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 المحاضرة االولى
 المقدمة

وقد  والتي تعني الزجاج  Vitiriumأساسا من الكممة الالتينية   In vitroأشتق المصطمح 
ترجمت الى العربية بمسميات عديدة أىميا الزراعة خارج الجسم الحي أو الزراعة داخل األنابيب 

 ساسا من قبلأعمى فكرة اقترحت زراعة خاليا وأنسجة وأعضاء النبات  فكرة  اعتمدتالزجاجية. 
Sholden   وShoan  1839 سماىاأمTOtipotency , ن كل خمية حية أاذ اقترحا ب

الحي المفصولة عنو فيما  الكائنمفصولة من كائن حي ليا قابمية االنقسام والتطور بمعزل عن 
  Vogtichاذا توفرت ليا ظروف االنقسام والتطور والنمو. تبنى الفكرة الحقا العالم االلماني عام

ن الخمية ىي وحدة الشكل أمعتبرا ب Cell theoryنظرية الخمية بسماه أم مقترحا ما 1878
 Willow) فمن نبات الصفصا(  Cuttings) خذ ىذا العالم عقالأفي الكائن الحي  والوظيفة 

ان تنتج براعما واوراقا  بإمكانيان قطع ساق الصفصاف أوقطعيا الى قطع صغيرة مفترضا ب( 
 Gottib Haberlandt م افترض العالم النباتي 1902بغض النظر عن حجميا . وفي عام 

 وألولمستندا (  Totipotent) وتكوين نبات كامل  ن الخاليا النباتية ليا القدرة عمى االنقسامأب
نسجة وحتى الخاليا أعضاء او أن أن يبرىن بأومحاوال  نسجة النباتأاعة ساس زر أمره عمى 

سببا محاوالت كانت تمك ال .قد تنتج نباتات كاممة فيما لو زرعت تحت ظروف مناسبة  المفردة
 Philip عمى يد عالم النبات االمريكيم  1934ولى اطالالتو في عام أ ألبداية عمم جديد بد

White  عمى وسط غذائي عززه  ةالطماط طراف جذور نباتأحينما نجح في زراعة
جراه أخمس سنوات وبعمل منفصل عن الذي  وبعد .Bعفان وفيتامينات معقدبمستخمصات األ
مريكي وايت اضافة الى األ Gauthentو   Nobecourt الباحثان الفرنسيانىذا العالم تمكن 

( ومجموعة IAA) ندول حامض الخميك أجية نباتية ناجحة بعد ان اضافوا من تنشئة مزارع نسي
 .تمتيا الكثير من االنجازات في ىذا المجال  , وساط الغذائيةالى األ Bفيتامينات 
عينات من القرن الماضي والعقد توسعت تطبيقاتو خالل عقد التسىمية ىذا العمم لذا فقد ونظرا أل

ول من ىذا القرن وكانت ىناك اضافات جديدة تسجل يوميا مما جذب العديد من الباحثين األ
 نسجة النبات بمواضيع تكنولوجيا الدناأزراعة خاليا و  اقترنتوحديثا  .لمعمل في ىذا المجال

(DNA technology ) اد الثورة الزراعية الخضراء بمحاصيل تمتاز بوفرة . وساىمت في امد
الحاصل وجودة النوعية وخموىا من المسببات المرضية وفي انتاج المركبات الصيدالنية الميمة. 

 حيث يمكن تمخيص تمك التطبيقات كما يمي :
باالنقراض عالية   والميددة والنادرة النباتية عامو  لألنواعاالكثار السريع والواسع  .1

 .مسيطر عمييا ظروفالجودة بمدة قصيرة وتحت 
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ذات التطبيقات الميمة في تحسين (  (Somatic hybridsانتاج اليجن الجسمية .2
 .النبات

انتاج نباتات خالية من المسببات المرضية وخاصة الفيروسية منيا مما يساىم في  .3
 .زيادة االنتاج الزراعي في وحدة المساحة

ومن تمك (  Recalcitrant)باتصعبة االننواع ذات البذور انتاج نباتات من األ .4
ساىم ذلك في التوسع  (Aboited ceeds)و تكون بذور مجيضةأالتي ال تكون بذورا 

 .النباتات وتقميل كمفة انتاجيا بزراعة تمك
 .(Genetic variation)تحفيز وزيادة التغاير الوراثي .5
 .عالية الجودة عمى اصول منتخبة لألنواع ( Nicrografting) التركيب الدقيق. 6
وخزن المصادر الوراثية النباتية لفترات زمنية مختمفة من خالل التجميد الفائق  .7

مسيطر عمييا ومن ثم اعادة  ظروفماكن محددة وتحت أبنوك الجينات في  تأسيس
 .اخالفيا

و أالنسيج  ,تقانات ىندسة الخمية اللانتاج النباتات المحورة وراثيا وراثيا من خ .8
 .العضو وراثية

 .جنة الجسمية بما يحقق زيادة االنتاج وتحسين نوعيةور الصناعية من األانتاج البذ .9
 .بما فييا الحشرية واالدغال واآلفات  المختمفة لألمراضانتاج نباتات مقاومة  .10
 .البيئية المختمفة من جفاف ومموحة وغيرىا لإلجيادات ةانتاج نباتات مقاوم .11
 .عضاء النباتية المرغوبة والتزىير المبكرسيطرة البيولوجية كتحفيز نشوء األال .12
جنة وحبوب المقاح لفترات زمنية طويمة مما يساىم في زيادة التنوع حفظ األ .13

 .االحيائي
 .وافقةغير المت التيجيناتالتغمب عمى ظاىرة عدم التوافق في  .14
نواع أعة من خالل دمج بروتوبالستات من امكانية اجراء التيجينات الجسمية الواس .15

 .نباتية مختمفة
مركبات االيض المختمفة تحت ظروف  إلنتاجتوفر المزارع النسيجية فرصة  .16

 .عمى مدار السنة وفيرةمسيطر عمييا وبكيات 
  

 النباتية نسجةال فوائد زراعة 
ي جزء من النبات ابتداء من أنسجة النبات مجاز ليشتمل زراعة أنطمق ىنا مصطمح زراعة 

النبات  بأعضاء  انتياءو   والمعمق الخموي  الكالس بأنسجةوالبروتوبالست مرورا  الخمية المفردة 
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لذا فان المقصود ليس زراعة  , وعية الزراعة المعقمةأة وحتى البذور اذا ما زرعت داخل جنواأل
كثر نسجة النباتية ىو األن مجال زراعة األأبجمع مختصو التقانة االحيائية أ .اتي حصرانسيج نب
نتاجاتو التي  ر لكثرة ظالتقانات االحيائية االخرى بالن التطور مقارنة مع مجاالتفي سرعة 

وسعت المعارف التي  .يتداوليا الناس حاليا وصنع ثورة خضراء بعد تحسين النبات كما ونوعا
جناىا مختصو التقانة االحيائية من زراعة انسجة النبات مداركيم في مجاالت شتى منيا االيض 

اضافة الى انتاج نباتات خالية من المسببات  .,النمو ,التمايز والتشكل في الخاليا النباتية
 .ال الصناعة الدوائية المرضية واستثمار التقانة في انتاج مئات المركبات الميمة وخاصة في مج

 
 نسجة النبات أ نواع مزارعأ

 :ساسا عمى الجزء النباتي كما يميأمفة لزراعة النبات نسيجيا مبنية تقانات مختتوجد 
ويشمل زراعة نسيج متخصص متمايز لجزء نباتي  ( Callus culture) سمزارع الكال -1

  .تسمى الكالس  الخالياوالذي يفقد تمايزه خارج الجسم الحي ليكون كتمة من 
ويشمل عزل  (Unorganized organ culture)زراعة العضو غير المتخصص -2

 س.اعتيا خارج الجسم الحي لتكون كالخاليا او انسجة او جزء من عضو وزر 
عمييا من  ويشتمل عمى زراعة خاليا مفردة يتم الحصول (Cell culture)زراعة الخمية -3

  .والتي غالبا ما نتج في مزارع المعمقات الخموية س نسيج جزء نباتي او كال
النبات عبارة عن خمية عارية من  (Protoplast culture) زراعة البروتوبالست -4

  .الخمويالجدار 
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 المحاضرة الثانية                             
 Culture media الغذائيةوساط ال 

االوساط الغذائية من المغذيات عضاء النبات الى محتوى أنسجة و وأيرجع نمو وتطور الخاليا 
نسجة النبات أن مفتاح النجاح في تقانات زراعة ذلك فاختيار الوسط الغذائي المناسب قد يكو ول

يصنع منيا  يتضمن الوسط الغذائي عموما العناصر التي يحتاجيا النبات الكامل في نموه والتي
جزاء النباتية النامية ن األأب مالحظةخرى منيا مع الحية األغمب الكائنات أاحتياجاتو واحتياجات 

وال تستطيع  Heterotrophic خارج الجسم الحي تكون معتمدة في غذائيا عمى مكونات الوسط
  .تصنيع غذائيا كما يفعل النبات النامي في الحقل

 انواع االوساط الغذائية 
وليما النوع النباتي وثانييما نوع المادة أ ,يينيعتمد محتوى الوسط من المغذيات عمى عاممين رئيس

وساط عمى نوعين اما األ  .عضو او بروتوبالست,  نسيج مية ,النباتية المزروعة سواء كانت خ
في طبيعتيا واختيار اي منيا عمى مقدار استجابة ذلك النوع  (Liquid) و سائمةأ Solid))صمبة

والتي يمكن اختصارىا كما  .النباتي والجزء النباتي المفصول منو لمنجاح في مزارعو النسيجية
 :يمي
ع ساسا لمزار أعمل منذ فترة طويمة وكان قد طور است (  Whites mediu)وسط وايت-1

يل العناصر الداخمة في تركيب الوسط وقد تكون اضافة او و تقمأالجذور وتم تحويره اما بزيادة 
  .حذف لبعض منيا

ذائية ليذا تم عمل التوليفة الغ Murashige and Skoog, MS)) وسط موراشيك وسكوك-2
عضاء واخالف النبات من األنسجة المزروعة. يعد من أكثر ساسا لتحفيز تكوين األأالوسط 
 .غمب النباتات المزروعة نسيجيةأم تحويره بتوليفات مختمة ليناسب استعماال وت األوساط

نسجة الكالس أساسا لمزارع أصممت توليفة الوسط (  Gamborg, B5) وسط كامبروك-3
 .بح يستعمل في زراعة البروتوبالستصأوالمعمقات الخموية و 

 أساسا الحبوبمحاصيل لزراعة متوك ليكون مناسب  Chu عمل توليفو العالم:  N6وسط-4
 .نواع اخرى من المزارعأويستعمل حاليا في 

 .يستعمل في الغالب في مزارع المتوك وحبوب المقاح  (Nistchs)وسط نيش-5
 
 وساط الصناعية والطبيعية ال 

وسط الغذائي عندما يتكون الوسط الغذائي من مكونات كيميائية معمومة و محددة يسمى بال
و غير معمومة المكونات أعمى مركبات كيميائية غير محددة  ىاحتو و التركيبي واذا أالصناعي 
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الطبيعي ,عموما يسود  ومستخمصات الخضراوات فيسمى بالوسط ة بدقة مثل عصير الفاكي
  .نباتية محددة وألجزاء االستثناءاتنسجة النبات عدا بعض أوساط التركيبية مزارع استعمال األ

 iaConstituens of medمكونات الوساط 
يحتاج النبات في تغذيتو ووظائفو الفسمجية الى العديد من العناصر والتي يجب تجييزىا الى 
الوسط الزرعي لممزارع النسيجية ولكل عنصر وظيفتو التي يساىم فييا, يحتوي الوسط الغذائي 

 عمى المكونات التالية:
 (Inorganic nutrients)المغذيات غير العضوية : والأ

 ( Carbon and energy sources)  الكربون والطاقةمصادر : ثانيا
 ( Organic supplements) االضافات العضوية : ثالثا
 (Growth regulators) مات النموظمن: رابعا

 (Solidifying agents) مصمبات الوسط: خامسا
 (Inorganic nutrients)المغذيات غير العضوية وال:أ

بتراكيز اقل  ) والصغرى ( mmol.1-1 0.5 ) بتراكيز اكثر من من المغذيات الكبرى ) تتألف
مالح والصغرى من مدى واسع من األ تجيز تمك المغذيات الكبرى (mmol.1-1 0.5 من

ميو قد يشارك عنصر مالح المعدنية عند اذابتيا بالماء وعاأل وتتأينتتفرق  المعدنية )العناصر(.
 MS في وسط (+k)ايونات البوتاسيوم تأتي المثال ,عمى سبيل فكثر من مركب أواحد قادم من 

NO3 يأتيبينما KH2PO4  و   KNO3 من مساىمة ممحي
,  NH4NO3و  KNO3من  -

 وتشمل عمى كال مما يأتي:
صر الرئيسية الستة التي تدخل تشتمل عمى العنا : (Macronutrients)المغذيات الكبرى-1

 )النتروجين,الفسفور,البوتاسيوم,الكالسيوم,المغنيسيوم,الكبريت(.وساط مزارع النبات وىي أفي 
 بينما  , -25mmol.1حوالي زروعات من النتروجين والبوتاسيوم لا ألغمبالمثالي  زيتراوح التركي

تكون mmol.1-(1-3   )الكبريت والمغنيسيوم ضمن مدى الفسفور, تتراوح تراكيز الكالسيوم,
 .امالح النايتريت واالمونيوم سوية مصدرة لمنتروجين 

وساط بتراكيز قميمة جدا بالرغم من اضافتيا الى األ :(Micronutrients)المغذيات الصغرى-2
 ,الزنك, المنغنيز تشتمل عمى )الحديد, نسجة النباتية .اليا واألنيا ضرورية جدا لنمو الخأ,اال 

تكون الحاجة الى الحديد حرجة جدا  من بين العناصر الصغرى , (يوم ,المولبدن ,النحاس البورون
 وساط.الى األ Chelated))لذلك تضاف اشكال من الحديد والنحاس المخمبية ,
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 Carbon and energy sourcesمصادر الكربون والطاقة ثانيا:
,لذلك تستيمك الكربون النباتية واالنسجة المزروعة عمى مكونات الوسط في غذائيا  تعتمد الخاليا

وخالل عممية تعقيم  المضاف الى الوسط كمصدر لمطاقة .يفضل السكروز مصدرة  لمطاقة
تستيمك الخاليا النباتية المزروعة  يتحمل السكروز الى كموكوز وفركتوز. صدة ,ؤ االوساط بالم

ا الفركتوز اقل الكموكوز اوال ومن ثم الفركتوز وتكون كفاءة الكموكوز مثل كفاءة السكروز بينم
 كفاءة ويمكن تجييز الوسط بالكموكوز والفركتوز مباشرة بدال من السكروز .

وتشتمل عمى الفيتامينات االمينية   Organic supplementsاالضافات العضوية ثالثا:
 ,الحوامض العضوية ,المستخمصات العضوية, الفحم النشط والمضادات الحيوية .

من  نسجة النبات المزروعة )كما ىوه الحال في النبات الكامل (أتتمكن خاليا و  الفيتامينات:
نموىا بالكامل .لذلك يستوجب  من تصنيع الفيتامينات ولكن بكميات اقل من احتياجاتيا وال تعزز

,  Thymine تشتمل تمك عمى . واالمر اضافتيا لموسط الغذائي لتحقيق نمو جيد لمخاليا
Riboflavin  ,Nicotinic acid  ,Biotin  ,Ascorbic acid  ,Vitamin E . 

حماض االمينية لحد ة الخاليا المزروعة عمى تصنيع األبالرغم من قابمي االحماض االمينية :-2
تستيمك الخاليا النباتية  ن اضافتيا الى الوسط الغذائي يحفز نمو الخاليا وتكاثرىا .أوجد ب ما,
باعتبارىا  Glutamine  ,Aspatine  , Arginine ,Cystine حماض االمينية مثلاأل

 بكثير من النتروجين الالعضوي. سيلأمصادر لمنتروجين العضوي 
,  Citric acid   ,Malate acidتساىم االحماض العضوية مثلالحوامض العضوية :-3

Fumarate  ,في دورة كريس وبذلك تشجع من نمو الخاليا المزروعة .وجد  ةكمركبات وسطي
 من سرعة نمو الخاليا.يزيد  Pyruvateبان
وساط ألباحثين المستخمصات العضوية الى يضيف الكثير من ا المستخمصات العضوية:-4

,عصير  ماء جوز اليند ,عصير البرتقال, متحمل الكازائين  الزراعة مثل مستخمص الخميرة ,
 الطماطم ومستخمص البطاطا الواقع يحبذ تجنب اضافة المستخمصات العضوية بسبب التغاير

خالتيا المعقدة مع مكونات الوسط االعالي في كمية ونوعية عوامل تشجيع النمو المتوفرة فييا ولتد
االخرى .اتجو العديد من الباحثين حديثا عمى احالل بعض المركبات العضوية بدال منيا مثل 

محل مستخمصات Glutamine واحالل   بدال من مستخمص الخميرة  Aspatineاحالل
 .الفاكية

نواع محددة من الخاليا أالنشط الى الوسط من نمو وتمايز  يحفز اضافة الفحم الفحم النشط:-5
و المثبطة التي يفرزىا أيقمل من بعض من المركبات السامة و أيزيل  مثل الجزر والطماطم ,

لوحظ  بالمقابل, النسيج النباتي الى الوسط مثل المركبات الفينولية من خالل ادمصاصو ليا.
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وفول الصويا غالبا ما يرجع السبب الى  ط الفحم المنشط لزروعات معينة مثل انسجة التبغ تثبي
 ادمصاص الفحم المنشط لمنضمات النمو.

 حيانا اضافة مضادات حيوية وخاصة الستربتومايسينأمن الضروري   المضادات الحيوية:-6
 يفضل تجنب ز منخفضة .او الكانامايسين الى الوسط لمنع نمو الكائنات المجيرية وبتراكي

 المثبط لنمو الخاليا. تأثيرىاقدر المستطاع بسبب  اضافتيا
  Growth regulators منضمات النمو رابعا:

 عبارة عن مركبات عضوية طبيعية تشجع عمى نمو الخاليا النباتية ونشوئيا وتمايزىا الى نباتات.
تشمل , ربع انواع عامة أوساط الغذائية الى منضمات النمو التي تضاف الى األ قسمت

.اثبتت تمك المركبات  (ABA)وحامض االنفصال ,الجبرلينات, السايتوكاينينات االوكسينات,
 عضاء في مزارع انسجة النبات.ا في تشجيع نمو وتمايز وتكوين األىميتيا التي ال تستغني عنيأ
الكالس عمى االجزاء  تحفز االوكسينات عمى انقسام الخاليا ,استطالتيا ونشوء االوكسينات :-1

 طئة في التراكيز الوا النباتية في التراكيز العالية وكذلك تحفز عمى تكوين الجذور
 تحفز جنة الجسميةفرع وتكوين األأالتمايز الى  تحفز عمى انقسام الخاليا, :كاينيناتالسايتو -2

يمات وبذلك فيي تحفز من نشاط البروتينات عموما واالنز  RNA السايتوكاينينات تصنيع
 .خصوصا في االنسجة المزروعة 

كثر األ GA3ـال مات نمو ومن بينياظشخصت العشرات من الجبرلينات كمن الجبرلينات:-3
ويحفز النبيتات القصيرة   المزروعة ويسرع من نمو الكالس الخاليااستعماال .والذي يشجع نمو 

باستطاعة الجبرلينات تشجيع او تثبيط المزارع النسيجية اعتمادا عمى النوع  . عمى االستطالة
 .الجذور العرضية والنموات الخضريةالنباتي وغالبا ما تثبط ظيور 

الى الوسط اذ يعتمد  ABA بإضافةو تثبيط نمو الكالس أيمكن تحفيز  :ABA))حامض السقوط
 .االجنة الجسمية  في تحفيزه نشوء توىميأتبرز  ذلك بشكل كبير عمى طبيعية النوع النباتي .

 مصمبات الوسط خامسا:
 Solidifying agents))نصف صمبة اضافة مواد صمبةو أوساط صمبة أيتطمب تحضير 

لجزء النباتي في واقع الحال تمسك عوامل التصميب ا(  ( Gelling agentsحياناأوتسمى 
 :ىم ىذه المصمبات كاالتيأوتجعمو مستقرة ومن 

كثر دغال تنمو في البحار وىو األأدد السكريات يتم الحصول عميو من مركب متعكار:ال -1
يتفاعل مع مكونات الوسط وال تيضمو االنزيمات النباتية وثابت تحت  شيوعا كمصمب لموسط  ال

 ليصبح الوسط ىالمي% 1الى  0,5بتركيزدرجة حرارة حضن الزروعات .يضاف الى الوسط 
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مع نسبة نجاح محدودة بسبب  10%الى  الى الوسط بتراكيز عالية تصل يضاف :الجيالتين-2
  .وبذلك يفقد خواصو كمصمب لموسطم (  2,5) المنخفضة ذوبانو في درجات الحرارة

كاروز النقي متنوعة اخرى عمى نطاق ضيق مثل األتستعمل مصمبات  :خرىأ مصمبات-3
-1.0) وتكوينيا ىالم بتراكيز منخفضة نسبيةوالجيمرايت .من المفيد استعمال مصمبات صناعية 

 .(1-غم لتر 2.5
 وساط الغذائيةتحضير ال 

الى  10من  وساط تقتضي تحضير محاليل خزينة مركزةريقة المتعارف عمييا في تحضير األالط
تخزن المحاليل الخزينة  وماء مقطر في اذابتيا ,  وتستعمل مواد كيميائية عالية النقاوةمرة  100

,مع ىذا انتجت روف التجميد وتستعمل حين الحاجة ظو بالستيكية تحت أفي عبوات زجاجية 
مما وفر بعد اذابتيا  ة لالستعمال تمفة عمى شكل مسحوق جاىز وساط مخأالشركات المتخصصة 

ير اليد وساط وتوفالذي قد يحصل نتيجة تحضير األ الخطأالوقت والجيد واستبعاد احتمالية 
 .العاممة 

 اختيار الوسط المناسب :
جل انتخاب وسط مناسب لمجزء والنوع أمن  B5أو  MS من المعتاد استعمال  مكونات الوسطين

يتم عادة  لم يكونا كفوئين فيتم استبداليما بوسط اخر . واذا , انسيجي وزراعتالنباتي المطموب 
فضل عند مختمفة وانتخاب التوليفة األ يفاتمات النمو وبتولظتراكيز من من  5- 3اختبار 

وضبط   عمى ضرورة استعمال الكيميائيات عالية النقاوة التأكيدوال بد من  ستجابة .حصول ا
 مات النمو الظغمب منأن أيسبب في خسارة كبيرة عمما ب اي خطا أن ,اذ التراكيز المستعممة

م عمل محاليل خزينة من يت NAOHأو  تذوب في الماء المقطر ويجب اذابتيا في الكحول
 .غبة في تحضير الوسط داخل المختبرمكونات الوسط عند الر 

 :(PH of the medium)ضبط االس الهيدروجيني
.ينخفض عموما بعد  6الى 5غمب المزارع النسيجية ضمن المدىالوسط المناسب أل PH يكون

الوسط عند تحضيره وقبل التعقيم الى  PHوحدة. يضبط 0.5 الى 0.3 التعقيم البخاري بحوالي
تتوقف  توعمى قيم لممحافظة (Buffers) دوارئ إلضافةالقيمة المناسبة وليس ىناك ضرورة 

ويستبدل الوسط في حالة 4.5 وتقل عن   7.0عنتزيد  PHالخاليا النباتية عن النمو في قيم
وصعودا وال يتصمب الوسط  6.0انخفاض قيمتيا ويصبح الوسط اكثر صالبة عند وصوليا الى 

 . 5اذا انخفضت الى اقل من
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 (Autoclave) ةذائية بعد اكمال تحضيرىا في مؤصديتم تعقيم االوساط الغ:  تعقيم االوساط
دقيقة بالرغم من احتمالية رفع  20لمدة  (psi)باسكال  10م وضغط  121عمى درجة حرارة 

تعقم منظمات النمو  الداخمة الى التعقيم .وساط حرارة والضغط والوقت حسب حجوم األدرجة ال
 0.22و أ 0.45ذات االقطار بالفمترة بوحدة المميبور ية الحساسة لمحرارة العاليةوالمواد العضو 

مايكروميتر ومن ثم تضاف الى الوسط بعد تعقيمو وقبل تصمبو ويخمط جيدا ويترك لحين اكمال 
 التصمب عمى درجة حرارة المختبر.

 المرافقة لزراعة الكالس والمعمق الخموي:المشاكل 
يرجع  . لسوادعات الى لون قيواني مائل الى ايتحول لون الوسط والزرو  :Browningاالسمرار

سباب أىميا تسرب فينوالت من الجزء النباتي المقطوع والمزروع عمى الوسط أذلك الى مجموعة 
النباتي وخاليا الكالس المستحثة .  الغذائي مما يسبب في تغيير لونو وينتشر كذلك في الجزء

و اكثر من مجموعة أروماتية وفييا واحده أرة عن مركبات كيميائية ليا حمقة الفينوالت عبا
الييدروكسيل .تميل الفينوالت لمذوبان بالماء وتتحد عموما مع السكر مكونة كاليكوسيدات 

 , Coumurinىي  وتتمركز في الغالب في فجوات الخمية, أىم المركبات الفينولية
Resorcinol , Pyrogallic acid , Salicylic acid , Countrin , Doparnine , 

 Chlorogenic acid , Cinnamic acid , Hydroxylbenzoic.تتسبب تمك  وغيرىا
المركبات الفينولية بشكل رئيس عن تفاعالت االسمرار وتسبب في ىالك الزروعات. ينتج عن 

الضارة بالنسيج النباتي . يعالج االسمرار  (Quinins)ومركبات الكوينيناتالفينوالت أكسدة 
بالمعاممة بمواد مضادة Polyphenolacec نوالت نتيجة نشاط انزيمات الناتج من أكسدة الفي

جزاء ممغم/لتر بعد تنقيع األ150-100لألكسدة مثل حامضي الستريك واالسكوربيك وبتراكيز 
سترات غم من  1.0ووجد بأن خميط محمول مكون من  دقائق. النباتية في محاليميا لعدة

مل من الماء المقطر المعقم وتخفيف  10غم من السترات بعد اذابتيا في  0.25و  البوتاسيوم
والتخمص من   لألكسدةذات فعالية مضادة  %0.125بتركيزز ليكون المحمول الخزين التركي

 0.5-0.1االسمرار عند تنقيع األجزاء النباتية لعدة دقائق وبمدى من التراكيز تتراوح من 
ممغم/مل. يمجأ الكثير من العاممين الى شطف األجزاء النباتية في ماء حنفية جاري لمتقميل من 

اعة قبل تعقيميا س 24محتواىا الفينولي والقسم االخر ينقع األجزاء النباتية لفترات قد تصل الى 
النباتية ذات المحتوى العالي من المركبات الفينولية مثل أنسجة  لألنواعسطحيا وزراعتيا وخاصة 

اختيار و النخيل , وبصورة عامة توجد الكثير من الطرق المتبعة لمتخمص من مشكمة االسمرار 
نوع الجزء  ية عمييا ,طبيعة المركبات الحاو  االنسب منيا تحدده بعض العوامل منيا نوع النبات ,

 المأخوذ من النبات, نوع الوسط المستعمل. ومن أىم تمك الطرق ما يمي:
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الغسل والتنقيع لألجزاء النباتية بالماء لحين تسرب أكبر كمية ممكنة من المركبات  -1
 الفينولية.

ن االجياد الذي تسببو يحفز انتاج النتروجين والكموريد الى الوسط ألتجنب اضافة  -2
 الفينوالت وبذلك تكون المعاممة بمضادات األكسدة قميمة التأثير في منع االسمرار.

 وتجنب القديمة. Juvenile))اء نباتية في مرحمة الحداثة استعمال أجز  -3
 .النقل المتكرر لمجزء النباتي أو الكالس مع بداية ظيور االسمرار الى وسط جديد -4
 اضافة الفحم المنشط الى الوسط -5
ممغم/لتر من  150-100كسدة واضافتيا الى الوسط بمقدار بمضادات األالشطف  -6

 .دقائق 5حامضي الستريك واالسكوربيك ولمدة 
( بحيث rpm100حواليالصمبة وبسرع اىتزاز واطئة ) استعمال أوساط غذائية سائمة بدل -7

 .تحافظ عمى كيان الكالس داخل الوسط السائل
 .طموبتجنب تجريح الجزء النباتي أكثر من الم -8
افة تفاعالت األكسدة الضوئية نشوء الزروعات في الظالم لتجنب ك -9

(Photooxidation.)  وخاصة في السبعة أيام االولى ويفضل في ذات الوقت حضنيا
 .م4عمى درجة حرارة منخفضة حوالي 

بدل نترات األمونيوم وتقميل التركيز KNO3) تعزيز الوسط بنترات البوتاسيوم )-10
 .بشكل تدريجي

قمل عدم غمق أنابيب الزراعة اغالق محكم والسماح لمزروعات بالتبادل الغازي اذ ي-11
 .CO2ذلك من تراكم األثيمين و 
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 المحاضرة الثالثة

 (Callus cultures)مزارع الكالس
ساسا عبارة عن نسيج أخصصة وغير المنتظمة وتمك الكتمة الكالس كتمة من الخاليا غير المت

برنكيمية في   عضاء المتمايزة. خاليا الكالسنسجة واأليتكون عمى جروح األ (Tumor)ورمي 
طبيعتيا وليست متجانسة تماما, اذ يالحظ عند الفحص المجيري وجود كمية قميمو من االنسجة 

نسجة كالس وقد أسجة غير المتمايزة. يمكن مالحظو نالحجم الكبير من األبجوار  المتمايزة 
عقل النباتات في  نسيجية وخاصو عند قطع وزراعة مزروعةة نباتات غير نسجأتكونت عمى 

 و الجذر.أوال من مناطق قطع العقمة أالكالس  أالتربة حيث ينش
 جزاء المستعممة في نشوء مزارع الكالسال

نسجة متمايزة مفصولة من أي أنباتية في نشوء مزارع الكالس من جزاء التكون مادة الشروع في األ
وي الجزء النباتي في ورقة, ورقة حرشفية, متك , زىرة وغيرىا(. يحت ساق, النبات )جذر,جزء من 

ذات  ألعضاءنسجة بمراحل مختمفة من االنقسام الخموي والتييئة لمتخصص أالغالب عمى 
وظائف متنوعو فاذا ما احتوى الجزء النباتي عمى خاليا مرستيمية عندئذ تكون معدالت انقسام 

يا سريعة. لذلك يمكن اختيار القمة النامية كمصدر لنشوء الكالس واالستفادة منو الخاليا وتضاعف
فرع أالمباشرة أي باختالف الكالس الى و اكثار النبات خضريا بالطريقة غير أمختمفة  ألغراض
 ونبيتات.
 الكالس نشوء تحفيز

 لمنشوء من الجزءغمب التجارب ان تكون الخطوة االولى ىي استحاث الكالس أمن المعتاد في 
او من بادرات بذور قد عقمت وزرعت في الوسط الغذائي  هالنباتي الذي سبق وان تم اختيار 

الن  (Competent)المناسب. ويجب االخذ بنظر االعتبار ليست كل خاليا النبات مؤىمة 
ثم ومن  منتظمةبل غالبا ما تكون الخاليا المرستيمية باستطاعتيا تكوين تراكيب  ةتكون كالس

نبات كامل. بينما الخاليا االخرى غير المؤىمة وال تعبر عن وجود طاقتيا الكامنة 
(Totipotency) .تحت يمكن فحص وانتخاب الخاليا  فتفشل في االخالف وتكوين نبات كامل

مره  (Visual selection under dissecting microscope)المجير الخاص بالقطع 
 ل المالحظات. يسجتكل اسبوع و 

نسجة كامبيوم الجذور وقد تظير العديد أق مختمفة عمى الجزء النباتي مثل ينشا الكالس من مناط
من االجنة الجسمية مباشرة محيطة بالبذرة عند زراعتيا كجزء نباتي. تحصل العديد من 

سابيع ككتمة أوء الكالس وال تظير اال بعد ستو النشاطات غير المرئية بالعين المجردة اثناء نش
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نسيج الكالس ويمكن تحديد انواع تحفز مزارع في النشوء من خاليا المعمق الخموي خاصة في من 
تجارب االنتخاب مثل تحمل   الجسمية , منحنيات نمو الكالس, باألجنة  الدراسات المتعمقة

االجيادات, عزل الخطوط الخموية النقية ذات الصبغات وغيرىا. تحتوي مزارع الكالس خميط من 
غير المتجانسة في الحجم, الشكل, المون, العمميات االيضية, العدد الكروموسومي وغير الخاليا 

ختمفة مما يسيل من عزليا وانتقاء خطوط ممن الخاليا حامال صبغات بالوان  ذلك. يظير قسم
 خاليا ذات لون واحد.

لداخمية يض ثانوية مفيدة. تؤثر مستويات اليرمونات اأحيانا تمك الخطوط عمى مواد أتحتوي 
(Endogenous hormones)  ي فوخاصية النقل القطبي لميرمون داخل الجزء النباتي

ىم العوامل المؤثرة في نشوء الكالس والتي درست أء الكالس عمى ذلك الجزء. لعل من تحفيز نشو 
بشكل مستفيض, تراكيز منظمات النمو المجيزة الى الوسط والتي تختمف باختالف النوع النباتي 

الجزء النباتي الظروف البيئية والتغذوية ىي االخرى ليا دور ميما في نشوء الكالس في ونوع 
 الزروعات النسيجية لمخاليا تحت المجير الضوئي.

 منحنى نمو الكالس
حادية الخمية يتخذ منحنى نمو الكالس شكل أالس في نموىا الكائنات المجيرية نسجة الكأ وتشاب

ويمر نمو الكالس بخمس مراحل. تختمف سموكية  Signoidي حرف او ما يسمى المنحنى السين
سية, مراحل النمو الخمسة ) المرحمة األتركيب وبايوكيميائية خاليا الكالس عند مرورىا في 

, مرحمة التوقف(, اذ ىناك خاليا متباينة ؤ, المرحمة الخطية, مرحمة التباطالموغاريتمية  ةالمرحم
في كل مرحمة. تؤثر مكونات الوسط في مده الكالس في مرحمة في مالمحيا المظيرية والفسمجية 

 ما لذلك من الضروري التعامل مع مزارع كالس بمرحمة تطورية محددة.
لخاليا الكالس دخول  (Karyotyping)بينت الدراسات المتعمقة بفحص الييئة الكروموسومية 

سية من نمو الخاليا حيث سرعو االنقسام الطور االستوائي خالل المرحمة األاغمب الخاليا في 
وزيادة كمية الكالس. تنقل خاليا الكالس الى وسط جديد في نياية المرحمة الخطية وقبل دخوليا 

مع مالحظة نقل الكالس الذي يبدو بصحو جيدة واستبعاد  (Decelerating)مرحمة التناقص 
و ذات المون االبيض غير ئة النمالكتل التي يظير عمييا االسمرار. تفضل مزارع الكالس بطي

النمو لكونيا ال تتمايز الى  غراض االخالف واستبعاد كتل الكالس الخضراء السريعةالشفاف أل
 عضاء.أ

و المركب أيض الثانوي كبر كمية من مركبات األأديد مرحمة نمو الكالس التي تعطي يجب تح
كار , تنفاذ مغذيات الوسط, تصمب األة اسالمطموب والتي غالبا ما تكون مرحمة توقف النمو نتيج

من داخل الكالس. يستوجب تحديد منحنى نمو الكالس  Coتراكم مركبات وسطية سامة واستنفاذ 
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الرطب والجاف  التضحية بمكررات من المزارع وعمى فترات زمنية منتظمة وتسجيل اوزان الكالس
 كار. بعد ازالة بقية األ

  of callus culturePrinciplesساسيات زراعة الكالسأ
 : يمي  جل نجاح تحفيز الكالس عمى النشوء وبنجاح من الضروري مراعاة ماأمن 

لمزراعة, انتخاب الوسط المناسب والتوليفة من  وجاىزةتحضير جزء نباتي معقمو سطحية 
ة رطوب منظمات النمو , حضن الزروعات تحت ظروف مسيطر عمييا من ضوء وحرارة و

وات مالن اء النباتية وىي في طور الحداثة وتمك المفصولة من البادرات وجز وغيرىا. تفضل األ
جزاء النباتية لنشوء الكالس مثل نواع اخرى مختمفة من االأخضرية الحديثة والبراعم. تستجيب ال
والورقة , الثمار , الدرنات ,  جزاء الزىرة أجنة المتطورة, طراف الجذور, نسيج المحاء, األأ

. تدخل خاليا الكالس في  (Lignified)بصال وغيرىا مع مراعاة استبعاد الخاليا الممكننة األ
  (Cell division))ب( انقسام الخاليا  (Induction)اث ثثالث مراحل تطورية )أ( االستح

الخاليا في  . تتحفز وتزداد عمميات االيض داخل (Differentiation))ج( بدء التمايز 
الفسيولوجية لمجزء النباتي,  الحالةولى والتي يعتمد عمى طوليا عمى األ المرحمة التطورية

 اضافة الى منظمات النمو,, المحتوى اليرموني الداخمي, النقل القطبي ل المتطمبات التغذوية
يزداد تراكم الخمية من العوامل المشجعة  ,يض الخميةأنتيجة لزيادة معدالت و العوامل البيئية. 
خاليا. تكون الخاليا السفمية في تماس مع عداد كبيرة من الأكون كتمة خموية بعمى االنقسام لت

تمايز الخاليا  أمن الخاليا الواقعة اسفميا. يبد الوسط واالعمى منيا تتغذى من انتشار المغذيات
في المرحمة الثالثة عندما تبدا مسالك حيوية معينة بالتعبير حيث بداية تراكم مواد االيض الثانوي. 

 استقراريوظير احيانا الكالس بالوان مختمفة )اصفر, اخضر, ابيض( في ىذه المرحمة مع عدم ي
ينتج عنيا تغايرات مظيرية قد تعزي الى عوامل تطورية فوق  (Genetic instability)وراثية 
بعد وصولو لحجم مناسب  (Subculture)او وراثية. قسم الكالس  (Epidgenetic)وراثية 

يوم واذا كانت الكتمة صغيرة, يعاد نقميا الى وسط جديد  28-21لفتره قد تصل الى 
(Reculture) الفرصة ليا بالوصول الى حجم مناسب. يعاد زراعة الكالس عموما عمى  إلتاحة

غم مم 500-250اسابيع بتقسيم قطع الكالس الى اوزان  4الى  3وسط جديد بفترة تتراوح من 
كنتيجة الستمرار نمو الكالس في وسط االدامة  (Habituation)تحصل حالو من التطبع 

بوجود منظمات النمو حيث تتمكن قطع الكالس  وبمرور الزمن من النمو في وسط خال من 
ومن الصعب  (Hormone habituationالمنظمات وىذا ما يطمق عميو بالتطبع اليرموني )

التمييز بين نوعي الكالس العادي والمتطبع لمنمو دون ىرمونات عدا قابمية األخير لمنمو من 
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دونيا . يفيد ذلك بتقميل أو حذف كمف منظمات النمو وتقميل خطوات العمل والتخمص من 
 احتمالية الخطأ في تحضير تراكيز المنظمات وغيرىا من الفوائد.

 منظمات النمو
كبير اضافة منظمات النمو الى الوسط الغذائي في استحثاث الكالس عمى النشوء . تؤثر ولحد 

واعتمادا عمى طبيعة الجزء النباتي وىيئتو الوراثية ومحتواه الداخمي من اليرمونات, يتطمب 
احتياجو من منظمات النمو الى ثالثة مجاميع , اما أوكسينات فقط, أو سايتوكاينينات فقط أو 

 ثنان.توليفة من اال
 

 تطبيقات مزارع أنسجة الكالس
العديد من  بإجراء( مما يسمح Staticتكون مزارع الكالس بطيئة النمو في وسط مستقر )

 الدراسات المتعمقة بالنمو, التمايز وااليض وغيرىما وكما مبين أدناه:
 ..دراسة االحتياجات الغذائية لمنبات من خالل دراستيا عمى المستوى الخموي اوال1
 ..دراسة تمايز الخاليا واألعضاء والعمميات الفسيولوجية والجزيئية المرافقة ليا2
 .. نشوء مزارع المعمقات الخموية والبروتوبالست والحصول عمى خاليا مفردة3
 ..التحري واالستفادة من التغايرات الجسمية الناتجة من االخالف غير المباشر من الكالس4
( Genetic transformationفي اجراء التحوالت الوراثية ).سيمت خاليا الكالس كثيرة 5

 .لسيولة عزل الخاليا المفردة منيا وىندستيا وراثية
 ..وظفت مزارع الكالس في دراسة وانتاج مركبات االيض االولي والثانوي وتنظيميما6
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