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Abstract:
Among ten mushroom species, the local isolate , Pleurotus ostreatus (11L) was superior in
production of endo-phytase which produce 0.66 unit/ml compare to other mushrooms ranged between 0.16
and 0.61 unit/ml. The optimum conditions for highest phytase activity from P. ostreatus (11L) were studied,
wheat straw was the best substrate which gave highest Biological efficiency ( BE) and phytase activity
resulting in 71.07% and 0.63 unit/ml,respectively. The optimum spawn rates were 4 and 5% of the basis
substrate dry weight, resulting in 0.68 unit/ml for each rates. the optimum temperature for fruitbodies
development and phytase activity was 17ºC with highest activity which was 0.71 u/ml and decrease in phytase
activity at 21 and 23ºC which reached to 0.57 and 0.51unit/ml, respectively. Biological efficiency of P.
ostreatus (11L) and phytase activity was increased when wheat straw supplemented with (3%) of wheat bran
which was 81.38% and 0.81unit/ml compared to71.07% and 0.63 unit/ml in control, respectively.In addition to
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these conditions phytase activity increased to 0.88 unit/ml when fruit bodies of P. ostreatus (11L) harvested
at mature stage (8 days from the pinning stage). Phytase produced from an edible mushroom P.ostreatus
(11L) was purified in three steps, in precipitation with ammonium Sulfate (saturation ratio70%), the specific
activity of phytase increased from 0.38u/mg protein in crude extract to 0.77 u/mg protein with purification of
2.03 fold and the enzyme yield was 92.05%, in ion exchange chromatography(DEAE-cellulose) step , specific
activity was 3.6 u/mg protein with purification of 9.47 fold with a yield of 71. 82%. In the last step was
purification with gel filtration chromatography using Sephadex G75 which gave the highest specific activity
reached 7.5 U/mg with the purification folds arrived to 19.74 and enzyme yield was 42.61%.The results
showed that there is only one band appeared in SDS-PAGE technique indicating a high purity of phytase
enzyme , the purified phytase behaved as a monomeric protein with a molecular mass of about 25.12 kDa .
The phytase was active over a broad range of incubation temperature (20 - 50ºC) , maximal activity was 0.83
unit/ml when phytase incubated at 30ºC while the enzyme has thermal stability over a broad range of
temperatures (20-60ºC) for one h since more than 50 % of the relative enzyme activity was retained after
incubation. Phytase was active over a broad range of pH (4- 8) , maximal activity was 0.81unit/ml when
phytase incubated at pH 6 followed by 0.79 unit/ml when phytase incubated at pH 5 without significant
differences between them. In addition , the enzyme was full stable at pH 5 and 6 for 1 h of incubation at 37 oC.
phytase activity didn’t reach 70% at the other pH values. Hence it is inferred that the phytase was active over a
broad range of pH 4-8. Among various metal ions, only MgSO4 has a syregenic effect with phytase activity in
which activity increased as residual activity was 117.36% , while CuSO4 and ZnCl were the most inhibitory
agents for Pleorotus sp. phytase The effect of phytase purified from P.ostreatus (11L) compared to other
sources such as commercial Phytase , fruitbodies and spent substrates of P. ostreatus on some growth
parameters in female Albino Rats was studied. The results showed that highest growth parameters was in
commercial phytase and purified phytase from P.ostreatus (11L) compared to control and other treatments.
There were no loss and Mortality in rats weight in all treatments. Among the enzymes types, Gain in wt(g),
and ADG (gday-1), were the highest in 0.03% of purified phytase resulting in 17.4g and 0.50g/day ,
respectively with no significant differences at(P‹0.01) among these contents in commercial phytase and other
purified phytase rates (1 and 2%). In blood biochemical parameters minimum In addition to that the lowest
levels of AST and ALT were significantly recorded in purified and commercial phytase. All phytase types
showed significant increase of blood minerals including P, K, Mg, Ca, Fe, Cl and Na while these minerals
were decrease in rat feces.
Keywords: optics, photonics, imaging, electronic journals, Microsoft Word, templates.
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انتاج وتنقية وتوصيف انزيم الفايتيز من االجسام الثمرية لعزلة محلية من الفطر البازيدي

) Pleurotus ostreatus (11Lواختبار تاثيره في بعض المتغيرات البايولوجية في
الجرذان البيض
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الملخص

اظهرررت العةلررة ا ليررة لل طررر ) Pleurotus ostreatus (11Lمررب ررر عارررة انرواط مررب ال طريررات ت وقهررا انتررا ال ررايتية
الداخل خلوي اذ لغت ال عالية االنةميية  1600وحدة/مرل مااننرة ىرد  1607-1670وحردة/مرل لل طريرات االخرر  6دنسرت
الظ رررومل امل ل ررج النت ررا اعل ررج عالي ررة انةميي ررة م ررب ال ط ررر ) ،P.ostreatus (11Lا ررد وس ررنب تر ر احلنط ررة اعل ررج انتاجي ررة

لل طر(ك اءة احيائية) واعلج عالية انةميية لالجسرام ال مريرة الناميرة ير اذ لغرت  %17611و  1600وحردة/مرل ،علرج التروايل6
وسر ل معرردل اللاررار ال طررري عنررد  4و %5اعلررج عاليررة انةمييررة لغررت لكليهمررا  1601وحرردة/مررل يمررا كانررت الدنجررة احلرانيررة
1 71م امل ل ررج لنم ررو ر رران ال ط ررر وتس ر ر يلها العلر ررج عالي ررة انةميي ررة لغ ررت  1617وح رردة/م ررل ف ا ىلر ررت ا  1651و1657
وحدة/مل عنرد دنجر  87و80م علرج التروايل ، 6ىلرال عرب تلرل الظررومل ارد انت عرت ال عاليرة االنةمييرة ا  1611وحردة/مرل
عنر ررد حال ر رراد االجسر ررام ال مري ر ررة عن ر ررد مرحلر ررة النىل ر ر ( ع ر ررد  1اير ررام م ر رب مرحل ر ررة التر ررربعم) 6اجري ر ررت تناي ر ررة ال ر ررايتية م ر ررب ال ط ر ررر
) P.ostreatus (11Lر الط خط روات للررت الرتسرريا ىلررن كربيتررات االمونيرروم (نسرربة االعررباط  )%11و يهررا انت عررت
ال عاليرة النوعيررة مررب  1601وحردة/ملغررم ررروتر يف املسررتال ا رام ا  1611وحرردة /ملغررم رروتر عرردد مررات التنايررة 8610
مرة وحباليلة انةميية  ، %58615وعنرد خطروة كروماتوارا يرا التبرادل االيروين اسرتادام  DEAE-celluloseلغرت ال عاليرة
النوعير ررة  060وحر رردة/ملغر ررم ر ررروتر عر رردد م ر ررات التناير ررة  5641مر رررة وحبالر رريلة انةميير ررة  %17618ويف اخر ررر خطر رروة اسر ررتادام
كروماتوارا يررا الرتعررين ا المرري اسررتادام ا ررالم  Sephadex G 75وصررلت اعلررج عاليررة نوعيررة عنررد  165وحرردة /ملغررم
روتر عدد مرات التنايرة  75614مررة وحبالريلة انةمييرة  ,%01671اظهررت نترائ الرتحيرل الكهر رائي اسرتادام هرالم االكريرل
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امايد املتعدد وجرود حةمرة روتينيرة واحردة دليرل علرج ناراوة االنرةل ،لرجل الروزن ايةيزري لل رايتية املنارج  85678كيلودالترون 6دنس
تأثريال رايتية املنارج مرب ال طرر ) P.ostreatus (11Lمااننرة مرع مالرادن اخرر اذ للرت ال رايتية الت راني واالجسرام ال مريررة
والوس ررنب املس ررتن ( ع ررد حال رراد االجس ررام ال مري ررة) يف ع ررع مع ررايري النم ررو يف ان رراط اي رررذان ،واظه رررت النت ررائ تسر ر يل اعل ررج
مؤعرات ا لنمو يف معامالت االنةل املناج واالنةل الت راني مااننرة املعرامالت االخرر و السريطرة ول يسر ل اي اردان يف الروزن
واي هالكررات يف عيررع معررامالت الت ر ررة ,ررر معررامالت االنةميررات ،س ر لت اعلررج زيررادة وزنيررة واعلررج معرردل النمررو اليررومي يف
معاملررة االنررةل املناررج عنررد الرتكيررة  %1610اذ لغررت  7164اررم و  165اررم/يرروم،علج الت روايل  ، ،ىلررال عررب اد مسررتويات
انةميرري  ASTو  ALTس ر لت يف معررامالت االنررةل املناررج والت رراني 6واظهرررت عيررع تراكيررة االنررةل املناررج واالنررةل الت رراني
زيرادة معنويررة يف معرادن الرردم الر للرت ال سر ون والبوتاسريوم واملغنيسرريوم والكالسرريوم واحلديرد والكلررون والالروديوم ينمررا سر لت
اد تلل املعادن يف راز ايرذان لتلل املعامالت6
المقدمة
يعمرل انرةل التللرل املرائي لل وسر ات (ال رايتية)  EC 0676061او  EC 0676061علرج مرادة االسراس  ،ال ايتيرت ،و الترايل

حتررن ال وسر ات ارري العىلروية  ، (Liu et al., 1998; Woodzinski and Ullah, 1996).حيسرب ال رايتية
املايكرويب املىلامل كمكمل ا ائي يف علياة ا نازير الردواجب واالاراب اركل عرال جتهيرة ال سر ون مرب ال ايتيرت مرب قبرل هر
احليوانررات  ,كمررا يعررةز ال ررايتية الت روا ر البررايولوجي للعديررد مررب املعررادن والسرريما ال س ر ون والربوتررر يف مع ردة احليوانررات اةرررتة ,

ويالرل مرب التلروط املعرادن امل ررزة عرب ضرير ىلرال ا et al., 2003; Rutherfurd et al.,
 6)2002; Olukosi et al., 2007ىلال عرب اييرة ال رايتية يف تالرنيع اعرالمل احليوانرات  ,انر يسرتادم يف العديرد مرب

(Augspurger

التطبيا ررات الال ررناعية م ررل ص ررناعة الغ ر اء  ,واع ررداد  , myo-inositol phosphateوازال ررة الس ررموم  ,وص ررناعة ال ررون
وحتسر الرت ة والاىلاء علج التلوط البيزي ).(Soni, 2009

ال ايتيررت ) (myo-inositol hexaphosphateه ررو الا رركل الس ررائد لتا رةيب ال س ر ون يف احلب ررو و الب ر ون
الةيتية وا ىلراوات الر مت رل املكونرات الرئيسرية العرالمل احليوانرات (Reddy et al., 1982; Woodzinski and
 6 ) Ullah, 1996).اةرتات م ل ا نازير والدواجب واالااب اري قادنة علج اسرتادام ال ايتيرت سربا املسرتويات الواضزرة

ل عاليررة االنررةل ا لررل لل ايتيررت يف قنا ررا ا ىلررمية و ر ا رران ال س ر ون العىلرروي يىلررامل ا علياتهررا مررب اجررل ترردعيم ال س ر ون
) 6 (Bitar and Reinhold, 1972; Common, 1989و الترايل ال ايتيرت املررتبنب ال وسر ات ميرر عررب االمعراء
 , ,وعالوة علرج ذلرل تعمرل ال ايترات ايىلرا اعتبانهرا عامرل مىلراد للتغ يرة يف احليوانرات اةررتة علرج خلرا الربوتينرات و تلر
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ايونرات املعررادن الر حيتاجهررا احليروان م رل  , 66666 ,Ca, Cu, Znواخل  6لر لل ض رع قا ليررة تروا ر هر املرواد الغ ائيررة
)6(Applegate et al., 2003; Bohn et al., 2008; Veum et al., 2006
تارروم عيررع االحيرراء املنت ررة لل ررايتية مررع البيزررات الةنعيررة السررائلة املغمررونة (الغاضسررة) انتاج ر اسررتادام التامررر ذو الكل ررة
العاليررة  ,يف حررر نكررة رراح ون اخرررون علررج نرروط ال طريررات ال ر ترردعج طريررات الع رراهر او املاررروم  mushroomالنتررا
ال ايتية كانةل داخل خلوي  ,سبا الكل ة الواضزة لتانية انتا املاروم  6مت تناية وتوصي ال ايتية مرب انرواط قليلرة مرب املارروم
مةنوع ررة وص رراحلة لالك ررل وتىل ررمنت ,Peniophora lycii ,Cenporia sp. , Agrocybe pediades

 , Trametes pubenscenceو Lassen, et al., 2001; Collopy and ) Agaricus bisporus

Volvariella volvacea(Xu, et , (Zhang, et al., 2013) Lentenus edodes )Royse,2004
) ,al., 2011و 6)Flammulina velotipes(Zhu, et al., 2011
يف الع ر ررا اجري ر ررت دناس ر ررات س ر ررا اة يف هر ر ر ا اة ر ررال مرتبط ر ررة تاي ر رريم ال ر ررايتية الت ر رراني حالر ر ررا لتلس ر ررر النم ر ررو واالداء
ال سريولوجي للردواجب مرع ال رايتية ( (Al-Baghdady and Al- Saʹaiddi, 2009; Abdel-Hameed,

 62008يف حررر التوجررد اي دناسررة يف الاطرالنتررا وتنايررة وتوصرري ال ررايتية مررب ال طريررات 6ونتي ررة لعرردم وجررود دناسررة سررا اة
النتررا ه ر ا االنررةل ىلررال عررب وررار زناعررة وانتررا زناعررة طريررات املاررروم و كل ررة منا ىلررة يف املاررروط الريررادي /كليررة الةناعررة
/جامعررة تكريررت ,وكررون طريررات املاررروم مالرردن للغ ر اء االمررب وال ر ي ال حيترروي علررج اي ارروم  6ر االسرربا مت حتاي ر ه ر
الدناسة وال هد ت ا :

 -7ار لة عدد مب طريات املاروم الالاحلة لالكل لتاييم ك اء ا يف انتا انةل ال ايتية وانتاا ال طر االك رأ Pleorotus
) ostereatus(11Lالنتاج 6
 -8حتسر ظرومل ختمري احلالة الاللبة (الظرومل الةناعية) النتا اعلج عالية لل ايتية
 -0تناية وتوصي ال ايتية 6

 -4حتديد دون ال ايتية املناج يف ايسم احلي لتلسر منو ايرذان واالداء ال سيولوجي 6
 -5تاليل تكالي تغ ية احليوانات 6
المواد وطرائق العمل

انواع فطريات المشروم
استادمت جمموعة مب ال طريات البازيدية والكيسية اةهةة مب مةنعرة انترا ال طريرات الغ ائيرة – كليرة الةناعرة/جامعرة تكريرت ,
واملوضلة يف ايدول (:)7
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) انواع الفطريات المستخدمة في الدراسة الحالية1( جدول
Mushroom species

Source

Agaricus bisporus B62

Mushroom

A. campestris

Mushroom
Research Local isolate
Unit/Tikrit University

Coprinus comatus

Mushroom
Research Local isolate
Unit/Tikrit University

Ganoderma lucidium

Mushroom
Research Local isolate
Unit/Tikrit University

Lentinus edodes

Mushroom

Pleurotus ostreatus

(White oyster-Whi)

Mushroom
Research Mushroom Box company,UK.
Unit/Tikrit University

Pleurotus ostreatus

Mushroom

Polyporus sp.

Mushroom
Research Local isolate
Unit/Tikrit University

Terfezia claveryi (Black truffle)
T. hafizi (white truffle)

Origin of strain
Research Le lion Varrains,company

Unit/Tikrit University

France

Research Mushroom Box company,UK.

Unit/Tikrit University

Research Local isolate (isolated in the

Unit/Tikrit University

present study)

Local market

Local isolate

Local market

Local isolate

 من البيئة المحليةPleurotus ostreatus عزل وتشخيص الفطر البازيدي
اجررري التلررري علررج وجررود ال طريررات البازيديررة مررب البيزررة ا ليررة العراقيررة يف زا ظررة صررالر الررديب ومت عررةل ال طررر ا رراني
،  ناميا علرج اعر ان الت رار ا ليرة يف منطارة اررة ضرمب ناحيرة العلرم يف قىلراء تكريرت زا ظرة صرالر الرديبP.ostreatus
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احىلرت ران ال طر ا تربات مةنعة ال طرر النموذجيرة يف جامعرة تكريرت  /كليرة الةناعرة و اسرتادام تاانرة الةناعرة النسري ية مت
حتىلري مةنعة ناية  6 Pure colonyاعطري نمرة ر العةلرة ) ، P. ostreatus (11Lيعرد هر ا العرةل االول ر العةلرة
والدناسرة احلاليرة هري الوح يردة الر اسرتهد ت انترا وتوصري وتاراي هر العةلرة وانترا وتوصري انرةل ال رايتية داخرل خلرروي
مب االجسام ال مرية

استخالص الفايتيز

العةلة6

متت جمانسة 711ام مب االجسرام ال مريرة لكرل نروط طرري اسرتادام زلرول كان ونرات االمونيروم املرنظم )(0.1M
ذو الررقم ا يرردنوجي  1اسرتادام ا رراون ا رةيف ف نعررن اسرتادام ون الرتعررين نروط وامترران نقرم  7ونبر مركةيرا سرررعة 5111
دونة الدقياة ملدة  85دقياة وعع الرائ ال ي اعترب مالدنا لالنةل ا ام )6(Xu et al., 2011
تقدير فعالية الفايتيز

قدن عالية ال ايتية عب ضري حتىلر مةي الت اعل املكون مب  167مل مرب املسرتال االنةميري و  165مرل مرب املرادة
وحىلرب مرةي
االساس ايترات الالروديوم ( 8ملري مرولر) يف  167مروالني مرب )Tris-HCl buffer (pH 7.0
الت اعل دنجرة  01م ملردة  75دقيارة 6مت ايارامل الت اعرل اضرا ة  1615مرل مرب ثالثري كلرونو حرامع ا ليرل رتكيرة  ،%5مت
تادير ال وس يت املتلرنة عند ضول موجي  111نانوميرت عد اضا ة 7مل مب زلول اللون (املكون مب خلينب مرب ان عرة اح رام
مر ررب  %8,5زلر ررول مولبير رردات االمونير رروم يف  %5,5حر ررامع الكربيتير ررل مر ررع ح ر ررم واحر ررد مر ررب %8,5مر ررب زلر ررول كربيتر ررات
احلديدوز) 6قدنت عالية ال ايتية اعتمرادا علرج منلرا ال وسر يت الاياسري  ،وعر رت الوحردة االنةمييرة اكرا كميرة االنرةل املطلو رة

لتلرير  7مايكرومول مب ال وس يت الدقياة الواحدة حتت ظرومل الت اعل((Zhu, et al., 2011

حسبت ال عالية النوعية النةل ال ايتية كما يف املعادلة ادنا

ال عالية النوعية (وحدة/ملغم) = عالية االنةل(وحدة /مل)  /تركية الربوتر (ملغم/مل) (Berg, et al., 2002).

تقدير تركيز البروتين

قرردن الربوتررر حسررا ضرياررة ( (Bradford, 1976واسررتار الرتكيررة مررب معادلررة املنلررا الاياسرري ا ىلررر اسررتادام
البومر املالل الباري

تحضير لقاح الفطر  Pleurotus ostereatus11Lوانتاج اجسامه الثمرية

اسرتادمت الطرائر الر ذكرهرا  )7550( ، Hassanيف حتىلرري اللارار ال طرري وانترا االجسرام ال مريرة اذ نارع قر

احلنطة يف املاء لليلة كاملرة  6ومرب ف مت الرتال مرب املراء الةائرد (نسربة نضو رة الوسرنب  )%05ومت سررت ا علرج دنجرة  11دنجرة
مزويررة وملرردة  0سرراعات  ,لاررن ق ر احلنطررة لاررار ال طررر النررامي يف الرردوان نسرربة  , %8وضررع ا لررينب يف اكيرراس البررويل اثيلررر
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( 51×01س ررم) و حىل ررب عل ررج دنج ررة  85دنج ررة مزوي ررة م ررب اج ررل تك ررويب االجس ررام ال مري ررة  6ع ررد  87يوم ررا ( ع ررد من ررو ك ررل
املايسرريليوم )  ,مت تاليررل دنجررة احل ررانة ا  70دنجررة مزويررة مررع ن ررع نسرربة الرضو ررة ا  %51و تطبي ر دونة ضرروئية ( 0سرراعات
ضوء  0 :ساعات ظالم ) استادام مالا ين ال لونسنت االعتيادية ذات الىلروء اال ريع البراند  6عرد ظهرون االجسرام ال مريرة ,
حسا زمب ظهون االجسام ال مرية  ,تركية الربوتر يها وال عالية احليوية حسا املعادلة :
الك اءة االحيائية = وزن االجسام ال مرية  /الوزن ايامل للوسنب (وسنب النمو الاللا) ×%711

حساب المحتوى البروتيني في االجسام الثمرية

مت حسا ا تو الربوتي اعتمادا علج ضرياة كيلدال
)kjeldahl's method (A.O.A.C. , 2004
دراسة الظروف المثلى النتاج انزيم الفايتيز

تىلمنت الظرومل الةناعية كل مب الوسنب االم ل و نسبة اللاار و نوط املدعم العىلوي املىلرامل (اضرا ة كسرا و راالت
) و نسبة املدعم املىلامل و دنجة حرانة االران و نىل االجسام ال مرية 6
تقييم انواع مختلفة من االوساط الصلبة النتاج الفايتيز

مت استادام اوساط صرلبة تل رة نخيالرة الر مب ومترو رة يف البيزرة العراقيرة لتنميرة ال طرر  P. ostreatus 11Lوانترا
انررةل ال ررايتية وتىلررمنت (قر احلنطررة  ,قر الاررعري  ,جمررروا الاالررا الررربي  ,و جمررروا اكرواز الر نة )  ,هر االوسرراط اعرردت
كل علج حدا وذلل ناعها يف املاء ملدة  78سراعة  ,ومت تنميرة االجسرام ال مريرة يهرا كمرا ذكرر سرا اا  ,عردها مت حسرا زمرب
احلىلب  ,تركية الربوتر  ,و ال عالية احليوية 6
المدعمات العضوية
تىلمنت املدعمات العىلروية الرة احلنطرة و ضلرر احلنطرة وضلرر الر نة و ضلرر الارعري و ضلرر رول الالرويا والر
خلطرت مرع وسرنب قر احلنطرة نسربة  %8ومت سررت ا ولالرت لارار ال طرر P. ostreatus 11Lكمرا ذكرر سرا اا  6عرد
انتا االجسام ال مرية  ,استال

االنةل ومت حسا

عاليت االنةميية6

تاثير درجة الحرارة

ثبترت دنجررة حررانة منررو الغررةل ال طررري (املايسررليوم –املرحلررة ا ىلررية ) عنررد 8 ±80ه م حسررا ( )7550 ,Hassan

ويف هر الدناسررة اجررري تايرريم ترراثري دنجرة احلررانة الالزمررة لتل يررة ظهررون االجسررام ال مريرة (املرحلررة التكاثريررة) مررب خررالل حتىلررر
وسنب انتا االجسرام ال مريرة لل طرر  P. ostreatus 11Lعلرج ( )80,87,75,71دنجرة مزويرة  ,ىعردل  0مكررنات لكرل

دنجة حرانية  6عد رتة التلىلر ملدة  87يوما  ,مت استاالص االنةل وقيست عاليت كما ذكر سا اا 6
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تنقية الفايتيز

مت استاالص انةل ال ايتية مب ال طر  P.ostreatus11Lكما يف ا طوات التالية :

الترسيب بكبريتات االمونيوم

مت ترسيا انةل ال ايتية واسة كربيتات االمونيروم ( )%11يف محرام ثل ري  6مرع التلريرل املسرتمر للالرينب ملردة 41-01
دقياررة  6ع رردها نب ر مركةي ررا ه رراز الط رررد املرك ررةي املررربد عل ررج  4دنج ررة س رريليةية  5111 ,دونة مل رردة  01دقيا ررة  6اس ررل الراس ررا
كميرة مررب زلرول الب ررر ( وسر يت رر  , )0.1M/pH 7عرردها مترت ديلةتر لر الط مررات املرراء املاطرر وملرردة  84سرراعة ,
ويف كاية ه ا طوة مت حسا

كروماتو كرافيا التبادل االيوني

عالية ال ايتية وتركية الربوتر 6

تحضير  DEAEسليلوز
مت حتىلررري عمررود  DEAEسررليلوز (8,5×81سررم) اعتمرراد علررج ), Whitaker and Bernard (1972
وضعت العينة الناجتة مب خطوة الرتسيا كربيتات االمونيروم دردوء علرج سرطن املبرادل  – DEAEسريليلوز ,اجريرت عمليرة
الغسر ررل اسر ررتادام ا لر ررول املر ررنظم اعر ررال ف اجر ررري االسر رررتداد ىللر ررول كلونير ررد الالر رروديوم ()1,5-1مر رروالني يف الب ر ررر ن س ر ر
(( وس ر يت ررر  ))0.1M/pH 7ععررت االج رةاء املعةولررة ىعرردل جريرران 0مررل /جررةء  ,ف قرردنت االمتالاصررية علررج ضررول
مروجي  811نررانوميرت وكر لل قرردنت ال عاليرة االنةمييررة لل رايتية لكررل جرةء  6االجرةاء املعةولرة ل عاليررة ال رايتية ععررت ووضررعت يف
ال الجة عند دنجة  4دنجة مزوية حلر استادامها يف ا طوة الالحاة مب التناية 6
كروماتوكرافيا الترشيح الهالمي
تحضير عمود السيفادكس G-75
اس ررتادم عم ررود الس رري ادك  G-75ا ع رراد ( )7,5×51س ررم  ,حىل ررر الس رري ادك ( G-75

pharmacia

 )Fine chemicalsمب خالل عمل معل مب  85ام مب جل السي ادك يف  511مل زلول ر ال وس يت )(pH7
 ،عرد موازنررة العمررود  ,وضررع 5مررل مرب العينررة املستلالررلة مررب ا طرروة السررا اة لطر علررج سررطن ا ررالم ومررب ف مت االسرررتداد
واس ررطة زل ررول ( وس ر ر يت ررر  )0.1M/pH 7م ررع مع رردل جري رران  81م ررل  /س رراعة ( 0م ررل لك ررل ج ررةء )  6ف ق رردنت
االمتالاصررية عل ررج ضررول م رروجي  811ن ررانوميرت وك ر لل ق رردنت ال عاليررة االنةميي ررة لل ررايتية لكررل ج ررةء  6االج رةاء املعةول ررة لل عالي ررة
االنةميية لل ايتية عةلت ووضعت يف ال الجة علج دنجة  4دنجة مزوية للدناسات الالحاة 6
توصيف الفايتيز المنقى
درجة الحرارة المثلى لفعالية انزيم الفايتيز
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قرردنت دنجررة احل ررانة امل لررج لل عاليررة الاالررو النررةل ال ررايتية وذلررل رراجراء الت اعررل االنةميرري (االنررةل مررع مررادة الت اعررل) يف
دنجررات حرانيررة تل ررة ( )51-81دنجررة سرريليةية مررع  5ق رراءات حتررت ظرررومل اختبرران االنررةل وس ر لت عاليررة االنررةل ازاء كررل
دنجة6
االس الهيدروجيني االمثل لفعالية انزيم الفايتيز
قدنت قيم االس ا يدنوجي امل لج لل عالية الاالو النةل ال ايتية وذلل اجراء الت اعل االنةميي (االنةل مرع مرادة الت اعرل)
عند قيم اس هيدنوجي تل ة ( ( )1-4مب زاليل وس يت وسرتات والرتس ( وس لت عالية االنةل ازاء كل قيمة6
استقرارية االنزيم عند درجات حرارة مختلفة

مت دناسررة ال باتيررة احلرانيررة لل ررايتية واسررطة حتىلررر االنررةل علررج دنجررات ح ررانة تل ررة ( )11-81دنجررة مزويررة رران 71
دنجرات مزويرة ,ف اجررري التربيرد السرريع اسرتادام زلرول ثل رري لوقر ترراثري احلررانة واجرري تارردير االنرةل عرد سراعة واحرردة  6مت
اعتماد عالية االنةل للنماذ االخر وا وظة دنجة حرانة  4دنجة مزوية كم موعة سيطرة 6ف قدنت ال عالية املتباية لالنةل

ثباتية انزيم الفايتيز عند قيم اس هيدروجيني مختلفة

مت حتديررد ثباتيررة انررةل ال ررايتية علررج مررد مررب االس ا يرردنوجي ايرراس عاليررة االنررةل املتبايررة عررد حتىلررر االنررةل يف زاليررل
منظمة تل ة مب االس ا يدنوجي ( )1-4مع زيادة  7وملدة ساعة واحدة 6
حساب الوزن الجزيئي النزيم الفايتيز

مت تادير الروزن ايةيزري النرةل ال رايتية املنارج واسرطة الرتحيرل الكهر رائي درالم متعردد االكريرل امايرد  -كربيترات الالروديوم
دودوسرايل

 SDS – PAGEوحسرا ) ، Laemmli (1970اذ مت الرتحيرل الكهر رائي لكرل مرب االنرةل املنارج

والربوتينررات الاياسررية ىلررال عررب صرربغة الربمو ينررول الةنقرراء ،اسررتادمت كررل مررب الربوتينررات الاياسررية ( رتكيررة  0.002اررم/مررل)
الاليسرروزال (وزن ر ايةيزرري  74011دالتررون) و البررومر البرريع (وزن ر ايةيزرري  40111دالتررون) و البررومر املالررل الباررري (وزن ر
ايةيز ر ر ر رري  01111دالت ر ر ر ررون) و ان ر ر ر ررةل الكاالكتوس ر ر ر ررايدية (وزنر ر ر ر ر ايةيز ر ر ر رري  770851دالت ر ر ر ررون) وحس ر ر ر رربت احلرك ر ر ر ررة النس ر ر ر رربية
( Relative mobility )Rmحلةم الربوتينات الاياسية ولإلنةل مب املعادلة اآلتية :
احلركة النسبية (= )Rm

املسا ة ال قطعتها احلةم الربوتينية سم
املسا ة ال قطعتها الالبغة سم

استار الوزن ايةيزي لإلنةل رسم العالقة ر لواانيتم األوزان ايةيزية للربوتينات الاياسية ماا ل حركتها النسبية يف ا الم 6

تقدير الفعالية المتبقية لالنزيم

مت ل ال عالية املتباية النسبة املزوية ل عالية االنةل للعينة (وحدة  /مل) النسبة ل عالية االنةل ةموعة السيطرة
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ال عالية املتباية لالنةل  =%عالية النموذ (وحدة/مل)  /عالية جمموعة السيطرة (وحدة/مل) ×6 711

دراسةةة تطبيقيةةة فةةي داخةةل جس ةةم الكةةائن الحةةي ( )IN VIVOللفةةايتيز المنق ةةى مةةن سةةاللة الفطرالغ ة ائي

ostreatus 11 L

P.

اعدت  00مب انراط ايررذان البريع تراوحرت اوزاكرا رر  714-715,0ارم واةهرةة مرب البيرت احليرواين لكليرة الطرا
 /جامعررة السررليمانية  6قسررمت عا روائيا ا  77جمموعررة وكررل جمموعررة تىلررمنت  0حيوانررات وضررعت يف اق رراص والذيررة ا عرراد
( )85×75×87س ررم  6وض ررعت اي رررذان يف ظ رررومل قياس ررية (78س رراعة دونة ض رروء وظ ررالم  0 ±85 ,دنج ررة مزوي ررة  6),مت ررت
تغ يررة ايرررذان مررع املعررامالت التاليررة مررع تررو ر املرراء ارركل مسررتمر وللررت معررامالت جمرراميع ايرررذان البرريع اسررتادام املكونررات

التاليرة (( )%ال ررايتية الت رراني ( ، )16185ال ررايتية املناررج مررب ال طررر  P. ostreatus 11Lنسررا  1617و  1618و
 ، )1610االجسرام ال مريرة لل طرر  P. ostreatus 11Lوالوسرنب املتباري لل طرر  P. ostreatus 11Lنسرا ( 7و 8
و،)0علج التوايل  6كانت املعامالت كااليت :
مجموعة الفايتيز التجاري:

اذ مت مة العلياة ال ايتية الت راني النسربة الاياسرية املوصرج درا مرب قبرل الارركة اةهرةة FarmazymeR Phytase
2400, Farmavet Ilac San. Ve Tic. –Istanbul-Turkiye
مجموعة الفايتيز المنقى في ه ه الدراسة:
اذ مت مة العلياة ال ايتية املناج و النسا امل كون اعال 6

مجموعة االجسام الثمرية  :استادمت االجسام ال مريرة كوكرا املالردن الررئي لالنرةل اذ خلطرت اسرتادام ا رالط الكهر رائي
ومةجت مع العلياة النسا امل كونة اعال 6

مجموعة الوسط المتبقي للفطةر :اسرتادم الوسرنب املتباري عرد حالراد االجسرام ال مريرة كونر انيرا خبيروط ال طرر وهري االسراس

تكويب ران ال طر احلاوية علج االنةل  ،مةجت مع العلياة النسا امل كونة اعال 6
مت احلالرول علرج العلياررة الاياسرية مررب البيرت احليرواين /جامعررة السرليمانية  ,مت قيرراس الروزن اال تردائي عررد اليروم االول للتغ يررة ويف
كايررة كررل اسرربوط وملرردة سررة اس ررا يع  6اضررا ة ا ذلررل مت ن ررع ىلررالت اي رررذان للدناسررات والتلاليررل االخررر  6خررالل رررتة
التغ ية حسبت املعايري التالية :
استهالب العلياة حسبت مب خالل ن ع وقبول تناول العلياة وقدنت وزنيا 6
الةيادة /الناالان يف الوزن (ام)=الوزن النهائي (ام) -الوزن اال تدائي(ام)
معدل النمو اليومي (ام /يوم) = الةيادة يف الوزن (ام)  /رتة الت ر ة الكلية ( االيام)
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نسبة ا الكات( - 711 =)%عدد احليوانات الباقية علج قيد احلياة  /العدد الكلي للليوانات ×711
االجسام ال مرية كوكا املالدن الرئي لالنةل خلطت استادام ا الط الكهر ائي ومةجت مع العلياة6
جمع الدم وعزل المصل

يف الي رروم االخ ررري للت ر ررة  ,س ررلا امل رراء والغ ر اء م ررب احليوان ررات لي رروم كام ررل ومت وزك ررا  ,مت خت رردير احليوان ررات يف حاوي ررة
مارربعة بارران الكلونو ررونم  ,مت ذحبهررا ووضررع الرردم يف انا يررا (للتلاليررل البايوكيميائيررة) وال ر نب ر ت مركةيررا علررج  0111دونة
وملردة  75دقيارة مرب اجرل احلالرول علرج املالرل والر ي وضرع عنرد دنجرة  81-دنجرة مزويرة حلرر اجرراء التلاليرل .(Tietez,
)2005
التحاليل البايوكيميائية
مت احلال ررول عل ررج الع رردد الاياس ررية م ررب ع ررركة ) Biolabo(Franceوالر ر اس ررتادمت لاي رراس االلب ررومر والكلو ي ررولر
(ملغم/ديسيلرت)  6واستادمت عردة قياسرية اخرر مرب ) Spinreact (Spainلايراس قيمرة الكلوكروز يف حرر قري كرل مرب
الكولسررتول والكريراتينر واليونيرا (ملغرم/ديسريلرت) واسرطة عردة قياسرية مرب عرركة ) 6 Biomaghreb (Tunisiaالتلاليرل
اجريت واسطة جهراز املطيرامل الىلروئي  spectrophotometerحسرا تعليمرات كرل عرركة وكمرا موضرن يف (Titez,
) 6 2005ومت قيراس عاليرة كررل مرب اسربانتيت امينررو ترانسر ريية) (ALTو االلكاليرب وسر اتية ) (ALPواسرطة عردة لر
مب  , Randox laboratories Ltd., UKوذلل اعتماد التعليمات املوجودة ي 6

تقدير المعادن في الدم
تىلرمنت املعرادن املااسرة يف دم ايررذان كرل مرب  P, Fe, Mg, Ca, K, Na,Clوالر قيسرت اسرتادام جهراز حتليرل
االلكرتوليتات وذلل استادام عدة قياسية لكل معدن 6
تقدير المعادن في فضالت الجرذان
تىلرمنت املعرادن املااسرة يف دم ايررذان كررل مرب  Mg, Fe, Zn Na , Kوذلرل اسرتادام جهراز Fast
Sequential Atomic absorption Spectrometerنروط , Varianوقرري النيرتوجررر حسررا ضرياررة
 colorimetric methodاسرتادام جهراز  , Flame Emission Spectrophotometerوقري ال سر ون
استادام جهاز A.O.A.C. , (2004) Micro Kjeldahl

التحاليل االحصائية
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SPSS
اج ررري التللي ررل االحال ررائي لنت ررائ البلر ر اس ررتادام حتلي ررل التب ررايب ) (ANOVAاس ررتادام رن ررام
(Statistical Package for Social Sciences) version 19.0, IBM Corporation Somers,
 ، NY, USAو قوننرت رر املتوسرطات اسرتادام ال رر املعنروي االصرغر ) (LSDو دنكرب متعردد احلردود (عنرد مسرتو
 1617و  )1615حسا نوط الت ر ة6
النتائج والمناقشة:

ار لة انواط تل ة مب ال طريات النتا ال ايتية

يوضرن الاركل ( )7ان ال طرر  Pleurotus ostreatus11Lت رو يف انترا ال رايتية اذ انرت  0.66وحردة /مرل  ,ترال

ال طرر  Polyporus sp.اذ انرت  1607وحردة /مرل (دون اي ررو معنويرة ينهمرا) 6اقرل انتاجيرة لل رايتية كانرت  1670م

وحرردة /مررل مررب ال طررر  , T. hafiziينمررا تراوحررت عاليررة ال ررايتية لل طريررات املنت ررة االخررر ررر  0.23و 0.56
وحدة/مل ,واستنادا النتائ انتاا ال طر  P. ostreatusاالعلج انتاجا لالنةل لت ران انترا ال رايتية االم رل االخرر
ختتل ال طريات يف تركيبها الوناثي  ,ل ا ال رايتية كراي منرت حيروي يار ر ربعع ايينرات  6كر لل ال طريرات الر را جينرات

ال ررايتية يررتم تا ر ريها  ,ينمررا تلررل ال ر ال يكررون ررا جينات ر ال ميكنهررا انتاج ر  6ولرروحا ان اعلررج تعبررري جي ر كرران . G.
 leucidium , polyporus sp. , P. ostreatus11Lوىرا ان سراللة ال طرر ا ليرة P. ostreatus11L

عةلرت الول مررة يف هر الدناسرة رران عيرع دناسرات انترا االنررةل وتنايتر وتوصري تن رة الول مرررة ايىلرا 6وميكرب ايىلرا ان يعررة
االختالمل يف انترا ال رايتية مرب ال طريرات املدنوسرة ا ظررومل انترا اجسرامها ال مريرة كنروط الوسرنب والررقم ا يردنوجي  pHو

دنجة احلرانة ونوط املدعمات يف الوسنب  66اخل ال سيتم تعيريها يف ه الدناسة للوصول ا اعلج عالية انةميية6
6
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عكل ( )7عالية ال ايتية(وحدة/مل) مب االنواط ال طرية قيد الدناسة

تحديد الظروف المثلى النتاج الفايتيز من الفطر Pleurotus ostreatus 11L

الوسط الصلب

اخت ررربت س ررة اوس رراط ص ررلبة ( ل ر ررات نخيال ررة ال ر ر مب ومت ررو رة زلي ررا ي البيزر ررة العراقي ررة) النت ررا ال ررايتية م ررب ال طر ررر

 Pleurotus ostreatus 11Lوالر تىلررمنت ق ر احلنطررة  ,قر ال ر نة  ,قاررون الرررز ,قر الاالررا  ,ق ر الاررعري,

وايرردول ( )8يبررر ترراثري تلررل االوسرراط والنسرربة املزويررة للربوتررر  ,وزمررب انتررا ررران ال طررر  ,والنسرربة املزويررة للك رراءة البايولوجيررة ,
و عالية انةل ال ايتية  ,و ينت النتائ ان االرران املبكرر لل طرر  Pleurotus ostreatus 11Lكران  84يومرا (مرب التلارين)
عنرردما زنط يف وسررنب ق ر احلنطررة وال ر نة و ق ر الاالررا  ,احلررد االقالررج للملتررو الربوتي ر لا ر احلنطررة وجمررروا ال ر نة كرران

 %0.72, 0.70ينما كان احلد االد  0.51%يف وسنب ق الاالا وق الارعري  6انتاجيرة االجسرام ال مريرة لل طرر P.
 ostreatus11Lمت حتدي ر رردها كك ر رراءة حيوي ر ررة مت وق ر ررة يف االجس ر ررام ال مري ر ررة امل ر رراخوذة م ر ررب وس ر ررنب قر ر ر احلنط ر ررة اذ اعط ر ررت

 ,%71.07و لرجل احلررد االد للك راءة احليويررة كران  66%يف االجسررام ال مريررة الناميرة علررج قارون الرررز  ,واعلرج عاليررة لل ررايتية
كانرت  0.63وحردة /مرل يف االجسرام ال مريرة الناميرة يف وسرنب قر احلنطرة وترال جمرروا الر نة  0.60وحردة /مرل ( ردون اي
ررو معنويرة ينهمرا) 6يف حرر اد عاليرة انةمييرة كران  0.43وحردة /مرل يف ال طرر  P. ostreatus11Lالنرامي يف وسرنب
ق الاالا6
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اعطرج وسررنب قر احلنطررة اعرج ك رراءة حيويررة و اعلرج عاليررة انةمييرة ,وهر ا ي بررت ان مكونرات الوسررنب الةنعري تررؤدي دونا مهمررا يف
منر ررو ال طر ررر وانتر ررا االنر ررةل 6ان اخر ررتالمل الوسر ررنب الالر ررلا يف مكونات ر ر الكيميائير ررة كالسر ررليلوز  ,ا يمر رري سر رريليلوز و اللكنر ررر و
الربوتينر ررات و اللبير رردات و املعر ررادن واريهر ررا وحسر ررا احتياجر ررات ال طر ررر الغ ائير ررة ير ررنعك ذلر ررل علر ررج كا ر ررة ال عالير ررات احليوير ررة

لل طر ) (Hassan, et al., 1996ومب تلل ال عاليات هري زمرب ظهرون االجسرام ال مريرة  ,الك راءة احليويرة و كميرة االنرةل
املنت  6واستنادا ا النتائ ا ن ق احلنطة يعد ا ىلل وسنب لي انب يف انتا االجسرام ال مريرة ذات ال عاليرة االنةمييرة العاليرة
وامنا يف انتاجية ال طرن س (ك اءة حيوية ) تؤدي ا ان انتا كمية اكرب مب االنةل 6
جةدول ( )2تقيةةيم اوسةةاط صةةلبة مختلفةةة الوقةةات انتةةاج االجسةةام الثمريةةة  ,الكفةةا ة الحيويةةة  ,و انتةةاج انةةزيم الفةةاايتيز مةةن

الفطر P. ostreatus11L
الوسط الصلب

محت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوى زمةةن انتةةاج االجسةةام الكفة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ة فعالي ة ة ة ة ة ةةة الف ة ة ة ة ة ةةايتيز
البروتين()%

الثمرية(بااليام)

الحيوية()%

()unit/ml

قش الحنطة

0.72 a

24 b

71.07 a

a

0.63

قش ال رة

0.70 a

24 b

68.12 b

a

0.60

قشور الرز

0.64 b

26 c

66.0 c

b

0.51

قش القصب البري

0.51 c

24 a

68.42 b

c

0.43

قش الشعير

0.51 c

24 a

68.0 b

b

0.50

تشير الحروف االبجدية المتشابهة الى عدم وجود فروق معنوية والمختلفةة الةى وجةود فةروق معنويةة حسةب اختبةار دنكةن
متعدد الحدود تحت مستوى .0.0
درجة الحرارة المثلى النتاج الفايتيز
دنس تاثري دنجة حرانة تكويب االجسام ال مريرة علرج عاليرة انرةل ال رايتية ىعردل ( 80-71م) و ينرت النترائ يف الاركل
( )8زيررادة يف عاليررة انررةل ال ررايتية عررب ا ررار يف دنجررة ح ررانة تكررويب االجسررام ال مريررة  ,دنجررة احل ررانة امل لررج لنىل ر االجسررام
ال مريررة و عاليررة انررةل ال ررايتية كانررت ° 71م ,وسر لت عنرردها اعلررج عاليررة انةمييررة  0.71وحرردة /مررل  ,و ا ىلررت عاليررة انررةل
ال ايتية عب هر ا املعردل عنرد دنجرة حررانة  87و  80م الر سر لت عاليرة انةمييرة  0.51, 0.57وحردة /مرل ،علرج التروايل 6
تتأثر العمليات احليوية النتا اي منت حيوي دنجة احلرانة و ا السبا  ,واستنادا للنترائ انر يبردو ان االنترا العرايل لل رايتية

مب سراللة ال طرر  P. ostreatus 11Lكران عنرد دنجرات حررانة منا ىلرة ( اقرل مرب  81م) 6وهر ا يرؤدي ا االعتاراد ران
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مسان انتا ه ا االنةل مررتبنب مرع حت يرة انترا االجسرام ال مريرة  6دناسرات (Chang and Miles, 2004; Hassan,
) , 1996س ر لت ان ا ىلررل حت يررة النتررا االجسررام ال مريررة كرران ررر ( 75-70م)6ان دناسررة ترراثري دنجررات احل ررانة يف ه ر
الدناسة كانت يف تكويب االجسام ال مرية (مرحلة النمو التكاثرية) ولي يف منرو ا يروط ال طريرة (مرحلرة النمرو ا ىلررية) اذ ثبترت
دنجة احلرانة ملرحلة النمرو االخررية والسربا هرو ان االنرةل املنرت هرو داخرل خلروي اي داخرل انسر ة االجسرام ال مريرة لل طرر 6ان
عرردد مررب الدنسررات السررا اة استعرضررت مررب قبررل  Olivotoواخرررون  8171،ررأن سرربا انتررا االنررةل عنررد الرردنجات احلرانيررة
املنا ىلة قد يعة ا ان ا ار دنجات احلرانة ال تؤدي ا حت ية التعبري ايي  gene expressionلل ينرات النوعيرة
املهمة يف املسان االيىلي لبناء عع االنةميات6

شكل ( )2تاثير درجة الحرارة على انتاج الفايتيز من ثمار الفطر P. ostreatus11L

تاري احلرومل اال دية املتاادة ا عدم وجود رو معنوية واملاتل ة ا وجود رو معنوية حسا اختبان دنكب متعدد احلدود حتت مستو 1615

تاثير اضافة المدعمات الى الوسط الزرعي في انتاج انزيم الفايتيز

تراثري عردد مررب املردعمات الغ ائيرة يف انتررا انرةل ال ررايتية والر للرت اضررا ة مرواد نخيالررة مترو رة زليرا م ررل الرة احلنطررة
ومسررلو ال ر نة الال ر راء ومسررلو احلنطررة و مسررلو الاررعري ومسررلو ررول الالررويا نسرربة ( %8مررب اسرراس الرروزن ايررامل
للوسرنب ) 6ويبرر ايردول ( )0ترا ثري اضرا ة هر املرواد العىلروية و النسربة املزويرة تواهرا الربوتير يف زمرب انترا االجسرام ال مريرة ,
والك اءة االحيائية و انتاجية ال ايتية  ،اذ لوحا ان زمب انتا االجسام ال مرية كران مبكررا ( 88يومرا ) عنرد اضرا ة الرة احلنطرة
 ,تالهررا اضررا ة مسررلوقي ال ر نة و احلنطررة اذ انت ررت االجسررام ال مريررة عررد  84يومررا ,ه ر ا نىررا يعررة ا ضبيعررة املررادة املدعمررة
ومكونا ا اذ تتطلا وقت اك ر لتلللها ولالست ادة مب قبل ال طر  6اعطت الة احلنطة و مسلو رول الالرويا ك راءة احيائيرة
عالية اذ ا لغت  76.76و  %74.42علج التوايل ( دون اي رومل معنوية ينهما)6
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ينرت النترائ ان ا ىلرل عاليرة لالنررةل لوسرنب قر احلنطرة املرردعوم الرة احلنطرة اذ اعطرت عاليررة  0.74وحردة /مرل ,تلتهررا
اضا ة مسلو ول الالويا ال اعطت عالية انةميية  0.73وحدة /مل ( دون اي رو معنوية ينهما)6
ينرت النترائ عردم وجرود عالقرة رر ا ترو الربوتير للمررادة املدعمرة لوسرنب قر احلنطرة مرع عاليرة ال رايتية  ,ا ترو الربوتير
كان اعلج ( )% 5611 ,5618يف وجود مسلوقي رول الالرويا والر نة  ,مرب الرة احلنطرة ( )%564لكرب عاليرة ال رايتية عنرد
اضا ة الة احلنطة كانت اعلج مب مسلوقي ول الالويا و ال نة كما ين ايدول ( 6 )0واستنادا ا ه النتائ ارد اخترريت
الرة احلنطررة كا ىلررل مررادة مدعمرة النتررا اعلررج مررب ال ررايتية يف اجسرام ررران ال طررر املرردنوس 6كران الضررا ة الررة احلنطررة يف هر
الدناسررة ترراثري معنرروي يف زيررادة انتررا انررةل ال ررايتية وهررو السررب ا ال ر ي نىررا يعررة الي ر كررون ه ر ا املالرردن الربوتي ر يالئررم التالررنيع

احليوي النةل ال ايتية مب ال طر P. ostreatus

جدول ( )3تاثير اضافة مدعمات مختلفة الى وسط انتاج االجسام الثمرية ( قش الحنطة ) على انتةاج انةزيم الفةايتيز مةن

الفطر P. ostreatus11L
المدعمات

محت ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةوى زمن انتةاج االجسةام الكفة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةا ة فعالية ة ة ة ة ةةة الفة ة ة ة ة ةةايتيز
البروتين()%

الثمرية(بااليام)

االحيائية()%

()unit/ml

نخالة الحنطة

5.4 bc

22 c

a

76.76

0.74 a

دقيق ال رة

5.78 b

24 b

b

71.30

0.67 b

دقيق الحنطة

5.31 bc

24 b

b

69.16

0.65 bc

دقيق الشعير

4.06 c

26 a

c

65.50

0.64 c

دقيق فول الصويا

9.82 a

27 a

a

74.42

0.73 a

السيطرة

0.72 d

24 b

b

71.07

0.63 c

تاري احلرومل اال دية املتاادة ا عدم وجود رو معنوية واملاتل ة ا وجود رو معنوية حسا اختبان دنكب متعدد احلدود حتت مستو 1615

تبر الالونة يف الاكل ( )0انتا العةلة ا لية  P. ostreatus11Lالول مررة تربيرا يف وسرنب قر احلنطرة املردعم ر %0
الررة حنطررة و نسرربة لاررار  %4و دنجررة ح ررانة حت يررة االررران71م (كا ىلررل ظرررومل زناعيررة النتررا ال ررايتية مررب اجسررام ررران ه ر ا
ال طر)
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شكل ( )3انتاج االجسام الثمرية التي نميةت مختبريةا للفطةر  P. ostreatus11Lفةي وسةط قةش الحنطةة المةدعم ب ة

 %3نخالة حنطة وبنسبة لقاح  %4وبدرجة حرارة تحفيز االثمار11م (كافضل ظروف زراعية النتاج الفايتيز)
استخالص الفايتيز وتنقيته
استخالص الفايتيز

مت اسرتاالص ال رايتية اةانسرة مرب االجسرام ال مريرة لل طرر P. ostreatus 11 Lاملنمرج علرج وسرنب قر احلنطرة

واملرردعم كسرربة الررة احلنطررة نس رربة  %0ودنجررة °71م ملرحلررة نىل ر االجسررام ال مري ررة اسررتادام زلررول كان ونررات االموني رروم
احاديرة ا يردنوجر املرنظم  0 pHالسرتاالص انررةل ال رايتية الرداخل خلروي  ,واعتبران انررةل خرام اعتمرادا علرج تلرل الظرررومل 6
والنتائ يف ايدول( )4ينت ان عالية ال ايتية كانت  0.88وحدة /مل مع عالية نوعية  0.38وحدة /ملجل روتر6
التنقية

مت تنايتر انررةل ال ررايتية املنررت مررب ال طررر الغر ائي  P.ostreatus 11Lعلررج ثررالط خطروات للررت الرتسرريا اسررتعمال

ملن االمونيوم ( نسبة اعباط  ,)%11و يهرا انت عرت ال عاليرة النوعيرة لل رايتية مرب  0.38وحردة /ملرجل رروتر يف االنرةل ا رام ا
 0.77وحدة /ملجل روتر و لرجل عردد مررات التنايرة  8,10ضرع و لرجل نرات حالريلة االنرةل  %58,15كمرا يوضرل ايردول
(6)4
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ترسيا الربوتينات عادة يتم يف املراحل املبكرة مب تناية االنرةل والرتال مرب نسربة كبررية مرب مرب املراء واحلالرول علرج دنجرة
نااوة واالبا ما تستادم ا الغرر االمالر كملن كربيتات سبا سبا ذو انيت اييدة يف املاء  ,وحيدط الرتسريا راالمالر
نتي ة معادلة الالنة للربوتر املالون امللن  ,مما يؤدي ا ا ار ذو ان الربوتر وترسيب وه ا ما يسمج الرتسيا امللن 6
ا طرروة ال اني ررة  ,كروماتوكرا ي ررا التب ررادل االي رروين اس ررتادام  DEAE-celluloseكم ررا يف الا رركل ( )4اظه رررت ان هن رراب 5
قمررم للربوتررر النررات مررب ه ر ا طرروة  ,قمررة واحرردة لل ررايتية نت ررت يف ذنوة الربوتررر ال رراين  ,وظهرررت عاليررة ال ررايتية يف االج رةاء
امل الررولة مررب العمررود مررب ( )45-41واعلررج واحرردة كانررت علررج ايررةء امل الررول  6 48يف خطرروة كروماتوكرا يررا التبررادل االيرروين
ال عالية النوعية لل ايتية لغت 3.6وحدة /ملجل روتر مع تناية  5614ضع مع حاليلة انةميية لغت 6%71. 82
ا طوة االخرية مب التناية وال كانت استادام كروماتوكرا يا الرتعرين ا المري اسرتادام  Sephadex G75كمرا يوضرن
الاكل ( )5ان هناب انب قمة روتينة واحردة نت رت مرب هر ا طروة  ,وقمرة رايتية واحردة و عاليرة ال رايتية ظهررت يف االجرةاء
رر ( )47-01واعالهرا كانرت عنرد ايرةء 6 05خطروة كروماتوكرا يرا ايرل اعطرت عاليررة رايتية نوعيرة 7.5وحردة /ملرجل ررروتر
مع تناية وصلت  75,14ضع وحاليلة انةميية لغت  %68.18كما يف ايدول (6)4

جدول ()4خطوات تنقية انزيم الفايتيز من االجسام الثمرية للفطرP. ostreatus 11 L
ا طوات

احل م
(مل)

تركية الربوتر ال عالية النوعية
ال عالية
( U/mg
(( )unit/mlملغم/مل)

ال عالية
الكلية

)protein

()unit

عدد مرات احلاليلة%
التناية

االنزيم الخام

71

1,11

8,00

1,01

1,1

7

711

الترسيب بكبريتات

71

1,17

7,15

1,11

1,7

8,10

58,15

المبادل االيوني (DEAE-

1

1,15

1,88

0,0

0,08

5,41

17,18

الترشيح الهالمي باستعمال

1

1,15

1,7

1,5

061

75,14

01671

االمونيوم()%1.
)cellulose

Sephadex G-75
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عركل ( )4كروماتوارا يررا التبررادل االيروين اسررتادام عمررود  DEAEسرليلوز ا عرراد (8,5×81سررم) اجرري الغسررل عرردة مررات ر  1,85مرروالني
زلرول حررامع ا يردنوكلونيل واسررل املراء املاطررر اجرري موازنررة العمرود ررا لول املررنظم ( وسر يت ررر  )0.1M/pH 7سررعة جريرران /7دقياررة
وععت االجةاء واقع 0مل /جةء

عركل ( )5كروماتوكرا يرا الرتعرين ا المري لل رايتية املناررج مرب ال طرر  P. ostreatus 11Lاسرتادام عمرود هرالم السري ادك  G-75ا عرراد
( )7,5×51سم اجرري اسرل العمرود مررتر اردن ح مر اسرتادام ( وسر يت رر )0.1M/pH 7أجريرت املوازنرة واالسررتداد اسرتعمال زلرول
وس ات املنظم ن س  ،سرعة ايريان  81مل/ساعة ععت االجةاء واقع  0مل  /جةء6
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نقاوة االنزيم
يوضررن الارركل ( )B0ان هنرراب حةمررة واحرردة ظهرررت يف تانيررة الرتحيررل الكهر ررائي ( اسررتادام هررالم متعرردد االكريررل امايررد
حتررت ظرررومل ماسرراة اسررتادام صرروديوم دودو سرريل سررل يت  ) SDS-PAGEعررد اخررر خطرروة مررب تنايررة االنررةل وقوننررت
مررع مسررتال االنررةل ا ررام ال ر ي اظهررر  0حررةم كمررا يف الارركل ( ) A 0ررر االنررةل املناررج ان هنرراب حةمررة واحرردة تاررري ا
النااوة العالية النةل ال ايتية  6كان موقع حةمة االنةل قريبا مب حةم الربوتر ا ام يف املستال ا ام  ,وياري ه ا ران هنراب
تطررا ينهمررا 6يبررر ظهررون حةمررة واحرردة مررب ال ررايتية املناررج يف تانيررة  SDS-PAGEمررع اخت رراء ايررة احلررةم (الربوتينررات
االخر ) ال ظهرت يف املستال

ا ام ا نااوة االنةل ووار عملية التناية6

A

B

عركل ( )0الكار عرب ناراوة ال رايتية املنارج مرب ل طرر الغر ائي  P. ostreatus 11Lواسرطة : SDS-PAGE

 -Aاملستال

ا ام  -B ,انةل ال ايتية املناج

توصيف انزيم الفايتيز المنقى
الوزن الجزيئي للفايتيز
اوضررن عرركل ( )1العالقررة ررر لواررانيتم الرروزن ايةيزرري الن ررع روتينررات قياسررية و السرررعة النسرربية  Rmوسرراضة SDS-
 PAGEلتلديرد الرروزن ايةيزرري النررةل ال ررايتية املناررج ,سررلل انررةل ال رايتية املناررج سررلوب ررروتر احررادي ذو كتلررة جةيزيررة حروايل
 25.12كيلو دالتون 6
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يعتمررد مبرردا الرتحيررل الكهر ررائي واسررطة  SDS-PAGEعلررج الرروزن ايةيزرري ىررا ان حةمررة االنررةل م الررولة ارركل م رررد
6ال رايتية ضتلر يف وزنر ايةيزري اعتمرادا علرج مالردن  ,اذ تراوحررت االح رام ايةيزيرة لل رايتية املنرت خران خلويرا مرب ال طريررات
ا يطيرة كيلرو دالترون ) , (49-85ينمرا يف عرع االنرواط مرب ال طريرات الغ ائيرة كران الروزن ايةيزري لل رايتية يررتاور رر45 -

 14كيلرو دالترون ,Zhang, et al., 2013; (Watanabe, et al., 2009; Greiner, et al., 2009
6 )Onem and Nadaroglu, 2014 Zhang, et al., 2011يف ه الدناسة كران الروزن ايةيزري لل رايتية املنارج
مرب ال طرر  P. ostreatus 11Lتل را عنرد املااننرة مرع انةميرات رايتية منت رة مرب طريرات اخرر والر ي ميتلرل وزن جةيزري
 25.12كيلو دالتون وه ا اد ا اعتبان انةل ريد  novel enzymeتن رد الدناسة احلالية انتاج وتوصي 6
Purified phytase

Lysozyme

BSA

Ovalbumin

6

Galactosidase

5
4.63

4.4

4
3

y = -1.7791x + 2.611
R² = 0.9955

log.MW

4.16

4.83

5.07

2
1
0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Relative mobility Rm
عكل ( )1املنل الاياسي للعالقرة رر لوارانيتم الروزن ايةيزري ) (log. MWواملسرا ة املاطوعرة ( )Rmللربوتينرات الاياسرية
استادام تانية SDS-PAGE

تحديد درجة حرارة المثلى لفعالية الفايتيز

ينررت النتررائ املبينررة يف الارركل ( )1ان اقالررج عاليررة كانررت  0.83وحرردة /مررل عنرردما كانررت دنجررة ح ررانة الت اعررل االنةميرري
 01م وتلتهرا  0.81و  0.78وحردة /مررل عنردما كانررت دنجرة حررانة الت اعرل االنةميرري 05و 41م علرج التروايل ( رردون اي
رو معنوية ينهما) 6يف حر لوحا ادان عالية انةل ال ايتية و سرعة عند دنجة حرانة  51م 6
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متتلرل اإلنةميرات دنجرة حررانة م لرج (تسراوي أو أعلرج أو أقرل اليرل) مرب دنجرة حررانة ا ليرة الر حتويهرا  ،اذ ترةداد سرررعة
الت اعررل اإلنةميرري انت رراط دنجررات احلررانة حر تالررل الدنجررة امل لررج للت اعررل عرردها تبرردأ اال ررار ترردن يا ويعررة ذلررل حلالررول
عملية مسخ أو اتالمل جةيزرة اإلنرةل اذ يعمرل ذلرل علرج خ رع أو اردان عاليرة اإلنرةل وي سرر هر ا اال رار مرب خرالل ترأثري
دنجات احلرانة العالية ا حالرة الترأيب للم راميع املوجرودة علرج سرطن اإلنرةل ومادتر األسراس ولكرون اإلنةميرات جةيزرات روتينيرة
معارردة يت ررأثر نارراضها التل ي ررةي يف الرتكيررا البن ررائي ال الث ري املنررتظم ل ر ا ررع دن انت رراط دنج ررات احل ررانة يعم ررل علررج تغ ررري الا رركل
ا ندسي والطبيعي لإلنةل مما يسبا ادان اإلنةل لنااض (6)Ahmed, 2014

الثبات الحراري للفايتيز

مرب خرالل النترائ املوضرلة يف الاركل ( )5الر ي رر ان ال رايتية املنارج مرب ال طرر  P. ostreatusكانرت لر دنجرة

استاران حراني ىد ( )01 -81م وملدة ساعة ,اذ مت االحت اظ اك ر مب %51مب ناراط االنرةل النسرع عرد سراعة مرب ردء
الت اعل االنةميي6
اال ار يف عالية االنةل مع االنت اط يف دنجة احلرانة نىا يؤدي ا مسخ االنةل مب خرالل حتطريم الاركل الربوتير ثالثري
اال عاد وال ي يسبا تغيريات يف يف املوقع ال عال وال ي يؤدي ا عدم ت اعل االنةل عند دنجات احلررانة العاليرة ( (Khalaf,
 62012دنجررة احلررانة ميكررب ان تررؤثر علررج نرراء الربوتررر واسررطة حتطرريم او كسررر الررروا نب للربوتررر املسررتار ال ررانوي وال ررال ي الر ي
ينت عب املسخ )0 (Chesworth et al., 1998

A

B

عكل (  )1تاثريدنجة احلرانة علج عالية انةل ال ايتية ( )Aاالستاران احلراني النةل ال ايتية دنجات حرانة تل ة ()B
تحديد قيم الرقم الهيدروجيي االمثل لفعالية االنزيم
اوضلت النتائ يف الاكل ( )5ان انرةل ال رايتية كران عراال عنرد مرد مرب الررقم ا يردنوجي ( ,)1-4اعلرج عاليرة كانرت
 0.81وحرردة /مررل عنرردما كرران الرررقم ا يرردنوجي للت اعررل االنةميرري  ,1وتررال 0.79وحردة /مررل عنرردما كرران الرررقم ا يرردنوجي
للت اعل االنةميي  ( 0دون اي رو معنوية ينهما) 6
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استقرارية انزيم الفايتيز في قيم مختلفة من الرقم الهيدروجيني
اظهرت نتائ الاكل ( )71ان انةل ال ايتية مستار متاما عند الرقم ا يدنوجي  0و  1وملردة سراعة مرب الت اعرل االنةميري يف
دنجة حرانة  01م 6عاليرة ال رايتية لغرت  11611و  10617وحردة /مرل عنرد نقرم هيردنوجي  1و  5علرج التروايل , ,و الترايل
مت االستنتا ان عالية ال ايتية كانت ثا تة عند مد  1-5مب االس ا يدنوجي 6

A

B

عكل ()A( )5تاثريالرقم ا يدنوجي علج عالية انةل ال ايتية ( )Bثبات انةل ال ايتية ايم نقم هيدنوجي

تل ة

وجد  Whitakerو  ) 1972( Bernardان االا االنةميات ختىلع لتغيري الاركل يف الظررومل احلامىلرية والااعديرة
الاويررة  6الرررقم ا يرردنوجي للمللررول ل ر عرردة ترراثريات علررج الرتكيررا البنررائي و عاليررة االنةميررات  6هررو يررؤثر علررج اةموعررة املتاينررة
احلامىلررية او الااعديررة مررب االمحررار االمينيررة  6االمحررار االمينيررة الااعدي رة ررا جمرراميع كان وكسرريل عالررة عنررد ضرررمل السلسررلة 6
االمحررار االمينيررة الااعيررة ررا جمرراميع امررر عالررة يف ضرررمل سلسررلتها  6اذا كرران موقررع االيونررات للل روامع االمينيررة يف الربوت ررر
تغريت ان الروا نب االيونية ال تساعد يف حتديد الاكل ال الثي للربوتر ممكب ان تتغري 6ه ا ميكب ان يرؤدي ا رروتر او انرةل
اري عال  6التغريات يف الرقم ا يدنوجي التامل انب التاثري يف عكل االنرةل االانر ايىلرا يرؤدي ا تغيرري يف عركل وخالرائ
املررادة االسرراس حبي ر امررا ان املررادة االسرراس ال تسررتطيع االنتبرراط رراملوقع ال عررال لالنررةل او الميكنهررا ان ختىلررع للتل يررة Moat
واخرون )6Chesworth et al.,1998 8118 ,
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دراسةةة تطبيقيةةة فةةي داخةةل جس ةةم الكةةائن الحةةي ( )IN VIVOللفةةايتيز المنق ةةى مةةن سةةاللة الفطرالغ ة ائي

ostreatus 11 L

P.

تقييم الفايتيز و االجسام الثمرية و الوسط المتبقي بعد نمو الفطر  P. ostreatus 11 Lلمعايير نمو الجرذان

يوضرن ايردول ( )5تراثري ال رايتية املنارج مرب ال طرر P. ostreatus 11 Lمااننرة مرع انرةل ال رايتية الت راني و االجسرام
ال مرية ن سرها الر اسرتال االنرةل منهرا و الوسرنب املتباري ( عرد منووحالراد رران ال طرر ) P. ostreatus 11 Lعلرج عرع

معايري النمو يف ذكون ايرذان البيع  6ينت النتائ ان معايري النمو العالية كانت يف ال ايتية الت راني وال رايتية املنارج مرب ال طرر
 P. ostreatus 11 Lاملااننرة مرع معاملرة السريطرة و راقي املعرامالت االخرر  6اذ لري هنراب اي اردان وخسرانة يف اوزان
ايرذان لكل املعامالت 6
كمااننرة رر نروعي االنرةل (املنارج والت راني) ران كرل مرب زيرادة الروزن ومعردل النمرو اليرومي )( (ADGارم/يروم) قرد سر لت
يف ال رايتية املنارج مرب ال طرر  P. ostreatus 11 Lنسربة  %1,10اعلرج الاريم اذ لغرت  7164و  165ارم/يروم  ،علرج
التوايل ( دون رو معنوية ر نسا ال ايتية الت اني واملناج) 6

يف معاملررة االجسررام ال مريررة لل طررر  P. ostreatus 11Lوضررن ايرردول ( )5انت رراط يف زيررادة الرروزن و  ,ADGمررع
زيادة تركية االجسام ال مرية املىلا ة  ,واعلج قريم كانرت عنرد املعاملرة رتكيرة  ,%0اذ لغرت  12.5ارم و  0.36ارم/يروم علرج
التوايل6
يف معاملرة الوسرنب املتباري عرد حالراد االجسرام ال مريرة لل طرر  P. ostreatus 11Lوجرد ايىلرا انت راط يف عامرل زيرادة

الروزن و  ,ADGمرع زيرادة تركيرة الوسرنب املتباري  ,و ينرت النترائ ان اعلرج قيمرة كانرت مرع اسرتادام نسربة  %0اذ لغرت

12.8ام و  0.37ام/يوم علج التوايل 6وتبر مب النتائ ايىلا عدم وجود اي هالكات يف احليوانات6
قرد يعرة سرربا انت راط يف عامرل زيررادة الروزن و  ADGىلررال عرب ا رار يف اسررتهالب العليارة عرل ال ررايتية املنارج و ال ررايتية
الت رراني ماانن ررة م ررع معامل ررة االجس ررام ال مري ررة والوس ررنب املتبا رري تا ررري ا ال رردون املباع ررر لل ررايتية ررو التغ ي ررة ع ررب ضرير ر حتري ررر
الربوتينرات وال سر ون (و املعررادن االخرر ) مررب ال ايتيررت املوجررود يف العليارة ,ررالرام مررب وجرود زيررادة يف كسررا الرروزن و ADG
وا ار يف العل املستهلل عنرد معرامل االجسرام ال مريرة والوسرنب املتباري مااننرة مرع معاملرة السريطرة ,ونارم ا رار زتوايرا
مررب ال ررايتية اررد ي سررر ت وقهمررا علررج السرريطرة وجررود عررع املكونررات الغ ائيررة يف االجسررام ال مريررة و املايسرريليوم  6تت ر نتررائ
زيررادة الرروزن وقلررة اسررتهالب العلياررة (يف حيوانررات تل ررة م ررل الرردواجب واملاعررية واالنانررا وا نررازير) عررل ال ررايتيةات مررب مالررادن

تل رة مرع العديرد مرب الدناسرات السرا اة(Kumar ; Mateus, et al., (2015) ; &Maria ,2015, Rural
)6)Sabha, (2008) ; Grases et al., 2001 ; Kim et al., (2011) ; et al., (2014
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جدول رقم ( )0تقيةيم الفةايتيز و االجسةام الثمريةة و الوسةط المتبقةي بعةد نمةو الفطةر  P. ostreatus 11 Lلمعةايير
نمو الجرذان

المعاملة

Intial
weight

Final
Wt g

Gain/loss
)In wt(g

ADG
g day-1

Feed
)Intake(g

Mortality
)(%

االنزيم التجاري

180.5

195.8

15.3

0.44

14.21

0

الفايتيز المنقى %1

182

195.5

13.5

0.39

15.72

0

الفايتيز المنقى %2

180

195.5

15.5

0.44

15.03

0

الفايتيز المنقى %3
االجسام الثمرية للفطر)1( P. ostreatus 11L

177.3

194.7

17.4

0.50

14.00

0

183.6

194.4

10.8

0.31

18.77

0

االجسام الثمرية للفطر)2( P. ostreatus 11L
االجسام الثمرية للفطر)3( P. ostreatus 11L

175.3

186.7

11.4

0.33

18.03

0

180

192.5

12.5

0.36

17.0

0

الوسط المتبقي من الفطر)1( P. ostreatus 11L
الوسط المتبقي من الفطر)2( P. ostreatus 11L

184

196.3

12.3

0.35

19.5

0

180.7

193.3

12.6

0.36

19.5

0

الوسط المتبقي من الفطر)3( P. ostreatus 11L

181

193.8

12.8

0.37

19.0

0

معاملة السيطرة

176.2

188.6

12.4

0.35

20.66

0

2.12

1.82

1.31

0.07

1.12

0

)L.S.D (P>0.01

تقيةةيم الفةةايتيز  ,االجسةةام الثمريةةة  ,الوسةةط المتبقةةي بعةةد نمةةو الفطةةر  P. ostreatus 11 Lللمعةةايير الدمويةةة

البايوكيميائية للجرذان

اظهر ايدول ( )0تاثري اضا ة ال ايتية الت اني ,ال ايتية املناج  ,االجسام ال مرية  ,الوسرنب املتباري مرب عرد منرو ال طرر P.
 ostreatus 11 Lملعرايري الردم البايوكيميائيرة لل ررذان البريع  ,اذ ينرت النترائ ان ان اد قيمرة مرب كرل املعرامالت كانرت
مع ال ايتية الت راني وال رايتية املنارج مرب ال طرر  P. ostreatus 11 Lمااننرة مرع معاملرة السريطرة و راقي املعرامالت االخرر

 6مب ر انرواط انرةل ال رايتية كانرت اد قيمرة للكريراتنر  ,اليونيرا  ,الكلوكروز  ,والكولسررتول يف الرتكيرة  %0مرب ال رايتية املنارج
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حير كانرت  , 122.55,16.61 ,0.54و  , mg/dL 77.06علرج التروايل و ردون اي ررو معنويرة ينهرا عنرد مسرتو
معنوية ) (P>0.01و ر قيم ال ايتية الت اني و اقي تراكية ال ايتية املناج (8و6)%0
اظهرررت النتررائ يف ايرردول ( )0ان اعلررج قيمررة للربوتررر يف دم ايرررذان البرريع كانررت اسررتادام ال ررايتية الت رراني وال ررايتية

املناج مب ال طر  P. ostreatus 11 Lاملااننة مرع جمموعرة السريطرة و راقي املعرامالت االخرر  6رر معرامالت انرواط االنرةل
 ,اعلج قيمة لاللبومر  ,الكلو يرولر والربوترر الكلري  g/dLكانرت مرع الرتكيرة  %0مرب ال رايتية املنارج اذ انرت ,3.83 ,4.8
و  , 8.63g/dLيف حرر ا رع  ALT ,ASTمرع زيرادة تركيرة االنرةل املنارج  ,وكانرت اقرل قريم را  24.60و 43.53
 u/Lمع الرتكية  %0مب انةل ال ايتية املناج علج التوايل و دون اي رو معنويرة ينهرا و رر تراكيرة انرةل ال رايتية املنارج االخرر
(7و 6)%8ررر ايرردول ( )1ان الكريرراتنر  ,اليونيررا  ,الكلوكرروز و الكولسرررتول قررد ا ىلررت مررع زيررادة تركيررة االجسررام ال مريررة
لل طرر  P. ostreatus 11 Lاملىلرا ة  ,وكانرت اقرل قيمرة را  ,111.50 ,19 ,0.62و  68.14mg/dlعنرد الرتكيرة

 %0مب االجسام ال مرية لل طر  P. ostreatus 11 Lاملىلا ة علج التوايل و ردون اي ررو معنويرة ينهرا و رر تراكيرة انرةل
ال رايتية املناررج االخرر (7و 6)%8ررر ايردول ( )0ايىلررا ان قريم االلبررومر  ,الكلو يرولر والربوتررر الكلري  g/dLقررد ازدادت

مررع زيررادة تركيررة االجسررام ال مريررة لل طررر  P. ostreatus 11 Lاملىلررا ة  ,وكانررت اعلررج قيمررة ررا  , 3.20 , 3.84و

 7.04 g/dlعنررد الرتكيررة  %0علررج الت روايل  ,يف حررر ا ررع  ALT ,ASTمررع زيررادة تركيررة زيررادة تركيررة االجسررام ال مريررة
لل طرر  P. ostreatus 11 Lاذ كانرت  48.21 u/L , 28.50علرج التروايل و ردون اي ررو معنويرة ينهرا و رر تراكيرة

انرةل ال رايتية املنارج االخرر (7و 6)%8سر ل الوسرنب املتباري مرب ال طرر  P. ostreatus 11 Lالناالران يف الكريراتنر ,

اليونيا  ,الكلوكوز و الكولسرتول مع زيادة تركية الوسنب املتباي لل طر  P. ostreatus 11 Lاملىلرا ة  ,وكانرت اقرل قيمرة را
 , 120.67, 20.07,0.86و  71.13mg/dLعنرد الرتكيرة  ,%0علرج التروايل و ردون اي ررو رديرة ينهرا و املااننرة
مع وحدة السيطرة6
كمرا اظهررت معاملرة الوسررنب املتباري مرب ال طررر  P. ostreatus 11 Lزيرادة يف قريم روتينرات الرردم مرع زيرادة تركيررة

الوسنب املتباي مب ال طر  P. ostreatus 11 Lاملىلامل واعلج قيم لاللبومر  ,الكلو يرولر والربوترر الكلري  g/dLكانرت
قرد سر لت مرع الرتكيرة  %0مرب الوسرنب املتباري املسرتادم اذ كانرت  , 2.57 , 3.27و  , 5.84 g/dLيف حرر ا رع
تركية كل مب  ASTو  ALTمع زيادة تركيرة الوسرنب املتباري مرب ال طرر  P. ostreatus 11 Lواقرل قريم لكرل مرب AST
و  ALTكانرت  28و  55.55 u/Lمرع الرتكيرة  %0املسرتادم مرب الوسرنب املتباري مرب ال طرر P. ostreatus 11 L
علج التوايل و دون اي رو ردية ينها و ر الرتاكية (8و )%0االخر 6
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جدول رقم ( )6تقيةيم الفةايتيز  ,االجسةام الثمريةة  ,الوسةط المتبقةي بعةد نمةو الفطةر  P. ostreatus 11 Lللمعةايير
الدموية البايوكيميائية للجرذان

المعاملة

Cr

Urea

Gl

Chol

Alb

Glo

T.P

AST

ALT

mg/dL

mg/dL

mg/dL

mg/dL

g/dL

g/dL

g/dL

unit/L

unit/L

االنزيم التجاري

0.57

16.50

121.31

78.00

4.67

3.66

8.33

25.83

42.86

الفايتيز المنقى %1

0.63

18.31

122.60

78.00

3.53

2.43

5.96

26.40

44.50

الفايتيز المنقى %2

0.51

18.0

122.57

77.82

4.17

3.50

7.67

26.54

44.50

الفايتيز المنقى %3
االجسام الثمرية للفطر)1( P. ostreatus 11L

0.54

16.61

122.55

77.06

4.8

3.83

8.63

24.60

43.53

0.78

19.76

116.23

71.5

3.14

2.67

5.81

28.06

53.06

االجسام الثمرية للفطر)2( P. ostreatus 11L

0.74

19.50

114.00

65.22

3.33

2.80

6.31

27.31

50.11

االجسام الثمرية للفطر(3) P. ostreatus 11L

0.62

19

111.50

68.14

3.84

3.20

7.04

28.50

48.21

الوسط المتبقي من الفطر(1) P. ostreatus 11L

0.94

21.14

124.06

73.62

3.06

2.23

5.29

28.50

56.3

الوسط المتبقي من الفطر(2) P. ostreatus 11L

0.90

20.03

120.81

73.00

3.21

2.55

5.76

28.50

56.0

الوسط المتبقي من الفطر)P. ostreatus 11L (3

0.86

20.07

120.67

71.13

3.27

2.57

5.84

28.0

55.55

معاملة السيطرة

1.22

21.55

124.6

77.82

3.06

2.22

5.28

29.5

57.23

)L.S.D (P>0.01

0.13

1.56

2.08

1.22

0.63

0.31

0.94

1.43

2.68

Cr=creatinine , Glu=glucose, Cho=cholesterol, Alb=albumin, Glo=globulin,T.P= Total protein

تقييم الفايتيز  ,االجسام الثمرية  ,الوسط المتبقي بعد نمةو الفطةر  P. ostreatus 11 Lعلةى معةادن الةدم للجةرذان

البيض

يوضررن ايرردول ( )1ترراثري اضررا ة ال ررايتية الت رراني ,ال ررايتية املناررج  ,االجسررام ال مريررة  ,الوسررنب املتبارري مررب عررد منررو ال طررر

 P. ostreatus 11 Lعلج معادن دم ايرذان البيع و ينت النتائ ان اعلج قيمة لكرل املعرادن كانرت مرع اسرتادام ال رايتية
الت اني وال ايتية املناج مب ال طر  P. ostreatus 11 Lمااننة مع معاملة السريطرة و راقي املعرامالت االخرر مرب رر انرواط
انررةل ال ررايتية املىلررا ة كانررت اعلررج قيمررة لكررل مررب املعررادن  , P , Fe , Mg , Ca,Na ,Clو  Kعنررد الرتكيررة  %0مررب
ال ررايتية املناررج حي ر كانررت , 2.41mg/dl , 11.76mg/dl , 151.06 mmol/L ,101.61 mmol/L
 , 3.88mg/dl , 161.7mg/dlو

 4.03 mmol/Lعلررج الت روايل و رردون اي رررو رديررة ينهررا و ررر الرتاكيررة

(7و )%8االخررر  6ررر ايرردول ( )1ايىلررا ان هنرراب ا ررار لكررل مررب املعررادن  Na ,Clمررع زيررادة تركيررة االجسررام ال مريررة
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لل طر  P. ostreatus 11 Lوكانت اقرل قيمرة را  90.07و  133.03 mmol/Lعنرد الرتكيرة  %0علرج التروايل  6يف
حررر كانررت رراقي املعررادن االخ ررر  , P , Fe , Mg , Caو  Kازدادت مررع زيررادة تركي ررة االجسررام ال مري ررة لل طررر P.
 , ostreatus 11 Lوكانت اعلرج قيمرة را مرع الرتكيرة  %0املسرتادم اذ كانرت 3.62 , 158.36 , 2.45 , 10.05
 3.36 nm/L , mg/dlعلج التوايل  6اظهرت ايىلا معاملة الوسرنب املتباري مرب ال طرر  P. ostreatus 11 Lزيرادة يف
قريم معرادن ال لل ررذان البريع مرع زيرادة تركيرة الوسرنب املتباري مرب ال طرر  P. ostreatus 11 Lوكانرت اعلرج قريم للمعرادن
 , P , Fe , Mg , Ca,Na ,Clو  Kعنررد الركيررة  %0املسررتادم اذ كانررت 147.6 , 104.51 mmol/L

 2.4mg/dl, 146.54 , 1.91 , 9.0 , mmol/Lو  , 2.88 mmol/Lعلررج الت روايل و رردون اي رررو رديررة
ينها و ر الرتاكية (7و )%8االخر 6

جةدول رقةم ( )1تقيةيم الفةةايتيز  ,االجسةام الثمريةة  ,الوسةةط المتبقةي بعةد نمةةو الفطةر  P. ostreatus 11 Lعلةةى
معادن الدم للجرذان البيض

المعاملة

mmol/L

Cl

mmol/L

mg/dl

mg/dL

mg/dl

mg/dL

mmol/L

االنزيم التجاري

100.73

151.12

10.25

2.23

161.22

3.17

3.77

الفايتيز المنقى %1

99.06

146.21

9.73

2.06

158.76

2.85

3.38

الفايتيز المنقى %2

101.50

151.00

10.33

2.11

160.03

3.32

3.61

الفايتيز المنقى %3

االجسةةام الثمريةةة للفطةةر P. ostreatus
)1( 11L

101.61

151.06

11.76

2.41

161.70

3.88

4.03

97.00

141.0

9.63

2.02

148.33

2.93

3.04

االجسةةام الثمريةةة للفطةةر P. ostreatus

93.18

137.31

9.66

2.31

153.71

3.31

3.17

االجسةام الثمريةة للفطةر (3) P. ostreatus

90.07

133.03

10.05

2.45

158.36

3.62

3.36

الوسط المتبقي من الفطر (1) P. ostreatus

98.33

143.41

8.67

1.75

144.0

2.16

2.78

الوسط المتبقي من الفطر (2) P. ostreatus
11L

101.26

144.21

8.82

1.87

144.53

2.32

2.80

الوسةط المتبقةي مةن الفطةر P. ostreatus

104.51

147.60

9.0

1.91

146.54

2.40

2.88

معاملة السيطرة

97.42

143.60

8.55

1.71

143.7

2.13

2.78

)L.S.D(P‹0.01

2.57

3.05

1.02

0.62

2.55

0.11

0.1

)2(11L
11L

)11L (3

Na

Ca

361

Mg

Iron
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تقيةيم الفةةايتيز  ,االجسةةام الثمريةةة  ,الوسةةط المتبقةي بعةةد نمةةو الفطةةر  P. ostreatus 11 Lعلةةى معةةادن فضةةالت
Na
mg/dL

المعاملة

K
mg/dL

Zn
mg/dL

Mg
mg/dL

Fe
mg/dL

P
mg/dL

N
mg/dL

الجرذان البيض

ر ايدول ( )1تاثري ال ايتية و االجسام ال مرية و الوسرنب املتباري مرب عرد منرو ال طرر  P. ostreatus 11 Lعلرج قريم

معررادن ىلررالت ايرررذان البرريع ومررب خررالل النتررائ وجررد ان اقررل قرريم للمعررادن كانررت مررع ال ررايتية الت رراني وال ررايتية املناررج مررب
ال طر  P. ostreatus 11 Lاملااننة مع معاملة السيطرة و اقي املعامالت االخر 6
مررب ررر ان رواط انررةل ال ررايتية املىلررا ة  ,احلررد االعلررج لا ريم كررل مررب املعررادن  , P , Fe , Mg , Zn , K ,Naو N
ك ر ر رران عن ر ر ررد الرتكي ر ر ررة  %7م ر ر ررب ال ر ر ررايتية املنا ر ر ررج اذ كان ر ر ررت  , 0.92 , 0.57 , 0.30 , 0.35 ,1.10 , 0.24و9.07
 mmol/Lعلج التوايل و دون اي رو ردية ينها و ر الرتاكية (8و )%0االخر 6

ر ايدول ( )1ايىلا ان هنراب ا رار يف قريم املعرادن مرع زيرادة تركيرة االجسرام ال مريرة لل طرر P. ostreatus 11 L

وكرران احل ررد االد لارريم ك ررل م ررب املعررادن  , P , Fe , Mg , Zn , K ,Naو  Nك رران عن ررد الرتكيررة  %0م ررب االجس ررام
ال مريررة لل طررر  P. ostreatus 11 Lحير كانررت  , 0.88 , 0.73 , 0.43 , 1.43 , 0.25و  , 9.23علررج
التوايل و دون اي رو ردية ينها و ر الرتاكية (7و )%8االخر 6
معاملة الوسنب املتباي مب ال طر  P. ostreatus 11 Lاظهرت ايىلا ناالان يف قيم معادن ىلالت ايرذان البريع مرع

زيادة تركية الوسنب املتباي مب ال طرر  P. ostreatus 11 Lوكانرت اقرل قريم للمعرادن P , Fe , Mg , Zn , K ,Na
 ,و  Nعندما كان الرتكية املستادم  %0مب الوسنب املتباري مرب ال طرر  P. ostreatus 11 Lاذ كانرت 1.71 , 0.27
 , 1.03 , 0.81 , 0.38, 0.52 ,و  , 9.64علج التوايل و دون اي ررو رديرة ينهرا و رر الرتاكيرة (7و )%8االخرر
6
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8.81

0.83

0.51

0.26

0.28

1.22

0.17

االنزيم التجاري

9.07

0.92

0.57

0.30

0.35

1.10

0.24

%1 الفايتيز المنقى

8.85

0.84

0.51

0.26

0.31

0.99

0.19

%2 الفايتيز المنقى

8.73

0.66

0.47

0.21

0.22

0.97

0.19

%3 الفايتيز المنقى

10.22

1.05

0.85

0.40

0.55

1.83

0.31

9.61

0.93

0.81

0.37

0.51

1.71

0.29

9.23

0.88

0.73

0.34

0.43

1.43

0.25

10.55

1.43

0.88

0.42

0.60

1.86

0.33

9.83

1.40

0.84

0.40

0.57

1.78

0.30

9.64

1.03

0.81

0.38

0.52

1.71

0.27

)3( P. ostreatus 11L الوسط المتبقي من الفطر

10.54

1.45

0.88

0.43

0.59

1.86

0.33

معاملة السيطرة

1.07

0.12

0.1

0.08

0.086

0.11

0.04 L.S.D (P>0.01)

)1( P. ostreatus 11Lاالجسام الثمرية للفطر

)2( P. ostreatus 11L االجسام الثمرية للفطر
)3( P. ostreatus 11L االجسام الثمرية للفطر

)1( P. ostreatus 11L الوسط المتبقي من الفطر

)2( P. ostreatus 11L الوسط المتبقي من الفطر

 علةةىP. ostreatus 11 L  الوسةةط المتبقةي بعةد نمةةو الفطةر,  االجسةام الثمريةة, ) تقيةيم الفةةايتيز8( جةدول رقةم
معادن فضالت الجرذان البيض
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