


لوقات احلية فهيا اخملالتعيشتوجد البدائيات يف البيئات القاس ية اليت 

وتعيش يف بيئات ساخنة محضية والفوهات الساخنة يف قاع, الأخرى

كام جدا ويف منشآ ت معاجلة مياه اجملاريماجلةوتعيش يف اوساط , احمليط

.واحليوانلالنسانتعيش يف القناة الهضمية 



:الكروموسومات

.للعديد من البدائية النوى قطعة صغرية من امحلض النووي عىل الأقل تسمى البالزميد

:احملفظة
بعض اخلالاي البدائية النوى تفرز طبقة من 

السكرايت املتعددة حول اجلدار اخللوي

ة  .حمفظةمشِكل

حامية اخللية-1: وتؤدي احملفظة هممة مهنا

.مساعدهتا عىل االتصال ابلسطح-2

تساعد الهديبات البكترياي لاللتصاق

ابلسطوح



:الهديبات

,  تريايتوجد تراكيب تسمى الهديبات عىل السطح اخلاريج لبعض البك 

.وتساعد الهديبات البكترياي عىل الالتصاق ابلسطوح

:احلركة

تخدم بعض اخمللوقلت احلية البدائية النوى التتحرك الا ان بعضها يس  

.الاسواط يف احلركة

:اجلدار اخللوي

.مجيع خالاي البكترياي لها ببتيدوجالياكن يف جدارها اخللوي



:الشلك

,يه اخلالاي الكروية املس تديرة,يبني الشلك ادانه ثالثة اشاكل خلاليا البدائيات النوى

واخلالاي احللزونية وتسمى, واخلالاي العصوية اليت تش به العصا

.اللولبية

:صبغة جرام

وتبدو البكترياي, يس تخدم علامء الاحياء تقنية تسمى صبغة جرام

اليت دلهيا طبقة خارجية مسيكة من الببتيدوجالياكن بلون 

اما اليت لها , وتسمى موجبة جرام, عند صبغهتابنفسجي داكن 

طبقة خارجية من ادلهون ومكية اقل من الببتيدوجالياكن فيكون

.وتسمى سالبة جرام, فاحتا عند صبغهتا( زهريا)ورديا  لوهنا 



:احلجم

فان, اخمللوقات البدائية النوى صغرية احلجم

,  ميكرومرت طوال10و 1ابعادها ترتاوح مابني 

.ميكرومرت عرضا1.5و 0.7وبني 



.لثنايئتسمى الانقسام ا, تتاكثر معظم اخمللوقات البدائية بطريقة الجنس ية

وتتاكثر انواع اخرى من بدائيات النوى بشلك آ خر من آأشاكل التاكثر 

.الاقرتانالالجنيس يسمى 



-وهااذلي يساعدها عىل انتاج الطاقة الالزمة لمن–بدائيات النوى اليت حتتاج اكسجني 

زمة الال)اما اليت التس تخدم الاكسجني النتاج الطاقة او الايض , تسمى هوائية اجبارية

.تسمى الهوائية اجبارية( لمنوها

وجود وهناك مجموعة اخرى من البدائيات النوى تسمى الهوائية الاختيارية ويه تمنو يف

.او يف عدم وجوده-تس تخدمه النتاج الطاقة-الاكسجني



:غري ذاتيات التغذي

ع بناء آأي اهنا التس تطي, بعض البدائيات النوى غري ذاتية التغذي

بل علهيا ان حتصل عليه, غذاهئا بنفسها



:اذلاتيات التغذي الضويئ

 بطريقة بعض انواع البكترياي ذاتية التغذي تقوم بعملية البناء الضويئ

.تش به النبااتت

:ذاتيات التغذي الكمييائية

فهي  ,اقةبعض البكترياي اذلاتية التغذي الحتتاج اىل الضوء مصدرا للط

.حتلل املركبات العضوية وتسمى ذاتية التغذي الكمييائية



:الابواغ ادلاخلية

عندما تصبح الظروف البيئية 

قاس ية تنتج بعض انواع البكترياي تركيبا 

.البوغ ادلاخيليسمى 

:الطفرات

ويزداد تعدادها بشلك كبري فان,الن البكترياي تتاكثر برسعة

.الطفرات الوراثية تساعدها عىل البقاء يف بيئة دامئة التغري

اكل والطفرات تغريات عشوائية مفاجئة يف تسلسل امحلض النووي تقود اىل اش
وتنوع ورايث,والىصفات جديدة,جديدة من اجلينات



.تعيش يف مجيع البيئات

, سميد فهي  تساعد عىل ت , بل ان العديد مهنا مفيد, ومعظم البكترياي التسبب املرض

.وانتاج الغذاء وادلواء, وحامية اجلسم,وتدوير الواد الغذائية, احلقول

قادرة عىل آأخذ –اليت تعيش عىل عقد جذور النبااتت البقولية –ان البكترياي املثبتة للنيرتوجني 

NH3نيرتوجني الهواء وحتويهل اىل مركبات نيرتوجينية اكلأمونيا  النبات يف معلية يس تخمهواذلي 

.البناء الضويئ



:الفلورا الطبيعية

ولهذا تسمى الفلورا , ومعظمها غري ضار, يعيش داخل وخارج جسمك ماال حيىص من البكترياي

.الطبيعية

ومتنعها ,لمرضالهنا حني تمنو وتتاكثر عىل اجلسم تتنافس مع البكترياي املسببة ل, ويه هممة جدا للجسم

.من احداث املرض

:الغذاء وادلواء

ا صنعت اذا فكرت يف معظم انواع الاغذية اليت تناولهتا يف الاايم السابقة فعليك ان تعرف اهنا مجيع

.مبساعدة البكترياي

ويه هممة ايضا يف جمال

الادوية فاملضادات احليوية 

.تنتجها البكترياي



:البكترياي املسببة لالمراض

.نس بة صغرية من انواع البكترياي تسبب الامراض

:وميكن ان حتدث البكترياي الامراض بطريقتني

بعضها يتاكثر رسيعا قبل ان تمتكن دفاعات اجلسم من القضاء علهيا-1

.وبعضها الاخر يفرز مسوما او مواد اخرى-2



:الفريوسات

الا ان بعضها يسبب العدوى والرضر النواع, بعض الفريوسات ليس ضارا

.اخمللوقات احلية اكفة

.هو رشيط غري يح من مادة وراثية يقع مضن غالف من الربوتنيالفريوس



:جحم الفريوس

اننومرت5-300يرتاوح جحم الفريوس بني 

:تركيب الفريوس

تتكون الطبقة اخلارجية لهذه 

الفريوسات من الربوتينات وتسمى 

.حمفظة الفريوس

ويوجد داخلها املادة الوراثية

اليت ميكن ان تكون

.اللكتهيام DNA  او RNA  



.البد من دخول الفريوس اىل خلية العائل ليك يتاكثر

.ز ي لهايلتصق الفريوس اوال ابخللية املضيفة ابس تخدام مس تقبالت حمددة عىل الغشاء البال-1

.تدخل مادة الفريوس الوراثية اىل سيتوبالزم اخللية-2

.اما عن طريق دورة التحلل او ادلورة الاندماجية, يس تخدم الفريوس خلية العائل للتضاعف-3

:دورة التحلل

يف  دورة التحلل  تنتج خالاي  العائل نسخا  عديدة من

.للفريوس

فتغادر, وتتكون الاغلفة الربوتينية حول الاحامض النووية للفريوسات اجلديدة RNA  و DNA

.اما ابالخراج اخللوي او ابنفجار اخللية او حتللها, الفريوسات خلية العائل

.وتظهال الاعراض خالل يوم اىل اربعة اايم بعد التعرض للفريوس





:ادلودة الاندماجية

, اخلاص ابلفريوس اىل نواة احللية العائل DNA يدخل

.حيق يندمج مع كروموسوم اخللية العائل

سبب لكهنا قد تنشط الحقا ب , تبقى جينات الفريوس اكمنة اشهر او س نوات

.عوامل خمتلفة لتحدث ادلورة الاندماجية

.ندماجيةويعد فريوس القوابء مثاال عىل الفريوسات اليت تتاكثر ابدلورة الا



لبعض  الفريوسات  مادة  وراثية  

ويسمى هذا النوع من الفريوسات RNA  بدال منDNA

.ويه ذات دورة تاكثر معقدة, فريوسات ارجتاعية

واحسن مثال عىل هذه اجملموعة

فريوس نقص املناعة املكتس بة 

كام ينمت  ايضا بعض , (الايدز)

.الفريوسات املسببة للرسطان



ش به شلك ويه ت , الا ان وظيفهتا ليست معروفة متاما, توجد الربيوانت بشلك طبيع  يف اخلالاي

.اللولب

وعند حدوث طفرات يف اجلينات املسؤوةل عن

.انتاهجا يطوى الربوتني ويتغري شِكه عن الطبيع 

ومن الامراض اليت تسبهبا الربيوانت ايضا مرض

ومرض كروتز فدلت جاكوب, جنون البقر

,وادلاء العصيب يف الاغنام, (يف الانسان)

.ومرض الهزال املزمن يف الغزال والوعول


