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 مقدمة

هو العلم  (Microbiology)) الميكروبيولوجياعلم أو  علم األحياء الدقيقة•
  يقةالدقالذي يختص بدراسة األحياء 

دقائق هي  األوبئةأن مسببات  فراكاستورو جيروالموافترض  1546عام  •
قادرة على االنتقال وتشبه البذور وتقوم بنقل اإلصابة باالتصال المباشر أو غير 

 .  . المباشر أو حتى من مسافات بعيدة

بوصف البكتيريا وكائنات دقيقة أخرى  ليفينهوكقام أنطوني فان  1676عام في •
 .بنفسهمستخدًما مجهراً ذا عدسة واحدة صممه 

باستور ميالدي على يد  19تعتبر البداية الحقيقة لعلم األحياء الدقيقة في القرن •
 وكوخ 

قام باستور وكوخ وغرام بتطوير تقنيات التلوين  1900-1860بين عامي •
 واألوساط لعزل واستنبات األحياء الدقيقة

بفضل تطوير إجراءات عالجية ووقائية تقضي أو تقلل حدوث العديد من •
 ...(الجدري الطاعون والخناق )األوبئة 

 .؟؟؟؟ اكتشفت عوامل ممرضة جديدة أو طورت العوامل القديمة نفسها •

 

 

 



 Pathogensالعوامل الممرضة 

 :  الكائنات المعدية تحت الخلوية( 1

المسببة لجنون البقر البريوناتجزيئات بروتينية خامجة  مثل : البريونات 

 الفيروسات :DNA   أوRNA   و قدرة على تركيب البروتينات أدون أنزيمات 

 :  الكائنات المعدية الخلوية ( 2

نوع 5500اكتشف منها .. األرض مئات االلوفعلى  :الجراثيم: طالئعيات النوى 

حقيقيات النوى 

 الفطور -1

 حقيقيات النوى                        األوالي -2

 الديدان  -3

 



 :الفرق يكمن في بنية النواة -

نواة حقيقة ذات صبغيات متعددة يحيط فيها : النوى حقيقاتفي 

غشاء نووي وتستخدم جهاز االنقسام الخيطي لتأمين االنقسام 

 المتساوي للصبغيات

شبه نواة تتكون من جزيء حلقي مفرد من : في طليعيات النوى

مخلخل التركيب دون غشاء نووي وجهاز انقسام  DNAال 

 .خيطي

   Eukaryotesالنوى  حقيقات

 Prokaryotesالنوى وطالئعيات  

 



 وطالئعيات النوى حقيقاتجدول يوضح الفرق بين 

 الخاليا اإلنسانية حقيقة النواة طليعية النواة  الخاليا الجرثومية الميزات 

DNA نعم ال ضمن غشاء نووي 

 نعم (االنشطار الثنائي) ال  خيطي إنقسام

DNA  نعم ال هستوناتمترافق مع 

 أكثر من واحد واحد عدد الصبغيات 

 نعم ال   والليزوزومات المتقدرات

 S 80 S 70 الربيوزومحجم 

جدار الخلية يحتوي 

 البيبتيدوغليكان

 ال نعم 

 نعم (باستثناء المفطورات)ال  الستيروالتوجود 



 

 

 :تصنف الجراثيم 
 :حسب الشكل 

 مكورات 

 عصيات

 الملتويات

 (المفطورات عديمة الجدار) متعددة األشكال 

 : حسب االصطفاف

 ويحدده اتجاه الجراثيم ودرجة التصاقها ساعة انقسام الخاليا 

  

  

 

 :بنية الخاليا الجرثومية

 



 



 



 ميكرون  5و  نميكرو 0.3 حجوم الجراثيم تتراوح بين  -

فيروس )يعادل حجم أكبر الفيروسات ( المفطورات ) حجم أصغر جرثوم  - 

 (الجدري

 ميكرون 7يعادل حجم الكريات الحمر البشرية  العصياتحجم أكبر  -

 بنية الخلية الجرثومية



 :بنية الخلية الجرثومية

 :ساسيةأوغير  ساسيةأمكونات  لىإتقسم مكونات الخلية البكتيرية 

والمنطقة النووية  بوسوماتيالر، و مي سوباليتالغشاء الس:  ساسيةاألتتضمن المكونات -1

وسميت بالمكونات . المسؤولة عن حمل ونقل الصفات الوراثية  DNAالحاوية على مادة 

 . ألنها موجودة في جميع الكائنات الحية بما في ذلك البكتريا  ساسيةاأل

سواط واألفي البكتريا فتتمثل بالجدار الخلوي والكبسولة  ساسيةاألالمكونات غير ما أ-2

 .مكونات الخلية البكتيريةتي اآلالشكل ويمثل , والشعيرات  والبالزميدات بواغواأل



 CELL WALLالجدار الخلوي 
 الجراثيم شكلها يعطي .الغشاء البالزميهو بنية متعددة الطبقات خارج  لجدار الخلويا -

 :أهميته
يتألف الجدار الخلوي من مكونات فريدة من نوعها ليس لها مثيل في الطبيعة وله دور 1.

والسيطرة على نقل المواد الغذائية وحماية الخلية حلولي مهم في الحفاظ على الضغط ال
 .من االنفجار وله دور في االنقسام

رام عند تحللها غتسبب مكونات الجدار الخلوي سيما جدار البكتريا السالبة لصبغة 2.
 (.Lipid A)عراضا مرضية نتيجة احتواءه على مكونات سمية أداخل الجسم 

 .Antibioticيمثل موقعا لعمل بعض المضادات الحيوية 3.

والبروتينات الموجودة فيه هي عبارة عن مستضدات تفيد في التعرف  سكاريداتالبولي 4.
 .  المخبري على الجراثيم

وجود اختالف في تركيب الجدار الخلوي للبكتريا هو الذي يميز البكتريا في االستجابة 5.
 .رام غلصبغة 



 الجدار الخلوي للجراثيم إيجابية الغرام

  البتيدوغليكان: 

 (السكر) غليكان+  ببتيد -
 تحيط بكامل الخلية  منضفرةشبكة معقدة  -
 بجدران الخلية الجرثومية فقطخاصة  -
 ( نانوميتر 80-15) طبقة  40 الببتيدوغليكانعدة طبقات من  -  

 ٪ من الكتلة الجافة للجدار    30-

 التيكويكحمض   : 

 للنوعيعتبر مستضد يحرض إنتاج أضداد نوعية 

 اإلمراضيةبروتينات تلعب دورا في   

 المقيحة العقدياتعند  Mو البروتين  S. Aureusعند  Aالبروتين : مثل

 

 



 



 الجدار الخلوي للجراثيم سلبية الغرام
الببتيدوغليكان: 

 نانوميتر   2طبقة أرق من اإليجابيات -

 من الكتلة الجافة للجدار 10٪-

الغشاء الخارجي :Outer Membrane 

 Aبروتين الغشاء الخارجي : أهمها  بروتيناتيحوي -
 تلعب دورا في االلتصاق . المورينيوالبروتين الشحمي 

 .   Porinsوبروتينات لها دور في النقل عبر الثقوب 

 LPS:سكاريد ليبوبولي  -
 موجود في الطبقة الخارجية من جدار سلبيات الغرام 

 CD14والصدمة المسؤول عن مالمح عديدة من المرض كالحمى الذيفان الداخلي هو 
 Aهو الشحم  فوسفولبيد -: يتكون من 

 سكاريديلب بولي  -               
  Oالمستضد الجسمي : خارجي  سكاريدبولي  -               

 



 



 تلوين غرام 

 



 تلوين غرام 

 



 يجابيات وسلبيات الغرامإبنية الجدار الخلوي في 



 Cytoplasmicمي سالسيتوبالالغشاء 

membrane 
 الببيتيدوغليكانإلى الداخل من طبقة  يتوضع-

 تشبه حقيقيات النوى الفوسفولبيداتطبقة ثنائية من  -

 :وظائف 4له  --

 النقل الفاعل للجزيئات إلى داخل الخلية1.

 التأكسدية  بالفسفرةتوليد الطاقة 2.

 إنشاء طالئع جدار الخلية3.

 .والذيفاناتإفراز األنزيمات 4.

 

 

 



 Cytoplasma السيتوبالسما

 منطقتين منفصلتين بالمجهر االلكتروني•

 والحبيبات الغذائية  الريبوزوماتتحوي : اللحمة عديمة الشكل  -1

 .  DNAمنطقة شبه النواة وتحوي ال  -2

 Nucleoid: شبه النواة: أوال
 الجرثومي   DNAمكان ال  -
 .حلقي غالباجزيء مفرد  -
ضعف الخلية   1000طوله . مورثة  2000يحوي حوالي  -

 الجرثومية 
   هستوناتغشاء نووي وال جهاز انقسام وال ال يوجد  -



 

 

 Plasmids البالسميد: ثانيا

 حلقية ثنائية الشريط خارج الصبغيات   DNAجزيئات من ال  -

 تتضاعف بشكل مستقل عن الصبغيات الجرثومية -

 يمكنها االندماج مع الصبغيات الجرثومية  -
 توجد في إيجابيات وسلبيات الغرام  -

 لها نوعان  -

 تنتقل من خلية إلى أخرى باالقتران: البالسميدات النقالة-1

 :  غير النقالة  البالسميدات -2

 

مقاومة الصادات والمعادن الثقيلة : تحمل المورثات الرامزة لبعض الوظائف والبنى مثل  -

 .....  ذيفانات الخارجيةواألشعة فوق البنفسجية والخمل وإنتاج ال

 

 

 Cytoplasma السيتوبالسما



•https://youtu.be/gu6WZ3EreWs?t=37 



 Transposons( المورثات القافزة) :الترانسبوسونات: ثالثا

الخاص  DNAتنتقل بسهولة من مكان إلى آخر ضمن ال  DNAقطع من ال  -

لى إكل منها   DNAأو من ، الجراثيم  وملتهمات والبالسميداتبكل من الجراثيم 

DNA   اآلخر 

 ترمز ألنزيمات مقاومة الصادات أو الذيفانات أو العديد من أنزيمات االستقالب -

 Cytoplasma السيتوبالسما

 
 



   Ribosomes: الريبوزومات -رابعا
 إنشاء البروتينات مكان  -

   50S – 30S تتألف من وحيدتين ،  S 70حجمها  -

   في ال االختالفRNA   الريبوزوميينوالبروتين 

يشكل أساس التأثير االنتقائي للعديد من الصادات التي تثبط 

 .اإلنسانيإنشاء البروتين الجرثومي وليس 
 

 Cytoplasma السيتوبالسما



 
 
 نواع البكتريا،أيحيط ببعض خارج خلوي تركيب  -
وساط المخبرية في األ Coloniesالجرثومية لمستعمرات ل  تمنح الكبسولة  -

 .قواما لزجا رطبا

 
  غلوتاميك- D مكوثرعدا في عصية الجمرة هي  سكاريدبولي : تركيبها  -

 

 (المحفظة )   Capsuleالكبسولة 
 



 (المحفظة )   Capsuleالكبسولة 
 أهمية الكبسولة 

على                                البالعاتتقرر فوعة الجراثيم ألنها تحد من قدرة  1.
 (.  بعض الجراثيم التي فقدت محفظتها تصبح غير ممرضة).اإلحاطة بالجراثيم

ما باستخدام مصل مضاد  متعضيةتساعد في التعرف النوعي على 2.
 .( كويلنغتفاعل ) . المحفظي سكاريدتجاه البولي 

 
 
 

بسبب خاصيتها  المحفظية سكاريداتتحضير لقاحات من البولي 3.
 (.  الرئوية العقدياتكما في لقاح ). المستضدية

بأنسجة اإلنسان وهي مرحلة هامة في التصاق الجراثيم لها دور في 4.
 .إحداث المرض



 Glycocalyxالكنان السكري 

 بشكل شبكة رخوة من الخيوط المحيطة  سكاريديغالف بولي  •

 بالجدار الجرثومي      

 يساعد الجراثيم على االلتصاق بسطوح الجلد والصمامات  •

 والقثاطرالقلبية      

حيانا ينتج بكميات كبيرة فيشكل طبقة سميكة تبدو منفصلة عن الخاليا تسمى أ•
 .  Biofilm أو الغشاوة الحيوية   Slime Layerالطبقة اللزجة 

 االلتصاق تواسطيالكنان السكري  الطافرة العقدياتفي •
 التسوسلتسهم في تشكيل اللويحات وهي طليعة بسطح األسنان    

 .السني    
 الفموية تلتصق على الصمامات القلبية  للعقدياتالطبقة اللزجة •

 إطالق   ← فشل في البلعمة ← فتجذب البيض ←  بواسطة الطبقة اللزجة    
 .  تفاعل التهابي يؤدي التهاب الشغاف ←الجسيمات الحالة     

 



 Flagellaسواط األ

 
وتعد من التراكيب الخارجية الظاهرية مكونة من خيوط  Flagellumمفردها •

 ضعاف طول البكتريا نفسهاأيبلغ طولها ( Flagin الفالجينبروتين )بروتينية 
 سواط هي واسطة الحركة للبكتريا التي تملكها واأل •
القاعدي  الفوكسينسواط تحت المجهر باستخدام صبغة ويمكن رؤية األ•

 .التانيكوحامض 
 

 



 Flagellaسواط األ

 : أهميتها•
خاصية ) الوسيلة الوحيدة التي تتحرك الجراثيم بواسطتها تجاه الطعام •

 ( االنجذاب الكيماوي
كولي والمتقلبات في  االيشيريشياتساعد جراثيم ) تسهم في اإلمراضية •

 (االبوليةالوصول الى المثانة صعودا عبر االحليل محدثة االنتانات 
في بعض األنواع كالسالمونيال تستخدم في التعرف المخبري أضداد •

 نوعية تجاه البروتينات السوطية
توجد حركة غير حقيقية لخاليا البكتريا ناتجة عن تصادم جزيئات : مالحظة •

 .Brownian mobilityالوسط السائل تدعى الحركة البراونية 
 



واع ناأل في الخلية البكتيرية ثابت لكل نوع وتختلف عن سواط األعدد وتوزيع ن إ
 .مميزهويعد صفة خرى األ



 Piliاألشواك 
 تشبه الشعر تمتد خارج سطح الخلية -• 

أقصر وأكثر استقامة من السياط وتتكون من وحيدات من بوتين الشوكين •
(Pillin  ) 

 توجد بشكل رئيسي في سلبيات الغرام•

 :أهميتها •

 .التصاق الجراثيم بمستقبالت نوعية على سطح الخاليا اإلنسانية تتواسط -1

نوع خاص منها يسمى الشوك الجنسي يشكل االتصال بين الجرثوم المانح  -2

 .أثناء االقتران( االنثى)والمتقبل ( الذكر)

 



 

 

نها نمط خلوي استثنائي يتكون داخل الخلية البكتيرية عند أعلى  األبواغتوصف  
   .نموها في ظروف دون الظروف المثلى

 :نوعين هامين من الناحية الطبية يشكالن أبواغ -
 يتضمن عصية الجمرة الخبيثة.Bacillusجنس العصيات 

 الوشيقييتضمن عامل مرض الكزاز والتسمم  clostridium المطثياتجنس 
 Sporosarcinaمن المكورات التي تشكل أبواغ نوع  -

 
 الجرثومي وكمية قليلة  DNA : البوغيحوي  -
 والببتيدغليكانوالغشاء الخلوي  السيتوبالسمامن  
 وغالف  البوغوقشرة والقليل جدا من الماء   

 هو المسؤول عن مقاومتها الكبيرة  كيراتينيشبه 
 للحرارة والجفاف واإلشعاع والمواد الكيميائية

 
 
 

 Spores بواغاأل
- 



 Spores بواغاأل

ويبقى هاجعا لسنوات  البوغتنعدم أي فعالية استقالبية في •
المناسبة فتقوم أنزيمات خاصة حتى يتعرض للماء واألغذية 

بتفكيك الغالف ودخول الماء والغذاء ويحدث اإلنتاش لتعاود 
 . بعدها الخلية الجرثومية االستقالب

البكتيرية وسيلة للتكاثر ولكنها تعد وسيلة  بواغوال تعد األ ←
 .  ينتش ويعطي جرثوم واحد بوغألن كل  لحفظ النوع

مقاومتها غير الطبيعية للحرارة والمواد الكيميائية : أهميتها 
   ويتطلب التعقيم والتخلص منها استخدام درجات حرارة عالية 

 



 البوغمراحل تشكل 



 مواقع األبواغ داخل الخلية الجرثومية

 :يكون فقدفي الخلية البكتيرية  بوغالموضع تكون يختلف  -
 مركزياCentral   : 

طرفيا و أTerminal: 

شبه طرفي و أSub terminal  : 

 

 



 Bacterial growthالنمو الجرثومي 

 الجراثيم الناجم عن التكاثر اإلجمالي لجماعة جرثومية  عددهو ازدياد  -

 متجانسة من نوع واحد     

 (نمو لوغاريتمي ) باالنشطار الثنائي تتكاثر الجراثيم   -

 .  هو الزمن الفاصل بين انقسامين متتاليين : زمن التضاعف  -

  السلية المتفطراتساعة في   E.Coli – 24دقيقة في ال  20         

 درجة ودرجة الحرارة ولكمية الغذاء يتغير زمن التضاعف تبعا  -

 .األخرىالعوامل البيئية وبعض الحموضة       

 :  يتم تنمية الجراثيم في المختبرات على -

 تؤمن  معقمة مغذيةأوساط :  Cultur Media الزرعيةاألوساط   

 ......(, آزوت, مصدر كربون)للجراثيم متطلباتها الالزمة للنمو        



 أنواع أوساط الزرع الجرثومي
 الغراء المغذي والمرق المغذي: مغذية عامة --•

 المدمىالغراء : غنية مغذية  --•

 ماكونكي....(. إضافة ملونات أو صادات أو)أخرى تسمح بنمو أنواع وتثبط  :انتقائية --•

 EMB -شابمان -ماكونكي. تحدد بعض مظاهر النشاط االستقالبي للجراثيم : تفريقية --•

 للمتفطراتجنسن  لوفنشتاين. خاصة بجراثيم تحتاج متطلبات خاصة لنموها: خاصة --•

  النموعيانياداللة : 

 األوساط السائلةالتعكر في  -1  

 الصلبةاألوساط نمو المستعمرات الجرثومية على  -2  

 



 



 :مخطط نمو الجراثيم
 

  نضع الجراثيم في وسط سائل مغذي ونعد الجراثيم بفواصل متتالية  : 

 

تتكيف خالله الجراثيم مع الشروط الجديدة للمستنبت ويرافقه فعالية :  phase–Lag: طور الكمون -1
 من عدة دقائق إلى عدة ساعات : دون انقسام خلوي. استقالبية عالية 

 

 :  Logarithmic phase: الطور اللوغاريتمي -2

 طور التسارع انقسام سريع للخاليا الجرثومية-

 وتزايد لوغاريتمي لعدد الجراثيم مع الزمن      

 باستمرارجهاز يضيف ( :  chemostst) الكيموستات-

 تبقى الجراثيم في الطور ← .الفضالتمغذيات ويسحب       

 .وال تدخل طور االستقراراللوغاريتمي         

 

 : phase  Stationaryطور االستقرار -3 

 تباطؤ النمو أو االنقسام بسبب نفاذ المواد الغذائية ووجود  -

 .منتجات استقالبية سامة     

 .توازن بين عدد الخاليا الجديدة المتوالدة والخاليا التي تموت -

 تناقص واضح في عدد الجراثيم الحية :  Death phaseطور التناقص أو الموت  -4

 



 تغذية الجراثيم

 :حاجات الجراثيم الغذائية•

 غير هامة طبيا: Autotrophicهناك جراثيم ذاتية التغذية 1)

 تستخلص الكربون من مواد عضوية: Heterotrophicالجراثيم غيرية التغذية 2)

تتكون المادة الجافة للجراثيم من الكربون واآلزوت والهيدروجين واالكسجين •
وكلور  ومغنزيومبوتاسيوم وصوديوم  ) العضويةوالفوسفور والكبريت وشوارد 

 (وكالسيوم

-  مواد عضوية كالكربوهيدرات: مصدر الكربون 

-  مصادرH2 + O2  :من الماء 

-  من : مصدر اآلزوتNo2 الجو أو النشادر أو النترات والنتريت 

 تحتاج مركب عضوي محدد ال    Fastidious Bacteriaالجراثيم المتطلبة بعض •

 عونية التغذية )الخاصة بها  الزرعيةتستطيع تركيبه يضاف لألوساط             

           - Auxotrophic) 



 ذية الجراثيمتغ

 : االستقالب الجرثومي •

تولد الجراثيم الطاقة  الالزمة لنموها بواحدة على األقل من اآلليات 

 :  التالية

 Fermentation: التخمير•

 Respiration: التنفس•

 Photosynthesis : التركيب الضوئي•

 هو مصدر القدرة األساسي للجراثيم الطبية الغلوكوز ---



 الشروط الفيزيائية والكيميائية للنمو الجرثومي 

 :  لالكسجينالحاجة : أوال•

 بيروكسيد الهيدروجين : ينتج عن استخدام االكسجين نوعين من الجزيئات السامة-

    H2O2  و جذر السوبر أكسيد الحر( O2-.) 

 :تحتاج الجراثيم أنزيمين الستخدام األكسجين-

2O2: ديسموتازاألكسيد الفائق  -1   
- +2H+ →H2O2+O2 

   2H2O2→ 2H2O+O2: الكاتالز – 2  

 :  بناء عليه تقسم الجراثيم حسب حاجتها لألكسجين إلى - 

   Obligate Aerobic:الجراثيم الهوائية المجبرة•

 والمتفطرات كالزوائفتحتاج األكسجين بشكل دائم وتستخدم األكسدة التنفسية    

  Obligate anaerobic: الجراثيم الالهوائية المجبرة•

 الكزازية المطثياتمثل ( والكاتالز ديسموتازتفتقد األكسيد الفائق )   

   Facultative anaerobic: الجراثيم الالهوائية المخيرة•

 كولي االيشيريشياإن وجد وتستخدم التخمير بغيابه مثل  O2تستطيع استخدام    

 :  Microaerophilic: أليفة الهواء القليل  •

   البوابيةوالملوية  الصائميةمثل العطيفة   ٪5تنمو بأكسجين تركيزه     



 



 



 الشروط الفيزيائية والكيميائية للنمو الجرثومي 

 :  الحرارة:  ثانيا •

معظم الجراثيم الطبية تقع ضمن مجموعة محبات الحرارة •
 .  درجة مئوية Mesophilic :20- 40المعتدلة 

أكثر من :   Thermophilicهناك جراثيم محبات الحرارة  -•

 درجة وحتى درجة الغليان  40

تنمو في حرارة أقل : Psycrophilicوالقرية أو أليفات البرودة  •

 .  درجة 20من 

 . درجة  4+في تنمو المستوحدة  الليستريا•



 الشروط الفيزيائية والكيميائية للنمو الجرثومي 

 :  PHالتفاعل : ثالثا

 (:   7.5-7.2) معظم الجراثيم تنمو في األوساط المعتدلة أو المائلة قليال للقلوية •

 والكوليرا تنمو جيدا في أوساط قلوية   الزوائف•

 .  6.5 -6.3تنمو في أوساط حامضة : العصيات اللبنية   •

 Osmotic Pressure: الحلوليالضغط : رابعا

 تتحمل بشكل جيد تحوالت تركيز الشوارد•

مثل الضمات نظيرة الحالة للدم : Halophilicليفة الملح أنواع أهناك •
 والعنقوديات

 لكن احتمالها للجفاف متفاوت, الماء أساسي للنمو الجرثومي: الرطوبة: خامسا

 تستخدم األشعة في التعقيم , معظمها تفضل الظالم: الضوء : سادسا



 تصنيف الجراثيم الهامة طبيا

يعتمد التصنيف الحالي للجراثيم على الصفات الشكلية والكيميائية •
 الحيوية 

أو (  الملتويات)  مرن: المعيار األهم هي طبيعة الجدار الخلوي •
جراثيم خارج خلوية قد تكون سلبية او إيجابية الغرام او )  صلب

 .غائبأو ( متطفلة اجباريا داخل الخاليا 

  -عائلة  –رتبة  –صف  –قسم  -مملكة: السلسلة التصنيفية •
 نوع -جنس 

مثال العنقوديات : تعتمد الجنس والنوع : تسمية الجراثيم الطبية•
كولي  االيشيريشيا – Staphylococcus aureusالمذهبة 

Escherichia coli.... 



 الفلوراالنبيت الطبيعي أو 

مجموعة من الجراثيم والفطور التي تستوطن بشكل دائم أماكن •

 .  تشريحية معينة كالجلد والبلعوم التنفسي والكولون والمهبل

الذي يرتبط .  carrier stateتختلف عن مفهوم الحامل •

 . بالعناصر الممرضة

المرتبط بوجود : colonizationتختلف عن مفهوم االستعمار •

 عنصر جديد لم يكن مسبقا 

 



 الفلوراالنبيت الطبيعي أو 

 :  للفلورااألهمية الطبية •

 :دورا هاما في الحفاظ على الصحة أو التسبب بالمرض الفلوراتلعب  -

تشكل آلية دفاعية وقائية عند الثوي بشغلها ألماكن االلتصاق على  -1

 الجلد واألغشية المخاطية مما يعيق استعمارها بعناصر ممرضة

  B- Kتلعب دورا في التغذية بإنتاجها عدة أنواع من الفيتامينات  -2

مرضا عند مضعفي المناعة وقد  الفلوراقد تسبب أحد أعضاء  -3

 .  تصبح ممرضة لدى تواجدها في غير مكانها الطبيعي



 الفلوراالنبيت الطبيعي أو 

   البروبيونات – البشرويةالعنقوديات : الطبيعية للجلد الفلورا•

 (.الهوائيات )  الببتيديةوالمكورات           

 وبعض  البشرويةالعنقوديات  –٪15-30العنقوديات المذهبة : األنف•

 العقديات          

 .على اللويحة السنية الطافرة والعقديات -المخضرة  العقديات: الفم•

 – المستدميات –والمقيحة  والرئوية المخضرة  العقديات:  البلعوم•
 .  النايسريات

 كولي  االيشيريشيا –الهشة  العصوانيات: الكولون•

 .Bزمرة  العقديات -كولي االيشيريشيا –العصيات اللبنية : المهبل•



 الوراثة الجرثومية

 الجرثومية اإلمراضية



 Bacterial Geneticsالوراثة الجرثومية 

 :  تتألف المادة الوراثية في الجرثوم من •

       DNAحلزون واحد مضاعف حلقي : الصبغي الجرثومي•
 يحمل جينات ترمز إلنتاج البروتينات البنيوية واألنزيمات

 

المكونة من حلزون واحد  DNAجزيئات من :  البالسميدات•
يحمل معلومات , تلقائيا  يتنسخ, مضاعف حلقي خارج الصبغي

 ...., عوامل الفوعة, ترمز لوظائف خاصة كالمقاومة للصادات 

 تتنسخقصيرة ومتحركة وال  DNAسالسل من : الترانسبوسونات•
 البالسميدللجين أو   DNAتلقائيا بل مع قطع ال 

 



 Bacterial Geneticsالوراثة الجرثومية 

 : التغيرات التي تطرأ على جينات الخلية الجرثومية •

1-  نقل الجينات: 

 .  يحدث انتقال للمادة الوراثية بطرق مختلفة    

2-  الطفراتMutation   : 

 .تغيرات في الجينات دون انتقال للمادة الوراثية    

 



 نقل الجينات: أوال •
 نقل مورثات معينة ) الترانسبوسون:  الخلية الجرثومية ضمن DNAانتقال ال •

 (تنتقل الحقا لخاليا أخرى للبالسميدات                                                   

 :الخاليا الجرثومية   بين   DNAانتقال ال •
الخلية المعطية    DNAتزاوج خليتين جرثوميتين ينتقل فيه : Conjugationاالقتران •

F+ خلية اخرى  إالىF-  من خالل الشعرة الجنسية لتتحول بدورها إلىF+  . ويضبط
 (يحمل جينات إنتاج البروتين المشكل للشعرة الجنسية)  F البالسميدالتزاوج 

 

 ( العاثيات)بواسطة الفيروسات الجرثومية   DNAيتم انتقال : Transduction  التنبيغ•

 

 إلى الجرثوم وتكامله في الصبغي حر   DNA دخول :  Transformationالتحول •

 :الجرثومي وبالتالي اكتساب صفات جديدة                                    

 الخاص بها فتلتقطه خلية جرثومية أخرى   DNAعند موت الخلية الجرثومية تطلق ال  - 1         

 متقبلة              

 .  الهندسة الوراثية –من جرثومة ونقله ألخرى   DNAيقوم الباحثون باستخالص : مخبريا  -2         

   Bacterial Geneticsالوراثة الجرثومية 



 Conjugationاالقتران 

 



 



 Transformationالتحول 

 



 



 Bacteriophages العاثيات

 .وهي نوعية, هي الفيروسات التي تخمج الجراثيم•

 :إلى داخل الجرثوم العاثيةبعد دخول •

 الجرثوم على إنتاج المزيد العاثيةتجبر : دورة حالة -1

 انفجار الجرثوم=  العاثياتمن    

 مع صبغي الجرثوم                  العاثيةيندمج صبغي : االستذابةدورة  -2

 .ويتضاعف معه مكسبا إياه صفات جديدة  

 بشكل كبير في وظائف الجرثوم المضيف ألنها تأتييؤثر  المستذيبالتحول •

 :  مثال.جديدةبمورثات جديدة تتصف بوظائف  

 تغير المستضد السطحي لبعض ذراري السالمونيالمثال 

 ذيفانالخناقي و  الذيفانالمحمر و  الذيفانمثل  الذيفاناتإنتاج بعض 
 ....الكوليرا

 



   Transduction التنبيغ

 



 Bacteriophages العاثيات

 : أهميتها الطبية•

 البيولوجية األبحاث في •

 في الهندسة الوراثية •

 في المعالجة والوقاية •

 (العاثيالتنميط )في التحريات الوبائية •

 



 Bacterial Geneticsالوراثة الجرثومية 

 :Recombinationالتأشيب     

من خلية جرثومية إلى الخلية المتقبلة بأي   DNAبمجرد دخول ال •

له . بالتأشيبطريقة كانت فإنه سيندمج في صبغي الخلية المتقبلة  

 :نوعان

 تتقابل قطعتان من ال : متجانسDNA  متشابهتان بشكل كبير  ,

 .وتتبادل القطعتين بعمليتي القطع وإعادة االتحاد 

النوكليازأنزيمات  تتواسطها, التشابه غير ضروري : غير متجانس 

 .  والليغازالداخلية 



   Bacterial Geneticsالوراثة الجرثومية 

 Mutationالطفرات : ثانيا •
   DNAتغير في تتالي أسس ال •

 حشر أساس مكان آخر  :subtitution basa :استبدال األسس -1

 ال تؤدي لتغير الحمض األميني : silentقد تكون صامتة   

 ان سببت انحشار حمض أميني جديد missenseأو طفرة الخطأ 

 إن سببت إيقاف إنشاء البروتين قبل األوان  nonsenseأو الطفرة التي ال معنى لها  

 بروتينات عاطلة  ← تضاعف أو حذف زوج أو أكثر من األسس : انزياح اإلطار -2

  DNAفي جزيء ال  الترنسبوسوناتانغراز  -3

 

 DNA polymeraseبسبب خطأ بعمل ( 1/108)بنسبة : عفوية قد تكون -

واالشعة فوق البنفسجية و بعض المواد الكيميائية   Xتسبب األشعة : محرضة أو -
 طفرات  كالبنزبيرين

 تسبب طفرات  المطفرة كالعاثياتبعض الفيروسات -

 تستخدم باللقاحات. الطفرة عن نفسها إال بظروف معينة التعبر: الطفرات المميتة شرطيا 
 





 الجرثوميةاإلمراضية 

  Bacterial Pathogenesis 



 Bacterial Pathogenesis الجرثومية  اإلمراضية
 قادر على إحداث المرض: Pathogenالكائن الممرض •

لكن يسبب مرض , ال يسبب مرض إال نادرا لدى أسوياء المناعة : opportunisticالكائن االنتهازي •

 خطير لدى المضعفين مناعيا 

 عدد الكائنات الحية الالزمة إلحداث المرض: قياس كمي لإلمراض: Virulance الفوعة •

 عدد الكائنات الالزمة لقتل نصف األثوياء: lethal dose ٪50الجرعة القاتلة •

 الجرعة الالزمة إلحداث العدوى في نصف االثوياء:   Infectious dose٪50 العدوائيةالجرعة •

 وأذياتدخول العامل الممرض للجسم وتكاثره فيه وإحداثه لتأثيرات : Infectionالخمج أو اإلنتان •

 ...(  وذمة -سخونة  –احمرار  -ألم) ارتكاس الجسم تجاه بعض العوامل : Inflammationااللتهاب •

 

 .  يصاب الشخص بالمرض عندما يتبدل التوازن بين الكائن والمضيف لصالح الكائن الممرض  -

 :عامالن يحددان قدرة الكائن الممرض على تجاوز مقاومة المضيف•

 عدد الكائنات التي تعرض لها الثوي -1•

 مدى فوعة هذه الكائنات  -2•

 المناعة الطبيعية  و  المناعة المكتسبة -: عامالن هما األساس في وسائل دفاع المضيف•



 Bacterialمراحل اإلمراضية الجرثومية 
Pathogenesis 

 االنتقال من المصدر الخارجي إلى مكان الدخول -1•

تجاوز الوسائل الدفاعية األولية للثوي كالجلد أو حموضة  -2•

 المعدة

 االلتصاق على األغشية المخاطية  -3•

 استعمار المنطقة من خالل النمو والتكاثر في مكان االلتصاق -4•

ظهور األعراض التي تنتج إما عن إنتاج الذيفان أو االجتياح  -5•

 المرافق لاللتهاب أو عن اإلمراضية المناعية 

 استجابة المضيف النوعية وغير النوعية  -6•

 .  ترقي الحالة العدائية أو تراجعها -7•



 محددات اإلمراضية الجرثومية

 Transmissionاالنتقال :أوال •

 نساني إمن مصدر  -1

 ...التربة أو الماء أو الحيوانات : أو مصدر غير إنساني   -2

عبر المشيمة أو عبر : من األم لجنينها : عمودي االنتقال إما -
 قناة الوالدة أو عبر الحليب

من شخص آلخر عبر القطيرات التنفسية أو : االنتقال األفقي -
الطريق الفموي البرازي أو االتصال الجنسي أو البول أو 

لدغ الحشرات أو , اإلبر الملوثة , نقل الدم , التماس الجلدي 
 .  عضات الحيوانات



 محددات اإلمراضية الجرثومية

 االلتصاق على السطوح الخلوية: ثانيا   

 . عبر بنى محددة في الجراثيم كالمحفظة والكنان السكري واألشعار

 االجتياح وااللتهاب والبقاء داخل الخاليا: ثالثا

 والمخثراز والكوالجيناز كالهيالورونيدازيتم االجتياح عبر إفراز أنزيمات  
   Leukocidinsومبيدات الكريات البيض  IgA وبروتياز

     تتهرب الجراثيم من البلعمة عبر المحفظة وبروتينات الجدار الخلوي في
 إيجابيات الغرام 

 قيحي أو الورمي الحبيبي : االلتهاب المتسبب بالجراثيم 

 (الجراثيم داخل الخلوية)تتمكن بعض الجراثيم من البقاء حية داخل البالعم 

   Toxinsإنتاج الذيفانات : رابعا 

   Exotoxin وخارجية Endotoxinنوعان داخلية لها 



 الداخلي والخارجي الذيفانالفرق بين 
 الداخلية الذيفانات الخارجية الذيفانات الصفة

 المصدر
تفرزه أنواع معينة من الجراثيم 

 ايجابية وسلبية الغرام

الجدار الخلوي للجراثيم سلبية 

 الغرام

 نعم إفرازه من الخاليا
من تحلل جدار الجرثوم بعد , ال 

 موته

 شحمي سكاريدعديد  ببتيدعديد  التركيب

 الجرثومي الصبغي عاثيةأو  بالسميد موقع الجينات

 السمية

 الجرعة القاتلة

 عالية
 ميكروغرام 1من رتبة 

 منخفضة

 مكغمن رتبة عدة مئات 

 يفانذنوعية لكل  التأثيرات السريرية
أعراض الصدمة ) غير نوعية 

 ...(والحمى 

 ضعيفة عالية جدا المستضديةالقدرة 

 وال يتوافر لقاح ذوفان ال يشكل كلقاح(  Toxoid) الذوفانيستعمل  اللقاحات 

 لمدة ساعة 100ثابت بدرجة    60يتخرب بالحرارة  الثبات بالحرارة

 بالسحائياتالدم  تجرثم الخناق, الكزاز المرض النموذجي



 محددات اإلمراضية الجرثومية

 Immunopathogenesisاإلمراضية المناعية : خامسا 

بعض األعراض في سياق بعض اإلصابات الجرثومية ال تنتج •

 .عن الجرثوم نفسه بل عن رد الفعل المناعي على وجوده

والتهاب الكبب والكلية في سياق اإلصابة  الرثويةالحمى : مثال •

 المقيحة بالعقديات



 دفاعات الثوي

االستجابة االلتهابية  –الجلد واألغشية المخاطية :) غير نوعية  -1•
 ..(االنزيماتوالبروتينات  –والبلعمة 

 :  نوعية -2•

العمر -العرق–النوع : مناعة طبيعية 

مناعة مكتسبة  : 

 عبر المشيمة أو حليب األم :نحصل عليها بطريق طبيعي : منفعلة -        

 .سريعة لكن مؤقتة. أو عبر تلقي مصول تحوي أضداد جاهزة                    

 أبطأ (. إنتان أو لقاح)  مستضداتهحدوث تعرض للجرثوم أو : فاعلة -        

 خلطيةوهي نوعان خلوية و . لكن تدوم طويال                   



 اإلنتانيمراحل المرض 

 الزمن بين دخول العامل الممرض :  Incubation periodفترة الحضانة  -1

 وبدء األعراض ذيفانهأو                                                   

  –دعث  -حمى)أعراض غير نوعية :   Prodrome periodفترة البوادر -2
 ...(فقد شهية                                                  

 فترة المرض النوعية -3

 يتراجع المرض وتعود للمريض حالة الصحة: Recoveryفترة الشفاء  -4

حامل مزمن : بعد الشفاءCarrier : لكن يطرحون سريريا غالبا أصحاء  

 الممرضالعامل                                             

 قابل للنكس : Latentاإلنتان الكامن                  

 اإلنتان تحت السريري تفرق عنSubclinical  :  هو إنتان فعال دون 

 أعراض سريرية                                                             

 



 Koch's postulatesفرضيات كوخ 

 مريض مصاب كلالكائن من  عزليجب  -1 •

 بهذا المرض    

وينمو في الزجاج بشكل ,  يجب عزل كائن نقي ولوحده -2•

 مزروع نقي

 المرض عند حيوان سليم مؤهبأن يسبب الكائن النقي  ينبغي -3•

 الكائن من الحيوان المحقونإعادة عزل يجب  -4•

 .  هذه المعايير يجب تحققها إلثبات الدور السببي لكائن ما



 :وبائيات األمراض الجرثومية
 تنتشر من ثوي آلخر: Communicable ساريةالعديد من اإلنتانات   •

 .Contagiousمرض معدي  –السل : مثال          

 .مرض يحدث بشكل أكبر من الطبيعي: Epidemic: الوباء•

 .وباء عالمي: pandemic: الجائحة•

موجود بمستوى منخفض لدى مجموعة : :Endemic: اإلنتان المستوطن•
 .من السكان

اإلنتان فعال في الحالتين واالختالف : اإلنتانات سريرية أو تحت سريرية•
 بظهور األعراض

اإلنتان غير فعال لكن قد يحدث إعادة : Latent state اإلنتان الكامن •
 .ال يسبب عدوى في فترة الكمون. تفعيل 

بالنمو مع أو بدون  المتعضيةتستمر : Chronic carrier  :الحامل المزمن•
 .  أعراض لدى الثوي

 

 

 



 التشخيص المخبري في األمراض الجرثومية

لتجنب  مناسبةللفحص والحصول عليها بطريقة  المناسبةأخذ العينة  -1•
 بالفلوراالتلوث 

 نقل العينة للمخبر أو حفظها بطريقة صحيحة -2•

 :الفحوص المخبرية  -3•

 :مقاربات 3وتتضمن  

 .مشاهدة العامل الممرض بالمجهر بالفحص المباشر أو مع التلوين ---•

 الحصول على مزرعة نقية للجرثوم باستخدام وسط زرعي مناسب ----•

 بواسطة التفاعالت الكيميائية الحيوية أو النمو : تحديد هوية الجرثوم ----•

 الجرثومي             DNA على أوساط انتقائية أو التحري والبحث عن ال       

 (.   كشف المستضدات ) أو باالختبارات المصلية ( البيولوجيا الجزيئية )       

 .في النهاية نحدد تحسس الجرثوم للصادات الحيوية•

 



 طرق التشخيص الجرثومي

 
 مشاهدة العامل الممرض

 الفحص المباشر•

 تحديد شكل الجرثوم واصطفافه: لطاخة جرثومية مع التلوين•

 التلوين البسيط -    

 تحديد الجرثوم إيجابي أو سلبي غرام: تلوين غرام -    

 .السليةتسيل نلسن للعصيات : التلوين خاص  -   

 باستخدام مجهر التألق المناعي•

 



 تلوين غرام

 



 تلوين تسيل نلسن

 



 الجرثوميطرق التشخيص 

 :الزرع

 :إالىوتصنف   Culture Madia.  الزرعيةاألوساط يتم على • 

 الغراء المغذي والمرق المغذي: مغذية عامة --•

 المدمىالغراء : غنية مغذية  --•

 ماكونكي. أخرىتسمح بنمو أنواع وتثبط  :انتقائية --•

 شابمان -ماكونكي. تحدد بعض مظاهر النشاط االستقالبي للجراثيم: تفريقية --•

 للمتفطراتجنسن  لوفنشتاين. خاصة بجراثيم تحتاج متطلبات خاصة لنموها: خاصة --•

  النموعيانياداللة : 

 األوساط السائلةالتعكر في  -1  

 على األوساط الصلبةنمو المستعمرات الجرثومية  -2 

 

 

 

 

 قيح–سائل دماغي شوكي  -بول –دم ) وموضعه اإلنتان الوسط الزرعي حسب نختار-                                                  
 ....(تناسلية  مسحات

 

 



 :في حال سلبية الزرع

 :في مصل المريضاألضداد النوعية كشف  -1

IgM : يشير لإلصابة الحالية 

IgG  : أضعاف  4لكن ارتفاع عيارها ل , يشير إلصابة سابقة
 يشير إلنتان فعال يوم  14-10بفاصل 

 نستخدم أضداد معلومة : في عينة المريض المستضداتكشف  -2

 لكشف مستضدات الجراثيم     

 ومسابر        PCRباستخدام ال : الحمض النووي للجرثوم كشف  -3

 .  وتقنيات البيولوجيا الجزيئية DNAال     



 طرق التشخيص الجرثومي

 :  المناعيةالطرق 

 
 : التعرف الجرثومي باستخدام المصل المضاد -أوال •
 

  -رئوية  عقديات -التي تمتلك محفظة  للمتعضيات: كويلينغتفاعل  -•
 A-Cمن الزمرة  النيسريات,  bاالنفلونزا نمط  مستدميات

المستضد )  والشيغيالالسالمونيال : اختبار التراص على الصفيحة -•
 (في الدراسات الوبائية Hفي المشافي والمستضد  Oالجسمي 

مغلفة بأضداد المحفظة  التكسحبيبات : الالتكساختبار تراص •
 .السحائية والنايسرياتللمستدمية االنفلونزا 

 الرحالن المناعي المعاكس •

 لكشف المستضدات في األنسجة األضداد المتألقة اختبار •



 طرق التشخيص الجرثومي

 :  الطرق المناعية

 
 :التعرف على األضداد في المصل باستخدام مستضدات معروفة: ثانيا

 

 .ورايتفيدال : اختبار التراص بالصفيحة أو االنبوب -•

 .RIAوالشعاعية  ELISAاألنزيمية بالمقايسة المناعية األضداد كشف -•

تحري أضداد ذاتية ترص الكريات الحمر : الباردة الراصاتاختبار  -•

 .المفطورات الرئوية.  37+وليس  4+بدرجة 

 

 

-  بين العينات الباكرة والمتأخرة األقل على أضعاف ألربع األضداد ارتفاع عيار

 .يثبت التشخيص

 

 



 اللقاحات الجرثومية

 :تحضر من  -•

 -السحائية المسببة اللتهاب السحايا والنايسريات: المحفظية سكاريداتالبولي   •
 . الرئوية العقديات

 والكزاز   -لقاح الدفتريا (:الترياق) الذيفانات الخارجية البروتينية المعطلة •

 لقاح السعال الديكي و الكوليرا والطاعون: الجراثيم المقتولة•

 .للسل BCGلقاح : الجراثيم الحية المضعفة•

 اللقاح الثالثيDPT السعال الديكي و الدفتريا والكزاز  . 

 

 .  مقتولة وحية مضعفة متعضيات: التيفيةلقاح السالمونيال •

مع +bنمط  سكاريدبولي : االنفلونزا  بالمستدمياتالتهاب السحايا المسبب •
 .الذيفان المعطل للدفتريا كبروتين حمال


