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هرین رًجبر هبارکِ* ،1هحسي هبیٌی دّکردی ،2علی اصغر رستگاری

 1وبرؽٌبط ارؽذ ،داًؾگبُ آساد اعالهیٍ ،احذ فالٍرخبى ،گزٍُ هیىزٍثیَلَصی 2 ،اعتبدیبر ،داًؾگبُ ؽْزوزد ،داًؾىذُ علَم ،گزٍُ صًتیه 3 ،اعتبدیبر ،داًؾگبُ آساد
اعالهیٍ ،احذ فالٍرخبى ،گزٍُ ثیَؽیوی

چکیذُ
عبثمِ ٍ ّذف :ال-گلَتبهیٌبس آًشیوی اعت وِ ثِ دلیل وبرثزد گغتزدُ در صٌبیع دارٍیی ٍ غذایی در عبلّبی اخیز ثغیبر
هَرد تَخِ لزار گزفتِ اعت .ایي آًشین یىی اس هْنتزیي آًشینّبی درهبًی اعت وِ ثزای درهبى لَعوی اعتفبدُ هیؽَد .ایي
هغبلعِ ثب ّذف خذاعبسی ٍ ؽٌبعبیی ثبوتزیّبی ثَهی هَلذ آًشین ال-گلَتبهیٌبس ٍ ثزرعی ووی فعبلیت آًشین در ؽزایظ
تخویز غَعٍِر ،ثِ هٌظَر تعییي ثْتزیي خذایِ اس ًظز فعبلیت آًشین اًدبم گزفت.
هَاد ٍ رٍػّب :ثبوتزیّبی تَلیذ وٌٌذُ ال-گلَتبهیٌبس اس ًوًَِّبی خبن ٍ آة رٍدخبًِ سایٌذُ رٍد ٍ وبرٍى ٍ حَضچِ
پزٍرػ هبّی خذاعبسی ؽذًذ .خذایِّب ثِ هٌظَر تَلیذ آًشین ال-گلَتبهیٌبس ثِ ووه هحیظ هیٌیهبل گلَتبهیي آگبر ()MGA
غزثبلگزی ؽذًذ .تَلیذ ال-گلَتبهیٌبس در عیغتن تخویز غَعٍِر ثب اعتفبدُ اس هحیظ هیٌزال عبلت گلَتبهیي ( )MSGاًدبم ؽذ
ٍ آًشین تَلیذ ؽذُ ثِ صَرت ووی اًذاسُگیزی گزدیذ .ثْتزیي خذایِ هَلذ آًشین ثِ ٍعیلِ ی ٍیضگی ّبی ریخت ؽٌبعی ٍ
تغتّبی ثیَؽیویبیی تعییي َّیت ؽذ.
یبفتِّب :در ایي هغبلعِ  11عَیِ ثبوتزی هَلذ ال-گلَتبهیٌبس خذاعبسی گزدیذ .اس ایي هیبى عَیِ  CH3-GLUثیؾتزیي تَلیذ

آًشین را ثِ هیشاى  37/91±0/62 U/mlدر دهبی  45°Cپظ اس  96عبعت ًؾبى داد .ایي خذایِ ثِ عٌَاى عَیِای اس ثبعیلَط
عَثتیلیظ ( )Bacillus subtilisؽٌبعبیی گزدیذ.
ًتیدِگیزیً :تبیح ایي ثزرعی ًؾبى داد وِ ثبوتزی ثبعیلَط عَثتیلیظ عَیِ  CH3-GLUثِ عٌَاى یه عَیِ ثَهی پتبًغیل
ثبالیی در تَلیذ ال-گلَتبهیٌبس دارد.

ٍاصگبى ولیذی :ال-گلَتبهیٌبس ،ثبوتزیّبی ثَهی ایزاى ،ثبعیلَط
دریبفت همبلِ :خزداد1390

پذیزػ ثزای چبح :تیز 1390

*) آدرط ثزای هىبتجِ :اصفْبى ،داًؾگبُ آساد اعالهیٍ ،احذ فالٍرخبى ،گزٍُ هیىزٍثیَلَصی.
تلفي03123120134 :
پغت الىتزًٍیىیmmaryamr129@yahoo.com :
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ثب تَخِ ثِ وبرثزد گغتزدُ آًشین ال-گلَتبهیٌبس در پشؽىی ٍ

هقذهِ
ال-گلَتبهیٌبس ( )EC 3.5.1.2یه آًشین آهیذٍّیذرٍالس

صٌبیع غذایی ٍ ًیش ضزٍرت تَلیذ ایي آًشین در همیبط ثبال،

اعت وِ ًمؼ هْوی در هتبثَلیغن ًیتزٍصى در علَلّبی سًذُ

یبفتي عَیِّبی ثَهی ثبلمَُ ثزای تَلیذ ال-گلَتبهیٌبس اّویت

ایفب هیوٌذ ( .)1اس آىخبیی وِ ایي آًشین ثب حذف گلَتبهیي

دارد .خذاعبسی ٍ خبلص عبسی هیىزٍارگبًیغنّبی ثَهی ثب

هَخت تخزیت علَلّبی تَهَر ٍاثغتِ ثِ گلَتبهیي هیگزدد،

ّذف تَلیذ آًشین ال-گلَتبهیٌبس ایي لبثلیت را دارد وِ ثزرعی

اهزٍسُ ثِ عٌَاى یه آًشین درهبًی ؽٌبختِ ؽذُ اعتّ .وچٌیي

دلیك علوی ثز رٍی خذایِّبی وؾَر اس ًظز تَلیذ آًشین فَق

اثز هْبر وٌٌذگی ال-گلَتبهیٌبس در لَعوی لوفَثالعتیه حبد ٍ

اًدبم ؽَدّ .وچٌیي اهىبى ردیبثی خذایِّبیی وِ لبثلیت ثبالیی

لَعوی ً L1210یش ثِ اثجبت رعیذُ اعت (.)3 ٍ 2

در تَلیذ آًشین دارًذ ًیش فزاّن هیگزدد .ایي هغبلعِ ثب ّذف

آعیَیغیي ( )Acivicinیه دارٍی ؽیویبیی ضذعزعبى اعت.

خذاعبسی ٍ ؽٌبعبیی ثبوتزیّبی ثَهی هَلذ آًشین ال-

هغبلعبت ًؾبى هیدّذ وِ اعتفبدُ ّنسهبى اس آعیَیغیي ٍ آًشین

گلَتبهیٌبس ٍ ثزرعی ووی فعبلیت آًشین در ؽزایظ تخویز

ال-گلَتبهیٌبس ًتبیح ثْتزی را در هْبر علَلّبی تَهَری ثِ دًجبل

غَعٍِر ،ثِ هٌظَر تعییي ثْتزیي خذایِ اس ًظز فعبلیت آًشین

خَاّذ داؽت ( .)4اس هْنتزیي وبرثزدّبی درهبًی ایي آًشین

اًدبم گزفت.

درهبى ثیوبری ایذس هیثبؽذ ( .)5ثز اعبط هغبلعبت َّآًگ
(ّ ٍ )Huangوىبراى در عبل  ،2011ال-گلَتبهیٌبس تَلیذ ؽذُ

هَاد ٍ رٍشّا

تَعظ ثبوتزی عَدٍهًَبط ،)Psuedomonase 7A( 7A

الف) خوع آٍری ًوًَِ ٍ خذاعبسی ثبوتزی :در ایي هغبلعِ
ًوًَِّب اس عوك  5 cmخبن حبؽیِ رٍدخبًِّبی سایٌذُ رٍد ٍ

هیتَاًذ علَلّبی عفًَی ؽذُ ثب  HIVرا هْبر وٌذ (.)7 ٍ 6
در صٌبیع غذایی ،اس ال-گلَتبهیٌبس ثزای ععندّی ثْتز

وبرٍى ،آة رٍدخبًِ وبرٍى ٍ ًیش رعَثبت حَضچِ پزٍرػ

غذاّبی تخویزی اعتفبدُ هیگزدد .در عبل  1974هحممبى

هبّی در اعتبى اصفْبى خوع آٍری ؽذًذ .در اثتذا  5گزم اس

صاپٌی پظ اس خذاعبسی لبرذ آعپزصیلَط عَخب

ًوًَِ هَرد ًظز ثب  45 mlآة همغز اعتزیل هخلَط گزدیذ ٍ

( )Aspergillus sojaeاس خویز عَیب دریبفتٌذ وِ گلَتبهیٌبس

ثِ هذت  30دلیمِ ثز رٍی ؽیىز ثب دٍر  100 rpmلزار دادُ

تَلیذ ؽذُ تَعظ ایي لبرذ ،هحتَای پزٍتئیٌی غذا را ّیذرٍلیش

ؽذ .عپظ  1 mlاس عَعپبًغیَى یبد ؽذُ را ثِ  9 mlثبفز

وزدُ ٍ ثب تَلیذ اعیذ گلَتبهیه ًمؼ هْوی در ثْجَد هشُ غذا

پتبعین فغفبت اعتزیل ( 0/01 ،7 pHهَالر) هٌتمل ٍ ثِ ووه

دارد ( .)9 ٍ 8اهزٍسُ ثزای تعییي عغح گلَتبهیي در وؾتّبی

رٍػ رلیك عبسی هتَالی تب غلظت  10-8رلیك گزدیذ.
 0/1هیلی لیتز اس رلت ّبی ٍ 10-7

علَلی ّیجزیذٍهب (ً ٍ )Hybridomaیش علَلّبی پغتبًذاراى

-8

 10ثز رٍی هحیظ

اس آًشین ال-گلَتبهیٌبس اعتفبدُ هیگزدد ( .)10تَلیذ ال-

تزیپتَى عَی آگبر ( )TSAثِ صَرت عغحی وؾت ٍ در

گلَتبهیٌبس ثب اعتفبدُ اس وؾت علَلّبی پغتبًذاراى ٍ

دهبی  35°Cثِ هذت  72عبعت گزمخبًِ گذاری ؽذ .پظ اس

هیىزٍارگبًیغنّب اًدبم هیؽَد .اهب ثِ دلیل عبدگی ٍ همزٍى

تْیِ وؾت خبلص اس ولٌیّبی رؽذ وزدُ ثز رٍی هحیظ یبد

ثِ صزفِ ثَدى ،تَلیذ هیىزٍثی آى تزخیح دادُ هیؽَد.

ؽذُ ،توبهی ًوًَِّب ثزای هغبلعبت ثیؾتز در دهبی 4°C

هیىزٍارگبًیغنّبی هختلفی هبًٌذ ثبوتزیّب ،هخوزّب ،وپهّب ٍ

ًگْذاری گزدیذًذ (.)12
ة) غزثبلگزی عَیِّبی تَلیذ وٌٌذُ ال-گلَتبهیٌبس :اًتخبة

لبرذّبی رؽتِای لبدر ثِ تَلیذ ال-گلَتبهیٌبس هیثبؽٌذ (.)11
8:
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ثبوتزیّبی هَلذ ال-گلَتبهیٌبس ثز اعبط رٍػ عٌدؼ عزیع

تَلیذ آًشین تَعظ عَیِ تزهَفیل در دهبی  35°Cتب 50°C

پلیت ( )Rapid Plate Assayثب اعتفبدُ اس هحیظ هیٌی هبل

ثزرعی گزدیذ.

گلَتبهیي آگبر ()MGA = Minimal Glutamine Agar

د) اعتخزاج آًشین خبمً :وًَِگیزی ّز  24عبعت یه ثبر

اصالح ؽذُ حبٍی ( %1 )W/Vگلَتبهیي (عبخت ؽزوت

اًدبم ؽذً .وًَِّبی خوع آٍری ؽذُ در یه عبًتزیفَص

 Sigmaآهزیىب) ثِ عٌَاى هٌجع وزثي ٍ ًیتزٍصى%0/05 ،

یخچبل دار ثب دٍر  ٍ 10000 rpmدهبی  4°Cعبًتزیفَص ؽذًذ.

 %1/5 ٍ NaCl %0/02 ،KCl %0/05 ،MgSO4آگبر صَرت

پظ اس حذف ثیَهظ ثبوتزی ،هبیع رٍیی در لَلِّبی درپَػ

گزفتّ .وچٌیي  %0/012فٌل رد (عبخت ؽزوت Acrose

دار خوع آٍری ٍ ثِ عٌَاى آًشین خبم در هغبلعِ اعتفبدُ گزدیذ

آهزیىب) ثِ عٌَاى ؽٌبعبگز  pHثِ هحیظ اضبفِ ؽذ .وؾت

(.)15

ثبوتزیّب ثِ صَرت ًمغِای اًدبم ؽذ ٍ ثِ هذت  72عبعت

ُ) عٌدؼ فعبلیت ال-گلَتبهیٌبس :عٌدؼ ال-گلَتبهیٌبس

در دهبی  35°Cگزمخبًِ گذاری گزدیذ .پلیتّبی وؾت ؽذُ

ثز اعبط رٍػ ایوبدا اًدبم ؽذ .هخلَط ٍاوٌؼ آًشیوی

پظ اس  72 ٍ 48 ،24عبعت ثزرعی ٍ ثب ًوًَِ وٌتزل همبیغِ

ؽبهل  0/5 mlال-گلَتبهیي ( 0/5 ml ،)0/04 Mثبفز تزیظ

گزدیذًذ.

( )0/1Mثب  0/5 ml ،8/2 pHآة دیًَیشُ ٍ  0/5 mlهحلَل

فعبلیت ال-گلَتبهیٌبس ثِ ٍعیلِ تؾىیل یه ّبلِ صَرتی

آًشین خبم ثَد وِ ثِ هذت  30دلیمِ در دهبی 37°C

اعزاف ولٌی ثِ صَرت ویفی تعییي گزدیذ ( .)13 ٍ 12تَلیذ

ًگْذاری گزدیذ .فعبلیت آًشین ثب اضبفِ وزدى  0/5 mlتزی

ال-گلَتبهیٌبس ثِ ٍعیلِ ثبوتزیّبی هَلذ ثِ صَرت ویفی ثب

ولزٍ اعتیه اعیذ ( )1/5 Mهتَلف هیگزدد .در اداهِ ml

اعتفبدُ اس هحیظ  MGAدر دهبی  35°Cتب  50°Cثزرعی ؽذ.

 0/1اس هحلَل یبد ؽذُ ثب  3/7 mlآة دیًَیشُ هخلَط ؽذ

عَیِای وِ لبدر ثِ تَلیذ آًشین در دهبی ثبال ثَد ثِ عٌَاى عَیِ

ٍ  0/2 mlاس هعزف ًغلز ( Merckآلوبى) ًیش ثِ آى اضبفِ

تزهَفیل تعییي گزدیذ.

گزدیذ .رًگ ایدبد ؽذُ در هحیظ پظ اس  15دلیمِ در عَل

ج) تَلیذ ال-گلَتبهیٌبس ثِ ٍعیلِی تخویز غَعٍِر :ثِ

هَج  480 nmثِ ٍعیلِ دعتگبُ اعپىتَفتَهتز ( S2100

هٌظَر تَلیذ آًشین ال-گلَتبهیٌبس در ؽزایظ تخویز غَعٍِر اس

 )SUV- Americaخَاًذُ ؽذ ( .)16اس ًوًَِ فبلذ آًشین

هحیظ هیٌزال عبلت گلَتبهیي ( Mineral Salt Glutamineیب

ثِ عٌَاى ؽبّذ اعتفبدُ گزدیذ.

 )MSGحبٍی ( %1 )w/vگلَتبهیي %0/5 ،گلَوش%0/1 ،

در ایي هغبلعِ یه ٍاحذ آًشین ال-گلَتبهیٌبس ،همذار

،CaCl2 %0/01 ،NaCl %0/02 ،MgSO4 %0/05 ،PO2KH4

آًشیوی تعزیف گزدیذ وِ ثتَاًذ  1هیىزٍهَل آهًَیبن را در

 %0/01 ٍ NaNO3 %0/01تزی عذین عیتزات ثب  7 pHاعتفبدُ

ؽزایظ ثْیٌِ آسهبیؼ (دهبی ً )8/2 pH ٍ 37°Cؾبًذار

گزدیذ .ارليّبی حبٍی  25 mlهحیظ وؾت  MSGاعتزیل ٍ

ًوبیذّ .وچٌیي ثِ هٌظَر همبیغِ تَلیذ آًشین تَعظ

ثب  %4هبیِ تلمیح ،تلمیح ؽذًذ .هبیِ تلمیح یه عَعپبًغیَى

خذایِّبی هختلف ٍ ًیش رعن ًوَدار ،اس ًغخِ ً 18زم افشار

هیىزٍثی تبسُ در هحیظ  ،MSGثب همذار خذة ًَری  0/6در

 SPSSاعتفبدُ ؽذ.

عَل هَج  600 nmثَد .توبهی ارليّب در در دهبی  35°Cدر

ٍ)تعییي َّیت :عَیِ ثبلمَُ ثز اعبط ٍیضگیّبی

اًىَثبتَر ؽیىزدار ( )SKIR-601Shin-Saengثب دٍر 120

هزفَلَصیه ٍ تغتّبی ثیَؽیویبیی هزعَم عجمِثٌذی گزدیذ

 rpmثِ هذت  120عبعت گزمخبًِ گذاری ؽذًذ (.)14 ٍ11

(.)17
;8
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ًتایج
در ایي هغبلعِ  34عَیِ ثبوتزی اس ًوًَِّبی هختلف
خذاعبسی گزدیذ .خذایِّب ثِ هٌظَر تَلیذ ال-گلَتبهیٌبس ثز
رٍی هحیظ  MGAغزثبلگزی ؽذًذ .ایدبد ّبلِ صَرتی
اعزاف ولٌی ثز رٍی هحیظ ً MGAؾبًِ تَلیذ ال-
گلَتبهیٌبس تَعظ ثبوتزی هیثبؽذ (ؽىل .)1اس هیبى
عَیِّبی خذاعبسی ؽذُ 11 ،ثبوتزی تَلیذ وٌٌذُ آًشین ال-
گلَتبهیٌبس ثَدًذ .اس ایي تعذاد تٌْب یه عَیِ ثِ دلیل تَلیذ

ًوَدار  :1همبیغِ فعبلیت ال-گلَتبهیٌبس در خذایِّبی هختلف

آًشین تب دهبی  45درخِ عبًتیگزاد ثِ عٌَاى عَیِ تزهَفیل

در دهبی هختلف.

هعزفی گزدیذ.

ایي علَلّب گزم هثجت ،دارای آرایؼ تىی یب سًدیزُای

توبهی  11عَیِ در تخویز غَعٍِر ،آًشین ال-گلَتبهیٌبس

ثب اًذٍعپَر اًتْبیی ثَدًذ .توبهی هؾخصبت هزفَلَصیه ٍ

را ثب ثبسدُ ثیي  37/91 U/mlتب  14/85تَلیذ وزدًذ (خذٍل

ثیَؽیویبیی عَیِ  CH3-GLUدر خذاٍل  3 ٍ 2آٍردُ

 .)1ثز اعبط ًوَدار  ،1عَیِ  CH3-GLUوِ اس حبؽیِ

ؽذُ اعت .ثز ایي اعبط خذایِ  ،CH3-GLUعَیِای اس

رٍدخبًِ وبرٍى خذا ؽذُ ثَد ،ثیؾتزیي هیشاى تَلیذ آًشین را

ثبعیلَط عَثتیلیظ ؽٌبعبیی گزدیذ.

( )37/91 U/mlپظ اس گذؽت  96عبعت در دهبی 45°C

بحث

داؽت ٍ ثِ عٌَاى عَیِ ثبلمَُ اًتخبة گزدیذ.
ولٌیّبی عَیِ  CH3-GLUثز رٍی هحیظ تزیپتَى

ثِ عَر ولی اهزٍسُ آًشینّب هْنتزیي تَلیذات ثِ دعت آهذُ

عَی آگبر ( )TSAثِ صَرت گزد ،هَخی ٍ دارای عغحی

اس هٌبثع هیىزٍثی ثزای ثؾز هیثبؽٌذ ٍ ثِ دلیل همزٍى ثِ صزفِ

سثز هؾبّذُ ؽذ.

ثَدىً ،غجت ثِ آًشینّبیی وِ اس گیبّبى ٍ حیَاًبت ثِ دعت
هیآیٌذ تزخیح دادُ هیؽًَذ (.)18
تبوٌَى

هغبلعبت

سیبدی

ثِ

هٌظَر

خذاعبسی

هیىزٍارگبًیغنّبی هَلذ ال-گلَتبهیٌبس ثِ دلیل وؾف
خصَصیبت ضذتَهَری آى اًدبم ؽذُ اعت .اوثز
هیىزٍارگبًیغنّبیی وِ فعبلیت ال-گلَتبهیٌبس دارًذ اس خبن
خذا هیؽًَذ .ثب ایي ٍخَد ،گشارػّبی سیبدی ًیش اس
خذاعبسی

هیىزٍارگبًیغنّبی

هَلذ

سیغتگبُّبی آثی ٍخَد دارد (.)19 ٍ 13

ضکل  :1غزثبلگزی ثبوتزیّبی تَلیذ وٌٌذُ ال-گلَتبهیٌبس رٍی
هحیظ .MGA
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جذٍل  :1همبیغِ فعبلیت ال-گلَتبهیٌبس در توبهی خذایِّب.
ًام جذایِ

هٌبع جذاسازی

فعالیت آًسین

دها ()°C

CH3-GLU

حبؽیِ رٍد خبًِ وبرٍى

37/91±0/62

45

96

IB-GLU

حبؽیِ رٍدخبًِ سایٌذُ رٍد

36/09±1/21

35

72

Ic1-GLU

حبؽیِ رٍدخبًِ سایٌذُ رٍد

32/64±0/60

35

72

I12-GLU

حبؽیِ رٍدخبًِ سایٌذُ رٍد

32/17±1/64

35

72

Ch2-GLU

حبؽیِ رٍد خبًِ وبرٍى

25/42 ±1/75

35

72

Ch1-GLU

حبؽیِ رٍد خبًِ وبرٍى

25/23±2/46

35

72

Ko3-GLU

رعَثبت حَضچِ پزٍرػ هبّی

21/25±1/00

35

72

I6-GLU

حبؽیِ رٍدخبًِ سایٌذُ رٍد

20/76±1/54

35

72

A-GLU

آة رٍدخبًِ وبرٍى

17/88±2/21

35

72

Km-GLU

حبؽیِ رٍدخبًِ سایٌذُ رٍد

17/50±1/05

35

72

Ic2-GLU

حبؽیِ رٍدخبًِ سایٌذُ رٍد

14/85±0/33

35

72

زهاى
(ساعت)

اس عَیِّبی هَلذ ال-گلَتبهیٌبس وِ اس خبن خذا ؽذُاًذ

جذٍل  :2هؾخصبت هزفَلَصیه خذایِ .CH3-GLU

هیتَاى ثِ عَیِّبی والعتزیذیَم ،ارٍیٌیب ،عَدٍهًَبط ٍ

آزهَى

ًتایج

وبتبالس

+

ثبعیلَط اؽبرُ ًوَد (.)16 ٍ 11

اوغیذاس

+

تَلیذ گبس اس گلَوش

-

ثب تَخِ ثِ هغبلعبت اًدبم ؽذُ ٍ ثزرعی ٍخَد ثبوتزیّبی

VP

-

H2S

-

لغتیٌبس

+

رٍد ٍ وبرٍى ،آة رٍدخبًِ وبرٍى ٍ رعَثبت حَضچِ

لیپبس

+

پزٍرػ هبّی در اعتبى اصفْبى خوع آٍری گزدیذًذ .ثِ

حغبعیت ثِ پٌیعیلیي

+

هٌظَر تَلیذ آًشین ال-گلَتبهیٌبس غزثبلگزی هیىزٍرگبًیغنّب

هَلذ آًشین ال-گلَتبهیٌبس در هٌبثع خبوی ٍ آثی ،در پضٍّؼ
حبضز ًوًَِّبی هَرد ثزرعی اس حبؽیِ رٍدخبًِّبی سایٌذُ

تخویز وزثَّیذراتّب

ثز اعبط رٍػ پزاوبػ (ّ ٍ )Prakashوىبراى در عبل

گلَوش

+

گبالوتَس

+

هبًیتَل

+

عبل  2010ثب اعتفبدُ اس هحیظ  MGAتىویل ؽذُ ثب فٌل

عبوبرٍس

+

الوتَس

-

رد اًدبم گزفت ( .)13 ٍ12ثب ایي تفبٍت وِ ایي دٍ هحمك،

هبًَس

+

 ٍ 2009ثبالگَرًٍبتبى (ّ ٍ )Balagurunathanوىبراى در

خذاعبسی ٍ غزثبلگزی را ّنسهبى ثز رٍی هحیظ MGA

اًدبم دادًذ .هحیظ یبد ؽذُ حبٍی فٌل رد اعت ٍ هیتَاًذ
هَخت خْؼ در هیىزٍارگبًیغنّب گزدد .اس آىخبیی وِ
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هغبلعِ حبضز ثب ّذف خذاعبسی ثبوتزیّبی هَلذ ال-

عَیِّبی خذاعبسی ؽذُ 11 ،ثبوتزی تَلیذ وٌٌذُ آًشین ال-

گلَتبهیٌبس ٍ ًیش ارسیبثی هیشاى فعبلیت آًشین اًدبم ؽذ،

گلَتبهیٌبس ثَدًذ.
در

دعت یبثی ثِ عَیِ ٍحؾی حبئش اّویت ثَد .ثٌبثزایي اس

عبل

1972

تَلیذ

ال-گلَتبهیٌبس

تَعظ

آوزٍهَثبوتزیبعِ  )Achromobacteraceae( CEAEوِ اس

هحیظ  MGAتٌْب ثِ هٌظَر غزثبلگزی اعتفبدُ گزدیذ.
در اوثز ثزرعیّبی اًدبم ؽذُ اس خولِ هغبلعِ پزاوبػ

جذٍل  :3هؾخصبت ثیَؽیویبیی خذایِ .CH3-GLU

(ّ ٍ )Prakashوىبراى در عبل  2010ثزای تَلیذ ال-

آزهایص

ٍیژگی

ؽىل

دایزُای

آىّب هحیظّبی هختلفی هبًٌذ هحیظ اصالح ؽذُ هخلَط

حبؽیِ

هَخی

ثزاهذگی

هغغح

آة دریب (،)Modified Sea-Water Complex Broth

عغح

سثز -خؾي

ًَتزیٌت ثزاث اصالح ؽذُ ( Modified Nutrient

ظبّز

هبت

پیگوبى

-

ٍاوٌؼ گزم

گزم هثجت

 ،)Brothهیٌی هبل گلَتبهیي ثزاث ( Minimal

ؽىل علَل

هیلِای

 ٍ )Glutamine Brothهیٌزال عبلت گلَتبهیي را ثِ هٌظَر

آرایؼ

تىی یب سًدیزُ وَتبُ

اًذٍعپَر

+

آىّب ًؾبى داد وِ ثیؾتزیي هیشاى تَلیذ آًشین در هحیظ

ؽىل

ثیضی

وپغَل

-

هیٌزال عبلت گلَتبهیي اًدبم ؽذُ اعت ( .)14ثِ ّویي دلیل

تحزن

+

گلَتبهیٌبس ثِ ٍعیلِ ثبوتزیّب اس هحیظ وؾت هیٌزال عبلت
گلَتبهیي ( )Mineral Salt Glutamineاعتفبدُ ؽذُ اعت.

 ،)Brothسٍثل ثزاث اصالح ؽذُ ( Modified Zobell

تَلیذ آًشین ال-گلَتبهیٌبس هَرد ارسیبثی لزار دادًذً .تبیح

در پضٍّؼ خبری ثزای تَلیذ آًشین ال-گلَتبهیٌبس تَعظ

سیغتگبُ خبوی خذا ؽذُ ثَد در ؽزایظ ثْیٌِ ٍ دهبی 25°C

ثبوتزیّبی هَلذ اس هحیظ وؾت یبد ؽذُ اعتفبدُ گزدیذ.

ثِ هیشاى  0/13 U/mlگشارػ گزدیذ (.)20

فعبلیت ال-گلَتبهیٌبس در ثبوتزیّبی هختلفی اس خولِ
عَیِّبی

ثبعیلَط،

هیىزٍوَوَط

پزٍٍیذًؾیب

(،)Micrococcus

عَدٍهًَبط  BTMS-51یه عَیِ هَلذ ال-گلَتبهیٌبس

(،)Providencia
عَدٍهًَبط

اعت وِ تَعظ وَهبر (ّ ٍ )Kumarوىبراى اس سیغتگبُ

ٍ

خبوی خذاعبسی ؽذ .ثیؾتزیي تَلیذ ال-گلَتبهیٌبس تَعظ

اوتیٌَهیغتّب ( )Actinomycetesگشارػ ؽذُ اعت .اهب

ایي ثبوتزی در دهبی  30°Cثِ هیشاى  36/05 U/mlثَدُ

تٌْب عَیِّبی ثبعیلَط ثِ عٌَاى عَیِّبی تدبری در تَلیذ

اعت (.)11

ال-گلَتبهیٌبس هغزح هیثبؽٌذ (.)11
در

عبل

2010

در

ٌّذ

در عبل  2006عیَاوَهبر (ّ ٍ )Sivakumarوىبراى

ثبالگَرًٍبتبى

تَلیذ ال-گلَتبهیٌبس را در ثبوتزی اعتزپتَهبیغظ

(ّ ٍ )Balagurunathanوىبراًؼ اوتیٌَهیغتّبی هَلذ

ریوَعَط ( )Streptomyces rimosusوِ اس پَعت هبّی

گلَتبهیٌبس را اس رعَثبت دریب خذا وزدًذ .آىّب تَاًغتٌذ 20
عَیِ هَلذ آًشین خذا وٌٌذ ( .)12در هغبلعِ حبضز  34عَیِ

خذا ؽذُ ثَد هَرد ثزرعی لزار دادًذ .ایي ثبوتزی در دهبی

ثبوتزی اس ًوًَِّبی هختلف خذاعبسی گزدیذ .اس هیبى

 ٍ 27°Cؽزایظ ثْیٌِ تَاًغت  17/51 U/mlآًشین تَلیذ
ًوبیذ (.)21
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لیز ( ٍ )Lyerعیٌگبل ( )Singhalدر عبل  2009یه

خذاٍل وتبة ثزگی عَیِای اس ثبعیلَط عَثتیلیظ تعییي

عَیِ پزٍیذًؾیب را اس آة دریب خذا وزدًذ .ثیؾتزیي ثبسدُ

گزدیذ وِ اهزٍسُ خشء هیىزٍارگبًیغنّبی اهي ٍ ثیخغز

آًشین تَعظ ایي ثبوتزی در دهبی  25درخِ عبًتیگزاد

ثزای اعتفبدُ در صٌعت عجمِ ثٌذی ؽذُ اعت ( .)24ایي

 0/12 U/mlثِ دعت آهذ (.)22

خصَصیبت ثبوتزی را ثزای اعتفبدُ در فزآیٌذّبی

تَلیذ ال-گلَتبهیٌبس در ثبوتزی ٍیجزیَ ( )Vibrioعَیِ

ثیَتىٌَلَصی ارسؽوٌذ هیًوبیذ.

 ٍ SFL-2ولجغیال اٍوغیتَوب ( )Klebsiella oxytocaوِ
اس سیغتگبُّبی آثی ٍ خبوی خذا ؽذُ ثَدًذ تَعظ لیز

ًتیجِگیری

( ٍ )Lyerعیٌگبل ( )Singhalدر عبل  ٍ 2010پزاوبػ

در ایي هغبلعِ ثبوتزی ثبعیلَط عَثتیلیظ عَیِ CH3-

(ّ ٍ )Prakashوىبراى در عبل  2009هغبلعِ ؽذ .ثز اعبط

 GLUثِ عٌَاى یه عَیِ ثَهی ثِ هٌظَر تَلیذ آًشین ال-

ًتبیح آىّب حذاوثز تَلیذ آًشین در ٍیجزیَ عَیِ ٍ SFL-2

گلَتبهیٌبس هعزفی گزدیذ .ثِ دلیل پتبًغیل ثبال در تَلیذ ال-

ولجغیال اٍوغی تَوب ثِ تزتیت 0/44U/ml ٍ 0/46U/ml

گلَتبهیٌبس ،ایي عَیِ هیتَاًذ سهیٌِعبس هغبلعبت آیٌذُ ثبؽذ.

ثَدُ اعت .اس عزفی ایي هیشاى تَلیذ ثِ تزتیت در دهبّبی

در هغبلعِ حبضز تَلیذ آًشین ال-گلَتبهیٌبس در ؽزایظ

 33°C ٍ 35°Cهؾبّذُ گزدیذ (.)23 ٍ 13

تخویز غَعِ ٍر هَرد ثزرعی لزار گزفت .اهب هغبلعبت

اس آىخبیی وِ در توبهی هغبلعبت اًدبم ؽذُ ،هحیظ هَرد

ثعذی هیتَاًذ در راعتبی ثْیٌِ عبسی تَلیذ آًشین در ؽزایظ

اعتفبدُ ثزای تَلیذ آًشین ٍ ًیش رٍػ اًذاسُگیزی آًشین

تخویز غَعٍِر ،تَلیذ آًشین در ؽزایظ تخویز در ثغتز خبهذ

هؾبثِ اعت ،ثٌبثزایي تفبٍت در ثبسدُ آًشین را هیتَاى ثِ

ٍ ًیش یبفتي عَثغتزای هٌبعت ثزای تَلیذ ایي آًشین ثبؽذ.
ثِ عَری وِ ثب هغبلعبت ثیؾتز ثز رٍی ثْیٌِعبسی ؽزایظ

عَیِ هَرد ثزرعی ًغجت داد.

تخویز هیتَاى تَلیذ را در ایي عَیِ افشایؼ دادّ .وچٌیي

در هغبلعِ حبضز عَیِ  CH3-GLUوِ اس حبؽیِ

ثب یبفتي رٍػّبی هٌبعت ثزای تثجیت آًشین ٍ یب

رٍدخبًِ وبرٍى خذا ؽذُ ثَد ،ثیؾتزیي فعبلیت ال-

هیىزٍارگبًیغن هَلذ هیتَاى ثبسدُ تَلیذ ال-گلَتبهیٌبس را تب

گلَتبهیٌبس را ًؾبى داد .ثیؾتزیي عغح تَلیذ آًشین تَعظ

چٌذ ثزاثز افشایؼ داد.

ایي عَیِ در دهبی  45°Cثِ هیشاى  37/91 U/mlگشارػ
گزدیذ .پظ اس آى خذایِ  IB-GLUوِ اس حبؽیِ رٍدخبًِ

تطکر ٍ قذرداًی

سایٌذُ رٍد خذا ؽذُ ثَد ،ثبسدُ  36/09 U/mlرا در دهبی

ًَیغٌذگبى ایي همبلِ اس آسهبیؾگبُ تحمیمبتی داًؾگبُ

ً 35°Cؾبى داد.

آساد

هیشاى فعبلیت ٍ دهبی تَلیذ آًشین تَعظ عَیِ CH3-

اعالهی ٍاحذ فالٍرخبى ثِ دلیل ّوىبری صویوبًِ در

ً GLUغجت ثِ عبیز خذایِّبی ؽٌبعبیی ؽذُ در ایي

اخزای ایي پضٍّؼ ووبل اهتٌبى را دارًذ.

هغبلعِ ٍ هغبلعبت دیگز لبثل همبیغِ اعت .ثِ عَری وِ
تَاًبیی تَلیذ آًشین ال-گلَتبهیٌبس در دهبی ثبال ( )45°Cایي
عَیِ را اس دیگز خذایِّب هتوبیش هیوٌذ .ایي عَیِ ثز اعبط
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Abstract
Background and Objectives: L-glutaminase is widely used in pharmaceutical and food industries,
such as treatment of leukemia. This study aimed to isolate and identify native L-glutaminase
producing bacteria in Iran and to study its quantitative activity in submerged fermentation.
Material and Methods: The L-glutaminase producer bacteria were isolated from soil and water
samples of Zayandehrod and Karoon Rivers and also from the sediments of fishing pools. The isolates
were screened using minimal glutamine agar (MGA) medium for producing L-glutaminase enzyme.
The samples were grown in a submerged fermentation system using mineral salt glutamine (MSG)
medium, and the produced enzyme was assayed quantitatively. The best glutaminase producer
bacterium was identified by the gram-staining and biochemical tests.
Results: In this study, 11 glutaminase producer strains were isolated. Bacillus subtilis CH3-GLU
strain showed maximum enzyme productivity 37.91±0.62 U/ml at temperature 45° C after 96 hours.
Conclusion: Based on this study, Bacillus subtilis CH3-GLU showed the highest rate of glutaminase
production.
Keywords: L-glutaminase, Iranian native bacteria, Bacillus
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