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 ملخص المحاضرة

تمسم الخالٌا بصورة عامة الى نوعٌن: بدائٌة النواة وحمٌمٌة النواة, وهنان العدٌد من الفروق بٌنهما ابرزها وجود   

نواة متمٌزة بؽشاء نووي فً الخالٌا حمٌمٌة النواة. من اهم المصادر المستخدمة فً عملٌات التمنٌة الحٌوٌة هً 

ثالثة هً المفضلة على النبات الكامل فً االستخدام فً عملٌات التمنٌة الحٌوٌة, وتستخدم الخالٌا النباتٌة التً تكون 

والخالٌا المفردة والبروتوبالست. وتعد الخالٌا الحٌوانٌة من  اع من مزارع الخالٌا النباتٌة هً الخالٌا الجسمٌةانو

تجاه المتؽٌرات, وتستخدم بصورة خطوط  االنواع الصعبة فً التعامل بسبب تعدد احتٌاجاتها وحساسٌتها العالٌة

الطحالب كائنات حمٌمٌة النواة وخلوٌة, وهذه تكون على نوعٌن الخط الخلوي الطبٌعً والخط الخلوي السرطانً.

تعتمد فً تؽذٌتها على التركٌب الضوئً لكنها الل رلٌا من النباتات لها استخدامات متعددة فً التمنٌة الحٌوٌة, وتعد 

هرٌة, ومنها البكترٌا من اهم الكائنات المستخدمة فً عملٌات االنتاج والتحوٌل الحٌوي لمصر ولت االحٌاء المج

الكلوروفٌل اي انها الجٌل وسهولة التعامل معها وممٌزات اخرى, والفطرٌات هً كائنات حمٌمٌة النواة خالٌة من 

ان, واالبتدائٌات كائنات حمٌمٌة النواة لها التستطٌع ان تصنع ؼذائها بنفسها, وتضم مجموعتٌن هما الخمائر واالعف

تطبٌمات محدودة جدا فً التمنٌة الحٌوٌة.الفاٌروسات كائنات الخلوٌة متطفلة اجبارا داخل خالٌا المضٌؾ, وتتكون 

من شرٌط من الحامض النووي الدي اوكسً راٌبوزي او الراٌبوزي ولٌس كلٌهما, وٌكون هذا الشرٌط محاطا 

 لفاٌروسات اهمٌة سلبٌة كونها عوامل مرضٌة واٌجابٌة لها تطبٌمات مفٌدة فً حمول مختلفة.بؽالؾ بروتٌنً, ول

 محتوٌات المحاضرة

 بٌنها والفروق الخالٌا انواع عن ممدمة -1

 الخلٌة النباتٌة -2

 الخلٌة الحٌوانٌة -3

 الطحالب -4

 البكترٌا -االحٌاء المجهرٌة  -5

 الفطرٌات -6

 االبتدائٌات -7

 الفاٌروسات -8



 مقدمة عن انواع الخاليا والفروق بينها -1

(, وهنان فروق كبٌرة  Eukaryotic( وحمٌمٌة النواة )  Prokaryoticتمسم الخالٌا الى نوعٌن: بدائٌة النواة )   

فً بٌنهما اال ان ابرز هذه الفروق هً وجود نواة متمٌزة بؽشاء فً الحمٌمٌة بٌنما تكون المادة النووٌة سائبة 

 .الساٌتوبالزم فً البدائٌة

مالحظة: تراجع التراكٌب الحٌة وؼٌر الحٌة النواع الخالٌا بدائٌة وحمٌمٌة النواة فً المصادر ومحاضرات   

 السنوات السابمة.

 بٌن نوعً الخالٌا : الهامة الفروق فٌما ٌلً بعض  

 حمٌمٌة النواة بدائٌة النواة الصفة

 توجد نواة متمٌزة بؽشاء نووي التوجد نواة متمٌزة النواة

 بشكل كروموسومات مرتبة موجودة فً النواة بشكل حلمة واحدة مؽلمة سائبة فً الساٌتوبالزم المادة الوراثٌة

 موجودة ؼٌر موجودة الهستونات

الشرٌط  اي ان التوجد اكزونات وانترونات, نوعٌة الشفرات
 كله فعال

 توجد اكزونات )مناطك فعالة( وانترونات
 )مناطك ؼٌر فعالة( ضمن الشرٌط

 معمدة التركٌب بسٌطة التركٌب العضٌات

 , وهً المولع الرئٌس النتاج الطالةموجودة , وٌكون انتاج الطالة فً االؼشٌةؼٌر موجودة الماٌتوكوندرٌا

 S 70من نوع  S 80من نوع  الراٌبوسومات
اعادة االرتباط 

 الوراثً
الجنسً عند تحصل خالل عملٌة التكاثر 

 حدوث االخصاب
تحصل احٌانا فً البكترٌا اثناء عملٌات 

 االلتران والتحول 

 

 الخلية النباتية -2

هً خلٌة حمٌمٌة النواة تتمٌز بانها محاطة بجدار خلوي صلب ٌتكون من السلٌلوز مع مكونات اخرى كالبكتٌن   

الستٌدات )وهً ثالث انواع خضراء و ملونة وعدٌمة واللكنٌن والهٌمٌسٌلٌلوز, وتحوي الخلٌة النباتٌة اٌضا على ب

 اللون(, وهذا ماٌمٌزها عن الخلٌة الحٌوانٌة.

للحٌاة فً االرض وذلن لوجوده فً لاعدة السلسلة الؽذائٌة فهو ٌموم بصنع ٌعد النبات المفتاح االول   

 اشعة الشمس(.الكاربوهٌدرات من عناصر اولٌة العضوٌة )ثانً اوكسٌد الكاربون وماء بوجود 

 اهمية الخاليا النباتية  

 تتلخص اهمٌة النباتات والخالٌا النباتٌة بالنماط االتٌة:  

 أ. مصدر مباشر وؼٌر مباشر لؽذاء االنسان.

 ب. مصدر متجدد للطالة الٌنضب.

 ج. مصدر للزٌوت.



( مثل الفٌنوالت المتعددة والملوٌدات  Phytochemicalsد. مصدر للعدٌد من المواد الكٌمٌائٌة النباتٌة ) 

 والكالٌكوسٌدات واالنثراكوٌنونات والستٌروٌدات.

 (, وهً من المبٌدات الحشرٌة عالٌة الفعالٌة. Pyrithrinsه. مصدر للباٌرثرٌنات ) 

 و. مصدر للصبؽات والصموغ والشموع.

 اللحوم. ( المستخدم لتطرٌة  Papain ) ز. مصدر لبعض االنزٌمات مثل الباباٌن

 ح. ٌمكن استعمال النباتات والخالٌا النباتٌة فً عملٌات التحوٌل الحٌوي المختلفة.

 ٌفضل استخدام مزرعة الخالٌا النباتٌة العالمة على النبات الكامل لالسباب االتٌة :  

 الخالٌا فً المختبر لتكون متوفرة على مدار السنة. ٌمكن تنمٌة -1

 تشؽل حجوم صؽٌرة. -2

 ن بعٌدة عن المؤثرات البٌئٌة.تكو -3

(, لذلن فان تربٌة النبات  Secondary metabolitesان معظم النواتج النباتٌة هً مواد اٌض ثانوي )  -4

 تصبح ؼٌر مجدٌة لتاخر الحصول على هذه المركبات.

 تكون فرص اجراء التحسٌنات الوراثٌة على الخالٌا اعلى ممارنة مع استخدام النبات. -5

 زراعة الخاليا النباتيةمشاكل 

 (. Agglomerationأ. مٌل الخالٌا النباتٌة الى التكتل ) 

 ب. انها تفرز مواد سكرٌة عالٌة اللزوجة تسبب صعوبة التملٌب والخلط.

 ج. بعض االٌونات الموجودة فً وسط النمو لها تاثٌر سلبً على نمو الخالٌا.

 انواع مزارع الخاليا النباتية

( من نسٌج نباتً على وسط صلب  Explant(: ٌزرع جزء )  Somatic cellsمزارع الخالٌا الجسمٌة )  -1

(, والذي هو عبارة عن كتلة نامٌة من جزء نباتً نتٌجة  Callusالخالٌا من انمسامات لٌتكون الكالس ) فتعانً 

التفتت. ٌؤخذ الكالس وٌفتت  حدوث انمسامات عند زراعته على وسط صلب او شبه صلب وٌكون بهٌئة سهلة

 وٌنمل الى وسط سائل للحصول على المزرعة العالمة.

(: تحضر هذه المزارع من المتون الحاوٌة على حبوب اللماح حٌث  Haploid cellsمزارع الخلٌة المفردة )  -2

 تحوي خالٌاها على نصؾ العدد الكروموسومً الموجود فً الخالٌا الطبٌعٌة.

تحضر البروتوبالستات ) وهً خالٌا منزوعة الجدار الخلوي ( من (:  Protoplastبالست ) مزارع البروتو -3

النسٌج الحشوي ) البارانكٌمً ( للعروق وذلن باستعمال بعض االنزٌمات التً تحلل الجدار الخلوي, وٌجب 

 االعتناء بالضؽط االزموزي لمثل هذه المزارع النه سٌكون شدٌد التاثٌر علٌها.



 ة الحيوانيةالخلي -3

الفرق االساسً بٌن الخلٌتٌن الحٌوانٌة والنباتٌة هو ان الخلٌة الحٌوانٌة التمتلن جدارا خلوٌا, وتمتاز الخالٌا   

 الحٌوانٌة بصعوبة تنمٌتها لكثرة احتٌاجاتها الؽذائٌة وحساسٌتها العالٌة للمؤثرات الخارجٌة.

 اهمية الخاليا الحيوانية

 مثل هرمونات النمو والهرمونات الجنسٌة.انتاج بعض الهرمونات أ. 

 ب. انتاج عامل تخثر الدم.

 ج. انتاج بعض االنزٌمات.

 د. انتاج اللماحات.

 ه. انتاج انواع خاصة من المضادات الحٌوٌة.

 و. انتاج بعض المبٌدات الحشرٌة الحٌوٌة ) السٌما الفاٌروسات المستخدمة فً مكافحة بعض االفات الزراعٌة(.

 رع الخاليا الحيوانيةانواع مزا

(: الخط الخلوي هو مجموعة من الخالٌا الناتجة من انمسامات  Natural cell lineالخط الخلوي الطبٌعً )  -1

 الخطوط الخلوٌة الطبٌعٌة من االنسجة الطالئٌة. متعددة لخلٌة واحدة, وعادة تشتك

نٌة هً خالٌا فمدت ممدرتها على الٌطرة على (: الخالٌا السرطا Cancer cell lineالخط الخلوي السرطانً )  -2

االنمسام بسبب حدوث ضرر معٌن فً الجٌنات, وعادة تفضل الخالٌا السرطانٌة على الطبٌعٌة لطول عمرها بسبب 

 استمرار االنمسام, ومن االمثلة المهمة على هذا النوع من الخطوط الخلوٌة:

  Hella Cells :  نسخ من الكروموسوم, وٌتم الحصول علٌها بتهجٌن الخالٌا. 4هً خالٌا سرطانٌة تحتوي على 

  Hybridoma  احد انواع الخطوط الخلوٌة السرطانٌة ٌشتك من تهجٌن خالٌا سرطانٌة مع خالٌا الطحال ومثل :

 هذه الخطوط تكون ذات اهمٌة كبٌرة فً التمنٌة الحٌوٌة.

 الطحالب -4

, مٌة النواة ) باستثناء مجموعة الطحالب الخضر المزرلة ( تعتمد فً تؽذٌتها على التركٌب الضوئًكائنات حمٌ  

 (, وتمسم الطحالب الى عدة شعب: Autotrophلذلن فهً من نوع الكائنات ذاتٌة التؽذٌة ) 

  Euglenophycophytaالٌوؼلٌنات       -1

  Chlorophycophytaالطحالب الخضراء   -2

   Pyrrophycophytaب الثنائٌة  الطحال -3

  Rhodophycophytaالطحالب الحمراء   -4



  Phaephycophytaالطحالب البنٌة     -5

  Chrysophycophytaالطحالب الذهبٌة   -6

 ٌعتمد تمسٌم الطحالب الى مجامٌع استنادا الى عدة صفات اهمها :  

جدار خلوي, بٌنما الداٌتومات تتمٌز بانها ذات ؼالؾ  أ. تركٌب الجدار الخلوي: فمثال الٌوؼلٌنات الٌوجد فٌها

 مكون من صفائح سلٌكونٌة.

, وهنان صبؽات اخرى  a, b, and cنوع الصبؽات: صبؽات التركٌب الضوئً فً الطحالب ثالثة انواع هً ب. 

ذات اللون االحمر,وبعض الطحالب تفمد الصبؽة الخضراء مع تمدم العمر فتتحول الى  Phycobillinsمثل 

 . Leucophytaطحالب عدٌمة اللون تسمى 

 Leucosinج. نوعٌة المواد المخزونة: تموم الطحالب بخزن الزٌوت والنشا, وٌخزن النشا بصورة مركبات اهمها 

 . Paramylumو  Laminarinو 

ظم الطحالب ؼٌر متحركة, لكن بعضها ٌمتلن اسواطا للحركة, وٌطلك على هذه المجموعة د. وسٌلة الحركة: مع

 (. Flagellatesمصطلح السوطٌات ) 

حرة المعٌشة وتصنع ؼذائها بنفسها, وبعضها تتعاٌش مع الفطرٌات ه. وجود الطحالب: اؼلب الطحالب تكون 

( المسؤولة عن انسداد االنابٌب, وبصورة عامة تفضل الطحالب البٌئة المائٌة لكن  Lichensمكونة االشنات ) 

 بعضها ٌمكن ان ٌوجد على الٌابسة.

 التكاثر في الطحالب

 (, وٌتم بطرٌمتٌن: Asexual reproductionاوال. التكاثر الالجنسً ) 

 ء الى طحالب كاملة.(, اذ ٌتجزأ خٌط الطحلب وتنمو هذه االجزا Fragmentationأ. التجزؤ ) 

(هً طرٌمة حماٌة اكثر من كونها طرٌمة للتكاثر, اذ تضاؾ بكتات  Asexual sporesب. السبورات الالجنسٌة ) 

 الكالسٌوم لتسمٌن الجدار الخلوي لزٌادة مماومة الطحالب للظروؾ البٌئٌة فٌنتج السبور الالجنسً.

(, وتسمى  Monoeiousتكاثر الطحالب احادٌة المسكن ) ت(:  Sexual reproductionثانٌا. التكاثر الجنسً ) 

, بتكوٌن كمٌتات ذكرٌة وانثوٌة, وٌحصل االخصاب فً الكائن نفسه, وهنان طحالب تموم  Homothalicاٌضا 

(, وتسمى اٌضا  Dioeciousبتكوٌن اما كمٌتات ذكرٌة او انثوٌة ولٌس كال النوعٌن وٌطلك علٌها ثنائٌة المسكن ) 

Heterothalic  ( وتتكون الكمٌتات الذكرٌة فً التراكٌب التكاثرٌة الذكرٌة ,Antheridium  وتتكون ,)

 (. Oogoniumالكمٌتات االنثوٌة فً التراكٌب التكاثرٌة االنثوٌة ) 

 دورة حياة الطحالب

 ٌمكن تمٌٌز اربعة انواع من دورات الحٌاة فً الطحالب:



( فً اؼلب فترات حٌاته,  diploid( من الكروموسومات ) اي  2nجً ) ٌكون الطحلب حاوٌا على عدد زو -1

, وهً عادة فترة  haploid( اي  1nولد ٌعانً انمساما اختزالٌا لتكوٌن كمٌتات مفردة العدد الكروموسومً ) 

 الكائن الجدٌد.لصٌرة سرعان ماتتحد لتكوٌن 

د, اذ ٌعانً الطحلب بعد حدوث االخصاب بفترة عكس النوع االول حٌث ان معظم حٌاة الطحلب تكون هابلوٌ -2

 لصٌرة انمساما اختزالٌا لتكوٌن خالٌا هابلوٌدٌة تمثل معظم فترة الحٌاة.

 1nتتساوى تمرٌبا الفترات التً ٌكون فٌها الطحلب بالصورتٌن هابلوٌدٌة وداٌبلوٌدٌة, حٌث ٌكون الكائن  -3

 عند اي ولت.ودائما نجد النوعٌن فً مزرعة الطحلب  2nوالكمٌت 

وخالٌا كبٌرة الحجم من نوع  1nتكون دورة الحٌاة ؼٌر متماثلة, اذ توجد فٌها خالٌا صؽٌرة الحجم من نوع  -4

2n  .تحمل السبورات الناتجة عن اتحاد تلن الكمٌتات, وهذا النوع هو االلل شٌوعا فً الطحالب 

 اهمية الطحالب

 الضوئً. أ. الطحالب كائنات منتجة تموم بعملٌة التركٌب

 ب. تشكل كتلة حٌوٌة جٌدة.

%, وطحلب 66الذي تصل نسبة البروتٌن فٌه الى  Chlorellaج. تستخدم فً انتاج البروتٌن مثل طحلب 

Sceedesmus  . 

 . Spirulinaد. تستخدم بعض الطحالب كؽذاء مباشر لالنسان مثل طحلب 

( فً ازالة بعض  Diatomsالداٌتومات )  تستخدم بعض الطحالب فً معالجة الفضالت, فمد نجح استخدامه. 

 انواع التلوث.

و  Gelidiumو. انتاج بعض المواد المثخنة والمصلبة, االكر مثال ٌنتج من عدة انواع من الطحالب اهمها 

Gracilaria   وEuchenma  ( وتنتج االلجٌنات ,Alginates  وهً من المواد المثخنة من ,)Laminaria  و

Macrocystis  وAscophyllum . 

فً انتاجه اذ  Dunaliella ز. انتاج الكلٌسٌرول, وهو من التطٌمات الهامة والواسعة للطحالب, اذ ٌستخدم الطحلب 

 % من وزنه.66ٌشكل الكلٌسٌرول حوالً 

بممدرته على تجمٌع الهٌدروكاربونات حٌث ٌمكن ان  Botryococcusح. انتاج الهٌدروكاربونات: ٌمتاز الطحلب 

 % من وزنه.75ها الى حوالً تصل نسبت

 

 

 

 



 البكتريا - االحياء المجهرية -5

 تعد االحٌاء المجهرٌة هً المفضلة على ؼٌرها من الكائنات الحٌة فً التمنٌة الحٌوٌة لعدة اسباب اهمها:  

ان ولت  سرٌعة النمو بسبب ارتفاع نسبة السطح الى الحجم مما ٌسبب زٌادة فً كفاءة نمل المواد الؽذائٌة, كما -1

(, وهو المدة الالزمة لتصبح الخلٌة الواحدة خلٌتٌن, لصٌر نسبٌا وبمعدل الٌتجاوز Generation timeالجٌل )

 دلٌمة, بٌنما ولت الجٌل للخلٌة الحٌوانٌة ٌتجاوز اسبوعٌن. 66

 ٌمكن زراعة اعدا كبٌرة من الخالٌا فً حٌز صؽٌر ودون مشاكل. -2

 د رخٌصة الثمن ومتوفرة كالمخلفات.تستهلن االحٌاء المجهرٌة موا -3

 تمتلن مسارات اٌضٌة مختلفة مما ٌضمن الحصول على انواع مختلفة من المنتجات. -4

 تتمٌز بنظام رالً الجهزة التنظٌم, وتتصؾ بسرعة تجاوبها مع المتؽٌرات البٌئٌة. -5

 انظمتها الوراثٌة بسٌطة, ومن السهل اجراء التحسٌنات الوراثٌة علٌها. -6

 التخضع الى لانون الشٌخوخة, اذ انها تستمر باالنمسام الى ماالنهاٌة طالما كانت المواد الؽذائٌة متوفرة. -7

 اهمية االحياء المجهرية

الصناعات الؽذائٌة: تستخدم كؽذاء مباشر, وفً تصنٌع المنتجات مثل االلبان المتخمرة والمعجنات والمخلالت, أ. 

 االنزٌمات والحوامض ومواد النكهة.وتستخدم النتاج مواد صناعٌة ك

 ب. المجاالت الطبٌة: مثل المضادات الحٌوٌة واللماحات.

 ج. المجاالت الزراعٌة: مثل تحضٌر المبٌدات الحٌوٌة واالسمدة الحٌوٌة ومنظمات النمو وتخمٌر العلؾ الحٌوانً.

ت والسكرٌات واالنزٌمات والحوامض د. الصناعات الكٌمٌائٌة: تنتج االحٌاء المجهرٌة مركبات مختلفة كالكحوال

وؼٌرها من المواد المستخدمة فً التطبٌمات الصناعٌة, كما فً استخدام الالٌبٌز فً صناعة المنظفات ذات الجودة 

 العالٌة.

ه. التعدٌن والتنمٌب عن النفط: تستخدم بعض االحٌاء المجهرٌة للكشؾ عن النفط وبعض المعادن, وتساعد فً 

 المستحلبات الحٌوٌة الضرورٌة فً عملٌة استخالص المعادن.انتاج 

و. البٌئة: تستخدم بعض االحٌاء المجهرٌة فً معالجة التلوث, كما فً حالة معالجة البمع النفطٌة فً البحار 

 ومعالجة الفضالت الزراعٌة والصناعٌة.

 الفطريات -6

الخلٌة ومعظمها متعددة الخالٌا تضم مجموعتٌن الخمائر احٌاء حمٌمٌة النواة خالٌة من الكلوروفٌل بعضها احادي   

(Yeasts( واالعفان )Molds.) 

 تنتمً الى مجموعة الفطرٌات الكٌسٌة تتكاثر الجنسٌا بالتبرعم, وتمسم الى: الخمائر كائنات احادٌة الخلٌة  



 (: تكون سبورات كٌسٌة وتتكاثر جنسٌا.True yeastsخمائر حمٌمٌة ) -1

 (: ال تكون سبورات كٌسٌة لعدم وجود التكاثر الجنسً فٌها.False yeastsة )خمائر كاذب -2

(, اما االعفان فتتمٌز بوجود الؽزل Mycelliumاو  Hyphaeتتمٌز الخمائر بعدم تكوٌنها للؽزل الفطري )  

 بون العضوي.الفطري. ان ؼٌاب الكلوروفٌل ٌجعل الفطرٌات ؼٌر ذاتٌة التؽذٌة اي انها مجبرة على استخدام الكار

( كما فً الفطرٌات الرالٌة او ؼٌر ممسمة كما فً septumsهاٌفات االعفان لد تكون ممسمة بحواجز عرضٌة )  

وٌحٌط بالهاٌفا جدار مكون من الكاٌتٌن والسلٌلوز الملتفٌن على بعضهما وبصورة مطمورة فً  الفطرٌات النالصة.

االكتان مع وجود مواد بروتٌنٌة ضمن تركٌب الجدار. وهذا الجدار مزٌج من السكرٌات المتعددة اهمها المانان والك

ومن  ٌحٌط بالؽشاء الخلوي الذي ٌحوي بداخله سائل كثٌؾ هو الساٌتوبالزم الذي توجد فٌه التراكٌب الخلوٌة

 ضمنها نواة واجدة او اكثر.

 تقسيم الفطريات

 تمسم الفطرٌات الى اربع مجامٌع رئٌسٌة هً:  

: تكون سبورات, تعٌش فً بٌئة مائٌة وعلى سطوح النباتات المتحللة,  Phycomycotinaالفطرٌات الواطئة  -1

 تكون هاٌفا تتؽلؽل داخل جسم المضٌؾ لتمتص الؽذاء منه, او تعٌش على الٌابسة بشكل خٌطً.

 . Rhizopusو   Mucorامثلة: 

 لهاٌفا ؼٌر ممسمة فً الواطئة والسبورات تكون فً علب.ٌمكن تمٌٌز الفطرٌات الواطئة عن الرالٌة حٌث تكون ا

: من الفطرٌات الرالٌة لكن السبورات تكون فً اكٌاس, وهً ناتجة من Ascomycotinaالفطرٌات الكٌسٌة  -2

 اتحاد كمٌتات ذكرٌة وانثوٌة, وهً من اوسع مجامٌع الكائنات الحٌة على االرض, مثال: الخمائر.

وتتمٌز باحتوائها على تراكٌب خاصة  : وهً فطرٌات اكثر تطورا,Basidiomycotinaالفطرٌات البازٌدٌة  -3

 تسمى البازٌدٌوم تحمل نوعا خاصا من السبورات تسمى السبورات البازٌدٌة. مثال فطر االكل )المشروم(.

لها طور : تشمل انواع الفطرٌات ذات الهاٌفا الممسمة التً لم ٌعرؾ Deutromycotinaالفطرٌات النالصة  -4

 .Botrytisو  Aspergillusو  Penicillium, مثل   Fungi Imperfectiجنسً فً التكاثر, وٌطلك علٌها اٌضا 

 اهمية الفطريات

وانواع اخرى  Tuber melanosporusوالكمأ  Agaricus bisporusأ. مصدر ؼذائً مباشر مثل العرهون 

 , وبعض الفطرٌات تستخدم كعلؾ للحٌوانات. Volvoriella pleurotesو  Marchella esculentaمثل 

 ب. انتاج الحوامض العضوٌة مثل حامض السترٌن.

 ج. انتاج بعض المواد الصٌدالنٌة كالمضادات الحٌوٌة والملوٌدات.

 . Gibberella fujikurii د. انتاج الهرمونات ومنظمات النمو النباتٌة, فالجبرٌلٌن ٌنتج من فطر



 االبتدائيات -7

من االبتدائٌات ٌسبب االمراض, ومعظمها حر المعٌشة فً الماء والتربة, واستعماالتها محدودة فً التمنٌة  الملٌل  

لتعٌٌن المٌمة الؽذائٌة للمواد حٌث ان  Tetrahymena priformisالحٌوٌة, ومن ابرزها استخدام الطفٌلً 

 االحتٌاجات الؽذائٌة لهذا الطفٌلً تشابه كثٌرا اختٌاجات االنسان.

 الفايروسات -8

هً كائنات الخلوٌة تتكون من حامض نووي دون وجود ساٌتوبالزم او ؼشاء خلوي, وهً اجبارٌة التطفل اذ   

 , وٌطلك علٌها الرواشح النها تمر من ورق الترشٌح.انها التنمو مطلما خارج الخالٌا

الشرٌط المكون للفاٌروس والتحوي على االثنٌن معا, وٌطلك على  RNAاو   DNAتتألؾ الفاٌروسات من   

( Capsid( او محاطا بؽالؾ بروتٌنً ٌسمى لفٌصة )naked( الذي لد ٌكون عارٌا )Vironمصطلح الفاٌرون )

نانومتر, ومن  366و  26( ٌتراوح طول الواحدة منها بٌن Capsomersٌتكون من وحدات تدعى كابسومٌرات )

 سطوح الخالٌا واختراق الؽشاء الخلوي.وظائؾ المفٌصة المساعدة على التصاق الفاٌروس على 

(, فالتً تصٌب البكترٌا هً بكترٌوفاج Phagesتسمى الفاٌروسات التً تصٌب االحٌاء المجهرٌة عاثٌات )  

(Bacteriophage( والتً تصٌب الفطرٌات هً ماٌكوفاج )Mycophage.) 

 النمو والتكاثر في الفايروسات

 مراحل هً: 4المادة الوراثٌة, وتتالؾ دورة حٌاة الفاٌروس من ٌعنً التكاثر فً الفاٌروسات تضاعؾ   

  Adsorption / Bindingاالمتزاز او االدمصاص او االلتصاق او االرتباط   -1

 ٌرتبط الفاٌروس الى مستلمات خاصة فً الؽشاء الخلوي او الجدار او االسواط.  

  Penetrationاالختراق   -2

( الؽشاء الخلوي ثم تتملص المفٌصة مسببة حمن الحامض النووي الفاٌروسً  Tailبعد االرتباط ٌخترق الذنب )   

 داخل الخلٌة.

  Replicationالتضاعؾ   -3

 (.DNAتتم هذه العملٌة بطرٌمة مشابهة لتضاعؾ الحامض النووي الخلوي )  

بعملٌة خاصة تسمى االستنساخ العكسً  DNAرة ٌتم اوال تحوٌلها الى صو RNAهنان فاٌروسات من نوع   

(Reverse Transcription لٌتمكن بعدها الفاٌروس من التضاعؾ بطرٌمة اعتٌادٌة. فً نهاٌة هذه المرحلة ٌتم )

 بناء المفٌصة والذنب بالمرب من الؽشاء الخلوي.

  Lysisالتحلل واالنطالق   -4



فاٌروس من كل خلٌة,  166 – 16ن الؽشاء الخلوي وٌنطلك فٌحلل مناطك م Lysozymeتزداد فعالٌة انزٌم   

الفاٌروس فتكون هذه العملٌة وسٌلة لنمل  DNAخلوي ممتطع من الخلٌة بدل  DNAوٌحدث احٌانا ان ٌعبأ 

 (.Transductionالمعلومات الوراثٌة تدعى التنبٌػ )

الخلٌة وٌبمى  DNAلفاٌروس مع ا DNA(, وهً اندماج Lysogenyتتصؾ بعض الفاٌروسات بظاهرة التحلحل )  

 معه مدة من الزمن, ثم ٌمكن للفاٌروس ان ٌستأصل نفسه وٌعود الكمال دورة حٌاته.
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