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 :  Single cell proteinالبخوتيشات أحادية الخمية 

البخوتيشات وحيجة الخمية مؽ البخوتيشات غيخ التقميجية والتي تديؼ في سج جدء مؽ حاجة 
البخوتيشات العمفية مؽ خالل استغالل السيدة التي تتسيد بيا الكائشات الجقيقة في ترشيع ىحا 

ساعة 2 -1ساعات والبكتخيا خالل  3-1البخوتيؽ حيث أن الخسيخة تتزاعف خالل 
باألضافة الى أمكانية التحكؼ بغخوف األنتاج وأتاحة الفخصة ألستثسار السخمفات الدراعية أو 

 الشفظية بذكل جيج .
 

ان اول انتاج ليحا البخوتيؽ عمى مدتؾى صشاعي واستعسمت في التغحية في السانيا        
 saccharomyces cerevisiae خالل الحخب العالسية االولى حيث تست تشسيت خسيخة

وباستعسال السؾالس كسرجر لمكاربؾن والظاقة وامالح االمؾنيؾم وبحلػ استظاعت السانيا ان 
% مؽ االغحية السدتؾردة قبل الحخب اما خالل الحخب العالسية 66تدتغشي عؽ حؾالي 

كسرجر لمبخوتيؽ في التغحية  candida utilis الثانية فقج استخجمت السانيا خسيخة التؾريال
وذلػ تشسيتيا عمى الدائل الستخمف مؽ مرانع الؾرق وعمى الدكخيات الشاتجة مؽ التحمل 

الف طؽ / الدشة خالل الحخب العالسية الثانية  15الحامزي لمخذب حيث انتجت حؾالي 



 

 

 Soups وكان االستعسال الخئيدي ليحه الخسيخة ىؾ اضافتيا لالغحية خاصة الذؾربات
 وانتذخ انتاج خسيخة التؾريال بعج الحخب العالسية الثانية الى بكية انحاء العالؼ لحج االن

 
 مسيدات البخوتيشات وحيجة الخمية :

 % عمى أساس الؾزن الجاف .76-56ندبة البخوتيؽ الخام فييا يتخاوح بيؽ  .1
محتؾى البكتخيا مؽ االحساض االميشية اعمى مؽ الخسائخ تحتؾي عمى تخاكيد متداوية  .2

 مؽ العجيج مؽ االحساض االميشية وافزل مؽ ما يحتؾية صفار البيض .
 مسكؽ أنتاجو في عخوف غيخ مكمفة أقتراديًا . .3

 

Fig. 1: Flow chart of Single cell protein production (modified from Ageitos et al ., 2011)  

 

 



 

 

 

Fig. 2. Microorganisms and substrates used for SCP production. 

 

S. Fatemeh S.Reihani،Kianoush ،Khosravi-Darani / Electronic Journal of Biotechnology 

Volume 37, January 2019, Pages 34-40 

 

 عيؾبيا : 
-15األحساض األميشية السؾجؾدة في ىحا البخوتيؽ تقل بسقجار  قابمية أمتراص .1

% عؽ مثيالتيا السؾجؾدة في مدحؾق الدسػ . وذلػ الن البخوتيشات وحيجة 46
الخمية تحتؾي عمى )الكمؾكان . والسانان( المحان يعسالن عمى تثبيط امتراص 

 االحساض االميشية .
غؼ  166غؼ/ 25-8ض الشؾوية )ارتفاع محتؾى البخوتيشات وحيجة الخمية ألحسا .2

 مسا يؤثخ عمى قيستيا الغحائية . RNAبخوتيؽ ( وخرؾصا 
 الدسية تتؾاجج في بعض أنؾاع البخوتيشات . .3
أن محتؾاىا السختفع باالحساض الشؾوية يؤدي الى تخاكؼ حامض اليؾريػ في الجم  .4

 -والحي يؾلج أضخارَا صحية مسثمة بـ :
 اليؾريػ في السفاصل . داء الشقخس الشاتج مؽ تخسيب حامض - أ
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أندجاد األنابيب البؾلية وتكؾيؽ الحرى في الكمى والسثانة نتيجة لتكؾيؽ أمالح  - ب
 الحامض.

 
ٌجب ان تتوقر صفات معٌنة فً االحٌاء الدقٌقة التً تستعمل فً انتاج البروتٌن االحادي      

  :الخلٌة الستعماله فً تغذٌة االنسان او الحٌوان واهم الصفات هً

 ال تسبب امراضا للنبات او االنسان(1) 

 ذات قٌمة تغذوٌة جٌدة (2)

 غٌاب المركبات السامة (3)

ذات كلفة واطئة وتعتمد كلفة االنتاج على بعض العوامل مثل معدل النمو والمحتوى  (4)

البروتٌنً والحاجة الى العناصر الغذائٌة المدعمة واستعمال اوساط غذائٌة انتقالٌة وعملٌة 

  .والتجفٌفالفصل 
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  Single Cellاالحياء الذقيقة المستعملة في البروتيه وحيذ الخلية .2
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https://portal.arid.my/ar-LY/Blog/83
https://portal.arid.my/ar-LY/Blog/83

	S. Fatemeh S.Reihani،Kianoush، Khosravi-Darani/  Electronic Journal of Biotechnology
	2. الاحياء الدقيقة المستعملة في البروتين وحيد الخلية Single Cell Protein د.عدنان وهاب المظفر ،2020




