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  چکیده
. گـردد   در ملکول آمیلوز بوده و دکسترین شدن را در نشاسته سـبب مـی     4 و   1آنزیم آلفا آمیالز قادر به تخریب پیوندهای آلفا         

پرژیلوس اوریزه یکـی از قارچهـای   ـگردد، کاربردهای متنوعی در صنایع دارد، آس  که از گروه هیدروالزها قلمداد می این آنزیم 
فا آمـیالز را    ـــــ های مختلفی از جملـه آل       مباشد که قادر است آنزی      ها می   یالــها و راسته اورش     ای از رده آسکومیست     تهـــرش

هـای    اسـتاندارد میکروبـی سـویه      های  وس اوریزه، ابتدا توسط تکنیک    به منظور دستیابی به آنزیم آلفا آمیالز آسپرژیل       . تولید کند 
  . داسازی گردیدــــآسپرژیلوس اوریزه از محیط ج

میـزان   هـای  یـــا است، تحقیقات تکمیلی به صورت بررسمیزان تولید  آنزیم را دار ایی که بیشترین سپس بر روی سویه
 U/ml  03/0های جدا شـده   ویهـــشد و بیشترین فعالیت آنزیم در س   آمیلوکالستیکی انجام   آنزیم و تعیین قدرت    تولــــــید

  نید یوسـپورهای  ــــــــ روی ک پرتـودهی توسـط اشـعه مـاوراء بـنفش بـر              پس بـا اسـتفاده از     ــــ س.   تعیین گردید   2/1 ±
 2می گلـوکز یعنـی   ــــــ هـا در حـضور آنـالوگ س       وتانت تولیـد و موتانـت     ـــــم های  ویهــــــس پرژیلوس اوریزه ـــــآس
های موتانت قدرت مناسبی در تولیـد آنـزیم آلفـا آمـیالز از                سویه  .جداسازی گردیدند % W/V (2/0( زـــسی گلوک ـــــداک

 تعیین گردید که حدود هفـت برابـر         U/ml  03/0 ± 2/8ها    موتانت  الیت ثبت شده در این    ــیشترین فع و ب  خود نشان دادند  
  و بهـره     h 083/0-1ت بـچ برابـر بـا        ــــــــ د ویژه برای سویه موتانت در حال      ــنرخ رش . باشد  مشابه در سویه والد می     تولید

 تعیـین   gcells/gsubstrate 3517/0کربنی در نظـر گرفتـه شـود معـادل             عنوان منبع  سوبسترا در شرایطی که تنها گلوکز به      
  .گردید

   
  ، نشاستهآسپرژیلوس اوریزه، آلفا آمیالز، موتاسیون : کلیدیواژه های
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  :مقدمه
ع، آنزیم آلفا آمیالز از     های مورد استفاده در صنای      از میان آنزیم  . نمایند  ها تهیه و تخلیص می      ها را عمدتاً از میکروارگانیسم      آنزیم

ی تولیـد   اهای میکروبی مطلوب و ذخیره سازی آنها تحت شرایط آسپتیک بر            جداسازی سویه . ای برخوردار است    اهمیت ویژه 
های مورد نظر و انتخاب بهترین سـویه   پس از اطمینان از درستی گزینش سویه.  استمهم  های گزینش شده ها در سویه آنزیم

 کلنـی هـای     .گـردد مـی   تـرین اسـترین انجـام          آنزیم، فرایند موتاسیون بر روی کنیدیوسپورهای مطلـوب        از نظر رشد و تولید    
 شناخته می شوند کـه کـامالً از دیگـر       زردآسپرژیلوس اوریزه را بر اساس ایجاد کلنی های خشن با حاشیه ای سفیدو مرکزی               

  .آسپرژیلوس ها متمایز می باشد
،  %0,08، نیترات منیزیم %0,003 بچ در محیط های کشت حاوی سولفات آهن نیمهیااین آنزیم را می توان از کشت بچ  

، عـصاره   %0,05، کلریـد پتاسـیم    %0,1، سـولفات منیـزیم    %0,1، فـسفات دی پتاسـیک     %2/1، نیترات سدیم  %0,05فسفات منیزیم 
ر روز در نظر گرفته می شود        مدت زمان الزم برای فرمانتاسیون آسپرژیلوس ها سه تا چها          .بدست آورد % 8و نشاسته   % 2مالت

ارتقاء قابلیـت تولیـد آنـزیم در حـضور سوبـستراهای            .  درجه سانتی گراد تعیین گردیده است      30 الی   28و دمای فرمانتاسیون    
 میـزان  می توانuvبا استفاده از اشعه   .مختلف از عمده ترین اهداف ایجاد تغییرات پایدار ژنتیکی در سویه های میکروبی است             

در ایـن  .ا به گونه ای انتخاب کرد که از هر یک هزار کنیدیوسپور فقط یکی قـدرت حیـاتی خـود را حفـظ نمایـد      پرتو دهی ر  
شرایط میزان اثر پرتو بر کنیدیوسپورهای زنده در حدی است که می تواند اثر جدی و موثری بر سـاختارهای وراثتـی ایجـاد                        

یده سبب می شود که تولید آنـزیم آلفـا آمیالزکـه در شـرایط            این پد .نماید و باعث تخریب خصوصیت چهار کاتابولیکی گردد       
طبیعی منوط به حضور نشاسته در محیط و عدم حضور گلوکز است  از محدودیت هـای یـاد شـده خـارج شـده و حتـی در                      

ز منـابع  این سویه ها که قادر بـه اسـتفاده ا  . حضور گلوکز و دیگر منابع کربنی مانندساکارزمالس چغندر یا نیشکر، تولید گردد      
در ایـن پـژوهش ا اسـتفاده از         .کربنی ارزان قیمت برای تولید آنزیم می باشند به لحاظ اقتـصادی بـسیار ارزشـمند مـی باشـد                   

 Strainگـام مـوثری در جهـت فراینـد     DOGپرتودهی ماوراء بنفش و گزینش سویه های مهار برداشته در محـیط حـاوی   

developmentژی آنزیمی است برداشته شده استکه فرایندی استراتژیک در بیوتکنولو.  
     
  
  

  :امواد و روشه
  :روش جداسازی سویه های آسپرژیلوس اوریزه از محیط و تولید آنزیم

 میلـی   500 را در    گرفتـه اسـت   میزان یکصدگرم از خاک غربال کننده کشاورزی که به منظو رکشت چغندر مورد استفاده قرار                
 دقیقه فرصت ته نشین داده شد سپس به آرامی          60به ذرات معلق مدت     . نماییم  یلیتر آب مقطر به صورت سوسپانسیون تهیه م       

. ای و کاغذ صافی آزمایشگاهی تصفیه گردیـد          میلی لیتر برداشت گردید و توسط قیف شیشه        350از سوسپانسیون رویی میزان     
مقطـر بـه صـورت       میلـی لیتـر آب       5رسـوب را در     .جداسـازی گردیـد   ) min10 /RPM 5000(رسوب توسط سـانتریفیوژ     
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 میکرولیتر از سوسپانسیون فوق را به صـورت کـشت گـسترده در سـطح محـیط کـشت                    100سوسپانسیون درآوردیم و میزان     
، ظروف کشت را برای مـدت       ) ساعت 8-12(های کشت     پس از خشک شدن سطح محیط     . دار با فرمول ذیل کشت دادیم       آگار

   :زها عبارتست ا  کشت آسپرژیلوس محیط فرمول. نمودیم گذاری  درجه سانتیگراد، گرمخانه30 روز در دمای 4
  

   گرم5  نشاسته
   گرم3  نیترات سدیم
   گرم5/0  کلرید پتاسیم

   گرم1  فسفات منوپتاسیک
   گرم         5/0      ) آب7(سولفات منیزیم
   گرم      01/0  ) آب7(سولفات آهن 

   میلی لیتر1  80توین 
   گرم17  آگار

  ین الملل واحد بG   20000پنی سیلین 
   میلی گرم40000  استرپتومایسین

   میلی گرم50000  مفنیکلاکلر
   (W/V)% 08/0  دزاکسی کالت سدیم

   میلی لیتر1000  آب مقطر
  

باشـد و ترکیبـات صـفراوی ماننـد      افزودن آنتی بیوتیکها به محیط به دلیل ممانعت از رشد باکتریها موجود در خـاک مـی        
گـردد کـه      این امر سبب می   . نماید  های قارچی و درهم رفتن آنها جلوگیری می         کلنیدزاکسی کالت سدیم از رشد بیش از حد         

دار با مرکزی زردچرکی با کانونی تیره         های کرک    روز گرمخانه گذاری، کلنی    4پس از    .ها بسهولت انجام پذیرد     جداسازی کلنی 
های  مشکوک پس از جداسازی مورد بررسیهای  کلنی. های مشکوک در نظر گرفته شد    ای سفید کرکی به عنوان کلنی       و حاشیه 

قارچهایی که در مشاهدات میکروسکوپیک دارای میسلیوم های سفید و کنیدیوسپورهای سبز            . دقیق میکروسکوپی قرار گرفتند   
های انتخاب شده مجدداً و به صورت دوتایی در محـیط             سویه. باشد، برای مطالعات تاییدی و تکمیلی انتخاب گردید         رنگ می 
هـا و     های میکروسکوپیک قـرار گرفتنـد و شـکل کلنـی             مورد ارزیابی  دوبارهًی با ساختار یاد شده کشت داده شدند و          ها  کشت

  .ها قرار گرفت ها و کنیدسپورها معیار جداسازی و افتراق آسپرژیلوس وضعیت ساختار میسلیوم
  

  : آسپرژیلوس اوزیرهیهای انتخاب ارزیابی تولید آنزیم آلفا آمیالز در سویه
اند را در محیط یاد شـده کـه    های انتخاب شده آسپرژیلوس اوریزه که پس از جداسازی مراحل تشخیصی را سپری کرده             سویه

برای این منظور تحت شرایط استریل توسط یک آنس         . باشد، رشد دادیم    ها و دزاکسی کالت سدیم می       فاقد آگار، آنتی بیوتیک   
 سـاعت در  48دهیم و برای   میلی لیتر محیط یاد شده کشت می5ها را در    میکروبیولوژیک بخش کوچکی از کلنی آسپرژیلوس     

 میلی لیتر محـیط در یـک ارلـن          150 میلی لیتر را در      5سپس محتویات   . نمایم   می  درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری    30دمای  
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سپس توسط سـانتریفیوژ قارچهـای      . ری نمودیم گذا   گرمخانه h 48 /c°30 /RPM 150 میلی لیتر تلقیح و تحت شرایط        500
از این مایع فیلتـر شـده بـه منظـور           .  میکرون فیلتر نمودیم   45/0دهیم و سوپ رویی را توسط فیلیتر          کشت شده را رسوب می    

گیـری شـدت      به منظور ارزیابی فعالیت آمیلوکالستیکی از روش یـدومتری و انـدازه           . های آنزیمی استفاده نمودیم     انجام آزمون 
) رنگ سـنجی  (در این شرایط با مقایسه      .  استفاده گردید  از اسپکتوفتو متر  رنگ ایجاد شده در اثر تشکیل کمپلکس نشاسته و ید         

در حضور یـد میـزان فعالیـت        ) محیط کشت معمولی فاقد هرگونه آلودگی میکروبی      (های انتخابی با شاهد       سوپ کشت نمونه  
  :باشد  زمون فوق بشرح ذیل میشرایط آ. مشخص گردید) آمیلوکالستیکی(آنزیمی 
 6 موالر را در ظروف پلی اتیلنـی         1/0 در بافرفسفات     معلق گشته   نشاسته Lit /g 5میزان یک میلی لیتر از محصول       ) الف

   ).1لمطابق جدو(ریزیم  میلی لیتری می
ها همـراه     یک از نمونه   هر همچنین با استفاده از   . سوپ کشت را در ظروف پلی اتیلنی میریزیم        میکرولیتر از  50میزان  ) ب

نمونه شاهد و    میکرولیتر آب مقطر به عنوان بالنک        50 میکرولیتر محیط کشت بدون تلقیح به عنوان شاهد و           50با  
  .بالنک را تهیه می نماییم

  
افزوده % 1 (W/V) میکرولیتر از محلول حاوی ید  50 دقیقه از نگهداری در دمای آزمایشگاه میزان         5/7پس ازحدود   ) ج

  .خوانیم  میnm 660ها را در طول موج  های نوری لوله  دقیقه جذب20 مدت و در
  

   با استفاده از اسپکتوفتومترارزیابی فعالیت آمیلوکالستیکی مواد الزم جهت 1 -جدول

  بالنک  شاهد  n-…-1تست   ها معرفها و مواد و محلول
  ml١  ml١  ml١  معرف نشاسته

  -  lµ٥٠  -  محیط کشت استریل

  -  -  lµ٥٠  سوپ کشت قارچ

  lµ٥٠  -  -  آب مقطر

  lµ٥٠  lµ٥٠  lµ٥٠  محلول ید

  ml٣  ml٣  ml٣  آب مقطر

  
  :توجه 
بارتست از مقدار آنزیمی که در یک دقیقه شدت رنـگ ایجـاد             واحد سنجش آنزیمی واحد آمیلوکالستیکی است که ع         *

  . درصد کاهش دهد10شده را به میزان 
  

 فسفات منوپتاسیک   g/l 34/0 فسفات دی پتاسیک و      g/l 21/1 کلرید سدیم و     g/l 8 موالر محتوی    1/0بافر فسفات   ** 
  .باشد می
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  :موتاسیون
 را در مـی باشـد  ز بـاالترین میـزان فعالیـت آنزیمـی برخـوردار      کـه ا   سـاعته آسـپرژیلوس اوریـزه   48کنیدیوسپورهای کشت  

. مـی دهـیم    دقیقه در معرض اشعه ماوراء بنفش قـرار          5 موالر به صورت سوسپانسیون درآورده و برای مدت          1/0بافرفسفات  
وسـپورهای   سوسپانـسیون کنیدی   .دگردمی  متر انتخاب      سانتی 100فاصله ظرف حاوی سوسپانسیون کنیدیوسپورها و منبع پرتو         

هـا، واجـد آگـار و دزاکـسی           فاقد آنتی بیوتیـک   ( ساعت بر روی محیط جداسازی       72 درجه سانتیگراد برای     30تیمار شده در    
های موتانت رشد یافته بـه منظـور تحقیقـات       سویه.  می شوند  کشت داده  ) DOGدو دزاکسی گلوکز یا     % 2/0کالت سدیم و    

های انتخاب شده براساس توانایی رشـد حـداکثر در محـیط آگـار واجـد                  ویهس. گردند می   تکمیلی جداسازی و ذخیره سازی    
DOG نددگر می به روش مشابه با روش یاد شده در مرحله سنجش آنزیمی مورد ارزیابی فعالیت آمیلوکالستیکی قرار.  

  
  :نتایجارائه 

  :های آسپرژیلوس اوریزه کوپیک سویههای میکروس جداسازی و ارزیابی
 میلی لیتر آب مقطـر      500 خاک کشاورزی در     g 100های سوسپانسیون میکروبی مخلوط       پرژیلوس از کشت   کلنی آس  27تعداد  

 سویه متعلق به گونه   4 نمونه آسپرژیلوس بدست آمده تعداد       27های میکروسکوپی نشان داد که از میان          بررسی. حاصل گردید 
که بـر روی    سـبز  با میسلیوم سفید و کنیدیوسـپورهای        های میکروسکوپیک قارچهایی    در بررسی .  باشد  آسپرژیلوس اوریزه می  

های   در مشاهدات ماکروسکوپیک کلنی   . رنگ قرار دارند به عنوان گونه آسپرژیلوس اوریزه انتخاب گردیدند           کنیدیوفورهای بی 
آمـده تحـت    چهار سویه بدسـت     . ای با رنگ زرد چرکی و با مرکزی تیره نمایانگر گونه آسپرژیلوس اوریزه قلمداد گردید                پنبه

  .های میکروسکوپیک را تایید نمود های ماکروسکوپیک نیز یافته یافته.  نامگذاری گردیدندiv و iii و ii و iهای  عناوین سویه
         

  : اوریزههای آسپرژیلوس ارزیابی توانایی آنزیماتیک سویه
نتایج حاصـل   .  آمده است  2- در جدول    iv و   iii و   ii و   iهای      میزان فعالیت آمیلوکالستیکی در محیط کشت فیلتر شده سویه        

هـای آسـپرژیلوس اوریـزه بدسـت آمـده برتـری                نسبت بـه دیگـر سـویه        U/ml 2/1 با قدرت تولید     iiiدهد سویه     نشان می 
 دار و تحت شـرایط      ردر محیط کشت آگا   ) ها  براساس قطر کلنی آسپرژیلوس   (همچنین وضعیت رشد    . دهد  محسوس نشان می  

  بـه عنـوان سـویه        iiiلـذا سـویه     . باشد   نسبت به سه سویه دیگر می      iii نشان دهنده رشد سریع سویه       یکسان تلقیح و کشت،   
  .هدف در آزمون ارتقاء میزان تولید آنزیم آمیالز توسط ایجاد موتاسیون انتخاب گردیدند 

  )ها آسپرژیلوسبراساس قطر کلنی ( وضعیت رشد  ومیزان فعالیت آمیلوکالستیکی در محیط کشت فیلتر شده 2 -جدول
   ساعت48قطر کلنی ایجادی پس از   (U/ml)فعالیت آمیلوکالستیک   سویه آسپرژیلوس اوریزه

i  05/1 ± 02/0  1/0 ± 0/5 mm  
ii  83/0 ± 02/0  1/0 ± 0/5 mm  

iii  2/1 ± 03/0  1/0 ± 5/6 mm  
iv 91/0 ± 03/0  1/0 ± 0/5 mm  
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  :تولید موتانت

 ، تعداد هفت موتانت پایـدار و  iiiدر طی دو مرحله انجام آزمون پرتودهی بر روی کنیدیوسپورهای آسپرژیلوس اوریزه سویه            
های بدست آمده پس از رتبه بندی از نظـر توانـایی رشـد در سـطح       و سویه بدست آمد DOGقاوم به آنالوگ گلوکز یعنی    م

 (Slant tube)بـه صـورت کـشت مـورب     )  و آنتی بیوتیک و دزاکسی کالت سدیمDOGفاقد (های کشت معمولی  محیط
نگردیده بـود   ) دیسمورفی(انت که کلنی آنها دچار بدشکلی       های موت   از میان سویه  . گردیدند)  درجه سانتیگراد  4(ذخیره سازی   

، )سـه کلنـی   (، انتخـاب گردیدنـد      اده بود داری را با سویه والدنشان ند       و از نظر رشد در سطح آگار و ایجاد کلنی تفاوت معنی           
عیین قدرت آنـزیم آلفـا      های آنزیمی در ت     نتایج بررسی .   نامگذاری گردیدند   iiic و   iiia   ، iiibهای    های بدست آمده بنام     کلنی

 از توانایی نسبی بـاالتری نـسبت بـه          iiiaدهد سویه     نتایج نشان می  .  آمده است  3-در جدول   ) فعالیت آمیلوکالستیکی (آمیالز  
  .باشد های موتانت در تولید آنزیم و ایجاد بیومس برخوردار می دیگر سویه

  
  )ها براساس قطر کلنی آسپرژیلوس(وضعیت رشد تانت و سویه های مومیزان فعالیت آمیلوکالستیکی در بررسی  3 -جدول

   ساعت48قطر کلنی ایجادی پس از   (U/ml)فعالیت آمیلوکالستیک   سویه آسپرژیلوس اوریزه
  iii  03/0 ± 2/1  2/0 ± 0/5 mmسویه والد 

  iiia  03/0 ± 2/8  2/0 ± 0/8 mm سویه موتانت
  iiib  01/0 ± 1/4  2/0 ± 5/6 mmسویه موتانت 
  iiic 02/0 ± 3/5  2/0 ± 2/7 mmسویه موتانت 

  
  :یلوس اوریزه آسپرژiiiaکنتیک رشد و تولید محصول در سویه 

 در شرایطی کـه منبـع    DOGها و دزاکسی کالت سدیم و   در محیط استاندارد فاقد آنتی بیوتیکiiiaکنتیک رشد برای سویه 
نتـایج نـشان   .   آمـده اسـت  4-نتایج حاصل در جدول . باشد، به روش مونود تعیین گردید    کربنی مورد استفاده فقط گلوکز می     

 گرم سلول بـه گـرم سوبـسترا تعیـین           3517/0 و بهره سوبسترا معادل      h 083/0-1بچ برابر با    دهد نرخ رشد ویژه در حالت         می
  .گردید
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   نرخ رشد ویژه4 -جدول
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  : گیرینتیجه

  که قدرت آنزیمـی آن حـدود هفـت برابـر قـدرت      u/ml 0.03±8.2در این آزمایش ، توانستیم به موتانتی با قدرت آنزیمی
 نوان منبع کربنی باشد دارای نرخ رشـد ویـژه         این سوش در شرایطی که فقط گلوکز به ع        . آنزیمی سویه والد است، دست یابیم     

h-1  0,083و بهره سوبسترای g cell/g substrate 0,3517است .  
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Abstract  
Amylase belong to large group of enzyme named hydrolysis .The amylase split s into dextrin and 

sugars by hydrolysis of the a-1,4 glycoside linkages. This enzyme which produced from cultures 

of bacteria and fungi has many usages in industry. Aspergillus oryze  which produce many 

industrial enzymes, also α -Amylase, is a filamentous fungus and belong to class Ascomyces and 

order oratials, taxonomically. For delivery of α -amylase from A.oryze, 27 strains of A.oryze are 

isolated from soil using standard microbiological techniques. The strain which has more growth 

rate, base on colony diameter growth per days, and also has the most enzyme producer 

(Amyloclastic power about 1.2 ± 0.03 U/ml) is selected for fear ther researches. 

For strain development, A.oryze condispors were UV irradiated and the mutants were 

selected on standard media containing %0.02 (W/V) Deoxy-Glucose. The mutant which has the 

most enzyme activity (8.2 ± 0.3 U/ml) were elected. Specific growth rate and substrate yield of 

the mutant were determined as 0.083 h-1 and 0.03517 g cells/ g glucose, respectively. In this 

study microbial strains which have commercials characters is improred. This technology was 

stabilized to help engineers and other interested research team to achier the biological sources 

for industry. 
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