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   Cell suspension culturesزراعة الخاليا المعلقة 

تشابه الى درجة كبٌرة تلك المستعملة ان التقنٌة المتبعة فً استحداث المعلقات الخلوٌة 

الخلوٌة من خالل نقل قطعة من  إذ ٌتم استحداث المعلقات, فً نمو العدٌد من االحٌاء المجهرٌة

إذ ٌنغمر هذا الكالس فً داخل الوسط السائل لذا , نسٌج الكالس الهش الى وسط غذائً سائل

توجب التحرٌك المستمر للوسط بوسائل مختلفة لتوفٌر االوكسجٌن وبالتالً تفادي اختناق الخالٌا 

ضل استعمال الكالس الهش فً وٌف. فضال عن توزٌع الخالٌا بشكل منتظم داخل الوسط,  وموتها

انشاء المعلقات الخلوٌة وذلك الن الخالٌا المكونة له تكون غٌر مترابطة مع بعضها البعض 

مفردة من خالل التحرٌك وبالتالً امكانٌة تفككها الى تجمعات خلوٌة صغٌرة او حتى خالٌا 

  .للوسط الغذائً 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

نفسها المستعملة فً استحداث الكالس والكن بحالتها وتستعمل عادة االوساط الغذائٌة 

والتً خاللها تمر الخالٌا فً المزارع الخلوٌة بأطوار مختلفة من النمو متخذة فً مسار , السائلة

الخالٌا المنشئة للمزارع الخلوٌة فً الوسط الغذائً  فعند وضع, ( S)نموها منحنى النمو بشكل

ثم , المدة بفترة الفتور وذلك لتأقلمها على الظروف الجدٌدة ٌتوقف نموها لمدة زمنٌة وتدعى هذه

ٌتبع ذلك زٌادة اسٌة فً عدد الخالٌا وزٌادة خطٌة فً مجامٌع الخالٌا ٌعقب ذلك انخفاض 

 ملحوظاً فً معدل االنقسام وبعدها تتوقف الخالٌا عن االنقسام وتدخل الخالٌا مرحلة التوقف

. ة وتراكم المواد االٌضٌة الثانوٌة الضارة بنمو الخالٌاوذلك نتٌجة استنزاف المواد الغذائً

, زراعة الخالٌا قبل مرحلة توقف االنقساموللحفاظ على حٌوٌة المزرعة الخلوٌة ٌجب اعادة 

ثم ٌتم التخلص , وذلك من خالل اٌقاف حركة دوران المزارع الخلوٌة والسماح للخالٌا بالركود 

  .هادئ واستبداله بوسط غذائً جدٌدمن الوسط الغذائً القدٌم بالسكب ال
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فً عملٌة  من اهم العوامل المؤثرة Critical cell densityالخالٌا الحرجة وتعد كثافة 

والتً تعرف بانها  ,الجدٌد فً الوسط السائل او على الوسط الصلب زراعة الخالٌا المعلقة

وتحتاج , بدا منها تنشئة مزرعة جدٌدة منتجاصغر كمٌة لقاح لكل حجم من الوسط ٌمكن ان ي

زراعة المعلقات الخلوٌة بكثافات منخفضة الى وجود عناصر غذائٌة ومواد معقدة التركٌب 

 Conditioned mediumم الوسط المكٌف لذا ٌستخد, لتحفٌز الخالٌا على االنقسام والنمو

والذي وصلت خالٌاه مرحلة  سابقاً  (كنسٌج الكالس) وهو الوسط الذي نمٌة علٌه بعض االنسجة

والتً تؤثر بشك فعال على , افراز المواد المشجعة للنمو والتً تفرز خارجاً الى الوسط الغذائً

ومن النقاط المهمة التً ٌجب مراعاتها فً . نمو الخالٌا المفردة او الكتل الخلوٌة الصغٌرة

وعدم استعماله فً , ا ثابتاً استخدام الوسط المكٌف هو استخدامه فً مرحلة بقاء عدد الخالي

مرحلة بعد التوقف من النمو لتفادي افرازات الخالٌا من المواد الضارة فضال عن استنزاف 

كذلك ٌمكن تحفٌز الخالٌا المزروعة بكثافات منخفضة على االنقسام والنمو  .المواد الغذائٌة

عمال جسر ورقً من او زراعتها علٌة باست Nurse tissueبزراعتها بالقرب من نسٌج حاضن 

ورق الترشٌح ٌسمح بانتقال المواد الغذائٌة والمواد المشجعة للنمو من النسٌج الحاضن الى 

   .الخالٌا المفردة
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 در تنشئة مزارع الخاليا المعلقة مصInitiation of suspension cultures 

 :تستعمل عادة انسجة مختلفة من اجل استحداث  المزارع الخلوٌة منها 

 لنموهٌعد من افضل المصادر الستحداث المزارع الخلوٌة :  Callus tissueنسٌج الكالس -1

قد تؤثر على حٌوٌة وال تحتاج عملٌة فصل الخالٌا الى اضافة مواد , تحت ظروف معقمه

غم من الكالس الهش غٌر المتماٌز الى اوعٌة مالئمة  4 -2وٌنقل عادة . ونشاط الخالٌا

والتً ٌتم تحرٌكها باستمرار باستعمال وسٌلة , الغذائً السائلمل من الوسط  100تحوي 

الكالس مما ٌساعد على  إذ ٌؤدي التحرٌك الى توفٌر ضغط معتدل على خالٌا, مناسبة

فضال , وتوزٌعها بشكل منتظم فً الوسط , تفككها الى كتل خلوٌة صغٌرة وخالٌا مفردة

 .لغذائًعن توفٌر تبادل غازي مناسب بٌن الخالٌا والوسط ا

وتوجد طرٌقتان لفصل الخالٌا من هذه االنسجة , لألوراق Mesophyllالنسٌج المتوسط  -2

 :متضمنة 

 الطرٌقة االنزٌمٌةEnzyme method   تستعمل مستحضرات انزٌمٌة خاصة تعمل على

من سلبٌات هذه , اضعاف الجدران الخلوٌة وتحطٌم الصفٌحة الوسطى بٌن الخالٌا النباتٌة

واحتٌاج الخالٌا المفصولة الى حماٌة , ر استعمالها على انواع نباتٌة معٌنة الطرٌقة اقتصا

كما ٌؤدي تعرض الخالٌا الى محالٌل انزٌمٌة الى ضرر قسم من الخالٌا , ازموزٌة دقٌقة

 .مما ٌؤثر على نشاطها ونموها

  الطرٌقة المٌكانٌكٌةMechanical method  تستعمل هذه الطرٌقة لفصل الخالٌا

كما . ٌاً بسلخ طبقة النسٌج المتوسط باستعمال مشرط دقٌق وتنقل الى وسط سائلمٌكانٌك

ٌمكن ان تفصل الخالٌا بسحق قطع االوراق فً محلول ٌحوي كلورٌد المغنسٌوم ومحلول 

ثم ترشح الخالٌا ,  pH  7.8ذا  Tris-HCl bufferمنظم من حامض الهٌدروكلورٌك 

تمتاز هذه . المركزي على سرعة بطٌئة وتغسل مع الوسط الغذائً فً جهاز الطرد

  . الطرٌقة بعدم تعرضها التأثٌرات الضارة وعدم حاجتها الى حماٌة ازموزٌة 

 

  طرق زراعة الخاليا المعلقةSuspension culture methods  

 :هناك طرٌقتٌن رئٌسٌتٌن لزراعة الخالٌا المعلقة وهً

الخالٌا  والتً هً عبارة عن نظام مغلق لتنمٌة Batch cultureالزراعة الكمٌة  -1

حٌث تنمى الخالٌا فً حجم ثابت من الوسط الغذائً السائل المتحرك وذلك لضمان , المعلقة

المنتظم للخالٌا الحرة وكتل الخالٌا فً الوسط ولتحفٌز تبادل غازي جٌد بٌن وسط التوزٌع 

او اكثر إذ ٌحتوي   3سم 250-100تها تنمى معلقات الخالٌا فً دوارق سع. الزراعة والهواء

وٌتم اكثار المزارع روتٌنٌاً بأخذ كمٌة , من الوسط الغذائً السائل 3سم 75 -20كل دورق علة 

 . قلٌلة من المعلق الخلوي وتنقل الى وسط غذائً جدٌد

فً هذه المزارع تأخذ منحنى النمو الثابت المار  Biomassان نمو كتلة الخالٌا الحٌة ٌالحظ 

 هذه المرحلة تعتمدفً النمو وذلك القلمة الخالٌا على البٌئة الجدٌدة  و فترات التباطؤ او الفتورب
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اساساً على حالة نمو المزرعة االصل خالل وقت اعادة الزراعة وحجم اللقاح االبتدائً 

بإضافة وسط غذائً مكٌف الى الوسط الزراعً ٌل فترة التباطؤ فً النمو وٌمكن تقل, المستخدم

الذي تنقسم فٌه الخالٌا  ثم تمر الخالٌا المزروعة بمرحلة النمو االسً, لغذائً المستخدما

الذي تستمر فٌه  ثم مرحلة النمو الخطً بسرعة والتً تعتمد على حٌوٌة الخالٌا المستعملة

 تصل الخالٌا الى مراحل انخفاض معدل النمو مارة بمرحلة ثم  ,باالنقسام بشكل ثابت تقرٌباً 

الستنفاذ  عن النموالخالٌا توقف ثم ت, الزراعة إلعادةوهً المرحلة المناسبة  مستمرال فتورال

 .(1.4الشكل)  المواد الغذائٌة وتراكم المواد االٌضٌة الضارة بنمو الخالٌا

واعتماداً على الطرٌقة المستعملة لتحرٌك الوسط السائل فً وعاء الزراعة تقسم الزراعة  

 :الكمٌة الى

  المزارع ذات الدوران البطًءSlowly rotating cultures  

   1956فً   Shanzو  Stewardقام الباحث 

بتصمٌم دوارق تستعمل لزراعة الخالٌا الحرة 

وتدعى هذه الدوارق , والكتل الخلوٌة الصغٌرة 

 Nipple flaskبالدوارق ذات الحلم او الزوائد 

تثبت هذه الدوارق على قرص ٌدور بشكل 

مودي على المحور االفقً  بسرعة بطٌئة عا

وبذلك تتناوب الخالٌا ( دقٌقة/ دورة 1-2)

بالغطس فً الوسط تارة الموجودة فً الدورق 

 .لموجود فً الدوارقالى الهواء ا تارة اخرىو

 

  المزارع االهتزازٌةShake cultures   

إذ توضع الدوارق الحاوٌة على مزارع , هذا النظام ابسط بكثٌر من النظام السابق وبنفس فعالٌته

المعلقة فً دوارق اٌرلنماٌر على منصة 

ذات حركة دائرٌة بسرعة دوران تتراوح 

  .دقٌقة/دوره 170 -40بٌن 
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  المزارع ذات الحركة المغزلٌةSpining cultures    

هذا النظام من قنٌنه كبٌرة نسبٌاً سعة عشرة لتر تحتوي على وسط غذائً تتكون المزارع فً 

-80ْ  وتدور بمعدل 45تثبت القنانً على اطار صلب وتوضع بزاوٌة , لتر 3,5سائل مقداره 

 .دقٌقة وتغلق فوهة القنٌنة بالقطن لسماح بالتبادل الغازي/دورة 100

  المزارع المتهٌجةStirred cultures   

النظام بثبات الوعاء الحاوي على الوسط والخالٌا وٌتم المحافظة على انتشار الخالٌا ٌمتاز هذا 

والتبادل الغازي داخل وسط الزراعة السائل بواسطة حقن فقاعات هوائٌة داخل الوسط الغذائً 

او باستعمال قضٌب مغناطٌسً صغٌر ٌدور 

 .داخل الوعاء

 

 

 

 

 

   Continuous culturesالمزارع المستمرة  -2

وذلك بتنمٌة المزارع المعلقة بأعداد كبٌرة فً تختلف الزراعة المستمرة عن الزراعة الكمٌة 

حالة ثابتة ولفترات طوٌلة بإضافة اوساط غذائٌة جدٌدة وسحب كمٌات متساوٌة من الوسط 

 : وٌوجد نوعان من الزراعة المستمرة هما. الغذائً المستعمل

 المزارع المستمرة المغلقةClosed  Continuous cultures   وفٌها ٌوازن تدفق الوسط

الغذائً القدٌم مع الوسط الغذائً المضاف فضال عن ذلك فان الخالٌا الموجودة فً الوسط 

الغذائً القدٌم تعزل وتضاف الى وسط الزراعة الٌاً لذى 

الزٌادة الستمرار نمو الخالٌا فان الكتلة الحٌوٌة تستمر فً 

 .وانقسامها

 رة المفتوح المزارع المستمOpen continuous 

cultures   فً هذا النوع ٌصاحب انسٌاب الوسط الجدٌد الى

الداخل بخروج حجم مساوي له من الوسط الغذائً القدٌم مع 

وٌمكن من خالل تنظٌم , الخالٌا دون اعادتها ثانٌتاً الى الوسط

معدل انسٌاب الوسط وغلقة بان نسمح ببقاء المعلقات الخلوٌة 

 .  الطور االسًفً حالة 
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  زراعة الخاليا المفردةطرق Single cell culture 

زراعة الخلٌة المفردة امكانٌة جٌدة لدراسة العملٌات االٌضٌة التً تقوم بها الخلٌة النباتٌة  توفر

كما تسمح بأجراء دراسات حول كٌفٌة انتقال المواد , وكذلك استجابتها للتأثٌرات المختلفة 

باتات على انتاج نوكذلك استخدامها فً تربٌة وتحسٌن النبات لقدرة الخالٌا المفردة , الغذائٌة 

 :وتستخدم ثالث طرق رئٌسة فً زراعة الخالٌا المفردة هً, كاملة

   Petri dish plating cultureالزراعة فً اطباق البتري -1

إذ ترشح المعلقات الخلوٌة للتخلص , من الطرق الشائعة االستعمال فً زراعة الخالٌا المفردة

اكثر حدوثاً وٌسبق انقسام فً الكتل  الموجودةمن كتل الخالٌا الكبٌرة الن انقسامها الخالٌا 

ست خالٌا )ثم ٌخلط الراشح الذي ٌحوي الخالٌا المفردة وكتل الخالٌا الصغٌرة , الخالٌا المفردة

اكار تم تعقٌمه وتبرٌده فً حمام مائً الى درجة %  1-0.6مع وسط غذائً ٌحوي ( فأقل

م بحٌث ٌبقى الوسط سائالً وال تسبب حرارته اي ضرر للخال35 ثم ٌصب المزٌج فً , ٌا ْ 

ثم تغلق االطباق , ملم1اطباق بتري بطرٌقة تسمح بتوزٌع الخالٌا وتثبٌتها بطبقة رقٌقة سمكها 

ثم ٌتم متابعة . الذي ٌمنع الجفاف وٌسمح بتبادل غازي جٌد Parafilmباستعمال البارافٌلم 

كالس صغٌرة ٌمكن  انقسام الخالٌا ونموها الى مستعمرات خلوٌة تتطور تدرٌجٌاً الى قطع

  .التقاطها وزراعتها على اوساط زراعٌة غذائٌة جدٌدة

كما ان هناك طرق استنبطت من هذه الطرٌقة ومنها طرٌقة الزراعة بقطرات االكار المتعددة 

وذلك بتوزٌع مزٌج الخالٌا والوسط الغذائً الحاوي 

على شكل قطرات فً قاع % 3على االكار بتركٌز 

طبق البتري تترك حتى تتصلب ثم ٌضاف الى 

االطباق وسط غذائً سائل مشابه لوسط التصلٌب على 

, ن ال تغطً القطرات بالوسط لضمان التبادل الغازيا

وكذا الحال فً . ومن ثم تغلق االطباق بالبارافٌلم

اعات إذ بعد تصلب الوسط الذي طرٌقة الزراعة بالقط

ٌصب فً اطباق البتري ٌتم تقطٌعه الى قطع ٌتم 

توزٌعها على اطباق اخرى ثم ٌضاف لها الوسط 
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وبٌنت الدراسات ان استبدال , وتسد االطباق بالبارافٌلم  السائل على ان ال ٌغطً هذه القطع

قد حسن من نمو وانقسام وتكوٌن مبادئ ( اٌام4-3كل )الوسط السائل بٌن فترات متقاربة 

   .المستعمرات الخلوٌة

, تنشأ معظم المستعمرات من الكتل الصغٌرة للخالٌا ولٌس من الخالٌا المفردة هذه الطرقفً 

ان مثل هذه الكتل نشأت اصالً من خالٌا مفردة فً المعلق الخلوي  متوقعومع ذلك فان من ال

    .قبل الزراعة

  The filter paper raft-nurse culture طرٌقة الزراعة بالحاجز الورقً -2

, تستعمل هذه الطرٌقة لنمو الخالٌا المفردة المفصولة من المعلقات الخلوٌة او الكالس الهش

دة على ورقة ترشٌح وذلك بوضع الخلٌة المفر

وتنقل هذه الورقة الحاملة للخلٌة , بأبعاد مناسبة

الى كالس لنفس النوع من النبات او االنواع 

ٌقوم , االخرى نامً على وسط غذائً صلب

الكالس بتوفٌر المواد الغذائٌة الرئٌسة من 

عبر ورقة الترشٌح الوسط الغذائً واٌصالها 

المهمة وكذلك المواد , الى الخلٌة المفردة

النقسامها الن الخلٌة المفردة تفشل فً النمو 

عند وضعها مباشرة على وسط غذائً صلب 

ثم بعد نمو الخلٌة . ٌستعمل الستحداث الكالس

وانقسامها وتكوٌنها للمستعمرة الخلوٌة ٌمكن 

  .التقاطها وزراعتها على وسط غذائً جدٌد

   Microchamber-growth cultureالزراعة بطرٌقة الغرف الدقٌقة -3

تتضمن هذه الطرٌقة زراعة خالٌا مفردة فً حاضنات نمو دقٌقة تصنع من شرٌحة مجهرٌة 

إذ تحاط الخلٌة المفردة والمعلقة فً وسط غذائً سائل مكٌف بقطرتٌن من الزٌت , زجاجٌة

المعدنً على كل جانب من جوانب القطرة التً 

غطاء ثم تغطى قطرات الزٌت ب, تحتوي على الخلٌة

الشرٌحة ٌتبعها وضع غطاء شرٌحة اخر فوق 

الغطائٌن السابقٌن مكوناً غرفة دقٌقة تغطً الخلٌة 

ٌمنع الزٌت فقدان الماء من الغرفة الدقٌقة , المفردة

    .وٌسمح بالتبادل الغازي الجٌد
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 معدل نمو الخاليا وفعالياتها االيضيةGrowth and metabolic activities of 

cultured cells 

ٌعتمد معدل نمو الخالٌا النباتٌة فً النسٌج النباتً على قابلٌة خالٌاه لبناء المركبات االساسٌة 

وعملٌة النمو تتضمن عدة مراحل هً مرحلة البناء والتوسع ومرحلة , لدٌمومة االنقسام والنمو

فً وسط معٌن بعدة وبالمكان قٌاس معدل النمو للخالٌا المعلقة والنامٌة , االستطالة ثم االنقسام

 :طرق منها

ٌعد حساب عدد الخالٌا فً المزارع الخلوٌة مؤشراً  Cell numberحساب الخالٌا  -1

على نموها وفعالٌتها فً الوسط الغذائً وٌمكن عد الخالٌا باستعمال الهاٌتوساٌتومٌتر 

 .التً تستعمل فً عد خالٌا الدم

من  3سم 1وعادة تقدر بحجم الخالٌا الموجودة فً  Cell volume حساب حجم الخالٌا -2

 .الوسط بعد ترسٌبها بطرٌقة الطرد المركزي

التعد هذه الطرٌقة مؤشراً جٌداً   Fresh weight of the cellالوزن الطري للخالٌا -3

إذ , والكن ٌمكن اعتمادها مؤشراً , نسبة الى امتصاص المواد الغذائٌة من الوسط الغذائً

ٌا من الوسط ثم تجفف الخالٌا بواسطة الترشٌح والضغط وٌتم بعدها ٌتم فصل الخال

 .حساب الوزن الطري للخالٌا

نمو  تعد طرٌقة مثلى فً تحدٌد  Dry weight of the cellsالوزن الجاف للخالٌا -4

اال ان , الخالٌا فً المزارع الخلوٌة وتستعمل نفس الخطوات فً طرٌقة الوزن الطري

ثم ٌقاس وزن الخالٌا ساعة  24 -12م ولمدة   70 -60حرارة التجفٌف ٌتم بواسطة ال

 .من الوسط الغذائً 3سم/ لكل

هناك طرق عدة   Protein content of the cellsمحتوى البروتٌن الكلً للخالٌا  -5

لتقدٌر كمٌة البروتٌن الكلً فً الخالٌا النباتٌة من اهمها طرٌقة كلدال وطرٌقة الفولٌن 

تحدٌد قابلٌة الخالٌا على بناء البروتٌن التً تعد مؤشراً على نمو  والتً من خاللها ٌمكن

 .الخالٌا

ٌمكن استخدامها فً تقدٌر   DNA DNA content of the cellsمحتوى الخالٌا من  -6

الن , معدل النمو للخالٌا المعلقة على اساس قابلٌة الخالٌا على بناء الحوامض النووٌة

نٌة معٌنة ٌعد مؤشراً على نمو وانقسام الخالٌا فً خالل فترة زم DNAزٌادة كمٌة الـ 

وتعتمد احدى , وتعد هذه الطرٌق المفضلة فً عملٌة تحدٌد نمو الخالٌا, المزارع الخلوٌة

 . Burtonاو طرٌقة  Cherryوالتً منها طرٌقة  DNAالطرق الشائعة فً فصل الـ 

 

 

      


