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  دهيچک

 ي نواح،يا ترانهيتوان نقاط مد ي مهم آن ميها ستگاهي از زلز است ويدي دوتةجزو خانوادمخمر ک شبه يوم پولولنس يديزاورئوبا
  .شود يافت مي يياي برگ درختان، آب تازه و رسوبات دري جهان را نام برد که بر رويريخشک و مناطق گرمس

د يتوان به تول يم آن ي از جمله کاربردهاکه دارد ي متفاوتياربردها کيستي مختلف علوم زيها وم پولولنس در رشتهيدي اورئوباز
 يمرهايشتر پلي در بيک ماده خوراکياشاره کرد که به عنوان ) وزيرتمالتو، يمر مشتمل بر واحدهايد پلي ساکاريک پلي(پولوالن 

ک يال است و به عنوان يو ماتريک عامل بين پولوالن يهمچن. شود ي مزه دهنده از آن استفاده ميک محصول تجاريمزه به عنوان  يب
 يونديکننده پ ک عامل متراکمي به عنوان يع داروسازياز پولوالن در صنا. رديگ يد دارو و غذا مورد استفاده قرار ميه در تولي اولةماد

  .شود ي استفاده مزي نونيداسيو عامل اکس
ن را به ي از محققياريبس پولوالن توجه ؛ياده از منابع مختلف قنداستف رشد آنها و ي مخمرها و سرعت باالة اندازيل بزرگيبه دل

  .  جلب کرده است ي تک سلوليها نيد پروتئيول جهت تيعنوان منبع مناسب
به  محدود يا، آبهاي دريجاد شده در آبهاي اي نفتي از آلودگي ناشي نفتيها  پاک کردن لکهي برانس پولولوميدياورئوبازاز 

  .شود يواحل استفاده م در س و خصوصاًيخشک
شود که  يالز استفاده ميد، گزالناز و گلوکو آميها همانند فروکتو فورانوز مي از آنزيعيف وسيد طي در تولوم پولولنسيدياورئوبازاز 

ل يبد تيکيولوژي بيرا در کاربردهاوم پولولنس يدياورئوبازباشند که  يز موجود مي نيگريمهم د يها ميآنز فوق يها ميعالوه برآنز
  . نموده استيسم مهميارگانبه 

 به يکروبيبات ضد ميد ترکي تولي براوم پولولنسيدياورئوباز يي از تواناي انجام شده است که حاکين مطالعاتيتوسط محقق
  . باشد ي ميداخل و خارج سلول يها روش

 آن يد صنعتيت توليلذا با توجه به اهم. ستواضح و مبرهن ا، ت و کاربرد شبه مخمريزوم توجه به اهملش گفت يبا توجه به موارد پ 
قات و ي انجام تحقيها نهيزم...) د رنگ و ي، توليطي محي در رفع آلودگي، بعنوان عاملين تک سلولييک، پولوالن، پروتيوتي بيآنت(

  .گردد يشنهاد مي آن پيد صنعتيتول
   يطي محي، کنترل آلودگين تک سلولي، پروتئيروبکيت ضد ميفعالم، ي آنز پولوالن،وم پولولنس،يدياورئوباز: ها  واژهديکل

  ۱/۱۰/۸۹:       پذيرش مقاله۱۱/۹/۸۹:       اصالحيه نهايي۱۳/۴/۸۹: وصول مقاله
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   ...اورئوبازيديوم پولولنس      ۹۰

۱۳۸۹زمستان /  دوره پانزدهم/مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان  

  مقدمه
 شناخت، ةنيران تاکنون در زمينکه در ايبا توجه به ا 

وم يدياورئوباز( شبه مخمر نيات و کاربرد ياهم
 گزارش نشده است و لزوم توجه به يمطالعات) پولولنس

ر کاربردها که در ي و ساين شبه مخمر از نظر صنعتيا
افته از جمله ژاپن مد نظر قرار ي توسعه ير کشورهايسا

ن خصوص ي را بر آن داشت تا در اهگرفته است نگارند
  .ديه نمائ را ارايمقاله مرور

 ناقص و يقارچها جزو قبالًوم پولولنس يدياورئوباز
 يها در گزارش. شد ي ميبند س طبقهياليلي خانواده موندر
ها قرار  ستير دسته آسکومي آن را جزء ز،يگريد
وم يديد اورئوبازي جديبند  در طبقهيدادند ول يم

. )۱و۲(ت لز قرار گرفته اسيدي خانواده دوتوپولولنس جز
سم ين ارگاني اي در مورد واژه شناسياتاگر چه ابهام

وم پولولنس فعالً واژه قابل يديود دارد اما اورئوبازوج
ا پولولنس ي آن پولوالريها گر مترادفيد. باشد ي ميقبول

  .دنباش يم پولولنس ميو دمات
ت است که در يک ساپروفي نسلوم پولويدياورئوباز

ن قارچ معموالً در يا. شود يافت ميعت به سهولت يطب
 يري گرمسيها وهيدار و م اهان محصوليلوسفر گيف

ن يد مالنيل تولي به دلکه )۳ و۴( شود يافت ميگوناگون 
 بر اساس. اه شناخته شده استيمعموالً به عنوان مخمر س

 يت ظاهراً در نواحين ساپروفي ا، موجوديها گزارش
 از آن يها حاک  گزارشيبرخ.  وجود داردزي نمعتدل

 ي و نواحيا ترانهيدر مناطق مدن قارچ يااست که 
 وا، فرانسه، مصر، عراق، پاکستان يتالي اندمان ،خشک

وم پولولنس يدياورئوباز.  وجود داردزي ني جنوبيقايآفر
 کاي و جامايل، هند، مالزي مانند برزيري مناطق گرمسدر

ن ي قابل توجه ايها ستگاهياز ز .شده استسازي  جدا زين
 آب تازه، دهانه رودخانه،  برگ درختان،توان به يقارچ م

دومچ و . نمودا اشاره ي و آب درييايرسوبات در
 يها ستگاهي از زيهمکارانش فهرست کامل

 يها  در سال.)۵( اند ه کردهيتهوم پولولنس يدياورئوباز
وم يدي اورئوبازير، کالنتر و همکارانش جداسازياخ

ن ي و همچنDracaena reflexaپولولنس را از برگ 
Santalum album ۳و۶( گزارش کردند.( 

 فراوان ةگوتروپ با گستريک اليوم پولولنس يدياورئوباز
 آب و رطوبت ي دارايها طين در محياست که همچن

 يها  و دانهيي غذايها طيلوسفرها، حمام، محيمانند ف
ن ين گونه را همچنيا. کند يرشد م ي به خوبيکشاورز
ن در معادن يپرساليک مانند هاي اسموتيها طيدر مح

د يبا توجه به تول. فتايتوان  ي مينمک و مناطق کوهستان
 ي قارچةن گونيها؛ ا  از شبه قارچياديار زيحجم بس

د توجه کرد که وجود آن ي دارد اما باي جهانيا گستره
  .ر گزارش نشده استي مناطق سرد سدرتا کنون 

توسط  وم پولولنسيدياورئوباز يچرخه زندگ
 وجود ).۷(  شده استيک به طور کامل بررسوکو

 را ي متنوعيها يسم مورفولوژيگانن اريچرخه ناقص در ا
سم بوده که بسته به يمورف يسم پلين ارگانيا. کند يجاد ميا

 اي وم، ويسلي م، به صورت جوانه مخمريطيط محيشرا
ن قارچ ي اي اختصاصيژگيو. باشد يوم ميسليسودوم

  .)۸ (اه رنگ استيدسپور سيد کالميتول
 يشيچرخه رو) ۹(ا آچا يو گارس  راموز

ل ي تبديبرارا مناسب  ط يوم پولولنس و شرايدياورئوباز
ها ابتدا صاف  يکلن. اند گر شرح دادهيک فرم به فرم دياز 

. شوند ي چسبناک پوشانده ميا هيهستند و سرانجام با ال
 روشن يا ا قهوهي يها ابتدا زرد، کرم، صورت يرنگ کلن

 اهيدسپور سيد کالميل تولياست که در مرحله آخر به دل
  .شود ي مرنگ
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 ۹۱      كالنتر... عنايت ا

 ۱۳۸۹زمستان /  دوره پانزدهم/مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

 جوان، يها  کشتيکروسکپي ميدر بررس
 دارند يرنگيک بوده و جدار نازک و بيها بار وميسليم

ل گشته، يها قطور و طو وميسلي به مرور زمان ميول
 يا رهي زنج ت بهيره و در نهاي رنگشان ت،ميجدارشان ضخ

ل ياه رنگ تبدي چهار گوش دو جداره و سيها از سلول
 يايديله کونيولولنس به وسوم پيدياورئوباز. )۴(شوند  يم

واره يزان در ديو آيها رهيزنجبا مشخصه  م ويمستق
  .شود ي مها شناختهردسپويمحکم کالم

زا يماريب يعامل عمدتاً به عنوان ن قارچيااگر چه   
 شده است اما شناخته شود ياه مي بافت گينرمسبب که 
ز ين ياهي گيها  از پاتوژنيبرخه ي آن عليتسيگونا آنتاثر
مهار ) ۱۰(  و همکارانشياگيت. ارش شده استگز

را گزارش وم پولولنس يدياورئوباز توسط يا پوريآلترنار
 جدا شده از انسان يها هيسوبودن زا يماريب .اند کرده

ن نکته ي ذکر ا. ثابت نشده استيواني حيها توسط تست
بهداشت   از ارزش نخواهد بود که سازمان يز خالين

 I گروه ةولولنس را در زمروم پيدي اورئوبازيجهان
ن موضوع يانگر ايب و قرار داده است هاسک فاکتورير

زا يماريا بيکننده  ک عامل آلودهيچ عنوان ي به هکهاست 
ن قارچ را يمن بودن اي ا،ها شي آزما).۱۱ (تواند باشد ينم

  .)۱۲(اند   نشان دادهين تک سلوليک پروتئيبه عنوان 
توان  يمم پولولنس ويدياورئوبازمهم  ي کاربردهااز

  :ل اشاره کرديبه موارد ذ
   پولوالند يتول –الف 

مر مشتمل بر يد پلي ساکاريک پليپولوالن 
 يوندهاي که توسط پوز استي مالتوتريهادواح

)۶→۱(α:  )۴→۱( α اند به هم متصل شده .
 يد پليت توليل ظرفيوم پولولنس به دليدياورئوباز

ت ي اهميدارا ي صنعتر از نظ،»پولوالن« به نام يديساکار
  ). ۱۳و۱۴(باشد  يم

مزه، ي بيمرهايشتر پلي در بي خوراک مادهکيبعنوان 
 مزه دهنده مورد يک محصول تجاريپولوالن به عنوان 

ن سرد به ي چون لستريداتيرد و در توليگ ياستفاده قرار م
ک يوم پولولنس يدياورئوباز.  کاربرد دارديعنوان افزودن

 به يوتکنولوژيرنگ است که در باه يگونه شبه قارچ س
 extracellular poly saccharide (EPS)ک يعنوان 

ک عامل ين يهمچنپولوالن . رديگ يمورد استفاده قرار م
ک ماده ياست و به عنوان ) biomaterial(ال يوماتريب

. رديگ ي استفاده قرار م موردد دارو و غذايه در تولياول
د انواع ين در تول آيوتکنولوژيل بيپتانسبه ن يهمچن

 پولوالن  .اشاره کردتوان  يم زي نک يتيدرولي هيها ميآنز
 دارد و به ييالل باي توان پوشش و پتانسيبطور تجار
  . )۱۲ و۱۵ و۱۶( رود ي به کار مييب غذايعنوان ترک

 يا ار گستردهي بسي تجار کاربرديپولوالن دارا
ا ب( ييع غذاي و صنايبر سازيع  چوب، فياست و در صنا

. رديگ ي مورد استفاده قرار م)شتري بييزا يهدف کالر
 و يونديکننده، پ ک عامل متراکمين به عنوان يهمچن

 مورد استفاده يع داروسازيون در صنايداسيعامل اکس
ن يچند پولوالن از يلکولواندازه وزن م. رديگ يقرار م
ت ي به وضع که متفاوت است دالتون۲۰۰۰۰۰۰ تاهزار 

 يسادگ به دارد و يبستگوم پولولنس يديرشد اورئوباز
به  يژگين ويکه  اشود  يدر آب سرد و گرم حل م

کاربرد  يعکاسلم يفد يتول تف ساز در صنعا شفعنوان
    .)۱۴ (دارد

 از آن ي در مورد پولوالن حاکاتقيگر تحقيج دينتا
 بوده و nonionicد  ي ساکاريک پلين عنصر  ياست که ا

ر سرطانزا ير موتان و غيغت، يهمسان با خون، فاقد سم
 يز کاربرد فراواني نييع غذايپولوالن اکنون در صنا. است

ک ماکرومولکول با هضم يپولوالن . دا کرده استيپ
 کم يمزه بودن، به غذاها ي بيژگيکند است که با و
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   ...اورئوبازيديوم پولولنس      ۹۲

۱۳۸۹زمستان /  دوره پانزدهم/مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان  

 را يي مواد غذايشود تا مقدار کالر ي اضافه ميکالر
، از ش از دو دهه است که در ژاپنيب. ش دهديافزا

 ييمکمل دارو و يي غذايک افزودنيپولوالن به عنوان 
 Food and Drug Administration. شود ياستفاده م

(FDA)ز به طور ن زده است که هر فرد در روي تخم
به عنوان   را گرم  از پولوالن ۱۰ش از يتواند ب يمتوسط م

 ي از پولوالن براراًياما، اخ. دينما استفاده ييمکمل غذا
 ،کي، ژنتييع داروي در صنايي دارو-ستي زيهابردرکا

ص ي تشخيها يربرداري تصويها و حت  بافتيمهندس
  .)۱۶ (شود ياستفاده مز ين يپزشک

 انگريبر در مورد کاربرد پولوالن، ي اخيها گزارش
 ونيامولسو   قابل جذبي تماسياستفاده از آن در لنزها

به ن توا يرا مپولوالن . )۱۷و۱۸( باشد يم يشي آرايها
م پولوالناز همراه با ي آنزي براييک مدل سوبسترايعنوان 

د شربت گلوکز و ي تولجهت الزيالز و بتاآميگلوکوآم
  . )۱۹( بردمالتوز به کار 

  وم پولولنسيدي اورئوبازيکروبيت ضد ميفعال - ب 
 که تاکنون يکروبي ميها تي نوع متابول۶۰۰۰از 

بوده ک يوتيب يآنت،  آننوع ۴۰۰۰گزارش شده است 
مورد  يکيني درصد از آنها به صورت کل۱است که فقط 
ر معمول ي غيها  قارچيغربالگر. رديگ ياستفاده قرار م
 يها سميکروارگانير ميو ساوم پولولنس يديمانند اورئوباز

ا وجود ي در سراسر دنيعيدر منابع مختلف طبکه گر يد
 ضد يها تي به متابوليابيدستتواند منجر به   يدارد م

  .)۳ ( شوديروبکيم
وم يدي اورئوبازيي از مطالعات انجام شده توانايبرخ

  نشانيکروبيبات ضد ميد ترکي توليپولولنس را برا
 ي گروه)۲۰ (که ساکو و همکارانش تا. اند هداد
ر ياز تخمرا  aureobasidins بنام يکيوتيب يآنت

.  کردنديي و شناسايسازوم پولولنس جدايدياورئوباز

 cyclicک يک، يوتي بين گروه آنتيد که اآنها نشان دادن

depsipeptidesرا يي بااليت ضد قارچي است که فعال  
  .دهند ياز خود نشان م

ن نشان دادند که ير مطالعات همچنيسا
 در  رايياي ضد باکتريها يژگيوم پولولنس ويدياورئوباز

 Staphylococcus و   Pseudomonas fluresenceبرابر

aureus گزارش ن يهمچن. )۲۱ (دهد ي م نشاناز خود
انگر آن است که يبکالنتر و همکارانش ق يتحق

د ي تولي خارج سلوليباتيوم پولولنس ترکيدياورئوباز
 مقاوم به Pseudomonas که مانع رشد کرده است

 .)۲۲و۲۳(ن بوده است يسيجنتاما
ن تک يک پروتئيوم پولولنس به عنوان يدياورئوباز - ج 

  )SCP(يسلول
  انسانهاتيرشد جمع ،ک سوي از نکهيبه ابا توجه  

ن امر يا کهباشد  يش مي افزايبه صورت تصاعد هندس
 يي به منابع غذايابي دستيروزافزون برا يمنجر به تقاضا

موجود  ي کشاورزيها ني زمگري ديشود و از سو يم
توان از  يلذا م ،باشد ي محدود مييد مواد غذايجهت تول

د غذا استفاده ي جهت تولن ارزانتريگزيجا منابع يبرخ
دات ي در مورد توليمقاالت متعدد گذشته ةدر ده. کرد
از جمله   مختلفيها کروبي از مين تک سلولييپروت

   . )۲۴و۲۵و ۲۶ (افته استي چاپ و انتشار ،ها قارچ
،  متفاوتي با سوبستراهاي متعدديمخمرها

 تک يها نييد پروتيتواند به عنوان منابع مناسب تول يم
 ة اندازيل بزرگيبه دل. ته شوندف در نظر گريسلول

 رشد آنها و استفاده از منابع يمخمرها و سرعت باال
ن ي از محققياريوم پولولنس توجه بسيدي، اورئوبازيقند

 تک يها نيئد پروتيرا به عنوان منبع مناسب جهت تول
  . )۲۷و۲۸و ۲۹ (جلب کرده استبه خود  يسلول
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ها با  ه موشي تغذي بر رويا سهي مقايا  مطالعهيط
ز به يليوتيدا يوم پولولنس و کانديديخوراندن اورئوباز

 نشان داد که ،ها از موشمختلف دو گروه طور مجزا به 
دا يسه با کانديوم پولولنس در مقايدي اورئوبازيها سلول

زان مصرف شده، ي نبودند و متناسب با ميسمز يليوتي
  .)۳۰ (جاد نمودندياز ينرا يشتريش وزن بيافزا

  يطي محينترل آلودگك - د
وم يديها، اورئوباز سميکروارگانيگر ميگام با د هم

 از ي ناشي نفتيها  پاک کردن لکهيپولولنس برا
 ۳۱ ( شده استشيآزماا يها در در حوادث نفت کش

 ي حذف آلودگين کار را برايا) ۳۲(هاندرسون . )۱و
 ي محدود به خشکيها ا، آبيجاد شده در آب دري اينفت

ن کار يحاصل ا.  ثبت کرده است،وصاً در سواحلو خص
ا، جانداران ي فلور دريضرر برا ي بيتوده سلولک يد يتول

 آسانتر پاک کردن يبرا. بوده استها  ساکن و انسان
از گونه پولولنس  يا افتهي حالت جهش ي نفتيها لکه

  .به وجود آوردند را ۲۰۲۴۹
گزارش کردند که ) ۳۳و ۳۴ (نسون و دالتونيکده

 گونه يش سلولهاي افزاسبب به خاک DDTفزودن ا
 يشگاهيآزما يها افتهيبر اساس . شود يپولولنس م

 يه حاوي پايها طيال عصاره مخمر در محيسلياشکال م
DDTشتر محصول در يش بي و افزا داشتنديشتري رشد ب

 يها  نمکيها  و محلولDDT شده از ي غنيها آب
  . مشاهده شديمعدن

 جذب يي تواناي دارا۱۴ ه پولولنس شمارهيسو
ـ کرزول بود، که از منابع O شامل فنول، يبات فنوليترک

 اتانول و ،گونه پولولنس. )۳۵ ( گرفته شده بوديعيطب
 متانول از د، اما کن ي خوب مصرف ميليسرول را خيگل
جذب فنول با حضور  .دنک ي استفاده مي آرامار  بهيبس

در حضور فرم . رديگ ير قرار نميثأا متانول تحت تياتانول 

 حذف فنول توسط ،درصد۰۱/۰ با غلظت کمتر ازد ييآلد
  .)۱ (ر بوديسم انجام پذيارگان

 ي آلودگکاهش درآن  کاربردگرينه مهم ديزم
 بي شك، فلزات سنگين .ن هستنديط، فلزات سنگيمح

 يبات فلزيترکاند اما تركيبات فلزي آلي از انواع  سمي
از تركيبات آلي فلزي  يبرخ. ترند يغير آلي بسيار سم

از ميان آنها سرب آلي، نگراني خاصي در . بسيار فعالند
كند،  خصوص آلودگي و مشكالت سالمت ايجاد مي
. شود زيرا به شكل تترااتيل سرب به بنزين افزوده مي

 سمي بخشها هم خطرناك هستند چرا كه  تريبوتيلن
 ين آلودگيا .دنده يل ميرا تشک هاي ضد سرب رنگ

ا در هوا ي و يق فاضالب صنعتيد در آب از طرتوان يم
ا دود يع ي بخارات صناتوان به ي م نمونهيبرا. جاد شوديا

ن يسنگ فلزات ي حاو اشاره کردکههيل نقلياگزوز وسا
 يها گزارش. باشد يم... وه و يوم، جيشامل سرب، کادم

ن يدهد در چن يا نشان ميتاني از برهژيبه و يفراوان
وم يديش در تعداد اورئوبازيافزا يا  آلودهيها طيمح

ن اساس يبر ا. )۳۶-۳۸ (پولولنس مشاهده شده است
ن يده و تخمين پدي ايابي جهت ارزيشگاهيمطالعات آزما

ک کشت يک تکنيگاد از  . انجام شده استيسطح مهار
 مخمرها و ي بر روي فلزيونهاي اثر ي بررسيجامد برا

  روش بهحيتلق.  استفاده کرد، مخمر شکليها قارچ
 يها که بر آن محلولط جامد يمح يبر روکردن پخش 

ن مطالعه يدر ا . اضافه شده بود انجام شدي به خوبيفلز
حضور   دروم پولولنسيدي متوجه شد اورئوبازيو

  وساي سرويها  گونهسه باي در مقا يرو و وم، مسيکادم
 . استتر اومـمقار ـيبس سس روزئوسيروبلوماـياسپ

 به يوم، مس و رويبوط به کادمحداکثر غلظت فلز مر
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وم يدي اورئوبازي براmmol ۴/۱۷ ، ۵/۳،۰/۱۶- ۱ب يترت
  .)۳۸ (پولولنس بود

وم پولولنس به دود وسايل يدياز آنجا كه اورئوباز
نقليه مقاوم بود اثر قلع و سرب آلي تركيبات آنها توسط 

. مورد بررسي قرار گرفت) ۳۴(كونيمي و همكارانش 
 سميت يخنث pH اسيدي به نسبت pHتري بوتيل قلع در 

در ميان يازده تركيب مختلف آزمايش . بيشتري داشت
به . بودند سمي تر مونو و تري بوتيل قلع از همه شده 
وم پولولنس به دي ياتري يدياي اورئوباز  غير منتظرهطرز

مترهاي مختلف فيزيكي و پارا .متيل قلع حساس نبود
 كتانت واد سورف، مواpHشيميايي شامل تركيبات محيط، 
  . سميت موثرندزانيم شرايط فيزيولوژيك ارگانيسم بر

  نسلوم پولويدي اورئوبازيم هايآنز -ه 
وم يدياورئوباز مطالعه شده از يها مين آنزيشتريب

 الزيالناز و گلوکوآميداز، گزيوفورانوز، فروکتپولولنس
 مهم يها ميها، آنز نيجدا از ا .)۳۵-۳۹ (باشند يم
را در وم پولولنس يدياورئوبازد که  هستن هميگريد

سم مهم يک ارگانيل به ي تبديکيولوژي بيکاربردها
 گلوکود ي ـ فروکتوفورانوزDبتا ـ (ز سوکرا .ستکرده ا

د ي مخمر توليها ز سلوليله لي معموالً بوس)دروالزيه
ها سوکراز را   از مخمرها و قارچيارياگرچه بس. شود يم

 يها هي  با سو.کنند يط کشت ترشح ميدر مح
 کشت، يها طيدر مجموعه محوم پولولنس يدياورئوباز

 ساكاروزط کشت با يمحصول سوکراز در مح
شتر ي بار ب۲۹۰، حدود ۸۰ن يوت در حضور توتايلممونوپا

اب ي در غساكاروزط کشت با ياز محصول آن در مح
  ). ۳۷( باشد يانت متکاسورف

 زي نکيتينولي پکتيها ميآنزوم پولولنس يدياورئوباز
وه يساندن تفاله مي کند که به طور گسترده در خيد ميتول

  به عنوان نمونه.)۴۰ (رود يوه به کار ميت آب ميو شفاف

 ،ينگهدارنامناسب ط ي شراليدلب به يسوه ي مکه يزمان
 که يره اي، مقدار شد داريت نامطلوبيفيگر کيل ديا دالي

دادن  اما در مجاورت قرار.  شود کم استياز آن آزاد م
محصول ش يتواند به افزا يمک يتينوليم پکتيآن با آنز

 زي نط کشتيب محيم به ترکيمحصول آنز .شود منجر
  . دارديبستگ

ه فعال يک سوي) ۳۹(  و همکارانشيمورس
ن يناز و پروتئيد پکتي توليرا براوم پولولنس يدياورئوباز

 يوبستراسسم با يارگان. عات پرتقال انتخاب کردندياز ضا
 يت پلي از فعالييو سطح باال ال خوب رشد کردپرتق

حضور .  نشان داديريناز را در رشد تخمروگاالکتو
وم سولفات يو آمون)  درصد۱/۰( زانيعصاره مخمر به م

. م الزم بوديد آنزي حداکثر توليبرا) درصد۲/۰( زانيبه م
 در ۲ن خام پوست پرتقال از ير مقدار پروتئيبعد از تخم

  . افتيش يزااف در صد ۲۰صد به 
در ژاپن ) ۴۰ (يشيتسوبي مييايميکارخانه مواد ش

 کار بردن ا بهن استراز بيم پکتيد آنزي تولي را برايروند
ه ين سويا .ثبت کرد  AY –037 وم پولولنسيدياورئوباز

 بود ۶ و ۳ن ي مناسب بpH ي را که داراين استرازيپکت
 يرا بcْ۲۵ ي در دما۷ تا pH ۲م در ين آنزيا. د کرديتول
  .دار بودي ساعت پا۲۴

ک يولتلي آميين توانايهمچن وم پولولنسيدياورئوباز
 وم پولولنسيدياورئوباز .)۴۱و۴۲( دهد ي را نشان مييباال

 کهط کشت دارد ي محرا درم ين آنزي ترشح اييتوانا
 يالزهايآم. دهد يت را نشان مي از فعالييار بااليسطح بس
را ي ز؛ دارندييا ژهيت وياهم وم پولولنسيدياورئوباز

د ي توليز شده برايدرولي هيها ا نشاستهياستفاده از نشاسته 
شده ثابت راً ياخ .الز استيپولوالن مستلزم عملکرد آم

 به  با A-124 وم پولولنسيدياورئوبازاز گونه است که 
   .شود يد ميالز تولي گلوکوآم؛ناتيم آلژيکار بردن کلس
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در  بارن ي اولي که برايگري ديها مياز آنز
 دازيمطالعه شده بتا گاالکتوزوم پولولنس يدياورئوباز

مشاهده ) ۴۶( و همکارانش هدشپاند. )۴۳-۴۵ (است
 ي براc ْ۴۵ مناسب ي و دما۸/۶ مناسب pHکردند که 

مشابه وم پولولنس يدياورئوبازاز ديت بتاگالکتوزيفعال
ن مشاهده يا .گر استي دياز مخمرهاديبتاگاالکتوز

 يها ميآنزانگر وجود يب واالک را که ات کالرک وينظر
د ييرا تاباشند  يموم پولولنس يدي اورئوباز درياديز
  . دنکن يم

 در DNaseت يگزارش کرد که فعال) ۴۶( يسيفدر
 از ي تعداد کميده شده است وليها د هيهمه سو

ها را نشان  مين آنزياد ايد زي جدا شده امکان توليها هيسو
 گزارش کردند که يگريعه دمطال  درنيهمچن. اند داده

 يون مخمرهاي گوناگون کلکسي مخمرهايدر بررس
Czechيها هي، سوي اوره آز، نوکلئاز خارج سلولي، برا 
 ،م اوره آزين سه آنزي، همه آنها اوم پولولنسيدياورئوباز
DNase  وRNase  راً گزارش شده ياخ. کنند يد ميتولرا

 يها  در موتانتRNase و DNase  تياست که فعال
در   از بعدوم پولولنسيدياورئوباز يکيمورفولوژ

ل يل متين، اتيديتروزگواني نمجاورت قرار دادن با
 افتيش ي بار افزا۱۰ به ۵، از اورنجن يديو اکر سولفات

)۴۷(.  
 مانند ييها در قارچ ل ترانسفرازيکتوزووجود فر 
اورئوبازيديوم و  وميلوس، فوزاري آسپرژيها گونه

ت ياهم) ۴۹( همکارانش وونگ يک ).۴۸( گزارش شد

 به يم داخل سلوليد آنزيم سولفات را در نسبت توليزينم
. شرح دادند وم پولولنسيدياورئوباز در يخارج سلول

ل ترانسفراز ي فروکتوزدر مجاورت با روز اکامحلول س
، گرفته استقرارون يسزايزومري و ازيلودري هتحتکه 

  .ل شوديظ فروکتوز تبديتواند به شربت غل يم
در را  دازيوجود گلوکز اکس  يادين زيمحقق

ده شده ياند و د  گزارش کردهوم پولولنسيدياورئوباز
ه گلوکز ي تهين خرچنگ برايتياست که استفاده از ک

. )۵۰ ( استوم پولولنسيدياورئوباز خاص ،دازياکس
 وم پولولنسيدياورئوبازتوسط ) Laccase (الکسازد يتول
ن يآنها ا. )۵۱( است ن شدهايب يگزارشات متعدد در

ش يآزما در خارج سلول  کليت را با استفاده از گوايفعال
 الکتوز يه رويک سوي ي که نگهدارندتافي در وکردند
د يا مالتوز، تولي گلوکز ي رويسه با نگهداريدر مقا

  .کند ي مانينماشتر يالکساز را ب
  

  گيري نتيجه
ت و يزوم توجه به اهملش گفت يبا توجه به موارد پ

لذا با توجه به .  است ضروري شبه مخمرنيا کاربرد
د ي توليها نهي در زم آنيد صنعتيت تولياهم

و به  ) رنگ،ين تک سلوليئک، پولوالن، پروتيوتيب يآنت(
  فراهم نمودنيطي محيها ي در رفع آلودگيعنوان عامل

شنهاد ي آن پيد صنعتيقات و تولي انجام تحقيها نهيزم
  .گردد يم
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