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برترساکاریفیکاسیون تفاله چغندر قند با استفاده از موتانت هاي
به عنوان سوبستراي و استفاده از آن قارچ تریکودرما ریسی 
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پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي، سازمان انرژي اتمی ایران.1
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پیام نور، دانشگاه کشاورزي، دانشکده بیوتکنولوژي کشاورزيگروه .2
دانشجوي مقطع دکتري شیمی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسالمی.3

چکیده:
هدف از این تحقیق دست .استمیکروارگانیسم هاي تولید کننده ي آنزیم سلوالز موثرترینقارچ تریکودرما ریسی یکی از 

براي افزایش پتانسیل تولید آنزیم سلوالز در در این طرح تحقیقاتی یابی به جدایه هاي برتر از طریق پرتوتابی می باشد.
گري 250اشعه ي گاما در دوز با spore/ml106×1غلظت اسپور با سوسپانسیونPTCC5142قارچ تریکودرما ریسی 

از محیط تخمیر حاوي تفاله چغندر قند استفاده گردید.،انتخاب و براي القاي تولید آنزیم برترجدایه21پرتوتابی شد. 
.Tباال ترین میزان تولید آنزیم سلولیتیک در جدایه  r M5 اندازه گیري شد و به عنوان بهترین جدایه براي

انتخاب گردید.و تولید سوخت زیستی ساکاریفیکاسیون تفاله چغندر قند 

،ساکاریفیکاسیون،مارکسیانوسساکارومایسس سرویزیه، کالیورومایسسریسی،تریکودرما:پرتوگاما،واژگان کلیدي
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مقدمه
گرمایش،نقل،وحملبرايانرژيتقاضايافزایشویکمبیستدرقرنبشريجوامعهايچالشازمهمترینیکی

تبدیلطرحموفقیت).1(باشدسازگارزیستمحیطباوبودهپایدارکهاستمنابعیازمختلفصنایعوکارخانجات
لیگنوسلولزيموادباشد.میسلوالزآنزیمباصرفهوآمیزموفقیتتولیددرگروسوختیوموادقنديبهسلولزيضایعات

موادآلی. )2باشند(میجدیدتدرحالتهموارهفتوسنتزبامواداینوبودهدرجهانکشاورزيضایعاتفراوانتریناز
سایربرايرامناسبیبستربیولوژیکی،تجزیهاثردرامادارنداندکیغذاییارزشخوداصلیدرشکلعموماً

ازتن5/1×1012حدودبرگیرندهودرباشدمیگلوکزواحدهايازخطیپلیمريسلولزکنند.ایجادمیمیکروارگانیسمها
مزیت. استمتفاوتتولیداتبرايخاممادهازناپذیرپایانتقریباًمنبعیکوبودهتولیديتودهزیستساالنهکل

میآنانجامهزینهبودنپاییناسیدي،هیدرولیزروشهايبهنسبتسلولزحاويگیاهیتولیداتآنزیمیهیدرولیز
شامل) سلوبیوهیدروالز(اگزوگلوکانازدوحداقلتریکودرماقارچهايگونه.نداردوجودخورندگیعملدرآنوباشد

Cel 6A ,CBH II ,Cel 7A ,CBH IشاملاندوگلوکانازپنجوCel5A (EG II)،Cel 7B (EG I)،Cel 12A

(EG III)،Cel 45A. EG VوCel 61A ,EG 17،دونیهمچنβ-شاملگلوکوزیدازCel 1A ,BGL IIوCel 3A

,BGL Iهاآنزیمازدستههرسهآنزیمیهیدرولیزفرایندیکدرطول.)3کنند(میتولیدسلولزتجزیهبراي
دستهازیکیاگرتنها.)4(کنندمیعملسلولزشکستنبراي) گلوکوزیدازها-بتاوندوگلوکانازهااسلوبیوهیدروالزها،(

عنوانبهاغلبکه(یکدیگرباعملکرد. شودمختلتواندمیهیدرولیزفرایندشود،استفادههیدرولیزبرايآنزیمهاي
. باشدمیضروريموثرآنزیمیهیدرولیزفرایندیکبرايسلواللیتیکآنزیمهايدستههرسه) شودمیمطرحسینرژي
مجموعازبیشترآنزیمیازترکیباتمخلوطیهیدرولیزدرجهدهدکهمینشانسلواللیتیکآنزیمهايبینسینرژي

اسفناجيازتیرهدوسالهاستگیاهیچغندرقند).5(باشدمیمنفردآنزیمهايوسیلهبهشدهمشاهدههیدرولیزدرجه
شرایطدرومعموالباشدمیماه9تا6چغندرقندتولیدبرايرشديدورهطول. گرددمیزراعتیکسالهصورتبهکه
مازندران،خوزستان،کرمان،اصفهان،خراسان،فارسواستانهايبرخورداراستخوبیوکیفیتازرشدکوهستانیهوايوآب

شکروبرقندعالوهقندکارخانجاتبرداريبهرهيدورهطی.باشندمیچغندرقندبااليهايتولیدکنندهوزنجان
این. شودمینیزتولید) نیشکريدرکارخانجات(باگاسو) چغندردرکارخانجات(تفالهصافی،گلمالس،فراوانیمقادیر

ها،آنزیممثلمواديرتولیددمناسبسوبسترايیکعنوانبههرکدامولیهستندايکارخانهضایعاتاگرچهمواد
چغندرقندتفاله.دارندکاربرد... ودامخوراكنئوپان،کاغذ،اتانول،بیوتیک،آنتیویتامینها،حاللها،آلی،اسیدهاي

مقدار. استشدهبرابرتشکیلتقریباًمقادیربهسلولزهمیوسلولزپکتین،ازواستخامالیافزیاديمقادیرحاوي
کربوهیدراتی،ترکیباتحضوربااليدرصدبهباتوجه. باالستآنپذیريتجزیهعلتهمینبهوکمبودهدرتفالهلیگنین
تولیداتجهتقیمتارزانتخمیرقابلقنديازترکیباتغنیمنبعآورندهفراهمچغندرقندتفالهآنزیمیتجزیه

Trichodermaقارچ. )6(باشدمیبیواتانولجملهازصنعتی reeseiآنزیمیبافعالیتسلوالزيآنزیمهايتولیدبه
همهشاملوبودهمقاومشیمیاییهايمهارکنندهبهنسبتازتریکودرماآمدهدستبهسلوالز. استمشهورباالنسبتاً

گزارشقارچیسلولولیتیکفعالیتکهزمانیاز. باشدمیکریستالیسلولزهیدرولیزبرايموردنیازترکیباتي
کارآییافزایشفرضباکشتشرایطسازيبهینهوتریکودرماهايجدایهژنتیکیاصالحبرايزیاديهايگردید،تالش

هايچالش. استپذیرفتهصورتآنزیمیکمپلکسبیشترتولیدباتوانجدیدهايژنوتیپبهدستیابیوسلوالزتولید
میترتخمیروالقاکنندهقیمتوارزانمناسبمحیطیشرایطوبسترمناسب،زیستیفرآیندهايشاملسلوالزتولید
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حاضر،درپژوهش.باشیممیآنهاوپاسخحلراهیافتندنبالبهپژوهشیطرحایناصلیسواالتعنوانبهباشدکه
.Tگامادرياشعهباشدهپرتوتابیموتانتهايجدایهسلوالزتوسطهايآنزیمهايتولیدکمپلکسمیزان ressei

برايموتانتجدایهبهترینوقرارگرفتارزیابیموردتخمیرسوبسترايعنوانچغندرقندبهازتفالهاستفادهبواسطه
میانجاممخمرتوسطقندتخمیريبرپایهعمدتاًاتانلجهانیتولید.شدمعرفیچغندرقندتفالهساکاریفیکاسیون

باشند.میوارجحمناسباتانولتولیدساده،برايونیازغذاییپائینpHدرسریعرشدعلته مخمر ها بپذیرد.

مواد و روش ها
.Tقارچ reeseiبهایرانوصنعتیعلمیهايپژوهشسازمانباکتريوقارچازمرکزکلکسیونلیوفیلیزهصورتبه

Potato dextroseمایعکشتمحیطداخلبهاسپتیکشرایطتحتفوققارچ. گردیدتهیه5142شماره broth

رویشیشکلبهاسپورهافوق،زمانبعدازمدت. شدقراردادهC28°دردمايساعت72مدتبهوشددادهانتقال
بهکشتهايپلیت. گردیدگذاريگرمخانهقبلشرایطشدودرهماندادهانتقالPDAمحیطبررويوسپسدرآمده

آنجمعیتوگردیدآوريجمعسیلینازمحلولاستفادهباتولیدشدهاسپورهايوگردیدگذاريروزگرمخانه7مدت
نشانقبلیمطالعاتنتایج). 7(قرارگرفت مورداستفادهموتاسیوناعمالجهتوگردیدتنظیمspore/ml106×1در

Gyدزدردادکه گردیدانتخابپرتوتابیدزمناسبعنوانبهدزاینوداشتهزنیجوانهاسپورهاازنیمیتقریبا250ً
گري23/0دزونرخکوري2500اکتیویته60کبالتباچشمهگاماسلازدستگاهاستفادهباپرتوتابیعملیات). 8(

. پذیرفتانجام) ایراناتمیانرژيسازمان(کرجايهستهوپزشکیکشاورزيتحقیقاتمستقردرمرکزدرثانیه
شدهزدهجوانهاسپورهاي. شدنددادهکشتPDAکشتمحیطبررويوگردیدتهیهرقتسریالاسپورازسوسپانسیون

انتخابمندلآزمونومورفولوژیکهايتفاوتبراساسموتانتجدایه21وتعدادشددادهانتقالتازهکشتمحیطبه
.قرارگرفتمورداستفادهچغندرقندتفالهساکاریفیکاسیونتواناییسنجشوبرايگردید

سلوالزتولیدآنزیم
.Tقارچوحشیوموتانتقارچهايجدایه reeseiکشتمحیطبررويMYG agarحاويg.L-15مالتعصاره،g.L-

با. گردیدندگذاريگرمخانهC28°دمايودرشدنددادهآگارکشتg.L-120وگلوکزg.L-110مخمر،عصاره15/2
- spore.ml-1107باجمعیتاسپوريسوسپانسیوناسپور،حاويروزههفتهايازپلیتسیلینمحلولازاستفاده

حاوي)Trichoderma complete medium)TCMدرمحیطاسپوريسوسپانسیوناولیهکشت. گردیدتهیه108
) w/v% (3/0گردیدوباتنظیم8/4برروي TCMکشتمحیطpH.گرفتانجامتوئین2ml.L-1و)9(محیط پایه مندل

C˚دردمايTCMمحیطml50حاويml250مایردرارلنTCMکشتدرمحیطتخمیرعملانجام. گردیدگلوکزترکیب

میسلیومرویشیحالتبهتبدیلاسپورهافوقزمانبعدازمدتوگرفتانجامrpm180وساعت24مدتبه28
وشدندجداسازيTCMازمحیطهامیسلیومدقیقه7مدتبهrpm4500درسانتریفوژکردنازبااستفاده. گردیدند

ml50حاويml500مایرارلنبهباسیلینشدهشستههايمیسلیومسلولیتیکآنزیمهايتولیدالقايجهت
Trichoderma fermentation mediumمحیط (TFM)2و)9(محیط پایه مندلحاويml.L-1دادهانتقالتوئین

شرایطمشابهرشدشرایط. بودچغندرقندمرطوبتفاله) w/v(5% حاويوبودشدهتنظیمpH8/4ردمحیطاین. شد
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توسطقارچهايمیسلیومفوقزمانبعدازمدت. شدانجامساعت72مدتبهC28˚دمايوrpm180درقبل
سلولیخارجپروتئینگیرياندازهبرايفوقانیمایعوگردیدخارجدقیقه7مدتبهrpm4500درسانتریفیوژکردن

.قرارگرفتاستفادهموردآنزیمیوفعالیت

درمحیطتولیديسلولیخارجپروتئینغلظتگیرياندازهTFMفعالیتوتعیین
آنزیمی

از معرف ml3) انجام گرفت. مقدار 10با استفاده از روش بردفورد (TFMاندازه گیري پروتئین در مایع فوقانی محیط 
تخمیر شده اضافه شد. ازمایع فوقانی TFMاز مایع فوقانیµl150بردفورد در داخل لوله آزمایش ریخته شد و به آن 

TFM استریل به عنوان نمونه شاهد استفاده گردید. جذب نمونه ها در طول موجnm595 با استفاده از اسپکتروفتومتر
، مقدار )Bovine serum albumin)BSAقرائت گردید و با استفاده از نمودار استاندارد ترسیم شده با پروتئین خالص 

Avicelase ،CMCaseمحاسبه گردید. فعالیت آنزیم هايTFMدر مایع فوقانی محیط تخمیر ) mg.ml-1پروتئین (

بوسیله  اندازه گیري مقدار گلوکز آزاد شده از سوبستراهاي آویسل، کربوکسی متیل سلولز، FPaseو Cellubiaseو 
). مخلوط 11(ه عنوان استاندارد اندازه گیري شدو گلوکز بDNSبا استفاده از روش 1سلوبیوز و کاغذ صافی واتمن 

) و pH8/4(موالر سیترات سدیم 05/0% از هر یک از سوبستراها در بافر 5/0(w/v)از محلول 5/0mlواکنش حاوي 
5/0ml از مایع فوقانی محیط تخمیرTFM دقیقه در حمام آب گرم 60بود. نمونه ها به مدت°C50 قرار گرفتند و

نیترو سالیسیلیک اسید متوقف شد. نمونه ها به خوبی مخلوط شدند و از محلول دي3mlواکنش آنزیمی با افزودن 
دقیقه در حمام آب جوش قرار داده شدند و فوراً خنک گردیدند. سپس بعد از رقیق سازي جذب 5سپس براي مدت 

نزیمی که قرائت گردید. هر واحد فعالیت آنزیمی به عنوان مقدار آ540nmنمونه ها با استفاده از اسپکتروفتومتر در 
(سلوالز FPaseگلوکز را به ازاي هر ساعت دارد، تعریف شد. همچنین براي تعیین فعالیت µmol1توانایی آزاد کردن 

به عنوان سوبسترا استفاده شد. 1کاغذ صافی واتمن شماره cm6×1کل) از نوارهاي 

اندازه گیري وزن مولکولی پروتئین ها
5/12% و ژل تفکیک کننده 4) با استفاده از ژل متراکم کننده Laemmli)12آزمون الکتروفورز با استفاده از روش 

از استون 5mlبا مقدار TFMاز مایع فوقانی محیط تخمیر 5ml% انجام شد. جهت آماده سازي پروتئین، ابتدا مقدار 
دقیقه جمع 7به مدت rpm4500) مخلوط شد و رسوب پروتئینی آن با استفاده از سانتریفیوژ کردن در -C20°سرد (

آب مقطر دوبار تقطیر به آنها اضافه شد و به خوبی مخلوط µl100آوري شد. بعد از خروج استون از نمونه ها، مقدار 
µlدقیقه در حمام آب جوش قرار داده شد و به مقدار 5دت از بافر نمونه به آنها اضافه شد و به مµl100گردید. سپس 

انجام شد و ژل الکتروفورز با استفاده mA20از نمونه ها در هر چاهک تزریق شد. آزمون الکتروفورز در آمپر ثابت 20
آب به نسبت اسید استیک:رنگ آمیزي گردید و با استفاده از رنگبر حاوي متانول:R-250از کوماسی بریلیانت گرین 

رنگبري گردید. 8:1:1هاي 

 تولید بیواتانول
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.SوK. marxianusبراي تولید بیواتانول از دو مخمر  cerevisiae استفاده گردید. رطوبت تفاله چغندر با استفاده از
در شرایط T. r M5و T. reeseiتنظیم گردید و با استفاده از ریسه هاي قارچ pH8/4%  و 65در TFMمحیط کشت 

قرارداده شد. بعد از مدت زمان فوق به C28°ساعت در دماي 72اسپتیک و با جمعیت یکسان تلقیح گردید و به مدت 
ساعت در گرمخانه 1موالر اضافه گردید و به مدت 05/0میلی لیتر به محیط کشت فوق بافر سیترات سدیم 50ن میزا
°C50 قرار داده شد. بعد از هیدرولیز تفاله چغندر قند با استفاده از آنزیم هاي تولیدي توسط قارچ تریکودرما، با

.SوK. marxianusمخمر هاي استفاده از  cerevisiae ساعت گرمخانه 48تلقیح گردید و میزان الکل تولیدي بعد از
اندازه گیري شد. rpm180و سرعت همزدن C35°گذاري در دماي 

نتایج و بحث
با C28°ساعت در دماي72قارچ تریکودرما ریسی که حاوي آنزیم می باشد، پس از TFMسطح فوقانی محیط 

توسط سانتریفوژ جدا سازي شد و سپس نمونه ها بعد از زمان فوق سانتریفیوژ شدند و مایع فوقانی آنها rpm180دور 
).13(فعالیت آنزیم هاي سلوالز مورد استفاده قرار گرفتندبراي اندازه گیري غلظت پروتئین خارج سلولی و اندازه گیري 

نشان می دهد. غلظت T. reeseiمقدارپروتئین خارج سلولی را در قارچ وحشی و جدایه هاي موتانت 1شکل 
T. reeseiمتغیر بود. باالترین محتواي پروتئین مربوط به قارچ وحشی µg/ml (75/46الی (57/5پروتئین از مقدار 

محاسبه گردید. بطورکلی، نتایج T. r M15مد و پایین ترین غلظت پروتئین در مایع فوقانی محیط تخمیر بدست آ
در کلیه قارچ هاي مورد )TFM)µmg/mlنشان داد که غلظت پروتئین خارج سلولی تولید شده در محیط تخمیر

T. rوT. r M9 ،T. r M10می باشند. جدایه هاي موتانت 05/0مطالعه داراي اختالف معنی دار آماري در سطح 

M11 از نظر تولید پروتئین خارج سلولی در مایع فوقانی محیط تخمیرTFM فاقد اختالف معنی دار آماري با قارچ ،
گیري غلظت پروتئین تاثیر بگذارند که شامل دارد که ممکن است در اندازهسه فاکتور اصلی وجودوحشی بودند. 

موارد زیر می شوند: (الف) هر روش تعیین میزان پروتئین بر پایه اختالف و اصول کمی استوار است؛ (ب) حضور 
ترکیبات غیر پروتئینی در محلول آنزیمی و یا محیط واکنش اگر در نتایج روش هاي کمی دخالت کنند می توانند 

و (ج) حضور پروتئین هاي غیر سلوالزي در آماده سازي آنزیم می تواند در تفسیر داده هاي منبعی از خطا باشند
فعالیت آنزیمی ویژه ایجاد مشکل نماید. چنین اختالفاتی همچنین ناشی از این حقیقت است که ایزوله هاي آنزیمی 

نیز متفاوت می باشند. بنابراین این مختلف ساختارهاي اولیه متفاوتی دارند، گذشته از این در درجه گلیکوزیالسیون
فاکتورها در پاسخ پروتئین ها از گونه هاي مختلف قارچ تریکودرما منعکس می شوند. نتایج فعالیت آنزیم هاي سلوالز 

با C28°و دماي rpm180گذاري در سرعت همزدن ساعت گرمخانه72بعد از TFMدر مایع فوقانی محیط تخمیر 
نشان داده شده است. نتایج 2کربوکسی متیل سلولز، آویسل، سلوبیوز و کاغذ صافی) در شکل سوبستراهاي مختلف (

داللت بر تنوع در مقادیر فعالیت آنزیمی در جدایه هاي موتانت قارچ تریکودرما داشت. این مقادیر داراي اختالف معنی 
) نشان داده شده اند که هر واحد فعالیت U(بودند. فعالیت آنزیمی بر اساس واحد بین المللی05/0دار آماري در سطح 

محصول به ازاي هر ساعت تعریف می شود.µmol1آنزیمی به عنوان مقدار آنزیم مورد نیاز براي آزاد سازي 

مقدار قند احیا آزاد شده (گلوکز) بوسیله روش دي نیترو سالیسیلیک اسید تعیین گردید. سوبستراهاي مورد 
ي فعالیت آنزیم سلوالز می توانند بر اساس حاللیت در آب به دو دسته تقسیم شوند. کربوکسی گیراستفاده براي اندازه

، به عنوان سوبستراي محلول در آب)، اغلب براي تعیین فعالیت CMCمتیل سلولز که مشتقی یونی از سلولز است (
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) β)4،1نیز نامیده می شود، استفاده می گردد؛ چراکه اندوگلوکانازها باند هاي گلیکوزیدي CMCaseاندوگلوکاناز که 
) (مثالً DP1شکنند و باعث کاهش چشمگیر در درجه پلیمریزاسیون (داخل مولکولی را بصورت تصادفی می

رجه پلیمریزاسیون و داراي دو پارامتر فیزیکی خیلی مهم شامل دCMCمی شوند. پلیمر CMCویسکوزیته ویژه) در 
می باشد.2درجه استخالف

و جدایه هاي موتانت آن در مایع فوقانی محیط تخمیر بعد T. reesei) قارچ mg/ml. محتواي پروتئین خارج سلولی (1شکل 
. rpm180و C28˚گذاري در ساعت گرمخانه72از 

می باشد. زمانیکه 3ارتباط نزدیکی با درجه استخالف آن دارد که باالترین مقدار استوکیومتري آن CMCحاللیت 
تجاري معموالً درجه استخالف CMC). 14محلول در آب می گردد (CMCباشد، 3/0-7/0درجه استخالف  بیشتر از 

ا کننده آزاد شده از واکنش آنزیمی با دارد. بطور وسیعی گزارش شده است که اندازه گیري قندهاي احی5/1کمتر از 
CMC یا اندازه گیري ویسکوزیته در حین فعالیت آنزیمی با استفاده ازCMC به عنوان سوبسترا، زمانیکهDS برابر

CMCase. باالترین فعالیت آنزیم )15هیدرولیز اولیه گردد (2/0می باشد، اندازه گیري می بایستی محدود به 7/0

مشاهده شد. پایین ترین فعالیت T.r M5بدست آمد که در مایع فوقانی محیط تخمیر قارچ U/ml12/7مقدار 
CMCase تنهاU/ml62/0 بود که در مایع فوقانی محیط تخمیر قارچT.r M20 بدست آمد. اندوگلوکانازها

)CMCase .می توانند بصورت تصادفی باند هاي گلیکوزیدي داخلی را در زنجیره سلولز هیدرولیز کنند (
سلوبیوهیدروالزها (اگزو گلوکانازها) بر پایه عملکردهاي خارجی اشان دسته بندي می شوند که آنها همگی باندهاي 

مولکول هاي گلوکز می کنند. آویسل ) را از انتهاي زنجیره می شکنند و تولید سلوبیوز و برخیβ)4،1گلیکوزیدي 
تجاري (که همچنین سلولز میکروکریستال یا هیدروسلولز نیز نامیده می شود) براي اندازه گیري فعالیت 
اگزوگلوکانازاستفاده شد، چراکه داراي درجه پایینی از پلیمریزاسیون سلولز بوده و نسبتاً براي حمله اندوگلوکانازها با 

آمورف غیر قابل دسترس می باشد. آنزیم هایی که فعالیت نسبتاً باالیی را بر روي آویسل نشان وجود برخی از نواحی
). فعالیت آویسالز 16هستند، به عنوان اگزو گلوکاناز تعریف می شوند (CMCمی دهند و داراي فعالیت کمی بر روي 

آورده شده است. باالترین فعالیت آویسالز در مایع 2گیري شد و نتایج آن در شکل با استفاده از آویسل خالص اندازه
U/ml56/0بدست آمد. پایین ترین فعالیت آویسالز تنها U/ml39/5با مقدار T.r M5فوقانی محیط تخمیر قارچ 

1 . Degree of polymerization
2 . Degree of substitution
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زیمی با استفاده از کاغذ بدست آمد. نتایج اندازه گیري فعالیت آنT.r M13بود که در مایع فوقانی محیط کشت قارچ 
نشان داده 2و جدایه هاي موتانت آن در شکل T. reesei) در مایع فوقانی محیط تخمیر قارچ FPaseصافی واتمن (

T.rهاي تولید شده توسط جدایه موتانت مربوط به آنزیمFPaseشده است. نتایج نشان داده اند که باالترین فعالیت 

M5 است که فعالیت آنزیمیU/ml71/5 را نشان داد. میزان فعالیت آنزیمβ- گلوکوزیداز (یا سلوبیاز) نیز با استفاده از
05/0نشان داده شده است. کلیه نتایج در سطح آماري 2سوبستراي سلوبیوز اندازه گیري شد و نتایج آن در شکل 

مشاهده شد. T.r M17جدایه موتانت گلوکوزیداز در - βداراي اختالف معنی دار آماري بودند. بیشترین فعالیت آنزیم 
گلوکوزیداز می باشد که بصورت سینرژیستی باعث -βسلوالز کل شامل فعالیت آنزیم هاي اندوگلوکاناز، اگزوگلوکاناز و 

هیدرولیز سلولز کریستالی می شوند. سینرژیسم بین اندوگلوکانازها و اگزوگلوکانازها داراي بیشترین مطالعات انجام 
اگزو آنزیم ها بر روي سوبستراهایی است که براي کاهش -. بیشترین گزارشات سینرژي اندوباشندشده می

Solka) و 17کریستالیزاسیون تیمار شده اند، مثل آویسل هموژن شده ( Flok) کریستالیزاسیون 18آسیاب شده .(
سلولز به دو ناحیه تقسیم می سلولز نقش مهمی در هیدرولیز آنزیمی بازي می کند. تصور کلی بر این است که ساختار 

شود، یکی ناحیه آمورف است که به آسانی توسط آنزیم هیدرولیز می شود و یکی دیگر ناحیه کریستالی است که به 
سختی توسط آنزیم هیدرولیز می گردد. این موضوع فراهم آورنده فهم مناسبی از سینتیک هاي مشاهده شده براي 

نزیم ها به سرعت هیدرولیز را انجام دهند آن ترکیب بیشتر داراي ناحیه آمورف است هیدرولیز سلولز است که زمانیکه آ
و اگر هیدرولیز به سختی صورت بگیرد آن ماده بیشتر داراي نواحی کریستالی می باشد. بنابراین با توجه به نتایج 

از نواحی آمورف تشکیل شده بدست آمده می توان نتیجه گرفت که ساختار کریستالی تفاله چغندر قند مرطوب بیشتر 
است و بیشتر مستعد تجزیه توسط اندوگلوکانازها می باشد. عالوه بر خصوصیات سوبسترا، شرایط آزمون نیز بر وسعت 

اگزو با افزایش میزان آنزیم در زیر نقطه اشباع، افزایش می -سینرژي اثر می گذارد. گزارش شده است که سینرژي اندو
). اندازه گیري فعالیت سلوالز کل همیشه با 19در باال نقطه اشباع باعث کاهش سینرژي می شود(یابد اما با افزایش آن

، کرك پنبه، سلولز 1#استفاده از سوبستراهاي نامحلول شامل سوبستراها سلولزي خالص از قبیل کاغذ صافی واتمن 
سلولز -αز قبیل سلولز هاي رنگدار، میکروکریستال، سلولز باکتریایی، سلولز جلبکی و سوبستراهاي حاوي سلولز ا

ولیگنوسلولز پیش تیمار شده انجام می شود. آویسل حاوي برخی نواحی آمورف و سلودکسترین هاي محلول می باشد 
که می تواند به عنوان سوبسترا براي هم اگزو و هم اندو گلوکانازها عمل کند. هیچ سوبستراي ویژه خیلی عالی براي 

). با این حال این سوبسترا نمی تواند براي 15گلوکاناز ها در مخلوط هاي سلوالزي وجود ندارد(آزمایش فعالیت اگزو 
CBHتعیین فعالیت  II در قارچT. reesei مناسب باشد، چراکه داراي یک فعالیت اگزو گلوکانازي موثر براي این

گلوکوزیدي داخلی قابل دسترسی را - β). آویسل باالترین نسبت زنجیره هاي انتهایی به باندهاي 20سوبسترا نمی باشد(
CBHدر میان مدل هاي سوبستراهاي سلولزي دارد. آنزیم هاي  IوCBH II می توانند باند هاي متعددي را به دنبال

CBH). بنابراین عملکرد 21جذب حتی قبل از تفکیک کمپلکس سوبسترا و آنزیم، بشکنند( I وCBH II منجر به
). مطالعات قبلی گزارش کرده اند که فعالیت ویژه آنزیم 22کاهش تدریجی در درجه پلیمریزاسیون سلولز می شود(

CBH II تقریباً دو برابر فعالیت آنزیمCBH I)باال بودن فعالیت آویسالز در قارچ موتانت  23می باشد .(T.r M5

احتماالً به علت باال بودن توانایی این قارچ در تجزیه نواحی کریستالی می باشد. فعالیت اندوگلوکاناز ها اغلب بر اساس 
هیدرولیز مشتقات محلول سلولز از قبیل کربوکسی متیل سلولز اندازه گیري می شود. گزارشی مبنی بر ارتباط ضعیف 

). از میان 24(امحلول حتی براي اندوگلوکانازهاي خالص شده وجود نداردبا توانایی هیدرولیز سلولز نCMCaseفعالیت 
)، یکی از آنها که باالترین Brown)1978و Shoemakerخالص سازي شده بوسیله T. virideسه اندوگلوکاناز 
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) به Klyosov)1990بود. در تحقیقی CMCaseسرعت هیدرولیز آویسل را نشان داد، داراي کمترین میزان فعالیت 
نشان داد که CMCوضوح با اشاره به فعالیت اندوگلوکاناز از بسیاري از میکروارگانیسم هاي اندازه گیري شده بر روي 

EGهیچ ارتباطی با فعالیت هاي بر علیه سلولز نا محلول وجود ندارد. سرعت تولید قندهاي احیا کننده محلول بوسیله 

I نسبت بهCBH I و براي سلولز باکتریایی ≥1)، براي آویسل کمتر از یک (≤1(1براي سلولز آمورف باالتر از (
EG). سرعت نسبتاً پایین آزاد شدن قندهاي احیا بوسیله 25) بود(≥1) و کتان نیز کمتر از (BMCCمیکروکریستال (

I فعالیت اندوگلوکانازها در فاز جامد می باشد و بر روي سلولز کریستالی سازگار با اکثر انتهاهاي احیا تولید شده توسط
گلوکوزیدي نمی باشد. هیدرولیز کارآمد سلولز کریستالی بوسیله -βلزوماً حاکی از سرعت پایینتر شکستن باندهاي 

Koivulaو Teeriسلوالز نیازمند به عملکرد سینرژیستی اندوگلوکانازها و سلوبیوهیدروالزها می باشد که توسط 

به خوبی قابل مشاهده بود. T.r M5) مرورشده است. این عملکرد سینرژیستیکی به خوبی در قارچ موتانت 1995(
ماکزیمم سینرژي معموالً با مقادیر باالیی از اگزوآنزیمها و مقادیر اندکی از اندوآنزیم ها بدست می آید همچنین 

). 23تفاده نیز دارد(مشخص شده است که درجه سینرژي بستگی به سوبستراي مورد اس

.T)  قارچ U/ml) سلوبیاز (dو b (CMCase) ،c (FPase)) آویسالز، (a. فعالیت آنزیم هاي (2شکل  reesei و جدایه هاي موتانت آن
. rpm180و C28˚گذاري در ساعت گرمخانه72در مایع فوقانی محیط تخمیر بعد از 

براي تعیین فعالیت سلولیتیک مخلوط هاي سلوالزي یا عملکردهاي سینرژیستی کمپلکس هاي آنها، سوبستراهاي 
هتروژن از قبیل کاغذ صافی و سلولز باکتریایی می توانند استفاده گردند. سیستم سلوالزي کل شامل اندوگلوکانازها، 

(b)(a)

(c) (d)
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ی آنها بصورت سینرژیستی سلولز کریستالی را هیدرولیز می کنند. گلوکوزیدازها می باشند که همگ- βاگزوگلوکانازها و 
T.rجدایه موتانت FPaseباالترین فعالیت  M5 مشاهده شد. هتروژن بودن سلولز نامحلول و پیچیدگی سیستم هاي

سلوالزي سبب مشکالت دشواري در اندازه گیري فعالیت سلوالز کل می شود. نتایج آزمایشات نشان داده است که 
تر ساختار هتروژنی سلولز (کاغذ صافی و سلولز باکتریایی) کاهش شدید در سرعت هیدرولیز را در یک زمان کوتاه (کم

مانعت کننده شروع به که اثرات سلوالز غیر فعال شود و محصوالت ماز یک ساعت) را افزایش خواهد داد، حتی زمانی
). در تالش براي روشن شدن این وضعیت، یک مدل مبتنی بر عملکرد، براي نشان دادن سینرژي 21و25(تجمع بکنند

نشان داد که درجه سینرژي بین اندوگلوکانازها و اگزوگلوکانازها بین اندوگلوکانازها و اگزوگلوکانازها توسعه داده شد و 
تحت تاثیر خصوصیات سوبسترا، شرایط آزمایش، مقدار آنزیم و نسبت ترکیبات می باشد. تئوري که بطور وسیعی براي 

نامیده می شود.  در ابتدا، اندوگلوکاناز "اگزو- اندو"پذیرفته شده است، مدل EGو CBHعملکرد سینرژیستیکی بین 
) داخلی را بصورت تصادفی در زنجیره ها در سطوح فیبرهاي سلولزي هیدرولیز می کند و β)1،4باندهاي گلیکوزیدي 

در نواحی آمورف) سایت هاي به موجب آن تولید زنجیره هایی انتهایی آزاد می کند. حمله اولیه اندوگلوکانازها (بویژه
تولید می کند تا الیگوساکاریدهاي کوچک (عمدتاً سلوبیوز) تولید شود. بنابراین، CBHاضافی را براي هیدرولیز توسط 

می باشد و عملکرد با EGو CBHبه علت حضور آنزیم هاي T.r M5در جدایه موتانت FPaseمقادیر باالي فعالیت 
اتفاق می افتد موجب هیدرولیز کامل سلولز به گلوکز می شود. EGو CBHرژي آنزیم هاي یکدیگر یا به عبارتی سین

گلوکوزیداز بطور وسیعی سرعت و وسعت هیدرولیز را بوسیله حصول اطمینان از -βهمچنین نشان داده شده است که 
T.rهیدرولیز کارآمد سلوبیوز که یک محصول انتهایی ممانعت کننده موثر می باشد را افزایش می دهد. جدایه موتانت 

M5ن خارج سلولی آن در مایع به عنوان بهترین جدایه براي هیدرولیز تفاله چغندر قند انتخاب شد و پروفایل پروتئی
نشان داده شده 3بررسی شد و نتایج آن در شکل SDS-PAGEبا استفاده از آزمون TFMفوقانی محیط تخمیر 

TFMاست. باند هاي مولکولی متعددي در پروفایل پروتئینی مشاهده گردید، در حالیکه مایع فوقانی محیط تخمیر 

Cel61Aد. کمترین وزن مولکولی مربوط به آنزیم تلقیح نشده فاقد باند پروتئینی مشخصی بو (EG IV) بود که یک
گلوکوهیدروالزها می باشد. وزن 5یک اندوگلوکاناز متعلق به خانواده Cel5Aظاهر ساخت. KDa14/34باند قوي در 

وي ژل بر رKDa48تخمین زده شده است. با این وجود داراي وزن مولکولی ظاهري KDa42مولکولی این آنزیم 
SDS-PAGE در پروفایل پروتئینی ژل 26می باشد (5/5- 6/5می باشد. نقطه ایزوالکتریک این آنزیم .(SDS-

PAGE قارچT.r M5 مشاهده گردید. در میان آنزیم هاي 25/46) باند قوي از این آنزیم در وزن مولکولی 3(شکل
.می باشد Cel5A% از بیان سلوالز کل مربوط به آنزیم 10تا 5تخمین زده شده است که بین T. reeseiبیان شده در 

Cel6A گلوکوهیدروالزها می باشد. این آنزیم داراي وزن مولکولی 6یک سلوبیوهیدروالز متعلق به خانوادهKDa47
البته گزارشاتی نیز .)27می باشد(9/5است و نقطه ایزوالکتریک آن KDa53داراي وزن SDS-PAGEو بر روي ژل 

CBHیا Cel6Aگزارش کرده است. آنزیم KDa58-50وجود دارد که محدوده وزن مولکولی این آنزیم را  II آنزیمی
است که باعث شکستن باند هاي گلیکوزیدي از انتهاي غیر احیا زنجیره می شود) و در برخی گزارشات نیز ذکر شده 

% 17-20بین T. reeseiدر میان آنزیم هاي مترشحه از الیت هاي اندوگلوکانازي می باشد .است که داراي برخی از فع
مشاهده KDa19/59در وزن مولکولی Cel6A).27بوده است (Cel6Aاز کل آنزیم هاي سلوالز بیان شده مربوط به 

CBHیا Cel7Aگردید. I گلوکوهیدروالزها می باشد و اولین آنزیم سلوالز 7یک سلوبیوهیدروالز متعلق به خانوادهT.

reeseiمی باشد که شناسایی شده است.Cel7A داراي وزن مولکولی ظاهريKDa52 و بر روي ژلSDS-PAGE
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درپروفایل KDa63). این آنزیم در وزن مولکولی 28می باشد(3/4با نقطه ایزوالکتریک KDa66داراي وزن مولکولی 
مشاهده گردید. SDS-PAGEپروتئینی ژل 

Cel7A بیشترین سلوالز بیان شده توسطT. reesei از کل سلوالز بیان شده را شامل می 50-60می باشد و مقدار %
Cel6A) با این حال در این تحقیق با توجه به خصوصیات سوبستراي تخمیر این آنزیم بیان کمتري نسبت به 27شود(

CBHیا  IIی کند. از خود نشان داده است. احتماالً این آنزیم نقشی کلیدي در هیدرولیز سلولز کریستالی را بازي م
Cel7A یک آنزیم کارآمد در هیدرولیز پیوندهاي گلیکوزیدي در سلولز بوده و ترجیحاً هیدرولیز را از انتهاي احیاي

گلوکوهیدروالزها می باشد که داراي وزن 7یک اندوگلوکاناز متعلق به خانواده Cel7B).29زنجیره انجام می دهد(
را نشان می دهد و داراي KDa55 -50وزن مولکولی SDS-PAGEبوده و بر روي ژل KDa48مولکولی تخمینی 
زنجیره هاي گلیکوزیدي در سلولز را با مکانیسم مشخصی هیدرولیز می Cel7B). 26می باشد(5/4نقطه ایزوالکتریک 

.Tکند. در قارچ  reesei بیانCel7B باند آنزیمی 27% از بیان سلوالز کل را شامل می شود(6-10بین .(Cel7Bها تن
.Tدر پروفایل پروتئینی قارچ  reesei در وزن مولکولیKDa54.همچنین دیده شدCel3A (BGL I) با وزن مولکولی

KDa57/71 در پروفایل پروتئینی قارچT. r M5 .مشاهده شدCel 3D (BGL) نیز با وزن مولکولیKDa67/78
EG) و Cel3C)BGLقابل مشاهده بود.T. r M5نیز در پروفایل پروتئینی  VI 91/91به ترتیب با وزن هاي مولکولی

مشاهده گردید. بتاگلوکوزیدازها باهیدرولیز الیگوساکارید هاي محلول تولید گلوکز می نمایند و KDa44/119و 
سبب عملکرد بهتر ساکاریفیکاسیون T. reeseiگزارش شده است که در هیدرولیز سلولز، افزودن بتاگلوکوزیداز قارچ 

بتاگلوکوزیداز باعث هیدرولیز سلوبیوز که یک ممانعت کننده از فعالیت آنزیم سلوالز است، می شود. .)30گردیده است(

T. rتلقیح شده با قارچ موتانت TFMمایع فوقانی محیط تخمیر ):1(. پروفایل پروتئین آنزیم هاي سلوالز، 3شکل  M5)2 ( مایع :
): مارکر پروتئین. M(تلقیح نشده و TFMفوقانی محیط تخمیر 

را با T. r M5و T. reeseiمیزان تولید الکل در تفاله چغندر قند هیدرولیز شده با استفاده از آنزیم هاي 4شکل 
.sوK. marxianusاستفاده از دو مخمر  cerevisiae .میزان تولید الکل در تیمار ساکاریفیکاسیون با را نشان می دهد
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T. r M5 در مقایسه با قارچ وحشیT. reeseiمون باالتر بود که نشان دهنده کارآمدي و تخمیر با مخمرهاي مورد آز
بیشتر این جدایه موتانت در تجزیه آنزیمی تفاله چغندر قند و آزاد سازي قندهاي آزاد جهت تخمیر می باشد. 

. مقایسه میزان تولید الکل (%) با استفاده از مخمر کالیورومایسس مارکسیانوس و ساکارومایسس سرویزیه بعد از 4شکل 
T. r M5یا T. reeseiساکاریفیکاسیون تفاله چغندر قند با استفاده از 

ولید جدایه موتانت منجر به تT. reeseiبطور کلی می توان نتیجه گیري نمود که اعمال موتاسیون بر روي قارچ 
T. r M5 گردید که توانایی باالیی در تولید آنزیم هاي سلولیتیک در تجزیه تفاله چغندر قند را دارا می باشد و نتایج

آزمایشات مشخص نمود که ساکاریفیکاسیون تفاله چغندر قند با استفاده از این جدایه منجر به تولید درصد باالتري از 
.Kالکل در تخمیر با  marxianusوS. cerevisiae .می باشد
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Abstract

Trichoderma reesei is one of the most efficient microorganisms which produce cellulase enzymes.
The aim of this study was achievement the super mutants of T. reesei by induced mutation via gamma
irradiation. In this study, to improve T. reesei PTCC 5142 potential for the production of cellulose,
1×106 spore/ml suspension spore of T. reesei have been gamma irradiated with 250 Gry dose. After
selection of 21 improved mutants, submerge fermentation (SMF) method was used to induce the
production of cellulose enzyme. The highest cellulytic enzymes have been majeure in T.r M5 isolate
and this mutant is selected as the best isolate for saccharification of sugar beet pulp to produce bio-
fuel.

Keywords: gamma radiation, Trichoderma reesei, Saccharomyces cerevisiae,
Kluyveromyces marxianus , Saccharification, bio-ethanol.
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