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 :چكيده

ترآيبات آروماتيك طبيعي بويژه از نوع اترهاي روغني در صنعت طعم دهنده ها و خوشبوآننده ها بعنوان ترآيبات پايه از اهميت بسزائي 
عنوان ترآيباتي با خواص اسانسي درصنايع بهداشتي و آرايشي و غذائي ترپنها بطوروسيعي ب (Eyal  shimoni et al., 2000) .برخوردارهستند
کوشک (.شناخته شده است“ پينن ها ترآيبات مونوترپني آه بيوسنتز آنها در دنياي گياهان با متابوليت مياني گرانيل پيروفسفات آامال. آاربرد دارند

باريجه الئورزيني است آه از گياهي شبيه .  گياهي مانند روغن باريجه مي باشند  پينن ها ترآيبات تشكيل دهنده بسياري از روغن هاي)١٣٧٩آبادی،
اين پينن ميتواند سوبستراي ارزان قيمتي براي توليد . صمغ بعبارت ديگر روغن اين گياه منبعي سرشارازبتا پينن مي باشد. رازيانه بدست مي آيد

 در اين تحقيق سعي بر شناسائي و ايزوله آردن ميكروارگانيسم هائي (Annonymouse,2003) .ترآيب هم خانواده خود يعني آلفا پينن بشمار آيد
براي اين منظور سوش هائي از گياه باريجه، خاك طبيعي اطراف آن و .  پينن را انجام دهند- به آلفا-است آه بتوانند بعنوان بيوآاتليزور واآنش تبديل بتا

 سويه شناسائي و ايزوله شدو ٢٤بدين ترتيب . بر اساس تفاوت هاي مورفولوژيكي از هم تفكيك شدند    همچنين صمغ حاصل از گياه جداسازي شد آه
 .  بيوترانسفورماسيون مذآور، سيستم تست غربال تعريف و در محيط واآنش تك تك آزمايش شدند بيوکاتاليزور واکنشبراي انتخاب هرآدام بعنوان
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Abstract: 
 
Natural aroma compound  are of major interest to the flavour and fragrance industry . Terpenes are widely used as 
flavorings in essence industry. Pinenes are monoterpene that may be a significant factor affecting bacterial activities 
in nature . Pinenes are the principal constituent of many plants such as galbanum (Ferula spp ) , Galbanum is an 
oleoresin  the excude from an umelliferous plant similar to fennel . Galbanum is a greate source of  β -pinene .β  –
pinene is a low- cost substrate for biotransformation to α- pinene . The present work describe the isolation of 
microorganism capable of producing  α-pinene from β -pinene . Microorganism were isolated from soil, plants , 
galbanum gum . Diffrent microorganism were isolated based on their morphology  . 24 microorganism were isolated 
.The bioconversion capabilities of microorganism were tested in growing culture with β-pinene                                    
                                                                                                                               
. 
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 :مقدمه

. ميكروارگانيسم ها با تعداد زياد ي آنزيم هاي مختلف در موقعيتي قرار دارند تا واآنش هاي گوناگون شيميائي را انجام دهند
 و يا القائي توسط (constitutive)با آنزيم هاي ضروري. واآنشهائي آه براي رشد و بقاي سلولي الزامي مي باشند

تحت واژه . نند مراحلي از يك سري واآنشهاي آمپلكس را آاتاليز آنندسوبستراء ميكروارگانيسم ها مي توا
 واآنش هاي تجزيه و تبديلي تعريف مي شود آه توسط ميكروارگانسيم ها و (Biotransformation)بيوترانسفرماسيون 

تا به امروز تعداد ). مي شودبطور آلي تحت عنوان بيوآاتاليزورها در اين پديده از آنها ياد (يا آنزيم هاي آنها انجام مي گيرد
از انواع تجزيه و تبديل ها از قبيل اآسيداسيون و )بويژه ميكروبيولوژيكي(بيشماري واآنش هاي آاتاليز شده بيولوژيكي

در منابع علمي ارائه شده اند آه آم وبيش راههاي صنعتي آنها نيز در سنتز شيميائي مواد . …احياء، ايزومريزاسيون و
بعبارت ديگر در صنعت شيمي امروزه پروسه بيوترانسفورماسيون اهميت زيادي پيدا . اختصاص داده اندبخش مهمي بخود 

در سالهاي اخير در صنعت اسانس فرايندهاي بيوتكنولوژيكي براي توليد طعم دهنده ها طبيعي مورد توجه . آرده است
 منشاء طبيعي اوليه توسط واآنشهاي  دستيابي به اترهاي روغني با خواص ويژه و با.زيادي قرار گرفته است

 ,.Murray et al .بيوترانسفورماسيوني بعنوان راه هاي جديد سنتز اينگونه مواد جزء الينفك اين صنعت بشمار مي آيد



 
1991)

 

 پينن را – پينن به آلفا –در اين تحقيق سعي بر ايزوله آردن ميكروارگانيسم هائي است آه بتوانند واآنش تبديل بتا ) 
 آه در صنعت (bicyclic)  ائي پينن جزء دسته موترپنهاي دو حلقه- و آلفا-بتا. يك واآنش يك مرحله ائي انجام دهنددر 

 –اسانس بعنوان ترآيبات پايه ائي اترهاي روغني بشمار مي آيند و با توجه به منشاء طبيعي آنها بويژه ميزان قابل توجه بتا 
 پينن آه در طبيعت نسبت به ديگري آمتر سنتز ميشود – بيشتر ترآيب آلفا پينن در اغلب عصاره هاي گياهي و اهميت

 پينن با – ميالدي قرن گذشته سنتز شيميائي آلفا ٨٠بنابراين واآنش تبديلي مذآور بسيار حائز اهميت است اگر چه در دهه 
 صنعت اسانس مي موفقيت صورت گرفته است اما طبيعي بودن اين مونوترپن با خواص ويژه بيشتر مورد نياز

پينن دو ايزومر آه در واآنشهاي متعددي از قبيل ايزومريزاسيون، - و بتا- آلفا(S.k.yoo et al., 2000).باشد
اآسيداسيون، هيدراسيون، استيالسيون و غيره به آار ميروند ودر تهيه ترپنويدهاي زيادي مانند اوسيمن، ترپينولن، ترپينن 

ترآيباتي آه در ساخت فرآورده هاي صنعتي فراواني از قبيل .  استفاده قرار مي گيرندهيدرات، ترپينول و آامفور مورد
بكار . …صابون، آرم، عطر، بخور، پاك آننده ها، چسب، داروهاي ضدعفوني آننده، حشره آش ها، چرم و حالل ها و

دو . و آاج و امثالهم استفاده مي شود پينن در مقادير آم براي تهيه اسانس هاي سنتزي گالبي، جوز هندي –از آلفا .مي روند
 پينن بطور طبيعي در عصاره ها و صمغ هاي گياهي با غلظت هاي مختلف يافت مي شوند آه از آن - و آلفا-ترآيب بتا

 ٢ – ١گياه از نوع علفي پايا داراي ساقه ضخيم به ارتفاع .  نام برد(Galbanum Ferula)جمله ميتوان از گياه باريجه
رويده و همجنين در افغانستان و ترآستان نيز ..) البرز، دماوند، خراسان، شيرازو(در مناطق مختلف ايران متر است آه 

يافت ميشود البته آيفيت صمغ گياه از نوع ايراني بعبارت ديگر روغن بدست آمده از آن مرغوبتر و بيشتر مورد تقاضاي 
حاوي ميزان بويژه قابل ..) از قبيل آب و هوا( شرايط جغرافيائي صمغ گياه بنام باريجه بنا به. صنعت اسانس دنيا مي باشد

 )١٣٧٧پرويز باباخانلوو همکاران،(. پينن نسبت به ديگر اترهاي روغني موجود در صمغ مي باشد-توجهي ترآيب بتا
 

 :مواد و روشها
پينن از نمونه گياه باريجه، - به آلفا-وان بيوآاتاليزور واآنش تبديل بتادر اين تحقيق براي جدا سازي ميكروارگانيسم ها بعن

گياه باريجه به اين دليل انتخاب شد آه منبعي . خاك اطراف گياه و صمغ حاصل از آن بعنوان منبع تأمين سوشها استفاده شد
و بهمين دليل نيز احتمال حضور پينن در مقايسه با ديگر صمغ هاي گياهي ايراني بشمار مي آيد -سرشار از ترآيب بتا

گياه مورد نظر  از مناطق آويري آاشان و . ارگانيسم هائي با خصوصيات ذآر شده در چنين نمونه هائي زياد استروميك
 ميلي ليتر ٩٠ گرم از هر نمونه را در ١٠: سپس از هر نمونه سوسپانسيون تهيه شد. صمغ آن  از استان خراسان تهيه شد

البته از آنجا آه صمغ باريجه روغني و خوب حل نمي . ريخته و خوب بهمزده مي شود ) NaCl % ٩/٠(سرم فيزيولوژي 
 ميلي ليتر از سوسپانسيون حاصل را در محيط آشتهاي ١.  براي حل شدن آن استفاده شد)Tween 80 (شود از امولسفاير

 MAC, BHA, SD, EMB, BA, NA, CA: محيط آشتهاي مورد نظر عبارتند از. پايه و افتراقي آشت داده مي شود
ميكروارگانيسم هاي رشد آرده .  درجه سانتيگراد انكوباسيون شدند٣٧ ساعت در دماي ٢٤ آشتهاي مورد نظر را بمدت –

سپس براي دستيابي به بيوماس مورد نياز در راه اندازي تست . بر اساس تفاوتهاي مورفولوژي از هم تفكيك شدند
Screening ماسيون-واآنش بيوترانسفور بعبارت ديگر(Biotransformation) آشت تك تك سوشهاي ايزوله شده بر 

 :روي محيط آشت آمپلكس بدين شرح انجام گرفت
 ساعت تهيه شد سپس از اين کشت يک لوپ  در محيط کشت کمپلکس ٢۴به اين ترتيب که ازسوش های مورد نظر ِ کشت 

 ٢۵٠ ميلي ليتر در فالسک ۵٠به ميزان )   گرم گلوکز در يک ليتر٢٠گرم پپتون و ١٠ گرم عصاره مخمر و۵( شامل 
 ساعت که کدورت آن برابر ١٨ درجه سانتی گراد انکوباسيون می شود وپس از ٣٧ميلي ليتري  تلقيح می شود و در دمای 

 ساعت و هم زدن ٢۴ ميلي ليتر محيط کمپلکس تلقيح می شود که به مدت  ١٠٠نيم مکفارلند شد يک ميلي ليتر از آن را در 
  درجه سانتي گراد  انکوباسيون مي شود  تا اينکه کامل کدر شود سپس آن را با دور٣٧  در دماي ١۴٠ rpmبا دور 

gالزم به ذکر است که.  درجه سانتي گراد  سانتريوفوژ می شود ۴ دقيقه و دمای ٢٠ و ١١٣٠٠PH محيط برای باکتری ها 
 .ه سد  درنظر گرفت٣/۵ و برای قارچ ها ۶/٨
از آنجا که ميکروارگانيسم های جدا شده از صمغ ممکن است بتوانند صمغ را متابوليزه کنند برای اين منظور آزمايشی  

طراحی شده است به اين ترتيب که از صمغ به عنوان منبع کربن و انرژی استفاده شد بنابر اين محيط کشت های کمپلکس 
گانيسم ها تهيه گرديد به اين ترتيب که يکبار گلوکز به عنوان منبع کربن و بار برای توليد بيومس برای هريک از ميکروار
 . ديگر صمغ به عنوان منبع کربن انتخاب شد 

پينن تشکيل می دهد بنابر اين آزمون ديگری را برای سنجش -از طرفی به دِليل اينکه قسمت عمده صمغ را ترکيب بتا
 در حضور بافر ٨ برابر PH اين ترتيب که در محيط کشت باپينن انجام شد به-بيوترانسفورماسيون بتا

KH2PO4,K2HPO4  110  درجه سانتي گراد با دور ٣٧ گرم از بيومس در دماي ١پينن و - گرم بتا١ و     rpm  
 ساعت نمونه گيري انجام مي گردد نمونه هاي مورد نظر را ١۵ ساعت و ۵انکوباسيون مي شود که در زمان هاي صفر و 

 مورد  سنجش قرار مي   Thin layer chromatographyسيله پتروليم اتر استخراج مي شود و سپس توسط روش به و
 .گرديد



 

 

:نتايج و بحث
تا آنون تحقيقات زيادي در رابطه با واآنشهاي بيوترانسفورماسيوني اترهاي روغني صورت گرفته است آه در آنها 

وان بيوآاتاليزور عمل آرده اند و گزارش شده است آه از چنين ترآيباتي باآتريها، قارچها و حتي اسپورهاي قارچي بعن
بعنوان منبع آربني و انرژي استفاده و حتي با ايجاد تغييرات درون مولكولي ساختار آنها ترآيبات جديدي توليد شده اند آه 

د آه قادر به متابوليزه  را نام بر(Pseudomonas fluorescens)از آن جمله ميتوان سوش سودوموناس فلورنسانس 
در تبديل ايزوپرونوئيدهاي “ اين ميكروارگانيسم معموال.  مي باشد(α-Pinene oxide)اآسيد پينن -آردن ترآيب آلفا

 (H.zorn et al., 2004).طبيعي نقش آليدي دارد
پينن -پينن به آلفا-زومر بتادر اين تحقيق سعي بر جداسازي ميكروارگانيسم هايي است آه بتوانند واآنش تعريف شده تبديل اي

 سويه ايزوله و شناسائي شدند آه ابتدا قادر به رشد بر روي صمغ گياه باريجه مي باشند ٢۴با اين وصف. را آاتاليز بكنند
 سويه ايزوله آه ٩از صمغ گياه هم .  قارچ مي باشند١٠ بكتري و ٥ سوش از خود گياه و خاك اطراف آن آه شامل ١٥

 . قارچ مي باشد٤ باآتري و ٥شامل 
با توجه به اينكه سويه هاي ذآر شده از محيط هائي جدا شده آه اترهاي روغني حضور دارند پس انتظار مي رود آه بتوانند 

در محيط آمپلكس بنابراين مشاهده شد که بپذيرند منبع کربن و انرژی اين ترآيبات را نيز متابوليزه يا بعبارت ديگر بعنوان 
 .ان منبع آربن و انرژي بيوماس بيشتري توليد مي شودبا حضور صمغ بعنو

  بيوماس)صمغ به عنوان منبع کربن ( ساعت در محيط آشت آمپلكس٤٨ حاصل از صمغ پس از  هایسوشبطوريکه 
 و بنابراين ميتوان نتيجه توليد می کنند )گلوکز به عنوان منبع کربن (محيط کمپلکس  شرايط يكسان و در بيشتری نسبت به 

 Δ3- careneپينن و - و آلفا-صمغ شامل بتا. ت آه اين سوش ها صمغ را بعنوان منبع آربن و انرژي استفاده مي آنندگرف
 ،subinene 1,3,5 و undecatrieneپينن تشكيل مي دهد پس احتمال - مي باشد آه بيش از نيمي از اين روغن را بتا

 (Annonymouse,2003).متابوليزه آردن آن توسط سويه ها امكانپذير مي باشد
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