تعیین مکانیسم مولکولی افزایش تولید لیزین در باکتری موتانت کورینه باکتریوم
گلوتامیکوم حاصل از پرتوتابی گاما با استفاده از نشانگر STS
سیده حمیده نورالدینی( -)1پروین شورنگ*( -)2محمدطاهر حالجیان( – )2حامد زرگران اصفهانی

()2

 1دانشگاه پیام نور مرکز تهران ،گروه بیوتکنولوژی کشاورزی
 2سازمان انرژی اتمی ایران ،پژوهشگاه علوم و فنون هستهای  ،پژوهشکده تحقیقات کشاورزی پزشکی و صنعتی

چکيده:
ليزين يكي از اسيي آمينههاي ضيوريي اسي ورواايروههاي رسياييوهي صنايع مختلفوهايه.وامورزهوشيوهومت ارلوتولي و
ليزين ،واستفاههوازورااتويواويينهرااتويوموگلوتاميكوموميراش  .وانواعورحشيواينورااتويوقاهيورهوتولي وزياهوليزينونيستن .و
ازويرشهايومويهواسيتفاههوروايواززاي وتولي واينواسيي آمينهوايجاهوجه وميراش .وهيواينومطالعهوجه والقاوموتاسيونو
هيورااتوي و واويينهورااتويوموگلوتاميكوم وازوپوتووگاماواسيتفاههوشي  .وريشتوين ومق ايوليزينورهورسيلهوسويههايوموتان وهيو
هزو022وگويوهيومقايسيهوراوسيويهورحشيي وتولي وشي .وروايورويسييوايجاهوموتاسيونوازو3وآغازگوواختصاصيوموتبطوراو
ژنهايومسئولوتولي وليزينواستفاههوش واهو0وتوايبوآغازگويوران هاييوهيوسويههايومويهومطالعهوتكثيوونموهن  .و
کليد واژه:وپوتووگاما،وواويينهورااتويوموگلوتاميكوم،وآغازگوهايواختصاصي،وژنهايومسئولوتولي وليزينو

مقدمه:
ليزينويكيوازواسيي هايوآمينهوضيورييوميراشي واهوتوسيطوانسانوروهي ووپستان ايانوسنتزونميشوهوروراي وازو
طويقويژيموغذاييوآنهاوتامينوشيييوهو[.]8وازوآنجاييواهوغالتوروسيييبزيجاتوليزينواميوهاين ،ورنارواينوروايو
اززاي وايزشومواهوغذاييوروغذايوحيواناتواهوازومنارعوگياهيور سي وميآين ،ورايسييتيوغنيسييازيوراواززرهنو
اسي آمينهوليزينوانجاموشوه [ .]0واويينهورااتويوموگلوتاميكوم ورهوطويوگستوههايوروايوتولي واسي هايوآمينهومثلو
ال-گلوتاماتوروال-ليزينورهاايوروههوميشوه [ .]3و
اينورااتويوگومومثب ،وغيوواسيوويزا،وميلهايوشيكلوراوانتهايومتويموش هوروهوازيواس

[ .]4مق ايوليزينوقارلو

تولي وهيوميكورايگانيسيمهايوطبيعيورسييايوامواس ورونمي توانوراواش وروتكثيووآنهاومكملواسي وآمينهومويهو
نيازورازايوياوتأمينواوه.وميكورايگانيسيمهايوهايايوتواناييوتولي ومقاهيووزياهوليزينوراويرشوموتاسيونوياوجه و
تصيياهزيوايجاهوشيي هان ورورهوصييويتواناصيياييوهيواختيايوچن واشييويوقوايوهايهو[.]5وروازوآنجاييواهوانواعو
رحشيواويينهورااتويوموگلوتاميكوموقاهيورهوتولي وري وازوح وال-ليزينونيستن ،ورنارواينوتاقيقاتوزياهيوروايو
اصييالکواوهنواينوايگانيسييمهاوراوجه هايوه فهايوروجه هايوتصيياهزيوروايور س ي وآريهنوسييويههايو
ااسيوتورزي وروسيويههايوهايايونقصوتنظيميوانجاموش هواس واهوروايوتولي وري وازوح وال-ليزينومناسبو
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ميراشن و[ .]6واويينهرااتويوموگلوتاميكوم وتولي وانن هواسي هايوآمينه ورهوصويتوتجاييوعم تاًورهورسيلهوتكوايو
ش نوجه وتصاهزيوروانتخابوگستوشويازتهوان و[ .]7و
اهنايشيييوروهمكايانوهيوسييالو0225وهيوتاقيقيواهوروويريواويينهرااتويوموگلوتاميكوموانجاموهاهن ،وهييازتن و
اهوجه وژنيوgndومنجوورهواززاي وتولي وليزينوهيواينورااتويوميشيوهورومعوزيوجه و gndوهيوهاخلوسويهو
AHP-3وازوطويقوجاي زينيوآلليومنجوورهواززاي و55وهيصييي يوتولي والو–ليزينوشييي [.]8وهيوتاقيقيواهو
توسييطوچواغيوروهمكايانوهيوسييالو0252وروايورهبوهوتولي وليزينورهورسيييلهوريانوري وازوح وآنزيمومزروهيو
آمينووپايمالتوهاورواسيييالزواويينهورااتويوموگلوتاميكوموهيواشييوشيييااليوانجاموشيي وژنوليزينوlysAواهوا و
انن هوآنزيمومزروهيوآمينووپايمالتوهاورواسييالزوميوراشي وهيواشيوشيااليوالونوش [.]9وآسوايتواينازوآنزيمو
الي يومسيووريوسنتزوليزينوميراش واهورهورسيلهوlysCوا وميشوهورونشانوهاههوش هواس واهوليزينوروتوئونينو
راعثومهايوپسخويان وآنوميشييون .وهيونسييخههاييوازوآسييوايتواينازواهومهايوپسخويان ونيسييتن وريانوري وازو
ح وlysCوتولي وليزينوياورهبوهوهاهو[ .]52و
نشيييان وهايومولكوليوزوارانوروهيوهووموجوهوزن هوايومويهواسيييتفاههوقوايوميگيون .وتاانونوتع اهوزياهيوازو
نشيييان وهيايوDNAومعوزيوشييي هان وروهيوتجزيههايوژنتيكيوموجوهاتومويهواسيييتفاههوقوايوگوزتهان ،واينو
نشيييان وهاوازونظوورسيييياييوازوري گيهاومانن وميزانوچن وشيييكلي،وغالبوياوهمبايزوروهن،وتوزيعوهيوسيييط و
اورموزرم،وتكوايپيذيوي،ونييازويياوعي مونييازوريهوتواليياريوDNAوال ووروهزينهومويهونيازوراوهم ي وومتفارتن و
[ .]55وراوتوجهورهاينكهوتكني ومولكوليوSTSومبتنيورووجاي اههايونشييانمن وهيوتوالي،واختصيياصيييوروهمبايزو
ميراش ،وهيواينومطالعهوايتباطورقوعوموتاسيونوهيوژنهايومسئولوتولي واسي آمينهوليزينورواززاي وتولي وليزينو
هيواثووركايگيويوپوتووگاماوراواينونشان وورويسيوش  .و

روش کار:
رااتويواويينهورااتويوموگلوتاميكوموهيوهاخلو52ميليليتوومايطواشييي

 )Tryptic Soy Broth(TSBوتلقي و

گوهي ورورهوم تو88وسياع وهيوهمايو 32وهيجهوسانتيوگواهوگومخانهگذاييوگوهي .واهورع وازوزعالسازيواينو
رااتويوروايوالقايوجه ورهورسيييلهوپوتووگاماوهيواينومطالعهوپوتوتاريوراوهسييت اه گاماسييل مسييتقو هي مواز
تاقيقات اشيياريزي ر پزشييكي هسييتهاي اوج راوهامنهوهزو،02و،82و،582و،022و،062و،302و،382و،882و522و
گويوانجام پذيوز  .و
ازوريااتويهايوپوتوتاريوشييي هورونمونهوانتول،واهوحاريوالنيهايومنفوهورااتويوروويريوپلي ونوتوين وآگايو
روهوروايوج اسازيوگونه هايوتولي وانن هومق ايوزياهواسي وآمينهوليزينواستفاههوگوهي .وروايوانجامواينوآزمونوازو
مايطوتخميويواستفاههوش واهوتوايبوآنوهيوج رل5وآريههوش هواس  .و
و
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ج رل-5وتوايباتوروغلظ ومواهومويهواستفاههومايطوتخميو و
توايبات

غلط
04g/L
5 g/L
8 g/L
0 g/L
4.2 g/L
1 g/L
4.5 g/L
24 mg/L
54 mg/L
144 mg/L
14 Ml
244 mg
6 mg
0 mg
144 mg
1 mg
34 mg
1.3 mg
0.6 mg
11.3 mg
5.7 mg

D-glucose
(NH0)2SO0
K2HPO0
KH2PO0
MgSO0.7H2O
NaCl
Citric acid
FeSO0.7H2O
CaCl2.2H2O
L-leucine
Trace element
MnSO0
H3BO3
(NH0)6MO7O20.0H2O
FeCl3.6H2O
ZnSO0.7H2O
CuSO0.5H2O
Biotin
Thiamine.HCl
Calciium Pantho
Nicotinic acid

و
مايطوتخميووهيولولههايوآزماي ورهوميزانو5وميليوليتووتقسيموگوهي ن .وسوسوتا وشوايطواسوتي والنيهايو
منفوهوهمواهوراوآگايومايطواش وازوهاخلوپلي هاوروي هوش ورورهومايطوتخميوواضازه وش .وسوسوراواستفاههوازو
ريتكسواامالًوراومايطوتخميوومخلوطوگوهي وتاوتماموالنيوهيومايطوتخميووپخ وش .وازوهووهزوتع اهو02واليو
05والنيوانتخابوگوهي  .و
راواستفاههوازواسوكتورزتومتو،واسوكتورموازو 592وتاو 322ونانومتووسويههايوموتان وگوزتهوش ورومشخصوگوهي و
اهونمونههايورااتوياييوهايايوماازيمموجذبوهيو597ونانومتووميراش .وهمچنينواسي آمينهوليزينوخالصونيزواهو
هيومايطوتخميووحلوگوهي وهايايوماازيمموجذبوهيواينوطولوموجوروه.وجذبونمونههاوهيوطولوموجو597و
نانومتوور س وآم وروراواستفاههوازويسمونموهايواستان ايهوليزينومق ايوغلظ واسي آمينهوليزينوتخمينوزههوش .و و
اليهولولههايوآزماي وراوا هايومجزاواهونشانوههن هونمونههايومختلفوروه،وروويريوشيكووهيو 552وهريوهيو
هقيقهورهوم تو 08وساع وهيو 32وهيجهوسانتيگواهوگومخانهگذاييوگوهي .ورع وازوتخميوونمونهها،وازوآنهاوهيو
هاخلوميكورتيوپو2/0وميليوليتوواش وذخيوهوتهيهوگوهي وروهمواهوراو32وهيص وگليسورلوهيوزويزيو-02وهيجهو
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سانتيگواهوذخيوهوش .ومارقيومايطواش وروايوتعيينوهانسيتهوسلوليوراواستفاههوازواسوكتورزتومتووهيو582ونانومتوو
استفاههوگوهي .وسوسونمونههاوهيو3522وهريوهيوهقيقهورهوم تو5وهقيقهوسانتويفيوژوش ن وروازومايعوزوقانيور س و
آم هوراواستفاههوازواسوكتورزتومتو،واسوكتورموازو592وتاو322ونانومتووگوزتهوش .و و
استخواجو DNAوژنوميوسويههايوموتان ورورحشيورااتويوراوام واي واستخواجو DNAو(ساخ وشوا و
 Rocheوآلمان) وانجاموش ورورهومنظويورويسيوتعيينوايفي وروامّي و DNAوازوهرويرشواسوكتورزتومتويورو
يرشوالكتورزويزوژلواستفاههوش .وغلظ وژلوآگايزوروايورويسيونمونهوDNAوهايواستخواجوش ه،و2/7وهيص و
روه.وآغازگوهايو lysC-Fورو lysC-Rورو lysE-Fورو lysE-Rوازويسالهوهاتويواجل سنوانتخابوش ن [.]50و
آغازگوهايوLysA-Fور  LysA-Rوازومقالهوچواغيوروهمكايانواقتباسوش ن [ .]9و
توايبياتوروغلظ ومواه مويه اسيييتفاهه ره ازاي هو راان

و PCRوهيوحجمونهاييو05وميكورليتووشيييامل:و

0/5ميكورليتوورازو و) )PCR Buffer 52xو،و Mgcl0و5وميليمولو2/0 dNTP،ميليمول،و2/8ومااورموالي از هوو
آغييازگو،و2/5وميكورليتو وآنزيم) Taq Polymerase(5 unit/ μlرو5وميكورليتووDNAوال ووريياوغلظي

052و

نانوگومواهوراواززرهنوآبومقطوورهوحجمو05وميكورليتوويسييان هوش ي .ورونامهوحوايتيوPCRوراوهمايوراسييوشييتهو
سيازيوارليهو98وهيجهوسانتي واهوروايوي وچوخهو،ورهوم تو0وهقيقهو32،و چوخهوشاملوراسوشتهسازيوراوهمايو
98وهيجهورهوم تو5وهقيقه،اتصيالوآغازگووراوهامنهوهمايي58-65/6ورهوم تو5وهقيقه ،ورسطوراوهمايو70وهيجهورهو
م تو0وهقيقهورورسييطونهاييوراوهمايو70وهيجهورهوم تو5وهقيقهوروايو5وچوخهوتنظيموش ي .وهمايواتص يال روايو
هووا اموازوآغازگوهاومتفارتوروهورورهينهسازيوهمايواتصالوروايوهووي وازوآغازگوهاوانجاموش  .و
هيواينوتاقيقوروايوالكتورزويزوزوآريهههيايوتكثيويوازوژلوآگيايزواسيييتفياههوگوهيي .وغلظ وژلوآگايزومويهو
اسييتفاههو5/5وهيصيي ورورازوومويهواسييتفاههوTAEوروه.والكتورزويزوراورلتاژو92وروهيوم توزمانو92وهقيقهوانجامو
ش وروازوژلوآگايزوراوهست اهوژلوهاکوعكسبوهاييوگوهي  .و

نتایج و بحث:
مقايسيهوميان ينوغلظ واسيي آمينهوليزينوهيوهزهايومختلفوپوتوتاريوشي هو(ج رل،) 0ونشييانوهاهواهوريشتوينو
مق ايوليزينوتولي وشييي هورهورسييييلهواينورااتويوهيوما رههوهزو022وگويوراوپوتووگاماوروههواسييي واهومق ايو
56/38ميليگوموهيوميليليتوتولي وش هواس  .و
و
ج رلو-0وميان ينوغلظ واسي آمينهوليزينوتولي وش هوقبلورورع وازوپوتوتاريو(ميليگوموهيوميليوليتو) و
هزوپوتوتاري و شاه و

02و و

82و و

582و و 022و و 062و و 302و و 382و و 882و و 522و و

(گوي) و
مق ايوليزين و  53/72و

 55/55و  58/36و

 55/88و  56/38و  55/73و  50/06و  55/83و  50/52و  55/52و
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و
جه وايزياريومولكوليوسويههايوتولي وانن هوليزين،وازوآغازگوهايواختصاصيوژنهايومسئولوتولي وليزينوهيو
رااتويواويينهورااتويوموگلوتاميكومواستفاههوش .وآغازگوهايو lysC-FروlysC-RوموروطورهوژنوlysCوميراشن و
ر وآنزيم وآسوايتاتوايناز ويا وا وميان  .ورا واين وجف وآغازگو وهي وتمامي وسويههاي ومويه ورويسي وران هايي ورهو
طول522ورو52وجف ورازوتكثيونموه.روآغازگوهايو lysA-FروlysA-RوموروطورهوژنوlysAوميراشن واهوآنزيمو
مزروهيوآمينووپايمالتوهاورواسيالزوياوا وميانن .واينوجف وآغازگووهيوتماميوسويههايومويهورويسيوران يو
رهوطولو5830جف ورازوتكثيوونموه.وآغازگوهايو lysE-FروlysE-RوموروطورهوژنوlysEوميراشن واهوآنزيمو
پومئازوياوا وميانن .واينوجف وآغازگووهيوهيچا اموازوسويههايومويهورويسيوران يوتكثيوونش .

M

W

1

2

3

MW 1 2 3

و
شكل -5وسم وياس :وال ويوران يوزوآريهههايو PCRوحاصلوازوآغازگوهايو lysC-Fورو  lysC-Rوروايو 8وسويهورو
ل يbpو522وسم وچپ:وال ويوران يوزوآريههوهايوPCRوحاصلوازوآغازگوهايوlysA-FوروlysA-Rوروايو8وسويهورو
ل يو5 kbو(:Mول ي،و5ورو0ورو3وسويههايوموتان ،و:Wوسويهورحشي) و

و
راوتوجهورهونتايجوروهاهههايومولكوليوحاصيله،ونشيان ووچن وشيكلوموتبطوراواززاي وتولي وليزينوهيوسويههايو
موتان وهيومقايسيهوراوسيويهورحشييواويينهورااتويوموگلوتاميكومومشياه هونش واينومسئلهوحاايوازوآنواس واهو
جه هايوحذفوياوريشيييبوهوهيونواحيوموتبطوراواززاي وتولي وليزينوهيونواحيوغيووازوتواليهايومكملوراوآغازگوهايو

مويهواسيتفاههوهيواينوتاقيقوي وهاههواسي وروياوجه وهيوسيايووژنهايومسئولوتولي وليزينوياونواحيوپورموتويو
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Determination of molecular mechanism for increasing lysine production in mutant
bacteria (Corynebacterium glutamicum) by gamma irradiation using STS marker
Abstract
Lysine is an essential amino acid with many applications in various industries. Current
method of lysine production is the usage of Corynebacterium glutamicum. Wild type of
these bacteria could not produce high amount of lysine. For enhancing lysine production,
induction of mutation is favorable. In this study, for inducing mutation in
Corynebacterium glutamicum gamma irradiation was applied. The highest lysine
production was producied in mutant type created at 022 gray in comparison to wild type.
Three specific primer for genes related to lysine production was used to evaluate mutation
occurrence. Of which, two primer components multiplicate bands in studied mutants.
Keywords: Gamma ray, Corynebacterium glutamicum, Specific primers, Gens related to
lysine product
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