية ،وتكون المادة الوراثية في ىذا النمط من الخاليا عبارة

عن صبغي حمقي ،وقد تمتمك بعض األنواع ـ DNAحمقي صغير آخر يسمى البالسميد .في
فإن الخمية حقيقة النواة تمتمك نواة تتوضع بداخميا الصبغيات والتي يكون فييا الـ DNA
المقابل ّ
أن
بشكل خيطي  ،وتكون محاطة بغشاء نووي يغمّفيا ويفصميا عن أجزاء الخمية األخرى .كما ّ
جميع أشكال العضيات الوظيفية والمتخصصة المنتشرة ضمن العصارة الخموية في الكائنات

حقيقية النوى تكون محاطة بغشاء فاصل في حين أننا ال نمحظ مثل ىذه العضيات المتخصصة
في الكائنات طالئعية النوى .لذا تُ َع ُّد الخاليا طالئعية النوى أقل تعقيداً من الخاليا حقيقية النواة

الكيميائية ،فالخاليا حقيقية النواة لدييا أعمى درجة من التنظيم بفضل وجود
من الناحية الييكمية و
ّ
العديد من العضيات ذات أغشية تفصميا عن غيرىا من مكونات السيتوبالسما ،في حين أن

الخاليا طالئعية النوى ال تحتوي عمى مثل ىذه العضيات.
وعمى الرغم من أن عممية التضاعف والنسخ والترجمة لمـ  DNAىي متماثمة في األساس بين
إن
الخاليا حقيقية النوى وطالئعيات النوى إالّ أنو ىناك بعض الفروق فعمى سبيل المثالّ ،

الجسيمات الريبية تكون أصغر في الخاليا طالئعيات النوى منيا في حقيقيات النوى وتختمف في

بشكل ٍ
ٍ
كاف لتسمح لبعض أنواع
محتواىا من البروتينات والـ. rRNAوتُ َع ُّد ىذه الفروق كبيرة

المضادات الحيوية كالتتراسكمين بأن ترتبط إلى الجسيمات الريبية وتمنع تركيب البروتين في
الخاليا طالئعية النوى في حين أنو ال يمكن ليذه المضادات الحيوية بأن ترتبط بتمك األجسام في
الخاليا حقيقية النوى وبالنتيجة فإننا نتناول مثل ىذه المضادات الحيوية لمقضاء عمى الجراثيم

الممرضة والضارة لنا من دون أن تسبب تمك المضادات الحيوية األذى لخاليانا.
أن الخاليا حقيقة النوى أكبر حجماً من الخاليا طالئعية النوى حيث ُي َع ُّد الحجم أحد الجوانب
كما ّ
العامة لبنية الخمية والذي يتعمق بطبيعة عمميا فعمى سبيل المثال ،يتراوح قطر معظم أنواع

الجراثيم بين  ،1-10µmفي حين يتراوح قطر الخاليا حقيقية النوى بين  .10-100µmوبشكل
اإل ْشر ِ
فإن الكائنات طالئعية النوى غالباً ما تكون وحيدة الخمية ( )unicellularمثل ِ
يكيَّةُ
عامّ ،
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القولونِيَّة ( .)Escherichia coliفي حين أنو غالباً ما تكون الكائنات حقيقية النوى متعددة
أن الخاليا حقيقية النوى تنقسم انقساماً خيطياً أو منصفاً في حين
الخاليا ( )multicellularكما ّ

أن أغمب الخاليا طالئعية النوى تنقسم بواسطة االنشطار الثنائي( .)binary fissionويكون نمط
ّ
تكاثر الكائنات حقيقية النوى من خالل التكاثر الجنسي أو التكاثر الالجنسي ،في حين أن معظم

الكائنات طالئعية النوى تتكاثر عن طريق التكاثر الالجنسي.
نية الخموية اليامة لمخاليا طالئييات النو :
 .2الب ّ


الجدار الخمويُ )Cell wall(:ي َع ُّد الجدار الخموي أحد أىم الخصائص المميزة لمعظم

الخاليا طالئعيات النوى ،حيث يحافظ عمى شكل الخمية ويؤمن ليا الحماية .تتألف معظم الجدر
يدوغميكان ( )peptidoglycanصنف العمماء
الخموية لمجراثيم من معقد بروتيني سكري ىو البِ ْبتِ ُ
العديد من أنواع الجراثيم حسب االختالف في بنية وتركيب جدرانيا الخموية ،باستخدام تقانة
التموين بغرام (نسبة إلى العالم الدنماركي غرام) ووضعوىا ضمن مجموعتين ىما :الجراثيم
موجبة الغرام؛ تكون فييا الجدر الخموية سميكة ،بسيطة التركيب والبنية وتتألف من كميات كبيرة
يدوغميكان .تأخذ لوناً قرمزياً (بنفسجي) لدى تموينيا بممون غرام .الجراثيم سالبة
نسبياً من البِ ْبتِ ُ

لكنيا ذات بنية أكثر تعقيداً من الجراثيم موجبة الغرام
الغرام؛ تكون فييا الجدر الخموية رقيقةّ ،

شحمية متعددة السكاريد
حيث يتألف الجدار الخموي من غشاء خارجي يتألف من طبقة
ّ
يدوغميكان .تأخذ ىذه الجراثيم لوناً وردياً
( )Lipopolysaccharideوطبقة رقيقة داخمية من البِ ْبتِ ُ
لدى تموينيا بممون غرام (انظر الشكل).

ُي َع ُّد التموين بممون غرام أداة تشخيصية ىامة حيث تُ َع ُّد الجراثيم سالبة غرام بشكل عام أكثر
إمراضية من غيرىا من أنواع الجراثيم المعروفة ،وغالباً ما تكون المسبب لظيور ٍ
كثير من
تميز جدر الجراثيم سالبة الغرام تُ َع ُّد سامة،
األمراض ،فالطبقة
الشحمية السكرية الخارجية التي ّ
ّ
وتساعد في حماية الجراثيم من المقاومة التي يبدييا الجسم ليا ،تتميز ىذه الجراثيم بأنيا أكثر

مقاومة لممضادات الحيوية من الجراثيم موجبة الغرام ،حيث يعرقل غشاءىا الخارجي دخول تمك
فعالية بعض أنواع المضادات الحيوية كالبنسمين ،تنشأ من تثبيطيا لعممية ارتباط
إن ّ
العقاقيرّ .
الخموية ،خصوصاً عند الجراثيم
يدوغميكان) المكونة لمجدر
المعقدات البروتينية السكرية (البِ ْبتِ ُ
ّ
موجبة الغرام ،مما يمنع من تشكل تمك الجدر الخموية .يتكون الجدار الخموي لمبدائيات
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( )Archaeaعادة من معقد عديد السكاريد ( )polysaccharidesمع بروتينات خاصة ،وليس
يدوغميكان المشاىد عند الجراثيم.
من البِ ْبتِ ُ
ُيغمف الجدار الخموي عند العديد من الكائنات طالئعيات النوى مقفظة خارجية ()capsule

وىي عبارة عن طبقة ىالمية متعددة السكاريد تسمح لطالئعيات النوى بااللتصاق ببعضيا بعضاً

ضمن المستعمرة ،و تحمييا من المقاومة التي يبدييا الجياز المناعي لممضيف .تشاىد في
الغالب عند الجراثيم موجبة الغرام.
تتميز بعض أنماط الكائنات طالئعية النوى بوجود زوائد تشبو األشعار تدعى باألهداب ،أو
األشيار عادة ما تكون ليا وظيفة االلتصاق لسطح الركيزة أو مع بعضيا بعضاً أو أن تؤدي دو اًر
في عممية االقتران ( ،)conjugationكما سيرد معنا الحقاً.
بنية الجدار الخموي لد الجراثيم موجبة وسالبة غرام.
شكل يوضح ميارنة ّ

 الغشاء السيتوبالسمي ()Plasma membrane
يتكون بشكل عام من ليبيدات فوسفورية وبروتينات ويشبو في تركيبو تركيب الغشاء الخموي في
نميز في خاليا بعض طالئعيات النوى أغشية متخصصة تمثل انثناءات من
حقيقيات النوىّ .
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الغشاء السيتوبالسمي ،تقوم بوظائف استقالبية معينة حيث ترتبط إلييا البروتينات الالزمة لمقيام
بعممية التنفس الخموي والتركيب الضوئي.
 السيتوبالسما()Cytoplasm
تشكل المادة السائمة الداخمية في الخمية وتحوي األنزيمات الضرورية الالزمة لمقيام بجميع
العمميات االستقالبية.
 منطية النكميوئيد ()nucleoid region
وىي منطقة من السيتوبالسما ،تحوي المادة الوراثية ،أو جينوم الخمية طالئعية النوى ،تبدو فاتحة
المون عند دراستيا بواسطة المجير اإللكتروني مقارنة بالسيتوبالسما المحيطة بيا .يختمف جينوم
طالئعيات النوى كثي اًر عن نظيره عند الكائنات حقيقيات النوى ،إذ يكون الجينوم لدى طالئعيات
النوى عبارة عن صبغي حمقي مؤلف من ٍ DNA
عار يرتبط إليو عدد قميل نسبياً من البروتينات،
عمى عكس صبغيات الخاليا حقيقيات النوى ،التي تكون متوضعة ضمن النواة و يحيط بيا
الغشاء النووي .تمتمك الكائنات طالئعية النوى النموذجية إضافةً لمصبغي الحمقي حمقات صغيرة
إن البالسميدات غير ضرورية لحياة
أيضاً من الـ DNAتدعى بالبالسميدات ّ .Plasmids

الجرثوم وتكاثره ،وىي تتضاعف بشكل مستقل عن تضاعف الصبغي الحمقي ،إالّ أنيا تمنح
الجرثوم صفات إضافية مثل مقاومة المضادات الحيوية .ولمبالسميدات عمى العموم أىمية
تطبيقية كبيرة بسبب امتالكيا مورثات ميمة ،وتستعمل كنواقل في مجال اليندسة الوراثية
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البنية الخموية اليامة لمجرثوم :يمثل ( )aشكل تخطيطي لمبنية النموذجية ألقد الجراثيم
عصوية الشكل ويمثل ( )bصورة قييية مأخوذة عن المجهر االلكتروني النافذ تظهر التفاصيل
الخموية الدقيية لمجرثوم
.3

نمط قياة الكائنات طالئييات النو وأشكالها:

الحية .وتوجد بغ ازرة في اليواء والماء والتربة.
تُ َع ُّد طالئعيات النوى أصغر وأبسط الكائنات ّ
اإل ْشر ِ
وتوصف غالباً ،بأنيا وحيدة الخمية ( )unicellularك ِ
يكَّيةُ القولونِيَّة()Escherichia coli( 
نوع من أنواع الجراثيم التي تعيش في أمعاء الثدييات) ،إالّ أنو يمكن لطالئعيات النوى أن تعيش
ضمن مستعمرات( )coloniesعمى مستوى عال من التعقيد أيضاً.
نميز ثالثة أشكال رئيسة :فقد
يستخدم العمماء شكل الخمية كمعيار لتصنيفيا ،حيث يمكن أن ّ

تكون الخاليا كروية الشكل ( )sphericalكالمكورات ( )coccusالتي تظير إما بشكل مفرد أو
كأزواج ( )diplococciأو تبدو كسالسل متعددة الخاليا مثل المكورات العقدية
( ،)streptococciأو بشكل عناقيد مثل العنقوديات (.)staphylococciأو يمكن أن تكون
كالعصيات ( ،)bacillusوالتي تظير غالباً بشكل
عصوية الشكل ()rod-shaped
الخاليا
ّ
ّ

منفرد ،إالّ أن بعض األنواع تتجمع في سالسل مثل العصيات الشمعية ( )streptobacilliأو
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الحمَ ِ
يزَنة ()spirillum
أن تكون الخاليا بشكل لولبي ( .)spiralك ُ

األشكال الثالثة المميزة لمجراثيم
الحية وفق نمط تغذيتيا ،و كيفية حصوليا عمى الطاقة ،و كذلك مصدر
يمكن تصنيف الكائنات ّ

الحصول عمى الكربون المستخدم في بناء الجزيئات العضوية المكونة لخالياىا .وبشكل عام،
فإننا نجد تنوعاً غذائياً كبي اًر بين الكائنات طالئعيات النوى ال نظير لو عند الكائنات حقيقيات
ّ

النوى .فباإلضافة إلى وجود كل أنماط التغذية المالحظة عند الكائنات حقيقية النوى فإن الكائنات

طالئعية النوى تتميز بأنماط غذائية فريدة وخاصة بيا.
ويمكن بالتالي تصنيف الكائنات حسب نمط تغذيتيا ضمن أربع مجموعات رئيسة وىي:


الكائنات ذاتية التغذية الضوئية  : Photoautotrophsتقوم بعممية التركيب
الضوئي وتحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تُستخدم في اصطناع الجزئيات
العضوية .من األمثمة الشائعة ليذا النمط من الكائنات البكتيريا الزرقاء
.cyanobacteria

 الكائنات ذاتية التغذية الكيميائية  :Chemoautotrophتقوم بأكسدة المواد غير
العضوية ،مثل كبريتيد الييدروجين ( )H2Sوالنشادر ( )NH3أو شوارد الحديدي
+2
عد ىذا النمط
وي ّ
(  .)Feلمحصول عمى الطاقة الالزمة الصطناع جزئياتيا العضويةُ .
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من التغذية خاصاً وممي اًز لبعض أنواع طالئعيات النوى مثل  ،sulfolobusوىو جنس
ينتمى إلى حقل البدائيات. Archaea
غيرية التغذية الضوئية  :Photoheterotrophsوىي كائنات تستخدم
 الكائنات
ّ
الضوء لمحصول عمى الطاقة لكن ال تستطيع استخدام غاز ثنائي أكسيد الكربون

فإنيا تستخدم المركبات العضوية من البيئة لتمبية متطمباتيا
كمصدر وحيد لمكربون ،لذا ّ
من الكربون .حيث تستخدم مركبات مثل الكربوىيدرات واألحماض الدسمة والكحول

كمصدر لغذاءىا العضويُ .ي َع ُّد الـ  heliobacteriaأحد نماذج ىذه الكائنات.
غيرية التغذية الكيميائية  :Chemoheterotrophتقوم بأكسدة الجزيئات
 الكائنات
ّ
الطاقة.إن ىذا النمط من التغذية شائع بشكل كبير بين
العضوية لمحصول عمى
ّ
اإلشر ِ
الكائنات طالئعية النوى مثل ِ
يكيَّة القولونيَّة.)Escherichia coli( 
 .4التكاثر لد طالئييات النو :
عرف
تتكاثر طالئعيات النوى ال جنسياً بواسطة االنشطار الثنائي (ُ ،)binary fission
وي ّ

االنشطار الثنائي بأنو شكل من أشكال التكاثر الالجنسي واالنقسام الخموي .ففي الظروف البيئية
المناسبة تنقسم الخمية األم طالئعية النواة لتعطي خميتين بنتين متماثمتين ومشابيتين لمخمية األم.
تنقسم ىاتان الخميتان بعدىا إلعطاء  0خاليا ثم  8ثم  01و ىكذا.
جنسياً كما في الكائنات حقيقيات النوى ،لكنيا تقوم بمجموعة
ال تتكاثر الكائنات طالئعيات النوى
ّ

من العمميات التي تيدف إلى تبادل المعمومات الوراثية واعادة التركيب الوراثي .وأىم ىذه

عرف ىذه العممية بأنيا اتحاد مؤقت بين كائنين
العمميات ىي :االقتران ( )Conjugationوتُ ّ

آلية ىذه العممية عمى اقتراب خميتين
اثية .و تعتمد ّ
اثنين من الجراثيم بيدف تبادل المعمومات الور ّ
من بعضيما بعضاً ،حيث يتشكل بينيما ما يدعى بالجسر الجنسي الذي يستخدم لعبور ونقل

أجزاء من المادة الوراثية (الـ ) DNAمن إحدى الخميتين والتي تسمى بالخمية المعطية إلى الخمية
الثانية والتي تدعى بالخمية المستقبمة أو اآلخذة ،حيث يكون النقل بطريق واحدة فقط (انظر
الشكمين  9-3و .)10-3
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إن وجود عامل الخصوبة  F plasmidيمنح
يوضح عممية االقتران بين خميتين من الجراثيمّ .

الجرثوم الميدرة عمى الييام بيممية االقتران وتدعى الخمية التي تممك هذا اليامل بالخمية F+

أما الخمية التي ال تممك مثل هذا اليامل فتدعى بالخمية . F-.ينمو اعتبا ار من الخمية  F+جسر
يتشكل من األهداب أو األشيار الموجودة عمى الجدار الخموي يتضاعف اليامل  Fوينتيل عبر
الجسر إلى الخمية  F-التي تصبح عندها خمية ميطية .F+.

صورة بالمجهر اإللكتروني تبين
عممية االقتران بين خميتين من
الجراثيم .تدعى الخمية األولى
بالخمية الميطية والتي يتشكل
منها الجسر الجنسي اعتبا ارَ من
األهداب المقيطة بجدارها
الخموي ،وتدعى الخمية الثانية
بالخمية اآلخذة التي ينتيل إليها
جزء من المادة الوراثية .
يرتبط في بعض األحيان عامل الخصوبة  F plasmidبالصبغي الجرثومي الحمقي وتدعى
الخمية عندىا بالخمية ذات الضم الجديد عالي التواتر
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 .(high frequency of recombination) Hfrتحل المورثات المنقولة محل مثيالتيا في
الخمية المستقبمة بفضل بعض األنزيمات الموجودة .وقد استفاد العمماء من ىذه العممية لوضع
الخرائط الوراثية لسالالت مختمفة من الجراثيم ،ولمعرفة أماكن توضع مورثاتيا .يوضح الشكل
اآلتي انتقال الخمية  F+إلى الحالة  Hfrوكيفية حدوث عممية االقتران.

شكل تخطيطي يوضح عممية االقتران بين خميتين من الجراثيم ،قيث  :Aكيفية االنتيال من

القالة F+إلى القالة  Hfrقيث يكون اليامل  Fفي الخمية  F+بشكل قميي ويتضاعف بشكل
منفصل عن تضاعف الصبغي الجرثومي القميي أيضاً،يدخل هذا اليامل ضمن  DNAالخمية

الجرثومية بسبب وجود مناطق تيابل بينهما ولد اتقادهما مياً تدعى الخميةعندها بالخمية
ذات الضم الجديد عالي التواتر(high frequency of recombination) Hfr.

 : B.يوضح بداية عممية االقتران بين الخمية  Hfrوالخمية – Fوهي الخمية اآلخذة مع بداية

اثية إلى الخمية
تشكل الجسر الجنسي C.و : Dعممية االقتران و عبور جزء من المادة الور ّ
 ،Fقيث تسبق عممية اليبور تضاعف لمـ DNAثم قدوث قطع في منطية من الـDNA

القميي وتقوله إلى بنية خطية تيبر إلى الخمية –  Fوتقل المورثات المنيولة مقل مثيالتها
في الخمية المستيبمة بفضل بيض األنزيمات الموجودة في الخمية.
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–

