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           البكتريادراسة اشكال 

تعتبر الصفات الخارجية للخلية البكتيرية مثل الشكل والحجم والصفات              

 غيير.ها األجيال المتعاقبة بال تالفيزيائية من الصفات المميزة الثابتة التتي تتوارث

وتتخذ البكتيريا  بالعوامل البيئية المحيطة بها. وبالرغم من ذلك فإن الصفات قد تتأثر

 :سية كما تبدو بالفحص المجهري وهذه األشكال هيئيأشكال رأربعة 

  Spherical - shaped bacteria :البكتيريا الكروية : أولا 

وترجع كلمة كوكس إلى األصل  cocci الجمع coccus تعرف بإسم           

 1 - 5.0الكروية بين وتعني حبة أو توتة. ويتراوح قطر البكتيريا   Kokkosالالتيني

ميكرون . ويتنوع الشكل الكروي فقد تتخذ الخلية شكالً مستديراً أو مربعاً أو اهليجياً. 

  :وهي تترتب في عدة أشكال

  Diplococcusبكتيريا كروية ثنائية  - 1 

هي بكتيريا كروية الشكل تتجمع أزواج بعد اإلنقسام ومن أمثلتها البكتيريا المسببة     

  . Streptococcus pneumonia وتسمى Pneumonia اإللتهاب الرئويلمرض 

  Streptococcusسبحية بكتيريا - 2

تترتب البكتيريا الكروية في سلسلة نتيجة انقسام الخلية عدة انقسامات متتالية في         

البعض متخذة شكل السبحة التي تختلف  ضهامستوى واحد . وتظل الخاليا متصلة بع

  ر الحليب بكتيريا خثالسبحية  ومن أمثلة هذه البكتيريا ،  البكتيريااطوالها حسب نوع 

Lactococcs lactis  وبكتيريا الحمى القرمزية Streptococcus pyogens  

  Tetradesبكتيريا كروية رباعية - 3

اليا يرية بواسطه جدارين متعامدين لينتج أربعة ختتكون نتيجة انقسام الخلية البكت        

  .متالصقة ومعظم أنواع هذه البكتيريا تعيش مترممة على المواد العضوية غير الحية

  Sarcinaبكتيريا كروية مكعبة - 4

هي تتكون من انقسام الخلية الكروية في ثالث مستويات متعامدة ينتج عنها ثمان    

مكعباً وتعيش هذه البكتيريا مترممة على المواد العضوية الغير خاليا كروية تتخذ شكالً 

  .حية
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  Staphylococcus بكتيريا كروية عنقودية  - 5

هي بكتيريا كروية متجمعة وملتصقة ببعضها البعض وتتخذ شكالً عنقودياً وهي          

تنتج عن إنقسام الخلية الكروية بواسطة عدة جدر في اتجاهات مختلفة. ومن أمثلتها 

 Staphylococcusبكتيريا تلوث الجروح وإصابات الجلد وتكوين الدمامل وهي 

aureus   التسمم الغذائي المعروف بإسم وهناك أنواع أخرى تسبب (Staph - 

infection ). 

 Rod - shaped Bacteriaثانياا : البكتيريا العصوية

, وهي  اهوهي تعني بالالتينية عص  ( Bacillus )تسمى هذه البكتيريا               

ع وتختلف أطرافها من نو ،و إبرية أو مستطيلة أو صولجانية تتخذ أشكاالً أسطوانية أ

 االبكتيري طول ويختلفآلخر فقد تكون ذات أطراف مدببة أو مستديرة أو مربعه. 

 Escherichia coliالعصوية فمنها الصغير جداً مثل بكتيريا القولون المعروفة بإسم 

 .  Lactobacillusومنها ما هو كبير الحجم مثل بكتيريا الحليب المعروفة بإسم 

 Spiral - shaped bacteriaثالثاا : البكتيريا الحلزونية

لعصوي الشكل ا Spirillum ومفردها Spirilli تتخذ البكتيريا الحلزونية          

من و حركة الضمة تخذ شكالً منحنياً يشبهومنها ما ي ،الملتف الذي يشبه الحلزون 

 . Vibrio cholera أمثلتها البكتيريا المسببة لمرض الكوليرا وتسمى

  Filamentous Bacteria  : البكتيريا الخيطية رابعا

مجموعة من   Actinobacteriaاو   Actinomycetecsبكتريا  تمثل                 

، حيث  mycelium البكتيريا تتميز بانها تنمو على هيئة خيوط تشبة الغزل الفطري

و  ار الخلويلطبيعة تركيب الجد انها من الفطريات ، و لكن نظراً  كان يعتقد سابقا

عها تم وض -لكونها تحتوي على مادة وراثية غير محاطة بغشاء نووي و ال توجد نوية 

 ( .ضمن مملكة البكتيريا )بدائيات النواة
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