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  الخالصة

نـــوع مـــن األحیـــاء المجهریـــة التـــي تـــم عزلهـــا مـــن التربـــة إلـــى عملیتـــي الغربلـــة األولیـــة 1000أخضـــع أكثـــر مـــن 

بغیـة (HPLC)وكروماتوغرافیا السائل عالي الكفـاءة (PC)والثانویة بطرائق التقدیر الحیوي والكروماتوغرافیا الورقیة 

  P4حامض الكلوتامیك وتحدید أكفأ العـزالت فـي إنتـاج هـذا الحـامض وقـد تـم اسـتعمال التعرف على األنواع المنتجة ل

Leuconostoc mesenteroides المعزولـة فـي هـذه الدراسـة كبكتریـا االختبـار فـي اجـراء التقـدیر الحیـوي لحـامض

  .الكلوتامیك

عزلـة منهـا 61تامیـك وأظهـرت عزلـة المقـدرة علـى إنتـاج حـامض الكلو 140بینت نتائج الغربلـة األولیـة امـتالك 

مـن العـزالت المختبـرة % 54.1مع تمیز واضح ألربع عشـرة عزلـة منهـا ، ولـوحظ ان PCبقعًا واضحة للحامض في 

، ووجـد فـي الغربلـة الثانویـة ان احـدى (Coryneform bacteria)تعود إلـى مجموعـة البكتریـا الوتدیـة PCبطریقة 

مـل مـن وسـط اإلنتـاج وبنسـبة /ملغـم5.787ة تفوق أیة عزلة أخرى إذ بلغـت العزالت أنتجت حامض الكلوتامیك بكمی

مــــن مجمــــل األحمــــاض األمینیــــة المنتجــــة ، واتضــــح بعــــد التشــــخیص ان هــــذه العزلــــة تعــــود إلــــى بكتریــــا % 67.45

Corynebacterium glutamicum.  
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Abstract
More than 1000 microorganism species isolated from soil were exposed to primary 

and secondary screening by bioassay, paper chroatography (PC) and high performance 
liquid chromatography (HPLC) to find glutamic acid- producing species and determine 
the best isolated in production of glutamic acid. Leuconostoc mesenteroides P4, isolate 
in the present study was used as test organism for bioassay of glutamic acid. 

Results of primary screening revealed that 140 isolates had the ability to produce 
glutamic acid. Of these, 61 isolates showed distinctive spots of glutamic acid in PC with 
special superiority of 14 isolates. It was found that 54.1% of isolates tested by PC 
belonged to coryneform bacteria. Secondary screening showed that one isolate produced 
5.787 mg/ml of glutamic acid represented 67.45% of total amino acids. It was found, 
after identification that this isolate belonged to Corynebacterium glutamicum. 
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  المقدمة

تمتلك العزالت البریة من بعض أنواع البكتریا المقدرة علـى افـراز كمیـات محسوسـة مـن حـامض الكلوتامیـك إلـى 

مـن أهـم BrevibacteriumوCorynebacteriumن وسط النمو ، وتعد مجموعة البكتریا الوتدیة والسـیما الجنسـا

 oxoglutarate-2الكائنــات المنتجــة لحــامض الكلوتامیــك إذ تتمیــز بضــعف طبیعــي فــي فعالیــة المعقــد االنزیمــي 

dehydrogenase (ODHC) المســـؤول عـــن تحویـــل-Ketoglutarate إلـــىSuccinyl Co-A فـــي دورة

ــــــــــــــادة كبیـــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــي تحویـــــــــــــــــل ، ممـــــــــــــــــا یـــــــــــــــــ(TCA)الحـــــــــــــــــامض الثالثـــــــــــــــــي الكاربوكســـــــــــــــــیل    ؤدي إلـــــــــــــــــى زیـــ

-Ketoglutarate إلـــــى حـــــامض الكلوتامیـــــك بعملیـــــة إضـــــافة االمـــــین االختزالیـــــة بفعـــــل انـــــزیمGlutamate 

dehydrogenase (GHD))1( .  

تعد غربلة األحیاء المجهریـة المنتجـة لحـامض الكلوتامیـك الختیـار افضـلها فـي اإلنتـاج عملیـة صـعبة ومعقـدة ، 

مـن تصـمیم طریقـة سـهلة نسـبیا لغربلـة آالف العـزالت المنتجـة لحـامض الكلوتامیـك ) 2(من البـاحثین وقد تمكن فریق

، وقــد وجــد ان بعــض Leuconostoc mesenteroidesباالعتمــاد علــى بكتریــا ذات عــوز غــذائي للحــامض هــي 

كمصــدرین رئیســین الســالالت انتجــت حــامض الكلوتامیــك فــي وســط غــذائي یحتــوي علــى الكلوكــوز وامــالح األمونیــوم 

  . )3(للكاربون والنتروجین على التوالي 

صــناعة االحمــاض االمینیــة فــي القطــر فقــد غیــابنظــرًا لقلــة الدراســات فــي مجــال إنتــاج حــامض الكلوتامیــك و 

أجریت هذه الدراسة بغیة التعرف على االحیاء المجهریة المنتجة لحامض الكلوتامیك وتحدیدا اكفأ العزالت فـي إنتـاج 

  .الحامض وتشخیصها هذا 

  

  المواد وطرائق العمل

  عزل بكتریا االختبار 

MRSمـن مخلـل أوراق اللهانـة باسـتعمال الوسـط الغـذائي L. mesenteroides P4عزلـت بكتریـا االختبـار 

agar)4 ( وشخصــت طبقــا لمــا ذكــره ،Garvie)5 ( واختبــرت صــفة العــوز الغــذائي لحــامض الكلوتامیــك بتنمیــة ،

  . بوجود الحامض وبغیابه) 6(وسط تقدیر حامض الكلوتامیك البكتریا في 

  عزل األحیاء المجهریة المنتجة لحامض الكلوتامیك 

عزلت األحیاء المجهریة المنتجة لحامض الكلوتامیك من التربـة التـي جمعـت مـن منـاطق مختلفـة اشـتملت علـى 

غـم مـن الببتـون 1المتكـون مـن ) Medium P agar)7الجادریة وابي غریب والتویثة والفلوجة بزرعها على الوسط

غـــم مــن فوســـفات 1غــم مـــن كبریتــات األمونیــوم و0.25غــم مـــن الكلوكــوز و1وغــم مــن مســـتخلص الخمیــرة0.7و

غــم 20غــم مــن كبریتــات المغنیســیوم الحاویــة علــى ســبع جزیئــات مــن المــاء و0.25البوتاســیوم أحادیــة الهیــدروجین و

  . قبل التعقیم بالمؤصدة7.0ء المقطر مع تعدیل الرقم الهیدروجیني للوسط إلى من االكار في لتر واحد من الما

، ) 2(وجماعتـه Kinoshitaاجري الكشف األولي عـن مقـدرة العـزالت علـى إنتـاج حـامض الكلوتامیـك بطریقـة 

Medium P agarإذ كــررت االطبــاق الحاویــة علــى عــدد معقــول مــن المســتعمرات علــى اطبــاق تحــوي الوســطین 

مـدة ال تقـل عـن سـاعة ) UV(وعرضـت االطبـاق االصـلیة إلـى االشـعة فـوق البنفسـجیة) Medium B agar)7و

، L. mesenteroides P4لقتـل الخالیـا وفرشـت بطبقـة رقیقـة مـن وسـط تقـدیر حـامض الكلوتامیـك الملقـح بالبكتریـا 

مرات التــي ظهــر علیهــا نمــو ســاعة ، وعــدت المســتع48-24م مــدة 30وحضــنت االطبــاق االصــلیة ومكرراتهــا فــي 

  . المكررةواضح لبكتریا االختبار في االطباق االصلیة منتجة لحامض الكلوتامیك ، وتم عزلها بالعودة إلى االطباق



212

  دراسة بعض الصفات المهمة للعزالت 

االختبـــارات علـــى تصـــبیغ كـــرام أجریـــت بعـــض االختبـــارات لدراســـة بعـــض الصـــفات المهمـــة للعـــزالت واشـــتملت

  . بغیة تقسیم العزالت إلى مجامیع) 8(رف على اشكال الخالیا وطبیعة تفاعلها واختبار الكاتالیز للتع

  غربلة العزالت المنتجة لحامض الكلوتامیك 

) 10، 9(اخضــعت العــزالت إلــى عملیتــي الغربلــة األولیــة والثانویــة ، واســتعملت طریقــة الكروماتوكرافیــا الورقیــة 

مقارنــة البقــع الناتجــة عــن تطــویر أوراق الكروماتوكرافیــا للجــزء الرائــق مــن مــزارع العــزالت مــع الجــراء الغربلــة األولیــة ب

بعضـها ومـع البقعــة المتولـدة مــن حـامض الكلوتامیــك القیاسـي ، واسـتعملت طریقــة الننهیـدرین لقیــاس كمیـة األحمــاض 

  . )11(األمینیة الكلیة المنتجة من العزالت 

لعزالت المتمیـزة فـي إنتـاج حـامض الكلوتامیـك وفیهـا تـم تقـدیر حـامض الكلوتامیـك أجریت الغربلة الثانویة على ا

  . )12، 11، 10، 9(المنتج من هذه العزالت بجمیع الطرائق المتبعة في الدراسة الحالیة 

  تشخیص العزلة الكفوءة 

ص المــذكورة فــي شخصــت العزلــة الكفــوءة فــي إنتــاج حــامض الكلوتامیــك بــإجراء مجموعــة مــن اختبــارات التشــخی

  . )14، 13(بعض المراجع العلمیة 

  طرائق تقدیر األحماض األمینیة وحامض الكلوتامیك 

، واســتعملت ) Stein)11وMooreقــدرت األحمــاض األمینیــة الكلیــة فــي رائــق مــزارع اإلنتــاج باتبــاع طریقــة 

) Bito)9ســــلوب المــــذكور مــــن قبــــل طریقــــة الكروماتوكرافیــــا الورقیــــة للتقــــدیر شــــبه الكمــــي لحــــامض الكلوتامیــــك باال

حــامض : بیوتــانول -باســتعمال مــذیب الفصــل المتكــون مــن ن) Chaykin)10والتحــویرات المشــار الیهــا مــن قبــل 

  ، وقـــدر حـــامض الكلوتامیـــك بطریقـــة التقـــدیر الحیـــوي باســـتعمال بكتریـــا االختبـــار5: 1: 4مـــاء بالنســـب : الخلیـــك 

L. mesenteroides P46(ض الكلوتامیــك ووســط تقــدیر حــام ( وباالســلوب الموضــح مــن قبــلNagai)15 ( ،

الیجـــاد تراكیـــز األحمـــاض األمینیـــة ، بضـــمنها (HPLC)واســـتخدمت طبقـــة الكروماتوغرافیـــا الســـائل عـــالي الكفـــاءة 

وباستعمال الجهاز ) 12(وجماعته Graserحامض الكلوتامیك ، في رائق مزارع اإلنتاج باالسلوب المذكور من قبل 

  . ODSوعمود الطور المعكوس Shimadzuتج من شركة المن

  

  النتائج والمناقشة

  عزل وتشخیص بكتریا االختبار 

تــوفر ) 2(وجماعتــه Kinoshitaتتطلــب غربلــة األحیــاء المجهریــة المنتجــة لحــامض الكلوتامیــك حســب طریقــة 

وصــعوبة الحصــول علیهــا مــن ، ولعــدم وجــود ســاللة قیاســیة (-Glu)بكتریــا ذات عــوز غــذائي لحــامض الكلوتامیــك 

عــددا مــن عــزالت بكتریــا ) 1(مراكــز حفــظ الســالالت كــان ال بــد مــن عزلهــا مــن المصــادر الطبیعیــة ، ویبــین الجــدول 

Leuconostoc spp. وثمان منهـا عزلـت فـي الدراسـة الحالیـة ، ) 17، 16(أربع منها مشخصة في دراسات سابقة

حدیــد عوزهــا الغــذائي لحــامض الكلوتامیــك بتنمیتهــا فــي وســط تقــدیر وقــد اخضــعت هــذه العــزالت إلــى اختبــار خــاص لت

بوجود الحامض وغیابه ، واتضح ان ست عزالت كانـت قـادرة علـى النمـو فـي الوسـط بوجـود ) 6(حامض الكلوتامیك 

الحامض وبغیابه مما یشیر إلى إنها لیست ذات عوز غذائي لحامض الكلوتامیـك ، وان ثـالث عـزالت لـم تـتمكن مـن 

و فــي الوســط بوجــود الحــامض وبغیابــه ممــا یشــیر إلــى إنهــا ذات عــوز غــذائي الكثــر مــن مــادة بضــمنها حــامض النمــ

الكلوتامیــك ، وان ثــالث عــزالت أخــرى كانــت ذات عــوز غــذائي لحــامض الكلوتامیــك بداللــة نموهــا فــي الوســط بوجــود 
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علیـه وقـع االختیـار علـى . لكلوتامیـكبغزارة نموهـا بوجـود حـامض اP4الحامض وعدم نموها بغیابه ، وتمیزت العزلة 

  . هذه العزلة إذ تم تشخیصها واستخدامها في التقدیر الحیوي لحامض الكلوتامیك

  

للنمو في وسط تقدیر حامض الكلوتامیك بوجود .Leuconostoc sppاختبار قابلیة عزالت ) 1(جدول 

  الحامض وبغیابه

  مصدر العزلة  العزلة
  لوتامیكالنمو في وسط تقدیر حامض الك

  بوجود الحامض  بغیاب الحامض

A1 1996السامرائي  -  -  

A 1996السامرائي  +  +  

K1 2001كریم    +  

K2 2001كریم    +  

L1حلیب      

L2حلیب  -    

L3حلیب  -    

L4حلیب  -  -  

P1مخلل اللهانة      

P2مخلل اللهانة  -  -  

P3مخلل اللهانة  +  +  

P4مخلل اللهانة  -  +  

  نمو جید+     نمو ضعیف    ال یوجد نمو-

  

المعزولــة مــن مخلــل أوراق P4مجموعــة االختبــارات التشخیصــیة التــي أجریــت علــى العزلــة ) 2(یبــین الجــدول 

، ویالحـظ مـن الجـدول ان .Leuconostoc sppاللهانة والمشخصة ابتداًء على مستوى الجنس على إنها تعود إلى 

الصــلب دائریــة منتظمــة صــغیرة الحجــم كریمیــة اللــون ، وتمیــزت خالیاهــا MRSمســتعمرات هــذه العزلــة علــى وســط 

. بأنها إیجابیة التفاعل مـع صـبغة كـرام وذات شـكل كـروي علـى األوسـاط الصـلبة تسـتطیل قلـیًال فـي األوسـاط السـائلة

ى التابعـة لهـذا دون األنـواع األخـر L. mesenteroidesكما تمیزت هذه العزلـة بصـفات كیموحیویـة تنفـرد بهـا بكتریـا 

وعـدم النمـو فـي الـرقم 6.5الجنس وفي المقدمة منها عدم تكوین األمونیا من األرجنین والنمـو فـي الـرقم الهیـدروجیني 

وتكوین اللزوجة مـن السـكروز، فضـًال عـن مقـدرتها %) 6.5(وتحملها لتركیز عاٍل نسبیًا من الملح 4.8الهیدروجیني 

الكــاربون كــالكلوكوز والســكروز والزایلــوز والكــاالكتوز واألرابینــوز بخــالف علــى إنتــاج الحــامض مــن عــدد مــن مصــادر

  .)2الجدول (عدد آخر من مصادر الكاربون كالدكسترین والرامنوز والسوربیتول واالینولین 

عــن تشــخیص البكتریــا ) 18، 5(عنــد مطابقــة هــذه النتــائج مــع المعلومــات المتــوفرة فــي بعــض المراجــع العلمیــة 

ورمز لهـا فـي الدراسـة L. mesentroidesتعود إلى بكتریا P4تبین ان العزلة Leuconostocلى الجنس العائدة إ

تعریفـًا لهـا واشـارًة إلـى عزلهـا محلیـًا واسـتعمالها فـي الدراسـة الحالیـة فـي التقـدیر الحیـوي L. mesentroides P4بــ 

، Dدون النظیــر Lامض الكلوتامیــك مــن النظیــر لحــامض الكلوتامیــك ، وحــرٌي باالشــارة ان هــذه البكتریــا تســتهلك حــ

 .Lثــــم تلقیحــــه ببكتریــــا ) 6(مــــن حــــامض الكلوتامیــــك إلــــى وســــط التقــــدیر الحیــــوي Dفقــــد ادت إضــــافة النظیــــر 

mesentroides P4 نانومتر660إلى عدم نموها بداللة كثافة النمو المقدرة من االمتصاصیة على الطول الموجي

 .  
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  .Leuconostoc sppالتابعة إلى بكتریا P4رات التشخیص للعزلة نتائج اختبا) 2(جدول 

الصفات المزرعیة  

النمـو علـى وسـط . دائریة منتظمة صغیرة الحجم كریمیة إلى سـمراء اللـون ذات حافـة ملسـاء: MRS agarالمستعمرات على وسط 

  .اآلكار المغذي ضعیف

الصفات الشكلیة  

  : +التفاعل مع صبغة كرام

  .مكورات في الوسط السائل تستطیل قلیًال على الوسط الصلب لتصبح عصیات مكورة: اشكل الخالی

  .مفردة ومزدوجة وأحیانًا سالسل قصیرة: التجمع

  -: تكوین األبواغ             -: الحركة

الصفات الكیمیائیة الحیویة  

  -      : الكاتلیـــز

  -  : تكوین األمونیا من االرجنین

  -      : تخثر الحلیب

  -      :لنشاتحلیل ا

  +  : pH 6.5  النمو في 

  pH 4.8 :  -  

  +    : م30  النمو في 

  37م :    +  

  +:NaCl %3.0  النمو في 

  6.5% NaCl:+  

  :    +تكوین اللزوجة من السكروز

  

  :تكوین الحامض من

Arabinose+    Mannose+    

Cellubiose+    Melibiose+    

Dextrin-    Rhamnose-    

Erythritol-    Ribose+    

Galactose+    Salicin+    

Glucose +    Sorbitol-    

Glycerol-    Sucrose+    

Inuline-    Trehalose+    

Maltose+    Xylose+    

Mannitol+        

  فحص سالب-فحص موجب                     + 

  

قـــد اســــتعملت Leuoconostocیـــذكر ان بعـــض أنــــواع بكتریـــا حـــامض الالكتیــــك بضـــمنها التابعـــة للجــــنس 

، L. mesentroides)19كبكتریا االختبار في الكشف عن بعض األحمـاض األمینیـة وتقـدیرها وفـي المقدمـة منهـا 

التــي درســت متطلباتهــا الغذائیــة مــن عوامــل النمــو وصــممت عــدة أنــواع مــن األوســاط الغذائیــة الســتعمالها فــي ) 20

  . التقدیرات الحیویة

  المنتجة لحامض الكلوتامیك عزل األحیاء المجهریة 

عزلـــة مـــن األحیـــاء المجهریـــة الختبـــار إنتـــاج حـــامض الكلوتامیـــك بطریقـــة االطبـــاق 1000اخضـــعت أكثـــر مـــن 

عزلــة منهــا كانــت قــادرة علــى إنتــاج هــذا الحــامض ، وتبــین باســتعمال طریقــة الكروماتوكرافیــا 140المكــررة فوجــد ان 
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ض الكلوتامیك تقابـل البقعـة الناتجـة عـن حـامض الكلوتامیـك القیاسـي عزلة أظهرت بقعا واضحة لحام61الورقیة ان 

  . عزلة منها كانت متمیزة في اإلنتاج14، وان 

توزیع العزالت المنتجة ل حامض الكلوتامیك إلى مجـامیع تصـنیفیة ، ویالحـظ مـن الجـدول ) 3(یوضح الجدول 

لبكتریــا الوتدیــة ، وهــي نتیجــة تتفــق مــع تأكیــد تعــود إلــى مجموعــة ا%) 54.1(ان أكثــر مــن نصــف العــزالت المنتجــة 

EggelingوSahm)21 (كمـا یالحـظ . أهمیة هذه المجموعة مـن األحیـاء المجهریـة فـي إنتـاج حـامض الكلوتامیـك

ان ثمة احیاء مجهریة أخرى كانت قادرة على إنتاج حامض الكلوتامیك وفي المقدمة منهـا البكتریـا العصـویة الموجبـة 

) Neiderberger)22ونـــــة لالبـــــواغ واالكتینومایســـــینات ، وتتفـــــق هـــــذه النتیجـــــة مـــــع مالحظـــــات لصـــــبغة كـــــرام المك

المتضمنة ان ثمة كائنات أخرى غیر مجموعـة البكتریـا الوتدیـة تمتلـك المقـدرة علـى إنتـاج األحمـاض األمینیـة بمـا فـي 

  . ذلك حامض الكلوتامیك

وهي العزالت التي أظهرت خطوة الغربلـة األولیـة إنهـا عزلة تنتمي إلى مجموعة البكتریا الوتدیة ، 14أخضعت 

عزلـة قیـد االختبـار ، إلـى غربلـة ثانویـة تضـمنت قیـاس انتاجیـة البكتریـا 61متمیزة في إنتـاج حـامض الكلوتامیـك مـن 

التقدیرات الكمیـة النتاجیـة هـذه ) 4(سة ، ویبین الجدول من حامض الكلوتامیك بجمیع الطرائق المعتمدة في هذه الدرا

علــى العــزالت األخــرى إذ انتجــت 16العــزالت مــن حــامض الكلوتامیــك فــي الغربلــة الثانویــة ، ویالحــظ تفــوق العزلــة 

مل من وسط اإلنتاج في حین كانت انتاجیة العزالت األخرى اقل من /ملغم5حامض الكلوتامیك بتركیز یزید على 

  .مل/ملغم1عزالت كانت اقل من 5مل من وسط اإلنتاج ، وان انتاجیة /غممل5

  

  توزیع العزالت المنتجة لحامض الكلوتامیك إلى مجامیع تصنیفیة) 3(جدول 

  النسبة المئویة  العدد  مجموعة العزالت

  CFB  33  54.1مجموعة -

  23.0  14  بكتریا عصویة موجبة لصبغة كرام مكونة لألبواغ-

  9.8  6  اكتینومایسیتات-

  6.6  4  یكتریا عصویة موجبة لصبغة كرام سالبة للكاتلیز-

  4.9  3  بكتریا كرویة موجبة لصبغة كرام-

  1.6  1  خمیرة-

  100.0  61  المجموع الكلي للعزالت

  تقریبا 1000عدد المستعمرات التي اخضعت الختبار إنتاج حامض الكلوتامیك بطریقة االطباق المكررة 

  140د العزالت المنتجة لحامض الكلوتامیك بداللة اختبار االطباق المكررة عد

  61عدد العزالت المنتجة لحامض الكلوتامیك بداللة اختبار الننهیدرین والكروماتوغرافیا الورقیة 

  14عدد العزالت المتمیزة في إنتاج حامض الكلوتامیك 

  

  

  

  

  

  ) الغربلة الثانویة(عزلة قید الدراسة 14كلوتامیك من التقدیرات الكمیة النتاج حامض ال) 4(جدول 

  5>  5- 4  4- 3  3- 2  2- 1  1<   )مل/ملغم(إنتاج حامض الكلوتامیك 

  4  ارقام العزالت
7  
42  

13  
23  
39  

51  
52  

19  
56  

29  16  
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47  
58  

  (HPLC)توغرافیا السائل عالي الكفاءة تم قیاس تركیز حامض الكلوتامیك بثالث طرائق هي التقدیر الحیوي والكروماتوغرافیا الورقیة وكروما

  

انتاجیة العزالت الكفوءة من حامض الكلوتامیك بالطرائق الـثالث المعتمـدة فـي هـذه الدراسـة ) 5(یوضح الجدول 

مـل /ملغـم6.33تفوقت على العزالت األخرى وانها قـد انتجـت حـامض الكلوتامیـك بتركیـز 16، ویالحظ ان العزلة 

  . مل/ملغم3.83التي بلغ انتاجها 29أساس معدل نتائج الطرائق الثالث ویلیها العزلة من وسط اإلنتاج على 

یعــود التبــاین فــي كمیــة حــامض الكلوتامیــك المنتجــة عنــد قیاســها بــالطرائق الــثالث إلــى انفصــال احمــاض امینیــة 

ومن جانب آخر فـان الجـزء ،) 9(نفسها التي ینفصل فیها حامض الكلوتامیك في الكروماتوغرافیا RFأخرى في قیم 

إلــى أدىالرائــق مــن مزرعــة اإلنتــاج المضــاف إلــى وســط التقــدیر الحیــوي قــد یحتــوي علــى مركبــات محفــزة للنمــو ممــا 

  .)15(تشجیع نمو بكتریا االختبار 

  

  إنتاجیة العزالت الكفوءة من حامض الكلوتامیك المقدرة بثالث طرائق مختلفة) 5(جدول 

  العزلة
  )مل/ملغم(یك حامض الكلوتام

  المعدل  HPLC  التقدیر الحیوي  الكروماتوغرافیا الورقیة

  16  6.7  6.5  5.796.33  

  19  3.4  2.9  2.71  3.00  

  29  4.5  3.7  3.28  3.83  

  51  2.2  2.1  1.91  2.07  

  56  3.8  3.3  3.01  3.37  
  

  

ـــــــــــة ) 1(یوضـــــــــــح الشـــــــــــكل    ، ویالحـــــــــــظ 16مخطـــــــــــط فصـــــــــــل األحمـــــــــــاض األمینیـــــــــــة المنتجـــــــــــة مـــــــــــن العزل

احمـاض امینیـة هـي حـامض االسـبارتیك وحـامض الكلوتامیـك والثریـونین والمیثـایونین ) 10(ان هذه العزلة قد انتجـت 

  .والفالین واللیوسین واالیزولیوسین واالالنین والكالیسین والتایروسین
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  HPLCبطریقة 16مخطط تقدیر األحماض األمینیة المنتجة من العزلة ) 1(شكل 

  

مــل مــن وســط االنتــاج / ملغــم مــن حــامض الكلوتامیــك 5.787ان هــذه العزلــة قــد انتجــت ) 6(ویبــین الجــدول 

مـــن األحمـــاض األمینیـــة الكلیـــة ، كمـــا ان إنتـــاج هـــذه العزلـــة مـــن االالنـــین وحـــامض االســـبارتیك % 67.45وبنســـبة 

  . والمیثایونین كان عالیًا قیاسًا مع األحماض األمینیة األخرى

التي اكدت ان حامض الكلوتامیك یفرز خارج خالیـا ) 24، 23(النتائج مع بعض الدراسات األخرى تتفق هذه

، وانـــه یشـــكل أعلـــى نســـبة مـــن Brevibacterium flavumوC. glutamicumبعـــض أنـــواع البكتریـــا مثـــل 

  . األحماض األمینیة الكلیة المنتجة

  تشخیص العزلة الكفوءة 

التـي اثبتـت كفـاءة عالیـة فـي إنتـاج 16تبـارات التـي أجریـت لتشـخیص العزلـة مجموعة االخ) 7(یوضح الجدول 

حامض الكلوتامیك ، ویالحظ ان مستعمرات هذه العزلة على وسط االكار المغذي دائریـة ذات حافـة منتظمـة مرتفعـة 

ه صــبغة كــرام قلــیال عــن الوســط كریمیــة اللــون مــع مركــز أكثــر قتامــة مــن األطــراف ، وتمیــزت خالیاهــا بایجابیتهــا تجــا

واحیانـــا باشـــكال تشـــبه Vوباشـــكالها العصـــویة غیـــر المنتظمـــة والهراویـــة وبوجودهـــا مفـــردة وفـــي ازواج بشـــكل حـــرف 

  . )2الشكل (االحرف الصینیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  HPLCبطریقة 16المنتجة من العزلة ) مل/ملغم(االمینیة األحماضتقدیر ) 6(جدول 

  العزالت

  الحامض األمیني
16  

  0.427  ألنینا
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  0.341  حامض االسبارتیك

  5.787  حامض الكلوتامیك

  0.082  كالیسین

  0.009  ایزولیوسین

  0.017  لیوسین

  0.182  میثایونین

  0.000  فنیل االنین

  0.029  ثریونین

  0.008  تایروسن

  0.026  فالین

1.672  أحماض أمینیة أخرى

  8.580  األحماض األمینیة الكلیة

  67.45  یكحامض الكلوتام% 

  

  

  

  

  

  

  Corynebacterium glutamicum HM16نتائج تشخیص العزلة الكفوءة ) 7(جدول 
  

الصفات المزرعیة  

متوســطة الحجــم ، دائریــة الشــكل ، منتظمــة الحافــة ، قلیلــة االرتفــاع ، كریمیــة إلــى وردیــة : المســتعمرات علــى وســط االكــار المغــذي

  .لة اللزوجة واللمعاناللون ، مركز أكثر قتامة من االطیاف ، قلی

  .متوسطة الحجم ، منتظمة الحافة ، ذات لون بني مائل إلى االسوداد: المستعمرات على وسط اكار التیلورایت
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  .متوسط الكثافة ، متوسط اللزوجة ، أغمق قلیًال من لون الوسط: النمو على موائل اآلكار المغذي

الصفات الشكلیة  

  : +التفاعل مع صبغة كرام

بغـــزارة ، انعـــدام وجـــود التفـــرع الخیطـــي Vعصـــویة غیـــر منتظمـــة معظمهـــا علـــى شـــكل هـــراوة مـــع وجـــود أشـــكال : الیـــاشـــكل الخ

(Whip- handle).  

  -: تكوین األبواغ    -: الحركة).     Vبشكل (مفردة ومزدوجة : التجمع

  : +وجود الحبیبات الملونة: +          مقاومة الحامض    -: مكورات–دورة عصیات 

ات الكیمیائیة الحیویةالصف  

  : +الكاتلیز

  : +األوكسیدیز

  : +الیوریز

  : +إنتاج األندول

  : +اختزال النترات

  -: تحلیل الجیالتین

  -: تحلیل النشا

  -: تحلیل السلیلوز

  -: هضم الكازین

  

  : + كلورید الصودیوم% 5النمو في 

  : + كلورید الصودیوم% 10

  .-bio: الحاجة الى البایوتین

  كمیات كبیرة: ض الكلوتامیك في وسط النموتراكم حام

  :انتاج الحامض من

Arabinose-  Glycerol-  Ribose-  

Cellubiose-  Inuline-  Salicin+  

Dextrin-  Lactose-  Sorbitol-  

Esculin-  Maltose+  Sorbose-  

Fructose+  Mannose+  Sucrose+  

Galactose-  Raffinose-Trehalose+  

Glucose+  Rhamnose-  Xylose-  

  :تمثیل األحماض العضویة

Acetic acid+ :  

Citric acid+ :  

Formic acid :-  

 + :Fumaric acid

    

Gluconic acid :-  

Hippuric acid+ :  

Lactic acid+ :  

  

Malic acid+ :  

Oxalic acid :-  

Succine acid+ :  
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Corynebacteriumخالیا ): 2(الشكل  glutamicum HM16مكبرة الف مرة في المجهر الضوئي  

  

وفي المقدمة منها اختـزال النتـرات وعـدم C. glutamicumوتمیزت العزلة بصفات كیموحیویة تنفرد بها بكتریا 

مو في تراكیز عالیة من كلوریـد الصـودیوم تحلیل النشا والسلیلوز والكازین وانتاجها لالندول والیوریز ومقدرتها على الن

فضال عـن مقـدرتها علـى إنتـاج الحـامض مـن عـدد مـن مصـادر الكـاربون وتمثیـل بعـض األحمـاض % 10تصل إلى 

  . )7(العضویة المذكورة في الجدول 

تبــین ان هــذه ) 18، 14، 13(عنــد مطابقــة هــذه النتــائج مــع المعلومــات المدونــة فــي بعــض المراجــع العلمیــة 

تعریفا لهـا واشـارة C. glutamicum HM16ورمز لها في هذه الدراسةC. glutamicumلعزلة تعود إلى بكتریا ا

  . إلى عزلها محلیا

  

  االستنتاجات 

أثبتت الدراسة الحالیة امكانیة غربلة عدد كبیر من العزالت المنتجة لحـامض الكلوتامیـك باالعتمـاد علـى طریقـة 

ذات العـوز الغـذائي لحـامض L. mesenteroidesطریقـة التقـدیر الحیـوي باسـتعمال بكتریـاالكروماتوغرافیا الورقیة و 

وینبغــي دراســة المتطلبـــات الغذائیــة لهــذه البكتریـــا لتحدیــد مــدى امكانیــة اســـتخدامها فــي عملیــات التقـــدیر . الكلوتامیــك

  . الحیوي الحماض امینیة أخرى ولبعض الفیتامینات

المعزولــة محلیــًا مــن التربــة قــد C. glutamicum HM16حالیــة إلــى ان بكتریــا كمـا أشــارت نتــائج الدراســة ال

انتجــت حــامض الكلوتامیــك فــي وســط یحتــوي علــى الكلوكــوز كمصــدر رئــیس للكــاربون وكبریتــات األمونیــوم كمصــدر 

ات رئــیس للنتــروجین ، ویمكــن دراســة قابلیتهــا علــى إنتــاج حــامض الكلوتامیــك فــي اوســاط مختلفــة منهــا بعــض المخلفــ

الصناعیة كـالموالس ویمكـن أیضـًا اسـتخدام هـذه البكتریـا النتـاج مركبـات ذات عالقـة مـع حـامض الكلوتامیـك كمتعـدد 

  .والكلوتامین) Poly glutamic acid(حامض الكلوتامیك 
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