تولید بیوسورفکتانت در اکتینومیست های هالوتولرانت جدا شده از خاک دریاچه نمک قم
سید سهیل آقائی  ،1فرزانه فخاریان  ،2محمدرضا ذوالفقاری  ،1محمد سلیمانی درجاق 1
 1عضو هیات علمی تمام وقت گروه میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم،
2دانشجو ی کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی قم

چکیده
سورفکتانت ها به طور گسترده ای در صنایع مختلف کاربرد دارند .عالوه بر مشکالت زیستی ناشی از این سورفکتانت ها،
ناکارآمدی آن ها در برخی از زمینه ها موجب توجه محققین به سمت استفاده از بیوسورفکتانت ها گردیده است .سورفکتانت
ها با منشا زیستی ،ترکیبات آلی تولید شده توسط میکروارگانیسم ها از جمله قارچ ،مخمر و باکتری ها هستند که با قرار
گرفتن در بین سطوح ،باعث گاهش کشش سطحی و بین سحطی می شوند .از جمله مزیت های بیوسورفکتانت ها نسبت به
سورفکتانت های سنتتیک س ازگاری آن ها با محیط زیست ،قابلیت تجزیه پذیری به صورت طبیعی ،سمیت پایین ،عملکرد
اختصاصی ،فعالیت باال تحت شرایط سخت دمایی ،فشار و اسموالریتی باال و هم چنین قدرت کف کنندگی باالی آن هاست .
اکتینومیست های نمک دوست می توانند در خاک های شور یا محیط های آبی با درصد باالی نمک مانند دریاچه نمک قم
حضور داشته باشند .میکروارگانیسم ها زمانی که در شرایط افراطی و استرس قرار می گیرند ،برای زنده ماندن نیاز به سازگاری
با شرایط جدید دارند .این سازگاری مستلزم تولید برخی متابولیت های جدید توسط میکروارگانیسم ها می باشد .از آن جایی
که شوری یک فاکتور استرس برای باکتری به حساب می آید ،به جداسازی اکتینومیست های مولد بیوسورفکتانت از خاک
های نمکی پرداخته شد .در این تحقیق  111سویه اکتینومیست از خاک دریاچه نمک قم جداسازی شدند که از این بین 11
جدایه توانستند نمک  % 11را تحمل کنند و در گروه هالوتولرانت جای بگیرند .سپس بر اساس تست های بیوشیمیایی ،جدایه
های اکتینومیست هالوتولرانت برای تولید بیوسورفکتانت مورد بررسی قرار گرفتند .با توجه به تست های رایج بررسی تولید
بیوسورفکتانت ) رشد بر روی منبع هیدروفوب ،همولیز گلبول قرمز ،کنار زدن نفت ،سنجش ظرفیت امولسیون کنندگی ،انهدام
قطره روغن و سنجش کشش سطح(  8جدایه اکتینومیست به عنوان جدایه هایی با توان تولید بیوسورفکتانت انتخاب شدند .با
توجه به نتایج به دست آمده ،جدایه  9به عنوان بهترین جدایه انتخاب گردید

1

مقدمه :
میکروارگانیسم ها موجوداتی هستند که در زیستگاه های 1اکولوژی مختلفی وجود دارند  .بنابراین دارای توانایی های منحصر
به فردی هستند که آن ها را قادر به سازگاری در این محیط ها و گاهی شرایط افراطی 2از لحاظ  pHو دما و شوری می سازد
). (Valantine et al., 2007, Khopade et al.,2012
یکی از مهم ترین دالیل سازگ اری میکروارگانیسم ها و رشد سریعشان در این محیط ها دارا بودن نسبت باالی سطح به حجم
است که به آن ها اجازه جذب مواد غذایی و دفع مواد زاید را می دهد .این توانایی با تولید عوامل فعال سطحی 3با نام
بیوسورفکتانت 4میسر می شود ). (Rosenberg, 2001 , Manivasagan et al.,2013
بیوسورفکتانت ها ترکیبات آلی تولید شده توسط میکروارگانیسم ها از جمله قارچ و مخمر و باکتری ها هستند،
)  (Anadaraj etal., 2010,Gandhimathi,R. et al.,2009, Rismani et al.,2006و می توانند در بین سطوح
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قرار گیرند وکشش سطحی وبین سطحی را کاهش دهند ) .(Joshi et al., 2008از آنجاییکه این ترکیبات دارای دو بخش
آبگریز 6و آبدوست 7اند ،به آنها دوگانه دوست 8گفته می شود ) .(Joshi et al., 2008 ; Karanth et al.,1999این
ترکیبات آمفی پاتیک روی سطوح زنده تولید می شوند و می توانند به خارج سلول هم ترشح شوند و در بین فازهای مایع
تجمع یابند و کشش سطحی و بین سطحی را کاهش دهند ).( Karanth, 1999, Desai,Banat, 1997
سرهای هیدروفوب و هیدروفیل به عنوان امولسیفایر 9عمل کرده و باعث افزایش حاللیت هیدروکربن های نامحلول در آب می
شود و ازاین جهت در پاکسازی محیط از آالینده های نفتی 10نقش دارند (Darvishi et al., 2011 ,Ron, Rosenberg
) et al., 2002 , Urum et al., 2004, Cameotra et al.,2003 , Koch et al.,1991, Banat,et al.,2002
بیوسورفکتانت ها در گروه های گلیکولیپیدی،لیپوپپتیدی،اسید چرب،فسفولیپید،لیپوپروتئین،لیپوپلی ساکارید،مایکوئیک اسید
و ترکیبات پلیمری قرار می گیرند ) .(Makkar , 2011 ,Kitamoto , 2001 ,Banat et al.,2000
برخی بیوسورفکتانت ها دارای وزن مولکولی پائین مثل گلیکو لیپید،لیپوپپتید هستند و برخی دیگر با وزن مولکولی باال مثل پلی

ساکارید،لیپوپلی ساکارید و لیپوپروتئین ها می باشند ( .) Franzetti et al.,2012

1
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2

بیوسورفکتانت ها یکی از مهم ترین محصوالت بیوتکنولوژی به حساب می آیند که برای مصارف صنعتی و پزشکی مورد
استفاده قرار گرفته اند.
به طور کلی بیوسورفکتانت ها به جهت توانایی هایی نظیر کاهش کشش سطحی و کشش بین سطحی یا قدرت امولسیون
کنندگی دارای پتا نسیل استفاده در زمینه های مختلفی اعم از صنایع شیمیایی ،صنایع نفت و پتروشیمی ،پالستیک ها و مواد
کامپوزیتی،شوینده ها (دترجنت ها) و پاک کننده ها،صنعت نساجی،ساخت و دباغی چرم و خز،صنعت رنگ و الک و الکل و
سایرمحصوالت پوشش دهنده،کاغذ و سایر محصوالت سلولزی ،زمینه کشاورزی،فرآیند های زیستی،دارویی ،صنایع غذایی و
محصوالت آرایشی و پوستی هستند .در زمینه دارویی از بیوسورفکتانت ها به عنوان ضد ویروس،11ضد قارچ،12ضد
باکتری،13ضد تومور و سرطان  ،ضد توکسین،تنظیم کننده سیستم ایمنی،14تولید واکسن ،ژن تراپی و عامل بازدارنده تشکیل
بیوفیلم استفاده میشوند
(Williamsuk et al., 2009 , Rodrigues et al., 2006 ,Singh et al. 004 ,Muligan et al., 2001
,Rosenberg , 2001 , Banat et al., 2000).
بیوسورفکتانت ها نسبت به سورفکتانت های سنتزی که از مشتقات نفتی اند وبسیار سمی و غیر قابل تجزیه می باشند ،مزیت
های بسیاری دارند ).( Kiran et al., 2009
از جمله این مزیت ها سازگاری آن ها با محیط زیست ،15قابلیت تجزیه پذیری به صورت طبیعی ،16سمیت پایین،عملکرد
اختصاصی،فعالیت باال تحت شرایط سخت دما ،فشار و اسموالریتی باال و همچنین قدرت کف کنندگی باالی آن هاست
).(Kiran et al., 2010, Kumar et al.,2006, Gandhimathi et al.,2009
تاکنون گزارش های بسیار محدودی در زمینه تولید کنندگان بیوسورفکتانت در محیط های بسیار نمکی وجود داشته است
) .(Cameotra , Makkar , 1998
از جمله بهترین گروه های میکروبی نمک دوست مولد بیوسورفکتانت باسیلوس 17ها هستند.گونه های باسیلوس قادر به تولید
بیوسورفکتانت لیپوپپتیدی به نام سورفاکتین 18هستند که یکی از قوی ترین بیوسورفکتانت های شناخته شده تا به امروز می
باشد)  . (Kiran et al., 2010سورفاکتین و سایر بیوسورفکتانت های لیپوپپتیدی مانند استرپتوفاکتین 19و گرامیسیدین

20

که توسط دیگر میکروارگانیسم ها تولید می شوند ،دارای توان آنتی بیوتیکی باالیی می باشند ). (Pey poux et al.,1999
11
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باکتری دیگری که در این گروه می توانیم نام ببریم هالوموناس 21می باشد .هالوموناس ها باکتری های گرم منفی هستند که
قادر به تشکیل اسپور نمی باشند و بیشتر در محیط های آبی حضور دارند .(Kaye, Baross , 2000, Donio et
)al.,2013
یکی دیگر از بهترین میکروارگانیسم های مولد بیوسورفکتانت استرپتومایسز ها 22هستند که از شاخه اکتینوباکتریا 23میباشند.
این ارگانیسم ها در دسته ارگانیسم های خارق العاده ای که منبع تولید ترکیبات فعال زیستی 24هستند قرار می گیرند
). (Deepika et al.,2010اکتینوباکتریا همچنین کاربرد های زیادی در زمینه محیطی،زیست دارویی و صنعتی دارند.
اکتینوباکتریا ها متابولیت های منحصر به فرد و پیچیده ای را تولید می کنند .در میان جوامع میکروبی اکتینوباکتریا ها به
علت تولید مقدار زیاد متابولیت های ثانویه شهرت زیادی یافته اند و تا به حال همتایی برای آن ها پیدا نشده است
) .(Nathan et al.,2004
اکتینوباکتریا پروکاریوت های رشته ای و گرم مثبت هستند که دارای  G + Cباالیی در محتوای ژنتیکی خود هستند(69-
)78%
).)Deepika et al., 2009
اکتینوباکتریا به خصوص گونه های استرتپتومایسز اغلب برای تولید متابولیت های ثانویه غربالگری 25می شوند.
جنس استرپتومایسز برای اولین بار در سال  1943توسط واکسمن و هنریک شناسایی و گزارش شد
).)Waksman , Henrici , 1943
استرپتومایسز ها ارگانیسم های هوازی و شیمیوارگانوتروفی هستند که دارای متابولیسم اکسیداتیوند و توانایی تولید کلنی های
پودری ودانه ای و مخملی را دارند ). (Stanley et al.,2001
استرپتومیست های نمک دوست می توانند در خاک های شور یا محیط های آبی با درصد باالی نمک مانند دریاچه نمک قم
حضور داشته باشند.
تاکنون در داخل کشور بر روی جداسازی و شناسایی انواع باکتری های تولید کننده بیوسورفکتانت در چنین محیط هایی کار
تحقیقی خاصی انجام نشده است .از سوی دیگر ،شناسایی و تعیین ویژگی های متابولیت بیوسورفکتانت در سویه های بومی
کشور به خصوص در استرپتومیست های نمک دوست ،زمینه پژوهشی جدید و تازه ای محسوب می گردد.
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بنابر این انجام این تحقیق قدم های موثری در بدست آوردن اطالعات الزم و مفید در به کارگیری این سویه ها در تولید
بیوسورفکتانت و کاربردی نمودن این محصوالت زیستی در صنایع مختلف می باشد.

مواد و روش ها :
تهیه نمونه
ا بتدا مناطق مورد نظر دریاچه نمک مشخص و به طور تصادفی از خاک اطراف دریاچه به روش زیگزاک نمونه گیری انجام شد.
برای جمع آوری نمونه های خاک ،ابتدا بخش های سطحی خاک( حدود  5سانتی متر ) کنار زده شده و با بیلچه کامال تمیز و
استریل از عمق  5تا  20-15سانتی متر خاک برداشت کرده و در بسته های پلی تن ( )Polytheneاستریل گذاشته شد.
سپس تمامی نمونه ها در دمای  4°سانتیگراد قرار گرفت و به آزمایشگاه انتقال یافت(Deepika et al.,2010, Jaysree .
)et al.,2013
در این بخش از کار ،حدود  50نمونه خاک جمع آوری گردید .در هنگام نمونه برداری پارامترهای میزان شوری pH،بررسی
گردید.

شکل( : )1جمع آوری نمونه های خاک
غربالگری و غنی سازی و جدا سازی اولیه
ابتدا نمونه ها را الک کرده و سپس  1گرم خاک از هر نمونه وزن شد و داخل ارلن حاوی بافر فسفات) (pH=7و توئین 80
( )Tween 80ریخنه شد .سپس ارلن را به مدت  20دقیقه در انکوباتور شیکردار با دور  rpm 150قرار گرفت .پس از ته
نشین شدن رسوبات خاک،از مایع رویی حاوی سلولهای باکتری تهیه رقت انجام شد.
سپس  0.1میلی لیتر از هر رقت را روی محیط آگار حاوی کازئین و نشاسته) (Starch Casein Agarکه یک محیط غنی
کننده اکتینومیست است) (ISP International Streptomyces Projectدر شرایط استریل با روش  Spreadکشت
داده شد و پلیت ها به مدت  10-7روز در دمای  30-28°گرماگذاری گردید ).(Collins et al.,1995
5

شناسایی اولیه کلنی های احتمالی اکتینومیست
کلنی های اکتینومیست را می توان از نظر مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بر اساس دستورالعمل های) (ISPبررسی کرد
).(Shirling et al.,1996
.1بررسی ماکروسکوپی  :در این مرحله کلنی های احتمالی اکتینومیست که از نظر مورفولوژی با دیگر کلنی ها متفاوت بودند
انتخاب شدند .این کلنی ها ممکن است ظاهری خشن،صاف،سفت،چسبنده و یا پودری شکل داشته باشند و با رنگ های
مختلف مثل سفید،خاکستری و یا زرد دیده شوند .
.2بررسی میکروسکوپی  :سپس از آنها رنگ آمیزی گرم انجام شد و هیف و کندیا اکتینومیستها مشاهده گردید.

شکل( : ) 2اشکال ماکروسکوپی و میکروسکوپی حاصل از رنگ آمیزی گرم بزرگ نمایی  100میکروسکوپ نوری

خالص سازی و نگهداری
به منظور خالص سازی ،از کلنی های احتمالی اکتینومیست روی محیط های ) (ISPکشت خطی انجام شد و برای مطالعات
بعدی نگهداری گردید .
شناسایی جدایه ها در حد جنس
تست های بیوشیمیایی  :در این مرحله تست های بیوشیمیایی و افتراقی مطابق با آخرین چاپ کتاب برگی (Bergey's
) manualبر روی کلنی های تک و خالص جدایه های مرحله قبل انجام شد  .تست های دیگر مانند تست حرکت ،تولید گاز،
تجزیه قند و چربی و غیره نیز مورد بررسی قرار گرفت) . (Deepika et al.,2009
بررسی تولید بیوسورفکتانت در جدایه ها :
در این مرحله توانایی تولید بیوسورفکتانت در جدایه ها با انجام آزمایش های ذیل بررسی و کلنی های هدف انتخاب شدند.
در این مرحله توانایی تولید بیوسورفکتانت در جدایه ها با انجام آزمایش های ذیل بررسی و کلنی های هدف انتخاب شدند.
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 -2میزان انهدام قطره روغن معدنی
 -3تولید لیپاز
28

 -4پخش روغن
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 -5فعالیت امولسیون کنندگی

 -6اندازه گیری کشش سطحی
تولید همولیزین
کشت خالص اکتینومیست ها در محیط آگار خون دار حاوی  %5خون انسان کشت داده شد و سپس به مدت  7روز در دمای
 28درجه ی سانتیگراد گرماگذاری گردید.
با مشاهده هاله همولیز بتا اطراف کلنی ها ،میزان تولید بیوسورفکتانت مورد بررسی قرار گرفت .زیرا دانشمندان معتقدند ارتباط
مستقیمی بین فعالیت همولیتیک باکتری ها با تولید بیوسورفکتانت وجود دارد (Banat ، Mulligan et al., 1984
.) Carrillo et al., 1996،1995
انهدام قطره روغن
در این مرحله تولید بیوسورفکتانت با تست کیفی انهدام قطره روغن مورد غربالگری قرار گرفت .بدین صورت که 2
میکرولیتر روغن به پلیت میکروتیتر  96خانه ای 30افزوده () Youssef et al., 2004و در دمای  37درجه سانتیگراد برای
مدت  1ساعت هم تراز 31گردید .سپس  5میکرولیتر از سوپرناتانت کشت اضافه شد و پس از  1دقیقه شکل قطره روغن را
مورد بررسی قرار گرفت .در صورتی که قطره روغن پس از افزودن سوپرناتانت کشت خالص جدایه مورد نظر از بین برود ،نتیجه
تولید بیوسورفکتانت مثبت تلقی می شود (.)Deepika and Kannabiran 2010
الزم به ذکر است برای تهیه سوپرناتانت ،کشت جدایه ها به مدت  72ساعت در محیط کشت مایع مناسب برای
اکتینومیست ) (ISP1کشت داده شدند و سپس برای استخراج بیوسورفکتانت ،محیط کشت مایع به مدت  20دقیقه با دور
 10000 rpmسانتریفوژ گردید.
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Hemolytic test
Drop collapse
28
Oil displacement – Oil spreading
29
Emulsification activity
30
96-well microtiter
31
Equilibrate
27

7

تولید لیپاز
در این مرحله بررسی تولید لیپاز در محیط حاوی توئین  80انجام شد .پس از گذشت مدت  7-9روز ،به بررسی هاله صابونی
ایجاد شده اطراف کلنی ها پرداختیم.

تست گسترش روغن
برای انجام این تست ،سوپرناتانت کشت مورد استفاده قرار گرفت 25 .میکرولیتر آب مقطر در پلیت ریخته و 20میکرولیتر نفت
خام 32به عنوان منبع هیدروکربن به آن افزوده شد .سپس  10میکرولیتر از سوپرناتانت کشت به مجموع اضافه گردید .در این
تست ،از توئین  80به عنوان کنترل مثبت و از آب مقطر به عنوان کنترل منفی استفاده شد .پخش روغن به عنوان نتیجه
مثبت تلقی و در واحد سانتیمتر اندازه گیری شد.

شکل ( : )3گسترش نفت خام توسط سوپرناتانت کشت  9روزه باکتری

فعالیت امولسیون کنندگی
به منظور محاسبه  4 ،E24میلی لیتر محیط کشت  SCMعاری از سلول به همراه  6میلی لیتر از هیدروکربن مورد بررسی در
یک لوله آزمایش درب دار و مدرج ریخته شد .محتویات لوله آزمایش به مدت دو دقیقه در دور باال با شیکر لوله به هم زده
شده و سپس به مدت  24ساعت در شرایط سکون قرار داده شدند و پس از 24ساعت این شاخص از تقسیم ارتفاع الیه ی
امولسیون شده بر ارتفاع کل ضرب در  100همانند فرمول زیر محاسبه گردید (.)Cooper and Goldenberg 1987

crude oil

8
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EV(%) = Emulsion height (cm) / Total liquid volume × 100

در این تست هیدروکربن های متفاوتی هم چون نفت خام ،گازوئیل و کروزن مورد بررسی قرار گرفتند

شکل ( : )4سنجش ظرفیت امولسیون کنندگی نفت خام و گازوئیل
اندازه گیری کشش سطحی
سنجش کاهش کشش سطحی به وسیله دستگاه تنسیومتر

33

به عنوان معیار اصلی تولید ترکیبات فعال سطحی زیستی در

نظر گرفته شد .بدین منظور هریک از جدایه های انتخاب شده به ارلن مایر  500میلی لیتری حاوی  100میلی لیتر محیط
کشت  SCMاستریل تلقیح شد و سپس مقدار  0/5میلی لیتر روغن زیتون استریل به آن اضافه گردید و به مدت  9روز در
دمای  28 – 30درجه سانتیگراد بر روی انکوباتور شیکر با دور  170 rpmقرار داده شد .پس از گذشت مدت زمان ذکر شده،
کشش سطحی نمونه مورد نظر اندازه گیری گردید.
کشش سطحی به روش  Du Nouy Ring Methodو با استفاده از دستگاه تنسیومتر موجود در مرکز پژوهشی فن آوری
های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران اندازه گیری شد .در روش مذکور حلقه دستگاه که از جنس آلیاژ پالتین
می باشد در مایع غوطه ور می گردد ،نیروی وارد بر حلقه غوطه ور شده بر روی صفر تنظیم می گردد و حلقه به آرامی از
درون مایع به خارج کشیده می شود .نیروی مورد نظر برای خارج کردن حلقه از سطح مایع ،به عنوان کشش سطحی مایع در

tensiometer

9
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شکل( : )5دستگاه تنسیومتر

نظر گرفته می شود .برای انجام این تست ،مقدار  25میلی لیتر از کشت  9روزه هر یک از نمونه ها در ظرف دستگاه ریخته شد
 .پس از هر مرحله اندازه گیری ،حلقه و ظرف نمونه دستگاه به دقت با آب مقطر و سپس استون شستشو داده شد و برای آنالیز
های بعدی مورد استفاده قرار گرفت .بهتر است برای شستشوی ظرف نمونه از دترجنت استفاده نشود زیرا باعث خطا در نتیجه
آزمایش می شود (.)Banat 1995
نتایج
پس از کشت سوسپانسیون خاک بروی مح یط استارچ کازئین آگار کلنی های مشکوک رنگ آمیزی شدند و تست های
بیوشیمیایی الزم مطابق با کتاب برژی انحام شد.در این میان  50سویه اکتینومیست جداسازی شد .سپس به مجیط استارچ
کازئین آگار نمک با درصد های متفاوت اضافه شد .حدودا  15سویه تحمل نمک نسبتا باالیی داشتند که در جدول زیر
مشاهده می شود.

جدول( : )1رشد جدایه ها ی اکتینومیست در درصد های متفاوت نمک
جدایه ها

درصد نمک
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1
2

%5

%8

+

-

%10

%9
-

-

+

-

-

-

3

+

-

-

-

4

+

+

+

-

5

+

+

+

-

6

+

-

-

-

7

+

+

+

+

8

+

+

+

+

9

+

+

+

+

10

+

+

+

-

11

+

+

+

+

12

+

+

+

+

13

+

+

+

+

14

+

+

+

+

15

+

+

-

-

سپس اکتینومیست ها برای تولید بیوسورفکتانت مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج حاصل بر اساس قطر هاله در تست پخش
روغن به صورت زیر می باشد.
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جدول ( : )2قطر هاله نفت کنار زده شده

جدایه
قطر هاله نفت کنار
زده شده )(cm

1

1

2

2

3

4

4

3

5

2

7

6

4

2

8

2

9

7

10

2

11

2

12

2

جدول ( : )3سنجش فعالیت امولسیون کنندگی :سوپرناتانت کشت  9روزه جدایه ها با هیدروکربن های مختلف
کروزن

گازوئیل

نفت خام

جدایه

16

16

60

1

12

12

15

2

5

5

18

3

25

37

37

4

42

38

50

5

20

25

48

6

15

20

23

7

32

25

30

8

72

80

84

9

18

28

35

10

25

5

12

11

2

2

37

12

12

12

37

13

15

10

50

14

20

18

42

15

12

13

6

14

5

15

5

جدول( : )4نتایج حاصل از اندازه گیری کشش سطحی جدایه ها ی اکتینومیست هالوتولرانت
جدایه

کشش سطحی mN/m

1

50.2

2

37.6

3

44.6

4

39.1

5

49.4

6

38.1

7

44.6

8

34.8

9

28.1

10

51.2

11

45.2

12

37.8

13

35.4

14

34.8

15

38.5

بحث
با توجه به نتایج حاصل مشاهده می شود که از بین نمونه های خاک دریاچه نمک قم 50 ،جدایه اکتینومیست شناسایی شدند
که در این بین حدودا  15جدایه هالوتولرانت بودند و توانستند  % 10نمک را تحمل کنند .همچنین با توجه به تست های اولیه
بیوسورفکتانت حدود  7جدایه توانایی تولید بیوسورفکتانت باالیی را از خود نشان دادند که از این بین جذایه  9بهترین جدایه
تولید کننده بیوسورفکتانت شناخته شد.
در مطالعات قبلی که در سال  2013انجام گرفته است  Manivasaganو همکارانش باکتری Streptomyces sp.
 MAB36را جداسازی کردند که قدرت رشد و تولید بیوسورفکتانت در غلظت نمک  % 5 – 0.5را دارا بود .آن ها دریافتند که
13

در غلظت نمک  % 5شاخص امولسیون کنندگی این باکتری  E24 = 23 %بود .همچنین بیوسورفکتانت گلیکولیپیدی این
باکتری دارای فعالیت ضد میکروبی در مقابل برخی پاتوژن های انسانی می باشد)  .(Manivasagan et al.,2013با توجه
به اهمیت بیوسورفکتانت ها در صنایع مختلف و کاربرد گسترده آن ها در علوم پزشکی ،دارویی،افزایش بازیافت نفت و
پاکسازی محیطی و با عنایت به تحقیقات مهمی که در مورد جداسازی و شناسایی سویه های میکروبی مولد این ترکیبات فعال
زیستی در سراسر دنیا انجام گرفته است،هدف اصلی و مهم این طرح این بوده است که با انتخاب خاک از زیستگاه نمکی
منحصر به فردی نظیر دریاچه نمک قم ،جداسازی و شناسایی اکتینومیست های هالوتولرانت انجام و سپس انواع تولید کننده
بیوسورفکتانت در آن ها غربالگری و مطالعه شود.

نتیجه گیری
نتایج حاصل نشان می دهد که خاک دریاچه نمک قم دارای اکتینومیست های هالوتولرانت مولد بیوسورفکتانت می باشد و با
توجه به کاربرد گسترده بیوسورفکتانت در جوامع امروزی می توان از این جدایه ها در صنایع مختلف استفاده کرد.
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Surfactants are widely used in the various industries, for some environmental problems
scientis has led to use natural surfactants which named biosurfactants.
Biosurfactants are surface-active compounds synthesized by a wide variety of
microorganisms. They are molecules that have both hydrophobic and hydrophilic domains
and are capable of lowering the surface tension and the interfacial tension of the growth
medium. They are nontoxic biomolecules that are biodegradable. Halotolerant actinomycetes
can isolate from saline soil and lake with a high concentration of sodium chloride like qom
saline lake. Bacteria need to adapt when are under extreme condition like salinity, If
adaptation to the environment is due to metabolic changes, the production of new bioactive
compounds as biosurfactants may be expected. In this research, 100 actinomycete species
isolated from qom saline lake which 15 isolate among them were able to tolerate high salt
concentrations, up to approximately 10% of NaCl, these 15 halotolerant actinomycetes were
examined for biosurfactant production by common tests ( growth on the hydrophobic
resources, hemolysis of erythrocytes, oil spreading test, surface tention measurement and
etc.) . according to the results 8 actinomycete isolates were selected as biosurfactant
producer. Results show that the species 9 has the best potential production..
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