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אאוקריוטי

מיקרוביולוגיה
פרוקריוטי

קבוצות
עיקריות

אצות; פטריות; פרוטוזואה; צמחי;
בעלי חיי;

אאובקטריה; ארכיבקטריה; ציאנובקטריה;

גודל התא

מעל 5µm

) 0.5-3µmממוצע) (1µm :אלפית המ"מ(

הגרעי

קיימת ממברנה
גנו דיפלואידי
מספר כרומוזומי גדול ) 2או יותר(

חסר ממברנה
גנו האפלואידי
כרומוזו בודד

מבני
ציטופלזמטיי

מיטוכונדריה; מערכת גולג'י; ER

האברוני הנ"ל לא קיימי

ריבוזומי

)80S (60S + 40S

)70S (50S + 30S

ממברנת התא

מכילה סטרוליי

לא מכילה סטרוליי

דופ התא

יש תאי ע דופ )צמחי
ופטריות( .הדופ מכיל כיטי.

מבנה הדופ מורכב מאוד.

יש תאי בלי דופ )בע"ח(.
רבייה
תנועה

רבייה מינית ואל מינית :מיטוזה
ומיוזה

רבייה א"מינית :רבייה בינארית

יש תאי שנעי ,ויש כאלו שלא.

יש תאי שנעי ,ויש כאלו שלא.

התנועה נעשית בעזרת שוטו/
שוטוני.

התנועה נעשית באמצעות שוטו/
שוטוני ,שמבנ פשוט יותר מהשוטו
האאוקריוטי.

תנועה
בציטופלזמה

זרימה ציטופלסמטית ע"מ להעביר
דברי מצידו האחד של התא לצידו
השני.

אי תנועה בצו %הציטופלזמה .הציטופלזמה
צמיגה יחסית) .אי צור %בהרבה תנועה עקב
הגודל הקט של התא(.

נשימה

מיטוכונדריאלית

באמצעות מערכת הנמצאת על הממברנה
הציטופלסמטית

• לפרוקריוטי יכולי להיות מספר גרעיני כאשר בכל גרעי כרומוזו אחד .
•  DNAבפרוקריוטי הוא האזור הבהיר .
•  PLASMIDהוא חלקיקי  DNAשנמצא מחו& לכרומוזו ומקודד לתכונות מיוחדות ומסוימות לו.
•  3עטיפות התא הפרוקריוטי
 .1קפסולה )כאשר השכבה עבה( או ) SLIME LAYERכאשר השכבה דקה( .
• הקפסולה היא גור אלימות כ %החיידק מתחמק מפגוציטוזיס .
• הקפסולה הידרוסקופית קולטת מי וכ %החיידק לא מתייבש .
• הקפסולה עשויה מפולימר של סוכר או ח.אמינו
• יכולת היצירה של הקפסולה היא גנטית א %מידת יצירתה תלויה בתנאי הסביבה .
• חיידקי במושבה שלכול יש קפסולה יהיו ריריי  ,יראו ביחד כמו טיפת ריר .
• הקפסולה לא נצבעת בצביעה רגילה נעשה שימוש בדיו סיני.
• חיידקי ע קפסולה יהיו במושבה S
• חיידקי ללא קפסולה יהיו במושבה R
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 " CELL WALL .2דופ התא  :קיימת בגרא ) (+וגרא )"(  .ונקראת פפטידו"גליק .
• הסרת הדופ תביא לליזיס של החיידק .
• חיידק ללא דופ יקרא . PROTOPLAST
• אבני הבניי של הדופ מסונתזי בתו %התא
• הדופ מקנה את הצורה .
• גדילת הדופ נעשית ע"י המסת דופ קיימת זאת ע"י אנזימי  AUTOLYSIMSוהכנסת דופ חדשה
יותר גדולה וכ %החיידק גדל .
• הדופ לא נצבעת בצבעי רגילי .
• הדופ בנויה שכבות אצטיל גלוקוז אמי +חומצה מורמית) .מרכיבי ביחד ע טטרפפטיד את אבני
היסוד(
קיי קשר הצלבה בי מקו  3למקו  4בטטרהפפטיד  .הקישור הוא בד"כ מולקולת גליצי .
 .3ממברנה ציטופלסמטית
גרא )(+
• דופ עבה  40שכבות
•  TEICHOIC ACIDמולקולות שמתחילות בממברנה  ,חוצות את הדופ  ,בקצוות מכילות שיירי
סוכריי ע מטע חשמלי שלילי ובנוס ,השיירי הסוכריי משמשי כאנטיג  .אותו חיידק יכול להיות
ע שיירי שוני.
• נצבעת בצביעת גר .
גרא )–(
• דופ דקה בסה"כ  2שכבות שחיצונית לה יש עוד  3שכבות .
 " LIPOPROTEINשכבה המעגנת את הפפטידו"גליק .
.1
) OUTER MEMBRANEממברנה חיצונית( – לא זהה לממברנה הציטופלסמית  .מבחו&
.2
יש  LPSסוכריי שמבדילי מבחינת המערכת החיסונית בי זני שוני של אותו חיידק .
LPS
.3
•  PERIPLASMIC SPACEהוא בי הממברנה הציטופלסמטית לממברנה החיצונית .
יש ההבדל בי גרא  +לגרא)–(  :למשל  ,גרא )–( חיי בתנאי הרבה יותר קשי מגרא ) , (+לגרא )–(
יש יותר שוטני .יותר קשה להשמיד גרא)"( מאשר גר )(+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

הממברנה הציטופלסמטית אחראית על חילו ,חומרי והפקת אנרגיה )מערכת הנשימה ממברנלית(
הממברנה הציטופלסמטית מעבירה אקזו"אנזימי לבחו& שמפרקי את המזו ומכניסי אותו מוכ
פנימה .כלומר תהלי %העיכול מתרחש מחו& לממברנה הציטופלסמטית .
הממברנה הציטופלסמטית הינה סלקטיבית
הממברנה הציטופלסמטית אחראית לבניית דופ התא – אבני הבניי מסונתזי ש ואנזימי מוציאי
אות.
הממברנה הציטופלסמטית משמשת מחיצה אוסמוטית בלעדיה החיידק יתפוצ& מעוד ,מי שייכנסו
לתוכו
מזוזו לטרלי – תפקידו בהגדלת שטח הפני הוא נמצא בהיק,
מזוזו ספטלי – נמצא באזור בו נוצרת המחיצה המחלקת  .לוקח חלק בחלוקה בכ %שמפריד ומזיז את
ה"  DNAלצדדי לשני תאי הבת .
לחיידק גרעי מעגלי חד כרומוזו מקודד ל"  3000חלבוני  .הכפלתו מחצי המעגל לשני הצדדי עד ל"
T
יש חיידקי ע תנועה עצמית וזאת ע"י שוטו שמסתובב כמו מדח. ,
 " (PILI) FIMBRIAמגבירי אלימות  ,מיוצרי ע"י חיידקי אלימי ולא אלימי  ,עשויי
מחלבו,מתפקדי בהצמדה ספציפית לרצפטור על פני תא המטרה  ,נראי במיקרוסקופ אלקטרוני
בלבד .
תנועה בראונית כאשר מולקולה בפאזה מסוימת נפגשת ע מולקולה בפזה אחרת יש תנועה אקראית
מההתנגשות בי המולקולות .
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•
•

תא וגטטיבי – אלו כל תאי החיידקי שמתחלקי  ,ניזוני חיי וכו'  ,חלק של הוגטטיבי מייצרי
 SPOREנבג וחלק לא .
  SPOREנבג  :נוצר רק כשאר התנאי רעי לחיידק  ,נבג זה גופי ,שנוצר בתו %התא  ,מכיל DNA
 ,עמיד ביותר לסביבה  ,נבג אחד בלבד לכל חיידק !!! בתא יש אוטוליזיני שממיסי את הממברנה כ%
הנבג יוצא והתא נהרס .נבג לא נהרס בהרתחה  ,נבג אינו מתרבה רק יכול להפו %חזרה לתא וגטטיבי.

• נבג לא נצבע בצביעת גרא .
• נבג הוא גור המחלה א %בשל עמידותו הוא תור  ,לשרידות החיידק .
• נבג נוצר רק במשפחת  BACILLACEAEאשר בתוכה יש שני מיני :
 " BACILLUS .1אירובי  .מחולל אנתרקס .
 – CLOSTRIDIUM .2חיידקי בעלי נבגי .מתרבי בפצעי פתוחי  ,מייצרי טוקסיני שחודרי
לאיברי פנימיי  ,אנאירוביי
•
•

למה הנבג כל כ יציב ?  5מעטפות הגנה  ,כמעט לא חדיר למי וכימיקלי  ,ריכוז מי בתוכו
נמו %לכ לא מתרחשת דה"נטורציה  ,כמות ליפידי לתזונה נמצאת במעטפות ,מכיל חומצה
דיפיקולונית שנקשרת לחלבוני והופ %את הנבגי לאינרטיי ומאפשר לה קיו .
חלוקה מורפולוגית :
) " CUCCUS , (COCCIנקדי
א.
 – BACILLUS , BACILLIמתג
ב.
 – SPIRILLIUMסליל
ג.
 – VIBRIOפסיקו –
ד.

• צביעת גרא גרא שליליי יהיו בצבע אדו וגרא חיוביי יהיו בצבע סגול.
• צביעת גרא נקראת על ש האיש שהמציא אותה .
• צביעה פשוטה – שמי צבע  ,התא נצבע  ,שוטפי את הצבע  ,כל התא באותו הצבע .
• צביעה דיפרנציאלית – מאבחנת בי חלקי שוני בתא .
• השלבי לצביעה :
א .קיבוע – ע"י חו  .הקיבוע בשביל שהפרפרט יישמר ולא יישט ,כולו מעל הזכוכית עליה
מונח
ב .צביעה באמצעות "קריסטל ויולט" ולאחריה שוטפי  .צבע סגול
ג .צביעה שנייה "בברוס לוגול" שמעג את הצבע לתא
ד " DECOLORIZATION .הרחקת צבע באמצעות אלכוהול .
• רק גרא )–( מאבדי את הצבע אחרי תהלי . DECOLORIZATION
ה .צביעה באמצעות  SAFRANINאדו  ,שייתפס רק על גרא) ( !!!
ההבדל בצבע בגלל שגרא ) (+ע שכבת פפטידו"גליק עבה שהאלכוהול לא יכול לשטו ,מעומקה את הצבע
"קריסטל ויולט" הסגול.
בתאי זקני ג גרא) (+נצבעי ב SAFRANINבגלל שיש לתאי הזקני  AUTOLYSIMשמפרקי את הדופ
ואז הצבע "קריסטל ויולט" יכול לצאת מה.
• צלחת פטרי – עליה מזריעי חיידקי באמצעות מחט  .יש בה חומרי תזונה וכל מה שחיידק צרי %כדי לגדול
• כת על הצלחת יסמ מושבה של חיידקי.
• מושבה נקייה – סוג אחד של חיידקי
• מושבה מעורבת – כמה סוגי של חיידקי .
• "לוונהוק" ההולנדי בנה את המיקרוסקופ הרגיל הראשו ,הוא ראה חיידקי בפע הראשונה .
• " – ”JENNERהמציא את החיסו  , VACCINATIONהראשו נגד אבעבועות שחורות .
)מוגלה של פצע מידיה של מחלבני  ,גרמה לפיתוח חיסו הגו ,נגד החיידקי של המוגלה(
• "לואי פסטר" – גילה את הנבגי  ,גילה שיש מיקרואורגניזמי שממשיכי לפרק את תוצרי תסיסה ל"
 CO2ו" כוהל" כלומר לחומצת יי  ,ובכ %הבי שיש חיידקי פאטוגניי שעושי את הצרות האלה ג בבני
אד וג ביי ,המציא חיסו נגד כלבת  ,המציא את הפיסטור .
• שיטת הפיסטור הרתחה איטית של החלב לצור %השמדת גורמי המחלה בתו %החלב
• "יוס %ליסטר" – אבי הכירורגיה המודרנית הראשו שחיטא פצעי פתוחי וכ %מנע זיהו  .השתמש
ראשו ב – , . CARBOL , PHENOL , LYSOLאבי השיטה "האנטיספטית"  ,הראשו שריסס חדרי ניתוח
לצור %חיטוי )החיידקי שהושמדו ה אנאירוביי( .
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• אנטיספטית – הרחקה חלקית של חיידקי ע"י שימוש בחומרי כימיי .
• אספטית – הרחקה מלאה של חיידקי ) .כיו חדרי ניתוח ה א"ספטיי( .
• מיקרופלסמה – חיידקי ללא דופ  ,רק ע ממברנה ציטופלסמטית .
• פריוני – חלבוני פרזיטי  ,אלימי ומאוד עמידי !!! חסרי  DNAוחסרי ) RNAלמשל פרה משוגעת(.
• מחלה מדבקת – מתפתחת באופ מהיר  ,כמו מגפה
• אינפקציה – חיידקי לא אלימי תוקפי גו ,ע מערכת חיסו חלשה ביותר  ,.פורצת במקביל לטיפול
רפואי אחר שנית  .דוגמה לאינפקציות  :זיהו בדרכי השת  ,זיהו במעיי .
• מחלות חוזרות – מחלות שהודברו  ,הועלמו ופתאו חזרו לאנושות .
• מחלות חדשות – כמו איידס SARS ,
• זיהו אופורטוניסטי – תוק ,גו ,מוחלש מבחינה חיסונית כמו לחולה באיידס  .אינו מגפתי  .החיידקי
מתו %הגו,
• הכנת חיסו פגומה – כאשר לא הורגי עד הסו ,את החיידקי
מש %זמ החימו
טמפרטורה
 ,והחיסו מכיל חיידקי חיי במקו מומתי.
דקות
30
62OC
עיקור מול חיטוי :
עיקור יתבצע לקראת שימוש סטרילי בעתיד .
 15שניות
72OC
חיטוי יתבצע לאחר השימוש  ,כדי למנוע הדבקה .
שעה*
100OC
 15"30דקות
121OC
 2"3דקות
133OC
 1"2שעות
170OC-180OC

עיקור " sterilization
 .1לקראת שימוש סטרילי עתידי
מטרות
 .2השמדה מוחלטת
נהרסי
נבגי
לרוב ע"י חו
שיטה*
לאחר הטיפול יש לשמור על החומר באופ סטרילי

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

חיטוי – disinfection
 .1לאחר השימוש – על מנת למנוע סכנת הדבקה
 .2פגיעה יחסית – בעיקר בגורמי המחלה
לרוב הנבגי לא נהרסי
לרוב בשיטות כימיות
אי צור %לשמור על החומר בצורה סטרלית.

• עיקור ע"י חו ועוד  .השמדת חיידקי+נבגי  ,חייבי לשמור לאחר העיקור בסטריליות .
• חיטוי ע"י חומרי כימיי  .פגיעה בגורמי המחלה ,לרוב נבגי לא נפגעי  ,לא שומרי בצורה
סטרילית .
מות חיידקי – רק כאשר החיידקי לא יכולי לשוב ולהתרבות  .מתייחס למוות של אוכלוסיית חיידקי
שלמה ולא לתאי בודדי מתו %האוכלוסייה .
קצב הריגת חיידקי – אקספוננציאלי .
לכלו סטרילי – למשל ,מבחנה שמכילה צואה ועוברת עיקור  ,עדיי אסור יהיה להשתמש במבחנה .
ניקוי ידיי אנטיספטי " שטיפת ידיי לפני טיפול פולשני למטרת הקטנת מספר החיידקי על הידיי .
 – TDPהטמפרטורה הכי נמוכה שהורגת תרחי ,חיידקי תו 10 %דקות  .ככל שהחיידק עמיד יותר TDP
יהיה גבוה יותר  .כא מחפשי טמפ' מסוימת שתהרוג בדיוק תו 10 %דקות  .לא מהר ולא לאט יותר מ 10
דקות.
 – TDTהזמ שדרוש כדי להרוג תרחי ,חיידקי בטמפרטורה קבועה מסוימת  .לכל טמפ' יש את הזמ שלה
 = TDT + TDPקומבינציה של השניי .
 " DECIMAL VALUEהזמ הדרוש להרג של  90%מהחיידקי)שנשארי רק  10%חיי(  .ככל שיהיו
עמידי יותר כ %הטמפ תהיה צריכה להיות גבוהה יותר.
הורגי חיידק ע"י הריסת החלבוני שלו – כלומר דה"נטורציה שמוציאה את החיידק מכלל פעולה .
במקרר  5מעלות המוות איטי יותר בגלל שקר וזה מאט תהליכי  .לכ בהקפאה חיידקי לא מתי כלל .
יעילות ההריגה צריכה לקחת בחשבו את מספר הנבגי  .ככל שהוא גדול כ %צרי %להיות יותר אגרסיבי
וממוש.%
רוב החיידקי מתי ב  65מעלות אבל נבגי מתי רק ב  100מעלות .
 – TREPONEA PALLIDUMחיידקי העגבת שמתי ב  41.5מעלות .הטיפול העלאת החו לצור%
החלמה.
 62מעלות  30 ,דקות כל החיידקי מתי .
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• כאשר רוצי להרוג נבגי  :מבצעי במש 3 %ימי כל יו הרתחה אחת ל  100מעלות  ,יש לדאוג לקרקע
מזו טובה לנבגי כדי שה יבקעו ואז נהרוג אות  .טמפ' החדר טובה לנבגי .
• בתסיסה  :מתרחשת ללא חמצ  ,גלוקוז מתפרק ל" CO2ואתנול  ,מחמצני  NADHל" NAD
תוצרי התסיסה משמשי לאפיו חיידקי  .תוצרי תסיסה משני את ה" PHשל מצע הגידול .
• ליבו – חו לוהט שמעקר .
• אוטוקלאב – סיר לח& וחו שמאפשר בניית לח& וטמפ' גבוהי במיוחד  .מתרחש בו עיקור מוחלט .
אסור שיהיה אוויר בתו %האוטוקלאב בגלל שלא נוכל להגיע לטמפ' גבוהה רק ללח& גבוה וזה לא יהיה יעיל ,
החומר המעוקר חייב להיות יבש כי באריזה רטובה עלול לחדור לתוכה אוויר שיביא אתו חיידקי .
• עקרו פעולת האוטוקלאב  :רתיחה<קיטור<הוצאת האוויר<לח& אדי רותחי .בלח& סביבתי 1ATM
מגיעי ל 121מעלות  2ATM ,מגיעי ל  133מעלות
• אי יעילות בחו יבש או כאשר לא נבנתה טמפ' גבוהה מספיק .
• העיקור באוטוקלאב נעשה בזמ המתאי ב –  121מעלות .
• המטרה בעיקור היא דנטורציה שמחסלת את החיידקי  ,לכ מושגת מהר יותר בהרתחה רטובה  ,כי
מי מפרקי קשרי מימ של חלבו כ %המבנה השניוני  ,שלישוני נהרסי והחיידק מת.
• גורמי שקובעי יעילות עיקור בחו  :טמפ '  ,מספר החיידקי הוגטטיביי  ,מספר הנבגי  ,סוג החיידק
 ,מש %הזמ.
•  – LIMULUSחומר שנקשר לפירוג )תוצר פירוק טוקסיני( וכ %מגלי א יש חיידקי אחרי עיקור .
•  " ONE HITחו לוהט או קרינה שפוגעי במקו אסטרטגי בחיידק שגור להריגתו המיידית ושל
כל האוכלוסייה.
•  – MULTIPLE HITS KINETICSכימי – פגיעות קטנות ורבות שמצטברות עד שהורגות את
החיידק.
• מקומות התורפה בחיידק –  , DNAחמצו  ,דה"נטורציה  ,הרס ממברנה או דופ ופגיעה באנזימי או
נשימה.
• מקד פנול – משווי יעילות חומר משמיד לפנול  .החומר יעיל פי  Xמפנול /החומר פחות יעיל פי X
מפנול
• גידול חיידקי כולל את הכפלת לכ צרי %להיות די מזו ג עבור גידול אוכלוסייה .
• לצור %גידול חיידקי יש לספק  + NUTRIENTSמקור אנרגיה ופחמ
+תנאי פיזיקליי )חמצ  + (PH ,מי .
•  NUTRIENTSבכמויות גדולות כגו C , H,O ,N ,S
•  NUTRIENTSבכמויות קטנות כגו ZN , CU
•  TRACEמשתתפי בראקציות אנזימתיות .
•  " PHOTOTROPHSאור כמקור אנרגיה
•  – HETEROTROPHSחומר אורגני כמקור אנרגיה או כמקור פחמ ).ח.אמינו  ,סוכרי (...
•  – CHEMOTROPHSאורגני כמקור לפחמ
•  –LITHOTROPHSחומר אנאורגני כמקור אנרגיה
•  " AUTOTROPHSפחמ ממקור אנאורגני .
•  – PHOTOAUTOTROPHSאור לאנרגיה ו –  CO2לפחמ .
•  – PHOTOHETEROTROPHSאור לאנרגיה ואורגני לפחמ
•  – CHEMOAUTOTROPHSאורגני לאנרגיה ו" CO2לפחמ
•  – CHEMOHETEROTROPHSאורגני לאנרגיה ואורגני לפחמ .
• גורמי צמיחה – חומרי הכרחיי שהחיידק לא יכול לייצר ,לכ אנו מספקי זאת עבורו )פוריני
ופירמידיני(  ,ח.אמינו  ,ויטמיני שנצרכי כקו"פקטורי עבור ראקציות אנזימתיות .
• מצע גידול נוזלי – גידול מסות גדולות של חיידקי .
• מצע גידול מוצק – מאפשר בידוד מושבות חיידקי
• קרקע מזו מוגדרת – מכירי את כל המרכיבי וכמויותיה המדויקות .
• קרקע מזו מינימלית – דרישות מינימו לגידול
• קרקע מזו לא מוגדר – גוש בשר  ,ד שאנו לא יודעי בדיוק מה יש בו .
• קרקע מזו סלקטיבית – ע"פ המזו אנו מעודדי חיידק מסוי לגדול בעוד אנו מעכבי חיידק אחר
במתכוו.
• קרקע דיפרנציאלית – מאפשר להבחי בסוג החיידק ע"פ צורתו והחומרי וע"פ פרמטרי פיסיולוגיי.
• קרקע מועשרת – סוג של סלקטיביות בה שמי במזו יותר מחומר אחד לצור %עידוד חיידק מסוי .
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דרישה סביבתית היא ה"  , PHטמפ' . O2 ,
 – OBLIGATE AEROBESחיידקי שחייבי חמצ בשביל לחיות
 – OBLIGATE ANAEROBESחיידקי שאסור לה לבוא במגע ע חמצ
 – FACULTATIVE ANAEROBESחיי ג ע חמצ וג בלי חמצ .
 – AEROTOLERANT ANAEROBESלא צריכי ולא יודעי להשתמש בחמצ .א יש לא אכפת
לה והוא ג לא רעיל עבור
 – MICROAEROPHILEחיידקי שאוהבי קצת חמצ .
 – ACIDOPHILEחיידקי שאוהבי חומצה.
 – NEUTROPHILEאוהבי סביבה נייטרלית .
 – ALKALIPHILESאוהבי סביבה בסיסית .
מינימו/מקסימו  – PHלכל חיידק יש טווח  ,כל עוד זה בטווח הוא חי א מעבר הוא מת .
 PH – OPTIMUM PHאופטימלי לגדילה מרבית .
 PSYCHROPHILESחיידקי אוהבי קור עז מינוס . 10"20
 – PSYCHROTROPHSחיידקי אוהבי קור מתו  25"0מעלות .
 – MESOPHILEחיידקי שאוהבי  37מעלות  .חיי ג 50"10
 – THERMOPHILESחיידקי אוהבי חו  70"40 .מעלות
 – HYPERTHERMOPHILESחיידקי אוהבי חו לוהט  80"115 .מעלות .
זמינות מי – רוב ה"  NUTRIENTSמסיסי במי לכ מי חייבי להיות מסופקי לגידול חיידקי.
חיידקי נחלקי לכאלה שיכולי לסבול מלח ולכאלה שלא .
מדידה והערכה לגידול חיידקי – ע"פ מסת החיידקי  ,גידול במספר .
שיטה ישירה לגידול במסה – מדידת משקל יבש  ,רטוב  ,נפח לאחר צנטריפוגה  ,מדידה רדיואקטיבית ,
תכולת חלבו
שיטה עקיפה לגידול במסה – יצירה/פליטה של  , O2 , CO2עכירות ע"י מצע גידול נוזלי
).(TURBIDITY
שיטה ישירה למספר תאי – בעי מיקרוסקופ  ,מכונה אלקטרונית שסופרת חיידקי .
שיטה עקיפה למספר תאי – דגימה מדודה מהמושבה וזריעת הדגימה בפטרי Xמקד המיהול
 – LAG PHASEיישורת  ,זמ אכילה  ,סנתוז חלבוני  , DNAפעילות מטבולית שוקקת
 – LOG PHASEחיידקי מתרבי בחלוקה בינארית  .גידול מספרי בינארי,תלוי במצע המזו.

•  – GENERATION TIMEזמ הדור " הזמ שלוקח בי חלוקה אחת לזו שאחריה  .עושי 2
בחזקת כמה זמני דור שנכנסי ביחידת זמ נתונה .
•  – STATIONARY PHASEמיד אחרי שלב ה"  , LOGמתרחש רק במערכת סגורה כשהתנאי
מוגבלי ,כא אי יותר גדילה  ,מיצו את כל המזו  ,אי יותר מקו  ,פסולת רבה .
•  " DEATH PHASEתמותה בינארית
• מודדי  GENERATION TIMEבשלב ה" LOG PHASE
•  – CONTINUOUS CULTURE OF BACTERIAכל עוד יש מקו  ,מזו  ,ותנאי מתאימי
הגידול ימשי . %יש עצירה רק במערכת סגורה .
•  – BATCH CULTUREמערכת סגורה חדשה ,לש מעבירי חיידקי שנמצאי ב  log phaseכי
כבר אי מקו ורוצי להמשי %בגידול .
•  – SYNCHRONOUS GROWTHבשביל ללמוד על אוכלוסיית חיידקי שלמה  ,מביאי את כל
החיידקי לשלב זהה  ,בשביל ללמוד אי %ה מתנהגי בשלב הזה  .כעבור זמ הסינכרוניזציה נאבדת .
קיימי חומרי כימי רבי שנמצאי בשימוש למטרת הרג חיידקי.
 .1פנולי – גורמי לדנטורציה.
 .2חומרי אלכוהולי בריכוז של ) 70%אתיל ,איזופרופיל( " יעיל יותר מאשר ריכוז של  90%או  100%אלכוהול,
כנראה מכיוו שבריכוז זה חדירותו רבה יותר .בריכוזי הגבוהי ,כנראה שנוצר קרו קרוש סביב החיידקי,
שמונע את חדירת האלכוהול פנימה(.
 .3חומרי מחמצני )סילוק קבוצה  – (SHמי חמצ) iodine ,פולידי( ,chlorine ,hypochlorite ,וכו'.
 .4יוני של מתכות כבדות ) – (SHכספית ,נחושת ,כס ,mercurochrome ,,וג ).chlorhexidine (septalon
 – alkylating agents .5רוב החומרי נמצאי בשימוש למטרות חיטוי ,א %קיי חומר אחד שמשתמשי בו
לעיקור .נציי שלושה חומרי:
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א .פורמלי )פורמאלדהיהד( – נמצא בשימוש לעיקור .זהו חומר חזק מאוד ,שחודר היטב ,ומשמש לסטרוליזציה.
כיו השימוש בו לא נרחב ,עקב ריחו המצויי.
ב) Glutaraldehyde .ש מסחרי :סיידקס( – משמש לעיקור מלא של תמיסה )בריכוז של .(2%
ג – Ethylene oxide .גז שמשמש לעיקור מוחלט ,בתו %מכשירי מיוחדי .יוצרי ב" autoclaveלח& של הגז,
בנוכחות גזי אינרטיי אחרי ולחות גבוהה .הטמפרטורה נשמרת לא גבוהה ) .(60OCהמכשיר מופעל למש%
 4"6שעות ,ואז הגז חודר היטב לכל הציוד שנמצא באוטוקלאב ,וגור לעיקור מוחלט של הציוד] .ראה שק[7 ,
בשיטה זו מעקרי ציוד פלסטי ,חד פעמי ועטו .,זו שיטה מאוד יעילה .בשיטה זו נהרסי הנבגי והוירוסי,
א %לא הפריוני.
 .6דטרגנטי )חומרי פעילי שטח( – אניוני וקטיוני.
דוגמאות של תרכובות כימיות
 Biocidesה חומרי שנמצאי בשימוש נרחב.
 .1כלור )גז/מלח( . Cl 2 + H 2 O ⇔ HCl + HOCl :התוצרי פוגעי בחיידקי.
 .2יוד " נמצא כיו בשימוש כ" ,Iodophorחומר כימי שקשור ליוד ,וכ %נית להשתמש ביוד ביעילות ,שכ הוא
משוחרר בצורה הדרגתית .החומר הכימי הוא  .Polyvinyl Pyrolidoneהתרכובת היא למעשה פולידי ,שמשיג
חיטוי יעיל.
 – (Bis guandines septalon) chlorhexidine .3נמצא בשימוש לחיטוי העור )בריכוז  (2%לפני פעולות פולשניות
)ג פוליד חשוב לצור %כ ,(%וכ ברחיצת ידיי לפני ניתוח] .ג בטדי[
 – QUAT .4מלחי אמוניו רבעוניי ,שבעבר נחשבו כחומרי רעילי )לדוגמא  .(G11חומר זה לא הורג חיידקי,
יש הרבה חיידקי שעמידי לו .חומר זה לא יכול לשמש כמעקר ,והוא אינו יעיל בחיטוי.
חומרי מעקרי:
formaldehyde .1
 – Glutaraldehyde .2משמש לעיקור תכשירי שוני לצור %חיטוי/שימוש מחדש.
 – ethylene oxide .3כגז.
מנגנוני פעולההרס
מוכרות שתי צורות פגיעה בחיידקי:
 .1פגיעה באתר אחד ) – (one hit kineticsבמקרה זה ,איזשהו אתר חיוני לחיידק נפגע ,ובעקבות כ %החיידקי
מתי בצורה מהירה )עקומה לוגריתמית אקספוננציאלית( ,מיד לאחר שהתחילו להפעיל את הפגיעה הזו .פגיעות
החו והקרינה מתרחשות בקינטיקה כזו " פגיעה באתר אחד.
 .2פגיעה בכמה אתרי ) – (multiple hits kineticsרק אחרי שתהא הצטברות של פגיעה בכמה אתרי ,יתרחש
מוות של החיידק .כ %פועלי החומרי הכימיי .ככל שמספר האתרי שיש לפגוע בה הוא גדול יותר ,יש עיכוב
בתחילת הריגת החיידקי.
קיי חישוב מתמטי ,שמאפשר לדעת מהו מספר האתרי שיש לפגוע בה.
 .שימוש בקרינה
בקרינה ,הפגיעה היא מסוג  .one hitקרינה מסוכנת היא קרינה באור %גל של קרינת  ,UVוקרני .γ
מיקרוגל ,שמשמש לחימו ,אינו הורג בוודאות חיידקי .קרינת מיקרוגל גורמת לחימו ,א %לא בהכרח לעיקור.
ייתכ ויש הרג של חיידקי במיקרוגל ,א %קרני המיקרוגל לא מוגדרות כיעילות בהריגת חיידקי.
שימוש בקרינת רנטג אינו מעשי.
60
קרינת  – γגורמת ליוניזציה ע"י פגיעה ישירה ב" DNAאו ב" .RNAבעקבות יוניזציה של מי )למשל ע"י .( Co
שיטה זו מקובלת לעיקור כלי וציוד מכל הסוגי ,כלל ציוד פלסטי חד פעמי .קרינת  γיעילה ,גורמת לעיקור מלא,
ג של נבגי .מוב ,כי יש להיזהר בעת עבודה ע קרינה זו.
קרינת  – UVסוג הקרינה היא  .non ionizingהקרינה הטבעית מגיעה מהשמש ,ונספגת ברובה ע"י האוזו .הקרינה
משמשת במיוחד להקטנת מספר החיידקי בחדרי ניתוח ,בחדרי "סטריליי" ,בניסיונות של מוטציות וכו'.
בהרי גבוהי יש פחות ספיגה ע"י אוזו ,לכ קרינת ה" UVחזקה יותר .
ל" UVתחו פעילות רחב )בי  ,(240"280nmא %רק אור %גל אחד ) (253.7nmפוגע בחיידקי בצורה יעילה .כדי
להשמיד חיידקי משתמשי בקרינת  UVממקור מלאכותי .מנגנו ההרג מתבסס על הידרציה בקבוצת פירמדי,
גורמת ב" DNAלהיווצרות דימרי של  ,Thymidinוב" ,RNAשל  .uracilקיימת תופעה של – photoreactivition
אנזי שפעיל באור )ולא בחוש ,(%שמפרק את הדימרי .זו מי תופעה של "תחיית המתי".
קיימי מתקני בה נית להקטי באמצעות שיטה זו את חדירת החיידקי .כדי שלא תהא פגיעה באד ,הקרינה
מכוונת ,עפ"ר ,כלפי מעלה )בחדר בו נמצא המכשיר(.
פילטרציה של מיקרואורגניזמי
סינו – הרחקה מכנית של מיקרואורגניזמי.
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 – collodium .1שיטה ישנה מאוד ,הראשונה שהייתה בשימוש .היה קיי מסנ ,שבאמצעות נקבי לא איפשר
מעבר חיידקי .וירוסי כ היו מסוגלי לעבור דרכו ,ולכ ה נקראו )?(  .filterable aerosisרק מאוחר יותר
התגלו הוירוסי .כיו יש מסנני שהוירוסי לא עוברי דרכ.
) cotton .2צמר גפ( – מסוגל לסנ חיידקי מהאוויר ,בתנאי שהאוויר והצמר"גפ יבשי .אוויר יכול לחדור את
הצמר גפ ,א %חיידקי לא.
 .3אזבסט – בתקופה בה לא היה ידוע כי האזבסט מסרט ,נעשה בו שימוש לסינו חיידקי )אזבסט ע"ש .(Seitz
אזבסט שימש לסינו חומרי מזו שוני .האזבסט יעיל מאוד בסינו חיידקי ונבגי ,א %אינו יעיל בסינו
וירוסי.
 .4שימוש בממברנות כפילטרי ) – (Millipore filterנית להכי פילטר ,לשכבות סינו בעלי נקבי בכמה גדלי ,ע"י
שימוש ב" .cellulose acetateכ ,%נית לסנ חיידקי בגדלי שוני.
 – High Efficiency Particulate Air filter – HEPA filters .5פילטרי עדיני מאוד ,שנמצאי בשימוש
לעבודות ביולוגיות מאוד סטריליות .פילטרי אלו מונעי מעבר של וירוסי וחיידקי לאיזור הסטרילי בו נעשה
הניסוי .כיו ,לא מאשרי מעבדות מחקר ללא ציוד זה.
• אלכסנדר פלמינג – גילה את הפניצילי .חומר שמופרש מפטרייה והורג חיידקי מסוימי .קיי טבעי
וקיי סינתטי.
• הפניצילי מושתת על עקרו – כימותרפיה אנטי"מיקרוביאלית כמות קטנה שפוגעת בחיידק ולא בתאי גו,
האד .
• טוקסיות סלקטיבית – תכונת האנטיביוטיקה לפגוע ספציפית בגור המחלה ולא בגו ,המאחס את המחלה
• תרופה בקטריוצידית – מחסלת את החיידק | תרופה בקטריוסטטית – מעכבת את גדילת החיידק
והתפשטותו .
• בקטריוסטטית "  – MINIMAL INHIBITORY CONCENTRATIONמינימו נדרש לעיכוב חיידקי.
• בקטריוצידית –  – MINIMAL BACTERIOCIDAL CONCENTRATIONמינימו לחיסול חיידקי.
• ריכוז יעיל – יהיה פי  5או  10מאשר . MBC
• תרופה פרמקולוגית – תרופה שמגיעה בריכוז יעיל לפגיעה בחיידק בלבד.
• בדיקות יעילות אנטיביוטיקה  E TEST :בדיקת יעילות בריכוז סרגל סופג  ,הרג ע"י דילולי שוני של
חיידקי ,מיהול שונה של אנטיביוטיקה
• סיווג אנטיביוטיקות לפי אתר המטרה בו תפגע האנטיביוטיקה :
 .1אנטי מטבוליטיי קבוצת ה"סולפמידי" –זו אנטיביוטיקה שאינה מהטבע – סינתטית.
 .2אנטיביוטיקה שמונעת שכפול  , DNAושיעתוקו ל" RNA
 .3אנטיביוטיקה שפוגעת בממברנת החיידק כגו "פולימיקסי"
 .4אנטיביוטיקה שמונעת את סינתזת דופ החיידק
 .5אנטיביוטיקה שמונעת תרגו לחלבו .
• מבנה כימי של פניצילי – טבעת מחומשת+מרובעת+שרשרת צד .
• שינויי שעושי בשרשרת הצדדית נותני תרופה "חדשה" )בדיוק כמו שינוי בשרשרת הצדדית של ח.אמינו(
•  – CEPHALOSPORINממשפחת  " B LACTAMEחומר אנטיביוטי בו הטבעת משושה במקו
מחומשת .
• דופ החיידק הפרוקריוטי זהה במבנה שלו לאנטיביוטיקה  .לכ פניצילי נלחמת נגד היווצרות הדופ של
החיידק.
•  PENICILLINASEש נוס" B LACTAMASE ,אנזי)בחיידק( שהורס פניצילי .חיידקי ע
אנזימי כאלה – עמידי לאנטיביוטיקה רגילה !!!
• )METHILLICINממשפחת הפניצילי( – אנטיביוטיקה נגד חיידקי שיש לה  B LACTAMASEאו
. PENECILLINASEדוגמה לחיידקי שיש לה " B LACTAMASEסטפילוקקוקי" נקדי אשכול" .
•  – MRSAחיידקי שעמידי אפילו נגד  " METHILLICINחיידקי אלו ה סטפילוקוקי.
•  – VANCOMYCINאנטיביוטיקה שמחסלת חיידקי שעמידי נגד . METHICILLIN
• ) B LACTAMESבמיוחד תת קבוצה  – (CEPHALOSPORINSאנטיביוטיקה שמעכבת את האנזי
 B LACTAMASEוכ %גורמי לעצירת גידול דופ התא בעוד הפירוק דופ נמש %כ %הדופ הולכת ונעלמת
והחיידק יחוסל )בקטריוצידית( .המבנה הכימי שלה הוא נראה כמו  :בית  ,חצר וכלב .
• אנטיביוטיקת  – B LACTAMSלא יעילה נגד חיידקי מיקרופלסמה )חיידקי ללא דופ( ולא פטריות
ווירוסי כי ה אאוקריוטי
•  – BENZYL-PENICILINEמחסלת גרא ) . (+ניתנת בזריקה ומופרשת החוצה ע"י הגו ,כל  4שעות .
• מוקסיפ – יעילה נגד גרא )"(.
•  – PROCAINE-PENICILINסוג אנטיביוטיקה דר %שניתנת דר %הפה .
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גו ,האד לא פרוקריוטי לכ אנטיביוטיקה לא פוגעת בתאי האאוקריוטיי של הגו.,
 – ANTIBIOGRAMשיטה לבדוק את מידת הרגישות של החיידק לאנטיביוטיקה .
 – VANCOMYCINאנטיביוטיקה
 – SULFONAMIDESאנטיביוטיקה מלאכותית  .אנטי"מטבולית פעילה רק בגו ,החי .נלחמת נגד יצירת
ח.פולית של החיידק ע"י  :יש אנזי בחיידק שמפיק מ" PABAח.פולית  SULFANAMIDES ,מתחרה ע
 , PABAלכ  PABAלא מעובד ע"י האנזי ואי יצירת ח.פולית בחיידק וגדילתו מתעכבת  .SULFA .לא
משפיעה על האד כי אנו לא מסנתזי ח.פולית  ,אלא מקבלי אותה במזו – זוהי טוקסיות סלקטיבית.
 " SULFONAMIDESנותני בצירו ,ע  RESPRINשפוגע בחיזור .
 – COTRIMAZOL , RESPRIM , SEPTRINאנטיביוטיקה שג מעכבת את הפיכת  PABAוג את
הפיכת ח.פולית לפעילה בחיידק ע"י אנזי
ג האד כמו החיידק צרי %להפו %את ח.פולית לפעילה והתרופה  SEPTRINפוגעת רק באנזי של החיידק
שהופ %את ח.פולית לפעילה – ג כא יש טוקסיות סלקטיבית .
 – AMINOGLYCOSIDESאנטיביוטיקה שפוגעת בייצור ח.אמינו בחיידק .
 " STREPTOMYCINפוגעת בייצור חלבוני ע"י פגיעה רק בריבוזו  70Sשל החיידק  .תרופה טוקסית
יכולה לפגוע בכליות לכ חייב מעקב .
 – TETRACYCLINESתרופה בקטריוסטטית .
) – CHLOROMPHלמשל סינטומצי( – בקטריוצידית ובקטריוסטטית  .יש תופעות לוואי בשימוש בה .
 – MACROLIDESתרופה שבריכוז גבוהה יכולה להפו %מבקטריוסטטית לבקטריוצידית
 – CLYNDAMYCINיעילה נגד חיידקי אנאירוביי  .לדוגמה :ניתנת לטיפול בצלוליטיס ברגל .
 – RIFAMPINנגד שחפת
 – QUINOLONESתרופה לזיהו בדרכי השת .
 – QUINOLONESתרופה נגד  DNA GYRASEשפותח את סליל ה"  DNAבחיידקי .
 – CIPROFLOXACINסוג של  QUINOLONESלטיפול נגד אנתרקס  .לא מומל& לתת בתקופת
הגדילה.
השמדת פריוני  :אוטוקלאב  132מעלות  4שעות  ,חו יבש  160מעלות  24שעות  ,חריכה .
פתוג – מיקרואורגניז שמסוגל לגרו למחלה .
 – PHATHOGENICITYיכולת הפתוג לגרו מחלה בגו ,המארח
 – NON PATHOGENחיידק שלא גור מחלה.
 – VIRULENCE FACTORSכלי המלחמה של ה"  . PATHOGENלמטרת פירוק רקמות או הרעלה
שלנו.
מוטציה יכולה להפו %חיידק "פטוגני" ל "לא פטוגני" א אפשרות לרוורסיה בעתיד .
חיסו מכיל חיידקי מומתי לא פטוגני .
 " HOST DEFENSESמערכות ההגנה של הגו) . ,למשל מחסו פיזי – עור (
"חיידקי טובי" – חיידקי המעיי למשל שיוצרי עבורנו את הפלורה הטבעית שמגנה עלינו בקיבה .
 – COLONALIZATIONאכלוס שטח ע"י חיידק  .למשל חיידק שחדר למעי של תינוק ותופס את השטח
הבתולי .
 – INFECTIONהדבקה – התיישבות של חיידק פטוג בגו ,המאכס
מחלה זיהומית – מתפתחת בעיקר בחולי תשושי,חולי ע מנגנו חיסוני מוחלש,חולי שעברו ניתוח
,חולי אונקוליגיי שמקבלי טיפול כימותרפי .
 – ASYMTOPATIC CARRIAGEנשא  אד שמפריש חיידקי פטוגניי מבלי שהוא סובל
מהמחלה.
פתוג צרי %לבצע  4פעולות כדי להצליח  :להתגבר על המחסו הפיזי  ,להתגבר על מע' החיסו  ,להתרבות
יותר מהר ממערכת החיסו  ,גופו של מפתח זיכרו .
גורמי אלימות של חיידק ה  :יכולתו לחדור לגו , ,יכולתו להתרבות בגו ,המאחס  ,יכולתו להפריש רעל
חיצוני ,רעל פנימי היוצא מהחיידק רק לאחר שהתפרק בגו, ,יכולתו להתקשר לתאי המאחס .
פני שטח העור מאוד לא ידידותיי לחיידקי – ה חומציי  ,יבשי  ,וקרי )טמפ(  ,כמו כ  ,ישנה
התקלפות מתמדת של תאי אפידרמיס  ,כ %שג א חיידק נקשר לתא  ,הוא ייפול עמו .בנוס ,יש
מיקרופלורה טבעית שמתחרה ע חיידקי על אתרי קישור בעור ,זקיקי שיער מפרישי ליזוזומי
וליפידי טוקסיי שמהווי אנטיביוטיקה טבעית .מתחת לעור יש שכבת . SALT
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• רקמות ריריות  :מייצרות שכבת ריר שמגנה מכנית על רקמת הרירית  ,כל הזמ מייצרות  MUCINשיוצר
ג'ל צמיגי שהוד ,חיידק שמנסה להיכנס  ,מכיל בתוכו ליזוזומי ,נוגדני כגו  IGAשכולאי חיידקי או
 " LACTOFERINמעכב גידול חיידקי כי מונע מה גישה לברזל.
• הגנת רקמות ריריות שונות  :עיניי"מצמו&,דמעות | פה"רוק,חיידקי ידידותיי | א",התעטשות | מעיי"
 PROTELOLYTICאנזימי שמפרקי ג אוכל וג חיידקי ,מיצי מרה ,תנועה פריסטלטית ששוטפת,
 PHנמו %הורג חלק  ,חיידקי פלורה | ריאות"תאי שעירי תופסי חיידקי | אברי מי –
 LACTOBACILLUSידידותיי וזרימת שת ששוטפת ג את החיידקי.
• מתחת לשכבה הרירית יש שכבת  " MALTמקרופאגי שבולעי חיידקי שהצליחו לעבור את האפיתל
שלנו.
• הגנת ד  TRANSFFERIN :מונע ברזל מהחיידקי  LPS BINDING,חלבוני שנקשרי לדופ החיידק,
 MANNOSE BINDINGחלבוני שנקשרי למנוז שנמצא רק על חיידקי .שניה מסמני למערכ'
החיסו.
עקרונות ) הפוסטולטי ( של  KOCHלאטיולוגיה של מחלת השחפת :
א(שיטת צביעה מיוחדת לחיידקי האלה
ב(גידול בתרבית נקייה
ג(הזרקת לבע"ח מעבדתי
ד(ולבסו ,כשהמחלה התפרצה יש למצוא את אות החיידקי כגורמי למחלה אצל בע"ח
עקרונות  KOCHכבר לא מאפשרי בימינו להוכיח אטיולוגיה של מחלות – בעבר כ היו כבר לא.
 KOCHגידל בתו %תפוח אדמה  ,הזריק לחזיר י והדביקו בשחפת.
קשה לגדל חיידקי שחפת  ,זמ דור ארו %עד יו של  ,מושבות מופיעות לאחר זמ רב  ,וקרקע המזו
עלולה להיהרס ע הזמ .
מושבות חיידקי שחפת יופיעו בגוו צהבהב ע"פ קרקע על ש לוינשטיי בעלת תרכובת מיוחדת.
• חומרי שעווה מיוחדי שאחראיי לתגובה החיסונית
• חומרי זרחניי שהורסי את הרקמה הגורמי לנמק גבינתי
• חומרי גופרתניי שעוזרי לחיידק להתחמק מפגוציטוזה .
• חלבו  TUBERCULINעוזר באבחו ובהערכת מידת החשיפה למחלה.
חיידקי גרא) (+ממשפחת הקוקי בה  :סטפילוקוקי וסטרפטוקוקי .
כדי להבחי בי סטפילוקוקי לסטרפטוקוקי חייבי מיקרוסקופ .
סטפילוקוקי ה גרא שליליי הגרי באשכולות וחלק ה חלק מהפלורה הטבעית על פני גופינו וחלק
גורמי מחלות.
 (1סטפילוקוקי אראוס – זהו החיידק הפטוגני –
א( גור המוליזה בסביבתו ,גור זיהו מקומי או  SEPTICEMIAמייצר אקזוטוקסי ,
ב( גור לדלקת ריאות ,דלקת עצמות  ,דלקת קרו המוח בה מופיע קישיו עור ,הטיפול הוא ע"י תרופה
שעוברת את ה" . BBB
ג( סטפילוקוקי אראוס גורמי הרעלת מזו – בגלל הצטברות רעל בש אנטרוטוקסי שלא נהרס בהרתחה .
ד( סטפילוקוקי אראוס מפרישי  COAGULASEזהו אנזי שמקריש פלזמה ונחשב לגור אלימות קשה.
לש זיהוי להמצאות חיידק זה מבצעי אנטיביוגר או MIC
 (2סטפילוקוק קואגולז מפריש רעל חיצוני וגור ל" TSSתגובות חו קשות  .אופייני לנשי צעירות
שהשתמשו בטמפוני וא ,לחלק מהנשי מופיעות תופעות  TSSלקראת סו ,המחזור .יש אפשרות
במעבדה לזהות סטפילוקוק קואגולאז ע"י מבח קטלאז " טפטו ,מי חמצ או ע"י מבח קואגולאז .
 (3סטפילוקוקי אפידרמיס ) – (ALBUSבד"כ לא אלי אבל יכול לגרו לזיהו בחולי מדוכאי מערכת
חיסו .למשל עקב הכנסת קטטר – .מסוגל אז לגרו  , SEPSISדלקת שריר הלב .
קיי קושי באבחו בגלל סכנת קונטמינציה של תרבית הד (DIPHTEROIDS , ALBUS ).
לסיכו  ,הסטפילוקוקי ה פרזיטי שחיי על בני אד  .ה פטוגני אופורטוניסטי  .ה נמצאי בעיקר
בנזופרינקס ובעור  .אפשר לצמצ את המחלה ע"י שמירה על היגיינה .
הסטפילוקוקי חודרי לפצעי פתוחי ובתגובה הגו ,נלח  ,נוצרת מוגלה  ,חייבי לנקז מוגלה כי דר%
המוגלה החיידק חודר דר %בלוטות הלימפה לכל הגו .,יכולי להיגר SEPTICEMIA :כלומר זיהו הד ע"י
חיידקי שהגיעו מזיהו בגו .,יכולי להיגר ג  :דלקת קרו המוח  ,ריאות  ,עצמות...


• זיהוי חיידקי בד – תרבית ד  :לוקחי  5ccד ומגדלי בקרקע מזו נוזלית וכשיש מספיק מעבירי
להמש %גידול בקרקע מזו מוצקה )פטרי( .השיטה היא  BACTECT :גידול בקרקע נוזלית ,תו %כמה שעות
יש כבר מספיק בנוזלית ומעבירי למוצקה ותו 5 %ימי יש תוצאות בפטרי .
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•
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•

זיהוי חיידקי ב  – PHAGEוירוסי שתוקפי חיידקי שיטה מצוינת וספציפית ביותר – מתרחש רק
במעבדה
זיהוי חיידקי – ע"י  DNAהכי מתקד שיש .
הא התוצאות מראות על מצב פתולוגי ? להל מצבי שוני  ,חלק אמיתיי וחלק מטעי :
 CONTAMINATIONסכנת קונטמינציה של דגימות הד.
א(
 – BACTEREMIAזיהו זמני בגלל פצע קט במקו אחר בגו. ,
ב(
 – SEPTICEMIAמצב אמיתי ומסוכ שמקורו בפצע בעור  ,מע' השת
ג(
,עיכול במצב זה החיידקי יכולי להפריש רעלני בגו. TOXEMIA ,
 – ENDOCARDITISדלקת בקרו הלב החיידקי יתפזרו לכל הגו. ,
ד(
זיהו נוזוקומיאלי – זיהו שמקורו מבית החולי ושנרכש בתו %בי"ח יכול לגרו למגיפה .
חיידקי עמידי – הצוות הרפואי הסתמ %על פניצילי לכ זלזל בכללי אנטי"ספטיקה  ,החיידקי מצד
הצטברו והפכו עמידי ביותר .סטפילוקוקי למשל הפרישו . PENECILLINASE

סטרפטוקוקי – גרא חיוביי
הסטרפטוקוקי ה גרא חיוביי שגדלי בשרשרת )=STREPTOשרשרת( .
הסטרפטוקוקי ה חיידקי מפונקי שדורשי קרקע מזו עשירה ותנאי גידול מיוחדי  .סטרפטוקוקי מופיעי
בצורה נורמלית בחלב ,במעיי  .בכל זאת אי %אפשר לזהות איזה מי "טוב" ומי "רע" ? התשובה היא ע"י תכונותיה
מיו הסטרפטוקוקי חשוב ביותר
 (1ע"פ המוליזה  .החיידקי מסווגי ל" 3קבוצות :
א .אלפא המוליטיי – עושי המוליזה חלקית שנראית בצבע ירוק .
ב .בטא המוליטיי – עושי המוליזה מלאה – במעבדה אגר ד הופ %לשקו .,רוב גורמי המחלה שייכי לקבוצה זו.
ג .חיידקי שאינ המוליטיי.
 – LANCEFIELD (2שיטת סיווג סטרפקוקוקי ע"פ הפוליסכרידי שעל הדופ שלה .
•   G A S - BETA HEMOLITIC GROUP Aאלו המסוכני ביותר.
להל רשימת הבעיות ש" GASעושי :
א( בטא המוליטיי " המוליזה מלאה
ב( אינפקטיב אנדוקרדיטיס מסוג בקטריאלי.
ג(  – RHEUMATIC FEVERכאבי פרקי קשי לאחר זיהו סטרפטוקוקי  .תוק ,בעיקר ילדי עד גיל
.15
ד( זיהו פצע – בגלל חת / %פציעה נית להידבק בסטרפטוקוקי  .בפגיעה כזו הזיהו יכול להיות מעורב
מכמה חיידקי .
ה( מנינגיטיס בגלל דלקת ריאות שהסתבכה.
ו( מחלת ילדי  ,כאלה ששיחקו בארגזי חול מזדהמי  ,מפתחי שלפוחיות על העור .
ז( דלקת לוע ושקדי במיוחד אצל ילדי – בדיקת משטח מוגלה
ח(  – SEPSISבדיקת תרבית ד
ט( דלקת תת עורית  ERYSIPELASצבע אדו סגול .החיידק חודר לד ואח"כ ללימפה  .שכיח בזקני .
י( מחלת שנית – פריחה  ,עור מתקל , ,חו גבוה  ,מדבק ביותר  .החיידק ממוק בדרכי הנשימה ומפריש רעל
שנדבק דווקא לעור .הרעל נקרא  TOXIN ERYTHROGENICרעל חיצוני .
*משטח ישיר – קוקי גר בשרשרת או בזוגות .
• זיהוי מעבדתי 
*תרבית ד – לבדיקת סוג המוליזה
*מבח סרולוגי מסוג ASO
• טיפול – בעיקר אנטיביוטיקה פניצילי .
• פיזור  החיידקי מפוזרי ע"י זיהו טיפתי  ,ומהעור ע"י מגע מהא. ,
• מחלה בגלל  GASמשאירה בגו ,סיבוכי שנשארי ג שבועות אחרי תו הטיפול  .בכליות
 GLUMERULONEFRITISאו דלקת בלב  . REUMATIC FEVERהמעקב ע"י כמות נוגדני בד –
כשמוצאי פחות נוגדני סימ שיש פחות חיידקי .
)החיידק הטור ,הוא מוטציה אלימה ביותר ששייכת ג ל"(group A STREP.
• – GROUP B STREP.
אלו בד"כ הפלורה הטבעית .
בהריונות בהפריית מבחנה התינוקות שנולדו  ,סבלו מזיהומי  .מצאו בזה בגלל  GBSשהאימא נשאה והעבירה
לתינוק
נגר  :אילוח ד  ,ודלקת קרו המוח .
לוקחי משטח וא מזהי  GBSבאימא  ,מתחילי בטיפול אנטיביוטי כבר בזמ ההריו.
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STREPTOCOCCI VIRIDANS
אלו חיידקי אלפא המוליטיי גרא חיוביי .
• א( חיידקי אלו נמצאי באופ קבוע בלוע ובדרכי הנשימה אבל כשיש בעיה בכלי הד עלולה להתרחש
חדירת או כשיש בעיה בלב ואז ה עלולי לגרו ל") INFECTIVE ENDOC.זו מחלה שנגרמת
לרוב בגלל סטרפטוקוקי במיוחד ה". (VIRIDANS
ב( גורמי המוליזה ירוקה )אלפא המוליזה(
)כדי להבדיל בי פנאומו"קוקי לבי  VIRIDANSעושי מבח פטאכי  VIRIDANS .צריכי
פטאכי ופנאמוקוקי לא צריכי( .
•  ENDOCARDITISנחלקת לאיטית וסוערת  SUBACUTE .ו" . ACUTE
• ש כעדכני INFECTIVE ENDOC. (IE) :
מה הקריטריוני לאבחנה ל" : IE
 (1חו מעל שבועיי ללא סיבה .
 (2תסחיפי
 (3טחול מוגדל
 (4ממצא  ECHOלב
 (5שקיעת ד מהירה
 (6אנמיה
 (7לויקוציטוזיס
 (8עקבות ד וחלבו בשת
 (9תרבית ד )המחלה יכולה להיגר משילוב של מספר חיידקי.
מה גור למחלת ? (IE) INFECTIVE ENDOC.
אנדוקרדיטיס יכולה להיגר ישירות ע"י חיידקי  INFECTIVE ENDOCARDITISאו בגלל תגובה אוטואימונית
כמעט כל חיידק יכול להיכנס לזר הד ולגרו לאנדוקרדיטיס א %אלו בעיקר סטרפטוקוקי וסטפילוקוקי .
עקב מו  ,פצע או פג בלב שגורמי לחיידקי להיתפס בלב  ,קרישי ד שמכילי חיידקי פיברי וטסיות ,
ועל פי  VENTURIאלו יהיו בעיקר מקומות היצרות בכלי ד שיגרמו להצטברות חיידקי בה.
מה הטיפול ? חייב להיות אנטיביוטי בקטריוצידי ולא בקטריוסטטי.
אנטיביוטיקה של  + B-LACTAMEתרופה אמינו"גליקוזינית שמחסלת את החיידקי
באנדוקארדיו)הציפוי הפנימי של הלב(
ישנ ממצאי חריגי באשר ל" IEכמו חיידקי שלוקח לה הרבה זמ להתרבות  ,חיידקי מפונקי שצריכי
תנאי מיוחדי למשל  HACEKגרא )"( .ממצאי מסוג זה יכולי לגרו לכ %שבמעבדה לא יגלו את הדלקת –
מצב זה הוא מסוכ שכ נזק רב יכול להיגר עד שיגלו את המצב  .לכ חשוב לזהות בהקד .
החיידקי הגורמי לאנדוקרדיטיס :
סטרפטוקוקי  ,סטפילוקוקי  ,גרא שליליי אירוביי ,ופטריות.
•   PNEUMOCOCCI=STREPTOCOCCIחיידק אלי שגור :
אלו קוקי גרא חיוביי אלפא המוליטיי
החיידק נקרא ג  DIPLOCOCCUSשכ הוא מופיע בזוגות במשטח.
הפנאומוקוקי גורמי למחלות הבאות :
א( לדלקת ריאות .קיימי זני בעלי קפסולה וקיימי ללא קפסולה  .ייתכ ונמצאי ובמצב נורמלי לא
מזיקי.
כאשר מע' החיסו חלשה ה תוקפי גורמי  SEPTICEMIAומוות .
• סכנה מוגברת לאנשי ללא טחול לכ חייבי לקבל חיסו פעיל נגד הסטרפטוקוקי בש
 PNEUMOVAX 23הזרקת אנטיגני מ"  23קפסולות של פנאומוקוקי ).פנאומוקק הוא ג
החיידק הראשו שעשו עליו ניסויי של . (DNA
אבחו מעבדתי – שולחי כיח ) (SPUTUMולא דגימת רוק  ,תרבית על אגר ד לבדוק המוליזה  ,צביעת
גרא מסתדרי בזוגות  ,אופטכי ,
ב( דלקת קרו המוח – ) . PURULENT BACTERIAL MENINGITISיכולה להיגר ג מחיידק וג
מווירוס(  .האבחנה חשובה מאוד – סימני כמו כאב ראש  ,קישיו עור, ,פריחה .הבדיקה מעמוד
השדרה ל"  CSFנמצא ריבוי לימפוציטי ב"  CSFוזוגות גרא ) (+ע קפסולה  ,ריכוז סוכר נמו%
וחלבוני גבוהי DIC ,א כבר יש מוגלה ה" CSFיהיה – עכור )מוגלה רק בגלל מינינגיטיס
בקטריאלי(  .הטיפול באנטיביוטיקה בש " ." RIFAMPINהבדיקה במיקרוסקופ לא אמינה  ,תרבית
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ד ע קרקע מזו סלקטיבית  NYCלמנינגוקוקי  ,א בכל זאת לא נמצאו חיידקי ב" CSFנבדוק
נוגדני בשת .
ג( ספסיס – אלח ד )זיהו ד(
ד( סינוסיטיס ודלקת אוזניי .
אילו החיידקי שגורמי לדלקת קרו המוח
א( פנאומוקוקי
ב( NEISSERIA
ג( סטפילוקוקי
ד( סטרפטוקוקי
ה(  " E.COLIבעיקר מתעלת הלידה ישר אל התינוק הנולד
ו(  – (HIB) H. INF. TYPE Bהיו יש חיסו להקטי בהרבה את ההדבקה מ" . HIB
ז(  LISTERIAגרא ) (+מגיעה מהא לתינוק בזמ הלידה
ח( פטריית  – CRYPTOCOCCUSגורמות לכאבי ראש וחו נמו . %ב" CSFייראו מי שמרי ע קפסולה .
המסלול השכיח הוא :
חיידק חודר לד < בקטרמיה < מעבר דר < BBB %חדירה ל" < CNSהגעה לקרומי המוח.
באופ כללי יש  13זני תוקפי שמובדלי לפי הרכב הקפסולה.
סכנה  :מגיפה – בגלל ש" 10%מהאוכלוסייה נושאי חיידקי מנינגיטיס בלוע בצורה נורמלית .לכ ז אלי יתפשט
במהירות בתו %בי"ח למשל  .יש הכרח לבודד את החולה שלא ידביק .בחור ,סכנה כפולה  20%"90%נושאי את
החיידק.
גורמי אלימות במנינגוקוקי :
PILI
(1
קפסולה
(2
IRON
(3
 – IgA PROTEASEהורס נוגדני .
(4
. SEROTYPE ANTIGEN
(5
חיסו  :חיסו פעיל רק למנינגיטיס CHRONIC , Acute
אי חיסו פעיל למנינגיטיס בקטריאלי.
 – (HIB) H. INF. TYPE Bגרא )(  :גדל בד בנוכחות חיידקי אחרי שמפרישי עבורו חומרי נדרשי
)לגדילה זקוק ל" HEMINו"  , NADלכ קשה לגדלו במעבדה(  ,בעל קפסולה מסוג  , PRPבעל מורפולוגיה משתנה
 . POLYMORPHISMלא מדביק בשפעת ! .
• חיסו  HIB CONJUGATE :משמש לחיסו ילדי כנגד . HIB
מתגי
 CORYNEBACTERIUM ( 1חיידק דיפטריה  חיידק גרא ) (+ובעל צורה כ"כתב סיני"  ,גור :
• ראשוני – מתיישבי בשקדי ומפרישי רעל חיצוני  ) DIPTHERIA TOXINמופרש בהתחלקות
החיידק( שמונע סנתוז חלבוני בתא המאכס וממית אותו באופ בלתי הפי. %הרעל –מורכב  2חלקי
 B.נצמד לתא ברקמה ו"  Aחודר לתא וחוס גור פעיל בסינתזת חלבוני בתא.
• דיפטריה שזהו קרו החוס דרכי נשימה .התיישבות החיידק בשקדי גורמת מוגלה ולכ יצירת
קרו עבה חוס .הפגיעה בעיקר בילדי  .לעתי צרי %לפתוח פתח עוק ,לנשימה.
מניעת דיפטריה  :לא כל חיידק דיפטריה מייצר טוקסיני  ,לכ בודקי א מייצר או לא :
זאת ע"י מבח  " ELEKבודק א החיידק מייצר רעל .בודק א יש תגובה בי נוגד לרעל שמביאה
לשיקוע ושינוי צבע .
•  – PHAGEווירוס שחודר לתו %חיידק  ,מתרבה בתוכו עד שמפוצ& את החיידק  .יש  PHAGEשלא
הורג חיידק דווקא מעודד את גידולו וגור להפרשת טוקסיני מוגברת.
• ה" PHAGEשל  CORYNEBACTERIUMמעודד גידולו ולכ מעודד הפרשת טוקסיני .
• טיפול ואבחו  חשד קל מספיק בשביל להתחיל טיפול מייד .קוד מטפלי ורק אח"כ מאבחני א
יש חשש למגיפה בהתא לז.
טיפול ע"י – אנטיביוטיקה  .שמונעת את התרבות והפרשת החיידק א %דרוש טיפול מיידי אחר וג מת חיסו סביל
ולאחריו חיסו פעיל .
חיסו פעיל
חיסו פעיל לדיפטריה  מחדירי לגו ,אנטיג שזהה למחלה א %לא את הגור למחלה  .כ %מעוררי יצירת
נוגדני למלחמה עתידית בחיידק) .ייצור נוגדני מתחיל אחרי שבועיי( .
(1תרכיב מומת – החדרת גור המחלה מומת אל הגו. ,
(2תרכיב חי – לא אלי  ,כדי שא גור המלחה כבר לא אלי הגו ,ייצר נגדו נוגד .

14
(3טוקסואיד " רעל אמיתי ומוחלש שמעודד ייצור נוגדני
(4אנטיגני שוני – אנטיגני שהוכנו בהנדסה גנטית
 – BOOSTERחיסו חוזר  ,אחרי זמ מה כמות הנוגדני נעלמת ול נותני חיסו הגברה להעלאת נוגדני.
חיסו סביל
הזרקת סרו מוכ כבר ע נוגדני ממישהו אחר .מצוי וטיפול מיידי כי מתחילי לפעול מייד  .חסרונ בהעלמות
תו %מסר שבועות וסכנת אלרגיה א יוצרו בבע"ח.
• מבח  – SCHICKמבח עור על בסיס סתירת רעל  .בודקי א יש לגו ,נוגדני נגד הרעל ,מטפטפי רעל
על העור  ,א אי תגובה סימ שהיו נוגדני שחיסלו את הרעל .א יש תגובה אי נוגדני נגד הרעל.
•  – PSEUDOMONASגרא )"( אשר ג מפרישי DIPTHERIA TOXIN
• לייצור טוקסי ע"י החיידק דרוש ברזל " ,שלצערנו" קיי בגו ,מספיק לצור %שימוש החיידק.
חיידקי גרא ) (+מסוג : CORYNFORMS
(1נמצאי בריריות האד כפלורה נורמלית .גור קונטמינציה של תרביות .
 (2יש אירוביי ויש לא אנאירוביי
חיידקי גרא) (+מסוג : LISTERIA
 (1גור ל" ) SEPTICEMIAהרעלת ד –זיהו(
(2דלקת קרו מוח בילדי
(3הרעלת מזו בקשישי
(4מתרבה ג במקרר ועמיד בפיסטור .
גרא ) (+ע נבגי מתחלקי לאירוביי ואנאירוביי  .כול ממשפחה אחת .אלו שני הסוגי :
(1
 – BACILLUSאלו אירוביי  .נפו& בבקר וצא ש מתרבי מהר ומפרישי רעלני שהורגי את בע"ח ).בני
אד יכולי להידבק בגלל הנבגי(  ,הטחול משנה צבעו לשחור "טחול שרו , ",מרעילי מזו בגלל רעלני
שמפרישי ,תולעי שיאכלו את בע"ח יפרישו נבגי וכל העדר יידבק " מגפה  ,הדבקה ג מרסיסי רוק ומגע
פיזי ,מת אנטיביוטיקה רבה תמנע את הצלחת הנבגי בגו. ,
הטיפול  תרופות מקבוצת  TETRACYCLINוג קבוצת . QUNELONS
חיסו – חיסו פעיל
 – CLOSTRIDIUM TETANIאנאירוביי  .גורמי טטנוס נמצאי באדמה בצורת נבגי לכ אבק שחודר
לפצע גור טטנוס .כאשר הנבגי מגיעי לרקמה אנאירובית ה מתקבעי אליה ומתפתחי לחיידק וגטטיבי
שיפריש רעלני שפוגעי בשרירי הנשימה ויגרמו לחנק .
חיסו –טוקסואיד"הטטנוס גור לייצור נוגדני למש 5"10 %שני .נותני חיסו סביל א לא בטוחי א קיבל
חיסו פעיל .
• קיי ג חיסו  DTPפעיל – נגד טטנוס ודיפטריה .
ב(   CLOSTRIDIUM PEEFE.קבוצה שנייה – אנאירוביי .גורמי להרס רקמות ע"י הפרשת רעל
שמתפשט בגו ,וגור להמסת ד ו" SEPSISקשה  .נוצר נמק גאזי )החיידקי המתרבי פולטי גז(
,מתפשטי בכל הגו.,
ג(  – CLOSTRIDIUM BOTULISMנקראת ג "נקנקת" מגיע מנקניק שעשוי ממעיי ש נוצר הרעל
הקטלני מהחיידק  ,קיי ג בקופסאות שימורי תפוחות )בקופסה יש תנאי אנאירוביי טובי לחיידק( ,
הרעלה תיתכ ג מדג לב  .טיפול – ע"י הזרמת ד טרי  ,חיסו סביל .
ד(  – CLOSTRIDIUM DIFFICLEחיידק זה בונה רעלני שהורסי את דופ המעי  .קיי באנשי שטופלו
בהרבה אנטיביוטיקה שהרסה את הפלורה הטבעית של המעי ואת דופ המעי ולכ חיידקי פטוגני השתלטו על
המעי ).פטריות ג יכולות להשתלט על המעי(.
 – CLYNDAMYCINהורגת חיידקי אנאירוביי אבל לא הורגת  , CL. DIFF.לכ הטיפול יהיה ב"
 VANCOMYCINו". METRONIDAZOL
זיהוי –  COLITUSהמצאות חיידקי בצואה .
שחפת
השחפת מאופיינת בשיעול דמי  ,חו וירידה במשקל .
החיידקי הגורמי ה מקבוצת :
•  , MYCOBACTERIAגרא חיוביי )(+
•  ACID FASTיציבי לחומצה כלומר לאחר צביעת ציל"נילס אשר צובעת באדו  ,לא
יהיה נית להוריד את הצבע מה בעזרת חומצה כוהלית .נתגלו ע"י  . KOCHנקראי ). (TBC
התהלי  :פיקסציה  ,צובעי את המשטח באדו מרוכז שחודר לכל מקו החיידקי בצילנילס ייצבעו
באדו,ממשיכי ושוטפי בכוהל ע חומצות מלח והצבע האדו יורד מכול חו& מהחיידקי שיציבי לחומצה
מה האדו לא יירד.
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אבחו בדיקה ומניעה 
אבחו – בדיקת  CSFמעמוד השדרה  ,בדיקה מיקרוסקופית של  , SPUTUMמי& קיבה לילדי קטני
)בולעי כיח בלילה(  ,תרבית ד . BACTEC , PCR ,
חיסו – תרכיב החיסו מכיל חיידק מוחלש ולא אלי שנקרא  BCGאשר אסור לתת אותו לאנשי שחלו בעבר
בשחפת לכ קוד למת חיסו  BCGהנבדק עובר מבח מנטו בו מזריקי  PPDלתו %העור ובודקי לאחר יומיי
א יש אדמומיות והתקשות  .קוטר התגובה משתנה בי  5"20מ"מ  .התוצאות  :בממוצע מעל  15מ"מ תבחי חיובי
שמצדיק התחלת טיפול מונע.
•  CORD FACTORשהוא גור אלימות מספר אחד של חיידקי שחפת .פוגע בדרכי הנשימה
טיפול תרופתי לשחפת "
) STREPTOMYCINפותח ע"י זלמ ווקסמ(
 PASמרה מאוד – היענות החולי ירודה
 – INHניתנת למש %חצי שנה.
. RIFAMPIN
בזמ מחלה נותני שילוב תרופות  .א החיידקי מתגלי עמידי נותני תרופות משורה שנייה כמו טטרה"
ציקלי.
התנאי לטיפול טוב " אקלי יבש ונוח כמו בהרי גבוהי למש %טיפול של  3"9חודשי.
קשיי טיפול " מיקו החיידק בתו %התא והנמק הגבינתי לא מאפשרי את הגעת התרופה  ,מחלה סמויה  ,חיידקי
שחפת של השני האחרונות עמידי לתרופות – MDR-TBאנשי לא מטפלי ומדביקי אחרי .
אפידמיולוגיה " מזו נגוע  .מניעה ע"י פיסטור חלב  .גרעי טיפתי מסכ את הצוות הרפואי  ,נטייה גנטית .שחפת
יכולה להיות אופורטוניסטית , .זיהו נוזוקומיאלי )כאשר לא מקפידי על נהלי בתברואה(
תהלי %מחלת השחפת –
בתו %המוקד השחפתי ברקמה ההרוסה נמצאי החיידקי )מתי או חיי( ומקרופאגי הרוסי  ,באזור זה
מבחיני בנמק הגבינתי של הרקמה  ,סביבו יש מקרופאגי מזוהמי בחיידקי ולימפוציטי  .מוקד זה יהפו%
בשלב מסוי לרקמת חיבור שתמנע את התפשטות המחלה ובמקרה הטוב המחלה תיפסק בניצחו הגו ,הסופי.
במקרה הרע א נשארו קצת חיידקי פעילי ה יהיו מסוגלי לאחר שני ובמיוחד במצב חיסוני ירוד להביא
להתפרצות שנייה חזקה – זהו מצב מחלה סמויה.
• מחלה סמויה – שחפת לא פעילה חיידק לא מדביק אחרי  ,יכולה להפו %לפעילה .
• בשלב המתקד חיידק השחפת יחדור לריאה ואיברי אחרי ויתרחש מוות .
סיכויי הדבקה לשחפת – שהייה של  5שעות בחלל סגור תו %שאיפת גרעיניי טיפתיי.
 30%מהאנשי בחדר יהפכו טוברקולי חיובי  5% ,יפתחו מחלה תו 2 %שני ) .חולי  AIDSבסיכו גבוה(
שליש מאוכלוסיית העול נגוע בשחפת א %רק  5%יפתחו שחפת פעילה .
זיהו טיפתי –זיהו שאנו נדבקי בו כאשר חולה מתעטש או משתעל הוא מוציא מגופו טיפות זעירות שמכילות
חיידקי
תהלי: %
שאיפת גרעי טיפתי המכיל חיידק שחפת חי """"" <
 (1מוקד ראשוני PPD+
א" פיזור חיידקי ""< מחלה חריפה או ייצוב )סמוי שעתיד להתפתח למחלה חדשה (
ב" מחלה מקומית
ג" ייצוב סמוי )סמוי שעתיד להתפתח למחלה חדשה (
 (2הריגת החיידק ע"י הגו.,
איברי פגועי בשחפת :
א( שחפת ריאות – אד פולט חיידקי  .דרושה לבדיקה דגימת כיח לא רוק .צביעת נילס במעבדה ,א
מוצאי חיידק אדו  90%יש לאד שחפת .
במקביל – גידול על קרקע מזו מיוחדת שתית הוכחה מעבדתית ב" . 100%אי זמ לכ מיקרוסקופית מספיקה
כדי להתחיל טיפול תרופתי .נית  לקחת ביופסיה מבלוטות שונות  ,או מי& קיבה לבדיקת כיח שנבלע  ,נוזל
פלאורלי .
• שחפת מיליארית – פזורה בכל הגו ,מאוד מסוכנת .
ב( עמוד שדרה – תהיה הימצאות קטנה של חלבוני בצורת "כורי עכביש" ב"  . CSFבמקרה זה בדיקות צואה
ושת לא יהיו אמינות  .רק תרבית.
שחפת בבקר    M. BOVISיכול לעבור ג לבני אד ע"י אכילת בשר נגוע .בבקר תוקפת את העצמות זאת כי
החדירה של השחפת היא דר %הקיבה לא הריאות .היו פיסטור מחסל את השחפת בחלב.
חיסו  הזרקת  BCGחיידק שחפת בקר מוחלש לא אלי לעור  ,נוצר פצע מוגלתי מלא בחיידקי שחפת  ,כשהפצע
נרפא נוצרת רקמת חיבור .חיידק השחפת הינו א"ווירולנטי .
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מיקובקטריה לא טיפוסיי – חיידק מיקו"בקטריה שאינו גור לשחפת וג יציב לחומצה  ,נצבע
אדו בנילס  .גורמי למחלות קשות  .ממויני ל" 4קבוצות של  .RUNYONהחשוב ביותר הוא
 – MAICגור זיהומי אופורטוניסטי  ,מסוכ לחולי  , HIVיציב לתרופות .מסוגל לחיות
בבריכות מי  .מזה לנו את העור והריאות  ,מזה ציוד רפואי  ,עושי קונטמינציה לתרביות
אחרות לכ בדיקה מיקרוסקופית של שת וצואה לא אמינה .
חיידקי בלתי טיפוסיי הדומי לשחפת – צרעת  ,דמוי שחפת  ,שחפת .

צרעת
תוקפת את העור  ,ממברנות ריריות ועצבי היקפיי  .מאופיינת בפצעי מרובי באזור הנגוע בליווי חוסר תחושה.
נקראת ע"ש חוקר בש "הנס"  .הדבקה אפסית " אינה מגפתית  .אי אפשר לגדל במעבדה עקרונות  KOCHלא
פועלי על צרעת .הגידול נית רק בארמדילו – איטי ביותר זמ דור  18ימי.
האבחו במיקרוסקופ – נלקחת דגימה מאזורי כמו תנו %האוז או רירית הא ,ש יש טמפ' נמוכה טובה בשביל
חיידקי.
טיפול תרופתי למספר שני עד כל החיי ע"י:
) RIFAMPINכמו לשחפת(
) THALIDOMIDE , CLOFAZIMINE,DAPSONגורמת עיוותי קשי בעובר(
כל תרופות הצרעת לא מרפאות איברי הרוסי ה רק בקטריוסטטיות – עוצרות את התפתחות המחלה.
תקופת דגירה – ארוכה  .התרבות במקומות קרירי כמו אוזניי או א. ,בטבע נמצאי בארמדילו .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ACTINOMYCES = NOCARDIA
משויכי לקבוצת השחפת בגלל עמידות לחומצה ותכונות נוספות ובגלל תכונות דומות נקראי
 ANTINOMYCOSISנמצאי באופ רגיל בגו ,אבל בזיהו אופורטוניסטי ה פורצי  .אבחנה מיקרוסקופית.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 " ANTIROMYCISאנאירובי  ,מוגלה דמוית גרגירי גופרית שה מושבות החיידקי נראית בעי בלתי מזוינת
ובמיקרוסקופ נראה כמו גרא ) (+וקורי .נמצאי קבוע בדרכי הנשימה ומתפרצי בחולשה חיסונית  .אינ
עמידי לחומצה .טיפול תרופתי " . B LACTAME
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
 " NOCARDIAאירובי .דומה לשחפת  .עמיד לחומצה לכ מופיע אדו בציל"נילס .גור למחלות ריאתיות ע
כיח מוגלתי בו מזהי את החיידקי האלה  10%זה תמיד ) . NOCARDIAבשחפת ריאות ג יש כיח ע מתגי
יציבי לחומצה( .זמ דור קצר ביותר  .קיימת אפשרות חדירה  EXOGENICמבחו& אל תו %העור ולגרו פצע
מוגלתי .הטיפול בסולפה.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
מתגי גרא )(
כול דומי מורפולוגית לכ הזיהוי לפי המצאות או חוסר המצאות של שוטוני .בד"כ מעורבבי
ע חיידקי לא פטוגניי ובעזרת קרקע מזו סלקטיבית נגלה את גרא )"(.
למשל חיידק שמפרק גלוקוז ומפריש חומצה – אינדיקטור חומצי.
תכונות ביוכימיות – ע"פ פירוק תרכובות ע"י החיידקי.
אנטיגני " אנטיג ספציפי  .יכול להימצא בגו , (O),בשוטו ) (Hאו בקפסולה.
• חיידקי מעיי – זו קבוצה גדולה של גרא )"(  ,בנוס ,יש ג "חיידקי זעירי" וג אנאירוביי .
• טיפול תרופתי –  B LACTAMEאו קינולוני .
יש מחלות ספציפיות לגרא )"( כגו דיזנטריה ויש מחלות לא ספציפיות כמו ספסיס  ,יכול להיגר בגלל
חיידקי שנמצאי בשת בנורמלי אבל כאשר חודרי לד גורמי אילוח .
• רעל אופייני ) ENDOTOXINהוזכר בזיהו עירוי ע"ע רעל עמיד בחו(  .רעל גור למחלת חו
קשה .
חיידקי מעיי
" SALMONELLA(1גרא שלילי  ,אירובי .בעלי תנועה  .נחלקת ל" 2סוגי
הראשו הוא  S.TYPHIגור ל"טיפוס המעיי" זמ דור  2שבועות ,חודר דר %הפה למעיי ועושה דלקת בבט
.ו – . S.TYPHIחוסר שטיפת ידיי אחרי שירותי מעלה את הסיכו .חדירת ביוב למע' השתייה תגרו
דזינטריה וטיפוס.
מניעה – שמירת מזו בתנאי סניטריי הולמי והקפדה על היגיינה נכונה .
מהל ההדבקה  :פה < מעיי < ד < כבד < מרה < צואה.
אבחו ב"  3דרכי :
א( תרבית ד
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ב( בדיקה סורולוגית ע"ש  WIDALלגילוי נוגדני בד )מעל  100האד נחשב נגוע( נגד גו ,החיידק  ,השוטוני,
ג( בדיקת צואה  ,ובדיקת נוגד  VIנגד אד שהפ %נשא .
טיפול  :אנטיביוטיקה
אי חיסו !
 – OTHER SALMONELLA (2פחות אלימי  ,חודרי למעי וגורמי הרעלת מזו .במקרי חריגי
גורמי אילוח ומוות.זמ דור קצר ביותר .לרב יימצאו בצואה ובחריגות ג בד  .קיימי  1500סוגי –
 SEROTYPEנבדלי באנטיג  .סלמונלה נמצאי בעופות  ,ביצי
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ – SHIGELLA (3גרא שליליי  ,אנאירובי  .חסרי תנועה  ,מופיעי כמושבות לבנות  ,אינ מפרקי
לאקטוז .
גור  :דלקת מעיי שגורמת לשלשול דמי  ,התייבשות כאבי בט וצמרמורות .
מחלה חריפה שנגרמת ע"י פחות מ" 1000חיידקי .,
סכנה למגיפה דר %מזו נגוע  ,מי נגועי וזבובי  .ידועי  30סוגי שמאובחני ע"פ אנטיגני.
מניעה – בדיקות מזו  /מי ושטיפת ידיי .
אבחו" בדיקת צואה )לא בד(.
טיפול" בד"כ ללא אנטיביוטיקה שלא לפגוע בפלורה הטבעית  .הספקת נוזלי קבועה.
אי חיסו !
 : CHOLERA (4פסיקו ע שוטוני  .מתרבה במעיי ומפריש רעל שהורס את דופ מעי וגור
להפרשת מי מסיבית ושלשולי .האד מתייבש – סכנת מוות .
בצואה ייראו פיסות מעי .כולרה היא מחלה מגפתית  .השקיית ירקות במי ושפכי יכולה לזהמ בכולירה .
טיפול  :אנטיביוטיקה ושתייה מרובה.
 : E. COLI. (5בפטרי יופיעו בצבע אדו
 E.COLIשיי %למשפחת החיידקי ששוכני במעיי של האד הבריא והחולה .
בתו %משפחת חיידקי המעיי יש את קבוצת החיידקי הפטוגני המסוכני ביותר וה :
 Shigella , Salmonellaו" Yersinia
 E.COLIהוא גרא שלילי אנאירובי ובעל תנועה .
בכל פע שמוצאי  E.COLIבתו %מי יודעי מיד שהמי מזוהמי בצואת אד .
ל" E.COLIיש מעל  SEROTYPE 700אשר מובדלי ע"פ האנטיגני השוני עליה
יש אנטיגני בשוטו  ,גו ,וקפסולה .
 E.COLIאחראי ל"  3סוגי זיהומי :
 – urinary tract infections (UTI) (1זיהו דרכי השת .
 – meningitis (2דלקת קרו המוח .
  intestinal diseases(3דלקת מעיי .
"הצלחת" ה"  E.COLIלגרו למחלות הנ"ל היא בגלל שיש לו גורמי אלימות כגו :
• Fimbriae
•  – Flagellaשוטו
• טוקסיני שוני
• קפסולה – מגינה מפני מערכת החיסו של האד .
)urinary tract infections (UTI
 – Uropathogenic E. coliזהו הסוג שגור לזיהו בדרכי השת  .בעקרו מערכת השת סטרילית מלבד
הסנטימטרי האחרוני שסמוכי לפתח הצואה  ,מש נכנס  ,מטפס ומגיע אל תו %שלפוחית השת )נשי סובלות
מ" UTIהרבה יותר מגברי(  .בשלפוחית השת הוא נתפס בעזרת FIMBRIA
.אצל אנשי תשושי  E.COLIיכול להגיע לד UROSEPSIS , SEPTICEMIA
מאפייני של הדבקות  – E.COLIחו  ,דחיפות במת שת  ,עייפות סחרחורת זיהו .
*קיי ז שתוק ,תינוקות בצורה מגפתית זיהויו ע"י אנטיגני שעליו.
 E.COLIיכול לזה מי ומזו  .יש סכנה שחיידקי אלימי ג יחדרו כמו שייגלה וסלמונלה  .מי שמצאו בה
 E.COLIאסורי לשתייה .
 " E SCH. COLI 0157:H7זהו אחד מבי סוגיו השוני של  . E.COLIהוא מגיע בעיקר מבשר נגוע למשל
המבורגר שלא נצלה היטב ולכ לא נקי מחיידקי  .E.COLIהחיידק מפריש טוקסיני חזקי שעמידי בחו .
הוא גור לשלשולי דמיי  ,המוליזה של כדוריות ד אדומות שמובילה לפגיעת כליות המונח הרפואי לכ %הוא –
. HEMOLITEIC UREMIC SYNDROME
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אבחנה – דגימת צואה ) .יש לבקש מהמעבדה לגדל את החיידק בקרקע מיועדת לסוג חיידק זה הנקראת .(SMAC
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
זיהו דרכי השת – ) (UTIמערכת השת סטרילית חו& מהסנטימטרי האחרוני שסמוכי לפתח הצואה .
קיימות דרכי לזיהו השת כגו  :דר %הד  ,לימפה  ,מכשור מוחדר כמו קטטר
בדיקת תרבית שת תהיה כמותית  ,ללא קשר לסוג החיידקי שנמצאי  .א יש מעל  100,000במ"ל – זיהו .
את התרבית מיד לוקחי למעבדה עוד כשחמה זאת כדי למנוע התרבות נוספת .תרבית שת ניתנת ב"אמצע זר"
ורק לאחר ניקוי האזור) .כבר לא משתמשי בקטטר( .החיידקי מתרבי במהירות בשת בגלל שזו קרקע מזו
מתחדשת וחו הגו ,משמש כאינקובטור.
נית לקחת דגימה באמצעות דיקור שלפוחית השת – בעיקר אצל ילדי  .ממצא הזה מדויק ואמי יותר.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
•  – PROTEUSחיידק שנמצא במעיי בנורמל  ,בעל שוטוני באמצעות בורח מהמושבה שלו לכ
נקראת מושבה מתפשטת .פע הוא ע שוטו )אנטיג  (Hופע בלי שוטו )אנטיג  .(Oנמצא בצואה
יכול לגרו לזיהו דרכי השת) .פע חשבו ש" PROTEUSגרמו לקדחת הבהרות א %היו יודעי
שזה בגלל ריקצייה מבע"ח יש דמיו אנטיגני בי השניי,מבדילי ע"י בדיקת פלוקס(
•  – VIBRIO VULNIFICUSגרא חיובי אשר נמצא במאכלי י  .אנשי שניקו דגי סבלו מזה.
גור אילוח קשה.
•  – KLEBSIELLAגור לזיהו דרכי השת ולדלקת ריאות .בעל קפסולה רירית  ,מתרבה בקלות
בתמיסת עירוי.
•  – SERATIAחיידק בעל צבע אדו גור לזיהו דרכי השת .נמצא בלח הקודש.
•  " HEMOPHILUS INFLUENZAEגור לזיהו דרכי השת  ,דלקת מוח  ,אילוח  ,שעלת בגלל
כיוו& דרכי הנשימה מחלה כרונית.
ניתני לגידול בקרקע  . BGהאבחנה במעבדה בקרקע מזו למרות שנעלמי לפני שהשעלת חולפת וקשה
למצוא אות או בבדיקה סרולוגית לגילוי נוגדני .הטיפול אנטיביוטי למשל חיסו משולש שכולל
דיפטריה,טטנוס ושעלת( לפני מספר שני פיתחו חיסו א"צלולרי יעיל מאוד – חיסו חובה.
•  – BRUCELLAגרא שלילי " גור לברוצילוזיס שנכנסת לקטגוריית מחלות . ZOONOSES
ברוצילוזיס מועברת בגלל שתיית חלב מודבק שלא עבר פיסטור.
האבחנה המעבדתית היא גידולו בקרקע מזו ע"ש קאסטיאנידה המכילה CO2 5%"10%
וג בדיקת בתרבית לשד עצ או סרולוגית לחיפוש נוגדני.
טיפול  :טטראציקלי ואמינו גליקוזיד  .טיפול לא מספק החולה נשאר נשא.
סמפטומי  :החולה מרגיש חו  ,חולשה ועייפות " כמו בשפעת .
יש שני מיני של : BRUCELLA
 – B. ABORTUS (1נמצא בבקר  ,מתרבה בשלייה שמכילה סוכר מיוחד  – ERYTHRITOLהפלת עובר
הפרה.
 – B. MELETENISIS (2נמצא בעיזי  ,א שותי את החלב לא מפוסטר) .לכ מניעה ע"י פיסטור החלב(
•  : FRANCISELLA–YERSINIA –PASTOURELLAחיידק הנמצא בפרעושי של מכרסמי גור
למחלת דבר  .עובר ממכרסמי לחולדות ולבני אד .דבר גורמת לאילוח .
יש דבר בלוטות  , BUBONIC PLAGUEדבר ריאות . PNEUMONIC PLAGUE
הש נוס" ,מגפה שחורה" כי הד נקרש לקראת המוות.
חיסו – מת חיידק מומת  .יש ג טיפול אנטיביוטי.
•  – PSEUDOMONAS. ACHלרוב לא מסוכני א %יכולי לגרו למחלות נוזו"קומיאליות וזיהומי
אופורטוניסטי גדלי ע הרבה מי ומעט מזו.
•  – PSEUDOMONAS AERUGINOSAגרא שלילי שיי %לקבוצת חיידקי המעיי " גור למוגלה
כחולה"ירוקה .החיידק מזה פצעי כוויה  .מסוכ לחולי ע מערכת חיסו חלשה וג זיהומי
נוזוקומיאליי .גור לספסיס קשה  .זהו כאמור חיידק שממתרבה בקלות בסביבה מימית אירובית.
גומי האלימות  , EXOTOXIN A :קפסולה  ,שוטו  ,לכ מסוגל לחדור ע צנטר לשלפוחית השת.
•  – FLAVO BAVTERIUMחיידק שחי במברשות שיער ותק ,ילדי .
•  – ACITNTOBACTERIAגור לדלקת ריאות .
•  – KLEBSIELLAבעל קרו חזק מתרבה בנוזלי עירוי .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
מחלת הליגיונרי
חיידק שהתפתח במיזוג האוויר  .התסמיני  :דלקת ריאות ותסמיני נוירולוגיי  .המחלה באר& היא בבריכות
חמצו וביוב.
אבחנה – קרקע מזו מיוחדת  BCYEאו סרולוגיה  .טיפול – אריטרומיצי.
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גרא )"( אנאירוביי
FUSOBACTERIA ,CAMPYLOBACTERIA , BACTEROIDES ,HELICOBACTERIA
נמצאי בנורמל בגו ,האד  90% .מהזיהומי מעורבי חיידקי אלו :במוח יש חיידקי אנאירוביי  ,בזיהומי
מעיי ומי.
•  – BACTEROIDES FRAGILISרגיש מאוד לנוכחות אוויר לכ א מגיע לריאות מטפלי בתא לח& .
נמצא בלוע לכ א פוצעי את הפה הוא חודר לזר הד.
•  – PREVOTELLA MELANINOGENICUSמייצר פיגמנט שחור  .סכנת סמביוזה בה חיידקי
אירוביי יקלטו את החמצ וכ %יוכלו לחיות ג האנאירוביי בסביבה .נמצאי במעיי א יגיעו לד זו
סכנה.
הטיפול – B LACTAME , CLYNDAMYCIN
•  – HELICOBACTERIA PYLORIאוהב  PHבסיסי  .החיידק סותר את חומציות הקיבה וכ %חודר
לעומקה ש יוצר כיבי .האבחו – נוכחות אנזי . UREASE
•  – CAMPYLOBACTERIA JEJUNIגור שלשולי קשי וממושכי  .טיפול – אריטרומצי.
•  – FUSOBACTERIUMגור פצע מוגלתי בדרכי הנשימה.
• פרוביוטיקה  החדרת חיידקי לא אלימי למעיי בשביל שיתחרו ע החיידקי הפאטוגניי על אתרי
הקישור.
סכנה  :התפתחות אנדוקרדיטיס ואילוח .
• ריקציות – אלו חיידקי פלאומורפיי  ,קטני הרבה יותר מחיידקי רגילי  ,נפגעי מאנטיביוטיקה ,
נראי במיקרוסקופ אור  ,נראי בצביעה מיוחדת "גימזה"  ,נחשבי גרא שליליי א %לא נצבעי בצביעת
גר  ,ריקציה מוכרחת להתרבות בתו %תאי חיי .
קיימי מספר סוגי ריקציות הגורמות למחלות שונות ,כגו  :קדחת בהרות  ,קדחת כתמי  ,קדחת . Q
אבחנה – ע"י מבח  WEIL-FELIXשהוא מבח לא ספציפי  .לוקחי  3זני של חיידק פרוטאז שיש לו
אנטיגני משותפי ע ריקצייה ומגיבי אותו ע הסרו של החולה וכ %רואי א יש או אי נוגדני בגו ,נגד
הריקצייה  .הבדיקה לא מוכיחה או שוללת בוודאות את קיו הריקציה אלא נותנת מושג כללי א המחלה
קיימת או לא.
• מחלת זיבה ) – (GONORRHEAנגרמת ע"י חיידק שנקרא GONOCOCCI
) .( NEISSERIA GONORRHEAזו מחלה שבעיקר מועברת דר %אברי המי  .חוסר טיפול עלול להביא
לעקרות  ,עיוורו או זיהו שיתפשט ללב ולמפרקי  .נשי ה לרוב אסימפטומטיות בעוד גברי יסבלו
ממוגלה באיבר המי ועוד.
•  – LEPTOSPIROSISחיידקי אלו מגיעי ממכרסמי ומכלבי – החיות נושאות את החיידק ומפרישות
אותו בשת .חוואי ווטרינרי עלולי להיחש ,אליה .זו מחלת חו קשה ע צהבת.
• קדחת המערות – נגרמת בגלל חיידקי הנקראי  . BORELLIAהמחלה מועברת ע"י כינה או קרצייה .אי
העברה מאד לאד רק דר %כיני או קרציות.
סימפטומי – חו  ,כאבי ראש  ,צהבת  ,דלקת מוח ודלקת ריאות .הבדיקה הטובה ביותר היא משטח ד ולא
תרבית ד  .אי ייצור נוגדני ע"י הגו ,עבור הפע הבאה א תבוא.
מושגי :
 – SEPSIS 1ש נוס : SISR ,זיהו ד בחיידקי מפרישי טוקסיני  SEPSIS .יכול להיגר בגלל
זיהו חיידקי שמתרחש בגו . ,כדי לאשר מצב  SEPSISמתבצעת תרבית ד  .ב" SEPSISלח& הד יורד
וכתוצאה נגר שוק בו איברי חשובי מפסיקי לתפקד למשל  ,הכליות  ,קצב הלב משתנה והטמפ'
משתנה ג כ.
סימני מוקדמי ל" SEPSISיהיו שינוי במצב הרוח מלווה בהיפרונטילציה  SEPSIS .הוא מצב מסכ חיי
במיוחד עבור אנשי ע מערכת חיסו חלשה
 2תרבית ד – בדיקת הד לחיפוש נוכחות של מיקרואורגניזמי כגו בקטריה  ,פטריות  ,מיקובקטריה .
את דגימת הד שמי בקרקע מזו ומדגירי אותה )אינקובציה( – גורמי להתרבות חיידקי בה.
חשוב שדגימת הד לא תזדה ע חיידקי אחרי לכ ישנ טכניקות מסוימות ללקיחת דגימת ד
 – TYPHUS 3מחלה שנגרמת בגלל ריקיציות הנישאות ע"י טפילי שוני  .ישנ  3סוגי טיפוס :
א( טיפוס אפידמי – מועבר בי בני אד דר %כיני ויכול להתפתח למגיפה.
סימפטומי  :בשפעת  ,כאבי ראש  ,צמרמורות  ,עייפות ופריחה .
ב( טיפוס אנדמי – מגיעה מפרעושי שנמצאי על חולדות או חתולי  .נגר בגלל . R.TYPHI
סימפטומי  :שפעת  ,כאבי ראש  ,צמרמורות  ,כאבי פרקי  ,בחילה  ,הקאה ושיעול
ג(  – SCRUB TYPHUSמועברת מטפילי .
מתאפיינת  :שפעת  ,כאבי ראש  ,כאבי שרירי ובעיות בעיכול.
 – TYPHOID 4חשוב להבדיל בינה לבי . TYPHUS
 – TYPHOIDנגרמת בגלל חיידק  . SALMONELLA TYPHIבאד נגוע החיידק הזה יימצא בזר הד
ובדרכי העיכול  .סכנת ההדבקה היא בצריכת מזו או מי שנגועי בגלל מגע ע אד נגוע או בגלל מגע ע
ביוב.
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סימפטומי  :חוסר תאבו  ,כאבי ראש  ,חולשה  ,כאבי בט  .הטיפול במגוו אנטיביוטיקות
 " 5דיזנטריה – דלקת של המעי שגורמת כאבי בט  ,שלשולי .
 – 6דיפטריה – מחלה של דרכי הנשימה העליונות בה יש קרו חיידקי"מוגלתי על השקדי והלוע ע גרו כואב .
האבחנה המעבדתית תראה נוכחות של . Corynebacterium
 – 7ארמדילו – חיה קטנה שמשמשת לחקר חיידקי  .חיה שיש עליה המו חיידקי אבל היא לא חולה מה.
 – CULTURE MEDIUM " 8חומר מזו נוזלי או מוצק אשר נועד לצור %גידול חיידקי או תאי במעבדה.
 – AGAR " 9סוג של  CULTURE MEDIUMג'לטיני שמופק מאצות אדומות )זהו רב סוכר(
 – 10אגר ד –  CULTURE MEDIUMאשר עשויה מד שמשמש כקרקע מזו בעיקר לקביעת המוליזת
חיידקי.
שיטות אחרות
קיימת שיטה חדשה )פורסמה ב ,("1996ניסויית עדיי One Atmosphere Uniform Glow – OAUGDP
 .Discharge Plasmaאי כא כוונה לפלזמת הד ,אלא למצב צבירה רביעי של יוני ואלקטרוני בגז נייטרלי,
בתנאי ואקו .שיטה זו הרגה חיידקי ) (stahphylococciתו ,%דקה ,מ "10,000ל ,"1בטמפרטורת החדר ]להשלי[.
התגלה ,כי חומר זה הורג חיידקי )גר חיוביי ושלילי( ונבגי ,בזמ קצר ,בטמפרטורת החדר .ייתכ כי שיטה זו
תיכנס לשימוש נרחב יותר בעיקור ,כרגע היא ניסויית.
מדובר בתערבות גזי ,שמכילה אלקטרוני ,יוני ,חלקיקי נייטרלי ,ותרכובות כימיות )מי חמצ לדוגמא(,
שמסוגלות לשחרר רדיקלי פעילי .תערבות זו פועלת בטמפרטורה נמכה )חדר או קצת יותר( ,בטמפרטורה נמוכה,
בואקו ,בשדה אלקטרומגנטי )שמאפשר שחרור רדיקלי ואולי ג קרינת  .(UVכ ,%הורגי במהירות ג חיידקי
וג נבגי.
ה" FDAאישר שני מכשירי לשימוש בשוק ,Sterrad 100 Sterilze :ו".Plazlyte sterilizer
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ווירוסי
ווירוס הוא טפיל שיכול להתרבות רק בתו %תא חי כלומר ווירוס חייב פונדקאי כדי להמשי %ולחיות.
ווירוס קט הרבה יותר מחיידק .
לווירוס יש חומצת גרעי  RNA ,או  DNAאבל לא את שניה .ומעטפת חלבונית שנקראת "קפסיד" ומגינה על
חומצת הגרעי במעבר הווירוס בי התאי אות הוא מדביק.
הווירוס חסר אורגנלות וחו& מחומצת גרעי עטופה בקפסיד אי לו כלו .
אופ הרפלקציה  :אי חלוקה בינארית  .ווירוס חודר לתא ובתו %התא נבני חומצות הגרעי והחלבוני
הוויראליי .מרכיבי אלו יוצרי אלפי ווירוסי כמו זה שהדביק את התא מלכתחילה.
הרכב הווירוס :
 (1גנו  RNAאו DNA
 (2מעטפת חלבונית מגינה על הגנו
 (3מעטפת שומנית סביב למעטפת הקפסיד החלבונית )נמצאת רק בחלק מהחיידקי( המעטפת השומנית נרכשת
בחלקה ממברנת התא המאכס בזמ תהלי %ההנצה)כמו ניצ הצמח( או ע"י פיצו& הפונדקאי .
לווירוס אי מערכת תרגו חלבונית לכ משתמש בתרגו התאי  .עקב כ %אי אפשר להשתמש באנטיביוטיקה נגד
ווירוסי כי היא פוגעת במנגנוני התרגו החיידקיי א %לא במנגנוני בתרגו התאיי.
משפחות ווירוסי נבדלות בשעתוק של חומצת הגרעי  .כאשר החומצה קטנה הווירוס לא מסוגל לבנות אפילו את
המשעתקי לכ משתמש באלו של התא כמו  RNA POLYMERASEו" . DNA POLYMERASE
• לאחר הדבקת התא בווירוס חומצת הגרעי משועתקת ומתורגמת בתא  .חלק מהחלבוני שתורגמו הופכי
לגליקופרוטאיני שמוחדרי לממברנת התא הפונדקאי וכ %הווירוס יכול להיות ע מעטפת שיש בה
גליקופרוטאיני שבאמצעות הווירוס מזוהה ובאמצעות ג חודר לתא הבא.
מיו למשפחות  :לא מחלקי לפי שמות בגלל שייתכ ואותו הווירוס יגרו למחלה שונה .
א( מבנה צורה וגודל .
ב( מי יהיה המודבק של הווירוס
ג(סוג  RNAאו ) DNAיש  DNAבודד או כפול  ,יש  RNAבודד או כפול (
מחזור חיי ווירוס  :ווירוס מתרבה רק בתו %התא  ,מסוגל לשרוד מחו& לתא א יהיו תנאי טובי.
המסלול  :הווירוס נעזר בקולט שעל התא )למשל  CD4של תאי  (Tאליו נצמד דרכו חודר בצורת פינו"ציטוזה או
אנדו"ציטוזה או ע"י איחוי ממברנות  .ווירוס מסוגל לעבור את מחסו המי כמו איידס מקופי שמגיע לאנשי .
דוגמה לחדירת ווירוס האיידס לתא : T

מחלות שנגרמות בגלל ווירוסי
אדמת  ,אבעבועות רוח  ,הרפס  ,פוליו.
רוב ההדבקות ה א"סימפטומטיות  ,מסתיימות ללא מחלה וללא סימני קליניי .הפרט שנדבק לא יודע שהוא
היווה את מקור ההדבקות כמו שהוא לא יודע שהוא בכלל הודבק –  90%מהאוכלוסייה נדבקה בפוליו אבל לא
פיתחה סימפטומי  .אי לדעת אי %יגיב הנדבק לווירוס הא יפתח נוגדני למשל  IgGאו יפתח מחלה.
הדבקה מקומית – רק האיבר המודבק מפתח מחלה למשל  :הרפס בשפתיי  ,שפעת בגרו .
הדבקה מופשטת – בכל הגו,
מחלה כרונית – מערכת החיסו לא מצליחה לסלק את הווירוס  ,והווירוס נותר בצורה כרונית בגו.,יש מחלה כרונית
ע סימני מחלה כרוניי ויש ללא.
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הדבקה כרונית – הדבקה בה אני ג מדביק מישהו אחר וג הווירוס נשאר בגו ,שלי.
גרימת סרט – מעורבות של הווירוס בתהלי %שבסופו מתפתח סרט .הווירוס גור למעבר מתא נורמלי לתא סרטני.
דרכי הדבקה :
 (1מערכת הנשימה – א , ,פה  ,סמפונות " הדבקת ריריות דרכי הנשימה  ,ש התאי חיי
בניגוד לפני העור החיצוני ש התאי מתי לכ ווירוס מתקשה להיתפס בעור
 (2מערכת העיכול – חדירה דר %הפה  ,ושט  ,רקטו )(HIV
 (3ריריות כמו עיניי  ,אברי מי  ,עיכול.
 (4מגע ע הפרשות וויראליות – מגע ע הפרשות שמכילות ווירוסי כמו נזלת  ,ד  ,רוק ,
הפרשות מי.
 (5הפרשה פקואורלית – ווירוס ששוכ בצואה ובחוסר שטיפת ידיי יש סכנת העברה ,
ביוב.
כאשר העור משופש ,ושרוט יש חשש לחדירת ווירוס – למשל ווירוס ההרפס .
הדבקה פראנטראלית – נשיכה )כלבת(  ,עקיצות יתוש )קדחת מוח יפנית(  ,דקירת מחט או כלי חד )ניתוח לא
סטרילי( .
הדבקה וורטיקלית – מא לעובר דר %השלייה )אדמת עוברי(  – CMV ,ווירוס ממשפחת ההרפס הגור לפיגור
ועיוורו לעובר לכ מסוכ במהל %ההריו כהדבקה ראשונית(
השלבי באינפקציה וויראלית :
 (1חדירת הווירוס לגו,
 (2התרבות באזור ההדבקה – סו ,ההדבקה המקומית – ראש גשר.
 (3התפשטות הווירוס בגו ,המאחס
 (4הדבקה של אברי המטרה הרחוקי ממקו החדירה
 (5שחרור ויוריני מהגו – ,חשוב לווירוס כדי לשמור על עצמו בטבע
 (6תגובה חיסונית
 (7סילוק הפולש או הדבקה כרונית
המש %הפרשה של הווירוס מהגו.,
מטרת העל של כל ווירוס היא  :התרבות  .לכ הווירוס יעדי ,פונדקאי חזק שלא יחלה וכ %יוכל הווירוס להמשי%
ולהתרבות " .ווירוס הורג הוא ווירוס לא מוצלח" באופ אבסורד מבחינת הווירוסי דווקא ווירוס האיידס לא
מוצלח בגלל שהוא הורג את המאכס  .ווירוס מתחמק ממערכת החיסו שלנו בגלל שהוא כל הזמ עובר מוטציות –
הדבקה כרונית.
אברי מטרה עיקריי לפי סוג מחלה –
צהבת = כבד  ,כלבת ו"  = HIVמוח  ,אבעבועות רוח = עור
הדר %הכי נוחה עבור הכי נוחה לחדירה של הווירוס היא דר %הד – וירמיה .
טרופיז – נטייה של הווירוס לבחור באיברי שמורכבי מתאי ע רצפטורי מתאימי וג של התא "הנבחר"
תהיה יכולת לספק פקטורי שעתוק בשביל שהווירוס יוכל לבטא את הגנו הוויראלי שלו.
LATENCY HSV-1
ווירוס שמדביק תאי אפיתל דרכ ממשי %אל קצוות עצבי באיזור הפה ש נשאר לתקופה לטאנטית – חבוי  ,בה
אי התרבות .כאשר הווירוס עושה  REACTIVATIONהוא חוזר במסלול מתא העצב אל תאי האפיתל  .ש
מתרבה שוב ויכולה להיות הדבקה .מערכת חיסו חזקה תשאיר את הווירוס בתקופה הלטאנטית א %כאשר זו
תיחלש הווירוס יבצע  REACTIVATIONויתפר& .
נזק לרקמה " הסיבות
א ( ווירוס הורג תאי לדוגמת ווירוס ה"  AIDSשהורג  , T HELPERווירוסי של פוליו משתקי והורגי תאי
עצב  .או כאשר שלשול כתוצאה מווירוס הורג את תאי האפיתל במעי.
ב( המערכת החיסונית הורגת תאי מודבקי למשל באיידס .
גורמי המשפיעי על ביטוי ההדבקה
כפי שנאמר רוב ההדבקות ה א"סימפטומטיות וזה תלוי :
 (1מי בע"ח )יש קפיצה ממי אחד לאחר(
 (2גיל המודבק )ילד מתחס ממחלת הנשיקה לעומת מבוגר שסובל משפעת וויראלית(
(3מצב תזונתי ירוד שחוש ,את הגו ,לווירוס  .למשל באפריקה חצבת מסוכנת בגלל תת תזונה.
(4מידת אלימות הווירוס – האלימות תלויה ביכולת הווירוס להדביק רקמה מסוימת  ,יכולת התלויה ברצפטורי
שיימצאו על גבי תא המטרה ודרכ יחדור הווירוס.
לסיכו אלימות וויראלית נקבעת על סמ %תכונות וויראליות  ,א %ג על סמ %גורמי שקשורי במאכס.
תגובה חיסונית ספציפית
התגובה ספציפית ובעלת זיכרו  .הנלחמי ה הנוגדני בד ותאי . T
הנוגד  IGMקושר משלי שמחסלי תא פגוע .

23
הנוגד  IgGמגיע אח"כ ונות זיכרו לכל החיי.
הנוגד  IGAנמצא בריריות ש רוב ההדבקות קורות.
הנוגדני חוסמי לווירוס את האפשרות לחדור לתא בעזרת הרצפטורי המיוחדי.
וירוקיני –
יש וירוקיני שנמצאי במעטפת ההרפס סימפלקס  .זהו חלבו המעכב את מערכת המשלי בגלל שהוא חוס את
 FCהנוגד ולכ המשלי לא יכול להיקשר .וירוקיני מונעי ג את פעילות תאי  Tציטוטוקסיי  ,וירוקיני
מפרישי ציטוקיני שמפריעי לציטוקיני של הגו.,
מדובר במצב של תחרות – מה יותר חזק ווירוס או מערכת החיסו ?
הנוגדני נגד הווירוס
תפקידי הנוגדני רבי :
א( מניעת קישור לרצפטור התאי כלומר נוגדני נגד חלבו וויראלי שנקשר לרצפטור על פני תא המטרה .זו פעילות
נגד ווירוס הנמצא מו& לתא.
ב(תא המבטא אנטיג וויראלי אליו ייקשר נוגד שיגרו להפעלת המשלי – ליזיס של התא המודבק.
ג(  – ADCCכמו בסעי ,ב' רק שכא ייקשר תא של מערכת החיסו ) (NKל" FCשל הנוגד ועתה הוא גור לליזיס של
התא.
ד(נוגדני שנקשרו לווירוס מחו& לתא – עושי אופסוניזציה ומזרזי בליעה והרג של הווירוס ע"י מקרופאגי .
יש חשיבות רבה לנוגדני במניעת הדבקות נוספות  .הנוגדני ההומורליי מונעי מעבר ווירוסי בד הודות
לחיסולו המוקד של הווירוס ע"י מקרופאגי.
תגובה תאית
מכוונת נגד אנטיגני וויראליי המוצגי על פני שעל גבי  , MHC Iתאי  (T8) CTLמזהי את זה ומחסלי את
התא המציג"התא המודבק זאת ע"י חירור הממברנה או הפרשת חומר אפופטוזי )גור לתא המודבק לבצע
אפופטוזה( .
חיסו –
יש חיסו לטווח קצר כמו לשפעת – נית לווירוסי שעוברי שינוי מהיר מוטציות .
יש חיסו לטווח ארו %הנית כשאר יש זיהו שמלווה בוירמיה  ,וג לווירוסי שבקושי עוברי מוטציות – יציבי .
נגד מחלות וויראליות אי הרבה תרופות אנטי וויראליות  .רוב התרופות ה תרופות קשות ע תופעות לוואי קשות –
לכ אמצעי ההגנה הטוב היותר הוא למנוע הדבקה .
יש מעט תרופות אנטי וויראליות  .אי הרבה ווירוסי חופשיי – רוב מתחבאי בתו %התאי ורוב התרופות
הקיימות טוקסיות ביותר.
חיסו סביל – נות הגנה לטווח קצר .מכניסי לגו ,נוגדני מוכני כנגד ווירוס ספציפי  .אי ריגוש של מערכת
החיסו  ,אי זיכרו והנוגדני יהרסו לאחר מספר חודשי .נותני לאנשי שאנו יודעי בדיוק במה נדבקו .
באבעבועות רוח הא מחוסנת וכ %ג התינוק נשאר מחוס בחצי שנה הראשונה לחייו.
חיסו פעיל – מכריח את הגו ,לפעול  .יש כמה דרכי  :יש זיכרו
א( ווירוס מומת בתרבית  .נית מספר פעמי כמו בחיסו  IPVע"ש סאלק למחלת הפוליו.
ד( ווירוס מוחלש – עושי לווירוס מוטציה גנטית בה מורידי את יכולת האלימות ומשאיר את יכולת
החדירה וההתרבות .למשל חיסו פוליו ע"ש סייבי פותחה מוטציה שלא הורגת תאי עצב כ %שהווירוס
מתרבה במערכת העיכול ולא עובר למע' העצבי .למשל . MMR
ילדי להורי ע מערכת חיסו חלשה לא יקבלו ווירוס מוחלש רק מומת מחשש שהווירוס יעשה BACK
 MUTATIONויהפו %שוב לאלי ביותר .החיסו צרי %להינת בבת אחת
חיסו בחלבוני הווירוס –
לווירוס יש חלבו באמצעותו הוא נקשר לרצפטורי בתא המטרה  .החיסו הוא למעשה נוגד שנקשר לחלבו הזה
וכ %מנטרל את יכולת החדירה של הווירוס  .למשל . HBS ANTIGEN
וירוס ממשפחת ההרפס " CMV
עשוי לגרו מומי לעובר לכ מחסני את האימא לפני ההריו .א לא נית חיסו עושי מעקב צמוד  .במקרה
חמור של סיבוכי והדבקת העובר עושי הפלה.
אבחנה של מחלות וויראליות
או שמזהי את הווירוס עצמו את חומצות הגרעי שלו או אנזי וויראלי ספציפי )שימוש ב" ( PCR
או שמזהי נוגדני שהגו ,ייצר כנגד הווירוס כגו  IGMע"י שימוש בשיטת  96 " ELISAכוסות כל עיגול בפלאטה
נקרא "באר" .במידה ויש וירוסי אזי החלבו של הווירוס יהיה מקושר לנוגד ,מבצעי שטיפה ע בופר ומה שלא
נשט ,קשור בסו ,מוסיפי סובסטרט בעל צבע ורואי תוצאות .
את ווירוס האיידס מגלי ע"י ELISA
לכל ווירוס יש את הרקמות האופייניות שנמצא אותו בה.
פוליו – צואה  ,שפעת – כיח .
נית לגדל ווירוס חי בתרבית )כמו גידול הרפס(  .צורת התא וצבעו משתני  .נית לזהות ווירוס באמצעות חומרי
מסומני שייראו בסרו.

