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 مدزل ئلى ُلم ألاخُاء الدُٜٛت

 أ.د.هُثم ًاشجي

 :Microbiolog علم  أوقيقت الد ألاحياء جعىر علم

ؤلاًوالي أن مظبباث ألاوبئت هي دٛائٝ حؼبه البروز ٛادزة ُلى    Girolamo Fracastoro اٗترق :1546 عام

ٝ الاجـا٤ اإلاباػس أو ٓير اإلاباػس أو ختى مً مظاٗاث بُِدة.  الاهخٜا٤ خُث جٜىم بىٜل ؤلاؿابت ًُ هٍس

 ذا   Anton van Leeuwenhoekٛام  :6161عام 
ً
 مجهسا

ً
ا و٠ائىاث دُٜٛت أزسي مظخسدما بىؿٙ الب١خيًر

 مه بى٘ظه.ُدطت واخدة ؿم

 مُالدي البداًت الحُُٜٜت لِلم ألاخُاء الدُٜٛت ُلى ًد باطخىز و٠ىر. 91ٌِخبر الٜسن 

ساهام بخوىٍس جٜىُاث الخلىًٍ وألاوطان لِص٤ واطخيباث ألاخُاء 6011-6611عام  2 ٛام باطخىز و٠ىر ٓو

 الدُٜٛت.

 : Pathogensالعىامل املمرضت 

 ال٢ائىاث اإلاِدًت جدذ الخلىٍت2 -9

 .ىهاث اإلاظببت لجىىن البٜس ئاث بسوجُيُت زامجت مثل البًر ىهاث 2 حٍص  البًر

  2ال٘يروطاثDNA  أوRNA . ُب البروجِىاث دزة ُلى جٟس ماث أٛو  دون أهٍص

 ال٢ائىاث اإلاِدًت الخلىٍت2 -2

  0055هالئُِاث الىىي2 الجسازُم ُلى ألازق مئاث ألالىٖ. اٟدؼٙ منها .  هَى

  الي ، الدًدان.خُُٜٜاث الىىي2 ال٘وىز ، ألاو 

 .ال٘ٚس ١ًمً في بيُت الىىاة :Prokaryotesظالئعياث الىىي ،Eukaryotesحقيقاث الىىي 

  :حظخسدم حهاش ،ٓؼاء هىوي  ًدُى ٗيها،هىاة خُٜٜت ذاث ؿبُٔاث مخِددة حقيقاث الىىي

 .الاهٜظام الخُوي لخأمين الاهٜظام اإلادظاوي للـبُٔاث

  :ػبه هىاة جخ٢ىن مً حصيء خلٜي م٘سد مً ا٤ ظليعياث الىىيDNA  ُب، دون ٓؼاء مسلخل التٟر

 هىوي وحهاش اهٜظام زُوي.
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 :بييت الخليت الجرثىميت

 : جصىف الجراثيم 

 : مخِددة ألاػ٢ا٤ ) اإلا٘وىزاث ُدًمت الجداز(، اإلالخىٍاث، ُـُاث،م٢ىزاث حضب الشكل 

  :ددده اججاه الجسازُم ودزحتحضب الاصعفاف  الخـاٛها طاُت اهٜظام.... الخ ٍو

حجم أؿٔس حسزىم)اإلا٘وىزاث( ٌِاد٤ حجم أٟبر .م١ُسون 0م١ُسون و  5.0حجىم الجسازُم جتراوح بين 

ت  اث الحمس البؼٍس  .م١ُسون 7ال٘يروطاث )ٗيروض الجدزي(.حجم أٟبر الِـُاث ٌِاد٤ حجم ال١ٍس

ت إلى مكىهاث أصاصيت وػير أص  .اصيتجقضم مكىهاث الخليت البكتيًر

ا  املكىهاث ألاصاصيت :.6 طمُذ باإلا٢ىهاث ألاطاطُت ألنها مىحىدة في حمُّ ال٢ائىاث الحُت بما في ذل٣ الب١تًر

بىطىماث  ،الٔؼاء الظِخىبالطمي وهي2  ت ُلى مادة ،الٍس ت الحاٍو هٜل اإلاظإولت ًُ خمل و  DNAاإلاىوٜت الىىٍو

 الـ٘اث الىزازُت 

ااملكىهاث ػير ألاصاصيت في  . 2   ،الؼِيراث. ،ألابىاْ والبالشمُداث ،ألاطىان ،ال١بظىلت الجداز الخلىي :البكتًر

 بيُت مخِددة الوبٜاث زازج الٔؼاء البالشمي ٌِوي الجسازُم ػ٢لها. :الجدار الخلىي 

 ها لِع لها مثُل في الوبُِت و دة مً هُى  2مهم في  له دوز  ًخألٙ مً م٢ىهاث ٍٗس

 الح٘اي ُلى اللٔى الحلىلي  .9

 لظُوسة ُلى هٜل اإلاىاد الٔرائُت ا .2

 مً الاه٘جاز  خماًت الخلُت .0

 له دوز في الاهٜظام. .4

ا الظالبت لـبٔت ٓسام ُىد جدللها دازل الجظم أُساق  حظبب م٢ىهاث الجداز الخلىي الطُما حداز الب١تًر

ِا لِمل بِم اإلالا.Lipid A مسكُت هدُجت اخخىاءه ُلى م٢ىهاث طمُت داث .ًمثل الجداز الخلىي مٛى

ٝ   الخِٖس املخبري ُلى الجسازُمًُ٘د الجداز الخلىي في .Antibiotic الحُىٍت  داث ًُ هٍس البىلي ط٢اٍز

ا ًمي  اطخجابتالا  .والبروجِىاث اإلاىحىدة ُٗه ُب الجداز الخلىي للب١تًر ا لـبٔت ٓسام. زخالٖ في جٟس  الب١تًر
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 الجدار الخلىي للجراثيم إًجابيت الؼرام:

ػب١ت مِٜدة  . ُبازة ًُببدُد + ٓل٢ُان )الظ١س(  .أٟثر زساهت مىه ُىد طلبُاث الٔسامالبتيدوػليكان:. 6

ُدة هبٜاث مً ًخ٢ىن مً  .زاؿت بجدزان الخلُت الجسزىمُت ٜٗى مىل٘سة جدُى ب٢امل الخلُت

ل٢ُان   .هاهىمُتر(05-90) هبٜت 45الببدُدٓو

 .٪ مً ال١خلت الجاٗت للجداز 05ٌؼ٢ل 

ك : .  حمض2 .التيكٍى ُت للىَى  ٌِخبر مظخلد ًدسق ئهخاج أكداد هُى

 ُىد الِٜدًاث اإلاُٜدت. Mو البروجين  S. Aureus ُىد   Aمثل2 البروجين  جلِب دوزا في ؤلامساكُت :. بروجيىاث 3

 الجدار الخلىي للجراثيم صلبيت الؼرام:

 .٪ مً ال١خلت الجاٗت للجداز 95ٌؼ٢ل  .هاهىمُتر 2هبٜت أٚز مً ؤلاًجابُاث  الببتيدوػليكان:. 6

البروجين الشحمي .Aًدىي بسوجِىاث أهمها بسوجين الٔؼاء الخازجي Outer Membrane   الؼشاء الخارجي . 2

جي جلِب دوزا في الالخـاٚ  .Porinsبسوجِىاث لها دوز في الىٜل ُبر الثٜىب .اإلاىٍز

د 3. مىحىد  .ُدًدة مً اإلاسق ٠الحمى والـدمت  هى الرً٘ان الدازلي اإلاظإو٤ ًُ مالمذ:LPSليبىبىلي صكاٍر

هى الشحم اإلاظإو٤ ًُ طمُت  Aٗىط٘ىلبُد  ًتكىن مً : . في الوبٜت الخازحُت مً حداز طلبُاث الٔسام

د لبيCD14.الرً٘ان الدازلي بازجباهه مّ   د زازجي 2 اإلاظخلد الجظمي  .ُدًد ط٢اٍز  Oبىلي ط٢اٍز
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ل٢ُان : membraneCytoplasmicالؼشاء الضيتىبالصمي  هبٜت   .ًخىكّ ئلى الدازل مً هبٜت الببِخُدٓو

 وظائف: 4له   .زىائُت مً ال٘ىط٘ىلبُداث حؼبه خُُٜٜاث الىىي 

a. ئاث ئلى دازل الخلُت  الىٜل ال٘اُل للجٍص

b.  جىلُد الواٛت بال٘ظ٘سة الخأٟظدًت 

c. ئوؼاء هالئّ حداز الخلُت 

d. .ماث والرً٘اهاث  ئٗساش ألاهٍص

  مىوٜخين مى٘ـلخين باملجهس الال١ترووي. : Cytoplasmaالضيتىبالصما 

بىشوماث والحبِباث الٔرائُتاللحمت عدًمت الشكل :                        جدىي الٍس

 DNAمىعقت شبه الىىاة وجحىي ال                      

مىززت.  2555ًدىي خىالي  حصيء م٘سد خلٜي ٓالبا. الجسزىمي. DNAم٢ان ا٤ Nucleoid  2  أوال: شبه الىىاة   

 ال ًىحد ٓؼاء هىوي وال حهاش اهٜظام وال هظخىهاث. الجسزىمُت. كِٙ الخلُت 9555هىله 

ئاث مً ا٤  :Plasmidsثاهيا: البالصميد   ى زازج الـبُٔاث، DNAحٍص جخلاُٙ بؼ٢ل  خلُٜت زىائُت الؼٍس

ىمُت، جىحد في ئًجابُاث وطلبُاث ًم١نها الاهدماج مّ الـبُٔاث الجسز مظخٜل ًُ الـبُٔاث الجسزىمُت،

 الٔسام.

 :جيخٜل مً زلُت ئلى أزسي باالٛتران.البالصميداث الىقالت: - لها هىعان 

جدمل اإلاىززاث السامصة لبِم الىًائٙ والبجى مثل 2 مٜاومت البالصميداث ػير الىقالت : -                       

 .ُت والخمل وإهخاج الرً٘اهاث الخازحُتالـاداث واإلاِادن الثُٜلت  وألاػِت ٗٚى البى٘سج

 DNAجيخٜل بظهىلت مً م٢ان ئلى آزس كمً ا٤  DNAٛوّ مً ا٤  :Transposonsاملىرثاث القافسة  ثالثا:

آلازس. جسمص  ٠DNAل منها ئلى DNAالخاؾ ب٢ل مً الجسازُم والبالطمُداث وملتهماث الجسازُم ، أو مً 

ماث مٜاومت الـاداث أو الرً٘اهاث ماث الاطخٜالب. ألهٍص  أو الِدًد مً أهٍص

بىزوماث   ،05S-30Sجخألٙ مً وخُدجين  ،S 75م٢ان ئوؼاء البروجِىاث،  حجمها : Ribosomesرابعا: الٍر

باطاث خُُٜٜاث الىىي ومنها زالًا ؤلاوظان  جسخلٙ ًُ ٍز

بىزوميين  RNAٌشكل الاختالف في ال  أصاش التأثير الاهتقائي للعدًد مً الصاداث التي جثبغ  والبروجين الٍر

 إوشاء البروجين الجرثىمي وليط إلاوضاوي.
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ا،: Capsuleاملحفظت  ُب زازج زلىي ًدُى ببِم أهىاَ الب١تًر جمىذ ال١بظىلت للمظخِمساث الجسزىمُت     جٟس

Colonies .ت ٛىاما لصحا زهبا  في ألاوطان املخبًر

دجركيبها :    ٓلىجام٣ُ - Dُدا في ُـُت الجمسة هي م٢ىزس  بىلي ط٢اٍز

 :Capsuleاملحفظت  أهميت

ت الجسازُم ألنها جدد مً ٛدزة البالِاث ُلى ؤلاخاهت بالجسازُم )بِم الجسازُم التي ٜٗدث  .9 جٜسز ُٗى

 مدٌ٘تها جـبذ ٓير ممسكت(

د املحٌ٘ .2 ي. )ج٘اُل حظاُد في الخِٖس الىىعي ُلى مخِلُت ما باطخسدام مـل ملاد للبىلي ط٢اٍز

 ٠ىٍلىٕ (.

داث املحٌُ٘ت بظبب زاؿُتها اإلاظخلدًت )ٟما في لٜاح الِٜدًاث  .0 جدلير لٜاخاث مً البىلي ط٢اٍز

 السئىٍت(.

 .لها دوز في الخـاٚ الجسازُم بأوسجت ؤلاوظان وهي مسخلت هامت في ئخدار اإلاسق .4

دي : Glycocalyxالكىان الضكري  بؼ٢ل ػب١ت ززىة مً الخُىن املحُوت بالجداز ٓالٖ بىلي ط٢اٍز

ًيخج أخُاها ب١مُاث  .الجسزىمي.ٌظاُد الجسازُم ُلى الالخـاٚ بظوىح الجلد والـماماث الٜلبُت والٜثاهس

أو الٔؼاوة الحُىٍت  Slime Layerٟبيرة ِٗؼ٢ل هبٜت طم١ُت جبدو مى٘ـلت ًُ الخالًا حظمى الوبٜت اللصحت 

Biofilm. 

 ال١ىان الظ١سي ًخىاطى الالخـاٚ بظوذ ألاطىان لدظهم في حؼ١ُل  عافرة:في العقدًاث ال

داث وهي هلُِت الدظىض الظجي.  اللٍى

 البُم ٗخجرب ←الوبٜت اللصحت للِٜدًاث ال٘مىٍت جلخـٝ ُلى الـماماث الٜلبُت بىاطوت الوبٜت اللصحت 

 .الؼٔاٖ التهاب ًإدي التهابي ج٘اُل ← الحالت الجظُماث ئهالٚ ← البلِمت في ٗؼل ←

ت.:  Flagellaألاصىاط  ( ًبلٕ  Flaginجخ٢ىن مً زُىن بسوجُيُت )بسوجين  حِد مً التراُٟب الخازحُت الٌاهٍس

ا ه٘ظها ا التي جمل١ها .هىلها أكِاٖ هى٤ الب١تًر ت للب١تًر تها جدذ املجهس باطخسدام ٍو  واطوت الحٟس م١ً زٍؤ

ظين الٜاُدي وخامم الخاه٣ُ.  ؿبٔت الٟ٘ى

 :Flagellaأهميت ألاصىاط    

 الىطُلت الىخُدة التي جخدٞس الجسازُم بىاطوتها ججاه الوِام )زاؿُت الاهجراب ال١ُماوي( .9

ؼُا ٠ىلي واإلاخٜلباث في .2 الىؿى٤ الى اإلاثاهت ؿِىدا ُبر  حظهم في ؤلامساكُت ) حظاُد حسازُم الاٌؼيٌر

 الاخلُل مددزت الاهخاهاث البىلُت(.
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ُت ججاه البروجِىاث الظىهُت.. في بِم ألاهى 0      اَ ٠الظاإلاىهُال حظخسدم في الخِٖس املخبري أكداد هُى

أٛـس وأٟثر اطخٜامت مً الظُان وجخ٢ىن مً  .حؼبه الؼِس جمخد زازج طوذ الخلُت: Piliألاشعار أو الخمل 

ين   .جىحد بؼ٢ل زئِس ي في طلبُاث الٔسام (.( Pillinوخُداث مً بسوجين الؼٟى

 ألاشعار:أهميت    

 جخىاطى الخـاٚ الجسازُم بمظخٜبالث هىُُت ُلى طوذ الخالًا ؤلاوظاهُت. - 9  

هَى زاؾ منها ٌظمى الؼٞى الجيس ي ٌؼ٢ل الاجـا٤ بين الجسزىم اإلااهذ )الرٟس( واإلاخٜبل )الاهثى(  - 2

 .أزىاء الاٛتران

ت ُىد همىها في جىؿٙ ألابىاْ ُلى أنها همى زلىي اطخثىائي ًخ٢ىن دازل : Sporesألابىاغ  الخلُت الب١خيًر

 هىعين هامين مً الىاحيت العبيت ٌشكالن أبىاغ:ًسٖو دون الٌسٖو اإلاثلى.

I.   جيط العصياثBacillus   ًخلمً ُـُت الجمسة الخبِثت 

II.  جيط املعثياثclostridium  ًخلمً ُامل مسق ال١صاش والدظمم الىػُٜي 

III.  مً اإلا٢ىزاث التي حؼ٢ل أبىاْ هَىSporosarcina 

،الببدُدٓل٢ُان ،الٜلُل  ،الٔؼاء الخلىي  ه١مُت ٛلُلت مً الظِخىبالطما  الجسزىمي DNAجخ٢ىن ألابىاْ مً -

، ٓالٖ ػبه ٟيراجُجي مظإو٤ ًُ مٜاومتها ال١بيرة للحسازة و الج٘اٖ وؤلاػِاَ  ،ٛؼسة البْى  حدا مً اإلااء

 واإلاىاد ال١ُمُائُت.

  جىِدم أي ِٗالُت اطخٜالبُت في البْى-
ً
بٜى هاحِا رًت اإلاىاطبت ٗخٜىم  ٍو لظىىاث ختى ًخِسق للماء وألٓا

ددر ؤلاهخاغ لخِاود بِدها الخلُت الجسزىمُت  ماث زاؿت بخ٣ُ١٘ الٔالٖ ودزى٤ اإلااء والٔراء ٍو أهٍص

ِوي حسزىم  ت وطُلت للخ٢ازس ول١نها وطُلت لحٍ٘ الىَى ألن ٠ل بْى ًىدؽ َو الاطخٜالب.ال حِد ألابىاْ الب١خيًر

 د.واخ

ًخولب الخُِٜم والخسلف منها  مٜاومتها ٓير الوبُُِت للحسازة واإلاىاد ال١ُمُائُت.: Sporesأهميت ألابىاغ 

 اطخسدام دزحاث خسازة ُالُت.

اقع ألابىاغ داخل الخليت الجرثىميت:  مى

 ت ٜٗد ٢ًىن2 ًسخلٙ مىكّ ج٢ىن الب شبه ،: Terminalظرفي، : Central مركسي ْى في الخلُت الب١خيًر

 Sub terminalظرفي 
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