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ABSTRACT

The study was conducted in order to create the best conditions (physical
and chemical factors) that necessary for the growth of the Bacillus subtilis and
its production of the Xylanase enzyme.
The results include isolation and diagnosis of (40) isolates of bacteria:
Bacillus subtilis obtained from (30) soil samples and study the effect of some
physical factors (period and temperature of incubation, pH of the medium,
ventilation) on bacterial growth and its production of an Xylanase enzyme. The
results showed that best growth and its production of the enzyme was obtained
when the incubation is (48) hours and the temperature (30) Co , pH of the
medium (7) and incubation with shaking at (200) rpm where the optical density
value of bacterial growth was reached (0.25) and activity of the enzyme
product was (3.41) unit / ml. The effect of some chemical agents (carbon and
nitrogen source for medium) on bacterial growth and its production of an
Xylanase enzyme and the results revealed that the carbon source (Xylan) gave
the best growth and production of the enzyme compared with other of carbon
sources (Starch, Cellulose, Xylose, Glucose, Sucrose, Maltose, Lactose), where
the optical density value of growth was (0.25) and the enzyme activity (3.41)
unit / ml. Regarding the effect of the nitrogen source (organic and inorganic) in
medium on growth and production of the enzyme, the results showed that the
best bacterial growth and the production of an Xylanase enzyme occur when
organic nitrogen sources (Peptone, Beef extract, Yeast extract, Casien) were
supplemented in the medium compared with inorganic nitrogen sources
(KNO3, (NH4) 2SO4, NH4NO3, NaNO3). Peptone and Yeast extract were the
best nitrogen sources for stimulation of bacterial growth and the production of
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the enzyme with optical density value of growth reached (0.29 , 0.286) and the
enzyme activity was (3.92 , 3.9) unit / ml.

الخالصة
أجري تتد اسة اره تتي اد تتة

ليج تتلة أية تتع اسظ تترز

اسزروي تتي ئاس)زا تتع اس يزيل ي تتي زاس ي يل ي تتي

اسةرزريي سن ز اسا تريل  Bacillus subtilisزانتلجدل ألنزيم .Xylanase

تةت ت ند نت تتل ا اسة اره تتي و تتزع زت ت ت يص ئ 40وزس تتي تتي ا تري تتل Bacillus subtilis

اس أ زذة ي ئ 30ويني تراي زونة ةراهي تأثير اسا)ض ي اس)زا ع اس يزيل يي ئيتترة زةرجتي ات اررة

استاةتتيي ،استتر م اسديتتةرزجينو س زهتتط ،استدزيتتي و تتن اسن تتز اسا تيتترج زانتتتل أن تزيم .Xylanase
أظدرد اسنتل ا أي أيةع ن ز زانتل سألنزيم اصتع ونتة يتترة تاةتيي ئ 48هتلوي زةرجتي ات اررة

ئ 30م oزر تتم ديتتةرزجينو س زهتتط ئ 7زاستاةتتيي االةتتني دت اززة اهتتروي ئ rpm 200لذ ا غتتد
ي ي اس ثليي اسةز يي س ن ز اسا تيرج ئ 0.25زا غد ي)لسيي األنزيم اس نتا ئ 3.41زاةة /ع .أ ل

تتأثير ا)تتض اس)زا تع اس ي يل يتتي ئاس صتتةريي اس تلرازنو زاسنيترزجينتتو س زهتتط و تن اسن تتز اسا تيتترج

زانت تتل أنت تزيم  Xylanaseزاين تتد اسنت تتل ا أي اس ص تتةر اس تتلرازنو ئ Xylanأوط تتن أية تتع ن تتز

زانت ت ت تتل سألنت ت ت تزيم للرن ت ت تتي الس ص ت ت تتلةر اس لرازني ت ت تتي األ ت ت ت تتر ئ،Xylose ،Cellulose ،Starch

 Lactose ،Maltose ،Sucrose ،Glucoseلذ ا غتتد ي تتي اس ثليتتي اسةتتز يي س ن تتز ئ0.25

زي)لسيتتي ازنتزيم ا غتتد ئ 3.41زاتتةة /ع .أ تتل يي تتل ي تتص تتتأثير اس صتتةر اسنيترزجينتتو ئاس)ةتتزج
زغيتتر اس)ةتتزج يتتو اسزهتتط اسزروتتو و تتن اسن تتز زانتتتل األن تزيم لذ اينتتد اسنتتتل ا أي أيةتتع ن تتز

ا تيتترج زانتتتل ألنتزيم  Xylanaseتتلي ونتتة تتتزير اس صتتلةر اسنيترزجينيتتي اس)ةتتزيي ئ،Peptone
 Casien ،Yeast extract ،Beef extractاس ةتليي استن اسزهتط اسزروتو للرنتي الس صتلةر

اسنيترزجينيي اسغيتر وةتزيي ئ . NaNO3 ،NH4NO3 ،(NH4)2SO4 ،KNO3ي)تة Peptone

ز  Yeast extractأيةتتع اس صتتلةر اسنيترزجينيتتي يتتو تا يتتز اسن تتز اسا تيتترج زانتتتل األن تزيم لذ
ا غد ي ي اس ثليتي اسةتز يي س ن تز ئ 0.286 ،0.29زي)لسيتي األنتزيم ا غتد ئ 3.9 ،3.92زاتةة

 /ع.

المقدمة
سا تريل  Bacillus subtilisالعديد من االستخدامات أد دل )ل ع ا ز نتلوو يتو وت
اس)ةيتتة تتي أ تراض اسلنتزاد اسازسيتتي زاسدةت يي زسدتتل ةزر دتتم يتتو نتتص استتتأثير از تت)لوو اسصتتلةر

وتتي اس ة ت د از تت)لويي نتيجتتي ا ت دتتل سص ت ي ا ستصتتلو و تتن هتتط ت ت اس ة ت د زت) تتع
اسا تريل ايةلً و ن تازيع ا)تض اس تزاة اسةتلرة سانهتلي لستن ر اتلد اهتيطي غيتر ةتلرة زيةت ً
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وي ذس تهت) ع يو لنتل اس)ةية ي اس ر الد اس د ي يو اسصنلولد اسغذا يي زاسةزا يتي ندتل α-

 amylaseز .[19] [5] Hyaluronic acid

لي ن ز اسا تريتل  Bacillus spp.زانتلجدتل سانزي تلد يتتأثر ا)زا تع ييزيل يتي ةرجتي اسات اررة

زاستتر م اسديتتةرزجينو زاستدزيتتي زا)زا تتع ي يل يتتي نزويتتي اس صتتةر اس تتلرازنو زاسنترزجينتتو س زهتتط

اسزروت تتو زغيردت تتل ت تتي اس)زا ت تتع ،لذ ت ت ت ت
اس هت ة ي زذس ال وت لة و ن استر ي
لي لنت تتل األنزي تتلد اس تتلر

استت تتأثيراد ااه ت ت

اسنت تتزع زاس)زست تتي زاسه ت ت سي اسا تيريت تتي

اسجينو س ا تريل زت ي لتدل الساي ي استو ت)يش ييدل ][25

زي تتي اسص تتنلويي ي تتزي زاه تتص اسنط تتلو تتي ت ت ع اه تتت) لع

اس)ز د اس ي رزايي استو ت)طو أو ن لنتل

أنزي تتلد  Xylanasesتتي األنزي تتلد اس تتلر

للرني الهت) لع اس صلةر اسنالتيي زاسايزانيي ] .[2ت)ة
زيتتي اس نتجتتي صتنلويلً زتنتتتا تتي اتتع اس)ةيتتة تتي

اسا تري تتل زاس طري تتلد زاس تتل ر زاسنالت تتلد زاسايزان تتلد .ي) تتة اسج تتنس اسا تي تترج  Bacillusتتي أد تتم
اس صتتلةر اسا تيريتتي اس هتتت ة ي يتتو ازنتتتل زاس تة ت ي وتتةة أن تزاع ندتتل  Bacillus subtilisز
 Bacillus cereusز  Bacillus pumilusز  Bacillus coagulansز

Bacillus

 licheniformisز .[7] Bacillus stearothermophilus

ت) تتع أنزي ت تتلد  Xylanasesو ت تتن تا ت تتع  D-Xylanئاس تتذج د تتز ت) تتةة ه ت ت ريلد غيت تتر

تجتلنس يتر ت

تي زاتةاد تي  D-Xylosylاس رتاطتي اصصترة تي نتزع ) β- D-(1,4ا ت ع

ل ت تتع لس ت تتن زا ت تتةاد ص ت تتغيرة ت تتي اسهت ت ت ر  D-Xyloseت تتي ت ت ت ع استا ت تتع اس ت ت تل و سألزاص ت تتر

) β- D-(1,4نتيجي ي)ع نزويي ي األنزي لد د ل أنزي تلد  Endo-β-xylanasesاستتو ت) تع
و تتن اسه هتتع اسر يهتتيي س تزي ي زاسثلنيتتي أنزي تتلد  β-xylosidasesاستتتو تا تتع ر ت
 oligosaccharidesئاسنتتلتا ا )تتع أنزي تتلد  Endo-β-xylanasesسينتتتا ه ت ر

XyloD-

 ،Xyloseلذ أي اسا)ض ي األايلء اس جدريتي تنتتا اسنتزويي تي األنزي تلد اين تل استا)ض ا

تر

ينتتا يلتط اسنتزع األزع تي األنزي تلد  Endo-β-xylanaseا تريتل [20] Bacillus subtilis

].[8

ألنزي لد  Xylanasesاهت) ل د وتةة أد دتل اس هتلد ي يتو تاهتيي و يتي اسدةتم س غتذاء

ي اع اسايزانلد زت ييي اس زا ه زترزيتو اس)صتل ر زاستازيتع اسايتزج س ةت د اسزراويتي زاطت و

اسزيزد اسنالتيي زتاهيي ثليي اسايرة زيو صنلوي اسزرو زاهتت

ص اسلدتزة زتاهتيي وجتيي ة يتو

اسانطي زاس از اس نتا ].[21

ي تو اسة ارهتي اسالسيتي هتيتم ة ارهتي تتأثير ا)تض ت ت اس)زا تع و تن ن تز اسا تريتل

 subtilisزانتلجدل ألنزيم .Xylanase

44

Bacillus

تأثير بعض العوامل الفيزيائية والكيميائية عمى نمو البكتريا...Bacillus subtilis
المواد وطرائق العمل
 -المواد :

 -عينات التربة  :ج )د ئ 30ويني ي استر اس أ زذة ي نلطو

ت تي ةت ي ةينتي

اس زصع.

 الوسطط الزرعطا السطائل  : Sorenson broth mediumاةتر اإةتليي اس)ةيتة تياس زاة ز ل زة يو اسجةزع ئ 1زةاط ر ه اسديةرزجينو ونة ئ.[1] 7
اسجةزع ئ : 1اس زاة اس ي يل ي اس هت ة ي يو تاةير اسزهط  Sorenson broth mediumز يلتدل.
المادة
Xylan

 -محمطططول )(DNS

الكمية (غرام  /لتر)
2

NH4NO3

1

K2HPO4

0.5

NaCl

0.2

MgSO4.7H2O

0.5

FeSO4.6H2O

0.02

 : 3,5-dinitrosalicylic acidاة تتر ااهت ت

استاةتتير اإةتتليي ئ 10غتتم تتي  NaOHلستتن ئ700

اس هتت ر زأةتي

] ،[14ج تتر

تتع تتي اس تتلء اس لطتتر تتص اس تتز

لسيته ئ 300غتم تي  Na-K tratrateزا)تة تجتلنس اس تزيا تتم لةتليي

ئ 10غتتم تتي  3,5-dinitrosalicylic acidز ئ 0.5غتتم تتي  Na2SO4زاس ينتتزع
ا يي ئ 2غم ز تص استاريت اس هتت ر ا)تة تع لةتليي زا)تةدل ل ج إتع اساجتم لستن ئ1000
ع الهت ةام اس لء اس لطر زجر ا ظ اس زيا ا)يةاً وي اسةزء سغرض ا هت) لع.

 -طرائق العمل :

أ /العزل والتشخيص :
اةترد وتةة ت تليي

تي وينتلد استتر ززروتد و تن زهتط )Nutrient agar (Difco

زاةت تتند اةرجت تتي ئ 30م oزس ت تتةة ئ 24هت تتلوي زاظت تترز

دزا يت تتي زا)ت تتة انتدت تتلء يت ت ترة استاةت تتيي

صد اسا تريل ال وت لة و ن اس صل ص اسزرويي زاسصتاغيي زا

لسن ].[9
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ب /تحضير الوسط الزرعا الممقح بالعزلة البكتيرية : Bacillus subtilis
سل ت ئ20

تتع تتي اسزهتتط  Sorenson broth mediumات ت ئ0.2

تتع تتي اس زروتتي

اسا تيريتتي اسهتتل ي س)زستتي زااتتةة تتي اسا تريتتل  Bacillus subtilisزا) تتر ئ 18هتتلوي ،سغتترض
اهتتت ةام اسزهتتط اس ل ت يتتو تجتتلر تتتأثير استتا)ض تتي اس)زا تتع اس يزيل يتتي زاس ي يل يتتي و تتن ن تتز

اسا تريل زانتلجدل ألنزيم .Xylanase

ج /تططأثير بعططض العوامططل الفيزيائيططة عمططى نمططو البكتريططا  Bacillus subtilisوانتاجهططا ألنططزيم
: [20] [11] Xylanase

 -فترة ودرجة الحرارة التحضين :

تم و تع ثت م ترراد تي اسزهتط اسزروتو زا ج
ة إتي ا تتراد ز نيتي
ل
هلوي زاةرجلد ا اررة ت ي ئ 40 ،30 ،20م oيو الةني د اززة اهروي ئ.rpm 150

ت تي ئ72 ،48 ،24

 -الرقم الهيدروجينا :

ةاط اسر م اسديةرزجينو س زهتط اس هتت ةم اتع است لتي ونتة ةرجتلد ت تي ئ،7 ،6 ،5 ،4
 10 ،9 ،8زاتتث م تترراد س تتع ر تتم ديتتةرزجينو زا)تتة است لتتي اسا تيتترج ا ج
ةتتند األزهتتلط ونتتة
ل
أيةع يترة تاةيي زةرجي ا اررة ئاستتو أوطتد يتو استجراتي اسهتلالي ئتتأثير يتترة استاةتيي زةرجتي

اسا اررة أيةع ن ز زانتل ألنزيم  Xylanaseزت ث د ا ترة تاةتيي ئ 48هتلوي زاةرجتي ات اررة

ئ 30م oزاهت ة د اسالةني اسد اززة يو استاةيي اهروي ئ.rpm 150
 -التهوية :

تم و ع ث م

رراد ي اسزهط اسزروو اس ل زاهت ة د ظرز

ئ 48ه تتلوي زاةرج تتي ات ت اررة ئ 30م oزر تتم دي تتةرزجينو ون تتة ئ7

اسن ز ئ يترة استاةيي

زاست تتو أوط تتد ي تتو استج تتلر

اسه تتلالي أية تتع ن تتز زانت تتل ألنت تزيم  Xylanaseزاله تتت ةام اسالة تتني اسدت ت اززة اه تتروتيي ئ 150ز
.rpm 200

د /تططأثير بعططض المصططادر الكاربونيططة والنايتروجينيططة عمططى نمططو البكتريططا Bacillus subtilis
وانتاجها ألنزيم : [1] [21] Xylanase

جر اهتاةاع اس صةريي اس لرازنو زاسنترزجينو س زهط اسزروو اس هت ةم اع ت لياه زان س
اس يتتي اس زجتتزةة يتتو اسزهتتط ز ت لع و تتن اتتةا لذ تتتم تغييتتر اس صتتةر اس تتلرازنو س زهتتط ئXylan
ا صت ت ت ت ت ت ت تتلةر لرازنيت ت ت ت ت ت ت تتي أ ت ت ت ت ت ت ت تتر ئ،Sucrose ،Glucose ،Xylose ،Cellulose ،Starch
 Lactose ،Maltoseزتت ت تتم اهت ت تتتاةاع اس صت ت تتةر اسنترزجينت ت تتو س زهت ت تتط ئ NH4NO3ا صت ت تتلةر
نترزجينيتتي ندتتل وةتتزيي ئ Casien ،Yeast extract ،Beef extract ،Peptoneزأ تتر

غيتتر وةتتزيي ئ NaNO3 ،(NH4)2SO4 ،KNO3زةتتاط استتر م اسديتتةرزجينو س زهتتط ونتتة ئ7
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زاوت ة اسزهتط اسزروتو ن هته اتع تغييتر اس صتةريي اس تلرازنو زاسنترزجينتو سته )ينتي هتيطرة زا)تة
ت لي اسزهط ئو ع ثت م

ترراد تي تع صتةر اةتند األزهتلط ونتة أيةتع اسظترز

استتو

أوطتتد أو تتن ن تتز ا تيتترج زانتتتل ألن تزيم  Xylanaseتاتتد تتتأثير ا)تتض اس)زا تتع اس يزيل يتتي يتتة
اسة ارهتتي ئاستاةتتيي اةرجتتي ا ت اررة

اهروي ئ. rpm 200

ئ 30م oزا تتترة تاةتتيي ئ 48هتتلوي يتتو اسالةتتني اسد ت اززة

ه /قياس النمو البكتيري :
اهتتت ةم جدتتلز اس طيتتل

اسةتتز و  Spectrophotometerسليتتلس اس ثليتتي اسةتتز يي س ن تتز

اسا تيرج زونة طزع زجو ئ 600نلنز يتر.
و /قياس فعالية األنزيم : Xylanase

 -تحضططير الراشططح البكتيططري  :ا)تتة انتدتتلء استجتتلر جتترد و يتتي اس تترة سج يتتص األزهتتلط اسزرويتتي

اسه تتل ي اس ه تتت ة ي اله تتت ةام ر تتالد غ تتل يي زا) تتةدل ط تترةد ر زيت تلً اه تتروي ئrpm 5000
زس ةة ئ 10ة ل و زيل ج
صع اس ار سغرض يلس ي)لسيي األنزيم .Xylanase
 -طريقطة قيططاس الفعاليططة  :ت تد اليتتلس

زا زجت

ئ1

طريلتتي ] ،[14جتترد ا تتز ئ0.1

يتي اسهت ر اس تتزع اس تاتترر تي ئ % 1تتي Xylan
تتع تتي اس ار ت

تتص ئ0.9

تتع تتي اس تتلء اس لطتتر ز

تتع تتي ا تتزع  Citrate bufferا تتر م دي تتةرزجينو ئ 5ئيات تتزج و تتن  Xylanاتر ي تتز

o
ض
ئ % 1زاستاةتتيي اةرجتتي ات اررة ئ 50م زس تترة ئ 20ة يلتتي زا)تتة انتدتتلء يتترة استاةتتيي لوت جتر إ
اس زيا س طرة اس ر زج اهروي ئ rpm 5000زس ةة ئ 10ة ل و زتم ا تذ ئ 0.5تع تي اس ار ت
ز زجدل ص ئ 0.5تع تي ا تزع ئ DNSل ج
تو اس تزيا س تةة ئ 10ة تل و زا)تة اترزةة اس تزيا
زغ إ
يهتتد ا تصلصتتيي يتتي اسه ت ر اس تتتزع اجدتتلز اس طيتتل اسةتتز و ونتتة طتتزع تتزجو ئ540

نتتلنز يتر زاهتتت ةم اس نانتتو اسليلهتتو سه ت ر اسزاي تتزز اسنلتتو ستلتتةير

ئاس ليئ سه ر اسزاي زز زا)ةدل تم اهل

يتتي اسه ت ر اس تتتزع اس تاتترر

ي)لسيي األنزيم ال وت لة و ن اسللنزي اسذج يتنص و تن

أي زاتتةة زااتتةة  Unit Oneتتي األن تزيم اس تترز  Xylanaseتتي اسا تريتتل تاتتةة الي تتي األن تزيم

اس ز ي ستارير ئ1

لي رز زع ي اسه ر اس تتزع س تع ئ1

تع زس تع ئ 1ة يلتي تاتد ظترز

است لوع ].[24

النتائج والمناقشة

أ /العزل والتشخيص :
أظدرد نتل ا اسةراهي لسن وزع زت

يص ئ 40وزسي ي ا تريتل  Bacillus subtilisتي

استراتي زاوت تتةد اسصت لد اسزرويتتي زاسصتاغيي زانتلجدتتل س هتازر يةت ً وتي ا

يو است

يص زااه

].[22
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ت)تة اسا تريتل  B. subtilisتي األايتلء اس جدريتتي اسزاهت)ي ا نت تلر يتتو اسطاي)تي ز صزصتلً

يتتو استراتتي زذس ت ستا دتتل س ظتترز

اساي يتتي اسللهتتيي تتي ت ع ت زيندتتل س هتتازراد اس للز تتي س )زا تتع

اساي تتي اس ت تتي زأ تتلر اس)ةي تتة تتي اسا تتلاثيي لس تتن زج تتزة د تتذا اسا تري تتل ايةت تلً ي تتو اسلن تتلة اسدةت ت يي

سانهلي زا ع طاي)و ].[13

ب /تططأثير بعططض العوامططل الفيزيائيططة عمططى نمططو البكتريططا  Bacillus subtilisوانتاجهططا ألنططزيم

: Xylanase

 فترة ودرجة الحرارة التحضين :يزةت اسجتتةزع ئ 2استتةزر اس تتلثر س)تل و ئيتترة استاةتتيي زةرجتتي اسات اررة و تتن ن تتز اس)زستتي

اسا تيري تتي subtilis

 Bacillusلذ ا غتتتد اس ثلي تتي اسة تتز يي س ن تتز اسا تي تترج ون تتة ةرج تتي ا ت ت اررة

استاة ت تتيي ئ 20م oي ت تتو اسزه ت تتط اسه ت تتل ع ئ 0.04ز ئ 0.082ز ئ 0.073اله ت تتت ةام يتت ت تراد
استاةتتيي ئ 24ز ئ 48ز ئ 72هتتلوي و تتن است تزاسو زا غتتد اس ثليتتي اسةتتز يي س ن تتز ئ 0.1ز

ئ 0.23ز ئ 0.19و ن استزاسو ونة استاةيي اةرجي اسات اررة ئ 30م oزاتن س يتتراد استاةتيي
زأ تتل ونتتة ةرجتتي اسا ت اررة ئ 40م oا غتتد اس ثليتتي اسةتتز يي س ن تتز زالهتتت ةام ن تتس يتتراد استاةتتيي

اسهتتلالي ئ 0.072ز ئ 0.17ز ئ 0.11و تتن استتزاسو ،نهتتتنتا تتي ذست لي أيةتتع ن تتز ا تيتترج

اصتتع ونتتة استاةتتيي اةرجتتي ات اررة ئ 30م oزالتترة ئ 48هتتلوي لذ ا غتتد ي تتي اس ثليتتي اسةتتز يي
س ن ز اسا تيرج ئ. 0.23

أ ل ي نلايي لنتل اس)زسي اسا تيريي  B. subtilisألنزيم  Xylanaseئاسجةزع  2سزاظ لي

تتيم ي)لسيتتي األنتزيم ونتتة استاةتتيي اةرجتتي اسات اررة ئ 20م oا غتتد ئ 0.88ز ئ 1.46ز ئ1.24

زاتتةة /ع الهتتت ةام يت تراد استاةتتيي ئ 24ز ئ 48ز ئ 72هتتلوي و تتن است تزاسو زونتتة اهتتت ةام

ةرجي اسا اررة ئ 30م oيو استاةيي ا غد يم اس )لسيي س نتزيم ئ 1ز ئ 3.1ز ئ 2.2زاتةة /ع
و ت تتن استت ت تزاسو زا ت تتن س يتت ت تراد استاة ت تتيي اين ت تتل ا غ ت تتد اس )لسي ت تتي ئ 0.93ز ئ 2.04ز ئ1.54

زاةة /ع و ن استزاسو زان س يتراد استاةتيي ونتة اهتت ةام ةرجتي اسات اررة ئ 40م ،oنهتتنتا تي
ذس لي أيةع ي ي س )لسيي أنزيم  Xylanaseا غد ئ 3.1زاةة /ع ونة ةرجي اسات اررة ئ 30م
زا ترة تاةيي ئ 48هلوي.
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اسجةزع ئ : 2تأثير يترة زةرجي ا اررة استاةتيي و تن ن تز اس)زستي اسا تيريتي  B. subtilisزانتلجدتل
ألنزيم .Xylanase
فترة التحضين
(ساعة)

درجة حرارة التحضين

الكثافة الضوئية

فعالية االنزيم

20

0.04

0.88

30

0.1

1

40

0.072

0.93

20

0.082

1.46

30

0.23

3.1

40

0.17

2.04

20

0.073

1.24

30

0.19

2.2

40

0.11

1.54

(م)o

24

48

72

لمنمو

(وحدة/مل)

يتا تتيي تتي اسنت تتل ا اس زة تتاي ي تتو اسج تتةزع ئ 2لي ) تتةع اسن تتز اسا تي تترج زازنت تتل ألنت تزيم

 Xylanaseتتزةاة ازيتلةة يتترة استاةتيي ستصتع لستن أو تن اتة ونتة ئ 48هتلوي زا)تةدل تتن ض
الهتتت رار يت ترة استاةتتيي زاسهتتا

تتة ي)تتزة لستتن اتتةزم ن تتز ت ازيتتة ونتتة يت تراد استاةتتيي ئ 24ز

 48هلوي زأ ل ا ن لض اسذج اةم يو اسن ز زازنتل ونة يترة استاةيي ئ 72ة ي)زة هااه
لسن اةزم تا ع ا تيرج

ل يلةج السنتيجي لسن اةزم ان لض يو انتل األنتزيم زتت تو اسنتيجتي

تتص اس)ةيتتة تتي اسة ارهتتلد ] ،[25] [10] [3أ تتل ول تتع ةرجتتي اسا ت اررة ي ) ت

ةز ار د تلً يتتو اسن تتز

زازنتتتل األنزي تتو زاستتذج ي)ت تتة و تتن ت ي تتلد اسا تريتتل زطاي)تتي اسغ تتلء اسا ز تتو زاسجتتةار اس تتزج

زونتتة تتتأثير اسا تريتتل اةرجتتي اسات اررة هتتيلثر السنتيجتتي و تتن يهت جيتدل زانتلجدتتل سألنزي تتلد زاتتلأل ص
تتةرتدل و تتن لنت تتل األنزي تتلد اس لرجي تتي تتأنزيم  ،Xylanaseلي نتيج تتي اسة اره تتي اسالسي تتي ت تتزي
للراي سةراهي ] [11يو أي أيةع ةرجي ا اررة تا)ي يو استاةيي ت زي ئ 30م.o

 -الرقم الهيدروجينا لموسط :

ي ير اس ع ئ 1لسن ةزر اسر م اسديةرزجينو س زهط اسزروو اسهل ع يو ن ز اس)زسي اسا تيريي

 B. subtilisلذ ي اظ أي اسن ز يزةاة ازيلةة ي تي استر م اسديتةرزجينو سيصتع لستن أو تن ن تز ونتة

استتر م اسديتتةرزجينو اس ت)تتلةع ئ pH=7زا ثليتتي ةتتز يي س ن تتز تصتتع س ت ئ 0.23اين تتل ي)تتة اسزهتتط
اسللوتتةج أيةتتع تتي اسزهتتط اسال ةتتو يتتو اسن تتز ،أ تتل تتي نلايتتي لنتتتل اس)زستتي اسا تيريتتي ألن تزيم
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ت ترتاط ان تتز اسا تري تتل لذ ا غ تتد أية تتع ي تتي س )لسي تتي

 Xylanaseئاس ت ت ع  2س تتزاظ لي ازنت تتل

األنزيم ئ 3.1زاةة /ع ونة ر م ديةرزجينو ئ 7زي تزي ازنتتل يتو اسزهتط اسللوتةج أيةتع تي
اسال ةو زدذا ي ير لسن أي اسن ز اسا تيرج رتاط اإنتتل األنتزيم  Xylanaseزاسهتا

لسن ةزر األنزيم اس دم يو ن ز اسا تريل زن لطلتدل ا يةيي اس ت)ةةة ].[18
لي اس

ي تتل اسا تيري تتي ت ت ت ت

ازي تراز ند تتل طاي) تتي اسغتت

زاط دل ي اسغ

ي لني ي تتلد ت) تتةةة زاست تتو تهت ت

تتي

تة ي)تزة

سد تتل السه تتيطرة و تتن

اسا تي تترج زاي استغيي تتر ييتته ه تتيلثر و تتن ليتتراز األنزي تتلد اس لرجي تتي

زي)ة ول و ةرجي اسا اررة زاستر م اسديتةرزجينو تي اس)زا تع استتو تا تز و تن

لاتتةام تغييتتر يتتو اسغ تتلء اس تتزج زاسجتتةار اس تتزج ،ي تتو اسا تريتتل استلا)تتي س)ل تتي Bacillaceae
اسارزتينو اسهطاو سدل يو ليراز األنزي لد اس لرجيي اس زيي ].[6] [17

ي لر اسغ
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الكثافة الضوئية ()OD 600

0.2
0.15
0.1
0.05
0
4

5

7

6

9

8

10
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اس ع ئ : 1تأثير استغير السر م اسديةرزجينو و ن ن ز اس)زسي اسا تيريي .B. subtilis
3.5
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فعالية االنزيم ( وحدة  /مل )
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الرقم الهيدروجيني

اس ع ئ : 2تأثير استغير السر م اسديةرزجينو و ن لنتل اس)زسي اسا تيريي  B. subtilisألنزيم
.Xylanase
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 التهوية :ياتتيي اسجتتةزع ئ 3أي س)ل تتع استدزيتتي استتةزر اس تتلثر يتتو ن تتز اس)زستتي اسا تيريتتي B. subtilis
زانتلجدتتل ألن تزيم  Xylanaseلذ ا غتتد ي تتي اس ثليتتي اسةتتز يي س ن تتز ئ 0.23ونتتة هتتروي ئ150

 rpmزأ ل ونة هروي ئ rpm 200ا غد اس ثليي اسةتز يي س ن تز ئ 0.25اين تل ا غتد تيم ي)لسيتي
األنزيم ئ 3.1ز ئ 3.41زاةة  /تع ونتة اسهترع ئ 150ز ئ rpm 200و تن استتزاسو ،نهتتنتا
ي ذست أي استدزيتي أةد لستن زيتلةة اسن تز اسا تيترج زانتلجدتل ألنتزيم  Xylanaseزاسهتا

تة ي)تزة

لسن أي استدزيي تتلةج لستن زيتلةة ا ز هتجيي اس تتزير يتو اسزهتط اسهتل ع زاستذج ي) تع و تن تا يتز
اسن ز اسا تيرج زا ل أي اسا تريل تاتل أنتزيم  Xylanaseسغترض اسن تز ستذس يتلي اسا تريتل هتتلةج

لسن زيلةة لنتلجدل سألنزيم ونة ن زدل ].[15

اسجةزع ئ : 3تأثير ول ع استدزيي و ن ن ز اس)زسي اسا تيريي  B. subtilisزانتلجدل ألنزيم
.Xylanase
سرعة التحضين  rpmالكثافة الضوئية لمنمو فعالية االنزيم (وحدة/مل)
150

0.23

3.1

200

0.25

3.41

ج /تططأثير بعططض المصططادر الكاربونيططة والنايتروجينيططة عمططى نمططو البكتريططا Bacillus subtilis

وانتاجها ألنزيم : Xylanase
 -المصدر الكاربونا لموسط :

يزة ت اس ت ع ئ 3لي ن تتز اس)زستتي اسا تيريتتي  B. subtilisيتتتأثر انتتزع اس صتتةر اس تتلرازنو

س زهتتط اسزروتتو اس هتتت ةم لذ اينتتد اسنتتتل ا أي اس ثليتتي اسةتتز يي س ن تتز اسا تيتترج ازجتتزة اس صتتلةر

اس لرازنيي ئLactose ،Maltose ،Sucrose ،Glucose ،Xylose ،Cellulose ،Starch

يو اسزهط ا غد ئ 0.019 ،0.083 ،0.077 ،0.152 ،0.081 ،0.14 ،0.13و ن استزاسو
لذ لند ا هتزيلد ي ي للرني ا هتتز اسن تز يتو وينتي اسهتيطرة ئاسزهتط اساتلزج و تن Xylan

لذ ا غ تتد ي تتي اس ثلي تتي اسة تتز يي س ن تتز ييد تتل ئ 0.25زد تتذا ي تتير لس تتن ةزر اس ص تتةر اس تتلرازنو
ئ Xylanيتتو تا يتتز اسن تتز اسا تيتترج س )زستتي اسا تيريتتي للرنتتي االيتتي اس صتتلةر اس لرازنيتتي األ تتر ،
ذا اساتلع ونتة للرنتي لنتتل اس)زستي اسا تيريتي  B. subtilisألنتزيم  Xylanaseيتو وينتي اسهتيطرة

ئاسزهتتط اساتتلزج و تتن Xylan

تتص االيتتي اس صتتلةر اس لرازنيتتي األ تتر لذ تاتتيي أي ازنتتل ي تتزي

أيةع ونتة زجتزة  Xylanئوينتي اسهتيطرة لذ أظدترد اسنتتل ا ئاس ت ع  4لي ي تي ي)لسيتي األنتزيم
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يتتو وينتتي اسهتتيطرة ا غتتد ئ 3.41زاتتةة /ع اين تتل تتيم اس )لسيتتي ونتتة اهتتت ةام اس صتتلةر اس لرازنيتتي

األ ت ت ت تتر ئLactose ،Maltose ،Sucrose ،Glucose ،Xylose ،Cellulose ،Starch

يتتو اسزهتتط ا غتتدئ 1.72 ،0.96 ،1.9 ،0.84 ،1.04 ،1.33 ،0.95زاتتةة /ع و تتن استتزاسو
لذ لن تتد اس )لسي تتي األنزي ي تتي أية تتع ون تتة زج تتزة Xylanئوين تتي اسه تتيطرة

اس لرازنيي األ ر .

للرن تتي االي تتي اس ص تتلةر

0.3

الكثافة الضوئية للنمو ()OD 600

0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
Control

Xylose Cellulose Starch

Lactose Maltose Sucrose Glucose

اس ع ئ : 3تأثير اس صلةر اس لرازنيي اس ت ي و ن ن ز اس)زسي اسا تيريي .B. subtilis
أظد تترد ة اره تتي لة تتي تتي ا تتع ] [16أي اس ص تتةر اس تتلرازنو س زه تتط اسزرو تتو يل تتزم ا تتةزر

أهلهو يو تا يز اسن ز اسا تيرج زا يض اس زيي زي)ة ئXylan

ي أيةع اس صلةر اس لرازنيي

س تتل ستته تتي تتتأثير و تتن ن تتز اسا تريتتل  Bacillus spp.زانتلجدتتل سانزي تتلد اس تتلر
 Xylanaseزاي اهتتاةاسه اتأج صتةر تتلرازنو ي تر هتيلةج السنتيجتي لستتن
األنزي ت تتو زاسهت تتا

زيتتي تتأنزيم

تض اسن تز زازنتتتل

ت تتة ي)ت تتزة لست تتن ةزر اس صت تتلةر اس لرازنيت تتي األ ت تتر يت تتو تثات تتيط لنتت تتل األن ت تزيم

 Xylanaseزاستتذج هتتيلثر ه ت الً و تتن اسن تتز اسا تيتترج

تتل دتتز اساتتلع ونتتة زجتتزة ه ت ر Xylose

استذج يتلةج لستن تا ازنتتل األنزي تو اتثاتيط  Feed backزذست اهتا

اسزهط ا ع اير نتيجي ي)ع أنزيم  Xylanaseايةلً ].[12
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4
3.5

فعالية االنزيم ( وحدة  /مل )

3
2.5
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Starch

Cellulose

Xylose
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اس ع ئ : 4تأثير اس صلةر اس لرازنيي اس ت ي و ن لنتل اس)زسي اسا تيريي  B. subtilisألنزيم
.Xylanase
ايند نتل ا اسةراهي لي زجزة ه ر اس ز زز يو اسزهط اسزروو هيلةج السنتيجي لستن استل يتع

ي لنتل أنزيم  Xylanaseززيتلةة اسن تز اسا تيترج للرنتي االيتي اس صتلةر اس لرازنيتي األ تر وتةا
 Xylanزاسهتا

تتة ي)تتزة لستتن ةزر اس ز تتزز يتتو تا يتتز اسن تتز اسا تيتترج تتي ت ع ريتتص اس )لسيتتلد

ازنزي يي سةزرة رياس اة ً وي استا يز و ن لنتل أنزيم .[7] Xylanase
 -المصدر النايتروجينا لموسط :

يزة اس ع ئ 5اس ثليي اسةز يي س ن ز اسا تيرج س )زستي  B. subtilisلذ أزةتاد اسنتتل ا

أي تتيم اس ثلي تتي اسةتتتز يي س ن تتز ي تتو اسزهتتتط اسزرو تتو اس تتذج يات تتزج و تتن اس ص تتلةر اسنترزجينيتتتي

اس)ةتتزيي ئ Casien ،Yeast extract ،Beef extract ،Peptoneا غتتد ئ،0.23 ،0.29
 0.21 ،0.286و تتن استتزاسو زي)تتة  Peptoneز  Yeast extractاأليةتتع يتتو تا يتتز اسن تتز
اسا تيرج اين ل يم اس ثليي اسةز يي س ن ز يو اسزهط اسذج ياتزج و ن اس صلةر اسنترزجينيي اسغير

وةتتزيي ئ NaNO3 ،(NH4)2SO4 ،KNO3ا غتتد ئ 0.148 ،0.23 ،0.121و تتن است تزاسو
زأ ل ي ي اس ثليي اسةز يي يو ويني اسهيطرة ئاسزهط اسذج ياتزج و ن اس صةر اسنترزجينو اسغير

وةتتزج  NH4NO3ا غتتد ئ 0.25زاتتذس ي)تتة ئ NH4NO3أيةتتع صتتةر نترزجينتتو غيتتر
وة تتزج ي تتو تا ي تتز اسن تتز اسا تي تترج ،ون تتة للرن تتي اسن تتز ي تتو األزه تتلط اسالزي تتي و تتن اس ص تتةر

اسنترزجينو اس)ةزج زاسغير وةزج يتايي تي ذست أي اس صتةر اس)ةتزج ي)تة األيةتع يتو اسن تز
زأوطن  Peptoneز  Yeast extractأيةع اسنتل ا.

أ تتل ا صتتزص تتةرة اس)زستتي  B. subtilisو تتن لنتتتل أن تزيم  Xylanaseأظدتترد اسنت تتل ا

ئاس ت ع  6أي تتيم ي)لسيتتي األن تزيم يتتو األزهتتلط اس اتزيتتي و تتن اس صتتلةر اسنترزجينيتتي اس)ةتتزيي
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ئ Casien ،Yeast extract ،Beef extract ،Peptoneا غ تتد ئ،3.9 ،2.83 ،3.92
 2.4زاةة /ع و ن استزاسو زأ ل يو األزهلط اس اتزيي و ن اس صلةر اسنترزجينيي غير اس)ةزيي

ئNH4NO3 ،NaNO3 ،(NH4)2SO4 ،KNO3ئوين ت ت ت تتي اسه ت ت ت تتيطرة ا غ ت ت ت تتد ئ،3.22 ،0.98
 3.41 ،1.36زاةة /ع و ن استزاسو .يتايي ي نتل ا اسةراهي اسالسيتي أي اسزهتط اس اتتزج و تن

اس ص تتلةر اسنترزجيني تتي اس)ة تتزيي أوط تتد أية تتع لنت تتل سألنت تزيم  Xylanaseأ ث تتر تتي اس ص تتلةر
اسنترزجينيتتي اسغيتتر وةتتزيي .تت تتو نتتتل ا اسة ارهتتي اسالسيتتي تتص ة ارهتتي ] [21استتتو أ تتلرد لستتن ن تتس
ا هتنتل  .ي)ة اس صةر اسنترزجينو اس)ةزج  Peptoneز  Yeast extractاأليةع يو ازنتل

ي تتة اسة اره تتي

األنزي تتو للرن تتي االي تتي اس ص تتلةر اسنترزجيني تتي ئاس)ة تتزيي زاسغي تتر وة تتزيي األ تتر

اسالسيتتي لذ تتلتتلر اسنتيجتتي تتص ة ارهتتي ] [4استتتو أ تتلرد لستتن ةزر  Peptoneز Yeast extract
.Bacillus spp.

يو تا يز لنتل أيةع ألنزيم  Xylanaseي اع ا تريل

لي س صلةر اسنترزجينيي اس)ةتزيي استةزر اس دتم يتو تا يتز لنتتل أيةتع ألنتزيم Xylanase

للرن تتي الس ص تتلةر اسنترزجيني تتي اسغي تتر وة تتزيي زاسه تتا

تتة ي) تتزة لس تتن أي اس ص تتلةر اسنترزجيني تتي

اس)ةزيي تارر ايزنلد ئ NH4+ا ع اير للرني الس صلةر اسغير وةتزيي زاستتو ت) تع و تن
زيتتلةة استا يتتز س ن تتز اسا تيتترج نتيجتتي زيتتلةة استا يتتز زنتتتل ألن تزيم  Xylanaseاسةتترزرج س ن تتز

].[23

0.35

الكثافة الضوئية للنمو ()OD 600

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Co
nt
ro
l

3
KN
O

)4
2S
O
4

Na
NO
3

(N
H

Pe
pt
on
e

xt
ra
ct

Ye
as
t

Be
ef
e

ex
tr a
ct

Ca
sie
n

اس ع ئ : 5تأثير اس صلةر اسنترزجينيي اس ت ي و ن ن ز اس)زسي اسا تيريي .B. subtilis

64

Co
nt
ro
l

3
KN
O

4)
2S
O
4
(N
H

Na
NO
3

Pe
pt
on
e

xt
ra
ct

Be
ef
e

ex
tr a
ct

Ye
as
t

Ca
sie
n

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

)  مل/ فعالية االنزيم ( وحدة

...Bacillus subtilisتأثير بعض العوامل الفيزيائية والكيميائية عمى نمو البكتريا

 ألنزيمB. subtilis  تأثير اس صلةر اسنترزجينيي اس ت ي و ن لنتل اس)زسي اسا تيريي: 6اس ع ئ
.Xylanase
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