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 خصملال

كاروتين االولى بتحييد محتوى الحمض النووي البالزميدي، -تم اتباع طريقتين في تعيين مواقع المورثات المشفرة لصبغة البيتا
مايكروغرام/مل لكل من الخميرة  150جريت عملية تحييد محتوى الحمض النووي البالزميدي باستخدام بروميد االثيديوم بتركيزإذ ا

Rhodotorula mucilaginosa BA61  والخميرةSacharomyces cervisiae BA179  وبكتريا.Escherichia coli 

BA252  البالزميدي للخميرة وبينت النتائج نجاح تحييد محتوى الحمض النووي 
R. mucilaginosa BA61. كاروتين وان الجينات المسؤولة عن هذه -أن المستعمرات المحيدة تحمل صفة انتاج صبغة البيتا

الصفة تقع على الكروموسوم لعدم حدوث تحييد، كما اظهرت المستعمرات المحيدة حساسية تجاه المضادات الحيوية المدروسة 
كذلك اظهرت نتائج تحييد الخميرة  Vancomycin.و Ampicillin ،Erythromycin ،Lamisilدا % ع80-16وبنسب مئوية 

S. cervisiae BA179  اظهرت نتائج تحييد العزلة كما %. 92-15فقدان المقاومة للمضادات الحيوية وبمدىE . coli 

BA252 ماعدا 23 -15للمضادات وبنسبة  مقاومتها فقدان %Trimethoprim ،Erythromycin وLamisil  وهذا ما اكده
 الترحيل الكهربائي الهالمي.

إذ اجريت محاولتان لالقتران، االولى من  ،اجراء عملية االقترانفكانت من خالل اما الطريقة الثانية لتعيين مواقع المورثات 
إذ نجحت عملية االقتران ما بين  اجل تعيين قابلية محتوى الحمض النووي البالزميدي على الحركة واالنتقال في عزالت الخمائر،

10×0.65المحيدة كمستقبل وبتردد اقتران  S. cervisiae BA179وخميرة  R. mucilaginosa BA61عزلة الخميرة الواهبة 
-8 

يحمل جينات المقاومة للمضاد  R. mucilaginosa BA61وأثبتت الدراسة أن الحمض النووي البالزميدي المنتقل من الخميرة 
كاروتين، فضال عن ذلك اجريت محاولة لالقتران  -ولكنه ال يحمل الجينات المسؤولة عن انتاج صبغة البيتا Gentamicinالحيوي 

كمستقبل واظهرت النتائج بأن الحمض  E. coli 252كواهب وبكتريا  R. mucilaginosa BA61عبر الممالك بين الخميرة 
له القابلية على الحركة واالنتقال من الخميرة الى البكتريا وبتردد اقتران  Rifampinـ لالنووي البالزميدي الحامل لجينات المقاومة 

3.05×10
القابلية على استقبال وتوطين البالزميد من الخميرة عبر عملية  تمتلك. كذلك اظهرت النتائج بأن البكتريا المحيدة 8-

كاروتين وهذا يؤكد بأن المورثات  -البيتا فة انتاج صبغةاالقتران، غير أن المستعمرات الناتجة من االقتران كانت ال تحمل ص
 المشفرة لصفة انتاج الصبغة تقع على الحمض النووي الكروموسومي.

 

 .Rhodotorula mucilaginosa  BA61كاروتين، بالزميد، االقتران، -: جينات البيتاالكلمات الدالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Detection of Positions of Genes of β-Carotene Production by  

R. mucilaginosa  BA61 

 

ABSTRACT 

Two procedures was followed to determine the position of β-carotene pigment coding genes. 

The first procedure is curing of plasmid nucleic acid content using ethidium bromide with 150 μg/ml 

concentration for each the yeasts Rhodotorula. mucilaginosa BA61, Sacharomyces cervisiae BA179 

and   Escherichia coli BA252. The  results  revealed  that  success  of  curing of  plasmid  DNA for 

the yeast  R. mucilaginosa  BA61. The cured  colonies  was  bearing β-carotene pigment  production  

characteristic and  the  genes  responsible  for  this  characteristic  laid  on  the  chromosome, as long 

as, the curing did not occur. The curred colonies showed sensitivity against the studied antibiotics 

with percentage ranged from 16-80% with exception with Ampicillin, Erythromycin, Lamisil and 

Vancomycin. Also results of curing  of  the  yeast S. cervisiae  strain  BA179 losing of  antibiotic 

resistance  with  the  range 15-92%. Results  of  curring  of  E. coli  BA252 strain  showed  losing  of  

antibiotic resistance with percentage 15-23%, with  exception  with the Trimethoprim, Erythromycin 

and Lamisil. 

The second procedure for determine the position of coding genes was done by conjugation, 

which two conjugation attempts was done. The first one for determine the ability of plasmid nucleic 

acid for mobilization and transferation in yeast strains. There was success conjugation between donor 

yeast strain R. mucilaginosa  BA61 and  the  curred  yeast  S. cervisiae  BA179  as  recipient  with 

conjugation  frequency  0.65× 10
-8

, this  study  proved  that the transferred plasmid nucleic acid from 

R. mucilaginosa BA61 bearing Gentamicin antibiotic  genes, but not genes responsible for β-carotene 

pigment production, as well as, two attempts of conjugation was done through kingdoms  between  

R.mucilaginosa   BA61 as a donor  and  E. coli BA252 as recipient. Results revealed that plasmid 

nucleic acid bearing Rifampin resistance genes has the ability ofmobilization and transferation from 

the yeast to the bacteria with conjugation frequency 3.05×10
-8

. Results also showed  that  the  curred  

bacteria  has  the  ability of  receiving  and stability of  plasmid from the yeast by conjugation, 

whereas the  resulting was not  bear  production  of  the  β-carotene  pigment characteristic and this 

confirm that  the  genes  coding  for  pigment  production  characteristic bearing laid on chromosomal  

nucleic acid. 

 

  Keywords: β-carotene genes, plasmis, conjugation, Rhodotorula mucilaginosa  BA61. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة

اهميـة  الكاروتينـات ذات و   ,.Paul et al).2014) تنـتج الخمـائر الملونـة صـبغات الكاروتينويـدات الملونـة المضـادة ل كسـدة
                 تهــــــا مثيـــــــرة لالهتمـــــــام كبيــــــرة ولهـــــــا تطبيقــــــات واســـــــعة فــــــي العديـــــــد مـــــــن المجــــــاالت لمـــــــا تمتــــــاز بـــــــه مـــــــن وظــــــائ  وخصـــــــائص جعل

(2014 et al.,  (Naziri،  فـي حمايـة الخاليـا مـن اآ ا  نها تلعـب دور إإذ( 2015ثـار الضـارة للجـذور الحـرة et al., Kanzy والحـد )
 Alzhemeir’s من خطر االصابة ببعض أنواع االمراض السرطانية، وامراض القلب واالوعية الدموية، والوقاية من مرض الزهـايمر

disease ( بسبب خصائصها كمضادة ل كسدةWang et al., 2008فضال عن ذلك تدخل الكاروتينات في الصناعات الغذائية ) إذ 
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( وتضـــا  كمكمـــالت غذائيـــة  عـــال  Sharma, 2014تســـتخدم كملونـــات غذائيـــة تســـهم فـــي جـــذب المســـتهلك للســـلع والبضـــائع )
 (.Wang et al., 2014صيدالنية )الحيوانات ومؤخرا دخلت في الصناعات ال

ـــــــــدات  ـــــــــة خـــــــــارج كروموســـــــــومية تســـــــــمى بالبالزمي ـــــــــواع الخمـــــــــائر بامتالكهـــــــــا عناصـــــــــر وراثي   Plasmidsتتميـــــــــز بعـــــــــض أن
بإمكانها التضاع  بشـكل مسـتقل عـن كروموسـوم الخليـة  DNAــ ل( وهي عبارة عن قطع حلقية مزدوجة من ا2012د، محمو و  ةعبيد)

 إال انهــــــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــــن  مضــــــــــــــــــــيفاتها ســــــــــــــــــــمات إضــــــــــــــــــــافية ،لحيــــــــــــــــــــاة المضــــــــــــــــــــي  غيــــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــــرورية د  المضــــــــــــــــــــيفة، وتعــــــــــــــــــــ
 (et al., 2007 Miljkovic- Selimovic )نوجـد أ إذ( هـا تحمـل جينـات المقاومـة للمضـادات الحيويـةet al., 2010 Ramesh )

 حمــض نــووي مــن الممكــن عــزل البالزميــدات بشــكل جزئيــةو ( et al., Szczepanowski 2005وجينــات المقاومــة للمعــادن الثقيلــة )
 (. Franklin and Snow, 2005حلقية الشكل )

أو بـين ا نـواع  نفسـه تمتاز البالزميدات بقدرتها على االنتقال من خلية إلى أخرى بين ا نواع الجرثومية التي تكون مـن النـوعو 
ــــاالقتلآوتســــمى هــــذه ا ،بــــين االجنــــاف المختلفــــة فــــي الوقــــت نفســــه( و Yah et al., 2007المختلفــــة ) ــــة ب          Conjucationران ي

(Qassar,1992 and Salih) . هما تـدعى بالخليـة المانحـة ابـين خليتـين احـد ا  تتضمن عملية االقتران التماسـوDonor Cell  واالخـرى
( وفي هذه العملية تنتقل نسـخة واحـدة مـن البالزميـد إلـى Jeremy, 2004 and Simon) Recipient Cellتدعى بالخلية المستلمة 

إن انتقــال المــادة الوراثيــة الخــارج كروموســومية باليــة االقتــران يمكــن أن يســاعد فــي (. Rees,1989 and Wilkinsة المســتقبلة )الخليــ
ـــــــــة                             انتقـــــــــال العديـــــــــد مـــــــــن الصـــــــــفات مـــــــــن جـــــــــنف إلـــــــــى آخـــــــــر ومنهـــــــــا صـــــــــفات المقاومـــــــــة للمضـــــــــادات الحيويـــــــــة والمعـــــــــادن الثقيل

(et al., 2005 Chinedum) وقــد اثبتــت الدراســات أن صــفة المقاومــة تكــون محمولــة علــى بالزميــدات المقاومــة .R-plasmids 
الجينـات  موقـعالكشـ  عـن يهـد  البحـث الـى و  (Hardy, 1989وباإلمكان نقلها كوحدة واحدة إلى خاليا أخرى عـن طريـق االقتـران )

 الحمض النووي البالزميدي.كاروتين على الحمض النووي الكروموسومي أو -المنتجة لصبغة البيتا
 المواد وطرائق العمل

 مصدر العزالت 
 فضال عن BA179 Saccharomyces cerevisiaeو Rhodotorula  mucilaginosa BA61عزالت: ال استخدمت

في دراسة سابقة اجريت في ا على حمض نووي بالزميدي ئهاحتوابمسبقا  ةمشخصال Escherichia coli BA252   بكتريا
  .( 2017مالعبيدة،)جامعة الموصل  كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة/ مختبرات

   اختبار المقاومة للمضادات الحيوية 
(، اما المضادات الحيوية المستخدمة في هذه 1985) Chanو Ernst لـالمقاومة للمضادات الحيوية طبقا اختبار اجري 

Amoxicillin(Ax،)Ampicillin (Ap،) Candizol (Cd،) Chloramphenicol (Cm ،) :تيالدراسة فكانت كاآ
Clindamycin (Clin،) Erythromycin (Er،) Fluconazole (Fc،) Getamicin (Gm،)Ketoconazok  (Kc ،) 

Lamisil  (Ls)، Newmycin (Nm،)  Nystatin ( Nys،) Penicillin (Pen،) Rifampin (Rif ،)Streptomycin 
(Str ،)Tetracycline (Tc،) Trimethoprim (Tm،) Vancomycin(Van)  مايكرو غرام/مل، اما  100بالتركيز

Cephalexin monohydrate (Cfو ) Clotrimazol (Ct فقد استخدما )مايكرو غرام/مل 30 بتركيٍز قيمته.  
 اختبار المقاومة للمعادن الثقيلة 

تي: معـادن الثقيلـة المسـتخدمة فـي هـذا االختبـار فكانـت كـاآ(، امـا ال2004) Dar بـهاجري هذا االختبـار بحسـب مـا جـاء 
و كلوريــد  كبريتــات الزنــك، كبريتــات النحــاف، كبريتــات البوتاســيوم، كلوريــد الرصــاص، كلوريــد الزئبــق، كلوريــد الكــادميوم، كلوريــد النيكــل

 مايكرو غرام/ مل. 100الكوبلت وبالتركيز 
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  R. mucilaginosa BA61و  S. cerevisiae BA179ميرة الـ تحييد محتوى الحمض النووي البالزميدي في خ

 S. cerevisiae BA179فـــــــي تحييـــــــد بالزميـــــــد عزلـــــــة خميـــــــرة Wickner (1980 )و Toh-eاتبعـــــــت طريقـــــــة 
 استعمال بروميد االثيديوم كمادة محييدة. R. mucilaginosa BA61و 
  BA252 E. coli ـ لاتحييد محتوى الحمض النووي البالزميدي في بكتريا  
 .et al., (1968)  Tomoedaوفق طريقة E. coli BA252 ـلبكتريا ا حيدت 

 االقتران بين عزالت الخمائر 
 كعزلة مستلمة لدراسة صفة االنتقال الذاتي للبالزميدات من عزلة الخميرة BA179  S. cerevisiae استخدمت عزلة الخميرة

R. mucilaginosa BA61 وراثيتـين  مليتـينعتين مـن جنسـين مختلفـين، إذ كانـت العزلتـان مختلفتـين فـي بعمليـة االقتـران بـين سـالل
 )المقاومة والحساسية( للمضادات الحيوية. 

  BA252 E. coliوالعزلة  الـ  BA61  R. mucilaginosa االقتران بين العزلة 
  .Sprague ((1991-1989 و Heinemannوفق طريقة على اجري االقتران  
 

 اقشةالنتائج والمن
 مقاومة العزالت قيد الدراسة للمضادات الحيوية 

 Ax ،Ap، Cd، Cf،Clinمضـادات الحيويـة )لل المختبـرة اظهـرت مقاومـة   تـي الخميـرةن عزلأ (1 الجـدول)يتبـين مـن مالحظـة 

Fcz ، Nm، Rif، Str وTm)،  حساســـية تجـــاه المضـــاد الحيـــوي  بـــدتأفـــي حـــين أنهـــاCt وKc قيـــة وكانـــت النتـــائج متفاوتـــة مـــع ب
ــو المضــادات  فــي مقاومتهــا  ا  تباينــاظهــرت  Saccharomycesخميــرة مــن ن عــزالت أ( (2013صــوفي  أجرهــادراســة اخــرى د فــي وج 

ــــــلذ ابــــــدت معظــــــم العــــــزالت مقاومــــــة إللمضــــــادات الحيويــــــة المســــــتخدمة.  ، Erythromycin ،Chloramphenicol ،Rifampin ـ
Getamicin ،Streptomycin،Tetracycline  ،Penicillin ، Ampicillinو Amoxicillin ــ ل، بينمــا كانــت حساســة فقــط ـ

Nystatin .اظهـرت نتـائج اختبـار حساسـية عــزالت خميـرة (2013الطـائي  دراسـة وعلـى وفـق )C. albican  المعزولـة مـن المرضــى
، Fluconazole كانــت مقاومــة لكــل مــن المضــادات الحيويــة( 36)المصــابين بــداء المبيضــات الفمــوي أن جميــع العــزالت المدروســة 

Itraconazole، Ketoconazole وTerbinafine  باســـــــــــــتثناء عزلـــــــــــــة واحـــــــــــــدة اظهـــــــــــــرت حساســـــــــــــيةFluconazole  وكـــــــــــــذلك
Itraconazole بالنســبة للمضــاد الحيــوي .Nystatin .امــا  فقــد اظهــرت جميــع العــزالت حساســية لهــذا المضــاد باســتثناء عزلــة واحــدة

ومقاومـــة لبقيـــة  Rifو  Cm ،Gm ،Nmكانـــت حساســـة فقـــط للمضـــادات الحيويـــة فقـــد  E. coli BA252بالنســـبة لعزلـــة بكتريـــا 
 المضادات الحيوية المستخدمة.

رثات مسؤولة عن هذه المقاومة وتكـون هـذه المورثـات محمولـة علـى كروموسـوم تعود مقاومة المضادات الحيوية الى وجود مو  و 
 لمسـؤولة عـن تحطـيم المضـادات الحيويـة وتحويلهـا الـى شـكل غيـر فعـالتعمل علـى التعبيـر عـن ا نزيمـات او  الخلية أو على البالزميد

(1998Delgado, and Remers (  الحـظ وKawane (2012 عنــد اختبــار عـزالت بكتريــا )E. coli  ـــ لالمعزولــة مـن ميــاه الشــرب
 .Penicillin ،Clindamycin ،Cephoxithin ،Metronidazoleـ لأنها كانت اكثر مقاومة  ا  حيوي ا  مضاد 13
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 للمضادات الحيوية  قيد الدراسة عزالتالمقاومة وحساسية اختبار  :1الجدول 
 المضادات الحيوية وتراكيزها بالمايكروغرام/مل 
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R R R R R R S R R S R R R S R R R R R R R.mucilaginosa BA61 

S R S R R S R R S S S R S S R S R R R R S. cervisiae BA179 

R R R R S R R S R R S R R R R S R R R R E. coli BA252 

R: Resistance ر الى صفة المقاومة.يتش S         :Sesitive   .تشير الى صفة الحساسية 
 

 مقاومة العزالت قيد الدراسة للمعادن الثقيلة 
 (. 2الجدول )ومتفاوتة بالنسبة لبقية المعادن الثقيلة وكما في  CdCl2و CuSO4للمعدن الثقيل  عزلتي الخميرة مقاومة أظهرت

 

 للمعادن الثقيلة  قيد الدراسة : مقاومة عزالت الخمائر2جدول ال

 العزالت
 (مايكروغرام/مل(المعادن الثقيلة بالتراكيز النهائية 

ZnSO4 CuSO4 K2Cr2O7 PbCl2 HgCl2 CdCl2 NiCl2 CoCl2 

R. mucilaginosa 

BA61 S R R S R R R R 

S. cervisiae 

BA179 R R S R S R S S 

E. coli BA252 S S R R S R S S 

R: Resistance ر الى صفة المقاومة.يتش               S :Sesitive تشير الى صفة الحساسية. 
ة للمضــادات الحيويــة والمعــادن الثقيلــة بســبب احتمــال أن المورثــات المقاومــة لكــل لــوحظ أن هنــاك عالقــة وثيقــة بــين المقاومــإذ 

( أن عـزالت خميـرة 2013وضـ  صـوفي )وأR-plasmid (Kawane and Tambekar, 2004 )منهمـا واقعـة علـى نفـف البالزميـد 
Saccharomyces ــــ للحشـــرات كانـــت مقاومـــة المعزولـــة مـــن العصـــائر وثمـــار الفاكهـــة والخضـــار واوراق النباتـــات والتربـــة واCdCl2 ،

PbCH2COOH ،CuSO4 ،ZnSO4 ، NiCl2و K2Cr2O7  ـــ لوحساســةHgCl2.  امــا جرثومـــةE. coli ل فقــد كانــت مقاومـــة 
K2Cr2O7، PbCl2وCdCl2  ــ لبينما كانت حساسةZnSO4، CuSO4، HgCl2،NiCl2 و)  CoCl2 4الجدول). 
المعزولـة مـن ميـاه الشـرب كانـت مقاومـة لجميـع المعـادن الثقيلـة  E. coliأن جميـع عـزالت بكتريـا  Kawane( 2012) جـدو  و 
HgCl2 ،CdSO4 ،CuSO4 ،PbNO3 فـي دراسـة و  المسـتخدمةet al., (2013) Lucious  تـم فحـص حساسـية عـزالتE. coli 

ــ لتجــاه المعــادن الثقيلــة التــي ابــدت مقاومــة عاليــة  اظهــرت مقاومــة  تبــين أنهــاإذ  K2Cr2O7 ،CdCl2 ،CuSO4 ،PbCl2 ،HgCl2ـ
 مقارنة ببقية المعادن الثقيلة. K2Cr2O7و CdCl2ـ لشديدة 

  تحييد محتوى الحمض النووي البالزميدي 
 والبكتريـــــا  BA61 R. mucilaginosaو BA179 S .cerevisiaeمعاملـــــة عزلـــــة كـــــل مـــــن خميـــــرة  تبعـــــد ان تمـــــ 

BA 252 E. coli  مل( لتحديـد التركيـز القاتـل لهـذه  مايكروغرام/ 300و 250، 200، 150، (100بعدة تراكيز من بروميد االثيديوم
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مـل  مـايكروغرام/ 150وعلى هـذا االسـاف اعتمـد التركيـز ،مل كان فعاال في عملية القتل  مايكروغرام/ 300تبين أن التركيز ، العزالت
 BA179 ي البالزميدي لكل من خميرةباعتباره نص  التركيز القاتل في الجزء التالي من التجربة لغرض تحييد محتوى الحمض النوو 

S. cerevisiae وR. mucilaginosa BA61  والبكترياBA252 E. coli  .بروميـد االثيـديوم كفـاءة عاليـة فـي  وأظهـرعلى التـوالي
هــذه النتــائج مــع مــا توصــل اليــه  وتتفــقزالــة محتــوى الحمــض النــووي البالزميــدي مــع مراعــاة كــون نســب المســتعمرات الناميــة جيــدة. إ

Pahwa 2012وآخرون) .) 
ـــة  ـــدي لعزل ـــووي البالزمي ـــوى الحمـــض الن ـــي الهـــالم لمحت ـــل ف ـــد والترحي ـــة  BA179 S. cerevisiaeالتحيي  .BA61 Rوعزل

mucilaginosa  
النسب المئوية للمستعمرات أن  BA179 S. cerevisiaeبي نت نتائج تحييد محتوى الحمض النووي البالزميدي لعزلة خميرة  
، 100، 21 ،100 :تيكانت كاآ Tmو Ax، Ap،Cd  ،Cf ،Clin ،Fc،Nm ، Nys ،Rif ،Strات الحيوية للمضادالمحيدة 

فكانت  CdCl2 و ZnSO4، CuSO4، PbCl2اما بالنسبة للمعادن الثقيلة ،على التوالي %19و 100،17، 81 ،15، 18، 20، 18
فإن   R. mucilaginosa BA61 فيما يخص عزلة خميرة. على التوالي %100 و 0، 35 ،40 النسب المئوية للمستعمرات المحيدة 

، Ax ،Ap ،Cd ، Cf،Clin  ،Cm ،Er،Fc  ،Gm ،Ls ،Nm ،Pen ةالحيوي اتللمضاد المئوية للمستعمرات المحيدة نسبال
Rif ،Str ،Tc ،Tm وVan  0و 100 ،64، 80، 76، 42، 18،  0، 50،33 ،0 ،100 ،100 ،25 ،20 ،0، 100كانت% 

، 100 ،22فقد اعطت نسب تحييد CoCl2 وCuSO4، K2Cr2O7، HgCl2، CdCl2،  NiCl2اما المعادن الثقيلة . على التوالي
. وهذا يؤكد وقوع المورثات المسؤولة عن اظهار صفة المقاومة للمضادات الحيوية والمعادن على التوالي %18و 100،30 ،16

ادات الحيوية التي احتفظت الخميرة بصفة المقاومة لها واقعة على بينما المضالبالزميدي، الثقيلة المحيدة على الحمض النووي 
فإن بروميد االثيديوم يعد مادة  وبوجه عامالحمض النووي الكروموسومي بداللة عدم امكانية تحييد صفة المقاومة لهذه المضادات. 
جاءت و  (Jamuna et al., 2010) لبالزميدفع الة في تحييد الحمض النووي البالزميدي، إذ إنه يعمل على ايقا  وتثبيط تضاع  ا

 .S. cerevisiae( عند تحييد بالزميد خميرة 2013هذه النتائج مماثلة لما توصلت اليه دراسة صوفي )
الترحيـــل الكهربــائي فـــي هـــالم االكـــاروز لمالحظـــة  اجـــري لهـــأُ و  ،تــم اســـتخالص الحمـــض النـــووي البالزميـــدي للعــزالت المحيـــدةو 

(، إذ وجـد أن العـزالت المحيـدة لـم تظهـر Cو A -1وي البالزميـدي ومقارنتهـا بـالعزالت غيـر المحيـدة )الشـكلمحتواها من الحمض النـو 
المحيـدة   R. mucilaginosa BA61عندما زرعـت عزلـة الخميـرةو  اي حزم للحمض النووي البالزميدي مقارنة بالعزالت غير المحيدة

 -البالزميــد لــوحظ عــدم تغيــر لــون مســتعمراتها وبقيــت ذات لــون برتقــالي وهــذا يــدل علــى أنهــا لــم تفقــد القابليــة علــى انتــاج صــبغة البيتــا
كـاروتين وأن  -المورثـات المسـؤولة عـن انتـاج صـبغة البيتـا فـيكاروتين المميزة لهذه الخميرة ممـا يشـير الـى أن عمليـة التحييـد ال تـؤثر 

حـول   Lodato et al., (2007)ورثـات واقعـة علـى الحمـض النـووي الكروموسـومي وهـذه النتـائج توافقـت مـع مـا ذكـره الباحـث هذه الم
 مـن مورثـات مجـاميع شـكل علـى موزعـةالتي تكـون مسـؤولة عـن انتـاج الصـبغة وتنظيمهـا وأنهـا  idi ،crtE ،crtYB ،crtIالمورثات 

 .كروموسومال على محمولة
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 : تحييد محتوى الحمض النووي البالزميدي في عزالت الخمائر قيد الدراسة1الشكل 
(A) BA179 S. cerevisiae ،المحيدة   (B:)BA179 S. cerevisiae  غير المحيدة  (C :)BA61 R. mucilaginosa ،المحيدة  
(D :)BA61 R. mucilaginosa غير المحيدة 

 

 BA252 E. coliي في بكتريا تحييد محتوى الحمض النووي البالزميد
 ،Ax ،Ap،Cd  ،Cf ،Clin، Ct ، Fc ةالحيوي اتللمضاد ا  س جلت تحييد BA252 E. coliنتائج أن بكتريا التشير  

Er ،Kc ،Ls، Nys، Pen ،Str،Tc  ،Tm ، Van20، 0، 100، 100، 100، 16، 18، 32، 100 اآتية: بالنسب المئوية ،
المئوية  بالنسب PbCl2و  K2Cr2O7 ،CdCl2لمعادن الثقيلة ل تحييد اظهرتبينما  .%100و 0، 100، 100، 17، 19، 0

تم استخالص الحمض النووي البالزميدي للعزلة المحيدة وأجري له الترحيل الكهربائي في هالم و . على التوالي %15و 100، 100
ير المحيدة، إذ وجد أن العزلة المحيدة لم تظهر اي االكاروز لمالحظة محتواها من الحمض النووي البالزميدي ومقارنته بالعزلة غ

تبين هذه النتيجة ان عملية التحييد تعمل على ازالة و (. B-2حزم للحمض النووي البالزميدي مقارنة بالعزلة غير محيدة )الشكل 
احتفظت بصفة المقاومة الحمض النووي البالزميدي الحامل للمورثات الخاصة بالمقاومة للمضادات الحيوية اما المورثات التي 

 ,.et al 2011      ؛ et al., Chigor 2010)  كل من ةدراس طبقا  لما لشارت اليهفواقعة على الحمض النووي الكروموسومي. 
Daini.) 
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 قيد الدراسة E. coli BA252: محتوى الحمض النووي البالزميدي من عزلة بكتريا 2الشكل 

(A:) E. coli BA252 ( ،غير المحيدةB:) E. coli BA252 المحيدة 
  Conjugationاالقتران 
على نقل مادتها الوراثية الواقعة على البالزميد الى  BA61  R. mucilaginosa اجريت عملية االقتران الختبار قابلية الخميرة     

 تؤديـهلتوضـي  الـدور الـذي  يـد بالزميـداتيهمان تـم تحيياللتـ BA252 E. coliوبكتريـا  BA179 S. cerevisiae كـل مـن الخميـرة 
كـاروتين -أن المورثـات المسـؤولة عـن انتـاج صـبغة البيتـامـن وللتأكـد  ،البالزميدات المنتقلة في نقل صفة المقاومة للمضادات الحيويـة

 واقعة ضمن تتابعات القواعد النتروجينية للحمض النووي الكروموسومي وليف البالزميدي. 
  S. cerevisiae BA179وخميرة R. mucilaginosa BA61 ومي بين عزلتي خميرة االقتران الجرث

 .BA61 Rوراثيتــين مختلفتــين علــى االقــل بــين العــزلتين عليمتــين الجــراء عمليــة االقتــران بــين عــزلتين يجــب أن يكــون هنــاك      

mucilaginosa  كسـاللة واهبـة(Donorو )S. Cerevisiae BA179  كسـاللة مسـتلمة(Recipient تــم تحديـد .) لكــل عليمتـين
 .Sالخميــرة  بخــال ، Nysوحساســة للمضــاد الحيــوي ، Gmعزلــة وهــي امــتالك الخميــرة الواهبــة لصــفة المقاومــة للمضــاد الحيــوي 

cerevisiae BA179  للمضـــاد الحيـــوي التـــي لـــم تُبـــد  أيـــة  مقاومـــة فكانـــتNys وحساســـة للمضـــاد الحيـــويGm  لـــوحظ أن عمليـــة و
 .Sالـــى الخميـــرة  R. mucilaginosa BA61مـــن الخميـــرة  Gmانتقـــال صـــفة المقاومـــة للمضـــاد الحيـــوي  االقتـــران ادت الـــى

cerevisiae BA179  ( 10×0.65وبتردد اقتران
الحاوي  YPGالوسط الغذائي  في( بداللة نمو المستعمرات الناتجة من االقتران 8-

ختبـار المتمثلـة بالسـاللة الواهبـة والسـاللة المسـتلمة، كـل علـى تـم تنميـة نمـاذج سـيطرة فـي هـذا االو  Gmو Nysعلى المضاد الحيوي 
 الوسط الحاوي على المضادات المستخدمة كداللة وراثية في االقتران فلم يالحظ اي نمو لكال الساللتين على هذا الوسط.  فيحدة، 
 النتقـال الـى عزلـة اخـرى مـن عـزالت الخمـائرالحمض النووي البالزميدي في هذه العزلة على الحركـة واويشير ذلك الى قابلية        

 .Sالبالزميــدي مــن خميــرة  DNAـــ لافــي نقــل مورثــات المقاومــة للزئبــق الواقعــة علــى  et al., Kelly ( 2012) نجــ  الباحــثو 

cerevisiae  10×1.3الــى نــوع آخــر مــن نفــف الســاللة بعمليــة االقتــران وبتــردد اقتــران
جــراء ثــالث إ( مــن 2013تمكــن صــوفي )و  2-

ــــــين عز م ــــــرة  لــــــةحــــــاوالت اقتــــــران ب ــــــات مانحــــــة المقاومــــــة للمضــــــادات الحيويــــــة  S. cerevisiaeخمي تــــــم خاللهــــــا انتقــــــال مورث

A B 
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Chloramphenicol ،Ampicillin ،Getamicin ،Tetracycline ،Penicillin ، ــــــــة  CuSO4فضــــــــال  عــــــــن المعــــــــادن الثقيل
 .NiCl2و

هـذه إن أيـة مسـتعمرة مقترنـة مـن المسـتعمرات الناتجـة مـن االقتـران. كـاروتين فـي  –انتقال صفة انتـاج صـبغة البيتـاولم ُيلحظ  
 كــــــــاروتين فــــــــي الخميــــــــرة  -النتيجـــــــة التــــــــي تــــــــم الحصــــــــول عليهــــــــا تؤشــــــــر بــــــــأن المورثــــــــات المســــــــؤولة عــــــــن انتــــــــاج صــــــــبغة البيتــــــــا

R. mucilaginosa BA61 وث التــي يتفــق هــذا مــع مــا اشــارت اليــه العديــد مــن البحــو  واقعــة علــى الحمــض النــووي الكروموســومي
علـــى قطعـــة مـــن  تظهـــركـــاروتين فـــي الخمـــائر، إن هـــذه المورثـــات -تناقلـــت توصـــي  المورثـــات المســـؤولة عـــن التخليـــق الحيـــوي للبيتـــا

والجدير بالذكر أن هناك القليل من الدراسات حول العالم فـي هـذا المجـال التـي اشـارت لـذلك ،كروموسوم الخميرة وهي بهيئة مجتمعة 
  . et al.,  Altincicek  ((2012 و    et al.,  Ukibe  (2009) و   et al., Niklitschek ((2008 مثل

  BA252 E. coliوبكتريا  R. mucilaginosa BA61االقتران الجرثومي ما بين خميرة 
ــر  آنفــا  كمــا       المقاومــة للمضــاد تــم اختيــار عــزلتين تحمــالن عليمتــان وراثيتــان مختلفتــان تمثلتــا بــامتالك الخميــرة الواهبــة لصــفة ُذك 

انتقال صفة المقاومـة  الدراسة اظهرت نتائجو  والعكف صحي  بالنسبة للبكتريا المستلمة Nysوالحساسية للمضاد الحيوي  Rifالحيوي 
10×3.05من الخميرة الواهبـة الـى البكتريـا المسـتلمة وبتـردد اقتـران ) Rifللمضاد الحيوي 

( بداللـة نمـو المسـتعمرات المقترنـة عنـدما 8-
مـن نمـاذج السـيطرة المسـتخدمة فـي هـذه  Rifوالمضـاد الحيـوي  Nysالمضـاد الحيـوي  الذي يضـم  الوسط الغذائي  فيزراعتها  تعيدأُ 

يشــير هــذا الــى امكانيــة و االوســاط الغذائيــة الحاويــة للمضــادات الحيويــة المســتخدمة بمســتعمرة مقترنــة  ةيــأحــظ فيهــا نمــو ولــم يلالتجربــة 
  (2006) نقل الباحثو   BA252 E. coliالى بكتريا   R. mucilaginosa BA61الزميدي في الخميرةانتقال الحمض النووي الب

 Haslett,  ــــة ــــدي والحامــــل لمورثــــات المقاومــــة للمضــــادات الحيوي ، Tetracycline ،Trimethoprimالحمــــض النــــووي البالزمي
Ampicillin  مـن البكتريـاE. coli JB139  الـى الخميـرةSY1229 S. cerevisiae. ( محـاولت2013اجـرى صـوفي )ن لالقتـران بـين ي

كمسـتقبل والحـظ انتقـال الحمـض النـووي البالزميـدي الحامـل  E. coli DH5αالخميرة والبكتريا، االولى بين الخميـرة كواهـب والسـاللة 
ــــــــــــات مانحــــــــــــة المقاومــــــــــــة  ــــــــــــة للللمورث  ،Chloramphenicol ،Tetracycline ،Ampicillin ،Getamicinمضــــــــــــادات الحيوي

Penicillin  وللمعـادن الثقيلـةCdCl2 ،ZnSO4 والمحاولـة الثانيـة بـين البكتريـا المرضـية ،E. coli  كواهـب وعزلـة الخميـرة المحيــدة
YET28  بوسـاطةكمستقبل، إذ وجد أن لعزلة الخميرة المحيدة القابلية على استقبال وتوطين الحمض النووي البالزميدي مـن البكتريـا 

يثبت أن المورثات المسؤولة عن التخليق الحيوي  بدورهكاروتين الى البكتريا، وهذا –صفة انتاج صبغة البيتاتنتقل ولم  عملية االقتران.
 لصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغة 

 آنفا. المذكورةكاروتين تعد جزءا  من الحمض النووي الكروموسومي كما أوضحت الدراسات –البيتا
 العربية المصادر

ــلة ووراثيــة جزيئيــة للخميــرة مــن جــنف ادراســة تشخيصــي (.2013صــوفي، بلقــيف يحيــى نجــم ) المعزولــة مــن  Saccharomyces ـ
 . ، الموصل، العراق، جامعة الموصلللعلوم الصرفة اطروحة دكتوراه، كلية التربية .مصادر مختلفة في مدينة الموصل

عــار  الحديثــة، االســـكندرية، مكتبـــة الم .(. اساســيات التقنيــة الحيويــة2012محمــود، أحمــد عبــد الفتـــاح ) ؛علــي ابــراهيم علـــي ،عبيــدة
 صفحة. 215مصر، 

المعزولــة مــن المرضــى المصــابين بــداء  .Candida spp(. دراســة تشخيصــية لخميـرة المبيضــات 2013الطـائي، رافــع قاســم محمــد )
المبيضات الفموي في مدينة الموصل ودراسـة تـأثير حليـب االم والمسـتخلص المـائي للشـاي االحمـر علـى انتاجهـا لـبعض 

 .، الموصل، العراق، جامعة الموصلللعلوم الصرفة الضراوة. اطروحة دكتوراه، كلية التربيةعوامل 
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مـن الناحيـة الوراثيـة والجزيئيـة  Rhodotorulaعزل وتشخيص ودراسة بعض أنـواع الخميـرة (. 2017) مال عبيدة، بادية عبدالرزاق جمال 
 .، الموصل، العراق، جامعة الموصلللعلوم الصرفة ربيةاطروحة دكتوراه، كلية الت .β-caroteneوكفاءتها في انتاج 
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