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يعتقد ان االحياء بدائية النواة قد شاركت في احدى املراحل التطورية ملجموعة حقيقية 

 النواة حيث ان املايتوكوندريا والبالستيدات قد اشتقت من البكتيريا

ذات  وذلك لوجود شبه بينها وبين البكتيريا حيث لها كروموسوم دائري بسيط ورايبوسومات

 لحجومها في البكتيريا كذللك تتشابه هذه البكتيريا ي حساسيتها للمضادات. اويةحجوم مس

 موقع الفيروسات في عالم األحياء املجهرية

لم تعد الفيروسات من الكائنات الحية اال من وقت قريب جدا وهناك نظرية تقول ان 

احتواء  الفيروسات قد اشتقت من اجزاء فصلت من كائنات خلوية والسبب في ذلك يعود الى

 RNAأو   DNAالفيروسات على 

تصنف الفيروسات اعتمادا على املضيف الذي تصيبه فاذا اصابت الحيوانات فتسمى 

بفيروس الحيوان واذا اصابت النبات فتسمى بفيروس النبات واذا اصابت الفطريات فتسمى 

 .bacteriophagesبفيروس الفطريات وحين تصيب البكتيريا فتعرف بالعاثيات 

 امليكروبات  أضرار 

كما تسبب تلوث الجروح مما    كثيرة لإلنسانتسبب بعض أنواع امليكروبات أمراضا   .1

 .يؤخر التآم الجروح

 كبيرة . خسائر تسبب أمراضا هامة للحيوانات والنباتات مما يسبب   .2

تسبب فساد األغذية واملشروبات املصنعة والطازجة مما يسبب خسائر كبيرة كما   .3

 حتياطات كبيرة ملنع نمو البكتريا أو التخلص منها فى األغذية .الى ا جنحتا

التى  ويؤدي تعاطي األغذية Toxinsيسب نمو البكتريا فى األغذية الى تكون سموم   .4

أعراض التسمم على من يتعاطى هذه األغذية  ظهور تحتوى على هذه السموم الى 

 مميت. التسمماتوبعض أنواع هذه 

 للكائنات بدائية وحقيقية النواةالخصائص العامة 

ان جسم كل األنظمة الحية )كما في البكتريا, الطحالب والنباتات والحيوانات( ماعدا  

( وربما يحتوي على خلية أو العديد cellular organizationالفايروسات يمتلك تنظيم خلوي )

بالكائنات وحيدة الخلية من الخاليا. ان الكائنات الحية ذات الخلية الواحدة في جسمها تدعى 

(unicellular organisms ( كما في البكتريا وبعض الطحالب )الطحالب الخضراء املزرقةblue 
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green algae( والبدائيات )protozoa أما الكائنات التي تمتلك العديد من الخاليا في جسمها .)

معظم النباتات والحيوانات. ( كما في multicellular organismsتدعى بالكائنات متعددة الخاليا )

اآلتية: الخاليا  الخلويةان أي كائن حي خلوي ربما يحتوي على نوع واحد من الخلية من األنواع 

(. وسنركز جل eukaryotic cells( والخاليا حقيقية النواة )prokaryotic cellsبدائية النواة )

ألنها هي املثال النموذجي للكائنات اهتمامنا في هذه املحاضرات على الكائنات بدائية النواة 

 املجهرية.

 
 . الفرق بين خلية نموذجية بدائية النواة وخلية نموذجية حقيقية النواة.)(  شكل

 

أي  primitiveوتعني  pro( جائت من الكلمة االغريقية prokaryoticان كلمة كائن بدائي النواة )

(. ان الكائنات بدائية النواة هي صغيرة nucleusأي نواة ) karyon(, و beforeبدائي أو قبل )

وبدائية جدا ً. ومن الناحية املظهرية, تعد الكائنات بدائية النواة هي الكائنات األكثر بدائية. وفي 

(. ويتألف من one envelope systemاألساس, تعد الخلية بدائية النواة نظام ذو غالف واحد )

والبروتينات النووية( محاطة بمادة  RNAوجزيئات الـ  DNAمكونات نووية مركزية )جزيئات الـ 

فة بالغشاء البالزمي )
ّ
(. ومن الجدير بالذكر plasma membraneأساس سايتوبالزمية, وكلها مغلـ

 أنه اليوجد هنالك غشاء يحيط الجهاز النووي واللالنزيمات التنفسية. يفتقد سايتوبالزم الخلية 

سايتوبالزمية معّرفة كما في الشبكة االندوبالزمية الداخلية الحقيقية النواة لعضيات 

(endoplasmic reticulum( جهاز كولجي ,)Golgi apparatus( واملايتوكوندريا ,)mitochondria ,)

(........الخ. وبشكل عام, تتميز الخاليا بدائية النواة عن تلك centriolsوالجسيمات املركزية )

(, وبفقدانها لألغشية nuclear envelope بفقدانها للغالف النووي )الحقيقية النواة مبدأيا ً

 (. 30السايتوبالزمية األخرى )شكل 
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( هي من ضمن أصغر الكائنات املعروفة. حيث تعتبر األكثر bacteriumان البكتريا )ومفردها   

ادية الخلية ( أح microscopicبدائية وبساطة فضال عن كونها كائنات بدائية النواة مجهرية )

(unicellular كل البكتريا متجانسة نسبيا ً من الناحية التركيبية, ولكن تتنوع فعالياتها األيضية .)

واحتياجاتها البيئية املنبثقة من تخصصها األيض ي بشكل كبير. تعيش البكتريا بشكل جيد في 

يمكن لها أن تتواجد األوساط الدافئة, ولكن بعضها يمكن أن يعيش في معظم الينابيع الحارة. و 

 بأعداد كبيرة. ان ملعقة صغيرة من التربة ربما تحتوي على عدة مئات ماليين من البكتريا.

 (البكتريا بدائية النواة ) حجم   size الحجم

في القطر  1.5الى  0.2و  في الطول  6μmالى  μm 1يبلغ حجم البكتريا نموذجيا ً بين  

 Mycoplasmaهناك بعض البكتيريا مثل  املجهر الضوئي.ولذلك, فهي بالكاد يتم رؤيتها تحت 

يصل  spiral bacteriaمايكروميتر فقط بينما بعض البكتيريا مثل الحلزونية  0.2يكون طولها 

 مايكرون وهذا يعتبر استثناء 500-400طولها الى 

 حقيقية  النواةحجم 

والتي تتضمن الطحالب الكروية والخمائر.  μm 20أغلب األحياء حقيقية النواة معدل طولها 

ملم وهناك أنواع اخرى من االميبا  5-1بعض االبتدائيات مثل انواع األميبا يتراوح طولها بين 

 μm 5-4يكون طولها 

  shapeالشكل

 أشكال البكتريا 

 التالية:تتنوع البكتريا في أشكالها. واعتماداً  على شكلها, صنفت البكتريا الى املجاميع  

(. تكون هذه البكتريا كروية أو مدورة في coccus)ومفردها  Cocciالبكتريا الكروية  (1

( أو بشكل مزدوجات monococciتتواجد هذه البكتريا بشكل مفرد ) الشكل.

 Diplococcusكما في البكتريا املسببة لذات الرئة  diplococci)وتدعى بالـ 

pneumonia( أو في مجاميع رباعية ,)tetracocci) ناتجة عن االنقسام بمستويين 

أو أنها تتواجد بشكل تكتالت غير منتظمة تشبه عناقيد العنب )وتدعى , (31)شكل 

staphylococci كما في البكتريا املسببة للدمامل ,Staphylococcus aureus أو ,)
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 اتاذا انقسمت بثالث مستوي (sarcinaeتتواجد بترتيب مكعب من ثمانية أو أكثر )

كما في  streptococciبه الخرز )وتدعى بالـ شأو على شكل سلسلة ت(, 32)شكل 

)اذن مستوى  املسببة لاللتهاب الحنجرة( Streptococcus pyogenesبكتريا 

 .االنقسام يحدد ترتيب وتجمعات الخاليا البكتيرية(

 

 
 

 ( املختلفةcocciأشكال البكتريا الكروية ) (.31شكل )

 

 

بكتريا  (.32شكل )

Staphylococcus aureus 

الكروية واملتواجدة على شكل 

 تجمعات غير منتظمة

  

للعصا وتكون هذه البكتريا مشابهة bacillus) )ومفردها  Bacilliالبكتريا العصوية  (2

(rod-like bacteria 33( )شكل.)  تسبب هذه األنواع البكتيرية أكثر األمراض

)البكتريا املسببة هي  tuberculosisالبشرية فتكا ً كما في مرض السل 

Mycobacterium tuberculosis والكزاز ,)tetanus  البكتريا املسببة هي(

Clostridium tetani والتايفوئيد ,)typhoid  البكتريا املسببة هي( Salmonella  

)البكتريا املسببة هي   diphtheria(, مرض الخناق Bacillus typhosus  أو

Corynebacterium diphtheria الجذام ,)leprosy   البكتريا املسببة هي(

Mycobacterium leprae الزحار ,)dysentery   البكتريا املسببة له هي(Shigella ,)

 Clostridium)البكتريا املسببة هي  food poisoningوالتسمم الغذائي 

botylinum باالضافة الى ذلك, هنالك أنواع معينة من أمراض معروفة في .)

الحيوانات قد تسبب من قبل البكتريا العصوية كما في مرض الجمرة الخبيثة 

anthrax  البكتريا املسببة له هي(Bacillus anthracis.) 
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بكتريا الـ  (.33شكل )

Bacillus megaterium 

العصوية الشكل واملتواجدة 

 سالسل.على شكل 

 

 

ان طول وقطر بعض الخاليا العصوية يكون متماثل تقريبا ومن الصعوبة تمييزها عن الخاليا 

ونهايات الخاليا العصوية تختلف من ناحية الشكل  فقد تكون   coccobacilliالكروية فتسمى بـــــ  

. انقسام الخاليا bifurcatedاو تكون منقسمة الى فرعين  roundedاو تكون مستديرة   flatمستوية 

تكون  Actinomycetesالعصوية ينتج عنه خليتين متماثلتين من ناحية التنظيم. في حالة بكتيريا 

 وهذه الخاصية تشبه الفطريات. hyphaمنتظمة بشكل خيوط 

أيضا ً  spirochetes( وتدعى هذه البكتريا بالـ spirillum)ومفردها  Spirillaالبكتريا الحلزونية  (3

(. تسبب هذه البكتريا أمراضا ً 34وهي مشابهة في شكلها للحلزون, وهي بكتريا متحركة )شكل 

  (Treponema pallidum)البكتريا املسببة له هي  syphilisللبشر أيضا ً كما في مرض السفلس 

 .هذه البكتيريا ذات مرونة

 

 

 

 Trepanomaبكتريا  (.34شكل )

pallidum  املمسببة للسفلس, وهي بكتريا

 حلزونية.

 

 
 

( أو تسبه comma-shaped( وهي تشبه الفارزة )vibrio)ومفردها  Vibriosبكتريا الضمة  (4

 (.35)شكل  Vibrio choleraكما في البكتريا املسببة للكوليرا  (bent-rod likeالعصا املنحنية )
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 Vibrio choleraبكتريا  (.35شكل )

املسببة ملرض الكوليرا واملشابهة في 

 شكلها للعصا املنحنية

 

  

في مياه  walsbyبواسطة العالم  1981اكتشفت عام  -: square bacteriaالبكتيريا املربعة  (5

 μm 0.25ماكيروميتر وسمكها  4-2 مر وهي حالبحر األ 

ظاهرة تعدد او تغير الشكل وهي ظاهرة يمكن تعريفها على انها تواجد الكائن   pleomorphism -مالحظة:

بأشكال مختلفة وفقا لعوامل بيئية تؤثر على الحجم وفي بعض االحيان شكل البكتيريا يمكن مالحظتها في 

الخلوي. بعض  البكتيريا العصوية أكثر مما في البكتيريا الكروية وتكون مرتبطة بالتغيرات في بناء ونمو الجدار 

كما وتتعلق  زرعية قليلة املغذيات اليمكن تمييزها عن الكروية الشكلالالخاليا العصوية الصغيره في االوساط 

في الظروف القياسيىة للنمو تكون خيطية    mycoplasmaفمثال بكتيريا ال الظاهرة ايضا بدرجة حرارة النمو 

ك في حالة وجود املثبطات للنمو في الوسط لرى. كذالشكل  وفي الظروف االقل مثالية تكون بأشكال اخ

نسيلين فان الخاليا العصوية تظهر بأشكال خيطية طويلة والسبب ان هذا بالزرعي مثل املضاد الحيوي ال

املضاد يؤثر على بناء الجدار الخلوي مما يؤدي الى ظهور مثل هذه االشكال.) الذي يحدد شكل البكتيريا هو 

 جدارها(.

 ة النواة أشكال حقيق

ليس هناك شكل نموذجي او أساس ي للكائنات حقيقة النواة ولكن هناك بعض الثوابت التي  /fungiالفطريات 

وذات  Actinomycetesتشبه بكتيريا   filamentousيمكن تعميمها فاغلب الفطريات تكون خيطية الشكل 

 تفرعات


