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Abstract
Introduction: Asparaginase catalyzes the deamination of asparagine into aspartate and
ammonia. Currently, it is used as an important chemotherapeutic agent for the treatment of
different cancers such as acute lymphoblastic leukemia, malignant diseases of the lymphoid
system, and Non-Hodgkin Lymphoma (NHL). Asparaginase is a useful enzyme for the food
industry due to its potential to prevent acrylamide formation and to maintain the quality of the
food. Probiotic products contain useful bacteria that have beneficial effects on health. The most
important biological properties of probiotics include the elimination of mutagenic and
carcinogenic agents. There are many microorganisms that could potentially function as the
probiotic, the most common of which are Lactobacillus and Bifidobacterium species. The aim
of this study was to optimize the production of L-asparaginase from isolated Lactobacillus sp.
from the traditional whey of Maragheh.
Materials and methods: The isolate was investigated through microbial and biochemical tests
including gram staining, catalase and oxidase activity, fermentation of carbohydrates, and acid
and bile salts resistance. Asparaginase production was evaluated by qualitative and quantitative
methods, rapid plate assay, and Imada method, respectively. Asparaginase production was
optimized by the Response Surface Method (RSM).
Results: According to the RSM results, the highest activity of asparaginase was 131 U/mg,
which was 11% more than the non-optimized condition. The optimized parameters composed of
asparagine (1.75 %), glucose (2 %), and yeast extract (1.25 %). Furthermore, the total protein
content and biomass of the optimized medium were 0.893 mg/ml and 0.345 g, respectively.
Discussion and conclusion: This isolated lactobacilli strain may be considered as a significant
source for the production of the enzyme with the pharmacological value of asparaginase.
Key words: L-Asparagine, Acrylamide, Pharmaceutical Enzyme, Acute Lymphoblastic
Leukemia, Nitrogen Metabolism.
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چكیده 
مقدمه :انزیم اسپاراییناز تجزیه اسهپاراییب بهه اسهپارتی

اسهید و امونیهار را کاتهالیز مهیکنهد بههتهازگی انهزیم

اسپاراییناز بهشکل دارو ،شیمیدرمانی مهم برا ،درما سرطا ها ،مخدلف مانند لوسهمی لنووب سهدی ،بیمهار،هها،
بدخیم دسدگاه لنوی و لنووم غیرهوچکینی ) (NHLاسدواده میشود اسپاراییناز بههعلهت داشهدب پدانسهیل گلهوگیر ،از
تولیههد اکریههلامیههد و اوههف کیویههت غههما ،انزیمههی مویههد در اههنایح غههمایی اسههت ماوههو ت پروبیههوتیکی اههاو،
باکدر ،ها ،موید هسدند که اثار موید ،بهر سه مدی دارنهد یکهی از مههمتهریب ویگگهیهها ،زیسهدی پروبیوتیه

هها،

خنثههیسهاز ،عوامههل گهه زا و سههرطا زاسههت ریزموگههودات بسههیار ،پدانسههیل پروبیههوتیکی دارنههد کههه گونهههههها،
کدوباسیلوس و بیویدیوباکدریوم از معمهولتهریب انهها بهه شهمار مهیاینهد ههدم ملالعه اا هر ،بهینههسهاز ،تولیهد
اسپاراییناز از سوی

کدوباسیل گداشده از اب پنیر سندی شهرسدا مراغه است

مواا ر یهوا :بههمنظهور بررسهی سهوی یادشهده از ازمهای هها ،تشخیوهی ازگملهه ازمهای هها ،میکروبهی و
بیوشیمیایی شامل رنگ امیز ،گرم ،فعالیت کاتها ز ،و اکسهیداز ،،تخمیهر هنهدها و متاومهت بهه اسهید و نمه
اوراو ،اسدواده شد تولید اسپاراییناز با اسدواده از روشها ،کیوی و کمّی بهترتیب سنج
بررسی شد

هها،

سهریح بها پلیهت و ایمهادا

تولید انزیم اسپاراییناز به روش پاسخ در سلح بهینه شد.

تایج:ندایج بهینهساز ،به روش پاسخ در سلح نشا دادند بیشدریب فعالیت اسپاراییناز در اضهور گلهوکز  2دراهد،
عوارۀ مخمر  1/22دراد و اسپاراییب  1/52دراد به میزا  131وااهدبرمیلیگهرم اسهت و میهزا تولیهد  11دراهد
نسههبت بههه شههرایه غیربهینههه بیشههدر اسههت میههزا پههروتئیب کههل و زیسههتتههوده در ماههیه بهینههه بهههترتیههب 0/393
میلیگرمبرمیلیلیدر و  0/342گرم بود
بحث  تیجهگیری :بر اساس ندایج ،اادما ً سوی

کدوباسیل بررسیشده میتواند منبح مناسبی برا ،تولید انزیم با

ارزش دارویی اسپاراییناز باشد
اژههایکلیدی :اسپاراییب ،اکریلامید ،انزیم دارویی ،لوسمی لنووب سدی ااد ،مدابولیسم نیدروی
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مقدمه.

تخلی

انزیم اسا تر و ازنظر اهدواد ،مترو به اهرفه

ریزموگههههودات ماوههههو ت باارزشههههی ماننههههد

است ( )6فضها ،پهر ،پ سهمی در بهاکدر ،هها ،گهرم

تههر نظیههر

مثبت وگود نهدارد و انهزیم هها را بهه طهور چندگانهه بهه

ههها ،واکسههبههها ،ویدههامیبههها ،انههزیمههها و

مایه ترشح می کنند بنابرایب ،باکدر ،ها ،گرم مثبهت

بسیار ،از ماوو ت مهم را تولید میکنند ( .)1انهزیم

برا ،اسدخراج انزیم برو سلولی مناسب تهر هسهدند در

اسپاراییناز (اسپاراییب امیدوهیدرو ز)E.C. 3.5.1.1 ،

تولید انعدی انزیم اسپاراییناز ،منهابح باکدریهایی بهرا،

ازگملههههه انههههزیم ههههها ،دارویههههی دارا ،خااههههیت

درمههها بیمهههار ،لوسهههمی لنووب سهههدی اهههاد و لنوهههوم

مههاکرومولکولههها یهها مولکههولههها ،کوچ ه
اندههیبیوتیه

اندی نئوپ سدی

است که سال هاست مدنظر دانشمندا

غیرهوچکینی اسدواده میشوند ()5

هرار گرفده است انزیم یادشده به شکل دارو ،ترکیبهی

طبههت تعریههف سههازما بهداشههت گهههانی (World

شههیمی درمههانی بههرا ،درمهها لوسههمی لنووب سههدی اههاد

) Health Organizationو سههازما خواربههار گهههانی

و کودکهههههها و لنوههههههوم

Agriculture Organization of the (Food and

غیرهههوچکینی ) (NHLدر کودکهها اسههدواده مههیشههود

ههههها عبارتنههههد از

) (ALLدر بزرگسهههههها

انهههزیم اسهههپاراییناز واکهههن

) ،United Nationsپروبیوتیهه ه

هیهههدرولیز امینواسهههید

ریزموگودات زنده ا ،که وهدی به میزا کهافی موهرم

اسهید و امونیهار را کاتهالیز

شهههوند ،تهههثثیر مثبدهههی بهههر سههه مت میزبههها دارنهههد

مههیکنههد ( .)2اسههپاراییناز در اههنایح غههمایی بهههمنظههور

پروبیوتی

ها با هرارگهرفدب در ماهیه روده مهی تواننهد

امم اکریل امید و اوف کیویت غما اسدواده میشود

تعادل میکروبی را در گهت افزای

مواد غمایی غنی از مواد هند ،و امینواسید (به ویهگه ا

دهند و با فعالیهت خهود مهانح از فعالیهت ریزموگهودات

دسده که ااو ،اسهپاراییب هسهدند) در مرااهل پخهت،

غیرموید و بیمار ،زا شوند ( )3سالیا مدماد ،است که

سههر کههرد و کبههاب کههرد در دمهها ،زیههاد ،ماوههول

باکدر ،ها ،مولهد کدیه

اسهید بهرا ،تولیهد غهماها،

گ انبی خلرنار و سرطا زایهی بهه نهام اکریهلامیهد را

تخمیرشههده و ماوههو ت لبنههی اسههدواده مههیشههوند

مههی رد تولیههد مههیکننههد ( )3انههزیم

ماوهههو ت تخمیرشهههده اهههاو ،متهههادیر مدنهههوعی از

اسههپاراییناز بههه طههور گسههدرده در گیاههها  ،ایوانههات و

ریزموگهههودات تخمیرکننهههدۀ مدعلهههت بهههه گهههن هههها و

ریزموگودات یافت مهی شهود در اهالی کهه انسها ایهب

گونه ها ،مخدلف هسهدند کهه همگهی کدیه

اسهید را

انههزیم را نههدارد ( )4انههزیم ههها ،گداشههده از منههابح

تولید میکنند (. )9

میکروبهی پایهدار ،بیشههدر ،نسهبت بههه منهابح ایههوانی و

باکدر ،ها ،کدی

اسهپاراییب بهه اسهپارتی

طههی واکههن

سودمند ،ا تغییر

اسید از مهم تریب پروبیوتی

ها

گیهههاهی دارنهههد ( )2بیشهههدر منهههابح میکروبهههی انهههزیم

به شمار می ایند که برخی گونهها ،انها بی رر هسدند

اسپاراییناز به طور طبیعهی درو سهلولی و متهدار کمهی

و در فهرست اسهداندارد Generally Recognized as

برو سلولی هسدند از دیدگاه انعدی ،ترشح انهزیم بهه

 Safeهههرار دارنههد ( )10امههروزه ،کدوباسههیلوسههها

سهاز ،و

مدداول تریب موگوداتی هسدند که در تولید ماوهو ت

بیرو از سلول بسیار مناسب تهر ،رونهد خهال



بهینهساز ،تولید اسپاراییناز از سوی

کدوباسیلوس گداشده از ماوو ت لبنی سندی

پروبیوتیکی بهکار میروند ( )3به تازگی ،پروبیوتی

ها

برا ،درما ناهنجار ،ها ،روده ا ،مانند تامل نداشهدب
نسبت به کدوز ،الدهاب معدها -،روده ا ،ااد ،الری،
غههمایی ،ارتریههت روماتوویههد و سههرطا کولههو ملههر
شده اند ( )11پروبیوتیه

هها توانهایی تاریه

سیسهدم

ایمنی و تتویت پاسخ ایمنی بد را دارند ()12
اب پنیر ماوول گانبی تولید پنیر و دلمه است کهه
ماوولی زاود شناخده می شود کشف اب پنیر با عنوا
غما ،کاربرد ،سبب افزای

تولید اب پنیر (ماوهول

مشههدرر در فراینههد تولیههد پنیههر) شههده اسههت امههروزه،
پههروتئیب ههها ،اب پنیههر در سههلح وسههیعی بههرا ،بهبههود

بهنوش دیناروند

53

و والههیب هسههدند کههه کمدر در سایر ماوو ت غمایی
یافت میشوند ()14
روش پاسهههخ در سهههلح ) ،(RSMمجموعهههها ،از
روش ههها ،امههار ،و ریا ههی بههرا ،توسههعه ،بهبههود و
بهینه ساز ،فرایند ها ،مخدلف اسهت کهه در ا  ،پاسهخ
مدتابههل تاههت تههثثیر چنههدیب مدغیههر هههرار دارد و هههدم،
بهینه شد پاسخ اسهت برنامه  ،RSMبرنامه کهاربرد،
مهمی در طراای ،توسهعه و فرمولهه کهرد ماوهو ت
گدید و بررسی اثر مدغیرها ،مسدتل به تنهایی یا به طهور
ترکیبی در بهبود طراای ماوول موگود است ()12
مراغه در دامن گنوبی کوه سهند واهح شهده اسهت و

کیویههت فیزیکههی و اسههی ماوههو ت غههمایی اسههدواده

امکا تولیهد شهیر گوسهوند ،در مراتهح ایهب شهرسهدا

مههی شههوند بنههابرایب بهها اسههدواده از روشههها ،مخدلههف

وگهههود دارد ازایهههبرو ،تولید پنیر مالی در روسداها،

ازگمله فنهاور ،هها ،غشهایی ،ترکیبهات تغلهیفشهده ا،

شهرسدا از دیرباز مرسوم بوده اسهههت و ههههی سهههوی

مانند کنساندرۀ پروتئینهی اب پنیهر را از اب پنیهر تولیهد

تجههار ،در تهیههه ا اسههدواده نمههیشههود ایب نوع پنیر

مههی کننههد کههه کههاربرد پههروتئیب ههها ،اب پنیههر را در

بهعلت داشدب طعم و هوام بهدر نسبت به انواع پاسدوریزه

ماوو ت غمایی تسهیل می کنهد شهیر دارا ،دو منبهح

و انعدی ،طرفدارا زیاد ،دارد و مورم ا در

ااههلی پههروتئ یب شههامل کههازویب و اب پنیههر اسههت کههه

منلته زیاد است

کازویب مسئول دلمهه شهد اسهت و اب پنیهر در ماهیه

در پگوه

اا ر ،بهینه کرد تولید اسهپاراییناز از

بههاهی مههی مانههد ترکیبههات اب پنیههر عبارتنههد از بدهها-

طریههت سههوی

کدوباسههیل گداشههده از اب پنیههر سههندی

کدوگلوبههولیب ،الوهها -کدوالبههومیب ،البههومیب سههرم
گهههاو ،،کدهههوفریب ،ایمونوگلوبهههولیبهههها ،انهههزیم
کدوپراکسههیداز ،گلیکوماکروپپدیههد ،کدههوز و مههواد
معدنی اب پنیر گداشده از ابهدو در متایسهه بها پنیهر
دارا ،اسونگومیلیب است ( )13پهروتئیب هها ،اب پنیهر
سه نت

طعم دهندگی ،عملکرد ،و تغمیها ،را دارنهد

ازنظر تغمیه ا ،،پروتئیب ها ،اب پنیهر دارا ،کیویهت و
ارزش زیسدی زیاد و متهادیر زیهاد ،از امینواسهید هها،
دارا ،زنجیرۀ گانبی شاخه دار مانند ایزولوسیب ،لوسهیب

شهرسدا مراغه بررسی شد
مواا ر یها
مو هبرااری،غنیسوازی جداسوازی:سهه نمونهه
اب پنیهههر مالهههی شهرسهههدا مراغهههه خریهههدار ،و بهههه
ازمایشههگاه مندتههل شههد ایههب ماوههو ت کههام بههومی
بودند و هی سوی تجار ،در تهیه انهها اسهدواده نشهده
بود در پگوه
پروبیوتی

اا ر ،گداساز ،و شناسایی سویهها،

ملهابت بها اسهداندارد ملهی ایهرا بهه شهمارۀ
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« 19429میکروارگانیسم ها ،پروبیوتی

 -ویگگی هها و

اندازهگیر ،شد ()12

روش ازمههو (بههرو تههب)» انجههام شههد ( )12بهههمنظههور

بررسیتولیدآ زیمآسوپاراژیناز:بهه منظهور بررسهی

غنی ساز ،و گداساز ،نمونه هها از ماهیهکشهت MRS

تولید انزیم اسپاراییناز و غربال گر ،سوی تولیدکننهدۀ

براث و  MRSاگار اسدواده شد کهه ماهیه اخدوااهی
بههرا ،رشههد و گداسههاز ،پروبیوتی ه

انزیم از روش کیوی سنج

سریح با پلیت اسدواده شد

هاسههت بهمنظور

به ایب ترتیب که پلیت هها اهاو ،ماهیهکشهت  MRSبها

گداساز ،،ابددا رههت هها ،مخدلهف از کشتها ،اولیه

گلوکز  1دراد و شناساگر فنل رد ( 0/002گرم درلیدر)

تهیهههههههه و با بررسی پلیتها ،هر رهت ،از کلنیها ،با

بودند و تغییر رنگ پلیتها به سمت رنهگ هرمهز در ههر

ﻇاهر مدواوت تا دو بار پاسای انجهههام شهههد کلنهههیهههها،

روز ثبت شد سنج

کمی به روش ایمادا 1و بر اسهاس

بهدست امده ازنظر ازمو گرم ،ازمو کاتا ز ،ازمو

اندازه گیر ،میزا ماوول واکن

اکسیداز ،همولیز ،متاومت بهه اسهید و نمه

اهوراو،

انزیمی (امونیار)

انجهام شههد امونیههار ازاد شهده در ماههیه واکههن

در

بررسی شدند و از تمام سویه ها ،بررسی شده ،اسهدور

مجاورت معرم نسهلر و بهه روش اسهپکدروفدومدر ،در

تهیه شد

طول موج  420نانومدر اندازه گیر ،شد ( )16میهزا 20

بررسیمقا متبهاسید :اساس ایب روش بر بررسی

میکرولیدر اسهپاراییب  0/04مهو ر 20 ،میکرولیدهر بهافر

متاومت ریزموگود در شرایه اسید ،ههرار دارد کهه بها

تری

 0/1مو ر (اسیدید  20 ،(3/2میکرولیدهر عوهارۀ

کشت ریزموگود در مایه  MRSبراث با اسیدیده هها،

انزیمههی (مالههول رویههی) و  20میکرولیدههر اب متلههر

 2و  3انجام و په از گرمخانهه گهمار ،در دمها و زمها

بهههمههدت  30دهیتههه در دمهها 35 ،درگهه سههاندیگههراد

مناسب ،تعداد ریزموگود باهیمانهده رو ،ماهیه MRS

گرماگههههههمار ،شههههههد سههههههپ

 20میکرولیدههههههر

اسید  1/2مو ر بهرا ،توههف واکهن

اگار شمارش مهی شهود (بهرا ،سهویه هها ،پروبیوتیه

تر ،کلرو اسدی

نباید میزا بتا کمدر از  106باشد) ()12

ب ه ترکیب ا افه شد متدار  350میکرولیدر اب متلر و

بررسیمقا متبه مکصفرا ی اساس ایهب روش

 20میکرولیدر معرم نسهلر بهه  10میکرولیدهر از مالهول

بر بررسی متاومت و میزا رشد ریزموگهود در اضهور

یادشهههده ا هههافه شههههد و پ از گرماگمار ،در دما،

اهوراو ،ههرار دارد ملهابت روش یادشهده از دو

ماهیهبه مدت  12دهیته ،ساندریویوی به مهدت  10دهیتهه

نم

سر ،مایه کشت  MRSبراث اسدواده شد ماهیه اول
ملابت با دسهدور شهرکت سهازنده سهاخده و ماهیه دوم
ااو0/3 ،دراد نم

بهها سههرعت  10000دوردردهیتههه در دمهها 22 ،درگهه
ساندی گراد انجام و سپ

میزا گمب مالول رویی در

اگزا ت سدیم بود میهزا 100

طههول مههوج  420نههانومدر انههدازه گیههر ،شههد مالههول

میکرولیدههر از سوسپانسههیو میکروبههی بههه هههر دو سههر،

سههولواتامونیههوم  10میلههی مههو ر بههرا ،رسههم نمههودار

گمب نور ،ههر دو

وااههد انههزیم

مایه کشت اسدریل ا افه و سپ

اسههداندارد اسههدواده شههد (شههکل  )1یه

مایه هبل و هشت ساعت په از گرمخانهه گهمار ،در

اسههپاراییناز عبارتسههت از متههدار انههزیم زم بههرا،

دما 35 ،درگ ساندی گراد در طهول مهوج  600نهانومدر

میکرومهول امونیهار در ههر دهیتهه در

ازادکرد ی
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بهنوش دیناروند

بهینهسازیتولیدآ زیمآسپاراژیناز:بههمنظهور تعیهیب

رابله  1بهرا ،مااسهب

فعالیت انزیم به کار رفت ()12

سلو عوامل بهینهساز ،به روش پاسهخ در سهلح ،ابدهدا

(رابل )1

اثر چندیب مدغیر شهامل میهزا تلتهیح ( 2 ،1و  3دراهد)،

)Units/ml enzyme=(mM NH3)(0.25)/(0.01)(30

گلوکز ( 2 ،1و  3دراد) ،اسپاراییب ( 2 ،1و  3دراد)،

)(0.05

کههه در ایههب رابلههه ،امونیههار ازادشههده بههر اسههب
میلههیمههو ر 0/22 ،اجههم اغههازیب واکههن

بههر اسههب

میلی لیدر 0/01 ،اجم نهایی ترکیب واکهن

بهر اسهب

میلی لیدر 30 ،زما گرما گمار ،بر اسب دهیتهه و 0/02
اجم انزیم اسدواده شده بر اسب میلیلیدر است

بهشکل ت

زمها بهر میهزا تولیهد انهزیم

مدغیر در یه

اسپاراییناز بررسی شد اثر سه عامهل اسهپاراییب (،0/32

2

دراد) با اسدواده از روش پاسخ در سهلح روش تالیلهی

1.5

 Central Compositeبهها نههرمافههزار Design-Expert

)OD 600 (nm

2.5

 7.0.0بررسی شد (گدول  )1سهپ

اثهر مدتابهل عوامهل

گلههوکز  2دراههد ،عوههارۀ مخمههر  0/2دراههد و ال-

0
30

د،پداسهههیمهیهههدروی فسهههوات ( 0/2 ،0/3و  1دراهههد)

 2 ،1/22و  2/2دراههد) و گلههوکز ( 2 ،1/52 ،1 ،0/2و 3

0.5
20

دراههههههههههد) ،پپدههههههههههو ( 0/2و  1دراههههههههههد) و

 2 ،1/52 ،1و  2/2دراههد) ،عوههارۀ مخمههر (اههور،0/2 ،

1

10

سههوکروز ( 1و  2دراههد) ،عوههارۀ مخمههر ( 1 ،0/2و 2

0

اسهپاراییب  1دراههد بههطههور ههمزمهها بهر تولیههد انههزیم

)Time (h

شکل  -1نمودار رشد باکدر ،طی  24ساعت

بررسی شد

گدول  -1ازمای ها ،پیشنهاد ،ااال از ندایج تالیل به روش پاسخ در سلح (متادیر بر اسب دراد)
ازمای

گلوکز

عوارۀ مخمر

اسپاراییب

1

1/00

0/20

1/00

11

2

2/00

1/22

1/52

12

1/00

3

1/52

1/22

0/32

13

2/00

1/22

4

3/00

0/20

2/20

14

1/00

0/20

2/20

2

0/49

1/22

2/00

12

2/00

2/21

1/52

6

3/00

2/00

2/20

16

2/00

1/22

1/52

5

3/01

1/22

2/00

15

3/00

0/20

1/00

3

3/63

1/22

1/52

13

2/00

1/22

1/52

1/00

2/00

1/00

2/00

2/20
1/52

*

9

3/00

2/00

1/00

19

2/00

-0/01

1/52

10

2/00

1/22

1/52

20

2/00

1/22

1/52

* بدو عوارۀ مخمر


ازمای

گلوکز

عوارۀ مخمر

اسپاراییب
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گداسههاز ،شههده و باتوگهههبههه ایههب اط عههات ،سههوی

سنجشپر تئینکل:میزا پروتئیب کل نمونهههها بهه
روش بردفههورد 2انههدازهگیههر ،شههد ( )15غلظههتههها،

گداسهههاز،شهههده کدوباسهههیلوس اسهههت و پدانسهههیل

مدواوت سرم البومیب گاو( ،اور،0/3 ،0/6 ،0/4 ،0/2 ،

پروبیهههوتیکی دارد ﻇهههاهر کلنهههی پههه از  43سهههاعت

 1و  1/2میلیگهرمدرمیلهیلیدهر) بهرا ،نمهودار اسهداندارد

گرمههاگههمار ،در دمهها 35 ،درگهه سههاندیگههراد رو،

اسدواده شدند میزا  22میکرولیدر از مالهول انزیمهی بها

مایهکشت  MRSاگار ،اام ،مادب و کرمیرنهگ

 520میکرولیدر معرم بردفورد مخلوط و بهمدت  2دهیته

بود ایب سویه توانایی تخمیر چهار هند (گلوکز  1دراد،

میههزا گههمب

کدههوز  1دراههد ،فروکدههوز  1دراههد و سههوکروز 1

نمونه ها با اسپکدروفدومدر در طول موج  292نانومدر تعییب

دراد) را داشت و اسید تولیدشده در ایهب مسهیر ،رنهگ

شد

ماههیه را از نههارنجی بههه زرد تغییههر داد سههیاهرنههگشههد

در دمهها ،اتههام گرماگههمار ،شههد سههپ

ماههیهکشههت  SIMبیهها کننههدۀ تههوا بههاکدر ،در تولیههد
تایج 

سولویدهیدروی از ترکیبات ماهیهکشهت اسهت الته

جداسووازیا لیووه:ندههایج گداسههاز ،اولیهه سههوی

تیرهرنگ با ا افهکرد معرم کواک

نمایا شد که به

تولیدکننهههدۀ انهههزیم اسهههپاراییناز در گهههدول  2اورده

معنهها ،اسههدوادهنکههرد بههاکدر ،از تریپدوفهها موگههود در

شده اند ایب سویه از نمون اب پنیر سندی شهرسدا مراغه

ترکیبات مایهکشت است (گدول )3

گدول  -2ندایج گداساز ،اولی سویه تولیدکنندۀ انزیم
رهت

ریختشناسی

گداساز،شده

ازمو گرم

اکسیداز

کاتا ز

همولیز

+

-

-

-

10 -10

باسیل

متاومت به اسید

متاومت

اسیدید 2

اسیدید 3

به اورا

+

+

+

گدول  -3ازمو ها ،شناسایی میکروبی
کد نمونه

ازمو تخمیر هند

SIM

گلوکز

سوکروز

کدوز

فروکدوز

ارکت

اندول

H2S

+

+

+

+

-

-

+

W11

موااررشدباکتری:نمهودار رشهد بهاکدر ،طهی 24

نیدرات
+

اسپاراییناز ،تغییر رنهگ پلیهت په از کشهت بهاکدر ،و

ساعت گرماگمار ،در دمها 35 ،درگه سهاندیگهراد در

گرماگهه همار ،بههههمهههدت  5روز در دمهه ها 35 ،درگه ه

شکل  1امده است

ساندی گراد بهطور روزانهه بررسهی شهد ملهابت شهکل ،2

سنجشکیفیفعالیتآ زیم:اساس ایب روش بر تغییر
اسیدید مایه کشت است بهمنظور غربهالگهر ،اولیهه و
بررسههی توانههایی سههوی گداسههاز،شههده در تولیههد انههزیم

تغییر رنگ مایه کشت پ از سه روز گرمهاگهمار ،در
اطرام کلنی باکدر W11 ،مشاهده شد
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کیوی تولید انزیم ال-اسپاراییناز سوی ( W11از چپ به راست روزها ،اور ،ی

تایجسنجشکمی 
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 ،دو و سه)

گلههوکز  2دراههد مههرثرتریب عامههل در تولیههد انههزیم

بهینهسازیتکمتغیوراریوکزموا :بهمنظور تعییب
سلو بهینه و دهیتتر بهینههههههساز ،بهههههه روش پاسخ در
سههلح ،ابدههدا اثر چندیب مدغیر بهشههکل ت

مدغیر در ی

اسههپاراییناز بهها میههزا فعالیههت  11/69وااههدبرمیلیگههرم
است ندایج سنج

فعالیت انزیم ،پروتئیب کهل و میهزا

رشد بهاکدر ،در بهینهه سهاز ،ته

مدغیهر در یه

زمها

زما بر میزا تولید انزیم اسپاراییناز بررسهههههی شهههههد.

عوامل بررسیشده ااال از سه تکرار مسدتل در گهدول

ندایج نشها دادنهد از میها عوامهل بررسهیشهده ،غلظهت

 4اراوه شدهاند

گدول  -4ندایج ت

مدغیر در ی

زما مایهکشت تغییریافد  MRSبر میزا تولید انزیم اسپاراییناز در دومیب روز
فعالیت انزیم

پروتئیب کل

وز تر

وز خش

(واادبرمیلیگرم)

(میلیگرمبرمیلیلیدر)

(گرم)

(گرم)

تلتیح  1دراد

10/61 ± 0/013

0/539 ± 0/02

0/239 ± 0/04

0/0521 ± 0/002

تلتیح  2دراد

10/45 ± 0/021

0/309 ± 0/03

0/351 ± 0/02

0/0312 ± 0/02

تلتیح  3دراد

11/23 ± 0/015

0/332 ± 0/02

0/3201 ± 0/02

0/114 ± 0/04

گلوکز  1دراد

11/01 ± 0/006

0/692 ± 0/01

0/321 ± 0/03

0/0502 ± 0/002

گلوکز  2دراد

11/69 ± 0/002

0/633 ± 0/02

0/3423 ± 0/02

0/0516 ± 0/02

گلوکز  3دراد

2/43 ± 0/002

0/515 ± 0/003

0/311 ± 0/04

0/0521 ± 0/04

سوکروز  1دراد

10/41 ± 0/002

0/593 ± 0/01

0/322 ± 0/02

0/0924 ± 0/002

سوکروز  2دراد

6/39 ± 0/003

0/552 ± 0/02

0/329 ± 0/03

0/0336 ± 0/04

عوارۀ مخمر  0/2دراد

3/63 ± 0/005

0/961 ± 0/02

0/2393 ± 0/02

0/0332 ± 0/002

عوارۀ مخمر  1دراد

5/33 ± 0/019

0/395 ± 0/04

0/2523 ± 0/02

0/0526 ± 0/03

عوارۀ مخمر  2دراد

3/6 ± 0/005

0/325 ± 0/006

0/2251 ± 0/04

0/0552 ± 0/04

پپدو  0/2دراد

10/3 ± 0/002

0/300 ± 0/03

0/3322 ± 0/02

0/0993 ± 0/002

پپدو  1دراد

9/33 ± 0/002

0/349 ± 0/04

0/3241 ± 0/04

0/0921 ± 0/02

ال-اسپاراییب  1دراد

11/04 ± 0/005

0/320 ± 0/012

0/3212 ± 0/03

0/0532 ± 0/002

ال-اسپاراییب  2دراد

10/23 ± 0/006

0/593 ± 0/02

0/3102 ± 0/03

0/053 ± 0/03

ال-اسپاراییب  3دراد

10/01 ± 0/006

0/552 ± 0/03

0/3114 ± 0/03

0/0562 ± 0/04

د،پداسیمهیدروی فسوات  0/3دراد

9/92 ± 0/003

0/523 ± 0/04

0/3422 ± 0/03

0/0521 ± 0/002

د،پداسیمهیدروی فسوات  0/2دراد

5/32 ± 0/002

0/530 ± 0/04

0/3401 ± 0/03

0/0513 ± 0/03

د،پداسیمهیدروی فسوات  1دراد

3/51 ± 0/002

0/519 ± 0/01

0/3339 ± 0/03

0/0512 ± 0/04

مدغیر
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بهینهسازیتولیدآسپاراژینازبهر یپاسخارسطح:


باتوگهبه ندهایج بهینههسهاز ،ته

زمها و

اورده شدهاند بیشدریب میهزا فعالیهت انهزیم در شهرایه

ملالعهها ،انجام شده ،سه عامل گلوکز ،عوارۀ مخمهر و

گلهههوکز  2دراهههد ،عوهههارۀ مخمهههر  1/22دراهههد و

اسپاراییب عوامل مرثر بر تولید اسپاراییناز اندخاب و اثر

شههمارۀ  )13برابههر

ایب عوامل به کم

مدغیهر در یه

ندایج  20ازمهای

طرااهیشهده در شهکل  3و گهدول 6

اسههپاراییب  1/52دراههد (ازمههای

روش پاسهخ در سهلح در دو سهلح

 130/31بود

تولید انهزیم و زیسهتتهودۀ بهاکدر ،بها سه تکرار مسدتل

معادل نهایی فعالیت انزیم کدشدۀ نرمافزار عبارتست از

بررسههی شههد ملههابت اط عههات گههدول انههالیز واریههان
مناسههب داراP Value ،

× Enzyme activity (U/mg)= +153.81 – 71.44
× glucose + 72.35 × yeast extract + 84.07
 asparagine – 123.04 × glucose × yeast extract128.13 × glucose × asparagine + 124.70 × yeast
extract × asparagine

سههلح تولیههد انههزیم برابههر  0/0201و معنههادار اسههت در

معادله نهههایی فعالیههت انههزیم بههر اسههاس متههادیر اتیتههی

بررسی درسههدی و دهت مدل اراوهههشده برا ،تولید انزیم،

عوامل بهشکل زیر است

میزا  F Valueبرابهههر  3/34بود که نشا میدهد مدل

Enzyme
=)activity (U/mg
-543.17687
+432.59069 × glucose + 36.61934 × yeast
extract + 176.65775 × asparagine – 164.05167
× glucose × yeast extract -170.83833 × glucose
× × asparagine + 221.68667 × yeast extract
asparagine

) ،(ANOVAمههدل ازمههای

کمدر از  0/02است و  P Valueمدل ازمهای

پاسهخ در

معنههادار اسههت و تنها  2/01دراههد اادمال دارد ایب مدل
تاتتأثیر خلا هرار گیرد همﭽنیب  R2برابهههر  0/63بهههود
که خوب و ر ایتبخ

است (گدول )2
گدول  -2تالیل واریان

Source
Model
A-glucose
B-yeast extract
c-asparagine
AB
AC
BC

Sum of squares
6.145E+005
69702.03
71488.61
96516.96
1.211E+005
1.313E+005
1.244E+005

مدل پاسخ سلح برا ،تولید اسپاراییناز
df
6
1
1
1
1
1
1

Mean of square
1.024E+005
69702.03
71488.61
96516.69
1.211E+005
1.313E+005
1.244E+005

P-value
0.0201
0.1302
0.1258
0.0797
0.0529
0.0450
0.0502

F-value
3.84
2.61
2.68
3.61
4.54
4.92
4.66

140

100
80
60
40
20
0
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
Test Run

شکل  -3نمودار ندایج ازمای

پاسخ در سلح برا ،بهینهساز ،تولید ال-اسپاراییناز

)Enzyme activity (U/mg

120
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پاسخ در سلح برا ،بهینهساز ،تولید اسپاراییناز

فعالیت انزیم

پروتئیب کل

وز تر

وز خش

(واادبرمیلیگرم)

(میلیگرمبرمیلیلیدر)

(گرم)

(گرم)

شمارۀ 1

53/35 ± 0/012

0/363 ± 0/01

0/2615 ± 0/03

0/0221 ± 0/002

شمارۀ 2

125/21 ± 0/003

0/390 ± 0/02

0/3232 ± 0/03

0/0653 ± 0/03

شمارۀ 3

91/12 ± 0/002

0/535 ± 0/04

0/2622 ± 0/04

0/0422 ± 0/04

شمارۀ 4

115/01 ± 0/002

0/622 ± 0/002

0/1555 ± 0/02

0/0222 ± 0/04

شمارۀ 2

32/26 ± 0/002

1/132 ± 0/02

0/2429 ± 0/03

0/0332 ± 0/02

شمارۀ 6

110/06 ± 0/002

0/346 ± 0/02

0/3233 ± 0/04

0/0422 ± 0/04

شمارۀ 5

90/ 30 ± 0/002

0/942 ± 0/01

0/221 ± 0/04

0/0325 ± 0/02

شمارۀ 3

35/03 ± 0/013

0/535 ± 0/03

0/2563 ± 0/02

0/0293 ± 0/04

شمارۀ 9

34/52 ± 0/002

1/146 ± 0/002

0/2923 ± 0/02

0/0923 ± 0/03

شمارۀ 10

124/22 ± 0/004

0/336 ± 0/02

0/4032 ± 0/02

0/0512 ± 0/02

شمارۀ 11

62/23 ± 0/004

0/920 ± 0/003

0/3342 ± 0/06

0/0305 ± 0/03

شمارۀ 12

106/02 ± 0/012

1/023 ± 0/04

0/2992 ± 0/02

0/0332 ± 0/02

شمارۀ 13

116/35 ± 0/003

0/920 ± 0/04

0/3442 ± 0/02

0/0629 ± 0/04

شمارۀ 14

115/93 ± 0/004

0/ 655 ± 0/02

0/3092 ± 0/04

0/0494 ± 0/03

شمارۀ 12

109/26 ± 0/006

0/993 ± 0/02

0/2534 ± 0/03

0/0393 ± 0/05

شمارۀ 16

122/14 ± 0/006

0/392 ± 0/04

0/3233 ± 0/03

0/0293 ± 0/03

شمارۀ 15

35/23 ± 0/003

1/033 ± 0/02

0/2094 ± 0/04

0/0212 ± 0/04

شمارۀ 13

130/31 ± 0/002

0/363 ± 0/04

0/3361 ± 0/03

0/0623 ± 0/02

شمارۀ 19

92/62 ± 0/005

0/499 ± 0/03

0/204 ± 0/02

0/0294 ± 0/03

شمارۀ 20

123/12 ± 0/006

0/332 ± 0/02

0/3331 ± 0/03

0/0623 ± 0/04

ازمای

پیشنهاد،

بررسی اثربرهمکنشآسوپاراژین،صصوارممرمور 

انزیم اسپاراییناز در شرایلی که اثر سایر مدغیرهها ثابهت

گلووکزبوورمیووزا فعالیووتآ ووزیمآسووپاراژیناز:منانههی

و در سلح اهور نگهه داشهده شهده بهود ،در شهکل  ،4ب

سهههبعههد ،اثههر گلههوکز و اسههپاراییب بههر تولیههد انههزیم

نشا داده شده است ایب منانهی بیها مهیکنهد افهزای

اسههپاراییناز (شههکل  ،4الههف) در زمههانی کههه اثههر سههایر

غلظههت گلههوکز بهههتنهههایی از  1بههه  3دراههد در اضههور

مدغیرها ثابت و در سلح اور نگه داشده شده بهود ،نشها
داد میزا تولید انزیم با افزای

عوارۀ مخمر  0/2دراد تا ادود ،سبب کاه

میهزا

غلظت گلوکز بههتنههایی

تولید انزیم در غلظتهها ،زیهاد گلهوکز مهیشهود ایهب

از  1به  3دراد در اضور غلظهت  1دراهد اسهپاراییب

غلظههت عوههارۀ مخمههر سههبب

کاه

مییابد در االیکهه کهاه

اضهههور افهههزای

غلظهت گلهوکز در

غلظهههت اسهههپاراییب سهههبب افهههزای

چشمگیرتر ،در تولید انزیم میشود
منانی سه بعد ،اثر گلوکز و عوارۀ مخمر بهر تولیهد

دراالیسههت کههه افههزای
افزای

میزا تولید انزیم اسهپاراییناز مهیشهود منانهی

یادشده بیا میکنهد کهاه
افزای

غلظهت گلهوکز در اضهور

غلظهت عوهارۀ مخمهر ،اثهر درخهور تهوگهی بهر

تولید انزیم دارد و میزا تولید انزیم را افزای

میدهد
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مههیشههود (شههکل  ،4ج) بههاوگودایب ،افههزای

در بررسههی اثههر مدتابههل اسههپاراییب و عوههارۀ مخمههر

اسپاراییب در اضور افزای

(التاکنندۀ االی و مادۀ مغهم ،مهرثر بهر رشهد بهاکدر،)،

غلظههت

غلظت عوارۀ مخمر سهبب

منانی سهبعد ،پاسخ در سهلح در زمهانی کهه اثهر سهایر

افزای

مدغیرها ثابت و در سلح اور نگه داشده شده بهود ،نشها

اسههپاراییب و عوههارۀ مخمههر در کنههار هههم ،دو عامههل

داد اثر هرکدام از عوامل افزای

غلظهت ال -اسهپاراییب

و عوارۀ مخمر بهتنهایی سبب افزای

چشمگیر میزا تولید انزیم مهیشهود و بنهابرایب،

تثثیرگمار بر تولید انزیم هسدند

میزا تولید انهزیم
Design-Expert® Softw are

Design-Expert® Sof tw are

)Enzyme activity (U/mg
1106.02

)Enzyme activity (U/mg
1106.02

65.28

65.28

440

430

117.5

10

)Enzyme activity (U/mg

225

327.5

Actual Factor
B: yeast extract (%) = 1.25

225

122.5

20

2.50

2.00

1.50

1.50
1.63

2.00

2.00
1.25

1.75
2.50

1.38

)C: asparagine (%

1.00

Actual Factor
C: asparagine (%) = 1.75

1.00

1.00

2.13

)Enzyme activity (U/mg

332.5

)X1 = A: glucose (%
)X2 = C: asparagine (%

)X1 = A: glucose (%
)X2 = B: yeast extract (%

)A: glucose (%

2.50

0.88

)B: yeast extract (%

3.00

0.50

)A: glucose (%

3.00

Design-Expert® Softw are

ب

الف

)Enzyme activity (U/mg
1106.02
65.28

225
117.5
10

)Enzyme activity (U/mg

440
332.5

)X1 = B: yeast extract (%
)X2 = C: asparagine (%
Actual Factor
A: glucose (%) = 2.00

2.50
2.00

2.13
1.63
1.75
1.25

C: asparagine (%)1.38

0.88

)B: yeast extract (%

0.50

1.00

ج
شکل  -4منانی سهبعد ،ندایج بهینهساز ،پاسخ در سلح تولید انزیم ال-اسپاراییناز الف اثر برهمکن
فعالیت انزیم ال-اسپاراییناز ،ب اثر برهمکن

گلوکز و ال-اسپاراییب بر میزا

گلوکز و عوارۀ مخمر بر میزا فعالیت انزیم ال-اسپاراییناز ،ج اثر برهمکن

عوارۀ مخمر و

ال-اسپاراییب بر میزا فعالیت انزیم ال-اسپاراییناز

بررسیاثربرهمکنشآسوپاراژین،صصوارممرمور 

افزای

غلظت گلوکز از  1به  3دراد در اضور غلظت

گلوکزبرمیزا زیستتواه :منانی سهبعد ،اثر گلهوکز

 1دراد اسپاراییب تثثیر چندانی بهر میهزا زیسهتتهودۀ

و اسپاراییب بهر زیسهتتهودۀ بهاکدر ،در شهکل  ،2الهف

باکدر ،نداشده باشد و ایهب اثهر درندیجه افهزای

غلظهت

نشا داده شده است ملابت ایب منانی ،اادمهال مهیرود

اسپاراییب نیز تغییر نکند
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باکدر ،میشود دراالیکهه در کهاه

غلظهت گلهوکز

مخمر بر زیست تودۀ باکدر ،و باتوگهبه منانی سهبعهد،

در اضور افزای

اثر گلوکز و عوارۀ مخمر بر زیستتودۀ باکدر( ،شهکل

باکدر ،بهعلت تثمیب مواد غمایی و انری،زا تها اهدود،

 ،2ب) ،افههزای

غلظههت گلههوکز از  0/2تهها  3دراههد در

اضههور عوههارۀ مخمههر  0/2دراههد سههبب کههاه

افزای

عوهارۀ مخمهر اادمهال مهیرود رشهد

یابد

رشههد
Design-Expert® Softw are
Design-Expert® Softw are

)Biomass (g
0.4032

)Biomass (g
0.4032

0.1777

0.1777

0.41

0.41

)X1 = A: glucose (%
)X2 = C: asparagine (%

0.3625

)Biomass (g

0.2675

0.3575

Actual Factor
B: yeast extract (%) = 1.25

0.305

0.2525

0.22

)Biomass (g

0.315

)X1 = A: glucose (%
)X2 = B: yeast extract (%
Actual Factor
C: asparagine (%) = 1.75

0.2

2.50

2.00
2.13

3.00
2.50

3.00

1.63
2.50

1.75
2.00

)A: glucose (%

2.00

C: asparagine (%)1.38

1.50
1.00

1.25
1.50

)A: glucose (%

1.00

®B: yeast extractDesign-Expert
(%)0.88
Softw are
1.00

ب

الف
0.41

)Biomass (g

0.2525

0.1777

)X1 = B: yeast extract (%
)X2 = C: asparagine (%

0.3575
0.305

Biomass (g)0.50
0.4032

Actual Factor
A: glucose (%) = 2.00

0.2
2.00
2.50

1.63
2.13
1.25
1.75

)yeast extract (%

0.88
B:

1.38
0.50

1.00

)C: asparagine (%

ج
شکل  -2منانی سهبعد ،ندایج پاسخ در سلح عوامل بهینهساز ،بر میزا زیستتودۀ باکدر ،الف اثر برهمکن
میزا زیستتودۀ باکدر ،،ب اثر برهمکن

گلوکز و ال-اسپاراییب بر

گلوکز و عوارۀ مخمر بر میزا زیستتودۀ باکدر ،،ج اثر برهمکن

عوارۀ مخمر و ال-

اسپاراییب بر میزا زیستتودۀ باکدر،

سنجشپر تئینکل :بر اساس ندایج ،بیشهدریب میهزا

دارا 3 ،دراد گلوکز 0/2 ،دراد عوارۀ مخمهر و 2/2

تولیههد پههروتئیب ( 1/145میلههیگههرمبههرمیلههیلیدههر) بههه

دراد اسپاراییب مربهوط مهیشهود دراالیکههه میههزا

مایهکشت دارا 3 ،دراهد گلهوکز 2 ،دراهد عوهارۀ

پهروتئیب کهل در ماهیهکشهت بها بیشهدریب میهزا تولیهد

مخمههر و  1دراههد اسههپاراییب و کمدههریب میههزا تولیههد

انهزیم اسهپاراییناز  0/393±0/02میلی گرم بهر میلهی لیدهر

پروتئیب ( 0/459میلیگرمبهرمیلهیلیدهر) بهه ماهیهکشهت

است (شکل )6
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1.4
1.2

0.8
0.6
0.4

)Total protein (mg/ml

1

0.2
0
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
Test Run

شکل  -6میزا پروتئیب کل ،ازمای ها ،پیشنهاد ،نرمافزار پاسخ در سلح

بحث  تیجهگیری

باتوگهبه ترکیبهات ماهیهکشهت ،بهاکدر ،بههمنظهور

گلوکز یکهی از منهابح دردسهدرس ،هرور ،و مهرثر

دسدیابی به منبح انری ،گایگزیب شهروع بهه ترشهح انهزیم

برا ،مدابولیسم ریزموگودات است و بررسی اثهر گلهوکز

اسههپاراییناز بههه بیههرو از سههلول (درو ماههیهکشههت)

رشهد

میکند و با تجزی اسپاراییب موگود در مایهکشهت بهه

اسید و بهویهگه

اسهههههید و امونیهههههار ،سوکسهههههینات از

بر رشد ریزموگودات مخدلف بیها کننهدۀ افهزای
است باوگودایب در باکدر،ها ،کدی
کدوباسیلوسها ،افهزای

میهزا هنهدها بههویهگه گلهوکز

سبب فعالشد مسیر سهرکوبکننهدۀ کاتابولیه

کهربب

میشود و ندیج معکوس میدههد ( )13باتوگههبهه اینکهه
سوی بررسیشده به خانوادۀ بهاکدر،هها ،کدیه

اسهید

اسهههههپارتی
اسپارتی

اسید طهی مسهیر انزیمهی تولیهد و انهری ،زم

بههرا ،بتهها ،بههاکدر ،اااههل مههیشههود در ایههب میهها ،
امونیار در مایهکشت باهی میمانهد و سهبب افهزای
اسیدیده و هلیاییشد مایهکشت میشود (.)19

تعلت دارد و ایب باکدر،هها توانهایی تخمیهر منهابح کربنهی

در سههال  ،1950بههور 3و همکههارا بهها بررسههی اثههر

(گلوکز) را به اسید دارند ،ایب اسید میتواند میزا رشهد

اکسههیگ بههر تولیههد انههزیم

باکدر ،و درمتابل ،میزا تولیهد انهزیم را کهاه

گلههوکز 0/2دراههد و تههن

دههد

اسپاراییناز در باکدر ،اشریشیا کلهی نشها دادنهد تولیهد

وگود گلوکز در ترکیبهات ماهیه کشهت بهاکدر ،بهرا،

انزیم در شرایه هواز ،کاه

مییابد دراهالیکهه در

رشد باکدر ،زم است و نمیتهوا ا را بههطهور کامهل

شرایه بیهواز ،،میزا رشهد بهاکدر ،در همهیب غلظهت

امم کرد درندیجه ،باتوگهبه سلح و میزا تولید تتریبا

کاه

مهییابهد (.)20

یکسههها در دو روز مدهههوالی ،گلهههوکز  1دراهههد بهههرا،

گاکیهههل 4و گنسهههر 2در سهههال  2004گهههزارش کردنهههد

بهینهههسههاز ،تولیههد انههزیم نسههبت ب هه دراههدها ،دیگههر

غلظتها ،زیاد گلوکز دارا ،اثر مهار ،بر تولیهد انهزیم

مناسب تر است گودنی است باکدر ،در شرایه بارانی و

اسپاراییناز از اندروباکدر اوروینز 6است گلوکز  1دراد

کمبود مواد مغم ،و همیشه دردسهدرس ،شهروع بهه بیها

سبب مهار فعالیت انزیم میشود دراالیکه تولید انزیم

انزیم اسپاراییناز میکند.

در مایهکشت دارا ،گلوکز  0/1دراهد در متایسهه بها

و تولید انزیم اسپاراییناز افزای
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میشود( .)21عوارۀ

در بررسی اثر هم زما دو عامل گلوکز و عوهارۀ مخمهر

مخمر ،ترکیبی غنهی از ویدهامیبهها ،امینواسهیدها و مهواد

بر زیستتودۀ باکدر ،نیز باتوگهبه منانهی سههبعهد ،اثهر

مغم ،مناسب و کارامد برا ،رشد ریزموگودات اسهت

گلوکز و عوارۀ مخمر بر زیستتودۀ بهاکدر( ،شهکل ،2

دراتیتت ،مورم ایب منبح بهرا ،ریزموگهودات اسها

ب) ،افههزای

غلظههت گلههوکز از  0/2بههه  3دراههد در

است گاهی در غیاب عوهارۀ مخمهر ،تخمیهر گلهوکز از

اضور عوارۀ مخمر  0/2دراد به کاه

مایهکشت بدو گلوکز تاری

رشد بهاکدر،

طریت اسدات بهشکل درخور توگهی انجام میشود ()22

منجر شد دراالیکه با کاه

اثر عوارۀ مخمر بر میزا رشد و زیستتودۀ باکدر،ها،

عوارۀ مخمر اادمال دارد رشهد بهاکدر ،بههعلهت تهثمیب

اسهههید(بدو تهههثثیر بهههر گلهههوکز و تولیهههد

یابد بنهابرایب،

کدیههه
کدیه

غلظت گلوکز و افهزای

مواد غمایی و انری،زا تا ادود ،افزای

اسههید) تها اههدود ،افهزای دهنههده اسههت ()23

اادمال دارد دو عامل عوهارۀ مخمهر و گلهوکز بههعلهت

میکوکی 5و همکارا با بررسی مایهکشهت و ترکیبهات

تثمیب انری ،زم بهرا ،رشهد بهاکدر ،،عوامهل مهرثر بهر

ا  ،میزا تولید انزیم اسپاراییناز را در اسدافیلوکورها

زیسههتتههودۀ بههاکدر ،باشههند در سههال  ،2015چههو 9و

بررسی کردند ملابت ندایج اراوه شده ،گلوکز در غلظهت

همکارا با بررسی غلظت هها ،مخدلهف گلهوکز (اهور،

 3دراد انزیم را مهار میکند و بیشدریب میزا انزیم در

 4 ،3 ،2 ،1 ،0/2و  2دراد) و ال-اسهپاراییب (اهور،2 ،

اضههور کههازویب هیههدرولیزشههده و عوههارۀ مخمههر (منههابح

 20 ،40 ،30 ،20 ،10میلهههیمهههو ر) بهههر تولیهههد انهههزیم

کربب و نیدهروی ) تولیهد مهیشهود ( .)24در سهال ،2010

اسههپاراییناز هههار ههها ،انههدوفیت طههی دورۀ بیسههتروزه

هداپسار 3با بررسی اثر دو منبح کربب و نیدروی ( 1دراد

نشا دادنهد اثهر منبهح نیدروینهی ال-اسهپاراییب در تولیهد

گلههوکز و  1/2دراههد عوههارۀ مخمههر) ،فعالیههت انههزیم

انزیم اسپاراییناز مهرثرتر از منبهح کربنهی گلهوکز اسهت

اسهههپاراییناز در بهههاکدر،هههها ،کلیوهههرم را برابهههر 623

نیههز از امینواسههید ال-اسههپاراییب

واادبرمیلی لیدر گزارش کهرد ( )22در پهگوه

( )26در ایههب پههگوه

اا هر

به شکل عامل التاکنندۀ االی در تولید انزیم اسپاراییناز

نیههز اثههر گلههوکز و عوههارۀ مخمههر بههر تولیههد انههزیم ال-

اسدواده شد منانی سه بعد ،اثر گلوکز و ال-اسهپاراییب

اسههپاراییناز (شههکل  ،4ب) در شههرایلی کههه اثههر سههایر

بر تولید انزیم اسپاراییناز (شکل  ،4الف) در زمهانی کهه

مدغیرها ثابت و در سلح اور نگه داشده شده بهود ،نشها

اثر سایر مدغیرها ثابت و در سلح اهور نگهه داشهده شهده

داد افزای

غلظت گلوکز بهتنههایی از  1بهه  3دراهد در

بود ،نشا داد میزا تولید انزیم با افزای

غلظت گلوکز

اضههور عوههارۀ مخمههر  0/2دراههد تهها اههدود ،سههبب

بهتنهایی از  1به  3دراد در اضور غلظت  1دراد ال-
غلظهت

کاه

میزا تولید انهزیم در غلظهتهها ،زیهاد گلهوکز

اسپاراییب کاه

مییابهد دراهالیکهه کهاه

غلظت عوارۀ مخمر

گلوکز با افهزای

غلظهت ال-اسهپاراییب سهبب افهزای

میشود ایب دراالیست که افزای
سبب افزای

میهزا تولیهد انهزیم اسهپاراییناز مهیشهود

درخور توگه تولید انزیم میشود منانهی سههبعهد ،اثهر

غلظهت گلهوکز در

عوارۀ مخمر و ال-اسپاراییب بر زیستتودۀ بهاکدر ،در

غلظت عوارۀ مخمهر اثهر چشهمگیر ،بهر

غلظت عوهارۀ

منانی یادشده بیا مهیکنهد کهاه
اضور افزای

تولید انزیم دارد و میزا تولید انزیم را افزای

میدهد

شکل  ،2ج نشا داده شده است افزای

مخمههر از  0/2تهها  2دراههد در اضههور ال-اسههپاراییب 1
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دراد تا ادود ،سبب افزای
با افزای

میزا زیستتهوده شهد و

واادبرمیلی گرم به دسهت امهد کهه میهزا تولیهد انهزیم

غلظت ال-اسهپاراییب و عوهارۀ مخمهر ،رشهد

زمها تتریبها

باکدر ،به میزا گزوی افزای

یافهت درندیجهه ،اادمهال

نسبت به ندایج بهینهساز ،ت
 11دراههد افههزای

مدغیر در ی

نشهها داد در ایههب شههرایه ،میههزا

دارد دو عامههل عوههارۀ مخمههر و گلههوکز بهههعلههت تههثمیب

پههروتئیب کههل و زیسههتتههوده بهههترتیههب 0/393±0/02

انهههری ،زم بهههرا ،رشهههد بهههاکدر ،،عوامهههل مهههرثر بهههر

میلی گرم برمیلی لیدر و  0/342±0/02گرم به دسهت امهد

زیستتودۀ باکدر ،باشند امینواسید ال-اسپاراییب تهثثیر

ملابت ندایج ،متدار زیست تودۀ بهاکدر ،بهر میهزا تولیهد

چندانی بر میزا زیستتودۀ باکدر ،نداشت و با افهزای

انزیم تثثیر ،ندارد

غلظت ال-اسهپاراییب ،تغییهر ،در زیسهتتهودۀ بهاکدر،
مشههاهده نشههد در سههال  ،2011کنههار 10،و همکههارا بهها
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