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  مقدمـــــة
األحياء الدقيقة كانت ومازالت مصدراً يهددحياة اإلنسان واحليوان والنبـات    

األمر الذي دفع الباحثني عربالعقود السابقة ومازالوا حياولون إىل دراسة ماهيتها وتتبع 
وتفاصيل دقيقة ختص منوها وتكاثرها، آملني التوصل إىل حلول علمية وعملية خواصها 

للتغلب على آثارها املؤذية لألحياء على وجه األرض واالكتشافات العلمية تـبني أن  
األحياء الدقيقة يف حالة تطور مستمر إما على شكل عترات جديدة، أو على شـكل  

والضارة نفسها أو رمبا أشد من سـابقاا   أنواع و أمناط جديدة، تترك اآلثار املؤذية
لذلك فإن البحث يف جمال األحياء الدقيقة هو حبث مستمر واكتشافات يومية جديدة 
وقد بدأ نشوء علم األحياء الدقيقة عملياً مع تطور صناعة العدسات املكربة مع تطور 

هر، حيـث  علم الفيزياء خالل القرن السابع عشر عندما صنع العامل أنطوين هوك ا
الحظ بواسطة جمهره جمموعة من األحياء اهرية ذات أشكال متعددة، إىل أن جـاء  

العامل باستور يف القرن التاسع عشر باكتشاف جديد يف علم األحياء الدقيقة، ابتداًء من  
حوادث التخمر بسبب األحياء الدقيقة اليت تفرز بعض اخلمائر، ووضـع نظريتـه يف   

أتبعها بالنظرية اجلرثومية يف اخلمج، وقدم الكثري عن اللقاحـات  التخمر الكحويل، و
اجلرثومية، إىل ان جاء بعده العامل روبرت كوخ يف النصف الثاين من القرن التاسـع  

عند اإلنسان ووضع نظريـة  ) اهليضة(عشر واكتشف العامل املسبب ملرض الكولريا 
نقية جلراثيم السـل يف العـام   اجلراثيم املمرضة، وحضر خالصة السلني من العترات ال

، ، واملستخدمة حىت وقتنا احلاضر يف تشخيص مرض السل يف اإلنسان واحليوان١٨٩٠
وكان علم األحياء الدقيقة قد تطور بشكل ملحوظ عندما اكتشف العـامل الروسـي   

اكتشف العامل فليمنج الصادات احليوية  ١٩٢٩ويف عام . احلمات ١٨٨٦)غاما ليجا(
بعض أنواع اجلراثيم لتقضي على اجلراثيم املصاحبة، واستخرج فليمـنج  اليت تفرزها 

وتوالت بعدها االكتشافات املتعلقة بالصادات احليوية  .البنسلني من فطر العفن األبيض
                                                                    .وحتضريها واستعماهلا يف معاجلة األمراض اجلرثومية على يدالعامل دوماك

  ملؤلـــــــفانا                                                                
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  تعريف علم األحياء الدقيقة: أوالً
ـردة وال ميكـن    هو العلم الذي يدرس األحياء اهرية الىت الترى بـالعني ا

  .دراستها إال حتت اهر،  ومنها األوايل والفطور واجلراثيم واحلمات
  

  عالقة علم األحياء الدقيقة بالعلوم الطبية اآلخرى: ثانياً
علم األحياء الدقيقة وما يتضمنه من التعرف على تفاصيل مهمة عن املسـببات  

ا، بنيتها، تغذيتها، تكاثرها، وبيئاا يفيدنا يف الكثري من العلوم املرضية، أنواعها، أشكاهل
علم الوبائيات وكيفية السيطرة والتحكم باألمراض، وخاصة األمراض : األخرى مثل

اجلرثومية واحلموية شديدة االنتشار،كما أن علم األحياء الدقيقة يرتبط ارتباطاً وثيقـاً  
عرف على األدوية والصادات املستخدمة يف جمال بعلوم األدوية والصيدلة من خالل الت

معاجلة األمراض اجلرثومية أو يف حتضري اللقاحات واملصول للوقاية مـن األمـراض   
  .اجلرثومية واحلموية

كذلك فإن علم التشريح املرضي يدلنا على طرق احلصول على العينات املرضية 
ة للعوامل املمرضـة مـن   وكيفية التعامل معها للحصول على أدق النتائج التشخيصي

األحياء الدقيقة، إذ إن التشريح املرضي يعطينا فكرة مبدئية عن التغريات اليت حتدث يف 
األنسجة بسبب عامل ممرض معني،  وعلم األحياء الدقيقة يؤكد هذا العامل املمرض 

  .أو ينفيه من خالل االختبارات التشخيصية يف املخرب
  
  
  

  الفصل األول
 Microbiologyعلم األحياء الدقيقة  
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  قةتصنيف األحياء الدقي: ثالثاً
  :قسمت األحياء الدقيقة إىل جمموعتني

 Eucaryotes: حقيقية النواة وتضم األحياء الدقيقة : اموعة األوىل

  .وتضم الطحالب والفطريات املخاطية واألوليات

 procarytes: بدائية النواةجمموعة األحياء الدقيقة : اموعة الثانية

  .وتضم اجلراثيم والفطور والريكتسيا واحلمات
بعد ذلك ظهرت تقسيمات جديدة، وعدت اموعة الثانية مملكة اخلاليا بدائية النواة 

  :الوحيدة وهي تتميز مبا يلي
خاليا وحيدة أو خاليا وحيدة متصلة مع بعضها بروابط بسيطة، النواة البدائية 
غري مفصولة عن اهليوىل بغشاء نووي، وغري متصلة مع الربوتينات القاعدية،  وال تعطي 
أشكاالً مغزلية، ميكن هلذه اخلاليا أن تكون متحركة بواسطة سـياط،  أو متحركـة   

وقادرة على نقل العوامل الوراثية والتأشيب،  وتنتمي ، حبركة حلزونية، أوغري متحركة
 :أربع جمموعات) اخلاليا بدائية النواة الوحيدة(إىل هذه اململكة 

 ت جدار خارجي واحد معقـد،  سـلبية   بدائية النواة ذا:  جراثيم وحيدة اخللية – ١
الغرام، غري متبوغة، تنمو بظروف الهوائية خمرية، بعضها يعتمد يف تغذيتـه علـى   

 .غريه،  وبعضها اآلخر على التربة أو على الضوء

يتكون من ثالث طبقات،  وهي إجيابية الغرام : جراثيم ذات جدار خلوي بسيط -٢
هوائية خمري، ة أو الهوائية جمربة أو خمرية ميكنها أن تشكل أبواغ وتنمو يف ظروف 

 .،وتعتمد يف تغذيتها على اآلخر

وإمنا حتاط فقط بغشاء هيويل لذلك تكون :  جراثيم ال متتلك جدار خلية جرثومية -٣
أبعادها متغرية، وليس هلا أشكال ثابتة،  وحتتاج لنموها إىل منابت غذائية معقـدة  

 .امليكوبالزما وتظهر مقاومة شديدة للصادات،  مثل



١٥ 

جمموعة األحياء الدقيقة ذات التطور الساليل املتقدم، بعضها ميلك جدار خليـة،    -٤
ولكنها تفتقد إىل محض املورامني والببتيدوغليكان وبعضها إجيايب الغرام، بعضـها  

بعضـها  ، تنتظم بأشكال خمتلفة وهي الهوائية جمربة حمكمـة ، األخر سليب الغرام
  .غاًمتحرك والتشكل أبوا

وبشكل عام صنفت اجلراثيم اىل ثالثة وثالثني جمموعة حسب تقسيمات العامل برجي 

 

Bergey; 1986   ومازالت تتبع حىت وقتنا احلايل، وسوف تتم دراسـة كـل ،
  ) .٢(جمموعة على حدة يف مقرر علم األحياءالدقيقة 
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  :اجلراثيم تعريف: أوالً 
عبارة عن أحياء جمهرية بدائية النواة تعيش يف املياه والتربة والفجوات الطبيعيـة  

وهي كائنات حية وحيدة اخللية هلا نواة بدائية . وعلى سطح اجللد واألغشية املخاطية
تتحرك بواسطة ، الحييط ا غالف نووي وال حتتوي على شبكة هيولية وال متقدارات

  .ب أو سياط أو غري متحركة تتكاثر باالنقسام أو التربعمأهدا
  

  حجم اخللية اجلرثومية وأبعادها: ثانياً 
ملمتر ويستخدم  ١/١٠٠٠تقاس اجلراثيم بوحدة قياس تسمى امليكرون وهو مايعادل  

اهر الضوئي لتوضيحها بقوة تكبري التقل عن مئة مرة بواسطة العدسة الزيتيةالغاطسة  
:                                            شكلها حسبعاد اجلراثيم وختتلف أب

  .ميكرون ١- ٠.٣يتراوح مابني ) القطر ( فالشكل املكور له بعد واحد 
 ٢ميكرون ويف أقصاه يبلغ  ٠.١أما الشكل العصوي فله بعدين، العرض عند أصغرها  

  .ميكرون ١٠-٠.٥ميكرون، والطول يتراوح بني 
  

  شكال اخلاليا اجلرثوميةأ: ثالثاً 
  :تقسم اجلراثيم إىل ثالثة أشكال

  Cocci : الشكل املكور أو املكورات -١
 Bacilli : الشكل العصواين أو العصيات -٢

  Spirali : امللتويات -٣

  الفصل الثاين
  Bacteriaاجلراثيـــم   
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 Cocci  : املكورات  –ً  ١

ذات أشكال مدور أو بيضوي، ينتظم يف جتمعات خمتلفة وتسمى املكورات حسـب  
نها املكورات العنقودية اليت تنتظم على شكل عنقود العنب مثل املكورات انتظامها، فم

والعقديات اليت تنتظم على شكل العقد أو السبحة مثل املكـورات   العنقودية الذهبية،
، مكورة مثل العقدية األجلكتيـة  ٥٠-١٥العقدية أو السبحية ويتألف كل عقد من 

شبه حبة النب مثل املكورات الرئويـة  وبعضها األخر منها ينتظم على شكل ثنائيات ت
واملكورات الرزمية . املزدوجة، أو رباعيات تأخذ شكل رباعي مثل مكورات جافيكا
  .حيث جتتمع على شكل رزمة مربعة الشكل مثل الرزمية الصفراء

  
  األشكال املختلفة للجراثي) ١(شكل رقم 

  ملتويات -٣عصيات     -٢مكورات    -١

  Bacilli :العصيات  -ً ٢
تبدو على شكل عصوي مستقيم، بعضها ذات ايات مقطوعة مثل العصوية 
اجلمرية وبعضها اآلخر ذو ايات مستديرة كما هو احلال عند عصيات القولـون  
والباستوريال أو أن تكون مدببة من طرف واحد مثل العصيات الوتدية، أو مدببة من 

تنتظم العصيات بعدة أشكال الشكل املفـرد مثـل   . ت املغزليةالطرفني مثل العصيا
أو بشكل خيطي كالعصوية اجلمرية،  العصيات القولونية، أو مزدوج مثل الكبيسيال،

أو أا تتجمع على شكل األحرف الصينية مثل الوتديات، أو بشكل الريشة مثـل  
  .جراثيم السل، أو تتجمع كالدبابيس مثل املطثية الكزازية



١٩ 

  Spiral: امللتويات -ً ٣
، أو شكل )اهليضة(منها مايأخذ شكل الفاصلة أو حرف واو مثل الضمات  

، و احللزونيات sومنها احللزونيات غري املمرضة ) مقوس كعصيات املقوسة اجلنينية
اليت تأخذ شكل احلرف، واللوبيات اليت تأخذ شكل النابض، أو اللولـب بلفـات   

  .يات الطيور، أو لفات حلزونية لينة مثل الربميياتحلزونية ثابتة وقاسية مثل لولب
ومن اجلدير بالذكر أن االشكال السابقة قابلة للتغيري عند بعض اجلراثيم تبعاً للظروف 
البيئية احمليطة باجلراثيم من حرارة ومحوضة ونقص املواد الغذائية وعمر املسـتعمرات  

  :اجلرثومية مثل
  .شكل خيطي طويل يف املستعمرات القدميةالزائفة الزجنارية اليت تبدو على  

  

  
  انتظام اجلراثيم) ٢(شكل رقم 

  

  

  



٢٠ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١ 

  بنية اخللية اجلرثومية: رابعاً
  :تتألف اخللية اجلرثومية من اخلارج إىل الداخل ممايلي

 Caqsule   ) عند اجلراثيم املتمحفظة (احملفظة -١

  Bacterial wall   اجلدار اخللوي اجلرثومي-٢
  Cytoplsmic membrane  الغشاء اهليويل -٣
  Flagella  السياط  -٤
  Fimbrae   اخلمل -٥
  Cytoplasm   اهليويل -٦
  Nuclear bodies  املادة النووية  -٧
  Spores   : األبواغ -٨

وتعد احملفظة واجلدار اخللوي اجلرثومي والغالف اهليويل والسياط هي أقسـام اجلـزء   
  .لية اجلرثومية، واهليويل واملادة النووية احملتوى الداخلي للخلية اجلرثوميةاخلارجي للخ

  

  :احملفظة -ًً ١
وهي موجودة عند بعض أنواع اجلراثيم، وهي طبقة هالمية رقيقة أو مسيكـة  
تتكون من عديدات السكريد، ماعدا العصوية اجلمرية اليت تتكون عندها من محـض  

اخللوي اجلرثومي، وتلعب دوراً هاماً يف حياة اخللية  وهي مالصقة للجدار. اجللوتامني
اجلرثومية فهي ذات خواص مستضدية وهلا دور هام يف محاية اجلرثوم من عمليـات  
البلعمة ،اليت تقوم ا اخلاليا البالعة وكذلك فهي حتمي اجلراثيم من تأثري املواد الضارة 

. ي فاحملفظة تزيد من فوعة اجلرثوموالقاتلة ومن تأثري الصادات احليوية داخل جسم الثو
  .تنصبغ  احملفظة مبلونات خاصة مثل صبغة أزرق املتيلني املتعدد

  



٢٢ 

  :اجلرثومية جدار اخللية -ً ٢
     يتوضع اجلدار اخللوي اجلرثومي بني احملفظة والغشاء اهليـويل وهـو مسيـك نسـبياً    

خللية اجلرثومية ميلي ميكرون،نصف نفوذ يتميز ببعض الصالبة فهو يعطي ا/٢٠-١٠/
شكلها املميز وخيتلف تركيبه فهو معقد عند اجلراثيم سلبية الغرام ومؤلف من ثـالث  
طبقات هي طبقة ببتيدية خماطية، وطبقة شحمية سكرية، وطبقة شـحمية بروتينيـة   

أما عند اجلراثيم إجيابية الغرام فمؤلف من طبقة واحدة هي طبقة الشـحوم  . خارجية
  .فسر تقبل صبغة غرام عند معاملة املسحة اجلرثومية بالكحولي وهذا ما. املخاطية

  

  
  بنية اخللية اجلرثومية) ٣(شكل رقم 

  :أما وظائف اجلدار اخللوي اجلرثومي فهي
حيدد الشكل اخلارجي للجرثوم ومييزها بني مكـورات وعصـيات وضـمات     -١

  اخل....ولولبيات
بغة غرام إىل جمموعتني إجيابيـة  يلعب دوراً يف تصنيف اجلراثيم حسب قابليتها لص -٢

  .وسلبية الغرام
يلعب دوراً  يف املناعة فهو مسؤول عن التركيب املستضدي لكل نوع من األمناط  -٣

  .اجلرثومية



٢٣ 

  .له دور يف تثبيت عاثيات اجلراثيم اليت تتكاثر داخل اخللية اجلرثومية -٤
  .انقبضاتهعند بعض اجلراثيم  يكون سبباً حلركة اجلراثيم من خالل  -٥

  

  :الغشاء اهليويل -ً ٣
يتوضع حتت اجلدار اخللوي اجلرثومي، وهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً مـع اهليـوىل   
اجلرثومية، وميكن أن ميتد إىل داخل اهليوىل على شكل استطاالت مسـتديرة تـدعى   

  .بامليزوزوم هلا وظائف أنزميية
  :وظائف الغشاء اهليويل

  .داخل اخللية اجلرثومية فهو غشاء نفوذ اصطفائيحيافظ على الضغط األوزموزي  -١
  .إفراز العديد من األنظيمات الضرورية لعمليات االستقالب  األساسية -٢
  .ميتلك خواص مستضدية متعددة -٣

  

  :السياط -ًً ٤
ميكرونـاً   ١٢-٣عبارة عن استطاالت خيطية رفيعة وطويلة يتراوح طوهلا من 

عدة السوط يف حميط اهليوىل اجلرثومية وهي مسؤولة تنشأ من هيوىل اخللية وتبدأ من قا
  .عن حركة اجلراثيم فهي أعضاء احلركة عند اجلراثيم املتحركة ذه الطريقة

املميز لتركيب السوط عـن  " الفالجلني"تتركب كيميائياً من بروتني امليوسني 
  .باقي أجزاء اخللية اجلرثومية مما يعطي خصوصية للمستضد اخلاص به

  :ضع السياط على حميط اخللية اجلرثومية تصنف اجلراثيم على مخسة أنواعوحسب تو
وهي جراثيم متتاز بوجود سوط واحد فقط ويتوضـع يف أحـد   : وحيدة السوط -١

  .أقطاب اجلرثوم مثل ضمات اهليضة
  .متتاز بوجود سوط أو أكثر يف كل من القطبني : متقابلة السياط -٢



٢٤ 

ة أسياط يف أحد أقطاب اخللية اجلرثوميـة مثـل   متتاز بوجود عد: عفرية السياط -٣
  .الزائفة الزجنارية

حيث حتيط السياط بكامل جسم اخللية اجلرثومية مثل االيشريكية : حميطية السياط -٤
  .القولونية والساملونيال املتحركة

  .وهي خاليا جرثومية ليس هلا أي سوط مثل املكورات  والشجيال: عدمية السياط -٥
  

  
  أشكال وانظام السياط) ٤(شكل رقم 

  :اخلمل أو األشعار -ً ٥
وليس هلا أي  ميكن رؤيتها إال باهر اإللكتروين، وال وهي أصغر من السياط،

دور يف حركة اجلراثيم، وتتواجد يف اجلراثيم سلبية الغرام، وبعض اجلـراثيم إجيابيـة   
ـ   الغرام، اً يف التـزاوج  وتتوزع على كامل سطح اخللية اجلرثومية وتلعـب دوراً هام

اجلنسي عند بعض اجلراثيم، وتشارك يف عملية تثبيت اجلراثيم فـي تفاعالت التراص 
  .الدموي

  
  



٢٥ 

 :اهليوىل -ً ٦

حتاط اهليوىل بالغشاء اهليويل، وتتكون من مواد بروتينية غري متبلورة، وتتركب 
بشكل أساسي من احلمض النووي الرييب، ويالحظ فيهـا وجـود فجـوات تعـد     

ت اخللية اجلرثومية باإلضافة إىل أمناط من احليبات مثل الريباسات واحلبيبات مستودعا
الصبغية واحلبيبات القاعدية وامليتاكروم يف قطيب اخللية اجلرثوميةاليت تتلون بامللونـات  

. امليتاكروماتية مثل أزرق امليتلني واليت هلا دور هام يف االستقالب عند اجلراثيم اهلوائية
ى حبيبات ميتاكوندرية عند اجلراثيم املقاومة لألمحاض، وهلا خـواص  كما حتتوي عل

  .إرجاعية ومؤكسدة مشاة وظيفياً للحبيبيات امليتاكوندرية يف اخلاليا النباتية واحليوانية
  

  : "النواة البدائية"املادة النووية  -ً ٧
تتركب  وهي عبارة عن ألياف أسطوانية ملتوية مزدوجة، تتجمع على شكل شبه نواة،

وهي تقوم بوظـائف   DNAأساساً من احلمض النووي الرييب منقوص األوكسجني
النواة احلقيقية وخاصة الوظائف الوراثية وانتقال الصفات الوراثية أثناء عملية االنقسام 

  .والتكاثر
  

  :األبواغ -ً ٨
ـ   ة تتشكل األبواغ الداخلية عند بعض اجلراثيم كرد فعل على التغريات البيئيـة احمليط

باجلراثيم حيث تكون ظروف االستمرار بالنمو والتكاثر صعبة لذلك تعـد مرحلـة   
التبوغ ونشوء األبواغ الداخلية هي مرحلة سكون للجراثيم  حيث تتميـز األبـواغ   
مبقاومتها للظروف البيئية غري املالئمة للنمو وميكن هلا أن تبقى يف حالة السكون هذه 

اتية فهي مقاومة للحرارة واجلفـاف واألشـعة   يف أسوأ الظروف احلي، لعدة سنوات
والعوامل الفيزيائية والكيميائية كما أا حتتوي على خالصة مجيع العناصـر الوراثيـة   
لتلك اجلراثيم اليت تشكلت منها، فهي قادرة على اإلنتاش يف الظروف املناسبة وإعطاء 

  .جرثوم مطابق لألصل
  



٢٦ 

  :أمناط احلركة اجلرثومية
  :راثيم من نوع آلخر وتقسم إىل ثالثة أمناطختتلف حركة اجل

  :احلركة بواسطة السياط -١
وحتدث نتيجة تذبذب السياط يف حركة متموجة وسريعة تدفع باجلراثيم إىل األمام مع 

  ).الساملونيال ، ضمات اهليضة(إمكانية تغيري االجتاه يف هذه احلركة مثل  

  :احلركة بانقباض جدار اخللية اجلرثومية -٢
تتحرك اجلراثيم نتيجة انقباضات سريعة يف جدار اخللية اجلرثوميـة يـؤدي إىل    حيث

  .حركة سريعة وشديدة لولبية وباجتاه األمام

  :احلركة الربوانية -٣
وهي حركة تذبذبية بندولية، وليس فيها أي تغري ملكان اجلرثوم فهي حركـة كاذبـة   

  ).املكورات(وتتم على شكل اهتزازات يف األوساط السائلة 

  :عوامل التبوغ الداخلي
  :بعض اجلراثيم تلجأ إىل التبوغ الداخلي بسبب الكثري من العوامل اخلارجية البيئية نذكر منها

النقص يف املواد الغذائية األساسية، أو استهالك هذه املواد يف البيئات اجلرثومية بعد  -١
  .وقت طويل على الزرع

  .يش فيه اجلراثيمشدة اجلفاف يف البيئة والوسط اليت تع -٢
التغري الشديد يف درجة احلموضة يف البيئات السائلة نتيجة زيادة تركيب األمحاض  -٣

  .الناجتة عن عمليات االستقالب
زيادة كمية األوكسجني عند اجلراثيم الالهوائيـة مثـل املطثيـات أو انعـدام      -٤

  .األوكسجني عند اجلراثيم اهلوائية
يميائية ضارة أو قاتلة مثل ارتفاع أو اخنفاض احلرارة، وجود مؤثرات فيزيائية أو ك -٥

  .أو وجودة الصادات احليوية، أو املطهرات يف الوسط احمليط



٢٧ 

  : )آلية شكل البوغ(بنية األبواغ الداخلية  
األبواغ هي هيوىل اخللية اجلرثومية مكثفة فقدت كمية كبرية من املاء متجمعة يف       

جلرثومية حتتوي على املادة النووية حماطة بغشاء مسيـك  مكان معني يف داخل اخللية ا
وكثيف شديد املقاومة للظروف البيئية اخلارجية احمليطة وبعد مرور الوقت يتالشـى  

  .ماتبقى من جسم اخللية اجلرثومية واليبقى إال البوغ
تستخدم صبغات خاصة لتلوين األبواغ وإظهارها  مثل صبغة راكت حيـث تتلـون   

  .ن األخضر وتأخذ باقي العصية اللون األمحراألبواغ باللو
  :وحسب توضع األبواغ الداخلية داخل اخللية اجلرثومية منيز ثالثة أنواع هي

حيث يتوضع البوغ وسط العصية كما هو احلال يف : أبواغ ذات توضع مركزي -١
  .العصوية اجلمرية

.          وشـيقي مثل  مطثيـة التسـمم ال  :   أبواغ ذات توضع جانيب أو حتت ائي -٢
  .وتالحظ عند املطثية الكزازية: أبواغ ذات توضع ائي -٣

  
  :أشكال وتوضع األبواغ داخل اخللية اجلرثومية) ٥(شكل رقم 

توضع مركزي مع تشوه يف شكل اخللية اجلرثومية                             -٢توضع مركزي بدون تشوه يف شكل اخللية اجلرثومية -١
توضع حتت ائي مع تشوه يف شكل اخللية اجلرثومية                       -٤ت ائي بدون تشوه يف شكل اخللية اجلرثوميةتوضع حت -٣

  توضع ائي مع تشوه يف شكل اخللية اجلرثومية -٧- ٦توضع ائي بدون تشوه يف شكل اخللية اجلرثومية -٥



٢٨ 

 : نوعنيإىل خيتلف قطر البوغ الداخلي وعلى حسب نوع اجلرثوم 

ويف هذه احلالة يكون قطر البوغ مماثالً لقطر اجلرثومـة األم،  : أبواغ متماثلة القطر-١
  .ويغري من شكل اجلرثومة مثل العصية اجلمرية

حيث يكون قطر البوغ أكرب  من عرض العصية لذلك فهو : أبواغ متزايدة القطر -٢
رت العصية علـى  يشوه شكل العصية وحسب مكان توضعه فإذا كان يف الوسط ظه

  .شكل الليمونة مثل املطثية احلاطمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٩ 

  التركيب الكيميائي للخلية اجلرثومية: خامساً 
تشبه اخللية اجلرثومية يف تركيبها الكيميائي بقية خاليا الكائنات احلية األخرى فهـي  

  :حتوي على
  .املاء-١
  .املواد املعدنية -٢
  :املواد العضوية -٣

  ).الشحميات -السكاكر -األمحاض النووية -الربوتينات:(كوينية مواد ت -آ
  ).األنظيمات -الفيتامينات -الصباغ: (مواد وظيفية  -ب

  :املاء  –١
مـن وزن  %  ٨٥ – ٧٥يتواجد يف اهليوىل عند معظم أنواع اجلراثيم ويشكل 

بشكل حـر  ويعد املاء العنصر األساسي يف اخللية اجلرثومية  ويوجد ، اخللية اجلرثومية
ويشكل املاء املرتبط األساس ، من جهة وبشكل مرتبط مع عناصر أخرى من جهة ثانية

أما املاء احلر فيخدم يف تفتيت الغروانيات كما . البنيوي للهيوىل وهو غري قابل لالحنالل
كمـا يعـد مصـدراً لشـوارد اهليـدروجني      ، خيدم كمادة حالة للعناصر البلورية

مشاركته يف العديد من التفاعالت الكيميائيـة اجلاريـة يف   واهليدروكسيل إضافة إىل 
كما يلعـب دوراً  ، )تفاعالت هدم الربوتني والسكاكر والشحوم ( اخللية اجلرثومية 

  .هاماً يف عملية التنفس اجلرثومي

  :املواد املعدنية  -٢
، الصودمي، الكربيت، حتوي اخللية اجلرثومية على مواد العضوية مثل  الفوسفور

غريها  وعلى عناصر ، الكلور، السيليسيوم، احلديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، غرتيومامل
  )وغريها .... النحاس، الزنك، املنغنيز، البور، الكوبالت، املولبدين( نادرة مثل 

  .من الوزن اجلاف للخلية اجلرثومية% ) ١٤ – ٢( وتشكل هذه املواد املعدنية حوايل 



٣٠ 

  :من وتتض:  العضوية املواد – ٣
  .واألمحاض النووية، والشحميات، والسكاكر، وتشمل الربوتينات: مواد تكوينية –آ 

  .واإلنظيمات، والفيتامينات، وتضم الصباغ: مواد وظيفية  –ب 

  : التكوينية املواد –آ 

  : الربوتينات – ١
مـن الـوزن اجلـاف للخليـة     % )  ٨٠ – ٥٠( تشكل هذه الربوتينات أكثر من 

ضع يف اهليوىل والغشاء اهليويل وغريها من بىن اخللية اجلرثومية وتوجد وتتو، اجلرثومية
هذه الربوتينات على شكل أمحاض أمينية وعديدات ببتيدية أو على شكل بروتينـات  

بروتينات شـحمية  ، بروتينات شحمية، بروتينات سكرية( متجانسة أو غري متجانسة 
دوراً هاماً يف املناعة ألا قـادرة   حيث تلعب هذه الربوتينات غري املتجانسة) سكرية 

  .على توليد األضداد

  : النووية األمحاض –٢
ختتلف كمية األمحاض النووية يف اخللية اجلرثومية من نوع جرثومي إىل آخـر  

من الوزن اجلاف للخلية اجلرثومية وهي % )  ٣٠ – ١٠( وهي تشكل بشكل عام 
بروتينات نووية ( تبط مع الربوتينات توجد بشكل حر يف اخللية اجلرثومية أو بشكل مر

  .دوراً هاماًيف عملية اصطناع الربوتنيRNA و يلعب احلمض النووي الريبــي ، )
فهو املسؤول عـن حتديـد    DNAأما احلمض النووي الرييب مرتوع األوكسيجني  

  .اخلواص والصفات الوراثية  اجلرثومية

  : السكاكر – ٣
من الوزن اجلاف للخلية اجلرثومية وهـي  ) %  ١٨ – ١٢( تشكل السكاكر حوايل 

ويعد مركب عديد السكريد الذي ، توجد يف اخللية اجلرثومية بشكل بسيط أو مركب
يتواجد إما بشكل حر أو مرتبط مع الربوتينات والشحميات والذي يتوضع يف جدار 
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اليت اخللية اجلرثومية وعلى الطبقة اهلالمية من سطح اجلرثوم من أهم أنواع السكاكر 
  .حتويها اخللية اجلرثومية

  : الشحميات -٤
من الوزن اجلـاف للخليـة   % )  ٤٠ – ١٠( تشكل املواد الشحمية حوايل 

اجلرثومية وتوجد على شكل أمحاض دهنية ودهون متعادلة ودهون مشعيـة  شـحوم   
  .فوسفورية  وتتوضع معظم املواد الشحمية على جدار اخللية اجلرثومية وغشائها

  : الوظيفية املواد –ب 

  : الصباغ – ١
تتميز العديد من اجلراثيم بقدرا على إفراز مواد صبغية خيتلف لوا من نـوع  
جرثومي إىل آخر، وهذه املواد الصباغية قد تبقى يف اخللية اجلرثوميـة أو تنتشـر يف   

فاملكورات العنقودية تفرز مواد صباغية صفراء تبقى داخـل  . الوسط اخلارجي احمليط
تفرزمادة صباغية خضراء ) الزائفة الزجنارية(اجلرثومية، وعصيات القيح األزرق  اخللية

  .أو زرقاء أو بنية اللون
وخيتلف التركيب الكيميائي هلذه املواد الصباغية من نوع جرثومي آلخر، فمنها ماهو 

  .مركب من مواد تنحل يف احملاليل العضوية ومنها ماهو مركب من مواد بروتينية
فمنها ماميتلـك  ، املواد الصباغية وظائف عديدة للخلية اجلرثومية وتؤدي هذه

وظيفة تنفسية حيث يقوم الصباغ بتحويل القدرة الضوئية إىل قدرة كيميائية، ومنـها  
مايلعب دوراً يف عمليات األكسدة واإلرجاع اجلارية يف اخللية اجلرثومية، ومن املواد 

اجلرثـوم ضـد الصـادات احليويـة      يلعب دوراً يف الدفاع عـن  الصباغية هذه ما
يلعب دور الفيتامينـات أو دور الصـادة احليويـة أو دور     واإلشعاعات، ومنها ما

  .األنظيمات
وجتدر اإلشارة إىل أن اخللية اجلرثومية الواحدة ميكن أن تفرز أنواع متعددة من املواد 

  واحدة الصباغية مثل عصيات القيح األزرق، كما ميكن ملادة صباغية
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تلعب وظائف عدة، كما ميكن للجرثوم أن يفقد القدرة على توليد املواد الصباغية أن 
  .وذلك حسب الشروط احمليطة به وحسب تركيب البيئة اجلرثومية

  : الفيتامينات – ٢
تعد الفيتامينات من عوامل النمو الضرورية للخلية اجلرثومية وذلك عند األنواع 

يتامينات، بيد أن هناك عديداً من اجلـراثيم هلـا   اجلرثومية اليت التستطيع اصطناع الف
فاملـادة  . القدرة على تصنيع الفيتامينات سواء يف الزجاج أو داخل جسم الكائن احلي

  Kواليت تفرزها جراثيم السل هلا نشاط مماثل للفيتامني)  فيتوكول( الصباغية املدعوة 
لونية  هلا القدرة على اصطناع  كما أن اجلراثيم املتعايشة يف األمعاء مثل العصيات القو

فيتامني 

 

B12.  

  : اإلنظيمات – ٣
تعتمد األعمال االستقالبية اجلارية يف اخللية على فعالية اإلنظيمات واليت تسمح 

  .بتفكيك واستعمال املواد الغذائية
واإلنظيمات اجلرثومية ذات تركيب حمدد من الناحية الكيميائية فمنها ماهو  عبارة عن 

متجانسة تتألف بشكل خاص من األمحاض األمينية ومنها ما هو عبارة عن بروتينات 
بروتينات غريمتجانسة وميكن التمييز بني نوعني من اإلنظيمات اجلرثوميـة حسـب   

  :توضعها

 خارجية إنظيمات :  
وهي عبارة عن إنظيمات تطرحها اخللية اجلرثومية إىل الوسط اخلارجي حيـث  

 .وتينات و الشحميات وعديدات السكريدتلعب دوراً مهماً يف أماهة الرب

 داخلية إنظيمات :  
وهي تبقى داخل اخللية اجلرثومية والخترج من اخللية اجلرثومية  إال بعد موـا و  

  .حتللها وتلعب دوراً مهماً يف بناء اخللية اجلرثومية وتأمني الطاقة
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  :التغذية اجلرثومية
مواد غذائية أساسية مثل الربوتينـات  حتتاج اجلراثيم لبقائها على قيد احلياة إىل 

واألمالح والسكاكر املتعددة وذلك من أجل القيام بوظائفها احليوية ولكي حتافظ على 
كما أن بعض اجلراثيم التنمو إال بوجود مواد غذائية معقدة حتصـل  . منوها وتكاثرها

  .عليها من داخل جسم الثوي مثل الدم واملصل
مليات الضرورية، فمن خالهلا  حتقق اخللية اجلرثوميـة  وتعد عملية االستقالب من الع

هدم املواد الغذائية املوجودة يف البيئة، وحترر الطاقة الالزمة هلا من أجل االستفادة من 
اجلزيئات الصغرية الناجتة عن عمليات اهلدم لتركيب الربوتينات والسكريات والدهون 

ا ومنوها وتكاثرهاالالزمة لبناء اخللية اجلرثومية واستمرار حيا.  
  :وتقسم اجلراثيم حسب احتياجاا الغذائية إىل قسمني

  :جراثيم ذاتية التغذية .١
وهي اجلراثيم القادرة على استخدام ثاين أوكسيد الكربون املوجـود يف البيئـة   
احمليطة ا كمصدر للفحم الضروري لعمليات االسـتقالب، أو متثيـل اآلزوت   

أو سكريات متعددة الزمة لنموها وتكاثرها ومنها  اجلوي وحتويله إىل بروتينات
  .اجلراثيم العاطلة

  

  :جراثيم غريية التغذية .٢
وهي جراثيم غري قادرة على استخدام الفحم واآلزوت، لذلك فهـي تلجـأ إىل   
إمدادها باملواد الغذائية اجلاهزة مثل األمحاض األمينية والسكريات  مثل السـل  

وتنتمي إىل ( بيئات غذائية عند استنباا يف املخرب والربوسيال لذلك فهي حباجة إىل
  ).هذه اموعة اجلراثيم املمرضة كلها 

وميكن القول إن معظم اجلراثيم وكذلك الفطور من الكائنات احلية كيميائية التغذيـة  
العضوية، أي أا حتصل على الطاقة الالزمة هلا من أكسدة املواد العضوية كاحلموض 

  .اكروتنتمي إىل هذه اموعة مجيع اجلراثيم املمرضةاألمينية والسك
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أما احلمات فهي أحياء ناقصة التغذية، ألا تسخر عمليات االسـتقالب اجلاريـة يف   
اخللية احلية املضيفة لضمان تكاثرها وبقائها ويعود سبب ذلك أن احلمات كائنات حية 

  .دقيقة جمربة على التطفل داخل اخللية احلية
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  تنفس اجلراثيم :سادساً 
حتتاج اجلراثيم إىل األوكسجني الستخدامه يف عمليات االستقالب واحلصـول  
على الطاقة الالزمة لنموها وتكاثرها، وعلى هذا األساس مت تقسيم اجلراثيم حسـب  

  :احتياجها لألوكسجني إىل أربعة أنواع
  

  :جراثيم هوائية جمربة - ١
و إال بوجود األوكسجني احلر املوجود يف اهلـواء  وهي جراثيم التستطيع النم

من أجل عملياا التنفسية ،وإىل هذا النوع تنتمي جراثيم العصوية اجلمريـة   
  والتوالرمييا

  :جراثيم الهوائية جمربة - ٢
وهي جراثيم التستطيع النمو بوجود األوكسجني احلر املوجود يف اهلواء فهي 

يف املواد العضـوية املوجـودة يف   تستفيد من األوكسجني املركب املوجود 
الوسط احمليط ا ويعود سبب ذلك  أا التستطيع التخلص من نواتج متثيـل  

  .األوكسجني احلر ومنها  املطثية الكزازية

  :جراثيم هوائية أو ال هوائية خمرية -٣
وهي جراثيم قادرة على العيش بوجود األوكسجني احلـر أو األوكسـجني   

استخدام النوعني ومتثيلهما مع األخذ بعني االعتبـار  املركب ألا قادرة على 
أن بعض جراثيم هذا النوع تفضل النمو يف ظروف الهوائية  وبعضها اآلخر 
يف ظروف هوائية  وإىل هذه اموعة تنتمي تقريبا معظم اجلراثيم املمرضة مثل 

  .املكورات العنقودية  والعقدية واألمعائيات

  ":القليلأليفة اهلواء "دقية اهلواء  - ٤
              وهي جراثيم حتتاج أثناء منوها إىل األوكسجني احلر ونسبة قليلة 

  .من ثاين أوكسيد الكربون مثل الربوسيال%) ١٠- ٥( 
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   عوامل النمو: سابعاً 
والسـكريات واألمحـاض   ) الربوتينات( حتتاج اجلراثيم إىل جانب اهلضمونات

صة تلعب دوراً حمفزاً للعمليات البيوكيميائيـة  الدهنية واملواد الالعضوية وإىل مواد خا
اجلارية يف اخللية اجلرثومية أو اليت ميكن أن تشكل وحدات بنيوية من أجل تركيـب  
بعض اإلنظيمات، واجلرثوم غري قادر على اصطناعـها ومنـها احلمـوض األمينيـة    

 واهليماتني وبعض الفيتامينات مثل 

 

K, PP, B12, B, H، اضافةً واألمالح املعدنية
لذلك حيتاج اجلرثوم إىل مقادير ضئيلة جـداً التتجاوز عدة ميكروغرامات من عوامل 
النمو هذه، لذلك غالبــاً ماتضاف هذه املواد إىل البيئات االصطناعية لضمان حسن 
منو اجلراثيم،  اليت حتتاج إىل مثل هذه العوامل، وبنــاء على ذلك ميكـن تقسـيم   

  :عوامل النمو إىل 
  .وهي العوامل اليت اليستطيع اجلرثوم اصطناعها: منو حقيقية  عوامل -١
وهي العوامل اليت يصطنعها اجلرثوم ولكن ببطء شديد،  لذلك : عوامل منو حمرضة  -٢

  .فإن إضافتها تزيد من منو اجلرثوم وتسرعه
وهي عوامل منو تساعد اجلرثوم على التالؤم على النمو : عوامل منو الزمة للتالؤم  -٣

  ).يف البيئات االصطناعية ( ت اجلديدة بعد خروجه من اجلسميف البيئا
  ).هوائي،الهوائي (وتضاف يف بعض شروط االستنبات: عوامل منو شرطية -٤
و هي تساعد على منو اجلرثوم وتكاثره يف غياب عوامل : عوامل منو حمرضة شرطية  -٥

 .منو معينة أخرى
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  : العوامل اليت تؤثر على منو اجلراثيم

  :احلرارة -١
تعد احلرارة عامالً أساسياً لنمو اجلراثيم وتكاثرها وإن ارتفـاع احلـرارة إىل   
درجات أعلى من املثلى يؤدي إىل إتالف اجلراثيم، وتقسم اجلراثيم حسب حاجتها من 

 :احلرارة اىل

 ١٥م وسـطياً    ٢٥ – ٠جراثيم تنمو يف درجات حرارة منخفضة تتراوح بني  -آ
راثيم الرمية اليت تنمو يف الربادات وعلى اللحوم املثلجة وبعض درجة مئوية كاجل

 .أنواع الفطور

 ٣٧م  واملثلى تتـراوح   ٤٠ -١٥جراثيم تنمو يف درجات حرارة تتراوح بني  -ب
  .درجة مئوية، وإليها تنتمي أغلب اجلراثيم املمرضة لإلنسان واحليوان

درجة مئوية  ٥٠وسطياً م   ٨٠-٤٥جراثيم تنمو يف درجات حرارة تتراوح  -جـ
  .كاجلراثيم املخمرة للسيالج والعصيات اللبنية

  

 : درجة احلموضة -٢

تؤثر درجة احلموضة على منو اجلراثيم اليت تقسم إىل ثالثة أنواع حسب قابليتها للنمو 
  :يف األوساط احلامضية

  .رمثل العصيات اللبنية والفطو ٥,٥ – ٤جراثيم تنمو يف محوضة مرتفعة حوايل  -آ
واليها ينتمي معظم اجلـراثيم   ٧,٣-٦.٩جراثيم تنمو يف محوضة معتدلة حوايل -ب

  .املمرضة
  .مثل ضمات اهليضة ٩-٨,٥جراثيم أليفة لألوساط القلوية -ج

  

  :الضغط األوزموزي -٣
إن ارتفاع الضغط األوزموزي يف البيئة احمليطة باخللية اجلرثومية يؤدي إىل فقدان 

أما اخنفاض الضغط .وانكماشها مما يؤثر سلباً على منوها وتكاثرهاماء اخللية اجلرثومية 
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األوزموزي يف البيئة يؤدي إىل انتباج اخللية اجلرثومية وتدفق املاء إىل داخلها مما يؤدي 
إىل انفجارها وموا، بينما معظم اجلراثيم الرمية حتتاج إىل ضغط أوزموزي معتـدل  

مع العلـم أن  %  ٠,٥املنابت املغذية بنسبة  وهلذا السبب يضاف كلور الصوديوم إىل
% ١٥بعض اجلراثيم تنمو يف البيئات امللحية عالية التركيز يصل فيها تركيز امللـح إىل  

  .مثل املكورات الدقيقة
  

  :الرطوبة -٤
خيتلف تأثري الرطوبة حسب نوع اجلرثوم،   فبعض اجلراثيم الميكنها مقاومـة  

بيات،يف حني أن أنواعاً أخـرى ميكنـها مقاومـة    اجلفاف فهي متوت فوراً مثل اللول
  .اجلفاف مثل العنقوديات، أما األبواغ فهي تقاوم اجلفاف لسنوات عديدة

  

  :الشمس أشعة -٥
إن أشعة الشمس حتتوي على عديد من اإلشعاعات من بينها األشـعة فـوق   

لرييب البنفسجية اليت تؤثر بشكل مباشر على اجلراثيم وخصوصاً على احلمض النووي ا
  .وتؤثر على عديد من املركبات داخل اخللية اجلرثومية DNAمرتوع األوكسجني 

  

  :تأثري املواد الكيميائية يف حياة اجلراثيم -٦
تقسم املواد الكيميائية الطبيعية واالصطناعية حسب تأثريها يف اخلليـة اجلرثوميـة إىل   

  :قسمني
طلقة، إذ ان بعض املـواد  وهذه الفائدة غري م :مواد مفيدة للخلية اجلرثومية .١

مفيدة لنوع جرثومي معني وضارة لنوع آخر مثل، الغليسرين، فهو ضروري 
  .حلياة جراثيم السل، ومتلف لبعض اجلراثيم األخرى

  :للخلية اجلرثومية) مضادة ( مواد ضارة  .٢
  :وتقسم حسب تأثريها على اخلاليا اجلرثومية إىل قسمني

  مواد قاتلة للجراثيم -آ 
  ثبطة لنمواجلراثيم وتكاثرهامواد م -ب
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  :وتقسم املواد املضادة حسب تركيبها إىل نوعني
وهي ضارة للخاليا اجلرثومية واخلاليا احليـة  ): املعقمات واملطهرات( غري نوعية -آ

  ).استخدام خارجي (لذلك احنصر استخدامها يف جمال التعقيم والتطهري
ية، أونصف مصنعة أو حيوية وهي مركبات كيماوية اصطناع): الصادات (نوعية -ب

هلا خواص موقفة لعمليات استقالب اخلاليا اجلرثومية، وال تؤثر يف خاليا النسـج  
  .عنداالنسان واحليوان مما يفيد يف استخدامها يف جمال معاجلة األمراض اجلرثومي

  
 Bacterial Genetics  الصفات الوراثية عند اجلراثيم: ثامناً

مية خاليا ثابتة يف خواصها الشكلية ووظائفها احليوية وفوعتها تعد اخلاليا اجلرثو      
ولكن هذا الثبات يف اخلواص قابل للتغيري تبعاً لتأثريالبيئة احمليطة باخلاليا اجلرثومية ممـا  
يؤدي إىل تغيري يف الصفات الشلية والوظائف احليوية والفوعه وهذا التغيري يـؤدي إىل  

  .لخاليا اجلرثومية األمنشوء أجيال مغايرة يف صفاا ل
والكرومـوزوم أو  )الكروموزومـات (حتتوي النواة على الصبغيات اجلرثومية 

من احلمض النووي املرتوع  DNAالصبغي يتألف من عدة نيوكلوتيدات، والنيكوتيد 
األوكسجني يتألف من محض فوسفور وجزيء سكر الريبوز املرتوع األوكسـجني  

    ويشـكل كـل  ". تيـامني ، سـيتوزين ، جوانني، أدنني"وقاعدة آزونية تتشكل من
   DNAاملضاعف السلسلة "    نوويدات"زوج من النيوكلوتيدات ) ١٠٠٠ -١٠٠(

املوجودة على احلمض النووي الرييب املرتوع األوكسجني ماندعوه باملورث فـاملورث  
لى ويوجد ع. هو سلسلة من النيوكلوتيدات اليت حتتوي على املعلومات الوراثية اخلاصة

الـيت ختتلـف يف تتـابع سلسـلة     " املورثـات "الصبغي الواحد العديد من األالئل 
النيوكلوتيدات اليت يقع على عاتقها وظيفة الربجمة والسيطرة على عملية تصنيع املـواد  

إضافة إىل انتقال الصفات ، اخل..... البنيوية الضرورية حلياة اجلرثوم وتصنيع األنظيمات
ومن اجلدير ذكره هنا أنه يوجد . أثناء األنقسام اخللوي اجلرثومي الوراثية عند اجلراثيم

اسـم البالمسيـد   DNA يف اخللية اجلرثومية مستودعات وراثية احتياطية يطلق عليها 
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وهي عناصر مكونة من احلمض النووي الرييب املنقوص األوكسجني موجودة خـارج  
وقادر على التكاثر الذايت  الصبغيات وتتوزع داخل هيوىل اخللية اجلرثومية بشكل حر

  .داخل اهليوىل، وميكن أن ينتقل من جرثوم آلخر لذلك يطلق عليه اسم العامل اجلنسي
  :ومن أمناطه 

  .البالمسيد املسؤول عن مقاومة اخللية للصادات احليوية -آ
البالمسيد املشترك يف فوعة اجلراثيم مثل البالمسيد املولد للبنسلنياز عند املكورات  -ب
  .عنقودية الذهبيةال

من كل ماتقدم نستنتج ان مجيع العمليات اجلارية يف اخللية اجلرثومية دف إىل احملافظة 
على بقاء النوع والصفات الوراثية إال أن امكانيات حدوث أخطـاء يف العمليـات   
االستقالبية اجلارية داخل اجلرثومة  أمر ممكن نظراً لسرعة تكاثر اجلراثيم وينتج عنـه  

تغريات ونشوء أحياء جمهرية بصفات وراثية جديدة وهنا ميكن التمييز بـني   حدوث
  :منطني من هذه التغريات

  :وتظهر هذه التغريات بأحد الشكلني اآلتيني  :تغريات الوراثية -١
  :تغريات تعديلية .١

وهي عبارة عن تبدالت يف الصفات نامجة عن تأثري بعض العوامل اخلارجية والعالقة 
اثية ا وهي تبدالت قابلة للتراجع بزوال العامل املسـبب الـذي أدى   للعوامل الور

  .حلدوثها
  :تغريات تعديلية طويلة األمد .٢

وهي عبارة عن تبدالت يف الصفات نامجة عن  تغريات يف الظروف احمليطـة أيضـاً   
 والعالقة للعوامل الوراثية ا، إال أا قابلة لالنتقال إىل عديد من األجيال الالحقة عن

طريق انتقال كامل احملتوى اخللوي الذي كان خيضع هلذه التغريات إىل األجيال اجلديدة 
  .وذلك أثناء عملية االنقسام اخللوي اجلرثومي
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  Mutation: "الطفرات"تغريات وراثية   -٢
وهي عبارة عن تبدالت تصيب النمط الوراثي تلقائياً أو حتـت تـأثري عامـل    

وهذه التبدالت غري قابلة للتراجـع إال يف  " إشعاعات فيزيائي أو كيميائي أو" حمرض
حال حدوث طفرة عكسية تعيد الصفة الوراثية الطافرة إىل ماكانت عليه أصال وهي 

وميكن للطفرات أن تصيب صفة وراثية واحدة أو أكثر اليت يتميز ا . نادرة احلدوث
ت منيز نوعني مـن  وحسب شدة التغريات احلاصلة يف املورثا. نوع معني من اجلراثيم

  :الطفرات 
  .حيث يكون التغري يف نيكلوتيد واحد أو عدة نيكلوتيدات: طفرات نقطية -١
  .ويكون التغري فيها يف عدد كبري من النيكلوتيدات: طفرات قطعية -٢

أما التغريات الظاهرة اليت حتدث نتيجة حدوث الطفرة فتكون على شـكل فقـدان   
اض األمينية، أو تشكل مقاومة للظروف اخلارجية اجلرثوم القدرة على اصطناع األمح

كالعوامل الفيزيائية، أو نشوء مقاومة للصادات احليوية أو لعاثيات اجلراثيم، باإلضافة 
إىل امكانية حدوث تغري يف بنية اجلدار اخللوي اجلرثومي أو إضعاف فوعة اجلرثوم أو 

  .حدوث تغري يف الصفات الشكلية
  

  :ة بني اجلراثيمانتقال الصفات الوراثي
تنتقل الصفات الوراثية بني اجلراثيم من جرثوم معط  إىل جرثوم آخذ مما يؤدي 
إىل ظهور جراثيم بصفات وراثية جديدة تسمى هذه احلادثة الوراثية بالتأشيب الـيت  
تعين إعادة توزيع  وتنظيم جديد للمورثات وحلدوثها البد من اجتماع العديـد مـن   

 انتقال هذه الصفات عند اجلراثيمختلفة يف خلية جرثومية حيث يتم الصفات الوراثية امل
  :طرق بأربع

  Transformation: التحول-١
حيث يتشكل بني اخللية   DNAيتم انتقال الصفات الوراثية هنا بواسطة الـ

إىل  DNAمث ال يلبث أن ينفذ الـ ، الداخل معقد DNAاجلرثومية املستقبلة و الـ 
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وعند االنقسام اخللوي يتثبت قسم من الـ ،مية بواسطة فعل البلعمةداخل اخللية اجلرثو
DNA  الداخل على صبغي اخللية والقسم اآلخر على الـDNA   اخلاص باخلليـة
  .املستقبلة

ال يـتم إال بـني   DNAوجتدر االشارة إىل أن انتقال الصفات الوراثية بواسطة الـ 
االنتقال ال حيدث إال لصفة واحدة  اجلراثيم من نوع واحد أومن نوع متشابه، وأن هذا

  .اصطناع بغض اخلمائر،ختمر السكاكر، على األغلب اصطناع احلموض األمينية

  Transducation: التنبيغ -٢
ويعـين انتقـال   " عاثيات اجلـراثيم "وهو انتقال املورثات بواسطة امللتهمات 

ة عاثيات اجلراثيم املورثات من خلية جرثومية ماحنة إىل خلية جرثومية مستقبلة بواسط
اخلاص بامللتهم مما يؤدي إىل زيادة عدد  DNAاليت تغزو اجلراثيم وحترضها على صنع 

امللتهمات وازدياد حجمها، ويف النهاية يسبب انفجار اخللية وخـروج امللتـهمات   
اخللية اجلرثومية   DNAمن اخللية اجلرثومية عندها يرتبط جزء من" احلمات"اجلديدة 

، وعندما تدخل احلمة خلية جرثومية جديدة مسـتقبلة،  "امللتهمة"مة احل  DNAبـ 
اخلاص باخللية اجلرثومية، وهذا  DNAاخلاص باحلمه و DNAفانه ينقل إليها كل من 

مايؤدي إىل ظهور صفات وراثية جديدة يف اخلاليا اجلرثومية املستقبلة،  ومثال علـى  
  ".القولونية العصيات، الزائفة الزجنارية، الساملونيا" ذلك 

  :ومنيز ثالثة أنواع من انتقال الصفات الوراثية بواسطة التنبيغ
حيث تقوم عاثيات اجلراثيم بنقل الصفات الوراثيـة املتوضـعة يف   : انتقال نوعي-١

اجلرثوم . املناطق القريبة وااورة  ملكان تركيب أمحاضها النووية يف الصبغي اجلرثومي
 .بشكل عشوائي

  .DNA حيث تقوم عاثيات اجلراثيم بنقل قطع من : نوعيانتقال غري  -٢
وفيه تنتقل عاثيات اجلراثيم صبغي كامل من اخللية املعطية إىل اخللية : انتقال عام -٣

  .املستقبلة
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 : Conjugatin" : التزاوج عند اجلراثيم" االقتران-٣

حـدوث  يعين انتقال املورثات عن طريق التزاوج بني خليتني جرثوميتني عن طريـق  
تقارب بني خلية جرثومية مذكرة وخلية أخرى متثل خلية جرثوميـة مؤنثـة وبعـد    

املذكرة إىل املؤنثة عرب حدوث اتصال  F"البالمسيد"االلتصاق تنتقل املورثات من اخللية  
بواسطة قناة بني اخلليتني أو انتقال عامل اإلخصاب من اخللية املذكرة إىل املؤنثة عـن  

  ".األشواك اجلنسية"ية الربوتينية  طريق اخلمائل اجلنس

  Recombination: التأشيب -٤

وارتباطه ـا  " املؤنثة"إىل اخللية املستقبلة " املذكرة"اخللية املعطية  DNAهو انتقال 
  :وهناك نوعان من التأشيب

وحيدث عندما تكون اخلليتان اجلرثوميتان املذكرة واملؤنثة من : التأشيب املتجانس-١
  .أو متشاتان النوع نفسه

خلليـتني   DNAحيدث عندما يكون ارتباط الـ   وهذا: التأشيب غري املتجانس -٢
  .غري متشاتني ويساعد على امتام هذا االرتباط عدة أنزميات
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  تكاثر اجلراثيم: تاسعاً

كـاثر  متتاز اجلراثيم بسرعة تكاثرها دون تزاوج خالل ساعات وبشكل عام يـتم ت 
  :اجلراثيم بطريقتني مها

  .التكاثر عن طريق االنقسام البسيط -١
  .التربعم -٢

  :التكاثر عن طريق االنقسام البسيط  -ً ١
  يف هذه الطريقة حتصل على خليتني جرثومتني بنتني تشبهان اخللية اجلرثومية األم

دقيقة عند توفر الظروف املالئمـة من حـرارة وغــذاء     ٣٠-  ٢٠خالل 
مل منو، حيث يزداد حجم اهليوىل للخلية اجلرثومية مث ينشأ غشاء قاعدي رقيـق  وعوا

يقسم اهليوىل إىل قسـمني وسط اخللية اجلرثومية األم وخالل ذلك تنقسـم املـادة   
النووية إىل قسمني متـكافئني ويف النهاية ينتج خليتني جرثوميتني أصغر حجماً مـن  

ها وتنضجان مث تبدآن بعملية انقسام مشـاه  اخللية اجلرثوميــة األم مث يزداد حجم
  .وهكذا تتشكل املستعمرات اجلرثومية

  

  
  صورة باهر اإللكتروين توضح انقسام اخللية اجلرثومية) ٦(شكل رقم 

  الحظ اإلنقسام املتكاىفء للنواة واختناق اخللية اجلرثومية
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صقة ببعضها بأشكال ومن املالحظ أن بعض أنواع اجلراثيـم بعد انقسامها تبقى متال
خمتلفة كما هو احلال عند العنقوديات واملكورات السبحية والعصوية اجلمرية،أو أـا  
تنفصل عن بعضها، وتصبح عبارة عن خاليــا مفردة بعد االنقسام كما هو احلال 

  .عند العصيات القولونية
  :ومير التكاثر ذه الطريقة بعدة مراحل هي

  : طور الكمون – ١
دم تكاثر اجلرثوم، حيث يقوم اجلرثوم يف هذا الطور بالتأقلم يف البيئـة  يتميز بع

املغذية املوجود فيه، وترتبط املدة الزمنية الستمرارية هذا الطور بعمر اجلرثوم وكميـة  
  .وبنوع البيئة املغذية اليت سوف ينمو فيها اجلرثوم

البيئة املغذية مالئمـةًً  فكلما كانت املستعمرة اجلرثومية حديثة وكمية اجلرثوم كبرية و
  .للنمو كلما قصرت الفترة الزمنية لطور الكمون

  : طور التسارع – ٢
يف هذه املرحلة يالحظ ازدياد اخللية اجلرثومية يف حجمها وبدئها يف عملية االنقسـام  
بشكل بطيء واختصاراً ميكن أن ندعو كلتا املرحلتني السابقتني بـ طـور التكيـف   

  : والذي يتميز بالتايل
  .كرب حجم اخللية اجلرثومية –ب .      بطء انقسام اخللية اجلرثومية –أ 

زيادة النشاط االستقاليب والذي يتميز باستهالك كميـات كـبرية مـن                -جـ 
  .األوكسجني وطرح كبري للحرارة وغاز ثاين أوكسيد الكربو ن واألمونيا

  .والتراكيز العالية من امللح حساسية اخللية اجلرثومية للحرارة والربودة –د 

  : )أو اللوغاريتمي ( طور التكاثر األساسي  – ٣
، .١٦، ٨، ٤، ٢، ١هنا تبدأ اخلاليا اجلرثومية بالتكاثر بسرعة وبشكل لوغـاريتمي  

حيث يؤدي هذا التكاثر إىل تشكل مواد استقالبية سامة وإىل تغيريات يف درجة الباهاء 
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ورية، األمر الذي يؤدي إىل االنتقال إىل طـور التكـاثر   ونقص يف املواد الغذائية الضر
  .التايل

  : طور التكاثر املتباطئ – ٤
حيث يالحظ يف هذا الطور حدوث تناقص يف سرعة تكاثر اخلاليا اجلرثوميـة نظـراً   

  .لنقص املواد الغذائية أو تراكم املواد االستقالبية السامة

  : طور الثبات -٥
وم قد بلغ ذروة تكاثره حيث يالحظ يف هذا الطور أن عدد يف هذه املرحلة يكون اجلرث

اجلراثيم النامجة عند عملية التكاثر مساوٍ لعدد اجلراثيم اليت تتحلل وتفـىن، و ـذا   
  .الشكل حتافظ اخلاليا اجلرثومية على عددها الثابت

  :طور الفناء املتسارع - ٦
عدد اخلاليا اجلرثومية النامية وهذا ويتميز بأن عدد اخلاليا اجلرثومية اليت تفىن أكرب من 

  .يعين أن عدد اخلاليا  احلية اجلرثومية بدأ بالتناقص
  

  
  ساعة ٢٤خمطط بياين يوضح التكاثر والنمو اجلرثومي خالل ) ٧(شكل رقم 

  طور التكاثر اللوغاريتمي - ٣طور التسارع     - ٢طور الكمون     -١
  الفناء اللوغاريتمي   -٧الفناء املتسارع  -٦ طور الثبات - ٥طور التكاثر املتباطىء   -٤
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  : طور الفناء اللوغاريتمي – ٧
ويتميزحبدوث تسارع يف فناء اخلاليا اجلرثومية وبوجود أعداد قليلة فقط من اخلاليـا  

األطوار السابقة اليت مير ا اجلرثوم أثناء تكاثره تتطلب .اجلرثومية القادرة على االنقسام
ثل الغذاء، الرطوبة، درجة احلرارة املثلى للنمو واليت ختتلف مـن  العديد من الشروط م

وميكن القول بشكل . نوع جرثومي آلخر، تراكيز معينة من امللح، درجة باهاء مناسبة
عام أن تكاثر اجلراثيم ومنوها يتم خالل فترة زمنية قصرية تقدر بالساعات أو غضون 

إذا ماتوفرت هلا الشروط ) جراثيم السل مثالً ( يوم أو يومني عند اجلراثيم البطيئة النمو 
  .املناسبة للنمو

وجتدر اإلشارة أخرياً إىل أن هذا التكاثر والنمو السريع للجـراثيم يف غضـون أيـام    
معدودة كان سوف يؤدي إىل استحالة استمرارية حياة الكائنات األخرى على وجـه  

العوامل املثبطة لنمـو هـذه   األرض لوال مشيئة القدرة اإلهلية اليت أوجدت عديدمن 
نقص املواد الغذائية الضرورية للنمو وتشكل املواد ( اجلراثيم واليت ذكرناها سابقاً مثل 

وكذلك عديد من العوامل املبيدة هلا كاشعة الشمس، احلـرارة،  ) االستقالبية السامة 
  .واملواد الكيماوية، وعاثيات اجلراثيم

  : التربعم -ً ٢
لتكاثر بعض األنواع مثل اخلمائر حيث يظهر برعم صغري خيص هذا النوع من ا

من أحد أطراف اخللية مث  يزداد حجمه وينفصل وينمو ويالحظ بشكل خاص عنـد  
  .عصيات السل الطريي

  
  انفصال الربعم عن اخللية) ٩(التكاثر عن طريق التربعم و الشكل رقم ) ٨(شكل رقم 
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  تعريف اخلمج اجلرثومي: أوالً
ومنوها وتكاثرها فيه فإما أن يؤدي ذلك " الثوي"هو دخول اجلراثيم إىل اجلسم
أو ظهـور أعـراض سـريرية    "مخج غري عرضي"إىل عدم  حدوث أعراض سريرية 

  .أي حدوث مرض مخجي"مخج عرضي"مرضية

  : تصنيف األمراض
  .اض نقص الفيتاميناتمثل أمر: أمراض  غري مخجية -١
  .كاحلمى التيفية واملالطية والسل:  أمراض مخجية -٢

  :تصنيف األمراض اخلمجية 
  .التسمم الغذائي اجلرثومي،الكزاز"  :  غري وبائية"أمراض غري سارية  -١
  .اجلدري، اهليضة"  : وبائية"أمراض سارية  -٢

  :تصنيف األمراض السارية أو الوبائية 
  .األمراض احلموية: ر سريعة االنتشا -١
  .كاحلمى التيفية: متوسطة االنتشار -٢
  ".السل:  "قليلة االنتشار   -٣

  : طرق انتقال اخلمج
وخاصة عند حدوث أذية أو ضرر يف اجللد : عن طريق اجللد واألغشية املخاطية -١

أو عنـد  ) الزوائـف ، املكورات العقديـة ،املكورات العنقودية(واألغشية املخاطية 

  الفصل الثالث

  Microbial Infactionاخلمج اجلرثومي 
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الربوسيال، والعصوية احلجريـة املتـدثرة   (اك املباشر مع احليوانات املريضة االحتك
  ).الببغائية

استنشاق رزاز املرضى وعطاسهم احململ باملسـببات  :عن طريق اجلهاز التنفسي  -٢
  .املمرضة كالسل

تناول وشرب ميـاه ملوثـة بالعوامـل املمرضـة      :عن طريق اجلهاز اهلضمي  -٣
 .املطثيات، اهليضة،ساملونيالال،كالعصيات القولونية

انتقال بعض املسببات املمرضة عن طريق االتصال : عن طريق اجلهاز التناسلي  -٤
  .اجلنسي عند اإلنسان كالنيسرييات البنية

تلعب احلشرات دوراً مهماً يف نقل األمخاج مثل القـراد  : عن طريق احلشرات  -٥
  .لناقل لعدوى الليشمانيا عند اإلنسانالذي ينقل عدوى البابيزيا والثايريا والبعوض ا

قد تتحول بعض اجلراثيم املتطاعمه إىل جراثيم ممرضة : اخلمج ذو املنشأ الداخلي  -٦
  .عند تغري احلالة املناعية للثوي كالعصيات القولونية واملكورات الرئوية

  : تصنيف األمخاج حسب مكان توضعها
  :مخج موضعي -١

د من جسم الثوي مثل األمراض اجللدية واخلراريج يتحدد مكان اخلمج يف عضو حمد
  .والتهاب الضرع  وإصابات اجلهاز التناسلي

  :مخج عام  -٢
وحيدث عندما يصل العامل املسبب إىل الدم ويؤدي إىل التجرمث الدموي إذا كـان  
عدد اجلراثيم قليالً أما إذا كان عدد اجلراثيم كبرياً جداً فإنه يؤدي إىل إنتان الدم ويف 

أما تقيح الدم فهـو  .هذه احلالة من السهل عزل هذه اجلراثيم ومشاهدا حتت اهر
اإلصابة جبراثيم مقيحة مثل املكورات العنقودية الذهبية والعقديات اليت تـؤدي إىل  
حدوث خراريج يف األعضاء الداخلية ويف حاالت اإلصابة جبراثيم مفرزة للسـموم  

  ".ذيفان الكزاز"م إىل األنسجة النوعية له تؤدي إىل تسمم الدم مث انتقال الس
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  :مخج ذو منشأ داخلي  -٣
انتقال ."وهو حتول اجلراثيم املتطاعمه إىل جراثيم ممرضة باإلضافة إىل اخلمج املتكرر 

  .العصيات القولونية من القناة اهلضمية إىل اجلهاز البويل حمدثة اضطرابات فيه
  :مخج ذو منشأ خارجي  -٤
  .ات األمخاج من الوسط اخلارجي بإحدى طرق انتقال األمخاجوهو دخول مسبب 

  : مراحل تطور اخلمج النموذجية
  :فترة احلضانة  -١

هي الفترة الواقعة مابني وقت اختراق اخلمج للجلد أو األغشية املخاطية واألنسـجة  
  .حىت ظهور األعراض السريرية

  :فترة ظهور األعراض السريرية -٢
ر األعراض السريرية وحىت زوال هذه األعراض وخيتلف طول وهي الفترة ما بني ظهو

وغالبا ما يرافق هذه الفتـرة،  . هذه الفترة تبعاً لفوعة اجلراثيم وحالة الثوي الصحية
  .ارتفاع حرارة، وفقدان شهية واضطرابات يف التنفس، والنبض

  :اية اخلمج  -٣
  :ينتهي اخلمج باحتمالني 

  املوت أو النفوق: األول 
  الشفاء: ين الثا

حيث تبدأ فترة النقاهة بعد زوال هذه األعراض السريرية، حيث حيـاول اجلسـم   
التخلص من العامل املسبب، ولكن بعض العوامل املمرضة تبقـى داخـل اجلسـم    
كالنيسرييات واللولبيات والساملونيال، حيث يبقى الثوي حامالً للمرض، ومسـبباً  

ظهور األعراض السريرية قد تكون ساعات أو إن فترة .لتلوث البيئة وانتشار اخلمج
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قد تستمر إىل عدة أشهر وذلك تبعاً لفوعة العامل املمرض وحالة الثـوي الصـحية   
  :واملناعية مما يؤدي إىل ظهور أشكال مخجية غري منوذجية تقسم حسب تطورها إىل 

  .ويتميز بأعراض شديدة وسريعة: اخلمج فوق احلاد  -١
ز بأعراض متوسطة الشدة ومدة أطول من اخلمـج فـوق   ويتمي: اخلمج احلاد  -٢

  .احلاد
  .يتميز بأعراض ضعيفة ومدة أطول من احلاد: اخلمج حتت احلاد  -٣
  .يتميز بأعراض ضعيفة جداً مع فترة زمنية طويلة جداً: اخلمج املزمن  -٤
، وال ميكن ال تظهر أية أعراض سريرية:مخج ذو أعراض حتت سريرية  – ٥

  . بإجراء الزرع والتشخيص املخربيالكشف عنه إال

  : تصنيف األمخاج حسب العامل املسبب للخمج  
  .اخلمج اجلرثومي-١
  .اخلمج الريكتيسي-٢
  .اخلمج احلموي-٣
  .اخلمج الفطري-٤
  .اخلمج الطفيلي-٥

  :أنواع اخلمج 
  .كاإلصابة بالسل أو األنفلونزا: مخج رئيسي  -١
  .ن اجلراثيمكاإلصابة بعدة أنواع م: مخج خمتلط  -٢
وحيدث عادة بعد اإلصابة باخلمج الرئيسي سواء كان محـوي أم  : مخج ثانوي  -٣

   .جرثومي
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  : أشكال األمراض اخلمجية
  :ختتلف أشكال األمراض اخلمجية باختالف العامل املسبب للخمج وهي ثالثة أمناط 

  :أمخاج فوعية -١
التهابيـة عديـدة يف كامـل    تنتشر اجلراثيم املمرضة يف األنسجة والدم مسببة بؤر 

  .العضوية كما حيدث عند اإلصابة باجلراثيم القيحية
  :أمخاج مسية  – ٢

تبقى اجلراثيم املمرضة يف مكان دخوهلا، وتنتشر مسومها مع الدم يف كامل العضـوية  
  .كما حيدث عند اإلصابة جبراثيم الكزاز واخلناقية

  :أمخاج فوعية مسية  –٣
العضوية، وتفرز مسومها مع الدم، كاملطيثات احلالة للنسج، تنتشر اجلراثيم يف كامل 

  .واملطيثات احلاطمة، واملطيثة العفنة
  

  : حتديد العامل املسبب للخمج
وجد العامل األملاين روبرت كوخ بعد عزل اجلراثيم من احليوانات النافقة عدداً كبرياً 

بيعي ولتحديـد العامـل   من اجلراثيم املعزولة املمرضة وغري املمرضة من النبيت الط
املسبب جلأ العامل روبرت كوخ إىل وضع فرضيته اليت مسيت بـ فرضية كوخ الـيت  

  :مبوجبها يتم حتديد العامل املسبب لألوبئة  اخلمجية إذا توفرت فيها الشروط التالية 
جيب عزل املتعضية املمرضة من مجيع احليوانات اليت تبدي  األعراض السريرية  – ١

  .ة املرضية نفسهاوالتشرحيي
جيب زرع املتعضية املمرضة نفسها وعزهلا من مجيع احليوانات ذات األعـراض   – ٢

  .السريرية والتشرحيية املرضية املتشاة
جيب أن تسبب املتعضيات املعزولة نفس األعراض السريرية والتشرحيية املرضية  – ٣

  نفسها عند حقنها يف حيوان التجربة
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ة أنه ميكن كشف املتعضيات املرضية  واملسببة للخمج  عن ويضاف إىل هذه الفرضي
طريق إجراء االختبارات التشخيصية مثل االختبارات املصلية والكيمياحيوية وكذلك 

  .ميكن حتضري لقاح هلذه املتعضيات املمرضة
  

  :تصنيف اجلراثيم حسب عالقتها بالثوي 
طبيعـة تعـيش علـى    غري ممرضة توجد بشكل حر يف ال" :عاطلة"جراثيم رمية -١

الفضالت وتؤمن ما يلزمها من الطاقة والغذاء من تفكيك البقايا واالسـتفادة منـها   
  .الستمرار حياا وتكاثرها

اإلنسـان  (وهي التستطيع العيش إال مرتبطة بأنسجة األثوياء  : جراثيم متطفلة  -٢
  :وحسب تطفلها وإمراضيتها تقسم إىل ) واحليوان والنبات 

  :عايشة جراثيم مت -أ
 Bوهي جراثيم تفيد وتستفيد ومنها األمعائيات اليت تقدم   للمضيف جمموعة فيتامني 

  .، وحتلل السيللوز املوجود يف اجلهاز اهلضمي وتؤمن ما يلزمها من طاقةKوفيتامني 
  :جراثيم متطاعمة -ب

تعيش على األغشية املخاطية دون إحداث أي أذى ولكنـها تتحـول إىل جـراثيم    
  .مثل املكورات الرئوية والعصيات القولونية انتهازية

  :جراثيم ممرضة  -جـ 
وهي جراثيم تدخل جسم الثوي وتتكاثر على أنسجته  النوعية وتسبب اضطرابات 

  .مرضية واضحة

  :وحيدث املرض بآلتني 
  ".الفوعة "اختراق اجلراثيم ألنسجة املضيف والتكاثر فيه  -١
  .كاثرها وإنتاج الذيفاناتاختراق اجلراثيم ألنسجة املضيف وت-٢

  .وقد تشترك اآلليتان السابقتان يف إحداث املرض فتسمى أمراض فوعية مسية
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  Bacterial Virulenc الفوعة اجلرثومية  : ثانياً
  : تعريف الفوعة اجلرثومية

هي قدرة اجلرثوم على الغزو والتكاثر واالنتشار يف جسـم الثـوي املضـيف    
خواص العامل املسبب من جهة ووسائل اجلسـم   وإحداث املرض، وهي تفاعل بني

الدفاعية من جهة أخرى،  الطرف األول من هذا التفاعل يتعلق باجلراثيم حيث نالحظ 
اختالفاً واضحاً يف الفوعة بني أنواع اجلراثيم املختلفة وأحياناً ضمن النوع الواحد هناك 

لربوسيال اليت تتفـاوت  اختالف بني عترات النوع الواحد، مثل عترات الباستوريال وا
  .بني شديدة ومتوسطة وضعيفة، والطرف الثاين يتعلق حبالة الثوي الصحية واملناعية

  

  : العوامل املرتبطة بفوعة اجلراثيم

  : عوامل مرتبطة باجلرثوم-١
  :خواص جدار اخللية اجلرثومية -آ

لبلعمة مما يزيد األشعار تثبت اجلرثوم على جدار اخلاليا املضيفة واحملفظة تعيق عملية ا
من فوعة اجلراثيم، وجدار اخللية اجلرثومية حيميها من املؤثرات الفيزيائية والكيميائية، 

  .كما أن جلدار اخللية اجلرثومية وظائف إفرازية تزيد من الفوعة
  :إفراز األنزميات  -ب

كالكوالجيناز القادر على تفكيك األلياف العضلية، واهليالونيداز الـذي يفكـك   
سجة الضامة ويساعد على انتشار اجلرثوم أما اخلمرية املخثرة فهي حتول مولـد  األن

الليفني إىل ليفني حييط  بالعنقوديات وحيميها  من الوسائل الدفاعية والصـادات يف  
إضافة إىل الكيناز احلال لليفني الذي يساعد على انتشار اجلرثـوم يف  ، جسم الثوي

يف األوردة الدموية مما يؤدي إىل مضاعفات  األنسجة، وقد ينتج عنه تشكل صمامات
  .خطرية
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  :نواتج االستقالب اجلرثومي  -جـ 
تزيد هذه النواتج من فوعة اجلراثيم مثل الغاز املنطلق من استقالب سكر الغلوكـوز  
هذا الغاز قادر على تفكيك اخلاليا العضلية وتفكيك احلموض األمينية وحتوهلـا إىل  

االحنالل الذايت للجراثيم حيرر بروتينات نووية يف اجلسم يزيد ذيفانات أمينية، كما أن 
  .من فوعتها

  : عوامل مرتبطة بالثوي -٢
، هذه العوامل متعلقة بالنوع احليواين، فاخليول تصاب بالكزاز واألبقار مقاومة

والعمر الصغري والكبري أكثـر اسـتعداداً   ، والعرق األسود أكثر حساسية ملرض السل
راض من األعمار املتوسطة، كما أن احلالة الفيزيولوجية واملناعية للثـوي  لإلصابة باألم

هلا تأثري يف مقاومة اإلصابة أيضاً فإن طريقة دخول العوامل املمرضة إىل اجلسم حتـدد  
  .فوعة اجلراثيم فالساملونيال ليس هلا تأثري مرضي إال إذا دخلت عن طريق القناة اهلضمية

  

  :زيادة الفوعة اجلرثومية 
قد يتم االحتفاظ باجلراثيم يف املخابر بغرض الدراسة لفترات طويلة وإلعادة فوعتـها  

  :نلجأ إىل 
  .زرع اجلراثيم على بيئات نوعية غنية بالدم واملصل -١
  .بإمرار اجلراثيم املتكرر يف حيوانات التجارب النوعية واحلساسة للجرثوم -٢

  

  : طرق إضعاف الفوعة اجلرثومية
طرق لتحضري اللقاحات واملصول لتأمني مناعة قوية ضـد مسـببات   تستخدم هذه ال

  :األمراض وأهم هذه الطرق 
  .استنبات اجلراثيم يف منابت فقرية باملواد الغذائية -١
  .استنبات اجلراثيم يف بيئات فقرية وحاوية على مواد مانعة لنموها -٢
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  .لنموها  استنبات اجلراثيم يف درجة حرارة أعلى من الدرجة املثالية -٣
تسخني العترات اجلرثومية لفترات حمدودة يف درجة حرارة أقل من الدرجـة   -٤

  .املميتة
حقن اجلراثيم أواحلمات املتكرر يف حيوانات غري حساسة هلـا حـىت تفقـد     -٥

  .ضراوا
  

  : حفظ الفوعة اجلرثومية
وساط نوعية ويتم ذلك بزرع تلك اجلراثيم على أ: حفظ الفوعة اجلرثومية املتبوغة  -١

مضاف إليها مواد النمو، مثل الدم أو املصل يف حرارة املخرب دون تعريضها لألشعة 
أو الضوء، مما يساعد على تبوغها حيث تستطيع االحتفاظ بفوعتها عـن طريـق   

  .حفظها بالشكل املتبوغ
م  ٧٠-( حيث حتفظ اجلراثيم املتبوغة  بالدرجة : حفظ فوعة اجلراثيم غري املتبوغة  -٢

حيث يتم )التجفيف والتربيد(على فوعتها، كما ميكن  اللجوء إىل عملية التجفيد) 
تعريض املزارع اجلرثومية إىل درجة حرارة منخفضة جداً مع جتفيفها باإلخالء على 

  .شكل حبابات توضع يف أمبوالت زجاجية حمكمة اإلغالق إىل حني استخدامها
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  ة تأثري اجلراثيم وصفاا احملددة لإلمراضيةآلي: ثالثاً
متتاز صفات اجلراثيم املمرضة بالسمية واهلجومية، أي قدرة اجلـراثيم علـى   

وإن وجود احمليفظات يزيد مـن اإلمراضـية   . االنتشار يف عضوية ااثوي والتكاثر يف
حميفظات عصيات اجلمرة اخلبيئـة، وعصـيات الطـاعون وعصـيات     ( للجراثيم 
عند )  Vi (كما أن وجود  مستضد سطحي يدل على شدة اإلمراضية .. ) لةالكليبسي

 السلمونيال التيفية حتدد درجة فوعة اجلراثيم بـ

 

LD50  أي عدد اجلراثيم الواجـب
  .من هذه احليوانات %  ٥.إدخاهلا إىل عضوية احليوانات املخربية كي تؤدي إىل قتل 

ة عوامل متالزمة مع بعضها أثناء التـاثري  إن آلية تأثري أي نوع من اجلراثيم متعلق بعد
فمثالً نالحظ أثناء اإلصابة بالعقدية املقيحة تعاضد املركبـات  . على العضوية املصابة

  :واملواد التالية مع بعضها 
  .ذات التأثري الكبري على حادثة البلعمة M.مكونة الضد الربوتينية –أ 

  .)املسبب للحمى القرمزية ( الذيفان احملمر  –ب 
  (o).  اهليموليزين وخاصة -جـ

  .اخل... ستربتو كيناز، ستربتودورناز، هيا لرونيداز، البوكسيدين –د 
ختتلف آلية تأثري احلمات على عضوية االنسان أو احليوان عن تأثري اجلراثيم فاحلمة 

 )اني ( ومن املادة الوراثية اجلينوم ) الكابسيد( بروتيين هوالقفيصة  مؤلفة من غالف
  . RNAأو DNA على شكل محض

ويلعب الغالف الربوتيين دوره يف املرحلة األوىل من عدوى اخللية، حيـث يسـبب   
DNA  أو  ادمصاص احلمة على سطح خلية اإلنسان، وهكذا تدخل احلموض النووية

إىل داخل اخللية مبساعدة املواد اإلنظيمية للحمى، فمثالً جند عند محه  الكريب  أنظيماً 
ول احلموض يدعى بالنيورأميندأز، تتنقل هذه احلموض احلموية املعلومـات  يسهل دخ

الوراثية للخلية الثوية، حيث جتند هذه اخللية من أجل انطباع احلمه داخل هذه اخللية، 
ومن املعلوم أن . بعد أن تكون قد انتجت احلموض النووية احلموية والكابسيد احلموي
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. عن نتيجة الزدياد تكاثر هذه احلمات باالنطبـاع  اشتداد التغريات يف األنسجة عبارة
  .احلمه) ضراوة  ( وذه الطريقة ميكننا تقدير مسية 

تأثر اجلراثيم على العضوية بصورة مباشرة عن طريق السموم أو الذيفانات  اجلرثومية 
  .على هذه العضوية الثوية

  

 Bacterial Toxins:  الذيفانات اجلرثومية

رثومية اآللية الثانية اليت تسبب املرض عند الثوي وهي مواد كيميائية تعد الذيفانات اجل
  :مسية هلا تأثري املستضد وتأثري نوعي على أنسجة الثوي وقد صنفت إىل 

  .ذيفانات خارجية تفرزها اجلراثيم إىل الوسط اخلارجي -١
بعـد  ذيفانات داخلية تبقى داخل اخللية اجلرثومية وال ميكن احلصول عليها إال  -٢

  .موت اجلراثيم
  

 Exotoxins:الذيفانات اخلارجية  – ١

مسوم نوعية، عبارة عن مركبات بروتينية مفرزة، غري مقاومة للحرارة، شديدة 
وأخرى تقتل كريـات  ) ذهبية . ع( الفوعة و منيزمنها  مسوماً حتلل الكريات احلمر 

) ت العقديـة مقيحـة   املكورات العنقودية الذهبية ،املكورا( البيض مع تكوين القيح 
سم مطثيات الكزاز وسـم املطثيـات الوشـيقية    ( ومسوماً تؤثر على اجلهاز العصيب 

ومسوماً تؤثر على األمعاء ،حتث الذيفانات اخلارجية الثوي على تشـكيل أضـداد   ).
غرام من السم  ٢٠٠( مناعية نوعية هلا، وبصورة عامة تفرزها اجلراثيم اإلجيابية الغرام 

  ).نقي تكفي لقتل البشرية بأكملهاالنقانقي ال

  Endotoxins:  الذيفانات الداخلية  – ٢
تؤدي إىل تأثرات مرضية خفيفة، ذيفانات ضعيفة السمية، غري نوعية ال تسبب 

كما . ثابتة تقاوم احلرارة) حتدث كل األنواع ترفعاً حرارياً مع إسهال ( أعراضاً مميزة 
رثومية، وهي مركبـات معقـدة مـن شـحوم     تشكل  جزءأً  تكوينياً من اخللية اجل
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موجودة بصـورة خاصـة عنـداجلراثيم سـلبية الغـرام      . فوسفورية مع الربوتينات
  ).السلمونيلة،ضمات اهليضة (

  

  Toxoid" :الذوفان"الذيفان الال مسي
دون أن يفقد قدرته على توليـد  % ٠.٣هو ذيفان خارجي معطل بالفورمالني 

ي حقنه يف اجلسم إىل تعطيل فعل املتعضيات ويسبب األجسام املضادة يف اجلسم، يؤد
وذيفان اخلناق الال مسي ، مناعة قوية تستمر لفترات طويلة، مثل ذيفان الكزاز الال مسي

  .لتمنيع األطفال
  

  Antitoxim :التريــــــاق 
هو مصل غين بأضداد الذيفان اخلارجي يتم احلصول عليه بتمنيـع احليوانـات   

عات صغرية تولد أضداداً للذيفان بكميات هائلة، يعطى للعضوية  اخليول واألبقار جبر
مناعة آنية سريعة لفترة قصرية تستغرق أربعة أسابيع إىل شهرين تسـتخدم يف حالـة   

  .الكزاز والتسمم الوشيقي وتستخدم عالجياً
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  يةتعريف الصادات احليو: أوالً
مركبات كيميائية عالجية تفرزها األحياء الدقيقة غالباً، كما ميكن احلصـول  

  .على بعضها عن طريق تركيبها يف املخابر واملعامل الصيدالنية تركيباً كامالً أو جزئياً
تكون الصادات عبارة عن أساس عضوي مثل الستربتومايسني أو محض عضوي 

تونات مثل األكتينومايسني وعلى الرغم من أن مثل البنسلني، أو عديدات الببتيد أو كي
  .األحياء تنتج مركبات هلا خواص الصادات غري أن أغلبها سام

يكون للصادة احليوية تأثرياً نسبياً ونوعياً، فالبنسلني يؤثر على اجلراثيم إجيابية الغـرام  
  .ملتفطراتوالستربتومايسني يؤثر يف املرتبة األوىل على اجلراثيم سلبية الغرام وعلى ا

يعتمد تأثري الصادات احليوية على نقاط تشرحيية يف بنية اخللية اجلرثومية مثـل  
  .جدار اخللية اجلرثومية، أو على اهليوىل ويف أماكن استقالب الربوتينات يف النواة

  

  آلية التأثريات املختلفة للصادات احليوية يف اجلراثيم: ثانياً
 :ار اخللية اجلرثومية الصادات اليت تؤثر يف مستوى جد - ١

تضم هذه الصادات البنسلني والسيفالوسبورين واألمبيسلني واألموكسي سلني فهـي  
اجم عملية بناء اخللية اجلرثومية وتعرقلها، كما أا متلك القدرة على حتريض عملية 

كما أن الباستراسني يشكل مع السـكريات الشـحمية معقـداً    . حتلل اجلراثيم ذاتياً
  .يؤدي إىل منع تشكل جدار اخللية اجلرثومية بشكل غري مباشر كيميائياً

مبقاومة للسيفالوسبوريناز " اجليل الثالث من السيفالوسبورين"ويتميزالسيفوتاكسيم -
  .الذي تفرزه العصيات سلبية الغرام

  

  الفصل الرابع
  Antibioticالصادات احليويــــة    
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  :الصادات املؤثرة على أماكن استقالب وتشكل بروتينات اخللية اجلرثومية -٢
كلـورام فينيكـول و االرثرومايسـني و األولياندومايسـني و     ال: تعد الصـادات  

اللينكومايسني و الكاربومايسني رغم اختالف تركيبها الكيميائي من الصادات الـيت  
اجم أماكن تركيب الربوتني يف اخللية اجلرثومية فهي تؤثر على املورث املسؤول عن 

  .تركيب الربوتني
كانامايسني والنيومايسني والتتراسـيكلني فهـي   أما الستربتومايسن واجلنتامايسني وال

الريبية وإن أي اضـطراب يف عمـل    RNAm  وبالتايل اضطراب  اجم احلبيبات
الريباسات يؤدي إىل اضطراب يف عمل تشكل األمحاض األمينيـة وتوقـف انتـاج    

  .الربوتينات الضرورية حلياة اخللية اجلرثومية

  :اهليويل اجلرثومي الصادات املؤثرة على وظائف الغشاء  -٣
تقوم الصادات مثل البوليمكسني والكولستني بإحداث خلل يف وظيفة الغشاء اهليويل 
للجراثيم مما يؤدي إىل نزوح قواعد البورين والربمييدين من اخللية ونزوح الربوتينات إىل 

  .خارج اخللية

  :الصادات املثبطة لتركيب الفوالت  -٤
ور أساسي يف التفاعالت االستقالبية للحمـوض  بد" محض الفوليك"تقوم الفوالت 

األمينية والبورينات والبريميدينات، لذا فهي تدخل بصورة غري مباشـرة يف تركيـب   
احلموض النووية والربوتينات ومن الصادات اليت تقـوم بتثبـيط عمـل الفـوالت     

ة السلفاميدات، كمضادات حتل حمل محض الفوليك ومتنع إمتام التفاعالت االسـتقالبي 
  .وكذلك األمر بالنسبة للترامييثيوبرمي

.  

  : الشروط الواجب توفرها يف الصادات احليوية
 .أن يكون هلا تأثري قوي على اجلراثيم -١

 .أن يكون هلا تأثري نوعي مميز -٢



٦٥ 

 .أال تكون سامة خلاليا األنسجة احلية -٣

 .أال تتأثر خبمائر أنسجة العضوية -٤

 .أن حتتفظ خبواصها الثابتة لفترة طويلة -٥

 . تنطرح بسهولة من العضويةأال -٦

 .أال ينتج عنها أي تفاعالت حتسسية يف العضوية -٧

  .أن تنحل بسهولة يف سوائل اجلسم -٨
 

 :مقاومة اجلراثيم للصادات 

  :تظهر سالالت جرثومية مقاومة للصادات ألحد األسباب التالية 
راسيكلني أو عند استخدام البنسلني أو الستربتومايسني أو التت: نوع الصادة احليوية -١

السيفالوسبورين تتشكل ذراري جرثومية مقاومة بسهولة بعد اسـتخدام تلـك   
الصادات، لذلك ينصح بتغري الصاد احليوي يف املعاجلات املتكررة للحيوان الواحد 

 .أو يف القطيع

عند معاجلة العنقودية الذهبية بصاد حيوي معـني تنشـأ ذراري   : نوع اجلرثوم -٢
 .مقاومة لتلك الصادات

حيث تظهر ذراري مقاومة عند املعاجلة جبرعة : أثري جرعة الصادة احليوية وفترات -٣
 .صغرية وغري كافية للمعاجلة أو لفترة زمنية قصرية
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  :أنواع تأثري الصادات احليوية على اجلراثيم : ثالثاً
  :ينقسم تأثري الصادات على اجلراثيم إىل أربع جمموعات 

الكوليمايسـني  ، الكانامايسـني ، مثـل الباستراسـني  : م صادات قاتلة للجراثي -١
 .ومركبات النتروفيوران، ستربتومايسني، بوليمكسني، نيومايسني

 .فانكومايسني، نوفوبيوسني، خالل تكاثرها مثل البنسلني: صادات مبيدة للجراثيم -٢

، نيتتراسيكل، كلورام فينكيول: صادات مثبطة لنمو اجلراثيم يف اجلرعات الصغرية -٣
وقاتلـة للجـراثيم   ،كاربومايسـني ، سبريامايسني، أولياندومايسني، أرثرومايسني

 .باجلرعات الكبرية

  .السلفا والسيلكوسترين: صادات مثبطة فقط لنمو اجلراثيم -٤

  اإلجراءات الواجب القيام ا عند استخدام الصادات احليوية للحصول على                 

  :نتائج عالجية جيدة    
 .راقبة حساسية اجلراثيم للصادات احليويةم -١

 .استعمال الصادات احليوية جبرعات كافية وخالل مدة عالجية مناسبة -٢

يف حال استعمال صادتني معاً فإنه جيب أن تكون جرعة كـل منـهما كافيـة       -٣
 .للتأثري على اجلراثيم مبفردها

البنسـلني مـع    اليعطـى (أن تكون الصادات احليوية املعطاة غري متنافرة التأثري  -٤
 ).السلفا

جيب إجراء اختبار عدم حدوث حتسس العضوية بالصاد احليوي عند االستخدام  -٥
 .األول

أثناء إعطاء املريض صـادات    Bجيب إعطاء الفيتامينات وخاصة جمموعة فيتامني  -٦
حيوية تؤثر على النبيت اجلرثومي املعوي الطبيعي وأيضاً إعطاء املريض جـراثيم  

ق الفم من نوع امللبنات احملبة للحموض واملقاومة للصـادات  حية نافعة عن طري
احليوية كما جيب إعطاء مركب النستاتني املانع لنمو الفطور عنـد املعاجلـات   

 .الطويلة بالصادات احليوية
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  اختبار حتسس اجلراثيم بالصادات احليوية : رابعاً
ة مرضية معينة تـوفرياً  يفيد هذا االختبار يف حتديد الصاد احليوي األفضل ملعاجلة حال

للوقت  واجلهد واملال وجتنباً إلعطاء صاد حيوي قد اليعطي أي نتيجة عالجية لتلك 
احلالة املرضية، ويوجد أكثر من طريق الختبار حتسس اجلراثيم بالصادات احليوية نذكر 

  :منها 

 : طريقة التخفيف املتدرج للصادات داخل األنابيب -١

ة من الصاد احليوي يف أنبوب اختبار مث يتم متدد هـذه  يتم حتضري كمية صغرية حمدود
الكمية تباعاً يف عدة أنابيب اختبار، مث يوضع يف كل أنبوب كمية معينة وثابتـة مـن   

سـاعة مث تقـرأ    ١٨مئوية ملدة  ٣٧املعلق اجلرثومي مث حتضن هذه األنابيب بالدرجة 
حيث نراقب التراكيـز  ) وبتعكرالبيئة داخل األنب(النتيجة مع مالحظة النمو اجلرثومي

اليت أدت إىل وقف النمو اجلرثومي وخاصة التركيز األدىن الذي أدى إىل منـع منـو   
  ).حمتوى األنبوب يبقى رائقاً(اجلراثيم 

 : طريقة استخدام طريقة االنتشار داخل البيئات املزروعة -٢

ذا احلويض نصنع بواسطة أنبوب معدين حويضاً داخل البيئة الصلبة املزروعة مث نفرغ ه
ومنلؤه مبقدار حمدد التركيز من الصاد احليوي، وهكذا مجيع احلويضات اليت مت تفريغها 

سينتشـر الصـاد   . ساعة مث نقرأ النتيجة ٢٤مئوية ملدة  ٣٧مث يتم التحضني بالدرجة 
ومينع منو ). طبق بتري مصبوب فيه غراء مغذي ( احليوي من احلويض إىل البيئة الصلبة

أو التركيز األمثل للصادة ( أكرب دائرة منع منو هي الصادة احليوية األفضل اجلراثيم وتعد
  .يف املعاجلة) احليوية

  :طريقة استخدام األقراص املشبعة بتراكيز وأنواع خمتلفة من الصادات احليوية -٣
تقوم على زرع البيئات الصلبة باجلراثيم املفحوصة واملعزولة واملزروعة يف بيئة سائلة، 

زيع األقراص املشبعة بتراكيز وأنواع خمتلفة من الصادات احليوية على سـطح  مث يتم تو
ساعة مث تقـرأ   ٢٤مئوية وملدة  ٣٧املنبت مبسافات متساوية مث يتم التحضني بالدرجة 



٦٨ 

فالصاد احليوي األمثل هو الذي مينع منو اجلراثيم يف أكرب قطر لـدائرة منـع   : النتيجة 
حيث إن (قطر التثبيط بنوع الصاد احليوي املستخدم  ويتعلق قياس) قطر التثبيط(النمو

  .ونوع اجلرثوم املراد تطبيق العالج عليه) لكل صاد حيوي قطر تثبيط خاص به
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦٩ 

  
  

  : املناعةتعريف 
 املناعة هي احلالة اليت ال يصاب ا كائن حي بإنتان عندما يغزو جسمه أحيـاء 

بينما يصاب كل كائن حـي من " ذيفانات  -فطور -محات -جراثيم"دقيقة ممرضة 
  .النوع نفسه  خيضع لشروط اخلمج نفسها

وقد عرفت أيضاً بأا جمموعة من اآلليات احليويـة اليت تؤمن للجسـم محاية نفسه 
  .وذلك بالتخلص من العوامل املمرضة اليت قد يتعرض هلا

تعرف املناعة بأا مقاومة اجلسـم للحمـات واجلراثيـــم    أما من الناحية الطبية ف
  .والذيفانات وغريها من املواد الغريبة عنه

يهتم علم املناعة بدراســة رد فعل الثوي على نفاذاملواد الغريبة إىل أنسجته 
وكذلك الوسائل الـيت يلجـأ إليهااجلســم يف حماولتـه للـتخلص مـن تلـك        

  .ن التعرض لإلصابة ا مرة ثانيةاملوادوتأثريااومحاية نفسه م
  :تقاوم العضوية األمخاج بآليتني دفاعيتني مها 

 وتعرف باملقاومة غري النوعيــة: اآللية الدفاعية الطبيعية غري النوعية  -١

  .اآللية الدفاعية املناعية النوعية -٢
  
  
  
  
  
  

  الفصل اخلامس
  Immunity املنــــاعة    
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٧١ 

  نوعيةاآللية الدفاعية الطبيعية غري ال: أوالً 
وهي تتلخص بأن اجلسم يدافع عن نفسه أمام : وهي ما تعرف باملقاومة غري النوعية 

  :اخلمج بواسطة آليات فيزيولوجية دفاعية هي 
  :املوانع الطبيعية للجسم  – ١

 :ميتلك اجلسم موانع طبيعية متعددة أمهها 

  :اجللـد  –أ 
وذ الكثري من اجلراثيــم إىل  يعد اجللد السليم اخلايل من اجلـروح  عائقاً مينع نف 

، اجلسم، ويتميز بقدرته على محايـة اجلسم وحتمله لكافةالظروف اخلارجيـــة 
ويرجع  الفضل يف ذلك ألسـباب عدة منها وجود طبقة البشرة العليـا املتقرنـة  
للجلـد ويف الوقت نفسه إلفرازات الغــدد العرقية مبا حتتويه من مواد قاتــلة  

كل هذه ، ٦ – ٥رازات حامضية تؤمن للجلـد درجة محوضة   للجـراثيم ومن اف
العوامــل تساعد على قتل اجلـراثيم والقضاء عليها ومنـع دخوهلا إىل اجلسـم  

فمثالً متوت اجلــراثيم سلبيـة الغرام مثل القولونية والسـاملونيال  ، عرب اجللــد
جلـــراثيم  دقيقة كمـا متوت ا  ١٥ – ١على سطح اجللد عند اإلنسان خالل 

اإلجيابية الغرام املمرضة مثل العنقودية والسـبحية غري أن فترة مقاومتها أطول إال أن 
  .تلك العوامل المتنع جـراثيم النبيت الطبيعي غيـر املمرض من العيش على اجللد

  :األغشية املخاطية  –ب 
اجلهـاز  من املعروف أن األغشية املخاطية واليت تبطن أحهزة اجلسم املختلفة مثـل  

اهلضمي والبويل والتناسلي وظيفتها األساسية محاية تلك األجهزة من مجيـع املـواد   
  .املؤذية هلا

إن خاليا الغشاء املخاطي تفرز خماطاً لزج القوام يعد حبد ذاته مصـيدةً للجـراثيم   
مث يطردها ثانية بواسطة اخلاليا املبطنة املسـوطة  ، واملواد الغريبة اليت تلتصق باملخاط

  .ن مث يتم التخلص من األجسام الغريبةوم



٧٢ 

  :اجلهاز اهلضمي  -جـ 
يوجد على طول اجلهاز اهلضمي موانع متعددة إضافةً إىل األغشية املخاطية اليت سبق 

  :ذكرها واليت لكل منها وظيفتها ودورها اخلاص يف محاية اجلسم ونذكر منها 
  :اللعاب  – ١

جة قلوتية ووجود العديد من األنظيمات يرجع تأثري اللعاب يف محاية اجلسم إىل در
واملواد القاتلة للجراثيم وأمهها اخلمرية احملللة واليت تعرف بالليزوزمي وهي توجـد  
بكميات كبرية يف اللعاب ويف بعض السوائل األخرى للجسم إذ إا تؤدي دوراً يف 

جيابية الغـرام  حتلل اجلراثيم وإذابة جدار خليتها ويعد تأثريها  أشد على احلراثيم اإل
  .منها على اجلراثيم سلبية الغرام

  :العصارات املعدية املعوية  – ٢
نتيجةً الرتفاع درجة احلموضة يف املعدة بسبب وجود محض كلور املاء املعـروف  
بتأثريه املميت لكل أمناط اجلراثيم فإن درجة احلموضة تعطي محايةً للمعـدة مـن   

ية واملرارة فهي حتمي األمعاء من بعض اجلراثيم  املسببات املمرضة، أما العصارة املعو
  ".املرارة " املمرضة وخصوصاً تلك اليت تتأثر بأمالح الصفراء 

  :اجلهاز التنفسي  –د 
إن التركيب التشرحيي لألنف واحلنجرة ونوعية اخلاليا الظهارية املسوطة اليت تغطي 

راثيم من الدخول إىل هـذا  اجلهاز التنفسي العلوي تساعد يف منع املواد الغريبة واجل
اجلهاز أثناء عملية الشهيق من اجلو احمليط وبذلك ميكن التخلص من معظم اجلراثيم 

  .املمرضةاليت ميكن أن تدخل عن طريقه 
  
  
  



٧٣ 

  :الوظائف الدفاعية للجراثيم الطبيعية  -٢
يوجد عديد من أمناط اجلراثيم عند اإلنسان أو احليوان السليم تسمى بالنبيـت  

  .عي يف جتاويف اجلسم وعلى اجللد واألغشية املخاطيةالطبي
ففي أمعاء احليوان السليم يوجد العصيات القولونيـة واملتقلبـة واملطثيـات    
والعقديات وأمناط خمتلفة من الفطور، وعلى اجللد توجد املكورات العنقوديـة، ويف  

بشكل طبيعي البلعوم واألنف توجد أمناط من املكورات والفطور، ويف املهبل توجد و
هذه اجلراثيم املتعايشة تقوم بوظائف دفاعية تتعلق بصورة رئيسية خبصائصها . امللبنات

التضادية مع اجلراثيم املمرضة وإفرازها للصادات احليوية اليت تؤثر ا علـى اجلـراثيم   
املمرضة األخرى مثالً تفرز االيشريكية القولونية محض اللنب املثبط لنمـو اجلـراثيم   

وقـد يـؤدي   ،ية والساملونيال التيفية والسبحيات والعنقوديات وفطور املبيضاتالتعفن
استخدام الصادات احليوية لفترة طويلة إىل تثبيط منو وتكاثر االيشريكية يف األمعاء مما 

كما تصاب النسـاء  ، يؤدي إىل تكاثر فطور املبيضات ويؤدي لإلصابة بداء املبيضات
رثومة دوديرلني املتعايشة بصـورة طبيعـة يف املهبـل    بالتهابات مهبلية عند اختفاء ج

الذي يؤثر .واملكورات العقدية االلعابية املتواجدة يف جتويف الفم تنتج املاء األوكسجيين
  .على اجلراثيم الالهوائية

 

  : املناعة اخللطية غري النوعية – ٣
املناعية تتعلق هذه املناعة بوجود مواد التدخل ضمن املركبات املشكلة لألضداد 

النوعية النامجة عن اعطاء اللقاحات أواخلمج املرضي،  وإمنا كمركبات مؤثرة قاتلـة  
للجراثيم أو مثبطة لبعض احلمات أو مفتتة لبعض األوايل احليوانية، ويقوم بالوظـائف  

السابقة جهاز الربوبردين املؤلف من بروتني ينتمي إىل الغلوبينات املناعية ومن املتممة،  
أنزمي الليزوزمي املعروف خبمرية املوراميداز الذي يؤثر على جدار اجلرثوم كما  كما ان

إن هذا األنزمي أي الليزوزمي يلعب دوراً مهماً يف منع ، أنه يعطل نشاط بعض احلمات
  .حدوث اإلنتان كما أنه موجود يف  الدم وسوائل النسجة وأيضاً يف الدموع واللعاب



٧٤ 

لنوعية املتشكلة بصورة طبيعية نتيجة التمـاس الـدائم   أضف إىل ماسبق أن األضداد ا
  .للجراثيم مع عضوية اإلنسان السليم تؤدي لتشكيل مناعة طبيعية خلطية واقية

  

  :البلعمة  –٤
حيدث خالهلا التـهام للجـراثيم أو   ، إن عملية البلعمة عبارة عن ظاهرة معقدة

حياء اهرية تتالشى بعـد  واجلدير بالذكر أن معظم األ، األجسام الغريبة عن اجلسم
غري أنه يوجد بعض اجلراثيم القادرة على التكاثر داخل اخلاليا البالعة مثـل  ، بلعمتها

إن هذا التكاثر داخل اخلاليا البالعة حيمـي  . عصيات السل وأيضاً عصيات الربوسيال
عليهـا   وأيضاً من تأثري املركبات العالجية، هذه اجلراثيم من اآلليات املناعية اخللطية

  .اليت التستطيع النفوذ إىل داخل اخلاليا، وخاصة الصادات احليوية
تلعب عملية البلعمة دوراً مهماً أثناء حدوث االلتهاب احلاد، كما أا تلعب دورها يف 

  .بداية مراحل االستجابة املناعية
  

  :احلالة العامة للجسم  – ٥
مهمـاً يف منـع حـدوث     إن احلالة الصحية العامة اجليدة للجسم تلعب دوراً

هذا وإن النشاط الصحيح ألجهزة اجلسم وأعضاء املختلفة متعلق بتغذيته، إذ . اإلنتان
، إن النقص الغذائي الكمي، وخاصة الكيفي، وبصورة رئيسية الفيتامينات والربوتينات

فمثالً نشاهد أن بعض األشخاص الـذين يتنـاولون   ، يؤدي إىل منو النتانات املختلفة
كمـا أن  ، بصورة جيدة هم أقل الناس عرضةً لألمراض اخلمجية املختلفـة  األطعمة

املمارسة الرياضية بصورة منتظمة ومستمرة تساعد على التغلب على األمراض ومقاومة 
  .  شىت احلاالت املرضية النامجة عن الربد

  
  
  



٧٥ 

  اآللية الدفاعية املناعية النوعية: ثانياً 
نا أن املناعة هي احلالة اليت اليصاب ا كائن حي بإنتـان،  لقد تبني ل :تعريف املناعة

بينمـا  ... ) فطريات –محات  –كاجلراثيم ( حينما يغزو جسمه أحياء دقيقة ممرضة 
  .يصاب باإلنتان كل كاثن حي من النوع نفسه، حينما خيضع لشروط اخلمج نفسها

نـة تـدعى   تعتمد اآلليات الدفاعية النوعية على حدوث مناعة ضد مواد معي
باملستضدات  املكونة هلذه األحياء اهرية أو املتشكلة عنها، وذا ختتلف هذه اآللية 

  النوعية أساساً عن اآلليات الفيزيولوجية  غري النوعية املذكورة سابقاً
جـاهزة  ) أجسام مضـادة  ( تكون املناعة النوعية منفعلة حينما تدخل أضداداً نوعية 

املناعة اخللطية الطبيعية  نتيجة دخول األجسام املضـادة إىل  وحتدث . لعضوية اإلنسان
أو أن تتشكل ) كاألضداد املناعية املضادة ملرض احلصبة ( اجلنني عرب املشيمة من األم 

مثل املصل املناعي ضد مرض خناق ( نتيجة حقن هذه االضداد النوعية اثناء املعاجلة  
ام مضادة جاهزة ضد محات التـهاب  اخليل، أو جاما غلوبني بشري حيتوي على أحس

  ).الكبد احلموي 
أما املناعة الفاعلة فتحدث نتيجة إنتان طبيعي أو لقاح  وقـائي، حيـث تشـكل يف    

وأيضاً تتشكل مناعة خلويـة والـيت   . احلالتني أضادأً نوعية نتيجة وجود مستضدات
ضداد النوعيـة  تلعب دوراً كبرياً يف الشفاء من املرض، هناك طرائق متعددة لقياس األ

باستعمال عياراا املختلفة يف املصل مثل اختبار التراص واختبار الترسيب واختبـار  
ولقد أظهر الباحثون حىت فترة قريبة أن ارتفاع عيار . تثبيت املتممة، واختبار التعادل

أما اليوم فإننا نعرف أنـه  .األضداد النوعية يلعب دوره االساسي يف عملية االستشفاء
دة االختبارات املصلية نستطيع قياس االستجابة املناعية  فقـط، والجيـوز أن   مبساع

نستنتج درجة املناعة احلاصلة باالعتماد على عيار هذه األجسام املضادة يف اجلسم، لذا 
فإن االختبارات املصلية قد احتلت أمهيتها يف التشخيص املصلي وخاصـة يف اثبـات   

  .ازدياد عيار األجسام املضادة



٧٦ 

ازداد االهتمام أخرياً بالدور األساسي للخاليا اللمفاوية والبلعميات الكربية   لقد
اليت تفسر مواضيع شىت يف )   Burnett( يف إحداث املناعة، حسب نظرية بورنيت 

املناعة، كالتحمل املناعي وحدوث فرط احلساسية من النموذج املتأخر وغريها مـن  
  .املواضيع النظرية
  IgMو  IgG وIgA واع من الغلوبـولينات املناعيـة وخاصـة    منيزحالياً عدة أن

يظهر يف بداية االستجابة مناعية ولكنها التوجد  لفترة    IgMوكماهو معلوم فإن   
فيظهر عكس ذالك، وذلك يف الفترات املتأخرة من املرض     IgGأما ، طويلة يف الدم

طاً بني االثنـتني السـابقتني   فيأخذ مركزاً وس   IgAوأما  ، ولكن يظل لفترة طويلة
والذي يوجد يف افرازات األغشية املخاطية حيث يلعب دوراً مهمـاً يف النشـاطات   

  .الدفاعية للجسم
  

  : بنية الفلوبولينات املناعية
من الربوتينات املوجودة يف سلسلتني % )  ٨٥( تتألف الغلوبولينات املناعية من 

وجودة يف سلسلتني خفيفـتني  إن هـذه   من الربوتينات امل% )  ١٥( ثقيلتني ومن 
فاألجنـة  ، ) S – S( السالسل عديدة الببتيد تتحد مع بعضها بعضاً مبجموعـات  

واملولودون حديثاً غري قادرين على إنتاج هذه الغلوبلينات ولكنهم حيصلون عليها من 
 وحني يبلغ الطفل، )حليب السرسوب (األم عن طريق احلبل السري أو بداية الرضاعة 

  .فإن عضويته تبدأ بإنتاج الغلوبلينات املناعية) أشهر  ٦ – ٣( سن 
مما جيدر ذكره حدوث أضداد ذاتية ضد أنسجة اجلسم كما هو احلال أثنـاء بعـض   

فمثالً يف حـال االلتـهاب   . األمراض اإلنتانية شبيه حبدوث األجسام املضادة النوعية
ادة للكبد يف مصل الدم، والـذي  احلموي احلاد للكبد فإنه كثرياً ماتوجد أجسام مض

  .اليدل على دور املناعة الذاتية يف سري املرض
واجلدير بالذكر أيضاً أنه تتشكل أضداد نوعية أيضاً أثناء األمراض احلموية ولكنـها  
تلعب دوراً أقل أمهية يف الشفاء  من الدور الذي تلعبه األضداد النوعية للجراثيم، فقد 
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ة املريض والدفاع عنه من اإلصابة احلموية تلعبه مادة بروتينية تثبت أن أهم دور يف وقاي
، )  Interferon(  باإلنترفرون تنشأ يف اخلاليا املصابة اخلمج احلموي واليت تدعى 

إن هذا اإلنترفرون خيتلف عن األجسام املضادة بكونه غري نوعي، أي يظهر حتت تأثري 
غري أن اجلسم اليستطيع . ضاً من احلماتكل محه واليؤثر عليه فقط وإمنا على غريه أي

هذا ويعتقد بأن اإلنترفرون يعطل نشاطات . أن ينتجه يف األشهر الثالثة األوىل اجلنينية
  .األكسدة واإلرجاع يف اخلاليا ممايؤدي  إىل إيقاف انطباع احلمات

خالصة القول إن التفاعالت املصلية املتنوعة تساعد على معرفة اخلمج بنـوع  
لنوع معـروف  ) العترات(املصلية) النماذج ( من اجلراثيم أو حىت بأحد األنواع  معني

كما تساعد هذه التفاعالت يف معرفة مدى تشكيل اجلسم هلذه األضداد اليت تساعدنا 
يف تشخيص بعض األمراض أيضاً فاخلاليا املسؤولة عن االستجابة املناعية من النـوع  

، أما T أو باختصار اخلاليا التائية  T Cells لتوتة   اخللوي تعرف باخلاليا املتعلقة با
اخلاليا املسؤولة عن االستجابة املناعية من النوع اإلفـرازي لألضـداد النوعيـة، أي    

  .   B cellSالغلولينات املناعية، فتعرف باخلاليا اللمفاوية البائية
  

  أنواع املناعـــــة: ثالثاً
  :املناعة الطبيعية  –١

ليت يتمتع ا كائن حي منذ والدته بشكل طبيعي، قد تكون هذه املناعـة  هي املناعة ا
العـرق  ( اليصيب اإلنسان، أو ختتص بالعرق ) مثل الطاعون البقري ( خمتصة بالنوع 

بعـض  ( ، أو تكون مناعة فرديـة  )األبيض أكثر حساسية لشلل األطفال من الزنوج 
  ).أفراد العائلة أكثر مقاومة لإلصابة باألمراض 

) الغشاء املخاطي للمعدة اليتأثر بـذيفان الكـزاز   ( وأخرياً قد تكون مناعة نسيجية 
  .واالنسجة العصبية ال تتأثر باجلدري
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  :املناعة الفاعلة  –٢
هي املناعة املتشكلة يف اجلسم نتيجة إصابته مبرض إنتاين ناجم عن جرثوم أو ذيفـان  

إن .استعمال اللقاحات الوقائيـة وقد تكون هذه املناعة حاصلة بشكل صنعي وذلك ب
هذه املناعة التظهرإال بعد مرور فترة زمنية يف العضوية، وتستمر لفترة طويلـة كمـا   
ميكن نقلها إىل جسم آلخرعن طريق  نقل مصل األول للثاين، مما تقدم جند أن هـذه  

  .املناعة ميكن أن تكون طبيعية أو مصطنعة

  ) :املكتسبة ( املناعة املنفعلة  – ٣
دث عن طريق نقل مصل إنسان أو حيوان حمصن حيتوي على أجسام مضـادة إىل  حت

عضوية إنسان أو حيوان آلخر وذلك ملساعدة هذا الثاين على الشفاء السريع او حلمايته 
إن هذه املناعة حتصل سريعاً والميكن نقلها إىل أي إنسان أو حيوان . من خطر العدوى

بة بشكل آخر حيث ينتقل هذا النوع من املناعة وميكن أن حتدث املناعة املكتس. آخر
  .من األم إىل اجلنني عن طريق املشيمة فتسمى مناعة طبيعية خلطية مكتسبة
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  : ) Antigens( املستضدات : رابعاً
املستضد أو مكونة الضد هو كل مادة تدخل لعضوية جسم اإلنسان أو احليوان 

فاملستضد عبارة عن جسم . يف أخالطه)  أضداد( وتؤدي إىل تشكيل أجسام مضادة 
واملؤدي إىل إحداث ) عادة ( غريب معطى عن طريق غري األنبوب اهلضمي للعضوية 

أو على هيئة خاليا قادرة على ) غلوبلينات مناعية ( استجابة مناعية على شكل أضداد 
ـ  . التفاعل املناعي ات هذا وقد تكون املستضدات كل من اجلراثيم واحلمـات والكري

واحليوانات املنوية واخلمائر والذيفانات اجلرثومية، وإن طريق الزرق غـري اهلضـمي   
  .ضروري لبعض املستضدات وذلك كيال تتفكك أثناء إعطائها عن طريق الفم

قد تكون املستضدات كاملة، أي متتاز خباصية مناعية حيث تكون هلا القدرة على تنبيه 
وقادرة يف الوقت نفسه على االحتاد مـع هـذه   . ةالعضوية إلنتاج الغلوبلينات املناعي

األضداد يف الزجاج وقد تكون االنتيجينات غري متميزة بصفات مناعية غري أا قادرة 
. على االحتاد يف الزجاج مع األضداد املتشكلة يف البدن بوساطة املستضدات  الكاملة

عند السـلومنية  )  Vi  (مثل مستضد ) اهلابتينات املعقدة ( فاملستضدات غري الكاملة 
التيفية وعديد السكر املركب من نوع واحد من السكاكر، واليت تصبح مستضـدات  
كاملة، يف حال احتادها مع الربوتينات وإن كانت تابعة لربوتينـات العضـوية الـيت    

  .دخلتها
 كما أا غري) غري قادرة على تشكيل األضداد ( أما اهلابتينات البسيطة فإا غريمناعية 

لكنها تثبط أثناء وجودها لتفاعل الترسيب . قادرة على االحتاد مع االضداد يف الزجاج
وقـد تكـون   . بني ااملستضد الكامل وبني اجلسم املضاد املتشكل نتيجة هذا املستضد

بعض املواد مستضدات لعضوية معينة دون أخرى، مثل عديـدات السـكاكر عنـد    
د عند اإلنسان والفئران والتؤدي إىل تشكيل املزدوجات الرئوية املنبهة لتشكيل أضدا

إذن فاملستضد الكامل مؤلف من جـزء  .أضداد نوعية هلا عند األرانب وخنازير غينيا
أساسي بروتيين مسؤول عن تنبيه العضوية وتكوين األضداد وإحـداث التفـاعالت   

وعية مسؤولة عن حتديد الن) هابتني مركب ( املناعية يف اجلسم ومن مكونة ضد ناقصة 
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لألجسام املضادة املتشكلة وليس هلا القدرة على تكوين أضداد يف اجلسم إال إذا كانت 
  .هذا وتتركب اهلابتينات من مركبات شحمية وسكرية.متحدة مع اجلزء األساسي

  

  :تركيب املستضدات وأنواعها 
تتكون املستضدات كيميائياً من بروتينات أو عديدات السكر، أو من مركبات 

هناك مكونات ضد جسمية . حمية، أو من مركبات سكرية شحمية بروتينيةسكرية ش
 )O  (  وهديب )H  ( وحمفظية )K  ( أو سطحية )S  ( وضارية )Vi  (إن . وبوغية

هذه املستضدات  املذكورة سابقاً إن هي إال مستضدات  بنيوية، إذ إنه قـد توجـد   
زين والفيربينوليزين وتكون من مستضدات   منحلة مثل الذيفانات اخلارجية واهليمولي

  .طبيعة بروتينية
جلزيء األصغر )دالتون  ١٠٠٠٠( ولقد تبني أن أصغر جزيء للمستضد الكامل يبلغ 

ومبا أن اجلزئيات الكبرية تنطرح ببطء من الكليـتني  . من مخسة آالف اليكون مناعياً
ن تشـابه بنيـة   لذلك التنفذ من خالل األوعية ولذلك متتاز بتأثريها الطويل، كما أ

املستضد مع بنية نسيج العضوية جيعل تأثريه أصغر وبالتايل يؤدي إىل تشكيل أضـداد  
بكمات املستضد مع بنية نسيج العضوية جيعل تأثريه أصغر، وبالتايل يؤدي إىل تشكيل 

  .أضداد بكميات قليلة

  :نوعية املستضد  
ت املناعية أو اخلاليـا  تعتمد نوعية املستضد  بقدرته على التفاعل مع الغلوبلينا

املناعية املتشكلة نتيجة نفوذه للعضوية وعلى اموعات احملـددة املعينـة، أي علـى    
اموعات احملتوية يف جزئيها على احلامالت املستضدية واليت هي عبارة عن جمموعات 
نشيطة صغرية اجلزيء واملوجودة على سطح املستضد اليت تقوم مبهمة حتديد أمـاكن  

  .د بني املستضد واجلسم املضاد لهاالحتا
قد تكون هذه اموعات مؤلفة من محوض أمينية أو سالسل عديدة الببتيدات ولقـد  
تبني أن التوضع الفراغي ملختلف اموعات وأيضاً توزعها الكيميائي حيددان نوعيـة  
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 لذلك فإن أي تغيري فراغي يف هذه اموعات احملددة يـؤدي إىل تغـيري يف  . املستضد
  .االستجابة املناعية

لكي نزيد من إظهار هذه اموعات، فإننا نقوم بامتصاص هذا املستضد علـى  
إن .بعض جزئيات الفحم غري الفعالة وعلى الكوارتز أو الكولوديوم أو ماءات األملنيوم

هذه النوعية الفائقة للمستضدات قد استخدمت من أجل تصنيف اجلراثيم وغريها من 
وعلى الرغم من النوعية الفائقة لألضداد املتشكلة مـن جـراء تنبيـه    .ةاألحياء الدقيق

سالسل جرثومية حمددة، غري أنه حتدث تفاعالت تصالبية نامجة عن تقـارب البنيـة   
  .الكيميائية بني بعض األنواع

إذن فاملستضدات حتتوي على بنية معقدة جداً، إذ حتتوي على العديد من اموعـات  
على اجلزيء الواحد، وهلذا فإا تستطيع أن تتحد مع عدة أضـداد،  ) املعينة ( احملددة 

أي أن املستضدات عديدات القيم اإلحتادية، خبالف األضداد وحيدة أو ثنائية القـيم  
  .اإلحتادية

  

  : طرق إدخال املستضد للعضوية
ميكننا إدخاله بزرقه  بالوريد أو حتت اجللد أو يف العضل أو يف االدمة ويف بعض 

  .االت نتيجة إلعطائه عن طريق الفماحل

  : املواد املساعدة -
وهي عبارة عن مواد تعطى مع املستضد، وذلك من أجل زيـادة االسـتجابة   

. حيث تقوم بإبقاء املستضد يف مكان احلقن وبالتايل إطالة فترة تأثريه.املناعية للعضوية
ية وتنظم املناعة غـري النوعيـة   كما أا تنظم آلية إنتاج األضداد املناعية واخلاليا املناع

وإن من أهم . للعضوية، عن طريق زيادة عملية البلعمة للكريات البيضاء واملاكروفاج
  .املواد املستخدمة هي ماءات األملنيوم ومزيج الزيت مع املاء وغريها
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  : املستضدات خمتلفة املنشأ_ 
خاليا كائنات وهي عبارة عن جمموعة من املستضدات املوجودة  يف سوائل او 

فهي متشاة مناعياً، حيـث إـا تعطـي    . حية خمتلفة من احليوان واألحياء الدقيقة
تفاعالت تصالبية مع االضداد املتشكلة، ضد كل واحدة منها على حدة، وتتألف هذه 
املستضدات من مركبات خماطية عديدة السكر املتحدة مع الليبيدات وسنذكر مثـاالً  

ن  املوجود عند كريات محراء حيوانات خمتلفة وعند بعض على ذلك مستضد فورمسا
اجلراثيم مثل الشغيلة الزحارية والعقديات املخضرة  وبوردتيلة الشـاهوقية، كمـا أن   

توجد أيضاً عنـد بعـض سـالالت    )  B( املادة الزمرية للكريات احلمراء البشرية 
  .العصيات القولونية

  

  : )  Bacterial Toxins(  الذيقانات اجلرثومية

الذيفانات اجلرثومية عبارة عن مسوم تفرزها اجلراثيم مؤلفة من جـزأين أساسـيني،   
أحدمها مسؤول عن السمية واجلزء اآلخر يكون مسؤوالً عن نوعيـة مولـد الضـد    

  :هذا ومنيز نوعني من الذيفانات .السمي

وهي تفرز خارج جسم اجلرثـوم  :  )  Exotoxins( الذيفانات اخلارجية  -آ 
وأن الفورمالني .از بقوة فاعليتها ونوعيتها لألنسجة املختلفة، وتأثرها باحلرارةومتت

هذه الـذيفانات  ).  Toxoid( يؤثر على الشق السمي وحيوله اىل ذيفان المسي
( تكون االضداد النوعية أثناء حتصني اإلنسان ا، وتعطي مناعة نوعية وقائية مثل 

  ).املعطل، والذيفان الكزازي املعطل   تلقيح الطفل بذيفان الوتدية اخلناقية

وهي مسوم كامنة داخل اجلرثوم  :  ) Endotoxins( الذيفانات الداخلية  –ب 
تسبب هذه الـذيفانات  . يكون تأثريها أقل حدة ونوعية من الذيفانات اخلارجية

( كما التتأثر هذه السموم بـاحلرارة  ) مثل احلمى واإلسهال ( أعراضاً غري مميزة 
كما أا التكون أجساماً مضادة نوعية إذا ) م ٦٠ثر بالتسخني إىل درجة التتأ

. تتواجد هذه الذيفانات عند معظم اجلراثيم سـلبية الغـرام  . حقنت يف اجلسم
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وتقسم حسب تأثريها على األنسجة املختلفة وأيضاً حسب نوع اجلراثيم املفرزة 
  :هلا إىل 

تفرزها كل مـن العنقوديـة الذهبيـة    واليت : ذيفانات حمللة للكريات احلمر – ١
  .والعقدية املقيحة

  .مثل ذيفانات العقدية املقيحة: ذيفانات حممرة للجسم  – ٢
  .تفرزها عصيات الدفترييا، واملكورات العنقودية الذهبية: ذيفانات مميتة  – ٣
  .مثل ذيفانات العنقودية الذهبية:ذيفانات عصبية  – ٤
  .مثل ذيفانات العنقودية الذهبية: يضاءذيفانات قاتلة للكريات الب – ٥
  .ذيفانات تؤثر على عضالت القلب وعلى أنسجة وأعضاء أخرى من اجلسم – ٦
  

  )  Antibodies(  األضداد النوعية: ثانياً

وهي عبارة عن غلوبلينات مناعية تظهر يف أخالط جسم اإلنسان أو احليـوان،  
خاصة من اجلهاز اللمفاوي تظهر بعد حتريض مستضد معني له، واليت تشكلها خاليا 

  .هذا األضداد بعد فترة من دخول أو حقن هذه املستضدات
التشكل العضوية يف احلالة الطبيعية لألضداد املناعية ضد مستضدات جسـمها  

ـ نكشف عن وجود األضداد يف البالمسا واملصل والسـوائل العضو . واملكونة له      ـة ي
كاللعاب والـدموع والسـوائل   (  اإلفرازات ويف) مثل السائل الدماغي الشوكي ( 

أما أعلى مؤشر هلا فيوجد يف املصل وقد يتشكل يف بعض احلاالت أضداد ). االلتهابية 
ذاتية فاعلة ضد املستضدات اليت تدخل يف تركيب عضوية اإلنسان وذلـك يف أثنـاء   

  .بعض احلاالت املرضية
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  : اخلواص الفيزيائية والكيميائية لألضداد 
ركب األضداد من بروتينات غلوبلينية الختتلف عن غوبلينات املصل سـوى  تت

فلو فحصنا مصالً حمتوياً . بقدرا على االحتاد مع املستضد الذي حرض على تشكيلها
على األضداد بواسطة الرحالن  الكهربائي لوجدنا زيادة يف جزء اجلاما غلوبلينـات  

االلبومينـات  (اهد مطلقـاً زيادة يف اآلحينات وأحياناً بيتا ونـادراً ألفا ،ولكننا النش
.(  
  

  
  بنية الغلوبينات املناعية) ١٠(شكل رقم 

  سلسلة خفيفة -٣سلسلة ثقافية   -٢مكان اإلرتباط باملستضد   -١

  
متتاز الغلوبلينات خبواص فيزيائية وكيميائية متشاة وذات شكل كروي أو بيضوي 

طاع الباحثون تقسيم األضداد املناعية إىل وبنتيجة الرحالن الكهربائي است. متطاول
 .مخسة أنواع رئيسية
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 :بنية الغلوبولينات املناعية 

  تتألف الغلوبلينات من أربع سالسل متصلة مع بعضها بروابط ثنائية الكرب يت 
 )S-S  ( اثنتان من هذه السالسل خفيفة ) واثنتان ثقيلتان) كابا أو المبدا.  

تتوضع عليه اموعات احملددة )  C( جزء ثابت : زأين تتألف كل سلسلة ثقيلة من ج
)   Fab( يوجد يف القسـم  )  N( ألحد أنواع الغلوبلينات املناعية، ومن جزء متغري 

بتوضعات فراغية عديدة )   N(من املستقبالت للمستضدات، ويتميز هذا اجلزء ملتغري 
د نوعيـة ملستضـدات   للحموض األمينية، مما يسمح بإمكانيات عديدة لتشكيل أضدا

من اجلزء الثابت فيتشابه كثرياً فراغياً يف توضع احلمـوض  )  Fc( أم القسم . خمتلفة
االمينية عند خمتلف االضداد النوعية وتوجد على هذا القسم مسـتقبالت للمتممـة   

  .وللخاليا
تتشكل بكميات كبرية وخاصة أثنـاء تكـرار   )  IgG( فالغلوبلينات املناعية 

فبفضل هذه األضداد اآلتية للطفل الوليد عرب املشيمة، تستطيع هذه . ناعيةاالستجابة امل
يضم هـذا  .األضداد املتأخرة وقاية الطفل من خطر اإلنتان خالل أشهر الوالدة األوىل

كما يعد املسـؤول عـن   . النوع كل األضداد النوعية للبكتريا أو مسومها وللحمات
ألنه يعد من األجسـام املضـادة   ( بيت املتممة إيقاف منو اجلراثيم و احنالهلا وعن تث

 ٢٧٠±  ١٢٤٠( من الغلوبلينات املناعيـة  % )  ٧٥( تبلغ نسبته حوايل ). املتأخرة 
  .ألف دالتون)  ١٥٠( كما يبلغ وزنه اجلزيئي حبدود ) من املصل  ²سم ١٠٠/ ملغ 

فة من عشـر  فتتألف من جزئيات كبرية مؤل)  IgM( أما الغلوبلينات املناعة املبكرة 
ولو قارنا هـذه  . خفيفة على هيئة جنمة)  L( ثقيلة وعشر سالسل )  H( سالسل   

لوجدنا أن األوىل ضئيلة الرغبة باالحتاد مع املستضدات، )  IgG( االضداد املتأخرة    
( يتألف جزيء االضداد . كأضداد قليلة التأثري يف حماربة اإلنتان)   IgM( وهلذا تعد 

IgM  ( وحدات يكون الوزن اجلزيئي لكل منها حـوايل  من مخس )ألـف  )  ١٨٥
)  L( ومن سلسلتني خفيفـتني  )  H( دالتون وتتألف كل منها من سلسلتني ثقيلتني 

 ²سم ١٠٠/ ملغ  ٧٠±  ٢٨٠( تتراوح كمية هذه االضداد يف مصل اإلنسان حبدود 
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واحد ( در حبدود يق)  IgM( كما أن الوزن اجلزيئي العام هلذه األضداد ) من املصل 
تعد هذه االضداد من الغلوبلينات مبكرة الظهور إذ تظهر بعد حقن ). مليون دالتون 

  .مسؤولة عن محاية جهاز الدوران)  IgM( وتعد هذه االضداد. املستضد
بكون األوىل سريعة التحـرك  )  IgG( عن االضداد )  IgA( متتاز األضداد املناعية 

  .امليل إىل البلمرةأثناء الرحالن الكهربائي وب
توجد هذه األضداد كانتخابية يف اخالط اجلسم ويف املفرزات املخاطيـة واملصـلية   

حتتوي . للطرق التنفسية ولألنبوب اهلضمي ويف الدموع واللعاب والعرق والسرسوب
هذه الغلوبلينات على بروتني إضايف مركب حيمي هذه األضداد من التفكـك يبلـغ   

( ألف دالتون ويف الشكل املبلمر حـوايل  )  ١٧٠ – ١٦٠( يل الوزن اجلزيئي هلا حوا
  .ألف دالتون)  ٤٠٠

تؤثر هذه ) من املصل ²سم/ ملغ  ١٨٠ – ١٢٠(كما توجد يف املصل الطبيعي حبدود 
  .األضداد على اجلراثيم اليت التدخل الدم

بلينات من االضداد اليت التقوم بوظيفتها كغلو)  IgD( ولقد اعتربت االضداد املناعية 
غري أنه تبني أخرياً وجودهـا يف دم احلبـل   . مناعية حتمي عضوية اإلنسان املخموج

مما دعا إىل االفتراض بأن هذه االضداد هي أبكر الغلوبلينات املناعية املنتجـة  ، السري
يبلغ الـوزن اجلزيئـي   ).  IgM( من قبل اجلنني، واليت تترك دمها فيما بعد لألضداد 

 ٣٠ – ٠,٣( دالتون وتتراوح كميتها يف املصل الطبيعي بـني  ألف )  ١٧٠( حبدود 
ولقد وجد . لذا فإن زيادا تدل على حساسية العضوية) من املصل  ²سم ١٠٠/ ملغ 

كاألمراض الطفيفلية وخاصة املتسببة ( تزايد يف كمية هذه االضداد يف بعض األمراض 
  ).عن الديدان 

ظ أثناء داء الربو املتسبب عن التحسس ذي كما وجد أن أعلى نسبة هلا يف الدم تالح
يبلغ الوزن اجلزيئي هلذه  .املصدر اخلارجي، وأيضاً يف حالة الطفح التحسسي اجللدي

ألف دالتون واجلدير بالذكر أنه قد تبني وجود أربعة أنواع )  ٢٠٠( األضداد حوايل 
  :وهي )  IgG( من األضداد املناعية املتأخرة 
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IgG

 

4,IgG3,IgG  2,IgG  

 

حيتوي ) IgM( و )  IgA( ، كما أن كالً من األضداد  1
  .على نوعني من األضداد

  : آلية احتاد املستضد مع الضد النوعي له
حيتوي اجلسم املضـاد علـى   . يعد هذا االحتاد يف العضوية كأساس للمناعة اخللطية

 .موضعني يف جزيئاته يتحدان مع املستضد النوعي له

واملطـابق بدقـة   ) محض أميين  ٢٠ – ١٠( وعي من يتألف كل موضع يف الضد الن
مستفيداً يف ذلك االحتاد من الشحنات الكهربائية املتعاكسـة  ، للمستضد املتحد معه

ورغم . ومن قوى فان ديرولز اجلاذبة وخاصة يف الظروف الفيزيولوجية لدرجة التأين
اد يكون نوعياً كون هذه القوى الرابطة بني املستضدات واألضداد ضعيفة غري أن االحت

وكل تغيري يف ذرات اهلابتني أو املستضد يؤدي إىل إضعاف هذا االحتاد أو حىت إلغـاء  
 .احتماالته

  وقد يالحظ يف بعض احلاالت املرضية وجود أضـداد نوعيـة وحيـدة االرتبـاط     
  تتعلـق قـوة االرتبـاط    .أو مايـدعى باألضـداد املثبطـة   ) أضداد غري كاملـة ( 
ستضد واجلسم املضاد له باموعات احملددة للمستضد وباموعات بني امل) االحتاد ( 

 هذا وتعد نظرية.  املتحدة لألضداد النوعية، وأيضاً متعلقة حبجم هذه اجلزيئات املتحدة
من أحدث النظريات املفسرة هلذا االرتباط بـني املستضـدات     Pauolingباولنغ   

ن املستضد عبارة عن مركب عديد القيم تفرض هذه النظرية بأ. واألضداد النوعية هلا
. خبالف الضد النوعي الذي يكون ثنائي االرتباط أو أحادي القيم االحتادية، االحتادية

فإن ذلك يقود ، فإذا كانت مجيع القيم االحتادية بني املستضد واجلسم املضاد له مشبعة
الضد النـوعي  أما يف حال وجود زيادة يف كمية . إىل تشكيل مركب بروتيين متعادل

أواملستضد فإن ذلك الوجود للجزيئات بصورة حرة يؤدي لتشكيل مركبات منحلـة  
  ).املرض املصلي ( دوارة لفترة طويلة يف الدم 

ينتهي دور الضد النوعي يف حال احتاد مستقبله النـوعي مـع اموعـات احملـددة     
  .املستضدية
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  : استجابة العضوية للمؤثر املستضدي األول واملتكرر
، نقوم حبقن مستضد يف حيوان خمربي سـليم ، لكي نفهم هذه االستجابة عند اإلنسان

، )الفتـرة اخلفيـة   ( حيث نشاهد عدم ظهور األضداد يف جسمه مباشرة بعد احلقن 
حيث تبدأ بالظهور اعتباراً من اليوم السادس أو أبكر من ذلك لتصل إىل أعلى تركيز 

  .هلا بعد مرور أسبوعني من احلقن
قص هذا التركيز بعد ذلك تدرجيياً غري أنه قد يستمر طويالً وذلك أثناء اإلصـابة  يتنا

  .باألمراض احلموية
أما يف حال حقن احليوان ثانية باملستضد األول نفسه، فإن استجابة العضوية تكـون  
أسرع منها يف احلقن األول كما يكون عيار هذه األضداد النوعية املتشـكلة مرتفعـاً   

هذا ونالحظ تناقص عيار األضداد يف . فترة أطول يف جهاز دوران الدمواليت توجد ل
و تـدعى  ، بداية كل حقن نتيجة الحتاد هذا املستضد مع األضداد الدوارة يف الـدم 

لذا فإنه . باملرحلة السلبية، مث اليلبث هذا العيار أن يزداد وبسرعة عما هو عليه سابقاً
جبرعة مبدئية أي منبهة وتشكيل أضداد نوعيـة  يف حال تنبيه العضوية ولو ملرة واحدة 

 Booster( فإن أي حقن آخر والذي يدعى باجلرعـة املعـززة          ، تبعاً لذلك

Dose  (كما يكون عيارهـا مرتفعـاً   ، سوف يؤدي إىل تشكل سريع هلذه األضداد
  .وهذا مايدعى بالتفاعل املنشط أو املعزز

  : الذاكرة املناعية 
اعية أثناء تطور االستجابة املناعية حيث يتحسس قسـم مـن   تنشأ الذاكرة املن

اخلاليا البائية والتائية بتأثري املستضد، والتطرأ عليه حتوالت متيز ائي وميكن أن تظـل  
خازنة ذاكرة عن نوعية املستضد الذي احتكت بـه  ، يف النسيج اللمفاوي فترة طويلة

ىت بعد سنوات فإا تسبب حدوث وعندما تصادف هذه اخلاليا املستضدنفسه ثانيةً ح
استجابة مناعية ثانوية، تتصف بإنتاج غزير لألضداد من اخلاليا البالزمية ومـن قبـل   

  .اخلاليا البالزمي 
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  Vaccines and Anti bodies :اللقاحات واملصول الضدية : سادساً

ـ  ة أو اللقاحات هي مواد حيوية حمضرة من احلمات أو اجلراثيم أو مستضداا املختلف
 .تستخدم خللق مناعة فعالة يف اإلنسان واحليوان، ذيفاناا

  :العوامل اليت تؤثر على االستجابة املناعية 
على الرغم من حتضري الكثري من اللقاحات للكثري مـن األمـراض البشـرية    
واحليوانية إال أن نتائج هذه اللقاحات مرهونة للعديد من العوامل الـيت تـؤثر علـى    

  :ناعية نذكر منها االستجابة امل

  :األضداد املناعية األمومية  – ١
 IgGتظهر الغلوبولينات املناعية يف الدم منذ الوالدة وتتكون من الغلوبولني املناعي 

هذه األضداد تؤمن محاية املولود خالل األشـهر األوىل  . املتأخر ذو األصل األمومي
ضداد املناعية األموميـة عنـد   من حياته، لذلك جيب األخذ بعني االعتبار اختفاء األ

إعطاء املولود اللقاحات وخاصةً احلية املضعفة ألن وجود األضداد األموميـة يف دم  
املولود يؤدي إىل فشل يف عملية التحصني للمولود، وهذا ينطبق أيضاً على احليوانات 
والدواجن، وهلذا من الضروري حتديد العمر املفضل العطاء اللقـاح وهـو غالبـاً    

  .ون مدوناً على عبوة اللقاحمايك

  :جرعة املستضد وطبيعتها  – ٢
إن اجلرعة األوىل من اللقاح ذي النوعية اجليدة تتمتع بإحداث فعل مناعي قوي نتيجة 

فضالً عن كمية املستضد ونوعه، سواًء لقاحاً حياً أم مضعفاً أم ، اختيار عترات جيدة
  .ستجابة املناعيةوتلعب طريقة حتضري اللقاح دوراً يف اال. ميتاً

  :طريقة إعطاء اللقاح  - ٣
جيب التقييد بطريقة اإلعطاء املدونة على عبوة اللقاح حسـب الشـركة املصـنعة    

  .فالطريقة احملددة تكون أفضل من أي طريقة أخرى
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  :املادة احلاملة للقاح  -٤
مثـل مركبـات   ( تستخدم بعض املواد احلاملة اليت تعمل على حترير املستضد ببطء 

  .مما يؤدي إىل رفع مستوى املناعة واالستجابة املناعية يف احلسم) ألملنيوم ا

  :سوء التغذية  – ٥
إن سوء التغذية يؤدي إىل نقص يف الربوتينات والطاقة الالزمة لعمل اجلهاز املنـاعي  
وخاصة تشكل اللمفاويات، وبالتايل نقص مستوى املناعة اخللوية والتوجد دراسات 

  .عة اخللطية نتيجة سوء التغذيةتؤكد تأثر املنا
  

  أمناط اللقاحات

  :اللقاحات احلية – ١
حتضر من اجلراثيم واحلمات املضعفة بإحدى طرق إضعاف الفوعة مع احملافظة على 

وتستطيع التكاثر لفترة قصرية داخل العضوية قبل أن تتغلـب  . خواصها املستضدية
كمية من االضداد تزيد عن كمية عليها اآلليات الدفاعية للعضوية،  وتتشكل عنها 

  :األضداد الناجتة عن جرعة واحدة من لقاح ميت ومن ميزاا 
  .تشكل مناعة أشد وأطول من اللقاحات امليتة – ١
تشكل مناعة مبكرة غري نوعية ألا حترض األنترفريون خالل يوم أو يومني من  - ٢

  .احلقن
شدة على حيوانات القطيع وقد تـؤدي  وجيب التنويه إىل أن اللقاحات احلية قد تؤثر ب

  .الفوعة املتبقية بعد اإلضعاف يف اللقاح إىل نفوق بعض احليوانات 

  : اللقاحات امليتة -٢
حتضر من معلقات اجلراثيم امليتة مع ذيفاناا الداخلية وهي ذات استخدام آمن،   قد 

ح أكثر من مرة تتلف بعض املستضدات املهمة أثناء حتضريها لذلك يفضل إعطاء اللقا
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للحصول على املناعة املطلوبة مع األخذ بعني االعتبار أن تكرار حقن اجلرعات الداعمة 
  .من اللقاح قد يؤدي إىل حدوث حاالت فرط التحسس

  : اللقاحات الكيميائية – ٣
حتتوي اخللية اجلرثومية على جمموعة من املستضدات النوعية الفعالة تسبب عند اعطائها 

للساملونيال التيفية اليت يتم استخالصه  Oاملستضد : عية ضد اجلرثوم مثال استجابة منا
  .بعد إتالف اجلرثوم بالطرق الكيميائية

  : لقاح الذيفان املعطل –٤
بالذيفانات اليت تفرزها ....) الدفتريا، الكزاز( التأثري يتعلق املرضي لبعض اجلراثيم مثل

ثريات املرضية عن طريق حقن لقاحات حمضرة وميكن الوقاية من هذه التأ، هذه اجلراثيم
  اليت حترض العضوية" الالمسية " من الذيفانات املعطلة  

  .على إنتاج أضداد نوعية للذيفان فيها
  

  : املصول الضدية
تظهر األضداد النوعية يف مصل دم العضوية خالل سري املرض اخلمجي وخاصـة يف  

د عدة أسابيع من اإلصابة واجلسـم  مرحلة الشفاء، ولكن مستوى األضداد يرتفع بع
، مرحلة احلضـانة ( اليكون قادراً على تصنيع األضداد خالل األيام األوىل من املرض 

لذلك فإن إعطاء املصول الضدية يف املراحل األوىل مـن  ) ظهور األعراض السريرية 
أو إعطاء املصول الضدية قبـل  ) املعاجلة باملصول ( املرض على شكل أضداد جاهزة 

حيول دون ظهور املرض وتأثرياته السـلبية علـى   ) الوقاية باملصول ( حدوث املرض 
  :وتقسم املصول الضدية إىل .العضوية

  .وهي قليلة االستخدام: مصول مضادة للجراثيم واحلمات  – ١
وتستخدم ضد الذيفانات اليت تنتجها بعض ) الترياق  ( مصول ضد الذيفانات  – ٢

  اخل.....الدفتريا، الكزاز: اجلراثيم مثل 
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وحتضر املصول الضدية يف جسم اخليول غالباً بتطبيق عملية فرط التمنيع حبقنه جبرعات 
متزايدة من الذيفان املعطل، وبعد الوصول إىل عيار مرتفع من األضداد يؤخذ كمية من 

احلصان ويترك ليتخثر ويفصل املصل ليستخدم كمصدر للمصل الضدي، حيـث   دم
افظة ويعقم وحيقن املصل الضدي حتت اجللد أو يف العضـل أو يف  يضاف له مواد ح

  .الوريد أحياناً
  :مضاعفات استخدام املصول الضدية 

  .ميكن أن تسبب اجلرعات الكبرية مضاعفات مثل املرض املصلي – ١
قد حتدث تفاعالت فرط حتسس بعد حقن جرعة ثانية من املصل الغريي ولو بعد  – ٢

، سيالن لعـاب ( الثانية صغرية وتكون األعراض على شكل  أشهر وإن كانت اجلرعة
يف مثل هذه احلاالت جيب إعطاء األدرنالني ) اضطراب ، ازدياد سرعة التنفس والنبض

  .ومضادات اهلستامني
ميكن أن يعيق استخدام املصول الضدية اعطاء اللقاحات لذلك جيب مرور فترة  – ٣

لناجتة عن استخدام املصول الضـدية  زمنية كافية ليتخلص اجلسم من األضداد ا
  .وبعدها ميكن اجراء التحصني باللقاحات 
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  :تعريف احلمات

نانومتر عند احلمات الكرويـة   ٣٠٠-٢٠جسيمات مخجية متناهية يف الصغر أبعادها 
األشـكال  نانومتر عرضاً عند احلمات ذات  ٢٠-١٠نانومتر طوالً و ٢٠٠٠-١٠٠و

تستطيع هذه اجلسيمات املرور عرب املرشحات اليت تعيق مرور اجلراثيم لذلك . اخليطية
باإلضافة إىل ذلك ال ميكن رؤيتها باهر الضوئي العادي إمنا . مسيت باحلمات الراشحة

  .حتتاج إىل استخدام اهر االلكتروين لتوضيحها
  

  الصفات العامة للحمات: أوالً
١- على احلمض النووي الرييب  ات على عكس الكائنات احلية األخرى إماحتوي احلم

RNA  أو احلمض النووي الرييب مرتوع األوكسجنيDNA  والميكن أن حتتوي
  .على كليهما إطالقاً

هواألساس يف عمليـة    RNA  أو  DNA احلمض النووي احلموي سواء كان -٢
الوراثية الضرورية لعمليـة   تكاثر احلمات، فهو حيمل مجيع الصفات واملعلومات

  .التكاثر
احلمات غري قادرة على التكاثر الذايت الفتقارها لألنزميات الضـرورية لعمليـات    -٣

االستقالب لذلك فهي جمربة على التطفل داخل اخللية، فهي طفيليـات خليويـة   
  .جمربة

املصابة كل التتكاثر احلمات بطريقة االنقسام، بل يتم تركيب مكوناا يف اخللية  -٤
على حده مث التلبث هذه املكونات أن تتجمع مع بعضها بعضاً لتشكل اجلسيمات 

  .احلموية اجلديدة

  الفصل السادس
  Virusesاحلمـــات  
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لذلك تقوم احلمات باستغالل احلبيبات الريبية اخللوية ، المتلك احلمات ريباسات -٥
  .من أجل تصنيع الربوتينات احلموية اخلاصة ا

االصطناعية املستخدمة يف تنمية اجلراثيم وإمنـا   التنمواحلمات يف البيئات املغذية -٦
  .حتتاج إىل بيئات حتتوي على خاليا نسيجية حية

احلمات غري متحركة وليس هلا القدرة على القيام بأي رد فعل جتـاه املـؤثرات    -٧
  .اخلارجية

  .التتأثر احلمات بالصادات احليوية اليت تؤثر عادة على اجلراثيم -٨
٩- ات القدرة على دمج عواملها الوراثية يف حمتوى اخللية املصـابة،  متلك بعض احلم

  .وذا الشكل تقود إىل حدوث استحاالت وتغريات يف صفات اخللية املصابة
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  التركيب الكيميائي للحمات: ثانياً
، الـدهون ، الربوتينـات ، تتركب احلمات من الناحية الكيميائية من احلمض النووي

  .السكريات

  Nucleic Acid  : احلمض النووي -آ
 من أهم مكونات احلمة وهومسؤول عن عملية التكاثر نظراً الحتوائه على املعلومات

ويوجد يف الطبيعة نوعني مـن  . الوراثية الضرورية، كما يعد اجلزء اخلمجي من احلمه
النـووي الـرييب منقـوص    واحلمض  ) DNA( النووي احلمض : احلموض النووية

احلمض ويتركب ، واحلمة حتوي على أحد هذين احلمضني ،) RNA ( األوكسجني
  :النووي الرييب بشكل عام من ثالثة مكونات

  )بنتوز ( سكر مخاسي  -١
  قاعدة عضوية -٢
  محض فوسفور -٣

وأربع قواعـد  ريبوز-من سكر مخاسي يدعى د RNA يتكون احلمض النووي الرييب 
أمـا  . ومحض فوسـفور ، أوراسيل، زينسيتو، غوانني، أدينني: عضوية آزوتية هي 

فيتركب من سكر مخاسي مرتوع   DNAالنووي الرييب منقوص األوكسجني احلمض 
، وأربع قواعد عضوية آزوتية هي أدنني، ريبوز -األوكسجني يدعى ديس أوكسي د

وكما تبني فإن االختالف بني احلمضني . ومحض فوسفور، ثيامني، سيتوزين، غوانني
توامها املختلف من السكر وإمنا يف حمتوامها من القواعد اآلزوتيـة،  اليكمن فقط يف حم

قاعدة الثيامني يف احلمض النووي ، حيث حيل حمل األوراسيل يف احلمض النووي الرييب
أما أوجه التشابه فتكمن يف احتواء كل من احلمضني على . الرييب مرتوع األوكسجني

  .سيتوزين، جوانني، محض الفوسفور وعلى القواعد اآلزوتية أدنني
إن ارتباط القاعدة اآلزوتية مع جزيء السكر يطلق عليه اسم النيوكليوزيـد وعنـد   

حيث ترتبط ، ارتباط محض الفوسفور مع النيوكليوزيد فيشكل مايدعى بالنيوكليوتيد
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القواعد اآلزوتية وفق نظام ثابت، فالسيتوزين يرتبط مع اجلـوانني واألدنـني مـع    
  .١:١لثيامني وبنسبة ثابتة هي اليوراسيل أو مع ا

أخريا جتدر اإلشارة إىل أن عديدات النيوكليوتيد ختتلف من محه ألخرى فكلما كـان  
حجم املعلومات الوراثية املتوضعة يف احلمض النووي أكـرب كلمـا كـان عـدد     

  .النيوكليتيدات أكثر

 Proteins: الربوتينات -ب

ويتم تصنيع الربوتينات احلموية يف اخللية ، تعد املركب املهم الثاين بعد احلمض النووي
 املصابة باحلمة بعد برجمة عمليات االستقالب اجلارية فيها من قبل

وتؤدي هذه الربوتينات وظائف عديـة  ، احلموض النووية احلموية لصاحل تكاثر احلمة
  :نذكر منها

  .املسامهة يف تكوين الغالف عند احلمات املغلفة-١
  .بعض اخلمائر مثل البوليمرياز و النيورأميندازميكن أن تقوم بعمل  -٢
  .محاية احلمض النووي احلموي من التأثريات اخللوية احمليطية -٣
االرتباط على املستقبالت النوعية هلا املوجودة على سطح اخللية مسامهة بذلك يف -٤

  .حدوث ادمصاص احلمة على سطح اخللية
عديد من احلمات على دهون حتوي الذات خواص مستضدية وذلك على عكس  -٥

، وسكريات تظهر على شكل بروتينات دهنية أو بروتينات سكرية أو دهون سكرية
  .وتعد هذه املركبات األساس الذي يتشكل منه الغالف عند احلمات املغلفة

  Lipids, Carbohydrates: الدهون والسكريات_  ج
بروتينات دهنية أو  حتوي عديد من احلمات على دهون وسكريات تظهر على شكل

بروتينات سكرية أو دهون سكرية وتعد هذه املركبات األساس الذي يتشـكل منـه   
  .الغالف يف احلمات املغلفة
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  بنية احلمات: ثالثاً
ميكن تقسيم احلمات انطالقاً من حجمها إىل فريوسات صغرية احلجم تتراوح 

نانومتر، محات )  ١٥٠ -٥٠( نانومتر،  متوسطة احلجم تتراوح بني)  ٥٠ -٢٠( بني
حيث أمكن التوصل إىل هذه األرقـام  ، نانومتر)  ١٥٠(كبرية احلجم تقيس أكثر من 

. باستخدام عديد من الطرق مثل الترشيح الفائق أو التثفيل الفائق أو اهر االلكتروين
حيـث  ، ومن خالل استخدام اهر االلكتروين أمكن دراسة اخلواص الشكلية للحمة

مات بأشكال خمتلفة كروية أو عصوية أو تأخذ شكل الرصاصة أو شـكل  تظهر احل
  .القالب أو الشرنقة

ولقد تبني للباحثني بأن احلمات تتركب بشكل عام من احلمض النووي والذي يتألف 
من سلسلة واحدة عند معظم احلمات احلاوية على احلمض الرييب منقوص األوكسجني 

وتينات تدعى القفيصة، وتتألف مـن العديـد مـن    وحييط ذا احلمض طبقة من الرب
الوحدات الربوتينية تدعى الكابسومريات ،اليت تتألف بدورها من وحدات أولية تدعى 

هـذه  ، بروتومريات وتشكل القفيصة مع احلمض النووي مايدعى بالقفصية النوويـة 
الذي القفيصة النووية ميكن أن حتاط عند بعض احلمات بطبقة أخرى تدعى الغالف و

  .ميكن أن حيمل على سطحه اخلارجي ارتسامات أو زوائد تاخذ اشكاالً خمتلفة 
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  )احلمة(يوضح بنية الفريوس ) ١٠(شكل رقم 

  اإلرتسامات أو الزوائد -١    
  طبقة دهون -٢    

  طبقة بروتني -٣    
  كابسومريات -٤    
  االرتباط بني الكابسومريات-٥    
  احلمض النووي -٦    
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  تكاثر احلمات: ابعأر
تسلك احلمات على اختالف أنواعها أثناء تكاثرها طرقا خاصة متيزهـا عـن   

 DNA( احلموي  بعضها بعضاً ويرتبط ذلك بعدد من العوامل كنوع احلمض النووي

يف ( مكان التكاثر ، )مفردة أم مضاعفة (نوع سلسلة احلمض النووي )   RNA أو
( تتشابه بأن تكاثرها مرتبط بوجود وسط خلـوي حـي    بيد أا). النواة أم اهليوىل 

ميدها جبميع ماحتتاجه من أجل تكاثرها،  حيث يتم تسخري كل عمليات ) داخل اخللية 
االستقالب اجلارية يف اخللية أم معظمها لصاحل احلمة اليت تقوم أثناء تكثرها باستغالل 

، النـواة ، الغشـاء اهليـويل   (كامل التراكيب والوظائف اخللوية العادية تقريبـاً      
  ).جهاز غوجلي ، اجلسيمات الريبية

 :وميكن تلخيص املراحل اليت مترا احلمات أثناء تكاثرها بست مراحل رئيسية هي  

  : مرحلة امتزاز احلمة على سطح اخللية -١
يف هذه املرحلة يتم التصاق احلمة على سطح اخللية حتت تـأثري القـوى الكهربائيـة    

وكشرط أساسي حلدوث هذا االدمصاص هو وجود جتانس نوعي حمدد بني ، الساكنة
مبعىن آخر بني املستقبالت احلموية املوجودة على سطح اخللية ، سطح اخللية والفريوس

  .واملستقبالت اخللوية املوجودة على سطح احلمة

  : مرحلة نفاذ احلمة إىل اخللية -٢
، بقه ادمصاص هلذا احلمة على سطحهاإن دخول احلمة إىل اخللية البد أن يكون قد س

فأمهية االدمصاص تكمن من خالل ارتباط قفيصة احلمة باملستقبالت املوجودة علـى  
سطح اخللية والذي يؤدي إىل تغيري يف ترتيب جزيئات القفيصة وختريبها وبالتايل حترر 

  .احلمض النووي احلموي الضروري من  أجل املراحل التالية
دخوهلا إىل اخللية إىل كميات كبرية من الطاقة على عكس مرحلة  وحتتاج احلمة أثناء

  .م هي درجة احلرارة املثلى لعملية الدخول ٣٧االدمصاص وتعد درجة احلرارة 
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وميكن التمييز بني شكلني من أشكال الدخول إىل اخللية، فإما أن يدخل احلمة كامال 
لنووي والقفيصة والغـالف  احلمض النووي والقفيصة عند احلمات العارية،احلمض ا(

حيث تدعى عملية الدخول هذه باالنغالف وهي تشبه يف جمراها )عند احلمات املغلفة
وإما أن يدخل احلمة بعد أن يندمج غالفها مع غالف اهليوىل حيـث  ، عملية البلعمة

ينفذ نتيجة لذلك احلمض النووي حماطا بالقفيصة فقط إىل داخل اخللية وتدعى هـذه  
  .الدخول باالندماج الطريقة من

  

  : طرق دخول احلمة إىل اخللية حيث

محات (أو التثبت وذه الطريقة تدخل احلمه بالكامل إىل اخلليةطريقة االنغالف  -١
 ).محات بابوفا،احلمات الغدية،اجلدري

حيث يتم انصهار غالف احلمه مع غشاء اخللية وينفذ احلمـض   طريقة االندماج -٢
 ).احلمات املخاطية ونظرية املخاطية (بالقفيصة فقط  النووي احلموي حماطاً

  : مرحلة تعرية احلمة -٣
محات ( والغالف ) محات عارية ( يف هذه املرحلة يتحرراحلمض النووي من القفيصة 

كما ميكن أن ، وتتم هذه العملية حتت تأثري اخلمائر اخللوية احملللة للربوتينات، )مغلفة 
ذه إنظيمات محوية خاصة كما هو احلـال عنـد محـات    تشارك يف عملية التعرية ه

أما املكان الذي تتم فيه عملية التعرية وحترر احلمض النووي فيختلف من محة ، اجلدري
  .أثناء عملية الدخول، يف النواة، ألخرى  يف اهليوىل قرب النواة
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  )١٢(شكل رقم 

تعرية احلمة                                                     -٣ دخول احلمة إىل اخللية - ٢إدمصاص احلمة على سطح اخللية   -١

  احنالل اخللية وخروج احلمة -١٠نضوج احلمة-٩املرحلة الكامنة  -٨- ٧-٦-٥ -٤
  :املرحلة الكامنة-٤  

أي الميكن يف هذه املرحلة اكتشاف محات ناضجة ، تتميز هذه املرحلة بغياب احلمة
 تستغرقها هذه املرحلة تبلغ بضع دقائق وحىت عدة ساعات والفترة اليت، داخل اخللية

فهي ختتلف من محة ألخرى، وتطول عند احلمات ذات احلمض النووي احلمـوي  
مضاعف السلسلة، أكثر مما هي عليه عند احلمات ذات احلمـض النـووي مفـرد    

 .السلسلة

  :وخالل هذه املرحلة جتري العمليات التالية 
  ): RNA-m(الرسول املبكر  تكوين احلمض النووي-آ

  .كحامل للمعلومات الوراثية ومن أجل تكوين الربوتينات املبكرة والذي خيدم
  :تكوين الربوتينات املبكرة  -ب

وتشمل مخائر وبروتينات وظيفية من أجل إمخاد عمليات االسـتقالب اخللويـة   
اخللويـة مـن   وحترير اجلسيمات الريبية ، اجلارية يف اخللية وحتويلها خلدمة احلمة
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احلمض النووي الرسول اخللوي  ووضعها حتت تصرف احلمض النووي الرسـول  
  .الضرورية النطباع احلموض النووية) بوملرياز( وتكوين اخلمائر املبلمرة ، احلموي

  :انطباع احلمض النووي الفريوسي  -ج
ودف إىل تكوين نسخ جديدة من احلمض النووي احلموي وذلك عـن طريـق   

السل احلمض النووي حتت تأثري اخلمائر احلالـة للحمـض النـووي              انشطار س
  .وتشكل السالسل املتممة مبساعدة اخلمائر املبلمرة للحمض النووي) نوكلياز ( 
والـذي خيـدم كحامـل    : تكوين احلمض النووي الرييب الرسول املتـأخر   -د

ـ  يت سـوف تـدخل يف   للمعلومات الوراثية من أجل تكوين الربوتينات النهائية ال
  .تركيب القفيصة ومن أجل تكوين األنظيمات احلموية اخلاصة

  :تكوين الربوتينات النهائية -هـ
ويتم تصنيع هذه الربوتينات يف اجلسيمات الريبية اخللوية حتت سـيطرة وبرجمـة   
احلمض النووي الرييب الرسول احلامل للمعلومات الوراثية واحلمض النووي الرييب 

  .األمينية الذي يقوم بنقل األمحاض)  t-RNA( الناقل 

  : مرحلة نضج احلمة -٥
تتم هذه املرحلة يف اهليوىل وفيها يتم احتاد واندماج األمحـاض النوويـة الـيت يـتم     

  .انطباعهامع الربوتينات النهائية لتشكيل اجلزء احلموي الناضج

  :مرحلة خروج احلمة -٦
  :قتني خترج احلمات الناضجة من اخللية بإحدى طري

بعد ختريب اخللية وحتليلها وتشاهد هذه الطريقة عنـد احلمـات    بشكل فجائي -آ
  ).احلمات احللئية ، محات اجلدري( العارية وبعض احلمات املغلفة 
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عن طريق تشكل براعم حتوي على احلمه ومتوضعة على الغشاء بشكل تدرجيي  -ب
ة من اخلروج عند  احلمـات  وتشاهد هذه الطريق، اخللوي واليت التلبث أن تنفصل

  .املغلفة وغالباً ماحتاط القفيصة أثناء عملية التربعم بالغالف
 

  
  طرق خروج احلمة من اخللية) ١١(شكل رقم 

  

  : الصفات الوراثية وتغرياا يف احلمات

ري يف تسلسـل  متتلك احلمات القدرة على تغيري املادة الوراثية عن طريق حدوث تغـي 
القواعد يف جزء من أجزاء احلمض النووي احلموي مما ينتج عنه حدوث تغـريات يف  

  .عمليات تركيب الربوتينات، وظهور أمناط ظاهرية محوية جديدة

  :الطفرات  -١
وميكن أن حتدث الطفرات احلموية بشكل تلقائي دون أسباب واضحة أو حتدث نتيجة 

يزيائية وميكن تصنيف الطفرات احلموية على الشكل مؤثرات ذات طبيعة كيميائية أو ف
  :التايل

  :طفرات جمينية  –١
عبارة عن تغريات تصيب اني احلموي  وتتميز بظهور أجيال محوية ذات أعـداد  

كما حيدث عنـد احلمـات نظـرية    ) محات عديدة الصيغة الصبغية ( جمينية متغرية 
  .املخاطية



١٠٤ 

  :طفرات صبغية  -٢
اعف يف الصبغات احلموية، أو أن يكون على شـكل غيـاب   تظهر على شكل تض

مقطع كبري أو صغري من الصبغيات، وهذا مايسمى اخلنب، الذي يؤدي إىل ظهـور  
  .محات خمتلفة وراثياً، يؤدي إىل إضعاف مخجيتها، أو تكاثرها بشكل ضعيف

  :الطفرات النقطية -٣
  تظهر على شكل حدوث تبادل للقواعد اآلزويت

  :ميتةالطفرات امل-٤
تتميز بأا تؤدي إىل عدم تركيب الربوتينات احليوية الوظيفية وبالتايل عدم تكـاثر  
احلمات وقد تكون الطفرات املميتة مشروطة حبيث تكون احلمات قادرة على التكاثر 

  .ولكن بوجود شروط معينة

  :التأشب-٢
مـات أو أكثـر   هذه الظاهرة تتجلى حبدوث تبادل للمادة الوراثية بني نوعني من احل

والذي ينتج عنه ظهور أجيال جديدة ذات صفات مغايرة لصـفات احلمـات قبـل    
  .التبادل

  :التتام-٣
هي نوع من التعاون الوظيفي وليس الوراثي بني نوعني أو أكثر من احلمات مثالً تقوم 

از احلمات الكاملة بوضع أنزمي البوميرياز حتت تصرف احلمة املختلة وغري قادرة على إفر
  .هذا األنزمي وبالتايل يتسىن للحمه املختلة امتام تكاثرها

  :متازج األمناط الظاهرية -٤
عندما ينجز نوعان خمتلفان من احلمات تكاثرمها داخل اخللية الواحدة فإن األجيـال  
الناجتة تكون متطابقة يف احلموض النووية، وأحياناً ميكن أن تبدي محوضاًنووية مطابقة 

  .النووي الوالد، بينما تكون بروتيناا البنيوية خمالفةمتاماًللحمض 
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  :متازج األمناط اجلينية -٥
هو كل عملية يتم فيها إحاطة قفيصتني نوويتني أو أكثر أثناء عملية التـربعم عنـد   

  .احلمات نظرية املخاطية واحلمات املخاطية وغريها بالغالف نفسه

  :التداخل -٦
اخللية احلية جتاه األمخاج احلموية، تتجلى بقدرة اخلليـة  هي ردة فعل وقائية تقوم ا 

اخلموجة حبمة ما أن متنع حدوث مخج آخر حبمة أخرى عن طريق تثبيط تكاثر احلمه 
  :الثانية، وهذه الظاهرة تتعلق بالعوامل التالية

وهي احلمة األوىل اليت تغزو اخللية وتتكاثر فيها وتـؤدي إىل  : احلمة املتداخلة  -١
  التداخلحدوث 

  .الذي يقوم مبقاومة اخلمج احلموي الثاين: اجلهاز اخلليوي  -٢
  .وهي احلمة الثانية اليت متنع من التكاثر داخل اخللية: محة التحدي  -٣

من املعروف أن مرض احلمى الصفراء مرض ينتهي عادة بالنفوق ولكن عنـدما مت  
لقرود كانـت النتـائج   حقن احلمة املسببة للحمى الصفراء ومحى وادي الرفت يف ا

  .أعراض مرضية حفيفة والسبب يعود إىل التداخل
  

  : أمناط التداخل احلموي
  .وحيدث بني محتني من النوع  نفسه:التداخل احلموي املتماثل- ١
  .وحيدث بني محتني من أنواع  خمتلفة: التداخل احلموي غري املتماثل-٢
  .التداخل احلموي املرتبط باألنترفرون-٣
حيدث حتت تأثري الفعل التنافسي بـني  : ل احلموي غري املرتبط باألنترفرون التداخ-٤

  .احلمات املتداخلة
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  :األنترفرون 

هو مادة بروتينية املنشأ خيتلف عن األجسام املضادة بأنه غري نوعي ويظهر حتت تـأثري  
أي محة، ويؤثر على مجيع احلمات، واليستطيع اجلسم إنتاجه خالل األشهر الثالثـة  

  .األوىل بعد الوالدة

  :اخلواص اليت يتميز ا األنترفرون
األنترفرون بروتني غري نوعي للحمة، واليؤثر عليها ويكسب اخللية مناعة ضـد   -١

  .أمناط محوية خمتلفة
فاألنترفرون الضد يثبط ) له خواص مستضدية(اليؤثر األنترفرون  كأي مستضد  -٢

  .وظائف األنترفرون
اخللية السليمة على إنتاج بروتني آخر يدعى الربوتني املضـاد  األنترفرون حيرض  -٣

للحمة، الذي يعمل على حدوث تغريات يف الريباسات اخلاصة باخللية املخموجـة،  
  .وبالتايل تعطيل عميات الترمجة اهلادفة إىل تكوين بروتينات احلمه

  

  :التآزر احلموي-٧
  .ظاهرة التداخل تشكل ظاهرة التآزر احلموي شكالًخمتلفاً متاماً عن

وحيدث نتيجة التنافس احلمتني الداخلتني إىل اخللية فتزداد قدرة إحـدى احلمـتني أو   
  .كلتامها على التكاثر داخل اخللية يف حاالت اخلمج املختلط

  :طرق انتقال األمخاج احلموية
  .طرق االنتقال املباشرة -١
  طرق االنتقال غري املباشرة -٢
  :وتتم يف : باشرة طرق االنتقال امل -:أوالً
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  .التاجية واجلدري -الغدية -الرتلة الوافدة -احلمات األنفية: اجلهاز التنفسي -١
  .احلمات املعوية: اجلهاز اهلضمي -٢
  .محة الكلب، احللئية البسيطة: اجللد واالغشية املخاطية -٣
  .نامحه مائيدي فيس: اجلهاز التناسلي -٤
  .املرض املخاطي -اإلسهال احلموي -لسان األزرقمحه ال -أثناء احلمل: املشيمة -٥
  .محه مرض اجلامبور-محه ابيضاض الدم عند الطيور: البيض -٦
  :طرق االنتقال غري املباشر - :ثانياً

  :النواقل غري احلية -١
مراكز  -وسائل نقل –مياه  قذرة  -أعالف  -مشارب  -معالف  -أرضية احلظائر 

  .احيةاألدوات اجلر -خملفات  –حالبة 
  :النواقل احلية -٢

األشخاص القائمني على تربية ورعاية احليوان  -القوارض -مفصليات األرجل
وميكن أن يكون االنتقال بواسطة مفصليات األرجل ميكانيكياً حيث تلتصق احلمات 
على جسم الناقل دون حدوث تكاثر داخل اجلسم الناقل، أو انتقاالً حيويـاً يترافـق   

، أو ) القوارض ،اخلفاش(ل العائل الناقل دون إحداث أبه أضرار به بتكاثر احلمه داخ
  .انتقال عالجي املنشأ كما حيدث عند العاملني يف جمال الرعاية البيطرية

  :وبناًء على طرق االنتقال السابقة الذكر ميكن متييز األمناط التالية من األمخاج احلموية
  مخج اجلهاز التنفسي -١
  يمخج اجلهاز اهلضم -٢
  مخج اجللد -٣
  مخج األعصاب -٤
  مخج اجلهاز التناسلي -٥
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واعتماداً على فوعة احلمة  وحالة العضوية احلية املناعية مت تصنيف األمخـاج علـى   
  :الشكل التايل

وهي حدوث مخج غري متوافق مع ظهور أعراض : األمخاج احلموية حتت السريرية  -١
  .مة مكونة مناعة مؤقتة أو دائمةسريرية بسبب متكن العضوية من القضاء على احل

يترافق بعدم ظهور أعراض سريرية نتيجة التوازن بـني  : األمخاج احلموية الدائمة  -٢
احلمه والثوي، وعندما حيدث خلل يف هذا التوازن يؤدي إىل ظهور األعـراض  

  .السريرية
ـ  : األمخاج احلموية البطيئة  -٣ النفوق يتميز بفترة حضانة طويلة وغالباً ماينتـهي ب

  ).جنون البقر، سكرييب(
عبارة عن مخج يتجلى بتكاثر احلمه داخل العضوية دون : أمخاج التحمل احلموي  -٤

االسـهال  (أي رد فعل مناعي، وغالباً ماحيدث أثناء الوالدة أو بعدها مباشـرة  
  )احلموي ،املرض املخاطي

يا معينة حتميهـا  حيث تبقى احلمات كامنة داخل خال: األمخاج احلموية الكامنة  -٥
من املناعة اخللطية واخللوية وهلذا النوع أمهية وبائية كبرية كون احليوانات املصابة 

  .تشكل  خازناً ومصدراً دائماً للخمج
يتميز هذا النوع بتكاثر احلمة يف منطقـة الـدخول   : األمخاج احلموية املوضعية  -٦

  ).الغدية-ظرية املخاطيةاحلمات ن(وانتشارها إىل األعضاء ااورة القريبة
تنتشر احلمة يف شىت أنسجة العضوية حىت تسـتقر يف  : األمخاج احلموية املتعممة  -٧

  ).محة التهاب الكبد ، محة احلصبة( مكان تكاثرها املفضل 
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  طرق استنبات احلمات: خامساً

نميـة  لذلك فإن زرع وت، ليس باستطاعة  احلمات النمو والتكاثر خارج اخلاليا احلية
احلمات يتم فقط إما يف حيوانات التجربة أو يف جنني البيض املخصب أو يف املـزارع  

  .اخللوية

  : حيوانات التجربة -١
تعد هذه الطريقة من أقدم الطرق املستخدمة يف تنمية احلمات ، بيد أا فقدت 

احلمات  أمهيتها يف الوقت احلاضر كطريقة إلنتاج اللقاحات احلموية وذلك نتيجة تنمية
األفضل يف جنني البيض أو يف املزارع اخللوية، بيد أا مازالت ختدم يف وقتنا احلاضر يف 
اإلجابة عن عديد من التساؤالت يف جمال التشخيص احلموي ومن أجل تطوير واختبار 
فعالية اللقاحات، إضافة إىل ذلك العديد من مسببات األمراض اليت مل يـتم تنميتـها   

( حيوانات التجارب مثل العامل املسبب ملرض سكريي عنـد األغنـام   بنجاح إال يف 
، اجلـرذان ، وكحيوانات جتارب ميكن اسـتخدام الفئـران  )  جرذان ، فئران، أغنام

واليت جيب كشرط أساسي أن تكون خالية من ، الدجاج، القداد، القبيعات، األرانب
ممرضة أخـرى غـري    يصاحبها منو ألنواع  دون أن مسببات األمراض لزرع احلمات

  .مرغوب ا

  : جنني البيض -٢
تقدم اخلاليا اجلنينية غري املتمايزة إمكانيات أفضل من أجـل زرع احلمـات   

ويستخدم هلذا الغـرض علـى   . وتنميتها وذلك مقارنة مع اخلاليا البالغة املتخصصة
كذلك فإن استخدام أجنـة بيـوض الطيـور    ، الغالب جنني بيض الدجاج املخصب

هو أمر ممكن ولكن الخيلـو مـن بعـض    ) فري ، إوز، رومي، بط( مثل  األخرى
األمراض املوجودة عنـد تلـك   ( املساوىء مقارنة مع جنني بيض الدجاج املخصب 

حجم البيوض ودرجة نفاذيتها للضوء املسلط ، الطيور مل تدرس مجيعها بشكل كاف
  ... ).بيوض الدجاج عليها من أجل توضيح احملتويات الداخلية غري مناسب مقارنة مع
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  :ولعل أهم فوائد احلقن يف جنني بيض الدجاج املخصب تتجلى يف النقاط التالية 
حيث تبلغ مسـاحة  ، كثرة عدد اخلاليا اجلنينينة اليت توضع حتت تصرف احلمة -١

يـوم علـى سـبيل املثـال          ) ١١(سطح الغشاء السقائي عند جنني الدجاج بعمر
) ²سـم  ١( خلية سقائية يف كـل  ) ١٠×  ٣,٢ (والذي حيوي على)²سم ١١٠(

  .وبالتايل فإن تكاثراحلمة املتوقع يكون بأعداد  كبرية جداً
البيضة أشبه ماتكون بوعـاء  ( يعد التكاثر يف جنني بيض الدجاج تكاثرا مغلقاً  -٢

والحتتاج إىل  إضافة أية أوساط غذائية من اخلارج، وبالتايل فإن تكاثر احلمة ) مغلق 
  .ون خمافة حدوث أية عدوى أو تلوث جرثومييتم د

يتم تكاثر احلمة يف جنني بيض الدجاج بشكل عام مبعزل عن ردود فعل اجلنني  -٣
والـيت تتركـز   ) مكتسبة ( و يف بعض احلاالت اخلاصة  يوجد أضداد أمية ،املناعية

ر هلذا السبب جيب اختيا، بشكل أساسي يف كيس املح تثبط تكاثر احلمة النوعي هلا
من  أجنة البيض اليت الحتوي على مثل هذه األضداد النوعية واليت يتم احلصول عليها

ويستخدم احلقن يف جنني ،قطعان الدجاج اخلالية بشكل أكيد من مسببات األمراض
لقاحـات  ( بيض الدجاج يف وقتنا الراهن بشكل رئيسي من أجل إنتاج اللقاحات 

ومن ..... ) لنخاع الشوكي عند الدجاجلقاح مرض التهاب الدماغ وا، األنفلونزا
كما متتلك هذه الطريقة أمهية ، أجل تنمية احلمات دف إنتاج األمصال التشخيصية

  .خاصة من أجل تشخيص اإلصابة حبمات األنفلونزا واجلدري
  :وتعد األماكن التالية من أهم األماكن اليت جيري فيها زرع احلمات 

 .التجويف السقائي-٢.    الغشاء السقائي املشيمائي-١  

  .كيس املـــح -٤.           التجويف السلوي -٣  
  

ونتيجة لتكاثر ومنو احلمة ميكن متييز التغريات الرئيسية التالية اليت تتفـاوت حسـب   
  :مكان احلقن ونوع احلمة احملقونة 



١١١ 

  ).محات اجلدري  ( بثرات على األغشية السقائية املشيمائية  -١
محـات      ( تسقاءات يف اجللد وتنكرزات وتغـريات عضـوية   إدماءات واس -٢

  ).النيوكاسل ، االنفلونزا
اضطراب منو اجلنني والذي يظهر على شكل ضمور يف العضالت وتقزم اجلنني  -٣
  ).محة التهاب الدماغ والنخاع الشوكي عند الدجاج ( 

ر يف جـنني   طبعا البد من اإلشارة إىل أن هناك بعض  أنواع احلمات اليت تتكـاث 
محـة فربومـا   ( بيض الدجاج دون أن تؤدي إىل ظهور تغريات مرضية ملحوظة 

  ).ابيضاض الدم الطيور ، األرانب
  

  : املزارع اخللوية -٣
إن الفائدة األساسية يف تنمية وزرع احلمات يف املزارع اخللوية تكمن بغيـاب ردود  

لنموها دون أية عوائق وتقسـم  فعل اجلسم املناعية ومن مث جتد احلمة وسطاً مثالياً 
  :املزارع اخللوية حسب قدرة اخلاليا على االنقسام إىل 

  :مزارع خلوية أولية  -آ
( وهي عبارة عن خاليا أخذت من خاليا وأعضاء اجلسم وعوملـت بالتربسـني   

يتميز هذا النوع من املزارع بقدرة اخلاليـا  ، )كلية األغنام ، خاليا خصية العجول
ومن حماسن هذا النوع ) انقسامات  ٦ -٤( االنقسام خارج اجلسم احملدودة على 

من ملزارع هو سرعة احلصول عليها وثباا أثناء تنمية احلمة وبزيادة عدد اخلاليـا  
  .ضعف عدد اخلاليا األويل)  ٢٠ -٢( الذي ميكن أن يبلغ 

وهي عبارة عن خاليا من نوع واحد يتم : خطوط الزرع النسيجي الضعفانية  -ب
احلصول عليها من املزارع اخللوية األولية، وتستطيع االنقسام خارج اجلسم حـىت    

  .مرة حمافظة خالل هذا االنقسام على طاقمها من الصبغبات الثنائية)  ٦٠ -٥٠( 



١١٢ 

يتميز هذا النوع من املزارع اخللوية بقدرته : خطوط الزرع النسيجي الدائمة  -ج
وخيتلف هذا النوع من املزارع عـن النـوع   ، الدائمة وغري احملدودة على االنقسام

  .من هذه اخلاليا%)  ٢٥( السابق بوجود تعدد للصبغيات عند أكثر من 
إن النجاح يف تنمية احلمة ضمن هذه املزارع اخللوية يرتبط بشكل أساسي باألوساط 

، جلوكوز، املغذية املضافة على اخلاليا واليت تتركب بشكل أساسي من حماليل ملحية
هناجيب التمييز بني نـوعني مـن   ، مصل الدم، بروتينات، فيتامينت، اض أمينيةأمح

  : األوساط املغذية

  : األوساط املغذية املنمية-١
  .وهي تضاف بشكل أساسي لضمان النمو السريع للخاليا

  : األوساط املغذية احلافظة-٢
هي أفقر مبحتواها الغذائي من سابقتها وتضاف بشكل أساسي ليس مـن أجـل   
تكاثراخلاليا وإمنا من أجل احملافظة على عمليات استقالب اخلاليا املخموجة باحلمة 

  .ألطول فترة ممكنة والذي يعد ضرورياً للحصول على  كميات كبرية من احلمة

  : آلية حقن احلمة يف املزارع اخللوية
 من اخلاليـا % )  ٩٠ -٧٠( جيري حقن املزرعة اخللوية باحلمة عند التأكد من منو 

  :ويتم على الشكل التايل 
يسكب الوسط املغذي املنمي الذي استهلكته اخلاليا أثناء منوها مث تغسل هذه اخلاليا 

وتترك املـزارع   مث حيقن املعلق احلموي، بأحد احملاليل امللحية البوفريية  مرة أو مرتني
الدرجـة  حرارة الغرفة  أو عنـد  ساعة بدرجة )  ٢ -١(اخللوية احملقونة باحلمة ملدة 

)بعد هذه الفترة يتم امتصاص املعلق ،ليتم ادمصاص احلمة على سطح اخلاليا) م  ٣٧
احلموي وتعادعملية الغسل السابقة الذكر مث يضاف الوسط املغذي احملافظ إىل املزارع 

  ).م ٣٧(اخللوية وحتضن عند الدرجة 
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  : التغريات النامجة عن تكاثر احلمات يف املزارع اخللوية

تكاثر احلمة يف املزارع اخللوية إىل ظهور تغريات خلوية شكلية ميكن رؤيتـها   يؤدي
جمهرياً يف اخلاليا احلساسة املخموجة باحلمة واليت يطلق عليها مصطلح التغريات اخللوية 

هذه التغريات تتراوح يف شدا بني ختريب كامل للخاليا املصابة وبني تغريات ، املرضية
تشـكل  ، ظهور انتكاسات خلوية خمتلفة، دوث تكور للخالياخلوية مرضية تتجلى حب

هذا وميكن تقسيم األنواع احلمويـة  ، اخل... مشتمالت داخل نووية أو داخل هيولية
  :اليت تتكاثر يف املزارع اخللوية حسب التغريات اليت حتدثها إىل 

ـ  -١ اليت محات يؤدي تكاثرها يف املزارع اخللوية إىل ظهور تغريات خلوية مرضية ك
  .سبق ذكرها

محات يؤدي تكاثرها يف املزارع اخللوية إىل ظهور تغريات من نوع خاص تتجلى  -٢
حبدوث تكاثر خلوي كثيف وعشوائي وغري منتظم والذي يؤدي إىل تشكل مايشبه 

 اخللوية يشـاهد هذا النوع من التغريات ، يف مكان التكاثر اخللوي الكثيف البؤر 
  ).محات بابوفا ، محة راوس ساركوم(اص مسرطنة عنداحلمات اليت تتمتع خبو

محة ( محات اليؤدي تكاثرها يف املزارع اخللوية إىل ظهور تغريات خلوية مرضية  -١
بعض عتـرات محـة   ، محة التهاب الدماغ والنخاع الشوكي، ليكوزيس الطيور
 ).اإلسهال احلموي عند األبقار / املرض املخاطي 
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١١٥ 

  تأثري العوامل الفيزيائية والكيميائية على احلمات: ساًساد

ترجع أمهية حتديد مدى تأثري احلمات على اختالف أنواعهـا بالعوامـل الفيزيائيـة    
  :والكيميائية املختلفة إىل مايلي 

  .حتضري اللقاحات امليتة -١
  .حتديد طرق التطهري والتعقيم املناسبة ملكافحة احلمات -٢
  .احلمة وخواصها من أجل تصنيفها دراسة صفات -٣
معرفة كيفية التعامل مع العينات املستخدمة يف الفحوص  احلموية وذلك مـن   -٤

  .أجل احملافظة على احلمة ومحايته من املؤثرات املختلفة

  :العوامل الفيزيائية  –آ 

  : احلرارة – ١
بسرعة، ) م  ٦٥ -٦٠( تؤثر احلرارة على بروتينات احلمة متلفة إياها عند الدرجة 

دقيقة ،على العكس من )  ٣٠-٢٠( حيث تفقد احلمة قدرا على العدوى خالل 
والذي ميكن ، ذلك وجد بأن احلمض النووي احلموي أكثر مقاومة لتأثريات احلرارة
). م   ١٠٠( أن حيافظ على قدرته على العدوى حىت بعد التسخني على درجـة  

رة املنخفضة أكثر من حتملها لـدرجات  بشكل عام تتحمل احلمات درجات احلرا
الوسط األكثر مالئمة من )  ٧٠-حىت ٦٠-(وتعد درجة احلرارة ، احلرارة املرتفعة

 أجل حفظ احلمات لفترات طويلة

  : اإلشعاع -٢
إن تعرض احلمات ملوجات ذات ذبذبات عالية من األشعة فوق الصوتية تقـود إىل  

ودرجة هذا التغري ، الدائم لقدرا على اخلمج حدوث ختريب يف بنية احلمة وفقداا 
  .والتخريب تتعلق مبدى تعرض احلمة هلذه األشعة وبكثافة ومقدار الذبذبات



١١٦ 

كذلك تؤثر األشعة فوق البنفسجية على احلمض النووي احلموي ضمن موجات -
وإن ، نانومتر مؤدية إىل فقدان احلمة لقدرا على اخلمـج )  ٣٠٠-٢٠٠( بطول 

ملوجـات مـن   ) الربدية ، املخاطية، احلمات البيكورناوية( ض احلمات تعريض بع
األشعة فوق البنفسجية ضمن احلدود الالزمة لفقدان القدرة على اخلمج اليؤدي إىل 

األمر الذي يستفاد منه يف حتضري اللقاحات ضد هـذه  ، فقداا خلواصها املستضدية
  .احلمات

حسب شدا على روابط احلمـض  ) جاما  ، بيتا، ألفا( كما تؤثر األشعة املؤينة  -
النووي مؤدية إىل حدوث أضرار فيها وبشكل خاص عند احلمات احلاويـة علـى   

لذلك ميكن أن تستخدم هذه الطريقة من أجل حتضري ، احلمض النووي مفرد السلسلة
  ).لقاح األنفلونزا ( اللقاحات امليتة 

  : الكيميائية العوامل -ب

  ) PH(  درحة الباهاء – ١
وتغري الدرجات هذه بشكل )  ٨ -٥(تبقى احلمات احليوانية ثابتة بني درجات باهاء 

وختتلف احلمات يف ، كبري يقود بسرعة إىل فقدان هذه احلمات لقدرا على اخلمج
  .مدى حساسيتها لزيادة احلموضة أو القلوية

  : تغريات احملتوى امللحي وتركيز الشوارد -٢
 احملتوى امللحي للوسط الذي تتواجد فيه احلمة إىل حدوث ضعف تؤدي التغريات يف

كما أن تغريات تركيز وتركيب الشوارد يقلل ، واخنفاض يف  قدرة احلمة على اخلمج
من قابلية احلمة للذوبان يف املعلق املتواجدة فيه مما يؤدي إىل التصـاق اجلزيئـات   

تقليل من قدرة هذه احلمـات  احلموية وجتمعها مع بعضها بعضاً والذي من شأنه ال
  .على االدمصاص على سطح اخللية

يعد أحد أهم املواد الكيميائية اليت متلك القدرة على التأثري لـدى   : الفورمالني -٣
مجيع األنواع احلموية وإفقادها قدرا على اخلمج ودون أن يؤثر ذلك على خواص 



١١٧ 

ن أجل حتضـري اللقاحـات   احلمة املستضدية، مما يكسب هذه املادة أمهية خاصة م
  .احلموية

 اموعة  املادة املؤثرة التأثري يشمل

 ألدهيدات % ) ٥-٣( فورمالدهيد  تقريباً مجيع احلمات

 % ) ٢ -٠,٥( فوق محض النمل  تقريباً مجيع احلمات

 % ) ٢ - ٠,٥( فوق محض اخلل  تقريباً مجيع احلمات املؤكسدات

 % ) ٣-٠,٥( د اهليدروجنيبريوكسي تقريباً مجيع احلمات

 % ) ٨٠ -٧٠( إيتانول  التأثري يرتبط بدرجة احلرارة

 % ) ٥٠ -٤٠( بروبونال  –ن  التأثري يرتبط بدرجة احلرارة األغوال

 % ) ٧٠ -٦٠( أيزوبربونال  التأثري يرتبط بدرجة احلرارة

 مذيبات % ) ٢٠( إيتر  احلمات املغلفة
 % ) ١٠( كلوروفوم  احلمات املغلفة الشحوم

 القلويات % ) ٢( ماءات الصوديوم  العديد من احلمات

  العديد من احلمات
 العديد من احلمات

  % ) ٣ -١( محض اللنب 
 % ) ٣ -١( محض النمل 

األمحاض 
 العضوية

  سقائيالتجويف ال جدول يوضح بعض املركبات الكيميائية املستخدمة يف تعطيل احلمات ويف عمليات التطهري
  



١١٨ 

  : اجلليسرين - ٤
-٥٠( متتاز معظم احلمات مبحافظتها على حيويتها يف حماليل اجلليسرين بتركيز

 من% )  ٥٠( ذلك يستخدم اجلليسرين املمدد بامللح الفيزيولوجي بتركيز  %)٦٠
أجل حفظ احلمات، وختتلف مدة بقاء احلمة حمافظاً على حيويته يف هذا احمللول من 

  .نوع محوي آلخر

  : الكحول -٥
تتميز معظم األنواع احلموية حبساسيتها لتأثري الكحول ضمن درجات معينة ويزداد 

أما يف الظروف ، التأثري القاتل للكحول مع زيادة تركيزه و مع ا رتفاع درجة احلرارة
  .العادية فإن سرعة تأثريها القاتل تعد قليلة مما حيد من استعماهلا كمادة مطهرة

  :اإليتر -٦
  :ف احلمات يف حساسيتها لإليتر حيث ميكن تقسيم احلمات إىل جمموعتني ختتل

وتضم معظم احلمات املغلفة احلاوية على نسبة عاليـة  :  محات حساسة لإليتر –آ 
أما محات اجلدري املغلفة ... ) نظرية املخاطية، احلمات املخاطية( من الدهون 

  .فتتميز مبقاومتها النسبية لتأثريات اإليتر

  .وتضم مجيع احلمات العارية  :محات مقاومة لإليتر  -ب
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  املعاجلة الكيميائية املضادة للحمات: سابعاً
لقد باءت حماوالت املعاجلة الكيميائية مبضادات احلمات سابقاً بالفشل والسبب 

ومؤخراً مت التوصل إىل استخدام مواد كيميائية تـؤثر  . هو تكاثر احلمات داخل اخللية
لى مراحل خمتلفة من تكاثر احلمات باإلضافة إىل تأثريها على عديد من أنظيمـات  ع

احلمة ومنع تشكلها، وكذلك على عديد من الربوتينات اليت تدخل يف تركيب احلمة 
  .وعلى احلمض النووي احلموي

  :وحالياً تقسم الصادات احلموية الكيميائية حسب آلية تأثريها إىل 
  :احلمة كاحبات مستقبالت  – ١

  .ملنع امتزاز احلمة على سطح اخللية بواسطة املستقبالت املوجودة على سطح اخللية
  :كاحبات دخول احلمة إىل اخللية  -٢

تروماتيدين وهي تؤثر على اخللية املسـتقبلة ملنـع    –رميانتادين  –مثل األمانتادين 
  .دخول احلمة وليس هلا أية فائدة بعد دخول احلمة إىل اخللية

  :حبات  أنزمي الدنا بوليمرياز احلموي كا-٣
  :وهي األكثر شيوعاً بني كاحبات احلمات ومنها 

  صادات احلمات احللئية: إيدوفريان  -
  صادات احلمات احللئية البسيطة: أسيكلوفري  -
 -               .فعالة خمربياً ضد احلمات الغدية واحللئية والرتلة الوافـد : ريبافريين  -

  .مشتقة من البريوفوسفات وهي صادات احلمات احللئية:يه فوسكارن
  :كاحبات نضوج احلمات  -٤

  .وهي مواد ببتيدية معدلة كيميائياً مقاومة لالنفصال بواسطة أنزمي الربوتياز
  :كاحبات حترر احلمات  -٥



١٢٠ 

وهي صادات متنع خروج احلمة من اخللية املصابة حيث تعطل اجلزيئـات احلمويـة   
  .اهليربيسني: تشكل جمينا حلمة يف اخللية ومنها وحتول دون 

  

  الطرق املستخدمة يف دراسة احلمات: ثامناً

  : الفحص اهري-١

  :باهر الضوئي العادي-آ
تظهر يف اخلاليا أثناء تكاثر بعض احلمات تراكيب  مميزة تدعى املشتمالت وهي عبارة 

ميكن تلوينها ورؤيتها باهر  ميكرون) ٢٥-٢(عن أشكال بنيوية يتراوح حجمها بني 
وهذه املشتمالت ). صبغة هيماتو كسيلني أيوزين، جيمسا، سيللر ( الضوئي العادي 

، وإما حامضية )حسب مكان وجودها ( إما أن تكون داخل نووية، أو داخل هيولية 
وهي تدل على جتمعـات احلمـوض النوويـة    ) حسب تقبلها للصبغة ( أو قاعدية 

موية املتشكلة من تكاثر احلمه أو تدل على جتمعات اجلزئيات احلموية والربوتينات احل
ومازال الربهان على هذه املشتمالت حيتل مكاناً مهماً يف التشخيص احلموي خاصـة  
عند تشخيص اإلصابة حبمات اجلدري، احلمات الغدية، احلمات احللئية، محه مـرض  

  .الكلب

  : باهر االلكتروين -بـ
ل احلمات وبنيتها بواسطة اهر اإللكتروين من أهم الطرق الفيزيائيـة  تعد دراسة شك

املستخدمة يف جمال علم احلمات، فأمهية هذه الطريقة التكمن فقط يف إمكانية رؤيـة  
اليت الترى باهر الضوئي العادي وإمنا يف إمكانيـة  ) م.ن ١٨(أصغر أنواع احلمات، 

  .التكبري النهائي الكبرية جداً
طلب عملية الفحص باهر اإللكتروين تواجد احلمه بشكل نقي وبتراكز التقل عن وتت
، فكلما ازدادت درجة نقاوة وتركيز العينة احلموية كلمـا  )مل/ جزئيةمحوية  ٦١٠( 

  .كانت فرص النجاح يف دراسة شكل احلمه وبنيتها أكرب
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  :تروين فهي أما أهم الطرق املستخدمة يف فحص العينات احلموية باهراإللك

  : طريقة الصبغة السلبية-آ
وتعتمد على معاملة العينة احلموية مبحلول موليبدات األمونيوم أو محض الفوسـفور  
التنغسيت أو سترات الرصاص، حيث يتغلغل هذا احمللول خـالل تراكيـب احلمـه    
الداخلية مشكالً عند جفافة منطقة غري نفوذة لإللكترونيات، وعند مرور األشـعة  

  .كترونية تظهر املناطق اليت امتصت احمللول على شكل مناطق قامتةاإلل

  :طريقة الظل -ب
بالتـني، ذهـب،   ( وتعتمد على تعريض العينة احلموية لبخار أحد املعادن الثقيلة 

وذلك حتت الضغط والتفريغ، وبزاوية خاصة لتغطية جانب واحد ) كروم، باالديوم 
طق غري املغطاة باملعدن   على شكل مناطق من احلمه، حيث تظهر نتيجة لذلك املنا

  .مظللة لألجزاء املغطاة وذه الطريقة يتم توضيح شكل وأبعاد الفريوس بدقة
  

ويف السنوات األخرية طورت عديد من الطرق لدراسة العينة احلموية، أمهها تلـك  
لرقة، مقاطع فائقة ا( اليت دف إىل الربهان السريع على اجلزئيات احلموية باستخدام

ومعاملتها بأضـداد موسـومة مبـادة الفلوريسـني     ) سوائل اجلسم املختلفة، الرباز
  .إيزوثيوسيانات أو مبادة الفريتني وفحصها باهر اإللكتروين

  : الترشيح الفائق-٢
إن التخلص من الشوائب اجلرثومية يف احملاليل املشتبه باحتوائها على احلمات بطريقـة  

لطرق الفيزيائية، ويف وقتنا احلاضر تسـتخدم سلسـلة مـن    الترشيح تعد من أقدم ا
من أجـل  ) م .ن٥٠٠ -٣على الغالب ( املرشحات الغشائية ذات مسامات معروفة 

ـ حتديــد أحجام احلمات اليت تتراوح أقطارها  ، ونظـراً  )م .ن ٤٥٠-١٨( ني ب
لوقت لوجود طرق أدق لتحديد أحجام احلمات فإن استخدام هذه الطريقة يقتصر يف ا

الراهن فقط على التخلص من الشوائب اجلرثومية غري املرغوب فيها يف السائل احلموي 
  .ومن أجل احلصول على احلمات بشكل نقي  ومركزيف الوقت نفسه
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  : التثفيل الفائق-٣
مبساعدة هذه الطريقة ميكن حتديد كمية احلمات وحجمها ونقاوا وكتلتها،  وتعتمد 

ترسيب اجلزئيات املختلفة ضمن سائل ما حتت تأثري قـوى   أيضاً على مبدأ اختالف
اجلاذبية العالية حيث يستخدم هلذا الغرض أنواع معينة من املـثفالت ذات السـرعة   

  .والتربيد يف الوقت نفسه) ألف دورة يف الدقيقة  ٦٠-٥٠(الفائقة 
  

  : الرحالن الكهربائي-٤
االعتماد على صفات الشـحنة  تستخدم هذه  الطريقة لعزل احلمة ومكوناا وذلك ب

الكهربائية اليت حيملها عند إمرار تيار كهربائي يف السائل احملتوي عليه حيث ميكن من 
  .خالل ذلك دراسة وحتليل بنية ومكونات احلمة الرئيسية 

 : االستشراب -٤
  

تستخدم هذه الطريقة بشكل أساسي من أجل تنقية احلمات وتركيزها للحصول على 
احلموية والربوتينات بشكل نقي ومن أجل تنقية األمصال املناعيـة   احلموض النووية

الطور ( وتعتمد على إمرار احمللول احلاوي على احلمة والشوائب . املوسومة بالصبغات
فوسـفات  ، سـيفاروزة ، سيفاديكس( يف طور آخر يدعى الطور الصلب ) السائل 

بني اجلزيئات املوجودة يف الطور حيث جيري أثناء هذا املرور تأثري متبادل ) الكالسيوم 
  .السائل والطور الصلب وذلك على شكل تبادل للشوارد

  

  : امتصاص األشعة فوق البنفسجية -٦
تستخدم هذه الطريقة لتحديد درجة تركيز احلمة ولتحديد النسبة املئوية للحمـوض  

أن كـل  وتعتمد على مبـدأ  ، النووية والربوتينات املوجودة يف اجلزيئات احلموية هذه
طيف ، جزيء يتعرض لألشعة فوق البنفسجية يقوم بامتصاص كمية معينة من اإلشعاع

االمتصاص هذا حيدد حمتوى احلمض النووي من قاعديت البيورين والبريمييدين اليت تقوم 
  .بامتصاص األشعة فوق البنفسجية
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  : الطرق املناعية -٧
ت إىل حـد كـبري يف الدراسـة    تساهم الطرق املناعية املستخدمة يف جمال علم احلما

هـذا  ) منع التراص الدموي ، تثبيت املتممة، اختبار التعادل( والكشف عن احلمات 
وإن جناح هذه الطرق يف الوصول إىل هدفها يرتبط بشكل مباشر مبدى نوعية األضداد 

  .املستخدمة يف هذه االختبارات
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



١٢٤ 
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  : موقع الفطور من اململكة النباتية

  :تنتسب الفطور إىل قبيلة النباتات الدنيا أي املشريات واليت حتوي على 
  .تتميز باحتوائها على اليخضور:   algaeالطحالب  –أ 

  .تتميز بعدم احتوائها على اليخضور:   fungiالفطور  –ب 

  : الفطور تعريف

اة، الحتتوي على اليخضور، وال تستطيع تركيب مواد الفطور كائنات حية حقيقة النو
  .عضوية من الكربون، وتستمد الطاقة الالزمة هلا من أكسدة املواد العضوية

  

  الصفات العامة للفطور: أوالً
تأخذ شكالً خيطيا، يبدأ من البوغة اليت تنتش يف الظروف املناسـبة مشـكلة   

حيوي على ) ميكرون  ٥-٢( يقاً قطره استطالة هيولية متتد باستمرار لتشكل خيطاً دق
  .اهليوىل اليت متتد معه وعدة نويات مبعثرة فيها

، يتألف جسم الفطر من خيوط فطرية كثرية التفرع واليت تشكل مبجموعها األفطورة
  واخليـوط الفطريـة عنـد الفطـور الــدنيا غـري مقسـمة جبـديرات عرضــية       

تتألف من خاليا فطرية عديـدة   على عكس الفطور الراقية اليت) حواجز مستعرضة ( 
تفصل بينها جديرات عرضية حتوي على فتحات مسامية مركزية تتصـل بوسـاطتها   

  .اخلاليا الفطرية عن طريق البالمسا مع بعضها بعضاً

  الفصل السابع
  Fungiالفطــــور 
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قسم باطين ميتد داخل الوسط الغذائي ليـؤمن  ، وتقسم األفطورة فيما بعد إىل قسمني
املغذية، وقد ينشأ هلذا القسم مايشبه اجلـذور  املواد الغذائية للفطر ويسمى األفطورة 

، ليزيد من تثبيت الفطر يف الوسط الغذائي وليؤمن له املزيد من امتصاص املواد الغذائية
وقسم هوائي ينتصب إىل األعلى يف اهلواء يسمى باألفطورة اهلوائية حيـوي أعضـاء   

  .التكاثر واألبواغ
لتربة واهلواء واملاء وعلى السطح اخلارجي وتنتشر الفطور يف كل مكان من الطبيعة يف ا

  :وميكن تقسيم الفطور حسب طراز تغذيتها إىل ، للحيوانات والنباتات
وتشكل اموعة األكرب من الفطور، وتعيش على الغالب يف التربة : فطور رمية  – ١

  .والسماد واملاء ويف داخل البقايا النباتية واحليوانية امليتة
  .وتعيش متطفلة على النباتات واحليوانات احلية :فطور طفيلية  – ٢
فبعضها يوجد متعايشاً مع النبات، ، وتضم معظم الفطورالراقية: فطور متعايشة  – ٣

  .وبعضها يف احليوان، مقدماً له خدمات غذائية كثرية
وتعداألمراض اليت تسببها الفطوريف اإلنسان واحليوان قليلة إذا ماقورنت باألمراض اليت 

ولقد اسـتطاع  . ها الفطور يف النباتات فثلثي أمراض النباتات ذات منشأ فطريتسبب
حيـث اسـتغل   ، اإلنسان أن يستفيد من خواص الفطور العديدة مسخراً إياها ملنفعته

اإلنسان الفطور يف العديد من الصناعات الغذائية والكيميائية، ويف عمليـات إنتـاج   
دوائية ويف صناعة املشروبات الكحولية، وعديد الصادات احليوية وغريها من العقاقري ال

إضافة إىل استخدامه لعدد كبري من الفطور الراقية املنتشـرة يف  ، من احملاليل العضوية
  .الغابات كمصدر من مصادر غذائه
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  اخللية الفطرية: ثانياً
هلـا   فاخللية الفطرية، يشابه بناء اخللية الفطرية بناء اخلاليا يف النباتات واحليوان

جدارها ونواا وهيوالها، إضافة إىل عديد من الفجوات والقطرات الدهنية إال أن هذا 
  .البناء خيتلف نوعاً ما عن اخلاليا األخرى

فاجلدار اخللوي الفطري قاسٍ مركب على األغلب من الكيتني وأحيانا من السيللوز أو 
اجللدية حىت تنفذ اخلاليـا  عديدات السكريد، ويفرز مخرية البكتيناز اليت حتلل النسج 

حوي على متقـدرات  أما اهليوىل فت، الفطرية إىل داخل األنسجة وحتصل على غذائها
، وريباسات ومريكزات وجسيمات مركزية وفجوات وغريها من العناصر الغذائيـة 

والنواة أحادية أو ثنائية أو متعددة وتأخذ أشكاالً خمتلفة وهي صغرية جداً، وغشـائها  
النووي حيوي ثغرة واضحة تصل مع اهليوىل، وحييط بالنواة واهليوىل غالف ميتد حنـو  

يدعى بالشبكة اهليولية، واليت ختدم يف عمليات نقل املواد الغذائية إىل الداخل مشكالً ما
أما جهاز غوجلي فيتكون من صفائح متقاربة التلعب دورها الكامـل  . داخل اخلاليا

وأكثر مامييز اخلاليا الفطرية وجود فجوات بني الغالف . كما يف اخلاليا احلية األخرى
  .والغشاء اخللوي مل تعرف وظيفتها بعد

  

  فيزيولوجيا الفطور: ثالثاً
بالرغم من أن اخللية الفطرية بدائية التغذية عدمية اليخضور إال أا خلية نشطة 
تؤمن موادها الغذائية من الوسط املوجودة فيه بواسطة احللول وهي حتتاج إىل الكربون 

وإىل اآلزوت وحتصل عليه من ،الذي حتصل عليه من السكريات والدهون والربوتينات
كما يلزم حلياا األمحاض األمينية والفيتامينات وعديد من األمالح ، أمالح األمونيوم

  .املعدنية مثل الفوسفور والبوتاسيوم واملنغنيز والكربيت والكالسيوم
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. كما حتوي بعض األصبغة مثل صباغ الكاروتني، أو الصباغ األمحر أو صباغ بنفسجي
ساط الصنعية، وتتغري مستعمراا لوناً وشكالً والفطور تنمو بسهولة على عديد من األو

  :ولنمو الفطور جيب تأمني ، حسب الوسط الصنعي املستخدم
وذلك ألن الفطور تنمو يف الوسـط احلامضـي   )  ٦ – ٤.٥( درجة باهاء بني  – ١

  .بشكل أفضل
درجة حرارة مثالية فالفطور اجللدية الحتتاج إىل ناظم للحرارة وتكفيها حـرارة   – ٢

درجـة   ٣٧( رفة لتأمني منوها يف حني حتتاج الفطور العميقة إىل درجة حرارة الغ
  ).مئوية 

وتنمو الفطور اجللدية يف غضون أسبوع إىل عدة أسابيع بينما تنمو الفطور العميقـة  
  .ساعة ٤٨خالل 

  

  تكاثر الفطور: رابعاً
  .تتكاثر الفطور بشكل عام إما بطريقة الجنسية أو بطريقة جنسية

  :ويتم عن طريق إما :  تكاثر الالجنسيال –أ 
  ).أبواغ مفصلية ، أويديات( انقسام اخليطان الفطرية إىل خاليا مفردة  – ١
  )أبواغ متدثرة( تضخم أجزاء خمتلفة من اخليوط الفطرية مع تكثف اجلدار  –٢
  .التربعم –٣
  .تكوين الغبريات – ٤

املة حيث تتشكل األبواغ علـى  تدعى الفطور اليت تتكاثر الجنسياً بالفطور غري الك
طول اخليط الفطري وتدعى باألبواغ اخليطية أو تتشكل يف اية اخليط الفطري فتدعى 

  .باألبواغ الغبريية
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  : األبواغ اخليطية – ١
  :تتشكل داخل اخليط الفطري وعلى طوله ومنيز منها 

  : األبواغ املفصلية –أ 
املكعبة يف البدء التلبـث أن تسـتدير   اخليط الفطري ينقسم إىل سلسلة من اخلاليا 

حوافها لتأخذ شكالً كروياً مساوياً خلاليا اخليط األصلي ويتشكل فيما بعد جـدار  
  .مسيك حبيث تأخذ اخلاليا شكل سبحي أو عقدي كما يف املبوغة الشعرية

  : املتدثرة األبواغ –ب 
، أو يف ايتهتتشكل هذه األبواغ من جتمع هيوىل اخليط يف موقع على طول مسريه 

خيتلف قياسـها  ، هذا التجمع ينتفخ ويكرب ليشكل بوغة قطرها أكرب من قطر اخليط
من بوغة ألخرى، مث تزداد مساكة جدارها خصوصاً يف الظروف املناسـبة كمـا يف   

  .الفطور الشعرية الشونالينية

  : الربعمية األبواغ –ج 
بشكل نتوء صغري بيضـوي  تتشكل األبواغ على طول اخليط الفطري أو عند ايته 

الشكل، يبقى متصالً باخليط بقاعدة مذنبة الشكل، كما يف املبيضات، أو بقاعـدة  
عريضة، وقد يتشكل على هذا النتوء نتوء ثاين و ثالث ورابع، حىت تتشكل سلسـلة  
متواصلة من األبواغ الربعمية، واليت ميكن أن ينشأ منها نتوء جانيب بشـكل بوغـة   

  .ملكورات اخلفيةبرعمية، كما يف ا

  : الغبريية األبواغ – ٢
أبواغ تنشأ يف اية اخليط الفطري أو جانبه، ويدعى اخليط حبامل األبواغ االنتهائيـة،  

  :وختتلف هذه األبواغ عن بعضها باحلجم والشكل والعدد ومنيز منها
مفـردة وقـد   ، غالبا ذات شكل كمثري أو بيضوي: األبواغ الغبريية الصغرية  –أ 

متجاورة، أو عقدية، أو عنقودية، وقد تأخذ شكالً مكنسياً، كمـا يف فطـر    تكون
  )األسربجيلوس(، أو شكالً رشاشياً كما يف فطر الرشاشيات )املكنسية (البنسيليوم
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  : الكبرية الغبريية األبواغ –ب 
كبرية احلجم، وذات غالف مسيك مقسمة داخلياً إىل عدة أبواغ ، هلا شكل كمثري

ألن قياسها وشكلها له عالقة ، ز، وتعد هذه املبارز ذات أمهية تشخيصيةتدعى باملبار
  .مميزة لكل فطر

حيث تنشأ يف جزء أو ، أما التكاثر عن طريق التربعم فهو خاصية مميزة لتكاثر اخلمائر
عدة أجزاء من اخللية األم خاليا ابنة صغرية تأخذ بالنمو املستمر ويالحظ عند بعض 

اط بني اخلاليا اإلبنة مع بعضها بعضاً مؤدية إىل تشـكل ربـاط   األنواع بقاء االرتب
  ).األفطورة الكاذبة ( مؤلف من خاليا خمتلفة كبرية 

  :التكاثر اجلنسي  –ب 
ويف هذه الطريقة يبقـى  ، تظهر هذه الطريقة من التكاثر عند الفطور يف ظروف معينة

  .يف الطريقة الالجنسيةالعدد املتكون من الفطور اجلديدة أقل بكثري مما هو عليه 
  :ومير التكاثر يف هذه الطريقة بثالث مراحل 

  .مرحلة اندماج اخلاليا – ١
  .مرحلة اندماج األنوية – ٢
  .مرحلة االنقسام االختزايل – ٣

ففي املرحلة األوىل من هذا التكاثر حيدث اندماج بني اخلليتني الفطـريتني وتـرتبط   
حيث تندمج النواة ، بعضاً مشكلة زوجاً من األنويةاألنوية املذكرة واملؤنثة مع بعضها 

، وإن كان هذا األمر ليس دائمـاً ، املذكرة واملؤنثة مع بعضها بعضاً يف املرحلة التالية
وهذا يعين بـأن  ، فعند الفطور الراقية ال يتم اندماج األنوية مباشرة بعد اندماج اخلاليا

ة مذكرة واألخرى مؤنثـة والـيت   واحد، الفطور الراقية حتوي على زوج من األنوية
  .تنقسم دوماً ويف الوقت نفسه مع كل انقسام خلوي

ونتيجة الندماج األنوية يف املرحلة الثانية من هذه التكاثر يتشكل الزجيوت ذو العـدد  
وتبدأ املرحلة الثالثة، واليت يتم فيها اختزال العدد الصبغي إىل ، املضاعف من الصبغيات
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، والذي ينتج عنه مايـدعى بـاألبواغ   )االنقسام االختزايل (  ماكان عليه يف األصل
هذه األبواغ االختزالية املتشكلة بعد مراحل التكاثر اجلنسية السابقة تأخذ . االختزالية

، األبواغ الزجيية، األبواغ الفطرية الطحلبية: تسميات متعددة حسب نوع الفطر مثل 
  .األبواغ الدعامية، األبواغ الزقية

بيل املثال تتشكل األبواغ الزقية يف مباغ أنبويب الشكل وذلك بعـد انـدماج   فعلى س
( حيث حيوي كل مباغ زقي على مثانية أبواغ ، النواتني وحدوث االنقسام االختزايل

  ).الفطور الزقية 
نوية على دعامة هراوية الشـكل وكـل   أما األبواغ الدعامية فتتشكل بعد اندماج األ

  ).الفطور الدعامية ( ع أبواغ دعامة حتوي على أرب
  

  أمناط الفطور: خامساً 
  : الغذائية الفطور – ١

وهي الفطور اليت ميكن اعتبارها مصدراً غذائياً هاماً لإلنسان، ألا حتتوي على مواد 
غذائية قيمة، مثل السكريات والدهون والربوتينات واألمالح املعدنية والفيتامينـات  

  .واألمحاض

  : امةالس الفطور – ٢
وهي الفطور اليت يؤدي تناوهلا إىل حترر األسس اآلزوتية السامة وهذه السموم نوعية، 

  .تؤثر على اجلهاز اهلضمي أو العصيب

  : الفطري التسمم – ٣
وهو تناول مواد غذائية ملوثة بالسموم الفطرية واليت تعرف بسموم األفـال الـذي   

  .بد عند اإلنسانيفرزه فطر الرشاشيات الذي يؤدي إىل التهاب الك

  : الفطرية االرتكاسات – ٤
  .تظهر هذه احلاالت عند بعض األشخاص نتيجة اإلصابة السابقة خبمج فطري
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  : الدوائية الفطور – ٥
وهي الفطور املنتجة لبعض الصادات احليوية اليت يستخدمها اإلنسان يف معاجلة بعض 

) العفن األبيض ( نسيلينيوم األمراض اجلرثومية، مثل البنسلني املستخرج من فطر الب
  .والستربتومايسني، وكذلك فطر مخرية اجلعة الغين بالفيتامينات وأمهها فيتامني ب

  : املمرضة الفطور – ٦
وهي جمموعة الفطور اليت تسبب األمراض الفطرية عند اإلنسان واحليوان الناجتة عن 

  .غزو الفطور اجللدية جللد اإلنسان احليوان

  : تهازيةاالن الفطور – ٧
وهي فطور تعيش حالة طبيعية، رمية، غري ممرضة، على األغشية املخاطية وعند تغري 
احلالة الدفاعية للجسم، نتيجة تناول جرعات عالجية كبرية من الصادات احليويـة  
واسعة الطيف، أو األدوية املستخدمة يف معاجلة السـرطانات، أواحنطـاط جسـم    

  ).الفطر الرشاشي (ور ممرضة مثل داء املبيضات املريض، تتحول هذه الفطور إىل فط

  :مصادر اخلمج الفطري 

  : مخج بشري – ١
ويالحظ هذا النوع عند انتقال اخلمج من إنسان مصاب إىل إنسان سليم أي حيـدث  

  .انتقال اخلمج بني البشر فقط، مثل اإلصابة بالبويغاء والفطور الشعروية

  : مخج حيواين – ٢
يوان مصاب إىل إنسان سليم أو حيوان سليم مثل اإلصـابة  حيث ينتقل اخلمج من ح

  .البويغاء الكلبية، الذقين، بالفطر الثألويل

  : التربة مخج – ٣
  .البويغاء اجلبسية، ينتقل اخلمج من التربة إىل اإلنسان أو احليوان مثل الفطر كوكي
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  :طرق اخلمج الفطري
طر الثألويل والـذقين وتلعـب   وخاصة الفطور اجللدية مثل الف: عن طريق اجللد – ١

  .احلشرات املرتلية دوراً كبرياً يف نقل اخلمج
بعض الفطور تستغل تك األغشية املخاطية لتتحول : عن طريق األغشية املخاطية –٢

إىل فطور مرضية مثل املبيضات البيض والفطر الرشاشي أو نتيجة تلوث األغشـية  
  .طرالرشاشياتاملخاطية كتلوث األغشية املخاطية للعني بف

عن طريق اجلهاز التنفسي وحيدث اخلمج هنا بواسطة استنشاق أبواغ الفطور مثل  –٣
  .الفطر الربعمي،الرشاشيات، املكورات اخلفية

كثري من الفطور تدخل عن طريق اجلهاز اهلضـمي  : عن طريق اجلهاز اهلضمي  – ٤
  .رع مصابمثل مخائر املبيضات البيض مع احلليب غري املغلي الناتج عن ض

  .وهي الفطور اليت تنتقل عن طريق األدوات اجلراحية امللوثة: عن طريق الدم  – ٥
  

  :العوامل املهيئة حلدوث اخلمج الفطري 
  .التغريات الفيزيولوجية كاحلمل عند اإلناث – ١
  .اإلنتانات الدموية، احلروق، مرض السكر: التغريات املرضية مثل  – ٢
  .خلمج بالفطر الرشاشيمرض السل يساعد على ا – ٣
استخدام الصادات احليوية جبرعات كبرية ولفترة زمنية طويلة لـذلك ينصـح    – ٤

  .بإعطاء مضادات الفطور يف مثل هذه احلاالت
 –والتعرض ألشعة الشمس لفتـرات طويلـة    –املعاجلة مبركبات الكورتيزون  – ٥

  .املعاجلات الكيميائية للسرطانات
ابة بفطور الرأس أكثر من البالغني، بسبب وجود إفرازات األطفال معرضون لإلص – ٦

  .دهنية قاتلة للفطور عند البالغني
  .فالذكور لديهم قابلية لإلصابة  أكثر ثالث مرات من اإلناث: اجلنس  – ٧
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املهنة تلعب دوراً يف حدوث اخلمج الفطري، وخاصة القائمني علـى رعايـة    – ٨
  .يواناحليوان، فهم على احتكاك دائم مع احل
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   قواعد التشخيص املخربي للفطور: سادساً 

سنذكر باختصار اخلطوات املتبعة يف تشخيص الفطور هذه اخلطوات سيتم دراسـتها  
  :بشكل مفصل يف اجلزء العملي وهي 

  .حتضري العينات – ١
  .الفحص اهري املباشر للعينات – ٢
  .زرع العينات الفطرية – ٣
  .اخلواص الشكلية للمستعمرات الفطرية دراسة – ٤
  .الفحص اهري للمستعمرات الفطرية  – ٥
  

  معاجلة الفطور: سابعاً 
تتطلب معاجلة الفطور فترة طويلة حىت حيصل الشفاء، ويتوقف ذلك على نوع الفطر 

  :وانتشاره على سطح اجللد أو يف داخل العضوية، وقد قسمت مضادات الفطور إىل 
يميائية كاألمحاض والفينول والفورمالني وأشباه املعادن مثل الفلـور  مركبات ك – ١

  .والكلور والربوم واليود
مركبات كيميائية عضوية مشتقة من عائلة اإلمييدازول اليت تؤثر علـى اخلاليـا    – ٢

ــة ــأثريات جانبي ــة دون أي ت ــازول. الفطري ــل كيتوكون ــازول  ، مث كلوترمي
  .إيكونازول، ميكوكونازول

إىل األدوية املستخلصـة مـن الفطـور العقديـة، مثـل اجلريزوفـولفني        باإلضافة
  .النستاتني، واألمفوتريسني

ويفضل مع املعاجلة الفطرية استخدام الصادات احليوية وقائياً ملعاجلة احلاالت اجلرثومية 
  .املشاركة
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وحديثاً جتري دراسات لتطوير إنتاج اللقاحات الفطرية وخاصة اجللدية وحـىت اآلن  
  .دو أا أعطت نتائج إجيابية جداً يف أوروبا يب
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  اجلزء العملي
  

Practical part 
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  اجللسة األوىل
  خمرباجلراثيـــم

  :عند تصميم مثل هذه املخابر جيب االنتباه بشكل رئيسي على نقطتني أساسيتني ومها 
فاإلضاءة تلعب دوراً هاماً يف عمليات الفحص اهري : اإلضاءة اجليدة يف املخرب  -١

واألعمال احليوية األخرى اجلارية يف املخرب وميكن التحكم باإلضاءة من خـالل  
اجتاه املخرب أثناء تصميمه من ناحية ومن ناحية أخرى مـن خـالل اإلضـاءة    

 .االصطناعية

ا حيمله من جـراثيم  فالغبار يعد عدو املخابر األول مب: احلد من مشكلة التلوث  -٢
وميكن التغلب على هذه املشكلة من خالل اختيار املوقع باإلضـافة إىل العنايـة   
حبجم الغرف واألبواب والنوافذ واختيار األرضية املناسبة للتقليل ما أمكن مـن  

 .تسرب الغبار والتخلص منه خالل عمليات التنظيف اليومية

ام بكافة األعمال اجلرثومية كعمليات الزرع وخمرب اجلراثيم هو الوحدة املتخصصة بالقي
اجلرثومي وتلوين احملضرات اجلرثومية والفحص اهري للمحضرات اجلرثومية لذلك 
يراعى ضمن هذه الوحدة بأن تكون املساحة املخصصة هلا مناسبة الستيعاب مثل هذه 

قضون معظم األعمال واألشخاص القائمني عليها والتقنيون العاملون يف هذه املخابر ي
للعمل وستتم دراسة خمرب اجلراثيم من النوع التعليمي     ٢٧وقتهم يف حتضري املواد الالزمة

الـيت  ) ١الشكل رقـم  ( اليت توجد عادة يف الكليات واملعاهد الطبية) خمابر التعليم ( 
  :تكون مصممة عادة لتحقق الغاية التعليمية واليت جيب أن يتوفر فيها ما يلي 

  

  )املخرب(:  جهيزات الثابتةالت –ً  ١
بقدر ماتكون هذه األبنية مرحية بقدر ماتكون نتائج العمل أفضل لذلك جيب أن 
يتوفر يف هذا املخرب مواصفات منوذجية جلميع أجزاء بناء املخرب وجيـب أن تتـوفر يف   

  :املخرب مبكوناته كلها الشروط التالية 



١٤٠ 

  :اجلدران 
لبناء املتوفرة كاالمسنـت املسـلح وأن تكـون    جيب أن تبىن اجلدران من أمنت مواد ا

ويفضل ان . السطوح الداخلية جلدران املخرب ناعمة وكتيمة ومقاومة ألعمال التنظيف
، وذلك على "السرياميــك" تكون كسوة اجلدران الداخلية من أنواع البالط الناعم

. يةسم فوق مستوى طاوالت العمل إذا كانت الطاوالت جدار ٤٥ – ٣٠ارتفاع من 
أو أن تكون مطلية بطالء مقاوم للماء إذا كانت الطاوالت متوضعة بشكل متوازي يف 

  .وسط غرفة املخرب

  :األرضية 
جيب أن تكون األرضيات كتومة للماء، سهلة الشطف، والتنظيف، قوية التحمل، وأن 
حتقق نسبة ميل باجتاه املصرف، حىت التتجمع املياه على شكل برك مؤدية إىل التلوث 

  .يف املخرب

  : النوافذ
جيب أن حتقق النوافذ األغراض اليت صممت من أجلها وهي السماح للضوء بالدخول 
والتهوية وملنع دخول الغبار واحلشرات إىل املخرب ويفضل أن يتوفر عدة نوافذ صغرية 

  .أفضل من نافذة واحدة كبرية

  : األبواب
للتمكن من إخالء املخرب بأمان جيب أن يكون لكل وحدة خمربية بابان يفتحان للداخل 

، وتكون مصنعة عادة من مادة اخلشب والبـاب  "كاحلريق مثال"يف حاالت احلوادث 
املؤلف من مصراع ونصف هو األفضل، وذلك إلمكانية إدخال األجهـزة املخربيـة   

 ٤٠سم والنصف مصـراع   ٨٠الضخمة بسهولة، ويفضل ان يكون عرض املصراع 
. لالستعماالت العادية بيمنا النصف اآلخر عند احلاجة سم ويستخدم احلجم القياسي

ويفضل أن يكون لكل باب نافذة حىت يرى من خالهلا أي شخص من اجلانب اآلخر 
  ).سم  ٦٠× سم ١٥(  ٢سم ٩٠٠قبل فتح الباب، وعادة تكون مساحة هذه النافذة 
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  : طاوالت العمل
تصبح هذه الطاوالت مـن  عندما يتم جتهيز طاوالت العمل من االمسنت والسرياميك 

  .سم ٦٠سم وعرضها  ٩٠األثاث الثابت ويكون ارتفاعها للعمل وقوفاً 

  :اخلزائن 
تستخدم اخلزائن عادة لوضع املواد وبعض األجهزة، وعادة تكون هذه اخلزائن مبنيـة  

  .حتت طاوالت العمل السابقة الذكر

  : اإلمداد باملاء
يت جيب أن تتوفر يف املخرب ويكون مصـدرها  املاء النظيف  يعد من األمور األساسية ال

اإلمداد الرئيسي للمدينة وباإلضافة إىل ذلك جيب أن يتم إمداد املخرب باملاء من خزان 
احتياطي ضخم يوضع على سطح البناء وهلذا اخلزان غطاء مينع دخول الغبار والضوء 

  .ل ستة أشهروجيب تنظيف اخلزان وصيانته ك، إليه، ألن الضوء يسبب منو اإلشنيات

  : اإلمداد بالكهرباء
يعد تأمني الطاقة الكهربائية من مصدر موثوق من األمور األساسية يف املخابر احلديثة، 
ويتم تأمينها من اإلمدادات الكهربائية الرئيسية مع مولدة احتياطيـة تـزود املخـرب    

  .بالكهرباء يف حال انقطاع التيار الكهربائي

 :اإلضاءة 

ة اإلضاءة منفصلة عن دارة الطاقة الكهربائية اخلاصة بالعمل وتعـد  جيب أن تكون دار
  .كافية ضمن املخرب ٢م/واط ١٠اإلضاءة بقوة كهربائية 

  :الغاز 
يتم توفري الغاز السائل واملعبأ يف إسطوانات حيث حتفظ داخل املخرب ويفضل ختزينها 

  .خارج املخرب يف املستودعات
  



١٤٢ 

  :األثاث املتحرك  –ً  ٢
عة األثاث الذي يوفر بعض اخلدمات يف املخرب، وهو مؤلف من طـاوالت  هو جممو

متحركة هلا أدراج تفيد يف وضع األدوات، مثل املشارط واملالقط واملقصات والشرائح 
املستخدمة أثناء العمل اجلرثومي، أما الطاوالت املوزعة يف املخرب على شكل صفوف 

غالباً، يفضل أن تكون سـطوحها   فهي عبارة عن طاوالت معدنية" وحدات خمربية"
  مصنوعة من مادة الستيل، وسطحها مصقول لسهولة تنظيفها وتعقيمها 

  
  )١(الشكل رقم 

هلا رفوف مرتفعة لوضع الصبغات واحملاليل الالزمة للعمل باإلضافة إىل أدراج لوضـع  
 األدوات وتزود هذه الطاوالت مبآخذ كهربائية ومآخذ للغاز ويف وسطها حوض مزود

  .بصنابري مياه، يستعمل يف عمليات تلوين احملضرات
ويزود املخرب أيضا مبجموعة ) سم  ٩٠( ارتفاع هذه الطاوالت مناسب للعمل وقوفاً 

جمموعة من الكراسي ، طاولة مكتبية( من األثاث الثابت الذي يسهل العمل يف املخرب 



١٤٣ 

األولية الالزمة للعمل  خزان معلقة تفيد يف وضع وختزين بعض املواد، خمتلفة األشكال
  ).اخل .... ،هاتف، املخربي

  

  :األجهزة املخربية  -ً ٣
  :من الضروري توفر عديد من األجهزة اليت تؤمن جناح العمل املخربي نذكرمنها 

يفضل وجود أكثر من براد يف املخـرب حلفـظ املـزارع اجلرثوميـة     : براد عادي  -
  .واألوساط املزرعية 

  .ف األدوات بعد غسيلهالتجفي: جهاز جتفيف  -
وتستخدم من أجل حتضني وتنمية املنابت اجلرثومية املزروعـة  : حاضنة كهربائية  -

 .حديثاً

 .لتعقيم بعض األوساط و احملاليل امللحية وغريها: جهاز املوصدة  -

 .لتحضري املاء املقطر: جهاز تقطري  -

 .ات املصليةملعاملة األمصال عند إجراء بعض الفحوص: محامات مائية  -

 .جهاز لقياس درجة احلموضة -

 .موازين دقيقة لوزن املواد الكيميائية الالزمة لتحضري األوساط واحملاليل -

 .لتعقيم السوائل واحملاليل: أجهزة ترشيح  -

 .حلفظ األمصال واملستضدات: جممدة  -

 .مثفالت خمتلفة السرعة -

 .ألوساطأجهزة تعقيم باألشعة فوق البنفسجية لتعقيم ا -

 .لفحص الشرائح احملضرة ومالحظة اخلواص الشكلية للجراثيم: جماهر ضوئية  -

من أجل تعقيم الالقحة اجلرثومية باإلمحـاء وفوهـات األنابيـب    : مصباح غاز  -
 .واألواين بالتلهيب

  .اخل ....PCRجهاز ،جهاز التنميط اجلرثومي اآليل،أجهزة متطورة جهاز األليزا-  
 



١٤٤ 

  :وتضم :   املخربية األدوات –ً  ٤
 .برأس دائري ورأس مدبب" عروات الزرع اجلرثومي"لواقح جرثومية  -

 ).مشارط ، مقصات، مالقط( جمموعة من أدوات التشريح  -

 .شرائح  –أنبوب درهم  –أنابيب اختبار مدرجة وغري مدرجة : أوعية زجاجية  -

 .حوجالت ماصات أوعية زجاجية كبرية ذات غطاء حمكم  –ساترات   -

 .قضبان زجاجية –أقماع زجاجية  –جاجات خمتلفة األحجامز -

 .أطباق بتري خمتلفة القياسات  –

 .حامالت أنابيب اختبار -

 .تستخدم ألخذ العينات من األغشية املخاطية: ماسحات قطنية  -

 : املواد الطبية والكيميائية-

 .ورق ترشيح –شاش  –قطن طيب  -

) اخل .. كحول_فورمالني ( رة مواد مطه_أقراص صادات حيوية _صادات حيوية-
 .منظفات خمتلفة -

  .أمحاض -معادن  -أمالح  -كواشف  -سكاكر خمتلفة  -
 

 :ًـ الغرف امللحقة بوحدة اجلراثيم  ٥

  :غرفة حتضري األوساط اجلرثومية  – ١
وهي غرفة جمهزة باألدوات كالزجاجيات، وميزان دقيق واملواداألساسية لتحضري 

  .ءخاص بعملية تعقيم األوساط والبيئات باألشعة فوق البنفسجيةالبيئات،ويتبع هلا جز
  :غرفة الغسيل والتعقيم  – ٢

وهي غرفة خاصة بعملية غسيل األدوات املستخدمة حتتوي على أحـواض غسـيل   
  .وأجهزة جتفيف، و تعقيم خمتلفة، كاملوصدة وفرن التعقيم باحلرارة اجلافة

  .ذة وقائمني باألعمال وتقنيني خمربينيأسات: مكاتب خاصة باملوارد البشرية – ٣
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  اجللسة الثانية
  قواعد العمل يف خمابر األحياء الدقيقة: أوالً

يتطلب التعامل مع األحياء الدقيقة الكثري من احلرص والدقة أثناء العمل وذلك 
منعاً حلدوث أي مخج بأي نوع من أنواع اجلراثيم املمرضة أو غريها مـن مسـببات   

  .ذلك البد من االنتباه إىل التوصيات التالية أثناء العمل من أجل. األمراض
 االهتمام بنظافة املخرب بشكل عام ونظافة وعقامة مكان العمل بشكل خاص -١

 .ارتداء املعاطف الطبية البيضاء النظيفة أثناء العمل دف محاية املالبس من التلوث -٢

اليل املطهرة قبـل بـدء   تنظيف اليدين جيداً باملاء والصابون وتعقيمهما بأحد احمل -٣
 .العمل وبعد االنتهاء منه

عدم تناول الطعام والشراب وعدم التدخني يف املخرب بشكل عام وأثنـاء العمـل    -٤
 .بشكل  خاص

ارتداء القناع القماشي دف تغطية الرأس واألنف والفم خاصة عند التعامل مـع   -٥
 .األمراضاحلمات  أو عند حقن حيوانات التجربة املخربية بأحد مسببات 

عدم العمل يف املخرب عند وجود جروح أو إصابات يف األيدي أو الوجه حىت تلتئم  -٦
 .متاماً ويفضل ارتداء القفازات الطبية حلماية اليدين

 .منع دخول أي شخص ليس له عالقة بالعمل داخل املخرب -٧

 –مالقـط   –أنابيـب   –شـرائح   –ممصات (وضع مجيع األدوات املستخدمة  -٨
وعاء حيوي حملول مطهر ريثما يتم تنظيفها وتعقيمها أو التخلص  يف... ) مشارط

 .منها بشكل صحي

التخلص الصحي من املستنبتات اجلرثومية واملزارع احلموية بعد انتهاء احلاجة إليها  -٩
 .وذلك منعاً لتلوث الوسط اخلارجي ا

 .خربالتأكد من إغالق مجيع مصادر املياه والغاز والكهرباء قبل مغادرة امل-١٠
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  اإلسعافات األولية يف خمابر األحياء الدقيقة: ثانياً
فقد حتدث بعض اإلصابات ، على الرغم من إجراءات احليطة واحلذر املتبعة أثناء العمل

وسوف نذكر اإلجراءات الواجب ، للعاملني يف املخرب عند تعاملهم مع املواد اخلمجية
  :اتباعها يف حال وقوع مثل هذه اإلصابات 

  

 : ند دخول املادة املعدية إىل الفمع -١

 .جيب عدم ابتالع املادة ولفظها مباشرة يف وعاء حيوي سائل مطهر -آ

أو حملول املاء األوكسجيين % ) ٠.١( املضمضة مبحلول برمنغنات البوتاسيوم  -ب 
  %)٠.٢(أو حملول محض كلور املاء % )  ١(

  .دة ساعاتمضغ قطعة من اخلبز ولفظها مع دوام املضمضة لع -ج 
  %).٠.٢(ينصح بشرب كأس من محض كلور املاء بتركيز   -د 

 

  عند ابتالع املادة املعدية -٢

  %).٠.١(جيب التمضمض مبحلول برمنغنات البوتاسيوم   -أ
 .حتريض إفراز محض كلور املاء من املعدة عن طريق تناول خالصة اللحم -ب

  %).٠.٢(بعد ذلك ينصح بتناول كأس من محض كلور املاء  -ج
  

 : عند دخول املادة املعدية إىل العني -٣

  .جيب عدم فرك العني  -آ
، تغسل عن طريق التقطري يف امللتحمة بأحد احملاليل احلاوية على الصادات احليوية -ب

  .مث تدهن بأحد املراهم العينية
  .تطبق اإلجراءات نفسها املتبعة يف حال دخول املادة املعدية إىل الفم -ج

 

 : ول املادة املعدية إىل األنفدخ -٤

  .جيب التمخط عدة مرات يف مناديل ورقية قابلة للحرق أو اإلتالف -آ 
  .حماولة عدم استنشاق اهلواء إىل الداخل -ب



١٤٧ 

أو ميسح األنـف مبـرهم   %)   ١(بعدها ينقط يف األنف حملول أكسيد الزنك  -ج
  أكسيد الزنك

  .ادة املعدية إىل الفمتتخذ اإلجراءات املتبعة عند دخول امل -د ـ
 

 : يف حاالت اجلروح -٥

واليت ميكن أن تنجم عن تكسر بعض األدوات امللوثة باملادة املعدية أو عن طريق عضة 
جيب عدم امتصاص اجلرح وإمنـا  ، حيوان مصاب أو تلوث جرح قدمي باملادة املعدية

أو %) ٢-١( يدهن مكان اجلرح بصبغة اليـود ، تغسل املنطقة احمليطة باجلرح وجتفف
 .مث يربط مكان اجلرح جيداً%)    ٢(محض اآلزوت 

أما حاالت اجلروح العميقة فيجب ترك الدم يرتف ومن مث تنظيفة  بأحـد احملاليـل    
مث يربط على اجلرح ) بودرة مطهرة ( املطهرة، وبعدها يوضع أحد املساحيق املطهرة 

  .برباط معقم
  

 : يف حاالت العدوى اخلاصة -٦

  ،اجلروح بأحد مسببات األمراض اخلطرية مثل العصوية اجلمريةقد تتلوث 
يف مثل هذه احلاالت جيب العمل على ، اخل....الربوسيال، الرعام، محة الكلب، الكزاز

قتل العامل املمرض مباشرة وذلك عن طريق معاملة اجلرح فـوراً حبمـض اآلزوت   
  .ج املناسبمث ينقل املصاب فوراً إىل أقرب مشفى لتلقي العال، الدخين

 

 : إصابات التيار الكهربائي -٧

جيب فصل التيار الكهربائي، ويف حاالت تعذر الوصول إىل مكـان فصـل التيـار    
الكهربائي جيب على األشخاص املوجودين عدم ملس الشخص املصاب قبـل تـأمني   
العزل الكهربائي، وذلك بالوقوف على قطعة خشب جافـة أو علـى الزجـاج ويف    

لوعي جيب القيام بعملية التنفس االصـطناعي للشـخص املصـاب    حاالت فقدان ا
  .وإحضار الطبيب فوراً
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  اجللسة الثالثة
   :التعقيم والتطهري

  التعقيم هو من األساسيات اليت يرتكز عليها العمل يف خمابر األحياء الدقيقة

اجلـراثيم  (ضة وغري املمرضةبأنه إتالف  مجيع األحياء الدقيقة املمر: التعقيمو يعرف 
واليت ميكن أن توجـد يف املـواد وعلـى األدوات    ...) وأبواغها والفطور واحلمات

  .املستخدمة
  .فيعين القضاء على اجلراثيم يف طورها االنبايت فقط: أما التطهري

  :وللتعقيم عدة طرق أمهها 
 التعقيم بالطرائق الفيزيائية -١

 .التعقيم بالطرائق اآللية -٢

 .بالطرائق الكيميائيةالتعقيم  -٣

 : التعقيم بالطرائق الفيزيائية: أوالً 

 : التعقيم باحلرارة اجلافة -١

  : اإلمحاء والتلهيب –أ 

على مبدأ حرق األحياء الدقيقة املوجودة على السـطح املـراد    اإلمحاءيعتمد 
تعقيمه بوساطة اللهب وتستخدم هذه الطريقة لتعقيم إبرة الزرع واإلبر وبعض اآلالت 

وال تستخدم اآللة املعقمة إال بعـد أن  ، عدنية اليت ال تتغري إذا سخنت حىت االمحرارامل
  .وجيب إعادة تعقيمها لدى كل استعمال، تربد

  : التلهيبأما 
فيعتمد على مبدأ تعريض األشياء امللساء كـأطراف املمـص والقضـبان              

ة على اللهب وذلك بإمرارها الزجاجية وفوهات األنابيب والقوارير والشرائح الزجاجي
  .حبركة ليست بالسريعة أو البطيئة) مرات  ٤ - ٣( 
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  : التعقيم يف اهلواء الساخن –ب 
وهو عبارة عن خزانة ) ٢الشكل رقم (يستخدم هلذا الغرض فرن اهلواء الساخن     

ويكفي رفع درجة ، )٢الشكل رقم(معدنية ذات جدار مضاعف مع ميزان حرارة
مدة كافية لقتل كافة م     )١٨٠ -١٦٠( الدرجةاخل اجلهاز إىل حرارة اهلواء د
حيث حيسب زمن التعقيم عند بلوغ مؤشر ميزان احلرارة الدرجة ، األحياء الدقيقة

يف التعقيم اجلاف ملدة ساعتني ) م١٤٠(هذا ونستخدم عادة درجة حرارة . املطلوبة
ملدة نصف ) م ١٨٠(ملدة ساعة واحدة أودرجة حرارة ) م ١٦٠( أودرجة حرارة

لتعقيم مجيع األدوات املعدنية والزجاجية املتحملة للحرارة بعد لفها بورق . ساعة
  .السيلوفان قبل التعقيم 

  

  
  )٢(لشكل رقم 
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 :التعقيم باحلرارة الرطبة -٢

  : الغلي –أ 
تعقم ذه الطريقة احملاقن واإلبر واملشارط واملالقـط والسـدادات املطاطيـة    

حيث توضع هذه األدوات يف وعاء حيوي على املاء وتغلى حىت ، جاجيةواألنابيب الز
وذه الطريقة يتم القضاء على اجلراثيم ، )دقيقة  ٣٠ - ١٥( ملدة ) م ١٠٠( الدرجة 

وميكن إضافة حملول بيكربونات ، كافة، بينما ال تتأثر األبواغ ذه الطريقة من التعقيم
اء بغية زيادة فعالية التعقيم من جهة ومحايـة  إىل امل% )  ٢ – ١( الصوديوم بتركيز 

  .األدوات املعدنية من الصدأ من جهة أخرى

  )الصاد املوصد : ( التعقيم يف البخار حتت الضغط  –بـ 

  املوصـدة  جهاز تعتمد هذه الطريقة على مبدأ التعقيم ببخار املاء والضغط يف 
وق سطح املاء فإن درجـة  ومن املعروف بأنه عندما يزداد الضغط ف)٣الشكل رقم (

عندما يزداد الضغط نصف ضـغط  ) م  ١١٥,٥( غليان املاء ترتفع لتصل إىل الدرجة 
  ١٣٥( وإىل الدرجة ، بزيادة ضغط واحد) م ١٢١(عن الضغط اجلوي، وإىل الدرجة 

، وجهاز املوصدة عبارة عن وعاء أسطواين الشكل مضاعف اجلدار.بزيادة ضغطني) م 
كما ، )٣الشكل رقم (يتصل به مقياس ضغط وميزان حرارة ، ممؤلف من معدن مقاو

يوجد أنبوب زجاجي يتصل جبدار اجلهاز ميكن من خالله معرفة مسـتوى املـاء يف   
ويف ، كما يوجد يف القسم األسفل من اجلهاز صنبور خلروج اهلواء والبخـار ، اجلهاز

ويعمل اجلهاز علـى  ، هاداخل اجلهاز توجد سلة معدنية توضع فيها املواد املُراد تعقيم
وتستخدم هذه الطريقة لتعقيم املنابت املغذية اجلرثومية واحملاليل اليت . الكهرباء أو الغاز

ال تتأثر باحلرارة العالية ولتعقيم املواد الزجاجية واملعدنية وأطباق بتري احلاوية علـى  
  .مزارع جرثومية قدمية
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  : طريقة استخدام املوصدة
ن املاء حىت يصل مستواها إىل اإلشارة العليا ألنبوب قياس مستوى توضع كمية كافية م

املاء، بعد ذلك توضع املواد املراد تعقيمها بالسلة املعدنية مث يغلق غطاء اجلهاز بإحكام 
يوصل اجلهاز بالتيار الكهربائي فيسخن املاء وخيرج اهلواء متقطعاً ، ويفتح منفذ البخار

  حيث يالحظ حترك ، عندها يغلق صنبور البخار، ر صافياًمث ممزوجاً مع البخارمث البخا

  
  )٣(الشكل رقم

وعند وصول مؤشر مقياس الضغط واحلرارة إىل الدرجة املطلوبة  . إبرة مقياس الضغط
  ).دقيقة  ٢٠ – ١٥( تبدأ عملية التعقيم واليت تستمر  

مقياس   الضغط   ويتم االنتظار حىت رجوع إبرة، بعد االنتهاء من التعقيم نطفئ اجلهاز
   .بعدها يفتح الغطاء وخترج منه املواد،واحلرارة إىل الدرجات الطبيعية
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  )  :طريقة تندال ) ( م   ١٠٠( التعقيم بالبخار املتقطع على الدرجة  -جـ
تستخدم هذه الطريقة من أجل القضاء على اجلراثيم وأبواغها واليت تتلـف إذا  

قـادرة علـى قتـل    ) م   ١٠٠( فدرجة . تكرر تسخينها عدة مرات بفواصل كبرية
اجلراثيم ولكنها غري كافية إلتالف األبواغ فإذا عرِضت املادة املراد تعقيمها إىل الدرجة 

) ساعة  ٢٤(وعند تركها بعد ذلك مدة ، تتلف مجيع اجلراثيم دون األبواغ) م١٠٠(
فإذا مـا   ،بدرجة حرارة الغرفة فإن هذه األبواغ سوف تنتش وتعطي جراثيم جديدة

وهكذا . فسوف يتلف اجلرثوم الذي نتش حديثاً) م   ١٠٠( عرضت مرة ثانية لدرجة 
وإن مدة التعقيم يف كل .يف املرة الثالثة سوف يتلف  كل ما تبقى من اجلراثيم وأبواغها

ويكرر العمل ثـالث  ) ساعة  ٢٤(مرة هي نصف ساعة والفاصل بني العمليتني هو 
  .مرات يف أيام متتالية

ذلك تستخدم هذه الطريقة من أجل تعقيم البيئـات احلاويـة علـى السـكريات     ول
واجليالتني واليت ميكن أن تتحلل أو تتفحم بدرجات احلرارة العالية والضغط وهـذه  

  .الطريقة من التعقيم تتم يف جهاز املوصدة أيضاً مع إبقاء صنبور البخار مفتوحاً فيه
  

  : )م  ٥٦(رجة التعقيم بالتسخني املتقطع عند الد -د
تستخدم هذه الطريقة لتعقيم املواد اليت تتأثر بدرجة احلرارة املرتفعة كاملصـل  

حيث تغمر الزجاجات احملكمة اإلغـالق  )  م  ٥٥( يف الدرجة  الدموي الذي يتخثر
، حيث يعلو مسـتوى املـاء   )م ٥٦( احلاوية على املصل يف املاء الساخن يف الدرجة

تعاد هذه العملية على مدار سبعة أيـام  ، وجود يف الزجاجةالساخن مستوى السائل امل
فتعقم عند الدرجة ) حليب  –لنب ( أما املواد الغذائية ، متتالية ملدة ساعة يف كل  مرة

  .بإمرارها مدة نصف دقيقة ضمن أجهزة خاصة) م٧٢(
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  : التعقيم بالطرائق اآللية: ثانياً 

 : التعقيم بالترشيح - ١

وتعتمد ، عقيم السوائل اليت ال ميكن تعقيمها بالتسخنيوهي طريقة من طرائق ت
هذه الطريقة على مبدأ إمرار السوائل خالل مرشحة ذات مسامات دقيقة تسمح مبرور 

وجتدر اإلشـارة إىل أن  . السائل، ولكنها تعيق مرور اجلراثيم املوجودة ضمن السائل
ومن املرشحات املسـتخدمة  . هذه الطريقة التؤدي إىل قتل اجلراثيم وإمنا إزالتها فقط

مشعة بريكفيلد املصـنوعة  ، مشعة شامبريالن املكونة من البورسلني: هلذا الغرض نذكر 
اليت هي عبارة عن قرص ترشيح من األزبيسـت      مرشحة زايتس، من تربة النقاعيات

يثبت يف قمع معدين وينفذ أنبوب القمع من خالل سـدادة مطاطيـة يف   ) أميانت ( 
السائل من األعلى ومير إىل األسفل بشكل عقيم حيث تبقى اجلـراثيم  يصب ، حوجلة

معلقة على القرص  ويف مجيع األحوال جيب أن تكون الشمعات أو املرشحات معقمة 
قبل االستعمال وغالباً ما توصل الفوهة اجلانبية لوعاء االستقبال مبفرغة هـواء بغيـة   

 .تسريع عملية الترشيح

 : التعقيم باألشعة - ٢

ألشعة فوق البنفسجية األكثر استخداماً يف هذا اال، وتسـتخدم هلـذا   تعد ا
 -  ٢٤٠(الغرض مصابيح زئبقية تشع أشعة فوق بنفسجية مبوجات يتراوح طوهلا بني 

) م . ن ٢٦٠( ولقد وجد أن األشعة  فوق البنفسجية اليت طول موجتها) م . ن ٢٨٠
ر اإلشارة إىل أن اجلراثيم تتـأثر بشـكل   وجتد، هي األكثر فعالية وتأثرياً على اجلراثيم

سريع، أما األبواغ والفطور فهي أقل حساسية  تستخدم هذه الطريقة من أجل تعقيم 
املخابر وحجرات الزرع اجلرثومي وغرف العمليات اجلراحية يف املشايف، حيث تضاء 

ح األمر الذي يرتبط باسـتطاعة املصـابي  ( لفترات تتراوح بني ساعة إىل عدة ساعات
والوسط الذي يتواجد فيه اجلرثوم، فالدم ، وبعدها عن املكان املراد تعقيمه، املستخدمة

هذا ومينع دخول حجرات الزرع أثناء تعقيمها ذه األشعة ). والقيح يعيق عملية القتل
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وإذا استدعى األمر ذلك فالبـد مـن   ، نظراً لتأثرياا الضارة على اجللد وقرنية العني
  .اقيةارتداء نظارات و

  

  ) :التطهري (التعقيم بالطرائق الكيميائية : ثالثاً 
تتأثر اجلراثيم بالعديد من املواد الكيميائية واليت يكون تأثريها إما قاتالً هلا أو 

وميكن هلذه املواد الكيميائية أن تؤثر على اجلرثوم بطرائق خمتلفة كما . موقفاً لتكاثرها
درجة : ر على فعالية هذه املواد الكيميائية مثل أن هناك عديداً من العوامل اليت تؤث

تركيز املادة الكيميائية يف الوسط ودرجة احلرارة ونوع اجلرثوم وغريها من العوامل 
  :املستخدمة يف هذا اال) املطهرات ( وسوف نستعرض أهم املواد الكيميائية  

 : أمالح املعادن الثقيلة - ١

يتات النحاس   وهلا تأثري قاتل للجراثيم وخاصة مثل ملح الزئبق ونترات الفضة وكرب
 .سلبية الغرام، وتأثري خمثر للربوتينات اخللوية اجلرثومية

 : القلويات - ٢

ويـرتبط تأثريهـا   ، مثل ماءات الكالسيوم وماءات الصوديوم وكربونات الصوديوم
ـ )  OH( القاتل للجراثيم بتركيز شاردة اهليدروكسيل  ة وتعد من املطهرات رخيص

وتستخدم القلويات بشكل عام يف تعقيم أدوات وأوعية احلليب واحلالبة ويف ، الثمن
 .تطهري احلظائر ولبعضها تأثري فعال على احلمات  

 : احلموض - ٣

ومن أهم احلمـوض  )  H( يرتبط تأثريها على اجلراثيم بتركيز شاردة اهليدروجني 
ي يستخدم كقطرة لغسـيل  الذ، محض البوريك، محض الكربيت: املستعملة نذكر 

محض البرتوئيـك والـيت   ، محض اللنب، محض اخلل، % ) ٢ – ١( العيون بتركيز 
  .تستخدم يف حفظ املواد الغذائية نظراً لتأثريها املوقف لنمو اجلراثيم
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 :وأمهها :  هلالوجيناتا - ٤

فيفة قاتل جيد للجراثيم ولكن ال يستخدم بسبب مسيته إال بتراكيز خ:  الفلور -أ
  .يف تعقيم املياه كما هو احلال يف أوربا

 : الكلور -ب 

 .يستخدم يف تعقيم املياه يف كثري من بلدان  العامل، ذو تأثري قاتل للجراثيم

  : اليود -ج 
حيث  يستخدم علـى شـكل   ، يؤثر يف معظم اجلراثيم ويعد من املطهرات اجليدة
  .صبغة اليود أو حملول لوغول أو بشكل يودوفورم

 : الكحوالت - ٥

لتعقيم األيـدي وبعـض   % )  ٧٠( مثل الكحول اإليتيلي الذي يستخدم بتركيز 
 .األدوات أما الكحول املطلق فليس له أي قدرة قاتلة للجراثيم

 : األلدهيدات - ٦

  % )  ٤٠( حيـث يسـتخدم حملولـه يف املـاء بنسـبة      ، مثل الفورم ألدهيـد 
 .متازة ذات االستخدمات الواسعةالذي يعد من املطهرات امل)  الفورمالني ( 

 : الفينول ومشتقاته - ٧

  يعد الفينول من املطهـرات اجليـدة والفعالـــة وتسـتخدم حماليلـه بنسـبة        
إال أن مسيته ورائحته أدت إىل إمهال استخدامه حيث اجتهت األنظار إىل ، % ) ٢( 

يف تطهـري  حيث تستخدم .. الكرويولني،الليزول، استخدام مشتقاته مثل الكريزول
  .الطاوالت واألجهزة امللوثة

 : املؤكسدات -٨

مثل األوزون الذي يستخدم يف تعقيم املياه واهلواء وفوق يرمنغنات البوتاسيوم الذي 
  .يستخدم يف تطهري األيدي واخلضار والفواكه
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 : املنظفات -٩

تها للماء تعد من املطهرات اجليدة ألا عدمية السمية غري خمرشة وتستخدم بعد إضاف
  .وعند غسيل املواد امللوثة باجلراثيم

  : اجلليسرين -١٠
فتبيد %) ٥٠( أما احملاليل املركزة منه%)  ١٠ – ٥( يستخدم حلفظ العينات بتركيز

اجلراثيم دون أن تؤثر على احلمات لذلك يستخدم ذا  التركيز من أجـل حفـظ   
  .احلمات

 : امللونات -١١

أخضر املاالشيت ذات تأثري قاتل أو موقـف  ، اجلنشيانبعض امللونات مثل بنفسجية 
لتكاثراجلراثيم حسب تركيزها يف الوسط وحسب نوع اجلرثوم، وتسـتخدم علـى   

  .الغالب يف املخابر عند حتضري البيئات املغذية االنتخابية أو االنتقائية  
  : تعقيم األدوات الزجاجية واملعدنية وأماكن العمل يف املخرب

 : ديدةالزجاجيات اجل - أ

  ، ماصـات ، أطبـاق بتـري  ، أنابيـب اختبـار  ، حـوجالت ، وتضم زجاجـات 
 اخل.. ،أقماع

  .تغسل باملاء اجلاري – ١
  .ملدة ساعة% ) ١( تغمر يف حملول محض كلور املاء  – ٢
  .تغسل باملاء الفاتر – ٣
  .تنظف بالفرشاة والصابون – ٤
  .مرات على األقل تغسل باملاء اجلاري عدة مرات مث باملاء املقطر مخس – ٥
  ).م   ١٣٠ – ١٠٠( جتفف يف جهاز التجفيف بدرجة حرارة  – ٦
  ).السلوفان ( تغلق الفوهات وتلف بورق القصدير  – ٧
  ).م  ١٨٠( تعقم يف فرن اهلواء الساخن ملدة ساعتني عند الدرجة  – ٨
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  : الزجاجيات امللوثة مبواد معدية –ب 
  :ثة مبواد معدية يوجد طريقتان لتعقيم الزجاجيات امللو

 ٢ملدة % )  ١(تغمر الزجاجيات امللوثة مبواد معدية يف حملول فوق محض اخلل – ١
  .ساعة على األقل مث تتبع  اخلطوات نفسها الواردة يف تعقيم الزجاجيات اجلديدة

ملدة ) م   ١٢( تعقم الزجاجيات مبا حتتويه من مواد معدية باملوصدة بالدرجة  – ٢
سل إلزالة حمتوى الزجاجيات كامالً، مث تعامل معاملة الزجاجيات دقيقة، مث تغ ٢٠

  .اجلديدة
ملـدة  ) م  ١٨٠( بالنسبة للماصـات تعقم بفرن اهلواء الساخن على الدرجة  -٣

  ).م   ١٦٠( ساعة أو ملدة ساعتني على الدرجة  
  :السدادات املطاطية اجلديدة  –ج 
  .دقيقة ٢٠ملدة  % )٥( تغمر يف حملول كربونات الصوديوم  – ١
  .تغسل عدة مرات باملاء اجلاري مث باملاء املقطر – ٢
  ).م   ٣٧(جتفف يف هواء الغرفة أو يف جهاز التجفيف بالدرجة  – ٣
  .تعقم باملوصدة أو بالغلي ملدة ساعة واحدة -٤
  :السادات املطاطية املستعملة  –د 

  .دقيقة ٢٠و بالغلي أ) دقيقة  ٣٠م ملدة   ١٢١ ( الدرجةتعقم باملوصدة ب – ١
  .تنظف بالفرشاة والصابون حتت املاء اجلاري – ٢
  .تغسل باملاء اجلاري عدة مرات مث باملاء املقطر – ٣
  ).م   ٣٧(جتفف يف هواء الغرفة أو يف جهاز التجفيف بالدرجة  – ٤
  ).م   ١٢١(دقيقة بالدرجة  ٢٠تعقم باملوصدة  – ٥
  :ط اإلبر واملالقط واملقصات واملشار –هـ
  .ملدة ساعتني% )  ٧٠( توضع يف الكحول  – ١
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  .تنظف بالفرشاة والصابون حتت املاء اجلاري – ٢
  .تغسل باملاء اجلاري عدة مرات مث باملاء املقطر – ٣
  .جتفف مث تعقم باملوصدة أو يف فرن اهلواء اجلاف – ٤

  : مكان العمل –و 
املطهـرات املعروفـة مثـل    ميكن احملافظة على نظـافة مكان العمل باستخدام أحد 

الفورمالني أما الطاوالت واألرضيات فيمكن تنظيفها من وقت آلخر بإحدى سـوائل  
  .التنظيف املضاف إليها أحد املطهرات املعروفة
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  اجللسة الرابعة
  اجلرثومية العينات

  :منها تتوقف نتائج التشخيص املخربي اجلرثومي على عدة أمور 
سجل املعلومات املرفق مع العينة والذي ، إرسال العينة، نوع العينة، طريقة أخذ العينة

من شأنه  أن حيدد وجهة سري التشخيص والطرق املخربية املستخدمة، لذلك ومن أجل 
جناح التشخيص والتوصل إىل نتائج دقيقة وصحيحة جيب أن تؤخذ هذه األمور مجيعها 

  .قيام بالتشخيص املخربي اجلرثوميبعني االعتبار عند ال

  :مجع العينات  – ١
إن أخذ العينات للفحوص املخربية جيب أن يتم بعد ختطيط سليم وأن يتم ذلك 

ويـرتبط نـوع العينـات    ، من قبل الطبيب البيطري نفسه أو أحد العاملني يف املخرب
. املراد إجراؤهااملأخوذة بنوع املرض املشتبه به من جهة وبطبيعة الفحوصات املخربية 

أما وقت أخذ العينة فيفضل أن يتم يف األيام األوىل من املرض أو يف مراحل املـرض  
كذلك جيب التأكيد على أن أخذ العينة جيب أن يتم قبـل البـدء باملعاجلـة    ، احلادة

أماإذا كان اهلدف من الفحوص هو التأكد من فعالية وجناح املعاجلة ، مبضادات اجلراثيم
العينات بعد انتهاء املعاجلة حبوايل ثالثة أيام  ومن الضروري جداً االنتباه فيمكن أخذ 

إىل عدم معاملة أو متاس العينات أثناء أخذ العينة أو بعدها  مع مضادات اجلـراثيم أو  
كذلك جيب مراعاة عدم تلوث العينات أثناء أخذها باملسـببات  ، املطهرات بأنواعها

وجيب على الطبيـب  . أخذ العينة بشكل عقيم ماأمكناجلرثومية الثانوية، لذلك جيب 
البيطري أو املخربي أن يأخذ بعني االعتبار دوماً أن سطح العينة  ميكـن أن يكـون   

كما جتـدر  ، حاوياً على أعداد هائلة وخمتلفة من اجلراثيم اليت تشكل الفلورا الطبيعية
هواء احلظرية وغريها ، يأيدي الطبيب أو املخرب، اإلشارة إىل أن األدوات غري املعقمة

  .ميكن أن تشكل مصدراً من مصادر تلوث العينات
  



١٦٢ 

  : األدوات املستخدمة يف أخذ العينات -٢
جيب أن تتوفر يف املخرب الذي سوف يقوم بإجراء الفحوص اجلرثوميـة مجيـع   

  :األدوات الالزمة ألخذ العينة واليت تشمل 
  مهبليةماسحات وهي على نوعني ماسحة عادية وماسحة  -١
  جامع البصاق -٢
 املهبل االصطناعي -٣

 انابيب مفرغة من اهلواء -٤

 زجاجات مكارتين -٥

 حماقن باحجام خمتلفة انابيب وزرمان الختبارات التراص -٦

 شرائح زجاجية -٧

 أدوات جراحية -٨

 أكياس نايلون جلمع العينات -٩

 أنابيب اختبار جلمع عينات الدم -١٠

لعينات جيب أن تكون األنابيب جمهزة بغطاء حمكـم مـن   ولضمان عدم تلوث هذه ا
كما جيـب جتنـب   ، املطاط أو الفلني، وجيب عدم استخدام القطن أو الشاش كغطاء

  .تلوث السطح اخلارجي هلذه األدوات

  : أنواع العينات –٣ً

  :حيث يوجد نوعني من املسحات:  املسحات – ١

  املسحة العادية -آ
دادة متصل ا عود من اخلشب أو من املعدن يف ايتة عبارة عن انبوب اختبار له س

يؤخذ ا عينات من األغشيه املخاطية  وتشمل املسـحات  . قطعة ملفوفة من القطن
األنفية والعينية والشرجية واملهبلية وغريها، بعد أخذ العينة توضع املاسحة القطنيـة  



١٦٣ 

ي أو على بيئـة  مباشرة يف أنبوب زجاجي معقم حيوي على حملول ملحي فسيولوج
  ).مرق مغذي مثالً ( جرثومية مغذية 

  املسحة املهبلية -ب
عبارة عن أنبوبة مفتوحة الطرفني يف أحد أطرافها مثبت مقبض ومصـدر ضـوئي   

أجراء عمليـات الغسـيل   (والطرف االخر يدخل من خالل فتحة الفرج اىل املهبل 
  .واسطة املسحة العاديةومن مث تؤخذ العينة املهبلية ب) والتطهري هلذة املنطقة 

  :الروث  – ٢
يؤخذ الروث بطريقتني اما أن تؤخذ قطعة حبجم حبة البازالء  بواسـطة اليـد مـن    
احليوانات الكبرية وتوضع مباشرة يف أنبوب زجاجي جـاف ومعقـم ويف حـاالت    

مل من الروث، أو باستخدام املاسحات العادية )  ١( اإلسهاالت يكفي أخذ حوايل 
الصغرية ويراعى أن يؤخذ مع الروث قليل من املخاط أو القيح إذا كان  من احليوانات

  .موجوداً

  :القيح – ٣
ويؤخذ بطريقتني وعلى حسب وضع اخلراج فاذا كان اخلراج مفتوحاً فتؤخد 
عينة القيح من حميط اخلراج باستخدام املاسحات العادية ويف حال كان اخلراج مغلقاً 

  .تخدام حمقن لسحب العينة فيؤخذ خزعة من طرف اخلراج باس

  :وتؤخذ عينات الدم بأربعة أشكال : الدم – ٤
  .لتشخيص اجلراثيم واألوايل اليت تصيب الدم: فيلم دموي على شرحية زجاجية  -آ

دم كامل خمثر للحصول على املصل الجراء اختبـارات التـراص ومعـايرة     -ب 
 .األضداد

 .اصر الدمدم كامل غري خمثر من أجل قياس مكونات عن -ح 

  .مسحات دموية للزرع اجلرثومي -د
 



١٦٤ 

  : البول-٥
يؤخذ من احليوانات الصغرية بطريقة بذل املثانة وعند احليوانات الكبرية بطريقة 

ونظراً لعدم إمكانية جتنب تلوث البول أثناء عملية احلصول عليه وخاصة أن ، القثطرة
اللتـهابات يف اـاري   اجلراثيم ميكن أن تكون هي نفسها اليت أ دت إىل حدوث ا

  .لذلك فإن فحص البول جيب أن يعتمد على العد اجلرثومي، البولية
  : عينات األعضاء – ٦

تؤخذ مثل هذه العينات من احليوانات النافقة، ويراعى أخذ العضو املناسـب  
أو يكتفـى  ) قلب –رئة  –طحال (وميكن أخذ كامل العضو ، حسب احلالة املرضية

هنا جيب اختيار أماكن من العضو اليت تظهـر عليهـا   ، العضو بأخذ قطعة صغرية من
بعد ذلك يوضع العضو مباشرة يف وعاء زجاجي نظيف ومعقم أو يف ، تغريات مرضية

  .أكياس نظيفة من النايلون
  : احلليب – ٧

ويراعى قبـل  ، تؤخذ عينات احلليب من أجل تشخيص حاالت التهاب الضرع
وتطهريها، وأن تؤخذ عينة احلليب املراد فحصها  أخذ العينة تنظيف الضرع واحللمات

  يف زجاجات مكارتين نظيفة ومعقمة وحمكمة اإلغالق
وتشمل املواد العلفية اليت يتناوهلا احليوان أو املنتجات : املواد الغذائية واألعالف – ٨

توضع هذه العينات إما يف عبواا ، .... )-حلوم  –قشدة  –جنب ( احليوانية الغذائية 
  .األصلية أو األفضل يف أوعية معقمة وترسل إىل املخرب إلجراء الفحوصات الالزمة

  : ماء الشرب – ٩
قبل أخذ ماء الشرب املراد فحصه جيب تلهيب الفوهة اليت سوف يتسرب منها 

 ١٠٠( مث تؤخذ كمية كافية من املـاء  ، يترك بعدها املاء ليسيل فترة من الوقت، املاء
  .معقمة وحمكمة اإلغالق وتوضع يف حوجلة) مل 

  
 



١٦٥ 

  : سجل املعلومات الواجب إرساله مع العينات املراد فحصها -٤
جيب أن يرفق مع العينات املطلوب إجراء الفحوصات اجلرثومية عليها سجل معلومات 

وميكن أن ختتلف املعلومات الواجب ، يتضمن عديداً من املعلومات حول احلالة املرضية
  :بيد أا تتضمن بشكل عام مايلي ، رإرساهلا من خمرب إىل آخ

  .نوع احليوان وعمره وجنسه – ١
  .اسم صاحب احليوان وعنوانه – ٢
  .نوع العينة املرسلة – ٣
  .وقت أخذ العينة – ٤
  .تاريخ ظهور املرض – ٥
  .نوع املرض املشتبه به - ٦
  .املعاجلات املطبقة حىت تاريخ أخذ العينة واللقاحات املعطاة – ٧
  .القطيع وعدد احليوانات املصابةحجم  – ٨
  .نتائج الفحوصات السابقة إن وجدت – ٩

  .معلومات حول ظروف التربية والتغذية – ١٠
  .الفحوصات املرغوب إجراؤها – ١١

  : إرسال العينات اجلرثومية املراد فحصها -٥
قبل إرسال العينات جيب أن يكتب على كل أنبوب رقم احليوان ونوعه أو رقم 

ذلك لتجنب اختالط العينات مع بعضها، مث توضع هذه األنابيب بعد إحكـام  العينة و
إغالقها يف حافظة من الكرتون املضغوط مع ملء الفراغات إن وجدت مبـواد قابلـة   

وعند إرسال عينات فردية عن طريق الربيد . وبعدها تغلق احلافظة بإحكام، لالمتصاص
  ).مادة معدية  –احذر ( فيمكن وضع العينة يف عبوات خاصة ويكتب عليها



١٦٦ 

وإذا كانت العينة تتعلق جبثة حيوان كاملة أو أجزاء من احليوان، هنا تغلـف بقطعـة   
قماش مبللة بأحد احملاليل املطهرة مث تغلف وتربط بغطاء كتيم للماء ومن مث بغـالف  

  .آخر من القماش مث توضع يف عبوة مناسبة حتوي على مواد قابلة المتصاص الرطوبة
هنا جيب أن تكون ، تطلب احلاجة إرسال بيئات حتتوي على مزارع جرثومية حيةوقد ت

موضوعة يف أنابيب مغلقة بالبارافني ومن مث بسدادات مطاطية، وعند إرسال بيئـات  
مجـرة  ، كزاز( حتتوي على مزارع جرثومية حية حتوي على مسببات مرضية خطرية 

  .بق مع اجلهات املسؤولة واملختصةفيجب أن يتم ذلك بعد التنسيق املس) سل ، خبيثة
من الناحية العملية جيب األخذ بعني االعتبار ضرورة وصول العينات يف غضون عـدة  
ساعات إىل املخرب مع مراعاة إبقاء هذه العينات مربدة ضمن الفترة الواقعة بني أخذها 

وعدم  ووصوهلا إىل املخرب، وذا الشكل نضمن عدم موت املسببات ضعيفة املقاومة،
حدوث تغريات يف العينة املرسلة والذي من شأنه أن ينعكس يف النهاية علـى نتـائج   

ولكن يف ظروف خاصة عندما ال تتوفر هذه الشروط السابقة لعملية النقـل  ، الفحص
  .لذا يلجأ إىل استخدام مواد حافظة دف احملافظة على العينة ألطول فترة ممكنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦٧ 

 اجللسة اخلامسة

  اجلرثومية) األوساط (البيئات حتضري
يعتمد حتديد نوع اجلرثوم على التشخيص املخربي املبين أساساً علـى دراسـة   
خواص اجلرثوم األساسية مثل اخلواص الشكلية والتلوينية مث اخلواص املزرعية  فاخلواص 
 البيوكيميائية تليها  دراسة عن االختبارات املصلية واحليوية وذلك للوصول إىل معرفة

 .دقيقة ومؤكدة للعامل املسبب للخمج

  : البيئات املغذية اجلرثومية
ال يكفي الفحص املباشر أو بعد التلوين للعينات املشتبهة لتحديد هوية اجلرثوم 
لذلك كان البد من إجياد وسيلة لزرع اجلرثوم يف بيئات متكنه من العيش فيها حىت يتم 

وهذه البيئات الزرعية املغذية اليت متكن  .بعد ذلك عزله بشكل نقي وحتديد هويته بدقة
اجلرثوم من النمو فيها واستمرار حياته وتكاثره نظراً ملا توفره للجرثوم من ظـروف  

  ).٤(مشاة لظروف النمو يف العضوية تدعى بالبيئات اجلرثومية الشكل رقم
  :تقسم البيئات اجلرثومية حسب املعايري التالية إىل 

اآلجـار  (بيئات صلبة ، )املرق املغذي ( بيئات سائلة :  ئيحسب القوام الفيزيا -١
 ).اآلجار نصف الصلب (نصف صلبة أو نصف سائلة ، )املغذي 

، بيئـات  )دم ، حليب(بيئات طبيعية :  حسب املواد الداخلة يف تركيب البيئة -٢
 .وإىل هذه تنتمي معظم البيئات اجلرثومية. بيئات نصف اصطناعية، اصطناعية

بيئات إكثـارأو  ، )ماء الببتون ( بيئات عادية : لغرض من استخدامها حسب ا -٣
بيئـات  ، )منبت س س آجار ( بيئات انتخابية ) مرق السيالنيت ( مانعة انتقائية 

 )منبت ماكونكي ( بيئات متييزية ، )اآلجار الدموي ( غنية 

رثومية بشـكل  وفيما يلي جنمل أهم املواد األساسية اليت تدخل يف تركيب البيئات اجل
  :عام 
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  )٤(الشكل رقم 

 .ماء مقطر -آ  

 .حلم، خالصة اللحم، خالصة اخلمرية، طحني فول الصوديا  -بـ 

  .ببتون  -ج 
  .ملح الطعام، فوسفات الصوديوم: أمالح  -د

  سداسية، ثالثية، ثنائية، أحادية: وتشمل عديداً من األنواع : سكريات  -هـ
  .مصل، دم، يضب، حليب: بروتينات طبيعية  -و
وتضاف على الغالب إىل البيئات االنتخابية، وذلك ـدف  : مواد مثبطة للنمو  -ز

منع منو وتكاثر اجلراثيم املصاحبة غري املرغوب فيها مثل أخضر املالشيت، اخلضـرة  
  .الالمعة

وتضاف إىل البيئات التمييزية عند الربهان، مـثالً علـى ختمـر    : مشعرات  –ح 
ق بروم الثيمول، أمحر الفينول، األمحر املتعادل، الربوم كريزول السكريات مثل أزر

  ....األرجواين



١٦٩ 

إلعطائها الصـالبة  % )  ٣ – ١( ويضاف إىل املنابت بنسبة : آغار –آغار  –ط 
  .املطلوبة

  
  )٥(الشكل رقم 

 : طريقة حتضري البيئات اجلرثومية

ابيب وأطباق بتري اليت البد من التنويه يف البداية إال أن مجيع احلوجالت واألن
. سوف تستخدم عند حتضريالبيئات السائلة أو الصلبة جيب أن تكون نظيفة ومعقمـة 

هذا وتوجد معظم البيئات املستخدمة يف جمال التشخيص اجلرثـومي علـى شـكل    
مساحيق جاهزة يف األسواق ومعبأة يف عبوات ومزودة بالتعليمات اخلاصة حول املواد 

يئة وجماالت استخدامها وكيفية حتضريها يف املخرب، وبشكل عام الداخلة يف تركيب الب
يتم وزن الكمية الالزمة مـن املسـحوق، مث توضـع يف    ، عند حتضري البيئة اجلرثومية

، حوجلة زجاجية مناسبة ويضاف هلا الكمية املناسبة من املاء املقطر الساخن والطازج



١٧٠ 

ضمان عملية االحنالل التـام عـن   وميكن ، مث ترج احلوجلة بلطف حىت االحنالل التام
الغليان ،مث يترك احمللول حىت يربدوتضبط درجـة الباهـاء    طريق تسخني احمللول حىت

  .دقيقة ١٥م ملدة  ١٢١بعدها تعقم البيئة باملوصدة بالدرجة 

  ).جيب قراءة التعليمات اخلاصة بكل بيئة ملعرفة شروط التعقيم (
مث يصب يف ) م   ٦٠ – ٥٠(ليربد حىت الدرجة  بعد االنتهاء من التعقيم يترك احمللول

،و )سم  ٩طبق بتري بقطر / مل ١٥( ظروف عقيمة إما يف أنابيب أو يف أطباق بتري 
مث حتفظ بعيداً عن ، تترك بعد ذلك لفترة من الوقت حىت تربد).أنبوب / مل  ١٠ – ٦

يمها أيضاً حتت ويفضل تعق.ريثما يتم استخدامها) م   ٤(الضوء يف الرباد عند الدرجة 
  .األشعة فوق البنفسجية

  :وسنستعرض بعض البيئات اجلرثومية الشائعة االستعمال يف جمال العزل اجلرثومي 

  : البيئات السائلة –أ 

  : املرق املغذي –١
ليتر مـاء  ، كلوريد الصوديوم) غ  ٥( ، خالصة اللحم) غ  ٣( ، ببتون) غ  ١٠( 

كما ينمو فيها عدد كـبري  ، لبيئات املغذيةتستخدم كأساس يضاف إىل معظم ا. مقطر
  )٥الشكل رقم .(من أنواع اجلراثيم

  : املاء الببتونية – ٢
تستعمل غالباً لدراسة . ليتر ماء مقطر، كلوريد الصوديوم) غ  ٥( ، ببتون) غ  ١٠( 

  .ويف اختبار الكشف عن انطالق اإلندول، ختمر السكاكر

  : املرق املغذي مع املصل – ٣
  % ). ١٠( يضاف له املصل املعقم بنسبة  مرق مغذي

  :املرق املغذي مع الغلوكوز – ٤
  % ). ٢ -١(مرق مغذي يضاف له الغلوكوز بنسبة 



١٧١ 

  : مرق الكبد لتاروزي – ٥
كبد األرانـب أو القبيعـات   ) غ  ٤ – ٣( مرق مغذي يضاف له ) مل ١٠ – ٨(

  . وتستخدم يف تنمية اجلراثيم الالهوائية، املطبوخ

  : لسيلينيتمرق ا –٦
) غ  ١٠( سـيلينيت الصـوديوم،   ) غ  ٤( ، الكتـوز ) غ  ٤( ، ببتون) غ  ٥( 

تستخدم لإلكثـار االنتقـائي جلـراثيم    . ليتر ماء مقطر، فوسفات الصوديوم الثنائية
  .السلمونيلة

  

  
  ) ٦( الشكل رقم 

 : مرق الثيوغليكوالت –٧

  ،وكوزغل) غ  ٥.٥( خالصة اخلمرية، ) غ  ٥( ، ببتون) غ  ١٥( 
ثيوغليكـوالت  )  ٠.٥( ، كلوريـد الصـوديوم  ) غ  ٢.٥( ، سيستني) غ  ٠.٥( 

  .تستخدم لعزل وتنمية الال هوائيات. ليتر ماء مقطر، الصوديوم
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  : البيئات الصلبة –ب 

  : بيئة اآلجار املغذي – ١
تستخدم لتنمية العديد ، % ) ٢-١( آجار بنسبة  –مرق مغذي يضاف إليه اآلجار 

  مكورات عنقودية مثالً: غنية )بيئات ( يم اليت التتطلب منابت من اجلراث

  : بيئة اآلجار الدموي – ٢
آجار مغذي يضاف له دم األغنام أو األبقار أو اخليول مـرتوع الفيـربين بنسـبة            

يعد من البيئات الغنية، وتستخدم لتنمية اجلراثيم اليت تتطلب مواد % ).  ١٠ – ٥( 
ل املكورات العقدية، الليستريية، كما تستخدم لدراسـة خاصـية   غذائية إضافية مث

  .التحليل الدموي عند اجلراثيم

  : بيئة اآلجار الدموي مع الغلوكوز – ٣
وتستخدم ، تعد من البيئات الغنية، % )٢( آجار دموي يضاف له الغلوكوز بنسبة 

  .على سبيل املثال يف تنمية املطثيات

آجار مغذي يضاف له مصل الدم املعقم لتركيـز    :  يبيئة اآلجار املغذي املصل –٤
 )١٠ .( %  

  : بيئة شامبان -٥
كلوريد ) غ  ٧٥( ، مانيتول) غ  ١٠( ، ببتون) غ  ١٠( ، خالصة حلم) غ  ١( 

. ليتر ماء مقطر، آجار –آجار ) غ  ١٥( ، أمحر الفينول) غ  ٠.٠٢٥( ، الصوديوم
  .تستخدم كبيئة انتخابية لعزل العنقوديات

  : بيئة إدوارد -٦
) غ  ١(، كلوريد الصـوديوم ) غ  ٥( ، ببتون) غ  ١٠(، خالصة حلم) غ  ١٠( 

  ،كربيتات الثاليوم) غ  ٠.٣٣( ، بنفسجية الكريستال) غ  ٠.٠٠١٣( ، أسكولني
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دم أغنام أو أبقـار مـرتوع   ) مل  ٦٠. ( ليتر ماء مقطر، آجار –آجار ) غ  ١٥( 
  .الفربين

  .عزل املكورات العقدية األجلكتيةتستخدم كبيئة انتخابية ل

  :بيئة ماكونكي  -٧
ــون) غ  ٢٠(  ــوديوم ) غ  ٥( ، ببت ــد الص ــوز) غ  ١٠( ، كلوري   ، الكت
ــرارة ) غ  ١.٥(  ــالح م ــادل ) غ  ٠.٠٣( ، أم ــر املتع ــف األمح   ، كاش
  .ليتر ماء مقطر، آجار –آجار ) غ  ١٣.٥( بنفسجية الكريستال ) غ  ٠.٠٠١( 
ة للتفريق بني األمعائيات اليت ختمر سـكر الالكتـوز عـن    وتستخدم كبيئة متييزي 

فاألمعائيات اليت ختمـر الالكتـوز مثـل    ، األمعائيات اليت ال ختمر سكر الالكتوز
واليت الختمر الالكتوز مثل ، اإلشريكية القولونية تنمو معطية مستعمرات محراء اللون
  .صفراء باهتةالساملونيلة تنمو معطية مستعمرات عدمية اللون شفافة أو 

  : )شيجال  –ساملونيلة ( s-s بيئةآجار –٨
سترات ) غ  ١٠( ، أمالح املرارة) غ  ٨.٥( الكتوز ) غ  ١٠( ببتون، ) غ  ١٠( 

 ٠.٠٠٠٣( سترات احلديد  ) غ  ١(، ثيوسلفات الصوديوم) غ  ٨.٥( ، الصوديوم
، آجـار  –آجار ) غ  ١٢( ، األمحر املتعادل) غ  ٠.٠٢٥( ، اخلضرة اللماعة) غ 

  .ليتر ماء مقطر
تستخدم كبيئةإنتخابية لعزل الساملونيلة والشيجال اليت تنموعليها معطية مسـتعرات  

  .شفافة عدمية اللون

  : بيئة آجار التريبتوز -٩
غ  ٠.٠٠٥( ، كلوريد الصوديوم) غ  ٥( غلوكوز، ) غ  ١( تريبتوز، ) غ  ٢٠( 
تستخدم إلكثارعديد .ر ماء مقطرليت، آجار –آجار ) غ  ١٣( ، كلوريد الثيامني) 

حيـث تنمـو   . البسـتوريال ، اللستريا، من اجلراثيم وعزهلا وعلى رأسها الربوسيال
  .الربوسيال على هذه البيئة معطية مستعمرات شفافة ذات حواف ملساء بلون زهري
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  : البيئات نصف الصلبة -جـ

  : بيئة اآلجار املغذي نصف الصلب -١
تستخدم ، % ) ٠.٥ – ٠.٢٥( آجار فيه تتراوح بني  –آجار مغذي نسبة اآلجار 

  .للكشف عن احلركة عنداجلراثيم

  : بيئة اجلالتني -٢
تسـتخدم يف اختبـار   ، )ليتـر  / غ  ١٢٠( مرق مغذي يضاف له اجلالتني مبعدل 

  ).الكشف عن مخرية اجليالتيناز ( الكشف عن اجلراثيم اليت متيع اجليالتني 

  : البيئات الصلبة املائلة -د

  : بيئة آجار السيترات لسيمون -١
  ، فوسـفات ثنـائي البوتاسـيوم   ) غ  ١( فوسفات أحادي األمونيـوم ، ) غ  ١( 
سـلفات  ) غ  ٠.٢( ، سترات الصـوديوم ) غ  ٢( ، كلوريد الصوديوم) غ  ٥( 

ليتـر مـاء   ، آجار –آجار ) غ  ١٣( ، أزرق بروم الثيمول) غ  ٠.٠٨( املغرتيوم، 
  .مقطر

( ن أنواع اجلراثيم اليت تستخدم السترات كمصدر وحيد للكربون تستخدم للكشف ع
  ).كمصدر وحيد للكربوهيدرات 

  :بيئة كليجلر  - ٢
ــون) غ  ٢٠(  ــم) غ  ٣( ، ببت ــة اللح ــرية، ) غ  ٣( ، خالص ــة مخ   خالص
) غ  ٠.٥( ، غلوكـوز ) غ  ١( ، الكتوز) غ  ١٠( ، كلوريد الصوديوم) غ  ٥( 

( ، أمحر الفينـول ) غ  ٠.٠٢٤( ، ات الصوديومثيوسلف) غ  ٠.٥( ، سترات احلديد
  .ليتر ماء مقطر، آجار –آجار ) غ  ١٢

تستخدم يف االختبارات الكيميائية للكشف عن ختمر السكريات وانطالق غاز ثـاين  
 (كربيد اهليدروجني 

 

H2S .(  
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  :جنسن  –بيئة ليفن شتاين -٣
(    ، حادي البوتاسيومفوسفات أ) غ ٢.٥)( ليتر ١.٦/ غ (يتركب من املواد التالية 

( إسباراجني  ) غ ٣.٦( سترات املغرتيوم، ) غ  ٠.٦( ، سلفات املغرتيوم) غ  ٠.٢٤
  .أخضر املاالشيت) غ  ٠.٤( دقيق البطاطا ،) غ  ٣٠

مـاء  ) مـل   ٦٠٠( من املسحوق اجلاهز يف ) غ  ٣٧.٥( لتحضري البيئة حتل كمية 
صيات السل البقري ال يضاف يف حال زرع ع.(جليسرين) مل  ١٢( مقطر ويضاف 

مث يضاف هلا ليتر مـن  ) م   ٥٠( وتربد حىت الدرجة ، مث تعقم باملوصدة) اجلليسرين
البيض الكامل املخفوق يف ظروف عقيمة بدون تشكل فقاعات هوائية وميزج اخلليط 

مث  تترك البيئة لتتخثر يف أنابيب وبوضعية مائلة حيث توضع األنابيـب  ،جيداً وبلطف
دقيقة حـىت  )  ٤٥( ملدة ) م   ٩٠- ٨٥( ائل يف معقمة خبارية عند الدرجة بشكل م

  .يتم التخثر وتستخدم هذه البيئة لزرع عصيات السل وعزهلا
  

 : بعض البيئات اجلرثومية املهمة تدريب على الطرق العملية لتحضري

 من الضروري جداً معرفة كيفية حتضري األوساط املغذية اجلرثومية وخاصة من قبـل 
التقنيني املخربيني الذين هم املعنيني ذه األعمال، وبناًء عليه سنتعرض لكيفية حتضـري  

  :بعض األوساط والبيئات اجلرثومية املختلفة 

  : حتضري البيئات الصلبة –أ 

  : اآلجار املغذي – ١
ليتر من املاء  ١من مسحوق منبت اآلجار املغذي، ونضيف إليها ) غ  ٢٨( نأخذ  -

دقائق حىت متام )  ١٠( نضع احمللول يف حمم كهربائي يف درجة الغليان ملدة  املقطر، مث
  .ذوبان املسحوق
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ملدة  )م o ١٢١( يتم نقل احمللول إىل جهاز املوصدة ليتم طبخه وتعقيمه بالدرجة  -
  ).ايرلنماير ( دقيقة مع إحكام إغالق فوهة الزجاجة  ١٥
ىت تنخفض درجة حرارة املنبـت إىل  بعد إخراج الوعاء الزجاجي يتم االنتظار ح -
)٥٠o  م.(  
يتم الصب يف أطباق بتري املعقمة ويتم تلهيب سطح املنبت إلزالة أي فقاعة على  -

  .سطح املنبت ولتعقيم سطح املنبت بعد صبه مباشرةً
تعقم املنابت املصبوبة باألشعة فوق البنفسجية وتترك حتت تأثري األشعة حىت تربد  -

  .متاماً وتتصلب
 .حتفظ يف الرباد مغلقة وضمن أكياس من النايلون املغلقة أيضاً -

  : اآلجار املدمم – ٢
ليتر ماء  ١وتوضع يف  من مسحوق منبت أساس اآلجار املدمى، ) غ  ٤٠( نأخذ  -

دقائق حىت متـام  ) ١٠( مث نضع احمللول يف حمم كهربائي يف درجة الغليان ملدة  مقطر
  .ذوبان املسحوق

ملـدة  )  م  ١٢١(لول إىل جهاز املوصدة ليتم طبخه وتعقيمه بالدرجة يتم نقل احمل -
  دقيقة مع إحكام إغالق فوهة الزجاجة ايرلنماير ١٥
بعد إخراج الوعاء الزجاجي يتم االنتظار حىت تنخفض درجة حرارة املنبـت إىل   -
 )م   ٥٠(

ريـك  مل  مـع التح  ١٠٠/مل  ١٥ -١٠يضاف الدم إىل البيئة تدرجيياً بنسبة  -
  .بشكل دائري وبلطف حىت التجانس

يتم الصب يف أطباق بتري املعقمة ويتم تلهيب سطح املنبت إلزالة أي فقاعة على  -
ولتعقيم سطح املنبت بعد صبه مباشرةً تعقم املنابت املصبوبة باألشـعة  . سطح املنبت

  فوق البنفسجية، وتترك حتت تأثري األشعة حىت تربد وتتصلب
  .غلقة وضمن أكياس من النايلون املغلقة أيضاًحتفظ يف الرباد م
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  : حتضري البيئات السائلة –ب 

 : الشوربة املغذية -١

ليتر ماء مقطـر   ١من مسحوق أساس الشوربة املغذية ويتم حلها يف ) غ  ٨( نأخذ 
، )م ١٢١(حتت الدرجـة ) دقيقة  ١٥( حىت متام الذوبان مث نضعها يف املوصدة ملدة 

عقيم  خترج وتترك حىت تربد  متاماً، مث تصب يف أنابيـب اختبـار   وبعد االنتهاء من الت
  .زجاجية معقمة وحتفظ يف الرباد حلني استخدامها

 : ماء الببتون -٢

ملـح  "كلوريد الصوديوم ) غ  ٥( يضاف إليه " مسحوق"ببتون ) غ  ١٠( نأخذ  -
 .ليتر ماء مقطر ١وحتل يف " الطعام

 .دقيقة)  ١٥( دة مل) م   ١٢١( تعقم باملوصدة بالدرجة  -

 .تصب يف أنابيب اختبار معقمة وتوضع يف الرباد حلني استخدامها -

  :حتضري البيئات الصلبة املائلة  -ج
حتضر بطريقة البيئات الصلبة نفسها ولكنها تصب يف أنابيب زجاجية معقمة وتتـرك  

  .بوضع مائل حىت تربد متاماً وتتصلب

  : حتضري البيئات احلاوية على السكاكر -د
كلوريد الصـوديوم   ) غ  ٥( من مسحوق الببتون يضاف إليه ) غ  ١٠( نأخذ  -
من أي نوع من أنواع السكاكر املستخدمة يف االختبار املرغوب فيه مع ) غ ١٠( و

 .إضافة كاشف أو مشعر لوين

 .ليتر ماء مقطر ١حنل املزيج يف  -

حيث توضـع بدرجـة   تعقم البيئات احلاوية على السكاكر وتطبخ بطريقة تندال  -
سـاعة  )  ٢٤( دقائق مث تربد وتترك بدرجة حرارة الغرفة ملـدة  )  ١٠( الغليان ملدة

 .وتتكرر هذه العملية ثالث مرات وحتفظ يف الرباد
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  اجللسة السادسة
  طرائق زرع اجلراثيم وعزهلا

 العينـات   يهدف زرع اجلراثيم إىل إكثارها من جهة حيث ميكن أن تتواجد يف
وإىل حتقيق الشرط الثاين من فرضية العامل كوخ والذي يتضمن ضرورة ، بكميات قليلة

عزل العامل املسبب للمرض على البيئات االصطناعية بصورة نقية من جهة أخـرى،  
تنميته على البيئـات  الطبيعيـة أو الصـنعية    : وعبارة زرع اجلرثوم تعين بشكل عام 

  :هذا النمو البد من توفري عدة شروط  واليت  جنملها بالتايل ولضمان ، املالئمة لنموه
 –احلـرارة   –ثاين أوكسيد الكربون  –األوكسجني  –PH درجة.املواد الغذائية –

  :  هذا وتتم عملية زرع اجلرثوم على مرحلتني   درجة الباهاء 

من البيئات  تؤخذ اجلراثيم النامية بوساطة إبرة الزرع أو ممص باستور: املرحلة األوىل
، السائلة أو الصلبة أو أن يتم زرع املادة املفحوصة املأخوذة من العينات   مثل احلليب

  .األعضاء، الروث

يتم زرع اجلرثوم على البيئة املالئمة السائلة أو الصلبة أو نصف الصلبة : املرحلة الثانية
يف ناظم احلرارة  )ساعة  ٤٨-٢٤(وملدة زمنية معينة  ) مث حتضن البيئات يف جهاز  م 

  ).م  ٣٧(عند درجة احلرارة املالئمة للنمو )احلاضنة(

  :املرحلة األوىل 
، ختض املزرعة اجلرثومية السائلة عـدة مـرات  : أخذ اجلرثوم من البيئة السائلة  – ١

ميسك مقبض إبرة الزرع باليد اليمىن وتلهب عروة الزرع حىت االمحرار مث ننتظر حىت 
زرعة اجلرثومية باليد اليسرى يف وضع مائل قليالً وترفع السدادة ميسك أنبوب امل، تربد

باألصبعني األخريين لليد اليمىن املمسكة مبقبض إبرة الزرع يف املرحلة اجلرثومية السائلة 
مث يوضع ، تلهب فوهة األنبوب من جديد وتغلق بالسدادة، مث تخرج خارج األنبوب

  .األنبوب على احلامل اخلاص
  



١٨٠ 

  : جلرثوم من البيئة الصلبةأخذ ا – ٢
ميسك مقبض إبرة الزرع باليد اليمىن وتلهب ، تختار مستعمرة منعزلة على سطح البيئة

ميسك الطبق احلاوي على املزرعة اجلرثومية باليد اليسرى ، العروة حىت االمحرار وتربد
الطبـق،  تدخل العروة يف ، ويفتح غطاء الطبق قليالً بوساطة سبابة وإام اليد اليسرى

  .وتؤخذ املستعمرة املختارة أو جزء منها

  : أخذ اجلرثوم من البيئة الصلبة املائلة – ٣
، ميسك األنبوب احلاوي على البيئة الصلبة املائلة باليد اليسرى بوضعية مائلة حنو األعلى

تدخل عروة الزرع املعقمة، ويؤخذ جزء من املستعمرة املوجودة على السطح املائـل  
  .خرج العروة، وتلهب فوهة األنبوب وتسد من جديدت، لألنبوب

  :املرحلة الثانية 

  : زرع اجلرثوم يف البيئة السائلة – ١
، ميسك أنبوب البيئة السائلة املعقم املراد الزرع فيه يف اليد اليسرى وبوضعية مائلة قليالً

تلـهب  ، ومترفع السدادة باليد اليمىن اليت متسك مبقبض إبرة الزرع احلاوي على اجلرث
فوهة األنبوب وتدخل العروة يف األنبوب حىت يالمس السطح السائل مث حترك فيه عدة 

مث تعقـم  ، تلهب فوهة األنبوب وتسد، تسحب بعدها العروة خارج األنبوب، مرات
  .عروة الزرع على اللهب 

  : زرع اجلرثوم يف البيئة الصلبة املائلة - ٢
ترفع السـدادة  ، ليد اليسرى وبوضعية أفقية تقريباًميسك أنبوب البيئة الصلبة املائلة با

تلـهب فوهـة   ، باليد اليمىن القابضة على مقبض إبرة الزرع احلاوية على اجلرثـوم 
تدخل إبرة الزرع دون مالمسة جدران األنبوب حىت متس قاعـدة أسـفل   ، األنبوب

، اخلـارج  تسحب العروة إىل، السطح املائل، مث متسح على السطح املائل حبركة لولبية
  . تلهب فوهة األنبوب وتعاد السدادة، مث تعقم العروة على اللهب
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  :زرع اجلرثوم يف البيئة نصف الصلبة  – ٣
ميسك أنبوب ، )مدببة( تؤخذ املستعمرة املراد زرعها بوساطة إبرة الزرع عدمية العروة 

نبوب بعـد  تلهب فوهة األ، البيئة نصف الصلبة باليد اليسرى وبوضعية عمودية متاماً
تدخل إبرة الزرع بشكل عمودي وتغرز تقريباً عند ايـة  ، نزع السدادة باليد اليمىن

مث تعقم إبـرة  ، تلهب فوهة األنبوب وتغلق بالسدادة، قعر البيئة مث تسحب إىل اخلارج
  .الزرع على اللهب حىت االمحرار

  :زرع اجلرثوم على البيئة الصلبة  -٤
تـدخل  ، زرع فيه باليد اليسرى ويرفع غطاء الطبق قليالًميسك الوسط الصلب املراد ال

عروة الزرع احلاملة للجرثوم، وتوضع املستعمرة اجلرثومية على الطرف العلوي مـن  
يغلق الطبق مث تعقم عروة ، الوسط الصلب، مث متسح حبركات لولبية على طول الوسط

  .الزرع
  :الية للحصول على مزارع جرثومية نقية تتبع طريقة الزرع الت

تدخل العروة احلاملة للمستعمرة ، ميسك الطبق باليد اليسرى ويرفع غطاء الطبق قليالً  
خطوط على منطقة يف حميط )  ٤- ٣( يف الطبق، ومتسح على شكل خطوط متوازية 

يدور الطبق قليالً وتدخل العروة ثانية يف الطبـق  ، تسحب العروة وتعقم، البيئة الصلبة
طية جماورة خبطوط متوازية ومتقاطعة مع خطوط املنطقة األوىل مث ومتسح يف منطقة حمي

تكرر هذه العملية  يف مناطق جماورة أخرى كما سـبق  ، تسحب العروة وتعقم وتربد
شرحه حىت يتم مسح األجزاء احمليطية كافة مع بقاء منطقة صغرية غري مزروعة بـني  

املنطقة األخرية متسح العروة علـى  بعد االنتهاء من الزرع يف ، املنطقة األوىل واألخرية
وحيضن الوسط بشـكل  ، تسحب العروة وتعقم، الساحة املركزية للطبق بشكل لوليب

بعد التحضني وعند الفحص غالباً مـا يالحـظ وجـود    ، مقلوب يف ناظم احلرارة
  ).٦(مستعمرات منعزلة يف املنطقة احمليطية األخرية ويف الساحة املركزية الشكل رقم 
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  )٦(رقم الشكل 

  : طرائق زرع اجلراثيم الالهوائية

  :تقسم اجلراثيم حسب احتياجاا من األوكسجني احلر إىل 
  .التنمو إال بوجود األوكسجني احلر: جراثيم هوائية جمربة  –آ 

  .تنمو بوجود األوكسجني احلر أو دونه: جراثيم ال هوائية خمرية  –ب 
إىل تراكيز معينة من غاز ثاين أوكسـيد   حتتاج يف منوها: جراثيم دقية اهلواء  -جـ 

  .الكربون
  .التنمو إال يف جو خال من األوكسجني: جراثيم الهوائية جمربة  –د 

وعندما تنمو اجلراثيم بشكل عام يف جو من األوكسجني احلر فإا تنتج أثناء منوها املاء 
ثيم اهلوائية للخمرية ونظراً المتالك اجلرا، األوكسجيين الذي يعد ضاراً للخلية اجلرثومية
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املساعدة فإا تقوم بتحليل هذه املادة الضارة إىل ماء وذرة أوكسجني، وبالتايل فإـا  
فعنـد  ، أما اجلراثيم الالهوائية فال متلك مثل هذه اخلمـرية . التتأثر باملاء األوكسجيين

تطيع تنميتها يف ظروف هوائية سوف يتشكل املاء األوكسجيين الضار فيها والذي التس
لذلك تستخدم طـرق عديـدة يف   ، التخلص منه أوحتليله نظراً الفتقارها إىل اخلمرية

استنبات اجلراثيم الالهوائية واليت تعتمد مجيعها على امتصاص األوكسجني احلر مـن  
  .الوسط املغذي

  :وفيمايلي نذكر بعض الطرق املستخدمة يف تنمية الالهوائيات 

  : طريقة فورتنر  – ١
يف طبق بتري ويترك % )  ١٠دم بنسبة ( جار الدموي مع الغلوكوز يصب وسط اآل

  بوساطة سكني معقم يقص شريط من اآلجار، حىت يربد ويتصلب
وذا الشكل تتشكل طبقتان من اآلجار ، على طول قطر الطبق) مم  ٥ – ٣بعرض ( 

  .الدموي منفصلتان عن بعضهما  ضمن الطبق
وتزرع املنطقة الثانية ) إيشريكية قولونية ( اهلوائية  تزرع املنطقة األوىل بأحد اجلراثيم

يغلق الطبق بالغطاء املناسب وتغلق املسافة بني الطبق ، باجلرثوم الالهوائي املرا د تنميته
  حيضن الطبق يف ناظم للحرارة، والغطاء بالبارافني

حيث ، سوف ينمو اجلرثوم اهلوائي مستهلكاً األوكسجني املوجود يف الطبق: النتيجة 
  .يؤمن يف الوقت نفسه الظروف املناسبة لنمو اجلرثوم الالهوائي

  :وميكن إجراء هذه الطريقة بشكل آخر كما يلي 
يزرع ، يصب طبقان من أطباق بتري هلما احلجم نفسة باآلجار الدموي مع الغلوكوز

توضـع  ، ويزرع الطبق الثاين باجلرثوم الالهوائي، الطبق األول بأحد اجلراثيم اهلوائية
تعد هذه ، فوهتا الطبقني على بعضهما بعضاً، وتغلق املسافة الفاصلة بينهما بالبارافني

  .الطريقة أفضل من سابقتها بسبب توفر مساحة أكرب من الوسط املغذي لنمو اجلرثوم
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  : طريقة هريمان – ٢
يؤخذ  مث، يزرع طبق بتري احلاوي على املنبت املغذي باجلرثوم الالهوائي املراد تنميته

ويصب على سطحه املقعر قليالً من املنبت ) سم  ٥( غطاء ساعة معقم بقطر حوايل 
ويوضع غطـاء السـاعة   ، وتزرع فيه إحدى اجلراثيم اهلوائية) مل  ٢ – ١( املغذي 

مث يغلق الطبق كاملعتـاد وتسـد   ، بلطف على طبق بتري املزروع باجلرثوم الالهوائي
 .مث حيضن الطبق يف ناظم للحرارة، رافنياملسافة بني الغطاء والطبق بالبا

  : طريقة املنبت املصبوب يف أعمدة مرتفعة -٣
  يصب الوسط املغذي الصلب يف أنابيـب حيـث يكـون عمـق املنبـت حـوايل       

، مث يزرع اجلرثوم بطريقة الغرز أو الوخز، ويترك حىت يربد ويتصلب) سم  ١٠ – ٨( 
ة مبعرفة مدى حاجة اجلرثوم عند منوه إىل تسمح هذه الطريق. مث حيضن يف ناظم احلرارة

واجلراثيم الالهوائية تنمو يف قعر قناة الزرع بعيداً عن سطح املنبت حبوايل ، األوكسجني
وميكن منعاً لدخول األوكسجني من الوسط اخلارجي ، على األقل) سم  ١ – ٠,٥( 

  .يغطية سطح املنبت بأحد الزيوت املعدنية املعقمة

  :  مرق الكبد الكبديطريقة الزرع يف -٤
إىل املرق حيث ) مخ ، كبد( تعتمد هذه الطريقة على إضافة قطع من األعضاء احليوية 

وقبـل زرع  ، تقوم هذه القطع العضوية بامتصاص األوكسجني املوجود يف الوسـط 
اجلرثوم الالهوائي ينصح بتسخني املرق حىت الغليان ملدة عشر دقائق وذلك للـتخلص  

  .جني يف الوسطمن بقايا األوكس

  : طريقة الشمعة -٥
يف هذه الطريقة توضع األطباق املزروعة باجلرثوم الالهوائي ضمن نـاقوس زجـاجي   

هنا سوف تقوم الشـمعة  ، ويغلق الناموس بإحكام، حيوي بداخله على مشعة مشتعلة
تنطفئ الشمعة عندما يصبح تركيز ثـاين  ( بامتصاص األوكسجني املوجود يف الوسط 

  % ). ٥كربون أوكسيد ال
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  : طريقة بوخنر –٦
يزرع اجلرثوم الالهوائي يف أنبوب حيوي على الوسط املغذي املالئم ويغلق بسـدادة  

من البريوجالول ) غ  ١(يوضع األنبوب يف قعر أنبوبة بوخنر والذي حيوي على ، قطنية
من حملول الصودا، تسد فوهة أنبوب بوخنر بسدادة مطاطيـة  ) مل  ١( مث يضاف له 

  .وضع يف ناظم احلرارةوت
) غ  ١( هـواء يكفـي   ) مـل   ١٠٠( للتخلص من األوكسـجني يف  : مالحظة 

حيث يتغري اللون مـن  ، نظامي)  ٢,٥( ماءات الصوديوم ) مل  ١٠( بريوجالول و 
  األبيض إىل البين مث األسود حسب كمية األوكسجني املمتصة

  : طريقة ماك لويد -٧
بق مؤلف من قاعدة خزفية مقسمة جبدار إىل نصف يستخدم يف هذه الطريقة ط      

يزرع اجلرثوم الالهوائي يف غطاء ، دائرة ومن غطاء زجاجي يصب الوسط املغذي فيه
الطبق، ويسكب يف النصف األول من القاعدة حملول كربونات الصـوديوم بتركيـز        

غطـاء  يركب ال، % ) ٥( ويف النصف الثاين محض البريوجاليك بتركيز % )  ٢٥( 
مث حيضـن  ، حيرك قليالً ليختلط احمللـوالن ، الزجاجي على القاعدة مث يثبت بالبارافني

  .الطبق يف ناظم احلرارة

  : جرة الالهوائيات -٨
جرة بروير ، هناك عدة أنواع من جرات الالهوائيات مثل جرة ماكنتوش وفيلد      

بوساطة غطاء تنفـذ   جرة الالهوائيات عبارة عن جهاز أسطواين الشكل يغلق يإحكام
الفتحة األوىل لتفريغ اهلواء من اجلرة والفتحـة الثانيـة   ، فيه فتحتان جمهزتان بصمام

مزيج من غاز اهليدروجني وثاين اوكسـيد الكربـون أو غـاز    ( إلدخال غاز بديل 
ويوجد داخل اجلرة كبسولة تتوضع ) اهليدروجني وثاين اوكسيد الكربون أو اآلزوت 

وكذلك ، أو الداخلي للغطاء وحتوي على حبيبات من الباالديوم على السطح السفلي
الذي يكـون  ، يتصل جبدار اجلرة من اخلارج أنبوب حيوي على كاشف أزرق امليتلني
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عدمي اللون يف غياب األوكسـجني ويعـود إىل لونـه األزرق يف وجـود أي أثـر      
  .لألوكسجني

لسـائلة املزروعـة بـاجلرثوم    توضع األوساط املغذية الصلبة أو ا: طريقة االستخدام 
يغلق صمام دخول الغاز ويوصل . الالهوائي يف جرة الالهوائيات مث تغلق اجلرة بإحكام

صمام تغريغ اهلواء مبضخة هواء لسحب اهلواء املوجود داخل اجلرة وذلك حىت تظهر 
يغلـق صـمام   ، )حوايل ربع ساعة ( فقاعات هوائية يف حملول كاشف أزرق امليتلني 

مث تغلق بعد ، هلواء وتوصل فتحة الغاز البديل باخلزان احلاوي على الغاز البديلتفريغ ا
  .حتضن جرة الالهوائيات يف ناظم احلرارة، )حوايل مخس دقائق ( أن متأل اجلرة بالغاز 

  :    األكياس الغازية اجلاهزة-١٠
وهي من أحدث الطرق حيث يوضع هذا الكيس يف جرة الزرع قبل اغالقها  ليـؤمن  

  .البيئة الالهوائية الالزمة

  : تقييم املزرعة اجلرثومية النامية

نقوم بعد زرع اجلرثوم يف البيئة السائلة واإلنتهاء من التحضني :  البيئات السائلة -آ 
ملعرفة شكل النمو الذي ميكن أن يظهر بأحد األشكال ، بفحص البيئة السائلة املزروعة

  :التالية 
  .سائل رائقاًاليوجد تعكري ويبقى ال – ١
  .تعكري كثيف للوسط – ٢
  )جديلة تتصاعدمن قعراألنبوب عند رجه ، حبييب، نديف( تكوين راسب  – ٣
  .تكوين طبقة حرشفية على سطح الوسط – ٤
  .انطالق غازات – ٥
  .تكوين صباغ – ٦



١٨٧ 

يتم فحص املزروع اجلرثومي على البيئات الصـلبة بـالعني   :  البيئات الصلبة –ب 
  :باستخدام عدسة مكربة وتقيم النتائج وفق املعايري التالية اردة أو 

وهي تعتمد على كمية وكثافة اجلراثيم املزروعة يف البيئة وعموماً : كثافة النمو  – ١
  :حتدد كثافة النمو على الشكل التايل 

  .اليوجد منو=       -
  ).مستعمرة  ٣٠حىت ( منو ضعيف +      = 
  ).مستعمرة  ١٠٠حىت ( منو متوسط ++    = 
  ).مستعمرة  ١٠٠أكثر من ( منو شديد +++  = 

  .مستعمرات من نوع واحد أم عدة أنواع خمتلفة من املستعمرات: نقاوة املزرعة  –٢
  .مستديرة مثالً: شكل املستعمرات  – ٣
  .كبرية، متوسطة احلجم، صغرية، صغرية جداً: حجم املستعمرات  - ٤
  .خماطية، خشنة، ناعمة: أشكال وأنواع املستعمرات  – ٥
  .حمرشفة، متعرجة، ملساء ناعمة: حواف املستعمرات  – ٦
  .حبيي، خماطي: قوام املستعمرة  - ٧
  .ملاعة، جمعدة، حمببة، معتمة، شفافة: التركيب الداخلي للمستعمرة  - ٨
  .تكوين الصباغ - ٩

  .عطرية، برازية: الرائحة  – ١٠
على  شـكل  ، حمدبة، مرتفعة، مسطحة: ضي شكل املستعمرة يف املقطع العر – ١١
  .الزر
  .خاصية التحليل الدموي يف البيئات احلاوية على الدم – ١٢
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 اجللسة السابعة

  اختبار حتسس اجلراثيم للصادات احليوية
أو ) البنسـلني  ( أو فطـري  ) السـلفاميدات  ( الصادات مواد ذات منشأ كيميائي 

  .هلا القدرة على قتل اجلراثيم أو منع تكاثرها) تو مايسني السترب( جرثومي 

  :آلية تأثري الصادات
  :تؤثرالصادات املختلفة على اجلرثوم بآليات خمتلفة و ميكن تلخيصها بالتايل

أن حتل الصادات حمل بعض العناصر االستقالبية اهلامة للخلية اجلرثومية وذلـك  –آ 
عناصر مثل السلفاميدات اليت حتل حمل محض بسبب تشابه تركيبها مع تركيب هذه ال

األمر الذي يقود يف النهاية إىل منـع اصـطناع الربوتينـات    ، البارا أمينو برتوئيك
  .الضرورية لنمو اخللية اجلرثومية وتكاثرها

بعض الصادات تؤثر على اجلدار اخللوي للجرثوم مثل البنسلني الـذي مينـع    –ب 
  .اخللية اجلرثومية تشكل هذا اجلدار وبالتايل احنالل

  –بعض الصادات مثل الكلورام فينيكول متنع   اصطناع الربوتينات اهليولية د  -ج 
بعض الصادات مثل البوليمكسني والكوليسيتني تؤثر على النفوذية اخللوية للغشـاء  
اهليويل كما ميكن أن تؤثر على الضغط احللويل مما يؤدي إىل خـروج عديـد مـن    

  .ياة اخللية اجلرثوميةالعناصر الضرورية حل
بعض الصادات مثل الستربتو مايسني ميكن أن خترب مخائر السيتوكروم اليت  -هـ 

  .تلعب دوراً هاماً يف عملية التنفس اجلرثومي

  :  دواعي إجراء اختبار التحسس
  :دواعي إجراء اختبار حتسس اجلراثيم للصادات احليوية  بالنقاط التالية  ميكن تلخيص 

  .شل معاجلة بعض األمراض وخاصة املزمنة منهاعند ف - ١
  .اختبار الصادات احليوية األكثر فعالية يف معاجلة املرض – ٢
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  .الكشف عن ظاهرة املقاومة للصادات احليوية عند العترات املعزولة – ٣
عند بعض مسببات األمراض اليت تتمتع بقدرا على تشكيل املقاومة للصادات  – ٤

اإلشرييكية  القولونيـة  الزوائـف   ، السلمونيالت، رات العنقوديةاحليوية مثل املكو
 :وإلجراء اختبار التحسس للصادات احليوية هناك طريقتان 

  طريقة التمديد –١

  طريقة االنتشار –٢

  :وتطبيقها  طريقة االنتشاروسوف نكتفي بشرح 
الصادات  يعتمد االختبار على وضع أقراص مشبعة بتراكيز معينة من :مبدأ االختبار 

احليوية على سطح البيئة املغذية للجرثوم واملزروعة مسبقاً باجلرثوم املـراد دراسـتها   
  ، )٧الشكل رقم (

  
  )٧(الشكل رقم 
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إن رطوبة البيئة سوف تؤدي إىل انتشار متتابع للصادات يف البيئـة والـذي يترافـق    
 .بتناقص يف تركيز الصادات كلما ابتعدناعن القرص 

ساعة وتبعاً حلساسية اجلرثوم للصادة أو  ٢٤وملدة )م ٣٧(عند الدرجة وبعد التحضني  
عدم حساسيته هلا سوف نالحظ وجود أو عدم وجود هالة حميطية حول القرص خالية 
من كل منو جرثومي ويكون قطر هالة منع النمو أو التثبيط مرتبطاً بنوع الصاد احليوي 

  .املستخدم ونوع اجلراثيم املختربة
  : جراء االختبارطريقة إ –

، يؤخذ من مزروع اجلرثوم النقي على املنابت الصلبة عدة مستعمرات من نوع واحد
وحتضن عنـد الدرجـة   ) مرق مغذي مثالً ( مث تزرع يف أحد املنابت السائلة املالئمة 

من هذا املنبت السائل تنقط عدة نقاط على سـطح املنبـت   ، لعدة ساعات) م ٣٧
، آجار مغذي( لذي سوف جيرى عليه اختبار التحسـس ا) م ٣٧( الصلب املناسب 

مث تفرش هذه النقاط على كامل سطح املنبت بوساطة قضـيب  ، )موللر هينتون آجار 
عدة دقائق ( مث يترك لفترة من الوقت بدرجة حرارة الغرفة ، زجاجي معقوف ومعقم

معقم أو بعد ذلك توزع أقراص الصادات احليوية على سطح املنبت بوساطة ملقط ، )
 ٣٧( ساعة  بدرجة حرارة الغرفة مث حيضن عند الدرجة  آلة خاصة ويترك مدة نصف

  سا ٢٤-١٨ملدة ) م
يعمد إىل قياس أقطار مع النمو مع األخذ ، بعد االنتهاء من التحضني: قراءة النتيجة  -

  ):٨(بعني االعتبار نوع الصاد احليوي وتركيزه حسب اجلدول رقم 
طق املتجاورة ملنع منوتوسع منطقة منع النمو باجتاه يوازي األقـراص  يظهريف املنا:التآزر

  املتشاركة وعلى شكل قوسني هذه احلالة تدل على تآزر بني الصادتني
أما يف حال وجود منطقة منوجرثومي حمصورة بني هاليت منع منو لصـادتني  : التضاد 

موضح بالشـكل  متجاورتني فهذا يدل على وجود تضاد بني تلك الصادتني كما هو 
  ) .٨(رقم
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  اسم الصادة
  تر كيز الصادة 

  )ملغ( 
  )ملم(قطر التثبيط 

  ١٤  ١٠  األمبيسلني ضد اجلراثيم سلبية الغرام
  ٢٩  ١٠  األمبيسلني ضد اجلراثيم اجيابية الغرام

  ١٨  ١٥  االرثرومايسني
  ١٣  ١٠  اجلنتامايسني
  ١٨  ٣٠  الكانامايسني
  ٢٢  ١٠  البنسلني ج

  ١٥  ١٠  الستربتومايسني
  ١٩  ٣٠  التتراسيكلني

  ١٧  ١٠  الفانكومايسني
  ١٧  ٣٠٠-٢٥٠  السلــــفا
  ١٨  ٣٠  الكلورامفينيكول

    
  )٨(الشكل رقم 

  )التثبيط(نصف قطر دائرة منع النمو -٤و٢، تضاد -٢، تآزر-١  
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  اجللسة الثامنة
  اهر والفحص اهري للجراثيم غري املصبوغة

  :من قسم آيل وقسم بصري يتألف اهر:  اهر –أوالً

  :ويتألف من : القسم اآليل  –آ 
  .القاعدة – ١
لولب كبري حيرك األنبوب ، وهو حيمل األنبوب البصري وجمهز بلولبني: الذراع  – ٢

  .ولولب صغري حيرك األنبوب البصري حركة دقيقة، البصري وحركته واسعة
  عينية ويف أسفله توجدتدخل يف فوهته العليا العدسة ال: األنبوب البصري  – ٣

  ).٩(القطعة األنفية اليت حتتوي على فتحات لتركيب العدسات الشيئية الشكل 
  .وهو متحرك بوسط لولب وتوضع عليه الشرائح املراد فحصها: الرف   - ٤
  :ويتألف من : القسم البصري  –بـ 
  :جهاز اإلنارة  – ١

ة عند قاعدة اهر وتقع هو عبارة عن املرآة وجمموعة املكثفة، حيث تقع املرآ
جمموعة فوق املرآة، وميكن خفض جمموعة املكثفة أو رفعها  بواسـطة لولـب ويف   

  .بعض ااهر عن طريق إزاحتها عن املركز
  :العدسة الشيئية  –٢

هي من أهم أجزاء اهر، وتقسم إىل عدسة شيئية جافة وذلك عندما يفصل 
يتية وذلك عندما تغطس العدسة يف نقطة زيت اهلواء بينها وبني احملُضر وإىل عدسة ز

األرز اليت توضع على الشرحية، وتتميز العدسة الزيتية يف ااهر بوجود حلقة سوداء 
، ومن املعلوم أن قطرة زيت األرز متنع انكسار الضوء املار HI على إطارها أو بالرمز

  .عرب الشرحية وبالتايل يزداد وضوح الفيلم املفحوص 
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  :العينية  العدسة –٣
تتألف هذه العدسة من عدستني لكل منهما وجه حمدب وآخر مسطح وتوجدان يف 

                                                   .الفتحتني العلويتني لألنبوب البصري

          
  )٩(الشكل رقم 

  : طريقة الفحص اهري باستخدام العدسة الزيتية
  .على رف اهر ويثبت بالقوابض اخلاصة" ة الشرحي"يوضع احملضر  – ١
  .تضاء الساحة اهرية وتنظم االضاءة باستخدام عدسة شيئية جافة – ٢
  .توضع على احملضر نقطة من زيت األرز وتبدل العدسة اجلافة بالعدسة الزيتية – ٣
عن طريق تدوير اللولب الكبري مـع  ) رف اهر(ترفع اللوحة احلاملة للشرحية – ٤

  .املراقبة حىت تغطس العدسة يف نقطة الزيت
ختفض اللوحة احلاملة للشرحية بشكل بسيط بواسطة اللولب الكبري مع التحديق  – ٥

  .يف العدسة العينية وذلك حىت تتضح معامل احملضر
  "متاماً " يدار اللولب الصغري إىل األمام واخللف حىت تظهر معامل احملضر جلية  – ٦
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من الفحص ختفض اللوحة احلاملة للشرحية إىل األسفل بعيداً عـن  بعد االنتهاء  – ٧
  .العدسات الشيئية ويرفع احملضر

متسح العدسة الزيتية بقطعة من نسيج ناعم خاص بتنظيف العدسات بالزايلول  – ٨
  .مث بالكحول بشكل جيد إلزالة آثار الزايلول

  .الغباريغطى اهر بكيس من القماش أو النايلون حلمايته من  – ٩

  :الفحص اهري للجراثيم غري املصبوغة  –ثانياً 
إن الغاية من فحص اجلراثيم غري املصبوغة هي رؤية اجلراثيم وخاصة املتحركة منـها  

  :ونوع حركتها، ويتم ذلك بطريقتني 

  : طريقة القطرة املضغوطة –آ 
من املعلق تستخدم هلذا الغرض شرائح زجاجية نظيفة، نضع يف منتصفها قطرة صغرية 

اجلرثومي وذلك بواسطة إبرة الزرع أو ممص باستور مث نضع فوق القطـرة سـاترة   
بعد ازاحة  ٦٠ – ٤٠زجاجية نظيفة، ونفحص احملضر جمهرياً بالعدسة ذات التكبري 

إما حركة ( املكثفة إىل األسفل، ويالحظ شكل اجلرثوم وحركته ونوع هذه احلركة 
نية أو حركة سريعة جيتاز ا اجلرثوم الساحة اهرية يف املكان وتدعى باحلركة الرباو

.(  

  :طريقة القطرة املعلقة  –ب 
هلذا الغرض يستخدم شرحية زجاجية خاصة ذات تقعر دائري يف مركزها وسـاترة  
زجاجية، توضع قطرة من املعلق اجلرثومي يف منتصف الساترة الزجاجية، مث نضـع  

ملوجود على الشرحية الزجاجية، ترفع الشرحية قطرات الفازلني حول التقعر املركزي ا
بعد ذلك وتلصق بالساترة حيث يبقى املعلق اجلرثومي يف مركز التقعـر الـدائري   

مث )  ١٠(املركزي، مث تقلب الشرحية بسرعة وتفحص جمهرياً بالتكبري الضعيف أوالً 
حظ شكل مع إزاحة املكثفة حنو األسفل، ويال)  ٦٠ – ٤٠( بالعدسة اجلافة األكرب 

  .اجلرثوم وحجمة وحركته



١٩٦ 
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  اجللسة التاسعة
  الصبغات اجلرثومية والفحص اهري للجراثيم املصبوغة

  : األصبغة اجلرثومية وطرائق التلوين

ذكرنا يف الفصل السابق أن دراسة اخلواص الشكلية للجرثوم  ال تتم إال بعد تلوينـه،  
حتضري اللطاخة اجلرثومية على شرحية زجاجية وتلوينها وجلعل ذلك واضحاً فال بد من 

  .باللون املالئم

  :   طريقة حتضري اللطاخة اجلرثومية -
تعقم إبرة الزرع على اللهب حىت االمحرار، مث نتركها لتربد جانب اللـهب، مث        

ة نأخذ بوساطة العروة املوجودة يف اية إبرة الزرع قطرة من السائل املفحوص أو قطر
من املعلق اجلرثومي احملضر من النمو اجلرثومي املوجود على منبت صلب، ويفرش على 
الشرحية النظيفة حبركة دائرية أو إهليجية حنو اخلارج، مث تترك الشرحية حىت جيف الفيلم 

باهلواء، مث  مترر الشرحية على اللهب مرات عدة حبركة بطيئة وذلك دف ) احملضر ( 
ة ولصقه على الشرحية من جهة أخرى وهذا مايدعى بعملية تثبيت قتل اجلرثوم من جه

  .اجلرثومي....) احملضر، اللطاخة( الفيلم 
عوضاً عن احلرارة أو يف مزيج من )  ٩٦( وميكن أن جتري عملية التثبيت يف الكحول 

الكحول واإليتر أو يف الفورمالني، وذلك عن طريق غمر اللطاخة يف السائل املثبت ملدة 
بعد عملية التثبيت الميكن رؤية اجلرثوم جمهرياً إال إذا ، لف باختالف املادة املستعملةختت

  ).التلوين ( قمنا بصبغه، لذلك نلجأ إىل عملية الصبغ 

  األصبغة اجلرثومية: أوالً
منها ماهو طبيعي كاحلرب الصيين واهليماتوكسيلني، ، وهي عبارة عن مواد تلوين اجلرثوم

كالفو كسـني  ( واألصبغة الصنعية األنيلية منها ماهي أساسية . يومنها ماهو اصطناع
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كـاإليوزين،  ( ومنها ماهي حامضية ) القاعدي، أزرق امليثيلني، بنفسجية اجلنشيان 
  ... )الفوكسني احلامضي

تلون امللونات األساسية النواة مثل أزرق امليتيلني،الفوكسـني أمـا   : وبصورة عامة 
  .اهليويل اجلرثومية مثل االيوزين امللونات احلامضية فتلون 

  :فتقسم إإىل  )الصبغ اجلرثومي ( طرائق التلوين أما 
  :  طرائق تلوين سلبية – ١

مثل طريقة التلوين باحلرب الصيين، هنا التلون اجلراثيم بل الساحة احمليطة ـا، حيـث   
  .يظهر اجلرثوم أو حمفظة اجلرثوم كجسم شفاف واضح يف ساحة عامتة

  : ق تلوين بسيطةطرائ – ٢
يف هذه الطريقة يستخدم يف تلوين اجلرثوم ملون واحد، مثل طريقة التلوين بـأزرق   

  .امليثيلني 
  : طرائق تلوين متييزية – ٣

  .نيلسن –ويستخدم فيها أكثر من ملون واحد مثل طريقة غرام وطريقة زيل 
  :  طرائق تلوين نوعية – ٤

اع معينة من اجلراثيم أو لتلوين أجزاء معينة من وتستخدم فيها ملونات نوعية لتلوين أنو
  .اجلرثوم كاألبواغ أو احملفظة أو السياط

  :وفيما يلي سوف نستعرض أهم طرائق الصبغ اجلرثومي املستخدمة يف املخابر
  : الصبغ بطريقة أزرق امليثيلني املتعدد األلوان – ١

مل ماء  ١٠٠ –لصوديوم غ بيكربونات ا ٥غ أزرق امليثيلني و  ٢(يتركب امللون من 
  .يسخن املزيج مث يترك يربد مث يرشح) مقطر 

  .حتضر لطاخة جرثومية على شرحية، جتفف، تثبت على اللهب
  .دقائق)  ٥ – ٤(تغمر مبلون أزرق امليثيلني متعدد األلوان 

  .تغسل باملاء، جتفف، وتفحص بالعدسة الزيتية
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ثة حيث تتلون العصـيات بـاللون   تستخدم هذه الطريقة لتلوين عصيات اجلمرة اخلبي
  .األزرق، واحلفظة باللون الوردي الشاحب

  :  الصبغ بطريقة غرام – ٢
  :تعتمد هذه الطريقة تقسيم اجلراثيم بناًءعلى تركيب جدارها اجلرثومي إىل جمموعتني

  ) .١٠(جمموعة تتلون بلون أزرق بنفسجي وهي جراثيم اجيابية الغرام الشكل رقم-١
  ) .١١(ون بلون أمحروهي جراثيم سلبية الغرام الشكل رقمجمموعة تتل -٢

  :وتتكون صبغة غرام من احملاليل التالية 
مل  ١٠٠+ غ بنفسجية كريستال  ١٠( حملول بنفسجية اجلنشيان أو الكريستال  –آ 

  % ).٩٥(كحول إيتلي 
  )مل ماء مقطر  ١٠٠+ غ أكسالت األمنيوم  ١: (حملول األكسالت  –ب 

  :ل بنفسجة الكريستال املستخدم أثناء التلوين ذه الطريقة ولتحضري حملو
  .ويرشح يف اليوم الثاين) ب ( مل من احمللول  ٨٠مع ) آ ( مل من احمللول  ٢٠ميزج 

  أو إيوديـد البوتاسـيوم   ) غ  ١( حتل بلـورات اإليـودين   : حملول اإليودين  -ج 
ف كمية أخرى من املـاء  مث تضا، مل ماء مقطر حىت الذوبان التام ١٠يف ) غ  ٢( 

  .مل، وبعدها يرشح ٢٠٠املقطر حىت يصبح حجم احمللول 
  % ). ٩٥( كحول إيتيلي ) : مزيل اللون ( الكحول  –د 

مـل مـن الكحـول     ١٠٠سافرانني حتل يف ) غ  ٢.٥: ( حملول السفرانني  -هـ 
ول مل من هذا احملل ١٠مث يرشح، ولتحضري حملول العمل يؤخذ % )  ٩٥( اإليتيلي 

مل ماء مقطر وميكن استخدام الفوكسني الكاربويل لزيل نيلسن بعد  ٩٠ويضاف له 
  .بدالً من حملول السافرانني ٢٠:  ١أو  ١٠:  ١ختفيفه باملاء املقطر 

  



٢٠٠ 

  
  جراثيم إجيابية الغرام تظهر بلون بنفسجي -)١٠(الشكل رقم 

  
  .اجلراثيم سلبية الغرام تظهر بلون أمحر)١١(الشكل رقم 



٢٠١ 

  : طريقة التلوين فهي كالتايلأما 
  .يثبت الفيلم اجلرثومي على اللهب -
  .يصب عليه  حملول بنفسجة الكريستال ملدة دقيقة واحدة -
  .يغسل باملاء، ويصب عليه حملول اإليودين ويترك ملدة دقيقة واحدة -
يغسل باملاء، ويزال اللون بسكب الكحول حىت ينساب السائل على الشرحية دون  -

)  ٥( ثانية، أو األسيتون ويترك ملـدة )  ٣٠ – ٢٠( تستمر هذه العملية من لون و
  .ثوان

يغسل باملاء، ويصب عليه حملول السافرانني أو الفوكسني املخفف ويتـرك ملـدة     -
  .دقيقة واحدة

  .يغسل باملاء، وجيفف، ويفحص بالعدسة الزيتية -
مثـل املكـورات   ) ية الغـرام  إجياب( ذه الطريقة تتلون اجلراثيم إما بلون بنفسجي 

مثـل السـامونيلة،   ) سـلبية الغـرام   ( العنقودية والعقدية، أو بلون أمحـر وردي  
  .الربوسيال،البستوريال

ويعود ظهوراأللوان السابقة إىل الفرق يف تركيب اجلدار اجلرثومي بني اخلاليااجلرثومية 
وتينات السـكرية والـيت   االجيابية الغرام اليت حيتوي جدارها على طبقة كثيفة من الرب

تشكل معقداً مع بنفسجبة الكريستال وااليودين ال تتأثر بـالكحول فتظهـر بلـون    
أما اخلاليا اجلرثومية السلبية الغرام فيستطيع الكحـول أن حيلـل الطبقـة    ، بنفسجي

اخلارجية املؤلفة من عديدات السكاكر الشحمية وبالتايل يزول اللون البنفسجي عنـد  
ل فتبقى دون تلوين وعند صبغها بالفوكسني أوالسفرانني تأخذ اللون غسلها بالكحو

  .األحر الوردي بسهولة
 : نلسون –الصبغ بطريقة زيل  – ٣

هذه الطريقة تستخدم لتلوين بعض اجلراثيم اليت حتتوي على نسبة عالية مـن املـواد   
 الدهنية والشحوم املعقدة يف جدران خالياها ومقاومة للحموض والكحـول مثـل  

 .ونظرية السلية املتطفرة السلية



٢٠٢ 

  :أما احملاليل املستعملة فهي 
  :ويتركب من حملولني : حملول الفوكسنب الكاربويل  – ١

  % ). ٩٥( مل كحول إيتيلي )  ١٠٠( فوكسني قاعدي حيل يف ) غ  ٣(  –آ 
مل )  ١٠٠( بللورات الفينول تذاب بالتسخني بلطف مث يضاف هلا ) غ  ٥(  –ب 

  .ماء مقطر
 ٩٠( مع ) آ ( من احمللول ) مل  ١٠( ولتحضري حملول الفوكسني الكاربويل ميزج 

  ).ب ( من احمللول ) مل 
  :حملول الكحول احلامضي  – ٢

  % ). ٩٥( كحول إيتيلي ) مل  ١٠+ ( محض كلور املاء ) مل  ٣( 
  :حملول أزرق امليثيلني القاعدي للوفلر  – ٣

لول كحويل مشبع ألزرق امليثـيلني ومـن          حم) مل  ٣٠( يتركب هذا احمللول من 
مـاء  ) مل  ١٠٠( و % )   ١(  KOHحملول مائي ملاءات البوتاسيوم ) مل  ١( 

  .مقطر، مث يرشح يف اليوم التايل 
أزرق امليثـيلني  يف  ) غ  ٢( ولتحضري احمللول الكحويل املشبع ألزرق امليثيلني حيل  
  .ك لليوم التايل، يرج قليالً مث يرشحويتر% )  ٩٥( كحول إيتيلي ) مل ١٠٠(

نيسـلن يـتم    –وعند استخدام حملول ازرق امليثيلني القاعدي للوفلر يف طريقة زيل 
  ). ١٠:  ١( متديد هذا احمللول يف املاء املقطر بنسبة 

  :أما طريقة التلوين فهي كالتايل 
ربويل املركز، بعد تثبيت احملضر على اللهب، يلون احملضر مبحلول الفوكسني الكا -

مث تتـرك     ) جيب جتنب الغليان ( مث تسخن الشرحية على اللهب إىل ان تنطلق األخبرة 
  .بدون تسخني) دقائق  ٥( 



٢٠٣ 

تغسل الشرحية باملاء، ويصب الكحول احلامضي عدة مرات حىت تزول الصـبغة،   -
  ).د ٢ثا و حىت  ٢٠( حيث تستغرق هذه العملية من 

 تصب الصبغة املعاكسة وهي أزرق امليثيلني للوفلر وتترك تغسل الشرحية باملاء، مث -
  ).د  ١( حوايل 

  .تغسل الشرحية باملاء وجيفف وتفحص جمهرياً -
تنصبغ اجلراثيم املقاومة لألمحاض والكحول باللون األمحروذلـك لعـدم قـدرة     -

 الكحول احلامضي على إزالة الفوكسني األمحر اللون من الطبقة اخلارجية السـميكة  
للمتفطرة السلية و املؤلفة من مواد مشعية، واجلراثيم غري املقاومة باللون األزرق نظراً 

  .لزوال لون الفوكسني عند غسلها بالكحول احلامضي وتلوا بأزرق امليتيلني
  : طريقة جيمسا – ٤

  :حيضر امللون على الشكل التايل 
مسحوق جيمسا ) غ  ٣.٠+ ( كحول ميتيلي ) مل  ٢٥+ ( جليسرين ) مل  ٢٥( 

م مث )٦٠(يسخن كل من الكحول واجلليسرين على حدة يف محام مائي حىت الدرجة 
مث يتـرك  . حيل مسحوق جيمسا يف الكحول مث يضاف اجلليسرين ببطء وميزج جيداً

: احمللول لريكد حىت اليوم التايل مث يرشح، ولتحضري حملول مجسا اجلاهز لالسـتعمال  
  ). ١٠:  ١( املاء املقطر بنسبة خيفف احمللول األساسي يف 

  :أما طريقة التلوين فهي كالتايل 
  ، مث جيفف باهلواء)د  ٤ – ٣( يثبت الفيلم يف الكحول امليتيلي ملدة  -
  .أو أكثر) د  ٣٠ – ٢٠( يغمر الفيلم يف حملول جيمسا مدة  -
  .يغسل باملاء املقطر وجيفف، ويفحص جمهرياً بالعدسة الزيتية -
ه الطريقة للتحري عن األوايل يف الدم وعن بعض اجلراثيم يف الدم، تستخدم هذ -

وعند استخدامها يف تلوين عصيات اجلمرة اخلبيثة فإن احملفظة تتلون بلون زهـري  
  .محمر

  



٢٠٤ 

  : طريقة راكت – ٥
تستخدم هذه الطريقة لتلوين وإظهار األبـواغ ذات اجلـدار السـميك والصـلب     

املطثيات والعصوية اجلمرية والكزاز، واليت مـن   واملتماسك عند بعض اجلراثيم مثل
الصعب تلوينها بالطرق العادية، فهي حباجة إىل صبغة نوعية تظهرها بوضوح، ومنها 

  .صبغة راكت 
  :احملاليل الالزمة 

  ).مل ماء مقطر١٠٠غ يف ٥(حملول أخضر امليالشيت -١
  ).مل ماء مقطر ١٠٠غ يف ٠.٥(حملول السفرانني-٢

  :طريقة الصبغة 
  .تثبت اللطاخة اجلرثومية وجتفف يف اهلواء -
  .دقائق مث تبخر على هلب خفيف ٥تغمر مبحلول أخضر املاالشيت  ملدة  -
  .تغسل باملاء املقطربعد التربيد وجتفف -
  .تغمر مبحلول السافرانني املائي بتركيز ملدة  دقيقة واحدة -
  .تغسل باملاء، وجتفف، وتفحص جمهرياً بالعدسة الزيتية -

نالحظ أن  األبواغ تأخذ اللون األخضر أما باقي عناصر اخللية اجلرثومية فتأخذ اللون 
  .األمحر

غ من مسحوق ملون رايت يف ليتـر  ١يتم حتضري ملون رايت بإذابة :صبغة رايت-٦
  .أيام بعدها ميرر يف ورق الترشيح ويستخدم٥كحول ميتيلي، ويترك ملدة 

  :طريقة الصبغة 
  .لى شرحية زجاجيةحتضر اللطاخة ع -١
  .دقيقة٢تغمر مبلون رايت ملدة  -٢
  .دقائق ٥يغمر ملون رايت باملاء املقطر ملدة  -٣
  .تغسل باملاء املقطر وجتفف باهلواء وتفحص بالعدسة الزيتية -٤



٢٠٥ 

تستخدم هذه الطريقة يف دراسة اللطخات الدموية لتشـخيص البوريليـا يف الـدم    
  .شاشيولتشخيص املبيضات البيض والفطر الر

 : صبغة ستامب -٧

وعصيات الربوسيلة وتـتم علـى   ) الكالميديا ( تستخدم لتلوين وإظهار املتدثرات 
  :الشكل التايل 

تثبت اللطاخة اجلرثومية على اللهب مث تغمر مبحلول الفوكسني الكاربويل املـدد   -
  .ويترك ملدة مخس دقائق)  ٥:  ١( باملاء املقطر بنسبة 

حـىت  % )  ٠.٥( يف محض اخلل بتركيـز  ) ثا  ٣٠( مر مدة تغسل باملاء، مث تغ -
  .يزول اللون

  .مبحلول أزرق امليثيلني املائي) ثا  ٢٠( تغسل باملاء، مث تغمر ملدة  -
  .تغسل باملاء وجتفف وتفحص جمهرياً بالعدسة الزيتية -
  .تتلون عصيات الربوسيلية واملتدثرات باللون األمحر -

  : الصبغ بطريقة اليفسون – ٨
  :تستخدم هذه الطريقة لتلوين السياط ويتركب احمللول امللون من 

  غ١.٩ملون األهداب لديفكو          
  مل ٣٣%           ٩٥كحول إيتيلي 

  مل ٦٧ماء مقطر                     
  :دقائق الحنالل كامل امللون، أما التلوين فيتم على النحو التايل  ١٠خيض املزيج ملدة 

ساعة ويعلق بلطـف   ٢٤ – ١٨ثوم من مزرعة جرثومية حديثة بعمر يؤخذ اجلر-
  .باحمللول الفيزيولوجي املعقم

  .توضع القطرة من املعلق على شرحية زجاجية وتترك لتجف -
  دقائق ٨ – ١٠مل من امللون فوق اللطاخة ويترك ملدة )  ١( يضاف  -



٢٠٦ 

حظ أن اجلـراثيم  تغسل اللطاخة باملاء وجتفف باهلواء وتفحص حتت اهر، فـنال -
  .والسياط ملونة باللون األمحر

  : الصبغ بطريقة أولت -٩
تستخدم هذه الطريقة لصبغ العصوية اجلمرية وإظهار حمفظتها حىت تتكـون العصـية   

  .باللون األزرق واحملفظة باللون األمحر
على الشكل %  ٣وحيضر احمللول امللون والذي هو عبارة عن حملول السفرانني املائي 

  :تايل ال
  .مل ماء مقطرمغليٍ، بعد التربيد يرشح احمللول ١٠٠غ سفرانني حتل يف  ٣

  :طريقة الصبغ 
  .حتضر اللطاخة وتثبت على اللهب -
  تغمر مبحلول السفرانني املاي وتسخن حىت الغليان -
  يترك احملول ملدة دقيقتني -
  .تغسل باملاء وجتفف وتفحص بالعدسة الزيتيتة -

  :كيو فيللي لصبغ بطريقة ما-١٠
  :تتكون من 

  .١٠: ١حملول الفوكسني الفينويل املمدد باملاء املقطر -١
  % .٠.٥محض اخلل-٢
  .أزرق امليتيلني القاعدي للوفلر-٣

  :طريقة التلوين 
  .حتضر اللطاخة وجتفف وتثبت باللهب -١
  .دقيقة ١٥تغمر اللطاخة بالفوكسني الفينويل املمدد وتترك ملدة  -٢



٢٠٧ 

  .ة باملاءتغسل الشرحي -٣
  .ثوان الزالة اللون وتغسل باملاء ١٠تغمر اللطاخة حبمض اخلل ملدة  -٤
  .دقيقة ٢تغمر اللطاخة بأزرق امليتيلني للوفلر ملدة  -٥
  .تغسل باملاء وجتفف وتفحص بالعدسة الزيتية -٦

تستخدم هذه الطريقة لتلوين الربوسيال حيث تظهر بلون وردي واجلراثيم املصـاحبة  
  بلون أزرق

وأيضاً لتلوين الريكتيسيا واملتدثرات اليت تتلون بلون أمحر وان ازدادت املدة الزمنيـة  
  .حلمض اخلل تتلون باللون األزرق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٠٨ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٢٠٩ 

  اجللسة العاشرة
  االختبارات الكيمياحيوية

، قـة التكفي الفحوص اهرية أو املزرعية للجراثيم إىل التوصل إىل ماهيتها بد
لذلك غالباً مايلجأ إىل إجراء عديد من االختبارات الكيمياحيويـة ـدف دراسـة      

  .فعاليات وظيفية متعددة اليت ميكن أن ختتلف من جرثوم إىل آخر
  :وفيما يلي نذكر بعضاً من هذه االختبارات 

  :اختبار ختمر السكاكر -١
علـى ختمـري    جيري اختبار ختمر السكاكر للتعرف على مدى مقدرة اجلرثوم

معظم اجلراثيم قـادرة  (السكاكر وفيما إذا كان ذلك يترافق مع انطالق غاز أو دونه
على ختمري الكثري من أنواع السكاكر مع انطالق غازات أو دوا وتعد املطثية الكزازية 

هلذا الغرض تستخدم بيئات سائلة مثل املاء الببتونية ). من اجلراثيم اليت الختمر السكاكر
.... ) غلوكوز، مالتوز، سكروز، الكتوز ،( يضاف هلذا السكر املراد اختباره  واليت

وللربهان على انطالق الغاز يوضع يف األنبوب احلاوي على البيئة  )  ١ – ٠.٥( بنسبة 
  السائلة أنبوب صغري

يغمس فيـه بشـكل   ) مم  ١٠ – ٧مم وعرض  ٥٠مم  وحىت ٣٠ – ٢٠بطول ( 
بعد الزرع والتحصني يتم الكشف عن تكون احلمض ، ودرهم مقلوب  يدعى بأنبوب

وختمر السكر بوساطة الكاشف املوجود يف البيئة السائلة وايل ينقلب لونه حسب نوعه 
نتيجة تغري تفاعل الوسط من القلوي إىل احلامضي، وعند انطالق الغاز فإنه يتجمع يف 

ر سكر الغلوكوز مع العصيات القولونية ختم(أنبوب درهم فيطفو األنبوب إىل األعلى 
  ).انطالق غاز

  .يوضح أنواع الكواشف املستخدمة يف  البيئات  اجلرثومية) ٢(واجلدول
  



٢١٠ 

 اللون
درجة الباهاء 

PH  
درجة الباهاء   اللون

PH 
 نوع الكاشف

 التيمول األزرق  ١.٢ أمحر ٢.٨ أصفر

 امليتيل الربتقايل ٣ برتقايل ٤.٤ أصفر

 أمحر امليتيل ٤.٢ أمحر ٦.٣ أصفر

 ٥.٤ أصفر ٨ أرجواين
بروم الكريزول 

 األرجواين

 عباد الشمس ٦ أمحر ٨ أزرق

 بروم الثيمول األزرق ٦.١ أصفر ٧.٧ أزرق

 األمحر املتعادل ٦.٨ أمحر ٨ أصفر

 أمحر الفينول ٦.٩ أصفر ٨.٥ أمحر

  أنواع الكواشف يف البيئات اجلرثومية) ٢(اجلدول

  :كواشف وفيما يلي نذكر طريقة حتضري بعض هذه ال
  :كاشف بروم الكريزول األرجواين  –آ 

  من ) مل ٩.٢(غ  من دي بروم كريزول سلفو فتالني نظامي يف  ٠.١حتل كمية   
  ).  مل ٢٥٠( مث ميدد احمللول باملاء املقطر حىت )نظامي. ،.٢(حملول ماءات الصوديوم 

  :بروم التيمول األزرق  –ب 
من حملول مـاءات  ) مل  ٨( تالني يف دي بروم تيمول سلفوف) غ ٠.١(حتل كمية 
نظامي ومن مث ميدد احملــــلول باملاء املقطر حىت حجـم        )٠,٠٢(الصوديوم 

 ).مل  ٢٥٠( 



٢١١ 

  :أمحر امليتيل  -ج 
   ٣٠٠( سـلفونات يف  ٤-دي ميتيل أمينـو آزو بـرتول  -٤ من) غ  ٠، ١( حيل 
  .املاء املقطرمن ) مل  ٢٠٠( مث يضاف إليه % )  ٩٦( إيتيلي  كحول  ) مل 
  :أمحر الفينول  –د 
من مث ) غ ٠.١(فينول سلفو فتالني حيل    من حملول ماءات الصوديوم) مل١٤.١(يف

  .نظامي .،.٢ )مل  ٢٥٠( ميدد احمللول باملاء املقطر حىت حجم 

  : إختبار أمحر امليتيل –٢
كر الغلوكوز يستخدم هذا االختبار للربهان فيما إذا كان اجلرثوم قادراً على ختمري س

)  ٤.٤( يؤدي أيضاً إىل اخنفاض درجة الباهاء إىل مادون  يف البيئة احلاوية عليه حيث
 .فيتغري لون الكاشف إىل األمحر يف احلالة االجيابية 

مل  ٥( من وسط كالرك ولوبس أو يف ) مل  ٤( يزرع اجلراثيم يف : طريقة اإلختبار 
مث حيضـن   –فوجس بروسـكاور   –يتيل ، أمحر امل)أيام  ٥ – ٢( من مرق ملدة ) 

من كاشف أمحر ) نقاط  ٥ – ٤( بعدها يضاف عدة نقاط ) م  ٣٧( بدرجة احلرارة 
املكـورات  (باللون األمحر على تفاعـل إجيـايب   ) البيئة ( امليتيل، يدل تلوين املنبت 

  .، أما بقاء اللون أصفراً فيدل على تفاعل سليب)العنقودية الذهبية
  :لوبس  –وسط كالرك  طريقة حتضري -

ثنائي فوسـفات  ) غ  ٥( غلوكوز و ) غ  ٥( بيتون و ) غ  ٧( يتركب الوسط من 
  .البوتاسيوم وليتر ماء مقطر

مث تعقـم يف  ) أنبـوب  / مل  ٤( حتل هذه الكميات يف املاء املقطر مث تعبأ يف أنابيب 
  ). ١٢١( دقائق عند الدرجة )  ١٠( املوصدة مدة 

  :شف أمحر امليتيل طريقة حتضري كا -
% )  ٩٦( كحول إيتيلي ) مل  ٣٠٠( من مسحوق أمحر امليتيل يف ) غ  ٠.١( حيل 

  ).مل  ٥٠٠( مث ميدد باملاء املقطر حىت يصبح احلجم 



٢١٢ 

  : بروسكار –اختبار فوجس  – ٣
تشكل بعض اجلراثيم أثناء ختمريها لسكر الغلوكوز مادة تدعى أسيتيل ميتيل كاربينول 

منها نتيجة عمليات األكسدة مادة أخرى تدعى دي أسيتيل هذه املـادة  واليت يتشكل 
وهذا التفاعل ، األخرية تؤدي بوجود آثار من الكرياتني إىل تشكل مركب أمحر اللون

اللوين ميكن إظهاره يف األوساط القلوية بشكل جيـد عنـد إضـافة الكريـاتني أو     
  .الفانافتول

وسط نفسه املستخدم الختبار امليتيل حيث يزرع جيري االختبار يف ال: طريقة االختبار 
ــوم يف    ــل  ٣ – ٢( اجلرث ــة   ) م ــد الدرج ــن عن ــة، مث حيض ــن البيئ   م

مث يضاف له كاشف باريت الذي يتألف مـن احمللـولني   )ساعة ٤٨( مدة ) م  ٣٧( 
  :التاليني 

  يف الكحول اإليتيلي املطلق% )  ٦( حملول ألفانافتول  – ١
  % ). ٤٠( اسيوم بتركيز حملول ماءات البوت – ٢

من ) مل ٠.٤(من احمللول األول و) مل١(من الوسط )مل ٣( حيث يضاف إىل كل 
  .احمللول الثاين

  :النتيجة 
  يف احلالة اإلجيابية يالحظ تلون الوسـط بـاللون األمحـر األيـوزيين بعـد مـرور       

دل الذي يضاف مبع) أومريا(وهناك من ينصح باستخدام كاشف ، )دقائق  ١٠ – ٥( 
  :من البيئة، ويتم حتضري الكاشف على الشكل التايل ) مل٢(كاشف إىل)مل ٢( 

مـاء  ) مل  ١٠٠( كرياتني يف ) غ  ٠.٣( من ماءات البوتاسيوم و ) غ  ٤٠( حيل 
بعد إضافة الكاشف إىل البيئة املزروعة واحملضنة، يرج األنبوب ملدة دقيقة وتقرأ . مقطر

  .النتيجة
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أمـا  )  ١١الشكل رقم (حظ تلون الوسط باللون األمحر الزهري يف احلالة اإلجيابية يال
مث يرج ملدة دقيقة أخـرى وتقـرأ   ) دقيقة  ١٥( إذا مل يتغري اللون فيترك الوسط ملدة 

  .النتيجة

  
  )١٢(الشكل رقم  

تكرر هذه العملية حىت انقضاء أربع ساعات من الزمن، فإذا مل يتغري اللون بعد مرور 
  .عد النتيجة سلبيةهذا الزمن عندها ت

السـاملونيال والعصـية   ،املطثية الكزازية والعصوية اجلمرية والكليبسيال اجيابيـة : مثال
  .القولونية سلبية

  : اختبار حلمهة اليوريا  - ٤
  متتلك بعض اجلراثيم مخرية اليورياز واليت تستطيع من خالهلا تفكيك اليوريا

األمونيوم اليت تزيد من قلوية الوسط  املوجودة يف الوسط مشكلة كربونات) البولة ( 
إلجراء .املوجود يف الوسط من األصفر إىل األمحر) أمحر الفينول ( فيتغري لون لكاشف 

  :هذا االختبار يستخدم منبت آجار اليوريا للعامل  كريسترتن، والذي يتركب من 



٢١٤ 

) غ  ٢( كلوريـد الصـوديوم،   ) غ  ٥( ديسـكتروز،  ) غ  ١( بيتون، ) غ  ١( 
أمحر الفينول %  ٠.٢( حملول امحر الفينول ) مل  ٦( سفات البوتسيوم األحادي، فو

تضـبط  . ) آجار، ليتر ماء مقطر –آجار ) غ  ٢٠( ، %)٥٠حيل يف كحول إيتلي 
عنـد  )  دقيقـة   ١٥( مث يعقم الوسـط مـدة   ) ٦.٨( على   PH)(درجة الباهاء

مث يضاف لـه حملـول    )م  ٥٥ – ٥٠( ويترك ليربد حىت الدرجة ) م ١٢١(الدرجة
%) ٢(اليوريا املركز واملعقم بالترشيح، حيث تكون نسبة تركيز اليوريا يف الوسـط  

يصب الوسط يف أنابيب وبشكل مائل ويترك حىت يتصلب يزرع  اجلرثـوم  بشـكل   
) م  ٣٧( كثيف على السطح املائل،  مث حيضن الوسط  يف ناظم احلرارة عند الدرجة 

  :مث تقرأ النتيجة) ساعة  ٤٨ –٢٤( مدة    
ــت يصــبح أمحــر : التفاعــل إجيــايب  ــون املنب ــة ،املتفطــرة الســلية(ل الزائف

  ).املتقلبة،الربوسيال،الزجنارية
  ).العصية القولونية،السامونيال،العصوية اجلمرية(لون املنبت يبقى أصفر: التفاعل سليب 

  : اختبار انطالق اإلندول – ٥
ها للحمض األميين تريبتوفان  اإلندول  وللربهـان  تشكل العديد من اجلراثيم عند متثيل

  على انطالق اإلندول تستخدم عادة املاء الببتونية، حيث يزرع
، بعـدها  )سـاعة   ٤٨ – ٢٤(مـدة  ) م  ٣٧( اجلرثوم فيها مث حيضن عند الدرجة 

 التفاعل إجيـايب وتشـكل  .من كاشف كوفاك وتالحظ النتيجة)  مل  ٠.٥( يضاف
) ١٣الشـكل رقـم   (حلقة محراء على سطح املاء الببتونيـة  إذا ظهرت :  اإلندول

  )العصية القولونية،الربوسيال(
عند ظهور حلقة صفراء بلون الكاشـف علـى   : التفاعل سليب واإلندول مل يتشكل 

  ).الزائفة الزجنارية ،الليسترييا،الساملونيال، العصوية اجلمرية(السطح



٢١٥ 

  
  )١٣(الشكل رقم 

  :طريقة حتضري كاشف كوفاك 
) مـل   ٥٠(بارا دي ميتيل أمينو برتألدهيـد،  ) غ ١٠( كحول أميلي ،) مل  ١٥٠(

  .حيل األلدهيد يف الكحول مث يضاف احلمض ببطء. محض كلور املاء املركز النقي

  :اختبار متييع اجليالتني  – ٦
تستطيع العديد من اجلراثيم متييع اجليالتني نظراً الحتوائها على مخـرية اجليالتينـاز،   

  :ربهان هذه اخلمرية تستخدم  بيئة  اجليالتني اليت تتركب من ولل
  جيالتني، ليتر ماء مقطر) غ  ١٢٠( بيتون، ) غ  ٥( مخرية حلم، ) غ  ٣( 

/ دقيقـة   ١٢/ ، مث يعقم ملدة )أنبوب / مل  ٤( مث تعبأ هذه البيئة يف أنابيب بكمية 
رارة الغرفة ملـدة أقصـاها        يزرع اجلرثوم يف البيئة بطريقة الغرز، وحتضن يف درجة ح

، ... )أسبوع –ساعة  ٤٨ –ساعة  ٢٤( وتقرأ النتيجة بعد عدة فترات ) يوماً  ٣٠( 
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 ٤دقيقـة وحـىت    ٣٠( حيث يوضع األنبوب قبل القراءة بدرجة حرارة الرباد مدة 
  ).ساعات 

 املطثيـة (عدم جتمد اجليالتني بعد تربيده ممـا يـدل علـى متيعـه     :النتيجة إجيابية 
  ).الزائفة الزجنارية ،احلاطمة

  ).الساملونيال،العصيات القولونية(جتمد اجليالتني بعد وضعه يف الرباد :  النتيجة سلبية
  ) :األكسيداز ( اختبار اخلمرية املؤكسدة  – ٧

يعد من اإلختبارات ذات القيمة التشخيصية الكبرية عند القيام بعمليـات التصـنيف   
يـزرع  . ار بطرق عدة وسوف نكتفي بشرح واحدة منهااجلرثومي، جيرى هذا االختب

خيلط ) ساعة  ١٨( اجلرثوم املراد اختباره على البيئة الصلبة املائلة املالئمة وحيضن ملدة 
أحجام من احمللول الكاشف الثاين من هذا املزيج )  ٣( حجمان من احمللول األول مع 

  .املائل للبيئةتنقط عدة قطرات على املستعمرات النامية على السطح 
الزائفـة  ،الباستوريال(ظهور لون أزرق خالل ثوان معدودة : التفاعل إجيايب : النتيجة 
  ).الزجنارية

  ).الليسترييا(عدم ظهور لون:  التفاعل سليب
  :احملايل املستخدمة يف اإلختبار  -

  % ) ٩٦( كحول إيتيلي ) مل١٠٠( ألفانافتول حيل يف ) غ  ١:( احمللول األول
( بارافينيلني ديأمني هيدرو كلوريد، حيـل يف   –دي ميتيل ) غ  ١: ( ول الثاين احملل

  .ماء مقطر) مل  ١٠٠
  :) الكاتاالز ( اختبار اخلمرية املساعدة  – ٨

يهدف هذا االختبار إىل الكشف عن وجود هذه اخلمرية عند اجلرثـوم الـيت تقـوم    
تنقـل  : لشرحية الزجاجيـة  على ا –بتفكيك املاء األكسجيين إىل ماء و أوكسجني آ 

مستعمرة جرثومية من البيئة وتوضع على شرحية زجاجية مث ينقط عليها قطـرة مـن   
يف احلالة اإلجيابية . حمضر بشكل طازج مث متزج% ٣٠حملول املاء األوكسجيىن بتركيز 
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املتفطـرة  (تتشكل رغوة مباشرة عند املزج  أو انطـالق فقاعـات  األوكسـجني    
  )املكورات العنقودية ،الليسترييا، الباستوريال،وتدية الغنميةالعصيات ال،السلية

  من حملـول املـاء األوكسـجيين بتركيـز     ) مل  ١( هنا يصب : على الطبق  –ب 
على املستعمرات النامية على سطح البيئة، يف احلالة اإلجيابية يالحظ تشكل % )  ٣( 

حظ ذلك أو يالحـظ تشـكل   شديد للفقاعات اهلوائية، أما يف احلالة السلبية فال يال
  ).املكورات العقدية،العصيات الوتدية القيحية(فقاعات منفردة

  : اختبار النمو على منبت السترات لسيمون – ٩
تتمتع بعض اجلرائيم مبقدرا على تفكيك السترات واسـتخالص الكربـون منـهما    

  ).١٤الشكل رقم (وبالتايل النمو يف البيئة احلاوية على السترات 
  

  
  )١٤(لشكل رقم ا

يستخدم إلجراء االختبار بيئة السترات الصلبة املائلة، حيث يزرع اجلرثوم على السطح 
  ).ساعة  ٢٤( ملدة ) م  ٣٧( املائل مث حيضن عند الدرجة 
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اجلراثيم اليت تفكك السترات تنمو حمولة تفاعل الوسط إىل قلوي فيتحول لون  :النتيحة
ــف  ــول األزرق ( الكاش ــروم الثيم ــر إىل األزرق) ب ــن األخض ــوية ( م العص

أما اجلراثيم اليت ال تفكك السترات فإا التنمو، فيبقـى لـون   ). الساملونيال،اجلمرية
  ).الشجيال،العصيات القولونية(املنبت أخضر

  : إرجاع النترات اختبار – ١٠
يستطيع عديد من اجلراثيم من خالل اإلنظيمات اليت متتلكها إرجـاع النتـرات إىل   

  :، وللكشف عن هذه اخلاصية يستخدم مرق النترات الذي يتركب من نتريت
  .ببتون، ليتر ماء مقطر) غ  ٥( ، )خايل من النتريت ( نترات البوتاسيوم ) غ  ٠.٢( 

  م١٢١دقيقة بالدرجة١٥ويعقم ملدة ) أنبوب / مل  ٥( يعبأ احمللول يف أنابيب 
 ).ساعة  ٢٤( ملدة ) م٣٧(جةحيث يزرع اجلرثوم يف مرق النترات،  وحيضن عند الدر

، يف احلالة اإلجيابية ) ٢و  ١( من ممزوج احمللول ) مل  ٠.١( مث يضاف لكل أنبوب 
الزائفـة  ،الربوسـيال ،املطثية احلاطمـة (تتلون البيئة باللون األمحر خالل عدة دقائق  

ـ )الزجنارية اها يف احلالة السلبية اليتشكل لون، هنا يعاد حتضني األنبوب حىت مدة أقص
املطثيـة  ( أربعة أيام، إذا مل يتشكل اللون خالل هذه الفترة فتعد النتيجة سلبية حتمـاً 

  ).الكزازية
ــول األول ــل  ) غ  ٨:(  احملل ــض اخل ــر مح ــل يف ليت ــلفانيل حي ــض الس   مح

حجم مـاء  ) ٢.٥+ ( حجم خل ثلجي ) = نظامي  ٥( محض اخلل ). نظامي  ٥( 
  .مقطر

  ).نظامي  ٥(يل أمني يحل يف ليتر محض اخلل ألفا نافت) غ ٥:(احمللول الثاين

: (اختبار الكشف عن إنتاج كربيد اهليدروجني  – ١١

 

H2S (  
توجد عدة طرق للكشف عن انطالق غاز كربيد اهليدروجني ،والذي يتشكل مـن  
تفكك املركبات الكربيتية ،إذ يتفاعل الغاز مع املعدن املوجـود يف البيئـة فيتشـكل    
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األسود، وتوجد طرق عدة للكشف عن إنتاج غـاز كربيـت    كربيداملعدن ذواللون
  :اهليدروجني منها 

يوضع شريط من ورق ترشيح مشبع بتحت خالت الرصاص يف أعلى :الطريقة األوىل 
مث حيضـن  ،أنبوب اختبار حيتوي على بيئة املرق املغذي أوماء الببتون املزروع باجلرثوم

وتقرأ النتيجة ففي حال إطالق اجلرثوم ساعة  ٢٤مئوية وملدة  ٣٧األنبوب يف الدرجة 
لغاز كربيت اهليدروجني، سوف يتلون الشريط باللون األسود نتيجة تشكل كربيتات 

  .الرصاص، ويف حال عدم إطالق هذا الغاز يبقى لون الشريط على حاله
تعتمد على استخدام بيئة كليجلر واليت تسمح لنا من خالهلا أيضاً :   الطريقة الثانية 

سة ختمرسكرالغلوكوز وسكرالالكتوز وانطالق غاز بصورة عامة وانطالق غاز بدرا
. وجتدر اإلشارة إىل أن لون البيئة الطبيعي يكون أمحر.كربيد اهليدروجني بوقت واحد

  ).١٥(الشكل رقم 
  

   
  )١٥(الشكل رقم  
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ريقة الوخز يزرع اجلرثوم املراد دراسته يف القسم القائم من البيئة بط :وإلجراء االختبار 

وعلى السطح  املائل بطريقة املسح بشكل لوليب، مث حتضن يف ناظم احلرارة عند 
  : مث تقرأ النتائج على الشكل التايل ) ساعة  ٢٤( مدة ) م  ٣٧( الدرجة 

إذا بقي اللون يف أسفل األنبوب أمحر، فمعىن ذلك أن الغلوكوز مل يتخمر أما إذا  –آ 
لغلوكوز، وإذا كان اجلرثوم يطلق غازاً فسوف يالحظ أصبح أصفر فمعىن ذلك ختمر ا

وجود فقاعات غاز أو هواء يف أسفل األنبوب، وإذا كانت كمية الغاز املنطلقة كبرية 
  .فيالحظ اندفاع اآلجار بكامله حنو األعلى

، )السـاملونيال (إذا بقي اللون يف األعلى أمحر فمعىن ذلك أن الالكتوز مل يتخمر –ب 
وإذا . مر الغلوكوز والالكتوز معاً، هنا يصبح لون األنبوب بكامله أصفروميكن أن يتخ

ختمر الالكتوز فقط فيكون لون األنبوب من األعلى أصفر ومن األسفل أمحر، أما إذا 
ختمر الغلوكوز فقط، فيكون لون األنبوب مـن األعلـى أمحـر ومـن األسـفل      

  ).١٦الشكل رقم.(أصفر

  
  )١٦(الشكل رقم 
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كربيد اهليدروجني يترافق بتلون املنبت بلون أسود وذلك يف املنطقـة   إن انطالق -ج 
، وإذا كان اجلرثوم من النوع الـذي يطلـق   )الربوسيال(الواقعة يف منتصف األنبوب 

  .كميات كبرية من هذا الغاز، فيمكن أن يتلون األنبوب بكامله باللون األسود

  : )اختبار براون ( اختبار سيانيد البوتاسيوم  – ١٢
  من االختبارات املهمة اليت تستخدم بشكل خاص للتفريق بني اجلراثيم املعوية

وتعتمد على مبدأ قدرة اجلرثوم على النمو أو تثبيط هذا النمو بوجود ) األمعائيات ( 
  .مادة سيانيد البوتاسيوم

  :يستخدم إلجراء هذا االختبار بيئة  كوستني  الذي يتركب من 
فوســفات ) غ  ٠.٢٣( كلوريــد الصــوديوم، ) غ  ٠.٥( ببتــون، ) غ  ٠.٣( 

مـاء  ) مـل  ١٠٠( فوسفات الصوديوم الثنائية، ) غ  ٠.٥٦( البوتاسيوم األحادية، 
  . مقطر

 ١٥(وتعقـم باملوصـدة   ) ٧.٦( على )PH(حتل املواد السابقة وتضبط درجة الباهاء
) مل  ١.٥(مئوية ويترك ليربدحىت درجة حرارة الغرفة مث يضاف له ١٢١دقيقةبالدرجة 

  .من حملول سيانيد البوتاسيوم وميزج جيداً
مل ماء مقطـر   ١٠٠غ سيانيد بوتاسيوم حتل يف  ٠.٥= حملول سيانيد البوتاسيوم ( 

  .وتغلق بإحكام شديد) مل  ١( تعبأ البيئةيف أنابيب بسعة ) معقم 
السـائلة  يزرع اجلرثوم املراد اختباره أوالً يف أحد البيئـات   :طريقة إجراء االختبار 

، مث يؤخذ مـلء  )ساعة  ١٨(م  مدة ° ٣٧املالئمة أو الصلبة  وحيضن على الدرجة  
عروة إبرة من هذا املزروع أنفاً ويزرع يف األنابيب احلاوية على بيئة كوسـتني مـع   

). ساعة  ٤٨ – ٢٤( مدة )  م° ٣٧( حملول سيانيد البوتاسيوم،  حيضن عند الدرجة 
  )م  ٣٧( وحتضن عند درجة احلرارة 

  ).املتقلبة(يالحظ تعكر البيئة املزروعة : تفاعل إجيايب : النتيجة 
  ).الشيجيال،العصيات القولونية،الساملونيال(تبقى البيئة املزروعة رائقةً: تفاعل سليب 
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  :اختبار اخلمرية املخثرة  – ١٣
ختثـر    تستطيع أنواع معينة من اجلراثيم وعلى رأسها املكورات العنقودية الذهبيـة أن  

  .البشرية أو األرنبية) املصورة ( بالزما الدم 
  :جيري هذا االختبار إما يف األنابيب أو على الشرحية الزجاجية

من بالمسا أرنب أو إنسان ممـددة يف امللـح   ) مل  ٠.٥( يوضع : يف األنابيب  –آ 
روة أو دون متديد يف أنبوب اختبار، مث يضاف له ملء ع) ١٠: ١( الفسيولوجي بنسبة 

سـاعة  املـراد    ٢٤يفضل يف محام مائي ملـدة  )  إبرة الزرع من مزروع اجلرثوم  م 
  :وتقرأ النتيجة كل ساعة ) م  ٣٧( اختباره، حيضن األنبوب عند الدرجة 

يف احلالة اإلجيابية يالحظ ختثر البالزما واليت تظهر على شكل كتلة هالمية صلبة بعد 
  .أن كانت سائلة

توضع قطرة من البالزما على شرحية زجاجية، مث يؤخذ مـلء   :على الشرحية  –ب 
  .عروة إبرة الزرع من مزروع اجلرثوم، خيلط املزيج جيداً

  ).املكورات العنقودية الذهبية (يالحظ ظهورخثرات ثوان معدودة :يف احلالة اإلجيابية
ييب يبقى املزروع متجانساً ويظهر على شكل تعكري متجانس حل: يف احلالة السلبية 

  ).املكورات العنقودية الرمية واجللدية(املظهر
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  اجللسة احلادية عشرة
  االختبارت املصليـــــة

تستخدم  االختبارات التشخيصية املصلية إما من أجل الربهان املباشـر علـى   
أو من أجل الربهان غري املباشـر عليـه   ... ) محة، جرثوم( العامل املسبب للمرض   

كشف عن األضداد النوعية اليت تتشكل يف املصل نتيجة اإلصـابة  وذلك من خالل ال
وإلجراء االختبارات املصلية البد من أن يكون أحـد عنصـري   ، ذا العامل املسبب

  ).املستضد أو الضد ( التفاعل معروفاً لدينا مسبقاً 
  .وسوف نتعرض بالبحث لبعض االختبارات املصلية

  : اختبارات الترسيب – ١

االختبارات للكشف عن املستضدات وحتديد هويتـها يف العينـات أو    تستخدم هذه
  .املزارع اجلرثومية، أولتحديد كمية األضداد املوجودة يف املصل

يف هذا االختبار تكون املستضدات واألضداد حبالة ذوابـة يف وسـط   : مبدأ االختبار 
ردة وهلذا االختبار التفاعل، وعند احتادمها يتشكل معقد مناعي ميكن  رؤيته بالعني ا

  :العديد من الطرق نذكر منها 
  .اختبار الترسيب يف األنبوب -١
  .اختبار االنتشار يف اهلالم -٢
  .اختبار الرحالن الكهربائي املناعي -٣
) : اختبـار أسـكويل   ( اختبارالترسيب احلراري  -اختبار الترسيب يف األنبوب–آ 

العصوية اجلمرية سواًء يف األعضاء و  يستخدم هذا االختبار للربهان على مستضدات
  .االنسجة أو يف اجلثث النافقة واألصواف واألشعار واجللود

حتضر الرشاحة من : طريقة حتضري الرشاحة احلاوية على املستضد من أجل االختبار  –
( حيث يؤخذ ، األعضاء واألنسجة أو من اجللد والشعر والصوف عند احليوان النافق
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 ٥( ن العينة املراد اختبارها مث تفتت إىل قطع صغرية مث يضاف هلا غرام م) ٢٠ – ١٠
مث تـربد  ، )د  ٢٠ – ١٠( أضعاف حجمها ملح فسيولوجي وتغلى مـدة  )  ١٠ –

أما عينات اجللود والصوف فيؤخذ منـها  ، وترشح عرب ورق ترشيح وتؤخذ الرشاحة
)  ١٠ – ٥(  مث تقص بوساطة املقص إىل قطع صغرية ويضاف هلا) غ  ١٠( حوايل 

( مث توضع يف الرباد ملدة %)  ٠,٥( أضعاف حجمها ملح فسيولوجي فينويل بتركيز 
  .وبعدها ترشح وتؤخذ الرشاحة) ساعة  ٢٤ – ١٨
يوضع يف أنبوب ترسيب صغري ثالث نقاط مـن املصـل   : طريقة إجراء االختبار  –

وتترك ،راد اختبارهاالنوعي للعصوية اجلمرية مث يضاف له الكمية نفسها من الرشاحة امل
  .ملدة عشر دقائق بدرجة حرارة الغرفة

  .يف احلالةاإلجيابية يالحظ تكون حلقة ترسيب ينب املصل والرشاحة
يستخدم هذا االختبار ) : اختبار أخترلوين ( اختبار الترسيب يف اآلجار اهلالمي   -ب 

املستضدات  بشكل واسع يف جمال التشخيص اجلرثومي، واحلموي وذلك للربهان على
  .أو األضداد

( تقريباً يف أطباق بتـري  ) مل  ٣( يصب اآلجار بسماكة : طريقة إجراء االختبار  –
بعدها وبواسطة آلة خاصة يتم تثقيـب  ، % ) ١٠ – ٠,٧تركيز اآلجار يتراوح بني 

وقطر الثقب الواحـد  ) مم  ٤( اآلجار، حيث يكون البعد بني الثقب واآلخر حوايل 
يوضع يف الثقـب  ، مث يتم تفريغ هذه الثقوب من االجار، )مم  ٧- ٥( يتراوح بني 

املركزي يف معظم األحيان عنصر التفاعل املعلوم أما يف الثقوب احمليطية فيوضع عنصر 
وكذلك شواهد االختبار اإلجيابية ) أضداد أو مستضدات ( التفاعل املراد الربهان عليه 

  .والسلبية
ط ترسيب واضح للعني اردة يف نقطة التقاء املستضد مع يف احلالة اإلجيابية يتشكل خ

) ساعات  ٨( وهذه اخلطوط الترسيبية تظهربعد حتضني األطباق ملدة ، الضد النوعي له
  ).م  ٣٧( عند الدرجة ) أيام  ٣. ( أو بدرجة حرارة الغرفة
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  .ميكن إجراء اإلختبار بالطريقة نفسها على الشرحية الزجاجية: مالحظة 

  : اختبار التراص – ٢

يعتمد هذا االختبار على مبدأ جتمع والتصاق املستضدات ذات البنيـة  : مبدأ االختبار 
النوعية ) الراصات ( عند تفاعلها مع األضداد.) كريات دم محراء، جراثيم( اجلسمية 

  . هلا
لذلك عنـد إجـراء   ، وحلدوث التراص جيب أن يتواجد املستضد بكميات معينة    

جيـري اختبـار   . دد دوماً األضداد بينما تضاف املستضدات بكميات ثابتةاالختبار مت
  :التراص إما على الشرحية الزجاجية أو يف األنابيب

  :اختبار التراص على الشرحية الزجاجية –آ 

توضع على الشرحية الزجاجية نقطة من املصل املعروف مسبقاً مث : االختبار املباشر-١
ملراد معرفة هويته ،مث ميزج بشـكل جيـد، يف احلالـة    تضاف له نقطة من املستضد ا

هذه الطريقة السريعة )   تراص املستضد( اإلجيابية يالحظ ظهور كتل ندفية أوحبيبية 
من اختبار التراص واليت دف إىل الكشف عن املستضدات جمهولة اهلوية باسـتخدام  

  .مي للسلمونيالتأضداد معروفة تستخدم على نطاق واسع يف جمال التشخيص  اجلرثو

ويسمى أيضاً التراص املشارك أو املتعـاون ويسـتخدم يف   : االختبار غري املباشر -٢
الكشف عن العوامل املمرضة بشكل نوعي وفعال مثل الكشـف عـن املستضـد    

viحيث يـتم  ،للساملونيال والكشف عن املكورات السبحية القيحية واملكورات الرئوية
تضدات املعلومة إىل جزيئات حاملــة أو خاليـا   لصق األضـداد النوعيـةأو املس

فعنـدما تـرتبط   ،تساعـدعلى إظهار التـراص وليس هلا أي دوريف عمليـةالتراص 
  األضداد املعلومة مع املستضدات املوافقة هلا تتشكل كتلة تراص مرئية

  :ومن املواد احلاملة . وواضحة

شـكل حبيبـات    وهي مصنوعة من مادة البويل ستريين على الالتكس جزيئات-آ
  .صغرية
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  .جزيئات الكربون-ب
حيث تنتج العنقوديــات مادة بروتينية تـدعى  :سالالت العنقوديات املثبتة  -ج

  .الربوتني آ اليت ميكن أن ترتبط باألضداد وذلك بعد قتل املكورات العنقوديـة

يستخدم هذا االختبارللربهان على األضـداد  :  اختبار التراص يف األنابيب –بـ 
وعية يف الدم واحلليب والنطاف وذلك عند تشخيص اإلصــابة بالعديد مـن  الن

  ).بروسيلة مثالً ( األمراض 
  :طريقة إجراء االختبار –

  :حتضري األمصال  –آ 
مث ) د / د  ٢٠٠٠( على سرعة دوران ) د  ١٥( تثفل عينة الدم ملدة : عينة الدم -

  ).م  ٢٠ -( ة يؤخذ املصل وحيفظ ريثما يتم استخدامه عند الدرج
يعامل احلليب بأحد حمضرات ، مث تزال القشدة، تثفل عينة احلليب: عينة احلليب  –

– ٤٥. ( املنفحة  حيث يالحظ ختثر احلليب وترسبه،  ويبقى مصل احلليب طافياً
  ).م  ٣٧دقيقة عند الدرجة   ٦٠
 ١( ر مثالً حتضر متديدات متناقصة من املصل يف أنابيب اختبا: تنفيذ االختبار   –ب 
وذلك بوساطة امللح الفسيولوجي مـثالً مث  ، ) ٨٠:  ١، ٤٠:  ١، ٢٠:  ١، ١٠: 

وحتضن األنابيـب  ، يضاف إىل هذه التمديدات  كميات ثابتة من املستضد املعروف
  :مث تقرأ النتائج على الشكل التايل ) م  ٣٧( عند الدرجة ) ساعة  ٢٤ – ١٨( مدة 

وجزيئات املستضد تتوضـع يف القعـر   %  ١٠٠ السائل رائق بنسبة+ + + + = 
وجزيئـات املستضـد   %   ٧٥السائل رائق بنسبة . + + + = بشكل غري منتظم

وجزيئات %  ٥٠السائل رائق بنسبة . + + = تتوضع يف القعر بشكل غري منتظم
%  ٢٥السائل رائـق بنسـبة   . + = املستضد تتوضع يف القعر بشكل غري منتظم

السائل عكـر متامـاً   =  -. ع يف القعر بشكل غري منتظموجزيئات املستضد تتوض
واملستضد يتوضع يف قعر األنبوب على شكل الزر، يف هذا االختبـار يالحـظ أن   
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أي ( درجة التراص تتناقص كلما ازداد معدل متديد املصل وذلك حىت تنعدم ائياً 
( ر متديـد  هو آخ) األضداد ( ، لذلك فإن املعيار النهائي للمصل )اليوجد تراص 

أعلـى متديـد   ( أعطى تراصاً واضحاً،  أي أقل كمية من األضداد ) آخر أنبوب
  .أدت إىل حدوث تراص واضح للمستضد) للمصل 

  : اختبار تثبيت املتممة – ٣

يستخدم هذا االختبار لتشخيص العديد من األمراض اجلرثومية واحلموية بروسـيلة،  
  :وجود حهازين للتفاعل ومها ويعتمد هذا االختبار على ... محى قالعية

األضداد املوجـودة يف املصـل   ، املستضدات: اجلهاز اجلرثومي ويتركب من  –آ 
  .املُخترب

مصل مضاد + كريات دم : ويتركب من ) املشعر ( جهاز التحليل الدموي  –ب 
ويـدعى  ) حيضر حبقن كريات الدم احلمراء الغنمية يف األرانـب  ( هلذه الكريات 

إن األضداد املوجودة يف كال اجلهـازين الميكنـها أن تتفاعـل مـع     .اهليموليزين
( املستضدات إال بوجود املتممة، واليت يتم احلصول عليها من مصل دم خرتير غينيا 

  ).القبيعات 
  :جيري االختبار على مرحلتني :  طريقة إجراء االختبار

  )م ٥٦( درجة يعامل املصل املراد اختباره بالتسخني عند ال: املرحلة األوىل 
:  ١، ٨:  ١، ٤:  ١( التالف املتممة مث حتضر متديدات منه مثالً ) دقيقة  ٣٠(ملدة 
مث يضاف لـه حملـول املستضـد    ، وهكذا)  ٢٠:  ١، ١٠:  ١، ٥: ١( أو )  ١٦

 ٣٧(مث حتضن األنابيب عند الدرجة ، واملتممة بتمديد العمل الثابت واملعروف مسبقاً
و بعـد  ) ة التحضني ختتلف حسب نوع املرض املشـتبه بـه   مد( يف محام مائي ) م 

االنتهاء من التحضني ونظراً ألن نتيجة التفاعل غري مرئية بالعني اردة لذلك يستخدم 
  )املرحلة الثانية ( جهاز التحلل الدموي ككاشف حلدوث التفاعل أو عدمه 
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مث حتضن األنابيب ثانية  يضاف جهاز التحلل الدموي إىل اجلهاز األول: املرحلة الثانية 
 .وتقرأ النتيجة بعد ذلك على النحو التايل، )م  ٣٧( عند الدرجة 

وهذا يعين أن األضداد يف اجلهاز اجلرثـومي  ، اليوجد حتلل دموي: تفاعل إجيايب  -
كانت نوعية وارتبطت مع املستضدات مبساعدة املتممة لذلك فإن اهليموليزين مل حيلل 

هنا يالحظ ، حلاجته إىل املتممة، اليت استهلكت يف التفاعل األولكريات الدم احلمراء 
  .بأن السائل العلوي يف األنبوب يبقى رائقاً وتترسب الكريات احلمراء يف قعر األنبوب

وهذا يعين أن األضداد يف اجلهاز اجلرثـومي مل  ، يوجد حتلل دموي: تفاعل سليب  –
وعند إضافة جهـاز التحليـل   ، حرة تكن نوعية للمستضدات وبالتايل بقيت املتممة

، الدموي استطاع اهليموليزين مبساعدة هذه املتممة حتليل كريات الدم احلمراء الغنيـة 
  .هناك يالحظ أن السائل يف األنبوب يتلون بلون أمحر متجانس 

  : اختبار التعادل – ٤

النوعية، يستخدم هذا االختبار للربهان إما على املستضدات أو للربهان على األضداد 
  وذلـك مــن أجـل تشــخيص عديـد مــن األمـراض احلمويــة واجلرثوميــة     

ويعتمد هذا االختبار يف مبدئه على معادلـة  ، ... )الكزاز، الكلب، احلمى القالعية( 
بوساطة ) ذيفانات مثالً ( اخلواص املمرضة للعديد من مسببات األمراض أو منتجاا 

  :مرحلتني  ويتم االختبار على، األضداد النوعية هلا
جـراثيم،  ،محـات ( يف املرحلة األوىل واليت تتم يف األنبوب تضـاف املستضـدات   

وتترك لفترة من الزمن .حىت يتم التفاعل بينها) مصل الدم ( إىل األضداد .. ) ذيفانات
  ).م  ٣٧( بدرحة حرارة الغرفة أو عند الدرجة 

 املرحلة الثانية من االختبار واليت ونظراً ألن التفاعل اليرى بالعني اردة يتم اللجوء إىل
( تتضمن حقن هذا املزيج يف جمموعة حيوية حساسة للمستضدات الداخلة يف التفاعل 

ففي احلالة اإلجيابية أي عنـد  ، )حيوانات خمربية ، جنني بيض الدجاج، مزارع خلوية
 لن تشاهد أي تغريات مرضـية ، وجود أضداد معادلة نوعية عادلت املستضد املمرض
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مثالً التوجد تغريات مرضية خلوية يف املزارع اخللويـة  ( يف اموعة احليوية احلساسة 
  ).عدم إصابة أو نفوق حيوان التجربة ، احملقونةأويف جنني بيض الدجاج

  : اختبار التألق املناعي – ٥

يعتمد هذا االختبار على استخدام بعض امللونات املتألقة اليت تتحد مع األضـداد دون  
وهذه امللونات مشتقة من الفلوريسني، مثل ، تؤثر على نوعيتها وعلى قدرا املناعيةأن 
الفلوريسني إيزوثيوسيانات اليت تعطي تألقاً أخضر، فاحتاً ، ملاعـاً باألشـعة فـوق    : 

الذي يعطي تألقاً برتقالياً باألشعة فـوق  ) ب ( البنفسجية، أو مشتقة من الرودامني 
  .البنفسجية

  .الختبار بشكل مباشر أو غري مباشروجيري هذا ا
يهدف هذا االختبار إىل الربهان على املستضدات يف العينـات  : االختبار املباشر  –آ 

حيث يتم حتضري مسحات من هذه العينات على شرائح زجاجية مث ، واألنسجة املصابة
باألسيتون بعد ذلك تغسل مبحلول الفوسفات امللحـي وجتفـف مث يغطـى     تثبت 
باملادة  بعدها يغسل احملضر جيداً، )دقيقة  ٤٥ – ٣٠( رباألضداد املوسومة مدة احملض

باحمللول الفوسفايت امللحي مث باملاء املقطر ويترك ) م  ٣٧( املتألقة وحيضن عند الدرجة 
نغطي احملضر بساترة  زجاجية بعد أن نضع عليه قطرة من حملول اجلليسـرين  ، ليجف

فإذا ، حص احملضر باهر املتألق املُجهز باألشعة فوق البنفسجيةوامللح الفوسفايت مث نف
حصل احتاد بني األضداد واملستضدات فإن املركب الناتج سيعطي تألقاً عند فحصـه  

  .باهر املتألق
ويستخدم للكشف عن األضداد اهولة اهلوية يف مصل : االختبار غري املباشر  –ب 
د اختباره إىل حمضر املستضد املعروف واملُثبت مسبقاً هنا يضاف مصل الدم املرا، الدم

بعدها يغسل احملضر كما سـبق  ، )دقيقة  ٤٥ – ٣٠( مدة ) م ، على شرحية زجاجية
ويضاف إليه بعد ذلك مصـل مضـاد   ، م ٣٧( شرحه مث يحضن املزيج عند الدرجة 
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وتطبـق  ، جديـد  مث يحضن احملضر من، للمصل املراد اختباره وموسوم باملادة املتألقة
  .املراحل نفسها كما يف االختبار السابق

إذا كان هناك توافق بني املستضدات واألضداد اهولة املوجودة يف املصـل   :النتيجة 
فسوف حيصل احتاد بينهما يف املرحلة األوىل من التفاعل وعند إضافة املصل املضـاد  

اد اهولة وسوف تؤدي إىل املوسوم فإن هذه األضداد األخرية سوف تتحد مع األضد
وذه الطريقة فإن الغلوبيولني املناعي ، ظهور تألق عند تعرضها لألشعة فوق البنفسجية

ويف املرحلة الثانية دور ، املكون لألضداد اهولة يف املرحلة األوىل يلعب دور األضداد
  .املستضدات

  : ) األليزا( اختبار األنزمي املرتبط -٦

ديد املسبب اجلرثومي واحلموي بشكل دقيق عن طريق اسـتعمال  وهو يعمل على حت
أضداد موسومة باألنظيمات حيث إنه عندما يتفاعل هذا األنظيم مع الركيزة اخلاصـة  

مـع  ) طرداً أوعكساً (به يتغري لون وسط التفاعل حيث إن مقدار تغري اللون يتناسب 
  .تركيز املادة املختربة

 : )PCR( املتسلسل املتعدداختبار تفاعل البوليمرياز  -٧

ويعمل على كشف اجلينات املشفرة لكل نوع جرثومي أو محوي من خالل حتديـد  
الرسول بواسـطة أنـزمي     RNAتسلسل األمحاض األمينية اليت تدخل يف تركيب الـ

الـيت توجـد يف كـل  خليـة،       DNAالبوليمرياز عن طريق الشيفرة الوراثية للـ 
بني خلية وأخرى أو عترة وأخرى ، ويستخدم يف جمال  وبواسطتها نستطيع أن نفرق

إضافةً اىل اسـتخدامه يف  ،التصنيف اجلرثومي واحلموي وتصنيف العترات بشكل دقيق
جماالت علمية واسعة، مثل اختبار تطابق احلمض النووي خلاليا جمهولة اهلويـة مـع   

  .أخرى معلومة
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  اجللسة الثانية عشرة
  )يوانات التجارب حقن ح( االختبارات احليوية 

إىل جانب الفحوص اهرية واملزرعية اجلرثومية اليت دف إىل الربهان علـى          
فإن احلقن يف حيوانات التجارب يقدم إمكانية ثالثة لتحقيـق  ، العامل املسبب للمرض

هذه الغاية وبشكلٍ خاص عندما تفشل الفحوص اهرية واملزرعية يف الوصول إىل هذا 
  .اهلدف

  : أهداف احلقن يف حيوانات التجارب – ١

  :ميكن تلخيص هذه األهداف بالنقاط التالية 
حتقيق الشرط الثالث من فرضية العامل كوخ اليت تنص على أنه ميكن اعتبار كائن  –آ 

حي دقيق ما عامالً مسبباً خلمج معني  إذا حقن يف حيوانات التجـارب احلساسـة   
الربهـان علـى    –ة حلالة اخلمج الطبيعي بـ وأدى إىل حدوث حالة مرضية مشا

  مسببات األمراض اليت التنمو أو يصعب عزهلا على البيئات املغذية االصطناعية مثل
  ).الفريوسات ، الريكتيسات، املتدثرات( 

 إكثار العامل املسبب للمرض والذي يوجد بكميات قليلة يف العينات املرضـية   -ج 
  ).عصيات السل مثالً ( 
الربهان على األمخاج احلمويةمن خالل الفحوص النسـيجية للربهـان علـى     –د 

  .املشتمالت
  ).للحصول على اجلراثيم املمرضة بشكل نقي( العزل االنتقائي للجراثيم  -هـ 

، الوتـديات ، ذيفانات  املكورات العنقودية( الربهان على الذيفانات اجلرثومية  –و 
  د من اجلراثيمالذيفانات الداخلية للعدي، املطثيات

  .زيادة فوعة مسببات األمراض –ز 
  .حتضري املصول املناعية والتشخيصية واللقاحات –ح 
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  .اختبار مدى فعالية الصادات احليوية والعقاقري الدوائية –ط 
)   ٥٠( اختبار املصول واللقاحات وحتديد اجلرعة املميتة  –ي 

 

LD50.  
  .الربهان على تشكل األضداد النوعية  –ك 
  .الربهان على ردود الفعل التحسسية –ل 
) ٥٠(معايرة احلمات وحتديد اجلرعة اخلمجية  -م

 

ID 50.  
الكلـب  ، داء الكلب( الربهان على األعراض السريرية والتغريات املرضية مثل  –ن 

  ... ).اجلدري، الكاذب

  : اختيار حيوان التجربة -٢

للمـرض املسـتخدم أو    إن اختبار حيوان التجربة يرتبط بنوع العامل املسبب
وتعد احليوانات التالية األكثر استخداماً يف جمال التشـخيص اجلرثـومي   ، املشتبه به
  .واحلموي

وتستخدم بشكل واسع عند الربهان على ، ) ٢٠ – ١٦( الوزن املناسب : الفئران  -
، اتاحلم، املُتدثرات، الالهوائيات، العصوية اجلمرية، البستوريالت، املكورات الرئوية

  .الذيفانات وحتديد الفوعة
وتستخدم بشكل خاص من أجل تشـخيص  )  ٢٥٠( الوزن املناسب : القبيعات  –

اإلصابة بالسل والربوسيال والربمييات والالهوائيات والعصـوية اجلمريـة وأمخـاج    
  .الكوكسيله ومن أجل احلصول على املتممة

، لتشخيص اإلصابة بالسل وتستخدم) كغ  ٣( الوزن املناسب أكثر من : األرانب  –
وللحصول على ، احلمى القالعية، مرض بورنا، اجلدري، الكلب الكاذب، الباستوريال

، إضافةً إىل حيوانات التجربة السابقة ميكن استخدام اجلرذان.    األمصال التشخيصية
هـذا  . القطط وغريها كحيوانات جتربة ألغراض متعـددة ، الدجاج، احلمام، القداد

األغنام واألرانب والدجاج بشكل رئيسي كمصدر للدم عند حتضري البيئات وتستخدم 
وجتدر اإلشارة إىل أن هناك بعـض  . املغذية الدموية أو عند إجراء االختبارات املصلية



٢٣٣ 

وبالتايل ال ميكن اسـتخدام سـوى   ، مسببات األمراض شديدة التخصص جتاه الثوي
 –د تشخيص مرض طاعون األبقـار  األبقار عن( الثوي األساسي كحيوان جتربة مثل 

  ).اخليول عند تشخيص مرض فقر الدم املُعدي 

  : رعاية حيوان التجربة -٣

هذه األمور ميكن أن ، جيب اإلهتمام بأمور عديدة  عند تربية حيوان التجربة ورعايته
  :نلخصها بالنقاط التالية 

أي مبعىن ، ا املرضيةجيب شراء احليوانات املعدة للتجربة من قطعان معروفة حالته –آ 
ردود الفعل احلركيـة واحلسـية   ، نشيطة( آخر جيب أن تكون سليمة من األمراض 

  .... ).احلرارة والتنفس والشهية طبيعيية، طبيعية
، أو حظـائر ، جيب أن تعزل هذه احليوانت يف أقفاص أو أوعية زجاجية خاصة –ب 

جيـب   - املخموجة  جـ وأن يكون هناك عزل جيد بني احليوانات املخموجة  وغري
) بـراز  ، بول( مراعاة عملية التخلص الصحي من اجلثث النافقة واملفرزات احليوانية 

  .وأن تتم عمليات التطهري بشكلها األمثل
واملبادرة إىل ، جيب االهتمام بنظافة أقفاص حيوانات التجربة وويتها بشكل جيد –د 

  من احليوان تعقيمها وتطهريها وحرق الفراشة مبجرد خلوها
، قبل إدخاهلـا ) أيام  ١٠ – ٨( احليوانات املشتراة حديثاً جيب أن تحجز ملدة  -هـ 

  .واليت يظهر عليها املرض تقتل وتحرق
  .جيب مكافحة احلشرات الضارة وعلى رأسها الذباب والصراصري –و 
هـذا   احليوان الذي تجرى عليه التجربة جيب أن يعزل يف قفص منفرد وأن يزود –ز 

، كمية العينة احملقونة  مكـان احلقـن  ، نوع العينة احملقونة( القفص بالئحة معلومات 
  ... ).تاريخ احلقن

عمليات احلقن جيب أال تتم يف مكان التربية نفسه وإمنا يف غرفة خاصة ونظيفـة   -ح 
  .خمصصة ملثل هذه األعمال
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  :أماكن احلقن يف حيوان التجربة  – ٤
تبط كما هو احلال عند اختيار احليوان بنوع العامـل املسـبب   اختيار مكان احلقن ير

للمرض املستخدم أو املشتبه به ، وكذلك حسب الغرض من التجربة وفيمايلي نذكر 
  :أهم أماكن احلقن 

أو يف طيـة  ) فئـران  ( ويتم احلقن يف منطقة الظهر أعلى الذنب : حتت اجللد  – ١
، أرانب( أو يف بطن القدم ) قبيعات، أرانب( أو يف منطقة الكتف ) قبيعات ( الركبة 
  ).دجاج ( أو يف الرقبة ) قبيعات 

ويتم احلقن يف عضلة الفخذ عند معظم احليوانـات ويف عضـلة   : داخل العضلة  -٢
  الصدر عند الدجاج

يف الوريـد  : ويتم احلقن يف أوردة خمتلفة حسب نوع احليـوان  : داخل الوريد  – ٣
ويف وريـد  ، يف وريد القائمة اخللفية عند القبيعـات ، كبريةالوداجي عند احليوانات ال

  .ويف وريد الساق عند الصيصان، اجلناح عند الدجاج
ويف ، ويتم يف النصف اخللفي من البطن عند معظم احليوانـات : داخل الصفاق  - ٤

  .منتصف املسافة بني قمة عظم القص وفتحة امع عند الدجاج
، داخل املـخ : احلقن يف العديد من األمكنة األخرى مثل  إضافةً إىل هذه األماكن يتم

داخـل  ، عن طريق الفم، باالستنشاق عن طريق األنف، داخل الشرج، داخل القرنية
  .داخل النخاع الشوكي وغريها من األماكن، داخل الضرع، القلب
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  اجللسة الثالثة عشر
  مبادئ تشخيص احلمات

  

احلموية يف أسسه العامة عما هو عليه يف  الخيتلف التشخيص املخربي لألمراض
، األمراض األخرى الناجتة عن عوامل ممرضة جرثومية أو غريها من مسببات األمراض

الربهان علـى  ( فهو يعتمد على الربهان املباشر للعامل املسبب أو الربهان غري املباشر 
 ).األضداد النوعية 

االنتبـاه إىل عديـد مـن     وللتوصل إىل تشخيص خمربي سليم وموثوق البـد مـن  
  :األموراملهمة اليت جنملها بالفقرات التالية 

  : نظافة وتعقيم األدوات واحملاليل املستخدمة –آ 

املالقط،  املقصات، ، وتشمل املمصات الزجاجية، وأنابيب التثفيل ومجع الدم، املشارط
ة يف العمل، احملاليل اإلبر اجلراحية، قوارير املزارع اخللوية، حوجالت احملاليل املستخدم

  .واألوساط احلافظة، امللحية

  :مجع العينات وإرساهلا  –ب 

جيب أن تجمع العينات املُراد اختبارها يف ظروف عقيمة، ونظراً ألن احلمات تتـأثر  
باجلفاف ودرجات احلرارة والضوء وتغريات درجات التأين اهليدروجيين فيجب العمل 

 الفترة الواقعة بني عملية اجلمع والفحص، لذلك فإن على محايتها من هذه التغريات يف
أفضل ماميكن عمله يف هذا اال هو وضع هذه العينات يف أوساط خاصـة حافظـة   
للحمات، يتم احلصول عليها من وحدة احلمات املتخصصة وتوضع يف الثلج ضـمن  

فـيمكن   حافظة، وتحضر إىل املخرب شخصياً دون تأخري، أما إذا كان ذلك متعـذراً 
إرسال العينات بواسطة الربيد أو أي وسيلة أخرى، هنا جيب أن تغلق العينات بشكل 
جيد ، مث توضع يف علب من البولسترين ، وتحاط مبواد كافية المتصاص ماقد يتسرب 

الجيوز استخدام الثلج العـادي  ( منها، ويوضع مع العينات أكياس من اهلالم املُجمد 
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درجات احلرارة املنخفضة، ويرفق معها سجل يتضـمن مجـع   ، وذلك لتوفري )أبداً 
املعلومات املتعلقة ذه العينات، وميكن احلصول عليه من وحدة احلمات اليت سـوف  

اسم صاحب احلالة، العنوان، حجم القطيع، عدد احليوانات ( تقوم بعملية التشخيص 
ات حول ظروف التربيـة  املريضة نوع احليوان، نوع العينة، تاريخ أخذ العينة، معلوم

والتغذية، األعراض السريرية املشاهدة، احلالة املخربية اليت أجريت سابقاً ونتائجهـا،  
  ... )الفحوص املخربية املرغوب إجراؤها

إذا ) م  ٢٠ -( وعند وصول العينات اىل املخرب توضع مباشرةً يف الرباد عند الدرجة  
أما إذا كان اختبار هذه العينـات   كان الفحص سوف يتم يف غضون يوم أو يومني،

سوف يتاخر بعض الشىيء فيجب وضع هذه العينــات يف  امدة عند الدرجـة      
 .ريثما يتم اختبارها) م  ٧٠ -( 

  :أنواع العينات  -ج 

يرتبط انتقاء العينة اليت سوف جترى عليها الفحوص احلموية بعدة عوامل مثل نـوع  
ــه امل    ــوع احلم ــاهد، ن ــرض املش ــوان    امل ــة احلي ــا، حال  ــتبه   ش

، وفيما يلي نذكر بعضاً من العينات اليت تستخدم يف جمال التشخيص )نافق  –حي ( 
  .احلموي

ويلجأ إليه من اجل الكشـف عـن األضـداد    :  )مصل الدم ( الدم املخثر  – ١
) مـل  ١٠(النوعية، يؤخذ من احليوان يف أنابيب مجع الدم النظيفة واملعقمة بسـعة 

والثانيـة  ) احلالة احلادة ( ه عينة مزدوجة إىل املخرب، األوىل يف بداية املرضوترسل من
ويف املخرب يتم تثفيل الـدم  )  مرحلة النقاهة ( يوم من بداية املرض ١٤ – ١٠بعد 

بعد أن يعبأ يف ) م  ٢٠ -( للحصول على املصل، حيث يحفظ املصل عند الدرجة 
  .م االختبارات الالزمة عليها، وذلك ريثما تت)مل  ١( أمبوالت سعة 
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ويلجأ إليه من أجل عمليات عزل احلمات، وجيمع كسابقه : الدم غري املخثر  – ٢
سـترات الصـوديوم،   ( حاوية على أحد موانع التخثر ) مل  ١٠( يف أنابيب سعة 

  .... ).هيبارين

ة تستخدم يف حاالت االمراض التنفسـي ) : أنفية، عينية، شرجية ( املسحات  – ٣
احلادة واألمراض اهلضمية، وتؤخذ بوساطة ماسحات قطنية معقمة وتوضع مباشرة 

ويف املخرب ) مثالً ( حملول هانكس ( من الوسط احلافظ ) مل  ٥( يف أنبوب حيوي 
من حملول الصادات احليوية بنسلني، ستربتومايسني، نستاتني ) مل  ٠.٥( يضاف هلا 

 (ترك ملدة نصف ساعة بدرجة حرارة الغرفـة، مث  ملنع التلوث اجلرثومي والفطري وت
ميكن االستفادة من السائل الطايف أو من الراسب حسب نوع االختبار املُزمع القيام 

  .به

يلجأ إليها يف حاالت األمراض اليت تتميـز حبـدوث   :  حمتويات احلويصالت – ٤
يؤخذ  حيث..... ) محى قالعية، جدري، التهاب الفم احلويصلي( إصابات جلدية 

حمتوى عدة حويصالت بوساطة ماسحة قطنية بعد فتح احلويصل، مث توضع يف أنبوب 
حيوي على السائل احلافظ، ويف املخرب يضاف هلا قليل مـن الصـادات احليويـة مث    

  .تستخدم يف االختبارات الالحقة

( تؤخذ من احليوانات النافقة وتشمل عدة أعضاء مصـابة  :  عينات األعضاء – ٥
ويف املخرب تؤخذ قطع حبجم حبـة البـازالء   .. ) رئة، عقد ملفية –حال ط –كبد 

الكبرية من الطبقات العميقة، ما أمكن، مث تطحن يف هاون بعد إضافة الرمل البحري 
وقليل من الوسط احلافظ، مث يضاف قليل من حملول الصادات احليوية، وتترك ملـدة  

( ر دقائق عنـد سـرعة دوران   نصف ساعة بدرجة حرارة الغرفة، مث تثفل مدة عش
  .ويؤخذ السائل الطايف إلجراء االختبارات الالزمة) د / د  ٦٠٠٠
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  : تقانات تشخيص احلمات

  :ويتم من خالل :  الربهان املباشر على احلمه: أوالً 

  : الفحص اهري – ١
 ويستخدم لدراسة اخلواص الشكلية للحمات، انتظام القفصية،: اهر االلكتروين -

عدد الكابسومريات، وجود الغالف أو انعدامه، وجود االرتسامات أو انعدامها على 
السطح اخلارجي للغالف، وهو يؤمن إمكانية سريعة للكشف عن احلمات  بشـرط  
أن توجد احلمة بتراكيز عالية يف العينة املفحوصة كما هو احلال عنـد تشـخيص   

  روتا اإلصابة حبمات اجلدري، احلمات التاجية، محات
هذه الطريقة ليست حساسة جداً، ويلجأ إليها من أجـل  : اهر الضوئي العادي  -

محات اجلدري، احلمات الريوية، احلمـات  ( الكشف عن املشتمالت داخل اهليولية 
اليت تتشكل يف اخللية .. ) احلمات الغدية، محات بارفو( أو داخل النووية.. ) الربدية

( حلمات، وذلك بعد تلوين احملضرات بصـبغات خاصـة   املصابة عند تكاثر هذه ا
أو من أجل الكشف عن التغريات املرضية اخللوية ) سيللر، هيماتو كسلني، أيوزين 

تكور اخلاليـا، تكثـف   ( اليت تظهر يف املزارع اخللوية نتيجة تكاثر بعض احلمات 
  .. )األنوية، انتكاسات فجوية

وتستخدم هلذا الغرض :  ستضدات احلمويةاالختبارات املصلية للكشف عن امل – ٢
ليكـوزيس  ( عديد من االختبارات املصلية مثل اختبار الترسيب يف اآلجار اهلالمـي  

.. ) مرض الكلب، املرض املخـاطي ( اختبار التألق املناعي ) األبقر، مرض اجلومبور 
منع التراص  ، اختبار)احلمى القالعية، التهاب الفم احلويصلي ( اختبار تثبيت املتممة 

مـرض  ( اختبار املقايسة املناعية اإلنظيمية ) اإلصابة بفريوسات اإلنفلونزا ( الدموي 
، اختبار املقايسة .. )الكلب، احلمى القالعي، طاعون األبقار، طاعون اترات الصغرية

  .)اإلصابة حبمات الروتا، ليكوزيس األبقار(املناعية اإلشعاعية  
  .صلية األخرىوعديد من االختبارات امل
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تعد هذه الطريقة مـن الطـرق احلساسـة جـداً     :  الزرع يف املزارع اخللوية – ٣
واملستخدمة بشكل واسع للكشف عن عديد من احلمات، وجتدر اإلشـارة إىل  أن  
هناك بعض احلمات قد حتتاج إىل وقت طويل للنمو حبيث يتطلب إجراء مثـل هـذا   

يع مما يقلل من أمهية هـذه الطريقـة بالنسـبة    الزرع والعزل والتصنيف إىل عدة أساب
لألطباء احلقليني، وتعد املزارع اخللوية املُحضرة من الغدة الدرقية عند اخلنازير ومـن  
خصية العجول ومن كلية العجول واخلنازير واألغنام ومن جنني بيض الدجاج مـن  

  .جمال الطب البيطريأكثر املزارع اخللوية استخداماً يف الفحوص احلموية الروتينية يف 
  :آلية حتضري املزرعة اخللوية

لضمان النجاح يف حتضري املزرعة اخللوية جيب أن تجرى العمليات كافة يف ظـروف  
  :عقيمة متاماً ومير حتضري املزرعة اخللوية بالعديد من املراحل نلخصها مبا يلي 

وضـع يف وعـاء   يؤخذ العضو املُراد حتضري املزرعة اخللوية منه بشكل عقـيم وي  -١
  .زجاجي نظيف ومعقم 

يقطع العضو بواسطة املقص وامللقط إىل قطع صغرية مث يغسل مبحلول الفوسفات  -٢
  .امللحي احلاوي على الصادات احليوية عدة مرات

  توضع القطع يف وعاء زجـاجي حيـوي علـى حملـول التربسـني بتركيـز        -٣
ة مغناطيسية بدرجـة  وجتري عملية التربسنة على خالط% )  ٠.٥ – ٠.٢٥( 

وحىت نصف ساعة وذلك دف فصل اخلاليا ) د  ١٥ – ٥( حرارة الغرفة ملدة 
  .عن بعضها بعضاً

  يتم التخلص من السائل نظراً حملتواه العايل من كريات الدم واخلاليا امليتة -٤
( يضاف حملول التربسني من جديد، وجترى عملية التربسنة ملدة عدة سـاعات   -٥

  ).نوع العضو  ختتلف حسب
  ٦  – ٣بسماكة ( عرب شاش معقم ) معلق اخلاليا مع التربسني ( يرشح السائل  -٦

  ).قطع شاش 
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) دقائق  ١٠ – ٥( ملدة ) د / د  ١٥٠٠ – ١٠٠٠( يثفل الراشح بسرعة دوران  -٧
  .وذلك للتخلص من بقايا الكريات الدموية احلمراء والتربسني

عدة مرات مبحلول الفوسفات امللحي ) اخلاليا ( التثفيل يغسل الراسب الناتج عن  -٨
  ).مرات  ٣ – ٢( ويثفل، تكرر هذه العملية 

من الوسط ) مل  ٢٠( يمدد الراسب الناتج من عملية التثفيل األخرية يف حوايل  -٩
  .املغذي للخاليا

 .من هذا احمللول) مل  ١( يتم حساب عدد اخلاليا املوجودة يف كل  -١٠

١١- مدد هذا احمللول من جديد وذلك حسب عدد اخلاليا الواجب وجودها يف كل ي
  .من احمللول) مل  ١( 

أو يف زجاجـات         ) مل يف كـل أنبـوب    ٢ – ١( يعبأ احمللول إما يف أنابيب  -١٢
  )م  ٣٧( مث تحضن عند الدرجة ) ختتلف الكمية حسب  حجم الزجاجة ( 

يالحـظ  ) خيتلف حسب نوع املزرعة ( ة أيام ساعة أو عد)  ٤٨ – ٢٤( بعد  -١٣
  منو اخلاليا وحيدة الطبقة والتصاقها على سطح األنبوب أو الزجاجة

  :كيفية عد اخلاليا  -
من ) مل  ٠.١(يؤخذ ) ١٠٠: ١أو ١٠:١(من معلق اخلاليا بتراكيز) مل  ١(يحضر 

( كون التركيز من حملول الفوسفات امللحي في) مل  ٠.٩( حملول اخلاليا ويضاف له 
وذلك دف التمييز % )  ١( مث يضاف له نقطة من حملول الترييان األزرق )  ١٠:١

بني اخلاليا احلية وامليته، حيث تتلون اخلاليا امليته بـاللون األزرق، مث تعـد اخلاليـا    
باستخدام عداد نيوباور املُحسن، وجيب أن تتم عملية العد بسرعة بسبب التأثري السمي 

بعد االنتهاء من العد يتم حتديـد الكميـة   . الترييان األزرق على اخلاليا السليمةملادة 
  :                                                                 الواجب أن ميدد ا احمللول اخللوي ثانيةً وذلك وفق املعادلة التالية 

١٠٠٠٠   x  التمديد x ةمتوسط عدد اخلاليا املعدود 

  عدد اخلاليا املرغوب احلصول عليها
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من الوسط املغذي، وبأننا نريد ) مل  ٢٠( لنفرض أن اخلاليا املُحضرة قد مت حلها يف 
) مـل  / ألف خلية  ٥٠٠( من هذا احمللول ) مل  ١( أن يكون عدد اخلاليا يف كل 

نا إىل وبأننـا توصـل  )  ١٠٠:  ١( وبأننا عندما قمنا بعد اخلاليا استخدمنا التمديد 
خليـة فيكـون    ٢٠= متوسط حسايب للخاليا املعدودة يف املربعات األربعة املعدودة 

 :حسب املعادلة السابقة 

٢٠×  ١٠٠×  ١٠٠٠٠  
 =٤٠  

٥٠٠٠٠٠  
( من احمللول األساسي للخاليا جيب أن يًمدد ثانيـةً يف  ) مل  ١( وهذا يعين أن كل 

من الوسط املغذي عبـارة  )  مل ١( وسط مغذً، وبذلك يكون حمتوى كل ) مل  ٣٩
  ).ألف خلية  ٥٠٠( عن 

  :احلقن يف جنني بيض الدجاج املُخصب  – ٤
تستخدم هذه الطريقة من أجل عزل احلمات من العينات املشتبهة والربهان عليها     

من خالل التغريات املرضية اليت حتدثها يف جنني البيض، وحتديد هوية هذه احلمـات  
ء االختبارات املصلية، أو بالزرع يف املزارع اخللوية، ومالحظـة  بدقة، من خالل إجرا

كما تستخدم هذه الطريقة من أجل حتضـري  . التغريات املرضية اخللوية للحمة املعزولة
  .اللقاحات ومعايرة احلمات

وهلذا الغرض تستخدم بيوض الدجاج على الغالب وجيب أن تتوفر فيها بعض الشروط 
ة من مسببات األمراض أو األضداد النوعية، وبيضاء اللـون  كأن تكون خمصبة، وخالي

رقيقة القشرة، وخيتلف مكان احلقن يف هذه البيوض ومدة التحضني األويل للبيـوض،  
فاختبار مكان احلقن أو طريقة احلقن ترتبط بنوع احلمة، أما مـدة التحصـني األويل   

ختتلف تقنية احلقن حسب للبيوض فتتعلق بالطريقة اليت سوف تستخدم يف احلقن، كما 
أكثر األماكن استخدماً يف ) ١٧الشكل رقم(الطريقة املُستخدمة وتعد األماكن التالية 

  :احلقن 
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  )أيام  ٧ – ٥مدة التحضني األويل ( كيس امللح  – ١
  )يوماً ١٣ – ١٠مدة التحضني األويل ( الغشاء السقائي املشيمائي  – ٢
  )يوماً  ١٢ – ٩ويل مدة التحضني األ( التحيو السلوي  – ٣
  )يوماً  ١١ – ٩مدة التحضني األويل ( التحويف السقائي  – ٤
  

  
  )١٧(الشكل رقم 
  

  : احلقن يف حيوانات التجربة – ٥
تستخدم حيوانات التجربة ألغراض متعددة منها دراسـة اخلـواص العصـبية           

ان علـى ردود  وللربه) الكلب، الكلب الكاذب، بورنا ( اإلمراضية لبعض احلمات 
وللربهان على اخلـواص  ) اجلدري، احلمى القالعية ( الفعل اجللدية الغشائية املخاطية 
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وملعايرة احلمات وحتديد اجلرعة اخلمجية ) احلمات الغدية ( املسرطنة لبعض احلمات 
العامـل املسـبب   ( ، ولعزل وتنمية بعض احلمات اليت التنمو يف املزارع اخللوية ٥٠

  ).ي ملرض سكري
  

  :الربهان غري املباشر على احلمه : ثانياً 
ويهدف إىل الربهان على االضداد النوعية اليت تتشكل يف اجلسم نتيجة اخلمـج       

احلموي، وللتعرف فيما اذا كانت احلمة املعزولة هي املسؤولة عن حدوث املـرض أم  
  .حتثنا عنهاال، وهلذا الغرض يستخدم عديد من االختبارات املصلية اليت سبق و
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  اجللسة الرابعة عشر
  مبادئ تشخيص الفطور

  

، إن الفطور عبارة عن كائنات حية حقيقية النواة الحتتوي علـى اليخضـور  
تشكل مبجموعهـا  . وتتركب من جدار وهيوىل ونواة وحييط باهليوىل والنواة غالف

   من خيوط فطريةيتألف جسم الفطر النبايت .  األفطورة
ويف ) أبـواغ غبرييـة   ، براعم، تكون أبواغ متدثرة( تتكاثر الفطور بطريقة الجنسية 

فطـور  ، فطور طفيلية، وتقسم إىل فطور رمية. بعض الظروف اخلاصة بطريقة جنسية
وتنتشر بشكل واسع يف الطبيعة، وتسبب عدداً من األمراض عند اإلنسـان  ، متعايشة

  .واحليوان والنبات

  :تشخيص األمراض الفطرية
البد من االختيار السليم للعينة املراد فحصها وذلك للوصول إىل تشـخيص أكيـد   

  :ويتم ذلك كالتايل ، للمرض الفطري

تمسح املنطقة املصابة من اجللد بالكحول :  عند االشتباه بأمراض فطرية جلدية –آ 
ألشعار مع جـذورها  مث تؤخذ كشطات من حميط اآلفة اجللدية ومن ا، % ) ٧٠( 

  .مثُ توضع يف طبق بتري أو يف أنبوب زجاجي، وذلك بوساطة املشرط وامللقط
تؤخذ يف هذه احلالة عينات من األعضاء : عند االشتباه بأمراض فطرية عضوية  –ب 

املصابة أو املتغرية من القيح، وتوضع يف وعاء زجاجي أو يف كيس من النايلون كما 
ليب النهائية يف حاالت التهاب الضرع الناتج عن اإلصـابة  ميكن أخذ عينات من احل

  .بالفطور
جيب أخذ عينات مـن األعـالف واملـواد    : يف حاالت التسممات الفطرية  -ج 

  .الغذائية، وتوضع يف أوعية زجاجية أو يف أكياس النايلون
  :وإلجراء التشخيص املخربي ميكن اللجوء إىل اخلطوات التالية 
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  : الفحص اهري –١
توضع العينة املراد فحصها على شرحية زجاجيـة وتغمـر مبحلـول مـاءات     

يسـخن طـرف الشـرحية    ، مث تغطى بساترة زجاجية%)  ١٥ – ١٠( البوتاسيوم  
الزجاجية حىت حدوث فقاعات على حميط الساترة الزجاجية مث تفحص جمهرياً بالعدسة 

باغة احملضر بصـبغة غـرام أو   وتالحظ األشكال املميزة للفطور كما ميكن ص، اجلافة
مث تفحص جمهرياً بالعدسة الزيتية حيث ، جيمسا  أو احلرب الصيين أوصبغة الالكتوفينول

وعلى العموم جيب أال يعطى للفحص اهري أمهية تشخيصية . تالحظ اخليوط الفطرية
  .نظراً ألن معظم العينات ميكن أن حتتوي على عديد من الفطور الرمية، كبرية

  : الزرع والعزل على البيئات الفطرية الصنعية – ٢
تنمو الفطور عادة على البيئات املغذية العادية إال أنه من أجـل عزهلـا غالبـاً    

ويفضل أن تكون درجة محوضـة البيئـة   ، ماتستخدم بيئات انتخابية كبيئة سابورود
كما ميكـن  ، دف منع منو اجلراثيم املصاحبة)    ٦,٥ – ٥,٥( املغذية مرتفعة قليالً 

وملنع ، ستربتومايسني للغرض نفسه، بنسلني( أن يضاف هلذه البيئات الصادات احليوية 
  .إىل هذه البيئات) مل )   ٥٠٠ – ٣٠٠(منو الفطورغالباً مايضاف األكتيديون

وجيري الزرع على هذه البيئات مباشرةً من العينة املرضية باستخدام إبرة الزرع، أمـا  
ل يف البداية يف حملول امللح الفسيولوجي، مث يزرع مـن معلـق   عينات األعالف فتح
  .األعالف يف البيئات

وختتلف مدة التحضني ودرحة احلـرارة الالزمـة   ، تنمو الفطور عادةً بشكل بطيء -
وبشكل عام تنمو الفطور عند درجات حـرارة  ، للنمو من فطر يف غضون عدة آلخر

الفطور ) ( أيام  ٥ – ٢فطر العفن ( ابيع أيام أو عدة أس)م  ٣٠ – ٢٠( تتراوح بني 
ويراقب النمو يومياً أو كل يومني وتسجل املالحظات واليت ، )يوم  ٢١ – ٧اجللدية 

شكل الفطر يف مراحل ، لون املزرعة، مدة النمو( ميكن أن تفيد يف حتديد نوع الفطر 
أو ، أشكاهلا القطنيةوتتميز الفطور عند تنميتها على البيئات الصلبة ب). النمو املختلفة 

أما يف البيئات السائلة فيكون النمو علـى  ، مبستعمراا اجلافة املغربة، وبألواا املختلفة
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وهذا ميكن حتضري مسحات رقيقة من . الغالب سطحياً مع تشكل طبقة ناعمة  ومسيكة
 ١٥ – ١٠( أو ماءات البوتاسيوم % )  ٩٠( الفطور النامية ختلط بنقطة من الكحول 

ويف الفحوص الروتينية غالياً مايلجأ إىل . وتغطى بساترة زجاجية وتفحص جمهرياً% ) 
الزرع املباشر على الشرائح الزجاجية، حيث يصب الوسط املغذي على الشـرحية، مث  

طبق بتري مرطب بقطعة ( تزرع عليه العينة املراد فحصها، مث توضع يف غطاء مرطب 
حيث ميكن استخدام هذه الشرائح بعد تغطيتـها  ، تحضنو) من الشاش املبللة باملاء 

  .بساترة زجاجية يف الفحوص اهرية

التلعب عملية احلقن يف حيوان التجربة دوراً مهماً يف :  احلقن يف حيوان التجربة – ٣
وجتدر اإلشارة إىل أن حقن الفطور اجللدية يف األرانـب  ، تشخيص اإلصابة الفطرية

  .ض اإليضاحات لعديد من التساؤالت املناعيةوالقبيعات قد أعطى بع
  
  

 ____________________________________________  
_________________________________  

______________________  
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 فهرس املصطلحات العلمية

 انكليزي                             عريب                                            

  Anti bodies                                                       أضداد          
  Antigen                                         مستضدات                        

 Antitoxin                                 ترياق                                   

  Bacilli                                  عصيات                                     
 Bacterial  ce netics               الوراثة اجلرثومية                             

 Bacterial  to xins                 الذيفانات اجلرثومية                          

 Bacterial  wall                جدار جرثومي                                    

 Bosste dose                   اجلرعة املميتة                                       

 Capsule                    حمفظة                                                  

  Cocci                         مكورات                                             
 Cytoplasm                  هيوىل                                                

 Cytopla membrane          الغشاء اهليوىل                                    

 DNA                  احلمض النووي الرييب مرتوع األوكسجني            –دنا 

 Endo toxin                ذيفان داخلي                                          

  Exo toxin                  ذيفان خارجي                                        
 Eucaryotes                                                       حقيقة النواة    

  Flagealla                    سوط                                                  
  Fungi                       فطر                                                     

 Immunity                                                     مناعة              

 Microbial  infaction           مخج جرثومي                                  

 Microbiology                  علم األحياء الدقيقة                              
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  Mutation                                      طفرة                               
 Nuclear  bodies              أجسام نووية                                      

  Nuclear  acid                 محض نووي                                       
  Pro caryotes                      بدائية النواة                                    

 Recombination           تأشيب                                               

 RNA                         احلمض النووي الرييب                            -رنا

 Spirali                    ملتويات                                                  

 Spores                    أبواغ                                                     

 Sub clinical             حتت سريري                                             

 Trans ducation       تنبيغ                                                      

 Trans formation      حتول                                                     

 Toxid                 ذيفان ال مسي                                                

  Vaccines              لقاحات                                                     
                                                                            Virulenceفوعة
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  املراجع العربية
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