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 عزل وانتخاب السالالت المستخدمة في التقنيات االحيائية
 Fungai،الفطريات  Bacteriaتعزل االحياء المجيرية المستخدمة في البايوتكنولوجي )البكتريا 

،البكتريا الخيطية  Algae،الطحالب  Moldsواالعفان  Yeastsوتشمل الخمائر 
Actinomycetes.من مصادر مختمفة وتعد التربة من اىم تمك المصادر ) 

 :  Soil samplingطريقة جمع عينات التربة 
( سم من سطح التربة وبعمق يتراوح بين 1تؤخذ العينة باستعمال ممعقة نظيفة بعد قشط ) -1

 ( سم.5-10)
 (غم.500كمية العينة المأخوذة نحو) -2
 ي كيس معقم وتسجل عميو كافة المعمومات.توضع ف -3
 تنقل االكياس الى المختبر الجراء الدراسات عمييا. -4

 في حال عدم امكانية فحصيا مباشرة تحفظ في الثالجة.

وىناك عدة تقنيات لعزل وانتخاب السالالت البكتيرية الميمة في انتاج المواد المختمفة كاالنزيمات 
النمو كالفيتامينات واالحماض االمينية وغيرىا ، ومن اىم تمك والمضادات الحيوية وعوامل 

 التقنيات ىي :
 :    Crowded plate techniqueتقنية الطبق المزدحم أوالا

تستخدم لعزل البكتريا المنتجة لممضادات الحيوية وكذلك لعزل البكتريا المنتجة لبعض عوامل 
 النمو. وتجرى كما يمي :

مل من الماء المقطر المعقم ويمزج جيدا ثم يترك  10غم من نموذج التربة في 1يعمق  -1
 لتترسب التربة.

 ( .6-10تعمل سمسمة تخافيف عشرية لراشح التربة ) -2
 . nutrient agarمل من التخافيف العشرية عمى اطباق  0.1ينشر  -3
 ساعة. 48-24تحضن االطباق بدرجة حرارة الغرفة لمدة  -4
مدة الحضن وتنتخب المستعمرات التي تظير حوليا منطقة خالية تفحص االطباق خالل  -5

 من النمو.
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 تؤخذ المستعمرات المنتخبة ويعمل ليا االتي : -6
 .)يعاد زرعيا عمى الوسط نفسو )لغرض تشخيصيا الحقا 
  مل من  1تعمق فيphysiological normal saline . المعقم 

عزالت عوز غذائي(عمى اطباق مل من مزارع لعزالت بكتيرية مرضية )او  0.1ينشر  -7
nutrient agar  حفر في االكار المزروع بواسطة 5 ، ثم تعملcork borer .معقم 

مل من عالق المستعمرات المنتخبة في الحفر، ثم تحضن االطباق بدرجة  0.1يوضع  -8
37°C  ساعة.  24لمدة 

الحيوية )او تالحظ مناطق تثبيط حول الحفر الحاوية عمى البكتريا المنتجة لممضادات  -9
 دوائر نمو حول الحفر الحاوية عمى البكتريا المنتجة لعوامل النمو(.

  Auxotrophic techniqueتقنية العوز الغذائي ثانياا : 

تستخدم لعزل البكتريا المنتجة لعوامل النمو ،وتعمل بكتريا العوز الغذائي ككاشف النتاج مثل 
 وتجرى كما يمي: ىذه العوامل.

ورق الترشيح المعقم باالوتوكميف عمى قاعدة طبق بتري معقم بحيث يفرش شريط من  -1
تمتد نيايتي الورقة من حافة الطبق الى الخارج )اوراق الترشيح انواع منيا ذات قطر 

 ممي وغيرىا ومنيا يستخدم لمبكتريا ومنيا لمفايروسات (. 0,2
غطي قاعدة تفرش فوق ىذا الشريط ورقة ترشيح ثانية قرصية الشكل معقمة بحيث ت -2

 الطبق ويصب اكار مغذي في الطبق فوق ورقتي الترشيح .
حالما يتصمب االكار تنشر عمى سطحو عينة من تربة مخففة بحيث تعطي عددا من  -3

 المستعمرات منفصمة عن بعضيا البعض ويمكن تمييزىا بسيولة .
يحضر وسط اكار مغذي اخر ويزرع بطريقة الصب بكائن مجيري من نوع العوز  -4

الغذائي الذي يحتاج الى عامل نمو خاص ) كحامض اميني او فيتامين ( او يكون من 
 النوع المراد تحديد مضاد حيوي لو .
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ينقل وسط االكار المغذي االول بعناية وبعيدا عن التموث وباالستعانة بمالقط الى سطح  -5
 24 لمدة م◦ 37الوسط في الطبق الكاشف ) دون قمب الوسط ( يحضن الطبق بدرجة 

 . ساعة
يالحظ نمو مستعمرات العوز الغذائي في الطبقة السفمى مباشرة تحت المستعمرات النامية  -6

في الطبقة العميا ) المزروعة بالتربة ( وذلك بسبب نفاذ االيضات من طبقة االكار 
 العموية الى طبقة االكار السفمية الحاوية عمى البكتريا الكاشفة .

كار العميا لتحديد نوعيا وتكثيرىا وعزل عامل النمو الذي تنتقى المستعمرات في طبقة اال -7
 تنتجو .

  Enrichment Culture techniqueتقنية المزرعة المدعمة ثالثاا : 

تستخدم ىذه الطريقة لمكشف عن انتاج بعض االنزيمات وخاصة انزيمات البروتيز القاعدية 
Alkaline proteases  حيث يتم اختيار الكازيين كمادة اساس لعمل االنزيم كمصدر وحيد

 لمكاربون والطاقة وتجرى كما يمي:
 بيدف(  دقائق 10 لمدة م◦ 80تزرع عينة التربة المخففة والتي سبق معاممتيا حراريا ) -1

 عمى حاوية اكار – اكار وسط عمى فقط السبورات عمى واالبقاء الخضرية الخاليا قتل
 % . 0,5 بنسبة فقط الكازيين

 . ساعة 48 - 24 لمدة م◦ 37يحضن االكار بدرجة  -2
يالحظ نمو مستعمرات بكتيرية نتيجة استيالك الكازيين كمصدر وحيد لمطاقة من قبل  -3

 ىذه المستعمرات المنتجة النزيم البروتييز .
 تنتقى ىذه المستعمرات وتزرع ثانية لتحديد نوعيا وكذلك لعزل وتنقية االنزيم . -4

 Pour-plateعزل بكتريا حامض الالكتيك من المبن بطريقة الصب باالطباقعاا :راب
method : 

من عينة المبن ،وتحضن  %1السائل بنسبة  MRSتمقح االنابيب الحاوية عمى وسط  -1
 ساعة في ظروف الىوائية.  24لمدة  C°37بدرجة 
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 ( .6-10تعمل سمسمة من التخافيف العشرية لغاية) -2
مل من التخفيفين االخيرين الى طباق بتري معقمة ،ثم يصب فوقيا وسط  0.1ينقل  -3

MRS agar  1الخاص بالعزل والحاوي عمى%CaCO3. 
  48-24لمدة  C°37تمزج االطباق جيدا ثم تترك لتتصمب ، بعدىا تحضن بدرجة  -4

 ساعة في ظروف الىوائية.
ة شفافة )والتي تكون بعد انتياء مدة الحضن تنتخب المستعمرات التي تظير حوليا ىال -5

موجبة لصبغة غرام وغير مكونة لمسبورات وسالبة لفحص الكاتاليز ( ، ويعاد زرعيا عمى 
 الوسط نفسو لغرض تشخيصيا الحقا.
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 انتاج االنزيمات باستخدام تخمرات الحالة الصمبة

Enzyme production using solid-state fermentation 

العصور  لقد استخدمت انظمة تخمرات الحالة الصمبة منذ زمن بعيد وأختمفت تطبيقاتيا عمى مر

الرطوبة  الحر بشرط عدم انخفاض الماءوتعتمد عمى استخدام مواد غير ذائبة في الماء وبغياب 

 % . وتكون اغمب المواد المستخدمة في عمميات تخمر الحالة الصمبة طبيعية المصدر12عن 

 لحن والكوابليات والمخمفات الزراعية مثل التمنيا الحبوب ونخالة الحنطة والذرة وبذور البقو 

 ة من الماء في نسيجيا موفرة بذلكوتكون ىذه المواد غير ذائبة في الماء و تمتص كمي، وغيرىا

 تحتاجيا األحياء المجيرية من الرطوبة لغرض نموىا و فعاليتيا الحيوية . الكمية التي

 مزايا تخمرات الحالة الصمبة :

فضال عن استخدام اقتصادية : إذ أن استخدام مواد تفاعل مركزة ورخيصة ومتوفرة  -1

ذات حجوم تعد صغيرة مقارنة بالحصيمة المنتجة وعمى ضوء ذلك فان عمميات  مخمرات

 تكون اقتصادية ايضا . االستخالص و التنقية

 ة .ري  الل دقائق مادة التفاعل بح  ر اليواء خشتكون عممية التيوية يسيرة اذ ينت -2

ة مقارنة باألوساط الغذائية ا وطبيعيتعد األوساط الغذائية المستخدمة بسيطة نسبيً  -3

 ورة التقميدية .مالمستخدمة في طرائق التخمر المغ التركيبية

 توفر بيئة تكون أكثر طبيعية لألحياء المجيرية التي تستيمك مواد التفاعل الطبيعية . -4

 وة.غعممية التحضير بسيطة وال تظير فييا بعض المشكالت كالر  -5

 تجانسيا .ال تحتاج إلى عمميات خمط مستمرة لغرض  -6

 ير مفضمة لمكثير من البكتريا التي تحتاج الى مستوى عال من الرطوبة .غد بيئة ت ع -7
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 قة المستمرة وال تحتاج الى اجيزةأسموب الوجبة أو بالطريباء عممية التخمر يمكن إجر  -8

 معقدة .

 السمبيات التخمرات الحالة الصمبة :

الخيطية  اتياألحياء وىي الفطر تقتصر العمميات التخميرية عمى أنواع محددة من  -1

مجفاف التي تنمو في نشاط مائي واطئ الذي يترتب عميو محدودية ل واألحياء المحبة

 .ىذه التخمرات  ةطالمواد التي يمكن انتاجيا بوسا

 . اا يكون التخمص منيا امرأ معقدً تولد كميات كبيرة من الحرارة احيانً  -2

 .يع العمميات إلى حد كبيروسال يمكن ت -3

 ا.ة جدً ئو األحياء فييا بمعدالت واطميكون ن -4

ة مثل مستويات ثاني أوكسيد عن العممي الدقيقةتسجيل بعض المعمومات صعوبة  -5

 األوكسجين او تحديد كمية الكتمة الحيوية المتكونة أو تحديد نسبة الرطوبة .ن و الكاربو 

 المواد وطريقة العمل :

النتاج أ لتحديد العزلة االكف solid state fermentationتستخدم طريقة تخمرات الحالة الصمبة 

 -: ونيزات وىذا يتم عمى النحو اآلتيسمي اميميزات أو بروتيزات اواالنزيمات سواء كانت 

 مزودة بسدادات قطنية تحتوي عمى : 3سم 300تستخدم دوارق سعة  -1

األمالح  رة مطحونة كمادة أساس طبيعية وتدعم ببعضذستخدم ية النزيم األميميز ببالنس -أ

CaCl2.2H2O 1gm. ,MgCl2.6H2O 1gm

K2HPO4  1gm., (NH2)SO4 1gm/liter D.W

 غم ذرة مطحونة . 30لكل  3سم 40وتضاف بكمية 
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غم من النخالة الى  10النزيمات البروتيز تستخدم نخالة الحنطة المحضرة بتفل  بالنسبة  - ب

من الماء المعقم أو محمول غير  3سم 30 ـوالمرطبة ب 3سم 300سعة  يمخروط دورق

 دقيقة . 20لمدة  °م 121 عمی معقممنظم 

غم لكل دورق وتكون  10بالنسبة النزيمات السميوليز تستخدم القوالح المجروشة بواقع  - ت

السائل المحور باستبدال مصدر الكاربون بالسميموز  Czapek-Doxبوسط  مرطبة

 .)وزن :حجم( 3:1بنسبة ترطيب 

 ة المقاح السبوري المحضر في األسبوع الماضي وكال حسب نوعبالسابقة بنس وارقدتمقح ال -2

أيام أما الدوارق  3ولمدة   °م 45-40االنزيم عمى أن تحضن الدوارق في أ ، ب في درجة حرارة 

 أيام . 7لمدة  °م 45-30فتحضن بدرجة حرارة  ج  في
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 استخالص األنزيم وقياس فعاليتو

Extract the enzyme and measure its effectiveness 

 استخالص األنزيم :أوالا : 

 3سم 50باستخدام   ري عممية االستخالص لالنزيم بعد انتياء مدة التخمر احسب نوع االنزيمجت

 إذ تمزح ق،دور  لكل 7والري ورقم ىيدروجيني م 0.2ذي تركيز  ئمن محمول الفوسفات الدار 

دقيقة ثم يتم الترشيح من خالل منظومة  15ا بوساطة الخالط المغناطيسي لمدة المحتويات جيدً 

  NO .1ثانية باستخدام ورق الترشيح  ترشيح ةعقمة باستخدام القطن تتبعيا خطوام ترشيح

Whatman األنزيمي ويحدد حجمو . تخمصالمس لمثلتفريغ ، ثم يؤخذ الرائق الذي يا وتحت 

 قياس فعالية األنزيم : ثانياا :

 إنزيم األميميز : -1

لكل انبوبة ثم  3سم 20ار وبواقع بفي أنابيب اخت محق(م)الحظ ال المنظم أول النشحميوزع م -أ

 لبضع دقائق .م وتترك 45االنابيب في حمام مائي بدرجة حرارة  توضع

يز فيو ثم ممن المستخمص األنزيمي الخام المراد قياس فعالية انزيم األمي 3سم 10يضاف  -ب

 المحتويات جيدا مع تسجيل وقت اإلضافة مباشرة . تمزج

ماصة  بوساطةدقائق(  5زمنية محددة )كل  مددمن مزيج التفاعل عند  3سم 1يتم نقل  -ج

محق( وتمزج ممن محمول اليود المخفف )الحظ ال 3سم 5عمى انبوبة اختبار تحتوي ى معقمة إل

 ا .المحتويات جيدً 
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 الحظ الممحق()ن يتفاعل اليود المخفف مع الدكستر  يقارن المون المتكون مع لون قياسي ناتج من

دقائق يفضل تخفيف المستخمص االنزيمي  10عند الوصول إلى نقطة النياية في وقت يقل عن 

 مع مراعاة ذلك في الحساب . بالماء المقطر الخام

 : حسبو المعادلة التالية

  
       

        
 

 

 : حيث أن

A  =ا عنيا بوحدات ز معبرً ييممفعالية انزيم الفا اNOVO  وتعرف وحدات ) ل ملكلNOVO 

ات في ساعة تحت ظروف نتريسغم من النشا الذائب الى دك1كمية اإلنزيم التي تحول  يانبا

 .التقدير(

t  ًا بالدقائق.= الوقت الالزم لموصول إلى نقطة النياية محسوب 

a  = زن النمودج و  ( او3ا عنو بالممميمتر )سمفيو معبرً  األنزيمحجم النموذج المراد تقدير فعالية

 .عنو بالغراما رً بمع

V =  النموذج.الحجم الذي خفف اليو 

V0  =بالممميمتر . (االنزيم المستخدمول ممح جمستخمص االنزيمي المستخدم )حالم حجم 

 انزيم البروتييز : -2

من محمول كموريد الكالسيوم  3سم 100فرز مجفف لكل  حميبغم من 12يتم استرجاع  -1

ويحضن في حمام مائي  6.5ل الرقم الييدروجيني الى د( ثم يعموالري 0.01 )تركيز
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لمدة نصف ساعة، ثم يوزع الحميب في انابيب اختبار كبيرة الحجم  م45 بدرجة حرارة

 .أنبوبة لكل 3سم 10وبواقع 

من المستخمص األنزيمي لكل أنبوبة من األنابيب المحتوية عمى الحميب  3سم 1يضاف  -2

لمدة نصف ساعة مع التحريك م 46وتحضن في حمام مائي بدرجة حرارة  السابق

 .الشديد

 واني.ثيب بالحساب زمن التخثر لمحم -3

حسب  milk clotting unitsا عنيا بالوحدات التخثرية تقدر الفعالية التخثرية معبرً  -4

 : المعادلة

       

الفعالية التخثرية(     )  
    

الوقت الالزم
 عدد مرات تخفيف المستخمص األنزيمي  

 

 انزيم السميوليز : -3

 ظ)الح Dubos mediumاو  Mebth mediumيضاف السميموز الى احد االوساط  -1

 .في دوارق او انابيب ويعقم بأشكل أوراق ترشيح ويعبالخاص باألوساط( ويكون السميموز الممحق 

 من الزمن قد تمتد عدة أسابيع . مدةم  28-25يحضن بدرجة حرارة  -2

 وكذلك ظيور بقع disintegrationتفحص أوراق الترشيح كل اسبوع حتى ظيور التأكل  -3

 عمى أوراق الترشيح الذي يدل عمى تحمل السميموز .صفراء 
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 بعد ظيور البقع الصفراء عمى أوراق الترشيح ، يقطع ىذا الجزء من اوراق الترشيح ويفت في -4

 .صحن زجاجي معقم ونظيف مع كمية من الماء المقطر المعقم

 ولبر االك ة وتترك لتجف ثم تصبغ بصيغةتعمل مسحة من العالق عمى شريحة زجاجية نظيف -5

 .فوکسين ثم تغسل بالماء وتترك لتجف وتفحص تحت المجير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الرابعةة ــــــــالمرحم                     عممي تقنية حيوية                       كمية الزراعة / جامعة األنبار
                                                                        عموم األغذيةقسم      

 الحياتية التقنية منتجات فصل
Downstream processing in biotechnology 

 نوع أي من المنتوج وتنقية لفصل الالزمة الخطوات جميع عمى المنتجات فصل مصطمح يطمق
 بين الكبير لالختالف نظراً  الحياتية التقنية في أىمية العممية ىذه تحتلة، الصناعي العمميات من

 عممية تعطي ذلك عمى التخمر، مثال أجيزة داخل األصمي ووضعيا لممنتجات النيائي الوضع
 )الغذائي الوسط مكونات بعض أو بالخاليا(تتمثل  منتشرة صمبة مواد من مزيجا المثالية التخمر
 معقد مزيج مكونات من واحداً  الخاليا داخل المرغوب المنتوج يكون وقد مخفف محمول وكذلك
وتركيز  فصل إلى يحتاج لذلك االثنين، بين موزعا يكون قد أو مخفف سائل في يكون أو جداً 

 أن وجد حيث االقتصادي، الجانب االعتبار بنظر األخذ مع وفعالة دقيقة عمميات ضمن وتنقية
 عمميات بعض إن  .الكمية التصنيع عممية كمفة من % 60 – 20تعادل  الفصل عممية كمفة

 بعض فإن ذلك عن فضالً  تجاري، نطاق عمى استخداميا عند اقتصادية غير المختبرية الفصل
 معينة ظروف تحت فقط فعالة وتكون حساسة مركبات عن عبارة ىي الحياتية التقنية منتجات
 اختيار في الفائقة العناية يجب لذلك، والتركيز الحرارة ودرجة الييدروجيني الرقم من ومحدودة
 عممية والتوجد عالية، بكفاءة تعمل ان أجل من المنتوج لفصل الالزمة العممية الطرق واستخدام
 دمج يجب بل المنتوجات لكل مالئمة تكون العمميات من سمسمة أو المنتوجات لكل مثالية واحدة

 .ناجحة فصل عممية إلى لموصول مالئمة وبطريقة منفردة عمميات
 :العمميات ىذه ومن

 Separation of particles  الدقيقة  الجسيمات فصلأوالا : 
 أو الخاليا تشمل والتي الصمبة المواد بفصل التخمر عممية انتياء بعد األولى الخطوة تتمثل
 احيانا .الغذائي لموسط الصمبة المكونات إلى إضافة مدعمة مواد عمى المثبتة واألنزيمات الخاليا
 االكبر الحجم ذات الخاليا فصل ويمكن الفصل عمميات في صعوبات البكتريا خاليا حجم يسبب
 وسط طبيعة عمى الفصل سيولة تعتمد كما البسيط الترسيب طريقة باستعمال أكثر بسيولة
 عمى تساعد مواد إضافة يجب الحاالت بعض ىناك .الييدروجيني والرقم الحرارة ودرجة التخمر
 :التالية بالطرق الفصل عممية وتتم الفصل عممية في تساعد أو الترشيح
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 Filtration الترشيح -1
 وسط من والبكتريا الخيطية االعفان فصل في مثالية وتعد واسعة بصورة الطريقة ىذه تستخدم
 الضاغطة المرشحات وىناك الخمائر، من المتمبدة الكتل مع اايضً  استعماليا ويمكن التخمر،
 التفريغ تحت الدوارة بالمرشحات الترشيح وكذلك المستعممة، الترشيح طرق أكثر من تعتبر والتي
 .الخمائر فصل في خاصة
 Centrifugation  المركزي الطرد -2
 نظرا الصعوبات بعض ىناك أن إال جداً  الحجم الصغيرة البكترية الخاليا فصل في تستخدم

 في مختبري نطاق عمى كثيراً  الطريقة ىذه وتستخدم السائل، والجزء الخاليا كثافة بين لمفرقالقميل
 الصعوبات بعض يصاحبو الصناعي النطاق عمى استخدامو ولكن البايولوجية المواد فصل

 .كمفتو ارتفاع إلى باإلضافة
 Flocculation & flotation والطفو  التمبيد  -3

 الصعبة العمميات من السائل التخمر وسط عن الحجم صغيرة الخميرة خاليا فصل عممية عدت  
 .التمبيد عممية باستخدام فصميا عممية تحسين ويمكن المركزي الطرد استخدام حالة في حتى جداً 

 بواسطة الخمية سطح عمى الموجودة الشحنات معادلة حالة في عكسية بصورة التمبيد يحدث
 بين جسراً  البوليمر جزيئات تشكل عندما عكسية غير بصورة يحدث كما الشحنة، مغايرة أيونات
 غروية شبو ومواد عضوية غير امالح عن عبارة التمبيد عمى المساعدة العوامل وتكون الخاليا،
 مثل اخرى عوامل عمى التمبيد عممية . تعتمد) كيربائًيا المنحمة ( الكتروليتية عضوية ومواد
 استخدام ويمكن .التمبيد عوامل عن فضالً  الحرارة ودرجة االيونية والحالة وعمرالخاليا طبيعة
 الغاز فقاعات تقوم الحالة ىذه وفي عالية، كثافة ذات متمبدة كتمة تكوين عدم حالة في الطفو

 الغاز فقاعات حجم عمى الفصل عممية وتعتمد .المجيرية االحياء وسحب بادمصاص الصغيرة
 من وذلك المذابة الغازات من جداً  صغيرة فقاعات تكوين أو الوسط داخل في الغاز نشر ويمكن
 باستعمال الرغوة تكوين تشجيع ويمكن الكيربائي االنحالل بواسطة أو الزائد الضغط اطالق خالل
 الدقائق تزال ثم االمينات أو السمسمة طويمة الدىنية االحماض مثل ذائبة غير مجمعة مواد
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 احادي بروتين انتاج في مجتمعة والطفو التمبيد عممية وتستعمل .الرغوة طبقة في المجتمعة
 .الحيوية الكتمة فصل في عالية وبكفاءة الخمية
 Disintegration of cells الخاليا  تمزيق ثانياا: 

 األنزيمات مثل الخاليا داخل في الموجودة المنتجات بعض الستخالص الخاليا تمزيق احيانا يتم
 جدار لقوة وذلك الصعبة العمميات من المجيرية االحياء خاليا تمزيق عممية وتعد .الداخمية
 البسيطة الميكانيكية الطرق استخدام ويصعب  .الخاليا داخل العالي االزموزي والضغط الخمية
التكسير  عممية تجرى ان ويجب الصغر في المتناىي لحجميا نظراً  الخاليا لتمزيق الطحن مثل
 االحياء خاليا تمزيق في المستخدمة الطرق ومن المرغوبة الخمية مكونات بعض تمف دون

 :المجيرية
  الميكانيكية الطرق -1
 استخدام عن فضالً  الغروية شبو والمطاحن الكروية المطاحن في الطحن عممية استخدام تتضمن
 ىي االستعمال واسعة االخرى الطرق ومن . الصوتية فوق والموجات التجنيس واجيزة الضغط
 باثق خالل الخاليا معمق جريان ذلك عن وينتج الضغط تخفيض يعقبو عال ضغط استخدام
 نطاق عمى الصوتية فوق الموجات وتستخدمة.لمتجزئ نتيجة الخاليا تكسير يحصل حيث دقيق

 .المتولدة الحرارة بسبب صناعي نطاق عمى عمييا ويعاب مختبري
 اليزازات طريق عن الصوتية فوق بالموجات انطالق يحدث الصوتية فوق الموجاتأساس عمل  

 يقوم ثم كيموىيرتز/ثانية، 20  حوالي تبمغ موجة كثافة التردد عالي صوًتا تنتج التي الصوتية فوق
 في مغمورةال التيتانيوم ارممس خالل من الميكانيكية التذبذبات إلى الموجات بتحويل الطاقة محول
 يمكن. والفطرية البكتيرية الخاليا اضطراب من لكل الطريقة ىذه استخدام يتم .الخاليا معمق
 .دقيقة 10 الى 2 بين والخميرة ، ثانية 60 إلى 30 في البكتيرية الخمية تمزيق
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  المكيانيكية غير الطرق -2
 األنزيمية، أو الكيميائية أو الحرارية الطرق بواسطة أيضا المجيرية االحياء خاليا تكسير يمكن
 وبالتالي الخمية جدار تركيب في تغيراً  يسبب الذي االستعمال الواسعة الطرق من التجفيف ويعد
 المحاليل أو المتعادلة المحاليل بواسطة الخمية لمحتويات الالحقة االستخالص عممية يسيل
 أحسن من الصوتية فوق الموجات أو االنزيمات بواسطة الخاليا تكسير طريقة وتعد  .الممحية
 أقل األزموزيةالصدمة و  الحرارية الطرق تعد امبين .فعالة داخمية انزيمات عمى لمحصول الطرق
 .السابقة الطرق من جودةً 

 
 
 
 
 
 

 الكرويةالمطاحن 
 الموجات الفوق الصوتية

ض يتعر  , ويتم فيياتحمل الخاليالىي تقنية يمكن استخداميا في التطبيقات التقنية الحيوية :  لصدمة التناضحية ا
يتم تغيير الظروف بسرعة إلى ظروف معاكسة مما يؤدي إلى بعدىا  ,الخاليا أوالا لتركيز الممح العالي أو المنخفض

 والسبب في ذلك أن الماء يتدفق بسرعة من تركيز الممح المنخفضممايؤدي الى تحمل الخاليا . الضغط التناضحي 
محمول عالي التركيز , يتدفق الماء إلى الخمية بعد  وىكذا , إذا تعرضت الخاليا ألول مرةالى التركيز العالي. 

تعرض يا تونتيجة لذلك , يزداد الضغط في الخمية وينفجر عمى العكس , إذا الخال لتعرض لتركيز قميل من الممح.ا
 يتدفق الماء خارج الخمية مما يؤدي إلى اضطراب الخمية. لتركيز مرتفع من الممح بعد التعرض لتركيز منخفض ,
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 Extraction methods  االستخالص ثالثاا : طرق
 الطريقة ىذه وتستخدم . المنتجات تمك وتركيز فصل الحيوية المنتجات استخالص يتضمن
 بطريقة معاممتيا بعد تتحرر والتي الخمية داخل أو خارج تفرز خموية منتجات عمى لمحصول
 غير مذيب مع المرغوب المنتوج عمى يحتوي الذي المعمق مزج في الطريقة وتتمخص .مناسبة
 تتم االستخالص عممية إن .بسيولة استرجاعو ثم جيدة بصورة المنتوج فيو ويذوب لالمتزاج قابل
 .المراحل متعدد استخالص أو منفردة بخطوة االستخالص يتم أما طرق بعدة

 Concentration methods التركيز رابعاا : طرق
 الفصل خطوات في التركيز ىذا ويزداد واطئ تركيز ذات الحياتية التقنية منتجات عادة تكون

 في العناية يجب .تنقيتيا قبل المنتجات ىذه تركيز يجب وعموما االستخالص مثل االبتدائية
 :الطرق ىذه وأىم ثابتة غير المنتجات من عدد الن التركيز طرق اختيار

 

والشائع ىو يختمف جدار الخمية من الخميرة والفطريات بشكل كبير عن بكتيريا جدار الخمية. : الطرق االنزيمية 
اإلنزيمات التي يشيع إضافة الى  .خميط االنزيم المستخدم لتحمل جدار الخمية من الخميرة والفطرياتاستخدام 

 cellulases, pectinases, xylanases andمن الخميرة والفطريات تشمل  استخداميا لتحمل جدار الخمية
chitinases.  , ارتفاع سعر اإلنزيم , لكن يعد استخدام اإلنزيمات في عممية تحمل الخاليا من أفضل الطرق

 . في عمميات االستخالص ومحدودية توافره يحد من استخدامو عمى نطاق واسع
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 Evaporation التبخير  -1
 يتم ثم بالمذيبات االستخالص بواسطة عمييا الحصول تم التي المستخمصات مع عادة تستخدم
 كما spray dryer الرذاذ مجففات عادة الحالة ىذه في وتستخدم المتبخرة، المذيبات استرجاع
 ذات المبخرات وكذلك لمحرارة الحساسة المنتجات لتركيز المستمرة التبخير اجيزة باستخدام يسمح
 منتوج اعطاء الى فييا التركيز يصل التي المزجة السوائل تركيز في تستخدم التي الرقيق الغشاء
 .جاف
 Membrane filtration الغشائي  الترشيح -2
 الضغط يكون ان ويجب العادية الحرارية درجات باستخدام أي تبخير دون التركيز يتم حيث

 الجزيئات بعبور اغشية تسمح اغشية وتستخدم االزموزي الضغط من اعمى الغشاء عمى المسمط
يتأثربشكل  الذي الغشاء عمر ىي المرشحات ىذه في الرئيسية المشكمة .الجزيئية أوزانيا حسب
 الجريان معدل انخفاض الى تؤدي كافية بصورة تنظيفيا عدم ان حيث نظافتيا بدرجة كبير

 .المجيرية باالحياء تموثيا احتمال أو اخرى بمنتجات وتموثيا
 

 Ion exchange and adsorption  االيوني والتبادل االدمصاص راتنجات -3
resins 

 الطريقة ىذه تعطي حيث active charcoal المنشط النباتي الفحم استخدام في الحال ىو كما
 .فقط واحدة خطوة وفي جداً  عاليا تركيزاً 
  :االيوني التبادل راتنجات - أ

 أما أنيونية المجاميع وىذه بقوة بيا ومرتبطة لمتأين قابمة مجاميع تحمل بوليمرات عن عبارة وىي 
 الوجبات وذلك بطريقة أما يكون استعماليا و متأينة، غير أو متأينة حالة في وتكون كاتيونية أو

 في اعمدة تعبأ أو decantation التركيد بطريقة الراتنج يزال ثم وجبات شكل عمى باضافتيا
 .الكروماتوغرافي الفصل
  :االدمصاص راتنجات  - ب
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 دون االستقطابية تحوير عمى الفعالة مجاميعيا تعمل والتي مسامية بوليمرات عن عبارة وىي
 عضوية بمذيبات باالستخالص وتسترجع الكاممة بحالتيا تدمص المركبات واغمب التأين، أجراء
 .السائل لمطور االيونية القوة أو الحموضة رقم وتغير

  Products purification المنتجات خامساا : تنقية
  Crystallization التبمور -1
 ىو كما الحياتية المضادات مثل الواطئ الجزيئي الوزن ذات المركبات تنقية في تستخدم وعادة
 ويبمور البيوتايل خالت بواسطة التخمر وسط من يستخمص حيث G البنسمين تنقية في الحال
 وتنقية فصل في نفسيا الخطوات وتتبع ) أثيمي( كحولي محمول في البوتاسيوم خالت بإضافة

 .أكيتومايسين
 Chromatographic methods الكروماتوغرافي  طرق -2
 حاجة وجود حالة في الواطئة الجزيئية االوزان ذات المركبات فصل في الطرق ىذه تستخدم
 في االنزيمات مثل الكبيرة الجزيئات فصل في تستعمل كذلك متشابية مكونات من مزيج لفصل
 :وىي الكروماتوغرافي من انواع عدة وىناك متشابية طبيعة ذات مركبات مع تواجدىا حالة

 االلفة، كروماتوغرافي ، االيوني التبادل كروماتوغرافي ، االدمصاص كروماتوغرافي
 .اليالمي الترشيح كروماتوغرافي

 Drying التجفيف  سادساا :
 ومالئمة ثابتة منتجات عمى لمحصول الحيوية المنتجات من العديد في االخيرة الخطوة تعد

 لحساسيتيا وذلك منخفضة حرارة درجات عند المنتجات من الرطوبة إزالة ويجب والخزن، لمتداول
 مع الحال ىو كما الحاالت بعض في لممنتجات الحرارية الثباتية تحسين يمكن و العالية لمحرارة

 عدة وىناك الخاممة المثبتات بعض أو السكريات باضافة وذلك الصيدالنية والمواد االنزيمات
 منيا : لمتجفيف طرق

 . freeze التجفيد , spray dry بالراذاذ التجفيف , Vacuum التفريغ تحت التجفيف
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 قياس فعالية وحيوية خميرة الخبز
Activity and Viability of baker's yeast 

 المعجنات بشكل عام مركز الصدارة في قائمة األغذية المعروفة في العالميمثل الخبز خاصة و 
حيث يستيمكيا مئات الماليين من سكان المعمورة بكميات كبيرة في وجبات الغذاء اليومية 

 .مع المواد الغذائية األخریبالمقارنة 
% من وزن العجينة عمى 4-1)خميرة المخابز ( حوالي  Baker's yeastوتشكل خميرة الخبز 

 .وبعض المعجنات Leavened Breadالوزن الرطب عند صناعة الخبز المتخمر  أساس
 ،Saccharomycesتج خميرة الخبز من تكاثر خاليا انواع مختارة او منتخبة من جنس نوت 
في بيئات غذائية مالئمة لنموىا وتستخدم عادة المواد الغنية بالمصادر  S. cerevisiae المسماةو 

ة السكر الس البنجر وموالس القصبة المستعممة في صناعل مو ثالرخيصة م الكاربوىيدراتية
 وىي من مخمفات صناعة الورق . Sulfite liquor والسائل الكبريتيدي

 خميرة الخبز التي تباع في األسواق العالمية عمى نوعين :
Fresh yeastأو الخميرة الطرية )الطازجة(  Compressed yeastالخميرة المضغوطة  -1

 % .72-68 فييا ةبالرطو  نسبة
 % .9-7.5 فييا نسبة الرطوبة Activated Dry Yeastالخميرة الجافة الفعالة  -2
من  و الطرائق المتبعة في انتاج ىذين النوعين من الخميرة في جميع مراحل التصنيع ابتداءشابتوت

 ا بمرحمة الفصل أي فصل الخميرة من وسط النمو بوساطة الطرد المركزيمرحمة التكاثر ومرورً 
 أو Under vacuumباستخدام مرشحات مخمخمة لمضغط وانتياء بعممية الترشيح التي تتم اما 

مرشحات الضغط االعتيادي النتاج خميرة الخبز المضغوطة وقد تعرض الخميرة بعد عممية 
 النتاج الخميرة الجافة الفعالة .أو التقطيع الي عممية التجفيف  الترشيح

الخميرة  ية ناجحة في تجفيفا عمى اتباع طريقة تجار ان انتاج الخميرة الجافة الفعالة يقوم أساسً 
 دون التأثير في حيويتيا وفعاليتيا .
 اسباب انتاج خميرة الخبز الجافة :

 سيولة التداول . -1
   .اطالة مدة الحفظ -2
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 طرائق قياس فعالية وحيوية خميرة الخبز :
 في انتاجية لخاليا الخميرة التي تفسر بتقدير نشاطيا الفعالية األنزيم Activityيقصد بالفعالية 

 غاز ثاني أوكسيد الكاربون والكحول إذ يعمل ثاني أوكسيد الكاربون عادة عمى انتفاش العحينة.

 
 طرائق القياس :

 : Culture methodطريقة الزرع  -1

بر سمسمة من التخافيف وىنا تع مية الخميرة في وسط غذائي مناسب بعد اجراءنفييا ت ويتم
 .االنزيمات المسؤولة عن النمو والتكاثر فييا -الفعالية  عنالطريقة 

ب مدة مية واحدة وتكوينيا المستمرة واحدة كما انيا تتطمخمن  أكثريا : احتمال ظيور ئساو ممن 
 .زمنية أطول مقارنة مع الطرائق األخرى

 
 
 



 الرابعةة ــــــــالمرحم                     عممي تقنية حيوية                       كمية الزراعة / جامعة األنبار
                                                                        عموم األغذيةقسم      

 : Staining techniqueطريقة التصبيغ  -2

 primalineحدی الصبغات القاعدية مثل بأيغ معمق الخميرة بصالطريقة عمى ت تعتمد ىذه
 Acriflavin ,flavin  ،  methylene blueب الخاليا الميتة الصبغة المستعممة إذ تكتس
لعدم  ةيويعبر عن الحر في حين تبقى الحية غير ممونة وىذه الطريقة ت  يتحت المج وتظير ممونة

نما تقتصر عالقتيا   عالقتيا بخاصية شبو النضوح لألغشية السايتوبالزمية.بأي نشاط أنزيمي وا 
 : Fermentationخمير تطريقة استخدام ال  -3

يحتوي  المتكون باضافة وزن معموم من الخميرة في وسط CO2يتم فييا قياس كمية )حجم( غاز 
 كمية من العجينة.

 : Warburg Apparatusطريقة  - 4
 المتكون باستخدام وسط غذائي يحتوي عمى سكر CO2يتم فييا قياس كمية او حجم غاز 

 الكموکوز او السكروز بدال من العجينة .
 طريقة قياس سرعة انتعاش العجينة )الزمن( . -5
 ساعات . 4( ممم زئبق/CO2طريقة قياس الضغط )ضغط  -6

 طريقة التصبيغ :
 المواد وطريقة العمل :

 .% في الماء المقطر 0.02بتركيز  methylene blueغة المثيمين الزرقاء بتحضر ص -1
م و 5 -فر% في ماء درجة حرارتو ص0.5تركيز يحضر معمق من خميرة الخبز الجافة ب -2

 م.65-60م و 20-25
 .1من الصبغة المحضرة في 3سم 0.5الى  2مل من معمق الخميرة المحضر في  1يضاف  -3
 دقائق . 5يمزج الخميط جيدا لمدة  -4
الشريحة الزجاجية  ىغط  ت  ين من المزيج وتوضع عمى شريحة زجاجية ثم و قطرتأتؤخذ قطرة  -5

 .cover slipزجاجي  بغطاء
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عد الخاليا الممونة باالزرق تفحص تحت المجير بالعدسة الصغرى ثم بالعدسة الكبرى إذ ت   -6
 حقول مجيرية ثم 10-5والخاليا الشفافة حية، تحسب الخاليا الحية و الخاليا الميتة في  ميتة

 المئوية لمخاليا الحية وكما يأتي : تستخرج النسبة

                  (     )  
       

 
 

 حيث أن :
n الحقول = عدد. 
T  =عدد الخاليا المختارة. 

T4  =مساحة الشريحة. 

                   
عذد الخاليا غير الملونة

     
 

مقسم الى مربعات  Thoma slide chamberىذه الطريقة تعتمد عمى شريحة زجاجية تسمى 
 اختيار الخاليا من أماكن مختمفة . ويتم

 مقارنة بين حيوية الخميرة و فعاليتيا :

 
 

 فاش العجينة :نتطريقة ا
وتتمخص  (AACC) ( American Association of Cereal Chemistryوىي طريقة  )

: بما ياتي
 ماء مقطر ويترك في درجة 3سم20غم من سكر السكروز في 5غم من الخميرة مع  5يذاب  -1

 •دقائق  10م لمدة  30حرارة 
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من محمول ممحي بتركيز  3سم 625كغم من الطحين )نمرة صفر( مع 1يضاف الخميط الى  -2
2. % 
 دقائق . 5ا لمدة يمزج الخميط جيدً  -3
رين وتحضن في الحاضنة سجة تحتوي عمى كميأسطوانة مدر توضع العجينة الناتجة في  -4
 م.35حرارة  رجةدب
 دقيقة . 90،  60،  30يسجل حجم العجينة في أوقات مختمفة  -5
 مناقشة الناتج . -6

اشية عالية فدى نشاط الخميرة ، كمما كانت النمقدار نفاشية العجينة داخل االسطوانة يدل عمى م
 ر .عمى أن الخميرة نشطة اكث دل

 ( تأثير حرارة ماء النقع في حيوية وفعالية خميرة الخبز وبطرائق مختمفة1جدول )
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 ( إنتاج الغاز والحامض بفعل تخمير السكريات من قبل الخمائر2جدول )

 
 ++ كمية كبيرة.
 + كمية معتدلة.

 ـــ ) غير مخمرة ( غير مكونة لمحامض.
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 اا وفسيولوجيا دراسة الخمائر مورفولوجيا 
The study of yeasts morphologically and physiologically 

ال تستطيع تخميق غذائيا بنفسيا تختمف في  لذلكل ي: ىي نباتات خالية من الكموروف الفطريات
وشكميا من أحادية الخمية )الخمائر( الي متعددة الخاليا )المشروم( ومن بينيا الخمائر  حجميا

 .اصناعيً  واالعفان الميمة
وتغمب عمييا  Fungi: ىي مجموعة من الكائنات الحية المجيرية تنتمي الى الفطريات  الخمائر

نوع تقع  500الى  انواع الخمائروحيدة الخمية اي ىي فطريات وحيدة الخمية ويبمغ عدد  فةص
في الطبيعة يمكن تواجدىا في الحبوب، الفواكو و بقية  واسعا وىي تنتشر بشكل سً نج 39من ض

عمى الجمد وفي أمعاء الحيوانات . وبما كر وتتواجد في التربة و اليواء و عمى الس األغذية الحاوية
باتات الراقية والحيوانات عمى الكموروفيل فانيا تعتمد في تغذيتيا عمى الن أن الخمائر ال تحتوي

 .في الحصول عمى الطاقة
 وليا عدة ميزات ىي :

 کائنات وحيدة الخمية وحقيقية النواة . -1
 تستطيع النمو والتكاثر ومزاولة فعاليتيا الحيوية في ظروف ىوائية . -2
 ( او13)وىي طريقة جنسية كما في الشكل  Buddingتتكاثر الخمائر الجنسية بالتبرعم  - 3

 .Sexual reproductionورات بييما . وتتكاثر جنسيا بتكوين السأو كم Fissionاالنشطار 
 م الخمائر الى:ستق

ادرة عمى التكاثر الجنسي وتصنف : ىي تمك المجموعة الق True yeastالخمائر الحقيقية :  أوالا 
 الفطريات الكيسية . منض

 مثل األجناس Ascomycetesية سالفطريات الكيا ىي من أن معظم الخمائر المستعممة صناعيً 
Saccharomyces, Schizosaccharomyces, Pichia, Zygosaccharomyces, 

Hansenula debaromyces, Hanseniaspora 

: و ىي تمك المجموعة غير القادرة عمى التكاثر الجنسي  False yeastائر الكاذبة مالخ : ثانياا
 Asporogenousو ىي من نوع  Fungi Imperfectتصنف ضمن الفطريات الناقصة  لذلك
  Torulopsis, Candida, Rhodotorulla مثل
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 Microscopial Appearanceدراسة المظير المجيري لمخمائر 
 اليدف من الدراسة :

 كمييما .بتكاثر بالتبرعم او باالنشطار او ىل ان الخميرة ت -1
 ين تظير البراعم من خمية األم .أكانت الخميرة تتكاثر بالتبرعم ف اذا -2
 ما ىو حجم وشكل الخاليا الخضرية . -3

 طريقة العمل :
 Methyleneصبيغيا بصبغة المثمين الزرقاء المتوفرة وت زالت الخمائرعريحة من ش تحضير
Blue   ة يالخاليا الخضر الحظ اشکال وحجوم ومالحظتيا تحت المجير بالعدسة الزيتية وت

 الحقيقية .تكوين الخيوط الفطرية الكاذبة و  التكاثر باألنشطار ويالحظويالحظ والبراعم 
 يرة :مشكل الخ

 

 
 ( أشكال الخميرة ويبين فييا التبرعم واالنشطار43شکل )
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