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كةرش المجتةرات وميةال المجةاري   ،اوراق االرةجار ،امعةاء الحرةرات ،عينةة مةن لالتربةة 061جمعت 
لكل مصدر ورخصت عمى انها تعود الى  واحدةفقط محممة لمسميموز بواقع عزلة  وانتخبت منها خمس عزالت

 ،Staphylococcus sciuri، Streptococcus parasanguinis، Sphingomonaspaucimobilisل
Rhizobium radiobacter، Escherichia coliممةم  94 ،93 ،97 ،46 ،24  وبأقطةار تحمةل بم ةت ل

وحةةدة  4.445ت يةةر الةةرقم الهيةةدروجين  ان افلةةل فعاليةةة ينةةزيم السةةميوليز بم ةةت  واظهةةر تةةأ ير ،عمةةى التةةوال 
فةة  حةةين بم ةةت ال عاليةةة  Staph. Sciuri عنةةد اسةةتخدام العزلةةة المحميةةة  4/مةةل عنةةد الةةرقم الهيةةدروجين  

 .Strep. parasanguinis، Sphingoوحةدة/مل لمعةزالت المحميةة  3.774 ،3.306 ،3.635االنزيميةة 
paucimobilis، Rhizo. radiobacter   بينمةةةا اعطةةةت العزلةةةة  5عمةةةى التةةةوال  عنةةةد الةةةرقم الهيةةةدروجين

وتباينةت  .وحةدة/مل 2.749ب عالية بم ت  4.3افلل فعالية لالنزيم عند الرقم الهيدروجين   E. coliالمحمية 
ائل وتحةت درجةات ك اءة هذل العةزالت الخمةس فة  قةدرتها عمةى انتةاج انةزيم السةميوليز فة  الوسةط الزرعة  السة

 ،وStaph. Sciuri لمعةةةزلتين المحميتةةةين  °م91حراريةةةة مختم ةةةة إذ ان افلةةةل فعاليةةةة لالنةةةزيم سةةةجمت عنةةةد
Sphingo. Paucimobilis بينمةةةةةا كانةةةةةت افلةةةةةل فعاليةةةةةة لينةةةةةزيم لمعةةةةةزلتين المحميتةةةةةينStrep. 

Parasanguinis وE. coli  هةة  االفلةةل  °م31فةة  حةةين كانةةت الدرجةةة الحراريةةة °م43عنةةد درجةةة حةةرارة
وكانةت لعمميتة  التحريةك والتهويةة دور فة   .Rhizo. Radiobacterينتةاج االنةزيم مةن قبةل العزلةة المحميةة 

 ،Strep. parasanguinisدورة/دقيقةةةةة لمعةةةةزالت المحميةةةةة  31زيةةةةادة فعاليةةةةة االنةةةةزيم عنةةةةد عةةةةدد دورات 
Sphingo. paucimobilis، Rhizo. Radiobacter  وE. coli افلةل فعاليةة لينةزيم  فة  حةين بم ةت

وقةد اظهةرت النتةائن ان افلةل  .دورة/دقيقةة 011عنةد عةدد دورات  Staph. Sciuriمةن قبةل العزلةة المحميةة 
 .ساعة من الحلن 26انتاج ألنزيم السميوليز تحقق لمعزالت الخمس بعد 
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 والركل  0لبموري غير وال ان  بموري االول ركمين عمى ويكون
 الركل نسبة زيادة بالتال  معطيا cellulase ينزيمات الهدف هو ال ان 
 كون نتيجة السميموز تحمل صعوبة يسبب الركل هذا  4ل البموري
 تجعل وهذل هيدروجينية أواصر بواسطة مرتبطة البموري الركل جزيئات
 أنزيميا وحتى مائيا تحممه يصعب انه أو الماء ف  ذائب غير السميموز

 ايال محولة السميوليز انزيمات بواسطة له المحممة االنزيمات بعض عدا
ان السميموز ف  النباتات يكون عادة مخموط مع   9لالكموكوز الى

  أما السميموز Hemicellulose  والهيم  سميموز لLigninالمكنين ل
 Bacterialالموجود ف  البكتريا الذي يسمى السميموز البكتيري 
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cellulose  يتكون من سالسل متوازية تتألف هذل السالسل من وحدات
D-glucopyranose  مترابطة فيما بينها بواسطة اواصر هيدروجينية

  2لوه  ذات االواصر الموجودة ف  التركيب الكيميائ  لمسميموز النبات 
تنتجه ال طريات والبكتريا له  هو انزيم سميموزي السميوليزان   3لذكر

 او glucose –βالقدرة عمى تحميل السميموز الى بنيته االساسية 
Oligosaccharides  لهذا السبب يستخدم ف  العديد من التطبيقات

المتنوعة. أذ يتكون هذا االنزيم بصورة عامة من مجموعتين االولى 
Ctalytic domain  المجموعة المح زة ويرمز لهاCD تعمل عمى الت  

وال انية  ،لمسميموز β1,4 glucosidaseتح يز تحمل اواصر
Cellulose-binding domain (CBD)  مجموعة االرتباط بالسميموز

 Carbohydrate binding model (CBM 1) 1والت  تسمى حاليا 
وان احد اهم ص ات هذل المجموعة انها ت تقر ل عالية التح يز اذ انها 

وز بواسطة  ال ة احماض امينية عطرية وان ازالة ترتبط بسطح السميم
هذل المجموعة يسبب انخ اض كبير ف  فعالية االرتباط والتحمل لد 
السميموز البموري وال يؤ ر عمى تحمل السميموز ال ير بموري االمر الذي 

تتعمق ف  تحميل  (CBM1)ادى الى اقتراح ان وظي ة هذل المجموعة 
 تح يز عمى تعمل السميموز تحمل الت  يماتاالنز   4لالسميموز البموري

 االواصر كسر طريق عن الذائب وغير الذائب السميموز تحمل
 وتركل.الكموكوز وحدات بين تربط الت  (β-1,4) الكاليكوسيدية

 مهما من جانبا تركل اذ جميعا ليحياء الحياة عصب االنزيمات
 . 5لالتصنيع عمميات

 
 طرق العملالمواد و 

 المحممة لمسميموز عزل البكتريا - أ
محممة لمسميموز من مصادر محمية مختم ة ال البكترياتم عزل 

كرش المجترات وميال المجاري   ،اوراق ارجار ،امعاء حررات ،لتربة
 .باستخدام اوساط زرعية مختم ة حسب مصدر العزل

العزالت االك اء نرطت العزالت المنتجة ألنزيم  اختيارول رض 
  من المزارع المح وظة Loop Fullبنقل مم ء عروة الناقل ل السميوليز

الى وسط االكار الم ذي  م اعيد زراعة العزالت المنقاة عمى وسط اكار 
ف  مركز الطبق داخل دائرة ال   00ل الذي تم وص ه من قبل السميموز

 ،26 ،42لمدة ل οم91سم وحلنت ف  درجة حرارة 0يتجاوز قطرها 
التحمل من خالل تكون الهالة الر افة لحزام   ساعة وسجل قطر 54

تحمل السميموز حول تمك المستعمرات  وبناء عمى نتائن هذا االختبار تم 

انتخاب خمس عزالت بكتيرية ه  لواحدة من التربة واخرى من امعاء 
الحررات واخرى من اوراق االرجار وواحدة من كرش المجترات واالخيرة 

 السميوليزتبار انها األك أ ف  انتاج انزيم من عزالت ميال المجاري  باع
 ل رض استخدامها ف  الدراسات الالحقة

 عمى الوسط الصمب والسائل السميوليزقياس فعالية انزيم   - ب
ف   السميوليزالتحري عن قدرة العزالت البكتيرية عمى انتاج انزيم  –اوال 

 الوسط الصمب
 السميوليزالبكتيرية عمى انتاج انزيم  قابمية العزالت عنتم التحري 

وذلك بتنمية العزالت قيد الدراسة عمى وسط اكار السميموز لحيث تم 
تنمية كل عزلة بكتيرية عمى وسط اكار السميموز الخاص بها تبعا لنوع 

ف  مركز الطبق بدائرة قطرها  المصدرالمصدر المعزولة منه وحسب 
كرف بعدها عن  .ايام 9دة ولم οم 91سم  وحلنت ف  درجة حرارة 0

 – 3ص ة تحميل السميموز ب مر الوسط بمحمول اليود وترك الطبق لمدة 
دقائق  م سكب المحمول، مالحظة المنطقة الر افة حول تمك  01

المنتن من  السميوليزالمستعمرات يدل عمى تحمل السميموز بواسطة انزيم 
 قبل العزالت البكتيرية.

 ف  الوسط السائل  السميوليزقياس فعالية انزيم  -ثانيا 
حسب الطريقة ف  الوسط السائل  السميوليز انزيم فعاليةتم قياس 

مل من المادة  0.3خمط او مزج المتلمنة    09ل الت  وص ت من قبل
موالري من محمول فوس ات  1.13مذابة ف   CMC%0االساس ل

مستخمص االنزيم الخام مل من  1.3  مع pH 7الصوديوم المنظم 
 °م95دقيقة بدرجة حرارة  91وولع الت اعل ف  حمام مائ  هزاز لمدة 

 ومن  م DNS-3,5مل من كارف  9بعدها تم ايقاف الت اعل بإلافة 
 °م011دقائق بدرجة حرارة  01–3ولع الخميط ف  حمام مائ  لمدة 

وكوز ترك بعدها الخميط ليبرد بدرجة حرارة ال رفة  م قدر سكر الكم
نانوميتر وقدرت  321المختزل بعد قراءة العينات عمى طول موج  

منحنى الكموكوز كمية الكموكوز الناتن من تحمل السميموز بالرجوع الى 
حيث   02ل حسب الطريقة الت  وص ت من قبلالذي حلر  القياس 

ان كل وحدة فعالية انزيمية واحدة تعرف عمى انها كمية االنزيم الت  
من السكر المختزل ف  الساعة الواحدة ف  ظل  1µmolتتحرر من 

 ظروف االختبار. 
 تشخيص البكتريا  – ج

 السميوليزالعزالت البكتيرية الخمسة المنتجة ألنزيم تم ترخيص 
باستخدام ال حوصات المجهرية والكيموحيوية اعتمادا عمى المصادر 
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العممية المتبعة عالميا لترخيص البكتريا ولتأكيد الترخيص تم استخدام 
و كذلك  (Api - Strep.، Api - Staph.، Api – 20E)نظام  
 .Vitek 2 systemجهاز

في وسط السميموز  السميوليزتحديد الظروف المثمى النتاج انزيم  –د 
 السائل

العوامل المؤ رة ف  انتاج االنزيم استخدم وسط السميموز  لتحديد
 gm CMC، 0.3 10السائل المحور من قبل الباحث والمتكون من ل

gm MgSo4.7H2O ، 2 gm K2HPo4، 2.5 gm (NH4)2So4 ، 
0.04 gm CaCl2، 10 gm Malt extract and 1 gm D-

Glucose    ف  لتر ماء مقطر مع لبط الةpH   ف    ووزع 5الى
مل من  31مل حيث ولع ف  كل منها  431دوارق مخروطية سعة 

الرقم  ،الوسط وتم استخدام معايير مختم ة رممت درجات الحرارة
 التهوية ومدة الحلن وكما يم  ،الهيدروجين 

 .مدة الحلن 
اختبرت العزالت البكتيرية قيد الدراسة عمى الوسط السائل وبن س 

  وسرعة دوران 5رقم هيدروجين  لو °   م95الظروف من درجة حرارة ل
 ،74 ،54 ،26 ،42 ،04دورة/دقيقة  وألوقات حلن مختم ة ل 031ل

   ساعة 041
  الرقم الهيدروجين 

لوسط النمو وبن س ظروف الزرع  الهيدروجين لبط الرقم 
دورة /  031وسرعة دوران ل°  م 95لمكونات الوسط ودرجة حرارة ل

، 2دقيقة   حيث تم اخذ مدى واسع من درجة الحمولة وكاآلت  ل
  ولمدة 01 ،7.3 ،7 ،6.3 ،6 ،5.3 ،5 ،4.3 ،4 ،3.3 ،3 ،2.3

تحديدها ساعة باعتبارها ه  ال ترة الم مى ينتاج االنزيم بعد  26حلن 
 .ف  الخطوة االولى

 .درجة الحرارة 
 ،21 ،93 ،91، 43 ،41اختبرت درجات حرارة مختم ة وه  ل

لتحديد درجة الحرارة الم مى ينتاج انزيم °   م41 ،33 ،31 ،23
 ف  الوسط السائل. السميوليز

 سرعة الدوران او التهوية 
ة ل رض اختبار تأ ير سرعة الدوران عمى نمو العزالت البكتيري

ف  الوسط السائل لقد استخدم عدد  السميوليزقيد الدراسة ينتاج انزيم 
   411 ،031 ،011 ،31دورات مختم ة لمحالنة الهزازة وه  ل 

 دورة/دقيقة.

 النتائج والمناقشة 
 العزل

عزلة  73 تم عزل وترخيص خمس عزالت بكتيرية من بين
عينة ه  عينات  061 بكتيرية محممة لمسميموز تم الحصول عميها من

كرش المجترات وميال المجاري  ،اوراق االرجار ،امعاء الحررات ،لالتربة
العزالت ف  قدرتها عمى تحميل السميموز عمى  العديد منتباينت بعد إذ   

عمى اوساط السميموز  بعد زراعتهااساس قطر المنطقة الر افة النامية 
وبناءا عمى نتائن الصمبة المستخدمة ف  الدراسة وحسب مصدر العزل 

امعاء  ،التحمل تمك فقد اختيرت خمسة عزالت فقط من عينات لالتربة
وميال المجاري  وبواقع عزلة  ،كرش المجترات ،اوراق االرجار ،الحررات

 ،46 ،24واحدة لكل مصدر عزل  حيث بم ت اقطار التحمل لها ل 
 . 0  ممم عمى التوال  صورة ل94 ،93 ،97

 ل السميموز من قبل العزالت البكتيرية االكفأ ( اقطار تحم1صورة )
 

عزل البكتريا المحممة لمسميموز من   6ل وف  هذا المجال استطاع
التربة عمى اوساط زرعية خاصة بواقع سبع عزالت اختم ت ك اءتها ف  

عزلة بكتيرية  00لحصول عمى   03ل عممية التحمل. ف  حين استطاع
محممة لمسميموز من ميال المجاري حيث كانت لها القدرة العالية عمى 

 01وافلل قطر لمتحمل كان عند  ₒم21التحميل بركل كبير جدا عند 
عزلة بكتيرية محممة لمسميموز  46الحصول عمى   01ل استطاع .ايام

ف  حين  .ساقطةعزلة تم جمعها من اوراق االرجار المت 54من مجموع 
عزلة بكتيرية من امعاء المجترات  03من الحصول عمى   04ل تمكن

 لها القابمية عمى تحميل السميموز. 
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 التشخيص
اظهرت نتائن ال حوصات الزرعية والمجهرية والكيموحيوية 

 (Api Strep.، Api Staph.، Api – 20E)وباستخدام نظام 
المنتخبة كعزالت  الخمس البكتيريةلمعزالت  Vitek 2 systemوجهاز

 ،امعاء الحررات ،بكتيرية ك ؤة ف  تحميل السميموز والمعزولة من ل التربة
انها تعود الى  كرش المجترات و ميال المجاري  ،اوراق االرجار

 Staphylococcus sciuri، Streptococcusاالجناس البكتيرية 
parasanguinis، Sphingomonas paucimobilis، 

Rhizobium radiobacter، Escherichia coli   وعمى التوال
وجاءت نتائن الترخيص هذل متوافقة مع نتائن العديد من الباح ين الذين 

  05ل استطاعوا عزل وترخيص البكتريا المحممة لمسميموز فقد رخص
كأك اء عزلة بكتيرية محممة لسميموز  .Sphingomonas spبكتيريا 

من ترخيص بكتريا   06ل ف  حين استطاع .ومعزولة من التربة
Rhizobium radiobacter  61المعزولة من ميال المجاري من بين 

  07ل عينة تم الحصول عميها كأك اء عزلة بكتيرية محممة لمسميموز. اما
فقد رخص البكتريا المعزولة من كرش المجترات بانها تعود الى بكتريا 

Bacillus licheniformis مقاومة لدرجات الحرارة العالية  والت  كانت
الت    Bacillus subtilisبكتريا   01ل رخصف  حين  .°م 31ولحد 
من اوراق االرجار المتساقطة وا بت انها افلل عزلة بكتيرية عزلها 

عزلة تم الحصول عميها من هذل االوراق  46محممة لمسميموز من بين 
 .والت  كانت جميعها محممة لمسميموز

 السميوليزروف المثمى إلنتاج انزيم تحديد الظ
 الرقم الهيدروجيني

درس تأ ير ت ير الرقم الهيدروجين  لموسط الزرع  السائل 
وبأرقام هيدروجينية  السميوليزلالمنتخب كأفلل وسط  ينتاج انزيم 

 ،7.3 ،7 ،6.3 ،6 ،5.3 ،5 ،4.3 ،4 ،3.3 ،3 ،2.3 ،2مختم ة ل
  وذلك من خالل قياس فعالية االنزيم المنتن ف  الوسط الزرع  01

 4.445  ان افلل انتاجية لينزيم بم ت 0السائل ويظهر من الركل ل
    3وذلك باستخدام العزلة المحمية 4وحدة/مل عند الرقم الهيدروجين  

Staph. Sciuri 3.306 ،3.635ف  حين بم ت ال عالية االنزيمية ل، 
 ،Strep. parasanguinis 7  وحدة/مل لمعزالت المحمية ل3.774

15 Sphingo. paucimobilis، 19 Rhizo. radiobacter عمى  
 E. coliبينما اعطت العزلة المحمية  ،5التوال  عند الرقم الهيدروجين  

والت   4.3عند الرقم الهيدروجين   السميوليزافلل انتاجية ألنزيم  23

كما لوحظ ان افلل عزلة بكتيرية انتجت  ،ة/ملوحد 2.749بم ت 
وحدة/مل ه  العزلة  9.135وبمعدل فعالية عام بمغ  السميوليزانزيم 

اما افلل رقم هيدروجين  تم  ،Rhizo. radiobacter 19المحمية 
  .وحدة/مل 3.439وبمعدل بمغ  5ل افلل انتاج لينزيم هو عند

 
من قبل  السميوليز( تأثير الرقم الهيدروجيني في انتاج انزيم 1شكل )

 .العزالت البكتيرية الخمسة قيد الدراسة
 

حيث ان هذا التأ ير لمرقم الهيدروجين  ف  انتاج االنزيم متأت  
وبالتال  تأ يرل عمى    41ل عمى الوسط ال ذائ  السائل تأ يرلمن خالل 

النتائن تتوافق الى حد ما مع  وهذل  40ل عممية تحميل وانتاج االنزيمات
وجد عند الرقم  السميوليزمن ان افلل نراط النزيم   6ل ما وجدل

ان افلل رقم هيدروجين  ينتاج   44ل بينما ذكر .5.3الهيدروجين  
هو  01فقد وجد ان الرقم الهيدروجين    49ل . اما5هو  السميوليزانزيم 

ان افلل رقم هيدروجين    42ل ف  حين بين .االفلل ينتاج االنزيم
حسب العزلة ب  و 01.3 –6.3كان يتراوح ما بينل  السميوليزالنتاج انزيم 
وجد ان الرقم الهيدروجين  االم ل النتاج االنزيم   43ل بينما .المستخدمة
ان افلل انتاج لالنزيم تحقق   44ل فيما ذكرا . 5.3 –4.3ل تراوح بين

 . 3–2.3وبرقم هيدروجين  تراوح ل CMC %1عند استخدام وسط 
ينتاج انزيم  pHوكل هذا يتوافق نوعا ما مع ما وجدنال من ان افلل 

  وحسب طبيعة العزلة المدروسة والذي يعتمد 5–4كان بين ل السميوليز
  عزلت منها والظروف البيئية الت  جرى بها عمى طبيعة المنطقة الت

 .لالبحث الافة الى ظروف ومكان العم
 درجة الحرارة 

  تباين ك اءة العزالت البكتيرية الخمسة 4يظهر من الركل ل
ف  الوسط  السميوليزخالل مدة الدراسة ف  قدرتها عمى انتاج انزيم 

اذ يظهر  ،الحرارة درجاتالزرع  السائل وتحت مستويات مختم ة من 
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ساعة من الحلن ان افلل درجة حرارة ينتاج انزيم  26وبعد 
 .Staph. Sciuri 3)،15 (Sphingoلمعزلتين المحميتين السميوليز

Paucimobilis   م91هₒ و   6.602اذ بم ت ال عالية االنزيمية ل
 ₒم93  وحدة/مل عمى التوال   م اخذت ال عالية باالنخ اض عند 3.592

اما بالنسبة النتاج االنزيم من قبل العزلتين  ،ₒم41وصوال لدرجة الحرارة 
  فقد كانت Strep. parasanguinis 7، E. coli 23المحميتين ل

حيث بم ت ال عالية االنزيمية  ₒم43ا عند درجة حرارة افلل انتاجية لهم
بينما كانت افلل درجة  ،  وحدة/مل عمى التوال 3.932و  2.667ل

 19من قبل العزلة المحمية  السميوليزينتاج انزيم  ₒم31حرارية ه  
Rhizo. radiobacter  4.434اذ بم ت ال عالية االنزيمية لها 

 وحدة/مل.

من قبل  السميوليز( تأثير درجات الحرارة في انتاج انزيم 2شكل )
 .العزالت البكتيرية الخمس

 
ان الزيادة ف  انتاجية االنزيم بزيادة او انخ اض درجة الحرارة 

ان   45ل اذ وجد .تت ق نوعا ما الى ما ارارت اليه االبحاث السابقة
 Clostridiumمن عزلة  السميوليزالنتاج انزيم  ₒم21افلل درجة ه  

thermocellum . فقد وجد ان افلل درجة حرارية النتاج   46ل اما
 . بينما استطاعالحلنساعة من  54بعد  ₒم31ه   السميوليزانزيم 

حيث  السميوليزالمنتجة النزيم  Bacillus sbtilisمن عزل بكتريا   47ل
ساعة من  94عند  ₒم95كانت درجة الحرارة الم مى النتاج االنزيم 

 الحلن. 
المذان حصال   90و  91ل اليه توصالتنسجم نتائجنا مع ما 

وهذا منسجم  ₒم31عند درجة حرارة  السميوليزعمى افلل انتاج ألنزيم 

ويعزى  Rhizo. radiobacter 19مع ما حصمنا عميه لمعزلة المحمية 
السبب ف  زيادة انتاجية االنزيم مع زيادة االرت اع بدرجة الحرارة الى 

و  94لاما  .تا يرها عمى الت اعالت االنزيمية وسرعتها داخل الخمية
عند درجة حرارة  Bacillusفحصال عمى افلل نراط لعزلة الة   99
ات وهذا النراط ينخ ض او يتوقف ف  درج السميوليزينتاج انزيم  ₒم31

بينما  .الحرارة المنخ لة وهذا عائد الى بطأ نموها وتأخر تخميق االنزيم
باستخدام  ₒم21حصل عند  السميوليزان افلل انتاج ألنزيم   92ل وجد

1% CMC  لمعزلة البكتيريةBacillus thuringiensis  
 التحريك والتهوية

  الى ان افلل انتاج 9ف  الركل ل المولحةترير النتائن 
دورة/دقيقة وكانت ال عالية  011سجل عند استعمال  السميوليزألنزيم 

 .Staphوحدة/مل عند استخدام العزلة المحمية  5.443االنزيمية 
Sciuri 3،  31ف  حين كانت افلل انتاجية لالنزيم عند عدد دورات 

 Strep. parasanguinis 7، 15دورة/دقيقة لمعزالت المحمية ل
Sphingo. paucimobilis، 19 Rhizo. Radiobacter، E. coli 

 ،4.477 ،4.375 ،4.056  اذ بم ت ال عالية االنزيمية ل 23
 :  وحدة/مل عمى التوال 3.344

من قبل  السميوليز( تأثير التحريك والتهوية في انتاج انزيم 3شكل )
 العزالت البكتيرية الخمس

 
المزارع السائمة الى توفير تكمن اهمية التحريك والتهوية ف  

االوكسجين الذائب لمكائن الح  خاصة اذا كان من االحياء المجهرية 
ذات التهوية االجبارية وهذا يعد مهم حيث ان التحريك والتهوية تؤدي 

وف  هذا   93ل الى تجانس الوسط وزيادة المساحة المعرلة لها البكتريا
زيم عند استخدام حالنة عمى افلل انتاج لالن  94ل السياق فقد حصل
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ان افلل   95ل ف  حين وجد .  دورة/دقيقة411و  031هزازة بسرعة ل
فقد   96ل اما .دورة/دقيقة 411انتاج لالنزيم كان عند سرعة تحريك 

ذكر ان التهوية مهمة جدا ف  زيادة نمو الخمية وبالتال  زيادة قابميتها 
 .عمى انتاج االنزيم

 مدة الحضن
افلل مدد زمنية النتاج انزيم  اختبار  نتائن 2يبين الركل ل

من قبل العزالت المحمية الخمسة الت  تم الحصول عميها من  السميوليز
مصادر مختم ة والت  اظهرت وجود تباين ف  مدى قدرتها عمى انتاج 

خالل هذل المدد الزمنية المختم ة حيث نالحظ ان انتاج  السميوليزانزيم 
مدد الحلن فقد ظهر ان افلل انتاج تحقق  االنزيم يزداد مع تقادم

 .Strep. parasanguinis 7، Staphلمعزالت المحمية الخمسة ل
Sciuri 3 ، 15 Sphingo. paucimobilis، 19 Rhizo. 

Radiobacter، E. coli 23 ساعة من الحلن وب عالية  26  بعد
  وحدة/مل 2.320 ،3.049 ،2.962 ،2.246 ،4.565انزيمية ل
ل   م انخ ض انتاج االنزيم لهذل العزالت مع زيادة مدة عمى التوا

 .ساعة من الحلن 041الحلن ليصل اقل انتاجية بعد 

 
من قبل العزالت  السميوليز( تأثير مدد الحضن في انتاج انزيم 4شكل )

 البكتيرية الخمس
 

ذلك االنخ اض ف  ال عالية االنزيمية مع تقادم   42ل وقد عزى
مدة الحلن الى حصول ت يرات بيئية ف  وسط االنتاج فلال عن 
امكانية حصول تحمل ذات  لمخاليا وما يرافق ذلك من اطالق مواد 

تقترب نتائن الدراسة الحالية مع  .ايلية تؤ ر سمبا عمى انتاجية االنزيم
ا عمى قدرة العزالت البكتيرية ف  انتاج نتائن بعض الباح ين الذين اكدو 

خالل مدد تحلين مختم ة اذ توافقت نتائجنا مع ما  السميوليزانزيم 

 السميوليزمن ان افلل انتاج ألنزيم   90و  43لحصل عميه كل من 
فقد حصل عمى افلل   91ل اما .ساعة من الحلن 26تحقق بعد 

انتاج لينزيم بعد مدة حلن يومين وهذا منسجم مع ما حصمنا عميه. 
 .ايام 5حصال عمى افلل انتاج لينزيم بعد مدة حلن   97ل اال ان
ساعة  54فقد وجد ان افلل فعالية لينزيم كانت عند   09ل اما

 وحدة/مل. 91وب عالية انزيمية بم ت 
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Abstract  

One hundred eighty samples were collected from (soil, insect intestine, leaves, stomach of ruminants, and 

sewage water) and only five isolates were selected depend on its ability to lyses cellulose and they were one from 

each  isolation source، the selected isolates were belonged to (Staphylococcus sciuri ، Streptococcus parasanguinis ، 

Sphingomonaspaucimobilis ، Rhizobium radiobacter ، Escherichia coli ) with lyses zone (42,28,39,35,32 mm 

respectively). The PH effect change showed that best activity for cellulase enzyme was 6.627 IU/ml at PH 6 when 

local isolate Staph. Sciuri was used, and the enzyme activity were 5.857,5.518,5.996 IU/ml for   strep. parasanguinis ، 

Sphingo. paucimobilis ، Rhizo. Radiobacter respectively at PH 7, while local isolate E. coli gave best cellulase activity 

at PH 6.5 reached to 4.963 IU/ml. Efficiency of five isolates  were varied in their ability of cellulase activity in liquid 

media under different temperature, best activity of enzyme for local isolates   Sphingo. Paucimobilis  and Staph. 

Sciuri  30 C°, while best enzyme activity was recorded at 25C° for local isolates Strep. Parasanguinis and E. coli, and 

optimum temperature for enzyme production for  Rhizo. Radiobacter was 50 C°. Also aeration and agitation effect 

was studied for their effect on cellulase activity, and the results showed increasing in activity of enzyme at 50 rpm in 

local isolates Strep. parasanguinis ، Sphingo. paucimobilis ، Rhizo. Radiobacter and E. coli while the best enzyme 

activity for  Staph. Sciuri   was at 100 rpm. Results also shown that the best productivity  of enzyme was after two 

days of incubation for all isolates. 


