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Abstract
Introduction: Nattokinase is an enzyme extracted from Japanese food produced in the
fermentation process. This enzyme has significant positive effects in the treatment of
cardiovascular diseases, the treatment or prevention of amyloid diseases such as Alzheimer
disease and the reduction of blood cholesterol. This genomic study aimed to investigate the
Nattokinase isolated from soil bacilli in areas around Tehran and its cloning in Escherichia coli
bacteria for medicinal use.
Materials and methods: In this study, 60 samples were collected from 5-10 cm depth of soil of
different areas around Tehran and their Bacillus bacteria were isolated by molecular and
biochemical methods. By the PCR method, the bacteria with the Nattokinase gene were
identified and the amplified gene was cloned into E. coli and sequenced. The gene expression
was then evaluated by Real Time PCR and its phylogenetic relationships were determined.
Results: As a result of screening soil samples sent to the laboratory, a total of 12 suspected
colonies were isolated from Gram-positive bacilli which were identified based on
morphological, microscopic, and biochemical tests. Then, 11 species was determined as target
genes. The cloning and expression of Nattokinase gene were successfully performed and the
homology of 99-100% with other enzymes was observed.
Discussion and conclusion: In the present study, the Nattokinase gene from Bacillus subtilis
RH5 isolated from soils around Tehran was successfully cloned into PTG19-T expression
vector. The successful expression of its gene showed that it could be expanded by this method
for industrial production.
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چكیده
مقدمه :ناتوکیناز ،آنزیمی استخراجشد از غ ایی ژاپنی است که ار فرایند تخمیر آن تولید میشوا؛ ایی آنیزیم آریار
مثبت ارخور توجهی ار ارمان بیماریهای قلبی عروقی ،ارمان یا پیشگیری از بیماریهای آمیلوئیدی همچون آلزایمر
و کاهش کلسترو خون اارا .مطالعۀ حاضر ار نظر ااشته تا به مطالعۀ ژنومی ناتوکیناز جداشید از باسیی های خیا
مناطق اطراف تهران و کلونکران آن ار باکتری اشریشیا کلی بهمنظور است ااۀ اارویی بپراازا.
مواد و روشها :ار مطالعۀ حاضر 60 ،نمونه از عمق  5تا  10سانتیمتری خا

منیاطق مختلیا اطیراف شیهر تهیران

نمونهبرااری و باکتریهای باسیلوس آنها به رو های مولکولی و بیوشیمیایی جداسازی شدند .باکتریهیای اارای ژن
ناتوکیناز به رو
به رو

 PCRمشخص شدند و ژن تکثیرشد ار باکتری اشریشیا کلی کلون و توالییابی شد؛ سپس بییان ژن

 Real time PCRبررسی شد و روابط فیلوژنتیکی آن مشخص شدند.

نتایج :ارنتیجۀ غربا گری نمونههای خا

ارسالی به آزمایشگا  ،ارمجموع  12کلنی مشیکو

بیه باسیی های گیرم

مثبت جداسازی شدند که بر اساس ویژگیهای ریختشناختی ،میکروسکوپی و آزمونهای بیوشیمیایی تعییی هوییت
شییدند و مشییخص شیید  11گونییه ژن هییدف را اارنیید .کلییونکران و بیییان ژن ناتوکینییاز بییهطور موفقیییتآمیز انجییام و
همولوژی  99تا  100ارصدی با سایر آنزیمها مشاهد شد.
بحث و نتیجهگیری :ار بررسی حاضر ،ژن ناتوکیناز از باکتری باسییلوس سیوبتیلیس  RH5جداشید از خا هیای
مناطق اطراف تهران با موفقیت ار وکتور بیانی  PTG19-Tکلون شد و بیان موفقییتآمیز ژن آن نشیان ااا بیا گسیتر
ای رو

میتوان ار راستای تولید صنعتی ای آنزیم مهم گام برااشت.

واژههای کلیدی :ناتوکیناز ،باسیلوس ،کلونکران
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مقدمه.

بیماریهای آمیلوئیدی همچون آلزایمر و کاهش

بیماریهای قلبی و عروقی نخستی الی مرگ ار
جامعۀ ایرانی به شمار میآیند که  50ارصد عل

کلسترو خون است ( 4و . . 5
اطالعات بسیار کمی اربارۀ ای آنزیم تیا سیا 1987

مرگومیر را شام میشوند ( . 1پیشرفت علم موجب

منتشییر شیید بییوا؛ امییا پییسازآن Sumi ،و همکییاران ار

استیابی به نس جدیدی از ااروها و مواا شبهاارویی با

مطالعیییهای اربیییات کرانییید ناتوکینیییاز میتوانییید عامییی

عوارض کمتر و فواید بیشتر شد است که تولید صنعتی

ضدانعقاای ار نظیر گرفتیه شیوا ( . 6مهمتیری ویژگیی

رو های

آنزیم یااشد ای است که بهشک مااۀ غیرترکیبی سبب

ناتوکیناز ) (Nattokinaseبا کد

آرییار مثبییت اندگانییۀ اارویییی روی بیماریهییای قلبییی

اختصاصی  ،EC: 3,4,21,62آنزیمی استخراجشد از

عروقی میشوا که ار بیی تمیام ااروهیا و میواا گییاهی

غ ایی ژاپنی به نام  Nattoاست که طی فرایند تخمیر ای

من صربه فرا است .امروز  ،عوارض ااروهیای شییمیایی

غ ا با باکتری باسیلوس ناتو تولید میشوا؛ برخالف نام

و برتریهای ای آنزیم نسیبت بیه ضیدانعقااهای معمیو

آن که از اسم ژاپنی باکتری باسیلوس سوبتیلیس 1گرفته

سبب شد است تولید صنعتی ایی آنیزیم بیا عنیوان نسی

شد است ،ای آنزیم کیناز نیست ،بلکه سری پروتئازی

جدییید ااروهییای پیشییگیری و ارمانکننییدۀ بیماریهییای

از خانوااۀ سوبتیلیسی است که وزن مولکولی آن 28

قلبی عروقی مدنظر پژوهشگران قرار گیرا ( 7و . 8

آنزیمها بهوسیلۀ باکتریها از مهمتری
آنهاست .پروتئی

کیلواالتون و اارای  275آمینواسید است ( . 2مطالعهها

 Nguyenو همکاران طی مطالعهای ار سا  2013بیه

نشان ااا اند ای آنزیم ار رویارویی با خون و لختۀ

کلونکران ژن ای آنیزیم ار باسییلوسهای جداشید از

اارای منشأ انسانی ،خواص بسیار قوی ضدانعقاای

ویتنییام پرااختنیید؛ ناتوکینییاز تولیدشیید اارای

(فیبرینولیتیک

خییا

را بروز میاهد که از طریق

شباهت  99ارصدی با سیایر ناتوکینازهیای گزار شید

غیرفعا کران پروتئی مهارگر فعا کنندۀ پالسمینوژن -

بوا و مقاایر پروتئی تولیدی برابر با  600میلیگرمبرلیتیر

 PAI-1( 1ات اق میافتد ( 2و  3؛ عالو برای  ،بررسیها

م یییط کشییت گییزار

شییدند ( Ni . 9و همکییاران ار

روی انسان و مد های حیوانی نشان ااا اند ای آنزیم

مطالعۀ ایگری طی سا  ،2017ای آنیزیم را ار بیاکتری

قابلیت ازبی بران بیوفیلمها را اارا .امروز  ،ناتوکیناز به

اشریشیا کلی 2تکثیر و تولیید کرانید ( 10؛ عالو بیرای ،

اشکا اارویی مختلا برای ارمان بیماریهای قلبی

 Cuiو همکییاران تغییراتییی بییهمنظور بهینهسییازی ژنتیییک

عروقی ازجمله بیماریهای قلبی ،فشار خون زیاا،

تولید ای آنزیم بهشک ترش ی ار باسییلوس سیوبتیلیس

کلسترو زیاا ،سکتۀ مغزی ،ارا ق سۀ سینه (آنژی ،

انجام اااند ( . 11م میدی 3و همکیاران طیی مطالعیهای

ترومبوز ورید عمقی ) ،(DVTآترواسکلروز ،هموروئید

جییامد ار سییا  2018بییه تولییید خارجسییلولی آنییزیم

و بیماری شریانی م یطی است اا میشوا؛ همچنی

ناتوکیناز مقاوم ازنظر شیمیایی و اارای پتانسیی زییاا ار

مشخص شد است ای آنزیم اارای آرار مثبت ارخور

اشریشیییا کلییی پرااختنیید و اعییالم کرانیید رو

توجهی ار ارمان ایابت ،ارمان یا پیشگیری از

میتواند به تولید آنزیم بیشتر منجر شوا (. 12

آنهییا

مطالعۀ ژنومی ناتوکیناز جداشد از باسی های خا

مطالعییههای بییر پایییۀ رو

و کلونکران آن ار باکتری اشریشیا کلی بهمنظور است ااۀ اارویی  /کیومرث امینی و همکاران

71

کلییونکران و انتقییا ژن

شناسایی مولكولی :بهمنظور تمایز باکتریهیای اارای

پیشیییینهای طیییو نی ار فراینییید تکثییییر سیییرید و ارزان

ژن ناتوکینیییاز از رو هیییای مولکیییولی اسیییت اا شییید.

آنزیمهای کاربرای بهمنظور تولید صنعتی آنها اارند؛ ار

استخراج  DNAبه کمک کیت اختصاصیی (QIAamp

ایییی بیییی  TA-Cloning ،روشیییی بیییرای کلیییونکران

) DNA Mini Kit, Germanyو باتوجهبیه اسیتورعم

م صو ت  PCRاست که از آنزیمهای م یدواا رر ار

سییازند انجییام شیید .پییساز تأیییید کی یییت بییا اسییتگا

آن اسییت اا نمیشییوا و نسییبت بییه رو هییای معمییو

نانواراپ (اپنیدورف ،آلمیان  ،آغازگرهیای اختصاصیی

کلونکران سریدتر و ساا تر است ( . 13مطالعیۀ حاضیر

ژن ناتوکینییاز بییا نرمافییزار  Gene runnerطراحییی و ار

میکوشد با یافت آنزیم اارای کارایی بهتیر بیه شناسیایی

سایت  NCBIبالست شیدند تیا اختصاصییت آنهیا تأییید

مولکولی آنزیم ناتوکینیاز ار باسییلوسهای بیومی اییران

شییوا .آغازگرهییای است اا شیید ار مطالعییۀ حاضییر ار

 TA-Cloningار

جییدو  1اییید میشییوند .مقییاایر مییواا  PCRبییرای هییر

بیییاکتری اشریشییییا کلیییی ،گیییامی ار راسیییتای تولیییید

واکینش شیام  10میکرولیتیر PCR Master Mix 2x

بپراازا و بیا کلیونکران آن بیه رو

 1 ،(Amplicon,میکرولیتییییر از هرکییییدام از

مقرونبهصییرفۀ آن و کییاهش وابسییتگی بییه واراات ای ی

)USA

آنزیم براارا.

آغازگرهییییا بییییا غلظییییت  10پیکومییییو برمیکرولیتر4 ،
میکرولیتر از  DNAالگیو ( 150نیانوگرم و  4میکرولیتیر

مواد و روشها

آب مقطر بوا .مراح امایی واکنش  PCRبه ترتیب زیر

جداسازی باکتری :بیهمنظور جداسیازی باکتریهیای

انجام شد :مرحلۀ اناتوراسیون اولییه ار امیای  95ارجیۀ

هییدف 60 ،نمونییه از عمییق  5تییا  10سییانتیمتری خییا

سییییانتیگراا بهمییییدت  5اقیقییییه 35 ،ارخییییه شییییام

منییاطق مختلییا اطییراف شییهر تهییران نمونییهبرااری و بییه

اناتوراسیون ار  95ارجیۀ سیانتیگراا بهمیدت  30رانییه،

آزمایشیییگا منتقییی شییید .م ییییط  skim milkبیییرای

مرحلیۀ اتصییا آغیازگر ار امییای  56ارجیۀ سییانتیگراا

غربییا گری ریزموجییواات اارای فعالیییت پروتئولیتیییک

بهمییدت  30رانیییه و مرحلییۀ تکثیییر ار امییای  72ارجییۀ

است اا و شناسایی باکتریهیای باسییلوس بیه رو هیای

سانتیگراا بهمدت  1اقیقیه و پیساز  35ارخیه ،مرحلیۀ

بیوشیمیایی ااامه یافت .پساز اینکه باکتری باسییلوس بیر

تکثیر نهایی ار امیای  72ارجیۀ سیانتیگراا بهمیدت 10

اسیییاس ویژگیهیییای ریییاهری کلنیییی ،ویژگیهیییای

اقیقه .م صو ت  PCRار حضور شیاهد مثبیت و من یی

میکروسییکوپی و آزمونهییای بیوشیییمیایی تأیییید شیید،

روی ژ آگارز  1/5ارصد الکتروفیورز شیدند و پیساز

شناسایی مولکولی برای تأیید نهایی گونۀ باسیلوس انجیام

رنگآمیزی با اریتروژ  ،عکسبرااری از آنها به کمیک

شد.

استگا ژ اا

انجام شد.

جدو  -1آغازگرهای است اا شد ار مطالعۀ حاضر
اندازۀ باند (ج ت باز
255
970

توالی آغازگر )’(5’ to 3

آغازگر

CGGATCCGTGAGAGGCAAAAAGGTG
TGAATTCTTAATGTGCTGCTGCTTGTCC
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG
AAGGAGGTGATCCAGCCGCA

Natto F
Natto R
16s-F
16s-R
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کلونکردن ژن ناتوکیناز :کیت PCR TA-Cloning

کمک کیت اختصاصی (QIAamp RNA Mini Kit,

شرکت سیناژن برای کلونکران سریدتر و مؤررتر

) Germanyو باتوجهبه استورعم آن انجام شد .پساز

م صو  PCRاست اا شد و م صو تکثیرشد طبق

تأیید کی یت  RNAاستخراجشد با استگا نانواراپ،

استورعم کیت ار حضور  2میکرولیتر وکتور PTG19-

سنتز  cDNAبا است اا از آنزیم  Reverse AMVبا

 1 ،Tمیکرولیتر آنزیم  1 ،T4 Ligaseمیکرولیتر بافر1/5 ،

غلظت  25میکرولیتربرواحد به کمک کیت اختصاصی

میکرولیتر م صو  PCRو  4/5میکرولیتر آب مقطر

آن ) (Roche, Germanyانجام شد .واکنش  PCRار

استری به وکتور منتق ) (Ligateشد؛ سپس وکتور به

حجم  20میکرولیتر با است اا از کیت شرکت (Genet

میزبان ( Escherichia coli XL-1 blueانستیتو پاستور

) bio CAT. NO: Q9210کرۀ جنوبی به ترتیب زیر

ایران ترانس ورم شد .پساز سانتری یوژ باکتریها بهمدت

انجام شد 10 :میکرولیتر از )Prime Qmaster mix (2x

 10اقیقه به میزان  10هزار  ،gم لو رویی اور ریخته شد

 5 ،with Syber greenمیکرولیتر از 1 ،Depc water

و رسوب باکتری همرا با  100میکرولیتر بافر  Sموجوا

میکرولیتر از آغازگر رفت 1 ،میکرولیتر از آغازگر

ار کیت بهمدت  1اقیقه ار ار  12000اوراراقیقه

برگشت 1 ،میکرولیتر از  Rox dyeو  2میکرولیتر از

سانتری یوژ و اوبار با است اا از پیپت با بافر مخلوط شد.

 cDNAاست اا شد .تکثیر قطعههای مدنظر ار استگا

مقدار  100میکرولیتر از م لو

حاص

به م لو

 Corbet, Australia( Corbetبا برنامۀ اناتوراسیون اولیه

 Ligationاضافه و بهمدت  30اقیقه ار یر قرار ااا شد.

ار  95ارجۀ سانتیگراا بهمدت  1اقیقه و تکثیر شام 95

مقدار  400میکرولیتر از م یطکشت  LBماید همرا با

ارجۀ سانتیگراا برای مدت  30رانیه 59 ،ارجۀ

و 20

سانتیگراا برای مدت  40رانیه و  72ارجۀ سانتیگراا

میلیگرمارمیلیلیتر  X-Galبهمدت یک ساعت ار 37

برای مدت  60رانیه ار  35ارخه انجام شد .ژن خانگی

ارجۀ سانتیگراا انکوبه و سپس ار  650اوراراقیقه

بتا اکتی برای کنتر ااخلی آزمون است اا شد.

م لو

یااشد

ار حضور آمپیسیلی

سانتری یوژ شد .پساز اورریخت م لو رویی ،رسوب

رسم درخت فیلوژنتیكی :نتایج توالییابی توالیهای

باکتری روی پلیت  LBماید کشت و بهمدت  24تا 48

بهاستآمد با نرمافزار  Bio Editبررسی شدند .پساز

ساعت ار  37ارجۀ سانتیگراا انکوبه شد .کلونکران

اطمینان از ارستی توالیهیای بیهاسیتآمید  ،رشتۀ

ژنی با غربا گری کلنیهای س ید (حاوی ژن نوترکیب

واحدی (از' 5به ' 3از او رشتۀ توالییابیشدۀ مسیتقیم و

و کلنیهای آبی با اتصا ( Ligationناموفق و ژن

معکیوس با نیرمافیزار  DNA Baserمرتب شد.

غیرنوترکیب تأیید و توالی یااشد برای توالییابی به

تیوالیهیای حاصی

بیا جدایههای ربتشد ار NCBI

آزمایشگا  Bioneerفرستاا شد.

مقایسه شیدند .هیر تیوالی بیهطیور جداگانیه با نیرمافیزار n

.تعیین میزان بیان ژن ناتوکیناز به روش

Real time

 Blastار بانیک ژن جسیتجو شید و توالیهای حاص از

 :PCRپیش از بررسی میزان بیان ژن با ،Real time PCR

بالست با نرمافزار  W Clustalهمراییا شدند.

باکتری نوترکیب انکوبه شد .پساز  15ساعت

تجزیهوت لی فیلوژنتیکی پساز همرایاکران توالیها

انکوبهگ اری ) ،(Late log phaseاستخراج  RNAبه

با نرمافزار  W Clustalانجام شد و ارختهای فیلوژنتیکی

مطالعۀ ژنومی ناتوکیناز جداشد از باسی های خا
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بیا برنامۀ  MEGA 7ترسییم شدند .بهمنظور ترسیم

باسی های گرم مثبت ،MR-VP ،سیمونسیترات ،کاتا ز،

هیستوگرام مربیوط بیه نمیایش فواصی ارونگونهای،

 TSIمثبت و آزمونهای احیای نیترات ،ایندو  ،اور آز و

نوکلئوتییدی

اکسیداز من ی با عنوان باسیلوس ار نظر گرفته شدند و

نمواار مربوطه پساز تعیی

فواصی

برای شناسایی مولکولی انتخاب شدند.

بیهاسیتآمید بیا نرمافزار  Excelرسم شد.

نتیجۀ آزمون  PCRبهمنظور شناسایی باکتریهای

دارای ژن هدف :واکنش  PCRبرای ژنهای ناتوکیناز

نتایج

با آغازگرهای یااشد انجام شد .تعداا  11سویه از 12

نتایج جداسازی باکتری :ارنتیجۀ غربا گری 15
نمونه خا
مشکو

ارسالی به آزمایشگا  ،ارمجموع  12کلنی

سویه باسیلوس جداشد اارای ژن ناتوکیناز بواند (شک

به باسی های گرم مثبت جداسازی و بر اساس

 . 1بهمنظور تعیی هویت مولکولی جنس باسیلوس حام
ژن ناتوکیناز از آغازگرهای عمومی  16sاست اا شد

ویژگیهای ریختشناختی ،میکروسکوپی و آزمونهای
بیوشیمیایی تعیی

(شک . 2

هویت شدند .ار مطالعۀ حاضر،

شک  -1نتیجۀ آزمون  PCRبهمنظور شناسایی ژن آنزیم ناتوکیناز؛  M: ladder, +: Positive Control, -: Negative controlو  1تا  :12شمارۀ
نمونهها

شک  -2نتیجۀ آزمون  PCRبا آغازگرهای عمومی  16sبهمنظور تعیی هویت مولکولی جنس باسیلوس
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نتایج کلونکردن و بیان ژن ناتوکیناز :پساز
کلون کران سویۀ حام ژن ناتوکیناز ار فرایند انتخاب
کلنی (آبی/س ید  ،سویههای کلونشد جداسازی
شدند (شک  3؛ ار ای حالت ،انانچه ژن هدف وارا
وکتور شد باشد ،ژن  Laczتخریب میشوا و
ارنتیجه ،باکتری نمیتواند از  X-galاست اا کند و
کلنی های س ید ار م یط کشت تشکی
بنابرای

میشوند؛

کلنی های س ید ،باکتریهایی با DNA

نوترکیب هستند.

شک  -3نتایج کلون ژن آنزیم ناتوکیناز؛ کلنیهای س ید حاوی
ژن نوترکیب هستند.

بییه منظور تأیییید نتییایج کلییون DNA ،از کلنیهییای
مشکو

استخراج و وروا ژنهای ناتوکیناز به باکتری

 Escherichia coli XL-1 blueبیا آزمیون  PCRو از
طریق توالییابی م صیو  PCRتأییید شید (شیک  4؛
ارنهایت ،م صیو  PCRبیرای توالیییابی بیه شیرکت
 Bioneerارسییا و بالسییت شیید (شییک  . 5بیییان ژن
یااشیید به شییک موفقیییت آمیز بییا Real time PCR

سنجید و مشخص شد ژن ناتوکیناز ار بیاکتری میزبیان
بیان میشوا (شک . 6
نتایج درخت فیلوژنتیكی :پساز توالی یابی ،بررسی
فیلییوژنتیکی بییه رو

پیونیید همجییوار

(Neighbor

) Joiningانجام شد و نتایج آن نشیان اااند سویههییای
باسیلوس سیوبتیلیس بیییا بییوت اسییترپ  40ارصید بیا
کلستریدیوم 4ار یک کیالا (خوشیییه قیرار میگیرنید
که بیان کننیدۀ رابطیۀ خویشیاوندی نزاییک آنهیا بیاهم
است (شک  . 7ااا ها نشان اااند یکی از باکتریهای
اارای ژن هدف با بیشتری بیان ژن ناتوکیناز ار مطالعیۀ
حاضر ،باسیلوس سوبتیلیس  RH5شناسایی شد.

شک  -4الکتروفورز برای تأیید کلونکران بهوسیلۀ  PCRبا
آغازگرهای  M13وکتور

مطالعۀ ژنومی ناتوکیناز جداشد از باسی های خا
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شک  -5نمونه نتایج توالییابی ژن ناتوکیناز

شک  -6من

نی بیان ژن ناتوکیناز ار باکتری میزبان ار تکرارهای مختلا آزمون Real time PCR

شک  -7ارخت فیلوژنتیکی رسمشد

بر اساس توالی ژن 16S rDNA
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اشریشیییا کلییی نشییان ااا رو

بحث
بیماریهییای قلبییی عروقییی نخسییتی علییت مییرگ ار

رو

 TA-Cloningمیتوانیید

مناسبی برای کلونکران ای ژن باشید .توالیییابی

جوامد پیشرفته و جهان سوم به شیمار میآینید؛ ازایی رو،

ژنوم نوترکیب بهترتیب مشیابهت  100ارصیدی99/91 ،

رویکییرا اارویییی نسییبت بییه پیشییگیری و ارمییان آنهییا از

ارصدی و  99/78ارصدی را با سوبتیلیسیی  E ،NATو

طریق ااروهای با عوارض کمتر از اولویتهیای سیازمان

 Jجداسازیشیید از باسیییلوس سییوبتیلیس ار مطالعییههای

جهانی بهداشیت اسیت ( 14و  . 15باتوجهبیه مزیتهیای

پیشی نشان ااا.

تولید پروتئی های ضروری از طرییق عوامی باکترییایی،

 Wengو همکاران ار سیا  2017طیی مطالعیهای ار

جداسییازی آنزیمهییای راهبییرای ار صییناید اارویییی و

زمینۀ کلونکران و تولید صنعتی ناتوکیناز اربیات کرانید

غ ایی از مهمتری زمینیههای پژوهشیی اانشیمندان طیی

رو

کلونکران ،رویکرا امیدوارکنند ای بیرای تولیید

سا های اخیر است .آنزیم ناتوکینیاز طیی فراینید تخمییر

ناتوکینیییاز بیییا خلیییوص زییییاا بیییرای اسیییت اا از آن ار

سییویا ار غیی ایی ژاپنییی تولییید میشییوا و مطالعییههای

برنامههای ضدانعقاای است؛ ای بررسی ،سوا ،امنییت و

مختلا اربات کرا انید آریار بسییار میؤرر ضیدانعقاای و

تولید ناتوکینیاز را نییز اربیات کیرا ( 20کیه ار راسیتای

ضیییدبیوفیلمی اارا ( 10و  . 16ایییی آنیییزیم از منیییابد

پژوهش حاضر است.

م دوای ازجمله باسیلوسها استخراج میشوا؛ بنابرای ،
نیاز به تکثیر ژن ای آنزیم ار منابد باکتریایی تولیدکنندۀ

نتیجهگیری

آن اهمییت ویییژ ای اارا ( . 10ار مطالعییههای مختلییا،

ار مطالعۀ حاضر ،ژن ناتوکینیاز از بیاکتری باسییلوس

ای آنزیم از باکتریهای باسیلوس ساپروفیت موجیوا ار

سیوبتیلیس  RH5جداشید از خا هیای منیاطق اطییراف

مناطق مختلا جهان جداسازی شید اسیت (. 17

تهران با موفقیت ار وکتور بیانی  PTG19-Tکلون شد و

باتوجهبه تغییرات ویژگیهای آنزیمی و اهمییت ژنتیکیی

بیان ژن آن نشان ااا با گستر

میتیوان گیام

سویههای بومی از ای نظر ،مطالعۀ حاضیر بیه جداسیازی

مهمی ار راستای تولید صنعتی ای آنزیم مهم برااشت.

خا

ژن ناتوکیناز از باسییلوسهای جداشید از خیا

ایی رو

منیاطق

اطییراف تهییران و کلییونکران آن پرااخییت Li Min .و
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