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 المحاضرة الثانٌة

 :ٌمكن تمسٌم األحٌاء المجهرٌة من حٌث التشرٌح إلى نوعٌن ال ثالث لهما

 : Prokaryotic cells أوالً: الخالٌا بدائٌة النواة

 ٌمصد بها ما لبل أما كلمة Pro الالتٌنٌة إذ أن كلمةجاءت تسمٌة هذه الكائنات من استخدام المصطلحات  
Karyotic فمعناه النواة أو Nucleus  .وبالتالً فأن المصطلح ٌعنً الكائنات مالبل النواة أو بدائٌة النواة

سابحة فً الساٌتوبالزم وغٌر محاطة بغشاء نووي  DNA والممصود هنا بأنها كائنات تكون المادة الوراثٌة فٌها

 . ما أنها تعد خالٌا بسٌطة ال تمتلن أي عضٌات ماعدى الراٌبوسوم والذي ٌكون غٌر محاط بغشاءممٌز ك

تعرف بأنها الكائنات التً تحتوي فً خالٌاها على أنوٌة  :Eukaryotic cells ثانٌاً: الكائنات حمٌمٌة النواة

 Algae ٌة ومثال علٌها الطحالبحمٌمة ممٌزة تحاط بأغشٌة نووٌة وتحتجز فً داخلها المادة الوراثٌة الخلو
والكائنات الرالٌة . كما تتمٌز هذه الكائنات باحتوائها على عضٌات  Fungi والفطرٌات Protozoa واالبتدائٌات

  خلوٌة عالوة على الراٌبوسومات مثل الماٌتوكوندرٌا والبالستٌدات الخضراء وأجسام كولجً....الخ

 .بٌن الخالٌا حمٌمة وبدائٌة النواةالجدول التالً ٌبٌن بعض أهم الفرولات 

 كائنات حمٌمٌة النواة كائنات بدائٌة النواة

ٌوجد غشاء نووي ممٌز  سابح فً الساٌتوبالزم DNA ال ٌوجد غشاء نووي حول المادة الوراثٌة فً الخلٌة  و

 عن بالً مكونات الخلٌة األخرى DNA ٌفصل المادة الوراثٌة فً الخلٌة

 نواة ممٌزةتمتلن  ال تمتلن نواة

تحتوي  DNA المادة النووٌة ال ٌحتوي على بروتٌن الهستون وال البروتٌنات الحامضٌة DNA المادة النووٌة

 .على الهستون والبروتٌنات الحامضٌة

تمتلن داخل الخلٌة الراٌبوسومات وتكون غٌر محاطة بغالف غٌر أنها ال تمتلن بالً العضٌات الخلوٌة مثل 
تكون الراٌبوسومات محاطة بغشاء كما أنها تمتلن  جسام كولجً أو البالستٌدات الخضراءالماٌتوكوندرٌا أو أ

 عضٌات خلوٌة كالماٌتوكوندرٌا وأجسام كولجً والبالستٌدات الخضراء فً الخالٌا النباتٌة وهً محاطة بأغشٌة

 ن الشبكة األندوبالزمٌةتمتل ال تمتلن الشبكة األندوبالزمٌة الداخلٌة والراٌبوسومات تكون سابحة غً الخلٌة

انزٌمات االٌض تكون منتشرة فً  أنزٌمات األٌض تكون موجودة فً الغشاء الخلوي والساٌتوبالزم
 الساٌتوبالزم

أما الفٌروسات والتً تمع ضمن األحٌاء المجهرٌة فال ٌمكن اعتبارها خالٌا حٌة بأي شكل من األشكال وذلن    
 :ٌات الحٌوٌة عند وجودها خارج خالٌا العائل الحٌة، إن ذلن راجع لسببٌن أثنٌنلفمدانها المدرة على المٌام بالفعال

وال ٌوجد فاٌروس ٌمتلن  RNA أو DNA أن هذه االجسام تمتلن نمطا واحدا من المادة الوراثٌة إما -1

 .النمطٌن

الخلٌة أن هذه األجسام ال تمتلن الراٌبوسومات للتعبٌر عن نفسها ولذلن فهً تعتمد على راٌبوسومات  -2

 .العائل فً المٌام بعملٌات االستنساخ والتعبٌر الجٌنً
 

 :تسمٌة األحٌاء المجهرٌة
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لطالما تمتع بنً الشر بأسماء خاصة بهم تمٌز كل واحد منهم عن اآلخرٌن بحٌث تسهل عملٌة تصنٌفهم وفصلهم 
ى الحٌوانات والنباتات عن بالً األشخاص فً محٌطهم وكذلن الحال بالنسبة لألحٌاء والكائنات الحٌة األخر

واإلحٌاء المجهرٌة األخرى فمد نصت الدساتٌر العالمٌة على ضرورة تصنٌف كل كائن على أساس النوع 
والمملكة والجنس ...الخ الذي ٌنتمً إلٌه ثم بعد ذلن ٌعطى لهذا الكائن اسم ٌمٌزه عن غٌره من الكائنات، بحٌث 

النوع والجنس والعائلة والمملكة التً ٌنتمً إلٌها هذا الكائن  أن المطلع على مثل هذه األسماء ٌعرف مباشرة
سواء كان حٌا رالٌا أو كائنا مجهرٌا. هذه األسماء جمعت ثم صفت ضمن ما ٌعرف بدساتٌر التسمٌة العالمٌة 

 :والتً تهدف الى

 .استمالل األسماء العلمٌة للكائنات الحٌة حول العالم اجمع -1

 .حٌة تكون واضحة ال ٌلتفها الغموضوضع أسماء علمٌة للكائنات ال -2

 .تمٌز أنواع الكائنات الحٌة عن بعضها عن طرٌك أسمائها العلمٌة -3

ولمد اتفك جمٌع الباحثٌن على ضرورة كتابة هذه األسماء بلغة تكون واضحة للجمٌع وضمن اطر ولوانٌن 
مٌة للكائنات الحٌة بحٌث ان خاصة. حٌث اتفك العلماء على استخدام األحرف الالتٌنٌة لكتابة األسماء العل

الحروف التً تكتب بها الكلمة تبمى ثابتة ال تتغٌر بتغٌر البلدان أو اللهجات إال إذا تم االتفاق على ذلن بصورة 
 .عالمٌة

 تسمٌة األنواع

سم ٌتركب السم العلمً لألنواع من كلمتٌن ، لذلن ٌطلك علٌها أسم التسمٌة الثنائٌة . فالممطع األول ٌشٌر إلى أ
النوع وٌبدأ بحرف استهاللً كبٌر على أن ٌتبع بالممطع الثانً والذي ٌكون مكتوباً باألحرف الصغٌرة وهو ٌدل 
على صفة معٌنة لهذا النوع بحٌث ال ٌمكن استخدامه ألي كائن سوى كائن محدد واحد فمط. أما الممطع األول 

 .تلكون صفة واحدة محددةفٌمكن استخدامه لعدد من األفراد ٌنتمون لمجموعة واحدة وٌم

 تشخٌص األحٌاء المجهرٌة

أول األمور الواجب االهتمام بها عند التشخٌص هو أخذ الكائنات المجهرٌة المراد تشخٌصها من بٌئتها الطبٌعٌة 
وبصورة نمٌة جداً ، إذ أن نماوة المزرعة المٌكروبٌة سر نجاح عملٌة التشخٌص ألي كائن حً.بعدها ٌعاد تنمٌة 

 :ت المعزولة والمراد تشخٌصها وذلن على أوساط زرعٌة محددة وذلن لتحمٌك النماط التالٌةالكائنا

 ( ضمان الحصول على كائن نمً تماماً ) ممارنة المستعمرات وأشكالها الخارجٌة -1

 .دراسة الصفات الزرعٌة لهذه الكائنات على هذه المزارع -2

بارات المظهرٌة والكٌمٌاوٌة والمصلٌة ... الخ لٌتم التأكد وبعد تنمٌة هذه الكائنات فإنها تخضع للعدٌد من االخت
 :من الكائن بشكل دلٌك جداً. ومن أهم الخصائص التً ٌتم االعتماد علٌها فً تشخٌص األحٌاء المجهرٌة

 :  Morphological characteristics الخصائص الظاهرٌة -أوالً 

الصبغات ووجود التراكٌب اإلضافٌة مثل األسواط فً تشمل الشكل والحجم والتركٌب والترتٌب والتفاعل مع 
 البكترٌا

 Cultural characteristics الخصائص التنموٌة –ثانٌاً 

وتشمل المتطلبات التغذوٌة وعوامل النمو الفٌزٌاوٌة وطبٌعة نمو الكائن المجهري وشكل المستعمرات التً 
نما تتطلب البعض اآلخر مركبات عضوٌة، كذلن ٌكونها. فبعض األحٌاء تتطلب فً نموها تغذٌة ال عضوٌة بٌ

 هنان متطلبات مثل درجات الحرارة والتهوٌة ... الخ

 ً  Chemical characteristics :الخصائص الكٌمٌاوٌة -ثالثا
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 .الخ ...  DNA , RNAوتشمل دراسة محتوٌات الخلٌة الكٌمٌاوٌة مثل مركبات جدار الخلٌة ومحتوى ال

 ً  Metabolic characteristics :الخصائص األٌضٌة -رابعا

وتشمل أسلوب الحصول على الطالة وكٌفٌة استخدامها والبروتٌن ومنظمات النمو ونوع التنفس إن كان هوائً 
 . أو الهوائً

 ً   Antigenic characteristics : الخصائص المستضدٌة -خامسا

والتً عند  Antigens لمستضدةحٌث تحوي بعض األحٌاء المجهرٌة على مركبات كٌمٌاوٌة تعرف باألجسام ا

 . Antibodies دخولها الجسم تستثٌر الجهاز المناعً للعائل مما ٌؤدي إلنتاج األجسام المضادة

 ً  Genetic characteristics : الخصائص الوراثٌة -سادسا

ٌز الكائنات تتباٌن األحٌاء المجهرٌة بالنسبة لتركٌبها الوراثً الكروموسومً وبناء على هذه الخاصٌة ٌمكن تمٌ
 .عن بعضها

 ً   Pathogencity الخاصٌة المرضٌة -سابعا

 .وتشمل لدرة الكائن الحً على إحداث أعراض مرضٌة معٌنة فً الحٌوان أو النبات عند دخوله

 ً    Ecological characteristics : الخصائص البٌئٌة -ثامنا

تها مع بعضها البعض. مثالً البكترٌا النامٌة وتشمل صفات البٌئة وتوزٌع األحٌاء المجهرٌة فً الطبٌعة وعالل
  .فً المٌاه المالحة ال ٌمكنها العٌش فً المٌاه الحلوة ، أم تمٌز أنواع من البكترٌا المستوطنة لألمعاء... الخ

 :مولع االحٌاء المجهرٌة

لمسم االخر فان لسما من االحٌاء المجهرٌة كانت تصنف ضمن المملكة النباتة كالفطرٌات وا 1611حتى عام 

كان ٌصنف ضمن المملكة الحٌوانٌة مثل أنواع من البكترٌا .وفٌما بعد وجد العلماء أن هذه الكائنات لها صفات 
تمٌزها عن النباتات ) مثل لدرتها على الحركة وامتالكها للهستون فً مادتها الوراثٌة ، عالوة على أنها كائنات 

لى البٌئة أو العائل فً توفٌر المغذٌات(. كما وجد العلماء انه ال ال تستطٌع صنع غذائها بنفسها إنما تعتمد ع
ٌمكن وضعها ضمن المملكة الحٌوانٌة لمدرة أنواع منها على المٌام بعملٌة التركٌب الضوئً مثل الطحالب 

 انشاء مملكة جدٌدة سمٌت مملكة 1611عام  Haeckle وأنواع من البكترٌا ذاتٌة التغذٌة ، لذلن الترح العالم

 . وهً تضم جمٌع الكائنات أحادٌة الخلٌة Protista األولٌات أو الطالئعٌات


