
 

 

 المحاضرة الثالثة

 تقنية حياتية  /د.عالء جبار عبد 

 Bacteriaالبكتريا 

   Morphology of bacteriaالصفات المظهرية للبكتريا 

تتضمن هذه الصفات الظاهرٌة للخالٌا مثل الحجم والشكل وطرٌقة التجمع وطرٌقة االنتقال 

تكون فٌها الخالٌا المفردة اما والحركة وبالرغم من وجود االالف االنواع من البكترٌا والتً 

عصوٌة او حلزونٌة او كروٌة , وقد تتجمع الخالٌا على هٌئة ازواج او عناقٌد او سالسل او 

خٌوط ومن المهم التعرف على هذه التجمعات الهمٌتها فً التصنٌف ومن اهم الصفات 

 المظهرٌة :

 الحجم  -1

ماٌكرومٌتر ونظرا لصغر   1-5.0البكترٌا صغٌرة الحجم غالبا ماٌتراوح قطرها من 

حجمها فان النسبة بٌن مساحتها السطحٌة الى حجمها تكون اكبر من االحٌاء المجهرٌة 

االخرى , اذ ان كبر المساحة السطحٌة نسبٌا والتً من خاللها تدخل المغذٌات او تخرج 

هذا تكون فٌها مواد الخلٌة التً تحتاج للتغذٌة تنتشر بالقرب من سطح الخلٌة لالفضالت 

زم الالتحتاج الخلٌة الى جهاز دوران لتوزٌع المغذٌات , ولهذا ٌعتقد ان حركة الساٌتوب

 داخل حلٌة البكترٌا تكون قلٌلة او معدومة .

 الشكل والترتيب  -2

شكل الخلٌة البكتٌرٌة ٌتحدد بواسطة الجدار الخلوي الصلب وان السبب الذي ٌجعل 

الخالٌا تتحدد بهٌئات معٌنة ومختلفة غٌر معروف لحد االن . الخلٌة المثالٌة اما ان 

 . Coccusكروٌة  او Spirillumاو حلزونٌة   Bacillusتكون عصوٌة مستقٌمة 

 

 
 

 Bacillusبكتريا عصوية 

 

 



 

 

 

 
 Coccusبكتريا كروية 

 

 

 

                       

 
 spirillumبكتريا حلزونية 

 

وتبدو الخالٌا الكروٌة فً عدة خواص تجمعٌة تبعا لمستوى االنقسام الخلوي وكما فً 

 الشكل :

 



 

 

 
 

 شكل يوضح اشكال البكتريا المختلفة

 

بٌنما الخالٌا العصوٌة التتجمع ومعظمها ٌوجد فردٌا او بصورة ازواج او سالسل مثل 

Bacillus subtillis   اما الحلزونٌة فتكون اما بشكل انحناء قلٌل ٌشبه الضمهvibrio 

 .  spirocheteاو منثنٌة 

 Microbial Stainsانصبغات انميكروبية 

أجضائها انًختهفة البذ يٍ صبغؽها بعبذ بيغُبل  هبً نتحذَذ أشكال األحُاء انذلُمة انعاية أو  

سطح انششَحة وَمصذ بعًهُة انصبغػ ذبزِ بهبىٍَ انكائُباح انحُبة انذلُمبة بصبغؽاح حاصبة نتحذَبذ 

او ًهُة انتصغُػ ذٍ بفا م بٍُ انصغؽة وانًىالع انفعانة  هبً سبطح انخاَبا ار أجضائها انًختهفة. 

 َحذث بغادل اَىٍَ .

  

 :Stain انصبغة 

ذً يادة يهىَة  ضىَة نها انمذسة  هً االنتحاو يع انًىاد األحبشي يعطُبة نهبا انهبىٌ. وَنب  أٌ  

 َتىاـش نها ششطاٌ أساسُاٌ ذًا: 



 

 

 بىاـش يا َسًً حايم انهىٌ، وذى انزٌ َعطً انصغؽة نىَها انًًُض. .1

وَنعبم نهبا بىاـش انعايم انزٌ َعطً نهصغؽة انمذسة  هً انتبيٍَ، وانبزٌ َنعههبا أ يبش َشباطا ،  .2

 .انمذسة  هً االنتحاو باننسى انًصغىغ

 

 بعض أنواع انصبغات األكثر استخداما في مجال اندراسات انميكروبية.

 Simple stainانصبغ انبسيط  :أولا 

َمصذ بانصغػ انغسُظ استخذاو صغؽة واحذة ـمظ ـٍ صغػ انؽشاء انغكتُشٌ. وَنبشي ببيٌ  

انًيغبل نًبذة  بذة دلبائك، تبى َبتى  Smearبىضع  ذة لطشاح يٍ انصغؽة  هبً انؽشباء انغكتُبشٌ 

ؼسم انصغؽة بًاء وبنفؿ انششَحة. وَتى دساستها باستعًال انعذسة انضَتُة ـٍ انًنهش انضىئٍ، 

 اح انغسُطة نذساسة وبىضُح انشكم انعاو نخاَا انغكتُشَا.وبستخذو انصغؽ

ويببٍ أشببهش انصببغؽاح انًسببتعًهة ـُهببا صببغؽة أصسق انًيُهببٍُ،  انصببفشاٍَُ،  اننُسببُاٌ  

 انغُفسنٍ،  انفى سٍُ.

 Differential stainانصبغ انتفاضهي :ثانياا 

َمصذ بانصغػ انتفاضهٍ استخذاو أ يش يٍ صغؽة واحذة، ورنك نهتًُُض بٍُ ينًى اح  

بكتُشَة يختهفة، أو نهتًُُض بٍُ بعض أجضاء ويكىَاح انخهُة انغكتُشَة َفسها، ويٍ أشهش 

 انصغؽاح انتفاضهُة يا َهٍ. 

 Gram stainصبغة جراو 

يببٍ بمسببُى انغكتُشَببا  نببً  بعببذ ذببزِ انصببغؽة يببٍ أذببى انصببغؽاح انغكتُشَببة، ألَهببا يكُببل 

 Gram negativeوسانغة جشاو  Gram positive (G+)ينًى تٍُ  غُشبٍُ ذٍ يىجغة جشاو 

(G-).استُادا  نً احتاؾ انهىٌ انزٌ بيحزِ انغكتُشَا ـٍ ذزِ انصغؽة ، 

 ميكانيكية عمم صبغة جراو              

حاَا انغكتُشَا نصغؽة جشاو، يع احتهفل انتفسُشاح واِساء حىل سغ  احتاؾ استنابة  

أَها أجًعل  هً أٌ سبغ  االحبتاؾ  ائبذ أساسبا  نبً احبتاؾ انتش ُب  انكًُُبائً ننبذاس انخهُبة 

 -انغكتُشَة  ويٍ ذزة انتفسُشاح:

وانًبىاد انذذُُبة يماسَبة  Lipidsجذاس انغكتُشَا انسانغة َحتىي  هً َسغة أ هً يٍ انهُغُذاح  .1

ا يٍ انًىجغةبانغكتُشَا انًىجغة،  ًا   أٌ جذاس انغكتُشَا انسانغة َكىٌ ألم سًك 

يماسَببة  Peptidoglycanجببذاس انغكتُشَببا انًىجغببة بحتببىٌ  هببً طغمبباح سببًُكة يببٍ يببادة  .2

 بانغكتُشَا انسانغة، 

 RNAاحتىاء جذاس انغكتُشَا انًىجغبة  هبً يبادة يعمبذة يبٍ انًاؼُسبُىو ض انحًبض انُبىوٌ  .3

 بكًُاح  غُشة .

 
 
 
 
 



 

 

  
 مقارنة بعض صفات البكتريا الموجبة والسالبة لصبغة جرام 

 االختالفات النسبية الصفات
 السالبة الموجبة 

نانوميرت( 08ـ15مسيك ) سمك الجدار الخلوي  
 يشكل طبقة واحدة
(monolayer) 

نانوميرت( 15ـ18رقيق )  
 مكون من ثالث طبقات
(multilayers) 

الليبيدات:* نسبة  مكونات الجدار الخلوي  
%(4ـ1منخفضة )  

 * الببتيدوجليكان:
يوجد يف شكل طبقة واحدة 

فقط،ويشكل نسبة عالية تصل اىل 
% من الوزن اجلاف يف بعض 58

 أنواع البكرتيا .
 *حمض التشيوك

Teichoic acid 
 يوجد

 * نسبة الليبيدات:
%(22ـ11مرتفعة )  

 * الببتيدوجليكان:
فقط  حمصور يف طبقة داخلية ويشكل

من الوزن اجلاف . 18%  
 
 

 

 *حمض التشيوك

Teichoic acid 

 اليوجد

 أمحر بنفسجي )أزرق( لون البكتريا المصبوغة
 DNA:RNA 1:0 1:1نسبة 

مقاومة الجدار إلنزيم 
 الاليسوزيم

 
 عالية املقاومة

 
 أقل مقاومة

االستجابة للمضادات 
 الحيوية:

 ـ البنسلين1
 ـ الستربتومايسين2

 ـ التتراسيكيلين3
 ـ السلفوناميد4

 
 

 حساس

 حساس
 حساس
 حساس

 
 

 أقل حساسية
 أقل حساسية
 أقل حساسية
 أقل حساسية

 تثبط منوها بدرجة أقل وضوحا   تثبط منوها بدرجة واضحة التأثر بالصبغات
 أقل تعقيدا   أكثر تعقيدا   االحتياجات الغذائية

 أقل مقاومة أكثر مقاومة مقاومة الضغط الفيزيائي
 

 


