ارتقای فعالیت آنزیم اندوگلوکاناز در قارچ Trichoderma harzianum

با استفاده از اشعه گاما
2

فرنگیس ،امیرلو*1؛ سمیرا ،شهبازی2؛ حامد ،عسکری
 .1دانشگاه زنجان ،دانشکده کشاورزی

 .2سازمان انرژی اتمي ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای ،پژوهشکده تحقيقات کشاورزی ،پزشکي و صنعتي

چکیده
در تحقیق حاضر ،اثر پرتو گاما در فعالیت اندوگلوکانازی قارچ  Trichoderma harzianumمورد مطالعه قرار گرفته است.
به منظور القای موتاسیون در ژنوم قارچ تریکودرما ،سوسپانسیون اسپور آماده شده از کشتهای هفت روزه قارچ
تریکودرما با دستگاه گاماسل با چشمه کبالت  06تحت پرتوتابی در ددز اپتیمم قرار گرفت .سپس فعالیت آنزیم
اندوگلوکاناز با استفاده از سوبسترای کربوکسی متیل سلولز ،در جدایه وحشی قارچ و موتانتهای آن اندازهگیری شد.
به طور کلی نتایج به دست آمده نشان داد که کاربرد پرتو گاما در تغییر فعالیت سلوالزی تریکودرما مؤثر بوده و بنابراین
میتواند به عنوان ابزاری کارآمد در برنامه اصالح سویههای میکروبی به کار گرفته شود.
کلید واژگان :سلولز ،اندوگلوکاناز ،پرتو گاما،

Trichoderma harzianum

مقدمه
امروزه آنزیمهای میکروبی در بسیاری از کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند و تقاضا برای آنزیمهای
پایدارتر و فعالتر به سرعت در حال افزایش است ( .)1آنزیمهای سلوالزی عضوی از خانواده گلیکوزید
هیدروالزها بوده و عمل هیدرولیز پیوندهای 1-βو 4گلیکوزیدی را در سلولز که به عنوان فراوانترین و تجدید-
پذیرترین پلیمر طبیعی شناخته میشود ،به عهده دارند .آنزیمهای سلوالزی توسط تمام گیاهان ،بسیاری از
قارچها ،برخی از باکتریها و تعداد کمی از حیوانات تولید میشوند ( )2اما قارچهای رشتهای و به ویژه قارچ
تریکودرما به علت ظرفیت زیاد تولید پروتئین خارج سلولی منابع ترجیحی برای تولید صنعتی سلوالز به شمار
میروند ( .)3سلوالزها گستره وسیعی از کاربرد در فناوری زیستی از جمله داروسازی ،صنایع غذایی ،صنایع
پالپ و کاغذ ،نساجی ،شوینده ،نانوایی و تغذیه دام و طیور دارند و از لحاظ تبدیل سلولز به فرآوردههای مفیدی
همچون سوخت زیستی اتانول ،پروتئینهای تک یاخته 1و ترکیبات شیمیایی نظیر اسیدهای آلی ،گلیسرول،
پلیمرهای پالستیکی و محصوالت ارزشمند دیگر به خوبی شناخته شدهاند ( .)4آنزیمهای سلوالزی به صورت
کمپلکسی از سه گروه آنزیمی متشکل از اندو  1و  4گلوکاناز ،اگزوگلوکاناز و بتا  1و  4گلوکوزیداز میباشند
که به طور تعاونی با یکدیگر پیوندهای 1- βو  4گلیکوزیدی را در سلولز هیدرولیز می کنند ( .)5اندوگلوکانازها
که به نام کربوکسی متیل سلوالزها نیز معروفند ،به طور تصادفی پیوندهای  -βگلیکوزیدی درون مولکولی را
در زنجیره سلولزی میشکنند و منجر به کاهش سریع در درجه پلیمریزاسیون آن میشوند .اندازهگیری فعالیت
1

- Single cell proteins
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اندوگلوکاناز با استفاده از سوبسترای کربوکسی متیل سلولز ،سنجش  CMCaseنام میگیرد ( .)0از آنجا که به
طور معمول مقدار آنزیم تولیدی سویههای وحشی کم است ،برنامه بهبود سویهها با فرض افزایش عملکرد
آنزیمها و کاهش هزینه تولید آنها انجام میگیرد ( .)7تاکنون روشهای متعددی همچون استفاده از موتاسیون-
های شیمیایی ،پرتو فرابنفش و نیز ترکیب عوامل جهشزا برای دستیابی به سویههای با توان بیشتولید آنزیم
به کار رفته است ( .)3پرتو گاما نیز به عنوان ابزار القای تغییرات ژنتیکی به طور موفقی در بسیاری از مطالعات
به کار گرفته شده است .استفاده از پرتوهای یونیزه کننده نظیر گاما در مقایسه با عوامل جهشزای شیمیایی
مزایای بسیاری دارد .این پرتوها به سرعت در بافتها نفوذ نموده و بسته به نرخ دز به کار رفته ،ترکیبات متعددی
حاصل میکنند ( .)8بر اساس گزارشات ،اثرات جهشزایی پرتو گاما از مواد شیمیایی نظیر اتیل متان سولفونات
بیشتر است .پرتو گاما از امواج الکترومغناطیسی با طول موج بسیار کوتاه است که طول موج آن از  1تا 6/61
آنگستروم تغییر می کند ولی در مقابل فرکانس آن بسیار باالست .جرم آن در مقیاس اتمی صفر ،سرعت آن برابر
سرعت نور و فاقد بار الکتریکی میباشد .انرژی اشعه گاما از  16کیلو الکترون ولت تا  16مگا الکترون ولت
متغیر است .پرتوتابی با اشعه گاما سبب تغییر ساختمان شیمیایی مولکولهای ماده وراثتی ) (DNAمیشود که
نتیجه آن جهش ژن یا شکستن کروموزوم و ترتیب مجدد بازهای آلی خواهد بود ( .)9پژوهش حاضر در
جهت کاربرد صلح آمیز فناوری هستهای ،با هدف ایجاد تنوع در ذخیره ژنتیکی قارچ تریکودرمای بومی و
دستیابی به ژنوتیپهای جدید با توان فعالیت اندوگلوکانازی بیشتر با استفاده از القای موتاسیون با پرتو گاما در
گونه قارچی T. harzianumانجام گرفته است.

روش کار
میکروارگانیسم
سوسپانسیون نمونههای خاك جمعآوری شده از اطراف ریشه در مزارع کشت محصوالت مختلف به محیط
کشت PDA1انتقال داده شد .کلنیهای حاصل پس از تهیه تک اسپور (به منظور خالصسازی) ،با استفاده از
کلید شناسایی قارچهای ناقص و بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی و اونتوژنز کنیدیومها شناسایی و جدایه-
های متعلق به گونه  T. harzianumجهت اجرای تحقیق انتخاب گردید.

تعیین دز اپتیمم و پرتوتابی نمونهها
ابتدا سوسپانسیون اسپوری از کشتهای هفت روزه قارچ تریکودرما ،تهیه و غلظت آن با استفاده از الم
هموسایتومتر در) 16 7 (spore/mlتنظیم گردید .به منظور تعیین دز مناسب ،عملیات پرتوتابی سوسپانسیون
اسپور در نه دامنه دز  466 -356 -366 -256 -266 -156 -56 -6و  456گری (هریک سه تکرار) در قالب
طرح کامالً تصادفی با استفاده از دستگاه گاماسل با چشمه کبالت  ،06اکتیویته  2566کوری و نرخ دز 6/23
1

- Potato dextrose agar
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گری در ثانیه مستقر در مرکز تحقیقات کشاورزی ،صنعتی و پزشکی هستهای کرج انجام شد .بعد از تعیین
محدوده مناسب پرتوتابی ،سوسپانسیون اسپوری با غلظت ) 16 7 (spore/mlاز کشت های هفت روزه قارچ
تریکودرما بر روی محیط کشت  PDAتهیه شد و تحت پرتوتابی در دز اپتیمم قرار گرفت.
شرایط کشت و تولید آنزیم
پس از گذشت یک هفته از کشت جدایههای قارچ تریکودرما بر روی محیط ) (MYGA1شامل عصاره مالت
( ،)5 g∕lعصاره مخمر ( ،)2/5 g∕lگلوکز ( )16 g∕lو آگار ( ،)15 g∕lبا اضافه کردن محلول سیلین استریل (g/l

 (NaCl 9اسپورها از سطح پلیت جمعآوری و تراکم اسپورها در ) (167 spore/mlتنظیم شد .یک میلیلیتر از
سوسپانسیون اسپور تهیه شده به  56میلیلیتر محیط کشت مندلز با  )16( pH=4/8که شامل  16 g/lگلوکز به
عنوان منبع کربنی بود ،اضافه گردید .محیطهای کشت ،سپس به مدت  24ساعت در شیکر انکوباتور (دمای ˚C

 28و  186دور در دقیقه) قرار گرفت و پس از رشد کامل میسلیوم به مدت  7دقیقه ،سانتریفیوژ ( )4566 rpm
و مایع فوقانی آنها دور ریخته شد .بعد از شستشوی توده میسلیوم با محلول سیلین ،تلقیح محیط کشت تخمیری
تریکودرما( 2محیط کشت تولید آنزیم) شامل عناصر معدنی مندلز ( )16و  5گرم در لیتر ) (PASC3به عنوان القا
کننده تولید آنزیم با میسلیوم انجام و محیطهای کشت در همان شرایط قبل گرمخانهگذاری گردید .پس از
گذشت  48ساعت ،محیطهای کشت به مدت  7دقیقه سانتریفیوژ ( )4566 rpmشد و مایع فوقانی به منظور
اندازهگیری غلظت پروتئین و فعالیت آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت.
اندازهگیری غلظت پروتئین خارج سلولی و سنجش آنزیمی
پروتئین محلول ( )mg.ml-1در مایع فوقانی محیط تولید آنزیم به روش بردفورد ( )11و با استفاده از بوین سرم
آلبومین به عنوان استاندارد تعیین گردید .فعالیت آنزیم سلوالز با استفاده از متد ) (DNS4و گلوکز به عنوان
استاندارد ( )12اندازهگیری و فعالیت آنزیمی ویژه بر اساس واحد  Units/mgگزارش شد .فعالیت آنزیمی ویژه به
صورت مقدار فعالیت آنزیم براساس واحد ( Units/mlکه در آن هر  Unitمقدار آنزیمی است که یک میکرومول
گلوکز را در دقیقه از سوبسترای سلولزی آزاد کند) به مقدار کل پروتئین موجود در محیط ( (mg/mlتعریف
میشود .کلیه آزمایشات در سه تکرار صورت گرفته و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون دانکن در سطح
احتمال  6/61انجام شده است.

1

- Malt yeast glucose agar
- Trichoderma fermantation medium
3
- phosphoric acid swollen cellulose
4
- Dinitrosalicyclic acid
2
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نتایج
تعیین دز اپتیمم
مقایسه درصد جوانهزنی اسپور پس از گذشت  24ساعت از زمان پرتوتابی قارچ تریکودرما در نه دز مختلف
به منظور تعیین مناسب ترین محدوده جهت پرتوتابی ،تیمارها را در چند گروه مختلف قرار داد .بر اساس شکل
( )1که مقایسه میانگین درصد جوانهزنی اسپور قارچ تریکودرما پس از پرتوتابی را نشان میدهد ،با افزایش
میزان دز جذبی ،قدرت جوانهزنی اسپور به تدریج کاهش یافت و پرتوتابی در محدوده دز  456گری ،جوانهزنی
اسپور قارچ را به طور کامل متوقف نمود .معیار دز جذبی مناسب برای القای موتاسیون غیر کشنده در
میکروارگانیسمها ظهور تقریباً  46تا  56درصد جوانهزنی اسپور بعد از پرتوتابی است ( .)13از آنجا که در
محدوده دز  256گری حدود  44درصد از اسپورها توان جوانهزنی خود را حفظ نمودهاند ،این دز به عنوان دز
اپتیمم به منظور القای موتاسیون در ژنوم قارچ تریکودرما انتخاب گردید.
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شکل  .1مقایسه میانگین درصد جوانهزنی اسپور قارچ تریکودرما در نه دز مختلف
(میانگینهای با حروف مشترك در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری ندارند).

اندازهگیری پروتئین خارج سلولی در مایع فوقانی محیط تخمیر
غلظت پروتئین خارج سلولی در سویههای موتانت  T. harzianumمحدودهای بین ( 6/634 (mg/mlتا 6/118
داشته و غلظت پروتئین سویههای  M5, M8, M9, M16, M11, M15, M10, M18و  M26اختالف معنیداری با
جدایه وحشی در سطح احتمال  6/65نشان داده است (شکل  .)2بیشترین میزان پروتئین به دست آمده
با ) 6/118 (mg/mlو  6/168به ترتیب مربوط به دو سویه  M9و  M16میباشد که در مقایسه با غلظت پروتئین
جدایه وحشی این گونه ( )6/676 mg/mlبا افزایشی  1/7و  1/5برابری همراه بوده است .به طور کلی ،نتایج
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سنجش غلظت پروتئین نشان داد که پرتو گاما سبب ایجاد تغییر در تولید یا ترشح پروتئین در سویههای
موتانت در مقایسه با جدایه وحشی شده است.

شکل  .2مقایسه میانگین غلظت پروتئین خارج سلولی ( )mg/mlدر

گونه T. harzianum

(میانگینهای با حروف مشترك در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنیداری ندارند).

اندازهگیری فعالیت آنزیمی
بر اساس جدول ( )1که مقایسه میانگین فعالیت  CMCaseدر سویههای وحشی و موتانت  T. harzianumرا
نشان میدهد ،اختالف معنیداری در فعالیت اندوگلوکانازی سویههای موتانت M3, M5, M7, M9,M16, M11,

 M13, M15, M10و  M18با جدایه وحشی آنها در سطح احتمال آماری  6/61وجود دارد .از میان سویههای
نامبرده ،فعالیت اندوگلوکانازی سویههای  M3, M5, M7و  M10در مقایسه با جدایه وحشی که فعالیتی برابر
 51/71 U/mgدارد ،افزایش و فعالیت سایر سویهها کاهش یافته است .بیشترین فعالیت آنزیمی با 81/47 U/mg
به سویه  M10اختصاص دارد که فعالیت آن نسبت به سویه وحشی  1/0برابر شده است .کمترین میزان
 CMCaseبا  37/86 U/mgنیز مربوط به سویه  M11است که تفاوت معنیداری با  CMCaseسویه های M9,

 M16, M13, M15و  M18در همان سطح احتمال ندارد.
جدول  .1مقایسه میانگین فعالیت اندوگلوکاناز ( )U/mgدر سویههای وحشی و موتانت
فعالیت

ویژه )(U/mg

40/65 jk
38/57 lm
81/47 a
53/87 efgh
38/86 lm
48/89 ij
55/58 efg

سویه
T. h M41
T. h M41
T. h M41
T. h M47
T. h M48
T. h M49
T. h M21

فعالیت

ویژه )(U/mg

de

59/15
48/16 hij
38/56 lm
42/41 kl
37/86 lm
49/74 ghij
42/25 kl

سویه
T. h M7
T. h M8
T. h M9
T. h M41
T. h M44
T. h M42
T. h M43

فعالیت

قارچ T. harzianum

ویژه )(U/mg

fghij

51/71
40/70 ijk
54/84 efg
03/23 cd
54/21 efg
73/26 b
47/89 ijk

(میانگینهای با حروف مشترك در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنیداری ندارند).
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سویه
T. h control
T. h M4
T. h M2
T. h M3
T. h M1
T. h M1
T. h M1

بحث و نتیجهگیری
 ابزار سادهای برای دستیابی به تغییرات ژنتیکی و ایجاد ژنوتیپهای جدید در یک ارگانیسم،موتاسیون تصادفی
 تاکنون بسیاری از تکنیکهای موتاسیون کالسیک جهت ارتقای تولید و فعالیت آنزیم سلوالز در سویههای.است
 نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که امکان ایجاد، به طور کلی.مختلف میکروبی به کار رفته است
تغییر در فعالیت اندوگلوکانازی تریکودرما در اثر پرتو گاما وجود دارد و ایجاد سویههای قارچی با توان بیش
 توسط القای موتاسیون با اشعه گاما،تولید آنزیم که پتانسیل کاربرد بیشتری در مصارف صنعتی را داشته باشند
 پرتو یونیزه کننده گاما با اثرات جهشزایی خود در گسترش ذخیره ژنتیکی قارچ تریکودرمای.ممکن است
بومی کشور مؤثر بوده و میتواند به عنوان ابزاری کارآمد در برنامههای اصالح سویههای میکروبی به منظور
.افزایش تولید یا فعالیت متابولیتهای مختلف به کار گرفته شود
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