مجله دنیای میکروبها
سال دهم شماره اول (پیاپی  )03بهار 6031
صفحات 93-85

جداسازی و بهینهسازی آنﺰﻳم ال-آسﭙاراژﻳناز فاقد فعالیت گلوتامینازی توسﻂ
سراشیا مارسسنس جداسازی شده از منابع طبیعی
*2

فرشته قادری ،6غالمرضا قﺰلباش
 9دانشجوی کارش ا

ارشم ،دانشگاه شی م ا راا اهواز ،دانشکمه علوم پاسه ،یر ه زسی
علوم پاسه ،یر ه زسی ش ا

شا

 4 ،ا تادسار ،دانشگاه شی م ا راا اهواز ،دانشکمه

چکیده

ابقه

همف :آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از به ع واا سک از بیترسن دار های ﺿم رﻃاا ﺧوا ش اﺧته شده ا

با توﺟهه بهه اسن که

آ ﭙاراژس ازهای دار ﺋ موﺟود ،از م ابﻊ باکترسهاس مه باشه م ،ههمف از اسهن پژ هشسهاﻓتن بهاکتریههای تول هم ک همه اسن آنﺰسﻢ
از ن ونههای ﻃب ع م باشم
مواد ر شها :وسه های باکترساس مولم ال-آ ﭙاراژس از از انواع مختلف از ن ونههای ﻃب ع ﺟما ازی شمنم ﺟما ازی ا ل هه با
ا تفاده از مﺤ ﻂ نوترس
صورت
ﻓعال

آیار

ﭙﺲ مﺤ ﻂ آ ﭙارژسن دکیتر ز ال

مولم ال-آ ﭙاراژس از برای مطالعه ﻓعال
آنﺰس

آنﺰس

آیار حا ی ﻓ ل رد انجام شم کل

ن ﺰ ش ا اس با ر شهای ب وش اس

مولکول انتخاب یردسمنم

تو ﻂ ر ش نیلر انمازه ی ری شم به م ظور بی ه ازی تول م آنﺰسﻢ برﺧ از ﻓاکتورها مان م م بﻊ کربن ،ن تر ژا

 pHمورد برر

قرار یرﻓت م

ساﻓتهها :از م اا  911ﺟماسه ،سک از وسه های ﺟما شمه از ارب مرغ دارای ﻓعال
ﻓاقم ﻓعال

های دارای هاله

ال-آ ﭙاراژس ازی باال ( 1914احم بر م ل یرم)

یلوتام ازی بود ﺟماسه انتخاب شمه به ع واا راش ا مار ی ﺲ وسه  955معرﻓ

در بانک ژن  NCBIثب

یردسم شراسﻂ بی ه مﺤ ﻂ کش

آمون وم ولفات سک درصم به ع واا م بﻊ ن تر ژا

KX821734

با ش اره د تر

به م ظور تول م اسن آنﺰسﻢ شامل مالتوز  990درصم به ع واا م بﻊ کربن،

 pH 691بود

نت جهی ری :با توﺟه به کاربرد آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از در زم ههای مختلف دار س  ،پﺲ از انجام مطالعات ب شتر بال

بر ر ی اسن

آنﺰسﻢ ،ﺟماسه حاصل م توانم سک یﺰس ه م ا ب ص عت برای تول م آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از باشم
اژیاا کل می :راش ا مار ی ﺲ ،ال-آ ﭙاراژس از ،یلوتام از ،بی ه ازی
درساﻓ

مقاله :شیرسور ماه 10

پذسرش برای ااپ :آذر ماه 10

م دمه

آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از

بب شمه که اسن آنﺰسﻢ بهه ع هواا

آنزسﻢ ال-آ هﭙاراژس از سک از آنﺰسﻢ های ه مر الزی م باشم

دار س بها ارزش در درماا انواع لو

)4

ت حاد (

که از اه ه

سهژهای در پﺰشک برﺧوردار ا

(9

اسن آنﺰسﻢ با ه همر ل ﺰ پ ونهم آم می موﺟود در ا ه مآم هه
ال-آ ﭙارژسن ،باع

آزاد ازی آمون وم ه راه با تول م ا م

آم هه ال-آ هﭙارت ک ا م م شود ( )2 1ع لکرد اﺧت اص
*) آدرس برای مکاتبه :اهواز ،دانشگاه شهیه هم اه هراا اههواز ،یهر ه زسیه
تلفن51944622190 :

پی

شه ها ه

الکتر ن کgh.r.ghezelbash@gmail.com :

به سژه لو

ل فوب

ا تفاده قرار ی رد (0

ها
)

رﻃااهای ﺧوا
ل فو ارکوما مورد

 )6لول های توموری

دل ل ﻓقماا آنﺰسﻢ ال-آ ﭙارژسن

رﻃان به

تتاز ،آم وا م ال-آ ﭙارژسن

مورد ن از ﺧود را از ﺟرساا ﺧوا تام ن م ک م ب ابراسن تﺰرس
داﺧل رسمی آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از موﺟب کاهش لظ

دن ای م کر بها ،ال دهﻢ ،ش اره ا ل بیار  9116ﺟما ازی بی ه ازی آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از ﻓاقم ﻓعال

آم وا م ال-آ ﭙارژسن در ﺧوا شمه
اسن آنﺰسﻢ با ﻓعال

اﺧت اص

موثرترسنآنهﺰسﻢههای ال-آ هﭙاراژس ازی که امر زه به ع واا

)1

انتخاب

لولهای رﻃان به ع واا سک عامل ش
موﺟب مر

اکهه شهههای آلرژسههک م یردد ( )9

در نت جه از رشم

لول های رﻃان ﺟلوی ری م ن اسم (

دار ی ﺿم رﻃاا در د هترس بهوده به صورت تجاری تول م

ﺧود بر ر ی

مه شهونم از م هابﻊ م کر به هﻢ اوا اشرسش ا کل (

درمان ع ل کرده

ار س ب ا (

آاها م شود ( )1نقش آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از در
(  )Clemeصورت یرﻓ
را در ﻓعال

ﺧوک هه ه همی نقهش اصل

ار س ا ن ه ع ر کﻢتری نیب

مشههخ

یردسههم کههه آنههﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از موﺟهود در

هرم

ﺿمتوموری اسن

آنﺰسﻢ آ ﭙاراژس از در
نا

(heshmi

اسﺰد پ اه قش

()Nazemi
)Iza pa hah

ه کاراا ( )1در اسراا به ترت ب از ﺧا

ههال  9169بریشهه

ل فو ههارکومای پ ونمی در موش که با رم ﺧهو

به اشرسش ا کل دارد ()91 91

اسراا دسگر کشورها صورت یرﻓته ا
ه کاراا ( )

ه کههاراا در

آس م اسن د نوع آنﺰسﻢ

مطالعات زسادی بر ر ی تول م م کر ب

موﺟود به عیمه دارد ()95 1
بر م ()Broome

) به د

م

)

ﺧ وص ات تقرسبها مشهابه دارنم ،اما آنﺰسﻢ تول م شمه تو ﻂ

حذف ال-آ ﭙاراژسن از ﺧههوا بههرای ا لهه ن بههار در ههال
 9144تو ههﻂ کل

یلوتام ازی تو ﻂ راش ا مار ی ﺲ ﺟما ازی شمه از م ابﻊ ﻃب ع

ﻓرشته قادری ه کاراا

آب درسا برای

ﺟما ازی م کر اریان یﻢهای مولم ال-آ ﭙاراژس از

درمهاا

تول م

شهمه بهود را ناشهه از ت ذسههه ههلولهههای ههرﻃان از

آزماسشگاه آا ا تفاده کرده انم ه

ن امانول () mma el

دانیت م اسن یهﺰارش

ه کاراا ( ،)45پا ل () a l

ه کاراا ( ،)49الیباغ

ال-آ ههﭙاراژسن با م شا ب ر ن مربو

( ) l- abbaghه کاراا ( )44کرسیت ین ( )Kris ia se

برای ا له ن بهار نقش آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از را به ع واا سک
ن ود (99

عامهل ﺿهم تومور مطر

اسﺰ آنههههﺰسﻢهههههای متفهههها ت

ی اه  ،سوکارسوت
اسههن

ﺟود

ال-آ ﭙاراژس از در کشورهای دسگر مطالعه کرده انم

از ال-آ ﭙاراژس از با م شا

پر کهارسوت شهه اﺧته شههمه ا هه
آنههﺰسﻢهههای

م کر اریان یههﻢههها بهه

ه کاراا ( )41ن ﺰ بر ر ی تول م م کر ب

 )94تههههاک وا

ﺟما ههازی

سژه باکتریها موثرتر از

همف از اسن مطالعه ﺟما ازی ش ا اس باکتریهاس با قابل

بهها

شههمه

ﺧال

ازی آنﺰسﻢ

تول م آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از عمم ﻓعال

از

یلوتام از بود

اسر

ال-آ ﭙاراژس ازها م باشم ()91-90

مواد و روشها

م کر اریان یههﻢهههای تول م ک ههمه ال-آ ههﭙاراژس از در ﻃ ف

الف) ﺟ ههﻊ آ ری ن ونههه ﺟما ههازی ا ل ههه بههاکتریههها:

مه شهونم بها اسهن ﺟهود

برای ﺟما ازی باکتری های تول م ک مه ال-آ ﭙاراژس از ابتما

ﺟانب بوده

های

ع از م اﻃ اکولوژسک ساﻓ
اک رسه

آنهﺰسﻢههای ش اﺧته شمه دارای عوار

که از میﻢترسن آاها مهه تههواا بههه ﻓعال هه
آاها اشههاره ن ود (92
دارای ﻓعال

 95یرم سا  95م ل ل تر از ن ونه های ﻃب ع (ﺧا  ،قی

یلوتام ههازی

 )96آنﺰسﻢهای ال-آ ﭙاراژس

مختلف ی اه ،ﺟوانه ماش،
پرنمیاا ،ارب

که

یلوتام ازی م باش م ،در اثر ا تفاده ﻃوالن

ممت اک شهای آلرژسک

ﻓ ﺰسولوژسک

ا ترسل اﻓﺰ ده شم

نامطلوب اسجاد

م ک م بره ن ا اس ساﻓتن آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس ازهای ﻓاقم
ﻓعال

یلوتام ازی برای ص ع

ﻓعال
ه

به ممت  1اع

 15درﺟه ل ی وس نگیماری یردسم

ﭙﺲ از آنیا بر ر ی

آل اا) کش

م باشم ()96 92

آب) به  15م ل

آیار

لورسا برتان

م ظور برر

ع هب  ،لختهه شهما ﺧههوا ،هﭙات هه

( ) ria-Ber a iمر ،

داده شم پﺲ از  42تا  21اع

پری ه های رشم ساﻓته به صورت ﺧال
مان م

ل تر رم ﻓ ﺰسولوژی
در انکوباتور با دمای

مﺤ ﻂ نوترس

دار ازی بی ار حاﺋﺰ اه

های ر اﺧت اص اسن آنﺰسﻢ بب اسجاد ع ﺋ

مرغ

ر ،م وههای مختلف ،ممﻓوع

یرمایذاری ،ت ام

ﺟ ﻊ آ ری شمنم به

تول م سا عمم تول م آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از هر کهمام

از پری ه های ساد شمه بر ر ی مﺤ ﻂ اﺧت اص
50

آ ﭙارژسن

دن ای م کر بها ،ال دهﻢ ،ش اره ا ل بیار  9116ﺟما ازی بی ه ازی آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از ﻓاقم ﻓعال

دکیتر ز

آیهار (مر  ،آل اا) کشه

ال

ﺧطه

یلوتام ازی تو ﻂ راش ا مار ی ﺲ ﺟما ازی شمه از م ابﻊ ﻃب ع

ﻓرشته قادری ه کاراا

داده

قرار یرﻓت م تع ن توال مﺤ ول حاصل تو ﻂ شرک

شههمنم اسن مﺤ ﻂ حا ی  95یرم ال-آ ﭙارژسن 4 ،یرم یلوکﺰ،

بریش

ﻓ ا راا رنا صورت یرﻓ

 590یرم م ﺰسﻢ ولفات 9 ،یرم پتا ﻢ دی ه مر ژا ﻓیفات
 595551یرم ﻓ ل رد در سک ل تر آب ا
ها به ممت  42اع

انکوبا وا پل

ل ی وس انجام شم
آ ﭙاراژسن باع

قل هاس

صورت شمه بمسن
مت اسﺰ شمنم

()pH 691

سک توال کامل تی ه شم

ﭙﺲ توال به د

آممه در پاسگاه

شههم نﺰدسههک تههرسن ههوسهههای باکترسههاس بههر ا اس
توال ههای

اسجاد رن

تع ن یردسم

) تول هم آنهﺰسﻢ

له از اسر کل های ﻓاقم اسن سژی

وسه های تول م ک مه با به ش تهرسن ﻓعال ه

آنﺰس ههه  :ابتما

ههه جش ﻓعال ههه

ﺟماسه مورد نظر به صورت شبانه به ممت  94اع

برای ادامهه مطالعهه انتخهاب شمنم ( )42 96 ،

مﺤ ﻂ آ ﭙاراژسن دکیتر ز ال

ب) ش ا اس ﺟماسه ها :برای اسن م ظور از رن آم ﺰی یرم
آزموا های مع ول ب وش اس

 i chبه صورت

 )NCBI I orma ioبا باکتری های موﺟهود در آا مقاسیهه

از ه مر ل ﺰ

ا تفاده شم (40 ،99

پﺲ از

Na io al Ce er or Bio ech olog

دادههای بانک ژن

ﭙﺲ پری ه های تول م ک مه آنﺰسﻢ
شهما مﺤه ﻂ کش

Bio e i

سراسش تو ﻂ نرم اﻓهﺰار

در دمای  15درﺟه

ال-آ ﭙاراژس از با آزاد هازی آمون هوم ناش

تهوال ههای رﻓ

زسی

 15درﺟه ل ی وس کش

)46

بر ر ی

آیار (مر  ،آل اا) در دمای

داده شم سک لوپ از باکتری ساد
برا

شمه به مﺤ ﻂ آ ﭙاراژسن دکیتر ز ال

(مر  ،آل اا)

به م ظور ش ا اس مولکول ن ﺰ ابتما  Nژنهوم با ا تفاده از

م تقل شم پﺲ از ر ما کم رت مﺤ ﻂ در ﻃول مو

یردسم (  )4در ادامه اک ش

 0درصم به مﺤ ﻂ های کش

ر ش ﺟوشانما ا هتخرا
زنج ره ای پل
رﻓ

مراز (  ) Cبا ا تفاده از پراس رهای ع وم

-3 ( 27

بریش

 655نانومتر به  596-591با نیب

C C

CC-3 ( 142

ﻃول تقرسب  9055ﺟف

CC

باز انجام یرﻓ

آ ﭙاراژسن دکیتر ز ال

) -

تلق

 ) -با

ن ونهی ری شم

( )41اک ش

C

شمنم

برا

ﭙﺲ هر 4

ﻓعال

به ع واا مﺤ ﻂ های تول م
اع

آنﺰس

سکبار از مﺤ ﻂ کش ،

از ﻃرس ر ش انمازه ی ری

آمون وم آزاد شمه با ا تفاده از معرف نیلر
تول م آنﺰسﻢ

در حجﻢ  40م کر ل تر شامل سک م کر ل تر از هر کمام از

مﺤ

پراس رها ( 95پ کومول) 594 ،م کر ل تر آنﺰسﻢ  aپل مراز،

بیترسن زماا تول م آنﺰسﻢ به د

 590م کر ل تر  9940 ، N sم کر ل تر باﻓر آنﺰسﻢ59 0 ،

در زماا ب ش ه تول م انجام یرﻓ

م کر ل تر کلرسم م ﺰسﻢ 9 ،م کرل تر  Nالگوی باکترساس

ل تر از ر مانم حاصل از انترسف وژ کش

ﭙﺲ

ج مه شم

رشم ر ﻢ یردسم برا اس اسن نتاس
آمم

ﭙﺲ مطالعات ب شتر

برای اسن م ظور  599م ل
م کر ب

با د ر

C

 0555به ممت  0دق قه با  591م ل ل تر از باﻓر از قبل یرم شمه

در د تگاه ترمو اسکلر ( Bio- aآل اا) با شراسﻂ دماس

به ممت  15دق قه در انکوباتور ش کردار  1درﺟه ل ی وس

 9 950م ل ل تر آب مقطر ا ترسل انجام یرﻓ
 2دق قه ا رش

اک ش

شما ابتماس در دمای  10درﺟه ل ی وس

در ادامه  10ارﺧه شامل ا رش

نگیماری شم

باﻓر مخ و

انمازهی ری ﻓعال

آنﺰس

شما در دمای  12درﺟه

حا ی  599موالر آ ﭙارژسن در  5950موالر ترسﺲ در ا م

ل ی وس به ممت  65ثان ه ،ات ال در دمای  00درﺟه

کلرسمرسک ( )pH 196م باشم پﺲ از ممت زماا انکوبا وا

ل ی وس به ممت  65ثان ه ،ییترش در دمای  4درﺟه

 599م ل ل تر تری کلر ا ت ک ا م  990موالر اک ش متوقف

ل ی وس به ممت  4دق قه
دمای 4

درﺟه

در نیاس

ییترش نیاس

یردسم ن ونه شاهم مشابه ن ونه اصل تی ه شم

در

تری کلر

ل ی وس به ممت  0دق قه انجام شم

ا ت ک ا م قبل از باﻓر به آا اﺿاﻓه شم پﺲ از ممت

مﺤ والت  Cپﺲ از الکتر ﻓورز بر ر ی ژل آیارز  9درصم

انکوبا وا ن ونه ها در دمای اتا با  95555 rpmبه ممت 0

با ا تفاده از د تگاه ترانﺲ لوم اتور (انگلیتاا) مورد برر

دق قه انترسف وژ شمنم ﭙﺲ  590م ل ل تر از ر مانم به د
51
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آممه با  99 0م ل ل تر آب

 5940معرف نیلر رتکﺲ

95

قرار یرﻓت م پﺲ از تع ن بیترسن م بﻊ کربن ،درصمهای اسن

 215نانومتر با ا تفاده از د تگاه ا ﭙکتر ﻓتومتر ﺧوانمه شم سک
احم آنﺰس
آمون ا

معادل مقمار آنﺰس

م بﻊ ن ﺰ در مﺤم ده  590درصم تا  4درصم بی ه ازی شمنم

که سک م کر مول

ز) انتخاب م بﻊ ن تر ژا ﺟی

را از وبیترا (ال-آ ﭙاراژسن) در ممت زماا  9دق قه

آنﺰس

د) تع ن ﻓعال

آ ﭙارژسن دکیتر ز

ا تانمارد تع ن یردسم ()41

یلوتام ازی :برای اسن م ظور مان م

تول م آنﺰسﻢ :برای برر

برر

اثر م ابﻊ مختلف ن تر ژا بر ر ی ﻓعال

آزاد م ک م تبمسل ﺟذب نوری ن ونه های مجیول به احم
تو ﻂ سک م ﺤ

مان م یلوکﺰ ،مالتوز

نشا ته به مقمار سک درصم به ع واا م بﻊ کربن مورد مطالعه

دق قه در دمای اتا قرار یرﻓت م ﺟذب ن ونهها در ﻃول مو
ا

یلوتام ازی تو ﻂ راش ا مار ی ﺲ ﺟما ازی شمه از م ابﻊ ﻃب ع

ن ﺰ مشهابه بها آزموا قبل بود م ابﻊ کرب

ﻓرشته قادری ه کاراا

مخ ر

جش

ماسﻊ م ابع

ال

آنﺰسﻢ در مﺤ ﻂ
مان م پﭙتوا ،ع اره

ولفات آمون وم با مقمار سک درصم مورد مطالعه قرار

ال-آ ﭙاراژس از ع ل شم با اسن تفا ت که باﻓر مورد ا تفاده

یرﻓت م ت ام مﺤ ﻂ های کش

حا ی  599موالر یلوتام ن در  5950موالر ترسﺲ در ا م

ساد شمه یرمایذاری شمنم

کلرسمرسک ( )pH 196بود ( )15-11آمون وم آزاد شمه از

آنﺰس

هر کمام مورد برر

یلوتام ن ن ﺰ با معرف نیلر با ا تفاده از د تگاه ا ﭙکتر ﻓتومتر

ت ام

ارلنها معادل  691بود بعم از انتخاب بیترسن م بﻊ

شرک

اپتوماسﺰ ( ) p imizeکشور کره ﺟ وب ﺧوانمه شم
اﺧت اص آنﺰسﻢ :ﻓعال

ه) تع ن ﻓعال
م ﺰاا ﻓعال

سژه آنﺰس

آنﺰسﻢ به ازای هر م ل یرم از آنﺰسﻢ تعرسف
آنﺰسﻢ باسم

آزمهوا های قبله

م یردد ب ابراسن برای

برر

ن  pHدر

ه

ﻓعال

درصم م ابﻊ کرب

 pHب ن  6تا  1مورد مطالعه قهرار یرﻓهه

به م ظور تع ن مقمار پر ت ن تول م شمه ،از ر ش

آنﺰس

بها

 :مطاب

مﺤه ﻂ پاسهه آ ﭙارژسن دکیتر ز ال

ماسﻊ با بیترسن نوع

مقمار پر ت ن تول م شمه تو ﻂ وسه تع ن شود بر ه ن

ا اس

هﭙﺲ م هﺰاا رشم
قرار یرﻓ

ﻓعال

شمه تع ن شم

) تع ن دام ه

جش ﻓعال

بعم از تلق

ن تر ژا بیترسن درصم م ﻊ ن تر ژا ن ﺰ در مﺤم دههای ساد

بر ا اس

اﺧت اص

مطاب با شراسﻂ

ن تر ژن

دام ه

()10 46 ،96 ،91

برادﻓورد (  )Bra orا تفاده شم  45م کر ل تر از ع اره
لول

با  15م کر ل تر باﻓر ترسﺲ در ا م کلرسمرسک

()pH 196

 9م ل ل تر معرف برادﻓورد مخلو

ﻳافتهها

شمنم پﺲ

الف) ﺟما ازی باکتریهای مولم آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از :در اسن

از  0دق قه انکوبا وا در دمای مﺤ ﻂ ،ﺟذب آا در ﻃول مو
 010نانومتر با ا تفاده از د تگاه ا ﭙکتر ﻓتومتر قراﺋ
ﭙﺲ مقمار دق

مطالعه تعههماد  911پری ه مختلف بهر ر ی پل

یردسم

آیار

پر ت ن با توﺟه به ن ودار ا تانمارد مشخ

یردسم برای تی ه م ﺤ

ا تانمارد پر ت ن ،مقمار سک م ل یرم

آلبوم ن رم یا ی در سک م ل ل تر آب مقطر حل شم

لورسا برتان ﺟما هازی

ﺧهال

ههای نوترس

یردسهم از اسن م اا

ت یا  1پری ه دارای ﻓعال

ال-آ ﭙاراژس ازی بر ر ی مﺤ ﻂ

آ ﭙاراژسن دکیتر ز ال

آیار حا ی معرف ﻓ لرد بودنم

ﭙﺲ

ﺟماسه  955که از ارب مرغ ﺟما ازی شمه بود به ع واا وسه

 45م کر ل تر از رق های متفا ت تی ه شمه از آا برداشته 15

مطالعات ب شتر بر ر ی آا انجام

م کر ل تر باﻓر ن ونه

اصل اسن مطالعه انتخاب

سک م ل ل تر معرف برادﻓورد اﺿاﻓه

شم شکل  9م ﺤ

یردسم پﺲ از  0دق قه انکوبا وا در دمای اتا  ،ﺟذب ت ام

نشاا م دهم ه انطور که مشخ

ن ونهها در ﻃول مو  010نانومتر ﺧوانمه شم ()12

) انتخاب بیترسن م بﻊ کربن ﺟی

یذش

تول م آنﺰسﻢ :برای اسن م ظور

دکیتر ز ال

 45اع

ب) ش ا اس

از مﺤ ﻂ ماسﻊ مشابه با اﺟهﺰای مﺤه ﻂ اﺧت اصه آ ﭙاراژسن
ماسﻊ ا تفاده شم شراسﻂ کش

تول م آنﺰسﻢ

سهژیه

یرمایهذاری

ا

ﺟماسه  955پﺲ از

ب شترسن تول م آنﺰسﻢ را نشاا داد
باکتری مولم آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از :ارزسهابه

اهری

م کر کوپ

ال-آ ﭙاراژس از دارای کل
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مﺤ

رشم اسن وسه را

نشاا داد که باکتری مولهم

های صورت

سا قرمﺰ رن
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رشم تول م آنﺰسﻢ ا ل ه وسه  :■ : 955ن ودار رشم باکتری،

شکل  :9م ﺤ

▲ :ﻓعال

یلوتام ازی تو ﻂ راش ا مار ی ﺲ ﺟما ازی شمه از م ابﻊ ﻃب ع

آنﺰس

ال-آ ﭙاراژس از
شکل  :4ﻓعال

مهوکهوﺋه همی م باشم ه

ن رن

ش ا اس

ب وش اس اسن باکتری ن ﺰ در ﺟم ل  9نشاا داده شمه ا
بههر ا اس آنههال ﺰ ﻓ لههوژن

مشههخ

مار ی ﺲ وسه

نشا ته مشاهمه شم ب شترسن ﻓعال

یردسم که باکتری

 990درصم مالتوز ،معادل 0196

آنﺰس

در مقمار

احم بر م ل یرم به د

آمم

راش ا

(شکل  )4شکل  1ن ﺰ بی ه ازی مالتوز را نشاا م دهم

دارد بر ه ن ا اس ،راش ا مار ی ﺲ

د) بی ه ازی م بﻊ ن تر ژا :در م ههههاا م ههههابﻊ مختلههههف،

 KX821734در

سک درصم ولفات آمون وم بهه شتههرسن تههاث ر را بههر ر ی

ﺟما ازی شمه دارای شباه
13

آنﺰس

باکتری راش ا مار ی ﺲ وسهه  955در ح ور

م ابﻊ مختلف کربن

آم ﺰی یرم ن ﺰ نشاا

ده مه ﺟود با ل ههای کوتاه یرم م ف بوده ا

وسه  955نهام یههذاری

 NCBIثب

ﻓرشته قادری ه کاراا

 955درصمی بهه

با ش اره د تر

یردسههم

ﻓعال هه

) بی ه ازی م بﻊ کربن :باکتری راش ا مار ی ﺲ وسه
 955بر ر ی مﺤ ﻂ آ ﭙارژسن دکیتر ز ال
مختلههف کههربن کشهه

ب شترسن ﻓعال

آنﺰس ه

داش

مالتوز

بعم از آا در یلوکﺰ
ﺟم ل  :9نتاس آزموا ب وش اس

ه) بی ه ازی : pHنتاس نشاا داد که بیترسن شراسﻂ برای تول م

ﻓعال ه

در مﺤ ﻂ حا ی

کﻢترسن ﻓعال

در ح ور

مورﻓولوژسک ﺟماسه 955

نوع تست

نتاﻳج

نوع تست

نتاﻳج

رنگ آمیﺰی گرم
مصرف مالتوز

-

تول م H2

-

+

مصرف مانیتول

+

مصرف گلوکﺰ

+

مصرف سوکروز

+

مصرف سیترات

+

تولید گاز از گلوکﺰ

-

تی
تی
تی
تی

مت ل رد

-

ژپر کوﺋر

+

اکی ماز

-

ا ره آز

تول م اس م ل از ترسﭙتوﻓاا
حرک

+

مصرف الکتوز

-

ه مر ل ﺰ توﺋ ن 15

+

مصرف آرابینوز
مصرف سوربیتول

-

ه مر ل ﺰ ژالت ن
تول م پ گ اا قرمﺰ

+

+

ن بی ه ازی درصمهای مختلف

ولفات آمون وم در شکل  0قابل مشاهمه م باشم

داده شههم اسن باکتری در ت ههام
آنﺰس

آنﺰس

قرار داشت م (شکل  )2ه

آیار با م ههابﻊ

مﺤ ﻂهای مورد آزماسش قهادر بهه رشهم بهود

داش

پﺲ از آا به ترت ب پﭙتوا

ع اره

شکل  :1ﻓعال

آنﺰس

باکتری راش ا مار ی ﺲ وسهه  955در ح ور

درصمهای مختلف مالتوز

+
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شهههکهههل

 :2اثر م ابﻊ ن تر ژا

آنﺰس

مختلف بر ﻓعال

ﺟهود به شتهرسن ﻓعال ه

یلوتام ازی تو ﻂ راش ا مار ی ﺲ ﺟما ازی شمه از م ابﻊ ﻃب ع

شکل  :0اثر درصمهای مختلف ولفات آمونه هوم بر ﻓعال

باکتر ی

آنﺰس

باکتری

راش ا مار ی ﺲ وسه 955

راش ا مار ی ﺲ وسه 955

آنﺰسﻢ در مﺤم ده ﺧ

ﻓرشته قادری ه کاراا

ا می م

به
آنﺰس

باشم بها اسهن

ا تفاده از معرف نیلر مقمار ﻓعال

 pH 196کﻢترسن ﻓعال

مﺤا به شم ب شترسن ﻓعال

در  pH 1بود تاث ر دام ه های مختلف  pHبر ر ی وسه مورد

آنﺰس

آنﺰس

وسههای مولم

برابر با  1914احم بر

م ل یرم در شراسﻂ بی ه بود اسن وسه راش ا مار ی ﺲ

نظر در شکل  6مشاههمه مهه شود

متعل

به ﺧانواده انتر باکترسا ه م باشم

یلوتام ازی ا

ﻓاقم ﻓعال

در اسن پژ هش برای ربالگری باکتریهای

مولم آنﺰسﻢ از مﺤ ﻂ کش
م ا () ee a

آ ﭙاراژسن ال

آیار ا تفاده شم

ه کاراا ( )4ن ﺰ از اسن مﺤ ﻂ کش

ن ودنم اما اک ل ( ) a ilه کاراا ( )90ه
() az a i

ا تفاده

ت ام مﺤ ﻂ های ربالگری ﺟود معرف

ﻓ لرد آ ﭙاراژسن در ه ه آاها
ال-آ ﭙاراژس ازی آمون ا

که متعاقب ﻓعال

تول م شمه

آنﺰس

ت ر  pHموﺟب ت ر

مﺤ ﻂ از زرد به صورت م شود

ر شهای مختلف

مقمار آمون ا

شکل  :6تاث ر  pHبر ر ی تول م آنﺰسﻢ تو ﻂ راش ا مار ی ﺲ وسه 955

ن سﺰدان

ه کاراا ( )16از مﺤ ﻂ کش

کردنم نقطه مشتر

رن

ا تفاده

برای انمازهی ری ﻓعال

آنﺰس

تول م شمه ﺟود دارد در اسن تﺤق

برا اس

ه ان م

پژ هش صورت یرﻓته تو ﻂ پراکاشام () ra asham

بح

ه کاراا از ر ش نیلرسﺰا وا

در اسن مطالعه با ا تفاده از مﺤ ﻂ آ ﭙاراژسن دکیتر ز ال

ا ﭙکتر ﻓتومتری انجام شم (  )1آیر ال () gar al

ه کاراا در پژ هشهای ﺧود وسه راش ا مار ی ﺲ

آیار حا ی معرف ﻓ لرد ربالگری ا ل ه برای ﺟما ازی
باکتریهای مولم ال-آ ﭙاراژس از صورت یرﻓ

با ا تفاده از د تگاه

را ﺟما ازی کردنم اسن

ﭙﺲ با

54

K- 7

وسه قادر به تول م آنﺰسﻢ ال-
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آ ﭙاراژس از بود آاها ه
ن تر ژا،

pH

مورد برر

ن اثر م ابﻊ مختلف کربن

اکی ژا مﺤلول

ه ن ا اس م ابﻊ کرب
مخ ر

 )CCا تفاده شم بر

پژ هش حاﺿر ن ﺰ نشاا داد که  990درصم مالتوز بیترسن م بﻊ
کربن تول م اسن آنﺰسﻢ ا

قرار یرﻓت م بیترسن م بﻊ کربن
آمم ه

برای تول م آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژسن به د

ن بیترسن

درماا

در مطالعه حاﺿر ن ﺰ وسه ﺟما ازی شمه راش ا مار ی ﺲ
بود بی ه ازی اسن وسه نشاا داد که بیترسن م بﻊ برای کربن،

ربالگری ن ودنم ()10

بیترسن  pHتول م ن ﺰ برابر با  691م باشم در اسن
یلوتام ازی بود

ن در مطالعه ای که تو ﻂ کومار ()K mar

ه

صورت یرﻓ

آنﺰس

ه کاراا

با ه ن سژی از باکتری پیتوباکترسوم

که دارای ﻓعال

م ا

وسه تول م

8

K

یلوتام ازی م توانم بهع واا سک یﺰس ه میﻢ
ص اسﻊ دار س

یلوتام ازی

زسی

نامطلوب اسجاد م ک م بر ه ن ا اس ساﻓتن

ﻓ ا ری

ژنت ک م تواا ﻓعال

ن با ت رات

ال-آ ﭙاراژس ازی اسن

باکتری را برای بیرهبری ب شتر اﻓﺰاسش داد
ت کر و قدردانی

م باشم
ال-آ ﭙاراژس ازی

یلوتام ازی را ﺟما ازی کردنم ه

مورد ا تفاده قرار ی رد ه

کاربردی در

یلوتام ازی برای ص ع

) ه کاراا ن ﺰ وسه نوکاردساپی ﺲ آلبا
با ﻓعال

به د

آممه

وسه ﺟما ازی شمه در اسن مطالعه به دل ل نماشتن ﻓعال

ممت اک شهای آلرژسک

آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس ازهای ﻓاقم ﻓعال
(ee a

آنﺰس

به ﺧانواده

نتیجه گیری

ک مه آنﺰسﻢ متعل به یونه با لوس رکوالنﺲ بود ()0

دار ازی بی ار حاﺋﺰ اه

بود

وسه ربالگری شمه در پژ هش قانﻊ

ه کاراا ه ان م

ه کاراا ن ﺰ ال-آ ﭙاراژس از

یتﻢ تول می مقمار یلوتام از ک تری داش

ﻓ ﺰسولوژسک

ه

ن مقمار ﻓعال

انتر باکترسا ه م باش م اما مقمار ﻓعال

ﺟمسمی ﺟما ازی ن ودنم که در مقاسیه با آنﺰسﻢهای موﺟود در

م باش م در اثر ا تفاده ﻃوالن

آنﺰس

آا معادل  196احم بر م ل ل تر

در مطالعه حاﺿر  1914احم بر م هل یرم بههود

ن پراکاشام () ra asham

آنﺰسﻢهای ال-آ ﭙاراژس

ه کاراا

تول م ک مه آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس از را

وسه ﺟما ازی شمه در اسن مطالعه متعل

کارتور م ﺟما ازی یردسم ()6
ه

ﺟانب در ﻃول

رﻃاا کاهش م سابم قانﻊ () ha e

وسههای اشرسش ا کل

پژ هش آنﺰسﻢ ال-آ ﭙاراژس ازی ﻓاقم ﻓعال

وسه ﺟما ازی شمه ﻓاقم ﻓعال

یلوتام ازی م باشم ب ابراسن احت ال عوار

 pHن ﺰ  690مﺤا به یردسم ()11

مالتوز

pH

مﺤا به شم ()4

شامل ال-آ ﭙاراژسن ،یلوکﺰ ،ع اره

پﭙتوا مورد برر

مالتوز (990

درصم) به ترت ب به ع واا بیترسن م ابﻊ ن تر ژا کربن 1

قرار دادنم برای بی ه ازی مختلف کربن

ن تر ژا از ﻃر مرکب مرکﺰی یردش

شمه برای بی ه ازی تول م آنﺰسﻢ ،حماک ر

تول م ال-آ ﭙاراژس از با ترک ب از ال-آ ﭙاراژسن

) را بر مقمار تول م آنﺰسﻢ

(

یلوتام ازی تو ﻂ راش ا مار ی ﺲ ﺟما ازی شمه از م ابﻊ ﻃب ع

ن تر ژا ارزساب

ﻓرشته قادری ه کاراا

-

NI

نوسی میاا اسن مقاله از معا ن
ا راا اهواز به دل ل ح اس

ﻓاقم ﻓعال

ن از م اا م ابﻊ کربن

مﺤترم پژ هش دانشگاه شی م
مال

اسن پاساا نامه ک ال

امت اا را دارنهم
References

1. Ebrahiminezhad A, Amini SR, Ghasemi Y. L-asparaginase production by moderate halophilic
bacteria isolated from Maharloo salt lake. Indian J Microbiol. 2011; 51 (3): 307-311.
2. Meena B, Anburajan L, Dheenan PS, Begum M, Vinithkumar NV, Dharani G, Kirubagaran R .
Novel glutaminase free L-asparaginase from Nocardiopsis alba NIOT-VKMA08: production,
optimization, functional and molecular characterization. Bioprocess Biosyst Eng. 2014; 38(2):

55

ﻓرشته قادری ه کاراا

یلوتام ازی تو ﻂ راش ا مار ی ﺲ ﺟما ازی شمه از م ابﻊ ﻃب ع

آ ﭙاراژس از ﻓاقم ﻓعال- ﺟما ازی بی ه ازی آنﺰسﻢ ال9116  ش اره ا ل بیار، ال دهﻢ،دن ای م کر بها

3. Bhat M, Marar T. Cytotoxic effect of purified L-asparaginase from Salinicoccus sp. MKJ997975.
Int J Curr Microbiol Appl Sci. 2015; 4(4): 701-712.
4. Kishore V, Nishita KP, Manonmani HK. Cloning, expression and characterization of
L-asparaginase from Pseudomonas fluorescens for large scale production in E. coli BL21. Biotech.
2015; 5(6): 975-981.
5. Hymavathi M, Sathish T, Brahmaiah P, Prakasham RS. Impact of carbon and nitrogen sources on
L-asparaginase production by isolated Bacillu circulans (MTCC8574): application of saturated
plackett-burman design. Chem Biochem Eng Q. 2010; 24(4): 473-480.
6. Kumar S, Pakshirajan K, Dasu VV. Development of medium for enhanced production of
glutaminase-free L-asparaginase from Pectobacterium carotovorum MTCC 1428. Appl Microbiol
Biotechnol. 2009; 84(3): 477-486.
7. Nazmi A, Gholamian S, Miri Nargesi. Isolation and molecular identification of Bacillus species that
produce extracellular L-asparaginase, an anti-cancer enzyme, from soils. New Cell Mol Biotechnol
J. 2013; 3(11): 9-13. [In Persian]
8. Yong W. Clinical study of L-asparaginase in the treatment of extranodal NK/T-cell lymphoma,
nasal type. Hematol Oncol. 2015; 34(2): 61-68.
9. Izadpanah F, Javadpour S, Malekzadeh K, Jahromi ST, Rahimzadeh M. Isolation and identification
of L-asparaginase producing actinomycetes from Persian Gulf. J Hormozgan Univ Med Sci. 2013;
18(2): 121-129. [In Persian]
10. Shrivastava A, Khan AA, Khurshid M, Kalam MA, Jain SK, Singhal PK. Recent developments in
L-asparaginase discovery and its potential as anticancer agent. Crit Rev Oncol Hematol. 2016; 100
(1): 1-10.
11. Kumar DS, Sobha K. L-asparaginase from microbes: a comprehensive review. Adv Biores. 2012;
3(4): 137-157.
12. Nagarethinam S, Naik AN, Udupa N, Rao VJ, Vanathi MB. Microbial L-asparaginase and its
future prospects. Asian J Med Sci. 2012; 1(4): 159-160.
13. Zuo S, Zhang T, Jiang B, Mu W. Recent research progress on microbial L-asparaginases. Appl
Microbiol Biotechnol. 2014; 99(3): 1069-1079.
14. Meghavarnam Ak, Janakiraman S. A simple and efficient dye-basde technique for rapid screening
of fungi for L-asparaginase production. J Exptl Biol Agricult Sci. 2015; 3(2): 123-130.
15. Wakil SS M, Adelegan AA. Screening, production and optimization of L-asparaginase from soil
bacteria isolated in Ibadan, south-western Nigeria. J Basic Appl Sci. 2015; 11(1): 39-51.
16. Deshpande N, Choubey P, Agashe M. Studies on optimization of growth parameters for
L-asparaginase production by Streptomyces ginsengisoli. Scientific World J. 2014; Doi:
10.1155/2014/895167.
17. Narta UK, Kanwar SS, Azmi W. Pharmacological and clinical evaluation of L-asparaginase in the
treatment of leukemia. Crit Rev Oncol Hematol. 2007; 61(3): 208-221.
18. Earl M. Incidence and management of asparaginase-associated adverse events in patients with
acute lymphoblastic leukemia. Clin Adv Hematol Oncol. 2009; 7(9): 600-606.
19. Warangkar SC, Khobragade CN. Screening, enrichment and media optimization for
L-asparaginase production. J Cell Tissue Res. 2009; 9(3): 1963-1968.
20. Emmanuel E, Nzelibe HC, Onyike E. Isolation, partial purification and characterization of
L-asparaginase from Hedgehog serum. J Microb Biochem Technol. 2015; 7(6): 404-409.
21. Paul HJ. Isolation and characterization of a Chlamydomonas L-asparaginase. Biochem J. 1982;
203 (1): 109-115.

56

ﻓرشته قادری ه کاراا

یلوتام ازی تو ﻂ راش ا مار ی ﺲ ﺟما ازی شمه از م ابﻊ ﻃب ع

آ ﭙاراژس از ﻓاقم ﻓعال- ﺟما ازی بی ه ازی آنﺰسﻢ ال9116  ش اره ا ل بیار، ال دهﻢ،دن ای م کر بها

22. El-Sabbagh SM, El-Batanony NH, Salem TA. L-Asparaginase produced by Streptomyces strain
isolated from Egyptian soil: purification, characterization and evaluation of its anti-tumor. Afr J
Microbiol Res. 2013; 7(50): 5677-5686.
23. Kristiansen T, Einarsson M, Sundberg L, Porath J. Purification of L-asparaginase from E. coli by
specific adsorption and desorption. FEBS Lett. 1970; 7(3): 294-296.
24. Jia M, Xu M, He B, Rao Z. Cloning, expression, and characterization of L-asparaginase from a
newly isolated Bacillus subtilis B11− 6. J gric oo Chem. 2 13; 61(3 : 428-9434.
25. Bre er J, Krieg N , ale J , arri
. Berge ’s ma al o s s ema ic bac eriolog . 2
ed. Parts A, B and C, Springer-Verlag. New York; 2005.
26. Singh Y, Gundampati RK, Jagannadham MV, Srivastava SK. Extracellular L-asparaginase from a
protease-deficient Bacillus aryabhattai ITBHU02: purification, biochemical characterization, and
evaluation of antineoplastic activity in vitro. Appl Microbiol Biotechnol. 2013; 171(7): 1759-1774.
27. Ausuble FM, Brent R, Kingston RE, Moore DD, Seidman JG, Smith JA, Struhl K. Short protocols
from in molecular Biology. 2nd ed. John Wiley and Sons. New York; 1999.
28. Frank JA, Reich CI, Sharma S, Weisbaum JS, Wilson BA, Olsen GJ. Critical evaluation of two
primers commo l se or ampliﬁca io o bac erial 16S rRNA genes. Appl Environ Microbiol.
2008; 74 (8): 2461-2470.
29. Geckil H, Gencer S, Uckun M. Vitreoscilla hemoglobin expressing Enterobacter aerogenes and
Pseudomonas aeruginosa respond differently to carbon catabolite and oxygen repression for
production of L-asparaginase, an enzyme used in cancer therapy. Enzyme Microb Technol. 2004; 35
(2): 182-189.
30. Singhal B, Swaroop K. Optimization of culture variables for the production of L-asparaginase from
Pectobacterium carotovorum. Afr J Biotechnol. 2013; 12(50): 6959-6967.
31. Husain I, Sharma A, Kumar S, Malik F. Purification and characterization of glutaminase free
asparaginase from Enterobacter cloacae: In-vitro evaluation of cytotoxic potential against human
myeloid leukemia HL-60 Cells. PLoS One. 2016; 11(2):e0148877.
32. Imada A, Igarasi S, Nakahama K, Isono M. Asparaginase and glutaminase activities of
microorganisms. J Gen Microbiol. 1973; 76(1): 85-99.
33. Sharma A, Husain IS, Mishra S. Evaluation of antitumor activity of glutaminase free
L-asparaginase from indigenous bacterial strains for potential chemotherapeutic application. Int J
Pharm Biol Sci. 2014; 5(2): 16-26.
34. Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein
utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem. 1976; 72(1): 248-254.
35. Ghane M, Mumbai B, Ghane M. screening of Escherichia coli strains for asparaginase II. Iran J
Biol. 2001; 3(4): 47-54. [In Persian]
36. Yazdani R, Mobini-Dehkordi M, Rastegari AA. Isolation and identification of native Iranian
L-asparaginase producing bacteria. J Microb World. 2012; 5 (1&2): 39-46. [In Persian]
37. Prakasham RS, Hymavathi M, Rao CS, Arepalli SK, Rao JV, Kennady PK, Nasaruddin K,
Vijayakumar JB, Sarma PN. Evaluation of antineoplastic activity of extracellular asparaginase
produced by isolated Bacillus circulans. Appl Microbiol Biotechnol. 2010; 160(1): 72-80.
38. Agarwal A, Kumar S, Veeranki VD. Effect of chemical and physical parameters on the production
of L-asparaginase from a newly isolated Serratia marcescens SK-07. Lett Appl Microbiol. 2011; 52
(4): 307-313.

57

Journal of Microbial World
Volume 10, No. 1, April 2017

Isolation and optimization of glutaminase-free L-asparaginase
enzyme producing Serratia marcescens isolated from natural sources
Fereshteh Ghaderi1, Gholam Reza Ghezelbash2
1

2

M.Sc. Student, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
Assistant Professor, Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

Abstract
Background & Objectives: L-asparaginase enzyme is known as one of the best antineoplastic
drugs. Since the available commercial asparaginases are from bacterial sources, the aim of this
study was to identify and isolate the L-asparaginase- producing bacteria from natural sources.
Materials & Methods: Asparaginase- producing bacterial strains were isolated from various
natural sources. The primary isolation was performed on nutrient agar and asparagine dextrose
salts (ADS) agar medium, supplemented with phenol red. Asparaginase- producing colonies with
pink color zone were selected for enzyme activity study, and identification using biochemical and
molec lar es s.
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carbon, nitrogen source, and pH were examined to optimize enzyme production process.
Results: Among 133 isolates, the strain isolated from chicken fat exhibited high glutaminase-free
L-asparaginase enzyme activity (8.92 U/mg). The selected isolate was identified as Serratia
marcescens strain 100 and was registered with accession number KX821734 in NCBI GenBank.
The optimal enzyme-producing conditions were as follows: 1.5% (w/v) maltose as a carbon
source, 1 % (w/v) ammonium sulfate as the nitrogen source, and initial pH of 6.8.
Conclusion: Considering the use of L-asparaginase enzyme in various pharmaceutical fields, this
strain could be a suitable option for industrial production of the enzyme after further clinical
studies.
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