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  92-314-30 :شماره

  4/12/1393   :تاریخ

  اکسیداز میوه ازگیل فنل هاي پراکسیداز و پلی رارتی آنزیمسازي ح تعیین شرایط بهینه فعالیت و غیرفعال :عنوان

 محمود یلمه، ماهونک  علیرضا صادقی):گان(نویسنده

  92- 314- 30  طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته

  اکسیداز، پراکسیداز، ازگیل، فعالیت آنزیمی فنل پلی : کلیديهاي واژه

  ها ترین یافته مهم
 pHدست آمد  به5/5 و 5/6فنل اکسیداز به ترتیب ت پراکسیداز و پلی بهینه براي فعالی . 

 

  شد تعیینگراد  درجه سانتی35دماي بهینه براي فعالیت هر دو آنزیم حدود .  
 

 اکسیداز این میوه نشان داد فنل  نسبت به پلی ازگیل پایداري حرارتی بیشتريپراکسیداز میوه. 
 

 ن اثر کاهشی و افزایشی را بر فعالیت هر دو آنزیم نشان دادندترتیب بیشتری هاي کلسیم و روي به یون.  
 

   علمیهاي کوتاه یافته
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  )شرح مساله(مقدمه 
دس هاي محلی کونوس و یا کُن بوده و با نامRosaceaeاز خانواده  .Mespilus germanica Lعلمی  نام با ازگیل

علت  باشد که به داري و فروش میوه ازگیل فرایند شده می شدن آنزیمی یک مشکل اصلی در نگهايقهوه. شودشناخته می
هاي این دو  با توجه به این موضوع شناخت ویژگی. باشد فنل اکسیداز و پراکسیداز می هاي پلی فعالیت آنزیملوب  نامط

اکسیداز و پراکسیداز ازگیل رشد کرده در استان  فنل  آنزیمی پلیرو در این تحقیق عصاره از این. آنزیم اهمیت باالیی دارد
  .گیري شد ها اندازه هاي بیوشیمیایی این آنزیم گلستان استخراج و شاخص

  اهمیت موضوع
  

ات نقش ج هاي اصلی هستند که در اکسیداسیون ترکیبات فنلی در میوه و سبزي اکسیداز و پراکسیداز آنزیم فنل پلی
هاي  با توجه به اهمیت فعالیت آنزیم. هاي این دو آنزیم اهمیت باالیی دارد دارند و به این دلیل شناخت ویژگی

 گیرد تا بتوان بهترین را مورد بررسی قرا هاي این آنزیم اکسیداز و پراکسیداز در فساد میوه ازگیل، بایستی ویژگی فنل پلی
 .آنها را تعیین نمودسازي   فعالیت و غیرفعاليشرایط برا

  )ها، جداول و سایر مستندات مشتمل بر شکل(اطالعات تکمیلی 
  

 این pHاکسیداز و پراکسیداز، پایداري دمایی و  فنل  و دماي بهینه فعالیت آنزیمی پلیpHدر این تحقیق هدف تعیین 
اکسیداز و  فنل هاي پلی ها نشان داد که آنزیمنتایج آزمایش. ها بودهاي فلزي بر فعالیت این آنزیمها و اثر برخی یون آنزیم

سیداز و پراکسیداز اک فنل  براي فعالیت پلیبهینه pH.  و دما فعالیت دارندpH وسیعی از پراکسیداز میوه ازگیل در محدوده
با . دست آمد هگراد ب  درجه سانتی35دماي بهینه نیز براي فعالیت این دو آنزیم .  مشاهده شد5/6 و 5/5ترتیب   ازگیل بهمیوه

. اکسیداز نشان داد فنل توجه به نتایج تحقیق، آنزیم پراکسیداز ازگیل پایداري حرارتی بیشتري را نسبت به آنزیم پلی
  .ترتیب بیشترین اثر افزایشی و کاهشی را بر هر دو آنزیم گذاشتند هاي روي و کلسیم به کاتیون

  

  
  ازگیل در دماهاي مختلف)پایین(سیداز و پراک) باال (اکسیداز فنل پایداري حرارتی پلی

  


