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ABSTRACT: Trichoderma fungi produce economically important cellulases that 

comprise three key enzymes; endoglucanases, exoglucanases, and β-glucosidases.  In 

this study, a total of 28 isolates from Nile Delta were analyzed. The objectives were: 1) 

species identification of isolates, 2) evaluation of strains' cellulases production in 

submerged (SmF) and solid state (SSF) fermentation systems, 3) improve strains' 

cellulases production by mutagenesis and 4) enhance production of strains' cellulases 

through protoplast fusion and genome shuffling. On the basis of morphological 

characterization and molecular identification by DNA sequences analysis of ITS region, 

isolates were identified to species level as strains. 11 strains were chosen because of 

their unique properties in cellulase screening tests and they were investigated for the 

production of cellulases in SmF and rice straw SSF cultures. According to detailed 

examinations of culture filtrates, four promising strains were selected and subjected to 

genetic improvement through mutagenesis. Nine produced mutants showed better 

cellulases production than their parents. Moreover, the protoplast fusion of the nine 

mutants produced stable fusants that showed a marked increase in cellulase production 

over their mutant parents and original wild-type parents.  Finally, genome shuffling of 

Trichoderma cells produced strains were higher than their original wild-type parents in 

cellulase production.  
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تحفيز إنتاج إنزيمات السميوليز من التريكودرما عن طريق إعادة تركيب جينات  عنوان الرسالة:
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 .السميوليز
 ةمحمد حمو  محمود شاكر : اسم الباحـث

 ى العموم الزراعيةدكتور الفمسفة ف الدرجة العممية:

 الوراثة القسم العممى :

 2011أبريل  11تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
جامعة  -والتكنولوجيا الحيوية  معهد الهندسه الوراثية -أستاذ الوراثة   خميل عبد الحميد الحمفاوي  د/أ. لجنة اإلشراف:

نائب رئيس جامعة المنوفية  لمدراسات العميا والبحوث و ينة السادات مد
 األسبق

 جامعة المنوفية - كمية الزراعة - قسم الوراثة -ى     أستاذ الوراثةـــسـيـز عـزيـعـد الـبـأ.د/ رجاء ع  

جامعة  -لوراثية والتكنولوجيا الحيوية معهد الهندسة ا - أستاذ الوراثة    زة ــــــــــــــمـد حــــــمـي احــــفـنـأ.د/ ح 
 مدينة السادات

 جامعة المنوفية -كمية الزراعة -قسم الوراثة  -ي     أستاذ الوراثة ـمـهـم فـأ.د/ عبد المجيد إبراهي 
 

 الممخص العربى
  وعات إنزيمية هي تُنتج فطريات التريكودرما إنزيمات السميوليز ذات األهمية اإلقتصادية و التي تشتمل عمى ثالث مجم

:endoglucanases و exoglucanases و .β-glucosidases  عزلة تريكودرما من دلتا  21تمت الدراسة عمى
 (SMF) ( تقييم إنتاج السميموليز من السالالت في أنظمة التخمير المغمورة2( تحديد أنواع العزالت. 1النيل, وهدفت إلى: 

( زيادة كفاءة 4يموليز من سالالت التريكودرما عن طريق إستحداث الطفرات. تحسين إنتاج السم (3 (SSF). والصمبة
السالالت في إنتاج إنزيمات السميوليز من خالل الدمج البروتوبالستي والخمط الجينومي. تم تعريف العزالت عمى مستوى 

ساللة لها  11ُاختير ITS.  لمنطقة DNA األنواع, عمى أساس التوصيف المظهري والجزيئي عن طريق تحميل تواليات الـ
لقش األرز الُمعالج. SSF و SMFخصائص متميزة في اختبارات القدرة السميوليزية وُاختبرت إلنتاج السميوليز في بيئات 

باستخدام الُمطِفرات.  وفقًا لالختبارات التفصيمية لمراشح الناتج من التخمر تم اختيار أربع سالالت واعدة ليتم تحسينها وراثياً 
ظهرت تسعة طفرات ُمنتخبة نتائج أعمى في إنتاج إنزيمات السميوليز عن آبائها البرية. أنتج الدمج البروتوبالستي أ

وأظهرت زيادة ممحوظة في إنتاج السميوليز عن آبائهم من الطفرات وآبائهم البرية.  ,لمطفرات التسعة سالالت ثابتة وراثياً 
 يا  التريكودرما سالالت أعمى في إنتاج السميوليز من ابآباء البرية.وأخيرًا أنتجت عممية الخمط الجينومي لخال


