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Growth of yeast نمى فطر انخميرة  
  ( الواحدة الدفعة مزرعة ) المستمرة غير المزرعة :أوال•

لعدم وذلن النمو ٌتولف المغذٌة المواد نضوب وبعد لصٌرة لفترة الخالٌا نمو ٌستمر حٌث 

 الصناعٌة العملٌات معظم فً . المزرعة من النهائٌة النواتج إزالة وعدم المغذٌة المواد إضافة

 مغذٌة بٌئة فً الخمٌرة تنمو الكحول أنواع بعض وصناعة التركٌز أو والتمطٌر التخمر مثل

 CO2 إلً أٌضا الممثلة السكرٌات وتتحول الهوائٌا النمو ٌكون الحالة هذه وفً بالجلوكوز غنٌة
  Ethanol fermentation اإلٌثانولً التخمر عملٌة بواسطة وذلن  Ethanol وإٌثانول 

 منخفض مستوي إلً السكر تركٌز ٌصل حتً تهوٌة لووجدت حتً الهوائٌا العملٌة هذه وتستمر

  . جدا

األكسٌجٌن وجد لو حتً الهوائً التنفس علً الخلٌة ممدرة تكبح السكر من العالٌة والتراكٌز 

 أٌض فً التحكم عملٌة فً مهمة الظاهرة وهذه الهدمً األٌض بتثبٌط تعرف الظاهرة وهذه

  . الخمٌرة

ًالظروف فً بٌنما التخمر عملٌة عن الناتجت اإلٌثانول الٌستخدم الالهوائٌة الظروف وف 

 عندما وذلن وماء CO2 إلً وتؤكسده أنتجته الذي اإلٌثانول الخمٌرة خالٌا تستخدم الهوائٌة

   الهوائٌة الواحدة الدفعة المزرعة فً ذلن مالحظة وٌمكن السكر جمٌع ٌستهلن

لصٌرة ركود فترة بعد النمو ٌعود ثم الجلوكوز نضوب بعد النمو ٌتولف حٌث Short leg 
phase  ًالهوائً اإلٌثانول ألٌض الضرورٌة األنزٌمات الخالٌا تخلك خاللها والت .  

المرحلة ثنائً النمو منحنً ٌوضح والرسم Biphasic growth curve  



منحنى استجابت تركيس ثنائي انطىر نمركباث محفسة محذدة انهذف وانتي 

قذ تظهر اننتيجت انمحذدة انهذف . تكىن سامت نهخاليا عنذ تركيساث أعهى

 (C)أو تثبيط  (B)أو غير نشطت  (A)كمحفساث 



الثابتة بالمرحلة وٌعرف الجلوكوز علً ـ تخمري نمو : األولً المرحلة  

التخمر عملٌة من الناتج اإلٌثانول علً تأكسدي نمو مرحلة :الثانٌه المرحله .   

التخمر فطرة وتستطٌع S. cerevisiae   تحت سرٌع نمو بمعدل تنمو أن 
 الخالٌا ناتج ولكن ساعة16 حوالً التضاعف زمن ومعدل التخمر ظروف
 ولكن الهوائٌة الظروف فً النمو معدل نفس ٌحدث أن وٌمكن جدا للٌل ٌكون
  Pasteur effect . باستٌر بتأثٌر ماٌعرف وهذا جدا عال ٌكون الخالٌا ناتج
 فً أكثر خالٌا ناتج علً الحصول إمكانٌة الحظ من أول هو أنه حٌث

 أن وٌمكن الجلوكوز كمٌة لنفس الالهوائٌة الظروف فً منه الهوائٌة الظروف
   . المستمرة المزرعة بواسطة ذلن ٌوضح

المتمطع التخمٌر أى دفعات :على بالتغذٌه التخمٌر من النوع هذا تسمٌة وٌمكن 
 المكونا التخمٌرتسحب إنتهاء وبعد المناسبة الغذائٌة بالبٌئة المخمر ٌمأل حٌث
   المخمر وٌنظف ت

 



  Continuous culture المستمرة المزرعة :ثانيا•
وذلن الزمن من طوٌلة لفترة ومستمر ثابت بمعدل تنمو أن للخالٌا تسمح الطرٌمة هذه 

 والخالٌا المستهلكة المغذٌة البٌئة وإزالة النمو أوعٌة إلً باستمرار المغذٌات بإضافة
 عن الناتجة الخالٌا عدد ألن وذلن التعادل عملٌة تحدث وبهذا . المعدل بنفس فٌها المعلمة
 معدل فً التحكم وٌمكن التخمر وعاء من المفمودة الخالٌا تعادل التخمر وعاء فً النمو
  . الشكل فً كما المغذٌة المواد إضافة معدل بتغٌٌر وذلن النمو

0.1 التخفٌف تتحت أنه   نجد مستمرة مزرعة فً مختلفة معدالت فً الخمٌرة تنمو عندما 
 علً الحصول ٌمكن وبالتالً اإلٌثانول والٌنتج هوائٌا ٌمثل المضاف الجلوكوز جمٌع
 الخالٌا معدل وٌتنالص اإلٌثانول إنتاج ٌبدأ 0.1 وبعد الناتجة الخالٌا من معدل أعلً
 تركٌز ٌبمً عندما ٌحدث وهذا التخمر وعاء فً الخالٌا تركٌز بتنالص وذلن الناتجة

 وهذا التخمر إلً الخالٌا تتحول أعلً بمعدل الجلوكوز ٌضاف وعندما منخفض الجلوكوز
 فً حتً العالٌة النمو معدالت فً التخمري األٌض إلً تتحول الخمٌرة خالٌا أن علً ٌدل

 إزالة أو فمد مع مرتبط التحول وهذا منخفض الجلوكوز تركٌز فٌها ٌبمً التً الظروف
 . النواتج

 بتغذٌة المستمر التخمٌر ٌتم : المستمرة بالتغذٌة التخمر من النوع هذا تسمٌة وٌمكن 
 فى أفضل بأنها وتمتاز بإستمرار الناتج سحب مع التخمٌر بٌئة من ثابت بمعدل المخمر
 التصادٌة طرٌمة أنها و اإلنتاج

 





Metabolism  of yeast  أيض انخميرة 

  Aerobic respirationـ التنفس الهوائً  1
  CO2أثناء النمو الهوائً فً تراكٌز منخفضة من الجلوكوز تحول الخمٌرة الجلوكوز إلً 
 : وماء فً طرٌمة مماثلة لما ٌحدث فً معظم األنسجة النباتٌة والحٌوانٌة حٌث ٌتم فٌها 

   Glycolysis( الجلكزة ) أ  ـ التحلل السكري 
  Citric acid cycle (  krebs cycle )ب  ـ دورة حمض اللٌمون 

(tricarboxylic acid cycle ) = TCA  
   Electron trarsport chainج ـ سلسلة نمل اإللكترون 

   Oxidative phosphorylationد ـ الفسفرة التأكسدة 
 وٌكون المستمبل الهائً لأللكترون هو األكسٌجٌن 

 

   Glucose + 6O2 + 38aADP +38pi                        6CO2+6H2O+38ATP          
              







انتنفس ظاهرة خهىيت تتمثم في انهذو انكهي   -1

 O2نهجهىكىز باستعمال 

 



   Anaerebic respiration الالهوائً التنفس ـ 2

 النهائً األلكترون مستمبل أن عدا فٌما الهوائً التنفس ٌشبه

 تختزل التً النترات مثل أٌون أو عضوي غٌر مركب ٌكون
 ألل الناتجة  ATPال كمٌة تكون ولد   NO3 --NO2 نٌترٌت إلً

   الهوائً التنفس فً منها

 



  Fermentation التخمر ـ 3
 وخاصة الفطرٌات فً مرة أول وجدت للسكر الحٌوي التحلل خطوات معظم

 Fermentation is هواء بدون الحٌاة بانه التخمر باستٌر عرف ولد . الخمائر
life without air  وذلن الشواذ بعض ٌوجد حٌث دلٌك غٌر التعرٌف هذا ولكن 

 المغذٌة المواد ومن الهواء وجود فً بالتخمر تموم أن ٌمكن الفطرٌات بعض ألن
 وهنان . األمٌنٌة واألحماض العضوٌة واألحماض الكربوهٌدرات للتخمر المابلة

 3 وهنان . المختلفة الدلٌمة الحٌة الكائٌات تسلكها التً مختلفة تخمرٌة مسارات
  : وهً الدلٌمة الحٌة الكائنات تسلكها  Glycolysis السكري للتحلل رئٌسٌة طرق

1- Embden - meyerhof - parans (emp ) pathway (hexose 
diphosphate pathway ) 
2 - Phospho ketolase pathway (warburg - dickens pathway ) 
3 - Enter - doucloroff pathway  

 التفاعالت فً تشترن ولكنها األولً الخطوات فً تختلف الثالث الطرق وهذه
  بٌروفٌت إلً الفوسفوري الكربون ثالثً السكر تحتوٌل إلً تؤدي والتً الشائعة

Pyruvate   المادة ٌعتبر ولكن التخمرات معظم نهاٌة هو البٌروفٌت ولٌس 
  . التخمرات معظم أصل أو الشائعة األساسٌة
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 تنفس بدون أكسجين –التخمر 

 .فً صناعة األغذٌة وفً صناعات أخرى ٌستعملون الكائنات الحٌة المجهرٌة الً تموم بعملٌات تخمر 

 

, بعملٌة تنفس خلوي بدون أكسجٌن , عدٌمة األكسجٌن / تموم الكائنات الحٌة المجهرٌة التً تعٌش فً بٌئات فمٌرة 

 .والتخمر هو أحد األنواع األساسٌة لتنفس بدون أكسجٌن 

 التخمر

 .زال غنٌة بالطالةتوالنواتج هً مواد عضوٌة ال , فً عملٌات التخمر ٌحدث تحلٌل جزئً للجلوكوز

لٌس جمٌع البكتٌرٌا . الكائنات الحٌة التً تموم بعملٌة التخمر هً عدة انواع من البكتٌرٌا والفطرٌات 

 .عٌش فً بٌئة فٌها أكسجٌن تنفساً هوائٌاً ٌتنفس لسم من البكتٌرٌا والفطرٌات ٌ .والفطرٌات

 :توجد آلٌات تخمر مختلفة والمختلفة عن بعضها بالنواتج النهائٌة 

 :أمثلة 

 

 (حامض اللكتيك)تخمر حامض الحليب . أ

 .والتً تحلل الجلوكوز الى حامض حلٌب , تم بواسطة بكتٌرٌا حامض الحلٌب ٌ    

 

 

 تخمر كحولي. ب

تتم بواسطة عدة انواع من البكتٌرٌا والفطرٌات التً تحلل الجلوكوز إلى كحول وثانً أكسٌد    

 .كربون 



 مراحل التخمر

       

 ( كما تذكرون فإن االكسجٌن ال ٌستعمل فً الجلٌكولٌزا)جلٌكولٌزا : “ أ”مرحلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تخمر : “ ب”مرحلة 

 (ٌختلف باختالف الكائنات الحٌة)

 

 ربح الطالة

 فً المرحلة الثانٌة ال ٌتم الحصول

النواتج .  الجلٌكولٌزاالناتجة فً  2ATPربح الطالة من تحلٌل جزيء واحد من الجلوكوز هو . على الطالة  

ألنه فً , زال مخزونة فٌها طالة كثٌرة تال * هً مواد عضوٌة( كحول, حامض حلٌب )النهائٌة لعملٌة التخمر 

لذلن تكفً هذه . عملٌة تحلٌل الجلوكوز الى هذه المواد انطلك الملٌل فمط من الطالة المخزونة فً الجلوكوز 

 ATP-جزٌئٌن فمط من الـ النتاجالطالة 

 

ثانً أكسٌد  –فً عملٌة التنفس الهوائً بمشاركة األكسجٌن ٌتحلل الجلوكوز بشكل كامل لمواد غٌر عضوٌة *

 ( .من تحليل جزيء جلوكوز واحد ATPجزيء  30 النتاجتكفً )لذلن تتحرر طالة أكبر . كربون وماء 
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 مراحل التخمر

 جلوكوز
C6H12O6 

حامض 

 بٌروفٌن

2ADP 
2Pi 

2ATP 
 طالة

 تخمر حامض الحلٌب

ٌتحول حامض البٌروفٌن 

 الى حامض حلٌب

 تخمر كحولً

ٌتحول حامض البٌروفٌن الى 

 كحول وثانً أكسٌد كربون
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