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 214آلژینات لیاز سودوموناس آئروژینوزاي موکوئیدي سویه تخلیص و تعیین خصوصیت
  

 1، احیا عبدي عالی1، پریسا محمدي1، پریناز قدم1رآباديهدي گل فخ

  

 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا (س).1

  

 چکیده

اد عفونتهاي سودوموناس آئروژینوزا پاتوژن فرصت طلبی است که در بیماران مستعد موجب عفونتهاي متعددي می شود. توانایی سودوموناس آئروژینوزا درایج

یلم بازي می کند. من به خاطر تولید بیوفیلم است که آلژینات پلی ساکارید مهم تشکیل دهنده آن می باشد. بنابراین تخریب آلژینات نقش مهمی در تخریب بیوفمز

ویه هاي یک باکتري متفاوت و ویژگی این آنزیم در باکتري هاي مختلف و حتی در س pIآلژینات لیاز آنزیم مهمی در تخریب آلژینات می باشد. وزن مولکولی، 

به دلیل تشکیل کلونی هاي  214است. مقدار آلژینات در سویه هاي موکوئیدي بیشتر ازغیرموکوئیدي ها می باشد. در این مطالعه سودوموناس آئروژینوزا سویه 

  تهیه آلژینات لیاز انتخاب شد.بسیار موکوئیدي براي 

آئروژینوزا با استفاده از شوك حرارتی استخراج و براي تعیین فعالیت آن از روش تیوباربیتوریک اسید استفاده  آلژینات لیاز از فضاي پري پالسمیک سودوموناس

درجه سانتی گراد  3دقیقه در  20بود و فعالیت بهینه آن در  mg/ml 0.02نشان داد. غلظت بهینه سدیم آلژینات TSBشد. این آنزیم بیشترین فعالیت را در محیط 

آنزیم خالص گردید. با  DEAE-Sepharose Cl-6B با پروتوکل دو مرحله اي ترسیب با آمونیوم سولفات و کروماتوگرافی ستونی تعویض آنیونیمشاهده شد. 

  کیلودالتون براي این آنزیم تخمین زده شد. 40وزن مولکولی SDS-PAGE روش

  

 نوزاسودوموناس آئروژی ؛بیوفیلم ؛آلژینات لیاز ؛آلژینات  هاي کلیدي:واژه

 
 
 
 
 

Please cite this paper as: Fakhrabadi HG, Ghadam P, Mohammadi P, Abdi-Ali A. 2015. Purification and 
Characterization of Alginate Lyase from Mucoid Pseudomonas aeruginosa Strain 214. J Genet Resour 1(2):55-60. 
DOI: 10.22080/jgr.2015.1164 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ii 

 

 
University of Mazandaran 

Journal of Genetic Resources 
J Genet Resour 2015;1(2):61-64 

http://sc.journals.umz.ac.ir 
doi: 10.22080/jgr.2015.1165  

Iranian Biology Society 

 
 
 
 
 

  در ایران  Erodium L'Hér (Geraniaceae)شمارش هاي کروموزومی براي برخی از گونه هاي 
  

  1و زهرا ناظم بکایی 1، احترام نجفیان1مریم کشاورزي

  

 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران. .1

  

  چکیده

لفهاي هرز شناخته از تیره شمعدانی در زیستگاههاي مختلفی در ایران توزیع شده اند. برخی گونه ها داراي ارزش دارویی بوده و برخی ع Erodiumگونه هاي 

در ایران به  Erodiumشده اي هستند. هیچ گزارشی از شمارش کروموزومی این گونه ها در ایران موجود نیست. شمارشهاي کروموزومی براي شش تاکسون از 

 .E. cicutarium (2n=36), E. ciconium (2n=18), E.  malacoides (2n=20), E. moschatum (2n=20), Eاین شرح ارائه می شود: 

neuradifolium (2n=20) and E. oxyrrhynchum (2n=20)..  .اعداد کروموزومی براي شش تاکسا مورد بررسی براي اولین بار از ایران گزارش می شوند

تفاوتی در  ات پیشین است.پدیده دیسپلوئیدي براي اولین بار گزارش می گردد. اعداد کروموزومی مشاهده شده عمدتا در توافق با گزارش E. cicutariumدر 

 سطح پلوئیدي هر گونه مشاهده نشد.
  

 ایران ؛Erodium ؛شمارشهاي کروموزومی   هاي کلیدي:واژه
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  در ایران .Alyssum Lاز جنس  Gamosepalum  (Hausskn,) Dudleyمروري بر بخش 
 

 1و مسعود شیدایی2، مصطفی اسدي*1سعیده سادات میرزاده واقفی

  

  دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. 1

 بخش گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران..2

  

  چکیده

هایی از آن بعنوان رکورد جدید از ایران معرفی شدند. از ترکیه گزارش شده است. در چند سال اخیر گونه Dudleyبراي اولین بار توسط  Gamosepalum بخش

حال حاضر  ایجاد دو سینونیم نمود. در جابجایی انتقال داده شد. این Gamosepalum، به  خصوصیات بارز در هر بخش با توجه به Alyssumچهار گونه از بخش 

 A. baumgartnerianum و   ,A. lanceolatum, A. persicum, A. lepidoto-stellatum  A. mulleri هايشامل گونه Gamosepalumگونه از بخش  5

 ,Wهاي  این تحقیق در هرباریومهاي مورد بررسی در همه گونه هاي پذیرفته شده ارائه گردید.کلید شناسائی و نقشه پراکنش براي گونه باشند.در ایران موجود می

G, TARI  وFUMH گردند.نگهداري می 

  

  مرور؛ ایران ؛Brassicaceae ؛Gamosepalum؛ Alyssum  هاي کلیدي:واژه
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 (.Brassica napus L)مطالعه تنوع ژنتیکی و تحمل تنش خشکی در ارقام تجاري کلزا 
  

 2،3و دانیال کهریزي 1سیروس جهانگیري

  

  دانشجوي کارشناسی ارشد گروه اصالح نباتات دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.1

  گروه پژوهشی بیوتکنولوژي مقاومت به خشکی دانشگاه رازي کرمانشاه.2

 ه زراعت و اصالح نباتات دانشگاه رازي کرمانشاهگرو.3

  

  چکیده

، زرفام، اکاپی، طالیه، لیکرد و مدنا) در دو 3، کرج2، کرج1به منظور شناسایی ژنوتیپ هاي متحمل خشکی در کلزا، نه رقم تجاري (اپرا، کرج

قیق در یک آزمایش اسپلیت پالت بر پایه طرح کشت شدند. این تح 1393-94شرایط نرمال و تنش خشکی در شهرستان کنگاور و سال زراعی 

کامال تصادفی انجام شد. در شرایط تنش خشکی، آبیاري در مرحله انتهاي گلدهی قطع گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنش خشکی 

فرعی، تعداد غالف در بوته، تعداد بذر در  اثرات معنی داري بر روي ارتفاع بوته، روز تا بلوغ، تعداد غالف در شاخه اصلی، تعداد غالف در شاخه

) و %68/27کیلوگرم در هکتار ( 4/2919به  9/4036غالف، وزن هزار دانه، عملکرد روغن و عملکرد بذر دارد. در اثر تنش خشکی عملکرد بذر  از 

باعث کاهش تعداد غالف در شاخه فرعی ) کاهش یافت. همچنین تنش کم آبی، %99/25کیلوگرم در هکتار ( 2/1362به  8/1840عملکرد روغن از 

و طالیه به ترتیب داراي بیشترین عملکرد  3شد. تفاوتهاي معنی داري بین ارقام کلزا براي تمامی صفات مشاهده گردید. ارقام کرج %93/27به میزان 

ایط آبیاري فقط براي دو صفت ارتفاع بوته کیلوگرم در هکتار). اثرات متقابل رقم در شر 5/3747و  5/4632بذر در شرایط نرمال و تنش بودند (

(P<0.05)  و عملکرد روغن(P<0.01) 500/4172بیشترین شاخص هاي مقاومت به خشکی ( 3معنی دار شدند. رقم کرج (MP) ،006/4147 (GMP 

را نشان داد. با توجه به همبستگی بین شاخص ها و عملکرد در شرایط تنش و نرمال، نتیجه گرفته می شود که این شاخص ها (به  STI) 055/1و (

 ) به عنوان شاخص هاي مناسب براي جداسازي و انتخاب ارقام مقاوم به خشکی شناسایی شدند.TOLو  SSIجزء 

  

 ص مقاومت به خشکیشاخ ؛عملکرد بذر ؛نقصان آب ؛کلزا واژه هاي کلیدي:
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ایران، نشان دهنده  (Mus  musculus L.1766)  خانگی هاي نواربندي سانترومري گستره هاي  موش

 سانترومر با مقادیر متغییر هتروکروماتین سانترومري در جمعیت هاي مختلف است موقعیت ثابت
  

 31،متین مقدم ، مریم1حداد ، فرهنگ 2،1 درویش ، جمشید1مولوي فرحناز

  

  شناسی زیست علوم،گروه ،دانشکده مشهد فردوسی دانشگاه .1

  شناسی جونده پژوهشی گروه مشهد، فردوسی دانشگاه .2

 نولوژي مولکولی و سلولیی مشهد، گروه پژوهشی بیوتکه فردوسدانشگا .3

  

 چکیده

)  با ساختار کروموزومی و  musculus. M، گونه Musمدت ها است که سه زیرگونه از گونه موش خانگی در ایران شناسایی شده اند. موش خانگی (جنس 

شانگرهاي مورد اعتماد در این گونه شناخته شده اند. در میان این صفات ریختی پایدار خود شناخته می شوند. اما برخی از صفات کروموزومی به عنوان ن

. در این کروموزومی، ساختار هتروکروماتین سانترومري جز این نشانگرها است که براي شناسایی جمعیت ها و زیرگونه هاي موش خانگی استفاده شده است

ر هتروکروماتین آنها با هم مقایسه شد.نتایج نشان داد که در تمام افراد مورد تحقیق سانترومر جایگاه جمعیت از ایران مورد بررسی قرار گرفتند و ساختا 27مطالعه، 

نختلف تفاوت یکسانی در کروموزوم ها دارد. و با اینکه اندازه هتروکروماتین سانترومري در بین کروموزوم هاي هومولوگ یکسان است ولی بین جمعیت هاي 

 اندازه دارند.

 

 جوندگان؛ موش؛ کاریولوژي؛ موش خانگی؛ کاریوتایپ؛ ایران کلیدي:واژه هاي 
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 trnH-psbAبررسی روابط میان گونه هاي ایرانی جنس الله واژگون (تیره الله) با استفاده از ترادف هاي 

 کلروپالستی و صفات ریخت شناسی
  

 1، محفوظ ادواي*1مجید شریفی تهرانی

  

  گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران. 1

 

  چکیده

آرایه با اهمیت دارویی، زینتی وباغبانی است. روابط تکاملی در این جنس موضوع جالبی براي تحقیق است که محققان زیادي را  165امل جنس الله واژگون ش

 و   Petilium, Theresia, Rhinopetalumگونه بومی یا بومزاد در ایران، متعلق به چهار زیر جنس  18جذب نموده است. در این مطالعه، روابط فیلوژنتیکی میان 

Fritillaria با استفاده از ترادف هاي ناحیه بین ژنی کلروپالستیtrnH-psbA  مورد بررسی شده اند. پانزده صفت متغیر مورفولوژیک مطالعه شده و براي ایجاد

یران گروهی چند نیایی است. اعضاي بخشه در ا Fritillariaیک طبقه بندي عددي مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج داده هاي ملکولی نشان داد که زیر جنس 

Olostyleae  بصورت چند سونیایی مشاهده شدند. تک نیایی نبودن گونه اي درF. crassifolia  مشاهده گردید. داده هاي ملکولی و مورفولوژي هر دو نشان

بر اساس برخی تفاوت هاي مورفولوژیک گونه هایی مجزا باقی هستند، گرچه این دو گونه را می توان  F. pinardiiو  F. zagricaدهنده روابط نزدیک میان 

تیدي قرار داد. نتایج گذاشت. تحلیل چند متغیره داده هاي مورفولوژیک گونه ها را در گروه هایی سازگار با تبارنماي فیلوژنتیک براساس داده هاي توالی نوکلئو

 است. Fritillariaبراي مشارکت در بازسازي فیلوژنتیک در جنس  trnH-psbAاین تحقیق نشان دهنده قابل کاربرد بودن توالی هاي 

  

 trnH-psbA ناحیه ؛فیلوژنتیک ؛مورفولوژي ؛ایران ؛جنس الله واژگون کلیدي: ه هايواژ
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) به مسمومیت ناشی از Catharanthus roseusپاسخ سلولی و بیوشیمیائی سلولهاي کالوس گیاه پریوش (

 کادمیوم
  

 1، هاجر مرادیپور1، مجید مهدیه1امیر جانی ، محمد رضا*1محمد حسین آبنوسی
  

 ی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراك، اراك، ایرانگروه زیست شناس.1

  

  چکیده

تا  0) یک گیاه داروئی، تزئینی میباشد که ارزش اقتصادي فراوانی پیدا کرده است. سوسپانسیون سلولی این گیاه با غلظتهاي Catharanthus roseusپریوش (

) بررسی گردید. MTTتوانائی حیات توسط روشهاي تریپان بلو و متیل تترازولیوم ( روز تیمار شد. سپس 6و  3، 1میلی موالر کادمیوم نیترات به مدت  60

روز بررسی شد.کالوس پریوش توسط دوزهاي انتخابی براي مدت  3میلی موالر نیترات کادمیوم پس از  50و  30، 10، 0مرفولوژي سلول در حضور غلظتهاي 

سیداسیون چربیها، میزان پرولین و فعالیت آنزیمهاي سوپراکسید دسموتاز، کاتاالز و پروکسیداز و زمانی مشابه جهت بررسی میزان پروکسید هیدروژن، پروک

وش آنالیز واریانس یکطرفه، همچنین نمایه پروتئینی تیمار شد. به عالوه تولید میزان کل الکالوئیدها، فالونوئیدها و ترکیبات فنولی نیز بررسی شد. داده ها توسط ر

) توانائی زیستی نسبت به کنترل بود. همچنین p<0.05نشان دهنده تغییرات معنی دار ( MTTتجزیه و تحلیل شد. تستهاي تریپان بلو و  p<0.05تست دانکن با 

از، کاتاالز و ید دسموتافزایش معنی دار پروکسید هیدروژن، الکالوئید کل، فالونوئید کل و ترکیبات فنلی نیز مشاهده شد. عالوه بر آن فعالیت آنزیمهاي سوپراکس

وتئینی و افزایش میزان پروکسیداز و همچنین مالون دي آلدئید به عنوان نشانگر پروکسیداسیون چربیها نیز افزایش داشت. کادمیوم نیترات باعث تغییر در نمایه پر

ولی بدنبال آن موجب افزایش تولید متابولیتهاي  پرولین شد. به عنوان نتیجه کیري: کادمیوم نیترات باعث تخریب غشاء سلولی و کاهش توانائی حیات میشود،

  ل باشد. ثانویه مانند آلکالوئید کل، نیز شد. بنابراین تیمار این گیاه با کادمیوم ممکن است یک روش موثر و مفید در تولید الکالوئیدها در سلو
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