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 الوراثت الجزثوميت

 أ.د.هيثم ًاسجي

 :جخألف املادة الىزازُت في الجسزىم مً

ًدمل ظُىاث جسمص إلهخاط البروجِىاث  DNAخلصون واخد مظاعف خللي   الصبغي الجسزىمي: .1

ماث  .البيُىٍت وألاهٍص

ئاث مً  البالطمُداث : .2 ًخيسخ . املكىهت مً خلصون واخد مظاعف خللي خازط الصبغي  DNAظٍص

 
 
 ًدمل معلىماث جسمص لىظائف خاصت كامللاومت للصاداث ، عىامل الـىعت، ..... جللائُا

 . كصحرة ومخدسكت DNAطالطل مً  التراوظبىطىهاث: .3
 
للجحن أو  DNAبل مع كؼع ال   ال جخيسخ جللائُا

 البالطمُد.

 :لتي جطزأ على جيىاث الخليت الجزثوميتالتغيراث ا

 
ا
 :هقل الجيىاث  -أول

 : ًددر اهخلال للمادة الىزازُت بؼسق مخخلـت.

   اهخلال الDNA : ) هلل مىززاث معُىت للبالطمُداث جيخلل  طمً الخلُت الجسزىمُت )التراوظبىطىن

 .الخلا لخالًا أخسي 

  اهخلال الDNA جددر عملُت اهخلال املعلىماث الىزازت مً خلُت إلى أخسي بحن الخالًا الجسزىمُت :

 بأخد الؼسق الخالُت: الاكتران ، الخىبُؽ ، الخدىل .

  الاقترانConjugation :  جصاوط بحن خلُخحن ظسزىمُخحن ًيخلل ؿُهDNA الخلُت املعؼُتF+    إلى

ظبؽ  +Fالخلُت املعؼُت مً خالل الشعسة الجيظُت لخخدىل بدوزها إلى  التزاوط البالطمُد ًدمل  ٍو

 .ظُىاث إهخاط البروجحن املشكل للشعسة الجيظُت

  التىبيغTransduction:  ًخم اهخلالDNA ) بىاطؼت الـحروطاث الجسزىمُت )العازُاث. 

  التحولTransformation:  دخىلDNA الجسزىمي وبالخالي  خس إلى الجسزىم وجكامله في الصبغي

لخحن: ، اكدظاب صـاث ظدًدة ددر ذلك بئخدي الؼٍس  ٍو
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 .مخلبلت الخاص بها ؿخلخلؼه خلُت ظسزىمُت أخسي  DNAعىد مىث الخلُت الجسزىمُت جؼلم ال  -1

 : ًلىم الباخشىن باطخخالص -2                 
 
ا  الهىدطت الىزازُت.، مً ظسزىمت وهلله ألخسي  DNAمخبًر

 الجسازُم، وهي هىعُت.هي الـحروطاث التي جخمج : Bacteriophagesالعاثياث 

 :جمس باألدواز الخالُت: بعد دخىل العازُت إلى داخل الجسزىم 

د  دوزة خالت: - 1       مً العازُاث = اهـجاز الجسزىم. ججبر العازُت الجسزىم على إهخاط املٍص

خظاعف معه مكظبا إًاه  ًىدمج صبغي العازُت مع صبغي الجسزىم دوزة الاطخرابت:  -  2        صـاث ظدًدة.ٍو

بمىززاث ظدًدة جخصف بىظائف  الخدىل املظخرًب ًؤزس بشكل كبحر في وظائف الجسزىم املظُف ألنها جأحي

 مشال: ظدًدة

  حؼحر املظخظد الظؼحي لبعع ذزازي الظاملىهُال 

 إهخاط بعع الرًـاهاث مشل الرًـان املحمس و الرًـان الخىاقي و ذًـان                                         

 .الكىلحرا

اث الىبائُت )الخىمُؽ  أهمُتها الؼبُت : ألابدار البُىلىظُت، الهىدطت الىزازُت، املعالجت والىكاًت ،الخدٍس

(العاسي  

  التأشبRecombination : 

لت كاهذ ؿئهه طِىدمج في صبغي الخلُت  DNA بمجسد دخىل ال  مً خلُت ظسزىمُت إلى الخلُت املخللُت بأي ػٍس

 هىعان: له. بالتأشيباملظُـت 

  : جخلابل كؼعخان مً ال متجاوسDNA ،وجدبادل اللؼعخحن بعملُتي اللؼع  مدشابهخان بشكل كبحر

 وإعادة الاجداد .

  :ماث الىىكلُاش الداخلُت واللُؼاش. الدشابه ػحر طسوزي  جخىاطؼها غير متجاوس  أهٍص

 
ا
 حؼحراث في الجُىاث دون اهخلال للمادة الىزازُت . :Mutationالطفزاث  -ثاهيا

 ًؤدي إلى دخىل خمىض أمُيُت مخخلـت في البروجِىاث وبالخالي إعؼاء همؽ معدل. DNAحؼحر في جخالي أطع ال 

ئُت: 3جيخج الؼـساث عً   أهماغ مً الخؼحراث الجٍص

 خشس أطاض مكان آخس.: base substitutionاستبدال ألاسس  - 1
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  كد جكىن صامختsilent :  :ال جؤدي لخؼحر الحمع ألامُني. 

  ػـسة الخؼأmissense  ان طببذ اهدشاز خمع أمُني ظدًد. 

  الؼـسة التي ال معنى لهاnonsense إن طببذ إًلاؾ إوشاء البروجحن كبل ألاوان. 

 بسوجِىاث عاػلت. ←ظاعف أو خرؾ شوط أو أكثر مً ألاطع جاهشياح إلاطار:  - 2

 DNAاوغزاس التروسبوسوهاث في جشيء ال  - 3

 أهواع الطفزاث:

  بظبب خؼأ بعمل  1/108عـىٍت بيظبتDNA polymerase 

  : ةعشعت ألا  مظببت ب:مدسطت X ،، بعع املىاد الكُمُائُتالاةعشعت ؿىق البىـسجُت  ً  كالبجزبحًر

 .كالعازُاث املؼـسة بعع الـحروطاث  

  
 
 حظخخدم بالللاخاث حعبر الؼـسة عً هـظها إال بظسوؾ معُىت. : الالؼـساث املمُخت ةعشسػُا

 إلامزاطيت الجزثوميت:

  الكائً املمسضPathogen   : .كادز على إخدار املسض 

  الكائً الاهتهاشي :opportunistic  مسضال ٌظبب مسض إال هادزا لدي أطىٍاء املىاعت ،لكً ٌظبب 

 خؼحر لدي املظعـحن مىاعُا.

  الـىعتVirulance  .كُاض كمي لإلمساض أو عدد الكائىاث الحُت الالشمت إلخدار املسض : 

  50الجسعت اللاجلت  ٪lethal dose  :.عدد الكائىاث الالشمت للخل هصف ألازىٍاء 

  50الجسعت العدوائُت  ٪Infectious dose : هصف الازىٍاء. الجسعت الالشمت إلخدار العدوي في 

  الخمج أو إلاهخانInfection : دخىل العامل املمسض للجظم وجكازسه ؿُه وإخدازه لخأزحراث وأذًاث 

  الالتهابInflammation : وذمت...(. -سخىهت  –اخمساز  -ازجكاض الجظم ججاه بعع العىامل)ألم 

 الكائً املمسض .ًصاب الصخص باملسض عىدما ًدبدل الخىاشن بحن الكائً واملظُف لصالح -

 عامالن ًدددان كدزة الكائً املمسض على ججاوش ملاومت املظُف:-

 عدد الكائىاث التي حعسض لها الشىي. - 1
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 مدي ؿىعت هره الكائىاث. - 2

 عامالن هما ألاطاض في وطائل دؿاع املظُف:-

 املىاعت الؼبُعُت  .1

 املىاعت املكدظبت  .2

 مزاحل إلامزاطيت الجزثوميت:

 مً املصدز الخازجي إلى مكان الدخىل.الاهخلال  -1

 ججاوش الىطائل الدؿاعُت ألاولُت للشىي كالجلد أو خمىطتاملعدة. - 2

 الالخصاق على ألاػشُت املخاػُت. - 3

 اطخعماز املىؼلت مً خالل الىمى والخكازس في مكان الالخصاق. - 4

 ملساؿم لاللتهاب أو عً إلامساطُت املىاعُت.ا ظهىز ألاعساض التي جيخج إما عً إهخاط الرًـان أو الاظخُاح - 5

 اطخجابت املظُف الىىعُت وػحر الىىعُت. - 6

 جسقي الحالت العدائُت أو جساظعها. - 7

 محدداث إلامزاطيت الجزثوميت:

 • 
ا
 مً مصدز إوظاوي أو مصدز ػحر إوظاوي : التربت أو املاء أو الحُىاهاث ... :Transmission:الاهتقال أول

  : كىاة الىالدة أو عبر الحلُب. مً ألام لجىُنها : عبر املشُمت أو عبرعمىدي 

  م الـمىي البراشي أو الاجصال الجيس ي أو ألاؿلي : مً شخص آلخس عبر اللؼحراث الخىـظُت أوالؼٍس

 عظاث الحُىاهاث. الخماض الجلدي , هلل الدم , إلابس امللىزت , لدغ الحشساث أوأو  البىل 

 : الالتصاق على
ا
 عبر بنى مدددة في الجسازُم كاملحـظت والكىان الظكسي وألاةعشعاز.السطوح الخلويت: ثاهيا

: الاجتياح والالتهاب والبقاء داخل الخالًا
ا
 :ثالثا

  ماث كالهُالىزوهُداش والكىالظُىاش واملخثراش وبسوجُاش اث  IgAًخم الاظخُاح عبر إؿساش أهٍص ومبُداث الكٍس

 Leukocidinsالبُع 

 إًجابُاث الؼسام مً البلعمت عبر املحـظت وبسوجِىاث الجداز الخلىي في جتهسب الجسازُم 
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 الالتهاب املدظبب بالجسازُم : كُحي أو الىزمي الحبُبي 

 )جخمكً بعع الجسازُم مً البلاء خُت داخل البالعم )الجسازُم داخل الخلىٍت 

 : إهتاج الذًفاهاث 
ا
 Exotoxiوخازظُت  Endotoxinلها هىعان داخلُت  :Toxinsرابعا

 الـسق بحن الرًـان الداخلي والخازجي:

 الرًـاهاث الداخلُت الرًـاهاث الخازظُت 

جـسشه أهىاع معُىت مً الجسازُم  املصدز

 اًجابُت وطلبُت الؼسام

 الجداز الخلىي للجسازُم طلبُت

 الؼسام

 

د شحمي عدًد ببدُد التركُب  عدًد طكاٍز

 الصبغي الجسزىمي بالطمُد أو عازُت مىكع الجُىاث

 مىخـظت عالُت الظمُت

 مً زجبت عدة مئاث مكؽ مُكسوػسام 1مً زجبت  الجسعت اللاجلت

ت ٍس  أعساض الصدمت(ػحر هىعُت هىعُت لكل ذًـان الخأزحراث الظٍس

 )والحمى ...

  اللدزة املظخظدًت
 
 طعُـت عالُت ظدا

 ملدة طاعت 100بدزظت  زابذ 60ًخخسب بالحسازة  الشباث بالحسازة

 

: إلامزاطيت املىاعيت 
ا
بعع ألاعساض في طُاق بعع إلاصاباث الجسزىمُت ال  :Immunopathogenesisخامسا

مشال : الحمى السزىٍت والتهاب الكبب والكلُت في   جيخج عً الجسزىم هـظه بل عً زد الـعل املىاعي على وظىده.

 طُاق إلاصابت بالعلدًاث امللُدت.

 الثوي: دفاعاث

ماث. ،الاطخجابت الالتهابُت والبلعمت  ،الجلد وألاػشُت املخاػُت غير هوعيت :  .1  البروجِىاث والاهٍص

هوعيت: .2  

  :العمس -العسق –الىىع مىاعت طبيعيت 

 :مىاعت مكتسبت 
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م ػبُعي :عبر املشُمت أو خلُب ألام أو عبر جللي مصىل جدىي أطداد  :مىفعلت- هدصل عليها بؼٍس

عت لكً مؤكخت  .ظاهصة . طَس

 خدور حعسض للجسزىم أو مظخظداجه ) إهخان أو للاح(. أبؼأ  لكً جدوم ػىٍال . وهيفاعلت:  -             

  .هىعان خلىٍت و خلؼُت

 مزاحل املزض إلاهتاوي:

 الصمً بحن دخىل العامل املمسض أو ذًـاهه وبدء ألاعساض.:   Incubation periodفترة الحظاهت -1

 ؿلد ةعشهُت...( –دعض  -أعساض ػحر هىعُت )خمى:  Prodrome periodفترة البوادر  - 2

 فترة املزض الىوعيت. - 3

 .ًتراظع املسض وحعىد للمٍسع خالت الصحت  Recovery  فترة الشفاء  - 4

ا ػالبا لكً ًؼسخىن العامل املمسض Carrierحامل مشمً  -بعد الشفاء: 5. ٍس  .أصحاء طٍس

سي كابل للىكع جـسق عً    Latentإلاهتان الكامً-                            هى إهخان Subclinical إلاهخان جدذ الظٍس

ت. ٍس  ؿعال دون أعساض طٍس

 وبائياث ألامزاض الجزثوميت:

  تالعدًد مً إلاهخاهاث مسض معدي  –الظل  مشال : جىدشس مً زىي آلخس Communicable طاٍز

Contagious . 

  الىباءEpidemic :.مسض ًددر بشكل أكبر مً الؼبُعي 

 الجائدت pandemic :.وباء عالمي 

  ًإلاهخان املظخىػ Endemic :.مىظىد بمظخىي مىخـع لدي مجمىعت مً الظكان 

  ت ٍس تإلاهخاهاث طٍس ٍس  إهخان ؿعال في الحالخحن والاخخالؾ بظهىز ألاعساض,: أو جدذ طٍس

  ًإلاهخان الكامLatent state  : إلاهخان ػحر ؿعال لكً كد ًددر إعادة جـعُل . ال ٌظبب عدوي في ؿترة

 الكمىن.

  ًالحامل املصم  Chronic carrier  : أعساض لدي الشىي. حظخمس املخعظُت بالىمى مع أو بدون 
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 التشخيص املخبري في ألامزاض الجزثوميت:

لت مىاطبت لخجىب الخلىر بالـلىزا. - 1  أخر العُىت املىاطبت للـدص والحصىل عليها بؼٍس

لت صحُدت. - 2  هلل العُىت للمخبر أو خـظها بؼٍس

ت : - 3  ملازباث: 3وجخظمً  الـدىص املخبًر

  الخلىًٍ.مشاهدة العامل املمسض باملجهس بالـدص املباةعشس أو مع 

 .الحصىل على مصزعت هلُت للجسزىم باطخخدام وطؽ شزعي مىاطب 

 على أوطاغ اهخلائُت أو  جددًد هىٍت الجسزىم: بىاطؼت الخـاعالث الكُمُائُت الحُىٍت أو الىمى

ئُت ( أو باالخخبازاث املصلُت ) كشف  الجسزىمي DNAالخدسي والبدض عً ال  ) البُىلىظُا الجٍص

 هاًت هددد جدظع الجسزىم للصاداث الحُىٍت.املظخظداث (. في الن

 طزق التشخيص الجزثومي:

 مشاهدة العامل املمزض: 

 الـدص املباةعشس 

 لؼاخت ظسزىمُت مع الخلىًٍ: جددًد ةعشكل الجسزىم واصؼـاؿه 

 الخلىًٍ البظُؽ                                                             

 جلىًٍ ػسام: جددًد الجسزىم إًجابي أو طلبي ػسام                                                             

 الخلىًٍ خاص : حظُل هلظً للعصُاث الظلُت.                                                               

 باطخخدام مجهس الخألم املىاعي 

 وطاغ الصزعُت وجصىف إالى  :ًخم على ألا  الشرع:   

 مؼرًت عامت: الؼساء املؼري واملسق املؼري           

 مؼرًت ػىُت : الؼساء املدمى                        

 اهخلائُت: حظمذ بىمى أهىاع وجصبؽ أخسي. ماكىهكي                       

لُت: جددد بعع مظاهس اليشاغ الا                         ةعشابمان -طخلالبي للجسازُم. ماكىهكيجـٍس

 بجسازُم جدخاط مخؼلباث خاصت لىمىها. لىؿيشخاًً ظيظً للمخـؼساث.خاصت:                    
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 في حال سلبيت الشرع:

 كشف ألاطداد الىىعُت في مصل املٍسع: - 1

 IgM  ٌشحر لإلصابت الحالُت، IgG   ًىم  14 - 10أطعاؾ بـاصل  4ٌشحر إلصابت طابلت , لكً ازجـاع عُازها ل

 ٌشحر إلهخان ؿعال.

ع: وظخخدم أطداد معلىمت - 2  لكشف مظخظداث الجسازُم. كشف املظخظداث في عُىت املٍس

ئُت. DNAال  ومظابس  PCRكشف الحمع الىىوي للجسزىم : باطخخدام ال  - 3  وجلىُاث البُىلىظُا الجٍص

 :الطزق املىاعيت 

 
 
 :الخعسؾ الجسزىمي باطخخدام املصل املظاد - أوال

 مشل:علدًاث زئىٍت ،مظخدمُاث الاهـلىهصا همؽ للمخعظُاث التي جمخلك مدـظت : جفاعل كويليىغ-

b، اث مً الصمسة  .A-Cالىِظٍس

 الشُؼُال،: الظاملىهُال اختبار التراص على الصفيحت -

 الىبائُت في الدزاطاث Hفي املشافي واملظخظد  Oالجظمي  املظخظد

 .مشال: خبِباث الجكع مؼلـت بأطداد املحـظتجكىن : اختبار جزاص الالجكس -

اث السحائُت.،ملظخدمُت الاهـلىهصا ا  الىاٌظٍس

 اخخباز ألاطداد املخأللت لكشف املظخظداث في ألاوسجت.:الزحالن املىاعي املعاكس-

: الخعسؾ على ألاطداد في املصل باطخخدام            
 
 :مظخظداث معسوؿتزاهُا

 .اخخباز التراص بالصـُدت أو الاهبىب: ؿُدال وزاًذ 

  مُت  . RIAوالشعاعُت  ELISAكشف ألاطداد بامللاٌظت املىاعُت ألاهٍص

 اث الحمس بدزظت +  :اخخباز الساصاث البازدة ازجـاع  . 37+    ولِع 4جدسي أطداد ذاجُت جسص الكٍس

جكشف ألاطداد ألزبع أطعاؾ على ألاكل بحن العُىاث الباكسة واملخأخسة ًشبذ الدصخُص. عُاز

 .املـؼىزاث السئىٍت

 جدظس مً : :اللقاحاث الجزثوميت

اث السحائُت املظببت اللتهاب السحاًا  البولي سكاريداث املحفظيت: . 1  العلدًاث السئىٍت. ،الىاٌظٍس

اق )الخارجيت البروجيييت املعطلت  الذًفاهاث. 2 ا : (التًر  الكصاش ،للاح الدؿتًر
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 .،الؼاعىن  للاح الظعال الدًكي،الكىلحرا:الجزاثيم املقتولت 3

 .للظل BCGكاح ل :.الجزاثيم الحيت املظعفت4

ا والكصاش.:   DPTاللقاح الثالثي  -  الظعال الدًكي و الدؿتًر

 مقتولت وحيت مظعفت. لقاح الساملوهيال التيفيت: متعظياث -

ا  مع+ bالتهاب السحاًا املسبب باملستدمياث الاهفلوهشا : بولي سكاريد همط  - الذًفان املعطل للدفتًر

 كبروجين حمال.
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