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               من العزلة المحلية لبكتريا Alkaline proteaseدراسة الظروف المثلى إلنتاج أنزيم 
Bacillus cereus MH12 

                                                                                                                                                     مصطفى محمد عمر                    حميد عبود جبر             
 جامعة كركوك-كلية الزراعة                  جامعة بغداد              -كلية الزراعة

 الخالصة

عزلت وشخصت في دراسة سابقة بعد  Bacillus cereus MH12 بكترياراسة في هذه الد استخدمت
على غيرها عبر عمليتي الغربلة األولية  Alkaline proteaseأن تبين أنها تميزت في إنتاجيتها لألنزيم 

بدءا من مكونات الوسط من مصدر  لإلنتاجوالكمية. وفي هذه الدراسة جرى محاولة تعين الظروف المثلى 
وفترة الحضن ودرجة  االبتدائيالكاربون وتركيزه ومصدر النتروجين والعوامل الفيزيائية المتمثلة بالرقم الهيدروجيني 

حرارة الحضن وحجم اللقاح وسرعة التهوية. وأظهرت النتائج أن أفضل مصدر للكاربون هو الكاالكتوز بتركيز 
وخالل  9.0هو  األمثلوالرقم الهيدروجيني االبتدائي  %0.5جين هو الببتون بتركيز وأفضل مصدر للنترو  1%

 1-مل خلية 710مل يحتوي  50لكل  مل 3لقاح حجمه  استخدامْم مع  37ساعة بدرجة  96فترة حضن بلغت 
بعد أن  1-مل دةوح 199.83. إذ بلغت إنتاجية األنزيم بداللة الفعالية األنزيمية 1-دقيقة دورة 150وبسرعة تهوية 

أو بما يعادل  %146.70 اإلنتاجيةقبل الشروع بتعين الظروف المثلى. وبذلك زادت  1-مل وحدة 81.00كانت 
 مرة ونصف تقريبًا.
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Abstract 
An isolate of Bacillus cereus MH12 isolated and identified in a previous study 

and found to be highly producer of alkaline protease during the primary and 

secondary screening processes, which were used. In this study optimal condition for 

production of the enzyme by submerged culture were determined of the enzyme by 

submerged culture. Effect of medium components such as carbon sources and their 

concentration, the source of nitrogen and the physical factors were investigated which 

included primary pH, incubation period, incubation temperature, inoculum size and 

agitation speed. It was found that optimum of enzyme production achieved by using 

of Galactose as a carbon source in a concentration of 1% and peptone as a nitrogen 

source in a concentration of 0.5 % under pH 9.0 through incubation time 96 hours at 
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37 °C with the use of a inoculum 3 ml per 50 ml contains 107 cells per ml with speed 

agitation of 150 rpm per min. At the end of the optimization, the enzyme activity was 

199.83 in comparison with 81.00 U per ml before optimization. Thus, the productivity 

of the enzyme Bacillus cereus MH12 was increased 146.70% or about one and half 

times through this study.  

 المقدمة

هي من اإلنزيمات  peptidyl-peptide hydrolasesأحيانًا  ما تدعىأو  Proteasesالبروتييزات 
، أمينيةالهاضمة التي تحفز التحلل المائي للبروتينات، إذ تعمل على تحلل البروتينات إلى ببتيدات وحوامض 

خاصة كونها تؤدي أدوارًا فسيولوجية وتطبيقات صناعية هامة وتظهر بوجود مطلق في وهي تمتلك أهمية 
تحتل البروتيزات أهمية صناعية كبيرة وتشكل  (.5) الكائنات الحية في النباتات والحيوانات واألحياء المجهرية

من االستخدامات الصناعية لألنزيمات المختلفة إذ يبلغ أنتاج البروتييز من األحياء المجهرية مئات  60%
لما لهذا  Alkaline proteaseأنزيم  اختيار، ويأتي Bacillusاألطنان وخصوصًا تلك المستخلصة من بكتريا 

من األنزيمات المسوقة تجاريًا على  %25المجال الصناعي إذ يشكل نسبة حوالي األنزيم من تطبيقات في 
 (. 3) في دباغة الجلود Alkaline protease. أما في مجال الصناعة فتستخدم أنزيمات (19) المستوى العالمي

     منالمنتج  Alkaline Proteasesوتشير الدراسات إلى أن معظم أنزيمات التنظيف التجارية هو أنزيم 
spp. Bacillus  ْم. وله نشاط في مدى واسع  60لما يتميز به من تحملها لدرجات حرارة تصل إلى أكثر من

طريقة المزارع المغمورة  استخدمت (.27) 10.0من  أكثرإلى  أحيانامن األرقام الهيدروجينية والتي قد تصل 
Submerged Culture  في أنتاج أنزيمAlkaline Proteases  من أنواع مختلفة تابعة لجنسBacillus 

 الخلية خارج هاإفراز ويتميز األنزيم المنتج من معظم األحياء المجهرية من األنزيمات التي يتم  .(29و 24)

 Alkaline أنزيم ألهمية ونظراً  (.24) مباشرة الخارجي الغشاء إلى الداخلي الغشاء من واحدة بخطوة البكتيرية

Proteases إلى  استهدفتالتي  الدراسة هذه فكرة جاءتف عدة مجاالت في استخداماته   والتجارية وتعدد الصناعية
التي عزلت  Bacillus cereus MH12تعيين الظروف المثلى إلنتاج األنزيم من العزلة المحلية لبكتريا 

 .النتاجوبيان نسبة تحسن  (20) وشخصت في دراسة سابقة

 المواد وطرائق العمل

والتي تم عزلها من التربة وتشخيصها في  Bacillus cereus MH12أستخدم في هذه الدراسة بكتريا 
ساعة وذلك بتنشيطها على وسط السائل المغذي  48 ال يتجاوزح ضرت مزارع فتية بعمر (، 20دراسة سابقة )

Nutrient Broth وباالستعانةنانومتر  600المزارع المنشطة في  امتصاصية بقياس 1-مل وحسب عدد الخاليا 
. وأجري التخفيف الالزم للحصول على العدد المطلوب McFarlandبمعادلة الخط المستقيم للمنحنى القياسي 

الموصوفة و  Submerged Cultureطريقة المزارع المغمورة  استخدمتمن الخاليا إلى وسط اإلنتاج. أضافته  
 Yeast 5و Casein 5و Glucose 10مل من وسط اإلنتاج الذي يتألف من  50إذ نقل  (29و 24) من
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extract 4 2وPo2KH 4 2وHPo2K 1و O2.7H4MgSo إلى دوارق زجاجية مخروطية سعة 1-لتر غم ،
 Shaker في حاضنة هزازة، وحضنت 1-خلية مل 71X10مل يحتوي على 2يها اللقاح بحجم إلأضيف مل  300

incubator  ساعة. 72ْم لمدة 37وبدرجة حرارة  1-دقيقة دورة 150بسرعة 

 دورة 10000 من فترة الحضن بالنبذ المركزي وبسرعة االنتهاءبعد  اإلنتاجأستخلص األنزيم من وسط 
دقيقة أهمل الراسب وأعتبر الراشح المستخلص الخام لألنزيم. أتبعت الطريقة  20ْم ولمدة  4وبدرجة حرارة  1-دقيقة

وبمكررين،  اختبارإلى أنبوبة  %1من المادة الخاضعة الكازين بتركيز  مل1.8بنقل  (30) الموصوفة من قبل
مل من محلول األنزيم. حضنت  0.2 دقائق وأضيف إليها 10ْم ولمدة  37وضعت في حمام مائي بدرجة حرارة 

. حضر 5%بتركيز  TCAمل من  3دقيقة. أوقف التفاعل بإضافة  30بنفس درجة الحرارة ولمدة  األنابيب
. رشح محلول TCAأضافة المحلول األنزيمي بعد أضافة  باستثناءبالطريقة نفسها  Blankمحلول السيطرة 

وقيست امتصاصية الراشح على طول للتخلص من الراسب  Whatman No. 1الترشيح التفاعل عبر ورقة 
عرفت وحدة الفعالية لألنزيم على . Spectrophotometerنانومتر في جهاز المطياف الضوئي  280موجي 

نانومتر  280عند طول موجي  االمتصاصيةفي  0.001 زيادة مقدارهاالتي تعطي  بالملليترأنها كمية األنزيم 
 :فعالية األنزيم في جميع مراحل هذه الدراسة من خالل المعادلة اآلتية احتسبتتجربة. لكل دقيقة تحت ظروف ال

 

مدة  :30/األنزيممن تعريف وحدة  :0.001نانومتر/ 280االمتصاصية على الطول الموجي  Aإذ أن 
 )مل(األنزيمية: حجم المحلول 0.2التفاعل )دقيقة(/

درس تأثير عدد من العوامل لتحديد  ( في تقدير البروتين.4) الطريقة الموصوفة من قبل استخدمت
تضمنت مصدر الكاربون  Bacillus cereus MH12الظروف المثلى إلنتاج األنزيم من العزلة المحلية لبكتريا 

وفترة الحضن ودرجة حرارة الحضن وحجم اللقاح وسرعة  االبتدائيوتركيزه  ومصدر النتروجين والرقم الهيدروجيني 
على الكلوكوز والكاالكتوز والسكروز  اشتملتالتهوية. درس تأثير عدد من مصادر الكاربون في إنتاج األنزيم 

األنزيم في وسط اإلنتاج  نتاجإلها لتحديد مصدر الكاربون األمثل لكل من %1والفركتوز والنشأ والالكتوز وبتركيز 
كذلك درس تأثير تراكيز مختلفة من الكاالكتوز كأفضل مصدر للكاربون والذي أنتخب من التجربة  ائل.الس

 (.1-حجم )وزن  %6و 5، 4، 3، 2، 1، 0.5لى تلك التراكيز ع واشتملتاإلنتاج السائل السابقة في وسط 
، حيث أستبدل خالصة نتاجإلاأستخدم مصادر نتروجينة مختلفة لتحديد مصدر النتروجين األمثل في وسط ي

على الببتون والتربتون واليوريا والكاليسين  اشتملتعضوية  نيتروجينيةالخميرة في وسط اإلنتاج بمصادر 
أضيفت المصادر المذكورة في وسط . األمونيومعلى نترات الصوديوم وكبريتات  اشتملت ال عضويةومصادر 

مصدر الكاربون والتركيز األمثل له والتي تم  استخدام االعتبارمع األخذ بنظر  %0.5إنتاج األنزيم بتركيز 
 .%1 الحصول عليها من نتائج التجارب السابقة المتمثل بالكاالكتوز

𝐴   = (1-مل لية األنزيمية )وحدةالفعا

0.001×30×0.2 
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مع إجراء تعديل على مكونات الوسط في ضوء النتائج التي تمخضت عنها  اإلنتاجأستخدم وسط 
بفارق رقم هيدروجيني  5.0-11.0بحيث تراوحت بين  نتاجاإلتغير الرقم الهيدروجيني لوسط  التجارب السابقة وتم

 NaOHواحد من وسط إلى أخر لتحديد الرقم الهيدروجيني األمثل إلنتاج األنزيم. وأستخدم هيدروكسيد الصوديوم 
 موالري في تعديل الرقم الهيدروجيني لوسط اإلنتاج.  1 بتركيز HClوحامض الهيدروكلوريك 

البكتريا قيد الدراسة في الظروف المثلى المحددة في ضوء التجارب متابعة إنتاج األنزيم من قبل 
ساعة من حيث الفعالية األنزيمية  24ْم كل  37ساعة من الحضن في درجة حرارة  120المذكورة أنفًا على مدى 

-30 بين بدرجات حرارة مختلفة تراوحت البكتيريةوالفعالية النوعية. ح ضنت أوساط إنتاج األنزيم الملقح بالخاليا 
ساعة لتحديد درجة الحرارة المثلى إلنتاج  96دة حضن مدرجات حرارية من تجربة ألخرى ول 5ْم بفارق  50

ح ضر وسط إنتاج األنزيم مع إجراء تعديل على  األنزيم مع مراعاة الظروف المثلى المتحققة من التجارب السابقة.
بالبكتيريا بالحجوم التالية  األوساطالسابقة، لقحت  مكونات الوسط في ضوء النتائج التي تمخضت عنها التجارب

. أستخدم وسط إنتاج األنزيم مع إجراء التعديل في ضوء 1-مل خلية 710مل بحيث يحتوي  6و 5، 4، 3، 2، 1
نتائج التجارب السابقة المتمثلة بمصدر الكاربون وتركيزه ومصدر النتروجين والرقم الهيدروجيني ومدة الحضن 

، 100، 50الحاضنة الساكنة والحاضنة الهزازة وبسرع مختلفة هي  استخدمتودرجة الحرارة المثلى وحجم اللقاح. 
 .1-دقيقة دورة 200و 150

 النتائج والمناقشة

 مصدر الكاربون األمثل إلنتاج األنزيم 

أن أفضل المصادر الكاربونية المستخدمة في الدراسة هو  1الشكل تبين النتائج الموضحة في  
 417.23وبداللة الفعالية النوعية  1-مل وحدة 125.17بداللة الفعالية األنزيمية  اإلنتاجيةالكاالكتوز إذا بلغت 

 الالكتوز. وأخيرايليه الفركتوز والكلوكوز والسكروز والنشأ  1-ملغم وحدة

وبناًء على هذه النتائج فقد أستخدم الكاالكتوز مصدرًا للكاربون في وسط إنتاج األنزيم في المراحل 
 . وقد أوضح كل مناألخرى الالحقة من الدراسة لكونه يحفز اإلنتاج بمعدالت عالية مقارنة مع مصادر الكاربون 

ت تكمن في كونها توفر مصدرًا للنمو، أن أهمية وجود السكريات في الوسط الغذائي إلنتاج األنزيما (11و 9)
ووجد ومصدرا لتحرر الطاقة التي يحتاجها الكائن المجهري في فعالياته الحيوية المختلفة ومنها إنتاج األنزيمات. 

 Bacillus cereusمن بكتريا  Alkaline proteaseأن الكاالكتوز قد حقق أفضل إنتاجية من أنزيم  (31)

RS3  500الالكتوز والمالتوز والنشأ والسكروز والفركتوز إذ بلغت الفعالية األنزيمية المنيتول و مقارنة مع      
من  Alkaline proteaseأن إنتاجية أنزيم  (12) . بينما وجد1-ملغم وحدة 160والفعالية النوعية  1-مل وحدة
الفركتوز يليه الكاالكتوز بفعالية  باستخدامكانت عند حدودها القصوى   6840cereus MTCCBacillus بكتريا

 1-مل وحدة 60-30على التوالي مقارنة بالفعالية األنزيمية التي تراوحت بين  1-مل وحدة 65و 90أنزيمية بلغت 
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مصادر أخرى من الكاربون شملت على النشأ والسكروز والمالتوز والمانتول والكليسرول والالكتوز  استخدامعند 
 والزايلوز والكلوكوز.

 
 Bacillusمن العزلة Alkaline proteaseفي إنتاج أنزيم  %1تأثير مصادر الكاربون بتركيز  1شكل 

cereus MH12 

بوجود الكاالكتوز كمصدر  Bacillus cereus S8األنزيم من بكتريا  إنتاجيةأن  (18) بينما وجد 
عند مقارنتها  1-مل وحدة 200وحيد للكاربون في وسط اإلنتاج يعد األفضل بداللة الفعالية األنزيمية والتي بلغت 

في حين . 1-مل وحدة 40 اإلنزيميةبلغت الفعالية  إذمع الكلوكوز كمصدر وحيد للكاربون في وسط إنتاج األنزيم 
بدرجة  تتأثر Bacillus aryabhattai K3من بكتريا  Alkaline proteaseزيم إلى أن إنتاجية أن (29) أشار
 مصدر الكاربون،  باختالفكبيرة 

 
 Bacillusمن العزلة  Alkaline proteaseتأثير تراكيز مختلفة من الكاالكتوز في إنتاج أنزيم  2شكل 

cereus MH12 
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 1-مل وحدة 600و 300، 210، 200، 550 ،500، 450 اإلنزيميةبداللة الفعالية  اإلنتاجيةإذ بلغت 
على التوالي. في  اإلنتاجبوجود الفركتوز والنشأ والمالتوز والكليسرول والسكروز والكاالكتوز والالكتوز في وسط 

ينخفض بنسبة  Bacillus sp. JB99من بكتريا  Alkaline protease إنتاج أنزيمإلى أن  (26) حين توصل
، وقد تعزى الكاالكتوز بداًل من الكلوكوز مصدرًا وحيدًا للكاربون في وسط أنتاج األنزيم استعمالعند  90%

أفضلية إنتاج األنزيم بوجود الكاالكتوز كمصدر للكاربون إلى أن العزلة تتميز باستهالكها للكاالكتوز على نحو 
 .أفضل بفعل نشاط األنزيمات المسؤولة عن ذلك

 التركيز األمثل للكاالكتوز

هدفت هذه التجربة التعرف على أفضل تركيز من الكاالكتوز إلنتاج األنزيم فأضيف إلى وسط اإلنتاج 
من  %1أن أفضل تلك التراكيز كان  2. وتبين النتائج الموضحة في الشكل %6-0.5بتراكيز تراوحت من 

الفعالية األنزيمية التي بلغت  أي تركيز أخر بداللة إنتاجيةالكاالكتوز ألنه حقق أعلى إنتاجية من األنزيم تفوق 
عليه أعتمد كأفضل تركيز من . 1-ملغم وحدة 420بينما بلغت الفعالية النوعية  1-مل وحدة 126المنتج 

 Bacillus cereusمن العزلة المحلية لبكتريا  Alkaline proteaseالكتوز يضاف إلى وسط إنتاج أنزيم االك

MH12  .المطلوب توفيرها في وسط  نوع وتركيز مصادر الكاربون ويتباين في التجارب الالحقة من هذه الدراسة
 إذ ذكر كل من( 14) األنواع المختلفة من األحياء المجهرية المعدة إلنتاج األنزيمات الصناعية اإلنتاج لتنمية

األنزيم من  لإلنتاجم قد حقق تحفيزًا كبيرًا في وسط إنتاج األنزي %1الكاالكتوز بتركيز  استخدامأن  (31و 12)
يحقق إنتاجية عالية من  %0.5أن أضافة الكاالكتوز وبتركيز  (18) . في حين وجدBacillus cereus بكتريا

 .Bacillus cereus S8من العزلة  نفسهاألنزيم 

 مصدر النتروجين األمثل إلنتاج األنزيم 

 Alkalineأختبر عدد من المصادر العضوية وأخرى غير العضوية لدراسة تأثيرها في إنتاج أنزيم 

protease من العزلة المحلية لبكتريا Bacillus cereus MH12  إذ لوحظ أن الببتون هو أفضل هذه المصادر
على التوالي. يليه  1-ملغم حدةو  440.53و 1-مل وحدة 132.17والفعالية النوعية  اإلنزيميةإذ بلغت الفعالية 

على  1-ملغم وحدة 420و 1-مل وحدة 126.00ونوعية بلغت  أنزيميةخالصة الخميرة بفارق ضئيل وبفعالية 
 اإلنتاجالفعالية األنزيمية والنوعية في أوساط  انخفضتبينما  األمونيومالتوالي ثم نترات الصوديوم وكبريتات 

الفعالية األنزيمية والنوعية بشكل واضح عند استخدام  انخفاضالحاوية على التربتون والكاليسين كما لوحظ 
. وعلى ضوء هذه النتائج أستخدم الببتون 3اليوريا مصدرًا للنتروجين العضوي كما هو موضح في الشكل 

 التجارب الالحقة من هذه الدراسة.في  Alkaline proteaseكمصدر للنتروجين في الوسط المعد إلنتاج أنزيم 
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 Bacillusمن العزلة  Alkaline proteaseفي إنتاج أنزيم  %0.5تأثير مصادر النتروجين بتركيز  3شكل 

cereus MH12  

في بناء العديد من المركبات إن مصدر النتروجين المستخدم في وسط اإلنتاج هو أحد العوامل الرئيسة 
هذه  باختالفالعضوية في الخلية ومنها الحوامض األمينية والبروتينات، غير أن استفادة األحياء منها تختلف 

أن أفضل مصدر للنتروجين في  . وقد وجد في هذه الدراسة(34) البكتيريةالمصادر ودرجة جاهزيتها للخلية 
بتدعيم يتمثل  من العزلة المنتخبة قيد الدراسة Alkaline proteaseم الوسط يتحقق معه أعلى إنتاجية ألنزي

خالصة الخميرة ولعل السبب في ذلك يكمن في كونهما يوفران للبكتريا العديد من األحماض األمينية  يليهبالببتون 
مصادر النتروجين  بتأثير اهتماما. تختلف الدراسات التي أولت في جانب منها (12) التي تحتاجها إلنتاج األنزيم

 من مصادر مختلفة من األحياء المجهرية. فقد وجد في عدد من الدراسات Alkaline proteaseفي إنتاج أنزيم 
من أحياء  Alkaline proteaseأن الببتون يعد أفضل مصدر للنتروجين إلنتاج أنزيم ( 18و 16و 15و 6)

 بمصدر نتروجيني واحد االستعانةوجين بداًل من عدد من مصادر النتر  استخدام (12) مجهرية مختلفة. ورجح
 Bacillus cereus MTCCوأشتمل ذلك على مزيج من الببتون وخالصة الخميرة في إنتاج األنزيم من بكتريا 

في تلك  استعملتمقارنة بمصادر النتروجين األخرى التي  1-مل وحدة 90والذي حقق إنتاجية بلغت  6840
 Alkaline proteaseالكازين كمصدر وحيد للنتروجين في وسط إنتاج أنزيم  استخدموافقد ( 13)الدراسة. أما 
 إذ كان أفضل مصدر للنتروجين إلنتاج األنزيم. Streptomyces pulvereceusمن بكتريا 

 االبتدائي األمثل إلنتاج األنزيمالرقم الهيدروجيني 

من البكتريا  Alkaline proteaseفي إنتاج أنزيم االبتدائيةدرس تأثير مدى من األرقام الهيدروجينية 
للوسط وبلوغها الحد األقصى عند الرقم  االبتدائيقيد الدراسة لوحظ زيادة إنتاج األنزيم بزيادة الرقم الهيدروجيني 

 وحدة 440.56و 1-مل وحدة 132.17بداللة الفعالية األنزيمية والنوعية والتي بلغت  9.0 االبتدائيالهيدروجيني 
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بزيادة  ، بعد ذلك شهدت الفعالية ألنزيمية والنوعية انخفاضاً 4 على التوالي وكما هو موضح في الشكل 1-لغمم
 339.89و 1-مل وحدة 95.17بداللة الفعالية األنزيمية والنوعية  اإلنتاجيةإذ بلغت  االبتدائيالرقم الهيدروجيني 

 11.0 االبتدائيأما عند الرقم الهيدروجيني  10.0 ائياالبتدعلى التوالي عند الرقم الهيدروجيني  1-ملغم وحدة
على التوالي. ويذكر أن الرقم  1-ملغم وحدة 226.03و 1-مل وحدة 72.33فبلغت الفعالية األنزيمية والنوعية 

وليس بالضرورة أن يتوافق الرقم  اإلنتاجالهيدروجيني أحد العوامل البيئية التي ينبغي التحكم بها لتحقيق 
 األحياءالهيدروجيني األمثل إلنتاج أنزيم معين من األحياء المجهرية مع الرقم الهيدروجيني األمثل لنمو تلك 
نتاج األنزيم المطلوب   وباختالفتوافقًا تامًا ألسباب تتعلق بالجوانب الفسلجية والوراثية لكل من نمو الكائن وا 

 .(21) حياء المجهرية المستخدمة في اإلنتاجالظروف البيئية واأل

 Alkaline proteaseاألمثل إلنتاج أنزيم  االبتدائيأن الرقم الهيدروجيني  (31و 12) وقد بين كل من
أن أفضل ( 28و 26و 22و 15) . كذلك بين عدد من الباحثين9.0يبلغ  Bacillus cereusمن ساللة بكتريا 
 18) . في حين ذكر9.0بلغ  Bacillusألنزيم من بعض األنواع التابعة لجنس إلنتاج ا ابتدائيرقم هيدروجيني 

حدها األقصى عندما يكون  إلىتصل  .Bacillus sp من بكتريا Alkaline protease إنزيم إنتاجيةبإن ( 23و
 االبتدائيذكر بأن الرقم الهيدروجيني  (32و 29) . وفي دراسة قام بها10.0 اإلنتاجالرقم الهيدروجيني لوسط 

 .8.0بلغ  Bacillusاألمثل إلنتاج األنزيم في بعض أنواع التابعة لجنس 

 
 Bacillus cereusمن العزلة  Alkaline proteaseتأثير الرقم الهيدروجيني في إنتاج أنزيم  4شكل 

MH12  

 مدة الحضن المثلى إلنتاج األنزيم

من البكتريا قيد الدراسة وذلك بتلقيح  Alkaline proteaseتم تعيين مدة الحضن المثلى إلنتاج أنزيم 
ْم  37وسط اإلنتاج األمثل والذي تم تحديده في ضوء التجارب السابقة بالبكتريا وحضنها على درجة حرارة 
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ساعة  120ساعة ولمدة أقصاها  24مزرعة كل ومتابعة إنتاجية األنزيم بتقدير الفعالية األنزيمية والنوعية لراشح ال
على  1-ملغم وحدة 528.08و 1-مل وحدة 184.83والنوعية فبلغت  األنزيميةزيادة الفعالية  5فلوحظ الشكل 

والنوعية انخفاضًا بعد هذه المدة من الحضن إذ بلغت  اإلنزيميةساعة. ثم شهدت الفعالية  96التوالي بفترة حضن 
ساعة أفضل زمن  96على التوالي. علية عدت مدة الحضن  1-ملغم وحدة 449.51و 1-مل وحدة 157.33

األنزيم بزيادة  إنتاجية انخفاضإلنتاج األنزيم تحت الظروف األخرى المحددة في هذه الدراسة. يمكن أن يعزى 
أو بسبب تغير مدة الحضن إلى التحلل الذاتي للخاليا وأطالق محتوياتها إلى الوسط وحدوث هضم ذاتي لألنزيم 

نمو البكتريا األمر الذي ينعكس سلبًا على  استمرارالظروف المزرعية بفعل نواتج العمليات األيضية المتكونة مع 
 الختالفتبعًا  Alkaline proteaseتباينت المراجع العلمية في تحديد المدة المثلى إلنتاج أنزيم  (.17) اإلنتاج

ساعة إلنتاج  96مدة الحضن  (35و 6) كونات الوسط فقد حدد كل مننوع الكائن المجهري وظروف اإلنتاج وم
أن مدة الحضن المثلى إلنتاج األنزيم من  (18) األنزيم من مصادر مختلفة من األحياء المجهرية. بينما ذكر

 1) . فيما بين كل من1-مل وحدة 170إذ بلغت الفعالية األنزيمية  ساعة 72هي  cereusBacillus  8Sبكتريا 
من أنواع مختلفة تابعة لجنس  Alkaline proteaseأن مدة الحضن المثلى إلنتاج أنزيم ( 29و 28و 22و 15و

Bacillus  وجد بأن أعلى كمية من أنزيم( 2) ساعة. وفي دراسة قام بها 48بلغتAlkaline protease  يمكن
ْم عند الرقم  37ساعة من الحضن في  120بعد  Bacillus subtilis RSKK96الحصول عليه من بكتريا 

يمكن الحصول  Alkaline proteaseإلى أن أقصى إنتاج ألنزيم  (26) . فيما أشار9.0الهيدروجيني للوسط 
ْم في وسط ذو رقم  33على درجة حرارة  Bacillus sp. JB99ساعة من حضن بكتريا  60علية بعد 
 .9.0هيدروجيني 

 
 Bacillus cereus MH12من العزلة  Alkaline proteaseن في إنتاج أنزيم تأثير مدة الحض 5شكل 

 ة الحرارة المثلى إلنتاج األنزيمدرج

 Alkaline proteaseأن درجة الحرارة المثلى إلنتاج أنزيم  6أظهرت النتائج الموضحة في الشكل 
على التوالي. وكانت  1-ملغم وحدة 528.08و 1-مل وحدة 184.83ْم بداللة الفعالية األنزيمية والنوعية  37بلغت 
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ْم في  37درجة الحرارة  اعتمدتْم. وفي ضوء هذه النتائج فقد  40درجة الحرارة  استخدامهذه النتائج مشابهة عند 
إنتاج األنزيم في التجارب الالحقة. وقد جاءت درجة الحرارة المثلى إلنتاج األنزيم من العزلة قيد الدراسة متطابقة 

منذ بداية  استخدمتلعزلها من البيئة الطبيعية، وهي درجة الحرارة نفسها التي  استخدمتمع درجة الحرارة التي 
أن درجة الحرارة المثلى المستخدمة إلنتاج األنزيمات تخمرات الحالة السائلة.  بأسلوب المباشرة بإنتاج األنزيم

األحياء المجهرية، إذ أن درجة الحرارة المثلى ومدياتها تكون صحيحة فقط تحت ظروف بيئية  باختالفتختلف 
المجهرية سواء كانت محددة. لذلك فان جميع الدراسات التي تناولت إنتاج األنزيمات المختلفة من األحياء 

خاصًا، بغية رسم  اهتماماالتخمرات الحالة الصلبة قد أولت هذا الجانب  بأسلوبالمزارع المغمورة أو  بأسلوب
نتاجية عاليتينلإلنتاجالحدود الحرارية   . (28) ، وضرورة التقيد بها للحصول على األنزيم بفعالية وا 

ْم هي المثلى  37وجدوا أن درجة حرارة  (23و 18، 6، 2) إلى أن العديد من الباحثين اإلشارةوتجدر 
أن  (22) . في حين وجدBacillusمن عدد من العزالت التابعة لجنس  Alkaline proteaseإلنتاج أنزيم 
 110 اإلنزيميةبلغت الفعالية  إذ Bacillus subtilisْم هي األمثل إلنتاج األنزيم من بكتريا  40درجة الحرارة 

 SVR Bacillus subtilis-07 أن درجة الحرارة المثلى إلنتاج األنزيم من بكتريا (28) فيما وجد .1-مل وحدة
ْم من عدد من  45أن درجة الحرارة المثلى إلنتاج األنزيم كانت  (32و 31و 15من ) بينما وجد كل. مْ  55بلغت 

 .Bacillus العزالت التابعة لجنس

 
  Bacillus cereus MH12من العزلة  Alkaline proteaseتأثير درجات الحرارة في إنتاج أنزيم  6شكل 

 ألنزيمتحديد حجم اللقاح األمثل إلنتاج ا

 اإلنزيميةزيادة تدريجية في إنتاج األنزيم مقدرة على أساس الفعالية  7تبين النتائج الموضحة في الشكل 
 199.67والنوعية أقصاها  اإلنزيميةإذ بلغت الفعالية  اإلنتاجوالنوعية مع زيادة حجم اللقاح المضاف إلى وسط 

أال أنها  1-مل خلية 710مل الحاوي على  3عند إضافة حجم لقاح مقداره  1-ملغم وحدة 605.06و 1- مل وحدة
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عند  1-ملغم وحدة 37.03و 1-مل وحدة 13.33والنوعية  اإلنزيميةبشكل واضح لتصل الفعالية  انخفضت
مل من حجم اللقاح. تعطي هذه النتيجة مؤشرًا على أن حجم اللقاح العالي ليس بالضرورة أن يعطي  6 استخدام

نما ينتج عنه نفاذ المواد الغذائية في الوسط الزرعي بوقت مبكر فضاًل عن فقدان  حصيلة عالية من األنزيم وا 
بسبب النمو السريع للمزرعة وتكتل الخاليا مما يؤثر على انخفاض نسبة المغذيات واألوكسجين  األوكسجين

 .(25و 19، 10) المستهلكين وبالتالي انخفاض إنتاجية اإلنزيم

كما أن لحالة التنافس الكبيرة لهذه األعداد من الخاليا تأثير على تمثيل العناصر الغذائية األساسية في 
. وعلى ضوء هذه النتائج (33) ير الرقم الهيدروجيني له مما يؤثر سلبًا في فعالية اإلنزيم المنتجوسط اإلنتاج وتغ

. في جميع مراحل الدراسة الالحقة كونها حققت 1-مل خلية 710مل يحتوي المل  3أستخدم حجم لقاح بمقدار 
 Alkalineلقاح وبين إنتاجية أنزيم أعلى إنتاجية لألنزيم. هنالك العديد من الدراسات أولت العالقة بين حجم ال

protease 3أن حجم اللقاح بمقدار ( 28) خاصًا من مصادر مختلفة من األحياء المجهرية. فقد وجد اهتماما 
أفضل  ( أن18و 1) . في حين وجدBacillus subtilis SVR-07مل هو األفضل إلنتاج األنزيم من بكتريا 

 . في حين أستخدمBacillus cereusمن بكتريا  Alkaline proteaseمل إلنتاج أنزيم  2حجم لقاح هو 
أن أنزيم  (29) نفسها. بينما أكد المذكورةمن البكتريا  Alkaline proteaseمل إلنتاج أنزيم  4حجم لقاح  (31)

Alkaline protease  المنتج من بكترياBacillus aryabhattai K3  مقدرة على  إنتاجيةوصل إلى أقصى
 مل. 5حجم لقاح  استخدامالفعالية األنزيمية عند أساس 

 
 Bacillus cereus MH12من العزلة  Alkaline proteaseتأثير حجم اللقاح في إنتاج أنزيم  7شكل 

 زيمتحديد سرعة التهوية المثلى إلنتاج األن

المقدرة على  Alkaline proteaseأن أقصى إنتاجية ألنزيم  8تبين النتائج الموضحة في الشكل 
على التوالي عندما كانت  1-ملغم وحدة 624.36و 1-مل وحدة 199.83أساس الفعالية األنزيمية والنوعية بلغت 
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واضحًا عندما كانت عملية اإلنتاج من  انخفاضا، بينما شهدت إنتاجية األنزيم 1-الدقيقة دورة 150سرعة التهوية 
، 1-ملغم وحدة 142.59و 1-مل وحدة 38.50والنوعية  اإلنزيميةإذ بلغت الفعالية دون تهوية )الوضع الساكن( 

يعزى ذلك إلى أن التهوية ضرورية كونها تساعد على التوزيع المتعادل للمادة الغذائية كما إنها تساعد في زيادة 
المجهري من النمو وأن عدم كفاية التهوية تسبب في عدم قدرة الكائن  اإلنتاجذوبانية األوكسجين في وسط 

الحاضنة الهزازة ضرورية في إنتاج اإلنزيمات من األحياء المجهرية الهوائية إذ  استخدامأن . (32) بالشكل الكفوء
وكذلك تتيح التهوية أو التحريك مزج وتجانس مكونات الوسط  اإلنتاجاألمثل لمكونات وسط  باالستغاللتسمح 

إلى تشتيت الخاليا المتكتلة بحيث يستطيع الكائن المجهري من  افةباإلضالزرعي وزيادة ذوبانية األوكسجين 
 (.7) النمو بشكل متوازن من خالل الحصول على الهواء من األعلى والمادة الغذائية من األسفل

 90.33األنزيم بزيادة سرعة التهوية إذ بلغت الفعالية األنزيمية  إنتاجيةفي  انخفاضكما توضح النتائج 
. والسبب في 1-دقيقة دورة 200عند سرعة تهوية  1-ملغم وحدة 282.28بينما بلغت الفعالية النوعية  1-مل وحدة

أو إنها تؤدي إلى تحلل الخاليا ذلك أن السرعة العالية للتهوية ربما تؤثر على األنزيم وتسبب في تحطيم الخاليا 
 150هذه النتائج تم تثبيت سرعة التهوية بـــ في ضوء  .(32) بفعل قوى القص االحتكاكوزيادة نفاذيتها نتيجة 

في المراحل الالحقة   12cereus MHBacillusمن بكتريا  Alkaline proteaseإلنتاج أنزيم  1-الدقيقة دورة
في دراسات سابقة عديدة أن سرعة من الدراسة كونها حققت أعلى إنتاجية لألنزيم. وجد العديد من الباحثين 

 Bacillus (1هي المثلى إلنتاج األنزيم من أنواع مختلفة من البكتريا التابعة لجنس  1-قيقةالد دورة 150التهوية 
 Pseudomonasكذلك حققت الفعالية األنزيمية إنتاجية عالية من بكتريا  (.32و 29و 28و 15و 2و

Fluorescens  نتاج األنزيم من بكتريا  (.16) 1-دقيقة دورة 150حاضنة هزازة وبسرعة تهوية  استخدامعند وا 
Streptomyces pulvereceus (13) األنزيميةأساس الفعالية  حقق أعلى إنتاجية بنفس السرعة مقدرة على. 

 NCIM-2042من بكتريا  Alkaline proteaseأن سرعة التهوية المثلى إلنتاج أنزيم  (6) بينما وجد
Bacillus licheniformis  1-دقيقة دورة 180هي . 

 
 Bacillus cereus MH12من بكتريا  Alkaline proteaseسرعة التهوية في إنتاج أنزيم  تأثير 8شكل 
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 Alkaline proteaseإلنتاج أنزيم  1-الدقيقة دورة 160سرعة التهوية  (18و 12) في حين أستخدم
حاضنة  باستخدام Halobacterium sp. JS1وتم إنتاج األنزيم من بكتريا  .Bacillus cereusبكتريا من 

 االختالفاتإن حاجة األحياء المجهرية لسرعة تهوية مختلفة يعزى إلى . (32) 1-الدقيقة دورة 200هزازة بسرعة 
 .(8) في مكونات الوسط وكميته أثناء عملية اإلنتاج االختالففي فسلجة الكائن المجهري المنتج لإلنزيم كذلك 

وفي ضوء النتائج التي تحققت من تجارب تعيين الظروف المثلى إلنتاج األنزيم حصل تحسن في 
األنزيم من البكتريا قيد الدراسة عبر المراحل المختلفة من تعيين الظروف المثلى لإلنتاج إذ يالحظ من إنتاجية 
 فارتفعتقبل الشروع بالظروف المثلى إلنتاج األنزيم  1-مل وحدة 81.00أن الفعالية األنزيمية كانت  1الجدول 

من خالل تغيير مصدر الكاربون من الكلوكوز إلى الكاالكتوز مما حقق زيادة مقدارها  1-مل وحدة 125.17إلى 
الحاد في زيادة إنتاجية األنزيم مدة الحضن وحجم اللقاح إذ  تأثيرهاولعل من الظروف التي كان لها  54.53%

ظروف المثلى إلنتاج في وسط اإلنتاج في نهاية تجارب تعيين ال 1-مل وحدة 199.67 اإلنزيميةبلغت الفعالية 
 أو بما يعادل مرة ونصف تقريبًا. %146.70األنزيم وهذا يعني أنه أمكن زيادة إنتاجية األنزيم بنسبة 

 Bacillus cereus MH12من العزلة  Alkaline proteaseعلى إنتاج أنزيم  الطارئ التحسن  1جدول 
 عبر المراحل المختلفة من تعيين الظروف المثلى لإلنتاج

 الفعالية األنزيمية نوع التغيير المرحلة ت
 (1-مل )وحدة

 الزيادة في اإلنتاج
)%( 

 - 81.00 - قبل الشروع بالظروف المثلى إلنتاج األنزيم 1
 54.53 125.17 الكاالكتوز بداًل من الكلوكوز مصدر الكاربون  2
 55.55 126.00 دون تغيير 1 الكاربون )%(تركيز مصدر  3
 63.17 132.17 الببتون بداًل من خالصة الخميرة مصدر النتروجين 4
 63.17 132.17 دون تغيير 9.0 الرقم الهيدروجيني 5
 128.18 184.83  72بداًل  96 مدة الحضن )ساعة( 6
 128.18 184.83 دون تغيير 37 درجة الحرارة )ْم( 7
 146.51 199.67  2بداًل من  3 )مل( حجم اللقاح 8
 146.70 199.83 دون تغيير 150 (1-دقيقة سرعة التهوية )دورة 9

 

 المصادر

1- Ahmed, M., R. Rehman, A. Siddique, F. Hasan, N. Ali, and S. Abdul hameed, 

2016.  Production, purification and characterization of detergent stable, 

halotolerant alkaline protease for eco-friendly application in detergents 

industry. International Journal of Biological sciences. l8(2).1-18. 

2- Akcan, N. and F. Uyar, 2011. Production of extracellular alkaline protease from 

Bacillus subtilis RSKK96 with solid state fermentation. Asian Journal 

Biological sciences. 5(8):64-72.  



 ISSN: 1992-7479                                                       2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

622 

 

3- Al-Jumaily, E., K. A. Hibibi, and S. E. Kadhum, 2008. Optium conditions for the 

production of neutral protease from local strain Aspergillus Um-samla. , 

Journal of Science Mustansiriya. 5(4):472-481.  

4- Bradford, M. M. 1976. A rapid and sensitive method for the quantitation of 

microgram quantities of protein utilizing the principle of protein dye 

binding. Anal. Biochem. 248–254. 

5- Bayoumi, R. A. and A. S. Bahobil, 2011. Production of thermoalkaliphilic protease 
by Shewanella putrefaciens-EGKSA21 under optimal conditions for 
application in biodetergent technology. Journal Basic Application Science 

Research. 1(4):95-107. 

6- Bhunia, B., D. Dutta, and S. Chaudhuri, 2010. Selection of suitable carbon, 

nitrogen and sulphate source for the production of alkaline protease by 

Bacillus licheniformis NCIM-2042.  Not Science Biological. 2(2):56-59. 

7- Genckal, H. and C. Tari, 2006. Alkaline protease production from alkalophilic 

Bacillus sp. Isolated from natural habitats .Enzyme Microbial 

Technology. 39(4)703-710. 

8- Ghanem, K., F. AL-Fassi, and R. Farsi, 2011. Statistical optimization of cultural 

condition for chitinase production from shrimp shellfish waste by 

Alternaria alternata. African Journal of Microbiology Research.  

5(13)1649-1659. 

9- Haq, I. U., H. Mukhtar, and H. Umber, 2008. Fermentation Medium Optimization 

for the Biosynthesis of Protease by Penicillium        chrysogenum in shake 

flasks. Pakistan Journal Zoology. 40(2)69-73. 

10- Haritha, R., SivaKumar, K., A. Swathi, Y. Mohan, and T. Ramana, 2011. 

Characterization of marine Streptomyces carpaticus and optimization of 

condition for production of extracellular protease. Microbiology Journal. 

3(5)1-13. 

11- Ire, F., B. Okolo, A. Moneke, and F. Odibo, 2011. Influence of cultivation   

conditions on the production of a protease from Aspergillus carbonarius 

using submerged fermentation. African Journal of Food Science. 5(6)353-

365. 

12- Joshi, G. K., S. Kumar, and V. Sharma, 2007. Production of Moderately 

Halotolerant, Sds Stable Alkaline Protease from Bacillus cereus MTCC 

6840 Isolated From Lake Nainital, Uttaranchal State, India. Brazilian 

Journal of Microbiology. 38(4):773-779. 

13- Jayasree, D., T. Sandhya, P. Kavi, M. Vijaya, and M. Lakshmi, 2009. 

Optimization of production protocol of alkaline protease by Streptomyces 

pulvereceus. Inter Science Technology. 1(2):79-82. 

14- Jaswal, R., G. Kocher, and M. Virk, 2008. Production of alkaline protease by 

Bacillus circulans using agricultural residues: A statistical approach. 

Indian Journal of Biotechnology. 7(2)356-360. 

15- Krishnaveni K., D.  J. M. kumar, M. D. Balakumaran, S. Ramesh, and P. T. 

Kalaichelvan, 2012. Production and optimization of extracellular Alkaline 



 ISSN: 1992-7479                                                       2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

623 

 

Protease from Bacillus subtilis isolated from dairy effluent. Scholars 

Research Library. 4(1):98-109. 

16- Kalaiarasi, K. and P. U. Sunitha, 2009. Optimization of alkaline protease 

production from Pseudomonas fluorescens isolated from meat waste 

contaminated soil. Africa Journal Biotechnology. 8(24):7035-7041. 

17- Lazazzera, B. A. 2000. Quorum sensing and starvation signals for entry into the 

stationary phase. Current Opinion in Microbiology. 3(5):177-182. 

18- Lakshmi, B. K. M., P. V. Ratna,  K. A. Devi, and K. p. J. Hemalatha, 2014. 

Screening, Optimization of production and partial characterization of 

alkaline protease from haloalkaliphilic Bacillus Sp. International Journal 

of Research in Engineering and Technology. 3(2):2319-1163. 

19- Muthulakshmi, C., D. Gomathi, D. Kumar, G. Ravikumar, M. Kalaiselvi,and C. 

Uma, 2011.Production purification and characterization of protease by 

Aspergillus flavus under solid state fermentation. Jordan Journal of 

Biological Sciences. 4(3)137-148. 

20- Mustafa, M. O. and A. J. Hameed, 2017. Isolation, purification, and idefication of 

Bacillus sp. producing alkaline protease enzyme. The Iraqi Journal of 

Agricultural Sciences. 48(6). 

21- Mohammed, O. M. Purification and Characterization of acid protease as a rennet 

substitutes produced from Rhizomucor miehei MO-46 by solid-state 

fermentation. 1988. PhD thesis. College of agriculture/university of 

Baghdad. 

22- Nisha, N. S. and J. Divakaran, 2014. Optimization of alkaline protease production 

from Bacillus subtilis NS isotated from seawater. African Journal 

Biotechnology. 13(16):1707-1713. 

23- Nadeem, M., J. Qazi, S. Baig, and Q. Syed, 2008. Effect of medium composition 

on commercially important alkaline protease production by Bacillus 

licheniformis N-2. Food Technology Biotechnology. 46(4):388–394. 

24- Nilgun, T., C. Coerl, Z. S. A. Takac, T. C. Yagci, K. Tunc and C. Cokmus 2012. 

Alkaline protease production of Bacillus cohnii APT5. TUBITAK. 

36(2)1-13. 

25- Patil, U. and A. Chaudhari, 2013. Production of Alkaline Protease by Solvent-

Tolerant Alkaliphilic Bacillus circulans MTCC 7942 Isolated       from 

Hydrocarbon Contaminated Habitat: Process Parameters        

Optimization. Indian Journal of Biotechnology. 5(2):14-27. 

26- Prakasham, R. S., C. H. SubbaRao, and P. N.  Sarma, 2006. Green gram husk-an 

inexpensive substrate for alkaline protease production by Bacillus sp. In 

solid-state fermentation. Bioresource Technology. 97(3): 1449-1454. 

27- Quinn, J.  P., 2003. Pseudomonas aeruginosa Infections in intensive care unit. 

Seminare in Respiratory and Critical Care. Medicine. 24(1):61-68. 

28- Reddy, M. N.,  C. G. Kumar, K. Swathi, B. Nagamani, ; S. Venkateshwar, and L. 

V. Rao, 2011. Extracellular alkaline protease production from isolated 

Bacillus subtilis SVR- 07 by using submerged fermentation. International 

Journal Pharm Research. 3(1):216-223. 



 ISSN: 1992-7479                                                       2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

624 

 

29- Sharma, K. M., R. Kumar, S. Vats, and A. Gupta, 2014. Production, partial 

purification and characterization of alkaline protease from Bacillus 

aryabhattai K3. International Journal in Biological Sciences. 3(2):1-9. 

30- Sharma, J., A. Singh, R. Kumar, and A. Mittal, 2006. Partial purification of an 

alkaline protease from Aspergillus oryzae AWT20 and its enhanced 

stabilization in entrapped ca-alginate beads. International Journal 

Microbiol. 2(2):98-106. 

31- Shine, K., K. Kanimozhi, A. Panneerselvam, C. Muthukumar and N. Thajuddin, 

2016. Production and optimization of alkaline protease by Bacillus cereus 

RS3 isolated from desert soil. International Journal of Advanced Research 

in Biological Sciences. 3(2). 

32- Sepahy, A. A. and L. Jabalameli, 2011. Effect of culture conditions on the 

production of an extracellular protease by Bacillus sp. isolated from soil 

sample of lavizan jungle  park. Enzyme Research. 5(3):1-7.  

33- Sawood, A. M., G. M. Aziz, and Z. M. Alkafagi, 2009. Determination of 

optimum conditions for protease production of bacteria Staphylococcus 

aureus AG10 for local isolate. Iraqi Journal of Biotechnology. 8(1):10-26. 

34- Saurabh, S., I. Jasmine, G. Pritesh, and R. S. Kumar, 2007. Enhanced 

productivity of serine alkaline protease by Bacillus sp. using soybean as 

substrate. Mal Journal Microbiology. 3(1):1-6. 

35- Vijayanand, S., J.Hemapriya, and J. Selvin, 2010. Production and optimization of 

haloalkaliphilic protease by an extremophile Halobacterium sp. Js1, 

isolated from thalassohaline environment. Global Journal Biotechnology 

Biology. 5(1):44-49. 

 

 

 


