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Elnaz.bagheri1986@gmail.com

سلولز یکی از مهمترین ترکیبات توده زیستی گیاهی است .تعدادی از میکروارگانیسم ها از جمله قارچ ها توانایی تولید سلوالز و تجزیه توده زیستی را دارند.
تریکودرما یکی از قارچ های آسکومیست مزوفیل است که به طور گسترده در صنعت به عنوان منبع تولید سلوالز مورد استفاده قرار می گیرد .سیستم
سلولیتیک تریکودرما از دو نوع سلوبیوهیدروالز و حداقل پنج نوع اندوگلوکاناز تشکیل شده است .برای جدا کردن وشناسایی گونه های مختلف تریکودرمای
ایران  ،از هفت منطقه متفاوت از خاک جنگل های شمال نمونه گیری صورت گرفت .سپس روی محیط کشت اختصاصی االد و چت (،)Elad and chet
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 سازی
شده انجام شده و فعالیت سلوالزی آنها به کمک  )filter paper assay( FPaseبررسی گردید .نتایج در این گزارش آورده خواهد شد.
واژگان کلیدی:تریکودرما ،اندوگلوکاناز ،محیط کشت اختصاصی االد و چت ،filter paper assay ،سلوالز

جداسازی و شناسایی ملکولی قارچهای گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلوالزی آنها
شبنم شمعریز ،مریم مقدم متین ،منصور مشرقی ،احمدرضا بهرامی ،حمید روحانی ،الناز باقری ازغدی

دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
استاد گروه گیاه پزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی مشهد
Shamriz.shbm@gmail.com

لیگنوسلولز ماده آلی تجزیهپذیری است که جزء ساختاری اصلی تمام گیاهان میباشد .در طبیعت تجزیه تودهزیستی لیگنوسلولزی توسط میکروارگانیسمهایی
مانند قارچها و باکتری ها که قادر به تجزیه این ترکیبات هستند صورت میگیرد .قارچها با تولید آنزیم های لیگنوسلولولیتیک مختلف نقش بسیار مهمی در
تجزیه بقایای سلولزی در طبیعت دارند .تاکنون بیش از  33444گونه قارچی مختلف قادر به تجزیه سلولز جداسازی شدهاند ،اما تنها تعداد کمی از آنها مورد
مطالعه دقیق قرار گرفتهاند .هدف این مطالعه جداسازی و شناسایی ملکولی قارچ های گرمادوست سلولولیتیک از کود حیوانی و بررسی فعالیت سلوالزی آنها
است .از کود حیوانی مرطوب در دمای  34درجه سانتی گراد نمونهگیری انجام شد .رقتهای مختلف از نمونه کود مورد نظر تهیه و بر روی محیط کشت
اختصاصی سلولز کشت و در دمای  34درجه سانتی گراد نگهداری شدند .پس از حدود یک هفته کلنیهایی روی پلیتها ظاهر گردیدند که روی محیط
کشت عمومی  PDAواکشت داده شدند .سپس تک اسپور کردن کلنیهای خالصسازی شده صورت گرفت تا قارچهایی خالص و حاصل از یک اسپور به
دست آیند .به منظور شناسایی قارچ های جداسازی شده بررسی مورفولوژیکی صورت گرفت .در آخر فعالیت سلوالزی به روش Filter Paper Activity
 (FPase) Assayمورد بررسی قرار گرفت که نتایج در این گزارش آورده خواهد شد.
واژگان کلیدی:قارچهای گرمادوست سلولولیتیک ،محیط اختصاصی سلولز ،Filter Paper Activity (FPase) Assay ،سلوالز
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ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرچﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻮﻟﻴﺘﻴﻚ از ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻻزي
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ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﺎده آﻟﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰء ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮدهزﻳﺴﺘﻲ ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻳﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎرچﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺳﻠﻮﻟﺰي در ﻃﺒﻴﻌﺖ دارﻧﺪ .ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  14000ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻗﺎرچﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻮﻟﻴﺘﻴﻚ از ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻻزي آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ .از ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺮﻃﻮب در دﻣﺎي  50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .رﻗﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻛﺸﺖ و در دﻣﺎي  50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﻠﻨﻲﻫﺎﻳﻲ روي ﭘﻠﻴﺖﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲ  PDAواﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻚ اﺳﭙﻮر ﻛﺮدن ﻛﻠﻨﻲﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزي ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻗﺎرچﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ و ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ اﺳﭙﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرچﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در آﺧﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻻزي ﺑﻪ روش )Filter Paper Activity (FPase
 Assayﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در اﻳﻦ ﮔﺰارش آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي:

ﻗﺎرچﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ،ﻣﺤﻴﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ ،Filter Paper Activity (FPase) Assay ،ﺳﻠﻮﻻز

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻃﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻛﺮﺑﻦ اﺗﻤﺴﻔﺮي از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﻨﺎم ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺟﺬب و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
از زﻣﺎن اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺨﺶ زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺳﺎزي ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رو ﺑﻪ رو رﺷﺪ ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ اﻧﺮژي و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮدهزﻳﺴﺘﻲ ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻤﻴﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ ).(1
ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰ ﻣﺎده آﻟﻲ ﺗﺠﺰﻳﻪﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰء ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻮدهزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺳﻠﻮﻟﺰ ،ﻫﻤﻲﺳﻠﻮﻟﺰ و ﻟﻴﮕﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﻮواﻻن و ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﺗﻘﺎﻃﻌﻲ ﻛﻮواﻻن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ) .(8ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺟﺰء اﺻﻠﻲ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻓﺮاوانﺗﺮﻳﻦ ﻣﻠﻜﻮل آﻟﻲ
روي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ،ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺧﻄﻲ از واﺣﺪﻫﺎي -Dﮔﻠﻮﻛﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪي ﺑﺘﺎ  4-1ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ) .(6در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮدهزﻳﺴﺘﻲ
ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎرچﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد .ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي
ﻫﻴﺪروﻟﻴﺘﻴﻚ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻢاﻓﺰاﻳﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻠﻮﻻزﻫﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ) .(10ﻗﺎرچﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي
ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺳﻠﻮﻟﺰي در ﻃﺒﻴﻌﺖ دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻗﺎرچﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از آﺳﻜﻮﻣﻴﺴﺖﻫﺎ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل
 ،(Trichoderma reeseiﺑﺎزﻳﺪﻳﻮﻣﺎﻳﺴﺖﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎرچﻫﺎي ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺳﻔﻴﺪ )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  (Phanerochaete chrysosporiumو ﻗﺎرچﻫﺎي ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ
ﻗﻬﻮهاي )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  (Fomitopsis palustrisو در آﺧﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﻲﻫﻮازي )ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  (Orpinomyces sp.ﻫﺴﺘﻨﺪ ) .(1ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻼشﻫﺎي
زﻳﺎدي در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﻮدهزﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﻳﺴﺘﻲ ،ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ،ﻏﺬاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت و… اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاﺳﺖ ) .(3از ﻧﻈﺮ
ﺗﺌﻮري اﻳﻦ اﻣﺮ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺺﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻳﻚ ﻛﺎر ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ ) .(4رﻳﺨﺖﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﺗﻮدهزﻳﺴﺘﻲ ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰي ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺻﻠﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ) .(9روشﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳﺎدي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ) .(4در ﺳﺎل 2005
 Bowerو ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ اﻧﺪوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎز را از  Acidothermus cellulolyticusﺑﻪ ﺳﻠﻮﺑﻴﻮﻫﻴﺪروﻻز  Trichoderma reeseiﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﺎﻳﻤﺮ
در  T. reeseiﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻟﻮﻟﻴﺘﻴﻚ ﺑﺎ دو ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻧﺪو و اﮔﺰوﮔﻠﻮﻛﺎﻧﺎزي ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﻛﺎرﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن )ﻗﻨﺪزداﻳﻲ(
ﻣﻲﺷﻮد ) .(2در ﺳﺎل  Li 2010و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﻬﺶ در  Trichoderma virideﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ و ﻣﺎﻛﺮووﻳﻮ  7ﺳﻮﻳﻪ ﺟﻬﺶﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ .ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺳﻮﻳﻪﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺳﺪﻳﻢ و ﻗﺮﻣﺰ ﻛﻨﮕﻮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در  5ﺗﺎ از اﻳﻦ  7ﺳﻮﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢﻫﺎي ﺳﻠﻮﻻزي ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻧﺮﻣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ ).(5

ﻣﻮاد و روشﻫﺎ
از ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺮﻃﻮب در دﻣﺎي  50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 10 .ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮد در  90ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ
دور  150 rpmﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ رﻗﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻠﻮﻟﺰ )(Epping & Pugh 1962
ﻛﺸﺖ و در دﻣﺎي  50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺣﺪود ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﻠﻨﻲﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه روي ﭘﻠﻴﺖﻫﺎ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ potato
 dextrose agarﺧﺎﻟﺺﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﻚ اﺳﭙﻮر ﻛﺮدن ﻛﻠﻨﻲﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺﺳﺎزي ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻗﺎرچﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎﻟﺺ و ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ اﺳﭙﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻳﻨﺪ .ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ ﺣﺎوي آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻠﻮﻻز ﻗﺎرچﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در ارﻟﻦﻫﺎي  250ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي  100ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
ﻣﺎﻳﻊ ) (Epping & Pugh 1962واﺟﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺘﻘﻞ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺰن و دﻣﺎي  50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ،ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ از ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ .ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﻌﻨﻮان
ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  0/7درﺻﺪ ﺳﻠﻮﻟﺰ  500ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻧﺰﻳﻤﻲ و
 500ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻴﺘﺮات  0/05ﻣﻮﻻر اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .ﻣﺨﻠﻮط ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  50درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻮﻗﻒ واﻛﻨﺶ آﻧﺰﻳﻤﻲ  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺮف
دي ﻧﻴﺘﺮو ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ  10دﻗﻴﻘﻪ در آب ﺟﻮش ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﺛﺮ اﺣﻴﺎ ﻣﻌﺮف ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻨﺪ اﺣﻴﺎ ﺷﺪه )ﮔﻠﻮﻛﺰ( ،ﺗﻐﻴﻴﺮ
رﻧﮓ ﻣﻌﺮف از زرد ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰاﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد .ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري رﻧﮓ ﻣﻌﺮف ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎرﺗﺎرات ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺳﺪﻳﻢ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  40در ﺻﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺟﺬب ﻧﻮري آﻧﻬﺎ
در ﻃﻮل ﻣﻮج  550ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ .در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ

ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ
ﭼﻬﺎر ﻗﺎرچ ﺗﺮﻣﻮﻓﻴﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻻزي
ﻗﺎرچ  Aاز ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎلﺗﺮ اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﻦ ﻗﺎرچ را ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮﻻز آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان آن را از
ﻟﺤﺎظ ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد.
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ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
از ﺗﻤﺎم ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮا ﻳﺎري ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ و

ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ.
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