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األحياء الدقيقة املهمة يف التقنية احليوية
أولا -الجراثيم المهمة في التقنية الحيوية:
هناك بعض الجراثيم ذات أهمية مميزة في التقنية الحيوية مثل:
Streptomyces ،Bacillus subtilis ،Pseudomonas putida ،Escherichia coli

.Streptococci ،Lactobacilli ،Corynebacterium glutamicum ،coelicolor
:Escherichia coli
جراثيم رمية توجد في األمعاا اللييةاة ليثادييات،
وتنتمااي ىلاام مجمولااة الج اراثيم المعويااة باايبية ارام
ذات شا ااول ل ا ااو تحما اال با اايا ا ،وتول ا اد ال اقا ااة
تحاات شاارو النمااو ال ه اوا ي لاار رياام الت مياار
وتشااول حموضااا ،وبوجااود األوبااجير تااةمر ال اقااة
ماار ا ل البيبااية التنوبااية ،ويبيااف زماار تضااالوثا بالشاارو المثاليااة ح اوالي  02دقيقااة .تبااتعمل فااي
التقنيااة الحيويااة ووااا ر مضاايع فااي التعبياار لاار البروتينااات مثاال اإلنبااولير ،وهرمااور النمااو ،واألجبااام
المضادة ،ووذلك تبتعمل في تجارب التعديل الوراثي .Cloning
:Pseudomonas putida
هااي ال از وااة ل اايات هوا يااة باايبية ارام لثااا باايا ق بيااة
تعا اايئ هوا يا ااا فا ااي الما ااا وتتمتا ااك بيموانيا ااة وراثيا ااة لتح ا اايم
المروبات الع رية .تبتعمل في التقنية الحيوية في الد ارباات
البي ية.
:Bacillus subtilis
ل ا اايات ىيجابيا ااة ا ارام دور با اايا تعا اايئ هوا يا ااا فا ااي
الترب ااة ،وف ااي الة ااروع ي اار الم م ااة تش ااول أبوا ااا ب اااونة
مقاوم ااة ليحا ا اررة ،وتعتب اار ف ااي التقني ااة الحيوي ااة الو ااا ر الح ااي
الموضا ا ا اال إلنتا ا ا ااا اإلنزيما ا ا ااات ا ا ا ااار

يويا ا ا ااة والبروتيا ا ا اااز

واألمي ز.
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:Streptomyces coelicolor
هي جراثيم ىيجابية رام تعيئ في الترباة تتباك لجان

 Actinomycetesتتوااثر ليام شاول ياو

جرثوميااة متشااابوة ،وتبااتعمل فااي التقنيااة الحيويااة إلنتااا اإلنزيمااات المباات دمة فااي تح اايم البااييييوز
والويتير.

:Corynebacterium glutamicum
ه ااي أح ااد أنا اوا جا اراثيم  Coryneformالوتدي ااة الت ااي تش اامل
أنوالا ممرضة مثل الوتدية ال ناقية  C. diphtheriaىيجابية
ا ا ارام تعتبا ا اار ب ا ا ا ات مثما ا ااة إلنتا ا ااا الحما ا ااوض األمينيا ا ااة
والليوتامير وال يبير.

العصيات اللبنية :Lactobacilli
ل يات ىيجابية ارام تباتعمل أفاراد المجمولاة
ف ا ااي العدي ا ااد م ا اار العميي ا ااات اإلنتاجي ا ااة مث ا اال ىنت ا ااا
األلب ا ااار والم يا ا ا ت والبا ا اي

 ،وتح ا ااو مج ا اااميك

متباينة الت مر وأ رى متجانبة الت مر.
تن اات الجا اراثيم حم ااض ال وتي ااك م اار ت م اار ال وت ااوز ،ىض ااافة ىل اام مروب ااات نوث ااة مت ااايرة مث اال
األبيتالدهيد وثنا ي األبتيل والوحوات ،ويعد األبيتالدهيد أهم مروبات النوثة في اليبر ومروب ثناا ي
األبااتيل هااو مروااب النوثااة فااي الزباادة .درباات المجمولااة بيبااثاب ألهميتثااا ال اانالية والع جيااة ألر
معةم

واتثا ب بميدية.

المكورات السبحية :Streptococci
درب ا اات المجمول ا ااة م ا اار الناحي ا ااة الوراثي ا ااة بش ا ااول
مو ا ا اال نة ا ا ا ار ألهميتثا ا ااا ااقت ا ا ااادية ،وقا ا ااد يا ا اارت
تبااميتثا ىلاام ( Lactococcusموااورات لبنيااة) مالاادا ج اراثيم ،Streptococcus thermophilus
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وابتعميت ار م الثندبة الوراثية لتلييار بعاض موا اواتثا ألنثاا أوثار والياة مار الع ايات اليبنياة،
ومر ال وات التي نقيت بنجاح ىلم الموورات اليبنية ما ييي:
 زيادة ىنتا النايبير  Nisinوهو بروتير يعمل ليم تح يم الجراثيم المنافبة.
 مقاومة ال

يا ليعاثيات.

 ت وير ب ات لتحويل م ل اليبر (الشرئ) ىلم منتجات مبوقة بعد تعديل النوثة.
 تحضير ب ات م مة لمبتنبتات ومزار قابية ليتجميد والتجويد والتجويع بالرذاذ.
 ىنتا ب ات ذات فوا د ل جية لإلنبار.
وابتعميت

يا الجن

ومضيع لنقل ال وات مر أحيا أ رى منثا:

 ىنتا مروبات النوثة مثل نوثة الموز ،واألنانا  ،والوريز. ىنتا بروتينات التحيية أ حيوة المذام. -ابتعميت ومضيع إلنتا البروتينات الع جية.

ثانيا -الفطريات المهمة في التقنية الحيوية:
تمتيااك الو ريااات دو ار مثمااا فااي التقانااة الحيويااة

و ااا فااي تحضااير المنتجااات اللذا يااة الم م ارة

وانتااا المضااادات الحيويااة واإلنزيمااات ،وتيعااب الو ريااات دو ار أباباايا فااي هاادم مروبااات الوربااور فااي
الل ا ع الحيااو وتحيياال األ شاااب وتشااويل أحماااض الثيوميااك  ،Humic acidsوتت ارفاام الو ريااات
الجذرية  Mycorrhizal fungiمك جاذور النباتاات تباالدها ليام امت ااغ الملاذيات ،ولوار هنااك
ف ريات أ رى مثل األلوار ممرضة لينبات والحيوار واإلنبار وتوبد اللذا  .تعد األجنا

التالية ذات

أهمية وبيرة في التقنية الحيوية هي:
.Basidiomycetes ،Mucor ،Rhizopus ،Aspergillus ،Penicillium

:Penicillium
ىر الو ر  Penicillium notatumوالو ر المشابه له
 Penicillium chrysogeniumلثما أهمية وبيرة
ناليا ألنثما ي نعار البنبييير ومضادات ال وتام الحيوية
والنولار P. roqueforti ،Penicillium camembertii
لثما دور في ىنتا وانضا الجبنة.

Penicillium
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:Aspergillus
يبتعمل النو  Aspergillus oryzaeفي اإلنتا ال نالي
لإلنزيمات ار

يوية والبروتياز واألمي ز المثمة في

نالة

الجيود واأللبار وال بز ،وله دور تقييد في البيدار اآلبيوية
لت نيك منتجات ذا ية و ي ة ال ويا وهو الموضل إلنتا

A.oryzae

اإلنزيمات المأشوبة  ،Recombinantأما النو
 Aspergillus nigerفثو الموضل إلنتا حمض الييمور
 Cetric acidوحمض الليووونيك ،Gluconic acid

A.niger

وانزيم الويتاز الذ يبالد ليم ت في مجمولة مر المشاول
مثاال لاادم قاادرة الحياوار لياام هضاام العيااع وامت اااغ المعااادر .وماار الجاادير بالااذور أر بعااض أن اوا
الجاان

( Aspergillusمثاال النااو  )Aspergillus flavusقااادرة لياام ىف اراز البااموم الو ريااة مثاال

بموم األف تووبينات التي تببب مرض البر ار والعقم وان واض في ىنتا الحييب والبيض و يرها.
:Rhizopus and Mucor
أهمثا النو ( Rhizopus nigricansلور ال بز األبود)
والن ا ا ا او  Rhizopus oryzaeوأناوا مشا ا ا ا اابثا اة مار الجان
 Mucorتنمااو لياام الماواد العضااوية المتحييااة وت اانك لااددا
وبي ار مر أنزيمات التحيل  Hydrolasesار

يوية.

 :Basidiomycetesهاي الو رياات الدلامياة منثاا ف رياات المشاروم القابياة لألوال مثال Agaricus
 campestrisالمنتشر في بورية.
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ثالث ا -الخمائر المهمة في التقنيات الحيوية:
ال ما ااا ر  Yeastمجمولا ااة ما اار الو ريا ااات وحيا اادة ال ييا ااة منثا ااا الموونا ااة لألب ا اوا األبا ااوية الزقيا ااة
 ،Ascomycetesومنثا الموونة لألبوا الدلامية  ،Basidiomycetesومنثا ير الموونة لألبوا .
تتواااثر ال مااا ر بااالتبرلم  Buddingأو اانقبااام الببااي  ،Fissionويمواار ل

يااا ال مي ارة أر تنمااو

لياام أرقااام حموضااة ت اال ىلاام  pH 5.1وترويااز وحااول اإليتااانول يبيااف  ،% 51ومااا يمواار لبعضااثا
تحمل ترويز البوروز ي ل ىلم  % 12أو أوثر .توجد ال ما ر في بي ات بيعية م تيوة ولول جن
منثا بي ة موضية مث الجن

 Zygosaccharomycesيوضل التمر والعبال أو الماواد ذات التروياز

المرتو ااك م اار الب ااور ،ويوج ااد الج اان
و يرها ،وماا أر الجان

 Debaromycesف ااي الم يا ا ت واليح ااوم المحووة ااة والب ااجم

 Rhodotorulaيوثار فاي الثاوا الجاو  ،ويموار ف ال Saccharomyces

مر األلبار المت مرة ،وتوجد أنوا في جبم اإلنبار مثل  Candidaتببب التثابات جيدية.
تضم ال ما ر المثمة في التقنية الحيوية ماييي:
،Candida albican ،Candida utilis ،Sacharomyces cervisiae
 ،Hansenula polymorpha ،Schizosaccharmoyces pombeو.Pichia pastoris

:Sacharomyces cervisiae
هااي ميارة ال باااز يمونثااا التواااثر بال اايلة ال اابلية
األحاديا ااة  Haploidأو الثنا يا ااة  ،Diploidوبالتا ااالي
فث ا ااي تق ا اادم وا ن ا ااا ممت ا ااا از لألبح ا ااا

الوراثي ا ااة .يج ا اار

التوا اااثر ال جنبا ااي فيثا ااا لا اار ريا اام تشا ااويل األب ا اوا
الوونيديااة ،ويحااد

التواااثر الجنبااي لنااد اناادما

ييتااير تنابااييتير أحاااديتي ال اايلة ال ابلية متبولااا

باانقبام المن ع لتشويل أربعة أبوا زقية  Ascosporesأحادية ال يلة ال ابلية .تحتاو ال ميارة
ليم ب بميد بيعي  ،2µmوقد تم ت وير نواقل نبخ لديدة لتحويل ال ميرة يبمح بعضثا بتضالع
الجين ااات اللريب ااة ااار

اابلي ال مي ا ارة مث اال ( =YRPب ب ااميدات ال ميا ارة المضا ااالوة

 )Replicating Plasmidsأو ( =YEPب بااميدات ال مي ارة اإليبيزوميااة

Yeast

Yeast Episomal

 ،)Plasmidsبعضاااثا يقاااوم بااادم الجا ااير اللرياااب فا ااي ال ا اابلي مثا اال ( =YIPب با ااميدات ال مي ا ارة
المندمجة .)Yeast Integrating Plasmids
5
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ابليات ال ميارة ال انالية  )Yeast Artificial Chromosome( YACفتبامح بنباخ ق اك

وبي ارة م اار  DNAبحج اام  ،Kbp 5022-022وق ااد اب ااتعميت وثي ا ار ه ااذل ال اابليات لتحض ااير موتب ااة
الجينومات لونثا تميل ىلم ىلادة االتحام لذلك تم ابتبدالثا ب ابليات  .BACsتباد جيناات ال ميارة
تجانب ااا وبي ا ا ار ما ااك الجينا ااات البشا ارية لا ااذا فقا ااد نوعا اات ال ميا ارة ونةا ااام نم ااوذجي ليد اربا ااات ااباااتق بية
والتنةيمياة ،وتباتعمل ال ميارة فاي تحضاير العدياد مار المنتجاات واال بز والبيارة واإليتاانول ىضاافة ىلاام
ذلك أ بحت ال ميرة المأشوبة مضيوا مثما لت نيك اإلنبولير واإلنترفيرور واليقاحات.
:Candida utilis
ت تيا ااع ها ااذل ال مي ا ارة لا اار  Sacharomycesبتشا ااويل
المشاايجة  Myceliumلونثااا تتواااثر اجنباايا بالبرلمااة فق ا ،
وقد ابتعميت في التقنية الحيوية إلنتا ىنزيمات اار

يوياة

فثي تبت يك النمو بابت دام مروباات أولياة يار تقييدياة مثال
ااابور الب اايوايت ،وبعااض باا اتثا ممرضااة لإلنب ااار مث اال
.C. albicans
 Pichia pastorisو:Hansenula polymorpha
تنم ا ا ااو و هم ا ا ااا لي ا ا اام الميث ا ا ااانول وم ا ا اادر وحي ا ا ااد ليورب ا ا ااور
 Methylotrphicتب ا ااتعمل ووا ن ا ااات مض ا اايوة ف ا ااي تج ا ااارب
النبخ حي

جارى لار ريقثاا التعبيار لار بروتيناات متنولاة

والييباز واإلنترفيرور.

:Schizosaccharmoyces pombe
لزلاات أول م ارة فااي ب اواحل بااومبي وتنتشاار فااي المنااا م
الحااارة ،وهااي تشاابه  S.cervisiaeتتااوز جيناتثااا لياام ث ثااة
بليات فق .
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منو األحياء الدقيقة
The Microbial Growth
ىر نمااو األحيااا فااي ال بيعااة ي تيااع لاار نموهااا فااي الم تباار فااالجراثيم تتحبا
المحي ة بأنةمة تحب

الةااروع البي يااة

موونة مر قبمير أهمثا بروتير موجود فاي اللشاا ال ياو باار از ىلام ال اار
تعمال

ينقل اإلشارة ىلم الجز الدا يي منه لتبتيمثا أنةمة أ رى وهي القبم الثاني مر نةاام التحبا

لياام تحديااد اإلشااارة وتحوي از الجينااات أو وبحثااا حبااب اإلشااارة ال اواردة فتقااوم بتنةاايم لمييااات ترويااب
البروتير.
تتواثر الجراثيم ب ريقة اانش ار الثناا ي  binary fissionحيا

تنقبام ال يياة الواحادة ىلام ييتاير

متماااثيتير وتبعااا لااذلك فااير ألااداد الج اراثيم تاازداد بشااول أبااي (لو اااريتمي منااتةم) لباار فت ارات زمنيااة
منتةمة ( ،)0nفعند تيقيح وب
فير هذل المجمولة مر ال

ذا ي بعدد مر الجراثيم وحضر الوب في درجة ح اررة مثيم ليجاراثيم

يا تمر بمراحل تدلم أ وار النمو هي (الشول :)3

 -1الطوووور التمهيووو  :وهااو ااور التااأقيم تبقاام فيااه ألااداد الج اراثيم ثابتااة لواار تنمااو واال منثااا فتاازداد
وتيتثااا وتتضااالع مووناتثااا ماار الحمااوض النوويااة واإلنزيمااات واألجبااام الريبيااة ومروبااات ال اقااة،
وي تيع زمر هذل المرحية حبب العوامل التالية:
الجرثيم وحالتثا الويزيولوجية.
ا
أ -نو
ب -نو الوب اللذا ي الجديد ومدى التشابه بينه وبير الوب الذ وانت فيه الجراثيم.
 مدى التشابه بير الةروع البي ية ليوب ير والعوامل الويزيا ية ودرجة الح اررة و.pHد -ال ااور الااذ واناات فيااه الج اراثيم لنااد النقاال ،فااالجراثيم التااي توااور فااي ااور النمااو اليو اااريتمي
تتجاوز ور التمثيد ببرلة وبزمر ق ير.
 -2الطوووور اللويووواريتمي :تنقباام

يااا الج اراثيم فااي هااذا ال ااور بأق اام معااداتثا ،ويمواار م حةااة

وجا ااود ا ااور نما ااو لو ا اااريتميير مو ا ااولير ب ا ااور تمثيا ااد ازم لتح ا اريض أنزيما ااات جديا اادة بعا ااد
نضوب م در الوربور األول في حالة ابت دام أوبا ملذية معقدة.
 -3طوووور الثبوووات :تتبا ااأ مع اادات نم ااو الجا اراثيم ف ااي المرحي ااة األ ياارة م اار ال ااور اليو اااريتمي فعن ااد
زيااادة لاادد ال

يااا تباادأ ةاااهرة تحب ا

الزحااام ويوااور العاادد لمومااا فااي الج اراثيم ح اوالي  /527ماال

وافياا لحادو الةااهرة ،ثام ي اابح النماو ثابتاا ،وا ي حاة زياادة أو نقااغ فاي ألاداد الجاراثيم الحيااة.
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ىر ثبات لدد الجراثيم في هذا ال ور يعود ىلام تبااو معادات النماو ماك معادات الماوت ،والام
توقع ال

يا لر اانقبام مك لدم تعرضثا ليموت وذلك بببب العوامل التالية:

أ -ح ول اازدحام الويزيا ي.
ب -ان واض المواد اللذا ية واألوبجير ولوامل النمو في الوب .
 -تراوم النوات اابتق بية البامة

ل النمو.

 -4طور الموت :هو ور التدهور ليوب مر حي

نواذ المواد اللذا ية وتأثير النوات الثانوية ليجراثيم

وتليير العوامل الويزيا ية والرقم الثيدروجيني  ،pHوتةثر جميك هذل العوامل ليام الجاراثيم مةدياة ىلام
ه وثا بشول أبي.

الشكل  -3أطوار نمو األحياء ال قيقة
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د .عبد الواحد الطحلي

التقانات احليوية احليوانية

ي ح ااة أر ااور الت ااأقيم وال ااور اليو اااريتمي يرتب ااار بعميي ااات النم ااو والبن ااا وتب اامم ب اااأل وار
المرتب ااة ب ااالنمو لااذلك ف ااي حالااة اب اات دام األحيااا ف ااي هااذل األ ا اوار توااور الما اواد الناتجااة ه ااي ما اواد
ابااتق ب أوليااة ،منثااا ىنتااا الحمااوض العضااوية واألمينيااة والويتامينااات والوتيااة الحيويااة .أمااا فااي الجااز
الث اااني م اار مح ااور النم ااو

و ااا ااور ااب ااتقرار أوالثب ااات و ااور الم ااوت فتب اامم ب اااأل وار ي اار

المرتب ااة بااالنمو والم اواد التااي تناات لنثااا هااي م اواد ابااتق ب ثانويااة منثااا ىنتااا المضااادات الحيويااة
والبااموم وال اابف و يرهااا .ي ارتب ىنتااا م اواد األيااض أو اابااتق ب الثانويااة بان واااض معاادات النمااو
لااذلك يمواار تليياار معاادات النمااو بتعااديل المبااتنبتات أو الم ازار بعااد بنااا وتيااة حيويااة مناباابة وذلااك
ب وض درجة الح اررة أو ىضافة مواد ذا ية ب ي ة اابتث ك مر قبل األحيا  ،ولندها ت بح ال

ياا

بمثابة م انك ليمواد المراد ىنتاجثا (موال ت حيوية).
تنمااو األحي اا حقيقيااة الن اواة باادورة معقاادة تباامم دورة ال ييااة ،وتماار ب ااورير أباباايير همااا ال ااور
البيناي و ااور اانقباام ال ي ااي حيا

يشااول اانقباام ال ي ااي وانقباام البيتوب بااما حاوالي  % 1ماار

م اادة دورة ال يي ااة أم ااا الب اااقي  % 51فتقض اايه ال

ي ااا ف ااي ال ااور البين ااي ،ويح ااد

تض ااالع DNA

في ور معير (.)S

انتهت احملاضرة
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