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 بكتيريا الـلوكوز ايزوميراز من جأنزيم  دراسة أفضل شروط النتاج
.sppStreptomyces  

 لما محمد عساف*
  قسم علوم األغذية، كلية الزراعة، جامعة حلب  

 ص:لخستالم
من تربة حقل مزروع بالذرة، وشخصت العزالت مظهرياً وفيزيولوجيًا  Streptomyces عزلت بكتريا

م قدرتها على انتاج ، وغربلت العزالت لتقييISPوحيويًا حسب المشروع الدولي للستربتومايسيس 
( وذلك اعتمادًا على كثافة النمو CSAاغار) زوميراز باستخدام وسط كازئين نشاايز انزيم جلوكو 

ز جلوكو الزايلوز، وتمت دراسة العوامل المؤثرة على انتاج أنزيم كمؤشر على استهالك سكر 
ساعة، بلغت  96، حيث كان أفضل زمن للتحضين هوStreptomycesايزوميراز من جراثيم 

( وحدة/غ، وكان أفضل 138( وحدة/ل والفعالية النوعية )1066.67الفعالية االنزيمية العظمى )
( وحدة/غ عند 162.64والفعالية النوعية ) ( وحدة/ل1010)نمو جرثومي وأعلى إنتاجية لإلنزيم 

فعالية نوعية أعلى ( وحدة/ل و 1066.67أعلى انتاج لإلنزيم ) كانم، كما  30درجة حرارة تحضين 
، ووجد أن استبدال سكر الزايلوز بسكريات )pH7) 7األس الهيدروجيني ( وحدة/غ عند151.3)

تي أعطاها سكر نتاجية الاإلمن  إنتاجية لإلنزيم أكثرتستطع هذه السكريات إعطاء لم  ،أخرى 
( وحدة/ل وفعالية 1066.67، حيث أعطى سكر الزايلوز أعلى فعالية أنزيمية وصلت الى )الزايلوز
الى فركتوز عند درجات  الجلوكوزدراسة الشروط األمثل لتحويل لدى ( وحدة/غ، و 140.17نوعية )

إعطاء أعلى تركيز  ة مندقيق 60ْم لمدة 70درجة الحرارة  ، تمكنتحرارة مختلفة وبأزمنة مختلفة
( وحدة/ل وأعلى فعالية نوعية وصلت الى 826.67للفركتوز وأعلى فعالية أنزيمية بلغت )

 (غ.7.15( وحدة/غ وذلك ناتج عن كتلة حيوية بوزن )115.62)
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Study of the best conditions for producing Glucose 

isomerase from Streptomyces spp. 
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Abstract 

Streptomyces bacteria were isolated from the soil of a field of maize, the isolates 

were diagnosed morphologically, physiologically and biologically according to the 

International Streptomyces Project (ISP), and isolates were screened to evaluate their 

ability to produce glucose isomerase enzyme using casein starch agar medium (CSA) 

based on the growth density as an indicator of the consumption of xylose sugar. Factors 

affecting the production of glucose isomerase enzyme from Streptomyces spp. bacteria 

were studied, where the best incubation time was 96 hours, the maximum enzymatic 

activity was (1066.67) units / liter and the specific activity was (138) units / g, and the 

best bacterial growth and the highest productivity of the enzyme was (1010) units / liter 

and efficacy The specificity is (162.64) units / g at an incubation temperature of 30 ° C, 

The highest production of the enzyme was (1066.67) units/l and the highest specific 

activity (151.3) units/g at pH7, and it was found that replacing xylose sugar with other 

sugars could not give the enzyme more productivity than the xylose sugar. Where 

xylose sugar gave the highest enzymatic activity that reached (1066.67) units/l and 

specific activity (140.17) units/g, and when studying the optimal conditions for 

converting glucose into fructose at different temperatures and at different times, the 

temperature of 70 ° C for 60 minutes managed to give the highest concentration of 

fructose .The highest enzymatic activity reached (826.67) units/l, and the highest 

specific activity reached (115.62) units/g, resulting from a biomass weighing (7.15)g. 
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