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 :Citric acid Productionأوحاج حامط السحريك )الليمىن( 

 هناك نوعان من حامض السترٌك -

 : وٌستخلص هذا الحامض من الفواكه إذ ٌتواجد فٌها بشكل طبٌعً.Natural citricا. حامض السترٌك 

رٌك : وٌنتج عن التخمرات المٌكروبٌة وٌسمى اٌضاً بحامض الستFermented citricب. حامض السترٌك 

 الصناعً.
ٌستخدم حامض السترٌك فً الصناعات الغذائٌة كمادة حافظة وكذلك كمادة محمضة وفً الصناعات الطبٌة وفً 

 المشروبات الغازٌة 

 كيميائية انتاج حامض الستريك

 االحٌاء المجهرٌه المستخدمة فً انتاج حامض السترٌك:

  :Fungiالفطريات 

 لقدرة على انتاج حامض السترٌك ومن اهم االعفان المشتركة فً انتاجه :ٌمتلك العدٌد من االعفان والخمائر ا
Aspergillus niger , A. wentii , A .clavatus 

Penicillium citrinum , P. luteum 
Mucor pyriformis 
Candida lipolytica 
C. tropicals 

 
انتاج حامض السترٌك وذلك لألسباب االكثر شٌوعا واستخداما على مستوى التجاري فً  A .nigerٌعد العفن 

 التالٌة :
 . سهولة تداوله1

 . قدرته على النمو فً الماج الخام الرخٌصة الثمن2

 . إنتاجه العالٌة3

 :Bacteria. البكحريا         2

Bacillus lichnerformis 
Brevibacterium  flavum 

 االوساط الحخميرية:

ا االحماض مثل الموالس ومحلول السكروز ونشؤ الذرة او البطاطا تستخدم أوساط تخمٌرٌة كثٌرة إلنتاج هذ 
 وفضالت مصانع الدبس وغٌرها.

% سكر وٌضاف له بعض االمالح لنترات  21-11لكن االكثر شٌوعاً فً االستخدام هو الموالس الذي ٌحوي 

 االمونٌوم وكبرٌتات المغنٌسٌوم وفوسفات البوتاسٌوم

 طرق أنتاج حامض الستريك:

 Surface methodطرٌقة القدٌمة )الطرٌقة السطحٌة( . ال1
 Submerged. الطرقة الحدٌثة )المغمورة( 2
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فً الطرٌقة السطحٌة ٌتم التلقٌح بالسبورات المنتفخة بحٌث تبقى هذه السبورات طافٌة على سطح الوسط من اجل 
 التهوٌة الجٌدة , مشكلة هذه الطرٌقة هً التلوث بفطرٌات اخرى .

ٌعتمد على مصدر الكربون  pHاٌام  11-7م مدة التخمر  31-28: تهوٌة جٌدة , درجة حرارة  ميةظروف الحى

 (.3-2وإذا كان محلول السكروز ) 6-5فاذا كان موالس تتراوح بٌن 

 : Lipids productionاوحاج الذهىن 

رٌة فً انتاج الدهون فً تنتج االحٌاء المجهرٌة الدهون , وكان االلمان اول من فكر باستخدام االحٌاء المجه 
 SCOالحرب العالمٌة وٌمكن أنتاج العدٌد من هذه المواد من عدد كبٌر من االحٌاء المجهرٌة وٌطلق علٌها 

(Single cell oil) 

 االحياء المجهرية المىحجة للذهىن:

 . الخمائر1

 Trichosporon pullulans   ,Torulopsis lipofera  ,Candida pulcherima  ,
Saccharomyces cerevisiae 

 
 . الفطريات2
 Aspergillus niger  ,Geotrichum candidum  

 . البكحريا:3

 . Corynebacterium Nocardia  ,Mycobacteriumهناك اعداد قلٌلة من البكترٌا المنتجة للدهون مثل  

 
مواد مولدة للحساسٌة وذات  تكون الدهون المنتجة من هذه االحٌاء وبكترٌا اخرى تمٌل للتحلل مإدٌة الى انتاج

 طابع سام.

  اكثر الدهون المٌكروبٌة تكون متشابهة للزٌوت النباتٌة من حٌث محتواها من الحوامض الدهنٌة غٌر
 المشبعة

  الموالس , المواد السٌلٌلوزٌة , االخشاب المتحللة الشرش ومخلفات  المستخدمةالمواد االولٌة :

, وأحٌانا تضاف امالح  Cالى كمٌة  N2الدهون الموازنة بٌن كمٌة وصناعة الورقة . اهم شًء فً انتاج 

 Sodiumالفوسفات والبوتاسٌوم والمغنٌسوم وتضاف كمٌات قلٌلة من الكحول وخالت الصودٌوم 
acetate 

  ظروف االنتاج : الظروف هوائٌة , تستخدمTrays  اوTanker. 

 اٌام . 3-2( م لمدة 21-15استخدام الخمائر )األس الهٌدروجٌنً حامضً , درجة الحرارة عند          

 ٌوم 8-6م لمدة  32-25اما عند استخدام االعفان تكون درجة الحرارة          

  ٌتم تقدٌر الدهون بطرٌقةSuxhulet  حٌث تستخدم مذٌبات عضوٌة مع الحرارة , وتزل لمدة ٌوم كامل

overnight ًتمر بعملٌات تنقٌة وتكرار لغرض  بعدها تبخر المادة العضوٌة وتبقى الدهون الت

 استخدامها كغذاء....

 :استخدام االحٌاء المجهرٌة فً تحرٌر الزٌوت 
ٌمكن استعمال االحٌاء المجهرٌة لتحرٌر الزٌوت وتغٌر الصفات غٌر المرغوبة فٌها .وتستعمل الخمٌرة          

Candida lipolytica            ٌة اجزاء تحرٌر على الكولسترول فً الدهون          لتحرٌر الدهون , اضافة الى امكان

 الحٌوانٌة , وٌمكن لألحٌاء المجهرٌة ازالة بعض مكونات الزٌت غٌر المرغوب فٌها ...  
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 :Single cell Proteins( SCPاوحاج بروجيه احادي الخلية )

مجهرٌة وحٌدة الخلٌة , وٌقع منتج ٌقصد بالبروتٌن احادي الخلٌة بؤنه البروتٌن المنتج عن طرٌق تنمٌة االحٌاء ال
 البروتٌن هذا ضمن مواد االٌض االولٌة , وٌعد شكال خاصا من انتاج الكتلة الحٌوٌة .

ٌستخدم هذا البروتٌن بعد تصنٌعه والتؤكد من عدم سمٌته , كما ٌستخدم كمدعمات للعلف الحٌوانً وبالتالً تزٌد 
 البشري.من كمٌة البروتٌن الحٌوانً المنتج لالستهالك 

 

 مزايا االحياء المجهرية المسحخذمة في اوحاج البروجيه :

 . سرٌعة النمو 1

 . تتمكن من النمو على مواد سهلة وبسٌطة وغٌر مكلفة ومتوفرة2

 . غٌر سامة او ممرضة 3

 . محتواها الغذائً عاٍل من البروتٌنات والفٌتامٌنات4

 . قلٌلة المحتوى من االحماض النووٌة 5

 مواد وفضالت اثناء النمو ٌصعب التخلص منها . ال تكون6

 . سهولة استخالص خالٌاها من وسط التخمر.7

 . تنتج بروتٌناً قابالً للهضم وذو لون ونكهة مرغوبة 8

 . ٌمكن التحكم بظروف االنتاج والسٌطرة التامة علٌها 9

 . ٌمكن هندسة االحٌاء المجهرٌة وراثٌاً 11

 

 انتاج البروتين احادي الخلية: االحياء المجهرية المستعملة في

 -. الخمائر :1

Candida utilis : 

تمنى على الخشب المتحلل كمصدر للكاربوهٌدرات وكذلك على فضالت صناعة الفواكه والخضر)سكرٌات  
 مختلفة وحوامض عضوٌة(

Saccharomyces cerevisiae : 

 الفواكه والخضرتمنى على الموالس وفضالت صناعة الحبوب  والسكر وفضالت صناعة  
Kluyveromyces fragilis : 

 تمنى على فضالت صناعة االلبان )الشرش(
Torulopsis utilisتمنى على المخلفات الكبرٌتٌة لمعامل الورق : 

 . االعفان  2

Aspergillus spp 
Rhizopus spp   تنمى على النشؤ كمادة اولٌة 

Penicillium spp 
Fusarium spp كلوكوز وفول الصوٌا والبازالٌا: تمنى على وسط فٌه 

 

  ٌطلق على البروتٌن الفطريMycoprotein .وهو ذو نكهة وقوام اللحم 

 . البكحريا : 3

نموها على  تكون البكترٌا مفضلة فً االنتاج لنموها السرٌع ومحتواها من االحماض االمٌنٌة االساسٌة وإمكانٌة
 مشتقات بترولٌة ومخلفات سٌلٌلوزٌة وطعم بروتٌنها مقبول ... مثالها
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Lactobacillus bulgaricusتمنى على فضالت صناعة االلبان وفضالت صناعة الفواكه والخضر : 

Lb. acidophilusتمنى على فضالت صناعة الفواكه والخضر : 

Bacillus megateriumلحوم )الكالٌكوجٌن(: تمنى على فضالت صناعة ال 

Pseudomonas methanica .تمنى على المشتقات البترولٌة : 

 . الطحالب:4

Spirulina : 

 (pH- 5.8-11% بروتٌن , تنمو فً مٌاه قلوٌة )61من الطحالب الخضراء المزرقة  

Chlorella : 

 تمنى فً بحٌرات مخلفات المجاري والبحٌرات الصناعٌة 
تها وتجفف وتإكل وهً ذات بروتٌن عالً التركٌز لكن المشكلة هو فً حاجتها الى تجمع هذه الطحالب بعد تنمٌ

ضوء الشمس ولذا تزرع مكشوفة وبذلك تتؤثر بالظروف الجوٌة وتتلوث بالبكترٌا والفٌروسات اذ تنمو معها 
 طحالب سآمة كما ان جدارها السلٌلوزي صعب الهضم لإلنسان...

 
بروتٌن وحٌد الخلٌة انها تتم تحت التهوٌة نظراً للحاجة الى طاقة فً مثل هذه اهم مٌزات العملٌات االنتاجٌة لل

 العملٌات لبناء الكتلة الحٌوٌة ولذلك فهً تتم باستعمال المزارع المستمرة...

 معوقات الصناعة البروتين احادي الخلية وبعض الحلول لها :

الذي  RNAعالٌة من الحوامض النووي خاصة  . االحٌاء المجهرٌة المستعملة سرٌعة النمو وتحوي مستوٌات1

 ال ٌمكن للجسم استهالكه وتمثٌله وال التخلص منه لذلك ٌإدي الى مشاكل صحٌة .
. المنتجات التً ٌتم انتاجها من الهٌدروكاربونات التً تعد افضل المواد من حٌث االنتاجٌة , لكنها تساعد 2

جداً . ولذلك تم التوجه الى استعمال مواد بسٌطة لضمان أنتاج  االحٌاء المجهرٌة على انتاج االمٌنات المسرطنة
 مواد بروتٌنٌة خالٌة من المواد المإذٌة واالبتعاد عن المواد المعقدة...

 * مه المحاوالت الحي اجريث لحل معىقات هذي الصىاعة 

 . ادخال جٌنات تنتج االنزٌمات التً تحلل الحوامض النووٌة 1

 ئً وتخلٌصه من الحوامض النووٌة وتعدٌل محتواه من الحوامض االمٌنٌة ومواد النكهة .... تعدٌل المنتج النها2

 . ٌمكن استعمال الهندسة الوراثٌة للتحسٌن العالقة بٌن تركٌب البروتٌنات المنتجة ووظائفها3

 . استعمال الهندسة الوراثٌة إلنتاج سالالت تستهلك مواد اولٌة بسٌطة ورخٌصة الثمن4

 

 : Xanthan productionزاوثان أوحاج ال

بعملٌات التخمٌر الهوائً فً مزارع الوجبة الواحدة  Xanthomons  campestrisسكر معقد ٌنتج من بكترٌا 

Batch culture.ًٌستعمل كمادة مثخنة وكذلك كمادة مثبتة فً التصنٌع الغذائ , 

 

 : Dextrin productionانتاج الدكستران 

و ٌستخدم كمادة glucan كربوهٌدراتً )سكر متعدد( صمغً ٌتكون اساساً من  الدكستران عبارة عن مركب

خالل تنمٌتها على الموالس والدكستروز  Leuconostoc mesenteroides مثبتة . ٌنتج من بكترٌا 

Dextrose  النقً, كذلك ٌمكن ان ٌنتج من قبل بكترٌاLactobacillus , Streptococcus 
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 : Bioplastics production اوحاج اللذائه الحيىية 

اٌضا هً بولٌمرات تنتج بشكل رئٌسً من البكترٌا . تتجمع  Biopalوتسمى  Bioplasticsاللدائن الحٌوٌة 

المادة على شكل حبٌبات داخل الخالٌا وتمثل خزٌن للكربون والطاقة وٌوجد فً الساٌتوبالزم والبعض ٌرتبط 
ٌة مما ٌشٌر الى اهمٌته الفسلجٌة للخالٌا , وتكون هذه المواد بالجدران الخلوٌة وٌنتج تحت ظروف نقص االغذ

 قابلة للتحلل الحٌوي.
 : اهم البكترٌا المستعملة لإلنتاج 

Alcaligenes eutrophus  من الوزن الجاف . 91وٌصل إنتاجها الى % 

 

                       Bacillus megaterium 

     Bacillus subtilis      من الوزن الجاف عند مالئمة الظروف  71-51جها الى وٌصل انتا % 
     

 .بعض العصٌات تجمع هذه المواد اثناء تكوٌن السبورات 
  ٌستعمل اللدائن الحٌوٌة فً صناعة االغطٌة للزراعة المحمٌة وللتغلٌف للمواد الغذائٌة وفً صناعة

 مكن ان تحرق لتولٌد الطاقة .االلٌاف والحبال او بعد االنتهاء من استعمال اللدائن الحٌوٌة ٌ

 أوحاج االحماض االميىية:

 Lysineانتاج الاليسين 

من االحماض  Lysineٌعد  Corynebacterium glutamicumباستعمال بكترٌا  Lysineانتاج الالٌسٌن 

على ان بناء الالٌسٌن ٌتم بمسارٌن مختلفٌن  Aspartic acidاالمٌنٌة االساسٌة التً ٌمكن تصنٌعها من حامض 

 اساس االحٌاء المجهرٌة التً تقوم بها .
1 .Daimio pimelic acid pathway: 

ٌستعمل هذا المسار إلنتاج الالٌسٌن فً البكترٌا والنباتات الراقٌة حٌث ٌبدأ هذا المسار بالحامض االمٌنً  
Aspartate  ومن خالل سلسلة من التفاعالت االنزٌمٌة التً تتضمن مصدرpyruvate  ,Succinyl –COA 

 فضال عن الماء وعوامل اخرى 
2 .Aminadipic acid pathway : 

  Acetyl – COA, α-Ketoglutarateٌستخدم هذا المسار إلنتاج الالٌسٌن فً الفطرٌات وٌبدأ هذا المسار ب

 وبسلسلة ن التفاعالت.
اس لتخمٌر اما ٌستعمل الموالس كمادة اس Corynebacterium glutamicumإلنتاج الالٌسٌن باستعمال  

فٌكون قرٌب من التعادل وٌمكن تظبٌطه باستعمال الٌورٌا واالمونٌا , وعند استهالك  pHاالس الهٌدروجٌنً 

ساعات من بدء  11السكر من قبل البكترٌا ٌتجمع الالٌسٌن فً وسط النمو . ان انتاج الالٌسٌن ٌبدأ بعد حوالً 

 .ساعة  61التلقٌح وٌصل الى اعلى تركٌز بعد مرر 

 أوحاج االوزيمات 

 Bacillus. انتاج انزٌم االمٌلٌز بوساطة  1

ان تخلٌق العدٌد من االنزٌمات الخارجٌة ٌحكم بقدر او بؤخر بتركز المواد الغذائٌة الموجودة فً وسط النمو 
 هما االلٌتان المنظمتان Catabolism repressionوعلى درجة الخصوص فانه ٌعتقد ان تثبٌط الناتج النهائً 

بواسطة  B.lichenfiormامٌلٌز فً  -الرئٌسٌتان اللتان تتحكمان بتخلٌق االنزٌمات الداخلٌة . ٌكبح تخلٌق االلفا

 الكلوكوز .
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بواسطة مزرعة بكتٌرٌة مغمورة تحتوي الكازٌن وسائل منقوع الذرة  Bacillus sppٌنتج االلفا امٌلٌز من  

زالة كتلة الخالٌا ٌرسب االنزٌم من السائل الرائق باستعمال ساعة وبعد ا 48م ولمدة  31والنشا بدرجة حرارة 

 امالح كبرٌت االلمونٌوم وٌذوب الراسب وٌعرض الى خطوات تنقٌة اضافٌة
 
 
 


