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Abstract
Introduction: The aquatic sediments of the rivers and the Caspian Sea provide numerous
microscopic habitats for a large community of microbial organisms that are actively producing
fuel enzymes due to favorable conditions.
Materials and methods: Surface sediment sampling of the Sefidrood, Siahrood, and Haraz
rivers as well as the Caspian Sea was carried out. The samples were cultured in YGC agar
medium by the pour plate method. Fungi grown on these plates were examined for the presence
of Protease, Amylase, Lipase, Dnase, Chitinase, Lectinase and Pectinase. Then, the
differentiation between yeast isolates was performed by chromagar media; the molecular
identification of the isolated yeasts was performed by PCR and sequencing of PCR products.
Results: A set of four isolates was isolated from fourteen stations in three stages by sampling of
rivers and Caspian sediments after continuous sequencing and cultivation on YGC Agar. All
isolates produced Lipase, DNase and Amylase. Two isolates produced Protease and Lisetinase.
None of the isolates had the ability to produce Chitinase and Pectinase. Two isolates, SHOO2
and SHOO7, had the most diverse enzyme production. Biochemical and morphological
identification of four isolates was also performed accurately, and then genetic identification of
two isolates SHOO2 and SHOO14 was performed, which were similar to Candida tropicalis
species and Candida fameta, respectively.
Discussion and conclusion: Based on the available sources, there have been reports of
Pectinase and Kinase activity in yeasts isolated from different sources. To justify this
observation, it can be said that the region was affected by the isolation and the enzymatic
activity of the isolated yeasts. Aquatic sediments can be a good source of yeasts with the ability
to produce a wide range of useful enzymes needed in the industry.
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چكرده
مقدمی :رسوبات آبی رودخانهها و دریای خزر بهعلت ایجاد شرایط مناسب ،زیستگا ههای میکروسهکوژی متعهددی را
برای جامع بزرگی از اعضای میکروبی فراهم میکند که فعاالنه به تولید آنزیمهای سوختی بپردازند.
مواد و روشها :نمونهبهرداری رسهوبات سه

ی برخهی رودخانههههای مسهیر شهرسهتانههای رشهت و انزلیرودخانهۀ

سفیدرود ،سیا رود ،رود هراز و دریای خزر انجام شد .نمونهها در م یط  YGCآگهار بهه رو

ژهورژلیهت کیهت داد

شدند .قارچهای حاصل از رشد روی ژلیتهای یادشد ازنظر حضور آنزیمهای ژروتئاز ،آمیالز ،لیپاز ،Dnase ،کیتیناز،
لسیتیناز و ژکتیناز بررسی شدند؛ در ادامه ،افتراق بین جدایههای مخمری بها م هیطههای کهرومآگهار انجهام و شناسهایی
مولکولی جدایههای جداسازیشد به رو

 PCRو در ادامه ،توالییابی م صوالت  PCRانجام شد.

نتایج :چهار جدایۀ بررسیشد طی سه مرحله نمونهبرداری از چهارد ایستگا از رسوبات رودخانهههها و دریهای خهزر
ژساز تهیۀ رقتهای ژیدرژی و کیت روی  YGCآگار جدا شدند .همۀ جدایهها آنزیم لیپهاز DNase ،و آمهیالز و دو
جدایه آنزیم ژروتئاز و لسیتیناز را تولید میکردند .هیچیک از جدایهها توانایی تولید آنزیم کیتیناز و ژکتیناز را نداشتند.
دو جدایۀ  SH002و  SH007بییترین تنوع آنزیمی را داشتند .شناسایی بیوشهیمیایی و ریخهتشهناختی چههار جدایهه و
سپس شناسایی ژنتیکی دو جدایهۀ  SH002و  SH014انجهام شهد کهه بههترتیهب بهه گونههههای  Candida tropicalisو
 Candida fametaشبیه بودند.
بحث و نترجیگرری :بر اساس بررسیههای انجهامشهد در منهابع دردسهترس ،گهزار ههایی از فعالیهت ژکتینهازی و
کیتینازی در مخمرهای جداشد از منابع مختلف میاهد میشوند که در توضیح این میاهد میتوان گفهت عهالو بهر
تأثیر عوامل ،من قهای که مخمر از آن جداسازی شد است ،ممکن است بهر تولیدشهدن یها تولیدنیهدن ایهن آنهزیمهها
تأثیرگ ار باشد.
واژههای کلردی :جداسازی مخمر ،رسوبات آبی ،آنزیم
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مقدمی

مواد غ ایی در م یطهای افراطی هستند و بالقو

مخمرها یکی از زیررد های مهم قارچها هستند

میتوانند مولکو های زیستی من صربهفردی را برای

که بهشکل تکسلولی ،یوکاریوتی ،غیرمت رک و

صنعت و ژزشکی ارائه کنند (. 5در سا  ،0230برنارد

معموال بزرگتر از باکتریها دید میشوند .اندازۀ

فییر 0نخستین مخمرهای آبی را از اقیانوس اطلس

آنها  5تا  71میکرومتر با طو  5/0میکرومتر که عرض

جداسازی کرد ( . 6میخص شد است مخمرهای

آنها متفاوت است و ممکن است کروی،

دریایی مواد فعا

زیستی ازجمله آمیالز ،1لیپاز،7

تخممرغی شکل یا دراز باشند ( 0؛ این موجودات

ژروتئاز ،0فیتاز ،ویتامین  ،Cآمینواسید ،گلوتاتیون و

ساکنان طبیعی س ح گیاهان هستند ،با حیوانات ارتباط

گلوکان

دانیمندان

دارند و در برخی زیستگا های ساختۀ دست بیر مانند

ریزموجوداتی مانند مخمرهای مواد غ ایی را کیف

انواع غ اها حضور دارند .ویوگیهای فیزیکوشیمیایی

کرد اند که با زندگی انسان ارتباط دارند ( 3؛

م یطزیست مانند دما ،اسیدیته ،فیار هوا ،میزان اشعۀ

درحالیکه ازنظر تولید آنزیم ،م العههای کمتری

ماوراءبنفش ،میزان شوری ،فلور گیاهی و جانوری

روی مخمرهای دارای منیأ زیستم ی ی انجام

من قه و  ...عوامل اکولوژیکی درونی و بیرونیاند که

شد اند ( . 2آنزیمهای یادشد در مقایسه با مواد

بر تنوع ،فعالیت متابولیکی ،ترشح انواع آنزیمها و

شیمیایی مناسبتر ،ارزانتر و سازگار با م یطزیست

رشد و بقای مخمر تأثیر میگ ارند ( 1و  . 7طی قرن

هستند (. 3

را

تولید

میکنند

(. 5

گ شته ،مخمرهای خاکی کاربرد گسترد ای در صنایع

کیور ایران دارای زیستگا های مختلف و متنوعی

و تولید

مانند دریاچه های شهور و شهیرین ،نهواحی کوهسهتانی،

ژروتئینهای دارویی داشتهاند؛ باوجوداین ،توجه

کویرههها ،شههور زارههها ،شههالیزارهای بههرن و  ...اسههت.

اندکی به مخمرهای دریایی مع وف شد است.

بررسی تنوع و جمعیت میکروبی اکوسیستم های بهومی

ژووهشهای اخیر نیان داد اند مخمرهای دریایی

و بهههه دنبههها آن ،بررسهههی توانهههاییههههای خهههاص

چندین ویوگی من صربهفرد و عالی نسبت به

ریزموجودات ایهن نهواحی در حفه ذخهایر میکروبهی

مخمرهای خاکی دارند؛ برای نمونه ،آنها دارای ت مل

(در قالههب بانههکهههای ذخههایر زیسههتی و غربهها گههری

فیار اسمزی بییتر ،بهر وری ویوۀ شیمیایی بییتر و

جدایه های جدید بهومی بها توانهاییههای خهاص بهرای

دارای تولید آنزیم صنعتی بییتر هستند که نیان

کاربرد در صنایع مختلهف بسهیار مفیهد اسهت؛ در ایهن

میدهد مخمرهای دریایی ژتانسیلی عالی برای استفاد

میان ،رودخانهه و دریهای خهزر بههعلهت حضهور انهواع

در صنایع مختلف دارند ( . 0اکوسیستمهای آبی

حیوانههات آبههزی ،گیاهههان آبههزی ،ژههروژۀ اکوسیسههتم

میزبان گونههای مختلف ازجمله ریزموجوداتی هستند

رسوبات آبهی و رسهوبات دریهایی ناحیهۀ شهما ایهران

که ژایۀ شبکۀ مواد غ ایی ژستانداران بزرگ و

به منظور غربا گری جدایههای مخمهر مولهد آنهزیمهها

موجودات زندۀ این زیستگا ها را تیکیل میدهند،

بررسههی شههد و از ویوگههیهههای آنزیمههی مخمرهههای

یکی از کلیدهای اصلی چرخههای عناصر و شبکۀ

جداسازیشد میتوان در صنایع مختلف استفاد کرد.

مختلف ازجمله صنایع نانوایی ،بیواتانو
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مواد و روشها
نمونهبرداری از رسوبات س

3

استفاد از لوپ روی م یطهای کرومآگار کیت داد
ی برخی رودخانههای

شد؛ سپس ژلیتها بهمدت  31ساعت در دمای 71

مسیر شهرستانهای رشت و انزلی شامل رودخانههای

درجۀ سانتیگراد گرمخانهگ اری شدند .افتراق بین

سفیدرود ،سیا رود ،رود هراز و دریای خزر در سه

جدایههای مخمر باتوجهبه رنگ کلنی آنها انجام شد

مرحله طی فصل ژاییز انجام شد .نمونههای

(. 05

جمعآوریشد در فالسک حاوی یی و در کمتر از 10

ش اسایی فراتر ویژگیهای بروشرمرایی :آزمونهای

ساعت به آزماییگا منتقل شدند؛ در ادامه ،مقدار 011

مقاومت به سیکلوهگزیمید  0و  1درصد ،ت مل

میکرولیتر از نمونه روی م یط  YGCآگار به رو

استیکاسید  0درصد و تولید اسید از گلوکز ،مانیتو ،

ژورژلیت کیت شد ( . 01ژلیتها بهمدت دستکم 31

گاالکتوز ،ترهالوز ،آرابینوز ،رافینوز ،سوربیتو ،

ساعت در دمای  71درجۀ سانتیگراد گرمخانهگ اری

فروکتوز ،زایلوز ،الکتوز ،ساکارز و مالتوز انجام شد (0

شدند و در انتها ،حضور آنزیمهای ژروتئاز ،آمیالز،

و  . 00رشد جدایهها در دماها و اسیدیتههای مختلف

لیپاز ،Dnase ،کیتیناز ،5لسیتیناز 6و ژکتیناز 3در قارچهای

بررسی شد (. 06

حاصل از رشد روی ژلیتهای یادشد بررسی شد.

بررسی کرفی وجود آنزیمها در جداییهای

نگهداری جداییهای مخمری :کیت خالص

مخمری :در تمام آزمایشها ،ابتدا کیت تاز از

مخمرهای جداشد در ژووهش حاضر طی  71روز به

جدایههای مخمر روی م یط YGCآگار تهیه شد

م یط غنی و تازۀ  YGCآگار منتقل شد .بهمنظور

(م یط ژیشکیت و سپس بهشکل نق های روی

نگهداری

طوالنیمدت

جدایهها

از

م لو

م یطهای جامد دارای ژیشمادۀ آنزیمی کیت داد

آبیگلیسرو  01درصد ( 00و  01برای نگهداری در

شد؛ سه تکرار از هر جدایه برای هر آنزیم در نظر

فریزر منفی  31درجۀ سانتیگراد و از م یط

گرفته شد و نتای در هر بار یکسان بودند.

سابرودکستروزآگار برای نگهداری در دمای  0درجۀ
سانتیگراد استفاد شد (. 07

بررسی کرفی وجود آنزیم رروتئاز :بهمنظور بررسی
تولید آنزیم ژروتئاز ،جدایههای مخمر روی م یط
2

بررسی آزمونهای بروشرمرایی :آزمونهای تخمیر

جامد دارای شیر بدون چربی کیت داد شدند (. 03

قندها ،ج ب منابع کربن مختلف ،دکربوکسیالسیون

ژلیتها بهمدت دو تا ژن

روز در دمای  71درجۀ

آمینواسید لیزین ،تجزیۀ آمینواسید تریپتوفان ،فعالیت

سانتیگراد گرمخانهگ اری شدند و میاهدۀ هالۀ شفاف

ژروتئولیتیکی جدایهها و احیای نیترات انجام شدند؛ به

در اطراف کلنی نیاندهندۀ حضور آنزیم ژروتئاز بود.

این منظور ،از کیت تازۀ مخمر روی م یط مدنظر

بررسی کرفی وجود آنزیم آمرالز :بهمنظور بررسی

کیت داد شد و م یطکیت بهمدت  31ساعت در

تولید آنزیم آمیالز ،جدایههای مخمر روی م یط جامد

دمای  71درجۀ سانتیگراد گرمخانهگ اری و سپس

دارای نیاسته کیت داد شدند ( . 02ژلیتها بهمدت

بررسی شد ( 0و . 00
افتراق برن جداییهای مخمری بی کمک

محرطهای کرومآگار :از سوسپانسیون تازۀ مخمر با

دو تا ژن

روز در دمای  71درجۀ سانتیگراد

گرمخانهگ اری شدند و ژساز این مدت ،س ح ژلیت
3

با معرف لوگل ژوشاند شد .میاهدۀ هاله شفاف در
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زمینۀ بنفشرنگ ژلیت نیاندهندۀ وجود آنزیم آمیالز

میاهدۀ هالۀ رسوب سفیدرنگ در اطراف کلنی

بود.

نیاندهندۀ حضور آنزیم لسیتیناز بود.

بررسی کرفی وجود آنزیم لرهاز :بهمنظور بررسی

بررسی کرفی وجود آنزیم ركتر از :بهمنظهور بررسهی

کیفی وجود آنزیم لیپاز ،از کیت تازۀ مخمر روی

کیفی وجود آنزیم ژکتیناز ،از کیهت تهازۀ مخمهر روی

م یط دارای ژیشمادۀ توئین کیت داد شد .ژلیتها

م هیط دارای ژههیشمههادۀ ژکتهین کیههت داد شههد (. 11

بهمدت دو تا ژن روز در دمای  71درجۀ سانتیگراد

ژلیتهها بهه مهدت سهه تها ژهن روز در دمهای  71درجهۀ

گرمخانهگ اری شدند و ژساز این مدت ،میاهدۀ

سانتیگراد گرمخانهگ اری شدند و ژهساز ایهن مهدت،

رسوب سفید در اطراف کلنی نیاندهندۀ حضور آنزیم

م لو ید-یدید بهمدت دو دقیقه به هر ژلیت اضافه شد.

لیپاز بود (. 0

مناطق شفافی در اطراف جدایههای تولیدکننهدۀ ژکتینهاز

بررسی کرفی وجود آنزیم  :DNaseبهمنظور بررسی
کیفی وجود آنزیم  ،DNaseاز کیت تازۀ مخمر روی

تیکیل شدند.
استخرا

ركترن از روست ررتقال :ژوستههای

م یط دارای  DNAکیت داد شد ( . 03ژلیتها

سفیدرنگ ژرتقا در  HClیک نرما ریخته و کامال

بهمدت سه تا ژن روز در دمای  71درجۀ سانتیگراد

مخلوط شدند .مخلوط اسید و ژوستههای ژرتقا صاف

گرمخانهگ اری شدند و ژساز این مدت ،س ح ژلیت

و الکل  36درجه بهآرامی به م لو صافشد افزود

بهمدت  11دقیقه با م لو  HClیک نرما ژوشاند

شد .ژساز افزودن الکل ،ژکتین موجود در م لو

شد .ژساز گ شت مدت زمان یادشد  ،میاهدۀ هالۀ

رسوب کرد .رسوب بهدستآمد با صافی جمعآوری

شفاف در زمینۀ کدر ژلیت نیاندهندۀ حضور آنزیم

و چندین بار با آب مق ر شستیو شد .در انتها ،رسوب

 DNaseبود.

سفیدرنگ بهدستآمد در آون دارای دمای  51درجۀ

بررسی کرفی وجود آنزیم کرتر از :به منظور بررسهی

سانتیگراد خیک و با هاون ژودر شد (. 17

کیفی وجود آنزیم کیتینهاز ،از کیهت تهازۀ مخمهر روی

.بررسی ریختش اختی و مركروسكوری جداییهای

م هیط دارای ژههیشمههادۀ کیتهین کیههت داد شههد (. 11

مخمری :بهمنظور بررسی ماکروسکوژی جدایههای

ژلیتهها بههمهدت سهه تها ژهن روز در دمهای  71درجهۀ

مخمری و تعیین ویوگیهای کلنی ،از کیت تازۀ مخمر

سانتیگراد گرمخانهگ اری شدند و ژهساز ایهن مهدت،

روی م یط  YGCآگار بهشکل تککلنی کیت داد

میاهدۀ هالۀ شفاف در اطراف کلنی نیان دهندۀ حضهور

شد و ژس از سه روز گرمخانهگ اری در دمای 71

آنزیم کیتیناز بود.

درجۀ سانتیگراد ،ظاهر کلنی ازنظر برجستگی ،قوام،

بررسی کرفی وجود آنزیم ل رتر از :بهمنظور بررسی

رنگ و حاشیه با استریومیکروسکوپ بررسی شد (. 0

کیفی وجود آنزیم لسیتیناز ،از کیت تازۀ مخمر روی

ش اسایی مولكولی جداییهای جداسازیشده.

م یط دارای ژیشمادۀ زردۀ تخممرغ کیت داد شد

استخرا  :DNAابتدا باکتری در م یطکیت مایع

( . 10ژلیتها بهمدت هفت روز در دمای  71درجۀ

کیت داد شد .بهمنظور استخراج 0 ،میلیلیتر از بافر

سانتیگراد گرمخانهگ اری شدند و ژساز این مدت،

استخراج (حاوی  11گرمدرلیتر ژودر 01 ،CTAB
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گرمدرلیتر  Tris-HClبا غلظت  011میلیموالر01 ،

انجام شد .مخلوط واکنش  PCRدر جدو  0گهزار

گرمدرلیتر  NaClبا غلظت  0/0میلیموالر5 ،

شد است ( . 1برنامۀ اجراشدۀ  PCRدر جدو  1نیان

گرمدرلیتر  EDTAبا غلظت  511میلیموالر و 1

داد شد است .به منظور اطمینان از کیفیت م صوالت

میکرولیتر

بهدستآمد  5 ،میکرولیتهر از هرکهدام از م صهوالت

م یطکیت مایع حاوی مخمر ترکیب و بهمدت 0

روی ژ آگارز  0درصد با ولتاژ  31ولت بررسی شد.

ساعت در دمای  65درجۀ سانتیگراد قرار داد شد؛

توالییابی :به منظور تعیین توالی 01 ،میکرولیتر از

سپس نمونه بهمدت  0دقیقه با سرعت 2111

م صو

 PCRبه میکروتیوبهای  1/1میلیلیتری

دوردردقیقه سانتریفیوژ شد و  611میکرولیتر مخلوط

منتقل شد و درنهایت ،نمونهها برای تعیین توالی به

ایزوآمیل الکل و کلروفرم با نسبت  10 0به م لو

شرکت ماکروژن کر ارسا شدند .کیفیت نتای

رویی افزود و لوله بهمدت  0دقیقه بهآرامی تکان داد

تعیین توالی با نرمافزارهای  Finch TVو Mega 4

شد و سپس مخلوط بهمدت  2دقیقه با سرعت 01111

بررسی و در ادامه ،توالی حاصل با توالیهای موجود

دوردردقیقه سانتریفیوژ شد .ژساز سانتریفیوژ ،دو الیه

در ژایگا دادۀ  BLAST ،Gen Bankشدند و نوع

در مخلوط ایجاد شد؛ الیۀ رویی به لولۀ دیگری منتقل

مخمرها در س ح گونه میخص شد.

میکرولیتر

مرکاژتواتانو

با

511

و همحجم آن ،ایزوژروژانو سرد افزود شد .مخلوط
بهآرامی تکان و بهمدت  0ساعت در فریزر با دمای

جدو

 -0مقادیر و مواد بهکاررفته در تهیۀ مخلوط واکنش PCR

حجم

مواد استفاد شد

گ شت زمان یادشد  ،مخلوط بهمدت  5دقیقه با

 1/5میکرولیتر

)PCR Buffer (10X

 0/5میکرولیتر

)MgCl2 (25 mM

سرعت  01111دوردردقیقه سانتریفیوژ شد و

 0میکرولیتر

)dNTPs (10 mM

مولکو های  DNAدو بار با الکل اتانو  31درصد

 0میکرولیتر

)Primer Forward (10 pmol/μl

شستیو و هر دو بار بهمدت  0دقیقه با سرعت 01111

 0میکرولیتر

)Primer Reverse (10 pmol/μl

دوردردقیقه سانتریفیوژ شدند .رسوبات بهمدت 1

 0/15میکرولیتر

)Taq DNA Polymerase (5U/μl

 0میکرولیتر

Template DNA

ساعت در دمای  73درجۀ سانتیگراد قرار داد شدند

 05/35میکرولیتر

ddH2O

تا خیک شوند DNA .حاصل در  011میکرولیتر آب

 15میکرولیتر

Total volume

منفی  11درجۀ سانتیگراد قرار داد شد .ژساز

مق ر حل و در فریزر با دمای منفی  11درجۀ
سانتیگراد نگهداری شد (. 10
.ش اسییایی مخمرهییا بییا اسییتفاده از روش :PCR

جدو

 -1شرایط بهکاررفته برای انجام واکنش PCR

مرحله

دما

زمان

دناتوراسیون اولیه

 30درجۀ سانتیگراد

 5دقیقه

به منظهور شناسهایی گونهه ههای مخمهر بررسهی شهد در

آغاز چرخه ( 75چرخه

م العههۀ حاضههر ،تکثیههر من قههۀ  D1/D2از زیرواحههد

دناتوراسیون

 30درجۀ سانتیگراد

 71ثانیه

بزرگ ) rDNA (LSUبهه واسه ۀ آغازگرههای NL1

دمای اتصا آغازگر

 52درجۀ سانتیگراد

 05ثانیه

تکثیر

 31درجۀ سانتیگراد

 0دقیقه

) (5′-GCATATCAATAAGCGGAAAAG-3′و
)(5′-GGTCCGTGTTTCAAGACGG-3′

NL4

ژایان چرخه
تکثیر نهایی

 31درجۀ سانتیگراد

 5دقیقه
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نتایج.

جدایهه هههههههای  SH005 ،SH002و  SH014از کیههههت

از مجموع مراحل کیت نمونههای رسوبات بهه رو

ژورژلیت روی م یط  YGCآگار و برای جدایۀ SH007

کیت مستقیم ،کیت ژورژلیت و غنهیسهازی نمونههههای
رسوبات آبی مرحلۀ او  ،دوم و سوم ،چهار جدایۀ مخمر

از غنهیسههازی نمونهۀ کیههت روی م هیط  YPGبههرا و
سهههههپس کیهههههت روی  YPGآگهههههار حهههههاوی 151
میلیگرمدرلیتر کلرامفیکل استفاد شد .نتای آزمونههای

( SH007 ،SH005 ،SH002و  SH014بههه دسههت آمههد
که بهترتیب به رودخانۀ سهفیدرود ،دریهای خهزر ،تهاالب

بیوشیمیایی جدایهها و نتای آزمونهای بیوشیمیایی فراتهر

انزل هی و سههد لتی هان تعلههق داشههتند .ب ههمنظههور جداسههازی

بهترتیب در جدو های  7و  0دید میشوند.

جدو  -7نتای آزمونهای بیوشیمیایی کلیدی جدایههای رسوبات آبی

SH002
SH005
SH007
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+
+
+
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+

+
+
+

+
+
+

+
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+
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SH014

-

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

نام سویه

اور

کاتاالز

اکسیداز

مانیتو

گاالکتوز

ترهالوز

گلوکز

آرابینوز

رامنوز

رافینوز

سوربیتو

فروکتوز

زایلوز

الکتوز

ساکارز

مالتوز

سیترات

دکربوکسیداسیون لیزین

نیترات

نیتریک

تخمیر قندها

جدو  -0نتای آزمونهای بیوشیمیایی فراتر جدایههای رسوبات آبی
رشد در
غلظتهای

رشد در دماهای

رشد در اسیدیتههای اولیۀ

رشد در

رشد روی

مختلف

م یط رشد

حضور NaCl

م یطهای مختلف

مختلف قند

نام جدایه

رشد در حضور گلوکز  61درصد

رشد در حضور گلوکز  51درصد

مقاومت به استیک اسید

مقاومت به سیکلوهگزیمید  1درصد

٪05
1
0
6
2
01
01
00
05 ◦C
11 ◦C
71 ◦C
75 ◦C
73 ◦C
مقاومت به سیکلوهگزیمید  0درصد

٪01

٪5

تولید اسید از گلوکز

ژالتین

تجزیه تریپتوفان

+

+
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+

+

+
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+
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-
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افتراق برن جدایی های مخمر بی کمک محرط هیای

کییرومآگییار :ژههساز گرمخانهههگ ه اری در م ههیطهههای

7

حضورداشتن و حضورنداشتن آنزیم هها بررسهی شهدند
(جدو  5و شکلهای . 6-1

کرومآگار ،جدایههای مخمری با آرایش رشد متفهاوت

به منظور بررسهی شهکل میکروسهکوژی ،جدایهههها

ظاهر شدند که امکان افتراق بین جدایهها را فراهم کهرد

روی  YGCآگار کیت و با الکتوفنلبلو رنگ آمیزی

(شهکل  . 0باتوجههبهه نتهای آزمهونههای بیوشهیمیایی و

و زیر میکروسکوپ میاهد شدند (شکلهای . 01-3

م یطهای کرومآگار ،به نظر میرسد جدایۀ  SH007با

مقایسهۀ نتههای تههوالییههابی مخمرهههای جداشههد بهها

تیکیل کلنیهای سهبز متمایهل بهه آبهی بهه  Candidaو

توالیهای موجود در ژایگا اطاعات ژنومی با اسهتفاد

جدایهههۀ  SH005بههها تیهههکیل کلنهههیههههای قرمهههز بهههه

از نرم افزار  BLASTانجام شد و مخمرهای مهدنظر بهر

 Rhodotrullشباهت داشته باشد (. 15

اساس ت لیل توالی ژنومی شناسایی شدند .نتای نیهان

.نتایج بررسی وجیود آنیزیم هیا در چهیار جدایی

دادند جدایۀ  SH002به میزان  011درصد با Candida

 SH007 ،SH005 ،SH002و  :SH014ژهههههساز کیهههههت

 tropicalisو جدایۀ  SH014به میهزان  011درصهد بها

جدایه ها روی م یط جامد دارای ژهیش مهادۀ مهدنظر و

 Candida fametaقرابت فیلوژنی دارد.

گرمخانهههه گههه اری بهههرای مهههدت مناسهههب ،نتهههای

شکل  -0بررسی جدایههای رسوبات آبی روی م یط کرومآگار؛ ژساز  02ساعت گرمخانهگ اری در دمای  71درجۀ سانتیگراد ،ژلیتها با
آرایش رشد و رنگهای متفاوت ظاهر شدند .A .جدایۀ  B ،SH002جدایۀ  :C ،SH014جدایۀ جدایه  .D ،SH005جدایۀ  SH007در م یط
کرومآگار
جدو  -5نتای کیفی حضور آنزیم در جدایهها
نام جدایه

آنزیمهای بررسیشد
لیپاز

ژروتئاز

آمیالز

لسیتیناز

کیتیناز

ژکتیناز

Dnase

SH002

+

+

+

+

-

-

+

SH005

+

+

+

-

-

-

+

SH007

+

+

+

+

-

-

+

SH014

+

-

+

+

-

-

+
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شکل  -1بررسی تولید آنزیم آمیالز دو تا ژن

روز ژساز

گرمخانهگ اری در دمای  71درجۀ سانتیگراد (هالۀ شفاف در
اطراف کیت خ ی مخمر ژساز اضافهکردن معرف میاهد شد

شکل  -7بررسی تولید آنزیم لسیتیناز دو تا ژن

شکل  -5بررسی تولید آنزیم  DNaseدو تا ژن

روز ژساز

گرمخانهگ اری در دمای  71درجۀ سانتیگراد )هر چهار ژلیت
دارای هالۀ شفاف در اطراف کیت خ

ی مخمر هستند(

روز ژساز

شهههکل  -6بررسه هی تولیه هد آنهههزیم لیپهههاز دو تههها ژهههن روز ژهههساز

گرمخانهگ اری در دمای  71درجۀ سانتیگراد (ژلیت سمت چپ

گرمخانهگ اری در دمای  71درجۀ سانتیگراد (هر چهار ژلیت دارای

شد ،به جدایۀ  SH005تعلق

هالۀ شفاف در اطراف کیت خ ی مخمر هستند(؛  .Aجدایۀ ،SH007

از ژایین که بدون هاله و منفی گزار
دارد(

شکل  -0بررسی آنزیم ژروتئاز دو تا ژن

 .Bجدایۀ  .C ،SH005جدایۀ  .D ،SH002جدایۀ SH014

روز ژساز

شکل  -3تصویر جدایۀ SH002؛  .Aژلیت جدایه .B ،رنگآمیزی

گرمخانهگ اری در دمای  71درجۀ سانتیگراد (شکلهای سمت

جدایه با الکتوفنلبلو (بزرگنمایی  .C ،×01کلنی زیر

راست و چپ آنزیم ژروتئاز را نیان میدهند

استریومیکروسکوپ

3
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بحث
طی سا های اخیر ،م العههای وسیعی روی
مخمرهای جداشد از م یطهای مختلف انجام شد اند؛
باوجوداین ،بییتر م العهها در زمینۀ مخمرهای دارای
منیأ غ ایی بود اند و کمتر به گونههای م ی ی توجه
شد است ( . 16بهمنظور شناسایی و جداسازی مناسب
مخمرها باید در نظر داشت ویوگیهای فیزیکی-
شکل  -2تصویر جدایۀ SH005؛  .Aژلیت جدایه .B ،رنگآمیزی

شیمیایی م یط ،عامل مهم بومشناختی برای تعیین

جدایه با الکتوفنلبلو (بزرگنمایی  .C ، ×01کلنی زیر

زیستگا آنهاست؛ این ویوگی به همرا ویوگیهای

استریومیکروسکوپ

تغ یهای در تنوع زیستگا مخمرها نقش دارد (. 13
وانگ 01و همکاران ( 1112برای نخستینبار ،مخمرهایی
را از آب دریا جداسازی کردند که به اثر مهاری آهن
مقاوم بودند ( . 12طبق منابع بررسیشد  ،تاکنون
هیچگونه بررسی بهمنظور جداسازی و شناسایی مخمر
روی رسوبات رودخانهها و دریاهای ایران انجام نید
است .تمام جدایههای ژووهش حاضر آنزیم آمیالز را
تولید کردند .النامانی

شکل  -3تصویر جدایۀ SH007؛  .Aژلیت جدایه .B ،رنگآمیزی
جدایه با الکتوفنلبلو (بزرگنمایی  .C ، ×01کلنی زیر
استریومیکروسکوپ

00

و همکاران در سا

1105

ژووهیی انجام و نیان دادند مخمری که آنها جداسازی
کردند توانایی استفاد از نیاسته را دارد ( . 13نتای کار
01

کاراسکو و همکاران نیان دادند برخی از جدایه ها
فاقد قدرت تولید آمیالز هستند که با ت قیق حاضر
همخوانی ندارد که میتواند به دلیل قدرت تولید آنزیم
آمیالز در م یط جامد توسط قارچهای رشتهای در
م یط مایع میباشد که در ت قیق این م ققین استفاد
شد بود (. 71
در ژووهش حاضر ،تمام جدایهها آنزیم ژکتیناز را
نداشتند .در بررسی سهیل 07و همکاران ( 1113که روی
قارچهای مولد آنزیمهای هیدرولیتیک جداشد از

شکل  -01تصویر جدایۀ SH014؛  .Aژلیت جدایه .B ،رنگآمیزی
جدایههه بههها الکتوفنههلبلهههو (بههزرگنمهههایی .C ، ×01کلنههی زیهههر
استریومیکروسکوپ

نمونههای خاک در ژاکستان انجام شد ،آنزیمهای
آمیالز ،ژروتئاز ،زایالناز و ژکتیناز بررسی شدند و نتای
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با یافتههای ژووهش حاضر همخوانی داشتند؛ بهطوریکه

که این یافتهها با نتای

سویههایی که این ژووهیگران جدا کردند ،قادر به تولید

( . 71جدایههای بررسیشد در ژووهش حاضر در طیف

ژکتیناز نبودند ( . 3بوزینی 00و مارتینی 1113( 05به

اسیدیتۀ  1تا  01قادر به رشد بودند و توانستند اسیدیتۀ

بررسی فعالیت ترش ی آنزیمهای آمیالز ،ژروتئاز ،لیپاز،

م یط را به م دودۀ مناسب خود یعنی  6تا  3برسانند.

ژکتیناز ،کیتیناز و سلوالز مخمرهای جداشد از یی

جدایههای بررسیشد در ژووهش حاضر در م دودۀ

رودها و آبهای سرد شما آرژانتین ژرداختند .مقایسۀ

دمایی  05تا  73درجۀ سانتیگراد بهخوبی رشد کردند و

نتای کار این ژووهیگران با ژووهش حاضر نیان داد

نتای

ژووهشهای شتایا و همکاران (1106

سویههای جداشد خاصیت ژکتینازی دارند؛ درنتیجه،

م ابقت داشتند؛ بهطوریکه مخمرهایی که این

ت ابقنداشتن یافتههای آنها با یافتههای ژووهش حاضر

ژووهیگران جدا کردند ،توانایی ت مل اسیدیته و دما در

ممکن است بهعلت جداشدن سویهها از مناطق سرد و

ژووهشهای

یخی باشد ( . 11نتای

ژووهشهای براندون

06

با نتای

ژووهش حاضر م ابقت دارند

م دودۀ یادشد را داشتند ( . 77نتای

و

وانگ و همکاران ( 1106که مخمرها را از آبهای

همکاران ( 1100از بررسی آنزیمهای بیرونسلولی

عمیق جداسازی کردند ،ازنظر ت مل شرایط اسیدیته و

استراز ،سلوالز ،ژکتیناز ،آمیالز و ژروتئاز مخمرهای

دما با ژووهش حاضر م ابقت دارند (. 70

جداشد از دریاچۀ الیگوتروفیک در آرژانتین با نتای
ژووهش حاضر م ابقت دارند ( . 70کریین

03

گفتنههی اسههت بههر اسههاس بررسههیهههای انجههامشههد ،
و

گهههزار ههههایی از فعالیهههت ژکتینهههازی و کیتینهههازی در

همکاران ( 1100به بررسیهای آنزیمی آمیالز ،سلوالز

مخمرهای جداشهد از منهابع مختلهف وجهود دارنهد کهه

و ژروتئاز قارچهای جداشد از خاک جزیرۀ King

نیان می دهند من قهۀ مخمهر جداسهازیشهد بهر فعالیهت

 Georageژرداختند و نیان دادند مخمرهای جداشد از

آنزیمی آن تأثیرگ ار است.

این نواحی خاصیت آمیالزی ،ژروتئازی و لیپازی دارند
توالی جداییهای ش اساییشده
SH002:GGAGGAAAGGAAACCAACAGGGATTGCCTTAGTAGCGGCGAGTGAAGCGGCAAAA
GCTCAAATTTGAAATCTGGCTCTTTCAGAGTCCGAGTTGTAATTTGAAGAAGGTATCTTTG
GGTCTGGCTCTTGTCTATGTTTCTTGGAACAGAACGTCACAGGAGAATCCCGTGCGATGAG
ATGATCCAGGCCTATGTAAAGTTCCTTCGAAGTCGGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTAAGTG
GGTGGTAAATTCCATCTAAAGCTAAATATTGGCGAGAGACCGATAGCGAACAAGTACAGT
GATGGAAAGATGAAAAGATTTGAGTGAAAAAGTACGTGAAATTGTTGAAAGGGAAGGGC
TTGAGATCAGACTTGGTATTTTGTATGTTACTTCTTCGGGGGTGGCCTCTACAGTTTATCGG
GCCAGCATCAGTTTGGGCGGTAGGAGAATTGCGTTGGAATGTGGCACGGCTTCGGTTGTGT
GTTATAGCCTTCGTCGATACTGCCAGCCTAGACTGAGGACTGCGGTTTATACCTAGGATGT
TGGCATAATGATCTTAAGTCGCCCGTCT
SH014:CGGAGGAAAAGAAACCAACAGGGATTGCCCCAGTAACGGCGAGTGAAGCGGCAAA
AGCTCAAATTTGAAATCCTGCGGGAATTGTAATTTGAAGGTTTCGTGGTCTGAGTCGGCCG
CGCCCAAGTCCATTGGAACATGGCGCCTGGGAGGGTGAGAGCCCCGTATGGCGCACGCCG
ACTCTTTGCACCGCGGCTCCGACGAGTCGAGTTGTTTGGGAATGCAGCTCTA

00
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