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في تنمية  Siluris glanisاستخدام المتحلالت البروتينية المحضرة من أحشاء سمك الجري 
 األحياء المجهرية

 زينة باسم محمد       خالدة عبد الرحمن شاكر            أكرم ثابت محمد 
 جامعة بغداد-كلية الزراعة-قسم علوم األغذية والتقانات األحيائية

 الخالصة 

 أحشاءتحلالت البروتينية المحضرة من معاملة مالاختبار إمكانية استعمال هدفت الدراسة الحالية الى 
في تنمية األحياء المجهرية. شملت طرائق  بالمستخلص الخام لبروتييزات السيرين Siluris glanisسمك الجري 

وهي هضم العينات السمكية تحت تأثير األنزيمات الذاتية في وسط  T2و  T1التحضير أربع معامالت تمثلت في
أجري الهضم  T4و T3ساعة،  12و 6موالر لمدة  0.2وتركيز  pH 4.5المحلول المنظم لخالت الصوديوم 

 6موالر لمدة  0.2وتركيز  pH 6.5وحدة إنزيمية و 120باستخدام المستخلص الخام لبروتييزات السيرين بواقع 
دقائق وبردت  10لمدة ° م 80عملية بسترة على درجة حرارة  إلىالروائق الناتجة  بالتتابع. أخضعتساعة  12و

ورمزت  °م50وجففت تحت تفريغ بدرجة حرارة  6.5لى إوعدل الرقم الهيدروجيني  الدهنيةالطبقة  أزيلتثم 
 . P4و P3و P2و P1للمتحلالت الناتجة 

 P1 6 ،1.10 ،0.40بلغت النسبة المئوية للرطوبة والرماد والدهن والبروتين للمتحلالت في المعاملة 
 P4 و %92.5و P3 5.4 ،62.1 ،0.48  لمعاملتينلو، بالتتابع %99.1وP2 6.2 ،1.45، 0.45، و% 92.5و

 ،نتروجين البروتيوز الكلي ،النسبة المئوية لنتروجين الببتون كانت  .يبتر على الت92.5%، 0.5، 70.1، 5.3
هي  P1 الحرة للمعاملتين األمينيةنتروجين األحماض و  ،نتروجين البروتيوز االبتدائي ،نتروجين البروتيوز الثانوي 

 P3وللمعاملتين  ،بالتتابع % 0.6و P2 4.5 ،3.01 ،0.36 ،2.65و، 0.4 %و 5 1.6 ،0.30، 1.95، 3.1
المتحلالت  أدخلت بالترتيب. %0.8و P4 7.3 ،3.5 ،3.5 ،3.1و %0.65، 2.13، 0.37، 2.5، 5.1كانت 

 Lactobacillusالمعد لتنمية بكتريا  MRSالغذائية مثل وسط  األوساطالبروتينية قيد الدراسة في تركيبة بعض 

acidophilus  ووسطDavis´s Yeast Salt  المعد لتنمية خميرةKluyveormyces marxianus  ووسط
Potato Dextros Agar  لتنمية عفنAspergillus nigir  القياسية فكانت النتيجة  األوساطومقارنتها مع

الغذائية التي احتوت في تركيبها على المتحلالت البروتينية قيد الدراسة بالمقارنة  األوساطتفوق حصيلة النمو في 
القياسية وكان ذلك مؤشرا على صالحية المتحلالت البروتينية قيد الدراسة لدعم النمو  األوساطالنمو في  بحصيلة

  .الميكروبي

                                                           
 ث.الثال للباحث رسالة الماجستير من مستل البحث 
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Abstract 

This study aimed to test the protein hydro lysate prepared by enzymic 

treatment of Siluris glanis viscera with serine proteases in microorganism's growth. 

The processing methods included four treatments, namely T1, T7 fish samples were 

digested with 0.2M acetate buffer and pH 4.5 at 6 and 12 hours, and T3, and T4 were 

digested using the crude extract of serine protease 120 unit\ml and pH 6.5, 1.7M at 6 

and 12 hours, respectively.  The undigested residues were removed by centrifugation, 

the clarified digests were pasteurized at 80c°\11min, cooled، and the solidified fat 

layer removed then pH was adjusted to 5.1. The obtained hydro lysate was dried 

under vacuum at 50c°, and four samples were obtained and designated as P1, P2, P3 

and P4.  

The percentages of moisture, ash, fat and protein were for P1 6, 1.10, 0.40, 

92.5%, respectively, and for P2 6.2, 1.45, 0.45 and 91.9 %, also, P3 5.4, 1.62, 0.48, 

92.5% and P4 were 5.3, 1.70, 0.5, 92,5%, respectively. The percentages of  peptone 

nitrogen, total protease nitrogen, secondary protease nitrogen , primary protease 

nitrogen and amino acid nitrogen were 3.1, 1.95, 0.30, 1.65 and 0.4% respectively for 

P1,also,  4.5,  3.01, 0.36, 2.65 and 0.6 % for P2, in addition,  5.1, 2.5, 0.37, 2.13 and 

0.65 % for P3, for P4 7.3, 3.5, 0.40, 3.1 and 0.8%. The above hydro lysate were 

applied to some growth media such as MRS that prepared for Lactobacillus 

acidophilus, Davis´s Yeast Salt that prepared for Kluyveormyces marxianus and 

Potato Dextrose Agar that prepared for Aspergillus nigir. The results showed that 

hydro lysates contained media were more effective in promoting the growth of the 

experimental organisms as compared with that of standard media.  

 المقدمة .

تعد األسماك من المصادر الغذائية المهمة لإلنسان منذ قديم الزمان وهي مصدر مهم للبروتين الحيواني 
كما أن لحومها تساعد في الحد  المستهلك،من البروتين الكلي  %11دول العالم وفي قسم منها تؤلف في اغلب 

وكذلك  فيهااألساسية  األمينيةمن أمراض نقص التغذية بسبب محتواها العالي من البروتين ولتنوع األحماض 
مما يساعد على التقليل من نسبة  المشبعة،الدهون التي تمتاز بمحتواها العالي من األحماض الدهنية غير 

 درًا معتداًل للطاقة في جسم اإلنسان.الكولسترول في الدم فضال عن كونها مص

والصوديوم والمغنيسيوم  ،روالفسفو  ،العناصر المعدنية مثل الكالسيوم تحتوي لحوم األسماك على
وتعد  DوA و Bمجموعة  الفيتامينات مثلو  ،والنحاس ،والحديد ،د من العناصر النادرة مثل اليودوعد ،وغيرها
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الشعوب المقيمة على سواحل البحار والمحيطات؛ وان لمخلفاتها أهمية كبيرة إذ األسماك الغذاء الرئيس لكثير من 
والقشور والزعانف( تشكل  ،والجلد ،واألحشاء ،التي تشمل )العظامذه المخلفات و بينت العديد من الدراسات إن ه

وركائز جيدة  ،(9) الدهون من وزن السمكة وهي مصدر جيد للبروتين بما في ذلك اإلنزيمات و  %11ما يقارب 
 .(12لتخمر حامض الالكتيك )

وما تزال كميات كبيرة من هذه المخلفات تشكل مشكلة بيئية كبيرة إذ يتم التخلص منها من دون بذل  
( أو االستفادة منها في مجاالت مختلفة. لجأ العديد من الباحثين إلى إمكانية 15أية جهود الستعادة البروتين )
لها ذات قيمة حيوية عن طريق تحويلها إلى متحلالت بروتينية باستعمال األنزيمات استغالل هذه المخلفات وجع

فقد تمكنوا من تحضير  (17أما )ل بروتيني من أحشاء سمك الكاتال بتحضير متحل (9) ، قام(25)المحللة 
بتحضير متحلل بروتيني من جلد كارب الحشائش  (75)متحلل بروتيني من أحشاء سمك المحيط الهندي وقام 

ال يمكن استعمال أما الباقي فهي مخلفات و  %11شكل أن البروتين الصالح لألكل في السلور الفضي ي (5)وذكر 
لذلك لجأ إلى تحضير متحلل بروتيني من ، ي من الدهون هذه المخلفات كغذاء لألسماك بسبب محتواها العال

بتصنيع الببتونات من لحم ( 2) ؛ وفي خصوص الدراسات المحلية قامت(Pangasiu sspسمك السلور الفضي )
فقد تمكنت من تحضير مركزات بروتينية من لحم  (5)أما  ،( بالهضم اإلنزيميglanis Siluris اسماك الجري )
 ( من األسماكSiluris glanis( بالهضم اإلنزيمي ونظرا لكون اسماك الجري )Liza abuاسماك الخشني)

 التجارية المنتشرة في العراق وبلدان أخرى.

( لذا وقع االختيار على سمك 4أجريت دراسات سابقة لفصل بعض األنزيمات من قناتها الهضمية ) 
كبيرة في القناة الهضمية  أهميةالجري لالستفادة من مخلفاتها في استخالص أنزيمات السيرين لما لها من 

لإلنسان والحيوانات إذ إنها من أنزيمات العصارة البنكرياسية وهي تعمل على هضم بروتينات الغذاء بتحليلها 
ببتيدات قصيرة السلسلة  إلىمائيا من خالل مهاجمة األواصر الببتيدية للبروتينات والببتيدات المتعددة وتحويلها 

استخالص بروتييزات  ( وعليه هدفت هذه الدراسة إلى20)ا في جدار األمعاء يسهل امتصاصه أمينيةوأحماض 
السيرين من القناة الهضمية لسمك الجري وتحديد الظروف المثلى لفعالية وثباتية المستخلص الخام لها واستغاللها 

ض الخصائص في تحويل األحشاء الداخلية لألسماك الى متحلالت بروتينية و دراسة التركيب الكيميائي وبع
واستعمالها في تحوير بعض األوساط والتحلل الذاتي  األنزيميةالوظيفية للمتحلالت البروتينية المحضرة بالتحلل 

 الزرعية.

 وطرائق العملالمواد 

 0.2)بتركيز بروتييزات السيرين باستعمال محلول فوسفات الصوديوم الدارئ  استخالصأجريت عملية 
وتم تنشيط البروتييزات  °م 4ملح كلوريد الصوديوم وعلى درجة حرارة  %6( والمحتوي على pH 6موالر و

وركز المستخلص  6.5 إلىدقيقة ثم عدل الرقم الهيدروجيني  30لمدة  وتركها 5.1 إلىبخفض الرقم الهيدروجيني 
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وتركيز  ةالتحليلي الفعاليةوقدرت  %51-71تشبع التدريجية ألمالح كبريتات األمونيوم بنسبة  باإلضافةالخام 
شاكر  هالمتحلالت البروتينية وفقا لما ذكرت حضرت البروتين بعد أجراء عملية الديلزة للمستخلص األنزيمي.

أما البروتين فقد تم  (2) وفقًا للطرائق المذكورة فيللمتحلالت البروتينية قدرت الرطوبة والرماد والدهن  (.3ومحمد)
 .(51) وحسب ما وصفه Semi-Micro Kieldahl تقديره بطريقة

تقدير  لالت البروتينية الناتجة من خاللاجري توصيف المتحتوصيف المتحلالت البروتينية تم 
أخذ حجم متساٍو من إذ تقدير نتروجين الببتون (، و 51)ريقة مايكروكلدال الموضحة من قبلطب النتروجين الكلي

من المتحلل البروتيني و/ح  %2م و°4البارد  BDHالمجهز من شركة  Tanic acidو/ح  %20محلول 
دقيقة إلكمال الترسيب  30لمدة  م° 4 بدرجة حرارة االختبارإختبار ومزج جيدًا ووضعت أنابيب  أنبوبةووضع في 

بارد و/ح ثم ذوب  Tanic acid %5 باستعمالدقيقة غسل الراسب مرتين  20لمدة  g 1500ثم نبذت بسرعة 
، (51الموضحة من قبل ) وقدر نتروجين الببتون بطريقة كلدال 1:1 الكبريتيك المخفف بنسبة الراسب بحامض

و/ح بإشباعه بكبريتات الخارصين المجهز من  %2رسب المتحلل البروتيني إذ  تقدير البروتيوز الكليكذلك تم 
ت المواد المترسبة ثم رشح الراسب وغسل مرات عدة بمحلول مشبع من كبريتات الخارصين ، ذوب Merkشركة 

، كما تم )المواد المترسبة( بطريقة كلدال وقدر نتروجين البروتيوز الكلي 1:1بحامض الكبريتيك المخفف بنسبة 

و/ح مع محلول نصف مشبع لكبريتات  %2رسب محلول المتحلل البروتيني إذ  االبتدائيتقدير البروتيوز 
و/ح مع محلول نصف مشبع  %2لمتحلل البروتيني الخارصين وكما يأتي : أخذ حجم متساٍو من كل من ا

إختبار ومزج جيدًا وترك بحرارة الغرفة إلى اليوم التالي إلكمال الترسيب.  أنبوبةلكبريتات الخارصين ووضع في 
 20لمدة  g 1500غسل الراسب عدة بمحلول نصف مشبع لكبريتات الخارصين مع الطرد المركزي إذ نبذت 

بطريقة  االبتدائيوقدر نتروجين البروتيوز  1:1الذائبة بحامض الكبريتيك المخفف بنسبة دقيقة ذوبت المواد غير 
 .(51)الموضحة من قبلكلدال 

من نتروجين البروتيوز  االبتدائيحسابيًا بطرح نتروجين البروتيوز  نتروجين البروتيوز الثانوي قدر 
 أنبوبةمل من محلول المتحلل البروتيني ووضع في  10تقدير نتروجين األحماض األمينية الحرة أخذ  الكلي.
، ثم تنكستيك ببطء مع التحريك المستمرو/ح مع حامض الفوسفو  %5مل من محلول  20، أضيف إليها إختبار

دقيقة أضيفت بضع قطرات من محلول  20لمدة  g 1500، بعدها نبذت بسرعة دقيقة 30ترك بحرارة الغرفة لمدة 
، حسب حجم الراشح وقدر للتأكد من عدم وجود راسب، وكانت النتيجة سالبة تنكستيكحامض الفوسفو  1%

تقدير النتروجين كما تم . (51) الموضحة من قبلنتروجين األحماض األمينية الحرة في الراشح بطريقة كلدال 
 0.1 لباستعما 8و/ح وضبط الرقم الهيدروجيني إلى  %2مل من محلول المتحلل البروتيني  25أخذ  إذ األميني

مل من  1.25ثم أضيف له  Beckman( نوع pH-meter) باستعمالعياري من محلول هيدروكسيد الصوديوم 
 عومل .وحسبت قيمة التسحيح الثاني 8وضبط الرقم الهيدروجيني إلى  BDHالفورمالين المجهز من شركة 
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( وتدعى هذه 24ألنموذج كما ذكرها )محلول الكفء بالطريقة المذكورة آنفًا عدا إستعمال الماء المقطر بداًل من ا
 .Formal Titrationالطريقة 

للوقوف على إمكانية إستعمال المتحلالت البروتينية قيد الدراسة في تحضير عدد من األوساط الزرعية 
مع أوساط غذائية تجارية مجهزة من شركات  االمعدة لتنمية أنواع مختلفة من األحياء المجهرية ومقارنته

 :آلتيةبذلك أجريت التجارب امتخصصة 

بنفس  Beef extractومستخلص لحم البقر  peptone باستبدال السائل المحور MRSوسط حضر 
 peptone باستبدال أخرى وحور مرة  Yeast extractالمتحلالت البروتينية قيد الدراسة وبوجود الكمية من 

لقح  الكمية من المتحلالت البروتينية قيد الدراسةبنفس Yeast extract و Beef extractومستخلص لحم البقر 
المنشطة وقيست  Lactobacillus acidophilsمن عالق بكتريا  %2بحجم  المحور السائل MRSالوسط 

نانومتر )مباشرة بعد تلقيح الوسط( وبعد مرور  540( في وقت الصفر على طول موجي O.D) االمتصاصية
الوسط القياسي  باستعمالالمحصل عليها  باالمتصاصيةم مع المقارنة 37ساعة من الحضن في درجة حرارة  24

 . )وفي الظروف التنموية نفسها(

المتحلالت البروتينية قيد الدراسة بداًل  باستبدالالسائل المحور  Davis´s Yeast Saltوسط حضر 
المتحلالت البروتينية بداًل عن  باستبدالأخرى حور مرة و  Yeast extractوبوجود  Ammonium nitrateعن 

(Ammonium nitrate  و Yeast extract لقح الوسط بحجم )من عالق الخميرة   %2Kluyveromyces 

marxianu   االمتصاصيةالمنشطة وقيست (O.D في وقت الصفر على طول موجي )نانومتر )مباشرة  540
المحصل  باالمتصاصيةم مع المقارنة 25رارة ساعة من الحضن في درجة ح 48بعد تلقيح الوسط( وبعد مرور 

وسط حضر  وفي الظروف التنموية نفسها. (10الكلوكوز بالالكتوز) باستبدالالمحضر  الوسط باستعمالعليها 
PDA  : باستبدال هذا الوسطالمحور Potato Extract  بالمتحلالت البروتينية قيد الدراسة لقح الوسط بحجم

وقيس قطر النمو خالل أيام النمو وقورنت مع قطر النمو على   Aspergillus niger معين من عالق العفن
 الوسط القياسي )وفي الظروف التنموية نفسها(.

 النتائج والمناقشة

 إذ الجري  لسمك الكاملة األحشاء من المحضرة البروتينية للمتحلالت الكيمياوي  التركيب 5ل جدو  يبين  
 أظهرت الترتيب على %5.3و ،P4 5.4و P3 ،بالتتابع %6.2و P2  6و  P1للمعاملتيـن الرطوبي المحتوى  بلغ

 فال P4وP3  بين أما P2و P1  بين 0.05 مستوى  على معنوية قاً فرو  هناك ان إلى اإلحصائي التحليل نتائج
 سمك أحشاء من المحضرة البروتينية للمتحلالت الرطوبي المحتوى  أن( 6) ووجد ، بينهما معنوية فروق  توجد

 سمك لحم من المحضرة للببتونات الرطوبي المحتوى  أن( 2) ووجدت. %  5.64،6.25 ، 4.83 تراوح الكوبيا
 %8 من أقل البروتينية للمتحلالت الرطوبي المحتوى  يكون  أن ويفضل ،%4.45و 4.30 ،4.40 كانت الجري 
 P2و P1 لـلمعاملتين الرماد محتوى  أن ذاته الجدول ويظهر. للتلف تعرضه دون  من اخزنه مدة إطالة لغرض
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 معنويةال فروق غياب ال الجدول ويظهر بالتتابع %1.70و P4 1.62و P3 للمعاملتينو  ،%1.45و 1.29 كان
 أحشاء من المحضرة البروتينية للمتحلالت الرماد محتوى  أن (6)وذكر . المعامالت كافة بين الرماد محتوى  في

 مع مقارنة الدراسة قيد البروتينية للمتحلالت الرماد محتوى  إنخفاض في السبب ويعود 4.73 الكوبيا سمك
 إستعمال بسبب الصوديوم كلوريد من الدراسة قيد المتحلالت محتوى  إنخفاض إلى الكوبيا سمك أحشاء متحلالت
 ثم ومن الهيدروجيني الرقم لرفع الكالسيوم هيدروكسيد إستعمال و الهيدروجيني الرقم لخفض الفسفوريك حامض
 ذإ( 2) لنتائج مقاربة الحالية الدراسة نتائج وجاءت، بالترشيح منها التخلص تم قد الكالسيوم فوسفات أمالح تكون 
 . %1.29، 1.045 ، 1.04 بلغ سمك الجري  لحم من المحضرة للببتونات الرماد محتوى  أن وجدت

 P4  0.48 وP3  للمعاملتينو  %0.45و P2 0.41و P1 لـلمعاملتين بلغت فقد الدهن نسبة أما
 معنوية فروق  هناك يكن ولم P2و P1  بين معنوية اً فروق هناك ان الجدول من ويظهر الترتيب على %0.50و

 لمتحلالت الدهن نسبة أن وجد إذ (6) إليه توصل لما مقاربة الحالية الدراسة نتائج وجاءت ،  P4و P3 بين
 في الدهن نسبة أن إلى الدراسات من العديد وأشارت ، %0.45، 0.39، 0.26 كانت الكوبيا سمك أحشاء

 تعد الدراسة قيد البروتينية المتحلالت في الدهن نسبة إن .(72و 52)%0.5 من أقل تكون  البروتينية المتحلالت
مكانية السمكية المنتجات ثباتية على يساعد الذي األمر واطئة  قشط عملية أثر ظهر وبذلك طويلة لمدة خزنها وا 
 ويظهر. الناتجة المتحلالت في الدهن محتوى  خفض إمكانية في المائية المتحلالت من العلوية الدهنية الطبقة
 P4  92.5% وP3  وللمتحلالت %91.9و92.5  كانت P2و P1 لـلمعاملتين البروتين نسبة أيضاً  الجدول
 نتائج وجاءت ،بين المعامالت كافةغياب الفروق المعنوية في محتوى البروتين  ذاته الجدول ويظهر .بالتتابع
 محتوى  أن إلى أشاروا إذ( 72و 77و 51و 52و 55و 1) الباحثين من العديد لدراسات مقاربة الحالية الدراسة

 .%90.8 – 63.4 محضرة من أحشاء السمك تتراوح بينالبروتين في المتحلالت البروتينية ال

 (Siluris glani)سمك الجري  أحشاءالمحضرة من  التركيب الكيميائي للمتحلالت البروتينية 1جدول 

 بروتين% %TN دهن% رماد% الرطوبة% النماذج بروتين% %TN دهن% رماد% الرطوبة% النماذج
P1 6  1.10 0.40 14.8 92.5 P3 5.4 1.62 0.48 14.8 92.5 

P2 6.2 1.45 0.45 14.7 91.9 P4 4.50 1.75 0.5 15 92.5 

L.S.D. 0.637 * N.S 0.082* 1.036   7.491        
 

 ،والبروتيوز الثانوي  ،االبتدائيوالبروتيوز  ،والبروتيوز الكلي ،تروجين الببتون قيم ن 2 يظهر الجدول
 0.4 ،1.65 ، 0.30، 3.1،1.95إذ كانت  P1ونتروجين األحماض األمينية الحرة ونتروجين األمونيا لـلمعاملة

 P4 ويظهر أيضًا أن ،بالتتابع %0.74و  2.65،0.6 ، 3.01،0.36 ،4.5وبلغت  P2زادت  ،بالتتابع %0.63و
نتائج  أظهرت .بالتتابع %0.90و  3.1،0.8 ،0.40،  7.3،3.5هذه القيم إذ بلغت  بارتفاع P3قد تميز عن 

 P2 وP1  للنتروجين الببتوني للمتحلالت 0.05ان هناك فروق معنوية على مستوى  إلى اإلحصائيالتحليل 
ولم تكن الفروق  P3وP2 وP1 نتروجين البروتيوز الكلي نجد ان هناك فروق معنوية بين  أما، P4و P3و

 أمافروقات معنوية للمعامالت كافة.  أيةولم تظهر نسب نتروجين البروتيوز االبتدائي  ،P4وP2 معنوية بين 
ولم تكن الفروقات   P4و P3و  P2و  P1بالنسبة لنتروجين البروتيوز الثانوي نجد ان هناك فروق معنوية بين

 ،P3 وP2 معنويه بين
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نجد ان هناك فروق  األمونيا أما نتروجينالحرة  األمينية األحماضوكذلك الحال بالنسبة لنتروجين  
المدة الزمنية  اختالفنسب النتروجين إلى  اختالف.وقد يعود السبب في P4وP3  و P2وP1 معنوية بين 

للتحلل ودرجات التحلل إذ أن درجات التحلل العالية تؤدي إلى زيادة المواد النتروجينية غير البروتينية والتي من 
إذ أن البروتييزات ذات فعل تخصصي تقوم بتحليل  (21)ضمنها األحماض األمينية الحرة وهذا يتفق مع ما ذكره 

وجاءت نتائج . ررة األحماض األمينية الحرة بالتعاقب إلى وسط التفاعل األواصر الببتيدية لجزيئة البروتين مح
( في دراستها على تصنيع الببتونات من لحم أسماك الجري إذ وجدت 2)هالدراسة الحالية مقاربة لما توصلت إلي
ونتروجين  %3.40-0.37ونتروجين البروتيوز الكلي  % 6.40- 0.59أن قيم النتروجين الببتوني تراوح بين 

ونتروجين األمونيا  %0.89-0.04ونتروجين األحماض األمينية الحرة  % 0.40- 0.25 االبتدائيالبروتيوز 
  الببتونات.عند إستعمال إنزيمي الببسين والتربسين في تصنيع  % 0.90- 0.80

 نسب النتروجين للمتحلالت البروتينية المحضرة 2جدول 

 

 ينية في تنمية األحياء المجهرية إستعمال المتحلالت البروت

تم إدخال المتحلالت البروتينية قيد الدراسة في تركيبة عدد من األوساط الغذائية للوقوف على مدى   
 :تعملت في تحضير األوساط الزرعيةاألحياء المجهرية التي اسصالحيتها في دعم نمو بعض األنواع من 

   السائل MRS وسط

 أعتمد إذ Lactobacillus acidophilus بكتريا تنميةيعد هذا الوسط من اهم األوساط المستعملة 
 المحور MRS لوسط االمتصاصية قيم أن3  الجدول من ويالحظ للنمو، مقياساً ( Turbidity) العكارة تقدير

 MRS وسط باستعمال عليها المستحصلة القيم تلك على تفوقت الدراسة قيد البروتينية المتحلالت بإضافة

 P1 P2 P3 P4 L.S.D نسب النتروجين%     
 * 2.74 7.30 5.1 4.5 3.1  النتروجين الببتوني%

 * TN% 20.9 30.6 34.5 49.7 9.52نتروجين ببتوني/
 *1.07 3.50 2.5 3.01 1.95 بروتيوز كلي%
 *TN% 13.8 20.5 16.9 23.6 5.63 بروتيوز كلي/

 N.S 0.40 0.37 0.36 0.30 بروتيوز إبتدائي%

 TN% 2.0  2.4 2.5 2.70 0.85 بروتيوز إبتدائي /
 *1.05 3.10 2.13 2.65 1.65 بروتيوز ثانوي%
 *TN% 11.1 18.0 14.4 20.9 6.48 / بروتيوز ثانوي 

 *0.09 0.80 0.65 0.6 0.4 نتروجين األحماض األمينية الحرة%
 *TN% 2.7 4.1 4.4 5.30 1.79 نتروجين األحماض األمينية الحرة/

 *0.075 0.90 0.80  0.74 0.63 نتروجين األمونيا%
 *TN% 4.1 5.0 5.4 6.08 1.07 نتروجين األمونيا /
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  Peptone عن بدال P2 المنتوج بإضافة المحور MRS لوسط االمتصاصية قيم إن أيضاً  ونالحظ القياسي
 P1 المنتوج بإضافة المحور ذاته للوسط االمتصاصية قيم من أعلى Yest extract وبوجود  Beef extractو
 1.255 بلغت إذ P4و P3 بإضافة المحور ذاته للوسط متقاربة االمتصاصية قيم كانت بينما  1.225 بلغت إذ
 البروتينية المتحلالت بإضافة المحور MRS لوسط االمتصاصية قيم ان أيضا ونالحظ التوالي. على 1.221و
 1.215، 1.252، 1.521 كانت Yest extract و  Beef extractو  Peptone عن بدال  الدراسة قيد
 الدراسة قيد البروتينية المتحلالت بإضافة المحور MRS لوسط االمتصاصية قيم ان أي ،التوالي على 1.212و

 MRS لوسط االمتصاصية قيم من اعلى كانت Yest extract وبوجود  Beef extractو  Peptone عن بدالً 
 Yest extractو  Beef extractو  Peptone عن بدال  الدراسة قيد البروتينية المتحلالت بإضافة المحور
 .B مجموعة فيتامين سيما وال للفيتامينات غنياً  اً ر مصد Yeast extract لكون  ذلك ويعود

ومن خالل النتائج التي تم الحصول عليها تعد المتحلالت البروتينية قيد الدراسة صالحة لدعم نمو 
والمعروفة بحاجتها إلى متطلبات نمو معقدة وتحديدًا بعض عوامل النمو  Lactobacillus acidophilusبكتريا 

(Growth Factors كفيتامينات مجموعة )Bاربة لنتائج العديد من الدراسات . وجاءت نتائج الدراسة الحالية مق
كفاءتها في دعم النمو الميكروبي بتنمية بكتريا  واختبارالتي تناولت تحضير متحلالت بروتينية من أحشاء السمك 

 ((8إذ قام  ،حامض الالكتيك على أوساط تحوي هذه المتحلالت البروتينية ومقارنة نموها مع الوسط القياسي
على وسط يحتوي متحلالت أحشاء سمك الكود بداًل عن  Lactobacillus plantarumبتنمية بكتريا 

Peptone وـYeast extract الكود  قد وفرت األحماض األمينية األساسية لنمو أن متحلالت  سمك  وافوجد
بتنمية ( 14) قام هذه البكتريا مثال اآلرجنين والليوسين واآليزوليوسين والتايروسين والفالين وحامض البانتثيك.

على وسط يحتوي متحلالت أحشاء سمك التونا الصفراء فوجد أن األحشاء   Lactobacillus caseiبكتريا 
الداخلية لألسماك تحتوي تراكيز عالية من الفيتامينات الضرورية لدعم نمو البكتريا وال سيما فيتامينات مجموعة 

B  ومن ثم فإن المتحلالت المحضرة من أحشاء السمك تكون أكثر فعالية لدعم نمو بكتريا حامض الالكتيك من
وقد أظهرت الدراسات أن ببتونات األسماك المحضرة من سمك . روتينية المنتجة من لحم األسماكالمتحلالت الب

 (.11)تكون فعالة جدًا لدعم النمو الميكروبي  التونا وسمك الكود وسمك السالمون مقارنة ببتونات محضرة من الكازين

المحور بإضافة المتحلالت  MRSعلى وسط  Lactobacillus acidophilusمقارنة نمو بكتريا  3جدول 
 م ° 37القياسي المعد لتنمية هذه البكتريا بدرجة حرارة  MRSالبروتينية قيد الدراسة مع وسط 

 النماذج

إضافة المتحلالت البروتينية المحور ب MRSوسط 
 Beef extractو Peptonالدراسة بداًل عن قيد 

 Yeast extractوبوجود 

 المتحلالت المحور بإضافة MRSوسط 
 Peptonالبروتينية قيد الدراسة بداًل عن 

 Yeast extractو Beef extractو

 القياسي MRSوسط  

 نانومتر 540على طول موجي  االمتصاصية نانومتر 540على طول موجي  االمتصاصية

 ساعة 24بعد  زمن الصفر ساعة 24بعد  زمن الصفر ساعة 24بعد  زمن الصفر

P1 0.042 0.185 0.047 0.170 0.027 0.165 

P2 0.032 0.436 0.024 0.363 

  P3 0.036 0.411 0.092 0.301 

P4 0.048 0.470 0.057 0.397 
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 Davis Yeast Saltوسط 

( المعد لتنمية خميرة 10)الكلوكوز بالالكتوز باستبدالالمحور  Davis Yeast Saltوسط 
Kluyveromyces marxianus  إذ تمت إضافة المتحلالت البروتينية قيد الدراسة  بداًل عنAmmonium 

nitrate  بوجود Yeast extract  وأخرى بإضافة المتحلالت البروتينية قيد الدراسة بداًل عنAmmonium 

nitrate و Yeast extract واعتمد ( تقدير العكارةTurbidityمقياسًا للنمو )أن قيم  4 ، ويالحظ من الجدول
المتحلالت البروتينية قيد الدراسة تفوقت على تلك  بإضافةالمحور  Davis Yeast Saltلوسط  االمتصاصية

ونالحظ  دال الكلوكوز بالالكتوزالمحور باستب Davis Yeast Saltوسط  باستعمالالقيم المستحصلة عليها 
 Ammoniumبداًل عن  P4و P2 بإضافةالمحور  Davis Yeast Saltلوسط   االمتصاصيةأيضًا إن قيم 

nitrate  بوجود Yeast extract  للوسط ذاته المحور بإضافة  االمتصاصيةكانت أعلى من قيمP1 وP3 إذ 
 على التوالي.  0.361و 0.244 بلغت

المحور بإضافة المتحلالت  Davis Yeast Saltنالحظ من الجدول ذاته ان قيم االمتصاصية لوسط 
 0.219، 0.236 ،0.148 كانت Yeast extractـ وال Ammonium nitrateالبروتينية قيد الدراسة بداًل عن 

الحصول عليها تعد  أي ان قيم االمتصاصية كانت متقاربة لكال الوسطين ومن خالل النتائج التي تم 0.300و
والمعروفة بحاجتها  Kluyveromyces marxianusالمتحلالت البروتينية قيد الدراسة صالحة لدعم نمو خميرة 
وجاءت  B.( كفيتامينات مجموعة Growth Factorsإلى متطلبات نمو معقدة وتحديدًا بعض عوامل النمو )

على  Saccharomyces cervisiaeإذ قام بتنمية خميرة  (14) ئج مقاربة للنتائج التي حصل عليههذه النتا
وسط يحتوي ببتونات محضرة من أحشاء التونا الصفراء وقورنت مع أداء الببتونات التجارية فوجد أن المتحلل 

  البروتيني السمكي يصلح بدياًل عن المصادر النتروجينية التجارية المتوفرة حاليًا .

المحور  Davis Yeast Saltعلى وسط  Kluyveromyces marxianusمقارنة نمو خميرة  4جدول 
الكلوكوز  باستبدالالمحور  Davis Yeast Salt ت البروتينية قيد الدراسة مع وسطبإضافة المتحلال

 م ° 37المعد لتنمية هذه الخميرة بدرجة حرارة بالالكتوز 

 
 
 
 
  

 النماذج

المحور بإضافة  Davis Yeast Saltوسط 
المتحلالت البروتينية قيد الدراسة بداًل عن 

Ammonium nitrate  وبوجودYeast extract 

المحور بإضافة  Davis Yeast Saltوسط 
البروتينية قيد الدراسة بداًل عن  المتحلالت

Ammonium nitrate وYeast extract 

 Davis Yeast Saltوسط 
المحور بإضافة الكلوكوز 

 بالالكتوز

 على طول  االمتصاصية نانومتر 540على طول موجي  االمتصاصية 
 نانومتر 540موجي 

 ساعة 48بعد  زمن الصفر ساعة 48بعد  زمن الصفر ساعة 48بعد  زمن الصفر

P1 0.014 0.183 0.002 0.148 0.011 0.143 

P2 0.017 0.244 0.020 0.236   

P3 0.084 0.237 0.030 0.219 

P4 0.124 0.361 0.095 0.300 
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  المحور PDAوسط 

وأعتمد قطر نمو العفن  Potato Extractإذ تمت إضافة المتحلالت البروتينية قيد الدراسة بداًل عن  
أكبر من قطر  كان Aspergillus nigerقطر عفن  أن 1الجدول خالل أيام النمو مقياسًا للنمو ويالحظ من 

. نتاج األوساط الغذائيةالقياسي المجهز من إحدى الشركات المعنية إلPDAوسط العفن عند تنميته على 
المحور بإضافة  PDAيوم عند تنميته على وسط  7بعمر  Aspergillus nigerويالحظ أيضًا أن قطر عفن 

P1 ،P2 ،P3 وP4  مع زيادة مدة  العفن يزدادان حجم قطر  التوالي، أيسم على  2.7و 5 ،5.5 ،2.2كان
ومن خالل النتائج التي تم الحصول عليها تعد المتحلالت البروتينية قيد الدراسة صالحة لدعم النمو  التحلل.

إذ ذكروا أن المتحلل البروتيني المحضر  (13)الميكروبي وجاءت نتائج الدراسة الحالية مشابهة لما توصل إليه 
.      وطبقًا للنتائج المستحصلة Rhizopus oryzaeمن أحشاء سمك السردين يعد مصدرًا نتروجينيًا لنمو عفن 

في  لالستعماليؤهلها  الميكروبيقيد الدراسة في تعزيز النمو  البروتينيةفي هذه الدراسة أن قابلية المتحلالت 
إذ يمكن إدخالها في األوساط الزرعية لنمو األحياء المجهرية بدياًل عن المصادر النتروجينية  متعددة،مجاالت 
 .ة المتوفرة حالياً التجاري

المحور بإضافة  Potato Dextrose Agarعلى وسط  Aspergillus nigir  مقارنة نمو عفن 5جدول 
 القياسي  Potato Dextrose Agarالمتحلالت البروتينية قيد الدراسة مع وسط  

 
 النماذج

 )سم( يوم 7بعمر  قطر النمو )سم( يوم 5بعمر  قطر النمو )سم( يوم 4بعمر  النمو قطر

المحور بإضافة  PDAوسط 
المتحلالت البروتينية قيد 

 Potatoالدراسة بداًل عن 

Extract 

 PDAوسط 
 القياسي

المحور  PDAوسط 
بإضافة المتحلالت 

البروتينية قيد الدراسة بداًل 
  Potato Extractعن 

وسط 
PDA 
 القياسي

المحور  PDAوسط 
بإضافة المتحلالت 

البروتينية قيد الدراسة بداًل 
 Potato Extractعن 

 PDAوسط 
 القياسي

P1 2.1 1.5 3 2.5 4.3 4 

P2 3.5  
 

5  
 

5.5  

P3 3.5 5.3 6 

P4 4.5 6.2 7.2 
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