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 آنالیسهای و لیپاز آنسیم تولیذکننذه های باکتری غربالگری و شناسایی 

  بیوانفورماتیکی
 

 3زاده ماهانی ، مسعود ترک*2، مجتبی مرتضوی1اعظم مختارآبادی

، داًشگبُ داًشجَی کبرشٌبسی ارشذ ثیَشیوی، گزٍُ ثیَتکٌَلَصی، پضٍّشکذُ علَم هحیطی، پضٍّشگبُ علَم ٍ تکٌَلَصی پیشزفتِ ٍ علَم هحیطی 9

 ّبی پیشزفتِ، کزهبى، ایزاى تحصیالت تکویلی صٌعتی ٍ فٌبٍری

 استبدیبر گزٍُ ثیَتکٌَلَصی، پضٍّشکذُ علَم هحیطی، پضٍّشگبُ علَم ٍ تکٌَلَصی پیشزفتِ ٍ علَم هحیطی، داًشگبُ تحصیالت تکویلی صٌعتی ٍ 2

 )ًَیسٌذُ هسئَل( کزهبى، ایزاى ّبی پیشزفتِ، فٌبٍری

ُ ثیَتکٌَلَصی، پضٍّشکذُ علَم هحیطی، پضٍّشگبُ علَم ٍ تکٌَلَصی پیشزفتِ ٍ علَم هحیطی، داًشگبُ تحصیالت تکویلی صٌعتی ٍ داًشیبر گزٍ 9

 ّبی پیشزفتِ، کزهبى، ایزاى فٌبٍری

 

 چکیذه

ن شَد. ایي آًشی ثٌذی هی ( در گزٍُ ّیذرٍالسّب طجقEC: 3.1.1.3ِتزی آسیل گلیسزٍل آسیل ّیذرٍالس )آًشین لیپبس 

شَد ٍ تزی آسیل گلیسزٍل را ثِ گلیسزٍل ٍ  کِ هَجت ّیذرٍلیش استزّب هی ثبشذ؛ شذُ هتعلق ثِ خبًَادُ استزاسّب هی حفبظت

در صٌبیع هختلف اسجولِ صٌبیع شَیٌذُ، دارٍسبسی،  ّب نیآًشکٌذ. آًشین لیپبس یکی اس پزکبرثزدتزیي  اسیذّبی چزة ّیذرٍلیش هی

 ذکٌٌذُیتَل ّبی ثبکتزیسهیٌِ یبفتي  تحقیقبت در اًجبمی صٌعتی، ٌذّبیفزاذ. ثِ دلیل هشکالت ثبش هی کبغذ آرایشی، غذایی ٍ

ثبشذ. در ایي  ی ًوکی هتفبٍت حبئش اّویت هیّب غلظتٍ  pHی هختلف دهبیی ٍ ّب داهٌِّبی دارای فعبلیت ثْیٌِ در  آًشین

اهِ جْت شٌبسبیی گًَِ جذاسبسی شذُ اس رٍش تَالی آٍری شذ. در اد ّبیی اس هٌطقِ چشوِ آة گزم سیزچ جوع تحقیق ًوًَِ

استفبدُ شذ.  BLASTnهٌظَر شٌبسبیی گًَِ هَردًظز اس پبیگبُ اطالعبتی  استفبدُ شذ. در هزحلِ ثعذ ثِ 16srRNAیبثی صى 

هطبلعبت اًتخبة شذ ٍ اداهِ  NCBIتزیي تَالی صًی آًشین لیپبس اس سبیت  شذُ، ًشدیک در اداهِ ثب تَجِ ثِ ثالست اًجبم

استفبدُ  PSIPREDرٍی آى اًجبم شذ. جْت ثزرسی سبختبرّبی دٍم ٍ سَم آًشین لیپبس اس پبیگبُ اطالعبتی  ثیَاًفَرهبتیکی ثز

جْت ثزرسی درصذ آهیٌَاسیذّبی  PROTPARAMجْت رسن درخت فیلَصًیک ٍ اس پبیگبُ اطالعبتی  BIBIشذ. اس سزٍر 

ٍ  SOPMA, TMHMM, I-TASSERّبی اطالعبتی  ِ ّوچٌیي اس پبیگبُحبضز در تَالی استفبدُ شذ. در ایي هطبلع

CLUSTALW ُشذُ است. جْت آًبلیشّبی ثیَاًفَرهبتیکی آًشین لیپبس استفبد 

 

 ، آًبلیش ثیَاًفَرهبتیکBIBI Database، درخت فیلَصًیک، 16srRNAآًشین لیپبس، صى های کلیذی:  واشه
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