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 Lecture 2                                                                        2المحاضرة 

          Methods of Stoing of Microorganisms طرائك خزن االحٌاء المجهرٌة

 لسم علوم االغذٌة  –المرحلة الرابعة 

 ممدمة:   

بعد ان تكتمل عملٌة العزل وٌتم الحصول على الكائن المجهري المطلوب البد من وجود طرٌمة لحفظ هذا الكائن او خزنه لضمان سهولة    

( لذلن ٌجب اجراء العدٌد  Wild typeبري ) الحصول علٌه عندما ٌراد ذلن, وعادة تكون الكائنات المعزولة من البٌئات الطبٌعٌة من النوع ال

من العملٌات لغرض تحسٌنها لتتحول الى احٌاء صناعٌة تصلح لالستخدام فً التطبٌمات المطلوبة, وٌعتمد حفظ الكائن او خزنه على مبدأ 

عالٌة دون فمد فً اعداد الخالٌا المحفوظة (  Viability اختزال الفعالٌات الحٌوٌة للخالٌا الى ادنى مستوى ممكن للحفاظ على الكائن بعٌوشٌة ) 

 او حٌوٌتها.

 االسباب التً تدعو الى خزن االحٌاء الصناعٌة:   

 ان عملٌات العزل المتكررة تكون مكلفة ومجهدة وتحتاج الى ولت طوٌل. -1   

 الحفاظ على السالالت من التلوث. -2   

كما هً الحال فً وجود جهة رسمٌة خاصة بحفظ السالالت مثل  جع الغراض الممارنةاالعتماد على السالالت المٌاسٌة المحفوظة كمرا -3   

ATCC . 

 الحفاظ على التراكٌب الوراثٌة للكائنات المجهرٌة من التغٌر. -4   

 .تحسٌن تداول السالالت الصناعة ونملها -5   

 تمسٌم طرائك حفظ الخالٌا حسب الفترة:   

 اوز شهرٌن عن طرٌك استخدام التبرٌد.الحفظ لفترات لصٌرة التتج -1   

 الحفظ لفترات طوٌلة او الخزن اذ لد تصل مدة الحفظ الى عشر سنوات او اكثر مثل التجمٌد والتجفٌف. -2   

 :الخزن طرائك الحفظ و   

 الحفظ بالنمل المستمر او المتكرر: وهً طرٌمة جٌدة لحفظ الخالٌا لفترة لصٌرة اذ تنمل كل شهرٌن من موائلها االصلٌة الى موائل جدٌدة, -1   

 وتخزن هذه المزارع عادة فً ظروف التبرٌد.

الموائل بزٌت معدنً مثل زٌت البارافٌن ساعة, ثم تغطى  24الحفظ تحت الزٌت: تلمح الموائل بالكائن المراد حفظه وتحضن لمدة  -2   

 السنة.وتخزن فً ظروف التجمٌد. ان فائدة الزٌت هً تملٌل تاثٌرات التجمٌد على الخاٌا. ٌمكن ان تبمى الخالٌا محتفظة بحٌوٌتها لمدة تزٌد عن 

 Pseudomonasتخداماتها هً لحفظ بكترٌا , واكثر اسالحفظ بالماء الممطر: التستخدم هذه الطرٌمة اال مع انواع معٌنة من االحٌاء -3   

solanocerum .ومع كثٌر من انواع البكترٌا المكونة للسبورات 

م ( او فً التجمٌد )  4الحفظ فً درجات الحرارة المنخفضة: ٌمكن حفظ الخالٌا فً درجة حرارة التبرٌد ) درجة حرارة الثالجة حوالً  -4   

وهً مواد  Cryoprotectantsً حالة التجمٌد ٌجب اضافة مواد حامٌة او والٌة من التجمٌد تسمى . فم ( 11-درجة حرارة المجمدة حوالً 

رر الخالٌا لها المدرة على اختراق اغشٌة الخالٌا وتمنع تكوٌن البلورات الثلجٌة الكبٌرة داخل الخالٌا فتحمً الخالٌا اثناء التجمٌد وتملل من تض

 , سكروز , مالتوز , الكتوز , رافٌنوز.  DMSOتران , سوربٌتول , عند التذوٌب, ومن االمثلة علٌها دكس

: ٌؤدي تملٌل المحتوى المائً الى ابطاء التفاعالت الحٌوٌة فً الخلٌة وبالتالً امكانٌة حفظها  Drying or Dehydrationالتجفٌف  -5   

 لفترات طوٌلة نسبٌا, ومن طرائك التجفٌف المستخدمة على نطاق واسع :



لماح الكائن مع تربة معممة وتحضن لفترة لصٌرة فً درجة حرارة الغرفة ثم تنمل الى اماكن الخزن. تصلح هذه . مزارع التربة: ٌخلط أ     

 سنوات او اكثر. 11الطرٌمة لخزن البكترٌا المكونة للسبورات, ولد تصل مدة الخزن الى 

خالٌا مع هالم السلٌكا المحضر مسبما وٌجفف. تستخدم هذه الطرٌمة مع بكترٌا (: ٌخلط لماح ال Silica gelب. استخدام هالم السلٌكا )     

 حامض الالكتٌن.

(: تغمر اشرطة السلٌلوز فً المزرعة السائلة للكائن المجهري وتجفف  Cellulose fibersج. استخدام اشرطة او الٌاف السلٌلوز )      

 (. Actinomycetesة ناجحة مع البكترٌا الخٌطٌة ) وٌحتفظ بها فً لنانً او امبوالت معممة. هذه الطرٌم

سنوات او اكثر,  11(: وهً من الطرائك المهمة لحفظ الخالٌا لمدة تصل الى  Lyophilization or Freeze-Dryingالحفظ بالتجفٌد )  -6   

الن الخسائر الناتجة وٌمصد بالتجفٌد التجفٌف من حالة االنجماد, اذ ٌحضر اللماح البكتٌري او اي مزرعة ذات كثافة عالٌة جدا من الخالٌا )

بعد خلطها فً المسحوق الناتج عن عملٌة التجفٌد. تعرض هذه المزارع الى  بهذه الطرٌمة تكون عادة كبٌرة ( لغرض الحصول على اعداد جٌدة

مع مواد حامٌة من التجمٌد الى تجمٌد سرٌع ثم تنمل الى حٌز ٌتم فٌه تملٌل الضغط بصورة مفاجئة مما ٌؤدي الى فمدان الرطوبة بسرعة 

 والحصول على مستحضر مجفف ٌحوي على الخالٌا وبحٌوٌة ممبولة.

(: وهً طرٌمة مكلفة تتضمن حفظ المزارع فً جو من النتروجٌن السائل ) درجة  Liquid Nitrogenفظ فً النتروجٌن السائل ) الح -7   

م (. ٌجب تزوٌد الحٌز بالنتروجٌن باستمرار لحصول فمد مستمر فٌه. تصلح هذه الطرٌمة لحفظ الخالٌا الجنسٌة دون الخوف  196-الحرارة 

 عالٌتها, وٌمكن ان تطول مدة الحفظ الى عدة سنوات.من احتمالٌة فمدانها لف


