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إن الحمد هلل نحمده و نشكره على نعمة القـلم و نصيب العلم الذي وهبنا إياه، فبدونه ما كان  

 ا العمل أن ينجز و لواله ما كنا نجني ثمرة مجهودنا،لهذ

 فـله الحمد حتى يرضى و له الحمد إذا رضي.

 الفـاضل  تقدير إلى األستاذ  أتقدم بفـائق الشكر و ال

 .  مساعدته و توجيهاته و نصائحه النيرة  إشرافه لي و  " علىبلحطــــــاب رشيـــــد" 

حرزهللا  وأشـــكر جميع أعـــــضاء لــــــجنة المناقشة الذين قبـــــــــلوا مناقشة هذا البــــحث، األستاذ:  

واألساتذة الكرام : األستاذ  ، لقبوله ترأس اللجنة 1، أستاذ بجامعة فرحات عباس سطيف  داود

واألســــتاذ دهيمات العيد  ،   المسيلة  بجامعة ستاذ هندل النوي ،أساتذة  مولود غضبان  واأل

 1أستاذ بجامعة قسنطينة  

كما أتقدم بفـائق الشكر و التقدير إلى األستاذ الدكتور لعروس العربي لتشريف هذه  

 .المناقشة

 التقنيين المخبريين لمركز البحث البيوتكنولوجي بقسنطينةم بالشكر الخاص إلى  كما أتقد

 إسبانيا.–غرناطة  مركز األبحاث الطبية الحيوية بجامعة  

 الجزائر العاصمة  -قسم علم الفيروسات -معهد باستور

 مخبر علم األحياء الدقيقة بجامعة نوشاتال بسويسرا



 

 على مساعدتهم في إنجاز هذا البحث.

الذين أكرموا علينا بنصائحهم ومساعداتهم، وأخص بالذكراألساتذة   و أشكر جميع األساتذة  

 .جالل نجيحة    و  ، ننصيب عائشة    عالوة، سيلسني حفصة  سيليني

…جزاهم هللا خيـــــــرا



  
 

 
 

 
 إلى أحب اثنين على قـلبي ، يا أعز ما أملك في هذا الوجود

 .أمــــي و أبــــي  

 رهف وجدان و أفنان  األعزاءاي  إلئ زوجي  وابنت

 .يهما وابنة أخي إليناو زوجت  الدين و هيثم إلى أخواي العزيزين صالح

 .إلى كل أهلي و أقـاربي دون استثناء،

 

 

هـــــدى ســـارة                                                    



  



   صــــــــــــــامللخ    

 امللــــــــــــــــخــــــــــــص
)سبخة البيضاء، والية املعزول من تربة ماحلة  Aspergillus oryzaeتقييم قابلية فطر هذه الدراسة إىل  هتدف

من بني ثالث عزالت فطرية املتحصل  ذات األمهية البيوتكنولوجية. على إنتاج املستقلبات الثانوية سطيف(
واليت مت  (S1)كانت العزلة   ،، واليت أخضعت إىل إختبار النشاطية املضادة للبكترياي(S3و  S1 ،S2 عليها )

 21.81و  7.28)الرتكيز األدىن للتثبيط بني ،  األكثر نشاطا A. oryzae 18HG80حتديد منطها الوراثي بـ 
 A. oryzaeكانت فعالية املستخلص للساللة   ية املضادة للفطرايت املمرضة، ميكروغرام/مل(. ابلنسبة للنشاط

18HG80،  ( ابلنسبة لـ  %9.3منخفضة إىل متوسطةAlternaria solani ،46%  لـابلنسبةAspergillus flavus 
من حيث قدرهتا على إنتاج  ساللةمن جهة أخرى مت إختبار هذه ال. ( Fusarium oxysporum لـ %37و 
 التخمر عملييت خالل من اتاألنزمي إلنتاج املقارنة دراسة أظهرتقد و  ،الليباز، األميالز والربوتيازنزميات أ

كما .  Smf بـ مقارنة SSF يف أكثر كان  نتاجاإل أن (SmF)و السائلة  (SSF)الصلبة ابستعمال خنالة القمح 
 A. oryzae 18HG80مشلت هذه الدراسة أيضا على تعريف اجلزيئات احليوية املفرزة من طرف الساللة 

حيث أظهرت النتائج أن  الفطر ينتج ، (GC/MS)ابستعمال كروماتوغرافيا الطور الغازي مع طيف الكتلة   
على الرتتيب ابلنسبة  %24.845و %42.284 ابلدرجة األوىل محضي السيكسينيك والكوجيك  بنسبة 

ملستخلص التخمر يف احلالة السائلة، أما ابلنسبة للتخمر يف احلالة الصلبة فكانت نسبة إنتاج احلمضني أكرب 
كما اوضحت التجارب املخربية لدراسة النشاطية املضادة .  )على الرتتيب %25.097و  %48 (نوعا ما

-Herpes simplex-2 (HSV هذا األخري ليس له أي أتثري على فريوسللفريوسات للمستخلص الفطري، أن 

 أما ابلنسبة إلختبار السمية اخللوية فلم يبد املستخلص الفطري أي مسية للخالاي املختربة.(، 2
حددت  بعض الظروف املثلى إلنتاج اجلزيئات احليوية ذات نشاطية مضادة للميكروابت. إذ مت احلصول على 

يوما. أما ابلنسبة إلنتاج  28، ومدة حضن  6 و 4م، ودرجة أس هيدروجيين°30أعلى  تثبيط  يف درجة حرارة 
ل على أعلى إنتاج لألنزميات ابستعمال التخمر على وسط خنالة القمح الصلب، فقد مت احلصو   اتاألنزمي

لنشاط أنزميي  وكربوين أفضل مصدر نيرتوجيين ، أما  %100بنسبة  ورطوبةم °30الثالث  يف درجة حرارة 
، ابلنسبة ألنزمي األميالز مل 2وحجم اللقاح الغليسريول على التوايل ، ز والليباز هو نيرتات الصوديوم و األميال

 مل هو األمثل.1أما ابلنسبة ألنزميي الربوتياز والليباز فكان حجم اللقاح 

امليكروبية، النشاطية املضادة للبكترياي  اتاألنزمي، اجلزيئات احليوية، Aspergillus oryzae: الكلمات املفتاحية
.تقلبات الثانويةوالفطرايت، استخالص املس



 
 Abstract 

Abstract 
This study was conducted to assess the susceptibility of Aspergillus oryzae  isolated from saline 
soils (Sebkha El Bayda, Setif) to the production of secondary metabolites that have 
biotechnological importance, as among three fungal isolates (S1, S2 and S3), which were 
subjected to an anti-bacterial activity test with  following disc diffusion method, after 
extracting its secondary metabolites using ethyl acetate, the isolate (S1) whose genotype was 
determined was A. oryzae 18HG80, was  the most active either against positive gram bacteria 
or negative gram bacteria, or tested resistance bacteria( .MIC  is between 7.28 and 
21.81µg/ml. Antifungal activity, of A. oryzae 18HG80 was low to moderate (9.3% for 
Alternaria solani, 46% for Aspergillus flavus and 37% for Fusarium oxysporum). On the other 
hand, this strain was tested in terms of its ability to produce the extracellular enzymes, lipase, 
amylase and protease. The comparative study of enzyme production through two 
fermentation processes (SSF) and (SmF) showed that enzyme production was  more in SSF 
compared with Smf. Metabolite profiles of the fungus revealed by gas chromatography mass 
spectrometry GC/MS, allowed to identify bioactive compounds, where butanedioic 
(succinic) acid and kojic acid were the major compounds with total percentage of 42,284% 
and 24,845% respectively in SmF, while for SSF, the percentage of acid production was 
somewhat greater (48% and 25.097%, respectively(. Antiviral activity of the fungal extract 
showed that the latter had no effect on the Herpes simplex-2 (HSV-2) virus. As for cellular 
toxicity testing, the fungal extract did not show any toxicity to the tested cells. 
Optimization of cultural conditions for the production of biomolecules with antimicrobial 
activity showed that the highest inhibition was obtained at 30 ° C, pH 4, 6, and incubation 
period of 28 days. As for the production of enzymes using SSF, the highest production of the 
three enzymes was obtained at a temperature of 30 ° C and 100% humidity. The best nitrogen 
source for the amylase and lipase activity was sodium nitrate, while the glycerol was the best 
carbon source for the production of amylase, and the size of the inoculum was 2 ml for 
amylase. As for protease and lipase , it was 1 ml. 
 
Keywords: Aspergillus oryzae, biomolecules, microbial enzymes, antibacterial and 
antifungal activity, extraction of secondary metabolites.



 

 
 
 

 

 Résumé 

Résumé 
Le but de cette étude est pour évaluer la capacité de champignon Aspergillus oryzae isolé à 
partir des sols salins (Sebkha el-Baida, Sétif) à la production de métabolites secondaires 
d'importance biotechnologique.  Parmi les trois isolats fongiques obtenus (S1, S2 et S3), qui 
ont été soumis à un test d'activité antimicrobien, en suivant la méthode du disque de diffusion 
des extrait d'acétate d'éthyle, l'isolat (S1) dont le génotype a été déterminé était A. oryzae 
18HG80, était le plus actif  (CMI entre 7,28 et 21,81 µg / ml). L'activité antifongique, de 
l'extrait de la souche A. oryzae 18HG80 était faible à modérée (9,3% pour Alternaria solani, 
46% pour Aspergillus flavus et 37% pour Fusarium oxysporum).  D'autre part, cette souche a 
été testée en termes de sa capacité à produire des enzymes extracellulaires, lipase, amylase et 
protéase. L’étude comparative de la production d'enzyme à travers deux processus de 
fermentation solide utilisant du son de blé (SSF) et liquide (SmF) a montré que la production 
était supérieure pour SSF par rapport au Smf.  Cette étude a également inclus la définition 
des biomolécules sécrétées par la souche A. oryzae 18HG80 en utilisant la chromatographie 
en phase gazeuse avec spectre de masse (GC / MS), où les résultats ont montré que le 
champignon produit principalement de l'acide succinique et du kojic de 42,284% et 
24,845%, respectivement lorsque l'extrait de fermentation était à l'état liquide, alors que pour 
la fermentation à l'état solide, le rapport de production était légèrement supérieur (48% et 
25,097%, respectivement(.  L'activité antivirale de l'extrait fongique a montré que ce dernier 
n'avait aucun effet sur le virus Herpès simplex-2 (HSV-2). Quant aux tests de toxicité 
cellulaire, l'extrait fongique n'a montré aucune toxicité pour les cellules testées. 
Certaines conditions optimales ont été déterminés pour la production de biomolécules à 
activité antimicrobienne. L'inhibition la plus élevée a été obtenue à 30 ° C, pH 4, 6, et durée 
d’incubation de 28 jours.  Quant à la production d'enzymes par fermentation solide, la 
production la plus élevée des trois enzymes a été obtenue à une température de 30 ° C et 
100% d'humidité.  La meilleure source d’azote et de carbone pour l'activité enzymatique de 
l'amylase et de la lipase est le nitrate de sodium et le glycérol, respectivement avec le volume 
d’inoculum est de 2 ml pour l’amylase. Quant aux enzymes protéase et lipase, le volume 
d’inoculum optimale était de 1 ml. 
 
Mots-clés: Aspergillus oryzae, biomolécules, enzymes microbiennes, activité 
antibactérienne et antifongique, extraction des métabolites secondaires.
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 مقـــــــــــــــــدمـــــــــة

غري مالئمة لنمو وكيميائية فيزايئية  من مساحة اليابسة، و هي تتميز خبصائص  %7تشغل الرتبة املاحلة حوايل 
الكائنات احلية الدقيقة، و خاصة الفطرايت قادرة على النمو الكائنات احلية، إال أن األحباث أظهرت أن بعض 

 و التكيف  ملثل هذه الظروف، إذ ترجع هذه القدرة إىل تطوير جمموعة خمتلفة من اآلليات الفسيولوجية للتأقلم

 (Kogej et al., 2005 .)الفطرايت دورا أساسيا يف صيانة و تسيري النظم البيئية اليت حتيط ابإلنسان  تلعب
كاستمرار الدورة الطبيعية، و ذلك بتحويل املواد العضوية امليتة إىل مواد قابلة لالستعمال عن طريق حتليلها 

احملررة ابلوسط. و منذ وقت طويل يستغل اإلنسان هذه القوة احملللة للفطرايت الستعماهلا يف شىت  اتألنزمياب
ضوية، املضادات احليوية، الربوتينات و غريها الع الغذاء، إنتاج األمحاض و الكحولاجملاالت مثل صناعة 

(Schutyser ،2003.) 

احليوية املتنوعة  جزيئات، وخاصة منها الفطرايت اخليطية، أبهنا مصدر قيم لل(Mycetae)تعرف مملكة الفطرايت 
 -Penicillium notatum   (Al فطرال يف 1928ذات األمهية البيوتكنولوجية منذ اكتشاف البينيسيلني عام 

Fakih  and Almaqtri ،2019 .)على العديد من املستخلصات الفطرية و /  كشف، مت الومنذ ذلك الوقت
ة أو املنتجات اخلارج خلوية ذات نشاطية مضادة للميكروابت، واليت توفر مصدرًا غنًيا للتطبيقات العالجي

(Petit et al.,2009)،  مثل ظهور و زايدة عدد البكتريايخاصة بعد ظهور املشاكل الصحية اليت هتدد البشرية 
 Staphylococcus)و Mycobacterium ،  Streptococcusاملقاومة للمضادات احليوية مثل بعض األجناس )

أكثر فعالية و أقل مسية  جديدة نشطة بيولوجيا تكون جلزيئاتمما دفع ابلباحثني إىل البحث عن مصادر أخرى 
    (Qin et al., 2011) . ضرر على البيئة و 

مزااي  فضلالنبااتت أو احليواانت، وهذا باملصدر املفضل لألنزميات مقارنة مع  هي الكائنات احلية الدقيقة 
 اتاألنزمي. يعد استخدام (He et al., 2019)  عديدة مثل اإلنتاج السهل والفعال من حيث التكلفة والثبات

ن يف التحضريات الغذائية عملية قدمية، ومع تقدم التكنولوجيا ، مت تطوير إنزميات جديدة مع جمموعة واسعة م
يف  اتاألنزميدخل ت ، حيثمتواصال استكشاف جماالت التطبيق اجلديدة التطبيقات واخلصوصية وال يزال

 ألغذية واملنسوجات وغريها. الوقت احلاضر يف صناعات عديدة كصناعة املنظفات، الصناعات الصيدالنية و ا

 



  مقــــــــــــــدمــــة    

 

 

و اإلنتاج استخدام الساللة املالئمة وظروف التنمية أ يف اتاألنزميية اجليدة هلذه اإلنتاجية العالية والنوع كمنت
ساسياً أ ئااإلنتاج الكمي الواسع هلا شي أصبح املختلفة،تستخدم يف الصناعات  اتاألنزميمبا أن هذه  .األنسب

 .(Raveendran et al., 2018)  وجوهرايً يف عامل الصناعة

يعترب التحويل احليوي للمخلفات الزراعية إحدى أهم العمليات اليت تقوم هبا الكائنات احلية الدقيقة نظرا 
املخلفات، و من انحية أخرى، إنتاج مواد ذات  إلجيابياهتا، فمن جهة، تقلل من التلوث الذي تسببه هذه

 جودة عالية.

صلصة الصواي وامليسو والدوشى ألكثر  إلنتاجيف التخمرات التقليدية   Aspergillus oryzaeمت استخدام فطر 
. ابإلضافة إىل ذلك ، A. oryzaeواملعاجلة الالحقة لـ  التخمرمن عشرة قرون. مث بعد ذلك مت تطوير تقنيات 

 (FDA(" من قبل إدارة الغذاء والدواء )GRASعلى أنه "معرتف به عموًما على أنه آمن ) A. oryzaeدراج مت إ
أيًضا إلنتاج  A. oryzae. وعليه، يستخدم (WHO)، ومت دعم سالمته من قبل منظمة الصحة العاملية 

املستقلبات األولية والثانوية. عالوة على ذلك ، فإن قدرته القوية على إنتاج إنزميات خمتلفة جتعله منوذًجا مثالًيا 
 (.He et al., 2019)  لتعبري اجليين وإفراز الربوتيناتللبحث عن ا

يف الغذاء كمدعمات غذائية، ويف الصحة كمواد  ،اهتمام الباحثني ابلكائنات احلية الدقيقة وتطبيقاهتا أصبح

اهتمام . ابإلضافة إىل ذلك، ، متزايداصيدالنية عالجية، ويف الصناعة كمواد جتميل ومنظفات وغريها

الباحثني أيضا مبشكلة امللوحة، وذلك بسبب حتول مناطق زراعية شاسعة سنواي إىل مناطق غري صاحلة 

  :رسالة هواهلدف األساسي من هذه ال للزراعة.

املعزولة من سبخة البيضاء )منطقة  A. oryzaeدراسة األمهية البيوتكنولوجية لساللة جديدة لفطر  -
 .البيولوجية للمستخلص الفطريمحام السخنة(، وذلك من خالل دراسة بعض النشاطيات 

 .اجلزيئات احليويةالتعرف على أهم    -
 كمصدر كربوين و نيرتوجيين  قليلةتكلفة الزراعية مثل خنالة القمح ذات  استخدام بعض املخلفات   -

 .اتاألنزميو  اجلزيئات احليويةللفطر إلنتاج 
.روف املثلى اليت تزيد من اإلنتاجحتديد بعض الظ  -
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.1.I جنسAspergillus 
سنة، ومن  200جمموعة متنوعة من الفطرايت اخليطية واسعة االنتشار واليت يتجاوز وجودها  Aspergilliتعترب 

نوع منها هلا أتثري على اإلنسان صحيا واجتماعيا سواء كانت ممرضة أو ذات أمهية من  185بني أكثر من 
-Al) .....إخل  Aspergillus niger ،A. oryzae ،A. nidulansألنزميات صناعية مثل فطرايت حيث انتاجها 

fakih  and Almaktri ،2019.) 

(Trichodermaceae) Aspergillus   هو جنس من عائلة الفطرايت األسكية(Ascomycetous ) اليت مت عزهلا
الفطرايت الداخلية مثل خمتلف األنسجة النباتية، ،  (Hassan and Bakhiet,2017) من بيئات خمتلفة

(endophytes )ةالبيئات املائي و  (Monggoot et al., 2018.) 

يف احلالة الالجنسية على أنه من الفطرايت الكونيدية من حيث إنتاجه ألعداد   Aspergillusيعرف جنس 
كبرية من األبواغ الكونيدية، اليت تتميز بكوهنا وحيدة اخللية جافة وصغرية احلجم، ويتم إنتاجها من جسم 

ينتمي  (.2008، امساعيل خليل ابراهيم)منتفخ يوجد يف هناية احلامل الكونيدي ويسمى ابلرأس الكونيدية 
له تكون رمية  وأغلب األنواع التابعة(، Filamentous fungiإىل الفطرايت اخليطية )  Aspergillusجنس 
ممرضة لإلنسان . ختتلف أنواع جنس ( Opportunistic)، والبعض األخر تكون انتهازية (Saprophyt)املعيشة 

Aspergillus   الكونيدات واخليوط عن بعضها يف الصفات املورفولوجية مثل شكل املستعمرات ولوهنا، لون
 (Vesicles)افة إىل اإلختالف يف بعض اخلصائص اجملهرية مثل شكل وحجم احلويصالت الفطرية، ابالض

هذه األخرية تنتج على شكل سالسل تنشأ من بنية مركزية (، Conidia)و الكونيدات ( Phialides)والفياليدات 
، ومنها اشتق Aspergillumبرتتيب شعاعي وتظهر على شكل قالب يشبه مرشة املاء واليت تدعى ابلالتينية 

 .(2015) ماهود السوداين ،  (1)شكل أو الرشاشيات  Aspergillusاسم 

 .Aعلى أساس أن الطور اجلنسي هلا غري معروف مثل:  Aspergillusتصنف الكثري من األنواع التابعة جلنس 

niger, A. fumigatus , A. flavus, A. parasiticus  وA. oryzae  إذ أهنا متتلك تراكيب تكاثرية عقيمة مثل
) ، إال ان بعضها تتكاثر جنسيا عن طريق األبواغ األسكية ( Hull cells)  احلاضنة الاياخلاألجسام احلجرية و 
منوا سريعا على األوساط الزراعية الكالسيكية ) جيلوز،   Aspergillus يبدي جنس (.2015ماهود السوداين ، 

ساعة من احلضن مستعمرات  48( مضاف إليها مضادات حيوية، حيث يالحظ بعد Saboraudمالت أو 
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ساعة تتخذ هذه املستعمرات ألوان مميزة خاصة حسب كل نوع )  96بيضاء ذات ميسيليوم هوائي، وبعد 
م، إال أن ° 25و  22عموما يف درجة حرارة ترتاوح مابني   Aspergillusأخضر، أسود، أصفر ...(. ينمو فطر 
م °40و  37الذي ينمو يف درجة حرارة ترتاوح مابني  A. fumigatusهناك بعض األنواع حمبة للحرارة مثل 

 (.Morin ،1994) م °57وأحياان تصل إىل 

 
 . Aspergillus sp.  ((Tabuc, 2007أهم اخلصائص املورفولوجية لفطر    .1شكل 

 

ألغراض الصناعات الغذائية أو إلنتاج مواد أولية تستخدم يف تصنيع   Aspergillusتستخدم بعض أنواع جنس 
، إال أن  (2008، ابراهيم  ليل)امساعيل خاألغذية مثل حامض السرتيك وغريها من األمحاض العضوية األخرى 

ض هذا اجلنس هي من األعفان الرمية، ومع ذلك فإن البعض منها مسبب للعديد من األمرا أنواع غالبية
من أكثر اإلصاابت الفطرية  Aspergillusتعد اإلصابة ابألنواع املختلفة لفطر  ن ، اإلنسان والنبات.للحيوا

شيوعا واألكثر انتشارا، حيث حتدث اإلصابة هبا نتيجة الستنشاق األبواغ واليت تتمكن من الوصول إىل 
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احلويصالت الرئوية أبضعف تيار هوائي نتيجة حلجمها الصغري مؤدية بذلك إىل اإلصابة مبرض الرشاشيات 
ابإلضافة إىل ذلك، فالعديد منها   .(2015عبيد جاسم و فالح عزيز، ) plumonary aspergillosisالرئوي 

 ,aflatoxinsمثل :   mycotoxinsهلا القدرة على إنتاج املركبات السمية واليت تسمى ابلسموم الفطرية 

ochratoxins, gliotoxins, funagillin, helvolic acid (fumigacine), fumitermogin A   و
asphemolysine وغريها (Al-Fakih and Almaqtri, 2019.) 

طبية والصيدالنية يف العديد من اجملاالت ال Aspergillusمن جهة أخرى يقوم الباحثون بتطبيق واسع جلنس 
(، Li et al., 2005) نوية ذات األمهية البيوتكنولوجية، وذلك ألنه مصدر للعديد من املستقلبات الثاوالتجميلية

بيتريوالكتون والذي ميلك نشاطية مضادة للفطرايت كذلك أسبريجيليبيبتيد و –ميثيل بوتيل( -3مثل: )
إىل مركبات ذات نشاطية مضادة لألكسدة ابإلضافة ، ( Ma et al., 2017 Y)أستيلوتوكسني املضادة للفريوسات 

 Derui et)املضادات لداء السكري  Eو اسبيلفينون  Eهيدروكسي سريكيمات و إيزو اسبيلفينون  -2 مثل:

al., 2015،) 3-اندول -4-1ميثيل -1و )  [بيربازينيل-1-ميثوكسي فينيل( -2)-4]ادات السرطان مثل مض-
مثل: الليباز، الفا أميالز، الربوتياز، وكذلك الربوبيوتيك واملواد  اتاألنزمي. إضافة إىل  (He et al., 2012)يل( 

 .(Al-Fakih and Almaqtri ،2019) (statins) املخفضة للكولستريول 

.1.1.I فطر Aspergillus oryzae 

.1.1.1.Iالتصنيف  
 . Weber   (2007) وWebsterحسب    Aspergillus oryzaeيصنف نوع  

        Eucomycota   اململكة:              
     Ascomycota                  الشعبة:

 Plectomycetesالصف:               
  Eurotialesالرتبة:                       

    Trichocomaceae العائلة:            
 Aspergillus         :              اجلنس
  A.oryzae                   :     النوع
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وهو من الفطرايت اخليطية اهلوائية حيث يبدي يف بداية منوه  A. flavusإىل جمموعة   A. oryzaeفطر ينتمي 

 ي غري معروف ، إال أن األبواغمستعمرات بيضاء اللون مث متيل إىل اللون األصفر املخضر، تكاثره اجلنس

م °36-26ميكرومرت. درجة احلرارة املثالية لنموه ما بني  7بسهولة يف اهلواء بقطرجنسية ) الكونيداي( تتشكل اللا

( Barbesgaard ،1992.) 

 A.oryzae لفطر البيوتكنولوجية األمهية 1.1.1
 

الصواي يف أوراب صلصة حيضر النتاج ركب وهو م kojiيف إنتاج  A. oryzaeسنة استعمل فطر  2000ألكثر من 

ميكن استعماهلا كمركبات غذائية ابعتباره فطر غري  فإن كال من الفطر وإنزمياتهو أسيا، ابإلضافة إىل ذلك 

ونظرا ألمنه (. WHO/ FAO) منظمة الصحة العاملية و منظمة األغذية والزراعة من طرف( G RA S)ممرض 

على مطلع   .(He et al., 2019) كذلك فهو يستعمل إلنتاج العديد من املستقلبات األولية والثانوية ذات أمهية

السلم الصناعي  لىأول إنزمي منتج ع،  α-amylaseألول مرة  كمصدر إلنزمي    A.oryzaeالقرن العشرين، استعمل 

األصلية و  اتاألنزميأصبح يستعمل يف إنتاج العديد من احلني  من أجل االستعمال الغذائي، و منذ ذلك

ممرض،  إال أن  A.oryzae مل يعرف أبن إىل حد اآلن  لإلنتاج الغذائي. (Heterologous enzymes)املصنعة 

تكون قادرة على إنتاج كميات ضئيلة من املستقلبات الثانوية ذات مسية منخفضة إىل متوسطة  بعض عزالته قد

 مثل: 

 nitro propionic acid - 3- β  ، Kojic acid   وCyclopiazonic acid  ، و ميكن التحكم يف إنتاج هذه

و  A. oryzae ابلرغم من كون .( Olempska، 2006)عن طريق استعمال ظروف مناسبة  احلد منهااملركبات و 

A. flavus   اجملموعةينتميان لنفس Flavi  و حتت اجلنسCircumdatiفإن ، A. oryzae  خيتلف عنA. flavus  من
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احلديثة أظهرت  أن بعض عزالت هذا الفطر متلك  تالدراساإال أن . Aflatoxinesحيث عدم إنتاجه لسموم 

 Machida)إال أن ذلك يتم حتت ظروف حتفيزية ،  Aflatoxines موراثت بنيوية و تنظيمية  تدخل يف تصنيع

et al.,2005؛ Olempska  ،2006). 

 .Aالطاقم اجليين لكل من  من نه أكربأبوجد  الذيإىل الطاقم اجليين للفطر، املميزات ترجع هذه      

fumigatus   وA. nidulans   وهو حيتوي على تتابعات خاصة غنية  .على الرتتيب   %29 و  %34حبوايل

، وخاصة اليت تدخل يف بناء املستقلبات الثانوية )أنزميات اإلماهة ، استقالب  ملوراثت املسؤولة عن االستقالباب

 A.oryzae. حديثا يستعمل (Machida et al., 2005)سكرايت(   /األمحاض األمينية و نواقل األمحاض األمينية

  Lui et al., 2009) (Recombinant proteines)الربوتينات املعدلة وراثيا  إلنتاجكحامل )عائل( للتعبري اجليين 

 Kitamoto et)يف إنتاج إنزميات جتارية  A.oryzae، إذ تسمح هذه اآلليات اجلزيئية بتطوير استعمال فطر  (

al., 2005).   كما أن التقدم األخري يف تكنولوجيا تسلسل اجليل التايل عزز البحث يف اجلينوم الوظيفي للفطر

 .(He et al., 2019)ب دورا يف عمليات التخمر للسالالت اليت تلعلتحسني الوراثي وهو مايساعد على ا

و  تشابك امليسيليوم،و ، كالنمو اخليطي  خبصائص بيولوجية أساسية A.oryzaeابإلضافة إىل ذلك يتميز    

 Saccharomycesوحيدة اخللية مثل : الفطرايتتعدد اخلالاي و اليت مل تدرس يف و الالجنسية ، التكاثرية البنيات 

cerevisiae  (Kitamoto et al., 2005 ).  تعترب أنزمياتCutinase  مسؤولة عن إماهة و حتليل احلشوة الدهنية

و ابلتايل ميكن استغالهلا يف إماهة اجلزيئات  ،(Cutin lipid polyester matrix)متعددة األسرت يف النبااتت 

وأثبتت  ، A.oryzaeمن فطر  اتاألنزميمتعددة األسرت الصغرية مثل املواد البالستيكية. وقد مت استخالص هذه 

 املستخلص من فطر األنزميم مقارنة مع نفس °59قدرهتا على حتمل الدرجات العالية للحرارة اليت تصل إىل 
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Fusarium solani  م °56و اليت كانت(Lui et al., 2009.)يستعمل كعامل بروبيوتيك يف تغذية الدواجن  كما

(Lee et al., 2006.)  

مواد مضادة  انتاجأمهية طبية و صيدالنية كبرية ، نظرا لقدرته على  A.oryzaeلفطر  فإن و من جهة أخرى

هذه املميزات تدعم فكرة أن . Penicilline  ابإلضافة إىل  Oryzachlorinو  Asperfuranللفطرايت مثل : 

  يف البيوتكنولوجيا احلديثة االستعمال خمر وهو الكائن احلي الدقيق املناسب لعمليات الت A. oryzaeفطر 

(2010., et al Junichiro).  

.2.Iاجلزيئات احليوية 
ذات املصدر الطبيعي على حياة اإلنسان، وخاصة يف اجملالني الصيدالين  اجلزيئات احليوية تؤثر   

 . (Nicoletti  and Vinale ،2018) والبيوتكنولوجي بصفة عامة

 البكترييوسيناتهي عبارة عن مواد من أصل حيوي وهي ختتلف وتتنوع حيث جند:  اجلزيئات احليوية النشطة

(Bacteriocines ،) بيبتيدات NRPS ، املضادات احليوية...إخل. وهي ختتلف من نوع ألخر حسب طريقة

 Guo etحسب  اجلزيئات احليوية النشطةأخرى تعرف  من جهة. (Essodolom ،2016)  تصنيعها ونشاطيتها

al. (2008)  على أهنا مواد عضوية طبيعية ذات أوزان جزيئية منخفضة، هذه املركبات تنتج من طرف كائنات

 مضادة لكائنات حية دقيقة عند تراكيز منخفضة. حية وهلا نشاطية

ميكن تقسيم مجيع مركبات النظام البيولوجي إىل جمموعتني كبريتني: االوىل هي املستقلبات األولية وهي عبارة 

مثل الكربوهيدرات والربوتينات والدهون، أما اجملموعة الثانية فهي  عن مواد كيميائية هتدف إىل النمو والتطور

ستقلبات الثانوية واليت يتم انتاجها غالبا يف مرحلة متأخرة من النمو، وليس هلا أي وظيفة يف النمو ، تشمل امل

http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28MARUI%29
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20%28MARUI%29
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ومن بني هاته املستقلبات بعض املواد اليت تؤثر على األنظمة احليوية لكائنات حية أخرى وعليه جاءت تسمية 

 (.Azmir et al., 2013)  (Bioactive molecules)النشطة  جلزيئات احليويةهذه املركبات اب

1.2.I.  يوية اجلزيئات احلتصنيف و إنتاج 

أظهرت العديد من األحباث أن الفطرايت والبكترياي وكذلك النبااتت والبكترياي الداخلية اخليطية للنبااتت، 

للميكروابت،  ةداضمإبمكاهنا أن تشكل مصدر ملختلف املركبات الطبيعية اليت هلا نشاطيات بيولوجية خمتلفة: 

. وعلى وجه العموم ومن خالل (Zhao et al., 2011)  لإللتهاب ابإلضافة إىل مضادات لألكسدة، للسرطان

 Steroids)) السرتويدات ،Terpenoids)) الرتبنويدات األحباث فقد وجد أن هذه املركبات تنتمي غالبا إىل

 القلويدات ،املركبات األليفاتية  ، (Peptides)لبيبتيدات ا ، Phenols) ) الفينوالت ،  Quinones)) كينوانت،

(Alkaloids)  ،Anthraquinones ،Arylcoumarins ،Ansamycins ،Coumarins ،Macrotetrolide ، 

Macrolides، الفالفينويدات ( (Flavonoides  (Qin et al., 2011 ; Azmir et al., 2013) (2شكل). 

 

 

 

 

 



 

10 
 

ــــــــراجــــــعة املـــــــصادرم   

 

 (alkaloidsلويدات )الق

 

sesqueterpenes )    (                    أحادية تربينات  سيسكتريبينات (monoterpenes) 

 
 

triterpenes, saponins, steroid)                   )  
 (Flavonoid)فالفونويدات                              تربينات ثالثية، سابونينات، ستريويدات

 

 

       (Polyketides)  متعدد األسيتيالن                           يتيداتسمتعدد ال polyacetylenes)) 

 ,.Azmir et al)  اجلزيئات احليويةالعامة ملختلف اجملموعات اليت تنتمي إليها الكيميائية الرتكيبات  .2شكل 
2013.) 
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يف جمموعات خمتلفة غري متناسق، بل يعتمد على حتديد تصنيف  النشطةاجلزيئات احليوية ال يزال تصنيف 

م من خالله وصف املسارات ، والذي يت (Biosynthetic class)البناء احليوي  حسبمثال: التصنيف  خاص

 : اجلزيئات احليوية النشطة، حيث هناك أربع مسارات أساسية لبناء احليوية

 Shikimic acidميك كيمسار محض الشي -1

 Malonic acidمسار محض املالونيك  -2

 Mevalonic acid  مسار محض امليفالونيك -3

   (non-mevalonate pathway)  غري امليفالوانتأو مسار   MEPمسار  -4

لويدات عن طريق األمحاض األمينية العطرية و األليفاتية الناجتة قفعلى سبيل املثال يتم إنتاج ال

ميك كياملركبات الفينولية عرب مساري محض الشي ميك. يف حني تنتجكيمن مسار محض الشي

 ,.Azmir et al )محض امليفالويك  ية من مسارومحض املالونيك. بينما يتم انتاج املركبات الرتيبين

2013.) 

.1.2.I اجلزيئات احليويةمصادر 
الطحالب، الطحالب النبااتت،  : الطبيعية املختلفة مثل مباشرة يف األنسجة اجلزيئات احليويةمتت دراسة 

الدقيقة، البكترياي والفطرايت، ويف هذا الصدد أجريت العديد من الدراسات العلمية على هذه املركبات 

  .(Joana Gil‐Chávez et al., 2013) ومصادرها
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1.2.2.I . ةـــــة النباتيــــــــــنسجاأل 

على فيسيولوجية ومرحلة منو هذا النبات، وعليه ميكن يعتمد البناء احليوي للجزيئات احليوية ذات أصل نبايت 

) ، إيزوبرينويدات (Polyktides) تيدات البوليس النباتية إىل مخس جمموعات: اجلزيئات احليويةتقسيم 

Isoprenoides )قلل، ا( ويداتAlkaloides) ،Phenylpropanoides   وFlavonoides تستعمل هذه .

 القيمة الغذائيةاقرتح استعماهلا كمضافات غذائية لزايدة  كمااجلزيئات بشكل واسع يف إنتاج املواد الصيدالنية،  

 .(Joana Gil‐Chávez et al., 2013)ألطعمة ل

2.2.2.I .الطحالب والطحالب الدقيقة 

تعترب الطحالب مصدرا طبيعيا مثريا لإلهتمام ملركبات جديدة اليت هلا نشاطيات مضادة لألكسدة، ومضادة 

للميكروابت والفريوسات. تعيش هذه الكائنات يف ظروف بيئية قاسية وعليها أن تتأقلم بشكل سريع، لذلك 

‐Joana Gil)أليات الدفاع الطبيعي  فهي تقوم إبنتاج مستقلبات اثنوية خمتلفة ذات نشاطية بيولوجية تساهم يف

Chávez et al., 2013) . 

بعض األصباغ  وظيفية مبا يف ذلك ركباتتفرز الطحالب الدقيقة جمموعة واسعة من املركبات اليت تستعمل كم

،  Carotenoîdes   ،Polyphenols ، Flavonoids، Quercetin ،Catechin املضادة لألكسدة مثل:

Tiliroside  و مشتقات األمحاض والبيبتيدات الثنائية(Joana Gil‐Chávez et al., 2013).   مع ذلك ليس و

نشطة بيولوجيا جيعل الطحالب حمط اهتمام الكثري من الباحثني، حيث تتميز كذلك  فقط وجود مركبات

اجلزيئات يؤدي إىل إثراء وإنتاج جمموعة حمددة من ما كبري وإمكانية منوها حتت ظروف بيئية خمتلفة، ال هابتنوع
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اليت ميكن أن تكون مفيدة كجزء من األدوية اجلديدة أو املكمالت الغذائية يف الصناعات الصيدالنية  احليوية

 .(Joana Gil‐Chávez et al., 2013)والغذائية على الرتتيب 

3.2.2.I .الفطرايت( الكائنات احلية الدقيقة( 

استعملت الكائنات احلية الدقيقة كمصدر إلنتاج اجلزيئات احليوية املختلفة، وهذا يشمل البكترياي، البكترياي    

 اجلزيئات احليويةنوع من  23000، وقد مت تعريف حوايل (Kaur et al., 2015)اخليطية الداخلية و الفطرايت 

 Joana Gil‐Chávez et) يقةقلكائنات احلية الدامليكروبية األصل واليت مت عزهلا من جمموعات جد قليلة من ا

al., 2013)  ،ميكن استعمال هذه املركبات يف األغذية كمكمالت غذائية، معززات للنكهات، مواد نسيجية .

 Isoprenoidsمواد حافظة، معدالت للحموضة ومثخنات. من أهم اجلزيئات احليوية املعزولة من البكترياي : 

 Stilbene  (Joanaمثل مشتقات   Phenylpropanoids( و lycopeneو  β-carotene ) Carotenoidsمثل 

Gil‐Chávez et al., 2013). 

مقارنة مع النبااتت و  اجلزيئات احليوية النشطةيرجع اإلستعمال الواسع للكائنات احلية الدقيقة يف انتاج 

. وعالوة على ذلك نية املعاجلة البيئية واجلينيةاحليواانت إىل بساطة احلصول على إنتاج عايل ابإلضافة إىل إمكا

تعد الكائنات احلية الدقيقة مصدرا ممتازا إلنتاج العديد من املركبات املهمة اليت يتم انتاجها فقط بكميات 

 .(Joana Gil‐Chávez et al., 2013)ضئيلة. 

، حيث أهنا توفر مصدرا  (Baker and  Alvi ،2004) تعترب الفطرايت مصدرا اترخييا مهما للمستقلبات الثانوية

وجد أن  .غنيا للمركبات ذات التطبيقات العالجية مبا يف ذلك املضادات احليوية واملضادات الفطرية والفريوسية

 Kaur et)واالمحاض العضوية  اتاألنزميالعديد من الفطرايت و/أو مستخلصاهتا يتم استغالهلا أيضا يف إنتاج 
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al., 2015)  . مت احلصول على عدة مضادات حيوية من الفطرايت الداخلية للنبااتت من بينهاCyclo (Pro-

Thr)   و  Cyclo (Pro-Tyr)البيبتيدية هلما نشاطية ضد بكتريية احليوية  ومها نوعان جديدان من املضادات

(Cui et al., 2008 .) كما أظهرت جمموعة من األمحاض الفينولية املتحصل عليها من الفطر الداخليPhoma 

sp.  الغرام موجبة مضادة للبكترياينشاطية (Hoffman et al., 2008)  ابإلضافة إىل كل من املركبني .

Altersolanol A  3و-O-methylalaternin  من طرف الفطر الداخلي  املنتجنيAmpelomyces sp.  و

كما مت عزل نوعني من مضادات (. Aly et al ., 2008) أظهرا نشاطية مضادة للبكترياي موجبة الغرام اللذين 

من الفطر  Chaetoglobsins Cو Alkaloids ، Chaetoglobsins Aالفطرايت تنتمي إىل عائلة 

Chaetomium globsum  (Qin et al., 2011)،  ابإلضافة إىل بعض املضادات احليوية اليت تنتمي إىل املركبات

 Phompsis sp.  (Li et al., 2008)ملعزولة من الفطر ا Cytosporone Cو  Cytosporone Bاألليفاتية مثل: 

 .(3شكل )
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 .(Li et al., 2008)بنية بعض املركبات الطبيعية املعزولة من الفطرايت  ذات النشاط الضد ميكرويب   .3شكل 
 
 
 

من جهة أخرى ويف ظل ظروف بيئية مالئمة من درجة احلرارة، الرطوبة، األس اهليدروجيين وتركيب املادة ، 

من بني املئات وأكثر السموم . Mycotoxinsميكن للفطرايت اخليطية إنتاج مستقلبات اثنوية سامة تسمى 
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)  نوع هلا أتثري مهم على صحة اإلنسان و احليوان بسبب مسيتها 30الفطرية اليت مت تعريفها هناك حوايل 

Bennet و Klich ،2003) : تنتج هذه السموم خاصة من طرف السالالت اليت تنتمي إىل األجناس .

Aspergillus ،Penicillium   وFusarium (Tabuc, 2007).  بعض املستقلبات الثانوية اليت تنتجها بعض

، وهي تعد من املركبات شديدة اخلطورة ابلنسبة Aflatoxinsعرفت ابسم مسوم   Aspergillusأنواع جنس 

الباحثني منذ  من لكثريولقد حضت ابهتمام ا .( Belhattab and Larous, 2008) ة اإلنسان و احليوانلصح

وإىل  .اكتشافها يف أواخر عقد الستينات من القرن العشرين إىل يومنا هذا، مقارنة ابلسموم الفطرية االخرى 

جانب ذلك فقد عملت هذه السموم على تقدمي أداة فعالة بيد الباحثني لغرض دراسة األمراض السرطانية 

 (.Al-fakih ,2019  and Almaktri)ا إىل اجلسم احلي نظرا لقدرهتا على إحداث األورام السرطانية عند دخوهل

ات االمهية الصناعية والصيدالنية لعديد من املركبات ذالقدرة على إنتاج ا  Aspergillusالعديد من أنواع  متلك

كمضادات سرطانية،   Aurasperon H، وتينوليد كعوامل مضادة لإللتهابمن بينها: مشتقات الب

Asperchondols A, B   كمضادات بكتريية (Lui et al., 2017 ) ،Aspergivons A,B  املضادة للسرطان

-CJومركب   Aspochalasin B , D، ابإلضافة إىل مضادات امليكروابت (Ma et al., 2017 X) والبكترياي 

والذي أبدى نشاطية مضادة للبكترياي املقاومة   Aspergillus ochraceusاملعزول من فطر   17.665

Staphylococcus aureus (Al-fakih, 2019 and Almaktri.) ابإلضافة إىل مضادات الفطرايت– 

butyrolactone II ( 3-methylbutyl) 3ّ :مضادات الفريوسات مثل ،Aspergillipeptids   وAsteltoxins 

 (Ma et al., 2017 X،)  2ابإلضافة إىل مضادات االكسدة- hydroxycircumdatic    ومضاد السكري

Isoaspulvinone E  كلها مستمدة من  Aspergillus   (Al-fakih, 2019  and Almaktri.) 
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3.I  .امليكروبية يف التطبيقات البيوتكنولوجية اتاألنزمي 
 

يستعمل فيه األنظمة احليوية، سواء كانت خالاي الكائنات احلية، أو  البيوتكنولوجيا هي أي تطبيق تقين      

واألمحاض العضوية و الفيتامينات...إخل، يف  اتاألنزميمشتقاهتا مثل بعض املنتجات اخللوية كالربوتينات، و 

  لإلنسانعمليات التصنيع إلنتاج العديد من املنتجات احليوية أو تعديلها، واليت تكون يف النهاية ذات فائدة 

(Naz, 2015). 

3.I .1 .ةــــــــــــــــــص عامــــــــــــائــــــــــف وخصــــــــــــــــتعري  

هي عبارة عن حمفزات بيولوجية تسرع التفاعالت الكيميائية احليوية ، و ميكن استخالصها من اخلالاي  اتاألنزمي

هي جزيئات كبرية  اتاألنزمياحلية واستخدامها لتحفيز جمموعة واسعة من التفاعالت املهمة بيوتكنولوجيا. 

(Macromolecules) احلمض النووي الرييب من الربوتينات أو RNA (Ribonucleic acid وتسمى )RNA  

هي حمفزات جد نوعية  اتاألنزميابإلضافة إىل كفاءهتا العالية ، . Ribozyme (Bataich ،2014)احملفزة أو 

  .(Gramner et al., 2008) حيث تكون خاصة بكل نوع ومادة تفاعل وهذا راجع ملا يسمى ابملوقع النشط 

استخالصها من النبااتت  بقىالصناعية من مصادر نباتية ، حيوانية أو ميكروبية، ومع ذلك ي اتاألنزميأتيت 

امليكروبية يف: اإلنتاج  اتاألنزميواحليواانت حمدود نظرا لصعوبة السيطرة عليها يف الواقع ، وتتمثل أهم إجيابيات 

نتاج غري ابهضة الثمن، زايدة مردود اإلخلام املستقل عن القيود املومسية و اجلغرافية، إمكانية استخدام املواد ا

 (.Scriban ،1993)امليكروبية وحتسني ظروف االنتاج  بشكل كبري عن طريق حتسني السالالت
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أمهية خاصة يف العديد من اجملاالت الصناعية، ومن املعروف أهنا هي األفضل ويتم  امليكروبية اتاألنزميلبعض 

احلصول عليها من خمتلف الكائنات احلية الدقيقة ، وعلى الرغم من اكتشافها يف القرن العشرين، إال أن 

مستمر. وأصبح ( يف تقدم Bioindustryالدراسات حول عزهلا وحتديد مميزاهتا وتطبيقها يف الصناعة احليوية )

من . ذات مصدر ميكرويب يف العديد من العمليات الصناعية املختلفة اتاألنزميابلفعل استخدام العديد من 

احلموضة،  وبني املميزات اخلاصة لألنزميات امليكروبية قدرة نشاطها يف ظروف غري طبيعية خاصة درجة احلرارة 

. الكائنات أو حمبة للحموضة أو العكسامليكروبية على أهنا حمبة للحرارة  اتاألنزميوابلتايل يتم تصنيف بعض 

احلية الدقيقة اليت متتلك أنظمة أنزميية اثبتة حراراي واليت ميكن أن تعمل يف درجات حرارة أعلى من املعتاد ستقلل 

 . (Robinson  ،2015) من إمكانية التلوث امليكرويب يف التفاعالت الصناعية لفرتات طويلة

I. 2.3. الكائنات احلية الدقيقة مصدر لألنزميات ذات تطبيقات بيوتكنولوجية 

كائنات حية دقيقة مت متييزها   من طرفاليت يتم تصنيعها  اتاألنزميتستخدم البيوتكنولوجيا جمموعة واسعة من 

وتصميمها عن قصد وحتسينها إلنتاج أنزميات ذات جودة عالية يف التطبيقات الصناعية. وابلتايل متت دراسة 

امليكروبية خلصائصها املميزة ، ولقد مسحت تقنيات البيولوجيا اجلزيئية احلديثة بتكييف الكائنات احلية  اتاألنزمي

، وإمنا النتاج أنزميات ذات خصائص مطلوبة مثال:  األنزميقط إلنتاج مردود عايل من الدقيقة املختارة، ليس ف

 األنزمي، االستقرار يف الظروف احلمضية أو القاعدية واحلفاظ على نشاطية (Thermostability) الثبات احلراري 

ابإلضافة إىل إمكانية زرع  .(Robinson  ،2015)حتت ظروف التفاعالت مثل وجود معادن أو مركبات أخرى 

الكائنات احلية الدقيقة بكميات كبرية يف وقت قصري عن طريق عمليات التخمر و أيضا بسبب قابلية التالعب 

 ( .1جدول )ابجلينات 
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 (.Vittaladevaram ،2017)الصناعية ومصادرها من الكائنات احلية الدقيقة  اتاألنزمي بعض .1جدول 

 الكائن احلي الدقيق األنزمي املصدر

 Proteases بكترياي
Amylases 

Pencillinase 

 
Bacillus subtilis 

 Lactase مخائر
Invertase 

Saccharomyces fragilis 
Saccharomyces cerevisiae 

 
 

 

 فطرايت خيطية

Proteases 
Amylases 
Catalase 

Glucose-oxidase 
Glucosidases 

Cellulase 
Dextrinase 
Pectinase 

Lipase 
 

Aspergillus niger 
Aspergillus oryzae 
Aspergillus niger 

Penicillium notatum 
Aspergillus   flavus 

Aspergillus  sp 
Penicillium sp 

Aspergillus niger 
Aspergillus niger 

 

1.2.3.I .  امليكروبية اتاألنزميتطبيقات 

، النسيج، األطعمةع يف الصناعات مما يشمل: اجللود، ذات مصدر ميكرويب على نطاق واس اتاألنزميتستعمل 
  (.Vittaladevaram  ،2017)  (2جدول ؛  4) شكلمستحضرات التجميل، املنظفات واملواد الصيدالنية 
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 (.Vittaladevaram ،2017)امليكروبيـــــة  اتاألنزميتطبيـــــقات  .4شكل 
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 (.Vittaladevaram ،2017)الصناعــــــــية ذات مصدر ميكرويب  اتاألنزميتطبيقات  .2جدول 
 التطبيقات املصدر امليكرويب األنزمي الصناعة

 

 

 الصيدلة

Penicllin oxidase 

Streptokinase 

Collagenase 

Alpha-amylase 

Galactosidase 

Pencillium sp. 

Streptococci sp. 

Clostridium 

perfringens 

Bacillus sp. 

Acinetobacter 

 

    
 

صناعة 

 اخلبز

Amylase 
Lipase 

Glucose oxidase 
Transglutaminase 

Bacillus sp. 
Candida lipolytica 

Penicillium 
purpurogenum 

Streptoverticillium 
sp 

 

 

 

 

صناعة 

 األلبان

Lactase 
Transglutaminase 

Lactobacillus sp. 
Streptoverticillium 

sp 

 

 

صناعة 

 املشروابت

Amylase 
Cellulase 

Bacillus sp. 
Clostridium sp. 

 

 إماهة النشاء

صناعة 

 األغذية

Polygalacturonases 
Xylanase 

Aspergillus 
sp.,Bacillus sp. 

 هضم النشاء
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صناعة 

 البوليمريات

Lipase 
Peroxidase 

Candida sp. 
Pseudomonas sp 

 

 حتضري البوليستري

صناعة 

 الورق

Xylanase 
Amlyase 

Bacillus sp نقـــــاوة الورق وزايدة لبه 

دابغة 

 اجللود

Proteases 
Lipase 

Bacillus sp., 
Aspergillus sp. 

Candida sp 

 إزالة الشعر والنسيج املتبقي

 إزالــــــــــة الدهـــــــون

 

صناعة 

 األنسجة

Cutinase 
Collagenase 

Pectate lyase 
Amylase 

Laccase 
 

Catalase 
 
 

Pseudomonas sp. 
Clostridium 
histolyticum 
Bacillus sp., 

Bacillus 
licheniformis 

Bacillus subtilis 
Aspergillus sp 

 

 

 

 

 

 

 

 إنزمي األميالز Amylase 

، حيث هلا القدرة على ميلوبكتني واملالتودكسرتينو األ أنزميات األميالز هي أنزميات حمللة للنشاء، األميلوز

بشكل كبري يف كل الكائنات  اتاألنزميللسكرايت املعقدة. تتواجد هذه  α( 4-1)إماهة الروابط الغلوكوزيدية 

واستقرارها وكذلك من أجل احلية، ومعظمها هي أنزميات معدنية حيث حتتاج إىل الكالسيوم من أجل نشاطها 

 . ميكن متييز ثالثة أنواع من أنزميات األميالز وهي : (Raveendran et al., 2018)نضجها 
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  ( أميالزE.C. 3.2.1.1 ) حيفز هذا النوع من أنزمي 1700وهي أنزميات إماهة تشمل أكثر من . 

، Martinelle)عقدة وحتويلها إىل سكرايت بسيطة للسكرايت امل α( 4-1)تكسري الروابط  اتاألنزمي

1995.) 

 β-  2.1.2) أميالز(E.C. 3.  بتحرير سكر املالتوز ابلتتابع انطالقا من النهاية غري  اتاألنزميتقوم هذه

يف نقاط التفرع، وابلتايل يرتك ( 6-1) وجزيئة األميلوبكتني، لكنه مينع الروابط  نشاءاملرجعة جلزيئة ال

 .β (Martinelle ،1995)بقااي من األميلوبكتني تسمى دكسرتين ذو هناية 

  غليكوأميالز(Glucoamylase  أوAmyloglycosidase) (E.C.3.2.1.3)  وهي أنزميات حمللة كليا

تستعمل وكوز من أجل تشكيل  سكر املالتوز. غلD–للنشاء و األميلوبكتني وحتويلها إىل جزيئات 

غلوكوز D–أميالز من أجل إنتاج حملول شراب الدكسرتوز و - αجتاراي مع أنزميات   اتاألنزميهاته 

 (.Martinelle ،1995)البلوري 

 ات فيكفي أن نعلم أناألنزمينتاج إلتوضيح الدور اهلام الذي تساهم به الكائنات احلية الدقيقة يف       

 نزميات. أنوع من الربوتينات معظمها عبارة عن  3000خلية واحدة من بكترياي تصنع داخلها حوايل      

 Streptomyces ، Bacillusمن أهم الكائنات احلية الدقيقة املنتجة ألنزمي األميالز بعض أنواع 

subtilis، ،Klebsiella sp ، Pseudomonas ،Clostridium ،Rhizopus ،Aspergillus ،

Monilia ،Penicillium  وMucorإضافة إىل بعض اخلمائر .(Gupta et al., 2003). 
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الفطرية عن البكتريية من حيث  اتاألنزميميكن متييز نوعني من أنزميات األميالز : الفطرية والبكتريية، إذ ختتلف 

ثلى امل ودرجة محوضتها( saccarification )سكريتعالية على الال بيطها عن طريق درجة احلرارة ،  قدرهتاتث

البكترياي املنتجة لألنزميات عددها قليل نسبيا ابملقارنة مع الفطرايت ،  (.Costes ،1982)  (5-4) منخفضة 

ال يوجد و  Bacillusومعظم البكترياي املنتجة لألنزميات التجارية تتبع اجلنس اهلوائي املكون لألبواغ وهو جنس 

مما يعين ندرة ، Klebsiella pneumoniaeالتجارية سوى البكترياي  اتاألنزميمن البكترياي السالبة الغرام ماينتج 

اخلارجية يف البكترياي سالبة الغرام وزايدة تكلفتها وصعوبة احلصول عليها. أما ابلنسبة للفطرايت  اتاألنزمي

 و  Rhizopus ،Penicilliumاخليطية املنتجة لألنزميات التجارية فتشمل بشكل واسع األجناس: 

Aspergillus. 

الورق ، الغزل و النسيج وكذلك يف صناعة اخلبز، حيث يقوم بتحليل النشاء  يستخدم أنزمي األميالز يف صناعة

الذي يعطي اخلبز الشكل  2COإىل سكر وابلتايل ميكن للخمرية أن ختمر الغلوكوز وتنتج كميات كبرية من غاز 

يف صناعة الكحول وذلك بتحويل املواد النشوية إىل سكرايت قابلة للتخمر،  األنزمياألسفنجي. كما يستعمل 

يف بعض الصناعات الطبية  األنزميإضافة إىل ترويق عصري الفواكه من النشوايت العالقة .  كما يستعمل 

احملللة  اتاألنزمييف عمليات التنظيف اجلاف خبلطه مع  األنزميوالدوائية وإنتاج الغلوكوز الطيب.كما يستخدم 

 (.Gupta et al., 2003)للربوتينات يف مساحيق التنظيف 

 أنزمي الربوتياز Protease 

أي تقوم بتحليل الربوتني إىل مواد (، E.C. 3.4.2.1.2.4) ماهة أنزميات اإلمن  احملللة للربوتينات اتاألنزميترب تع

. (Pelmpont ،1995) غري نشط  Zymogeneعموما على شكل   اتاألنزميأبسط يف وجود املاء. تكون هذه 
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محضية،  بروتياز ميكن تصنيف أنزميات الربوتياز حسب درجة األس اهليدروجيين حيث تكون النشاطية مثلى إىل:

كما ميكن أن تقسم حسب املوقع النشط إىل قسمني: أنزميات ،  (Kumar et al., 2008) قاعدية و معتدلة 

أنزميات الربوتياز اخلارجية و  ،تقطع الروابط البيبتيدية داخل السلسلةاليت ، endopeptidaseالربوتياز الداخلية 

exopeptidase  النهاية اليت تعمل ( على قطع الروابط انطالقا من النهاايت للسلسلة البيبتيديةN   أوC )

(Raveendran et al., 2018). 

ألنزميات الربوتياز أمهية كبرية يف اجملال الصناعي وهي تنتج من طرف العديد من الكائنات احلية الدقيقة مثل 

، وكذلك  B. subtilis ،Serratia  ،Clostridium sporogenes ، Bacillus niegateriumالبكترياي مبا فيها: 

. ومن أهم Penicillium (Sandhya et al., 2005a) و   Aspergillus  ،Mucorبعض الفطرايت مثل: 

يف اجملال الصناعي : صناعة املنظفات و الغراء، صناعة ودبغ اجللود إلزالة الصوف والشعر  األنزمياستعماالت 

منها وحتسني جودهتا، صناعة احلرير، صناعة بعض املستحضرات الطبية مثل إنتاج زيت كبد السمك ومراهم 

روابت اليت تتكون هبا تقليل مدة الطهي، ترويق بعض املشو احلروق، تطرية اللحوم مما يزيد القدرة على هضمها 

إىل العلف احليواين يزيد من كفاءته اهلضمية ، ابإلضافة  األنزميعكارة أثناء التخزين، ابإلضافة إىل أن إضافة 

 ختمرإىل استعماله يف الصناعات الغذائية مثل صناعة األجبان من خالل حتسني نكهتها وتسريع نضجها، 

عد للجهاز اهلضمي. ابإلضافة إىل استخدامها يف حتسني نكهة اللحوم وترطيبها، ختثر احلليب وأيضا كمسا

الربوتينات الغذائية وقيمتها وقابليتها للهضم، وكذلك تعديل خصائصها الوظيفية مبا يف ذلك التخثر 

يف صناعة اخلبز من خالل تقليل مدة اخللط  اتاألنزمي(. كما تستخدم هذه Emulsificationواإلستحالب )
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 Aspergillusوتوحيد العجني وحتسني امللمس والنكهة . كما مت استخدام الربوتياز احلمضي املنتج من طرف 

usamii . يف حتسني اخلصائص الوظيفية لغلوتني القمح (Raveendran et al., 2018.) 

 أنزمي الليباز  Lipase 

إىل غليسريول وأمحاض دهنية حرة، وعلى عكس الليباز هي أنزميات حتفز حتليل الدهون الثالثية طويلة السلسلة 

زيت -الة إدمصاصها على سطح ماءأنزمي الليباز تكون نشطة فقط يف حفإن  (Esterase) االسترياز

(Martinelle, 1995،)  جل هضم أفهي موجودة بشكل طبيعي يف املعدة والبنكرايس عند البشر واحليواانت من

من السوق  %90عند الكائنات احلية الدقيقة حيث تساهم تقريبا بنسبة  اتاألنزميالدهون. كما تتواجد هاته 

وتعترب الفطرايت من املصادر املفضلة يف إنتاج الليباز (، Raveendran et al., 2018)ليباز. لنتاج االعاملية إل

الفطرية تفرز عموما خارج اخللية مما يسهل استخالصها من وسط التخمر. من بني الفطرايت  اتاألنزميألن 

،  Rhizopus  ،Mucor  ،Aspergillusجنس  األنزمياملستعملة بشكل واسع كمصادر هلذا   اخليطية

Penicillium  ،Fusarium   ومخريةGeotricum geotrichumنسبة للبكترياي فتعترب األجناس: ل، أما اب

Bacillus   وStaphylococcus genera   ابإلضافة إىل جنسPseudomonas   من أهم البكترياي املستعملة يف

مقارنة مع  ةبسيط أن عملية تصنيعهاحيث إنزميات الليباز امليكروبية هلا مزااي، يباز . ويف الواقع فإن إنتاج الل

 (.Fickers ،2008) من أصل حيواين، ومن انحية أخرى تتمتع بثبات عال من حيث درجة احلرارة إنزميات الليباز

احليوانية، تطبيقا واسعا يف العديد من الصناعات مبا يف ذلك الوقود احليوي واملنظفات واألعالف  األنزميجيد هذا 

، ابإلضافة إىل صناعة املواد (Raveendran et al., 2018)ستخدم يف معاجلة اجللود والنسيج والورق كما أنه ي

الغذائية واملشروابت، كما جتد الليباز تطبيقا رئيسيا يف صناعات األلبان واخلبز، حيث ميكنها حتسني النكهة 
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 ، (Jooyendeh et al., 2009)املميزة للجنب من خالل العمل على دهون احلليب إلنتاج أمحاض دهنية حرة 

وابلتايل صنع أنواع خمتلفة من االجبان من مصادر خمتلفة، على سبيل املثال: جنب رومانو وجنب الكومومبري 

 . A. oryzaeو أ A. nigerوجنب الشيدار ابستخدام  Penicillium camembertiابستخدام الليباز من أصل 

تستخدم الليباز أيضا كعوامل لتحسني النكهة يف الزبدة و السمن، وأيضا إلطالة املدة اإلفرتاضية ملختلف 

منتجات اخلبز. ابإلضافة إىل ذلك فقد مت تقدير الفينوالت الوظيفية لرتكيب مضادات األكسدة الدهنية من 

و  Candida antarcticaن طرف أجل تطبيقاهتا يف صناعة زيت عباد الشمس ابستخدام الليباز املنتج م

Pseudomonas sp ،Helvina lauginosa  وGeotrichum candidum كما استخدم الليباز املثبت بنجاح.

لتحديد املبيدات الفوسفورية العضوية، وميكن أيضا استخدامها يف معاجلة النفاايت املختلفة اليت يتم طرحها 

 .(Raveendran et al., 2018)من الصناعات الغذائية  وإفرازها

.4.Iمرـــــــرق التخـــــــــــــط 

االختزال للمركبات الكيميائية، واليت منها  -و عملية استخالص الطاقة من تفاعالت األكسدةهالتخمر 

يف الظروف وذلك  ذايت، والذي غالبًا ما يكون مركب عضوي إلكرتوين مستقبلالكربوهيدرات، وابستخدام 

سواء كانت صلبة أو سائلة على عدة جوانب من منو الكائنات احلية الدقيقة  التخمرتؤثر طبيعة الالهوائية. 

 (.Sumantha et al., 2005) وكذلك على إنتاج املواد ذات األمهية 
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1.4.I .التخمر يف وسط سائل 

عملية لنمو الكائنات احلية الدقيقة يف وسط سائل، والذي ،  (SmF) ميكن اعتبار التخمر يف وسط سائل  

نزميات، لسهولة عادة يف اإلنتاج الصناعي لأل التخمرتكون فيه املغذايت مذابة، وقد استعمل هذا النوع من 

جني الذائب وكذلك يدروجيين، درجة احلرارة والتهوئة و األكسالتحكم يف ظروف وعوامل العملية مثل األس اهل

عموما ما يكون هذا النوع من التخمرات سهال يف العمل بطريقة معقمة مقارنة (. Modhafar ،1998)  الرطوبة

الصلب، وميكن تطبيقه بسهولة أكرب على املستوى الصناعي. إال أن هلذه العملية عيوب من بينها  التخمرمع 

السائلة، واليت جيب معاجلتها ايت ارتفاع تكاليف أوساط الزرع، خطر حدوث تلوث، طرح كمية كبرية من النفا

 (Singhania et al., 2009). 

2.4.I .التخمر يف وسط صلب 

، عموما بنمو الكائنات احلية الدقيقة على اجلزيئات الصلبة والرطبة يف (SSF)  يف وسط صلب، التخمريعرف  

الغياب التام أو شبه التام للماء احلر، وهذه احلالة تضمن للكائنات احلية الدقيقة وخاصة الفطرايت اخليطية 

وار: مادة صلبة، وسط مماثل لبيئتها الطبيعية. بطريقة مبسطة، تنمو الكائنات احلية الدقيقة يف نظام ثالثي األط

. ميكن أن تكون (Pandey et al., 2000) طور سائل مرتبط هبا ومرحلة غازية حمصورة يف اجلزيئات أو بينهما 

املادة الصلبة هي مصدر املغذايت و /أو كدعامة مشربة ابملغذايت املناسبة مما يسمح بنمو الكائنات احلية 

 .(Singhania et al., 2009) الدقيقة وإنتاج املستقلبات املرغوبة 
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1.2.4.I . وسط صلب يفإجيابيات وسلبيات التخمر 

يستخدم اإلنتاج الصناعي لألنزميات واملستقلبات األخرى كال من عمليات التخمر السائلة والصلبة، ويعتمد 

احلالة الصلبة  ختمروكفاءهتا . لذلك من املهم معرفة مزااي وعيوب  العملية االنسب على تكلفتهاقرار اختيار 

 مقارنة مع احلالة السائلة وتشمل هذه املزااي:

 ض التكلفة، ألهنا ال تتطلب معدات متطورة للتحكم الدائم يف العوامل البيئية.بساطة التقنية واخنفا 

 .غياب املاء احلر يسمح ابخنفاض كبري يف حجم املخمرات وتكاليف الطاقة الالزمة للتعقيم 

 تريي الذي يتطلب مستوايت عالية من الرطوبة للنمو.التقليل من التلوث البك 

 .اخنفاض التكاليف و الوقت املستهلك خالل عمليات االستخالص واسرتجاع املنتجات 

 ة أحسن.مردود أكرب وهتوئ 

 كذلك ميكن تلخيصها فيما يلي:  تإال أن هلذا النوع من التخمرات سلبيا

 .صعوبة السيطرة على نسبة رطوبة املادة 

  جني املذاب إىل حتكم دقيق.كسو األ عناصر املخمر مثل األس اهليدروجيين ودرجة احلرارةحتتاج 

  التحريك املستمر للوسط يتلف امليسيليوم الفطري يف كثري من األحيان، مما يؤخر منوه وابلتايل منو

 (.Aguilar et al., 2008)ضعيف للكائن احلي الدقيق 

ونشاط الكائنات احلية الدقيقة أثناء عملية التخمر يف احلالة الصلبة، من تؤثر العديد من العوامل على منو 

. يعتمد اختيار املادة الركيزة على العديد بينها حجم اجلزيئات والرطوبة والنشاط املائي الىت تعد األكثر أمهية

خلفات الزراعية بسبب من املعايري البيولوجية و اإلقتصادية ) التكلفة والوفرة(، وعليه توجه االهتمام إىل امل
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مزاايها خاصة ابلنسبة للفطرايت اخليطية اليت ميكنها اخرتاق بنيتها الصلبة على عكس البكترياي واخلمائر 

 (.Singh and Pandey, 2009)اليت تتميز بنمو سطحي 

عية والصناعات الغذائية يف األونة األخرية شهد العامل الصناعي إعادة استعمال النفاايت الناجتة عن األنشطة الزرا

إىل ثالث فئات: النشا ) الكسافا،  التخمرحيث تنقسم املخلفات الزراعية والصناعية املستخدمة يف الزراعية. 

خنالة القمح، خنالة األرز، بذور احلنطة السوداء، دقيق الذرة ودقيق املوز...(، الركائز السيليلوزية ) قش القمح، 

ب، الذرة ر واخلشب...( وتلك اليت حتتوي على سكر قابل للذوابن ) العنالذرة، قصب األرز، لب البنج

أما ابلنسبة  .(Graminha et al., 2008) انانس، قرون اخلروب، لب القهوة وغريها...(الرفيعة، نفاايت األ

للكائنات احلية الدقيقة املستعملة يف هذا النوع من التخمرات فتشمل عموما الفطرايت اخليطية مثل: 

Aspergillus،Rhizopus ،Alternaria ، Fusarium ،Manilia ،Mucor ،Trichoderma   وبعض أنواع 

Penicillium  (Manpreet et al., 2005). 

2.2.4.I . على وسط صلب التخمرتطبيقات 

على وسط صلب ابلتغذية البشرية والسماد والتصفية احليوية للغازات ذات  التخمربصفة عامة تتعلق تطبيقات 

واملستقلبات  اتاألنزميالرائحة الكريهة، وإنتاج األطعمة الغنية ابلربوتينات لتغذية احليواانت، وكذلك إنتاج 

 ,Singh and Pandey)أهم التطبيقات الصناعية للتخمر يف احلالة الصلبة  3 يلخص اجلدول احليوية اخلاصة.

2009  ). 
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 SSF(  (2009, Pandey and Singh.)(التطبيقات الصناعية للتخمر يف احلالة الصلبة  .3جدول 

 جمــــــــــــــــــــال التطبيــــــــــــــــــق
 

املادة املستعملة يف ختمر احلالة  الكائنات احلية الدقيقة املستعملة
 (SSF) الصلبة 

 الصيدالنيـــــــــــــــةالصنــــاعة 

 مبيدات حشرية

 املضادات احليوية
 البنيسيلني

 سيفالويبورين

 Cسيفاميسني 

 ترتاسيكلني

 أوكسيترتاسيكلني

 سريفاكتني

 A سيكلوسبورين
 

 

 هرمــــــــوانت النمو
 محض اجليربيليك

 
 السموم الفطريـــــــــة

 أفالتوكسني
 أوكراتوكسني

 مضادات الفطرايت   

 
 

Bacillus thuringensis 
 
 
 

Penicillium chrysogenum 
Cephalosporium armonium 
Streptomyces clamuligerus 

S.viridifaciers 
S.rimosus 

Bacillus subtilis 
Tolypocladium inflautum 

 
 

 
Fusarium moniliforme 

Gibberella fujikuroi 
 
 

A. oryzae, A. panasitus 
A. ochraceus, Penicillium 

viridicatum, A. carbonarius 
 

Bacillus subtilis 
Collectotrichum truncatum 

 
 خملفات اجلوز اهلندي

 
 

 .يقصب السكر ال
 الشعري.

 القمح مع بذور القطن.
 بقااي البطاطا احللوة.
 الذرة على قطعة خبز.

 بقااي فول الصواي.
 خنالة القمح

 
 

 خنالةو قصب السكر 
 قمح.ال

 
القمح والذرة واألرز والفول خنالة 

 السوداين
 

 دقــــــــيق الذرة
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 األنزمياتإنتاج 

 غليكوأميالز
 
 

 ليباز
 
 
 
 

 سيليالز
 
 
 
 

 بكتيناز
 
 
 

 كزيليناز
 
 

 
 
 

 

 بروتياز
 

 
 (Phytases ) فيتاز

 
 

 

 أميالز

 
 

Aspergillus sp. 
 

 
A. niger, Candida rugosa, 

Penicillium restrictum 
 

 
Bacillus subtilis, Aspergillus 

sp. 
 
 

A. niger, Talaromyces flavus, 
 
 

A. tamari, A. niger, Bacillus 
sp., Trichoderma 
longibrachiatum, 

Trichoderma reesei, 
 

A. niger, Mucor miehei, 
Rhizopus oligosporus, 

 
A. niger, A. ficuum, Mucor 

racemosus, Rhizopus 
oligosporus 

 
Lentinula edodus, Bacillus 

licheniformis 

 
 فضالت الشاي واألرز وخنالة القمح.

 
 
 جوز اهلند.، كعكة السمسم
 
 

 زيتخملفات الفاكهة، كعكة 
 الصواي.
 
 ، خنالة الصوايخملفات احلمضيات

 والقمح والتفاح البكتني.
 أذن الذرة ، خنالة القمح ، قصب

 السكر ودقيق الصواي.
 
 

 خنالة القمح.
 

 خنالة القمح ودقيق الصواي والذرة
 .ةقو سحامل

 
 خنالة القمح.
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 املركبات العضوية
 

 محض السرتيك
 

 
 

 محض كوجيك
 محض اللبنيك

 
 محض األكساليك

 
 

 محض الفوماريك
 

 محض الغلوكونيك
 
 

 اإليثانول
 
 
 

 محض الغاليك

 
 
 

A. niger 
 
 

 
 

A. oryzae 
R. oryzae , Lactobacillus 

casei 
L. helveticus, L. paracasei 

Streptococcus thermophiles 
A.niger 

 
 

Rhizopus arrhizus 
Rhizopus sp. 

 
.  A niger 

 
 

Saccharomyces cerevisiae 
Schwanniomyces castellii, 

Zymomonas mobilis, 
Candida utilis, Torula utilis 

 
Aspergillus foetidus 

Rhizopus oryzae 

 
 

 القهوة والتفاحمسحوق 
 األرض احللوة ، أشجار اخلروب
 .اللحاء ، نفاايت األانانس ، الذرة
 .الكسافا ، معاجلة نفاايت اجلزر

 
 .قصب السكر ابلطني ، الذرة الرفيعة

 
 بطاطا حلوة

 

 .نشا الكسافا اخلام، قشر الربتقال

 
مستخلص التني ، اجللوكوز ، مثار 

 .التني
 

 .احللوةالبطاطا احللوة أو الذرة 
 
 

مزيج من املنتجات الزراعية الغنية 
 .)الدابغ( ابلتانينات
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 األطعمة املخمرة
 

 حتسني التغذية
 تخصيبال بروتني

 
 مركبات عطرية

 

A.orzyae, A. sojae 
 

Penicilium sp. 
Neurospora sitophila 

 
Bjerkandera adusta , Bacillus 

subtilis, Rhizopus oryzae, 
Ceratocystis fimbriata 

 حلاء الثمار املختلفة.
 

 قشر الربغموت.
نفاايت ،لب بنجر السكر

 احلمضيات.
 

 خنالة القمح ، فول الصواي املفروم.

 مركبات أخرى
 

،  6و ب  12فيتامني ب 
الثيامني ، الريبوفالفني ،

محض النيكوتينيك 
 .نيكوتيناميد

 
 

 العوامل احليوية السطحية
 .أصباغ محراء
 الكاروتينات

 
 

Citrobacter freundii, 
Klebsiella 

pneumoniae, Rhizopus 
oligosporus, R. arrhizus, 

R. stolonifer 
Bacillus subtilis 

 
 

Monascus purfureus 
 

Penicillium sp 

 
 

 فول الصواي.
 
 
 
 
 

 بقااي ودبس السكر الزراعي الصناعي.
 قصب السكر القصب ، والشعري.

 دقيق الذرة
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 املـــــــواد والطرق
وبني  مشاال 35 °35´ تقع بني خطي عرض .سبخة البيضاء هي إحدى املستنقعات الطبيعية امللحية املؤقتة     

 ، تبلغ مساحتها حوايل (اجلزائر- سطيف ةوالي) ابلقرب من منطقة محام السخنة  اشرق 48´5° خطي طول
 ابملوقع بكوهنا أقل ملوحة إىل ماحلة ، قاعدية ذات تركيبة متدرجة  صلصاليةالرتبة احمليطة . تتميز هكتار 12.223

(Aliat  وKaabeche ،2013.)   مت احلصول على العزالت الثالث لفطرA. oryzae  املوجهة هلذه الدراسة من
عباس على مستوى خمرب امليكروبيولوجيا التطبيقية جامعة فرحات  املاجيستريخالل دراسة سبخة البيضاء 

. وقد مت تشخيصها ابالعتماد على اخلصائص املظهرية واجملهرية. ومت حفظها يف أوساط سائلة -1-سطيف
 .م حلني االستعمال°20-يف الثالجة  (YES) وصلبة

.1.IIتقديـــــــر النشاطية املضادة للميكروابت للعزالت الثالث 
اليت متلك نشاط ضد ميكرويب أكرب، واليت تنتقى فيما بعد ليتم التعرف  العزلةيهدف هذا اإلختبار إىل إظهار 

 ومواصلة العمل عليها يف ابقي النشاطات البيولوجية املراد اختبارها.

 Salmonella typhiوهي:  أنواع بكتريية ممرضة سالبة الغرام  6على مت اختبار النشاطية املضادة للميكروابت 
ATCC14028 ،Salmonella typhimirium ATCC13311،Escherichia coli 
ATCC25922،Klebsiella pneumoniae ATCC700603    ،Pseudomonas aeruginosa 

ATCC27853 ،E. coli ATCC25923   مقاومة(ECRB)   وهي: موجبة الغرام أنواع أخرى 3، و 

Bacillus cereus ATCC10876, Staphylococcus aureus ATCC25923,   ،Staphylococcus aureus 
(MRSA) ATCC43300 ابإلضافة إىل اخلمرية   ،قاومة للميثيسيلنياملCandida  albicans   مت عزهلا اليت

سريراي من املرضى و التعرف عليها على مستوى خمرب علم البكترياي والطفيليات ابملستشفى اجلامعي لوالية 
 سطيف. 
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1.1.II . احليويةاجلزيئات استخالص  

 .1.1.1.IIسائل وسطعلى  لتخمرا   (SmF)  

 ذات النشاط البيولوجي الضد ميكرويب ابلنسبة للعزالت الفطرية  اجلزيئات احليويةهبدف عزل 
    Tripathy (2015) و Sadrati et al.  (2013) ،  Chaudhary مت االعتماد على طريقة كل من 

بعد ، YES  الوسط املعقممل من 100  هبا مل 250حيث مت حتضري حواجل بسعة  Anand et al(2016.)  . و
، منماة على ( S1 ،S2  ،S3)ملم من كل مستعمرة نقية للعزالت الثالث املدروسة  6ذلك يتم قطع قرص بقطر 

حتضن  .ساللةلكل  ثالث مكرراتيف ظروف معقمة و ب مراحل التجربة متت .أايم  7ملدة   PDAوسط 
 :بعد إنتهاء فرتة احلضن متت عملية االستخالص وفقا للمراحل التاليةأايم.  7ملدة  م°30 يف دوارقال
له عملية  جترىيتم سحقه مث ساعات ، وبعد ذلك ،  3-2ملدة م °20-مع الوسط عند  امليسيليومتم جتميد ي -

 دقيقة. 15دورة يف الدقيقة /  15000 بسرعة طرد مركزي

زح بنفس احلجم من اإليثيل ليم الرشاحة املتحصل عليه بعد عملية الطرد املركزي يسرتجعاجلزء العلوي من   -
هبدف انفصال الطبقة العضوية عن الطبقة  ، ترج العينات جيدا مث ترتك لعدة ساعات)ح:ح( (1:1) أسيتات
 املائية. 

املستخلصات  تذاب ، مث م ° 1±  40عند  الدوراين التبخريعرب جهاز ر الطبقات العضوية حىت اجلفاف تبخ  -
 .استخدامها حلني م°4وختزينها عند  ، ) DMSO 50)  dimethylsulfoxyde٪ اخلام اجلافة يف

2.1.II. النشاطية املضادة للميكروابت للمستخلصات   

 العزالت الثالثمن املتحصل عليها  ملستخلصات اإليثيل أسيتات املضادة للميكروابتمتت دراسة النشاطية 
 مت نشر املعلق البكتريي برتكيز . حيثابالعتماد على طريقة اإلنتشار على الوسط الصلب ابستعمال األقراص

 Muller وسطعل طباق برتي حتتوي أعلى  خلية/مل 610 برتكيز C. albicans ومعلق مخرية ، مل  /خلية 810

Hinton Agar  ، وسطو Sabouraud توضع أقراص ورقية  . على الرتتيبWhatman)  احملضرة واملعقمة  1)رقم
على حدة  ساللةاخلام لكل  الفطري من املستخلص ميكرولرت  15سابقا على سطح اآلجار مث تبلل بـحجم
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ساعة  72-48ساعة للعزالت البكتريية و  24 مدة م° 37 بعد ذلك األطباق يف ن حتض .كراراتمبثالث 
 .(Chaudhary,2015  and Tripathy)للخمرية ابلنسبة 

. مت تقييم النشاط (DMSO 50%) إلذابة املستخلصات سلبية ابستخدام نفس املذيب املستخدم شواهدحتضر 
 .تثبيط حول األقراصالاملضاد للميكروابت عن طريق قياس منطقة 

1.2.1.II. تثبيطدىن للتقدير الرتكيز األ (MIC) 

  دىن للتثبيطيف وسط صلب، أردان حتديد الرتكيز األبعد احلصول على نتائج النشاطية املضادة للميكروابت 
(MIC) حسب صغربطريقة التخفيف امل Chaudhary و Tripathy (2015.)   حيث تستعمل صفيحة معقمة

انطالقا  للخمرية،  PDBو وسط  للبكترياي السائل  MHمن الوسط 100µlبئر، وكمرحلة اوىل يتم وضع  96هبا 
من املستخلص الفطري املذاب يف  100µlنضع   1، مث يف البئر رقم 11للصفيحة حىت البئر رقم  2من البئر رقم 

5% DMSO  50 نقل، يتمµl  ه كشاهد سليب حيث نعترب  10، البئر رقم 9من حملول البئر األول حىت البئر رقم
خري نضيف . يف األامليكرويبكشاهد موجب إذ الحيتوي على املعلق  11، والبئر رقم الحيتوي على املستخلص

25µl  6من املعلق البكترييx 710  خلية/مل  ( ATCC10876 Bcillus cereus ، ATCC25923 S. aureus
 ،MRSA ATCC43300  ،E. coli ATCC25922  ،P. aeruginosa ATCC27853  ،K. pneumoniae 

ATCC700603 ) مخرية ،  ومعلق C. albicans 7x 710 24ملدة م ° 37ن الصفيحة عند .  حتضخلية/مل 

لثالث كانت البياانت متوسط   بعد انتهاء فرتة احلضن تقرء الصفيحة يف جهاز خاص لقراءة البياانت.ساعة.
 (Rahmoun et al., 2012)مكررات 

2.2.1.II . النشاطية املضادة للفطرايت 

 Rahman et خمرباي ابتباع تقنية الزرع املزدوجة A. oryzae S1 لعزلةلالنشاطية املضادة للفطرايت  اختبارمت 

al., 2009)) :على ثالث فطرايت ممرضة للنبات وهي ،Aspergillus flavus ،Alternaria solani  و
Fusarium oxysporum واليت مت احلصول عليها من خمرب امليكروبيولوجيا التطبيقية جلامعة فرحات عباس .

 .-1-سطيف
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بشكل  PDAعلى وسط  اق برتي حتتويطبأيف  A. oryzae S1د الطريقة على زرع الفطر املمرض و فطر معتت
 واملمرضات ساللةمم لل 6بقطر بعد ذلك يتم قطع أقراص أايم.  5ملدة  م ° 28عند  طباق، مث حتضن األمنفصل 
 كشاهد  سم بني الزوج الفطري ، و 5، على مسافة الطبق يف نفس بشكل متقابل ، ويتم وضعهاالنباتية  الفطرية

أايم  5-3ملدة م °28عند األطباق  حتضن. الطبقيف موقع واحد من  وضع القرص الفطري لكل فطر ممرض 
مت حتديد النمو الفطري من خالل إشعاع الفطرايت املمرضة، ومت حساب  (.Rahman et al., 2009)( 5)شكل

 نسبة التثبيط ابلصيغة التالية:

  ]   R1/ ( R2 – R1 ) ] x 100= نسبة التثبيط
 

 .نصف قطر الفطر املخترب يف الطبق الشاهد  R1 ::حيث
R2                 : نصف قطر الفطر املخترب يف طبق املزرعة املزدوجة 

  مت تصنيف نسبة التثبيط على مستوى فئة تثبيط النمو من نشاط مضاد للفطرايت منخفض إىل مرتفع
 للغاية:
  = مرتفع جًدا ٪70 ≤= عالية ؛  ٪70-50= معتدلة ؛  ٪50-30= منخفض ؛  30٪ ˂  
 

 
 قياس النمو الشعاعي للفطرايت من خالل طريقة الزرع املزدوجةخمطط   .5شكل 

:R1  نصف قطر الفطر املخترب يف الطبق الشاهد .  R2  : نصف قطر الفطر املخترب يف طبق املزرعة
 .(Rahman et al., 2009)املخترب  املمرض : الفطرCالفطر املدروس،  . T: املزدوجة
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.2.IIعزلةالتشخيص اجلزيئي لل A. oryzae S1 
عملية التشخيص اجلزيئي على مستوى خمرب علم األحياء الدقيقة جبامعة نوشااتل بسويسرا، وفق  أجريت

 العمليات التالية:

1.2.II .احلمض النووي  استخالص(DNA)  

 Quick-DNA ™ Fungal / Bacterial Zymoاستخالص احلمض النووي ابستخدام جمموعة  مت 

Researchاحلمض النووي املستخرج من خالل جهاز قياس الفلور  تركيز . مث قياسQubit® 2.0 (Life 

Technologies) ابستخدام اجملموعةDsDNA BR Quant-iT  مات الشركة املصنعة. كانت تعلي حسب
من أجل  اننوغرام/ميكرولرت 2ف العينة لرتكيز ختف. ميكرولرتاننوغرام /  39.3احلمض النووي للعينة  كيزا تر 

 . PCR تفاعل البلمرة املتسلسل التضخيم بتقنية

2.2.II. تضخيم DNA  بتقنية PCR (Polymerase Chain Reaction)  

 مع  DNA Polymerase إنزمي الوسمغري املخففة واملخففة ابستخدام احلمض النووي  تضخيم عينة  مت 
 ابستخدام زوج من البادائت كذلكو ، Biolabs)  NEB Thermopol (New Englandاستعمال املنظم

 ITS-1 (5'TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3') (Internal Transcriped Spacer) العاملية الداخلية

أوال  PCRتتضمن تفاعالت التضخيم بتقنية . ITS-4  (5'TCCTCCGCTTATTGATATGC-3')و،
مث متديد ، للتضخيم دورة 30 و دقائق ، 5م مدة °95حرارة  ةعند درج DNA ـعلى عملية دنرتة ) متسخ( لل

اثنية مث تلدين  30ملدة  م°95تشمل عملية دنرتة عند  حيث كل دورة تضخيم ، دقائق 5م مدة °68هنائي عند 
م مدة دقيقة. تفحص بعد ذلك نواتج التضخيم عن طريق اهلجرة °68اثنية، مث متديد عند  30ملدة  م°55عند 

غاروز مصبوغ إبيثيديوم بروميد، وتالحظ حتت ضوء األشعة فوق من هالم األ % 0.8الكهرابئية ابستخدام 
اننوغرام / ميكرولرت عن طريق ترشيح الصفائح الدقيقة  38.1برتكيز بعد عملية التضخيم تنقى العينة  البنفسجية.

 .GATCBiotechيف  اجلزيئي التسلسل جترى هلا عمليةو 
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.3.IIلتحليالت اإلحصائيةا 
عن  حللت النتائج إحصائيا، (SD) االحنراف املعياري (M) ± حصل عليها ابملتوسط احلسايب تيعرب عن القيم امل
ملقارنة   Tukeyاملتبوع ابختبار ( ® Graphpad Prismابستعمال one-way ANOVA) (طريق اختبار 

حيث اعترب . العزالت الثالث. وكذلك املقارنة بني السالالتمتوسطات مناطق التثبيط بني مستخلصات 
     (p<0.05).أي أن معامل التحديد %5 الفرق إحصائيا ذو معىن عند الداللة 

.4.II املضادة  اجلزيئات احليويةعلى إنتاج  الفيسيولوجيةأتثري بعض العوامل
 A. oryzae S1 العزلةمن طرف  للميكروابت

أحدثت تغريات يف  املضادة للميكروابت، اجلزيئات احليويةإنتاج على  الفيسيولوجيةالعوامل مملعرفة أتثري بعض 
مل من وسط  100هبا  دوارقومدة احلضن. تلقح  امللوحة ، pH: درجة احلرارة، منها ظروف تنمية املستعمرة 

 YES 6.4برتكيز  للفطر معلق بوغيمل من  1ــبx 106   وللداللة على درجة اإلنتاج بثالث مكررات خلية/مل ،
بنفس  (C. albicans و E. coli ،S. aureus )تتم عملية اإلستخالص ودراسة النشاطية املضادة للميكروابت 

  الطريقة املذكورة سابقا.

1.4.II .احلرارة أتثري درجة 

 30م ، °28م، °25فة : ليف درجات حرارة خمت دوارق، وحضنت الYESمني الفطر كما ذكر سابقا على وسط 

 .(Mathan et al., 2013) أايم  7م ملدة °35م ، °

2.4.II.  أتثري األس اهليدروجيينpH 

تعقم .  1N HCl  ،1N NaOHو ذلك إبضافة   ، 11و 8،  6، 4هي   pHيتم تعديل الوسط بعدة قيم من
 أايم 7ملدة بثالث مكررات  م °30يف درجة حرارة  دقيقة ، مث تلقح وحتضن  15م مدة °121يف درجة  دوارقال
 (Mathan et al., 2013.) 
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3.4.II .أتثري امللوحة 

 NaClعلى إنتاج املركبات النشطة بيولوجًيا ، متت تنمية الفطر برتاكيز خمتلفة من  NaClلدراسة أتثري تركيز 

(0.5M ،1M ،1.5M ،2Mبينما مت االحتفاظ ابملعايري األخرى عند املستوى األمثل ، ) (Mathan et al., 
2013.)   

4.4.II .أتثري مدة احلضن  

مث يوًما  21يوًما ،  14أايم ،  7حضن الفطر ملدة ) ف األخرى عند املستوى األمثل ،مع احلفاظ على الظرو 
 (.Mathan et al., 2013)رتة حضن فإنتاج املستقلبات النشطة بيولوجًيا بعد كل  قدرشهرًا( ، مث 

.5.II استعمال التخمر على وسط بني  اجلزيئات احليويةمقارنة استخالص
 وسط صلبسائل و 

.1.5.II   التخمر على وسط سائل (SmF)  

 .YESأجريت عملية التخمر واإلستخالص على وسط سائل بنفس الطريقة املذكورة سابقا ابستعمال الوسط 

2.5.II . التخمر على وسط طبيعي صلب( (SSF  

أصبح استعمال هذا النوع من التخمرات حمط اهتمام و دراسة العديد من الباحثني بعد عدة استخدامات له 
مبتطلبات طاقوية قليلة وإنتاج  كميات وبعض املواد، حيث ميتاز هذا النوع من التخمرات  اتاألنزمييف إنتاج 

من طرف الفطرايت  اتاألنزميتستعمل هذه الطريقة إلنتاج السائلة املضرة ابلبيئة. خلفات قليلة جدا من امل
الطبيعية  خمتلف املركبات اخليطية، ألن مورفولوجية و فسيولوجية هذه األعفان متكنها من االخرتاق و النمو يف

 الصلبة،  ويستعمل يف هذا النوع من التخمر العديد من املخلفات الزراعية كمصادر للتغذية و كدعامة فيزايئية
(Singh and Pandey, 2009). 

 10 ، حيث يتم وزن( Silvia et al., 2013) استعمل يف هذا التخمر عجينة خنالة القمح احملضرة حسب طريقة

-8  ابستخدام حملول ملحي ) امللحق رقم %70بنسبة  مل و ترطب 250بسعة  دوارقغ من خنالة القمح يف 
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 خلية/مل x 610 6.4برتكيز  مل من املعلق البوغي للفطر 1 دقيقة مث تلقح ب15 ( ، تعقم األوساط ملدة 2
إبضافة  %70كل ثالثة أايم وتعديلها إىل   التخمريوم، ويتم فحص رطوبة وسط  28م ملدة °30وحتضن يف 

 احمللول امللحي املعقم. 

 
1.2.5.II . يف ختمر احلالة الصلبة  اجلزيئات احليويةاستخالص(SSF) 

دقيقة.  30ملدة  رجمل من املاء املقطر وت 50 وجودالكتلة احليوية بـعجينة التخمر مع  زجر ، متيف هناية التخم
مل أخرى من  50مرة أخرى ابستخدام  الرشاحة تعاجل. قماش الشاش عرب احملتوىكل ترشيح  بعد ذلك تم ي

 15دورة يف الدقيقة /  15000بسرعة مركزي طرد  مث جترى عملية ا،حهيترشيعاد املاء املقطر بنفس الطريقة و 
بنفس احلجم من  جميز و اجلزء العلوي من الرشاحة املتحصل عليه بعد عملية الطرد املركزي  يسرتجع  دقيقة.

، ترج العينات جيدا مث ترتك لعدة ساعات هبدف انفصال الطبقة العضوية عن )ح:ح( (1:1) اإليثيل أسيتات
 الطبقة املائية. 

 تذاب، مث م ° 1±  40ر الطبقات العضوية حىت اجلفاف عرب جهاز التبخري الدوراين عند تبخ أخريا،-
 ; Sadrati et al., 2013) حلني استخدامها م°4وختزينها عند   ،DMSO 50% املستخلصات اخلام اجلافة يف  

Anand et al., 2016.) 

3.5.II.   الكشف األويل للمركبات احليوية بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة(TLC) 

 مركب يف خليط عند مقارنةعلى  لتعرفيستخدم  ل، إجراء بسيط وسريع يعترب هذا النوع من الكروماتوغرافيا
 .(Sasidharan et al., 2011) ملركب معروف Rfملركب مع (   Rf) معامل اإلنسياب

( سنتيمرت 20x20)DC-Pet-Folien-Kieselgel with F indicator 254nm) )استخدمت ألواح هالم سليكا 

. وذلك بوضع (SSFو  SmF)  على حدا  لفصل حمتوايت كل مستخلص( ملم 0.2)اجلاهزة لالستعمال مسك 
)ابستعمال  متت العملية حتت التجفيف الضعيف. ميكرو لرت على خط االنطالق الومهي لأللواح 5حجم 

كلوروفورم:إيثيل أسيتات: محض الفورميك   نظام اهلجرة يف سم15   جمفف الشعر(، مث أجريت اهلجرة على مسافة
مل  28غ فانيلني، 0.2حلول الفانيلني ) بعد اهلجرة ترش الصفيحة مبعلى التوايل.  (2:8:10) ابلنسب احلجمية 
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قع اتالحظ األلوان و مو . دقائق 5م ملدة °100، مث جتفف يف درجة حرارة   مل محض الكربيتيك(1ميثانول، 
  اننومرت 365اننومرت و  254يف طول املوجة  UVالبقع يف الضوء املرئي و حتت األشعة فوق البنفسجية 

(Seanego, 2012  and  Ndip).  

4.5.II .  كروماتوغرافيا الطور الغازي مع طيف الكتلةبواسطة   اجلزيئات احليويةتعريف 
( GC/MS) 

جيمع بني تقنيتني قويتني لتوفري حتديد املركبات ذات  )MS-GC( الكتلة كروماتوغرافيا الطور الغازي مع طيف
على عينات سائلة  MS-GC ميكن أن تعمل حتاليل .حدود الكشف املنخفضة وإمكانية التحليل الكمي

 .وغازية وصلبة ، ولكن تقتصر يف املقام األول على املركبات املتطايرة وشبه املتطايرة

خمترب  من كال الوسطني السائل والصلب يف نيللمستخلص اجلزيئات احليوية عريفلت GC-MSحتليل  أجري  
حيث ، Tripathy (2015) و Chaudhary ، وفق طريقة (CRBt) بقسنطينةمركز أحباث التكنولوجيا احليوية 

. ثنائي ميثيل بوليسيلوكسان ٪100ميكرومرت( املكون من  1× مم  0.25× م  30) DB-5استخدام العمود مت 
. درجة GC-MS جهازمل / دقيقة ، يف  1مبعدل تدفق اثبت يبلغ  ٪(99.999) (هيليوم)غاز الناقلالتم حقن ي

 م ° 280، حىت  غري اثبتة –دقيقة  /م ° 10مبعدل  م ° 200، حىت  اثبتةدقيقة  2 - م ° 110رارة املربجمة: احل
 دقيقة.  36، إمجايل وقت التشغيل  م ° 250 احلاقن رارةح، درجة  اثبتةدقائق  9 -دقيقة  /م ° 5مبعدل 

 45واألجزاء من  ، اثنية 0.5؛ الفاصل الزمين للمسح  70eVيف  طيف الكتلة: مت أخذ الطيف الكتليبرانمج 
 دقيقة.  36هو  الطيف الكتلي. إمجايل وقت تشغيل لتوندا 450إىل 

 / Data-base، (Database / NIST11.L)  ركزاملابستخدام قاعدة بياانت  اجلزيئات احليوية عريفتمت 
W9N11.L. 

  استخدمت نفس األوساط بدون منو الفطر كشواهد ومت إلغاء املركبات املتشاهبة. 
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.6.IIالسمية اخللوية للمستخلصات الفطرية قييم ت  
أجري اختبار النشاطية السمية للمستخلصات الفطرية املتحصل عليها من التخمر على وسط سائل ووسط 

إسبانيا. أجري االختبار – انطةعلى التوايل، يف مركز األحباث الطبية احليوية جبامعة غر  SSFو  SmFصلب  
 Caco-2ء الدقيقة لإلنسان و اخلالاي الظهارية لألمعا RAW264اي البالعة على نوعني من اخلالاي هي: اخلال

 .Mosmann  (1983)ابتباع طريقة 

1.6.II . خمرباي اخلواص املناعية ملستخلصاتSSF  وSmF  على إنتاج أكسيد
 RAW 264النيرتيك يف خالاي 

 للدور األساسي الذي يلعبهأحد أهم اجلذور احلرة نظرا  Nitric oxide (NO)يعد أكسيد النرتيك 
غريه من املركبات من  له استعداد كبري للتفاعل مـع احلرةوهو كغريه من اجلذور  ن العمليات احليوية ،يف العديد م

)ONOO- بريوكسي نرتيت ) و  )NO-3( النرتيت ، )NO-2 (النرتات لينتج عنه 2O2Hو ·2O أخطرها 
 ونرتجة البـواقي DNA ، اتاألنزمياللبيدات ، ، السيلفهيدريل  تسبب هذا األخري يف أكسدة جماميعي ،حيث

تتسبب مركبات  العطرية للربوتينات يف الظروف الفسيولوجية مؤداي كل هذا إىل أضرار ومسية خلويـة، كمـا قـد
حد وهي أ زالة الفسفرة إ/ التدخل يف عمليات الفـسفرة يف نيرتوتريوزينأخرى مشتقة من أكسيد النرتيك مثل 

  (.(Anugya et al.,2009  ) أهم العمليات املنظمة ملختلف املـسارات أو التغييـر فـي وظيفـة الربوتينـات

اخلالاي  تزرع. سبانياإب غرانطةمن قبل وحدة زراعة اخلالاي جبامعة  RAW 264 اخلالاي البالعةمت توفري خط *  
اجللواتمني  -Lابحلرارة ، و  )غري نشط( بقري معطل جنني مصلمن   ٪10مضاف إليه ،  RPMI وسط يف
 2CO ٪5  بوجودو  مرطب/ مل(  مغ 1وحدة / مل( وسرتبتوميسني ) 100ملي مول / لرت( ، البنسلني ) 2)

وترتك لتنمو حىت تشكل خلية / بئر ،  5x 510بئر بكثافة  96 صفيحة هبا زرع اخلالاي يفت. م°37 يف جوي
 100و  50خمتلفة من املستخلصات ) اكيزبرت  ملدة ساعتني مسبًقا مث حتضن،  (mono layer)طبقة أحادية 

 :  E. coli   055لبكترياي (LPS) رايتالسك دةعديالليبيدات ابستخدام ، مث يتم حتفيزها ميكروغرام / مل( 
B5 24اننوغرام / مل ملدة  100برتكيز سيجما ، سانت لويس ، ميزوري ، الوالايت املتحدة األمريكية(  (؛ 
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من كل مستخلص  غم 20املستخلص من حملول خمزون مت احلصول عليه عن طريق إذابة  تراكيزساعة. مت حتضري 
 .مل( 0.9مل /  0.1) DMSO / RPMIيف خليط من وسط 

سلبية وإجيابية  على التوايل.  شواهدك LPS بواسطة غري احملفزة واخلالاي احملفزة و اخلالاي غري املنشطة استخدمت
٪ Greiss (1اختبار   بعد فرتة التحفيز ، مت مجع املواد الطافية وقياس مستوايت النرتيت بواسطة

Sulphanilamide )/0.1 محض فوسفوريك و ٪5يف  )حجموزن ٪N-1-naphthyl-ethylenediamine   
 MRX اننومرت على قارئ صفيحة 550 طول املوجة عند األوساطاس امتصاص قي يف املاء(. )وزن/حجم(

Dynex (Dynex Technologies, Chantilly, VA, USA) املقابل حلساب  الشاهد نحىنامليف . متثل النتائج
 النرتيت كتحديد غري مباشر إلنتاج أكسيد النيرتيك. تراكيز

بة ، عن طريق جتر ةملائيا  CellTiter 96®  صفيحة أتثري املستخلصات على حيوية اخللية ابستخدام قدر   
  حملول إضافة حيث متالشركة املصنعة ، تباع طريقة اب (Promega  ،Madison  ،WI  ،USA) التكاثر اخللوي

رابعي  -2H-سلفوفينيل( -4) -2-كاربوكسي ميثوكسي فينيل( -3) -5-( 2ثنائي ميثيل ثيازوليل-4،5) -3
اننومرت على  490 طول املوجة عند وساطاأل يةامتصاص تقاسساعات.  4-1لكل بئر وحضن ملدة  ،زوليوم

اخللوية  احليويةب سوحت MRX Dynex (Dynex Technologies ،Chantilly ،VA ،USA.)قارئ صفيحة 
 غري املعاجلة. شاهدمن قيمة االمتصاص ومقارنتها مع خالاي ال

2.6.II .   ملستخلصات يف الزجاج اختبار السمية اخللويةSSF  وSmF  يف خالاي
Caco-2 

على نطاق واسع كنموذج للحاجز الظهاري املعوي. خط  Caco-2م خط اخلالاي الظهارية البشرية ستخدي 
 مايزقدرته على التهو  أهم إجيابياتهمشتق يف األصل من سرطان القولون. ومع ذلك ، فإن  Caco-2اخلالاي 

العفوي إىل طبقة أحادية من اخلالاي مع العديد من اخلصائص النموذجية للخالاي املعوية املمتصة مع طبقة 
 (.Verhoeckx et al., 2015) شاة كما توجد يف األمعاء الدقيقةحدود الفر 
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استخدمت خالاي  .جامعة غرانطة-، قسم الصيدلةركز البحوث الطبية احليويةأجري اختبار السمية اخللوية مب *
Caco 2  فحص أتثري يمث  اخلالاي تزرعسبانيا. إبمن وحدة زراعة اخلالاي جبامعة غرانطة املتحصل عليها

 .RAW 264الاي خ ستخدامبنفس الطريقة املذكورة سابقا اب اياخلال حيويةاملستخلصات على 

.7.IIاختبار النشاطية املضادة للفريوسات 
يف معهد ابستور، قسم علم   (SmFو  SSF)النشاطية املضادة للفريوسات ملستخلصات الفطر  قدرت

 .Anand et al وفق طريقةHerpes simplex-2 (HSV-2 ،)ضد فريوس  -اجلزائر العاصمة–الفريوسات 

(2016). 

 صفيحة هبا يف)نوع من اخلالاي الظهارية البشرية(،  HEp-2طبقة أحادية من خالاي ميكرولرت من  60  تزرع
وسط  2%  يفمتتالية عشرية  افيفخت ةسبعمث جترى  هلا   ،فريوسيالعلق ملا من ميكرولرت 40 تلقح بـو ، بئر 96

لفريوسات اآابر )أربعة لـمضاد  مخسة، متت إضافتها إىل ( FBS/MEM)ساسي أدىن أمصل جنني البقر/ وسط 
 ٪ 5يف  م ° 37عند  حتضن الصفيحة(. حيتوي على الفريوس الف وجبامل الشاهد أما ،سالب شاهد، واحد 

2CO رتاكيزف الختف جهة أخرى منالفريوس إىل خط اخللية.  ادمصاصلتسهيل  ، وذلكدقيقة 60ملدة  جوي 
ميكروغرام  20 ،ميكروغرام 30 ،ميكروغرام 40 إىلاخللوية، اخلالية من السمية  ،الفطرية تخلصاتالتالية من املس

من كل مستخلص فطري مع الوسط  ميكرولرت 100و نقل  (FBS/MEM) وسط من٪ 2ميكروغرام مع  10و 
أايم  4-3ملدة  م° 37على خطوط اخلالاي أحادية الطبقة امللقحة ابلفريوس وإعادة احتضاهنا عند درجة حرارة 

حتت اجملهر  يوميا لوحظ كل بئر(. Cytopathic effectاخللوي ) اإلعتالل أتثريمتابعة للسماح بتكاثر الفريوس و 
. مت االستدالل على الغياب اإلمجايل للتأثري اخللوي عن اإلعتالل اخللويوجود أو عدم وجود أتثري ل املقلوب

. أجريت التجربة يف  الشواهد مقارنة معطريق سالمة طبقة اخللية ، دون تشويه يف شكل اخلالاي أو النواة 
 .ثالث مكرراتظروف معقمة وب

 : وسط+ خالاي+ فريوس.السالبالشاهد    

 : وسط + خالاي.املوجب  الشاهد   
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.8.IIةــــــــــــــــياألنزمية ــــــــــــــــــــالنشاطي 
1.8.II .  لفطر العزالت الثالثالتحري عن قدرةA. oryzae اتاألنزميإنتاج  على 
 احلالة

 نزميات املفرزة خارج اخللية وفقا للوسط املستعمل و الذي ميكن أنية لألاألنزميطرق دراسة النشاطية تتعدد 
 ،استعماال أكثرابستعمال أوساط اآلجار الصلبة  يةاألنزمييكون صلبا أو سائال، و يعد الكشف عن النشاطية 

 Prathyusha et )  الفطرايت ىلد اخلارج خلوية اتاألنزميلكشف والتقدير السريع ملختلف حيث تسمح اب

al., 2015 .)ة مادة إبذابو ذلك و الليباز،   ميالزاأل    ،الربوتيازالتحري عن قدرة الفطر على إنتاج أنزميات  مت
 إىل 5 لترتك بعدها تنمو ملدة  ،ملم5 فطرية أبقراص بعدها تلقح، هأساسية خاصة بأوساط زمي يف أنتفاعل كل 

 ; Sunitha et al., 2013) نزميي إىل األطباقأم، بعدها تضاف كواشف كل نشاط º 30أايم يف درجة حرارة 7

Prathyusha et al., 2015).   قطر اهلالة و املستعمرة لتقدير  حساب كل منمت  ااألكثر نشاط العزلةإلنتقاء
   .Taskin et al لطريقةوفقا  ي قدرتاألنزميعلى كل مادة خمتربة و نسبة اإلنتاج  ساللةية لكل األنزميالنشاطية 

  :حسب العالقة التالية( 2008) 

  ةمعدل قطر املستعمر  /ي= معدل قطر اهلالةاألنزمينسبة اإلنتاج 
 

1.1.8.II .األميالز 

مضاف إليه  GYP  على الوسط ملم5 قرصإنزمي األميالز بزرع  على إنتاج العزالت الثالثقدرة ااختربت 
 ) بعد مدة احلضن غمرت األطباق مبحلول الكاشف،  6 ىلإالوسط  pHمن حملول النشاء ويعدل  0.2%

(IKI املتكون من iodine %1 2%و potassium iodide  . اهلالة احمليطة ابملستعمرة الفطرية تعترب نتيجة موجة
 .الوسط فيظهر بلون أزرق نزمي األميالز أما ابقيألنشاطية 
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2.1.8.II .الليباز 

كمصدر وحيد  Tween 20 من % 1مضاف إليهPeptone Agar الفطر على وسط   من ساللةكل   مىتن
نزمي الليباز بظهور هالة ية املوجبة ألبعد عملية احلضن يعرب عن النشاط .لكربون والذي يعقم مبعزل عن الوسط ل

انجتة عن تشكل أمالح الكالسيوم حلمض اللوريك احملررة من   الفطرية بشكل ترسبات بلورية حول املستعمرة
 .األنزميطرف 

3.1.8.II .الربوتياز 

 :جيالتني(اجليالتني  حملول من0.4% مضاف إليه GYP وسط استعمل  لتحري عن إنتاج أنزمي الربوتيازل
 األطباق بعد عملية احلضن تغمر .املعقمGYP الذي يعقم لوحده مث يضاف إىل الوسط  و )مل/100غ8

 ةمنطقة اجليالتني احملللتظهر  الذي يرتسب مع اجليالتني، حيثلكربيتات األمونيوم ابحمللول املائي املشبع 
فيرتسب  نزمي الربوتياز أما املنطقة غري احملللةأبشكل هالة شفافة حول املستعمرة الفطرية داللة على وجود نشاط 

 .كربيتات األمونيوم  مع

 

2.8.II .  ابستعمال التخمر على وسط اصطناعي سائل و التخمر  اتاألنزميإنتاج
 على وسط طبيعي صلب

لتخمر ويعرف أيضا اب (Smf) يف وسط سائلر : التخماتاألنزميان إلنتاج تخدمست للتخمر  هناك طريقتان
، ومع املغمور التخمرتقنيات  اتاألنزمي. يستخدم معظم مصنعي (SSF)احلالة الصلبة  يفر والتخم ،املغمور

 Viniegra-Gonzálezالزراعية كركيزة  املخلفاتابستخدام الصلبة  التخمرتقنيات بذلك، هناك اهتمام كبري 

et al., 2003)) البيئة  ثل، ومي اجيًدا مع استقالهب يتكيف حيث الفطرايت اخليطية منذ ذلك احلني ، واسطةب
ز يف الغالب يف از والليباز والربوتيالصناعية مثل األميال اتاألنزمي. تستخدم لنمو امليسيليوم املالئمة الطبيعية

جمموعة  استخالصها من وقد مت، (Mohapatra et al., 2003)واألغذية واملشروابت واملنسوجات إنتاج األدوية
ولكن  (Muthulakshmi et al., 2011)متنوعة من املصادر مثل احليواانت والنبااتت والكائنات احلية الدقيقة 
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 Mohapatra) امليكروبية أكثر استقرارًا من غريها املشتقة من النبااتت واحليواانت اتاألنزميثبتت أن أالدراسات 

et al., 2003). 

1.2.8.II .إنتاج األميالز   
 التخمر يف وسط سائل 

مث ترشيحها. بعد ذلك تستعمل الرشاحة كمصدر للكربون يف وسط  منهاحضر مستخلص البطاطا بغلي قطع 
Czapek dox 6.4مل من املعلق البوغي  1مل من الوسط بـ 100. يلقحx 410  7لـم °30وحيضن يف  خلية/مل 

 10000وجترى له عملية طرد مركزي بسرعة  إلزالة امليسيليوم، التخمرأايم. بعد انتهاء فرتة احلضن يرشح مرق 

 نزمي خام.أ. يستعمل اجلزء الطايف كم°4 /قائقد10 /دورة يف الدقيقة

  يف احلالة الصلبة التخمر 

دقيقة. بعد التعقيم ،  30ملدة  م ° 120من املاء املقطر عند  ٪ 50غ من خنالة القمح املبلل بنسبة  5م تعق 
،  التخمرملدة أسبوع واحد. يف هناية  م ° 30عند من املعلق البوغي ، مث حضنت  مل2بـ  الدوارق لقحت
، ومت حتريك احملتوى  صلبةال غرام من املادة 1لكل  موالر، 0.02وسفات املنظم فمن حملول ال مل 10 تضاف

 10دورة يف الدقيقة ملدة  4000ركزي عند مطرد  جترى له عملية وبعد ذلك يرشح دقيقة ،  30أبكمله ملدة 
 .(Farid et al., 2011)  نزمياملادة الطافية الواضحة كمصدر لأل تستخدم دقائق. 

  لألميالزية األنزميتقدير النشاطية 

حملول  يف مذاب ءنشا٪ 1 ابستخدام Chancharoonpong et al. (2012)  طريقة وفق األنزمير نشاط قدي 
اخلام وحضنت عند  األنزميمل من  1مع  مادة التفاعلمل من 1 ميزج  . موالر كمادة تفاعل 0.1 املنظم اخلل
ثنائي نرتوسالسيليك يف محام -3،5مل من محض  1التفاعل إبضافة يوقف  ذلك. بعد ائقدق 10ملدة  م° 30

ز عن اس نشاط األميالقي مل من املاء املقطر.  9أن يربد اخلليط، تضاف دقيقة ، بعد  15ماء مغلي ملدة 
 اننومرت.  540 طول املوجة طريق االمتصاص عند
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 تساويوحدة دولية  1ميكروموالر من الغلوكوز يف الدقيقة ) 1احملررة لـ  األنزميية بكمية األنزمييعرب عن النشاطية 
وعرضت البياانت على أهنا القيم  بثالث مكرراتمجيع التجارب  أجريت. (5)امللحق ميكروموالر/الدقيقة( 1

 املتوسطة.

2.2.8.II .إنتاج الربوتياز 
 التخمر يف وسط سائل 

٪ 4HPO2K ،0.5 ٪ 4MgSO ،0.5 ٪ NaCl ،0.004 ٪ 0.1)مل من وسط اإلنتاج  40حتتوي على  دوارق تعقم

4FeSO ) من مل  1بـ  تلقح مثدقيقة ،  20ملدة  م ° 121 يف ، )وزن/حجم( من خنالة القمح ٪2مكمل بنسبة
عملية له جترى  و التخمرح مرق رشي ،بعد انتهاء فرتة احلضنملدة أسبوع.  م ° 30عند  املعلق البوغي وحتضن

 خام ينزميأستخدم املادة الطافية كمستخلص . تدقائق 10دورة يف الدقيقة ملدة  10000ركزي بسرعة مطرد 
(Sandhya et al., 2005b.) 

 التخمريف احلالة الصلبة 

4HPO2K ،0.5 ٪ 4MgSO ٪ 0.1) عدينلول املاحململ من  10ـ ب ، وترطبدوارقمن خنالة القمح يف غ  10 توزن

 ،0.5 ٪ NaCl ،0.004 ٪4FeSO) .30عند  ضنحتو  املعلق البوغيمل من  1 بـ تلقحو دقيقة ،  20م ملدة تعق مث 

 أايم. 7ملدة  م °

وزن / وزن( ، يتم حتريك احملتوى  5: 1)مبعدل  التخمرلعجينة املاء املقطر  ، يضافالتخمرانتهاء فرتة  بعد
املادة الطافية عن طريق الطرد  فصلقيقة. بعد ذلك تد 30ملدة  م° 30دورة يف الدقيقة ،  180ابلكامل عند 
 (.Sandhya et al., 2005b)نزمي لألكمصدر ستخدم  دقائق وت 10دورة يف الدقيقة ملدة  10000املركزي عند 

  للربوتياز يةاألنزميتقدير النشاطية 

 نيميكرولرت من الكازي 500، و  األنزميميكرولرت من مستخلص  30حيتوي على والذي  خليط التفاعلحيضر 
ملدة  م ° 60عند  مث حيضن، ( موالر 0.1) املنظم ميكرولرت من حملول الفوسفات 470، و  مادة تفاعلك ٪(1)

. بعد (TCA) ثالثي كلورو أسيتيك محض ٪10مل من  1إيقاف التفاعل إبضافة  بعد ذلك يتمدقائق ،  10
موالر  0.44برتكيز   3CO2Naمل من  5دقيقة ، متت إضافة  15دورة يف الدقيقة ملدة  3000الطرد املركزي عند 
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 30عند حتضن  ، مثإىل املادة الطافية اجملمعةة أضعاف املخفف ثالث Folin-Ciocalteauمل من كاشف  1و 
 اننومرت. 660نشاط الربوتياز ابستخدام التحليل الطيفي عند  قديرتم تويدقيقة.  30ملدة  م °

وحدة من التريوزين يف الدقيقة ) موالرميكرو  1الذي حرر  األنزميكمية ب األنزميوحدة واحدة من نشاط  يعرب عن
بثالث مت إجراء مجيع التجارب  (.Sandhya et al., 2005b)( 5)امللحق  / دقيقة( والرميكروم 1دولية تساوي 

 وعرضت البياانت على أهنا القيم املتوسطة. مكررات

3.2.8.II .إنتاج الليباز 

 التخمر يف وسط سائل 

عند  حتضن املعلق البوغي، مثمل من  1 بـ ، (MGM) مل من وسط النمو املعدين 20حتتوي على  دوارقح تلق 
 12000الطرد املركزي عند  مثعن طريق الرتشيح  يتم إزالة امليسيليومأايم. بعد فرتة احلضانة ،  7ملدة  م ° 30

 .(Falony et al., 2006 )نزمي كمصدر لألاملادة الطافية املوضحة  م دقائق. تستخد 5دورة يف الدقيقة ملدة 

 التخمر يف احلالة الصلبة 

 مثبعد التعقيم ، .  MGM املعدين وسطالمل من  5ابستخدام  بوترط ،دوارقمن خنالة القمح يف  غ 5خذ ؤ ت
 تضاف،  نفرتة احلض انتهاء أايم. بعد 7ملدة  م ° 30 يف دوارقي. حتضن بعد ذلك البوغالعلق ملاب وسطال يلقح
من  األنزمي الصدقيقة عند درجة حرارة الغرفة لتسهيل استخ 30رج اخلليط ملدة يمل من املاء املقطر ، و  100

دورة يف  12000الطرد املركزي عند  مث جترى له عملية، كل احملتوىرشح  ي ، بعد انتهاء املدةالركيزة املخمرة. 
 .(Falony et al., 2006 )نزمي خام أالطافية اليت مت احلصول عليها ك املادة تستخدمدقائق.  5الدقيقة ملدة 

 تقدير نشاطية أنزمي الليباز 

لألمحاض الدهنية احملررة من زيت الزيتون بفعل  NaOH بـابستخدام طريقة املعايرة  األنزميمت حتديد نشاط 
 لمل من حملول اخل4غ من زيت الزيتون و 2اخلام مع  األنزميمل من 1حيضر وسط التفاعل إبضافة الليباز. 
 120عند  سرعة الرجدقيقة مع  30ملدة  م ° 37اخلليط عند  مل من املاء املقطر. حيضن 3مث ( pH5)املنظم 
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تتم معايرة  .(ح/ح 1: 1األسيتون: اإليثانول ) خليط مل من 20دورة يف الدقيقة. مت إيقاف التفاعل إبضافة 
 .NaOHميليموالر من  50األمحاض الدهنية احملررة مبحلول 

كل دقيقة لكل مل يف  ميكرومول من األمحاض الدهنية  1الذي حرر  األنزميكمية ب األنزمينشاط  يعرب عن
 1من الركيزة املخمرة ) غرام( ، أو لكل .ملميكرومول / دقيقة  1وحدة دولية تساوي  1) SmFابلنسبة لـ 

 (.5)امللحق et al., 2002) SSF (Prabhakar( لـ  .غميكرومول / دقيقة  1وحدة دولية تساوي 

 .وعرضت البياانت على أهنا القيم املتوسطة بثالث مكرراتمجيع التجارب  أجريت

.9.IIحتديد بعض الظروف املثلى إلنتاج أنزميات الليباز،األميالز و الربوتياز 
 (SSF) ابستعمال التخمر يف احلالة الصلبة 

 S1 A. oryzaeاملدروسة املفرزة من طرف  الفطر اتاألنزميمت دراسة أتثري بعض العوامل على نشاطية 

حجم  و ، نوع املصدر الكربوين والنيرتوجيين نسبة الرطوبةوقد اشتملت هذه العوامل على درجة حرارة احلضن، 
اتبعت نفس الطريقة املذكورة سابقا لعملية التخمر يف احلالة الصلبة ابستعمال خنالة القمح كوسط  اللقاح.

 . ومت إحداث التغريات يف العوامل املراد دراستها بشكل منفصل. اتاألنزميطبيعي للنمو إلنتاج 
1.9.II . رارة احلأتثري درجة 

 مل من املعلق البوغي1، حضنت الدوارق بعد تلقيحها بـ األنزميلتحديد درجة احلرارة املثلى لنشاط 
أايم. بعد انتهاء فرتة احلضن  7م ملدة °35و  30، ،28، 25 يف عدة درجات حرارة: خلية/مل 6.4X410كيزبرت 

وتقدير النشاطية لكل أنزمي يف كل درجة حرارة بنفس الطريقة املذكورة سابقا لكل  جترى عملية اإلستخالص
 Sandhya) وعرضت البياانت على أهنا القيم املتوسطة  ثالث مكررات. أجريت التجارب باتاألنزمينوع من 

et al., 2005b  ؛Farid et al., 2011.) 

2.9.II . نسبة الرطوبةأتثري 

و  100  ، 50،75،، مت ترطيب الوسط بنسب خمتفلة من الرطوبة اتاألنزميلنشاط لتحديد نسبة الرطوبة املثلى 
أايم. بعد 7  م ملدة °30مل من املعلق البوغي الفطري وحتضن يف درجة حرارة 1مث يلقح كل دورق بـ  ،% 125
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انتهاء فرتة احلضن جترى عملية اإلستخالص وتقدير النشاطية لكل أنزمي بنفس الطريقة املذكورة سابقا. أجريت 
 Farid et؛  Sandhya et al., 2005b) وعرضت البياانت على أهنا القيم املتوسطة  ثالث مكرراتالتجارب ب
al., 2011.) 

3.9.II .أتثري حجم اللقاح 

 6.4برتكيز بتثبيت الظروق املثلى من درجة احلرارة ونسبة الرطوبة، تلقح الدوارق بعدة أحجام من املعلق البوغي

X410 بعد انتهاء فرتة احلضن جترى عملية اإلستخالص وتقدير النشاطية لكل مل.  3و  2، 1، 0.5:  خلية/مل
وعرضت البياانت  ثالث مكررات. أجريت التجارب باتاألنزميأنزمي بنفس الطريقة املذكورة سابقا لكل نوع من 

 (.Farid et al., 2011؛  Sandhya et al., 2005b) على أهنا القيم املتوسطة 

4.9.II .الكربوين واألزويت أتثري نوع املصدر 

)وزن /  ٪1لوكوز ، والغليسريول( بنسبة غ، السكروز ، الءلقمح مبصادر كربون خمتلفة )النشامت استكمال خنالة ا
؛ كربيتات األمونيوم ونرتات  ٪1ستخدم الببتون كمصدر عضوي بنسبة اوزن( وابلنسبة ملصدر النيرتوجني 

. بعد تثبيت كل العوامل السابقة يف القيم املثلى مع، ٪ 0.25كمصدر غري عضوي بنسبة  3KNOالصوديوم و 
انتهاء فرتة احلضن جترى عملية اإلستخالص وتقدير النشاطية لكل أنزمي بنفس الطريقة املذكورة سابقا. أجريت 

 .(Falony et al., 2006) وعرضت البياانت على أهنا القيم املتوسطة  ثالث مكرراتالتجارب ب

بتنمية الفطر حتت نفس ظروف التجربة يف وسط خنالة القمح بدون إضافة أي مصدر مت حتضري وسط شاهد 
 .يينكربوين أو نيرتوج
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.1.III لفطر  العزالت الثالثتعريفA. oryzae 
 

، مستعمرة انعمة إىل شكل  PDAيتضح من خالل املالحظة العينية ملستعمرة الفطر النامية على وسط 

البداية ذات لون أبيض مث متيل تكون يف  مسحوقي، ذات ميسيليوم هوائي و غنية ابألجسام احلجرية ، حيث

أنه يتكون من حامل أما جمهراي فيظهر الفطر  (.6شكل)صفراء شاحبة  إىل االصفرار،أما اخللفية  فتظهر

مرتاصة مع بعضها البعض بشكل  (Phialides)عليها زوائد  ،كونيدي طويل حيمل رأس بوغية كبرية شبه كروية

خمضر داكن  منتظم، حتمل أبواغ الفطر،أما امليسيليوم فهو متشابك و يظهر شفاف. تظهر األبواغ بلون أصفر

 (.7شكل ) بيضويإىل زيتوين ذات شكل 

            
    اخللفية                                الواجهة                                

 م°30عند درجة  PDAمنماة على وسط   A. oryzaeمستعمرة  .6شكل 
 

  
 –ب  -                                     -أ   -                   

 حتت اجملهر A.oryzaeالرأس البوغية لفطر  .7شكل
 X4تكبري     :-ب -       X40تكبري :    -أ -                      
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.2.III النشاطية املضادة للميكروابت ملستخلصات اإليثيل أسيتات إختبار
 للعزالت الثالث

لقد  .العزالت الثالثاألكرب من بني كرويب يذات النشاط الضد م العزلةيهدف هذا اإلختبار إىل انتقاء       

 ،التثبيط )مم(، واملعرب عنه بقطر  (S1, S2, S3) العزالت الثالثبينت النتائج اختالف أتثري مستخلصات 

فلم يكن  S3 و S2 الساللتنيأما . ) (S3 0.05> pو S2 الساللتنيو  S1 العزلةحيث كان هناك فرق معنوي بني 

مناطق تراوحت حيث نشاطية ضد بكتريية على مجيع األنواع  S1 العزلةشهدت  هناك فرق معنوي بينهما.

 ومم  25بـ  ECRB، تليها  مم 26بـ  P. aeruginosaمم، أكربها كان على بكترياي  26-17.66التثبيط من 

B. cereus   مم، مث  24بـMRSA   وK. pneumoniae  مم. أما ابلنسبة للعزلتني  23بـS2  وS3  فلم يكن

لكال  S. aureusأتثري مستخلصاهتما على كل األنواع البكتريية، حيث مل يتم تسجيل أي تثبيط على بكترياي 

مم  23-11. أما مناطق التثبيط األخرى فقد تراوحت بني S2 ساللةابلنسبة لل ECRBعلى و ،  الساللتني

العزالت فإن  C. allbicansأما ابلنسبة للخمرية  .S3 ساللةمم ابلنسبة لل20-14و بني  S2 ساللةابلنسبة لل

اعتماًدا على النتائج اإلحصائية  (.9شكل ؛  8)شكل مم  17 بـ  S1هلا أتثري واضح خاصة ابلنسبة لـ  الثالث

 .والنشاط املضاد للفطرايت MICلتحديد  امبثابة ساللة نشطة جًدا يف هذا االختبار ومت تقييمه S1، مت اعتبار 

اليت شهدت أحسن نشاطية مضادة للميكروابت، وكان ذلك  S1 العزلةحدد الرتكيز األدىن للتثبيط ملستخلص 
 حساسية.ابلنسبة للسالالت األكثر 

ميكروغرام/  7.28، حيث أظهر املستخلص أضعف تركيز مثبط (4)  اجلدولالنتائج املتحصل عليها موضحة يف 
 C. albicansميكروغرام/مل ابلنسبة للخمرية  21.85و  P. aeruginosaو  B. cereusمل ابلنسبة لبكترياي 

 والبكترياي األخرى املختربة.
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أدى إىل تثبيط منو  A. oryzae S1أما ابلنسبة للنشاطية املضادة للفطرايت اخليطية، فقد لوحظ أن منو الفطر 
 الفطرايت املمرضة املختربة بنشاط منخفض إىل متوسط، حيث كانت نسب التثبيط على النحو التايل: 

A. solani (9.3% ) ،F. oxysporum (37%)  وA. flavus (46% ) (10) الشكلكما هو موضح يف. 

 

 
على منو خمتلف الكائنات احلية  العزالت الثالثمقارنة بني متوسط قطر التثبيط ملستخلصات  .8شكل 

 الدقيقة املمرضة
 

 A.oryzae S1الرتاكيز الدنيا املثبطة ملستخلص الفطر  . 4 جدول

B. cereus P. aeruginosa 
 

C.albicans MRSA 
 

S.  aureus 
 

K. 
pneumoniae 

 

E. coli 
 

الكائنات احلية 
 الدقيقة املمرضة

 
07.28±0.13 

 
 

 
21.85±0.35 

الرتكيز األدىن 
 للتثبيط

 ميكروغرام/مل( (
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S.  typhimurium                                       B. cereus                         E. coli    

        

     MRSA                          S. aureus                                    S . typhi 

           

ECRB                                        K. pneumoniae                     P . aeruginosa 

 

C.albicans 

 اختبار النشاطية املضادة للميكروابت للعزالت الثالث .9شكل 
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 A. oryzaeالنشاطية املضادة للفطرايت لفطر  .10شكل 
 A. solani -، جA. flavus -، بF. oxysporum-أ     

 

.3.IIIلةعز التشخيص اجلزيئي لل A. oryzae S1  
على أنه الساللة  PCRأتكد تشخيص الفطر من خالل التشخيص اجلزيئي بعد حتديد التسلسل لنواتج 

A. oryzae 18HG80 ، (.5)جدول مع قاعدة البياانت %94حيث كان التطابق بنسبة 
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  A. oryzae 18HG80  للعزلة PCR لنواتج  نكليوتيديالتسلسل ال 5.جدول 

 (8امللحق)  (KP256849.1)رقم التسلسل  SVP01 oryzae . Aاملرجعية ونسبة تطابقها مع الساللة
 

 

.4.III املضادة  اجلزيئات احليويةعلى إنتاج  الفيسيولوجيةأتثري بعض العوامل
 A. oryzae 18HG80 ساللةللميكروابت من طرف ال

1.4.III .أتثري درجة احلرارة 

نتاج املستقلبات الثانوية. أظهرت نتائج إتعترب احلرارة من العوامل البيئية املهمة اليت تؤثر على النمو وكذلك على 

تبني ذلك من و  اجلزيئات احليويةنتاج إ يف( p<0.0001)تنمية الفطر يف درجات خمتلفة من احلرارة تباينا كبريا 

 املستقلبات إنتاج م ° 35 إىل 25 من احلضن حرارة درجات زايدة ة للميكروابت. عززتخالل النشاطية املضاد

        SVP01 Aspergillus oryzaeمع الساللة املرجعية نسبة التطابق                                       
                                                          نكليوتيديال التسلسل 

  

94 % 

 

GCGTAGGTGACCTGCGGAGGATCATTACCGAGTGTAGGGTTCCCTCGTGGAGCCCAACCTCCCACCCGTGT 

ATACTGTACCTTCGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCGTCATGGCCGCCGGGGGGCTTCTGCCCCCGGGCCCGCG 

CCCGCCGGAGACACATGAACTCTGTCTGATCTAGTGAAGTCTGAGTTGATTGTCACACAATCAGTTAAAACT 

TTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAACTAATGTGAATTGC 

AGAATTCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCG 

AGCGTCATTGCTGCCCATCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGTCCTCGTCCCCCCCGGGGGACGTGCCCGAAA 

GGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGCAGGCCCGGCCGG 

CGCTGGCCGACGCGAAAGCAACCATTTTTTCTCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAAC 

TTAAGCATATCAAAAGCCGGAGGAAA 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KP256849.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=60&RID=CA0P2XFR01R
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خاصة ، املختربة الدقيقة احلية الكائنات ضد م° 30 عند تثبيط منطقة أقصى تسجيل متحيث   بيولوجًيا النشطة

 .(11 ) شكل م°28معنوي يف التأثري عليها عند الدرجة  جد مل يكن هناك فرق واليت ،C. albicansابلنسبة لـ 

 
 املضادة للميكروابت اجلزيئات احليويةأتثري درجة احلرارة على إنتاج  11. شكل

 معنوي جد وجود فرق*** 
 

2.4.III. أتثري األس اهليدروجيين  

، 6، 4وهي: pHاجلزيئات احليوية، واليت مشلت اختبار قيم خمتلفة لـ   ملعرفة قيم األس اهليدروجيين املثلى النتاج

مت احلصول حيث (، p<0.0001)، وتقدير النشاطية املضادة للميكروابت. تبني أن هناك فرق جد معنوي 11و 8

و  pH 8أما ابلنسبة للوسطني ذوي ؛  6و  pH 4الوسطني ذوي ضاد للميكروابت عند نشاط معلى أعلى 

 (.12تالحظ أي مناطق تثبيط لكل السالالت املختربة ) شكللم ف 11
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 املضادة للميكروابت اجلزيئات احليويةأتثري األس اهليدروجيين على إنتاج  .12شكل                   

 معنوي جد وجود فرق*** 
  

3.4.III .أتثري درجة ملوحة الوسط 

إنتاج  ىعلكبري   تثبيطي أن امللوحة هلا أتثري والرم 2إىل  موالر 0.5كلوريد الصوديوم من   تراكيزأظهرت زايدة 
 0.5عند  E. coliو  S. aureus ـل ةضادم يةنشاط ت، حيث لوحظذات النشاط ضد ميكرويب اجلزيئات احليوية

عند كذلك   ، وC. albicansأتثري ضد  أي ، بينما مل يكن هناك والرم 1عند  S. aureusوفقط ضد موالر، 
 (.13 )الشكل موالر 2و  1.5الرتاكيز 

       4.4.III .أتثري مدة احلضن 
الفطرية قيد الدراسة، وذلك بتقدير النشاطية املضادة للميكروابت  ساللةمن ال اجلزيئات احليويةمتت متابعة إنتاج 

أن النشاطية املضادة للميكروابت تظهر بعد (  (15الشكل، وقد بينت النتائج املوضحة يف يوما 28، ملدة 
، اد يف اليوم احلادي والعشرين دز ييوًما مث  15-7هذا النشاط مستقرًا بني األسبوع االول من النمو، ويظل 

 .ناليوم الثامن والعشرين من احلضيف  اهأقص ليصل إىل
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 املضادة للميكروابت اجلزيئات احليويةعلى إنتاج  NaClأتثري تركيز  .13شكل

 معنوي جد وجود فرق*** 
 

 
 املضادة للميكروابت اجلزيئات احليويةأتثري مدة احلضن على إنتاج   14.شكل

 وجود فرق معنوي * ; معنويجد وجود فرق *** 



 

63 
 

 النتــــــــــــــــــــائــــــج 

.5.III ابستعمال التخمر يف الوسط  اجلزيئات احليويةمقارنة بني استخالص
 السائل والتخمر يف احلالة الصلبة

يالحظ امتالء   النمو بشكل جيد على وسط عجينة خنالة القمح. حيث 18HG80  A. oryzae ساللةميكن لل  
مناطق  ظهور ابإلضافة إىل ، غاملستعمرات بلون أصفر ذات شكل مسحوقي و غنية ابألبوا  تظهر و .لدورقا

، حيث يظهر YESمقارنة مع منو الفطر يف وسط  .مع غياب اتم لألجسام احلجريةبيضاء كثيفة و قطنية 
 (.15الشكل )امليسيليوم بشكل كتلة  بيضاء مسيكة و صلبة

1.5.III . الكشف األويل للمركبات احليوية بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة
(TLC)  

، بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الوسطني ) السائل والصلب(  فحص املستخلص اخللوي املتحصل عليه من 
و  254عند طويل املوجة   UVالرقيقة ، و شوهدت الصفائح يف الضوء املرئي و حتت األشعة فوق البنفسجية 

 مخسة بقعمالحظة األلواح ،ظهور تبني من خالل  بعد املعاملة الكيميائية بكواشف خاصة . اننومرت ،  365
إال البقع ابلنسبة لوسط التخمر الصلب )خنالة القمح(،  ، بينما ظهرت نفس( YES)ابلنسبة للوسط السائل 

 ) ( 6يبني اجلدول ( .16جديدة )شكلأكثر شدة وومضان أقوى، إضافة إىل بقعة سادسة ظهرت بلون  أهنا
 لكل بقعة.( Rf)قيم معامل اإلنسياب 

 
ووسط خنالة القمح  (SmF)بعد التخمر يف الوسط السائل A. oryzae 18HG80منو فطر  . 15شكل 

 (SSF)الصلب 
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 (UVاننومرت )365فصل املركبات ابستعمال كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة حتت  16.شكل 

 

 ملختلف البقع يف الوسطني السائل والصلب (Rf)قيم معامل اإلنسياب  . 6جدول 

  (Rf)معامل اإلنسياب  
لون البقع حتت أشعة 

UV  (365 اننومرت) 
وسط التخمر  البقع

 (SmF)السائل 
وسط التخمر 

 (SSF)الصلب 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

0.04 

0.54 

0.61 

/ 

0.76 

0.87 

0.04 

0.54 

0.61 

0.68 

0.76 

0.87 

 ابيضومضان 
 بنفسجي داكن

 بين فاتح
 بنفسجي فاتح

 ومضان أزرق فريوزي
 برتقايل

 



 

65 
 

 النتــــــــــــــــــــائــــــج 

2.5.III . الكتلة  كروماتوغرافيا الطور الغازي مع طيفبواسطة   اجلزيئات احليويةتعريف
(GC/MS) 

ملستخلصات اإليثيل أسيتات لكل نوع من  الكتلة كروماتوغرافيا الطور الغازي مع طيفأظهرت نتائج   
 اجلزيئات احليويةوعية ، تباينا من حيث كمية ون (8و 7) يف اجلدولنيواملبينة  (SSFو  Smf التخمرات )

مركب يف مستخلص  73، يف حني مت تعريف SmFمركب يف مستخلص  104املستخلصة. مت تعريف حوايل 
SSF يف مستخلص  نوعا ما ك والكوجيك، إال أن نسبتهما كانت أكربمحضي السيكسيني،  وكان أبرزهاSSF 

، SSFيف  %48و  Smfيف  %42.284، حيث كانت نسبة محض السيكسينيك  SmFمقارنة مع مستخلص 
 . مت توضيح كروماتوغرامSSFيف  %25.097و  SmFيف  % 24.845 نسبته أما محض الكوجيك فكانت

GC/MS  (18 و17 ) الشكلنيلكال املستخلصني يف.  

 

 
  ابستعمال ختمر الوسط السائل A.oryzae 18HG80ملستخلص فطر   GC/MS مراكروماتوغ  17. شكل
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 ابستعمال ختمر الوسط الصلب A.oryzae 18HG80ملستخلص فطر   GC/MSم  كروماتوغرا  .  18شكل
 

ابستعمال التخمر يف   A. oryzae 18HG80اليت مت تعريفها يف مستخلص  اجلزيئات احليوية 7. جدول
 SmFالوسط السائل 

الرقم 
 التسلسلي

 وقت
 اإلحتفاظ
(RT) 

 )الدقيقة(

 
 إسم املركب

 
 النسبة
(%) 

1 3.63 dl-3,4-Dehydroproline methyl ester 0.021 

2 3.713 (+)-3,4-Dehydroproline amide 0.128 

3 3.823 2-Propyn-1-amine, N-methyl 0.021 

4 3.965 (+)-3,4-Dehydroproline amide 2,5-Dihydro-1H-
pyrrole-2-carboxamide 

0.012 

5 4.458 1,7-Heptanediol 0.035 
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6 4.59 Dehydromevalonic lactone 0.107 

7 4.637 Tetrahydrocyclopenta[1,3]dioxin-4 one 0.012 

8 4.76 1H-Imidazole, 1-acetyl- 0.0141 

9 4.898 1-Methoxy-2-methyl-3-butene 0.112 

10 5 2-Pentyne 0.038 

11 5.358 2-Coumaranone 0.306 

12 5.405 4-Ethyl hydrogen itaconate-Ethoxy-2-
oxoethyl)acrylic acid 0.412 

13 5.621 Butanoic acid, 2-methyl-, 3-methyl 
-3-butenyl ester 0.010 

14 6.121 Cyclohexanone, 2-methyl 1.622 

15 6.426 3(2H)-Furanone, 2-(1-hydroxy-1-methyl-2-
oxopropyl)-2,5-dimethyl 

0.392 

16* 9.580  Kojic acid 24.845 

17 10.202 7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-one 0.028 

18* 10.655 Butanedioic acid (succinic acid) 42.284 

19 11.159 beta.-D-Glucopyranose, 1,6-anhydro 0.678 

20 11.352 
 

Benzene acetic acid, 4-hydroxy-4-
Hydroxybenzeneacetic acid 

0.353 

21 11.422 2-Furoic acid, oct-3-en-2-yl ester 0.200 

22 11.502 3H-Pyrazol-3-one, 2,4-dihydro-2,4- 
Dimethyl 

0.542 

23 11.62 Boronic acid, ethyl-, bis(2-mercap    toethyl ester 0.678 

24 11.691 2,10-Dodecadien-1-ol, 3,7,11-trime thyl-, (Z) 0.865 

25 11.903 Coumarin-6-ol, 3,4-dihydro-4,4,7-trimethyl 0.190 

26 11.94 2-Pentenoic acid, 3-ethyl-, methyl  ester 0.122 

27 12.006 1-isopropyl-5-methylbicyclo[3.2.2] 
non-3-en-2-one 

0.144 
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28 12.115 4(1H)-Pteridinone2-amino-6,7-dimethyl 0.126 

29 12.221 Methylthiouracil 0.322 

30 12.326 Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methyle  thenyl) 0.214 

31 12.454 1-(Ethylthio)-2-methoxybenzene 0.159 

32 12.553 4-Methyl-6,7,8,9-tetrahydronaphtho 
[2,1b]thiophene 

0.215 

33 12.666 beta.-Ionon3-Buten-2-one, 4- (2,6,6-trimethyl-1-
cyclohexen-1-yl 

0.227 

34 12.807 6-Acetamido-2-methylbenzothiazole  N-(2-Methyl-
1,3-benzothiazol-6-yl)acetamide 

0.759 

35 12.906 3-Amino-4-cyanoisoquinoline 0.121 

36 13.273 5-Nitroso-2,4,6-triaminopyrimidine 0.309 

37 13.339 Pentaborane(9), bromo 0.08 

38 13.414 2-Naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro 6-
Hydroxytetralin 

0.052 

39 13.504 1,2-Cyclopentanedione,3,3,5,5-tetramethyl 0.234 

40 13.586 5-Methyl-4-oxa-5-azadispiro [2.2.4. 1]undecane 0.088 

41 13.893 Naphthalene, 1,8-dimethyl-1,8-
Dimethylnaphthalene 

0.0342 

42 14.172 L-Leucine, N-cyclopropylcarbonyl-,methyl ester 0.536 

43 14.46 (+-)Boschnialactone 0.615 

44 14.61 Benzidine,3,3'-dimethoxy-[1,1'-Biphenyl]-4,4'-
diamine, 3,3'-dimethoxy 

0.085 

45 14.671 5-Hydroxy-2-methylthiopyrimidine 0.038 

46 14.756 Bicyclo[3.3.1]non-2-en-4-ol-9-one,1,4,8,8-
tetramethyl 

0.054 

47 14.808 Pyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione,5-[1-(2-
aminophenylamino)propylidene] 

0.0133 

48 15.109 6(5H)-Pteridinone, 4-methyl 0.047 
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49 15.199 (Z)-2-[1-(2,5-Dimethyl-3-furyl)propyldene]-3-
isopropylidenesuccinic anhydride 

0.077 

50 15.331 1,3-BUTADIENE, 1,1-DIPHENYL 0.094 

51 15.397 6-(2-Chloroethoxy)-N-cyano-N',N'-dimethyl-
1,3,5-triazine-2,4-diamine 

0.063 

52 15.511 Benzenamine, 2,4,6-trimethyl 0.457 

53 15.698 7,8-DIHYDROXY-.ALPHA.-DUNNIONE 0.04 

54 15.783 5H-Indeno[2,1-E]1,2,4triazin-5-one  , 3-hydrazino-
, hydrazine 

0.06 

55 16.013 1-Cyclohexene-1-carboxaldehyde,4- (1-
methylethenyl) 

0.025 

56 16.089 4-Methylformanilide 0.123 

57 16.229 Cyclopentane, pentyl 0.11 

58 16.371 3-Hydroxy-N'-(3-nitrobenzylidene) Benzhydrazide 0.018 

59 16.39 4-[5-Methyl-2-(1-methylethylidene)cyclohexyl]-3-
cyclohexen-1-one 

0.06 

60 16.607 1,3,5,7,9-Pentaazatricyclo[5.3.1.0 (4.11)]undecane-
2,6-dione,9-(2-hydroxyethyl)-3,5-dimethyl 

0.097 

61 16.724 4,5,9,10-Tetrahydropyrene 0.172 

62 16.814 Isobutyramide, N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl) 0.045 

63 17.002 4-[3-Methyl-1-(2-methyl-1-propenyl)-2-butenyl]-
3-cyclohexen-1-one 

0.014 

64 17.073 Retinal Retinene E-Retinal Retinene1 Axerophthal 0.005 

65 17.143 Bicyclo[4.1.0]heptane,-3-cycloprop  yl,-7-
carbethoxy, cis 

0.018 

66 17.473 1-(p-hydroxyphenyl)-2,3-dimethyl-4-(prop-2-yl)-
2,5-dihydropyrazole-5-one 

0.057 

67 17.553 Propenamide,2-cyano-N-isopropyl-3-(3,4 
dimethoxyphenyl) 

0.025 

68 17.671 5-Methyl-4-oxa-5-azadispiro[2.2.4.1] undecane 0.019 
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69 17.892 1-(1'-Hydroxy-2',2',6'-trimethyl-4'oxocyclohexyl) 
butan-2-one 

0.034 

70 17.996 Tricyclo[6.3.3.0]tetradec-4-ene,10,13-dioxo 0.009 

71 18.085 Methoxamine Benzenemethanol, lpha.-(1-
aminoethyl)-2,5-dimethoxy 

0.01 

72 18.104 Cyclopentane, 2-n-octyl 0.005 

73 18.203 5,8-Methano-4H-3,1-benzoxazine-2-thione,1,2,4a-
rel,5-trans,6,7,8-cis,8a-cis-octahydro 

0.034 

74 
 

18.349 7-Amino-1,4-dimethylpyrimido[4,5-c]pyridazine-
3,5-(1H,2H)-dione 

0.027 

75 18.448 Decanoic Acid, 2,2,2- trifluoroethwxyl ester 0.081 

76 18.449 5-Hydroxymethyl uracil 0.07 

77 18.759 PALLADIUM,BIS[(1,2,3-.ETA.)-2 PENTENYL] 0.021 

78 19.146 Germacrene A 0.02 

79 19.173 Propanedinitrile,1-(1-cycloocten-1-yl)-1-(1 
cyclopenten-3-on-1-yl) 

0.031 

80 19.291 5-Acetyl-2-methylpyridine4-propyl-3 
thiosemicarbazone 

0.022 

81 20.255 5-Benzofuranacetic acid,6-ethenyl-2,4,5,6,7,7a-
hexahydro-3,6-dimethyl-.alpha.-methylene-2-oxo-, 

methyl ester 

0.022 

82 20.345 1R,3Z,9s-4,11,11-Trimethyl-8-
methylenebicyclo[7.2.0]undec-3-ene 

0.011 

83 20.515 Cyclopenta[c]pyran-1(4aH)-one,5,6,7,7a-
tetrahydro-4,7-dimethyl 

0.02 

84 20.883 Triethylenemelamine1,3,5-Triazine,2,4,6-tris(1-
aziridinyl) 

0.033 

85 21.056 (+)-Grandisol 0.007 

86 21.193 1-(2-Nitrobenzyl)isoquinoline 0.012 

87 21.254 Aristolone 0.012 



 

71 
 

 النتــــــــــــــــــــائــــــج 

88 21.41 1,1-Di-D3-Methyl-4A-Methyl1,2,3,4,4A,10,10A-
Octahydro-2 Oxyphenantherene 

0.004 

89 21.716 phenanthro[9,10-c]furan-Oxa-2H 
cyclopenta[l]phenanthrene 

0.005 

90 21.815 Phosphine oxide, triphenyl-Triphenylphosphine 
oxide 

0.0018 

91 21.951 1,4-Naphthalenedione,5,8-dimethoxy-1,4-
Naphthoquinone, 5,8-dimethoxy 

0.0013 

92 22.055 Bis(2-ethylhexyl) phthalate 0.042 

93 22.149 1-Methyl-3-phenyl-4-formyl-1,3(2H-
dihydroimidazole-2-thione 

0.017 

94 22.714 5-Benzofuranacetic acid,6-ethenyl-2,4,5,6,7,7a-
hexahydro-3,6-dimethyl-.alpha.-methylene-2-oxo-, 

methyl ester 

0.004 

95 23.147 1,2-Benzisothiazole, 3-methoxy 0.013 

96 23.698 3,7,11,15-Tetramethylhexadeca-1,6,10,14-tetraen-
3-ol 

0.002 

97 
23.802 

1-Propene,2-nitro-3-(1-cyclooctenyl)1-(2-Nitro-2-
propenyl)-1-cyclooctene 

0.011 

98 24.324 1H-Purin-2-amine,6-methoxy-2-Amino-6-
methoxypurine 

0.168 

99 24.484 TRANS-.GAMMA.-BISABOLENE 0.001 

100 24.569 p-(Methylthio)benzyl alcohol 0.007 

101 25.32 Dodemorph 0.008 

102 30.74 4-Allyl-5-furan-2-yl-2,4-dihydro-[1,2,4]triazole-3-
thione 

0.009 

103 30.775 Cheilanth-13(14)-enic Methyl Ester 0.006 

104 31.439 Benzenemethanol,alpha.-ethynyl-.alpha.-phenyl 0.002 

 داكن. ط*املركبات املوجودة أبعلى نسبة تظهر خب
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ابستعمال التخمر احلالة   A. oryzae 18HG80اليت مت تعريفها يف مستخلص  اجلزيئات احليوية  8.جدول
 SSFالصلبة 

وقت اإلحتفاظ  إسم املركب (%)النسبة 
(RT ))الدقيقة( 

الرقم 
 التسلسلي

0.421 2,5-Difluorophenylhydrazine 4.225 1 
0.758 4-Ethyl hydrogen itaconate2-(2-Ethoxy-2-

oxoethyl)acrylic acid 
5.167 2 

0.785 Benzeneacetic acid 5.240 3 
25.097 Kojic acid 303.6 4 
0.218 Benzaldehyde, 3-hydroxym-Formylphenol  

Benzaldehyde, m-hydroxy- 
6.656 5 

0.268 Benzenemethanol, 4-methoxyAnise alcohol- 7.501 6 
0.110 Naphthalene, 2-ethylbeta.-Ethylnaphthalene2-

Ethylnaphthalene 
7.586 7 

0.094 Glutaric acid, di(4-methoxy-2-methylbutyl) ester 7.619 8 
48 Butanedioic acid (Succinic acid) 7.981 9 

2.326 5-Oxohexanethioic acid, S-t-butyl-ester 8.395 10 
0.430 4,11-Dioxa-3,5-dimethyltetracycloundecane 9.250 11 
0.354 5,5 Dimethyl-3-vinyl cyclohex-2-en -1-one 9.474 12 
0.688 Naphthalene, 1-(1-cyclopenten-1-yl) 9.529 13 
0.357 Diethyl Phthalate1,2-Benzenedicarboxylic acid, 

diethyl ester 
9.608 14 

0.103 3-Ethoxyacrylonitrile 9.902 15 
0.347 Benzo[b]thiophene-2-ol-1-Benzothiophen-2(3H)-

one 
9.960 16 

0.248 Cyclopentane, pentyl 10.065 17 
0.206 3,4-Dihydroxypropiophenone 10.165 18 
0.155 Acetaldehyde, methyl(2-propenyl)hydrazine 10.287 19 
0.349 Naphazoline 10.652 20 
0.286 4-Acetoxycinnamic acid p-Acetoxycinnamic acid 10.793 21 
0.059 Phenol, 2,5-dichloro-4-methoxy 10.845 22 
0.094 3,3'-Bis(1,2,4-oxadiazolyl)-5,5'-diamine 10.890 23 
0.171 4-Methoxy-2-methyl-1-(methylthio)benzene 10.961 24 
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0.267 9-Amino-6-[methylthio]-9H-purine6-
(Methylsulfanyl)-9H-purin-9-amine 

10.994 25 

0.085 Carbonic acid, pentadecyl propyl ester 11.588 26 
0.063 Bicyclo[2.2.2]octane, 1-fluoro-4-methyl 11.735 27 
0.182 6-Acetamido-2-methylbenzothiazole 11.801 28 
0.251 3-Acridinol 11.847 29 
0.589 Flopropione 11.959 30 
0.148 6-Oxabicyclo[3.1.0]hexan-3-one, 2, 2,4,4-

tetramethyl 
12.149 31 

0.075 6-Methoxycoumaran-3-one 12.426 32 
0.309 Propanedinitrile, 2,4,6-cyclohepta trien-1-ylidene 13.289 33 
1.259 Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,4-dione, hexahydro-3-(2-

methylpropyl) 
13.493 34 

0.276 Cyclohex-2-enone, 3-(N',N'-dimethylhydrazino) 13.669 35 
0.228 8-Methyl-6-nonenoic acid 14.678 36 
0.109 Methoxsalen 15.000 37 
0.210 5-(t-Butyl)-3,3-dimethyl-4-(benzyl )thiophen-

2(3H)-one 
15.185 38 

0.095 Ethyl undecyl carbonate 15.382 39 
0.136 1H-Pyrrole, 1-[2-(adamantan-1-ylox y)ethyl] 15.883 40 
0.034 2-Propenoic acid, 3-(2-thienyl) 16.056 41 
0.116 6-Methyl-3-nitro-2(4H)-pyridone 16.686 42 
0.122 Naphthalene, 1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydro-4a,8 

dimethyl-2-(1-methylethenyl)-, [2R 
(2.alpha.,4a.alpha.,8 a.beta.)] 

16.788 43 

0.341 Benzene, 2-(2-isothiocyanatopropyl )-1,4-dimethoxy 16.901 44 
0.125 Methyl 2-octylcyclopropene-1-hepta noate 17.010 45 
0.266 Cyclopropanecarboxylic acid, 2-(2- methyl-1-

propenyl)-, methyl ester 
17.150 46 

0.126 1,2,3,4-Tetramethylanthracene 17.284 47 
0.167 1H-Benzocyclohepten-7-ol, 2,3,4,4a ,5,6,7,8-

octahydro-1,1,4a,7-tetramethyl 
17.422 48 

0.148 Tetracyclo[4.4.1.1(7,10).0(2,5)]do dec-3-en-11-ol 17.467 49 
0.158 2-(2-Hydroxypropionyl)phenylglyoxy lic acid, methyl 

ester 
18.310 50 
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0.064 5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde-6 -Nitro-3-
hydroxybenzaldehyde 

18.438 51 

0.063 N-(5-Fluoro-tricyclo[2.2.1.0*2,6*] hept-3-yl)-
acetamide 

18.854 52 

0.423 Ergotaman-3',6',18-trione, 9,10-di hydro-12'-
hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-, 

(5'.alpha.,10.alpha) 

19.005 53 

0.068 1,4-Dioxaspiro[4.6]undec-6-ene 19.162 54 
0.156 9-Oxa-bicyclo[3.3.1]nonane-2,6-dione 19.295 55 
0.244 1,18-Nonadecadien-7,10-dione 19.808 56 
0.458 [(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienylo                  

xy]methylbenzene 
19.876 57 

0.276 (3aR*,7aR*)-7a-But-3'-ynyl-3a-meth yloctahydro-
5H-inden-5-one 

19.943 58 

0.027 Methyl - tetrahydro - naphthyl – tetralin 20.073 59 
0.241 (3E,5E,7E)-6-Methyl-8-(2,6,6-trimethyl-1-

cyclohexenyl)-3,5,7-octatrien-2-one 
21.574 60 

1.180 Phthalic acid, di(2-propylpentyl)  ester 22.042 61 
0.384 2,2-Dimethylmegastigma-4,6,8-trien  -3-one 22.151 62 
0.340 Cantleyine 22.245 63 
0.190 1H-Cycloprop[e]azulene, decahydro- 1,1,4,7 

tetramethyl,[1aR(1a.alpha.,4.beta.,4a.beta.,7.beta., 
7a.beta. 7b.alpha.)] 

22.469 64 

1.723 Heliannuol E 22.679 65 
2.956 1,3-Dimethyl-5-(5-methylfurfurylid 

en)-hexahydropyrimidin-2,4,6-trion 
22.808 66 

0.317 (Z)-8-Hydroxy-4,7-dimethyl-oct-6-enoic acid 
lactone 

23.443 67 

0.586 Glaucyl alcohol 23.541 68 
0.218 2-Methyl-6-(5-methyl-2-thiazolin-2 -

ylamino)pyridine 
23.897 69 

0.027 Biphenyl 24.080 70 
0.011 Formic acid, (4-fluoro-3-nitrophenyl)methyl ester 24.826 71 
0.111 1-(2-Nitrophenyl)pyrrole  1-(2-Nitrophenyl)-1H-

pyrrole 
26.372 72 
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0.029 2-Decanynoic acid 26.409 73 
 داكن. ط*املركبات املوجودة أبعلى نسبة تظهر خب

.6.III   تقييم السمية اخللوية للمستخلصني SmF وSSF 
، يالحظ أن التخافيف املختلفة (20و 19)ني الشكلمن خالل الننائج املتحصل عليها واملبينة يف 

 .Caco-2خالاي أو   RAW264على املزارع اخللوية للخالاي البالعة سواء للمستخلصني مل تبد أية مسية 

 

 

 

 Caco-2يف خالاي  SmFو  SSFملستخلصات  لزجاجاختبار السمية اخللوية يف ا 19.شكل
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 RAW 264على إنتاج أكسيد النيرتيك يف خالاي  SmFو  SSFاخلواص املناعية ملستخلصات  . 20شكل 
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.7.IIIاختبار النشاطية املضادة للفريوسات 
أايم للصفائح، حتت اجملهر املقلوب، مل يتم تسجيل أي أتثري للمستخلصني  4من خالل املراقبة اليومية وملدة 

على الفريوس املخترب،وقد مت اإلستدالل على ذلك من خالل مالحظة تشوه اخلالاي ) أي كان هناك أتثري 
صية مضادة يرجح ذلك إىل كون الفطر ال ميلك خا .(21شكل) ( مقارنة مع الشواهداعتالل خلوي
 كيز املستعملة لإلختبار كانت ضعيفة.أن الرتا  للفريوسات، أو

 

                  
           -ب-                                                      -أ-

 أتثري االعتالل اخللوي للفريوس 21. شكل    

 أ: خالاي سليمة  ،    ب : خالاي معتلة

 

.8.IIIةـــــــــــياألنزمية ــــــــــــــالنشاطي 
 الةاحل اتاألنزميللفطر قادرة على إنتاج  العزالت الثالثعليها يف هذا اإلختبار، أن أوضحت النتائج املتحصل 

ية و مقارنة األنزميي الذي يعرب عن قوة النشاطية األنزميوبعد حساب املؤشر )الليباز، األميالز و الربوتياز(، 
 السالالتيسجل أي فرق معنوي بني  مل، نزمي خمتربأعلى كل  السالالتية بني األنزميمتوسطات املؤشرات 

  (. 22،23 نيشكلال)
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 A. oryzaeلفطر  العزالت الثالثي بني األنزميمقارنة نسبة اإلنتاج  . 22 شكل

nsال يوجد فرق معنوي : 
 

              

                                            
 A. oryzaeية لفطر األنزميالنشاطية  23.شكل                                    

 نشاطية الليباز -ج-نشاطية األميالز،  -ب-نشاطية الربوتياز،  -أ-                      
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.9.III    ابستعمال التخمر يف وسط سائل  اتاألنزميمقارنة إنتاج(SmF) 

 (SSF)والتخمر يف احلالة الصلبة 

  ساللةمن طرف ال اتاألنزمييف قدرة إنتاج  بينهما ( للمقارنةSmfو  SSF) ختمرمت استخدام عملييت   

A. oryzae 18HG80     نتاجاإلكفاءة  أشارت إىل أن، (24)لشكاليف  بينةليت مت احلصول عليها واملا. النتائج 
 . بصورة مضاعفة (p<0.0001)املختربة  اتاألنزميجلميع  Smfعنها يف  SSFكانت أعلى يف 

 

 
 بني استعمال التخمر السائل والتخمر الصلب اتاألنزميمقارنة إنتاج  . 24شكل 
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 .10.III حتديد بعض الظروف املثلى إلنتاج أنزميات الليباز، األميالز
 والربوتياز ابستعمال التخمر احلالة الصلبة

 

1.10.III .والنيرتوجني  أتثري مصدر الكربون 

إضافة أي مصدر من املصادر الكربونية أو النيرتوجينية املختربة للوسط  أن (25) أظهرت النتائج املبينة يف الشكل
أعلى قيم إنتاج أنزمي األميالز يف  . وقد كانتمقارنة مع الشاهد الثالث اتاألنزميحيفز بشكل كبري نشاطية 

وحدة دولية. أما ابلنسبة ألنزمي ( 27.209±155.71)وجود الغليسريول كمصدر كربوين، حيث بلغت نشاطيته 
 ني. األنزميالربوتياز والليباز فلم يكن هناك فرق معنوي بني املصادر الكربونية املستعملة يف التأثري على نشاطية 

أن أفضل مصدر  (26) أوضحت النتائج املبينة يف الشكلأما ابلنسبة لتأثري مصادر خمتلفة للنيرتوجني، فقد 
 113.33و  130.055نيرتوجيين لنشاط أنزميي األميالز والليباز هو نيرتات الصوديوم ، إذ بلغت نشاطيتهما 

وحدة دولية على الرتتيب. يف حني بينت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق معنوية بني املصادر 
 .اتنزمياألالنيرتوجينية األخرى املستعملة يف أتثريها على نشاط 
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 يةاألنزميأتثري مصادر كربونية خمتلفة على النشاطية  . 25شكل 

 
 يةاألنزميأتثري مصادر نيرتوجينية خمتلفة على النشاطية  26 .شكل
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2.10.III . رارة احلأتثري درجة 

 اتاألنزميمعنوية يف أتثري درجات احلرارة املختلفة على نشاطية جد بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق 
(p<0.0001) .إذ بلغت ،  م°30نزميي كان عند درجة أأن أعلى نشاط  (27) لشكلتشري النتائج املوضحة يف ا

وحدة دولية لكل من أنزمي األميالز، الليباز و الربوتياز على  32.77و  17.43،  20.415 اتاألنزمينشاطية 
ية لألنزميات الثالث عندما ترتفع درجة األنزميكما لوحظ أيضا من خالل النتائج اخنفاض النشاطية   التوايل.

 م.°35احلرارة إىل 

 

 
 اتاألنزميأتثري درجة احلرارة على نشاطية  . 27شكل 
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3.10.III .أتثري حجم اللقاح 

خمتلفة من اللقاح  حجامأب، مت تلقيح أوساط خنالة القمح اتاألنزميملعرفة أتثري حجم اللقاح األمثل على نشاطية 
 جد وجود فرق (28)الشكل. تشري النتائج املوضحة يف خلية/مل 4.6x 610مل ذات تركيز  3-0.5الفطري من 

وهذا حسب كل أنزمي ،إذ كانت نشاطية أنزمي األميالز أفضل عند استخدام حجم (، p<0.0001)معنوي 
مل هو األمثل 1وحدة دولية(، أما ابلنسبة ألنزميي الربوتياز والليباز فكان حجم اللقاح  150.99مل )2اللقاح 

 على الرتتيب. وحدة دولية 101.835وحدة دولية و  33.96حيث بلغت نشاطيتهما 

4.10.III .أتثري نسبة الرطوبة 

معنوي واضح بني نسب الرطوبة  جد ، وجود فرق(29) الشكلأظهرت النتائج املتحصل عليها واملبينة يف 
ليباز أفضل يف الوسط املرطب بنسبة الميالز و ألحيث كانت نشاطية األنزميني ا (،p<0.0001)املستعملة 

 فرق معنوي بني النسب. يبد أيما الربوتياز فلم أمقارنة مع النسب األخرى   100%

 

 

 

 



 

84 
 

 النتــــــــــــــــــــائــــــج 

 
 يةاألنزميأتثري حجم اللقاح على النشاطية .  28شكل 

 معنوي جد وجود فرق ***
 

 
 يةاألنزميأتثري نسبة الرطوبة على النشاطية  . 29شكل 

معنوي جد وجود فرق ***



 

 
 



 

86 
 

 املـــــنـــــــــــاقشــــــــــــــــــة 

 املنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقشة
حيوية جديدة ، هو استكشاف النظم البيئية اليت مل تدرس  اإلسرتاتيجيات املتبعة للبحث عن جزيئات من بني

عدة عوامل شديدة مثل امللوحة، األس من قبل أو متت دراستها بشكل قليل، خاصة النظم البيئية ذات عامل أو 

، واليت تتضمن مناطق اندرة اهليدروجيين...إخل. من بني هاته النظم البيئية السبخات )بيئات ذات أتربة ماحلة(

مصدر ملركبات حيوية جديدة ذات نشاطية مضادة  تكون لعامل، وتعترب بيئات حمفزة لعزل فطرايتيف ا

الطبيعية واملستخلصة من الفطرايت  اجلزيئات احليويةعملت  .(Boughachiche et al.,2005)للميكروابت 

. حيث (Hussain et al., 2014)بشكل خاص كعمود أساسي لتطوير عوامل مضادة للبكترياي والفريوسات 

 اجلزيئات احليويةمن  %20ثل تعرف الفطرايت بشكل جيد بقدرهتا على إنتاج مركبات حيوية طبيعية واليت مت

كان اكتشاف البنسلني ثورة فلقد  (. Silber et al., 2016) املنتجة من طرف األحياء الدقيقة بشكل عام

 ميكروابتابستكشاف عوامل جديدة مضادة للاستمر االهتمام البحثي ، ومنذ ذلك الوقت حقيقية يف الطب 

 (.and Al-fakih Almaqtri ،2019)  من الكائنات احلية الدقيقة

.1.IVيكروابت لفطر النشاطية املضادة للمA. oryzae 

إىل إمكانية نشاطية مضادة للميكروابت، ويعزى هذا النشاط املثبط  A. oryzaeلفطر  العزالت الثالثأظهرت 

 نشاط بيولوجي مثبط لنمو الكائنات املمرضة يف أوساط الزرع العزالت ملركبات ذاتإنتاج هذه 

) , 2009et al.Naik ( . تتوافق هذه النتائج مع تلك املتحصل عليها من طرف Beharka وNagaraja  

حيث وجدوا أنه يثبط  كمضافات غذائية ألعالف احليواانت A. oryzae، يف دراستهم إبضافة فطر (1998)
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من خالل دراستهم  Sadrati et al. (2013) نفس النتائج أشار إليها أيضا منو البكترياي والفطرايت امللوثة للعلف.

 للنشاطية املضادة للميكروابت لفطرايت داخلية.

لصة بواسطة اإليثيل املستخ ذات نشاطية مضادة للميكروابت اجلزيئات احليويةأن من جهة أخرى  يرجح  

دراسة ملقارنة بني عدة  و هذا ما مت إثباته يف، ذا املذيبهب ستخالصهاابقطبية اليت تسمح هلا الأسيتات هلا 

 ,Meenupriya)، حيث وجد أن اإليثيل أسيتات هو األحسن اجلزيئات احليويةمذيبات عضوية يف استخالص 

2010   Thangara and).  

كائن دقيق معدوم   قطر التثبيط : تصنف حساسية الكائن الدقيق حسب Ponec et al. (2003،)حسب 

-15مم، حساس جدا إذا كان القطر بني 14-9مم، حساس إذا تراوح القطر بني 8ساسية عند قطر أقل من احل

 ساسية شديدة.مم فإن احل20مم، أما إذا كان القطر أكرب من 19

املقاومة   P. aeruginosa ، B. cereus، E. coliيف دراستنا حقق املستخلص الفطري أكرب نشاطية ضد 

  Jha و   Bhattacharyyaتتوافق هذه النتائج مع ما توصل إليه . سيلنياملقاومة للميثي S. aureusوبكترياي  

 .C و مخرية  B. subtilisضد بكترياي  A. nigerيف اختبارمها للنشاطية املضادة للميكروابت لفطر  (2011)

albicans.ائج مع تلك املتحصل عليها من طرف كما تتطابق هذه النت  . واليت كانت إجيابيةAl- fakih 

واع على سبع أن A. oryzaeفطر عند اختبار النشاطية املضادة للبكترياي ملستخلص  Almaqtri  (2019)و

 285-176بني  (MIC) مم وكان الرتكيز األدىن للتثبيط 17.3-10إال أن قطر التثبيط تراوح مابني  بكتريية،

 ميكروغرام/مل. وهذا ما يوحي إىل أن الساللة املعزولة أجنع وأحسن.
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تعرف أبهنا ممرضة وخطرية بسبب مقاومتها للعديد من املضادات  ألن هذه البكتريايتعترب هذه النتائج مهمة  

مسببة  S. aureus كما تعترب بكترياي  (،Sahu et al.,2012)مسؤولة عن عدوى املستشفيات  وهياحليوية، 

 مراضإلتهاابت يف العديد من األ B. cereusيف حني تسبب (، Camporese et al.,2003إللتهاابت اجللد )

 .(Kumar et al.,2006) كما تكون مسؤولة عن التسمم الغذائي

 معروفني إبنتاجهما الواسع للمستقلبات الثانوية ذاتAspergillus وPenicilium كل من اجلنسني 

 Al-fakih and) املختلف مبا يف ذلك املركبات ذات النشاط ضد البكتريي و الفطريالنشاط البيولوجي 

Almaqtri ،2019)   ،كانت املضادات احليوية اليت تنتجها يف ابدئ األمر،   إال أنهAspergilli  تسمى

قادر على إنتاج العديد من املستقلبات الثانوية  A. oryzae، لكن الدراسات احلديثة توصلت إىل أن أسبريجيلني

،  (CPA) سيكلوبيازونيك ، محض Aspergillormarasmine)أسبريجيلومارامسني ) كمضادات حيوية مثل

 علىفقط  التحري عن إنتاجهمت  والذي، مالتوريزين ، فيوالسيتني  نيرتوبروبيونيك-3محض ،الكوجيك محض

، ابإلضافة إىل األسربفوران كعامل مضاد  (Blumenthal et al., 2004 ) الشعري كمضاد حيويمستخلص 

 A. ochraceus  (Al-fakihاملعزول من طرف  CJ-17.665، وكذلك مركب (Farid et al., 2011)للفطرايت 

and Almaqtri ،2019) .  ،ظهرت نتائج دراسة سابقة حول أتثري البقع املكشوطة من ألواح أمن جهة أخرى

، 0.64، 0.53) على النمو البكتريي، أبن البقع ذات معامالت اإلنسياب  (TLC)كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة 

 .S و Staphylococcus pyogenes ،S. aureusأتثري تثبيطي على منو البكترياي: هلا  (0.85، 0.72، 0.55

typhimurium (Seanego and Ndip ،2012.) املتحصل عليها يف دراستنا، النتائج  تتوافق هذه النتائج مع
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( 7جدول بقع ذات معامالت انسياب مقاربة )،  TLCحيث وجد من خالل فصل املركبات ابستعمال تقنية 

 .الفطر املضادة للميكروابتنشاطية ن هلا دور يف اليت ميكن أن يكو و 

.2.IV ذات النشاطية  اجلزيئات احليويةأتثري بعض العوامل على إنتاج

 املضادة للميكروابت

و كذلك مدة احلضن، األس اهليدروجيين ابإلضافة إىل املصادر الغذائية  من درجة حرارة وتعترب العوامل احليوية 

، وذلك من خالل أتثريها ويةاجلزيئات احليمن أهم العوامل املؤثرة على منو الفطرايت وكذلك قدرهتا على إنتاج 

ضرورية لتحقيق أقصى إنتاج من العايري امل البيئية للزرع منظروف اليعد حتسني  . على خمتلف العمليات احليوية

حول أتثري الظروف  دراسات قليلة. ومع ذلك ، هناك ًيا بواسطة ساللة ميكروبيةاملستقلبات النشطة بيولوج

 .(Juneius and  Selvin ،2012) تللميكرواب ةاملضاد ركباتالفطرايت وإنتاج املعلى منو  بيئيةالغذائية وال

نسبة إنتاج املستقلبات الثانوية، وقد وجد يف  زايدةأثبتت عدة دراسات أن درجة احلرارة تؤثر بشكل كبري على 

م، تتوافق هذه النتائج °30املضادة للميكروابت هي  اجلزيئات احليويةهذه الدراسة أن درجة احلرارة املثالية النتاج 

 اجلزيئات احليويةأن درجة احلرارة املثالية إلنتاج  ا، حيث وجدJha(2011) و  Bhattacharyyaمع ما توصل إليه 

أعلى منطقة تثبيط، وهذا ما  .Aspergillus spم أين سجل فطر °30ذات نشاطية مضادة للميكروابت عند 

. يف حني كانت درجة احلرارة املثالية .Streptomyces spابلنسبة لبكترياي  Singh et al (2017).أشار إليه أيضا 

، وكذلك ابلنسبة (Merlin et al., 2013)م °25هي  Fusarium solaniو  Aspergillus terrusابلنسبة لفطر 

 Rhizoctoniaأما ابلنسبة لـ  .Rhodopseudomonas palustris (Juneius and  Selvin ،2012)لبكترياي 
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solani   م °25-20فكانت بني(Richie et al.,2009).  وقد أشارMerlin et al. (2013) ، اخنفاض درجة أبن

 ,Nizamuddin ويف دراسة أجراهاارتفاعها يؤدي إىل قتل اخلالاي. قد يوقف النشاط األيضي للفطر و  احلرارة

et al. (2008 ) على فطرA. oryzae   م هو األمثل لبلوغ العمليات احليوية °35-30وجد أن اجملال احلراري بني

  أقصاها.

هي األخرى على منو و استقالب الفطرايت، وابلرغم األس اهليدروجيين  تؤثر درجة ،و ابملوازاة مع درجة احلرارة

سابقا من قد وجد من أن العديد من الفطرايت ال تفضل النمو يف الظروف القلوية السائدة يف السبخة ، ف

درجة األس  ، يف حني كانت8 هي األس اهليدروجيين املثالية لنموه أن درجةخالل الدراسة الفيسيولوجية للفطر 

 ، تتوافق هذه النتيجة مع ما توصل إليه6املضادة للميكروابت هي  اجلزيئات احليويةاهليدروجيين املثلى النتاج 

Merlin et al. (2013) ،أبن درجة األس اهليدروجيين املثلى إلنتاج العوامل املضادة للميكروابت  واوجد نالذي

أبن درجة األس اهليدروجيين  اوجد الذان Jha(2011) و  Bhattacharyya. على عكس ما توصل إليه 6هي 

فأشاروا إىل قدرة الكائنات احلية الدقيقة على بناء Kunopakarn (2007 ) و Thongwaiهي املثلى. اما  5.5

و   .Streptomyces spلبكترياي ابمقارنة  .8.5-5.5يف جمال األس اهليدروجيين املركبات املضادة للميكروابت 

Rhodopseudomonas palustris نتاج املركبات ذات نشاطية فقد وجد أبن درجة األس اهليدروجيين املثلى إل

العوامل احملددة  من أهملوسط لاهليدروجيين  . يعترب األسعلى الرتتيب 8.5و  7.5مضادة للميكروابت هي 

اهليدروجيين خبصائص النفاذية  سللمستقلبات الثانوية. يرتبط األ احليوي البناءوابلتايل  اإلستقالب،لعملية 

 (.Merlin et al., 2013) أتثري على امتصاص أيون أو فقدانهله جلدار اخللية والغشاء وابلتايل يكون 
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 اجلزيئات احليويةابإلضافة إىل أتثري األس اهليدروجيين ودرجة احلرارة ، تؤثر مدة احلضن هي األخرى على إنتاج 

لإلنتاج يوما  28تتطلب  A. oryzae 18HG80 الساللة املضادة للميكروابت. وقد وجد يف هذه الدراسة أن

يوما فقط لإلنتاج،  Aspergillus sp. 16األمثل للمركبات احليوية املضادة للميكروابت، يف حني يتطلب فطر 

فالحظوا أن إنتاج مركب  Albert et al. (1990)أما  ،Jha(2011) و  Bhattacharyyaوهو نفس ما أشار إليه 

Fumonisine B1  من طرفFusarium moniliform  ويف دراسة أخرى لتأثري مدة احلضن 12يبدأ بعد اليوم ،

ايم أ 9ن فرتة أ، وجد  Fusarium solaniاملضادة للميكروابت من طرف الفطر  اجلزيئات احليويةعلى إنتاج 

هي األمثل لإلنتاج وتنخفض بعدها يف اليوم العاشر. قد يرجع هذا اإلختالف بني النتائج إىل مراحل منو الفطر 

 .(Merlin et al., 2013)ملدة اليت يصل فيها إىل مرحلة اإلستقرار وبقائه اثبتا فيها وخاصة ا

يف الوسط يستمر يف االرتفاع خالل  اجلزيئات احليويةإىل أن تركيز  Jha(2011) و  Bhattacharyyaكما أشار   

 يوما من احلضن. 91ستقرار وينخفض بعد مرحلة اال

إنتاج على  يف الوسط على الرتتيب(، %6و  %3، )والرم 1و  والرم 0.5كلوريد الصوديوم   تراكيزمل تؤثر 

  .Merlin et al افق هذه النتائج مع ما توصل إليه. تتو S. aureusاليت تؤثر على بكترياي  اجلزيئات احليوية

هو األمثل إلنتاج املستقلبات الثانوية املضادة  %3-2.5أن تركيز امللح يف الوسط بنسبة  واحيث وجد، (2013)

بواسطة فطر  Bacillus subtilisموالر هو األمثل لتثبيط بكترياي  0.085للبكترياي. يف حني وجد أن تركيز 

Aspergillus sp. . بكترياي مقارنة معE. coli  وC. albicans امللوحة يف الوسط حال دون منوها فإن وجود ،

، حيث وجدوا أن إنتاج Jha(2011) و  Bhattacharyya لتلك املتحصل عليها من طرفنتائج مماثلة  هذهو 

 .دة تركيز امللح يف الوسطنخفض تدرجيًيا مع زايي املضادة للميكروابت اجلزيئات احليوية
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.3.IV بني استعمال ختمر احلالة السائلة  اجلزيئات احليويةمقارنة استخالص

(SmF)  وختمر احلالة الصلبة(SSF) 

، ، يف جماالت خمتلفةلكائنات احلية الدقيقة، مثل النبااتت واطبيعي ذات مصدر اجلزيئات احليويةميكن استخدام 

من الفطرايت، هناك  اجلزيئات احليويةحلث إنتاج  حامسةالتخمر هو عملية والبيوتكنولوجيا. مبا يف ذلك الزراعة 

 يف احلالة السائلة والتخمر يف احلالة الصلبة. نوعني من التخمر : التخمر

األمحاض كذلك   واملضادات احليوية  ،اتاألنزميج ، مبا يف ذلك إنتا مهمة يف الوقت احلايلتطبيقات  هلذا األخري

فإن اهلدم  ابإلضافة إىل ذلك ،حسن املواد املستعملة هلذا التخمرتعترب املخلفات الزراعية أ...إخل. و العضوية

  ميكن أن حيسن من قيمة هذه املواد كأعالف و مغذايت حيوانية.،  GRASاحليوي هلذه املركبات بواسطة عزلة 

 Sivaramakrishman اعتمادا على النتائج املتحصل عليها من طرف  ،قد مت اختيار خنالة القمح هلذا التخمرل

et al. (2007)،  الفستق،  ورجوز اهلند، قش ورمن املخلفات الزراعية ) قشعدة أنواع أتثري  عند املقارنة بني

، مسحوق بذور التمر اهلندي، خنالة األرز، نواة التمر ، قشور نبات والسمسم، مسحوق بذور الكاكا ورقش

أن خنالة القمح هي  وا(. حيث وجدو خنالة القمح الزيتون، قشور اخلردل ، قشور بذور القطن ، قشر األرز

 تهاابإلضافة إىل قابليتها على احلفاظ على قيم ،األحسن، و رجح ذلك إىل وجود نسبة كافية من املغذايت

 درجات رطوبة خمتلفة. حىت يفالغذائية 

يف التخمر نتائج مشجعة، حيث كان هناك اختالف كمي  أعطى استخدام خنالة القمح كوسط طبيعي   

النسبة يف الوسط كانت   وقد،   18HG80 A.oryzaeساللة املنتجة من طرف ال يويةاجلزيئات احل ونوعي يف
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. ميكن أن يرجع ذلك إىل املميزات اجلزيئية و الفسيولوجية، (YES)الوسط اإلصطناعي أكرب مقارنة مع الطبيعي 

 .Beisebeke et alو كذلك إىل النمط الظاهري للنمو الذي يتبعه الفطر. فمن خالل الدراسة اليت أجراها 

وجد أن الغزل الفطري النامي على خنالة القمح يكون هوائيا، و ابلتايل زايدة عملية التنفس )التهوئة(،  (،2002)

 A. oryzaeتعدد نواقل مصادر الكربون إىل داخل اهليفا. كما أظهرت الدراسة اجلزيئية لفطر إىل ابإلضافة 

  إنتاج الربوتينات، مقارنة مع التخمر يف وسط سائل.وجود اختالف نوعي يف التعبري اجليين و 

 Mohd et al. (2019،)تتوافق النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة مع تلك املتحصل عليها من طرف 

ختتلف كما ونوعا  .Pleosporales spاملنتجة من طرف الفطر الداخلي  اجلزيئات احليويةأن  واحيث اكتشف

 Cucurbitacinحسب نوع التخمر، حيث وجدوا أن املركبات املنتجة عند استخدام التخمر الصلب هي: 

D , E ،3,10-dihydroxy-4,8-dimethyl-6-methylbenzocoumarin ،3,8,10-trihydroxy,4-

methoxy-6methyl benzocoumari 2,5   و-dimethoxy-3,6-bis (4-methoxyphenyl)-1,4-

benzoquinone . السائل:يف حني نتج عن التخمر Cucurbitacin A, B, C ،(5R)-5-hydroxy-2,3-

dimethylcyclohex-2-en-1-one ،Dankasteron A.   ويف دراسة أخرى للمقارنة بني التخمرين وجد أن

  .Aspergillus spمن طرف فطري  Compactin ،Lovastatin ،Mevastatin  ،Pravastatinانتاج كل من 

 .(Vimala ،2012و  Subramaniyam)  SmF  منه يف SSFكان أكرب يف ختمر  Penicillium sp .و

تكون أكثر  SSFاملنتجة عن طريق ختمر  اجلزيئات احليويةأن  Vimala (2012) و Subramaniyamشار أ

ودة حمدود جب SSF طبيق، فإن تومع ذلك . SmFاستقرارا وبكميات كبرية مقارنة مع تلك املنتجة عرب ختمر 
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. هلذا السبب ، من الضروري اختبار القدرة اإلنتاجية جملموعة يف الوسط املستخدمة التفاعلوخصائص مادة 

 .(Vimala ،2012و  Subramaniyam) التخمرقبل حتسني عملية  املوادمتنوعة من ا

قدرة الفطر على إنتاج أنواع خمتلفة  A. oryzae 18HG80خلص الساللة ظهرت نتائج التحليل الكيميائي ملستأ

من املركبات ،وكان أبرزها محضي الكوجيك و السيكسينيك . تتوافق هذه النتائج مع النتائج املتحصل عليها 

، Penicilliumو   Aspergillusوكذلك أنواع أخرى من جنس   A. oryzaeسابقا، حيث يعرف فطر 

Rhizopus oryzae إبنتاجهم هلذين احلمضني بكميات كبرية (Yang et al., 2016.) 

.4.IV دراسة مسية الساللةA. oryzae 18HG80 

ذات اخلصائص املميزة لتطبيقات متنوعة، حيث متلك  اجلزيئات احليويةهناك فرق واضح بني السموم الفطرية و 

وتنتج (، Mycotoxins)لسامة على إنتاج املركبات ا قدرة حمدودة األنواع الفطرية اليت تستعمل يف اجملال الصناعي

نشاطًا مضاًدا للسرطان أو للميكروابت األخرى اليت ميكن أن تظهر  اجلزيئات احليويةجمموعة كبرية ومتنوعة من 

 (.Frisvad et al., 2018)و صبغات ...إخل لألكسدة ، 

 Barbesgaard)، لكنه غري منتج لسموم األفالتوكسني  A. flavusعائلة نفس إىل   A. oryzae ينتمي فطر 

et al., 1992) ، ومع ذلك ، مت عزل بعض السموم الفطرية منA. oryzae  ، مبا يف ذلك محض الكوجيك ،

أفاد بعض الباحثني أن محض ، وقد  (CPA)ازونيك ي، ومحض السيكلوب( BNP) نيرتوبروبيونيك-βومحض 

ضاد للبكترياي ، يف حني أظهرت الدراسات مونشاط  أنزمي التريوزينازالكوجيك له نشاط مثبط قوي ضد 

 et al.  Seshimeعلى عكس .(He et al., 2019) مادة مسرطنة حمتملةقد يكون احلديثة أن محض الكوجيك 
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أن الفطر حيتوي على املورثة املسؤولة على انتاج مسوم األفالتوكسني ولكنها غري نشطة  ونيعتقد نلذيا (2005)

بسبب طفرات يف بعض املوراثت التنظيمية. أظهرت نتائج دراسة مسية املستخلص الفطري على اخلالاي البالعة 

هذه النتائج مع عدمية السمية، وتتماشى  A. oryzae 18HG80أن الساللة  Caco2وكذلك اخلالاي الظهارية 

 B1 ،B2 ،G1،  G2مل ينتج مسوم األفالتوكسني الذين وجدوا أن الفطر  (Sosa et al., 2013)ما توصل إليه 

نه "معرتف به هو فطر أمن ومت إدراجه على أ A. oryzae. ومت اإلستنتاج أبن فطر Ochratoxin وكذلك سم 

، ومت دعم سالمته من قبل منظمة  (FDAوالدواء )من قبل إدارة الغذاء  (GRAS)  "عموما على أنه أمن 

الصناعية  تستخدم يف البيوتكنولوجياالسالالت الفطرية اليت  (.He et al., 2019) .(WHO)الصحة العاملية 

مت استخدام وقد هلا اتريخ طويل وموثق على نطاق واسع من االستخدام اآلمن لتطبيقات الغذاء واألعالف. 

عاًما  50ألكثر من  اتاألنزميالطعام ولتصنيع  تخمرل A. oryzaeو  A. nigerالسالالت اليت تنتمي إىل أنواع 

املنتجة يف هذه األنواع آمنة. عالوة على ذلك ، ال يتم إنتاج  اتاألنزمي. تعترب السلطات التنظيمية مئات 

السموم الفطرية واملستقلبات الثانوية األخرى خالل ظروف النمو ذات الصلة الصناعية اخلاضعة للرقابة حيث 

 من قبل أي من الكائنات احلية الدقيقة األخرى نافستكون العناصر الغذائية غري حمدودة و ال يوجد أي ت

(Frisvad et al., 2018.) 

 ايعلى خالم  يتهفان عدم مسم خاصية مضادة للميكروابت،  ية املدروسةفطر الساللة الامتالك مستخلص ظل  ويف

 كوانتامل كأحد   مواد معقمة أو مطهرة أو دخولهريلتحضم  عند استخدامه ةة جداً وخاصيف تصبح ضرورم ياملضم 

 (.2009 حممد مجمل ،)الكيميائية 
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.5.IV يــــةاألنزميالنشاطية 

،  حياة الكائنتعتمد على  إذ ليست مطلوبة بشدةإال أهنا  ،من احليواانت والنبااتت اتاألنزمييتم إنتاج معظم 

أثبتت  .امليكروبية، واليت تعترب جماال واسعا ومتزايدا يف البيوتكنولوجيا  اتاألنزميركيز الباحثني على وعليه أصبح ت

يتم اآلن إنتاج العديد ، و صناعي والطيب احليوي لعقودللتوسع ال للمركبات احليويةمصادر عاملية كوهنا الفطرايت  

تفرز الفطرايت جمموعة واسعة من . التخمرمن املنتجات الصناعية اهلامة من الفطرايت ابستخدام تقنية 

 ،إنتاجها جتاراًي  ناآل يتم اتاألنزميوالعديد من هذه ، ا مهًما يف حتلل املواد العضويةوتلعب دورً  اتاألنزمي

 من الباحثني حمط اهتمام الكثري ، اتاألنزميإلنتاج  غري املكلفة مواد التفاعلاستخدام ابإلضافة إىل ذلك أصبح 

(Sunitha et al., 2013). 

، وهي طريقة مباشرة  طريقة الزرع عل سطح اآلجار، ية النوعية األنزميمن بني الطرق اهلادفة إىل معرفة النشاطية 

 ي، هذا األخري هو وسيلةاألنزميي وقطر املستعمرة و املعرب عنها ابملؤشر األنزميابلنسبة بني قطر هالة اهلدم تتعلق 

 ,.Carrim et al) ية لعدد أكرب من الكائنات احلية الدقيقةاألنزميقارنة النشاطية مسريعة و سهلة إلختبار و 

الكائنات املختربة تعد منتجة فإن  واحد ي أكرب مناألنزميكان املؤشر   إذا .Choi et al (2005)  وحسب .(2006

سالالت فطر كل أظهرت   حيثالنتائج املتحصل عليها  مع و هذا يتماشى ،خارج خلوي املختربنزمي لأل

A.oryzae   ميكن اعتبارها منتجة له عليهو ، 1 مننزميي أكرب أؤشر خمترب مبنزمي أكل نشاطية اجتاه.  
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نزميات اإلماهة، تشمل هاته الربوتينات أهو فطر خيطي له القدرة على إفراز كميات كبرية من  A. oryzaeفطر 

اخلارج خلوية، بروتينات ذات خصائص خمتلفة مثل أنزميات الربوتياز املعتدلة والقاعدية، الليباز، األميالز، 

 (. Shah et al., 2014؛ Chancharoonpong et al., 2012؛  Zamber ،2010)الغلواتميناز و مينالوبيبتيداز

الثالث:  اتاألنزميهذا يتوافق مع النتائج املتحصل عليها حيث أبدت الساللة املدروسة قدرة عالية على إنتاج 

 األميالز، الربوتياز والليباز سواء ابستعمال التخمر يف احلالة الصلبة أو التخمر يف احلالة السائلة.

 اتاألنزمينشاطية يف التخمر نتائج مشجعة، حيث كانت  صلب استخدام خنالة القمح كوسط طبيعيأعطى   

نفس النتائج اليت . السائلة مقارنة مع األوساط االصطناعيةأبضعاف من طرف الفطر أكرب  الثالث املنتجة

والليباز دراستهم حول إنتاج الربوتياز  يف Sandhya et al. (a2005)(؛ 2002) .Mahadik et alحصل عليها 

تذوب حيث  ،ظروف النمو ذلك إىل ورجح،  Smfو  SSF التخمر ابستخدام تقنيات A. oryzaeبواسطة 

صاص إدمقة يتم فيها على طب الفطر ينموالطبيعي  الصلب الوسط، بينما يف  سائلالوسط يف ال العناصر الغذائية

من جهة أخرى،  كان أكثر تركيزًا.SSF ختمر الذي مت احلصول عليه بواسطة األنزميالغذائية ، أو ألن  العناصر

السماح ابلتايل مناسًبا لنمو الفطرايت بسبب اخنفاض حمتواه من الرطوبة و  يكون التخمر يف احلالة الصلبة

 واملستقلبات اتاألنزميإنتاج بعض أكثر قدرة على  هعلما جي ، وهذاالوسط من خالل يالفطر  يسليوماملابخرتاق 

 Beisebeke وحسب. (Chancharoonpong et al., 2012)  احلالة السائلةختمر اجها يف اليت عادة لن يتم إنت

et al. (2002)  ، النامي على خنالة القمح يكون هوائيا، و ابلتايل زايدة عملية التنفس )التهوئة(،  امليسيليومفإن

   ابإلضافة إىل زايدة تراكم الكحوالت متعددة اهليدروكسيل و تعدد نواقل مصادر الكربون إىل داخل اهليفا. 

وجود اختالف نوعي يف التعبري اجليين و إنتاج  A. oryzaeأظهرت الدراسة اجلزيئية لفطر  ابإلضافة إىل ذلك، 
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ميكن أن تؤدي هذه االختالفات  سائل.الوسط ال، مقارنة مع التخمر يف يف التخمريف الوسط الصلب الربوتينات

؛  Falony et al., 2006)إنزميات ذات خصائص خمتلفة  إلنتاج املستخدمة إىل احلصول علىبني طرق ا

Muthulakshmi et al., 2011) املنتجة بواسطة التخمر الصلب  اتاألنزميال ميكن اجلزم أبن نوعية ، إال أنه

 ،Colla et al. (2015)أفضل من تلك املنتجة بواسطة التخمر السائل، وهذا ما أكدته النتائج اليت توصل إليها 

حيث وجد أن أنزمي الليباز احلامضي املنتج بواسطة التخمر السائل أكثر ثباات منه املنتج عن طريق التخمر 

  . %20الصلب بفارق نسبة 

 .6.IV حتديد بعض الظروف املثلى إلنتاج أنزميات الليباز، األميالز والربوتياز

 ابستعمال التخمر احلالة الصلبة

، وخاصة مصادر بشكل كبري  الزراعي طالدقيقة مبكوانت الوس احلية الكائنات من طرف اتاألنزمييتأثر إنتاج 

 ذلك حجم، وك مدة احلضنالكربون والنيرتوجني ، والعوامل الفيزايئية مثل درجة احلرارة ، ودرجة احلموضة ، 

لية قابلة غري مكلفة وحمسنة على نطاق واسع لتكون العم أوساطيف  اتاألنزميمن املهم إنتاج  لذا اللقاح.

 .للتطبيق جتاراًي 

الثالث املدروسة واملنتجة من طرف الساللة  اتاألنزميبينت النتائج اخلاصة بتأثري درجة احلرارة على نشاطية 

A. oryzae18HG80 م. تتوافق هذه النتيجة °30هي عند درجة احلرارة  اتاألنزمي، أن أحسن نشاطية تبديها

، حيث وجدوا أن  ، (Muthulakshmi et al., 2011 ؛Zamber, 2010) مع تلك املتحصل عليها من طرف 

 يونفس النتائج سجلت ابلنسبة ألنزميم. °30درجة احلرارة املثالية لنشاط أنزميات الغليكوأميالز و الربوتياز هي 
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وأنزمي السيليالز املنتج من طرف  A. oryzae (Grover et al., 2013،)من طرف  ةاملنتجوالسيليالز األميالز 

A. niger (Lee et al., 2011) .ماتوصل إليه  على عكسMahadik et al. (2002؛) Shah et al. (2014 ،) 

، أعلى A. oryzae، و أنزمي ألفا أميالز املنتج من طرف A. nigerأنزمي الليباز احلامضي املنتج من طرف  أظهر

واملستقلبات األخرى حساس  اتاألنزميعادة ما يكون  منو اخلالاي وإنتاج  م. °45نشاطية هلما عند درجة حرارة 

بواسطة الفطرايت ابلنمو الذي يعتمد بشكل تسلسلي على درجة  α-amylaseيرتبط إنتاج  .لدرجة احلرارة

 (Mesophilic) حمبة للحرارة العزلة، فإن درجة احلرارة املثلى تعتمد على ما إذا كانت ومن مث،  نحرارة احلض

وقد لوحظ اخنفاض نشاط (. Sivaramakrishnan et al., 2007) (Thermophilic) العالية أو حمبة للحرارة

 الربوتني وكذلك تثبيط منو الفطرايتهدم رارة بسبب التغري يف تكوين الغشاء و احلدرجة  ارتفاع  عند األنزمي

(Muthulakshmi et al., 2011،) كما ذكرShah et al.  (2014)  درجات احلرارة املرتفعة واملنخفضة على تؤثر

 .التخمرعلى اإلنتاجية اإلمجالية لعملية  التأثري وابلتايل، ومنو اخلالاي األبواغإنبات ا

، حيث وجد يف هذه الدراسة اتاألنزميابإلضافة إىل أتثري درجة احلرارة ، تؤثر الرطوبة هي األخرى على نشاطية 

اليت متت  النتائج مع نتائج الدراسات. ومبقارنة هذه اتاألنزميهي األحسن لنشاطية  %100أن نسبة الرطوبة 

، Zamber)املدروسة تكون يف أقصاها عند نفس النسبة  اتاألنزميعلى بعض الفطرايت، يالحظ أن نشاطية 

، وأنزمي األميالز املنتج من طرف A. nigerابلنسبة ألنزمي السيليالز املنتج من طرف  %70بينما كانت (. 2010

A. oryzae (Lee et al., 2011.) وجد  يف حنيChutmanop et al.  (2008 )نسبة الرطوبة املثلى لنشاط  أن

ابلنسبة ألنزمي   %75كانت   ويف دراسة أخرى .%50هي  A. oryzaeأنزميي الربوتياز واألميالز املنتجة من طرف 

 reesei   Trichoderma (Grover et al., 2013.) و A. oryzaeاألميالز والسيليالز عند 
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. اتاألنزميو الكائن احلي وابلتايل إنتاج تؤثر على من ، فهيالتخمرات الصلبةتعترب الرطوبة من أهم املعايري يف 

وتقليل حجم الغاز.  ا، والتغريات يف بنية جزيئاهت ادةيؤدي احملتوى العايل من الرطوبة إىل تقليل مسامية املحيث 

مع زايدة كبرية يف حمتوى الرطوبة ، والذي يرجع إىل اخنفاض معدل  األنزميلوحظ اخنفاض كبري يف إنتاج كما 

أشارت الدراسات كما .  (Mahadik et al., 2002) ويسهل التلوث ابلبكترياي سريعة النمو، نقل األكسجني

لك إمكانية الوصول إىل وكذ ،ااهتإنزميعلى  التأثري ابلتايلو  منو الفطرايت ونشاطها نعمت املنخفضة الرطوبةأن 

، مما يوفر ميزة كبرية يف احلد من خطر مقارنة مع البكترياي أقل رطوبةسبة يف ن عادة نمو الفطرايتت. املغذايت

وى التلوث ؛ ألن معظم األنواع البكتريية غري قادرة على النمو مبستوى رطوبة منخفض. ومع ذلك ، خيتلف مست

 هلا سعة ختزين خمتلفة للماء األوساط، ألن األنواع املختلفة من  املستخدم الوسطالرطوبة األمثل ابختالف ا

(Grover et al., 2013.)  

، إذ اتاألنزميابملوازاة مع درجة احلرارة والرطوبة، تؤثر مصادر الكربون والنيرتوجني هي األخرى على نشاطية 

الكربونية  يعد استخدام املصادر والتمثيل الغذائي للكائنات احلية الدقيقة.تعترب ضرورية للنمو السليم 

دراسة أتثري مصادر الكربون  يف. اتاألنزمي تكلفة إنتاج غري املكلفة عامال مهما يف ختفيض والنيرتوجينية

 هونتائج أن الغليسريول الإىل أقصى حد. بينت  اتاألنزميإنتاج  زايدةل سطوالنيرتوجني كمكمل إضايف يف الو 

 املصادر األخرى على نشاطية الليباز والربوتياز.  أفضل مصدر كربوين ابلنسبة ألنزمي األميالز، بينما مل تؤثر

الدقيقة النيرتوجني والفوسفور واملعادن لنموها.  احلية ابإلضافة إىل مصدر الكربون والطاقة ، تتطلب الكائنات

والليباز، يف حني مل تتأثر نشاطية  زا أفضل للنيرتوجني إلنتاج األميالمصدرً صوديوم كانت نيرتات اليف دراستنا ،  

 Gautam etائج مع تلك املتحصل عليها من طرف الربوتياز إبضافة أي من املصادر املختربة. تتوافق هذه النت
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al. (2011) أبن نشاطية السيليالز، حيث وجدوا يف دراستهم لتأثري مصادر خمتلفة من النيرتوجني على انتاج ،

)  Zamber. على عكس ما توصل إليه تكون أحسن عند إضافة البيبتون و كذلك نيرتات الصوديوم األنزمي

العضوية للنيرتوجني مثل البيبتون ومستخلص اخلمرية أحسن لنشاطية انزمي  أين كانت املصادر( 2010

 الز بواسطةلييالس ز وأفضل للنيرتوجني إلنتاج األميالا اليوراي مصدرً  تكانالغليكوأميالز. ويف دراسة أخرى  

A. oryzae   وTrichoderma reesei (Grover et al., 2013.)  يف دراسة مماثلة أجراهاو Shah et al.  (2014) 

 وكما أشار  .A. oryzaeعند  ميالزأفضل مصدر للنيرتوجني ألعلى نشاط لأل مستخلص اخلمرية، كان 

Muthulakshmi et al. (2011) ، التخمرمتيل بعض األمالح النيرتوجينية إىل تقليل األس اهليدروجيين لوسط 

 .على الرغم من أهنا تدعم منو الكائن احلي اتاألنزميعلى إنتاج  سليبوكان هلا أتثري 

، وذلك ابلتأثري على نسبة استعمال مادة األنزمييعترب حجم اللقاح من العوامل املهمة اليت تؤثر على نشاطية 

 Grover et)التفاعل. وعليه يتطلب التخمر يف احلالة الصلبة حجم لقاح مناسب ليكون التخمر جد فعال 

al., 2013) .  مل مثايل لنشاطية أنزميي الليباز والربوتياز، أما أنزمي األميالز 1يف دراستنا احلالية، كان حجم اللقاح

أما يف األحجام العالية من اللقاح  مل من املعلق البوغي الفطري.2عند تلقيح الوسط بـ حسن فأبدى نشاطية أ

قد يكون ذلك بسبب تكتل اخلالاي اليت ميكن أن تقلل من الثالث، و  اتاألنزميفلوحظ اخنفاض يف نشاطية 

 .  ( .Muthulakshmi et al 2011) األنزمي فرازمعدل امتصاص السكر واألكسجني وكذلك إ

لقاح خمتلفة  أحجامأتثري  Zamber (2010)وتراكيز لقاح خمتلفة يف دراسات عدة، فقد درس  أحجام استعملت

مل 0.8-0.5وجد أبن حجم اللقاح بني ف ، A. oryzaeيف إنتاج أنزمي األميالز من ساللة أخرى اتبعة لـفطر 

مل أحسن إلنتاج  1أن حجم اللقاح  et al.  Kunamneni (2005). يف حني وجداألنزميهو األمثل يف إنتاج 
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 .Aلقاح خمتلفة يف إنتاج أنزمي الربوتياز من طرف فطر  أحجامأنزمي األميالز. ويف دراسة أخرى لبيان أتثري 

flavus  مل هو األفضل0.3على وسط خنالة القمح، وجد أن حجم اللقاح(2011 Muthulakshmi et al..) 

الزايدة يف  إال أن مرحلة التباطؤ يف النمو الفطري.وطول   امتداد حجم اللقاح األصغر إىل ميكن أن يؤدي

يكون  ني، بعد ذلك حىت مستوى مع الفطريالنشاطات املتعلقة ابلنمو  بشكل عام منحتسن حجم اللقاح 

واإلنتاج املثايل يتطلب وقًتا أطول للنمو  ، ممااملغذايت نقصامليكرويب بسبب هناك اخنفاض يف النشاط 

 .(Shah et al., 2014) ات الثانويةللمستقلب

، نيبروتــ %16كربوهيــدرات، %  65ــوي حتت؛ إذ اتنزيــملألنتــاج الصناعــي لإلا جيــدا تعــد خنالــة القمــح خيــارً 

 K, E, B3, B2, B1))كالســيوم، حديــد، مغنيزيــوم، فوســفات، بواتســيوم، صوديــوم، زنــك، وفيتامينــات 

رغـم  . الفطـري األنزميإلنتاج ، وهــي مناســبة بشــكل خـاص تكلفتها البسيطةىل ضافــة إإلاب ،والليبيــدات،

نظـام التخمـر؛  يفت الت كافيــة حــول حركــة التفاعــتتوفــر معلومــا اللـة الصلبـة احلال الواسـع لتخمـرات امسـتعاإل

تنوعــة املمــواد التفاعــل، بســبب الطبيعــة  الكديــد اســتهحتلــوي و اخلالنمــو  ليـلحتلصعوبـة قيـاس عوامـل النمـو و 

، إىل أنتاجية عالية غري مفهومة متاما، فالعوامــل التــي تــؤدي املعقدة غذائيا و بنيواي ـواد التفاعــل ذات البنيــة مل

  (.2019وأخرون،  فقط )عبد الرزاق ريبيـةجتاتيجية رت تبقـى إسـ ثلىملالعمليـة اف لــذا

احلصول عليها من  مهمة يف عمليات اإلستقالب لدى مجيع الكائنات احلية، ابلتايل ميكن اتاألنزميتعد 

احلية  املعزولة من الكائنات اتاألنزمي الدراسات أنأثبتت   .ئنات احلية الدقيقة النبااتت و احليواانت و الكا

ا أكثر استقرارا يف درجات احلرارة هنسيما على املستوى الصناعي كو ال أكثر أمهية  ، وخاصة الفطرايت،الدقيقة
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 (،األميالز، الليباز، السيليالز)الت النسيجية جملااميكن إستعماهلا يف حيث ، غري املثلىاألس اهليدروجيين و 

و الورقية  (،از، الليبازيالربوت)الصناعات اجللدية  (،أوكسيدو ريدكتاز الربوتياز، السيليالز، البكتيناز،)األغذية 

 Sousa) )الربوتياز، السيليالز، الليباز، أوكسيدو ريدكتاز)و املنظفات  )نازيالليباز، أوكسيدو ريدكتاز، كزيل)

et al., 2008.)
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الرتبة املاحلة  قد ال تكون صاحلة يف اجملال الزراعي، إال أنه ميكن اعتبارها خمزن للعديد من الكائنات احلية 

اجملاالت: االقتصادية، الصناعية، الطبية، الصيدالنية و الدقيقة ذات أمهية كربى يف العديد من 

 …البيوتكنولوجية

من إظهار  بيضاء(املعزول من تربة ماحلة ) سبخة ال A. oryzae 18HG80مكنت هذه الدراسة حول فطر 

ذات  األمهية البيوتكنولوجية هلذا الفطر إذ ميكن أن يشكل مصدرا للعديد من اجلزيئات احليوية النشطة بيولوجيا

متيزت هذه الساللة ابمتالكها لنشاطية ضد ميكروبية واسعة ضد بعض  الطبية، الصناعية والزراعية.  األمهية

ومع ذلك من أجل تقييم هذا العمل من الضروري  ،األنواع البكتريية والفطرايت املمرضة للنبااتت و اإلنسان

لديها  للوصول إىل ما إذا كانت هذه الساللة (in vivo) يإتباعه بتنقية هذه اجلزيئات احليوية وتطبيقها يف احل

 القدرة على العمل كعنصر حتكم بيولوجي، أو كعامل دوائي وبيوتكنولوجي جديد.

د بعض متكنا من حتدي كما  ذات األمهية الصناعية، اتاألنزمييف إنتاج بعض  الساللة كفاءة عالية هذه أثبتت

ل وسط . كما بينت النتائج أن أفضاتاألنزميو  احليوية النشطةاجلزيئات الظروف املثلى إلنتاج كل من 

الستخالص هذه املستقلبات هو الوسط الطبيعي ) عجينة خنالة القمح(، حيث أعطت هذه الطريقة قيمة 

مضافة يف البيوتكنولوجيا من خالل التقليل يف تكلفة اإلنتاج وكذلك متهيد الطريق إلدارة النفاايت. إضافة إىل 

استعمال املخلفات الزراعية كمواد أولية يف التخمرات الصناعية اليت تتطلب وجود امللح ابستخدام فإن ذلك 

 سيفتح اجملال على مصراعيه للبحث، لكون النتائج املتحصل عليها مشجعة. ،A. oryzaeالفطر 
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يف محضي  األوىلواملتمثلة ابلدرجة  من جهة أخرى مت تعريف املستقلبات الثانوية املفرزة من طرف الفطر،

ذان يعتربان موادا كيميائة مهمة ذات استخدامات صناعية خمتلفة، ابإلضافة إىل لال السيكسينيك و الكوجيك

 ومستحضرات واملشروابت الغذائية الصناعات) اجملاالت من العديد يف منآهذا الفطر  استعمال حقيقة أن

 .املستقبل يف لبحثآفاقا ل يفتح فهذاوهذا ما أثبته إختبار السمية اخللوية،   ،(الدوائية والصناعات التجميل

 ودقة تشمل: وعليه فمن الضروري القيام أبحباث و دراسات أكثر تعمقا

 تعميق الدراسة املخربية للكشف عن آليات أتثري اجلزيئات النشطة حيواي ابستعمال تقنيات حديثة. -

 انتاج أنزميات حالة أخرى.الكشف عن قابلية العزلة على  -

 .يف الواقع تنقية محضي السكسينيك والكوجيك وإجراء بعض الدراسات التطبيقية -

استعمال خملفات زراعية وصناعية أخرى بوصفها أوساطا طبيعية إقتصادية إلنتاج األنزميات احلالة  -

 وحامضي السكسينيك والكوجيك.

 الصناعية اليت تتطلب وجود امللح. يف التخمراتقدرة الفطر على حتمل امللوحة تسمح ابستعماله  -

 معاجلة وتلقيح األشجار والنبااتت الصغرية لتزرع خارجيا يف الرتبة املاحلة. -

، وكذلك يف املكافحة كربوبيوتيك يف تغذية الدواجن وحتسني املردود  A. oryzae 18HG80استعمال  -

 البيولوجية.
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 خنالة القمح املستعملةتركيب 1:        امللحق 

 (Boudouma ،2009)القيم املرجعية  (%)القيم التجريبية  (%)قيم املركبات املقاسة 

 88 93.3 مادة جافة

 12 6.7 الرطوبة نسبة

 5.5 4.65 الرماد

 14.5 16.3 جمموع املواد النيرتوجينية

 59.8 62.5 الكربوهيدرات

 4.48 6 الليبيدات

 41.7 27 األلياف

 

 تركيب األوساط الزراعية املستعملة             :2 امللحق

 :Agar Dextrose Potato PDA وسط مستخلص البطاطا   1- 

 غ200...........................................البطاطسمستخلص  -

 غ15......................أجار..................................... -

 غ20...................................................غــلوكوز...... -

  ملل 1000...........ماء مقطر........................................ -
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 :  YESA Sucrose Agar   Extract Yeast وسط2-  

 غ20.............................مستخلص اخلمرية...................... -

- 0.5…………………...………………MgSO4,5H2Oغ 

 غ150........................سكروز................................... -

- …….………….…………………… Trace metal 1ملل 

 ملل1000....................ماء مقطر.................................. -

- Trace metal: 

- O2,7H4ZnSO ……………………………………1غ 

- O2,7H4CuSO ……….………………………… 0.5غ 

 ملل100 .……………………………………..مـــــاء مقطر -

 :Czapekوسط   3-

- 3Na NO ....................................................2غ 

- 4PO2KH ....................................................1غ 

- O27H4.Mg SO..............................................1غ 

- KCl .......................................................0.5غ 

- O2 7H.4FeSO ...........................................0.01غ 

 غ30............................سكروز.......................... -

 غ15..............................أجار.......................... -
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 ملل 1000.........................ماء مقطر....................... -

 :Saboraudوسط  -4

 غ10.......................................بيبتون.................. -        

 غ40.......................................غلوكوز................. -        

 غ20.......................................أجار................... -        

 ملل1000..........................................مــاء مقطر........ -        

 Glucose yeast extract peptone agar (GYP)  وسط -5

 غ0.5بيبتون......................................................... -

 غ0.1مستخلص اخلمرية.............................................. -

 غ1غلوكوز........................................................ - 

 غ16أجار.......................................................... - 

 ملل1000مــاء مقطر.................................................. - 

 Pepton Agar (PA) وسط -6

 غ10......................................................................بيبتون -

- NaCl......................................................................5غ 

- 2CaCl......................................................................1غ 

 غ16..............................................................أجار -
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 مل1000.....................................................ماء مقطر -

 (MGM) وسط معدين أدىن -7

- 4PO2NaH ............................................................12غ 

- 4PO2KH................................................................2غ 

- O2.7H4MgSO.........................................................0.3غ 

- 2CaCl....................................................................0.25غ 

 %1.........................................................كربيتات األمونيوم -

 %2..................................................................زيت زيتون -

 مل1000.................................................................ماء مقطر -

 احمللول امللحي -8

- 4HPO2K...................................................................1غ 

- 3NaNO......................................................................3غ 

- 4MgSO....................................................................0.5غ 

- 3FeSO....................................................................0.01غ 

- KCL........................................................................0.5غ 
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 pH 5 موالر 0.1املنظم  لاخل حملول 9-

 غ5.7.............................................................أسيتات الصوديوم - 

 غ1.7..................................................................محض األسيتيك -

 مل1000........................................................................ماء مقطر -

 pH 7 موالر 0.1حملول الفوسفات املنظم  -10

- O27H-4HPO2Na..............................................................20.2غ 

- O2H4PO2NaH.................................................................3.4غ 

 مل1000........................................................................ماء مقطر -

 pH 6 موالر 0.02حملول الفوسفات املنظم  -11        

-  O27H-4HPO2Na..............................................................0.73غ 

- O2H4PO2NaH..................................................................2.38غ 

 مل1000..........................................................................ماء مقطر -
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 (DNSA)  نيرتوساليسيكليكثنائي : طريقة حتضري حملول محض  3امللحق 

 مل 20مل من املاء املقطر، بعدها يضاف إىل احمللول 50 يف DNSA-3،5غ من املادة  1حضر احمللول إبذابة 

مل 100وأكمل احلجم إىل  غ من ترترات الصوديوم و البواتسيوم 30 و %8من حملول هيدروكسيد الصوديوم 

 .(2015ماهود السوداين، ) من املاء املقطر

 التحلـيــــــــالت اإلحصائيـــــــــــــــــــــــــةجداول :  4امللحق 
 إختبار النشاطية املضادة للميكروابت ملستخلصات اإليثيل أسيتات للعزالت الثالث  4-1.جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 كائنات احلية الدقيقةال
 املمرضة

 مناطق التثبيط ) مم (
M)±(SD 

    A. oryzae    S1 S2 S3    عزالت  

Salmonella typhi 

S. aureus 

MRSA 

E. coli 

B. cereus 

S. typhimurium 

P. aeruginosa 

K. pneumoniae 

ECRB 

C. albicans 

18.66±0.57 

20±00 

23.33±3.21 

20.33±2.08 

24.66±0.57 

17.66±2.08 

26±2.64 

23.33±2.08 

25±1 

18±1 

15.66±1.15 

00±00 

16.33±0.57 

15±00 

21.66±1.15 

13.33±0.57 

23±2 

20.33±0.57 

00±00 

11±1 

 16.66 ± 1.52 

00±00 

17±1.73 

14.33±3.21 

20.33±2.51 

14.66±1.52 

20±00 

20±1 

19±2.64 

14.66±0.57 
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 أتثري درجة احلرارة على النشاطية املضادة للميكروابت  . 4-2جدول

 درجة احلرارة
 م(°)

 قطر التثبيط )مم(

 
 
25 
28 
30 
35 

C. albicans S. aureus E.coli 
 

18.33±1.52 
30±00 
30±00 

21±3.46 

 
20.66±0.57 
12.83±0.76 

21±01 
12±00 

 
10±00 

12.83±0.76 
19.66±0.57 

13±00 

 (.M±SD) اإلحنراف املعياري±احلسايب لثالث مكررات توسطكل نقطة متثل امل

 أتثري درجة األس اهليدروجيين على النشاطية املضادة للميكروابت . 4-3جدول

 قطر التثبيط )مم( درجة األس اهليدروجيين
 
 
4 
6 
8 

11 

C. albicans S. aureus E.coli 
 

8.33±0.57 
09±00 

00 
00 

 
15.33±1.52 

15±00 
00 
00 

 
15±00 
16±00 

00 
00 

 (.M±SD) اإلحنراف املعياري±احلسايب لثالث مكررات توسطكل نقطة متثل امل
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 أتثري امللوحة على النشاطية املضادة للميكروابت . 4-4جدول

 NaClتركيز 

 )موالر(
 قطر التثبيط )مم(

 
 
0.5 
1 

1.5 
2 

C. albicans S. aureus E.coli 
 
00 
00 
00 
00 

 
11±01 

12.66±0.57 
00 
00 

 
09±00 

00 
00 
00 

 (.M±SD) اإلحنراف املعياري±احلسايب لثالث مكررات توسطكل نقطة متثل امل

 أتثري مدة احلضن على النشاطية املضادة للميكروابت . 4-5جدول

 قطر التثبيط )مم( مدة احلضن ) يوم(

 
 
7 

14 
21 
28 

C. albicans S. aureus E.coli 
 

9.66±0.57 
10.33±1.15 

10±00 
14±02 

 
23±01 
22±01 

19.33±2.08 
22.33±2.51 

 
21±1.73 

21.66±1.52 
27±6.08 

28.33±2.51 

 (.M±SD) اإلحنراف املعياري±احلسايب لثالث مكررات توسطكل نقطة متثل امل
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 ية للعزالت الثالثاألنزمياملؤشرات   .4-6جدول

 األنزمي
             العزالت

 
 األميالز

 
 الليباز

 
 الربوتياز

 ياألنزمياملؤشر  
S1 1.25±00 1.025±0.035 1.2±0.028 
S2 1.16±0.056 01±00 1.175±0.035 
S3 1.1±00 1.01±0.014 1.19±0.014 

 (.M±SD) اإلحنراف املعياري±احلسايب لثالث مكررات توسطكل نقطة متثل امل

 بني استعمال التخمر يف احلالة السائلة والصلبة اتاألنزميمقارنة إنتاج  . 4-7جدول

 األنزمي
             نوع التخمر

 
 )وحدة دولية( األميالز

 
 دولية( )وحدة الليباز

 
 )وحدة دولية( الربوتياز

SSF 20.21±0.99 19.5±0.93 29.8±1.91 
SmF 2.37±0.39 1.98±0.44 15.95±1.57 

 (.M±SD) اإلحنراف املعياري±احلسايب لثالث مكررات توسطكل نقطة متثل امل

 يةاألنزميدرجة احلرارة على النشاطية أتثري  . 4-8جدول

 يةاألنزميالنشاطية  م(°)درجة احلرارة 

 
 
 

25 
28 
30 
35 

 األميالز
 )وحدة دولية(

 الربوتياز
 )وحدة دولية(

 الليباز
 )وحدة دولية(

 
14.13±0.12 
15.9±0.67 

20.41±0.13 
11.99±0.091 

 
30.115±0.77 
28.13±0.834 
32.771±1.03 

28.295±0.742 

 
13.175±0.219 
15.855±0.20 
17.430±0.141 
14.340±0.452 
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 يةاألنزميأتثري نسبة الرطوبة على النشاطية  .4-9 جدول

 يةاألنزميالنشاطية  (%نسبة الرطوبة )

 
 
 
50 
75 

100 
125 

 األميالز
 )وحدة دولية(

 الربوتياز
 )وحدة دولية(

 الليباز
 )وحدة دولية(

 
146.92±0.537 

153.645±2.199 
247.515±4.447 
140.110±1.357 

 
21.305±0.615 
25.045±0.134 
35.535±0.869 
27.555±0.289 

 
79.425±0.813 
85.575±0.601 

172.735±0.841 
91.790±2.177 

 (.M±SD) اإلحنراف املعياري±احلسايب لثالث مكررات توسطكل نقطة متثل امل

 يةاألنزميأتثري حجم اللقاح على النشاطية  . 4-10جدول

 يةاألنزميالنشاطية  (ملحجم اللقاح )

 
 
 
 
0.5 
1 
2 
3 

 األميالز
 )وحدة دولية(

 الربوتياز
 )وحدة دولية(

 الليباز
 )وحدة دولية(

 
33.145±0.289 
43.932±0.115 
150.99±0.565 
46.385±1.152 

 
3.255±0.106 

33.960±0.763 
19.765±0.346 
18.875±0.643 

 
67.230±0.806 

101.835±13.116 
87.539±1.895 
71.800±8.442 

 (.M±SD) اإلحنراف املعياري±احلسايب لثالث مكررات توسطكل نقطة متثل امل
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 يةاألنزميأتثري مصادر الكربون على النشاطية  . 4-11جدول

 يةاألنزميالنشاطية  الكربونمصدر 
 
 
 
 

 النشاء
 الغليسريول
 الغلوكوز
 السكروز
 الشاهد

 األميالز
 )وحدة دولية(

 الربوتياز
 )وحدة دولية(

 الليباز
 )وحدة دولية(

61.365±0.247 

155.710±27.209 

81.485±13.979 

108.660±26.40 

20.700±0.753 

91.805±6.526 

100.925±2.199 

100.565±3.104 

105.960±12.600 

29.495±2.609 

73.33±00 

93.33±9.432 

71.665±11.787 

67.495±1.180 

19.160±1.032 

 (.M±SD) اإلحنراف املعياري±احلسايب لثالث مكررات توسطكل نقطة متثل امل

 يةاألنزميأتثري مصادر النيرتوجني على النشاطية  . 4-12جدول

 يةاألنزميالنشاطية  مصدر النيرتوجني
 
 
 
 

 نرتات البواتسيوم
 نرتات الصوديوم

 كاربوانت األمونيوم
 بيبتون

 الشاهد

 األميالز
 )وحدة دولية(

 الربوتياز
 )وحدة دولية(

 الليباز
 )وحدة دولية(

121.210±33.856 

130.055±34.103 

81.315±22.563 

92.760±19.134 

20.700±0.753 

78.080±5.359 

83.500±15.330 

98.755±12.310 

76.170±6.858 

29.495±2.609 

68.330±16.503 

113.330±18.851 

70±14.142 

33.330±00 

19.160±1.032 

 (.M±SD) اإلحنراف املعياري±احلسايب لثالث مكررات توسطكل نقطة متثل امل
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 املـــــلحقــــــــــــــــــــات 

 يةاألنزمي: طريـــــــــــــــــــــــــــــــقة حســــــــــــــــــــــاب النشاطيـــــــــــــــــــــة 5امللحــــــــــق 

 ألنزمي الربوتياز: يةاألنزميحلساب النشاطية  مثال

 (1) …………………………الكتلة املولية  /عدد املوالت = الكتلة 

 مول /غ 181.19الكتلة املولية للتريوزين هي 

  (D.O)كثافة ضوئية قيمة  كل من املنحىن العيارية للتريوزين نستخرج كتلة التريوزين املوافقة ل إنطالقا

 0.1602 =عدد املوالت ميكروغرام ومنه  29.03 كتلة التريوزينتقابلها    0.164الكثافة الضوئية  مثال:

  .ميكرومول

وحدة من التريوزين يف الدقيقة ) موالرميكرو  1الذي حرر  األنزميكمية ب األنزميوحدة واحدة من نشاط  يعرب عن

 أي: / دقيقة( والرميكروم 1دولية تساوي 

           التفاعل  لولاحلجم الكلي حململ من  1                    ميكرومول 0.1602
 والرميكروم 160.21 =مل                          س 1000س                                             

 
  دقائق )مدة التفاعل( 10والر                ميكروم 160.21

وحدة دولية 16.021=س                          دقيقة  1س                                         



 

130 
 

 عدد األبواغحســــــــــــــــــــــاب حتضري املعلق البوغي و : طريـــــــــــــــــــــــــــــــقة 6امللحــــــــــق 

ستعمرة مل مل من هذا احمللول 10أضيف حيث ، لتحضري املعلق البوغي املعقم الفيسيولوجي لول احملاستخدم 
وضع املعلق البوغي على جهاز  واغ،ألبللحصول على ا أايم. كشطت املستعمرة قليال 7بعمر  فطرية متبوغة 

املعلق البوغي إبضافة  خففمث  بواغ يف املعلق،أللدقائق لتأمني توزيع متجانس  10الرجاج الكهرابئي ملدة 
ميكرولرت  100ميكرولرت من املعلق و 100أخذ بعد ذلك ، 10-4 للوصول إىل التخفيف الفيسيولوجي احمللول

وفق  counting Malassez chamber   لسييهبواغ ابستخدام شرحية ماألتركيز احساب  ومتمن أزرق امليثيلني 
 :املعادلة التالية 

 التخفيف xمعامل التخفيف  xمل( = متوسط عدد اخلالاي  /الرتكيز )خلية حية

 عدد املربعات  /= عدد اخلالاي  متوسط عدد اخلالاي

 حجم املعلق /= احلجم النهائي  التخفيفمعامل 

 حتضري املنحنيات العيارية للغلوكوز و التريوزين .7 امللحــــــــــق    
 

 املنحىن العياري للغلوكوز. 1

حضر املنحىن العياري للغلوكوز بوصفه سكرا خمتزال لتقدير السكرايت املختزلة يف األوساط املستعملة للتخمر. 
  .(2015) ماهود السوداينوقد اتبعت الطريقة املوصوفة من قبل 

، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 30، 20، 10مل، مت حتضري الرتاكيز /مغ10انطالقا من احمللول األم للغلوكوز برتكيز 

 ميكروغرام/مل. 100، 90

(، ووضعت يف DNSA) ثنائي نرتوسالسيليك-3،5محض مل من حملول 1مل من كل تركيز،  1يضاف إىل 
وترج جيدا. مث تقرأ درجة  مل من املاء املقطر 5. وبعد أن تربد األانبيب يضاف د15محام مائي مغلي ملدة 

 اننومرت.  حتضر األانبيب بثالث مكررات لكل تركيز. 540اإلمتصاص لكل تركيز عند طول املوجة 

 مالحظة: حيضر األنبوب الشاهد بنفس الطريقة لكن بدون الغلوكوز. 
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   املنحىن العياري للتريوزين. 2

 ،90، 80، 70، 60، 50، 40،  30، 20مل، مت حتضري الرتاكيز /مغ10انطالقا من احمللول األم للتريوزين برتكيز 
 Folinمل من كاشف  0.5موالر، و  3CO2Na 0.44 مل من  2.5ميكروغرام/مل. تضاف بعد ذلك  100

ciocalteu    بعد ذلك تقرأ درجة اإلمتصاص يف طول   د،30. ترج األانبيب جيدا وترتك ملدة 1/3خمفف بنسبة
 تركيز.حتضر األانبيب بثالث مكررات لكل  .(Mechakra et al., 1999)  اننومرت. 660املوجة 

 مالحظة: حيضر األنبوب الشاهد بنفس الطريقة لكن بدون تريوزين.

 
              املنحىن العياري للغلوكوز

 
   املنحىن العياري للتريوزين
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  SVP01 Aspergillus oryzae املرجعية للعزلة PCR لنواتج  نكليوتيديالتسلسل ال . 8امللحـــــــــــق 

 18HG80 oryzae. A املدروسة ونسبة تطابقها مع الساللة (KP256849.1)رقم التسلسل 

 

       A. oryzae 18HG80مع الساللة  نسبة التطابق                       
                                                          نكليوتيديال التسلسل 

  

94 % 

 

TGGCCCAGGAAGGGTTGGCAACGACCCCCCAGGGGCCGGAAAAGTTGGTCAAACCCGGTCATTTAGAAGG 

AAGTAAAAGTCGTAACAAGGTTTCCGTAGGTGAACCTGCGGAAGGATCATTACCGAGTGTAGGGTTCCTA 

GCGAGCCCAACCTCCCACCCGTGTTTACTGTACCTTAGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCGTCATGGCCGCCG 

GGGGCGTCAGCCCCGGGCCCGCGCCCGCCGGAGACACCACGAACTCTGTCTGATCTAGTGAAGTCTGAGT 

TGATTGTATCGCAATCAGTTAAAACTTTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAG 

CGAAATGCGATAACTAGTGTGAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCC 

CCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCATCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGT 

CGTCGTCCCCTCTCCGGGGGGGACGGGCCCCAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGATCCTCGAGCGTAT 

GGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGAACGCAAAACAACCATTTTTTCCAGGT 

TGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATAAGCGGGAGGAAAAGAAACCAAC 

CGGGATTGCCTCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAGAGCTCAAATTTGAAAGCTGGCTCCTTCGGGGTCC 

GCATTGTAATTTGCAGAGGATGCTTCGGGTGCGGCCCCTGTCTAAGTGCCCTGGAACGGGCCGTCAGAGA 

GGGTGAGAATCCCGTCTGGGATGGGGTGTCCGCGCCCGTGTGAAGCTCTTCGACGAGTCGAGTTGTTTGG 

GAATGCAGCTCTAAATGGGTGGTAAATTTCATCTAAAGCTAAATACTGGCCGGAGACCGATAGCGCACAA 

GTAGAGTGATCGAAAGATGAAAAGCACTTTGAAAAGAGAGTTAAAAAGCACGTGAAATTGTTGAAAGGGA 

AGCGCTTGCGACCAGACTCGCCTCCAGGGTTCAGCCGGCATTCGTGCCGGTGTACTTCCCTGGGGGCGGG 

CCAGCGTCGGTTTGGGCGGCCGGTCAAAGGCTCCCGGAATGTAGTGCCCTCCGGGGCACCTTATAGCCGG 

GAGTGCAATGCGGCCAGCCTGGACCGAGGAACGCGCTTCGGCACGGACGCTGGCATAATGGTCGTAAACG 

ACCCGTCTTGAAACACGGACCAAGGAGTCTAACATCTACGCGAGTGTTCGGGTGTCAAACCCGTACGCGC 

AGTGAAAGCGAACGGAGGTGGGAGCCCCCTCGTGGGGCGCACCATCGACCGATCCTGAAGTCTTCGGATG 

GATTTGAGTAAGAGCGTAAATGTGGGGACCCGAAAGATGGTGAACTATGCCTGAATAGGGCGAAGCCAGA 

GGAAACTCTGGTGGAGGCTCGCAGCGGTTCTGACGTGCAAATCGATCGTCAAATTTGGGTATAGGGGCGA 

AAGACTAATCGAACCATCTAGTAGCTGGTTCCTGCCGAAGTTTCCCTCAGGATAGCAGTAACGCGAATTC 

AGTTTTATGAGGTAAAGCGAATGATTAGAGGCATTGGGGTTGAAACAACCTTAACCTATTCTCAAACTTT 

AAATATGTAAGAAGCCCTTGTTGCTTAGTTGAACGTGGGCATTAGAATGGAGC 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/KP256849.1?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=60&RID=CA0P2XFR01R


 

 
 

 امللــــــــــــــــخــــــــــــص 

على إنتاج املستقلبات الثانوية ذات األمهية البيوتكنولوجية. من بني ثالث عزالت فطرية املعزول من تربة ماحلة )سبخة البيضاء، والية سطيف(  Aspergillus oryzaeتقييم قابلية فطر إىل هذه الدراسة هتدف 
)الرتكيز األدىن للتثبيط بني ،  األكثر نشاطا A. oryzae 18HG80حتديد منطها الوراثي بـ  ( واليت متS1، واليت أخضعت إىل إختبار النشاطية املضادة للبكترياي، كانت العزلة )(S3و  S1 ،S2املتحصل عليها ) 

 Alternariaابلنسبة لـ  %9.3، منخفضة إىل متوسطة ) A. oryzae 18HG80ميكروغرام/مل(. ابلنسبة للنشاطية املضادة للفطرايت املمرضة، فقد كانت فعالية املستخلص للساللة  21.81و  7.28
solani ،46%  لـابلنسبةAspergillus flavus  لـ %37و Fusarium oxysporum ) نزميات الليباز، األميالز والربوتياز،و قد أظهرت أمن حيث قدرهتا على إنتاج  العزلة. من جهة أخرى مت إختبار هذه

. كما مشلت هذه الدراسة أيضا على تعريف اجلزيئات Smfمقارنة بـ  SSFأن اإلنتاج كان أكثر يف  (SmFو السائلة ) (SSF)دراسة املقارنة إلنتاج اإلنزميات من خالل عملييت التخمر الصلبة ابستعمال خنالة القمح 
ابلدرجة األوىل محضي السيكسينيك (، حيث أظهرت النتائج أن  الفطر ينتج GC/MSابستعمال كروماتوغرافيا الطور الغازي مع طيف الكتلة   ) A. oryzae 18HG80احليوية املفرزة من طرف الساللة 

 %25.097و  %48(ما على الرتتيب ابلنسبة ملستخلص التخمر يف احلالة السائلة، أما ابلنسبة للتخمر يف احلالة الصلبة فكانت نسبة إنتاج احلمضني أكرب نوعا  %24.845و %42.284والكوجيك  بنسبة  
(، أما ابلنسبة إلختبار HSV-2) Herpes simplex-2النشاطية املضادة للفريوسات للمستخلص الفطري، أن هذا األخري ليس له أي أتثري على فريوس . كما اوضحت التجارب املخربية لدراسة )على الرتتيب

 السمية اخللوية فلم يبد املستخلص الفطري أي مسية للخالاي املختربة.
يوما. أما ابلنسبة  28، ومدة حضن  6 ،4م، ودرجة أس هيدروجيين°30ادة للميكروابت. إذ مت احلصول على أعلى  تثبيط  يف درجة حرارة حددت  بعض الظروف املثلى إلنتاج اجلزيئات احليوية ذات نشاطية مض

، أما أفضل مصدر نيرتوجيين وكربوين لنشاط   %100نسبة م ورطوبة ب°30إلنتاج األنزميات  ابستعمال التخمر على وسط خنالة القمح الصلب، فقد مت احلصول على أعلى إنتاج لألنزميات الثالث  يف درجة حرارة 
 مل هو األمثل.1، أما ابلنسبة ألنزميي الربوتياز والليباز فكان حجم اللقاح ابلنسبة ألنزمي األميالز  مل 2أنزميي األميالز والليباز هو نيرتات الصوديوم و الغليسريول على التوايل ، وحجم اللقاح 

 ، اجلزيئات احليوية، األنزميات امليكروبية، النشاطية املضادة للبكترياي والفطرايت، استخالص املستقلبات الثانويةAspergillus oryzae: الكلمات املفتاحية
Abstract 
This study was conducted to assess the susceptibility of Aspergillus oryzae  isolated from saline soils (Sebkha El Bayda, Setif) to the production of secondary metabolites that 
have biotechnological importance, as among three fungal isolates (S1, S2 and S3), which were subjected to an anti-bacterial activity test with  following disc diffusion method, 
after extracting its secondary metabolites using ethyl acetate, the isolate (S1) whose genotype was determined was A. oryzae 18HG80, was  the most active either against 
positive gram bacteria or negative gram bacteria, or tested resistance bacteria( .MIC  is between 7.28 and 21.81µg/ml . Antifungal activity, of A. oryzae 18HG80 was low to 
moderate (9.3% for Alternaria solani, 46% for Aspergillus flavus and 37% for Fusarium oxysporum). On the other hand, this strain was tested in terms of its ability to produce 
the extracellular enzymes, lipase, amylase and protease. The comparative study of enzyme production through two fermentation processes (SSF) and (SmF) showed that 
enzyme production was  more in SSF compared with Smf. Metabolite profiles of the fungus revealed by gas chromatography mass spectrometry GC/MS, allowed to identify 
bioactive compounds, where butanedioic (succinic) acid and kojic acid were the major compounds with total percentage of 42,284% and 24,845% respectively in SmF, while 
for SSF, the percentage of acid production was somewhat greater (48% and 25.097%), respectively. Antiviral activity of the fungal extract showed that the latter had no effect 
on the Herpes simplex-2 (HSV-2) virus. As for cellular toxicity testing, the fungal extract did not show any toxicity to the tested cells. 
Optimization of cultural conditions for the production of biomolecules with antimicrobial activity showed that the highest inhibition was obtained at 30 ° C, pH 4, 6 and 
incubation period of 28 days. As for the production of enzymes using SSF, the highest production of the three enzymes was obtained at a temperature of 30 ° C and 100% 
humidity. The best nitrogen source for the amylase and lipase activity was sodium nitrate, while glycerol was the best one for the production of amylase, and the size of the 
inoculum was 2 ml for Amylase. As for protease and lipase enzymes, the size of the inoculum was1ml. 
Keywords: Aspergillus oryzae, biomolecules, microbial enzymes, antibacterial and antifungal activity, extraction of secondary metabolites 
Résumé 
Le but de cette étude est pour évaluer la capacité de champignon Aspergillus oryzae isolé à partir des sols salins (Sebkha el-Baida, Sétif) à la production de métabolites 
secondaires d'importance biotechnologique.  Parmi les trois isolats fongiques obtenus (S1, S2 et S3), qui ont été soumis à un test d'activité antimicrobien, en suivant la méthode 
du disque de diffusion des extrait d'acétate d'éthyle, l'isolat (S1) dont le génotype a été déterminé était A. oryzae 18HG80, était le plus actif  (CMI entre 7,28 et 21,81 µg / 
ml). L'activité antifongique, de l'extrait de la souche A. oryzae 18HG80 était faible à modérée (9,3% pour Alternaria solani, 46% pour Aspergillus flavus et 37% pour Fusarium 
oxysporum).  D'autre part, cette souche a été testée en termes de sa capacité à produire des enzymes extracellulaires, lipase, amylase et protéase.  
L’étude comparative de la production d'enzyme à travers deux processus de fermentation solide utilisant du son de blé (SSF) et liquide (SmF) a montré que la production était 
supérieure pour SSF par rapport au Smf.  Cette étude a également inclus la définition des biomolécules sécrétées par la souche A. oryzae 18HG80 en utilisant la 
chromatographie en phase gazeuse avec spectre de masse (GC / MS), où les résultats ont montré que le champignon produit principalement de l'acide succinique et du kojic 
de 42,284% et 24,845%, respectivement lorsque l'extrait de fermentation était à l'état liquide, alors que pour la fermentation à l'état solide, le rapport de production était 
légèrement supérieur (48% et 25,097%), respectivement.  L'activité antivirale de l'extrait fongique a montré que ce dernier n'avait aucun effet sur le virus Herpes simplex-2 
(HSV-2). Quant aux tests de toxicité cellulaire, l'extrait fongique n'a montré aucune toxicité pour les cellules testées. 
Certaines conditions optimales ont été déterminés pour la production de biomolécules à activité antimicrobienne. L'inhibition la plus élevée a été obtenue à 30 ° C, pH 6, 4, 
et durée de 28 jours.  Quant à la production d'enzymes par fermentation solide, la production la plus élevée des trois enzymes a été obtenue à une température de 30 ° C et 
100% d'humidité.  La meilleure source d’azote et de carbone pour l'activité enzymatique de l'amylase et de la lipase est le nitrate de sodium et le glycérol, respectivement avec 
le volume d’inoculum est de 2 ml pour Amylase. Quant aux enzymes protéase et lipase, le volume d’inoculum optimale était de 1 ml. 
Mots-clés: Aspergillus oryzae, biomolécules, enzymes microbiennes, activité antibactérienne et antifongique, extraction des métabolites secondaires. 
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ABSTRACT  
This work covers the study of antimicrobial and antiviral activities of the Aspergillus oryzae strain isolated from saline soil (El-Baida marsh in 
Algeria). The crude extract obtained with ethyl acetate displayed antimicrobial activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria and 
the yeast Candida albicans with a mean of 16.69 mm of inhibition zone and a minimal inhibitory concentrations MICs between 7.28 and 21.85 
μgmL-1. We also assessed the antiviral activity against Herpes simplex-2 Virus (HSV-2), in which no inhibitory effect was exhibited. In addition, 
cytotoxicity activity was tested in Caco-2 and RAW 264, a human epithelial and a murine macrophage cell line, respectively, revealing a no-toxic 
effect of the extract. The studied isolate extract possesses an antimicrobial property and its non-toxicity to the host cells becomes very 
important, and can be exploited for the production of new pharmacological and biotechnological agents.  

Keywords: Aspergillus oryzae, antimicrobial activity, antiviral activity, cytotoxicity, fungal extraction. 
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1. INTRODUCTION 

Filamentous fungi are extensive in the environment, and 
since a number of antibiotics have been isolated from 
different fungi such as Penicillium janczewskii, P. Canescens 
1,2 the interest of the researchers towards bioactive 
compounds having different biological activities had 
increased. The discovery of penicillin was a real invention in 
medicine, and the research's interest for searching new 
antimicrobial metabolites from microorganisms is 
continued. Many intensive studies, mainly on terrestrial-
derived and marine-derived fungi, displayed that fungi are a 
rich source of unique bioactive substances.3 

Fungi are important source of secondary metabolites with 
novel biological activities.4 Many fungal extracts substances 
have been found for their antimicrobial activity mainly from 
the fungus Penicillium,5 that they supply a rich source of 

compounds for therapeutic applications including 
antibacterial, antifungal and antiviral agents .2 Aspergillus 
oryzae is an important filamentous fungi in Japanese 
fermentation industry, as well as its capacity of the 
production of  various enzymes  makes it an perfect model 
for the research of protein secretion  and gene expression . 

A. oryzae has a great medicinal and pharmaceutical 
importance due to its ability to produce substances with 
antifungal activity such as Asperfuran and Oryzachlorin, in 
addition to antibiotics such as Penicillin. These 
countenances support the idea that A. oryzae is a suitable 
microorganism for fermentation and use in biotechnology.6 

Because of the increased interest of researchers in 
microorganisms and their applications in food as nutritional 
supplements, in health as therapeutic pharmaceuticals, and 
in industry as cosmetics, detergents. In addition, the interest 
of researchers is also attributed to the problem of salinity, 

http://jddtonline.info/
http://dx.doi.org/10.22270/jddt.v10i4.4261


Nacef et al                                                                                                                         Journal of Drug Delivery & Therapeutics. 2020; 10(4):191-195 

ISSN: 2250-1177                                                                                        [192]                                                                                    CODEN (USA): JDDTAO 

due to the transformation of vast agricultural areas annually 
into areas not suitable for agriculture. The question that 
arises is: If this soil is not suitable for agriculture, can it be 
exploited in other indirect ways in various fields? The aim of 
this study was to evaluate the antimicrobial and antiviral 
activities of the crude ethyl acetate extract of A. oryzae, 
isolated from saline soil, against some common pathogenic 
microorganisms, in addition to the study of its cytotoxicity. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Study area 

El-Baida marsh is one of the natural saline soils. It is located 
between latitudes 5° 53' 20" E - 5° 53' 30" E and latitudes 
35° 57' 80" N - 35° 54' 20" N near Hammam El-Sukhna area 
(Setif region), an area of approximately 12.223 hectares. Soil 
surrounding the site is characterized by being less salty to 
salty, alkaline clay with a gradient composition.7 

2.2.  Culture media  

The synthetic (Yeast Extract Saccharose) YES medium 
consisting of sucrose 15% (w/v), yeast extract 2%, MgSO4 

0.05%, metal traces 0.1% (ZnSO4,7H2O 1%, CuSO4,7H2O 
0.5%)) was used for secondary metabolites production. 
Muller Hinton agar MHA and broth MHB were used for 
bacterial isolates culture and sensitivity tests. 

2.3.  Fermentation and Antimicrobial assay 

Seven days (potato dextrose agar) PDA plate fungal pure 
cultures were used to prepare discs. They were cut (6mm 
diameter) and placed into 250 mL Erlenmeyer flask 
containing 100mL of YES medium. The flasks were then 
incubated at 30 °C for 7 days. After fermentation, the 
mycelium with the medium was frozen at -10 °C for 2-3 
hours, then crushed and centrifuged at 15000 rpm / 15 
min.8 Finally; samples were extracted twice with equal 
volumes (1:1 v/v) of ethyl acetate. The organic layers were 
evaporated to dryness in a rotary evaporator at 40 ± 1°C, the 
dry crude extracts were then dissolved in DMSO 50% and 
stored at 4 °C until used.9,10 

2.3.1. Screening assay for antimicrobial activity using 
disc diffusion method 

Ethyl acetate extract of  A. oryzae was tested against a panel 
of human pathogenic microorganisms including, five Gram 
positive bacteria, (Bcillus aureus ATCC10876, Staphylococcus 
aureus ATCC25923, Staphylococcus aureus resistant to 
methicillin (SARM) ATCC43300, Listeria sp. and Enterococcus 
sp.), seven  Gram negative bacteria (Salmonella typhi  
ATCC14028, Escherichia coli  ATCC25922, Salmonella 
typhimirium  ATCC13311, Pseudomonas aeruginosa  
ATCC27853, Klebsiella  pneumonia  ATCC700603, Escherichia 
coli  resistant to a bactericide  ATCC35218, and  Salmonella 
entarica), and the yeast Candida albicans. Plates were 
prepared by spreading MHA and Sabouraud culture media 
by bacteria suspension 108 (Colony forming unit) CFU/mL 
and C.albicans 106 CFU/mL respectively, afterwards filter 
paper discs of 6 mm diameter were soaked with 20 μl of the 
fungal extracts and placed on the inoculated agar. The plates 
were then incubated at 37 °C, 24 h for bacterial isolates and 
48-72 h for the yeast.8 

Negative controls were prepared using the same solvents 
employed to dissolve the extracts. Antimicrobial activity was 
evaluated by measuring the zone of inhibition developed 
round the discs. Each assay in this experiment was 
performed in triplicate. 

 

2.3.2. Determination of the minimum inhibitory 
concentration (MIC) 

MIC is the lowest concentration that inhibits visible growth 
after time incubation period of 18-24 hours; here, its 
determination was made from the measurement of the 
turbidity induced by the growth of the studied germs.11 The 
MIC (µg/mL) of the crude extract of the fungus was 
determined using dilution method ELISA plate, where a 
series of two-fold dilutions (dissolved in DMSO up to 5% 
final DMSO concentration), were prepared in a 96 well-
sterile microplate. 100 μl of corresponding media (Muller 
Hinton Broth) MHB for the bacteria and PDB (Potato 
Dextrose Broth) for the yeast were added, then 100 µl of the 
diluted extract was introduced in each well. These dilutions 
were inoculated with 25 µl of a solution containing 6 x 107 
Colony Formatting Unit colony- forming unite per mL 
(CFU/mL) of bacterial suspension (Bcillus aureus 
ATCC10876, S. aureus ATCC25923, SARM ATCC43300, E. coli 
ATCC25922, P. aeruginosa ATCC27853, K. pneumonia, 
ATCC700603) and 7 x 107 CFU/mL of yeast suspension 
Candida albicans.12,8 The well-which used as a negative 
control was prepared using the inoculum alone. The 
microplate was incubated at 37 ◦C for 24 hour. The data was 
the mean of triplicates.13 

2.4. Antiviral activity essay 

Antiviral activity of A. oryzae extract was examined against 
Herpes simplex-2 (HSV-2), according to Anand et al.10 

method. Briefly, 60µl of HEp-2 monolayer cells (a type of 
human epithelial cell)  were grown in a plate of 96 wells and 
40µl of viral suspension, obtained by seven successive ten-
fold dilution in 2% FBS MEM (cow's serum / medium 
Minimum Basic), was added into five wells of microtiter 
plates (Four for antiviral, one as positive control and one 
without virus as negative control). The 96 well microplates 
were incubated at 37°C in 5% CO2 atmosphere for 60 
minutes to facilitate adsorption of virus to the cell line. The 
following concentrations of non-toxic fungal extracts of 40 
µg, 30 µg, 20 µg and 10 µg were diluted with 2% FBS, MEM 
and 100 µl of each concentration with the medium were 
transferred into the virus inoculated monolayer cell lines 
and reincubated at 37 °C temperature for 3-4 days to allow 
multiplication of virus and subsequent development of 
cytopathic effect (CPE). Each well was observed under 
Inverted microscope every day for presence or absence of 
cytopathic effect. The experiment was conducted under 
sterile conditions in duplicates. 

2.5. In vitro cytotoxicity test of A. oryzae extract in Caco-
2 cells and Raw 264 cells 

Cytotoxic activity of  A. oryzae extract in murine macrophage 
RAW 264 and human epithelial Caco-2 cells was performed 
using the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-
tetrazolium bromide (MTT) assay. This test is indicative for 
mitochondrial NADH-dependent dehydrogenase activity, 
which is proportional to both cell viability and proliferation 
rates of treated cultures.14 Both cell lines used, RAW 264 and 
Caco-2, were provided by the Cell Culture Unit of the 
University of Granada (Granada, Spain) and cultured in RPMI 
Medium, supplemented with 10% heat-inactivated fetal 
bovine serum,  L-glutamine (2 mmol/L), penicillin (100 
units/mL) and streptomycin (1 mg/mL) in a humidified 5% 
CO2 atmosphere at 37 °C. Cells were seeded into 96 well 
plates at a density of 5 x 105 cells/well, grown until the 
formation of a monolayer, and thus incubated with different 
concentrations of the extract (50 and 100 μg/mL), not 
exceeding 1 % DMSO in content, for 24 h. Untreated and 
DMSO-treated cells were used as controls. The effect of the 
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extract on cell viability was checked with the CellTiter 96® 
AQueous One Solution Cell Proliferation Assay (Promega, 
Madison, WI, USA) following the manufacturer’s protocol [3-
(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-5-(3carboxymethoxyphenyl)-2-
(4-sulfophenyl)-2H-tetrazolium] solution was added to each 
well and incubated for 1-4 h. The absorbance of the media 
was measured at 490 nm on a MRX Dynex microplate reader 
(Dynex Technologies, Chantilly, VA, USA). The cellular 
viability was calculated from the absorbance value and 
compared with that of the untreated control cells. 

3. RESULTS 

3.1. Antimicrobial assay 

A. oryzae isolate was tested for its antimicrobial activity, by 
disc diffusion method, it showed strong effects against the 
species tested with an inhibition zone diameters  ranging 
from 17.66 mm to 26 mm, the largest of which was against P. 
aeroginosa, followed by ERBC with 25 mm, then B. aureus by 
24 mm, and  SARM by 23 mm. Meanwhile, there was no 
effect on the bacteria Listeria sp., Enterococcus sp and 
Salmonella entarica. As for the yeast, C.allbicans the isolate 
had a clear effect with 18 mm (Figure 1). 

- The results showed that the MIC was 7.28 µg / ml for B. 
aureus and P. aeruginosa and 21.85 µg / ml for C. albicans 
and other tested bacteria (Table). 

3.2. In vitro cytotoxicity assay  

Incubation of Caco-2 and RAW 264 cells with different 
concentrations of A. oryzae extract (50 and 100 µg/ml) for 
24 h, did not exhibit cytotoxicity as determined by MTT 
assay. In fact, the viability in treated cells reached similar 
values of those in untreated and DMSO-treated controls 
(Figure 2 and 3).  

3.3. In vitro antiviral assay 

The non-toxic concentrations of secondary metabolites of 40 
µg, 30 µg, 20 µg and 10 µg were used for anti HSV-2 study. 
The secondary metabolites of A. oryzae did not show any 
inhibitory effect on HSV-2 and the complete cytopathic effect 
were observed (data not shown).  

S. t
yphi

S. a
ure

us

SARM
E.c

oli

B. a
ure

us

S. t
yphim

eriu
m

P.a
ero

gin
osa

K. p
neum

onia
e

ERBC

C. a
lb

ic
ans

Lis
te

ria
 s

p

Ente
ro

coccus s
p

Salm
onella

  e
nta

ric
a

0

10

20

30

40

In
hi

bi
tio

n 
zo

ne
 (

m
m

)

Figure1: Antimicrobial activity of A. oryzae ethyl acetate 
extract expressed as diameter inhibition zone (mm) in disc 

diffusion method 

 

 

 

Table 1: Minimal inhibitory concentrations of A. oryzae ethyl acetate extract developed against a panel of bacteria and yeast 

Microorganisms E. coli K. pneumoniae S. aureus SARM C. albicans B. aureus P. aeruginosae 

MIC (µg/mL) 21.85±0.35 07.28±0.13 

 

 

Figure 2:  Effects of A. oryzae extract on nitric oxide production in RAW 264 cells. The experiments were performed three 
times. 
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Figure 3: Cytotoxicity test of A. oryzae extract in CaCo-2 cells. The experiments were performed three times  

 

4. DISCUSSION 

The marsh (very salty lakes) constitutes rare regions in the 
world that seem to be promoter environments to isolate 
fungi source of new antimicrobial molecules.15 Fungal 
derived natural products have foremost served as lead 
structures for the development of antibacterial and antiviral 
agents .16  

In the present study, the fungal extract achieved the most 
activity against P. aeruginosa, B. aureus, E. coli-resistant and 
S. aureus-resistant bacteria. These findings are consistent 
with Bhattacharyya and Jha17 in their study of the 
antimicrobial activity of A. niger against Bacillus subtilis and 
C. albicans yeast. Same results obtained by Al-fakih and 
Almaqtri3 when testing the antibacterial activity of A. oryzae 
extract on seven bacterial species. However, the inhibition 
diameter ranged between 10-17.3 mm and the minimal 
inhibitory concentration (MIC) was between 176-285 µg / 
ml. Comparing with our results, this suggests that the 
isolated strain is better and more effective. 

These results obtained are important since these bacteria are 
known to be pathogenic and resistant to many antibiotics, as 
they are responsible for hospital infections18, such as S. 
aureus which is considered to cause skin infections19, and B. 
aureus responsible of infections in many diseases, and causes 
food poisoning.20 

Both Penicilium and Aspergillus are known for their extensive 
production of the same metabolites with various biological 
activities, including antibacterial and antifungal activities.3 
However initially, the antibiotics produced by Aspergilli were 
called aspirgillin, but recent studies have found that A. oryzae 
is able to produce several secondary metabolites with 
antibiotic effect  such as aspergillormarasmine, cyclopiazonic 
acid (CPA), kojic acid, 3-nitropropionic acid, maltorizine, 
violacetin, whose production has been investigated only on 
barley extract as an antibiotic21, in addition to Asperfuran as 
an antifungal agent22, as well as CJ-17.665A isolated from A. 
ochraceus.3 

A. oryzae fungus belongs to the family of A. flavus, but it 
doesn’t produce aflatoxin23, however, some mycotoxins have 
been isolated from A. oryzae, including kojic acid, and β-
nitropropionic acid (BNP). ), and cyclopiazonic acid (CPA), 
and some researchers have reported that kojic acid has 
strong inhibiting activity against tyrosinase and anti-
bacterial activity, while recent studies have shown that kojic 
acid may be a possible carcinogen.24 Unlike Seshime25, it is 

believed that the fungus contains the gene responsible for 
producing aflatoxin toxins but is inactive due to mutations in 
some regulatory genes. Regarding toxicity, our results 
demonstrate that the isolate A. oryzae has non-toxic effect. In 
fact, incubation of both murine macrophage RAW 264 and 
human epithelial Caco-2 cell lines with different 
concentrations of the extract for 24 hours did not affect cell 
viability.  These results are consistent with the study of  Sosa 
et al.26, who found that the fungus did not produce aflatoxin 
B1, B2, G1 , G2 as well as ochratoxin.  As a result, A. oryzae is 
a safe fungus and was listed as “Generally Recognized as 
Safe” by the Food and Drug Administration (FDA), and its 
safety was supported by the World Health Organization 
(WHO).24 Fungal strains used in industrial biotechnology 
have a long and documented history of a safe use of food and 
feed applications. Strains of A. niger and A. oryzae species 
have been used to ferment food for more than two thousand 
years and to manufacture food enzymes for more than 50 
years. Regulatory authorities consider hundreds of enzymes 
produced in these species safe.27 

The fact that the studied isolate extract possesses an 
antimicrobial property and its non-toxicity to the host cells 
becomes very necessary especially when it is used to prepare 
sterile or antiseptic substances or integrate it as one of the 
chemical components.28 

CONCLUSION 

From the above study, it is concluded that A. oryzae extract 
showed an antimicrobial activity against sensitive and 
resistant pathogenic microorganisms. Thus, it is of great 
importance in the treatment of pathologies associated with 
them because these strains exhibit high resistance to the 
antibiotics used in current therapeutic applications. 
However, to value this work it is necessary to follow it with 
purification and application in vivo of these bioactive 
substances, especially for its non-toxicity, so this isolate can 
be exploited for production of new pharmacological and 
biotechnological agents. 
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