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چکيده
سابقه و هدف :ساکارومایسس سرویزیه ،تخمیرکنندهی قوی است کهه کهارایی بسهیار بها یی در صهنتت تخمیهر و تولیهد محصهو ت
تخمیری دارد .روشهای متتددی برای افزایش میزان رشد و توده سلولی این مخمر وجود دارد ،یکی از این روشها استفاده از فراصهوت
میباشد .تحریک فراصوت با شدت پایین ،باعث تحریک افزایش خروج آنزیم از دیهوارهی سهلولی شهده و مهیتوانهد نفوذپهذیری غشها و
سرعت انتقال مواد را بهبود بخشد و رشد و تولید مثل سلولها را بهینه کند .در نتیجه ،کاربردی مناسب در افزایش رشد مخمر و تولیهد
پروتئین تک سلولی خواهد داشت .هدف پژوهش حاضر ،بهینهسازی اثر اعمال فراصوت با شدت پایین ،بر رشد سلولی مخمر بود.
مواد و روشها :در این تحقیق از مخمر ساکارومایسس سرویزیه ( )PTCC 5269استفاده شد .بهینههسهازی تهوان ( 6 ،2و  10وات) و
زمان ( 20 ،10و  30ثانیه) اعمال امواج فراصوت با شدت پایین و میزان غلظت گلوکز ( 10 ،5و  %15حجمی -حجمی) در محیط کشت
مخمر ،بر راندمان رشد سلول ،با استفاده از روش سطح پاسخ ( )RSMمورد بررسی قرار گرفت.
يافتهها :شرایط عملکرد بهینه حاصل از روش  ،RSMتوان فراصوت  6وات ،زمان اعمال فراصوت  20ثانیه و افزودن  10درصهد گلهوکز
بود .کمترین و بیشترین میزان وزن خشک مخمر ،به ترتیب  9/1و  43/3میلیگرم مشاهده شد.
نتيجهگيری :نتایج نشان داد که میزان وزن خشک با اعمال فراصوت افزایش مییابد .بیشترین تودهی سلولی مخمر پس از اعمال تهوان
و زمان متوسط امواج فراصوت بهدست آمد .نمونهی تیمار شده با فراصوت ،در مقایسه با نمونهههای تیمهار نشهده بها فراصهوت ،افهزایش
متنیداری را در وزن خشک مخمر ،از خود نشان داد .با افزایش رشد سلولی ،شرایط برای استفاده از مخمر ساکارومایسس سهرویزیه بهه
عنوان پروتئین تک سلولی با توجه به خواص پروبیوتیکی این مخمر ،بهینه شد.

واژگان کليدی :تودهی زیستی ،فراصوت ،ساکارومایسس سرویزیه
لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Gholian MM, Rezaei Mokarram R, Hejazi MA, Sowti Khiabani M, Hamishehkar H, Zendeboodi F, Safaeian F.
Optimization of the effect of ultrasound and glucose added on the Saccharomyces cerevisiae PTCC 5269 biomass using
response surface methodology (RSM). Pejouhandeh 2015;19(6):294-303.

مقدمه

1

روشهای فرآینهد و نگههداری غیرسهنتی ،بهه دلیهل بهبهود
جنبههای تغذیهای و حسی ،سهادگی اسهتفاده ،عهدم نیهاز بهه
افزودنیهای سنتزی ،مصرف انهرژی پهایین و ایمنهی زیسهت-
*نويسنده مسؤول مکاتبات :محمد مهدی قليان؛ دانشگاه آزاد اسهالمی ،واحهد
الیگهودرز ،بهاشهگاه پهژوهشگران جوان و نخبگان ،الیگودرز ،لرستان ،ایهران ؛ تلفهن:
09163646431؛ پست الکترونيكM.Mahdi.Gholian@gmail.com :

محیطی ،به سرعت در حهال گسهترش مهیباشهند .بهه عهالوه،
تقاضای مصرفکننده برای غذای تازهتر ،طبیتیتر و سالمتر که
ایمنی با تری را فراهم کند ،سبب افزایش عالقه به اسهتفاده از
روش های غیرحرارتی در فرآوری مواد غذایی شهده اسهت (.)1
استفاده از فراصوت در فرآوری مواد غذایی ،به سرعت در حهال
گسترش است .امواج فراصوت ،بهه امهواج بها فرکهانس بهیش از
 18 -20کیلوهرتز اطهال مهیشهود کهه توسهط انسهان قابهل
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ساکارومايسس سرويزيه ( )PTCC 5269با روش پاسخ سطح ()RSM

شماره  ،6پیدرپی  ،102بهمن و اسفند 1393

مقدار زیادی گاز دیاکسیدکربن تولید کرده و به سطح محهیط
کشت میآید و به همهین دلیهل بهه آن مخمهر سهطحی ( top
 )yeastsنیز میگویند .شکل ظاهری آنها بیضوی ،کهروی و یها
مستطیل کشیده است که در انتها ،گرد به نظهر مهیرسهند .در
بتضی شرایط ،سلولها بهدنبال هم قرار گرفته و یک میسیلیوم
کاذب ابتهدایی ،ایجهاد مهیکننهد .تولیهد مثهل آنهها ،بها ایجهاد
جوانههای قطبی در سلولها و یا به صهورت تولیهد آسکوسه ور
صورت میگیرد .ایهن مخمهر بهه دلیهل خهواص اسهتراتژیک و
قابلیتهایی که در تولید پروتئین تهکسهلولی دارد ،ههمردهی
پروبیوتیکها قرار گرفته و افزایش تتداد و وزن خشک آنهها ،از
اهمیت خاصی برخوردار است ( .)12با توجه به مطالتهات ذکهر
شده و ویژگی های مخمر ،پژوهشی به جهت بهینهه سهازی اثهر
اعمال فراصوت شدت پایین بر رشد سلولی مخمر ،انجام شد.

مواد و روشها
میکروارگانیسههم مههورد نظههر ،ساکارومایسههس سههرویزیه
 ،PTCC5269انتخاب و به صورت آم ول لیهوفلیزه از سهازمان
پژوهشهای علمی و صنتتی ایران ،دریافت شد .مخمهر جههت
آمادهسازی در شهرایط اسهتریل در  100میلهیلیتهر از محهیط
کشت مایع  )Potato dextrose broth( PDBفتالسازی شد
( .)13برای این منظهور ،از دمهای  37درجههی سهانتیگهراد و
لرزانندهی  100دور در دقیقه اسهتفاده شهد .جههت نگههداری
مخمرههها ،از محههیط کشههت جامههد شههیبدار (PDA )slant
( )Potato dextrose agarو گرمخانهگهذاری در انکوبهاتور در
دمای  37درجهی سانتیگراد ،استفاده گردید ( .)14بهرای اثهر
افزودن قند ،گلوکز  D+تهیه و برحسب درصدهای مهورد نظهر،
به تیمارهای مشخص شهده ،اضهافه گردیهد .بهرای مشهاهدهی
نمونهها ،از میکروسکوپ نوری با دوربین دیجیتال استفاده شد.
برای اعمال فراصوت ،دستگاه فراصهوت پهروب بها تهوان پهایین
انتخاب شد .به جهت سهولت کار و به حداقل رساندن احتمهال
آلودگی ثانویه ،محیط کشت در درون لولهی آزمایش تهیه شد.
آزمایش با انتقال  %2کشت آغازگر به لولهها ،آغهاز شهد .بهرای
کاهش احتمال مرگ و میر مخمر در اثر افزایش دمای ناگهانی
ناشی از اعمال فراصوت ،کنترل شرایط دمایی و کهاهش دمهای
نمونه طی اعمال فراصوت ،با استفاده از حمام یخ انجام شهده و
دما در حدود درجه حرارت محیط تثبیت گردید ( .)15پهروب،
در عمق یک سانتیمتری محیط کشهت ،درون لولهه قهرار داده
شههد .یههک نمونههه بههه عنههوان شههاهد و شههانزده تیمههار (تتیههین
فرمو سیون با روش سطح پاسخ) ،تهیهه و تیمهار فراصهوت بها
فرکانس  24کیلوهرتز ،با توجه به توان فراصوت ،زمهان اعمهال
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شناسایی نیستند .ایهن امهواج ،در دو محهدوده ی امهواج داراى
فرکانس با و توان پایین و امواج داراى فرکانس پایین و تهوان
با طبقهبندی میشوند ( .)2شوک فراصوت تهوان بها  ،سهبب
کاهش لگاریتمی مخمر شده و برای حهذف میکروارگانیسهمهها
کاربرد دارد .فراصوت توان پایین ،در محدودهی فرکهانس  1تها
 10مگههاهرتز مههیباشههد کههه بههه آن فراصههوت تشخیصههی نیههز
میگویند .از امواج فراصهوت بها تهوان پهایین ،بهه عنهوان روش
تجزیهای در تهیه اطالعات مربوط بهه ویژگهیههای فیزیکهی و
شیمیایی مواد غذایی استفاده مهیشهود .در ایهن حالهت ،تهوان
بهکار رفته به حدی پایین است که پس از قطع امواج فراصوت،
تغییههری در خههواص فیزیکههی و شههیمیایی موادغههذایی ایجههاد
نمیشود .در نتیجه ،بهه ایهن تکنیهک ،غیرمخهرب مهیگوینهد.
بهکارگیری شوک فراصوت توان پایین ،میتواند سبب پیشرفت
و تحریههک افههزایش خههروج آنههزیم از دیههوارهی سههلولی شههده و
پیشبینی میشود کهه از ایهن طریهق باعهث افهزایش بهازدهی
فرآیند تخمیری شود .با توجه به این تحقیقات ،فراصوت تهوان
پههایین مههیتوانههد بههه عنههوان یههک ابههزار مناسههب بههرای بهبههود
فرآینههدهای بیوتکنولههوژیکی عمههل کنههد ( .)3فراصههوت بههرای
استخراج و افزایش خروج بسیاری از آنزیمهای درون سلولی ،از
قبیل خروج انورتاز از ساکارومایسهس سهرویزیه ( ،)5،4خهروج
انورتهههاز از  ،)6( Phaffia rhodozymaخهههروج انورتهههاز از
 ،)7( Aspergillus nigerخههروج آنههزیم فسههفاتاز اسههیدی و
 ATP-aseاز ساکارومایسههس سههرویزیه ( )8و خههروج آنههزیم
بتاگا کتوزیداز از کتوباسهیلو هها اسهتفاده شهده اسهت .در
تحقیههق فرانکههو و همکههاران ،تیمههار فراصههوت بهها فرکههانس 24
کیلوهرتز به مدت روزانه  5دقیقه ،موجب افزایش نهر رشهد و
میهههزان تهههودهی سهههلولی نههههایی در سهههیانوباکتریوم آنابنههها
(] )Anabaena flos-aquae [Cyanobacteriaشههد (.)9
همچنین در مطالتهی چو و همکاران ،اعمال فراصوت به مهدت
 150ثانیه با فرکانس  25کیلوهرتز روی Micromonospora
 ،echinosporaموجههههب افههههزایش  76درصههههدی تولیههههد
جنتامایسین درون سلولی شد ( .)10مطالتات نشهان مهیدههد
اعمال فراصوت در شهرایط مناسهب ،موجهب تسهریع در رشهد
سلولی و افزایش تولید محصو ت تخمیر در بیشتر موارد شهده
است .مخمر را میتوان قهدیمیتهرین میکروارگانیسهم صهنتتی
شهههناخته شهههده توسهههط بشهههر در نظهههر گرفهههت .مخمرهههها
یوکاریوتهایی تکسلولی هسهتند کهه در فرمهانرو قهارا هها و
شاخهی آسکومیستها دستهبندی میشوند (.)11
ساکارومایسههس سههرویزیه تخمیرکننههدهی قههوی اسههت کههه
کارایی بسیار با یی در صهنتت تخمیهر دارد و در حهین رشهد،
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جدول  .1متغيرهای اصلي در سه سطح جهت تعيين ميزان پاسخ.
سطوح متغير

نوع متغير

واحد

نماد رياضي متغير

توان فراصوت
زمان اعمال
فراصوت
افزودن گلوکز

وات ()W

X1

10

ثانیه ()Sec.

X2

30

20

درصد )w/w( %

X3

15

10

+1

0

-1

6

2
10
5

نههرمافههزار ( SAS 9.1انگلسههتان) بههرای تجزیههه و تحلیههل
دادههای آماری ،مورد استفاده قرار گرفت .دادهههای آزمایشهی
با متادله ی چند جملهای درجه دوم ،تطبیق داده شد و ضریب
همبستگی محاسبه گردید (متادله .)1
𝑘 𝑘−1

𝑘

𝑘

𝑗𝑋 𝑖𝑋 𝑗𝑖𝛽 ∑ ∑ 𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽 𝑖 𝑋𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑖 𝑋𝑖 2 +
𝑖=1 𝑗=2
𝑗<𝑖

𝑖=1

𝑖=1

معادلهی  .1معادله چند جملهای درجه دوم استفاده شده در تجزيه و تحليل.

در این فرمول Y ،متغیر وابسته یا پاسهخ مهدل βii ،βi ، β0 ،و
 βijبه ترتیب ،ضرایب رگرسیون برای عاملههای ضهریب ثابهت
(عرض از مبدأ) ،ضریب اثر خطی ،ضهریب اثهر درجههی دوم و
ضههریب اثههر متقابههل و  Xiو  ،Xjمتغیرهههای مسههتقل هسههتند.
نرمافزار آمهاری  Statistica 10بهرای ایجهاد سهطو پاسهخ و
کنتور در حالی مورد استفاده قهرار گرفهت کهه یهک متغیهر در
متادلهی چند جملهای درجه دوم ،ثابت نگه داشته شهد .طهر
آزمایشی مورد استفاده در این مرحله ،در جدول  2آمده است.
جدول  .2طرح باکس -بنکن ( )Box-Behnkenبرای تعيين ميزان رشد سلولي.
فرمو سیون
تیمار 1
تیمار 2
تیمار 3
تیمار 4
تیمار 5
تیمار 6
تیمار 7
تیمار 8
تیمار 9
تیمار 10
تیمار 11
تیمار 12
تیمار 13
تیمار 14
تیمار 15
تیمار 16

عامل
X1
-1
-1
+1
+1
0
0
0
0
-1
+1
-1
+1
0
0
0
0

X2
-1
+1
-1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0
0
0
0
0
0

X3
0
0
0
0
-1
+1
-1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
0
0
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فراصوت و افزودن گلوکز اعمال شد .به جهت اینکه سلولههای
اولیهههی مخمههر ،تحههت فراصههوت قههرار گرفههت و بههرای اینکههه
سلولهای حاصل از رشد نیز تحت فراصوت قهرار بگیرنهد و بهه
منظور مشاهده ی نتیجه نهایی ،هر سه ساعت یکبار به صورت
مداوم تها پایهان آزمهایش ،اعمهال فراصهوت انجهام و تغییهرات،
مشاهده و ثبت شدند .کلیهی آزمونها سه بار تکرار شدند .دما
و  pHمایع به صورت متناوب اندازهگیری شهدند ( .)16آزمهون
تتیین وزن خشک ،به جهت بررسی بقای مخمر بتد از اعمهال
فراصوت و همچنین بهرای بررسهی اثهر متغیرههای فراصهوت و
میزان گلوکز محیط بر رشد مخمر و تشهکیل تهودهی زیسهتی،
انجام شد ( .)17در مرحلهی قبل از اعمهال فراصهوت و بتهد از
تیمار با فراصوت ،وزن خشک نمونهها ،اندازهگیری شد .میهزان
افزایش وزن خشک ،نشاندهندهی رشد مخمر و بقای آن ،طی
اعمال فراصوت میباشد .برای این منظور ،ابتدا حجم مشخصی
از محههیط بههرا  PDBحههاوی میکروارگانیسههم تخمیههر شههده،
برداشته و به ظهرفههای سهانتریفوژ منتقهل و سهه بهار عمهل
سانتریفیوژ نمونهها با سرعت  4000دور در دقیقه ،به مهدت 5
دقیقه انجام شد .سوپرناتانت فوقانی ،جدا و پروتئین تکیاختهه
توسط افزودن آب مقطر ،سه بار شستشو گردید .سه س بهرای
رسههوبدادن مجههدد ،در همههان شههرایط ،سههانتریفوژ گردیههد.
پروتئین تکیاخته به ظرفهای شیشهای که از قبل وزن شهده
بودنههد ،منتقههل شههده و در نهایههت ،در دمههای  100درجهههی
سانتیگراد در داخل آون قرار داده شده تا به وزن ثابت برسند.
برای این منظور ،توزین نمونهها ههر  2الهی  3سهاعت یهکبهار
انجام شد تا زمانی که وزن نمونهها در اثر حرارت و دمها تغییهر
نکرده و ثابت بماند .تفاوت وزن اولیه و نهایی ،میهزان پهروتئین
تکیاخته را تتیین نمود ( .)18برای بهینهسازی اثهر فاکتورهها
بر افزایش راندمان رشد سهلولی ،از طهر آمهاری روش سهطح
پاسهخ ( )Response surface methodologyاسهتفاده شهد
( .)19در این تحقیق از طر باکس -بنکن ()Box-Behnken
بهها  16آزمههایش کههه شههامل  4آزمههایش در نقطهههی مرکههزی
( )central pointاسههت ،اسههتفاده گردیههد ( .)20تغییههرات
غیرقابل توجیه در پاسخ مشاهده شده ناشی از عوامل خهارجی،
به وسیله ی تصادفی کردن ترتیب آزمایشها ،کاهش داده شهد
( .)22،21متغیرهای مستقل طر در سه سهطح ()+1 ، 0 ، -1
شامل تهوان فراصهوت ( )X1,Wدر سهطو ( 6 ، 2و  10وات)،
زمان اعمهال فراصهوت ( )X2,Sec.در سهطو ( 20 ، 10و 30
ثانیه) و افزودن گلوکز به عنهوان منبهع قنهد ( )X3,%w/wدر
سطو ( 10 ، 5و  15درصد) مهیباشهند .متغیهر وابسهته ()Y
میزان وزن خشک (میلیگرم) انتخاب شد (جدول.)1
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يافتهها

Y–38.8656+4.6775X3–0.3727X12–0.5463 X1X3 –0.0576 X22
معادله .2
جدول  .3نمايش تأثير توان فراصوت ،زمان اعمال فراصوت و افزودن گلوکز
بر ميزان وزن خشك مخمر در محيط کشت .PDB
فرمو سیون

وزن خشک مخمر
(میلیگرم) *

فرمو سیون

وزن خشک مخمر
(میلیگرم) *

تیمار 1
تیمار 2
تیمار 3
تیمار 4
تیمار 5
تیمار 6
تیمار 7
تیمار 8

27/3 ± 0/002
9/1 ± 0/0013
12/2 ± 0/001
15/9 ± 0/0014
11/1 ± 0/0018
28/9 ± 0/003
23/8 ± 0/001
29/3 ± 0/002

تیمار 9
تیمار 10
تیمار 11
تیمار 12
تیمار 13
تیمار 14
تیمار 15
تیمار 16

10/7 ± 0/002
24/7 ± 0/002
43/3 ± 0/003
13/6 ± 0/001
32/4 ± 0/001
28/3 ± 0/002
25/9 ± 0/002
24/8 ± 0/003

* اعداد به صورت میانگین  ±انحراف استاندارد آورده شده است.

جدول  .4نتايج تجزيه و تحليل واريانس تأثير توان فراصوت ،زمان اعمال فراصوت و افزودن گلوکز بر ميزان وزن خشك مخمر در محيط کشت .PDB
منبع تغييرات

ضرايب رگرسيون

درجه آزادی ()df

مجموع مربعات ()SS

ميانگين مربعات ()MS

F

P

X1
X2
X3
X12
X1X2
X1X3
X22
X2X3
X32

+ 6/4469
+ 2/0813
+ 4/6775
- 0/3727
+ 0/1369
- 0/5463
- 0/0576
- 0/0615
+ 0/0475
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
3
3
3
6
3
3
15

72/0000
0/2450
250/8800
142/2056
119/9025
477/4225
132/8256
37/8225
5/6407
1238/9440
323/1250
280/6719
635/1475
136/4800
102/4700
34/0100
1375/4240

72/0000
0/2450
250/8800
142/2056
119/9025
477/4225
132/8256
37/8225
5/6407
137/6605
107/7083
93/5573
211/7158
22/7467
34/1567
11/3367
-

3/1653
0/0108
11/0293
6/2517
5/2712
20/989
5/8394
1/6628
0/2480
6/0519
4/7352
4/1130
9/3076
3/0130
-

0/1256
0/9208
*0/0160
*0/0465
0/0615
**0/0038
*0/0522
0/2448
0/6363
*0/0201
*0/0505
0/0665
*0/0113
0/1947
-

مدل
اثر خطی
اثر درجه دوم
اثر متقابل
باقیمانده
عدم تطابق دادهها با مدل
خطای خالص
کل

 * ،R2adj%75/19 ،R2 %90/08نشاندهندهی متنیداری در سطح احتمال  ** ،%5نشاندهندهی متنیداری در سطح احتمال .%1
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نتایج آزمایشهای تأثیر توان فراصوت ،زمان اعمال فراصوت
و اثر افزودن گلوکز بهر میهزان وزن خشهک مخمهر در محهیط
کشههت  ،PDBدر جههدول  3آورده شههده اسههت .کمتههرین و
بیشترین وزن خشک مخمر 9/1 ،و  43/3میلیگرم (به ترتیهب
در نمونه ی شماره  2و  )11مشاهده شد .نتایج تجزیه و تحلیل
واریانس میزان وزن خشک مخمر در مرحلهی بهینهسهازی ،در
جدول  4نشان داده شده اسهت .مهدل بهه دسهت آمهده بهرای
پیشبینی تأثیر تهوان فراصهوت ( ،)X1زمهان اعمهال فراصهوت
( )X2و افزودن گلوکز ( )X3بهر میهزان وزن خشهک مخمهر بها
حذف عوامل غیرمتنیدار ،از طریق متادلهی  2بهدست میآید.

مقادیر  Pبرای مدل ( )P>0/05و برای عدم تطهابق دادههها بها
مدل ( ،)P=0/19تأییدی بر تطهابق خهوب مهدل بها دادهههای
آزمایشی به دست آمده میباشد .همهانطهور کهه در جهدول 4
مشخص است ،اجزای مدل (،)X12 P<0/05( ،)X3 P<0/05
( )X1X3 P<0/01و ( ،)X22 P<0/05متنههههیدار بودنههههد.
ضرایب و مقادیر  Pمدل نشان میدهد که میهزان وزن خشهک
مخمر به مقدار زیادی به توان فراصوت ،زمان اعمال فراصوت و
میزان افزودن گلهوکز بسهتگی داشهت ( .)P<0/05اثهر خطهی
متغیرها نشان میدهد که با افزایش توان فراصوت ،زمان اعمال
فراصوت و میزان افهزودن گلهوکز ،میهزان وزن خشهک مخمهر،
افزایش می یابد ( .)P<0/05همچنین اثر متقابل متغیرها نشان
میدهد که بها افهزایش متقابهل تهوان فراصهوت ،زمهان اعمهال
فراصوت و میزان افهزودن گلهوکز ،میهزان وزن خشهک مخمهر،
افزایش مییابهد ( ،P<0/01جهدول  .)4مقهدار عهددی ضهریب
تبیین  R2adjبرای مدل رگرسهیونی بهه دسهت آمهده%75/19 ،
بود .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی ،توانسته
است رابطه ی بین متغیرهای مسهتقل (تهوان فراصهوت ،زمهان
اعمال فراصوت و افزودن گلوکز) و متغیر وابسهته (وزن خشهک
مخمر) را نشان داده و پیشبینی کند.
برای تتیین تغییرات میهزان وزن خشهک مخمهر بها تغییهر
متغیرهای مستقل ،سه منحنی سطح-پاسخ سه بتهدی کهه در
آن متغیر وابسته (وزن خشک مخمر) بر محور  Zدر مقابل ههر
دو متغیههر مسههتقل ،در حههالی کههه سههایر متغیرههها در مقههادیر
بهینهی خود نگهداشته شدهاند ،ترسیم گردیدند.
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همانطور که در شهکل  1مشهاهده مهیشهود ،اثهر متقابهل
افزایش توان و زمان فراصوت بر وزن خشک مخمر ،به صهورت
درجهی دوم میباشد .به این ترتیب که بها افزایش توان و زمان
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تا مقادیر متوسط ( 6وات و  20ثانیه) ،افزایش وزن خشهک ،در
متوسط بیشترین ( 43/3میلی گرم) و در مقادیر با  ،کمتهرین
وزن خشک ( 9/1میلیگرم) حاصل میشود.

اثر متقابل افزایش توان فراصوت و افزودن گلوکز بهر میهزان
وزن خشک ،در مورد اثر توان به صهورت درجههی دوم و بهرای
افزودن گلوکز ،به صورت خطی میباشد .به این ترتیهب کهه بها
افههزایش تههوان تهها مقههادیر متوسههط ،افههزایش وزن خشههک در
متوسط ،بیشترین و در مقادیر با  ،کمترین وزن خشک حاصل
می شود .همچنین با افزودن مقادیر بیشتر گلوکز ،وزن خشهک
مخمر نیز افزایش مییابد (شکل .)2
همانطور که در شهکل  3مشهاهده مهیشهود ،اثهر متقابهل
افزایش زمان فراصوت و افزودن گلوکز بر میهزان وزن خشهک،
در مورد اثر زمان ،به صورت درجه دوم و برای افهزودن گلهوکز،
به صورت خطی میباشد .به این ترتیب که با افزایش زمهان تها
مقادیر متوسط ،افزایش وزن خشک ،در متوسط بیشترین و در
مقادیهر با کمتریهن وزن خشک حاصل میشهود .همچنین با

با رفتن میهزان افهزودن گلوکز ،افهزایش وزن خشک مشاهده
میشود.
برای مشاهدهی رابطه بین مخمرها ،از تصویر میکروسهکوپی
استفاده شد .برای این کار ،قبهل و بتهد از اعمهال فراصهوت ،از
نمونهها با میکروسهکوپ نهوری مجههز بهه دوربهین دیجیتهال،
تصاویری تهیه گردید .با اعمال فراصوت ،آگلومرههای مربوط به
تجمع مواد دفع شده توسط سلول در اطراف مخمر از ههم بهاز
شده و مخمرها از هم فاصله میگیرند .در نتیجه ،ورود و خروج
اکسههیژن و دیاکسههیدکربن و همچنههین ورود مههواد غههذایی و
خروج مواد دفتی ،تسهیل شده و با اثر بر مصهرف گلهوکز و در
نتیجه کهاهش گلهوکز باقیمانهده در محهیط ،در نهایهت سهبب
افزایش رشد مخمرها و افزایش وزن خشهک آنهها خواههد شهد
(شکل .)4
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شکل  .1نمودار سطح پاسخ تأثير توان فراصوت و زمان اعمال فراصوت بر ميانگين وزن خشك مخمر (گرم).
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شکل  .3نمودار سطح پاسخ تأثير زمان اعمال فراصوت و افزودن گلوکز بر ميانگين وزن خشك مخمر (گرم).
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شکل  .2نمودار سطح پاسخ تأثير توان فراصوت و افزودن گلوکز بر ميانگين وزن خشك مخمر (گرم).
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بحث
یکی از فاکتورهایی که میتواند تحت تأثیر فراصهوت تغییهر
کند ،رشهد ساکارومایسهس سهرویزیه و تولیهد تهودهی سهلولی
میباشد .این پدیده ،بر میزان تودهی سلولی پروتئینی تولیهدی
تحت عنوان توده ی زیستی ( ،)biomassتأثیر زیادی گذاشهته
و سبب میشود که ساکارومایسهس سهرویزیه ،ههم بهه عنهوان
پروبیوتیک و هم به عنوان پروتئین تک سلولی ( Single Cell
 )Protein- SCPمههورد اسههتفاده قههرار گیههرد ( .)12بنههابراین،
بررسی میزان تودهی سلولی حاصل ،یکهی از فاکتورههای مههم
در بررسی اثر فراصوت بر مخمر میباشد و بهرای ایهن منظهور،
وزن خشک مخمر سنجیده میشود.
بررسی تغییرات میزان وزن خشک مخمهر در سهه منحنهی
سطح-پاسخ سه بتدی نشان میدهد که شرایط عملکرد بهینهه
میزان رشد سهلولی حاصهل از روش  ،RSMدر محهیط کشهت
 ،PDBمقدار  43/3میلیگرم در تهوان فراصهوت  6وات ،زمهان
اعمههال فراصههوت  20ثانیههه و افههزودن  10درصههد گلههوکز بههود.
یافتههای حاصل از این پژوهش با نتایج تحقیقهات دانشهمندان
ذیل مقایسه و مشاهده گردیدکه نتایج بهدسهت آمهده ،مشهابه
بوده اسهت Montalbo-Lomboy .در دانشهگاه ایالهت آیهووا،
استفاده از پیشتیمار فراصهوت ،جههت افهزایش تخمیهر بهرای
تولیههد اتههانول از ذرت را بررسههی کههرد و نشههان داد کههه ایههن
پیشتیمار ،بر افزایش تهودهی زیسهتی نیهز مهؤثر اسهت (.)23
 Wongjewbootو همکاران ،اثر پهیش تیمهار فراصهوت را بهر
افزایش بازدهی تولید اتانول از برنج ،بررسی کردند .نتهایج آنهها
نشههان داد در سههاختار بههرنج ،بهها اسههتفاده از امههواج فراصههوت،
شکستگی لیگنین ر داده و میزان سلولز را افزایش داده است.
غلظت گلوکز نیز به میزان کامالً متنیداری افزایش یافتهه و در
نهایت ،وزن خشک مخمر نیز افزایش یافته است (.)24

همچنین  Silveiraو همکاران در تحقیقات خود به این نتیجه
رسیدند که مقادیر با ی کتوز تا سطح  170گرم در لیتهر در
محهههیط کشهههت ،سهههبب افهههزایش تخمیهههر توسهههط مخمهههر
 Kluyveromyces marxianusو در نتیجههه ،افههزایش وزن
خشک مخمر و افزایش تولید اتانول میشود .البته با تر از این
مقدار اثر بازدارندگی بر رشد مخمر داشهته و بهر تولیهد اتهانول
تأثیرگذار خواهد بود (.)25
در مطالته دیگهری کهه توسهط  Liو همکهاران انجهام شهد،
مشخص گردید که اعمهال فراصهوت بها تهوان پهایین ،موجهب
افزایش میزان تولید متابولیت توسط ساکارومایسهس سهرویزیه
میگردد .این افزایش ،به دلیل ایجاد منافذ در سلول و افهزایش
نفوذپذیری ر داده و منجر به افزایش سرعت تولید متابولیهت
شده اسهت ( .)26همچنهین  Xiongو همکهاران در مطالتهات
خود به این موضوع پی بردند که بها افهزایش مقهدار زایلهوز تها
میزان  110گرم بهر لیتهر ،میهزان وزن خشهک سهلول بیشهتر
میشود ( Chuanyun .)27و همکاران ،تخمیر تحریهک شهده
در اثههر فراصههوت را بههر تولیههد ریبههوفالوین توسههط مخمههر بههر
اسموثسیوم اشبای بررسی کردند .فاکتورهای کلیدی مرتبط بها
رشد سلولی اندازهگیری شد .با اعمال فراصوت بها فرکهانس 24
کیلوهرتز ،بیشترین میزان رشد سلولی ر داد .همچنین زمهان
تخمیر نیز در ایهن تیمهار کهاهش یافهت و میهزان ریبهوفالوین
تولیدی در نمونهی تیمار شده 5 ،برابر نمونههای اولیه گهزارش
شد (.)28
امهها از سههوی دیگههر Laopaiboon ،و همکههاران اثههر منبههع
کربنی و نیتروژنی را بر میزان تولیهد اتهانول ( )29و همچنهین
 Lanchunو همکهاران ،تهأثیر فراصهوت بها تهوان پهایین را بهر
خصوصههیات فیزیولههوژیکی ساکارومایسههس سههرویزیه بررسههی
نمودنههد ( .)30در ایههن پههژوهشههها ،فراصههوت بهها فرکههانس 24
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شکل  .4تصوير ميکروسکوپ نوری ( )X40از ساکارومايسس سرويزيه قبل ( )Aو بعد ( )Bاز اعمال فراصوت.
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نتیجه ،وزن خشک نهایی افزایش مییابد .اما با افزایش بیشهتر
سوبسترا ،به دلیل افزایش فشار اسمزی ،اثر بازدارندگی بر رشد
دیده میشود.
بیشترین میزان وزن خشک مخمهر در بررسهی اثهر متقابهل
توان فراصوت و افزودن گلوکز ،در مقادیر متوسط زمان اعمهال
فراصوت و مقادیر با ی افزودن گلوکز حاصهل شهد (شهکل .)3
این نتایج ،با یافتههای  Sulaimanو همکاران ( )31و Yalçin
و  ،)34( Özbasمطابقهههت دارد .ایهههن پژوهشهههگران در طهههی
تحقیقات خود نشان دادند که اعمهال فراصهوت بها زمهانههای
متوسط و مقادیر گلوکز نسبتاً با  ،افزایش رشد مخمر را در پی
داشته و در نتیجه سبب افزایش میانگین وزن خشک میشهود.
بههه کههارگیری فراصههوت تههوان پههایین در محههیطهههای کشههت
میکروبی ،موجب کاهش یا از بین رفتن بقای زیستی نمیشود.
 Jomdechaو  ،Prateepasenاثر فراصوت با توان پایین را بهر
فرآیند تخمیر و رشهد سهلولی مخمهر بررسهی نمودنهد .نتهایج
حاصل از پژوهش این گروه نشان داد که رشد سلولهای مخمر
در نمونههای تیمار شده با فراصوت ،افزایش یافته است (.)32
 Yalçinو  ،Özbasتأثیر سوبستراهای مختلف را بر رشهد و
سینتیک تولید گلیسرول در ساکارومایسس سهرویزیه ،ارزیهابی
نمودند .بر اسا این تحقیق ،ساکارز در مقایسه بها فروکتهوز و
گلوکز ،به عنوان بهترین سوبسترا برای افزایش رشد و تولیدات
این مخمر ذکر شده است (.)34
در یک مطالتهی دیگر ،حیات سلولهای مخمهر کهه تحهت
اعمال فراصوت با دامنهی امواج مختلف و فرکانس  2مگهاهرتز
قرار گرفته بودند ،بررسی و متلوم گردید که کاهشهی در بقهای
زیستی و حیات سلولی ایجاد نشده ولی تغییراتی برحسب نهوع
سوس انسیون و تیمار فراصهوت در ویژگهیههای مورفولهوژیکی
مخمر ایجاد شده است (.)35
در مطالتهی حاضر ،بررسی تصاویر میکروسکوپی نشهان داد
که سلول میکروارگانیسمها به طور کهامالً مشهخص مهیتوانهد
حساسیت متفاوتی نسبت به شوک فراصوت از خود نشان دهد،
ولی در بسیاری از موارد میتواند موجب افهزایش نهر رشهد و
تولید شهود .بهرای مثهال در یهک تحقیهق ،تیمهار فراصهوت بها
فرکانس  24کیلوهرتز به مدت  5دقیقه در روز ،موجب افزایش
نر رشد و میزان تودهی سلولی نهایی در سیانوباکتریوم آنابنها
(] )Anabaena flos-aquae [Cyanobacteriaشههد ،در
صههورتی کههه همههین تیمههار ،موجههب کههاهش نههر رشههد
میکروارگانیسههم میکروآلگهها سههلنا سههتروم ( Selenastrum
 )capricornutumگردیههد .البتههه در هههر دو میکروارگانیسههم،
تیمار فراصوت سبب افزایش محتویات پروتئینی گردید.
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کیلوهرتز ،توان  2وات و به مهدت  30دقیقهه اعمهال شهد .اثهر
فراصوت بر قدرت تخمیر و فتالیت پروتئیناز این مخمر ،بررسی
گردید .براسا نتایج آنها ،فتالیت آنزیمهی افهزایش یافهت امها
افزایشی در قدرت تخمیر مخمر مشاهده نشهد و بهدون تغییهر
باقی ماند .این نتایج ،با یافتهههای پهژوهش حاضهر ،همخهوانی
نداشت.
در بررسی اثر متقابل توان و زمان اعمال فراصوت (شکل ،)1
بیشترین میزان وزن خشک مخمهر در مقهادیر متوسهط تهوان
فراصوت و مقادیر متوسط زمان اعمال فراصوت حاصل میشود.
این نتایج با نتایج  Sulaimanو همکاران ،مطابقهت دارد .ایهن
محققان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بها اعمهال
فراصهههوت بههها تهههوان پهههایین  11وات ،میهههزان وزن خشهههک
کالیورومایسس مارکسیانو افزایش می یابد اما در تهوانههای
با تر و زمانهای طو نیتر اعمال فراصهوت ،بهه دلیهل آسهیب
زدن بههه میکروارگانیسههم ،اثههر بازدارنههدگی بههر رشههد داشههته و
درنتیجه ،وزن خشک نهایی مخمر را نسبت بهه نمونههههای بها
توان پایینتر ،کاهش داده است (.)31
همچنین Jomdecha ،و  Prateepasenدر تحقیقات خهود
به این نتیجه رسیدند که با اعمال فراصوت با توان پایین حدود
 1وات ،میزان تولید سلول مخمر افزایش مییابد .در مطالتههی
مذکور ،تحریک سلول مخمر و افزایش سرعت رشد و همچنین
افزایش حاللیت اکسیژن در اثر تیمار بها فراصهوت ،بهه عنهوان
د یل افزایش تولید سلول مخمر ،عنوان شده است (.)32
اثهر متقابل تهوان فهراصوت و افهزودن گلوکهز ،در حد فاصل
مقادیر پایین تهوان فراصهوت و مقهادیر بها ی افهزودن گلهوکز
(شکل  ،)2بیشترین میزان وزن خشک مخمر را نشان میدههد
که با نتایج  Chuanyunو همکاران مطابقت دارد .این محققان
در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که اعمال فراصهوت بها
فرکانس  24کیلوهرتز و با توان پایین ،سبب افهزایش میهانگین
وزن خشههک اسموثسههیوم اشههبای مههیشههود .بههر اسهها ایههن
تحقیقات ،اعمال فراصوت به دلیهل افهزایش رشهد سهلولهها و
همچنین ،افزایش تقسیم سلولی و میهزان متابولیسهم تولیهدی
توسط این میکروارگانیسم ،میهزان وزن خشهک نههایی سهلول
میکروارگانیسم ،افزایش یافته است (.)33
 Yalçinو  Özbasدر مطالتات خهود بهه ایهن موضهوع پهی
بردند که با افزایش میزان سوبسترا تا میزان  50گرم بهر لیتهر،
میههزان وزن خشههک نهههایی سههلول ساکارومایسههس سههرویزیه
افزایش مییابد ( .)34این موضوع احتما ً به ایهن دلیهل اسهت
کههه بهها افههزایش سوبسههترای کربوهیههدراتی ،نیههاز غههذایی
میکروارگانیسم جههت رشهد و تولیهد نسهل بتهد ،تهأمین و در
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نتيجهگيری
این مطالته نشان داد که فراصوت با توان پایین در فرکهانس
 موجب تسهریع در رشهد، در شرایط مناسب، کیلوهرتز20-30
سههلولی از طریههق تحریههک کههارایی ساکارومایسههس سههرویزیه
 تهوان،RSM  شرایط عملکهرد بهینهه حاصهل از روش.میشود
10  ثانیهه و افهزودن20  زمان اعمال فراصهوت، وات6 فراصوت
 کمتهرین و بیشهترین میهزان وزن خشهک.درصد گلهوکز بهود
. میلیگرم مشاهده شد43/3  و9/1  به ترتیب،مخمر

تشکر و قدرداني
بدینوسیله از پرسنل محترم آزمایشگاه فرمو سهیون مرکهز
 پرسهنل محتهرم،تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پژوهشکدهی بیوتکنولوژی غرب و شمالغرب کشور و همچنین
پرسنل محترم آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشگاه تبریز که ما را
. صمیمانه قدردانی میشود،در انجام آزمایشات یاری کردند
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 درصهدی در46 اعمال فراصوت بهر آنابنها موجهب افهزایش
 ایهن.)36( تولیهد تودهی سلولی نسبت به نمونهی شهاهد شهد
 پتانسهیل،اثر مهم فراصوت در دورههای کوتاه اعمال فراصهوت
تجاری خوب این تکنیک بهرای اسهتفاده از آن در فرآینهدهای
 تهنش ناشهی از، در مواد تراکم ناپهذیر.زیستی را نشان میدهد
 سبب تسههیل آبزدایهی از طریهق کانهالههای،امواج فراصوت
 در دورهی انقبهاض.موجود یا ایجاد کانالهای جدید میگهردد
 کانهالههای میکروسهکوپی در مسهیر عبهور امهواج و در،امواج
، چنین سازوکاری.دورهی انبساط موازی با آن بهوجود میآیند
به کاهش گرادیان فشار منجر شهده و خهروج مهواد را تسههیل
.میکند
 کهاربرد وسهیتی در صهنتت،تحریک فراصوت با توان پایین
 فراصههوت مههیتوانههد.اسههتخراج مههواد دارویههی و گیههاهی دارد
نفوذپذیری غشا و سرعت انتقال مواد را بهبود بخشیده و رشهد
 این موارد نشان میدهد که.و تولید مثل سلولها را بهینه کند
.)37(  کاربرد مناسبی در صنتت تخمیر خواهد داشت،فراصوت
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