
 علم األحياء الدقيقة
(الميكروبيولوجي)    



 -:تعريف علم األحياء الدقيقة هو•

هو العلم الذي يبحث في الكائنات الحية البالغة الصغر والتي   

ال يمكن رؤيتها بالعين المجردة وإنما البد من تكبيرها مئات 

 المرات بواسطة المجهر وتدعى هذه الكائنات المتناهية الصغر 

 (.الجراثيم)بــ  

ولكن ليست جميع الجراثيم ضارة ومؤذية بل يعتبر بعضها   

مفيدا جدا وضروريا لحياة االنسان وال يستطيع االنسان االستغناء 

عنها فبعضها يعمل على تحويل تركيب التربة فيقدم الغذاء الالزم 

للنباتات، وبعضها يفيد في الصناعة في عمليات التخمير 

واستخراج المضادات الحيوية التي تستعمل في مقاومة الجراثيم 
 .الضارة و الممرضة 



  طرق دراسة األحياء الدقيقة
 -:يمكن دراسة األحياء الدقيقة بطرق طبيعية وأخرى كيميائية•

 -:الطرق الطبيعية وتشمل1.
(a استعمال المجهر، الميكروسكوب(microscope) المجهر الضوئي  -:وانواعه

العادي، المجهر فوق البنفسجي، المجهر ذو الحقل المظلم، المجهر االلكتروني، 
 .مجهر تباين الطور

(b ( التدوير)الطرد المركزي(centrifugation):-  وهذا يستخدم لفصل الجراثيم
 .المعلقة بواسطة أجهزة خاصة

(c الترشيح(filtration):- مرشح بركفيلد : ويتم ذلك بواسطة مرشحات متعددة منها
مرشح تشمبرالند، مرشح زايتس، مرشح الكلوديون، ثم المرشحات الزجاجية 

 .والسيللوزية

وتعتمد على صباغة الجراثيم ونشرها على شريحة زجاجية  -:الطرق الكيماوية2.
نظيفة ومجففة، وأهم الصبغات المستعملة صبغة غرام وصبغة أزرق الميثلين، وبعد 

ذلك تدرس بواسطة المجهر، وتستعمل هذه الطرق لدراسة تكوين خاليا األحياء 
 .الدقيقة



(الميكروبيولجي)علم االحياء الدقيقة   

 .البكتيريا : أوال•

حية وحيدة الخلية، ال ترى بالعين ( كائنات دقيقة)هي جراثيم   
المجردة، وانما ترى بالمجهر العادي، وهي ال تمتلك نواة 

واضحة، وبالرغم من ذلك فهي تقوم بجميع العمليات األساسية 
 .للحياة فهي تتغذى وتتنفس وتنتج الطاقة وتستهلكها وتنمو وتتكاثر

 1/1000=والبكتيريا صغيرة جدا يقاس حجمها بالميكرون   
ميكرون بينما  1.5-1من المللمتر، ويتراوح عرضها ما بين 

 .ميكرون 15-1طولها ما بين 



(الميكروبيولوجي)علم األحياء الدقيقة   

 -:أشكال البكتيريا•

 :للبكتيريا اوصاف ظاهرية من حيث  

 .الشكل1.

 .الحجم2.

 .الترتيب3.

 .الحركة4.

ومن حيث تفاعلها مع األصباغ أو من حيث وجود الغالف أو   

 .االسواط

المكورات ، : واما أشكالها، فتنقسم إلى ثالث أقسام رئيسية هي 
 .العصويات واللولبيات



 علم االحياء الدقيقة
 -:اشكال البكتيريا•

وهي ذات أشكال مستديرة أو بيضوية، وتنظم هذه المكورات في  -:المكورات1.
 .مجموعات مختلفة اعتمادا على طريقة تكاثرها وانقسامها

 -:وأهم هذه المكورات

(aالخ.... ...وينتج عنها الدمامل والخراجات وتقيح الجروح  :المكورات العنقودية. 

(bوينتج عنها عدة أمراض منها التهاب اللوزتين الحاد و الحمى  :المكورات السبحية
 .الخ...........القرمزية 

(cوتسبب عادة االلتهاب الرئوي الحاد ويمكن ان تسبب تسمم  :ثنائي االلتهاب الرئوي
 .الدم

(dوتسبب مرض السيالن في الجهاز التناسلي للذكر واالنثى وقد تصيب  :ثنائي السيالن
 .العينين عند الطفل الوليد

(eوتسبب  الحمى المخية الشوكية :مكورات  ثنائي االلتهاب السحائي. 



 علم االحياء الدقيقة
 -:العصويات•

وهي ذات شكل عصوي، مستقيم أو منحني، سواء كانت   

كالجمرة )طويلة أو قصيرة وربما تكون نهاية العصية مقطوعة 

 .الخ(.كالعصيات التيفية)او تكون مستديرة ( الخبيثة

وأنواع العصيات كثيرة، لكن الذي يسبب منها أمراضا عند   

 :اإلنسان قليل، منها

 عصيات التيفوئيد والباراتيفوئيد(salmonella.) 

عصية الدوسنطاريا(shigella.) 

 عصية الطاعون(pasteurella.) 

 



 علم األحياء الدقيقة

 -(:الملتويات)اللوبيات •

 :وهي ذات اشكال منحنية أو مقوسة وتقسم إلى األقسام التالية  

.a (.مثل لولبية الكوليرا)لولبية الضمات 

.bلولبيات صلبة. 

.cلولبيات رخوة. 

وانواع اللوبيات كثيرة بعضها غير ضار مثل اللولبيات   

ضمة الكوليرا، : الموجودة في الفم وبعضها يسبب أمراض مثل

 .لولبيات الزهري

 



 الخواص الوظيفية للبكتيريا

 :تغذية البكتيريا1.

الماء، والكربون، : تحتاج الخاليا البكتيرية لكي تنمو إلى   
والهدروجين، و األكسجين، النيتروجين، الفسفور، الكبريت، الكالسيوم، 

 .الخ..........الصوديوم، والبوتاسيوم

 -:ويمكن تقسيم البكتيريا من ناحية التغذية إلى قسمين  

(aبكتيريا ذاتية التغذية. 

(bبكتيريا غيرية التغذية. 

 :أما من ناحية عالقة البكتيريا باألكسجين فتنقسم إلى  

(aبكتيريا هوائية. 

(bبكتيريا ال هوائية. 

 



 الخواص الوظيفية البكتيرية

 -:أوساط الزرع•

وهي عبارة عن مادة يمكن ان تنمو عليها الكائنات الدقيقة،   

وهي تستعمل لزرع أو استنبات البكتيريا في المعمل وقد تكون 

سائلة مثل ماء البيتون، وقد تكون متماسكة مثل األجار المغذي، 

 :ويمكن تقسيم اوساط الزرع إلى ثالث أوساط هي

(aأوساط عادية. 

(bأوساط غنية. 

(cأوساط مميٍزة. 

 

 



 علم األحياء الدقيقة
 .الرايكتسيا: ثانيا  •

وهي كائنات خلوية كروية أو عصوية الشكل ال يزيد طولها عن جزء   
 :من خمسة آالف جزء من الملمتر، وأهم صفاتها

 .فهي أصغر حجما من معظم أنواع البكتيريا: صغيرة الحجم1.

 .ال تكتشف إال داخل خاليا نسيجية حية2.

 .القمل والقراد: قدرتها على النمو على بعض المفصليات مثل3.

 .عدم قدرتها على النمو معمليا على مزارع خالية من الخاليا الحية4.

 .تتكاثر مثل البكتيريا بواسطة اإلنشطار5.

تحتوي على جدار خلوي وستيوبالزم باإلضافة إلى بعض األنزيمات 6.
 .واألحماض



(الحمات الراشحة)الفيروسات : ثالثا  
عامل ما تحت خلوي، يتألف من لب مكون من حامض نووي محاط •

بغالف بروتيني يستخدم العائل المضيف لكي يتضاعف ويعطي 
 .جزيئات فيروسية جديدة

 :الخصائص العامة للفيروسات  

 :الصفات الجمادية1.
(aقدرتها على التبلور وإعادة التبلور والذوبان دون أن تفقد قدرتها التطفيلية. 

(bال تظهر نشاطا  استقالبيا  مميزا  إال اذا وجدت داخل الخلية الحية. 

 :الصفات الحياتية2.
(a قدرتها على التكاثر في الخاليا الحية بعد تلقيحها وإحداث أعراض مرضية بعد

 .فترة حضانة معينة

(bاعتمادها كليا  على الخاليا الحية لمواصلة التكاثر والتناسل. 

(cلها درجات حرارة مميته محددة. 

(d قادرة على انتاج سالالت متطفرة(mutant ) بمعنى أن تعرضها لبعض
العوامل كإلشعاعات يبدل في صفاتها أو قدرتها التطفيلية فتنتج ساللة جديدة 

 .تختلف عن األول

 



(الحمات الراشحة)الفيروسات   
 :تركيب الفيروسات وأحجامها واشكالها•

تختلف الفيروسات عن البكتيريا بصغر حجمها حيث ان حجم اكبر فيروس ال   
ميلميكرون، لهذا ال  300-10يتجاوز نصف حجم أصفر بكتيريا ويتراوح بين من 

يمكن فحصها إال بالمكروسكوب االلكتروني ويمكن أن تمر من المرشحات التي 
 .تمنع البكتيريا كما ال يمكن زراعتها على مواد غير حية

أما شكلها فهي تأخذ أشكاال كروية أو إهليجية أو مكعبة أو على شكل الحيوانات   
 :المنوية، ويتركب الفيروس من 

 :ويمكن ان يكون( الجزء الداخلي)الحامض النووي 1.

(a الحامض النووي الريبي المنزوع األكسجين(DNA.) 

(bالحامض النووي الريبي(RNA.) 

وتتكون من بروتينات، وهي تحيط بالحامض النووي للفيروس (: الغالف)المحيفظة 2.
فتعطيه شكله وانتظامه، والمحيفظة مع مجموع الحامض النووي تكون ما يسمى 

بمحيفظة النواة وهناك بعض الفيروسات تحاط المحيفظة فيها بغالف وتدعى عندئذ 
 .الفيروسات المغلقة ويتكون الغالف من مواد دهنية وكربوهيدراتية وأمالح



(الحمات الراشحة)الفيروسات   

 (:الحمات)تقسيم الفيروسات •

 :تقسم الفيروسات إلى ثالثة أقسام  

،مثل مجموعة (DNA)فيروسات تحتوي على   

PARVOVIRUSES  و مجموعةADENOVIRUSES. 

 

        ، مثل مجموعة(RNA)فيروسات تحتوي على  
REOVIRUSES  و مجموعةRHABDOVIRSES.  

 

، ومثال عليها مجموعة (RNA)،(DNA)فيروسات تحتوي على   

 .ONCORNAVIRUSESواحدة فقط وهي 

 



الفطريات: رابعا  
عبارة عن كائنات نباتية متغصنة بسيطة ال تحتوي على الكلوروفيل فال يمكنها تمثيل الضوء وتشمل   

 (.Hyphes)غصينات ( Mycelimu)على غصينات 

منها فوق  الجزء العلويوالغصينات عبارة عن استطاالت دقيقة متفرغة مغلقة بغشاء دقيق ويدعى   
 .سطح المنبت بالغصينات الهوائية، كما يدعى الجزء السفلي منها تحت سطح المنبت بالغصينات اإلنباتية

 

تكاثر )تتكاثر الفطريات باالبواغ التي يكون معظمها على الغصينات الهوائية، وهي إما أبواغ جنسية   
 (.تكاثر غير جنسي)أو أبواغ غير جنسية ( جنسي

 

 :يتسبب عن الفطريات نوعان من االمراض هي

 :أمراض سطحية تصيب الجلد والشعر واألظافرمثل1.
سعفة قدمية أو آداء القدم الرياضي. 

سعفة رأسية. 

سعفة لحيية. 

 :أمراض عميقة مثل2.
المبيضات البيض وهذه تصيب الفم، الفرج، المهبل، الجلد، االحشاء، والرئتين. 

 الفطور البرعمية الملهبة للجسم، فهذه تسبب مرض الفطار البرعمي وغيرها 



العوامل المؤثرة في انتشار الجراثيم في •
 :الجسم

 :العوامل المرضية المتعلقة بالجرثومية1.

 (Virulence)الفوعة : أوالا 
وتعرف بمقدرة الجرثوم على إحداث المرض وتشمل القدرة على الغزو كما تشمل سمية الجرثومية       

 :وتتوقف فوعة الجرثومة على عدة عوامل هي

.I قدرة الجرثومة على غزو أنسجة الجسم للعائل باختراق الجلد أو الغشاء المخاطي وقد يكون ذلك
 .بمساعدة بعض الخمائر التي تفرزها

.II مقدرتها على التغلب على دفاع الجسم العائل، وذلك بوجود غالف يحميها من البلعميات او بإفراز
 .مواد خاصة للقضاء على هذه البلعميات أو تخثير الدم حولها

.III مقدرتها على النمو والتكاثر في انسجة الجسم للعائل بأن تجد ما تحتاجه من غذاء وما يناسبها من
 ...حرارة الخ

.IVوقد يكون ذلك نتيجة مباشرة للغزو المفاجئ للجسم كما .مقدرتها على إحداث الضرر بالجسم العائل

تكونها الجرثومة المهاجمة كما هو ( سموم)هو الحال في الحمى الفحمية أو نتيجة لتوكسينات 
 .الحال في مرض الخناق أو التيفوئيد



 :والسموم نوعان  
.aالسموم الداخلية: 

تفرز في جدار الخلية البكتيرية وتبقى داخل البكتيريا، وال يمكن الكشف عنها   
في الوسط المحيط إال بعد موت البكتيريا، فتخرج هذا السموم وتحدث األعراض 

 :المرضية، وصفاتها

جزء متمم من جدار الخلية البكتيرية. 

 (.سكريات دهنية)تتركب من معقدات دسمة كثيرة السكريات 

مقاومة للحرارة. 

ضعيفة في تكوين أجسام مضادة. 

 ال يمكن تحويلها إلى سم. 

ضعيفة السمية ومميتة لحيوانات التجربة بمئات الميكروغرامات. 

كثيرا ما تسبب حمى للعائل. 

البكتيريا السلبية الغرام هي التي تفرزها مثل السلمونيال والكوليرا. 



.bسموم خارجية: 

وتفرز خارج خاليا الجرثومية أثناء حياتها ونشاطها وترى في جسم   
العائل مع دمه أو تذوب في وسط الزرع، ويمكن فصلها بالترشيح، 

 :وتتميز بما يلي

تفرز من الخاليا الحية. 

تتركب من بيتيدات معقدة 

 (.م60)تفقد مفعولها بالتسخين لمدة نصف ساعة )ال تقاوم الحرارة 

مولدة قوية لألجسام المضادة. 

يمكن تحويلها إلى سم. 

قوية السمية ومميتة لحيوانات التجربة بعدة ميكروغرامات. 

ال تسبب الحمى للعائل. 

ومن أمثلتها توكسينات الخناق او  تفرزها البكتيريا ، موجبة الغرام
 .  الكزاز والتوكسينات الحالة للدم والمجلطة للبالزما

   



    

 (dose)الجرعة : ثانياا   
وهي عدد الجراثيم التي تصل الجسم وتدخله، ولها أهمية في إحداث  

( الفوعة)المرض، إذ أن زيادة الجرعة تساعد الجرثومة الضعيفة 

في نجاح مهاجمة الجسم العائل وإحداث المرض رغم ما يكون 

 .لديه من بعض المقاومة والمناعة

 



 :العوامل المتعلقة بالعائل المضيف2.
 :يمكن تقسيم مقاومة الجسم للعائل إلى قسمين هي 

.Iالمقاومة غير النوعية. 

.II (.المناعة)المقاومة النوعية 

 

 



(التطهير)التعقيم   

هو إتالف وقتل جميع الكائنات الحية الدقيقة الممكن وجودها في : التعقيم  

 (.أي جعل الشئ خاليا من أي كائن حي)األواني واألدوات والمأكوالت 

 .يعني التخلص من الكائنات الحية الدقيقة الضارة والممرضة : التطهير  

 والشيء المعقم يكون مطهرا ، ولكن المطهر قد يكون غير معقم. 

 بسترة الحليب: مثل  

 -:أهداف التعقيم والتطهير  

 .منع العدوى والمرض في االنسان والحيوان1.

 .حفظ األطعمة المعلبة مثل اللحم والسمك2.

 منع التلوث بالجراثيم أثناء العمل البكترويولجي في العمل وأثناء إجراء الجراحة 3.



(التطهير)التعقيم   

 -:طرق التعقيم أو التطهير  

 :الطرق الطبيعية، وهي: أوال   

 .الضوء واألشعة1.

 وتقسم الى: الحرارة2.



.aوتعمل على أكسدة، مكونات الخلية : الحرارة الجافة

 :الجرثومية ، وأهم طرقها

اللهب واإلحماء، الهواء الجاف الساخن بواسطة فرن   
 ساعة 2-1م  لمدة من 170الهواء الساخن عند درجة 

 



(التطهير)التعقيم   

.bوتعمل على تخثر وتجلط ( بوجود الماء: )الحرارة الرطبة
 :بروتينات الميكروبات وأهم طرقها

 دقيقة 15م لمدة 100الغلي في الماء حتى درجة. 

 م لتعقيم االشياء التي ال يمكن 100البخار المستمر حتى درجة
 .المنابت البكتيرية: تعريضها مباشرة للماء مثل

البخار المستمر عند الضغط. 

 م 100التعقيم المتقطع بالبخار المستمر عند درجة. 

 م100بالتسخين عند حرارة أقل من ( أي التعقيم)البسترة. 

 



(التطهير)التعقيم   

 

 (:الترشيح)الطريقة اآللية : ثانيا   

وهو اليعمل على قتل الجراثيم وإنما يبعدها عن السائل،   

ويكون ذلك بإمرار السائل خالل مراشح تسمح بمرور السائل 

 .وتمنع مرور الذرات المعلقة

 :الطرق الكيماوية: ثالثا   

وذلك باستعمال مواد كيماوية تدعى المطهرات تعمل على   

منع البكتيريا وقتلها بعدة طرق مثل إتالف بروتين الجراثيم 

 .وخلق اختالفات في نفوذية جدران الخلية الجرثومية

 



(التطهير)التعقيم   

 :خواص المطهرات الجيدة 

 .أن تقتل الجراثيم بأقل تركيز ممكن1.

 أن تكون غير سامة لإلنسان2.

 .أن تقلل من التوتر السطحي للخلية الجرثومية3.

 ال يخدش الشيء المراد تطهيره ان4.

 .أن تكون سهلة اإلنحالل في الماء5.

 .أن تكون متجانسة في السوائل6.

 .أن تكون ثابته ال تتغير بالحرارة والرطوبة7.

 .ال تقلل المواد العضوية فاعليتها وخواصها أن8.

 .ال تكون لها رائحة كريهة أن9.

 .أن تكون سهلة االستعمال10.



(التطهير)التعقيم   
 :أهم المطهرات  

 :المطهرات المستعملة موضعياا وفي الخارج: أوالا  
 :المطهرات التي تخثر البروتينات1.

(aاألحماض، مثل حامض الكلور، حامض الكبريت، حامض االزوت، حامض البوريك. 

(bالقلويات، مثل الصودا الكاوية، البوتاس الكاوي، ماء الجير. 

(c 70الكحوليات ، مثل الكحول االيثيلي المطلق بتركيز.% 

 

، وعلى نفوذية أغلفة الخاليا (تقلله)المطهرات التي تؤثر على التوتر السطحي للماء 2.
 (.تزيدها)البكتيرية

(a(.الزيفران، والفيميرول)الصابون، النشادرالرباعية :المنظفات،مثل 

(bالفينول ومشتقاتهن مثل الكرزول، الكربولين، الليزول، البازول. 

 



(التطهير)التعقيم   

 :المطهرات والتي تتداخل والمجموعات النشطة البروتينية مثل3.

(aالماء (الكلور واليود)الهالوجينات : المركبات المؤكسدة، مثل ،

 .وما فوق بمنغنات البوتاسيوم( H2O2)االكسجيني

(b أمالح المعادن الثقيلة، مثل أمالح الزئبق، أمالح الفضة، وأمالح

 .النحاس

(c الفورمالدهيد(formaldahyde )الفورمالين. 

(dبنفسجية الميثيل، والتريبافالفين: الصبغات مثل. 

 

وهناك مواد كيميائية أخرى تستعمل للتطهير تحت ظروف 4.

 .السلجاني، الميكروكروم، الميريثوالت، وغيرها: خاصة مثل

 



(التطهير)التعقيم   
 

 :المطهرات المستعملة في الداخل والخارج أيضاا :ثانياا  

وهذه مجموعة هامة من المواد التي يمكن استعمالها بكميات   
ليتخلص الجسم من الجراثيم  ضئيلة بينما يحتمل الجسم أضعافها

ويكون دليل على السمية لهذه المواد مرتفعا  جدا ، بحيث يمكن 

لكميات ضئيلة منها أن تقضي على الجراثيم بينما يحتمل الجسم 
 .أضعاف هذه الكمية


