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  املقدمة
  
  

  
ويف . توجد الكائنات الدقيقة منتشرة يف الطبيعة فهي توجد يف املاء واهلواء والرتبة ، كما تعيش يف األغذية وخارج وداخل أجـسامنا                       

أيّ �ظام بيئي تشكل الكائنات الدقيقة أكرب أعداد الكائنات احلية بـأيّ وسـط بيئـي عنـد مقار�تـها بأعـداد الكائنـات األخـرى املوجـودة                            
  . ذلك الوسط ب

يف إ�تـاج بعـض املنتجـات الـيت تلـزم اإل�ـسان ، وبـذلك          الكائنـات الدقيقـة  يبحث فرع علم األحياء الدقيقة التطبيقي يف إمكا�ية اسـتغالل      
ميكن اعتبار الكائنات الدقيقة مصا�ع صغرية قادرة على إحداث تغريات كيميائية عديدة يف كثري مـن املـواد ، فـبعض الكائنـات الدقيقـة             
قادرة على حتليل املخلفات العضوية النباتية ، احليوا�ية والصناعية وإعادة تدويرها حيث ميكـن اسـتخدامها كغـذاء لكائنـات أخـرى أو               

 الـذي يعمـل علـى تـوازن دورة الكربـون يف الطبيعـة ، وغـاز           CO2، إضافة إىل ذلك ينـتج غـاز         إلضافتها للرتبة هبدف زيادة خصوبتها      
كما أن بعض الكائنات الدقيقة قادرة على تكوين كربوهيدرات وبروتني مـن مـواد بـسيطة موجـودة                .بديل للطاقة امليثان الذي يستخدم ك   

N2 ،   .مما يوفر غذاء لكائنات أخرى عديدة  يف اجلو مثل  CO2

دة باملـادة الغذائيـة   ومن الناحية الصناعية تعترب الكائنات الدقيقـة ضـرورية إل�تـاج بعـض األغذيـة واملنتجـات اللبنيـة وعمـل تغـريات مفيـ                 
فتحوهلا إىل منتج مقبول الشكل ومستساغ الطعم ، وهناك كائنات دقيقة ميكنها إجراء ختمرات صناعية �افعة كما يف صـناعة الكحـول                  

     . واخلل ويف إ�تاج مضادات احليوية 
 بعلم الكائنات الدقيقـة وعلـم الكيميـاء احليويـة     العلوم األخرى بدأًقة وبني  توجد عالقة وثيقة بني علم الصناعة باستخدام الكائنات الدقي        

 حتـدث حتـوالت    إل�تـاج الكحـول   امليكروبـي   فمـثالً يف عمليـة التخمـر       ،التحليلية والفسيولوجيا والتغذية إىل غريهـا مـن العلـوم التطبيقيـة             و
 ، سيولوجية حيويـة حتـدثها األحيـاء الدقيقـة    ؤثر على أيّ تفاعل كيميائي ، كما أهنا عملية فـ    ـكيميائية تؤثر عليها العوامل والظروف اليت ت      

وترتبط أيضاً بعلم الوراثة فصفة إ�تاج �اتج معني من الكائن احليّ تعترب صفة وراثيـة سـواء يف كميتـها أو �وعهـا لـذلك فإ�ـه مـن الـضروري               
  .إجراء عملية اال�تخاب الوراثية للحصول على السالالت اليت تشتهر بكثرة إ�تاجها 

قد ميكـن لكـائن دقيـق أن يكـون مـواد      قة لتكوين �اتج اقتصادي معني ، ف ن من السهل استغالل أو توجيه الكائنات الدقي       قد يظن البعض أ   
تكون ذات أمهية كبرية ولكن ال ميكن استغالل هذه الطريقـة لكـي حتقـق الـربح االقتـصادي وذلـك لـصعوبة حتويـل اإل�تـاج                           معينة يف البيئة    

 ١
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ئنـات  وقد جلأ اإل�سان الستعمال األحياء الدقيقة يف كثري مـن األمـور مثـل إ�تـاج مـضادات احليويـة لعـالج األمـراض املـسببة بواسـطة الكا            
 والفيتاميــات املخلــالت ، وكــذلك إ�تــاج كــثري مــن املــواد الغذائيــة أو الــصناعية اهلامــة مثــل اخلبــز ومنتجــات األلبــان و   الدقيقــة املرضــية

  . واإل�زميات والربوتينات والدهون واألستريويدات واألمحاض العضوية والكحوالت وأيضاً إ�تاج املتفجرات وغريها من املركبات 
ان إىل األحياء الدقيقة يف مكافحة احلشرات وزيادة خصوبة الرتبة والتخلص مـن الفـضالت الزراعيـة والبـشرية والكـشف                     كما جلأ اإل�س  

  .عن أماكن وجود البرتول 
ويرجع لألحياء الدقيقة الفضل يف تطوير معلومات اإل�سان يف جماالت علوم املناعة والوراثة والكيمياء احليوية واهلندسة الوراثيـة والطـب                    

     ) .البيولوجية (وحفظ األغذية والدراسات البيئية والعديد من اجملاالت األخرى مثل جمال احلرب احليوية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢
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  الصناعات التخمرية
Industrial Fermentations 

              
  
  

لتاريخ ، ولكن مل تـستخدم هـذه األ�ـشطة يف    إن اهتمام اإل�سان وحماولته االستفادة من �شاط الكائنات الدقيقة يعود إىل عصور ما قبل ا       
الصناعة إالّ يف حوايل منتصف القرن العشرين وذلك �تيجة التعاون الذي �شأ بني كل من علماء األحياء الدقيقة واملهندسـني وأصـحاب        

  .رؤوس األموال لتطوير الصناعات القائمة على استخدام الكائنات الدقيقة 
ة من املنتجات النافعة مثل الكحوالت واألمحاض العضوية واإل�زميات والفيتامينات ، وذلك عـن طريـق         إ�تاج كميات كبري   أصبح باألمكان 

وتـتلخص الـصناعات امليكروبيولوجيـة يف تنميـة اخلمـرية أو البكترييـا أو الفطريـات                 .السيطرة على أ�شطة الكائنات الدقيقة املنتجـة هلـا          
  . جالون ٥٠٫٠٠٠تسع حوايل حسب الصناعة املطلوبة يف حاويات كبرية جداً 

فهــي حتتــاج إىل أجهــزة غاليــة الــثمن جــداً وعمــال مــدربني  وعمليــة تنميــة الكائنــات الدقيقــة يف احلاويــات الكــبرية ليــست عمليــة ســهلة  
 وحماولـة   وأخصائيني للوصول بالصناعة املطلوبة إىل هدفها األساسي ، كما حتتاج العملية أيضاً إىل مراقبة دقيقة لنـشاط الكـائن الـدقيق                    

  .للناتج املطلوب التحكم يف مسار التفاعالت حبيث ميكن التأثري على �شاط الكائن الدقيق أو إيقاف �شاطه قبل أن حيدث فقد 
كذلك جيب التأكد من عدم وجود أيّ تلوث ميكروبي يف حاويات التنمية ، هذا باإلضافة إىل هتيئة مجيع الظروف البيئية املناسبة لنمـو        

ويرجع �شاط الكائنات الدقيقة وقدرهتا علـى اإل�تـاج إىل سـرعة عمليـات            . يق املرغوب أو ظروف التحكم يف زيادة املنتج         الكائن الدق 
  .البناء يف اخلاليا وهذا مرتبط بصغر حجمها وقصر زمن التضاعف ألعدادها 

يـة سـواء كا�ـت مخـائر ، بكترييـا ، فطريـات أو          أن الكائنات احلية الدقيقة هـي الدعامـة األساسـية هلـذه العمل            " التخمر امليكروبي "يعين  
  .طحالب ، وختتلف املنتجات الصناعية باختالف الكائنات املستخدمة 

تعين األكسدة البيولوجية غري الكاملة للمواد العضوية عن طريق �ـشاط اإل�زميـات املفـرزة بواسـطة     "  ختمر "ومن الوجهة العلمية فإن كلمة      
  .بسيطة حتت الظروف اهلوائية أو الالهوائية الكائنات الدقيقة إىل منتجات 

 ٣
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واملنتجات املتكو�ة عن هذا النشاط تعتمد على �وع الكائن الدقيق ، على وجود أو عدم وجود األكـسجني ، علـى درجـة تركيـز أيـون                           
  .  اهليدروجني ، على �وع املادة اخلام وكذلك على العديد من الظروف البيئية األخرى 

وتطـوير ثالثـة أ�ـواع أساسـية مـن       وتطـوير ثالثـة أ�ـواع أساسـية مـن        الفرصة إلقامـة      املهتمني بالصناعة  للميكروبيولوجينيالبنائي للكائنات الدقيقة أتاح     والتحكم يف النشاط    
:  :الصناعة امليكروبيولوجية الصناعة امليكروبيولوجية 

cultiration and harvesting إ�تاج منو ميكروبي  : • 

 مبعنى تنمية الكائنات الدقيقة يف ظـروف بيئيـة   هي إ�تاج منو ميكروبيواخلطوة األوىل يف الصناعات امليكروبية ميثل النوع األول    
مالئمة للحصول على أكرب عدد من خاليا الكائن الدقيق ومجع هذه اخلاليا الستخدامها كغذاء أساسي لإل�ـسان أو احليـوان ،                     

 اخلمـرية  ومثال ذلك إ�تـاج . أو تضاف إىل الغذاء ، أو ميكن استخدامها كملقحات لبعض الصناعات امليكروبيولوجية األخرى   
   .أو اخلمرية املضغوطة املستعملة بواسطة اإل�سان أو استخدام اخلمرية كعلف للحيوا�ات اجلافة النشطة 

   

 ٤

bbi: :   iooccoonnvveerrssiioonnالتحوالت البيولوجية التحوالت البيولوجية   ••

ويف هذا النوع يعتمد على استخدام ميكروبات معينة تعمل كمصا�ع حتدث تغـريات إ�زمييـة لـبعض املركبـات الكيميائيـة املعينـة                       
االســتريول إىل مركبــات االســتريويدات   ومثــال ذلــك حتــول مركبــات    . لتعطــي �ــواتج أخــرى هلــا �ــشاط بيولــوجي مرغــوب      

 .  sterols steroids
  

إ�تــاج �ــواتج أساســية أو جا�بيــة للعمليــات احليويــة باخلليــة  إ�تــاج �ــواتج أساســية أو جا�بيــة للعمليــات احليويــة باخلليــة   ••  pprroodduuccttiioonn  ooff  mmeettaabboolliicc  bbyy  

ppr: :   roodduuccttss

الدقيقة على إ�تاج كميـات كـبرية مـن مـواد معينـة �تيجـة للعمليـات احليويـة                   وهذا النوع من الصناعات قائم على قدرة الكائنات         
البنائية باخلاليا ، ومثال هلذا النوع من الصناعة إ�تاج الكحوالت واإل�زميات وأ�ـواع عديـدة مـن األمحـاض واملـذيبات ومـضادات                       

        .    يسرة وزهيدة الثمن وهذه املواد تنتج عادة بعمليات ختمر ميكروبي ملواد خام متوفرة ، م. احليوية 
:  : املستخدم يف الصناعة إىل  املستخدم يف الصناعة إىل يم الصناعات التخمرية حسب �وع الكائن الدقيقيم الصناعات التخمرية حسب �وع الكائن الدقيقميكن تقسميكن تقسو و

:صناعات ختمرية قائمة على اخلمائر  ١.  

  :وتشمل األ�واع الثالثة من الصناعات امليكروبيولوجية اليت سبق ذكرها 
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 • .تامينات ومرافقات اإل�زميات منهااء أو الستخالص الفيصناعات للحصول على اخلاليا �فسها الستخدامها كغذ

 • .صناعات إل�تاج مركبات معينة باالستعا�ة بالنشاط اإل�زميي للخاليا 

 • .صناعات للحصول على �واتج البناء اخللوي 

 Saccharomyces cerevisiae and Saccharomycesيف هــذه الـصناعة    الـيت تـستخدم   ائرـأهـم اخلمـ  ومـن  

fragilis.  
:صناعات ختمرية قائمة على البكترييا  ٢.  

ــا املــستخدمة يف الــصناعة لألكــسجني       . وتــضم جممــوعتني مــن الــصناعات علــى أســاس احتيــاج أو عــدم احتيــاج البكتريي
 aerobic bacteriaBacillus التابعـة هلـذه اجملموعـة    وأهـم األجنـاس  .   تشمل البكترييا اهلوائية اجملموعة األوىل

sp.     Gluconobacter sp. And Acetobacter  .    ــواع وأهــم منتجــات هــذه اجملموعــة بعــض أ�
وتــتم عمليــة التخمــر حتــت الظــروف اهلوائيــة .  مثــل محــض اخلليــك ومحــض اجللوكو�يــك  واألمحــاضالفيتامينــات واإل�زميــات

aerobic fermentation  .النهائي للهيدروجني ستقبل  هنا هو املكون األكسجنيي و

 microaerophilic andالبكترييــا قليلــة االحتيــاج لألكــسجني والبكترييــا الالهوائيــة  فتــضم  ةاجملموعــة الثا�يــأمــا 

anaerobic bacteria  وتــتم عمليــة التخمــر حتــت الظــروف الالهوائيــة أو يف وجــود كميــات ضــئيلة مــن األكــسجني 
anaerobic fermentation   وأهـم األجنـاس   .  ويكون املستقبل النهائي للهيدروجني مواد أخـرى غـري األكـسجني 

 .Lactobacillus sp. , Propionibacterium sp. And Clostridium spالتابعة هلذه اجملموعة 
وتضم هذه األجناس سالالت عديدة مسئولة عن كثري من الصناعات التخمرية مثل إ�تاج محض الالكتيـك واأللبـان املتخمـرة      

  .روبا�ول واألستيون وأيضاً إ�تاج البيوتا�ول واإليزوبوبعض أ�واع اجلنب 
  

:صناعات ختمرية قائمة على الفطريات  ٣.  

من أمثلة الصناعات التخمرية القائمة على الفطريات الصناعات الدوائية وإ�تاج بعض أ�واع مضادات احليوية ، صناعة بعـض                  
ريـات كمـصدر للـربوتني    أ�واع اجلنب ، صناعات إل�تاج بعض اإل�زميات واألمحاض العضوية ، هذا باإلضافة إىل اسـتخدام الفط         

 .Penicillum sp. And Aspergillus spالفطريـات املـستخدمة يف الـصناعة    أهـم أجنـاس    ومن ،والدهون 
.  

 ٥
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  : املزارع املستخدمة يف الصناعات التخمرية 

.  �قيـة    من املهم دراسة طرق احلصول على املزارع املالئمة للصناعات التخمرية ودراسة كفاءهتا واحلفـاظ عليهـا يف صـورة                  
ويضاف الكائن الدقيق إىل أوساط التغذية كمزرعة �قية مفرده أو �قية خمتلطة وتـستخدم يف صـناعات خملفـة مثـل صـناعة                       
األلبان املتخمرة ، صناعة بعض أ�واع الزبد ومعظم أ�واع اجلنب ، ويف بعـض األحيـان يُكتفـي مبـا يوجـد علـى املـواد اخلـام مـن                

  .م بعملية التخمر كما هو احلال يف صناعة املخلالت كائنات دقيقة خمتلفة مرغوبة تقو
  

  :وتعتمد الصناعات التخمرية على اآلتي 
 •  : ا�تخاب املزارع 

ومـن أهـم الـصفات    . ودرجة جودته عند تطبيق الظروف املثلى    وتعترب الدعامة األساسية اليت تتوقف عليها كفاءة اإل�تاج         
   : اليت جيب أن تتوفر يف الساللة املنتخبة مايلي

  . أن تكون ذات قدرة ثبات عالية 

  .ذات معدل منو عايل خاصة يف حال استخدامها يف إ�تاج منو لكائن دقيق 

  . هلا قدرة عالية على إ�تاج املنتج املستخدمة من أجله 

  .هلا قدرة عالية على االستفادة من املواد اخلام املستخدمة 

ى ال تكــون مكلفــة بالنــسبة مكــان حتــليلــة بقــدر اإلأن تكــون درجــة احتياجهــا لعوامــل النمــو اإلضــافية ق 
.لإل�تاج

 

 

 • : احملافظة على �شاط املزرعة 

جيب احملافظة على املزارع املنتخبة املستخدمة يف الـصناعة كـي تظـل حمتفظـة بدرجـة �ـشاطها ودرجـة �قاوهتـا                       
ر الثبات ، ثم حتفظ علـى  ، وذلك بنقلها على البيئة املناسبة وحتضينها حتى يصل عمر املزرعة إىل طو باستمرار  

وبعـد جتهيـز   . درجة حرارة منخفضة ملنع حدوث أيّ منو آخر وكـذلك ملنـع حـدوث أيّ تغـري غـري مرغـوب فيـه               
 ختزن بطريقة مناسبة لتفادي احلاجـة إىل إجـراء جتديـد مـستمر هلـا علـى       stock culturesاملزارع األصلية 

تلــوث باملزرعــة األصــلية ، وكــذلك حــدوث طفــرات غــري  فــرتات متقاربــة ألن هــذا يــؤدي يف معظــم األحيــاء إىل  
 ٦
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Lyophilization وهــي 
وقـد تـستخدم طـرق أخـرى للحفـظ منـها إضـافة              . الطريقة السائدة حلفظ معظم أ�واع املزارع البكتريية والفطرية         

ة ثم إجراء عملية حلام وغلق لأل�ابيب وكذلك تـستخدم يف بعـض األحيـان طريقـة              زيت الربافني املعقم فوق املزرع    
  .جتفيف اجلراثيم 

 • : احملافظة على �قاوة املزرعة 

  : جيب التأكد بني احلني واآلخر من �قاوة املزرعة املستخدمة يف التصنيع ويتم اختبارها بالطرق اآلتية   
 يف حالة تلوث املزرعة األصلية مبيكروب خمالف للميكـروب األصـلي             تستخدم هذه الطريقة   :الفحص امليكروسكوبي   

وهذه الطريقة تعترب غري جمدية إذا استخدمت مبفردها للكشف عن التلوث �ظـراً ألن الكـشف     . يف الشكل الظاهري    
  .عن التلوث باستخدام هذه الطريقة يستلزم وجود امليكروب امللوث بأعداد كبرية 

 وهبـذا ينمـو امليكـروب     :املصبوبة باستخدام بيئة غري مناسبة لنمـو الكـائن الـدقيق األصـلي              استخدام طريقة األطباق    
  .وال تستخدم هذه الطريقة مبفردها للكشف عن التلوث . امللوث إن وجد وإن كا�ت هذه البيئة مناسبة لنموه 

.الكشف عن وجود تفاعالت خاصة بامليكروب امللوث دون الكائن الدقيق األصلي 
 : رع املختلطة املزا •

يأخذ كل �وع من مزرعة �قية ، وختلط هـذه املـزارع   حتضر هذه املزارع من أكثر من �وع من الكائنات الدقيقة شرط أن       
وأحيا�ــاً تنمــى املــزارع املختلطــة مــع بعــضها . مــع بعــضها الــبعض بنــسب معينــة قبــل اســتخدامها مباشــرة يف التــصنيع 

   . لطة اليت تستخدم يف الصناعات الغذائية باستمرار ومن أمثلة ذلك املزارع املخت
  

  املواد اخلام املستخدمة يف الصناعات التخمرية 
والنيرتوجني ، وتتوقف يف كثري من األحيـان جـودة املنـتج            يستخدم يف جمال الصناعة التخمرية العديد من اخلامات كمصدر للكربون           

  : على عدة أسس أمهها لذلك يتم االختيار. على اختيار املصدر املناسب للصناعة 
 .أن تكون املادة اخلام متوفرة بالبلد الذي تقوم به الصناعة بكميات كبرية ورخيصة الثمن  .١

 .أن تكون متوفرة على مدار السنة  .٢

 ٧
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 . أن يكون حمتواها من مصدر الكربون مرتفع  .٣

 .أن يكون مصدر الكربون األساسي هبا ذو قابلية لالستفادة من قبل الكائن الدقيق .٤

 . تكون املعامالت املبدئية اليت جيب أن جترى عليها بسيطة وغري مكلفة أن .٥

أن تكون ذات درجة جودة عاليـة ، أيّ حتتـوي جبا�ـب مـصدر الكربـون �ـيرتوجني وأمـالح معد�يـة وعوامـل النمـو الـيت                              .٦
 .حيتاجها الكائن الدقيق 

 .أن تكون من مصدر قريب من مكان التصنيع وذلك للتقليل من تكلفة النقل  .٧

  :ومن أمثلة املواد اخلام املستخدمة يف الصناعة 
 يــستخدم مــستخلص منقــوع الــذرة كمــصدر للكربــون والنــيرتوجني والكربيــت   : liquorcorn steepمــستخلص منقــوع الــذرة 

 علـى   وحيتـوي مـستخلص منقـوع الـذرة       . عنـد احلـصول علـى النـشا والـسكر مـن الـذرة               واألمالح املعد�ية ، وهـو عبـارة عـن �ـاتج ثـا�وي              
ويوجـد الكربـون علـى هيئـة        . مواد �يرتوجينية وهذه تعطي عند حتللها أمحاض أمينية سـهلة األمتـصاص بواسـطة اخلاليـا امليكروبيـة                   ٪٤

مـستخلص منقـوع الـذرة علـى بوتاسـيوم وكالـسيوم وفـسفور        حيتـوي  . محض الالكتيك وبعض املواد الكربوهيدراتيـة والـسكريات املختزلـة          
 phenylناصر النمو املختلفـة مثـل الريبـوفالفني ، �ياسـني ، بيـوتني ، برييدوكـسني وبـه كميـة صـغرية مـن مركـب            وبعض الفيتامينات وع

ethylamine وتستغل هذه املادة يف إ�تاج penicillin G .    وختتلف عادة �سب هذه املواد باملستخلص حسب ظـروف تنميـة
ــذرة وطريقــة اســتخالص املنقــوع    ــات   .ال ــد مــن إضــافة كربو� ــاج إىل وســط ختمــري متعــادل ، حيــث أن    والب ــة االحتي ــسيوم يف حال الكال

  .مستخلص منقوع الذرة حامضي الوسط 
  

 ، وحيتوي على كمية كبرية من الكربون يف صورة �شا كما حيتوي على كمية  يعترب الشعري املادة اخلام يف صناعة البرية    :barleyالشعري  
 Amylaseحتت ظروف معينة تسمح بعملية هضم جزئي للنشا بواسـطة إ�ـزيم األميليـز               ويرتك الشعري لينبت    . صغرية من النيرتوجني    

يهرس يف املاء الساخن ويعقـم ليعطـي املهـروس    " malted barleyاملولت "والشعري الناتج  . maltingوتعرف هذه العملية باسم 
wort أو الوسط الذي يستخدم بواسطة اخلمرية يف صناعة البرية .  

  

  :ويقسم حسب درجة �قاوته إىل . يستخلص من قصب السكر ومن البنجر   :osesacrالسكروز 
 . ويستعمل يف املأكوالت ولتحلية املشروبات :السكر األبيض النقي  •

 .  وهو السكر بصورته الطبيعية وهو غري منقى متاماً:السكر البين  •

 ٨
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 جبا�ب السكروز على سكريات خمتزلـة  وحيتوي املوالس.  وهو أقل درجة �قاوة يوجد عليها السكروز         :املوالس   •
وتقوم عليه .وأمالح معد�ية ومواد عضوية وماء ، ويعترب من خملفات صناعة السكر سواء من القصب أو البنجر           

 وخيتلـف الرتكيـب الكيميـائي     . صناعات عديدة مثل صناعة الكحوالت املختلفة ، اخلمرية واألمحاض العـضوية            
  : لعدة اعتبارات والصفات الطبيعية للموالس تبعاً

 .صنف القصب أو البنجر املستخدم يف الصناعة  •

 .العوامل املناخية خالل موسم الزراعة  •

 .العوامل الزراعية من �وع الرتبة والتسميد وغري ذلك  •

 .املعامالت اليت قد تتم بعد احلصاد  •

  .العمليات التصنيعية اليت تتم أثناء صناعة السكر  •

 
  :أ�واع ويوجد من املوالس ثالثة 

 وميثل الناتج املركز بعد تبخري عـصري القـصب ، وحيتـوي علـى      :high-test molassesموالس به �سبة سكر مرتفعة  •
ويعتـرب اسـتخدام هـذا النـوع مكلـف ، غـري أن بعـض الـدول                   . ٪٧٨مجيع مكو�ات العـصري األصـلية ، ويوجـد الـسكر بنـسبة              

  .تستخدمه يف بعض الصناعات التخمرية 
النـاتج  ) العسل األسـود (  وهو عبارة عن السائل األسود  :black-strap molassesبة سكر متوسطة موالس به �س •

    . سكر يف صورة سكروز ٪٥٠-٤٨من عملية الطرد املركزي األويلّ لبلورات السكر من عصري القصب ، وحيتوي على 
وهـذا بـالطبع   . إعادة بلورة السكر  وهو السائل املنفصل بعد  :refinery molassesموالس به �سبة سكر منخفضة  •

 .أقل قيمة من الصنفني السابقني الخنفاض ما به من سكريات ومكو�ات أخرى 
 

 توجد املواد السليلوزية على صورة خملفات صناعية لصناعة قصب السكر أو صـناعة الـورق مـن اخلـشب أو                :celluloseالسليلوز  
ــزيم الــسليوليز    خملفــات احلبــوب املختلفــة ويلــزم عنــد اســتخدام الــس   ليلوز كمــواد خــام اســتخدام كائنــات دقيقــة هلــا القــدرة علــى إفــراز إ�

cellulase مثل جنس Cellulomonas sp..   
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 ، وهـو غـري قابـل        مثـل البطـاطس ، الـذرة واألرز         النباتـات   بعـض   املختز�ـة يف    الكربوهيدراتيـة   وهـو عبـارة عـن املـادة         :starchالنشا  
لل بواسطة األمحـاض املخففـة أو اإل�زميـات ليعطـي اجللوكـوز الـذي يعتـرب مـن أكثـر الـسكريات اسـتخداماً يف عمليـات                        للذوبان يف املاء وحي   

  .التخمر 
  

حيـث خيمـر بواسـطة اخلمـرية املوجـودة علـى العنـب أو بإضـافة سـالالت          تصنع املنتجات الكحولية من ختمر العنب ،  : grab العنب 
 ، بوتاسـيوم وفـسفور ،   ٪١ سـكر ، محـض التارتاريـك ، محـض املاليـك بنـسبة            ٪١٧العنـب علـى     وحيتوي عصري   . خاصة هلذا الغرض    

  .ويستهلك السكر يف تكوين الكحول 
  

مــواد كربوهيدراتيــة ٪١٥ زيــوت ، ٪٢٢-١٨٫٥ بــروتني ، ٪٤٠ حتتــوي بــذور فــول الــصويا علــى حــوايل   :soya beanفــول الــصويا 
ويـستخلص زيـت فـول الـصويا      .الفسفور ، الكربيت واملغنسيوم إضافة إىل حمتواها من املـاء            عناصر خمتلفة مثل البوتاسيوم ،       ٪٥وحوايل  

 حيث soyabean mealمن البذور الستخدامه يف عمل السمن النباتي ، ويتبقى بعد ذلك مواد صلبه عبارة عن دقيق فول الصويا 
 مواد ٪٨وحيتوي دقيق فول الصويا على     . خلاصة بعمليات التخمر    يستخدم كعلف أو لزيادة خصوبة الرتبة أو يف حتضري املنابت الغذائية ا           

  .�يرتوجينية وهي أكثر تعقيداً من تلك املوجودة يف مستخلص منقوع الذرة لذلك ال يستغل بسهولة بواسطة الكائنات الدقيقة 
  

وميكـن  " . ازات الربوبـان والبيوتـان       اإليثان أو غ   –غاز امليثان   " ومتثلها مواد مثل  الغازات        :Hydrocarbonsاهليدروكربو�ات  
 لـسهولة   يكـون احلـصول علـى هـذه املـواد مـن مـصادر طبيعيـة أو صـناعية واسـتخدامها كمـواد خـام يف بعـض الـصناعات امليكروبيـة إمنـا               

  .التخلص منها يف هناية اإل�تاج 
  

   :rsoFermentاملخمرات 
- ٥٫٠٠٠  وترتواح سعة املخمر بـني        fermentorsحلجم تعرف باملخمرات    تتم التنمية الصناعية للكائنات الدقيقة يف حاويات كبرية ا        

 جالون حيث يضاف للمخمر املواد الغذائية األساسية مثل املوالس أو مستخلص منقـوع الـذرة أو غـري ذلـك مـن املـواد الغذائيـة                           ٢٠٫٠٠٠
ــا يف ح      ــواتج النمــو ، أم ــا أو احلــصول علــى � ــصناعة للحــصول علــى اخلالي ــة   املــستخدمة يف ال ــالتحوالت البيولوجي ــصناعة اخلاصــة ب ــة ال ال

bioconversion               ويلقـح املخمـر حبجـم معـني مـن          .  فيلزم استخدام أوساط غذائية صناعية خاصة تتكون من مواد كيميائيـة �قيـة
 جـالون  ١٥٠٠ جـالون حيتـاج إىل   ١٥٫٠٠٠، وهـذا يعـين أن املخمـر البـالغ حجمـه      ) الربميـل ( مـن حجـم احلاويـة       ٪١٠-٥املزرعة يبلغ من    

 ١٠
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 الـذي ًحيـصل عليـه مـن مزرعـة آجـار مائـل               - تنميـة الكـائن الـدقيق     بويـتم احلـصول علـى هـذه الكميـة           . مزرعة �قية لبدء عملية التخمر      
stock culture          الـيت ميكـن احلـصول عليهـا مـن معامـل حفـظ وجتميـع املـزارع culture collection -     علـى مراحـل متتابعـة

وعمليـة تكـرار    .  أكـرب مـن الوسـط الغـذائي إىل أن حنـصل علـى الكميـة الالزمـة لبـدء عمليـة التخمـر           حبيث يستخدم يف كل مرحلة كميـة  
التلقيح يف كميات متزايدة من الوسط الغذائي حتتاج إىل وجود أماكن واسعة معقمة ، كما حتتاج إىل التأكد من عدم حدوث تلوث للوسـط                  

وللتقليل من هذه املشاكل ميكن احلصول على املـزارع املطلوبـة يف حالـة              . ة فرتة التحضني    الغذائي سواء أثناء عملية التلقيح أو أثناء التنمي       
Lyophilized   حيث يتم احلصول على الكمية املطلوبة من املزرعة يف صورة مركـزة ويف حجـم معقـول ميكـن      من معامل حفظ املزارع

 على مجيع الظروف املناسبة لنمو وتكـاثر الكـائن الـدقيق ، وتـتلخص               ومبجرد تلقيح املزرعة يف املخمرات يف املصنع جيب احملافظة        . �قلة  
هذه الظروف يف درجة احلرارة املًثلى ، درجة تركيز أيون اهليدروجني املًثلى ، درجة ملوحـة الوسـط ، احملافظـة علـى الكـائن الـدقيق يف                             

م حتـت ظـروف هوائيـة ، لـذلك جيـب تـوفري مـصدر هـوائي                  و�ظراً الن كثري من عمليات التخمـر تـت        . حالة �قية والتحكم يف كثافة اخلاليا       
معقم ويتم بإدخال هواء معقم إىل املخمر خالل فتحة يف أسفله ، ويساعد يف عملية التهوية وإذابة األكسجني التقليب املـستمر باسـتخدام                       

ي السائل ، ولتاليف ذلـك يـتم إضـافة         ، وينتج عادة عن التقليب تكوين رغوة تصعد إىل سطح الوسط الغذائ           مقلبات موجودة داخل املخمر     
  .مواد ما�عة لتكوين الرغوة 

. خيتلف تصميم املخمر تبعاً للطريقة املتبعة يف تنمية الكائن الدقيق ، وللمادة اخلـام املـستخدمة وأيـضاً تبعـاً للمنـتج املـراد احلـصول عليـه                      
بلـة للتآكـل بواسـطة �ـواتج التخمـر خاصـة إذا كا�ـت النـواتج         كما يراعى يف تـصميم املخمـر أن يتحمـل الـضغط وأن يـصنع مـن مـادة غـري قا           

  .أمحاض ، كما جيب أن ال يكون ملادة التصنيع تأثري سام على الكائن الدقيق املستخدم يف اإل�تاج 
   :�وعني من املخمرات تستخدم يف التخمرات امليكروبيولوجيةويوجد 

 هنــا يــضاف الكــائن الــدقيق  :Fermentors of batch culturingخممـرات الدفعــة الواحــدة   .١
إىل كمية حمدودة من الوسط الغذائي السائل ، ومن ثم أكمال عملية التخمر بدون إضافة جديـدة للمـواد                    ) امللقح(

 )أ-١(شكل .ويصنع اجلنب هبذه الطريقة . الغذائية أو سحب لناتج التخمر 

لـى احلفـاظ علـى املزرعـة      وتعتمد هذه الطريقة ع :Continuous fermentorsاملخمرات املستمرة  .٢
 وبذلك يسمح للكائن الدقيق أن ينمو ملدة طويلـة بـنفس املعـدل حتـى يـتم      log phaseيف املرحلة اللوغاريتمية 

 )ب-١(شكل .وتستخدم هذه الطريقة إل�تاج مضادات احليوية واألمحاض العضوية . قاف العملية يإ

  
 ١١
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spstrate 
املادة اخلام  

   Fermentors of batch culturing خممرات الدفعة الواحدة ) : أ-١(شكل 

steam 
Sterile air 

harvest 

Sparger air 

Culture broth 
impeller 

pH pH controller motor 

exhaust 
ا�طالق البخار من أسطوا�ة 

ضبط الرقم اهليدروجني

مراوح
املزرعة السائلة

فتحات ضخ 

هواء معقم 

املنتج 
خبار

Continuous fermentors   

 spstrate 
املادة اخلام  

 املستمرة املخمرات) : ب-١(شكل 
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  إ�تاج مخرية اخلباز 
Production of Baker's Yeast 

  
  
  
  

تصنع اخلمـرية يف الواليـات املتحـدة بطـريقتني حيـث ميكـن أن تنمـى اخلمـرية علـى منبـت املـوالس واألمـالح املعد�يـة ، كمـا ميكـن أن تـصنع                           
 لتميزها بـصفات تـتلخص   Saccharomyces cervisiaeوتستخدم خاليا مخرية  . وذلك لظروف اقتصاديةباستعمال منبت احلبوب 

  :يف التايل 
 .هلا قدرة ثبات عالية  .١

 .هلا معدل منو عايل  .٢

 بنـسبة عاليـة الـذي يـسبب ا�تفـاخ معقـول يف العجـني عنـد اسـتخدامها يف                   CO2هلا قدرة عالية على ختمري السكر وإ�تـاج          .٣
 .وهذا يتطلب وجود معدل تنفس عايل ومعدل تكوين كحول بطيْ صنع اخلبز ، 

 .هلا خاصية اال�تشار يف املاء بسرعة عند اسرتجاعها  .٤

 .تتحمل التخزين مدة طويلة دون أن تتحلل  .٥

  :ويعترب املنبت احملتوي على املوالس واألمالح املعد�ية بالنسب اآلتية مناسباً لإلكثار الصناعي للخمرية 
   .٪٩-٧الس الذي حيتوي على السكروز واجللوكوز الفركتوز والرتكيز النهائي للسكريات يكون يف حدود  املو:السكر 

 كربيتــات األمو�يــوم وفوســفات األمو�يــوم أو الكالــسيوم ، يوريــا ، أو �بــت الــشعري وميكــن اســتخدام مــصدر �يرتوجــيين   :األغذيــة املعد�يــة 
   . ٪٠٫٤-٠٫٢رتوجينية عضوي آخر ويكون الرتكيز النهائي لألغذية الني

-٠٫١ويكـون الرتكيـز النـهائي للفوسـفات      فوسفات وكميات قليلة من أمالح أخرى توجد باملوالس أو تـضاف حماليهـا            :أمالح غري عضوية    
٠٫٣٪.   

 ١٣
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امينـات أو   مستخلص اخلضروات أو احلبوب أو اخلمرية ، كميات صغرية من مصادر غنية بالفيتامينـات أو مركـز الفيت           :مواد منشطة للنمو    
 بإضــافة األمحــاض املعد�يــة مثــل محــض     ٤٫٥-٤٫٣ووســط املنبــت حامــضي حيــث يــضبط الــرقم اهليــدروجيين       . فيتامينــات �قيــة  

  .املادة امللو�ة من املوالس اهليدروكلوريك ، الفوسفوريك ثم يروق إلزالة ما ميكن إزالته من 
  

  :التصنيع 
 حتـضر   أناملخمـر  واجملهـز يف   املنبت الكبري احلجم من املوالس واألمالح املعد�يـة       اليت تضاف إىل    "inoculum"  اخلمرية جيب يف زريعة  

  .يف الرتكيب لذلك املستعمل يف النهاية يف إ�تاج اخلمرية على �طاق واسع بعملية بناء تدرجيية يف منبت موالس مشاهبة 
األوىل جيـب أن حتفـظ علـى حالـة �ـشيطة حيـة        الـيت ستـستخدم كالزريعـة    Saccharomyces cervisiaeومزرعـة اخلمـرية األصـلية    

وذلك بتكرار زراعتها على منبت آجار املوالس واألمالح املعد�ية ، ويلقح منبـت املـوالس واألمـالح املعد�يـة املوضـوع يف الـدورق الـصغري           
يـصل النمـو إىل الطـور      حتـى    م°٣٠-٢٥يوضـع الـدورق عقـب التلقـيح علـى درجـة حـرارة               . باخلمرية النامية علـى مزرعـة اآلجـار املائـل           

. الثابت ، ثم تنقل اخلمرية حتت ظروف معقمة من الدورق السابق إىل دورق أكرب حيتوي على منبت معقم من املوالس واألمالح املعد�يـة   
 األخريتـني   ، ويف املـزرعتني   تكرر العملية مع تكبري حجم املنبت يف كل مرة إىل أن تلقح املزرعة األخرية املخمر الـذي حيتـوي علـى املنبـت                        

 وحنـصل علـى خاليـا اخلمـرية مـن املزرعـة النهائيـة املوجـودة يف املخمـر بفـصلها مـن                        .ميرر اهلواء حتى حنصل على أكرب كميـة مـن اخلاليـا             
. السائل باستخدام الطرد املركزي ، ويستخدم املعلق الثقيل املتحصل عليـه يف تلقـيح منبـت كـبري احلجـم مـن املـوالس واألمـالح املعد�يـة                             

وتـصل يف   )املخمـر  (بأعداد كافية ميكنها أن تنمو بـسرعة يف منبـت كـبري احلجـم    ووهبذه الطريقة ميكن احلصول على خاليا اخلمرية �شيطة      
 أرطـال مـن     ٥-٣منوها إىل الطور الثابت يف أقصر مدة ممكنة ، وعـادة يلقـح املنبـت املوجـود يف الربميـل الـذي سـتنمو فيـه اخلمـرية بنـسبة                               

عنـد  م والـرقم اهليـدروجيين   °٣٠وبعـد إجـراء التلقـيح تـضبط درجـة احلـرارة عنـد          .  جالون من املنبـت      ١٠٠ الرطبة لكل    خاليا اخلمرية 
وجيـب االحتفـاظ بالـشروط اهلوائيـة لتحـصل اخلمـرية علـى أكـرب كميـة ممكنـة مـن             . مع مترير اهلواء املرشح بدرجة سريعة فيها         ٤٫٥-٤٫٣

  :الطاقة 
  

C6H12O6 + 6O2                             6CO2 + 6H2O + E 
  

Yeast  under 
 

Aerobic condition  
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كما تنتج اخلمرية حتت ظروف املصنع كميات قليلة من الكحول واألمحاض العضوية مما يـدل علـى أهنـا ال تقـوم بأكـسدة كـل الـسكر الـذي                      
 حالـة الظـروف     ومع ذلك فتحت الظروف اهلوائية يؤكسد معظم السكر ويكون منو اخلمرية أفضل عما حيدث يف              . تستخدمه أكسدة تامة    

الالهوائية حيث حتصل اخلمرية علـى طاقـة أقـل مـن الـسكر وتنمـو بـبطء ، ويف أثنـاء النمـو متثـل اخلمـرية املـواد النيرتوجينيـة والفوسـفاتية                               
   . املركبB خاصة فيتامني  يف خالياها من حمتويات املنبتوتقوم اخلمرية بتحضري الفيتامينات. واألمالح املوجودة يف املنبت 

 ساعات ، ويف أثناء هذا الوقت تزداد ١٠-٨ت الظروف املثلى يتم احلصول على الكمية القصوى من اخلمرية يف املخمر خالل حوايل               وحت
 رطـل  ١٥-١٣أيّ بزيـادة   جـالون  ١٠٠ رطل يف كل     ٢٠-١٦ جالون من املنبت تقريباً إىل       ١٠٠ أرطال يف كل     ٥-٣كمية خاليا اخلمرية من     
  . جالون من املنبت ١٠٠من اخلاليا الرطبة لكل 

وعندما يصل منو اخلمرية يف املخمر إىل أقصى درجة ، ينقل السائل املوجود مباشرة إىل الفـراز ، وقـد يـستبعد الـسائل اخلـايل مـن اخلمـرية                              
 وهي عبـارة عـن معلـق    yeast creamأما قشدة اخلمرية .  من الكحول أو يستعمل يف صناعة اخلل ٪٠٫٥-٠٫٣والذي حيتوي على 

خاليـا   للتخلص مـن الـسائل الزائـد يف عجينـة            filterpressيا اخلمرية الكثيف واملتحصل عليه من الفراز فيمر خالل مرشح كباس            خال
 وقد ختلط العجينة بعد ذلك بكميـة قليلـة مـن زيـت صـاحل لألكـل أو بنـشا وزيـت ثـم تـضغط وتـشكل علـى هيئـة                 ).٢(اخلمرية ، شكل    

ــوزع أقــراص اخلمــرية املــضغوطة علــى اخلبــازين  °٢-أقــراص وتغلــف وحتفــظ عنــد درجــة صــفر     بــسرعة وهــي يف درجــة حــرارة  م ، وت
  .منخفضة

  

  :حفظ اخلمرية املضغوطة 
بعـد الطـور الثابـت مـن منوهـا ،           اخلمرية املضغوطة قابلة للفـساد ، فاخلاليـا الـيت تـصنع منـها أقـراص اخلمـرية املـضغوطة تؤخـذ مـن املنبـت                           

تفعــت درجــة احلــرارة عــن درجــة يف اخلاليــا إذا ار مليــة التــنفس الــداخلي فتــستنفذ املــواد املخز�ــة مــاء وتقــوم بع٪٧٠-٦٥وحتتــوي علــى 
، ويؤدي هذا النوع من التنفس إىل سرعة موت اخلاليا وبالتايل حتللها ، وعند التحلـل يـصبح قـرص اخلمـرية طريـاً وذا طعـم ورائحـة                             الصفر

وقـد تنمـو الفطريـات أو اخلمـرية الغـشائية أو      . م °٢-بـالتخزين عنـد درجـة صـفر         خمالفني للخمـرية الطازجـة وميكـن تـأخري هـذه العمليـة              
وأول خطـوة ملنـع     . األكتينوميستس أو البكترييا على سطح قرص اخلمرية أو يف داخله وقـد يكـون النمـو بدرجـة كـبرية يـؤدي إىل الفـساد                          

 ومن احملاوالت اليت تبذل لتقليل التلوث ترشيح اهلـواء الـذي ميـرر       .الفساد الناشئ من التلوث هو جتنب التلوث أثناء إ�تاج وتداول اخلمرية            
، وتنظيف األدوات �ظافـة تامـة وتعقيمهـا وتعقـيم األوا�ـي املـستعملة ومعـدات التعبئـة ، واخلطـوة الثا�يـة هـي التخـزين عنـد                     يف املخمرات   

  .درجة الصفر املئوي 
 ١٥
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  : حفظ اخلمرية بالتجفيف 
ة للخبز أو الطعام بدون تربيدها إذا جففـت مباشـرة عقـب صـناعتها ، وحتفـظ اخلمـرية املـستعملة كغـذاء                        ميكن حفظ اخلمرية املستعمل     

 اجملفـف    مـاء ، واخلمـرية اجملففـة هبـذه الطريقـة مثـل اللـنب                 ٪٤-٢للمواشي أو لإل�سان عادة بالتجفيف على هيئة مسحوق حيتـوي تقريبـاً             
  .خلمرية اجملففة هبذه الطريقة غري حية حفظ طاملا أبقيت بعيدة عن الرطوبة وخاليا اتُ
  :عن املنتجة كغذاء للحيوان يف اآلتي  اخلمرية املنتجة كغذاء لإل�سان تتميزو

 . مرتفعةهاصفات اجلودة في .١

 .  كثرياًمنخفض هادرجة التلوث بالبكترييا والفطريات في .٢

 .على �سبة مرتفعة من الفيتاميناتحتتوي  .٣

 .املنتجة كغذاء للحيواننه يف  أكرب مفيها احملتوى الربوتيين .٤

  . اجليدة واللون الفاتح رائحةالتتميز ب .٥
للخبيـز جيـب أن يكـون التجفيـف بطريقـة ال تـسمح مبـوت اخلاليـا ويف �فـس الوقـت جيـب أن يقـل احملتـوى املـائي                          وعند عمل مخـرية جمففـة       

امللوثـة ، وجيـب أن يـتم التجفيـف علـى درجـة أقـل مـن         للخمرية إىل درجة ال تسمح بـالتنفس النـشيط للخاليـا أو بنمـو الكائنـات الدقيقـة          
وميكـن للخمـرية اجملففـة أن تبقـى حيـة           . الدرجة املميتة وأن يتم استخدام طرق خاصة لتجنب الكائنات الدقيقة امللوثة أثنـاء التجفيـف                
ية اجملففة علـى درجـات حـرارة مرتفعـة          مدة طويلة على درجة حرارة الغرفة ولو أن عدد اخلاليا يتناقص مبرور الزمن ، وختزين اخلمرية احل                

م ملدة °٣٢-٢٦ جيب إضافة حملول سكري وحفظها عند درجة حرارة اخلمرية اجلافة املصنعة بالطرق القدميةويف . ــايسرع يف قتل اخلالي
 فـيمكن  ة بـالطرق احلديثـة    اخلمرية املـصنع  أما  .  ساعة قبل أن تصبح اخلاليا �شيطة كثرية العدد بدرجة كافية لتقوم بعملية التخمر               ١٢-٦

  .استخدامها مباشرة دون احلاجة إىل املعاجلة السابقة 
  

  :العوامل املؤثرة على الكفاءة اإل�تاجية للخمرية 
  . من أهم العوامل اليت تؤثر على كفاءة اإل�تاج وجودته هي تركيز السكر والذي يتأثر بطريقة التغذية أثناء اإل�تاج :تركيز السكر 

 املؤثرة أيضاً على اإل�تاج وال بد من زيادة معدل التهوية تـدرجيياً لزيـادة معـدل منـو اخلاليـا واخنفـاض معـدل               عترب التهوية من العوامل    ت :التهوية  
  .التخمر 
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ايل على   ختتلف درجة احلرارة املثلى لنمو اخلمرية من ساللة ألخرى ، وعامل احلرارة يؤثر تأثري كبري على معدل النمو وبالت                   :درجة احلرارة   
م ، ثـم يـسمح هلـا باالرتفـاع إىل           °٢٦-٢٥كفاءة اإل�تاج وجودته ، ودرجة احلرارة املـستخدمة يف املراحـل األوىل لإل�تـاج تـرتاوح عـادة بـني                     

  .م يف هناية مرحلة اإل�تاج °٣٠
 ٦-٥ يف املراحل النهائيـة   يف مراحل النمو األوىل ثم يرتفع بعد ذلك        ٤-٣٫٥ يراعى استخدام رقم هيدروجيين منخفض       :درجة احلموضة   

 ، كمـا    ، واهلدف من ذلك هو احملافظة على عدم حدوث تلوث يف املراحل األوىل ألن احلموضة الزائدة ال تالئم حـدوث التلـوث البكـتريي                       
لو�ـة املوجـودة   أن الغرض من عدم اإلبقاء على الرقم اهليـدروجيين هبـذا االخنفـاض يف املرحلـة النهائيـة هـو التقليـل مـن إدمـصاص املـواد امل                        

   .باملوالس على سطح اخلاليا مما يؤدي إىل تغري لون املنتج فيصبح غري مقبول لدى اخلبازين
  . جيب أن تظل اخلاليا يف حالة معلقة بوسط التخمر حتى يستفاد بأكرب قدر من التهوية واملواد الغذائية :التقليب 

  حتتـاج  إىل   املغذيـة   للتخمـر والكميـات الالزمـة مـن املعـادن واألمـالح يف البيئـة         وجد أن اخلمرية جبا�ب الـسكريات القابلـة        :عوامل النمو   
محـض   منو خاصة أمهها البيوتني ، البا�تو�ا�يت ، اإلينوزيتول وبعـض الـسالالت حتتـاج إضـافة إىل ذلـك ريبـوفالفني               كميات ضئيلة من عوامل   

  .النيكوتينيك ومحض بارامينوبنزويك 
  

  : دير جودة املنتج قـالطرق املستخدمة يف �
 النـاتج مـن ختمـري الـسكروز يف بيئـة حمتويـة علـى كربيتـات مغنـسيوم ، فوسـفات                     CO2اختبار قدرة الـتخمري وحـساب حجـم          .١

 .م ملدة ساعتني °٣٠بوتاسيوم  وكلوريد صوديوم عند 

 .تقدير �شاط بعض اإل�زميات املنتجة بواسطة اخلمرية كدليل على جودهتا  .٢

                                                   . بكتريي وحتديد �وعه تقدير درجة التلوث ال .٣
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   .ة اخلباز املضغوطة واجلافة واملستخدمة لتغذية احليوا�اترسم ختطيطي يوضح مراحل إ�تاج مخري) : ٢(شكل 

 

Stock culture  
Flask 

culture  
Seed culture  

Intermediate 
fermentor 

Nutrition dry 
yeast  

Active dry 
yeast  

Compressed 
yeast  

packaging  

Grinding    packaging   

packaging  Compressin

Gentle drying     

Drum drying   

Extruding   

Pasteurizing  

Dewatering  

Dewatering  

Cool storage 

Concentration,  
washing 

Aeration  

pH control 

stirrer Sterile medium 
Antifoam  
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  دور الكائنات الدقيقة يف صناعة 
   املخلالت -اللنب الزبادي  -اجلنب 

  
  
   : Microbiology of Cheese ميكروبيولوجيا اجلنب -أوالً

  

ويعتـرب اجلـنب أوىل   . ة خمتلفـة يف مجيـع أحنـاء العـامل     وأطعمـ اجلنب جمموعة من منتجات األلبان املتخمرة اليت تصنع أساساً من اللـنب بأشـكال     
   .  حلفظ مكو�ات اللنب يف صورة صاحلة لالستهالك لفرتة أطول وسيلةحيث كا�ت تعتربمنتجات اللنب اليت ظهرت منذ فجر التاريخ ، 

مـع  نب الكـازين إ�زمييـاً أو حامـضياً    ضعف تبعاً لنـوع اجلـنب �تيجـة لـتجنب اجلـ          ١٢-٦صناعة اجلنب أساساً عبارة عن تركيز الكازين والدهن         
 من عدة أسـابيع إىل سـنة أو أكثـر ،    ا�كماش اخلثرة وطرد الشرش حيث تتكون اخلثرة اليت ميكن أن تستهلك طازجة أو بعد التسوية لفرتة  

  .مما يضمن إطالة فرتة صالحيتها وسهولة �قلها ، كما تعترب وسيلة لتنوع أغذية اإل�سان 
تجات األلبان يف معظم دول العامل ، حيث يعترب غذاء يتميز بقوة حفـظ جيـدة وارتفـاع الـربوتني مـع الـدهون والكالـسيوم                   يعترب اجلنب أهم من   

  .والفسفور وبعض الفيتامينات ، ويعترب بديالً لألغذية الربوتينية مثل اللحوم 
ع اجلــودة مــن خــالل حتــسني الــصفات الطبيعيــة ،  يتعــرض اللــنب املــستخدم يف صــناعة اجلــنب ملعــامالت خمتلفــة هتــدف إىل إ�تــاج جــنب مرتفــ  

على تركيب اللنب خاصة حمتواه من الدهن والكـازين ، وكفـاءة عمليـة حتويـل اللـنب إىل                 وتتوقف جودة اجلنب     . الكيميائية وامليكروبيولوجية 
  . اجلنب texture وتركيب bodyوالذي يؤثر يف قوام   ،جنب

  :تصنيع اجلنب 
يف خزا�ات مربدة حتت درجات حرارة منخفضة لتثبيط منو الكائنات الدقيقـة وإطالـة فـرتة حفـظ اللـنب ،      نيع اجلنب حيفظ اللنب الُمجمّع لتص  

ويراعى بعض الشروط واملواصفات يف أجهـزة       ) .٣(وتتلخص عملية تصنيع اجلنب يف شكل       . حيث يعترب ختزين اللنب من العمليات اهلامة        
  :التصنيع لضمان جودة اجلنب 

 . زا�ات مصنوعة من مادة يسهل تنظيفها أن تكون اخل .١
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 .�قل وتوصيل اللنب مصممة ملنع حدوث تلوث للنب أن تكون ملحقات اخلزا�ات من مضخات وخطوط أ�ابيب  .٢

 .أن تكون اخلزا�ات معزولة لعدم فقد أو كسب حرارة واحملافظة على درجة حرارة اللنب ثابتة طول فرتة التخزين  .٣

 .قلبات أتوماتيكية لتقليب اللنب ملنع صعود الدهن على السطح وتكوين القشدة أن تكون اخلزا�ات مزودة مب .٤

 هـذا باإلضـافة إىل بـادئ بكترييـا محـض الالكتيـك الـيت تـستخدم                  اد إ�تاجـه أوالً   رويراعى عند اختيـار البـادئ حتديـد �ـوع اجلـنب املـ             
لبادئـات األخـرى كبادئـات مـساعدة هبـدف إحـداث       أساساً إل�تاج احلموضة مبعدالت مرغوبة خالل مراحل التـصنيع ، وتـستخدم ا          

ومن أمثلة بادئات الكائنات . تغيري مرغوب يف اجلنب أثناء التسوية ، وقد تضاف إىل اللنب مع البادئ األساسي أو تضاف إىل اخلثرة                
  : الدقيقة املساعدة يف صناعة بعض أ�واع اجلنب ما يلي 

  .Blue cheese اجلنب املعرقة بالفطر  إل�تاج الطعم يفPenicillium roquefortiفطر  .١

 . إل�تاج اجلنب املسواة سطحياً بالفطر مثل الرباي Penicillium caseiocolumفطر  .٢

 .تكوين الثقوب الطعم و وهي املسئولة عناجلنب السويسريةإل�تاج   Propionibacteriumبكترييا  .٣

 .نب اجلافة أ�واع اجل إل�تاج الطعم يف بعض Micrococcus variansبكترييا  .٤

  .إل�تاج جنب التشدر  Enterococcus duransبكترييا  .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ٢٠



   اعة واألجسام املضادةاملن  – علم األحياء الدقيقة التطبيقي                                                                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .اخلطوات األساسية يف صناعة اجلنب) : ٣(شكل 

اللنب اخلام 

 / Bactofugation/ تنقية / ترشيح 
للنب  تعديل تركيب ا/ معاملة حرارية /جتنيس

حوض صناعة اجلنب 

اخلـــثـــــــــــرة  

اجلنب  

شرش  / خثرة 

التسوية  

التسويق  

األمالح /األمالح املثبطة /CaCl2/امللون/إضافة البادئ
  املواد اجملبنة /املستحضرات اإل�زميية /احلامظية

مسط   /تقليب / تقطيع 

غسل اخلثرة /ياً صرف الشرش كلياً أو جزئ/تعبئة يف القوالب
تكوين الرتكيب /طحن اخلثرة /صرف الشرش/تقليب /متليح /

  texturizationالبنائي 

غسل سطح /تقليب)/جاف/رطب(متليح/كبس
إضافة البادئ /smearingتلقيح سطح اخلثرة /اجلنب

تعبئة وتغليف   / تقطيع 
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  :Yoghurt صناعة اللنب الزبادي –ثا�ياً 
ث عرف أن محوضة اللنب تزيد بسرعة بعد حلبة من املاشية ، كما عـرف أن                اللنب املتخمر من أقدم املنتجات اللبنية املعروفة لإل�سان حي        

اللنب احلامض ال حيدث فيه أيّ تغريات غري مرغوبة إالّ حتت ظروف خاصة ، لذلك كان حيتفظ باللنب بطريقة تشجع على تكوين احلـامض                        
  :ى النحو التايل ويعتقد أن إ�تاج األلبان املتخمرة قد تطور عل.ليصبح قابالً للحفظ عدة أيام 

مشلت طرق اإل�تاج استخدام �فس األوعية بصفة مستمرة ، أو إضافة اللنب الطازج إىل عملية التخمـر القائمـة ، معتمـدة بـصفة                      .١
 .أساسية على الفلورا الطبيعية املوجودة يف اللنب إلمتام عملية التخمري 

ربيـد اللـنب لدرجـة حـرارة اجلـسم مـع التلقـيح بلـنب حـامض مـن                مباشرة لرتكيز اللنب بدرجة بسيطة ، وت      تسخني اللنب على اللهب      .٢
 .دفعة اليوم السابق 

 . منذ بداية القرن التاسع عشر definedحتضري هذه املنتجات باستخدام ميكروبات معرّفة  .٣

كتيــك  يلقــح بواســطة بكترييــا محــض الال    يــصنع اللــنب الزبــادي عــادة بعــد �ــزع معظــم الــدهون منــه وجتفيــف بعــض مــا بــه مــاء ، ثــم              
Lactobacillus sp. وبكترييا Streptococcus sp. ، )   وكليهمـا ينمـو عنـد    ، )تعطي األوىل الطعم املميز للنب والثا�يـة احلموضـة

 ، كمـا ختتلـف درجـة حـرارة التحـضني حـسب �ـوع                 عـدة سـاعات لتعطـي احلموضـة لللـنب          درجات حرارة عاليـة وتـستمر فـرتة التحـضني         
     .ت بكترييا أو مخائر الساللة املستخدمة وما إذا كا�

  

   :  Pickles املخلالت صناعة –ثالثاً 
والغـرض  . يستخدم التخمـر الالكتيكـي كطريقـة حلفـظ اخلـضروات مثـل اخليـار ، الكر�ـب ، الزيتـون ، اللفـت ، اجلـزر ، الفلفـل وغريهـا                                  

ت ذات طعـم مميـز السـتخدامها يف الوجبـات           األساسي مـن عمليـة الـتخمري هـو حتويـل اخلامـات الزراعيـة مـن حالتـها الطازجـة إىل منتجـا                       
ويعتـرب امللـح ذو تـأثري       . الغذائية، وصناعة التخليل مـن أكثـر الـصناعات التخمريـة ا�تـشاراً وسـهولة وتعتـرب أيـضاً مـن الـصناعات املنزليـة                          

 الرتكيـز مـن امللـح        وال يـستطيع املـستهلك حتمـل هـذا         ٪٥-٤وكذلك احلموضة عندما تـصل       ٪١٥حافظ لألطعمة عندما تصل �سبته إىل       
   .٪٢ وتركيز ٪٨-٧واالرتفاع من احلموضة ، لذلك تستخدم �سبة من امللح 

 على اخلضرة احملددة ويعمل امللح على سحب العـصارة مـن أجـزاء النبـات بواسـطة            يف صورة جافة   وتبدأ عملية التخمر بعد إضافة امللح     
وحيـد الرتكيـز العـايل للملـح مـن �ـشاط       ن التخمر الوسـط املناسـب للنمـو ،    الضغط األمسوزي وهتيئ هذه العصارة للميكروبات املسئولة ع     

والبادئ املسئول عن عملية التخمر عادة الفلورا الطبيعيـة املوجـودة   . بعض امليكروبات الطبيعية املوجودة وغري املرغوبة يف عملية التخمر        
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 ومتثل درجة احلرارة أهم العوامل املسئولة عـن جنـاح أو   .Lactobacillus plantarum، إالّ أ�ه ميكن إضافة بكترييا على اخلضرة 
م وأيّ تغيري يؤثر يف جودة املنتج �تيجة لتأثريها علـى �ـشاط الكائنـات املـسئولة عـن      °٢١فشل هذه الصناعة والدرجة املثلى لبدء العملية   

  . عملية التخمر خاصة بكترييا البادئ 
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  اخللية إ�تاج الربوتني وحيد 
Single cell protein (SCP) 

  
  
  

من املشاكل اليت تواجه العامل احلديث وجود �قـص كـبري يف الـربوتني الغـذائي والـذي قـد يـؤثر علـى منـو وصـحة األطفـال خاصـة يف الـدول                              
دات برعايـة األمـم     تستلم هذه الشعوب مـساع    حيث   أحد أسباب تأخر بعض الشعوب اقتصادياً واجتماعياً          هذه الظاهرة  تعتربالنامية، و 

املتحدة تشمل احلليب اجملفف كغذاء لألطفال عند حدوث جماعة ، وبزيادة النمو الـسكا�ي زادت احلاجـة هلـذه املـساعدات وأصـبحت            
ليديــة مثــل حلــوم احليــوان  مــصادر أخــرى غــري مــصادره التقغــري كافيــة، لــذلك كــان مــن الــضروري البحــث عــن طــرق لرتكيــز الــربوتني مــن 

  . ومنتجاته
  .أت صناعة استخالص الربوتني من النبات مثل فول الصويا وبذور القطن ، كذلك من األمحاض األمينية املصنعة بد

من هذا االهتمام لسرعة تكاثرها ، وأهتم املعنيون يف تركيز بروتينها وأطلق علـى الـربوتني املـستخلص      �الت الكائنات الدقيقة جزءاً كبرياً      
 وكان اهلـدف هـو تـصنيع بـروتني يـستخدم كعلـف حيـوا�ي يف بـادئ األمـر ثـم           single cell proteinمنها اسم بروتني وحيد اخللية 

تطور إىل طعام لإل�سان مؤخراً ، وجيرى اختيار الكائنات الدقيقة وطرق تنميتها واملراحل اليت يتم تصنيع الربوتني واالختبارات اليت جتـرى                 
  :ويتم اختيار الكائن الدقيق بناء على جمموعة من األسس تتمثل يف اآلتي . على الكائن الدقيق بعد ذلك يتم بناء الربوتني 

 .أن ال تكون من األ�واع املسببة لألمراض أو املولدة للسموم  .١

 .أن يكون تصنيع الربوتني منها ذو طبيعة خاصة ومقبولة عند تناوهلا كطعام  .٢

 الكليــة لفائــدة جيــدة أيّ أن لــه قــيم عاليــة لذائيــةيعطــي الكــائن الــدقيق كميــة وفــرية مــن الــربوتني وذو �وعيــة غ .٣
 .الربوتني أو االحتفاظ بالنيرتوجني و�سبة كفاءة الربوتني 

 . عالية تكلفةسرعة منو عالية وال حيتاج إىل أوساط زرعية ذات  .٤

 ٢٤
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لبكترييا ومن أهم أ�ـواع اخلمـائر    وميكن اختيار الكائن الدقيق لصناعة الربوتني الوحيد اخللية من الفطريات اخليطية ، اخلمائر ، الطحالب وا               
 وذلـك  .Candida sp و .Torulpsis sp و .Saccharomyces spاليت �الت القـسط األكـرب مـن االهتمـام يف هـذه الـصناعة       

  .ألهنا جمربة يف الغذاء مثل اخلبز وغري ذلك 
 سامة وهي بطيئة النمو وحتتوي على �ـسبة منخفـضة          أما الفطريات فكان اختيارها كمنتج للربوتني قليل �سبياً وذلك ألهنا غالباً ما تكون            

 Penicillium و .Fusarium sp و .Aspergillus spوأهم الفطريات املستخدمة يف هذه الصناعة و�وعية رديئة من الربوتني 

sp. .   
       .  .Spirulina sp و .Scenedesmus sp و .Chlorella spوتستخدم أ�واع الطحالب 

   ..Hydrogenomonas sp و .Bacillus spيا املستخدمة ومن أ�واع البكتري
 لتنمية الكائنات الدقيقة عليها ، وتشمل هذه       substrate يوجد العديد من املصادر اليت ميكن استخدامها كقاعدة          :األوساط الزرعية   

  : املصادر ثالث أ�واع رئيسية 
 .لغاز ، الكحول اإليثيلي وامليثيلي وحامض اخلليك مصادر طاقة أو مشتقات هذه املصادر مثل الغاز الطبيعي ، زيت ا .١

 الناتج من صـناعة اجلـنب وسـائل الكربيتيـت مـن صـناعة الـورق وفـضالت احليوا�ـات واجملـاري                      wheyالفضالت مثل الشرش     .٢
  .CO2و

 .مواد من مصادر �باتية مثل النشا ، السكر ، السليلوز ، املوالس وغريها  .٣

ذه املصادر اهتمام واسع �ظراً لضئالة أو ا�عدام كلفة شرائها والهتمام العامل بصحة البيئـة باعتبارهـا ملوثـة                 وقد �الت اجملموعة الثا�ية من ه     
ختزال بواسـطة   كما ميكن حتويل هذه الفضالت كيميائياً باال.للبيئة حيث يتم التخلص منها والعمل على عدم رجوعها للبيئة هبذا الشكل  

CO إىل زيت يستخدم كمصدر للطاقة .  
وعند تصنيع الربوتني ال بد أن خيضع الربوتني املصنع للشروط العامة لألغذية املصنعة ، وأمهها سالمته من الناحيـة الـصحية مبعنـى خلـوه                         

  .من اجلراثيم ومسومها وارتفاع سيطرته النوعية أثناء تركيزه 
 وتركيزها العايل يف هذه اخلاليا لسرعة تكوينـها         RNAومن خالل الدراسات حول بروتني وحيدة اخللية ظهرت مشكلة األمحاض النووية            

 حــساب مــستوى احلمــض النــووي متقــد  تبعــاً لــسرعة منــو الكــائن الــدقيق وRNAللــربوتني وتكاثرهــا ، ويــتغري مــستوى احلمــض النــووي 
RNA       لبعض الكائنات الدقيقة مثل طحلب Spirulina   ر بلغـت حـوايل    مـن الكتلـة احليويـة ، ويف اخلمـائ    ٪٥٫٤ حـوايل     وكا�ت �ـسبته

 ، ويعـد ذلـك مـن العيــوب األساسـية حيـث يـؤدي إىل تكـوين محــض        ٪١٨ ، وأعلـى �ـسبة هلـا كا�ـت يف البكترييـا حيــث بلغـت       ٪١٠-٦
 ٢٥



   اعة واألجسام املضادةاملن  – علم األحياء الدقيقة التطبيقي                                                                                                    

، كمـا يـسبب داء النقـرس لـذلك جيـب أن ال يزيـد          إل�ـسان والقـردة الراقيـة       لاليوريك الذي يرتسب يف الكليتني مـسبباً حـصوات يف الكلـى             
 ، وبنـاء  uricaseويتحلل محض اليوريـك يف احليوا�ـات الـد�يا إلمتالكهـا إ�ـزيم      . جم لليوم الواحد٢وية املستهلكة عن معدل األمحاض النو  

وميكـن إزالـة الزيـادة يف األمحـاض النوويـة بعـد       .على ذلك فإن استهالك مستويات عالية من األمحاض النووية ال يسبب هلا مـشاكل أيـضية    
      . RNA-ase بتحليل حامض الرايبوزي النمو باستخدام اإل�زيم املختص

والبد من أن تتوفر خواص معينة يف الربوتني وحيد اخللية ومن هذه اخلواص احتوائه على �سبة عالية من الربوتني اخلام واألمحاض األمينيـة                      
الـسيوم ، وأن حيتـوي علـى �ـسبة          و�سبة مقبولة من الكربوهيدرات والدهون والفيتامينات وبعض العناصـر مثـل الفـسفور والبوتاسـيوم والك               

   .منخفضة من األمحاض النووية إىل جا�ب سهولة هضمه واحتواءه على كمية عالية من الطاقة 
وأوصى العلماء بإضافة الربوتني امليكروبـي لـربوتني احلبـوب أل�ـه سـيزيد مـن القـدرة علـى متثيـل بـروتني احلبـوب وسـيعوض مـا ينقـصه مـن                      

 وعند حتليل الربوتني وحيد اخللية كيميائياً وبيولوجياً وتقدير قيمته أتضح أ�ه مياثل أو أفـضل مـن فـول الـصويا              ،أمحاض أمينية مثل الليسني     
يف حمتواه من احلمض األميين الليـسني ، كمـا أ�ـه أفـضل مـن احلبـوب املـستخدمة كعليقـة للطيـور ، ومل يالحـظ أيّ تغـري غـري طبيعـي يف منـو                                    

عضالت الدواجن ، وكان مستوى احلمض النـووي    يف صدور أو RNA تسجل أيّ زيادة يف مستوى       الدواجن باستخدامه كغذاء هلا ومل    
ولقد أكد الكثري من العلماء سـالمة الـربوتني وحيـد اخلليـة مـن الناحيـة الـسميّة وارتفـاع قيمتـه           . حتت املستوى اآلمن لالستهالك البشري      

     .    الغذائية وسهولة هضمه إذا استخدم يف تغذية احليوا�ات 
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  ميكروبيولوجيا األغذية 
Food Microbiology  

  
  

  
ترتبط امليكروبات بطرق متعددة بكل األغذية اليت �تداوهلا مسببة تغريات قد تكون مفيدة ، أو غري مرغـوب فيهـا فتـؤثر بـذلك علـى �ـوع                        

عية على بعض الكائنـات الدقيقـة ، كمـا تتعـرض للتلـوث أثنـاء                 وحتتوي األغذية من مصادرها الطبي     .الغذاء وكميته ومدى االستفادة منه      
التداول مما يؤدي إىل حتلل األغذية وفسادها ، وميكن أن تنتقل الكائنات الدقيقة املمرضة عن طريـق األغذيـة فتـسبب أمـراض للمـستهلك        

اد وجتهيـز بعـض األغذيـة كـاخلبز ، صـناعة       وكما درسنا سابقاً تستخدم الكائنات الدقيقة يف إعـد .أو تفرز مسوم تسبب تسمم األغذية   
  . ويف إ�تاج الربوتني امليكروبي املخلالتاملنتجات اللبنية كاجلنب واللنب ، إ�تاج 

  

   : Food contaminationتلوث األغذية 
اري أو أثنــاء تتعـرض األغذيـة للتلـوث مـن مـصادر عديـدة قـد تكـون مـصادر طبيعيـة كاحلقـل ، اهلـواء ، امليـاه ، احليوا�ـات وخملفـات اجملـ                

، وبالتـايل حيـدد قابليـة املـادة الغذائيـة للحفـظ ، �ـوع وسـرعة الفـساد الـذي تتعـرض لـه و�ـوع املعاملـة               التداول ، النقل ومعامالت التـصنيع    
  .املطلوبة حلفظها أ�واع الكائنات الدقيقة املوجودة باملادة الغذائية 

ة خالية من الكائنات الدقيقة بـالرغم مـن أن األسـطح اخلارجيـة هلـا ملوثـة مبيكروبـات                    تعترب األ�سجة الداخلية للنباتات واحليوا�ات السليم     
  :عديدة ، ومقدار هذا التلوث ا�عكاس لعوامل عديدة منها 

 .امليكروبات املوجودة يف الوسط الذي أخذ منه الغذاء  •

 .حالة الغذاء اخلام  •

 .طريقة التداول  •

  .مدة وظروف التخزين  •
  

 ٢٧



   اعة واألجسام املضادةاملن  – علم األحياء الدقيقة التطبيقي                                                                                                    

   : اخلضروات والفواكه
تتعرض اخلـضروات والفواكـه للتلـوث بالبكترييـا ، الفطريـات والفريوسـات ، ويتوقـف مـدى الفـساد علـى مـدى إصـابة األ�ـسجة الداخليـة                     

ل حـدوث جـروح ومتـزق لأل�ـسجة     هِسّوحيدث التلوث أثناء منو النبات باحلقل أو أثناء احلصاد اليـدوي أو التـداول ويُـ       . بالكائنات الدقيقة   
 ، لــذلك فهــي أكثــر مالئمــة  ٧-٥يــرتاوح الــرقم اهليــدروجيين للخــضر  . ت مــن الــسطح اخلــارجي إىل األ�ــسجة الداخليــة  غــزو امليكروبــا

 يف  ٥ إىل   مـضيات    باحل ٢٫٣لإلصابة بالبكترييا عن الفواكه ، أما الفواكه وهي ذات محوضة أعلى من اخلضر ويرتاوح رقمهـا اهليـدروجيين                   
  .   بة بالفطريات املوز فإهنا تكون أكثر تعرضاً لإلصا

  

  : اللحوم 
تتعرض األ�سجة الداخلية للحوم الطازجة للتلوث من الـسطوح اخلارجيـة وذلـك عنـد تقطيـع اللحـوم بالـسكني ومـن الوسـط احملـيط وأثنـاء                  

حـوم منـو البكترييـا     ويناسـب تركيـب الل   ،النقل والتداول كما حيدث التلوث أثناء �زع األحشاء الداخلية واألمعاء الغنية بالكائنـات الدقيقـة        
وتــشجع درجــات احلــرارة .   .Pseudomonas sp. , Staphylococcus sp. And Enterococcus spومنــها 

كمـا تتلــوث أ�ـسجة الــدواجن الداخليــة مـن الــسطح اخلـارجي أثنــاء الــذبح ، �ـزع الــريش وإزالــة       . املنخفـضة منــو البكترييـا احملبــة للــربودة  
   .جلد الدواجن الطازجة  تواجد على لبكتريياار شاء وتعترب السيدومو�ات أكثاألح

  

   : األمساك واألغذية البحرية 
الطبقة اللزجة اخلارجية لألحياء البحرية غنية بالكائنات الدقيقة املوجودة بالوسط املائي الذي تعيش فيـه ، حيـث تنتقـل أثنـاء التنظيـف                  

ه اليت تعـيش فيهـا تلـك األحيـاء ملوثـة مبخلفـات اجملـاري وبـذلك فهـي تكـون                 و�زع األحشاء الداخلية ، وتزداد حدة التلوث إذا كا�ت امليا         
وسيلة لنقل امليكروبات املمرضة كالبكترييا اليت تسبب األضطربات املعوية والفريوسات اليت تسبب اليت تسبب االلتـهاب الكبـدي الوبـائي            

  .وشلل األطفال 
   

  : البيض 
الية من امليكروبات وتدخل امليكروبات كالبكترييا والفطر إىل داخل البيضة مـن خـالل شـروخ      احملتويات الداخلية للبيض السليم الطازج خ     

  .القشرة اليت حتدث أثناء ، النقل والتخزين كما تدخل من الثقوب املوجودة بالقشرة الكلسية اليت تتفتح بسبب بلل البيض أو غسيله 
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   :food preservationحفظ األغذية 
أقـرب مـا ميكـن مـن حالتـها      غذيـة منـع النمـو امليكروبـي هبـا وإيقـاف حـدوث الـتغريات غـري املرغوبـة فيهـا لتـصبح                         هتدف عملية حفظ األ   

وتعتمد طرق احلفـظ علـى واحـد أو أكثـر مـن      . �قلها إىل مسافات بعيدة عن مناطق اإل�تاج       ميكن وبالتايل تتوفر طول العام كما        ، الطبيعية
  : األسس التالية 

  .إبعاد أو منع التلوث .١

 . تثبيط النمو للكائنات الدقيقة  .٢

 .قتل الكائنات الدقيقة  .٣

ويفضل استخدام أكثر من طريقة للحفظ حيـث أ�ـه �ـادر مـا توجـد        . وحيدد طريقة احلفظ املناسبة �وع الغذاء ، الظروف املوجود عليها           
فالبـد مـن    فـظ ليـست بـديالً عـن النظافـة           وجيـب األخـذ يف االعتبـار أن طـرق احل          .طريقة واحدة تكون مناسبة وكافية من مجيع الوجـوه          

   :لبعض طرق احلفظوفيما يلي شرح مبسط .مراعاة ظروف التعقيم يف اإل�تاج ، اجلمع والتداول وجتنب التلوث قدر اإلمكان 
يـة  تتعـرض األغذيـة منـذ إ�تاجهـا مـن مـصادرها الطبيع       :الدقيقة أثنـاء التـداول والتـصنيع    إبعاد أو منع تلوث الغذاء بالكائنات     .١

حتى تناوهلا طازجة أو إعدادها لعملية التصنيع جملموعة من عمليات التداول تؤدي إىل زيادة التلوث ولذلك فإن احملافظة علـى                    
الغالف أو القشرة للغذاء سليمة والتداول السليم وإتباع الظروف الصحية عند الغسيل ، التقطيع ، اإلعداد للتـصنيع وعمليـات        

 .د ن فرتة حفظ املنتجات الغذائيةياللف والتعبئة اجليدة يز

 واألســاس يف هـذه الطريقــة هـو إبطــاء النـشاط التمثيلــي للكائنـات الدقيقــة      :low temperatureاحلـرارة املنخفـضة    .٢
�تيجة خفض درجات احلرارة إىل الصفر املئوي أو أقل من ذلك وتتميز هذه الطريقة حبفظ شكل وتركيـب الغـذاء بدرجـة أكـرب                 

وطريقة احلفظ هذه مؤقتة ، فاحلرارة املنخفـضة تقلـل مـن �ـشاط اإل�زميـات ومـن منـو و�ـشاط الكائنـات                        . ى  من أيّ طريقة أخر   
ولكنها ال تقتلـها ، ويقـل النـشاط كلمـا زاد اخنفـاض درجـة احلـرارة إىل أن يتوقـف تقريبـاً عنـد درجـة الـصفر املئـوي ،                                  الدقيقة

 النمو ومن أمثلة هذا النوع واليت قد تسبب فساد لألغذيـة مـن الفطريـات               وتستطيع الكائنات الدقيقة احملبة للربودة أن تستمر يف       
Cladosporium sp. , Monila sp. , Penicillium sp. and Sporotrichum sp. ومن اخلمائر اجلنس ، 

Torulpsis sp. ومن أمثلة البكترييا ، Archomobacter sp. , Flavobacterium sp. , Micrococcus 

sp. and Pseudomonas sp. . ــسنوات األخــرية �تيجــة لتقــدم     وا�تــشرت ــاحلرارة املنخفــضة يف ال  طريقــة احلفــظ ب
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م ومـدة احلفـظ هبـذه    °٥-٣حيث ميكـن حفـظ بعـض األغذيـة بالتربيـد عنـد درجـة قريبـة مـن الـصفر املئـوي            تكنولوجيا التربيد   
 عنـد درجـة حـرارة    freezingم طريقـة التجميـد   كما تـستخد . الطريقة حمدودة إالّ أهنا ال تؤثر على تركيب الطعام وطعمه      

باستخدام اجملمدات وهذه الطريقة تستخدم بنجاح يف حفظ كثري من األغذية ، ومن املالحظ أن األغذية               أقل من الصفر املئوي     
يـث تظـل   حاجملمدة بعد تذويبها تفسد بسرعة أكرب من األغذية الطازجة ، وتقليل التلوث امليكروبي قبل التجميد أمر ضروري          

   ..Salmonella spبعض الكائنات الدقيقة حية مثل 

تؤدي احلرارة املرتفعة إىل قتل امليكروبات وهي بذلك تعترب مـن الطـرق اآلمنـة    :  high temperatureاحلرارة املرتفعة  .٣
جـة ومحوضــة ،  يف حفـظ األغذيـة ، وتتوقـف املعاملـة احلراريـة الناجحـة علـى �ـوع الغـذاء ، تركيبـه ، ظـروف الوسـط مـن لزو             

مقاومة امليكروبات للحرارة خاصة اجلراثيم والزمن الالزم للقضاء على امليكروب ، سرعة �فاذية احلرارة للغـذاء وحجـم وعـاء                   
 :ومن املعامالت احلرارية املستخدمة يف حفظ األغذية . التعليب

ملـدة تكفـي لقتـل اخلاليـا        م  °١٠٠ يستخدم يف هذه املعاملة درجة حرارة أقـل مـن             :pasteurizationالبسرتة   .١
اخلضرية دون اجلراثيم ويف �فس الوقت ال تؤثر على القيمة الغذائية للمادة ، لذلك فإ�ـه غالبـاً مـا حتفـظ األغذيـة بعـد                          

، وتستخدم البسرتة يف األغذية الـيت تقـل قيمتـها الغذائيـة بالغليـان مثـل اللـنب               . بسرتهتا على درجة حرارة منخفضة      
 .ري الفاكهة واألغذية املتخمرة عص، منتجات األلبان 

 حالـة األغذيـة الـيت تتحمـل الغليـان مثـل       م ويف°١٠٠ تـستخدم يف هـذه املعاملـة درجـة حـرارة             :boilingالغليان   .٢
األغذية احلامضية كعصري الطماطم واملربيات ، وال تقضي هذه الطريقة على اجلراثيم لذلك ميكـن إطالـة مـدة احلفـظ                   

 .ان د األغذية بعد الغلييتربب

 وهو حفظ األغذية يف أوعية حمكمة القفل بعد املعاملة احلراريـة علـى درجـة حـرارة أعلـى               :canningالتعليب   .٣
 للغـذاء مـن زمـن ودرجـة حـرارة            املعاملـة احلراريـة    عتمدمعقمات البخار حتت ضغط وت    م ويستخدم لذلك    °١٠٠من  

الً يُؤثر الـرقم اهليـدروجيين علـى املعاملـة احلراريـة            على �وع امليكروب وكثافته ومدى حتمل الغذاء للحرارة و�وعه فمث         
امليكروبات فعنـد تعليـب عـصري الطمـاطم وهـو غـذاء حامـضي ال                حيث يقضي الرقم اهليدروجيين املنخفض على       

حيتاج التعقيم ألكثر من درجة الغليان لدقائق حمدودة ، بينما يستخدم التعقيم بالبخار حتت ضغط ملـدة طويلـة للحـم                     
 .الً املعلب مث
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، وهو يقلل من �سبة املاء باملـادة الغذائيـة فتـصبح غـري           ويعترب من أقدم الطرق واألكثر شيوعاً        : dehydrationالتجفيف   .٤
ــة مــن    صــاحلة لنمــو امليكروبــات فيقــل أو يتوقــف �ــشاطها    دون أن متــوت ويــشرتط قبــل البــدء يف عمليــة التجفيــف خلــو األغذي

وتــتم عمليــة التجفيــف وإزالــة الرطوبــة مــن األغذيــة بعــدة طــرق منــها  . كــان جــاف امليكروبــات ، وبعــد التجفيــف حتفــظ يف م
تـتحكم يف درجـات احلـرارة والرطوبـة النـسبية وسـرعة        أو باستخدام أجهـزة  open-air dryingالتعريض للهواء والشمس 

 : اهلواء ، ومنها 

 .استخدام تيار من اهلواء الساخن ميرر خالل املادة الغذائية  •

 .ذاء على أسطوا�ات ساخنة مترير الغ •

 .رش املادة الغذائية السائلة يف أوعية ساخنة مفرغة من اهلواء  •

ويتميز التجفيف بأن مدة احلفظ به طويلة ويقلل من حجم ووزن الغذاء فتسهل عملية التخـزين والنقـل ، كمـا أ�ـه أقـل تكلفـة مـن              
 بالتجفيف حيث أن كمية املاء احلر املوجود بالغـذاء يـصبح            وتعد احملاليل املركزة صورة من صور احلفظ      . طرق احلفظ األخرى    

�تيجة الرتكيز العايل للمواد الذائبـة كالـسكر أو امللـح ، ويـؤدي الـضغط األمسـوزي للمحلـول إىل                     يف صورة غري ميسرة للميكروبات      
٪ واحمللول امللحي حوايل    ٧٠ة  ويستخدم احمللول السكري بنسب   . وقف �شاط الكائنات الدقيقة ورمبا موهتا بسبب بلزمة اخلاليا          

٪ ، واألغذية اليت يستخدم يف حفظها احمللول السكري املربى ، الفواكه اللنب املكثف احمللى والعصريات املركزة ، أما األغذيـة                     ١٥
   .املخلالتاليت يستخدم يف حفظها احمللول امللحي األمساك و

د والتجفيــف حيــث جتمــد املــادة جتميــد ســريع ثــم جتفــف  جتمــع هــذه الطريقــة بــني التجميــ : lyophilizationالتجفيــد  .٥
٪ ، واملادة املعاملة هبذه الطريقـة ميكـن حفظهـا مـدة طويلـة      ٠٫٥أقل من  بالتسامي حتت تفريغ وتصل �سبة الرطوبة يف املنتج النهائي          

ن امليكروبات املرضية قبل البـدء      جداً تصل لعدة سنوات كما يف حفظ املزارع البكتريية ، والبد من التأكد من خلو املاد الغذائية م                 
 .يف هذه العملية 

 تعمل هذه املواد يف األغذيـة علـى منـع أو تـأخري منـو امليكروبـات هبـا وذلـك بإضـافتها                   :preservativesاملواد احلافظة    .٦
يتكـون أثنـاء   �تيجـة �ـشاط امليكروبـات كمـا حيـدث يف عمليـة التخمـر مثـل األلبـان حيـث            للغذاء أو ميكن أن تتكـون أثنـاء إعـداده     

وهنـاك عديـد مـن املـواد احلافظـة الـيت تـضاف        . التخمر أمحاض الالكتيك والربوبو�يـك واخلليـك الـيت تـساعد علـى حفـظ الغـذاء             
للغذاء ويشرتط فيها أن تكون غري ضارة بصحة اإل�سان مثل محـض الـسوربك والربوبو�يـك لتثـبط منـو الفطريـات بـاخلبز والبنزويـك            

، الــنرتات والنرتيــت حلفــظ اللحــوم بيــات ، كمــا يــستخدم كلوريــد الــصوديوم يف املخلــالت واألغذيــة اململحــة  للعــصريات املركــزة واملر
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 كاألمسـاك واللحـوم مـن طـرق احلفـظ بـاملواد احلافظـة لتـصاعد                 smoking تدخني األغذية ويعترب  . واحملافظة على لوهنا األمحر     
وية كاخلليــك والفورميــك والربوبو�يــك مــن دخــان اخلــشب أو الفحــم   أخبــرة كــالفينوالت والكيتو�ــات والفورمالدهيــد وأمحــاض عــض  

املستعمل يف التدخني وهذه املواد مثبطة للميكروبات وتنفذ بأ�سجة األغذية أثناء التدخني وتساعد على احلفـظ، ويلـزم السـتمرار             
 حتتـوي علـى بعـض الزيـوت املـضادة      وهـي كما تستخدم التوابل يف الغذاء إلكسابه الطعم والنكهـة     . حفظها ختزينها يف مكان جاف      

 اليت قد تـساعد يف حفـظ األغذيـة ، وخيتلـف تأثريهـا بـاختالف �ـوع        antimicrobial activityلنشاط الكائنات الدقيقة 
ل وتفقـد التوابـ   . ، وقد وجد أن زيوت التوابل أشد تأثرياً على الكائن الدقيق من التوابل �فـسها                التوابل وكميتها و�وع الكائن الدقيق      

 مت مـؤخراً اسـتخدام مـضادات احليويـة مثـل الكلوروترتاسـيكلني              . تأثريها املثبط �تيجة تعريضها للـهواء وفقـدها ملركباهتـا الطيـارة             
واألوكسي ترتاسيكلني يف حفظ األغذيـة منخفـضة احلموضـة مثـل اللحـوم واألمسـاك والـدواجن ، وهلـذه الطريقـة تـأثري ضـار علـى                     

 . ات للكائنات الدقيقة املقاومة لتأثري املضاد صحة اإل�سان وعلى تكوين طفر

يسمى تعقيم األغذية باإلشعاع التعقيم البارد حيث ال ترتفع درجة حرارة الغذاء املعامل ألكثر من عدة        :radiationاإلشعاع   .٧
كائنـات الدقيقـة مقاومـة    ومـن أكثـر ال  .  اليت تعتـرب قاتلـة للكائنـات الدقيقـة     γلذلك األشعة املؤينة مثل أشعة  وتستخدم  . درجات  

وتعتمد معاملة الكائنات الدقيقة باألشـعة املؤينـة    . Clostridium botulinumلإلشعاع ويهم صا�عي األغذية التخلص منها 
على جرعة اإلشعاع القاتلة و�وع الكائن الدقيق حيث ختتلف يف مقاومتها لإلشعاع فأقلها مقاومة البكترييا الـسالبة جلـرام ، يف حـني                   

ويلـزم  د مقاومة البكترييا غري املتجرمثة املوجبة جلرام ثم الفطريات واخلمائر تليها البكترييا املتجرمثة وأخرياً الفريوسات واإل�زميات                 تزي
 .لقتلها جرعات عالية من اإلشعاع

  
    :food spoilageفساد األغذية 

ت الدقيقـة أو االثـنني معـاً ويعتـرب الفـساد امليكروبـي أمههـا ،                 حيدث الفـساد البيولـوجي بالغـذاء بـسبب �ـشاط إ�زميـات الغـذاء أو الكائنـا                 
  : وتقسم األغذية بالنسبة لقابليتها للفساد إىل 

 . أغذية غري قابلة للفساد مثل احلبوب ، السكر ، الدقيق وهي ال تفسد إالّ يف حال تعرضها للرطوبة  .١

وهــي تبقــى ســليمة مــدة طويلــة إذا خز�ــت  أغذيــة متوســطة القابليــة للفــساد مثــل البطاطــا ، البطــاطس ، اللفــت   .٢
 .بعناية
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أغذية قابلة للفساد وتشمل معظم األغذية من خضروات ، فاكهة ، حلوم ، دواجن ، أمساك ، ألبان  وبـيض وهـي                  .٣
وتعترب أغلب املواد الغذائية بيئة مناسبة لنمو الكائنات الدقيقة         . مل حتفظ بطريقة حفظ مناسبة       سريعة الفساد ما  

ومنـها أ�ـواع    حيث حتدث تغريات يف مظهر ، طعم ، لون ، تركيب وخواص الغذاء    ،  ، فطريات ومخائر   من بكترييا 
وتتوقف طبيعة وسـرعة فـساد الغـذاء علـى جمموعـة مـن العوامـل منـها طبيعـة الغـذاء                     .  واحليوان   ممرضة لإل�سان 

يقـة احلفـظ املـستخدمة وظـروف     وصفاته الطبيعية والكيميائية ، �ـوع وعـدد الكائنـات الدقيقـة املوجـودة بـه ، طر                 
 : وميكن تلخيص عمليات التحلل اليت حتدث بالغذاء �تيجة النشاط امليكروبي يف التفاعالت التالية .التخزين 

  :putrefactionالتعفن  •
  Protein + protein lyses microbe amino acids + amines + NH3+ sulfate + H2S + CO2  

  

  : fermentationالتخمر  •

Carbohydrate + carbohydrate lyses microbe organic acids + alcohol + H2+CO2 
 

  : rancidityتز�خ  •

Lipids + lipids lyses microbe fatty acids + glycerol   
  

مثـل الـصبغات واملـواد اللزجـة        وتنتج التغريات يف املادة الغذائية �تيجة ما تفرزه الكائنات الدقيقة أثنـاء �ـشاطها التمثيلـي مـن مـواد خمتلفـة                       
  .وغريها مما يؤدي إىل حتلل املادة الغذائية 

  
   :food poisoningالتسمم الغذائي 

 ويتميـز   ،التسمم الغذائي مرض فجائي ينتج مـن تنـاول غـذاء حيتـوي علـى مـواد كيميائيـة سـامة أو مبيـدات كيميائيـة أو مسـوم ميكروبيـة                        
وال يقتصر التسمم امليكروبـي علـى   .  جمموعة من األفراد مع حدوث اضطرابات يف اجلهاز اهلضمي           ة بني التسمم امليكروبي بأ�ه يظهر فجأ    

والـسموم الـيت يكوهنـا الكـائن الـدقيق عبـارة عـن �ـواتج ثا�ويـة للتمثيـل           . البكترييا بل ميكن أن حيدث من فطريـات ، طحالـب أو بروتـوزوا            
   :ومن التسمم البكتريي . الغذائي وأغلبها عبارة عن بروتني أو عديد الببتيد 
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  : Botulismالتسمم البوتشوليين  .١

 ، وهـي بكترييـا عـصوية ال هوائيـة موجبـة      Clostridium botulinumخـارجي تفـرزه بكترييـا    يتـسبب هـذا التـسمم عـن توكـسني      
. خفضة احلموضة واألغذية املنزليـة  مو يف األغذية املعلبة غري حمكمة التعقيم خاصة األغذية من     تنلصبغة جرام متجرمثة جبرثومة طرفية ،       

، صـعوبة يف البلـع   ،  التوكـسني ، وتتمثـل األعـراض يف الـصداع ، الـدوار      ساعة من تناول الغذاء احملتوي علـى  ٣٦-١٢تظهر األعراض بعد    
 تأثرياً ولـذلك فـإن      ويعد هذا التوكسني من أشد التوكسينات املعروفة      . النطق ، التنفس والنظر ثم حيدث شلل باجلهاز التنفسي والعصيب           

امليكـروب شـديد املقاومـة للحـرارة وتتحمـل      و.  أيـام مـن ظهـور األعـراض     ٨-٣٪ وحيـدث املـوت بعـد    �٦٥سبة الوفيات عالية تزيد عـن       
  . لعدة دقائق ، ولكن يتأثر التوكسني باحلرارة م°١٢٠اجلراثيم درجة 

      
  : Staphylococcal food-poisoningالتسمم العنقودي  .٢

،  Staphylococcus aureusبكترييـا   تفـرزه سـالالت مـن    enterotoxinهـذا التـسمم عـن توكـسني خـارجي معـوي       يتـسبب  
 يف بيئـة    ، وتنمو وهي بكترييا كروية عنقودية غري متجرمثة هوائية اختيارية موجبة لصبغة جرام وتفرز هذه البكترييا صبغات صفراء اللون                  

وهذا التـسمم شـائع احلـدوث يف األفـراح واحلفـالت اجلماعيـة ، وأكثـر األغذيـة                 . ٪  ١٥ى٪ كلوريد صوديوم ويتحمل ملوحة حت     ١٠حتتوي  
تظهـر األعـراض حـسب    . تعرضاً هلذا النوع من التسمم األغذية املنخفضة احلموضة خاصة الفطائر احملشوة واحللويات ومنتجات األلبـان              

التوكسني وتتمثل يف صـورة اضـطرابات معويـة مـصحوبة بـاملغص           ساعات من تناول الغذاء احملتوي على       ٦-١حساسية الفرد املصاب بعد     
وحيـث أن البكترييـا غـري متجرمثـة فإهنـا         . يـوم   ٣-١والقيء واإلسهال ، وال حتدث وفيات من هذا النوع من التسمم ويـتم الـشفاء خـالل                  

    .يتلف بالغليان للحرارة وال  ، إالّ أن التوكسني شديد املقاومة م°١٠٠تقتل بسهولة عند درجة حرارة أقل من 
  

  : Salmonella food-poisoningالتسمم بالساملو�يال  .٣

 عـصوية قـصرية غـري متجرمثـة هوائيـة       ، وهـي بكترييـا  Salmonella typhimurium , S.enteriditisعـن بكترييـا   ويتـسبب  
تظهـر األعـراض بعـد    .واجن واحليوا�ـات    اختيارية سالبة لصبغة جرام ، وال حتلل هذه البكترييا سكر الالكتـوز وبعـض أ�واعهـا ممرضـة للـد                   

 ، وتظهر األعـراض   كما ا�ه أقل ا�تشاراً منه ساعة من اإلصابة ، ومتيز طول فرتة احلضا�ة التسمم بالساملو�يال عن التسمم العنقودي        ٣٠-٧
 تنتقـل البكترييـا إىل   .٪ ١يف صورة اضطرابات معويـة مـع ارتفـاع بـسيط يف احلـرارة ، ويـستمر املـرض لعـدة أيـام و�ـسبة الوفيـات أقـل مـن                      

  . الغذاء بواسطة الذباب وأكثر األغذية تعرضاً املنخفضة احلموضة خاصة اللحوم ، الدواجن ، األمساك وألبان احليوا�ات املصابة 
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    اإليثيليإ�تاج الكحول
 Production of Ethyl alcohol 

  
  

 كما تدخل يف تركيب بعض املواد الكيميائية ، وتدخل يف تركيب بعـض          تستخدم الكحوالت كمحاليل مذيبة لكثري من املركبات العضوية ،        
حماليل الغرغرة وأدوية الكحة ومعجون احلالقـة والـروائح العطريـة واملنظفـات وصـبغات الـشعر ، وحـديثاً اسـتخدمت الكحـوالت كبـديل                           

مــر الــسكريات بواســطة اخلمــرية وتعتــرب أقــل يف وتنــتج الكحــوالت إمــا بتحلــل الــبرتول أو بعمليــة خت. للبنــزين يف تــشغيل حمركــات الــسيارة 
  .التكاليف من الطريقة األوىل 

  :ها عند إ�تاج الكحول اإليثيلي ضبط الواجب العوامل
  إضـافة  أن تتـوفر يف سـاللة اخلمـرية    وجيب Saccharomyces cervisiaeبواسطة مخرية  تتم عملية التخمر  : املستخدمةالساللة

  . فاع كفاءهتا يف إ�تاج الكحول وثا�ي أكسيد الكربون ، وقدرهتا على حتمل تركيز عايل من السكر والكحول رتاإىل الصفات السابقة ، 
جيري حتضريه من الساللة املنتخبة النقية احملفوظـة ، وتعمـل عـدة تنـشيطات متتاليـة مـن هـذه املزرعـة يف حملـول الـتخمري            :إعداد البادئ   

لـيرت مـن الوسـط الغـذائي ، ثـم تنقـل خطـوات التلقـيح مـن                   ٤صل علـى خاليـا تكفـي لتلقـيح          م حتى حنـ   °٣٠-٢٥املعقم على درجة حرارة     
جالون ، ثم تتواىل خطوات الـصناعة حتـى يلقـح املخمـر األساسـي بالكميـة              ٤٠-١٠املعمل إىل املصنع وأول خممر يلقح يف املصنع يسع من           

  . الالزمة 
  : احملتوية على سكريات قابلة للتخمر بواسطة اخلمرية وميكن تقسيمها إىل ثالث أقسام  ميكن استخدام العديد من املواد اخلام:املواد اخلام 
 . مثل املوالس ، دبس السكر، سكر القصب وموالس البنجر وعصري الفاكهة املواد السكرية •

 . مثل اخلشب وخملفات صناعة الورق من اخلشب املواد السليلوزية •

 . مثل احلبوب والبطاطس املواد النشوية •

مــن بلــد آلخــر تبعــاً لتوفرهــا واخنفــاض ســعرها ومالءمتــها لإل�تــاج فمــثالً يف املا�يــا تــستخدم البطــاطس بينمــا يفــضل يف فر�ــسا    وختتلــف
   .  الس البنجر واستخدام موالس البنجر ، أما يف السويد فتستخدم خملفات صناعة الورق ، ويف ايطاليا يستخدم العنب وم
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 ويراعـى عـدم ارتفـاع تركيـز     ٪١٢ والرتكيـز املعتـاد هـو    ٪١٨-١٠ املـستخدم يف هـذه الـصناعة بـني           الـسكر   يـرتاوح تركيـز    :تركيز الـسكر    
السكر أكثر من الالزم كي ال يكون له تأثري عكسي على الكفـاءة اإل�تاجيـة لتـأثريه املثـبط علـى خاليـا اخلمـرية ، إضـافة إىل أ�ـه يـؤدي إىل                 

  . دام تركيز أقل من الالزم يُعد غري اقتصادي ككفاءة إ�تاجية زيادة املدة الالزمة للتخمري ، كما أن استخ
صـورة    يف   أمو�يـوم   حيتوي املوالس علـى معظـم العناصـر الغذائيـة الالزمـة للتخمـر إالّ أ�ـه يـضاف أحيا�ـاً أمـالح                       :مركبات غذائية أخرى    

    .كربيتات أو فوسفات أمو�يوم إىل حملول التخمر كمصدر للنيرتوجني والفسفور 
 تعتمد هـذه الـصناعة بدرجـة كـبرية علـى الـرقم اهليـدروجيين حمللـول التخمـر ، حيـث أن درجـة احلموضـة املالئمـة                        :لرقم اهليدروجيين   ا

والبـد مـن مالحظـة عـدم     .  وهي غري مالئمة لنمو معظم أ�واع البكترييا مما يقلل من احتمال حـدوث التلـوث البكـتريي       ٤٫٥-٤للتخمر بني   
    .  لتجنب تغري مسار التخمر إل�تاج �واتج أخرى زيادة احلموضة عن ذلك

حتتاج املراحـل األوىل يف اإل�تـاج إىل هتويـة كافيـة إل�تـاج اخلاليـا ، وهنـا جيـب تعقـيم اهلـواء ومتريـره باملعـدل األمثـل للنمـو ، أمـا يف                  :التهوية  
  .  املراحل النهائية اليت يتم فيها إ�تاج الكحول فتتم يف ظروف ال هوائية 

م ، وللمحافظـة علـى ثبـات درجـة احلـرارة ميـرر املـاء البـارد مـن خـالل مواسـري                        °٢٧-٢٥تقع درجة احلرارة املالئمة بـني        :ة احلرارة   درج
ويؤدي ارتفاع درجة احلرارة إىل تطاير الكحول ، كما       . حميطة جبدار املخمر ، وميكن استخدام طرق أخرى حسب �وع وتصميم املخمر             

  .بالبكترييا قد يؤدي إىل حدوث تلوث 
  : عملية التخمر 

، وتـستنفذ  بعد جتهيز املواد اخلام وضبط كل الظروف املالئمة إلمتام عملية التخمر ، يلقح املخمر بالبـادئ بالكميـة املالئمـة حلجـم املخمـر                         
وتـتم عمليـة   . ول اإليثيلـي  اخلاليا األكسجني الذائب يف سائل التخمر ثم تتجه إىل الظـروف الالهوائيـة ، وتنـشط اخلاليـا حنـو تكـوين الكحـ           

  :وتتم العملية كما يف املعادالت التالية .  ساعة أو أقل تبعاً للطريقة املستخدمة ودرجة احلرارة وتركيز السكر ٥٠ حوايل  يفالتخمر عادة
  

C6H12O6                                                       2 CH3-CO-COOH 
 
 
 
 

                  2 CH3-CHO                                    2 CH3-CH2OH  
  

2NAD 2NADH2

glucose Pyruvic acid 

CO2

Ethyl alcohol acetaldehyde 
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  : تقطري الكحول 
قبل البدء يف عمليـة الـتقطري تفـصل اخلمـرية جبهـاز الطـرد املركـزي حيـث ميكـن اسـتخدامها يف تغذيـة احليوا�ـات ، ثـم يـتم فـصل الكحـول                                     

 بـإمراره علـى وحـدات تكريـر         ٪٩٥ ، ثم جتـرى عمليـة تركيـز حتـى يـصل              ٪٩٠-٦٠بالتقطري ويصل تركيز الكحول يف أول مرحلة التقطري         
  . للحصول على الكحول املطلق dehydrationوقد جيرى للكحول الناتج عمليات جتفيف إضافية . وتكثيف 

  .لج اجلاف يتم مجع ثا�ي أكسيد الكربون املتصاعد خالل عملية التخمر ويعبأ يف اسطوا�ات حيث يستغل اقتصادياً يف إ�تاج الث 
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  إ�تاج اخلل
 Production of Vinegar 

 
  
  

  : ، وتتم عملية التخمر إل�تاج اخلل مرحلتني Acetobacter acetiينتج اخلل بواسطة بكترييا محض اخلليك 
  :املرحلة األوىل 

وف الالهوائيــة ، كمــا يف ت الظــرحتــ Saccharomyces cerevisiae بواســطة مخــرية  ختمــر الــسكر إىل كحــول إيثيلــي  فيهــاويــتم
   :املعادلة

  
 

C6H12O6                                  2CO2 + 2CH3-CH2OH 
  

  :املرحلة الثا�ية 
ــول    ــسدة الكحـ ــتم أكـ ــة يـ ــذه املرحلـ ــا      ويف هـ ــطة بكترييـ ــة بواسـ ــروف اهلوائيـ ــتم حتـــت الظـ ــاتج ليعطـــي محـــض اخلليـــك ، وتـ اإليثيلـــي النـ

Acetobacter aceti أم اخلل" وتنتج غشاء ثقيل يطفو على السطح ويعرف باسم نمو على سطح السائل، واليت ت "mother of 

vinegar . علــى خطــوتني ، اخلطــوة األوىل تتمثــل يف أكــسدة الكحــول إىل اســيتالدهيد ، ويف اخلطــوة الثا�يــة يــتم  تكــوين احلمــض يــتمو 
  :أكسدة االسيتالدهيد إىل محض كما يف املعادالت التالية 

  
CH3-CH2OH + ½O2                          CH3-CHO + H2O 

 
 

CH3-CHO + ½O2                                  CH3-COOH  
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   :محض اخلليك عند إ�تاج ضبطها الواجب العوامل
  :رحلة الثا�ية فيلزم هلا اآلتي إضافة إىل العوامل الضرورية إل�تاج الكحول باعتبار أهنا املرحلة األوىل يف عملية إ�تاج اخلل ، أما امل

 ، ومن املالحظ أ�ه عند اسـتخدام تركيـز أعلـى مـن     ٪١٣-١٠ يضبط تركيز الكحول يف بداية املرحلة الثا�ية للتخمري بني          :تركيز الكحول   
   .ذلك فإن الكحول ال يتحول كله إىل محض خليك ، كما أن استخدام تركيز أقل من الكحول يؤدي إىل اخنفاض إ�تاج اخلل

 جعل الظروف   هبدف من احلجم    ٪١٠ بعد إمتام عملية التخمر الكحويل وحتويل السكريات إىل كحول يضاف خل بنسبة              :إضافة احلمض   
  .غري مالئمة للبكترييا غري املرغوبة 

 كمـستقبل هنـائي   عبارة عـن أكـسدة يقـوم فيهـا األكـسجني          والتهوية هنا ضرورية حيث أن عملية حتويل الكحول إىل محض اخلليك             :التهوية  
  .للهيدروجني ، لذلك يتوقف جناح هذه املرحلة على كمية األكسجني املتوفرة يف وسط اإل�تاج 

واسـتخدام درجـة حـرارة      .  تتوقف درجة احلرارة على �وع الساللة املـستخدمة وكـذلك الطريقـة املـستخدمة يف اإل�تـاج                   :درجة احلرارة   
   .  ض اخلليك واملواد الطيارة املكو�ة لنكهة اخلل م يؤدي إىل تبخر الكحول ومح°٣٠مرتفعة عن 

  

    :صناعة اخللطرق 
  :طريقة أورليان .١

ويصنع اخلل عادة يف املنزل يف أوعية توضـع  . يصنع اخلل من عصري الفواكهة مثل العنب والتفاح ويف شرق أسيا يصنع اخلل أيضاً من األرز          
ثم يلقح العصري بأم اخلل أو خبل طـازج غـري مبـسرت ، ويـزود الوعـاء بثقـوب فـوق سـطح                  على جا�بها ومتأل جزيئاً بعصري الفاكهة املتخمر ،         

 ، وإذا زودت األوعيــة بــأجهزة لـسحب اخلــل منــها وإضــافة عــصري الفاكهــة  الـسائل للتهويــة وتــوفري الظــروف اهلوائيــة إل�تـاج محــض اخلليــك  
لية سحب اخلل أو إضافة العصري الكحويل بطريقة متنـع هـزّ الغـشاء    الكحويل إليها فإن العملية تصبح مستمرة تقريباً ، وجيب أن تكون عم  

 هـذه  وسقوطه إىل القاع ، وإذا حدث ذلك فإ�ه ال بد أن ينمو الغشاء من جديد قبـل أن تـتم عمليـة التحـول إىل محـض اخلليـك ، وتعـرف         
     . لصناعة اخلل " أورليان" بطريقة الطريقة
  :الطريقة السريعة  .٢

 يف الصناعة وتشمل التهوية الزائدة أثناء العملية والتالمس الوثيق بني كميات صغرية من املشروب الكحـويل مـع النمـو                     تستخدم هذه الطريقة  
 الطريقـة متـأل أوعيـة اسـطوا�ية بنـشارة اخلـشب املفككـة عـن بعـضها أو مبـادة مماثلـة             ، ويف هـذه Acetobacter acetiاللزج لبكترييا 
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ول العصري الكحويل من أعلـى األوعيـة لينـضح علـى �ـشارة اخلـشب الـيت سـرعان مـا تتغطـى بـالنمو                          تعطي سطحاً كبرياً ، ثم يسمح بدخ      
 الربميل بفتحات يف أسـفله يـدخل منـها اهلـواء ، وأخـرى يف أعـاله       ، ويزود Acetobacter acetiبكترييا  بعد إضافة مزارع من اللزج

وقد يكـون التفاعـل سـريع جـداً ممـا يـؤدي       .يعة للكحول إىل محض اخلليك لألكسدة السرليخرج منها اهلواء ، وبذلك تكون الظروف مهيئه     
إىل ارتفاع درجة احلرارة والتسبب يف موت البكترييا ، ولذلك تؤخـذ التـدابري الالزمـة خلفـض درجـة احلـرارة مثـل تزويـد األوعيـة مبواسـري                              

            .إ�تاج اخلل  تركيب جهاز )٤(ويوضح شكل . تربيد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  .رسم ختطيطي يوضح تركيب املخمر املستخدم يف إ�تاج اخلل ) : ٤(شكل 
  

Starting    
البادئ

Exhaust  
ا�طالق البخار من أسطوا�ة 

Wood grating   
حاجز خشيب

Material
 املادة اخلام

Wood shavings  
�شارة اخلشب

 Oxidation air 
intakes  

Cooling coils  
أسالك التربيد

Product 
removal   خروج املنتج

  )التهوية (غاز األكسجني املمتص

Collecting  
chamber    وحدة
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  إ�تاج محض الالكتيك 
Production of lactic acid  

  
  

   
 Lactobacillus: ت التخمـر ، ومـن أهـم أ�ـواع البكترييـا      تنتج بعض أ�واع البكترييا والفطريات محض الالكتيك كناتج أساسـي لعمليـا  

sp.   واجلنسStreptococcus sp. ًأو حتتاج إىل  ويطلق على هذه األجناس اسم بكترييا حامض الالكتيك ، وهي تتنفس ال هوائيا
  . أيام٦ر يف مدة يوم إىل وتتم عملية التخم . )٥( ، شكل ضعيف من األكسجني ، كما تتميز بأن هلا احتياجات خاصة للنموإمداد 

  : الالكتيك تبعاً لطبيعة املنتج النهائي لعملية التخمر إىل وتنقسم بكترييا محض
وهـي البكترييـا    :  Homo fermentative (Homo lactic fermentation)بكترييا متـشاهبة التخمـر    •

ــر    الـــيت  ــن ختمـ ــتج أساســـي مـ ــتج محـــض الالكتيـــك كمنـ ــتنـ ــواع التال الـ ــشمل األ�ـ ــة سكر ، وتـ  Lactobacillus: يـ

delbrueckii  وL. bulgaricus و L. casei  وStreptococcus lactis . 

 وهـي البكترييـا   : Hetero fermentative (Mixed acids fermentation)متغـايرة التخمـر   بكترييـا   •
محـاض كاخلليـك ،      هلا القدرة على ختمري السكر وإ�تـاج مركبـات أخـرى باإلضـافة إىل محـض الالكتيـك مثـل بعـض األ                       اليت

، وبالتايل فإن إ�تاج حامض الالكتيك منخفض لعدم استهالك املصدر الكربو�ي لتكوين احلـامض   CO2الكحول اإليثيلي و  
ــة         ــذه اجملموعـ ــة هلـ ــا التابعـ ــن البكترييـ ــرى ، ومـ ــة أخـ ــات كربو�يـ ــوين مركبـ ــستغل لتكـ ــل يـ ــط بـ ــنس  : فقـ ــواع جـ بعـــض أ�ـ

Lactobacillus sp. . 

  
  

C6H12O6                        2CH3-C-COOH                              2CH3-CHOH-COOH  
  

2NAD  2NADH2
O 

glucose Pyruvic  acid lactic  acid 
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   :محض الالكتيك عند إ�تاج ضبطها الواجب العوامل
 يستخدم يف إ�تاج محض الالكتيك عدد من الكربوهيدرات كمصدر للسكريات القابلة للتخمر ، ويراعـى عنـد اختيـار             :املصدر الكربو�ي   

ام أن تكون متوفرة بكثرة ، وزهيدة الثمن ، وأن تكون قابلة للتعديل والتحويـل إىل سـكريات بـسيطة مثـل معاملـة النـشا بـاالميليز                            املادة اخل 
 خملفات صناعة الورق واملواد     whey الشرش   ومن املواد اخلام املستخدمة كمصدر للسكريات املوالس ،       .لتحويله إىل سكريات أحادية     

  .لذرة النشوية مثل البطاطس وا
املـادة اخلـام املـستخدمة يف     وحيـدد �ـوع   homo fermentative يـستخدم يف هـذه الـصناعة أحـد أ�ـواع جمموعـة       :الكـائن الـدقيق   

 L. delbrueckii , L. casei , Streptococcusر ، فمـثال تـستخدم الـسالالت    التخمـ لعملية ر �وع البكترييا املستخدمة التخم

lactis وتستخدم  أيّ مادة خام تعطي اجللوكوز أو �واتج حتلل النشاعند استخدام املوالس أو ، L. bulgaricusالشرش   عند ختمر
wheyوالذي حيتوي على سكر الالكتوز .   

على �وع الساللة املستخدمة ، ومدى كفاءهتا يف ختمري السكر ، والرتكيـز املالئـم هلـا ، و�ـوع       خمر  الُم يتوقف تركيز السكر     :تركيز السكر   
   .٪٢٠-٥ويرتاوح الرتكيز املستخدم . اخلام والطريقة املتبعة يف الصناعة املادة 

. سبياً ، وتتوقف درجة احلرارة على �وع البكترييـا املـستخدمة   � تتم عملية التخمر الالكتيكي على درجة حرارة مرتفعة       :درجة احلرارة   
 تكـون الدرجـة   L. casei، وعنـد اسـتخدام   م °٥٠-٤٥  تـرتاوح بـني  L. bulgaricusاستخدام بكترييـا   عند ىودرجة احلرارة املثل

  .م °٣٠املثلى 
ــة  ــا املــستخدمة يف صــناعة محــض الالكتيــك إمــا ال هوائيــة أو حتتــاج لكميــات بــسيطة مــن األكــسجني    :التهوي  ، وال ميثــل التلــوث  البكتريي

  . من األكسجني مشكلة الرتفاع درجة حرارة احلرارة وعدم توفر كمية كافية يف هذه الصناعةامليكروبي
 يفــضل يف هــذه الــصناعة الوســط احلامــضي أو القريــب مــن التعــادل ، ويتوقــف الــرقم اهليــدروجيين املناســب علــى :الــرقم اهليــدروجيين 

 ، فعند هذه الدرجة مـن احلموضـة يكـون    ٦-٥٫٨ويفضل الرقم اهليدروجيين بني . البكترييا املستخدمة ، وعلى املادة اخلام املستخدمة      
   .٤٫٥الرقم اهليدروجيين اج محض الالكتيك مخسة أضعاف اإل�تاج عند معدل إ�ت

يف حـني     حتتاج بعض السالالت إىل وجود الريبوفالفني يف املخمر لنموها ، وسالالت أخرى إىل محض البا�توثينيـك ،                 :عوامل النمو الالزمة    
  .يشجع محض النيكوتينك سالالت أخرى على النمو وإ�تاج احلمض 

حتـسن مـن اإل�تـاج وتقلـل الفـرتة الالزمـة للتخمـر ، مـن          إضافة بعض املواد إىل املوالس املستخدم يف الصناعة    :حمسنة لإل�تاج   إضافة مواد   
  .ضمن هذه املواد مستخلص الشعري املنبت ومنقوع الذرة ، وذلك ملا حتويه هذه املواد من �يرتوجني عضوي ومواد حمفزة للنمو 

 ٤٢
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  . من السكر املخمر ٪٩٠-٨٥ج على أساس كمية السكر املستخدمة ويصل اإل�تاج إىل  حيسب اإل�تا:كفاءة اإل�تاج 
  

   : مض الالكتيكاالستخدامات الصناعية حل
يــستعمل حــامض الالكتيــك يف األغذيــة ويف صــناعة الــور�يش واللــدائن واملنــسوجات ، كمــا تــستخدم مــشتقاته يف األغــراض الطبيــة مثــل  

  . كالسيوم والكتات احلديد لعالج األ�يميا الكتات الكالسيوم لعالج �قص ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .رسم ختطيطي يوضح خطوات ختمر محض الالكتيك ) : ٥(شكل 

  

 
 

Preparation of 
inoculum 

Starter culture 
(in milk)   

Lactose 
fermentation  

Product 
removal 

Whey 
fermenter  

Culture in 
whey 

Filtration  
Evaporation  
Purification   
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  رتيكض السمحإ�تاج 
Production of Citric acid 

 
 
  

   
 الطحلبيـة ، وينـتج هـذا احلمـض بتخمـر الـسكر بواسـطة                أحد أهـم املنتجـات التجاريـة املـصنعة بواسـطة الفطريـات             السرتيكمحض  يعترب  

الـذي    Aspergillus nigerويـستخدم يف الـصناعة فطـر     . .Aspergillus sp. , Penicillium spالفطريـات الزقيـة مثـل    
اجلـراثيم   ويـتم اختيـار الـساللة علـى أسـاس ثباهتـا ، قـدرهتا علـى تكـوين           ،٢ وبـرقم هيـدروجيين أقـل مـن     ييـدرات ينمى يف وسط كربوه 

بواسطة الكائنات الدقيقـة أوسـع    السرتيكيعترب إ�تاج محض . عند طور النمو الثابت  السرتيك ويتكون حامض وإ�تاجها العايل للحمض ،  
م يف وسـط  ١٩٠٠ سنة Fumerينتج منها قبل استخدام الكائنات الدقيقة ، ومت اكتشافه بواسطة العامل من الفواكه واليت كان من إ�تاجه  

حبمـض  علـى الفطـر ويـسمى النـاتج         وتعترب هذه الصناعة من أهـم الـصناعات الـيت تعتمـد              . citromycesفطريات وأطلق عليه    منو ال 
   . احلمض الطبيعي ، أما الناتج من الليمون أو غرية من احلمضيات فيسمى املتخمر السرتيك

أمـا   . ٪٨٧ محض اخلليـك وتكـون �ـسبة احلمـض املتكو�ـة              عن طريق جتميع جلزيئات    األوىلبطريقتني   السرتيكميكن للفطر أن يكون محض      
 ثم اإلحتـاد مـع جـزئ محـض اخلليـك وتكـون �ـسبة          CO2 فيتكون احلمض عن طريق تكثيف جزيئات محض البريوفيك مع           الطريقة الثا�ية 

  : يف املعادالت التالية الطريقة األوىل وسيتم توضيح . ٪٢٢احلمض املتكو�ة 
  
  
  

C6H12O6                                  CH3-C-COOH                         CH3CHO    
  
  
  
  

O CO2
І  glycolysis 

acetaldehyde 

oxidation 
Pyruvic acid 

CH3COOH  Acetic  acid 
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CH3COOH                           CH2-COOH                    CH-COOH    
  
  
  

CH                                    2COOH                                CH2COOH                                                              |                                   |            
CH.OH.COOH                                CO.COOH                                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :السرتيكمحض  عند إ�تاج ضبطها الواجب العوامل
الكربوهيدرات والسكريات ، وأمهها مـن �احيـة التـصنيع الـسكروز واجللوكـوز بنـسبة                  ختمر الفطريات أ�واع عديدة من     :املصدر الكربو�ي   

١٥٪  .   
   . هو أمهها يف الصناعةAspergillus nigerمن الفطريات إالّ أن فطر عدد كبري  السرتيك ينتج محض :الفطر 

 حتتــاج الفطريــات لــبعض العناصــر املعد�يــة كــالنيرتوجني ، الفوســقور ، البوتاســيوم واملاغنــسيوم ، ولــذلك تــضاف هــذه :األمـالح املعد�يــة  
ن احلمـض ، كمـا أن زيـادة     يف الوسط الصناعي كما أن ارتفاعها عن النسبة احملددة يقلل من تكوي٪٣العناصر بصورة أمالح معد�ية بنسبة    

  .النيرتوجني يزيد النمو وخيفض إ�تاج احلمض 

Succinic acid 

NADH2

H2O+ 

CH3COOH  CH2-COOH  CH-COOH  
+  

Acetic  acid 

CH2COOH  
CO.COOH  

П  

І І І  CH3COOH  

Oxaloacetic  acid 

NAD  NADH2

Fumaric acid 

NAD  NAD  NADH2

Malic  acid 

CH2COOH  

CH2COOH  

C.COOH

+  

HO  - 
Oxaloacetic  acid Acetic  acid 

Citric  acid 
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ــدروجيين   ــرقم اهلي ــتج الفطــر محــض   :ال ــسرتيك ين ــضبط الوســط بإضــافة محــض     ال ــرقم  HCl يف الوســط احلامــضي ، وي ــدأ ال  ، ويب
   . أو أقل ويزيد هذا الرتكيز يف االخنفاض مع تقدم عملية التخمر٣اهليدروجيين عادة بـ 

  . م °٣٠م ، ثم تنخفض إىل °٣٤ يف املراحل األوىل للنمو ترتفع درجة احلرارة إىل : احلرارة درجة
  .توفر درجة من التهوية إذا زادت أو اخنفضت ينخفض اإل�تاج  السرتيك الفطريات هوائية إجبارياً ، وبذلك يتطلب إ�تاج محض :التهوية 

   
  

  :طريقة التصنيع 
 ، أو عميقـة وتـسمى       بالطريقـة الـسطحية   ة قد تكون ضحلة وتسمى الطريقة اليت تستخدم هذه األوعية           ويستخدم يف عملية التخمر أوعي    

ا قـل عمـق الـسائل يف    ويؤثر عمق السائل املتخمر يف عملية التخمر حيث يزداد التخمر وإ�تـاج احلمـض كلمـ       .  أو املغمورة  بالطريقة العميقة 
حيـث ينمـو الغـزل الفطـري     بوصـة يف الطريقـة الـسطحية    ٤-٣ الغذائي يف املخمر عـن        لذلك يراعى أن ال يزيد عمق الوسط       ،أوعية التخمر 

 يف حـني يكـون منـو الفطـر مـوزع يف مجيـع احمللـول يف الطريقـة العميقـة وبالتـايل ال يـتم إ�تـاج احلمـض وبـذلك فـإن                               على سطح سائل التخمر ،    
يعتمـد علـى وجـود إ�زميـات داخليـة ، لـذلك              السرتيك محض    ، حيث أن عملية حتول السكر إىل       الطريقة السطحية هي املستخدمة عادة    

جيب أن متتص اخلاليا مصدر الكربون من الوسط الغذائي كما جيب أن خيرج محض السرتيك مـن اخلاليـا بعـد تكوينـه إىل الوسـط الغـذائي                    
ن محض السرتيك جيب احلدّ مـن �ـشاط   مما يستلزم زيادة املساحة املعرضة من الغزل الفطري للوسط الغذائي ، وللحصول على �اتج أكرب م   

 ، ويتم ذلك يف الظروف الالهوائية ، كما أن تركيز محض الـسرتيك �فـسه ووجـوده يف الوسـط     isocitric dehydrogenaseإ�زيم 
  مـن كميـة    ٪٥٠وايل  ـوايل أسـبوع ، وتـصل كميـة احلمـض املتكـون حـ             ـدة التخمـر حـ    ـوتـستغرق مـ   . ذا اإل�ـزيم    ـبرتكيز عايل يثبط �ـشاط هـ      

وبعـد متـام عمليـة التخمـر يـضغط الفطـر لفـصل احلمـض بداخلـه ، ثـم           . الـسرتيك ، وينتج الفطر أمحاض أخـرى إضـافة إىل محـض      السكر
  .ويبلور على شكل مسحوق أبيض  السرتيكيرسب محض 

  

  :السرتيكاالستخدامات الصناعية حلمض 
 ، كما يستخدم يف اجملال الطيب فيستخدم امللح عند �قل الدم ويف       يف حتضري العصريات واحللويات والفواكه اجملمدة      السرتيكيستخدم محض   

  .بثقوب الرمل هاويف دباغة اجللود وإعادة �شاط اآلبار النفطية عند ا�سداد. املنتجات الصيدال�ية الفواره ومصدر للطاقة يف اإل�سان
  

 ٤٦
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  إ�تاج اجلليسرين
Production of glycerol  

  
  
  

، كما ميكن حتـضريه بـالتخمر بواسـطة اخلمـرية إالّ أن إ�تاجهـا           تصنب الدهون والزيوت يف صناعة الصابون        حيضر اجلليسرين عادة من عملية    
حيث أهنا من أوائل عمليات التخمـر الـيت         وتستحق هذه العملية االهتمام     . هبذه الطريقة يعترب غري اقتصادي مقار�ة بطريقة اإل�تاج األوىل          

  Newporg ، حيـث �ـشر األملـا�ي    يـة األوىل إل�تـاج اجلليـسرين السـتخدامه يف صـناعة املفرقعـات       أجريت يف أملا�يـا خـالل احلـرب العامل        
وأول مالحظـة إل�تـاج اجلليـسرين    . أحباثه عن التخمر اليت الحظهـا عنـد إضـافة كربيتيـت الـصوديوم إىل التخمـر الكحـويل بواسـطة اخلمـرية                 

 مــن الــسكر ٪٣٫٥-٢٫٥بنــسبة تــرتاوح بــني اخلمــرية تكــون اجلليــسرين  أثنــاء عمليــة التخمــر حيــث الحــظ أن  Pasterبــالتخمر ســجلها 
 يعتمد على حتويل مسار عملية التخمر الكحويل بسحب األسيتالدهيد عند تكو�ه فيصبح غري متوفر ألكسدة            ينوتكوين اجلليسر .املتخمر

NADH2        الذي يستخدم يف هذه احلالة إلختزال glyceraldehydes–3–P     ة الكربيتات اليت تكـون مركـب       ، ويتم ذلك إما بإضاف
 ، أو عـن طريـق   NADH2 غري قادر علـى أكـسدة   بالتايل يصبح وhydroxy acetaldehyde يطلق عليه ثابت مع األستيالدهيد

يـستخدم عـادة يف      . glyceraldehydes–3–P اختـزال    التفاعـل إىل  يف   NADH2  مما يـؤدي إىل توجيـه      جعل وسط التخمر قلوي   
ويوضـح التفاعـل    . Escherichia coli ، أو أ�ـواع مـن البكترييـا مثـل     Saccharomyces cerivisae إ�تـاج اجلليـسرين مخـرية   

  :  التايل خطوات تكوين اجلليسرول 
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Glucose 

 
Glucose-6-phosphate 

 
Fructose-6-phosphate  

 
Fructose-1,6-diphosphate 

 
 

Glyceraldehyde-3-phosphate                                   Dihydroxy acetone phosphate 
CHO                                                                                                                            
CHOH   
CH2OP 

 
 
CH2-OH                              CH3                                                                                
CH-OH                               C=O                       CH3CHO                  CH3CH2OH 
CH2-OH                              COOH                                                                          
                                                                                                                                 
                    

  

  :طرق حتضري اجلليسرين 
ــي واألســيتالدهيد       ــسرين صــناعياً الكحــول اإليثيل ــع حتــضري اجللي ــر م ــن   يظه ــصل الكحــول   ٪٢٥-٢٠ ويتكــون فقــط م ــسرين ، ويف  جلي

وتوجـد عــدة طــرق  . وكمـا ذكــر ســابقاً يـزداد إ�تــاج اجلليـسرين باســتخدام األمحــاض والقلويـات أو أمالحهمــا     .واألسـيتالدهيد بــالتقطري  
إليـه األمـالح واملـواد      ضاف   قابـل للتخمـر ، ويـ        سـكر  معروفة إل�تاج اجلليسرين بالتخمر ويف كل الطـرق تـستعمل بيئـة أساسـية حتتـوي علـى                 

م ومـن وقـت آلخـر تـضاف كميـات مـن العامـل        °٣٧-٣٠  حـرارة الغذائية الالزمة ثم تلقـح البيئـة مبزرعـة مـن اخلمـرية وحتفـظ عنـد درجـة                  
  .املساعد لتكوين اجلليسرين 

  

NAD  

NADH2

O2 CO2 NADH2 NAD  

acetaldhyde Ethyl alcohol 
Pyrovic acid 

Glycerol 

 :طريقة الكربيتيت  •

ولكـن بإضـافة كربيتيـت    كحـول اإليثيلـي   تـزل إىل ال وفيها يضاف كربتيت الصوديوم إىل السائل املتخمر ، وعادة فـإن األسـتيالدهيد خي    
 hydroxyl يعــرف باســم الــصوديوم فــإن يتفاعــل مــع األســتيالدهيد وحيولــه إىل مركــب ثابــت غــري قابــل الســتقبال اهليــدروجني 
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acetaldehyde                  يثـا�ول   وبالتايل يزداد تكوين اجلليسرين �تيجة الن اهليدروجني الذي كـان يـذهب الختـزال األسـتيالدهيد إىل اإل
  .فوسفات إىل اجلليسرين -٣-يذهب الختزال جزئ اجلليسرالدهيد

  
CH3CHO + NaHSO3 + H2O                               CH2OHCHO 

  
  .يتم احلصول بعد ذلك على اجلليسرين بالتقطري ثم ينقى بالتقطري حتت ضغط ، وهذه الطريقة أ�تجها األملان 

 

  :الطريقة القلوية  •
قة أمريكية ، وفيها تلقح بيئة من السكريات بالساللة املنتخبـة مـن اخلمـرية وحتـضن عنـد درجـة احلـرارة املالئمـة وتـضاف مـادة                             هذه الطري 

 ، وبـذلك يتحـول جـزئ االسـتيالدهيد إىل محـض      ريج حسب سرعة اختفائهاتعطي التأثري القلوي مثل كربو�ات الصوديوم اليت تضاف بالتد      
  . أيام ٧-٥  التخمرمدة وترتاوح  cannizzro reactionكحول إيثيلي ويعرف هذا التفاعل بتفاعل اخلليك وجزئ آخر يتحول إىل 

   
NaCO3 + H2O                             NaOH + HCO3

 
2CH3CHO                         CH3CH2OH + CH3COOH            

  :االستخدامات الصناعية للجليسرين 
   .صناعة األدوية ، املشروبات ويف تصنيع الدها�ات وأدوات التجميل  يف املفرقعات ، يستخدم اجلليسرين يف إضافة إىل استخدامه
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    والبيوتا�ولونإ�تاج األسيت
Production of Acetone & Butanol  

  
  
  

 �ـواتج خمتلفـة   Clostreidium acetobutylicumتنتج بعض أ�ـواع البكترييـا الالهوائيـة املوجـودة يف الطبيعـة والـيت تنتمـي للجـنس         
تتــضمن محــض البيوتريــك وبعــض املــذيبات والكحــوالت مثــل األســيتون والبيوتــا�ول واإليثــا�ول ، وقــد اســتخدمت هــذه البكترييــا يف إ�تــاج   

كـان مولـد   . لكيميائيـة  اليت تقدمت فيها الصناعات البرتوكيميائية إ�تاج هذه املواد بـالطرق ا         األسيتون والبيوتا�ول إىل أن مت يف بعض الدول         
 Weigmanصــناعة األســيتون والبيوتــا�ول أثنــاء احلــرب العامليــة األوىل بــسبب احلاجــة إىل مــادة األســيتون ، ويــستخدم لــذلك طريقــة    

٪ يف املـاء مـع إ�تـاج    ٩-٦قادرة على ختمري مهـروس الـذرة   وهذه البكترييا  Clostreidium acetobutylicumباستخدام بكترييا 
ــا�ول  املــذيبات ا٪ مــن ٣٣-٣٠ ــا�ول األيث ــا�ول   ١٠:٦٠:٣٠بنــسبة ألســيتون ، البيوت ــاتج األساســي البيوت وميكــن هلــذه  .  ، ويالحــظ أن الن

 أدى إىل التوجه الستخدام املوالس لالستخدام الصناعي ، كما مت اكتشاف أ�واع أخرى من البكترييا             البكترييا ختمري السكروز واملوالس مما    
وإل�تـاج البيوتـا�ول مـن     . اج البيوتـا�ول ، وأدى ذلـك إىل إ�تـاج مـصا�ع البيوتـا�ول يف الـبالد املنتجـة للـسكر يف العـامل                        هلا قدرة عالية علـى إ�تـ      

  : املوالس بطريقة منوذجية يتم األتي 
 .)٪ ٧٤ميكن أن تصل النسبة إىل ( اختيار ساللة خاصة من بكترييا البيوتا�ول ميكنها أن تنتج أعلى �سبة من البيوتا�ول  .١

 .٪ سكر مع إضافة األمو�يا يف صورة كربيتات األمو�يوم كمصدر غذائي �يرتوجيين ٦-٥خيفف املوالس املهروس إىل  .٢

 .يضبط الرقم اهليدروجيين أثناء التخمر باستخدام كربو�ات الكالسيوم  .٣

  

   :األسيتون والبيوتا�ولها عند إ�تاج ضبط الواجب العوامل
أو مهـروس   . ٪  ٦-٥ به �سبة الـسكر إىل       قابلة للتخمر مثل املوالس املعدل    خلفات الكربوهيدراتية ال   ميكن استخدام امل   :املصدر الكربون   

  .٪ من الوسط الغذائي ٩-٦الذرة بنسبة 
   .٧٫٢ يضبط الرقم اهليدروجيين عند :تركيز أيون اهليدروجني 
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  .م °٣٧-٣٢ ترتاوح بني :درجة احلرارة 
 Clostridiumف املــصدر الكربــو�ي ففــي حــال اســتخدام مهــروس الــذرة يــضاف لقــاح  خيتلــف بــاختال:الكــائن الــدقيق املــستخدم 

acetobutylicum وإذا استخدم املوالس ، Cl. Saccharoacetobutylicum.   
  .ولذلك تتم عملية اإل�تاج حتت الظروف الالهوائية   هذه البكترييا ال هوائية إجبارية:التهوية 

  . األمو�يوم عند استخدام املوالس كوسط ختمر  تضاف كربيتات:األمالح املعد�ية 
  

   :طريقة حتضري األسيتون 
٪ مـن حجـم املهـروس عنـد         ٥ جالون ، ويـستخدم بـادئ حجمـه حـوايل            ٦٠٫٠٠٠تتم عملية التخمر يف أحواض كبرية جداً غالباً ما تسع           

 ٦٠-٤٨ذيبات الطيارة بالتقطري بعـد  الستخالص املوجترى عملية التخمر بسرعة ويؤخذ السائل املتخمر . درجة احلرارة املثلى للمزرعة    
مراعاة ظروف التعقيم إىل أقصى درجة ملنع التلوث ببكترييا حامض الالكتيك أو البكترييوفاج الذي يـؤدي               ومن املالحظ ضرورة    . ساعة  

لبريوفيك الذي ينقسم ليعطي  ليصل إىل محض اglycolysisويف عملية التخمر يسلك التخمر طريق   . إىل فشل ذريع لتخمر البيوتا�ول      
acetyl CoA و CO2.   خطوات تكوين األسيتون والبيوتا�ول )٦(شكل يف وتوضح املعادالت .  

  
  :النواتج الثا�وية لعملية التخمر 

 ٪ مـن غـاز اهليـدروجني      ٣٣٪ من مجلة الغازات الناجتة ، وحـوايل         ٦٧ تصل إىل حوايل     CO2أثناء التخمر تتكون كمية كبرية من غازات        
  .وجتمع الغازات الناجتة لتستخدم يف األغراض الصناعية 
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C6H12O6

 
  
 

2 CH3– CO – COOH  
 
 
  
 

CH3 – CO – CoA 
 
  
 

CH3– CO – CH2 – COOH                   CH3– CO – CH3
 
  
  
 

CH3 – CH2 – CH2 – COOH  
  
  
  
 

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH  
   

  
   .التفاعالت البيولوجية اليت تتم لتكوين األسيتون والبيوتا�ول من جزئ اجللوكوز) : ٦(ل شك

  
  
  
  

glucose 

glycolysis 

Pyrovic acid  

+2CoA 
- CO2     

Acetyl CoA 

-2CoA 

- CO2     Acetoacetic  
acid Acetone 

+ H2

Butyric acid 

+ H2

Butanol 
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  إ�تاج األمحاض األمينية
Production of Amino acids 

  
   

  
تـاج الـربوتني   تنتج الكائنات الدقيقة األمحاض األمينية من مواد �يرتوجينية غري عضوية ، ومعدل إ�تاج األمحاض األمينية أسرع من معـدل إ�          

وهنـاك ثـالث   . ومن األمحاض األمينيـة الـيت ميكـن إ�تاجهـا بواسـطة الكائنـات الدقيقـة الليـسني ، اجللوتاميـك والرتبتوفـان                       . وحيد اخللية   
  :طرق خمتلفة إل�تاج األمحاض األمينية جتارياً 

 .حتلل الربوتني  .١

 .التصنيع الكيميائي  .٢

 : م التعرض هلذه الطريقة حيث ميكن إ�تاج األمحاض األمينية بثالث طرق خمتلفة استخدام الكائنات الدقيقة لإل�تاج ، وسيت .٣

ختمــر مباشــر إل�تــاج األمحــاض األمينيــة مــن مــصادر كربو�يــة مثــل اجللوكــوز ، الفركتــوز ، املــوالس ، النــشا ، اإليثــا�ول ،   .١
 . الكربو�ية واداجلليسرول وغريها من امل

 . أمحاض أمينية التحول امليكروبي للمواد الوسطية إىل .٢

 . استخدام اإل�زميات  .٣

 كتابـل للطعـام ، بـدأت بعـد ذلـك شـركة       L-glutamateيعترب إ�تاج األمحاض األمينية صناعة ضـخمة حيـث أتـسع اجملـال باكتـشاف         
Ajinomoto Co.ركب اليابا�ية اإل�تاج التجاري للم monosodium L-glutamate    من جلوتني القمح أو مـن بـروتني فـول 

 , .Brevibacterium spباسـتخدام البكترييـا مثـل جـنس     مـن إ�تـاج حـامض اجللوتاميـك     Suzuki(1967) ، ثم متكـن  الصويا 

Corynobacterium sp..  ــام ــالني    ١٩٦٩ويف عـ ــل الليـــسني والفـ ــة أخـــرى مثـ ــاج أمحـــاض أمينيـ ــا م أمكـــن إ�تـ ــرات للبكترييـ بطفـ
Brevibacterium sp.  .سيتم توضيح طريقة إ�تاج كل منهما صناعياً لوتاميك والليسنيولألمهية االقتصادية للحمض األميين اجل   :  

  
     

 ٥٣
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     :glutamic acid and glutamine-Production of L إ�تاج احلمض األميين اجللوتاميك واجللوتامني

يف اإل�تـاج   عـض هـذه األ�ـواع       ميكن لكثري من أ�ـواع البكترييـا والفطريـات إ�تـاج كميـات كـبرية مـن احلمـض األمـيين اجللوتاميـك ، وتـستخدم ب                          
 ، وتتكون .Micrococcus sp. , Arthrobacter sp. And Brevibacterium spالصناعي للحمض ، ومنها األجناس 

ويتكـون محـض اجللوتاميـك مـن املـادة األوليـة لـه              .  الالزمة لإل�تاج من مصدر كربوهيدراتي ، ببتون ، أمالح معد�ية وبيـوتني              البيئة الغذائية 
 L-glutamic acidويـــتم هـــذا التفاعـــل مبـــساعدة إ�ـــزيم  .  وهـــي أحـــد �ـــواتج دورة كـــربس α-ketoglutaricوهـــي 

dehydrogenaseيف وجود  NADPو NH3 كما يف املعادلة التالية:  
  

COOH                                                             COOH 
⏐                                                                      ⏐ 
C=O                                                     H2N  – CH  
⏐                                                                      ⏐  
CH2                                                                                                      CH2    + NADP+ + H2O 
⏐                                                                      ⏐  
CH2                                                                                                      CH2

⏐                                                                      ⏐ 
COOH                                                            COOH  

  
  

 وحيتـاج هـذا   L-glutamine synthetaseأيضاً ميكن يف وجود األمو�يا أن يتحول محض اجللوتاميك إىل اجللوتامني مبساعدة إ�زيم 
  : املعادلة  كما يفATPالتفاعل لطاقة 

  
  COOH                                                   COOH   
  ⏐                                                            ⏐                      

H2N– CH                                                H2N–CH       
⏐                                                            ⏐                        
CH2                                                       CH2                                     
⏐                                                            ⏐                                          
CH2                                                       CH2                                  
⏐                                                            ⏐                              
COOH                                                  CO–NH2      

  

+ NH3 + NADPH2

L-glutamic acid 
dehydrogenase 

L-glutamic acid   α-ketoglutaric  

+ NH3 + ATP 

L-glutamine 
synthase 

L-glutamic acid   L-glutamine 
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   :Production of Lysine إ�تاج احلمض األميين الليسني
، كمـا ميكـن إ�تاجـه بـالطرق اإل�زمييـة باسـتخدام اجللوكـوز         α–amino caprolactamميكن حتضري الليـسني بالتحلـل املـائي ملـادة     

نع الليــسني علــى خطــوتني ويــص.  معظــم الليــسني بطريقــة التخمــر  وينــتج ، Brevibacterium flavumومــصدر إ�زميــي وبكترييــا 
  :بواسطة �وعني من البكترييا 

 املركـــب مـــن E. coliترييـــا بواســـطة بك Diaminopimelic acid (DAP) وتـــشمل إ�تـــاج محـــض   :اخلطـــوة األوىل 
oxaloacetateمن دورة كربس ، كما يف اخلطوات التالية  الناتج :  

  
   

COOH                                                                COOH                          
⏐                                                                         ⏐                  
CO                                                             H2N–CH                                        
⏐                                                                         ⏐    
CH2                                                                     CH2   
⏐                                                                          ⏐ 
COOH                                                                 CH2

                                                                             ⏐  
                                                                             CH2   
                                                                             ⏐ 
                                                                    H2N–CH 
                                                                             ⏐ 
                                                                             COOH                               
          

  
 DAP املتكون يف اخلطوة األوىل وذلك مبساعدة إ�زيم DAP من محض CO2 حيدث فيها ا�تزاع جمموعة الكربوكسيل :اخلطوة الثا�ية 

decarboxylase البكترييا  الذي يتكون بواسطةEnterobacter aerogenesيف املعادلة  ، كما :  
  
  
  

CH3-CO- COOH  
pyruvate   

2NH3   

oxaloacetate 

Diaminopimelic acid (DPA) 

 ٥٥



   اعة واألجسام املضادةاملن  – علم األحياء الدقيقة التطبيقي                                                                                                    

  
COOH                                        H                                                            

     ⏐                                                 ⏐               
 H2N–CH                                   H2N – CH                            

     ⏐                                                 ⏐                                                       
CH2                                            CH2                             

     ⏐                                                 ⏐                            
     CH2                                            CH2                
     ⏐                                                 ⏐                      

CH2                                            CH2                                             
     ⏐                                                 ⏐                         

H2N– CH                                   H2N – CH                                   
     ⏐                                                 ⏐                         

                                       COOH    COOH                                           
                                                                                                                  
                                                                  

ط غذائي يتكون من اجلليسرين ومـستخلص منقـوع الـذرة وفوسـفات األمو�يـوم ، حتـت        يف وس E.coliاإل�تاج يف تنمية    وتتلخص خطوات   
 سـاعة ، ثـم يـضاف اإل�ـزيم اخلـاص بـاخلطوة           ٧٢الظروف املثلى من درجة احلرارة ، التهوية والرقم اهليدروجيين ، وتستمر مـدة التحـضني                

   .L-lysine على للحصول B.aerogenesوبكترييا  DAP decarboxylaseالثا�ية 
  

   :مينيةض األامحاأل عند إ�تاج ضبطها الواجب العوامل
  .ميكن استخدام اجللوكوز ، الفركتوز ، السكروز ، املوالس ، النشا باإلضافة لبعض األمحاض العضوية والكحوالت  :املصدر الكربو�ي 

 أمــالح األمو�يــوم أو مركبــات حتتــوي علــى �ــيرتوجني أو مــستخلص حلــم ، فــول الــصويا والفــول    تــستخدم األمو�يــا ،:املــصدر النيرتوجــيين 
  .السودا�ي واليوريا 

 يضاف إىل وسط التخمر فوسـفات البوتاسـيوم ثنائيـة اهليـدروجني وأحاديـة اهليـدروجني ، كربيتـات احلديـدوز ،             :املركبات غري العضوية    
  .س وكربو�ات الكالسيوم ، النحااملغنيسيوم ، كربيتات املنجنيز 

 تضاف بعض املواد احملفزة لنمو الكائن الدقيق املنتج للحمض األميين الليسني مثل الفيتامينات كـالبيوتني ، الثيـامني ، محـض                   :مواد منشطة   
  .النيكوتينك وأمحاض أمينية إضافة إىل بعض مضادات احليوية مثل االسرتبتوميسني 

  .ومن األفضل حفظها عند درجة التعادل بإضافة كربو�ات الكالسيوم أو حماليل منظمة ،  ٩-٥  ويرتاوح بني:الرقم اهليدروجيين 

DAP  
 

 decarboxylase  
+ CO2

Diaminopimelic acid (DPA) L-lysine 

 ٥٦
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  . م ، ومتنع درجات احلرارة املرتفعة منو الكائن الدقيق °٣٠-٢٨ ترتاوح بني :درجة احلرارة 
األميين الليسني إىل إمداد مـستمر مـن األكـسجني ، والبـد      حتتاج معظم الكائنات الدقيقة املستخدمة يف اإل�تاج الصناعي للحمض      :التهوية  

     . من احملافظة على معدل األكسجني املذاب يف وسط التخمر إل�تاج كمية كبرية من الليسني 
  

   :احلمض األميين الليسني أمهية 
مـو وجتديـد اخلاليـا لـذلك البـد          الليسني من األمحاض األمينية اليت ال يستطيع اجلسم أن يصنعها بالكميات الالزمة لعملية الن              .١

 .أن يضاف إىل الغذاء كاحلبوب واألرز 

تتأثر األمحاض األمينية باحلرارة حيث تؤدي املعاملة احلرارية للنب اجملفف لألطفال إىل تلف احلمـض األمـيين الليـسني لـذلك                      .٢
 .يضاف هذا احلمض األميين إىل لنب األطفال اجملفف 

 .لقيمة الربوتينية فيها يضاف إىل العالئق والعلف لرفع ا .٣

 .يضاف لبعض األدوية مثل الفيتامينات املستخدمة كمجددة للنشاط العقلي والعضوي ويزيد من مقاومة اجلسم لإلجهاد  .٤

ض األمينيــة الــضرورية يف وقــت األمحــاض األمينيــة ال ختــزن يف اجلــسم وتتوقــف اســتفادته منــها علــى وجــود مجيــع األمحــا  .٥
    .فإن اجلسم ال يستطيع متثيل املوجود منها فتطرد خارج اجلسم ، ويف حالة �قص أحدها واحد

  
  
  
  
  
  
  

 ٥٧
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  إ�تاج اإل�زميات
Production of Enzymes  

  
  

ميكــن تعريــف اإل�زميــات بأهنــا مــواد بروتينيــة تفــرز بواســطة الكائنــات احليــة وختــتص بعمليــات كيميائيــة حيويــة حمــددة ، وتوجــد يف مجيــع   
، وهي ذات أمهية يف الصناعة التخمرية حيث أن التخمر ما هـو إالّ �تيجـة �ـشاط اإل�زميـات الـيت تفرزهـا            قية  الكائنات احلية البدائية والرا   

  : وميكن احلصول على اإل�زميات صناعياً من ثالث مصادر رئيسية . الكائنات الدقيقة 
 .ومن أمثلة ما ينتج منها دياستيز املولت : النباتات الراقية  •

 . اإل�زميات مثل الببسني والرتبسني وتفرز بعض: احليوا�ات  •

 .وتنتج العديد من اإل�زميات مثل السليوليز ، األميليز ، البكتينيز ، الربوتييز والليبيز : الكائنات الدقيقة  •

أو تربيـة   وإ�تاج اإل�زميات من النباتات الراقية أو احليوا�ات غري جمدي اقتصادياً حيث حيتاج إىل مساحات شاسـعة لزراعـة هـذه النباتـات                       
، وقد أمكن عزل العديد من اإل�زميات سواء من         احليوا�ات ، وبذلك فإن إ�تاج اإل�زميات بواسطة الكائنات الدقيقة يُعد ذا أمهية اقتصادية              

،  التهوية ،البكترييا ، الفطر أو اخلمرية ومن ثم دراسة الظروف املالئمة لنشاطه سواء كا�ت درجة احلرارة ، الرقم اهليدروجيين ، الرطوبة                     
ومن األسباب اليت   .املثبطات وغري ذلك من العوامل املؤثرة على هذا النشاط للوصول إىل أمثل الظروف للحصول على أعلى إ�تاج لإل�زيم                   

  :جتعل الكائنات الدقيقة من أفضل مصادر اإل�زميات 
زيم معـني ميكـن حتفيـز الكـائن الـدقيق          الكائنات الدقيقة غنية بالعديد من اإل�زميـات وبتـوفر الظـروف املالئمـة إل�تـاج إ�ـ                 .١

 .على إفراز هذا اإل�زيم بكمية كبرية 

 .سرعة اإل�تاج �تيجة ملعدل التكاثر السريع للكائن الدقيق  .٢

 .اخنفاض التكاليف  .٣

 .املناسب هلا ال حتتاج ملواسم معينة كما يف النباتات اليت تزرع حسب املوسم الزراعي  .٤

 ,.Bacillus subtilis , Clostridium spعلــى �طــاق جتــاري  تخدم يف إ�تــاج اإل�زميــات الكائنــات الدقيقــة الــيت تــس مــن أهــم 

Aspergillus sp. , Penicillium sp. and Mucor ap. بعض اخلمائر اليت ميكن استخدامها يف إ�تاج اإل�زميات كما توجد .  

 ٥٨
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  : ميكن تقسيم اإل�زميات إىل جمموعتني 
 ، والسـتخالص اإل�ـزيم جتـرى عمليـة طـرد مركـزي للـتخلص مـن         خلاليـا يف وسـط النمـو     وهـي تفـرز خـارج ا       :إ�زميات خارجية    •

 . اخلاليا املعلقة ثم يفصل اإل�زيم من احمللول الرائق بالرتسيب

 ثـم يفـصل    لتحريـر اإل�ـزيم   أو حتليلـها  وتوجد داخل اخلاليا يف السيتوبالزم ، ويلزم للحصول عليها طحـن اخلاليـا  :إ�زميات داخلية   •
  . املعتادةبالطرق

  

  :إ�تاج اإل�زميات احملللة للكربوهيدرات 
اإل�زميات احملللة للكربوهيدرات إ�زميات خارجية يفرزها الكائن الدقيق يف وسـط النمـو ، وينـتج اإل�ـزيم بواسـطة عـدد كـبري مـن الكائنـات              

، دكــسرتينيز ، الــسليوليز ، املــالتيز ، األ�فرتيــز  تتميــز اإل�زميــات بتخصــصها علــى املــادة الــيت حتللــها ، ومــن أمههــا الفــا أميليــز    . الدقيقــة 
ومن أمهها صناعياً األميليز والدكسرتينيز واملالتيز ، وتعتمد كمية اإل�زيم املنتجة علـى الـساللة املنتجـة وعلـى تركيـب الوسـط                  . واأل�يوليز

  . وظروف النمو
  :إ�زيم األميليز 

وحتتـوي إ�زميـات   .لنـشا جزئيـاً إىل الدكـسرتين ، وحيلـل بيتـا أميليـز النـشا إىل مـالتوز                 تشمل إ�زميـات األميليـز طـرازين ، حيلـل الفـا أميليـز ا              
صـاحلاً  األميليز الناجتة من احلبوب املنبتة عادة على كال الطرازين وتنتج أ�واع من البكرتيا األلفا أميليز فقط لذلك فإن اإل�ـزيم النـاتج يكـون                          

 , Bacillus subtilisومـن أ�ـواع البكترييـا املنتجـة لإل�ـزيم      .نتج الفطريـات البيتـا أميليـز   إىل دكسرتين ، يف حني تيف حالة حتليل النشا 

Clostridium acetobutylicum , Pseudomonas saccharophila and Actinomyces sp.   
 , Aspergillus niger , Penicillium notatumكمـا أن هنـاك أ�ـواع عديـدة مـن الفطريـات تـستخدم إل�تـاج اإل�ـزيم منـها           

Monilia sp. , Mucor sp. And Rhizopus sp. .  اإل�تاج حيث ميكن استخدام األرزختتلف املواد اخلام املستخدمة يف  ،
  :ويتم إ�تاج اإل�زيم بإحدى طريقتني .ص منقوع الذرة أ�واع من احلبوب كالذرة والقمح وغالباً ما يُستخدم ردة القمح ومستخل

 :الطريقة السطحية  •

 ، ويتم ١:٢ بنسبة HCl ردة القمح يف املاء أو احلمض املخفف مثل ، حيث تنقع A. oryzaeالفطريات مثل فطر فيها يستخدم 
 دقيقة مع الرج املستمر ، ثم يـستبدل البخـار بتيـار بـارد             ٣٠تعقيم الردة بواسطة دفع تيار من البخار مباشرة يف الوسط الغذائي ملدة             

يلقح الوسط الغذائي جبراثيم الفطـر باسـتخدام الـرش ، بعـد ذلـك يـتم        . م°٣٥ حرارة الردة إىل     من اهلواء املعقم وذلك خلفض درجة     

 ٥٩
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 يف طبقــات مسكهــا  ، وتوضــع أو قمــاش مــتني ضــيقة جــداًالتحــضني بنــشرها علــى صــوا�ي قاعــدهتا مــصنوعة مــن ســلك ذو ثقــوب
        . هناية التخضني يستخرج اإل�زيم ويتم التحكم يف درجة احلرارة بواسطة تيار مستمر من اهلواء ، ويف . بوصتني

 :الطريقة املغمورة  •

 غذائيـة سـائلة حتـت ظـروف اإل�تـاج املثلـى ، وبعـد إ�تـهاء فـرتة التحـضني تـزال خاليـا              يف منابتB. subtilisفيها بكترييا وتنمى 
           .البكترييا بالطرد املركزي ثم يركز احمللول بالطرق الكيميائية 

  

  :م �زياإلأمهية 
 : يستخدم إ�زيم األميليز يف 

 صناعة الورق  .١

 .صناعة الغزل والنسيج  .٢

الـذي   CO2صناعة اخلبز حيث يقوم بتحليل النشا إىل سكر وبالتايل ميكن للخمـرية أن ختمـر اجللوكـوز وتنـتج كميـة كـبرية مـن                    .٣
 .يعطي اخلبز الشكل األسفنجي 

 .كريات قابلة للتخمر صناعة الكحول حيث يستخدم لتحويل املواد النشوية إىل س .٤

 .ترويق عصري الفاكهة من النشويات العالقة  .٥

 .بعض الصناعات الطبية والدوائية وإل�تاج اجللوكوز الطيب  .٦

   . �زميات احملللة للربوتينات يف مساحيق التنظيف عمليات التنظيف اجلاف خبلطه مع اإل .٧
  

  :إ�زيم األ�فرتيز 
ــيالً    ــسكروز حتل ــز ال ــزيم األ�فرتي ــل إ� ــذاتي خلمــرية     ماحيل ــزيم بالتحليــل ال ــوز ، وحيــضر اإل� ــاً إىل جلوكــوز وفركت  Saccharomycesئي

cervisiaeإل�تاج أكرب كمية من اإل�زيم ، ثم تطحن خاليا اخلمرية أو حتلل إلستخالص اإل�زيم  اليت تنمى حتت ظروف مالئمة .  
  

  : أمهية اإل�زيم 
 .يستخدم اإل�زيم يف صناعة احللويات  .١

 ٦٠



   اعة واألجسام املضادةاملن  – علم األحياء الدقيقة التطبيقي                                                                                                    

  .  اإل�زيم تبلور السكر وذلك يف حال استخدام السكروز متنع إضافة .٢
  

  :اإل�زميات احملللة للربوتني إ�تاج 
تعترب اإل�زميات احملللة للربوتني من إ�زميـات التحلـل املـائي ، أيّ تقـوم بتحليـل الربوتينـات إىل مـواد أبـسط يف وجـود املـاء ، وهلـذه اإل�زميـات                           

 Bacillusوتنتج هذه اإل�زميات بواسـطة أ�ـواع عديـدة مـن البكترييـا مثـل       . م البكتينيز والربوتينيز الصناعي وأمهها إ�زيأمهية يف اجملال 

subtilis , B. niegaterium , Clostridium sporogenes , Serratia sp. ومن أمثلة الفطريات ، Aspergillus 

flavous , A. fumigatus , A. niger , Penicillium sp. , Mucor .  خدم األوسـاط املنتجـة إل�زميـات األميليـز     وتـست
        . لإلمناء من درجة حرارة ورقم هيدروجيين وهتوية  إ�زميات الربوتييز باختالف الظروف اخلاصة يف إ�تاج

ــز   ــزيم البكتيني ــل :إ� ــو          حيل ــزيم بواســطة أ� ــتج اإل� ــك ، وين ــسيطة وأمحــاض اليورو�ي ــاً إىل ســكريات ب ــالً مائي ــز البكــتني حتل ــن البكتيني اع م
Penicillium sp. .    

حيـث حيللـها إىل عديـد الببتيـدات ويفـرز إ�ـزيم              حتتوي إ�زميات الربوتينيز على عدد من اإل�زميات احملللة للمواد الربوتينيـة             :إ�زيم الربوتينيز   
ــا وحيلــل الببتيــدات إىل أمحــاض أمينيــة    الربوتينيــز  ــزيم الببتيــديز داخــل اخلالي ــا ، ثــم يفــرز إ� ــا  .خــارج اخلالي ــزيم بواســطة بكتريي وينــتج اإل�

B.subtilis وفطر Aspergillus sp. , Penicillium sp. , Mucor sp..       
  

  :أمهية اإل�زيم 
 .صناعة الغراء  .١

 .صناعة ودبغ اجللود إلزالة الصوف والشعر منها وحتسني جودهتا  .٢

 .صناعة احلرير  .٣

 .مراهم احلروق مثل إ�تاج زيت كبد السمك وصناعة بعض املستحضرات الطبية .٤

 .تطرية اللحوم مما يزيد القدرة على هضمها وتقليل مدة الطهي  .٥

 . يتكون هبا عكارة أثناء التخزينترويق بعض املشروبات اليت .٦

  .يضاف إىل العلف احليوا�ي ليزيد من كفاءته اهلضمية  .٧
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  إ�تاج الفيتامينات
Production of Vitamin  

  
  

صـناعياً   والرايبـوفالفني    BB12ون خالل العمليات احليوية للكائنات الدقيقة ولكن حيضر فقط فيتـامني            يوجد العديد من الفيتامينات اليت تتك     
 Bacillusالفيتامينات بصورة �قية تستخدم األجنـاس   وتنتج اخلمرية أ�واع من الفيتامينات يتم حتضريها يف شكل أقراص ، ولتحضري .

, Pseudomonas , Streptomyces , Propionibacterium , Ashbya  .    وينـتج فيتـامنيB12   صـناعياً بواسـطة 
  . صناعياً الريبوفالفنيإل�تاج  Ashbya فطرستخدم ي، يف حني  Propionibacteriumبكترييا 

        : 12Bفيتامني 
لرغم مـن إ�تاجـه بواسـطة     من أهم الفيتامينات اليت متنـع اإلصـابة بفقـر الـدم ، وبـا          BB12يعد فيتامني   من الفيتامينات اليت تذوب يف املاء ، و       

حتمـال أ�ـه ال يتخلـق هنـاك أو أ�ـه            االكائنات الدقيقة اليت تعيش يف أمعاء اإل�ـسان إالّ أ�ـه ال يـستطيع االسـتفادة منـه وقـد يرجـع ذلـك إىل                          
حتتـوي علـى حلقـة    ال يتحرر من خاليا البكترييا اليت ختلقه وبالتايل ال حيدث له امتصاص ، والفيتامني عبـارة عـن جمموعـة مركبـات        يتخلق  

 ، وختتلـف هـذه الكوباميـدات عـن          cobamide ويطلـق عليهـا الكوباميـدات        CO  مركزهـا معـدن الكوبالـت      porphrimبورفرين  
  .B12B مركب فيتامني )٧(شكل  ويوضح السالسل اجلا�بية املرتبطة حبلقة البورفرينببعضها البعض 
ــذا   ــتج هـ ــة   ينـ ــات الدقيقـ ــطة الكائنـ ــر بواسـ ــن التخمـ ــامني عـ ــل الفيتـ  , Streptomyces , Propionibacterium مثـ

Flavobacterium , Pseudomonas , Bacillus .    وينـــتج الفيتـــامني كنـــاتج ثـــا�وي أثنـــاء تـــصنيع مـــضاد احليويـــة
streptomycin  بواســطةStreptomyces griseusتــبني أن هــذا مــا كنــاتج لــصناعة األســيتون والبيوتــا�ول ك  أيــضاً ، ويتحــرر 

 وأ�ـسب األوسـاط الغذائيـة لإل�تـاج حتتـوي علـى            .برتكيـز عـايل �ـسيباً عنـد معاملـة فـضالت اجملـاري بالكائنـات الدقيقـة                    يوجد   الفيتامني
خالصة اللحم ، مستخلص �قيع الذرة ، الكازين وخالصة اخلمرية ، ويف حالة الكائنات الدقيقة اليت تنتج أمحـاض �تيجـة للتخمـر يـضاف                         

  .    دلة وللحصول على أعلى النتائج ، كما يلزم إضافة معدن الكوبلت لوسط الزرع إىل وسط الزرع حماليل منظمة للمعا
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   :Riboflavinالرايبوفالفني 
كغـذاء للحيـوان ، ويعتـرب أساسـي لنمـو وتكـاثر اإل�ـسان واحليـوان حيـث يوجـد كجـزء مـن مرافقـا اإل�ـزيم فالفـني                يستخدم هذا الفيتـامني    
 الفيتــــامني بواســــطة الكائنــــات الدقيقــــةويــــصنع هــــذا  .FADأد�ــــني ثنــــائي النيوكليوتايــــد  وفالفــــني FMNأحــــادي النيوكليوتايــــد 

Eremothecium ashbyii  وAshbya gossypii          كمـا يتكـون الفيتـامني كنـاتج عرضـي لـصناعة األسـيتون والبيوتـا�ول مـن ، 
 عـضوية أخـرى غـري �قيـة     ضـافة إىل مركبـات  تستخدم األوساط الزرعية احملتوية على سـكريات إ     .Clostrediumالبكترييا الالهوائية   

وميكن استبدال السكر بزيوت �باتية مثل زيت الذرة وتستخدم املزارع املغمورة املعرضة لتيار قليل اهلواء ، والبد من مراعـاة كميـة اهلـواء             
ل تغــري يف تــنفس الفطــر الــداخل للحــصول علــى منــو غزيــر للغــزل الفطــري ويتكــون هــذا الفيتــامني يف مرحلــة تكــوين اجلــراثيم حيــث حيــص    

  .تتكون كمية أكرب من الفالفني باستخدام الفالفوبروتني بدالً من السيتوكروم يف عملية التنفس ، و�تيجة لذلك 
  

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

BB12الرتكيب البنائي لفيتامني ) : ٧(شكل    .
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  إ�تاج مضادات احليوية
Production of Antibiotic  

  
  
  

كـن هلـا   كمركبـات ثا�ويـة لـيس هلـا دور يف اخلليـة الـيت تنتجهـا ، ول         قـة   تعترب مضادات احليوية مركبات عضوية تنتج بواسطة الكائنـات الدقي         
، وال يـشمل  وهـذه الكائنـات تكـون غـري منتجـة هلـا              على احلد من منو كائن دقيق أو القضاء على كائن دقيق آخر           القدرة برتكيز منخفض    

ع الكائن الدقيق الذي يكوهنـا ولكـل منـها جمموعـة            تتخصص مضادات احليوية بنو   . هذا التعريف املواد املستخلصة من النباتات اخلضراء        
، حيـث تـؤثر بعـض     Inhibition spectrumعليهـا طيـف التثبـيط    خاصة من الكائنات الدقيقة اليت تتأثر هبا عنـد العـالج يطلـق    

العكــس وتعــرف هــذه مــضادات احليويــة علــى أ�ــواع معينــة مــن الكائنــات الدقيقــة املمرضــة مثــل البكترييــا املوجبــة جلــرام دون الــسالبة أو   
 broad ، وهناك أ�واع من مضادات احليوية واسعة النطاق limited spectrum antibioticاملضادات بأهنا حمدودة النطاق 

spectrum antibioticفتؤثر على أ�واع عديدة من الكائنات الدقيقة املمرضة مثل البكترييا املوجبة والسالبة جلرام  .  
م حني الحظ العلماء إفراز بعض الكائنـات الدقيقـة ملركبـات تقـضي علـى كائنـات         ١٨٨٩يوية قديم ويرجع إىل     تاريخ اكتشاف مضادات احل   

والذي أطلـق عليـه   م ١٩٢٩ عام Alexander Flemingأخرى لتواصل منوها ، ومت بعد ذلك اكتشاف أول مضاد حيوي بواسطة 
 ملوثه ببعض الفطريـات ، فقـد   Staphylococcus aureusع جتارب على مزار ، وذلك أثناء إجراء penicillinاسم البنسيلني 

 توقــف وخالياهــا حتللــت �تيجــة لنمــو الفطريــات وعنــد فحــص الفطريــات الناميــة وجــد أهنــا تنتمــي للجــنس    هــذه البكترييــا منــووجــد أن
Penicillium        لكائنـات الدقيقـة حيـث مت        بعد ذلك االكتشافات ملضادات احليوية املنتجة من ا        وتوالت. ومن هنا أخذ املضاد أمسه

م مـضاد احليـوي   ١٩٤٠ عـام  Waksman علـى البكترييـا املوجبـة جلـرام ، ثـم اكتـشف       تقـضي  Bacillusمضادات من اجلـنس     عزل  
streptomycin   تـــال ذلـــك اكتـــشاف ،chloramfencol و chlortetracycline  ــام م ، وبعـــد ذلـــك توالـــت  ١٩٤٧عـ

وية واليت تستخدم لعالج اإل�سان من إصـابات عـدوى البكترييـا أو عـدوى الفطريـات ، كمـا مت       االكتشافات ومت إ�تاج مئات املضادات للحي  
 ويـتم إ�تـاج مـضادات احليويـة عـن طريـق الـصناعات             .تصنيع مضادات احليوية لعـالج اإلصـابات البكترييـة أو الفطريـة للحيـوان أو النبـات                  
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يث تنتج مضادات احليوية بواسطة بعض أ�واع البكترييا أو بعض أ�واع الفطريـات ،            التخمرية واليت تطورت تطوراً كبرياً يف الوقت احلايل ، ح         
   . حيث تتميز بقيمتها العالية من الناحية العالجية والتجارية .Streptomyces spاحليوية هي اليت تنتجها إالّ أن أهم مضادات 

ــا اجلــنس       ــيت ينتجه ــة ال ــسنياالس .Streptomyces spومــن أهــم مــضادات احليوي ــسني ، كا�اميــسني ، ترتاســيكلني  رتبتومي  ، �يوماي
  . مضاد احليوية الوحيدان ضد البكترييا وينتجان من الفطريات cephalosporin و penicillinويعترب . وارثرومايسني

ــن ذلــــك       ــستثنى مــ ــاً ويــ ــة كيميائيــ ــضادات احليويــ ــضري أغلــــب مــ ــصعب حتــ ــا يــ ــذي chloramphenicolكمــ ــوع   الــ ــه النــ ينتجــ
Sccharomyces venezuelae      علـى  وتعمـل مـضادات احليويـة    . حيث أتضح أن تركيبـه الكيميـائي ميكـن ختليقـه بطـرق كيميائيـة 

الكائنات الدقيقـة الـيت تـؤثر فيهـا بتوقيـف تكـوين الـربوتني أو متثيـل األمحـاض األمينيـة أو تكـوين جـدار اخلليـة أو توقـف ا�قـسامات اخلليـة                        
  .األ�واع على إيقاف تكوين اإل�زميات احملفزة أو التأثري على وظيفة غشاء اخللية وبالتايل يتوقف منو اخللية وتعمل بعض 

  
  :إ�تاج البنسلني 

البنسلني ليس تركيب ملضاد حيوي واحد وإمنا أ�واع عديـد يطلـق عليهـا البنـسلينات ختتلـف فيمـا بينـها يف تركيـب السلـسة اجلا�بيـة الـيت                           
صناعة البنـسلني بـادئ األمـر �فـس العزلـة       استخدم يف . amino penicillanic acid-6تتصل باجلزء األساسي املمثل حبمض 

اختـــربت عـــدة أ�ـــواع مـــن الفطريـــات وأتـــضح أن النـــوع  ، بعـــد ذلـــك Flemingكتـــشفها  الـــيت اPenicillium notatumمـــن 
Penicillium chrysogenum، بعـد أن   يف اإل�تاج الصناعي  وهذا النوع يستعمل حالياً هلا القدرة على إ�تاج البنسلني بكمية أكرب

 ، ويف ويتخلق البنسلني يف طور النمـو الثابـت للفطـر ويطلـق إىل الوسـط الزرعـي حـال تكو�ـه        . أجريت عليه طفرات وراثية لزيادة إ�تاجه       
ضيف إليها بعـض  بداية تصنيع البنسلني كان ينمى الفطر يف أوساط زرعية مصنعة وتبني أن هذه األوساط تصبح أكثر مالئمة لإل�تاج إذا أ            

 أو yeast أو اخلمــرية meet extract أو خالصــة اللحــم casein digestاملركبــات العــضوية الطبيعيــة مثــل مهــضوم الكــازين 
 إن الوسـط  .مصادر �يرتوجينية أكثر تعقيداً مثل خالصة بـذور الـدهن كبـذور القطـن أو خالصـة فـول الـصويا أو غريهـا مـن املركبـات                             

وقت احلايل لألغراض الصناعية معقد الرتكيب حيتوي على سائل �قيـع الـذرة ومـصدر السلـسلة اجلا�بيـة للبنـسيلني                     الزرعي املستخدم يف ال   
الالكتيـك املتـوفرة يف سـائل �قيـع الـذرة ، وعنـد              ، يبدأ الفطر باستهالك املواد النيرتوجينية وحامض        املراد تصنيعه ، الكتوز وأمالح أخرى       

بالسيطرة على ظروف الزرع  الوسط يبدأ الفطر يف إ�تاج البنسلني كناتج عرضي ، وقد مت زيادة اإل�تاج               قرب استهالك مركبات الكربون من    
  : ويتم إ�تاج البنسيلني عادة بطريقتني. األخرى من هتوية ، درجات حرارة ورقم هيدروجيين 
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 : surface fermentation السطحي تخمرال •

 دوارق كـبرية حبيـث ينمـو علـى سـطح الوسـط الغـذائي مكو�ـاً مـسطح مـن امليـسليوم ،            تتم يف هذه الطريقة تنميـة الفطـر سـطحياً يف         
وحيصل الفطر على األكسجني الالزم لنموه مـن اهلـواء املوجـود يف الـدورق ويفـضل عـدم رج الـدورق للمحافظـة علـى الغـزل الفطـري                     

كـبرية يوضـع فيهـا كميـة كافيـة مـن الوسـط        وتستخدم هذه الطريقة يف الصناعة على �طاق واسـع باسـتخدام خممـرات     . على السطح 
بعـد تعقـيم   . سـم  ٤سـم وال يزيـد عـن    ٢إلمداد الفطر بسطح واسع وعمق ضئيل حيث أن العمق املناسـب لإل�تـاج حـوايل           الغذائي  

م وحيـافظ علـى هـذه الدرجـة طـول فـرتة التخمـر الـيت         °٢٤الوسط الغذائي يلقح بواسطة جراثيم الفطر ثم حتضن عند درجة حرارة           
 إل�تـاج البنـسيلني   P. notatumوتستخدم عادة سـاللة  .تبعاً لظروف التخمر والساللة املستخدمة يف اإل�تاج يوم ١١-٥تمر من تس

  .هبذه الطريقة 
وحتتاج هذه الطريقة إىل جمهود بشري وأماكن وحضا�ات كبرية الستيعاب أعداد املخمرات ، لـذلك يفـضل اسـتخدام الطريقـة الثا�يـة        

  .    ود واحليزلتوفريها للمجه

   :submerged fermentation الطريقة املغمورةالتخمر ب •

         طفــرات معينــة مــن ســاللة تابعــة للنــوع الــذي ينــتج بواســطة penicillin Gتــستخدم هــذه الطريقــة إل�تــاج البنــسيلني األساســي 
P. chrsogenum  حيث أن قدرة الساللة ،P. notatum    طريقـة أقـل بكـثري مـن قـدرهتا علـى        ال علـى إ�تـاج البنـسيلني هبـذه

.  وإل�تاج هذا النوع من البنسيلني ينمى الفطر علـى وسـط غـذائي حيتـوي علـى مـستخلص منقـوع الـذرة           .إ�تاجها بالطريقة السابقة    
وتستخدم خممـرات عميقـة جمهـزة بتوصـيالت للتهويـة والتقليـب مـع احملافظـة علـى درجـة احلـرارة عنـد املـستوى املرغـوب طـول فـرتة                            

  .لتخمرا
 أو أيّ من السكريات السهلة االمتصاص بواسـطة خاليـا الفطـر ، كمـا يـضاف إىل وسـط التنميـة               يضاف السكروز  :مصدر الكربون   

  .بعض املواد الالزمة لتخسني اإل�تاج 
 بـه أول     من معلق الكو�يدات الناتج من مزرعة منمـاة علـى وسـط غـذائي بـه كلوريـد الكالـسيوم ويلقـح                      ٪١٫٥ يؤخذ حوايل    :البادئ  

وتعاد عملية الزرع مع زيادة حجم املخمر يف كل مرة وبالتايل حجم اللقاح وأعداد الكو�يـدات لتتناسـب   . مرحله من مراحل العملية    
  .مع احلجم النهائي للوسط الغذائي املستخدم يف إ�تاج البنسيلني جتارياً 
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لعضوي مثل فوسفات البوتاسيوم احادية اهليـدروجني للمحافظـة          تستخدم كربو�ات الكالسيوم والفوسفات غري ا      :الرقم اهليدروجيين   
  .على املستوى الالزم للحموضة 

 الفطر هوائي إجباري وذلك البد من احملافظة على الظروف اهلوائية يف املخمرات العميقـة ، ويـتم ذلـك بتمريـر اهلـواء املعقـم            :التهوية  
  .ق الوسط الغذائي وطبيعته خالل مضخات ويعتمد معدل التمرير على سعة املخمر وعم

 يتم إضافة زيوت �باتية أو حيوا�ية إىل وسـط اإل�تـاج ولـذلك أمهيـة يف توجيـه التفـاعالت احليويـة �احيـة         :املواد الالزمة لوسط الزرع     
فظـة علـى   اإل�تاج ، كما تعمل على تغيري شكل الغزل الفطري حبيث تطيل فرتة حيويـة اخلاليـا يف وسـط اإل�تـاج خاصـة إذا متـت احملا                     

  .مستوى النيرتوجني فال يتعدى احلد األد�ى 
  

   :على مرحلتنيتتم عملية التخمر لوسط اإل�تاج 
 ، ويرجع ذلـك إىل عـدة عوامـل منـها            ٧٫٥-٥ حيدث فيها منو سريع ، ويف هذه املرحلة يرتفع الرقم اهليدروجيين من               :املرحلة األوىل 

 مبستخلص منقوع الذرة ، ويتم التحكم يف ارتفاع الرقم اهليدروجيين وجـود املنظمـات               ا�طالق األمو�يا من األمحاض األمينية املوجودة     
-٤٨وتستمر هـذه املرحلـة   .يف وسط اإل�تاج ، كمية املواد الكربوهيدراتية ، وجود العوامل املساعدة للنمو و�واتج العمليات احليوية               

  . ساعة ٦٠
لالكتوز ، وال يستخدم سكر الالكتوز إالّ بعد اسـتهالك الكميـات األخـرى املوجـودة            تتميز باالستهالك السريع لسكر ا     :املرحلة الثا�ية   

من السكريات يف وسط اإل�تاج ، وتعد هذه املرحلة هي املرحلة األساسية يف إ�تاج البنسيلني ، ومن الالزم هنا احملافظة علـى الـرقم                         
                . م °٢٥ وأن تكون درجة حرارة التخمر ٧اهليدروجيين يف حدود 

  
عند ا�تهاء عملية التخمر وإ�تاج أكرب كمية مـن مـضاد احليويـة تفـصل خاليـا الفطـر عـن وسـط النمـو باسـتخدام مرشـحات كـبرية أو                                 
بواسطة الطرد املركزي ، ثم جترى عملية استخالص للبنسيلني من الراشح وجيب أن تتم هذه العملية حتت ظروف معقمة ودرجـات    

ملـذيبات املختلفـة ، ثـم يـدمص     وتـتم عمليـة اسـتخالص البنـسيلني باسـتخدام ا       . لبنسيلني املنتج مـن التلـف       حرارة منخفضة حلماية ا   
سطح املواد الصلبة املناسبة للمضاد مثل الكربون املنشط أو بطرق الفصل الكروماتوغرايف يتم بعد ذلك بلـورة البنـسيلني حتـت       على أ 

  . خطوات إ�تاج البنسيلني )٨(شكل  ويوضح . حقن أو أقراص ظروف معينة ويعبأ على شكل كبسوالت أو مسحوق أو
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  .رسم ختطيطي يوضح خطوات إ�تاج مضاد احليوية البنسيلني ) : ٨(شكل 
  
  

Media ingredienls  

stirrer 

Filter

Recovery of 
penicillin 

Mixing 
tank 

Laboratory culture 
seed tank  

Preparation of 
inoculum  

Fermentation   

Preparation of  
medium  
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عاملـة البنـسيلني األساسـي    مباع خمتلفـة مـن البنـسيلني وذلـك     ميكن بعد ذلك عن طريق بعض التفـاعالت الكيميائيـة احلـصول علـى أ�ـو               
penicillin G  ، أمكـن  و�تيجة هلذه املعامالت الـيت تغـري مـن تركيـب وطـول السلـسلة اجلا�بيـة للبنـسيلني األساسـي           )٩(شكل

مقاومـة اجلـراثيم    ة تـأقلم و   التوصل إىل جمموعـة كـبرية مـن مـضادات احليويـة كلـها تابعـة للبنـسيلني ، وتـتم هـذه العمليـة لتفـادي مـشكل                            
  .ملضادات احليوية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 aminopenicillic acid-6 الرتكيب العام للبنسلني) : ٩(شكل 

                 
  :لني يكترتاسالإ�تاج 

  broad spectrumمتثل مضادات احليوية اليت تنتمي جملموعة الترتاسكيلني جمموعة متشاهبة مـن مركبـات ذات تـأثري واسـع النطـاق      
antibiotics  ــح ــكل ، ويوضــ ــيكلني  )١٠(شــ ــاج ال.  تركيــــب الترتاســ ــالالت مُ وإل�تــ ــستخدم ســ ــيكلني تــ ــن  كلوروترتاســ ــرة مــ طفــ

Streptomyces aureofacieus .    وميكــن لكــل الــسالالت املــستخدمة يف الــصناعة اســتخدام اجللوكــوز والــسكروز والنــشا
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جني مـن مــصادر خمتلفـة تتــضمن أمـالح األمو�يــوم ، النـيرتات واليوريــا ، ومـن أهــم      كمـصدر للكربـون ، كمــا ميكنـها أيــضاً اسـتخدام النــيرتو    
  تتميــز.مــصادر النــيرتوجني املــستخدمة يف اإل�تــاج الــصناعي مــستخلص منقــوع الــذرة ، مــسحوق فــول الــصويا ومــسحوق بــذرة القطــن    

مائــل إىل الربتقــايل وتكــون قــدرهتا علــى تكــوين  لوهنــا أصــفر ن مــستعمرات يتكــوب أحــسن اإل�تــاج مــن مــضاد احليويــة  تظهــرالطفــرات الــيت 
، حيـــث تنـــتج الـــسالالت الـــيت تـــستخدم الكلورايـــد الكو�يـــدات معدومـــة وهلـــا القـــدرة علـــى اســـتخدام أيو�ـــات الكلورايـــد والربومايـــد 

د بروموترتاسـيكلني   كميات ضئيلة مـن الترتاسـكيلني ، يف حـني تنـتج الـسالالت الـيت تـستخدم الربومايـ                   كلوروترتاسيكلني يف وسط النمو مع      
وعند إضافة الكلورايد والربومايـد يف وسـط النمـو فـإن الربومايـد حيـبط مـن إ�تـاج الكلورايـد ويف �فـس              . عوضاً عن الكلوروترتاسيكلني    
  وتعتمـــد �ـــسبة إ�تـــاج الترتاســـيكلني .وتكـــون النتيجـــة زيـــادة يف إ�تـــاج الترتاســـيكلني   الربوموترتاســـيكلني  الوقـــت ال يـــستخدم يف إ�تـــاج

 لـذلك تعتمـد بعـض الـصناعات التجاريـة للترتاسـيكلني علـى الـتخلص مـن                للكلوروترتاسيكلني على تركيز أيون الكلـورين يف وسـط التخمـر          
 مــن اإل�تــاج الكلــي ٪٩٠أيو�ــات الكلورايــد مــن وســط التخمــر لتوجيــه اإل�تــاج إىل الترتاســيكلني ، وميكــن أن يــصل إ�تــاج الترتاســيكلني إىل  

ذا أضيفت إىل وسط التخمر بعض املواد اليت تعيـق ومتنـع التفاعـل اخلـاص بتكـوين الكلوروترتاسـيكلني ومـن هـذه املـواد          ملضادات احليوية إ 
وجود الربومايد أو الثيوسيا�ايت أو وجود أيّ مركب حيجز النحاس وجيعله يف صورة غري حرة يف وسط النمـو حيـث أن معـدن النحـاس               

  .لكلوريد يف مركب الكلوروترتاسيكلني  أيون اضافةأساسي يف التفاعل اخلاص بإ
 تــستخدم بعــض املركبــات الكربوهيدراتيــة مثــل اجللوكــوز ، الالكتــوز ، املــالتوز والنــشا ، وجيــدر الــذكر هنــا أن بعــض    :مــصدر الكربــون 

  .السالالت ال ميكنها متثيل سكر السكروز 
كمـا أن إضـافة     . pH 7عطـي بعـد التعقـيم وسـط متعـادل            لي ٦٫٨ -٦٫٦ يراعى ضـبط الـرقم اهليـدروجيين عنـد           :الرقم اهليدروجيين   

أمالح املغنيسيوم والكالسيوم تعمل على احملافظة على الرقم اهليدروجيين من خالل أيو�اهتا ، وتقلل من التأثري الـسام ملـضاد احليـوي املنـتج                
  . ا يقلل من سحبه هلا وسط النمو وذلك بتوفري احتياج املضاد لبعض العناصر األساسية الالزمة له ممعلى الساللة املنتجة 

 تضاف الزيوت النباتية إىل وسط اإل�تاج على دفعات خـالل املراحـل املختلفـة مـن عمليـة التخمـر ، وهلـذه اخلطـوة أمهيـة          :الزيوت النباتية   
   . antifoamحيث حتد من زيادة القلوية يف وسط النمو كما تستخدم كمادة مضادة للرغاوي 

 ميكـن أن تتوجـه       تؤثر �سبة أيـون الكلورايـد ووجـود أيـون الربومايـد علـى �ـوع املـضاد املنـتج و�ـسبته ، حيـث                         :ربومايد  أيون الكلورايد وال  
  .التفاعالت إىل إ�تاج الترتاسيكلني ، الكلوروترتاسيكلني والربوموترتاسيكلني 

 ميكــــن أن خيفــــض إ�تــــاج ٪٠٫٠٣رتكيــــز  يلعــــب الفوســــفات دوراً حرجــــاً جــــداً يف إ�تــــاج أ�ــــواع الترتاســــيكلني ف :تركيــــز الفوســــفات 
   .٪٥٠الكلوروترتاسيكلني بنسبة 
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  الرتكيب العام للترتاسيكلني ) : ١٠(شكل 
      

  :إ�تاج السرتبتومايسني 
 لتنميتها إىل وسط غذائي حيتـوي   وحتتاجStreptomyces griseusبواسطة النوع ،  )١١(شكل ، ينتج مضاد احليوي سرتبتومايسني

على اجللوكوز كمصدر للكربون حيث يعتمد الرتكيب الكيميائي للسرتبتومايسني على وجود اجللوكوز ، بالرغم من أن أ�ـواع أخـرى                أساسا  
  .  جيداً  منواًمن السكريات ميكن أن تعطي

   .٪٢٫٥ يستخدم اجللوكوز يف الوسط الغذائي برتكيز :مصدر الكربون 
كمـا يـضاف مـستخلص فـول الـصويا      .  برتكيز حمدد وبصفة مستمرة خالل تصنيع املنـتج   يضاف املصدر النيرتوجيين:مصدر النيرتوجني  

   .٪٤بنسبة 
 يــضاف كلوريــد الــصوديوم بنــسبة  ، كمــا ٪٠٫٠٢ – ٠٫٠٠٦ تــضاف تركيــزات منخفــضة مــن الفوســفات غــري العــضوي   :أمــالح معد�يــة 

٠٫٢٥٪.  
  .م °٢٩-٢٧تضبط درجة احلرارة عند  :درجة احلرارة 
    .٨-٧ يضبط الرقم اهليدروجيين عند :وجيين الرقم اهليدر

  . تتم عملية التخمر يف ظروف هوائية :التهوية 
  :وتتم عملية التخمر على ثالث مراحل 

 ٢٠ خـالل    ٧٫٦ إىل   ٦٫٧ تتميز بـا�طالق األمو�يـا مـن بروتينـات فـول الـصويا ممـا يـؤدي إىل ارتفـاع الـرقم اهليـدروجيين مـن                            :املرحلة األوىل   
حــظ أن النمــو الــذي يــصاحب هــذه املرحلــة مــع اســتخدام اجللوكــوز والنــيرتوجني يعمــل علــى منــع زيــادة االرتفــاع يف الــرقم   ويال. ســاعة 

  .   اهليدروجيين 
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 يـصاحبه زيـادة سـريعة يف    ٦٫٧ وهي مرحلة اإل�تاج وتتميز باخنفـاض بطـئ يف الـرقم اهليـدروجيين حتـى يـصل إىل القيمـة                :املرحلة الثا�ية   
  . ملتكون كمية املضاد ا

ــة   ــة الثالث ــا     :املرحل ــاج املــضاد وخروجــه مــن اخلالي ــل امليــسيليوم وتوقــف إ�ت ــا حتل ــتم فيه ــرقم    ، وي ــة ارتفــاع يف ال ــصاحب هــذه املرحل  وي
   .٨٫٥-٨اهليدروجيين ليصل إىل 

   .يتم بعد ذلك استخالص السرتبتوميسني من الوسط الغذائي كما تتم تنقيته ومن ثم يعبأ حسب الطلب يف عبوات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . الرتكيب العام لالسرتبتومايسني ) : ١١(شكل 
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  .رسم ختطيطي يوضح طريقة تصنيع مضادات احليوية لالستخدام البشري واحليوا�ي ) : ١٢(شكل 
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  إ�تاج السموم البكتريية 
Production of toxoid 

  
  
  

تـسبب هـذه    . تفرز بعض أ�واع البكترييا مواد معينة كالتوكسينات أو متلك تراكيـب خاصـة كالكابـسول هلـا عالقـة بزيـادة شـدة العـدوى                          
       والـيت تـسبب مـرض الغرغرينـا مـن اجلـنس       .Clostridium spالبكترييـا األمـراض لإل�ـسان واحليـوان مثـل بكترييـا       املواد واليت تفرزهـا  

Cl. welchii والتيتا�وس Cl. tetani  والتسمم الغذائيCl. botulinum ،         حيث تفـرز هـذه األ�ـواع مسـوم خارجيـة عبـارة عـن
 احملللة للربوتينات حيث تعمل على حتللها ويـستثنى مـن ذلـك الـسم البوتـشوليين والعنقـودي ،       ، وتتأثر هذه الربوتينات باإل�زميات  بروتينات  

كمـا تفقـد الـسموم اخلارجيـة مسيتـها بـالتخزين الطويـل ، أو        .ؤثر على اجلـسم إذا أخـذت عـن طريـق الفـم         وبذلك فإن السموم األخرى ال ت     
م ، أو مبعاملتها ببعض املواد الكيميائية كـالفينول ، األمحـاض والفورمالدهيـد والـيت تعمـل علـى       °٧٠بتعريضها للحرارة اليت تصل إىل حوايل      

وعند معاملة التوكسني بالفورمالدهيد فإ�ه يفقد مسيته ويتحـول إىل مـا    . يف تكوينها الربوتيين    تثبيط عمل بعض األمحاض األمينية الداخلة       
للوقايـة مـن اإلصـابة بالتـسمم امليكروبـي مثـل الـدفترييا             ميكن استخدامها كـأ�تيجن      والذي له خواص أ�تيجينية      toxoidيسمى توكسويد   

 اليت تعادل الـسم امليكروبـي املتكـون جبـسم           antitoxinsاج مضادات التوكسني    فز اجلسم على إ�ت   حين التوكسويد   والتيتا�وس ، وذلك أل   
  .العائل 

  .ويلزم إل�تاج التوكسويد إ�تاج كمية كبرية من السم البكتريي ويتم ذلك صناعياً بواسطة عمليات التخمر الالهوائية 
  

   :toxoidإ�تاج 
ضـافة إىل مـواد كيميائيـة صـناعية ، ويـضاف الوسـط              علـى بـروتني متحلـل باإل       األوساط املالئمـة لنمـو البكترييـا حتتـوي           :الوسط الغذائي   

  .الغذائي �صف الصناعي بكمية متزايدة لتسهيل عملية فصل وتنقية السم 
   .٧ يضبط الرقم اهليدروجيين عند درجة :الرقم اهليدروجيين 
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 ، إضافة إىل �وع الـسم  .Clostridium spم واليت تتبع اجلنس يتم اختيار الساللة املناسبة ذات اإل�تاج العايل من الس :الدقيق الكائن 
  . وينقل اللقاح إىل املخمر وهو يف أقصى مراحل النمو .املراد إ�تاجه 

، ولـذلك تـستخدم    بكترييا ال هوائية إجبارية لذلك البد مـن أن تكـون ظـروف التخمـر ال هوائيـة      .Clostridium sp بكترييا :التهوية 
  . ، ويراعى مترير غاز النيرتوجني املعقم إىل املخمر إلتاحة الظروف الالهوائية املزرعة املغمورة
  .، وميكن تقليب الوسط بدرجة خفيفة وذلك للمحافظة على درجة احلرارة م °٣٧ تضبط درجة احلرارة عند :درجة احلرارة 

  
عمليـة التخمـر تؤخـذ عينـات مـن وسـط النمـو للكـشف         وأثنـاء  .  Cl. tetani أيام يف حالة ٦تتم عملية التخمر عدة أيام قد تصل إىل 

يـتم اسـتخالص الـسم بفـصل        بعد ا�تهاء عملية التخمـر       . عن تركيز السم وذلك مبعادلته مبضاد السم اخلاص به ، ويتم ذلك بشكل دوري             
اليا العالقة وحيول السم بعـد ذلـك        اخلاليا البكتريية باستخدام عمليات الطرد املركزي ، ثم جيمع احمللول الرائق ويرشح للتخلص من باقي اخل               

إىل توكسويد بإبطال مسيته عن معاملته بالفورمـالني ، ويـتم الكـشف علـى التوكـسويد باختبـاره علـى حيوا�ـات التجـارب للتأكـد مـن عـدم                               
يـتم ذلـك بعمليـة      والبد من التخلص من الربوتينات املتبقيـة واملتعلقـة بالتوكـسويد فقـد تـسبب تفـاعالت غـري مرغوبـة للمـريض ، و                        .مسيته  

م ، ثم جيمع التوكسويد املرتسب ويعاد إذابته يف حملول ملحي حمايد يتبـع ذلـك                °٤عند درجة   ترسيب جزيئي باستخدام كربيتات األمو�يوم      
يعقـم احمللـول باسـتخدام املرشـحات البكترييـة ثـم            . م  °٤ عنـد درجـة      dialysisتنقيته مـن كربيتـات األمو�يـوم باسـتخدام غـشاء فـارز              

 مبحلول ملحي حمايد للوصول إىل درجة الرتكيز املطلوبة ، وميكن إضافة هيدروكسيد األلومنيوم إىل التوكسويد النـاتج لتقويـة قدرتـه                      خيفف
   .antitoxinعلى حث اخلاليا على تكوين األجسام املضادة 
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  إ�تاج األ�سولني 
Product of insulin  

  
  

ىل وجود �قص يف بروتني وظيفي مهم أو حدوث مخول وظيفي هلذا الـربوتني ، ومثـال ذلـك مـرض     تعزى اإلصابة ببعض األمراض البشرية إ     
رهـا�س يف البنكريـاس ، ويعمـل األ�ـسولني علـى          �سولني الذي تفرزه خاليا جزر الجن      الذي ينشأ من �قص يف كمية األ       diabetesالسكري  

ويلجـأ مرضـى الـسكري إىل حقـن األ�ـسولني يف جمـرى الـدم           . لطبيعـي   السيطرة على مستوى سكر اجللوكـوز يف الـدم ويبقيـه يف املـستوى ا              
لتعويض الكمية الناقصة منه ، ومعظم األ�سولني املستخدم يف هذه احلالة هو أ�سولني غري بشري يأتي من خالل استخالصـه مـن بنكريـاس                   

خدام البشري ولكن ميكن أن ينشأ من اسـتخدامه  بعض احليوا�ات مثل اخلنازير واألبقار ،حيث يعترب هذا األ�سولني هرمون مناسب لالست   
واحليوا�ي ممـا يـؤدي إىل ردة فعـل مناعيـة ضـد األ�ـسولني               مشاكل خمتلفة لبعض املرضى ، تأتي من االختالف بني تركيب األ�سولني البشري             

امـاً كمـا يف الفريوسـات ، لـذلك فـإن       احليوا�ي إضافة إىل أ�ه غري �قي وميكن أن حيتوي على مواد ملوثة بيولوجية خطـرة ال ميكـن إزالتـها مت                    
أفضل طريقة لتجنب مثل هذه املشاكل هو استخدام األ�ـسولني البـشري وحيـث أ�ـه ال ميكـن احلـصول عليـه لـذلك مت اسـتخدام اهلندسـة                    

  .الوراثية إل�تاجه يف أحياء دقيقة مثل البكترييا 
  :وتتطلب خطوات اإل�تاج ما يلي   ،E. coli أ�واع من البكترييااسطة أحد املنتجات الدوائية اليت ميكن إ�تاجها صناعياً بواأل�سولني 
 ،اليـا    اخل  ميكن عزل احلمض النووي احملتوي على اجلني اخلاص بإ�تاج األ�سولني من            :املطلوبةاجلني اخلاص بالصفة الوراثية     إ�تاج   .١

صة يف تقطيـع سالسـل احلـامض     وهي إ�زميات متخصـ restriction enzymesويستخدم لذلك أحد اإل�زميات القاطعة 
 ويف هذه العملية يتم قطع خاليا احلمـض النـووي إىل أجـزاء معينـة             النووي من مواقع معينة ختتلف باختالف اإل�زيم املستخدم ،        

 وبعد تعيني موقع احلمض النووي الـذي حيمـل الـصفة الوراثيـة املطلوبـة        حبيث تظهر هنايات احلمض النووي متطابقة ومتجا�سة ،       
 قــصرية يف الغالــب دائريــة وقــادرة علــى التــضاعف DNAوالنواقــل هــي جزيئــات حــامض �ــووي .  مــع �اقــل مناســب يُــربط

 والفريوسـات  RP4املستقل عن اخللية أو معها ، وأفضل النواقل املعروفة واملستخدمة يف اهلندسة الوراثية البالزميـدات مثـل               
ورثات معينة تسمح بالتعرف عليها يف حالة وجودهـا  اقل على م ، وحتتوي هذه النوPJB8 والكوزميدات مثل   λمثل المبدا   

يف خاليا مضيف معني وميكن أن تكون هذه املورثـات طبيعيـة مثـل مقاومـة مـضادات احليويـة املوجـودة يف البالزميـد أو ميكـن                            
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�ـزيم القطـع املـستخدم يف       زراعتها يف الناقل ، ولزراعة جزئ احلامض النووي أو املورث يف الناقل فالبد من فـتح الناقـل بـنفس إ                    
             اللحــــام ميكــــن وصــــل األجــــزاء باســــتخدام إ�ــــزيممــــن ثــــم وتقطيــــع احلــــامض النــــووي جلــــني الــــصفة الوراثيــــة املطلوبــــة ،  

DNA-ligase،   وهنا أصبح الناقل اهلجني جاهز للخطوة التالية  )١٣(شكل. 

تــوي علــى صــفة إ�تــاج األ�ــسولني يف جــزئ احلمــض النــووي أو   يــدمج اجلــني الــوراثي احمل :إدخــال الناقــل اهلجــيين إىل املــضيف .٢
 حيـث تعامـل خاليـا املـضيف     transformationالتحـول   تـتم هـذه اخلطـوة بواسـطة     ،مـثالً   E. coliبالزميـد بكترييـا   

ثـــم مـــزج اخلاليـــا املؤهلـــة للتحـــول   ،مبحاليـــل ملحيـــة عنـــد درجـــات حـــرارة منخفـــضة لزيـــادة �فاذيـــة جـــدراهنا) البكترييـــا(
competent cellومن ثم زراعة اخلاليا على ،  مع حملول الناقل اهلجني هبدف توفري الظروف املناسبة لدخوله إىل اخلاليا
 .مناسب وسط غذائي ا�تخابي 

 يف التعـبري    )�سولنيإ�تاج األ ( تتضمن هذه املرحلة التأكد من جناح املورث          :)�سولنيإ�تاج األ (الكشف عن تعبري املورث اجلديد       .٣
�فسه يف اخلاليا املضيفة ، وهذه املرحلة ضرورية للتأكد من عمل املورث وإالّ تصبح عملية اهلندسة برمتـها غـري جمديـة ،             عن  

وميكن الكشف عن تعبري املورثـات اجلديـدة مـن خـالل اسـتخدام كواشـف كيميائيـة أو مناعيـة كفيلـة بإعطـاء �تيجـة ذلـك ،                              
ويتم يف ذلك �قل املـستعمرات البكترييـة املتحولـة إىل ورق ترشـيح ثـم تعريـضه                  .لك  وتعترب الطرق املناعية األكثر استخداماً لذ     

 علــى مــورث إ�تــاج البنــسلني لــذلك  Aإىل خبــار الكلوروفــورم ألجــل حتليــل اخلاليــا وإطــالق الربوتينــات ، فمــثالً يعــرب الــربوتني   
 عنـد غمـس ورقـة الرتشـيح مـع حملـول املـضاد                وموسّم إشعاعياً بنظري اليـود مـثال وبالتـايل         Aيستخدم مضاد مناعي للربوتني     

نقولة على ورقة الرتشيح فإن املـضاد املنـاعي سيلتـصق     يف أيّ مستعمرة من امل    Aاملناعي املوسّم فإ�ه يف حالة وجود الربوتني        
سـبوع أو  معه لتكوين معقد مشع ، ثم تغسل ورقة الرتشيح إلزالـة املـواد املناعيـة الزائـدة وتغطـى بفلـم حـساس وحتفـظ لفـرتة أ                

 سـوداء اللـون علـى الفلـم بينمـا ال يظهـر أثـر للمـستعمرات الـيت فـشلت يف           Aتظهر املستعمرات اليت حتتوي الربوتني  أكثر حيث   
  .)١٤(شكل ، ) إ�تاج البنسلني(التعبري على املورث 
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مستعمرات البكترييا على الوسط الغذائي) : ١(اخلطوة 

�قل املستعمرات إىل ورق خاص وتعريضه لبخار الكلوروفورم هبدف حتليل املستعمرات وإطالق ) : ٢(اخلطوة 
بروتينها ومن ثم هتجينها مع مضاد مناعي موسم باليود 

عن طريق التهجني املناعي واإلشارة املوجبة متثل منطقة ) بنسلنيال(الكشف عن تعبري املورث ) : ٣(اخلطوة 
ورث اجلديد ارتباط اجملس املناعي مع الربوتني اخلاص بامل

) البنسيلني(اخلطوات املتبعة يف الكشف عن تعبري املورث ) : ١٤(شكل 
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  املناعة واألجسام املضادة 
Immunity and Antibodies  

  
  
  
  

 normalيوجد بالوسط احمليط باإل�سان أعداد وفرية من الكائنات الدقيقة بعض منها يقطن اجلسم ويكون ما يعرف بـالفلورا الطبيعيـة   

flora        وتقطـن الكائنـات الدقيقـة اجللـد واألسـطح الداخليـة للجـسم مثـل                . يقـة أغلبـها بكترييـا        وهذا احملتوى خليط مـن الكائنـات الدق
 اجلهـاز اهلـضمي و اجلهـاز التناسـلي ويتـأقلم كـثري مـن تلـك الكائنـات الدقيقـة           األغشية املخاطية لتجويف الفم ، اجلهاز التنفسي العلـوي ،         

ئنات الدقيقة املوجـودة طبيعيـاً باجلـسم إىل كائنـات دقيقـة مرضـية وذلـك                  وقد تتحول بعض الكا    .على احلياة يف هذه األجزاء من اجلسم        
إما بسبب حدوث إصابة بالنـسيج الـذي تعـيش فيـه أو ضـعف يف مقاومـة اجلـسم للعـدوى الناجتـة مـن امليكروبـات املوجـودة طبيعيـاً يف                        

  : وهلذه الفلورا الطبيعية فوائد �ذكر منها . اجلسم 
غذيـة عليهـا فتقلـل بـذلك مـن ضـرر تراكمهـا باجلـسم ، كمـا حيـدث مـع كـثري مـن بكترييـا                 تستطيع اسـتخدام الفـضالت والت      .١

  .scavengersاألمعاء فهذه امليكروبات بطبيعتها كا�سة للفضالت 

 وبـذلك تـسد جـزءاً كـبرياً مـن احتياجـات اجلـسم مـن         B,E,Kتستطيع كثري من بكترييا األمعاء تكـوين فيتامينـات مثـل             .٢
 .هذه الفيتامينات 

 الكائنات الدقيقة الطبيعية باجلسم هلا القدرة على تثبيط منو بعض امليكروبات األخرى ومنها املرضـية وبـذلك فهـي                    بعض .٣
ويتم ذلك بوسائل عديدة منها موت امليكروب الـضار لعـدم قدرتـه علـى املنافـسة يف                تعمل على محاية اجلسم من األمراض       

 . الطبيعية ملضادات حيوية و�واتج متثيلية مضادة للميكروبات الضارة احلصول على الغذاء ، أو تكوين الكائنات الدقيقة 
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  :العالقة بني العائل وامليكروب املمرض 
 ، ويف هذه احلالـة حيـدث املـرض �تيجـة عـدوى      infectious diseasesيطلق على األمراض اليت تسببها ميكروبات أمراض معدية 

ــة  ــن ميكــروب ممــ  microbial infectionميكروبي ــاملرض     pathogenرض  م ــدوى ب ــل للع ــرف اســتجابة العائ ــا وتع  كالبكتريي
disease             واملرض هو تغري حيدث باجلسم حيوله عن حالته الطبيعية قد يكون ذلـك الـتغري يف الرتكيـب أو الوظيفـة ومظهـر هـذا الـتغري ، 

املتبادلـة بـني امليكـروب املمـرض      وحيـدث املـرض وتظهـر أعراضـه كنتيجـة للعالقـات            .symptomsعلى العائل هـي أعـراض املـرض         
خبـواص امليكـروب املمـرض فقـط بـل وبعالقتـه مـع العائـل وقـدرة                  والعائل القابل لإلصابة ، فاملرض الناتج من العدوى امليكروبية ال يتحـدد             

حيمـل  حيـث   carrierالعائل على مقاومته ، فقد يهاجم امليكروب العائل ولكن ال تظهر عليه أعراض املرض فيسمى حامـل للميكـروب             
، وقد حيدث املرض على سطح اجلسم ، أو يدخل إىل األ�سجة الداخلية ويهامجهـا               امليكروب املعدي وينقله إىل الشخص القابل لإلصابة      

  .فيسبب تلفها أو إخالل بوظائفها الفسيولوجية ، وقد تكون اإلصابة موضعية ، عامة ، حادة أو مزمنة 
  

   : infectionالعدوى 
 عليـه مـسببة لـه بعـض األمـراض املعديـة ، وحتـدث األمـراض �تيجـة              parasiteالعائل وتعيش متطفلة    من الكائنات الدقيقة    هتاجم أ�واع   

للعدوى والعدوى هي غزو للميكـروب جلـسم العائـل وحـدوث املـرض حيـث حيـدث املـرض عنـدما يـدخل امليكـروب اجلـسم ويـصل إىل                               
وبذلك فإ�ـه حتـدث معركـة بـني امليكـروب والعائـل عقـب               .دفاعية ويسبب تلف اخلاليا     األ�سجة ويتكاثر هبا ويتغلب على أجهزة العائل ال       

 ومقاومــة جــسم العائــل virulenceغــزو امليكــروب جلــسم العائــل وحيــدد مــصري العــدوى �تيجــة معركــة بــني شــدة عــدوى امليكــروب   
resistance           ته الدفاعية ال حيدث املرض ومسـى اجلـسم         فإذا ا�تصر امليكروب بنشاطه حدث املرض وإذا ا�تصر اجلسم مبقاومة أجهز
 ومقاومـة العائـل كمـا ختتلـف بـاختالف مـسببها وختتلـف يف موقعهـا                  ختتلف العدوى يف شدهتا تبعاً لنشاط امليكـروب       . منيعاً أو مقاوماً    

  :وتأخذ العدوى واإلصابة عدة صور منها . فقد تكون موضعية يف منطقة حمددة باجلسم أو عامة منتشرة باجلسم 
بعض أ�واع امليكروبات املمرضة مثل بكترييا التيتا�وس تبقى يف موضعها عقب العدوى ، وترسل مسومها لكل اجلسم من                   .١

  .toxemiaخالل الدم واجلهاز اللمفاوي وبذلك تؤثر على باقي أ�سجة اجلسم وتسمى هذه احلالة 

جة األخـرى وتـصيبها مثـل بكترييـا االلتـهاب           بعض أ�واع تتكاثر وتنتشر مباشرة من خالل الدم واللمـف وتـصل إىل األ�ـس               .٢
  .bacteremiaالسحائي ، وتسمى هذه احلالة 
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بكترييا مثل بكترييا احلمى الفحمية شديدة العدوى تنتشر وتتكاثر بنشاط يف جمرى الدم مسببة العـدوى وتـسمى تلـوث                     .٣
  . septicemiaالدم 

تفرز اخلاليا مادة كاهلستامني أو مواد مشاهبة تسبب للعائل حالـة       قد تثري البكترييا خاليا العائل كما يف السعال الديكي ف          .٤
  .allergyحساسية شديدة أو فرط حساسية 

  
  :املقاومة واملناعة 

 ويوجــد �وعــان رئيــسيان مــن resistanceتعــرف قــدرة اجلــسم علــى إيقــاف منــو امليكــروب املمــرض ومنــع حــدوث العــدوى باملقاومــة  
 ، واملقاومة غـري  specific resistanceومقاومة متخصصة  non-specific resistanceاملقاومة مقاومة غري متخصصة 

 وهـي مقاومـة عامـة غـري متخصـصة ملقاومـة ميكـروب معـني وتوفرهـا          natural resistanceاملتخصصة تعرف باملقاومة الطبيعيـة  
  .ري املتخصصة واإل�رتفريون والعامل املكمل جمموعة من عوامل الدفاع املوروثة مثل اخلاليا امللتقمة ، خاليا اللمف الطبيعية غ

 متخصـصة يف مقاومـة ميكـروب معـني وتفرهـا عوامـل معنيـة مثـل األجـسام           فهيimmunityأما املقاومة املتخصصة فتعرف باملناعة     
ة يعمـالن معـاً   املضادة اليت تتفاعل بتخصص مع ميكروب معني ، وعند حدوث العدوى فإن كالً من أجهزة املقاومـة الطبيعيـة واملتخصـص            

  :أمثلة األجهزة الدفاعية يف اجلسم ومن .ملقاومة امليكروب املهاجم والتغلب عليه 
  : Inflammationااللتهاب  •

تـهاب جمموعـة مـن    لواال.عندما خيرتق امليكروب أو أيّ جسم غريب األغشية السطحية للجسم فإ�ه يسبب حول مكـان الـدخول التـهاباً     
 ، اال�تفـاخ   heat اخلفيفـة    رارة احلـ   ، reddeningمحـرار   ملكان املخرتق ، وهلا أربع عالمات مميـزة هـي اال          العمليات املعقدة حتدث يف ا    

swelling    يف الغالـب  ( ثم األمل (pain .                        وتظهـر هـذه العالمـات املميـزة لاللتـهاب �تيجـة لزيـادة تـدفق الـدم يف مكـان اإلصـابة وزيـادة 
 ، ا الدم بعض املواد اليت حتفز حدوث االلتهاب ومقاومـة التوكـسينات الـيت يفرزهـا امليكـروب             �زميي وإفراز أ�سجة العائل وبالزم    النشاط اإل 

أو وقد يكون االلتهاب حادا وينتهي ذاتيا بعد فـرتة قـصرية         . حيث يزداد تدفق اخلاليا املدافعة بالدم ويزداد تركيزها حول اجلزء املصاب            
 ويتكون من السريوم ، اللمف ، امليكروب ، اخلاليا احلية وامليتـة وكـرات          pusالصديد  ويسمى السائل الناتج من االلتهاب ب     . يكون مزمنا   

فمن خالهلا يتم حماصرة امليكروب املهـاجم يف مكـان دخولـه وحماولـة الـتخلص منـه           يلعب االلتهاب دوراً يف عملية املقاومة     .الدم البيضاء   
  . اللمفاوية فإ�ه سيقابل اخلاليا امللتقمة املتخصصة فإذا جنح امليكروب يف اهلروب من خالل األوعية الدموية أو
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 : Phagocytosisاإللتقام والبلعمة  •

تلعب اخلاليا امللتقمة ، امللتهمة والبلعميات دوراً هاماً يف مقاومة امليكروب املهاجم ومحاية اجلـسم مـن العـدوى ويوجـد �ـوعني مـن اخلاليـا                           
  : امللتقمة 

 ومتثــل اخلــط poly morpho nuclear granulocytesصة النــواة كــرات الــدم البيــضاء احملببــة مفصــ .١
األمامي من خطوط الدفاع الداخليـة ، تنـتج يف خنـاع العظـام وتنتـشر بأعـداد كـبرية يف الـدم وتتجـه ألمـاكن االلتـهاب                             

تـوي   حت.لتؤدي مهمتها وتعيش بالدم لعدة أيام فقط ثم متوت وحيل حملها خاليا أخـرى جديـدة �اجتـة مـن خنـاع العظـم        
كرات الدم البيضاء احملببة على عدد كبري من اإل�زميات واملواد املضادة للميكروبات اليت حتلل هبا امليكروبات وتقتلـها      

  .lysosomeوتوجد هذه املواد يف جسيمات حماطة بغشاء تسمى 

 monocytes وتنتج من كـرات الـدم البيـضاء وحيـدة النـواة              macrophagesالكبرية  ) البلعميات(امللتقمات   .٢
وامللتقمات الكبرية عكس اخلاليا البيضاء احملببة تعيش باأل�سجة مـدة أطـول تـصل ألسـابيع          . وتنتج من خناع العظام     

أقل من اخلاليا احملببة وحتتوي امللتقمات الكبرية مثل الكـرات البيـضاء   وأشهر وهي منتشرة بكل اجلسم ولكن بأعداد   
 .املواد احملللة للميكروبات احملببة على اليسوسومات اليت يوجد هبا 

  :�Complement systemظام املكمل  •

اخل ، ومجيعها ينتمـي   ... C1,C2 مع إعطاء الرقم أو الرمز املناسب لكل �وع مثل          Cاملكمل إحدى عشر �وعاً ويرمز لكل منها بالرمز         
وغـري متخـصص يف تفاعالتـه     وهو حـساس للحـرارة    ويوجد املكمل طبيعياً يف سريوم الدم.من حيث الرتكيب الكيميائي إىل الربوتينات      

ومسي باملكمل ألن له تأثري مكمل على بعض التفاعالت املناعية اخلاصة باألجسام املضادة وتتضمن هذه التفاعالت تسهيل عملية اإللتقام           
ود ثالث مكو�ـات بالـدم هـي األ�ـتجن        وحتتاج تفاعالت املكمل يف عملها املناعي إىل وج       .وزيادة التجاذب الكيميائي وتسهيل حتلل اخلاليا       

  .واجلسم املضاد واملكمل �فسه 
   : Interferonsاإل�رتفريو�ات  •

�رتفـريون عامـل مـضاد    واإل. اإل�رتفريو�ات عدة أ�واع كلها بروتينات ذات وزن جزيئي صغري تنتجها خلية العائل �تيجة لإلصابة بـالفريوس        
 وهـو متخـصص خلاليـا �ـوع العائـل الـذي أ�تجتـه        non-specific antiviral agentللفريوس ولكن بدون ختصص لفريوس معـني  

cell-specific species  .       يسبب اإل�رتفريون زيادة يف مقاومة العائل بطريقة غري مباشـرة فهـو ال يتحـد مباشـرة بـالفريوس ولكنـه
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ضادة املتكو�ـة متنـع تـضاعف الفريوسـات املهامجـة      حيث خلية العائل على تكوين بروتني مضاد للفريوسات األخرى املهامجة والربوتينات امل 
  .داخل خاليا العائل �تيجة لتثبيطها للنظام اخلاص بتمثيل احلامض النووي للفريوس 

  : Immunityاملناعة  •

مل املناعة هي أحدى صور مقاومة اجلسم ملنع حدوث العدوى وحتديداً فهي مقاومة العائل الطبيعية أو املكتسبة ضد مـرض معـني وتـش                      
  :وتتم املناعة بطريقتني .االستجابة املناعية للمواد األ�تيجينية غري السامة وغري املعدية مثل حبوب اللقاح وبعض الكيماويات 

 وتوجـد طبيعيـاً جبـسم العائـل وهـو خيتلـف بـاختالف النـوع         Natural or Inheritedطبيعيـة أو موروثـة    .١
لكنه غري معدي للحيـوان ، وز�ـوج أمريكـا أكثـر مقاومـة للمالريـا                والساللة واألفراد ففريوس احلصبة معدي لإل�سان و      

وتعود املناعة الطبيعية إىل خواص العائل الوراثية وإىل االختالفات املوجودة          . واحلمى الصفراء من األمريكيني البيض      
 .بني األ�سجة يف األ�واع املختلفة 

 وتـسمى مناعـة مكتـسبة عرضـاً كمـا           accidental وهي إمـا أن تـتم بطريقـة عرضـية            Acquiredمكتسبة   .٢
حيدث عقب اإلصابة مثالً باحلصبة أو احلمى القرمزية أو التيفود فعقب الشفاء من هذه األمراض يكون قـد اكتـسب                    

أو قد تتم املناعة املكتسبة بطريقـة  . مناعة ضدها حتميه من اإلصابة هبا مرة ثا�ية إما مدى احلياة أو لفرتة حمدودة       
 : ويتم ذلك بواسطة Artificialناعة مكتسبة اصطناعياً ماصطناعية وتسمى 

وهي األحياء الدقيقة املمرضة بعد قتلها أو إضـعافها إىل درجـة ال ميكـن                vaccine) الفاكسني(اللقاح   •
ــتممعهــا إحــداث املــرض ،   ــالتلقيح باللقــاح املناســب وتــسمى املناعــة الناجتــة   وي ــة أو �ــشطة   ب مناعــة فعال

Active immunityوقـد  .  حالة التلقيح ضـد التيفـود ، الكـولريا ، اجلـدري أو الـدفترييا       كما يف
تـستمر املناعــة النــشطة قــد تــستمر ملــدة طويلــة كمــا يف حالــة اجلــدري أو تبقــى ملــدة قــصرية كمــا يف حالــة  

ويف حالة املناعة النشطة يكون اجلسم أجسامه املضادة عقب احلث األ�تيجيين ولذلك متر فـرتة               .اال�فلو�زا  
أخذ اللقاح حتى تتمكن خاليا اجلسم خالهلا من تكوين األجـسام املناعيـة بكميـة كافيـة للحمايـة مـن                     بعد  

 .املرض قبل ظهور أعراضه على اجلسماملرض وهلذا فإن طريقة املناعة النشطة تفيد كثرياً يف الوقاية من 

بعــد حقنــها ات  مــن بعــض احليوا�ــويــتم فيهــا �قــل األجــسام املــضادة الــسابق حتــضريها  Serum املــصل •
 بسالالت ضعيفة أو ميتـة مـن امليكـروب املمـرض ومـن ثـم يـتم فـصل خاليـا الـدم واحلـصول علـى البالزمـا                             

 إىل الـــشخص املعنـــى وتـــسمى املناعـــة الناجتـــة مناعـــة منقولـــة  و�قلـــهابـــسريوم الـــدم أو خباليـــا الليمفويـــد
 ٨٤
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passive immunityوتنتقــل . تتــا�وس  كمــا يف حالــة اســتخدام الــسريوم املــضاد ضــد توكــسني ال
األجــسام املــضادة اجملهــزة مــن األم إىل اجلــنني أثنــاء احلمــل عــن طريــق الــدورة الدمويــة ومــن األم إىل املولــود   

 ٦اجلديــد بالرضــاعة الطبيعيــة لــذلك جنــد املولــد اجلديــد منيــع ضــد بعــض األمــراض كالــدفترييا إىل عمــر    
مباشـرة لـذلك فهـي تـستخدم للعـالج بعـد ظهـور               وتزود املناعة املنقولـة اجلـسم باألجـسام املـضادة            .أشهر

، ناقص بعدها تدرجيياً إىل أن تـزول       أسابيع تت  ٤-٣أعراض املرض ، وتستمر ملدة قصرية  تصل إىل حوايل           
حيث أهنا غريبة عن اجلسم ومل تنتجها اخلاليا الدفاعية باجلسم وذلك بعكـس املناعـة املنقولـة مـن األم إىل         

 .ل �سبياً وبعضها يستمر مدى احلياة اجلنني فهي تستمر لفرتة أطو

  
  

   : Antigens and Antibodiesاأل�تجن واألجسام املضادة 
األساس يف املناعة املكتسبة هي قدرة النظام املناعي للعائل علـى التعـرف والتمييـز بـني اخلاليـا واملـواد املناعيـة اخلاصـة بـذات العائـل أيّ              

 مـصدرها مثـل حبـوب اللقـاح ، اخلاليـا اخلاصـة حبيوا�ـات أخـرى ، امليكروبـات ، التوكـسينات             مصدرها العائل وبني املـواد الـيت لـيس هـو          
  . وهذه املواد إذا ما دخلت اجلسم فإهنا تعترب مواد غربية عنه وتسمى أ�تجينات واللقاحات
  : Antigenاأل�تجن  •

ت وزن جزيئـي مرتفـع ، هلـا أكثـر مـن جمموعـة حمـددة                 جينية فإهنا جيب أن تكون مادة غريبة عن اجلسم ، ذا          يكون للمادة خواص أ�ت   لكي  
جنـات سـكريات معقـدة ولكـن     بعـض األ�ت .جـسام املـضادة باجلـسم    لعملها وقابلة للذوبان يف بالزمـا الـدم حتـى تـصل إىل مراكـز تكـوين األ       

ات البكتريية وقد يكون جزيئـات      ، وقد يكون األ�تجن مادة ذائبة كالتوسين      جينية   خواص أ�ت  كل الربوتينات لأغلب أ�واعها بروتينات وليس     
   .جن الذائب اً من الناحية املناعية من األ�تجينات اليت على صورة جزيئات أكرب تأثريوعادة فإن األ�تكالفريوسات وخاليا البكترييا 

 ألهنـا حتـدد   يوجد على سطح األ�تجن وأحيا�اً بداخله جمموعة أو أكثر من مراكز التفاعل تسمى حمـددات عمـل األ�ـتجن ومسيـت كـذلك            
 ، وخيتلف عدد احملددات بني أ�ـتجن وآخـر ففـي بعـضها يـصل العـدد إىل ألـف أو أكثـر ويف بعـضها ال يزيـد                              )١٥(شكل   ختصص األ�تجن 
 ورغـم أن أغلـب األ�تجينـات متخصـصة يف تفاعالهتـا      .وهذه احملددات هي أماكن تفاعل األ�تجن مع اجلسم املـضاد  . عددها عن اثنني 
ــا ــة      إالّ أن بعـــضها قـ ــا وأ�ـــسجة كائنـــات عديـــدة وتـــسمى أ�تجينـــات خليطـــة األلفـ ــوين أجـــسام مـــضادة تتفاعـــل مـــع خاليـ در علـــى تكـ
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heterophilic antigens ومن أمثلتها أ�تيجينات فورمسان Forssman group of antigens    اليت توجـد يف كـثري مـن 
  .أ�واع البكترييا ، النبات واحليوان 

  
  
  
  
  
  
  

  
  شكل ختطيطي يوضح احتاد اجلسم املضاد مع األ�تجني مبراكز االستقبال املتخصصة) : ١٥(شكل 

  
 حتـضر اللقحـات مـن األ�تيجينـات فاللقحـات هـي معلقـات مزرعيـة مـن ميكروبـات مقتولـة أو مـن ميكروبـات                         : Vaccinesاللقحات  

وتستعمل اللقحات كأ�تجينات إل�تاج مناعة بالعائل ضـد ميكـروب          .م  موهنة أيّ ذات قدرة خمففة للعدوى أو من �واتج للميكروب كالسمو          
 املقتولــة واســتخدام Salmonella typhiمعــني مثــال علــى ذلــك اســتخدام لقــاح بكترييــا التيفــود الــذي يتكــون مــن خاليــا بكترييــا   

ر من أكثر من �وع مـن امليكـروب   ، وقد حيض وقد حيضر اللقاح من �وع واحد من امليكروب         .مضادات السموم وكذلك لقاحات التوكسيد      
 مثل لقاح بكترييا السعال الديكي مـع توكـسويد الـدفترييا والتتـا�وس ، وقـد حيـضر اللقـاح        mixed vaccineوهذا يسمى لقاح خمتلط 

 polyvalentمن عدة سـالالت لنـوع واحـد مـن امليكروبـات مثـل لقـاح البكترييـا الـسبحية ويـسمى هـذا النـوع لقـاح متعـدد التكـافؤ                

vaccine .  وعادة ما حتضر اللقحات باملعمل من مزارع خمز�ةstock cultures إل�تاج لقاحات خمز�ة stock vaccines.   
  

Antibodies  
Microbial 

antigen and 
poison  

Antigen 
combining 

site  

 

  : Antibodiesاألجسام املضادة  •

متخصصة يكوهنا اجلسم اسـتجابة حلـث أ�تيجـيين ، وتتفاعـل بتخـصص مـع األ�تـيجن عـن طريـق                      هي جزيئات بروتينية     األجسام املضادة 
 ، وتتكون األجسام املضادة أساساً يف خناع العظام ، العقد الليمفاوية والطحال استجابة للحـث  )١٦(شكل من مراكز التفاعل ،    جمموعة  
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ســم ا تنتمــي كــل األجــسام املــضادة إىل �ــوع مــن بروتينــات ســريوم الــدم يــسمى جلوبيــولني ولــذلك تــسمى األجــسام املــضادة ب .األ�تيجــيين 
   .Ig، ويرمز هلا بالرمز  Immunoglobulinsاجللوبيولينات املناعية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  رسم ختطيطي يوضح مراكز التفاعل بني اال�تجني واجلسم املضاد) : ١٦(شكل 

  
ها على أساس ذوباهنا يف حماليل األمالح املركزة وكذا شـحنتها االلكرتو�يـة ، وزهنـا اجلزيئـي ووفقـاً لرتكيبـ                 ميكن تصنيف األجسام املضادة     

األ�تجــيين ، ففــي حالــة ذوباهنــا يف حماليــل األمــالح املركــزة جنــد أن اســتخدام حملــول كربيتــات األمو�يــوم املــشبع يعمــل علــى ترســب بعــض    
ومـن   Globulins، بينما يبقـى الـبعض اآلخـر ذائبـاً ومسيـت الربوتينـات املرتسـبة جلـوبني                    ومنها األجسام املضادة     الربوتينات املصلية 
أمـا يف حالـة معاملـة املـصل الكامـل بـاهلجرة            .  Albumins، يف حني أطلق على الربوتينات الذائبة البومينات         ضادة  ذلك األجسام امل  

ــع أجــزاء أو منــاطق هــي االلبــومني    electrophoresisالكهربائيــة  ــه ينفــصل إىل أرب ــثالث  serum albumin فإ�  واألجــزاء ال
 هـي أكثرهـا شـحنة       α ، حيـث أن      γ و   α   ، βلينـات   يوجرهتـا إىل جلوب   ، وتـصنف حـسب ه      globulinsني  يـول األخرى متثل اجللوب  

 مباشـرة وحتتـوي   α خلـف  βسالبة ولذلك تتجه �احية القطب املوجب خلف األلبومني مباشرة وهلا وظائف خمتلفة غري مناعية ، وتقع        
ومـن   . لـى أغلـب األجـسام املـضادة     فهي آخر بروتينات املـصل سـالبة الـشحنة وحتتـوي ع    γعلى بعض جزيئات األجسام املضادة ، أما       

حيث وزهنا اجلزيئي فإ�ه يتم ترسيب الربوتينات وتوجد عدة طرق لقياس ذلك إالّ أن أكثرها استخداماً هو حتديد املعدل الذي ترتسب                      

Reactive sites 

 antibodies antigen  
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ــروتني ويعــرب عنــه بو          ــم حــساب ثابــت الرتســيب لكــل ب ــسرعة ومــن ث ــائق ال ــه الربوتينــات عنــد تعــريض حملوهلــا للطــرد املركــزي ف حــدة ب
Svedberg     ويركز هلا بالرمز S . عنـد حقنـها يف أ�ـواع خمتلفـة         أ�تجينـات   بروتينات فإن ذلك جيعلـها       املناعية   اتاجللوبيولين ن هذه وأل

ات املناعيــة وباســتخدام هــذه اجللوبيولينــ ميكنــها أن تتفاعــل مــع جزيئــات antiseraمــن احليوا�ــات وبــذلك ميكــن إ�تــاج أمــصال مــضادة 
ات املناعيـة حيـث تقـع يف عـدد مـن األصـناف املختلفـة والـيت توجـد يف مجيـع الثـدييات واإل�ـسان وهـذه                       اجللوبيولينـ ين  األمصال يتضح تبا  

   .IgE و IgG ، IgM ، IgA ، IgDاأل�واع هي 
IgG:               ذا الـربوتني  ، يبلـغ الـوزن اجلزيئـي هلـ    لينـات املناعيـة األخـرى    يو ويوجد بـأعلى تركيـز يف املـصل وميكـن اختـاذ تركيبـة منـوذج للجلوب

 ، وذراعـي الـشكل هلمـا    )١٧(شـكل   ، Y ، ويظهـر حتـت اجملهـر االلكرتو�ـي علـى شـكل حـرف        S7 دالتون وثابت ترسـيبه    ١٨٠٠٠٠
 إىل ثـــالث قطـــع يء فإ�ـــه يفكـــك اجلـــزpapain بـــإ�زيم IgG يء، وعنـــد معاملـــة جـــز) أ�ـــتجني(القـــدرة علـــى االرتبـــاط مبستـــضد 

fragments     عي وذيل الشكل     متقاربة يف احلجم ومتثل ذراY         تتـشاهبان متامـاً     يء ومن املالحظ أن القطعتني اللتني متثالن ذراعي اجلـز 
 ، يف حـني أن القطعـة الثالثـة مثـل الـذيل ولـيس هلـا قـدرة االرتبـاط مبستـضد                       Fab وتـسمى    رتبـاط مبستـضد   وتظل هلما القـدرة علـى اال      

     .Fcولكنها قابلة للتبلور ويطلق عليها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .IgGاجللوبيولني املناعي ) : ١٧(شكل 

 الثابتاجلزء  

اجلزء املتغري  

 سلسلة ثقيلة 
 سلسلة خفية 

 أماكن احتاد األ�تجن 

 روابط داي سلفيد 
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IgM:           دالتون ، ويتكون من مخس حتت وحـدات كـل           ٩٠٠٠٠ اجلزيئي حوايل    ه حيتل املركز الثا�ي من حيث الرتكيز يف مصل الدم ووز� 

طة روابـط الكربيـت بطريقـة دائريـة لتكـون شـكل              تـرتبط بواسـ    Yلني املنـاعي األساسـي ذو الـشكل         يـو  اجللوب يءمنها تشبه يف تركيبها جز    
 وحبكـم كـرب      ، )١٨(شـكل     ، J تـسمى سلـسلة      cysteineبتيد الغين بـاحلمض األمـيين       ما توجد رابطة صغرية من عديد الب      النجمة، ك 

يـة داخـل سـوائل     فإ�ه يكون حمصوراً يف جهاز األوعية الدموية ، ولذلك حيتمـل أن يكـون قليـل األمهيـة يف تـوفري احلما           IgMحجم جزيء   
  .األ�سجة أو إفرازات اجلسم 

IgA:    لني يف شكل ثنائيات تسمى    يو يوجد هذا اجللوبdimmers وثالثيات trimmers     وقد يكون أعلى مـن ذلـك ، وأكثـر هـذه 
ني منـاعي  ليـو  هـو ثـا�ي جلوب     IgA ، ويعترب    )١٩(شكل   ،   Jاملكو�ات شيوعاً هو الشكل الثنائي املكون من وحدتني مربوطتني بالسلسلة           

لني املنـاعي الرئيـسي املوجـود يف اإلفـرازات اخلارجيـة للجـسم لـذلك لـه أمهيـة يف محايـة           يـو من �احية الرتكيـز يف مـصل اإل�ـسان وهـو اجللوب           
  .  القنوات املعوية والتنفسية والبولية التناسلية وأيضاً الثدي والعيون ضد امليكروبات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   . IgM املناعي اجللوبيولني) : ١٨(شكل 
  

 J سلسلة  

 روابط ثنائي الكربيتيد
 

 ٨٩



   اعة واألجسام املضادةاملن  – علم األحياء الدقيقة التطبيقي                                                                                                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   . IgAاجللوبيولني املناعي ) : ١٩(شكل 
  

IgE:    له تركيب مشابه للشكل      اجللوبيولني هذا Y    ويوجد برتكيز منخفض مبـصل       ) أ -٢٠(شكل   دالتون ،    ١٩٦٠٠٠ ووز�ه اجلزيئي ، 
وبالرغم من ذلك فلـه أمهيـة كـبرية يف االسـتجابة املناعيـة لكـثري مـن اإلصـابات         مل  / مج ٥٠٠-٢٠أ�واع كثرية فهو يوجد يف اإل�سان برتكيز        

  .الديدا�ية 
  

IgD:  وغالباً ما يوجد على سطح خاليا  B وهـو أيـضاً لـه تركيـب مـشابه للـشكل       ،الليمفاوية حيث يعمل كمستقبل للمستضد Y ، 
     .ومل يثبت وجوده يف احليوا�ات املستأ�سة  ويوجد يف اإل�سان واحليوا�ات املعملية والدجاج ،  ،) ب-٢٠(شكل 

  
  
  
  
  

 J سلسلة  
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   . IgD و IgEاجللوبيولني املناعي ) : ٢٠(شكل 
  

ويبــدأ التفاعــل بــني األ�ــتجني واجلــسم املــضاد بادمــصاص أحــدمها علــى ســطح اآلخــر ثــم تــرتبط مراكــز التفاعــل بينــهما بــروابط أيو�يــة ،     
ويتم االحتاد بني األ�تجني واجلسم املـضاد بـسرعة تـصل إىل دقـائق ولكـن عمليـات               . و فان درفالس وهو أضعفها      هيدروجينية ، قطبية أ   

  .  متامهاالتجمع والرتسيب الكاملة حتتاج فرتة أطول إل
  

ب أ

 

   : Allergyاحلساسية  •
جية زائـدة تظهـر علـى الفـرد احلـساس          احلساسية �وع من أ�واع تفاعالت األ�ـتجني واجلـسم املـضاد الـيت تتميـز حبـدوث اسـتجابات فـسيولو                    

تتوقف مظاهر احلساسية علـى �ـوع       .  وقد تكون هذه املادة بروتينية أو غري بروتينية          allergenبسبب مادة مولدة للحساسية تسمى      
نـاعي  وكمية األلريجن ومنفذ دخوله للجسم من استنـشاق ، بلـع ، حقـن أو مالمـسة للجلـد أو غـري ذلـك ، إضـافة إىل طبيعـة اجلـسم امل                 

. فقـد تظهـر علـى اجللـد ، اجلهـاز التنفـسي أو اجلهـاز اهلـضمي                   املتفاعل مع األلريجن و�وع النـسيج املـصاب ومكـان حـدوث احلـساسية               
  : وميكن تقسيم أ�واع احلساسية إىل عدة أ�واع أمهها 
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ع األلريجن  مIgE وتظهر على الفرد بعد عدة دقائق وقد تصل عدة ساعات وذلك بإحتاد :احلساسية املبكرة  .١
مثل حبوب اللقـاح ، بعـض األدويـة ، بعـض األغذيـة ، بعـض مستحـضرات التجميـل ، الغبـار ، الفطريـات وغـري                          

 مع األلريجن تنشط كرات الدم البيضاء وتتجمع يف األ�سجة املتأثرة وتفرز مـواد مثـل          IgEو�تيجة الحتاد   . ذلك
histamine   و serotonin        تظهـر األعـراض بـشكل خمفـف كمـا            مسببة ظهور أعراض احلـساسية ، وقـد 

يف حالة األفراد احلساسني حلبوب اللقاح وبعض الروائح ، أو يف صورة عطس ، سعال ، رشح من األ�ف ودمـوع                     
بـشكل خطـري    غالباً ما تزول بعد زوال السبب ، كما قـد تظهـر أعـراض احلـساسية                 من العني أو التهابات جلدية      

لبنسلني وتسمى فرط احلساسية وتظهر أعراضها بـسرعة مـسببة هتـيج            كما يف احلساسية من بعض األدوية مثل ا       
وطفح جلدي وامحرار وهرش وإ�تفاخـات ، كمـا قـد حتـدث صـعوبة يف التـنفس وا�قبـاض يف القـصبات اهلوائيـة                         

يـستخدم لعـالج احلـساسية أدويـة مـضادات      . واخنفاض يف ضغط الدم وقد تـؤدي إىل الوفـاة إىل مل تعـاجل سـريعاً                 
  . ephedrine و antistine مثل antihistaminic drugsاهلستامني 

 مع األلريجن مما يؤدي إىل حـدوث  T وتظهر بعد يوم إىل عدة أيام �تيجة احتاد خاليا ليمف         :احلساسية املتأخرة    .٢
ــا احلــساسة وإفــراز مــادة    وتظهــر علــى املــريض يف صــورة إ�تفاخــات   .  الذائبــة lymphokineحتلــل للخالي

 حيدث موت لبعض اخلاليا ، ومن أ�واعها ما يعرف حبساسية املالمسة الـيت تظهـر كحـساسية     وقد جامدة باجللد 
على اجللد بعد فرتة من مالمسة اجللد لبعض املـواد الكيميائيـة أو املعـادن ، وهـذا النـوع مـن احلـساسية ال يتـأثر                   

          . مبضادات اهليستامني 
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  إ�تاج االستريويدات 
Production of Steroids  

  
  
  

والـيت ميكـن إ�تاجهـا بواسـطة عمليـات التخمـر امليكروبـي املعروفـة باسـم          االستريويدات أحد أهم املركبات الكيميائية اليت تستخدم طبياً        
bioconversion حيــث يــتم فيهــا حتويــل مركــب كيميــائي إىل مركــب آخــر لــه �ــشاط بيولــوجي حمــدد وذلــك بفعــل تــشاط بعــض ، 

  .ويستخدم يف هذه العمليات التخمرية مواد أوليّة تعرف باسم االستريوالت واليت تستخرج من النباتات الكائنات الدقيقة ، 
يتم اختيار الكائن الدقيق املناسب إلحداث التغري املرغوب على أساس قدرته الوراثية إل�تاج اإل�زميات الالزمة واليت حتدث تغري حمـدد يف    

باستخدام كائنات دقيقة خمتلفـة كـل منـها يـؤدي          وقد يتطلب الوصول إىل الناتج النهائي عدة مراحل         . ي  املركب األويلّ لينتج املركب النهائ    
ومن أهم األجناس اليت ميكن أن تؤدي هذه التفاعالت اإل�زميية مـن  . تفاعل معني حبيث تؤدي جمموعة التفاعالت إىل تكوين املنتج النهائي   

 .Streptomyces sp، ومـن االكتينوميـستات    .Rhizopus sp. , Aspergillus sp. , Curvularia spالفطريـات  
        . .Corynebacterium spوالبكترييا 

 ومركبـات الكلوسـرتول ، الكـورتيزون ، االسـرتاديول واالسـرتوجني             Dاملركبات الطبية اليت يتم احلصول عليها هبذه الطريقة تشمل فيتامني           
  .وسيتم التعرف على كيفية حتضريه بواسطة الفطريات  منع احلمل والربوجسرتون الذي يدخل يف تركيب حبوب

  
   :α-hydroxy progestrone,11حتول الربوجسرتون إىل 

ــة    ــة يف صــورة �قي ــساللة املطلوب ــاج ال ــتم احلــصول علــى   :إ�ت ــا فطــر    ي ــستخدم هن ــة وي ــة يف صــورة �قي ــساللة املطلوب  Aspergillusال

ochraceus.   

٪ ، ومـصدر الكربـون يـتم اختيـاره حـسب �ـوع       ١٥سط غذائي حيتوي على تركيـز عـايل مـن الـسكر حـوايل               حيضر و  :املصدر الكربو�ي   
  . الساللة املستخدمة يف العملية وميكن أن يكون جلوكوز أو سكروز أو موالس 
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رتوجـيين غـري عـضوي     يضاف يف صورة مركبات غري عضوية مثل �رتات الصوديوم ، فوسفات األمو�يوم أو مـصدر �ي             :املصدر النيرتوجيين   
  .مثل مستخلص منقوع الذرة 

   .٦٫٥ يضبط الرقم اهليدروجيين عند :الرقم اهليدروجيين 
  .م °٢٨ تضبط درجة حرارة التفاعل عند :درجة احلرارة 

  
  :طريقة التصنيع 

م الكو�يــدات يقلــل مــن صــعوبة  واســتخدا ،تبــدأ العمليــة التخمريــة بتلقــيح وســط التخمــر باخلاليــا اخلــضرية أو بكو�يــدات الــساللة الفطريــة
سـاعة ، أثنـاء هـذه الفـرتة ينمـو الغـزل الفطـري           ٢٤ملدة تصل إىل     ، ثم يتم التحضني يف ظروف هوائية مع اهتزاز املزرعة            استخالص املنتج 

  . ، كما يستهلك يف هذه األثناء �صف كمية السكر املوجودة بوسط التخمر ٥وينخفض الرقم اهليدروجيين إىل حوايل بغزارة 
 propelyne glycolمـن حجـم وسـط الـتخمري ، وذلـك بعـد إذابتـه يف        ٪ ٠٫٠١تتم إضافة الربوجسرتون إىل وسط التخمـر برتكيـز   

سـاعة  ١٨خـالل   α-hydroxy progestrone,11ويتم التفاعل الذي يؤدي إىل تكوين . حيث أن الربوجسرتون ال يذوب يف املاء 
 propelyneولتقليـل التـأثري الـضار للمـذيب     . يراعـى اسـتمرار هـز وهتويـة املخمـر      و  ،مـن إضـافة الربوجـسرتون إىل وسـط التخمـر     

glycol                سـاعة ، وتـتم التحـوالت اإل�زمييـة     ١٤ ، ولزيادة كفاءة عملية التحول يضاف الربوجسرتون إىل املخمر على دفعـات صـغرية ملـدة
   . ساعات من آخر إضافة ٤بعد حوايل 

 حيتوي علـى كميـة كـبرية مـن املـواد املـضادة        خاصة إذا كان وسط التخمر يف هذه الصناعة   الصعبةعملية استخالص املنتج من اخلطوات      
 تكون �تائج ثا�وية مرتاكمة يف وسـط النمـو ، يـستخلص املنـتج مـن الراشـح بعـد         ، أو إذا كا�ت الساللة املستخدمة      antifoamللرغاوي  

   . ت خاصة التخلص من الغزل الفطري بالرتشيح ومعاملة الراشح مبذيبا
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  روبيولوجيا البرتول ميك
Petroleum microbiology 

 
 

 
  
 
 
 الدقيقة بالبرتول من تكوينه ، استخالصه ، حتلله ، واستخدامه ، وتتطلب الدراسة يف هذا اجملـال التعـاون الوثيـق بـني                       ترتبط الكائنات   

وميكــن تلخــيص النقــاط املتعلقــة . لفيزيــاء ، اهلندســة واجليولوجيــا ، الكيميــاء ، ااملتخصــصني يف جمــاالت عديــدة منــها امليكروبيولوجيــا 
  : مبيكروبيولوجيا البرتول يف التايل 

  : petroleum formationتكوين البرتول  •

هـذه املـواد املرتسـبة لتحـوالت بيوكيميائيـة تـتم       تتكون معظم املواد الرسوبية يف األوسـاط البحريـة مـن خاليـا ميكروبيـة ميتـة كمـا تتعـرض            
بواسطة جمموعات عديدة من الكائنات الدقيقة وتؤثر على عملية تكوين وإ�تـاج الـبرتول حيـث حيتـوي الـبرتول اخلـام علـى هيـدروكربو�ات               

وحتتـوي تربـة    .مع مركبات أخرى من النيرتوجني ، الكربيت ، الفسفور وبعض العناصـر األخـرى الناجتـة مـن حتلـل املـواد العـضوية                         عديدة  
، وميكـن الكـشف عنـها     على أخبـرة مـن هيـدروكربو�ات مثـل امليثـان واإليثـان       petroleum reservoirلى البرتول املناطق احملتوية ع

  ، وخيتـرب الوسـط الغـذائي   تـوي علـى العناصـر الغذائيـة األخـرى الالزمـة           وسـط غـذائي مناسـب حي      باستخدامها كمصادر كربو�ية تضاف ل    
للكربـون والطاقـة مـن       كبرية من الكائنـات الدقيقـة املؤكـسدة للهيـدروكربو�ات كمـصدر              ويعد عزل أعداد   . بتنمية الكائنات الدقيقة عليها   

  .األراضي البرتولية دليل على وجود رواسب برتولية 
  : petroleum recoveryاستخالص البرتول  •

، وباستمرار عمليـة االسـتخالص      عند حفر بئر برتول فإن ا�سياب البرتول أول األمر يتم �تيجة للضغط املوجود بني الصخور املمسوك هبا                  
وهنـا ميكـن أن يلعـب    . يضغط املاء أو خبار املاء إلجبار زيت البرتول على الـصعود إىل الـسطح          ف ينخفض الضغط ويقل ا�سياب البرتول    

 تساعد علـى    النشاط امليكروبي دورا يف استخالص زيت البرتول املمسوك بالصخور فمثالً يؤدي حقن البكترييا بالرتبة إىل تكوين أمحاض                
  .إذابة الصخور كما يساعد احلقن البكتريي على تقليل لزوجة زيت البرتول فينساب البرتول املمسوك يف الصخور 
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  : petroleum destructionحتلل البرتول  •

 methylotrophicتوجــد جمموعــة كــبرية مــن الكائنــات الدقيقــة الــيت حتلــل اهليــدروكربو�ات البرتوليــة فبعــضها يؤكــسد غــاز امليثــان  

bacteria  ومنها ما يؤكسد غاز اإليثان مثل أ�واع تابعة ألجنـاس Mycobacterium sp. , Pseudomonas sp.   ومنـها مـا ، 
مركبات اهليدروكربو�ات كاجلازولني مسببة فساد الـبرتول وتـؤدي األمحـاض املتكو�ـة عنـها إىل ثقـب خزا�ـات الوقـود يف الـسيارات                       يؤكسد  

 Achromobacter sp. , Alcaligenes sp. , Pseudomonas sp. , Sarcinaع مـن البكترييـا   والطائرات ، ومنها أ�وا

sp.    وأ�واع من الفطريات تنتمي للجنس ،Aspergillus sp. , Monilia sp. .   
ترييـا املختزلـة     أ�ابيـب الـبرتول املـصنوعة مـن احلديـد بواسـطة البك             corrosionومن املشاكل الكـبرية الـيت تواجـه صـناعة الـبرتول تآكـل               

  .  حيث يتفاعل مع حديد األ�ابيب ويؤدي إىل تآكلها H2S ، واليت ختتزل الكربيت إىل .Desulfovibrio sppللكربيت مثل 
وحيدث يف املالحة الدولية وقوع بعض حوادث البرتول سواء لناقالت النفط أو عند تفريغ الناقالت يف موا�ئ االسترياد وإعادة تعبئتها مباء                   

الت النفط إىل تكوين بقع كبرية من زيت البرتول مسببه تلوث خطري بالبيئـة ، ومـن             قوتؤدي حوادث �ا  . ر ليتم تفريغه يف موا�ئ اإل�تاج       البح
طرق التخلص من تلك البقع الزيتية استخدام الطرق البيولوجية اليت يزداد استخدامها ، ويـتم ذلـك بتلقـيح بقـع الزيـت بكائنـات دقيقـة هلـا             

 هلا القـدرة علـى   Pseudomonas putidaى حتليله ، وقد أمكن باهلندسة الوراثية احلصول على سالالت فعالة جداً من القدرة عل
 وبـذلك ميكـن   camphor , octane , xylene and naphthaleneحتليل اجملموعـات األربـع الرئيـسية هليـدروكربو�ات الـبرتول      

     .  التخلص من اآلثار الضارة لبقع زيت البرتول 
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  خلفات ميكروبيولوجيا مياه امل
Wastewater microbiology  

 
  
  
  

  : مياه املخلفات هي املياه الناجتة من استعمال جمتمع أو مؤسسة أو غري ذلك وتشمل 
وتـشمل كـل مـا يـتم صـرفه عـن طريـق شـبكات صـرف املنـازل مـن             : domestic wastewaterمياه خملفات املنـازل   .١

  . sewage waterرات املياه ويطلق عليها مياه خملفات اجملاري مطابخ ودو

وتــشمل خملفــات املــصا�ع مــن أمحــاض ، زيــوت ومعــادن تنــتج مــن  : industrial wastewaterميـاه خملفــات املــصا�ع   .٢
�ع الـسكر ،    خمتلف الصناعات املعد�ية والبرتولية واملناجم ، وخملفات عضوية �باتية وحيوا�ية مثـل مـا ينـتج مـن خملفـات مـصا                     

 .الورق ، املصا�ع الغذائية واملبيدات 

 .مياه خملفات املزارع واحلدائق وتشمل بقايا املخصبات واملبيدات واليت قد تصل للصرف الصحي  .٣

 . املياه اجلوفية والسطحية واجلوية اليت تصل للصرف الصحي  .٤

  .وسيتم البحث يف معاجلة مياه خملفات املنازل أيّ خملفات اجملاري 
  
   :sewage waterيكروبيولوجيا مياه اجملاري م

٪ مـواد صـلبة معلقـة عـضوية وغـري عـضوية ، وقـد تكـون يف حالـة غرويـة أو ذائبـة رقمهـا             ١٪ مـاء ،  ٩٩تتكون خملفات مياه اجملاري من      
ت واألمحـاض األمينيـة ، إضـافة         مياه اجملاري من مواد �يرتوجينية مثل اليوريا ، الربوتني ، األمينا           تتكونو . ٨-٦اهليدروجيين يرتاوح بني    

ــة امل         ــة احلديث ــواد التنظيــف الرتكيبي ــصابون وم ــات ال ــدهون ، وأخــرياً خملف ــدرات وال ــة كالكربوهي ــواد غــري �يرتوجيني ــل  إىل م ــة للتحل قاوم
ــوزو وختتلــف الــصفات امليكروبيولوجيــة بــاختالف تركيــب خملفــات ميــاه اجملــاري    . امليكروبيولــوجي  ا ، وبــصفة عامــة حتتــوي علــى بروت

البكترييـــا امللوثـــة مليـــاه اجملـــاري بكترييـــا القولـــون وهـــي األكثـــر عـــدداً يليهـــا  معظـــم أ�ـــواع . فطريـــات، طحالـــب ، بكترييـــا وفريوســـات 
Strptococcus sp.ثم العصويات املتجرمثة الالهوائية مثل Clostredium sp. البكترييا املوجودة باجلهاز املعوي  ، وباقي أ�واع  .
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ه اجملاري فإن أعداد وأ�واع امليكروبات السائدة تتغري ، بتغري ظروف خطوات املعاجلة ، وحتت ظروف اهلضم الالهوائي                  وعند معاجلة ميا  
  .Enterobacter sp. , Escherichia sp. and Pseudomonas spاالختياريـة مثـل   ملخلفـات اجملـاري ، تـسود األ�ـواع     

     ..Methanococcus sp. Methanobacterium spنتجة لغاز امليثان وباستمرار الظروف الالهوائية تسود البكترييا امل
  

    :sewage disposalالتخلص من مياه اجملاري غري املعاجلة 
التخلص من مياه اجملاري عملية ضرورية لتجنب خطورهتا وما تسببه مـن أمـراض ومـشاكل بيئيـة ، يـتم الـتخلص مـن خملفـات اجملـاري يف            

كـسماد عـضوي بعـد إضـافة مـسحوق اجلـري احلـي              عاجلة بتجميعها يف خزا�ات �فرغ كـل مـدة وتـستخدم حمتوياهتـا              املزارع واألرياف دون م   
للقضاء على ما حتتويه من كائنات دقيقة غري مرغوبة ، يف حني تتخلص بعض اجملتمعات الصغرية بطريقـة التخفيـف حيـث تلقـى مبخلفـات                        

 وبـذلك تتـوفر كميـة    ٥٠:١ت وهنا ال بد أن تكون �سبة املخلفات إىل مياه التخفيـف           اجملاري يف هنر أو حبر فيحدث ختفيف لتلك املخلفا        
 ويف هـذه الطريقـة يـتم إلقـاء ميـاه اجملـاري مـن خـالل                  .كافية من األكسجني الذائب يف املـاء لألكـسدة البيولوجيـة واسـتمرار احليـاة املائيـة                  

وحتـدث مليـاه اجملـاري بعـد إلقائهـا يف املـاء عمليـة تنقيـة ذاتيـة          م ، ٥٠٠ن أ�ابيب متتد يف عمق املاء بعيـداً عـن الـشاطئ وملـسافة تزيـد عـ               
self-purification     وحتوهلــا إىل  ، فتتحلــل املــواد العــضوية فيهــا حتــت الظــروف اهلوائيــة بأكــسدة الكائنــات الدقيقــة هلــا بيولوجيــا

وتعتـرب هـذه   .ناطق احلارة أسرع منها يف املناطق الباردة عناصر معد�ية مما يقضي على الكائنات الدقيقة املمرضة ، وعملية التحلل يف امل         
العملية غري جمدية يف املدن الكبرية بل قد تكون ضارة وتسبب الكثري من مشاكل التلوث مثـل ظهـور روائـح كريهـة وغـري مـستحبة وزيـادة              

اجملـاري  ولذلك البد من معاجلة ميـاه  . واألحياء املائية املركبات العضوية باملياه ومنو الكائنات الدقيقة الالهوائية مما يؤدي إىل موت األمساك    
  .كيميائيا وبيولوجيا قبل التخلص منها ، ويتم ذلك بتحليل مياه اجملاري من مواد عضوية والقضاء على ما حتويه من كائنات دقيقة مرضية

  :وتتميز معاجلة مياه اجملاري قبل التخلص منها بالتايل 
 .رضة منع ا�تشار امليكروبات املم •

منع تلوث املياه اليت ستلقى هبـا ميـاه اجملـاري املعاجلـة ممـا حيـافظ علـى صـحة مـستخدمي هـذه امليـاه وعلـى الثـروة املائيـة                                 •
 .النباتية أو احليوا�ية 

 . التخلص من املواد العضوية والروائح الكريهة الناجتة من حتللها ، كما يتم التخلص من الرواسب غري املقبولة  •

 .لفات كأمسدة عضوية أو كمصادر بديلة للطاقة استخدام املخ •
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     :sewage treatment processesخطوات معاجلة مياه اجملاري 
حيث يتم �قل مياه اجملاري بواسطة أ�ابيب ومجعها خـارج املنطقـة الـسكنية لتـتم معاجلتـها                  تتم معاجلة مياه اجملاري بطرق متعددة ومتنوعة        

   :)٢١(شكل ي ، خطوات املعاجلة فيما يلوتتلخص 
   : primary treatmentاملعاجلة االبتدائية 

، األحجار ، األخشاب ، الزجاج واألسالك وغري ذلـك مـن خـالل متريـر امليـاه يف حـواجز                     ويتم يف هذه املرحلة التخلص من املواد الصلبة         
 بعــد ذلــك عمليــة لرتســيب ميــاه يــتم. لفــصل املــواد الــصلبة الكــبرية احلجــم  screeningعلــى شــكل شــبكة واســعة تعمــل كمــصفاة  

 ، وللمـساعدة يف عمليـة الرتسـيب وزيـادة سـرعتها تـضاف بعـض املـواد         sedimentation tanksاملخلفات يف أحواض الرتسـيب  
 مما يؤدي إىل تكوين معلق غروي يساعد على سرعة جتميع احلبيبات وترسيبها ، وأثنـاء ذلـك            )الشبة( وأمالح األلومنيوم    مثل أمالح احلديد  

 علــى الــسطح وهــو عبــارة عــن مــواد دهنيــة تكــشط مــن آن آلخــر للــتخلص منــها ، ويتكــون عنــد إضــافة كربيتــات    scumيطفــو الــريم 
   :احلديديك إىل مياه اجملاري اهليدروكسيد ومحض الكربيتيك حسب املعادلة التالية 

  
Fe2(SO4)3 + 6H2O  2Fe(OH)3 + 3H2SO4

 
Al2(SO4)3 + 6H2O  2Al(OH)3 + 3H2SO4    

  

وهذه التفاعالت عكسية لذلك تضاف مـواد توقـف التفـاعالت العكـسية مثـل كربو�ـات الكالـسيوم ، كربو�ـات الـصوديوم أو هيدروكـسيد                 
يـة ترسـيب املـواد العالقـة         ، وبـذلك تزيـد كفـاءة عمل        CaSO4الكالسيوم واليت تتحد مـع حـامض الكربيتيـك مكو�ـة كربيتـات الكالـسيوم                

  بيولوجيـا effluent ، ويـتم مجعـه ومعاجلتـه ، كمـا يـتم معاجلـة الـسائل        sludgeمحـأة  رتسـب يف قـاع احلـوض       ويطلق علـى مـا ي      .باملياه
  .وكيميائيا قبل االستهالك 

   
            :biological treatmentاملعاجلة البيولوجية 

 للتخلص مما حتتويه مـن مـواد عـضوية وحتويلـها           ، )٢٢(شكل   ،    الناجتة من املعاجلة االبتدائية بأكسدهتا بيولوجيا      effluentتعاجل السوائل   
تتم املعاجلة يف أحواض املعاجلة البيولوجية بإضـافة احلمـأة    .CO2 و H2S  ، NH3 ، H2Oإىل كحوالت وأمحاض عضوية ومن ثم إىل        

املعاجلـة البيولوجيـة حتـت    الـيت يـتم الـتخلص منـها ب      ٪ ، مع توفري الظروف اهلوائية ، فتتكـون أمـالح الفوسـفات والـنرتات                ٢٠النشطة بنسبة   
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بعد املعاجلة البيولوجية اهلوائية والالهوائية تفصل الرواسب وتؤخذ السوائل ومتـرر           . الظروف الالهوائية وتلي هذه اخلطوة املعاجلة اهلوائية        
  .حيث تتوفر الظروف اهلوائية والكائنات الدقيقة الستكمال حتلل املواد العضوية على مرشحات رملية 

  
     : final treatmentة النهائية املعاجل

، والـسوائل الناجتـة بعـد املعاجلـة تـستخدم يف ريّ             تعاجل السوائل الناجتة من املرشحات بالكلور للتخلص ممـا هبـا مـن كائنـات دقيقـة ممرضـة                    
  .بإلقائها يف هنر أو حبر أشجار الزينة أو استصالح األراضي أو يتم التخلص منها 

  
   : sludgeمعاجلة املواد الصلبة 

  : جتمع املواد الصلبة الناجتة من أحواض الرتسيب أو من أحواض املعاجلة البيولوجية وتعاجل بإحدى طريقتني 
 .جتفف يف أحواض خاصة ثم جتمع وتطحن وتنعم وتستعمل كسماد عضوي  .١

 .ختمر املواد الصلبة ال هوائياً إل�تاج الغاز احليوي والسماد العضوي  .٢
  

   : vated sludgeActiاحلمأة النشطة 
غنية بالكائنات الدقيقة من بكترييا ، فطريات ومخائر واليت تـضاف إليهـا      احلمأة النشطة عبارة عن رواسب خملفات جماري حديثة معاجلة          

. ري كبادئ يف أحواض املعاجلة البيولوجية فتساعد حتت الظروف اهلوائية على سرعة حتلـل ومعد�ـة املـواد العـضوية املوجـودة مبيـاه اجملـا            
وتتجمع الكائنات الدقيقة املوجودة باحلمأة النشطة أو بأحواض املعاجلة واملرشحات بشكل كتل أو أغشية خمتلطة مبواد صمغية لزجة مـن                  

 , .Bacillus sp ، ومـن البكترييـا املكو�ـة هلـا أ�ـواع مـن       zoogloeaويطلـق علـى هـذه الكتـل امليكروبيـة الـصمغية       سـكريات معقـدة   

Eschericgia sp. and Listeria sp.         ويتم اختبار كفاءة معاجلة مياه اجملاري باسـتخدام اختبـار لكـشف التلـوث احليـوي ، كمـا ،
 ، وتوجد هـذه البكترييـا يف ميـاه    Listeria monocytogenesيف اختبار الكشف عن بكترييا القولون و اختبار الكشف عن بكترييا 

تصل ملئات االآلف ، وتعيش يف مياه اجملاري مدة طويلة تصل لعدة أسـابيع كمـا أهنـا تقـاوم          لبكترييا القولون بأعداد     اجملاري وهي مصاحبة  
. الكلور بدرجة كبرية لذلك يؤخذ وجودها يف مياه اجملـاري دليـل علـى عـدم كفـاءة عمليـة املعاجلـة أيّ علـى وجـود ميكروبـات مرضـية             

بغة جــرام غــري متجرمثــة متحركــة هوائيــة اختياريــة، وهــي ممرضــة وهــذه البكترييــا عــصوية قــصرية جــداً مفــردة أو يف سالســل موجبــة لــص
    . و األجهاض وإالتهاب الضرع واإللتهاب السحائي للحيوا�ي listerosisلإل�سان واحليوان فتسبب لإل�سان مرض 
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   .رسم ختطيطي يوضح مراحل معاجلة مياه اجملاري):٢١(شكل 
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  .رسم ختطيطي يوضح خطوات املعاجلة البيولوجية يف تنقية مياه اجملاري ) : ٢٢(شكل 
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   احليويةقاومةامل
Biological control  

  
  
  

للنـيرتوجني  البكترييـا املثبتـة    بواسـطة لألحياء الدقيقة دور كبري يف خصوبة الرتبة حيث ميكن زيادة خصوبة الرتبة بزيادة تثبيت النيرتوجني        
ربيت هبـدف  أو بكترييا النرتتة ، كما أن بعض أ�واع البكرتيا تزيد من خصوبة الرتبة بتحسني خواصها فإذا كا�ت الرتبة قلوية يتم إضافة الك             

إل�تـاج غـاز ثـا�ي أكـسيد الكربيـت وثالـث أكـسيد الكربيـت ذات الـصفات احلمـضية ممـا حيـسن                     تؤكسد الكربيت    تشجيع منو البكترييا اليت   
صفات الرتبة ويزيد من خصوبتها ، يف حني تروى األراضي احلمضية مبحاليل خمففـة مـن األمو�يـا هبـدف زيـادة حمتـوى األرض مـن الـنرتات             

، تشجيع منو كائنات دقيقة دون أخـرى وتؤدي الظروف البيئية إىل  ..Nitrosomonas sp. and Nitrobacter spا بفعل بكرتي
لذلك ميكن التحكم يف صفات الرتبة بإتباع أساليب معينة كـاحلرث والـري فمـثالً إغـراق األراضـي الغنيـة بـاملواد العـضوية يـؤدي إىل تقليـل                   

البكترييا الالهوائية واليت تنتج أمحاض عضوية مثل محـض اخلليـك ، الفورميـك والبيوتريـك كمـا تتكـون                    مما يشجع منو    كمية األكسجني املتاح    
ويـؤدي احلـرث اجليـد للرتبـة إىل حـدوث هتويـة وتـشجيع        .أمحاض الالكتيك والسكسنيك ومثل هذه املواد تعترب عامل حمدد لنمو اجلـذور      

 وتعتـرب كـل اإلضـافات ذات األصـل احليـوي والـيت متـد                .ت اختـزال الـنرتات والكربيتـات        لنمو الكائنات الدقيقة اهلوائية مما يقلل مـن عمليـا         
   . biofertilizationالنبات النامي باحتياجاته الغذائية تسميد حيوي 

  

   :biological controlاملقاومة احليوية 
الكائنـات الدقيقـة غـري       أو منتجـات اجلـني خلفـض تـأثري           إن املقاومة احليوية هي استخدام الكائن الدقيق بصورته الطبيعية أو احملـور جينيـاً             

 هـذه الكائنـات املكافحـة عنـد اسـتخدامها علـى كـل مـن احملاصـيل احلقليـة ،                      تـالءم املرغوبة واليت ميكن أن تسبب آفات زراعيـة حبيـث           
  .األشجار والثمار الكائنات الدقيقة النافعة وال تسبب هلا ضرر 

  :على بعض الصفات اليت ميكن تلخيصها يف اآلتي ل يف املقاومة احليوية ألمراض النبات ويتم حتديد الكائن الدقيق الفعا
 .أن ينتج مضادات حيوية ضد الكائنات املمرضة  .١
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 . ، فتجعل هذا العنصر أقل إتاحة للكائنات املمرضة siderphoresينتج مركبات تعمل كحامالت للحديد  .٢

 .ذاء أو مكان النمو املالئم للكائن املمرض أو على كليهما معاً تكون لدية قدرة عالية على التنافس على الغ .٣

 .ينتج مركبات هرمو�ية تزيد يف منو النبات مثل املواد الشبيهة باجلربيلينات أو تزيد مقاومة النبات لإلصابة باملرض  .٤

  

      :طرق املقاومة احليوية 
 الطرق أعطى �تائج غري مشجعة والبعض اآلخـر أعطـى �تـائج مـشجعة       تستخدم طرق خمتلفة ملقاومة الكائنات الدقيقة الضارة بعض هذه        

ومـن الطـرق   . خاصة بعد تطـور العلـوم املختلفـة وتطـور علـم اهلندسـة اجلينيـة وإ�تـاج سـالالت بكترييـا هلـا كفـاءة عاليـة يف هـذا اجملـال                          
  : املستخدمة يف املقاومة احليوية 

 وهـذه الطريقـة مـن أوىل الوسـائل املـستخدمة يف      :ة مـضادة للكـائن املمـرض       حقن الرتبة أو النسيج النباتي بكائنات حية دقيقـ         .١
املقاومــة احليويــة ، والنتــائج ال تكــون دائمــاً مــشجعة ألن البيئــة الطبيعيــة حتكمهــا ظــروف بيئيــة حمــددة تــسيطر علــى مكو�ــات    

 Fomes مـن أمكـن مقاومـة الفطـر     بـالرغم . امليكوفلورا والفو�ا الطبيعية حبيـث تـصبح يف حالـة أتـزان يـصعب التـأثري عليهـا        

annosus  بفطـر Peniophora gigantae      ومهـا مـن �فـس اجملموعـة إالّ أن فطـر ، F. annosus   يـصيب أشـجار 
 يؤدي منـو اجلـراثيم إىل منـع    P. gigantaeالغابات ويؤدي إىل عفن اجلذور واجلذع فيها ، وعند رش األشجار جبراثيم الفطر 

 . F. annosusاإلصابة بفطر 

 ويشمل وسائل خمتلفة تؤدي إىل تشجيع �شاط بعض مكو�ات ميكوفلورا الرتبة على حساب تثبيط �شاط :غيري ظروف الرتبة   ت .٢
ومن أكثر الطرق املـستخدمة يف تغـيري ظـروف          . ، وهذه الطريقة من أهم وسائل املقاومة احليوية ألمراض النبات           البعض اآلخر   

 الرتبة pH كما ميكن تغيري .اصيل اجلافة مثل الفول والرتمس إىل الرتبة أثناء احلراثة       إضافة مواد عضوية خاصة بقايا احمل     الرتبة  
   ، ومـن أهـم األمـراض الـيت مت مقاومتـها هبـذه الطريقـة األمـراض الناجتـة عـن                     أو معاملتها باملواد الكيميائية أو التعقيم اجلزئـي هلـا           

R. solani  وF. solani  . إىل الرتبة على الكائن مسبب املرض بعدة طرق منها وتؤثر إضافة املادة العضوية: 

تأثري مباشر على �شاط الفطر ومنوه على جذور العائل ، حيث أن إضافة املادة العضوية خاصة الكربو�ية تـؤدي إىل                     •
 يف الرتبة والفطر املمرض حساس هلذا الغاز لذلك حيد وجوده من زيـادة منـو الفطـر وبالتـايل                    CO2زيادة معدل إ�تاج    

 .تقدمه على سطح اجلذر وإصابته النبات 
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ويعتمـد يف ذلـك علـى وجـود مـصدر          تأثري مباشـر علـى بقـاء الفطـر يف الرتبـة مـن حمـصول آلخـر يف البقايـا النباتيـة ،                          •
�ــيرتوجني قابــل للــذوبان حبيــث ينتــشر يف الوســط ويكــون صــاحل للفطــر وبالتــايل فــإن إضــافة الــسماد العــضوي الفقــري  

 .ىل استنفاذ النيرتوجني املتوفر يف الرتبة مما يؤثر على قدرة بقاء الفطر ويقللها بالنيرتوجني يؤدي إ

حيـث تـؤدي إضـافة املـادة العـضوية          تأثري غري مباشر على �ـشاط الطفيـل عـن طريـق زيـادة درجـة مقاومـة العائـل ،                       •
ل يتحلل النيرتوجني املثبت ويصبح يف      الفقرية بالنيرتوجني والغنية بالكربون إىل تثبيت النيرتوجني اجلوي وأثناء منو العائ          

وميكــن إضــافة مــواد حتتــوي علــى . صــورة صــاحلة للنبــات ممــا يــساعد النبــات علــى النمــو ومقاومــة الفطــر املمــرض  
الكايتني إىل الرتبة وذلك ملقاومة عفن اجلذور ، حيث يشجع منو الكائنات الدقيقة املضادة لفطريات العفن أل�ه يدخل                  

 .ها يستثنى من ذلك الفطريات الطحلبية فال يستخدم الكايتني يف مقاومتها يف تركيب جدر خاليا

، فمـثالً   حـدمها أو كليهمـا علـى اآلخـر          ا ويقصد به تفاعل بني كائنني أو أكثر على سـطح العائـل حبيـث يـؤثر                  :التفاعل التطفلي    .٣
 ، R.solani و  Pythium ultimum على الفطريات األخرى املمرضة مثل فطـر   .Trichoderma spيتطفل فطر 
 الطفيل فروع هيفاته للعائل املستهدف وتلتف حوهلا ومتسك هبا بواسطة أجسام تـشبه أعـضاء االمتـصاص وختـرتق                    حيث ميد 

  .غزله الفطري

احليوية عن طريق كبح منو الكائن املمرض حبرما�ه من مواد غذائية أساسية له مثل    ميكن أن تؤثر املقاومة      :املنافسة على احلديد   .٤
ممـا جيعلـه يف الرتبـة برتكيـزات ضـئيلة جـداً وهـذا        احلديد فهو عنصر يوجد يف القشرة األرضية ولكن بصورة غري قابلـة للـذوبان               

 siderophoresالبكترييـا الـضوئية مـا يعـرف بالـسايدروفورز      حيـث تنـتج    عد حتديا للبكترييـا الـيت حتتـاج يف منوهـا للحديـد          يُ
هلا جاذبية عالية للحديد ثالثي التكافؤ ، والكائنـات الدقيقـة املمرضـة حـساسة للتثبـيط            وهي مركبات تنتجها خاليا البكترييا    

ة الناتج بواسطة السايدروفورز ألسباب منها أن بعض أ�واع الكائنات املمرضة ال ميكنها أن تنتج السايدروفورز أو أهنا غري قادر      
 .ري متاح هلاعلى استخدام ما تنتجه البكترييا املقاومة مما جيعل احلديد غ

تأثري ضار على واحـد أو أكثـر مـن     ويعين مقدرة كائن حي على إفراز مادة أو أكثر من املنتجات األيضية تؤثر :التضاد احليوي   .٥
الكائنات األخرى ، وال يقتصر التضاد احليوي على الكائنات الدقيقة حيث تفرز جذور بعض النباتات مواد مـضادة تـؤثر علـى                      

ويعترب التضاد احليوي من أهم الطرق املستخدمة يف املقاومة احليوية فهـي            .يقة اليت تنمو يف احمليط اجلذري       طبيعة الكائنات الدق  
ويعتمـد  . للكـائن املمـرض     تؤدي إىل تثبيط منو الكائن املمرض أو تقضي عليه كليّة ، كما أهنا توقف إ�بات الوحـدات التكاثريـة                    

اد على إ�تـاج �ـواتج ثا�ويـة لأليـض الغـذائي يف صـورة مـضادات حيويـة تتكـون مـن                      التضاد احليوي على قدرة الكائن الدقيق املض      
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ــا            ــة مباشــرة ، وتعــد بكتريي ــثالً بطريق ــزل الفطــري للفطــر املمــرض م ــوت الغ ــو اخلــضري وم ــسبب يف وقــف النم ــواد ســامة تت م
Pseudomonase sp. ، Agrobacterium sp. و Bacillus sp.    ومـة احليويـة    أكثـر األ�ـواع اسـتخداماً يف املقا

لقدرهتا على إ�تاج مضادات احليوية متنع وتقتل مدى واسع من البكترييا املمرضة للنبـات وهلـا أيـضاً القـدرة علـى اهلـدم الـسريع                          
وتــؤثر الظــروف الكيميائيــة والغذائيــة يف الرتبــة علــى إ�تــاج املــواد الــسامة الناجتــة مــن التفــاعالت   . ملــستعمرات الفطــر املمــرض 

                       .للبكترييا ، كما تؤثر درجة احلموضة للرتبة واألمسدة الكيميائية على �وع املضاد احليوي الناتج ية األيضية الغذائ
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   البكترييا يف التعطني وإ�تاج السيالج �شاط
Bacteria activity in retting and silage production 

  
  
  

دف هذه العملية فصل ألياف الكتـان عـن    بأهنا معاجلة ألياف �بات الكتان أو اللوف بواسطة الكائنات الدقيقة ، وهت          تعرف عملية التعطني  
و جترى هذه العملية بوضع حـزم الكتـان بعـد     .ومن ثم هتيئتها لالستخدام الصناعي يف صناعة األقمشة لياف  األالساق و احلصول على

الكتـان   مـن امليـاه لغمـر القـش حيـث تقـوم البكرتيـا اهلوائيـة بتحليـل املـواد الـيت تلـصق أليـاف               كافيةتسويرها يف أحواض أمسنتية هبا كمية
و يشرتط لتمام عملية التعطني مـا    ،عملية التعطني بعضها البعض و كذلك خشب الساق حبيث يسهل فصل األلياف عن الساق بعد متام

 : يلي

  .لتعطنيكمية كافية من املياه تكفى لغمر القش حبوض ا .١

  . م° ٣٢-٢٨درجة حرارة ما بني  .٢

البكترييا اهلوائية و ترتاوح مـدة الـتعطني مـا بـني      و هي الدرجة اليت تنشط فيها ، ٦-٤احملافظة على درجة احلموضة للمياه بني  .٣
  .مسك �باتات الكتان تبعا لدرجة احلرارة و)  أيام٧-٤(

بتمامها حينما يتم كـسر الـساق حمـدثا صـوتا واضـحا كـذلك سـهولة          تعرف و تؤخذ عينة من القش للكشف على درجة التعطني و اليت
اخلـارج   مازالـت هنـاك دراسـات علـى عمليـة الـتعطني هبـدف حتـسني جـودة األليـاف ليـسهل تـصديرها إيل             و. فصل األلياف عن الساق

   .باإلضافة إيل احلصول على منسوجات عالية اجلودة

   تعريف السيالج
ضراء املتخمـرة أو املخللـة حيـث يـتم التخمـر الالهـوائي للنباتـات اخلـضراء، فتتحـول الـسكريات املوجـودة فيـه إىل                 السيالج هو املواد اخل   

 .وغريها كأمحاض ثا�وية، وبذا ميكن أن �ـسمي الـسيالج بأ�ـه النباتـات اخلـضراء احملفوظـة      .. محض اللنب بشكل رئيسي ومحض اخلل    
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أمهيـة الـسيالج يف     تكمـن   و.األعـشاب النجيليـة والبقوليـة       و لـشعري بأصـنافه املختلفـة     ا والـشوفان     ،  الذرة الصفراء، البيـضاء    وتشمل
  :النقاط التالية
  .تتوفر فيها األعالف اخلضراء العادية توفري املادة اخلضراء احملفوظة إىل فرتات من العام ال •
 ذات اإل�تـاج املـنخفض حبـسب كميـة     ختزين املادة اخلضراء من السنوات اخلـصبة ذات اإل�تـاج العـايل إىل الـسنوات اجلافـة          •

  .هطول األمطار من سنة ألخرى
يشكل احتياطي علفي يف املزارع الكبرية حيث جيب توفر أعالف متنوعة كاحتياط يف هذه املزارع لـستة أشـهر قادمـة،          •

  .حتسباً من حصول أزمات يف تأمني األعالف األخرى
  .ر العاميؤمن تقديم عليقة متواز�ة حليوا�ات املزرعة على مدا •
  .إن هذه الطريقة حتتاج إىل أماكن ختزين صغرية وقليلة التكلفة قياساً باألعالف األخرى  •
  . ذلكغري أوإن احتماالت تعرضه للتلف قليلة مثل التعرض للحريق  •
  .السيالج قابل للتخزين عدة سنوات دون تغري كبري ومهم يف تركيبه إذا كان مغلق متاماً ومضغوط بشكل جيد •

 بـالتخمر   Carbohydratesب السيالج قريب مـن تركيـب املـادة اخلـضراء حيـث أن الـتغري الرئيـسي يـتم بتحويـل الـسكريات                         إن تركي 
أو كــاروتني إضــافة إىل ) أ (يتــامنيوحيــوي فيتامينــات خمتلفــة خاصــة ف. ســهل هــضماً يف كــرش احليــوان األالكتيــكالالهــوائي إىل محــض ال

  . وجودها يف املادة اخلضراء الطازجةعناصر معد�ية وبروتني بنسب خمتلفة حسب

يتم تكوين محض الالكتيـك بواسـطة البكرتيـا الـيت حيملـها العلـف         حيثالطريقة العاديةويتم حتضري السيالج بأكثر من طريقة وسنشرح هنا  
 ٤-٣٫٨ إىلالـسيالج    الـذي يرفـع احلموضـة يف         كتيـك األخضر إذ تتخمر الكربوهيدرات الذاتية يف النبـات األخـضر وتتحـول إىل محـض الال               

ويف هذه احلالة ينتج معنا سيالج جيد النوعيـة وهـذه الطريقـة    .من املادة اجلافة متاماً% ١٢-٨ حينئذٍ فيه بني     كتيكترتاوح �سبة محض الال   
مليـة تغطيـة    وميكـن مـن الناحيـة الع      .منتشرة يف معظم دول العامل لعدم إضافة أية أمواد أخرى إىل العلف األخضر املصنع ولـسهولة تطبيقهـا                 

  :بإحدى الطرق التالية و وهي احلفر اليت يوضع فيها السيالجحفر السيل
يثبت من أطرافـه علـى أطـرف احلفـرة باحلجـارة ثـم طبقـة مـن الـدريس فطبقـة              ) البالستيك الرقيق الشفاف  ( غطاء من النايلون      -١

  . سم حبيث يتم تغطية الدريس متاما١٠ً-٥ثالثة رقيقة من الرتاب مساكتها 
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 غطاء من النايلون الشفاف يثبت باحلجارة على أطراف احلفرة ثم طبقة من التنب يف حـال عـدم تـوفر الـدريس أو القـش اليـابس             -٢
  .فطبقة رقيقة من الرتاب ميكنها تغطية طبقة التنب

يس أو القـش أو   غطاء من النايلون الشفاف ثم طبقة من احلشيش األخـضر الـذي يـصنع منـه الـسيالج يف حـال عـدم تـوفر الـدر                -٣
  .التنب فطبقة رقيقة من الرتاب حبيث تغطي طبقة احلشيش األخضر

 يومـاً لـذلك   ٦٠-٤٥يتم فتح السيلو بعد اكتمال عملية التخمر الالهوائي لكامل كتلة املادة اخلضراء املسيلجة وهذه تستغرق عـادة حـوايل              
قـاً حمكمـاً علمـاً أ�ـه ميكـن حفـظ الـسيالج وعـدم فتحـه أكثـر مـن سـنة                        إغاله  ور هذه املدة على األقل مـن إغالقـ        اليفتح السيلو إال بعد مر    

  .حسب الوقت الذي حتتاجه املزرعة على مدار العام
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٠٩



   اعة واألجسام املضادةاملن  – علم األحياء الدقيقة التطبيقي                                                                                                    

 ١١٠

  :املراجع 
  التفاعالت اإل�زميية يف اخللية امليكروبية 

  صناعة األجبان 
  املقاومة احليوية واملستضدات الثالث 

  علم األحياء الدقيقة التطبيقي
   ندسة الوراثية اهل

  علم املناعة واألمصال 
  ميكروبيولوجيا التعدين 

Biology of microorganisms 
Biochemistry  
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