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ٕٚخذ اإلَساٌ تاسرًشاس ف ٙأٔساغ ذؼح تانًرؼعٛاخ
انًدٓشٚح إال اَّ َادسا يا ٚصاب تأيشاض خشثٕيٛح ذسرذػٙ
ذذخم انؽثٛة.
 +يا ْ ٙانًرؼعٛاخ انًدٓشٚح ٔ يا َٕػٓا؟
 +يا ْ ٙػٕايم انًرؼعٛاخ انًدٓشٚح انًًشظح؟
 +كٛف ٚرصذٖ نٓا اندسى ؟
+كٛف َساػذ اندسى ػهٗ انرصذ٘ نٓا؟
ا .ذُٕع انًرؼعٛاخ انًدٓشٚح:
 .1انرؼشٚف

انثُسهٕٛو

أيٛة
ا
حًح انضكاو

ػصٛاخ انحهٛة

ٕٚخذ ف ٙأٔساغ انًحٛػ (انًاء،انٕٓاء،انرشتح،خسى
اإلَساٌ )....كائُاخ حٛح يدٓشٚح ٔحٛذج انخهٛح
كانثشايسٕٛو،فؽش انؼفٍ،حًح انضكاو ٔ ،...ذسًٗ ْزِ
انكائُاخ ب:
انًرؼعٛاخ انًدٓشٚح
MICRO-ORGANISMES
 .2أصُاف انًرؼعٛاخ انًدٓشٚح:
ٚث ٍٛاندذٔل ذصُٛف تسٛػ نهًرؼعٛاخ انًدٓشٚح ٚؼرًذ
ػهٗ انخاصٛاخ انخهٕٚح انًًٛضج نكم صُف:

ذصُٛف
انًرؼعٛاخ
انًدٓشٚح

كٛفٛح يالحظرٓا

أيثهح

تؼط خصائصٓا

حٕٛاَاخ
أٔنٛح

انًدٓش انعٕئٙ

انثشايٛسٕٛو

 ذؼٛش ف ٙانًٛاِ انشاكذج ػهٗ تقٛا انُثاذاخ انرٙذرفسخ ف ٙانًاء

أيٛثح

 ذؼٛش ف ٙانًٛاِ انشاكذج ٔتؼط األَٕاع ذسثةأيشاظا ػُذ اإلَساٌ يثم انضحاس األيٛث. ٙ

تكرٛشٚاخ

انًدٓش انعٕئٙ

ػصٛاخ حًٗ
انرفٕٚذ

 ذؼٛش ف ٙانًٛاِ انشاكذج – ذسثة يشض حًٗانرفٕٚذ

يكٕساخ ػقذٚح

* حسة ػذد ٔشكم ذدًغ انًكٕساخ ًٚكٍ أٌ ًَٛض
ت:ٍٛ

فؽشٚاخ

انًدٓش انعٕئٙ

حًاخ

انًدٓش
االنٛكرشَٔٙ

 يكٕساخ أحذٚح يثم :يكٕساخ انثٕنح يكٕساخ ثُائٛح يثم انًكٕساخ انشئٕٚح يكٕساخ ػُقٕدٚح .ػفٍ انهًٌٕٛ

 -كائُاخ ػذٚذج انخالٚا ذسثة ػفٍ انفٕاكّ

خًٛشج انثٛشج

ذسرؼًم ف ٙتؼط انصُاػاخ انغزائٛح كانخثض
ٔانحهٕٚاخ  -يششٔتاخ كحٕنٛح .

حًح انكثاد

ذسثة نإلَساٌ يشض انرٓاب انكثذ انحًٕ٘ hépatite
B

حًح انسٛذا
VIH

ذسثة نإلَساٌ يشض انسٛذا حٛد ذغضٔ انهًفأٚاخ
ٔ t4ذقع ٙػهٓٛا

ذُقسى انًرؼعٛاخ انًدٓشٚح إنٗ َٕػ:ٍٛ
* َافؼح
* يًشظح
اا .يا ْ ٙانؼٕايم انًًشظح نهدشاثٛى؟
.1انركاثش انسشٚغ نهدشاثٛى:
أ.ذكاثش انثكرٛشٚاخ:
ذركاثش انثكرٛشٚاخ ػٍ ؼشٚق االَقساو  ،فثؼذ كم  20دقٛقح
ف ٙانًرٕسػ ذُقسى انثكرٛشٚا إنٗ تكرٛشٚراٌ ،فانثكرٛشٚا
إرٌ ذرًٛض تركاثشْا انسشٚغ ،يًا ٚث ٍٛخؽٕسذٓا ػُذ
اقرحايٓا ندسى اإلَساٌ .ذحذز ثالز اَقساياخ ػهٗ
سأط كم ساػح

ف 24 ٙساػح ٚحذز  72اَقساو ْزا ٚؼُ ٙأٌ ػذد
انثكرٛشٚا ٚسأ٘
272= 4722366482869645213696

ب.ذكاثش انحًاخ:

ذركاثش انحًح داخم انخهٛح ( انخهٛح انؼائهح ) ٚٔ ،رى ذحشٚش
انحًاخ انُاذدح ػٍ انركاثش ػٍ ؼشٚق انرثشػى خاسج انخهٛح
انًؼفُحٔ ،تزنك ذرًكٍ يٍ انرؽفم ػهٗ خالٚا أخشٖ .إرا
كاَد تاق ٙاندشاثٛى ذركاثش فٔ ٙسػ صسع ٚحرٕ٘ ػهٗ
يٕاد يقٛرح ( انخًٛشاخ تٕاسؽح انرثشػى ،انؼفٍ تٕاسؽح
انرثٕؽ  )...فاٌ انحًاخ ذؼرثش ؼفٛهٛح انضايٛا ( أ٘ تانعشٔسج
) ٔ ال ذركاثش إال داخم خالٚا حٛح.

 .2انسً:ٍٛ
فئسان

حقه الفئسان ة

الىزيجخ

اسزىزبج

المجمىعخ 1

 1cm3مه شزع عصيبد
الكصاش

 ظهىز أعساض مسض الكصاشومىد جميع الفئسان

 عصيذ الكصاش هً السجت فًمىد الفئسان

المجمىعخ 2

 2cm3مه زشبحخ شزع مغلى
لعصيبد الكصاش

 ظهىز أعساض مسض الكصاشومىد جميع الفئسان

السشبحخ الرحزىي على عصيبدإذن مىد الفئسان زاجع إلى مبدح
سبمخ رفسشهب عصيبد الكصاش
ووجدهب فً السشبحخ:السميه

المجمىعخ 3

2cm3مه مبء مقطس ومعقم

رجقى فئسان هري المجمىعخ
سليمخ

رجسثخ شبهدح اسزعملذ مه اجلالمقبزوخ .

ذفشص ػصٛاخ انكضاص يادج سايح ذسًٗ:
انسً.ٍٛ
TOXINE
ُٚرشش انسً ٍٛف ٙاندسى تٕاسؽح انذو فٛسثة
اظؽشاتاخ خؽٛشج ػهٗ يسرٕٖ انخالٚا انؼصثٛح انشٙء
انز٘ ٚؤد٘ إنٗ ذقهصاخ يٕخؼح ٔ يسرًشج ف ٙيُاؼق
كثٛشج يٍ اندسى ٔ ُٚرٓ ٙانًشٚط تانًٕخ ف ٙحانح غٛاب
انؼالج.
 .3انؼهٛثح:

ذرٕاخذ ف ٙانؽثٛؼح تؼط انثكرٛشٚاخ ػهٗ شكه :ٍٛشكم
ٚرٕفش ػهٗ ػهٛثح ٔٚكٌٕ يًشظأ ،شكم ال ٚرٕفش ػهٗ
ػهٛثح ْٕٔ غٛش يشض ٔ ،ف ٙحانح ذٕفش انثكرٛشٚا ػهٗ
ػهٛثح فاٌ ْزِ األخٛشج ذًُغ اندسى يٍ يقأيح انثكرٛشٚا
يًا ٚسثة اإلصاتح تانًشض.
 .4حًح انضكاو:

ذرًٛض حًح انضكاو ترغٛشْا ٔذؽٕسْا انسشٚغ يٍ سُح إنٗ
أخشٖ يًا ٚفسش انهقحاخ انسُٕٚح انًردذدج كم سُح
نهٕقاٚح يٍ ْزا انًشض.
 .5خالصح:
ذرًٛض اندشاثٛى انًًشظح تقذسذٓا ػهٗ إحذاز انًشض ٔرنك
تسثة يدًٕػح يٍ انخاصٛاخ أًْٓا:
انركاثش انسشٚغ
افشاص انسًٍٛ
قذسج تؼط انثكرٛشٚاخ ػهٗ االَفالخ يٍ آنٛاخ دفاع
اندسى َرٛدح احرٕائٓا ػهٗ انؼهٛثح.
قذسج تؼط انحًاخ ػهٗ انرغٛش ٔ انرؽٕس انسشٚغ.
من إعداد األستاذ:
لميموني محمد جمال الدين

