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حياء المجهرية                        علم األ Microbiology 

 

هو العلم الذي يعنى بدراسة تلك المجموعة من الكائناا  المنناهةاة  ا  هو العلم الذي يعنى بدراسة تلك المجموعة من الكائناا  المنناهةاة  ا    -علم األحياء المجهرية :علم األحياء المجهرية :

الصغر لدرجة ينعذر رؤينها بالعةن المجردة لذا ينم االسنعانة بالمجهر لرؤينها ، لذلك سامة    الصغر لدرجة ينعذر رؤينها بالعةن المجردة لذا ينم االسنعانة بالمجهر لرؤينها ، لذلك سامة    

 )األحةاء المجهرية( أو )الكائنا  الدقةقة(. )األحةاء المجهرية( أو )الكائنا  الدقةقة(. 

 

بشكل عام يكون الكائن الذي قطره واحد ملمنر أو أقل من االحةاء المجهرية وأن عةن اإلنسان بشكل عام يكون الكائن الذي قطره واحد ملمنر أو أقل من االحةاء المجهرية وأن عةن اإلنسان     

التسنطةع تمةةز األجساام النا  يقال قطرهاا عان ملام واحاد تقريالاات ، واليقنصار اهنماام هاذا العلام التسنطةع تمةةز األجساام النا  يقال قطرهاا عان ملام واحاد تقريالاات ، واليقنصار اهنماام هاذا العلام 

بدراسااة األحةاااء ماان النااواح  المنهريااة وانمااا ينعاادت الااى دراسااة النر ةاا  و ريقااة النكااا ر بدراسااة األحةاااء ماان النااواح  المنهريااة وانمااا ينعاادت الااى دراسااة النر ةاا  و ريقااة النكااا ر 

نواح  الفسلجةة وتصنةف األحةاء المجهرية وورا نها وتوزيعها    الطالةعة. تشانمل األحةااء نواح  الفسلجةة وتصنةف األحةاء المجهرية وورا نها وتوزيعها    الطالةعة. تشانمل األحةااء والوال

Bacteriaالمجهريااة علااى مجموعااة هائلااة ماان الكائنااا  والناا  تن اامن الالكنريااا المجهريااة علااى مجموعااة هائلااة ماان الكائنااا  والناا  تن اامن الالكنريااا  ، الفطريااا  ، الفطريااا    

Fungi والن  تقسم الى نوعةن هما الخمائر والن  تقسم الى نوعةن هما الخمائر    Yeasts واألعفان واألعفان    Molds ، الطحالا  ، الطحالا     Algae    ، ،

Protozoaاألبندائةا  األبندائةا   والرواشح)الفايروسا ( والرواشح)الفايروسا (      Viruses . وأن العلوم الن  تعنى بدراسة هذة . وأن العلوم الن  تعنى بدراسة هذة   

Bacteriologyاالنااااااااااواو وعلااااااااااى النااااااااااوال  هاااااااااا  االنااااااااااواو وعلااااااااااى النااااااااااوال  هاااااااااا      ، ، Mycology    ، ، Phycology    ، ،

Protozoology و و    Virology   ..  

 

ان وجااود أعااداد هائلااة ماان هااذة الكائنااا   اا  الطالةعااة وعغقنهااا المالاشاارة و ةاار المالاشاارة ان وجااود أعااداد هائلااة ماان هااذة الكائنااا   اا  الطالةعااة وعغقنهااا المالاشاارة و ةاار المالاشاارة             

حةااا المشااا ل الصاحةة واالقنصااادية الناا  تسااالالها لات ودورهااا  اا  تفساا  األ ذيااة حةااا المشااا ل الصاحةة واالقنصااادية الناا  تسااالالها لات ودورهااا  اا  تفساا  األ ذيااة   باالنساان ماانباالنساان ماان

ومساهمة الالعض منهاا  ا  ااناعة الك ةار مان المننجاا  الغذائةاة واال ذياة المخمارة  وأمكانةاة ومساهمة الالعض منهاا  ا  ااناعة الك ةار مان المننجاا  الغذائةاة واال ذياة المخمارة  وأمكانةاة 

تسخةر الالعض اآلخر منها    األسنعماال  الطالةة والصناعةة والزراعةة واألدوار المهمة النا  تسخةر الالعض اآلخر منها    األسنعماال  الطالةة والصناعةة والزراعةة واألدوار المهمة النا  

ا     أ مال دورة العناار    الطالةعة م ال   ا     أ مال دورة العناار    الطالةعة م ال   تؤديها هذه الكائنتؤديها هذه الكائن N   ،،  P    ، ، S و و    CO2 وألهمةاة ، وألهمةاة ،

الااالعض منهااا  اا  تحسااةن خااواك النربااة و ااذلك  ةمااا ينعلاال باافمراع النالااا  ، لااذلك  اافن علاام الااالعض منهااا  اا  تحسااةن خااواك النربااة و ااذلك  ةمااا ينعلاال باافمراع النالااا  ، لااذلك  اافن علاام 



Food Microbiologyاألحةاء المجهرية ينشاع  الاى علاوم تخصصاةة عديادة ناذ ر منهاا األحةاء المجهرية ينشاع  الاى علاوم تخصصاةة عديادة ناذ ر منهاا     ، ،

Dairy Microbiology   ،، Medical Microbiology    ، ، Soil Microbiology و و   

 .......ال . .......ال . 

 ةما يخنص بعض  روو هذا العلم بدراسة جوان  معةناة ومحاددة مان  عالةاة هاذة الكائناا  م ال   ةما يخنص بعض  روو هذا العلم بدراسة جوان  معةناة ومحاددة مان  عالةاة هاذة الكائناا  م ال  

Microbial Enzymes    ، ، Microbial Ecology    ، ، Microbial Genetics و و   

Microbial Physiology األهنماام بدراساة بعاض األهنماام بدراساة بعاض   ، ولدراساة علام األحةااء المجهرياة يجا ، ولدراساة علام األحةااء المجهرياة يجا   

 العلوم األساسةة م ل الكةمةاء الحةوية والكةمةاء الع وية وعلم الحةاة والفسلجة و ةرها.العلوم األساسةة م ل الكةمةاء الحةوية والكةمةاء الع وية وعلم الحةاة والفسلجة و ةرها.

 تواجد األحياء المجهريةتواجد األحياء المجهرية

تنواجد هذه األحةاء     ال مكاان تقريالااي  ا  الطالةعاة  ا  عنااارها الرئةساة ال غ اة ، الهاواء ، تنواجد هذه األحةاء     ال مكاان تقريالااي  ا  الطالةعاة  ا  عنااارها الرئةساة ال غ اة ، الهاواء ، 

ذلك  مان المنوقاع تواجادها  ا   ال مكاان يكاون ذلك  مان المنوقاع تواجادها  ا   ال مكاان يكاون الماء والنربة ،، والنهاا موجاودة  ا  الهواءلاالماء والنربة ،، والنهاا موجاودة  ا  الهواءلا

بنماس مالاشر مع الهواء أو يصل الةت الهاواء... وتخنلاف   ا اة األحةااء المجهرياة مان مكاان بنماس مالاشر مع الهواء أو يصل الةت الهاواء... وتخنلاف   ا اة األحةااء المجهرياة مان مكاان 

الااى رخاار حساا  مااا يااو ره هااذا المكااان أو  ال ماان منطلالااا  الالقاااء أو النكا ر.... مااا تنالاااين الااى رخاار حساا  مااا يااو ره هااذا المكااان أو  ال ماان منطلالااا  الالقاااء أو النكا ر.... مااا تنالاااين 

ن والنروف الالةئةة    تلك األماا ن ن والنروف الالةئةة    تلك األماا ن األحةاء المجهرية من ناحةة الكم والنوو بفخنغف األما األحةاء المجهرية من ناحةة الكم والنوو بفخنغف األما 

pH الحرارةوالرقم الهةدروجةن   الحرارةوالرقم الهةدروجةن   والمغاذيا  وال اغا االزماوزي و مةاة االو ساجةن..... والمغاذيا  وال اغا االزماوزي و مةاة االو ساجةن.....   

وهذه العوامل تمارس ضغو اي اننخابةة على االحةااء المجهرياة  ناو ر  رااة لحةااة الاالعض وهذه العوامل تمارس ضغو اي اننخابةة على االحةااء المجهرياة  ناو ر  رااة لحةااة الاالعض 

رة تنم ال باالحةااء رة تنم ال باالحةااء وتلغ  وجود الالعض اآلخر.  االحةاء المجهرية الموجودة    النةابةع الحااوتلغ  وجود الالعض اآلخر.  االحةاء المجهرية الموجودة    النةابةع الحاا

والسةما الالكنريا الن  تنحمل بل وتنمو    درجا  الحرارة العالةة.. ومعنم الالكنريا المساالالة والسةما الالكنريا الن  تنحمل بل وتنمو    درجا  الحرارة العالةة.. ومعنم الالكنريا المساالالة 

لفساد اال ذياة المعلالاة تعاةع بعةاداي عان وجاود االو ساجةن والنا  تسامى   ) الغهوائةاة( .. لفساد اال ذياة المعلالاة تعاةع بعةاداي عان وجاود االو ساجةن والنا  تسامى   ) الغهوائةاة( .. 

أي أي   -القاعديالقاعدي  وتكون النربة القاعدية  نةة باالحةاء المجهرية المحالة للرقم الهةدروجةن وتكون النربة القاعدية  نةة باالحةاء المجهرية المحالة للرقم الهةدروجةن  pH  

 عاٍل... وهكذاي.عاٍل... وهكذاي.

تنكون من مكوناا  تنكون من مكوناا  ن نسالة عالةة جداي من المكونا  الحةة للطالةعة الن  ن نسالة عالةة جداي من المكونا  الحةة للطالةعة الن  ان االحةاء المجهرية تكوان االحةاء المجهرية تكو

وعد  االحةاء المجهرية من المكونا  الحةة للطالةعة وانف  ضمن االننمة وعد  االحةاء المجهرية من المكونا  الحةة للطالةعة وانف  ضمن االننمة حةة و ةر حةةحةة و ةر حةة

Growthالحةوية لنو ر شرو  هذه  ةها وه    النمو الحةوية لنو ر شرو  هذه  ةها وه    النمو  ، النكا ر ، النكا ر    Reproduction ، الننفس ، الننفس   

Respiration ، النغذيااااة، النغذيااااة   Nutrition or Assimilation of food والحر ااااة والحر ااااة   

Movement    غي ان الخلةة ،   غي ان الخلةة   ، Cell تشكل الوحدة الالنائةة األساسةة ألي ننام حةوي بماا تشكل الوحدة الالنائةة األساسةة ألي ننام حةوي بماا   

    لك األحةاء المجهرية.  ةر أن بع اي من هذه الحةاء تمنلك نناماي ما دون الخلةة أي لةس     لك األحةاء المجهرية.  ةر أن بع اي من هذه الحةاء تمنلك نناماي ما دون الخلةة أي لةس 

Virusesلهااا تر ةاا  خلااوي  اماال  الفةروسااا  لهااا تر ةاا  خلااوي  اماال  الفةروسااا   والفةرونااا والفةرونااا    Virions ومااع  لااك تعااد ماان ومااع  لااك تعااد ماان   

منغ هاا الماادة الورا ةاة الخاااة بهاا منغ هاا الماادة الورا ةاة الخاااة بهاا األننمة الحةاة ومان االحةااء المجهرياة تحدياداي و لاك الاألننمة الحةاة ومان االحةااء المجهرياة تحدياداي و لاك ال

عملةاة النكاا ر النا  عملةاة النكاا ر النا    رروبالنال  قدرتها على توارث الصافا  النا  تمنلكهاا جاةغي بعاد جةال عالاوبالنال  قدرتها على توارث الصافا  النا  تمنلكهاا جاةغي بعاد جةال عالا

 التنم اال داخل الخغيا الن  تصةالهاهذه الفايروسا  أو الفايرونا .التنم اال داخل الخغيا الن  تصةالهاهذه الفايروسا  أو الفايرونا .

 

 الموقع التصنيفي لألحياء المجهرية ضمن عالم الكائنات الحيةالموقع التصنيفي لألحياء المجهرية ضمن عالم الكائنات الحية

االحةاااء المجهريااة  اناا  الكائنااا  الحةااة تصاانف  اا  مملكنااةن همااا المملكااة االحةاااء المجهريااة  اناا  الكائنااا  الحةااة تصاانف  اا  مملكنااةن همااا المملكااة قالاال ا نشاااف قالاال ا نشاااف         

الحةوانةااة والمملكااة النالاتةااة و ااان الفةصاال  اا  هااذا النصاانةف هااو عملةااة الالناااء ال ااوئ ، الحةوانةااة والمملكااة النالاتةااة و ااان الفةصاال  اا  هااذا النصاانةف هااو عملةااة الالناااء ال ااوئ ، 

اانف  مااع النالاتااا  وأال  فنهااا تاصاانف مااع  اانف  مااع النالاتااا  وأال  فنهااا تاصاانف مااع  االحةاااء القااادرة علااى عملةااة الالناااء ال ااوئ  اا  االحةاااء القااادرة علااى عملةااة الالناااء ال ااوئ  اا

هرية حاول العلماءايجاد موقع تصنةف  لها بةن الكائناا  هرية حاول العلماءايجاد موقع تصنةف  لها بةن الكائناا  الحةوانا . مع أ نشاف االحةاء المجالحةوانا . مع أ نشاف االحةاء المج

ااد  الكائنااا  الحةااة وحةاادة الخلةااة الناا   ااد  الكائنااا  الحةااة وحةاادة الخلةااة الناا  الراقةااة ضاامن المملكنااةن الحةوانةااة والنالاتةااة.  قااد عا الراقةااة ضاامن المملكنااةن الحةوانةااة والنالاتةااة.  قااد عا

  Protozoaتحنااوي علااى  ااغف ماارن شااالةت بغااغف الخغيااا الحةوانةااة م اال الالروتااوزوا تحنااوي علااى  ااغف ماارن شااالةت بغااغف الخغيااا الحةوانةااة م اال الالروتااوزوا 

نف  ضمن مملك نف  ضمن مملك)االبندائةا ( عاد  من الحةوانا  واا نها، أما الطحال  نها، أما الطحال  )االبندائةا ( عاد  من الحةوانا  واا Algae نف     نف   قد اا  قد اا



مع النالاتا  لقدرتها على الالناء ال وئ  والمنغ ها جادار اال  للخلةاة م ال الخغياا النالاتةاة مع النالاتا  لقدرتها على الالناء ال وئ  والمنغ ها جادار اال  للخلةاة م ال الخغياا النالاتةاة 

نف  الفطريا  والالكنريا مع اللملكة النالاتةة السالا   ةر واضحة      ةر من جوانالها  نف  الفطريا  والالكنريا مع اللملكة النالاتةة السالا   ةر واضحة      ةر من جوانالها  ما اا  ما اا

  ،ا  وجاد،ا  وجاد  91919191  لمجهرياة حناى عااملمجهرياة حناى عاامحةااء احةااء ا، وقد أسنمر القالول بهذا النصنةف  ةر الدقةل لآل، وقد أسنمر القالول بهذا النصنةف  ةر الدقةل لآل

والاذي وضاعت العاالم وتكاروالاذي وضاعت العاالم وتكار   Five Kingdomsالنصانةف   ي الخماس ممالاكالنصانةف   ي الخماس ممالاك Robert H. 

Whitaker والذي عمد على توزيع الكائنا  الحةة الى خمس ممالك مسنقلة مقسمة الى  غث والذي عمد على توزيع الكائنا  الحةة الى خمس ممالك مسنقلة مقسمة الى  غث

وت ام الكائناا  وت ام الكائناا     Moneraمسنويا  من الرق  ، األولى تشمل مملكة مسانقلة ها  الماونةرامسنويا  من الرق  ، األولى تشمل مملكة مسانقلة ها  الماونةرا

لحةة )الالدائةة النواة( ،لحةة )الالدائةة النواة( ،اا Procaryotic سنوت اآلخر مملكة أاخرت ه  مملكة سنوت اآلخر مملكة أاخرت ه  مملكة مم،  ما يشمل ال،  ما يشمل ال  

Protistaالطلةعةا  الطلةعةا   وت م الكائنا  الحةة أاحادياة الخلةاة حقةقةاة الناواةوت م الكائنا  الحةة أاحادياة الخلةاة حقةقةاة الناواة   Eucaryotic    أماا ،أماا،

لكاة لكاة ممالمسنوت ال الا من درجاة الرقا   ةشامل علاى  اغث ممالاك ها  مملكاة الفطرياا  ،المالمسنوت ال الا من درجاة الرقا   ةشامل علاى  اغث ممالاك ها  مملكاة الفطرياا  ،الم

ملكة الحةوانةاة ويعنماد توزياع الكائناا   ا  الممالاك الا غث االخةارة علاى  ار  ملكة الحةوانةاة ويعنماد توزياع الكائناا   ا  الممالاك الا غث االخةارة علاى  ار  النالاتةة والمالنالاتةة والم

 تغذية هذه الكائنا .تغذية هذه الكائنا .

 



Whitakerنظام وتكر 1980نظام كارل ووز ذي الثالث ممالك  1969التصنيفي ذي الخمس ممالك عام   

Carl Woeseاقنرح  ارل ووز  نناما  تصنةفةا  يحنوي على  غث ممالك رئةسة  9180عام  

Archaebacteriaه  الالكنريا القديمة  ، الالكنريا الحقةقةة    Eubacteria ا  الحةة نوالكائ

وان المملكنةن االولى وال انةة بدائةة النواة.   Eucaryotesحقةقةة النواة   

المجهرية يكون  االت  لذلك يمكن القول ان النصنةف الساري لغحةاء   

  لةعةا  حقةقةة النواة Eucaryotes Protista                                        

االعفان المخا ةةوم ل الطحال  ، االبندائةا  ، الفطريا    

     أحةاء يدائةة النواةProcaryotes                                                  

الالكنريا القديمة و السةانوبكنريا  م ل الالكنريا ، Cyanobacteria  

وحقيقية النواة    Procaryotesالكائنات بدائية النواة  Eucaryotes  

هنالااك نمطااان ماان الخغيااا بدائةااة النااواة وحقةقةااة النااواة ، ا  تناافلف جمةااع الكائنااا  الحةااة بغااض هنالااك نمطااان ماان الخغيااا بدائةااة النااواة وحقةقةااة النااواة ، ا  تناافلف جمةااع الكائنااا  الحةااة بغااض 

الننر عن  ونها مجهرية أو أحةاء راقةة مان خغياا حقةقةاة الناواة باسان ناء االناواو مان الالكنرياا الننر عن  ونها مجهرية أو أحةاء راقةة مان خغياا حقةقةاة الناواة باسان ناء االناواو مان الالكنرياا 

ةاة الناواة ، ةاة الناواة ، المخنلفة بما     لك السةانوبكنريا)الطحال  المزرقاة ساابقاي( ا  تناالف مان خغياا بدائالمخنلفة بما     لك السةانوبكنريا)الطحال  المزرقاة ساابقاي( ا  تناالف مان خغياا بدائ

ومابةن النمطةن المذ ورين من الخغيا اخنغ ا  واضحة و وار   الةرة على مسانوت النر ةا  ومابةن النمطةن المذ ورين من الخغيا اخنغ ا  واضحة و وار   الةرة على مسانوت النر ةا  

الورا   وتر ة  الجدار وحجم الخغيا و ةرهاا، اال أن الفاار  األهام يكمان  ا  أحناواء الخغياا الورا   وتر ة  الجدار وحجم الخغيا و ةرهاا، اال أن الفاار  األهام يكمان  ا  أحناواء الخغياا 

DNAحقةقةة النواة على المادة النووية بصورة  روموساوما  مؤلفاة مان حقةقةة النواة على المادة النووية بصورة  روموساوما  مؤلفاة مان  دياة دياة وبروتةناا  قاعوبروتةناا  قاع  

Histonsعالارة عن الهسنونا  عالارة عن الهسنونا   ، وتكون الكروموسوما  مجنمعة    موقاع معاةن مان الخلةاة ، وتكون الكروموسوما  مجنمعة    موقاع معاةن مان الخلةاة   

ومحا ة بغغف يعرف بالغغف أو الغشاء النووي ،   ما أن حقةقةة النواة تحنوي على ع ةا  ومحا ة بغغف يعرف بالغغف أو الغشاء النووي ،   ما أن حقةقةة النواة تحنوي على ع ةا  

اخرت محا ة بالغشاء  الةو  تخلةل الطاقة )الماينو وندريا( والالغسنةدا  الخ راء )ع اةا  اخرت محا ة بالغشاء  الةو  تخلةل الطاقة )الماينو وندريا( والالغسنةدا  الخ راء )ع اةا  

ل وئ     الخغيا النالاتةة والطحال ( ، وم ل هذه الع ةا  ال نجاد لهاا أ اراا  ا  الخغياا ل وئ     الخغيا النالاتةة والطحال ( ، وم ل هذه الع ةا  ال نجاد لهاا أ اراا  ا  الخغياا الالناء االالناء ا

DNAبدائةة النواة الن  تكون مادتها الورا ةة على شكل جزيئة واحدة من بدائةة النواة الن  تكون مادتها الورا ةة على شكل جزيئة واحدة من  دائرية حلقةاة مغلقاة دائرية حلقةاة مغلقاة   

  الكروموسوم وتكون سائالة      الكروموسوم وتكون سائالة      رتالا بالهسنونا  وقد تسمى تجاوزاي رتالا بالهسنونا  وقد تسمى تجاوزاي النهاينةن تساهمةاي و ةر مالنهاينةن تساهمةاي و ةر م

لخلةة منصلة بالغشاء الساينوبغزم     نقطة محددة تو ر لها نوعاي من االسنقرار داخل الخلةاة لخلةة منصلة بالغشاء الساينوبغزم     نقطة محددة تو ر لها نوعاي من االسنقرار داخل الخلةاة اا

 و ةر محا  بالغشاء.و ةر محا  بالغشاء.

 

 المادة النووية في بدائية النواة وحقيقية النواة

 إكتشاف األحياء المجهريةإكتشاف األحياء المجهرية



ر م وجود دالئل على وجود  ائنا   ةر مرئةة تعزت لها مشا ل االنسان الصحةة  ا  تااري  ر م وجود دالئل على وجود  ائنا   ةر مرئةة تعزت لها مشا ل االنسان الصحةة  ا  تااري      

الالشرية قالل ا نشا ها اال ان احداي لم ينمكن من رؤينهاا اال  ا  القارن الخاامس عشار، ا  اسانطاو الالشرية قالل ا نشا ها اال ان احداي لم ينمكن من رؤينهاا اال  ا  القارن الخاامس عشار، ا  اسانطاو 

Antony van Leeuwenhoekالناجر الهولندي أنطون   اان لةفنهاولالناجر الهولندي أنطون   اان لةفنهاول الاذي  اان الاذي  اان 99619961  عاامعاام

العدسا  و حص عةنا  مخنلفة من اللعاا  ومااء المطار والالاول وروث االبقاار العدسا  و حص عةنا  مخنلفة من اللعاا  ومااء المطار والالاول وروث االبقاار   مولعاي بصناعةمولعاي بصناعة

مارة ،  غحا  مارة ،  غحا    000000-900900عدساة تناراوح قاوة تكالةرهاا عدساة تناراوح قاوة تكالةرهاا   050050واورا  النالاتا  و ةرها ،  صنع واورا  النالاتا  و ةرها ،  صنع 

أحنواء هذه العةنا  لجساةما  دقةقاة وااغةرة ينمةاز الاالعض منهاا بالحر اة واخانغف االشاكال أحنواء هذه العةنا  لجساةما  دقةقاة وااغةرة ينمةاز الاالعض منهاا بالحر اة واخانغف االشاكال 

لحةواناا  المجهرياة لحةواناا  المجهرياة أسماها لةفنهول بالحويناا  أو اأسماها لةفنهول بالحويناا  أو ا Animalcules لاذلك ينسا  لات ا نشااف لاذلك ينسا  لات ا نشااف     

  90009000االحةاء المجهرية بعد النمكن من رؤينها بواسطة المجااهر النا  تصال قاوة تكالةرهاا الاى االحةاء المجهرية بعد النمكن من رؤينها بواسطة المجااهر النا  تصال قاوة تكالةرهاا الاى 

 مرة    زمن باسنور و وخ.مرة    زمن باسنور و وخ.

 

 أصل الحياة والنظريات الخاصة بهأصل الحياة والنظريات الخاصة به

مان االشاةاء والمكوناا  مان االشاةاء والمكوناا    السةطة يفكر  ةما حولتالسةطة يفكر  ةما حولتمنذ ان اسننال  حةاتت على وجت المنذ ان اسننال  حةاتت على وجت ال  لقد بدأ االنسانلقد بدأ االنسان

كوا ا  و ةرهاا وبنفسات وبماا كوا ا  و ةرهاا وبنفسات وبماا الن  تؤلف وحدا  الطالةعة من الماء والهواء والنربة والنجاوم والالن  تؤلف وحدا  الطالةعة من الماء والهواء والنربة والنجاوم وال

   و ةف نشف ؟؟؟؟؟؟  و ةف نشف ؟؟؟؟؟؟ءءولت من الكائنا  الحةة من أين جاولت من الكائنا  الحةة من أين جاحح  ينواجدينواجد

ا  بدأ بصةا ة الننريا  الن  تفسرنشوء الكائنا  الحةة بناء على ما تو ر  لديت من وسائل ا  بدأ بصةا ة الننريا  الن  تفسرنشوء الكائنا  الحةة بناء على ما تو ر  لديت من وسائل           

الفحص واالخنالارواسنناداي الى  ريقة تفكةرهفكان أن ظهر   ا  القارون الوساطى ننرياة تفةاد الفحص واالخنالارواسنناداي الى  ريقة تفكةرهفكان أن ظهر   ا  القارون الوساطى ننرياة تفةاد 

أن الكائنا  الحةة بغض الننر عن درجة تعقةدها أو رقةهاا نشاف  مان أااول  ةار حةاة سامة  أن الكائنا  الحةة بغض الننر عن درجة تعقةدها أو رقةهاا نشاف  مان أااول  ةار حةاة سامة  

نريااة النشااوء الااذات  أو النولااد الااذات  نريااة النشااوء الااذات  أو النولااد الااذات  هااذه بنهااذه بن Spontaneous Generation واساانمر  هااذه واساانمر  هااذه   

  Francisco Rediالننرياة مادة ماان الازمن الاى ان جاااء الطالةا  االيطاال   رانسةسااكو ردي الننرياة مادة ماان الازمن الاى ان جاااء الطالةا  االيطاال   رانسةسااكو ردي 

( مع تارا م المعلوماا  عان الكائناا  الحةاة بفكارة جريئاة تلغا  ننرياة النشاوء ( مع تارا م المعلوماا  عان الكائناا  الحةاة بفكارة جريئاة تلغا  ننرياة النشاوء 99099909-99169916))

الن  تنهر على اللحوم المنفسخة انماا تنشاف مان بةاوع ويرقاا  الن  تنهر على اللحوم المنفسخة انماا تنشاف مان بةاوع ويرقاا  الذات  عندما أوضح أن الديدان الذات  عندما أوضح أن الديدان 

فنناااللحوم  فنناااللحوم تكااون هااذه الديدان)الااذبا ( قااد وضااعنها قالاال النفساا  وان هااذه الدياادان التنهاار ا ا ح  تكااون هااذه الديدان)الااذبا ( قااد وضااعنها قالاال النفساا  وان هااذه الدياادان التنهاار ا ا ح 

بصورة احةحة بعةدا عن هذة الديدان ور م بسا ة االسلو  االسندالل  لصحة الننرية أال أن بصورة احةحة بعةدا عن هذة الديدان ور م بسا ة االسلو  االسندالل  لصحة الننرية أال أن 

ى العقول حنى العلمةة منها،  كان  هذه اول ننرية تعرع ى العقول حنى العلمةة منها،  كان  هذه اول ننرية تعرع ننرية النولد الذات   ان  تسةطر علننرية النولد الذات   ان  تسةطر عل

..رية الننشوء الذات  الى ال عف رية الننشوء الذات  الى ال عف نننن  



 
الحاا  لااويس جوبلااو  الحاا  لااويس جوبلااو    96909690 اا  عااام  اا  عااام  Louis Jablot ( أن منقااوو الشااعةر ( أن منقااوو الشااعةر 99159915-96009600))  

يعط  اعداد هائلة من االحةاء أو الكائناا  الدقةقاة عناد تر ات  ا  وعااء مفناوح لكنات يالقاى خالةااي يعط  اعداد هائلة من االحةاء أو الكائناا  الدقةقاة عناد تر ات  ا  وعااء مفناوح لكنات يالقاى خالةااي 

سخةنت ووضعت    وعاء محكم الغلل  خرج باساننناج مفااده ان منقاوو الشاعةر وحاده سخةنت ووضعت    وعاء محكم الغلل  خرج باساننناج مفااده ان منقاوو الشاعةر وحاده منها عند تمنها عند ت

م غي اليكف  أن يكاون أااغي مان اااول  ةار حةاة لحةااة الكائناا  الحةاة.  ةار أن جاون نةادهام م غي اليكف  أن يكاون أااغي مان اااول  ةار حةاة لحةااة الكائناا  الحةاة.  ةار أن جاون نةادهام 

John Needham ( قد اعاد تجار  جوبلو  وحصل على نناائ  مغاايرة أنات ( قد اعاد تجار  جوبلو  وحصل على نناائ  مغاايرة أنات 96909690-96899689))  

ساخةناي  ا ةااي للق ااء علاى االحةااء المجهرياة والكائناا  النا  ساخةناي  ا ةااي للق ااء علاى االحةااء المجهرياة والكائناا  النا  بسال  عدم تسخةن منقوو الشعةر تبسال  عدم تسخةن منقوو الشعةر ت

Sporesيحنمال تواجاادها والساةما ابااوات الالكنريااا يحنمال تواجاادها والساةما ابااوات الالكنريااا  النا  تمناااز بمقاومنهااا الشاديدة للحاارارة ممااا النا  تمناااز بمقاومنهااا الشاديدة للحاارارة ممااا   

ساعد على بروز ننرية النولد الذات   انةة  ما قةال ان النساخةن العاال  يساال  قنال القاوة الذاتةاة ساعد على بروز ننرية النولد الذات   انةة  ما قةال ان النساخةن العاال  يساال  قنال القاوة الذاتةاة 

واد...منقوو الشعةر أو اللحم...واد...منقوو الشعةر أو اللحم...القادرة على تحويل هذه المالقادرة على تحويل هذه الم  

 Louisاساانمر الجاادال حااول ننريااة النشااوء الااذات  حنااى جاااء العااالم الفرنساا  لااويس باساانوراساانمر الجاادال حااول ننريااة النشااوء الااذات  حنااى جاااء العااالم الفرنساا  لااويس باساانور

Pasteur ((98009800-98159815 والااذي ساااهم  اا  العديااد ماان مجاااال  العلاام وخااااة  ةمااا ينعلاال) والااذي ساااهم  اا  العديااد ماان مجاااال  العلاام وخااااة  ةمااا ينعلاال)

ننرياة ننرياة باالحةاء المجهرية ودرس جانالاي منها وااالح على بةنة مان وجودهاا  ا  الهاواء. دحاض باالحةاء المجهرية ودرس جانالاي منها وااالح على بةنة مان وجودهاا  ا  الهاواء. دحاض 

Swan Neckedالنشاوء الاذات  بفعاادة تجاار  أساغ ت  ا  دوار  معقو اة الرقالاةالنشاوء الاذات  بفعاادة تجاار  أساغ ت  ا  دوار  معقو اة الرقالاة تعمال علاى تعمال علاى   

خول الكائنا  الحةة السابحة    الهواء والملنصقة خول الكائنا  الحةة السابحة    الهواء والملنصقة ددل الهواء الى هذه الدوار  وتمنع ل الهواء الى هذه الدوار  وتمنع حج  دخوحج  دخو

بذرا  الغالار الاى العةناا   ا  الادوار  وباذا تالقاى العةناا  داخال الادوار  دونماا تفسا  ولفنارة بذرا  الغالار الاى العةناا   ا  الادوار  وباذا تالقاى العةناا  داخال الادوار  دونماا تفسا  ولفنارة 

 ويلة وهكذا تمكن باسنور من اال الا  بفن الحةااة التنالعاا اال مان الحةااة وهاذه الننرياة تسامى  ويلة وهكذا تمكن باسنور من اال الا  بفن الحةااة التنالعاا اال مان الحةااة وهاذه الننرياة تسامى 

Biogenesisبننريااة ،النكااوين الحةااوي،بننريااة ،النكااوين الحةااوي، والمؤمنااون بهااذه الننريااة يخنلفااون  اا  الحةاااة علااى والمؤمنااون بهااذه الننريااة يخنلفااون  اا  الحةاااة علااى   

سطح الكرة االرضةة  منهم من يقول ان الحةاة تنشف  ا  مكاان رخار  ام اننقلا  االحةااء المنكوناة سطح الكرة االرضةة  منهم من يقول ان الحةاة تنشف  ا  مكاان رخار  ام اننقلا  االحةااء المنكوناة 

الرع بةنما يعنقد االخرون ان الحةاة والكائناا  الحةاة نشاف   ا  عاوالم منعاددة وبصاورة الرع بةنما يعنقد االخرون ان الحةاة والكائناا  الحةاة نشاف   ا  عاوالم منعاددة وبصاورة الى االى ا

 مسنقلة بما     لك الكرة االرضةة.مسنقلة بما     لك الكرة االرضةة.

 

  Cell Theoryالنظرية الخلويةالنظرية الخلوية



 ا  الوقا  الاذي  ااان لةفنهاول يراقا  االحةاااء المجهرياة النا  اسااماها الحةوناا  عالار المجاااهر  ا  الوقا  الاذي  ااان لةفنهاول يراقا  االحةاااء المجهرياة النا  اسااماها الحةوناا  عالار المجاااهر 

االلمان  من بعده روبر   اوخ االلمان  من بعده روبر   اوخ والعدسا  الن  وضعها ،  ان العالم والعدسا  الن  وضعها ،  ان العالم  Robert Koch   ((98109810-

( يسجل مغحناتة عن تر ة  الفلاةن تحا  المجهار وااافاي الفلاةن بفنات مؤلاف مان علا  ( يسجل مغحناتة عن تر ة  الفلاةن تحا  المجهار وااافاي الفلاةن بفنات مؤلاف مان علا  91909190

عديدة اغةرة جداي مفصولة عن بع ها بحواجز معةنة. ان ما أسماها هول بالعلا  تاسامى الةاوم عديدة اغةرة جداي مفصولة عن بع ها بحواجز معةنة. ان ما أسماها هول بالعلا  تاسامى الةاوم 

مؤلفاة مان وحادا  تر ةالةاة ووظةفةاة ها  مؤلفاة مان وحادا  تر ةالةاة ووظةفةاة ها    بالخغيا ،وقد ات ح  ةما بعد أن جمةع الكائنا  الحةاةبالخغيا ،وقد ات ح  ةما بعد أن جمةع الكائنا  الحةاة

الخلويةالخلوية  الخغيا وسمة  هذة الننرية بالننريةالخغيا وسمة  هذة الننرية بالننرية  

 
  Louis Pasteur الدوارق معقوفة الرقبة في دحض نظرية النشوء الذاتي التي اجرتها لويس باستور

 

Louis Pasteurلويس باستور   لويس باستور      ((18221822-18911891))  

بناهرة النخمر والفساد الذي ينهر    اناعة بناهرة النخمر والفساد الذي ينهر    اناعة علم  رنس  ، ان  ةمةاوياي ، أهنم السالا  و نةة علم  رنس  ، ان  ةمةاوياي ، أهنم السالا  و نةة 

 الخمور     رنسا واعنقد ان الفساد يعود السالا   ةمةاوية ، أما ابرز انجازاتت الخمور     رنسا واعنقد ان الفساد يعود السالا   ةمةاوية ، أما ابرز انجازاتت 

  ا نشف النخمر ا نشف النخمرFermentation  وان الخمةرة مسؤولة عن تخمر الالةرةوان الخمةرة مسؤولة عن تخمر الالةرة 

 ا نشف  ساد الخمور وعزاها الى الالكنريا الن  تنن  حامض الغ نةكا نشف  ساد الخمور وعزاها الى الالكنريا الن  تنن  حامض الغ نةك 

  اقنرح  ريقة لحف  الخمور )الحلة   ةما بعد( تسمى عملةة الالسانرة اقنرح  ريقة لحف  الخمور )الحلة   ةما بعد( تسمى عملةة الالسانرةPasteurization  

 انةاة(لخفض الحمال الماايكروب   انةاة(لخفض الحمال الماايكروب    9595م/م/6060م/نصف ساعة أو م/نصف ساعة أو 9090وه  معاملة حرارية )وه  معاملة حرارية )

 وقنل االحةاء المجهرية المرضةة    هذه المننجا  والسةما اناعة االلالانوقنل االحةاء المجهرية المرضةة    هذه المننجا  والسةما اناعة االلالان

  دحض ننرية النشوء الذات دحض ننرية النشوء الذات 

 حرير الطالةع   نوال الى السال  وهو نوو من االبندائةا حرير الطالةع   نوال الى السال  وهو نوو من االبندائةا درس مشكلة ديدان الدرس مشكلة ديدان ال 

 

Robert Koch   ((18811881-19101910))روبرت كوخ روبرت كوخ   

  الة  المان  درس امراع االنسان ومسالالاتت ، أما ابرز انجازاتت  الة  المان  درس امراع االنسان ومسالالاتت ، أما ابرز انجازاتت 

    ان االحةاء المجهرية ه  المسؤولة عن معنم هذه االمراع وان منها ما يشنرل باةن ان االحةاء المجهرية ه  المسؤولة عن معنم هذه االمراع وان منها ما يشنرل باةن

 االنسان والحةوان.االنسان والحةوان.

  ا نشااف مسااال  ماارع الساال ا نشااف مسااال  ماارع الساالMycobactereiumtuberculosis مسااال  ماارع ، مسااال  ماارع ،

وهاااااو وهاااااو   Anthrax، مساااااال  مااااارع الجمااااارة الخالة اااااة ، مساااااال  مااااارع الجمااااارة الخالة اااااة   Vibriocholeraالكاااااولةراالكاااااولةرا

Bacillusanthracis 

 أول من ابنكر  ريقة لعزل االحةاء المجهرية بصورة نقةةأول من ابنكر  ريقة لعزل االحةاء المجهرية بصورة نقةة 



 اسنعمل الصالغا  لنصالةغ الالكنريااسنعمل الصالغا  لنصالةغ الالكنريا 

 غذائةةغذائةةاسنعمل اال ار لنصلة  االوسا  الاسنعمل اال ار لنصلة  االوسا  ال 

 وضع المالادئ االولى لعلم المناعة ومفاهةمهاوضع المالادئ االولى لعلم المناعة ومفاهةمها 

 Bacteriaالبكتريا          

وه   ائناا  حةاة دقةقاة بدائةاة الناواة وه   ائناا  حةاة دقةقاة بدائةاة الناواة              Procaryotes    التحناوي علاى الكلورو ةال بثسان ناء التحناوي علاى الكلورو ةال بثسان ناء

Cyanobacteriaمجموعة من الالكنريا تسمى مجموعة من الالكنريا تسمى  الحاوية على  لورو ةل بكنةري مان ناوو الحاوية على  لورو ةل بكنةري مان ناوو      a   ،، b  

،،c و و    d ولاااةس  ااا  ع اااةا  منخصصاااة م ااال الالغسااانةدا  الخ اااراء المعرو اااة  ااا  النالاتاااا  ولاااةس  ااا  ع اااةا  منخصصاااة م ااال الالغسااانةدا  الخ اااراء المعرو اااة  ااا  النالاتاااا    

والطحالاا  وانمااا  اا  الساااينوبغزم و اناا  هااذه الالكنريااا تصاانف سااابقاي ضاامن الطحالاا  للسااال  والطحالاا  وانمااا  اا  الساااينوبغزم و اناا  هااذه الالكنريااا تصاانف سااابقاي ضاامن الطحالاا  للسااال  

 المذ ور أعغه.المذ ور أعغه.

تنواجد الالكنريا     ل مكان من حولنا وها  واساعة االننشاار  ا  الطالةعاة  ا  الهاواء والمااء تنواجد الالكنريا     ل مكان من حولنا وها  واساعة االننشاار  ا  الطالةعاة  ا  الهاواء والمااء           

 ةلاومنرا   ا   ةلاومنرا   ا    55 ةلومنرا  ، وعلى عمال  ةلومنرا  ، وعلى عمال   66ة ،  قد  اال  وجودها    الهواء على ارتفاو ة ،  قد  اال  وجودها    الهواء على ارتفاو والنربوالنرب

النربة ، ووجاد   ا  اناواو مخنلفاة مان المةااه العذباة والمالحاة ) ماا  ا  الالحار المةا  الاذي ياللاغ النربة ، ووجاد   ا  اناواو مخنلفاة مان المةااه العذباة والمالحاة ) ماا  ا  الالحار المةا  الاذي ياللاغ 

% تقريالااي( و ا  الةناابةع الحاارة و ا   لاوج القطا  الشامال  ، ويقادر عادد % تقريالااي( و ا  الةناابةع الحاارة و ا   لاوج القطا  الشامال  ، ويقادر عادد 0808تر ةز االمغح  ةات تر ةز االمغح  ةات 

9090××000000نريا    الغرام الواحد مان النرباة بحاوال  نريا    الغرام الواحد مان النرباة بحاوال  الالكالالك
99

خلةاة بكنةرياة ، اماا  ا  الحلةا   ةصال خلةاة بكنةرياة ، اماا  ا  الحلةا   ةصال   

خلةة بكنةرية/ مللنر حلة  ،    حةن يحناوي المااء الصاالح للشار  علاى ماا خلةة بكنةرية/ مللنر حلة  ،    حةن يحناوي المااء الصاالح للشار  علاى ماا   5000050000عددها الى عددها الى 

خلةة /مللنر ماء.خلةة /مللنر ماء.  900900اليزيد عن اليزيد عن   

د الكن  المخنصة  ا  تصانةف د الكن  المخنصة  ا  تصانةف الالكنريا على تنوو  الةر م لما ه  واسعة االننشار  قد دون  أحالالكنريا على تنوو  الةر م لما ه  واسعة االننشار  قد دون  أح        

Bergeys manual of determinative bacteriologyالالكنريا وهو  نا  الالكنريا وهو  نا   على أ  ار مان على أ  ار مان     

ناوو مان ناوو مان   10001000جنساي مع االشارة الى أن هناال اآلن أ  ار مان جنساي مع االشارة الى أن هناال اآلن أ  ار مان   015015نوعاي من الكنريا    نوعاي من الكنريا      95699569

 الالكنريا    مواقع تصنةفةة  ةر محددة.الالكنريا    مواقع تصنةفةة  ةر محددة.

والسةما الالكنريا أال من هذه المذ ورة والسةما الالكنريا أال من هذه المذ ورة   اليخلو مكان من االحةاء المجهريةاليخلو مكان من االحةاء المجهرية          

 دم االنسان والحةوان السلةمدم االنسان والحةوان السلةم 

  االنسجة الداخلةة للحةوان )باسن ناء القناة اله مةة( والنالا االنسجة الداخلةة للحةوان )باسن ناء القناة اله مةة( والنالا 

 وها  الالرا ةن وها  الالرا ةن  

 السوائل واالدوا  االوان  المعقمة بفحدت  ر  النعقةمالسوائل واالدوا  االوان  المعقمة بفحدت  ر  النعقةم 

 Size & Morphologyحجم وشكل الخاليا         حجم وشكل الخاليا         

مااايكرومةنر عرضاااي وقااد مااايكرومةنر عرضاااي وقااد   5.05.0-9.59.5مااايكرومةنر  ااوالي وماان مااايكرومةنر  ااوالي وماان   99-99تنااراوح ابعاااد الالكنريااا ماان تنااراوح ابعاااد الالكنريااا ماان         

مااايكرومةنر  ااوالي ، مااايكرومةنر  ااوالي ،   500500-100100تصاال بعااض أنااواو الالكنريااا الحلزونةااة الااى ماادت يقااع مااابةن تصاال بعااض أنااواو الالكنريااا الحلزونةااة الااى ماادت يقااع مااابةن 

Eucaryotesوعموماي  ان حجمها أاغر من الخغيا حقةقةة النواة وعموماي  ان حجمها أاغر من الخغيا حقةقةة النواة  ، ويذ ر ان نسالة السطح الى ، ويذ ر ان نسالة السطح الى   

 ا  الالكنرياا الكروياة النا   ا  الالكنرياا الكروياة النا    900000900000د  لما  ان حجم الخلةة اغةراي وتاللغ هذه النسالة د  لما  ان حجم الخلةة اغةراي وتاللغ هذه النسالة الحجم تزداالحجم تزدا

 ا  بة اة الدجاجاة النا  يكاون قطرهاا  ا  بة اة الدجاجاة النا  يكاون قطرهاا   00-99مايكرون    حةن تاللغ قةمنها من مايكرون    حةن تاللغ قةمنها من   0.50.5يكون قطرها يكون قطرها 

ان  تقريالاي. ان هذه الزيادة    النساالة تزياد مان  رااة تمااس الخلةاة ماع بةئنهاا وتفاعلهاا ماع ان  تقريالاي. ان هذه الزيادة    النساالة تزياد مان  رااة تمااس الخلةاة ماع بةئنهاا وتفاعلهاا ماع   9.59.5

لخااااارج  وامنصاااااك المغااااذيا  لخااااارج  وامنصاااااك المغااااذيا  المحااااةا االمحااااةا ا Nutrients و اااا  هااااذا المجااااال تاااانمكن بكنريااااا و اااا  هااااذا المجااااال تاااانمكن بكنريااااا

Escherichia coli الموجودة بصورة  الةعةة    القناة اله مةة من تم ةل  مةاة مان الكلو اوز الموجودة بصورة  الةعةة    القناة اله مةة من تم ةل  مةاة مان الكلو اوز

م ، م ، 0606مرة من وزن الالكنريا خغل سااعة واحادة عناد درج حارارة مرة من وزن الالكنريا خغل سااعة واحادة عناد درج حارارة   90009000تقدر بحوال  ا  ر من تقدر بحوال  ا  ر من 

ر بنصف عمره ا ا ما اراد تم ةل  مةة مان الكلو اوز مقادارها ر بنصف عمره ا ا ما اراد تم ةل  مةة مان الكلو اوز مقادارها    حةن يحناج االنسان الى مدة تقد   حةن يحناج االنسان الى مدة تقد

مرة أ  ر من وزنت.مرة أ  ر من وزنت.  90009000  

 أما أشكال الالكنريا  ه  أربعة أشكال رئةسة أما أشكال الالكنريا  ه  أربعة أشكال رئةسة 



 

                           Spherical bacteriaالبكتريا الكروية )مكورات( البكتريا الكروية )مكورات(    ..11

Cocciوتسمى وتسمى  ومفردها ومفردها      Coccus وتنهر بنرتةالا  مخنلفة أعماداي على مسنوت انقسام الخلةة وتنهر بنرتةالا  مخنلفة أعماداي على مسنوت انقسام الخلةة     

خااغل النكااا ر  ااف ا  ااان انقسااام الخلةااة الالكنةريااة الكرويااة علااى مساانوت واحااد  وناا  زوجاااي ماان خااغل النكااا ر  ااف ا  ااان انقسااام الخلةااة الالكنةريااة الكرويااة علااى مساانوت واحااد  وناا  زوجاااي ماان 

المكاورا  أو سلسالة مان الخغياا ساالحةة النرتةاا  باسانمرار عملةاة االنقساام ، أماا ا ا  اان انقسااام المكاورا  أو سلسالة مان الخغياا ساالحةة النرتةاا  باسانمرار عملةاة االنقساام ، أماا ا ا  اان انقسااام 

مسنويةن منعامدين  ان ترتة  الخغيا رباعةاي مسنويةن منعامدين  ان ترتة  الخغيا رباعةاي الخلةة الالكنةرية الكروية على الخلةة الالكنةرية الكروية على  Tetrade    حةن ،    حةن    ،

Packetيكون النرتة  مكعالاي يكون النرتة  مكعالاي  أو تجمع  ةر منننم أو تجمع  ةر منننم      Irregular aggregate    ا ا ما  ان انقساام ا ا ما  ان انقساام

 الخغيا الالكنةرية الكروية على  غث مسنويا .الخغيا الالكنةرية الكروية على  غث مسنويا .

 ويوضح الجدول النال  أم لة على هذه االنواو من الالكنريا الكرويةويوضح الجدول النال  أم لة على هذه االنواو من الالكنريا الكروية

البكتريانوع   مالحظات عن البكتريا ترتيب الخاليا 

    Streptococcus pneumonia                   زوج من الخغيازوج من الخغيا تسال   ا  الرئةتسال   ا  الرئة                     

    Streptococcus lactis                  سلساالة سااالحةة ماان سلساالة سااالحةة ماان

 الخغياالخغيا

تساااانعمل  اااا  اااااناعة تساااانعمل  اااا  اااااناعة                 

 اللالناللالن

    Streptococcus pyogenes                  سلساالة سااالحةة ماان سلساالة سااالحةة ماان

 الخغياالخغيا

تصة  الجروحتصة  الجروح                  

    Staphylococcus aureus تسمم  ذائ تسمم  ذائ    عناقةدعناقةد  

    Micrococcus tetrades   رباعةة النجمعرباعةة النجمع تسمم  ذائ تسمم  ذائ      

    Sarcina ureaes   مجموعة مكعالةمجموعة مكعالة تسمم  ذائ تسمم  ذائ                    

               Rod shaped bacteriaالبكتريا العصوية                     البكتريا العصوية                      ..22

Bacilliتسمىتسمى ومفردها  ومفردها       Bacillus وه  تسمةة تطلل مجموعة تصنةفةة تعرف على مسانوت وه  تسمةة تطلل مجموعة تصنةفةة تعرف على مسانوت     

Bacillusالجنس الجنس  وتخنلف ابعاد الالكنريا العصوية ويكون  ولها وقطرها منشاابهة احةانااي حناى وتخنلف ابعاد الالكنريا العصوية ويكون  ولها وقطرها منشاابهة احةانااي حناى     

يصع  تمةةزها عن الالكنريا الكروية أما نهاياتها  نكون اماا مساطحة او مادورة او مشاابهة لشاكل يصع  تمةةزها عن الالكنريا الكروية أما نهاياتها  نكون اماا مساطحة او مادورة او مشاابهة لشاكل 

Cigarالساةكار الساةكار  أو منشاعالة ، و ةماا يلا  أم لاة علاى الالكنرياا العصاوية وبعاض المغحناا  عان أو منشاعالة ، و ةماا يلا  أم لاة علاى الالكنرياا العصاوية وبعاض المغحناا  عان   

ة والشكلةةة والشكلةةخصائصها المر ولوجةخصائصها المر ولوجة  

 االمراض التي تسببها مالحظات مورفولوجية نوع البكتريا

 Bacillus subtilis   عصااويةعصااوية- g
+

  -مكونااة للسااالورا مكونااة للسااالورا -  

 هوائةةهوائةة

 تصة  الالطا اتصة  الالطا ا

 Bacillus anthracis   عصااويةعصااوية- g
+

  -مكونااة للسااالورا مكونااة للسااالورا -  

 هوائةةهوائةة

تسااااااال  ماااااارع الجماااااارة تسااااااال  ماااااارع الجماااااارة 

 الخالة ة الخالة ة 

 Clostridium 

botulinum 

-عصااويةعصااوية g
+

  -مكونااة للسااالورا مكونااة للسااالورا   -  

 الهوائةةالهوائةة

تفاااااااااااااااااااارز سااااااااااااااااااااموم تفاااااااااااااااااااارز سااااااااااااااااااااموم 

  Botulismتدعىتدعى

Clostridium tetani عصاااويةعصاااوية- g
+

  -مكوناااة للساااالورا مكوناااة للساااالورا -  

 الهوائةةالهوائةة

تسااااااااااااااااااال  ماااااااااااااااااارع تسااااااااااااااااااال  ماااااااااااااااااارع 

 Tetaniالكزازالكزاز

Shigella dysenteriae عصااااويةعصااااوية- g
-

  -تنحاااارل باالسااااوا تنحاااارل باالسااااوا -

 الهوائةة الهوائةة 

تسااااااال  ماااااارع الزحااااااار تسااااااال  ماااااارع الزحااااااار 

 الالكنةريالالكنةري

Corynebacterium 

diphtheria 

-عصااوية)هراوة(عصااوية)هراوة( g
+

 ةاار مكونااة  ةاار مكونااة   -

 لغسوا لغسوا 

 تسال  مرع الخنا تسال  مرع الخنا 



Salmonella typhi عصااااويةعصااااوية- g
-

  -تنحاااارل باالسااااوا تنحاااارل باالسااااوا -

 الهوائةةالهوائةة

 تسال  مرع النفوئةدتسال  مرع النفوئةد

                 Spiral shaped bacteriaالبكتريا الحلزونية      البكتريا الحلزونية       -11

تعد بكنريا عصوية تنخذ اشكاالي حلزونةة قد تكون الالة أو مرنة وحس  النوو ،ويوجد نوعان تعد بكنريا عصوية تنخذ اشكاالي حلزونةة قد تكون الالة أو مرنة وحس  النوو ،ويوجد نوعان         

Comma shapedمنها، االول على شكل حرف )واو( وتسمى الواوية أو ال مةة منها، االول على شكل حرف )واو( وتسمى الواوية أو ال مةة  ومن أم لنها ومن أم لنها   

Vibrio choleraبكنريااا  بكنريااا   مسااال  ماارع الهة ااة) الكااولةرا( ، أمااا النااوو ال ااان   ااذو مسااال  ماارع الهة ااة) الكااولةرا( ، أمااا النااوو ال ااان   ااذو               

عددة لذلك يكون شكلت حلزونةاي أو بريمةة عددة لذلك يكون شكلت حلزونةاي أو بريمةة انحناءا  منانحناءا  من Spirillum وه  بكنريا ا لالها يعاةع  ا  وه  بكنريا ا لالها يعاةع  ا    

Treponema pallidumالماء ، ومن االم لة علةها الماء ، ومن االم لة علةها  )مسال  مرع الساةغن( ، وان االخانغف )مسال  مرع الساةغن( ، وان االخانغف   

بااةن الالكنريااا )الواويااة(  ي االنحنائااة الواحاادة وبااةن الالريمةااة ) ا  عاادة انحناااءا ( هااو اماانغل بااةن الالكنريااا )الواويااة(  ي االنحنائااة الواحاادة وبااةن الالريمةااة ) ا  عاادة انحناااءا ( هااو اماانغل 

الةاي واحداي بةنما تكون االسوا     الالريمةة موزعة على قطال  الخلةة.الةاي واحداي بةنما تكون االسوا     الالريمةة موزعة على قطال  الخلةة.االولى سو اي قطاالولى سو اي قط  

 Square bacteriaالبكتريا مربعة الشكل         البكتريا مربعة الشكل          -88

علااى يااد والسااال  علااى يااد والسااال    91899189 اا  عااالم االحةاااء المجهريااة أا نشااف  عااام  اا  عااالم االحةاااء المجهريااة أا نشااف  عااام شااكال الغريالااة شااكال الغريالااة هاا  ماان االهاا  ماان اال

Walsby علااى سااواحل الالحاار االحماار ، وهاا  ماان الكائنااا  المحالااة للملوحااة علااى سااواحل الالحاار االحماار ، وهاا  ماان الكائنااا  المحالااة للملوحااة    Halophilic      ، ،

ماايكرومةنر، ويعنقاد أنهاا مان ماايكرومةنر، ويعنقاد أنهاا مان   0.050.05ماايكرومةنر وسامكها ياللاغ حاوال  ماايكرومةنر وسامكها ياللاغ حاوال    11-00أ وال جوانالهاا مان أ وال جوانالهاا مان 

 ..Archaebacteriaأ راد مجموعة الالكنريا القديمة أ راد مجموعة الالكنريا القديمة 

 ظاهرة تعدد االشكالظاهرة تعدد االشكال

يكون شكل الخغيا الالكنةرية الحقةقةة النشطة ممةزاي و ابناي  ا  الالةئاا  المناساالة ولكان جاراء تغةار يكون شكل الخغيا الالكنةرية الحقةقةة النشطة ممةزاي و ابناي  ا  الالةئاا  المناساالة ولكان جاراء تغةار 

نروف الالةئةة تنخذ الالكنريا والسةما العصوية منها أشكاالي واحجاماي مخنلفة بسال  تغةرا  تطرأ نروف الالةئةة تنخذ الالكنريا والسةما العصوية منها أشكاالي واحجاماي مخنلفة بسال  تغةرا  تطرأ الال

على عملةا  الالناء الحةوي ونمو الجدار ، ومن االشكال  ةر الطالةعةة اسنطالة الخلةة او اننفاخهاا على عملةا  الالناء الحةوي ونمو الجدار ، ومن االشكال  ةر الطالةعةة اسنطالة الخلةة او اننفاخهاا 

الوساا الوساا   أو اتخا ها شكغي خةطةااي، وقاد يكاون ساال  هاذه النغةارا   ا  الشاكل وجاود الم الطاا   ا أو اتخا ها شكغي خةطةااي، وقاد يكاون ساال  هاذه النغةارا   ا  الشاكل وجاود الم الطاا   ا 

 Autolyticالغاااذائ  أو شاااحة المغاااذيا  مماااا يحفاااز تكاااون بعاااض االنزيماااا  المحللاااة الذاتةاااة الغاااذائ  أو شاااحة المغاااذيا  مماااا يحفاااز تكاااون بعاااض االنزيماااا  المحللاااة الذاتةاااة 

enzymes الن  تؤ ر على شكل الخلةة من خغل تف ةرها على الجدار ، وقد تنحطم بعض الخغيا الن  تؤ ر على شكل الخلةة من خغل تف ةرها على الجدار ، وقد تنحطم بعض الخغيا   

  بفعل هذه االنزيما  ، لذلك  فنت عند واف الخلةة الالكنةرية لنحدياد شاكلها الخاارج  الباد مان انبفعل هذه االنزيما  ، لذلك  فنت عند واف الخلةة الالكنةرية لنحدياد شاكلها الخاارج  الباد مان ان

ساعة( ومن وسا يغئم نمو تلك الالكنرياساعة( ومن وسا يغئم نمو تلك الالكنريا  0101تكون ماخو ة من مزرعة حدي ة العمر )أقل من تكون ماخو ة من مزرعة حدي ة العمر )أقل من   

 الخلية البكتيرية والمستعمرة البكتيرية الخلية البكتيرية والمستعمرة البكتيرية 

سالق  االشارة الى الالكنرياا ، أيااي  اان نوعهاا وشاكلها ، تنافلف مان خلةاة مفاردة واحادة تننما  الاى سالق  االشارة الى الالكنرياا ، أيااي  اان نوعهاا وشاكلها ، تنافلف مان خلةاة مفاردة واحادة تننما  الاى 

واة( ويمكن مغحنة خغيا الالكنريا تح  المجهر واة( ويمكن مغحنة خغيا الالكنريا تح  المجهر مجموعة من الخغيا  ةر حقةقةة النواة )بدائةة النمجموعة من الخغيا  ةر حقةقةة النواة )بدائةة الن

ال وئ  أو أي مجهر رخر  بعد تح ةر شريحة منها وتصالةغها بفحدت  ر  النصاالةغ ،  ةار ان ال وئ  أو أي مجهر رخر  بعد تح ةر شريحة منها وتصالةغها بفحدت  ر  النصاالةغ ،  ةار ان 

Culture mediaالالكنريا    االوسا  أو الالةئا  الزرعةة الالكنريا    االوسا  أو الالةئا  الزرعةة  الصلالة توجد على شكل مسنعمرا .الصلالة توجد على شكل مسنعمرا .    

Colonyالمستعمرة المستعمرة  ه  الالقعة من النموا  على ساطح االوساا  الصالالة النا  تنافلف مان  نلاة ه  الالقعة من النموا  على ساطح االوساا  الصالالة النا  تنافلف مان  نلاة   

)أعااداد هائلااة( ماان الخغيااا الالكنةريااة تقاادر بااالمغيةن ، و اال مساانعمرة تنشااف  اا  الغالاا  ماان خلةااة )أعااداد هائلااة( ماان الخغيااا الالكنةريااة تقاادر بااالمغيةن ، و اال مساانعمرة تنشااف  اا  الغالاا  ماان خلةااة 

Vegetative cellخ رية خ رية  واحدة أو من بوت واحدة أو من بوت    Spore    واحد . وقد تنشاف مان أ  ار مان خلةاة أو واحد . وقد تنشاف مان أ  ار مان خلةاة أو

ن  ال ناو ن  ال ناومن بوت واحد .ويكو  و و من بوت واحد .ويكو  Species    مان الالكنرياا علاى االوساا  الصالالة مسانعمرة تنمةاز مان الالكنرياا علاى االوساا  الصالالة مسانعمرة تنمةاز

بخااواك مور ولوجةااة  ابنااة الااى حااد  الةاار ماان حةااا الشااكل والحجاام واالرتفاااو واللااون وحا ااة بخااواك مور ولوجةااة  ابنااة الااى حااد  الةاار ماان حةااا الشااكل والحجاام واالرتفاااو واللااون وحا ااة 

المسنعمرة و ةرها . ويسنفاد من الخواك المور ولوجةاة للمسانعمرا   ا  تمةةاز أناواو الالكنرياا المسنعمرة و ةرها . ويسنفاد من الخواك المور ولوجةاة للمسانعمرا   ا  تمةةاز أناواو الالكنرياا 

ر للغرع نفست .ر للغرع نفست .م لما يسنفاد م شكل الالكنريا تح  المجهم لما يسنفاد م شكل الالكنريا تح  المجه  

                          Functional Anatomy of Bacteriaالتشريح الوظيفي للبكتريا التشريح الوظيفي للبكتريا 



االحةاء المجهرية الاى لةفنهاول والاى العدساا  النا   اان يصانعها االحةاء المجهرية الاى لةفنهاول والاى العدساا  النا   اان يصانعها   م لما يعود الف ل    ا نشافم لما يعود الف ل    ا نشاف

ومن  م المجاهر ال اوئةة المر الاة النا  شاهد  تطاوراي الةراي  ا  الصاناعة ،  اف دراساة النرا ةا  ومن  م المجاهر ال اوئةة المر الاة النا  شاهد  تطاوراي الةراي  ا  الصاناعة ،  اف دراساة النرا ةا  

الداخلةة لخغيا االحةاء  المجهرية وتشريحها الوظةف  تدين بالف ل الى المجاهر االلكنرونةة الن  الداخلةة لخغيا االحةاء  المجهرية وتشريحها الوظةف  تدين بالف ل الى المجاهر االلكنرونةة الن  

جزاء الداخلةة للخغياا ومنهاا النعارف علاى العدياد مان مكوناتهاا الخلوياة جزاء الداخلةة للخغياا ومنهاا النعارف علاى العدياد مان مكوناتهاا الخلوياة و ر   راة مشاهدة االو ر   راة مشاهدة اال

 واحةاناي على المسنوت الجزيئ  وتقسم مكونا  الخلةة الالكنةرية الىواحةاناي على المسنوت الجزيئ  وتقسم مكونا  الخلةة الالكنةرية الى

 تن م الغشاء الساينوبغزم  ، الالرتوبغزم ، الرايالوساوما  ،المنطقاة تن م الغشاء الساينوبغزم  ، الالرتوبغزم ، الرايالوساوما  ،المنطقاة   -  مكونات أساسيةمكونات أساسية

 ..النووية أو الجسةمة النووية)المادة الورا ةة(النووية أو الجسةمة النووية)المادة الورا ةة(

 

 وهااااذه موجااااودة  اااا  معناااام ولااااةس جمةااااع خغيااااا بدائةااااة وهااااذه موجااااودة  اااا  معناااام ولااااةس جمةااااع خغيااااا بدائةااااة   -  كونااااات غياااار أساسااااية كونااااات غياااار أساسااااية مم

النواة)الالكنريا( وه  الجدار الخلوي، الكالساولة ، الطالقاة الهغمةاة ،االساوا  ، االهادا  ، النواة)الالكنريا( وه  الجدار الخلوي، الكالساولة ، الطالقاة الهغمةاة ،االساوا  ، االهادا  ، 

 االبوات ، الالغزمةدا  والمواد المخزونة.االبوات ، الالغزمةدا  والمواد المخزونة.

 
لبكترياتركيب ا  

 Capsuleالكبسولة )المحفظة(                               الكبسولة )المحفظة(                               

بةئةاة و ذائةاة معةناة ، بةئةاة و ذائةاة معةناة ،   تر ة  هغم  رخو محةا بالعض أنواو الالكنريا والينكون اال    ظروفتر ة  هغم  رخو محةا بالعض أنواو الالكنريا والينكون اال    ظروف

وتمنح الكالسولة للالكنريا وبالنال  المسنعمرا  الالكنةرياة النامةاة  ا  االوساا  الصالالة قوامااي لزجااي وتمنح الكالسولة للالكنريا وبالنال  المسنعمرا  الالكنةرياة النامةاة  ا  االوساا  الصالالة قوامااي لزجااي 

أو االنزيما  وتقنصر أو االنزيما  وتقنصر   ر الاي، وتعد من المكونا   ةر االساسةة للالكنريا والن  يمكن ازالنها بالماءر الاي، وتعد من المكونا   ةر االساسةة للالكنريا والن  يمكن ازالنها بالماء

 اهمةنها علىاهمةنها على

 تشكل  طاءي واقةاي للالكنريا تجاه المؤ را  الخارجةةتشكل  طاءي واقةاي للالكنريا تجاه المؤ را  الخارجةة 

  تزيد من امراضةة بعض انواو الالكنريا والسةما المسالالة لغمراع تزيد من امراضةة بعض انواو الالكنريا والسةما المسالالة لغمراع 

 تعد مصدراي أو مخزوناي  ذائةاي تسنعةن بها الخلةة    حاال  معةنةتعد مصدراي أو مخزوناي  ذائةاي تسنعةن بها الخلةة    حاال  معةنة 

بفساان ناء بكنريااا بفساان ناء بكنريااا              Bacillus anthracis  اافن الكالسااولة الناا  تكونهااا بعااض أنااواو الالكنريااا  اافن الكالسااولة الناا  تكونهااا بعااض أنااواو الالكنريااا   

 Polysaccharidesعالارة عن سكريا  منعددة عالارة عن سكريا  منعددة 

    Substances )المادة)التركيب( المادة)التركيب Structure unit الوحدة الوحدة

 البنائية البنائية 

Bacteria نوع البكتريا نوع البكتريا 



Polypeptide Glutamic acid Bacillus anthracis 

Cellulose Glucose Acetobacter xylinum 

Dextrane Glucose , Fructose Leuconostoc ssp. 

تسمى الكالسولة تسمى الكالسولة    Glycocalyx    ن شالكة منخلخلة لهاا دور  ا  النصاا  الالكنرياا علاى ن شالكة منخلخلة لهاا دور  ا  النصاا  الالكنرياا علاى عندما تكوت عندما تكوت

 Dentalسطوح النالاتا  والحةوانا  و   بقاء الالكنريا المسالالة للنخر)نخر االسنان( بةن االسانان سطوح النالاتا  والحةوانا  و   بقاء الالكنريا المسالالة للنخر)نخر االسنان( بةن االسانان 

cavies    وتعد الالكنريا المسماة وتعد الالكنريا المسماة Streptococcusmutans المسال  الرئةس للنخر حةا تنرا م المسال  الرئةس للنخر حةا تنرا م     

بكنل  الةرة على سطوح االسنان ويحناج هذا النرا م الى الكالسولة الن  تكونها الالكنريا من سكر ) بكنل  الةرة على سطوح االسنان ويحناج هذا النرا م الى الكالسولة الن  تكونها الالكنريا من سكر ) 

Glucanالسكروز( والن  تنفلف )الكالسولة( من وحدا  الكلو ان السكروز( والن  تنفلف )الكالسولة( من وحدا  الكلو ان  أو الفر ناان أو الفر ناان    Fructan والنا  والنا    

 تساعد الالكنريا على االلنصا  باالسنان مسالالة تلفها.تساعد الالكنريا على االلنصا  باالسنان مسالالة تلفها.

 Cell wallTheالجدار الخلوي     الجدار الخلوي     

يعااد ماان المكونااا   ةاار االساسااةة للخلةااة الالكنةريااة ، للجاادار الخلااوي وظةفااة أساسااةة مهمااة يعااد ماان المكونااا   ةاار االساسااةة للخلةااة الالكنةريااة ، للجاادار الخلااوي وظةفااة أساسااةة مهمااة         

ر ر تنلخص بفنات يحادد شاكل الالكنرياا ويحاا   علةات وعلاى الالكنرياا ،  الالكنرياا الكروياة تمنلاك جاداتنلخص بفنات يحادد شاكل الالكنرياا ويحاا   علةات وعلاى الالكنرياا ،  الالكنرياا الكروياة تمنلاك جادا

 روي ، والالكنريا العصاوية تمنلاك جادار عصاوي واالساطوانةة وهكاذا..... ومان الممكان تحطاةم  روي ، والالكنريا العصاوية تمنلاك جادار عصاوي واالساطوانةة وهكاذا..... ومان الممكان تحطاةم 

الجدار الخلوي للالكنريا اما بطر  مةكانةكةة او باسنعمال انزيما  معةنة ، والالكنريا )أو أية خلةة( الجدار الخلوي للالكنريا اما بطر  مةكانةكةة او باسنعمال انزيما  معةنة ، والالكنريا )أو أية خلةة( 

Protoplastخالةة من الجدار الخلوي او عديمة الجدار الخلوي تسمى خالةة من الجدار الخلوي او عديمة الجدار الخلوي تسمى    ..  

راسة الجدار الخلوي  نكمن لغسالا  االتةة راسة الجدار الخلوي  نكمن لغسالا  االتةة أما أهمةة دأما أهمةة د          

 . ينفلف جدار الخلةة الالكنةرية من مكونا  لةس لها ننةر    مكان رخر من الطالةعة .ينفلف جدار الخلةة الالكنةرية من مكونا  لةس لها ننةر    مكان رخر من الطالةعة 

  يساانطةع بعااض مكونااا  الجدار)خااااة  اا  الالكنريااا السااالالة لصااالغة  اارام( ماان احااداث يساانطةع بعااض مكونااا  الجدار)خااااة  اا  الالكنريااا السااالالة لصااالغة  اارام( ماان احااداث

 (.(.   Endotoxinsأعراع مرضةة )السموم الداخلةة أعراع مرضةة )السموم الداخلةة 

  بعض الم ادا  الحةوية و علها.بعض الم ادا  الحةوية و علها.يم ل الجدار موقعاي لعمل يم ل الجدار موقعاي لعمل 

  وجاود االخانغف  ا  النر ةا  الكةمةااوي لجادار الالكنرياا هاو الاذي يحادد ااف اساانجابة وجاود االخانغف  ا  النر ةا  الكةمةااوي لجادار الالكنرياا هاو الاذي يحادد ااف اساانجابة

الالكنريا الموجالة الالكنريا الموجالة   –وبالنال  تقسةمها الى مجموعةن وبالنال  تقسةمها الى مجموعةن   Grams stainالالكنريا لصالغة  رام الالكنريا لصالغة  رام 

 لصالغة  رام والالكنريا السالالة لصالغة  رام.لصالغة  رام والالكنريا السالالة لصالغة  رام.

 التركيب الكيمياوي لجدار البكتريا

الجدار الخلوي للالكنريا من مكون أساس  يطلال علةات بالنةادو غيكان الجدار الخلوي للالكنريا من مكون أساس  يطلال علةات بالنةادو غيكان   ينكونينكون Peptidoglycan     

Polymerوهو بولةمر وهو بولةمر   و وزن جزيئ  عاِل وينفلف مان وحادتةن  اانوينةن أساساةنةن منالاادلنةن  و وزن جزيئ  عاِل وينفلف مان وحادتةن  اانوينةن أساساةنةن منالاادلنةن   

N-acetylglucosamine((NAGهمااا همااا  ( و ( و    N-acetylmuramic acid((NAM ( تنصااغن ( تنصااغن   

N-acetylmuramic acid( ، وترتالا بالوحدة ال انوية ( ، وترتالا بالوحدة ال انوية (β,1-4بآارة  غيكوسةدية من بآارة  غيكوسةدية من  سلسلة سلسلة   

بالنةدية مؤلفة من أربعة أحماع امةنةة . ترتالا سغسل الالالنةدو غيكان  بالن  قاللهاا وباالن  بعادها بالنةدية مؤلفة من أربعة أحماع امةنةة . ترتالا سغسل الالالنةدو غيكان  بالن  قاللهاا وباالن  بعادها 

ارتالا اااي عرضااةاي) مسنعرضاااي( بواسااطة سلساالة ماان االحماااع االمةنةااة أيناااي مكونااة شااالكة  غ ةااة ارتالا اااي عرضااةاي) مسنعرضاااي( بواسااطة سلساالة ماان االحماااع االمةنةااة أيناااي مكونااة شااالكة  غ ةااة 



قااااااااااااااوة والصااااااااااااااغبة الناااااااااااااا  يمناااااااااااااااز بهااااااااااااااا.قااااااااااااااوة والصااااااااااااااغبة الناااااااااااااا  يمناااااااااااااااز بهااااااااااااااا.االبعاااااااااااااااد تماااااااااااااانح الجاااااااااااااادار الاالبعاااااااااااااااد تماااااااااااااانح الجاااااااااااااادار ال

 

 القااة ماان الالالنةاادو غيكان ا  تشااكل حااوال   القااة ماان الالالنةاادو غيكان ا  تشااكل حااوال    1010يوجااد  اا  جاادار الالكنريااا الموجالااة لصااالغة  اارام يوجااد  اا  جاادار الالكنريااا الموجالااة لصااالغة  اارام   

% من الجدار  ا  حاةن الينجااوز عادد هاذه الطالقاا  واحادة أو أ ناةن مان الالالنةادو غيكان  ا  % من الجدار  ا  حاةن الينجااوز عادد هاذه الطالقاا  واحادة أو أ ناةن مان الالالنةادو غيكان  ا  5050

تحناوي تحناوي    ماا ماادار الخلاوي ،دار الخلاوي ،% مان الجا% مان الجا9090-55جدار الالكنةريا السالالة لصالغة  ارام والنا  تشاكل مان جدار الالكنةريا السالالة لصالغة  ارام والنا  تشاكل مان 

ن الالكنريااا الموجالاااة لصااالغة  اارام  علاااى حااامض النةكويااكن الالكنريااا الموجالاااة لصااالغة  اارام  علاااى حااامض النةكويااكااررجاادجااد Teichoic acid وحاااامض وحاااامض

Lipoteichoic acidاللةالوتةكويكاللةالوتةكويك على  هذين على  هذين ران الالكنريا السالالة لصالغة  رام ران الالكنريا السالالة لصالغة  رام جدجد     حةن تفنقر   حةن تفنقر

كةاة بساهولة كةاة بساهولة الحام ةن ، لذلك نرت أن جدار الالكنريا السالالة لصاالغة  ارام تنكسار باالقوت المةكانةالحام ةن ، لذلك نرت أن جدار الالكنريا السالالة لصاالغة  ارام تنكسار باالقوت المةكانة

 أ  ر من الالكنريا الموجالة لصالغة  رام لقلة  القا  الالالنةدو غيكان  ةها .أ  ر من الالكنريا الموجالة لصالغة  رام لقلة  القا  الالالنةدو غيكان  ةها .

 

 جدار البكتريا الموجبة لصبغة كرام

ان جااادار الالكنرياااا الساااالالة لصاااالغة  ااارام يحناااوي علاااى مكوناااا  اضاااا ةة   اااغي عااان  القاااا  ان جااادار الالكنرياااا الساااالالة لصاااالغة  ااارام يحناااوي علاااى مكوناااا  اضاااا ةة   اااغي عااان  القاااا  

الالالنةاااادو غيكان المحاااادودة تقااااع الااااى خااااارج هااااذه الطالقااااة وهاااا   القااااة الالروتةنااااا  الدهنةااااة الالالنةاااادو غيكان المحاااادودة تقااااع الااااى خااااارج هااااذه الطالقااااة وهاااا   القااااة الالروتةنااااا  الدهنةااااة 

Lipoproteins والغاااااغف الخاااااارج والغاااااغف الخاااااارج      Outer membrane    والساااااكريا  الدهنةااااااة والساااااكريا  الدهنةااااااة

 . . Lipopolysaccharidesالمنعددةالمنعددة



 

لصبغة كرام السالبةترياجدار البك  

 

تاااانلخص وظةفااااة الالروتةنااااا  الدهنةااااة  اااا  موازنااااة الغااااغف الخااااارج  وت الةناااات علااااى  القااااة تاااانلخص وظةفااااة الالروتةنااااا  الدهنةااااة  اااا  موازنااااة الغااااغف الخااااارج  وت الةناااات علااااى  القااااة   

الالالنةااادو غيكان ، أماااا  القاااة الغاااغف الخاااارج   هااا   القاااة  نائةاااة تنااافلف مااان دهاااون مفسااافرة الالالنةااادو غيكان ، أماااا  القاااة الغاااغف الخاااارج   هااا   القاااة  نائةاااة تنااافلف مااان دهاااون مفسااافرة 

Phospholipids ويعماال هااذا الغشاااء أو الغااغف علااى منااع تساار  الالروتةنااا   اا  النجويااف ويعماال هااذا الغشاااء أو الغااغف علااى منااع تساار  الالروتةنااا   اا  النجويااف     

Periplasmic spaceالالغزم  المحةط  الالغزم  المحةط   ،    حةن تعمل الطالقاة االخةارة )الساكريا  الدهنةاة ،    حةن تعمل الطالقاة االخةارة )الساكريا  الدهنةاة   

Lipid Aالمنعدة(والن  تنفلف من مر   رئةس هو المنعدة(والن  تنفلف من مر   رئةس هو  على موازنة الغغف ويكاون حااجزاي يحاول على موازنة الغغف ويكاون حااجزاي يحاول   

، وتنمةااز هااذه الطالقااة بساامةنها العالةااة ، وتنمةااز هااذه الطالقااة بساامةنها العالةااة    Hydrophobic  دون دخااول الجزيئااا  الكاااره للماااءدون دخااول الجزيئااا  الكاااره للماااء

 Endotoxinللحةوانا  وتدعى عادة بالسم الداخل  للحةوانا  وتدعى عادة بالسم الداخل  

 االنزيمات المحللة للجدار الخلوياالنزيمات المحللة للجدار الخلوي

يعاد انازيم يعاد انازيم              Lysozyme     الموجاود  ا  ا ارازا  الحةواناا  )الادموو واللعاا  واال ارازا  الموجاود  ا  ا ارازا  الحةواناا  )الادموو واللعاا  واال ارازا

جاااادار الالكنةاااري ا  يهااااجم االااااارة جاااادار الالكنةاااري ا  يهااااجم االااااارة االي اااةة و ااا  الحلةااا ( ماااان اهااام االنزيماااا  المحللاااة للاالي اااةة و ااا  الحلةااا ( ماااان اهااام االنزيماااا  المحللاااة لل

( الن  تربا الوحدا  ال انوية    معقد الالالنةدو غيكان ، وقد تفرز الالكنريا ( الن  تربا الوحدا  ال انوية    معقد الالالنةدو غيكان ، وقد تفرز الالكنريا (β,1-4الكغيكوسةدية الكغيكوسةدية 

نفسها انزيما  محللة  للجدار بعد موتها ا  تهاجم أجزاء من الجدار الخلوي وتحللات م ال انزيماا  نفسها انزيما  محللة  للجدار بعد موتها ا  تهاجم أجزاء من الجدار الخلوي وتحللات م ال انزيماا  

Peptidases    و و Glycosidases لااال الاااذات  ، وياااذ ر أن تاااف ةر أنااازيم لااال الاااذات  ، وياااذ ر أن تاااف ةر أنااازيم وهااا  انزيماااا  النحوهااا  انزيماااا  النح    

Lysozyme    الالكنريا الموجالة لصالغة  رام أ الر وأسرو ويحلل جدارها بالكامل عند معاملنها    الالكنريا الموجالة لصالغة  رام أ الر وأسرو ويحلل جدارها بالكامل عند معاملنها   

بهااذا االناازيم مقارنااة بالالكنريااا السااالالة لصااالغة  اارام ا  تالقااى اجاازاء ماان الجاادار لك اارة الطالقااا  بهااذا االناازيم مقارنااة بالالكنريااا السااالالة لصااالغة  اارام ا  تالقااى اجاازاء ماان الجاادار لك اارة الطالقااا  

انها.انها.الموجودة    جدارها   غي عن  القة الالالنةدو غيكان خاالموجودة    جدارها   غي عن  القة الالالنةدو غيكان خا  

في جدار البكتريافي جدار البكتريا   Penicillinتأثير البنسلينتأثير البنسلين  

يعااد الالنساالةن أحااد أنااواو الم ااادا  الحةويااة والااذي يساانعمل الااى جاناا  مشاانقاتت ماان المعالجااا  يعااد الالنساالةن أحااد أنااواو الم ااادا  الحةويااة والااذي يساانعمل الااى جاناا  مشاانقاتت ماان المعالجااا  

الطالةة لغمراع المنسالالة عن الالكنريا ، وينلخص تاف ةره  ا  قنال الالكنرياا مان خاغل مناع تخلةال الطالةة لغمراع المنسالالة عن الالكنريا ، وينلخص تاف ةره  ا  قنال الالكنرياا مان خاغل مناع تخلةال 

  الجدار الخلوي وتحلةل  القة الالالنةادو غيكان ، وماع بعاض االسان ناءا  يعاد النالسالةن أ  ار  عااالي الجدار الخلوي وتحلةل  القة الالالنةادو غيكان ، وماع بعاض االسان ناءا  يعاد النالسالةن أ  ار  عااالي 

ضد الالكنريا الموجالة لصاالغة  ارام مان الساالالة ألن الالنسالةن يحنااج الاى زمان اضاا   أ  ار لكا  ضد الالكنريا الموجالة لصاالغة  ارام مان الساالالة ألن الالنسالةن يحنااج الاى زمان اضاا   أ  ار لكا  

يصاال لموقااع تااف ةره  اا   القااة الالالنةاادو غيكان لوجااود الطالقنااةن االضااا ةنةن  اا  الالكنريااا السااالالة يصاال لموقااع تااف ةره  اا   القااة الالالنةاادو غيكان لوجااود الطالقنااةن االضااا ةنةن  اا  الالكنريااا السااالالة 

Lipopolysaccharidesلصااالغة  اارام والمنم لااة بطالقااة السااكريا  الدهنةااة المنعااددة  لصااالغة  اارام والمنم لااة بطالقااة السااكريا  الدهنةااة المنعااددة   و القااة و القااة     



الروتةنا  الدهنةة الروتةنا  الدهنةة الال Lipoproteins اللنان تحةطان بطالقة الالالنةدو غيكان واللنان يمنعان الالنسلةن اللنان تحةطان بطالقة الالالنةدو غيكان واللنان يمنعان الالنسلةن   

 من الواول الى موقع تف ةره     القة الالالنةدو غيكان بسهولت وبسرعة.من الواول الى موقع تف ةره     القة الالالنةدو غيكان بسهولت وبسرعة.

Protoplast و  و       Spheroplast 

أو بمناع أو بمناع      Lysozymeتعالةران يشةران الى الخغيا المنزوعة الجدار أما بمعاملة الالكنريا بفنزيم تعالةران يشةران الى الخغيا المنزوعة الجدار أما بمعاملة الالكنريا بفنزيم 

تكاوين الجادار تحا  تااف ةر الم اادا  م ال الالنسالةن ، وتساامى الكنرياا المنزوعاة الجادار بالكاماال تكاوين الجادار تحا  تااف ةر الم اادا  م ال الالنسالةن ، وتساامى الكنرياا المنزوعاة الجادار بالكاماال 

بالالروتوبغس  والن  تنخذ شكغي  رويااي عناد تاو ةر حماياة أزموزياة أو عناد وضاعها  ا  محلاول بالالروتوبغس  والن  تنخذ شكغي  رويااي عناد تاو ةر حماياة أزموزياة أو عناد وضاعها  ا  محلاول 

 ةار قاادرة  ةار قاادرة منعادل ال غا االزموزي وتكون  ةر قادرة على االنقسام اال تحا  ظاروف معةناة ومنعادل ال غا االزموزي وتكون  ةر قادرة على االنقسام اال تحا  ظاروف معةناة و

Bacteriophagesعلى تكوين جدار خلوي جديد وال تنعرع لألاابة بالعا ةا  الالكنةرية على تكوين جدار خلوي جديد وال تنعرع لألاابة بالعا ةا  الالكنةرية  . أما . أما   

   حالة الالكنريا السالالة لصالغة  رام يالقى جزء من الجدار الخلوي ملنصال بالغشااء لعادم النحلال    حالة الالكنريا السالالة لصالغة  رام يالقى جزء من الجدار الخلوي ملنصال بالغشااء لعادم النحلال 

Spheroplastالكامل وتسمى هذه الحالة أو النر ة  بالسفةروبغس  الكامل وتسمى هذه الحالة أو النر ة  بالسفةروبغس     ..  

 

زما   زما   المايكوبالالمايكوبال Mycoplasma 

وهاا  مجموعااة منفااردة ماان الالكنريااا ال نقارهااا الااى الجاادران الخلويااة ، وتكااون  ا  أشااكال وهاا  مجموعااة منفااردة ماان الالكنريااا ال نقارهااا الااى الجاادران الخلويااة ، وتكااون  ا  أشااكال           

Sterolsممةزة، تحنوي أ شةنها الساينوبغزمةة على السنةروال  ممةزة، تحنوي أ شةنها الساينوبغزمةة على السنةروال   الن  تساعد    زيادة ااغبة الن  تساعد    زيادة ااغبة   

الغشاء الساينوبغزم  الاذي يعاد الحااجز المالاشار للالكنرياا عناد محةطهاا الخاارج  ال نقارهاا الاى الغشاء الساينوبغزم  الاذي يعاد الحااجز المالاشار للالكنرياا عناد محةطهاا الخاارج  ال نقارهاا الاى 

Osmotic lysisالجدار وتساعد    حماية هذه الالكنريا من االنحغل االزموزي الجدار وتساعد    حماية هذه الالكنريا من االنحغل االزموزي  . تحناج معنم . تحناج معنم   

وهاااو مصااادر وهاااو مصااادر   %مااان مكوناااا  الوساااا(%مااان مكوناااا  الوساااا(0000المايكوبغزماااا الاااى وساااا يحناااوي علاااى المصااال )المايكوبغزماااا الاااى وساااا يحناااوي علاااى المصااال )

الساانةروال  للالكنريااا  مااا تحناااج الااى العديااد ماان الفةنامةنااا  واالحماااع االمةنةااة والالةورينااا  الساانةروال  للالكنريااا  مااا تحناااج الااى العديااد ماان الفةنامةنااا  واالحماااع االمةنةااة والالةورينااا  

ن بعاض  ن بعاض والالريمةدينا  و ةرها، وتوجد بعض االنواو منت    النرباة و ا  مةااه الصارف ، وتكاو  والالريمةدينا  و ةرها، وتوجد بعض االنواو منت    النرباة و ا  مةااه الصارف ، وتكاو 

 االنواو منها أمراضاي للحةوانا  والنالاتا .االنواو منها أمراضاي للحةوانا  والنالاتا .

          Cytoplasmic Membraneالغشاء السايتوبالزمي  الغشاء السايتوبالزمي  

أمااا  اا  الالكنريااا أمااا  اا  الالكنريااا – مااا ماار  مااا ماار   -يم ال هااذا الغشاااء الغااغف الخااارج   اا  الخغيااا عديماة الجااداريم ال هااذا الغشاااء الغااغف الخااارج   اا  الخغيااا عديماة الجاادار              

النمو جةة                  القة تل  الجدار... وما بةن الغشاء الساينوبغزم  والجادار منطقاة تادعى النمو جةة                  القة تل  الجدار... وما بةن الغشاء الساينوبغزم  والجادار منطقاة تادعى 

Priplasmic spaceالنجوياف الالغزما  المحةطاا      النجوياف الالغزما  المحةطاا       السااينوبغزم  أحةاناااي السااينوبغزم  أحةاناااي ويسامى الغشاااء ويسامى الغشاااء     

Cell membraneبالغشاااء الخلااوي بالغشاااء الخلااوي  أوالغشاااء الالغزماا         أوالغشاااء الالغزماا              Plasmic membrane . ان . ان   

منهر الغشاء الساينوبغزم  سواء عزل من الخغيا بدائةة النواة أو من حقةقةاة الناواة )الفطرياا  منهر الغشاء الساينوبغزم  سواء عزل من الخغيا بدائةة النواة أو من حقةقةاة الناواة )الفطرياا  

  يالدو  حزمنةن معنمنةن   يالدو  حزمنةن معنمنةن وحنى الحةوانا  الراقةة( منما لة  عغي عند  حصت بالمجهر األلكنرون  اوحنى الحةوانا  الراقةة( منما لة  عغي عند  حصت بالمجهر األلكنرون  ا

لألشاارة الاى لألشاارة الاى    Unit membraneمفصاولنةن بحزماة  اتحاة  ومان هناا جااء  تسامةة األ شاةة مفصاولنةن بحزماة  اتحاة  ومان هناا جااء  تسامةة األ شاةة 

 تما لها على المسنوت الجزيئ     جمةع أنواو الخغيا.تما لها على المسنوت الجزيئ     جمةع أنواو الخغيا.

ينفلف الغشاء الساينوبغزم   ا  الالكنرياا مان دهاون مفسافرة ينفلف الغشاء الساينوبغزم   ا  الالكنرياا مان دهاون مفسافرة        Phospholipids والنا  تشاكل والنا  تشاكل   

% مناات ،والاادهون المفساافرة خالةااة تماماااي ماان الساانةرول % مناات ،والاادهون المفساافرة خالةااة تماماااي ماان الساانةرول 9090تشااكل تشااكل % ماان الغشاااء وبروتةنااا  % ماان الغشاااء وبروتةنااا  1010

 ماعدا الغشاء الساينوبغزم     بكنريا المايكوبغزما.ماعدا الغشاء الساينوبغزم     بكنريا المايكوبغزما.



 

 تركيب الغشاء السايتوبالزمي

 وظائف الغشاء السايتوبالزميوظائف الغشاء السايتوبالزمي

  تنمةز األ شةة الساينوبغزمةة بخااةة  ريدة من نوعها تلك ه  خااةة النفا ية االننقائةة تنمةز األ شةة الساينوبغزمةة بخااةة  ريدة من نوعها تلك ه  خااةة النفا ية االننقائةة

Selective permeable   أو خاااةة شاالة ن اوح أو خاااةة شاالة ن اوحSemipermeable    وها  خاااةة وها  خاااةة

 السةطرة على مرور المغذيا  والمواد الكةمةاوية الذائالة من والى الخلةة السةطرة على مرور المغذيا  والمواد الكةمةاوية الذائالة من والى الخلةة 

  يحناااوي الغشااااء الالغزمااا  )السااااينوبغزم ( علاااى مكوناااا  السلسااالة الننفساااةة واننقاااال يحناااوي الغشااااء الالغزمااا  )السااااينوبغزم ( علاااى مكوناااا  السلسااالة الننفساااةة واننقاااال

 ا   ا  Electron Transport & Oxidative Phosphorylationاأللكنروناا        األلكنروناا        

. وبهذا  ان الغشاء الساينوبغزم  يقوم    الالكنرياا مقاام الماينو ونادريا . وبهذا  ان الغشاء الساينوبغزم  يقوم    الالكنرياا مقاام الماينو ونادريا   الالكنريا الهوائةةالالكنريا الهوائةة

    حقةقة النواة    انناج الطاقة   حقةقة النواة    انناج الطاقة

  ا ااراز االنزيمااا  المحللااة الااى المحااةا الخااارج  للالكنريااا مالاشاارة  اا  الالكنريااا الموجالااة ا ااراز االنزيمااا  المحللااة الااى المحااةا الخااارج  للالكنريااا مالاشاارة  اا  الالكنريااا الموجالااة

لصااالغة  اارام والااى الفسااحة الالةنةااة )النجويااف الالغزماا  المحةطاا (  اا  الالكنريااا السااالالة لصااالغة  اارام والااى الفسااحة الالةنةااة )النجويااف الالغزماا  المحةطاا (  اا  الالكنريااا السااالالة 

لصالغة  رام ، وتنم ل وظةفة هذه االنزيما   ا  تحلةال وتجزئاة وتكساةر المر الاا   ا  لصالغة  رام ، وتنم ل وظةفة هذه االنزيما   ا  تحلةال وتجزئاة وتكساةر المر الاا   ا  

 ة ومن هذه االنزيما  ة ومن هذه االنزيما  االوزان الجزيئةة العالةاالوزان الجزيئةة العالة

االنزيما  المحللة للالروتةن االنزيما  المحللة للالروتةن   -اا Proteases 

االنزيما  المحللة للسكريا  المنعددة االنزيما  المحللة للسكريا  المنعددة   -   Amylases 

االنزيما  المحللة للمواد السةللوزية االنزيما  المحللة للمواد السةللوزية   -جج Cellulases 

  يحنوي الغشاء الالغزم  على االنزيما  المسؤولة عن تخلةال باولةمرا  الجادار الخلاوي يحنوي الغشاء الالغزم  على االنزيما  المسؤولة عن تخلةال باولةمرا  الجادار الخلاوي

وبعااض االنزيمااا  وبعااض االنزيمااا  Phosphlipidsوالسااةما الاادهون المفساافرة والسااةما الاادهون المفساافرة ومكونااا  الغشاااء نفساات ومكونااا  الغشاااء نفساات 

 ..  DNAالمسؤولة عن ت اعف المسؤولة عن ت اعف 

  تمنلك الالكنريا القادرة على النر ة  ال وئ  االغاي وانزيما  لنحويال  اقاة ال اوء الاى تمنلك الالكنريا القادرة على النر ة  ال وئ  االغاي وانزيما  لنحويال  اقاة ال اوء الاى

  اقة  ةمةاوية وهذه موجودة    الغشاء أيناي. اقة  ةمةاوية وهذه موجودة    الغشاء أيناي.

     Permeability & Transportsالنفاذية واالنتقال النفاذية واالنتقال 



الساينوبغزم  يسمح بحر ة واننقال بعض المر الا  مان والاى داخال الخلةاة بةنماا الساينوبغزم  يسمح بحر ة واننقال بعض المر الا  مان والاى داخال الخلةاة بةنماا أن الغشاء أن الغشاء 

يحول دون اننقال المر الا  والمواد االخرت ، ومن هنا جاء  تسمةة الخااةة االننقائةة . أن يحول دون اننقال المر الا  والمواد االخرت ، ومن هنا جاء  تسمةة الخااةة االننقائةة . أن 

جمةع المر الا  والمغذيا  والن  تمر عالر األ شةة البد وان تكون  ائالاة  ا  المااء وتانلخص جمةع المر الا  والمغذيا  والن  تمر عالر األ شةة البد وان تكون  ائالاة  ا  المااء وتانلخص 

د عالر األ شةة الساينوبغزمةة بما يفت د عالر األ شةة الساينوبغزمةة بما يفت رلةة اننقال الموارلةة اننقال الموا  

  Passive or Simple Diffusionاالننشار المنفصل أو الالسةا االننشار المنفصل أو الالسةا  ..99

يكون اننقال الماواد مان النر ةاز االعلاى الاى النر ةاز االو اف حناى ينعاادل النر ةاز علاى يكون اننقال الماواد مان النر ةاز االعلاى الاى النر ةاز االو اف حناى ينعاادل النر ةاز علاى 

 جهن  الغشاء دون انفا   اقة.جهن  الغشاء دون انفا   اقة.

 Active Transportالنقل الفعال  النقل الفعال   ..00

أسلو  مهم من أسالة  نقل المواد الى داخل الخلةة من االوساا  المخففاة ا  تكاون حر اة أسلو  مهم من أسالة  نقل المواد الى داخل الخلةة من االوساا  المخففاة ا  تكاون حر اة 

المواد من الخارج )تر ةز وا ىء( الى داخال الخلةاة )تر ةاز عااٍل( وتحنااج العملةاة الاى المواد من الخارج )تر ةز وا ىء( الى داخال الخلةاة )تر ةاز عااٍل( وتحنااج العملةاة الاى 

ارف  اقة .. وينم النقل الفعال بارتالا  المواد المراد نقلها الى داخل الخلةة  الساكريا  ارف  اقة .. وينم النقل الفعال بارتالا  المواد المراد نقلها الى داخل الخلةة  الساكريا  

كلو ااوز واالحماااع االمةنةااة بالروتةنااا  خااااة عنااد السااطح الخااارج  كلو ااوز واالحماااع االمةنةااة بالروتةنااا  خااااة عنااد السااطح الخااارج  الالسااةطة م اال الالالسااةطة م اال ال

Cariersللغشاااء الخلااوي وتساامى هااذه الالروتةنااا  بالحواماال للغشاااء الخلااوي وتساامى هااذه الالروتةنااا  بالحواماال  والناا  تمناااز )الالروتةنااا  والناا  تمناااز )الالروتةنااا    

 الخااة( بنخصصها العال  تجاه المواد الن  تقوم بنقلهاالخااة( بنخصصها العال  تجاه المواد الن  تقوم بنقلها

 Facilitated Diffusionاالننشار المةستر االننشار المةستر  ..00

الماواد مان النر ةاز العاال  الاى النر ةاز الاوا ة بوساا ة الماواد مان النر ةاز العاال  الاى النر ةاز الاوا ة بوساا ة يشالت االننشار الالسةا ،ا  تننقل يشالت االننشار الالسةا ،ا  تننقل 

 بروتةنا  حاملة تسرو من عملةة االننقال دون الحاجة الى الطاقةبروتةنا  حاملة تسرو من عملةة االننقال دون الحاجة الى الطاقة

 
 أساليب انتقال المغذيات الى الخلية البكتيرية

 Group Translocationتغةر موقع المجموعة  تغةر موقع المجموعة   ..99

المنقولاة م ال الساكريا  الاى المنقولاة م ال الساكريا  الاى يحناج هذا االسلو     النقل الى احداث تحاوير  ا  الماواد يحناج هذا االسلو     النقل الى احداث تحاوير  ا  الماواد 

شكل سكريا  مفسفرة وتنم العملةة عالر مجموعة من االنزيما  والالروتةنا  الواقعة  ا  شكل سكريا  مفسفرة وتنم العملةة عالر مجموعة من االنزيما  والالروتةنا  الواقعة  ا  

الغشاء وتنطل  العملةة اارف مقادار مان الطاقاة ويكاون النقال مان النر ةاز االو اف الاى الغشاء وتنطل  العملةة اارف مقادار مان الطاقاة ويكاون النقال مان النر ةاز االو اف الاى 

 النر ةز األعلى.النر ةز األعلى.

 



 

  Mesosomesالميزوسومات  الميزوسومات  

نريا الموجالة لصالغة  ارام  ةاا  منمر ازة  ا  السااينوبغزم نريا الموجالة لصالغة  ارام  ةاا  منمر ازة  ا  السااينوبغزم يكون الغشاء الساينوبغزم     الالكيكون الغشاء الساينوبغزم     الالك

وهااذه النرا ةاا   ةاار واضااحة أو  ةاار وهااذه النرا ةاا   ةاار واضااحة أو  ةاار     أو انالعاجااا  باتجاااه داخاال الخلةااة تاادعى المةزوسااوما أو انالعاجااا  باتجاااه داخاال الخلةااة تاادعى المةزوسااوما 

موجودة  ا  الالكنرياا الساالالة لصاالغة  ارام ويعنقاد أن المةزوساوما  لهاا دوراي  ا  تكاوين الجادار موجودة  ا  الالكنرياا الساالالة لصاالغة  ارام ويعنقاد أن المةزوساوما  لهاا دوراي  ا  تكاوين الجادار 

DNAالمسنعرع عند انقسام الخلةة خااة وان المسنعرع عند انقسام الخلةة خااة وان  يقع بالقر  منها.يقع بالقر  منها.    

 

           Nuclear material (Nucleoid)المادة النووية المادة النووية 

تنفلف المادة النووية  ا  بدائةاة الناواة م ال الالكنرياا مان تنفلف المادة النووية  ا  بدائةاة الناواة م ال الالكنرياا مان          DNA النا  تكاون مزدوجاة الشاريا النا  تكاون مزدوجاة الشاريا   

DNAدائريااااة حلقةااااة مربو ااااة تساااااهمةاي. تم اااال مااااادة دائريااااة حلقةااااة مربو ااااة تساااااهمةاي. تم اااال مااااادة  هااااذه  روموسااااوم الالكنريااااا وان عاااادد هااااذه  روموسااااوم الالكنريااااا وان عاااادد   

ة الناواة هاو  روموساوم واحاد ويكاون عاادة خالةاة مان الهسانونا  النا  ة الناواة هاو  روموساوم واحاد ويكاون عاادة خالةاة مان الهسانونا  النا  الكروموسوما     بدائةاالكروموسوما     بدائةا

DNAتنرتالا مع تنرتالا مع  ، وتكون جزيئة ، وتكون جزيئة    DNA    الالكنريا  الةرة الحجم وتحشار نفساها داخال الخلةاة    الالكنريا  الةرة الحجم وتحشار نفساها داخال الخلةاة   

Nuclear Regionالالكنةرية وتشغل مساحة معةنة    منطقة تعرف بالمنطقة النووية الالكنةرية وتشغل مساحة معةنة    منطقة تعرف بالمنطقة النووية  ، وتكون ، وتكون   

DNAجزيئة جزيئة  يا ملنصقة بالغشاء الساينوبغزم  و   جازء منات  الالااي يا ملنصقة بالغشاء الساينوبغزم  و   جازء منات  الالااي ) الكروموسوم(    الالكنر) الكروموسوم(    الالكنر  

DNA   موقع على المةزوسوم ، والماادة الورا ةاة المنم لاة بجزيئاة    موقع على المةزوسوم ، والماادة الورا ةاة المنم لاة بجزيئاة   ا  بدائةاة النواة)الالكنرياا(  ا  بدائةاة النواة)الالكنرياا(   

وبعدد الكروموسوما     حقةقةة النواة تحمل الصفا  الورا ةة  ا ة للكائنا  الحةة ومسؤولة عن وبعدد الكروموسوما     حقةقةة النواة تحمل الصفا  الورا ةة  ا ة للكائنا  الحةة ومسؤولة عن 

 اظهار أو تعالةر هذه الصفا .اظهار أو تعالةر هذه الصفا .

بالزميدات       بالزميدات       الال Plasmids 

أحةاناي على جزيئة واحدة أو ا  ر من جزيئا  أحةاناي على جزيئة واحدة أو ا  ر من جزيئا    تحنوي الالكنرياتحنوي الالكنريا         DNA دائرية حلقةة أيناي لكنها دائرية حلقةة أيناي لكنها   

% من الوزن الجزيئ  ل % من الوزن الجزيئ  ل 99اغةرة الحجم )الوزن الجزيئ ( والتاللغ اال اغةرة الحجم )الوزن الجزيئ ( والتاللغ اال  DNA الكروموساوم ، الكروموساوم ،   

  DNAوتحماال ااافا  ورا ةااة اضااا ةة أيناااي الااى المعلومااا  الورا ةااة الموجااودة علااى جزيئااة وتحماال ااافا  ورا ةااة اضااا ةة أيناااي الااى المعلومااا  الورا ةااة الموجااودة علااى جزيئااة 

-الكروموسوم  . ومن أهم هذه المعلوما  الكروموسوم  . ومن أهم هذه المعلوما    

   مقاوماااااة الم اااااادا  الحةوياااااة واالدوياااااة وتسااااامى هاااااذه الالغزمةااااادا  بالغزمةااااادا  مقاوماااااة الم اااااادا  الحةوياااااة واالدوياااااة وتسااااامى هاااااذه الالغزمةااااادا  بالغزمةااااادا

 ..Resistance plasmidsالمقاومةالمقاومة

   انناج الالكنريوسةنا  انناج الالكنريوسةناBacteriocins   وه  بروتةنا  تعمل على تحطةم الالكنريا االخرت وه  بروتةنا  تعمل على تحطةم الالكنريا االخرت

    السغال  الالكنةرية القريالة منها.   السغال  الالكنةرية القريالة منها.

  تحلةل العديد من المر الا  المعقدة من قالل بغزمةادا  االياض تحلةل العديد من المر الا  المعقدة من قالل بغزمةادا  االياضMetabolic plasmids  

  ما تحمل جةنا  لنكوين وحا تكوين العقد الجذرية    الالقولةا  وت الة  الننروجةن. ما تحمل جةنا  لنكوين وحا تكوين العقد الجذرية    الالقولةا  وت الة  الننروجةن.



 لالكنةرية م ل السموم المعوية من قالل بكنريا لالكنةرية م ل السموم المعوية من قالل بكنريا تحمل افة انناج السموم اتحمل افة انناج السموم اE.coli.. 

  تحماال ااافة الناازاوج بااةن الالكنريااا ا  تحماال عاادداي ماان الجةنااا  المسااؤولة عاان اقنااران تحماال ااافة الناازاوج بااةن الالكنريااا ا  تحماال عاادداي ماان الجةنااا  المسااؤولة عاان اقنااران

Conjugation   خغيااا الالكنريااا  اا  معاارع تالااادل المعلومااا  الورا ةااة وتعاارف هااذه خغيااا الالكنريااا  اا  معاارع تالااادل المعلومااا  الورا ةااة وتعاارف هااذه

ا   اا  الوقاا  ا   اا  الوقاا  ، والالغزمةااد، والالغزمةااد  Fertility plasmidsالالغزمةاادا  بالغزمةاادا  الخصااوبة الالغزمةاادا  بالغزمةاادا  الخصااوبة 

والهندسااة الورا ةااة والهندسااة الورا ةااة   Cloningالااراهن تعااد أحااد االدوا  المهمااة  اا  تجااار  االسننسااال الااراهن تعااد أحااد االدوا  المهمااة  اا  تجااار  االسننسااال 

Genetic Engineering   .. 

  Ribosomesالرايبوسومات   الرايبوسومات   

يرجع المنهر الحالةال  للساينوبغزم الى وجود ترا ة  مننشرة  ةها تعارف بالرايالوساوما  وها  يرجع المنهر الحالةال  للساينوبغزم الى وجود ترا ة  مننشرة  ةها تعارف بالرايالوساوما  وها  

امااا ن او مصااا   لنخلةاال الالروتةنااا  ا  ترتالطاالحماااع االمةنةااة وحساا  تسلساال معااةن مااع امااا ن او مصااا   لنخلةاال الالروتةنااا  ا  ترتالطاالحماااع االمةنةااة وحساا  تسلساال معااةن مااع 

بع ااااها الااااالعض بواسااااطة اواااااار بالنةديااااة لنكااااوين الالالنةاااادا  أو الالروتةنااااا  ، وياللااااغ عاااادد بع ااااها الااااالعض بواسااااطة اواااااار بالنةديااااة لنكااااوين الالالنةاااادا  أو الالروتةنااااا  ، وياللااااغ عاااادد 

رايالوساوم ويازداد هاذا العادد ماع زياادة نشاا  الالكنرياا رايالوساوم ويازداد هاذا العادد ماع زياادة نشاا  الالكنرياا   95009500كنرياا حاوال  كنرياا حاوال  الرايالوسوما     الالالرايالوسوما     الال

لنخلةاال الالروتةنااا  . تناافلف وحاادة الرايالوسااوم ماان جاازيئنةن  الةاارتةن مخنلفنااةن همااا الالااروتةن و لنخلةاال الالروتةنااا  . تناافلف وحاادة الرايالوسااوم ماان جاازيئنةن  الةاارتةن مخنلفنااةن همااا الالااروتةن و 

RNA الرايالوسوم  الرايالوسوم     Ribosomal RNA   (( rRNA ( ، ووحدة الرايالوسوم الواحادة تناالف مان ( ، ووحدة الرايالوسوم الواحادة تناالف مان   

ما لنكوين الوحدة الرئةسة عند تخلةل الالروتةنا  والنعالةر عن ما لنكوين الوحدة الرئةسة عند تخلةل الالروتةنا  والنعالةر عن وحدتةن  انوينةن ترتالطان مع بع هوحدتةن  انوينةن ترتالطان مع بع ه

الصفا  الورا ةاة. تمنااز الرايالوساوما  بخواااها النرساالةة عناد نالاذها مر زيااي  ا  أجهازة النالاذ الصفا  الورا ةاة. تمنااز الرايالوساوما  بخواااها النرساالةة عناد نالاذها مر زيااي  ا  أجهازة النالاذ 

Ultracentrifugationالمر زي  ائل السرعة المر زي  ائل السرعة   كلما  ان حجم الرايالوساوم  الةاراي  كلماا  انا   كلما  ان حجم الرايالوساوم  الةاراي  كلماا  انا    

بسارعة(  ويعالار عان حجام الرايالوساوما  بوحادة النرساة  أو بسارعة(  ويعالار عان حجام الرايالوساوما  بوحادة النرساة  أو   قابلةة النرسة  عالةاة)أي ينرسا قابلةة النرسة  عالةاة)أي ينرسا 

نسالة الى العالم الكةمةاوي الفةزياوي الساويدي ساةودبرج مصامم أجهازة النالاذ نسالة الى العالم الكةمةاوي الفةزياوي الساويدي ساةودبرج مصامم أجهازة النالاذ    Svedbergوحدةوحدة

بةنما ياللغ بةنما ياللغ S 70( ، والرايالوسوما  الالكنةرية ياللغ حجمها ( ، والرايالوسوما  الالكنةرية ياللغ حجمها Sالمر زي الفائل . ويرمز لها بوحدة )المر زي الفائل . ويرمز لها بوحدة )

حقةقةة النواة حقةقةة النواة   حجم الرايالوسوما  لخغيا الكائنا حجم الرايالوسوما  لخغيا الكائنا  80 S )أي أ الر حجماي(.)أي أ الر حجماي(.    

 

 مكونات الرايبوسومات البكتيرية

 Flagellaاالسواط    االسواط    

مفردها مفردها              Flagellum وتعد من النرا ة  الخارجةاة الناهرياة وها  خةاو  بروتةنةاة  ويلاة وتعد من النرا ة  الخارجةاة الناهرياة وها  خةاو  بروتةنةاة  ويلاة   

يكون  ولهاا أ الار مان  اول الالكنرياا نفساها ، وها  واساطة الحر اة  ا  الالكنرياا النا  تمنلكهاا ، يكون  ولهاا أ الار مان  اول الالكنرياا نفساها ، وها  واساطة الحر اة  ا  الالكنرياا النا  تمنلكهاا ، 

-ينفلف السو  الالكنةري من  غ ة أجزاء ينفلف السو  الالكنةري من  غ ة أجزاء   

  الخاةا الخاةاFilament       وهاو الجازء النااهري الممناد مان الخلةاة خارجااي ويكاون أساطوان  وهاو الجازء النااهري الممناد مان الخلةاة خارجااي ويكاون أساطوان

 جوف وينفلف من  غ ة خةو  ر ةعة ملنفة مع بع ها الالعض.جوف وينفلف من  غ ة خةو  ر ةعة ملنفة مع بع ها الالعض.مم

  الخطاف الخطافHook    الذي يربا الخةا بالجسم القاعديالذي يربا الخةا بالجسم القاعدي 

  الجسام القاعادي الجسام القاعاديBasal body     ويعمال علاى ت الةا  الساو  علاى الغشااء السااينوبغزم  ويعمال علاى ت الةا  الساو  علاى الغشااء السااينوبغزم

ماااراي ماان الجاادار ومكوناتاات المخنلفااة ، ويشاانمل الجساام القاعاادي علااى حلقنااةن يرتالطااان ماااراي ماان الجاادار ومكوناتاات المخنلفااة ، ويشاانمل الجساام القاعاادي علااى حلقنااةن يرتالطااان 

سااينوبغزم   ا  الالكنرياا الموجالاة لصاالغة  ارام ،أماا بالنساالة للالكنرياا الساالالة سااينوبغزم   ا  الالكنرياا الموجالاة لصاالغة  ارام ،أماا بالنساالة للالكنرياا الساالالة بالغشاء البالغشاء ال

 لصالغة  رام  هنالك حلقا  اضا ةة ترتالا بالغشاء الخارج  و   منطقة الالالنةدو غيكان.لصالغة  رام  هنالك حلقا  اضا ةة ترتالا بالغشاء الخارج  و   منطقة الالالنةدو غيكان.



 
السوط البكتيري   

ان عدد وتوزيع االسوا     الخلةة الالكنةرية  اب  لكل نوو وتخنلف عن االنواو االخرت من ان عدد وتوزيع االسوا     الخلةة الالكنةرية  اب  لكل نوو وتخنلف عن االنواو االخرت من 

 خغل العدد والنوزيع ويعد من الصفا  الممةزة لذلك النوو.خغل العدد والنوزيع ويعد من الصفا  الممةزة لذلك النوو.



 

 أنماط توزيع االسواط على الخلية البكتيرية

 ما   رنا أن االسوا  ه  اداة الحر ة    الالكنريا الن  تمنلكهاا وتخنلاف الحر اة بااخنغف نماا  ما   رنا أن االسوا  ه  اداة الحر ة    الالكنريا الن  تمنلكهاا وتخنلاف الحر اة بااخنغف نماا   

وتوزيااع االسااوا  ، ويعنقااد أن الحر ااة )السااو ( تعنمااد علااى الذبذبااة الدائريااة  اا  حلقااا  الجساام وتوزيااع االسااوا  ، ويعنقااد أن الحر ااة )السااو ( تعنمااد علااى الذبذبااة الدائريااة  اا  حلقااا  الجساام 

القاعدي الن  تولد  اقة لنحريك الساو  ،  اث ا  انا  حر اة الساو  المفارد بعكاس دوران عقار  القاعدي الن  تولد  اقة لنحريك الساو  ،  اث ا  انا  حر اة الساو  المفارد بعكاس دوران عقار  

ساعة  فنت يولاد حر اة الاى االماام وبشاكل مسانقةم  ا  حا  تكاون الحر اة عشاوائةة وباتجاهاا  ساعة  فنت يولاد حر اة الاى االماام وبشاكل مسانقةم  ا  حا  تكاون الحر اة عشاوائةة وباتجاهاا  الال

 مخنلفة عند الدوران مع اتجاه عقر  الساعة.مخنلفة عند الدوران مع اتجاه عقر  الساعة.



 

 حركة البكتريا بواسطة السوط اعتمادا  على دوران السوط مع أو عكس عقرب الساعة

القةااة الناتجااة عاان  بااذبا  القةااة الناتجااة عاان  بااذبا  هنااال انااواو ماان الحر ااة التشاانرل  ةهااا االسااوا  منهااا الحر ااة االنزهنااال انااواو ماان الحر ااة التشاانرل  ةهااا االسااوا  منهااا الحر ااة االنز

وتموجا  جسم الخلةة الالكنةرية وتحدث  و  االسطح الصلالة وهنال ناوو رخار مان الحر اة  ةار وتموجا  جسم الخلةة الالكنةرية وتحدث  و  االسطح الصلالة وهنال ناوو رخار مان الحر اة  ةار 

الحقةقةاة ناتجاة عان تصاادم جزيئاا  الوسااا الساائل باالحةااء المجهرياة وتساال  حر اة موضااعةة الحقةقةاة ناتجاة عان تصاادم جزيئاا  الوسااا الساائل باالحةااء المجهرياة وتساال  حر اة موضااعةة 

نسالة الى مكنشف هذه الحر ة.نسالة الى مكنشف هذه الحر ة.   Brownian movementتسمى بالحر ة الالراونةة تسمى بالحر ة الالراونةة   

شعيرات شعيرات الال Pili 

تمنلااك العديااد ماان الالكنريااا السالالةلصااالغة  اارام المئااا  ماان اللواحاال الشااالةهة بالشااعر تاادعى تمنلااك العديااد ماان الالكنريااا السالالةلصااالغة  اارام المئااا  ماان اللواحاال الشااالةهة بالشااعر تاادعى         

الشااعةرا  الناا  تكااون اقصاار وار ااع ماان االسااوا  وتخنلااف عاان االسااوا  انهااا تخناار  الغشاااء الشااعةرا  الناا  تكااون اقصاار وار ااع ماان االسااوا  وتخنلااف عاان االسااوا  انهااا تخناار  الغشاااء 

الساينوبغزم  و ذلك التنعلل بالحر اة حاال االساوا  ، وان وظةفاة الشاعةرا  تانلخص بامكانةاة الساينوبغزم  و ذلك التنعلل بالحر اة حاال االساوا  ، وان وظةفاة الشاعةرا  تانلخص بامكانةاة 

ا  من اخنرا  الالكنريا  االخرت    سطوح مغئمة أي انها تمنلك اافة االمراضاةة ا  من اخنرا  الالكنريا  االخرت    سطوح مغئمة أي انها تمنلك اافة االمراضاةة هذه الشعةرهذه الشعةر

المنغ هااا وحاادا  بروتةنةااة تسااهل النصااا  الالكنريااا عاان  رياال هااذه الشااعةرا   اا  سااطوح المنغ هااا وحاادا  بروتةنةااة تسااهل النصااا  الالكنريااا عاان  رياال هااذه الشااعةرا   اا  سااطوح 

منخصصااة علااى انسااجة الم ااةف ، أمااا النةفااة ال انةااة لهااذه الشااعةرا   هاا  تنعلاال باااقنران أو منخصصااة علااى انسااجة الم ااةف ، أمااا النةفااة ال انةااة لهااذه الشااعةرا   هاا  تنعلاال باااقنران أو 

الشعةرا  الجنسةة الشعةرا  الجنسةة النزاوج وتدعى هذه الشعةرا  بالنزاوج وتدعى هذه الشعةرا  ب Sex Pili الن  تفةد    اتصاال خلةناةن أ نااء الن  تفةد    اتصاال خلةناةن أ نااء   

Conjugationاالقنران االقنران  لنالادل المعلوما  الورا ةة.لنالادل المعلوما  الورا ةة.    

 Sporesاألبواغ    األبواغ    

تر ةاا  تقااوم بنكويناات أنااواو معةنااة ماان الالكنريااا الموجالااة لصااالغة  اارام والعصااوية  اا  الغالاا  ، تر ةاا  تقااوم بنكويناات أنااواو معةنااة ماان الالكنريااا الموجالااة لصااالغة  اارام والعصااوية  اا  الغالاا  ، 

خال الخلةاة الخ ارية عناد نموهاا  ا  خال الخلةاة الخ ارية عناد نموهاا  ا  ويواف هذا النر ةا  بانات نماا خلاوي اسان نائ  ينكاون داويواف هذا النر ةا  بانات نماا خلاوي اسان نائ  ينكاون دا

ظااروف دون النااروف الم لااى ، وتنكااون االبااوات الالكنةريااة داخاال الخلةااة الالكنةريااة لااذلك تساامى ظااروف دون النااروف الم لااى ، وتنكااون االبااوات الالكنةريااة داخاال الخلةااة الالكنةريااة لااذلك تساامى 

بخغف االبوات الن  تكونها العديد من االحةاء المجهرية االخارت بخغف االبوات الن  تكونها العديد من االحةاء المجهرية االخارت Endosporeباالبوات الداخلةة باالبوات الداخلةة 

البوات الخارجةة البوات الخارجةة م ل الفطريا  والن  تكون خارج الخلةة الخ رية لذلك تسمى بام ل الفطريا  والن  تكون خارج الخلةة الخ رية لذلك تسمى با Exospore    ، ،

والتعد االبوات الالكنةرية وسةلة للنكا ر النها تنكون بواقع بوت واحد لكل خلةة خ ارية وانماا تعاد والتعد االبوات الالكنةرية وسةلة للنكا ر النها تنكون بواقع بوت واحد لكل خلةة خ ارية وانماا تعاد 

وسةلة للمحا نة على النوو. تنمةز االبوات الالكنةرية بمقاومنها العالةة للعدياد مان المعاامغ  النا  وسةلة للمحا نة على النوو. تنمةز االبوات الالكنةرية بمقاومنها العالةة للعدياد مان المعاامغ  النا  

كا رية للكائنا  االخرت ،  االبوات الالكنةرية تنسام كا رية للكائنا  االخرت ،  االبوات الالكنةرية تنسام تؤ ر    الخغيا الخ رية للالكنريا ولغبوات النتؤ ر    الخغيا الخ رية للالكنريا ولغبوات الن

بمقاومنها العالةة للحرارة والجفاف الشديد واالشعاو والك ةر من الماواد الكةمةاوياة المسانعملة  ا  بمقاومنها العالةة للحرارة والجفاف الشديد واالشعاو والك ةر من الماواد الكةمةاوياة المسانعملة  ا  

Spore coatالنطهةر والنعقةم وتعزت هذه المقاومة الى عدم نفا ياة  طااء الالاوت النطهةر والنعقةم وتعزت هذه المقاومة الى عدم نفا ياة  طااء الالاوت  الحااوي علاى الحااوي علاى   

Dipicolinic acid  -معقااد ) الكالسااةوممعقااد ) الكالسااةوم   -  Peptidoglycan ( . ان ساامك وتماسااك مكونااا  ( . ان ساامك وتماسااك مكونااا    

الغطاء الالو   تمنح افة المقاومة   غي عن النر ة   غ   األبعااد اآلناف الاذ ر ،  قاد وجاد ان الغطاء الالو   تمنح افة المقاومة   غي عن النر ة   غ   األبعااد اآلناف الاذ ر ،  قاد وجاد ان 

Clostridium botulinumأبوات بكنريا أبوات بكنريا  المرضةة تقاوم الغلةان لعدة ساعا  . ر م ان مقاومة المرضةة تقاوم الغلةان لعدة ساعا  . ر م ان مقاومة   

دقاائل وها  دقاائل وها    9090م / م / 8080فن معنم االبوات تقاوم حرارة فن معنم االبوات تقاوم حرارة االبوات للحرارة تخنلف باخنغف االنواو  االبوات للحرارة تخنلف باخنغف االنواو  

  ا ةة للق اء على الخغيا الخ رية تماماي. ا ةة للق اء على الخغيا الخ رية تماماي.



تحنوي االباوات علاى نساالة وا ئاة جاداي مان الر وباة لاذلك  انهاا تنصاف بعادم امنغ هاا نشاا  تحنوي االباوات علاى نساالة وا ئاة جاداي مان الر وباة لاذلك  انهاا تنصاف بعادم امنغ هاا نشاا          

اي    عل  ،  ه  تالقى سا نة وتم ل على هذا االساس  ور الساكون للالكنرياا  الفمكانهاا ان تالقاى اي    عل  ،  ه  تالقى سا نة وتم ل على هذا االساس  ور الساكون للالكنرياا  الفمكانهاا ان تالقاى 

Germinationسا نة لسنوا  عادة وبامكانهاا ان تنالا  سا نة لسنوا  عادة وبامكانهاا ان تنالا    انةاة الاى خغياا خ ارية وخاغل  نارة  انةاة الاى خغياا خ ارية وخاغل  نارة   

، وتاادعى ، وتاادعى    اام تعااود الخغيااا الخ اارية  نكااون االبااوات عنااد دخولهااا  ااور ال الااو  العااددي اام تعااود الخغيااا الخ اارية  نكااون االبااوات عنااد دخولهااا  ااور ال الااو  العاادديقصااةرة قصااةرة 

 ..Sporogenesisعملةة تكوين االبوات عملةة تكوين االبوات 

أما مراحل تكوين الالوت الداخل   ه  أما مراحل تكوين الالوت الداخل   ه      

  تحول مادة تحول مادةDNA   الى خةو  وحدوث انالعاج    الغشاء الخلوي قر  أحد نهاين  الخلةاة الى خةو  وحدوث انالعاج    الغشاء الخلوي قر  أحد نهاين  الخلةاة

 ..  Fore sporeبالالوت االول  بالالوت االول  وهذه النغةرا  تؤدي الى تكوين مايعرف وهذه النغةرا  تؤدي الى تكوين مايعرف 

  ن  القا  تغط  الالاوت االولا  تسامى قشارة الالاوت ن  القا  تغط  الالاوت االولا  تسامى قشارة الالاوت تكوت تغطةهاا  القاا  تغطةهاا  القاا     Spore cortexتكوت

وقاد تحادث  ا  بعاض االناواو أن ت ااف  القاة اخارت وقاد تحادث  ا  بعاض االناواو أن ت ااف  القاة اخارت   ،،Spore coatأخرت تسمى      أخرت تسمى      

 ..   Exosporiumتعرف  تعرف  

  تحلل الخلةة االم)الجزء الخ ري( وانطغ  الالوت الحر تحلل الخلةة االم)الجزء الخ ري( وانطغ  الالوت الحرFore spore.. 

 

تكوين البوغ في البكتريا عملية مراحل Sporogenesis  

يخنلف موضاع الالاوت داخال الخلةاة الخ ارية بااخنغف ناوو الالكنرياا  قاد يكاون الالاوت مر زيااي يخنلف موضاع الالاوت داخال الخلةاة الخ ارية بااخنغف ناوو الالكنرياا  قاد يكاون الالاوت مر زيااي     

Central أو قريالاي من أحد  ر   الخلةة ويدعى عندئاذ أو قريالاي من أحد  ر   الخلةة ويدعى عندئاذ    Subterminal أو يكاون  ر ةااي ويسامى أو يكاون  ر ةااي ويسامى

Terminal الخل   الخ رية ويسمى الخل   الخ رية ويسمى أو قد يكون حجم الالوت ا الر من حجم أو قد يكون حجم الالوت ا الر من حجم    Sollow spore.. 

توزيع االبواغ في الخلية البكتيريةانماط   

ننراي لمقاومة االبوات الالكنةرية للحارارة  افن لهاا اهمةاة أسان نائةة  ا  مجاال الصاناعا  الغذائةاة ننراي لمقاومة االبوات الالكنةرية للحارارة  افن لهاا اهمةاة أسان نائةة  ا  مجاال الصاناعا  الغذائةاة   

و اا  اااناعة اال ذيااة المعلالااة ،  معناام النلااف  اا  اال ذيااة المعلالااة يعااود الااى الالكنريااا الغهوائةااة و اا  اااناعة اال ذيااة المعلالااة ،  معناام النلااف  اا  اال ذيااة المعلالااة يعااود الااى الالكنريااا الغهوائةااة 

ة  ما    ة  ما    المكونة لغبوات وقد يسال  الالعض منها امراع خطةرة الحنوائها  على السموم الخارجةالمكونة لغبوات وقد يسال  الالعض منها امراع خطةرة الحنوائها  على السموم الخارجة

لذلك ينصح بمعاملة المننجاتفو االوسا  الزرعةاة عان  ريال لذلك ينصح بمعاملة المننجاتفو االوسا  الزرعةاة عان  ريال Clostridiumbotulinumجنس جنس 

Autocleaveالمؤادة المؤادة  للقناء على سالوراتها المقاومة للغلةان لساعا .للقناء على سالوراتها المقاومة للغلةان لساعا .    



وماااااان االم لااااااة علااااااى الالكنريااااااا المكونااااااة لغبااااااوات ماااااان الالكنريااااااا العصااااااوية) وماااااان االم لااااااة علااااااى الالكنريااااااا المكونااااااة لغبااااااوات ماااااان الالكنريااااااا العصااااااوية)    Bacillus 

subtilis،،B.stearothermophilus ، ،Clostridium و و    Sporolactobacillus (  ماااااااااااان (  ماااااااااااان   

 . . Sporosarcinaالالكنريا الكرويةالالكنريا الكروية

 Storage materialsالحبيبات المخزونة أو المدخرة الحبيبات المخزونة أو المدخرة 

 Inclusionتنواجد  ا  سااينوبغزم الالكنرياا الحقةقةاة ترا ةا  حالةالةاة تعارف باالجساام ال امنةة تنواجد  ا  سااينوبغزم الالكنرياا الحقةقةاة ترا ةا  حالةالةاة تعارف باالجساام ال امنةة 

bodies      وه  تعمل  مخازن للغذاء والن  قد تكون مر الا  ع وية م ل النشاف والكغيكاوجةن وه  تعمل  مخازن للغذاء والن  قد تكون مر الا  ع وية م ل النشاف والكغيكاوجةن

أحةانااي باالفولةوتةن أحةانااي باالفولةوتةن   االخةارةاالخةارة  أو الدهون   غي عان مر الاا  الكالريا  والفوسافا  المنعاددة وتسامىأو الدهون   غي عان مر الاا  الكالريا  والفوسافا  المنعاددة وتسامى

Volutin ن الالكنريا اال واحد من هذه المر الا )).. ن الالكنريا اال واحد من هذه المر الا عادة التكوت ..  ((عادة التكوت  

تكاااون جاااديرة بالمغحناااة م ااال الما نةنوساااوم تكاااون جاااديرة بالمغحناااة م ااال الما نةنوساااوم   تمنلاااك بعاااض الالكنرياااا أجساااام ضااامنةة خاااااةتمنلاااك بعاااض الالكنرياااا أجساااام ضااامنةة خاااااة

Magnitosomes والن  تكون على هةئة أ اسةد الحديد الن  تساعد الالكنريا المحنوية علةها مان والن  تكون على هةئة أ اسةد الحديد الن  تساعد الالكنريا المحنوية علةها مان   

 توجةت  سها الى النروف الالةئةة المناسالة للالكنريا.توجةت  سها الى النروف الالةئةة المناسالة للالكنريا.

 

 Nutritionتغذية االحياء المجهرية

المجهرية واننهاءي باالنسان    حاجنها الى منطلالا  المجهرية واننهاءي باالنسان    حاجنها الى منطلالا  تشنرل جمةع أشكال الحةاة ابنداءي من االحةاء تشنرل جمةع أشكال الحةاة ابنداءي من االحةاء 

- ذائةة معةنة الجل نموها والقةام بوظائفها بصورة  الةعةة وتنم ل هذه االحنةاجا  بما يفت   ذائةة معةنة الجل نموها والقةام بوظائفها بصورة  الةعةة وتنم ل هذه االحنةاجا  بما يفت    

 مصدر الكاربون والطاقةمصدر الكاربون والطاقة 

::الى مجموعنةن هماالى مجموعنةن هماالطاقة الطاقة مصدرمصدرتقسم االحةاء المجهرية من حةا تقسم االحةاء المجهرية من حةا   

أحةاااء ضااوئةة النغذيااةأحةاااء ضااوئةة النغذيااة  -11 Phototrophs    وهااذه المجموعااة تسااننالا  اقنهااا ماان ضااوء الشاامس وهااذه المجموعااة تسااننالا  اقنهااا ماان ضااوء الشاامس

Cyanobacteriaوتنم ل بالطحال  والالكنريا المسماهوتنم ل بالطحال  والالكنريا المسماه وتنمةزان باحنوائهما على مادة الكلورو ةل وتنمةزان باحنوائهما على مادة الكلورو ةل   

 وقةامهما بعملةة الالناء ال وئ وقةامهما بعملةة الالناء ال وئ 

أحةاء  ةمةاوية النغذية أحةاء  ةمةاوية النغذية -22 Chemotroph وهذه المجموعة تسننالا  اقنها من تفاعغ   ةمةاوية وهذه المجموعة تسننالا  اقنها من تفاعغ   ةمةاوية   

الكةمةاوية .الكةمةاوية .  با سدة الموادبا سدة المواد  

الذي تحناجت  ا ة اشكال الحةاة وبدون اسان ناء مان الذي تحناجت  ا ة اشكال الحةاة وبدون اسان ناء مان   الكاربونالكاربون  مصدرمصدرأما من حةا أما من حةا          CO2 وهاو وهاو   

ابسا مصادر الكاربون الى المر الاا  الع اوية المعقادة  افن االحةااء تقسام الاى مجماوعنةن اينااي ابسا مصادر الكاربون الى المر الاا  الع اوية المعقادة  افن االحةااء تقسام الاى مجماوعنةن اينااي 

 هما هما 

وهذه تعنمد على وهذه تعنمد على      Autotroph ائنا   اتةة النغذية  ائنا   اتةة النغذية   -11 CO2مصدر للكاربون مصدر للكاربون  

Heterotroph ائنا  ع وية النغذية ) ةر  اتةة النغذية(  ائنا  ع وية النغذية ) ةر  اتةة النغذية(   -22 وتعنمد على المر الا  الع وية وتعنمد على المر الا  الع وية   

 المخنلفةالمخنلفة

وعنااد الجمااع بااةن أساالو  الحصااول علااى الطاقااة ومصاادر الكاااربون معاااي وتصاانةف االحةاااء وعنااد الجمااع بااةن أساالو  الحصااول علااى الطاقااة ومصاادر الكاااربون معاااي وتصاانةف االحةاااء       

المجهرية على أساس هاتةن الخااةنةن نجد هنالك أربعة مجامةع من الكائنا  الحةاة  ماا موضاح المجهرية على أساس هاتةن الخااةنةن نجد هنالك أربعة مجامةع من الكائنا  الحةاة  ماا موضاح 

   الجدول اآلت    الجدول اآلت    

 مصدر الطاقة نوع التغذية
مصدر 

 الكاربون
 االمثلة

ضوئية التغذية ضوئية التغذية   -11 Phototrophs    



ضااااااااااااااااوئةة معدنةااااااااااااااااة النغذيااااااااااااااااة ضااااااااااااااااوئةة معدنةااااااااااااااااة النغذيااااااااااااااااة   -اا

Photolithotrophs 

 

بكنريااااااااااا بنفسااااااااااجةة  الرينةااااااااااة و بكنريااااااااااا بنفسااااااااااجةة  الرينةااااااااااة و  CO2 ال وء

Cyanobacteria ومعنم الطحال  ومعنم الطحال      

ضااااااااااااااوئةة ع ااااااااااااااوية النغذيااااااااااااااة ضااااااااااااااوئةة ع ااااااااااااااوية النغذيااااااااااااااة   -  

Photoorganotrophs 

 

مر الا   ال وء

 ع وية

بكنريا بنفسجةة  ةار  الرينةاة وبعاض بكنريا بنفسجةة  ةار  الرينةاة وبعاض 

 أنواو الطحال أنواو الطحال 

كيمياوية التغذية كيمياوية التغذية   -22 Chemotrophs    

 ةمةاوياااااااااااااااة معدنةاااااااااااااااة النغذياااااااااااااااة  ةمةاوياااااااااااااااة معدنةاااااااااااااااة النغذياااااااااااااااة   -اا

Chemolithotrophs 

أ سدةمر الا  

  ةر ع وية

CO2 Nitrosomonas, Nitrobacter, 

Thaiobacillus,Ironbacteria, 

Methanogenicbacteria 

 ةمةاوياااااااااااااة ع اااااااااااااوية النغذياااااااااااااة  ةمةاوياااااااااااااة ع اااااااااااااوية النغذياااااااااااااة   -بب

Chemoorganotrophs 

أ سدةالمر الا  

 الع وية

مر الا  

 ع وية

جمةاااع أناااواو الالكنرياااا  ا  االهمةاااة جمةاااع أناااواو الالكنرياااا  ا  االهمةاااة 

الطالةاااة ،أحةااااء النرباااة،أحةاء االلالاااان الطالةاااة ،أحةااااء النرباااة،أحةاء االلالاااان 

 ،الفطريا  والالروتوزوا،الفطريا  والالروتوزوا

 

 مصدر النتروجينمصدر النتروجين 

كائناا  الحةاة الاى النناروجةن ،  النالاتاا  تسانهلك النناروجةن علاى ااورة ننارا  كائناا  الحةاة الاى النناروجةن ،  النالاتاا  تسانهلك النناروجةن علاى ااورة ننارا  الال  جمةاعجمةاع  تحناجتحناج

بةنما تحناج الحةوانا  الى الننروجةن على اورة مر الاا  ع اوية م ال الالروتةناا  والالالنةادا  بةنما تحناج الحةوانا  الى الننروجةن على اورة مر الاا  ع اوية م ال الالروتةناا  والالالنةادا  

واالحماع االمةنةة، أما االحةاء المجهرية  نخنلف قادرتها علاى اسانهغل مصاادر ع اوية  ةار واالحماع االمةنةة، أما االحةاء المجهرية  نخنلف قادرتها علاى اسانهغل مصاادر ع اوية  ةار 

،  هنال ما تسنهلك ،  هنال ما تسنهلك   ع وية من هذا العنصرع وية من هذا العنصر N2 الجوي م ل الالكنريا الم النة للننروجةن ، وبكنريا الجوي م ل الالكنريا الم النة للننروجةن ، وبكنريا   

تسنهلك المصادر الننروجةنةاة الع اوية ، بةنماا هناال المصاادر الننروجةنةاة  ةار الع اوية م ال تسنهلك المصادر الننروجةنةاة الع اوية ، بةنماا هناال المصاادر الننروجةنةاة  ةار الع اوية م ال 

 الطحال  .الطحال  .

 مصادر العناصر االخرىمصادر العناصر االخرى 

وجةن وجةن ى جانااا  الكااااربون والنناااروجةن تحنااااج االحةااااء المجهرياااة الاااى عنااااار م ااال الهةااادرى جانااا  الكااااربون والنناااروجةن تحنااااج االحةااااء المجهرياااة الاااى عنااااار م ااال الهةااادرالاااالااا

واالو سجةن و الالاي ما تسنعمل االحةاء المجهرية هذه المصادر من الماء والهواء والسةما بالنسالة واالو سجةن و الالاي ما تسنعمل االحةاء المجهرية هذه المصادر من الماء والهواء والسةما بالنسالة 

لغحةاء الهوائةة ومن مصادر ع وية ،  ما تحنااج الاى عنااار اخارت م ال الفسافور والكالريا  لغحةاء الهوائةة ومن مصادر ع وية ،  ما تحنااج الاى عنااار اخارت م ال الفسافور والكالريا  

والكلور والكلور وبكمةا   ةر قلةلة وتحناج  ذلك الى عناار معدنةة مخنلفة م ل الصوديوم والالوتاسةوم وبكمةا   ةر قلةلة وتحناج  ذلك الى عناار معدنةة مخنلفة م ل الصوديوم والالوتاسةوم 

والكالسةوم والمغنةسةوم والحديد، و ذلك تحناج الى بعض العناار النادرة م ل النحاس والكوبل  والكالسةوم والمغنةسةوم والحديد، و ذلك تحناج الى بعض العناار النادرة م ل النحاس والكوبل  

 والخاراةن والنةكل.والخاراةن والنةكل.

 عوامل النموعوامل النمو 

الكائنا  الحةة من تخلةقها بنفسها لذلك ينالغا  أن تناو ر  ا  الكائنا  الحةة من تخلةقها بنفسها لذلك ينالغا  أن تناو ر  ا    ه  مجموعة من المر الا  التسنطةعه  مجموعة من المر الا  التسنطةع

الالةئة الن  تنغذت  ةها وتسمى مجموعة العوامل هذه بالفةنامةنا  بالنسالة لغنسان ،  ةر ان العديد الالةئة الن  تنغذت  ةها وتسمى مجموعة العوامل هذه بالفةنامةنا  بالنسالة لغنسان ،  ةر ان العديد 

من الالكنريا تمنلك المقدرة على تكوين هذه المر الا  بنفسها ومماي ال  هذه الحقةقة أن االنواو من من الالكنريا تمنلك المقدرة على تكوين هذه المر الا  بنفسها ومماي ال  هذه الحقةقة أن االنواو من 

هاا أن تنماو  ا  االوساا  الغذائةاة النر ةالةاة المؤلفاة مان مر الاا   المالاوياة )اماغح هاا أن تنماو  ا  االوساا  الغذائةاة النر ةالةاة المؤلفاة مان مر الاا   المالاوياة )اماغح الالكنريا بفمكانالالكنريا بفمكان

معدنةة( معرو ة النر ة  والخالةاة أساسااي مان الفةنامةناا  والمر الاا   الع اوية االخارت تمامااي، معدنةة( معرو ة النر ة  والخالةاة أساسااي مان الفةنامةناا  والمر الاا   الع اوية االخارت تمامااي، 

ويذ ر أن معنم الفطريا  التحناج الى الفةنامةنا  أو عوامل النمو االخرت وهذا هو حاال العدياد ويذ ر أن معنم الفطريا  التحناج الى الفةنامةنا  أو عوامل النمو االخرت وهذا هو حاال العدياد 

الكنريا وجمةع أنواو الطحال .  ةر أن بعض الالكنريا تحناج الى أنواو معةنة من الفةنامةنا  الكنريا وجمةع أنواو الطحال .  ةر أن بعض الالكنريا تحناج الى أنواو معةنة من الفةنامةنا  من المن ال

والنةو لةوتةااادا  أو المر الاااا  الع اااوية  الالةوريناااا  والالريمةااادينا  واالحمااااع االمةنةاااة ا  والنةو لةوتةااادا  أو المر الاااا  الع اااوية  الالةوريناااا  والالريمةااادينا  واالحمااااع االمةنةاااة ا  

ي ي التسنطةع هذه االنواو من النمو ما لم تنو ر هذه المر الا     الالةئة أو الوسا الزرع  المخنالرالتسنطةع هذه االنواو من النمو ما لم تنو ر هذه المر الا     الالةئة أو الوسا الزرع  المخنالر

ال نقارها الى االنزيما  الخااة بنخلةل هذه المواد أو المر الاا  ، وخةار م اال علاى  لاك بكنرياا ال نقارها الى االنزيما  الخااة بنخلةل هذه المواد أو المر الاا  ، وخةار م اال علاى  لاك بكنرياا 



النا  تنواجاد  ا  الحلةا  ومننجاتاة والنا  ينالغا  أن النا  تنواجاد  ا  الحلةا  ومننجاتاة والنا  ينالغا  أن    Lactic acid bacteriaحاامض اللالنةاك حاامض اللالنةاك 

% من الوحدا  االساسةة الن  تؤلف مادتها الخلوية    الوسا الزرع .% من الوحدا  االساسةة الن  تؤلف مادتها الخلوية    الوسا الزرع .1515تجهز بحوال  تجهز بحوال    

البد من االشارة الى أن هنال بعض أنواو الالكنريا الن  تادعى بالطفةلةاا  المجالارة داخال البد من االشارة الى أن هنال بعض أنواو الالكنريا الن  تادعى بالطفةلةاا  المجالارة داخال                     

Rickettsiaم ااال الريكنساااةام ااال الريكنساااةاObligate intracellular parasitesالخلوياااة     الخلوياااة      و غمةاااديا و غمةاااديا   

Chlamydia التسنطةع النماو خاارج االنساجة النا  تصاةالها)خارج خلةاة حةاة أخرت(ال نقارهاا التسنطةع النماو خاارج االنساجة النا  تصاةالها)خارج خلةاة حةاة أخرت(ال نقارهاا   

والنرا ة  ال رورية بما     لاك انزيماا  تولةاد الطاقاة ، وعلاى النقاةض مان والنرا ة  ال رورية بما     لاك انزيماا  تولةاد الطاقاة ، وعلاى النقاةض مان لالعض االنزيما  لالعض االنزيما  

Cyanobacteriaهاااذه المجموعاااة هناااال اناااواو مااان الالكنرياااا) هاااذه المجموعاااة هناااال اناااواو مااان الالكنرياااا)  ( تمنلاااك انزيماااا  تسااامح لهاااا ( تمنلاااك انزيماااا  تسااامح لهاااا   

 بالن اعف مع مواد مغذية بسةطة جداي  االمغح  ةر الع وية والطاقة الشمسةة.بالن اعف مع مواد مغذية بسةطة جداي  االمغح  ةر الع وية والطاقة الشمسةة.

 الماءالماء 

% مان وزن االحةااء المجهرياة % مان وزن االحةااء المجهرياة 1010-8080ح  ،  الماء يشاكل ح  ،  الماء يشاكل   اليمكن االسنغناء عن الماء ألي  ائناليمكن االسنغناء عن الماء ألي  ائن

والتسنطةع هذه الكائناا  مان النماو اال  ا  وساا يحناوي علاى نساالة مان المااء يعاد وساطاي لجمةاع والتسنطةع هذه الكائناا  مان النماو اال  ا  وساا يحناوي علاى نساالة مان المااء يعاد وساطاي لجمةاع 

 النفاعغ  الحةوية الن  تجرت على االننمة الحةة.النفاعغ  الحةوية الن  تجرت على االننمة الحةة.

 

 Culture mediaاالوساط الزرعية 

ت ح راالوساا  الزرعةااة المخنلفااة حساا  المنطلالااا  الغذائةاة لغحةاااء المجهريااة قةااد الننمةااة ، ت ح راالوساا  الزرعةااة المخنلفااة حساا  المنطلالااا  الغذائةاة لغحةاااء المجهريااة قةااد الننمةااة ،         

 ةر أن بةئاة النماو التعاد العامال الوحةاد المحادد لنماو االحةااء المجهرياة ر ام  ونات مان العوامال  ةر أن بةئاة النماو التعاد العامال الوحةاد المحادد لنماو االحةااء المجهرياة ر ام  ونات مان العوامال 

عوامال عوامال المهمة بل الى جان  هذا العامل هنال العديد من العوامال االخارت النا  تسامى بمجملهاا بالالمهمة بل الى جان  هذا العامل هنال العديد من العوامال االخارت النا  تسامى بمجملهاا بال

 الفةزياوية ومن ابرز هذه العوامل المؤ رة    نمو االحةاء المجهرية الفةزياوية ومن ابرز هذه العوامل المؤ رة    نمو االحةاء المجهرية 

                  درجة الحرارة                 درجة الحرارةTemperature 

تعد عامغي مهماي لكونها تؤ ر    معنم الفعالةا  الحةوية بفعل تف ةرها  ا   عالةاا  االنزيماا   ا  تعد عامغي مهماي لكونها تؤ ر    معنم الفعالةا  الحةوية بفعل تف ةرها  ا   عالةاا  االنزيماا   ا  

وتقساام االحةاااء المجهريااة حساا  درجااا  وتقساام االحةاااء المجهريااة حساا  درجااا  الخلةااة ومااا النمااو اال حصااةلة هااذه الفعالةااا  مجنمعااة ، الخلةااة ومااا النمااو اال حصااةلة هااذه الفعالةااا  مجنمعااة ، 

 الحرارة الم لى  الحرارة الم لى  

اآللفة للالرودةاآللفة للالرودة  -99 Psychrophils  

اآللفة للحرارة المعندلةاآللفة للحرارة المعندلة  -00 Mesophils 

اآللفة للحرارة العالةة  اآللفة للحرارة العالةة    -00 Thermophils     

يذ ر أن لكل مجموعة مان هاذه المجاامةع ال غ اة هناال  اغث درجاا  حرارياة ممةازة وها  يذ ر أن لكل مجموعة مان هاذه المجاامةع ال غ اة هناال  اغث درجاا  حرارياة ممةازة وها              

لم لااى لم لااى درجااة الحاارارة ادرجااة الحاارارة ا Optimum temperature وهاا  درجااة الحاارارة الناا  تاللااغ عناادها وهاا  درجااة الحاارارة الناا  تاللااغ عناادها     

معدال  النمو حدودها القصوت بمعنى ان الزمن الغزم النقسام الخلةة الواحدة الواحدة الى خلةنةن معدال  النمو حدودها القصوت بمعنى ان الزمن الغزم النقسام الخلةة الواحدة الواحدة الى خلةنةن 

عند هذه الدرجاة يكاون  ا  حادوده الادنةا ، وان معادال  النماو ساوف تانخفض باالبنعااد عان هاذه عند هذه الدرجاة يكاون  ا  حادوده الادنةا ، وان معادال  النماو ساوف تانخفض باالبنعااد عان هاذه 

، وتسمى درجاة ، وتسمى درجاة   حنى تصل معدال  النمو الى الصفر أو ان تنوقف تماماي حنى تصل معدال  النمو الى الصفر أو ان تنوقف تماماي   الدرجة زيادة أو نقصاناي الدرجة زيادة أو نقصاناي 

 Maximumالحااارارة النااا  يقاااف النماااو عناااد زيادتهاااا درجاااة حرارياااة واحااادة باااالحرارة العلةاااا الحااارارة النااا  يقاااف النماااو عناااد زيادتهاااا درجاااة حرارياااة واحااادة باااالحرارة العلةاااا 

temperature ، وعناااد خف اااها درجاااة حرارياااة واحااادة تسااامى باااالحرارة الااادنةا ، وعناااد خف اااها درجاااة حرارياااة واحااادة تسااامى باااالحرارة الااادنةا    Minimum 

temperature ن ح  تكون أقر  الى العلةا منها الى الدنةا.ن ح  تكون أقر  الى العلةا منها الى الدنةا.وان درجة الحرارة الم لى ألي  ائوان درجة الحرارة الم لى ألي  ائ    



 

الخاصة بهامع درجات الحرارة  عالقة نمواالنواع البكتيرية  

 

 الضغط األزموزيالضغط األزموزيOsmotic pressure                  

وهو ال غا الذي ينولد من مكونا  ومحنويا  السااينوبغزم علاى الغشااء السااينوبغزم  بساال  وهو ال غا الذي ينولد من مكونا  ومحنويا  السااينوبغزم علاى الغشااء السااينوبغزم  بساال  

اخنغف تر ةاز السااينوبغزم عان تر ةاز المحاةا ، وتنواجاد معنام االحةااء المجهرياة  ا  محاةا اخنغف تر ةاز السااينوبغزم عان تر ةاز المحاةا ، وتنواجاد معنام االحةااء المجهرياة  ا  محاةا 

مخفف)أقل تر ةز( مقارنة ماع تر ةاز السااينوبغزم وماع  لاك اليحادث انجاار الخلةاة جاراء تاد ل مخفف)أقل تر ةز( مقارنة ماع تر ةاز السااينوبغزم وماع  لاك اليحادث انجاار الخلةاة جاراء تاد ل 

خارج الخلةة الى داخلها المنغل الخغيا الى جدران سمةكة.  ةر أن هنال مجموعة مان خارج الخلةة الى داخلها المنغل الخغيا الى جدران سمةكة.  ةر أن هنال مجموعة مان   الماء منالماء من

االحةاء المجهرية الن  اعناد  على العةع    محةا  ا  ضغا أزموزي عاٍل )تر ةز الوسا أو االحةاء المجهرية الن  اعناد  على العةع    محةا  ا  ضغا أزموزي عاٍل )تر ةز الوسا أو 

المحةا أعلى من تر ةز الساينوبغزم( ويطلل على هذه االحةاء باالحةاء المجهرية اآللفاة لل اغا المحةا أعلى من تر ةز الساينوبغزم( ويطلل على هذه االحةاء باالحةاء المجهرية اآللفاة لل اغا 

زي زي األزمواألزمو Osmophilic وه  نوعةنوه  نوعةن    

اآللفااة للملوحااة العالةااة اآللفااة للملوحااة العالةااة   -99 Halophilic     -    وهااذه االنااواو التساانطةع العااةع اال  اا  االوسااا  وهااذه االنااواو التساانطةع العااةع اال  اا  االوسااا

أوالالةئااا  المالحااة أو الناا  ي اااف لهااا الملااح وماان أم لااة هااذه االحةاااء االنااواو النابعااة لجاانس أوالالةئااا  المالحااة أو الناا  ي اااف لهااا الملااح وماان أم لااة هااذه االحةاااء االنااواو النابعااة لجاانس 

Halobacterium وقد وجد ان م ل هذه االحةاء المعزولة من الالحر المة  تحنوي خغياها على وقد وجد ان م ل هذه االحةاء المعزولة من الالحر المة  تحنوي خغياها على   

 تر ةز ملح  عاٍل جداي.تر ةز ملح  عاٍل جداي.

اآللفة للنرا ةز السكرية العالةة اآللفة للنرا ةز السكرية العالةة   -00 Saccharophilic  وهذه تنم ل بالعض انواو الخماائر المحالاة وهذه تنم ل بالعض انواو الخماائر المحالاة

Saccharomycesroxiiللنر ةز العالةة من السكر م ل للنر ةز العالةة من السكر م ل  واجاد واجاد .وهكذا تر ةز عاٍل مان الساكر ين.وهكذا تر ةز عاٍل مان الساكر ين  

    الجل  والمربةا .   الجل  والمربةا .

 تركيز ايونات الهيدروجينتركيز ايونات الهيدروجين 

رينم السال  لنر ةز أيونا  الهةدروجةن الحرة رينم السال  لنر ةز أيونا  الهةدروجةن الحرة ااويعالر عنت باالس )الرقم( الهةدروجةن  وهو اللو ويعالر عنت باالس )الرقم( الهةدروجةن  وهو اللو 

pHويرمز لت ويرمز لت  pH = -log[H  أي أنأي أن  
+
] 

يخنلف مدت الرقم الهةدروجةن  لألوسا  الزرعةة الن  تعةع  ةها االحةاء المجهرية بااخنغف يخنلف مدت الرقم الهةدروجةن  لألوسا  الزرعةة الن  تعةع  ةها االحةاء المجهرية بااخنغف         

 هذه االحةاء ويمكن تقسةم االحةاء المجهرية على أساس االرقام الهةدروجةنةة الى  غث مجامةع هذه االحةاء ويمكن تقسةم االحةاء المجهرية على أساس االرقام الهةدروجةنةة الى  غث مجامةع 



اآللفااة للحموضااة اآللفااة للحموضااة   -11 Acidophile وهااذه المجموعااة تنمااو بمعاادالتها القصااوت  اا  االرقااام وهااذه المجموعااة تنمااو بمعاادالتها القصااوت  اا  االرقااام : :   

هةدروجةنةاة الحام اةة  االرقم الهةادروجةن  األم ال هةدروجةنةاة الحام اةة  االرقم الهةادروجةن  األم ال الال Optimum pH لالكنرياا لالكنرياا    Thiobacillus 

thiooxidans ويمكان نموهاا حناى  ا  رقام ويمكان نموهاا حناى  ا  رقام   0.50.5الن  تقوم بنكوين حامض الكالرينةك    حدود الن  تقوم بنكوين حامض الكالرينةك    حدود   

وهنال ايناي أحةاء تنمو    ارقام هةدروجةنةة حام ةة م ل بكنريا حامض الخلةاك وهنال ايناي أحةاء تنمو    ارقام هةدروجةنةة حام ةة م ل بكنريا حامض الخلةاك   99هةدروجةن  هةدروجةن  

Acetobacterspp   (( spp  جمةااع االنااواو النابعااة للجاانس( ومعناام الفطريااا  والخمااائر الناا  =جمةااع االنااواو النابعااة للجاانس( ومعناام الفطريااا  والخمااائر الناا=

 تف ل االوسا  الحام ةة.تف ل االوسا  الحام ةة.

)المتعادلة()المتعادلة(اآللفة لالرقام الهيدروجينية المعتدلةاآللفة لالرقام الهيدروجينية المعتدلة  -22 Neutrophile تنمو هذه المجموعة بشاكل تنمو هذه المجموعة بشاكل ::

  وان معناموان معنام  6.56.5-9.59.5أ  ل    االوسا  المنعادلة    ارقامها الهةدروجةنةة الن  تنرواوح ماابةن أ  ل    االوسا  المنعادلة    ارقامها الهةدروجةنةة الن  تنرواوح ماابةن 

 أنواو الالكنريا تقع ضمن هذه المجموعة.أنواو الالكنريا تقع ضمن هذه المجموعة.

اآللفة للقاعدية اآللفة للقاعدية   -11 Alakalophile تنمو هذه المجموعة    االوسا  والالةئا  القاعدية والنا  تنمو هذه المجموعة    االوسا  والالةئا  القاعدية والنا    ::

م ل أنواو جنس م ل أنواو جنس   66يكون الرقم الهةدروجةن  لها  و  يكون الرقم الهةدروجةن  لها  و   Bacillus ومعنم انواو الطحال .ومعنم انواو الطحال .    

حدود من االرقام الهةدروجةنةة وه حدود من االرقام الهةدروجةنةة وه ولكل نوو من هذه االنواو ال غ ة من االحةاء المجهرية ولكل نوو من هذه االنواو ال غ ة من االحةاء المجهرية         

  الاارقم الهةاادروجةن  االم اال الاارقم الهةاادروجةن  االم االOptimum pH   وهااو الاارقم الهةاادروجةن  الااذي تكااون   وهااو الاارقم الهةاادروجةن  الااذي تكااون  

معاادال  نمااو الكااائن المجهااري عنااده م الةااة )معاادال  نمااو عالةااة ، أي ان الاازمن الااغزم معاادال  نمااو الكااائن المجهااري عنااده م الةااة )معاادال  نمااو عالةااة ، أي ان الاازمن الااغزم 

 النقسام الخلةة الواحدة الى خلةنةن يكون قصةر جداي(.النقسام الخلةة الواحدة الى خلةنةن يكون قصةر جداي(.

  الرقم الهةدروجةن  االعلى الرقم الهةدروجةن  االعلىMaximumpH   ويم ل أعلى رقام هةادروجةن  تنماو عناده   ويم ل أعلى رقام هةادروجةن  تنماو عناده  

 الخلةة  عند زيادتت عند هذا الحد ينوقف النمو تماماي.الخلةة  عند زيادتت عند هذا الحد ينوقف النمو تماماي.

  الرقم الهةدروجةن  االدنى الرقم الهةدروجةن  االدنىMinimum pH   ويم ل أدنى رقم هةدروجةن  يحصل عنده   ويم ل أدنى رقم هةدروجةن  يحصل عنده  

 النمو وان  ان بمعدال  وا ئة.النمو وان  ان بمعدال  وا ئة.

المفر اة الاى اخانغف تر ةا  المفر اة الاى اخانغف تر ةا  ويعود تحمال بعاض االحةااء المجهرياة للحموضاة أو القاعدياة ويعود تحمال بعاض االحةااء المجهرياة للحموضاة أو القاعدياة 

جدارها الخلوي وأ شةنها الساينوبغزمةة عن تلك الن  تنماو  ا  االوساا  والالةئاا  المنعادلاة جدارها الخلوي وأ شةنها الساينوبغزمةة عن تلك الن  تنماو  ا  االوساا  والالةئاا  المنعادلاة 

 أو معندلة الحموضة أو القاعدية.أو معندلة الحموضة أو القاعدية.

 

 االوكسجيناالوكسجينOxygen           

ةم ةم يعد أحد العوامل المهمة الن  تحدد قدرة االحةاء المجهرية على المعةشة    بةئاة ماا ويمكان تقسايعد أحد العوامل المهمة الن  تحدد قدرة االحةاء المجهرية على المعةشة    بةئاة ماا ويمكان تقسا

 االحةاء المجهرية حس  احنةاجها لغو سجةن الى المجامةع اآلتةة االحةاء المجهرية حس  احنةاجها لغو سجةن الى المجامةع اآلتةة 

أحياااء هوائيااة مجبرة)صااارمة(أحياااء هوائيااة مجبرة)صااارمة(  -اا Obligate(strick) aerobes   :: تمنلااك هااذه المجموعااة تمنلااك هااذه المجموعااة

 احنةاجاي مطلقاي لغو سجةن وتنمو بشكل أ  ل عند وجودها    االوسا   اتةة النهوية الجةدة.احنةاجاي مطلقاي لغو سجةن وتنمو بشكل أ  ل عند وجودها    االوسا   اتةة النهوية الجةدة.

أحياااء الهوائيااة مجبرة)صااارمة( أحياااء الهوائيااة مجبرة)صااارمة(   -بب Obligate(strick) anaerobes  : : التساانطةع هااذه التساانطةع هااذه

المجموعااة النمااواال بغةااا   اماال لغو سااجةن  اا  المحااةا أو الالةئااة الناا  تنواجااد  ةهااا ، ا  يعااد المجموعااة النمااواال بغةااا   اماال لغو سااجةن  اا  المحااةا أو الالةئااة الناا  تنواجااد  ةهااا ، ا  يعااد 

 االو سجةن ساماي لها أو يحول دون نموها.االو سجةن ساماي لها أو يحول دون نموها.



أحياااء الهوائيااة اختياريااة أحياااء الهوائيااة اختياريااة   -جج Facultative anaerobes تساانطةع هااذه االحةاااء اساانعمال تساانطةع هااذه االحةاااء اساانعمال   ::  

د وجوده وتسنطةع النمو بغةابت أينا بةد أنها تنمو بشكل أ  ال وأسارو عناد وجاود د وجوده وتسنطةع النمو بغةابت أينا بةد أنها تنمو بشكل أ  ال وأسارو عناد وجاود االو سجةن عناالو سجةن عن

 االو سجةن .االو سجةن .

أحياء آلفة للهواء القليل أحياء آلفة للهواء القليل   -دد Microaerophilic organisms تم ل مجموعة محادودة  ا  تم ل مجموعة محادودة  ا  ::  

%(  قا من تر ةزه    الهواء.%(  قا من تر ةزه    الهواء.9090-00افة مشنر ة    احنةاجها لغو سجةن وبنر ةز أقل بةلغ )افة مشنر ة    احنةاجها لغو سجةن وبنر ةز أقل بةلغ )  

الهوائية مقاومة لالوكسجين الهوائية مقاومة لالوكسجين أحياء أحياء   -هه Aerotorelant anaerobes تم ل مجموعة محددة تم ل مجموعة محددة   ::  

 التسنعمل االو سجةن والي الا نموها تواجده    الوسا او الالةئة الزرعةة.التسنعمل االو سجةن والي الا نموها تواجده    الوسا او الالةئة الزرعةة.

يمكن تو ةر النروف الغهوائةة لغحةاء الغهوائةة والسةما الالكنرياا بفساالة  أو  ار  مخنلفاة يمكن تو ةر النروف الغهوائةة لغحةاء الغهوائةة والسةما الالكنرياا بفساالة  أو  ار  مخنلفاة       

 منهامنها

ويانم ويانم   Anaerobic jarح ن االوسا  المزروعاة بالالكنرياا  ا  حاوياا  خاااة تادعى ح ن االوسا  المزروعاة بالالكنرياا  ا  حاوياا  خاااة تادعى  -

 تفريغها من الهواء)باسنعمال م خا  سح  الهواء(.تفريغها من الهواء)باسنعمال م خا  سح  الهواء(.

الناا  تن اامن مر الااا  مولِاادة الناا  تن اامن مر الااا  مولِاادة   Anaerobic kitsاساانعمال عاادة النااروف الغهوائةااة اساانعمال عاادة النااروف الغهوائةااة  -

رة رة  اا  جااو هااذه الحاويااا  عنااد درجااة حاارا اا  جااو هااذه الحاويااا  عنااد درجااة حاارا  O2المنولااد مااع المنولااد مااع   H2للهةاادروجةن ، ا  ياارتالا للهةاادروجةن ، ا  ياارتالا 

 الغر ة.الغر ة.

 اسنعمال شمعة أو قطن او  مةة من الكحول داخل حاويا  مغلقة لحةن نفاد الهواءاسنعمال شمعة أو قطن او  مةة من الكحول داخل حاويا  مغلقة لحةن نفاد الهواء -

اضااا ة مااواد مخنزلااة الااى االوسااا  الزرعةااة مالاشاارة أ ناااء تح ااةرها ، ا  تعماال علااى اضااا ة مااواد مخنزلااة الااى االوسااا  الزرعةااة مالاشاارة أ ناااء تح ااةرها ، ا  تعماال علااى  -

اخنزال مسنوت االو سجةن بارتالا ها  ةمةاوياي معت ومن هذه المواد حامض االسكوربةك اخنزال مسنوت االو سجةن بارتالا ها  ةمةاوياي معت ومن هذه المواد حامض االسكوربةك 

 ..  Ascorbic acid & Cysteineأو السةسنئةنأو السةسنئةن

بحةااا تغطاا  سااطح بحةااا تغطاا  سااطح Parafinالمعقاام أو الاارا ةن المعقاام أو الاارا ةن   Vaselineت اااف  القااة ماان الفااازلةن ت اااف  القااة ماان الفااازلةن  -

 الوسا السائل المعد لننمةة االحةاء المجهرية لمنع واول االو سجةن الى الوسا .الوسا السائل المعد لننمةة االحةاء المجهرية لمنع واول االو سجةن الى الوسا .

 Bacterial Growth & Reproductionنمو البكتريا وتكاثرها 

النمو النمو          Growth المكونا  الخلوية بشاكل مناننم ومنناسال وبلاوت الخلةاة المكونا  الخلوية بشاكل مناننم ومنناسال وبلاوت الخلةاة حصول زيادة    حصول زيادة    ::  

 الحجم المحدد لهاورا ةاي، وهذا على مسنوت الخلةة.الحجم المحدد لهاورا ةاي، وهذا على مسنوت الخلةة.

   ةقصد بت الزيادة الحاالة    ةقصد بت الزيادة الحاالة Bacterial populationأما مفهوم النمو في الجماعة البكتيرية أما مفهوم النمو في الجماعة البكتيرية 

ت  عملةااة ت  عملةااة  ا  عاادد الخغياا الالكنةريااة الحةاة تحاا  الناروف الناا  تعاةع  ةهااا وهاذه الزيااادة ها  نااا ا  عاادد الخغياا الالكنةريااة الحةاة تحاا  الناروف الناا  تعاةع  ةهااا وهاذه الزيااادة ها  نااا



..   Reproductionالنكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رالنكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ر

 

تنكاا ر الالكنرياا بطريقاة تعارف باالنشاطار ال ناائ  الالساةا تنكاا ر الالكنرياا بطريقاة تعارف باالنشاطار ال ناائ  الالساةا          Simple binary fission و ةات و ةات   

Asexualتنقساام الخلةااة الواحاادة خلةنااةن منمااا لنةن وهاا  ماان  اار  النكااا ر الغجنساا  تنقساام الخلةااة الواحاادة خلةنااةن منمااا لنةن وهاا  ماان  اار  النكااا ر الغجنساا   وتالعاااي وتالعاااي   

رتمةاة منننماة( عالار  نارا  زمنةاة رتمةاة منننماة( عالار  نارا  زمنةاة لغنشطار الالسةا  فن أعداد الالكنرياا تازداد زياادة أ ساةة )لو الغنشطار الالسةا  فن أعداد الالكنرياا تازداد زياادة أ ساةة )لو ا

 منننمة منننمة 

 n                 16                    8                    4                    2                 1 خليةخلية
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النمو البكتيري )عددياً(                                   النمو البكتيري )لوغارتمياً(النمو البكتيري )عددياً(                                   النمو البكتيري )لوغارتمياً(      

 ويمكن حس  عدد الالكنريا النهائ  من معر ة عدد مرا  االنقسام الحاال ، ا  ان ويمكن حس  عدد الالكنريا النهائ  من معر ة عدد مرا  االنقسام الحاال ، ا  ان 

 n عدد مرا  االنقسام )الن اعف(، ومن معر ة العدد االبنادائ   ا  زمان الصافر)بداية تلقاةح = عدد مرا  االنقسام )الن اعف(، ومن معر ة العدد االبنادائ   ا  زمان الصافر)بداية تلقاةح =

 الوسا(الوسا(

Y العدد النهائ                                                                                             العدد النهائ                                                                                             = =   

X = العدد االبندائ                                                                        = العدد االبندائ                                                                            2
n
××Y = X 

وعند أخذ لو ارتم  ر   المعادلة وعند أخذ لو ارتم  ر   المعادلة       

LogY= LogX + n Log2 



LogY – LogX = n Log2 

n = LogY – LogX               =LogY – LogX  

Log2                              0.301 

(n)وعند معر ة قةمة وعند معر ة قةمة  ومعر ة الزمن الغزم لحصاول هاذا العادد أو  ال مان االنقسااما  ال نائةاة ومعر ة الزمن الغزم لحصاول هاذا العادد أو  ال مان االنقسااما  ال نائةاة   

Generation timeيمكاان عندئااذ اساانخراج مااا يعاارف باازمن الن اااعف يمكاان عندئااذ اساانخراج مااا يعاارف باازمن الن اااعف  وهااو الاازمن الااغزم وهااو الاازمن الااغزم   

 النشطار الخلةة الالكنةرية الى خلةنةن أو الغزم النشطار الخلةة الالكنةرية الى خلةنةن أو الغزم 

 المحصور بةن انقسامةن   المحصور بةن انقسامةن   

Generation time(G.T.)=Time 

n 

 

ويقصد بت عدد مرا  الزيادا  الحاالة  ا  ويقصد بت عدد مرا  الزيادا  الحاالة  ا       Growth rate ما يمكن اسنخراج سرعة النمو  ما يمكن اسنخراج سرعة النمو   

 عدد الالكنريا خغل ساعة واحدة واحدة .عدد الالكنريا خغل ساعة واحدة واحدة .

Growth Rate(G.R.)=         n 

                                    Time(h) 

 

دقةقة ) ما هو الحال ماع بكنرياادقةقة ) ما هو الحال ماع بكنرياا  9595ويذ ر أن زمن الجةل لالكنريا ينراوح من ويذ ر أن زمن الجةل لالكنريا ينراوح من  E.coli    ا  وساا  ا  وساا 

دقةقة ) ما    بكنريا الندرن الرئوي دقةقة ) ما    بكنريا الندرن الرئوي   150150الحلة ( الى الحلة ( الى  Mycobacterium tuberculosis ، ) ، )

الالكنريااا  حساا  وانمااا بااالنروف والعواماال الفةزياويااة والغذائةااة الالكنريااا  حساا  وانمااا بااالنروف والعواماال الفةزياويااة والغذائةااة والينحاادد زماان الجةاال بنااوو والينحاادد زماان الجةاال بنااوو 

 المحةطة بالالكنرياالمحةطة بالالكنريا

 Bacterial Growth Curveمنحنى النمو البكتيري 

عند تلقةح وسا  ذائ  سائل بعدد معةن من الالكنريا ومن ونوو معةن وح ن الوسا    درجة عند تلقةح وسا  ذائ  سائل بعدد معةن من الالكنريا ومن ونوو معةن وح ن الوسا    درجة       

وعة مان الخغياا تمار بمراحال مان النماو وعة مان الخغياا تمار بمراحال مان النماو الحرارة الن  تم ل الحرارة الم لى لنموها  فن هذه المجمالحرارة الن  تم ل الحرارة الم لى لنموها  فن هذه المجم

 ..Growth phaseتعرف بف وارالنموتعرف بف وارالنمو

  Lag phaseطور الركود أو الطور التمهيدي طور الركود أو الطور التمهيدي  ..11

   هذا الطور التزداد أعاداد الالكنرياا وانماا تالقاى  ابناة مؤقنااي ولكان تنماو  ال منهاا  نازداد  نلنهاا    هذا الطور التزداد أعاداد الالكنرياا وانماا تالقاى  ابناة مؤقنااي ولكان تنماو  ال منهاا  نازداد  نلنهاا 

والرايالوسااااوما  ومر الااااا  والرايالوسااااوما  ومر الااااا  وتنوساااع بااااالحجم وتن اااااعف مكوناتهااااا مااان االحماااااع النوويااااة وتنوساااع بااااالحجم وتن اااااعف مكوناتهااااا مااان االحماااااع النوويااااة 

،وان  ول هذه المرحلة ينوقف على ،وان  ول هذه المرحلة ينوقف على    ATPالطاقةالطاقة  

نوو الخلةة الالكنةرية نوو الخلةة الالكنةرية   -اا  

نوو الوسا الغذائ  الجديد ومدت النشابت أو االخنغف بةن هذا الوسا والوسا الذي  ان   ةت نوو الوسا الغذائ  الجديد ومدت النشابت أو االخنغف بةن هذا الوسا والوسا الذي  ان   ةت   -  

 الالكنرياالالكنريا

اويةاويةمدت االخنغف أو النشابت بةن النروف الالةئةة للوسطةن والعوامل الفةزيمدت االخنغف أو النشابت بةن النروف الالةئةة للوسطةن والعوامل الفةزي  -جج  

الطور الذي  ان   ةت الالكنريا عند النقل ، الالكنريا الن  تكون     ور النماو اللو اارتم  عناد الطور الذي  ان   ةت الالكنريا عند النقل ، الالكنريا الن  تكون     ور النماو اللو اارتم  عناد   -دد

 نقلها الى وسا جديد  فنها سرعان ما تنجاوز  ور الر ود خغل مدة زمنةة قصةرة.نقلها الى وسا جديد  فنها سرعان ما تنجاوز  ور الر ود خغل مدة زمنةة قصةرة.

 Logarithmic phaseالطور اللوغارتمي الطور اللوغارتمي  ..22

والطريقة المغئمة للنعالةر عن معدال  نمو والطريقة المغئمة للنعالةر عن معدال  نمو تنقسم خغيا الالكنريا    هذا الطور بفقصى معدالتها ، تنقسم خغيا الالكنريا    هذا الطور بفقصى معدالتها ، 

الالكنريا تكون بداللة عدد االنقساما  أو عدد مرا  الن اعف الحاال خغل ساعة واحدة والنا  الالكنريا تكون بداللة عدد االنقساما  أو عدد مرا  الن اعف الحاال خغل ساعة واحدة والنا  

Growth phaseأسامةناها بسارعة النماوأسامةناها بسارعة النماو والنا  ها  مقلاو  زمان الجةالوالنا  ها  مقلاو  زمان الجةال   Generation time   

عة( ، وأن معادال  سارعة النماو عة( ، وأن معادال  سارعة النماو )خلةة/ساا)خلةة/ساا  00دقةقة  فن معدل النمو هاو دقةقة  فن معدل النمو هاو   0000، ف ا  ان زمن الجةل ، ف ا  ان زمن الجةل 

وزمن الجةل التنطالل على جمةع أ وار نمو الالكنريا    بةئة أو وسا معةن بقدر ماا تنطالال علاى وزمن الجةل التنطالل على جمةع أ وار نمو الالكنريا    بةئة أو وسا معةن بقدر ماا تنطالال علاى 

 جمةع أ وار النمو اللو ارتم .جمةع أ وار النمو اللو ارتم .



 

أطوار النمو البكتيري   

 Stationary phaseطور الثبوتطور الثبوت ..11

اللو اارتم   ام سارعان ماا يكاون اللو اارتم   ام سارعان ماا يكاون تنالا ة معدال  نمو الالكنرياا  ا  المرحلاة االخةارة مان الطاور تنالا ة معدال  نمو الالكنرياا  ا  المرحلاة االخةارة مان الطاور 

النمااو  ابناااي وال يغحاا  زيااادة أو نقصااان  اا  أعااداد الالكنريااا الحةااة  اا  الاازمن الااذي يلاا  الطااور النمااو  ابناااي وال يغحاا  زيااادة أو نقصااان  اا  أعااداد الالكنريااا الحةااة  اا  الاازمن الااذي يلاا  الطااور 

اللو ارتم  لذلك  ان هذا الطور يسمى بطاور ال الاو  العاددي . أن  الاو  أعاداد الالكنرياا  ا  هاذا اللو ارتم  لذلك  ان هذا الطور يسمى بطاور ال الاو  العاددي . أن  الاو  أعاداد الالكنرياا  ا  هاذا 

و أن الخغياا تنوقاف  ان االنقساام و أن الخغياا تنوقاف  ان االنقساام الطور يعود أما الى تساوي معدال  النمو مع معدال  الهاغل أالطور يعود أما الى تساوي معدال  النمو مع معدال  الهاغل أ

 مع عدم تعرع أي  منها للهغل جراءمع عدم تعرع أي  منها للهغل جراء

 حصول مايسمى باالزدحام الفةزياويحصول مايسمى باالزدحام الفةزياوي -

 محدودية المغذيا  وعوامل النمو    الوسامحدودية المغذيا  وعوامل النمو    الوسا -

 ترا م النوات  السمةة خغل النموترا م النوات  السمةة خغل النمو -

 

  Decline or Death phaseطور الهالك أو الموت طور الهالك أو الموت  ..88
الكامال للمغاذيا  وتاف ةر الناوات  ال انوياة الكامال للمغاذيا  وتاف ةر الناوات  ال انوياة هو  ور الندهور العام للوساا مان حةاا النفااد هو  ور الندهور العام للوساا مان حةاا النفااد 

للالكنريا نفسها وحدوث تغةةر    بعض العوامل الفةزياوياة م ال الارقم الهةادروجةن  . أن للالكنريا نفسها وحدوث تغةةر    بعض العوامل الفةزياوياة م ال الارقم الهةادروجةن  . أن 

اةة الاى حاد  اةة الاى حاد جمةع هذه العوامل تالدأ بالنف ةر على الالكنريا وتؤدي الاى هغ هاا وبصاورة أ س  جمةع هذه العوامل تالدأ بالنف ةر على الالكنريا وتؤدي الاى هغ هاا وبصاورة أ س 

  الةر الةر

              Pathogenic microorganismsاالحياء المجهرية الممرضة 

تنساام االحةاااء المجهريااة الممرضااة بفهمةااة أساان نائةة  الةاارة لمااا لهااا عغقااة بصااحة االنسااان تنساام االحةاااء المجهريااة الممرضااة بفهمةااة أساان نائةة  الةاارة لمااا لهااا عغقااة بصااحة االنسااان                 

ومجنمعت ، وقد تم  شف النقا  عن معنم المسالالا  المرضةة المايكروبةة ودرس  هذه المسالالا  ومجنمعت ، وقد تم  شف النقا  عن معنم المسالالا  المرضةة المايكروبةة ودرس  هذه المسالالا  

هنال الك ةار مان هنال الك ةار مان بشة من النفصةل ووضع  حلول ناجحة للحد من اننشار هذه المسالالا  ، بةد ان بشة من النفصةل ووضع  حلول ناجحة للحد من اننشار هذه المسالالا  ، بةد ان 

النحديا  الن  تواجت االنسان من جراء بعض االمراع الناجمة عان المساالالا  المايكروبةاة النا  النحديا  الن  تواجت االنسان من جراء بعض االمراع الناجمة عان المساالالا  المايكروبةاة النا  

تنهر هنا وهنال من العالم باةن  ةناة واخارت أو أنات ينفااجة بافمراع جديادة تفناك باالمغيةن مان تنهر هنا وهنال من العالم باةن  ةناة واخارت أو أنات ينفااجة بافمراع جديادة تفناك باالمغيةن مان 

ياة والوقاياة منهاا ياة والوقاياة منهاا سكان الكرة االرضةة يجد االنسان نفست عاجزاي عان ايجااد وساةلة تكفال لات الحماسكان الكرة االرضةة يجد االنسان نفست عاجزاي عان ايجااد وساةلة تكفال لات الحما

 بسهولةبسهولة

 العالقة بين االنسان واالحياء المجهريةالعالقة بين االنسان واالحياء المجهرية

هنال مجموعة  ةر قلةلة مان الكائناا  الحةاة تعاةع أو تسانو ن علاى ساطح جسام االنساان أو هنال مجموعة  ةر قلةلة مان الكائناا  الحةاة تعاةع أو تسانو ن علاى ساطح جسام االنساان أو         

اجزاء معةنة من بعض اجهزتت  الجهاز اله م  م غي دون تولةد أو احداث المرع وتادعى م ال اجزاء معةنة من بعض اجهزتت  الجهاز اله م  م غي دون تولةد أو احداث المرع وتادعى م ال 

المنالنااا ( الطالةعةااة المنالنااا ( الطالةعةااة هااذه االحةاااء المجهريااة بالفلورا)هااذه االحةاااء المجهريااة بالفلورا) Normal flora أو أنهااا تساانو ن جساام أو أنهااا تساانو ن جساام     

Transient floraاالنسان لفنرا  منقطعة وتدعى عندئذ االنسان لفنرا  منقطعة وتدعى عندئذ  ، ويقدر عدد االحةاء المجهرية من هذا ، ويقدر عدد االحةاء المجهرية من هذا   

النااوو و اا  أي مرحلااة عمريااة ماان مراحاال حةاااة االنسااان بااا  ر ماان خغيااا جساام االنسااان نفساات النااوو و اا  أي مرحلااة عمريااة ماان مراحاال حةاااة االنسااان بااا  ر ماان خغيااا جساام االنسااان نفساات 

    Staphylococcus epidermidisبعشرا  المرا  ، ومن الفلورا الطالةعةة    جسم االنسان بعشرا  المرا  ، ومن الفلورا الطالةعةة    جسم االنسان 



.Propionibacterium spو و  الموجاااودة علاااى الجلاااد  و الموجاااودة علاااى الجلاااد  و      Streptococcus viridans  

Enterobacteriaceaeالموجودة    الحنجرة والالكنريا المعوية الموجودة    الحنجرة والالكنريا المعوية  الموجودة    االمعاء .الموجودة    االمعاء .    

ان اخناارا  الكائنااا  المجهريااة سااطح جساام االنسااان وواااولها الااى انسااجة الجساام الداخلةااة ان اخناارا  الكائنااا  المجهريااة سااطح جساام االنسااان وواااولها الااى انسااجة الجساام الداخلةااة     

Infectionوتكا رها هنال سةؤدي الى احداث الخم  او االاابة وتكا رها هنال سةؤدي الى احداث الخم  او االاابة   ةصالح الشخص عندئذ مصاباي  ةصالح الشخص عندئذ مصاباي   

Infected ، وان الكائنا  المجهرية الن  لها القدرة على تولةد المرع ه  الوحةادة النا  تادعى ، وان الكائنا  المجهرية الن  لها القدرة على تولةد المرع ه  الوحةادة النا  تادعى   

Pathogenبالممرضة بالممرضة  وان الممرع هو المساال  للمارع وان االمراضاةة وان الممرع هو المساال  للمارع وان االمراضاةة    Pathogenecity  

Opportunistه  المقدرة على تولةد المرع ، اما الكائن االننهازي ه  المقدرة على تولةد المرع ، اما الكائن االننهازي   هو الذي يسنطةع احاداث  هو الذي يسنطةع احاداث   

ئل أو الم ةف)ئل أو الم ةف)المرع    العاالمرع    العا host عناد ضاعف رلةاتات الد اعةاة والاذي ينان  عان الجاروح او ( عناد ضاعف رلةاتات الد اعةاة والاذي ينان  عان الجاروح او )

بشكل مفر  ولفنرة  ويلة او جراء المعالجاة بعقااقةر بشكل مفر  ولفنرة  ويلة او جراء المعالجاة بعقااقةر    Antibioticsتعا   الم ادا  الحةوية تعا   الم ادا  الحةوية 

 تؤ ر    الجهاز المناع .تؤ ر    الجهاز المناع .

تنفاو  الكائنا  المجهرية بدرجاة امراضاةنها بااخنغف الناوو تنفاو  الكائنا  المجهرية بدرجاة امراضاةنها بااخنغف الناوو          species أو الساغلة أو الساغلة    strain   

ضمن النوو نفست ، وتواف االحةاء المجهرية الن  تمنلك قدرة عالةة على االمراضةة بال ارية ضمن النوو نفست ، وتواف االحةاء المجهرية الن  تمنلك قدرة عالةة على االمراضةة بال ارية 

Virulence لمااا تمنلااك ماان اسااالا  هااذه ال ااراوة قةاساااي باالحةاااء المجهريااة المما لااة لهااا علااى لمااا تمنلااك ماان اسااالا  هااذه ال ااراوة قةاساااي باالحةاااء المجهريااة المما لااة لهااا علااى   

non-virulenceمسنوت النوو والن  التمنلك م ل هذه االسالا  وتسمى            مسنوت النوو والن  التمنلك م ل هذه االسالا  وتسمى               ومن عوامالومن عوامال    

 ال راوة  ال راوة  

  )المحفظااة )الكبسااولة( المحفظااة )الكبسااولةCapsule   مااا  اا  بكنريااا    مااا  اا  بكنريااا   Streptococcus pneumonia  

مسال   ا  الرئة ،  السغال  من هذه الالكنرياا الحاوياة علاى الكالساولة تنمةاز ب اراوتها مسال   ا  الرئة ،  السغال  من هذه الالكنرياا الحاوياة علاى الكالساولة تنمةاز ب اراوتها 

 ا  احااداث الماارع اماا السااغال  الناا  تفنقار القاادرة علااى تكاوين الكالسااولة  نكااون  ةاار  ا  احااداث الماارع اماا السااغال  الناا  تفنقار القاادرة علااى تكاوين الكالسااولة  نكااون  ةاار 

 ضارية او ان قدرتها على احداث المرع ضعةفة.ضارية او ان قدرتها على احداث المرع ضعةفة.

  السموم السمومToxins  د تعارف بالساموم لهاا د تعارف بالساموم لهاا    الالاي ما تنن  االحةااء المجهرياة المرضاةة ماوا   الالاي ما تنن  االحةااء المجهرياة المرضاةة ماوا

 تف ةرا     الم ةف او العائل ويمكن تقسةم السموم الالكنةرية الى نوعةن تف ةرا     الم ةف او العائل ويمكن تقسةم السموم الالكنةرية الى نوعةن 

 

 

 

السموم الخارجية السموم الخارجية   -11 Exotoxins   ::  

مر الا   ا   الةعة بروتةنةة تنولد    الساينوبغزم مان خغياا بكنرياا موجالاة لصاالغة  ارام مر الا   ا   الةعة بروتةنةة تنولد    الساينوبغزم مان خغياا بكنرياا موجالاة لصاالغة  ارام               

ماا تكاون حساساة للحارارة ، ومان االم لاة علاى ماا تكاون حساساة للحارارة ، ومان االم لاة علاى والالعض من الالكنريا السالالة لصالغة  ارام و الالااي والالعض من الالكنريا السالالة لصالغة  ارام و الالااي 

Staphylococcus aureusالالكنريا المننجة لهذ النوو من السموم بكنريا الالكنريا المننجة لهذ النوو من السموم بكنريا  الن  تنن  ماا يعارف الن  تنن  ماا يعارف   

Enterotoxinsبالسموم المعوية بالسموم المعوية  المسالالة للنسمم الغذائ  وبكنريا المسالالة للنسمم الغذائ  وبكنريا    Clostridium botulinum  

Botulismالمسالالة للنسمم المعروف المسالالة للنسمم المعروف  وبكنرياا وبكنرياا      Clostridium tetani مساال  الكازاز وبكنرياا مساال  الكازاز وبكنرياا   

Corynebacterium diphtheria مساااالالة الخناااا  النااا  تصاااة  الجهااااز الننفسااا  العلاااوي مساااالالة الخناااا  النااا  تصاااة  الجهااااز الننفسااا  العلاااوي   

 الحنجرة واللوزتةن والاللعوم والن  تننقل من منطقة االاابة الى منا ل النف ةر  ع اغ  القلا   الحنجرة واللوزتةن والاللعوم والن  تننقل من منطقة االاابة الى منا ل النف ةر  ع اغ  القلا  

 واالعصا  والغدة االدرينالةة و ةرها من االع اء  نسال  تلفها.واالعصا  والغدة االدرينالةة و ةرها من االع اء  نسال  تلفها.

ن سموم ن سموم يذ ر ايذ ر ا   tetani    وسموم وسموم botulism من اقوت السموم الخارجةة الالكنةرة  نكاي باالنسان ا  من اقوت السموم الخارجةة الالكنةرة  نكاي باالنسان ا    

 ا ةااة البااادة سااكان الكاارة االرضااةة ، وان القلةاال ماان  ا ةااة البااادة سااكان الكاارة االرضااةة ، وان القلةاال ماان botulism ةلو رامااا  ماان سااموم  ةلو رامااا  ماان سااموم   00ان ان 

Enterotoxinsالسموم الخارجةة المهماة م ال السموم الخارجةة المهماة م ال  المننجاة مان قالال المننجاة مان قالال    Staphylococcus aureus  

دقةقة أو ا  ر.دقةقة أو ا  ر.  0000ْم( ولمدة ْم( ولمدة 900900يقاوم الغلةان )يقاوم الغلةان )  



 ما تقوم بعض الالكنريا السالالة لصاالغة  ارام باا راز تو ساةنا  او ساموم خارجةاة ومنهاا بكنرياا  ما تقوم بعض الالكنريا السالالة لصاالغة  ارام باا راز تو ساةنا  او ساموم خارجةاة ومنهاا بكنرياا   

Vibriocholerae الن  تسال  الهة ة )الكاولةرا( والن  تسال  الهة ة )الكاولةرا( و   Bordetella pertussis المساالالة للساعال المساالالة للساعال   

Shigelladysenteriaeالديك  و الديك  و  ار ار الن  تسال  الزحاالن  تسال  الزحا   dysentery وو   Yersinia pestis النا  النا    

plaqueتسال  الطاعون تسال  الطاعون    ..  

السموم الداخلية السموم الداخلية   -22 Endotoxins 

تننجها بعض اناواو الالكنرياا الساالالة لصاالغة  ارام وها  أحاد مكوناا  جادار الخلةاة للالكنرياا تننجها بعض اناواو الالكنرياا الساالالة لصاالغة  ارام وها  أحاد مكوناا  جادار الخلةاة للالكنرياا             

التنحاارر خااغل نموهااا باال تنطلاال عنااد مااو  الالكنريااا وتحللهااا وهاا  معقاادة النر ةاا  تنكااون ماان التنحاارر خااغل نموهااا باال تنطلاال عنااد مااو  الالكنريااا وتحللهااا وهاا  معقاادة النر ةاا  تنكااون ماان 

Polysaccharidesسااكريا  منعااددة سااكريا  منعااددة  والاادهون الفوساافاتةة والالااروتةن والمااواد الدهنةااة، و الالاااي والاادهون الفوساافاتةة والالااروتةن والمااواد الدهنةااة، و الالاااي   

ن  ابنة تجاه الحرارة ، وان الجزء الساام مان هاذا المعقاد  الالااي ماا ياؤ ر  ا  جهااز الادوران ن  ابنة تجاه الحرارة ، وان الجزء الساام مان هاذا المعقاد  الالااي ماا ياؤ ر  ا  جهااز الادوران ماتكوماتكو

Feverويسال  ارتفاعاي    حرارة الجسم ويسال  ارتفاعاي    حرارة الجسم  وجمةعها منشابهة النف ةر    االنسان تقريالاي ، ومن أهم وجمةعها منشابهة النف ةر    االنسان تقريالاي ، ومن أهم   

.Salmonella spانااااااواو الالكنريااااااا المولاااااادة لهااااااذه السااااااموم بكنريااااااا انااااااواو الالكنريااااااا المولاااااادة لهااااااذه السااااااموم بكنريااااااا  و و    Shigella و و   

Escherichiacoli   ..  

 

 Exotoxins Endotoxins الخاصية

المصدر 

 الالكنةري

g- ,g+ g-   قا 

ت خلل    الساينوبغزم وتفرز خارج  الموقع

 الخلةة

 أحد مكونا  الخلةة

 الةعنها 

 الكةمةاوية

 lipid سكريا  منعددة تحنوي على  بروتةنا 

A 

م(900-90اقل  الاتا  للحرارة) ال الاتةة  ا  ر  الاتا  للحرارة 

لجمةع انواعها النف ةر نفست)حمى  لكل نوو منها تف ةر ممةز النف ةر

(ووضرر    جهاز الدوران  

 

 

 

 قدرة الغزوقدرة الغزوInvasiveness 

وه  من الخواك المهمة ل راوة الكائنا  المجهرية الممرضة وتعنمد على تحرير عدد من وه  من الخواك المهمة ل راوة الكائنا  المجهرية الممرضة وتعنمد على تحرير عدد من 

 العوامل الن  تعزز من ضراوة المسالالا  المرضةة ومنها العوامل الن  تعزز من ضراوة المسالالا  المرضةة ومنها 

انزيم انزيم   -99 Collagenase    المحلل للكوالجةن وهاو باروتةن موجاود  ا  معنام االنساجة الرابطاة المحلل للكوالجةن وهاو باروتةن موجاود  ا  معنام االنساجة الرابطاة

 ..Clostridiumperfringensوابرز الالكنريا الن  تفرزه وابرز الالكنريا الن  تفرزه 

انزيم انزيم   -00 Coagulase    المخ ر لالغزما الدم الاذي ياؤدي الاى احا اة الالكنرياا باالفالرين المخ ر لالغزما الدم الاذي ياؤدي الاى احا اة الالكنرياا باالفالرين Febrin  

ممااااا يساااااعدها علااااى مقاومااااة الوسااااائل الد اعةااااة للجساااام ، ويفاااارز هااااذا االناااازيم ماااان قالاااال ممااااا يساااااعدها علااااى مقاومااااة الوسااااائل الد اعةااااة للجساااام ، ويفاااارز هااااذا االناااازيم ماااان قالاااال 

Staphylococcusaureus 



00-  Leucocidins وهااااو مر اااا  ينحلاااال أو ي ااااالا  ريااااا  الاااادم الالة اااااء وتفاااارزه بكنريااااا وهااااو مر اااا  ينحلاااال أو ي ااااالا  ريااااا  الاااادم الالة اااااء وتفاااارزه بكنريااااا     

Staphylococcusaureus 

Phosphlipaseوهنال مر الا  وانزيماا  ا خارت م ال وهنال مر الا  وانزيماا  ا خارت م ال  و و      Hemolysin   الادم   الادم )يحطام  رياا)يحطام  رياا  

Lipaseالحمراء( و الحمراء( و  و و    Deoxyribonuclease و ةرها.و ةرها.    

 Koch’s postulatesفرضيات كوخفرضيات كوخ

لغسندالل على ان  ائناي من الكائنا  المجهرية هو المسال  لمرع من االمراع وال الا   لك لغسندالل على ان  ائناي من الكائنا  المجهرية هو المسال  لمرع من االمراع وال الا   لك         

بصورة قطعةاة الباد مان تحقةال منطلالاا  معةناة سامة  بفرضاةا   اوخ األربعاة نساالة لواضاعها بصورة قطعةاة الباد مان تحقةال منطلالاا  معةناة سامة  بفرضاةا   اوخ األربعاة نساالة لواضاعها 

Robert Kochالعالم االلمان  روبر   وخ           العالم االلمان  روبر   وخ                نهاية القرن الناسع عشر وه     نهاية القرن الناسع عشر وه    

جااود الكااائن المجهااري  اا  جمةااع حاااال  الماارع)من النااوو نفساات أو االعااراع جااود الكااائن المجهااري  اا  جمةااع حاااال  الماارع)من النااوو نفساات أو االعااراع البااد ماان والبااد ماان و  -99

 نفسها( و ةابت عن االشخاك االاحاءنفسها( و ةابت عن االشخاك االاحاء

 The microorganism must be present in every instance of the disease and 

absentfrom healthy individuals. 

البد من عزل وتنمةة الكائن المجهري    مزرعة نقةة -0  
 

 The microorganism must be capable of being isolated and grown in pure 

culture. 

عند حقن الكائن المجهري    عائل سلةم )حةوان مخنالري أو منطوو( يج  ظهور االعراع عند حقن الكائن المجهري    عائل سلةم )حةوان مخنالري أو منطوو( يج  ظهور االعراع   -00

 المرضةة نفسهاالمرضةة نفسها

 When the microorganism is inoculated into a healthy host, the same 

diseasecondition must result. 

البد من اسنراد الكائن المجهري من العائل المخنالري المصا  عمداي البد من اسنراد الكائن المجهري من العائل المخنالري المصا  عمداي   -11  

The same microorganism must be re-isolated from the experimentally 

infectedhost. 

 

وعية العالقة الن Specificity  بين الميكروب والمضيف  

 

هنال عغقة نوعةة منخصصة بةن االحةاء المجهرية والم ايف الن  تسال  لهاا االماراع ، هنال عغقة نوعةة منخصصة بةن االحةاء المجهرية والم ايف الن  تسال  لهاا االماراع ،             

 قد لوح  ان عدداي  الةراي مان الالكنرياا يساال  امراضااي للنالاتاا  ولكان لاةس لات القادرة علاى اااابة  قد لوح  ان عدداي  الةراي مان الالكنرياا يساال  امراضااي للنالاتاا  ولكان لاةس لات القادرة علاى اااابة 

تصاة  تصاة  االنسان او الحةوان ،  ما ان العديد من الالكنريا م ل مساال  النةفوئةاد والزحاار والخناا  الاالنسان او الحةوان ،  ما ان العديد من الالكنريا م ل مساال  النةفوئةاد والزحاار والخناا  ال

اي نوو من الكائنا     الطالةعة  ةر االنسان اي انها تنصف بالعغقة االمراضةة النوعةة مع هذا اي نوو من الكائنا     الطالةعة  ةر االنسان اي انها تنصف بالعغقة االمراضةة النوعةة مع هذا 

المخلو  تحديداي ، ويرجع  لك الى  الةعة االخنغ ا  الفسةولوجةة وعوامل ال راوة الن  تمنلكهاا المخلو  تحديداي ، ويرجع  لك الى  الةعة االخنغ ا  الفسةولوجةة وعوامل ال راوة الن  تمنلكهاا 

ناات  النفاعال ناات  النفاعال   هذه االحةاء المجهرية مقرونة باالخنغ ا  الفسةولوجةة للم ةف ا  ان المرع هوهذه االحةاء المجهرية مقرونة باالخنغ ا  الفسةولوجةة للم ةف ا  ان المرع هو

 المشنرل بةن المسال  للمرع والم ةف .المشنرل بةن المسال  للمرع والم ةف .

ان هااذه العغقااة النوعةااة التقنصاار علااى الالكنريااا  قااد وجااد ان الفايروسااا  هاا  االخاارت تنصااف ان هااذه العغقااة النوعةااة التقنصاار علااى الالكنريااا  قااد وجااد ان الفايروسااا  هاا  االخاارت تنصااف 

Smallboxبالخااةة نفسها ،  فايروس الجادري بالخااةة نفسها ،  فايروس الجادري  والحصاالة والحصاالة    Measles التصاة  اال االنساان ، التصاة  اال االنساان ،   

  Brucella melitensisوهناال امراضااي مشانر ة باةن االنساان والحةاوان م ال الحماى المالطةاةوهناال امراضااي مشانر ة باةن االنساان والحةاوان م ال الحماى المالطةاة

Mycobacterium tuberculosisوالسل والسل Bacillus anthracisوالجمرة الخالة ةوالجمرة الخالة ة والطاعون والطاعون   

Yersinia pestis  و ااايروس داء الكلاا  و ااايروس داء الكلااrabies   )العائلااة الكلالةااة واالنسااان( و ااايروس الحمااى)العائلااة الكلالةااة واالنسااان( و ااايروس الحمااى

Yellow fever virusالصفراء الصفراء  )بةن القرود واالنسان(.)بةن القرود واالنسان(.    

 

كتسيا      كتسيا      ييالرالر Rickettsia 



وهااا   ا  عغقاااة بالمفصااالةا  ا  تعاااد وهااا   ا  عغقاااة بالمفصااالةا  ا  تعاااد   وهااا  مااان الالكنرياااا المنطلفاااة علاااى االنساااان والحةاااوانوهااا  مااان الالكنرياااا المنطلفاااة علاااى االنساااان والحةاااوان

المفصلةا  ناقغ  أو م اايف للريكنساةا م ال القاراد والقمال والالر اوث وها    عصاوية الشاكل المفصلةا  ناقغ  أو م اايف للريكنساةا م ال القاراد والقمال والالر اوث وها    عصاوية الشاكل 

واغةرة الحجم جداي ، سالالة لصالغة  رام  و ةر منحر ة ، تنكا ر باالنشاطار ال ناائ  الالساةا  ا  واغةرة الحجم جداي ، سالالة لصالغة  رام  و ةر منحر ة ، تنكا ر باالنشاطار ال ناائ  الالساةا  ا  

خااااال خلوياااااة خااااال خلوياااااة السااااااينوبغزم وناااااواة خغياااااا العائااااال ولكونهاااااا  فةلةاااااة مجالااااارة داالسااااااينوبغزم وناااااواة خغياااااا العائااااال ولكونهاااااا  فةلةاااااة مجالااااارة دا Obligately 

intracellular parasite علةات اليمكان تنمةنهاا  ا  االوساا  الزرعةاة االعنةادياة بال تنماو  ا  علةات اليمكان تنمةنهاا  ا  االوساا  الزرعةاة االعنةادياة بال تنماو  ا    

 الالةوع المخصالة او    مزارو االنسجة الخلوية ، ومن اهم االمراع الن  تسالالها الالةوع المخصالة او    مزارو االنسجة الخلوية ، ومن اهم االمراع الن  تسالالها 

حمى جالال رو   حمى جالال رو     -99 Rocky mountain fever ويسالالتويسالالت   Rickettsia rickettsii 

سةا سةا جدري ريكنجدري ريكن  -00 Rickettsial pox ويسالالت ويسالالت    Rickettsia akari 

 

 Chlamydiaالكالميديا الكالميديا 

 

وهاا  ماان الالكنريااا المنطفلااة ايناااي يمكاان تنمةنهااا  اا  الالةااوع وماازارو االنسااجة الخلويااة  قااا وهاا  ماان الالكنريااا المنطفلااة ايناااي يمكاان تنمةنهااا  اا  الالةااوع وماازارو االنسااجة الخلويااة  قااا         

وتنمةز بفنها  روية اغةرة جداي ، سالالة لصالغة  رام و ةار منحر اة ، تنكاا ر باالنشاطار ال ناائ  وتنمةز بفنها  روية اغةرة جداي ، سالالة لصالغة  رام و ةار منحر اة ، تنكاا ر باالنشاطار ال ناائ  

ATPالالسةا لكنها التنن  الطاقة الالسةا لكنها التنن  الطاقة  الطاقاة الطاقاة وعلةت تعنمد على العائل اعنماداي  لةاي    الحصول علاى وعلةت تعنمد على العائل اعنماداي  لةاي    الحصول علاى   

بخااغف الريكنساااةا الناا  تعنماااد جزئةاااي علاااى العائاال  ااا  نشااا ها االي ااا  وماان ابااارز انواعهاااا بخااغف الريكنساااةا الناا  تعنماااد جزئةاااي علاااى العائاال  ااا  نشااا ها االي ااا  وماان ابااارز انواعهاااا 

Chlamydia trachomatisمسال  مرع النراخومامسال  مرع النراخوماTrachoma أي ااابة ملنحمة العةن وقد أي ااابة ملنحمة العةن وقد   

تصااة  الرئااة وتسااال  ايناااي النهاباااي لغحلةاال ، ويعااد االنسااان العائاال أو الم ااةف الطالةعاا  لهااذه تصااة  الرئااة وتسااال  ايناااي النهاباااي لغحلةاال ، ويعااد االنسااان العائاال أو الم ااةف الطالةعاا  لهااذه 

الالكنريا ويعد الذبا  ناقغي لها. الالكنريا ويعد الذبا  ناقغي لها.   المجموعة منالمجموعة من  

يذ ر ان  غي مان الريكنساةا والكغمةاديا تصانفان مان الفايروساا  لصاغر حجمةهماا ولكونهماا يذ ر ان  غي مان الريكنساةا والكغمةاديا تصانفان مان الفايروساا  لصاغر حجمةهماا ولكونهماا           

 فةلةا  مجالارة خلوياة اال أن خصائصاهما الممةازة النا  تخنلاف عان الفايروساا  جعلنهماا ا  ار  فةلةا  مجالارة خلوياة اال أن خصائصاهما الممةازة النا  تخنلاف عان الفايروساا  جعلنهماا ا  ار 

 انسجاماا معالالكنريا والسةما    انسجاماا معالالكنريا والسةما    

  انها تحنوي على انها تحنوي علىDNA   و وRNA   معاي معاي 

  داخل خلةة حةةداخل خلةة حةة  –تنكا ر باالنشطار ال نائ  الالسةا تنكا ر باالنشطار ال نائ  الالسةا 

  تحنوي جداراي الالاي يكون تحنوي جداراي الالاي يكونMuramic acid  جزءي من تر ةالتجزءي من تر ةالت 

  تحنوي على الرايالوسوما تحنوي على الرايالوسوما 

  تمنلك نشا اي أي ةاي ولو ناقصاي أحةاناي تمنلك نشا اي أي ةاي ولو ناقصاي أحةاناي 

 حساسة لم ادا  وعقاقةر مؤ رة على الالكنرياحساسة لم ادا  وعقاقةر مؤ رة على الالكنريا 

 Coxiellaكوكسيال كوكسيال 

جنس يننم  الى عائلة الريكنسةا. ينمةز بانت ينمو    اال شةة المحةطاة باالفجوا  )ولاةس  ا  جنس يننم  الى عائلة الريكنسةا. ينمةز بانت ينمو    اال شةة المحةطاة باالفجوا  )ولاةس  ا            

م / م / 9090الساينوبغزم ونواة خغيا العائل  ما هاو الحاال ماع الريكنساةا( ويقااوم الجفااف والحارارة )الساينوبغزم ونواة خغيا العائل  ما هاو الحاال ماع الريكنساةا( ويقااوم الجفااف والحارارة )

ماادة نصااف ساااعة وهاا  ظااروف الالساانرة الالطةئااة( وتننقاال عاان  رياال اسننشااا  الغالااار المحماال ماادة نصااف ساااعة وهاا  ظااروف الالساانرة الالطةئااة( وتننقاال عاان  رياال اسننشااا  الغالااار المحماال 

لالكنريا والنوو لهذا الجنس لالكنريا والنوو لهذا الجنس بابا  Coxiella burnetti مساال  حماى مساال  حماىQ((Q-Fever وهاو ناوو مان ) وهاو ناوو مان )

 النها  القصالا .النها  القصالا .

 

 Fungiالفطريات

اون أجناة أو        اون أجناة أو الفطريا   ائنا  حةة حقةقةة النواة لكنها تخنلف عن المملكاة النالاتةاة  ا  أنهاا التكا الفطريا   ائنا  حةة حقةقةة النواة لكنها تخنلف عن المملكاة النالاتةاة  ا  أنهاا التكا

بذور والتمنلك أجزاءي ممةزة  سةولوجةاي  االورا  والساةقان والجاذور واالهام  ا  الخاغف بةنهماا بذور والتمنلك أجزاءي ممةزة  سةولوجةاي  االورا  والساةقان والجاذور واالهام  ا  الخاغف بةنهماا 

  Heterotrophsيكمن    أن الفطريا   ةر  اتةة النغذية    الحصاول علاى مصادر الكااربون يكمن    أن الفطريا   ةر  اتةة النغذية    الحصاول علاى مصادر الكااربون 

Autotrophsبةنما المملكة النالاتةة تكون بةنما المملكة النالاتةة تكون  والسال  المهم اآلخر هو أن النالاتا  تسانطةع أسانعمال والسال  المهم اآلخر هو أن النالاتا  تسانطةع أسانعمال   

 اقة الشمس    حةن التنمكن الفطريا  من  لك ، و ذلك تخنلف الفطريا  عن الخغيا الحةوانةة  اقة الشمس    حةن التنمكن الفطريا  من  لك ، و ذلك تخنلف الفطريا  عن الخغيا الحةوانةة 

 بامنغ ها جدار سمةك    حةن تكون الخغيا الحةوانةة بدون جدران.بامنغ ها جدار سمةك    حةن تكون الخغيا الحةوانةة بدون جدران.



األعفان األعفان تقسم الفطريا  عموماي الى مجموعنةن هما تقسم الفطريا  عموماي الى مجموعنةن هما  Molds والخمائر والخمائر      Yeasts واالخةرة تنفلف واالخةرة تنفلف   

من خلةة مفردة واحدة    أحد أ وار حةاتها على األقل ، أما االعفان  فنها تافلف مان مان ترا ةا  من خلةة مفردة واحدة    أحد أ وار حةاتها على األقل ، أما االعفان  فنها تافلف مان مان ترا ةا  

ومجموعاة الهايفاا  تسامى باالغزول الفطرياة ومجموعاة الهايفاا  تسامى باالغزول الفطرياة    Hyphaeخةطةة دقةقة أساطوانةة تادعى الهايفاا خةطةة دقةقة أساطوانةة تادعى الهايفاا 

Mycelia )مفردهااا )مفردهااا    Mycelium ( ، والغاازل الفطااري أمااا أن يكااون مقساام الااى خغيااا تنفصاال ( ، والغاازل الفطااري أمااا أن يكااون مقساام الااى خغيااا تنفصاال   

Septaالواحدة عن االخرت بحواجز تدعى الواحدة عن االخرت بحواجز تدعى  أو يكون  ةر مقسم.أو يكون  ةر مقسم.    

 

توجد     ل خلةة نواة واحدة ،  ةر أن الحواجز تحنوي على  قو  ااغةرة دقةقاة تسامح بحر اة توجد     ل خلةة نواة واحدة ،  ةر أن الحواجز تحنوي على  قو  ااغةرة دقةقاة تسامح بحر اة 

  بعض االحةان اليحنوي العفن على م ال هاذه   بعض االحةان اليحنوي العفن على م ال هاذه الساينوبغزم من خلةة الى أخرت مجاورة لها ، و الساينوبغزم من خلةة الى أخرت مجاورة لها ، و 

الحواجز  ةالدو الغزل الفطري الواحاد و فنات عالاارة عان انالوباة دقةقاة أو مجموعاة خغياا مندمجاة الحواجز  ةالدو الغزل الفطري الواحاد و فنات عالاارة عان انالوباة دقةقاة أو مجموعاة خغياا مندمجاة 

 ةر ممةزة تحنوي على أنوية منعددة ، وعلةت  فن الهايفا  الفطرية تقسام الاى االناواو اآلتةاة مان  ةر ممةزة تحنوي على أنوية منعددة ، وعلةت  فن الهايفا  الفطرية تقسام الاى االناواو اآلتةاة مان 

الى  غث مجامةع الى  غث مجامةع التركيبالتركيبحةا حةا   

 

أحادية النواة                               غير مقسمة                                   مقسمة متعددة االنويةأحادية النواة                               غير مقسمة                                   مقسمة متعددة االنويةمقسمة مقسمة   

septated mononucleusnon-septatedseptated coenocytic 

  فن الهايفا  تقسم الى  فن الهايفا  تقسم الى   الوظيفةالوظيفةأما النقسةم من حةا أما النقسةم من حةا 

هايفات خضرية  هايفات خضرية    -11 Vegetative hypha  

بالهايفا  الن  تمند داخل االوسا  أو الالةئا  النا  تنماو علةهاا الفطرياا  وتناولى مهماة بالهايفا  الن  تمند داخل االوسا  أو الالةئا  النا  تنماو علةهاا الفطرياا  وتناولى مهماة تنم ل تنم ل         

امنصاك المغذيا  من هذه االوسا  أو الالةئا  بعد تحلةلها الى مكوناتهاا مان المر الاا  الالساةطة امنصاك المغذيا  من هذه االوسا  أو الالةئا  بعد تحلةلها الى مكوناتهاا مان المر الاا  الالساةطة 

Rhizoidsالقابلة لغمنصاك وهذه الهايفا  أما أن تكاون علاى شاكل أشاالاه الجاذور القابلة لغمنصاك وهذه الهايفا  أما أن تكاون علاى شاكل أشاالاه الجاذور   ا  بعاض  ا  بعاض   

Rhizopusاالعفان م ل االنواو النابعة لجنس االعفان م ل االنواو النابعة لجنس  و و    Mucor وتنشف من ترا ة  تسمى العقد وتنشف من ترا ة  تسمى العقدNods  

Foot cellsعلى الهايفا  أو تكون على شكل خغيا قاعدية على الهايفا  أو تكون على شكل خغيا قاعدية  ويكون شكلها مسانطةغي  ا  جادار ويكون شكلها مسانطةغي  ا  جادار     

لخغيا لخغيا  خةن وهذه الخغيا تعمل على ت الة  العفن    الوسا ومن االم لة على االعفان الن  تكون ا خةن وهذه الخغيا تعمل على ت الة  العفن    الوسا ومن االم لة على االعفان الن  تكون ا

Aspergillusالقاعدية بعض االنواو النابعة لجانس القاعدية بعض االنواو النابعة لجانس  و و      Penicillium وهناال ناوو منخصاص وهناال ناوو منخصاص   



Hostمن أشالاه الجذور    االعفان الطفةلةة تخنر  خغيا الم ةف من أشالاه الجذور    االعفان الطفةلةة تخنر  خغيا الم ةف  للحصول على الغذاء تسامى للحصول على الغذاء تسامى   

Haustorium   ..  

 
Foot cells (Penicillium) Rizoids(Rhizopus) 

 

الهيفات الخصبة أو الهوائية الهيفات الخصبة أو الهوائية   -22 Fertile or aerial hypha :: 

هذا النوو من الهايفا  تكون بارزة  و  الوسا الغذائ  وتحمل النرا ةا  المساؤولة عان تكاوين هذا النوو من الهايفا  تكون بارزة  و  الوسا الغذائ  وتحمل النرا ةا  المساؤولة عان تكاوين     

ن خةو    رية  ةر ممةزة  ن خةو    رية  ةر ممةزة االبوات الجنسةة والغجنسةة    النكا ر ،  ةر ان بعض الفطريا  تكوي االبوات الجنسةة والغجنسةة    النكا ر ،  ةر ان بعض الفطريا  تكوي

 نلاة  م رياة منما لاة تادعى االجساام اللحمةاة م ال العرهاون  نلاة  م رياة منما لاة تادعى االجساام اللحمةاة م ال العرهاون   مندمجة مع بع ها الاالعض بصاورةمندمجة مع بع ها الاالعض بصاورة

Mushroom وعاع الغارا  وعاع الغارا     Puff ball و ةرهاا ، وهنااال أعفاان تعارف باالعفاان المخا ةااة و ةرهاا ، وهنااال أعفاان تعارف باالعفاان المخا ةااة   

Slime molds الن  تكون خغياهاا مندمجاة  ةار مكوناة للخةاو  الفطرياة تفارز ماواد مخا ةاة الن  تكون خغياهاا مندمجاة  ةار مكوناة للخةاو  الفطرياة تفارز ماواد مخا ةاة   

ن  اازول أو خةااو  شااالةهة لزجااة تمنحهااا قواماااي أو تر ةالاااي هغمةاااي ،  مااا أن بعاالزجااة تمنحهااا قواماااي أو تر ةالاااي هغمةاااي ،  مااا أن بعاا ن  اازول أو خةااو  شااالةهة ض الخمااائر تكااوي ض الخمااائر تكااوي

Pseudomycelliumبالغزول الفطرية تسمى بالغزول الفطرية تسمى  والغزول الكا بة    احد أ وار حةاتها .والغزول الكا بة    احد أ وار حةاتها .      

 

 



 Fungi Reproductionتكاثر الفطريات     تكاثر الفطريات     

تنكااا ر الفطرياااا  تكااا راي جنساااةاي والجنساااةاي  أو األ نااةن معااااي والنكاااا ر الغجنساا  أ  ااار  الاتااااي تنكااا ر الفطرياااا  تكااا راي جنساااةاي والجنساااةاي  أو األ نااةن معااااي والنكاااا ر الغجنساا  أ  ااار  الاتااااي         

لناحةة الورا ةة ألن األجةال الناتجة  ون حاملة للصفا  الورا ةة نفسها    اآلباء ، لناحةة الورا ةة ألن األجةال الناتجة  ون حاملة للصفا  الورا ةة نفسها    اآلباء ، للفطريا  من اللفطريا  من ا

اما النكا ر الجنس   ةؤدي أحةاناي الاى ظهاور اافا  ورا ةاة جديادة بساال  ماا قاد يحادث مان دما  اما النكا ر الجنس   ةؤدي أحةاناي الاى ظهاور اافا  ورا ةاة جديادة بساال  ماا قاد يحادث مان دما  

  Sporesالجةنا  واتحادا  ورا ةة جديدة ، والنكا ر بنوعةت    الفطريا  ينم عن  ر  االبوات الجةنا  واتحادا  ورا ةة جديدة ، والنكا ر بنوعةت    الفطريا  ينم عن  ر  االبوات 

ا ة   روية أو بة وية أو ما شابت  لك تحمال الصافا  الورا ةاة  ا  داخلهاا وتنالا   ال ا ة   روية أو بة وية أو ما شابت  لك تحمال الصافا  الورا ةاة  ا  داخلهاا وتنالا   ال وه  تروه  تر  

منها الى  طر من جديد عند اننقالها الى بةئة تنو ر  ةها النروف الن  تسااعدها علاى االنالا .هاذه منها الى  طر من جديد عند اننقالها الى بةئة تنو ر  ةها النروف الن  تسااعدها علاى االنالا .هاذه 

االبوات تعد تكا رية بخغف االبوات الالكنةرية الن  تقنصار أهمةنهاا أو مهمنهاا  ا  المحا ناة علاى االبوات تعد تكا رية بخغف االبوات الالكنةرية الن  تقنصار أهمةنهاا أو مهمنهاا  ا  المحا ناة علاى 

لنوو ، وتكون أعداد االبوات الفطرية  الةرة وان االبوات الالكنةرية ا  ار مقاوماة للناروف الالةئةاة لنوو ، وتكون أعداد االبوات الفطرية  الةرة وان االبوات الالكنةرية ا  ار مقاوماة للناروف الالةئةاة اا

 المنطر ة .المنطر ة .

ننطر  الى أهم األنواو المخنلفة من األبوات الن  تكاون عالار عملةنا  النكاا ر الجنسا  والنكاا ر ننطر  الى أهم األنواو المخنلفة من األبوات الن  تكاون عالار عملةنا  النكاا ر الجنسا  والنكاا ر     

 الغجنس   الغجنس   

  التكاثر الالجنسي التكاثر الالجنسيAsexual Reproduction          
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تنكون على شكل أبوات مفردة أو سلسلة من االباوات المنصالة الواحادة بااالخرت  ا  نهاياة تنكون على شكل أبوات مفردة أو سلسلة من االباوات المنصالة الواحادة بااالخرت  ا  نهاياة                   

Conidiaphoreهايفاااااا  خصاااااالة تعااااارف بحامااااال الكونةاااااديا  هايفاااااا  خصاااااالة تعااااارف بحامااااال الكونةاااااديا   Aspergillus ماااااا  ااااا   ماااااا  ااااا     و و     

Penicillium ، وهنال ، وهنال    Macroconidia ن  ونةديا   الةرة الح     ن  ونةديا   الةرة الحواألخةرة تكوي جم  ما     طر جم  ما     طر واألخةرة تكوي

Alternaria   ..  

اآلبواغ الحافظية   اآلبواغ الحافظية   . . 22 Sporangiospores     

تنكون داخل  ةس  الةر نوعاي ما تدعى الحا نة الالو ةة تنكون داخل  ةس  الةر نوعاي ما تدعى الحا نة الالو ةة                        Sporangium والن  تنكون    والن  تنكون      

Sporangiophoreنهايااة هايفااا  خصااالة منخصصااة تساامى بالحاماال الحااا ن  نهايااة هايفااا  خصااالة منخصصااة تساامى بالحاماال الحااا ن    مااا  اا  حالااة  مااا  اا  حالااة   

Rhizopusجنس  جنس   و و    Mucor 



Alternaria(Macroconidia)ConidiasporesSporangiospores 

 

. االبواغ الثالوثياة . االبواغ الثالوثياة 11 Thallospores   :: وهاذه المجموعاة مان االباوات الغجنساةة تخنلاف عماا وهاذه المجموعاة مان االباوات الغجنساةة تخنلاف عماا

  ر  اعغه من حةا النر ة  وانها اجزاء تنال ل من الهةفا  المقسامة ومان خغياا هاذه الهايفاا    ر  اعغه من حةا النر ة  وانها اجزاء تنال ل من الهةفا  المقسامة ومان خغياا هاذه الهايفاا  

 تحديداي ومنها تحديداي ومنها 

    االبواغ المفصلية   االبواغ المفصليةArthrospores    ابوات مفردة تنكاون مان انفصاال خغياا الخةاو    ابوات مفردة تنكاون مان انفصاال خغياا الخةاو  

 الفطرية .الفطرية .

   االباااواغ الكالميدياااة  االباااواغ الكالميدياااةChlamydospores   خغياااا مفاااردة سااامةكة الجااادران تنمةاااز   خغياااا مفاااردة سااامةكة الجااادران تنمةاااز  

الناا  تنمةااز الناا  تنمةااز    Candidaبمقاومنهااا للنااروف  ةاار المغئمااة وماان االم لااة علةهااا خمةاارة بمقاومنهااا للنااروف  ةاار المغئمااة وماان االم لااة علةهااا خمةاارة 

 بنكوينها  زوالي  طرية  ا بة.بنكوينها  زوالي  طرية  ا بة.

   االبواغ البرعمية  االبواغ البرعميةBlastospores   أو الالراعم( أو الالراعم(Buds   وهذه تكون على شاكل نناوء   ) وهذه تكون على شاكل نناوء   )

اغةر    موقع معةن مان خغياا الخمةارة ) وها  مان  ار  النكاا ر الغجنسا  الخاااة اغةر    موقع معةن مان خغياا الخمةارة ) وها  مان  ار  النكاا ر الغجنسا  الخاااة 

بالخمائر دون االعفان( وسرعان ما يكالر ماع الازمن  نكاون بةنات وباةن الخلةاة االم جادار بالخمائر دون االعفان( وسرعان ما يكالر ماع الازمن  نكاون بةنات وباةن الخلةاة االم جادار 



ل بهااا  مااا  اا  خمةاارة الخالااز ل بهااا  مااا  اا  خمةاارة الخالااز  ةغاادو بحجاام الخلةااة االم  اام ينفصاال منهااا أو يالقااى منصاا ةغاادو بحجاام الخلةااة االم  اام ينفصاال منهااا أو يالقااى منصاا

Saccharomyces cerevisiae  .. 

 

ArthrosporesChlamydosporesBlastospores 
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( خلةة أو بو ااي للكاةس الواحاد وحسا  الناوو وهاذا الناوو ( خلةة أو بو ااي للكاةس الواحاد وحسا  الناوو وهاذا الناوو 9999-00خغيا تنكون داخل  ةس بواقع )خغيا تنكون داخل  ةس بواقع )  

Ascomycetesمن النكا ر يكون خاك بصنف الفطريا  الن  تعرف بالفطريا  الكةسةة من النكا ر يكون خاك بصنف الفطريا  الن  تعرف بالفطريا  الكةسةة  الن  الن      

 ت م الخمائر الحقةقةة ) وه  خمائر قادرة على النكا ر جنسةاي(.ت م الخمائر الحقةقةة ) وه  خمائر قادرة على النكا ر جنسةاي(.



 

 

   Basidiospores   االبواغ البازيدية االبواغ البازيدية  ..22

أبوات عارية مفاردة محمولاة علاى ترا ةا  تعارف بالالازياديوم بعادد يصال الاى أربعاة أباوات أبوات عارية مفاردة محمولاة علاى ترا ةا  تعارف بالالازياديوم بعادد يصال الاى أربعاة أباوات             

Basidiomycetesتكونها اال راد النابعة لصانف الفطرياا  الالازيدياة تكونها اال راد النابعة لصانف الفطرياا  الالازيدياة  )النا  تفنقار الاى النكاا ر )النا  تفنقار الاى النكاا ر   

Mushroomالغجنسااا ( م ااال العرهاااون الغجنسااا ( م ااال العرهاااون  )الناااوو الصاااالح لغ ااال يعااارف علمةااااي )الناااوو الصاااالح لغ ااال يعااارف علمةااااي    Agaricus 

compestris والكرا  النا خة ( والكرا  النا خة )Puff ball و طريا  الصدأ و طريا  الصدأ    Rusts والنفحم والنفحم    Smuts   ..  

 Zygosporesالالقحيةالالقحية  االبواغاالبواغ ..11

اتحاااد أمشاااج مشااابهة المنهاار ،أ  ينقاباال  اازوالن  طريااان ماان نمطااةن مخنلفااةن اتحاااد أمشاااج مشااابهة المنهاار ،أ  ينقاباال  اازوالن  طريااان ماان نمطااةن مخنلفااةن   تنكااون ننةجااةتنكااون ننةجااة    

اي محا اي بجدار سمةك.اي محا اي بجدار سمةك.ويكون لكل  زل ننوءي جانالةاي ينغمسان ويندمجان لةكونا بو اي  الةرويكون لكل  زل ننوءي جانالةاي ينغمسان ويندمجان لةكونا بو اي  الةر  



 

BasidiosporesZygospores      

 تصنيف الفطرياتتصنيف الفطريات

هنااال العديااد ماان األسااس المعقاادة  اا  تصاانةف الفطريااا   ااالمنهر الخااارج  ونااوو الهايفااا  هنااال العديااد ماان األسااس المعقاادة  اا  تصاانةف الفطريااا   ااالمنهر الخااارج  ونااوو الهايفااا        

)مقسمة ،  ةر مقسامت ، منفرعاة( و ار  النكاا ر الجنسا  والنكاا ر الغجنسا  وبعاض الخاواك )مقسمة ،  ةر مقسامت ، منفرعاة( و ار  النكاا ر الجنسا  والنكاا ر الغجنسا  وبعاض الخاواك 

 الفسلجةة.... وتقسم الفطريا  الى شعالنةن هما الفسلجةة.... وتقسم الفطريا  الى شعالنةن هما 

  شعبة الفطريات المخاطية شعبة الفطريات المخاطيةSlime Molds (Myxomycota)  



ن خةو اااي  طريااة ممةاازة وأ وارهااا الخ اارية عديمااة الجاادار ، وتنغااذت  ن خةو اااي  طريااة ممةاازة وأ وارهااا الخ اارية عديمااة الجاادار ، وتنغااذت أ ااراد هااذه الشااعالة التكااوت أ ااراد هااذه الشااعالة التكااوت

الاالعض منهاا علاى الالكنرياا أو تنطفال علاى الطحالا  الالحرياة أو النالاتاا  الراقةاة أو تنغاذت علااى الاالعض منهاا علاى الالكنرياا أو تنطفال علاى الطحالا  الالحرياة أو النالاتاا  الراقةاة أو تنغاذت علااى 

 النالاتا  المةنة والالعض منها تسال  االمراع النالاتةة ولةس لها أهمةة اناعةة قةمة.النالاتا  المةنة والالعض منها تسال  االمراع النالاتةة ولةس لها أهمةة اناعةة قةمة.

 ريات الحقيقية ريات الحقيقية شعبة الفطشعبة الفطEumycota   

الفطريات الطحلبية الفطريات الطحلبية   -11 Phycomycetes    : :   وه  الى مجموعنةن ، االولى المائةة وه  الى مجموعنةن ، االولى المائةة Aquatic   

وال انةة األرضةة وال انةة األرضةة    Terrestrial ومن ممةزا  الفطريا  الطحلالةة تكون هايفاتهاا  ةار مقسامة ومن ممةزا  الفطريا  الطحلالةة تكون هايفاتهاا  ةار مقسامة ، ،   

Non-septate وتنكاااا ر جنساااةاي بواساااطة االباااوات الغقحةاااة وتنكاااا ر جنساااةاي بواساااطة االباااوات الغقحةاااة    Zygospores    ومااان أم لنهاااا ومااان أم لنهاااا

Rhizopus stoloniferووMucor miehei .. 

الفطريااات الكيسااية الفطريااات الكيسااية     -22 Ascomycetes         : : تكااون هايفااا  أ ااراد هااذا الصاانف مقساامة تكااون هايفااا  أ ااراد هااذا الصاانف مقساامة

Septated  ، ، تنكااااااا ر جنسااااااةاي بواسااااااطة تنكااااااا ر جنسااااااةاي بواسااااااطة Ascospores وماااااان أم لنهااااااا خمةاااااارة الخالااااااز وماااااان أم لنهااااااا خمةاااااارة الخالااااااز

Saccharomycescerevisiae وبعاااااض أناااااواو وبعاااااض أناااااواو      Aspergillus و و      Penicillium اللاااااذان اللاااااذان     

..   Conidiosporesينكا ران الجنسةاي بواسطة االبوات الكونةدية ينكا ران الجنسةاي بواسطة االبوات الكونةدية   

الفطريات البازيدية  الفطريات البازيدية    -11 Basidiomycetes ت ام معنام الفطرياا  اللحمةاة م ال العرهاون ، ت ام معنام الفطرياا  اللحمةاة م ال العرهاون ، ::  

Basidiosporesتنكا ر جنساةاي بواساطة تنكا ر جنساةاي بواساطة  ن أباوات    ن أباوات وتكاون هايفاتهاا مفصاولة بحاواجز ، وال تكاو  وتكاون هايفاتهاا مفصاولة بحاواجز ، وال تكاو 

 الجنسةة.الجنسةة.

صة صة الفطريات الناقالفطريات الناق  -88 Deuteromycetes  : : ت م جمةع الفطرياا  النا  تنكاا ر الجنساةاي  قاا ت م جمةع الفطرياا  النا  تنكاا ر الجنساةاي  قاا

بواسطة الطر  المعرو ة  نكوين االبوات الحا نةة والمفصلةة و ةرها وتكاون هايفاتهاا مفصاولة بواسطة الطر  المعرو ة  نكوين االبوات الحا نةة والمفصلةة و ةرها وتكاون هايفاتهاا مفصاولة 

Septatedبحواجز بحواجز  وتشمل معنم الفطريا  الممرضة لغنسان م ل وتشمل معنم الفطريا  الممرضة لغنسان م ل    Candida albicans الن  الن    

من الفطريا  بالناقصة ننراي لعادم مقادرة أ رادهاا علاى من الفطريا  بالناقصة ننراي لعادم مقادرة أ رادهاا علاى   تسال  مرع جلدي ، وسم  هذا الصنفتسال  مرع جلدي ، وسم  هذا الصنف

 النكا ر الجنس .النكا ر الجنس .

 تغذية الفطريات تغذية الفطريات 

تعد معنم الفطريا   ائنا  رمةة النغذية تعد معنم الفطريا   ائنا  رمةة النغذية                Saprophytic    تنغذت على مواد ع اوية مةناة تنغذت على مواد ع اوية مةناة

،ا  أنها تمننلك العديد مان االنزيماا  المحللاة للمر الاا  الع اوية المعقادة ،لاذا نجاد أن الفطرياا  ،ا  أنها تمننلك العديد مان االنزيماا  المحللاة للمر الاا  الع اوية المعقادة ،لاذا نجاد أن الفطرياا  

تننشر حةا تنو ر المواد الع وية  ه  موجاودة  ا  النرباة  ماا تنهار علاى شاكل نماوا  قطنةاة تننشر حةا تنو ر المواد الع وية  ه  موجاودة  ا  النرباة  ماا تنهار علاى شاكل نماوا  قطنةاة 

الجاالن.. والنسانغر  وجودهاا الجاالن.. والنسانغر  وجودهاا ممةزة االلوان على اال ذية  ةر المحفوظة بصورة جةادة  االخالز وممةزة االلوان على اال ذية  ةر المحفوظة بصورة جةادة  االخالز و

   اما ن بعةدة االحنمال  الجلود والفلةن والشعر والشمع والحالار لقادرتها علاى تحلةال المر الاا     اما ن بعةدة االحنمال  الجلود والفلةن والشعر والشمع والحالار لقادرتها علاى تحلةال المر الاا  

الع ااوية المعقاادة  مااا أشاارنا ،  ةاار أن هنااال  طريااا  تعااةع علااى الكائنااا  الحةااة االخاارت الع ااوية المعقاادة  مااا أشاارنا ،  ةاار أن هنااال  طريااا  تعااةع علااى الكائنااا  الحةااة االخاارت 

امراع منعددة ومننوعة امراع منعددة ومننوعة  نسال   نسال       Parasitic الحةوانا  والنالاتا  لذلك تعد  ا  معةشة  فةلةة  الحةوانا  والنالاتا  لذلك تعد  ا  معةشة  فةلةة 

Rustsوخسارة اقنصادية السةما بعض المحااةل الحقلةة م ال مارع الصادأ وخسارة اقنصادية السةما بعض المحااةل الحقلةة م ال مارع الصادأ  والانفحم والانفحم    Smuts  

الن  تنلف الحالو  ، ما أنها تساال  العدياد مان االماراع الجلدياة لغنساان والحةاوان م ال خمةارة الن  تنلف الحالو  ، ما أنها تساال  العدياد مان االماراع الجلدياة لغنساان والحةاوان م ال خمةارة 

Candida albicans الن  تسال  امراع جلدية.الن  تسال  امراع جلدية.    

ملةااة النر ةاا  ال ااوئ  وهااذه الساامة ماان السااما  الممةاازة لهااا ملةااة النر ةاا  ال ااوئ  وهااذه الساامة ماان السااما  الممةاازة لهااا التساانطةع الفطريااا  القةااام بعالتساانطةع الفطريااا  القةااام بع          

وباساان ناء مصاادر الكاااربون الااذي تحناجاات جمةااع الفطريااا  بصااورة ع وية)سااكريا  بسااةطة وباساان ناء مصاادر الكاااربون الااذي تحناجاات جمةااع الفطريااا  بصااورة ع وية)سااكريا  بسااةطة 

ومعقدة(  فنت باالمكاان مقادرة الفطرياا  مان النماو  ا  الالةئاا  الحاوياة علاى مصاادر ننروجةنةاة ومعقدة(  فنت باالمكاان مقادرة الفطرياا  مان النماو  ا  الالةئاا  الحاوياة علاى مصاادر ننروجةنةاة 

  ان معناام الفطرياااا  تسااانطةع تخلةااال   ان معناام الفطرياااا  تسااانطةع تخلةااال و ساافورية و الرينةاااة بساااةطة) ةر ع ااوية( وهاااذا يعناااو ساافورية و الرينةاااة بساااةطة) ةر ع ااوية( وهاااذا يعنااا

Synthesis منطلالاتها واحنةاجاتها من عوامل النمو بنفسها من هذه المر الا  الالسةطة.منطلالاتها واحنةاجاتها من عوامل النمو بنفسها من هذه المر الا  الالسةطة.    

 العوامل الفيزياوية انمو الفطرياتالعوامل الفيزياوية انمو الفطريات



  تعد االعفان  ائنا  هوائةة مجالرة بمعنى انها التسنطةع النمو بغةا   امل عن االو سجةن لاذلك تعد االعفان  ائنا  هوائةة مجالرة بمعنى انها التسنطةع النمو بغةا   امل عن االو سجةن لاذلك

االنسااان هاا  امااراع جلديااة ، أمااا الخمااائر قهاا   ائنااا  الهوائةااة االنسااان هاا  امااراع جلديااة ، أمااا الخمااائر قهاا   ائنااا  الهوائةااة  ااان االمااراع الناا  تسااالالها  ااان االمااراع الناا  تسااالالها 

)ومن هنا سمة  بالخماائر( )ومن هنا سمة  بالخماائر(    Fermentationاخنةارية تمنلك المقدرة على اجراء عملةة النخمراخنةارية تمنلك المقدرة على اجراء عملةة النخمر

 وه  عملةة أ سدة  ةر تامة للمر الا  الع وية.وه  عملةة أ سدة  ةر تامة للمر الا  الع وية.

 

 رجا  الحرارة المعندلاة  ها  مان ناوورجا  الحرارة المعندلاة  ها  مان ناووتنمو الفطريا  عموما    دتنمو الفطريا  عموما    دMesophile   درجاة درجاة   وتقادروتقادر

وان وان   11  -00يناراوح مان يناراوح مان     pHم وتعةع    مدت واسع مان الارقم الهةادروجةن  م وتعةع    مدت واسع مان الارقم الهةادروجةن  0000-0505حرارتها حرارتها 

معنم الفطريا  تف ل االرقام الهةدروجةنةاة الحامنةاة ، لاذلك ي االا الوساا المخصاص لنماو معنم الفطريا  تف ل االرقام الهةدروجةنةاة الحامنةاة ، لاذلك ي االا الوساا المخصاص لنماو 

 المعندل.المعندل.    pHلغرع تنمةنها و الح نمو الالكنريا الن  تف ل لغرع تنمةنها و الح نمو الالكنريا الن  تف ل     pH  55  -11الفطريا  بحدود الفطريا  بحدود 

 

  أو أ  اار و ااذلك تف اال % أو أ  اار و ااذلك تف اال 6060الالةئااا  الر الااة الناا  تكااون نسااالة الر وبااة  ةهااا الالةئااا  الر الااة الناا  تكااون نسااالة الر وبااة  ةهااا تف اال االعفااان تف اال االعفااان %

% ، ويعد ال وء  ةر ضروري لنمو الفطريا  بل يقنال % ، ويعد ال وء  ةر ضروري لنمو الفطريا  بل يقنال 00االوسا  الن  يزيد تر ةز الملح  ةها االوسا  الن  يزيد تر ةز الملح  ةها 

 الخغيا الخ رية لذلك التنمى الفطريا  اال    االما ن المنلمة.الخغيا الخ رية لذلك التنمى الفطريا  اال    االما ن المنلمة.

 أهمية الفطرياتأهمية الفطريات

ماان الكائنااا  الحةااة الدقةقااة وهاا  ع ااوية النغذيااة وتنمةااز ماان الكائنااا  الحةااة الدقةقااة وهاا  ع ااوية النغذيااة وتنمةااز مجموعااة  الةاارة مجموعااة  الةاارة تشااكل الفطريااا  تشااكل الفطريااا          

بعغقااا  تعايشااةة خااااة مااع بعااض الكائنااا  الحةااة و اا  ادناااه بعااض االساانعماال  الصااناعةة بعغقااا  تعايشااةة خااااة مااع بعااض الكائنااا  الحةااة و اا  ادناااه بعااض االساانعماال  الصااناعةة 

 للفطريا  للفطريا  

للفطريا  دور  الةر    السلسلة الغذائةاة لقادرتها علاى تحلةال المر الاا  الع اوية المةناة للفطريا  دور  الةر    السلسلة الغذائةاة لقادرتها علاى تحلةال المر الاا  الع اوية المةناة  ..99

لمر الا  الاى الطالةعاة لكا  تسانفةد منات  ائناا  اخارت لمر الا  الاى الطالةعاة لكا  تسانفةد منات  ائناا  اخارت واعادة العناار الداخلة    تر ة  هذه اواعادة العناار الداخلة    تر ة  هذه ا

 التمنلك اننمة لنحلةل هذه المر الا .التمنلك اننمة لنحلةل هذه المر الا .

)وهاا  مر الااا  )وهاا  مر الااا    Antibioticsتساانعمل الفطريااا   اا  انناااج العديااد الم ااادا  الحةويااة تساانعمل الفطريااا   اا  انناااج العديااد الم ااادا  الحةويااة  ..00

تكونهااا بعااض االحةاااء المجهريااة وت ااالا أو توقااف نمااو االحةاااء المجهريااة االخاارت والسااةما تكونهااا بعااض االحةاااء المجهريااة وت ااالا أو توقااف نمااو االحةاااء المجهريااة االخاارت والسااةما 

 ..   Penicillium crysogenumسلةن من العفن سلةن من العفن المرضةة( م ل انناج الالنالمرضةة( م ل انناج الالن

تساانعمل الفطريااا   اا  انناااج العديااد ماان الصااناعةة م اال االمةلةاازا  والالروتةاازا  م اال تساانعمل الفطريااا   اا  انناااج العديااد ماان الصااناعةة م اال االمةلةاازا  والالروتةاازا  م اال  ..00

الاانس الاانس   Microbial rennetالالروتةاازا  المخ اارة للحلةاا  والناا  تاادعى بالمنفحااة المايكروبةااة الالروتةاازا  المخ اارة للحلةاا  والناا  تاادعى بالمنفحااة المايكروبةااة 

 ..  Mucormieheiتسنعمل بديغي عن منفحة العجول م ل المنفحة المننجة بواسطة تسنعمل بديغي عن منفحة العجول م ل المنفحة المننجة بواسطة 

 Citricتسنعمل الفطريا     انناج العديد من الحوامض الع وية م ل حامض السنريك تسنعمل الفطريا     انناج العديد من الحوامض الع وية م ل حامض السنريك  ..11

acid   الذي ينن  تجاريااي بواساطة الذي ينن  تجاريااي بواساطةAspergillusniger   و ا  اننااج الحاوامض االمةنةاة وبعاض و ا  اننااج الحاوامض االمةنةاة وبعاض

 الفةنامةنا  ومواد اخرت  ا  اسنعماال  اناعةة و الةة .الفةنامةنا  ومواد اخرت  ا  اسنعماال  اناعةة و الةة .

 Single Cell(SCP)وتةن وحةاد الخلةااة وتةن وحةاد الخلةااة تسانعمل الفطرياا   اا  اننااج مااا يعارف بالاارتسانعمل الفطرياا   اا  اننااج مااا يعارف بالاار ..55

Protein  . وهذه تسنعمل    ا ناء االعغف بالالروتةنا .وهذه تسنعمل    ا ناء االعغف بالالروتةنا 

   اناعة الخالز وتعرف باسام خمةارة    اناعة الخالز وتعرف باسام خمةارة Saccharomycescerevisiaeتسنعمل خمةرة تسنعمل خمةرة  ..99

الخالز)تالاو على شكل مسحو  تحا  تسامةا  تجارياة م ال بكماياا والخمةارة العراقةاة والخمةارة الخالز)تالاو على شكل مسحو  تحا  تسامةا  تجارياة م ال بكماياا والخمةارة العراقةاة والخمةارة 

 ها.ها.الفرنسةة والسنونو( و ةرالفرنسةة والسنونو( و ةر

)مر الاا  تننجهاا احةااء مجهرياة تاؤ ر  ا  )مر الاا  تننجهاا احةااء مجهرياة تاؤ ر  ا    Toxinsتنن  بعض انواو الفطريا  ساموماي تنن  بعض انواو الفطريا  ساموماي  ..66

والنااا  تننجهاااا والنااا  تننجهاااا   Aflatoxinsومااان ابرزهاااا ومااان ابرزهاااا   Mycotoxinsاالنساااان وبآلةاااا  مخنلفاااة تااادعى االنساااان وبآلةاااا  مخنلفاااة تااادعى 

Aspergillusflavus      وتفرزها    األ ذية الغنةة بالالروتةناا  والادهون م ال الفسانل والالناد  وتفرزها    األ ذية الغنةة بالالروتةناا  والادهون م ال الفسانل والالناد

   الحنطة ومننجاتها المنعاددة المخزوناة تحا  ظاروف تشاجع أو تحفاز    الحنطة ومننجاتها المنعاددة المخزوناة تحا  ظاروف تشاجع أو تحفاز والجوز واللوز والحالووالجوز واللوز والحالو

 نمو الفطرياتوانناجها للسموم.نمو الفطرياتوانناجها للسموم.

تعااةع بعااض االعفااان وجااذور بعااض النالاتااا  اا  عغقااة تعايشااةة تكا لةااة يطلاال علةهااا تعااةع بعااض االعفااان وجااذور بعااض النالاتااا  اا  عغقااة تعايشااةة تكا لةااة يطلاال علةهااا  ..88

= جذور( ا  تعمل االعفاان علاى زياادة = جذور( ا  تعمل االعفاان علاى زياادة   rrhiza=  طر ، =  طر ،   Myco))   Mycorrhizaبمايكورايزابمايكورايزا



ذائةة المهمة للنالاتا  عن  ريل الجذور   غي عان بعاض منشاطا  نماو ذائةة المهمة للنالاتا  عن  ريل الجذور   غي عان بعاض منشاطا  نماو امنصاك العناار الغامنصاك العناار الغ

 النالاتا  الن  تننجها )االعفان( ننةجة السنغغلها ال رازا  الجذور.النالاتا  الن  تننجها )االعفان( ننةجة السنغغلها ال رازا  الجذور.

تقةم االعفان عغقة تكا لةاة اخارت لكان ماع الطحالا   نانمخض عان هاذه العغقاة  ائناا  تقةم االعفان عغقة تكا لةاة اخارت لكان ماع الطحالا   نانمخض عان هاذه العغقاة  ائناا   ..11

الفطااار بالغاااذاء بعملةاااة الفطااار بالغاااذاء بعملةاااة   ( ا  أن الطحلااا  يجهاااز( ا  أن الطحلااا  يجهاااز  Likens)تقااارأ )تقااارأ   Lichensتعااارف باالشااانا  تعااارف باالشااانا  

النر ةاا  ال ااوئ  مقابلقةااام الفطاار بنجهةااز الطحلاا  بالر وبااة والعناااار المعدنةااة   ااغي عاان النر ةاا  ال ااوئ  مقابلقةااام الفطاار بنجهةااز الطحلاا  بالر وبااة والعناااار المعدنةااة   ااغي عاان 

تو ةر الحماية لت ، ويعنمد الفطار علاى الطحلا   ا  حصاولت علاى مصاادر الكااربون الع اوي تو ةر الحماية لت ، ويعنمد الفطار علاى الطحلا   ا  حصاولت علاى مصاادر الكااربون الع اوي 

ا  تكاون ا  تكاون وتعةع األشنا  على الةابسة حةا توجد االشجار والصخور والنربة والقلةل من االشنوتعةع األشنا  على الةابسة حةا توجد االشجار والصخور والنربة والقلةل من االشن

 مائةة المعةشة.مائةة المعةشة.

 Algaeالطحالب

 ائنا  وحةادة الخلةاة أو منعاددة الخغياا تعاةع منفاردة أو علاى شاكل مسانعمرا  بفشاكال مخنلفاة  ائنا  وحةادة الخلةاة أو منعاددة الخغياا تعاةع منفاردة أو علاى شاكل مسانعمرا  بفشاكال مخنلفاة 

مايكرون الى عشرا  االقدام ، وتكون مسنعمرا  الطحل  خالةة مايكرون الى عشرا  االقدام ، وتكون مسنعمرا  الطحل  خالةة   0.50.5ينراوح  ول الطحل  من ينراوح  ول الطحل  من 

Thalliformماان الجااذور أو السااةقان أو أي أع اااء حقةقةااة لااذلك تساامى ماان الجااذور أو السااةقان أو أي أع اااء حقةقةااة لااذلك تساامى  ، أمااا أهاام مواااافا  ، أمااا أهاام مواااافا    

 الطحال  الرئةسة الطحال  الرئةسة 

 النواةالنواة     

تمنلك الطحال  نواة حقةقةة وتننم   الى مجموعة تمنلك الطحال  نواة حقةقةة وتننم   الى مجموعة    Eukaryotic ويخنلف عدد الكروموساوما  ويخنلف عدد الكروموساوما    

  روموسوم  ف  ر أو حس  النوو. روموسوم  ف  ر أو حس  النوو.  1818  -55   النواة من    النواة من 

 الكلوروفيلالكلوروفيل     

اء اء تحنوي خغيا الطحالا  علاى ترا ةا  دقةقاة تادعى الغسانةدا  الخ ارتحنوي خغيا الطحالا  علاى ترا ةا  دقةقاة تادعى الغسانةدا  الخ ار   Chloroplasts  ا   ا    

أشااااااكال مخنلفااااااة )ااااااافحةة ، قراااااااةة ، شااااااالكةة..( تحنااااااوي عاااااال  لااااااورو ةغ  مخنلفااااااة أشااااااكال مخنلفااااااة )ااااااافحةة ، قراااااااةة ، شااااااالكةة..( تحنااااااوي عاااااال  لااااااورو ةغ  مخنلفااااااة 

((a,b,c,d,eChlorophyll: اااغي عااان الحالةالاااا  الصاااالغةة االخااارت م ااال   ،) اااغي عااان الحالةالاااا  الصاااالغةة االخااارت م ااال   ،)Xanthophyll  

Carotenoids)الصفراء( و )الصفراء( و  و و    Diatomins  ا  اللون االافر المخ ر أو الالن  ، وحالةالاا   ا  اللون االافر المخ ر أو الالن  ، وحالةالاا    

Chrysophyllاالغةة االغةة  الالرتقالةة وتسمى الحالةالا  الصالغةة للطحل  الالرتقالةة وتسمى الحالةالا  الصالغةة للطحل     Chromatophore وهذه وهذه   

الحالةالا  وما تحويها من االغا  و ذلك الالغسنةدا  الخ راء ه  الن  ت ف  الوانها االساس . الحالةالا  وما تحويها من االغا  و ذلك الالغسنةدا  الخ راء ه  الن  ت ف  الوانها االساس . 

 ما ان لهذه الحالةالا  دوراي    وجود الطحال   ا  أعماا  منالايناة  ا  الالةئاة والمساطحا  المائةاة  ما ان لهذه الحالةالا  دوراي    وجود الطحال   ا  أعماا  منالايناة  ا  الالةئاة والمساطحا  المائةاة 

الصاالغا   اا  امنصاااك ال وء)حسا  الطااول الماوج ( و اا  النااال  الصاالغا   اا  امنصاااك ال وء)حسا  الطااول الماوج ( و اا  النااال    بساال  اخاانغف قابلةاة هااذهبساال  اخاانغف قابلةاة هااذه

تحديااد قابلةااة الطحلاا   اا  االساانفادة ماان ضااوء الشاامس  اا  عملةااة الالناااء ال ااوئ  .ا  أن القابلةااة تحديااد قابلةااة الطحلاا   اا  االساانفادة ماان ضااوء الشاامس  اا  عملةااة الالناااء ال ااوئ  .ا  أن القابلةااة 

العنمااى ماان الطحالاا   اتةااة النغذيااة وان الالغساانةدا  والحالةالااا  الصااالغةة تعااد مرا ااز لصاانع العنمااى ماان الطحالاا   اتةااة النغذيااة وان الالغساانةدا  والحالةالااا  الصااالغةة تعااد مرا ااز لصاانع 

 الغذاء)الالناء ال وئ (    الطحال .الغذاء)الالناء ال وئ (    الطحال .

 يعة المواد المخزونةيعة المواد المخزونةطبطب : : 

ان  الةعة المواد الن  تقوم الطحال  بخزنهاا عالاارة عام مر الاا  شاالةهة بالنشاف  ماا تخازن بعاض ان  الةعة المواد الن  تقوم الطحال  بخزنهاا عالاارة عام مر الاا  شاالةهة بالنشاف  ماا تخازن بعاض 

االنواو زيوتاي أو دهوناي والن  ها  مان الخاواك النا  تحادد علاى االرجاح قابلةاة معنام الطحالا  االنواو زيوتاي أو دهوناي والن  ها  مان الخاواك النا  تحادد علاى االرجاح قابلةاة معنام الطحالا  

ال اوء منةساراي لعملةاة ال اوء منةساراي لعملةاة   الن  تشكل الهائما  النالاتةة على الطفاو  او  المساطحا  المائةاة ا  يكاونالن  تشكل الهائما  النالاتةة على الطفاو  او  المساطحا  المائةاة ا  يكاون

..الالناء ال وئ الالناء ال وئ   

 :تغذية الطحالب:تغذية الطحالب 

Phototrophsتعد أ ل  الطحالا  مان الكائناا  ضاوئةة النغذياة تعد أ ل  الطحالا  مان الكائناا  ضاوئةة النغذياة  ا  تقاوم بصانع  اذائها بعملةاة ا  تقاوم بصانع  اذائها بعملةاة   

CO2الالناء ال وئ )مصدر الطاقة هو ضوء الشامس ومصادر الكااربون هاو الالناء ال وئ )مصدر الطاقة هو ضوء الشامس ومصادر الكااربون هاو  والناات  الارئةس والناات  الارئةس ( (   

تسانعملت الخغياا مصادراي للكااربون والطاقاة أو تسانعملت الخغياا مصادراي للكااربون والطاقاة أو من عملةة الالناء ال وئ  هو سكر الكلو وز الاذي من عملةة الالناء ال وئ  هو سكر الكلو وز الاذي 



يخزن  ا  الخلةاة اماا علاى شاكل نشاف أو زياو  او دهاون  ماا أسالفنا الاى حاةن تحلةلهاا  انةاة الاى يخزن  ا  الخلةاة اماا علاى شاكل نشاف أو زياو  او دهاون  ماا أسالفنا الاى حاةن تحلةلهاا  انةاة الاى 

وحداتها االساسةة لنسنهلك  مصادر للكااربون والطاقاة ، وهناال عادد مان الطحالا  تسامى خلاةا وحداتها االساسةة لنسنهلك  مصادر للكااربون والطاقاة ، وهناال عادد مان الطحالا  تسامى خلاةا 

Mixotrophsالنغذية النغذية  ةة اال سدة لالعض المر الاا  الع اوية  ا  ةة اال سدة لالعض المر الاا  الع اوية  ا  ا  تقوم بانناج الطاقة عالر عملا  تقوم بانناج الطاقة عالر عمل  

حالااة  ةااا  ال ااوء ، وتقااوم بعملةااة الالناااء ال ااوئ   اا  حالااة تااو ر ال ااوء ، و مااا سااالل  ااثن حالااة  ةااا  ال ااوء ، وتقااوم بعملةااة الالناااء ال ااوئ   اا  حالااة تااو ر ال ااوء ، و مااا سااالل  ااثن 

Symbiosisالطحال  تقةم عغقا  تعايشةة تكا لةةالطحال  تقةم عغقا  تعايشةة تكا لةة مع بعض الفطريا  للحصول على احنةاجاتها مع بعض الفطريا  للحصول على احنةاجاتها   

 الغذائةة.الغذائةة.

 :الحركة:الحركة 

ل ماع ل ماع تنحرل الطحال  بواسطة االسوا   ماا ها  الحااتنحرل الطحال  بواسطة االسوا   ماا ها  الحاا Chlamydomonas )تننما  الاى شاعالة )تننما  الاى شاعالة   

Chlorophytaالطحالاااااا  الخ ااااااراء الطحالاااااا  الخ ااااااراء  ( و( و    Euglena  تننماااااا  الااااااى شااااااعالة الطحالاااااا  )تننماااااا  الااااااى شااااااعالة الطحالاااااا(

( ما تنحرل بعاض الطحالا  حر اة أمةالةاة بواساطة االقادام الكا باة  ( ما تنحرل بعاض الطحالا  حر اة أمةالةاة بواساطة االقادام الكا باة  Euglenophytaالةو لةنةةالةو لةنةة

Pseudopodia   (( Pseudo تلف  سةدو =  ا بة ، تلف  سةدو =  ا بة ،    podia = قدم( م ل = قدم( م ل    Chrysomaeba )تننم  )تننم    

لى شعالة الطحال  الذهالةةلى شعالة الطحال  الذهالةةاا Chrysophyta ))  ..  

 :التكاثر:التكاثر 

 

التكاثر الخضري التكاثر الخضري   -11 Vegetative Reproduction وهذه الطريقة شائعة    معنام اناواو وهذه الطريقة شائعة    معنام اناواو   ::  

ن ترا ةا  منخصصاة وتحادث  ا   ن ترا ةا  منخصصاة وتحادث  ا  الصحال  وه  ناتجة عن انقسان الخغيا أو تجزئنها دون تكاوت الصحال  وه  ناتجة عن انقسان الخغيا أو تجزئنها دون تكاوت

 النروف الم لى للنمو.النروف الم لى للنمو.

التكااااثر عااان طريااا  االباااواغالتكااااثر عااان طريااا  االباااواغ  -22 Spores ::   وهااا  مااان  ااار  النكاااا ر الغجنسااا  ا  تنجماااع وهااا  مااان  ااار  النكاااا ر الغجنسااا  ا  تنجماااع

الالروتوبغساا  الخلااوي مالنعااداي عاان الجاادار الخلااوي وتكااون ابوا اااي عاريااة  ا  أسااوا  تساامى الالروتوبغساا  الخلااوي مالنعااداي عاان الجاادار الخلااوي وتكااون ابوا اااي عاريااة  ا  أسااوا  تساامى 

Zoospores )بواقع بوت واحد أو أ  ر لكل خلةة( وتحا  هذه النرا ة  بغشاء سمةك تنطلل  ةما )بواقع بوت واحد أو أ  ر لكل خلةة( وتحا  هذه النرا ة  بغشاء سمةك تنطلل  ةما   

 بعد من الخلةة.بعد من الخلةة.



التكاثر الجنسي التكاثر الجنسي   -11 Sexual Reproduction ويحدث هاذا الناوو مان النكاا ر  ا  الطحالا  ويحدث هاذا الناوو مان النكاا ر  ا  الطحالا  ::  

الن  تم ل مواقع منقدمة    سالم تطاور الطحالا  ،ا  تنكاون الخغياا الجنساةة مان خغياا خ ارية الن  تم ل مواقع منقدمة    سالم تطاور الطحالا  ،ا  تنكاون الخغياا الجنساةة مان خغياا خ ارية 

منخصصة، والخغيا الجنسةة )االمشاج أو الكمةنا  ( تكون نوعةن   رياة وان وياة تنحادان الحقااي منخصصة، والخغيا الجنسةة )االمشاج أو الكمةنا  ( تكون نوعةن   رياة وان وياة تنحادان الحقااي 

Zygoteلنكوين بة ة مخصالة أو ملقحة لنكوين بة ة مخصالة أو ملقحة  و لنكون  حلالاي جديداي.و لنكون  حلالاي جديداي.تنمتنم    

 وجود الطحالبوجود الطحالب

توجااد  الالةااة الطحالاا   اا  الالةئااا  المائةااة ويوجااد قساام منهااا  اا  النربااة ، وتلعاا  العديااد ماان توجااد  الالةااة الطحالاا   اا  الالةئااا  المائةااة ويوجااد قساام منهااا  اا  النربااة ، وتلعاا  العديااد ماان       

العوامل دور مهم    وجود الطحال     بةئاة معةناة منهاا ال اوء ، درجاة الحارارة ، الر وباة ، العوامل دور مهم    وجود الطحال     بةئاة معةناة منهاا ال اوء ، درجاة الحارارة ، الر وباة ، 

ا  ا  الرقم الهةدروجةن  ، االمغح والغازا  م ل  ان  او سةد الكاربون والننروجةن.  ما ان للحالةالاالرقم الهةدروجةن  ، االمغح والغازا  م ل  ان  او سةد الكاربون والننروجةن.  ما ان للحالةالا

الصالغةة أ ر    وجودهاا  ا  الالةئاة المائةاة باعماا  مخنلفاة بااخنغف قادرة الحالةالاا  المنصااك الصالغةة أ ر    وجودهاا  ا  الالةئاة المائةاة باعماا  مخنلفاة بااخنغف قادرة الحالةالاا  المنصااك 

 االشعة با وال موجةة محددة.االشعة با وال موجةة محددة.

 تصنيف الطحالبتصنيف الطحالب

يعنمد تصنةف الطحال  على العديد من الصفا  نذ ر منها يعنمد تصنةف الطحال  على العديد من الصفا  نذ ر منها         

 الحالةالا  الصالغةة ، أنواعها ، تر ةالها ، نسالنهاالحالةالا  الصالغةة ، أنواعها ، تر ةالها ، نسالنها 

 المواد الغذائةة المخزونةالمواد الغذائةة المخزونة 

 جدار الخلةة ، مكوناتها ، تر ةالها الكةمةاوي ، خوااهاجدار الخلةة ، مكوناتها ، تر ةالها الكةمةاوي ، خوااها 

 االسوا  ، وجودها ، أعدادها ، شكلها ، تداخلهااالسوا  ، وجودها ، أعدادها ، شكلها ، تداخلها 

 دورة الحةاة و ر  النكا ردورة الحةاة و ر  النكا ر 

 ) الةعة الطحل  ، وحةدة الخلةة ، منعددة الخغيا )شكل المسنعمرا ( الةعة الطحل  ، وحةدة الخلةة ، منعددة الخغيا )شكل المسنعمرا  



 وتقسم الطحال  الى الشع  اآلتةة وتقسم الطحال  الى الشع  اآلتةة 

الطحالب الخضراء الطحالب الخضراء   -99 Chlorophyta م ل م لChlamydomonas و و    Volvox   ..  

الطحالب اليوغلينية الطحالب اليوغلينية   -00 Euglenophyta م ل م لEuglena وا ل  األجنااس تحناوي علاى بقعاة وا ل  األجنااس تحناوي علاى بقعاة   

وظةقنها النحسس.وظةقنها النحسس.   Eye spotعةنةةعةنةة  

الطحالب السوطية الدوارة )البيرونية( الطحالب السوطية الدوارة )البيرونية(   -00 Pyrrhophyta م ل جنس م ل جنس    Ceratium   ..  

الطحالب الذهبية الطحالب الذهبية   -11 Chrysophyta م ل م ل    Diatoms   ..  

الطحالب البنية )القاتمة( الطحالب البنية )القاتمة(   -55 Phaeophyta م ل م ل    Neureocytic   ..  

الطحالب الحمراء الطحالب الحمراء   -99 Rhodophyta م ل م ل    Gledium   ..  

 

البيرونية           الذهبية               القاتمة               الحمراءالبيرونية           الذهبية               القاتمة               الحمراء    اليوغلينية     اليوغلينية             الخضراء     الخضراء       

 

 

 

 أهمية الطحالبأهمية الطحالب

عند تو ر الر وبة ودرجا  الحرارة المغئمة وضاوء الشامس وان سارعة النماو عند تو ر الر وبة ودرجا  الحرارة المغئمة وضاوء الشامس وان سارعة النماو   ت الة  النربةت الة  النربة  -99

و  ا ة الخغيا تؤدي الى تجمع دقائل النربة ، وسال  تجماع دقاائل النرباة هاو تكاون ماواد هغمةاة و  ا ة الخغيا تؤدي الى تجمع دقائل النربة ، وسال  تجماع دقاائل النرباة هاو تكاون ماواد هغمةاة 

    الجزء الخارج  من الطحال  وتحللها بواسطة الالكنريا وتزيد خصوبة النربة.   الجزء الخارج  من الطحال  وتحللها بواسطة الالكنريا وتزيد خصوبة النربة.

ن   -00 ن جراء تنفس الطحال  وتكوت جراء تنفس الطحال  وتكوت CO2 ن حامض الكاربونةك    ن حامض الكاربونةك الذي يذو     الماء  ةكو  الذي يذو     الماء  ةكو  H2CO3  

وهذا بدوره الى تفنة  الصخور الن  تنمو علةها الطحال . ا  تنكون  قو  و نحا   ا  الصاخور وهذا بدوره الى تفنة  الصخور الن  تنمو علةها الطحال . ا  تنكون  قو  و نحا   ا  الصاخور 

 حةا تنمو  ةها االعفان والالكنريا والن  بدورها تساهم    زيادة تفنة  الصخور.حةا تنمو  ةها االعفان والالكنريا والن  بدورها تساهم    زيادة تفنة  الصخور.

طالةعة من خغل طالةعة من خغل للطحال  دوراي مهماي    النوازن الحةات     الللطحال  دوراي مهماي    النوازن الحةات     ال  -00  

  تو ةر تو ةرCO2االو سجةن.االو سجةن.  بعملةة الننفس مع اسنهغلبعملةة الننفس مع اسنهغل 

 .النطفل على الكائنا  الحةة األخرت  االبندائةا  والمفصلةا  والةرقا  و ةرها.النطفل على الكائنا  الحةة األخرت  االبندائةا  والمفصلةا  والةرقا  و ةرها 

  اسنهغل اسنهغلCO2.بعملةة النر ة  ال وئ  وتو ةر االو سجةن.بعملةة النر ة  ال وئ  وتو ةر االو سجةن 

 انناج م الطا  النمو ألحةاء أخرت  الالكنريا؟انناج م الطا  النمو ألحةاء أخرت  الالكنريا؟ 



  انناج مر الا  سامة انناج مر الا  سامةToxins    تسال  حاال  النسممالن  تاؤدي الاى الماو  ويحادث  لاك تسال  حاال  النسممالن  تاؤدي الاى الماو  ويحادث  لاك

    حالة اسنعمال الطحال   غذاء لغسمال  ا  النغذية العشالةة.   حالة اسنعمال الطحال   غذاء لغسمال  ا  النغذية العشالةة.

تسنعمل الطحال     انناج مايعرف بالروتةنا  الطحال  م ال تسنعمل الطحال     انناج مايعرف بالروتةنا  الطحال  م ال   -11 Chlorella النا  تسانعمل  ا  النا  تسانعمل  ا    

 تغذية االسمال والحةوانا  المائةة.تغذية االسمال والحةوانا  المائةة.

ر الا   ا  االسنعماال  الصناعةة م ل ر الا   ا  االسنعماال  الصناعةة م ل تسنخرج من الطحال  العديد من المتسنخرج من الطحال  العديد من الم  -55  

  مااادة اال ااار والناا  هاا  باالساااس أحااد مكونااا  الجاادار الخلااوي للطحالاا  الناا  تعاارف مااادة اال ااار والناا  هاا  باالساااس أحااد مكونااا  الجاادار الخلااوي للطحالاا  الناا  تعاارف

 ..  Glediumومنها ومنها   Rhodophytaبالطحال  الحمراء بالطحال  الحمراء 

  مادة السلةكا مادة السلةكاSilica    وينم الحصول علةها مان االرع الغنةاة بالاداينوما    وينم الحصول علةها مان االرع الغنةاة بالاداينوما  Diatoms   ، ،

تسانعمل أل اراع منعاددة  ماادة قاشاطة  ا  ااقل المعاادن تسانعمل أل اراع منعاددة  ماادة قاشاطة  ا  ااقل المعاادن   والمادة الحاوية عال الساةلكاوالمادة الحاوية عال الساةلكا

    تصفةة المةاه.   تصفةة المةاه.  Filtersومادة عازلة للحرارة و   اناعة المرشحا  ومادة عازلة للحرارة و   اناعة المرشحا  

   المااواد الهغمةااة ومااواد االساانحغ    وهااذه المااواد تنم اال بالكارجةنااا  المااواد الهغمةااة ومااواد االساانحغ    وهااذه المااواد تنم اال بالكارجةناااCarrageenen  

م( وعملةاة م( وعملةاة وتسنعمل    عملةة النهلةم )جعل الشا  هغما  القاواوتسنعمل    عملةة النهلةم )جعل الشا  هغما  القاوا  Alginatesوااللجةنا  وااللجةنا  

)هااذه المااواد هاا  مااواد )هااذه المااواد هاا  مااواد   Thickeningوعملةااة الن خااةن وعملةااة الن خااةن   Emulsificationاالساانحغ  االساانحغ  

 اربوهةدراتةااة أو مشاانقا   اربوهةدراتةااة تاادخل  اا  تر ةاا  جاادارخغيا بعااض انااواو  اربوهةدراتةااة أو مشاانقا   اربوهةدراتةااة تاادخل  اا  تر ةاا  جاادارخغيا بعااض انااواو 

 الطحال  الن  تزرو    أحواع خااة لهذا الغرع.الطحال  الن  تزرو    أحواع خااة لهذا الغرع.

تمناااز بعااض انااواو الطحالاا  بفنهااا  نةااة بفةنااامةن تمناااز بعااض انااواو الطحالاا  بفنهااا  نةااة بفةنااامةن   -99 D و و    A الااداينوما ( اللااذان لهمااا الااداينوما ( اللااذان لهمااا )خااااة )خااااة   

أهمةة  الةة وتجارياة ويانم اسانخغك هاذه الفةنامةناا  مان ا الااد االسامال النا  يانم تغاذينها علاى أهمةة  الةة وتجارياة ويانم اسانخغك هاذه الفةنامةناا  مان ا الااد االسامال النا  يانم تغاذينها علاى 

 الطحال  لنمر ز هذه الفةنامةنا     ا الاد االسمال.الطحال  لنمر ز هذه الفةنامةنا     ا الاد االسمال.

 

 

 

 Diatomsالداياتومات )الدايتومات( الداياتومات )الدايتومات( 

Chrysophytaها  ااانف مان الطحالاا  تننما  الااى شااعالة الطحالا  الذهالةااة ها  ااانف مان الطحالاا  تننما  الااى شااعالة الطحالا  الذهالةااة  تعاةع  اا  المةاااه تعاةع  اا  المةاااه   

المالحة والعذبة والنربة وتنمةاز الاداينوما  بفنهاا تمنلاك جاداراي االالاي ينكاون مان الالكناةن الحااوي المالحة والعذبة والنربة وتنمةاز الاداينوما  بفنهاا تمنلاك جاداراي االالاي ينكاون مان الالكناةن الحااوي 

علااى الكالسااةوم أو السااةلكا وتنواجااد علااى شااكل  القااة رقةقااة علااى الصااخور والنالاتااا  ، والجاادار علااى الكالسااةوم أو السااةلكا وتنواجااد علااى شااكل  القااة رقةقااة علااى الصااخور والنالاتااا  ، والجاادار 

Frustuleالصل  للداينوما  يعطةها منهراي يشالت العلالة الصل  للداينوما  يعطةها منهراي يشالت العلالة  وعناد انقساام الخلةاة وعناد انقساام الخلةاة أو احن بناري ، أو احن بناري ،   

ن النصاف االخار المما ال لات، ماع  ن النصاف االخار المما ال لات، ماع  فن  ل خلةة جديدة تحنف  بنصف علالة الخلةة االم ومن  م تكاوت  فن  ل خلةة جديدة تحنف  بنصف علالة الخلةة االم ومن  م تكاوت

 العلم أن هنال انخفاع    حجم أحد الطالقةن مع اسنمرار عملةا  االنقسام.العلم أن هنال انخفاع    حجم أحد الطالقةن مع اسنمرار عملةا  االنقسام.

 

 



 

 Diatomsالتكاثر الالجنسي في الدايتومات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protozoaاألبتدائيات

تعن   لمة االبندائةا  الحةوان االول  أو الالدائ  وه  عادة تطلل على  ال االحةااء وحةادة الخلةاة تعن   لمة االبندائةا  الحةوان االول  أو الالدائ  وه  عادة تطلل على  ال االحةااء وحةادة الخلةاة 

الن  تحمل الخصائص المنشابهة للحةوانا  ، والخنغف منهرها الخارج  ، وجد أن هنال أ  ار الن  تحمل الخصائص المنشابهة للحةوانا  ، والخنغف منهرها الخارج  ، وجد أن هنال أ  ار 

ألف نوو وه  تطلل على الكائنا  المعايشة المؤ لاة ألف نوو وه  تطلل على الكائنا  المعايشة المؤ لاة   5050من من  Commensal lives والطفةلةاا  والطفةلةاا    

  ترا اال االنسااان والحةااوان ووضااع  هااذه الكائنااا   اا  شااعالة منفصاالة النهااا وحةاادة الخلةااة   ترا اال االنسااان والحةااوان ووضااع  هااذه الكائنااا   اا  شااعالة منفصاالة النهااا وحةاادة الخلةااة النااالناا

 وحقةقةة النواة وتشنرل    مجموعة من الصفا  منها وحقةقةة النواة وتشنرل    مجموعة من الصفا  منها 

الحجم والشكل:الحجم والشكل:  -11  

تخنلف االبندائةا  من حةا الشكل والحجام ،ا  أن أ لالهاا ااغةرة جاداي يناراوح  ولهاا مان تخنلف االبندائةا  من حةا الشكل والحجام ،ا  أن أ لالهاا ااغةرة جاداي يناراوح  ولهاا مان                 

سم ، أما من الشكل  افن بعاض االبنادائةا  لاةس لهاا سم ، أما من الشكل  افن بعاض االبنادائةا  لاةس لهاا   99  -55من من   مايكرون وبعض  الةر يصلمايكرون وبعض  الةر يصل  00  -99

شكل  اب  ونكون الخلةة محا ة بغغف مرن م ال األمةالةاا والاالعض اآلخار  ا  شاكل ممةاز  ا  شكل  اب  ونكون الخلةة محا ة بغغف مرن م ال األمةالةاا والاالعض اآلخار  ا  شاكل ممةاز  ا  

 غف خلوي يكسالها المرونة أ ناء الحر ة م ل بعاض الساو ةا  والهادبةا ، وان تعادد االشاكال  غف خلوي يكسالها المرونة أ ناء الحر ة م ل بعاض الساو ةا  والهادبةا ، وان تعادد االشاكال 

م اال مسااال  ماارع المغريااا                  )جاانس م اال مسااال  ماارع المغريااا                  )جاانس واضااحاي للنااوو الواحااد يمةااز مجااامةع معةااة واضااحاي للنااوو الواحااد يمةااز مجااامةع معةااة 



Plasmodium ( ، و ذلك مسال  مرع النوم ( ، و ذلك مسال  مرع النوم    Trypanosoma ، وينف ر شكل الكائن الح     ، وينف ر شكل الكائن الح       

 شعالة االبندائةا  و ريقة حر نت بطالةعة الالةئة الن  يوجد  ةها شعالة االبندائةا  و ريقة حر نت بطالةعة الالةئة الن  يوجد  ةها 

  الطفو  او  ساطح المااء الطفو  او  ساطح المااءFloating  ا  تكاون االبنادائةا  الطا ةاة علاى ساطح المااء أماا  ا  تكاون االبنادائةا  الطا ةاة علاى ساطح المااء أماا    

 روية والاالعض منهاا أساطوانةة الشاكل وتوجاد ترا ةا   ا  االبنادائةا  تسااعد المسااحة  روية والاالعض منهاا أساطوانةة الشاكل وتوجاد ترا ةا   ا  االبنادائةا  تسااعد المسااحة 

السطحةة والحر اة أينااي م ال الق اةالا  والشاويكا  واالقادام الكا باة الشاعاعةة، وننةجاة السطحةة والحر اة أينااي م ال الق اةالا  والشاويكا  واالقادام الكا باة الشاعاعةة، وننةجاة 

وتننااةم حجاام هااذه الفجااوا  وتننااةم حجاام هااذه الفجااوا    Ectoplasmلنكونااالفجوا   اا  الجاازء الخااارج  للخلةااة لنكونااالفجوا   اا  الجاازء الخااارج  للخلةااة 

ف ةر الجا بةة ،ا  أن السائل المنواجد  ا  الفجاوا  أقال ف ةر الجا بةة ،ا  أن السائل المنواجد  ا  الفجاوا  أقال يساعدان الكائن على النغل  على تيساعدان الكائن على النغل  على ت

   ا ة من الماء المحةا  ا ة من الماء المحةا

  السااالاحة السااالاحةSwimming   ان الشااكل األساااطوان  والخر ااوم  يساااهل الحر ااة ويسااااعده  ان الشااكل األساااطوان  والخر ااوم  يساااهل الحر ااة ويسااااعده 

 ع ةا  خااة م ل االسوا  واالهدا ع ةا  خااة م ل االسوا  واالهدا 

  الزحااف علااى السااطح الزحااف علااى السااطحCreeping   وتكااون مسااطحة الشااكل تمنلااك أهااداباي ماان الجهااة   وتكااون مسااطحة الشااكل تمنلااك أهااداباي ماان الجهااة  

للنحسس ، أماا الجهاة الالطنةاة  فنهاا تنجماع ماع بع اها لنكاوين ترا ةا  للنحسس ، أماا الجهاة الالطنةاة  فنهاا تنجماع ماع بع اها لنكاوين ترا ةا  النهرية تسنعمل النهرية تسنعمل 

تسنعمل للزحف على سطوح األجسام الصلالة أو  ائنا  حةاة أخارت، أو قاد تسنعمل للزحف على سطوح األجسام الصلالة أو  ائنا  حةاة أخارت، أو قاد   Cirriتدعى تدعى 

التمنلك بعض االبندائةا  لهذه النرا ة  وتكون حر نها بواسطة امنادادا  سااينوبغزمةة التمنلك بعض االبندائةا  لهذه النرا ة  وتكون حر نها بواسطة امنادادا  سااينوبغزمةة 

 تدعى باالقدام الكا بة  ما    االمةالةا.تدعى باالقدام الكا بة  ما    االمةالةا.

التغذيةالتغذية  -22  

ان الخلةة االبندائةة تقوم بجمةع الفعالةا  الحةوية منها النغذية وهنال انواو للنغذية منها ان الخلةة االبندائةة تقوم بجمةع الفعالةا  الحةوية منها النغذية وهنال انواو للنغذية منها         

  النغذيااة الحةوانةااة  وتاانم عاان  رياال االلنهااام الخلااوي النغذيااة الحةوانةااة  وتاانم عاان  رياال االلنهااام الخلااويPhagocytosis   للمااواد الغذائةااة للمااواد الغذائةااة

الصالالة وقاد تكااون  ائناا  حةاة دقةقااة م ال الالكنريااا وتانم عملةاة االلنهااام بواساطة احا ااة الصالالة وقاد تكااون  ائناا  حةاة دقةقااة م ال الالكنريااا وتانم عملةاة االلنهااام بواساطة احا ااة 

االقدام الكا بة أو عن  ريل ترا ة  خااة تدعى بالفم الخلوي أو النجاويف وهذا الناوو االقدام الكا بة أو عن  ريل ترا ة  خااة تدعى بالفم الخلوي أو النجاويف وهذا الناوو 

 شائع    اللحمةا  والسو ةا  والهدبةا .شائع    اللحمةا  والسو ةا  والهدبةا .

 ذائها ماان المااواد الع ااوية المنفسااخة ذائها ماان المااواد الع ااوية المنفسااخة النغذيااة الرمةااة  تحصاال بعااض االبناادائةا  علااى  ااالنغذيااة الرمةااة  تحصاال بعااض االبناادائةا  علااى  اا

 ..  Pinocytosisبطريقة النشر  الخلوي بطريقة النشر  الخلوي 

  النغذية المخنلطة   بعض االبندائةا   ةر  اتةة النغذية ولكن يمكن أن تقوم بصنع  اذائها النغذية المخنلطة   بعض االبندائةا   ةر  اتةة النغذية ولكن يمكن أن تقوم بصنع  اذائها

عند تعرضها ل وء الشامس وقادرتها علاى تكاوين الالغسانةدا  الخ اراء وتصانف هاذه عند تعرضها ل وء الشامس وقادرتها علاى تكاوين الالغسانةدا  الخ اراء وتصانف هاذه 

 المجموعة ضمن الطحال .المجموعة ضمن الطحال .

 

الفجواتالفجوات  -11  

تحنوي االبندائةا  على نوعةن من الفجوا  تحنوي االبندائةا  على نوعةن من الفجوا        

 غذائةة غذائةة الالفجوا  فجوا  الالFood Vacuoles   تحنوي على مواد ذائةة  ائالة و ةر  ائالة وتكاون   تحنوي على مواد ذائةة  ائالة و ةر  ائالة وتكاون  

الفجاوا  محا ااة بغشاااء رقةاال جاداي يساامح باننقااال المااواد الاى الساااينوبغزم لغاارع بناااء الفجاوا  محا ااة بغشاااء رقةاال جاداي يساامح باننقااال المااواد الاى الساااينوبغزم لغاارع بناااء 

 المادة الحةة وانناج الطاقة.المادة الحةة وانناج الطاقة.

  الفجاوا  المنقلصااة الفجاوا  المنقلصااةContractile Vacuoles   تنجمااع ناوات  الفعالةااا  الحةويااة علااى   تنجمااع ناوات  الفعالةااا  الحةويااة علااى  

شكل قطرا  أو بلورا  مع بع اها  ا  ترا ةا  خاااة تادعى باالفجوا  المنقلصاة ألن شكل قطرا  أو بلورا  مع بع اها  ا  ترا ةا  خاااة تادعى باالفجوا  المنقلصاة ألن 

 هذه الف غ  ينم  رحها عن  ريل تقلص هذه الفجوا  الى خارج جسم الكائن الح .هذه الف غ  ينم  رحها عن  ريل تقلص هذه الفجوا  الى خارج جسم الكائن الح .

التكاثرالتكاثر  -88  



  أو النووي ويكون عان  ريال أو النووي ويكون عان  ريال   ينم بواسطة االقنران أو االندماج الخلوي   ينم بواسطة االقنران أو االندماج الخلوي   النكا ر الجنس النكا ر الجنس

( ا  ينن  عان أقناران االمشااج تكاوين الالة اة ( ا  ينن  عان أقناران االمشااج تكاوين الالة اة   Gametesخغيا تكا رية جنسةة ) أمشاج خغيا تكا رية جنسةة ) أمشاج 

 ..  Zygotالمخصالة المخصالة 

  النكا ر الغجنس  ل ويكون عن  ريل االنقسام الخلوي ، أما أن يكون  نائةااي أو م ااعفاي النكا ر الغجنس  ل ويكون عن  ريل االنقسام الخلوي ، أما أن يكون  نائةااي أو م ااعفاي

تقريالاااي لنكااوين  ااائنةن تقريالاااي لنكااوين  ااائنةن   ويحاادث  لااك بانقسااام النااواة والساااينوبغزم الااى قساامةن منساااويةنويحاادث  لااك بانقسااام النااواة والساااينوبغزم الااى قساامةن منساااويةن

 جديدين  ما    االمةالةا.جديدين  ما    االمةالةا.

اإلخالف اإلخالف   -11 Regeneration 

تمنلك االبنادائةا  بصاورة عاماة المقادرة النعاويض عان االجازاء المفقاودة وخاااة النا  تمنلاك تمنلك االبنادائةا  بصاورة عاماة المقادرة النعاويض عان االجازاء المفقاودة وخاااة النا  تمنلاك     

النواة ، ا  نغح  ان ع ةا  الحر ة ) االسوا  واالهدا ( الن  تننازو مان جسام الكاائن امكانةاة النواة ، ا  نغح  ان ع ةا  الحر ة ) االسوا  واالهدا ( الن  تننازو مان جسام الكاائن امكانةاة 

ة أخرت .ة أخرت .اعادة نموها مراعادة نموها مر  

 

 المكونات الخلوية في االميبيا

 تصنيف االبتدائياتتصنيف االبتدائيات

صنف السوطيات صنف السوطيات   -11 Flagellata م ل مسال  مرع الناوم م ل مسال  مرع الناوم   ::   Trypanosoma والاذي يعاةع والاذي يعاةع     

    دم االنسان.   دم االنسان.

صانف اللحمياات جذرياة االقادام  صانف اللحمياات جذرياة االقادام    -22 Sarcodina (Rhizopoda) م ال االمةالةاا م ال االمةالةاا ::   Amoeba  

..الذي يسال  مرع النقرح االمةال     االمعاء الدقةقة لغنسانالذي يسال  مرع النقرح االمةال     االمعاء الدقةقة لغنسان  

صنف البوغيات  صنف البوغيات    -11 Sporozoa م ل جنس م ل جنس : :  Plasmodium الذي يسال  مرع المغرياا  ا  الذي يسال  مرع المغرياا  ا    

 االنسان.االنسان.

صاانف الهاادبيات صاانف الهاادبيات   -11 Ciliata Paramecium م اال جاانس  م اال جاانس    وهااو ماان الطفةلةااا  الناا  تصااة  وهااو ماان الطفةلةااا  الناا  تصااة    

 االنسان وبعض الحةوانا .االنسان وبعض الحةوانا .

 

يروسات                               االف Viruses 

ماع نهايااة القاارن الناسااع عشاار توالاا  ا نشااا ا  المسااالالا  المرضااةة مرضاااي بعااد رخاار  اا  ماع نهايااة القاارن الناسااع عشاار توالاا  ا نشااا ا  المسااالالا  المرضااةة مرضاااي بعااد رخاار  اا                    

أ نشااف العااالم الروساا  أ نشااف العااالم الروساا    98109810النالاتااا  و ااذلك الحةوانااا  و اناا  بسااال  الالكنريااا ، و اا  عااام النالاتااا  و ااذلك الحةوانااا  و اناا  بسااال  الالكنريااا ، و اا  عااام 

Dimitri Iwanowskyديمنري ايوانوسك  ديمنري ايوانوسك   أول مرع  ايروسا  هاو موزائةاك النالاغ ومساالالت أول مرع  ايروسا  هاو موزائةاك النالاغ ومساالالت   

Tobacco Mosaic Virus   (( TMV ( ، والفااايروس  لمااة تعناا  باللغااة الةونانةااة )السااام( ( ، والفااايروس  لمااة تعناا  باللغااة الةونانةااة )السااام(   

اسنعمل  بادئ االمر لجمةع العوامل المعدية والن  تجناز المرشحا  النا  تمناع مارور الالكنرياا ، اسنعمل  بادئ االمر لجمةع العوامل المعدية والن  تجناز المرشحا  النا  تمناع مارور الالكنرياا ، 

  Obligate intracellular parasitesوالفايروساااا  تعاااد  فةلةاااا  مجالااارة داخااال الخلةاااة والفايروساااا  تعاااد  فةلةاااا  مجالااارة داخااال الخلةاااة 



وتسنو ن الفايروسا  بةن عالم االحةاء الحةة والعالم  ةار الحا  وتمنلاك الخصاائص النا  تكاون وتسنو ن الفايروسا  بةن عالم االحةاء الحةة والعالم  ةار الحا  وتمنلاك الخصاائص النا  تكاون 

 بةن العالمةن ، والفايروسا  تخنلف عن أاغر الكائنا  الحةة وه  الالكنريا    عدة افا  بةن العالمةن ، والفايروسا  تخنلف عن أاغر الكائنا  الحةة وه  الالكنريا    عدة افا  

  أنها ال ت شاهد بالمجهر ال وئ  وانما يمكن مشاهدتها بالمجهر األلكنرون أنها ال ت شاهد بالمجهر ال وئ  وانما يمكن مشاهدتها بالمجهر األلكنرون.. 

 .ال تمنلك الفايروسا  تر ة  خلوي داخل  عكس الالكنريا.ال تمنلك الفايروسا  تر ة  خلوي داخل  عكس الالكنريا 

  قد تحنوي على اما قد تحنوي على اماDNA   أو أوRNA  .ولةس اال نةن معاي.ولةس اال نةن معاي 

 .التسنطةع النكا ر خارج جسم العائل الم ةف.التسنطةع النكا ر خارج جسم العائل الم ةف 

 .ال تمنلك المقدرة على األيض.ال تمنلك المقدرة على األيض 

 .التنهر زيادة حجمةة على الفايروس بشكل منفرد.التنهر زيادة حجمةة على الفايروس بشكل منفرد 

 

خاليا حقيقية وبدائية النواةحجوم بعض أنواع الفايروسات مقارنة مع حجوم   

 

 تركيب الفايروستركيب الفايروس

Virionتمنلك الفايروسا  تر ةالاي بسةطاي جداي ا  تنفلف الجسةمة الفايروسةة أو الفايرونةة تمنلك الفايروسا  تر ةالاي بسةطاي جداي ا  تنفلف الجسةمة الفايروسةة أو الفايرونةة  من نما من نما   

DNAواحد من االحماع النووية ) واحد من االحماع النووية )  أو أو    RNA  ولةس األ نةن معاي ويكون محا  بغطاء بروتةن  ( ولةس األ نةن معاي ويكون محا  بغطاء بروتةن )

Capsidيااادعى الكابساااد يااادعى الكابساااد  الااااذي ينااافلف باااادوره مااان وحااادا  اااااغةرة تسااامى الكابسااااومةرا  الااااذي ينااافلف باااادوره مااان وحااادا  اااااغةرة تسااامى الكابسااااومةرا    

Capsomeres وهذا ينفلف بدوره من عدد من الجزيئا  الالروتةنةة الن  ترتالا مع بع ها بننام وهذا ينفلف بدوره من عدد من الجزيئا  الالروتةنةة الن  ترتالا مع بع ها بننام   

    اية الدقة والنرتة ، و ائدة الكابسد ه  المحا نة على الماادة الورا ةاة للفاايروس المنم لاة       اية الدقة والنرتة ، و ائدة الكابسد ه  المحا نة على الماادة الورا ةاة للفاايروس المنم لاة   

DNAاما اما  أو أو    RNA ا  أما ان تكون عارية ا  أما ان تكون عارية . يذ ر الفايروس. يذ ر الفايروس   Naked Viruses أو مغلفة بغشاء أو مغلفة بغشاء   

وتسامى وتسامى   رقةل ينكاون مان عادة  القاا  مان الادهون والالروتةناا رقةل ينكاون مان عادة  القاا  مان الادهون والالروتةناا  Enveloped Viruses وهاذه وهاذه   

 الخااةة سمة تمةز    الغال  الفايروسا  الن  تصة  الحةوانا .الخااةة سمة تمةز    الغال  الفايروسا  الن  تصة  الحةوانا .



 
Enveloped FormNaked Form    

ج وتحمال مجموعاة مان الجةناا  المساؤولة عان ج وتحمال مجموعاة مان الجةناا  المساؤولة عان توجد المادة الورا ةة علاى شاريا مفارد أو مازدوتوجد المادة الورا ةة علاى شاريا مفارد أو مازدو

 الا  افا  الفايروس وتننةم ت اعف )تكا ر( الفايروسا  ، والفايروسا  التسنطةع القةام بافي  الا  افا  الفايروس وتننةم ت اعف )تكا ر( الفايروسا  ، والفايروسا  التسنطةع القةام بافي 

نااوو مااان أنااواو الفعالةاااا  الحةوياااة )النغذيااة والنااانفس والحر اااة( ال نقارهااا للمكوناااا  الخلوياااة نااوو مااان أنااواو الفعالةاااا  الحةوياااة )النغذيااة والنااانفس والحر اااة( ال نقارهااا للمكوناااا  الخلوياااة 

لن اعف )النكا ر( الذي اليانم باالطر  النا  لن اعف )النكا ر( الذي اليانم باالطر  النا  واالنزيما  ال رورية لم ل هذه الفعالةا  باسن ناء اواالنزيما  ال رورية لم ل هذه الفعالةا  باسن ناء ا

 مر  بنا    موضوو الالكنريا والفطريا  والطحال  واالبندائةا  بل بطريقة اسن نائةة .مر  بنا    موضوو الالكنريا والفطريا  والطحال  واالبندائةا  بل بطريقة اسن نائةة .

 حجم وشكل الفايروساتحجم وشكل الفايروسات

نااانومةنر والمااادة الورا ةااة لهااذه الفايروسااا  تحنااوي علااى جةنااا  نااانومةنر والمااادة الورا ةااة لهااذه الفايروسااا  تحنااوي علااى جةنااا    0000ياللااغ قطاار الفااايروس ياللااغ قطاار الفااايروس     

نااانومةنر تناافلف نااانومةنر تناافلف   000000  -000000)مور ااا ( أو معلومااا  ورا ةااة محاادودة وهنااال  ايروسااا  بقطاار )مور ااا ( أو معلومااا  ورا ةااة محاادودة وهنااال  ايروسااا  بقطاار 

  Virus particleمادتهاا الورا ةاة مان عادة رالف مان الجةناا  ، والجساةمة الفايروساةة الواحادة مادتهاا الورا ةاة مان عادة رالف مان الجةناا  ، والجساةمة الفايروساةة الواحادة 

لفايرون لفايرون والذي يسمى باوالذي يسمى با Virion لها شكغي  ابناي ومحدوداي والفايروسا   غ ة أشكال لها شكغي  ابناي ومحدوداي والفايروسا   غ ة أشكال     

منعدد االوجت منعدد االوجت   -99 Icosahedral م ل م ل    Polio virus ) ايروس شلل اال فال(.) ايروس شلل اال فال(.    

الحلزون  الحلزون    -00 Helical م ل)  ايروس موزائةك النالغ(م ل)  ايروس موزائةك النالغ(   Tobacco Mosaic Virus   (( TMV   .).)  

المعقاد المعقاد   -00 Complex م اال معنام الفايروسااا  الناا  تصااة  م اال معنام الفايروسااا  الناا  تصااة  وهااذا يجمااع باةن الشااكلةن السااابقةن وهااذا يجمااع باةن الشااكلةن السااابقةن   

Phagesواخنصااااراي واخنصااااراي Bacteriophagesالالكنرياااا والنااا  تسااامى بالعا ةاااا  الالكنةرياااة الالكنرياااا والنااا  تسااامى بالعا ةاااا  الالكنةرياااة  م ااال م ااال    T2 

phage الذي يصة  بكنريا الذي يصة  بكنريا    E.coli   ..  

 

 Virus Replicationتضاعف الفايروستضاعف الفايروس

الياانم تولةااد الفايروسااا  جدياادة اال داخاال خغيااا حةااة تصااةالها الفايروسااا  وحساا  تخصااص الياانم تولةااد الفايروسااا  جدياادة اال داخاال خغيااا حةااة تصااةالها الفايروسااا  وحساا  تخصااص     

الفااايروس ، ويمناااز ت اااعف الفااايروس بسلساالة ماان الخطااوا  تالاادأ باادخول الحااامض النااووي الفااايروس ، ويمناااز ت اااعف الفااايروس بسلساالة ماان الخطااوا  تالاادأ باادخول الحااامض النااووي 

الفايروساا  داخاال خلةااة الم ااةف ينالعاات ت اااعف الحااامض النااووي وتننهاا  بنحاارر الفايروسااا  الفايروساا  داخاال خلةااة الم ااةف ينالعاات ت اااعف الحااامض النااووي وتننهاا  بنحاارر الفايروسااا  

د تفجةرهاااا ، وهناااال دورة لحةااااة العا ةاااا  الالكنةرياااة )الفاجاااا  د تفجةرهاااا ، وهناااال دورة لحةااااة العا ةاااا  الالكنةرياااة )الفاجاااا  الجديااادة مااان خلةاااة الم اااةف بعاااالجديااادة مااان خلةاااة الم اااةف بعااا

T-evenالالكنةرية( والن  يطلال علةهاا الالكنةرية( والن  يطلال علةهاا  وتم ال بالعا ةاا  النا  يرماز لهاا وتم ال بالعا ةاا  النا  يرماز لهاا    T6,T4,T2 وجمةعهاا وجمةعهاا   

E.coliتصة  بكنريا تصة  بكنريا  وتسمى هاذه الادورة بالادورة النحللةاة وتسمى هاذه الادورة بالادورة النحللةاة    Lytic cycle وتن امن الخطاوا  وتن امن الخطاوا    

 اآلتةة اآلتةة 



 

البكتيري من نوع البكتيري من نوع   لعاثيلعاثياا   T4 الخطوات الرئيسة في تضاعف العاثي الخطوات الرئيسة في تضاعف العاثي    T4 في بكتريا في بكتريا    E.coli 

اإلدمصاص أو األلتصاق اإلدمصاص أو األلتصاق   -11 Adsorption (Attachment) 

مزج دقائل الع   مزج دقائل الع     عندعند T4 مع الالكنريا عندها تصطدم العا ةاة ماع الالكنرياا عان  ريال بروتةناا  مع الالكنريا عندها تصطدم العا ةاة ماع الالكنرياا عان  ريال بروتةناا    

الةاف الذيل المنخصصة للعا   مع مسنقالغ  مكملة    سطح خلةة الم ةف )الالكنرياا( وان هاذه الةاف الذيل المنخصصة للعا   مع مسنقالغ  مكملة    سطح خلةة الم ةف )الالكنرياا( وان هاذه 

 المسنقالغ  تعد من العوامل المهمة    تحديد تخصص الفايروس)العا  (على الم ةف )العائل(.المسنقالغ  تعد من العوامل المهمة    تحديد تخصص الفايروس)العا  (على الم ةف )العائل(.

 Penetrationاألختراق -2

تقوم العا ةاة المدمصاة بالالكنرياا باا راز انازيم الغيساوزايم تقوم العا ةاة المدمصاة بالالكنرياا باا راز انازيم الغيساوزايم        Phage Lysozyme    مان منطقاة مان منطقاة

الذيل  ةحلل جزء من جدار الخلةة الالكنةرية مان منطقاة االلنصاا  مؤديااي الاى حادوث  قا   ةادخل الذيل  ةحلل جزء من جدار الخلةة الالكنةرية مان منطقاة االلنصاا  مؤديااي الاى حادوث  قا   ةادخل 

DNA مد الذيل ويطلل  مد الذيل ويطلل  العا   الى داخل العائل )الالكنريا( ويالقى الكابسد خارج الخلةة.العا   الى داخل العائل )الالكنريا( ويالقى الكابسد خارج الخلةة.    

ف ف التضاعالتضاع  -11 Replication  

DNAبعااد دخااول بعااد دخااول  العا ةااة الخلةااة الالكنةريااة تنوقااف عملةااا  األسننساااخ والنرجمااة داخاال الخلةااة العا ةااة الخلةااة الالكنةريااة تنوقااف عملةااا  األسننساااخ والنرجمااة داخاال الخلةااة   

DNAالخلةة ينحلل      اون دقاائل ، وتسانحو  الخلةة ينحلل      اون دقاائل ، وتسانحو  DNAالالكنةرية بل أن الالكنةرية بل أن  الع ةاة علاى مكوناا  الع ةاة علاى مكوناا    

DNAالخلةةوأننمنها اآلنزيمةة وتسخرها لصالحها  نن اعف الخلةةوأننمنها اآلنزيمةة وتسخرها لصالحها  نن اعف  العا ةة الى عدة نس  ومع تكاون العا ةة الى عدة نس  ومع تكاون   

DNAهذا العدد الكالةر من النس  ينم اسننساخ وترجمة المعلوما  الورا ةة على جزيئا  هذا العدد الكالةر من النس  ينم اسننساخ وترجمة المعلوما  الورا ةة على جزيئا   العا   العا     

T4والن  تنم ل بمعلوما  تكوين الالروتةنا  واالجزاء المخنلفة للعا  والن  تنم ل بمعلوما  تكوين الالروتةنا  واالجزاء المخنلفة للعا   من الرأس الى الاذيل الاى من الرأس الى الاذيل الاى   

عن بع ها الالعض.عن بع ها الالعض.االلةاف ولكن هذه االجزاء تالقى    هذه المرحلة منفصلة االلةاف ولكن هذه االجزاء تالقى    هذه المرحلة منفصلة   

 



 

النضج النضج   -88 Assmbly Maturation or 

DNAتن من ن ا  أو تخلةال  مةاا   ا ةاة مان الكابساد ومكوناا  تن من ن ا  أو تخلةال  مةاا   ا ةاة مان الكابساد ومكوناا   وتن ا  بشاكل تلقاائ  الاى وتن ا  بشاكل تلقاائ  الاى   

أو المادة الورا ةة    أو المادة الورا ةة    DNAجسةمة الفايروس  م يخلل الرأس ومنطقة الذيل بشكل منفصل  م يعالفجسةمة الفايروس  م يخلل الرأس ومنطقة الذيل بشكل منفصل  م يعالف

 الرأس ويرتالا بالذيل.الرأس ويرتالا بالذيل.

التحرر التحرر   -11 Release  

Lysozyme   االدوار االخةرة من الن اعف يشفر الى انزيم    االدوار االخةرة من الن اعف يشفر الى انزيم  رخر )عا   رخار( ويالادأبالنكون رخر )عا   رخار( ويالادأبالنكون   

 ةحلل جدار الخلةة الالكنةرية ويسال  انحغلت وانطغ  دقائل العا ةة الكاملة وتحرره وبفمكاان هاذه  ةحلل جدار الخلةة الالكنةرية ويسال  انحغلت وانطغ  دقائل العا ةة الكاملة وتحرره وبفمكاان هاذه 

وقا  وقا  العا ةا  )أو الفايروسا ( أن تصة  خغيا أخرت وتعةد دورة حةاتها وباالسلو  نفست. أن الالعا ةا  )أو الفايروسا ( أن تصة  خغيا أخرت وتعةد دورة حةاتها وباالسلو  نفست. أن ال

المساانغر  أو وقاا  األسنساارار ماان االلنصااا  الااى تحاارر الفاجااا  يساامى أحةانااا بوقاا  االنفجااار المساانغر  أو وقاا  األسنساارار ماان االلنصااا  الااى تحاارر الفاجااا  يساامى أحةانااا بوقاا  االنفجااار 

Brust time وقد يسنغر  وقد يسنغر     T4 دقةقة.دقةقة.  0000تح  النروف الم الةة بحدود تح  النروف الم الةة بحدود     

  Virus-Host Releationshipعالقة الفايروسات بالمضيف عالقة الفايروسات بالمضيف 



النا  اااابها  ا  نهاياة المطااف النا  اااابها  ا  نهاياة المطااف عند أاابة الفايروس خلةة معةنة  فن الفايروس أما يحلال الخلةاة عند أاابة الفايروس خلةة معةنة  فن الفايروس أما يحلال الخلةاة 

Lytic ما أسلفنا وتدعى هذه العغقة بالعغقة االنحغلةة  ما أسلفنا وتدعى هذه العغقة بالعغقة االنحغلةة  وتسمى العا ةاة النا  تحلال الخغياا النا  وتسمى العا ةاة النا  تحلال الخغياا النا    

Virulent bacteriophageتصااةالها بعااد أن تن اااعف  ةهااا بالعا ةااة ال ااارية تصااةالها بعااد أن تن اااعف  ةهااا بالعا ةااة ال ااارية  أو أن العا ةااة أو أن العا ةااة   

نااووي نااووي الالكنةريااة بعاادما تفاارز مادتهااا الورا ةااة المنم لااة بالحااامض الالالكنةريااة بعاادما تفاارز مادتهااا الورا ةااة المنم لااة بالحااامض ال DNA الااى خلةااة الم ااةف الااى خلةااة الم ااةف   

DNA(  فن (  فن E.coli)بكنريا )بكنريا  العا   ينغرز  ا  العا   ينغرز  ا     DNA خلةاة الم اةف دون أن ين ااعف ، وان خلةاة الم اةف دون أن ين ااعف ، وان   

Temerate phageالعا ةة من هذا النوو تدعى بالعا ةة المعندلة العا ةة من هذا النوو تدعى بالعا ةة المعندلة  ألنها التؤدي الى تحلل الخلةة ، ألنها التؤدي الى تحلل الخلةة ،   

DNAوان وان  العا   وه  منغرزة    العا   وه  منغرزة       DNA ولةاة ولةاة الخلةة الالكنةرية تسامى العا ةاة االالخلةة الالكنةرية تسامى العا ةاة اال   Prophage  

DNAأو الخلةة الن  تحنوي على أو الخلةة الن  تحنوي على  العا   منغرزاي    العا   منغرزاي       DNA الخلةة تادعى الخلةة تادعى    Lysogenic celle  

Lysogenic Relationship، وأن عغقة من هذا النوو تسمى بالعغقة النحلحلةة ، وأن عغقة من هذا النوو تسمى بالعغقة النحلحلةة  ، وأن العا ةة ، وأن العا ةة   

Prophageاالولةة االولةة  تنرل تنرل    DNA الخلةاة الالكنةرياة وتالنادت بالن ااعف وتحارر جساةما  عا ةاة الخلةاة الالكنةرياة وتالنادت بالن ااعف وتحارر جساةما  عا ةاة   

  ةاارة تحلاال الخلةااة بعااد تفجةرهااا وهااذا مااا يحاادث بعااد  ناارة وأخاارت  اا  الخغيااا المنحلحلااة.  ةاارة تحلاال الخلةااة بعااد تفجةرهااا وهااذا مااا يحاادث بعااد  ناارة وأخاارت  اا  الخغيااا المنحلحلااة.

 

 العايير المعتمدة في تصنيف الفايروسات العايير المعتمدة في تصنيف الفايروسات 

نوو الحامض النووي )نوو الحامض النووي )  -99 DNA أو أو    RNA   .).)  

  الةعة الحامض النووي ) شريا مفرد أو مزدوج(. الةعة الحامض النووي ) شريا مفرد أو مزدوج(.  -00

مر اا  ، أو شااكل الكابسااد مر اا  ، أو شااكل الكابسااد   –منعاادد األوجااة منعاادد األوجااة   –تر ةاا  الجساام الفايروساا  ) ااايرون( حلزوناا  تر ةاا  الجساام الفايروساا  ) ااايرون( حلزوناا    -00

 مغلف أو  ةر مغلف.مغلف أو  ةر مغلف.

عا   بكنةري.عا   بكنةري.  –حةوان  حةوان    – ايروس نالات   ايروس نالات    –نوو الفايروس والمرع الذي يسالالت نوو الفايروس والمرع الذي يسالالت   -11  

موقع االاابة)بالنسالة للفايروسا  الن  تصة  االنسان( ، م لموقع االاابة)بالنسالة للفايروسا  الن  تصة  االنسان( ، م ل  -55  

  الجادري(الجادري  ايروساا  تصاة  الجلد(ايروساا  تصاة  الجلد Small pox   ) )– الحصاالة( الحصاالة(Measle  ))- لطماة حماى )لطماة حماى(

Herpes simplex.).) 

    ايروسا  تصة  الجهاز الننفس    ايروسا  تصة  الجهاز الننفس Influenza virus  .. 

  شلل اال فال(  شلل اال فال  ايروسا  تصة  الجهاز العصال(  ايروسا  تصة  الجهاز العصال Polio virus  ))-    داء الكل  )داء الكل(Rabies  

.).) 

  تشمع الكالد( تشمع الكالد  ايروسا  أ خرت مننوعة( ايروسا  أ خرت مننوعة Viral hepatitis  ))-   النكاف( النكاف(Mumps  .).) 



 ويوضح الجدول اآلت  خصائص بعض الفايروسا  الن  تصة  اإلنسانويوضح الجدول اآلت  خصائص بعض الفايروسا  الن  تصة  اإلنسان

الحامض 

 النووي

شكل  الفايروس)العائلة(

 الكابسد

ابعاد 

 الكابسد

 المرض الغالف

DNA 

 مزدوج

Poxvirus 000 معقد-

000 

 Smallpoxجدري مغلف

DNAمفرد Parvovirus  منعدد

 االوجت

98-09 النها  المعدة  عاري 

 واالمعاء

RNA مفرد   Picornavirus  منعدد

 االوجت

01-00  شلل اال فال عاري 

RNA مفرد   Myxovirus  900-80 حلزون  االنفلونزا مغلف 

 

 AIDSمرض االيدز مرض االيدز 

AIDSاآليدز أو اآليدز أو  مخنصرمخنصر   Acquired Immune Deficiency Syndrome    منزامناة نقاص منزامناة نقاص

المناعة المكنسالة وه  مرع ناجم عن ااابة االنسان بفايروس اآليدز المعروف بنقص المناعاة المناعة المكنسالة وه  مرع ناجم عن ااابة االنسان بفايروس اآليدز المعروف بنقص المناعاة 

HIV   االنسان ويرمز لات اخنصااراي)   االنسان ويرمز لات اخنصااراي)    ) ) Human Immunodeficiency Virus وهاو نماا وهاو نماا   

RNA ريااد ماان الفايروسااا  يحنااوي علااى  ريااد ماان الفايروسااا  يحنااوي علااى   مااادة ورا ةااة حاملااة للصاافا  الورا ةااة للفااايروس  مااادة ورا ةااة حاملااة للصاافا  الورا ةااة للفااايروس   

Reverse transcriptaseويحنااااوي علااااى أناااازيم االسننساااااخ العكساااا  ويحنااااوي علااااى أناااازيم االسننساااااخ العكساااا   السننساااااخ السننساااااخ    RNA  

)الاذي يسامى بالفاايروس األولا  )الاذي يسامى بالفاايروس األولا     DNAالىالى Provirus ( والاذي بامكانات ان ينغارز  ا  ( والاذي بامكانات ان ينغارز  ا     DNA  

نرة  ةر محدودة وعند تنشةا نرة  ةر محدودة وعند تنشةا الخغيا الن  يصةالها من جسم االنسان ويالقى  امناي    تلك الخغيا لفالخغيا الن  يصةالها من جسم االنسان ويالقى  امناي    تلك الخغيا لف

RNAالفايروس االول  ينحاول  انةاة الاى الفايروس االول  ينحاول  انةاة الاى  ن  ايروساا   املاة    ن  ايروساا   املاة وماع بقةاة أجازاء الفاايروس لةكاوت وماع بقةاة أجازاء الفاايروس لةكاوت

 تصة  خغيا أ خرت.تصة  خغيا أ خرت.

HIVيصة   ايروس يصة   ايروس  خغيا خغيا    T-lymphocyte )خغيا )خغيا    T اللمفاوية(الن  تحمل مسنقالغ  خااة اللمفاوية(الن  تحمل مسنقالغ  خااة   

عصاال  وبعاض خغياا الادم. ان تادمةر عصاال  وبعاض خغياا الادم. ان تادمةر لهذه الفايروسا   ما قد يصة  بعض منها خغياا الجهااز اللهذه الفايروسا   ما قد يصة  بعض منها خغياا الجهااز ال

Tخغيا خغيا  اللمفاوية وانخفاع عددها يؤدي الى اخفا  الننام المناع   ا  اننااج االجساام الم اادة اللمفاوية وانخفاع عددها يؤدي الى اخفا  الننام المناع   ا  اننااج االجساام الم اادة   

وعلةت  ان الجسم يكون  ا  وضاع خطةار للغاياة بساال  عادم قدرتات لمواجهاة المساالالا  المرضاةة وعلةت  ان الجسم يكون  ا  وضاع خطةار للغاياة بساال  عادم قدرتات لمواجهاة المساالالا  المرضاةة 

اعاة بساال   اايروس اآليادز اعاة بساال   اايروس اآليادز بمخنلف انواعها  ةنهر على المريض بعد حادوث االخفاقاا   ا  المنبمخنلف انواعها  ةنهر على المريض بعد حادوث االخفاقاا   ا  المن

اخنغ اااا  مرضاااةة عديااادة قاااد تااانجم عااان اااااابنت حناااى بفقااال المايكروباااا  احااادا اي للمااارع ، اخنغ اااا  مرضاااةة عديااادة قاااد تااانجم عااان اااااابنت حناااى بفقااال المايكروباااا  احااادا اي للمااارع ، 

والفايروس الينقل العدوت من المصا  بت الى رخر بالمغمسة النقلةدياة  المصاا حة ما غي بقادر ماا والفايروس الينقل العدوت من المصا  بت الى رخر بالمغمسة النقلةدياة  المصاا حة ما غي بقادر ماا 

ألخارت ، ويم ال اآليادز ألخارت ، ويم ال اآليادز ي نقل من خغل االتصال الجنس  أو نقل الدم وأبر النلقةح وسوائل الجسام اي نقل من خغل االتصال الجنس  أو نقل الدم وأبر النلقةح وسوائل الجسام ا

HIVالمرحلة المنفخرة من األاابة بفايروس المرحلة المنفخرة من األاابة بفايروس  )أي المرحلة الن  يكاون  ةهاا الفاايروس قاد أتلاف )أي المرحلة الن  يكاون  ةهاا الفاايروس قاد أتلاف   

Tخغيا خغيا  اللمفاوية( وجعل المصا  يصارو المسالالا  المرضةة دونما سغح )الم ادا  الحةوية( اللمفاوية( وجعل المصا  يصارو المسالالا  المرضةة دونما سغح )الم ادا  الحةوية(   

   ةر من االحةان.  ةر من االحةان.  ، لذلك  فن المصابةن باآلديز يحناجون الى عناية خااة يصع   تو ةرها   ، لذلك  فن المصابةن باآلديز يحناجون الى عناية خااة يصع   تو ةرها   

البرايونات البرايونات      Viroidsالفايرودات الفايرودات  Prions 

مااان قالااال مااان قالااال   91699169 ائناااا  دقةقاااة أااااغرحجماي مااان الفايروساااا  أ  نشاااف  عاااام  ائناااا  دقةقاااة أااااغرحجماي مااان الفايروساااا  أ  نشاااف  عاااام              Theodor 

Diener من حجم أاغر الفايروسا  ، وه  تن اعف  اتةاي ومقاومة للعديد من حجم أاغر الفايروسا  ، وه  تن اعف  اتةاي ومقاومة للعديد   9898//99وياللغ حجمها وياللغ حجمها 

ماان النااروف  ااالحرارة والمااذيالا  الع ااوية واألشااعاعا   ااو  الالنفسااجةة وتكااون  ةاار مغلفااة ماان النااروف  ااالحرارة والمااذيالا  الع ااوية واألشااعاعا   ااو  الالنفسااجةة وتكااون  ةاار مغلفااة 

Non-enveloped وخالةااة ماان الالروتةنااا  وتناافلف ماان حااامض نااووي وخالةااة ماان الالروتةنااا  وتناافلف ماان حااامض نااووي    RNA اااغةر مفاارد اااغةر مفاارد   

ا ، وتسال  أضرار اقنصادية  الةرة للنالا  )منها مرع ا ، وتسال  أضرار اقنصادية  الةرة للنالا  )منها مرع الشريا وتن اعف داخل خغيا حساسة لهالشريا وتن اعف داخل خغيا حساسة له

Potato Spindle Tuberالدرنة المغزلةة للالطا االدرنة المغزلةة للالطا ا (، وقد تصة  الحةوانا   الخراف أو تساهم (، وقد تصة  الحةوانا   الخراف أو تساهم   

  Prions   احداث السر ان    االنساان.بعد الفاايرودا  بعقاد مان الازمن ا  نشاف  الالرايوناا     احداث السر ان    االنساان.بعد الفاايرودا  بعقاد مان الازمن ا  نشاف  الالرايوناا  

اع العصاالةة للخاراف ومارع جناون الالقار اع العصاالةة للخاراف ومارع جناون الالقار وه  جسةما  مرضةة بروتةنةة ومن مسالالا  االمروه  جسةما  مرضةة بروتةنةة ومن مسالالا  االمر



Prionsواألعاانغل الاادما   لغنسااان، ويعنقااد أن واألعاانغل الاادما   لغنسااان، ويعنقااد أن  تمنلااك حااوامض نوويااة لهااا المقاادرة علااى ان تمنلااك حااوامض نوويااة لهااا المقاادرة علااى ان   

تن اعف  اتةاا وتغةار مان شاكل الالروتةناا  الطالةعةاة للحةواناا  وتنلاف نساة  الادمات مان خاغل تن اعف  اتةاا وتغةار مان شاكل الالروتةناا  الطالةعةاة للحةواناا  وتنلاف نساة  الادمات مان خاغل 

 تكوين هةئة مطفرة من الالروتةنا .تكوين هةئة مطفرة من الالروتةنا .

 Microbial Genetics           وراثة االحياء المجهرية     

Heredity  هو العلم الذي يهنم بدراسة توارث   هو العلم الذي يهنم بدراسة توارث علم الوراثةعلم الوراثة الصفا  والعناار الممةزة للكائنا  الصفا  والعناار الممةزة للكائنا    

Variationالحةة والن  تخص االخنغف والنالاين الحةة والن  تخص االخنغف والنالاين     هذه الصفا ، وف هذا المجال  فنها العلام    هذه الصفا ، وف هذا المجال  فنها العلام   

الااذي يعنااى بدراسااة ورا ااة االحةاااء المجهريااة ، وتعااد  الالكنريااا ماان الكائنااا  الممةاازة للدراسااا  الااذي يعنااى بدراسااة ورا ااة االحةاااء المجهريااة ، وتعااد  الالكنريااا ماان الكائنااا  الممةاازة للدراسااا  

الورا ةااة ماان بااةن الكائنااا  الحةااة المخنلفااة ، ا  انهااا اااغةرة الحجاام وتنمااو  اا  حةااز اااغةر جااداي الورا ةااة ماان بااةن الكائنااا  الحةااة المخنلفااة ، ا  انهااا اااغةرة الحجاام وتنمااو  اا  حةااز اااغةر جااداي 

لعديد مان النجاار   ا  مادة زمنةاة قصاةرة. ان لعديد مان النجاار   ا  مادة زمنةاة قصاةرة. ان وتنكا ر وتنمو عل نحو سريع بحةا يمكن انجاز اوتنكا ر وتنمو عل نحو سريع بحةا يمكن انجاز ا

 الننوو الهائل    االحةاء والكائنا     الطالةعة يعود الى عاملةن هما  الننوو الهائل    االحةاء والكائنا     الطالةعة يعود الى عاملةن هما  

المعلوما  الورا ةة الممةزة الن  يمنلكها  ل  ائن والن  تخنلف مان  اائن الاى رخار علاى المعلوما  الورا ةة الممةزة الن  يمنلكها  ل  ائن والن  تخنلف مان  اائن الاى رخار علاى  ..99

وعادم نشاوء وعادم نشاوء ، وهذا يفسر عدم نشوء الالكنرياا اال مان الالكنرياا ، ، وهذا يفسر عدم نشوء الالكنرياا اال مان الالكنرياا ،   Speciesمسنوت النوو مسنوت النوو 

 الفطر اال من الفطرمن النوو نفست وهكذا....الفطر اال من الفطرمن النوو نفست وهكذا....

تف ةر العوامل الالةئةة علاى الكائناا  النا  تنواجاد  ةهاا ،  الكائناا  النا  تننما  الاى الناوو تف ةر العوامل الالةئةة علاى الكائناا  النا  تنواجاد  ةهاا ،  الكائناا  النا  تننما  الاى الناوو  ..00

 نفست يحنمل ان ت نهر سلو اي مخنلفاي عند تعرضها الى بةئا  مخنلفة.نفست يحنمل ان ت نهر سلو اي مخنلفاي عند تعرضها الى بةئا  مخنلفة.

 تركيب الحامض النوويتركيب الحامض النووي

الكائناا  الحةة)باسان ناء بعاض الفايروساا  الحاوياة علاى الكائناا  الحةة)باسان ناء بعاض الفايروساا  الحاوياة علاى   ان المادة الورا ةاة االساساةة  ا  جمةاعان المادة الورا ةاة االساساةة  ا  جمةاع

RNA  ه  ( ه )DNA )دنا باللغة العربةة( )دنا باللغة العربةة(    Deoxyribonuclic acid الحامض النووي منقاوك الحامض النووي منقاوك   

االو سجةن ، وتنر   جزيئة الدنا الواحدة من سلسلنةن  ويلنةن من النةو لةوتةدا  ملنفنةن حاول االو سجةن ، وتنر   جزيئة الدنا الواحدة من سلسلنةن  ويلنةن من النةو لةوتةدا  ملنفنةن حاول 

الحلزون المزدوج الحلزون المزدوج بع هما الالعض على شكل ظفةرة أو حلزون يعرف ببع هما الالعض على شكل ظفةرة أو حلزون يعرف ب Double helix و ال ، و ال ،

Nucleotidesجزيئة نةو لةوتةدية جزيئة نةو لةوتةدية    –تنفلف مان  اغث جزيئاا  ممةازة ها   )قاعادة ننروجةنةاة تنفلف مان  اغث جزيئاا  ممةازة ها   )قاعادة ننروجةنةاة   

مجموعااة الفوساافا ( وهنااال اربعااة أنااواو ماان القواعااد مجموعااة الفوساافا ( وهنااال اربعااة أنااواو ماان القواعااد   –سااكر رايالااوز منقااوك األو سااجةن سااكر رايالااوز منقااوك األو سااجةن 

اعد الالةورينةةاعد الالةورينةةالننروجةنةة تدخل    تر ة  النةو لةوتةدا  الموجودة    الدنا ه  القوالننروجةنةة تدخل    تر ة  النةو لةوتةدا  الموجودة    الدنا ه  القو Purines   

، والقواعاااااااااااااااد ، والقواعاااااااااااااااد }Guanine((G ) )والكاااااااااااااااوانةن والكاااااااااااااااوانةن Adenine(A)األدناااااااااااااااةن األدناااااااااااااااةن {وتشااااااااااااااامل وتشااااااااااااااامل 

Pyrimidinesالالريمةدينةةالالريمةدينةة وتشملوتشمل   .ا  .ا  }Thymine ((T ) )( وال ايمةن( وال ايمةنC))Cytosineالساينوسةن الساينوسةن {

Tان ان  من شريا يقابلت من شريا يقابلت    A من الشريا االخر المقابل لت دائما ،  ما ان من الشريا االخر المقابل لت دائما ،  ما ان    G يقابلت يقابلت    C دائما أيناي دائما أيناي     



 

يعناا  ان النةو لةوتةااادا  الموجااودة  ااا  تر ةاا  الاادنا علاااى اربعااة أناااواو حساا  القاعااادة يعناا  ان النةو لةوتةااادا  الموجااودة  ااا  تر ةاا  الاادنا علاااى اربعااة أناااواو حساا  القاعااادة وهااذا وهااذا 

 الننروجةنةة    النةو لةوتةد الننروجةنةة    النةو لةوتةد 

 نةو لةوتةد = قاعدة ننروجةنةة + سكر الرايالوز منقوك االو سجةن + الفوسفا 

Nucleotide   =   Nitrogen base  +  Deoxyribose  +   Phosphate 



 

الاااادنا الاااادنا   السلساااالة النيوكليوتيديااااة                                            جزي ااااةالسلساااالة النيوكليوتيديااااة                                            جزي ااااة                                       DNA ذو الشااااكل ذو الشااااكل   

 الحلزوني المزدوجالحلزوني المزدوج

ان جمةع الوحادا  الالنائةاة هاذه تارتالا بع اها ماع الاالعض اآلخار بنناام دقةال وترتةا  محساو  ان جمةع الوحادا  الالنائةاة هاذه تارتالا بع اها ماع الاالعض اآلخار بنناام دقةال وترتةا  محساو  

لنكوين شريا الحامض النووي الدنا ، وعادة ما ينقابل شريطا الدنا مع بع اهما بواساطة اوااار لنكوين شريا الحامض النووي الدنا ، وعادة ما ينقابل شريطا الدنا مع بع اهما بواساطة اوااار 

لالع ها الالعض   ما أسلفنا لالع ها الالعض   ما أسلفنا    Complemenaryهةدروجةنةة تنشف بةن القواعد المنقابلة والمكملة هةدروجةنةة تنشف بةن القواعد المنقابلة والمكملة 

ح  ان  مةة  ح  ان  مةة  ، ونغ، ونغ A DNA   اية جزيئة    اية جزيئة    تساوي  مةة تساوي  مةة    T ، وان  مةة ، وان  مةة    C تساوي  مةة تساوي  مةة    G على على   

AT//GCأن نسالة أن نسالة  تخنلف باخنغف الالكنريا على مسنوت النوو تخنلف باخنغف الالكنريا على مسنوت النوو    Bacterial species ، ولذا  قد ، ولذا  قد   

اسنغل  هذه الصفة    تصنةف الالكنريا الى انواو ألن هاذه النساالة  ابناة لكال ناوو، وا نااء انقساام اسنغل  هذه الصفة    تصنةف الالكنريا الى انواو ألن هاذه النساالة  ابناة لكال ناوو، وا نااء انقساام 

كنةرية ينفصل شريطا الادنا عان بع اهما الاالعض وينكاون علاى  ال شاريا شاريا رخار كنةرية ينفصل شريطا الادنا عان بع اهما الاالعض وينكاون علاى  ال شاريا شاريا رخار الخلةة الالالخلةة الال

نخذاي من الشاريا االاال  قالالااي  نخذاي من الشاريا االاال  قالالااي جديد م  وهكاذا ، ا  تنعازل الخلةاة جازيئنةن مان الادنا وهكاذا ، ا  تنعازل الخلةاة جازيئنةن مان الادنا    Templateجديد م 

منشابهنةن    تسلسل القواعد الننروجةنةة ا  تنعزل  ل جزيئة الى خلةة من الخلةنةن الناتجنةن من منشابهنةن    تسلسل القواعد الننروجةنةة ا  تنعزل  ل جزيئة الى خلةة من الخلةنةن الناتجنةن من 



أو األنشاااااااااطار ال ناااااااااائ  الالساااااااااةا.أو األنشاااااااااطار ال ناااااااااائ  الالساااااااااةا.االنقساااااااااام االنقساااااااااام 

 

DNAاالستنساخ والترجمة لقالب الدنا االستنساخ والترجمة لقالب الدنا  االنشطار البسيط في البكتريااالنشطار البسيط في البكتريا            

تكمن  ل معلومة ورا ةة ق  جزء معةن ومحدد من الدنا  و تنابع خااك مان القواعاد الننروجةنةاة تكمن  ل معلومة ورا ةة ق  جزء معةن ومحدد من الدنا  و تنابع خااك مان القواعاد الننروجةنةاة 

Geneويساامى هااذا الجاازء بالجةن)المور ااة( ويساامى هااذا الجاازء بالجةن)المور ااة(  وياانم ترجمااة  اال  ااغث قواعااد ننروجةنةااة مننالةااة وياانم ترجمااة  اال  ااغث قواعااد ننروجةنةااة مننالةااة   

ومننابعااة الااى حااامض أمةناا  معااةن وتساامى  اال  ااغث قواعااد ننروجةنةااة تشاافر لحااامض أمةناا  ومننابعااة الااى حااامض أمةناا  معااةن وتساامى  اال  ااغث قواعااد ننروجةنةااة تشاافر لحااامض أمةناا  

Genetic Codeبالشفرة الورا ةة بالشفرة الورا ةة  أو بوحدة الشفرة أو بوحدة الشفرة    Code Unit أو بال غ ةا  أو بال غ ةا     Triplate وهذا وهذا   

يسننسااا  اوالي الاااى ماااايعرف يسننسااا  اوالي الاااى ماااايعرف   يعناا  ان  ااال جاااةن ينااافلف ماان عااادد مااان الشااافرا  ، أي ان الجااةنيعناا  ان  ااال جاااةن ينااافلف ماان عااادد مااان الشااافرا  ، أي ان الجااةن

  mRNA   (( m= messenger وهو نسخة من أحد الجةنا     أحاد شاريط  الادنا والاذي يانم ( وهو نسخة من أحد الجةنا     أحاد شاريط  الادنا والاذي يانم )

tRNAترجمناات الااى الالااروتةن أو األناازيم المطلااو  بمساااهمة ترجمناات الااى الالااروتةن أو األناازيم المطلااو  بمساااهمة   اا  الرايالوسااوما  الحاويااة  اا   اا  الرايالوسااوما  الحاويااة  اا    

rRNAتر ةالها على تر ةالها على  للحوامض االمةنةة للحوامض االمةنةة   الشفرات الوراثيةالشفرات الوراثية. ويوضح الجدول االت  . ويوضح الجدول االت    



 

RNAيخنلف الحامض النووي يخنلف الحامض النووي  وبفنواعت ال غث عن الدنا وبفنواعت ال غث عن الدنا    DNA     النقا  اآلتةة    النقا  اآلتةة   

  ان انRNA   يحنوي على سكر الرايالوز يحنوي على سكر الرايالوزRibose   بدالي من سكر بدالي من سكرDeoxyribose  الدنا   الدنا    

  يحنااوي يحنااويRNA  (علااى القاعاادة الننروجةنةااة الةوراسااةل(علااى القاعاادة الننروجةنةااة الةوراسااةلU))Uracil    باادالي ماان ال ااايمةن باادالي ماان ال ااايمةن

Thymine  الدنا   الدنا    

 RNAأنواع أنواع 

99.. mRNA  ((messenger RNA    ويم ل نسخة مسننسخة من احد الجةنا  النر ةالةة  ا )  ويم ل نسخة مسننسخة من احد الجةنا  النر ةالةة  ا )

 الدنا.الدنا.

00.. rRNA  ((ribosomal RNA  وهو من الحوامض النووية النر ةالةاة يادخل  ا  تر ةا )  وهو من الحوامض النووية النر ةالةاة يادخل  ا  تر ةا )

الرايالوسااوما )راجع موضااوو الرايالوسااوما ( ويقااوم بنننااةم الشاافرا  الورا ةااة مااع مااا الرايالوسااوما )راجع موضااوو الرايالوسااوما ( ويقااوم بنننااةم الشاافرا  الورا ةااة مااع مااا 

 ..  tRNAوو  mRNAمابةن مابةن   Anticodonيقابلها من الشفرا  الم ادة يقابلها من الشفرا  الم ادة 

00.. tRNA  ((transfer RNA  ويقااوم بنقاال االحماااع االمةنةااة الحاارة الااى الرايالوسااوما )  ويقااوم بنقاال االحماااع االمةنةااة الحاارة الااى الرايالوسااوما )

لنكاوين لنكاوين  mRNAلربطها مع بع ها الالعض حسا  تسلسال يحادده تسلسال الشافرا  علاىلربطها مع بع ها الالعض حسا  تسلسال يحادده تسلسال الشافرا  علاى

 جزيئة بروتةنةة  و وظةفة معةنة داخل الخلةة.جزيئة بروتةنةة  و وظةفة معةنة داخل الخلةة.

  Mutationsالطفرات الوراثيةالطفرات الوراثية

أن أي تغةةار  ا  تنااابع القواعاد الننروجةنةااة  ا  الاادنا يمكان تساامةنها باالطفرة بغااض الننار عاان أن أي تغةةار  ا  تنااابع القواعاد الننروجةنةااة  ا  الاادنا يمكان تساامةنها باالطفرة بغااض الننار عاان     

Phenotypeانعكاس هذا النغةةر على الخواك الناهرية أو المنهرية انعكاس هذا النغةةر على الخواك الناهرية أو المنهرية  للكائن أو بقائت  امناي  ةما للكائن أو بقائت  امناي  ةما   

Genotypeيطلاال علةاات بااالنما الااورا   للكااائن يطلاال علةاات بااالنما الااورا   للكااائن  ماان الخااواك أو الصاافا  ، وتحاادث الطفاارا  ماان الخااواك أو الصاافا  ، وتحاادث الطفاارا    

ا ةاااة أماااا بفعااال العوامااال الفةزياوياااة  االشاااعاو مااا غي أو باسااانعمال عوامااال  ةمةاوياااة م ااال ا ةاااة أماااا بفعااال العوامااال الفةزياوياااة  االشاااعاو مااا غي أو باسااانعمال عوامااال  ةمةاوياااة م ااال الورالور

Hydroxylatig agents و و    5-bromouracil وحامض الننروز و ةرها.وحامض الننروز و ةرها.    

 Inducedان الطفرا  الناتجة عن العوامال الفةزياوياة أو الكةمةاوياة تادعى باالطفرا  المسانح ة ان الطفرا  الناتجة عن العوامال الفةزياوياة أو الكةمةاوياة تادعى باالطفرا  المسانح ة 

Mutations ث بصورة  اتةاة  ا  جمةاع الكائناا  الحةاة بماا  ا   لاك ث بصورة  اتةاة  ا  جمةاع الكائناا  الحةاة بماا  ا   لاك ،  ةر ان الطفرا  قد تحد،  ةر ان الطفرا  قد تحد  

االحةاء المجهرية وان  ان  لك بصورة وا ئة وبمعدال  أو تردد بطة للغاية وم ل هذه الطفرا  االحةاء المجهرية وان  ان  لك بصورة وا ئة وبمعدال  أو تردد بطة للغاية وم ل هذه الطفرا  

ناجمة عن أخطاء تحدث أ ناء ت ااعف جزيئاة الادنا عناد انقساام الخلةاة والطفارا  الذاتةاة تسامى ناجمة عن أخطاء تحدث أ ناء ت ااعف جزيئاة الادنا عناد انقساام الخلةاة والطفارا  الذاتةاة تسامى 

Spontaneous Mutations ورا ةة الى ورا ةة الى وتؤدي الطفرا  الوتؤدي الطفرا  ال    

 . مقاومة الالكنريا للم ادا  الحةوية والعناار ال قةلة والمطهرا .مقاومة الالكنريا للم ادا  الحةوية والعناار ال قةلة والمطهرا 

 . قدان الالكنريا لقدرتها على تكوين المحفنة)الكالسولة( أو األسوا  أو الحساسةة للعا ةا . قدان الالكنريا لقدرتها على تكوين المحفنة)الكالسولة( أو األسوا  أو الحساسةة للعا ةا  

  الالكنريا.   الالكنريا.  احد عوامل النراوةاحد عوامل النراوةاضعاف اضعاف    



  Genetic Exchangeتبادل المعلومات الوراثية تبادل المعلومات الوراثية 

تنالااادل الكائنااا  الحةااة  اا  الطالةعااة المعلومااا  الورا ةااة  ةمااا بةنهااا والسااةما األحةاااء المجهريااة تنالااادل الكائنااا  الحةااة  اا  الطالةعااة المعلومااا  الورا ةااة  ةمااا بةنهااا والسااةما األحةاااء المجهريااة       

 ومنها الالكنريا بفسالة  و رائل مخنلفة وه  ومنها الالكنريا بفسالة  و رائل مخنلفة وه  

  التحول التحولTransformation 

تنحلل األحةاء المجهرية بعد موتها ومن المكونا  الخلوياة المهماة النا  تنعارع الاى النحلال ها  تنحلل األحةاء المجهرية بعد موتها ومن المكونا  الخلوياة المهماة النا  تنعارع الاى النحلال ها  

DNAالحامض النووي الحامض النووي  ، ا  ينجزأ الى قطع اغةرة وان هاذه القطاع الصاغةرة يحنمال ان تننقال ، ا  ينجزأ الى قطع اغةرة وان هاذه القطاع الصاغةرة يحنمال ان تننقال   

الى خلةة بكنةرية من النوو الذي تحلل  منات ونشاف  عنات هاذه القطاع الصاغةرة مان الادنا ، وحاال الى خلةة بكنةرية من النوو الذي تحلل  منات ونشاف  عنات هاذه القطاع الصاغةرة مان الادنا ، وحاال 

دخول أي قطعة اغةرة من الدنا هذه الى داخل خلةة بكنةرية تنادم  ماع دناا الخلةاة وتصاالح جازءي دخول أي قطعة اغةرة من الدنا هذه الى داخل خلةة بكنةرية تنادم  ماع دناا الخلةاة وتصاالح جازءي 

افة أو مجموعة من الصفا  الورا ةة المحمولة علةها م لما ي عالِر عان أي افة أو مجموعة من الصفا  الورا ةة المحمولة علةها م لما ي عالِر عان أي   منهاوبذلك تمنح الخلةةمنهاوبذلك تمنح الخلةة

افة أخرت محمولة على الدنا)الكروموسوم( الخلوي ، وينراوح عدد الصفا  الورا ةة المحمولة افة أخرت محمولة على الدنا)الكروموسوم( الخلوي ، وينراوح عدد الصفا  الورا ةة المحمولة 

افة أو جةناي ولوحن  هذه الناهرة    عدد افة أو جةناي ولوحن  هذه الناهرة    عدد   5050-9090على القطع الن  تدخل الخغيا الالكنةرية من على القطع الن  تدخل الخغيا الالكنةرية من 

Bacillusهائل من بكنريا هائل من بكنريا  و و    Niesseria ، وان ا نسا  افة تكاوين الكالساولة مان قالال بعاض ، وان ا نسا  افة تكاوين الكالساولة مان قالال بعاض   

Streptococcus pneumoniaبكنريا  ا  الرئة         بكنريا  ا  الرئة          وتحولها الى الالكنريا ال ارية ينحقال وتحولها الى الالكنريا ال ارية ينحقال   

 بهذه الطريقة.بهذه الطريقة.

 

 Transformationالتحول 

  التنبيغ التنبيغTransduction  

عالااااارة عاااان اننقااااال جاااازء ماااان الاااادنا ماااان بكنريااااا الااااى أ خاااارت بوسااااا ة العا ةااااة الالكنةريااااة عالااااارة عاااان اننقااااال جاااازء ماااان الاااادنا ماااان بكنريااااا الااااى أ خاااارت بوسااااا ة العا ةااااة الالكنةريااااة 

Bacteriophage ، ف  مرحلة الن   ، ف  مرحلة الن      Maturation عناد دورة حةااة الفااج أو ت ااعف الفااج عناد دورة حةااة الفااج أو ت ااعف الفااج   

 اا  الالكنريااا الناا  تصااةالها ، همااال احنمااال ان يعالااف رأس العااا   بقطعااة ماان الاادنا الالكنةري)الااذي  اا  الالكنريااا الناا  تصااةالها ، همااال احنمااال ان يعالااف رأس العااا   بقطعااة ماان الاادنا الالكنةري)الااذي 

حال ااابة الالكنريا بالفاج( بادالي مان الحاامض الناووي الخااك بالفااج  ، حال ااابة الالكنريا بالفاج( بادالي مان الحاامض الناووي الخااك بالفااج  ،   ينحلل الى قطع اغةرةينحلل الى قطع اغةرة

وعند تحارر هاذا الفااج  فنات يحمال معات هاذة القطعاة و ا  عملةاة الن ااعف الغحل،اااابة خلةاة وعند تحارر هاذا الفااج  فنات يحمال معات هاذة القطعاة و ا  عملةاة الن ااعف الغحل،اااابة خلةاة 

بكنريا جديدة بهذا الفاج ،  فن الفاج سوف ينقل الى الالكنريا القطعة النا  يحملهاا مان الادنا وتنادم  بكنريا جديدة بهذا الفاج ،  فن الفاج سوف ينقل الى الالكنريا القطعة النا  يحملهاا مان الادنا وتنادم  

لدنا الالكنةري وتصالح جزءي من لدنا الالكنةري وتصالح جزءي من هذه القطعة مع اهذه القطعة مع ا DNA الالكنةريا ، وبذا تكون الالكنريا قد ا نسال  الالكنةريا ، وبذا تكون الالكنريا قد ا نسال    

افة أو مجموعة من الصفا  الجديدة ، ولةس بال رورة ان تكون القطعة المنقولة من الدنا جزءي افة أو مجموعة من الصفا  الجديدة ، ولةس بال رورة ان تكون القطعة المنقولة من الدنا جزءي 

من الدنا الالكنريا  قد تكون جزءي من الالغزمةد والساةما الالغزمةادا  المقاوماة للم اادا  الحةوياة من الدنا الالكنريا  قد تكون جزءي من الالغزمةد والساةما الالغزمةادا  المقاوماة للم اادا  الحةوياة 



Resistant Plasmids Stahylococcusaureus ما يحدث  ا  بكنرياا  ما يحدث  ا  بكنرياا    النا  ا نساال  اافة النا  ا نساال  اافة   

 المقاومة للالنسلةن بهذه الطريقة وهنال نوعةن من الننالةغ المقاومة للالنسلةن بهذه الطريقة وهنال نوعةن من الننالةغ 

الننالةغ العام  ويحدث خغل الدورة االنحغلةة للعاا   حةاا تعالاة قطعاة عشاوائةة مان الننالةغ العام  ويحدث خغل الدورة االنحغلةة للعاا   حةاا تعالاة قطعاة عشاوائةة مان   -99 DNA  

الم ةف وعندما يصة  الفاج )العا  ( خلةة أخرت ترتالا القطعة المفخو ة     روموسوم الخلةة الم ةف وعندما يصة  الفاج )العا  ( خلةة أخرت ترتالا القطعة المفخو ة     روموسوم الخلةة 

 الم ةفة الجديدةالم ةفة الجديدة

 

 Lytic cycleالتنبيغ العام ويحدث خالل الدورة االنحاللية 

ويحاادث خااغل الاادورة النحلحلةااة ويحاادث خااغل الاادورة النحلحلةااة التنبياغ الخاااص :التنبياغ الخاااص :  -22 Lysogenic cycle ،ا  تعالااف قطعااة ماان ،ا  تعالااف قطعااة ماان   

ي مع الفاج االول  ويحدث ت اعف للفاج عند تحلل الخلةة وتنطلال الفاجاا  ي مع الفاج االول  ويحدث ت اعف للفاج عند تحلل الخلةة وتنطلال الفاجاا  الكروموسوم الالكنةرالكروموسوم الالكنةر

وحةنمااا تهاااجم هااذه الفاجااا  خلةااة أخاارت  فنهااا تااربا هااذه القطعااة مااع الكروموسااوم الالكنةااري وحةنمااا تهاااجم هااذه الفاجااا  خلةااة أخاارت  فنهااا تااربا هااذه القطعااة مااع الكروموسااوم الالكنةااري 

 للم ةف لنكون  روموسوم جديد.للم ةف لنكون  روموسوم جديد.

 



 

 Lysogenic cycleالتنبيغ الخاص ويحدث خالل الدورة التحلحلية 

  االقتران االقترانConjugation  

Donorوه  عملةة اقنران خلةنةن من الالكنريا تسمى أحادهما الواهالاة وه  عملةة اقنران خلةنةن من الالكنريا تسمى أحادهما الواهالاة  الحنوائهاا علاى عامال أو الحنوائهاا علاى عامال أو   

Fertility(sex) factor or plasmidبغزمةاد الخصاوبةبغزمةاد الخصاوبة الاذي يحمال اافة تكاوين الشاعةرة الاذي يحمال اافة تكاوين الشاعةرة   

Sex piliالجنسةة الجنسةة  ويرمز لها )ويرمز لها )   F
+

ران  ندعى ران  ندعى ، أما الخلةة الالكنةرية ال انةة والن  تساهم    االقن، أما الخلةة الالكنةرية ال انةة والن  تساهم    االقن  ((

Recipientبالخلةة المسنلمة بالخلةة المسنلمة  وتكون خالةة من بغزمةد الخصوبة وترمز لها)وتكون خالةة من بغزمةد الخصوبة وترمز لها)   F
-

، وعناد اننقاال ، وعناد اننقاال   ((

Fالالغزمةد تصالح  غ الخلةنةن مان ناوو )الالغزمةد تصالح  غ الخلةنةن مان ناوو )
+

، شاوهد  هاذه النااهرة  ا  بكنرياا ، شاوهد  هاذه النااهرة  ا  بكنرياا   (( E.coli وبقةاة وبقةاة   

Enterobacteriaceaeانواو انواو  وبكنريا وبكنريا    Pseudomonas و و    Vibrio و ةرها.و ةرها.    

يذ ر ان مادة ورا ةة ألي  ائن حا  تارتالا ماع قطعاة مان يذ ر ان مادة ورا ةة ألي  ائن حا  تارتالا ماع قطعاة مان          DNA لكاائن حا  رخار )مان نفاس لكاائن حا  رخار )مان نفاس   

النااوو او ماان نااوو رخاار( بفحاادت اآللةااا  الاا غث رنفااة الااذ ر)النحول والننالةااغ واألقنااران( بشااكل النااوو او ماان نااوو رخاار( بفحاادت اآللةااا  الاا غث رنفااة الااذ ر)النحول والننالةااغ واألقنااران( بشااكل 

Recombinant DNA الةع  أو عالر  رائل مخنالرية مقصاودة تسامى  الةع  أو عالر  رائل مخنالرية مقصاودة تسامى  أي أي    DNA  و تولةفاة  و تولةفاة   

( والخلةة الحاوية على ماادة ورا ةاة مان هاذا الناوو تسامى( والخلةة الحاوية على ماادة ورا ةاة مان هاذا الناوو تسامىجديدة )المعاد النكوينجديدة )المعاد النكوين Recombinant 

cell    خلةة  ا  تولةفاة ورا ةاة جديادة ، وان تكاوين اتحاادا  أو تولةفاا  ورا ةاة جديادة مان هاذا خلةة  ا  تولةفاة ورا ةاة جديادة ، وان تكاوين اتحاادا  أو تولةفاا  ورا ةاة جديادة مان هاذا

 النوو وما بةن الكائنا  الحةة المنالاعدة ورا ةاي يشكل أساس علم جديد هو علم الهندسة الورا ةة.النوو وما بةن الكائنا  الحةة المنالاعدة ورا ةاي يشكل أساس علم جديد هو علم الهندسة الورا ةة.



 

الخلية الواهبة )االقتران بين  F
+
F( والخلية المستلمة ) 

-
) 

 

 

 


