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 المحاضرة االولى /الثانٌة ةالمرحل          مبادئ علم االحٌاء المجهرٌة        االنبار جامعة /كلٌة الزراعة

   Microbiology   وقاٌة النباتقسم 

   

 

والذي ٌعنى بدراسة الكائنات الحٌة التً  Biologyاالحٌاء المجهرٌة وهو احد فروع علوم الحٌاة  علم

حجمها والتً الٌمكن رؤٌتها بالعٌن المجردة.وتسمى بالمجهرٌة الستخدام المجهر فً رؤٌتها.  تتمٌزبصغر

واعفان  Yeasts) والتً تقسم الى خمائر  Fungiوالفطرٌات   Bacteriaتشمل هذه االحٌاء البكترٌا 

Molds اوMoulds ) والطحالبAlgae  واالبتدائٌاتProtozoa  والركتسٌاRickettsia سات والفاٌرو

Viruses  ٌدرس هذا العلم الكائنات من حٌث الشكل ، والتركٌب والتكاثر والفسلجة والتصنٌف واالٌض.

كما وٌدرس توزٌع الكائنات فً الطبٌعة وعالقتها ببعض وعالقتها مع الكائنات االخرى وتأثٌرها فً 

ٌد من المركبات الطبٌة وامكانٌة االستفادة منها وتوظٌفها فً انتاج العد االنسان والحٌوان والنبات

 والصناعٌة.

تتألف هذه الكائنات اما من خلٌة مفردة واحدة كما فً بعض انواع البكترٌا والخمائر والطحالب 

كما هو الحال مع االعفان  Multicellularاو تتكون من مجموعة من الخالٌا)متعددة الخالٌا(  واالبتدائٌات

رقى الى مستوى التماٌز النسٌجً اي التوجد انسجة فً هذه وبعض الطحالب، لكن خالٌا هذه االحٌاء الت

من الخواص التً تتمٌز بها خالٌا الكائنات الراقٌة. علما ان  ) التماٌز النسٌجً( الكائنات، وهذه الخاصٌة

. وان مجموعة من الخالٌا المتشابهة فً الخلٌة هً وحدة البناء الوظٌفٌة فً جمٌع الكائنات الحٌة

والتً  Viroidفة تشكل ماٌعرف بالنسٌج ، وٌستثنى من ذلك الفاٌروسات والفاٌرودات التركٌب والوظٌ

والبروتٌن وهً بذلك الترقى الى  RNAاو  DNAهً كائنات استثنائٌة تتكون من مادتٌن كٌمٌاوٌتٌن اما 

 مستوى الخلٌة. وٌمثل المخطط االتً موقع الكائنات الحٌة المختلفة فً عالم الكائنات الحٌة:
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 خلوية مادون الخلية 

Acellular                   Cellular 

 حقيقية النواة بدائية النواة 

 Prokaryons  Eukaryons الفايرودات الفايروسات
 *جمٌع انواع البكترٌا وهً:  

 الحٌوانات                    Eubacteria_البكترٌا الحقٌقٌة                                                    

 النباتات     Mycoplasma_ الماٌكوبالزما                                                     

 االحٌاء المجهرٌة    Chlamydia_الكالمٌدٌا 

 الفطرٌات Rickettsiaeالركتسٌا_ 

 الطحالب     Cyanobacteriaسٌانو بكترٌا_ 

 االبتدائٌات             

 البكترٌا الحقٌقٌة: هً البكترٌا الحاوٌة على الجدار الخلوي والتً تقوم بجمٌع فعالٌاتها بنفسها . -1

 الماٌكوبالزما: بكترٌا تخلو من الجدار الخلوي ، لذلك تتخذ اشكاال هالمٌة. -2

تها على لعدم قدر الركتسٌاوالكالمٌدٌا: نوعان من البكترٌا صغٌرة الحجم جدا التعٌش االمتطفلة -3

 انتاج حاجتها من الطاقة الفتقارها الى االنزٌمات الضرورٌة لذلك.

كانت تسمى بالطحالب الخضراء المزرقة، وتصنف االن مع البكترٌا النها بدائٌة سٌانو بكترٌا:  -4

النواة. وتتمٌز عن بقٌة انواع البكترٌا بقٌامها بعملٌة البناء الضوئً الحتواءها على بالستٌدات 

 بكتٌرٌة.
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 لمقصود باالحٌاء بدائٌة النواة واالحٌاء حقٌقٌة النواة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ س: ما

ٌالحظ من المخطط اعاله ان االحٌاء المجهرٌة تقسم الى مجموعتٌن اعتمادا على طبٌعة وتركٌب 

 Eukaryonsواالبتدائٌات والتً تسمى بحقٌقٌة النواة النواة فٌها. فاالولى وهً الفطرٌات والطحالب 

شأنها فً ذلك شأن النباتات والحٌوانات. اما الثانٌة وتشمل البكترٌا بأنواعها  Eucaryotic او

. التحاط المادة  Procaryoticاو  Prokaryonsالمختلفة فتصنف ضمن االحٌاء بدائٌة النواة 

لـ النووٌة فً المجموعة الثانٌة بغشاء نووي ، وتتكون المادة النووٌة فٌها من جزٌئة واحدة من ا

DNA كروموسوم واحد( دائرٌة حلقٌة (. 

 



4 
Dr.Jasim Mahmood 

 

DN A                حقيقية النواة     DN Aبدائية النواة     

 

 

 

 

 



5 
Dr.Jasim Mahmood 

 والجدول االتً ٌوضح اهم الفروقات بٌن الخالٌا بدائٌة النواة وحقٌقٌة النواة: 

 الفروقات االساسٌة بٌن حقٌقٌة النواة وبدائٌة النواة

 حقٌقٌة النواة بدائٌة النواة  الخاصٌة

 *النواة
 

 النوويالغشاء 
 عدد الكروموسومات

 الهستونات
 االنقسام االختزالً

 
 

 الٌوجد
 واحد

 التوجد
 الٌحدث

 
 
 ٌوجد

 اكثر من واحد
 توجد

 ٌحدث 

 *االجزاء االخرى
 

 الماٌتوكوندرٌا
 البالستٌدات الخضراء

 الشبكة البالزمٌة الداخلٌة
 الفجوات

 اجسام كولجً
 
 

 
 

 التوجد
 التوجد
 التوجد
 التوجد
 التوجد

 
 

 توجد
 توجد) الخالٌا النباتٌة(

 توجد
 توجد
 توجد

 توجد) الخالٌا الحٌوانٌة(

 *التصنٌع الجزٌئً 
 
 

حجم الراٌبوسومات 
 الساٌتوبالزمٌة

حجم الراٌبوسومات فً 
 الماٌتوكوندرٌاوالبالستٌدات

 

 
 
 

70S 
 الٌوجد

 
 

 
80S 
70S 
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 الموقع التصنٌفً لالحٌاء المجهرٌة ضمن عالم االحٌاء

وضعت جمٌع الكائنات الحٌة قبل اكتشاف االحٌاء المجهرٌة فً بداٌة القرن التاسع عشر ضمن مملكتٌن 

هما الحٌوانٌة والنباتٌة . وكانت االسس المعتمدة فً هذا التصنٌف هو قدرة الكائن على القٌام بعملٌة 

الخاصٌة المذكورة.  البناء الضوئً. وقد حشرت االحٌاء المجهرٌة ضمن هاتٌن المملكتٌن وعلى اساس

وقد عدت الطحالب من النباتات اما الفطرٌات فقد عدت من النباتات النها تمتلك تراكٌب شبٌهة بالنباتات 

 اما االبتدائٌات فقد اعتبرت من الحٌوانات.

م فً  1611عام  Haeckelومع زٌادة عدد االحٌاء المجهرٌة المكتشفة وال سٌما البكترٌا فقد اقترح هٌكل 

اعتمادا على خاصٌتها التً ذكرت وهً  Protistaفً مملكة مستقلة اسماها مملكة الطلٌعٌات  وضعها

 خلو هذه االحٌاء من التماٌز النسٌجً.

تصنٌف االحٌاء المجهرٌة الى خمس ممالك وبثالث مستوٌات  Whitakerم اقترح  1111فً عام 

 تصنٌفٌة اعتمادا على درجة رقٌها وهً:

 االمثلة المملكة مستوى الرقً

 
 االول

 مونٌرا
Monera 

الكائنات الحٌة بدائٌة النواة) البكترٌا 
 بأنواعها(.

 
 الثانً

 الطلٌعٌات
Protista 

الكائنات احادٌة الخلٌة حقٌقٌة النواة مثل 
 الخمائر واالبتدائٌات وبعض الطحالب.

 
 

 الثالث
 

 المملكة الحٌوانٌة
Anemalia 

 
 المملكة النباتٌة

Plantae 

 
Fungi 

 الحٌوانات الراقٌة
 
 

 جمٌع النباتات
 
 

 الفطرٌات
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 الممالك الخمسة لوتكر                                               
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وفً السبعٌنٌات من القرن الماضً ومع تطور العلوم المختلفة ونشوء وتطور علم الحٌاة الجزٌئً 

Molecular Biology   توفرت لدى العلماء معلومات دقٌقة عن الكائنات الحٌة المختلفة ساعدت على

باالعتماد على المكونات الوراثٌة لهذه الكائنات ودرجة  التقارب تصنٌفها على نحو علمً دقٌق السٌما 

سباقا فً هذا  Carl woeseالوراثً بٌنها ودرجة التشابه مع بعضها. وكان الباحث كارل ووز 

 الموضوع.

 

 وبشكل عام ٌمكن القول ان التصنٌف الساري لالحٌاء المجهرٌة حسب احدث التصنٌفات هو:

  Eukaryotesاالحٌاء المجهرٌة حقٌقٌة النواة  -1

 .وتشمل الطحالب واالبتدائٌات والفطرٌات

 Prokaryotesاالحٌاء المجهرٌة بدائٌة النواة  -2

 وسٌانوبكترٌاArchaebacteria والبكترٌا القدٌمة  Eubacteriaوتشمل البكترٌا الحقٌقٌة 

Cyanobacteria . 

وٌعد علم االحٌاء المجهرٌة من العلوم المهمة جدا والتً ٌدرس فٌها العدٌد من العلوم كعلم 

وعلم  Phycologyوعلم الطحالب   Mycologyوعلم الفطرٌات   Virologyالفاٌروسات 

. كما وٌهتم علم االحٌاء المجهرٌة  Bacteriology رٌا وعلم البكت Protozoologyاالبتدائٌات 

     Microbaial    وفسلجتهاMicrobaial ecologyبدراسة بٌئة االحٌاء المجهرٌة 

phsiology     ووراثة االحٌاء المجهرٌةMicrobaial genetics  وعالقتها باالنسان وغذائه

Food microbiology و microbiologyDairy  و microbiology  Medical  و

Biotechnology . 
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                                                    Microbiology وقاية النباتقسم 

     Bacteriaالبكتريا       

 

واسعة االنتذار في الصبيعة فيي   كائشات حية بجائية الشػاة  Bacteriumومفخدىا   Bacteriaالبكتخيا 

في البحخ السيت الحي يبمغ تخكيد والتخبة والسياه العحبة مشيا والسالحة كسا ىػ الحاؿ  اءمػجػد في اليػ 

جد البكتخيا في الغخاـ الػاحج مغ % وفي اليشابيع الحارة وثمػج القصب الذسالي . ويقجر ع28االمالح فيو 

الف بكتخيا ،  50. ويحػي السميمتخ الػاحج مغ الحميب عمى حػالي بكتخيا   106×  300التخبة بحػالي 

خمية بكتيخية لكل مميمتخ. اما بخاز  100-1ويحػي الساء الرالح لمذخب مايكخوبايػلػجيا مايقارب 

البكتخيا كحلظ في االمعاء الغميطة لالنداف والحيػاف وفي الحيػانات فأف اعجادىا تقجر باالالؼ . وتػجج 

ويعػد سبب كثخة انتذارىا في الصبيعة الى قجرتيا العالية عمى التكيف مع  ,الدصػح الخارجية لمجدع

 .الطخوؼ البيئية السختمفة

الحي ييتع بجراسة البكتخيا وىػ احج فخوع  عىػ العم Bacteriologyيعج عمع البكتخيػلػجي 
 .Microbiologyيكخوبايػلػجي السا

، مغ اىع كتب ترشيف   Bergey,s manual of Determination Bacteriologyكتاب  يعج
جشدا مع  245نػعا مختمفا مغ البكتخيا ، تعػد الى  1500اكثخ مغ اذ يػجج فيو وتذخيز البكتخيا 

 االشارة الى مئات االنػاع مشيا في مػاقع ترشيفية غيخ محجدة.

http://sg.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodrSPmxQdn0AW_8u4gt.;_ylu=X3oDMTBsNXNqYzdwBHNlYwNmcC10aHVtYnMEc2xrA2ltZw--?back=http%3A%2F%2Fsg.search.yahoo.com%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3Dbacteria%252C%2Bimage&w=1280&h=1024&imgurl=www.freeinfosociety.com%2Fmedia%2Fimages%2F3532.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.freeinfosociety.com%2Fmedia.php%3Fid%3D3532&size=298.8+KB&name=Media+%2F+Wallpaper+%2F+1280+x+1024+%2FBacteria&p=bacteria&oid=3d1e10e2779fa53405758127bd5c944e&fr2=&fr=yfp-t-712&tt=Media%2B%252F%2BWallpaper%2B%252F%2B1280%2Bx%2B1024%2B%252FBacteria&b=0&ni=21&no=7&ts=&tab=organic&sigr=11g3g92hq&sigb=11uglk5qq&sigi=11d4s9u1l&.crumb=IPyVmenRMXF
http://sg.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodrSPmxQdn0AW_8u4gt.;_ylu=X3oDMTBsNXNqYzdwBHNlYwNmcC10aHVtYnMEc2xrA2ltZw--?back=http%3A%2F%2Fsg.search.yahoo.com%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3Dbacteria%252C%2Bimage&w=1280&h=1024&imgurl=www.freeinfosociety.com%2Fmedia%2Fimages%2F3532.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.freeinfosociety.com%2Fmedia.php%3Fid%3D3532&size=298.8+KB&name=Media+%2F+Wallpaper+%2F+1280+x+1024+%2FBacteria&p=bacteria&oid=3d1e10e2779fa53405758127bd5c944e&fr2=&fr=yfp-t-712&tt=Media%2B%252F%2BWallpaper%2B%252F%2B1280%2Bx%2B1024%2B%252FBacteria&b=0&ni=21&no=7&ts=&tab=organic&sigr=11g3g92hq&sigb=11uglk5qq&sigi=11d4s9u1l&.crumb=IPyVmenRMXF
http://sg.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodrSPmxQdn0AXf8u4gt.;_ylu=X3oDMTBsNXNqYzdwBHNlYwNmcC10aHVtYnMEc2xrA2ltZw--?back=http%3A%2F%2Fsg.search.yahoo.com%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3Dbacteria%252C%2Bimage&w=1200&h=900&imgurl=us.123rf.com%2F400wm%2F400%2F400%2Feraxion%2Feraxion0912%2Feraxion091200030%2F6003104-close-up-of-staphylococcus-bacteria.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_6003104_close-up-of-staphylococcus-bacteria.html&size=193.5+KB&name=Close+Up+Of+Staphylococcus+Bacteria+Royalty+Free+Stock+Photo%2C+Pictures+...&p=bacteria&oid=10352bcd31c8264ea6b8d2ec4d95cd2d&fr2=&fr=yfp-t-712&tt=Close%2BUp%2BOf%2BStaphylococcus%2BBacteria%2BRoyalty%2BFree%2BStock%2BPhoto%252C%2BPictures%2B...&b=0&ni=21&no=9&ts=&tab=organic&sigr=12btg5okb&sigb=11uglk5qq&sigi=13fpnpd08&.crumb=IPyVmenRMXF
http://sg.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDodrSPmxQdn0AXf8u4gt.;_ylu=X3oDMTBsNXNqYzdwBHNlYwNmcC10aHVtYnMEc2xrA2ltZw--?back=http%3A%2F%2Fsg.search.yahoo.com%2Fsearch%3Fei%3DUTF-8%26p%3Dbacteria%252C%2Bimage&w=1200&h=900&imgurl=us.123rf.com%2F400wm%2F400%2F400%2Feraxion%2Feraxion0912%2Feraxion091200030%2F6003104-close-up-of-staphylococcus-bacteria.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_6003104_close-up-of-staphylococcus-bacteria.html&size=193.5+KB&name=Close+Up+Of+Staphylococcus+Bacteria+Royalty+Free+Stock+Photo%2C+Pictures+...&p=bacteria&oid=10352bcd31c8264ea6b8d2ec4d95cd2d&fr2=&fr=yfp-t-712&tt=Close%2BUp%2BOf%2BStaphylococcus%2BBacteria%2BRoyalty%2BFree%2BStock%2BPhoto%252C%2BPictures%2B...&b=0&ni=21&no=9&ts=&tab=organic&sigr=12btg5okb&sigb=11uglk5qq&sigi=13fpnpd08&.crumb=IPyVmenRMXF
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جة الجاخمية لمحيػانات الدميسة االندو  دـ االنداف الدميع االماكغ التي تخمػ مغ البكتخيا ىيولعل مغ 
كالحخارة بحيث تؤدي  ويعشي التعكيع معاممة السادة بصخيقة معيشة الدػائل والسػاد السعقسةو فػىات البخاكيغ و 

 بادة او أزالة كافة االحياء السجيخية او غيخ السجيخية مشيا.الى ا

 ج عامة:قػاع 

والثانية اسع  genus*تدسى الكائشات الحية بأسساء عمسية تتألف مغ كمستيغ االولى تسثل اسع الجشذ 
 . speciesالشػع 

*الشػع: ىػ ادنى مدتػى مغ مدتػيات الترشيف. واالفخاد الحيغ يشتسػف الى نػع واحج ليع القجرة عمى 
 مى االنجاب بالتداوج فيسا بيشيع.التداوج فيسا بيشيع النتاج افخاد يتستعػف بالقجرة ع

 :الخرائز العامة لمبكتخيا

 بجائية الشػاة احياء مجيخية دقيقة -1

 تتسيد ببداشة التخكيب -2

 يتسيد ججررىا الخارجي بالرالبة لػجػد مادة متعجد الببتيج  -3

 )الببتيجوكاليكاف(

 تختمف الخمية البكتيخية في حجسيا وشكميا  -4

 تتكاثخ باالنذصار الثشائي البديط -5

 تتغحى عمى السػاد العزػية والالعزػية -6

 تتحخؾ باالسػاط اف وججت -7

                             تشتذخ عمى سصح خالياىا الدالبة لربغة كخاـ تخاكيب تجعى  -9                                 

 باالىجاب. 



Dr.Jasim Mahmood 3 

 

 حجع وشكل البكتخيا:

مايكخو ميتخ عخضا . بأستثشاء بعس  2 – 0.5ػال و مايكخو ميتخ ش   6 - 1تتخاوح اعجاد البكتخيا مابيغ

، ويدتخجـ السايكخوف مايكخوميتخ شػال 500انػاع البكتخيا الحمدونية التي قج يرل شػليا الى حػالي 

Microm   ممع ) وىشاؾ وحجات اصغخ 1000/1) مايكخوميتخ( كػحجة لكياس حجع الخاليا وىػ يداوي

 10/1مايكخوميتخ كسا يػجج االنجدتخـو وىػ يعادؿ  1000/1ي مغ السايكخوف وىي الشانػميتخ وتداو 

( في قياس حجع الفايخوسات التي يرغخ حجسيا عغ حجع  ويدتخجـ االخيخ مغ الشانػميتخ )االنجدتخـو

 البكخيا كسا يدتخجـ في قياس حجع اجداء البكتخيا الرغيخة ججا التي يتع رؤيتيا بالسجيخ االلكتخوني( 

  اشكاال مختمفة مشيا:مغ البكتخيا ولالنػاع السختمفة 

 Spherical  Bacteriaالبكتخيا الكخوية:  -1

. تطيخ تحت السجيخ بتجسعات مختمفة اعتسادا عمى مدتػيات  coccusومفخدىا   cocciوىي كخوية 
) ثشائية( او رباعية او عمى شكل سمدمة او عشقػدية التجسع . فأذا ماكاف انقداميا فقج تكػف زوجية 

وجج البكتخيا عمى مدتػى واحج تكػنت تجسعات ثشائية او شكل سمدمة اما اذا كاف انقداميا في  اقداـ
مدتػييغ كػنت تجسعات رباعية . في حيغ تكػف البكتخيا التي  تشقدع بثالث مدتػيات انقداـ تجسعات 

وصفة مكعبة. عمى اف االنقداـ بسدتػيات متبايشة او غيخ مشتطسة تؤدي الى تجسعات عشقػدية . 
االنقداـ عمى مدتػى محجد او مدتػيات متعجدة وتكػيغ تجسعات معيشة ىي مغ الرفات الػراثية وبالتالي 

 مغ الخػاص التي تعتسج في ترشيف البكتخيا.

ويسكغ االستجالؿ عمى  Gram positive*جسيع البكتخيا الكخوية غيخ مكػنة لالبػاغ مػجبة لربغة كخاـ 
 .دناهكسا في االمثمة ا  coccusتيا التي قج تشتيي بكمسة كػف البكتخيا كخوية مغ تدسي
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 امثمة عغ البكتخيا الكخوية

 اسع البكتخيا            تخياتجسع البك   مدتػى االنقداـ مالحطات عغ البكتخيا

 Streptococcus  pneumonia ثشائي مدتػى واحج مدببة لحات الخئة

  
تدتخجـ في صشاعة 

 االلباف
   Streptococcus  lactis سمدمة مدتػى واحج

 
  Staphylococcus  aureus عشاقيج غيخ مشستطسة تدبب التدسع الغحائي

 
ثالث مدتػيات  تدبب التدسع الغحائي

 متعامجة
  Sarcina  ureue مكعبة

 
  Micrococcus  tetrade رباعية مدتػييغ متعامجيغ تدبب التدسع الغحائي

 

  Rod shaped Bacteriaالبكتخيا العرػية -2

مى مجسػعة ترشيفية تعخؼ عمى مدتػى وىي تدسية تصمق ع  Bacillusومفخدىا  Bacilliوتدسى 
كسا في الججوؿ السحكػر في ادناه. تختمف ابعاد البكتخيا العرػية بأختالؼ االنػاع،  Bacillusالجشذ بػ 

وقج يكػف شػليا مذابيا او مقاربا لقصخىا حتى يرعب تسيدىا عغ البكتخيا الكخوية اما نياياتيا فقج تكػف 
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او قج تكػف متذعبة، وقج تشتج الخاليا العرػية خيػشا شبيية بتمظ مدصحة او مجورة او تذبو الديكار 
 التي تكػنيا الفصخيات.

 أمثمة عغ االنػاع السختمفة مغ البكتخيا العرػية

بعس الخػاص السػرفػلػجية  مالحطات عغ البكتخيا
 لمبكتخيا

 اسع البكتخيا

، مكػنة لالبػاغ،   +gعرػية، تريب درنات البصاشا 
 ىػائية

Bacillus subtilis 

  
  

، مكػنة لالبػاغ،   +gعرػية، ( anthraxتدبب الجسخة الخبيثة)
 ىػائية

Bacillus  anthracis 

  

تدبب تدسع غحائي يعخؼ 
 ( botulismبػ)

، مكػنة لالبػاغ،ال   +gعرػية،
 ىػائية

Clostridium botulinum  

 

، مكػنة لالبػاغ،   +gعرػية، ( tetanusتدبب مخض الكداز )
 الىػائية

Clostridium  tetani 

   

، غيخمكػنة لالبػاغ،   -gعرػية، تدبب مخض التيفػئيج
 الىػائية اختيارا.

Salmonella  typhi   

   

غيخمكػنة لالبػاغ،  ،   -gعرػية، تدبب مخض الدحار البكتيخي 
 تيارا.الىػائية اخ

Shigella  dysenteria    
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 : Spiral shaped Bacteria لحمدونية  البكتخيا ا -3

وىي مجسػعة مغ البكتخيا التي تتخح اشكاال حمدونية صمبة او مخنة وحدب الشػع وىي بدبب اشكاليا ىحه 
 : عجة انػاع ويػجج مشياتتسيد بحخكتيا المػلبية التي تذبو حخكة ثاقب الفميغ 

حيث تطيخ في البكتخيا    comma  shapedاالوؿ : عمى شكل حخؼ ) و ( وتدسى بالػاوية او الزسية 
والبكتخيا السختدلة لمكبخيت  Vibrio  choleraانحشاءة واحجة مثل البكتخيا السدببة لمييزة ) الكػليخا( 

 . Desulfovibrioالى كبخيتيج التابعة لمجشذ 

 

Vibrio  cholera 

واغمبيا تعير في الساء.  Spirillumالثاني: يحػي انحشاءات متعجدة لحلظ يكػف شكمو حمدونيا او بخيسيا 
، لحلظ فاف خالياىا غيخ مخنة. وىي مفخدة الخمية   rigid cell wallدونية ذات ججار صمب حموالبكتخيا ال

الستعجدة  وية( عغ البكتخيا ذات االنحشاءاتحشاءة الػاحجة )الػاسالبة لربغة كخاـ. وتتسيد البكتخيا ذات االن
    الخمية.جدة ومتػزعة عمى قصبي عفي اف االولى تستمظ سػشا قصبيا واحجا بيشسا االسػاط في البخيسية مت

 Treponema pallidum مثل   Spirocheatلػلبي الثالث: 

 

             Spirocheat   

،   +g عمى شكل ىخاوة ،  تدبب مخض الخشاؽ )دفثخيا(
 غيخمكػنة لالبػاغ

Corynebacteria diphteria  
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  Square bacteriaبكتخيا مخبعة الذكل ال -4

عمى  Walsbyعمى يج  1981وىي مغ االشكاؿ الغخيبة في عالع عمع االحياء السجيخية اكتذفت عاـ 
يعتقج انيا مغ مجسػعة البكتخيا و  halophilic سػاحل البحخ االحسخ . وىي مغ الكائشات السحبة لمسمػحة

 .bacteria Archaeالقجيسة 

                                           

: تتخح بعس انػاع البكتخيا والسيسا العرػية تحت ضخوؼ  Pleomorphismضاىخة تعجد االشكاؿ 
غيخ مغ تغيخات عمى مدتػى االيس وبشاء الججار ، اشكاال واحجاما استثشائية  بيابيئية وجخاء ماتصخأ 

مألػفة ، اذ تدتصيل بعس الخاليا ، او تشتفخ او تتحػؿ الى خيػشا رفيعة. وتداعج بعس السثبصات في 
 بيئة الشسػ او شحة بعس السغحيات عمى اتخاذ البكتخيا العرػية مثل ىحه االشكاؿ غيخ السألػفة. وىي

تؤثخ في شكل الخمية. والتي  autolytic enzymesناتجة عغ تحفيد او تكػف بعس االنديسات السحممة 
وعميو عشج الذخوع بفحز البكتخيا لغخض التعخؼ عمى شكميا تحت السجيخ البج اف تكػف مأخػذة مغ 

( ساعة ومغ اوساط زرعية تتػفخ فييا كل االحتياجات الغحائية لمبكتخيا  20 – 18مدارع حجيثة العسخ )
  واف تكػف قج حزشت بجرجة الحخارة السثمى لشسػ البكتخيا.
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 الثانٌةرحلة الم                             مبادئ احٌاء مجهرٌة               االنبارجامعة  كلٌة الزراعة/

 المحاضرة الثالثة

 التشرٌح الوظٌفً للبكترٌا          

 Functional Anatomy of Bacteria 

مثلما ٌعود الفضل فً اكتشاؾ االحٌاء المجهرٌة الى انطوان فان لٌفنهون والى العدسات التً لام 

بصناعتها ومن ثم ابتكار المجاهر الضوئٌة المركبة ، فأن دراسة التراكٌب الداخلٌة لخالٌا االحٌاء 

المجهرٌة وتشرٌحها الوظٌفً تدٌن بالفضل الى المجاهر االلكترونٌة التً وفرت فرصة مشاهدة االجزاء 

صولة فسٌولوجٌا والتعرؾ الداخلٌة لخالٌا االحٌاء المجهرٌة والى تطور طرق الفصل ودراسة االجزاء المف

 على اكثر مكونات خالٌا االحٌاء المجهرٌة وحتى على المستوى الجزٌئً.

 مكونات الخلٌة البكتٌرٌة

 تمسم مكونات الخلٌة البكتٌرٌة الى الى مكونات اساسٌة وؼٌر اساسٌة:

طك النووٌة الحاوٌة على االساٌتوبالزمً ، والراٌبوسومات والمنتتضمن المكونات االساسٌة الؽشاء -1

المسؤولة عن حمل ونمل الصفات الوراثٌة . وسمٌت بالمكونات االساسٌة النها موجودة فً  DNAمادة 

 جمٌع الكائنات الحٌة بما فً ذلن البكترٌا . بمعنى انها صفة تجمع جمٌع الخالٌا.

فتتمثل بالجدار الخلوي والكبسولة واالسواط واالبواغ لبكترٌا اما المكونات ؼٌر االساسٌة فً ا-2

والبالزمٌدات والشعٌرات والمواد المخزنة وهذه موجودة فً بعض ولٌس ولٌس جمٌع انواع البكترٌا. 

 وٌمتل الشكل االتً مكونات الخلٌة البكتٌرٌة.علٌه فهً لٌست اساسٌة.
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 Bacterial Cell Structure    

 

 

 

 ) المحفظة (  Capsule الكبسولة 

 

تركٌب هالمً رخو ٌحٌط ببعض انواع البكترٌا والتتكون اال فً بٌئة معٌنة ، تمنح الكبسولة للبكترٌا ، 

البكتٌرٌة فً االوساط المختبرٌة لواما لزجا رطبا . ٌتراوح سمن  Coloniesوبالتالً للمستعمرات 

من المكونات ؼٌر االساسٌة وؼٌر المهمة للبكترٌا او اكثر للٌال . وهً ماٌكرومٌتر  11 – 2الكبسولة من 

. وٌمكن ازالتها بالماء او االنزٌمات المحللة لها . ولد تسمى بالطبمة المخاطٌة والسٌما عندما تكون على 

 شكل كتل منفصلة عن الخلٌة البكتٌرٌة. وتتمثل اهمٌتها باالتً:

 تشكل ؼطاءا والٌا للبكترٌا تجاه المؤثرات الخارجٌة. -1

 ٌد من امراضٌة البكترٌا المرضٌة.تز -2

تعتبر مصدرا او مخزونا ؼذائٌا تستعٌن به البكترٌا عند نفاذ المواد الؽذائٌة فً محٌطها. لذلن  -3

 توصؾ الكبسولة احٌانا انها مخزن ؼذائً خارجً.

( من سكرٌات  Bacillus anthracisتتكون الكبسولة فً معظم البكترٌا المكونة لها ) عدا بكترٌا 

وكما هو فً االمثلة المذكورة فً  مثل السٌلٌلوز والدكستران واللٌفان  Polysaccharidesمتعددة 

 الجدول ادناه.

 البكترٌا                 وحدات تركٌب     تركٌب 
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 الكبسولة الكبسولة

Polypeptide Glutamic acid 
 Bacillus anthracis  

Cellulose Glucose 

 Acetobacter  xylinum  

Dextrans Glucose + fructose 

 Leuconostoc spp.   

Leavans Glucose + fructose 
 Pseudomonas spp.  

 

وهً اختصار لكلمة  .Sp**عند االشارة الى نوع ضمن جنس من البكترٌا نستخدم المختصر 

Species  ضمن ذلن الجنس فٌشار الى ذلن بمختصر اما عند االشارة الى جمٌع االنواعSpp. . 

 

 أمثلة للبكترٌا اتً تمتلن كبسولة:

المسببة لنخر االسنان : تتراكم بكتل كبٌرة على سطوح  Streptococcus mutans*بكترٌا 

  االسنان وتستؽل البكترٌا السكرٌات المتبمٌة بٌن االسنان لتكوٌن الكبسولة.

  

فً صناعة الخل الى  وهً من البكترٌا المستخدمة  : Acetobacter  xylinum *بكترٌا             

المعدة والتً تكون طبمة هالمٌة فً سطوح السوائل                   Acetobacter acetiجانب بكترٌا 

ة لصناعة الخل. تسمى هذه الطبمة              احٌانا بأم الخل وٌذكر ان البكترٌا الحاوٌة على الكبسول

تمتلن تخصصا مناعٌا اعتمادا على التركٌب الكٌمٌائً للكبسولة. وتستخدم هذه الخاصٌة فً التفرٌك بٌن 

 Streptococcusنمطا مناعٌا من بكترٌا  55مجامٌع النوع الواحد من البكترٌا . فمثال هنان ماٌمارب 

pneumonia .المسببة لذات الرئة 

  Cell wallالجدار الخلوي 

 البكترٌا اهتماما خاصا لالسباب االتٌة:ٌستحك جدار 

ٌتألؾ جدار البكترٌا من مكونات لٌس لها نظٌر فً اي مكان اخر من الطبٌعة كما سٌوضح ذلن  -1

 الحما.

تسبب مكونات جدار البكترٌا  والسٌما جدار البكترٌا السالبة لصبؽة كرام عند تحللها داخل الجسم  -2

من التحلل المسؤول االساس عن امراضٌة البكترٌا   Lipid Aاعراضا مرضٌة ) النتاج المكون 

 السالبة لصبؽة كرام (

وفعلها والمستخدمة فً معالجة   Antibioticٌمثل الجدار مولعا لعمل بعض المضادات الحٌوٌة  -3

 بعض االمراض البكتٌرٌة.
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بؽة وجود اختالؾ فً التركٌب الكٌمٌائً لجدار البكترٌا . وهو الذي ٌحدد استجابة البكترٌا لص -4

كرام . وتعتمد هذه الخاصٌة فً تفرٌك البكترٌا الى مجموعتٌن تصنٌفٌتٌن هما البكترٌا الموجبة 

 لصبؽة كرام والسالبة لصبؽة كرام.

وتكمن وظٌفة الجدار فً اي خلٌة ومنها البكترٌا فً انه ٌمنح البكترٌا شكلها وٌحافظ علٌه وهً 

لبكتٌرٌة بطرق مٌكانٌكٌة او أنزٌمٌة . واي خلٌة وظٌفة ؼٌر حٌوٌة . وٌمكن تحطٌم جدار الخالٌا ا

ومثل هذه الخالٌا تتخذ اشكاال كروٌة فً المحالٌل ذات  Protoplastمنزوعة الجدار تسمى 

الضؽوط االزموزٌة المتعادلة  وتستطٌع الخلٌة منزوعة الجدار من مزاولة جمٌع فعالٌاتها االٌضٌة 

 طبٌعً. فً حال وجودها فً مثل هذه المحالٌل وبشكل

وتتمٌز جمٌع انواع البكترٌا التً سبك االشارة لها فً المحاضرة االولى بأحتوائها او امتالكها 

 . Mycoplasmaجدارا بأستثناء مجموعة تسمى 

 

 *تركٌب الجدار الخلوي للبكترٌا:

ة او ٌتسم التركٌب الكٌمٌائً لجدار البكترٌا بدرجة عالٌة من التعمٌد بخالؾ جدار الخالٌا النباتٌ
. وهو بولٌمر ذو وزن  Peptidoglycanالفطرٌة. اذ ٌتألؾ من مكون اساسً ٌطلك علٌه 

جزٌئً عال ٌتكون من وحدتٌن ثانوٌتٌن تتبادالن لتكوٌن سلسلة طوٌلة وذلن بأرتباط هاتٌن 
والوحدتٌن اللتان تتناوبان لتكوٌن  B- 1,4الوحدتٌن الثانوٌتٌن بأصرة كالٌكوسٌدٌة من نوع 

 . N – acetyl muramic acidو   N – acetylglucose amineببتٌدوكالٌكان هما سلسلة ال

       

 

The Peptidoglycan Monomer of Staphylococcus aureus    The 

Peptidoglycan Monomer of Escherichia coli 
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Structure of Peptidoglycan: Escherichia coli       Structure of 

Peptidoglycan: Staphylococcus aureus   

 .2احماض امٌنٌة فً الكاربون رلم   N – acetyl muramic acidبالوحدة الثانوٌة  وترتبط

ان سالسل الببتٌدوكالٌكان هذه ترتبط بالتً لبلها وبالتً بعدها ارتباطٌا عرضٌا بواسطة سلسلة من 

 شبكة ثالثٌة االبعاد وتمثل طبمة واحدة من طبمات الجدار.االحماض االمٌنٌة الجانبٌة مكونة 

 +Gعن البكترٌا الموجبة لصبؽة كرام  -Gتختلؾ طبمات الببتٌدوكالٌكان من البكترٌا السالبة لصبؽة كرام  

% مـــن 51طبمة وهً بذلن تشكل حوالً  41حوالً  +Gهذه الطبمات فً  من حٌث العدد. اذ ٌبلػ عدد

 % من الجدار. 11 – 5طبمة وتشكل حوالً  2- 1فٌتراوح عددها من  -Gً الجدار . امـــا ف

الى جانب طبمات الببتٌدوكالٌكان على احماض مختلفة التركٌب مثل حامض  +G البكترٌا ٌحتوي جدار

Teichoic acid   وTeichuronic acid   واحماض التاٌكوٌن ذات تراكٌب مختلفة  ترتبط بطبمات

 تساهمٌا عبر اواصر فوسفاتٌة  فتضفً علٌها الموة والمتانة. +G الببتٌدوكالٌكان  فً جدار البكترٌا



6 
 

Dr.Jasim Mahmood 

االضافٌـــة ن الطبمات ـــدد مـــان عــــً الببتٌدوكالٌكـــى جانب طبمتــال ويفتحت -G  ا ـدار البكترٌــاما ج

و   Lipopolysaccharideو   Lipoproteinsـة بالمـــواد الدهنٌــة وهً طبمـــة الؽنٌـ

Phospholipid   ًوٌطلك على الطبمة االخٌرة )طبمة اللبٌدات الفوسفاتٌة ( بالؽشاء الخارجOuter 

membrane   النها تشابه تركٌب الؽشاء الساٌتوبالزمً. وتوضح االشكال ادناه طبمات الجدار فً كل

 . -Gو  +Gلبكترٌا من ا

فً موازنة الؽشاء الخارجً وتثبٌته على طبمة الببتٌدوكالٌكان . اما  Lipoproteinsوتتلخص وظٌفة  

، شأنه فً ذلن اي الطبمة الخارجٌة فمؤلفة من طبمتٌن من الدهون الفوسفاتٌة  Phospholipidطبمة 

شأن الؽشاء الساٌتوبالزمً. وٌعمل هذا الؽشاء الخارجً على منع تسرب االنزٌمات والبروتٌنات 

وٌحمً البكترٌا المعوٌة خاصة من االمالح  Periplasmic spaceالموجودة فً الفسحة البٌنٌة 

 واالنزٌمات المحللة الموجودة  فً االمعاء. 

السكرٌات المتعددة الدهنٌة والتً تمع الى الخارج من الخلٌة فتتألؾ  او Lipopolysaccharideاما طبمة 

ومجموعة سكرٌات متعددة وتعمل على موازنة الؽشاء وتحول   Lipid Aمن مكون رئٌس ٌطلك علٌه بـ 

 الى الخلٌة. Hydrophobicدون دخول الجزٌئات الكارهة للماء  

ولد وجد ان   endotoxinتتمٌز هذه الطبمة بسمٌتها العالٌة لالنسان والحٌوان وتدعى بالسم الداخلً 

الموجودة ضمن هذه الطبمة والتً ؼالبا ماتؤثر فً الجهاز   Lipid Aسمٌة هذه الطبمة تعود الى جزٌئة 

 العصبً عند تحررها جراء موت البكترٌا وتحللها.

ٌموم ممام شبكة من العوارض الصامدة التً تحافظ على مكونات الخلٌة ان الجدار ، وكما مر بنا ، 

البكتٌرٌة ، وٌحول دون انفجارها ، فالؽشاء الساٌتوبالزمً ٌتمٌز بمرونة عالٌة. والساٌتوبالزم عبارة عن 

محلول مركز جدا من االمالح ؼٌر العضوٌة والمركبات العضوٌة المؤلفة من السكرٌات واالحماض 

البروتٌنات واالنزٌمات المختلفة. والن البكترٌا ؼالبا ماتتواجد فً الطبٌعة فً بٌئات ذات تراكٌز واالمٌنٌة 

واطئة ممارنة مع تراكٌز الساٌتوبالزم لذلن فأن الماء الموجود فً البٌئة ٌتدفك الى داخل الخلٌة لمعادلة 

. ء الساٌتوبالزمً ) الضؽط التنافذي ( علً طرفً الؽشا Osmotic pressureالضؽط االزموزي 

 فالخالٌا التً التمتلن جدارا تتعرض الى االنفجار فً حالة الضؽط االزموزي ممارنة مع خارج الخلٌة.

 

 

 

 

different stains will be picked up by the cell 



7 
 

Dr.Jasim Mahmood 

wall of bacteria 

 

 

 

    

      

 

  

 

 االنزٌمات المحللة للجدار*
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ثمة انزٌمات عدٌدة تحلل جدار البكترٌا ، منها تلن التً تفرزها البكترٌا نفسها عند موتها مثل 

Peptidases , Glycosidase  وؼٌرها. ومنها ماتوجد فً الطبٌعة وفً مصادر اخرى. ومن اهم هذه

الموجود فً العدٌد من المصادر النباتٌة والحٌوانٌة ) كالدموع ،  Lysozymeاالنزٌمات انزٌم الالٌسوزاٌم 

التً تربط الوحدات الثانوٌة المكونة لسالسل  B 1,4اللعاب ، الحلٌب ( . وٌهاجم هذا االنزٌم االصرة  

  فً البكترٌا الموجبة لصبؽة كرام الببتٌدوكالٌكان مما ٌؤدي الى تحلل الجدار. وٌذكر ان تأثٌر هذا االنزٌم

G+    تأثٌره فً البكترٌا السالبة لصبؽة كرام ٌفوقG-   الن جدار االول ٌتألؾ من عدد كبٌر من طبمات

الببتٌدوكالٌكان بخالؾ الثانً الذي ٌتألؾ جداره من طبمتٌن فً الؽالب ، ولوجود طبمات دهنٌة تمع خارج 

الى موالع تأثٌره بشكل سرٌع. كما  طبمات الببتٌدوكالٌكان فً جدار هذه البكترٌا تحول دون وصول االنزٌم

ان االنزٌم الٌحلل جدار هذه البكترٌا كاملة لمحدودٌة  طبمات الببتٌدوكالٌكان اوال ولوجود الطبمات الدهنٌة 

والتً تتحلل بالكامل . االخرى التً التتأثر باالنزٌم والتً ٌخلو منها جدار البكترٌا الموجبة لصبؽة كرام 

 شكل البكترٌا ٌتؽٌر عند معاملة الخالٌا بهذا االنزٌم. وفً كلتا الحالتٌن فأن

 *المضادات الحٌوٌة التً تؤثر فً الجدار الخلوي

بأنها عبارة عن مجموعة من المركبات تموم بتخلٌمها بعض  Antibioticالمضادات الحٌوٌة  تعرؾ

وهً على درجة عالٌة  االحٌاء المجهرٌة وتعمل على تثبٌط فعالٌة احٌاء مجهرٌة اخرى او على ابادتها.

ومشتماته المختلفة التً تستخدم فً معالجة االمراض االمراض  Penicillinمن التنوع . منها البنسلٌن 

الناجمة عن البكترٌا. وٌتلخص تأثٌرها فً لتل البكترٌا من خالل منع تكون الجدار الخلوي عند تكاثر 

تجاه البكترٌا وٌحلل طبمة الببتٌدوكالٌكان. ومع استثناءات بسٌطة ٌعد البنسلٌن ومشتماته اكثر فعالٌة 

  Lysozyme  لموجبة لصبؽة كرام من تلن السالبة لالسباب التً ذكرت عند الحدٌث عن انزٌمالبكترٌا ا

 اعاله.
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المراحل  مبادئ احٌاء مجهرٌة االنبار/ جامعة كلٌة الزراعة  

 الثانٌة

 المحاضرة الرابعة   

 

 ًالغشاء الساٌتوبالزمCytoplasmic membrane   

ٌمثل الغشاء الساٌتوبالزمً ي الخالٌا عدٌمة الجدار ، كما هو الحال مع بكترٌا الماٌكوبالزما 

والبروتوزوا وفً الخالٌا الحٌوانٌة ، الغالف الخارجً للخلٌة. اما  فً البكترٌا النموذجٌة فٌمثل 

سحة البٌنٌة والجدار منطمة تسمى بالفالطبمة التً تلً الجدار . ومابٌن الغشاء الساٌتوبالزمً 

Periplasmic space  ٌسمى الغشاء الساٌتوبالزمً احٌانا بالغشاء الخلوي .Cell 

membrane   ًاو الغشاء البالزمPlasmic membrane  .النه ٌحٌط بساٌتوبالزم الخلٌة 

ان مظهر الغشاء الساٌتوبالزمً ، سواء عزل من بكترٌا او غٌرها من الكائنات الحٌة متماثل فعال 

 فحصه بالمجهر االلكترونً، اذ ٌبدو كحزمتٌن معتمتٌن مفصولتٌن بحزمة فاتحة.عند 

 التركٌب الكٌمٌائً للغشاء*

والتً تشكل   Phospholipidsٌتألف الغشاء الساٌتوبالزمً فً البكترٌا من دهون مفسفرة 

من %منه ، والدهون المفسفرة خالٌة تماما 64% من الغشاء ، ومن البروتٌنات التً تشكل 44

الستروالت، ماعدا الغشاء الساٌتوبالزمً لبكترٌا الماٌكوبالزما. وٌعتمد العدٌد من خواص هذه 

االغشٌة على تركٌب الدهون المفسفرة التً لها خواص فرٌدة فٌما ٌتعلك بمابلٌة ذوبانها فً 

غٌر ٌها ) ذائبة فً الماء وتحوي مجامٌع الفوسفات( وعند احدى نهاٌت Polarالماء. فهً لطبٌة 

على طول بمٌة السلسلة او الجزٌئة ) غٌر ذائبة فً الماء، وٌتألف من  non – polarلطبٌة 

 .  السلسلة الكاربونٌة لالحماض الدهنٌة (
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 ٌحوي الغشاء الساٌتوبالزمً على  تراكٌب متخصصة بشكل انبعاجات تسمى المٌزوزومات

 Mesosome ًنوعٌن على وه: 

: تعمل على تكوٌن الحواجز العرضٌة فً اثناء  Septalmesosomeالمٌزوزومات الحاجز  -1

 عملٌة االنمسامم للخلٌة.

تتصل بالكروموسوم البكتٌري وٌعتمد انها تزٌد :  Lateral mesosomeالمٌزوزومات الجانبٌة  -2

 من المساحة السطحٌة للغشاء الساٌتوبالزمً وٌرفع من كفاءته.

 وظائف الغشاء الساٌتوبالزمً

 Selective  permeabilityاالختٌارٌة النفاذٌة -1

اي ان حركة   Selective  permeability ٌتمٌز الغشاء الساٌتوبالزمً  بأنه حاجز منفذ اختٌاري

 الجزٌئات عبره باالتجاهٌن تكون محدودة بأختٌارٌة هذا الغشاء من جزٌئات الفوسفولٌبد والبروتٌنات.

 Electron transport and oxidativeالتأكسدٌةانتمال االلكترونات وعملٌة الفسفرة -2

phosphorylation  .فً االنواع الهوائٌة 

 Excretion of hydrolytic enzymesأفراز االنزٌمات المحللة -3

 Biosynthetic functionالوظائف الخلمٌة -4

 *النفاذٌة االختٌارٌة

 الزمًالٌات انتمال المواد والعناصر الغذائٌة عبر الغشاء الساٌتوب
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ٌتم انتمال المواد والعناصر الغذائٌة من اٌونات ومعادن وسكرٌات واحماض امٌنٌة والكترونات وبمٌة 

 المواد الناتجة من االٌض عبر الغشاء الساٌتوبالزمً عبر العدٌد من االلٌات وهً :

  Simple or passive diffusionاالنتشار البسٌط او السلبً -1

تمر الجزٌئات الذائبة من خالل الغشاء اعتمادا على االختالف فً تركٌز هذه المواد على جانبً  

الساٌتوبالزمً ، اي تنتمل المواد من التركٌز العالً الى التركٌز الواطئ وبتساوي التركٌزٌن  الغشاء

 .داخل وخارج الخلٌة ٌتولف نظام االنتشار.الٌحتاج هذا النوع من النمل الى طالة 

 

 المرحلة الثانٌة                         المرحلة االولى            

 

 Facilitated diffusionاالنتشار المٌسر او المساعد -2

الن مشابهة للطرٌمة السابمة من حٌث االنتمال من التركٌز العالً الى الواطئ ولكنه ٌختلف عنه 

ٌمع على الغشاء الساٌتوبالزمً  Permeaseاالنتمال ٌشتمل على وجود حامل بروتٌنً خاص ٌسمى  

ٌموم الحامل باالتحاد المؤلت بالجزٌئات الذائبة ونملها من السطح الخارجً الى السطح الداخلً 

 للغشاء وٌعود مرة اخرى الى السطح الخارجً وهكذا.

تاجان الى طالة حٌاتٌة لعبور الجزٌئات والٌحصل تراكم للجزٌئات النظامان السابمان كما ذكرنا الٌح

 .نعلى طرفً االنتشار ولكن متى ماٌحصل التوازن ٌمل تأثٌر االنتشار بهاتٌن الطرٌمتٌ
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Active transport   النمل الفعال او النشط -3 

.....الخ وسكرٌات واٌونات  تنتمل بهذا النظام جمٌع المغذٌات من احماض امٌنٌة

وبأتجاه معاكس للتركٌز فً حالة حاجة الخلٌة لمثل هذه المغذٌات التً تحتاجها بتراكٌز عالٌة  باالتجاهٌن

للمٌام بهذا العمل وٌموم بروتٌن ATPلد التتوفر خارج الخلٌة مماٌتطلب من الخلٌة تحول طالة على هٌئة 

 ر الغشاء وٌتضمن هذا النظام الخطوات التالٌة:الغشاء الساٌتوبالزمً بعمل الجزء النالل وٌنمل المواد عب

 على البروتٌن النالل. receptor siteارتباط المادة الغذائٌة بمولع االتصال -1

 انتمال خلٌط المادة المذابة والبروتٌن النالل عبر الغشاء.-2

المذابة داخل ٌحدث استهالن للطالة الحداث تغٌرات تركٌبٌة بشكل البروتٌن النالل كً ٌطلك المادة -3

   الخلٌة ثم ٌرجع شكل الحامل البروتٌنً الى ماكان علٌه.

 

  

 

   المرحلة االولى



5 
 

Dr.Jasim Mahmood 

This form of active transport involves both transporter proteins and the energy provided by the hydrolysis of ATP. A 

specific periplasmic- binding protein carries the substance to be transported to a membrane-spanning transporter.  

       

المرحلة الثانٌة    

The molecule to be transported across the 

system and a molecule of ATP enters the ATP 

binding site of the ATP-hydrolyzing protein.  

 

المرحلة الثالثة  

Energy provided by the hydrolysis of ATP into ADP, phosphate, and energy moves the molecule across 

the membrane. 

 

 

 Group translocationنمل المجامٌع الموضعً -4

كما ٌتضح من االنظمة السابمة الٌحدث تغٌرا فً تركٌب المواد المنمولة من الناحٌة الكٌمٌائٌة اال انه فً 

ٌالحظ ان المواد المنمولة ٌحصل لها تغٌٌر كٌمٌائً فً تركٌبها، ولهذا ٌمتصر هذا النظام على هذا النظام 

االحٌاء بدائٌة النواة حٌث ٌمكن هذا النظام البكترٌا من استغالل مصادر الطالة من خالل ازدواجٌة النمل 

تفاعل مزدوج ، حٌث ٌحدث  ٌنتمل المغذي بهذه الطرٌمة الى داخل الخلٌة من خالل مع التفاعالت االٌضٌة.

خل الخلٌة مستخدمٌن الطالة نفسها، اذ ٌحدث فً البداٌة لهذا المغذي تغٌرا كٌمٌائٌا اضافة لنمله الى دا

داخل الساٌتوبالزم فسفرة للبروتٌن النالل والذي ٌرتبط فٌما بعد بالسكر الحر الموجود خارج الخلٌة وٌنمله 
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ها وٌتم هذا كله وفك نظام ٌطلك علٌه الى داخل sugar phosphateكسكر مفسفر 

phosphotransferase systems ..اذن تحتاج هذه الطرٌمة الى بروتٌن نالل وانزٌمات وطالة 

   المرحلة االولى  

When bacteria use the process of group translocation to transport glucose across their membrane, a high-energy phosphate  

the glucose molecule to form glucose-6-phosphate.group from phosphoenolpyruvate (PEP) is transferred to 

  

 المرحلة الثانٌة

A high-energy phosphate group from PEP is transferred to the glucose molecule to form 

glucose-6-phosphate. 
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 المرحلة الثالثة

.The glucose-6-phosphate is transported across the membrane 

 المرحلة الرابعة

converted to glucose-6- phosphate Once the glucose has been and transported across the 

membrane, it can no longer be transported back out.     

 *انتمال االلكترونات والفسفرة التأكسدٌة

تدعى المسارات التً تتدفك منها االلكترونات اثناء التفاعالت الحٌوٌة فً التنفس والبناء الضوئً بسلسلة 

نمل االلكترونات وهً نوع من تفاعالت االكسدة واالختزال التً تحدث فً الخالٌا تنتمل فٌها االلكترونات 

ت االلكترونات واالنزٌمات الناللة مجموعة من نالالمن الواهب االولً الى المستمبل النهائً من خالل 

تدفك االلكترونات ٌتم حفظ لاللكترونات والمتواجدة فً الغشاء الساٌتوبالزمً فً بدائٌة النواة وفً اثناء 

 Oxidative. وتسمى هذه الطرٌمة لحفظ الطالة بالفسفرة التأكسدٌة  ATPجزء كبٌر من الطالة بشكل 

phosphorelation الت االلكترونات فً اغشٌة الماٌتوكوندرٌا والبالستٌدات نال . فً حٌن تتواجد

 الخضراء فً حمٌمٌة النواة.
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 *افراز االنزٌمات المحللة

تفرز البكترٌا الموجبة لصبغة كرام االنزٌمات المحللة الى المحٌط الخارجً وفً البكترٌا السالبة لصبغة 

كرام تفرز فً المسافة بٌن الببتٌدوكالٌكان والغشاء الساٌتوبالزمً والمسماة بالفسحة البٌنٌة 

Periplasmic space ها عبر الغشاء.وتموم هذه االنزٌمات بحل الجزٌئات الكبٌرة لٌسهل انتمال 

 *الوظائف الخلمٌة

ٌحتوي الغشاء الساٌتوبالزمً على الحامالت الدهنٌة التً ٌتم عندها ارتباط الوحدات المكونة للجدار 

على االنزٌمات المشاركة فً خلك الجدار الخلوي . كما توجد الخلوي ، كما ٌحوي الغشاء الساٌتوبالزمً 

كما ٌحوي الغشاء البالزمً   phospholipidالفسفورٌة  فٌه االنزٌمات المسؤول عن تصنٌع الدهون

 . DNAعلى بعض البروتٌنات المسؤولة عن تضاعف 

 Cytoplasmالساٌتوبالزم 

 تمسم المنطمة الساٌتوبالزمٌة المحاطة بالغشاء الساٌتوبالزمً الى ثالث مناطك:

 . RNAض النووي االولى: منطمة ساٌتوبالزمٌة حبٌبٌة المظهر غنٌة بالراٌبوسومات والحام

 . DNAالثانٌة: منطمة كروماتٌنٌة غنٌة بالحامض النووي 

واحماض  – H+  ،PO-3  ،Na+ ،Clالثالثة : الجزء السائل او شبه السائل الحاوي على المواد المذابة مثل 

امٌنٌة وبعض البروتٌنات ومعمدات وببتٌدات وبٌورٌنات وبرٌمٌدات وكلوكوز راٌبوز وفٌتامٌنات 

 وتستخدم هذه المواد فً : وسكرٌات ثنائٌة وغٌرهاوتٌدات وانزٌمات مساعدة ونٌوكلٌ

 وغٌرها من المواد المستعملة فً البناء الخلوي . Precursorsبادئات -1

 مصادر للطالة كالكلوكوز.-2

 فضالت ناتجة عن فعالٌات الخلٌة تطرح الى الخارج.-3

 Cytoplasmic ultra structuresالتراكٌب الساٌتوبالزمٌة الدلٌمة

 Ribosomesالراٌبوسومات -1

وهً تراكٌب منتشرة فً الساٌتوبالزم وبأعداد كبٌرة ، وٌعود لها المظهر الحبٌبً للساٌتوبالزم وتموم 

هذه التراكٌب بخلك البروتٌن . تتكون هذه الراٌبوسومات من بروتٌنات واحماض نووٌة اي انها تتكون 

  hydrophobic bondsووٌة حامضٌة، تثبت مكوناتها بواسطة االواصر الكارهة للماء من بروتٌنات ن

واالواصر الهٌدروجٌنٌة . وتختلف الراٌبوسومات فٌما بٌنها اعتمادا على االختالف فً معامل الترسٌب 

فالراٌبوسومات فً بدائٌة  Svede berg (s) unitsبرن لكل واحدة منها والذي ٌماس بوحدات سفٌد

، ٌكون S 84. وفً حمٌمٌة النواة  S 54و  S 34والتً تتكون من وحدتٌن اصغر هما S 74النواة 

 . RNA% منها حامض نووي راٌبوزي 65% و 35البروتٌن منها 
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The 70S prokaryotic ribosome consists of a 50S and a 30S subunit. "S" refers to a unit of 

density called the Svedberg unit 

 Nuclear materialالمادة النووٌة -2

او كروموسوم بكتٌري  Chromatic bodyاو الجسم الكروماتٌنً  Nucleoidتسمى اٌضا نٌكلٌود 

وتفتمد الخلٌة البكتٌرٌة وجود كروموسومات متمٌزة ونوٌة وغشاء نووي كتلن الموجودة فً الخالٌا 

فً مركز الخلٌة والذي ٌكون بشكل حلمة مغلمة  DNAحمٌمٌة النواة. وتمع المادة النووٌة المتمثلة بـ 

زٌد من أستمراره. ٌساهم البروتٌن الماعدي مما ٌالنهاٌتٌن مرتبطة بمنطمة معٌنة من الغشاء البالزمً 

الكروموسومً فً الخالٌا حمٌمٌة النواة فً حن ٌنعدم  DNAفً عملٌة التفاف  Histoneالهستون 

 وجوده فً الخالٌا بدائٌة النواة.

 

   

 

 

      



10 
 

Dr.Jasim Mahmood 

 Plasmidsالبالزمٌدات -3

اكثر من جزٌئات من الحامض اضافة للكروموسوم البكتٌري لد تحوي الخلٌة البكتٌرٌة على واحد او 

والتً تظهر بشكل دوائر صغٌرة تدعى البالزمٌدات والتً تحوي على معلومات وراثٌة DNA النووي

وتشمل خاصة ومحدودة مساعدة للمعلومات الوراثٌة االساسٌة الموجودة على الكروموسوم البكتٌري 

ا لبعض المضادات الحٌوٌة وتحملها للمعادن المعلومات المابلٌة على التزاوج بٌن البكترٌا ومماومة البكترٌ

السامة. وتفمد البكترٌا هذه الصفة بمجرد الصاء البالزمٌد الخاص بصفة معٌنة فً الخلٌة فً الخلٌة اي 

انها صفات غٌر ثابتة كما كما فً الكروموسوم البكتٌري. وٌستفاد من البالزمٌدات فً مجال الهندسة 

على عزلها وربطها بمعلومات وراثٌة مأخوذة من مصادر اخرى  اذ ٌساعد حجمها الصغٌر الوراثٌة

 وزرعها فً خالٌا بكتٌرٌة جدٌدة من اجل الحصول على الصفات المرغوبة.

 Sporesاالبواغ -4

فً طور متأخر من النمو عندما تكون تنتج بعض انواع البكترٌا االبواغ وهً أجسام ساكنة تتكون او تنتج 

الظروف البٌئٌة غٌر مالئمة تمتلن جدارا سمٌكا ٌمكنها من النمو الى الخالٌا الخضرٌة االصلٌة 

Vegetative cell  عند توفر الظروف المالئمة وعادة ماتمتلن الخلٌة سبور واحد وهً مماومة لكثٌر من

 من االبواغ وهً:العوامل الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة وهنان نوعان 

 : Exosporesاالبواغ الخارجٌة -1

 . Trichosporiumو   Methylosinusتنشأ خارج الخلٌة وتنتج من بعض انواع البكترٌا مثل 

 : Endosporesاالبواغ الداخلٌة -2

و Sporosarcinaو  Clostridiumو  Bacillusتكون ضمن الخلٌة وتتكون فً االجناس 

Thermoactinomyces. 

مشرة المكون للDipicolinic acidتختلف السبورات الداخلٌة عن الخارجٌة فً أحتوائها على حامض 

Cortex  ًاو الغطاء الخارجExosporium  ، وتحوي السبورات الخارجٌة فمط بأتحاده مع الكالسٌوم

. ومن الجدٌر بالذكر ان الخالٌا الخضرٌة التحوي على كل  Exospore wallعلى جدارا خارجٌا صلبا 

كالحرارة والجفاف وممكن ان تبمى ساكنة ماذكر سابما مما ٌجعل السبورات اكثر مماومة للظروف الماسٌة 

ٌختلف حجم ومولع السبور فــً  .لعدة سنوات لبل ان تنبت الى خالٌا خضرٌة عند توفر الظروف المالئمة

كمــا فــً ٌنشأ وسط الخلٌة  Centralــة بأختالف االنواع فبعضها مركزٌــا الخلٌــة الخضرٌ

 Clostridiumكما فً بكترٌا  Termenalاو فً الطرف اي نهائً المولع cereus Bacillusبكترٌــا

tetani من الطرف اوٌكون فً مولعمرٌبSubterminal كما فً بكترٌاsubterminaleClostridium .

فً تشخٌص بوغ اكبر او اصغر من الخالٌا الخضرٌة وبذلن ٌساهم حجم البوغ ومولعه ولد ٌكون لطر ال

   الخلٌة البكتٌرٌة.
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 Flagellaاالسواط  -5

نانومٌتر  34 – 12وهً لواحك بشكل خٌوط لطرها  Flagrumالكلمة مشتمة من الالتٌنٌة بمعنى سوط 

وتكون واسطة الحركة فً البكترٌا الحاوٌة علٌها وٌكون طولها احٌانا اكثر من لطر الخلٌة بعشر مرات 

الفوكسٌن بأستخدام صبغة والٌمكن رؤٌتها بالمجهر الضوئً وانما االبأستخدام طرق تصبٌغخاصة 

مثبتا للصبغة. وٌعد عدد االسواط وتوزٌعها  Tannic acidمع حامض العفص  Basic fuchsinالماعدٌة 

على الخلٌة صفة ولراثٌة ثابتة تمرٌبا وتستعمل فٌالتصنٌف وٌمثل الشكل االتً اعداد االسواط وتوزٌعها 

 على الخلٌة البكتٌرٌة ومثال لكل منها.

 

 

 Piliالشعٌرات  -6

تراكٌب مشابهة لالسواط اال انها الصر طوال ، تنتشر على سطح الخالٌا خصوصا السالبة لصبغة كرام 

فً الخلٌة البكتٌرٌة. نانومٌتر وهً من التراكٌب غٌر االساسٌة  14- 5ماٌكرومٌتر ولطرها  3طولها 

 هنان نوعان من الشعٌرات وهً :

ادها الى المئات وموجودة فً جمٌع انواع : تصل اعد Generalized piliالشعٌرات العمومٌة -1

ٌتأثر تكوٌن الشعٌرات بالظروف المحٌطة مثل درجات الحرارة والشد واالوكسجٌن . تساعد البكترٌا

 الشعٌرات الخالٌا على االلتصاق على سطوح النبات والحٌوان حٌث تساعدها فً اخذ المواد الغذائٌة.
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: توجد فً بعض االنواع التً تظهر خواصا جنسٌة . Specific pili (sex pili)الشعٌرات الخاصة -2

التً تحدث فً بعض انواع  Conjugationتلعب الشعٌرات الجنسٌة دورا مهما فً عملٌة االلتران 

 .Bacteriophageلعاثٌات البكترٌا  Receptorsالبكترٌا كما انها تكون مستمبالت 
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 انثاوُح حهحانمز مثادئ احُاء مجهزَح االوثار كهُح انزراعح/جامعح

 انضادصحانمحاظزج                           ضم وقاَح انىثاخ                                                                                                              ق

 Virusesالفايروسات

   

ثبٌغخ اٌظغو ال٠ّىٓ هؤ٠زٙب ثبٌّغب٘و اٌؼٛئ١خ االػز١بك٠خ ،ٟٚ٘ اعجبه٠خ  ع١َّبد ؽ١خٟٚ٘ ػجبهح ػٓ 

ال٠ّىٓ ر١ّٕزٙب ػٍٝ االٍٚبؽ اٌيهػ١خ اٌّقزجو٠خ  Obligate intracellular parasitesاٌزطفً كافً اٌق١ٍخ

ب اٌّؼ١ف ٌزٍه ـــخ رزّضً ثقال٠ــؽ١بد ــبط اٌٝ ث١ئــبد ثً رؾزــخ فٟ ر١ّٕخ اٌجىزو٠ب ٚاٌفطو٠ــاٌَّزقلِ

وح ػٓ ـــــخ اٌؾ١خ ،اوزشفذ الٚي ِـــب ِٓ االَٔغـــخ ٚغ١و٘ـــخ ٚاٌؾ١ٛا١ٔــزخ إٌجبر١ـــبد وبالَٔغــاٌَّجج

  Tobacco Mosaic Virusؽو٠ك اٌظلفخ ِٓ لجً اٌؼبٌُ ا٠فبٔٛفَىٟ ػٕل ِوٚه اٌَّجت ٌّوع رجمغ اٌزجغ 

 (TMV ٌفالي اٌّوشؾبد ا ِٓ )ٛي كْٚ اٌضأص١و ف١ٗ ــزٟ الرّو ِٓ فالٌٙب اٌجىزو٠ب  ٚاٌنٞ رُ رو١ٍجٗ ثبٌىؾ

ػٍٝ ػىٌ اٌجىزو٠ب اٌزٟ رزأصو ثبٌىؾٛي، وّب رز١ّي اٌفب٠وٍٚبد اػبفخ اٌٝ ِبرملَ ثأؽزٛائٙب فٟ ِبكرٙب اٌٛهاص١خ 

ص١خ ػٍٝ وال ػىٌ االؽ١بء االفوٜ اٌؾب٠ٚخ ف١ّبكرٙب اٌٛهاRNAاٚ  DNDػٍٝ اؽل اٌؾبِؼ١ٓ ا٠ٌٕٚٛٓ  اِب 

 اٌؾبِؼ١ٓ ، ٌٚنٌه ٌٚىً االٍجبة اٌَبثمخ اٌنوو رؼل اٌفب٠وٍٚبد اؽ١بء ِبكْٚ اٌق١ٍخ .

 

د اٌجىز١و٠خ بل ثبٌؼبص١ـــاوزشف اٚائً اٌموْ اٌؼشو٠ٓ ػٛاًِ ِوشؾخ رظ١ت اٌجىزو٠ب ٚرزٍفٙب ػوفذ ف١ّب ثؼ

Bacteriophage ٌٌَٛٙ خ ِقزجو٠ب ػٍٝ اٍٚبؽ ــاٌجىز١و٠ خ ر١ّٕخ اٌؼبص١بدـــ) اٌفبعبد اٌجىز١و٠خ(.ٚٔظوا

ىهػ١خ ؽب٠ٚخ ػٍٝ اٌجىزو٠ب ِمبهٔخ ثبٌفب٠وٍٚبد إٌجبر١خ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ ٌنٌه رّذ كهاٍزٙب ثشىً ٚاٍغ ، ِّب اٍُٙ 

 . Virologyفٟ رطٛه ػٍُ اٌفب٠وٍٚبد 

http://www.rkm.com.au/VIRUS/Influenza/bird-flu-reassort.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/Influenza/flu-model.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/HERPES/herpes.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/HIV/HIV-virion-laevo.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/WEST-NILE-VIRUS/West-Nile-Virus.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/CORONAVIRUS/coronavirus-virion.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/ADENOVIRUS/adenovirus.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/Influenza/bird-flu-reassort.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/Influenza/flu-model.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/HERPES/herpes.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/HIV/HIV-virion-laevo.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/WEST-NILE-VIRUS/West-Nile-Virus.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/CORONAVIRUS/coronavirus-virion.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/ADENOVIRUS/adenovirus.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/Influenza/bird-flu-reassort.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/Influenza/flu-model.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/HERPES/herpes.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/HIV/HIV-virion-laevo.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/WEST-NILE-VIRUS/West-Nile-Virus.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/CORONAVIRUS/coronavirus-virion.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/ADENOVIRUS/adenovirus.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/Influenza/bird-flu-reassort.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/Influenza/flu-model.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/HERPES/herpes.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/HIV/HIV-virion-laevo.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/WEST-NILE-VIRUS/West-Nile-Virus.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/CORONAVIRUS/coronavirus-virion.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/ADENOVIRUS/adenovirus.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/Influenza/bird-flu-reassort.html
http://www.rkm.com.au/VIRUS/Influenza/flu-model.html
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 حجم انفاَزوصاخ

بد فّٕٙب ِب٘ٛ وج١و ماد رزجب٠ٓ اٌفب٠وٍٚبد فٟ ؽغّٙب اػزّبكا ػٍٝ ؽغُ اٌىبث١َِٛواد ٚالطبه ٘نٖ اٌغ١َّ

ٔب١ِٛٔزو ٚرزأٌف ِبكرٙب اٌٛهاص١خ ِٓ ػلح االف ِٓ اٌغ١ٕبد ، ِٕٚٙب ِبٟ٘  300 -200لطو ٠زواٚػ ِبث١ٓ 

ٔب١ِٛٔزو ، ٚرؾٛٞ اٌغ١ٕبد ٌٙنا إٌٛع ِٓ اٌفب٠وٍٚبد ػٍٝ و١ّخ  20طغ١وح ث١َطخ اٌزوو١ت ٠جٍغ لطو٘ب 

 ِؾلٚكح ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌٛهاص١خ.

 اشىبي اٌفب٠وٍٚبد

 ٌٍفب٠وٍٚبد صالصخ اشىبي ٟٚ٘:

 ) اٌفب٠وًٚ اٌَّجت ٌّوع شًٍ االؽفبي(Polio virusِٚضبي ػ١ٍٗ  : Poly hedralِزؼلك االٚعٗ  -1

) اٌفب٠وًٚ اٌَّجت ٌّوع رجمغ  Tobacco mosaic virus: ِٚضبي ػ١ٍٗ  Helicalاٌؾٍيٟٚٔ  -2

 اٌزجغ(

: ٠غّغ ٘نا اٌشىً ث١ٓ اٌشى١ٍٓ اٌَبثم١ٓ ِٚؼظُ اٌفب٠وٍٚبد اٌزٟ رظ١ت اٌجىزو٠ب  Complexاٌّؼمل  -3

Bacteriophage   ِقزظو٘ب(Phage ًِض )Phage T2  اٌزٟ رظ١ت ثىزو٠بE.coli ٖرؼٛك ٌٙن

 اٌّغّٛػخ.

 

 

 

 

اٚ ِغٍفخ ثغشبء هل١ك ِىْٛ ِٓ ػلح ؽجمبد ِٓ  ٠ٚNaked virusesنوو اْ اٌفب٠وٍٚبد اِب اْ رىْٛ ػبه٠خ 

ٚ٘نٖ اٌقبط١خ فٟ اٌغبٌت طفخ ر١ّي اٌفب٠وٍٚبد  Enveloped virusesاٌلْ٘ٛ ٚاٌجوٚر١ٕبد ٚرَّٝ 

 اٌؾ١ٛا١ٔخ.
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 تزكُة انفاَزوصاخ

اٚ   DNAل ِٓ االؽّبع ا٠ٌٕٚٛخ اِب ـــــِٓ ّٔؾ ٚاؽ Virionرزأٌف اٌغ١َّخ اٌف١و١ٍٚخ اٚ اٌفب٠وْٚ 

RNA ٌوالّ٘ب ِؾبؽ ثغطبء ثوٚىر١ٕٟ ٠لػٝ ثبٌىبثَل  ١ٌٚCapsid ِ ٚؽلاد طغ١وح ــزاٌنٞ ٠زأٌف ٓ

لٚهٖ ٠زأٌف ِٓ ػلك ِٓ اٌغي٠ئبد اٌجوٚر١ٕ١خ اٌزٟ ـــٚ٘نا ث Capsomersطغ١وح رلػٝ  ثبٌىبث١َِٛواد 

خ ـــاٌّبكح ا٠ٌٕٚٛبك ِٓ اٌىبثَل فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ ـــللخ ٚاٌزور١ت.٠َزفــــرورجؾ ِغ ثؼؼٙب ثٕظبَ فٟ غب٠خ اٌ

ٌٍفب٠وًٚ اٌزٟ رىْٛ ثشىً شو٠ؾ ِفوك اٚ ِيكٚط رؾًّ ػ١ٍٙب ِغّٛػخ ِٓ اٌغ١ٕبد اٌَّإٌٚخ ػٓ صجبد 

ٗ، فبٌفب٠وٍٚبد الرَزط١غ اٌم١بَ ثأٞ ِٓ اٌفؼب١ٌبد اٌؾ٠ٛ١خ وبٌزغن٠خ ـــُ رؼبػفـــــطفبد اٌفب٠وًٚ ٚرٕظ١

اٌؼوٚه٠خ ٌّضً ٘نٖ اٌفؼب١ٌبد ثأٍزضٕبء اٌزؼبػف اٚ  بدـــــٚاٌزٕفٌ ٚاٌؾووخ الفزمبك٘ب ٌٍّىٛٔبد ٚاالٔي٠ّ

خ اٍزضٕبئ١خ . ام الثل ـــوق اٌزٟ ِود ثٕب فٟ ِٛػٛع اٌجىزو٠ب ٚاٌفطو٠بد ثً ثطو٠مــــاٌزىبصو اٌنٞ ال٠زُ ثبٌط

ٛم ـــــنٞ ٠ظ١جٗ ٍٛاء وبْ ٔجبد اٚ ؽ١ٛاْ اٚ ثىزو٠ب ٠َٚزؾــٌٍفب٠وًٚ ِٓ افزواق اٌق١ٍخ اٌؾ١خ ٌٍىبئٓ اٌ

ٚػٍٝ أظّزٙب االٔي١ّ٠خ ٠َٚقو٘ب ٌظبٌؾٗ ٌز١ٌٛل ع١َّبد فب٠و١ٍٚخ عل٠لح . ٚ٘نا ٠ؼٕٟ اْ الفؼب١ٌخ  ػ١ٍٙب

ٌٍفب٠وٍٚبد فبهط اٌقال٠ب اٌؾ١خ ٚاْ اٌفؼب١ٌخ اٌٛؽ١لح اٌزٟ رمَٛ ثٙب ٟ٘ اٌزؼبػف اٚ اٌزىبصو ٚ٘نا ٠زُ كافً 

بد فبهط ــخ افوٜ اْ اٌفب٠وٍٚــــٔبؽ١ اٌقال٠ب اٌؾ١خ، ٌنٌه ١ٍّذ ثبٌطف١ٍ١بد اٌّغجوح . ٚ٘نا ٠ؼٕٟ ا٠ؼب ِٓ

ٚثوٚر١ٓ ٠لفً  RNAاٚ  DNAخ ِٓ ؽبِغ ٔٛٚٞ ــــخ ِإٌفـــاٌقال٠ب اٌزٟ رظ١جٙب ِبٟ٘ اال ِبكح و١ّ١بئ١

 ثزوو١ت اٌىبثَل.
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 Virus Replicationتعاعف انفاَزوس 

فال٠ب ٔجبر١خ ، ؽ١ٛا١ٔخ ، رزُ ػ١ٍّخ رؼبػف اٌفب٠وًٚ وّب موو ٍبثمب كافً اٌقال٠ب اٌؾ١خ اٌّزقظظخ ) 

ثىز١و٠خ اػزّبكا ػٍٝ رقظض اٌفب٠وًٚ(. ٌّبما رزقظض اٌفب٠وٍٚبد ثأطبثخ أٛاع ِٓ اٌقال٠ب اٌؾ١خ كْٚ 

 االفوٜ؟

رزُ ػ١ٍّخ رؼبػف اٌفب٠وًٚ كافً اٌق١ٍخ اٌّؼ١فخ اٌؾ١خ ثّغّٛػخ ِٓ اٌقطٛاد رجلأ ثلفٛي اٌؾبِغ 

رؼبػفب ٌٙنا اٌؾبِغ إٌٛٚٞ ٚرٕزٟٙ اٌؼ١ٍّخ ثزؾو٠و  إٌٛٚٞ اٌفب٠وٍٟٚ كافً اٌق١ٍخ اٌّؼ١فخ ٠زجؼٗ

 اٌفب٠وٍٚبد اٌغل٠لح ِٓ ف١ٍخ اٌّؼ١ف ثؼل رفغ١و٘ب .

 فٟ اٌؼبص١بد اٌجىز١و٠خ اٌزٟ رظ١ت ثىزو٠ب Life cycleكهً رؼبػف اٌفب٠وٍٚبد اٚ كٚهح ؽ١برٙب 

E.coli ثزفظ١ً اوضو ِٓ غ١و٘ب. ٌنٌه ٍٕزىٍُ ػٓ رؼبػف اٌؼبص١بد ِٓ ٔٛعT- even  ٚاٌزٟ ٠وِي ٌٙب ثـT2 

 ٚT4  ٚT6  ٚاٌزٟ ع١ّؼٙب رظ١ت ٍالالد ِؼ١ٕخ ِٓ ثىزو٠بE.coli  ًٚف١ّب ٠ٍٟ فطٛاد اٌزؼبػف كاف .

 اٌق١ٍخ اٌجىز١و٠خ:

: ػٕل ِيط كلبئك اٌؼبص١خ ِغ اٌجىزو٠ب رظطلَ اٌؼبص١خ ِغ اٌجىزو٠ب ثّؾغ Adsorptionاالكِظبص  -1

ٌٍؼبص١خ ١ٍورجؾ ثَّزمجالد ِؼ١ٕخ ػٍٝ اٌغلاه  Tailاٌظلفخ ٚاْ اال١ٌبف اٌّٛعٛكح فٟ ٔٙب٠خ اٌن٠ً 

 اٌقٍٛٞ ٌٍجىزو٠ب.

 
 Phage: رمَٛ اٌؼبص١خ اٌّلِظخ ػٍٝ اٌجىزو٠ب ثأفواى أي٠ُ اٌال٠َٛىا٠ُ  Penetrationاالفزواق  -2

lysozyme  ِٕطمخ اٌن٠ً ف١ؾًٍ عيءا ِٓ علاه اٌق١ٍخ اٌجىز١و٠خ. رمنف اٌؼبص١خ ِبكرٙب اٌٛهاص١خ ِٓ

اٌغشبء  DNAاٌّٛعٛكح فٟ اٌوأً اٌٝ كافً اٌجىزو٠ب، ٚال٠ؼوف ٌؾل االْ اال١ٌخ اٌزٟ ٠قزوق ثٙب 

ِٟ ٌٍق١ٍخ اٌجىز١و٠خ . اِب االعياء االفوٜ ٌٍؼبص١خ فزجمٝ فبهط اٌق١ٍخ ٚرَّٝ شجؼ اٌؼبص١خ اٌَب٠زٛثالى

gost . 
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اٌؼبص١خ اٌٝ اٌق١ٍخ اٌجىز١و٠خ  DNA: ثؼل كفٛي  Replication of phageاٌؼبص١خ  DNAرؼبػف  -3

لبئك. اٌق١ٍخ فالي ك DNAرزٛلف ػ١ٍّبد االٍزَٕبؿ ٚاٌزوعّخ كافً اٌق١ٍخ اٌجىز١و٠خ ٠ٚزؾًٍ 

اٌؼبص١خ ػٍٝ ِىٛٔبد اٌق١ٍخ ٚأظّزٙب االٔي١ّ٠خ ٚرَقو٘ب ٌظبٌؾٙب ، ف١زؼبػف  ٠DNAَزؾٛم 

DNA اٌؼبص١خ اٌٝ ػلح َٔـ ، ٠ٚزُ اٍزَٕبؿ ٚروعّخ اٌّؼٍِٛبد اٌٛهاص١خ ػ١ٍٙب ٚاٌزٟ رشًّ ِؼٍِٛبد

ء رجمٝ ِٕفظٍخ رى٠ٛٓ ثوٚر١ٕبد االعياء اٌّقزٍفخ ٌٍؼبص١خ ِٓ اٌوأً ٚاٌن٠ً ٚاال١ٌبف ٌىٓ ٘نٖ االعيا

ػٓ ثؼؼٙب اٌجؼغ فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ثؾ١ش ال٠ّىٓ اٌؾظٛي فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ ػٍٝ ػبص١بد وبٍِخ 

 .كافً ف١ٍخ اٌّؼ١ف ثً اْ اعيائٙب اٌّقزٍفخ ِٚبكرٙب اٌٛهاص١خ رىْٛ ِٕفظٍخ

    
Early ReplicationLate Replication, Early Maturation  

 

ٌزى٠ٛٓ كلبئك اٌؼبص١خ  DNA: رزغّغ فٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ اعياء اٌؼبص١خ ٚ  Maturationإٌؼظ  -4

. ٚرؼل ػ١ٍّخ إٌؼظ ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌّؼملح ٚرؾلس ثظٛهح رله٠غ١خ  Virionsإٌبػغخ ٚاٌىبٍِخ 

 .ٚؽَت ٔظبَ ٠ؼّٓ اهرجبؽ االعياء ثلءا ِٓ اٌوأً اٌؾبٚٞ ػٍٝ اٌّبكح اٌٛهاص١خ اٌٝ اٌن٠ً ٚاال١ٌبف

 

 

: فٟ اٌّواؽً االف١وح ِٓ اٌزؼبػف ٠جلأ رىْٛ أي٠ُ ال٠َٛىا٠ُ ػبصٟ غ١و االٔي٠ُ Releaseاٌزؾوه  -5

اٌّزىْٛ فٟ اٌّواؽً االٌٚٝ ٠ؾًٍ علاه اٌق١ٍخ اٌجىز١و٠خ ٠َٚجت أؾالٌٗ ٚأطالق كلبئك اٌؼبص١خ 

ٙب اٌىبٍِخ ٚرؾوه٘ب ٚثأِىبْ ٘نٖ اٌؼبص١بد اٚ اٌفب٠وٍٚبد اْ رظ١ت فال٠ب افوٜ ٚرؼ١ل كٚهح ؽ١بر

ٚثزالٍٍٛة ٔفَٗ. ٚرؼوف اٌفزوح اٌي١ِٕخ ِبث١ٓ ثلء اٌؼبص١خ ثبٌزؼبػف ٚؽزٝ ِوؽٍخ ألِبط اعيائٙب 

 . Eclipse periodٚرىْٛ عي٠ئبد اٌؼبصٟ ثفزوح االٍزَواه 
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 انمعاَُز انمعتمذج فٍ تصىُف انفاَزوصاخ

 تصىف انفاَزوصاخ اعتمادا عهً عذد مه االصش انخاصح وهٍ 4

 (. RNAاٚ  DNAٔٛع اٌؾبِغ إٌٛٚٞ )  -1

 ؽج١ؼخ اٌؾبِغ إٌٛٚٞ اٞ شو٠ؾ ِفوك اٚ ِيكٚط. -2

 ؽٍيٟٚٔ ، ِزؼلك االٚعٗ ، ِووت اٚ ِؼمل. virionروو١ت اٌغ١َُ اٌفب٠وٍٟٚ  -3

 شىً اٌىبثَل ِغٍف اٚ غ١و ِغٍف. -4

 رزقن اثؼبك اٌىبثَل ا٠ؼب وّؼ١به فٟ رظ١ٕف اٌفب٠وٍٚبد. -5

 ٗ اٞ فب٠وًٚ ٔجبرٟ اٚ ؽ١ٛأٟ اٚػبص١خ ثىز١و٠خ.ٔٛع اٌفب٠وًٚ ٚاٌّوع اٌنٞ ٠َجج -6

 ِٛلغ االطبثخ ) ثبٌَٕجخ ٌٍفب٠وٍٚبد اٌزٟ رظ١ت االَٔبْ(: -7

 )اٌؾظجخ(. Measle)اٌغلهٞ(ٚ  Small poxفب٠وٍٚبد رظ١ت اٌغٍل : ِضً  -1

 . Influenza virusفب٠وٍٚبد رظ١ت اٌغٙبى اٌزٕفَٟ : ِضً فب٠وًٚ االٔفٍٛٔيا  -2

 Polio virusؼظجٟ :ِضً اٌفب٠وًٚ اٌَّجت ٌشًٍ االؽفبي فب٠وٍٚبد رظ١ت اٌغٙبى اٌ -3

 . Rabiesٚكاء اٌىٍت 

 Mumpsٚ إٌىبف  HepatitisViralفب٠وٍٚبد افوٜ ِزٕٛػخ : ِضً رشّغ اٌىجل  -4

 ٚغ١و٘ب.

 

Influenza virus Measle virus Polio virus virus Hepatitis virus Rabies   

 Viroidsالفايرودات 

ِٓ ؽغُ اطغو فب٠وًٚ . رزؼبػف  18/1ٟٚ٘ وبئٕبد كل١مخ اطغو ؽغّب ِٓ اٌفب٠وٍٚبد ٠جٍغ ؽغّٙب 

 – nonمار١ب. ِمبِٚخ ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌظوٚف وبٌؾواهح ٚاٌّن٠جبد اٌؼؼ٠ٛخ ٚاالشؼخ فٛق اٌجٕفَغ١خ . غ١و ِغٍفخ 

eveloped  ِٓ فب١ٌخ ِٓ اٌجوٚر١ٕبد ٚرزأٌفRNA  ٟكاٌزْٛ .  57000-100000طغ١و ِفوك ٚىٔٗ اٌغي٠ئ

رزؼبػف كافً فال٠ب ؽَبٍخ ٌٙب . رَجت اػواها الزظبك٠خ وج١وح ٌٍٕجبد ِٚٓ االِواع اٌزٟ رَججٙب 

. ٚلل رظ١ت اٌؾ١ٛأبد وبٌقواف اٚ  Potato spindle tuberاٌفب٠وٚكارٍٍٕجبد ٟ٘ كهٔخ اٌجطبؽب اٌّغي١ٌخ 

 رَبُ٘ فٟ أؽلاس اٌَوؽبْ ٌالَٔبْ.
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 Cultivationتىمُح انفاَزوصاخ 

وّب موؤب ٍبثمب ال٠ّىٓ ٌٍفب٠وٍٚبد اٌزؼبػف اال كافً فال٠ب ؽ١خ ٚؽَت ٔٛع اٌفب٠وًٚ ِٚلاٖ اٌّؼ١فٟ 

ٚفال٠ب اٚ  Tissue cultureِٚٓ االٍٚبؽ اٌَّزقلِخ ٌٙنا اٌغوع ٘ٛ اٌج١غ اٌّقظت ٚاٌّياهع ا١ٌَٕغ١خ 

 أَغخ ؽ١ٛا١ٔخ ؽَبٍخ.

 Host Range of Virusesانمذي انمعُفٍ نهفاَزوصاخ 

لكل فاٌروس هناك مدى مضٌفً محدد ، اي ان كل فاٌروس ٌصٌب خالٌا من نوع واحد او اكثر من نوع 

وفاٌروس E.coliتصٌب سالالت معٌنة من بكترٌا  T-evensواحد بقلٌل من الكائنات الحٌة. مثال العاثٌة 

 الرئٌسة الراقٌة ذات الصلة. Primateشلل االطفال الٌصٌب اال خالٌا االنسان والقلٌل من 

ٌعود هذا التخصص الدقٌق للفاٌروسات الى وجود مواضع او مستقبالت خاصة على سطح خلٌة المضٌف ) 

السطح فً البكترٌا والخلٌة النباتٌة الجدار الخلوي وفً الخالٌا الحٌوانٌة الغشاء الساٌتوبالزمً( وهذه 

صاصه على هذه الخلٌة او تلك دون غٌرها. وقد وجد ان المواضع هً التً تضمن تفاعل الفاٌروس او ادم

حدوث طفرة وراثٌة فً مواقع المستقبالت هذه ستوفر حماٌة للخلٌة تجاه الفاٌروسات لعدم تمكن االخٌر من 

 التعرف او االستدالل على الخالٌا التً تصٌبها لحدوث تغٌر فً مستقبالتها.

 Virus- Host Relationshipعالقح انفاَزوس تانمعُف 

خ فأْ اٌفب٠وًٚ اِب اْ ٠ؾًٍ اٌق١ٍخ اٌزٟ اطبثٙب فٟ ٔٙب٠خ اٌّطبف ) ــخ فب٠وًٚ ِؼ١ٓ ٌق١ٍخ ِؼ١ٕــػٕل اطبث

(. ٚاٌؼبص١خ اٌزٟ رؾًٍ  Lytic Relationshipوّب شوػ ٍبثمب( ٚرلػٝ ٘نٖ اٌؼاللخ ثبٌؼاللخ االٔؾال١ٌخ )

. ٕٚ٘بن ػاللخ  Virulent bacteriophageخاٌقال٠ب اٌزٟ رظ١جٙب ثؼل اْ رزؼبػف ف١ٙب ثبٌؼبص١خ اٌؼبه٠

(  (Lysogenic relationshipافوٜ ِبث١ٓ اٌجىزو٠ب ٚاٌؼبصٟ اٌنٞ ٠ظ١جٙب رَّٝ ثبٌؼاللــــــخ اٌزؾٍؾ١ٍـــــخ 

( كْٚ اْ رزؼبػف ٚرٕغوى اٌّبكح E.coli،ؽ١ش رفوى اٌؼبص١ـــخ ِبكرٙب اٌٛهاص١ــخ كافً ف١ٍخ اٌّؼ١ف )ثىزو٠ب 

فٟ اٌّبكح اٌٛهاص١خ ٌٍق١ٍخ . ٚرلػٝ اٌؼبص١خ ِٓ ٘نا إٌٛع ثبٌؼبص١خ اٌّؼزلٌخ  (DNA)اٌٛهاص١خ ٌٍؼبصٟ 

Temperate  phage   ٍٝالٔٙب الرإكٞ اٌٝ رؾًٍ اٌق١ٍخ ٚرلػٝ اٌق١ٍخ اٌؾب٠ٚخ ػDNA   اٌؼبصٟ إٌّغوى

جىز١و٠خ اٌق١ٍخ اٌ DNA. ٠ٚنوو اْ اٌؼبص١خ اال١ٌٚخ رزون  Lysogenic cellاٌق١ٍخ اٌّؼ١فخ ثـ  DNAفٟ 

ٚرزؾوه ٚرجلأ ثبٌزؼبػف ِىٛٔخ ع١َّبد ػبص١خ وض١وح رؾًٍ اٌق١ٍخ ٚرفغو٘ب. ٚ٘نا ِب٠ؾلس ث١ٓ فزوح ٚافوٜ 

 فٟ اٌقال٠ب اٌّزؾٍؾٍخ.
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HIV  

 تعط االمثهح عهً انفاَزوصاخ انتٍ تصُة االوضان

انفاَزوس  انحامط انىىوٌ

 )انعائهح(

اتعاد  شكم انكاتضذ

 انكاتضذ)واوىمُتز(

 انمزض انغالف

DNA مزدوج 

DNAمفزد 

Pox  virus 

Parvo  virus 

 معقذ

- 

 Small poxانجذرٌ  مغهف 300-230

 

 انتهاب انمعذج واالمعاء

 

RNA مفزد 

RNA مفزد 

Picrna virus 

Myxo virus 

 متعذد

 حهزووٍ

 شهم االغفال عارٌ    30-24

 االوفهىوزا

RNA مغهف - - - مزدوج AIDS 

 

 انفاَزوصاخ انىثاتُح4تعط االمثهح عهً 

الحامض 
 النووي

ابعاد  الغالف شكل الكابسد الفايروس
 الكابسد)نانوميتر(

 المرض

RNA 

 مزدوج

Tobacco Mosaic Virus 71 عاري حلزونيX 033 تبقع اوراق التبغ 

RNA حلزوني فايروس يصيب البطاطا مفرد        -           -           - 
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 انفاَزوصاخ انثكتُزَحتعط االمثهح عهً 

 اصم انعاثُح انثكتزَا انتٍ تصُثها اتعاد انكاتضذ)ماَكزومُتز( انغالف شكم انكاتضذ انحامط انىىوٌ

DNA 22 عارٌ متعذد االوجه مفزد E.coli 174Ǿx 

RNA 00انزأس  عارٌ معقذ مزدوجX  30 

 11X 120انذَم 

E.coli T2,T4,T5,T6 

RNA 32-12 عارٌ متعذد االوجه مزدوج E.coli F2 
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 اٌّشادً اٌثب١ٔخ ػٍُ االد١بء اٌّجٙش٠خ االٔجبسو١ٍخ اٌضساػخ/جبِؼخ 

 سابعةالمحاضرة ال ٚلب٠خ إٌجبدلغُ 

  Algae اٌطذبٌت

   

ذح اٚ ِزؼذدح ـــــخ اٌثبٌثخ اٌّّٙخ فٟ ػبٌُ االد١بء اٌّجٙش٠خ . ٟٚ٘ وبئٕبد ٚد١ـــرّثً اٌطذبٌت اٌّجّٛػ

ُ ل١بِٙب ثؼ١ٍّخ اٌجٕبء ـــذاَ. سغـــــِب٠ىشْٚ اٌٝ ػششاد االل 0.5ِٓ ، ٌزٌه ٠زشاٚح ؽٛي اٌطذٍت اٌخال٠ب 

اٌؼٛئٟ اال أٙب الرشجٗ إٌجبربد الٔٙب الرٍّه جزٚسا ٚع١مبٔب ٚاٚسالب اٚ اشجبٖ االٚساق اٌذم١م١خ ٌزٌه ٠طٍك 

 ٌٍطذبٌت: . ٚف١ّب ٠ٍٟ اُ٘ اٌخٛاص ا١ٌّّضح Thalliformػٍٝ ٘زٖ اٌىبئٕبد اٌزٟ الرّزٍه اػؼبء دم١م١خ 

ٛٞ اٌخ١ٍخ ــار رذ ١Eukaryoticخ إٌٛاح ـــبٌت ػّٓ اٌىبئٕبد اٌذ١خ دم١مــإٌٛاح : رظٕف اٌطذ -1

اٌطذٍج١خ ػٍٝ ٔٛاح دم١م١خ ٠ٛٔٚخ ِذبؽخ ثغشبء ٔٛٚٞ ، ٚرّزٍه وشِٚٛعِٛبد طغ١شح فٟ إٌٛاح 

 وشِٚٛعِٛب اٚ اوثش دغت إٌٛع. 48 -٠5زشاٚح ػذد٘ب ِبث١ٓ 

ذاد ـــــخ رذػٝ ثبٌجالعز١ـــبٌت ػٍٝ رشاو١ت دل١مـــٛٞ خال٠ب اٌطذـ:رذ Chlorophylاٌىٍٛسٚف١ً  -2

،لشط١خ ، شجى١خ، ث١ؼ١خ،دضَ اٚ اجغبَ ف١ذ١خراد اشىبي ِخزٍفخ ) ط Chloroplastsاٌخؼشاء 

 , Chlorophyl l  a , b ,c ,dرذٛٞ ػٍٝ اٌىٍٛسٚف١الد اٌّخزٍفخ  ِغٕٕخ اٚ الشاص ِفظظخ(

e) ٌشٜ ِثً ــخ االخــــبد اٌظجغ١ــٝ اٌذج١جــ، فؼال ػٍطذٍج١خ ( ٚدغت اٌشؼت اXanthophyll 

راد اٌٍْٛ االطفش اٌّخؼش اٚ  Carotenoids  ٚCarotenes ٚDiatominٚ  اٌظفشاء اٌٍْٛ

. ٚ٘زٖ اٌذج١جبد ِٚبرذ٠ٛٙب ِٓ طجغبد ٚوزٌه اٌجالعز١ذاد  Chrysophyllاٌجٕٟ ٚدج١جبد طجغخ 

ٛد ـــزٖ اٌذج١جبد دٚسا فٟ ٚجـــٌٛأٙب االعبط. وّب اْ ٌٙاٌخؼشاء ٟ٘ اٌزٟ رؼفٟ ػٍٝ اٌطذبٌت ا

اٌطذبٌت فٟ اػّبق ِزجب٠ٕخ فٟ اٌج١ئخ ٚاٌّغطذبد اٌّبئ١خ ، ثغجت اخزالف لبث١ٍخ ٘زٖ اٌظجغبد فٟ 

بدح ِٓ ػٛء ـــبٌت فٟ االعزفـــاِزظبص اٌؼٛء ٚدغت االؽٛاي اٌّٛج١خ ٚثبٌزبٌٟ فٟ لبث١ٍخ اٌطذ

خ ٚاْ اٌجالعز١ذاد ــخ اٌؼظّٝ ِٓ اٌطذبٌت رار١خ اٌزغز٠ــــــاْ اٌغبٌج١ اٌشّظ فٟ اٌجٕبء اٌؼٛئٟ ار

 اٌخؼشاء ٚاٌذج١جبد اٌظجغ١خ رؼذ ِشاوض ٌظٕغ اٌغزاء ) اٌجٕبء اٌؼٛئٟ فٟ اٌطذبٌت (.

بي ــخ : اْ ؽج١ؼخ اٌّٛاد اٌزٟ رخضٔٙب اٌطذبٌت فٟ خال٠ب٘ب رش١ش اٌٝ ارظــٛاد اٌّخضٔـــخ اٌّــؽج١ؼ -3

ت ثٕشٛئٙب اٌزطٛسٞ ثبٌٕجبربد اٌشال١خ ، فبٌطذبٌت اٌخؼشاء رخضْ اٌّٛاد ثظٛسح ِشوجبد ــاٌطذبٌ

شج١ٙخ ثبٌٕشأ وّب رخضْ ثؼغ االٔٛاع ص٠ٛرب اٚ د٘ٛٔب ٚاٌزٟ ٟ٘ خبط١خ رذذد ػٍٝ االسجخ لبث١ٍخ 

ثؼ١ٍّخ اٌجٕبء ِؼظُ اٌطذبٌت ػٍٝ اٌطفٛ فٛق اٌّغطذبد اٌّبئ١خ ، ار ٠ىْٛ اٌؼٛء ِز١غش ٌٍم١بَ 

 ؼٛئٟ. ٚرخضْ اٌض٠ٛد ٚاٌذْ٘ٛ فٟ خال٠ب اٌطذبٌت ث١ٙئخ وش٠بد د١ٕ٘خ طغ١شح.اٌ

، ار رمَٛ  Photoautotrophsرغز٠خ اٌطذبٌت : اغٍت اٌطذبٌت ٟ٘ وبئٕبد رار١خ ػٛئ١خ اٌزغز٠خ  -4

ثظٕغ غزائٙب ثؼ١ٍّخ اٌجٕبء اٌؼٛئٟ ) ِظذس اٌطبلخ ٘ٛ ػٛء اٌشّظ ثأؽٛاي ِٛج١خ رؼزّذ ػٍٝ 

ذح ـــخ ِٓ اوغـــٝ اٌطبلــح فٟ اٌطذبٌت. ٕ٘بن ثؼغ اٌطذبٌت اٌزٟ رذظً ػٍٔٛع اٌظجغبد اٌّٛجٛد
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خ ـــخ اٌزغز٠ـــ١ٍٙب ِخزٍطك ػـــٛد اٌؼٛء ٠ٚطٍــــذَ ٚجـــخ ػـــخ فٟ دبٌـــبد اٌؼؼ٠ٛــثؼغ اٌّشوج

Mixotrophs  .فٟ د١ٓ رمَٛ ثبٌزشو١ت اٌؼٛئٟ فٟ دبٌخ ٚجٛد اٌؼٛء 

 ؽشق ٌزىبثش اٌطذبٌت ٟٚ٘ :ش : ٕ٘بن ثالس ـــــــــــاٌزىبث  -5

ُ ـــخ فٟ ِؼظـــخ اٌشبئؼـــ: ٟٚ٘ اٌطش٠م Vegetative reproductionش اٌخؼشٞ ــاٌزىبث -1

زٖ ــخ ِٓ أمغبَ اٌخال٠ب اٚ رجضئزٙب دْٚ رى٠ٛٓ خال٠ب ِزخظظخ. ٚرذذس ٘ـــاٌطذبٌت . ٔبرج

 .اٌطش٠مخ فٟ اٌظشٚف اٌّثٍٝ ٌٍّٕٛ

 : Asexual reproductionش اٌالجٕغٟ ـــــاٌزىبث -2

 ش ثطش٠مخ االثٛاؽ ــــــاٌزىبثSpores ٘ٚ:غ ـــش اٌالجٕغٟ ار ٠زجّـــك اٌزىبثـــٟ ِٓ ؽشائــ

ٛٞ ِىٛٔب اثٛاغب ػبس٠خ راد اعٛاؽ رغّٝ ـــذاس اٌخٍـــثشٚرٛثالعذ اٌخ١ٍخ ِجزؼذا ػٓ اٌج

Zoo spores ٔز١جخ ب ٚادذا ٚثؼؼٙب رىْٛ اثٛاغب ِزؼذدح ـــــ. ثؼغ اٌطذبٌت رىْٛ ثٛغ

رمٍض اٌجشٚرٛثالعذ. رذبؽ ٘زٖ اٌزشاو١ت ثغشبء ذدح ٌٍٕٛاح لجً ـــــــدظٛي أمغبِبد ِزؼ

 ع١ّه ٚرٕطٍك ف١ّب ثؼذ ِٓ اٌخ١ٍخ.

:٠ذذس ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزىبثش فٟ اٌطذبٌت اٌزٟ  reproduction Sexual  ٟش اٌجٕغـــاٌزىبث -3

ٕغ١خ ) االِشبج اٚ اٌى١ّزبد( ػٍٝ رذزً ِٛالغ ِزمذِخ فٟ عٍُ رطٛس اٌطذبٌت.رىْٛ اٌخال٠ب اٌج

  . Zygoteؼخ اٌّخظجخ اٚ اٌٍّمذخ ١ٚ رزذذاْ ٌزى٠ٛٓ اٌجخ ٔٛػ١ٓ روش٠خ ٚأث٠ٛ
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بي فٟ ـــٛ اٌذــٛاؽ وّب ٘ـــخ االعـــت ثٛاعطـــغ اٌطذبٌـــشن ثؼــ: رزذ  Movmentخ ـــــاٌذشو -6

Chlamydomonas  اٌزٟ رٕزّٟ اٌٝ شؼجخ اٌطذبٌت اٌخؼشاءChlorophyta  ٚEuglena 

بٌت دشوخ ــــثؼغ اٌطذ وّب رزذشن Euglenophytaاٌزٟ رٕزّٟ اٌٝ شؼجخ اٌطذبٌت ا١ٌٛغ١ٕ١ٍخ 

= لذَ ( ِثً  Podio= وبرثخ ،  Pseudo)  Pseudo podioخ االلذاَ اٌىبرثخ ـــــــا١ِج١خ ثٛاعط

Chrysamaeba ٚرٕزّٟ اٌٝ شؼجخ اٌطذبٌت اٌز٘ج١خChrysophyta . 

 اٌطذبٌتٚجٛد 

خ ٠ٚٛجذ لغُ ِٕٙب فٟ اٌزشثخ. ٚرٍؼت اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؼٛاًِ ـــرزٛاجذ غبٌج١خ اٌطذبٌت فٟ اٌج١ئبد اٌّبئ١

ُ ــٚأزشبس٘ب فٟ اٌج١ئخ ِثً اٌؼٛء ٚدسجخ اٌذشاسح ٚاٌشؽٛثخ ٚاٌشل دٚسا ٘بِب فٟ ٚجٛد اٌطذبٌت

. وّب اْ ٌٍذج١جبد اٌظجغ١خ اثشا فٟ ٚجٛد٘ب فٟ  CO2  ٚN2ا١ٌٙذسٚج١ٕٟ ٚاالِالح ٚاٌغبصاد ِثً 

 اٌج١ئبد اٌّبئ١خ ثأػّبق ِخزٍفخ ثأخزالف لذسح اٌذج١جبد ػٍٝ اِزظبص االشؼخ ثأؽٛاي ِٛج١خ ِذذدح.

 رظ١ٕف اٌطذبٌت

 ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌمبؽ اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب فٟ رظ١ٕف اٌطذبٌت ٟٚ٘:

 ب.ـــــخ ٚجٛد٘ـــٙب اٌى١ّ١بئٟ ، ٔغجـــخ: أٛاػٙب ، رشو١جــــــبد اٌظجغ١ـــاٌذج١ج -1

 .خـــــخ اٌى١ّ١بئ١ـــٓ إٌبد١ـــخ اٌزشو١ت اٌؼٛئٟ ِـــخ فٟ ػ١ٍّـــٛاد إٌّزجـــخ اٌّـــؽج١ؼ -2

 شٞ.ـــب ، رذاخٍٙب ، شىٍٙب اٌّظٙـــٛع اٌغٛؽ ، ػذد٘ـــٛاؽ: ٔـــاالع -3

 ذاس .ـــــخ ٌٍجـــاٌف١ض٠بئ١بد ــــخ: اٌزشو١ت اٌى١ّ١بئٟ ، اٌّٛاطفــــذاس اٌخ١ٍــــج -4

 ٛد ٔٛاح دم١م١خ.ـــــــــــٛاح: ٚجــــإٌ -5

 خ.ـــب اٌزىبثش٠ــٓ اٌخال٠ــش ، رى٠ٛـــٛع اٌزىبثـــبح ٚاٌزىبثش: ٔـــدٚسح اٌذ١ -6

 خ اٚ اٌّغزؼّشاد.ـــذد اٌخال٠ب، ِظٙش اٌخ١ٍـــخ اَ ِزؼـــذ اٌخ١ٍـــؽج١ؼخ اٌىبئٓ اٌطذٍجٟ: ٚد١ -7

 

 االر١خ: Phytaٚاػزّبدا ػٍٝ ِبروش رمغُ اٌطذبٌت اٌٝ اٌشؼت 

 . Chlamydomonase  ٚVolvox: ِثً  phyta  Chloroبٌت اٌخؼشاءــاٌطذ -1

ٚاغٍت االٔٛاع رذٛٞ ػٍٝ ثمؼخ  Euglena: ِثً  Euglenophytaبٌت ا١ٌٛغ١ٕ١ٍخ ـــاٌطذ -2

 ٚظ١فزٙب اٌزذغظ. Eye  spotػ١ٕ١خ 

 Ceratiumجٕظ : ِثً  Pyrrhophytaخ اٌذٚاسح) اٌج١شٚر١خ( ـــــبٌت اٌغٛؽ١ــــاٌطذ -3

 . Diatomsِثً  Chrysophytaخ ــــبٌت اٌز٘ج١ـــــاٌطذ -4

 . Phaeophytaخ ) اٌمبرّخ( ـــبٌت اٌج١ٕـــــاٌطذ -5

 . Gelidium: ِثً  Rhodophytaبٌت اٌذّشاء ــــــاٌطذ -6
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 Gelidium     Phaeophyta  Diatoms   

  

 اٌطذبٌت ا١ّ٘خ

رثج١ذ اٌزشثخ ػٕذ رٛفش اٌشؽٛثخ ٚدسجبد اٌذشاسح اٌّالئّخ ٚػٛء اٌشّظ ، ار ٠الدع ّٔٛ وث١ف  -1

ٌٍطذبٌت ػٍٝ عطخ اٌزشثخ ٚاْ عشػخ إٌّٛ ٚاٌىثبفخ ٌٍّٕٛ رؤدٞ اٌٝ رجّغ دلبئك اٌزشثخ. ٚعجت 

رغبػذ ػٍٝ رجّغ دلبئك اٌزشثخ ٘ٛ رىْٛ دلبئك ٘ال١ِخ فٟ اٌجضء اٌخبسجٟ ِٓ اٌطذبٌت ٚاٌزٟ 

اٌزظبق دلبئك اٌزشثخ ِغ ثؼؼٙب. وّب اْ رفغخ اٌطذبٌت ٚرذٍٍٙب ثٛاعطخ اٌجىزش٠ب رض٠ذ ِٓ خظٛثخ 

 اٌزشثخ.

 H2CO2اٌزٞ ٠زٚة فٟ اٌّبء ف١ىْٛ دبِغ اٌىبسث١ٔٛه   CO2ِٓ جشاء رٕفظ اٌطذبٌت ٚرىْٛ  -2

زذبد فٟ اٌظخٛس اٌزٞ ثذٚسٖ ٠مَٛ ثزفز١ذ اٌظخٛس اٌزٟ رّٕٛ ػ١ٍٙب اٌطذبٌت. اٚ رزىْٛ ثمٛة ٚف

 رّٕٛ ف١ٙب االػفبْ ٚاٌجىزش٠ب ٚاٌزٟ ثذٚس٘ب رغبُ٘ فٟ رفز١ذ اٌظخٛس.

 ٌٍطذبٌت دٚسا ِّٙب فٟ اٌزٛاصْ اٌذ١برٟ فٟ اٌطج١ؼخ ِٓ خالي : -3

  رٛف١شCO2   ثؼ١ٍّخ اٌزٕفظ ِغ اعزٙالنO2. 

   اعزٙالن CO2 اٌؼٛئٟ ٚرٛف١ش ء ثؼ١ٍّخ اٌجٕبO2. 

  ٜوبالثزذائ١بد ٚاٌّفظ١ٍبد ٚا١ٌشلبد ٚغ١ش٘ب.اٌزطفً ػٍٝ اٌىبئٕبد اٌذ١خ االخش 

 .أزبج ِثجطبد إٌّٛ الد١بء اخشٜ وبٌجىزش٠ب 

  أزبج ِشوجبد عبِخtoxin  ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ دذٚس دبالد رغُّ رؤدٞ اٌٝ اٌّٛد ٠ٚذذس

 رٌه ػٕذ اعزخذاَ اٌطذبٌت وغزاء ِٓ لجً االعّبن راد اٌزغز٠خ اٌؼشج١خ.

 Chlorella  ٚSenedresmusشٚر١ٕبد اٌطذبٌت ِثً رغزخذَ اٌطذبٌت فٟ أزبج ِب٠غّٝ ثج -4

 اٌزٟ رغزخذَ فٟ رغز٠خ االعّبن ٚاٌذ١ٛأبد اٌّبئ١خ.
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 رغزخشج ِٓ اٌطذبٌت اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشوجبد راد االعزخذاِبد اٌظٕبػ١خ ِثً : -5

  ِبدح االوبس : ٟٚ٘ ادذٜ اٌّىٛٔبد االعبط ٌٍجذاس اٌخٍٛٞ ٌٍطذبٌت اٌذّشاء

Rhodophyta  ِٕٚٙب اٌـGelidium . 

  ِبدح اٌغ١ٍىبSilica  ٠ٚزُ اٌذظٛي ػ١ٍٙب ِٓ االسع اٌذا٠بر١ِٛخ :Diatomaceous 

earth  اٌغ١ٕخ ثبٌذا٠برِٛبد ( ٚاٌّبدح اٌذب٠ٚخ ػٍٝ اٌغ١ٍىب رغزخذَ الغشاع ِزؼذدح ِٕٙب (

رغزخذَ وّبدح لبشطخ فٟ طمً اٌّؼبدْ ٚوّبدح ػبصٌخ ٌٍذشاسح ٚفٟ طٕبػخ اٌّششذبد 

filters .ٖفٟ رظف١خ ا١ٌّب 

  اٌّٛاد اٌٙال١ِخ ِٚٛاد االعزذالة: رزّثً ٘زٖ اٌّٛاد ثبٌىبساج١ٕبدGarrageenan 

 ٚرغزخذَ فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ٍُٙ ٚػ١ٍّخ االعزذالة Alginatesٚاالٌج١ٕبد 

Emulsification .ٓٚػ١ٍّخ اٌزثخ١ 

فٟ رشو١ت جذاس ٠الدع اْ ج١ّغ ٘زٖ اٌّٛاد وبسث١٘ٛذسار١خ اٚ ِشزمبد وبسث١٘ٛذسار١خ رذخً 

 خال٠ب ثؼغ أٛاع اٌطذبٌت اٌزٟ رضسع فٟ ادٛاع خبطخ ٌٙزا اٌغشع.

) ٚخبطخ اٌذا٠برِٛبد( اٌٍزاْ ٌّٙب ا١ّ٘خ ؽج١خ  A  ٚDرّزبص ثؼغ اٌطذبٌت ثأٔٙب غ١ٕخ ثف١زب١ِٓ  -6

ٚرجبس٠خ ٠ٚزُ اعزخالص ٘زٖ اٌف١زب١ِٕبد ِٓ اوجبد االعّبن اٌزٟ ٠زُ رغز٠زٙب ػٍٝ اٌطذبٌت رٌه الْ 

 اٌف١زب١ِٕبد رزشوض فٟ االعّبن. ٘زٖ

  Diatomsاٌذا٠برِٛبد 

١بٖ ـــرؼ١ش فٟ اٌّ Chrysophytaاٌزٟ رٕزّٟ اٌٝ شؼجخ اٌطذبٌت اٌز٘ج١خ ٟٚ٘ طٕف ِٓ اٌطذبٌت 

خ ــاٌّبٌذخ ٚاٌؼزثخ ٚاٌزشثخ ٚرز١ّض ثأٔٙب رّزٍه جذاسا خ٠ٍٛب طٍجب رزىْٛ ِٓ اٌغ١ٍىْٛ اٌزٞ ٠ىْٛ ٔغج

ٚاٌىبٌىز٠ٛٛسٚٔه ٚاٌىبٌغ١َٛ. ٚرىْٛ ٘زٖ االٔٛاع شبئؼخ ث١ٓ اٌىبئٕبد اٌؼبٌمخ ػب١ٌخ اػبفخ اٌٝ اٌجىز١ٓ 

شا ٠شجٗ ــــاٚ رزٛاجذ ثشىً ؽجمخ سل١مخ ػٍٝ اٌظخٛس ٚإٌجبربد. ٠ؼط١ٙب اٌجذاس اٌخٍٛٞ اٌظٍت ِظٙ

خ االَ ـــاٚ طذٓ ثزشٞ ٚػٕذ أمغبَ اٌخ١ٍخ فأْ وً خ١ٍخ جذ٠ذح رذزفع ثٕظف ػٍج Frustuleاٌؼٍجخ 

 بثً االخش.ثُ رىْٛ إٌظف اٌِّّٚٓ 
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 احياء مجهريت / وظري                              المرحلت الثاويت         االوباركليت الزراعت/ جامعت 

 ثامىتالمحاضرة الوقايت الىباث                                                                                 قسم 

 

 االحياء المجهريت الممرضت 

            Pathogenic   microorganisms 

    

. ا١ّ٘خ وج١شح خذا ٌّب ٌٙب ِٓ ػاللخ ِجبششح ثظسخ االٔغبْ ٚالزظبدٖ اٌّشػ١خ ٌالز١بء اٌّدٙش٠خ 

. اال اْ االز١بء  ؽشق ػالخٙب ٚاٌّب٠ىشٚث١خ  ٚلذ رُ اٌزؼشف ػٍٝ اٌىث١ش ِٓ اٌّغججبد اٌّشػ١خ

ِشػ١خ خذ٠ذح ِّب ٠دؼً االٔغبْ فٟ طشاع ِغججبد ش٠خ ِبصاٌذ رفبخئ االٔغبْ ثظٙٛس دٙاٌّ

 ِغزّش ِغ وً ِب٘ٛ خذ٠ذ فٟ ٘زا اٌّدبي ِسبٌٚخ ِٕٗ فٟ اٌزغٍت ػ١ٍٙب.

 العالقت بيه االوسان واالحياء المجهريت

ٕ٘بٌه اٌؼذ٠ذ ِٓ االز١بء اٌّدٙش٠خ اٌزٟ رؼ١ش  ثظٛسح ِغزّشح ػٍٝ خٍذ االٔغبْ ٚثؼغ ِٓ 

ِّٚب ١ّ٠ض ٘زٖ اٌّدّٛػخ  Normal floraاخٙضرٗ وبٌدٙبص اٌٙؼّٟ ٚرذػٝ ثبٌفٍٛسا اٌطج١ؼ١خ 

أٙب الرسذس اٞ ِشع ٌالٔغبْ ، فٟ ز١ٓ ٕ٘بٌه ِدّٛػخ ِٓ االز١بء اٌّدٙش٠خ رذػٝ ثـ 

Transient flora  . اٞ أٙب االز١بء اٌّدٙش٠خ اٌزٟ رغزٛؽٓ خغُ االٔغبْ ٚثفزشاد ِزمطؼخ

 اٌفٍٛسا اٌطج١ؼ١خ( ٟ٘:اٌّٛخٛدح ؽج١ؼ١ب فٟ خغُ االٔغبْ ) ِٚٓ االز١بء اٌّدٙش٠خ 

 Staphylococcus epidermidis   ٚPropionibacterium sp.  اٌّدٛدح ػٍٝ اٌدٍذ

اٌّٛخٛدح فٟ اٌسٕدشح اػبف ٌٍجىزش٠ب اٌّؼ٠ٛخ فٟ  Streptococcus viridansٚثىزش٠ب 

  االِؼبء.

   

Staphylococcus epidermidis Streptococcus viridans    Propionibacterium
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اْ اخزشاق اٌىبئٕبد اٌّدٙش٠خ عطر خغُ االٔغبْ ٚٚطٌٛٙب اٌٝ االٔغدخ اٌذاخ١ٍخ اٌغ١ٍّخ 

ف١ظجر اٌشخض ػٕذئز ِظبثب  Infectionٚرىبثش٘ب ٕ٘بن ع١ؤدٞ اٌٝ ازذاس االطبثخ 

Infected  ٝاال اْ اٌىبئٕبد اٌّدٙش٠خ اٌزٟ ٌٙب اٌمذسح ػٍٝ ر١ٌٛذ اٌّشع ٟ٘ اٌٛز١ذح اٌزٟ رذػ ،

اٞ لذسح اٌىبئٓ اٌّدٙشٞ ػٍٝ ر١ٌٛذ اٌّشع. اِب اٌىبئٓ االٔزٙبصٞ  Pathogenicityثبٌّّشػخ 

Opportunist ( فٙٛ اٌىبئٓ اٌزٞ اٌزٞ ٠غزط١غ ازذاس اٌّشع فٟ اٌؼبئً اٚ اٌّؼ١فHost  )

 Antibioticػٕذ ػؼف ا١ٌبرٗ اٌذفبػ١خ ٚ٘زا ٠سذس ػٕذ اٌدشٚذ اٚ رؼبؽٟ اٌّؼبداد اٌس٠ٛ١خ 

 وج١شح اٚ ػٕذ اٌؼالج ثؼمبل١ش رؤثش فٟ اٌدٙبص إٌّبػٟ . ٌفزشح ؽ٠ٍٛخ ٚثى١ّبد

ػّٓ  Strianاٚ اٌغالٌخ  Speciesرزفبٚد اٌىبئٕبد اٌّدٙش٠خ ثذسخخ اِشاػ١زٙب ثأخزالف إٌٛع 

إٌٛع ٔفغٗ. ٚرٛطف االز١بء اٌّدٙش٠خ اٌزٟ رّزٍه لذسح ػب١ٌخ ػٍٝ االِشاػ١خ ثبٌؼبس٠خ 

Virulence اٚح ل١بعب ثبالز١بء اٌّدٙش٠خ االخشٜ اٌّّبثٍخ ٌٙب ٌّب رّزٍه ِٓ اعجبة ٘زٖ اٌؼش

ِٚٓ اُ٘   Non- Virulenceػٍٝ ِغزٜٛ إٌٛع ٚاٌزٟ الرّزٍه ِثً ٘زٖ االعجبة ٚرغّٝ ثـ 

 ػٛاًِ اٌؼشاٚح ٟ٘ :

اٌّغججخ ٌزاد  Streptococcus  pneumonia: وّب فٟ ثىزش٠ب  Capsuleاٌّسفظخ  -1

اٌشئخ، فغالالد اٌجىزش٠ب اٌسب٠ٚخ ػٍٝ اٌىجغٌٛخ رز١ّض ثؼشاٚرٙب فٟ ازذاس اٌّشع اِب 

اٌغالالد اٌزٟ الرّزٍه اٌمذسح ػٍٝ رى٠ٛٓ اٌىجغٌٛخ فزىْٛ غ١ش ػبس٠خ اٚ لذسرٙب ػٍٝ 

 ازذاس اٌّشع رىْٛ ػؼ١فخ.

  

 
 

خ اٌّشػ١خ عَّٛ ٌٙب : غبٌجب ِبرٕزح االز١بء اٌّدٙش٠ Toxinsاٌغَّٛ )اٌز٠فبٔبد(  -2

 :رـأث١شاد ػبسح فٟ اٌّؼ١ف ٠ّٚىٓ رمغ١ُ اٌز٠فبد اٌجىز١ش٠خ اٌٝ 

  اٌز٠فبد اٚ اٌغَّٛ اٌخبسخ١خExotoxins  ِشوجبد راد ؽج١ؼخ ثشٚر١ٕ١خ ٟ٘ٚ :

، غبٌجب ِبرىْٛ رزٌٛذ فٟ اٌغب٠زٛثالصَ ِٓ خال٠ب ثىز١ش٠خ ِٛخجخ ٚعبٌجخ ٌظجغخ وشاَ

ٚاي ِفؼٌٛــــٙب ػٕـــذ ِؼبٍِزٙب ثبٌفٛسِبٌذ٠ٙب٠ــذ ) زغبعــــخ ٌٍســشاسح اػبفخ اٌٝ ص

، اال أٙب رسزفظ ثخبط١زٙب اٌّغزؼذ٠خ    Formaldehydeاٌفٛسِب١ٌٓ ( 

Antigenecity  ٚثٙزٖ اٌطش٠مخ ٠ّىٓ رس٠ًٛ ٘زٖ اٌز٠فبد ِٓ شىٍٙب اٌغبَ اٌٝ شىٍٙب

ٚاالخ١شح رغزخذَ وٍمبزبد ٌزسف١ض   Toxoidsغ١ش اٌغبَ اٌزٞ ٠ؼشف ثبٌزٚفبٔبد 

اٌدٙبص إٌّبػٟ ٌذٜ االٔغبْ ٚاٌس١ٛاْ ػٍٝ أزبج االخغبَ اٌّؼبدح ٌٙزٖ اٌز٠فبٔبد 

Antitoxins ٚ٘زا ِب٠غّٝ ثبٌّٕبػخ اٌّىزغجخ اٌفؼبٌخ اٚ رغزخذَ اٌـ Antitoxins 

ٌٍغَّٛ  ِٓ اٌجىزش٠ب إٌّزدخ وؼالج ٌالٔغبْ ٚ٘زا ِب٠غّٝ ثبٌّٕبػخ اٌّىزغجخ إٌّفؼٍخ.

اٌزٟ رٕزح عَّٛ رذػٝ ثبٌز٠فبد اٌّؼ٠ٛخ  Staphylococcus auruesاٌخبسخ١خ ٟ٘ 
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Entero- toxin  اٌّغججخ ٌٍزغُّ اٌغزائٟ، وّب رٕزح ثىزش٠بbotulinum  

Clostridium  ٝاٌّغججخ ٌٕٛع ِٓ اٌزغُّ ٠ذػBotulism    ٚثىزش٠ب ،tetani 

Clostridium  ِغججخ اٌىضاص ٚثىزش٠بCorynebacterium  diptheriae  ٟاٌز

 رظ١ت اٌدٙبص اٌزٕفغٟ ِغججخ ِشع اٌخٕبق .

 

   
Staphylococcus aurues botulinum  Clostridium Corynebacterium  diptheriae

  

ِٓ الٜٛ اٌز٠فبد اٌخبسخ١خ  Botulism( ٚر٠فبد   Tetanusر٠فبد اٌىضاص )رؼذ 

وغُ ِٓ ٘زٖ اٌغَّٛ وبفخ الثبدح عىبْ اٌىشح  3اٌجىز١ش٠خ خطشا ػٍٝ االٔغبْ ، ار اْ 

٠مبَٚ اٌغ١ٍبْ  S.aureusاالسػ١خ. اٌم١ًٍ ِٓ ا١ٌفبد اٌخبسخ١خ وزٍه إٌّزدخ ِٓ 

(111َ)
ₒ
 دل١مخ اٚ اوثش. 31ٌّذح  

وّب اْ ثؼغ اٌجىزش٠ب اٌغبٌجخ ٌظجغخ وشاَ رمَٛ ثأفشاص عَّٛ خبسخ١خ ٚاْ اٌز١ّٕغ 

٘زٖ اٌغَّٛ الرفٟ ٌغشع اٌٛلب٠خ ِٓ االِشاع اٌّزغججخ ػٓ  Toxoideثزٚفبٔبد 

اٌزٟ رغجت ِشع Vibrio cholerae٘زٖ االٔٛاع ِٓ اٌجىزش٠ب ِثً ثىزش٠ب  

بي اٌذ٠ىٟ ٚ ـــــخ ٌٍغؼـــاٌّغجج Bordetella pertussisٚ شا ( ــخ ) اٌى١ٌٛـــا١ٌٙؼ

Shigella dysenteria بس ـــــــت اٌضزـــــٟ رغجـــــاٌزDysentery    ٚ

Yersinia  pestis  ْٛاٌزٟ رغجت ِشع اٌطبػPlague .  

 

   
Shigella dysenteria Yersinia  pestis Bordetella pertussis  

 اٌز٠فبد اٌذاخ١ٍخ  Endotoxin  : رٕزح ِٓ لجً ثؼغ االٔٛاع اٌجىز١ش٠خ اٌغبٌجخ ٌظجغخ

وشاَ ٚرىْٛ ٘زٖ اٌغَّٛ ازذٜ ِىٛٔبد اٌدبس اٌخٍٛٞ ٌٍجىزش٠ب اٌغبٌجخ ٌظجغخ وشاَ 

ٚرىْٛ ِؼمذح اٌزشو١ت رزىْٛ ِٓ عىش٠بد ِزؼذدح   رزسشس ػٕذ ِٛد اٌخ١ٍخ ٚرسٍٍٙب 

، ٚاٌدضء ٍسشاسحِشرجطخ ثذْ٘ٛ فٛعفبر١خ ِٚٛاد ثشٚر١ٕ١خ، غبٌجب ِبرىْٛ ِمبِٚخ ٌ

اٌغبَ ِٓ ٘زا اٌّؼمذ غبٌجب ِب٠ؤثش فٟ خٙبص اٌذٚساْ ٠ٚغجت اسرفبػب ثذسخخ زشاسح 

، ٚال٠ّىٓ رسؼ١ش ٚخ١ّؼٙب ِزشبثٙخ اٌزأث١ش فٟ االٔغبْ رمش٠جب Feverاٌدغُ 

Toxoids   ِٕٙب اٚ رؼذ اٌز٠فبد اٌذاخ١ٍخ ِغزؼذاد ػؼ١فخWeak antigens  ٞا

ردب٘ٙب. ِٚٓ اُ٘  Antibodiesرسزبج ٌدشع ػب١ٌخ ٌزسف١ض اٌدغُ ٌزى٠ٛٓ االػذاد 

 . Salmonella sp. ٚ sp.  Shigellaأٛاع اٌجىزش٠ب اٌٌّٛذح ٌٙزٖ اٌز٠فبد ثىزش٠ب 
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ٚرؼزّذ لذسح اٌغضٚ: ٟٚ٘ ِٓ اٌخٛاص اٌّّٙخ ٌؼشاٚح اٌىبئٕبد اٌّدٙش٠خ اٌّّشػخ  -3

 ػذد ِٓ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؼضص ِٓ ػشاٚح اٌّغججبد اٌّشػ١خ ِٕٚٙب:ػٍٝ 

  ُأض٠Collagenase ٘ٚ :ـــزٞ ٠ّثـــــٓ اٌــــًٍ ٌٍىٛالخ١ـــُ اٌّســـٛ االٔض٠ــــ ً

فٟ ِؼظُ االٔغدخ اٌشاثطخ . ٠ٚفشص ٘ــــزا االٔض٠ــــــُ ِٓ ثىزش٠ب ثشٚر١ٓ ِٛخٛد 

Clostridium perfringens . 

  ُأض٠Coagulase  ٍٝ٠ؤدٞ ٘زا االٔض٠ُ اٌٝ رخثش ثالصِب اٌذَ ار أٗ ٠ؼًّ ػ :

ِّب ٠غبػذ٘ب ػٍٝ ِمبِٚخ اٌٛعبئً اٌذفبػ١خ ٌٍدغُ .  Febrinازبؽخ اٌجىزش٠ب ثبٌفجش٠ٓ 

 . ٠ٚStaphylococcus aureusفشص ٘زا االٔض٠ُ ِٓ لجً 

  ُأض٠Hyaluronidase  ٠سٍـــــً ٘ـــــــزا االٔض٠ـــُ زبِـــغ :Hyaluronic 

اٌــــزٞ ٠ّثً اٌّـــبدح اٌشاثطــــخ ٌخال٠ـــب االٔغدـــــخ . ٠ٚفــــشص ِـــٓ لجـــً ثىزش٠ب 

Staphylococcus aureus        ٚثىزش٠ـــــــبpyogens   Streptococcus. 

 Leucocidins  ِٓ ٠مَٛ ٘زا اٌّشوت ثزس١ًٍ اٚ رثج١ؾ وش٠بد اٌذَ اٌج١ؼبء ٠ٚفشص :

 .   Staphylococcus aureus لجً 

اٌزٞ  Phospholipase  ،Hemolysinفؼال ػٓ ِشوجبد ٚأض٠ّبد اخشٜ ِثً 

 . ٠Lipase  ،Deoxyribonucleaseسطُ وش٠بد اٌذَ اٌسّشاء، 

 Kochs postulatesفرضياث كىخ 

ٌالعزذالي ػٍٝ اْ وبئٕب ِٓ اٌىبئٕبد اٌّدٙش٠خ ٘ٛ اٌّغجت ٌّشع ِٓ االِشاع ٚالثجبد رٌه 

لطؼ١خ الثذ ِٓ رسم١ك ِزطٍجبد ِؼ١ٕخ ع١ّذ ثفشػ١بد وٛش االسثؼخ ٔغجخ ٌٍؼبٌُ االٌّبٟٔ ثظٛسح 

 اٌزٞ ٚػؼٙب سٚثشد وٛش فٟ ٔٙب٠خ اٌمشْ اٌزبعغ ػششٟٚ٘:

 ـ أْ اٌىبئٕبد اٌّدٙش٠خ أٚ اٌدشاث١ُ الثذ أْ رىْٛ ِٛخٛدٖ ٚز١ٗ فٝ أٜ زبٌخ ِشػ١خ . 1

فٝ  ثظٛسح ٔم١خ ـ ٠دت ػضي اٌجىز١ش٠ب اٌّغججخ ٌٍّشع ِٓ اٌشخض اٌّظبة ٚرشوٙب ٌزّٕٛ 2

 ِٕبعجخ . ث١ئخ 

ـ ٘زٖ اٌجىز١ش٠ب أٚ اٌدشاث١ُ اٌّؼضٌٚخ رغجت ٔفظ اٌّشع ػٕذ زمٓ أزذ ز١ٛأبد اٌزدبسة  3

 اٌغ١ٍّخ ثٙب .

رىْٛ ِثً اٌزٝ رُ ـ ػٕذ ػضي ٘زٖ اٌىبئٕبد ِٓ اٌس١ٛأبد اٌّسمٛٔخ أٚ اٌٍّمسخ ، ٠دت أْ  4

 ػضٌٙب ِٓ اٌّظبة األطٍٝ .

 

 العالقت الىىعيت بيه الميكروب والمضيف

ظخ ث١ٓ االز١بء اٌّدٙش٠خ ٚاٌّؼب٠ف اٌزٟ رغجت ٌٙب االِشاع، فمذ ٕ٘بن ػاللخ ٔٛػ١خ ِزخ

ٌٛزظ اْ ػذدا وج١شا ِٓ اٌجىزش٠ب ٠غجت اِشاػب ٌٍٕجبد اال أٗ ١ٌظ ٌٗ اٌمذسح ػٍٝ اطبثخ االٔغبْ 

اٌّغججخ ٌٍز١فٛئ١ذ ٚاٌضزبس ٚاٌخٕبق الرظ١ت أٞ ٔٛع  ث١ًٛاْ. وّب اْ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجىزش٠ب ِاٚ اٌس

ِٓ اٌىبئٕبد فٟ اٌطج١ؼخ غ١ش االٔغبْ أٞ أٙب رزظف ثبٌؼاللخ االِشاػ١خ إٌٛػ١خ ِغ ٘زا 
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اٌّخٍٛق رسذ٠ذا، ٠ٚشخغ رٌه اٌٝ ؽج١ؼخ االخزالفبد اٌفغ١ٌٛٛخ١خ ٚػٛاًِ اٌؼشاٚح اٌزٟ رّزٍىٙب 

االز١بء اٌّدٙش٠خ ِمشٚٔخ ثبالخزالفبد اٌفغ١ٌٛٛخ١خ ٌٍّؼ١ف، ار اْ اٌّشع  ٘ٛ ٔبرح ٔبرح  ٘زٖ

اٌزفبػً اٌّشزشن ث١ٓ ِغجت اٌّشع ٚاٌّؼ١ف. اْ ٘زٖ اٌؼاللخ إٌٛػ١خ الرمزظش ػٍٝ اٌجىزش٠ب 

ٚ  Small poxفمذ ٚخذ اْ اٌفب٠شٚعبد ٟ٘ االخشٜ رزظف ثبٌخبط١خ ٔفغٙب ففب٠شٚط اٌدذسٞ 

الرظ١ت اال االٔغبْ. ٕٚ٘بن اِشاع ِشزشوخ ث١ٓ االٔغبْ ٚاٌس١ٛاْ ِثً  Measlesاٌسظجخ 

ٚاٌدّشح اٌخج١ثخ ٚاٌّغجت ٌٙب ٟ٘     Brucella melitensisاٌزٟ رغججٙب ثىزش٠ب زّٝ ِبٌطب 

 Mycobacteriumٚاٌغً ٚاٌّغجت ٌٗ ٟ٘ ثىزش٠ب  Bacillus anthracisثىزش٠ب 

tuberculosis ىزش٠ب ٚاٌطبػْٛ ٚاٌّغجت ٌٗ ثYersinia pestis  ٚفب٠شٚط داء اٌىٍتRabies 

 . Yellow fever virusٚفب٠شٚط اٌسّٝ اٌظفشاء 
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 المراحل الثانٌة مبادئ احٌاء مجهرٌة االنباركلٌة الزراعة/جامعة 

 العاشرةالمحاضرة  

 وراثة االحٌاء المجهرٌة

Microbaial Genetic 

   

الصفات والعناصر الممٌزة للكائنات الحٌة و البحث فً Heredityعلم الوراثة هو علم دراسة توارث 

فً هذه الصفات.وهذا هو الحال بالنسبة للعلم الذي ٌعنى بدراسة  Variationاو التباٌن سبب االختالف

الكائنات  تعد من الكائنات الممتازة للدراسات الوراثٌة من بٌن وراثة االحٌاء المجهرٌة.وٌذكر ان البكتٌرٌا

جدا. ثم انها تتكاثر وتنمو على نحو سرٌع بحٌث  صغٌراحٌزا مختبرٌا المختلفة فهً صغٌرة لذا تحتاج 

المالٌٌن من الخالٌا تحت  الحصولح بانجاز العدٌد من التجارب ضمن مدة زمنٌة قصٌرة وٌمكن ٌسم

وبتقنٌات بسٌطة ذات كلفة واطئة وخالل مدة زمنٌة قٌاسٌة. لهذه االسباب ساهمت الظروف المناسبة 

ً البكترٌا دراسة البكترٌا من الناحٌة الوراثٌة فً توضٌح وتفسٌر الكثٌر من الظواهر الوراثٌة لٌس ف

 وحدها وانما فً الكائنات الحٌة االخرى.

 ان التنوع الهائل في االحياء المجهرية والكائنات في الطبيعة يعود الى عاملين هما:

المعلومات الوراثٌة المتمٌزة التً ٌمتلكها كل كائن والتً تختلف من كائن الى اخر على مستوى  -1

البكترٌا اال من البكترٌا وعدم نشوء الفطر اال سبب عدم نشوء . وهذا ٌفسر  Speciesالنوع 

 من الفطر وهكذا.

تأثٌر العوامل البٌئٌة على الكائنات التً تتواجد فٌها. فالكائنات التً تنتمً الى النوع نفسه ٌحتمل  -2

 ان تظهر سلوكا مختلفا عند تعرضها الى بٌئات مختلفة.

  DNAتركيب الحامض النووي 
ٌة فً جمٌع الكائنات الحٌة ) بأستثناء بعض الفاٌروسات الحاوٌة على ان المادة الوراثٌة االساس

RNA  هً الـ )DNA  (Deoxyribonucleic acid  الحامض النووي)دنا بالعربٌة ( )

الراٌبوزي منقوص االوكسجٌن. وتتركب جزٌئة الدنا الواحدة من سلسلتٌن طوٌلتٌن من 

ٌعرف بالحلزون المزدوج النٌوكلٌوتٌدات ملتفتٌن حول بعضهما البعض على شكل ظفٌرة او حلزون

Double helix  وكل جزٌئة نٌوكلٌوتٌدة .Nucleotldes زٌئات ممٌزة تتألف من ثالث ج

وهً قاعدة نتروجٌنٌة وسكر راٌبوز منقوص االوكسجٌن ومجموعة الفوسفات. وهناك اربعة 

 انواع من القواعد النتروجٌنٌة التً تدخل فً تركٌب النٌوكلٌوتٌدات الموجودة فً الدنا وهً:

http://home.speedbit.com/r.aspx?p=0&u=http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://www.ericharshbarger.org/lego/images/dna/helix_0.jpg&ru=http://www.ericharshbarger.org/lego/images/dna/helix_0.jpg&ld=20121229&ap=3&app=1&c=speedbit.3.aff15&s=speedbit3&coi=372380&cop=main-title&euip=91.106.36.8&npp=3&p=0&pp=0&pvaid=90ac189b8a44446a94605830c1ea7a5a&ep=3&mid=9&hash=C5E735B66D072569736BE4728D080D19
http://home.speedbit.com/r.aspx?p=0&u=http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://tigger.uic.edu/classes/phys/phys461/phys450/ANJUM04/RNA_sstrand.jpg&ru=http://tigger.uic.edu/classes/phys/phys461/phys450/ANJUM04/RNA_sstrand.jpg&ld=20121229&ap=1&app=1&c=speedbit.3.aff15&s=speedbit3&coi=372380&cop=main-title&euip=91.106.36.8&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=dfe7ad4d03cf466bb94c68a44f18f8a7&ep=1&mid=9&hash=9B23AD11D6FD94058E73A4ED896A48A3
http://home.speedbit.com/r.aspx?p=0&u=http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://sciencebiotech.net/wp-content/uploads/2010/05/dna_replication_britannicacom.gif&ru=http://sciencebiotech.net/wp-content/uploads/2010/05/dna_replication_britannicacom.gif&ld=20121229&ap=10&app=1&c=speedbit.3.aff15&s=speedbit3&coi=372380&cop=main-title&euip=91.106.36.8&npp=10&p=0&pp=0&pvaid=76e7fe6477994ac990d8325d071db2e6&ep=10&mid=9&hash=CD38015208F45445645114DAD60F6673
http://home.speedbit.com/r.aspx?p=0&u=http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://whyfiles.org/034clone/images/dna_molecule.gif&ru=http://whyfiles.org/034clone/images/dna_molecule.gif&ld=20121229&ap=15&app=1&c=speedbit.3.aff15&s=speedbit3&coi=372380&cop=main-title&euip=91.106.36.8&npp=15&p=0&pp=0&pvaid=76e7fe6477994ac990d8325d071db2e6&ep=15&mid=9&hash=6A09BF7AD41A3E428864174CBB8FBC87
http://home.speedbit.com/r.aspx?p=0&u=http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://biology.unm.edu/ccouncil/Biology_124/Images/RNAtranslation.jpeg&ru=http://biology.unm.edu/ccouncil/Biology_124/Images/RNAtranslation.jpeg&ld=20121229&ap=16&app=1&c=speedbit.3.aff15&s=speedbit3&coi=372380&cop=main-title&euip=91.106.36.8&npp=16&p=0&pp=0&pvaid=702ee4d8bcfe467fb7123d8971a59b77&ep=16&mid=9&hash=A7BE203FB39E363F4700F08EBFD6756E
http://home.speedbit.com/r.aspx?p=0&u=http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://www.ericharshbarger.org/lego/images/dna/helix_0.jpg&ru=http://www.ericharshbarger.org/lego/images/dna/helix_0.jpg&ld=20121229&ap=3&app=1&c=speedbit.3.aff15&s=speedbit3&coi=372380&cop=main-title&euip=91.106.36.8&npp=3&p=0&pp=0&pvaid=90ac189b8a44446a94605830c1ea7a5a&ep=3&mid=9&hash=C5E735B66D072569736BE4728D080D19
http://home.speedbit.com/r.aspx?p=0&u=http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://tigger.uic.edu/classes/phys/phys461/phys450/ANJUM04/RNA_sstrand.jpg&ru=http://tigger.uic.edu/classes/phys/phys461/phys450/ANJUM04/RNA_sstrand.jpg&ld=20121229&ap=1&app=1&c=speedbit.3.aff15&s=speedbit3&coi=372380&cop=main-title&euip=91.106.36.8&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=dfe7ad4d03cf466bb94c68a44f18f8a7&ep=1&mid=9&hash=9B23AD11D6FD94058E73A4ED896A48A3
http://home.speedbit.com/r.aspx?p=0&u=http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://sciencebiotech.net/wp-content/uploads/2010/05/dna_replication_britannicacom.gif&ru=http://sciencebiotech.net/wp-content/uploads/2010/05/dna_replication_britannicacom.gif&ld=20121229&ap=10&app=1&c=speedbit.3.aff15&s=speedbit3&coi=372380&cop=main-title&euip=91.106.36.8&npp=10&p=0&pp=0&pvaid=76e7fe6477994ac990d8325d071db2e6&ep=10&mid=9&hash=CD38015208F45445645114DAD60F6673
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Cytosine (C )والساٌتوسٌن  Guanine (G)( و الكوانٌن A) Adenineاالدنٌن 

( وهذا ٌعنً ان النٌوكلٌوتٌدات الموجودة فً تركٌب الدنا على اربعة T) Thymineوالثاٌمٌن 

 انواع حسب القاعدة النتروجٌنٌة فً النٌوكلٌتٌد. اذ ان :

 النٌوكلٌتٌد= قاعدة نتروجٌنٌة + سكر الراٌبوز منقوص االوكسجٌن + الفوسفات

 هناك نوعان من القواعد النتروجٌنٌة وهً:

 .Tو  Cوتشمل على  Pyrimidinesالبٌرٌمٌدات  -1

 .Gو  Aوتشمل على  Purinesالبٌورٌنات  -2

ان جمٌع هذه الوحدات البنائٌة ترتبط ببعضها البعض بنظام دقٌق وترتٌب محسوب لتكوٌن شرٌط         

الحامض النووي دنا. وعادة ماٌتقابل شرٌطان من الدنا لٌكونا جزٌئة الدنا ذو الشكل الحلزونً المزدوج. 

المتقابلة تبط شرٌطا الدنا مع بعضهما بوساطة اواصر هٌدروجٌنٌة تنشأ بٌن القواعد النتروجٌنٌة وٌر

دائما  Cٌقابله  Gمن الشرٌط المقابل دائما. كما ان  Aمن شرٌط ٌقابله  Tالمكملة لبعضها البعض اذ ان 

 ، وكما موضح فً الشكل االتً:

 

 

وتكمن كل معلومة وراثٌة فً جزء معٌن ومحدد من الدنا ذو تتابع خاص من القواعد النتروجٌنٌة وٌسمى 

) المورثة( . وٌتم ترجمة كل ثالثة قواعد نتروجٌنٌة متتالٌة ومتتابعة الى  Geneهذا الجزء الجٌن 

 Geneticلوراثٌة حامض امٌنً معٌن وتسمى كل ثالثة قواعد نتروجٌنٌة تشفر لحامض امٌنً بالشفرة ا

code  او بوحدة الشفرةCode unit  او بالثالثٌاتTriplets  وهذا ٌعنً ان كل جٌنGene  ٌتألف

( وهو  m =messenger)   mRNAمن عدد من الشفرات. ان الجٌن ٌستنسخ اوال الى ماٌعرف بـ 
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نزٌم المطلوبة نسخة من احد الجٌنات فً احد شرٌطً الدنا والذي ٌتم ترجمته الى البروتٌن او اال

 .rRNAفً الراٌبوسومات الحاوٌة فً تركٌبها على    tRNAبمساهمة 

 G تساوي Cوان كمٌة  Tتساوي كمٌة  DNAفً اي جزٌئة  Aومن مالحظة الشكل بدقة تبٌن ان كمٌة 

تختلف بأختالف البكترٌا على مستوى النوع لذا فقد استغلت هذه الصفة فً  AT  /GC. ان نسبة 

لك الن هذه النسبة ثابتة لكل نوع. واثناء انقسام الخلٌة البكتٌرٌة ٌنفصل تصنٌف البكترٌا الى انواع ذ

شرٌطا الدنا عن بعضهما وٌتكون على كل شرٌط شرٌط اخر جدٌد متخذا من الشرٌط االصلً قالبا له 

تتكون داخل الخلٌة جزٌئتٌن من الدنا متشابهتٌن فً تسلسل القواعد النتروجٌنٌة اذ تنعزل كل  وهكذا

 جزٌئة الى خلٌة من الخلٌتٌن الناتجتٌن عن االنقسام او االنشطار الثنائً البسٌط.

   

 االنشطار الثنائً البسٌط 

 RNAتركٌب الحامض النووي 

 فً النقاط االتٌة: DNAوبأنواعه الثالثة ٌختلف عن الدنا  RNAان تركٌب 

 .DNA فً Deoxyriboseبدال من سكر  Riboseٌحتوي على سكر الراٌبوز  RNAان  -1

 .DNA فً الـ Thymineبدال من   Uracilعلى القاعدة النتروجٌنٌة  RNAٌحتوي  -2

 :RNA *انواع الـ

1- mRNA   (messenger وٌمثل نسخة مستنسخة من : )احد الجٌنات التركٌبٌة فً الـ 

DNA. 
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3- rRNA  (ribosomal  وهذا من الحوامض النووٌة التركٌبٌة ٌدخل فً تركٌب :)

الراٌبوسومات وٌقوم بتنظٌم الشفرات الوراثٌة مع ماٌقابلها من الشفرات المضادة 

Anticodon مابٌن mRNA   و tRNA   . 

3- tRNA   (transfer  وٌقوم بنقل االحماض االمٌنٌة الحرة الى الراٌبوسومات لربطها مع :)

لتكوٌت جزٌئة بروتٌنٌة ذو  mRNAبعضها البعض حسب تسلسل ٌحدده تسلسل الشفرات على 

 وظٌفة معٌنة داخل الخلٌة.

   genetic exchange تبادل المعلومات الوراثٌة

الوراثٌة فٌما بٌنها والسٌما االحٌاء المجهرٌة ومنها تتبادل الكائنات الحٌة فً الطبٌعة المعلومات 

 البكترٌا بأسالٌب وطرائق مختلفة ومتباٌنة وهً:

 

 

  Transformationالتحول  -1

ٌحدث فً الطبٌعة ان تتحلل االحٌاء المجهرٌة بعد موتها ومن المواد الخلوٌة المهمة التً تتعرض 

صغٌرة.ان هذه القطع الصغٌرة ٌحتمل ان  اذ ٌتجزء الى قطع DNA الى التحلل الحامض النووي 

تحللت منه ونشأت عنه هذه القطع الصغٌرة من الدنا .  الى خلٌة بكتٌرٌة من النوع الذي تنتقل

وحال دخول اي قطعة صغٌرة من هذا الدنا الى داخل خلٌة بكتٌرٌة تندمج مع دنا الخلٌة وتصبح 

صفة او مجموعة من الصفات الوراثٌة المحمولة على القطعة،  جزءا منها وبذلك تمنح الخلٌة

فتعبر الخلٌة التً اخذت القطعة عن الصفات الوراثٌة المحمولة علٌها مثلما تعبر عن اي صفة 

اخرى محمولة على الكروموسوم الخلوي. وٌتراوح عدد الصفات الوراثٌة المحمولة على القطع 

صفة او جٌنا. لوحظت هذه الظاهرة فً عدد من  10 – 11من التً تدخل الخالٌا البكتٌرٌة احٌانا 

و  Nissriaو  Haemophlusو  Streptococcus pneumomiaالبكترٌا مثل 

Bacillus .وغٌرها   

 

 

 
 

 Transformation  

http://home.speedbit.com/r.aspx?p=0&u=http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http://talon.niagara.edu/~391s08/giacomini/images/Transformation.gif&ru=http://talon.niagara.edu/~391s08/giacomini/images/Transformation.gif&ld=20121230&ap=2&app=1&c=speedbit.3.aff15&s=speedbit3&coi=372380&cop=main-title&euip=91.106.36.8&npp=2&p=0&pp=0&pvaid=c2b139f8b25047dab64c96fca7cc04c2&ep=2&mid=9&hash=33D6B4F5BEDAFFDFB191E62F097B0B07
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  2- Transduction  

من بكترٌا الخرى بوساطة العاثٌة البكتٌرٌة  DNAجزء من وهو عبارة عن انتقال       

Bacteriophage  ًففً مرحلة النضج من دورة حٌاة الفاج او تضاعف الفاج فً البكترٌا الت .

البكتٌري ) الذي ٌتحلل الى قطع صغٌرة حال  DNAٌصٌبها، هناك احتمال ان ٌعبأ رأس الفاج بقطعة من 

ووي الخاص بالفاج. وعند تحرر هذا الفاج فأنه ٌحمل معه هذه اصابة البكترٌا بالفاج(بدال من الحامض الن

القطعة. وفً عملٌة التضاعف الالحق ، اي اصابة خلٌة بكتٌرٌة جدٌدة بهذا الفاج، فأن الفاج سوف ٌنتقل 

البكتٌري وتصبح جزءا DNA . تندمج هذه القطعة مع الـ DNAالى البكترٌا مع القطعة التً ٌحملها من 

 البكترٌا قد اكتسبتصفة او مجموعة من الصفات الجدٌدةز ولٌس بالضرورة ان ٌكون الـ منه وبهذا تكون

DNA الـالمنقول بوساطة الفاج جزءا من DNAوانما قد ٌكون جزء من البالزمٌدوالسٌما  البكتٌري

   ( كما ٌحدث فً بكترٌا Resistant plasmidالبالزمٌدات المقاومة للمضادات الحٌوٌة )

Staphylococcus aureus  اذ ان سالالت البكترٌا اكتسبت صفة مقاومة المضاد الحٌوي البنسلٌن

 بمرور الزمن بهذه الطرٌقة.

 

  

 

 Conjugationاالقتران -3

الحتوائها على عامل او بالزمٌد  Donarوهً عملٌة اقتران خلٌتٌن من البكترٌا تسمى احداها بالواهب 

(. اما الخلٌة البكتٌرٌة  (+Fوٌرمز له  Sex piliالخصوبة الذي ٌحمل صفة تكوٌن الشعٌرة الجنسٌة 

وتكون خالٌة من بالزمٌد  recipientالثانٌة التً تساهم فً عملٌة االقتران فٌدعى بالخلٌة المستلمة 
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( وقبل حدوث االقتران ٌرحل بالزمٌد الخصوبة (+F ن(. وفً بعض الخالٌا م (-Fالخصوبة وٌرمز لها 

.وحٌن ٌحدث  HFrباتجاه الكروموسوم البكتٌري فٌندمج معه وتسمى الخلٌة البكتٌرٌة فً هذه الحالة 

عبر تجوٌف الشعٌرة الجنسٌة فأن نسخة من بالزمٌد الخصوبة  HFr( و  (-Fاالقتران بٌن خلٌة من نوع 

( بفعل اكتسابها نسخة من بالزمٌد الخصوبة الى خلٌة من  (-F ل الخلٌة( فتتحو (-F ٌتوجه الى الخلٌة

الخلٌة الواهبة وهذا  DNA(. على ان انتقال بالزمٌد الخصوبة قد ٌصاحبه انتقال جزء من  (+F نوع

الخلٌة  DNAقطعة من ( سوف تكتسب الى جانب بالزمٌد الخصوبة ، (-Fٌعنً ان الخلٌة المستلمة 

 E.coliالواهبةوماتحمله هذه القطعة من الصفات الوراثٌة او الجٌنات. شوهدت هذه الظاهرة فً بكترٌا 

 وغٌرها.  Vibrioو  Pseudomonasو  Enterobacteriaceaeوبقٌة انواع البكترٌا المعوٌة 

 

 

  

 

 


