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بطور .  شناسائی گونه های مختلف پنی سيليوم به دليل گستردگی در طبيعت و نقش مهمی که در زندگی انسان دارند، از اهميت خاصی برخوردار است
افی می    . معمول جهت شناسائی گونه های اين جنس از روشهای مورفولوژيک استفاده می گردد       ند ولی اين روش ها بسيار وقت گير و فاقد دقت ک . باش

ده است                يار معمول گردي يليوم بس ی س ن  . در دو دهه گذشته استفاده از تکنيک های مولکولی و بيوشيميائی در تمايز گونه های قارچ ها از جمله پن در اي
د                 تفاده گردي ن جنس اس ه ای در اي ين گون ده   الگوهای زايم  . مطالعه از تکنيک پکتيک زايموگرام برای شناسائی گونه و تعيين تنوعات ب وگرام بدست آم
ن روش يک       . گونه های اين جنس را از يکديگر به راحتی تفکيک نمود و عالوه بر آن تنوع درون گونه ای را به خوبی نشان داد       ه نظر می رسد اي ب

 .روش سريع و دقيق تری نسبت به صفات مورفولوژيک جهت شناسائی گونه های مختلف جنس پنی سيليوم باشد
 .يوم، پکتيک زايموگرامپنی سيل: کلمات کليدی
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The world wide distribution and the importance of the role of Penicillium in human life are the reasons that make the 
identification of the species of this genous important. Basically the morphological characters use to identify the 
species of Penicillium, but such identification is time consuming and lack of high accuracy. During last two decades 
using molecular and biochemical techniques have been vastly used in fungal species identification including 
Penicillium. In this study pectic zymogram technique was used to identify Penicillium species. Based on obtained 
zymogram patterns it seems that this technique quick and more reliable than using morphological characters to 
distinguish differenet species and also to study interspecies variation. 
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 :مقدمه
ودن     . جنسی  از قارچ های ناقص مي باشد     پني سيليوم ا دارا ب ارچ ب ن ق انی      ١۵٠اي ده دارای گسترش جه ناخته ش ه ش  گون

ن  . تنوع  زياد شناسائی گونه های اين جنس را با مشکل روبرو کرده است . (Alexopoulos, C. J. et al, 1996) است اي
روه           . و کارهای انسان برآورد کرد    مشکل است که اهميت اين جنس را در طبيعت           رين گ وان يکی از بزرگت ه عن اين جنس ب

وده و بعضا        . از قارچها در خاک محسوب می گردد       بعضی گونه های آن  از نقطه نظر صنايع غذائی و داروئی بسيار مهم ب
. ختصاصی مختلفی است     برای تمايز گونه های اين قارچ نياز به شرايط کنترل شده و محيط های کشت ا                 . بيماري زا هستند  

ه       هاي آشت استاندارد، ناپايداري برخي از صفات و همپوشاني بسياري از ويژگي               تهيه محيط  ين گون ن        هاي ب هاي مختلف اي
ق   هايي جهت شناسايي سريع   قارچ سبب شده است آه آوشش    ر و دقي ه   ت ر گون ا آمك روش      ت يليوم ب ی س ولي    هاي پن هاي مولك

 .(Pitt, J. I. 1988)صورت گيرد
ارچ    زيم          بسياري از ق ايي آزاد آردن يك سري آن يليوم توان ی س ه پن ا از جمل واره         ه ين دي ه پكت لولي جهت تجزي هاي خارج س

د ان را دارن لولي اغلب گياه امل صفات  . س ول از مشخصات ظاهری ش يليوم بطور معم ی س ای پن ه ه رای تشخيص گون ب
وژی  ماکروسکوپی نظير رنگ و ميزان رشد کلنی توليد کنيديوفوره         ا در اشکال مختلف و صفات ميکروسکوپی نظير مرفول

را  . (Ramirez, C. 1986 )و اندازه فياليد کنيدی کنيديوفور و متوال استفاده می شود   موفق  Alkorta & coworkersاخي
ن          P. italicumبه جداسازی يک پکتين لياز از گونه  ه اي ان حمل زيم در جري ن آن ه اي اهده کردندک د و مش ده ان ه    گردي ه ب گون

ات نقش بسيار مهمی دارد      ای   ٢٠٠٣ و همکاران در سال   Piccoli- Valle . (Alkorta et al, 1996)مرکب ر رژيمه  اث
 . بررسی کرده اند P. Griseoroseumمختلف هوادهی و غذائی را بر روی توليد اين آنزيم در گونه

م ا   دا        با توجه به اين موضوع و از آنجا که در تاکسونومی اين جنس مه دهای مرفولوژيک در نشان دادن و ج ا مت ارچ ه ز ق
هاي درون   کردن برخی تاکسون ها ناقص بنظر می رسند، از اين روش به عنوان يک روش آسان و سريع جهت تعيين تنوع  

 .(Cruickshank, R. H. 1983) و (Onions et al, 1984 ). توان استفاده نمود اي اين قارچ مي اي و بين گونه گونه
 :  و روشهامواد
 : برداري و جداسازي قارچ پني سيليوم نمونه
هاي مشكوك به آلودگي با اين قارچ به آزمايشگاه منتقل گرديد، سپس بخش هاي آلوده به آپك تحت شرايط استريل و  نمونه

سانتی  درجه ٢۵ منتقل و در دمای PDAهاي حاوي محيط آشت  در کنار شعله با کمک اسکالپل يا لوپ استريل به پتري
 .پس از تشکيل کلنی اقدام به خالص سازی گرديد. گراد در شرايط تاريکی نگهداری شدند

 :هاي مورفولوژيكي بررسي
هاي قارچ از  هاي ماآروسكوپي و ميكروسكوپي مورد بررسي قرار گرفتند، براي شناسايي گونه ها از نظر ويژگي نمونه

برای شناسائی گونه ها بر اساس مورفولوژيک، از . گرديد استفاده MEA, G25N, CYAهاي آشت اختصاصی  محيط 
 .).(Pitt, J. I. 1988. استفاده شدPittآليدشناسايي 

 :آماده سازي آنزيم پكتيناز
 ميلی متر از حاشيه در ۵يک بلوک به قطر .  انجام شدCruickshank & Pitt 1987اين کار بر اساس روش تغيير يافته 

اي آوچكي آه حاوي محيط آشت مايع سيتروس پكتين به  پنی سيليوم به ظروف شيشهحال رشد کلنی های خالص شده 
 درجه ٢۵ روز بسته به نوع گونه در دماي ١٧ تا ٧هاي آشت به مدت  محيط.  بودند منتقل گرديد۵عنوان تنها منبع آربني

ها به منظور جلوگيري از  ي و بدون آسيب رساندن به ميسليومسپس به آرام. سانتيگراد در تاريكي بدون تكان قرار داده شد
 ميكروليتر مايع زير ١٠٠هاي پكتيناز برون سلولي، به آمك سمپلر   هاي پكتيناز درون سلولي با آنزيم مخلوط شدن آنزيم

اق نگهداري  دقيقه در دماي ات٣٠مخلوط و به مدت   گرم سفادآس٠١/٠هاي آشت مورد نظر با  ريسه از هر يك از محيط
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 (Cruickshank & Pitt 1987) .شد
 : الكترفورز

د  ژل.  بكار گرفته شدCruickshank and wade(1980) براي انجام الكتروفورز روش  ا     هاي پكتين آآريل آمي ز ب افقي ني
اران Sweetighamروش  ه شد  ) ١٩٨۶( و همك ا   . (Cruichshank, R. H.  and Pitt, J. I., 1987)تهي ورز ب الکتروف

ته شد                  ١۶دت جريان   ش ورز ثابت نگهداش ان الكتروف ا پاي د و ت اي           .   ميلي آمپر تنظيم گردي وز دم ام الكتروف در طي مدت انج
ته   Thermostatic Circulator(LKB 221) درجه توسط دستگاه   ۶صفحه فلزي زير ژل با عبور آب سرد    سرد نگهداش

ه فاصله    . آيد منجر به تقليب آنزيمي نشود    ه وجود ميشد تا افزايش دماي ژل آه بر اثر عبور جريان الكتريسيته ب   هنگامي ک
د             سانتيمتر به طرف قطب آند مي      ۵طي شده توسط نشانگر بروموفنل بلو به اندازه          ورز قطع می گردي ان الكتروف . رسيد جري

براي فعال شدن   متغيري را pHاسيد ماليك .  ساعت در محلول ماليك اسيد قرار گرفت    ۵/١پس از الكتروفورز، ژل به مدت       
ه مدت     . آند  هاي موجود در ژل ايجاد مي       ايزوزيم ده و ب وم قرمز     ١٨سپس ژل با آب مقطر شسته ش ول روتين  ساعت در محل

دهاي  .  درجه سانتيگراد روي همزن قرار گرفت    ۵دو دهم در هزار در دماي        روتينوم سرخ باعث مشخص شدن الگوهاي بان
ه روتيني     آنزيمي مي  ن نحو آ ين موجود در ژل مي       گردد، به اي ه    . شود  وم سرخ باعث قرمز شدن پكت واحي آ در نتيجه در ن
د  وجود مي  هاي پكتيناز روي پكتيناز اثر آرده باشند رنگي متفاوت با رنگ زمينه ژل به   ايزوزيم زی ژل    . آي پس از رنگ آمي

 . قرار گرقتسپس از ژل عکس تهيه گرديد و مورد بررسی . در محلول آمونيوم پرسولفات قرار داده شد
 

 :نتايج و بحث
داد  دند ٩٠تع داری ش ازی و نگه الص س د خ ی دادن ان م ارچ را نش ن ق ای اي ي ه ه ويژگ ه ک ای .  جداي ی ه ا بررس ب

ن                 .  گونه شناسائی شد   ۶ ايزوله،   ٩٠مورفولوژيکی بر روی اين      ه اي د آ ا نشان دادن ن قارچه وگرامي در اي بررسي هاي زايم
د           گونه ها تفاوت قابل مالحظه اي ر       . ا در الگوي باندها دارند که اين امر خود تفاوت فاحش در بيان ژنوتيپ را  نشان می ده

ه     ال گون وان مث از    Penicillium miczynskiبعن ی گاالکتورون د پل ين استراز      (PG)    دارای  يك بان د پکت وی و يک بان ق
(PE)گونه .   بودP. waksmani   و P. chrysogenum د   هر کدام دارای  يک بانPG بودند، با اين تفاوت که الگوهای 

د   ت بان ا از نظر موقعي ه ه ن گون ه اي ق ب ود PGمتعل اوت ب ديگر متف ا يک امال ب ای.  ک ه ه  و  P. aurantiogriseumگون
P.crustosum هر کدام دارای دو باند PG   ه ه گون  عالوه  P. crustosum در لوکوس های متفاوت بودند و با اين تقاوت ک

ين استراز     PGبر دو باند  د پکت ود  PEدارای يک بان م ب ه  .  ه د  ۵دارای    P. brevicompactum گون د   PG بان  و يک بان
PE دا                             .  بود م ج اال از ه ان ب ا درصد اطمين ی و ب ه راحت می توان با استفاده از اين تکنيک گونه های مختلف پنی سيليوم را ب
 اين جنس وجود دارد که می توان تا حدودی اين تنوع را از             به نظر می رسد تنوع درون گونه ای قابل مالحظه ای در           . نمود

ه              . طريق روش پکتيک زايموگرام تعيين نمود      د ب ا روشهای آنزيمی می توان راه ب تفاده از روش های ديگر مولکولی هم اس
 .صورت دقيق تری شناسائی و ميزان تنوع گونه های مختلف اين جنس را ارائه نمايد

 
 :تشکر و قدردانی

 .الت تکميلی دانشگاه اصفهان، به خاطر حمايت مالی اين تحقيق تشکر مي گردداز تحصي
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