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 الممخص
إنتاج فيتاميف بيدؼ  2019في مخابر كمية الطب البيطري في جامعة حماه عاـ ىذه الدراسة  أجريت
B12 ةبكتيريالساللة ال باستعماؿPropionibacterium freudenreichii  مف مصؿ المعزولة محميًا

لمدة OC 30 تحت ظروؼ تخمير ال ىوائية عند درجة حرارة  WBMالجبف المدعـ بمستخمص الخميرة 
إنتاجية فيتاميف  فيالمضاؼ إلى وسط التخمير كما تمت دراسة تأثير مصدر النتروجيف أربعة أياـ، 

B12  بكتيريا عند استخداـP. freudenreichii  ًدراسة تأثير أربع مصادر ، حيث تـ المعزولة محميا
( . أ –مستخمص الخميرة  –وف ببت –لمنتروجيف ىي ) كازئيف  عمميات التخمير  يتجر نتريت الصوديـو

إجراء  في حاضنة الىوائية، حيث تـ ml 500 في دوارؽ مخروطية )أرلينة( ذات سدادة  قطنية سعة
 .الناتجة عف عممية التخمير B12لتقدير كمية فيتاميف  HPLCجياز استعمؿ لكؿ تجربة. مكرراتست 

 P≤0.05التي تـ الحصوؿ عمييا أف أفضؿ مصدر نتروجيف ىو مستخمص الخميرة  الدراسة أثبتت نتائج
  P. freudenreichii الكمية عند استخداـ سالالت بكتيرية مف  B12حيث بمغ متوسط إنتاجية فيتاميف 

µg/100 ml  635.59 عند استخداـ مستخمص  مف البادئ ، كما تحقؽ أفضؿ وزف خاليا رطبة
 .g/100 ml 0.285وجيف حيث بمغ الخميرة كمصدر لمنتر 

 التخمر.،مصؿ الجبف ،  B12 ، Propionibacterium freudenreichii:  الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
( أوؿ مركب عضوي طبيعي يحتوي عمى الكوبالت وىو أحد أكثر الجزيئات إثارة و روعة في عالـ العمـو )الكوباالميف B12فيتاميف يعد 

والطب . تـ اكتشافو في األصؿ كعامؿ مضاد لفقر الدـ الخبيث في أوائؿ العشرينات مف القرف الماضي عندما قاـ الطبيباف األمريكياف 
حيث قاما بعالجو باتباع نظاـ  1835، وىو اضطراب وصؼ ألوؿ مرة في عاـ مينوت ومورفي بعرضو عمى عالج فقر الدـ الخبيث 

أكبر الفيتامينات وأكثرىا تعقيدًا، صيغتو  B12يعد فيتاميف (. (Warren and Moore, 2012غذائي يعتمد عمى تناوؿ الكبد 
بمورات حمراء داكنة أو مسحوؽ  عف مظيره الخارجي عبارة، g/mol 1355.37، وكتمتو الجزيئية C63H88CO N14O14P  الكيميائية

معقدة وتتكوف مف حمقة كوريف مع ذرة الكوبالت المركزية.  B12. بنية فيتاميف ºC 300فوؽ  Melting point أحمر درجة انصياره
وال سيما مجموعة الكوباالميف، وتختمػؼ ىػذه  cobamide لوصؼ مركبات عائمة الكوباميػدات B12 يستخدـ مصطمح فيتاميف

وباميػدات عػف بعضيا البعض بالسالسؿ الجانبية المرتبطة بحمقة كوريف. المركب األكثر استخدامًا في ىذه المجموعة ىو الك
لمعناه الواسع ليشمؿ جميع مركبات الكوباميػدات  B12، يجب أف يعزى مصطمح فيتاميف  cyanocobalaminالسيانوكوباالميف 

وميثيؿ  HOCblوىيدروكسي كوباالميف  CNCblجو الخصوص السيانوكوباالميف لمجموعة الكوباالميف ، والتي تشمؿ عمى و 
-، والتي تتميز بالسيانو أو الييدروكسيؿ أو الميثيؿ أو  AdoCbl ديدوكسي أدينوزيؿ كوباالميف -5و  MeCbl الكوباالميف

desoxyadenosyl 5 . عمى التوالي 
ديدوكسي أدينوزيؿ كوباالميف غير مستقرة لمضوء في الشكؿ المعزوؿ و يتـ تحويميا  -5مف المعروؼ أف ميثيؿ الكوباالميف ومركبات 

التجارية تقريبًا تتكوف مف  B12ليذا السبب فإف جميع مستحضرات فيتاميف ، بسيولة إلى ىيدروكسي كوباالميف في محموؿ مائي
   (Watanabe, 2007) في الطبيعة B12و عمى فيتاميف السيانوكوباالميف المستقر ، وىو الشكؿ الكيميائي الذي ال يمكف العثور في

(Ball, 1998) ; (Hunik, 2002);. 
الذي تركبو البكتيريا بشكؿ أساسي في أجساـ الكائنات الحية العميا في نظاـ السمسمة الغذائية الطبيعية. حيث تعد B12 يتركز فيتاميف  

أما األغذية النباتية ال  B12األطعمة الحيوانية )مثؿ المحـو والحميب والبيض والسمؾ والمحار( المصادر الغذائية الرئيسية لفيتاميف 
. بعض الطحالب الخضراء المزرقة تحتوي عمى كميات كبيرة  B12 ((Watanabe, 2007 , 1998) ; (Ballتحتوي عمى فيتاميف 

الموجودة في الطحالب أو األشنيات غير نشطة في الثدييات  B12، أثبت فيما بعد أف مركبات فيتاميف B12مف فيتاميف 
((Watanabe, 2007 Watanabe et al., 2002) ; تعد طحالب .)Chlorella نواع الطحالب الدقيقة التي تحتوي عمى إحدى أ

ندونيسيا والصيف  Chlorella ، يتـ إنتاج ألؼ طف سنويًا مف مساحيؽ وأقراص B12فيتاميف  في الواليات المتحدة وتايواف والياباف وا 
 ( .Jalilian et al., 2019ويتـ بيعيا عمى نطاؽ واسع كمصادر غذائية وأغذية تكميمية )

 µg/100 g 8( إلى tempehفي التيمبيو الطازج ) g  µg/100  0.7في فوؿ الصويا بيف B12تراوحت القيمة المقدرة لفيتاميف  
 B12تراوحت القيمة المقدرة لفيتاميف  .B12 (Okada et al., 1983)أثناء التخزيف ، يعد التيمبيو مع ىذه القيـ مصدرًا بدياًل واعدًا لػ 

(، وفي المحـو 0.9– 1.4 ) μg/100 g(، وفي البيض 0.3– 0.4) µg/100 gمف الحيوانات مثؿ الحميب  في األطعمة المشتقة
 μg/100 g 2 (Watanabe, 2007 . ) وفي األسماؾ  μg/100 g 3الحمراء الخالية مف الدىف 
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. et al., 2019 (Yoshii) ;  (Watanabe, 2007)فقط مف خالؿ بعض أنواع السالالت البكتيرية   B12 يتـ تصنيع فيتاميف 
إال  B12، لذلؾ ال يوجد فيتاميف B12 المصدر البيولوجي األصمي لفيتاميف  B12حيث تشكؿ الكائنات الحية الدقيقة المنتجة لفيتاميف 

ميف في األطعمة المخمرة بواسطة ىذه البكتيريا أو تمؾ المستخمصة مف أنسجة الحيوانات التي تناولت األطعمة المحتوية عمى فيتا
B12 تقـو بعض أنواع البكتيريا في الحيوانات المجترة بتركيب فيتاميف .B12  وبالتالي فإف كبد ىذه الحيوانات يعد مصدرًا غنيًا لفيتاميف
B12 ((Baku and Dickerson, 1996 ; Rowley and Kendall, 2019) ); (et al., 2019 (Yoshii . 

ي البشر و الحيوانات الالحمة ليست كافية، وبالتالي يجب الحصوؿ عميو مف األغذية التي التي يتـ تركيبيا ف B12تعد كمية فيتاميف 
            mg 2.4يتـ تناوليا، وفي معظـ األحياف مف لحـو الحيوانات األخرى، حيث يبمغ المدخوؿ اليومي الموصى بو 

(Ellenbogen and Cooper, 1991)  ;( (Stabler and Allen, 2004.  فيتاميف يعدB12  فيتامينًا ميمًا لإلنساف و الحيوانات
في األعالؼ الحيوانية اليامة  B12 كما يضاؼ فيتاميف ،، يستخدـ لعالج فقر الدـ الخبيث والتياب األعصاب ويستخدـ كمكمؿ غذائي

بشكؿ  B12ف وجد فيتاميي.  ( Hunik ,2002) ; (Stabler and Allen, 2004)كمحسف لمنمو وخاصة في صناعة الدواجف 
 ,Truswell ) طبيعي فقط في األطعمة ذات األصؿ الحيواني أو في بعض األطعمة النباتية المخمرة أو المنتجات المدعمة بو

2007) ; (Watanabe et al., 2013. ) ( وفقًا إلحصائية أعدتيا منظمة الصحة العالميةWHO, 2008 قد يسبب نقص فيتاميف )
B12  ونقص حمض الفوليؾ مشكالت صحية. ينتشر نقص فيتاميفB12  عمى وجو الخصوص في البمداف النامية بسبب عدـ كفاية

الغذائي مشكمة خطيرة في  B12( . كما يعد نقص فيتاميف   Marsh et al., 2012) ;(Allen, 2009استيالؾ األغذية الحيوانية )
الغذائي في القارة  B12ى والجنوبية ومناطؽ مختارة في إفريقيا ، ويعد انتشار نقص فيتاميف شبو القارة اليندية والمكسيؾ وأمريكا الوسط

 .(Stabler and Allen, 2004)اآلسيوية نادرًا باستثناء النباتييف 
لإلصابة  بفقر الدـ الخبيث واالعتالؿ العصبي. يعد النباتيوف والمسنوف أكثر عرضة B12تتمثؿ العالمات الرئيسية لنقص فيتاميف  

أو المكمالت الغذائية المحتوية عمى  B12مقارنة بغير النباتييف و يجب عمييـ تناوؿ األطعمة المدعمة بفيتاميف  B12بنقص فيتاميف 
فيتاميف أساسي ومطموب لمحفاظ عمى الخاليا  B12يعد فيتاميف  B12 (Watanabe, 2007.)لمنع نقص فيتاميف  B12فيتاميف 

 ; (Piao et al., 2004 Wang et al., 2015)العصبية السميمة إلنتاج المواد الوراثية الضرورية لمطاقة ولموظائؼ اليامة األخرى )
(Rabah et al., 2017). ) 

بأعراض عصبية متعددة تتراوح مف النسياف واإلرىاؽ إلى االضطرابات العصبية الوخيمة التي ال رجعة  B12يرتبط نقص فيتاميف  
في شكمو الحاد بفقر الدـ الخبيث واضطرابات عصبية حادة ال رجعة فييا، في حيف أف الشكؿ  B12حيث يرتبط نقص فيتاميف فييا. 

(. تـ اإلبالغ عف Reynolds, 2006أو النسياف أو العقـ أو االكتئاب ) المعتدؿ يمكف أف يحدث مع أعراض غير محددة مثؿ الخموؿ
في الدـ دوف فقر الدـ الخبيث لدييـ سوء  B12 وجود نسبة كبيرة مف األشخاص كبار السف الذيف لدييـ مستويات منخفضة مف فيتاميف

يوجد (. Baik and Russell ,1999الغذائي ) B12 المرتبط بالبروتيف الذي يدعى سوء امتصاص فيتاميف B12 امتصاص فيتاميف
بشكؿ أساسي في األطعمة المشتقة مف الحيوانات لذلؾ فإف النباتييف والبشر الذيف ليس لدييـ قدرة في الحصوؿ عمى ىذه  B12فيتاميف 

ا (. كم ,.Pawlak et al (EFSA NDA Panel, 2015   2013);) B12األطعمة معرضوف لخطر اإلصابة بنقص فيتاميف 
  . B12 ((Allen, 2010 Pawlak et al., 2014) )يواجو النباتيوف والمسنوف في البمداف األكثر ثراء خطر نقص فيتاميف 
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مف المحتمؿ أف يؤدي االتجاه الحالي نحو إدخاؿ أنظمة غذائية أكثر استدامة مع انخفاض استيالؾ األطعمة المشتقة مف الحيوانات  
(Perignon et al., 2017 إلى ) تعريض عدد أكبر مف البشر لخطر اإلصابة بنقص فيتاميفB12  ما لـ يتـ تصحيح ىذه النواقص

 B12 ( Eshel et al., 2016  . )بواسطة المكمالت الغذائية المحتوية عمى فيتاميف 
كوسيمة محتممة لزيادة القيمة الغذائية ليذه اقترح في السنوات األخيرة تدعيـ األطعمة النباتية بالفيتامينات التي تنتجيا البكتيريا في الغذاء 

(. سيسمح في الوقت نفسو لممستيمكيف بتعزيز مدخوليـ مف Burgess et al., 2009المنتجات الغذائية دوف زيادة تكاليؼ اإلنتاج )
ت الغذائية ( والقضاء عمى الحاجة إلى المكمالLeBlanc et al., 2011الفيتامينات مف خالؿ استيالؾ نظاـ غذائي متوازف )

باإلضافة لذلؾ فإف االىتماـ الحالي الستبداؿ البروتينات (. Capozzi et al ., 2012المحتوية عمى الفيتامينات المركبة كيميائيًا )
 Elmadfa and) 2009,في المستقبؿ ) B12 الحيوانية بالبروتينات النباتية يمكف أف يخفض مف استيالؾ الغذاء الغني بفيتاميف 

Singe ; Marsh et al., 2012)يمكف أف يكوف الحؿ المستداـ لمعالجة نقص  (، لذلؾB12  ىو تدعيـ المنتجات النباتية بفيتاميف
B12  الكائنات الحية الدقيقة المنتجة لفيتاميف  باستعماؿويفضؿ بالوسائؿ الطبيعية مثؿ التدعيـ بالتخميرB12.  بذلت جيودًا عديدًة وقد

والخضروات المخمرة ( ,Keuth and Bisping 1994) مثؿ التيمبي B12لتدعيـ األطعمة المشتقة مف النباتات بفيتاميف 
(., 1999et alBabuchowski .)  

 Burgess etة)اكشؼ في العقد الماضي التحصينات الطبيعية لألطعمة بالفيتامينات عف طريؽ التخمير بالبكتريا مف الدرجة الغذائي
al., 2009 )(LeBlanc et al., 2011) ; (Capozzi et al., 2012) ; 2013) ; Patel et al., حيث تستخدـ ىذه الطريقة .)

يـ لزيادة القيمة الغذائية لممنتجات الغذائية دوف زيادة تكاليؼ اإلنتاج ، كما تسمح لممستيمكيف بتعزيز مدخوليـ مف الفيتامينات في نظام
مستحضرات الفيتاميف المركبة  باستعماؿ( ويقضي عمى الحاجة إلى المكمالت الغذائية LeBlanc et al., 2011المعتاد ) الغذائي
في ىذه المنتجات اختالفًا كبيرًا حيث يتراوح بيف  B12(. ويختمؼ محتوى فيتاميف  Capozzi et al., 2012)أو حيويًا كيميائيًا 

g/Kg6 )1.6-80 ؾ اعتمادًا عمى نوع الكائنات الحية الدقيقة المستخدمة وشروط التخمير المطبقة )وزف طازج واحد( وذل(Mo et 
al., 2013  ; Watanabe et al., 2013).) 

في لبف فوؿ الصويا المخمر ) التيمبي ( ىي المموثات الموجودة في فوؿ  B12تعد الكائنات الحية الدقيقة المسؤولة عف إنتاج فيتاميف 
 ,.Klebsiella pneumoniae  Keuth, 1994) and Bisping) Watanabe et) alو Citrobacter   Freundiiالصويا  
 Lactobacillus البكتيرية الساللة باستعماؿفي لبف فوؿ الصويا المخمر  g6 180إلى  B12يصؿ محتوى فيتاميف  (.; 2013

reuteri  ZJ03 (Gu et al., 2015). 
 ,Molinaفي الفئراف الحوامؿ ) B12لتصحيح أعراض نقص فيتاميف  L. reuteri 1098 باستعماؿتـ إنتاج حميب الصويا المخّمر  

في ىذه الدراسات مع الفحص الميكروبيولوجي  والذي يفتقر إلى خصوصية لتمييز الشكؿ الفعاؿ  B12 فيتاميف ، وتـ تحميؿ (2012
( مف الشكؿ غير الفعاؿ لمجسـ البشري بدوف إضافة (DMBI 5,6– dimethylbenzimidazoleمع إضافة   B12 فيتاميف مف

DMBI   (Watanabe et al., 2013). 
الشكؿ الفعاؿ مف الشكؿ غير الفعاؿ في المنتجات المخمرة ميـ جدًا ألف العديد مف الكائنات الحية الدقيقة  B12يعد توصيؼ فيتاميف   

 L. reuteri(. عمى سبيؿ المثاؿ يقـو Watanabe et al., 2013شر )التي تكوف غير نشطة بيولوجيًا لمب B12تنتج نظائر فيتاميف 
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( ، ومف المعروؼ أف  2007et alSantos ,. );  pseudovitamin B12 (2013 .,et al(Crofts فيتاميف بشكؿ خاص بتركيب
 (.(Watanabe et al., 2013 ;( Stupperich, 1991  and Nexغير فعاؿ في الجسـ البشري ) B12ىذا الشكؿ مف فيتاميف 

 Eschenmoser) 1977كيميائيًا عاـ  B12فيتاميف أنتج بالطرؽ الكيمائية و الحيوية . حيث أف أوؿ ما  B12يمكف إنتاج فيتاميف   
and Wintne, 1977).  يعد فيتاميفB12  واحد مف أكثر الجزيئات الموجودة في الطبيعة تعقيدًا والفيتاميف األكثر تعقيدًا، نظرًا لتعقيد

خطوة عمى األقؿ. يتـ إنتاج الفيتاميف  70وصعوبتيا مف الناحية الفنية والتي تتطمب حوالي  B12وتكمفة التخميؽ الكيميائي لفيتاميف 
األحياء الدقيقة  باستعماؿلذلؾ يستخدـ التخمير بعض األنواع القميمة مف البكتيريا، بشكؿ حصري مف خالؿ التخمير الميكروبي مف قبؿ 

 ,.B12 (,2002 (Martens et al. ; ( ;(Murooka et al., 2005((Burgess et al الصناعية كطريقة بديمة إلنتاج فيتاميف
2009 ; Mohammed et al., 2014)  .) 

 خطوة إنزيمية متواصمة إما مف خالؿ التخمير اليوائي عند استخداـ 30حيويًا حوالي  B12تتضمف عممية إنتاج فيتاميف 
Pseudomonas denitrificans  أو مف خالؿ التخمر الالىوائي عند استخداـ السالالت البكتيريية Bacillus megaterium 

،Propionibacterium shermanii   ، Salmonella typhimurium ،Lactobacillus reuteri (Martens et al., 
(2002 ; Murooka et al., 2005) )Gu & Li, 2016);. ) 

يبدو أف تحسيف الظروؼ البيئية في إنتاج الفيتاميف فعاؿ لزيادة اإلنتاج. يؤثر نوع وتركيز مصدر النيتروجيف أيضًا عمى إنتاج فيتاميف  
B12 (Massoud et al., 2020 .قد تؤثر المركبات المحتوية عمى النيتروجيف بشكؿ مباشر عمى عمميات التمثيؿ الغذائي الثانوية .)

٪ مف وزف الخاليا الجافة وبالتالي فيو مطموب كعامؿ نمو. تـ استخداـ مف بيف مصادر النيتروجيف 14-8يشكؿ النيتروجيف حوالي 
(. كما يعد Yang, 2013 and Wang) B12ماض العضوية وفيتاميف لمتخمير خالصة الخميرة عمى نطاؽ واسع في إنتاج األح

شراب الذرة )وىو المنتج الثانوي الستخراج النشا مف الذرة( مصدر آخر لمنيتروجيف في عمميات التخمير وىو رخيص الثمف ويحتوي 
وف مصدر النيتروجيف أقؿ مف مستوى أيضًا عمى مجموعة متنوعة مف األحماض األمينية األساسية والفيتامينات والمعادف. عندما يك

 Chamlagain et);) ;( et al., 1996 Ozadaliمعيف يطيؿ خطوة التكيؼ كما يكوف لمكميات األعمى تأثيرات مثبطة عمى النمو )
al., 2016 (Massoud et al., 2020.  ) 

التي تنتمي إلى ترتيب  Actinobacteriumىي بكتيريا  :Propionibacterium freudenreichii تعريؼ بكتيريا -
Propionibacteriales  و العائمةPropionibacteriaceae   و الجنسPropionibacterium (Watanabe, 2007. )  

freudenreichii P. :  ىي بكتيريا إيجابية الغراـ وغير متحركة تمعب دورًا ميمًا في تكويف جبف إيمنتاؿ وغيرىا مف األجباف ويعد
ألوؿ مرة وعزليا في أواخر القرف التاسع  P. freudenreichiiالجبف السويسرية أعمى مف أي جبف آخر. تـ اكتشاؼ تركيزىا في أنواع 
. اكتشفوا البكتيريا أثناء دراسة تخمر حمض البروبيونيؾ في جبف S. Orla-Jensenو  E. von Freudenreichعشر مف قبؿ 

نسبة لحمض البروبيونيؾ والذي تنتجو ىذه البكتيريا. تـ تسمية األنواع  Propionibacteriumإيمنتاؿ. يدعى جنسيا  
freudenreichii  عمى اسـE von Freudenreich (Watanabe, 2007.)  

الغرض مف ىذه الدراسة ىوالتخمص مف كميات كبيرة مف مصؿ الجبف الذي يمقى في المجاري عادة فيؤدي إلى خمؿ في معظـ أنواع  
ه الصرؼ الصحي أو يمقى في التربة فيسبب تموثًا كبيرًا في البيئة مما يساعد صناعة األلباف اقتصاديًا والتحقؽ مف أنظمة معالجة ميا
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المعزولة محميًا وحؿ مشكمة  Propionibacterium freudenreichiiبواسطة  B12مدى مالءمة مصؿ الجبف كركيزة إلنتاج فيتاميف 
 .استيراده بأسعار باىظة الثمف

 بحث وطرائقو:مواد ال
بنزع خثرات الكازئيف وجزيئات الدسـ التي توجد  في البحث مصؿ جبف ناتج عف تصنيع األجباف مف شركة ألباف حماه ، قمنا استعمؿ -

قماش ترشيح مناسب، ثـ  باستعماؿفي المصؿ، تعيؽ دقائؽ الكازئيف عممية فصؿ الدسـ وتؤثر عمى نقاوة المنتج لذلؾ يجب إزالتيا أواًل 
 (.Teixeira et al., 2016الفارزة ، ثـ حفظ المصؿ بعد تعقيمو في الثالجة لوقت االستخداـ ) باستعماؿقمنا بفصؿ الدسـ 

حضيف آجار وتـ الت YELعمى أطباؽ  ( في الغميسريفC −80°المحفوظة بالتبريد ) P. freudenreichiiأخذت مسحة مف البادئ  -
مف وسط مصؿ الجبف المدعـ  ml 5أياـ في ظروؼ تخمير الىوائية . تـ زرع البادئ مف األطباؽ في  4-3لمدة  C  O30عمى الدرجة

ثـ إعادة عممية التنشيط ثالث مرات قبؿ  في ظؿ الظروؼ الالىوائية. C  O30أياـ في 4-3وحضنت لمدة  WBMبمستخمص الخميرة 
ات نقية وحيدة الساللة جاىزة لعمميات التخمير التي سنجرييا الحقًا  بادئعممية التمقيح. بيذه الطريقة تـ الحصوؿ عمى 

((Hugenschmidt et al., 2010 Chamlagain et al., 2016) ;) .  تـ إجراء عممية التخمير وفؽ طريقة(Deptula  et al., 
2017) : 

 6.4عممية لتخمير عند درجة الحموضة المستخدـ في  WBMتـ تحضير وسط النمو وىو مصؿ الجبف المدعـ بمستخمص الخميرة  -
=PH ( وفقًا لطريقةet al., 2010 Chamlagain et al., 2016) ; (Hugenschmidt تمت بإضافة لكؿ لتر مف المصؿ ،)     
g 10  مف مستخمص الخميرة وg 13 ( 60مف محموؿ الكتات الصوديـو %w/w و )g 0.1  مف Tween 80 وg 0.2  مف

 مف فوسفات البوتاسيـو الموقي . ml 100مف كبريتات المنغنيز و  g 0.02كبريتات المغنيزيـو و 
( وتـ تعقيمو عند Tween 80-Mg-Mnمف محموؿ ) ml 150( مع  pH=5مصؿ الجبف درجة حموضتو ) ml 700تـ خمط  -

(. تـ خمط الجزأيف pH 6.6رة و الالكتات والفوسفات )محموؿ الخمي ml 150دقيقة بشكؿ منفصؿ عف  15لمدة  C ° 12درجة حرارة 
 µmمحموؿ معقـ مف كموريد الكوبالت بفمتر )  mg/l 5. تمت إضافة WBMقبؿ االستخداـ مباشرة لمحصوؿ عمى لتر واحد مف وسط 

الخميرة  ) مصؿ الجبف المدعـ بمستخمص  WBMمف وسط النمو  ml 225( إلى الوسط . أجريت عممية التخمير حيث أخذ 0.2
مف وسط النمو . تـ تمقيح وسط  ml 225 دوارؽ مخروطية ) أرلينة ( ذات سدادة  قطنية في كؿ أرلينة 6ومصدر الكربوف ( في 

 4لمدة  OC 30 وتـ إغالؽ السدادة لتأميف التخمر الالىوائي ، ثـ قمنا بالتحضيف عمى الدرجة ml25 التخمير بالبادئ المنشط بمقدار
 . (Teixeira et al., 2016)وائية في حاضنة الىوائية أياـ في ظروؼ الى

مف المحموؿ الموقي مف ىيدروكسيد الصوديـو وحمض الخؿ ثـ حوؿ فيتاميف ml  10 باستعماؿعطؿ البادئ بعد االنتياء مف التخمير 
B12  إلى الشكؿ األنسب بإضافة سيانيد الصوديـو ثـ عممية االستخالص في حماـ مائي مغمي ثـ التبريد ثـ الفصؿ بالطرد المركزي

((Deptula  et al., 2017 . 
تركيز  مف الخاليا. تـ تحديد B12في وسط التخمير وفي خاليا البادئ وذلؾ بعد تعطيؿ البادئ واستخالص  B12تـ قياس تركيز  -

B12 جياز باستعماؿHPLC  ( ياباني الصنع وفؽ طريقةVan&Britz , (2010  .جياز HPLC المستخدـ طراز Shimadzu 
 يعمؿ. ((LC-10AD VP  C18 Spherisor b ODS-Z 150 *4.6 mm, 5µm ;Supelco اسـ العمود  :ياباني الصنع
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 Waters 2487 Dual l Absorbance نمػػوذج  (VIS–UV) كاشؼ المستخدـ فػػي مجػػاؿ األشػػعة المرئيػػة وفػػوؽ البنفػػسجيةال
Detector   موصوؿ مع حاسوب يحػوي البػرامج الخاصة بيذا التحميؿ وىو البرنامجLc solution وكاف العمود المستخدـ ىو ، C18 

المطعمػة كيميائيًا  silane decyl octa ،(ODS) وىو يحوي الحشوة L1 بالعمود USP أو ما يعرؼ وفؽ دستور األدويػة األمريكي
مف الطور المتحرؾ .  ml 300( فنحصؿ عمى 105:195. الطور المتحرؾ ىو )ماء مقطر : ميتانوؿ( بنسبة )  عمى سيميكا مسامية

. زمف التحميؿ الكمي  µl 20و حجـ خمية الحقف  OC 40ودرجة حرارة  ml/min1والتدفؽ  nm 254  =ʎتـ القياس عند طوؿ موجة 
 . min 15بحدود 

(. كما قمنا بفمترة العينة قبؿ حقنيا بالجياز بفالتر خاصة 40و  1000) µg/mlتـ تحضير عينتيف معياريتيف بتركيزيف مختمفيف ىما 
 ميكرومتر. 0.5

مف   m/l 10باستعماؿحيث وزنت كتمة الخاليا الرطبة ثـ عطمت عف العمؿ مؤقتًا  , HPLCتـ تحضير العينة قبؿ القياس عمى جياز  -
% سيانيد الصوديـو بيدؼ تحويؿ 1مف µl  100ثـ أضيفت  PH=4.5محموؿ الموقي ىيدروكسيد الصوديـو و حمض الخؿ عند ال

B12  دقيقة ثـ تبرد األنابيب في حماـ ماء ثمجي ثـ عطمت عف  30ونظيره لمشكؿ المناسب وتـ تسخيف في حماـ مائي مغمي لمدة
 وتـ الفصؿ بالطرد المركزي . PH=6.2الموقي مف المحموؿ  ml  5العمؿ الراسب المتبقي في 

 التحميل اإلحصائي:  -
لمقارنة المتوسطات المتعددة  Fواختبار فيشر  One-way ANOVAعولجت النتائج إحصائيًا بطريقة تحميؿ التبايف باتجاه واحد 

 . P≥  0.05عند   17.0اإلصدار Minitabبرنامج  باستعماؿلمعينات 
 المناقشة: النتائج و 

،  B12تـ في ىذه الدراسة استبداؿ مصدر النيتروجيف في وسط التخمير بمصادر نيتروجينية مختمفة ودرسنا تأثيرىا في إنتاجية فيتاميف 
تختمؼ باختالؼ نوع مصدر النتروجيف المضاؼ إلى وسط التخمير مع وجود فروؽ  B12حيث أظيرت النتائج أف إنتاجية فيتاميف 

 ، P ≤ 0.05حسب مصدر النتروجيف المضاؼ لوسط التخمير  B12فيتاميف معنوية واضحة في إنتاجية 
الكمية ) وسط التخمير+ داخؿ  B12( نتائج تأثير مصدر النتروجيف المضاؼ لوسط التخمير في إنتاجية فيتاميف 1يبيف الجدوؿ )

 ANOVAتقنية تحميؿ التبايف باتجاه واحد  باستعماؿالمعزولة محميًا  P. freudenreichiiالخاليا الميكروبية ( عند استخداـ البكتيريا 
One- way. 

 .Pعند استخدام بكتيريا   الكمية B12إنتاجية فيتامين  في التخمير ن المضاف لوسطنتروجينتائج تأثير مصدر ال. (1جدول )ال
freudenreichii .المعزولة محميًا  

11 g/l  مصدر النتروجين  نترات الصوديوم مستخمص الخميرة ببتون الكازئين 
 N 6 6 6 6حجم العينة 

 g/100 mlµ 90  C 120.68B 148.02A 49.708 Dفي وسط التخمير  B12 المتوسط الحسابي تركيز

 1.336 6.36 1.836 0.561 االنحراف المعياري
 µg/100 ml 306.99C 394.84B 487.56A 197.53Dفي الخاليا الميكروبية  B12المتوسط الحسابي تركيز 
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 , المقارنة ضمن السطر الواحد. P ≤ 0.05تتشابو باألحرف تكون مختمفة اختالفًا معنويًا كبيرًا عند  المتوسطات التي ال

 عمى التخمير المضاؼ لوسط نتروجيفنتائج تأثير مصدر الل ANOVA One-way( تحميؿ التبايف باتجاه واحد 2يبيف الجدوؿ )و  
 .المعزولة محمياً  P. freudenreichiiعند استخداـ بكتيريا  الكمية  B12إنتاجية فيتاميف 

 B12إنتاجية فيتامين   عمىالمضاف لموسط  نتروجيننتائج تأثير مصدر الل ANOVA One-way(. تحميل التباين باتجاه واحد 2الجدول )
 المعزولة محميًا. P. freudenreichiiعند استخدام البكتيريا  الكمية 

 مصدر التباين

Source 

 درجات الحرية

DF 

مجموع المربعات 

SS 

متوسط المربعات 

MS 

 قيمة

F-Value 

 االحتمال

P-Value 

 0.000 604.15 164797 494392 3 مصدر النتروجين

 -- -- 27 546 20 الخطأ التجريبي

 -- -- -- 494937 23 التباين الكمي

 B12في متوسط إنتاجية فيتاميف  DF=3وبالتالي ىناؾ فروؽ معنوية عند درجة حرية  P ≤ 0.05( أف قيمة 2نالحظ مف الجدوؿ ) 
المعزولة محميًا عند مستوى  P. freudenreichiiالكمية حسب مصدر النتروجيف المضاؼ لوسط التخمير عند استخداـ بكتيريا  

 % .      5 وثوقية 
 باستعماؿ B12( نتائج تأثير مصدر النتروجيف المضاؼ لوسط التخمير في وزف الخاليا الرطبة عند إنتاج فيتاميف 3ويبيف الجدوؿ )

 .ANOVA One- wayتقنية تحميؿ التبايف باتجاه واحد  باستعماؿالمعزولة محميًا  P. freudenreichiiالبكتيريا 

 .Pالبكتيريا   باستعمال B12وزن الخاليا الرطبة لمبادئ عند إنتاج فيتامين   فينتائج تأثير مصدر النتروجين المضاف لموسط  .(3جدول )ال
freudenreichii . المعزولة محميًا 

 االنحراف المعياري  g/100 ml وزن الخاليا الرطبةمتوسط  N حجم العينة  g/l11  نتروجينمصدر ال
 C 0.00816  0.177 6 كازئينال

 B 0.00983  0.252 6 ببتون
 A 0.00548  0.285 6 مستخمص الخميرة

 D 0.01835  0.148 6 الصوديوم نتريت
 ., المقارنة ضمن العمود الواحد P ≤ 0.05تتشابو باألحرف تكون مختمفة اختالفًا معنويًا كبيرًا عند  المتوسطات التي ال

وزف  فيف المضاؼ لموسط نتروجينتائج تأثير مصدر الل ANOVA One-way( تحميؿ التبايف باتجاه واحد 4كما يبيف الجدوؿ )  
 المعزولة محميًا  P. freudenreichiiالبكتيريا   باستعماؿ B12الخاليا الرطبة لمبادئ عند إنتاج فيتاميف 

 2.18 1.981 4.52 1.828 االنحراف المعياري
الكمي في)الوسط +خاليا  B12مجموع المتوسط الحسابي لتركيز 

 µg/100  ml ميكروبية( 
396.83C 514.60B 635.01A 247.08D 

 3.29 7.72 5.76 2.364 االنحراف المعياري
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وزن الخاليا الرطبة لمبادئ  فين المضاف لموسط نتروجيمصدر النتائج تأثير ل ANOVA One-way(. تحميل التباين باتجاه واحد 4الجدول )
 المعزولة محميًا. P. freudenreichiiالبكتيريا  باستعمال B12فيتامين  جإنتاعند 

 مصدر التباين

Source 

 درجات الحرية

DF 

مجموع المربعات 

SS 

متوسط المربعات 

MS 

 قيمة

F-Value 

 االحتمال

P-Value 

 0.000 183.51 0.024315 0.072946 3 مصدر النتروجين

 -- -- 0.000132 0.002650 20 التجريبي الخطأ

 -- -- -- 0.075596 23 التباين الكمي

في وزف الخاليا الرطبة حسب  DF=3وبالتالي ىناؾ فروؽ معنوية عند درجة حرية  P ≤ 0.05( أف قيمة 4نالحظ مف الجدوؿ )
المعزولة محميًا عند  P. freudenreichiiاستخداـ بكتيريا   B12المضاؼ لوسط التخمير عند إنتاج فيتاميف  مصدر النتروجينف

 % .5 مستوى وثوقية 
الكمية )وسط التخمير + خاليا  B12أف أفضؿ مصدر نتروجيف ىو مستخمص الخميرة حيث بمغ متوسط إنتاجية فيتاميف  بينت النتائج

. كما تشير النتائج إلى µg/100 ml  635.59المعزولة محميًا  P. freudenreichii ت بكتيرية مف البادئ( عند استخداـ سالال
في متوسط وزف الخاليا الرطبة مف البادئ البكتيري المتراكـ في وسط التخمير عند استخداـ  P<0.05وجود فروؽ معنوية واضحة 

 g/100ml 0.148المعزولة محميًا  P. freudenreichii ة مف مستخمص الخميرة كمصدر نتروجيني عند استخداـ سالالت بكتيري
 . Massoud et al., (2020)و  et al., (2011)   Hugenschmidو  Chamlagain et al., (2016وىذا يتوافؽ مع )

 االستنتاجات:
معزولة محميًا مف مصؿ الجبف المدعـ  P. freudenreichii بكتيرية مف سالالت باستعماؿ B12إمكانية إنتاج فيتاميف  -1

 بمستخمص الخميرة في ظروؼ ال ىوائية .
عند استخداـ المعزولة محميًا  P. freudenreichii بكتيرية مف سالالت باستعماؿ B12تحققت أعمى إنتاجية مف فيتاميف  -2

 µg/100ml 636.01 . مستخمص الخميرة كمصدر نتروجيف لعمميات التخمير
 التوصيات:

حيث يتـ التحكـ بحموضة الوسط عف طريؽ الحفاظ  مفاعؿ حيويعف طريؽ إجراء عممية التخمير في   B12تحسف إنتاج فيتاميف -
 .الذي يؤدي تراكمو في وسط التخمير إلى إعاقة إنتاج  تركيز حمض البروبيونيؾعمى 

 .P  بواسطة B12 فيتاميفإنتاجية   عمى [NAM] النيكوتيناميد و [RF] الريبوفالفيفو DMBI حمض البروبيونيؾ ودراسة تأثير  -2
freudenreichii. 

يقمؿ مف تموث البيئة ليس فقط عف طريؽ التخمص مف الذي الحيوية  قانةالتبالبحث عف حموؿ مبتكرة إلدارة النفايات ب نوصي -3
   صناعية مفيدة وقيمة. نتجاتالنفايات ولكف أيًضا عف طريؽ تحويميا إلى م

 اعتبارىا يمكف وتنميتيا نموىا لتحفيز الصوتية فوؽ األمواج باستعماؿ الدقيقة الحية الكائنات لزراعة الحيوية التقانة أساليب تطوير -4
 لمغاية . واعدة
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مع أخذ بعيف االعتبار  Propionibacteriumبواسطة البكتيريا مف جنس  B12إنتاج حوؿ  المستقبمية الدراساتمف  مزيديوصى ب -5
عف طريؽ إضافة مصادر الكربوف المناسبة  التخميرتحسيف ظروؼ بر مف العوامؿ المترافقة والمؤثرة عمى اإلنتاجية مثؿ مجموعة أك

 .المنشطات استخداـ أو  بادئ المستخدـلم
 بدوف إضافة الكوبالت . B12اختيار مادة أولية غنية بالكوبالت لزيادة إنتاج يوصى في الدراسات البحثية المستقبمية  -6
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Abstract 

This study was conducted at the laboratories of the College of Veterinary 

Medicine, University of Hama in 2019 with the aim of producing vitamin B12 

using the Propionibacterium freudenreichii bacterial strain locally isolated 

from cheese whey fortified with yeast extract WBM under anaerobic 

fermentation conditions at a temperature of 30 °C for a period of four days. 

Also, The effect of nitrogen addition to the fermentation medium on the 

production of vitamin B12 when using locally isolated P. freudenreichii 

bacteria was studied, where four nitrogen sources (casein - peptone - yeast 

extract - sodium nitrite) were used. Fermentation was performed in conical 

flasks (Arlene) with a 500 ml tampon in an anaerobic incubator. Six replicates 

were performed for each experiment. The HPLC was also used to estimate the 

amount of vitamin B12 resulting from the fermentation process. The results of 

the study obtained proved that the best source of nitrogen was yeast extract 

P≤0.05 as the average total productivity of vitamin B12 when using locally 

isolated bacterial strains of P. freudenreichii was µg / 100 ml 635.59, as well. 

Best fresh cell weight was achieved when using yeast extract as a source of 

nitrogen as 0.285 g / 100 ml. 

Keyword: B12,Propionibacterium freudenreichii, Cheese whey, Fermentation. 

 


