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Abstract
Introduction: Sulfate adenylyltransferase catalyzes adenosine phosphosulfate (APS) to
generate ATP and sulfate, which is the final stage of the sulfite oxidation to obtain energy, and
4Fe_4S ferredoxin as an enzyme member of the electron transfer chain plays an important role
in the oxidation of ferrous iron in the bioleaching system. Efforts to optimize bacterial growth
conditions will also increase the gene expression, which will be accompanied by an increase in
the efficiency of the microbial leaching system. Accordingly, the present study aimed to
investigate the gene expression related to the proteins in Sulfobacillus thermosulfidooxidans
along with the application of changing factors in the culture medium.
Materials and methods: For culture, different concentrations of chalcopyrite, yeast extract, and
ferrous iron ion were added to a 9K medium. Bacteria were purified and bacterial RNA
extraction and cDNA synthesis were performed. To investigate the expression level of the genes
under study, the Real-time PCR reaction was performed and the results were analyzed by the 2∆∆CT
method. The results were also analyzed by Tukey and Duncan tests using SPSS version 21
with the P-value of ˂0.05.
Results: Using the results of the PCR, the genes in question were identified and primers were
confirmed. The highest percentage of copper extraction in the four test environments was in the
No. 2 environment with 48.75% in which the 4Fe_4S ferredoxin gene had the highest
expression than the other test environments. The highest expression of the Sulfate
adenylyltransferase gene was related to the medium No. 4 in which the percentage of copper
extraction was 39.16%.
Discussion and conclusion: The composition of the bacterial culture medium can change the
expression of genes and the percentage of copper extraction. The most suitable test medium was
obtained for the extraction of copper in a 10-micron size, the presence of 1.5 g/L ferrous ion,
and the absence of yeast extract.
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چکیده
مقدمه :تأثیر آن یم سول اتآانیلیلترانس راز بر آانوزینمونوفس ات سبب تولید ترکیبات سول ات و  ATPمیشوا که
مرحلۀ نهایی اکسیداسیون سول یت برای کسب انرژی است .ار سیسدم آبشیویۀ میکروبیی ،آنی یم  4Fe-4Sفراوکسیین
(عضو زنجیرۀ اندقا الکدرون نقش مهمی را ار اکسیداسیون آهن فرو ای ا میکند .تال

بیهمنظور بهینیهکران شیرای

رشد باکدری ،اف ایش بیان ژنها را ار پی خواهد ااشت که با اف ایش بازا سیسیدم آبشیویۀ میکروبیی همیرا میشیوا

بنییابراین هییدو پییژوهش حارییر ،بررسییی بیییان ژنهییای مربییوط بییه اییین پروتئینهییا ار بییاکدری سول وباسیییلوس
ترموسول یدواکسیدانی همرا با اعما تغییر ار عوامل تأثیرگ ار ار م ی کشت اسد اا شد ار نظر گرفده شد.
مواد و رورها :کشت باکدریها ار م ی پایۀ  9Kبا غلظتهای مد اوتی از کنساندرۀ کالکوپیریدی ،یون آهن فرو و
عصارۀ مخمر انجام شد .پیاز رشد باکدریها و تخلیص آنها ،اسیدخرا  RNAبیاکدری و سیاخت  cDNAانجیام شید.
بهمنظور بررسی می ان بیان ژنهای یااشد  ،واکینش  Real Time PCRانجیام و تج ییهوت لیل ندیای بیه رو

2-∆∆CT

انجام شد .ندای با آزمونهای توکی و اانکن و با نرماف ار ( SPSSنسخۀ  21ار سطح  P˂0.05بررسی شدند.
نتایج :باتوجهبه ندای  ،PCRژنهای مدنظر شناسایی و آغازگرها تأیید شدند .بین هار م ی آزمایششید  ،بیشیدرین
ارصد اسدخرا می به م ی شمارۀ  2با می ان  48/75ارصد مربوط بوا که ار آن ،ژن  4Fe-4Sفراوکسین بیشیدرین
بیان را نسبت به ایگر م ی های آزمایش ااشت .بیشدرین بیان ژن سول اتآانیلیلترانس راز به م ی شیمارۀ  4مربیوط
بوا که ارصد اسدخرا می ار آن  39/16ارصد بوا.
بحث و نتیجهگیری :ترکیبات م ی کشت باکدری بیان ژنها و ارصد اسدخرا می را تغییر ااانید و مناسیبترین
حالت م ی آزمیایش بیرای اسیدخرا میی ار انیداز رات  10میکیرون ،حضیور  1/5گرمبرلیدیر ییون آهین فیرو و
حضورنداشدن عصارۀ مخمر به است آمد.
واژههای کلیدی :سول اتآانیلیلترانس راز 4Fe-4S ،فراوکسین ،سول وباسیلوس ترموسول یدواکسیدانی ،آبشیویۀ
میکروبی
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مقدمه

ویژگیهای ژندیکی و بیوشیمیایی آنها ار حد مطلوبی

توس ۀ زیستفناوری بهشکل فناوری سازگار با

ت یین شد اند ( 13و  14بر این اساس ،مشخص شد

م ی زیست ،پژوهشها ار صنایش م دنی را بهسوی

است

ژن

اسد صا فل ات از منابش م دنی سوق ااا است ( 1و . 2

سول اتآانیلیلترانس راز 2و ژن  4Fe-4Sفراوکسین 3ار

آبشویۀ میکروبی ،فناوری ساا ای با کارایی مؤثر برای

باکدری سول وباسیلوس ترموسول یدواکسیدانی با

فل ات از کانسنگهای کمعیار و

اکسیداسیون گوگرا و آهن طی سیسدم آبشویۀ میکروبی

(. 3

آن یم

اسدخرا

کنساندر های

م دنی

م سوب

میشوا

ژنهای

فا

مرتب

کلیدی

هسدند

مخدل ی

(. 15

مانند

ری موجواات بهکاررفده ار فرایند آبشویۀ میکروبی بر

سول اتآانیلیلترانس راز ،آانوزینفس وسول ات )(APS

حسب مقاومت حرارتی به سه اسدۀ م وفیل ،ترموفیل

را برای تولید  ATPو سول ات کاتالی میکند که مرحلۀ

م دد و ترموفیل مطلس تقسیمبندی میشوند که اامنۀ

نهایی اکسیداسیون سول یت برای بهاستآوران انرژی

امای کاربرای باکدریهای م وفیل  20تا  45ارجۀ

است ( . 18-16فراوکسینها ،پروتئینهای کو ک،

ساندیگراا ،باکدریهای ترموفیل م دد  40تا  55ارجۀ

اسیدی و اندقا اهندۀ الکدرون هسدند که ار سیسدمهای

ساندیگراا و ترموفیل مطلس  60تا  85ارجۀ ساندیگراا

احیای زیسدی حضور اارند ( . 19پروتئین 4Fe-4S

است ( . 6-4کالکوپیریت مهمترین کانی سول یدی می

فراوکسین عضو زنجیرۀ اندقا الکدرون است و نقش

موجوا ار جهان است باوجوااین ،مشکل عمدۀ فرایند

مهمی ار اکسیداسیون آهن فرو ار سیسدم آبشویۀ

آبشویۀ میکروبی کنساندرۀ کالکوپیریدی می با کاربرا

میکروبی بازی میکند ( . 15عوامل مد دای بر فرایند

و

آبشویۀ میکروبی فل ات تأثیر میگ ارند که عبارتند از:

بازیابی کم می است ( 7و  . 8اسد اا از باکدریهای

اسیدیده ،اما ،اور هم ن ،فل ات سنگین ،یون آهن،

ترموفیل اارای ت مل امای بیشدر ،ظرفیت ت ملپ یری

گالی پالپ ،مواا م دنی و ترکیبات آلی ،نوع

بیشدر به فل و اارای ویژگیهای مدابولیکی مناسبتر،

کانسنگ ،م ی کشت ،سویۀ باکدری ،ایاکسیدکربن،

اسدیابی به ندای قابلقبو را م دمل میکند ( 9و . 10

اکسیژن ،اندازۀ رات ،پدانسیل اکسیداسیون و احیا (. 20

باکدری

عصارۀ مخمر یکی از منابش اصلی رشد باکدری

ترموفیل م دد گرم مثبت ،هوازی و اسپوراار است که

سول وباسیلوس ترموسول یدواکسیدانی است و اف وان

اسیدیدۀ مناسب برای رشد آن  1/6تا  2/4است و ار

عصارۀ مخمر ،اف ایش می ان اکسیداسیون گوگرا و

امای  45تا  55ارجۀ ساندیگراا ف ا است ( 11و . 12

اکسیداسیون یون آهن فرو را ار پی اارا ( 11و . 21

تاکنون اقدامات وسی ی ار سراسر جهان ار زمینۀ

آهن ار سطح زمین فراوان است و ازاینرو ،اهمیت

تغییرات ژنومی و مهندسی ژندیک باکدریهای مخدلف

رخۀ طبی ی اارا و نقشی کلیدی ار

باکدریهای م وفیل ،سرعت کم واکنش ان ال

سول وباسیلوس

ترموسول یدواکسیدانی،1

زیاای ار

مثبدی را به همرا ااشدهاند .ار

فرایندهای آبشویۀ میکروبی و اکسیداسیون زیسدی 4ای ا

پژوهشهای اخیر نی توجه ویژ ای به باکدریهای

میکند و روی رشد باکدری ،بازاهی اکسایش و تشکیل

بهینۀ ف الیت و

رسوب تأثیر میگ ارا ( . 22ار مطال ۀ حارر ،تأثیر

انجام شد اند و ندای

اسیداوست شد است و شرای

ارزیابی بیان ژنهای اکسیدکنندۀ آهن و گوگرا ار باکدری سول وباسیلوس ترموسول یدواکسیدانی ت تتأثیر شاخصهای مؤثر / ...
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فرخ رخبخش زمین و همکاران

عوامل مخدلف ازجمله حضور یون آهن فرو و عصارۀ

ساخدهشیید بییهعالوۀ بییاکدری یااشیید ار هییر ارلیین 500

مخمر ار م ی کشت روی بیان ژنهای اکسیدکنندۀ

میلیلیدییری وجییوا ااشییت .ارلیین حییاوی م ی کشییت و

سول وباسیلوس

باکدری به انکوباتور با امای  50ارجۀ سیاندیگراا و اور

ترموسول یدواکسیدانی بررسی شد تا با اف ایشااان

 135اوراراقیقه اندقا یافت تا رشد انجیام شیوا .پییاز

بیان ژنهای یااشد همرا با ف الیت بیشدر باکدریها،

رشد باکدری ،سازگارکران انجام شید بیهاینترتیب کیه

هدو اف ایش بازا آبشویۀ میکروبی تأمین شوا.

 30میلیلیدر از کشت اولیۀ باکدری یااشد (ارصد تلقییح

آهن

و

گوگرا

ار

باکدری

 15ارصیید بییه  170میلیلیدییر م ییی پایییۀ  9kبییهعالوۀ

مواد و رورها

کنساندرۀ کالکوپیریدی اف وا شد .پیاز رشد باکدری ار

بررسی کنسانترۀ کالکوحیریتی :کنساندرۀ کالکوپیریدی

گالی پالپ کمدر ،اندقا به م ی جدید با گالی پالپ

الزم از آزمایشیییگا بیوهییییدرومدالوژی مجدمیییش میییی

بیشدر انجام شد تا ارنهاییت ،بیاکدری بیا گیالی پالیپ 5

سر شمه اریافت و پیاز خراکران ،انیدازۀ  80ارصید

ارصیید سییازگار شیید .ار همییۀ مراحییل سییازگارکران از

نمونههای عبوری برابر  10میکرون شد .بررسی شییمیایی

انکوبییاتور بییا امییای  50ارجییۀ سییاندیگراا و اور 135

کنسییییاندرۀ کییییالکوپیریدی بییییا تج یییییهوت لیل  XRFو

اوراراقیقه اسد اا شد.

کانیشناسی آن به کمک میکروسکوپ بیا نیور پالریی

طراحی و تهیۀ چهوار محویر رشود و کشوت نهوایی

ت یین شد.

باکتری :بهمنظور انجام پیژوهش ،هیار م یی آزمیایش

کشووووت بوووواکتری :بییییهمنظور کشییییت بییییاکدری

طبس شاخصهای جدو  1طراحی شدند کیه م یی او

سول وباسیییلوس ترموسول یدواکسیییدانی کییه از م ییدن

برای شاهد اندخاب شد بهاینترتیب که عصیارۀ مخمیر و

مجدمش می سر شمه جدا شد ،از م ی پایۀ  9kشامل 3

یییون آهیین فییرو را نداشییت .باکدریهییای تکثیرشیید ار

گرمبرلیدیییییییر سیییییییول اتآمونیوم 0/5 ،گرمبرلیدیییییییر

گیالی پالیپ  5ارصیید بیا ارصید تلقیییح  15ارصید بییه

سول اتمنی یم 0/63 ،گرمبرلیدیر فس اتایپداسییم0/1 ،

ارلنهییای  500میلیلیدییری مندقییل شییدند بهطوریکییه

گرمبرلیدر کلریدپداسیم و  0/014گرمبرلیدر نیدراتکلسیم

ارنهایت 200 ،میلیلیدر از ترکیب م ی کشت و باکدری

اسد اا شد (. 23

ار هر ارلن وجوا ااشت .ارلنها به انکوباتور با امای 50

بیییهمنظور کشیییت اولییییۀ بیییاکدری 50 ،گرمبرلیدیییر

ارجۀ سیاندیگراا و اور  135اوراراقیقیه مندقیل شیدند

سول اتآهن و  5گرمبرلیدر سول ور اسدریل به م ی پایۀ

تا رشد انجام شوا.

 9kارییافه شیید بهطوریکییه  200میلیلیدییر م ی کشییت
جدو  -1هار آزمایش طراحیشد با مقدار مد اوتی از ترکیبات اسد اا شد
غلظت یون آهن فرو (گرمبرلیدر

عصارۀ مخمر (ارصد

اندازۀ رات (میکرون

گالی پالپ (ارصد

شمارۀ آزمایش

0

0

10

5

1

1 /5

0

10

5

2

0

0/04

10

5

3
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1 /5

10

0/04

4

5

ارزیابی و بررسی شرایر بهینۀ محیرهای کشوتEh :

واکیینش  ،Real Time PCRمقییدار  1میکروگییرم از هییر

و اسیدیده بهترتیب با Ehمدر و pHمدر انداز گیری شیدند و

 RNAطبییس اسییدورکار کیییت (پییارس تییوس بییه cDNA

شمار

باکدریها با میکروسکوپ نوری انجام شد (. 24

اسووتخرا  RNAبوواکتری :بییهمنظور اسییدخرا RNA

تبدیل شد (. 13
واکنم زنجیرهای حلیاراز :واکنش  PCRبرای کندیر

باکدری ،ابددا کنساندر با کاغ واتمین ارجیۀ  Cاز م لیو

کی یییت  cDNAو تأیییید اتصییا آغازگرهییا انجییام شیید

جداسازی شد سپی رسیوبگیری باکدریهیا ار هرییک

بییهاینترتیب کییه  1میکرولیدییر از هریییک از cDNAهییای

از هار م ی انجام و ارنهایت RNA ،با اسد اا از کییت

سند شد همرا بیا آب و آغازگرهیای مخصیور هیر ژن

اخدصاصی آن ) BioBasicکانااا اسدخرا شد (. 13

کییییییییییییه بییییییییییییا اسیییییییییییید اا از سییییییییییییایت

تجزیهوتحلیل کیفی و کاّی  RNAاستخرا شوده :ژ

 www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blastطراحییی

الکدروفورز با آگارز  1ارصد برای بررسی کی یت و تأییید

شدند و شرکت مدابیون آلمان آنهیا را سیند کیرا (جیدو

RNAهیییای اسدخرا شییید اسییید اا شییید و بیییهمنظور

 ، 2طبس اسدور کار مسدرمیکی 2x PCRBIO Taq Mix

یکسییانبوان غلظییت  RNAمصییرفی ار سییاخت ،cDNA

 PCRBIOSYSTEMS( Redانگلیییی آمییاا و سییپی

غلظت  RNAموجوا ار نمونیههای تیمارشید بیا DNase

واکنش  PCRبا اسدگا ترموسایکلر ( ،Bio Radآمریکیا

(سیییناژن بییا اسییدگا نییانواراپ خوانیید و بییرای سییاخت

و طبس برنامیۀ امیایی جیدو  3انجیام شید .تج ییهوت لیل

 cDNAهریک از نمونهها ،مقیدار  1میکروگیرم از RNA

م صییو  PCRبییه کمییک ژ الکدروفییورز بییا آگییارز 2

اسد اا شد (. 15

ارصد انجام شد .ژ آگیارز بیا اسید اا از تصویرسیاز ژ

سوووواخت  :cDNAبییییهمنظور تبییییدیل RNAهییییای

ااک ( ،Uvidocانگلیی مشاهد شد.

اسدخرا شد از سلو به  DNAو ساخت الگو برای انجیام
جدو  -2توالی آغازگرهای اسد اا شد
توالی (5-3

نام ژن

CCAAATTGCCACAGGAGCTT
AGATGCAAATGACGAGCGAC
GCCAAGACACCAAAGACCAG
AAGCGGCGTTAATCTCGATG
CCTACGGGAGGCAGCAGCGG
TGCTTCTTCTTGGATTCACG

)Sulfate adenylyltransferas (F
)Sulfate adenylyltransferas (R
)4Fe-4S ferredoxin (F
)4Fe-4S ferredoxin (R
)16S rRNA (F
)16S rRNA (R

جدو

 -3برنامۀ زمانی واکنش PCR

توری ات

اما (ارجۀ ساندیگراا

زمان

رخه

اناتور شدن (جداشدن او رشده

95

 7اقیقه

1

اناتور شدن

95

 10ثانیه

42

اتصا ( سبیدن آغازگرها

56

 30ثانیه

42

طویلشدن

72

 20ثانیه

42
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طویلشدن

72

انجوا  :Real Time PCRواکینش Real Time PCR
طبس اسدورکار مسیدرمیکی 2x qPCRBIO SyGreen

21

1

 5اقیقه

نهایی می ،می ان بازیابی م اسبه شد.
نتایج

 ،PCRBIOSYSTEMS( Mixانگلییییی کیییه حیییاوی

نتایج تجزیوهوتحلیل کنسوانترۀ کوالکوحیریتی :ندیای

رنیگ سیایبرگرین بیوا ،انجیام شید .هیر واکینش Real

تج یییییهوت لیل شیییییمیایی و کانیشناسییییی کنسییییاندرۀ

 Time PCRبییا حجییم نهییایی  20میکرولیدییر حییاوی 10

کالکوپیریدی ار جدو های  4و  5اید میشوند.

میکرولیدر مسدرمیکی  0/8 ،2Xمیکرولیدیر از هرییک از
آغازگرهای مسدقیم و م کیوس 1 ،میکرولیدیر  cDNAو
 7/4میکرولیدر آب و عیاری از نوکلئیاز بیوا .ایین فراینید
بیییرای سییینجش بییییان هیییر او ژن ار هیییر سیییه نمونیییۀ

نتووووایج انوووودازهگیری  Ehو اسوووویدیتۀ مرحلووووۀ
سازگارکردن باکتریها با چگوالی حال هوای مختلو :

اطالعات مربوط به انداز گیری  Ehنمونهها ار شکل  1و
ندای انداز گیری اسیدیدۀ آنها ار شکل  2اید میشوند.

آزمایششد و نمونیۀ شیاهد انجیام شید عالو بیراین ار

جدو  -4تج یهوت لیل شیمیایی کنساندرۀ کالکوپیریدی

همۀ نمونهها ،ژن  16S rRNAباکدری که تیوالی آغیازگر

اسد اا شد

آن از مقالییه ( 13الگییوبرااری شیید و شییرکت مدییابیون

نوع ماا

ارصد وزنی

آلمان آن را سند کرا (جدو  ، 2شاهد ااخلیی ار نظیر

Cu

23/80

گرفده شد .بهمنظور اطمینان از ارسدی واکنش ،او تکرار

CuO

0/26

Fe

برای هر آزمایش ار نظر گرفدیه شید و بیرای اطمینیان از

29/66

Al2O3

2/10

نبوا آلواگی و خطاهای حاصل از آن ،سیه شیاهد من یی

SiO2

6/12

برای هر ژن منظور شد که ار آنها ،می ان الگیوی میدنظر

CaO

0/35

S

33/55

) (cDNAبا آب مقطر جایگ ین شد .ارنهاییت بیهمنظور
تکثیر ژنهیا باتوجهبیه امیای اتصیا آغیازگر بهینهشید ،
برنامیۀ امیایی جیدو  3بیه اسیدگا Real Time PCR

( Rocheمد  ،LightSycler96آلمیان ااا شید (. 13

جدو  -5تج یهوت لیل کانیشناسی کنساندر کالکوپیریدی
اسد اا شد
نوع مینرا

ترکیب

ارصد وزنی

کالکوسیت

Cu2S

1/195

کوولیت

CuS

2/072

 ANOVAو آزمونهییییییای  Tukeyو  Duncanو بییییییا

کالکوپیریت

CuFeS2

56/800

می طبی ی

Cu-N

0

نرمافیی ار ( SPSSنسییخۀ  21بررسییی شییدند و P˂0.05

بورنیت

Cu5FeS4

2/440

ت اوت م نااار ار نظر گرفده شد (. 13

پیریت

FeS2

26/487

مولیبدنیت

MoS2

0/284

تج یییهوت لیل شیییمیایی ،میی ان مییی اولیییه ار کنسییاندرۀ

لیمونیت

FeOOH

0

اس الریت

ZnS

0/582

کالکوپیریدی بررسیشد به است آمد و باتوجهبه مقیدار

هماتیت

Fe2O3

0

رو

 2-∆∆CTبرای م اسبۀ می ان تغییرات بیان ژن مدنظر

اسیید اا شیید .ااا هییا بییا آنییالی واریییانی یکطرفییه

بررسووی میووزان بازیووابی مووس :بییر اسییاس ندییای
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مگندیت

Fe3O4

0

جمش کل مینرا های غیرفل ی

-

9/684

جمش کل مینرا های اکسیدی

-

0/456

%0
%2
%5

انداز گیری  Ehو اسیدیدۀ م ی های آزمیایش  3و 4
نشان ااا بهعلت حضور عصارۀ مخمیر ار ایین م ی هیا،

700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200

می

20

 15روز

10

5

اف ایش نمایی  Ehاز ابددا انجیام و زواتیر بیه فیاز سیکون
وارا میشوا (شکلهای  5و  6البده حضیور ییون آهین

ان Eh

25

آهن فرو سبب شد اف ایش نمایی  Ehبیشدر انجام شوا.

آزمیایش  4سیبب شید افی ایش نمیایی Eh

فرو ار م ی

بیشدر انجام شوا .ار روزهای پاییانی آزمیایش ،نوسیاناتی
ار Ehها مشاهد شد.

0
Eh
pH

شکل  -1می ان تغییرات  Ehم ی کشتهای اارای گالی
پالپهای مخدلف کنساندرۀ کالکوپیریدی

می ان اسیدیده

0

1/6
450

1/4

400
350

1

30

25

20

15

10

5

0

زمان (روز

شکل  -3نمواار می ان تغییرات  Ehو اسیدیدۀ م ی آزمایش 1
Eh
pH

شکل  -2می ان تغییرات اسیدیدۀ م ی کشتهای اارای گالی

گییالی پالییپ  5ارصیید ،کشییت نهییایی باکدریهییا طبییس
ترکیبات جدو  3ار هار م یی آزمیایش انجیام شید.
انییداز گیری  Ehو اسیییدیدۀ م ی هییای آزمییایش  1و 2
نشان ااا ار این م ی ها ،ابددا اسیدیده اف ایش مییابید و
 Ehتقریباً ثابیت اسیت امیا بیا رشید باکدریهیا ،اسییدیده
کییاهش و  Ehافی ایش مییابیید تییا بییه فییاز سییکون برسیید
(شکلهای  3و  4ار م یی آزمیایش  ،2حضیور ییون

2

550

1/8

500

می

محیرهای آزموایم :پییاز سازگارشیدن باکدریهیا بیا

2/2

600

450

ان Eh

از

می ان اسیدیده

پالپهای مخدلف کنساندرۀ کالکوپیریدی
نتوووایج انووودازهگیری  Ehو اسووویدیتۀ هریووو

1/8

500

1/2

می ان اسیدیده

20

15

روز

10

5

550

می

25

2
1/9
1/8
1/7
1/6
1/5
1/4
1/3
1/2
1/1
1

2

ان Eh

%0
%2
%5

2/2

600

1/6
1/4
1/2

400

1

350
30

20

زمان (روز

10

0

شکل  -4نمواار می ان تغییرات  Ehو اسیدیدۀ م ی آزمایش 2
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1
2
3
4

Eh
pH
2

550

6/00E+07
5/00E+07

می ان اسیدیده

می

1/6

ان Eh

1/8

500

4/00E+07
3/00E+07

450

1/4

1/2
1
30

10

20

400

2/00E+07

350

1/00E+07

0

0/00E+00

زمان (روز

20

30

روز

شکل  -5نمواار می ان تغییرات  Ehو اسیدیدۀ م ی آزمایش 3

10

غلظت باکدری ها (سلو بر میلی لیدر

2/2

600

23

0

شکل  -7مقایسۀ رشد باکدریها ار هار م ی آزمایش

Eh
pH
2/2

600

2

550

1/4

می

1/6
450

ان Eh

می ان اسیدیده

1/8

500

طراحیشد

400

1/2

350

1
30

10

20

0

زمان (روز

شکل  -6نمواار می ان تغییرات  Ehو اسیدیدۀ م ی آزمایش 4

نتایج شاارر باکتریها :شمار
روز انجام شد و ندای

باکدریهیا طیی 26

هار م ی آزمیایش ار شیکل 7

شکل  -8باندهای RNAهای اسدخرا شدۀ حاصل از الکدروفورز
روی ژ آگارز  1ارصد

اید میشوند که تغییر ت داا باکدریها طی گ ر زمان را
بیان میکنند.
تعیین کیفیت RNAها با اسوتفاده از ژ الکتروفوورز:

بانییدهای  16S ،23Sو RNA 5Sهییای اسدخرا شیید از

جدو  -6بررسی کمّی و غلظت RNAها با نانواراپ
شمار

میکرولیدر/نانوگرم

نمونۀ RNA

باکدریها ار م ی کشتهای مد اوت ار شیکل  8ایید

141/6

1

267/5

2

میشوند.

261/4

3

266/4

4

تجزیووهوتحلیل کاّووی RNAهووا :کمیییت RNAهییای
حاصل و وجوا آلواگیهای الکلیی و پروتئینیی موجیوا
ار نمونییهها بییا نییانواراپ تج یییهوت لیل شیید و ندییای ار
جدو های 6و  7اید میشوند.

جدو  -7بررسی RNAها برای وجوا آلواگیهای الکلی و
پروتئینی
شمار

نمونۀ RNA

260/230

260/280

1/86

1/95

1

1/80

1/86

2

فصلنامه علمی -پژوهشی زیستشناسی میکروارگانیسمها ،سا نهم ،شمار  ،35پایی  ،1399نوع مقاله پژوهشی

24
1/81

1/89

3

شکل  -10باند حاصل از انجام  PCRبرای ژن

1/90

1/91

4

سول اتآانیلیلترانس راز روی ژ آگارز  2ارصد
انجا واکنم  Real Time PCRو تجزیهوتحلیل بیوان

الکتروفورز محصوالت  :PCRتج یهوت لیل

ژنهووووووا :ندییییییای و من نییییییی تکثیییییییر ژنهییییییای

م صوالت  PCRروی ژ آگارز  2ارصد بهمنظور

سول اتآانیلیلترانسییی راز و  4Fe-4Sفراوکسییییین بییییا

ت یین کی یت آغازگرها و مشخصکران نقطۀ اتصا

اسد اا از  Real Time PCRنشان اااند تکثییر بیهخوبی

ژ

آنها برای ژن  4Fe-4Sفراوکسین

ژن

و با عملکرا مناسب انجیام شید اسیت (شیکلهای  11و

و

سول اتآانیلیلترانس راز بهترتیب ار شکلهای  9و 10

 . 12تغییییرات بیییان ژنهییای سول اتآانیلیلترانس ی راز و

اید میشوا .کی یت مناسب cDNAهای اسدخرا شد

 4Fe-4Sفراوکسییین بییرای باکدریهییای هریییک از سییه

برای انجام  Real Time PCRار شکل  9نمایان است.

م ی کشت نسبت بیه شیاهد طیی واکینش Real Time

 PCRبررسی و ندای آن به رو  2-∆∆CTم اسیبه شیدند.
ندییای تغییییرات بیییان ژن سول اتآانیلیلترانسی راز نشییان
اااند اف ایش بییان ایین ژن ار م یی  4نسیبت بیه سیایر
م ی های کشت بیشیینه اسیت (ایین م یی شیامل 0/04
ارصید عصییارۀ مخمیر و  1/5گرمبرلیدییر ییون آهیین فییرو
عالو بر م یی پاییۀ  9kبیهعالوۀ کنسیاندر بیوا (شیکل
شکل  -9باند حاصل از انجام  PCRبرای ژن  4Fe-4Sفراوکسین
روی ژ آگارز  2ارصد

 . 13تغییرات یااشید بیرای ژن  4Fe-4Sفراوکسیین ار
م ی کشیییت  2بیشیییینه بیییوا (ایییین م یییی شیییامل 1/5
گرمبرلیدر یون آهن فرو عالو بر م ی پاییۀ  9kبیهعالوۀ
کنساندر و بدون عصارۀ مخمر بوا (شکل . 14

ارزیابی بیان ژنهای اکسیدکنندۀ آهن و گوگرا ار باکدری سول وباسیلوس ترموسول یدواکسیدانی ت تتأثیر شاخصهای مؤثر ...

25

شکل  -11من نی تکثیر ژن سول اتآانیلیلترانس راز طی انجام واکنش ،اسدگا  Real Time PCRمی ان تغییرات نور فلورسنت ار هر رخیه را
بهشکل من نی تکثیر نشان میاهد بهطوریکه هر ه میی ان م صیو تولیدشید بیشیدر شیوا ،ت یداا رنیگ مدصیل بیین او رشیدۀ  DNAبیشیدر و
ارندیجه ،می ان نور فلورسنت ساطششد بیشدر میشوا.

شکل  -12من نی تکثیر ژن  4Fe-4Sفراوکسین

م ی ( 1شاهد

می ان تغییرات بیان ژن نسبت به

م ی های آزمایش

م ی ( 1شاهد

4

3

2

1

4

3

2

م ی های آزمایش

می ان تغییرات بیان ژن نسبت به

4/5
4
3/5
3
2/5
2
1/5
1
0/5
0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

شکل  -13میانگین تغییر بیان ژن سول اتآانیلیلترانس راز با

شکل  -14میانگین تغییر بیان ژن  4Fe-4Sفراوکسین با  P<0.05ار

 P<0.05ار سه م ی آزمایش نسبت به شاهد (بیشدرین تغییر بیان

سه م ی آزمایش نسبت به شاهد (بیشدرین تغییر بیان ژن به م ی

ژن به م ی  4مربوط است

 2مربوط است
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میزان بازیابی مس :ندای نشان ااانید بیشیدرین میی ان

اسییدخرا مییی ار م ی هییای آزمییایش طراحیشیید

بازیابی می به م ی  2بیا  48/75ارصید مربیوط اسیت

م اسبه شد .ندای نشیان ااانید بییان او ژن یااشید ار

این م ی شامل  1/5گرمبرلیدر ییون آهین فیرو عالو بیر

هییار م ییی آزمییایش طراحی شیید (باتوجه بییه اینکییه
ترکیبیییات م ی هیییا مد یییاوت بیییوا  ،تغیییییر میکنییید

م ی پایۀ  9kو کنساندر بوا (شکل . 15

بهطوری کییه بییا افیی ایش یییک یییا هییر او ژن ،ارصیید
60

اسدخرا می ار همۀ م ی ها اف ایش مییابد.
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م ی های آزمایش

شکل  -15ارصد اسدخرا

می ار

طراحیشد (بیشدرین بازیابی می به م ی

هار م ی

آزمایش

آزمایش  2مربوط

است

ساکارومایسییی سییروی یه ،مخمییری اسییت کییه ار
طبی ییت یافییت میشییوا و بییه علت ااشییدن ژندیییک و
فی یولییوژی من صییربه فرا ،کاربراهییای وسییی ی اارا.
عصارۀ مخمر یااشد م یرک بسییار قیوی بیرای رشید
باکدری هیییا اسیییت و تیییا حیییدی ویدیییامین ،نیدیییروژن،
آمینواسیدها و کربن را برای بیاکدری ار م یی فیراهم
میکند ( 25البده عصارۀ مخمر به شیکل م لیو رقییس
سبب کمشدن اثر مسموم کنندگی امالح فلی ی موجیوا
ار م ی پیرور

بحث و نتیجهگیری
طبیییییس پژوهشهیییییای ژو 5و همکیییییاران ،او ژن
سول اتآانیلیل ترانسییی راز و  4Fe-4Sفراوکسیییین بیییا
اکسیداسیییون آهیین و گییوگرا طییی سیسییدم آبشییویۀ
میکروبی مرتب هسدند ( . 15ار ایین پیروژ  ،شناسیایی
او ژن باتوجهبییییه  Blastآنهییییا ار ژنییییوم بییییاکدری
سول وباسییییلوس ترموسول یدواکسییییدانی و همچنیییین
باتوجهبه تکثیرشدن او ژن ار  PCRو بررسی م صیو
 PCRبییا ژ الکدروفییورز انجییام و مییی ان بیییان آنهییا
ت ت تییأثیر عوامییل مییؤثر ار فراینیید آبشییویۀ میکروبییی
ازجملییه حضورااشییدن و حضورنداشییددن آهیین فییرو و
عصارۀ مخمیر ار م ی کشیت بیاکدری یااشید ت ییین
شد .ندای نشان اااند حضور هیر او عامیل یااشید ار
گالی پالپ  5ارصد و انداز رات  10میکرون بیرای
اف ایش بییان ژنهیای بررسی شید میؤثر اسیت .ارصید

بیاکدری میشیوا ( . 26ار پیژوهش

حارر ،حضور عصارۀ مخمر سبب افی ایش بییان او ژن
و ارندیجه ،اف ایش ا رصد اسدخرا می شد ،اما بهدرین
ندیجه به حضور ییون آهین فیرو بیدون حضیور عصیارۀ
مخمییر مربییوط بییوا .طبییس پییژوهش  Azmayandehو
همکاران ،یون های آهن فرو نقش منبیش انیرژی را بیرای
سلو های باکدری ای ا می کنند .حضور یونهای فرو بیر
پدانسیل م لو لیچینیگ تیأثیر می گی ارا بهطوریکیه
سبب اف ایش اسیدخرا میی از کالکوپیرییت میشیوا
( . 27ار پژوهش حارر ،م یطی کیه بیه آن آهین فیرو
اریییییافه شییییید ،بهدیییییرین بییییییان یکیییییی از او ژن
سول اتآانیلیل ترانسیییی راز و  4Fe-4Sفراوکسییییین را
ااشت و ارصد اسدخرا می نسبت به ایگیر م ی هیا
بیشدر بیوا .حضیور هم زمیان ییون آهین فیرو و عصیارۀ
مخمییر ار م ییی سییبب اف ی ایش بیییان او ژن و ارصیید
اسدخرا می شد بهطوری که ندای گویای تأثیر بیشیدر

ارزیابی بیان ژنهای اکسیدکنندۀ آهن و گوگرا ار باکدری سول وباسیلوس ترموسول یدواکسیدانی ت تتأثیر شاخصهای مؤثر ...

این حالت نسبت به حضور عصیارۀ مخمیر بیهتنهایی ار

27

سپاسگزاری

م ی بوا ،ولی بهدرین بازیابی می زمانی به است آمد

نویسییندگان از سییرکار خییانم فاطمییه حسییینزاا

که یون آهن فرو به تنهایی ار م ی حضور ااشیت .ار

پاری ی (کارشناس ارشد میکروبیولوژی می سر شمه

م ی آزمایش  1کیه بید ون ییون آهین فیرو و عصیارۀ

کییه ار جییداکران بییاکدری اسد اا شیید ار پییژوهش

مخمییر بییوا ،مییی ان بیییان او ژن بررسی شیید کمدییر از

حارر ای یای نقیش کرانید ،سپاسیگ اری میکننید ار

م ی های ایگر بوا ،ولی میی ان بازییابی میی ت یاوت

رییمن ،از پرسیینل م دییرم شییرکت ملییی صیینایش مییی

اندکی با سایر م ی ها ااشت و حدی می ان آن نسبت به

سر شییمه و مسییئوالن م دییرم اانشییگا آزاا اسییالمی،

م ی آزمایش  3که حاوی عصیارۀ مخمیر بیوا ،بیشیدر

واحد کرمان تقدیر میشوا.

بوا که گویای وجوا و تأثیر ژن هیای ایگیری عالو بیر
ژنهییای بررسی شیید ار فراینیید بیولیچینییگ از طریییس
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