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  الجسازُم
 
 الهامت ػبُا

 أ.د.هُثم ًاشجي

:
ً
 جصنيف الجزاثيم الهامت طبيا

  الصفاث الشكليت والكيميائيت الحيىيت.ٌعخمد الخصيُف الحالي للجسازُم على 

 : املعيار ألاهم هي طبيعت الجدار الخلىي 

   ( مسن.)اإلالخىٍاث 

  .) ا داخل الخالًا  صلب ) جسازُم خازج خلىٍت كد جيىن سلبُت او إًجابُت الغسام او مخؼفلت اجباٍز

 .غائب 

 :مملىت، كسم ، صف ، زجبت ، عائلت ، جيس ، هىع.  السلسلت الخصنيفيت 

  حعخمد حسمُت الجسازُم الؼبُت على  الجيس والىىع 

   مثال العىلىدًاث اإلارهبتStaphylococcus aureus   ،   الاٌشحٌرشُا وىليEscherichia coli . 

 النبيت الطبيعي أو الفلىرا:

  حُت معُىت والجلد والبلعىم مجمىعت مً الجسازُم والفؼىز التي حسخىػً بشيل دائم أماهً حشٍس

 الخىفس ي واليىلىن واإلاهبل.

  جخخلف عً مفهىم الحاملcarrier state اإلامسطت. الري ًسجبؽ بالعىاصس 

 جخخلف عً مفهىم الاسخعمازcolonization  : 
 
 .اإلاسجبؽ بىجىد عىصس جدًد لم ًىً مسبلا

 ألاهميت الطبيت للفلىرا:   

 :في الحفاؾ على الصحت أو الدسبب باإلاسض 
 
 هاما

 
 جلعب الفلىزا دوزا

خاػُت مما حشيل آلُت دفاعُت وكائُت عىد الثىي بشغلها ألماهً الالخصاق على الجلد وألاغشُت امل .1

 .ٌعُم اسخعمازها بعىاصس ممسطت
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 .B- Kجلعب دوزا في الخغرًت بئهخاجها عدة أهىاع مً الفُخامُىاث  .2

 عىد مظعفي اإلاىاعت وكد جصبح ممسطت لدي جىاجدها في غحر  .3
 
كد حسبب أحد أعظاء الفلىزا مسطا

 ميانها الؼبُعي.

ت ، بعع العلدًاث.     الفلىرا الطبيعيت لألهف:  العىلىدًاث اإلارهبت 33-15 ٪ ، العىلىدًاث البشسٍو

ت  الفلىرا الطبيعيت للجلد:      اإلايىزاث الببدُدًت)الهىائُاث (.، البروبُىهاث   ،العىلىدًاث البشسٍو

حت السيُت. ، العلدًاث املخظسة لفلىرا الطبيعيت للفم: ا    العلدًاث الؼافسة على اللٍى

اث. اإلاسخدمُاث ،  العلدًاث املخظسة واإلالُحت والسئىٍت   :لبلعىمالطبيعيت ل الفلىرا    الىاٌسٍس

شُا وىلي ، العصىاهُاث الهشت   لكىلىن:الفلىرا الطبيعيت ل    .الاٌشحٌر

شُا وىلي ،العصُاث اللبيُت   مهبل:الفلىرا الطبيعيت لل    . B العلدًاث شمسة ، الاٌشحٌر

 همى الجزاثيم وحغذًتها:

 هى اشدًاد عدد الجسازُم الىاجم عً الخيازس ؤلاجمالي لجماعت جسزىمُت:  Bacterial growthالنمى الجزثىمي 

خمي ( .مخجاوست مً هىع واحد  .جخيازس الجسازُم باالوشؼاز الثىائي)همى لىغاٍز

ساعت في اإلاخفؼساث E.Coli، 24دكُلت في ال 23. هى الصمً الفاصل بحن اهلسامحن مخخالُحن   سمن الخضاعف :

 .السلُت

 بعع العىامل البُئُت ألاخسي.، دزجت الحمىطت ، دزجت الحسازة ، همُت الغراء  :ًخغير سمن الخضاعف جبعا ل

 : Culture Mediaألاوساط الشرعيت  ًخم جنميت الجزاثيم في املخخبراث على:

سبىن، آشوث، غراء ًؤمً الؼاكت أوساغ مغرًت معلمت جؤمً للجسازُم مخؼلباتها الالشمت للىمى )مصدز ه

ت لها(  .وعىاصس شهُدة طسوٍز

 أهىاع أوساط الشرع الجزثىمي:

ت لىمى وجيازس معظم الجسازُم وهي إما سائلت اإلاسق  مغذًت عامت:  .1 جحىي اإلاىاد السئِسُت الظسوٍز

 .اإلاغري أو صلبت الغساء اإلاغري وكد ًظاف إلُه الدم بيسبت معُىت فِسمى الغساء اإلادمى

حسمح بىمى أهىاع وجثبؽ أخسي)إطافت ملىهاث أو صاداث أو....( مثل وسؽ جاًس مازجً   اهخقائيت: .2

ا البيُت   الخاص باليسحًر

 EMB -شابمان -جحدد بعع مظاهس اليشاغ الاسخلالبي للجسازُم مثال: ماوىهيي جفزيقيت: .3
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ًظاف إليها مىاد خاصت لىمى بعع الجسازُم ذاث اإلاخؼلباث الخاصت لىمىها مثال  أوساط خاصت: - .4

 .وسؽ لىفيشخاًً جيسً للمخفؼساث

:
ً
 داللت النمى عياهيا

 الخعىس في ألاوساغ السائلت .1

 همى اإلاسخعمساث الجسزىمُت على ألاوساغ الصلبت .2

 هظع الجسازُم في وسؽ سائل مغري ووعد الجسازُم بفىاصل مخخالُت:

سافله فعالُت :   Lag-phaseطىر الكمىن  - 1 جخىُف خالله الجسازُم مع الشسوغ الجدًدة للمسخيبذ ٍو

 اسخلالبُت عالُت دون اهلسام خلىي. ًمخد مً عدة دكائم إلى عدة ساعاث.

ع للخالًا الجسزىمُت وجصاًد  ،ػىز الدسازع :Logarithmic phaseالطىر اللىغاريخمي  -2 ًحدر اهلسام سَس

خمي لعدد الجسازُم مع الصمً  .لىغاٍز

جباػؤ الىمى أو الاهلسام بسبب هفاذ اإلاىاد الغرائُت و وجىد ًحدر  : phase Stationaryطىر الاسخقزار  -3

 .جىاشن بحن عدد الخالًا الجدًدة اإلاخىالدة والخالًا التي جمىث مىخجاث اسخلالبُت سامت.

 .جىاكص واضح في عدد الجسازُم الحُت:  Death phaseطىر الخناقص أو املىث - 4

 

 

 

 حغذًت الجزاثيم:

 حاجاث الجزاثيم الغذائيت:

.  Autotrophicهىان جسازُم ذاجُت الخغرًت  -1
 
 غحر هامت ػبُا
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ت الخغرًت   -2  حسخخلص الىسبىن مً مىاد عظىٍت.  Heterotrophicالجسازُم غحًر

 ذ جخيىن اإلاادة الجافت للجسازُم مً الىسبىن وآلاشوث والهُدزوجحن والاهسجُى ىالفىسفىز والىبًر

ىم  و ولىز ووالسُىم(  وشىازد العظىٍت ) بىجاسُىم وصىدًىم و مغجًز

 مصدز الىسبىن : مىاد عظىٍت والىسبىهُدزاث 

  مصادزH2 + O2 : مً اإلااء 

  ًمصدز آلاشوث : مNo2 ذالجى أو اليشادز أو ا  لىتراث والىتًر

  بعع الجسازُم اإلاخؼلبتFastidious Bacteria  جحخاج مسهب عظىي محدد الحسخؼُع جسهُبه ًظاف

 لألوساغ الصزعُت الخاصت بها )عىهُت الخغرًت(.

 الاسخقالب الجزثىمي:

 :جىلد الجزاثيم الطاقت الالسمت لنمىها بىاحدة على ألاقل من آلالياث الخاليت 

 Photosynthesisالترهُب الظىئي ، Respirationالخىفس ،  Fermentationالخخمحر 

 الغلىوىش هى مصدز اللدزة ألاساس ي للجسازُم الؼبُت 

ائيت والكيميائيت للنمى الجزثىمي:  الشزوط الفيًز

 أوال: الحاجت لالكسجين:

 :ئاث السامت و جرز  H2O2بحروهسُد الهُدزوجحن  ًيخج عً اسخخدام الاهسجحن هىعحن مً الجٍص

 O2السىبس أهسُد الحس 

 :جحخاج الجزاثيم أهشيمين السخخدام ألاكسجين 

  O2- +2H+ →H2O2+O2ألاهسُد الفائم دٌسمىجاش:  .1

 H2O2→ 2H2O+O2الياجالش:  .2

 بناء عليه جقسم الجزاثيم حسب حاجتها لألكسجين إلى:

جحخاج ألاهسجحن بشيل دائم وحسخخدم ألاهسدة  : Obligate Aerobicالجزاثيم الهىائيت املجبرة   .1

 الخىفسُت والصوائف واإلاخفؼساث:
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جفخلد ألاهسُد الفائم دٌسمىجاش والياجالش) مثل  :Obligate anaerobic.  الجزاثيم الالهىائيت املجبرة  2

ت(  اإلاؼثُاث الىصاٍش

إن وجد وحسخخدم  O2حسخؼُع اسخخدام  :Facultative anaerobic. الجزاثيم الالهىائيت املخيرة  3

شُا وىلي.  الخخمحر بغُابه مثل الاٌشحٌر

٪ مثل العؼُفت الصائمُت واإلالىٍت  5جىمى بأهسجحن جسهحزه  :Microaerophilic. أليفت الهىاء القليل 4

 البىابُت.

 

 

  
ً
 :   Mesophilicمحباث الحزارة املعخدلت   معظم الجسازُم الؼبُت جلع طمً مجمىعت  الحزارة::ثاهيا

 دزجت مئىٍت.20-40 

  محباث الحزارة هىان جسازُمThermophilic:  ًدزجت وحتى دزجت الغلُان 43أهثر م. 

  القزيت أو أليفاث البرودةPsycrophilic  : ًا اإلاسخىحدة  23جىمى في حسازة أكل م دزجت. واللِستًر

 .دزجت  4جىمى في +

: الخفاعل 
ً
الصوائف .( 7.5-7.2في ألاوساغ اإلاعخدلت أو اإلاائلت كلُال للللىٍت ) معظم الجسازُم جىمى : PHثالثا

 . 6.5 -6.3العصُاث اللبيُت : جىمى في أوساغ حامظت . واليىلحرا جىمى جُدا في أوساغ كلىٍت
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:  الضغط الحلىلي:  
ً
مثل الظماث   هىان أهىاع ألُفت اإلالح، جخحمل بشيل جُد جحىالث جسهحز الشىازدرابعا

.لحالت للدم والعىلىدًاثهظحرة ا  

: الزطىبت 
ً
 .اإلااء أساس ي للىمى الجسزىمي, لىً احخمالها للجفاف مخفاوث :خامسا

: الضىء : 
ً
 .حسخخدم ألاشعت في الخعلُم معظمها جفظل الظالم،سادسا
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