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Abstract
In this study 10 local isolates of yeast Saccharomyces were obtained from the local markets of
Mosul. The Isolates were diagnosed by morphological and cultural characters in addition to
biochemical tests. the results of the tests showed that they belong to the Saccharomyces cerevisiae
type. Local isolates were tested for resistance to 8 different types of antibiotics and 5 salts of heavy
metals. all isolates were resistant to each of Chloramphenicol, Ampicillin, Tetracycline and
Streptomycin at 100%. As for the Erythromycin antibiotic most of the local isolates were resistant
except for the isolates (SY4, SY5, SY6) As well as Amoxicillin all isolates were resistant except for
(SY4). While the isolates showed sensitivity to Nystatin at 80% and for Flagyl at 90%. The isolates
also showed resistance to all Zinc chloride (ZnCl2), Nickel chloride (NiCl2) and Cobalt chloride
(CoCl2) at 100%, as for mercury chloride(HgCl2) all isolates were resistant except for (SY2) which
showed sensitivity to it. sensitivity of the isolates was clear to Cadmium chloride CdCl 2 except for the
isolates (SY3, SY9, SY10).
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 بالطرق الكيموحيويةSaccharomyces cerevisiae تشخيص عزالت محلية من الخميرة
زينة وجيه الجادر
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 العراق, الموصل, جامعة الموصل, كلية التربية للعلوم الصرفة/قسم علوم الحياة

الخالصة
 من االسةواق المحلية لمدنةة الموصةلSaccharomyces  عزالت محلية من الخميرة10 تم في هذه الد ارسةة الحصةوع عل

ش ةةخص ةةال العزالت ااس ةةتخدام الصة ة ات الميةربة ضالزراية ااالت ةةافة ال االيتيارات التيموايوبة ضابةرت تاها االيتيارات ا ةا تعو

 أمالح5  ا واع مختل ة من المضا ات الحيوبة ض8 ايتبرت مقاضمة العزالت المحلية ل ة ةSaccharomyces cerevisiae. ال الةوع
( ضالسةتربتوميسينTc)  تت ارسةيكلين، (Ap)  اميسةيلين، (Cm) من المعا ن الثقيلة ضكا ال جميع العزالت مقاضمة لتل من كلورام يةيكوع

( فتةا ةال ابلةل العزالت المحليةة مقةاضمةة اةاسة ة ة ة ة ة ةةتثةةا العزالتEry)  امةا المض ة ة ة ة ة ة ةةا الحيو انر رضميسة ة ة ة ة ة ةةين%100 ( ضبةسة ة ة ة ة ة ةيةةStr)
( في اينSY4) ( كا ال جميع العزالت مقاضمة ااسة ة ةةتثةا العزلةAm) ( ضكذلك االةسة ة ةةية للمضة ة ةةا االموكسة ة ةةيلينSY6,SY5,SY4)
 ابةرت العزالت مقاضمة لتل من كلوربد الز ك%90 (Fla)  ضلل الجيل%80 ( ضبةس ة ةةيةNys) ابدت العزالت اس ة ةةاس ة ةةية للةيس ة ةةتاتين
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) ، (ZnCl2كلوربةد الةيكةل ) (NiCl2ضكلوربةد التوبلةال ) (CoCl2بةسة ة ة ة ة ة ةيةة  %100امةا كلوربةد الزهب ) (HgCl2كةا ةال جميع العزالت
مقاضمة ااسة ةةتثةا العزلة ) (SY2التي ابةرت اسة ةةاسة ةةية لح كا ال اسة ةةاسة ةةية العزالت ضاتة ةةحة لتلوربد التا ميوم ) (CdCl2ااسة ةةتثةا
العزالت )(SY10,SY9,SY3
الكلمات المفتاحية ، Saccharomyce scerevisiae :االيتيارات التيميوايوبة  ،الخماهر
المقدمة
يميرة ال ة ة ة ة ة ة ة ة  Saccharomyces. cerevisiaeهي وع من ال طربات ضايدة الخلية تعمل عل تحليل السةةكر لتتىذع عليح

ضتةقسة ة ة ة ة ة ةةم مرة ايرع  ،ضالخميرة مصة ة ة ة ة ة ةةدر بذاهي مةم وحتو عل كمية كبيرة من البرضتيةات ضكذلك التثير من المعا ن مثل الز ك ،

الترضم  ،الحدند ض االلياف ضلذا تم االعتما عل الخميرة في ابراض ايرع بير االطعمة عمليا المكتش ة ةةي لطبيعة الخماهر هو العالم
ال ر سي لوبس ااستور ايث ارجع باهرة التخمر في راستح ال هذه التاهةات الصىيرة ضا بال ا ح بدض ةا ال وحدث تخمر تعو يميرة

الخبز ال قسة ةةم ال طربات التيسة ةةية االضلية  Ascomycotaضالتي تةقسة ةةم ال رتل عدندة مةةا رتية  Saccharomycetalesضتعرف

هذه الرتية اال طربات التيس ةةية ضالتي تض ةةم عاهلة  Saccharomycetaceaeضمةةا جةس الة ة ة ة ة ة ة ة ة  Saccharomycesضمن مميزات

الخميرة اوض ة ة ة ةةا ان لةا القابلية للتعدنل ال و ار ي ضتس ة ة ة ةةتخدم هذه الخميرة اش ة ة ة ةةكل اهم كةموات في ااحاث ال طربات التي تش ة ة ة ةةمل الو ار ة

الجزبئية اض تحليل الحامض الةوض ال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة  DNAجدار الخلية ( )cell wallمعقد التركيل ايث تتتون الطيقة الخارجية من الما ان
المختلط اال س ة ة ور بدرجات مختل ة اس ة ةةل وع الخميرة  ،الطيقة الوس ة ةةط تتتون من بيتا – كلوكان الذاهل  ،اما الطيقة االييرة فةي

التي تعطي ص ة ة ةةالاة ضش ة ة ةةكل مميز لخلية الخميرة كما وحتو الجدار اوض ة ة ةةا عل البرضتيةات اات التركيل المعقد ( )1ان جدار يلية
الخميرة ليس مكو ا يامال فةو اص ة ةةن تص ة ةةةعح الخلية لة س ة ةةةا  ،كما ان مةمة جدار الخلية ليس ة ةةال مجر تة يذ ألضامر مكو ات ايرع

فعل الربم من ان الىشة ةةا السة ةةانتوباليمي للخلية هو الذ نتحكم في مرضر الموا من ضال الخلية اال ان جدار الخلية هو الذ وقرر
ما ااا كان المةتا الخارت من الخلية وصةةل ال الوسةةط الخارجي اض تيق محجوية في مةطقة ما قبل البرضتوباليم ( المةطقة بين جدار

الخلية ضالىشةةا السةةيتوباليمي) اما من ااية االتةرار التي تسةةببةا الخماهر فان لةا القدرة عل التسةةبل في التثير من االمراض عةد

توفر ال رص ة ةةة لةا  ،علما ان الىالبية العيم من الخماهر بير ممرت ة ةةة كما ان للخميرة  S. cerevisiaeالقدرة عل ان تس ة ةةتعمر

السةةطوح المخاطية لس سةةان مسةةبية العدند من االصةةااات ال طربة في االشةةخام تة ي ي المةاعة  ،ضاهم ما و رق السةةالالت المرتةةية
لةذا الةوع هو قدرتةا عل الةمو بدرجة ا اررة  42م ضبمكن ان تز ا االصة ةةااة بةا ضتشة ةةتد ت ةةراضتةا ااا رافقال االصة ةةااة ضجو امراض

ايرع اسةتخدمال الخماهر ن تات االنثا وع اىرض اسةتخدامح كوقو ايث ان تواجدها وعتبر ميسة ار عل مدار السةةة ،ضعموما الخماهر
المس ةةتخدمة ن تات التحوع تخض ةةع لمعانير تعتمد عل قدرتةا لالس ةةت ا ة من الموا االضلية ضمعدع الةمو ضمعدع التخمير ضقدرتةا عل

الةمو عةد  pHمةخ ض ض رجة ا اررة مثل ضمدع مقاضمتةا لليرضف الىير مةاسة ةةية ضكذلك عدم ضجو واتا ضسة ةةطية بير مربو بةا
()2
اهداف البحث
ضبةدف اليحث عل جمع عزالت من الخميرة من مصةا ر مختل ة ضتشةخيصةةا مزرايا ضكيموايوبا ضايتيار اسةاسةيتةا لعد من

المضا ات الحيوبة ضامالح المعا ن الثقيلة
مواد وطرائق العمل

جمع العيناتSamples Collection :
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تم جمع العيةات من مصا ر مختل ة من مدنةة الموصل من ال اكةة التي تبدض عليةا آ ار التع ن عل بالفةا الخارجي

ضكذلك التي تعا ي من تخمر ايلي ضمةقوع الشعير (الةخالة المضاف ال الطحين)
العزل والتشخيصIsolation and Identification

يرعال العيةات عل ضسةط ) Sabouraud Dextrose Agar (SDAالمحضةر من  4بم كسةترضي ) 1 ، (Dextroseبم

ببتون ) (peptonض 1 7بم اكار ) ، (Agarاانبال المكو ات في  90مل من الما المقطر ضتة ة ةةيط ال ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ) (pHعةد  5 6م عقم
اجةاي المعقام  ،اانل السكر في  10مل من الما المقطر ضعقم االترشيح ،اعد ان بر الوسط ال  55م ºاتيف اليح السكر ضصل

في اطياق ضاضةال االطياق عةد رجة ا اررة  28م ºلمدة  48ساعة ضشخصال ااالعتما عل المواص ات الميةربة ضالتيموايوبة

كما اس ة ةةتخدم ضس ة ةةط العزع ) Yeast Pepton Glucose agar (YPGالمحض ة ةةر من  1بم مس ة ةةتخلم الخميرة (yeast

) 0 5 ، extractبم ببتون ) 0 2 ، (peptonبم سة ة ة ة ة ة ةةكر التلوكوي ) (Glucoseض  1 2بم من االكةار ) (Agarهةذه المكو ةات
اانبال ااسةةتثةا سةةكر التلوكوي في  90مل من الما المقطر ضتةةيط االا الةيدرضجيةي ) (pHعةد  7 2ضعقم الوسةةط م اانل سةةكر

التلوكوي في  10مل من الما المقطر ضات ةةيف ال الوس ةةط اعد ان عقم االترش ةةيح  ،بر الوس ةةط ال  55-50م ºضص ةةل في اطياق
بتر ()3

االختبارات الكيموحيوية Biochemical Testes
اختبار تخمر السكريات:
تم تحضةةير ضسةةط التخمر اةاااة  4 5بم مسةةتخلم الخميرة ) 7 5 ، (yeast extractبم ببتون ) (peptonفي  860مل

من المةا المقطر اانةل  0 1بم من صة ة ة ة ة ة ةةيىةة المثيةل االامر ) (Matheyl redفي  100مةل من المةا المقطر ضايةذ مةةح  40مةل
ضاتةيف ال ااقي المكو ات  ،صةل الخليط في ضارق مخرضطية بواقع  90مل لتل ضرق م عقمال االمعقام تم ااااة  2بم من كل

س ةةكر في  10مل من الما المقطر ضات ةةيف ال الدضرق اعد تعهيمح االترش ةةيح محتوبات كل ضرق ص ةةبال في ا ابيل ايتيار معقمة
ضمعلمة برقم الس ة ة ة ةةكر ضالعيةة بواقع  10مل لتل ا بوبة تم اس ة ة ة ةةتخدام  9ا واع مختل ة من الس ة ة ة ةةكر ضهي (مالتوي  ،راميةوي  ،الكتوي ،
س ة ةةكرضي  ،ما وي  ،ارابيةوي  ،كالكتوي  ،كلوكوي ضيانلوي) تم قل مس ة ةةتعمرات امية اعمر  48س ة ةةاعة اض ة ةةا ة ال اال ابيل المعلمة

برقم العيةة ض وع السة ةةكر الحاضبة عل ضسة ةةط التخمر ضضتة ةةعال في ااتة ةةةة ه ازية بدرجة ا اررة  28م ºلمدة  12-10نوم مع مالاية

العيةات كل  24ساعة ()4

اختبار مقاومة وحساسية الخميرة المحلية للمضادات الحيوية وامالح المعادن الثقيلة
الوسةط ال

لمعرفة مدع مقاضمة ضاسة ةةاسة ةةية العزالت للمضة ةةا ات الحيوبة ضامالح المعا ن الثقيلة تم اسة ةةتخدام ضسة ةةط ( ،)YPGاعد ان بر
رجة  60-55م ºتم اتةافة المضةا ات الحيوبة ضامالح المعا ن الثقيلة المعقمة االترشةيح ضبالتراكيز المبيةة االجدضع ()1

يرعال العيةات اطربقة التخطيط ضاضةال لمدة  48ساعة بدرجة ا اررة  28م ºضسجلال الةتاها)(5

الجدول ( :) 1المضادات الحيوية وامالح المعادن الثقيلة المستخدمة في دراسة حساسية عزالت الخميرة S.cerevisiae
المضادات الحيوية وأمالح
المعادن الثقيلة
كلورامفينيكول
أمبيسيلين
نيستاتين
إيرثروميسين
أموكسيلين
تتراسيكلين
ستربتوميسين
فالجيل

الرمز
Cm
Ap
Nys
Er
Ax
Tc
Str
Fla

المحلول الخزين
مل/ملغم
5
20
5
10
5
10
20
5

التركيز النهائي
مل/ميكروغرام
100
100
50
100
100
100
100
50
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ألمذيب
كحول مطلق إيثانول
إيثانول %70
DMSO
كحول مطلق إيثانول
ماء مقطر
إيثانول %50
ماء مقطر
ماء مقطر
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كلوريد الزئبق
كلوريد الكادميوم
كلوريد الزنك
كلوريد النيكل
كلوريد الكوبلت

HgCl2
CdCl2
ZnCl2
NiCl2
CoCl2

50
50
50
50
100

100
100
100
100
100

ماء مقطر
ماء مقطر
ماء مقطر
ماء مقطر
ماء مقطر

اختبار تحلل النشأ
تم تحض ة ة ة ةةير الوس ة ة ة ةةط اةاااة  2 8بم من االكار المىذ ) (Nutrient Agarض  0 3بم من الةش ة ة ة ة في  100مل من الما

المقطر م عقم االمعقام اطربقة التخطيط يرعال العيةات  ،اعد  24س ة ة ة ة ةةاعة اض ة ة ة ة ةةا ة بدرجة ا اررة  28م ºايذت العيةات لاليتيار
اةتافة اضع قطرات من محلوع االنو نن بدرجة ارارة المختبر سجلال الةتاها اعد مرضر من  3-1قيقة من اتافة االنو نن ()6
اختبار تحلل الجيالتين
في  100مةل من المةا المقطر تم تحضة ة ة ة ة ة ةةير الوسة ة ة ة ة ة ةةط اةةاااةة  12بم جيالتين ) 0 5 ، (Gelatinبم ببتون ) (peptonض

0 3بم مسةتخلم لحم اليقر ) (beef extractعقم الوسةط م صةل في ا ابيل ايتيار ضضتةعال اشةكل ماهل لتي تتصةلل  ،تم قل
المسة ةةتعمرات الةامية ال ا ابيل االيتيار ضاضة ةةةال لمدة  48سة ةةاعة بدرجة ا اررة  28م ºفي االة تحلل الوسة ةةط توتة ةةع اال ابيل في

الثالجة بدرجة  4م ºلةصي ساعة اعدها سجلال الةتاها ()7
اختبار الكتاليز

ايذت المس ةةتعمرات الةامية عل ضس ةةط العزع ) (YPGاعمر  48س ةةاعة ضفرش ةةال عل شة ةربحة يجاجية م ات ةةيف اليةا 2-1
قطرة من بيرضكسيد الةيدرضجين ) (H2O2بتركيز  %3ضسجلال الةتاها ()8
اختبار تحمل حامض الخليك الثلجي بتركيز %1
اضةر الوسةط من ااااة  1بم التربتون ( 1 ، )Tryptonبم مسةتخلم الخميرة ( )yeast extractض 2بم اكار في  50مل
من المةةا المقطر ضعقم اةةالمعقةةام كمةةا تم ااااةةة  2بم كلوكوي ( )Glucoseفي  50مةةل من المةةا المقطر ضعقم اةةالترشة ة ة ة ة ة ةةيح  ،مزت

الخليطان ضاتةةيف  1مل من اامض الخليك الثلجي ضصةةل في اطياق بتر ( )9يرعال العيةات عل االطياق ضاضةةةال بدرجة 28
م ºلمدة  48ساعة اعدها سجلال الةتاها
اختبار انتاج االمونيا من اليوريا
تم اس ة ة ة ةةتخدام ضس ة ة ة ةةط ) (Christensen´s Urea Agarضالمحض ة ة ة ةةر كاالتي في  90مل من الما المقطر تم ااااة  0 1بم

سة ة ة ةةكرالتلوكوي ) 0 1 ، (Glucoseبم ببتون ) 0 5 ، (peptonبم ملح الطعام ) 0 2 ، (NaClبم فوسة ة ة ة ات ااا

البوتاسة ة ة ةةيوم

) 0 0012 ،(KH2PO4بم ص ةةيىة ال يةوع االامر ) (phenol redض  2بم اكار ) (Agarت ةةيط االا الةيدرضجيةي ) (pHعةد

 6 8م عقم اعد ان بر الوسة ة ةةط تم اتة ة ةةافة  10مل من محلوع اليوربا بتركيز  %20ضالمعقم االترشة ة ةةيح ( )10م قلال العيةات ال
الوسط ضفرشال عليح ضاضةال بدرجة ا اررة  25م ºلمدة  5أوام مع مراقية العيةات كل  24ساعة ضسجلال الةتاها
اختبار تأثير اختالف درجات الحرارة على النمو

اسة ة ة ةةتخدم في هذا االيتيار ضسة ة ة ةةط ) (SDAايذت العيةات ضيرعال اطربقة التخطيط عل الوسة ة ة ةةط ضاضة ة ة ةةةال بدرجات ا ارربة
مختل ة هي  37 ، 28 ، 23ض  45م ºلمدة  48ساعة اعدها سجلال الةتاها
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اختبار استهالك الكحول كمصدر كاربوني
تم اج ار االيتيار ااسةتخدام ضسةط ) (YPGالخالي من السةكر ضالمدعم بة ة ة ة ة ة ةة  %8كحوع ا يلي مطل  ،يرعال العيةات اطربقة
التخطيط ضاضةال بدرجة ا اررة  28م ºلمدة  48ساعة اعدها سجلال الةتاها ()11
اختبار تحمل اقصى اجهاد
ميال العزالت عل اطياق بتر الحاضبة عل ضسط ) (YPGعةد رجة ا اررة  37م ºلة  72ساعة  ،اعدها ايذت المستعمرات

الةامية ضيرعال عل ضسط ) (YPGالمدعم بة ة ة  %8كحوع ا يلي مطل ضاضةال بدرجة  28م ºلمدة  72ساعة  ،المستعمرات الةامية
يرعال عل ضس ة ةةط ) (YPGضالحاض عل  % 20س ة ةةكر التلوكوي ضاض ة ةةةال تحال س اليرضف الس ة ةةااقة اعدها ايذت المس ة ةةتعمرات
الةامية ضيرعال عل ضسط ) (YPGالحاض عل  %20سكر السكرضي ضاضةال بة س اليرضف ضسجلال الةتاها ()12
اختبار النمو على وسط خال من فيتامين الثايمينHCl-
نتمام هذا االيتيار اض ة ة ة ة ة ةةر ضس ة ة ة ة ة ةةط  MMAا اااة  5بم كبربتات االمو يوم ( 0 1 ، ((NH4)2SO4بم فوس ة ة ة ة ة ة ات ااا

البوتاس ة ةةيوم ) 0 05 ، (KH2PO4بم كبربتات المىةيس ة ةةيوم ) (MgSO4ض  20بم اكار ) (Agarفي لتر من الما المقطر ضات ة ةةيف
اليح  5مل من س ة ةةكر التلوكوي بتركيز  %20المعقم االترش ة ةةيح يرعال العيةات ضاض ة ةةةال بدرجة ا اررة  25م ºلمدة  4أوام تم قياا
كثافة الةمو للخميرة الةامية عةد طوع موجي  580ا وميتر اجةاي المطياف الضوهي )13( Spectrophotometer

النتائج والمناقشة
تشخيص العزالت المحلية Diagnosis of Local Isolates
تم الحصة ةةوع عل  10عزالت محلية من يميرة  S. cerevisiaeمن بين  72عزلة ضالتي تم عزلةا من مصة ةةا ر مختل ة من

ال واكح ضالخض ة ة ارضات ضشة ةةخصة ةةال اشة ةةكل مبدهي ااالعتما عل الشة ةةكل الخارجي  Morphologyللمسة ةةتعمرات  ،فتا ال المسة ةةتعمرات
االوان متيانةة ما بين االبيض ضالتربمي اات اواف ملس ة ة ةةا ضاس ة ة ةةطح اعمة لماعة ،نتراضح قطر المس ة ة ةةتعمرة ما بين ( )8-2ملم ،كما

تعتبر راهحتةا المميزة صة ة مةمة في التشةخيم الميةر من يالع مالاية المسةتعمرات الةامية عل ضسةط  YPGاعمر  48سةاعة

( ،شةةكل  )1ضهذا ما توصةةل اليح ) Lathar et al. (14من ايث الشةةكل الخارجي للمسةةتعمرات ضتيانن االلوان عةدما عزع  17وعا
من الخماهر من ا واع مختل ة من ال واكح ضكذلك مااص ة ة ة ةةل عليح  )15( Mokhtari et al.ايث ش ة ة ة ةةخص ة ة ة ةةال  166عزلة تعو ال
اجةاا مختل ة من الخماهر تم الحصوع عليةا من الت اح ضالحمضيات

الشكل( :)1الشكل المظهري لمزارع لعزالت المحلية للخميرة S. cerevisiae
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التشخيص المجهري Microscopic Diagnosis
فحصة ة ةةال عيةات الخميرة المحلية ااسة ة ةةتخدام المجةر الضة ة ةةوهي ضبالقوة (  ) X100 ، 40 ، 10ضلواظ فيةا الخالوا االاا وة

الم ر ة  ،كرضبة اض بيض ةةوبة الش ةةكل كما امكن رخبة الخالوا المتبرعمة  ،كما في الش ةةكل ( )2ضهذا وطاب ما ضص ة ح )16( Hammo
من ايث شكل الخالوا االاا وة الم ر ة اتافة ال كو ةا موجية لصيىة كرام

الشكل ( :)2أشكال خاليا الخميرة  Saccharomyces cerevisiaeتحت المجهر بقوة تكبير X 100
االختبارات الكيموحيوية لعزالت الخميرة المحلية Biochemical tests of local Yeast isolates
اعد الحصةةوع عل العزالت المحلية للخميرة ضتشةةخيصةةةا من ايث ال حم المجةر ضالشةةكل الخارجي للمسةةتعمرات تم اج ار

االيتيارات التيموايوبة ضكاالتي-:

اختبار تخمر السكريات Sugars fermentation tests
بيةال الةتاها ان جميع العزالت كا ال قا رة عل تخمير السةكربات ( كلوكوي  ،سةكرضي  ،مالتوي  ،ما وي ض كالكتوي) ضبةسةية

 %100ايث تىير لون الوسة ة ة ة ةةط من اللون االامر ال اللون االصة ة ة ة ة ر اللة عل تخمر السة ة ة ة ةةكر في اين لم تتمكن جميع العزالت

ضبةس ة ة ة ة ةةية  % 100من تخمير س ة ة ة ة ةةكر الالكتوي ان عدم قدرة العزالت عل تخمير س ة ة ة ة ةةكر الالكتوي تعتبر صة ة ة ة ة ة ة مميزة للخميرة S.

 cerevisiaeضالك اسةةبل بل االضبيرضن  operonاض الجين المسةةلضع عن اسةةتةالر سةةكر الالكتوي اض لعدم قدرتةا عل ا تات ا زبم

 β -galactosidaseضالذ وعمل عل تتسة ة ةةير الالكتوي ال كلوكوي ض كالكتوي لتتمكن الخميرة من اسة ة ةةتةالكح كمصة ة ةةدر كاربو ي

( ) 4اما س ة ةةكر الزانلوي فتا ال معيم العزالت قا رة عل تخميره ااس ة ةةتثةا العيةات ) (SY4,SY3,SY2,SY1ضكذلك االةس ة ةةية لس ة ةةكر

الراميةوي الذ تمكةال ابلل العزالت من تخميره ماعدا العزالت ) (SY10,SY3,SY2,SY1في اين ان س ة ة ة ة ةةكر االرابيةوي لم تتمكن

العزلتين ) (SY4,SY1فقط من تخميره بيةمةا تمكةةال اهيةة العزالت من الك هذه الةتةاها تت

مع ما توصة ة ة ة ة ة ةةل اليةح Mpofu et al.

( )17عةةدمةا جمع  16عزلةة من الخميرة S. cerevisiaeضضجةد ان ابلةل العزالت كةا ةال قةا رة عل تخمير (التلوكوي  ،كالكتوي ،
سكرضي ض الراميةوي) ضبير قا رة عل تخمير الالكتوي كما موتح في الجدضع ()2

الجدول ( :)2قدرة عزالت الخميرة  S. cerevisiaeعلى تخمير انواع مختلفة من السكر
العينات
SY1
SY2
SY3
SY4
SY5

مالتوز
+
+
+
+
+

رامينوز
+
+

الكتوز
-

سكروز
+
+
+
+
+

السكريات
مانوز
+
+
+
+
+

أرابينوز
+
+
+

كالكتوز
+
+
+
+
+
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كلوكوز
+
+
+
+
+

زايلوز
+
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SY6
SY7
SY8
SY9
SY10

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

-

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

 +ضجو مو ض -ال نوجد مو

حساسية عزالت الخميرة  S. cerevisiaeللمضادات الحيوية وامالح المعادن الثقيلة
Sensitivity of local Yeast isolates S. cerevisiae for Antibiotic and Heavy metals
ابةرت تاها الجدضع ( ) 3تيانن العزالت المحلية للخميرة في مدع مقاضمتةا للمضة ةةا ات الحيوبة فقد ابةرت العزالت مقاضمتةا

لتل من كلورام يةيكوع ) ، (Cmاميس ة ةةيلين ) ، (Apتت ارس ة ةةيكلين ) (Tcضالس ة ةةتربتوميس ة ةةين ) (Strضبةس ة ةةية  %100اما المض ة ةةا الحيو

انر رضميسةين ) (Eryفتا ال ابلل العزالت المحلية مقاضمة ااسةتثةا العزالت  SY6, SY5, SY4ضكذلك االةسةية للمضةا االموكسةيلين

) (Amكا ال جميع العزالت مقاضمة ااس ة ةةتثةا العزلة  SY4اما االةس ة ةةية للمض ة ةةا ات الحيوبة ال طربة فقد ابةرت العزالت اس ة ةةاس ة ةةية
للةيسة ة ة ةةتاتين ) (Nysعةد التركيز الةةاهي  50ميكرضبرام  /مل ضبةسة ة ة ةية  % 80من المجموع التلي للعزالت المحلية ااسة ة ة ةةتثةا العزلتين

 SY8, SY3ضكذلك الحاع االةس ة ة ةةية لل الجيل ) (Flaايث كا ال س ة ة ةةية اس ة ة ةةاس ة ة ةةية العزالت المحلية  %90عةد التركيز الةةاهي 50
ميكرضبرام /مل تعو قدرة الةيسة ةةتاتين لقتل الج ار يم اض تثبيط موها ال ت اعلح مع االبشة ةةية الخلوبة مسة ةةبيا ات ة ة ار ار للخلية مما نل

ال تىيير في ااوة الخلية اال تقاهية  ،اما االةسة ة ة ةةية ل عالية ال الجيل فتعو المتالكح مجموعة  nitroالخاصة ة ة ةةة االميترض يدايضع ضالتي
تختزع كيميةةاهيةةا بواسة ة ة ة ة ة ةطةةة اوامةةل  Ferrodoxinض  Ferrodoxin-Linked metabolic processضالةةةاتا من تلةةك العمليةةة هو

المسلضع عن افسا التركيل الحلزض ي للة ة ة  DNAضبالتالي ااياط تصةيع الحمض الةوض ( )5في راسة لة ة ة  Venablesض Russel

( )18اجربال عل الخميرة لواظ ان الةيسة ة ة ةةتاتين عةد التركيز  10-5ميكرضبرام  /مل وعمل كمبيد فطر للخميرة S. cerevisiae

بيةمةا اعض ا واع العزالت ال محليةة كةا ةال اكثر مقةاضمةة للةيسة ة ة ة ة ة ةتةاتين عةةد تركيز اكثر من  50ميكرضبرام  /مةل ضفي ارسة ة ة ة ة ة ةةة ايرع لة

 )19( Goldmanاكر فيةا ان الخميرة  S. cerevisiaeاسة ةةاسة ةةة جدا لتل من الةيسة ةةتاتين ضال الجيل عةد التركيز  50ميكرضبرام /
مل عةد عزع  16عيةة كا ال ضاادة مةةا فقط مقاضمة لل الجيل ض ال ة للةيستاتين

كما نتضح من الجدضع ( )3ان جميع العزالت المحلية للخميرة S. cerevisiaeكا ال مقاضمة لتل من كلوربد الز ك ()ZnCl2

 ،كلوربةد الةيكةل) (NiCl2ضكلوربةد التوبلةال ) (CoCl2بةسة ة ة ة ة ة ةيةة  %100ضكةذلةك كلوربةد الزهب ) (HgCl2كةا ةال جميع العزالت مقةاضمة
ااس ة ةةتثةا العزلة  SY2التي ابةرت اس ة ةةاس ة ةةية لح اس ة ةةاس ة ةةية العزالت كا ال ضات ة ةةحة لتلوربد التا ميوم (  )CdCl2ااس ة ةةتثةا العزالت
 SY10, SY9, SY3ضالتي ابدت مقاضمة لح ضتمكةال من الةمو في الوس ة ة ة ة ةةط ان ضجو التا ميوم اض امالاح في بيئة الخماهر نل

ال اسة ةةتثارة االسة ةةتجااة للح اررة اض بيرضكسة ةةيد الةيدرضجين  ،ضهذه االسة ةةتجااة متخص ة ةصة ةةة جدا ايث ان هةار  32جين نتم اثةا عةد

المعةةاملةةة اةةالتةةا ميوم ضالتي تس ة ة ة ة ة ة ةةاهم في تصة ة ة ة ة ة ةةةيع الحوامض االميةيةةة الحةةاضبةةة عل التبربةةال ضالاليمةةة لتصة ة ة ة ة ة ةةةيع ا زبم التلوتةةا ةةانون

 Glutathione enzymeضهذا اال زبم وس ة ة ة ة ة ةةيطر عل تركيز العةاص ة ة ة ة ة ةةر اعملية االقتةام اض االاتجاي ( )20تت

هذه الةتاها مع

 )21( Pauloضالةذ جمع  52عزلةة كةا ةال جميعةةا مقةاضمةة لتلوربةد الزةك ضالتوبلةال ضتتيةانن في مةدع مقةاضمتةةا لتلوربةد الرصة ة ة ة ة ة ةةام ،

ضان  40عزلة من اص ة ةةل  52كا ال اس ة ةةاس ة ةةة لتلوربد التا ميوم بيةما تتعارض مع ما اكره  Leeض  )22( Ueomضاللذان اش ة ةةا ار ال

قدرة الخميرة S. cerevisiaeعل الةمو في ضسةط ااض عل التا ميوم ضبتركيز ةاهي  60ميكرضبرام  /مل اعد ان جمع  16عزلة
مةةا  15عزلة كا ال قا رة عل الةمو في الوسط
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الجدول( :)3حساسية العزالت المحلية للخميرة  S. cerevisiaeللمضادات الحيوية وامالح المعادن الثقيلة
التركيز النهائي
ug/ml

SY1

SY2

SY3

SY4

SY5

SY6

SY7

SY8

SY9

SY10

المضادات الحيوية
وأمالح المعادن

الرمز

عزالت الخميرة قيد الدراسة

كلورام يةيكوع

Cm

100

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

يستاتين

Nys

50

S

S

R

S

S

S

S

R

S

S

Ax

100

أميسيلين

Ap

إنر رضميسين

Ery

تتراسيكلين

Tc

أموكسيلين

ستربتوميسين
فالجيل

كلوربد الزهب

Str

100

R

R

R

Fla

50

R
R
S

R
R
S

R
R
S

HGCl2

100

R

S

ZnCl2

100

R

R

R

R

R

R

كلوربد التا ميوم
كلوربد الةيكل

NiCl2

كلوربد التوبلال

100

R

R

R

100

CdCl2

كلوربد الز ك

100

R

R

R

CoCl2

100
100
100

S

R

S

R

R
S
S

R
R
S

R
S

R
S

R
R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
S

R
S

R

R

R
R
S

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R
R

S

R

S

R

S

R

S

R

R

R

R

R

R

R

R
R
S

R
R
S

R

R

R

R

R

R

S

R

R
R

R
R
R

 = Rمقاضم ض= Sاساا

تحلل النشأ Starch Hydrolysis Test
ابةرت الةتةاها عةدم قةدرة العزالت عل تتوبن مركيةات االميلو كمةا لم تتمكن من تحليةل الةش ة ة ة ة ة ة ة وكشة ة ة ة ة ة ةةي عن قةدرة االايةا

المجةربة عل تحليل الةشة ااسةتخدام اليو ايث وىمر سةطح المسةتعمرات اكمية مةاسةية مةح ،ضان بةور هالة شة افة اوع المسةتعمرة

الةامية ندع عل قدرتةا عل تحليل الةش ة ة ة ة مما نلكد افرايها أل زبم االميليز  ،في االة عدم بةور الةالة فةذا وعةي عدم قدرة الخميرة

S. cerevisiaeعل تحليل الةش ة ان عدم مقدرة الخميرة S. cerevisiaeعل تحليل الةش ة وعو ال ان الةش ة ما ة كربوهيدراتية

ايارة عن وعين من الوادات االضل هي اميلوي  Amyloseضالتي تتون اش ة ة ة ة ةةكل س ة ة ة ة ةةالس ة ة ة ة ةةل مس ة ة ة ة ةةتهيمة من التلوكوي ضالثا ية هي

اميلوبكتين  Amylopectinاات السةالسةل المت رعة من التلوكوي ضلتي تتمكن الخميرة اصةورة ياصةة ضاالايا المجةربة اصةورة عامة
من تحليل الةش ة فال بد لةا ان تتون قا رة عل افراي ا زبم ال ا ضبيتا اميليز لتس ةةر س ةةالس ةةل االميلوي المس ةةتهيمة ضكذلك وجل ان تتون

قا رة عل افراي ا زبم  1-6 glucosidaseلتسة ةةر سة ةةالسة ةةل االميلوبكتين المت رعة  ،اانتة ةةافة ال كميات كبيرة من ا زبمات الطاقة

ضهذا ما م قو فعال في الخميرة  )6( S. cerevisiaeهذه الةتاها متوافقة مع  )23( Kakhayaضالذ اشار في راستح لخميرة S.

 cerevisiaeان جميع العيةات الة ة ة ة ة ة ة ة  30كا ال بير قا رة عل تحليل الةشة  ،ضتت
مقدرة الخميرة  S. cerevisiaeعل تحليل الةش ضتتوبن مركيات االميلو

اوضةةا مع  )6( Neamaضالذ اشةةار ال عدم

تحلل الجيالتين Gelatin Liquefaction Test

ابةرت تةةاها هةةذا االيتيةةار عةةدم قةةدرة جميع العزالت عل تحليةةل الجيالتين  ،ضبعزع السة ة ة ة ة ة ةبةةل ال عةةدم قةةدرة الخميرة S.

 cerevisiaeعل ا تات ا زبم الجيالتيةيز  Gelatinase enzymeالذ وعمل عل تحليل برضتين الجيالتين المكون االسة ة ة ة ة ةةاس ة ة ة ة ةةي

للوسط ( )7هذه الةتاها تت

مع  ) 8( Mac Faddinالذ

را قدرة مجموعة من الخماهر عل تحليل الجيالتين من تمةةا كا ال

 7عزالت لخميرة الة ة ة  S. cerevisiaeضالتي ا بتال عدم قدرتةا عل تحليل ضسط الجيالتين  ،ضكذلك تت
ضالةةذ

احةةث عن قةةدرة االايةةا المجةربةةة ( فطربةةات ضبكتربةةا ) عل ا تةةات ا زبم الجيالتيةيز ضاكر ان الخميرة  S. cerevisiaeبير

قا رة عل ا تات هذا اال زبم
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انتاج الكتاليز Catalase Test
بيةال تاها االيتيار قدرة جميع العزالت عل تحربر ا زبم التتاليز ضبةس ة ة ة ة ة ةةية  %100وس ة ة ة ة ة ةةتدع عل الةتيجة الموجية ايةور

فقاعات بايبة اسة ةةبل تحلل البيرضكسة ةةيد ال باي االضكسة ةةجين ضما

تت

هذه الةتاها مع  )25( Barros et al.ضالذنن اشة ةةارضا فيةا

ال قدرة العدند من الخماهر عل ا تات ا زبم التتاليز اعد ايتيار  23عيةة  9مةةا تعو لجةس الة ة ة ة ة ة ة ة ة  Saccharomycesضتتطاب

اوضا مع  )26( Jonsonضالذ اكر في راستح قدرة الخميرة S. cerevisiaeعل تحليل البيرضكسيد ال ما ضباي االضكسجين
قدرة الخميرة على تحمل حامض الخليك الثلجي %1

بيةال الةتاها ان جميع العيةات ضبةسة ة ة ة ة ةةية  %100كا ال بير قا رة عل الةمو في ضسة ة ة ة ة ةةط ااض عل اامض الخليك الثلجي

بةسة ةةية  %1ضبعزع السة ةةبل في تحمل الخميرة  S. cerevisiaeلحامض الخليك الثلجي ال ايتالف السة ةةالالت اض ضجو ط رة عل

المس ة ة ة ة ةةتوع الجيةي الخام االجيةات المس ة ة ة ة ةةلضلة عن تحمل الحامض الثلجي ضفي اادع الد ارس ة ة ة ة ةةات اجر من ياللةا تحليل الجيةوم
التيمياهي لتحدند اوالي  650جيةا مسلضال عن تحمل الخميرة  S. cerevisiaeلحامض الخليك الثلجي اانتافة ال ان تجميع هذه
الجيةات المقاضمة للحامض تستةد ال ضبي تةا البيولوجية المشتركة في الةسخ ضاستق ار الرقم الةيدرضجيةي  pHضاستقال

ضتصةةةيع جدار الخلية ضالتتوبن الحيو للميتوكو دربا ضالرانبوسةةومات ضاسةةتيعا
ضاالاماض االميةية ( )9تت

التربوهيدرات

مختلي العةاصةةر الىذاهية ياصةةة البوتاسةةيوم ضالتلوكوي

هذه الةتاها مع  Potampulhaض  )27( Loureio – Diasضاللذان ضجدا ان عزلة ضاادة من اصة ة ةةل

 10عيةات تم ايتيارها كا ال لةا القدرة عل الةمو في ضسة ة ة ة ةةط ااض عل  %1اامض الخليك الثلجي  ،ضكذلك الحاع االةسة ة ة ة ةةية ال

 )16( Hammoالذ اكر ان  15عزلة من اصة ة ة ة ةةل  73عيةة من الخميرة  S. cerevisiaeكا ال متحملة لحامض الخليك الثلجي

بةسة ة ة ةةية  %1ضاسة ة ة ةةتطاعال الةمو في الوسة ة ة ةةط الحاض عليح  ،ضفي ارسة ة ة ةةة  (28) Ubaidh et alعل مجموعة من الخماهر ضجد ان

الخميرة  S. cerevisiaeكةا ةال قةا رة عل الةمو في ضسة ة ة ة ة ة ةةط اةاض عل  %1اةامض الخليةك الثلجي ضهةذا مةا نتعةارض مع تةاها

اليحث

انتاج االمونيا من اليوريا Production of Ammonia from Urea Test
ابةرت الةتاها عدم قدرة جميع العزالت المحلية عل تحليل اليوربا اا لم نتىير لون الوسة ة ة ةةط من االصة ة ة ة ر ال اللون الور

ضبعو السة ة ة ةةبل في عدم ضقدرة العزالت عل تحليل اليوربا ضا تات االمو يا ال افتقارها أل زبم اليوربز  )29( Urease enzymeهذه

الةتيجة تت

مع  )30( Aryalضالتي اكر فيةا ان  36عيةة من الخميرة  S. cerevisiaeمختل ة المصةا ر لم تتن قا رة عل تحليل

اليوربا ضتىيير لون الوسط

تأثير اختالف درجات الحرارة على النمو Test the effect of temperature differences on growth
تشةير الةتاها ال قدرة العزالت عل الةمو في مدع ضاسةع من رجات الح اررة ايث ابدت العزالت موا تة ي ا عةد رجة ا اررة

 23م ºلمدة  48س ةةاعة ضكذلك الحاع عةد  37م ، ºبيةما كان افض ةةل مو في رجة ا اررة  28م ºلمدة  48س ةةاعة في اين لم ويةر

ا

مو عةةد رجةة ا اررة  45م ºان اليتالف رجةات الح اررة تة ير عل معةدع الةمو للخميرة فتة يرهةا امةا مثيط اض مح ز اض قةاتةل ،

ف ي رجة الحرارة المةخ ضة ةةة ضالتي تتراضح ما بين ( )10-0م ºتيق ا زبمات الخميرة في االة سة ةةكون سة ةةبي فال وحدث تمثيل بذاهي
لتن مع ارت اع رجات الح اررة ال الدرجة المثل ( )29-27م ºنبدأ ش ة ة ةةاط ا زبمات التمثيل الىذاهي عل اش ة ة ةةده  ،ان ارت اع رجات

الح اررة ال ما فوق ( )44م ºتعمل عل تىيير طبيعة السة ة ة ةةيتوباليم ضما وحتوبح من برضتيةات ضا زبمات ترتيط سة ة ة ةةمة التحمل الحرار

ارتياطا ض يقا ببةية بشة ة ة ة ة ة ةةا الخلية ضتحدندا محتوع الدهون فيةا كما قد وخضة ة ة ة ة ة ةةع لتحكم العدند من الجيةات  ،ضعل الربم من تحدند
اليعض مةةا اال ان التش ة ةةي عةةا االتامل ال نزاع قيد الد ارس ة ةةة ( )31تتطاب هذه الةتاها مع ما اكره  )2(Khafajiفي ارس ة ةةتح عن

المجاالت المختل ة الس ةةتخدام الخميرة S. cerevisiaeاش ةةار فيةا ال ان الدرجة المثل لةمو يميرة الخبز تتراضح ما بين ()30-26
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م ºضتيق سة ة ة ةةاكةة عةد رجة ا اررة ( )6-4م ºضبير قا رة عل تحمل رجة الح اررة المرت عة  45م ºضتختلي في قدرتةا عل التتيف
مع رجة الح اررة اايتالف سالالتةا

قدرة الخميرة على استهالك الكحول كمصدر كاربوني
ا بتال الةتاها قدرة الخميرة  S. cerevisiaeعل اس ة ة ة ة ة ةةتةالر التحوع األ يلي المطل كمص ة ة ة ة ة ةةدر كاربو ي ا التركيز %8

ضبةسةةية  %100ان التخمر هو المسةةار الرهيسةةي ن تات الطاقة مع الك عةدما وصةةيح التلوكوي شةةحيحا اض معدضما فا ح نتم اسةةتخدام
اننثا وع الةاتا ا ةا التخمر كمص ة ة ةةدر كاربو ي ( )11ضهي عملية تتطلل التحوع في ش ة ة ةةاط اعض الجيةات  ،ايث نةتا عن تحوع

التمثيل الىذاهي المتخمر ال التمثيل الىذاهي بير التخطيطي اعا ة برمجة تة ة ة ةةخمة للتعبير الجيةي السة ة ة ةةتخدام التحوع ( االنثا وع )

كمص ة ة ة ة ةةدر تىذوة فقد لواظ يبا ة التعبير عن العدند من الجيةات عةد التحوع في التىذوة من الس ة ة ة ة ةةكر ال التحوع ضلعل العةص ة ة ة ة ةةر

االسة ةةاسة ةةي في تةييم هذه العملية هو ا زبم  SnF1 Kinaseضبتم اسة ةةتثارة هذا اال زبم تحال برضف ا خ اض التلوكوي مما نل

ال

تةشة ة ة ةةيط عد من الجيةات التي تحتو عل برضتيةات تسة ة ة ةةتجيل للتحوع كمصة ة ة ةةدر كربو ي ضمن هذه البرضتيةات ،SiP4 ،RdS2
 )32( 1Mig ،Cat8تت

هذه الةتاها مع )Turcotte et al. (11ضالذنن اكرضا ان للخميرة  S. cerevisiaeقدرة عل اسةةتةالر

التحوع كمصة ةةدر كربو ي تة ةةمن تراكيز  %13فما ضن ضما اي عن هذا التركيز فةو سة ةةاما االةسة ةةية للخميرة  ،ضكذلك تت
 ) 32( Broachضالذ اكر ا ح في ااع غيا

مع تاها

السةةكر فان للخميرة القدرة عل اسةةتةالر التحوع كمصةةدر كربو ي عل ان ال تتجاضي

س ة ة ةةبتح  %15في الوس ة ة ةةط  ،ضبين ا ح من اص ة ة ةةل  22عيةة ضاادة مةةا فقط لم تتمكن من الةمو في تركيز  %10من التحوع اال يلي

معلال السبل ال ااتماع ادضث ط رة اض ا ةا من ساللة ايرع بير قا رة عل استةالر التحوع عةد فقدان السكر
القدرة على تحمل عوامل االجهاد

من الجدضع ( )4ابةرت الةتاها قدرة العزالت عل تحمل رجة ا اررة  37م ºلمدة  72س ة ة ة ةةاعة اض ة ة ة ةةا ة عل ضس ة ة ة ةةط YPG

ضبةسة ة ة ة ةةية  ، %100كما كا ال العزالت قا رة عل الةمو في ضسة ة ة ة ةةط ااض عل  %8كحوع ا يلي مطل تحال برضف  28م ºض 72
سة ة ةةاعة اضة ة ةةا ة ضبةسة ة ةةية  ، %100في اين ان العزالت ) (SY5,SY2,SY1لم تتن لةا القدرة عل تحمل االيمويبة العالية لسة ة ةةكر

التلوكوي ضالسكرضي بتركيز  %20تعو قدرة الة ة ةةخميرة S. cerevisiaeلتحملةا لعوامل االجةا ال تركيبةا الجيةي ايث وحد 251
جين قةدرة الخميرة عل تحمةل عوامةل االجةةا ( )12تت

هةذه الةتةاها ضبشة ة ة ة ة ة ةكةل كبير مع تةاها  (33) CHIضالةذ

جمع  53عيةةة

كةا ةال  48مةةةا متحملةة لةدرجةة ارارة o 37م ضإنثةا وع مطل بتركيز  %9بيةمةا كةا ةال  42عيةةة قةا رة عل تحمةل االيمويبةة العةاليةة

للتلوكوي ضبتركيز  200بم/لتر

الجدول ( :)4قدرة العزالت المحلية للخمير  S. cerevisiaeعلى تحمل عوامل االجهاد
العينات

ºدرجة حرارة  37م
حضانة  72ساعة

SY1
SY2
SY3
SY4
SY5
SY6
SY7
SY8
SY9
SY10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

عوامل اإلجهاد
 %20كلوكوز
كحول %8
ºدرجة حرارة  28م
ºدرجة حرارة  28م
حضانة  72ساعة
حضانة  72ساعة
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

 %20سكروز
ºدرجة حرارة  28م
حضانة  72ساعة
+
+
+
+
+
+
+

 +ضجو مو ض -ال نوجد مو
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HCl -النمو على وسط خال من فيتامين الثايمين
 ايث كا ال%100 لال الةتاها قدرة جميع العزالت المحلية قيد الد ارسة ةةة من الةمو عل الوسة ةةط الخاع من ال يتامين ضبةسة ةةية

 بيةمةا اةاقي العزالت كةا ةال كثةافةة الةموSY7, SY6, SY5, SY4, SY1 ) للعزالت0 924-0 694( ) مةا بينO.D( كثةافةة الةمو
( اللذان34) Feng-Yan  ضShi-An  اشة ة ةةارSY10, SY9, SY8, SY3, SY2 ) ضهي العزالت1 486-1 003( تتراضح بين

 في ارس ة ة ة ة ةةة لة،  ان قس ة ة ة ة ةةما مةةا اس ة ة ة ة ةةتطاع الةمو ضالقس ة ة ة ة ةةم الير لم نتمكن من الةموS. cerevisiae  عزلة من الخميرة30 جمعا

HCl- عزلة تمكةال من الةمو عل ضسط ياع من فيتامين الثاومين73  عيةات من اصل9 ) بيةال ان16( Hammo
االستنتاجات

 من االسة ةواق المحلية لمدنةة الموص ةةل من ال واكح التي تبدض عليةا ا ار التع ن انSaccharomyces امكا ية عزع الخميرة

الخميرة قيد الد ارسة ةةة كا ال مقاضمة للعدند من المضة ةةا ات الحيوبة ضاسة ةةاسة ةةة للمضة ةةا ات ال طربة الةيسة ةةتاتين ضال الجيل ضمقاضمة اوضة ةةا
( العزالتHgCl2) ( ضكلوربد الزهبCoCl2) ( ضكلوربد التوبلالNiCl2)  كلوربد الةيكل، (ZnCl2) ألمالح المعا ن الثقيلة كلوربد الز ك
( كما ا ةا بير قا رة عل تخمير سة ة ة ةةكر الالكتوي بيةما لةا القدرة عل تخمير عدCdCl2) كا ال اكثر اسة ة ة ةةاسة ة ة ةةية لتلوربد التا ميوم

كبير من السة ة ة ة ة ة ةةكربات ضان هذه العزالت لةا القدرة عل الةمو في مدع ضاسة ة ة ة ة ة ةةع من رجات الح اررة ضالقابلية العالية عل تحمل عوامل

 ض ليس لةا االمكا ية عل تحليل الجيالتين ضالةش ضاليوربا% 8 االجةا ضالتحوع بتركيز
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