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  1388، زمستان 1/74، شماره 19جلد 

  
  

  در سيليكاژل تثبيت شده مخمرساكارومايسسفعاليت حياتي مطالعه 

  
  
  

 *سين عطار يزدي، حرييسوسن حا

 ، تهران، ايران اسالميشيمي، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد گروه مهندسي

  
  18/4/88: تاريخ پذيرش            23/9/87: تاريخ دريافت  

 
 چكيده

 که برای   روشهائیاز  . ديادی درمباحث مختلف حوزه بيوتکنولوژی دار      تثبيت سلولهای زنده کاربرد ز     :مقدمه
  .سيليکا ژل استروش تثبيت ميکرواورگانيسمهااستفاده می شود 

بعنـوان يـک    (  در اين تحقيق فعاليت حياتی مخمرساکارومايسس سرويزيه تثبيت شده در سيليکا ژل           :هدف
  . بررسی قرار گرفته است مورد توليدیCO2با روش اندازه گيری ) سلول يوکاريوت

 مواد مورد استفاده براي سـاخت سـيليکاژل شـامل           . مخمر طبق سه روش مختلف تثبيت شد       :روش بررسي 
 .بود (TMOS)ارتوسيليكات  متيل و تترا (TEOS)ارتوسيليكات  اتيل تترا

   .شدده بررسی برای مخمر تثبيت ش )روز۳۰و۳، ۱،۲ (نگهداریزمان  و )C°۳۷  وC°۴(شرايط مختلف از نظر دما 
 در صـورت نگهـداری   و همکـاران  Fennouh در صد فعاليت نسبی مخمر پس از تثبيت  بـه روش  :نتايج

و ۶۸،  ۹۴،  ۹۷:  در روز نخست، روز دوم، روز سوم و يک ماه به ترتيـب عبارتنـد از                C°۴مخمر تثبيت شده در دمای      
  .ر خصوصا پس از يک ماه مشخص استدر ساير روشها کاهش فعاليت  معنا داری نسبت به دو روش ديگ. ۶۳

  را)درصد۶۳ ( حياتی نسبیآزمايشات ما نشان داد که ساکارومايسس سرويزيه بيشترين فعاليت :نتيجه گيري
 . دارد C°۴دمای درنگهداری   پس از يک ماهو همکاران Fennouhروش تثبيت به 

  
 
 ،توليد   ،سيليكات ارتو متيل تترا ،تو سيليكاتتترا اتيل ار ،تثبيت، ساكارومايسس سرويزيه ر،مخم:  كليديهاياژه و

CO2  فعاليت حياتی   
 
  attar.h@gmail.com: دار مكاتبات عهده*
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 مقدمه

 ، پزشکیاين روش در .سلول می باشد)Immobilization( تثبيت یژاز مباحث مطرح شده در حوزه بيوتکنولو 

 .اربرد فراوانی داردک ...مهندسی شيمی و  ،  شيمی، ايمنی شناسی ژنتيک،داروسازی

از طرفی ديگر از نکات مهم تثبيت سلول، . تثبيت سلول زنده در اين حوزه از اهميت ويژه ای برخوردار است

اين موضوع در فرآيندهای تخميری موجب کاهش هزينه . نگهداری فعاليت ميکرواورگانيسم به مدت طوالنی است

 . را فراهم می آورد)Continuous(ات امکان فرآيند پيوستههمچنين موجب. های توليد در بخش جداسازی می گردد

بديهی است که که تثبيت . می باشدسالهاست که مورد توجه صنعت الکل سازی توليد اتانول به کمک مخمرها 

همچنين اين روشها ممکن . مخمرها در کاهش زمان و  هزينه های توليدالکل می تواند نقش بسزائی داشته باشد

 . ساير محصوالت بيوتکنولوژی مثل توليد آنتی بيوتيکها مورد توجه قرار گيرداست در توليد

گيري ميزان حيات   اولين گام اندازه،یژميکرواورگانيسم های تثبيت شده در توليد مواد بيوتکنولوبرای استفاده از 

  .باشد مينگهداری  مدت درموجودات تثبيت شده 

  )۱-۴( .توجه محققين قرار گرفته است در تثبيت مورد Sol-Gelاستفاده از روش 

انجام و  )۲-۴(در مقاالت گزارش شده Sol-Gelروش سه به ساکارومايسز سرويزيه ، تثبيت مخمر مطالعهدر اين 

 اين یحياتفعاليت ميزان  .گرديد زمان ودمای نگهداری مطالعه ودردر حامل سيليکاژل فعاليت حياتی مخمر 

 درهر كربن اكسيد يعني توليد ديخرين محصول کاتابوليسم منابع غذائی کربن دار اندازه گيری آموجودات از طريق 

 بهترين روش که بتواند فعاليت مخمر را در مدت طوالنی تر نگهدارد می .سه روش تثبيت با هم مقايسه شده است

 .توان در توليد صنعتی الکل با مخمر تثبيت شده استفاده نمود
 

 مواد و روشها 

  وادم
, tetraethylorthosilicate (merck®), tetramethylorthosilicate (merck®) 

 . قابل تهيه است(®SAF)مخمر از سوپرمارکت با عالمت تجاری

 روش آزمايش

 روش ساخت سيليكاژل

 روش اول 

سپس  .سي سي آب ديونيزه مخلوط گرديد تا سوسپانسيون سلولي به دست بيايد ١٠گرم مخمر خشك با   ٥/٢ابتدا 

موالر مخلوط شده و به  ٠١/٠با يك سي سي اسيد كلريد ريك      (pH=7, 10mM)ي سي بافر فسفات س ١٠

بدست مخلوط . به اين سوسپانسيون اضافه شدTMOSسي   سي۱۰ پس از آن  .سوسپانسيون سلولي افزوده گرديد

 نگهدارینيز در دماي اطاق دقيقه  ٣٠شد و  دقيقه در حمام آب يخ بوسيله همزن مغناطيسي هم زده ١٥به مدت آمده 

 )۲( .گرددتا ژل حاصل 

 روش دوم 

 ١٠سپس  .سي سي آب ديونيزه مخلوط گرديد تا سوسپانسيون سلولي به دست بيايد ٩گرم مخمر خشك با  ٥/٢ابتدا 
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موالر و يك گرم گليسيرين مخلوط  ٠١/٠با يك سي سي اسيد كلريد ريك  (pH=7, 10mM)سي سي بافر فسفات 

اين مخلوط  . به سوسپانسيون اضافه شدTMOSسي   سي۱۰پس از آن  .سپانسيون سلولي افزوده گرديدشده و به سو

دقيقه نيز در دماي اطاق  ٣٠شد و مخلوط حاصل دقيقه در حمام آب يخ بوسيله همزن مغناطيسي هم زده ١٥به مدت 

 به كار E.coliاي تثبيت سلول  بر۲۰۰۲و همكاران در سال  Nassifاين روش توسط . . باقي ماند تا ژل حاصل شد

  )۳( .رفته است

 روش سوم 

بنابراين چند روش تثبيت كه براي . اي در خصوص تثبيت سلول زنده يافت نشد  مقالهTEOSبراي تثبيت توسط 

 .موارد ديگر به كار رفته مطالعه و بهترين روش انتخاب گرديد

 سي سي آب و سپس ۶/۱ و HClي سي  س۱/۰ سي سي اتيل الكل و ۵ با TEOS سي سي ۵مخلوط كردن  .۱

اين مخلوط داراي اتيل الكل زيادي است و احتمال زنده ماندن سلولها در اين .  روزه براي توليد ژل۸استراحت 

 )۵( .محيط كم است

 درجه سلسيوس و سپس ۶۰  در دماي ۱:۳۳ :۰۲/۰ با نسبتهاي مولي  TEOS/آب/مخلوط كردن اسيد نيتريك .۲

اين مخلوط اسيد كمي دارد اما حرارت باال .  ساعت۱ درجه سلسيوس به مدت ۸۰ي نگهداري مخلوط در دما

 )۶( .گردد می تواندموجب كشته شدن برخی از سلولها 

 ساعت همزده شود ۳ نرمال به مدت ۱سي سي اسيدكلريدريك /. ۱ سي سي آب و ۴/۱ با TEOS سي سي ۵/۴ .۳

اين روش کم خطرتر از بقيه و لذا بعنوان روش  )۴و۷( . روز در دماي اطاق باقي بماند۲ به مدت حداقلو سپس 

 .سوم انتخاب شد

 يط نگهداريشرا

درجه سلسيوس  ۳۷درجه سلسيوس و در دماي  ۴ژلهاي اول و دوم در دو حالت مختلف دمايي يعني در دماي 

ت بسيار اندك فقط در ژل سوم به دليل فعالي .گيري و با هم مقايسه گرديد نگهداري شدند و فعاليت حياتي آنها اندازه

 .گراد مورد آزمايش قرار گرفت درجه سانتي ۴دماي 
 

 توليدي CO2گيري  فعاليت حياتي به روش اندازهمطالعه 

 در سي سي رسانده شده است ٥٠٠گرم گلوكز كه با آب ديونيزه به حجم  ١٠گرم عصاره مخمر و  ٥/٢مخلوطي از

ارلن حاوی را بوسيله يك لوله پالستيكي به  )فرمانتور(ژل ارلن حاوي . روي مخمر تثبيت شده ريخته شدفالسک

كنيم تا هيچ ورودي و  كامًال اندود مي parafilmبنديم و بوسيله   چوب پنبه ميارا بارلن  بدر .اسيد وصل می کنيم

 ور از پس از عبتوليدي از فرمانتور خارج شده و  CO2به اين ترتيب  . وجود نداشته باشدارلن حاوی ژل خروجي به 

 را روي ترازو قرار بيورآکتور .شود  كم ميبيورآکتوربنابراين دائما وزن  .شود  مي از ارلن محتوی آن خارجاسيد

 ساعت به ۳ زمان )۸( .توليدي است CO2كاهش وزن برابر مقدار كنيم دقيقه وزن را يادداشت مي ١٥دهيم و هر  مي

 . شد وزن معنی داری در وزن مشاهده نمياين دليل انتخاب گرديد كه پس از اين زمان تغيير 

 .است  ١روش كار مشابه شكل 
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 CO2ت حياتی مخمر به وسيله توزين يروش اندازه گيری فعال -۱شكل
 
  

 نتايج و بحث

اين  .بين حالتهاي مختلف تثبيت انجام گرفت نسبت به زمان، مقايسه  CO2هاي توليد  پس از بدست آوردن داده

 يك ماه انجام وهمچنين سه روز و ، دوی مختلف نگهداری مخمر تثبيت شده يعنی پس ازيكمقايسه پس اززمانها

  ).۲و۱هاي لشک(داين آزمايشات براي مخمر آزاد نيز انجام ش .بود  C˚37وC ˚4 دمای نگهداری.شد
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و )٭ (۲،روش )×(۱روش )(+مخمر آزاد.  پس از يک روز  نگهداری در سه روش ذکرشدهCO2 مقايسه ميزان توليد . ۱شکل 

 . نگهداری شده اندC°۴که در ) -(۳روش 

 .نگهداری شده اند C°۳۷که در )□ (۲و روش )♦(۱همچنين روش 
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و )٭ (۲،روش )×(۱روش (+)مخمر آزاد.  پس از يک ماه نگهداری در سه روش ذکرشدهCO2 مقايسه ميزان توليد . ۲شکل 

 . نگهداری شده اندC°۴که در ) -(۳روش 

 .نگهداری شده اند C°۳۷که در ) □ (۲و روش )♦(۱روش 

 
نشان داد که تثبيت مخمر به روش اول ) ۱جدول(بررسی درصد فعاليت حياتی نسبی مخمر تثبيت شده به مخمر آزاد

از . درصدپس از يک ماه می گردد۶۳در صورت نگهداری در يخچال موجب حفظ فعاليت حياتی آن به ميزان حدود 

 . مر آزاد در صورت نگهداری در يخچال با کاهش فعاليت زيادتری روبرو می شودطرف ديگر فعاليت مخ

www.SID.ir

www.SID.ir


  يزدي و عطار رييحا                                            ...فعاليت حياتي مخمرساكارومايسسمطالعه                                                       ٢٠ 

  

 ل نشان داد که نگهداری در انکوباتور موجب کاهش رطوبت شده که اين ژهمچنين اندازه گيری رطوبت سيليکا

 .می تواند يکی از داليل کاهش فعاليت مخمردر اين شرايط نگهداری باشد

 
 تخمير ساعت زمان ۳پس از   يت نسبی حياتی مخمر تثبيت شده به آزاد در زمانهای مختلف نگهداری مقايسه درصد فعال-۱جدول 

 درصد فعاليت حياتي نسبی
 ۱روش
 

 ١روش
 

 ٢روش

 

 ٢روش

 

 ٣روش

 دمای نگهداری زمان

۴°C ۳۷°C ۴°C °C۳۷ °C۴ 

 ٢٤ ٧٩ ٧٧ ٩٥ ٩٧  (%)روز نخست فعاليت نسبی در

 ١٩ ٥٤ ٦٤ ٩٢ ٩٤ (%)فعاليت نسبی در روز دوم 

 ١٧ ٣٧ ٦٢ ٦٠ ٦٨ (%)فعاليت نسبی در روز سوم 

 ٠ ٠ ٥٨ ٠ ٦٣  (%)فعاليت نسبی پس از يک ماه

 
  نتيجه گيري

 ۱نتايج نشان می دهدکه برای تثبيت مخمر ساکارومايسز سرويزيه بهترين نتايج پس از يک ماه مربوط به روش 

 . با نگهداری رطوبت بيشتر مناسب تر استC°۳۷  وC°۴ از طرف ديگر بين دو دمای نگهداری . می باشد
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