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علم األحیاء الدقیقة العام منشورات جامعة البعث.١٩٩٦.سطاس ، تحسین؛ حاغور، رضوان ؛ كردي ، عزام ؛ الرفاعي ، إبراھیم 

  

  

  الطفیلیات ـ الجراثیم ـ الفیروسات ـ الفطور
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  الطفیلیات

غالبًا یكون من النوع الكبیر ھو  كائن آخر حي یقیم بشكل مؤقت أو دائم في أو على  ھو كائن :تعریف الطفیلي

  .وذلك بشكل جزئي أو كلي ویسبب لھ  أذیًة وإمراضًا )Host(الثوي 

  

:الفوائد التي یجنیھا الطفیلي من الثوي

  الغذاء •

  النقل  .•

  البیئة الثابتة .•

الحمایة.•

  

   The effect of the parasite on the hostتأثیر الطفیلي على الثوي

  .)فیتامینات ، محتویات الكریات الحمراء ، الدم ، (الثوي أو جزء منھ  استھالك غذاء .١

  ).یقلل من وزنھ(یؤثر سلبًا على  نمو الثوي .٢

تخریش ، سحجات ، جروح ، انسداد األمعاء  كما في حال الشریطیات، انضغاط ( .أضرار میكانیكیة.٣

  )كما في حال الكیسات العداریة 

یمات حالة للنسج أو أنظیمات مضادة للنخثر ، بروتینات تبب إفراز أنظ(وسمیة  أضرار كیمیاویة.٤

  .)تفاعالت تحسسیة 

فمثال الدودة الشریطیة تمتص كمیات كبیره من المواد الغذائیة وتسبب نقص (أضرار فیزیولوجیة .٥

  ).نمو

  بعض الطفیلیات تعمل على حمل أو نقل طفیلیات أو مسببات أخرى للمضیف ..٦

  یلیات إلى موت الثوي قد تؤدي اإلصابة ببعض الطف.٧

  .قد تغیر بعض الطفیلیات من سلوك الثوي أو تغیر جنسھ أو تحدُث فیھ العقم .٨

  

  :أشكال التأثیر المتبادل بین الطفیلي والثوي

معیشة مشتركة بین الطفیلي والثوي، وذلك بھدف الفائدة المتبادلة بینھما، وبرتبط  ):المعایشة(التعایش .١

  .وجود كل منھما باآلخر، كما ھو الحال بالنسبة للجراثیم واألوالي التي تعیش في كرش المجترات

بال أن معیشة مشتركة بین الطفیلي والثوي ذات نفع وفائدة لكال الشریكین،  ):التبادل بالمنفعة(المؤاكلة .٢

  .یكون ھذا الوجود في آن معًا ضرورة حیاتیة، ألن كًال منھما یمكن أن یعیش من دون ارتباط حیاتھ باآلخر
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معیشة مشتركة بین الطفیلي والثوي تعود فیھا المنفعة للطفیلي فقط من دون نفع أو ضرر  :التطاعم.٣

الحال في تطفل المتحولة  للثوي، الذي یؤمن لشریكھ الوسط الحیاتي والغذاء من الفائض، كما ھو

  .القولونیة في المعي الغلیظ عند اإلنسان

ویمثل ھذا الشكل ارتباطًا وظیفیًا صمیمیًا، حیث یقیم الطفیلي بشكل مؤقت أو دائم في جسم الثوي  :التطفل.٤

أو على سطحھ، ویعیش على حسابھ ویتغذى على الخالیا الحیة أو المواد الغذائیة الجاھزة عند الثوي، 

لك یعتمد الطفیلي على الثوي في شؤونھ االستقالبیة ویحدث أذیة وأضرارًا في العضویة تؤثر فیھا وبذ

  .شكلیًا أو وظیفیًا

  

Parasite specifityخصوصیة الطفیلي 

في ظل الظروف الطبیعیھ ال تصیب الطفیلیات أنواعًا مختلفھ من الحیوانات اعتباطًا وإنما تبدي درجھ من 

ولھذا السبب نالحظ أن طفیلیات األسماك متخصصة في إصابة األسماك دون .  آخر التفضیل لمضیف على

حیث یختص .وینطبق ذلك على العضو أو النسیج في الثوي أیضا ، اإلنسان بالرغم من بعض االستثناءات

  .الطفیلي بعضو في نفس جسم الثوي  دون آخر

  

  كیف یدخل الطفیلي إلى الثوي 

  :من ثوي آلخر في دورة الحیاة بإحدى الطرق التالیة  infective stageینتقل الطور المعدي 

مثل حدوث عدوى اإلنسان  Passiveعن طریق الفم مع الغذاء والماء ویسمى االنتقال عندئذ بالـ - ١

نتیجة تناولھ اللحوم التي تحتوي على الكیسات المذنبة البقریة والتي تتطور في األمعاء إلى الشریطیة 

  .العزالء

مثل  . Activeباختراق الجسم مباشرة بعد تماس الطفیلي مع الثوي ویسمى االنتقال عندئذ بالـ .- ٢

 العدوى بالمنشقات 

مثل انتقال . Inoculativeأثناء تغذیة ال فقري ماص للدم على دم الثوي ویسمى االنتقال عندئذ بالـ- ٣

.العدوى باللیشمانیا عن طریق الفاصدة

  .الذي یحدث بالمشعرات البقریة كالخمج : عن طریق الجماع- ٤

  

  :التكاثر في الطفیلیات  طرق

تواجھ الطفیلیات مخاطر عدیدة  وخاصة  في مراحل معیشتھا الحرة و منھا مخاطر عدم الحصول على ثوي 

مناسب في الوقت المناسب مما یؤدي إلى موت الطفیلي ولكي یجتاز الحیوان المتطفل ھذه المخاطر علیھ القیام 

لتكاثریة للحیوان الحر فإذا ما قورنت السعة ا  Reproductive capacityبزیادة سعتھ التكاثریة 
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المعیشة لوجد أن للطفیلي في أغلب األحیان سعة تكاثریة أكثر بكثیر من تلك التي للحیوان حر المعیشة و لذلك 

فمثال  إن الدودة الشریطیة السمكیة المسماة  .العالیة من أھم ممیزات الطفیلیات   Fecundityفان اإلنتاجیة 

Diphyllobothriumlatum عاء اإلنسان ما یقارب عشرون عاما وتنتج یومیا حوالي تعیش في أم

فضال عن ذلك فان الطفیلیات ال تنتج أعدادًا ھائلة من البیوض دفعة واحدة فحسب بل إنھا تنتج ، ملیون بیضة 

على   Isopodaومتشابھة األقدام     Copepodaالبیوض بصورة مستمرة كما في مجذافیة األقدام 

ومن التكیفات األخرى للتكاثر ھي حالة زیادة حجم . معیشة  لھاتین المجموعتین خالف األنواع الحرة ال

المتطفلة بالمقارنة مع حجم الدیدان الخیطیة الحرة المعیشة لضمان زیادة عدد ) اإلناث خاصة(الدیدان الخیطیة 

قیة لبعض الطفیلیات لھا كما أن األدوار الیر، كما  نالحظ  زیادة طول اإلناث مقارنة بالذكور. البیوض المنتجة 

  .القدرة على تكوین البیوض وھي ما زالت في طورھا الیرقي  

  

  Life Cycle of Parasitesدورة حیاة الطفیلیات 

حیث إن ، إن دراسة دورة حیاة الطفیلي ذات أھمیة كبیرة جدا في محاولة القضاء على األمراض التي یسببھا 

تمكننا من التعرف على أضعف نقطة في التغیرات الحاصلة في دورة المعرفة الكاملة لتفاصیل دورة الحیاة 

ویوجد نوعان من . الحیاة ومن ثم یمكن اتخاذ التدابیر الالزمة لعدم تمكین الطفیلي من إكمال دورة حیاتھ 

:دورات الحیاة 

لحاجة الى وھي إكمال الطفیلي دورة حیاتھ بدون ا:   Direct life cycleاألولى دورة الحیاة المباشرة 

  .ثوي وسطي أي أنھ یستخدم ثوي واحد وھو الثوي النھائي 

ویحتاج فیھا الطفیلي إلى أكثر من ثوي :   Indirect life cycleالثانیة فھي دورة الحیاة غیر المباشرة 

واحد إلكمال دورة حیاتھ حیث یحتاج فضال إلى الثوي النھائي مضیفا وسطیا واحدًا أو أكثر وتكون سرعة 

  .ار الطفیلیات في دورة الحیاة المباشرة أكثر من الطفیلیات في دورة الحیاة غیر المباشرة انتش

  

  أنواع الطفیلیات

:حسب موقعھا في أو على جسم الثوي . ١

وھي التي تعیش على السطح  Ectoparasites or external parasitesطفیلیات خارجیة    –أ

.الخارجي للجسم أو في التجاویف التي تفتح مباشرة على السطح

وھي التي تعیش داخل الجسم وقد ال  Endoparasites or internal parasitesطفیلیات داخلیة –ب

واألنفي یوجد حد فاصل بین الطفیلیات الخارجیة والداخلیة حیث أن ھناك طفیلیات تعیش في التجویف الفموي 

  . أو تتوضع تحت سطح الجلد حیث یمكن تصنیفھا ضمن أي مجموعة من تلك المجموعتین
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:تبعا لطبیعة معیشتھا الى . ٢

.وھي التي ال یمكن أن تعیش إال متطفلة  Obligateطفیلیات إجباریة -أ

وبعضھا یتطفل  لطفیلیات التي تتمكن من العیش حرة أو متطفلةاوھي   Facultativeطفیلیات اختیاریة -ب

  .وعند عدم حصولھ على ثوي یمكن أن یعیش حرا ، عندما تتھیأ لھ الفرصة للتطفل 

  

:تبعا لطول الوقت الذي تقضیھ في او على مضیفاتھا الى . ٣

وھي الطفیلیات التي تتواجد على الثوي للحصول على الغذاء فقط ثم تترك   Temporaryطفیلیات مؤقتة _أ

.الطبي  الثوي كما یفعل العلق

وھي تقسم . وھي التي تقضي فترة محددة من نموھا في أو على الثوي  Stationaryطفیلیات ثابتة -ب

  :بدورھا إلى مجموعتین ھما 

  .وھي التي تقضي فترة من حیاتھا مع الثوي ثم تتركھ لتكمل دورة حیاتھا حرة Periodicطفیلیات دوریة - ١

وھي التي تقضي كل حیاتھا مع الثوي باستثناء وجودھا حرة في حالة  Permanentطفیلیات دائمة  - ٢

  .االنتقال من ثوي الى آخر

  

:قد تظھر الطفیلیات في أثویاء غیر معتادة أو في أماكن غیر معتادة في جسم أثویائھا وھي مجموعتان. ٤

أو  Incidentalأو الطفیلي الحادثي Occasionalأو العارض  Accidentalالطفیلي الطارئ  –أ

، وھو الطفیلي الذي یظھر أحیانا في ثوي غیر معتاد تحت الظروف الطبیعیة  Unusualالطفیلي غیر المعتاد 

.قد تظھر في الكالب والقطط واإلنسان   Fasciola hepaticaفدودة كبد األغنام 

في مضیفھ أو  وھو الطفیلي الذي یظھر في أماكن غیر معتادة  Wanderingالطفیلي التائھ أو الضال -ب

  .ھو الذي یضل طریقھ وألسباب عدیدة داخل جسم مضیفھ المعتاد

  

Types of Hostsأنواع األثویاء 

:ھنالك خمسة أنواع رئیسة من األثویاء یلعب كل منھما دورا معینا في حیاة الطفیلي وھي 

وھو الثوي الذي یصل فیھ الطفیلي :  Final or definitive hostالثوي النھائي أو الثوي المحدد . ١

، عندما یكون في دورة الحیاة ثوي واحد فقط  Adultنضجھ الجنسي أو الثوي الذي یأوي الطفیلي البالغ 

أو ھو الثوي الذي یحصل فیھ تكاثر .(عادة ما یعد ھذا الثوي ھو ثوي نھائي أو یشار إلیھ باسم الثوي فقط 

  ).جنسي للطفیلي

وھو الثوي الذي تنمو فیھ األدوار الیرقیة أو ھو الثوي الذي :   Intermediate Hostالثوي الوسطي . ٢

في دورة حیاة بعض الطفیلیات قد یكون ھناك ثوي وسطي واحد او اثنین .یحصل فیھ تكاثر الجنسي للطفیلي 
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إن .   أو حتى ثالثة ولذلك یسمى األول الثوي الوسطي األول والثاني ھو الثوي الوسطي الثاني وھكذا

قد ال ینطبقان على بعض الحاالت وخاصة بعض حالة بعض ) الثوي الوسطي والنھائي ( التعریفین السابقین 

ھو الثوّي النھائي و الثوي  Vertebrateاالبتدائیات ولحل ھذا اإلشكال تم اعتبار الضیف الفقري

  .الثوي الوسطي  Invertebrateالالفقري

وھو الثوي الذي ال ینمو فیھ الطفیلي ولكن تتجمع فیھ الیرقات المعدیة  :  Carrier Hostالثوي الحامل . ٣

وقد تظھر أو ال  تظھرعلى الثوي بعض األعراض المرضیة ویكون مصدرا ) Infective stages(للطفیلي 

وسبب ذلك ھو أن الثوي لدیھ مقاومة جیدة للطفیلي فال تظھر أعراض مرضیة علیھ أو أنھ ثوي غیر ، للعدوى 

  .ب للطفیلي فیبقى بھ دون أن ینمومناس

وھو الثوي المسؤول عن نقل الطفیلي من ثوي نھائي إلى ثوي نھائي :  Vector Hostالثوي الناقل . ٤

أو ال  Biological vectorآخر وقد ینمو فیھ الطفیلي ویتكاثر ویدعى في ھذه الحالة الناقل البیولوجي 

 Mechanicalة نقل فقط وعندئذ یعرف بالناقل المیكانیكي  ینمو فیھ الطفیلي وال یتكاثر بل یكون واسط

vector  كما ھو الحال بالنسبة للعلق الذي یقوم بنقل طفیلیات الدم من سمكة إلى سمكة أخرى.

وقد ، وھو ثوي نھائي یعمل كمصدر خارجي لإلصابة :  Reservoir Hostالثوي الخازن أو المستودع . ٥

  :ال تظھر أعراض مرضیة في ھذا الثوي ویمكن توضیح ذلك بالمثال التالي 

-Tse(الذي یصیب االنسان ویسبب لھ مرض النوم تنقلھ ذبابة  Trypanosomagambienseالطفیلي 

Tse (والخنازیر تعمل كمصدر عدوى لإلنسان  والعدید من الحیوانات األلیفة والزراعیة كالكالب والماعز

  .وبذلك تعتبر ثوي مستودع 

  

كیف یمكن تشخیص الطفیلیات؟

ویتم ذلك بدراسة األعراض والتظاھرات المرضیة التي تظھر على  ):االكلینیكي(التشخیص السریري - ١

الجلد، إسھال وإسھال مع نزوفات دمویة، إستسقاء تحت (الثوي وال سیما النمطیة والنموذجیة منھا 

).وغیرھا..... وضیق التنفس

  :ویكون التشخیص المخبري عمومًا مباشرًا أو غیر مباشرًأ :التشخیص المخبري- ٢

ویتم ذلك بالبرھان على الطفیلیات نفسھا أو منتجاھعا التناسلیة وذلك وفق ما  :مباشرالالتشخیص المخبري 

  :یلي

.الشریطیة أو غیرھاوبذلك یمكن العثور على قطع الدیدان : الفحص العیاني-

ویثبت ھذا النوع ممن التشخیص وجود بیوض أو كیسات البیض أو الیرقات أو الدیدان : الفحص المجھري -

.والطفیلیات الخارجیة

).المستنبتات(إذ یمكن البرھان على الطفیلیات بعد إكثارھا مخبریًا في المزارع : عيالتشخیص الزر -
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  .اكثار الطفیلیات في حیوانات التجارب كالفئران والضفادع ثم كشفھاویعني ذلك : التشخیص التلقیحي -

ویتم ذلك بدراسة التغیرات والتفاعالت المختلفة الناتجة عن وجود الطفیلي وفعلھ في  :التشخیص غیر المباشر

:الثوي وال سیما النسیجیة أو الخلطیة

  ).قرحات وغیرھماأورام أو ت(مشاھدة تغیرات نسیجیة معینة : التشخیص النسیجي - ١

وھو یستند على تأكید التبدالت التي تحدث في أخالط وسوائل الجسم، ویمكن تقسیمھا : التشخیص الخلطي - ٢

  :إلى

تغیرات في الصیغة الكریویة للدم كزیادة الكریات البیض، أو نقص الكریات الحمراء: تغیرات خلویة.

كاختالف التوتر السطحي: تغیرات فیزیائیة.

كأرتفاع شوارد معینة في السائل النخاعي: میائیةتغیرات كی.

تغیرات مناعیة وذلك بتشكل أضداد راصة أو مرسبة أو حالة أو مثبتة للتممة ومنھا اختبار اإللیزا  

  

:الطفیلیات الھامة التي تصیب الحیوانات

الثایلیریا ـ البوغات الخفیة  البابسیا ـ. ـ المثقبیات ـ المتحوالت)  تسبب داء الكوكسیدیا عند الدواجن(األیمیریة 

الدیدان ) مرض النوم عند اإلنسان(ـ المتصورةـ اللیشمانیا ـ المشعرة الجنینیةـ مشعرة الحمام ـ المثقبیات 

ـ المتورقة الكبدیة ـ الدیدان الشرطیة ـ العوساء العریضة ـ الشریطیة العزالء ـ ) ھامة عند األسماك( المثقوبة 

ـ الشریطیة الوحیدة ـ الشریطیة الغنمیة ـ الشریطیة الرأساءـ الدیدان األسطوانیة ثنائیة الفوھة الكلبیة 

  .ـ القراد ـ  البرغوث ـ القمل ـ البق ـ الجرب) اإلسكارس ، دیدان القصبة ، دیدان المعدة (
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مكافحة الطفيميات 
تشتمؿ أساسيات مكافحة الطفيميات عمى مجمكعة اإلجراءات كالتدابير التي 

. يجب اتخاذىا في سبيؿ إيقاؼ انتشار الطفيميات كاتقائيا 
: وتيدؼ مكافحة الطفيميات إلى 

التخمص مف الطفيميات عمى مستكل قطيع أك منشأة أك منطقة ما أك حتى عمى - 1
. مستكيات قطرية أك إقميمية 

كيعّد ذلؾ ميمان مف : الحّد كالتقميؿ مف الضرر الذم ينتج عف األمراض الطفيمية - 2
. الناحية االقتصادية كالسيما في اإلصابات التحت سريرية 

. اتقاء األمراض الطفيمية، كمخاطرىا الصحية عمى اإلنساف كالحيكاف - 3
. الشفاء مف األمراض الطفيمية - 4

: وانطالقًا مما سبؽ تؤخذ القواعد األساسية التالية بالحسباف 
االستناد إلى المعمكمات الكبيئية في مجاؿ تطبيؽ المكافحة االستراتيجة المخّططة - 1

 .
تنجز إجراءات المكافحة بحيث ال تؤثر سمبان في النظاـ البيئي مع مبلحظة - 2

. مف المكاد الدكائية في جسـ الحيكاف  (المتبقيات)الثماالت 
مبلحظة شركط الرعاية كالتغذية كالعمؿ لتحسينيا نظران ألف األمراض الطفيمية - 3

. غالبان ما تككف تعبيران عف اضطراب التكازف الحيكم بيف األثكياء 
كلنجاح مكافحة الطفيميات البّد مف تشخيصيا الدقيؽ كفؽ األسس كالطرائؽ التي سبؽ 

 . (المباشرة كغير المباشرة)ذكرىا 
 (المعكية أك الرئكية مثبلن )كىنا البّد مف تشخيص منتجات تكاثر الطفيميات الداخمية 

ىي الفترة الزمنية الممتدة إعتباران ): في الركث عقب انتياء الفترة قبؿ الظاىرة 
مف الخمج كحتى طرح منتجات التكاثر كالبيكض أك كيسات البيض أك اليرقات 
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مف الجسـ مع الركث أك حتى بداية ظيكرىا في الدـ بالنسبة لطفيميات الدـ ، 
. (كتبمغ ىذه الفترة أيامان أك أسابيع أك أشير بحسب نكع الطفيمي

بأنيا المدة التي تظير فييا األعراض كمنتجات التكاثر الفترة الظاىرة كتعرؼ 
أما فترة الحضانة . أك الطفيميات أك أطكارىا ، كقد تبمغ أيامان أكشيكران عديدة أك سنكات

الفترة الزمنية الممتدة إعتباران مف بداية الخمج كحتى ظيكر األعراض عمى )فيي 
. (األثكياء ، كقد تككف أقصر مف الفترة قبؿ الظاىرة

  Controlالمكافحة 
  Prophylaxisاالتقاء  - 1

تجنب كيتضمف كؿ اإلجراءات الكقائية لحماية الحيكاف كالقطعاف ، بما فييا 
 كذلؾ بعدـ تناكؿ األطكار الخامجة كالحّد مف انتشار أطكار الخمج وتجنب التمّوث

 الخمج باستخداـ مضادات وقطع دورة الحياة وسمسمة أضرارالتكاثر الطفيمية 
. الطفيميات بشكؿ منتظـ كاستراتيجي كالسيما في مجاؿ التربية المكثفة

كتعّد تدابير الحماية التي تتخذ قبؿ بدء عممية اإلنتاج ميمة في ىذا المجاؿ، 
خاصة في االبتعاد عف مكاطف األثكياء المتكسطة ، كما أف مكافحة األثكياء 

. المتكسطة كالناقمة أمر ضركرم بحيث أف اليؤثر ذلؾ في الكضع البيئي 
  Traetmentالعالج - 2
كتطبؽ بصكرة رئيسية ضد العامؿ المسبب، كلتخفيؼ  :معالجة دوائية - أ

: األعراض، أك إزالتيا، كتككف 
التخمص مف العامؿ المسبب لممرض باستخداـ المركبات : معالجة سببية - 1

. الدكائية الفعالة قميمة السمية كالتقيد بالجرعة المناسبة
، أك مخففة (...سكائؿ كأمبلح)إذ تستخدـ مكاد كيميائية  :معالجة عرضية - 2

. لآلالـ، أك مزيمة لمتحسس 
كذلؾ بإعطاء مضادات الطفيميات قبؿ التأكد مف   :المعالجة سميفة الوقائية - 3

.  إصابة القطيع كخبلؿ إصابتو، كذلؾ عمى الرغـ مف أف األضرار لـ تظير بعد
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 Virusesالفیروسات 

  :تعریف الفیروس

خلویة تصیب شتى الكائنـات عرفت الفیروسات قبل اكتشاف عالم المیكروبات بفترة طویلة، وتعتبر تراكیب ال

ھو كلمة التینیة تعنى virusولفظ فیروس ١٨٩٢. عام Ivanowskiالحیـة، واكتشـفھا العـالم إیفانوفسـكى 

   السم أو الذیفان

متناھیة في  )Infectious Particles(الفیروسات تبعًا للتطور العلمي بأنھا جسیمات خمجیةوتعرف 

نانومتر، وتمر عبر المرشحات الجرثومیة ، وال یمكن رؤیتھا بالمجھر ) ٢٠٠٠ـ  ٢٠(الصغر تبلغ أبعادھا 

  :یلي الضوئي وتتمیز عن الكائنات الحیة األخرى بما

فھي إما تحتوي على الرنا أو ) DNA,RNA(لحمضین النووین ال یمكن أن تحتوي الفیروسات على ا.١

  .على الدنا

  .یحمل الحمض النووي سواء كان دنا أو رنا جمیع المعلومات الوراثیة.٢

الفیروسات غیر قادرة على التكاثر الذاتي نظرًا الفتقارھا لإلنظیمات الضروریة  لعملیات االستقالب لذلك .٣

الحیة ، وبالتالي یمكن اعتبارھا إن صح التعبیر طفیلیات خلویة  فھي مجبرة على التطفل داخل الخلیة

  .مجبرة تمامًا

ال تتكاثر الحمات بطریقة االنقسام بل یتم تركیب مكوناتھا في الخلیة المصابة كلٌّ على حدة ثم ال تلبث ھذه .٤

  .المكونات أن تتجمع مع بعضھا البعض لتشكل الجسیمات الحمویة الجدیدة

الفیروسات ریباسات لذلك تقوم الفیروسات باستغالل ریباسات الخلیة المصابة من أجل تكوین ال تمتلك .٥

  .بروتیناتھا الخاصة

  .ال تنمو في المستنبتات المغذیة االصطناعیة وإنما في الوساط الحاویة على خالیا حیة .٦

  .لخارجیةالفیروسات غیر متحركة ولیس لدیھا القدرة على القیام بأي فعل تجاه الموثرات ا.٧

  .ال تتأثر الفیروسات بالصادات الحیویة التي تؤثر عادة في الجراثیم.٨

تمتلك بعض الفیروسات القدرة على دمج عوامل الوراثیة في جینات الخلیة المصابة وبھذا الشكل تقود إلى .٩

.حدوث استحاالت وتغیرات في صفات الخلیة المصابة

فتتبلور ویمكن بار مسلك المواد الكیمیائیة الجمادیةیمكن لحبیبات الفیروس آن تسلك في أنابیب اخت.١٠

.إعادة إذابتھا وتبلورھا دون آن تفقد قدرتھا التطفلیة

وجد داخل عائلھا الحيالتظھر الحبیبات الفیروسیة نشاطا أیضیًا ممیزًا وال یمكن التعرف علیھـا إال إذا.١١
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عوائلھا وتنقسم أن الفیروسات تتخیرباختالف الفیروسات حیث host rangeیتباین المدى العائلي .١٢

  :الفیروسات من حیث عوائلھا لثالث مجموعات رئیسیة ھي

الكلب الذي  یستطیع الفیروس أن یتطفل على عدد كبیر من العوائل الحیة مثل فیروس  :واسعة المدى -أ 

  .یمكن أن یصیب الطیور والثدیات

فیروس طاعون المجترات الصغیرة الذي یصیب  عدة أنواع مثلیتطفل الفیروس على  :وسطیة المدى  -ب

.األغنام والماعز

مثل فیروس التھاب الشعب المعدي یكون تطفل الفیروس على عائل واحد فقط   :ضیقة المدى العائلي -جـ

  .عند الدجاح) البرونشیت (

  

Structure(تركیب الفیروس of viruses(  

محاطة بغالف بروتیني و ال یوجد اتحاد بین Nucleic acid)  (نوویة تتركب الفیروسات من حموض

في الفیروسات المغلفة یوجد إضافة إلى البروتینات سكریات وشحمیات والتي . البروتین والحمض النووي

والجدیر ذكره أن الفیروسات المغلفة تفقد قدرتھا على العدوى . تساعد على امتزاز الفیروس بالخلیة المضیفة

بینما ال یؤثر ذلك على الفیروسات غیر ) التي تذیب الشحوم(والكلوروفورم عند معاملتھا باإلیتر 

  ).یستثنى من ذلك فیروس الجدري الذي یفقد قدرتھ بمعاملتھ بالكلوروفورم فقط(المغلفة

  

  بنیة فیروس االنفلونزا
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  :تكاثر الفیروسات

  :یمر تكاثر الفیروسات بالمراحل التالیة.١

  .الخلیة المضیفةمرحلة امتزاز الفیروس على سطح .٢

  .مرحلة نفاذ الفیروس إلى الخلیة.٣

  .مرحلة تعریة الفیروس.٤

  )تتمیز بغیاب الفیروس.(المرحلة الكامنة.٥

  .مرحلة نضوج الفیروس.٦

  .مرحلة خروج الفیروس وتحرره.٧
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  :التغیرات التي تطرأ على الخلیة المصابة بالفیروسات

  .بشكل یتناسب مع تكاثر الفیروستثبیط معظم العملیات الحیویة في الخلیة وتسخیرھا .١

قد ینجبل الجزء الوراثي للفیروس مع الجزء الوراثي مؤدیًا إلى حدوث تغیرات وراثیة في وظیفة .٢

  .الخلیة

  .حل الخلیة.٣

  .استحالة الخلیة الذي ینتھي بتشكل األورام.٤

  

  :طرق استنبات الفیروسات 

  .حیوانات التجربة.١

  .البیض المخصب.٢

  .المزارع الخلویة.٣

  

.:العوامل الفیزیائیة والكیمیائیة على الفیروسات تأثیر

بینما .دقیقة ٢٥درجة مئویة لمدة  ٦٥تتلف بروتینات الفیروس عند درجة حرارة : تأثیر الحرارة.١

  .درجة مئویة ١٠٠تحافظ الحموض النوویة على قدرتھا الخمجیة  عند حرارة 

ـ  ٦٠(یث یمكنالحفاظ علیھا بدرجات  تقاوم الفیروسات انخفاض الحرارة أكثر بكثیر من ارتفاعھا ح.٢

  .تحت الصفر) ٧٠

نانومتر وجرعات مخفضة )  ٣٠٠ـ  ٢٠٠(إن تعرض الفیروسات لجرعات من األشعة فوق البنفسجیة .٣

من األشعة السینیة وأشعة غاما وأشعة بیتا وألفا یؤدي إلى فقدان الفیروس لخمجیتھ بینما ال یفقد 

  ).الجرعات العالیة تتلفھا(ھذا في تصنیع اللقاحات خواصھ المستضدیة وتمت اإلستفادة من

  .تتأثر الفیروسات بدرجة الباھاء وتركیز كلور الصودیوم في الوسط.٤

یعد الفورم ألدھید أحد أھم المركبات الكیمیائیة التي تمتلك القدرة على تعطیل جمیع أنواع الفیروسات .٥

  .ي تحضي اللقاحات الفیروسیةدون أن یؤثر ذلك على خواصھا المستضدیة  وھذا ھام جدا ف

تعد المركبات الحمضیة ذات تأثیرات قاتلة على الفیروسات ویمتلك الكحول تأثیرات قاتلة للفیروسات .٦

  ..لكن تترتبط بزیادة درجات الحرارة حیث تزداد یزیادتھا
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ر الفیروسات وترجع أھمیة تحدید مدى تأثتختلف الفیروسات في قدرتھا على مقاومة الظروف البیئیة المحیطة 

  :بالعوامل الفیزیائیة والكیمیائیة المختلفة إلى ما یلي

تحضیر اللقاحات المیتة.  

تحدید طرق التطھیر والتعقیم المناسبة لمكافحة الفیروسات.  

 تصنیف الفیروسات.

معرفة أفضل الطرق التي تمكن من التعامل مع الفیروس في البحوث المخبریة  

  :طرق دراسة الفیروسات 

في بعض األمراض .باستخدام المجھر الضوئي لرؤیة المشتمالت الفیروسیة داخل الخالیا

الفیروسیة وأھم ھذه المشتمالت مشتمال نیغري في مرض الكلب ومشتمالت  بورال في مرض 

  .عند األغنام.الجدري

باستخدام المجھر اإللكتروني  

  :طرق انتقال العدوى بالفیروسات 

  :الطرق المباشرة

الفیروسات (عن طریق استنشاق الھواء والغبار والرذاذ المحمل بالفیروسات : التنفسيالجھاز .١

األنفیة ، فیروسات النزلة الوافدة ، الفیروسات التاجیة ، فیروسات الجدري ، فیروسات 

  ).النیوكاسل

الفیروسات المعویة ، فیروسات (عن طریق تناول الغذاء والماء الملوثین : الجھاز الھضمي .٢

  ).االروت

تماس مباشر مع إفرازات محملة بالفیروسات أو عن طریق الجروح أو : الجلد واألغشیة المخاطیة.٣

  ).فیروسات الكلب ، الفیروس الحلئي البسیط( الحقن 

الشكل التناسلي ـ   IBRفیروس (عن طریق عملیة الجماع أو اإلمناء الصنعي  :الجھاز التناسلي.٤

  ).IPVلمفرج والمھبل البثري الخمجي األیدز عند اإلنسان، فیروس التھاب ا

مرض اللسان األزرق ،اإلسھال (تنتقل العدوى بین األم والجنین مثل فروسات : المشیمة .٥

  ).الفیروسي ، المرض المخاطي 

  جدري الطیور  (تنتقل الفیروسات من األم المصابة إلى الجنین في البیضة : البیض.٦
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  :الطرق غیر المباشرة 

 مثل األدوات ومعدات رعایة الحیوانات باإلضافة إلى منتجاتھاالنواقل غیر الحیة.  

 النواقل الحیة مثل مفصلیات األرجل  والقوارض والطیور المھاجرة  

  :أھم األمراض الفیروسیة التي تصیب األبقار

الخمجي ، الحمى القالعیة ، الطاعون البقري، التھاب األنف والرغامى المعدي ، التھاب الفرج والمھبل البثري 

التھاب القلفة والحشفة المعدي ، الحمى الرشحیة الخبیثة ، مرض الثالثة أیام، ابیضاض الدم ، داء إیبراكي ، 

الجدري ، اإلسھال البقري الفیروسي ، التھاب الفم الحویصلي ، داء األورام الحلیمیة ، داء الكتیل الجلدي ، 

  .وسي ، جنون البقر،الكلبداء الكتیل الجلدي الكاذب ، إسھال العجول الفیر

  :أھم األمراض الفیروسیة التي تصیب األغنام 

  .مرض اللسان األزرق، الحمى القالعي ، الكلب ،  الجدري ، التھاب الجلد البثري المعدي

  :أھم األمراض الفیروسیة التي تصیب الدواجن 

، التھاب )IB(المعدي أو البرونشیت النیوكاسل ، اإلنفلونزا ، مرض تورم الرأس ،التھاب الشعب الھوائیة 

، مرض اإلرتعاش الوبائي، التھاب المفاصل الفیروسي ، التھاب )ILT(الحنجرة والقصبة الھوائیة المعدي 

  .األمعاء الفیروسي، الجامبورو ، اللیكوزس ، مرض مارك ، الجدري

  

وھي ) Prion(بریونات  یوجد عوامل ممرضة أصغر من الفیروسات وأبسط منھا تركیبا تسمى ال: مالحظة

 ھذه المسببات تقاوم المطھرات واألشعة فوق البنفسجیة. )Protien +Infection(مشتقة من الكلمتین 

تسبب . وأنظیم النیوكلیاز والمواد التي تؤثر علیھا ھي المواد المخربة لألغشیة كاإلیتر والبولة والمنظفات

  ).اعتالل الدماغ اإلسفنجي عند األبقار(نون البقر بعض األمراض مثل مرض سكرابي عند األغنام ومرض ج
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  )Fungi(الفطور

وھي كائنات حیة غیر ذاتیة التغذیة )  Eukaryotaُ(تقع ضمن مجموعة الكائنات حقیقیة النواة 

)Heterotrophs ( تتكون إما من أجسام وحیدة الخلیة كالخمائر أو تتكون من خیوط دقیقة مجھریة الحجم

وھذا الغزل الفطري قد یكون مقسمًا إلى خالیا  بجدر عرضیة أو یكون ) Mycelium(بالمیسیلیوم تعرف 

غیر مقسم مكونًا ما یعرف بالمدمج الخلوي والممكن أن تتحول بعض اجزاء الغزل الفطري إلى ممصات  

   .المتصاص الغذاء كما في الفطریات المتطفلة

  طرق التغذیة في الفطریات 

وتلجأ إلى طرق مختلفة خالل دورة حیاتھا )Heterotrophic(من الكائنات غیر ذاتیة التغذیة تعد الفطریات 

  :للحصول على الغذاء وتقسم تبعًا لطریقة تغذیتھا إلى خمسة أنواع وھي

وھي الفطریات التي تعیش متطفلة على  : [Obligate Parasitic  Fungi]فطریات إجباریة التطفل  - ١

  ) .Dermatophytes(وتسبب لھا األمراض مثل الفطور الجلدیة عوائل خاصة تالئمھا 

وھي الفطریات التي تعیش مترممة في :  [Facultative Parasitic]فطریات اختیاریة التطفل   - ٢

الظروف الطبیعیة على البقایا النباتیة والحیوانیة ، إال أنھا تستطیع التطفل إذا وجدت العائل المناسب ولم تتوفر 

  . )Candida( ة المحیطة بھا المواد التي تترمم علیھا مثل فطرالمبیضاتفي البیئ

وھي الفطریات التي ال تستطیع أن تتطفل على : [Obligate Saprophytic]فطریات إجباریة الترمم - ٣

كائنات حیة أخرى بل تعیش مترممة على المواد العضویة من بقایا نباتیة أو حیوانیة ، مثل فطر 

Penicillium  وAspergillus  وأغلب ھذه الفطریات المترممة لھا قدرة إنزیمیة عالیة في تحلیل بقایا

النبات والحیوان ولذلك تستغل صناعیًا في انتاج العدید من المركبات الكیمیائیة من المخلفات النباتیة 

.والحیوانیھ

تعیش عادة متطفلة ،  وھي الفطریات التي : [Facultative Saprophytic]فطریات اختیاریة الترمم - ٤

ولكنھا إذا لم تجد العائل المناسب لھا فإنھا تلجأ إلى الترمم على البقایا العضویة في البیئة المحیطة ، ولذلك 

الذي  UstilagoMydisیمكن زراعتھا في المختبر ، مثل فطریات التفحم المتطفلة على الحبوب ، مثل فطر 

  .یسبب مرض التفحم المغطي للذرة
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أي تبادل : وھي الفطریات التي تعیش بطریقة التكافل :  [Symbiotic Fungi]ت متكافلة فطریا - ٥

أو كعالقة بین ) Lichens(المنفعة مع كائنات حیة أخرى ، كبعض الطحالب مكونة ما یعرف باالشن 

  : وھي نوعین)  Mycorrhiza(الفطریات وجذور بعض النباتات الراقیة والتي تعرف بـ 

  ري یحیط بجذر النبات من الخارجحیث  ینمو الفطر علي شكل غالف فط)  Ectomycorrhiza(  - أ

  حیث ینمو الفطر داخل خالیا القشرة في جذر النبات ) Endomycorrhiza( -ب  - ب

  التركیب الداخلي للخلیة الفطریة

: Cell Wallوالجدار الخلوي Protoplastتتركب خلیة الفطر من جزأین رئیسیین ھما البروتوبالست

یحدد شكل الخلیة الفطریة ویحیط بھا ، ویحمي محتویاتھا الداخلیة من   Cell Wallالجدار الخلوي 

-Chitin(یتكون الجدار الخلوي للفطریات من كیتین وجلوكان    .بروتوبالستوعضیات خلویة 

Glucan  ( وھذا الحال . نوع أھمھا الجلوكوز ، المانوز ١١باإلضافة إلى عدد من السكریات تصل إلى

حیث ) Ascomycetes-Oomycetes(في جمیع الفطریات ما عدا الفطریات األسكیة والبیضیة 

  . یتكون الجدار الخلوي فیھما من سیلیلوز وجلوكان 

ولذلك وھو سائل شفاف قلیل اللزوجة تسبح فیھ مكونات الخلیة ،    )Cytoplasm(السیتوبالزم 

١:فھو یحتوي على 

   .وھي المسؤولة عن جمیع األنشطة الحیویة للخلیة :)  Nuclus(النواة 

وھي جسیمات دقیقة تكون مصاحبة للشبكة االندوبالزمیة ولھا دور :  )Cytosomes(سیتوزومات  

  .ھام في تخزین البروتین واألنزیمات 

وھي جسیمات دقیقة توجد بین الجدار الخلوي والغشاء البالزمي ولھا  ):Lomasomes(لوماسومات 

  .ھام في تكوین الجدار الخلوي دور 

جسیمات دقیقة توجد بالقرب من الفجوة العصاریة  ولھا دور في  ) :Ribosomes(رایبوسومات 

  .تخلیق البروتین وانتاج األنزیمات 

عضیات عصویة أو كرویة لھا دور ھام في تنظیم  عملیات التنفس  ):Mitochondria(المیتوكندریا 

  .وأكسدة الغذاء 
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یتكون من اجسام شبكیة تسمي دیكتیوسومات  وھو موجود  ) :Golgi apparatus(ي جھاز جولج

في بعض الفطریات كالفطریات البیضییة  والفطریات الزیجویھ وغیر موجود في باقي االنواع من 

  الفطریات وال تعرف  لھ وظیفھ محددة حتي االن

:مالحظات ھامة 

ولكن لونھا تسببھ بعض  [Anthocyanin]واالنثوسیانینتخلو الفطریات من البالستیدات الخضراء  -

األصباغ ذات الطبیعة الكیمیائیة ، ولیس لھا أي دور وظیفي أو فسیولوجي في حیاة الخلیة الفطریة ولكنھا 

  .تمثل فقط احدى النواتج األیضیة 

ي وھو مركب عدید السكریات ، یوجد على ھیئة حبیبات منتشرة ف): Glycogen(الجلیكوجین  -

السیتوبالزم وال یوجد في الفطریات نشاء على االطالق وإنما تختزن السكریات على ھیئة نشا حیواني 

[Glycogen] لحین احتیاج الخلیة الیھا.  

یحتوي السیتوبالزم على حبیبات صغیرة تعرف باسم الفولیوتین وھي مركبة من  (Volutin) :الفولیوتین -

  نة لحین احتیاج الخلیة لھاأحماض أمینیة متحدة مع فوسفات ومخز

  .تتكاثر الفطور بطریقة جنسیة أو ال جنسیة :تكاثر الفطور 

:أنواع الفطور حسب تأثیراتھا الصحیة أو استخداماتھا

  .وھي الفطور التي یستخدمھا اإلنسان في التغذیة وتتمیز بغناھا بالعناصر الغذائیة :الفطور الغذائیة

أو الموسكارین ) فطرتیلیتو(وھي الفطور التي تحتوي على مواد سامة مثل میتیل أمین  :الفطور السامة 

، بعض ھذه السموم یؤثر على الجھاز العصبي وبعضھا یؤثر على ) فوساریوم(وإیرغوتین ) فطر أمانیتو(

.الجھاز الھضمي

 Afla(م األفال مثل فطر الرشاشیات  الذي یفرز سمو  :الفطور التي تفرز مواد سامة في األغذیة

Toxins ( إلى الوسط الخارجي حیث أن ھذه السموم إضافة لتأثیراتھا السمیة قد تؤدي أیضا إلى

  .سرطانات الكبد

مثل فطور المكورات الخفیة أو المبیضات حیث قد توجد بقایھا في  :الفطور التي تؤدي إلى ارتكاسات 

  .الجسم  حیث تنتشر في الدم  و تؤدي إلى طفح جلدي
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وأشھرھا فطر البنسیلیوم وفطر : وھي الفطور التي استغلھا اإلنسان في تحضیر األدویة :طور الدوائیةالف

  .خمیرة الجعة الذي تستخلص منھا الفیتامینات وأھمھا مجموعة ب

وھي الفطور التي تسبب األمراض الفطریة عند اإلنسان والحیوان وأھمھا الفطور : الفطور الممرضة

  .الجلدیة

وھي فطور رمیة تعیش على األغشیة المخاطیة للجسم وال تسبب مرض في الحالة : اإلنتھازیة الفطور - ٧

الطبیعیة لكن عند ضعف مناعة الجسم أو استخدام جرعات كبیرة من الصادات الحیویة  أو األدویة 

  .المضادة للسرطانات تتحول ھذه الفطور إلى الشكل الممرض مثل داء المبیضات والفطر الرشاشي

  :ق العدوى بالفطورطر

مثل الفطور الجلدیة كالفطر الثالولي والفطر الذقني  وتلعب الحشرات دور كبیر في نقل العدوى بین   :الجلد 

  .أفراد القطیع

مثل المبیضات البیض والرشاشیات التي تتواجد بشكل طبیعي على األغشیة المخاطیة حیث  :األغشیة المخاطیة

  ي أو تغیر الحالة الفیزیولوجیة للجسم حیث تصبح ممرضة تنتھز فرصة ضعف الجھاز المناع

  .حیث تحدث العدوى عن طریق االستنشاق مثل المكورات الخفیة والفطر البرعمي :الجھاز التنفسي 

مثل خمائر المبیضات البیض  التي قد تصل عن طریق الحلیب و الفطر الرشاشي عن طریق   :الجھاز الھضمي

  .ن طریق النباتاتالبیض والمكورات الخفیة ع

  .نتیجة تلوث الجروح  أو أثناء العملیات الجراحیة ناقصة التعقیم: عن طریق الدم - ٥

  :العوامل المھیئة لإلصابة بالعدوى الفطریة

  .التغیرات الفیزیولوجیة كالحمل یعرض اإلناث لإلصابة بفطر المبیضات البیض - ١

  .مرض السل. الدمویةالحروق الشدیدة ، اإلنتانات : وجود أمراض أخرى - ٢

  .استخدام مفرط للصادات الحیویة واسعة الطیف أو األدویة المضادة للسرطانات أو الكورتیزون - ٣

األطفال أكثر عرضة لإلصابة بفطور فروة الرأس حیث تبین أنھ بعد البلوغ یفرز في الطبیقة الدھنیة : العمر - ٤

  .مواد مضادة للفطور

  .ذكور أكثر من اإلناثتظھر اإلصابة عند ال: الجنس - ٥
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تظھر العدوى الفطریة بشكل أكثر شیوع عند األشخاص الذین یتعاملون مع الحیوانات أو : المھنة  - ٦

  .منتجاتھا

:مصادر العدوى الفطریة

حیث تنتقل اإلصابة من إنسان مصاب إلى آخر سلیم مثل البویغاءاألدونة والحدیدة ومثل  :عدوى بشریة -

  .الشعرویة البنفسجیة والسودانیة

تنتقل اإلصابة من حیوان مصاب إلى اإلنسان السلیم مثل الفطر الثألولیوالذقني والدجاجي  :عدوى حیوانیة  -

  .والخیلي والبویغاء الكلبیة

مثل الفطر كوكي : تنتقل اإلصابة من التربة الملوثة إلى الحیوان أو اإلنسان حیث :عدوى التربة  -

  .والبویغاءالجبسیة

:قواعد التشخیص المخبري لفطور 

  .تحضیر عینات للفحص- ١

  .الفحص المجھري المباشر للعینات- ٢

.زرع العینات على األوساط المالئمة- ٣

.دراسة الخواص الشكلیة للمستعمرات- ٤

.عمرات الفطریة النامیةالفحص المجھري للمست- ٥

.الحقن في حیوانات التجارب- ٦

  .دراسة التفاعالت المناعیة - ٧
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الجراثیم

نوع أو ١٥٠٠عبارة عن خالیا وحیدة مجھریة الحجم، یوجد فیھا حـوالي  ):Bacteria( الجراثیم أو البكتریا

  .أكثر منتشرة في البیئات الطبیعیة

 الجرثومیةبنیة الخلیة:

عبارة عن طبقة ھالمیة خارجیة تكون غالفًا حول الخلیة من مادة تشبھ  ): Capsuleالكبسولة(المحفظة  - ١

وتدل الدراسات على . الجلي و تغطي الجدار الخلوي، وتتكون مادة الكبسولة في العادة من مادة كربوھیدراتیة

و من . الجراثیممیع أنواع دون أن تموت، كما أنھا ال توجد في ج الجراثیمأن ھذه المحفظة یمكن أن تفقدھا 

   .وظائف المحفظة حمایة الخلیة

ویتركب .بجدار یعطي لھا شكًال ثابتًا یقوم بحمایة محتویاتھا الداخلیة الجرثومیةتحاط الخلیة  :جدار الخلیة - ٢

ومن المركبات الرئیسة أیضًا في . الجدار من جزیئات متراكمة من مادتین ھما مادة كربوھیدراتیة وببتیدات

–٢٥ما بین  الجرثومیةجدار الخلیة األحماض األمینیة والسكریات والدھون، ویتراوح سمك جدار الخلیة 

    .مللیمیكرون١

لنوع من  الجراثیمدورًا ھامًا في تقسیمھا إلى نوعین رئیسین تبعًا لحساسیة  الجرثومیةیلعب جدار الخلیة 

  .جراثیم موجبة الغرام وجراثیم سلبیة الغرامصبغة غرام حیث تقسم الجراثیم إلى الصبغات یسمى 

  .في ألمانیا ١٨٨٠تنسب ھذه الصبغة إلى مكتشفھا ھانس كریستیان غرام عام  

وتعتمد ھذه الصبغة على إضافة محلول الكریستال البنفسجي والیود إلى غشاء بكتیري فتنفذ ھاتان المادتان 

باللون  )Crystal Violet –Iodine Complex(حیث تتفاعالن لتشكالن مركب  من الجدار الخلوي

البنفسجي أو األزرق وعند غسل الخالیا بالكحول فإن بعض ھذه الخالیا ال یسمح بخروج الصبغة مرة أخرى 

 الجراثیمبأنھا موجبة لصبغ جرام، أما أنواع  الجراثیموبذلك تحتفظ باللون البنفسجي أو األزرق وتعرف ھذه 

اظ بالصبغة ویسمح بخروجھا مع الكحول فتصبح عدیمة اللون ویمكن صبغھا التي ال یستطیع جدارھا االحتف

بأنھا سالبة  الجراثیمالحمراء وتعرف ھذه  )Safranin(السافرانین بعد ذلك بصبغة معاكسة مثل صبغة 

ولھا دور مھم في تشخیص  الجراثیمالھامة في التعرف على  األسسلصبغ جرام، وتعتبر صبغة جرام من 

  .ألمراض التي تسببھاالكثیر من ا

ھو تركیب جدار الخلیة  سلبیة الغرامالجراثیم  و الجراثیم موجبة الغرامإن الفرق الھام بین 

  :لكیمیائي حیث أنا
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یتكون من طبقتین ھما طبقة الببتیدوغالیكان و طبقة ثانیة مؤلفة   الغرام موجبةجدار الجراثیم  

  .من حمض التیكوئیك  

طبقة دھون سكریة یتكون من ثالث طبقات الببتیدوغالیكان و  سلبیة الغرامالجراثیم جدار بینما 

  .وطبقة دھنیة بروتینیة

ھو غشاء رقیق جدًا یقع تحت جدار الخلیة ویغلف السیتوبالزم و یتراوح سمكھ بین  :يالسیتوبالزمغشاء ال - ٣

حیث یسمح بمرور الماء وبعض المواد الغذائیة " النفاذیة االختیاریة " مللیمیكرون ویمتـاز بخـاصیة ٢– ١

و یتركب ھذا الغشاء من طبقتین من مواد كیماویة تسمى . الالزمة للنمو والنشاط والحیویة دون مواد أخرى 

.تظھر فیھا بعض المركبات البروتینیةPhospholipidsدھون الفوسفات 

یتكون السیتوبالزم من خلیط معقد من مواد بروتینیة و كربوھیدراتیة ودھون وأحماض  :السیتوبالزم - ٤

ویعتبر السیتوبالزم مركز العملیات الحیویة بالخلیة ، وھو یتكون من حوالي . أمینیة وأمالح وفیتامینات

باإلضافة إلى المواد السابقة یحتوي السیتوبالزم على مواد غذائیة . مواد صلبة١٥%من وزنھ ماء و ٨٥%

  .وجلیكوجین Polyphosphatesمدخرة مثل الحبیبات الفولیوتینیة وھي عبارة عن عدیدات الفوسفات 

ذلك فھي ول. على نواة مثل أنویة النباتات والحیوانات الراقیة الجرثومیةال تحتوي الخلیة  المادة النوویة - ٥

والتي تعتبر بمثابة التركیب النووي، Nucleoids)األجسام النوویة (تحوي أجسامًا داخل السیتوبالزم 

وألن ھذه المواد النوویة ال ُتحاط بغشاء نووي  )منطقة الجینوم البكتیرى(إلى ھذه المنطقةDNAوینضم الـ 

ذه األجسام عن نواة الكائنات األرقي بعدم محدد، فقد اصطلح على تسمیتھا باألجسام الكروماتینیة وتختلف ھ

  .احتوائھا على غشاء نووي محدد یفصلھا عن بقیة السیتوبالزم

:مثلرى ونالحظة بعض المكونات األخ

وتعرف األسواط بأنھا زوائد خیطیة رفیعة جدًا وطویلة ومكونة  الجراثیمھي أعضاء الحركة في  :السیاط

والتي ال تحتوي على أسواط  Motileمن البروتین، وتتصف الخلیة التي تحتوي على أسواط بأنھا متحركة 

   Non motile.توصف بأنھا غیر متحركة 

جھاتھا، وتتواجد في ھي عبارة عن زوائد رفیعة جدًا وقصیرة جدًا وتحیط الخلیة من جمیع  :األھداب

وأعداد ھذه الشعیرات كبیر جدًا یقدر بالمئات وھي . المتحركة وغیر المتحركة، وتسمى بالشعیرات الجراثیم

وإنما وجد أن ھذه الشعیرات تساعد  الجراثیمولیس لھذه الشعیرات أي دور في حركة . أقصر من األسواط
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ه الشعیرات تعمل قنوات اتصال بین األنواع على االلتصاق باألسطح كما توجد بعض من ھذ الجراثیم

  .في حالة نقل بعض الصفات الوراثیة بینھم خالل عملیة تزاوج بدائیة الجراثیمالمتشابھة من 

القادرة على  الجراثیمھي عبارة عن أجسام بیضاویة الشكل صغیرة الحجم تتكون عند بعض أنواع  :األبواغ

العصویة  الجراثیمھا المقاومة، و توجد عادة في بعض أنواع ذلك في حالة تعرضھ  لظروف قاسیة ووظیفت

و ھي على درجة كبیرة من المقاومة للظروف المحیطة مثل الحرارة المرتفعة والبرودة والجفاف والضغط 

وتستطیع التعایش مع مثل ھذه الظروف القاسیة في الوقت التي ال . األسموزي المرتفع والمواد الكیمیائیة

وتتكون الجرثومة الداخلیة في . الخضریة أن تتحمل الحیاة في مثل ھذه الظروف الجرثومیةا تستطیع الخالی

بانكماش السیتوبالزم داخل الخلیة متخذًا شكًال كرویًا أو بیضیًا ثم یحیط نفسھ  الجراثیمھذه األنواع من 

حسب نوع الخلیة بجدار سمیك وتتخذ الجرثومة الداخلیة وضعًا طرفیًا أو تحت طرفي أو وسطیًا على 

وتبقى الجراثیم الداخلیة في حالة كمون حتى إذا تھیأت الظروف المالئمة فتمتص الماء وتنتفخ .الجرثومیة

و ال تعتبر عملیة إنتاج . ویتمزق جدار الجرثومة الخارجي وتخرج محتویاتھا الداخلیة لتنمو إلى خلیة جدیدة

في العادة كل خلیة خضریة تنتج بوغًا واحدًا، ولكن . ي العدد األبواغ عملیة تكاثریة ألنھ ال یحدث أیة زیادة ف

ویمثل البوغ الطور الساكن للخلیة . قد تنتج أكثر من بوغ واحد من خلیة واحدة  الجراثیمھناك أنواع من 

.الجرثومیة

  

بنیة الخلیة الجرثومیة
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مقارنة بین الخلیة الفطریة والخلیة الجرثومیة

الخلیة الجرثوميالخلیة الفطریةالخصائص

وسطیامیكرون ٤وسطیا  القیاس 1-8   میكرون

حمض المورامیك ـ حمض التیكوئیكن ـ أستیل غلوكوز أمینالجدار الخلوي

الغشاء 

الخلوي

األرغوستیرول ـ ( ستیروالت

ال یحتوي على ستیروالت)الزیموستیرول

طالئعیة النواةحقیقیة النواةالنواة

السیتوبالسما

توجد شبكة سیتوبالزمیة داخلیة یوجد 

ال یوجدجسیمات كوندریة

بعضھا یشكل أبواغ لیس لھا دور تكاثريتتبوغ جنسیًا وال جنسیًا للتكاثراألبواغ

االستقالب

ھوائیة ـ (غیریة التغذیة تحتاج إلى كربون 

الكربون لیس ضروري ، ھوائیة ـ ال ھوائیة)ال ھوائیة مخیرة

لھا شكل واحدبعضھا ثنائي الشكلالشكل الثنائي

التأثر 

بالصادات

ال تتأثر بـ البنسلین أو الستربتومایسین أو 

تتأثرالتتراسیكلین

ال تأثرتتأثر باألمفیوتیریسین ب والغرایسوفولیفین
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  أھم الجراثیم الممرضة للحیوانات

أھم الجراثیم الممرضة للحیوانات

PasteurellaالباستوریالPseudomonasالزائفة

Actenobacllusالعصیات الشعیةBrucellaالبروسیال

RickettsiaالریكتسیاEschreichiaاإلشریشیا

CoxiellaالكوكسیالKlebsiellaالكلیبسیال

AnablasmaاألنابالزماSalmonellaالسالمونیال

ClamydiaالمتدثراتEntrobacterالجراثیم المعویة

MycoplasmaالمفطوراتSerratiaالسراتیا

Micrococcusالمكورات الدقیقةProteusالمتقلبات

Staphylococcusالمكورات العنقودیةYersiniaالیرسینیا

Streptococcusالمكورات العقدیةAeromonasاألیروموناس

Corynebacteriumالعصیات الوتدیةBacillusالعصیات

MycobacteriumالمتفطراتClostriduimالمطثیات

Listeriaاللیستریا
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