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 استعمال الطرائق الكيميائية واألنزيمية في تصنيع مركزات بروتينية من بعض مخمفات الحيوانات:   عنوان الرسالة 
 :ممخص الرسالة 

 5 و2 و 1بتركيز  (القاعدة والحامض)تضمنت الدراسة الحالية تحضير مركزات بروتينية من ريش الدواجن وصوف األغنام ووبر الجمال باستخدام الطرق التقميدية 
 .واستخدام بروتيز بذور نبات الكتان المنقى جزئيًا وأنزيم البابايين% 15 و10و

تمت تنقيو جزئية لمبروتيز باستخدام كبريتات األمونيوم . تم استخالص البروتيز باستخدام محمول االستخالص المكون من حامض البوريك ومحمول كموريد الصوديوم
 . مل/ وحدة170.20ممغم بروتين وفعالية تحممية / وحدة27.50وأعطى األنزيم فعالية نوعية بمغت  % 70بنسبة تشبع 

تم احتساب درجة التحمل لمعينات الخام والمركزات البروتينية وتمت دراسة التركيب الكيميائي لمعينات الخام والمركزات البروتينية المحضرة وشممت تقدير النيتروجين 
 .الكمي والنيتروجين الذائب وغير الذائب والعناصر المعدنية وتقدير نسبة الرطوبة والبروتين والرماد، كما تم حساب كمية الحاصل

 :أوضحت نتائج الدراسة ما يمي 
 .ارتفاع معنوي في نسبة البروتين في المركزات البروتينية المحضرة مع تفوق معنوي لممركز المحضر من وبر الجمال مقارنة بالمركزات األخرى - 1
 .ارتفاع معنوي في نسبة الدىن في مركز الريش مقارنة بالمركز المحضر من الصوف ووبر الجمال وبمغت اقل متوسط لنسبة الدىن في المركز المحضر من وبر الجمال - 2
 .انخفاض معنوي في نسبة الرطوبة في المركزات البروتينية المحضرة كافة مقارنة بالعينات الخام وكان أقل متوسط لنسبة الرطوبة في مركز وبر الجمال- 3
 .ارتفعت نسبة النيتروجين الكمي الذائب في المركزات البروتينية المحضرة مقارنة بالعينات الخام ولم تظير النتائج اختالفات معنوية بين المركزات المحضرة - 4
 .ارتفاع قابمية حمل الماء لممركزات البروتينية المحضرة والتي لم تظير اختالفات معنوية فيما بينيا مقارنة بالعينات الخام- 5
 .ارتفاع معنوي لقابمية الذوبان لممركزات المحضرة مقارنة بالعينات الخام ولم تظير اختالفات معنوية بين المركزات المحضرة - 6
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   Abstract of Thesis : 

In this study protein concentrates were prepared from poultry feather, sheep wool and camel hair by following the traditional methods 
(acid an base) and the use of partially purified protease enzyme from flux seed.  

The protease was extracted by the use of extraction solution consisting of boric acid and sodium chloride solution. Protease was partly 
purified by the use of 70% saturation of ammonium sulfate.  

The obtained quality activity of enzyme was 27.50 unit per mg protein and analytical activity of 170.20 unit/ml. Analytical rates for raw and 
protein concentration were determined chemical composition of the raw samples and the prepared protein concentrates was determined, namely 
total nitrogen, soluble and non-soluble nitrogen, minerals, moisture%, protein% and ash%. yield of product was calculated too. obtained results 
showed that: 
1- Protein percentage of protein concentrate of camel hair was significantly higher than other concentrate. 
2- The lowest mean percentage of fat was recorded for the protein concentrate of camel hair compared with highest percentage of fat of 

concentrate of feather. 
3- Significantly decreased were noticed in the fat percentage of all protein concentrate in comparison with raw samples, the lowest percentage 

was recorded in protein concentrate of camel hair. 
4- Total soluble nitrogen percentage were higher non- significantly in the prepared concentrate compared with the raw samples.  
5- Water holding capacity was non-significantly higher in the prepared protein concentrates in comparison with the raw samples. 
6- Significantly increased in solubility of papered concentrates when compared with the raw samples difference in solubility of the prepared 
protein concentrates were not significantly. 



 


