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 اری:سپاسگز

 استاد از.  میبرسان انیپا به را پروژه نیا تا ساخت انراهم قیرف را قیتوف که منان زدیا نثار انیشا شکر

 خود محبت و لطف مورد را ما همواره که راهنما استاد عنوان به فر یعیبد خانم سرکار شمندیاند و فاضل

، همچنین از سرکار خانم حاتمی و سرکار خانم دارایی که امکانات الزم میدار را تشکر کمال اند، داده قرار

 برای انجام این پروژه را در اختیار ما قرار دادند بسیار سپاسگزاریم.

 از اسالم، ساز انسان مکتب یمتعال اهداف تحقق ریدرمس که را خوبان شما تیاحد اقدس ذات ؛ آرزومندم

  .دهد قرار شیخو خاصه الطاف کنف در دیگذار یم هیما جان

 .میینما یم یفداکار و محبت عشق، باران بوسه را زیعز مادران و پدران دستان

 آرامش و تیامن هیسا که یمانیسل قاسم سپهبد دیشه سردار واالمقام و مقدس روح به قیتحق نیا افتخار با

 .گردد یم میتقد گسترد نمانیسرزم خاک بر را

 

 



 

 چکیده:

مالنین نوعی رنگدانه طبیعی در پوست است. رنگ مو، پوست و چشمان انسان و حیوانات غالبا به نوع    

شود در طبیعت به  به عنوان آنزیم دارای مس نیز شناخته می تیروزیناز، بستگی دارد. آنهاو میزان مالنین 

د مالنین است. در بیماران مبتال به شود. آنزیم تیروزیناز، آنزیم کلیدی در تولی طور گسترده یافت می

 تیروزیناز آنزیم تولید امروزهشود.  می یآلبینیسم نبود همین آنزیم بدلیل نقایص ژنتیکی باعث بروز مشکالت

 تولید یندآفر بهبود و بدن های یاخته در آنزیم این از استفاده برای را امیدی های راه انسانی غیر منابع از

در این مطالعه با هدف تولید آنزیم تیروزیناز،  .است کرده ایجاد تیروزیناز آنزیم نقص با بیماران در مالنین

)سوکروز پپتون  SPهای کشت  ها در محیط های مزارع آذربایجان شرقی نمونه برداری شد. باکتری خاک

  تا     10-3های  نوع باکتری از سری رقت 8. کشت و جداسازی شدند screaming mediumو  آگار(
صورت  آنزیم مولد های باکتری رشد محیط از تیروزیناز آنزیم تخلیصسپس  سازی شدند. خالص ۶-10

 از خود بروز دادند. ای زرد تا قهوههای  تیروزین رنگ -Lهای مولد تیروزیناز در حضور  باکتری گرفت. 

 کلمات کلیدی: مالنین، آنزیم تیروزیناز، آلبینیسم

Keywords: Melanin, Tyrosinase, Albinism 
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 :مقدمه -1-1

 مالنین -1-1-1

 از که است یانیم محصوالت ریسا و 2هاندولیا یحاو که است نامنظم نور جاذب مریپل کی 1نیمالن   

 (.(Riley, P. A 1997 دشویم حاصل 3نیروزیت ونیداسیاکس

اثرات مخرب اشعه ماوراءبنفش در پوست را  این ماده  .دارد یاریبس 4یکیولوژیب یعملکردها نیمالن   

 خود از یکیوتیب یآنت تیخاص در عین حالکند.  های پوستی جلوگیری می کاهش داده و در نتیجه از سرطان

اصلی ترین آنزیم در  .است حشرات 5کولیکوت و یاهیگ یهایاخته وارهید مهم کننده تیتقو و دده یم نشان

 .(1-1)شکل  یر بیوسنتز مالنین تیروزیناز استمس

 آنزیم تیروزیناز -1-1-2

 به( EC 1.14.18.1 EC دوروکتاز،یاکس ژنیاکس: فنول ید-o فنل،و مون) دازیاکس فنل یپل ای ۶نازیروزیت   

 .دشونیم یافت عتیطب در گسترده طور به که شودیم شناخته مس یحاو هایمیآنز عنوان

 زیکاتال را نیروزیت شکل به نیمالن رنگدانه لیتشک در هیاول مرحله نازیروزیت داران، مهره و  ها قارچ در    

آنزیم شود. می 7کمبود و یا نبود آنزیم تیروزیناز در بدن باعث بیماری آلبینسیم (.1-1)شکل دکن یم

 .(Nunes, C. S., & Vogel, K 2018 )  ها هستندباکتری آنهاتیروزیناز منابع مختلفی دارد که بهترین 

                                                           
1
 Melanin 

2
 Indoles 

3 
Tyrosine 

4
 Biological operation 

5 
Cuticle 

6 
Tyrosinase 

7 
Albinism 
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 اکسیداسیون اساس بر شیمیایی سنتز هایروش با هاقارچ و هاباکتری از اعم موجودات زیستی از طیفی   

 آنزیم دارای هاییباکتر.  کنند تولید مالنین توانندمی آنها در موجود تیروزیناز یکاتالیز فعالیت و تیروزین

 Streptomyces, Vibrio, Pseudomonas, Bacillus  یهاجنس جمله از مختلف ییایباکتر منابع تیروزیناز

  .(Della-Cioppa et al. 1990) شودیم دیتول زین ها قارچ از یبرخ در نازیروزیت. هستند

 

 

 

 

 

 

 

 ها اگزوزوم -1-1-3

. شوند یم لیتشک توزیاندوس لهیوس به که هستند نانومتر 100 تا 30 اندازه با یها کولیوز1 ها اگزوزوم   

 به توان یم و اند کرده جادیا ها دارو و یستیز یها مولکول انتقال یبرا یدیجد یدرمان دید کی ها اگزوزوم

 یایمزا از یکی. داد انتقال را ها دارو و دهایاس کینوکلئ د،یپپیل ن،یپروتئ مانند یمختلف باتیترک آن لهیوس

 کرد یمهندس را آنها توان یم  که است نیا رندیبگ قرار توجه مورد شتریب شده باعث که ها اگزوزوم جالب

 یاختصاص یها رندهیگ انتقال با را آنها تیاختصاص نیهمچن و داد قرار آنها داخل را مختلف باتیترک و

 (. (Jahangard Y, et al, 2019برد  باال اگزوزوم

                                                           
1
 Exosome 

 .: مسیر بیوسنتز مالنین1-1شکل 
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 :بیان مساله -1-2

 تشکیل ایندولی یا فنلی ترکیبات از اکسیداتیو 1پلیمیریزه شدن اثر در که است لکولیوماکروم مالنین   

آنزیمی  تیروزین از طریق یک سری واکنش آنزیمی و غیر -ال طریق سنتز بیولوژیکی مالنین از .  شود می

 ( .Ikeda, K et al 1998 , Langfelder et al 2003) شود توسط آنزیم تیروزیناز آغاز می

دی هیدروکسی فنیل آالنین )ال دوپا( تسریع می کند که  4، 3 تیروزین را به L - اکسیداسیون تیروزیناز   

 اکسیداسیون کاهنده غیر های واکنش از ای مجموعه توسط دوپاکروم شود. بعدا به دوپاکروم تبدیل می

 .(Marino, S. M et al 2011 ) شود می تبدیل مالنین به آنزیمی

،  آنها قرار دارد. در انسان ای یاختههای  دیوارهکننده در  در حالی که در گیاهان مالنین به عنوان تقویت   

آکسیداسیون،  کند، بلکه نقش مهمی در محافظت در برابر مالنین نه تنها رنگ پوست را تعیین می

 جمله از ، دارند مهمی بیولوژیکی های فعالیت ها مالنین .اشعه ماورابنفش دارد ها و میکروارگانیسم

 التهابی ضد کبد. مطالعات فعالیت کننده محافظت فعالیت و ونین آنتی فعالیت ، تومورضد ، میکروبیضد

 Casadevall, A. et al 2000  ) شود منجر به چندین ناهنجاری و بیماری می .اند مالنین را نشان داده

,Allam, N. G., & Abd El-Zaher, E. H 2012 ,Ye, M et al 2014 ) . 

شود که  نقایص ژنتیکی منجر به عدم تولید مالنین در بدن می نبود آنزیم تیروزیناز در بدن به علت   

لید که به علت نقص ژنتیکی در توآلبینیسم بیماری است  یا زالیتواند اختالالت متعددی ایجاد کند.  می

 مالنین فقدان  سازد. های بدن را مختل می یاختهشود و تولید مالنین در  میآنزیم تیروزیناز در بدن ایجاد 

 حاضر حال منجر شود. در سوختگی در پوست به آفتاب و بینایی مشکالت به چشم شبکیه در بخصوص

 (King R. A., et al 2003). ندارد وجود درمانی بیماری این برای

های  یاختههای امیدی را برای استفاده از این آنزیم در  انسانی راه امروزه تولید آنزیم تیروزیناز از منابع غیر   

  آنزیم تیروزیناز ایجاد کرده است.بدن و بهبود فرایند تولید مالنین در بیماران با نقص 

                                                           
1
 Polymerization 
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و  برای درمان پارکینسون L-DOPA دیتول ،یدرمانبا هدف  نیمالن سنتزدر  تواند آنزیم تیروزیناز می   

 ییزدا تیسمو  آب هیتصف ییغذا مواد دیتول عیصنا. همچنین در ردیگ قرار استفاده مورد کیوتیب یآنت دیتول

 که ردیگ یم قرار استفاده مورد مالنوم درمان یبرا بالقوه یدارو کی عنوان به نازیروزیت کاربرد دارد. ها آب

 .) Zaidi, K. U et al 2014)  گرفتند قرار درمان تحت نازیزوریت تیفعال قیطر از تیموفق با مارانیب آن در

 تولید مالنین شبیه ترکیبات تیروزین، حاوی آگار های محیط در Streptomyces های گونه 40٪ حدود   

 خاصیت Azotobacter, Crococum, Borcholdria sono spasia  های باکتری از شده تولید مالنین .کنند می

 محیطی آزاد های رادیکال برابر در خود از توانند می ها یترباک این دلیل همین به و داشته قوی نییدااکس آنتی

  .(Keith KE et al 2007, 2006 Claus, H., & Decker, H) کنند محافظت

 به آن رسانش و مالنین تولید آن دنبال به و باکتریایی، تیروزیناز آنزیم این مطالعه با هدف تولیددر    

 و جداسازی کشاورزی آذربایجان شرقی مزارع خاک از تیروزیناز آنزیم مولد های باکتری ها، کراتونیست

 صورت گرفت. آنزیم مولد های باکتری رشد محیط از تیروزیناز آنزیم تخلیص، سپس ندشد کشت

 :اهمیت و ضرورت انجام طرح -1-3

 که شامل محافظت از پوست در برابر اشعه ماوراء بنفش،  دارند، مهمی زیستی های فعالیت ها مالنین   

کبد است.  کننده محافظت فعالیت و ونین آنتی فعالیت ، تومور ضد میکروبی، ضد التهابی، ضد فعالیت

 یدرمان اهداف یبرا نیمالن سنتز درای کلیدی در تولید مالنین آنزیم تیروزیناز است که  آنزیم واسطه

 یها یماریب درمان و پارکینسون درمان برای L-DOPA دیتولتواند در  همچنین این آنزیم می .دارد کاربرد

 عیصنا در همچنین. ردیگ قرار استفاده مورد مالنوم درمان و 1لینکومایسین کیوتیب یآنت دیتول مختلف، یعصب

 از تیروزیناز آنزیم تولید امروزه .دارد کاربرد آلوده یها آب ییزدا تیسم و آب هیتصف ،ییغذا مواد دیتول

 مالنین تولید فرایند بهبود و بدن های یاخته در آنزیم این از استفاده برای را امیدی های راه انسانی غیر منابع

  .است کرده ایجاد تیروزیناز آنزیم نقص با بیماران در
                                                           
1
 Lincomycin 
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 کاتالیز ساسا بر شیمیایی سنتز های روش با ها قارچ و ها باکتری از اعم بیولوژیک های ارگانیسم از طیفی   

های مستعد و فراهم  ها از خاک جداسازی این باکتری .کنند تولید مالنین توانند می تیروزینازبه واسطه آنزیم 

تواند راهکاری برای  ساختن محیط مناسب برای رشد آنها و جداسازی آنزیم تیروزیناز از این محیط می

توان به  استفاده از این آنزیم در فرایندهای درمانی و صنعتی باشد. و با تسهیل دستیابی به این آنزیم می

 های مرتبط با آن امیدوار بود. آینده درمان بیماری

 :هداف طرحا -1-4

 :ف کلیاهدا -1-4-1

 آنزیم از آن استخراجو  نازیروزیت میآنز مولد هایباکتری جداسازی -1

 های ناشی از کمبود آنزیم تیروزیناز درمان بیماری -2

 اهداف جزئی: -1-4-2

 های مولد آنزیم تیروزیناز از خاک غنی از آنزیم جداسازی باکتری -1

 شتریب نازیروزیت میآنز دیتول جهت در شده جداسازی باکتری رشد طیشرافراهم نمودن  -2

 های مولد آنزیم و تخلیص آنزیم تیروزیناز از محیط رشد باکتری جداسازی -3

 مناسب یروش شنهادیپ و ها مالنوسیت به نازیروزیت میآنز رسانش های روش تئوری مطالعه -4

 اهداف کاربردی: -1-4-3

 آنزیم جهت استفاده های درمانی و صنعتیهای مولد  تولید آنزیم تیروزیناز از باکتری -1

 کاربردی نمودن استفاده از منابع غیر انسانی آنزیم تیروزیناز در صورت نیاز  -2
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 :سواالت -5 -1

 ؟سازی استجداقابل های مولد آنزیم تیروزیناز از خاک غنی از آنزیم  آیا باکتری -1

 است؟ سازی فراهمقابل ناز یروزیت میآنز دیتول جهت در شده جداسازی باکتری رشد طیشراآیا  -2

 و تخلیص است؟ استحصالقابل  های مولد آنزیم آنزیم تیروزیناز از محیط رشد باکتریآیا   -3

 قابل انجام است؟ مناسب یروش با ها مالنوسیت به نازیروزیت میآنز رسانشآیا  -4

 :مروری بر پیشینه پژوهش -۶-1

Pomerantz    ن نقش تعیی به "فعالیت تیروزیناز در پوست انسان"تحت عنوان  ای همکاران در مطالعه و

 تیفعال) دوپا به نیروزیت ونیالسیدروکسیه یریگ اندازه با نازیروزیت تیفعال .ندتیروزیناز در پوست پرداخت

 و اهیس انسان پوست یها نمونه در( نیمالن سنتز روش) نیمالن به نیروزیت لیتبد و( الزیدروکسیه نیروزیت

 پوست دیسف یها نمونه برابر سه باًیتقر اهیس پوست در نازیروزیت تیفعال .گرفت قرار سنجش مورد دیسف

 دهد یم نشان که ، بودند مشابه نیمالن روش و الزیدروکسیه نیروزیت روش دو با نازیروزیت یها تیفعال. بود

 دو هر توسط شده نییتع نازیروزیت تیفعال. است همراه نیمالن سنتز با کامالً الزیدروکسیه نیروزیت تیفعال

 .(Pomerantz, S. H., & Ances, I. G 1975) . است ارتباط در پوست نیمالن یمحتوا با یکل طور به روش

Faccio      به بررسی تیروزیناز  "و کاربردهای آن تیروزیناز باکتریایی"در مطالعه با عنوان و همکاران

   .ندپرداخته ا های مختلف پزشکی و صنعتی در شاخه استفاده از آنو امکان های باکتری  موجود در گونه

ر سنتز داروها، پالستیک ها، اساسی دوزینازها به طور کلی گسترده است و نقش ریژگی بستر اکثر تیو

، از نظر  L- DOPA،  ولین محصول واکنش تیروزیناز با تیروزینا. ها و مواد شیمیایی هستند اکسیدان آنتی

اقتصادی دارای ارزش اقتصادی باالیی است زیرا داروی اصلی برای درمان بیماری پارکینسون است. 

 درمان یبرا یعیطب یباکتر ضد باتیترک عنوان به نیمالن دیتول شامل نیهمچن نازیروزیت یپزشک یکاربردها

 از ییزدا سم در ییایباکتر ینازهایروزتی .است پماد ای کرم شکل به موضعی استفاده یعنی ها، زخم
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 هیتصف یبرا ییایباکتر نازیروزیت کاربرد .اند شده شیآزما نیز ییزدا رنگ و یفنل باتیترک حذف با فاضالب

 .(Faccio, G et al 2012 )است گرفته قرار یبررس مورد راًیاخ آلوده یها فاضالب

با منشا  نازیروزیت اتیخصوص و یساز هیشب ،یداسازج "و همکاران تحت عنوان  Shusterدر مطالعه    

کننده تیروزیناز از خاک  ک باکتری بیانی .تیروزیناز از منبع باکتریایی جداسازی شد "ومیمگاتر لوسیباس

، ممکن است به دلیل فعالیت و این تیروزیناز ایجاد شد با حضور یاختهجدا شد و فعالیت آنزیمی خارج 

 & ,.Shuster, V) .کاربردهای بالقوه داشته باشدمی تواند در سنتزها ثبات زیاد در شرایط معمول، 

Fishman, A 2009) 
 UIS2 سویه استوتزری سودوموناس شناسایی و جداسازی بهای  اسکندری و همکاران در مطالعه   

 پرداخت. آن نیمالن ولوژیکیب اتیخصوص بررسی و روزینیت -L حضور در نیمالن ۀدکنندیتول

 هاله مولد باکتری و کشت تیروزین - Lحاوی آگار نوترینت کشت محیط رد و یرآو جمع خاک نمونه   

 مالنین رنگدانهدر واقع .شد شناسایی مولکولی و فنوتیپی های روش از استفاده با و جداسازی رنگ ای هقهو

 بعنوان تواند می باال SPF و داشتهها  شتن برابر در باالیی اکسیدانی آنتی فعالیت جداشده سودوموناس

  شود پیشنهاد زیست محیط آلودگی رفع و یداروی آرایشی، کاربردهای برای مناسبی کاندیدای

(Eskandari, S., & Etemadifar, Z 2020.). 

 نیمالن یکروبیم ضد و یدانیاکس یآنت یها تیعالو همکاران انجام دادند ف Zerradدر مطالعه ای که    

 هیسو در این مقاله، مالنین محلول در آب از  بررسی شد. کایبالئار سودوموناس هیسو توسط شده دیتول

این اولین گزارش در مورد خصوصیات  تولید  شد. شده از جلبک سبز دریایی ، جدکایبالئار سودوموناس

مالنین است که توسط سویه جدید سودوموناس بالئاریکا و اثر ضد باکتریایی آن در برابر باکتریهای 

یک منبع بالقوه تولید مالنین آنتی اکسیدان  فیتوپاتوژن تولید شد. مطالعات ما نشان می دهد که این سویه

  . (Zerrad, A.et al 2020)برای مصارف آرایشی و دارویی است
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 ها روش و مواد:  دوم فصل
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  :واد و وسایل مورد نیازم -1-2

( استفاده 1-2های مولد آنزیم تیروزیناز از مواد و تجهیزات جدول )برای جداسازی و غربالگری باکتری

 شد.

 

 شرکت سازنده کشور/ نام ماده/ دستگاه  ردیف

 Merck سوکروز 1

 Quelab آگار 2

3 K2HPO4 Merck 

4 MgSO4.7H2O Merck 

 Quelab پپتون جانوری 5

۶ L- ینروزیت  Merck 

7 NaCl Merck 

 Merck    ینکازئ 8

 Merck اتانل 9

 کاوش مگا ایران اینکوباتور 10

 ایران مگا کاوش اتوکالو 11

 آلفا آنالوگ همزن مغناطیسی 12

 جت بایوفل میکرون 45/0فیلتر  13

نیازهای مورد  : مواد و دستگاه 1-2جدول   



19 

 

 :وش انجام تحقیقر -2-2

 نمونه برداری -2-2-1

روستای خاروانا در استان آذربایجان شرقی،  های کشاورزیاز خاک 1399نیمه بهمن ماه سال در    

و به آزمایشگاه منتقل شده و در دمای  برداشتمتری زمین سانتی  10الی  5خاک بومی از عمق  مقداری

 محیط نگهداری شد.

 

 

 تولید کننده تیروزیناز خاکهای بومی باکتری جداسازی-2-2-2

 تهیه سری رقت از خاک -2-2-2-1

 ها تا لیتر آب مقطر استریل حل شد و سری رقت آنمیلی 9شده در  خاک برداشتهای از نمونهگرم  1   

کشت  چمنیبه روش  SP در محیط کشت 10-9تا  10-3های از رقت میکرولیتر 100 تهیه شد. 9-10

درجه قرار  30ساعت در انکوباتور  24و  درجه 37ساعت در انکوباتور  24ها به مدت  کشتشد.  داده

مجددا در شده   های تشکیلکلونیها، نیوها نمایان شوند. برای اطمینان از خلوص کلنیوگرفتند تا کل

 کشت داده شدند. SPمحیط کشت 

مونه برداری از خاک مزارع : ن1-2شکل 

 کشاورزی
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 ماکروسکپی و میکروسکپی بررسی  -2-2-3

آمیزی ها با رنگهای مورفولوژیک باکتریها به طور ماکروسکپی و ویژگیشکل و مورفولوژی کلونی   

 گرم و به طور میکروسکپی شد. 

 های کشتمحیط-2-2-4

SPمحیط 2-2-4-1
 )سوکروز پپتون آگار( 1

محتویات این های مولد آنزیم تیروزیناز است. این محیط، یک محیط نسبتا اختصاصی برای رشد باکتری   

 ( وg/L5/0) MgSO4.7H2O (،g/L5(، پپتون )g/L15) (، آگارg/L5محیط شامل سوکروز )

K2HPO4( g/L5/0) است. ابتدا محیط پایه با ترکیبات MgSO4.7H2O وK2HPO4  و آگار ساخته و  

pH  سوکروز با استفاده  تنظیم شد سپس به اتوکالو منتقل شد و پس از استریل شدن، محلول 4/7تا 2/7آن

       شدها استفاده به محیط کشت اضافه شد. این محیط برای کشت اولیه خاک میکرون 45/0 از فیلتر

 .(3-2)شکل 

                                                           
1
 Sucrose Peptone agar medium  

 

10-9تا  10-3: محلول نمونه خاک از سریال رقت 2-2شکل   
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 SPکشت مجدد در محیط کشت  -2-2-4-2

مجددا در محیط  10-۶تا  10-3های های سری رقتهای تشکیل شده، کلنیبرای اطمینان از خلوص کلنی   

 درجه قرار گرفتند. 37در انکوباتور  48الی  24کشت خطی داده شدند. سپس به مدت  SPکشت 

 screening Mediumمحیط -2-2-4-3

، )K2HPO4 (g/L5/0)، MgSO4.7H2O (g/L25/0، (g/L10) محتویات این محیط شامل کازئین    

L-نیروزیت (g/L1)آگار ، (g/L15) های مولد آنزیم تیروزیناز باشد. این محیط برای غربالگری باکتریمی

 نیروزیت -Lحاوی اسید آمینه  screening Mediumتنظیم شد. محیط  8/7این محیط  pHاستفاده شد. 

تا زرد های مولد آنزیم تیروزیناز در این محیط رنگ  است که سوبسترای اصلی تیروزیناز است. باکتری

 دهند.ای از خود بروز میقهوه

قلیایی  pHمحلول بودن در آب، ابتدا در ارلن حاوی آب مقطر با  کازئین موجود در محیط به دلیل نا   

 pHحل شد. پس از حل شدن دوباره به 1قرار داده شد و سپس توسط مگنت و روی همزن مغناطیسی 

کشت اضافه  شرایط استریل به محیط خنثی برگردانده شد و به صورت مجزا در اتوکالو استریل شده و در

 شد.

 بررسی ماکروسکپی و میکروسکپی  -2-2-5

آمیزی ها با رنگهای مورفولوژیک باکتریها به طور ماکروسکپی و ویژگیشکل و مورفولوژی کلونی   

 گرم و به طور میکروسکپی شد. 

 

                                                           
1 Magnetic stirrer hot plate  
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گیری و فصل سوم: نتیجه

 هاتحلیل داده
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 :گیرینتیجه-3-1

 جداسازی و خالص سازی-3-1-1

 )سوکروز پپتون آگار(SP  کشت در محیط -3-1-1-1

 48الی  24پس از کشت در اینکوباتور قرار گرفتند و ظرف مدت  10-۶ 10تا -3های تهیه شده سری رقت   

حاوی بیشترین نوع و تعداد کلونی بود و  10-3ها در محیط کشت آشکار شدند. محیط کشت ساعت کلنی

فاقد  10-9تا  10-7 هایها در هر محیط  کاهش یافت به طوری که محیطنیوبا افزایش رقت تعداد و نوع کل

 کلنی بودند.

 

 

 

 SPکشت مجدد در محیط  -3-1-1-2

ها مجددا در محیط نیوها و افزایش توده باکتریایی، کلبرای جداسازی و اطمینان از خلوص باکتری   

ساعت  48الی  24های خالص سازی شده در مدت نیوخطی کشت داده شدند. کل به روشSP  کشت

هر کدام حاوی یک نوع  10-۶الی  10-4های  نوع باکتری و محیط 5شامل  10-3نمایان شدند. محیط کشت 

 باکتری بودند. 

 .SP طیمحهای رشد کرده درکلنی: 1-3شکل
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 هاغربالگری باکتری-3-1-2

screening medium  3-1-2-1-کشت طیمح  

-خالص سازی شده انجام گرفت. اسید آمینهگونه  10 بر روی در این مرحله، غربالگری در محیط کشت   

L تیروزیناز است، در محیط کشت تیرورزین که سوبسترای اصلی screening medium  ،وجود دارد

م تیروزیناز فراهم های مولد آنزیباکتریهمچنین کازئین موجود در محیط، بستری مناسب را برای فعالیت 

 چند یط و کنندیم استفاده سوبسترا عنوان بهتیروزین  L–از  هایی که مولد تیروزیناز باشندکند. جدایهمی

 (.3-3)شکل  کنندیم لیتبد رنگ یاقهوه نیمالن به را آن مرحله

های مولد آنزیم تیروزیناز پس از های جدایهو کلنی screening mediumتغییر رنگ محیط کشت    

روزه به  4ها در این مرحله بود. دلیل فرصت مثبت بودن نمونهساعت( نشان دهنده  72روز ) 4گذشت 

براست. با توجه به تغییر ها، این بود که واکنش آخر تولید مالنین یک واکنش غیرآنزیمی و زماننمونه

 (.3-3وزیناز بودند )شکل گونه مولد آنزیم تیر 5گونه،  10رنگ، از بین 

 

 

ه: کلنی های جداسازی و خالص سازی شد2-3شکل   
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 :جزیه و تحلیل داده هات -3-2

 SPدر محیط بررسی ویژگی های ماکروسکپی -3-2-1

های شدند و ویژگیها ظاهر کلنیساعت  48الی  24ها در اینکوباتور و گذشت پس از قرار دادن نمونه

 (.1-3)جدول  ماکروسکوپی آنها مورد بررسی قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 screening medium: تولید رنگ قهوه ای پس از گذشت مدت زمان الزم در محیط 3-3شکل 
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 screening mediumبررسی ویژگی های ماکروسکپی و میکروسکپی در محیط -3-2-2

ها ظاهر شدند و پس از ساعت کلنی 48الی  24ها در اینکوباتور و گذشت پس از قرار دادن نمونه   

ها  های ماکروسکوپی و میکروسکپی کلنیای ظاهر شد و ویژگی روز در دمای محیط رنگ قهوه 4گذشت 

 (.3-3گرفت )جدول  مورد بررسی قرار

 

 

 

 کدر/شفاف اندازه شکل رنگ محیط کشت شماره باکتری

 کدر بزرگ دور ناصاف شیری 10 -3 1نوع 

 کدر کوچک دور صاف شیری 10 -3 2نوع 

 کدر کوچک دور ناصاف شیری براق 10 -3 3نوع 

 کدر متوسط دور صاف شیری 10 -3 4نوع 

 کدر بزرگ دور صاف شیری 10 -3 5نوع 

 شفاف بزرگ ای هاله شیری 10 -4 ۶نوع 

پررنگ  شیری 10 -5 7نوع 

 تر

 کدر متوسط دور ناصاف

 کدر کوچک دور صاف شیری 10 -۶ 8نوع 

 SPهای به دست آمده از محیط : مقایسه کلنی1-3جدول 
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شماره 

 باکتری

محیط 

 کشت

نامگذاری  کدر/شفاف اندازه شکل رنگ

 در پلیت

تولید 

 رنگ

دور  شیری 10 -3 1نوع 

 ناصاف

 +      A کدر بزرگ

 - C کدر کوچک دور صاف شیری 10 -3 2نوع 

دور  شیری براق 10 -3 3نوع 

 ناصاف

 +    E کدر کوچک

 +    H کدر متوسط دور صاف شیری 10 -3 4نوع 

 +    D کدر بزرگ دور صاف شیری 10 -3 5نوع 

 - F شفاف بزرگ ای هاله شیری 10 -4 ۶نوع 

 شیری 10 -5 7نوع 

 پررنگ تر

دور 

 ناصاف

 +    B کدر متوسط

 - I کدر کوچک دور صاف شیری 10 -۶ 8نوع 

 - G کدر کوچک دور صاف شیری 10 -4 9نوع 

 - J کدر کوچک دور صاف شیری 10 -9  10نوع 

 

 ها مورفولوژی جدایه یبررس 3-2-2-1

 گرم 2 نوع نوع 5آمیزی گرم قرار گرفتند. از میان ها برای بررسی مورفولوژیکی تحت رنگنمونهتمامی     

، مثبتگرم استرپتومایسس احتماال   B، جدایهمنفی گرم باسیل  Aجدایه گرم منفی بودند. نوع 3مثبت و 

منفی بودند باسیل گرم   Hباسیل گرم منفی و جدایه  E، جدایهمثبت  گرماسترپتوکوک احتماال  D جدایه

 (.4-3)شکل

 

 screening mediumهای به دست آمده از محیط : مقایسه کلنی1-3جدول 
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 انجام یتئور مطالعات با یمورفولوژ لحاظ از ها هیجدا گرم، یزیآم رنگ از آمده دست به جینتا طبق    

 استان های خاک از نازیروزیت میآنز مولد های هیجدا یجداساز به موفق پژوهش نیا و داشتند مطابقت شده

 آذربایجان شرقی شد.
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