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 ( 11)لمجادلة ا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ   إذا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  

  فَانشُزُوا   انشُزُوا   قِيلَ  إذا لَكُمْ وَ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ  

دَرَجَاتٍ    الْعِلْمَ  تُوا أو   وَالَّذِينَ   مِنكُمْ  آمَنُوا   الَّذِينَ   اللَّهُ  يَرْفَعِ 

 مَلُونَ خَبِريٌ  تَعْ   بِمَا   وَاللَّهُ 

 العظيم صدق اهلل العلي  

 



 

 

 إقرار المقوم اإلحصائي

إزالة بعض المعادن الثقيلة من محاليلها المائية باستخدام خميرة  )  ـأشهد أن هذه الرسالة الموسومة ب

Saccharomyces boulardii)  الماجستير طالبة  قدمتها  البرقعاوي(  التي  موسى  عبد  تمت   )مالك  قد 

 . مراجعتها من الناحية اإلحصائية وهي خالية من األخطاء اإلحصائية

 

 

 

 

 

 التوقيع 

 بحر كاظم محمد االسم : د. 

 :  المرتبة العلمية 

 جامعة القادسية  /واالقتصاد  اإلدارةكلية 

 2022  /  /     التاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إقرار المقوم اللغوي 

إزالة بعض المعادن الثقيلة من محاليلها المائية باستخدام خميرة  أشهد ان هذه الرسالة الموسومة ب )

Saccharomyces boulardii( الماجستير  طالبة  قدمتها  التي  البرقعاوي(  موسى  عبد  تمت مالك  قد   )

اللغوية الناحية  لغوية،  مراجعتها من  فيها من أخطاء  الرسالة و   ،وتعبيرية  وصحح ما ورد  بذلك أصبحت 

 . بسالمة األسلوب وصحة التعبير مؤهلة للمناقشة بقدر تعلق األمر

 

 

 

 

 التوقيع: 

 االسم :  

 المرتبة العلمية : 

  جامعة القادسية /تربية لكلية ا

 2022  /  /     التاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إقرار المقوم العلمي 

إزالة بعض المعادن الثقيلة من محاليلها المائية باستخدام خميرة  أشهد أن هذه الرسالة الموسومة بـ )

Saccharomyces boulardii( الماجستير  طالبة  قدمتها  التي  البرقعاوي(  موسى  عبد  تمت مالك  قد   )

 . مراجعتها من الناحية العلمية وبذلك أصبحت الرسالة مؤهلة للمناقشة

 

 

 

 التوقيع 

 منذر حمزه راضي االسم : د. 

 المرتبة العلمية : أستاذ 

 ديالى جامعة  /علوم  كلية ال

 2022  /  /     التاريخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إقرار لجنة المناقشة 

ــتـشهد نحن أعـااء لجنة المناقـشة أننا اطلعنا على هذه الرـسالة الموسومة ب زالة بعض المعادن إ) ـــ

ــتخـدام خميرة   اســ ة ـب ة من محـاليلهـا المـائـي ة    )  Saccharomyces boulardiiالثقيـل دمتهـا طـالـب التي ـق

تاريخ  ( وقد ناقشنا الطالبة في محتوياتها و فيما له عالقة بها وذلك بقعاويمالك عبد موسى البرالماجستير )

 (.                     ( و وجدناها انها جديرة النيل شهادة الماجستير في علوم البيئة وبتقدير ) 2022 /   /   )

 

 اللجنة ضوع اللجنة عضو

 التوقيع 

 الجبار كر عبد  . احمد شاأ.د االسم : 

 : أستاذ المرتبة العلمية 

 قار  ذيجامعة  /  العلومكلية 

 2022  /  /     التاريخ: 

 التوقيع 

 أ.م. ثائر عبد دعيشيشاالسم : 

 : أستاذ مساعد المرتبة العلمية 

 جامعة القادسية  /  العلومكلية 

 2022  /  /     التاريخ: 

 ف( )المشرو اللجنة ضع رئيس اللجنة 

 التوقيع 

 أ.د. حازم عزيز ناجي الحدراوي االسم : 

 : أستاذ المرتبة العلمية 

 كوفة جامعة ال /  العلومكلية 

 2022  /  /     التاريخ: 

 التوقيع 

  االسم: د. حازم عبد والي السعدي

  المرتبة العلمية: أستاذ 

  جامعة القادسية  /علوم  كلية ال

 2022  /  /     التاريخ: 

 

 

 

 

 



 

 

 توصية األستاذ المشرف 

إزالة بعض المعادن الثقيلة من محاليلها المائية باستخدام  ) ـأشهد بأن إعداد هذه الرسالة الموسومة ب

( قد جرى تحت  مالك عبد موسى البرقعاوي)( والمقدمة من الطالبة  Saccharomyces boulardiiخميرة  

ادة الماجستير  جامعة القادسية وهي جزء من متطلبات نيل شه  - اشرافي ومتابعتي في قسم البيئة / كلية العلوم  

 في علوم البيئة . 

 

 التوقيع: 

  االسم: د. حازم عبد والي السعدي

  المرتبة العلمية: أستاذ 

  جامعة القادسية  /علوم  كلية ال

 2022  /  /     التاريخ: 

 

 توصية رئيس القسم 

 المناقشةبناء على التوصية المقدمة من قبل األستاذ المشرف احيل هذه الرسالة الى لجنة 

 

 : توقيعال

 حازم عبد والي السعدياسم : د. 

 المرتبة العلمية : أستاذ 

  كلية العلوم / جامعة القادسية 

 2022  /  /     التاريخ: 

 

 



 

 
 
 

 الشكر والعرفان

فيه، اللهم نسألك   مباركا   طيبا    اللهم لك الحمد على نعمك وفضلك حمداَ كثيرا  

 في األمور كلها ما ظهر منها وما بطن  توفيقا  وتيسيرا  

المتمثلة بعميدها أ.م.د    كل من: عمادة كلية العلوم إلىأتقدم بالشكر والتقدير 

 سلوان علي عبيد

للتسهيالت والدعم   وكادر القسم رئاسة قسم علوم البيئة   إلىوالشكر موصول  

 م طوال مدة دراستي. الذي قُدم لي من قبله 

المشرف أ. د.   ألستاذيكما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ووافر التقدير واالحترام 

حازم عبد والي لتوجيهاته العلمية القيمة ومتابعته ودعمه المستمر لي طيلة مدة 

 البحث والكتابة. 

دعم خالل رحلتي  كل من ساندني وقدم لي النُصح وال  إلىكما أتقدم بالشكر الجزيل  

 والبحث  في الكتابة 

 الباحثة مالك عبد موسى 
 

 

 

 



 

 
 
 

 االهداء

 بصغريته   الذي أمتنى ان يكون فخورا  الغائب احلاضر يف وجداني    إل 

 املرحوم والدي 

 نور دربي ورمز التضحية واحلب يف حياتي   إل                     

 والدتي 

 رب وحبيب العمر من قدم يل الدعم واحلب والتشجيع دون كلل رفيق الد   إل          

 الغايل زوجي  

 اتي خو تي وا خو سندي وقوتي ا   إل 

 أهديكم مثرة جهدي املتواضع 

الك م                                                                                                                
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 الخالصة

التي تم تجهيزها من    Saccharomyces boulardiiهدفت هذه الدراســـة إلى اســـتخدام خميرة   

ــاط   مختبر االحياء المجهرية في جامعة بغداد في المعالجة الحيوية إلزالة بعض  المعادن الثقيلة من األوســ

ــ    رعـت الخميرة على وســ ا بواقع ثالر مكررات، ز  ا ات مختبرـي ة، تم تجهيز العيـن ائـي  Sabouraudالـم

Dextrose Broth  اعتمادا على أشــكاا المســتعمرات، ، وتم إجراء تشــخيم مرهري ومجهري للخميرة

لونـها، وقوامـها. فيـما تم إجراء مجموـعة من االختـبارات الكيموحيوـية للتعرف على ـقدرات الخميرة حـي  تم  

او ات ـح ة عيـن ــ  ثم تجهيز أربـع ة على الوســ امـي اوي على الخميرة الـن الق ـح ــير ـع ة على الخميرة  تحاــ ـي

دم  ملغم،   (1 ,0.5 ,0.12,0.25)بواقع ار انحالا اـل ا اختـب ان أولـه ارات، وـك ذه االختـب ا في ـه دامـه ــتـخ الســ

Hemolysis  ــليم ولوح  ان ــخم ســ للخميرة ـقدرة على اـحدار  حـي  أجرـيت التجرـبة على عيـنة دم شــ

الــدم من النوب بيتــا حيــ  ظهرت العينــة   ــكر وكــانــت النتــائ انحالا  كــالتــالي     على التوالي    بلون اصــ

 (مايكرولتر،(0.5132,0.4832,0.43680.5247

ــادات االكســــدة   ــا االعتماد على التراكيز    Antioxidant ثم اختبار تقييم ماــ للخميرة تم أياــ

ــ  ثـنائي فينـيل  ــتـخدام ـكاشــ وـكاـنت    (DPPH)بيكرـيل هـيدرازـيل  –األربـعة أعاله في ـهذا االختـبار مع اســ

نشـــاط االزالة كالتالي:  وكان    DPPHالنتائ  قد اشـــارت إلى قدرة الخميرة على إزالة الجذور الحرة لمادة 

 مايكرولتر 77,75,72 ,79

اختبار ب Aintibiofilm وفي  تمثلت  البكتريا  من  أنواب  خمسة  على  االعتماد   ,E. coli)ـ  تم 

Klebsiella, Staphylococcus, Bacillus, Salmonella)  الخميرة أظهرت  على   وقد  عالية  قدرة 

  biofilmمقاومة نمو البكتريا وتكوينها للغشاء الحيوي أو 

ثم تم بعدها الكش    DNAولتحديد التشخيم النهائي للخميرة تمت الدراسة الجزيئية باستخالص 

باستعماا بوادئ متخصصة   Intergenic Transcribed spacers   ((ITS r DNA عن وجود منطقة

زوج قاعدي. أرسلت العزالت   500bpموجبة لهذه المنطقة البالغ طولها أكثر من  إذ أعطت العزالت نتيجة  

شركة   تقنية    Macrogenإلى  بواسطة  النتروجينية  القواعد  تتابع  لمعرفة  الجنوبية  كوريا   DNAفي 

sequence    بعد مقارنتها لما موجود في بنك الجيناتNCBI. 

 وية لكلوريدات المعادن الثقيلة التاليةاستخدمت الخميرة المشخصة في عملية المعالجة الحي

Cd, Pb, Cu, Zn, Ni)  ــتعماا جهاز (  وقدر التركيز المتبقي من كلوريدات المعادن الثقيلة باسـ

ــاص الذري   0.020ppmإذ أظهرت الخميرة قابلية اعلى على إزالة معدن الزنك بتركيز  .مطياف االمتصـ

ه الرصـــــاص بتركيز     0.032ppmبتركيز   ثم النيـكل  0.022ppmثم النـحاس بتركيز   0.021ppmويلـي



 

  ب
 

ــة أن تركيز  .0.063ppmوكان الكادميوم اقل المعادن من حي  اإلزالة بتركيز     0.1كما أوضــحت الدراس

ــل تركيز إلزاـلة كلورـيدات المـعادن يلـيه تركيز/ملغم كـما بيـنت    .ـمل/ملغم 0.3ثم تركيز   0.2ـمل ـكان أفاــ

ـساعة هي األفـال من حي     72ن على عملية اإلزالة للمعادن الثقيلة وكانت المدة الدراـسة تأثير مدة الحـا

  نسب اإلزالة.

أوـضحت النتائ  أن قدرة الخميرة على إزالة المعادن الثقيلة كانت بنـسب متكاوتة حي  تعتمد عملية  

ا في ت ا ـــي ـحدـيد كـكاءة االزاـلة على ـعدة عواـمل منـها مكوـنات ـجدار خلـية الخميرة اـلذي يلـعب دورا أســــاســ

ــاص الحيوي، حـي  ي حدد البنية الطبيعية للتكاعل بين الكائن الدقيق والمعدن الثقيل ، ومن العوامل  االمتصــ

ة  دروجيني، درـج دقيق، الرقم الهـي ائن اـل ــ  النمو للـك ا، وســ ا، عمرـه ذيتـه ة ، تـغ ة الحيوـي األخرى نمو الكتـل

مســتقلبات الذي يؤدي بدوره الى تغيير البيئة  الحرارة والنشــاط االياــي للكائن الدقيق كالتنكس وإطال  ال

 الدقيقة من حوله.
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 قائمة المحتويات 

 الصفحة المـــــــــــوضوع  الفقرة

 أ الخالصة العربية  

 ت قائمة المحتويات  

 خ  الجداواقائمة  

 د شكاا قائمة األ 

 ر  قائمة المختصرات  

 المراجع واستعراضل: المقدمة والفصل األ

 1 و استعراض المراجع المقدمة 1

 1 المقدمة  1-1

 3 المراجع استعراض 2-1

 3 العناصر الثقيلة 1-2-1

 3 مصادر العناصر الثقيلة في البيئة المائية  2-2-1

 4 مصادر طبيعية  1-2-2-1

 4 مصادر بشرية  2-2-2-1

 4 العناصر الثقيلة في البيئة المائية  أشكال 3-2-1

 6 الرصاص 1-3-2-1

 7 النحاس  2-3-2-1

 8 الزنك 3-3-2-1

 9 الكادميوم 4-3-2-1

 9 النيكل 5-3-2-1

 Saccharomyces bloulardii 10الوصف التشخيصي لخميرة  4-2-1

 12 االليات العامة للخميرة في إزالة العناصر الثقيلة 5-2-1

 12 النقل عبر غشاء الخلية 1

 13 الترسيب  2

 13 االدمصاص الفيزيائي  3

 13 تكوين معقدات  4

 13 التبادل االيوني  5

 14 تحويل مجموعة المثيل  6

 14 ميتالوثيونين 7



 

  ر
 

 14 نزيميا  إزالة السمية إ 8

 15 المعالجة الحيوية 6-2-1

 ITS r DNA 16تقنية منطقة   7-2-1

 المواد وطرق العملالفصل الثاني  

 19 المواد وطرق العمل  2

 19 األجهزة والمواد المستخدمة  1-2

 19 األجهزة والمعدات  1-1-2

 20 المواد الكيميائية  2-1-2

 22 العُدد  3-1-2

 22 األوساط الزرعية  4-1-3

 23 طرائق العمل  2-2

 23 التعقيم 1-2-2

 23 تحضير المحاليل والكواشف  2-2-2

 DPPH 23بيكريل هيدرازيل   –كاشف ثنائي فينيل  1-2-2-2

 Tritonx100 23كاشف  2-2-2-2

 23 محلول هيدروكسيد الصوديوم 3-2-2-2

 23 محلول الفوسفات الملحي  4-2-2-2

 23 محلول خالت الصوديوم  5-2-2-2

 23 محلول الميثانول  6-2-2-2

  محلول هيدروكلوريك  2-2-2-7

  الصبغاتتحضير  2-2-3

 24 صبغة المثيل األزرق  1-3-2-2

 24 تحضير األوساط  4-2-2

 Sabouraud Dextrose Broth 24وسط  1-4-2-2

 24 العيناتحفظ  5-2-2

 24 جمع العينات 6-2-2

 24 عزل وتشخيص الخميرة  7-2-2

 24 التشخيص المظهري 1-7-2-2

 24 التشخيص المجهري 2-7-2-2

 25 التشخيص الجزيئي  3-7-2-2



 

  ج
 

 25 عزل وتنقية الحمض النووي 1-3-7-2-2

 25 قياس تركيز ونقاوة الحمض النووي المستخلص 2-3-7-2-2

 26 التشخيص الوراثي للخميرة  3-3-7-2-2

 26 تجهيز مزيج تفاعل سلسلة البلمرة  4-3-7-2-2

 27 الترحيل الكهربائي الهالمي  5-3-7-2-2

 28 طريقة تحديد تتابعات الحمض النووي 6-3-7-2-2

 28 االختبارات التشخيصية الكيموحيوية  8-2-2

 28 اختبار مضادات االكسدة 1-8-2-2

 29 اختبار انحالل الدم 2-8-2-2

 Anti-biofilm 29 اختبار 3-8-2-2

 30 تحضير محاليل العناصر الثقيلة  9-2-2

في إزالة  Saccharomyces bloulardiiقابلية خميرة  10-2-2

 المعادن الثقيلة

30 

 31 التحليل االحصائي 11-2-2

 الفصل الثالث : النتائج والمناقشة 

 32 النتائج والمناقشة  3-

 S. boulardii 32 االختبارات التشخيصية لعزالت خميرة 1-3

 32 التشخيص المظهري 1-1-3

 32 التشخيص المجهري 2-1-3

 33 التشخيص الجزيئي  3-1-3

 34 المستخلص  DNAتقدير تركيز ونقاوة 1-3-1-3

 34 تفاعل السلسلة المتبلمر  2-3-1-3

 34 الكشف عن تتابع النيوكليوتيدات 3-3-1-3

 35 االختبارات الكيموحيوية  4-1-3

 35 اختبار مضادات االكسدة 1-4-1-3

 36 اختبار انحالل الدم 2-4-1-3

 38 اختبار مضادات االغشية الحيوية  3-4-1-3

 39 اختبار قدرة الخميرة على إزالة المعادن 2-3

 39 الرصاص 1-2-3

 40 النحاس  2-2-3

 41 الزنك 3-2-3



 

  ح
 

 42 الكادميوم 4-2-3

 43 النيكل 5-2-3

 46 فترة الحضن 3-3

 االستنتاجات والتوصيات 

 47 االستنتاجات 
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 المقدمة واستعراض المراجع -1

  Introductionالمقدمة 1-1

التلور في المحي  الذي  بها، فكلما زاد  البيئة التي يعيش  إن الصحة السليمة لإلنسان تعتمد على 

ا للخطر، ومن هنا فإن التلور البيئي الذي أصبح منتشراا في بيئتنا اليوم   يعيش به اإلنسان كلما أصبح معرضا

للموارد  المكرط  واالستخدام  التكنولوجية  الثورة  أهمها  من  كثيرة  المخي     وألسباب  واالنبعار  الطبيعية 

ا كبيراا في البيئة ، إذ تعد مشكلة التلور واحدة من اكثر  للغازات واألبخرة من أبراج المصانع قد أحدثت تلوثا

المشاكل البيئية أهمية فقد بدأت في اتخاذ ابعاد بيئية واقتصادية و اجتماعية خطيرة ، لذا نالت هذه  الراهرة 

ا من قبل  ا واسعا   .(2012الحكومات والدوا حوا العالم منذ منتص  القرن العشرين ) الطائي,  اهتماما

أنه خلل في التوازن   1986عام    EPAيمكن تعري  التلور بحسب وكالة حماية البيئة االمريكية  

الطبيعي يحدر نتيجة التغيير في صكات البيئة بشكل سلبي وبالتالي تأثيره على حياة الكائنات الحية بشكل  

 . (Abbaspour et al., 2005)مباشر وغير مباشر 

وي عد تلور المياه أحد أخطر أنواب التلور البيئي فقد ع رف بأنه التغير في المواصكات والخواص 

ائية أو الكيميائية للماء الصالح للشرب واالستعماا البشري وينت  هذا بكعل إضافة ملوثات إلى المورد  الكيزي

   .( 2000المائي )حماد والعمري، 

وتعد المعادن الثقيلة أحد اهم وأخطر ملوثات المياه إذ ي عد ارتكاب نسبة التلور بالمعادن الثقيلة مثل  

مشك وغيرها  والرصاص  والزنك  كامالا الزرنيخ  البيئي  والنرام  الحية  والكائنات  االنسان  صحة  تهدد  لة 

(Gradinaru et al.,2011)  تم تقسيم المعادن الثقيلة إلى معادن مهمة للكائنات الحية مثل النحاس والزنك .

والحديد التي تحتاجها الكائنات الحية بتراكيز منخكاة، لكنها تكون سامة بتراكيز عالية. ومعادن غير مهمة  

التي ال يحتاجها الكائن الحي في أي تركيز، كونها سامة دائما وعند أي تركيز مثل الكادميوم، الرصاص، و

والزرنيخ   مقاومة    .  (Mcgrath et al.,2001)النيكل،  على  قدرتها  في  الثقيلة  المعادن  وتكمن خطورة 

المختل الحية  الكائنات  انسجة  وفي  البيئي  النرام  في  وتراكمها  الحيوي   Kaewsarn andYu)كة  التحلل 

ا كبيرا الحماية األنرمة  .(2001 وإن  البيئية والمحافرة على وجودتها  تتطلب معالجة المعادن الثقيلة اهتماما

طرائق إزالة المعادن الثقيلة من المحاليل المائية بشكل أساسي تتامن تقنيات فيزيائية وكيميائية وحيوية،  

والتبادا   الكيميائي  الرقيقة  كالترسيب  االغشية  وتقنيات  والترشيح  الكهروكيميائية  والمعالجة  االيوني 

وغيرها، الكعاا  الكحم  على  االقتصادية (Masindi and Muedi,2018 واالمتزاز  التكالي   وبسبب   )

ا كبيراا في استخدام تلك الطر  فكان البد من إيجاد طرائق بديل  ة  المرتكعة للطرائق الكيزيائية والكيميائية عائقا

الحيوية   للمعالجة  الحاجة  كانت  هنا  ومن  الثقيلة  المعادن  إلزالة  عالية  ككاءة  وذات  مكلكة  وغير 
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(Aravindhan, et al.,2004)    وهي عملية استخدام الكائنات الحية أو انزيماتها إلزالة أو تحييد الملوثات

كيز المختلكة من المعادن السامة من الموقع الملور، لما تمتلكه هذه االحياء من قدرة عالية على تحمل الترا

االمتزاز     Bioaccumulationمع امتالكها اليات ذات ككاءة في التخلم من تلك السموم كالتراكم الحيوي

وغيرها    Complexation Chemicalأو تشكيل معقدات كيميائية    Physical adsorbtionالكيزيائي  

Majare and Bulow,2001)الح باهتمام واسع  في    Biosorptionيوي  ( وتحرى طريقة االمتزاز 

يومنا هذا بسبب ككاءتها التطبيقية، واستعمالها لكائنات دقيقة متوافرة ومحددة ومتنوعة منها البكتريا والكطر  

والخميرة والطحالب والنباتات وغيرها وتتميز الكتلة الحيوية المستخدمة في المعالجة بالقدرة على حصر  

، فهي تستطيع إحتجاز أيونات PPbإلى مرتبة    ppmقيلة في المحلوا من مرتبة  وتقليل تركيز المعادن الث

المعدن المنحلة من المحاليل المعقدة بسرعة وفعالية عالية، واستعملت في معالجة مياه الصرف وبحجوم  

لجأت العديد من الدوا إلى استخدام     .  (Wang and Chen,2006)كبيرة وتركيز منخكض من المعادن  

ا وذات سمية منخكاة أو معدومة وهي االحياء الدقيقة بما في ذلك الكطريات التي تنقسم إلى  مواد ام نة بيئيا

أشكاالا   ويمتلك  الطبيعية  البيئات  كل  في  الكطر  يوجد  والكطر  الخميرة،  العكن،  وهي  مهمة  مجاميع  ثالر 

حللة    (Gadd,1993)العاوية    ( للمواد (decomposersمختلكة، يكمن دورها المهم في كونها كائنات حية م 

وتنمو الكطريات والخمائر بسهولة وتنت  كميات كبيرة من الكتلة الحية، كما أن الكطريات والخمائر يمكن  

ا مما يعطيها أهمية في هذا المجاا   ويمكن أن      (Kapoor and Viraraghavan,1997)تعديلها وراثيا

ملية المعالجة الحيوية إلى الحاجة االياية التي ع  في  S. blouardiiيعزى نجاح هذه الكائنات ومن ضمنها  

تسمح لهم باالستكشاف وإزالة السموم والبقاء على قيد الحياة حي  طورت هذه الكائنات الدقيقة طر  مختلكة  

للتعامل مع المعادن الثقيلة واجهادها من خالا عمليات عدة كاإلمتصاص الحيوي والنقل عبر غشاء الخلية  

التي ساعدت الكطريات والبكتريا في هذا المجاا ومع زيادة الحاجة إلى الطر  االمنة    وغيرها من الوسائل

 في إزالة المعادن الثقيلة وحماية البيئة العامة ا جري هذا البح  الذي يهدف إلى: 

مثل   .1 حديثة  تقنيات  باستعماا  البيئية  السموم  إزالة  في  الككؤة  العزلة  وتشخيم   DNAعزا 

sequencing     

في المعالجة الحيوية وتقليل التلور بالمعادن الثقيلة   Saccharomyces boulardiiتحديد ككاءة خميرة   .2

 .في األوساط المائية

 EDS,SEMقياس تركيز المعادن الثقيلة قبل وبعد الحان مع الخميرة باستعماا تقنيات حديثة مثل   .3

ATOMIC 
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   /Literature Reviewالمراجع  استعراض – 2-1

   Heavy Metalsالمعادن الثقيلة   -1-2-1

ا أكبر من   ووزن ذري    (20)يمكن تعري  المعادن الثقيلة بأنها تلك المعادن التي لديها عدداا ذريا

بين   من    200  -63يتراوح  أكبر  واسع    3غم/سم5وكثافة  بشكل  البيئة  في  منتشرة  طبيعية  مواد  وهي 

ا. هذه المعادن تتواجد في البيئة بتراكيز منخكاة جد   53(، وتتأل  من  2000)العمر،    ppmاا وتقاس ب معدنا

للكائنات الحية ضمن حدود معينة ولكنها تصبح سامة عند تجاوزها    ppbو   وبعاها  ذات أهمية كبيرة 

محددة   وظائ     (ForesterandWase,1997)لتراكيز  في  ا  اساسيا دوراا  الثقيلة  المعادن  بعض  تلعب 

، لكنها تصبح سامة عندما تزداد  وغيرها  Zn, Feاالنزيمات داخل اجسام الكائنات الحية ومن تلك المعادن   

ال تمتلك أي وظيكة بيولوجية     As Pb ,Hg, Crتراكيزها عن الحد المسموح، في حين أن معادن أخرى مثل  

( ، حي  صنكتها الوكالة الدولية ألبحار السرطان   Al Hejuje,2014وهي سامة عند مستويات منخكاة ) 

IARC    االمريكية البيئة  حماية  وكالة  قوية    USEPAو  مسرطنة  مواد   Tchounwou et)بأنها 

al.,2012).    الرئيسي السبب  أن  إال  كوكبنا  في  بصورة طبيعية  موجودة  الثقيلة  المعادن  أن  من  وبالرغم 

ثقيلة يمكن أن تكون من مصدر طبيعي كحرائق الغابات وعمليات  للتلور بها هو النشاط البشري فالمعادن ال

التجوية أو تكون ذات مصدر بشري كعمليات التعدين والصناعات الكيمياوية ومصانع الور  والمبيدات 

الثقيلة بمجموعة من الخصائم منها سميتها العالية     (Herwati etal,2000)وغيرها   وتتميز المعادن 

ة لكترات طويلة جداا، قدرتها على التراكم الحيوي داخل اجسام الكائنات الحية وتأثيرها  والتي تبقى في الطبيع

الحيوي   للتحلل  قابليتها  عدم  إلى  باإلضافة  الغذائية  السلسلة  على    (Wang and chen, 2008)الخطر 

معتدلة    ومعادن ذات سمية  Fe, Mn, Moوتتباين سمية المعادن الثقيلة بين معادن ذات سمية منخكاة مثل  

 ,Ag, As, Cd, Sb, U, Pb  (Thakurومعادن ذات سمية شديدة مثل    Cr, Co, Cu, Zn, Niمثل  

2006).  

 الثقيلة في البيئة المائية:  مصادر المعادن 2-2-1

المصادر  طريق  عن  أما  التلور  مسببة  عديدة  بطر   المائية  األجسام  إلى  الثقيلة  المعادن  تصل 

المياه   في  الثقيلة  المعادن  مصادر  تقسيم  تم  لهذا  البشري  النشاط  خالا  من  أو   Butu and)الطبيعية 

Iguisi,2013)   :إلى 
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 مصادر طبيعية:  1-2-2-1

المائ  البيئة  إلى  بشكل طبيعي  الثقيلة  المعادن  كاألنشطة  تصل  طبيعية  جيولوجية  عمليات  بكعل  ية 

ثم تنجرف هذه المعادن منطلقة بصورة ذائبة أو عالقة مع   البركانية والتعرية والتجوية للصخور والترسبات 

 Papagiannis  etمياه األمطار التي تصب في األجسام المائية أو ربما تنقلها الرياح من مكان إلى اخر  

al,2004)عادن أياا بكعل األمطار الحاماية التي تحمل العديد من الملوثات ومنها المعادن  ( فيما تنتقل الم

 .(Butu and Iguisi, 2013)الثقيلة 

 مصادر بشرية:   2-2-2-1

ا للتلور بالمعادن الثقيلة كمصانع المبيدات، األسمدة، الدباغة،  ا رئيسا تعد الصناعات المختلكة سببا

وغيرها   السيارات  وقود  الجلود،  صناعات  البترولية،  الصناعات  الزجاج،  النحاس،  الصلب،  الحديد 

(Papagiannis et al, ,2004)  ن المعادن  حي  تكون مياه الصرف الصناعي محملة بتراكيز عالية م

(، كما تؤثر النكايات المنزلية اياا 2010الثقيلة التي يتم طرحها مباشرة في األجسام المائية )العيساوي ,  

بعد الثورة الصناعية التي حصلت في العقود    (2013في زيادة المعادن الثقيلة في األوساط المائية )الشمري، 

ن الصناعات بطرح كميات كبيرة من هذه المعادن إلى األخيرة خاصة في البلدان المتقدمة تسببت العديد م

أدى ذلك إلى قلق واسع  (Chen et al.,2006)البيئة بشكل عام وإلى األجسام المائية على وجه الخصوص  

من قبل العاملين في مجاالت حماية البيئة إذ بينت الكثير من الدراسات أن التلور بالمعادن الثقيلة أصبح  

همية بالنسبة للبشر ولجميع الكائنات الحية لما لها من تأثير كبير على الصحة وسالمة  قاية بيئية بالغة األ

اخذ موضوب تلور المياه وتأثيراته  و  .  (Kim et al,2007)األنرمة البيئية كونها متراكمة وصعبة التحلل  

لمنرمات العالمية بالحد من  على االحياء المائية حيزا واسعا بين العلوم البيئية منذ امد بعيد، وقد زاد اهتمام ا

(، حي  يجب ان تكون  2006االسراف في استعماا المواد المسببة للتلور ومحاولة التخلم منها )السعدي، 

إذا أصبح تلور   المياه المتاحة للشرب واالغراض المنزلية ذات درجة عالية من النقاء وخالية من التلور 

المهمة في جميع انحاء العالم لما لها من تأثيرات سامة وخطيرة   البيئة المائية بالمعادن الثقيلة من المشكالت 

 .  (Kim  et al.,2007)على الكائنات الحية 

 أشكال المعادن الثقيلة في البيئة المائية:    1-2-3

 للمعادن الثقيلة في البيئة المائية ثالثة أشكاا هي:  

   المعادن الثقيلة الذائبةDissolved heavy metals:    هي المعادن المذابة التي يمكنها المرور من

 عند ترشيح عينة مياه.  (0.45µm)خالا ورقة ترشيح بكتحات ذات قطر 
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   المعادن الثقيلة الدقائقيةParticulate heavy metals:    هي المعادن التي تكون عالقة في المياه

 ( عند ترشيح عينة المياه 0.45µmوال يمكنها المرور من ورقة الترشيح بقطر ) 

 :وتشمل:   المعادن الثقيلة في الرواسب القاعية 

 : التي تتواجد على اسطح الرواسب القاعية.    Exchangeabl metalsالمعادن المتبادلة -

المتبقية  - القاعية.    :Residual metalsالمعادن  الرواسب  تركيب  في  تدخل    (APHA,2003)التي 

وتكون المعادن الثقيلة الواصلة إلى البيئة المائية سواء بصورة طبيعية أو بكعل األنشطة البشرية وفي جميع  

المعادن   هذه  كون  للبيئة  بالغ  والنباتية مصدر خطورة  الحيوانية  الهائمات  مع  مرتبطة  أو  الذائبة  أشكالها 

الماء   في  الغذائية  السلسلة  مستويات  جميع  إلى  تصل  أن  نباتات تستطيع  وكذلك  والقاعيات  كالهائمات 

وحيوانات المياه، كما يمكنها االنتقاا عبر طبقات المياه بكعل الدوران الربيعي أو حركة األحياء في العمود 

المائي ، وبسبب قابلية تلك المعادن على التراكم الحيوي في اجسام االحياء يمكن أن تصل إلى المتلقي النهائي 

 ية وهو االنسان لمنتجات البيئة المائ

الذي أصبح عرضة للمعادن الثقيلة بشكل كبير جداا بكعل أنشطته الصناعية الملوثة من جهة والتلور 

( ، لذا أصبح من الاروري مراقبة هذا التلور  2011النات  من العمليات الطبيعية من جهة أخرى )السلمان،  

ية ومياه الشرب وتم اعتبار األسماك مؤشر  ومدى تأثيره على السالسل لغذائية لامان جودة وسالمة األغذ 

 Jabeen and)للتلور بالمعادن الثقيلة في األوساط المائية كونها المركبات النهائية في السلسلة الغذائية  

Chaudhry,2010)  إلى التعرض ومدته وتنقسم  الثقيلة الصحية على مستوى  المعادن  ، وتعتمد خطورة 

 قسمين: 

الحاد   • زمنية  Acute exposureالتعرض  مدة  خالا  كبيرة  بكميات  الثقيلة  للمعادن  التعرض  هو   :

 قصيرة. 

المزمن   • لمدة زمنية  Chronic exposureالتعرض  بكميات صغيرة  الثقيلة  للمعادن  التعرض  : هو 

 (.  (Young, 2000طويلة.  

تقاربها مع مجمو  امكانية   الحية  هو  الكائنات  الثقيلة على  المعادن  عة  ولعل أحد أسباب خطورة 

في الجزيئات البيولوجية باإلضافة إلمتالكها جاذبية كهربائية وتقارب عاٍا في األماكن التي    thiolالثايوا  

إلى   ذلك  الجزيئات حيوية مختلكة أدى  بتكوين  المرتبطة عادة  المعادن األساسية  الحي  الكائن  فيها  يمتم 

ا الجدار  مثل  الحيوية  والجزيئات  التراكيب  استقرار  على  تلك  التأثير  تؤدي  وبالتالي  واالنزيمات  لخلوي 

، وتعد الصيغة الكيميائية للمعدن    (Kawata et al.,2007) التأثيرات إلى طكرات وراثية ومشاكل جينية.

الثقيل عامل محدد في تلويثه وسميته أكثر من تركيزه في الوس  المائي حي  تبين الصيغة الكيمائية مدى  
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للمعدن   البيئية  المخاطر  من  الحد  في  المعلومة  هذه  وتساهم  المعدن  وتكون    (Kim et al.,2010)سمية 

المعادن الثقيلة في البيئة على هيئة هيدروكسيدات، اكاسيد، كبريتات، سليكات، فوسكات، ومركبات عاوية. 

يوم، الزئبق والنحاس ورغم والمعادن الثقيلة األكثر شيوعا هي الرصاص، النيكل والكروم، الزنك، الكادم

تواجدها بكميات ضئيلة إال أنها خطرة جداا على صحة االنسان والكائنات الحية األخرى، حي  ترتب  هذه  

المعادن باألحماض االمينية ومجموعة الثايوا من البروتينات ويمكن أياا أن ترتب  باألنزيمات، وتتراكم  

الاروري فحم توزيع هذه المعادن في جسم الكائن الحي لكهم    في الكبد، الطحاا والغدد التناسلية لذلك من 

  (.(Jabeen and Chaudhry,2010األثار الكسيولوجية وتأثير سمية هذه المعادن 

 ومن هذه المعادن:  

   :Lead(Pb)الرصاص  1-3 2-1-

يمتلك شكلين في الطبيعة أولهما الرصاص القلوي الذي   82الرصاص هو معدن سام عدده الذري  

 Tetra methylورباعي مثيل الرصاص    Tetra ethyl leadيكون على شكل رباعي اثيل الرصاص 

lead أما الشكل الثاني للرصاص فهو الشكل غير العاوي الذي يكون على هيئة امالح أو اكاسيد ،(EU. 

Commission,2002)  ص ، كبريتات الرصاص وي عد الشكل غير العاوي للرصاص مثل أوكسيد الرصا

انتشاراَ، حي  تشكل أمالح الرصاص غير العاوية ما يزيد عن   % من كمية الرصاص  95هو األكثر 

ويعد  ((PbS)  )IPCS,1995الموجودة في الطبيعة، كما يوجد الرصاص على شكل كبريتيد الرصاص  

 عاوي ألنه يت الرصاص العاوي أكثر سمية من الرصاص غير ال

الحية الكائنات  انسجة  التراكم في  والرصاص معدن فاي     (Mameli et al, 2001)مكن من 

إن   (Sharma and Duby,2005)    مشر  مزر  في الجو الجاف ويعتبر من المعادن شديدة السمية  

درجة    1740  ~درجة مئوية ونقطة غليان عند    327.5قابلية الذوبان لمعدن الرصاص تصبح ممكنة عند  

تختل  قابلية ذوبان امالح الرصاص باالعتماد على الشكل الكيميائي له فكبريتيد    (NRC,1994)مئوية  

كلوريدات   تمتلك  بينما  الماء،  في  عمليا  للذوبان  قابلة  غير  االكاسيد  الكاربونات،  الكوسكات،  الرصاص، 

ذات قابلية عالية على الذوبان    الرصاص قابلية ذوبان قليلة في الماء، فيما تعد خالت الرصاص والنترات 

، يدخل الرصاص في العديد من الصناعات كحك  البطاريات،    (Budavari and IARC,1989)في الماء  

واشعة   الذري  االشعاب  من  للحماية  استخدامه  يتم  كذلك  الحربية،  الذخيرة  صناعة  الور ،    Xمصانع 

(Tuberose,2005)    

يحدر تعرض اإلنسان للرصاص عن طريق الغذاء والهواء واالمتصاص عن طريق الجلد وكذلك  

وبمجرد دخوا الرصاص إلى   (EU. Commission,2002)عن طريق شرب الماء الملور بالرصاص  
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الجسم يسبب تثبي  العديد من الكعاليات الحيوية عن طريق اخذه لمكان المعادن المهمة للجسم كالكالسيوم  

( مما يشكل  (Ferraro et al.,2004نك والحديد وذلك بتكوينه أواصر تساهمية مع بعض اإلنزيمات  والز

خطراا كبيراا على الجهاز العصبي والكلية وكذلك يؤدي إلى تسمم األطكاا ويؤثر على قدراتهم التعليمية.  

(Haronand Ray,2006)  عرام واالنسجة  تؤدي زيادة كمية الرصاص المتناولة إلى تجمعه في الدم وال

( فيما يعد 1999الرخوة واضطراب حاسة اللمس ، وتعد االجنة هي األكثر حساسية للرصاص )الطويل, 

الثقيلة   المعادن  بخالف  الكسيولوجية  عملياتها  على  يؤثر  حي   للغاية  خطراا  للرصاص  النباتات  تعرض 

 .(Najeeb et al,2017)األخرى مثل الزنك، المنغنيز، النحاس 

 : Copper (Cu)لنحاس ا 2-3-2-1

ي عد النحاس من أكثر المعادن الكيميائية تواجدا في البيئة، إذ يعد المعدن الخامس والعشرين من حي  

اللون األحمر هو لون النحاس في الطبيعة أو    (Robert and Lancashire,2015)الوفرة في الطبيعة  

ا يعكس األلوان عند سقوط الاوء عليه  ويبلغ العدد الذري للنحاس   (Terence,2018)   ربما يكون قزحيا

ويتم تصنيكه على انه معدن انتقالي، يتكاعل النحاس مع الهواء أو الماء فيكقد الكتروناته بتكاعل ي عرف    29

( وفي حالة غياب Stephanie,2010أوكسيد النحاس الذي يكون اخار باهتا )  بتكاعل االكسدة ينت  عنه

السنين   منذ االالف  النحاس  االنسان  استخدم  المؤكسدة،  األحماض غير  يتكاعل مع  النحاس ال  فإن  الهواء 

بسبب امتالكه للعديد من الخصائم أهمها قدرته العالية على التوصيل الحراري والكهربائي، باإلضافة إلى  

ليونته وإمكانية تشكيله بسهولة، يتم استخدام النحاس في صناعة األسالك الكهربائية والبناء والنقل وأدوات 

درجة مئوية،   1083.45. ينصهر النحاس عند  (Terence, 2018)الطهي والعديد من المجاالت األخرى  

اس في الطبيعة في عدة ويتواجد النح   (Anne, 2019)درجة مئوية    2567بينما يصل نقطة الغليان عند  

صور أهمها النحاس الخام المتواجد بشكل فردي، النحاس البورفيري وهو الشكل األكثر وفرة في الطبيعة 

أخرى   معادن  مع  المرتب   النحاس  النحاس،  كبريتات  أو  اكاسيد  هيئة  على  الصخور  داخل  يتواجد  حي  

من نسبة النحاس في الطبيعة    %12إلى    %0.4كالنيكل والزنك والرصاص إذ يشكل هذا النحاس ما نسبته  

(Albert et.al ,2019) . 

يؤثر النحاس على االنسان بشكل كبير جدا، فقد يؤدي التعرض الطويل له إلى العديد من المشكالت 

الصحية كتهي  الكم واالن  واإلذن، صداب واالالم في المعدة، القيء واالسهاا، كما أن تناوا كميات من  

مور الكلى وكذلك الوفاة، كما قد يتسبب التسمم المزمن بالنحاس بإصابة االنسان بمرض  النحاس تتسبب با

ويلسون والذي تتمثل أعراضه بما يلي ترسبات النحاس في القرنية، تلي  الكبد والكلى وتل  في خاليا المخ 

(Araya et.al,2007)     الشرب مياه  في  النحاس  من  به  المسموح  الحد  ملغ/لتر   0.1.ويبلغ 
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المميتة لإلنسان1999العروسي,) الكمية  تبلغ  فيما  )الهروط, 10 (  المياه  2003غرام  النحاس على  يؤثر   )

العالية على تراكيزه  وتؤثر  والطبيعية،  واألسماك وذلك من  الجوفية  المائية  الحيوانات  وتكاثر  بقاء ونمو 

ي إلى اضطرابات في الجهاز  خالا اختالا وظائ  الخياشيم التي تعتبر مركز تركز أيونات النحاس ما يؤد 

لألسماك   للحيوانات    (Brown,1977)التنكسي  بالنسبة  الارورية  المعادن  من  يعتبر  النحاس  أن  كما 

بصورة عامة حي  يلعب دوراا في عملياتها االياية ونموها وتكاثرها ولكن ضمن تراكيز قليلة جدا، ان 

بأضر يتسبب  الحيوانات  أجسام  داخل  النحاس  تركيز  االياية  ارتكاب  عملياتها  في  خطيرة  ومشكالت  ار 

( ويستخدم النحاس كمبيد للكطريات (Giri etal,2011وكذلك في منتجاتها التي يستهلكها االنسان كالحليب  

 0.5واآلفات األخرى التي تصيب النباتات وذلك لمقاومته الشديدة لنموها، وعند وصوا تركيز النحاس إلى  

النباتات وعند االرتكاب عن تلك النسبة فأن النباتات تعاني شحوبا، وأن    جزء/ مليون في الماء ينخكض نمو

ما يسببه النحاس عند تلك التراكيز هو تداخله مع العمليات االياية للنباتات والطحالب الخاراء مما يؤدي  

 (Scheiber etal,2013)إلى اختالا في الشبكات الغذائية 

   :Zn)) Zincالزنك  3-2-1-3

ونقطة    419.5Cوينصهر عند     30الزنك أو التوتياء هو من الكلزات االنتقالية يبلغ عدده الذري  

وهو معدن رمادي فاي صلب قابل للطر  والسحب وهو موصل جيد للكهرباء يتواجد    C   906غليانه عند 

ريق الترسيب  الزنك في الطبيعة مرتبطا مع المركبات الكبريتية في الصخور ويتم الحصوا عليه إما عن ط

، 2017)أو الصهر ويدخل الزنك في العديد من الصناعات كالبطاريات الجافة ولعب األطكاا )بوزيان ،  

االدوية   بعض  تركيب  في  ويدخل  والمبيدات  كالسبائك  الصناعات  من  العديد  في  الزنك  يدخل  حي  

لما له من دور مهم في نمو    ( ويعتبر الزنك من اهم المعادن المؤثرة على كافة أشكاا الحياة2000)عكيكي, 

، حي  يؤدي نقم الزنك في الخاليا إلى قصر القامة وضع     (Hambridge,2000)الخاليا وتطورها  

قامت منرمة الصحة العالمية   (Prasad,1991)في الخاليا الجنسية والعديد من المشكالت الصحية األخرى  

بالتحقيق التسعينيات  منتص   في  والزراعة  األغذية  في    ومنرمة  اإلنسان  يحتاجها  التي  الزنك  كمية  في 

مجم زنك يومياا لتناوا طعامهم. يلعب الزنك  15مدخوله الغذائي، حي  وجد ان البشر البالغون يحتاجون إلى  

ا   أياا الزنك  يعمل  البشر.  المناعة في  نرام  الحية وتعزيز  الكائنات  الخلوي لجميع  ا في األداء  دوراا رئيسا

إنزيمات  من  هيكلي  في    كجزء  الماء  امتصاص  على  النباتات  قدرة  على  الزنك  يؤثر  فيما  اإلنسان.  جسم 

المختلكة   للنباتات Disante et al. 2010) اجزائها  االياية  العمليات  في  ا  هاما دوراا  كذلك  ويلعب   )

(alloway and Ashworth,2004) الحد عن  نسبته  زيادة  فأن  األخرى  المعادن  شأن  شأنه  ولكن   ،

المسموح به في االنسجة الحية له ماار صحية كبيرة إذ يتسبب بالتهابات حادة في الجهاز الهامي والجهاز 
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ملغ/لتر وأكثر الكئات تعرضا للزنك هم    0.5.التنكسي ويبلغ الحد المسموح به من الزنك في مياه الشرب  

المصانع واقسام الصيانة ممن يستنشقون أوكسيد الزنك خالا عمليات اللحام وقطع المعادن مما    العاملون في

 . (Grossel and Bricker,2000)  يؤدي إلى زيادة ملحوظة في تراكيز الزنك داخل أجسامهم

 :  Cadmium (Cd)الكادميوم   4-3-2-1

أ  و كلوريدات ويعتبر من المعادن  هو المعدن الموجود في الطبيعة على هيئة اكاسيد أو كبريتات 

للكادميوم   الذري  العدد  ويبلغ  األرضية  للقشرة  أو .(Atsdr,1999  48المكونة  االنسان  تعرض  وعند   ،)

 (  (Bernard, 2008الحيوان لهذا المعدن فأنه يتراكم في أجسامهم مدى الحياة  

الكوسكاتية وعمليا الصناعات مثل األسمدة  العديد من  الكادميوم في  التكرير والبطاريات يدخل  ت 

(، ويعد الكادميوم من أكثر المعادن الثقيلة سمية  (Gil et al, 2011القابلة للشحن من النيكل والكادميوم  

حي  تزداد خطورته بعد تراكمه داخل الجسم ليسبب العديد من المشكالت الصحية كالين العرام وتاخم  

وللكادميوم مصادر طبيعية وأخرى    .  (Toman et al, 2005)القلب وارتكاب ضغ  الدم وسرطان الرئة  

 Patra)بشرية أما الطبيعية منها فتشمل النشاط البركاني، حرائق الغابات، ونقل جزيئات التربة إلى الهواء  

et al,2011)     وحر التبغ  وتدخين  والصهر  كالتعدين  المختلكة  الصناعات  من  تنت   والتي  البشرية  أما 

تزيد   فهي  وغيرها  الجوي النكايات  الغالف  في  اضعاف  عشرة  إلى  ثالثة  بمقدار  الكادميوم  تركيز  من 

(Filipic et at,2006) 

الخطرة  25ملوثا وهو واحد من المواد اا    129كواحد من    (EPA)صن  الكادميوم وفقا لوكالة حماية البيئة  

للحياة   ف  (WHO,1996)المهددة  مشاكل  في  يتسبب  فأنه  النباتات  على  تأثيره  يخم  العمليات  وفيما  ي 

النقل   النتروجين وعملية  تثبيت  النباتات مثل   Martin and)الكسيولوجية والكيميائية الحيوية في أنسجة 

Griswold,2009) 

    :Nickel  (Ni)النيكل   5-3-2-1

وهو معدن قاٍس ابيض مائل إلى الكاي من الكلزات االنتقالية القابلة    28يبلغ العدد الذري للنيكل  

يقع النيكل في المرتبة الثانية والعشرون من حي  الوفرة في القشرة األرضية يدخل النيكل للطر  والسحب و

في العديد من الصناعات كالسبائك المعدنية وصناعة الصلب النيكلي وصناعة المغناطيس الدائم وكذلك في 

كالمالعق وغيرها)بوزيان   المائدة  أدوات  عند 2017  ,صناعة  ا  النيكل خطراا صحيا إلى    ( ويشكل  دخوله 

الجسم فق  وقد يتسبب عند التعرض المزمن له بسرطان الرئة كما انه يتسبب بكرط الحساسية وقد تؤثر  

( ويعد النيكل من المعادن شديدة  2017االشعاعية الخاصة به وتقلل وزن الجسم ووزن األعااء )بوزيان ,

الخطورة في التلور البيئي إذ يؤثر على نمو النباتات من خالا تثبيطه والتأثير على عمليات االنقسام الخلوي  
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والتنريم الهرموني لنمو النباتات وتكوينها وتتأثر بذلك العمليات االياية المختلكة كالبناء الاوئي والتنكس  

 (. Wierzbicka,1987والبروتين والنشاط األنزيمي) وبناء األحماض النووية  

إن المعادن الثقيلة في حاا تجاوزها الحدود المسموح بها ضمن المحددات البيئية تسبب تأثيرات  

ضارة لألحياء، وفي هذا الخصوص أجريت العديد من الدراسات التي أكدت على تراكم هذه المعادن في 

(  2007تأثيرات سلبية وضارة ومن هذه الدراسات دراسة الدوغجي )االحياء المائية بمستويات مختلكة له  

الرصاص،  )النحاس،  معادن  تأثير  درس  حي   الخشني  أسماك  بقاء  على  الثقيلة  المعادن  تأثير  حوا 

الخارصين( ووجد أن معدن النحاس هو المعدن األكثر تأثيرا على سمك الخشني كما الح  أن هناك تأثيراا 

ا عند خل  كل ا عند خل  كل من   تعاونيا من النحاس مع الرصاص والنحاس مع الخارصين ، وتأثيرا تااديا

 الرصاص مع الخارصين. 

( فقد درس توزيع خمسة معادن ثقيلة في نهر الديوانية هي الكادميوم والمنغنيز  2002أما علكم ) 

 والرصاص والنحاس ووجد أن أعلى تركيز كان لمعدن الخارصين واقلها كان للكادميوم. 

 : Saccharomyces bloulardiiالوصف التشخيصي لخميرة  4-2-1

ت   ام   S. boulardiiع رـف ــي    1923ـع الم الكرنســ ا تمكن الـع دـم من عزا    Henri Boulardعـن

ــهاا الكوليرا من ثمار فاكهة  وقد عرف هذا الكائن بانه     Lychee  Litchi chinesisالكائن الموق  إلسـ

ــة   ــالل ســ ــالم      Saccharomycesمن  الع ــم  ــاســ ب ــا  ــمي الحق   Saccharomyces boulardiiوســ

(Mcfarland and Bernasconi,1993)  ينتمي هذا الكائن إلى مجموعة الكائنات حقيقة النواة البـسيطة ،

Stier,2016)  ــات ــري ــط ــك ال ــة  ــك ــل ــم م ــن  م  )Fungi  ــة ــي ــزق ال ــات  ــري ــط ــك ال ــ   ــن صــــ ــن  م  ،   

  AscomycetesرتبةEndomycetales     عائلة  Saccharomyceae   جنسSaccharomyces    

ذه الخميرة    boulardii     ((Atlas,et al.,1984 نوب   ك ـه التبرعم و تمتـل اثر ـب ة تتـك ة الخلـي ادـي وهي أـح

ــية  (Edwards et al.,2007°  35درجة حرارة مثالية للنمو تبلغ   ( وقدرة على تحمل الرروف الحاماــ

( وهي من البروبيوتك  (8.0-0.2يتراوح بين     PHة نسبياا حي  يمكن للخميرة العيش ضمن مدى من العالي

(Probiotics)    التي هي كائنات حية دقيقة تمنح فوائد صــحية للماــي  والتي تتكون أســاســا من ســالالت

  Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardiiبكتيرية وأياـا ـساللة خميرة محددة  

Guandalini, 2011)( )(Graff et al ,2008    وتعتبرS. boulardii   ــة من الخمائر غير الممرضــ

(Buts,2006وق ) د ـسميت هذه الخميرة بالخميرة الـصديقة أوFriendly yeast     لدورها الكعاا في عالج

يمكنها التكاعل مع مجموعة من     S. boulardiiاالمراض المعوية  التي تصــيب االنســان حي  وجد ان  

ببة لاللتهاب و ان وأظهرت اثاراا مثبطة للعوامل المـس م االنـس أثبتت  الميكروبات داخل الجهاز الهاـمي لجـس
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ــموم المرتبطـة بهـا    S. boulardiiاا   ــهـاا والســ ــببـة لإلســ قـدرتهـا على تقليـل تركيز العوامـل المســ

(Mcfarland and Bernasconi,1993  لم تحرى ـهذه الخميرة ـبالكثير من األبـحار الجوهرـية حوا ،)

ــة ولكن    S. cerevisiaeمـطابق تقريـبا ا    .S. boulardiiتركيبـها الجيني يعود ذـلك إلى أن     في دراســ

بالتحديد في   S. cerevisiaeتختل  عن   S. boulardii  تم الكشــ  عن أن   2007حديثة أجريت عام  

التركيب الجيني حين أن هناك تغاير في عدد نسـخ الكروموسـومات الكردية وخاصـة الكروموسـوم التاسـع  

  كروموســومات  نســخ  وكذلك فرو  عديدة على المســتوى الجيني والكســيولوجي من حي  3الذي يمتلك 

ة منخكاــــة ـــي ــتوـيات حماــ د مســ اء عـن  Goffeau, et. )   (Edwards et al,2007) األفراد والبـق

al.,1996،)   ــميـكة الـجدران يبلغ طولـها حوالي ا بياــــاوـية ســ ميكرو متر    10تمتـلك ـهذه الخميرة خالـي

% من الوزن الجاف للخلية  30،   يشـــكل جدار خليتها  (Leasage, et al,2006)ميكرو متر   5وعرض  

ا من السـكريات بنسـبة ) وقد تكون    (Leasage et al,2006) %(  (15%( وبروتينات  85ويتكون أسـاسـا

منكردة أو تتجمع مكونة مسـتعمرات بياـاء أو كريمي بشـكل دائري صـغير ذو حواف منترمة وقوام لزج 

إضــافة إلى الجدار   Saccharomycesالخمائر من جنس  ( .تمتلك خاليا (Brown,1970وســطح محدب  

الخلوي غـشاء ـسايتو بالزمي، ـسايتوبالزما، مواد حبيبة، نواة مكردة، مايتوكوندريا، ـشبكة بالزمية داخلية، 

ال تمتلك الخميرة أسـواط لكنها تقوم بعمل معرم المتعاـيات   فيما  .جهاز كولجي، حويصـالت وهيكل خلية

ة) دام      (WangandChen,2006)ذوات النوى الحقيـق ــتـخ ة وتكاـــــل اســ ذه الخميرة الهوائـي وتعتبر ـه

ــيتات،   ــكريات المتعددة، االيثانوا، االسـ ــكريات األحادية والسـ ــتخدام السـ الكلوكوز ولكنها قادرة على اسـ

الجليسـروا، البيبروفات والالكتات ، حي  تعد كائناا غيري التغذية يعتمد على الكلوكوز في الحصـوا على  

% وســـيؤدي اســـتهالك الكلوكوز في 2إلى  98% وتكاـــل خميرتنا التخمير على التنكس بنســـبة الطاقة،

ــيد   ــدة االيثانوا إلى ثاني أوكس ــاد الخلوي ا التي تبدأ فيها الخلية بأكس ــم ا الكس النهاية إلى حالة تعرف باس

 Disckinson andالكاربون وماء بينما تدخل مصــادر الكاربون غير القابلة للتخمير في تكوين الســكر )

Schweizer,1999). 
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أشكال بيضوية و/ أو كروية تحت عدسة منخفضة من   S. boulardii (A)المالحظة المجهرية لخاليا  (1-1)الشكل 

 ( Disckinson and Schweizer,1999) تحت عدسة مرتفعة من الطاقة S. boulardiiتبرعم  (B)الطاقة، 

 الثقيلة   إزالة المعادناالليات العامة للخميرة في  -5-2-1

يؤثر وجود المعادن الثقيلة في نشاطات االستقالب للخمائر والكطريات بصورة عامة كما يمكن أن 

تؤثر على عملية التخمير التجارية وارتباط الكطريات بالمعادن الثقيلة أدى ذلك إلى تقديم فكرة استخدام تلك 

ريات اليات خاصة للتعامل مع  الكطريات في إزالة المعادن الثقيلة كالرصاص و الزنك وغيرها وتمتلك الكط

المعادن الثقيلة الموجودة في البيئة المائية، حي  يجري استخدام الخميرة ككتل حيوية في امتزاز العديد من 

اا   جنس  من  الخمائر  وتعد  المائية  األوساط  من  الثقيلة  الكعالة   Saccharomycesالمعادن  االحياء  من 

استرد  و  الثقيلة  المعادن  أيونات  المائية  المتزاز  األوساط  من  الكاة  و  كالذهب  النكيسة  المعادن  اد 

Pawlowska et al, 2004)  تنمو الكطريات و الخمائر بسهولة وتعطي كميات كبيرة من الكتلة الحية )

ا أن يتم تشكيلها بنيوينا ووراثيا لتصبح اكثر قدرة على إزالة المعادن الثقيلة باستخدام العديد من   ويمكن أياا

 من تلك االليات:  االليات  و

 Transport across cell membraneالنقل عبر غشاء الخلية  1-

تنتقل االيونات االياية الارورية للميكروبات كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم عبر اغشية  

للمعادن    الخاليا الميكروبية وبطريقة مماثلة تنتقل المعادن الثقيلة، التي يمكن أن تتسبب في تعطيل أنرمة النقل

المهمة وخصوصا إذا إمتلكت المعادن الثقيلة شحنة مشابهه لشحنة المعادن االياية المهمة للكائنات الحية  

 خالا عملية االمتصاص الحيوي تمتم بخطوتين:  

الخلوي   -أ االيض  على  المعتمدة  المعادن Non dependent on metabolismغير  ترتب   حي    :

 بجدران الخاليا. 
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 :Dependent on metabolismالمعتمدة على االيض الخلوي  -ب 

، وهو نرام دفاعي لألحياء الدقيقة  (Ahayla et al ,2003)حي  يتم نقل المعادن عبر غشاء الخلية  

 (Nourbakhsh et al.,1994)يحدر فق  في الخاليا الحية وبشرط تواجد المعادن السامة 

 :  Precipitationالترسيب  -2

يكون الترسيب بطريقتين إحداهما تعتمد على ككاءة الخلية االياية أي ترتب  باأليض الخلوي حي  

يتم انتاج مواد قادرة على ترسيب المعادن وهو نرام دفاعي فعاا للكائنات الحية الدقيقة يعمل عند وجود 

يض الخلوي تحدر في حالة  المواد السامة لألحياء المجهرية، أما الطريقة األخرى فهي غير معتمدة على األ 

   (Igwe and Abia,2006)حدور تكاعالت بين المعادن وسطح الخاليا 

 :Physical adsorptionاالدمصاص الفيزيائي -3

الموجبة   الشحنة  ذات  بين االيونات  لتكاعالت كهروستاتيكية  نتيجة  االدمصاص هو عملية تحدر 

المتواج الشحنة  سالبة  والمجموعات  الثقيلة  كالهيدروكسيل، للمعادن  المايكروبية  الخاليا  جدران  على  دة 

للخلية  الخارجي  السطح  تغطي  سالبة  شحنة  ذات  شبكة  معا  تشكل  إذ  وغيرها  الكسكوريل  الكربوكسيل، 

(Gutnick and Bach,2000)   

 :  Complexationتكوين المعقدات  -4

من خالا    extracellular polymersيعنى بألية تكوين المعقدات تكوين معقدات على سطح الخلية  

الموجودة على جدران  الثانوية  البوليمرات  أو  النشطة  والمجموعات  الثقيلة  المعادن  بين  تكاعالت  حدور 

   chelating agentالخلية التي تعمل كمواد مخلبية 

(Davise et al.,2003)  ألحياء الدقيقة أحماض عاوية تساعد على تذويب المعادن  كما تنت  ا

   (Gazso,2001)الثقيلة وإخالبها من سطح الخلية 

 :  Ion exchangeالتبادل االيوني 5-

تحدر الية التبادا االيوني عندما يتم التبادا بين االيونات الثنائية للمعادن الثقيلة وااليونات المقابلة  

الخل الموجودة في تركيب  الثنائية في  لها  الثقيلة مكان االيونات  المعادن  تأخذ  السكريات، حي   ية كمتعدد 

الخلوي   طحلب   (Davise et al., 2003)التركيب  بواسطة  الخارصين  امتصاص  ذلك  على  وكمثاا 

sargassam sp   حي  يمتم الخارصين ويحرر البوتاسيوم، الكالسيوم، الصوديوم والتي هي من المكونات

 (Cazso, 2001)االصلية للطحلب 
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 :  Bio methylationتحويل مجموعة المثيل  -6

في المعادن الثقيلة إلى مركبات مثيلية قابلة    (CH3)تتامن هذه االلية تحويل مجموعات الميثيل  

قل، حي  يمكن للعديد من االحياء الدقيقة وباالعتماد على هذه االلية يمكنها تحويل للذوبان وذات سمية ا

 Roane and)مركبات الزئبق والكادميوم ومركبات الرصاص والتيتانيوم إلى مركبات ذات سمية قليلة  

Pepper,2000)  

 :  Metallothioneins (MTs)ميتالوثيونين -7

في هذه االلية هناك مجموعة من البروتينات تعمل كماادات لألكسدة ترب  المعادن الثقيلة وتمتلك 

ويمكنها االرتباط باأليونات الموجبة للمعادن مثل   (cysteine)تلك المعادن وزن جزيئي اقل وهي غنية ب  

في    βمنكصلين ، المجاا  الكادميوم  ، الخارصين  ، النحاس  ، والزئبق  ، تمتلك هذه المجموعة مجالين  

في  αبقايا من السيستين ترب  ثالثة ايونات ثنائية التكافؤ ، المجاا  9 حي  يكون لديها  Nالمنطقة الطرفية  

لمجموعة    (Thirumoorthy et al.,2007)من البقايا ويرب  أربعة ايونات    11لديه    Cالمنطقة الطرفية  

MTs المعادن الثقيلة وحماية وجود األوكسجين التكاعلي لذا تعد  العديد من الوظائ  منها إزالة السموم من

MTs  المسؤولة عن الحكاظ على توازن االجهاد التأكسدي النات  عن ايونات المعادن الثقيلة وكذلك الحكاظ

فق    المعادن  بواسطة  البروتين  تخليق  تحكيز  عنه  ينت   مما  الخلوية  االكسدة  توازن   Smith et)على 

al.,2007) 

   :Enzymatic detoxificationلة السمية أنزيما   إزا- 8

تلعب انزيمات االكسدة واالختزاا دورا كبيرا في تحويل االيونات شديدة السمية إلى شكل اقل سمية  

وتتمكن    Mn+4والمنغنيز    Aso4_2واختزاا االرسينات    Mg+2والمغنيسيوم    Ca+2مثل اكسدة الكالسيوم  

الميكروبات من شل حركة المعادن الثقيلة من خالا قدرتها على تقليل ايوناتها وتقليلها إلى حالة اكسدة اقل 

(Gadd,2004)    وهذه االليات تجعل الخميرة مقاومة للمعادن الثقيلة حي  تنش  عند التعرض لتراكيز عالية

التمثيل الغذائي المختلكة وتشكل مركبات سامة  منها وتحدر العديد من التكاعالت داخل الخاليا مع مسارات 

Spain ,2003)  ا بطريقتين  ( وتحدر عمليات االمتصاص للمعادن الثقيلة بواسطة االليات المذكورة انكا

عبر غشاء الخلية وال     Chemiosmtic gradientسريع وغير محدد من خالا التدرج الكيميائي   •

   ATPيحتاج إلى 

 ATP (ChoudhuryandSrivasta,2001)اج إلى ابطأ وأكثر تحديداا يحت •
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 : Bioremediationالمعالجة الحيوية  -6-2-1

ا لألكاديمية االمريكية لعلم االحياء المجهرية فإن المعالجة الحيوية تعني استخدام الكائنات الحية   وفقا

أو أجزاء منها لتقليل أو القااء على مخاطر البيئة الناتجة عن تراكم المواد الكيميائية السامة وغيرها من  

التقنية استخدام األحياء الدقيقة المواقع    النكايات الخطرة، تتامن هذه  ا لتنري   المعدلة وراثيا الطبيعية أو 

معالجتها   أو  الموقع  في  الملوثة  المواد  معالجة  بطريقتين  الحيوية  المعالجة  وتكون  البيئة،  وحماية  الملوثة 

   (Issazadeh et al ,2011)خارج الموقع بعد ازالتها ونقلها إلى مكان اخر 

النامية ادى العدد الكبير من االست البلدان  التلور وطرح كميات  في  خدامات الصناعية إلى زيادة 

كبيرة من الملوثات الخطرة إلى البيئة حي  أصبحت إدارة النكايات الكيميائية والصلبة مشكلة كبيرة تواجهها  

البيئة التي أصبحت تع  بكميات كبيرة من الملوثات والمركبات المعقدة مثل الهيدروكربونات متعددة الحلقات  

PAHs)دن الثقيلة وغيرها ( والمعاChen et al., 2006) ) 

توفرت العديد من الطر  الكيزيائية والكيميائية التقليدية لمعالجة وإزالة تلك المركبات وعلى الرغم  

، كذلك    (Akcil et al.,2014)من فعاليتها إال أن هذه الطر  تعد غير مجدية للتطبيق على نطا  واسع  

ومن    (Moore et al, 2008)ر كبيرة  على بشر و الحيوانات الراقية  أدت تلك الطر  التقليدية إلى أضرا

الكيميائية   األكسدة  الطر   النش    chemical oxidationهذه  الكاربون   ،active carbon   التبخر  ،

evaporation      والترسيب الكيميائيchemical precipitation  (Volesky,1990)    وهذه الطر  ال

ة أليونات المعادن وكذلك تحتاج إلى أنرمة مراقبة إضافة إلى إنتاجها لنكايات سامة تقوم بعملية إزالة كامل

االستخدام   محدودة  الطر   هذه  تعد  لذا  منها  للتخلم  أخرى  مرة  للمعالجة  تحتاج   Alluri et)أخرى 

al.,2007)       تقوم   وعليه فقد تم االعتراف بكون المعالجة الحيوية هي تقنية صديقة للبيئة واقتصادية حي

االحياء بتحويل المركبات السامة إلى مواد غير سامة من خالا عمليات بيولوجية طبيعية في األرض والمياه  

و تتامن هذه التقنية تطبيق الميكروبات المناسبة في الموقع    (Gillespie and Philip,2013)الملوثة  

الملور والتي بدورها تقوم بعدة تكاعالت فيزيائية و كيميائية مختلكة ضمن عمليات التمثيل الغذائي الخاص 

وللمعالجة الحيوية تطبيقات كثيرة منها    (Mishra and Malik,2014)بها مما يؤدي إلى تحلل الملوثات  

الذي يعتمد على العمليات االياية للكائن الحي حي  يتم نقل المواد   Bioaccumulation  لحيوي  التراكم ا

،االمتزاز الحيوي (Malik,2004)  وأيونات المعادن من الخارج إلى داخل الخلية عن طريق غشاء الخلية  

bio sorption    كاعل كيميائي وفيزيائي  الذي ال يعتمد على العمليات االياية للخاليا وانما هو عبارة عن ت

الخلية   لجدار  الوظيكية  والمجموعات  الثقيلة  المعادن  ايونات  بين   ;Kujan et al.,2005)يحدر 

Gazso,2001)  الزيادة الحيوية ،bio augmentation    وهنا يتم إضافة مجموعة من الميكروبات األصلية

ع الملور لتحسينه ، تستخدم هذه الطريقة  أو الميكروبات من مواقع أخرى أو تلك المعدلة وراثيا إلى الموق
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والمكلورة    العطرية  بالهيدروكربونات  الملوثة  والتربة  الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة  ا  غالبا

(Sharma,2012)  التحكيز الحيوي ، bio stimulation  والتنكيس الحيوي،bio venting    وغيرها من

 معالجة الحيوية ما يلي:  التطبيقات وان من المميزات التي تتمتع بها تقنية ال

 الحد من النكايات الكيزيائية والكيميائية   •

 استخدام المواد الحيوية المتاحة بسهولة وبتكلكة منخكاة  •

 ال تتطلب إضافة مواد كيميائية  •

   (Perpetuo et al.,2011)زيادة ككاءة وانتقالية معادن محددة  •

 .  (Lloyd,2002)المرونة في التطبيق حي  يمكن استخدامها في ظروف مختلكة  •

هناك العديد من الدراسات حوا المعالجة الحيوية للمعادن الثقيلة بسبب قوة هذه المعادن واستقرارها  

 (Volesky,2001)وتراكمها في البيئة وانتقالها عبر السلسلة الغذائية حتى تصل إلى أعالها وهو اإلنسان 

المتوفرة   تلك  بكثير عن  أقل  الخمائر  بواسطة  الثقيلة  المعادن  إزالة  اليات  المتوفرة حوا  المعلومات  وتعد 

 ,.Schizosaccharomyces, Candida.SPلألحياء بدائية النواة، ومن الخمائر التي تحرى بالدراسة  

S. cerevisiaeة الملوثات المختلكة التي  . حي  أظهرت الدراسات أن الخمائر طورت الكثير من اليات إزال

يمكنها من خاللها تحريك أو إيقاف أو تحويل تلك الملوثات ومن تلك االليات االمتصاص الحيوي، التبادا  

بقابليتها على     S.cerevisiaeااليوني، الترسيب، التحويل الحيوي وغيرها ، حي  تتمتع الخميرة من جنس  

وكلكتها االقتصادية المنخكاة وسهولة التعامل معها على المستوى    المعادن الثقيلة باألضافة الى وفرتها  إزالة

 الجيني فاالا عن إمكانية استرجاب بعض بعض المعادن واإلستكادة منها مجدداا في األغراض التصنيعية 

قادرة على   S. cerevisiaeان خميرة    (Adnan and Raghad.,2012)أظهرت دراسة من قبل  

 إزالة الكادميوم والكوبلت من مياه الصرف الصحي الصناعي  

قبل   من  دراسة  أجريت  جنس  (Pawlowska et al.,2004كما  من  الخميرة  نجاح  اثبتت   )

Saccharomyces    بأن تكون من المواد المازة الكعالة إلزالة المعادن التالية من المحاليل المائية(Cr, 

Co, Au, Ag, Zn, Th, U, Pb, Ni, Cu)   

 :  Intergenic Transcribed spacer  (ITS)تقنية 7-2-1

إن القدرة على تحديد تتابع األحماض النووية في جينوم الكائن الحي أحدثت ثورة في معرم مجاالت  

تم إستخدامهما في علم األحياء الدقيقة السريرية لتصني     DNA  ,RNAالبحور الطبية الحيوية المعاصرة ،  

ا النووي وتعري   الحمض  جينات  على  العثور  تم  النواة،  حقيقيات  من  األمراض  ومسببات  لبكتريا 

بطيء. (r DNAالرايبوسومي بشكل  الطكرات  بتراكم  والمعروفة  الدقيقة  الحية  الكائنات  جميع  في   ) 
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(Versalovic.,et al,1996)   يلخم اا(PCR)    مكهوم التنمي  الوراثي أو ما يعرف ب   Genotyping  

الذي يحدد درجة التشابه أو االختالف الجيني بين افراد النوب الواحد أو السالالت التابعة لنوب معين أو  

أو اجناس مختلكة   التشخيم والتصني  لألنواب والسالالت  (Hey,2001)أنواب  الكطريات حاي  ، في 

ال باهتمام  دائما  دقيقة،  الكطرية  أو طريقة تصنيكية  نرام تصنيكي متقدم  إيجاد  إلى  العلماء  لذا سعى  علماء، 

  Chu)ضمن جينوم الكائن الحي    Short genetic markerسريعة، وبسيطة تستخدم معلمة جينية قصيرة  

et al.,2006)    

النيتروجينية   التي تتكون من تتابع القواعد   ITSفي الدراسات التصنيكية الحديثة تم استخدام منطقة  

ا في تطوير وظيكة    ( للجين وتلعب هذه المنطقة دوراا (r DNAالرايبوسومي    DNAالموجودة على   مهما

  r DNA (lwen et al., 2002)الحامض النووي الرايبوسومي 

اا   مناطق  تسلسالت  في  للتباين  أو  (ITSكان   )Intragenic transcriptional space    في

 الكطريات المختلكة السبب الرئيس في اعتمادها في التشخيم كونها مناطق تصنيكية استراتيجية  

 

 في الفطريات  ITS( يوضح منطقة (1-2الشكل 

المجاميع   الكطريات على مستوى األنواب والسالالت وغيرها من  أهمية في تشخيم  وهي ذات 

  Phylogenic relationshipsة العالقات التطورية  التصنيكية، كذلك ساهمت هذه التقنية في فهم ودراس

 Universalكشكرة عالمية   DNAلل    ITSوكيكية نشوء السالالت الجديدة واألنواب، تم اعتماد منطقة  

fungal barcode    لتمييز الكطريات بعد اكتشاف مناطق عديدة على(Conrad et al.,2012) DNA   ،

( ويتم  (23s-5.8s-16sوهي    r DNAلهذه المنطقة باالعتماد على تسلسل مناطق    يتم تصميم تتابع البوادئ

  ITS1,ITS2أو    ITS1,ITS4منطقة االرتباط باستخدام زوج من البوادئ    DNAتاخيم قطعة محددة من  

Iwata et al.,2006) )     ونررا ألهمية استخدام تتابعات مناطقITS    قام العلماء بتصميم العديد من البوادئ

تسلسالت  ال من  واسع  في تاخيم طي   الككاءة  العالية  التي    DNAعالمية  الكطريات  من  جدا  كبير  لعدد 

تستخدم بشكل يومي في المختبرات العلمية في العالم باسره، في الكائنات حقيقة النواة ومنها الكطريات يتأل   

لكروموسوم   الجينات من  r DNAالجينوم  الواحدة من  وتتكون  متكررة    (23s-5.8s-16s)  من وحدات 

مباعدان   بينها  متواليات    Intergenic Transcribed spacers  (ITS1, ITS2)يكصل  من  ومتواليان 

على استنساخ هذه الوحدات   RNA Polymerase 1( حي  يعمل انزيم  (and 3 ETS 5التبادا الخارجي  
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 Hausner and) (IGS)عن بعاها البعض عن طريق مناطق غير مشكرة  r DNAوتكصل أوبرونات 

wang ,2005)   

جرت العديد من الدراسات التي اعتمدت هذه التقنية في تشخيم العديد من الكطريات مثل أنواب 

الجنسي    Trichodermaجنس   تصني     Hypocrea  (Druzhinina et al., 2005)الطور  وكذلك 

، حي     fusariumوأنواب فطر    Zygomycetes  (Schwarz et al.,2006)الكطريات التابعة لص   

التغاير في هذه المنطقة صكة تشخيصية خاصة كون إن لكل جنس ونوب فطري تسلسل خاص به   يعتبر 

أهمية في   ITS، وقد كان الكتشاف منطقة    (Mancini,2005)ومتباين عن االجناس واالنواب األخرى  

النسبية   العالق   Lineagesدراسة األصوا  وفهم  الكطريات  للعديد من  المختلكة  لهذه  لألنواب  التطورية  ة 

لكطر   مختلكة  تصنيكية  مجاميع  على  التعرف  خالا  من  الجينية  الشكرة  هذه  ككاءة  تقييم  تم  فقد   ، األنواب 

Penicillium     المجاميع بين هذه  الدقيق  للتشخيم  وكانت هناك    (Keith, et al.,2007)وإعتمادها 

الجينية   الشكرات  استخدام  أهمية  لتقييم  موسعة  في    DNA bar-codingدراسات  الحاصل  التقدم  ومدى 

التقليدية ، وفي مسح شامل   بالمقارنة مع الطر   التقنية  اثر استخدام هذه  الكطريات على  مجاا تشخيم 

معتمدة في قاعدة  ITSتسلسل لمناطق اا 70000 أجري للمجاميع الكطرية المختلكة بين أن هناك اكثر من  

، وفي العرا  أجريت (Keith,2009)خصصة بالكطريات بيانات بنك الجينات أو قواعد بيانات أخرى مت 

للتشخيم  الجزيئية  الوراثية  الطرائق  استخدام  اعتمدت  التي  الدراسات  من  الدراسات  , العديد  هذه  ومن 

(، فكي دراسة أجريت للتشخيم والتوصي   2010، الطائي واخرون, 2011  ,،الجعكري  2007)الطائي, 

ظهور الحزمة المتوقعة    ITSكيوزارمي في الخيار بينت نتائ  تقنية  الجزيئي للكطر المتسبب بمرض الذبوا ال

ا من جميع عزالت الكطر  550للجين   ا قاعديا حي  تمكنت التقنية من الكش  الدقيق     Fusarium sppزوجا

ا أياا فقد ساهمت في التشخيم المبكر للعديد من    F.oxysporumعن نوب الكطر   ولهذه التقنية دوراا طبيا

(Travis et al.,2000).التي تصيب االنسان    اإلصابات الكطرية
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    Materials and Methods المواد وطرائق العمل -2

  Materials and Apparatusاألجهزة والمواد المستخدمة   -1-2

   apparatus  and equipmentاألجهزة و المعدات   1-1-2

 استخدمت األجهزة والمعدات الموضحة ادناه في هذه الدراسة :

 األجهزة المستخدمة وبلد المنشأ (2-1)جدول 

 المنشــــــأ  اســـــــــم الجـــهـــــــــــاز  ت

 Autoclave Korea المؤصدة 1

 Incubator Korea الحاضنة  2

 Centrifuge England جهاز الطرد المركزي 3

 Sensitive balance Germany حساس ميزان  4

 Thermocycler - PCR Biorad. USA جهاز الدورات الحرارية 5

 PH. Meter (Germany) الرقم الهيدروجيني  6

 Elisa Italy- Paramedical االليزا  7

 جهاز االمتصاص الذري 8

Atomic Absorption 

Spectrophotometer 

AA-7000 

(Shimadzu) Japan 

9 
جهاز قياس تركيز ونقاوة  

DNA 

Nano drop 

microovlume- 

spectrophotometer 

Holland-philips 

 الحاضنة الهزازة  10
Shaking incubator 

 
- 

 - Hood غرفة تعقيم  12

 Vortex mixer Japan – Amato مازج  13

 Camera Korea - Samsung كاميرا  14
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 Oven Germany فرن 15

 Water bath Germany حمام مائي  16

 مطياف ضوئي  17
Spectrophotometer 

UV- Vis 
Japan –Hitachi 

18 
جهاز الطرد المركزي 

 المبرد 
Cooling centrifuge Germany- Eppendorf 

 Light microscope Germany المجهر الاوئي  19

 Refrigerator Concord (Lebanon) ثالجة  20

 مجهر الكتروني  21
Scanning electron 

microscope 
- 

 Turbidity meter Terrific -China جهاز قياس العكارة  22

 Electrophoresis Shimadzu-Germany جهاز الترحيل الكهربائي  23

 Gloves Markt ككوف  24

 - Beakers بيكرات  25

 Eppendrof tubes Bio basic-Canada انابيب ابندروف  26

 - Rainin الماصات  27

    Chemical Materialsالمواد الكيميائية والبايولوجية  2-1-2

 استخدمت المواد ادناه في هذه الدراسة:

 ( المواد المستخدمة والشركة المجهزة لها (2-2جدول 

 اســــــــــم المـــــــــــادة  ت
الشركة المصنعة  

 والمنشأ

  PbCl2 كلوريد الرصاص  1

 

CDH- India 

 ZnCl2 كلوريد الزنك 2

 CdCl2 كلوريد الكادميوم  3
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 CuCl2 كلوريد النحاس  4

 NiCl2 كلوريد النيكل  5

 Distilled water Market ماء مقطر 6

7 
ثنائي فينيل ـ بيكريل  

 هيدرازيل 

2,2—1-Diphenyl 

picrylhydrazyl (DPPH) 
China 

 Sabouraud agar Himedia- India سابورود اكار 8

9 
هيدروكسيد 

 الصوديوم 
NaOH 

BDH-England 

 HNO3 حامض النتريك  10

 Blood Blood bank عينة دم انسان  11

 - Methyl blue ازر  المثيل 12

 Glycerol BDH- England الكلسروا المعقم  13

 Ethidium bromide LKB(Sweden) االثيديوم برومايد  14

 Agarose gel Promega(USA) هالم اكاروز  15

16 
محلوا الكوسكات 

 الملحي المتعادا
Phosphate buffer Sline Rpi-Grop 

 - Sodium acitate صوديوم استيت  17

 Crystil violet Solarbio-China صبغة الكرستل  18

 Ethanol BDH-England كحوا االيثانوا  19

 Glucose Fluka- Swizerland سكر الكلكوز 20

21 

حامض ايثلين  

ديامين رباعي  

 الخليك

Ethylenediaminetetaaccetate 

EDTA 
- 

 Protease Promega(USA) انزيم البروتيز  22

 Nuclei lysis Promega(USA) محلوا التحلل  23
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24 - Rnase Solution Promega(USA) 

   Kitsالعُدد 3-1-2 

 العُدد التي استخدمت في هذه الدراسة مع اسم الشركة المصنعة وبلد المنشأ (2-3)الجدول 

 الشركة المصنعة والمنشأ  اسم العدة  ت 

1 
 عدة استخالص الحمض النووي للخميرة 

Hipura®fungal DNA purification Kit 

Himedia (India) 

 

2 
 عدة مزي  تكاعل سلسلة البلمرة

Go Taq® G2 Green Master Mix 
promega (Korea) 

 Culture Mediaاألوساط الزرعية  4-1-2

 ( األوساط الزرعية الجاهزة والشركات المجهزة لها(2-4جدول  

 مخطط طرائق العمل التي أجريت خالل الدراسة (2-1)شكل 

Saccharomyces boulardiiتشخيص خميرة        

التشخيص 
المجهري

أشكال الخاليا

تجمعات الخاليا

التشخيص 
المظهري

فحص شكل 
المستعمرة

لون المستعمرة

قوام المستعمرة

اختبار قابلية 
الخميرة على 
ازالة المعادن 

الثقيلة

االختبارات 
الكيموحيويه

مضاداتاختبار
كسدة  اال

انحالل الدم

اختبار مضادات 
ةاالغشية الحيوي

التشخيص 
الجزيئي

 ITS rتقنية 
DNA

 الشركة المجهزة الــــــــــــوســــــــــــ   ت 

 Sabouraud Agar Himedia-India اكار سابورود  1
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    Methodsطرائق العمل   2-2

 Sterilizationالتعقيم    1-2-2

عند الدرجة حرارية    Autoclavingع قم الوســ  الزرعي المســتخدم في هذه الدراســة بالمؤصــدة  

 (Greenwood, 2012)دقيقة  15جو، لمدة  1. 5ْم، وتحت ضغ  121

 Reagent and Solution Prepareتحضير الكواشف والمحاليل  2-2-2

 DPPHكاشف -1-2-2-2

مايكرو لتر من الكاش  إلى تراكيز مختلكة من عينة الخميرة واستخدم لتقييم قدرة   400تم إضافة  

 الخميرة على إزالة الجذور الحرة في اختبار ماادات االكسدة.

     tritonx100كاشف   -2-2-2-2

مايكرو لتر من الكاش  إلى احدى أنابيب عينة الدم وتم استخدمه كعينة اختبار موجبة    15تم إضافة  

  .  Hemolysis testواستخدم في اختبار انحالا الدم 

   NaOHمحلول هيدروكسيد الصوديوم   -3-2-2-2

 من الماء المقطر واستخدم في تعديل الدالة الحاماية.  ml 100غم في   3إذيب 

  Phosphate buffer saline  الفوسفات الملحي المتعادل  محلول  -4-2-2-2

 Anti-biofilmمايكرو لتر من المحلوا لغرض غسل عينات اختبار   200تم إضافة  

   Sodium acitate خالت الصوديوم محلول  -5-2-2-2

وتم تركه على العينات  Anti-biofilmمايكرو لتر من المحلوا إلى عينات اختبار    200اضي   

 نص  ساعة   لمدة

   MeOH الميثانول  محلول  -6-2-2-2

مل من المحلوا واستخدم الخلي  كعينة سيطرة في 100في    DPPHملغم من مادة     200تم إذابة  

  Anti-oxidantاختبار  

 Stains Prepareتحضيرالصبغات  – ▪
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 Methyl blue Stainصبغة المثيل األزرق -1-3-2-2

بغة في التشخيم المجهري  لتعليمات الشركة المجهزة، واستخدمت هذه الصتم تحاير الصبغة وفقا  

  .للخميرة

 Isolation Media Prepareتحضير أوساط العزل 4-2-2 

تم تحاير وس  العزا بحسب تعليمات الشركة المنتجة والمثبتة على القنينة الحاوية على مسحو   

 .الوس 

    Sabouraud Dextrose Brothوسط 1-4-2-2-

مل من الماء المقطر وع قم بالمؤصدة    1000غم من الوس  في    30وفقا لتعليمات الشركة تم إذابة  

الخميرة.   لعزا  الوس   هذا  استخدام  تم  اختبار،  أنابيب  في  وص ب  تماما  ليبرد  ت رك   ,Greenwoodثم 

2012)). 

    Specimens Preservationحفظ العينات  5-2-2

وحكرها في الحاضنة بدرجة    sabouraud brothالخميرة بعد تنميتها على وس     حارت عزالت 

لكل قنينة    (1.5)ساعة، ثم حار عالق كثي  من الخميرة وزب في قناني صغيرة بحجم    24لمدة    35حرارة  

 ,.Atlas et al)م  20-وحكرت بدرجة حرارة    (%20)بعدها اضي  الغليسروا المعقم إلى القناني بنسبة 

1984)   

   Collecte Samplesجمع العينات 6-2-2

 تم الحصوا على عينات الخميرة جاهزة من مختبر االحياء المجهرية في جامعة بغداد 

 Dignosis and Isolate of yeastعزل وتشخيص الخميرة  7-2-2

   Phenotypic diagnosisالتشخيص المظهري  1-7-2-2

خصـــت الخميرة عن طريق دراســـة الخصـــائم المرهرية للمســـتعمرات النامية على وســـ    شـــ 

Saburaud Dextrose Broth    35   بعد حاـنها بدرجة حرارة °C سـاعة من ناحية اللون،    48لمدة

 (Elis,1994)القوام، الشكل، الحجم واالرتكاب والرائحة وغيرها من الصكات التشخيصية 

  Microscopic diagnosisهري التشخيص المج 2-7-2-2

تم إجراء التـشخيم المجهري لمالحرة أـشكاا الخاليا وتجمعاتها بعد ـصبغها بـصبغة أزر  المثيل  

   (Elis,1994) (X 400)ثم تم فحصها بالمجهر بقوة تكبير 
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   Molecular Biologyالتشخيص الجزيئي  3-7-2-2

  DNA الحمض النووي    وتنقية  عزل 1-3-7-2-2

 Isolation and Purification of DNA 

 ،   Hipura®fungal DNA purification Kit استعملت عدة استخالص الحمض النووي للخميرة

  الى كل إنبوبة من أنابيب ابندروف  EDTAمايكرولتر من محلوا    293أ خذت العينات وأ ـضيكت لها  -1

 االثنان الحاوية على العينة.

اســتخدمت الماصــة الدقيقة لتكســير الخلية الكطرية من خالا تكرار الســحب والدفع حتى التبقى الكتلة   -2

 الحيوية المأخوذة طافية على السطح تترسب الى اسكل االنبوبة. 

 لكل انبوبة من االنابيب المذكورة.  مل من أنزيم البروتينيز /ملغم 20مايكرولتر من  7.5أضي   -3

 مزجت االنابيب جيداا بواسطة المازج الكهربائي اربع مرات.  -4

م ، لمدة ســاعة لكي يقوم االنزيم الماــاف بتكســير االغشــية    56ح اــنت االنابيب عند درجة حرارة  -5

 وجدران الخلية. 

ــرـعة   -6 ـــعت االـنابـيب في جـهاز الطرد المركزي لـمدة دقيقتين وبســ اـلدقيـقة ، ثم أزـيل   /رةدو  1200وضــ

 الرائق المتكون بواسطة ماصة دقيقة مع مراعاة تغيير خرطوم الماصة مع كل استعماا. 

 الى االنابيب ومزجت جيداا بالمازج.   Nucleilysisمايكرولتر من محلوا  800أضي   -7

ــي    -8 ة     Rnase solutionمـايكرولتر من محلوا    1.5أ ضــ ك لتنقـي مزجـت   RNAمن    DNAوذـل

 .  RNAدقيقة للتخلم من  15م لمدة  37ب بالمازج وحانت بدرجة االنابي

   DNA Profileقياس تركيز ونقاوة الحمض النووي المستخلص  2-3-7-2-2 

ــتخدام جهاز  ــتخلم باسـ   Nanodrop Spectrophotometerتم فحم الحامض النووي المسـ

اء الـحامض عن طريق قراءة  انو غرام / ميكرو ليتر( وتم فحم نـق اـلذي يقيس تركيز الـحامض النووي )ـن

 التالية: وبالخطوات  (Sambrook and Russel,2001)حسب  (280-260)االمتصاصية عند 

 DNA واختير برنام  قياس الحمض النووي   Nanodropتم تشغيل جهاز  -1

على قاعدة القياس ويتم تصـكير الجهاز ينر  بور  النشـاف    free nuclease waterمن  2µlناـع   -2

 الخاص بالجهاز

لبدء عملية    OKمســتخلصــة على قاعدة القياس ثم الاــغ  على زر   DNAكل عينة    من  1µlإضــافة  -3

 القياس، بعد قياس كل عينة تنر  قاعدة القياس بور  نشاف
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-والتي ت قبل عند قراءة تتراوح بين ) المـستخلم بالقراءة االمتصـاصـية    DNAيتم تحديد نقاوة عينات  -4

1.78 (1.88  

  S. boulardiiالتشخيص الوراثي لخميرة -3 3-7-2-2

   Saccharomyces boulardiiتم االعتماد على النم  الوراثي لتحديد التـشخيم النهائي لجنس  

ــتخدام تقنية    ITS  r DNAمن منطقة  (1-5) تم تجهيز البادئات كما في الجدوا   r DNAلل     ITSباسـ

ــتخدام موقع   ــركة   NCBI-Genbankباســ في كوريا    (Macro gen)وقد تم تجهيز البادئات من قبل شــ

الجنوبية إذا حاــــرت هذه البادئات بحســــب تعليمات الشــــركة بإضــــافة الماء المزاا االيونات ليصـــبح  

  10مايكرو ليتر   ويـسمى المحلوا القياـسي وبعدها يخك  كل بادئ بوضـع   / مايكرو موالري 100تركيز

ــي  اليـها  ـمايكرو موالري/ ـمايكرو لي ـمايكرو ليتر من الـماء   90تر داـخل أـنابـيب ابـندروف معقـمة ثم اضــ

ـاير مزي  تكاعل البلمرة مايكرو موالري وحك  في التجميد لحين تح  100المزاا االيونات ليـصبح حجمه  

 المتعدد 

 البادئات المستخدمة في التشخيص  (2-5) جدول

Primer 

Concentration 

(pmol/ul) 

Primer Sequence(5 to3) PCR 

Product 

size 

(bp) 

Primer 

Name 

Samples 

Name 

# 

17 5-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3  

 

 

500 

AF F1 1 

17 5-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3 AR F2 2 

 تجهيز مزيج تفاعل سلسلة البلمرة   4-3-7-2-2

PCR Master Mix Preparation  

 Mix Kit)  (GoTaq ® G2 GreenMasterالرئيس لكل جين باستخدام  PCRح ار مزي  

 تم عمل هذا المزي  وفقا لتعليمات الشركة المجهزة كما في الجدوا التالي 
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وحجومها  Conventional PCRمكونات مزيج تفاعل متسلسل البلمرة االعتيادي   (2-6)جدول 

 للخميرة 

Volume PCR Master mix 

.1.5µl DNA Template 

0.25µL Upstream primer(10µM) 

0.25µl Downstreamprimer (10µl) 

25µl Nuclease –Free water to 

12.5µ Go Taq®G2 Green Master Mix,2x 

ــير، تغلق األـنابـيب وتم مزج بجـهاز  ثواني بـعدـها  10  ا    vortexبـعد االنتـهاء من عملـية التحاــ

 PCR thermocyclerالدورات الحرارية  إلجراءPCR Thermocycler وضـعت األنابيب في جهاز

conditions وتمت برمجة جهاز PCR ليعمل وفق الجدوا التالي 

 االعتياديبرنامج تفاعل سلسلة البلمرة  (2-7)جدول 

cycle Time Temp PCR steps 

1 4 Min 94 C Initial Denaturation 

 

35 

30 sec 94 C Denaturation 

30 sec 56C Annealing 

1 Min 72C Extension 

1 7min 72C Final extension 

- ∞ 4C Hold 

     Agarose Gel Electrophoresis  الهالمي  الكهربائي  الترحيل 5-3-7-2-2

للكشــ  عن     agarose gel electrophoresisتم اســتخدام الترحيل الكهربائي لهالم االكاروز  

    (Mishera et al, 2009, Lee et al ,2012) نات  تكاعل البلمرة المتســلســل وقد تم تحاــيره وفقا ا

 : وكالتالي
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  TBE bufferمن مادة   ml 100في   Agarose gelغم من مادة هالم االكاروز   1.5تم إذابة مقدار   -1

ــكيحة الهزازة الممغنطة الحرارية 1Xبتركيز   ــتخدمت الصـ   Magnetic hot plate stirrer، ثم اسـ

 م.   50دقيقة وترك حتى يبرد بدرجة  15لمدة  

 وتم مزجها بشكل جيد مع الهالم.  Ethidium bromideمن صبغة  µl 3 يااف -2

ب هالم   -3 ، ترك حتى يتـصلب في Combالذي يحتوي على مـش    Trayاالكاروز في قالب الترحيل  صـ 

اـية للحـكاظ على الحكر    15درـجة حرارة الغرـفة لـمدة   ــ  بعـن في   (Wells)دقيـقة وبـعد ذـلك ازـيل المشــ

 الهالم الالزمة لحقن العينات.

لكل عينة وتم نقل هذا المزي  إلى   Loading dyeمن صــبغة   1µlمع      DNAمن عينة µl 10مزج  -4

 الحكر الهالمية.

 ووضع في الحكرة األولى.  PCRليتم من خالله قياس  DNA ladder 100استخدم سلم القياس  -5

  TBE Bufferنـقل قالب الهالم إلى الحوض الموجود في جـهاز الترحـيل الكهربائي الذي يحتوي على  -6

 فولت ولمدة ساعة  100ل الجهاز تحت تيار بحي  تم غمر سطح الهالم كليا وشغ 1Xبتركيز 

 وصور بواسطة الكاميرا. UV Transilluminatorفحم الهالم بجهاز  -7

 DNA Sequencer Methodطريقة تحديد تتابعات الحمض النووي  6-3   7-2-2-

تكاعل   نات   أ رسل  البلمرة  سلسلة  تكاعل  إجراء  طوله  PCRبعد  شركة   (500bp)والبالغ   إلى 

Macrogen    ومقرها كوريا الجنوبية وتمت مقارنة تسلسل الجينITS r DNA    للعزالت مع متواليات

وذلك إلجراء تسلسل الحمض النووي باستخدام نرام      NCBIالمتوفرة في موقع   ITS r DNA  منطقة  

AB DNA Sequencing System    من اجل معرفة التشخيم التأكيدي لخميرةSaccharomyces 

boulardii  تمت قراءة النتائ  حسب برنام .Blast   في موقعNCBI . 

 االختبارات التشخيصية الكيموحيوية   8-2-2

Biochemical Identification Tests                                                   

  Antioxidant Testاختبار مضادات االكسدة  1-8-2-2

 Saburaud Dextroseالنامية على وس    تم اخذ أربعة تراكيز من عينة حاوية على الخميرة

Broth   بمقدار   بعد تحاير عالق كثي  منها (0.12 mg, 0.25 mg, 0.5 mg,1 mg)  تم تجهيز عينة ،

(control)    مغم من مادة    200بإذابةDPPH    مل من  100فيMeOH    في صكيحة جهازELISA في ،

، ثم تم  1mgمن التركيز األوا    100مع    DPPHمايكرو لتر من كاش     100صكيحة أخرى تم إضافة  
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  ساعة في الرالم بدرجة حرارة الغرفة بعد ذلك تمت قراءة االمتصاصية باستخدام جهاز  حانها لمدة نص

ELISAوتم حساب نشاط اإلزالة للجذور الحرة  وفقا للمعادلة   ، ك ررت التجربة مع التراكيز الثالر المتبقية

 االتية: 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑠𝑐𝑎𝑣𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔 =
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
× 100 

 (N. Pellegrini., et al ,1999)  

   Hemolysis Testاختبار انحالل الدم -2-8-2-2

أنابيب، حي  تم    6مايكرو لتر إلى    285تم إجراء هذا االختبار باستخدام دم متبرب سليم وتم إضافة  

وهي     15إضافة   محللة  مادة  من  لتر  كعينة     tritonx100مايكرو  كانت  والتي  األولى  االنبوبة  إلى 

(control)    مايكرو لتر ، في   285كانت كعينة سلبية تحتوي فق  على الدم بمقدار    2إيجابية، االنبوبة رقم

والتركيز   3لألنبوبة رقم   1mgمايكرو لتر من التركيز األوا   15(  (3,4,5,6ما اضي  لألنابيب المرقمة 

رقم    0.5mgالثاني   الثال     4لألنبوبة  رقم    0.25mg والتركيز  الرابع    5لألنبوبة    0.12mgوالتركيز 

ساعات بدرجة حرارة الغرفة، بعد ذلك نقلت العينات إلى جهاز الطرد    4، ثم تم حانها لمدة     6لألنبوبة رقم  

حالا  دقائق ، ثم ا خذ الراشح )البالزما( وتم قراءة نسبة االن  5دورة / دقيقة لمدة    10000المركزي بواقع  

عندما يصبح لون العينة اصكر  β، تكون النتيجة إيجابية عند االنحالا من النوب    ELISAباستخدام جهاز  

(Jun et al ,2011)     

     :Anti-Biofilm Test  مضادات االغشية الحيوية اختبار  -3-8-2-2

غرام من الكلكوز   1واضي  له    Brain heart infusion brothمل من وس     100تم تحاير  

لكل بكتريا وتم إجراء    S. boulardiiمايكرو لتر من خميرة   100مايكرو لتر من الوس  مع    100ثم وضع  

، حي  تم استخدام خمسة أنواب من  ELISAسلسلة مكونة من خمسة تخافي  لكل بكتريا في صكيحة جهاز 

، بعد أن تم وضعها     E.coli,Klebsiella,Staphylococcus,Bacillus, Salmonella البكتريا هي

مايكرو لتر لكل تخكي  ماعدا    10ثم تم إضافة    0.5مع ماء مقطر في جهاز العكورة حي  كانت القراءة  

ساعة ، بعد ذلك تم غسل    24تم حان العينات في الحاضنة لمدة    controlالتخكي  األخير الذي اعتبر  

مايكرو لتر منه ثم تم    200الملحي بإضافة    phosphate buffer saline)  )BBSعينات مرتين بمحلوا  ال

الذي بقي لمدة نص  ساعة ثم تم التخلم منه   Sodium acitateمل محلوا  200التخلم منه، واضي  

بعد ذلك   مايكرو ليتر لمدة نص  ساعة ، ليتم  200بواقع    Crystil violet، بعد ذلك تمت إضافة صبغة  
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  ELISAمايكرو لتر ، لتقرأ بعدها االمتصاصية بجهاز    200غسل العينات وتجكيكها واضافة ايثانوا بواقع  

(Anand., et al.,2016)   

 

 المستخدم في االختبارات الكيموحيوية    ELISAيوضح صورة جهاز (2-2)الشكل 

 تحضير محاليل المعادن الثقيلة   9-2-2

Preparation of Stock Solution from Heavy Metals  

بإذابة الكميات الدقيقة من    لكلوريدات     Stock Solutionأعد المحلوا الخزين   الثقيلة  المعادن 

كلوريد الرصاص، كلوريد الزنك، كلوريد النيكل، كلوريد الكادميوم، كلوريد النحاس في ماء مقطر منزوب 

بتركيز   التراكيز    1000االيونات  معقمة، وتم تحاير  دوار   المحاليل في  لكل معدن وحكرت  ملغم/لتر 

ا   𝑣2  𝑐2  =𝑣1 𝑐1معادلة التخكي    المطلوبة للمعادن الثقيلة بحسب    (Etorki et al,2013)وفقا

 في إزالة بعض المعادن الثقيلة Saccharomyces boulardiiقابلية خميرة – 10-2-2

على   الحاوية  الدوار   وس     100حارت  من  المعقم     Saburaud Dextrose Brothمل 

من كلوريدات المعادن الثقيلة بشكل مكرد   (100PPb,200PPb,300PPb)والمااف اليها تراكيز مختلكة  

مل من   0.5مل واضي     100ثم وزب في أنابيب اختبار بحجم    7إلى    (PH)وعدا الرقم الهيدروجيني  

 °35𝐶خلية( وحانت األنابيب عند درجة حرارة    106مل يحوي على    1النمو الكطري لكل أنبوبة بحي  )

المركزي    (Hietala and Roane,2009)ساعة    (24,48,72)لمدة   الطرد  تم  الحان  مدة  انتهاء  بعد 

لمدة    6000بسرعة   المتبقي من كلوريدات   15دورة/دقيقة  التركيز  الرائق، وقدر  ثم رشحت واخذ  دقيقة 
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اال مطياف  جهاز  باستعماا  الثقيلة  اللهيبي  المعادن  الذري   Atomic Absorptionمتصاص 

Spectrophotometr   وفقا لـ(Philip et al,2000)   

   (Qin et al.,2006)تحسب نسبة إزالة المعادن الثقيلة حسب المعادلة التالية 

100 ×
تركيز  المعدن بعد  اإلزالة − تركيز  المعدن قبل اإلزالة

تركيز  المعدن قبل اإلزالة
=  النسبة  المئوية  لإلزالة(%)

  (Control)كل عينات التجربة كانت بواقع ثالر مكررات لكل تركيز وتم استخدام عينة سيطرة  

   Atomicال تااف اليها الخميرة وتم قياس االمتصاصية لها بجهاز 

 

  لقياس المعادن الثقيلة Atomic(: جهاز المطياف الذري اللهيبي (2-3الشكل 

  Statistical analysis التحليل االحصائي 11-2-2

ا باستخدام برنام  تحت مستوى معنوية    SPSS   ANOVA One  Wayحللت النتائ  احصائيا

إذا أجريت من خالله الرسوم   Microsoft Excel 2010ألقل فر  معنوي وبرنام     LSDواختبار    0.05

 .البيانية للتعرف على مدى التباين الحاصل في قابلية الخميرة على إزالة المعادن الثقيلة
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 النتائج والمناقشة 3-

 S. boulardiiاالختبارات التشخيصية لعزالت خميرة  1-3 

  Phenotypic Diagnosisالتشخيص المظهري  1-1-3

  Saboroud dextroseن تم تنميتها على وس   أميرة بعد  د رست الصكات المرهرية لعزالت الخ

تميزت مستعمرات الخميرة بشكلها الدائري،    إذ ،  C°35ساعة بدرجة حرارة    48الصلب، وحانها لمدة  

، وكانت ذات حواف منترمة، ملساء، مرتكعة فو  سطح الوس   الباهت  الكريمي  إلىمائل    أوذات لون ابيض  

 .   (Elis,1994)ئم مع تتوافق هذه الخصا  (3-1)كما موضح بالشكل 

 

 S. boulardii( التشخيص المظهري لخميرة (3-1الشكل 

  Microscopic Diagnosesالتشخيص المجهري  2-1-3

ثيل معاتها بعد صبغها بصبغة ازر  المالخاليا وتج  أشكااالكحم المجهري لمالحرة    إجراءتم  

ا  (، ظهرت  (Elis.,1994  (400X)وتم فحم الخميرة تحت المجهر بقوة تكبير    التي تم تحايرها حديثا

بياوية الشكل، متجمعة بشكل يشبه خاليا النحل، كما لوح    إلىكروية  (3-2)الخاليا كما موضح بالشكل 

وجود النواة بوضوح وفجوة كبيرة تشغل معرم أجزاء الخلية، ولوح  كذلك وجود براعم في أكثر من طرف 

 . (Barnett et al ,1990) ية وهذا يتطابق معفي الخل
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 S. boulardii( التشخيص المجهري لخميرة (3-2ل الشك

 Molecular Diagnosticsالتشخيص الجزيئي  3-1-3

لدقة هذه التقنية في   كتشخيم نهائي لعزلة الخميرة نرراا    DNA Sequencingاستخدمت تقنية  

كمؤشر تصنيكي وراثي معتمد لدراسة التباينات الوراثية   ITSتشخيم الكطريات، حي  تم االعتماد على  

ويمكن تاخيمها بسهولة بالمقارنة    ما بين األنواب واالجناس الكطرية وذلك لكون المنطقة هي األكثر طوالا 

في الدراسات التصنيكية    ITSاستخدمت منطقة    (  2007، )الطائي،(Sambrook.,1989)مع بادئات أخرى  

وتلعب هذه المنطقة دورا مهما في   r DNAالحديثة وهذه المنطقة مكونة من تتابع القواعد النيتروجينية ا  

عندما تم اكتشاف االختالفات والتغاير الكبير في المناطق    r DNA  (Iwen et al.,2002)وظيكة  تطوير  

يات تم الوصوا إلى طريقة سريعة ودقيقة لتشخيم الكطريات على  الكطر  DNAفي    ITSغير المشكرة  

مستوى األنواب والسالالت وغيرها من المجاميع التصنيكية وأياا أدى ذلك إلى فهم العالقات التطورية  

 . (Conrad et al.,2012)ودراستها 
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 المستخلص    DNAتقدير تركيز و نقاوة   1-3-1-3

تركيز  أ   قياس  النووي    ونقاوةجري  باستخدام جهاز    DNAالحمض  ، Nano dropالمستخلم 

نانوغرام/مايكرو لتر، وهي درجة نقاوة مقبولة   (1.88-1.78)أن القراءة الجهاز كانت بين  واظهرت نتائ   

ا ا   .((Durun et al,2006إلكماا الدراسة وفقا

   PCRتفاعل السلسة البلمرة    2-3-1-3 

 .Sالمستخلم من عزالت      DNAكانت نتائ  الترحيل الكهربائي على هالم االكاروز لعينات  

boulardii    واستخدام البادئ الخاص بITS    ان حزمDNA      زوج قاعدي كما في   500كانت بحدود

  (3-3)الشكل 

   2     1    M                 

                 ↓      ↓     ↓ 

 

بعد   S. boulardiiفي خميرة  ITS r DNAلمنطقة  PCRيبين الترحيل الكهربائي لهالم االكاروز لمنتج  (3-3) الشكل

 فولت  100وتحت   %1دقيقة من الوقت في االكاروز عند تركيز  60مرور 

   DNA Sequencingالكشف عن تتابع النيوكليوتيدات   3-3-1-3

بالمقارنة مع قاعدة البيانات   S. boulardiiأظهرت نتائ  العينة المرسلة إلى الشركة، والتابعة إلى  

بين عينات الخميرة المعزولة في    %97وجود تطابق بنسبة    NCBIفي المركز الوطني للمعلومات الحيوية  

 Saccharomyces boulardii (nom. Inval) ووه  NCBIالدراسة الحالية وبين نوب مسجل في موقع  

 (3-4)   ، كما في الشكل
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 NCBIمع عزلة مسجلة في موقع  S. boulardiiمطابقة تسلسل بين عزلة الخميرة  (3-4)الشكل 

   Biochemical Testsالكيموحيوية  االختبارات   4-1-3

 أجريت عدة اختبارات كيموحيوية للتعرف على قدرات الخميرة وكما يلي : 

 Test  Antioxidantمضادات االكسدة  اختبار 1-4-1-3

 .Sوأظهرت خميرة    DPPHتم تقييم النشاط المااد لألكسدة للخميرة عن طريق استخدام مادة  

boulardii  إز الحرة ا  احقدرة كبيرة على  الجذور  النشاط ،  DPPHة  تحديد  الخاصية في  وتتجلى هذه 

بب  وإنتاج مركب مستقر اليتس  DPPHالمااد للتأكسد للخميرة وقدرتها على إزاحة الجذور الحرة لمادة  

في توسيع تكاعالت األكسدة ويتم تحديد مدى القدرة على إزاحة الجذور الحرة من خالا زواا اللون البنكسجي  

ذو اللون األصكر نتيجة تحويله الى مركب مستقر غير أن المركز   DPPH-Hوتحوله الى    DPPHلجذر  

-1)( والجدوا  (,3-5الشكل    كما فيالبنكسجي المميز يحاف  على لون المركب     DPPHالنيتروجيني لل  

 . (Fakruddin, et al,2012)وفقا ا نتائ  هذا االختبار وقد شخصت  ,(3
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 Antioxidantيوضح اختبار   (3-5)الشكل 

 Antioxidantاختبار   (3-1)الجدول 

 نسب إزالة الجذور الحرة  االمتصاصية   تراكيز عالق الخميرة 

blank 0.1751 - 

control 1.9124 - 

1mg 0.3978 79% 

0.5mg 0.4398 77% 

0.25mg 0.4765 75% 

0.12mg 0.5346 72% 

  Test   Hemolysisاختبار انحالل الدم 2-4-1-3

كما في الجدوا    عينات الدمزها في  مع زيادة تركيأن الخميرة قادرة على إحدار انحالا الدم  لوح   

 حي  يعتبر هذا االختبار صكة تصنيكية للخميرة وهناك ثالثة أنواب من انحالا الدم:  (2-3)

أو ما يعرف باالنحالا الجزئي أو الغير كامل ويكون لون العينة في هذا النوب  : αاالنحالا من النوب  −

 اخاراا. 
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الكامل ويكون لون العينة في هذا النوب اصكراا وهذا ما احدثته   ا: أو االنحالβاالنحالا من النوب  −

 ( (3-6في الشكل  الخميرة في دراستنا الحالية. كما

لون العينة.  رفيه االنحالا وال يتغي  ر أو النوب غير االنحاللي والذي ال يحد : γاالنحالا من النوب  −

  .(Ekambaram  et al , 2011) تمت مطابقة النتائ  مع و

 

 Hemolysisيوضح اختبار انحالل الدم  (3-6)الشكل 

 اختبار انحالل الدم (3-2)الجدول 

 نتائج االنحالل  تراكيز عالق الخميرة  

Positive control 2.9677 

Negative control 0.4354 

1mg 0.5247 

0.5mg 0.5132 

0.25mg 0.4832 

0.12mg 0.4368 
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   Test  Antibiofilmمضادات االغشية الحيوية  اختبار 3-4-1-3

قدرتها   تقليل  تثبي  نمو البكتريا المستخدمة في هذه الدراسة وبالتالي    أظهرت الخميرة قدرة على

بيوفيلم   الحيوي  الغشاء  الشكل  الى  في  موضح  مع   (3-3)والجدوا  (  (3-7كما  النتائ   مطابقة    وتمت 

(Anand et al.,2016) . 

   

(A)  (B)  (C)  

  

 

(D) (E)  

 الحيوية اختبار مضادات االغشية يوضح   (3-7)الشكل 

 Anti biofilm( اختبار 3-  (3 جدول

 المكرر

    البكتريا 
1 2 3 CON 

Bascillus.Sp. 18 15 14 Zero 
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Salmonella.Sp. 20 16 12 Zero 

Staphylococcus.Sp. 20 17 15 Zero 

Klebsiella.Sp. 16 15 Zero Zero 

E.coli.Sp. 20 16 13 Zero 

 

 اختبار قدرة الخميرة على إزالة المعادن الثقيلة   2-3

الثقيلة )الرصاص، النحاس، الزنك، الكادميوم، النيكل( لتجربة المعالجة الحيوية  المعادنتم اختيار 

لهذه   العالية  السمية  األ  المعادنبسبب  البيئية وخصوصا  األنرمة  استخدمت وفي جميع  المائية حي   ساط 

  .ملغم/مل( 0.3، 0.2، 0.1في المختبر وبتراكيز ) المعادنجارب إزالة هذه في ت  S. boulardiiخميرة 

     لرصاصا 1-2-3

عند  أ االحصائي  التحليل  بين  حي   الرصاص  إزالة  على  عالية  قدرة  للخميرة  أن  النتائ   ظهرت 

التراكيز وإن أعلى˂P  0.05ىمستو  بين  بتركيز  إزالة    ، عدم وجود فرو  معنوية  مل     /ملغم   0.1كانت 

 (3-8)والشكل  (3-4) وكما موضح في الجدوا 0.3 د نواقل إزالة كانت ع

 في إزالة معدن الرصاص بتراكيز  S. boulardiiنتائج فعالية خميرة  (3-4)الجدول 

 ( ساعة(72,48,24مل خالل مدة الحضن /( ملغم(0.3,0.2,0.1

  24h 48 h 72 h P-value LSD 

control 0.217 0.217 0.217 0.547 0.040 

con0.1 0.073 0.061 0.021 0.547 0.040 

con0.2 0.178 0.132 0.095 0.547 0.040 

con0.3 0.236 0.200 0.137 0.547 0.040 
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مل خالل مدة  /( ملغم(0.3,0.2,0.1الرصاص بتراكيز  معدنفي إزالة   S. boulardiiنتائج فعالية خميرة  (3-8)الشكل 

 ( ساعة(72,48,24الحضن 

   النحاس  2-2-3 

وأعلى إزالة    لها قدرة على إزالة النحاس   S. boulardiiن خميرة  أوضحت النتائ  اإلحصائية  أ

  0.3  اقل إزالة للنحاس عند تركيز  وكانت ولم ترهر أي فرو  معنوية بين التراكيز    0.1كانت عند تركيز  

  (3-9)ل شكوال  (3-5)كما مبين بالجدوا 

(  (0.3,0.2,0.1في إزالة معدن النحاس بتراكيز   S. boulardiiنتائج فعالية خميرة  (3-5)الجدول 

 ( ساعة (72,48,24مل خالل مدة الحضن /ملغم

 24 h 48 h 72 h P-value LSD 

control 0.227 0.227 0.227 0.396 0.033 

con0.1 0.066 0.039 0.022 0.396 0.033 

con0.2 0.170 0.133 0.087 0.396 0.033 

con0.3 0.245 0.188 0.097 0.396 0.033 
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مل خالل مدة  /( ملغم(0.3,0.2,0.1النحاس بتراكيز  معدنفي إزالة   S. boulardiiنتائج فعالية خميرة  (3-9)الشكل 

 ( ساعة(72,48,24الحضن 

 الزنك    3-2-3

النتائ    ولكن مع زيادة مدة   0.3    على إزالة الزنك عند تركيزعالية  ن الخميرة لها قدرة  أبينت 

ساعة انخكات نسب اإلزالة بشكل ملحوظ عند نكس التركيز حي  لوح  وجود فرو   72الحان إلى  

   (3-10) والشكل (3-6) في الجدوا معنوية كما

(  (0.3,0.2,0.1الزنك بتراكيز   معدنفي إزالة  S. boulardiiنتائج فعالية خميرة  (3-6)الجدول 

 ( ساعة  (72,48,24مل خالل مدة الحضن /ملغم

  tim24 tim48 tim72 P-value LSD 

control 0.251 0.251 0.251 0.000 0.016 

con0.1 0.075 0.098 0.052 0.000 0.016 

con0.2 0.116 0.081 0.096 0.000 0.016 

con0.3 0.020 0.071 0.210 0.000 0.016 
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مل خالل مدة /( ملغم(0.3,0.2,0.1الزنك بتراكيز  معدنفي إزالة   S. boulardiiنتائج فعالية خميرة  (3-10)الشكل 

 ( ساعة(72,48,24الحضن 

 الكادميوم    4-2-3

على نسبة إزالة عند تركيز أة على إزالة الكادميوم حي  كانت  ن الخميرة لها قدرأ أظهرت النتائ   

التراكيز وكانت   0.1 بين  تركيز    ولم ترهر أي فرو  معنوية  إزالة عند  نسبة  كما موضح في    0.3واقل 

   (3-11) والشكل (3-7)الجدوا 

(  (0.3,0.2,0.1في إزالة معدن الكادميوم بتراكيز   S. boulardiiفعالية خميرة  نتائج   (3-7) الجدول

 ( ساعة  (72,48,24مل خالل مدة الحضن /ملغم

 

tim24

tim48

tim72

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

control
con0.1

con0.2
con0.3

tim24

tim48

tim72

tim24 tim48 tim72 P-value LSD

control 0.222 0.222 0.222 0.681 0.030

con0.1 0.069 0.066 0.063 0.681 0.030

con0.2 0.182 0.149 0.138 0.681 0.030

con0.3 0.212 0.218 0.213 0.681 0.030
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 مل /( ملغم(0.3,0.2,0.1الكادميوم بتراكيز  معدنفي إزالة   S. boulardiiنتائج فعالية خميرة  (3-11)الشكل 

 ( ساعة (72,48,24خالل مدة الحضن 

 النيكل 5-2-3

  ، األعلى   هي  0.1في تركيز  اإلزالةالنيكل وكانت    معدنوضحت النتائ  قدرة الخميرة على إزالة  

التراكيز بين  أي فرو  معنوية  ترهر  تركيز  اإلزالةكانت    بينما  ولم  يوضحه   0.3في  ما  وهذا  األقل  هي 

    ((3-12 والشكل (3-8) الجدوا

(  (0.3,0.2,0.1في إزالة معدن النيكل بتراكيز   S. boulardiiنتائج فعالية خميرة  (3-8) الجدول

 ( ساعة (72,48,24مل خالل مدة الحضن /ملغم

 

tim24 tim48 tim72 P-value LSD

control 0.203 0.203 0.203 0.636 0.033

con0.1 0.070 0.032 0.044 0.636 0.033

con0.2 0.067 0.057 0.056 0.636 0.033

con0.3 0.120 0.058 0.058 0.636 0.033
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مل خالل مدة /( ملغم(0.3,0.2,0.1النيكل بتراكيز  معدنفي إزالة   S. boulardiiنتائج فعالية خميرة  (3-12)الشكل 

 ( ساعة(72,48,24الحضن 

ثم النيكل    النحاسثم    الرصاص   الزنك ثم   كان  معادن ن اعلى معدا إزالة للأبينت النتائ  اإلحصائية  

هناك فرو  ذات داللة إحصائية بين التراكيز المستخدمة في    ليس  نأبأقل معدا إزالة، ووأخيرا الكادميوم  

 هذه الدراسة.  

لى  و، تعتمد المرحلة األتةاو متك بنسب    الثقيلة   المعادنضحت النتائ  قدرة الخميرة على إزالة  أوحي   

 ، للميكروبات  الغذائي  التمثيل  الدقيقة على عملية  الحية  الكائنات  المعدن في خاليا  ايون  بارتباط  المتمثلة 

ن  إ بالتالي فوتشمل هذه المرحلة عملية االمتصاص الكيميائي لأليونات عن طريق مكونات جدار الخلية، و 

دن الثقيلة بواسطة الكتلة الحيوية الميكروبية مرتبطة بشكل أساسي بهيكل  ككاءة االمتصاص الحيوي للمعا

الطبيعية   البنية  فيها  تحدد  التي  الخلية  العملية على خصائم سطح  تعتمد  الدقيق ولهذا  الكائن  جدار خلية 

، جدار (Hernandez et al.,2006)،    (Fraileet al.,2000)للتكاعل بين الكائن الدقيق والمعدن الثقيل  

خلية الخمائر ذو شحنة سالبة وقدرة الجدار الخلوي للخميرة على لالرتباط بكايتونات المعادن الثقيلة يعود  

األرجح   الكهروستاتيكية    إلىعلى  للميكروبات (Tominaga et al., 1996التكاعالت  يمكن  حي    ،  )

البنية الخلوية دون صرف طاقة، ومن   امتصاص المعادن الثقيلة عن طريق مواقع االرتباط الموجودة في

بين المركبات التكاعلية المرتبطة بجدار الخلية هي المواد البوليمرية الخارج خلوية مثل عديدات السكريات  

والتي لها تأثير كبير على حاماية وقاعدية الوس  وكذلك    Exopolysaccharide (EPS)  أوالخارجية  
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الثقي المعادن  تعقيد  على  كبيرة  المنكردة    (Tominaga et al.,1998)  لةوقدرة  السكريات  تعتبر  فيما   ،

والمكونات الحاماية عوامل رب  جيدة وكذلك تمنح قدرة عالية لسطح الخلية على االمتصاص الحيوي  

(Tominaga et al., 1998)     ن نكس أنواب الخمائر لها قدرات مختلكة على االمتصاص الحيوي  أ، ويالح

في دراسة أجريت على  ،    Nguyen, et al، (Ferrario et al.,2015)   اوأشارا  لنكس ايون المعدن، كم

ن االمتصاص الحيوي يعتمد  أبينت الدراسة    حي   Cerevisiaeخميرة  أنواب مختلكة من الخمائر من ضمنها  

على العديد من العوامل واهمها تكوين الجدار الخلوي، نمو الكتلة الحيوية وتغذيتها وعمرها وتكوين المنت   

خلوي   اا  أوجد    حي  ،  (Luksiene et al.,2013)الخارج  ومحتوى  الخلية  جدار  تكوين  ن 

Polysaccharide عن  أ   يمكن تزيد  بنسبة  يختل   م   %50ن  طبيعة  ومحدودية حسب  الكاربون  صدر 

مواقع   إلى أوخارج الخلية  إلى  النيتروجين وكذلك درجة الحرارة والتهوية وبالتالي يؤثر على نقل المعادن

وبشكل عام تدخل المعادن     (Petrova et al., 2016)اقل حساسية وتقليل تأثيراتها السامة على الخاليا

خاليا الخميرة بواسطة ناقالت متخصصة، في العقود الماضية أجريت العديد من الدراسات حوا اليات    إلى

خميرة   بواسطة  الثقيلة  المعادن  ايونات  ن  أووجد    .Saccharomyces (Elmaci et al., 2015)نقل 

ن عدد أ  تم تأكيد أكثر من انرمة النقل الخاصة بالركيزة لتجميع أي ايون مكرد و  أوالخميرة تمتلك نرامين  

. بعد  (Conner and Beuchat.,1984)كبير من جينات الخميرة تعمل في نقل ايونات المعدن وتنريمها  

الثيوا  إلىدخوا المعادن   تتكاعل مع مجموعات  الثيوالتية التي    (thiol groups)    الخلية  الببتيدات  مثل 

وحي   (Petrova et al., 2016)  (MT)والميتالوثيونين  ( (PC، فيتوكالتين (GSH)تشمل الجلوتاثيون  

للتراكم    أوخارج الخلية    إلىيتم استخدام معقدات الببتيد الثيولي المعدني النات  من التكاعل للطرد المعدني  

تم التحقيق في دور الكجوات في إزالة و (  (Romano et al., 2003 داخل الحجرات الخلوية كالكجوات.

  كبيراا   ن الكجوة الكطرية تلعب دوراا أإلى  المعادن الثقيلة وأشارت العديد من الدراسات    السموم من ايونات 

في التحليل الجزيئات، خزن النوات  االياية وتنريم تركيز العصارة الخلوية أليونات المعادن الثقيلة وإزالة 

خرى منها وس   ، تعتمد عملية االمتصاص الحيوي على عوامل أ  (Luksiene et al.,2013)    سميتها

مثبطات أخرى، وجود مخلكات سطحية،    أو، درجة الحرارة، وجود ملوثات أخرى  pHالنمو للكائن الدقيق،  

ذلك. وستؤدي األنشطة االياية للكائن الدقيق مثل التنكس وامتصاص المغذيات وإطال  المستقلبات   إلىوما  

تغيير البيئة الدقيقة من حوله والذي يؤثر بدوره على االليات المشاركة في التراكم الحيوي كاالمتزاز،   إلى

التعقيد والترسيب  تتراكم المعادن  أائر يمكن  في الخم   (Luksiene  et al.,2013) .التبادا االيوني،  ن 

الثقيلة بواسطة عملية التراكم الحيوي أكثر من عملية االمتصاص الحيوي، لكن تعتبر عملية االمتصاص  

الحيوي أكثر جدوى للتطبيق على نطا  واسع مقارنة ا بالتراكم الحيوي، وذلك الن الميكروبات ستتطلب 

 (Ugliano et al.,2009)إضافة مغذيات المتصاصها النش  للمعادن الثقيلة 
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    Incubation periodفترة الحضن  3-3

الحا فترة  دوراا   نتعتبر  تلعب  التي  العوامل  اهم  ا   واحدة من  الثقيلة   مهما المعادن  امتصاص    في 

Hefne et al., 2010))   ا مع زيادة مدة الحانمعدا اإلزالة  يزداد  ، حي  (Sabae et al,2016)   تدريجيا

في إزالة      ساعة  72، كانت أفال مدة حان هي  ساعة    24,48,72))   الخميرة لكترات مختلكةعند حان  ،ف

 Ahalya et)وقد يعزى ذلك لوجود عدد كبير من مواقع االرتباط على الكتلة الحية ، الثقيلة المعادناغلب 

al.,2003)  تلك المواقع بالتشبع، تبدأ  إلى ان  العملية  تتسارب  ثم  بطيئة  في البداية    اإلزالة، حي  تكون عملية

  .(2005)محمود،  بعد ذلك مهما زادت مدة الحان اإلزالةولن تزداد معدالت 
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   Conclusionsاالستنتاجات 

خميرة   .1 عند   S. boulardiiأظهرت  ازالته  تمت  معدن  كأعلى  الزنك  معدن  إزالة  في  عالية  ككاءة 

   . يليه الرصاص يليه النحاس ثم النيكل ثم الكادميوم  ،0.020بواقع   مل/ملغم  0.3تركيز 

 ساعة.     72عند كانت ن فترة الحاانة األفال أبينت نتائ  الدراسة  .2

الخميرة   .3 تتحملها  التي  التحمل  الية  اختالف  الثقيلة مختلكة بسبب  المعادن  إزالة  في  كانت قدرة خميرة 

 وكذلك اختالف المعادن الثقيلة.

   0.3واقل إزالة كانت عند   ملغم/مل  0.2ويليه  ملغم/مل    0.1كان التركيز األمثل إلزالة المعادن الثقيلة هو .4

   ملغم/مل.

ال .5 وكذلك   Hemolysisفي اختبار   حدار انحالا الدمإحالية قدرة الخميرة العالية على  بينت الدراسة 

فيما تمكنت الخميرة    Antioxidantفي اختبار    DPPHلمادة   كانت قادرة على إزالة الجذور الحرة

   . anti-biofilmمن تقليل قدرة بكتريا على تكوين الغشاء الحيوي في اختبار 
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   Recommendationsالتوصيات 

قدرة على  أاختيار خمائر من   .1 تمتلك  أخرى  المعالجة  إزالة  جناس  في  منها  الثقيلة واالستكادة  المعادن 

 .الحيوية

كبر على المعالجة  أ التركيز على تقنية الهندسة الوراثية والتعديالت الجينية إلعطاء الكائنات الدقيقة قدرة   .2

 . الحيوية للملوثات المعقدة

تحكم بمستويات المعادن الثقيلة قبل وصولها إلى األوساط المائية، من خالا السيطرة عليها عند مصدر ال .3

 التلور.

 ة عادن الثقيل تطبيق الدراسة على عينات ميدانية من المياه الملوثة بالم  .4
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Samary 

This study aimed to use the yeast Saccharomyces boulardii that was 

prepared from the Microbiology Laboratory at the University of Baghdad in 

biotreatment to remove some heavy metals from aqueous media. for yeast 

depending on the colony shapes, color, and texture. While a set of biochemical 

tests were conducted to identify the capabilities of yeast, where a suspension 

containing the growing yeast was prepared on the medium, then four samples 

containing yeast (0.12mg, 0.25mg, 0.5mg, 1mg) were prepared for use in these 

tests, the first of which was a dissolution test Hemolysis, where the experiment 

was conducted on a blood sample of a healthy person, and it was noted that yeast 

has the ability to cause beta-type hemolysis, where the sample appeared in a 

yellow color, and the results were as follows, (0.5132, 0.4832, 0.4368, 0.5247)µl 

Then the antioxidant evaluation test for yeast was also based on the above 

four concentrations in this test with the use of diphenyl-becryl hydrazyl (DPPH) 

reagent. The results indicated the ability of yeast to remove free radicals of DPPH, 

and the removal activity was as follows: (79, 77, 75,72)µl 

In the Aintibiofilm test, five types of bacteria were relied upon, represented 

by: 

(E. coli, Klebsiella, Staphylococcus, Bacillus, Salmonella) Yeast has 

shown a high ability to resist bacterial growth and biofilm formation. 

In order to determine the final diagnosis of yeast, a molecular study was 

carried out by DNA extraction, then the presence of the Intergenic Transcribed 

spacers (ITS r DNA) region was detected using specialized primers. The isolates 

gave a positive result for this region, which is more than 500 bp in length. The 

isolates were sent to Macrogen Corporation in South Korea. To find out the 

sequence of nitrogenous bases by DNA sequence technology after comparing it 

to what is found in the NCBI Gene Bank 



 
 

B 
 

Diagnosed yeast was used in the bioremediation of the following heavy 

metal chlorides(Cd, Pb, Cu, Zn, Ni) and the residual concentration of heavy metal 

chlorides was estimated using an atomic absorption spectrometer. 

The yeast showed a higher ability to remove zinc metal with a concentration 

of 0.020ppm, followed by lead at a concentration of 0.021ppm, then copper with 

a concentration of 0.022ppm, then nickel at a concentration of 0.032ppm, and 

cadmium was the least metal in terms of removal with a concentration of 

0.063ppm. 

The study also showed that a concentration of 0.1 mg/ml was the best 

concentration for removing metal chlorides, followed by a concentration of 0.2 

and then a concentration of 0.3 mg/ml. 

The study also showed the effect of the incubation period on the removal 

of heavy metals, and the period of 72 hours was the best in terms of removal rates. 

The results showed that the ability of yeast to remove heavy metals was in 

varying proportions, as the removal process depends on several factors, including 

the components of the yeast cell wall, which plays a key role in determining the 

efficiency of biological absorption, as it determines the natural structure of the 

interaction between the microorganism and the heavy metal, and other factors are 

the growth of mass The vitality, nutrition, age, growth medium of the 

microorganism, pH, temperature and metabolic activity of the microorganism 

such as respiration and release of metabolites, which in turn leads to changing the 

micro-environment around it.
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