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 Virusesالفايروسات 

 تشمل البكترٌا فكانت ( المرضً العامل ) تعنى عشر التاسع القرن فً فاٌروس كلمة كانت

 إكتشفم 2981 سنة وفً . بالترشٌح عزلها وٌمكن بالمجهر تظهر وهً والفطرٌات والطفٌلٌات

 البكتٌرٌة المرشحات من خالل وتعبر مرئٌة غٌر ممرضة عوامل ivanovskyاٌفانوسكً  العالم

 القادرة Bacteriophagesالبكترٌا  الفاجات Twartتوات  العالم اكتشف 2821ة سن وفً .

 اسم )فاٌروسات علٌها بالمجهر فأطلق مرئٌة وغٌر راشحة أنها ووجد البكترٌا إتالف على

 كلمة أصبحت واألن (البكترٌا)المرئٌة بالمجهر الفٌروسات عن لٌمٌزها مجهرٌة تحت أو (دقٌقة

 البكترٌا عن تختلف وهً والراشحة، المرئٌة غٌر الدقٌقة الممرضة العوامل تعنى فاٌروس

 ولٌس DNA او RNAمن  جٌنٌه دقائق على انه الفاٌروس تعرٌف ٌمكن وعلٌه والفطرٌات

 لب من ٌتألف ، الخلٌه داخل اجباري متطفل االخرى وهو المجهرٌه االحٌاء بقٌة فً كما كالهما

 التابعة االٌضٌه الفعالٌات وٌستغل ٌستعمل بغالف بروتٌنً محاط نووي حامض من مكون

 . جدٌدة فاٌروسٌة وٌعطً جزئٌات ٌتضاعف لكً المضٌف للعائل

 مشاهدتها العادي وٌمكن الضوئً بالمجهر ترى ال الصغر فً متناهٌة حٌة جسٌمات الفاٌروسات

 تسبب التً أصغر الكائنات انها على الفاٌروسات وتوصف . االلكترونً بالمجهر باستعمال

  .نانومتر 022-02  من ابعادها تتراوح إذ المرض

 تهاجم أن الفاٌروسات تبٌن ولقد ، البكتٌرٌة المرشحات خالل من المرور الفاٌروسات تستطٌع

 والنباتٌة. والمملكتٌن الحٌوانٌة للمٌكروبات التابعة الحٌة الكائنات من كبٌرة مجموعة

 اوال: صفات الفايروسات

 نانوممتر 022-12 من أبعادها تترواح إذ المرض، تسبب التً الكائنات أصغر الفٌروسات

 . معا   تحتوي علٌهما أن ٌمكن وال DNA أو RNA نووي  حامض من جزيء على وتحتوي

 capsid .الكابسد  تدعى بروتٌنٌة بقشرة وٌغلف

 الغذائٌة البٌئات على وال المٌته العضوٌة المواد على مترممه تعٌش ال بأنها الفاٌروسات وتتمٌز

 بها لإلصابة القابل العائل داخل أو حً نسٌج على إال تنمو ال اجبارٌا   متطفلة ولكنها االعتٌادٌة



 ممٌزة مرحلة تمثل الفاٌروسات أن البعض وٌرى . تصٌبه الذي العائل فً متخصصة وهً

 الصفات بعض على الفٌروسات ألحتواء ونظرا   .الجمادٌة المادة تطور مراحل من وثابتة

 . والحٌاة الجماد بٌن وصل حلقة تعد فإنها االحٌائٌة

 : للفٌروسات الجمادٌة الصفات  -1

 . التطفلٌة قدرتها تفقد أن دون والذوبان التبلور وإعادة التبلور على قدرتها - أ

 . الحٌة الخالٌا داخل وجدت إذا إال ممٌزا   اٌضٌا نشاطا   تظهر ال  -ب

 : االحٌائٌة الصفات - 0

 مدة بعد مرضٌة أعراض واحداث ، تلقٌحها بعد الحٌة الخالٌا فً التضاعف على قدرتها - أ

 . معٌنة حضانة

 . التضاعف لمواصلة الحٌة الخالٌا على كلٌا   اعتمادها -ب

 . محددة ممٌتة حرارة درجة لها  -ج

 ة.مطفر سالالت انتاج على قادرة - د

 ثانٌا : معٌشتها

 .علٌه بالعائل تتطفل الذي الكائن وٌسمى الحٌة الكائنات على دائما   متطفلة الفاٌروسات تعٌش

 -: التالٌة األقسام إلى تصٌبه الذي العائل حسب الفٌروسات تقسٌم وٌمكن

مثل  متنوعة أمراضا   فتحدث والطٌور والحٌوان اإلنسان على تتطفل التً الفاٌروسات 1-

 البكترٌا على تتطفل التً الفاٌروسات وغٌرها الببغاء وحمى الدجاج وطاعون نٌوكاسل مرض

 او ( البكترٌا القمات) باسم البكترٌا على الفٌروسات المتطفلة وتدعى : الشعاعٌة والفطرٌات

 . موتها وانحاللها وتسبب البكتٌرٌوفاج

 ثالثا: احجامها واشكالها:

 نصف ٌتجاوز ال فاٌروس أكبر حجم أن حٌث حجمها بصغر البكترٌا عن الفاٌروسات تختلف

 . أو نانومتر مٌكرون ملً 022-22بٌن  ما حجمها وٌتراوح ، بكترٌا اصغر نصف حجم



 بالمجهر االلكترونً اال مشاهدتها ٌمكن وال ، للمرض المسببة الكائنات أصغر بأنها وتوصف

 وتركٌبه  واشكالها خصائصها على التعرف أمكن وبه

 .الحٌوانات المنوٌة شكل على أو مكعبة أو أهلٌلجٌة أو كروٌة أشكاال   الفٌروسات وتأخذ

 رابعا:تركٌبها :

 معظم النووي وفً والحامض البروتٌن هما اساسٌٌن مركبٌن من كٌمٌائٌا   الفاٌروسات تتكون

 عن هو المسؤول النووي الحامض وٌعد ، فقط المركبٌن هذٌن إال ٌتواجد ال الفاٌروسات

 خلٌه من الحامض النووي انتقال بعملٌة ٌختص البروتٌن أن حٌن فً ، الفٌروس تضاعف

 .الخرى

 والذي  DANاو  RAN ٌكون قد نووي حامض من مكون مركزي جزء من الفٌروس ٌتركب

 بعض  فً بدورها تحاط بروتٌنٌة بقشرة ٌحاط مزدوج أو مفرد خٌط شكل على ٌكون

 lipoprotein . دهنٌه بروتٌنٌه ماده من خارجً بغالف الفٌروسات

 اشكاال   وتأخذ بروتٌن من تتكون غالف او قشرة من ٌتركب الفاٌروس أن نالحظ عامه وبصفه

 : صور ثالث فً عامة بصورة تجمٌعها ٌمكن مختفة

 . االثنٌن بٌن مزٌج فهً الثالثه اما حلزونٌة / والثانٌة ، االوجه متعدده او مكعبة / األولى

على  غالبا   تكون الفاٌروس جسم فً أخرى بروتٌنات البروتٌنٌة القشرة إلى باإلضافة وهناك

 النووي التركٌب أما . النووٌة األحماض بناء على تعمل وانزٌمات بروتٌنٌة انزٌمات شكل

 ٌتواجد أن للفاٌروس النووي للحامض وٌمكن  DAN أو RAN حامض  من فٌتكون للفاٌروس

 فً بعض البروتٌنٌة القشرة تحاط أن وٌمكن ، مزدوج خٌط أو مفرد واحد خٌط صورة على

 . خارجً بغالف الفاٌروسات

 بالمعنى ولٌس تكاثرها تضاعف او تناسخ عملٌات بأنها الفاٌروسات تضاعف عملٌات توصف

 إلى تحتاج الكائنات هذه أن إذا ، الفاٌروسات تركٌب بسبب وذلك . تكاثر لكلمة والمفهوم الشائع

 األساسٌة والمواد بتزوٌد الطاقة فقط تقوم ال هنا الحٌة والخلٌة التكاثر بذلك للقٌام حٌه خالٌا

 التً الصغٌر األوزان الجزٌئٌة ذات األساسٌة المركبات بتوفٌر تقوم أٌضا   أنها بل ، للتكاثر

 النووي الحامض أن تم هناٌ وما ، وبروتٌناته النووٌة أحماض بناء فً الفاٌروس ٌستعملها



 بتوجٌه ٌقوم فإنه ، العائل إلى الخلٌة دخوله وعند ، له الالزمة الجٌنٌة التعلٌمات ٌحمل للفٌروس

 ٌوقف أنه أي الفاٌروس لصالح أي وتعلٌماته هو أوامره وفق للعمل الحٌوٌة الخلٌة تلك نشاطات

 وإنتاج الفاٌروسٌة المركبات بناء العملٌات النهائٌة لهذه النتٌجة وتكون . للخلٌة الجٌنٌة التعلٌمات

 . أخرى لتصٌب خالٌا العائل الخلٌة تغادر جدٌدة فاٌروسات

 Protozoaاالوليات 

:Protozoa البدائي الحيوان تعني يونانية كلمة 

 : صفاتها أهم من
 eukaryoticالنواة  حقٌقٌة الكائنات تتبع -2

 الخلٌة وحٌدة صورة فً توجد 0-
 الحركة على القدرة لها -0 

 خلوي جدار وجود بعدم تتمٌز 4- 

 .تعٌش مستقلة منها خلٌة كل أن اال ( مجموعات )مستعمرات فً تعٌش قد 5- 
على  اعتمادا وذلك Classesطوائف  أربعة الى األولٌات (Phylum) شعبة تقسم : التقسٌم

 : الحركة وسٌلة
 Pseudopodiaالكاذبة  األقدام بواسطة وتتحرك األمٌبٌات

 صغٌرة هدبٌة زوائد بواسطة وتتحرك الهدبٌات

 للخلٌة األمامً الطرف عند غالبا Flagellaاألسواط  بواسطة تتحرك و السوطٌات

 اإلنزالق بواسطة وتتحرك الجرثومٌات

 اهمٌة االولٌات:

 ثم ومن مائٌة على نباتات التغذٌة) المائٌة الكائنات لبعض الغذائٌة السلسلة من هام جزء تشكل

 ة(مائٌ كائنات علٌها تتغذى



 و البكترٌا على المترممة تتغذى األنواع)المجتمعات لبعض البٌئً اإلتزان فً هام عنصر تشكل

 للمواد العضوٌة(. المحلله الفطرٌات بعض وكذلك المتحللة المواد

 .العائل جسم داخل إجبارٌة كطفٌلٌات الحٌوان و لإلنسان أمراضا   تسبب

 الشكل العام:

 ا:قسمٌن هم الى وٌقسم سٌتوبالزمً بغشاء محاط سٌتوبالزم من األولٌات خلٌة تتكون

 Exoplasm  خارجً سٌتوبالزم -2

 الخلٌة مكونات وٌضم  Endoplasm  داخلً سٌتوبالزم -1

 و فً األمٌبٌات رقٌقة وهً Pellicleتسمى  بطبقة الخارج من السٌتوبالزمً الغشاء ٌحاط

 هذه تعد Shellالصدفه  تسمى صلب بتركٌب تحاط (Pellicle)الطبقة  هذه الهدبٌات، فً سمٌكة

 الكائنات من غٌرها  عن األولٌات مجموعة ٌمٌز ما وهً الخلوي الجدار عن البدٌل هً الطبقة

 Protista.لمملكة  التابعة

 وذلك Cysts الحوصالت تسمى تراكٌب تكوٌن على بقدرتها المجموعة هذه أنواع تتمٌز كما

 .مناسبة الغٌر البٌئٌة الظروف من للحماٌة

 Mycoplasmaالمايكوبالزما 

 البكترٌا ٌتراوح صفات وبعض الفاٌروسات صفات ببعض تتمتع الكائنات من مجموعة هً

 انها البكتٌرٌة غٌر المرشحات خالل من النفاذ وتستطٌع ملٌماٌكرون 212-211 بٌن قطرها

 للجدار ،فاقدة المختبر داخل الصناعٌة البٌئات على تنمٌتها بامكانٌة الفاٌروسات عن تختلف

 . الشكل ثابتة غٌر فهً وبالتالً منفذ شبه رقٌق مرن خلوي غشاء تمتلك لكنها الخلوي

منفصلة تسمى  رتبة ضمن وتوضع والحٌوان لالنسان الخطرة المرضٌة المسببات من وتعد

Mycoplasmatales  

 

 

 

 

 



 الحيوانيةالمنتجات  في الموجودة البكتريابعض 

 

 الشائعة األغذٌة بالغذاء المسبب المرض البكترٌا

Campylobacter العدى 
 مبستر ن غٌراللبو الحلٌب

 األلبان ومنتجات

Clostridium 
Perfringens 

 التسمم
 بدرجات المطهٌة اللحوم
 أطباق مناسبة، غٌر حرارة
 المطبوخة البقولٌات اللحوم،

Escherichia coli 
2150:H0 and 

2150:NM 

 السموم بواسطة العدوى

Toxic-mediated 
infection 

 الغٌر المفرومة اللحوم
 عصٌر الخس، جٌدا ، مطبوخة

 مبستر الغٌر التفاح

Salmonella العدوى 
 المطبوخة غٌر الدواجن لحوم

 البٌض، قشوردا  جٌ

Staphylococcus 
Aureus 

 التسمم

 المطبوخة غٌر اللحوم
 جٌدة حرارة بدرجات
 والدواجن، اللحوم، ومنتجات

 البٌض، منتجات

Yersinia العدوى 
 جبن المبستر، غٌر الحلٌب

 الصوٌا فول
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