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ده زیستی را دارند. سلولز یکی از مهمترین ترکیبات توده زیستی گیاهی است. تعدادی از میکروارگانیسم ها از جمله قارچ ها توانایی تولید سلوالز و تجزیه تو
ولید سلوالز مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم تریکودرما یکی از قارچ های آسکومیست مزوفیل است که به طور گسترده در صنعت به عنوان منبع ت

تریکودرمای  سلولیتیک تریکودرما از دو نوع سلوبیوهیدروالز و حداقل پنج نوع اندوگلوکاناز تشکیل شده است. برای جدا کردن وشناسایی گونه های مختلف

، (Elad and chet)روی محیط کشت اختصاصی االد و چت  ایران ، از هفت منطقه متفاوت از خاک جنگل های شمال نمونه گیری صورت گرفت. سپس

سازی کشت انجام شد. پس از مشاهده کلنی ها، خالص سازی  و تک اسپور کردن آنها صورت گرفت. در مرحله بعد شناسایی مورفولوژیکی قارچ های جدا 
 گردید. نتایج در این گزارش آورده خواهد شد. بررسی  FPase  (filter paper assay)شده انجام شده و فعالیت سلوالزی آنها به کمک 

 ، سلوالزfilter paper assay، اندوگلوکاناز، محیط کشت اختصاصی االد و چت، تریکودرما:واژگان کلیدی

 آنها سلوالزی فعالیت بررسی و حیوانی کود از سلولولیتیک گرمادوست هایقارچ ملکولی شناسایی و جداسازی
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هایی زیستی لیگنوسلولزی توسط میکروارگانیسمدر طبیعت تجزیه توده باشد.پذیری است که جزء ساختاری اصلی تمام گیاهان میلیگنوسلولز ماده آلی تجزیه
های لیگنوسلولولیتیک مختلف نقش بسیار مهمی در ها با تولید آنزیمگیرد. قارچصورت میها که قادر به تجزیه این ترکیبات هستند کتریها و بامانند قارچ

آنها مورد اند، اما تنها تعداد کمی از گونه قارچی مختلف قادر به تجزیه سلولز جداسازی شده 33444تجزیه بقایای سلولزی در طبیعت دارند. تاکنون بیش از 

های گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلوالزی آنها اند. هدف این مطالعه جداسازی و شناسایی ملکولی قارچمطالعه دقیق قرار گرفته
ر تهیه و بر روی محیط کشت های مختلف از نمونه کود مورد نظگیری انجام شد. رقتدرجه سانتی گراد نمونه 34است. از کود حیوانی مرطوب در دمای 

ها ظاهر گردیدند که روی محیط هایی روی پلیتدرجه سانتی گراد نگهداری شدند. پس از حدود یک هفته کلنی 34اختصاصی سلولز کشت و در دمای 

صل از یک اسپور به هایی خالص و حاسازی شده صورت گرفت تا قارچهای خالصواکشت داده شدند. سپس تک اسپور کردن کلنی PDAکشت عمومی 

 Filter Paper Activityهای جداسازی شده بررسی مورفولوژیکی صورت گرفت. در آخر فعالیت سلوالزی به روش دست آیند. به منظور شناسایی قارچ

(FPase) Assay .مورد بررسی قرار گرفت که نتایج در این گزارش آورده خواهد شد 

 ، سلوالزFilter Paper Activity (FPase) Assay، محیط اختصاصی سلولز، یتیکهای گرمادوست سلولولقارچ:واژگان کلیدی
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هايي لولزي توسط ميكروارگانيسمزيستي ليگنوسدر طبيعت تجزيه توده .باشدپذيري است كه جزء ساختاري اصلي تمام گياهان ميليگنوسلولز ماده آلي تجزيه
هاي ليگنوسلولوليتيك مختلف نقش بسيار مهمي در ها با توليد آنزيمقارچ. گيردصورت ميها كه قادر به تجزيه اين تركيبات هستند ها و باكتريمانند قارچ

اند، اما تنها تعداد كمي از آنها مورد يه سلولز جداسازي شدهگونه قارچي مختلف قادر به تجز 14000تاكنون بيش از . تجزيه بقاياي سلولزي در طبيعت دارند
هاي گرمادوست سلولوليتيك از كود حيواني و بررسي فعاليت سلوالزي آنها هدف اين مطالعه جداسازي و شناسايي ملكولي قارچ. اندمطالعه دقيق قرار گرفته

هاي مختلف از نمونه كود مورد نظر تهيه و بر روي محيط كشت رقت. يري انجام شدگدرجه سانتي گراد نمونه 50از كود حيواني مرطوب در دماي . است
ها ظاهر گرديدند كه روي محيط كشت هايي روي پليتپس از حدود يك هفته كلني. درجه سانتي گراد نگهداري شدند 50اختصاصي سلولز كشت و در دماي 

 .هايي خالص و حاصل از يك اسپور به دست آيندسازي شده صورت گرفت تا قارچي خالصهاسپس تك اسپور كردن كلني. واكشت داده شدند PDAعمومي 
 Filter Paper Activity (FPase) در آخر فعاليت سلوالزي به روش. هاي جداسازي شده بررسي مورفولوژيكي صورت گرفتبه منظور شناسايي قارچ

Assay خواهد شد مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج در اين گزارش آورده. 

  
 ، سلوالزFilter Paper Activity (FPase) Assayهاي گرمادوست سلولوليتيك، محيط اختصاصي سلولز، قارچ :يديواژگان كل

  
  مقدمه

اما . ها سال پيش كربن اتمسفري از طريق فرآيندي بنام فتوسنتز بوسيله گياهان جذب و با گذشت زمان به نفت خام و ذغال سنگ تبديل شده استطي ميليون
با افزايش رو به رو رشد نياز . د سازي مقدار زيادي كربن به اتمسفر شده استاز زمان انقالب صنعتي بخش زيادي از اين منابع انرژي مصرف گرديده و باعث آزا

 .)1( استنظر قرار گرفتهقابل تجديد مدتميز و زيستي ليگنوسلولزي براي توليد سوخت زيستي بعنوان يك منبع به انرژي و كاهش منابع انرژي، استفاده از توده
سلولز و ليگنين است كه زيستي متشكل از سه پليمر سلولز، همياين توده. باشدزء ساختاري اصلي تمام گياهان ميپذيري است كه جليگنوسلولز ماده آلي تجزيه

ترين ملكول آلي سلولز جزء اصلي ديواره سلولي گياهي و فراوان .)8( اندطور محكم به يكديگر متصل شدهبا نيروهاي كوواالن و پيوندهاي تقاطعي كوواالن به
زيستي در طبيعت تجزيه توده .)6(اند بهم متصل شده 4-1گلوكز است كه با پيوندهاي گليكوزيدي بتا -Dين، پليمر خطي از واحدهاي روي كره زم

اي هها آنزيمتمام اين ارگانيسم .شودها كه قادر به تجزيه اين تركيبات هستند آغاز ميها و باكتريهايي مانند قارچليگنوسلولزي توسط ميكروارگانيسم
هاي ها با توليد آنزيمقارچ. )10( شوندطور كلي سلوالزها ناميده ميافزايي دارند و بهكنند كه بر يكديگر تاثير همهيدروليتيك مختلفي توليد مي

براي مثال (ا ههايي از آسكوميستها شامل گونهاين قارچ. اياي سلولزي در طبيعت دارندمختلف نقش بسيار مهمي در تجزيه بقليگنوسلولوليتيك 
Trichoderma reesei(هاي پوسيدگي سفيد ها شامل قارچ، بازيديومايست) براي مثالPhanerochaete chrysosporium (هاي پوسيدگي و قارچ

هاي ل تالشتا به حا .)1( هستند ).Orpinomyces spبراي مثال (هوازي هاي بيو در آخر برخي گونه) Fomitopsis palustrisبراي مثال (اي قهوه
از نظر . )3( استانجام شده …زيستي به محصوالت با ارزش مانند سوخت زيستي، مواد شيميايي، غذاي حيوانات وزيادي در جهت تبديل حجم باالي توده

شناسي پيچيده و ساختار ريخت. )4( هاي مختلف موجود در تكنولوژي يك كار ساده نيستپذير است اما از ديدگاه تكنولوژي به دليل نقصتئوري اين امر امكان
اند هاي بيوتكنولوژيكي مختلفي بكار گرفته شدهروش. )9( زيستي ليگنوسلولزي يكي از مشكالت اصلي در فرآيندهاي تجزيه و تبديل زيستي استبلورين توده

 2005در سال  .)4( استن موفقيت زيادي حاصل نشدهتاكنو اما تا فرآيندهاي تجزيه و تبديل تا حد ممكن از نظر صنعتي بهينه و مقرون به صرفه گردند
Bower  و همكارانش اندوگلوكاناز را ازAcidothermus cellulolyticus  به سلوبيوهيدروالزTrichoderma reesei اين پروتئين كايمر . متصل كردند

) زداييقند(كاريفيكاسيون اندو و اگزوگلوكانازي باعث بهبود فعاليت سانتايج نشان دادند كه اين آنزيم سلولوليتيك با دو عملكرد . بيان گرديد T. reeseiدر 
يافته جهشسويه  7با استفاده از اشعه ماوراء  بنفش و ماكروويو  Trichoderma virideو همكارانش با ايجاد جهش در  Li 2010در سال  .)2( شودمي

هاي سلوالزي نسبت سويه توليد آنزيم 7تا از اين  5هاي برتر به كمك كربوكسي متيل سلولز سديم و قرمز كنگو نشان داد كه در جستجوي سويه. بدست آوردند
  .)5( استبه سويه نرمال افزايش يافته



   ها روش و مواد
دقيقه با  30ميلي ليتر آب ريخته شد و به مدت  90گرم از نمونه كود در  10. گيري انجام شددرجه سانتي گراد نمونه 50از كود حيواني مرطوب در دماي 

 (Epping & Pugh 1962)محيط كشت اختصاصي سلولز هاي مختلف از نمونه كود مورد نظر تهيه و بر روي سپس رقت. تكان داده شد rpm  150دور
 potatoها روي محيط كشت عمومي هاي ظاهر شده روي پليتپس از حدود يك هفته كلني. درجه سانتي گراد نگهداري شدند 50كشت و در  دماي 

dextrose agar هايي خالص و حاصل از يك اسپور به دست سازي شده صورت گرفت تا قارچهاي خالصسپس تك اسپور كردن كلني. سازي شدندخالص
ميلي ليتر محيط كشت  100ميلي ليتري حاوي  250هاي هاي جداسازي شده در ارلنهاي ترشحي حاوي آنزيم سلوالز قارچبراي بدست آوردن پروتئين. آيند

درجه سانتي  50اتور منتقل و در حالت همزن و دماي ها به انكوبواجد سلولز بعنوان منبع كربن تلقيح و سپس محيط كشت (Epping & Pugh 1962)مايع 
محلول صاف شده بعنوان . برداري در فواصل منظم انجام و با استفاده از كاغذ صافي استريل، محيط كشت از صافي عبور داده شدنمونه. گراد تنظيم گرديد

ميكروليتر نمونه آنزيمي و  500درصد سلولز  7/0ك ميلي ليتر محلول ي به براي سنجش فعاليت آنزيمي. هاي ترشحي استفاده گرديدمحلول حاوي پروتئين
ميلي ليتر معرف  2درجه سانتي گراد انكوبه و براي توقف واكنش آنزيمي  50مخلوط يك ساعت در دماي . موالر اضافه شد 05/0ميكروليتر بافر سيترات  500

، تغيير )گلوكز(دقيقه در آب جوش قرار داده شدند تا در اثر احيا معرف توسط قند احيا شده  10ها سپس نمونه.دي نيترو ساليسيليك اسيد به آن اضافه گرديد
در صد به آن اضافه و جذب نوري آنها  40براي پايداري رنگ معرف يك ميلي ليتر محلول تارتارات مضاعف سديم پتاسيم . رنگ معرف از زرد به قرمزانجام پذيرد

 در اين آزمايش از گلوكز بعنوان استاندارد استفاده گرديد. دنانومترخوانده ش 550در طول موج 

  
 بحث و نتايج

از نظر فعاليت سلوالزي . ها نشان دادند از لحاظ مورفولوژيكي با يكديگر متفاوت هستندچهار قارچ ترموفيل از نمونه كود حيواني جداسازي گرديد كه بررسي
توان آن را از همچنين مي. كرد تا ميزان توليد سلوالز آن افزايش يابدسازي توان شرايط محيطي اين قارچ را بهينهدر نتيجه مي .تر استاز سايرين فعال Aقارچ 

 .لحاظ ملكولي مورد مطالعه قرار داد
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  تقدير و تشكر
 .نمايمر و قدرداني مياند صميمانه تشكي تمامي مراحل اين مقاله مرا ياري نمودهاز تمام عزيزاني كه در تهيه
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