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خططه  حتديث  �إىل  �ل�صحية  �لعلوم  وترجمة  لت�أليف  �لعربي  �ملركز  ي�صعى 

يبد�أ  �أن  ف�رت�أى  و�ل�صغ�ر،  �لكب�ر  لت�صمل  �ل�صحية  �لثق�فة  د�ئرة  تو�صعة  �إىل  �لر�مية 

�أن تكون من��صبة للمرحلة �لعمرية،  بت�أليف �صل�صلة ثق�فية �صحية للأطف�ل على 

ويتو�فر له� �لأمور �لآتية:

رة و موجزة. ــ و�صوح �حلق�ئق �لعلمية يف لغة ب�صيطة ُمي�صَّ

ــ عر�ض �حلق�ئق ب�صورة ج�ذبة وم�صوقة وممتعة.

ــ �ل�صتع�نة ب�ل�صور �لتو�صيحية �ملر�فقة بل تعقيد.

ــ �إخر�ج �لكت�ب �إخر�جً� فني�ًّ جميًل ومبهرً� وج�ذبً�.

ط�ق�ت  ��صتثم�ر  )�لبكتريي�(  تّيب 
ُ

بك تبد�أ  �لتي  �ل�صل�صلة  هذه  من  ون�صتهدف 

�لأطف�ل �لعقلية �ملت�حة لتنمية �لتفكري �لعلمي �لق�ئم على �حلق�ئق و�لأدلة و�لرب�هني 

�أبن�ئهم على  �إع�نة  �مُلب�ّصطة �ملن��صبة ملرحلتهم �لعمرية، ونهيب ب�لآب�ء و�لأمه�ت 

�لتعريف  ت�صمن  �لذي  )�لبكتريي�(  لكتّيب  �لعلمي  �ملحتوى  من  �لق�صوى  �لإف�دة 

ب�لبكتريي�، وتركيب خليته�، وتك�ثره�، و�أ�صك�له�، و�نت�ص�ره�، وتغذيته�، و�لن�فع منه� 

و�ل�ص�ر، وُخِتم �لكتّيب بطرق مك�فحة �لبكتريي� �ل�ص�رة ب�مل�ص�د�ت �حليوية و�لتطعيم.

  و�للَه ن�ص�أل �أن يحقق هذ� �لكتّيب م� نرجوه له من فو�ئد لأطف�لن�.

�ملقدمة

�لأ�صت�ذ �لدكتور/ مرزوق يو�صف �لغنيم

�لأمني �لع�م �مل�ص�عد

�ملركز �لعربي لت�أليف وترجمة �لعلوم �ل�صحية
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َن �مَلملكــِة �لنب�تّيِة  ُف �ِصْمْْْْْْْْْ ة دقيقة ل ُت�صنَّ �لِبكتريي� ك�ِئن�ت َحيَّ

لكِة ُت�َصّمى ممَلكَة �لبكتريي�  ول �مَلمَلكة �حليو�نّيِة، بل تنتمي �إىل ممَْ

ٍة وحيدٍة �أو  ــِة.  وتتكــوُن �لِبكترييــ� عــ�دًة مــن ِخليَّ �حلقيقيَّ

َة َميكروِمرت�ت )�ل�صنتيمرت = 10000  �أكرَث ول يتج�وُز طوُله� ِعدَّ

ة �ِصَغِره� َيحتوي �جلر�ُم �لو�حُد ِمَن �لرتّبِة  ميكرومرت(، وِمَن �ِصدَّ

�مُلنزرعِة م� يق�رب 40 مليوَن َخلّيٍة بكتريّيٍة.

ْ
ْ ْ

ْ
ْْ

ْ

ٌٌْ
ْ

�لبكتريي�

ٌ

ْ
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دِة.  ل ُتَرى �لِبكتريي� ب�لَعنِي �مُلَجرَّ

ة .  ه� َترى بو��صطِة �ملج�ِهر �خل��صَّ ولكنَّ

ْْ
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ن�ِت �لآتية: ُة �لبكترييُة على �ملكوِّ حتتوي �خلليَّ

. ــ �جلد�ِر �خللويِّ

. ــ �لغ�ص�ِء �ل�صيتوبلزميِّ

ــ �ل�صيتوبلزِم.

َووّيِة. ــ �مل�دِة �لنَّ

ِة. ــ �لأ�صو�ِط �لبكترييِة و�لزو�ئِد �لوبريَّ

زو�ئد وبرية

�ل�صيتوبلزم

�مل�دة �لنووية

�لغ�ص�ء

 �ل�صيتوبلزمي

�جلد�ر �خللوي

تركيب �خللية �لبكتريية

�ل�صوط
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ِة: ُمق�رنة َبنَي �خللّيِة �لبكتريّيِة و�خللّيِة �لنب�تيَّ

ُة �لنب�تّيُة �خلليَّ ُة �لبكترّييُة �خلليَّ

.
ٌ

ِجد�ر خلوّي ِجد�ر خلوّي.

ِغ�ص�ُء �صيتوبلزمّي. ِغ�ص�ء �صيتوبلزمّي.

ّي. يُة حم�طة بِغ�ص�ٍء َنَووِّ �مل�دُة �لنووَّ . يٍّ يُة ل حتُ�ط بِغ�ص�ٍء َنَووِّ �مل�دُة �لنووَّ

تركيب �خللية �لنب�تية

�لغ�ص�ء 

�ل�صيتوبلزمي

�جلد�ر 

�خللوي

فجوة 

ع�ص�رية

بل�صتيدة 

خ�صر�ء

�لنو�ة

ٌ

ٌ

ْ

ٌ

ٌ

ٌٌ

ٌ

ٌ
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ِة ُطُرٍق منه�: تتك�ثُر �لبكتريي� ِبِعدَّ

ــ �لن�صط�ُر �لثن�ئيُّ �لب�صيُط.

ــ �لقتـــر�ُن.

ُت. ــ �لتفــــتُّ

ــ تكويُن �جلر�ثيِم.

ي �لب�صيُط هــو �لأكثــُر �صيوعً� يف �لبكتريي�،  وُيـَعـدُّ �لن�صط�ُر �لثن�ئُّ

ه  َتني �إىل �أَربــٍع، وهكذ� حتى �إنَّ  و�خَلَليَّ
ْ

َتني ُة �إىل َخِليَّ �إذ َتْنق�صُم �خلليَّ

ُن  ة بكتريّية لَتَتك�ثَر َعن طريق �لن�ِصط�ِر ف�إنه يتكوَّ �إذ� ُتِرَكت َخليَّ

وخلل 36 �ص�عًة َطَبَقة من �لِبكتريي� يبلغ �رتف�عه� َفوَق �لأر�ِض 

ه� متوُت �أو يلتهُم  31 �صنتيمرت وهذ� ل ميكُن �أن َيحُدَث حيَث �أَنَّ
بع�ُصه� بع�صً�.

�لتك�ثر يف �لبكترييــ�

ٌ
ْْْ

ٌْ

ٌْ
ْ

ْ

ْ
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ُح �نق�ص�م �مل�ّدِة  �صورة ُتو�صِّ

�لنوويِة �إىل ِق�صَمنٍي، وُكلُّ 

ِق�صٍم يكوُن بد�يًة خللّيٍة 

بكتريّيٍة جديدٍة.

ُح َكيَف �أَنَّ  �صورة تو�صِّ

�خللّيَة �لبكتريَية َتنَق�ِصُم 

 و�لثَنني �إىل 
ْ

تني �إىل خليَّ

�أَربٍع، وهكذ�.....

ٌْ

ْْ
ْ

ْ
ْ

ْ
ْْ

ْ

ٌ
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�لبكتريي� د

ن
ع

ة
�لتغذي

�مُلفرُد و�لثن�ئيُّ  �لكرويُّ  منه�:  �لبكتريي�  �أ�صك�ُل  َتخَتَلــُف 

رَي�ِت.
ُ

ب�عيُّ و�لُعنقـُوِديُّ و�أُخرى على �َصكِل �ِصل�َصلٍة من �لك و�لرُّ

و�لثن�ئيُّ  �ملفــرُد  �لَع�َصويُّ  منهــ�:  فيكــَون  �لع�صــويُّ  �أم� 

منه�  �لِبكتريي�  ِمَن  �أُخرى  �أ�صك�ل  وهن�ك  �لَع�صّي�ت.  و�صل�صلُة 

�ت ُمنحَنِية و�حَلَلزونّيُة. �خَليطّيُة وع�صيَّ

�أ�صكـــ�ل �لبكترييــ�

ْْ
ْْْ

ْْ

ْْ
ٌ

ٌٌ
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�نت�صــ�ر �لبكترييــ�

توجُد �لبكتريي� يف ُكلِّ 

مك�ٍن َحولن� خ��صًة 

يف �لأم�ِكن �ملزدحمِة 

و�حلم�م�ِت وَعَرب�ِت 

ق، وبهذ� فهي  �َصوُّ �لتَّ

تتلوُث �جُلــروَح َغيــَر 

ُب له�  ِة وُت�َصبِّ �مَلحِميَّ

�لِته�ب�ٍت، �أَو َتدُخُل 

َعن َطريــِق �لأنــِف 

و�لَفــم �إِلــى �أَجِهــزة 

ــِة  �جِل�صــِم �لد�خليَّ

وُيــوؤدي ذلــك �إىل 

�لإ�ص�بِة ب�ملَر�ِض.

ْ

ْ
ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ

ْ
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ت�صتطيُع هذه �ملجموعُة 

ة  ت�صنيَع �مل�ّدَة �لُع�صويَّ

�للزمِة له� من ث�ين �أُك�صيِد 

ربوِن َعن طريِق 
َ

�لك

وِئّيِة وحتتوي  �قِة �ل�صَّ �لطَّ

هذه �لأنو�ُع �لبكتريّيُة على 

لوروفيل �لِبكتريي، 
ُ

�لك

ومنه� �لِبكتريَي� �أن�بين� 

وبكتريي� �أو�صلتوري� وهم� 

من �لِبكتريي� �خل�صر�ِء 

�ملزرقِة.

غِذَيِة ُة �لتَّ ذ�تيَّ

حو�صلة مغ�يرة

بكتريي� �أن�بين�

خلية ميتة

بكتريي� �أو�صلتوري�

�لتغذية عند �لبكتريي�

ْ

ْ

ْ
ْ

ْ
ْ

ْ
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ال ت�ستطيُع هذه الِبكترييا َت�سنيَع غذاِئها ِبَنف�ِسها ولكنها 

اليِة: ُرِق التَّ ت�ستطيُع احل�سوَل على غذاِئها بالطُّ

ــ بكترييا ُمتَمٍّة: وهي التي تَ�ُسُل على غذاِئها من كاِئنات 

تٍة حيُث تقوُم بَتحليِلها. َميِّ

من  غذاِئها  على  تَ�ُسل  التي  وهي  ُمَتَطّفلة:  بكترييا  ــ 

ٍة. كائناٍت حيَّ

غِذَيِة ْمتباَينَة التَّ

ْْْ

ْ

ْ

ْ
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�لبكتريي� �لن�فعة

ميُكن ��صتخد�ُم َبع�ِض �أنو�ٍع ِمن �لِبكتريي� يف حتَ�صرِي 

ــِة وِمنه�  ب�ِت �مُلِهّمِة ِمثل �مُل�صــ�د�ِت �حَلَيويَّ َبع�ِض �مُلركَّ

)بكتريي� �صرتبتوم�ي�صي�ض( �أو تكويِن �حَلليِب �لر�ئِب 

و�لأجب�ِن )بكتريي� �للنب(، ومنه� �أي�صً� �أنو�ع من �لِبكترييـ� 

ـِة �لتــي َتعيــ�ُض فـي �لرتَّبِة ولهــ� دور فــي  تثبيــِت  �خَليِطيَّ

. �لنيرتوجيــن �جلــــــــويِّ

وُهن�َك ِبكتريي� ن�فعة َتعي�ُض يف �أمع�ِء �لإن�ص�ِن وهي 

ُر �لعديَد ِمَن �لعن��صِر �مُلفيدِة جِل�صِم  ك�ئن�ت متع�ِي�َصة ُتَوفِّ

. �لإن�ص�ِن وُيطَلُق عليه� �مليكروبيوم �حلَيويُّ

ْْْ

ْ

ْ

ْ

ْ ْ

ْ

ْ

ْ
ْ

ٌ

ٌ

ٌ

ٌٌ

ْ
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�لروب
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�لبكتريي� �ل�ص�رة

لًة علــى ِج�صــِم �لإن�ص�ِن  َقد تعي�ُض �لِبكتريي� ُمَتَطفِّ

ُب له �لإ�ص�بَة بعديٍد من �لأمر��ض منه�: )�لع�ئِل( وُت�َصبِّ

�أمر��َض  ُب  وُت�َصبِّ �لهــو�ِء  طريــِق  عــن  َتنَتِقُل  �لتي  ــ 

�جلهـ�ِز �لتنف�صيِّ مثل �للته�ب �لرئوي .

�صـ�ِل �جلن�صـــيِّ و�مُلَم�ر�صـــ�ِت  ــ �لتي َتنَتِقُل عن طريق �لتِّ

ن��صليِّ ومن تلَك  ـــُب �أمـــر��َض �جله�ِز �لتَّ �خَل�ِطئـــِة وُت�َصبِّ

�لأمر��ِض �ل�صيلُن و�لزهــري.

تلك  وِمــن  �جلــروِح(  )َتَلــّوَث  �جِللـــَد  ُت�صيــُب  �لتي  ــ 

�لأمر��ِض �لتيت�نو�ض و�لغنغرينُة.

ْْْ

ْ

ْ

ْ
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ُب  ِث وُت�َصبِّ ــ  �لتي َتنَتِقُل عن طريِق �لغـــذ�ِء و�ملــ�ِء �ملَلوَّ

�لتيفـــود  �لأمر��ِض  تلك  َوِمن  �له�صميِّ  �جله�ِز  �أمر��َض 

و�لدو�صنت�ري� و�لكولري� وت�صُو�ض �لأ�صن�ن.

ْْ
ْ
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للنظ�فِة دور كبري و�أ�ص��صّي يف مك�فحة �لِبكتريي� لذلك 

َيجُب علين� �أَن َنغ�صَل �أيدَين� جيدً� ب�مل�ِء و�ل�ص�بوِن ِعنَد 

ملم�صِتن� لأيِّ �صيٍء مُيكُن �أَن يكوَن ملوثً� وخ��صًة ِعنَد 

�خلروِج ِمن َدورِة �ملي�ِه.

�لنظ�فُة

مك�فحة �لبكتريي�

ْ
ْْ

ْْ
ْ

ٌٌٌ
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وُي�صَتح�َصُن يف ح�لِة �نت�ص�ر �لأَوِبئِة ��صتخد�ُم 

ـــَب حـــدوِث �لَعدوى  �مُلَطّهر�ِت و�لكمــ�م�ِت لتجنُّ

�لبكتريّيِة. 

ْْ

ْ

ْْ
ْ
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ويُة �مل�ص�د�ُت �حليُّ

ميُكُن �لَق�ص�ُء على �لَعدوى �لبكتريّيِة ب��صتخد�ِم 

يٍّ لديِه  �مُل�ص�د�ِت �حليوّية وهي عب�رة عن مركٍب طبِّ

�لقدرُة على َتدمرِي �أو َوقِف نُوِّ �لِبكتريي� يف ِج�صِم 

�لإن�ص�ِن.

مك�فحة �لبكتريي�

ٌ
ْْْ

ْْ ْْ
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�إنَّ للَتطعيِم َدورً� مهمً� يف َمنع ُحدوث �أَنو�ِع �لَعد�وى 

طعيم  َب َبع�َض �لأمر��ِض، ف�لتَّ ة ِمن �أن ُت�َصبِّ �لِبكترييَّ

ي�ص�عُد على تطويِر من�عِة ِج�صِم �لإن�ص�ِن وتعزيِزه�.

�لتطعـــيــم

ْْْْ
ْْْْ

ْ



 www.acmls.org : املوقع اإللكتروني للمركز

 https://ar-ar.facebook.com/acmlskuwait : صفحة املركز على الفيسبوك

http://instagram.com/acmlskuwait : صفحة املركز على االنستغرام

https://twitter.com/acmlskuwait : صفحة املركز على تويتر

للتواصل عبر الواتساب : 0096551721678
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