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 دقيقة املهمة يف التقنية احليويةاألحياء ال
 

 : المهمة في التقنية الحيوية الجراثيم -أولا 
 : هناك بعض الجراثيم ذات أهمية مميزة في التقنية الحيوية مثل     

Escherichia coli ،Pseudomonas putida ،Bacillus subtilis، Streptomyces 

coelicolor ،Corynebacterium glutamicum ،Lactobacilli ،Streptococci. 
Escherichia coli: 

، تجراثيم رمية توجد في األمعاا  اللييةاة ليثادييا    
لمعويااة باايبية  اارام وتنتمااي ىلاام مجمولااة الجااراثيم ا

د ال اقاااااة  حمااااال بااااايا ا ، وتول اااااذات شاااااول ل اااااو  ت
لااار  ريااام الت ميااار تحااات شااارو  النماااو ال هاااوا ي 

بوجاااود األوباااجير تاااةمر ال اقاااة و  ،حموضاااا  وتشاااول 
تبااتعمل فااي . دقيقااة 02ماار  اا ل البيبااية التنوبااية، ويبيااف زماار تضااالوثا بالشاارو  المثاليااة حااوالي 

اإلنبااولير، وهرمااور النمااو، واألجبااام التقنيااة الحيويااة ووااا ر مضاايع فااي التعبياار لاار البروتينااات مثاال 
  .Cloningالمضادة، ووذلك تبتعمل في تجارب التعديل الوراثي 

 Pseudomonas putida: 

ل اايات هوا يااة باايبية  اارام لثااا باايا  ق بيااة الزا وااة هااي    
وراثياااااة لتح ااااايم  تتمتاااااك بيموانياااااةو تعااااايئ هوا ياااااا  فاااااي الماااااا  

يوية في الدراباات تبتعمل في التقنية الح .المروبات الع رية
 . البي ية

Bacillus subtilis: 
ل ااااايات ىيجابياااااة  ااااارام دور بااااايا  تعااااايئ هوا ياااااا  فاااااي     

الترباااة، وفاااي الةاااروع  يااار الم  ماااة تشاااول أبوا اااا  بااااونة 
مقاوماااة ليحاااارارة، وتعتبااار فااااي التقنياااة الحيويااااة الواااا ر الحااااي  

 ااااااااار   يويااااااااة والبروتياااااااااز اإلنزيمااااااااات الموضاااااااال إلنتااااااااا  
  .واألمي ز
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Streptomyces coelicolor: 
تتوااثر ليام شاول  ياو   Actinomycetesهي جراثيم ىيجابية  رام تعيئ في الترباة تتباك لجان     

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

 
 
 

Corynebacterium glutamicum : 
التااااي تشاااامل الوتديااااة  Coryneformهااااي أحااااد أنااااوا  جااااراثيم 

ىيجابية  C. diphtheria الوتدية ال ناقية مثلأنوالا  ممرضة 
 ااااااارام تعتبااااااار بااااااا ات مثماااااااة إلنتاااااااا  الحماااااااوض األمينياااااااة 

 .والليوتامير وال يبير
 :Lactobacilliالعصيات اللبنية 

تباتعمل أفاراد المجمولاة ل يات ىيجابية  ارام     
فاااااي العدياااااد مااااار العميياااااات اإلنتاجياااااة مثااااال ىنتاااااا  

  ، وتحااااااو  مجاااااااميك ياأللبااااااار والم ياااااا ت والباااااا
  .نة الت مر وأ رى متجانبة الت مرمتباي
حماااض ال وتياااك مااار ت مااار ال وتاااوز، ىضاااافة ىلااام مروباااات نوثاااة مت اااايرة مثااال الجاااراثيم تنااات       

والوحوات، ويعد األبيتالدهيد أهم مروبات النوثة في اليبر ومروب ثناا ي األبيتالدهيد وثنا ي األبتيل 
درباات المجمولااة بيبااثاب ألهميتثااا ال اانالية والع جيااة ألر . األبااتيل هااو مروااب النوثااة فااي الزباادة

 .معةم  واتثا ب بميدية
 :Streptococciالمكورات السبحية 

المجمولاااااة مااااار الناحياااااة الوراثياااااة بشاااااول  دربااااات    
وقااااااد  ياااااارت مو اااااال نةاااااارا  ألهميتثااااااا ااقت ااااااادية، 

 ،Streptococcus thermophilusمالاادا جااراثيم ( موااورات لبنيااة) Lactococcusتبااميتثا ىلاام 
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وابتعميت  را م الثندبة الوراثية لتلييار بعاض موا اواتثا ألنثاا أوثار  والياة مار الع ايات اليبنياة، 
  :ما يييىلم الموورات اليبنية ت التي نقيت بنجاح ومر ال وا

   النايبير زيادة ىنتاNisin الجراثيم المنافبة تح يم ليم عملي بروتير ووه. 

 مقاومة ال  يا ليعاثيات. 

  ىلم منتجات مبوقة بعد تعديل النوثة (الشرئ)م ل اليبر ت وير ب ات لتحويل. 

 مزار  قابية ليتجميد والتجويد والتجويع بالرذاذمبتنبتات و تحضير ب ات م  مة ل. 

 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 -

 .التحيية أ  حيوة المذامىنتا  بروتينات  -

 .نتا  البروتينات الع جيةابتعميت ومضيع إل -

  : المهمة في التقنية الحيوية الفطريات -ثانياا 
  و ااا  فااي تحضااير المنتجااات اللذا يااة الم ماارة تمتيااك الو ريااات دورا  مثمااا  فااي التقانااة الحيويااة    

نتااا  المضااادات الحيويااة و  ، وتيعااب الو ريااات دورا  أباباايا  فااي هاادم مروبااات الوربااور فااي اإلنزيماااتوا 
، وتترافاام الو ريااات Humic acids ع الحيااو  وتحيياال األ شاااب وتشااويل أحماااض الثيوميااك اللاا

، ولوار هنااك مك جاذور النباتاات تباالدها ليام امت ااغ الملاذيات Mycorrhizal fungiالجذرية 
تعد  األجنا  التالية ذات . وتوبد اللذا  ف ريات أ رى مثل األلوار ممرضة لينبات والحيوار واإلنبار

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

 

Penicillium : 

 له والو ر المشابه Penicillium notatum الو ر ىر  
Penicillium chrysogenium لثما أهمية وبيرة 

 مضادات ال وتام الحيويةالبنبييير و ي نعار   ناليا  ألنثما
   camembertii Penicillium، i. roquefortP اروالنول

نضا  الجبنة  Penicillium                                 . لثما دور في ىنتا  وا 
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  Aspergillus: 
 نتا  ال نالياإلفي  Aspergillus oryzae يبتعمل النو    
 المثمة في  نالة نزيمات  ار   يوية والبروتياز واألمي زلإل 

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

 أما النو  ،Recombinantالمأشوبة اإلنزيمات 
Aspergillus niger نتا  حمض الييمورفثو الموضل إل      

Cetric acid الليووونيك  وحمضGluconic acid،           A.niger           
نزيم الويتاز  الذ  يبالد ليم ت في مجمولة مر المشاول وا 

وماار الجاادير بالااذور أر  بعااض أنااوا  . مثاال لاادم قاادرة الحيااوار لياام هضاام العيااع وامت اااغ المعااادر
قااادرة لياام ىفااراز البااموم الو ريااة مثاال ( Aspergillus flavusمثاال النااو  ) Aspergillusالجاان  

 . بموم األف تووبينات التي تببب مرض البر ار والعقم وان واض في ىنتا  الحييب والبيض و يرها
Rhizopus and Mucor: 

( لور ال بز األبود) Rhizopus nigricans أهمثا النو   
ة مار الجان  اااابثاااااااااأناوا  مشو  Rhizopus oryzaeو  ااااااااوالن

Mucor   تنمااو لياام المااواد العضااوية المتحييااة وت اانك لااددا
 . ار   يوية Hydrolases وبيرا  مر أنزيمات التحيل

Basidiomycetes:  مثال  لألوال ف رياات المشاروم القابياةالو رياات الدلامياة منثاا هايAgaricus 

campestris المنتشر في بورية . 
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 :المهمة في التقنيات الحيوية الخمائر -ثالثاا 
الزقيااااة منثااااا الموونااااة لألبااااوا  األبااااوية وحياااادة ال ييااااة مجمولااااة ماااار الو ريااااات  Yeastال مااااا ر     

Ascomycetes  الدلامية ، ومنثا الموونة لألبواBasidiomycetes ومنثا  ير الموونة لألبوا ،. 
ويمواار ل  يااا ال مياارة أر تنمااو  ،Fissionقبااام الببااي  أو اان Buddingبااالتبرلم  ال مااا ر تتواااثر

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

يوضل التمر والعبال أو الماواد ذات التروياز  Zygosaccharomycesمنثا بي ة موضية مث   الجن  
فااااي الم ياااا ت واليحااااوم المحووةااااة والبااااجم  Debaromycesالمرتوااااك ماااار البااااور، ويوجااااد الجاااان  

 Saccharomycesيوثار فاي الثاوا  الجاو ، ويموار ف ال  Rhodotorulaو يرها، وماا أر  الجان  
 .تببب التثابات جيدية Candidaاإلنبار مثل مر األلبار المت مرة، وتوجد أنوا  في جبم 

 :ماييي ال ما ر المثمة في التقنية الحيوية تضم     
Sacharomyces cervisiae ،Candida utilis ،Candida albican ،

Schizosaccharmoyces pombe ،Hansenula polymorpha ،وPichia pastoris. 
Sacharomyces cervisiae: 

ال باااز يمونثااا التواااثر بال اايلة ال اابلية  هااي  مياارة  
، وبالتاااااالي Diploidأو الثنا ياااااة  Haploidاألحادياااااة 

 يجاااااار  . فثااااااي تقاااااادم وا نااااااا  ممتااااااازا  لألبحااااااا  الوراثيااااااة
لاااار  رياااام تشااااويل األبااااوا  فيثااااا التواااااثر ال جنبااااي 

بلية متبولااا  لنااد اناادما   ييتااير تنابااييتير أحاااديتي ال اايلة ال ااالوونيديااة، ويحااد  التواااثر الجنبااي 
تحتاو  ال ميارة . أحادية ال يلة ال ابلية Ascosporesباانقبام المن ع لتشويل أربعة أبوا  زقية 

بتضالع  يبمح بعضثا، وقد تم  ت وير نواقل نبخ لديدة لتحويل ال ميرة 2µmليم ب بميد  بيعي 
 Yeastال مياااارة المضااااالوة  ب بااااميدات= YRP)مثاااال الجينااااات اللريبااااة  ااااار   اااابلي ال مياااارة 

Replicating Plasmids)  أو(YEP =يبيزوميااة ب بااميدات ال مياارة اإلYeast Episomal 

Plasmids)، مثاااال باااادم  الجااااير اللريااااب فااااي ال اااابلي بعضااااثا يقااااوم (YIP = ب بااااميدات ال مياااارة
 .(Yeast Integrating Plasmidsالمندمجة 
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فتبامح بنباخ ق اك YAC (Yeast Artificial Chromosome )أماا  ابليات ال ميارة ال انالية  
لتحضاااير موتباااة هاااذل ال ااابليات قاااد اباااتعميت وثيااارا  و ، Kbp 5022-022بحجااام  DNAوبيااارة مااار 

تباد  جيناات ال ميارة . BACsب ابليات الجينومات لونثا تميل ىلم ىلادة االتحام لذلك تم ابتبدالثا 
 مياااارة ونةااااام نمااااوذجي ليدرابااااات اابااااتق بية تجانبااااا  وبياااارا  مااااك الجينااااات البشاااارية لااااذا فقااااد نوعاااات ال

اإليتاانول ىضاافة ىلاام ياد مار المنتجاات واال بز والبيارة و والتنةيمياة، وتباتعمل ال ميارة فاي تحضاير العد
 .نترفيرور واليقاحاتواإل ذلك أ بحت ال ميرة المأشوبة مضيوا  مثما  لت نيك اإلنبولير

Candida utilis : 
بتشاااااويل  Sacharomycesت تياااااع هاااااذل ال ميااااارة لااااار      

بالبرلماااة فقااا ،  لونثاااا تتوااااثر اجنبااايا   Myceliumالمشااايجة 
وقد ابتعميت في التقنية الحيوية إلنتا  ىنزيمات  اار   يوياة 
فثي تبت يك النمو بابت دام مروباات أولياة  يار تقييدياة مثال 
 اااابور البااايوايت، وبعاااض بااا اتثا ممرضاااة لإلنباااار مثااال 

C. albicans. 
Pichia pastoris وHansenula polymorpha: 

تنمااااااااو و همااااااااا لياااااااام الميثااااااااانول وم اااااااادر وحيااااااااد ليوربااااااااور 
Methylotrphic  تباااااتعمل ووا ناااااات مضااااايوة فاااااي تجاااااارب

التعبيار لار بروتيناات متنولاة لار  ريقثاا حي  جارى النبخ 
   .والييباز واإلنترفيرور

Schizosaccharmoyces pombe:  
تنتشاار فااي المنااا م و لزلاات أول ماارة فااي بااواحل بااومبي      
تتااوز  جيناتثااا لياام ث ثااة  S.cervisiaeوهااي تشاابه  ،الحااارة

 . بليات فق 
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 منو األحياء الدقيقة
The Microbial Growth 

لةااروع البي يااة اتتحباا  فااالجراثيم  ىر  نمااو األحيااا  فااي ال بيعااة ي تيااع لاار نموهااا فااي الم تباار      
ب  موونة مر قبمير أهمثا بروتير موجود فاي اللشاا  ال ياو  باارزا  ىلام ال اار  بأنةمة تحالمحي ة 

مر نةاام التحبا  تعمال ينقل اإلشارة ىلم الجز  الدا يي منه لتبتيمثا أنةمة أ رى وهي القبم الثاني 
رويااب ز الجينااات أو وبحثااا حبااب اإلشااارة الااواردة فتقااوم بتنةاايم لمييااات تيااوتحو لياام تحديااد اإلشااارة

 . البروتير
 ييتاير  ىلام حيا  تنقبام ال يياة الواحادة binary fissionتتواثر الجراثيم ب ريقة اانش ار الثناا ي    

لبااار فتااارات زمنياااة ( تمي مناااتةميلو اااار )متمااااثيتير وتبعاااا  لاااذلك فاااير  ألاااداد الجاااراثيم تااازداد بشاااول أباااي 
الوب  في درجة حرارة مثيم ليجاراثيم  ، فعند تيقيح وب   ذا ي بعدد مر الجراثيم وحضر(n0)منتةمة 

 :(3الشول ) بمراحل تدلم أ وار النمو هي فير  هذل المجمولة مر ال  يا تمر  
 تبقااام فياااه ألاااداد الجاااراثيم ثابتاااة لوااار تنماااو وااال منثاااا فتااازداد وهاااو  اااور التاااأقيم : الطوووور التمهيووو   -1

 واألجبااام الريبيااة ومروبااات ال اقااة،اإلنزيمااات و وتيتثااا وتتضااالع مووناتثااا ماار الحمااوض النوويااة    
 :العوامل التاليةحبب  وي تيع زمر هذل المرحية   
 .وحالتثا الويزيولوجية مثيانو  الجر  -أ  
 .نو  الوب  اللذا ي الجديد ومدى التشابه بينه وبير الوب  الذ  وانت فيه الجراثيم -ب  
 .pHودرجة الحرارة و الويزيا يةمدى التشابه بير الةروع البي ية ليوب ير والعوامل  -   
 ال اااور الاااذ  وانااات فياااه الجاااراثيم لناااد النقااال، فاااالجراثيم التاااي تواااور فاااي  اااور النماااو اليو ااااريتمي  -د  

 . تتجاوز  ور التمثيد ببرلة وبزمر ق ير     
 ، ويموااار م حةاااةتنقبااام   ياااا الجاااراثيم فاااي هاااذا ال اااور بأق ااام معاااداتثا: الطوووور اللويووواريتمي -2

  ااااور  نماااااو لو اااااريتميير مو اااااولير ب ااااور تمثياااااد  ازم لتحااااريض أنزيماااااات جدياااادة بعاااااد  وجااااود   
 .نضوب م در الوربور األول في حالة ابت دام أوبا  ملذية معقدة   

 فعناااد فاااي المرحياااة األ يااارة مااار ال اااور اليو ااااريتمي  تتبا اااأ معااادات نماااو الجاااراثيم: طوووور الثبوووات -3
52زيااادة لاادد ال  يااا تباادأ ةاااهرة تحباا  الزحااام ويوااور العاادد لمومااا  فااي الجااراثيم حااوالي    

 ماال / 7
 . ثام ي اابح النماو ثابتاا ، وا ي حاة زياادة أو نقااغ فاي ألاداد الجاراثيم الحيااة ،وافياا  لحادو  الةااهرة   
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لامىر  ثبات لدد الجراثيم في هذا ال ور يعود ىلام تبااو  معادات النما        و ماك معادات الماوت، وا 
 :توقع ال  يا لر اانقبام مك لدم تعرضثا ليموت وذلك بببب العوامل التالية

 .ح ول اازدحام الويزيا ي -أ   
 .ولوامل النمو في الوب واألوبجير ان واض المواد اللذا ية  -ب   
 . تراوم النوات  اابتق بية البامة   ل النمو -    
وتأثير النوات  الثانوية ليجراثيم  و  ور التدهور ليوب  مر حي  نواذ المواد اللذا يةه :طور الموت -4

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

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أطوار نمو األحياء ال قيقة -3الشكل 



                                                                                              عبد الواحد الطحلي. د                                                                              التقانات احليوية احليوانية

 

 9 

تبااامم بااااأل وار و ي حاااة أر   اااور التاااأقيم وال اااور اليو ااااريتمي يرتب اااار بعميياااات النماااو والبناااا       
المرتب اااة باااالنمو لاااذلك فاااي حالاااة ابااات دام األحياااا  فاااي هاااذل األ اااوار تواااور الماااواد الناتجاااة هاااي ماااواد 

الجااز  أمااا فااي . يااةمنثااا ىنتااا  الحمااوض العضااوية واألمينيااة والويتامينااات والوتيااة الحيو  ،ابااتق ب أوليااة
و اااور الماااوت فتبااامم بااااأل وار  يااار والثباااات أ اااور ااباااتقرار الثااااني مااار محاااور النماااو   و اااا  

المرتب اااة باااالنمو والماااواد التاااي تنااات  لنثاااا هاااي ماااواد اباااتق ب ثانوياااة منثاااا ىنتاااا  المضاااادات الحيوياااة 
بان واااض معاادات النمااو ياارتب  ىنتااا  مااواد األيااض أو اابااتق ب الثانويااة . والبااموم وال اابف و يرهااا

لااذلك يمواار تليياار معاادات النمااو بتعااديل المبااتنبتات أو الماازار  بعااد بنااا  وتيااة حيويااة مناباابة وذلااك 
ب وض درجة الحرارة أو ىضافة مواد  ذا ية ب ي ة اابتث ك مر قبل األحيا ، ولندها ت بح ال  ياا 

   . (موال ت حيوية) بمثابة م انك ليمواد المراد ىنتاجثا
تماار  ب ااورير أباباايير همااا ال ااور ا  حقيقيااة النااواة باادورة معقاادة تباامم دورة ال ييااة، و تنمااو األحياا    

ماار %  1وانقباام البيتوب بااما حاوالي حيا  يشااول اانقباام ال ي ااي  ال ي ااي اانقباامالبيناي و ااور 
  DNAفتقضاااايه ال  ياااا فااااي ال ااااور البيناااي، ويحااااد  تضااااالع %  51مااادة دورة ال ييااااة أماااا الباااااقي 

 .(S) معيرفي  ور 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهت احملاضرة


