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 خالصه

 هایروتئینپ ، گیاهان، حیوانات وبید که شامل میکرونآیدست میه کننده شیر از منابع مختلفی بترکیبات لخته

در این میان رنین حیوانی بویژه رنین گاوی در مقایسه با رنین گیاهی و میکروبی نسبت فعالیت  باشند.نوترکیب می

به ه در چند دهه گذشتشود. د طعم و بافت مناسبی در پنیر میکنندگی به پروتئازی باالیی دارد که منجر به ایجالخته

حیوانی با  رنینجایگزین کردن  برای زیادی مطالعاتحیوانی پنیر مایه قیمت در حال افزایش   محدودیت تولیـد ودلیل 

 .انجام شده است فناوریهای زیستیا تولید رنین حیوانی با استفاده از رهیافت ی شیرکنندهلختهسایر پروتئازهای 

ایی نوترکیب، راهکارهای مناسب، موثر و مقرون به صرفه DNAمولکولی و تکنولوژی  شناسیهای اخیر در زیستپیشرفت

های مختلفی مانند گاو، ژن کیموزین از گونه cDNAهای اخیر را برای تولید کیموزین حیوانی فراهم کرده است. در سال

شیا کوالی، اشرهای مختلفی مانند شتر، بره و بز جداسازی و تعیین ویژگی شده و با استفاده از مهندسی ژنتیک در میزبان
و اخیرا در گیاهان )توتون( بیان شده است. بطوریکه امروزه   مخمر ،Bacillus species acillus ،Aspergillus یهاگونه

ققان مورد توجه بسیاری از محدرصد از رنین حیوانی مورد استفاده در صنایع لبنی به صورت نوترکیب تولید می شود.  08

چنین از و هم کنندگی و پروتئازیهای مختلف از نظر فعالیت لختهکیموزین نوترکیب شده در میزبان قرار گرفته است.

الیت براین بیان ژن و تولید کیموزین نوترکیب و فعنظر بافت و طعم پنیر  شبیه کیموزین غیرنوترکیب اولیه است. عالوه

 .تواند به وسیله بهره برداری از ابزارهای پیشرفته ژنتیکی و مهندسی پروتئین افزایش یابدآن می

 

  نوترکیب DNAکننده شیر، رنین نوترکیب، کیموزین، ، آنزیم لختهکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه

 پنیر حیوانی نگرش جدیـدیو کاهش تولید مایه 1961سال  درصـد از 5/3افزایش تولید جهانی پنیر با ضـریبی حـدود 

دست ه مختلفی بشیر از منابع کننده ترکیبات لخته .[6]پدید آورده است  آنهای مناسب برای در خصوص دسترسی به جایگزین

هستند  یترکیبات دارای خصوصیاتاین باشند. نوترکیب می هایپروتئین ها، گیاهان، حیوانات ونیسمگاد که شامل میکروارنآیمی

به دلیل افزایش میزان تولید پنیر در جهان و کاهش منابع طبیعی  های اخیردر سال .ارندد یمتفاوت کاربرد ها،آن به که با توجه

قـارچی و  هـایو صنایع شیر جهت تولیـد پنیـر بـه ناچـار از آنـزیمیافته ، تولید پنیر با استفاده از این آنزیم کاهش کیموزین

تری ل شدهکنتر تر وخاصیت پروتئولیز کم دیگرانواع نسبت به  حیـوانی کیموزینآنـزیم  با این حال، .[2] کننداستفاده میگیـاهی 

مچون است. به عالوه مشکالتی ه شـوند بهتـرکیفیت خوراکی پنیرهایی که با استفاده از آن تولید مـی و دارد و در نتیجه طعم، مزه
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 .[5] یدآر زیـادی از پـروتئین و چربـی در آب پنیـر و طعـم تلـخ پنیـر پدیـد نمـیداسخت شدن لخته پنیر، از دست رفتن مق

پستانداران جوان جوابگوی تقاضاهای زیاد مورد نیاز برای تولید پنیر نمی گردد با توجه به این که کیموزین حاصل از معده چهارم 

دست آمده از منابع حیوانی با توجه به عدم دسترسی کافی به منابع مورد نیاز آن برای  هو از طرف دیگر هزینه تولید کیموزین ب

ه منابع نیاز ب ،ین با کیفیت مناسب را محدود کرده استامکان استفاده از این منابع برای تامین کیموزو تولید آن زیاد می شود 

خواص حسی مطلوبی را در محصول نهایی ایجاد کند ضروری به نظر می  ،نیاز الوه بر تامین کیموزین مـوردجدید که بتواند ع

ایای دیگر مزشود، برخی میدر تخمیر در مقیاس بزرگ و با هزینه کم تولید  کیموزین نوترکیب و نیز بسیار خالص که .[12] رسد

اولین  بیعی دارد.ط منشأبینی، مجوز حالل بودن و قابل پیش کنندگیمانند اختصاصیت، فعالیت پروتئولیتیک کم، فعالیت لخته

مشتق شده از تخمیر نوترکیب  کیموزینتوسعه  ،1998در سال  FDAکاربرد تجاری بیوتکنولوژی کشاورزی تایید شده توسط 

 .بود

 

 نوترکیب تولید کیموزیناهمیت 

نوترکیب، راهکارهای مناسبی را برای تولید کیموزین فراهم  DNAهای اخیر در زیست مولکولی و تکنولوژی پیشرفت

های اخیر تولید کیموزین نوترکیب با استفاده از مهندسی ژنتیک مورد توجه بسیاری از محققان قرار کند. به طوری که در سالمی

و از لحاظ فنی پیچیده و نیاز به کروماتوگرافی  ریگوقتی کیموزین حیوانی سازخالصجداسازی و گرفته است. با توجه به اینکه 

تواند کیموزین فعال( و آلودگی کیموزین با عوامل عفونی می %4-0میل ترکیبی و تبادل یونی است و نیز خلوص پایین )فقط 

کننده باشد، بنابراین تولید نوترکیب آن یک روش جایگزین جهت به دست آوردن آنزیم برای تولید پنیر در سطح جهانی نگران

نوترکیب  کیموزینبرای تولید  هـای فراوانـی راپژوهشگران از حدود دو دهه قبل تالش به همین منظور .[9]توصیه شده است 

در بسیاری از کشورها کیموزین نوترکیب گاو تولید شده توسط . امروزه اندحیوانی با استفاده از فنآوری بیولوژی مولکولی آغاز کرده

 گردد.های قارچی به طور گسترده تولید میو سلول اشرشیا کالیمخمر، 

 

 های نوترکیبمیزبان

به صورت  شوند و سپستولید می کشت و ها در فرمانتورتولید آنزیم پروتئولیتیک هستند این قارچها قادر به برخی از قارچ

 وس اوریزاآسپرژیلهای مختلفی به عنوان جایگزین تولیدکننده رنین مانند میکروارگانیسم .گردندتغلیظ و پاالیش می ایویژه

(Aspergillus oryzae ،)اندوتیا پارازیتیکا (Endothia parasitica ،)موکور سیرسنلویدز (Mucor circinelloides ،) رایزوموکور
ها میزباناین  یاز مزایا .[14] اند( شناخته شدهRhizomucor pusillus) رایزوموکور پوسیلوس( و Rhizomucor miehei) میهی

ز این اما در برخی موارد استفاده ا اشاره کرد. شانترژنتیکی آساناصالح تر و روش تر، تنوع بیولوژیکی بیشتوان به قیمت کممی

به کیموزین  ها نسبتفعالیت پروتئولیتیکی باالتر آن ،های میکروبیرنین یکـی از مشـکالترو است، هایی روبهمنابع با محدودیت

ه رفتن قابل توجسخت شدن لخته و از دست  انندباشد که این امر باعث بروز مشکالت ثانویه در محصول تولیدی )مگاوی می

 بعضی از موارد شود، در نتیجه بازده تولید پنیـر کـاهش یافتـه و در( میها به آب پنیرز لخته و ورود آنها اچربی و پروتئین

اسیلوس ببعضی از گونه های باکتریایی مانند . دتواند منجر به ایجاد عطر و طعم نامطلوب و ایجاد مزه تلخ در پنیر تولیـدی گـردمی
 Enterococcus) انتروکوکوس فکالیسو ( Bacillus licheniformis) باسیلوس لینچی فورمیس، (Bacillus subtilis) لیسیبتسو

faecalis ) اشرشیا کالیو همچنین (Escherichia coli )پیشنهاد  نوترکیبکیموزین تولید های مناسب برای به عنوان جایگزین
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آل جهت به عنوان یک میزبان ایده( pichia pastoris) پیچیا پاستوریسبرخی از مخمرها از جمله  همچنین .[12] گردیده است

  درج و بیان این آنزیم اقتصادی معرفی و مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 فرآیند نوترکیبی ژن کیموزین

کلی برای  روش .گرددشده و سپس به ماده ژنتیکی دیگر متصل می برش دادهنوترکیبی فرآیندی است که طی آن ماده ژنتیکی  

معکوس از  از طریـق رونویسـی  DNA (cDNA) سـنتز کامـل ،هر گونه ژن یوکاریوتیک در یک میزبان باکتریـایی سازیهمسانه

از طریق رونویسی معکوس  mRNAدر این فرآیند در واقع  .گرددها میباشد که این امر منجر به حذف اینترونمی mRNAروی 

های باکتریایی یا مخمری میزبان و در نهایـت درشده هـای )وکتـور ( مناسـب کلـون در حامـلگردیده و رونویسـی   cDNAبـه

از بافت مخاطی  DNAی اول استخراج و جداسازی مرحلهباشد،  روش دیگر متشکل از چند مرحله می مشخصی بیان می گردد.

کیموزین گاوی با استفاده از تکنیک  بایـد ژن مربـوط بـه ،نظر مـورد  DNAباشد. پس از جداسـازی ی جوان میهامعده گوساله

PCR  در مقایسه با سایر قسمت های توالی  هدفتکثیر یابد تا مقدار قطعه ژنDNA  افزودن شامل افزایش یابـد. مرحله ی دوم

 ژنوم مورد شود. توالیدر نهایت پالسمید نوترکیب به سلول میزبان وارد میکه است به سلول پالسمید  کیموزینتوالی قطعه ژن 

.  درنظر معموال پس از توالی یک پروموتور اضافه می شود که باعث می شود بتوان شرایط را به سمت افزایش میزان بیان کنترل ک

ان، به سلول میزبان، با تکثیر سلول میزب یبنوترک پس از افزودن توالی ژن کیموزین به پالسمید و پس از آن افزودن پالسمید

رین تسازی کیموزین نوترکیب تولید شده می باشد. معمولخالصشامل  ،ی انتهاییو مرحله شدهکیموزین نوترکیب نیز تکثیر 

امروزه با توجه به  .[4] باشدسازی میاستفاده از ستون خالص سـازی کیمـوزین نوترکیـبروش مورد اسـتفاده بـرای خـالص

مشخصی کلون گردیده که  هـایمنوترکیب، ژن عامل تولید کیموزین گـاوی درون میکروارگانیسـ DNAتوانایی های تکنولوژی 

کیموزین . [3] (1)شکل های نوترکیب را به ما می دهداین امر توانایی تولید کیموزین نوترکیب به وسیله ی میکروارگانیسم

تواند می نآهای اصالح ژنتیکی شده رفتاری دقیقا شبیه کیموزین گاو، بره یا بز دارد. با این حال، بیان و فعالیت میکروارگانیسم

ساالنه تقاضای جهانی برای تولید کیموزین  .[7] به وسیله بهره برداری از ابزارهای پیشرفته ژنتیکی و مهندسی پروتئین افزایش یابد

 ده است.ها نیز مطرح شد سال اخیر تقاضا برای کیموزین بز و شتر با استفاده از میکروارگانیسمیابد، در چننوترکیب افزایش می

 

 تولید کیموزین نوترکیب بهبود بیان نوترکیبی جهت 

ن را بهبود توان آاست که با تغییر توالی کیموزین می هاییزبانمی یکی دیگر از مراحل مهم، ترشح پروتئین توسط سلول

ژن مورد ول محصاست که برای تولید  هاییزبانمی کننده ترشحی به ناحیه کنترل شامل اضافه کردناغلب  تغییراتبخشید. این 

های مفید جهت افزایش میزان تولید، اضافه نمودن مناطق کنترل کننده رونویسی و ترجمه از تکنیک .استفاده قرار می گیرند

های روش از )خاتمه دهنده( اختصاصی  به ژنی است که در گونه میزبان بیان خواهد شد.مانند پروموترها )آغازگر( و ترمیناتورهای 

شود. هنگامی که این مولکول )القاء کننده( به محیط القاء می معمول، اضافه کردن پروموتری است که در حضور یک مولکول خاص

 ها که در مطالعه بر رویای از القاء کنندهند. نمونهشروع به رونویسی ژن و تولید کیموزین می کزبان کشت افزوده می شود، می

باشد که آنالوگ آلوالکتوز بوده و به پروتئین بازدارنده در اپرون الک متصل شده می IPTGشود، استفاده می اشرشیا کالیباکتری 

به عنوان القا   IPTCو  کیموزین ژن. با استفاده از پروموتر اپرون الک در ناحیه قبل از شروع کندو از این طریق آن را القاء می

 .[1] کننده، تولید پروتئین را افزایش می دهند
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 مراحل تولید کیموزین نوترکیب. 1شکل

 

 سازیهای همسانهسازی ژن کیموزین در برخی از میزبانهمسانه

 

همسانه کردند. ژن کیموزین در   E.coli کیموزین گاوی را بهینه سازی نموده و در سیستم  بیانی ،(2812اولوسو و گوکش )

و تعیین  PCRدرج گردید. آنالیز قطعات برش یافته و کلنی  Mlu Iو  Not Iهای برشی با استفاده از جایگاه pTOLTپالسمید 

های کدکننده کیموزین به صورت صحیح درج شده است. سازه نهایی در سلول DNAپالسمید نشان داد که قطعه  DNAتوالی 

 cDNAتوالی کدکننده  ،(2813سالگادو و همکاران ) .[13] سیلین استفاده شدگر آمپیبا گزینش DH5αسویه  E.coli تراریخت 

سازی همسانه (P. pastoris) پیچیا پاستوریسبود را در  GAPرا که تحت کنترل پروموتر  موکور سیرسنلویدزپروتئیناز آسپارتیک 

 یچیا پاستوریسپنتایج نشان داد که سازی کدون افزایش یافته بود. با توجه به بهینهو بیان نمودند. بیان پروتئین به مقدار زیادی 

توالی کدونی  ،(2813نوسدا و همکاران ). [1] کننده شیر به کار رودنزیم لختهآتولید یک میزبان مناسب  برای تواند به عنوان می

همسانه و  pPIC9Kبود را بهینه سازی کرده و در وکتور  (AOX1) 1گاوی را که تحت پروموتر الکل اکسیداز  Bژن پروکیموزین

کنندگی شیر باالترین میزان لخته باهای تراریخت همسانه. درج کردند GS115 پیچیا پاستوریسدر ژنوم مخمر متیلوتروفیک 

-ت لختهباالترین فعالی ،انتخاب شدند. رشد سلول و تولید کیموزین نوترکیب گاوی در محیط کشت ایزوله همراه با القای متانول

. با استفاده از روش کارایی را نشان داد همراه با اضافه کردن سوربیتول و آسکوربیک اسید C 25˚پایین و دمای  pHکنندگی با

اولترافیلتراسیون سریع، کیموزین نوترکیب گاوی خالص شد و در کشت تخمیری تغلیظ  و باالی کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون

بیان همسانه و  (Pichia pastori GS115) پیچیا پاستوریسپروکیموزین گاوی را در  ،(2813رمضانی و همکاران ) .[9] گردید

بیان شد.  pPIC9Kبا استفاده از وکتور بیانی  پیچیا پاستوریسکردند. ژن پروکیموزین گاوی در سیستم بیانی مخمر متیلوتروفیک 

پالسمید نوترکیب با استفاده از روش الکتروپوریشن به داخل مخمر انتقال یافته و پروتئین مورد نظر در شرایط بهینه بیان شد. 
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، وسترن بالتینگ و االیزا مورد بررسی قرار RT-PCR ،SDS-PAGEهای رونویسی و بیان ژن کیموزین نوترکیب با استفاده از روش

 pGAPZαرا در وکتور   Mucor mucedo DSM 809کدکننده پروتئیناز آسپارتیک cDNA(، 2813یگین و فرناندز ). [18] گرفت

گردد. این آنزیم با کروماتوگرافی محیط کشت ترشح می بهفرم فعال  به. پروتئین ندانتقال داد X-33 پیچیا پاستوریسدرج و به 

 pPIC9Kتمام طول ژن پروکیموزین شتر را سنتز کرده و در وکتور  ،(2815) نان وانگ و همکاران. [15] تبادل کاتیونی خالص شد

 AOX1انتقال دادند بیان ژن کیموزین در مخمر تحت کنترل پروموتر  GS115 پیچیا پاستوریسهمسانه ساختند. سپس به مخمر 

ه گردد. کیموزین فعال قادر بمیو فعال شده پایین باشد پروکیموزین نوترکیب تبدیل به کیموزین بالغ  pHهنگامی که  .بود

  .[0] است شیر و تشکیل لخته کازئین-kهیدرولیز 

 

 گیری کلینتیجه

یند تولید پنیر، کیموزین دامی هنوز به عنـوان آها درفرآن و استفاده از و گیاهی با وجود تولید پروتئازهای میکروبی

روتئازها مورد پ است و برای ارزیابی و استاندارد کردن سایرمطرح کننده در صنایع پنیرسـازی ترین آنزیم لختهارزش بهتـرین و بـا

در داخل کشور، عالوه بر بهبود و تنوع بخشیدن به کیفیت پنیرهای  این آنزیم نوترکیب در صورت تولیدگیرد. استفاده قرار می

 تولیدی ، سالیانه از خروج مقادیر زیادی ارز از کشور جلوگیری خواهد شد. 

 

 منابع:

1. Cardoza, R.E., Gutiérrez, S., Ortega, N., Colina, A., Casqueiro, J. and Martín, J.F. 2003. Expression of a 

synthetic copy of the bovine chymosin gene in Aspergillus awamori from constitutive and pH‐regulated 

promoters and secretion using two different pre‐pro sequences. Biotechnology and bioengineering. 83(3): 

pp.249-259.  

2. Çelik, E., & Çalık, P. 2011. Production of recombinant proteins by yeast cells. Biotechnology advances, 

30(5): 1108-1118.  
3. Demain, A. L., & Vaishnav, P. 2009. Production of  recombinant proteins by microbes and higher 

organisms. Biotechnology advances. 27(3): 297-306.  
4. El-Sohaimy, S.A. and El-Saadani, M.A. 2010. Cloning and In Vitro-Transcription of Chymosin Gene in 

E. coli. The Open Nutraceuticals Journal. 3(1): 63-68. 
5. Hellmuth, K. 2006. Industrial scale production of chymosin with Aspergillus niger. Microbial Cell 

Factories, 5(1): s31.  

6. Jacob, M., Jaros, D. and Rohm, H. 2011. Recent advances in milk clotting enzymes. International Journal 

of Dairy Technology. 64(1): pp.14-33.  

7. Kumar, A., Grover, S., Sharma, J., Batish, V.K. 2010. Chymosin and other milk coagulants: sources and 

biotechnological interventions. Critical Reviews in Biotechnology. 30(4): 243–258. 
8. Nan, W., Kevin Y., W., Gang, Q., Wen, F., G., DeHu, Liu. 2015. Expression and characterization of camel 

chymosin in Pichia pastoris Protein Expression and Purification. 111, pp.  75–81. 
9. Noseda, D.G., Recúpero, M.N., Blasco, M., Ortiz, G.E., and Galvagno, M.A. 2013. Cloning, expression 

and optimized production in a bioreactor of bovine chymosin B in Pichia (Komagataella) pastoris under 

AOX1 promoter. Protein expression and purification., 92(2): pp.235-244. 

10. Ramezani, F., Sadr Mohammad Beigi, S., Ahmadian, G., Soudi, M., Ghandili, S. 2013. Heterologous 

Expression of Bovine Prochymosin in Pichia pastoris GS115. Iranian Journal of Biotechnology. 11(1): 

59-63. 

11. Salgado, J.A.G., Kangwa, M. and Fernandez-Lahore, M. 2013. Cloning and expression of an active 

aspartic proteinase from Mucor circinelloides in Pichia pastoris. BMC microbiology. 13(1): p.250. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwif9Ln9udXHAhXkvnIKHc5QBbk&url=http%3A%2F%2Fijbiotech.com%2F&usg=AFQjCNHmOUtuatP32tjW6S0Lfdpn-E3lAA&bvm=bv.101800829,d.bGQ


 

6 
 

12. Shieh, C.-J., Phan Thi, L.-A., & Shih, I.-L. 2009. Milk-clotting enzymes produced by culture of Bacillus 

subtilis natto. Biochemical engineering journal. 43(1): 85-19. 

13. Ulusu, Y. Gokce, I. 2012. Codon Optimization and Cloning of Bovine Chymosin Gene into Ptolt 

Expression Plasmid of  Escherichia coli. Journal of  New Results in Science 1(1).  

14. Vishwanta, K.S., Rao, A.G.A. and Singh, S.A. 2010. Production and characterization of milk-clotting 

enzyme from Asperigillus oryzae MTCC 5341. Applied of Microbiology and Biotechnology. 85(6): 1849-

1859. 

15. Yegin, S. and Fernandez-Lahore, M. 2013. A thermolabile aspartic proteinase from Mucor mucedo DSM 

809: gene identification, cloning, and functional expression in Pichia pastoris. Molecular biotechnology. 

54(2): pp.661-672. 



 

7 
 

Production of Chymosin using recombinant DNA technology 
 

Nasser Zare1,*, Soheila Mohebzadeh1, Rasool Asghari Zakaria1 
  

1 Department of Agronomy and plant breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of 

Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran 

*Corresponding author: zarenasser@yahoo.com 
 

 

ABSTRACT: 

The milk clotting enzymes could be produced from different sources including microorganisms, plants, animals 

and recombinant rennet. Among these sources, the animal rennet especially bovine rennet has a high clotting to 

proteolytic activity ratio which leads to good flavors and textures in the cheese. Due to the production limitations 

and rising cost of animal rennet, in the past decades numerous attempts have been made to substitute the animal 

rennet with other milk clotting proteases or its production using biotechnological approaches. Recent advances in 

molecular biology and recombinant DNA technology provide a suitable, efficient and cost effective approach for 

the production of animal chymosin. In the past years cDNA of the gene encoding for chymosin have been cloned 

and characterized from different animals such as calf, camel, goat and lamb and successfully expressed in different 

hosts such as E. coli, Bacillus species, Aspergillus species, yeast and plants (tobacco). So that the recombinant 

rennet now constitute 80% of the global animal chymosin’s market. The recombinant chymosin produced in the 

different host exhibit milk clotting to proteolytic activity and also cheese flavors and textures similar to non-

recombinant animal chymosin. Furthermore, the expression and production of recombinant chymosin and its 

activity can be improved through the use of advanced genetics and protein engineering tools. 
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