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في تحليل  كفاءتها زيادةو  Bacillus mycoidesعزل وتشخيص العزلة البكتيرية 
 Acridine orangeصبغة  باستخدامالسليلوز 
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 الملخص
تضمنت الدراسة و  في العراق، وزارة العلوم والتكنولوجيا ،دائرة البيئة والمياه مختبرات في ةالدراس أجريت

طرائق  ستخدامابمن هذه المخلفات  عزلة بكتيرية وعزل وتشخيص ،الزراعيةت جمع نماذج من المخلفا
والتي تضمنت  ،والفحوصات الكيموحيوية ،من خالل الفحوصات المظهرية ،والثانوي  األوليالعزل 

عن  فضالا  Bacillus mycoides  واحدة هي  بكتيرية حيث حصلنا على عزلة .api50استخدام 
ى وسط يرية المشخصة علمن خالل تنمية العزلة البكت ،على تحليل السليلوز ةترييبكال العزلة اختبار قابلية

وهذا يدل  ،نتائج ظهور هالة شفافة حول النمو البكتيري ال أظهرتو  .زملحي خاص حاوي على السليلو 
في  يلوزللسلمثل ألالبكتريا النتخاب التركيز اتم اختبار فعالية . ل السليلوزيعلى قابلية البكتريا على تحل

عند تركيز السليلوز  عالي نمو بكتيري  ظهورالنتائج  أظهرتو  .الوسط الزرعي الخاص لتنمية هذه البكتريا
 درس تأثير استخدام صبغة .0.288حيث بلغت ،قياس الكثافة الضوئية للنمو البكتيري  عند 0.6%

orange acridine نزيم إدة في فعالية تحليل السليلوز فوجد زياالعزلة البكتيرية في فعالية  في
cellulase لوكوز غال تركيز قيست فعالية العزلة البكتيرية بقياس .بغةصدام العند استخ للعزلة البكتيرية

بينما في حالة  ،في حالة العزلة المعرضة للصبغة ميكرو غرام/مل 260الناتج عن تحلل السليلوز فبلغ 
المناسب  تركيزالمن تحديد  الدراسةهذه  تائجت نمكن .ميكرو غرام/مل 230 العزلة غير المعاملة فبلغ 

 إمكانية أظهرتو المحللة للسليلوز  Bacillus mycoides لتنمية البكتريا الزرعي  في الوسطلسليلوز ل
 لزيادة فعالية العزلة البكتيرية في تحليل السليلوز. acridine orangeاستخدام صبغة 

 .mycoides  Bacillus، Acridine orange،السليلوزالكلمات المفتاحية: 
:مةالمقد  

لى سكريات بسيطة يتم إتحويل كتلة السليلوز الحيوية فولية, ألى مواد إل المخلفات الزراعية وتحويلها كل فعال في تحلياهم البكتريا بشتس
لى إضافة إوالضرورية سليلوز تحلل ال حياء المجهرية القادرة علىسليلوز المنتجة من األلل الحالة اإلنزيمات باستخدامبطرق التخمير 

كثر وفرة في الطبيعة يعد السليلوز المعقد الحيوي األ (.Behera et al.2014 ,) بالمخلفات الزراعيةمن التلوث البيئي التخلص 
لحيوية ويمثل السليلوز الكتلة ا ,عشرة مليار طن سنوياب المنتجة اوالذي تقدر كميتهوالمنتج من عمليات البناء الضوئي في النبات 
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يتألف  ,المهمة ةلى تصنيع العديد من المواد الكيمياويإضافة إغذية الحيوانية واألقود الو  إنتاجمن المصادر المهمة في هو و  ،للنباتات
 .β-1-4-glucosidal linkage (Sari et al., 2017)مرتبطة مع بعضها بواسطة رابطة اللوكوز غالسليلوز من وحدات سكر ال

وحسب توصيات  ،طة من السكريات المختزليلوز الى وحدات مبسيعمل على تحليل السل متكامالا  اا نزيميإ اا معقد cellulaseنزيم إ يعتبر 
-Exo- 1,4- β -Dو   Endo-1,4- β -D-  glucanase  لى إ اإلنزيماتاالتحاد العالمي للكيمياء الحياتية تقسم هذه 

glucanase و B-glucosidase , 2014)..(Khianngam et al 
خر هذه النظريات على آلية آكدت ألتعاقبي لالنزيمات فقد خالل العمل التعاوني واآلية التحلل السليلوزي فسرت العديد من النظريات 

 سالسل للمعقد منتجاا  ةواصر الداخليتبسيط السكر السليلوزي من خالل فك األب endoglucanaseنزيمات التحلل حيث يقوم إعمل 
قوم ي و cellobiose السيللوبيوزمحررة ايات السلسلة بالعمل على نه  exoglucanase تنزيماإبينما تقوم ديدة نهايات جذات  أقصر

β -glucosidase ليحو بت cellobiose لوكوزغلى إ Singh et al., 2013)). 
 للتخلص من التلوث المهمة لوللحا من ،السليلوزيةمصادر الكاربونية ال باستخدام cellulasesالتحلل السليلوزي  اتنزيمإ إنتاج يعد

ومخلفات  ،من مخلفات الورق  اإلنزيماتهذه  إنتاجحيث يمكن  ،المخلفاتنتيجة لتراكم تلك  سنوياا  كميته ي تتزايدلذوا بالمخلفات الزراعية
تلك المخلفات في  تخميرومن خالل  ،ه من المخلفات الزراعيةإنتاجمكانية إ ضافة الىإ ،وبفعالية عالية والقطنية ،الصناعات النسيجية

مواد غذائية والتي هي نتاج الكتلة الحيوية  نتاجإل حيوياا  بل واالستفادة منه ،و تقليل ضرر ذلك المخلفأزالة إ وساط حيوية قادرة علىأ
  (.Victor et al., 2003)ة حادية الخليأما تسمى بروتينات  إنتاجو  ،للتخمرات

لى إتحليل السليلوز المتعدد السكريد وم بذ تقإ ،ضمنها المخلفات الزراعيةمن و  ،لملوثات البيئيةتساهم البكتريا بشكل فعال في معالجة ا
 تتسمالتي  Bacillus mycoides كبكتريا اإلنزيماتتلك  إنتاجنواع البكتريا أيمكن للعديد من  .(Behera et al.2014 ,) زلوكو غال
ستخدام البكتريا بشكل ت (. (Sun and Scharf, 2010 (5-6) ضي بينالمدى الحام فعاليتها في ضافة الىإالعالية  ةالحرارية الثباتيب

 .(Singh et al., 2013) كبرأبشكل  اإلنزيمات إنتاجلى إمما يؤدي  ،رو من الفط أعلى هاسرعة نمو  كون  اإلنزيمات إنتاجفعال في 
مل مختلف العوا باستخدام وأبتحديد الظروف المثلى  اليتهاوزيادة فع cellulases للسليلوز الحالة اإلنزيماتونشاط  إنتاجتتم زيادة 
مع   oringa oleiferaM شجرة البان وراق نباتأ باستخدام السيليلوزنزيم إوجد زيادة في فعالية ف ،و الكيميائيةأوالفيزيائية أ البيولوجية

نزيم فعالية اإل تزداد حيث ultrasonic يةالصوتمواج فوق استعمال األبأو ، Suryapartema,and uhartati  (S (2017 الكبريت
 ميني التربتوفاند الحامض األاعدأ تزيد من  مواج فوق الصوتيةباأل ملةن المعاأبينت الدراسات  حيث .نزيم غير المعاملاإلية بفعال ارنةقم

    Toluene ةبغص باستخدامأو  (Subhedar and Gogate, 2014) نزيمتركيب شكل اإلمن  روكذلك تغي ،نزيمعلى سطح اإل
(Deng and Tabtabai, 1994). طة هذه اسو تحفز بفي البكتريا فالطفرات  ،في زيادة نسبة الطفراتالعوامل الكيميائية  كما تؤثر

في العزالت البكتيرية سجل تحفيز لتغييرات وراثية و acridine orange (Suji et al., 2014). و ethidium bromideمثل  العوامل
زالة و اإلأعن طريق الغرس  DNAـ لنتروجينية للقواعد ازواج الأيتفاعل مع  عطري  وهي مركب acridine orangeغة صب باستخدام

 .) (Arshad et al., 2006  للبروتين االمينيةحماض في تتابع األ اا تغيير الطفرة الناتجة وتسبب  ،لقواعد النكليوتيدات بعد التضاعف

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Arshad%2C+R
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قابلية اختبار و  ،مختلفة من عدة بيئاتجمع نماذج مخلفات زراعية  ليلوز من خاللللس حالةبكتريا  لى عزل وتشخيصإهدف البحث ي
 ستخدام صبغةاو  للسليلوز الحالةي فعالية البكتريا انتخاب التركيز االمثل للسليلوز فو  ،تحليل السليلوز خارج الجسم الحي أعلىالبكتري

acridine orange  تحليل السليلوز.  علىلزيادة فعالية العزلة البكتيرية 
 البحث وطرائقه: مواد

  :زراعيةالمخلفات الجمع نماذج -1
معقمة  اتفي حاويحفظها حنها و وتم ط ،والبياع والكرادةمن بغداد في الجادرية  مختلفةمناطق من جمعت نماذج من مخلفات زراعية 

 normalمن محلول الملح الفسيولوجي  مل 10ضافة إب الزراعية المختلفةمخلفات الخفف غرام واحد من  .لحين االستخدام °س 4 عند
saline  ( مل100 من ملح كلوريد الصوديوم الى  غ  0.9ضافةإبوذلك )ماء مقطر. 

  :يةتنمية وعزل البكتريا من المخلفات الزراع -2
 عطية) المذكور في دراسة سابقة على مادة السليلوز لى وسط زرعي حاو  إضيف أو من محلول العينة  مل 1بأخذ توعزلالبكتريا  نميت

 nutrientار المغذي اآلجمل على وسط  0.1نشر   .ولىأكمرحلة  ساعة 24لمدة ° س 37 عندحضن المزروع  .(2018 ،خرون آو 
agar  ة مفردة نقيةعملية الزرع على الوسط الصلب للحصول على عزالت بكتيريت كرر و  ،في العزل الثانوي (et al., 2012  

Elmenofy ). 
 :التشخيص البكتريولوجي-3

وكذلك  هاولون هاوقواملمعرفة شكل المستعمرات البكتيرية  مظهرياا ووصفت ار المغذي جلبكتريا النامية على وسط اآلشخصت ا
 .(Devos et al., 2009)  ( gram stain) رامغبصبغة  الصبغ باستخدامالتشخيص المجهري 

 :(حيوي ثانوي )التشخيص الكيمو ال خيصتشال
بالبكتريا % 0.85لوجي بتركيزيو الفس يتر من المحلول الملحليمليل 5لتشخيص البكتريا بشكل دقيق، لقح  api50استعملت أشرطة 

مل  0.12 ، ثم لقح مقداررةو ثابت العك قياسي ة محلولنته مع كثافوذلك بمقار  لخلية/م 1.5108×تركيزه  بكتيري  معلقللحصول على 
 عندحضنت األشرطة  لغرض توفير ظروف الهوائية. ألنابيب االختبارات (api oil)، وأضيف الزيت ألنابيب االختبارات المعلقمن 

et al Devos ,.)ت اللونية ومالحظة النتائج من التغيرا، كال على انفراد ةساع 24ساعات و 6ساعات و 3لمدة °س (55+2)
2009). 

  :تحليل السليلوز خارج الجسم الحي علىبكتريا بار قابلية التاخ -4
 .(2018 ،خرون آو عطية ) ر في دراسة سابقةالمذكو  CMCaseنزيم إوسط الكشف عن  باستخداماختبرت العزلة البكتيرية 

  :ةرييالبكتالعزلة عالية االمثل للسليلوز في فانتخاب التركيز -5
في الوسط  (%2.0و0.3,0.6,1.0,1.5)السليلوز بالتراكيز  باستخداملبكتيرية الفعالية ا فيدرس تأثير تركيز السليلوز المستخدم 

 .الزرعي المستخدم لتنمية البكتريا
 108×1.5ري وتم الحصول على تركيز بكتي ثابت العكرة(قياسي )محلول مكفرالند محلول قورن مع  من الزرع البكتيري  وحضر تخفيف

 .ساعة 24ولمدة  ºس 37 عندوحضنت  ةالمحضر وساط الزرعية األ بها لقحت ،لم /خلية
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 :acridine orangeصبغة ب المعاملة
. %0.85 لوجييو الفس يالمحلول الملح باستخدامحضرت تخافيف عشرية ثم  ،الترشيحبعقمت و  مل/غ 0.05حضرت الصبغة بتركيز 

  108×1.5 ركيزمزروع البكتيري بتكمية مساوية من ال تر نشار المغذي ثم جر على وسط اآلنشو  من كل تخفيف مايكروليتر  200خذأ
 .ساعة 24ولمدة  ºس 37 عندلجميع التخافيف. حضنت االطباق  لخلية/م

 :ةالنتائج والمناقش
 :عزل البكتريا-1

 غير الملقحرة واضحة مقارنة بوسط السليلوز كو ع فلوحظ وجود ،وسط السليلوز السائل باستخدام المخلفات الزراعيةالبكتريا من  تعزل
 .ار المغذيجوسط اآل نقيت العزلة بتنميتها على. ( وهذا يؤكد وجود نمو بكتيري في الوسط الزرعيالشاهدوسط ال) بكتيريةالعزلة بال

ليلوز من المخلفات الزراعية مكانية عزل بكتريا محللة للسإب Goyal et al., (2014)ليه الباحثون إاتفقت هذه النتائج مع ما توصل 
 .المختلفة

 :ياالبكتر تشخيص -2
 خذأوعند  ،مالح ومادة السليلوزأمكون من  صلب صفر باهت صغيرة الحجم بعد تنميتها على وسط زرعيأظهرت مستعمرات بلون 

شكل حاوية على عزلة بكتيرية عصوية الظهرت  ،تحت المجهر الضوئي هامستعمرة مفردة وصبغها بصبغة كرام وفحص مسحة من
 .(1)شكل المبين في  هو كما مجبة لصبغة كراداخلية مو سبورات 

 
 مكونة للسبورات وموجبة لملون كرام ة الشكلعصوي عزلة بكتيرية .1شكل ال

  :(الكيموحيوي  التأكيدي ) التشخيص
 للجنس ةنتائج موجبة لفحوصات تشخيص العزل ذ يظهر، إ(1)جدول لايجابية كما مبين في إنتائج نتائج الفحص التشخيصي  أعطت

(Bacillus)  نتائج سالبة لبقية الفحوصات  أعطتبينما  نتائج موجبة لثالثين فحص أعطتللسبورات حيث  مكونةالالعصوية الشكل
 .(3و 2) ينشكلالا مبين في مك Bacillus mycoidesان العزلة البكتيرية التي حصلنا عليها  أظهرت api50CHBوبالمقارنة مع 
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 .api 50 CH.CHB للفحص ةالنتائج الموجب .1 جدولال

Mellebiose Glyocerol 

Saccharose L-arabinose 

Trenalose Ribose 

Inuline D-xylose 

Malizetoze Galaconse 

Raffinose Glucose 

A-methyl-manoside Fruerase 

A-methyl-glucoside Mnenase 

Turanose Inositole 

Lyxlose Mannitole 

Lactose Sorbitole 

Maltose Methyl D-glucose 

Cellebiose N acetyl glucose 

Salicine Amygdlin 

Esculine Ardatin 

 

      
 api50CHB( control)سيطرة النموذج  .3شكل ال             api50CHBنتائج فحص .2شكل ال           

 :ابلية البكتريا على تحليل السليلوزار قاختب-3 
شكل ال مبين في هو كما البكتيرية اتحول المستعمر  شفافة هالةظهور على تفكيك السليلوز من خالل  زلة البكتيريةلعا قدرة اختبرت

 ,.Saini et al) للسليلوز لةحاانزيمات  إنتاجمن خالل قابليتها على  هوتفكيكالسليلوز لى فعالية البكتريا على تحليل إوهذا يشير  ،(4)
 β-1-4-glucosidal linkage (Sari etواالصرة  congo redتفاعل بين صبغة ال  إلىالشفافة ظهور الهالة ويعود . (2017

al., 2017).  توافقت هذه النتيجة مع ما وجداهPratiksha and Gireesh (2012)  ثبتا بهذه الطريقة قابلية البكتريا على أحيث
 .هوتفكيكسليلوز لاتحليل 
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 ل السليلوز.تحليفي  يةر يالبكتالعزلة فعالية  .4 شكلال

 :للسليلوز الحالةفي فعالية البكتريا  التركيز االمثل للسليلوز انتخاب -4
 24لمدة  نيحضتبعد ال السائل دناه اختالف الكثافة الضوئية للمزروع البكتيري في وسط السليلوزأفي الجدول  المبينة النتائج أظهرت
 . ,et al., 1986 (Vladut) وساطالسليلوز في تلك األوساط الزرعية المحضرة باختالف كمية في عكورة األ ºس 37 وعندساعة 
بينما كانت  ،%1تركيز ند ع كن هناك فروق معنوية مقارنةتولم  0.288بلغت  إذ %0.6كثافة ضوئية عند تركيز  أعلىالنتائج  أعطت

ن أوهذا يثبت  0.07لتركيز السليلوز حيث بلغت الكثافة الضوئية  %0.3قل تركيز أ كان في حين .ة التراكيزالفروق معنوية مع بقي
 .(2)جدول المبين في هو كما  ،كثافة ضوئية أعلىعطى أ ذ إ %0.6مثل للسليلوز هو التركيز األ

 الكثافة الضوئية لمختلف تراكيز السليلوز .2جدول ال

 :acridine orangeتأثير صبغة 
وذلك  نمو يألم يظهر  مل /غ 0.05تركيز وعند ،بزيادة تركيز الصبغة تدريجياا  Bacillus mycoides  ةالبكتيريلعزلة اثبط نمو 

بالمقارنة مع النمو ة بالصبغة المعامل بعد¯103×5 التركيزعند المتبقي أخذ من النمو .  ),DNA ).,2006et alArshad متحط بسبب
 ،قيست فعالية العزلة البكتيرية .ساعة 24ولمدة  ºس 37 تم التحضين عندو  للعزل تخدمالمس السليلوز ولقح في وسط ،غير المعامل
الة العزلة في حبلغ بينما  ،العزلة المعرضة للصبغةمل في حالة /رو غراممك 260وز الناتج عن تحلل السليلوز فبلغ لوكغالوذلك بقياس 
 الناتج عن التحلللوكوز غسكر ال إنتاجلوحظ زيادة في فعالية العزلة البكتيرية في تحليل السليلوز و  .مل/مكرو غرام 230 غير المعاملة

 acridine  بعد التطفير بصبغة Bacillus subtilis لعزلةزيادة فعالية المضادات الحيوية و  .acridine orange ستعمال صبغة اب
orange Bernal, et al. 2002) ).  الباحثون سجل  Arshad et al., (2016) م زيادة فعالية أنزيpenicillin G acylase 

  .كصبغة مطفرة في الدراسات الوراثيةيولوجية سجلت بتأثيرات فالصبغة لها  ،acridine orangeللصبغة ا عند تعرضه E.coli لبكتريا
  :االستنتاجات

  (O.D)لضوئيةالكثافة ا %تركيز السليلوز

0.3 0.07 

0.6 0.288 

1 0.227 

1.5 0.073 

2 0.13 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Arshad%2C+R
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Arshad%2C+R
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. Bacillus mycoides نهاأ على شخصت ،قابلية على تحليل السليلوزمن المخلفات الزراعية لها التم الحصول على عزلة بكتيرية 
لزيادة فعالية العزلة  acridine orange صبغة  باستخدام ويوصى .0.6% هو تهاوفعاليزلة البكتيرية لنمو الع للسليلوز مثلالتركيز األو 

 البكتيرية في تحليل السليلوز.
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Abstract 

This study was carried out at the Directorate of Environment and Water 

laboratories, Ministry of Science and Technology in Iraq. The study included 

collecting samples of agricultural wastes and isolation and identification of 

bacterial isolate from this waste by using the primary and secondary screening 

through morphological and biochemical testes that include api50. One isolate 

was identified belonging to Bacillus mycoidis in an additional test, the bacterial 

ability to lysis the cellulose through bacteria isolate growing on specific salt 

medium that contain cellulose was performed. Results showed a clear zone 

around the bacterial growth, which indicated bacterial ability in lysis of 

cellulose. The bacterial activity was under different concentrations of cellulose 

in a specific culture media. Results showed good bacterial growth at cellulose 

concentration of 0.6 % with optical density measured reaching 0.288.  Acridine 

orange effect on cellulolytic activity of bacterial isolate was studied. An 

increase of cellulolytic activity was found when the dye was used. Bacterial 

activity was detected by glucose concentration that measure the product of 

cellulose degradation, it reached 260 µg/ml in case the dye was used, while it 

was 230 µg/ml in case without dye. These results identified the suitability of 

cellulose concentration in culture media for the growth of Bacillus mycoidis 

(cellulose lysis bacteria), and the increase of cellulolytic activity by using 

acridine orange dye.                                            

Key words: Cellulose, Bacillus mycoidis, Identification, Acridine orange.         

  


