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 استحداث ونمو الكالس

Initiation  and growth of callus 

من  غٌر منتظمة الشكل تنشأسائبة ٌطلق مصطلح الكالس على الخالٌا البرنكٌمٌة  

استحداث الكالس بدرجة كبٌرة ٌعتمد . لألنسجة النباتٌة meristematic cellالخالٌا المرستٌمٌة 

إذ تعد االنسجة الفتٌة االكثر احتماالً إلنتاج , ومصدرها  explantعلى نوع القطع النباتٌة

او البراعم وقمم التً ٌتم الحصول علٌها من البادرات واالفرع الفتٌة حدٌثة التكوٌن , الكالس

احتوائها  إذ فضال عن, بصالالجذور واالجنة النامٌة وكذلك من اجزاء الزهرة والدرنات واال

وقد ,  ,هذه االجزاء على الخالٌا المرستٌمٌة النشطة  فهً غنٌة بالخالٌا البرنكٌمٌة الغٌر متماٌزة

ٌكون لمحتواها العالً من الهورمونات النباتٌة الطبٌعٌة والتً بتداخلها وتوازنها مع منظمات 

الٌا المتماٌزة على ان تفقد تماٌزها وتعاود تحفز الخ, النمو المضافة خارجٌاً الى الوسط الغذائً

كما ٌعتمد استحداث  .االنقسام منتجة خالٌا وتجمعات غٌر منتظمة اطلقنا علٌها سلفاً الكالس

 .  الخ..الكالس على ظروف خاصة مثل درجة الحرارة والضوء و المواد الغذائٌة ومنظمات النمو

 مراحل استحداث الكالس: 

خالٌا القطعة النباتٌة خالل استحداث ونمو الكالس بتغٌرات معٌنة هً التغٌر فً  تمر      

وعموماً . الحجم والعدد والتركٌب فضال عن الزٌادة الكبٌرة فً بعض العملٌات البنائٌة المهمة

 :فً مراحل ثالث هً عملٌة استحداث الكالس تمر

  مرحلة التحفٌزInduction وتحدث, تاً فً هذه المرحلة ٌبقى عدد الخالٌا وحجمها ثاب 

ئٌة المختلفة عملٌات البناالفً الخالٌا تغٌرات مهمه واساسٌة تهٌئها لمرحلة االنقسام مثل زٌادة 

وٌعتمد ,  DNAوانقسام الحامض النووي  Protein synthesisمثل عملٌات بناء البروتٌن 

  .ط الغذائً والظروف البٌئٌةالوقت الالزم لهذه المرحلة على نوع نسٌج القطعة النباتٌة والوس

   مرحلة االنقسامDivision  تنقسم الخالٌا مكونة كتلة من الخالٌا تغطً معظم اجزاء

إذ ال تستجٌب الخالٌا بصورة متساوٌة لعملٌة التحفٌز وذلك بسبب , القطعة النباتٌة تدرٌجٌاً 

مكونة كتلة من الخالٌا وضعها على الوسط الغذائً فالخالٌا الخارجٌة للنسٌج تحفز وتنقسم فقط 

تحٌط بالخالٌا غٌر المنقسمة وخاصة فً مناطق الجروح لذا ٌتم عمل هذه الجروح على القطعة 

 الخارجٌة وٌعود بدء االنقسام فً الخالٌا. النباتٌة المزروعة بواسطة المشرط قبل الزراعة

هً توفر االوكسجٌن وهذه العوامل , الى عدة عوامل متداخلة مع بعض, المالمسة للوسط الغذائً

بكمٌات كبٌرة لتساعد على حث عملٌة التنفس لتوفٌر الطاقة الالزمة لعملٌة االنقسام ووفرة 

العناصر الغذائٌة بسبب التماس المباشر مع الوسط لتوفٌر المادة االساسٌة لغالبٌة الفعالٌات 

      .الحٌوٌة التً تحتاجها عملٌة االنقسام

 مرحلة التماٌز Differentiation  بعد عملٌة االنقسام تمر الخالٌا بمراحل بناء نشطة

وفً هذه المرحلة تحدث تغٌرات عكسٌة تتضمن , تعود اساساً الى االنقسامات المتكررة للخالٌا 

فً مناطق انقسام تحول الخالٌا المنقسمة الى خالٌا مرستٌمٌة مكونة كتل خلوٌة غٌر منتظمة 

 . ما بعد الى خالٌا متماٌزة  تؤدي فً النهاٌة الى تكوٌن النبات الكاملتتحول فً, الخالٌا فقط



 التقانات االحيائية
 

 المحاضرة الرابعة
 

 

17 
 

فقد ٌحدث االنقسام والتماٌز اثناء المرحلة , ال ٌوجد هناك مؤشر ٌفصل بٌن المراحل المختلفة

 .الثانٌة او الثالثة

                 (C(                                 )B                       )           (A) 

قطع من السٌقان تحت ( (A: شكل ٌمثل المراحل استحداث ونمو وتماٌز الكالس فً نبات الحلبة

تماٌز ( C.)استحداث الكالس بعد مرور شهر من الزراعة( B. )الفلقٌة على الوسط الغذائً

 الكالس وضهور االوراق الحقٌقٌة

 

 التقنية في زراعة الكالس الطرقCallus initiation techniques   

الوسط و القطعة النباتٌةنوع  على  ٌد من طرق استحداث  ونمو الكالس تعتمدهناك العد

 :وتشمل المستخدم للزراعة

تعد الزراعة    Culture on solid medium الزراعة على الوسط الغذائي الصلب  -1

تحداث وزراعة الكالس وذلك لسهولتها على االوساط الصلبة من اولى التقنٌات التً استعملت الس

وعدم حاجتها الى اجهزة مختبرٌة معقدة وكذلك الى امكانٌة استحداث الكالس من القطع النباتٌة 

وفً بعض االحٌان  Agarالمستعملة لتصلٌب الوسط االكار ومن اكثر المواد .فً حٌز صغٌر

ٌعاب على هذه الطرٌقة انتقال المواد الغذائٌة الى الجزء النباتً بشكل غٌر . مادة الجالتٌن

متساوي حٌث تكون الفرصة افضل  للجزء المالمس للوسط لالستفادة من المواد الغذائٌة مقارنة 

االكار غٌر النقٌة مع  وقد تتداخل الشوائب التً تحتوٌها بعض انواع ,البعٌدة عن الوسط باألجزاء

كما ان طمر جزء من القطعة النباتٌة فً الوسط قد ٌؤدي الى توزٌع  ,مكونات الوسط الغذائً

اضافة الى تعرض الكالس بعد , غٌر متساوي للتبادل الغازي بٌن الوسط والكالس المتكون علٌة

, ك التعرض للضوءبفعل الجاذبٌة االرضٌة وكذل Polarizationاكتماله الى ظاهرة االستقطاب 

 .كما وتعد صعوبة نقل الكالس دون حدوث بعض األضرار له من المساوئ المهمة
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 Culture onالزراعة على الوسط الغذائي السائل الثابت -2

Stationary liquid medium   فً هذه الطرٌقة توضع االنسجة فوق قطعة

, النباتً من ورق الترشٌح تكون جسراً بٌن الوسط الغذائً السائل والجزء 

الوسط الغذائً الى وبذلك تعمل ورقة الترشٌح كموصل للمواد الغذائٌة من 

ومن , االنسجة المزروعة مع بقاء الجزء النباتً معرض للهواء بصورة مباشرة

كما تسمح , فوائدها عدم وجود الشوائب التً قد تحتوٌها بعض انواع االكار 

 .نفس وتبادل المواد الغذائٌة بسهولةالطرٌقة الجزء النباتً بالقٌام بعملٌة الت

 

 Agitated liquid  cultureالزراعة في االوساط الغذائية السائلة المتحركة -3

medium  تكون مكونات الوسط السائل مشابهه للطرٌقة السابقة اال ان هذه االوساط تكون

تعانً منها طرٌقة الكالس لتجنب المساوئ التً ( لتنمية)متحركة الٌاً وتعد هذه الطرٌق المثلى 

 :وتوجد طرٌقتان للزراعة فً هذه االوساط هً. الزراعة على االوساط الصلبة

 

 فً هذه الطرٌقة تغمر االنسجة النباتٌة فً الوسط الغذائً السائل مع  : الغمر المستمر

ومن , دقٌقة / دورة  250-20وتحدد مدة الدوران ما بٌن  حركة دورانٌةالٌاً تحرٌكهما 

ي ٌجب ان نراعٌها فً هذه الطرٌقة هً تحدٌد حجم الوسط الغذائً السائل بصورة االمور الت

إذ ٌجب ان ٌشغل الوسط ما بٌن , دقٌقة من اجل توفٌر محٌط غازي لتأمٌن التهوٌة الكافٌة

   .من حجم الوعاء الكلً%  15-20

 من اكثر الطرق مالئمة لزراعة انسجة الكالس ففً هذه الطرٌقة تغمر  :الغمر المؤقت

االنسجة النباتٌة فً الوسط الغذائً لفترة معٌنة وتعرض الى الهواء فً فترة اخرى حٌث 

إذ تستعمل طرٌقة االنابٌب المتقلبة . ٌضمن ذلك تهوٌة كافٌة وغمر جٌد للنسٌج المزروع

االعلى الى االسفل ولٌس على محورها الطولً     من رالمثبتة بشكل متوازي على اقراص تدو

 .  ْ 12بمعدل دورة واحدة فً الدقٌقة على محور موضوع بزاوٌة 

 شكل ٌمثل الجهاز الدوار وشكل اوعٌة الزراعة والٌة الدوران والزراعة
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 قياس نمو الكالس واعادة زراعة الكالس 

تعتمد مدة استحداث الكالس على عوامل عدة منها نوع القطعة النباتٌة ونوع النبات         

فتتباٌن النباتات فً مده االستحداث بٌن عدة . الخ...وتركٌز منظمات النمو ونوع الوسط الغذائً

ٌة وٌحتاج الكالس عادة الى مدة زمن, اٌام كما فً نبات زهرة الشمس وعدة اشهر كما فً النخٌل 

 Recultureزراعته بدون تقطٌع  إلعادةلٌنمو وٌصل الى الحجم المناسب  استحداثهمناسبة بعد 

وتتراوح هذه المدة ما بٌن االسبوعٌن الى الستة   Subcultureاو بعد تقسٌمة الى قطع مناسبة

 :اسابٌع ٌتم تحدٌدها من خالل قٌاس نمو الكالس بإحدى طرق القٌاس

 طعة الكالس ووزنها واعادتها الى الوسط الغذائً تحت ظروف قٌاس الوزن الرطب بأخذ ق

ومن  .معقمة الى حٌن ثبات الوزن ورسم منحنى النمو الذي ٌحدد موعد اعادة الزراعة

ٌع الكالس خاصة عندما تكون بنٌته من النوع الهش مسلبٌات هذه الطرٌقة عدم امكانٌة وزن ج

ان كمٌة الماء الممتص من قبل الخالٌا ٌتأثر كما , لبقاء قسم من اجزائه متعلقة فً الوسط 

 .بدرجة كبٌرة بالظروف البٌئٌة المحٌطة كدرجة الحرارة والرطوبة

 هذه الطرٌقة ممكن ان تحدد بدقة نمو الكالس على اساس الزٌادة بالوزن  قٌاس الوزن الجاف

 .ٌعاب علٌها عدم االستفادة ثانٌتاً من الكالس, لمدة زمنٌة معٌنة

 خالٌا الكالس من المكونات الخلوٌة االساسٌة كالبروتٌن والكاربوهٌدرات  محتوى قٌاس

  وتعد هذه الطرٌقة اكثر الطرق المتبعة وادقها,  واالحماض النووٌة

 من سلبٌاتها صعوبة عد الخالٌا .بحساب عدد خالٌا النسٌج المكونة للكالس القٌاس. 

الى استنزاف المزاد الغذائٌة من الوسط  ٌؤدي استمرار نمو الكالس على نفس االوساط الغذائٌة

ج النهائٌة للفعالٌات االٌضٌة التً توذلك بفقدان الماء المضاف الٌة وتجمع وتراكم النوا وجفافه

لذى ٌجب اعادة زراعة الكالس , تؤثر بصورة مباشرة على نمو الكالستصل الى مستوٌات سامة 

الستدالل على حاجة الكالس إلعادة الزراعة كما وٌمكن ا, اعتماداً على الفترة المحددة لنموه

 .بتشقق الوسط وتغٌر لونة كذلك بضهور اللون البنً على الكالس

       

شكل  ٌمثل منحنى النمو لنسٌج 

 الكالس  
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 التطبيقات العملية لمزارع الكالسApplications of callus cultures   

 : تعتبر خالٌا الكالس نظاماً فرٌداً لدراسة اٌض وتماٌز النباتات من االوجه التالٌة

  فً مجاالت دراسة تغذٌة النبات 

  ًتماٌز الخالٌا واالعضاء والتكوٌن الشكلMorphogenesis  

  الختالفات فً جسم الساللة الخضرٌةSomoclonal variation واستخداماتها. 

  ًالبروتوبالست الخالٌا المعلقة وعزلمزارع تنشئة استخدامه ف. 

  التعدٌل الوراثً باستخدام تقانةBallastic particle gun technology  

 فً انتاج وتنظٌم مركبات االٌض الثانوي. 

تعانً خالٌا انسجة الكالس تغٌرات وراثٌة وفسلجٌة مهمه عند عدم اعادة زراعة الكالس     

إذ ٌؤدي ذلك الى تغٌرات وراثٌة مهمة منها التضاعف , على اوساط غذائٌة جدٌدة

او نقص فً عدد الكروموسومات وتزٌد هذه الحالة غٌر الطبٌعٌة  Polyploidyالكروموسومً 

ففً , ختلف من نسٌج الى اخر معتمدا على نوع النبات المستخدموهذا ي, بزٌادة عمر الكالس

, نبات الجزر والتبغ تعانً مزارع الكالس تضاعف كروموسومً بعد عدة اشهر من االستحداث

لذا . فً حٌن تحافظ مزارع كالس نبات زهرة الشمس على عددها الكروموسومً لمدة سنتٌن

م المعوقات التً تحد من استعماله فً مجال وراثة ٌعد عدم الثبات الوراثً فً انسجة الكالس اه

    . وتحسٌن النبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل ٌمثل تنمٌة الكالس إلنتاج مركبات االٌض الثانوٌة الفعالة طبٌاً 


