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 االحياء الدقيقة 

 ترى ال اّلتي و الدقيقة الحية الكائنات في يبحث الذي العمـ ىو : الدقيقة األحياء عمـ
 فوائدىا تكاثرىا، عميو، الحصوؿ طريقة و غذائيا نوعية في يبحث المجردة، بالعيف

 .الحية الكائنات بيذه يتعمؽ مؿ وكؿ عنيا، تنجـ التي واألضرار

 الدقيقة األحياء عمـ فوائد

 :مثؿ الحياة مناحي شتىّ  في يستخدـ أصبح الّدقيقو األحياء عمـ إفّ 

 (.االمراض عمـ)الباثولوجيا عمـ أساس - 1

 .البيولوجية األسمحة صناعة في عسكرية استخدامات - 2

 .الحيوّية المضاّدات واستحداث انتاج - 3

 .الّمقاحات وتطوير صناعة -4

 .الّصناعات بعض - 5

 ىذه أخطار مف والحيواف الّنبات و اإلنساف حماية عمى يساعد العمـ بيذا اإللماـ - 6
 .الّدقيقة الكائنات

 في مسّببة او فييا مرغوب غير أخرى أنواع عمى لمقضاء األنواع بعض استخداـ - 7
 .اليستونية المحاربة طريؽ عف المحاصيؿ أو لإلنساف أضرار

 النووي الحمض طبيعية فيـ في الجيني والّتعديؿ الوراثّية اليندسة عمماء تساعد -  8
DNA و RNA. 



   
                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 
 

 م.م.عمار عادل                                   األغذية /النظزيصحة منتجات احملاظزة الثالثة                  

 اّلتي الّتطور وطرؽ مسالؾ ومتابعة معرفة في الّطبيعي الّتطور عمماء تساعد - 9
 .األرض عمى الحياة أخذتيا

 حيث المجردة، بالعيف ُترى ال إذ وِمجيرية النواة، ِبدائية حية كائنات ىي البكتريا:
 وبيئات أماكف في العيش وُيمكنيا الخمية، ُأحادي بسيط داخمي َتركيب مف تتكوف

 باالنقساـ البكتيريا وتتكاثر الحية، الكائنات أجساـ وداخؿ والُمحيطات، كالتُّربة، ُمختمفة
 حجميا ويزداد النووي، ِحمضيا مف ُنسخة بعمؿ الواحدة الخمية َتقـو حيث الثُنائي،

 .الخمية محتوى ُمضاعفة طريؽ عف

 
 البكتريا تحت المجهر

 فيي النواة، حقيقية بالخاليا مقارنةً  جدًا، بسيط البكتيريا تركيب إف البكتيريا تركيب
 :مف تتكوف

 عمى رئيسي بشكؿ ُيساعد ِغالؼ ىو (:Cell wall: باإلنجميزية) الخمية جدار أوال.
 الخمية يحمي فيو ليذا باإلضافة ليا، والصالبة الميكانيكية، القوة وتوفير الخمية، دعـ
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 البروتينات مف رئيسي بشكؿ ويتكوف التركيز، قميمة األوساط في اإلنفجار مف
 . السُّكرية

 مف تتكوف إذ تركيبتيا، في الُيالـ ُتشبو: (Capsules: باإلنجميزية) الكبسوالتثانيا.
 كحافظة وتعمؿ والجفاؼ، الكيميائية المواد مف البكتيريا وتحمي السميكة، السُّكريات
 .بعضيا مع الخمية أجزاء بمصؽ أيضاً  وتقـو لمغذاء، احتياطية

 يكوف ُمستدير، صمب ذيؿ عف عبارة ىو: (Flagella: باإلنجميزية) األسواط ثالثا.
 . أيضاً  الدوراف في ويساعدىا وعكسيا، الساعة عقارب مع الخمية حركة عف َمسؤوؿ

 الخمية غشاء أو (:Plasma Membrane: باإلنجميزية) البالزما غشاءرابعا.
 داخؿ ُمعينة مواد نقؿ في يسمح إذ نافذ شبو غشاء عف عبارة وىو السيتوبالزمي،

 الفسفوليبيد، مف ويتكوف ليا، ميكانيكي حاجز تكويف في ويساعد الخمية، وخارج
 . والكربوىيدرات والبروتينات،

 الكيميائية لممواد مخزف ىو: (Cytoplasm: باإلنجميزية) السيتوبالزمخامسا. 
 والتمثيؿ الخموي، النمو في وُتساعد البكتيريا، حياة عمى ُتحافظ التي والمكونات

 . واإلستنساخ الغذائي،

 مف تتكوف صغيرة ُحبيبات ىي (:Ribosome: باإلنجميزية) الرايبوسومسادسا. 
 ويتـ ،(Ribonucleic acid: باإلنجميزية) الريبوزي النووي والِحمض البروتينات

 . الوراثية الشفرة نقؿ في وُتساعد داخميا، البروتيف تركيب

 ِعبارة وىي البكتيريا في بكثرة تتواجد (:Plasmid: باإلنجميزية) البالزميدسابعا. 
 تبادؿ خالليا مف يتـ حيث بيا، الخاص النووي الحمض مف صغيرة دوائر عف

 . البكتيرية الخاليا بيف النووي الِحمض
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 أصغر وحجميا بالبروتيف ُممحؽ عف عبارة ىي (:Pilli: باإلنجميزية) الشعيراتثامنا.
 .مكانيا في الثبات عمى البكتيريا ُتساعد إذ األسواط، مف

 

 البكتيريا تصنيف

 منيا بعضاً  يمي وفيما ُمختمفة، َمقاييس عمى بناءً  البكتيريا تصنيؼ تـّ  لقد

 : الغرام صبغة

 في اإلختالؼ عمى ُمعتمدة البكتيريا، أنواع بيف التفريؽ في ُتستخدـ شائعة طريقة ُتعدّ 
  إلى البكتيريا تقسيـ يتـّ  حيث لمبكتيريا، الخموي الجدار مكونات

 الموف تخزيف ىو ذلؾ في والسبب بالبنفسجي، تموينيا يتـ إذ: الغراـ موجبة البكتيريا-1
 .الخموي ِجدارىا في الموجودة كاليكافالبيتيدو  مف السميكة الطبقة ِخالؿ مف البنفسجي

 عدـ ىو ذلؾ في والسبب األحمر، بالموف تموينيا يتـ إذ: الغراـ سالبة البكتيريا-2
 .أرؽ الخموي جدارىا في كاليكافالبيتيدو  طبقة أف بسبب البنفسجي، الموف تخزيف

 أنيا القوؿ يمكف جدا سميكة الببتيدوكاليكاف طبقة تكوف كراـ لصبغة الموجبة البكتريا
 لصبغة السالبة البكتريا في أما.  الخموي الجدار لطبقة الوحيد وأحيانا األساسي المكوف

 إذ.   أخرى بطبقات التعويض يتـ وبالتالي رقيقة تكوف الببتيدوكاليكاف طبقة فاف كراـ
 المفسفرة الدىوف مف طبقتيف مف كراـ لصبغة السالبة البكتريا في الخموي الجدار يتكوف
 تسمى خارجية وأخرى( السايتوبالزمي الغشاء طبقة نفسيا وىي)  داخمية واحدة

Outer Membarane  .بالبكتريا المحيط الجدار مف تعقيدا أكثر بذلؾ  ليصبح 
  الطبقة تمتاز. كراـ لصبغة الموجبة
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 تتكوف Lipopolysaccharides الدىنية المتعددة السكريات عمى باحتوائيا الخارجية
 أىمية تكمف المعقدة، السكريات مف أنواع مع مرتبطة معقدة دىوف مف الطبقة ىذه
 لمماء الكاره الجزيئات بدخوؿ كمانع دورىا عمى عالوة الغشاء موازنة في الطبقة ىذه
 الحيوانات أنواع لبعض سمية خواص أو صفات تمتمؾ الطبقة ىذه. الخمية إلى

 الخمية مع مرتبطة تكوف كونيا Endotoxin الداخمية بالسمـو وتدعى واإلنساف
 .نفسيا

 أشكال البكتريا

 :إلى شكميا عمى اعتماداً  البكتيريا َتقسيـ يتـّ  حيث الشكؿ

 شكُميا البكتيريا أنوع مف نوع ىي: (Spirilla: باإلنجميزية) الحمزونية البكتريا-1
 مجموعة أسفميا وتندرج الحركة، عمى قادرة لكنيا صمبة، تكوف منيا والعديد حمزونّي،

 طويمة، وتكوف ،(Spirochets: باإلنجميزية) الُممتوية ُتسمى البكتيريا مف ُمميزة
 .ولّينة ونحيمة،

 البكتيريا، أنواع مف نوع ىي(: Cocci: باإلنجميزية) المكورات أو الكروية الخاليا-2
 مف والعديد نوعًا، أربعيف مف أكثر تضـّ  التي الُعنقودية الُمكورات مثؿ أشكاؿ، ِعّدة ليا

 .ضارة غير إنيا حيث والبشرة، التربة في ُمتكافؿ بشكؿ يعيش األنواع ىذه

 صبغة ذات بكتيريا ىي(: Bacilli: باإلنجميزية) العصياتأو   العصوية الخاليا -3
 عمى تتواجد الىوائية، أو ىوائية تكوف أف ُيمكف الشكؿ، َعصوية تكوف موجبة، غراـ
 وباقي والنبات، لإلنساف، ضرراً  بعضيا ُتسبب قد والتربة، الماء في واسع نحو

 .الكائنات
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 : األسواط وجود

---: إلى الحركة عمى ُتساعد التي األسواط وجود عمى بناءً  البكتيريا تصنيؼ تـّ  لقد
 : إلى تقسـ حيث أسواط، عمى تحتوي بكتيريا-1

 .السوط ُأحادية بكتيريا*

 . جانب ُكؿ في واحد سوط عمى تحتوي بكتيريا*

 . الجانبيف كال عمى أو واحد، مكاف في ُمتمركزة األسواط ُمتعددة بكتيريا*

 .البكتيريا جسـ أجزاء جميع في ُمنتشرة األسواط ُمتعددة بكتيريا*

 أسواط عمى تحتوي ال بكتيريا- 2

 البكترييا: أهمية

 قيد عمى لمبقاء جداً  ُميمة ُتعدّ  فيي البيئي، النظاـ في رئيسياً  دوراً  البكتيريا تحتؿ 
 : مثؿ المجاالت، مف العديد في البكتيريا وُتساىـ الحياة،

 وتثبيت التربة، ُخصوبة وزيادة الُعضوية، المواد تحُمؿ في ُميماً  دوراً  لمبكتيريا :الزراعة
 . بالتربة النيتروجيف

 والجبف، الزبدة كصناعة الصناعية، المجاالت مف الكثير في ُتستخدـ حيث :الصناعة
 بُمعالجة أيضاً  وَتقـو بكتيري، نشاط دوف تحدث ال التي الكتاف إنتاج عممية وفي

 تجارية أىمية ذات نفايات تُنتج التي الرمامة البكتيريا مف العديد ويوجد والتبغ، الشاي
 عممية في الُمستخدـ الاّلكتيؾ ِحمض مثؿ األيضي، نشاطيا ِخالؿ مف وذلؾ عظيمة،
 لمحمويات ونكية رائحة إلضافة استخدامو يتـ حيث الستريؾ وِحمض الدباغة،

 . وغيرىا ،(ب) كفيتاميف والفيتامينات والمشروبات،
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 األمصاؿ إنتاج عممية في وُتستخدـ الحيوية، لمُمضادات مصدراً  ُتعدّ  حيث :الطب
 .والمقاحات

 البكتيريا ُتسببها التي األمراض

 التي البكتيريا ُتسمى حيث ضارة أنواع يوجد أنو إال عديدة فوائد لدييا البكتيريا أف مع 
 pathogenic: باإلنجميزية) الُممرضة بالبكتيريا اإلنساف لجسـ والضرر األذى ُتسبب

bacteria)، ومف طبيعتيا، في ُمعدية البكتيريا ىذه ُتسببيا التي األمراض إف إذ 
 قد التي األمراض ومف اإلنساف، حياة ُتيدد ُمضاعفات ذات خطيرة تكوف أف الُممكف
 : ُتسببيا

 . السالمونيال وبكتيريا القولونية البكتيريا ُتسببو والذي الغذائي، التسمـ

 . االبكتيري ُتسببيما والتي المعدة، والتياب الُقرحة

 جنسيًا. الَمنقولة األمراض مف وىو السيالف، مرض

 .البكتيريا ُتسببو والذي السحايا، التياب

 مف وغيرىا الرئوي، وااللتياب الخموي، النسيج التياب الُخّراج، الجروح، التياب 
 .العنقودية الُمكورات بكتيريا ُتسببيا التي األمراض

 الفطريات

 ال وساكنة النواة وحقيقّية التغذّية ذاتية غير حّية كائنات عف عبارة ىي الفطريات 
 الرطبة المناطؽ في وتوجد والنباتّية، الميتة الكائنات بقايا عمى متطفمة وتعيش ،تتحرؾ
 وتتكاثر التربة، وفي والماء اليواء في وتنتشر ليا مناسبة بيئة تعتبر بحيث والحارة
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 تتكاثر وال الخموي، واالنقساـ والتفتت التبرعـ طريؽ وعف والخارجية، الداخمية بالجراثيـ
 .جنسّياً 

  التصنيف ُأسس

 انعداـ أو حياتيا دورة في المتحركة األطوار ووجود األبواغ، وشكؿ العاـ، شكميا
 . الجنسّية ونوعيتيا وطبيعتيا انقسامو، انعداـ أو الفطر وانقساـ وجودىا،

  الفطريات أنواع

(. كالخميرة) الكيسّية الفطريات(. الزغبي البياض كفطريات) البيضّية الفطريات
 كعفف) وتّيةكالزي الفطريات(. األسبيرجيممس أنواع مف كبعض) الناقصة الفطريات

 .(الساـ الغراب عيش كفطر) البازيدّية الفطريات(. الخبز

  وأهميتها الفطريات فوائد

 النباتات، تمتص بحيث التركيب بسيطة لمواد العضوية المواد ؿيتحمتقـو ب -1
 .العضوّية المواد مف لمتخّمص وتؤدي

 . والكمأة الغراب كعيش لإلنساف، غذاءً  الفطريات مف بعض تستخدـ  -2
 . الخبز صناعةفي  الخميرةتستعمؿ  -3
 . B فيتاميف عمى المحتوية األدوية لصنع تستخدـ -4
 البنسميف إنتاج في البنسميوـ فطر يستخدـ. الوراثّية اليندسة تطبيؽ عمى تساعد -5

 .الحيوي المضاد
 .األجباف بعض انواع صناعة  -6
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 الفطريات أضرار
 المفحة مرض عف طريؽ نقؿ والبطاطا لمطماطـ ألحاؽ الضرر في يتسبب -1

 .المبّكرة
 .القطف لنباتات التبقع مرضتسبب  الطفيمية الترناريا أجناسبعض  -2
 والمواد والخشب األلياؼمثؿ  المواد، مف العديد وتحمؿ تمؼالى  تؤدي  -3

 .الجمدية والصناعات واألوراؽ الغذائية
 ف.لألنسا الجمدية األمراض -4

 Viruses يروساتاالف

 بالعيف ترى ال غالباً  الصغر بالغة ممرضة عوامؿ أنيا عمى يروساتاالف تعرؼ
 األخرى األنواع نمو تمنع التي المرشحات خالؿ مف المرور عمى القدرة ليا المجردة

 تعد الفيروسات أف وجد. بالرواشح أحياناً  تعرؼ فيي ولذلؾ المجيرية األحياء مف
 طفيميات وىي حصرًا، واحد نمط مف النووي الحامض عمى حاو معد عامؿ أصغر
 أف يمكف ال أنيا أي Obligateintracellular parasites الخمية داخؿ مجبرة
 يصيب بعضيا أف أي جدًا، ضيؽ مضيفي مدى ذات وىي. الخمية داخؿ إال تتكاثر

 قد ليا بالنسبة المضيؼ تخصص أف بؿ النباتات يصيب اآلخر والبعض الحيوانات
 األنسجة مف محدد نوع تصيب أف إال يمكف ال الفيروسات ىذه مف قسـ أف إلى يصؿ

 أف أي البكتريا إصابة عمى القدرة ليا الفيروسات مف نوع ىناؾ. الواحد الكائف في
 ىذه تعرؼ أف يمكف وبالتالي الكائنات ليذه المضيؼ ىي تكوف البكتيرية الخمية

 Bacteriophage البكتيرية بالعاثيات الفيروسات
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 :وتركيبها يروساتاالف طبيعة

 22 بقطر والبسيطة الصغيرة منيا واألشكاؿ، اإلحجاـ مف واسع مدى لمفيروسات
 تكوف ما غالباً  والحيواف اإلنساف تصيب التي الفيروسات. والمعقدة الكبيرة أو نانوميتر

ََ  النباتات تصيب التي الفيروسات أما كروية  متعددة أو عصوية تكوف ما فغاليًا
 النوعيف ضمف تقع فإنيا الفيروسات تصيب التي الفيروسات أف حيف في. األضالع
 :ىي لمفيروسات رئيسية أشكاؿ ثالثة ىناؾ أف القوؿ يمكف العموـ عمى.السابقيف

 األضالع متساوي مثمث عف عبارة منيا وجو وكؿ وجو العشريف ذات -1
Locosahedral . 

 . Helical الحموزنية -2
 بأشكاؿر يظي حيث رقيؽ بغالؼ مغمفة وتكوف: Complex المعقدة -3

 .مختمفة وأحجاـ

 اإلنسان تصيب التي يروساتاالف انواع

 مف العديد لو وتسبب االنساف تصيب التي يروساتاالف مف انواع عدة ىناؾ
 .االمراض

 (Encephalitis) الدماغ التهاب -1

 السبب ولكف أسباب، عدة لو ويوجد المخ، أنسجة يصيب التياب عف عبارة ىو
 .الفيروسية العدوى ىو شيوًعا األكثر
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 (HIVيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز)فا -2

 الفيروس ىذا ويدمر ،جنسًيا تنتقؿ عدوى عف عبارة البشري المناعة نقص يروساف
 التي الجراثيـ مقاومة عمى الجسـ قدرة مف يحد وبالتالي لإلنساف المناعي الجياز
 االبف إلى األـ مف أو مموث دـ مع التالمس طريؽ عف ينتشر.األمراض تسبب
 المناعة نقص لفيروس عالج يوجد ال.الرضاعة أو الوالدة أو الحمؿ أثناء

 .المرض تطور مف كثيًرا تبطئ أف يمكف عالجات ىناؾ لكف اإليدز/البشري

 (HCV) الفيروسي الكبد التهاب -3

 اإلصابة أسباب أكثر مف واحد ويعتبر الكبد خاليا يصيب الدـ في فيروس ىو
 إلى أو بالكبد( خطيرة)أضرار حدوث إلى النياية في يؤدي وقد الكبد بالتيابات

 .الكبد سرطاف أو الكبدي الفشؿ

 درجة في ارتفاع مثؿ أعراض عدة أو واحد بعرض الفيروسي الكبد التياب يبدأ وقد
 .بالبطف واالـ إسياؿ، قيء، غثياف، شديد، إجياد الشيية، فقداف صداع، الحرارة،

 (Chickenpox) الماء جدري -4

 حيث ،(Varicella-Zoster)  الػ فيروس يسببيا التي الشائعة األمراض مف ىو
 .كافة الجسـ أرجاء في الحكة شديدة حمراء حبوب بظيور لممريض يتسبب

 المصاب الشخص مف الفيروسية العدوى ىوالتقاط الجدري مرض ظيور سبب أما
 جسـ عمى تظير التي البثور مالمسة العطس، أو السعاؿ عند السميـ إلى

 .منيا تخرج التي السوائؿ وخاصة المصاب

 



   
                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12 
 

 م.م.عمار عادل                                   األغذية /النظزيصحة منتجات احملاظزة الثالثة                  

 يمزمو فإنو السميـ الشخص جسد إلى الفيروس دخوؿ حاؿ بأنو بالذكر الجدير مف
 تسمى ما وىي المصاب الشخص لدى بالظيور األعراض تبدأ حتى يوماً  14-16

 .أعراض أي مف المريض يشتكي ال الفترة ىذه وخالؿ الفيروس، حضانة بفترة

 (Influenza)إنفمونزا -5

 ينتقؿ الذي األنفمونزا فيروس ىو لو والمسبب الوافدة النزلة أو الكريب أيضاً  وتدعى
 .التنفسي الجياز طريؽ عف اخر إلى شخص مف

 بيا، المصابيف عطاس أو سعاؿ طريؽ عف عادةً  وتنتشر بشدة معدية اإلنفمونزا
 .مثالً  المصافحة عند أو المصاب مالمسة عند بيا تصاب أف يمكف كما

 وحتى يوميف إلى بيـو عنده األعراض تظير أف قبؿ العدوى ينقؿ أف لمبالغ يمكف
 العدوى تمتقط عندما الفيروس نشر عمى قادر أنؾ يعني وىذا ظيورىا، بعد أسبوع
 .بو أصبت أنؾ تعرؼ أف قبؿ حتى

 (Measles) الحصبة -6

 معد   فيروس يسببو التنفسية اليوائية المسالؾ في التياب باألساس ىي
 العيف، والتياب األنؼ، ورشح السعاؿ وأعراضيا الحصبة عالمات وتتضمف.جدا

 .والمبقع األحمر الجمدي والطفح والحمى، الحمؽ، والتياب


