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ا در  آه عمدت دسته اي از آنزيمهاي هيدروليتيك تجزيه آننده پكتين مي باشند آه قادرند مواد و ترآيبات پكتيني را) پكتينازها(آنزيمهای پکتينوليتيک 
اين آنزيمها در صنعت توليد آبميوه، داراي اهميت بوده و به منظور آمك به صاف آردن، شفاف آردن و  .ديواره سلول گياهي قرار دارند تجزيه نمايند
ته و حذف مواد جامد و استفاده از اين آنزيمها آارآيي عمل استخراج را باال مي برد و با آاهش ويسكوزي. افزايش بازدهي، مورد استفاده قرار مي گيرند

 .ميكروارگانيسم ها از جمله قارچها توليد کننده صنعتی اين آنزيم ها هستند. معلق در مراحل پرس آردن و فيلتراسيون باعث افزايش بازده مي گردند
 حاصل  Aspergillus sp. ATHUM-3482 از سويه قارچ Mutation & Selectionآه با بكارگيري روش هاي   M153در اين تحقيق، سويه 

 . گرديده بعنوان توليد کننده مورد استفاده قرار گرفت
انواع محيطهاي آشت در سيستمهای تخميري متفاوت پس از بهينه سازی شرايط مورد استفاده قرار گرفت و ميزان توليد انواع آنزيمهاي پكتينوليتيك 

با توجه به نتايج بدست آمده مشخص مي شود آه  .  مورد بررسي قرار گرفت(PL) و پكتين استراز (PL)، پكتين لياز (PG)شامل پلي گاالآتوروناز 
در محيط آشت نيمه جامد نسبت به محيط آشت مايع، کمپلکس آنزيم بيشتري توليد مي گردد و همچنين حداآثر ميزان توليد آنزيم در اين محيط نسبت به 

ن محيط با بكارگيري ذرات جامد در يك سوبستراي محلول سعي شده است تا از مزاياي در اي. سيستم بستر جامد در زمان آوتاهتري انجام مي پذيرد
عالوه بر اين، از . محيط تخميري بستر جامد و محيط آشت مايع، در آنترل فرآيند توليد آنزيم و نيز سهولت در استحصال آنزيم توليدي استفاده شود

د بعنوان تنها منبع آربن استفاده مي شود، مي توان از اين محيط آه از نظر اقتصادي مقرون به آنجا آه در محيط آشت نيمه جامد، از تفاله چغندر قن
 .صرفه تر است، براي توليد آنزيم در مقياس صنعتي استفاده نمود
واژه هاي آليدي؛ آنزيمهای پكتينوليتيک، تخمير، آسپرژيلوس

 
Comparison of Pectinolytic enzymes Produced by Aspergillus sp. 

in different fermentation systems 
 

Sheykhinejad A.*, Moazami N., Heydarian M. Hormozi F., Mirhoseini J. 
 

Department of Biotechnology, Asr-e Enghelab Research Complex, 
Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), 

No. 71, Forsat St. Enghelab Ave. Tehran, Iran 
Tel/Fax No.: 0098-21-8838350 
E-Mail: Sheykhi99@yahoo.com 

 
Abstract.  
Pectinases are enzymes with wide range of application in the food industries. They are used for maceration and 
liquefaction of fruits and vegetables and also in fruit juice technology to facilitate juice extraction and clarification. 
Fermentation of M153, a new mutant of Aspergillus sp. AHUM-3482 for Pectinolytic complex enzymes production 
contains polygalacturonase (PG), pectin esterase (PE) and pectin lyase (PL) was studied, due to its high application in 
food industries.  
Results exhibited significantly different PG activity, and different PG/PE quotient as well as different PL activity.  
The highest production was obtained for improved strain 32 unit/ml with solid state fermentation over 6 days; but in 
submerged fermentation was 18.8 unit/ml over 4 days fermentation.  
A new medium named “Semi Solid” was defined for Pectinolytic enzymes production. Highest production in this 
medium was 28 unit/ml over 5 days fermentation; and so, sugar-beet pulp was used as sole carbon source in this 
medium that makes it useable for Pectinolytic enzymes production at industrial level. 
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 مقدمه
در .  درصد از آل آنزيمهاي مورد استفاده صنايع را تامين مي آنند٩٠آنزيمهاي توليد شده توسط ميكروارگانيسمها حدود 

 .بين ميكروارگانيسم ها، قارچها و بخصوص قارچ آسپرژيلوس بيشترين سهم را در توليد آنزيمي دارا مي باشند
وليد آبميوه بمنظور پكتين زدائي و برطرف نمودن آدورت و حفظ حالت آنزيمهاي تجاري پكتيكي يا پكتينازها در صنعت ت

از آنجا آه باغداري و توليد ميوه در بخش وسيعي از مناطق آشور رايج بوده . ابري پايدار در عصاره بكار گرفته مي شوند



 

در توليد آنزيمهاي پكتيناز از تخمير بستر جامد و آشت غوطه ور استفاده مي شود و نوع محيط آشت بكار گرفته شده در 
ارزان قيمت در محيط استفاده  يم دارد، بطوريكه بتوان از مواد اوليهصنعت، بستگي به ويژگيها و قابليتهاي محل توليد آنز

در اين تحقيق مواد اوليه مختلفي در سيستمهاي تخميري متفاوتي مورد بررسي قرار گرفتند آه استفاده از تفاله چغندر . نمود
بكار گرفته شد آه    يمه جامد قند بعنوان منبع آربن پكتين دار مورد توجه قرار گرفت و در نهايت محيطي تحت عنوان ن

 . اقتصادي تر بوده و از مزايای تخميرهای غوطه ور در صنعت نيز برخوردار مي باشد
 

 مواد و روش ها؛
  مي باشد آه  Aspergillus sp. ATHUM-3482 حاصل از سويه قارچM153ميكروارگانيسم مورد استفاده، موتانت 

زمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و با بكارگيري روش هاي توسط تيم متخصص پژوهشكده بيوتكنولوژي سا
Mutation & Selectionپس از آن محيط هاي آشت و شرايط تخميري براي سويه بهبود يافته بهينه .  بهينه سازي گرديد

:ترآيبات و شرايط تخميري محيط هاي آشت به شرح زير مي باشد. گرديد و مورد استفاده قرار گرفت
 گرم در ليتر و نيز ٢٠ (Corn Steep Powder)، پودر خيسانده ذرت)١٠(شامل پكتين سيب : تخميري مايعمحيط آشت 

 و امالح فسفات هيدروژن دي سديم، آلريد آلسيم و سولفات منيزيم هر آدام به ميزان يک گرم ٧فسفات هيدروژن آمونيوم 
.در ليتر مي باشد

، سولفات )٢(، فسفات هيدروژن پتاسيم )٥(، آلريد آمونيوم )٧(ونيوم شامل سولفات آم: محيط آشت تخميري بستر جامد
 . گرم تفاله چغندر قند خشك و خرد شده می باشد١٠٠به ازای)  گرم در ليتر٢/٠(و سولفات آهن ) ١(منيزيم 

سفات  و امالح سولفات منيزيم، ف٥ ، آلريد آمونيم ٩شامل فسفات هيدروژن آمونيوم : محيط آشت تخميري نيمه جامد
 . گرم تفاله چغندر خرد شده می باشد٥٠ گرم در ليتر به ازای١هيدروژن دي سديم و آلريد آلسيم هر کدام 

 درجه سانتي گراد و دور ٣٠ اسپور از سوسپانسيون اسپوری به فالسكها افزوده و در دمای     ١٠٧- ١٠٨جهت تلقيح به مقدار   
rpm قرار داده شد١٨٠  . 

بطوريکه برای سنجش آنزيم     پلی . های تجزيه کننده پکتين از روش اسپکتروفتومتری استفاده شدجهت سنجش آنزيم
در اين روش با بكارگيري . بکار گرفته شد) DNSآزمون (  توليد شده روش اسيد دي نيترو ساليسيليك (PG)گاالکتوروناز 

هرچه فعاليت . گردند م آزاد مي شوند، اندازه گيري ميماده فوق، قندها و گروههاي احيا آننده اي آه در اثر فعاليت آنزي
آنزيمي بيشتر باشد، قندها و گروههاي احيا آننده اي آه از تجزيه پكتين سوبسترا توليد مي شوند   بيشتر بوده و سبب تغيير 

ي بيشتر  از زرد روشن به خرمايي رنگ مي شود در نهايت جذب نوري آنها در اسپكتروفوتومترDNSرنگ بيشتر ماده 
، و واآنش آن با سوبستراي مربوطه، مولكول پكتين دي استريفيه شده ( PE )در اثر فعاليت آنزيم پكتين استراز  .خواهد بود

عالوه بر روش تيتراسيون آه می تواند . اسيدي مي گرددايجاد حالت و گروههاي آربوآسيل آزاد مي شوند آه اين باعث 
 و بررسی تغيير رنگ از زرد Bromothymolblueاز قبيل  pH كارگيري انديكاتورهايعملکرد آنزيم را برآورد کند با ب

 .تا سبز و اسپكتروفتومتري مي توان به ميزان فعاليت آنزيم پی برد
در اثر .  نانومتر استفاده شد٢٣٥، از روش اسپكتروفوتومتري در طول موج ( PL )براي سنجش فعاليت آنزيم پكتين لياز 

 مولكول ٥ و ٤يم و واآنش با سوبسترا، ميزان جذب نوري به دليل ايجاد باند دوگانه در آربن هاي شماره فعاليت اين آنز
 .پكتين افزايش مي يابد

 
 نتايج و بحث؛

 .نمودار ميزان توليد انواع آنزيمهای پكتينوليتيک در محيط هاي آشت مختلف در طول زمان رسم گرديد
در محيط آشت جامد بوده و مربوط به روز ششم مي باشد در حاليكه اين زمان براي نتايج نشان می دهد که حداآثر توليد 

با توجه به نتايج بدست آمده مشخص مي شود آه در محيط . محيط هاي مايع روز چهارم و برای نيمه جامد روز پنجم است
 همچنين حداآثر ميزان توليد آشت نيمه جامد نسبت به محيط آشت مايع، ميزان کمپلکس آنزيم بيشتري توليد مي گردد و

 . آنزيم در اين محيط نسبت به سيستم بستر جامد در زمان آوتاهتري انجام مي پذيرد
   در اين محيط با بكارگيري ذرات جامد در يك سوبستراي محلول، سعي شده است تا از مزاياي محيط تخميري بستر جامد 

عالوه بر اين، از . نيز سهولت در استحصال آنزيم توليدي استفاده شودو محيط آشت مايع، در آنترل فرآيند توليد آنزيم و 
آنجا آه در محيط آشت نيمه جامد، تفاله چغندر قند تنها منبع آربن است، مي توان از اين محيط آه از نظر اقتصادي مقرون 

 .به صرفه است، براي توليد آنزيم در مقياس صنعتي استفاده نمود
 :يمهای پکتينوليتيک در هر يك از محيط هاي آشت، در جدول زير نشان داده شده استآنز حداآثر ميزان توليد

 



 
Total PL 

(unit/ml) 
PE 

(unit/ml) 
PG 

(unit/ml) 
 

18.8 2.4 6.8 21.2 Submerged 
Fermentation 

28 2.8 6.5 25.6 Semi State 
Fermentation 

32 1.95 5.2 29.8 Solid State 
Fermentation 

 
بررسی ميزان آنزيم توليدي در بيوراآتورهای همزن دار و مناسب تشخيص داده شدن محيط تخميری نيمه جامد، پس از 

بيوراآتور ايرليفت نشان داد آه ميزان توليد آنزيم در بيوراآتور ايرليفت، بطور قابل مالحظه اي از فالسك و بيوراآتور 
ترين دور بميزان قابل  ي بيوراآتور همزندار، حتي در پايينعالوه بر موارد فوق، توان مصرف. همزن دار بيشتر است

توان با اطمينان گفت آه در شرايط مشابه از  با اين مقايسه مي. اي از توان مصرفي بيوراآتور ايرليفت بيشتر است مالحظه
ه آمتر، با توجه به  اقتصادي با بيوراآتور ايرليفت است زيرا عالوه بر هزينه اولي لحاظ توليد محصول مورد نظر، صرفه

شود و در واقع اين امر يكي از داليل مهم آاربرد روزافزون اين  محاسبات اين قسمت، هزينه آارآرد آن نيز آمتر مي
.باشد که می تواند جهت توليد صنعتی آنزيم های پکتيناز بکار آيد بيوراآتورها مي

 
 :تشكر و قدرداني

 .ني آه در انجام  اين تحقيق زحمات فراواني را متقبل شدند، سپاسگزاري شود   الزم است تا بدينوسيله از آليه همكارا
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