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 Saccharomycesدر مخمر  Penicillium funiculsumژن گلوکز اکسیداز از انتقال همسانه سازی و 

cerevisiae 
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 چکیده
 به مولکولی اکسیژن از استفاده با را اسید گلوکونیک به گلوکز دی بتا اکسیداسیون واکنش( EC 1.1.2.3.4) اکسیداز گلوکز
 رحاض حال در میکروبی منبع با اکسیداز گلوکز. کندمی کاتالیز هیدروژن، پراکسید تولید با همزمان و الکترون پذیرنده عنوان
 این در. است کرده جلب خود به صنایع سایر و دارویی شیمیایی، مواد در آن ردهگست هایکاربرد دلیل به را زیادی توجه

 به PYES2 بیان حامل در سازی همسانه از پس( PTCC 5301) فونیکلوسوم پنیسیلیوم قارچ از اکسیداز گلوکز ژن تحقیق
 .شد منتقل سرویزیه ساکارومیسس مخمر درون به حرارتی شوک و استات لیتیوم روش

 
 اکارومیسس سرویزیه، گلوکز اکسیدازلیدی: پنیسیلیوم فونیکلوسوم، سکلمات ک

 

 

 مقدمه .1

 گلوکونیک دی به گلوکز -D-β اکسیداسیون به( اکسیدورداکتاز -1 اکسیژن: گلوکز -D-β) گلوکز اکسیداز
پردازد می جانبی محصول عنوان به هیدروژن پراکسید تولید همزمان و الکترون پذیرنده عنوان به اکسیژن توسط اسید

 شیمیایی،شیمی بهداشتی، و دارویی،غذایی صنعت زمینه در بسیاری تجاری اهداف برای اکسیداز گلوکز آنزیم از [.7]
 عنوان به آن کم نههزی و زیاد پایداری دلیل به آنزیم این از استفاده. [1] است شده استفاده بیوتکنولوژی و پزشکی

 و دارند را هاآنزیم از زیادی دامنه تولید توانایی هاقارچ .[2] است رایج بسیار گلوکز نیز گیریاندازه برای آنالیتیکی ابزار
غیر  هایآنزیم میان در. پردازندمی غذایی منابع عنوان به آلی ترکیبات از استفاده و تغذیه به هاآنزیم این واسطه به

 اوایل از را تکنولوژیکی کاربرد ( بیشترینEC 1.1.2.3.4) گلوکز اکسیداز آنزیم ها،قارچ توسط شدهتولید تیکیهیدرولی
 استخراج پنیسیلیوم و اسپرژیلوس جنس خصوص به هاقارچ انواع از( GOX)  گلوکز اکسیداز. [6دارد ] 1591 دهه
 اکولوژیکی مزیت آنزیم این که رودمی گمان اما ،تاسنشده شناخته خوبی به هنوز آنزیم بیولوژیکی نقش است شده

 طرفی از است، اما تررایج آنزیم این انبوه تولید برای اسپرژیلوس از استفاده. [4] دهدمی خاک در موجود هایقارچ به
GOX آنزیم با مقایسه در گلوکز اکسیداسیون برای بهتری کینتیکی هایویژگی دارای پنسیلیوم جنس از شدهتهیه 

. در این تحقیق ژن کد کننده آنزیم گلوکز اکسیداز از قارچ پنیسیلیوم که از  باشدمی اسپرژیلوس توسط تولیدی
های علمی و صنعتی ایران تهیه شده بود، قبال جداسازی و تخلیص شده و در سیستم مخمری کلون سازمان پژوهش
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در ساکارومیس سرویزیه به منظور استفاده در صنعت و بیان گردید. هدف از این پروژه تولید آنزیم گلوکز اکسیداز 
 باشد.می

 
 

 هامواد و روش .2

 
 ها، پالسمید و محیط کشت. سویه1-2
 

یابی و توالی قبال جداسازی، PTCC 531) (( از قارچ پنیسیلیوم فونیکولسومEC1.1.3.4) ژن گلوکز اکسیداز
ساکارومیسس  CEN.PK-5Dیتروژن و سویه از شرکت اینو PYES2کلون شده بود. حامل  PUC19در پالسمید 

سازی استفاده برای همسانه Escherichia coliباکتری  DH5α. از سویه از دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه شدسرویزیه 
های برای رشد و انتخاب مخمر 3URA3-,SD 2YPDهای کشت برای کشت باکتری و محیط 1LBشد. محیط کشت 

 تراریخت استفاده شد.
 
 
 PYES2در پالسمید  goxسازی ژن مسانهه. 2-2

 
و برگشت  (5ATAGAGCTCATGGTGTCTGTATTTCTC-3) با استفاده از دو آغازگر رفت goxژن 

(5ATAGAGCTCCTAGGCACTTTTGGCATAG-3) با روش ،PCR  تکثیر شد. اندازه قطعه تکثیر شده مربوط
برش خورده با  PYES2در پالسمید  SacIهای تکثیر شده پس از هضم با آنزیم ژن جفت باز است. 1335ژن  به

 سازی شد.همسانه DH5αهای مستعد همان آنزیم قرار داده شد و در سلول
 
 

 های ساکارومیسس سرویزیهانتقال پالسمید نوترکیب به درون سلول .3-2
 

 به دلیل دارابودن خواص ژنتیکی پایدار و اکسوتروف یوراسیل CEN.PK-5Dهای در این تحقیق از سویه
 (2111و همکاران ) 4کاوایی روش طبق های مخمریه داخل سلولهای نوترکیب بانتقال پالسمیدبودن استفاده شد. 

های تراریخت را با باشد، بنابراین میتوان سلولدارای توانایی تولید یوراسیل می [. پالسمید ذکر شده3]انجام گرفت 
 یوراسیل انتخاب کرد. استفاده از کشت آنها بر روی محیط کشت مصنوعی فاقد

 

 نتایج و بحث
                                                 
1 Louri broth 
2 Yeast-peptone-dextrose 
3 Synthetic defined medium without uracil  
4 kawai 
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 .کلون شد PYES2تکثیر و در پالسمید رفت و برگشتی  PCRهای اختصاصی با روش ژن گلوکز اکسیداز با استفاده از آغازگر
ایج صحت کلون ت(. این ن1)شکل انجام شد های اختصاصی ژنو با استفاده از آغازگر PCRسازی توسط روش صحت همسانه
 کند. کز اکسیداز در حامل بیان را تایید میسازی ژن گلو

های نوترکیب با استفاده از روش لیتیوم استات و شوک حرارتی به کمک گلیکول پلی اتیلن به درون مخمر منتقل پالسمید
انتخاب شدند  های بعدیهای نوترکیب برای آنالیزکلونی SD-URA3شدند. سپس با استفاده از محیط کشت انتخابی 

  (.2)شکل
-قایسه با کشف گونهبا توجه به مصارف زیاد و کاربردی بودن این آنزیم در صنعت، تولید منابع جدید تولید کننده آنزیم در م

به راحتی است و تک سلولی  مخمر ساکارومیسس سرویزیه که موجودیتر بوده و در این راستا استفاده از های جدید آسان
ان منبعی برای تولید بیشتر و سریعتر آنزیم برای استفاده در صنعت به نظر اقتصادی باشد به عنوقابل تکثیر و استفاده می

های های مهم صنعتی و یا حتی آنزیمشود که با توجه به نکات ذکر شده کلون و بررسی بیان دیگر آنزیمپیشنهاد می آید.می
  رسد.انسانی و استفاده از تکنیک پروتئین نوترکیب ضروری به نظر می

 

 

 
مستخرج از   DNAحاصل از  pcr( محصول 3و1Kb ،2( خط کش مولکولی 1مولکولی مخمر تراریخت.  DNAحاصل از  pcr: الکتروفورز محصوالت 1شکل 

 وحشی یهایمستخرج از کلن  DNAحاصل از  pcrمحصول ( 4های تراریخت، کلنی

 

 
 SD-URA3بر روی محیط انتخابی های تراریخت رشد کرده : کلنی2شکل 
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