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قارچ های آسپرژیلوس نایجر از خاک و سطح بذرهای ذرت جدا سازی و بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی شناسایی و
خالص سازی شدند .میزان پرتودهی بر اساس مدت زمان دریافت پرتو با اشعه  UVبر حسب ژول بر متر مربع محاسبه شد .از
روش اختصاصی ماریر-بولت برای سنجش كمی تولید اسیدسیتریك استفاده شد .پرتودهی با زمان  9755ثانیه بیشترین تاثیر را
بر افزایش تولید اسیدسیتریك نشان داد .میانگین تولید اسیدسیتریك در جدایههای برتر جهش یافته و والدینی به ترتیب 49/59
و  91/92میلی گرم بر لیتر بود كه حدود  95/95گرم بر لیتر افزایش نشان داد .در بررسی پایداری ژنوتیپهای جهش یافته،
میانگین تولید اسیدسیتریك در  9755ثانیه پرتودهی در چهارمین كشت متوالی از كشت اول تفاوت معنیداری از نظر آماری
نداشت .عملکرد و كارایی جدایهی جهش یافته  )4 uv( 4در مقایسه با جدایهی والدینی  9برابر افزایش تولید اسیدسیتریك را
نشان داد .در جدایهی  4uvو والدینی آن پارامترهای كنتیکی تشکیل محصول (اسیدسیتریك)  7برابر و پارامترهای كنتیکی
سوبسترا (مصرف گلوكز) تقریبا مساوی بود ،در حالی كه وزن خشك تودهی سلولی در جدایه  5 uvنسبت به جدایهی والدینی
 4با شیب یکسان افزایش یافت .در اثر جهش ،وزن تودهی سلولی در جدایهی پرتو دیدهی  4 uvدر محدوده زمانی یکسان،
افزایش معنی دار نشان داده است .در این مطالعه مشخص شد كه ،جهشهای تصادفی توسط اشعه  UVباعث بهبود پارامترهای
كنتیکی تولید اسیدسیتریك در مقابل مصرف گلوكز به عنوان سوبسترا ،شده است.
واژههای كلیدی :آسپرژیلوس نایجر ،اسیدسیتریک ،اشعه  ،UVجهش

مقدمه
اسیدسیتریك یك محصول مهم در صنایع بیوتکنولوژی صنعتی و تجارت جهانی است ،كه به دلیل انحالل پذیری در
آب ،طعم ترش مطبوع ،خواص بافری ،عدم سمیت ،جذب آسان و شركت در واكنشهای شیمیایی ،نقش آنتیاكسیدانی قوی و
همچنین به عنوان یك مونومر برای تولید پلیمرهای سازگار با محیط زیست خصوصا در زمینههای مختلف پزشکی ،صنایع غذایی،
داروئی و بهداشتی بسیار مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Soccol et al., 2006بهبود سویهی تولیدكنندهی میکروبی ،بزرگترین
فرصت برای كاهش هزینه برای سنتز این اسید است .از آنجایی كه اسیدسیتریك یك واسطهی متابولیسم در تولید انرژی است،

-9استادیار گروه میکروبیولوژی ،واحد كرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،كرمان ،ایران
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غلظت آن میتواند به مقدار معنیدار در شرایط عدم تعادل متابولیکی ،افزایش یابد .سویههای دارای ویژگیهای برتر ،مانند
سویههایی كه توانایی تولید اسیدسیتریك بیشتر و افزایش میزان تخمیر را دارند ،بعد از اینکه ماده ژنتیکی آنها تحت تاثیر عوامل
جهشزای شیمیایی و یا مکانیکی قرار گرفتند ،میتوانند به عنوان سویههای برتر انتخاب شوند (.)Lotfy et al., 2007
تاثیر الکترونهای كم سرعت ،پرتوهای اشعهی  ،UVگاما X ،و یا مواد شیمیایی جهشزا با ایجاد جهشهای تصادفی بر روی
جوانهزنی اسپور ،رشد و مورفولوژی ریسه در قارچهای آسکومیست به ویژه در قارچ آسپرژیلوس نایجر با ایجاد سویههای توانمند
در تولید اسیدسیتریك مورد مطالعه قرار گرفته است (.)Khurshid et al., 2001
در این تحقیق ،بهدلیل نیاز به اسیدسیتریك در مقیاس وسیع و در دسترس بودن سویههای بومی ،افزایش توانایی جدایههای
آسپرژیلوس نایجر وحشی جدا شده از خاک و سطح بذرهای ذرت در تولید اسیدسیتریك از طریق جهشهای تصادفی با استفاده
از غلظتهای مختلف اشعه ی ( UVبر اساس مقدار انرژی دریافت شده در مدت زمان تابش پرتو) مورد بررسی قرار گرفت و
بهترین جدایههای والدینی (تیپ وحشی) و جهش یافته از نظر تولید اسیدسیتریك مقایسه شدند.

مواد و روشها
آماده سازی محیطهای كشت مورد استفاده :محیط كشت  91 :)Potato Dextrose Agar( PDAگرم پوتیتو
دكستروز آگار ( )PDAدر یك لیتر آب مقطر سترون؛ محیط كشت 1/24 :)Quarter Strength Potato Dextrose Agar( QSPDA
گرم پوتیتو دكستروز براث ( 75 ،)PDBگرم آگار و  7میلی لیتر اسید الكتیك (برای ممانعت از آلودگیهای باكتریایی) در یك
لیتر آب مقطر سترون؛ محیط كشت  9 :)Czapek Yeast Extract Agar( CYEAگرم نیترات سدیم 9 ،گرم پتاسیم دی هیدروژن
فسفات 5/4 ،گرم پتاسیم كلرید 5/59 ،گرم سولفات آهن آبدار 5/4 ،گرم عصاره مخمر 95 ،گرم گلوكز و  94گرم آگار در یك
لیتر آب مقطر سترون؛ محیط كشت  9 :)Czapek Dox Agar( CDAگرم نیترات سدیم 9 ،گرم پتاسیم دی هیدروژن فسفات،
 5/4گرم پتاسیم كلرید 5/59 ،گرم سولفات آهن آبدار 95 ،گرم گلوكز (به عنوان منبع كربن برای تولید اسیدسیتریك) ،رنگ
رزبنگال (( )4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodofluoresceinبه منظور تسهیل جداسازی ،جلوگیری از گسترش بیش از حد
رشد ریسهی قارچهای ساپروفیت رشتهای در معرض نور و ممانعت از رشد سایر ساپروفیت ها)  5/9 ،گرم كلرامفنیکل ،رنگ
برموكروزول گرین ( %9رنگ برموكروزول گرین به منظور تایید میزان تولید اسیدسیتریك با ایجاد هالهی زرد رنگ) و  94گرم
آگار در یك لیتر آب مقطر سترون؛ محیط كشت  955 :)Fermented Liquid culture Medium) FLCMگرم گلوكز 7/4 ،گرم
سولفات دی آمونیوم 5/4 ،گرم سولفات منیزیم  2آبه 7 ،گرم فسفات دی هیدروژن پتاسیم 5/9 ،گرم سولفات آهن 5/9 ،گرم
سولفات روی  2آبه 5/51 ،گرم سولفات مس  4آبه و  5/5974گرم رنگ رزبنگال در یك لیتر آب مقطر (تا زمان مصرف در یخچال
نگهداری شد).
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محیطهای كشت و لولههای پالستیکی درب پیچدار به مدت  94دقیقه در دمای  979درجه و فشار  94پوند بر اینچ
مربع اتوكالو و ظرفها شیشهای قبل از استفاده در خشك كن ( )Ovenدر دمای  755درجه سانتیگراد كامال سترون شدند.
جداسازی قارچهای آسپرژیلوس از نمونههای خاک و سطح بذرهای ذرت 75 :نمونه خاک از مزارع مختلف
استان كرمان جمع آوری شد .یك گرم از مخلوط خاکها به  9میلی لیتر آب سترون در یك لوله پالستیکی  95میلی لیتری
اضافه و به مدت  75دقیقه بر روی همزن برقی كامال مخلوط شد .سپس رقت های  )5-7( 9/91و  )5-9( 9/15از نمونه ساخته
شد 9 .میلی لیتر از هر رقت بر روی سطح محیط كشت سترون  CYEAدر داخل پلیت كامال پخش شدند .پلیتها به مدت 9
روز در دمای  99درجه سانتیگراد در تاریکی ،گرمخانهگذاری شدند .تعداد  75بذر ذرت به مدت یك دقیقه در محلول  7درصد
هیپو كلرید سدیم ،سترون و  9مرتبه با آب مقطر سترون شستشو داده شدند .سپس بذرها بر روی محیط كشت  QSPDAحاوی
الكتیك اسید 4( ،بذر در هر پلیت) قرار داده شد .پلیتها به مدت  9روز در دمای  99درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند.
كلونی قارچی تشکیل شده ،برای جداسازی و شناسایی كلونیهای آسپرژیلوس نایجر توسط میکروسکوپ تشریحی و نوری مورد
بررسی قرار گرفتند (.)Pitt & Hocking, 2009

شناسایی قارچ آسپرژیلوس نایجر :برای بهدست آوردن كشت خالص از قارچ آسپرژیلوس نایجر ،كشتهای تك
اســـپوری (تقری با  9×952اســـپور 75 /میلی لیتر) روی محیط  PDAدر د مای  74در جه ســـانتیگراد به مدت  4تا  2روز
گرمخانهگذاری شــدند .برای اطمینان از خالص بودن نمونههای قارچ ،از كشــتهای خالص شــده ،كشــتهای متوالی ( 5كشــت
متوالی) بر روی محیط  CDAانجام شـــد .كشـــتهای خالص در لولههای پالســـتیکی  95میلی لیتری در پیچدار در آب مقطر
استریل برای استفادههای بعدی ،در دمای  5درجه سانتیگراد نگهداری شدند ( .)Guchi et al., 2014از كشت خالص قارچ برای
مطالعهی ویژگیهای مورفولوژی استفاده شد .برای شناسایی مورفولوژی كلنیها و خصوصیات میکروسکوپی قارچهای جدا شده،
برای تعیین جنس و گونه ،از روش رنگ آمیزی با ) Lactophenol Cotton Blue (LCBو مقای سه با سوش استاندارد استفاده شد
( .)Nyongesa et al., 2015; Zulkifli & Zakaria, 2017از سوش آ سپرژیلوس نایجر با شماره  PTCC 4595خریداری شده از
بانك قارچ و مخمر سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به عنوان سوش ا ستاندارد برای مقای سه با قارچهای جدا شده
استفاده شد.
تهیه سوسپانسیون اسپور قارچ و القاء جهش :از  4جدایهی برتر (جدایههای  9تا  )4كه بیشترین توانایی تولید
اسیدسیتریك را داشتند بهمنظور ایجاد جهش (جدایهی  9uvتا  )4uvاستفاده شد .برای تهیه سوسپانسیون اسپور قارچ ،از كشت
شش روزهی قارچ بر روی محیط كشت  CYEAدر دمای  74درجه سانتیگراد در تاریکی (برای افزایش توانایی اسپورزایی) استفاده
شد .ابتدا  95میلی لیتر محلول  5/554درصد وزنی/حجمی دی اكتیل سولفو سوكسینات سدیم سترون شده

( Dioctyl
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( )sulfosuccinate sodiumsaltبه منظور سست كردن دیواره هیفهای قارچ) بر روی محیط كشت اضافه و توسط لوپ سترون
تودههای قارچی خرد و قارچها از روی محیط كشت جمعآوری و در لولههای پالستیکی سترون در پیچدار با حجم  74میلی لیتر
جمعآوری شدند .سپس با آب مقطر سترون حاوی  5/1درصد وزنی/حجمی  NaClیا  5/54درصد توئین  %95به مدت  7دقیقه
كامال و به شدت با دستگاه همزن لوله با  15دور بر ثانیه شستشو داده شدند .قطعات میسلیوم قارچ با لوپ سترون از داخل محیط
جمع آوری و محلول باقیمانده در لولهها توسط یك الیه گاز پانسمان سترون ،صاف شدند .محلول صاف شده حاوی اسپورها با
 95555دور در دقیقه به مدت  95دقیقه سانتریفیوژ و اسپورهای رسوب داده شده مجددا با محلول نمکی یا توئین  %95شستشو
داده شدند .از هر نمونه اسپور 7 ،میلی لیتر با مقدار تقریبی  954اسپور در هر میلی لیتر (( )CFU/mlاز طریق ساخت رقتهای
سریالی تنظیم و توسط الم هموسیتومتر (نئوبار) شمارش شدند) در  5/54درصد ( )v/vتوئین  %95تهیه و در میکروتیوبهای 7
میلی لیتری ذخیره شدند (.)Ikram-ul et al., 2004; Lotfy et al., 2007
القاء و مدت زمان جهش :برای ایجاد جهش ،از المپ اشــعه  MINERAL LIGHT LAMP ( UVمدل )UVG-54
 75وات با طول موج  745نانومتر به عنوان منبع ا شعه  UVا ستفاده شد .شدت تابش پرتو از طریق اندازهگیری سطح تابش
المپ  )J/m2/s( UVو غلظت نور ( )J/m2از طریق اندازهگیری سطح تابش المپ  UVو محا سبه وات بر مترمربع ( ،)W/m2شدت
تابش بر ح سب  J/m2/sمحا سبه شد .بر ا ساس رابطه ( W/m2=J/m2/sوات= ژول بر ثانیه) ،غلظت پرتو  UVبر مبنای  J/m2از
طریق ضرب  J/m2/sدر مدت زمان تابش مورد نظر بر ح سب ثانیه ،محا سبه شد .با توجه به رابطه م ستقیم زمان با غلظت پرتو
(انرژی دریافت شده) در زمان های  955تا  7955ثانیه ( 4تا  94دقیقه) با فاصله زمانی  955ثانیه ،غلظت پرتو دریافتی محاسبه
شد (.)Rattanakul & Oguma, 2018; Rodrigues et al., 2009; Valero et al., 2007
بررسی كارایی غلظتهای پرتودهی :با استفاده از منحنی بقاء ،كاهش درصد بقاء اسپورها بر حسب زمان با زمان
های  955تا  7955ثانیه ( 4تا  94دقیقه) با فاصله زمانی  955ثانیه ،بهترین زمان پرتودهی برای جهش در اسپورها محاسبه شد.
برای مشخص كردن زمان پرتودهی مناسب ،به منظور جهش اسپورها كه اسپورها توانایی بقاء و رشد خود را حفظ نمایند ،از
شاخص  PEو از كسر بقاء ( ،)Plating efficiencyبه عنوان كارایی غلظت پرتو دریافت شده توسط اسپور استفاده شد .كسر بقاء
كه رابطه بین كسری از سلولها و حفظ توانایی تولید مثل را در دوز جذب تابش نشان می دهد ،در مقیاس لگاریتمی محاسبه و
محور  yلگاریتم كاهش در مقابل دوز پرتو دهی در محور  xترسیم شد .از نمودار بقاء اسپور بر مبنای زمان پرتودهی (میزان
غلظت پرتودهی یا میزان انرژی دریافت شده توسط اسپور) ،بر اساس دوز موثر (ٍ 75 )Effective Doseدرصد ( )ED20از اسپورهایی
كه بیشترین غلظت پرتو را دریافت و قدرت بقاء خود را حفظ نمودهاند ،زمان مناسب و میزان حساسیت اسپور به غلظت پرتودهی
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بر حسب مدت زمان تابش (ضریب  )kمحاسبه شد ( .)Joiner, 2009; Matsuya et al., 2015بعد از بررسی كیفی تولید اسید در
زمانهای مورد بررسی ،زمان مناسب انتخاب و از كشت اسپورهای پرتو دیده در این زمان برای بررسی كمی استفاده شد.
برای اعمال تیمارها 75 ،میکرو لیتر از نمونههای اسپور ذخیره شده كه تقریبا شامل  755اسپور است را با  9میلی لیتر
آب مقطر سترون مخلوط و بر روی محیط  CDAدر پتریهای با قطر  95سانتی متر تلقیح

و پس از اعمال پرتودهی با اشعه UV

در  5تکرار در دمای 74درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شدند .برای القاء جهش ،پتریهای حاوی اسپور قارچهای جدا شدهی
تیپ والدینی و استاندارد آسپرژیلوس نایجر ،با فاصله  95سانتی متر در معرض نور  UVبا مدت زمانهای ( 5شاهد بدون پرتودهی)،
 9955 ،9455 ،9755 ،155 ،155 ،955و  7955ثانیه در یك محیط تاریك قرار داده شدند .بهمنظور ممانعت از مکانیسم ترمیم
اثر جهش توسط نور ( ،)Rodrigues et al., 2009پتریها در معرض منبع اشعه  UVقرار گرفتند

(.)Lotfy et al., 2007

بررسی كیفی تولید اسیدسیتریک توسط جدایههای والدینی و جهش یافته :از هر یك از جدایههای خالص
شده ،از یك تك كلنی (تقریبا  9×952اسپور /میلی لیتر) انتخاب و بر روی محیط ( CDAحاوی قند گلوكز به عنوان منبع كربن
جهت تولید اسیدسیتریك) در مركز پلیت تلقیح و در دمای 74درجه سانتیگراد گرمخانهگذاری شد و هر 75ساعت یکبار به مدت
 1روز از لحاظ بروز هالهی زرد ناشی از تولید اسید مورد بررسی قرار گرفتند.
بررسی كمی تولید اسیدسیتریک توسط جدایههای والدینی و جهش یافته :برای اندازهگیری میزان تولید
اسیدسیتریك از  945میلی لیتر محیط كشت  FLCMدر ارلن مایر 745میلیلیتر استفاده شد .میزان تولید كمی اسیدسیتریك
بعد از شش روز كشت مورد سنجش قرار گرفت .پس از تلقیح در حدود  952اسپور از جدایههای والدینی (جدایههای  9تا ،)4
جدایههای جهش یافته (جدایهی  9uvتا  )4uvو جدایهی  4uvrجهش یافتهی كشت چهارم در محیط فوق ،نمونهها روی
دستگاه تکاندهنده با سرعت 945دور در دقیقه قرار داده شدند .بهمنظور سنجش اختصاصی اسیدسیتریك از روش ماریر-بولت
(روش پیریدین انیدرید استیك) استفاده شد ( .)Marier & Boulet, 1956برای محاسبه مقدار اسیدسیتریك از ترسیم منحنی
استاندار اسیدسیتریك با معادله خط  y( y=9/5594x-5/5957جذب و  xغلظت گرم بر لیتر اسیدسیتریك) و ضریب تشخیص
 R=5/19استفاده شد .در صورت باال بودن غلظت اسیدسیتریك تولید شده ،محلول رقیق شد و در نهایت برای محاسبهی غلظت
در عکس فاكتور رقت ضرب گردید.
بررسی پایداری ژنوتیپهای جهش یافته :میزان تولید اسیدسیتریك چهارمین كشت متوالی از جدایههای جهش
یافته ،با زمان  9755ثانیه پرتودهی ،بر روی محیط  FLCMتحت همان شرایط تخمیر و كشت اولیه اندازهگیری شد و با ژنوتیپ
های جهش یافته كشت اول در سه تکرار از نظر آماری با روش ( LSDحداقل تفاوت معنی داری) در سطح  α=5/54مورد مقایسه
قرار گرفتند.
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بررسی توانایی (كنتیک) جدایهی برتر جهش یافته در مصرف قند و تولید اسیدسیتریک :كارایی ،بهرهوری و
عملکرد تولید اسیدسیتریك جدایهی برتر جهش یافته ( ،)4uvدر محیط كشت ( FLCMشامل  955گرم در لیتر گلوكز با )pH=1
با تلقیح  9×952اسپور ،مورد بررسی قرار گرفت .میزان قند مصرف شده در زمان تخمیر و قند باقی مانده با استفاده از روش دی
نیترو سالیسیلیك اسید ( )DNSدر طول موج  455نانومتر ( )Gonçalves et al., 2010اندازهگیری شد .برای سنجش مصرف
گلوكز ،از ترسیم منحنی استاندارد گرم بر لیتر گلوكز ( )xو جذب ( )yبا معادله خط  y=5/2112x+5/59با ضریب تشخیص
 R=5/19استفاده شد .میزان تولید اسیدسیتریك در زمانهای ( 75 ،5روز اول)( 59 ،روز دوم)( 27 ،روز سوم)( 11 ،روز چهارم)،
( 975روز پنجم)( 955 ،روز ششم)( 919 ،روز هفتم) و  917ساعت (( )hروز هشتم) اندازه گیری شد.
پارامترهای كنتیکی تشکیل اسیدسیتریك ومصرف گلوكز شامل =QP ،اسیدسیتریك تولید شده بر لیتر بر ساعت ()gl-1h-1

(بهرهوری) =Qs ،گلوكز مصرف شده بر لیتر بر ساعت (( =YP/S ،)gl-1h-1بازدهی تولید اسیدسیتریك نسبت به مصرف گلوكز) گرم
اسیدسیتریك تولید شده بر گرم گلوكز مصرف شده (عملکرد) (( =YP/X ،)gg-1بازدهی تولید اسیدسیتریك نسبت به تولید توده
زیستی) گرم اسیدسیتریك تولید شده بر گرم تودهی سلولی خشك تولید شده (( =Yx/s ،)ggx-1بازدهی تولید تودهی سلولی نسبت به
مصرف گلوكز) گرم بر لیتر توده زیستی خشك تولید شده به گرم بر لیتر گلوكز مصرف شده ( =qp ،)gl-1/gl-1گرم اسیدسیتریك تولید
شده بر گرم تودهی سلولی خشك بر ساعت ( =P ،)ggx-1h-1غلظت اسید استیك تولید شده ( =S ،)gl-1غلظت اولیه گلوكز

(=t ،)gl-1

زمان (ساعت  =X ،)hتودهی سلولی خشك ( = (Specific growth rate) µ ،)gl-1نرخ رشد ویژه =qp ،گرم اسیدسیتریك تولید شده بر
گرم توده زیستی خشك بر ساعت و  =qsگرم گلوكز مصرف شده بر گرم توده زیستی خشك بر ساعت محاسبه شد

( Najafpour,

 .)2015; Nielsen et al., 2003; Panikov, 2014برای بررسی كارایی و بهرهوری جدایهی برتر والدینی و جهش یافته در تولید
اسیدسیتریك و وزن خشك تودهی سلولی با مقدار گلوكز مصرف شده از مدل مونود ( )Monodو موزر ( )Moserاستفاده شد
(.)Ardestani & Kasebkar, 2014

محاسبه وزن خشک تودهی سلولی :بعد از جمع آوری تودهی سلولی از طریق فیلتر كردن تحت خالء محلول محیط
كشت بر روی كاغذ صافی ،تودهی سلولی جمع آوری و دو مرتبه با آب مقطر شستشو داده شد .پس از فیلتر كردن نهایی تودهی
سلولی جمعآوری شده ،در خشك كن  15درجه سانتی گراد به مدت  75ساعت تا رسیدن به وزن ثابت خشك شد.
تجزیه و تحلیل آماری :تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار  SPSS v.25و رسم نمودارها توسط نرم افزار اكسل
انجام شد .هر تیمار پرتودهی و سنجش كمی و كیفی تولید اسیدسیتریك در  5تکرار انجام ،و میانگین و انحراف معیار (میزان
خطا) محاسبه و مقایسه میانگینها در سطح معنی داری  5/54به روش دانکن انجام شد.
نتایج
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جدا سازی و شناسایی قارچ آسپرژیلوس نایجر :حدود  25جدایهی قارچی از مجموع نمونههای خاک و سطح دانههای ذرت
جدا سازی شدند .بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی 94 ،جدایهی آسپرژیلوس نایجر شناسایی شدند.
بررسی كیفی و كمی تولید اسیدسیتریک توسط جدایههای برتر آسپرژیلوس نایجر والدینی و جهش یافته 4 :جدایه
ی برتر (جدایههای  9تا  )4به همراه سوش استاندارد  4595از نظر تولید كیفی اسیدسیتریك بر اساس میزان و شدت رنگ زرد
تولید شده (مساحت هالهی زرد رنگ) مشخص شدند .جدایههای برتر (جدایههای  9تا  )4به همراه سوش استاندارد  4595برای
ایجاد جهش ،در مدت زمانهای ( 5شاهد بدون پرتودهی) 9955 ،9455 ،9755 ،155 ،155 ، 955 ،و  7955ثانیه با غلظت پرتو
(میزان شدت انرژی دریافتی) بهترتیب  4/99×95-4 ،5/51×95-4 ،9/41×4-95 ،7/11×95-4 ،9/21×95-4 ،9/12×95-1 ،5و
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 J/m2 1/79×95در فاصلهی  95سانتی متری از منبع نور تحت نوردهی با اشعه  UVقرار گرفتند (جدایههای 9uvتا  4uvو
( )4595uvجدول  9و شکل  .)9جدایهی  4جهش یافته با میزان پرتودهی  9755ثانیه از نظر كیفی میزان تولید اسید باالتری
را از خود نشان داد .سویهی استاندارد  4595نیز افزایش میزان تولید اسید را با افزایش زمان پرتودهی تا  9755ثانیه تایید كرد.
میزان تولید اسیدسیتریك در سایر جدایههای برتر نیز با افزایش زمان پرتودهی تا  9755ثانیه ،افزایش نشان داد.

شکل  :0مقایسهی كیفی تولید اسیدسیتریک توسط آسپرژیلوس نایجر بر روی محیط  CDAشش روز كشت جدایهی  5در
زمان پرتودهی با اشعه  .UVراست به چپ :زمان صفر (شاهد) 0211 ،311 ،611 ، 311 ،و  0511ثانیه
جدول  :0مقایسهی كیفی تولید اسیدسیتریک در محیط  CDAشش روز كشت جدایههای برتر و در زمان های پرتودهی با اشعه UV
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قبل از جهش

1

بعد از جهش

 uvجدایهی پرتو دیده دیده - ،عدم تشکیل هالهی زرد (عدم تولید اسید) + ،هاله با مساحت كم ++ ،هاله با مساحت متوسط +++ ،هاله با مساحت
زیاد ++++ ،هاله با مساحت زیادتر (تولید اسید بیشتر)

تعیین زمان مناسب القاء جهش با اشعه  :UVپس از رسم نمودار بقاء اسپور بر اساس زمان پرتودهی (میزان غلظت پرتودهی
یا میزان انرژی دریافت شده توسط اسپور) (شکل  ،)7زمان بقاء  9755ثانیه به عنوان بهترین زمان انتخاب شد .جدایههای جهش
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یافته (پرتو دیده) نسبت به جدایههای والدینی از نظر كیفی توانایی تولید اسید باالتری را نشان دادند .سویه ( 4595شاهد) بعد
از جهش نیز توانایی تولید اسیدسیتریك بیشتری را نشان داد .از بین جدایههای برتر ،جدایهی ( 4uvپرتو دیده) ،نسبت به جدایه
های والدینی توانایی تولید اسیدسیتریك باالتری را داشت .با افزایش میزان غلظت پرتودهی تا  9755ثانیه (با غلظت پرتو
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 )J/m2 9/41×95میزان تولید اسیدسیتریك به طور فزاینده افزایش یافت .با افزایش میزان غلظت پرتودهی تا  7955ثانیه معادل
 J/m2 1/79×95-4مجددا میزان تولید اسید به شدت كاهش نشان داد .این امر به دلیل كاهش تودهی زیستی و به دلیل كاهش
بقاء اسپور بعد از افزایش غلظت پرتودهی در  9955و  7955ثانیه است .میزان حساسیت اسپور به غلظت پرتودهی بر حسب
مدت زمان تابش (میزان انرژی دریافت شده) ضریب  ،xبا مقدار ثابت ) 5/5551 =k (s-1بهدست آمد (شکل 7ج).

شکل  :2منحنی های بقاء اسپور جدایهی  ،5uvالف :منحنی كسر بقاء ،ب Log :كاهش بقاء ،ج :نسبت بقاء اسپور بر اساس زمان
پرتودهی

در بررسی كمی میزان تولید اسیدسیتریك در محیط كشت شش روزه ،ابتدا یکنواختی واریانس بین جدایههای والدینی
و جهش یافته با سویه استاندارد ( )4595و پرتودهی با زمان  9755ثانیه (با توجه به بهترین نتایج كیفی) مورد بررسی قرار گرفت.
پس از مشخص شدن یکنواختی واریانس بین گروههای مورد مطالعه ،تجزیه و تحلیل واریانس یكطرفه بهمنظور مقایسهی
میانگین تولید اسیدسیتریك بین جدایههای برتر والدینی و جهش یافته (پرتودهی شده با زمان  9755ثانیه) با سوش استاندارد
 4595انجام شد .براساس این آزمون مشخص شد كه بین جدایههای مورد بررسی تفاوت معنیدار ( )α≥5/54از نظر تولید
اسیدسیتریك وجود دارد (جدول  .)7براساس مقایسهی میانگین به روش دانکن ،جدایههای مورد بررسی از نظر تولید
اسیدسیتریك در  2گروه قرار گرفتند .بیشترین مقدار تولید اسید مربوط به جدایهی جهش یافتهی  4uvو كمترین مقدار مربوط
به جدایهی 9و جدایهی  7با زمان  9755ثانیه پرتودهی مشاهده شد .بر اساس نتایج بهدست آمده و مقایسهی میانگینها (حروف
 aتا  )fمشخص شد كه سویههای جهش یافته توانایی تولید اسیدسیتریك باالتری نسبت به سویههای والدینی كسب كردهاند
(جدول .)7
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جدول  :2مقایسهی میانگین تولید اسیدسیتریک (گرم بر لیتر) توسط جدایههای برتر و جهش یافته ( )uvبا زمان پرتودهی 0211
ثانیه به روش دانکن ()α=1/15
جدایه

جدایه
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جدایه
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جدایه
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میانگین

74/91

74/59
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71/75

72/75

71/1

59/99

54/97

54/9

54/11

12/47

52/94

انحراف معیار

5/91

5/95

5/24

9/54

5/91

5/97

5/12

5/55

9/52

5/79

5/95

9/55

ef

b

c

c

c

a

b

جدایه و سوش

مقایسه میانگین
e
ef
d
f
f
حروف مشابه نشان دهندهی عدم تفاوت معنیدار در سطح  α=5/54است.

مقایسهی میانگین تولید اسیدسیتریك بین جدایههای برتر والدینی و جهش یافته با زمان  9755ثانیه پرتودهی و سوش
استاندارد نشان داد كه با ایجاد جهش ،میانگین میزان تولید اسیدسیتریك افزایش یافته است (جدول .)9
جدول  :3مقایسهی میانگین تولید اسیدسیتریک (گرم بر لیتر) توسط جدایههای برتربا والدینی
جهش یافته در زمان  0211ثانیه پرتودهی
تولید اسیدسیتریک

جدایه و سوش

كمترین تولید

بیشترین تولید

جدایههای برتر والدینی

91/92

71/79

72/79

جدایههای برتر جهش یافته

49/59

54/22

51/55

سوش ( 5101استاندارد)

71/51

74/72

71/15

سوش ( 5101استاندارد) جهش یافته

52/94

51/17

59/15

در بررسی پایداری ژنوتیپهای جهش یافته ،میانگین تولید اسیدسیتریك جدایههای جهش یافته ( 9uvتا  4uvو
 )4595uvدر  9755ثانیه پرتودهی و در چهارمین كشت متوالی از كشت اول ( 9uvrتا  4uvrو  )4595uvrبا زیست تودهی
یکسان در كشت اول و چهارم از نظر آماری تفاوت معنیدار بین هر یك از جدایه نشان نداد كه این می تواند پایداری ژنوتیپ
های جهش یافته را توجیه كند (جدول .)5
جدول  :4مقایسهی میانگین تولید اسیدسیتریک (گرم بر لیتر) جدایههای جهش
یافته در كشت اول با كشت چهارم در زمان  0211ثانیه پرتودهی به روش LSD

()α=1/15
كشت اول ()I

كشت چهارم ()J

تفاوت میانگین ()I-J
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جدایه 3uv

جدایه 3uvr

5/51
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5/99

جدایه 4uv

جدایه 4uvr

5/15
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5/95

جدایه 5uv

جدایه 5uvr

-5/94

ns

5/49

جدایه 5101uv

جدایه 5101uvr

5/91

ns

5/97

 :nsمعنی دار نبودن

سطح معنی داری
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در جدایهی برتر بر اساس تولید اسیدسیتریك (جدایهی  )4و بهترین زمان پرتودهی برای بقاء اسپورهای قارچ (9755
ثانیه پرتودهی) (جدایهی  ،)4uvتوانایی و كارایی (پارامترهای كنتیکی) جدایهی برتر جهش یافته  4uvدر مقایسه با جدایهی
والدینی (جدایهی  )4بهبود یافت .این بهبودی در تبدیل (تخمیر) قند گلوكز بهعنوان منبع كربن به محصول (اسیدسیتریك) بر
اساس مدل مونود و موزر است (جدول  4و شکل .)9
جدول  :5مقایسهی تولید اسیدسیتریک (بهرهوری) در جدایهی برتر پرتو دیده با جدایهی والدینی در محیط كشت
 FLCMبا غلظت اولیه  011گرم بر لیتر گلوكز در روز ششم ( 044ساعت)
نمونه

P

X

جدایه 4
جدایه 4uv

72/75
12/47

95/41
57/95

S
14/79
95/75

پارامترهای كنتیکی تشکیل اسیدسیتریك
qp
Qp
Yp/x
Yp/s
5/57
5/95

5/91
9/49

5/79
5/25

5/59
5/57

پارامترهای كنتیکی مصرف گلوكز
*
qs
Qs Yx/s
µ
5/572
5/575

5/52
5/49

5/12
5/99

5/57
5/579

عالئم اختصاری و كمیت ها در بخش مواد و روش ها توضیح داده شده است.
* 59=t1ساعت 7/95=X1 ،برای جدایه  4و  5/9=X1برای جدایه ( 4uvبر اساس شکل .)9

شکل  :3مقایسه كارایی جدایهی  5و  5uvدر تولید اسیدسیتریک و وزن خشک تودهی سلولی با مقدار گلوكز مصرف شده

بر اساس جدول  ،4جدایهی جهش یافته  4uvتقریبا  9برابر تولید بیشتر اسیدسیتریك نسبت به جدایهی والدینی
داشته است .مقدار قند اولیه (گلوكز) در محیط كشت ( 955گرم بر لیتر) تعیین كنندهی مقدار تولید اسیدسیتریك در محیط
كشت است .مقدار تولید اسیدسیتریك در محیط كشت از روز دوم با دقت قابل اندازهگیری است .میزان تولید اسیدسیتریك در
جدایهی  4و  4uvدر روز ششم به بیشترین مقدار خود رسیده است .اما سرعت افزایش تولید اسیدسیتریك در جدایهی پرتو دیده
از روز سوم (بعد از  27ساعت) به شدت افزایش نشان داده است .پارامترهای كنتیکی تشکیل اسیدسیتریك (محصول) در جدایهی
( 4uvجهش یافته) تقریبا دو برابر جدایهی والدینی  4است در حالیكه پارامترهای كنتیکی مصرف گلوكز (سوبسترا) در جدایهی
پرتو دیده دیدهی  4uvو والدینی آن (جدایهی  )4تقریبا مساوی است .این نتایج نشان دادند كه جهش در این جدایه باعث افزایش
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كارایی جدایهی پرتو دیده دیدهی  4uvنسب به جدایهی والدینی خود در تبدیل گلوكز به اسیدسیتریك شده است (جدول  4و
شکل  .)9ضمنا با توجه به این نکته كه وزن خشك تودهی سلولی در جدایه  4uvو جدایهی والدینی  4با شیب تقریبا یکسان
افزایش یافته است ولی در اثر جهش ،وزن تودهی سلولی در جدایهی پرتو دیدهی  4uvدر محدودهی زمانی یکسان ،افزایش معنی
دار نشان داده است (شکل .)9

بحث
روشهای متعددی برای تولید اسید سیتریك با استفاده از منابع مختلف وجود دارد .تولید اسید با استفاده از قارچ
آسپرژیلوس نایجر و منبع گلوكز و روش تخمیر غوطهور ،بهترین و اقتصادیترین روش میباشد و پژوهشگران متعددی سعی
كردند تا با ایجاد شرایط مختلف به باالترین بازده تولید برسند (.)Alvarez‐Vasquez et al., 2000; Sankpal et al., 2001

تولید اسیدسیتریك از آسپرژیلوس نایجر دارای مزایای دیگری نسبت به استفاده از گونههای دیگر قارچی است .زیرا كه
این قارچ به آسانی از منابع مختلف همچون خاک ،آب و هوا بهدست میآید .این قارچ توانایی تخمیر ،تولید طیف وسیع ،فراوان
و ارزان قیمت از تركیبات حاوی مواد قندی و همچنین عملکرد تولید باالی  %25اسیدسیتریك را به عنوان یك میکروارگانیسم
امن در صنایع مختلف دارد.
ایجاد جهشهای تصادفی توسط اشعه  UVدر قارچها بستگی به میزان حساسیت اسپور در مدت زمان در معرض اشعه
 UVیا مقدار انرژی دریافت شده در زمان پرتودهی دارد .ح سا سیت ا سپور قارچ آ سپرژیلوس نایجر مرتبط با مقدار ثابت

)k (s-1

() )Survival ratio=nt/n0=exp(-ktیا ثابت سرعت غیر فعال شدن ( ضریب  )xكه برای جدایهی  4uvبرابر با  5/5551بهد ست
آمد ( شکل 7ج) ،ن شان دهنده ی میزان ح سا سیت پایین ا سپور قارچ در مقابل زمان پرتودهی است .بهطوری كه هر

چه مقدار k

كمتر با شد ،ن شان دهنده ی مقاومت ا سپور قارچ در مقابل میزان غلظت پرتودهی می با شد .بنابراین زمان  9755ثانیه كه معادل
انرژی  9/41×95-4ژول بر متر مربع ا ست به عنوان زمان منا سب برای پرتودهی انتخاب شد در حالی كه ا سپور قارچ توان تولید
مثل و بقاء خود را نیز حفظ كرده است (شکل  .)7بنابراین مقدار  kبسته به گونه و حتی سویهی میکروبی متغیر است.

مقدار  kدر تحقیقات ،برای آلترناریا آلترناتا ،آسپرژیلوس كربوناریوس ،آسپرژیلوس نایجر ،كالدوسپوریوم هرباروم ،پنی
ســـیلیوم جانتینلیوم و كاندیدا آلبیکانس به ترتیب  5 /997 ،5/97 ،5/5979 ،5/595 ،5/5749و  5/99گزارش شـــده اســـت
(.)Farrell et al., 2009; Valero et al., 2007

ایجاد جهش توسـط اشـعهی  ،UVبـه منظـور دسـتیابی بـه بـازده بـاالی تولیـد اسـیدسـیتریك ،یـك راهبـرد مـوثر
بـرای ایجـاد سـویههـای میکروبـی بـا كـارایی بـاال اسـت ( .)Gupta & Sharma, 1995; Wei et al., 2014در ایـن مطالعـه،
بعــد از پرتــودهی ،گســترش ریســههــا كــاهش و میــزان تولیــد اســیدســیتریك افــزایش معنــیدار نشــان داد؛ ب ـهطــوری كــه
میــانگین تولیــد اســید توســط جدایــههــای جهــش یافتــه 95/71 ،درصــد نســبت بــه جدایــههــای والــدینی افــزایش تولیــد
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اسید سیتریك را نشان داد (جـدول  9و شـکل  . )9تـاثیر جهـش بـر افـزایش بـازده تولیـد اسـیدسـیتریك نیـز توسـط لطفـی
و همکاران در سال  7552تا

 15/74درصد گزارش شده است (.)Lotfy et al., 2007

از عوامل موثر بر تولید اسید سیتریك مدت زمان رشد قارچ می باشد .در بررسی های انجام گرفته مشخص شده است
كه میزان تولید اسیدسیتریك تا روز ششم سیر صعودی داشته و از روز هفتم به بعد میزان تولید اسیدسیتریك روند ثابتی را
نشان میدهد و سپس كاهش مییابد .علت ثابت ماندن و یا كاهش تولید اسیدسیتریك ،در بررسیهای انجام شده توسط محققین،
كاهش و یا تمام

شدن قند مصرفی در محیط كشت بیان شده است (.)Ikram-ul et al., 2004; Shetty, 2015

از آنجایی كه جهش باعث تغییر رفتار فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی میشود ،بنابراین بر تمامی شرایط تخمیر و تشکیل
متابولیتها تاثیر می گذارد .عوامل جهشزا با ایجاد تغییرات در ساختمان ( DNAجهش دگرقالب) باعث جهشهای دائمی
میشوند .میزان تولید اسیدسیتریك نسبت به زمان ،دارای یك حداكثر است؛ با عبور از نقطه حداكثر ،رشد و اسپورزایی شدید
توسط قارچ سبب توقف رشد میشود و در نتیجه تولید اسید پایین می آید .افزایش تعداد اسپور قارچ فرآیند تخمیر را به سمت
انبوه شدن سلول و مصرف قند را به نفع تولید توده زیستی سوق می دهد ،این امر باعث كاهش تولید محصول و در نتیجه كاهش
بهرهوری می شود .در این مطالعه مشخص شد كه جهش باعث ثابت ماندن پارامترهای مصرف گلوكز و بهدنبال آن باعث افزایش
پارامترهای تولید اسیدسیتریك در جدایهی جهش یافته شده است.

نتیجه گیری
در این بررسی سعی شد كه توانایی جدایههای بومی آسپرژیلوس نایجر ،با ایجاد جهشهای تصادفی با استفاده از اشعه
 UVدر افزایش تولید اسیدسیتریك ،بههمراه توجه به بهبود و افزایش كارایی دو مؤلفهی كمی عملکرد و بهرهوری ،مورد توجه
قرار گیرد .بررسی كمی فرآیندهای سلولی ،ابزار حیاتی در طراحی فرآیندهای تخمیر است .دو مؤلفهی عملکرد و بهرهوری ،از
مهمترین مؤلفههای كمی هستند كه چگونگی تبدیل پیشساز به محصول را تعیین مینمایند .از آنجایی كه اسیدسیتریك یك
واسطه متابولیسم در تولید انرژی است ،در یك جدایهی جهش یافتهی ژنتیکی (پایدار) مانند جدایهی  ،4uvممکن است تجمع
اسیدسیتریك از طریق تشکیل زیست توده ،به دلیل ایجاد عدم تعادل متابولیکی انجام شود .علت احتمالی این است كه سطوح
پایین فعالیت آنزیم آكونیتاز در چنین سلول های جهش یافته ،منجر به كاهش غیر طبیعی میزان مصرف سیترات شود .با توجه
به بررسی انجام شده در خصوص پارامترهای كنتیکی مصرف گلوكز (به عنوان سوبسترا) و تولید اسیدسیتریك (به عنوان محصول)
جهش های تصادفی پایدار ،توانایی افزایش كارایی تبدیل سوبسترا به محصول را در این جدایهی آسپرژیلوس نایجر (جدایه )4
ایجاد كرده است.
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سپاسگزاری
.این تحقیق با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرمان انجام شده است
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Abstract1
Aspergillus niger was isolated from the soil and surface of corn seeds purified and identified according
to morphological characteristics. The irradiation rate was calculated based on the duration of UV radiation in Jules
per square meter. The specific method of Marier and Boulet was used to quantitatively measure the production of
Citric acid. Radiation with 1200 seconds showed the greatest effect on the increase of production of Citric acid.
The mean production of Citric acid in the preferable mutated isolates and parents cultures were 51.01 and 37.87
mg/l respectively, which increased by 14.14 g/l. In the study of the stability of mutated genotypes, the mean
production of Citric acid with 1200 seconds of radiation in the fourth consecutive culture of the first culture was
not statistically significant. The performance and efficiency of mutated isolates (5uv) showed an increase in the
production of Citric acid by about 3 times compared to parent isolates. In isolation of 5uv and its parents, the
kinetic parameters of product formation (Citric acid) were twice as much and the kinetic parameters of the substrate
(glucose consumption) were approximately equal compared to parent isolates, while the dry weight of cell mass
in the isolate 5uv increased relatively to the parental isolate 5 with the same gradient. In this study, it was found
that random mutations with UV radiation have improved the kinetic parameters of the production of Citric acid
versus glucose consumption as a substrate.
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