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 Principles of Microbiology  مبادئ األحٌاء المجهرٌة

 المحاضرة األولى

 : ممدمة فً علم االحٌاء المجهرٌة

باستخدام العدسات تعد األحٌاء المجهرٌة كائنات حٌة ال ٌمكن رؤٌتها بالعٌن المجردة ولكن ٌمكن رؤٌتها 

المكبرة والمجاهر وهً متواجدة فً كل مكان فً الطبٌعة فهً متواجدة فً الهواء وفً التربة ومجاري المٌاه 

والٌنابٌع والبحار ، كما أنه تم عزل أنواع من البكترٌا من فوهات البراكٌن بعد هدوء ثورانها. كما تنتشر على 

ان، فمد تم عزل أنواع عدٌدة من البكترٌا من الجهاز الهضمً النباتات وجذورها وأجساد الحٌوان واألنس

لإلنسان والحٌوانات كما أن هنان العدٌد من الفطرٌات والخمائر منتشرة على جلد األنسان والشعر وبٌن أصابع 

عب األرجل. وتعد هذه الكائنات ذات أهمٌة كبٌرة فً السلسلة الغذائٌة ودورة الحٌاة على هذا الكوكب إذ أنها تل

دورا مهما فً التخلص من الجثث المٌتة وبماٌا النباتات كما أنها تلعب دورا رئٌسٌا فً إنتاج العدٌد من االغذٌة 

واالدوٌة والمضادات الحٌاتٌة ، كما أن لسم من هذه الكائنات له دور مباشر فً اصابة االنسان أو الحٌوان أو 

المجهرٌة دورا بارزا فً مجال التصنٌع الحٌوي والتمانات النبات باألمراض وحاالت التسمم ، كما أن لألحٌاء 

 .االحٌائٌة

مثل الطحالب وأنواع من البكترٌا أي  ( Autotroph ) ٌمكن المول أن بعض الكائنات المجهرٌة ذاتٌة التغذٌة

تها . فً انها تستطٌع تصنٌع غذائها بنفسها وذلن باالعتماد على المكونات الكٌمٌاوٌة البسٌطة الموجودة فً بٌئ

 ( Heterotroph ) حٌن أن معظم االحٌاء المجهرٌة تعد من الكائنات التً ال تستطٌع أن تنتج غذائها بنفسها

ولكنها تعتمد على البٌئة المحٌطة بها لتزودها بالمركبات العضوٌة المعمدة كالسكرٌات والبروتٌنات والدهون 

  .ومثال ذلن معظم أنواع البكترٌا واألعفان والخمائر

 :لمحة تارٌخٌة عن تطور علم األحٌاء الدلٌمة

لمد تعامل اإلنسان مع الكائنات المجهرٌة منذ وجوده على األرض ) من حٌث ال ٌعلم بذلن ( فمد أستخدم 

اإلنسان هذه الكائنات فً إنتاج غذائه ) الخبز والمعجنات ، المخلالت ( وتطوٌر أنواع من غذائه ) إنتاج 

خمرة موت المالٌٌن من البشر عبر سنوات متعالبة وذلن من خالل اإلصابة باألمراض األجبان واأللبان  المت

لبل المٌالد أبو الطب وأعظم  460واألوبئة كالجدري والطاعون. ٌعتبر العالم الٌونانً أبمراط المولود سنة 

ً الهواء وان أطباء عصره و أول مدون لكتب الطب المولود  أول من أشار إلى أن أسباب األمراض موجودة ف

أن  استنشاق الهواء المحمل باألتربة من أهم مسببات المرض لدى اإلنسان. فً حٌن أشار العالم فراكامترو على

العدوى تنتمل من شخص آلخر عن طرٌك التالمس. كما أسهم العلماء المسلمٌن مثل الرازي وأبن سٌنا فً 

غً األتربة والٌاه دون أن ٌتم وصف هذه العوالك أو نشأت هذا العلم من خالل الشارة إلى وجود بعض العوالك 

ماهٌتها. غٌر أن التعرف على االحٌاء الجهرٌة بشكل دلٌك بدأ مع نهاٌات المرن الخامس عشر عندما لام العالم 

( وهو فٌلسوف طبٌعً ومعماري وعالم طبٌعٌات كان ٌؤمن بنظرٌة التطور  1703-1635روبرت هون ) 

لحٌة بصنع واستعمال مجهراً مركباً كونه من عدسات وضعت الواحدة تلو األخرى حٌث الباٌولوجً للكائنات ا

مرة حٌث استطاع ألول مرة رؤٌة خلٌة مجهرٌة. بعدها لام  200استطاعت هذه العدسات تكبٌر األشٌاء بموة 
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مرة مكنته  300العالم الهولندي فان لٌفنهون ) وهو تاجر ألمشة ( بصنع عدسات وصل تكبٌرها إلى ألكثر من 

من رؤٌة العدٌد من الكائنات المجهرٌة بوضوح أكبر، كان لٌفنهون رجالً صبورا ومثابر ولوي المالحظة، 

واستطاع بعدساته هذه أن ٌنظر إلى كثٌر من المواد ابتداء من شعر األنسان إلى لطرات الدم ولطرات الماء 

وبمنتهى العناٌة، كما أنه لام برسم كل ما شاهده  والحشرات واألنسجة الجلدٌة والعضلٌة، وسجل مالحظاته كلها

تحت المٌكروسكوب وبتسجٌل مالحظاته حول هذه الكائنات . ثم جاء لوٌس باستور هو عالم كٌمٌائً فرنسً 

وأحد أهم مؤسسً علم األحٌاء الدلٌمة فً الطب وٌُعرف بدوره الممٌز فً بحث أسباب األمراض وسبل الولاٌة 

شافاته الطبٌة بتخفٌض معدل وفٌات حمى النفاس وإعداد لماحات مضادة لداء الكلب منها. حٌث ساهمت اكت

والجمرة الخبٌثة، كما دعمت تجاربه نظرٌة جرثومٌة المرض. ُعِرف لدى عامة الناس بسبب اختراعه طرٌمة 

 البسترة لمعالجة الحلٌب والنبٌذ لمنعهما من التسبب فً المرض وهً العملٌة التً أطلك علٌه الحما مصطلح

(Pasteurization ) ًوهو أول من استعمل األتوكلٌف أو المؤصدة  فً التعمٌم. بعدها جاء العالم االلمان ،

انكلٌزي شجعته دراسات  Lister كوخ ووضع أسسه األربعة حول إمراضٌه األحٌاء المجهرٌة ثم جاء الجراح

لجراحة واستعمال المطهرات الوالٌة لتعمٌم باستور على تطبٌك عملٌة التعمٌم على األدوات المستخدمة فً ا

الهواء مما خفض بشكل كبٌر معدل اإلصابة والتعفن. أما لٌتسون فمد أصدر كتاب عملً لمٌكروبٌولوجً التربة 

وأعطى اهتماما لدورة اآلزوت، بعدها توالت المعلومات حول األحٌاء المجهرٌة بالتتابع واالزدٌاد لتصل إلى ما 

                الحاضر. وعرف العلم الذي أهتم بدراسة هذه الكائنات بعلم األحٌاء المجهرٌة هو علٌه فً الولت

( Microbiology ) 

أذا ٌعرف علم األحٌاء المجهرٌة: بأنه العلم الذي ٌعنى بدراسة الكائنات الحٌة التً ال ٌمكن رؤٌتها إال باستعمال 

 Algae والطحالب Fungi والفطرٌات Bacteria ٌاالعدسات المكبرة ) المجهر ( والتً تتضمن البكتر

والفٌروسات. كما ٌهتم هذا العلم بدراسة أشكال هذه الكائنات وتراكٌبها وتكاثرها  Protozoa واالبتدائٌات

وفسلجتها وتصنٌفها فضالً عن دراسة توزٌعها وطبٌعة عاللتها مع بعضها البعض ومع الكائنات االخرى . 

ملمتر أو ألل ٌمع ضمن مجموعة األحٌاء المجهرٌة. ٌمكن المول أن  1ن ٌبلغ حجمه وٌمكن اعتبار أن أي كائ

معظم االحٌاء المجهرٌة تتمٌز كونها كائنات وحٌدة الخلٌة أي أن الخلٌة الواحدة تكون مسؤولة عن جمٌع 

 الفعالٌات الحٌوٌة كالتنفس والهضم والبناء .... الخ

 :فوائد دراسة علم األحٌاء المجهرٌة

 :خدم علم األحٌاء المجهرٌة فً شتى مناحً الحٌاة، مثلٌست

 .ٌعد علم االحٌاء المجهرٌة أساس علم (الباثولوجٌا )علم األمراض -  1

 .استخدامات عسكرٌة فً صناعة األسلحة البٌولوجٌة -  2

 .إنتاج واستحداث المضاّدات الحٌوٌّة -  3

 .صناعة وتطوٌر اللّماحات  -4

 .بعض الّصناعات -  5
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 .اإللمام بهذا العلم ٌساعد على حماٌة اإلنسان والنّبات والحٌوان من أخطار هذه الكائنات الّدلٌمة -  6

استخدام بعض األنواع للمضاء على أنواع أخرى غٌر مرغوب فٌها أو مسبّبة فً أضرار لإلنسان أو  -  7

 .المحاصٌل عن طرٌك المحاربة الهستونٌة

 .RNA و DNA علماء الهندسة الوراثٌّة والتّعدٌل الجٌنً فً فهم طبٌعٌة الحمض النووي تساعد  - 8

 .تساعد علماء التّطور الّطبٌعً فً معرفة ومتابعة مسالن وطرق التّطور الّتً أخذتها الحٌاة على األرض - 9

 : ألسام علم األحٌاء المجهرٌة

 :تً ٌهتم بدراستها الى االلسام التالٌةٌنمسم علم االحٌاء المجهرٌة من ناحٌة الكائنات ال

 .والذي ٌهتم بدراسة الطحالب بأنواعها المختلفة Phycology ... علم الطحالب -1

 Bacteriology ... علم البكترٌا -2

 Mycology ... علم الفطرٌات -3

وهو العلم الذي ٌهتم بدراسة اصناف االبتدائٌات  Protozoology ... علم االبتدائٌات أو الطفٌلٌات -4

  كالسوطٌات والهدبٌات واللحمٌات

 Virology ... العلم الذي ٌهتم بدراسة الفٌروسات -5

 :أما من الناحٌة التطبٌمٌة فان علم األحٌاء المجهرٌة ٌمكن أن ٌنمسم إلى

وهو العلم المهتم بدراسة األحٌاء المجهرٌة التً  :Medical Microbiology األحٌاء المجهرٌة الطبٌة -1

 .تشخٌصها والولاٌة منهاتسبب األمراض وطرق 

وهو المسم الذي ٌهتم بدراسة األحٌاء المجهرٌة التً  : Air Microbiology األحٌاء المجهرٌة الهوائٌة -2

 .تصل إلى الهواء وأسالٌب تعمٌم الهواء

العلم الذي ٌهتم  :  Water and waste water Microbiology األحٌاء المجهرٌة للمٌاه والفضالت -3

 . حوصات المٌاهبتصفٌة الماء وف

وهو العلم الذي ٌهتم  : Food and Dairy Microbiology األحٌاء المجهرٌة لألغذٌة وااللبان -4

 . باألحٌاء المجهرٌة المستخدمة فً التصنٌع الغذائً وتلن التً تسبب تلف وفساد االغذٌة

 .االحٌاء المجهرٌة للتربة -5

وهو العلم المهتم بدراسة االحٌاء المجهرٌة  :Industrial Microbiology االحٌاء المجهرٌة الصناعٌة -6

 ... ذات االهمٌة الصناعٌة كإنتاج المضادات الحٌاتٌة واالمصال والكحول والحماض

 : تصنٌف األحٌاء المجهرٌة

الغاٌة من التصنٌف هو التعّرف على الكائنات الحٌة وممارنتها ببعضها وله هدٌف آخر وهو تمٌٌم مدى تنوع 

 ..مختلفة. هنالن طرٌمتان مختلفتان لبناء تصنٌفالكائنات الحٌة ال
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  Phonetic system نظام التشابه المظهري  -1

تصنٌف مجموعة من الكائنات الحٌة على أساس التشابه فً الصفات المظهرٌة. لد ٌكون هنالن تشابه صحٌح 

على ذلن: مجموعة الكائنات المتحركة، ومجموعة أخرى لـلكائنات  فً التجمع التطوري ولد ال ٌكون. مثال

 التصنٌف العددي: نهٌج شائع فً التصنٌف المظهري -غٌر المتحركة. 

 استعمال مجموعة متنوعة من الخصائص،  -

 Phylogenetic system نظام النشوء والتطور -2

 ) Mycoplasma :التطوري، مثال على ذلنمجموعة الكائنات الحٌة مصنفة على أساس تشاركها فً أساسها 

بجدار وموجبة لصبغة غرام وعصوٌة( لٌستا متشابهان، لذا ال ٌمكن وضعها معاً فً ( Bacillus  بال جدار( و

 .مجموعة واحدة. لكن فً نظرٌة التطور متشابهان أكثر من الكائنات الحٌة السالبة لصبغة غرام

الدلٌل الحاسم فً تصنٌف بدائٌة النواة.. فمد ظهر التصنٌف األولً عام  ٌعد دلٌل بٌرجً لعلم الجراثٌم المنهجً:

م واآلن هو فً نسخته التاسعة وهو ٌستعمل ُكالً من الخصائص الفسٌولوجٌة والموفورولجٌة. وهو نظام 1923

الشكل؟ عملً جداً استعمل كالمفتاح لتحدٌد مالمح هوٌة الكائنات. مثال: موجبة ام سالبة لصبغة غرام؟ من ثم 

  .من ثم متحركة أم ال.... ألخ

 مولع األحٌاء المجهرٌة فً علم األحٌاء

ال توجد أدلة علمٌة كافٌة عن نشوء الحٌة من مواد غٌر حٌة على الرغم من أنه وخالل المرن السابع عشر لد 

كن ول  Natural Spontaneous generation جرت محاوالت لغرض اختبار فكرة النشوء الذاتً الطبٌعً

كل هذه المحاوالت بائت بالفشل. غٌر أن األمر المتفك علٌه هو أن األحٌاء المجهرٌة هً جزء مهم من الكائنات 

 .الحٌة الموجودة على األرض سواء كانت خالٌا بدائٌة أو حمٌمٌة النواة أو إذا كانت ذاتٌة أو رمٌة التغذٌة

 

 


