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 41 ات:صفح دادتع                      72/11/49دفاع: تاريخ                           و منابع طبیعي کشاورزی: دانشکده

 :  چکیده

 از پايگاه اطالعاتي  (Rhizomucor miehei) رايزوموکور میهي( ژن رنین در قارچ CDSدر اين پژوهش ابتدا توالي رمز کننده )

NCBI هیه شده و بر اساس آن آغازگرهای اختصاصي برای تکثیر ژن رنین طراحي شد. برای سهولت همسانه سازی ژن در ت

 RNAآغازگرها اضافه شد. در مرحله بعد،  ’5به انتهای  EcoRIو  BamHIهای ، جايگاه  برشي آنزيمpET-28aوکتور بیاني 

سنتز cDNA و کیت شرکت سیناکلون  Oligo dTاستخراج شده و سپس با استفاده آغازگر  میهي زوموکوريرال از قارچ ک

و  BamHIهای با آغازگرهای اختصاصي رنین و حاوی جايگاه برشي آنزيمPCR رنین با استفاده از cDNA گرديد. در نهايت، 

EcoRI  با استفاده از وMax Tag DNA کتور پلیمراز تکثیر گرديد. ژن تکثیر شده در وpET-28a  تحت کنترل پروموتر و

های تراريخته از طريق کشت انتقال داده شد. گزينش کلونيDH5α ی سويه E. coliهمسانه شده و به باکتری  T7 ترمیناتور 

چنین در اين تحقیق تأثیر هم انجام گرفت.PCR های نوترکیب با استفاده از کلوني  در محیط حاوی کانامايسین و انتخاب کلوني

عوامل مختلف و روش تخمیر حالت جامد و تخمیر حالت مايع با محیط کشت سبوس گندم بر تولید رنین توسط قارچ 

های فلزی مورد بررسي قرار گرفت. عوامل مورد بررسي شامل درصد رطوبت محیط کشت، دمای کشت و يون رايزوموکور میهي

سازی عوامل فوق نتايج به دست آمده از بهینه سطح و مدت زمان کشت در دو سطح بود.سه سطح، رقت آنزيم در چهار در 

در محیط کشت جامد بیشتر از محیط مايع است.  يهیم زوموکوريرا کنندگي عصاره آنزيمي قارچ نشان داد که فعالیت لخته

 درروز تخمیر  11در مدت زمان  %5داری در محیط جامد با رطوبت  به طور معنيکنندگي عصاره آنزيمي فعالیت لخته

و مدت  C 97°محیط جامد با دمای براين، عصاره آنزيمي حاصل از   عالوه .از ساير تیمارها بود  شتربی C  02˚و C  01˚دماهای

فعالیت چنین، ها داشت. همايسه با ساير رقتکنندگي بیشتری در مقفعالیت لخته 1:51روز کشت، در رقت آنزيمي  5زمان 

های فلزی مورد استفاده در محیط کشت قرار  تحت تأثیر يونداری  به طور معني يهیم زوموکوريراپروتئازی عصاره آنزيمي قارچ 

های مايع مورد استفاده، عصاره آنزيمي حاصل از کشت در محیط کشت مايع حاوی که، در بین محیط کشت طوری گرفت. به

چنین نتايج نشان داد همترين فعالیت را نشان داد.  روز پس از کشت بیش 5و مدت زمان  C 02˚کلريد منیزيم در دمای 

 %5با محیط کشت جامد عبارت است از MC/PA نسبت  از نظر يهیم زوموکوريراقارچ  رنین ترين شرايط برای تولیدکه،مناسب

 بود. C 02˚روز پس از کشت و دمای  5رطوبت در مدت زمان 

 ، رنینرايزوموکور میهي آنزيم لخته کننده شیر،: هاکلیدواژه
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 مقدمه  -1-1

کننده شیر لخته از معده گوساله به طور سنتي به عنوان آنزيم جداسازی شده)رنین( 1کیموزينآنزيم 

 نیزحیواناتي مانند بوفالو، بز، خرگوش و گوسفند  رسد کهنظر ميبه شود. برای تولید پنیر استفاده مي

برداری مورد بررسي قرار شیر باشد ولي به طور گسترده برای بهرهکننده لختهمنبع خوبي برای تهیه آنزيم 

به دلیل افزايش تقاضا برای پنیر، صنايع شیر همواره به دنبال . (Mohanty et al., 1999) اندنگرفته

میکروبي از با منشاء  کنندهلختههای آنزيماز اين نظرن مناسبي برای آنزيم رنین بوده است و جايگزي

از رنین با منشاء ، بیش از يک سوم صنايع لبني در سراسر جهان که طوری بهند. برخوردار زيادیاهمیت 

با منشاء های رنین(Neelakantanetal, 1999; Jacobetal, 2011) کنندمياستفاده ها ريزسازواره

توان به موارد زير از جمله اين مزايا مي اند.بیشتر مورد توجه قرار گرفته به دلیل مزايای آنريزسازواره

از محیط مايع  رنین ( استخراج7اند؛ کازئین مشابه–( در هیدرولیز پیوندهای پپتیدی در کاپا1اشاره کرد: 

شیر نسبت به فعالیت  گيکنندلخته( میزان بیشتری فعالیت 9( تولیدشان تجاری است؛ 0آسان است؛ 

 (.Neelakantan et al., 1999; Yegin et al., 2011)پروتئولیتیک دارند 

در حال حاضر صنايع لبني به طور گسترده از رنین میکروبي تولید شده از منابع قارچي به خصوص 

اندوتیکا ، (Rhizomucor miehei) هيیرايزوموکور م، (Rhizomucor pussillus) رايزوموکور پوسیلوس

 و آيرپکس الکتیس (Aspergillus oryzae) آسپرژيلوس اوريزا ،(Endothica parasitica) پارازيتیکا

(Irpex lactis)  اگرچه در اين مورد  .کند استفاده مي هاريزسازوارهو نیز رنین نوترکیب تولید شده توسط

وجود داشته باشد  است مشکالتي مثل بازده کم پنیر تولید شده و گاهي طعم و مزه تلخ پنیرهم ممکن 

آوری اصالح شده در تولید پنیر با استفاده  بخش انواع پنیر با استفاده از فن ولي گزارشاتي در تهیه رضايت

 ( Mohanty etشود تواند جايگزين پنیر تولید شده به روش سنتي های میکروبي وجود دارد که مي از روش

al., 1999) 
گوی تقاضاهای زياد مورد نیاز پستاندارن جوان جواب شیردانکه کیموزين حاصل از ن با توجه به اي

گردد و از طرف ديگر هزينه تولید کیموزين به دست آمده از منابع حیواني با توجه به برای تولید پنیر نمي

شود امکان استفاده از اين منابع برای تأمین زياد مي ،تولیدعدم دسترسي کافي به منابع مورد نیاز برای 

نیاز به منابع جديد که بتواند عالوه بر تأمین کیموزين  .کیموزين با کیفیت مناسب را محدود کرده است
                                                
1- Chymosin  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1vKug19jKAhWh_HIKHUULC0EQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FChymosin&usg=AFQjCNGirs9ocf-nK8__sNPB4lrcPNKNlw&sig2=DackTuF2h4x-vUaG9452Sg
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پژوهشگران از حدود دو  رسد.خواص مطلوبي را در محصول نهايي ايجاد کند ضروری به نظر مي ،مورد نیاز

آوری مهندسي ژنتیک ای را در جهت تولید رنین نوترکیب با استفاده از فنهای گستردهدهه پیش تالش

رکت اروپايي و آوری تولید اين آنزيم به شکل نوترکیب در دنیا منحصر به چند شاند. فنآغاز کرده

صورت در آوری تولید رنین به صورت نوترکیب وجود ندارد، باشد و متأسفانه در ايران فنآمريکايي مي

تولید اين آنزيم در داخل کشور، عالوه بر بهبود و تنوع بخشیدن به کیفیت پنیرهای تولیدی در داخل 

هدف از اين تحقیق ارزيابي  کشور، سالیانه از خروج مقادير زيادی ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.

سازی آن ين قارچ و همسانهو جداسازی ژن رنین از ا رايزوموکور میهيشرايط کشت بر تولید رنین از قارچ 

 باشد.مي pET-28aدر ناقل 

 

 رنین -1-2

. باشد ميآنزيم اصلي به کارگرفته در تولید پنیر  که استپروتئاز  یکآسپارتيک )کیموزين( رنین 

رنین در تولید مواد غذايي، سابقه طوالني دارد و در تمام دنیا برای عملیات پنیر سازی ضروری استفاده از 

شود. شود سبب افزايش سرعت انعقاد کازئین، پروتئین اصلي شیر، ميهنگامي که به شیر افزوده مياست. 

کند، که يک روند حیاتي و رنین نه تنها موجب انعقاد شیر، بلکه نقش مهمي در رسیدگي پنیر ايفا مي

آنزيمي . شکستگي (Sousa & Malcata, 2000)است  پنیر پیچیده جهت توسعه متعادل طعم و بافت

(.Ekstrand et al., 1980)های کازئین، فاز اولیه در انعقاد رنین استچند باند اسیدآمینه خاص در رشته

کیلودالتون  91222اسیدآمینه و وزن مولکولي  065با  )پروکیموزين( آنزيمبه صورت يک پیش کیموزين

دوست در ابتدای توالي به عنوان آباسیدامینه  16شود. شود تولید و ترشح ميکه پروکیموزين نامیده مي

(.Yegin et al., 2011)توالي سیگنال است، که در ترشح کیموزين در سراسر غشای سلولي اهمیت دارد

سازی اتوکاتالیتیک را طي کرده و تبديل به کیموزين )با وزن  آنزيم فعالپیش (pH=5)در شرايط اسیدی 

دآمینه یاس 002با کاذب تبديل به کیموزين  pH=2اسیدآمینه( يا در  070دالتون و  95611مولکولي 

 کاذبشود. هم کیموزين و هم کیموزين مي
 ( ,.Mohanty et alکنندگي شیر هستنددارای فعالیت لخته7

(1999 . 
 

                                                
1- pseudochymosin 
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 . (Mohanty et al., 1999)هاپروتئین انواع-bساختار پروتئین  -aشکل شماتیک رنین.  -1-1شکل 

 

ها، گیاهان، ريزسازوارهآيد که اين منابع شامل در حال حاضر رنین از منابع مختلفي به دست مي

 باشد. های نوترکیب ميحیوانات و پروتئین

 

 منابع حیوانی -1-2-1

 کنندهلختهو به عنوان يک عامل  گرديدههای جوان استحصال کیموزين از معده چهارم گوساله ابتدا

معده مانند  کننده شیر که از منابع حیوانيهای لختهآنزيمامروزه شیر مورد استفاده قرار گرفته است. 

که از میان  تنیز قابل استخراج اسچهارم پستانداران تازه متولد شده مثل گاو، بز، خوک و گوسفند 

در شیر، کیموزين گاوی به عنوان موثرترين آنزيم برای فرآيند تولید پنیر  کنندههای لختهتمامي آنزيم

که اين امر به دلیل کیفیت بسیار مناسب بافت و عطر و طعم پنیر تولید شده با استفاده از اين  .باشدمي

دم در دسترس بودن میزان کافي معده چهارم آنزيم است. با افزايش میزان تقاضای برای تولید پنیر، ع

های جوان و مشکالت اخالقي در ارتباط با کشتار حیوانات تازه متولد شده نیاز برای پیدا کردن گوساله

ضروری به نظر چنین تولید آن با استفاده از مهندسي ژنتیک و همها برای کیموزين گاوی ساير جايگزين

 Chitpinityol & Crabbe, 1998; Starovoitova et al., 2006; Demain & Vaishnav, 2009)رسد مي

). 
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 منابع گیاهی -1-2-2

 رنینگیاهي در صنايع پنیرسازی به دلیل اين که مصرف  با منشاءشیر  کنندهکاربرد ترکیبات لخته

محصوالت خوار و نگراني مصرف کنندگان از ی غذايي افراد گیاهجیره، حیواني به دلیل موارد مذهبي

هايي از در بسیاری از نقاط دنیا به صورت چشمگیری افزايش يافته است. گونه ،حاصل از مهندسي ژنتیک

کننده شیر به صورت موفقیت آمیزی در پنیر مورد استفاده های لختهبه عنوان منابع آنزيمCynara جنس 

 Ficus glabra،Ananas comocus ،Carica papaysگیاهان نواحي گرمسیری مثل اند. قرار گرفته

Lactuca sativa  وCalotropis کننده شیر ميهای لختهجزء منابع مورد استفاده برای استخراج آنزيم-

کننده شیر، غیر مناسب برای فرآيند تولید پنیر های گیاهي لختهباشند. متأسفانه بسیاری از اين آنزيم

باشد ديد در پنیر به دلیل فعالیت پروتئولیتیکي شديد مياين امر به دلیل ايجاد طعم تلخ ش هستند

(Egito et al., 2007; Grozdanovic et al., 2013.) هايي نیز استخراج اما در بعضي از موارد آنزيم

توان به آنزيم استخراج گرديده از گرديده که دارای فعالیت شبه کیموزين بوده که از جمله اين موارد مي

C. cardunculusهای گیاه اشاره کرد. گل ،شودکاردونزين نامیده مي کهCynara cardunculusگیاه 

 Cardoonsinشود و که بیشترين بخش را شامل ميCardoonsin Aحاوی يک پروتئاز آسپارتیک به نام 

Bباشند. تحقیقات زيادی در مورد استفاده از ميCardoonsin A صورت گرفته است و نشان داده شده

که اين پروتئیناز دارای عمل اختصاصي شبه کیموزين بوده و باعث شکسته شدن باند پپتیدی بین است 

دارای Cardoonsin Bچنین هم .گرددميکازئین ( 116( و متیونین )115د آمینه فنیل آالنین )یاس

 (.Grozdanovic et al., 2013) باشدمیزان فعالیت و عمل اختصاصي شبیه پپسین مي

کاربرد آنزيم آکتینیدين خالص را به عنوان يک آنزيم گیاهي برای تولید  (7111)و همکاران  0پیرو

و در پنیر مورد ارزيابي قرار دادند. آکتینیدين يک سیستئین پروتئاز بوده که از میوه کیوی به دست آمده 

تینیدين دارای کند. پیرو و همکاران نشان دادند که آک( فعالیت مي11تا  9) pHمحدوده وسیعي از 

آنالیز محصوالت هیدرولیز که  .باشدتوانايي تشکیل لخته بوده و اين آنزيم با شرايط تولید پنیر سازگار مي

کازئین و پس از  -βی آکتینیدين تولید شده بودند نشان داد که بهترين سوبسترا برای اين آنزيم به وسیله

 .باشدآن کاپاکازئین مي

گزارش کردند که محصوالت لبني که با استفاده از آکتینیدين  (7111)در سال  9ساها و هاياشي

تری در مقايسه با زماني که اند دارای عطر و بوی نامطلوب بسیار کمشده تولیداستخراج شده از کیوی 

                                                
1- Piero 

2- Saha & Hayashi 
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 پروتئاز انجیر )نیسین( يا پروتئاز پاپايا )پايائین( برای ايجاد لخته در شیر استفاده گرديد، داشتند اين امر

 باشد.تر پپتیدهای تلخ در محصوالت تولید شده ميبه دلیل تولید کم

ها های استخراج شده از منابع گیاهي دارند به دلیل عمل غیر اختصاصي آنبا تمام پتانسیل که آنزيم

چنین ترکیبات در بسیاری از موارد منجر به ايجاد عطر و طعم تلخ در پنیرهای تولیدی گرديده و هم

ها محدود به کشورهای خاصي گشته های گیاهي وجود دارند استفاده از آنبسیاری از عصارهسمي که در 

 ,.Egito et al)اند ها را ممنوع اعالم کردهدر بسیاری از موارد بعضي از کشورها استفاده از آنو حتي 

2007; Grozdanovic et al., 2013.) 
 

 منابع میکروبی -1-2-3

های تجاری مختلف تحت نام 1421ی مختلف از دهه هاريزسازوارهاز  میکروبي به دست آمده رنین

های خاص مورد استفاده قرار گرفته استبرای تولید پنیرهای با ويژگيو غیره  7، فورماس5مانند رنیالز

(Ahmed & Helmy, 2012 .)های با پتانسیل باال برای ها به عنوان سويهها و قارچتعداد زيادی از باکتری

اند. صنايع لبني امروزه پیشنهاد گرديده رنینتولید کیموزين يا رنین میکروبي و به عنوان جايگزين برای 

رايزوموکور ، رايزوموکور پوسیلوسهای قارچي خصوصاً به طور چشمگیری از رنین تولید شده توسط سويه

برای تولید لخته شیر استفاده کرده است  و ايرپکس الکتیسمیهي، اندوتیکا پارازتیکا، آسپرژيلوس اوزيرا 

(Arima et al., 1968; Hellmuth, 2006.) رنینهای متعددی از جنس موکور اغلب برای تولید گونه 

رنین میکروبي جايگزين رنین  (.Demain & Vaishnav, 2009).اندمیکروبي مورد استفاده قرار گرفته

میکروبي استفاده  رنینپنیر تولیدی در دنیا امروزه از  يک سومه و بیشتر از حاصل از منابع حیواني گرديد

برابر بیشتر از هر  5/1کنندگي شیر به فعالیت پروتئولیتیکي کیموزين گاوی کند. نسبت فعالیت لختهمي

نسبت ها های میکروبي فعالیت پروتئولیتیکي باالتر آنباشد. يکي از مشکالت رنیننوع رنین میکروبي مي

باشد که اين امر باعث بروز مشکالت ثانويه در محصول تولیدی )مثل سخت شدن به کیموزين گاوی مي

شود، گردد( ميها به آب پنیر ميها از لخته و ورود آنلخته و از دست رفتن قابل توجه چربي و پروتئین

د منجر به ايجاد عطر و طعم تواندر نتیجه بازده تولید پنیر کاهش يافته و در بعضي از موارد حتي مي

 ,Demain & Vaishnav, 2009; Ahmed & Helmy)و ايجاد مزه تلخ در پنیر تولیدی گردد نامطلوب 

2012; celik & calik, 2012 های های متعددی در رابطه با تولید پپتیدهای با ويژگياگر چه گزارش(.

يق تغییر در فرآيند تولید پنیر يا از طريق های میکروبي از طرعطر و طعمي مناسب با استفاده از رنین

                                                
1-  Rennilase 

2- Formase 
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های گاه اين فرموالسیونهای پروتئاز ارائه گرديده است اما هیچمخلوط کردن اين ترکیبات با ساير آنزيم

توانند به صورت کامل به عنوان جايگزين مناسب برای کیموزين گاوی را بگیرند میکروبي نمي

(Starovoitova et al., 2006)آيند دارای به دست مي هاريزسازوارهکننده شیر که از های لخته. آنزيم

توان به های به دست آمده از گیاهان و حیوانات هستند که از جمله اين مزايا ميمزايايي نسبت به آنزيم

گردد و روش تغییر ژنتیکي تر، تنوع بیولوژيکي بیشتر که منجر به محصوالت متعددی ميقیمت کم

ها به دلیل ها برای تولید مايه پنیر میکروبي در مقايسه با قارچاشاره کرد. استفاده از باکتری هاآن ترآسان

کننده شیر و نسبت های لختهتر بوده، توانايي باالتر در تولید آنزيمها کوتاهاين که زمان تخمیر باکتری

های باکتريايي سط بعضي از گونههای تولید شده توشود. آنزيمباالتر استفاده از سوبسترا ترجیح داده مي

 يهايبه عنوان جايگزين 8آنتروکوکوس فکالیسو  2، باسیلوس لینچي فورمیس6باسیلوس سوبتیلیسمانند 

 Trujillo et al., 2000; Starovoitova et al., 2006; Shieh et)برای کیموزين گاوی پیشنهاد شده است 

al., 2009 .) 
 

 رنین نوترکیب -1-2-9

به اين که کیموزين حاصل از معده چهارم پستانداران جوان جوابگوی تقاضاهای زياد مورد با توجه 

گردد و از طرف ديگر هزينه تولید کیموزين به دست آمده از منابع حیواني با نیاز برای تولید پنیر نمي

امکان استفاده از بنابراين،  .شودزياد مي ،توجه به عدم دسترسي کافي به منابع مورد نیاز برای تولید آن

رسد نیاز به منابع جديد ضروری به نظر مي بودهاين منابع برای تأمین کیموزين با کیفیت مناسب محدود 

(Mohanty et al., 1999; Trujillo et al., 2000; Starovoitova et al., 2006.)  امروزه با توجه به

مشخصي  یهاريزسازوارهين گاوی درون نوترکیب، ژن عامل تولید کیموزDNA های تکنولوژی توانايي

نوترکیب را به ما  یهاريزسازوارهی گرديده که اين امر توانايي تولید کیموزين نوترکیب به وسیله همسانه

نوترکیب در بسیاری از کشورهای  یهاريزسازوارهدهد. کیموزين به دست آمده از طريق تخمیر مي

پیشرفته برای تولید پنیر مورد استفاده قرار گرفته است و نتايج بسیار خوبي به دست آمده است 

(Starovoitova et al., 2006; Demain & Vaishnav, 2009). 

 pPIC9K( تمام طول ژن پروکیموزين شتر را سنتز و در وکتور 7115و همکاران ) 4نان وانگ

انتقال دادند. بیان ژن کیموزين در مخمر تحت Pichia pastoris GS115 همسانه کردند، و سپس به 

                                                
1- Bacillus subtilis 

formis linki bacillus-2 
faecalis enterococcus-3 

1-Nan wang 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjavbD3-uXKAhUHhiwKHSTfCvoQFggeMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBacillus_subtilis&usg=AFQjCNGFijWm9LtsdZ-Da63OlFj9u3JOdg&sig2=vp5WbN2AJYj2mHRJ593qpA
https://www.google.com/search?q=bacillus+linki+formis&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwid47jg--XKAhVG1SwKHUKnA-UQBQgYKAA
https://www.google.com/search?q=enterococcus+faecalis&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiNkKfF_OXKAhVBpiwKHbZ9D-YQvwUIGCgA
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گرم / لیتر آنزيم نوترکیب را در شرايط میلي 02بود. سیستم مخمر حدود  AOX1کنترل پروموتر 

 95و  97های محلول رويي اولیه دو باند مولکولي، در اندازه SDS–PAGEآزمايشگاهي تولید کرد. نتايج 

گلیکوزايد حذف شد، اين -Nکیلو دالتون پس از تیمار محلول رويي با  95کیلو دالتون را نشان داد. باند 

پايین باشد  pHدهد که پروتئین نوترکیب تا حدی گلیکوزيله شده است. هنگامي که نشان مي

و  pH=5.04یز کازئین در شود. کیموزين فعال قادر به هیدرولپروکیموزين به کیموزين فعال تبديل مي

کنندگي شیر است. حداکثر باشد که از بهترين شرايط بهینه برای فعالیت لختهمي C ˚51-95دمای

میلي موالر کلسیم کلريد به شیر تشخیص داده شد. آنزيم  71-91کنندگي با اضافه کردن فعالیت لخته

ساعت بسیار فعال و پايدار بود. مقاومت  8درجه به مدت  71و دمای  pH= 2.5-6.5نوترکیب در محدوده

-میلي 011لیتری در مقیاس پايلوت  5حرارتي آنزيم نوترکیب نیز بررسي شد که تولید در يک فرمانتور 

ی يک سیستم عالي برای تولید نشان دهنده Pichia pastorisگرم بر لیتر بود. بیان ژن کیموزين شتر در 

یر است. همانند رنین گاوی، رنین شتر نیز قادر به ايجاد لخته در کیموزين فعال شتر در تولید تجاری پن

 .(Kumar et al., 2010)باشد متیونین کازئین، مي 116فنیل آالنین و  115شیر، با شکستن پیوندهای 

 

 مکانیسم فعالیت رنین -1-3

عنوان رنین نیز اسیدآمینه به نام کیموزين )که به  070تولید پنیر نیاز به استفاده از پروتئیني با 

کیلو دالتون( يک آنزيم پروتئولیتیک است که معموال از معده گوساله به  06شود( دارد. رنین ) شناخته مي

باشد. در ابتدا، رنین به صورت پروکیموزين  آيد. نقش اين آنزيم برای انعقاد شیر بسیار مهم مي دست مي

شود. پس از آن که رنین فعال شد پروتئین شیر  ميپائین فعال pH شود و سپس در  غیر فعال ترشح مي

(k-را در يک نقطه خاص تجزيه مي )شود کند که اين فرايند باعث انعقاد شیر مي کازئین(Hsieh & Pan, 

2012 های متفاوت پروتئین ها مثل بوفالو، بز، شتر، خرگوش حاوی گروهی گونهشیر گاو و شیر همه(.

به ، بتا و کاپا S2، آلفا S1يم رنین حاوی چهار پروتئین اصلي شامل: آلفا مانند پاراکازئین هستند. آنز

لوئیدی کازئین به طور طبیعي به عنوان ذرات ک %45باشد. در شیر مي 91:11:05:17در نسبت ترتیب 

گیرد:  انعقاد کازئین شیر در دو مرحله صورت مي . (Mohanty et al., 1999)بزرگ و يا میسل وجود دارد 

آيد  کازئین در مي-آنزيمي و مرحله غیر آنزيمي. در مرحله آنزيمي کازئین توسط رنین به شکل کاپا مرحله

هنگام (.Fox et al., 2000)شود لسیم و حرارت مناسب منعقد ميو در مرحله غیر آنزيمي توسط يون ک

اتصال آلفا  ،فسفات مقدار باالیشود. های کازئین تجزيه ميکازئین زودتر از ساير بخش- K،فعالیت رنین

S1 آلفا ، S2کند. با اين حال و بتا کازئین را با کلسیم به شدت تسريع ميK- کازئین تنها يک فسفات آزاد
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کازئین  -Kبخش آنزيمي های باالی کلسیم محلول است. دارد که کلسیم به آن متصل نیست و در غلظت

شود. عمل نشیني بخش کازئیني شیر مي در غیاب کلسیم واکنش داده و باعث ته pH=6.7با رنین در 

کازئین، به -K-رنین وابسته به کلسیم موجود در شیر است. زماني که کلسیم وجود ندارد، بخش پارا

باشد. هنگامي که نشین شدن ميکازئین قادر به ته ،شود ولي در تعامل با کلسیمخودی خود حل نمي

-کازئین( لخته تشکیل مي-K-نامحلول کازئین )پارا های کلسیم وجود دارند، کلسیم همراه با بخشيون

وع شرMet106 - Phe105کازئین در محل پیوند پپتیدی-kهای خاص  کیموزين )رنین( با برشدهند. 

اين پیوند نسبت به ساير پیوندهای پپتیدی در سیستم پروتئین شیر  شود.لخته شدن شیر را موجب مي

متیونین قابل توجه است. دی -در معرض پروتئازهای اسیدی قرار دارد. حساسیت زياد پیوند فنیل آالنین

هستند،  (HPhe-MetOH)متیونین-آالنینپپتیدها که حاوی يک پیوند فنیلپپتیدها، تتراپپتیدها و تری

شود. طول پپتید و توالي اطراف شوند. با اين حال، اين پیوند در پنتا پپتیدها هیدرولیز مييهیدرولیز نم

 (.Szecsi & Harboe, 2013)تعامل آنزيم و سوبسترا مهم هستند پیوند، در 

 

 توالی، ساختار و سنتز رنین -1-9

سالمت و فیزيولوژی ما آسپارتیک پروتئازها يک خانواده بزرگ آنزيمي هستند که نقش مهمي را در 

در  دهد.رنین گوساله را تشکیل ميآنزيم جزء اصلي ، يک آسپارتیک پروتئاز کیموزين،کنند. ايفا مي

اسیدآمینه آبگريز در  16شود. و به معده ترشح ميپروکیموزين سنتز مراحل اولیه، آنزيم به صورت پری

اسیدآمینه با وزن مولکولي  065شوند و حاوی توالي خود دارد که به هنگام تولید پروکیموزين حذف مي

را در خمیدگي، هدف گیری و کنترل فعالیت زيموژن بر  مهميباشد. بخش پرو نقش دالتون مي 91222

گردد. هنگامي که در پروکیموزين، فرم کاتالیستي غیر فعال است که به دو صورت فعال ميعهده دارد. 

pH=4.2 نتهای اسیدآمینه از ا 97گیرد قرار ميN-شود و به فرم فعال کیموزين با وزن ترمینال حذف مي

-پپتیدی غني از دیی پلياسیدآمینه در زنجیره 070اين شود.دالتون تبديل مي 05611مولکولي 

شود و منجر به اسیدآمینه حذف مي pH=2 72در کربوکسیلیک و بتا هیدروکسي آمینواسید هستند. 

دالتون، در  02911سودوکیموزين، دارای وزن مولکولي شود. اسیدآمینه مي 008تولید سودوکیموزين با 

هر چند  شود.به کیموزين تبديل مي pH=4.5پايدار است و در  pH=6و باالتر از  pH=3تر از پايین

شود، خنثي نسبتاً کم است ولي در فرآيند پنیرسازی استفاده ميpH فعالیت پروتئین کیموزين در 

 (.Justesen et al., 2009)و مزه و بافت با کیفیت پنیر است.زئین برای حفظ طعم کا ويژهفعالیت 
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وجود دارد که B و کیموزين A کیموزين به طور طبیعي در دو شکل آللي، يعني کیموزين 

که  799اين اشکال تنها در يک اسیدآمینه تفاوت دارند، در اسیدآمینه شماره تر است. فراوانB کیموزين 

به جای آسپارتات، گاليسین قرار گرفته است B آسپارتات قرار دارد ولي در کیموزين A در کیموزين 

(Sun, et al., 2008; Kumar et al., 2010.) ها به علت تفاوت جزئي در بارهای الکتريکي است اين تفاوت

کازئین شیر است، ولي -Kدارای فعالیت خاص با A فرم  دهند.تحت تأثیر قرار ميرا که نقطه ايزوالکتريک 

اين فعالیت بیشتر ممکن است به علت افزايش تمايل پايداری کمي دارد. B با اين حال نسبت به فرم 

کیموزين  باشد.A کازئین از طريق اثرات متقابل الکترواستاتیک قوی بین سوبسترا و کیموزين -Kاتصال 

باشد )فاقد سه اسیدآمینه A ی کیموزين رسد محصولي از تجزيهميفرم سوم رنین است که به نظر  C نوع

های مختلف همان از آلللB و A کیموزين  (.799-796)های باشد. اسیدآمینهميA موجود در کیموزين 

کیموزين در طیف وسیعي  شوند که هیبريدی بین ژنوم گوساله و ژن رنین است.ژن چند شکلي سنتز مي

 ای دارد.فعالیت بهینه pH=3.7در  Bو کیموزين  pH=4.2گوساله در  Aها فعالیت دارد، کیموزين pHاز 

باشد  شده به علت وجود پیوند هیدروژني زياد در نزديکي دو آسپارتیک کاتالیزتواند ميpH اين تفاوت 

(Kumar et al., 2010.) 
-باشد. اين پارااللکوچک آلفا مارپیچ ميبا چند بخش β-sheets ساختار دوم کیموزين عمدتاً شامل 

-ترمینال دومینC و  Nدر انتهای  sheets 1, 2, 3اند که تشکیل شدهsheets های بتا از سه های رشته

در پايین دست  sheet 2ترمینال C و  Nهای رشته دهند.رشته تشکیل مي 6و  9، 2-8با به ترتیب هايي 

های تشکیل شده بر اساس سايت در پايین دست رشته sheet 3و sheet 1 ترمینال C و N های رشته

پنجمین  چهار مارپیچ در درون و بیرون دومین در يک آرايش دو قسمتي قرار دارد.برشي فعال قرار دارند. 

ترمینال  Cها و در درجي بزرگ در انتهای ترمینال رشته-Nها به ترتیب بین انتهای و ششمین مارپیچ

 دومین قرار دارند.

ها تشکیل ترمینال دومین Cو  Nکیموزين يک شکل کلیه مانند و يا بیلوبال مانند دارد، از انتهای 

اسیدآسپارتیک  715و  07دو دومین،  شود.شده که از طريق پیوندهای هیدروژني ساختار آن حفظ مي

ريک است کاتالیز شده، وجود دارد که در آنزيم توسط يک شکاف بزرگ که مسئول شکستن زنجیر پلیم

ی جانبي اين دو آسپارتیک در سراسر طول محور به زنجیره (.Sinkovits et al., 2007) شوندجدا مي

اند. اين شبکه از تعامل بین ديگر است که در يک شبکه با پیوندهای هیدروژني قرار گرفتهسمت هم

شکاف طوالني فعال  و يک مولکول آب مرکزی تشکیل شده است. 719-718، 01-05های اسیدآمینه

هر دامنه از کازئین شناخته شده است و -Kهای هیستیدين تا لیزين در زنجیره سايت از توالي اسیدآمینه

های بتا پاراالل و آنتي پاراالل هستند. به طور جداگانه حاوی رشته 126-070و  1-125های اسیدآمینه
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اند، اين مناطق در محصور شده 85تا  20های اسیدآمینه توسطپپتیدی پليها توسط يک فلپ اين دومین

شامل يک فرم فعال در  ،دو شکل ساختاری جايگزين کیموزين کنند.اتصاالت خاص سوبسترا شرکت مي

اين هستند که برای اتصال سوبسترا آزاد هستند و يک شکل خود مهارکننده در S3 و S1 پیوندهای 

تواند از طريق تأثیر بر پیوند فرم خود مهاری کیموزين مي شود.مسدود ميY77 ها توسط خود قسمت

، 95-51های سولفیدی در موقعیتسه پیوند دی کازئین به فرم فعال تبديل شود.-Kپرولین -هیستیدين

در R59-D57, R157-I326, R307-D11, R315-D138  های يونيو بین جفت 794-787و  711-716

 ,.Kumar et al) اندآنگستروم از هم تفکیک شده 7/7آنگستروم و  7/0کیموزين نوترکیب به ترتیب در 

2010.) 


 (Rhizomucor miehei) رایزوموکور میهی قارچ -1-5

اند و توانايي های مختلف شناخته شدههای تولید کننده آنزيمها به عنوان گروهي از ريزسازوارهقارچ

ها و . باکتریدارا هستندزمان روی بسترهای حاوی مواد مغذی تولید تعداد زيادی آنزيم را به طور هم

 ,Cryptococcs albidus, Rhizomucor pussilus, Endothia parasiticaمانند:  ی متعددیهاقارچ

Baccilus cereus,  وRhizomucor miehei رستگار و کنند های پروتئاز، مانند رنین را تولید ميآنزيم(

از Rhizomucor pussilus و  Rhizomucor mieheiهای ها گونهاين ريزسازواره نبیدر . (1040همکاران، 

که شباهت زيادی کنند  شیر تولید ميکننده ترکیبات لختهمقادير فراواني از های شاخه زيگومیکوتاها قارچ

ین الزم برای تولید پنیر از قارچ رن %00در حال حاضر حدود  که، . به طوریبه رنین طبیعي دارند

Rhizomucor miehei گونه .آيدبه دست ميmiehei   Rhizomucorای کم ید پرگنه خاکستری تا قهوهلتو

میکرومتر،  51-61رنگ نموده، در فرم غیر جنسي تشکیل اسپرانژيم دارای ديواره پرزدار مانند و به قطر 

ای در اطراف کلومال و اسپرانژيوسپور تکي و گرد به صورت تودهمیکرومتر  01ندرت بزرگتر از ه با کلومال ب

-72(. اين قارچ در بستر غذايي حاوی تیامین و بدون جذب ساکارز و دمای حداقل 7-1نمايد )شکل مي

 (.1040)رستگار و همکاران، کند درجه سانتي گراد رشد مي 55تا  95و حداکثر  05-95، بهینه 71
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 (1343)رستگار و همکاران،  Rhizomucor mieheiپر گنه و اندام زایشی در قارچ  -2-1شکل 

 

 آسپارتیک پروتئازها -1-6

طبق انتشارات کمیته بین المللي بیوشیمیايي و بیولوژی مولکولي، پروتئینازها به عنوان گروه 

قادر به هیدرولیز پیوندهای همگي که  باشندميزير گروه  چهارشوند و دارای هیدروالزها طبقه بندی مي

پروتئیناز ، آسپارتیک سیستئین پروتئیناز ، سرين گروه  شششامل  ها اين آنزيم. باشند ميپپتیدی 

چنین پروتئینازها، متالوپروتئینازها، ترئونین پروتئینازها و پروتئینازهای ناشناخته هستند. پروتئینازها هم

 و Nشکستن پیوندهای پپتیدی در انتهای که اگزوپپتیدها د: توانند به دو زير گروه بزرگ تقسیم شونمي

C عالوه بر اين،  دهند.انجام ميرا داخلي شکستن پیوندهای پپتیدی که آندوپپتیدها و کنند را هدايت مي

 شکنندرا مي Cشکنند و کربوکسي پپتیدازها پیوندهای انتهای را ميN آمینوپپتیدازها پیوندهای انتهای 

(Yegin et al., 2011.) 
 ، اکثر آسپارتیک پروتئینازها درشوندميشناخته نیز آسپارتیک پروتئینازها به عنوان اسید پروتئیناز 

 pHدهند کم فعالیت بیشتری را نشان مي(5-pH=3) .طبیعي اسیدی هستند، و  در حالت هااين آنزيم

های پروتئینازها به طور عمده در سلولباشد. آسپارتیک مي 0-5/9 محدودهنقطه ايزوالکتريک آنها در 

 (.Sumantha et al., 2006)ها وجود دارندها، مخمرها و به ندرت در باکتریگیاهي، جانوری، کپک

های هايي مثل پپسین که از گونه( آنزيم1شوند: آسپارتیک پروتئینازهای میکروبي به دو گروه تقسیم مي

  (Rhizopus spp)رايزوپوسهای و گونه (Vishwanatha et al., 2009) (Aspergillus spp)آسپرژيلوس 

(Kumar et al., 2005) موکورهای هايي مثل رنین که از گونه( آنزيم7شوند. تولید مي(Mucor spp)  

Fraile et al., 1981; Venera et al., 1997; Fernandez-Lahore et al., 1999; Neelakantan et al., ) 

(1999; Andrade et al., 2002; Machalinski et al., 2006رايزوموکورهای گونه(Rhizomucor spp) 

Thakur & Karanth, 1990; Escobar & Barnett, 1993; Silveira et al., 2005; De Lima et al.,) 

 شوند. تولید مي (Silveira et al., 2005) (Endothia parasitica) اندوتیا پارازيتیکا و 2008)
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 ژن رنینبیوتکنولوژی  -1-7

 نوترکیب در تولید رنینDNA کاربرد تکنولوژی  -1-7-1-1

ها منجر به تولید کیموزين حیواني در تعداد شناسايي توالي ژنتیکي يوکاريوت پیشرفت در زمینه

ها دارای ژن اغلبهای بزرگاز طريق مهندسي ژنتیک گرديده است. در يوکاريوت هاريزسازوارهزيادی از 

ها های اينترون بوده که منجر به اختالل در کد کردن توالي اسیدهای آمینه برای ترجمه به پروتئینتوالي

ها از گردند اينترونرونويسي مي های يوکاريوتيهای آمینه در سلولگردد. زماني که توالي اسیدمي

ه يکديگر متصل گرديده و در نتیجه بها( ها )کد کننده پروتئینشوند و اگزونحذف مي mRNAرونوشت 

 ;Olempska et al., 2006)د نگردهای صحیح اسید آمینه ميهای با تواليبه پروتئینباعث ترجمه 

Vallejo et al., 2012.) های به باشند ژنهای باکتريايي فاقد چنین مکانیسمي ميبه دلیل اين که سلول

ها بیان شوند. بنابراين نند به صورت صحیحي در باکتریتوانمي های يوکاريوتدست آمده از کروموزوم

 DNAدر يک میزبان باکتريايي از طريق سنتز  سازی هر گونه ژن يوکاريوتيمسانهروش کلي برای ه

که اين امر منجر به حذف  .باشدميmRNA ( از طريق رونويسي معکوس از روی cDNA)مکملي 

 (.Demain & Vaishnav, 2009) .گرددها مياينترون

های در حامل ،شدهرونويسي cDNA از طريق رونويسي معکوس به mRNA در اين فرآيند در واقع 

گردد. ژن های باکتريايي يا مخمری مشخصي بیان ميمناسب همسانه گرديده و در نهايت در میزبان

یزبان مهای کیموزين گاوی به صورت موفقیت آمیزی از طريق تعداد زيادی از پالسمیدها و سیستم

 (.Vallejo et al., 2012)باکتريايي همسانه و بیان گرديده است

 

 های نوترکیبتولید پروتئین -1-7-2

های موردنظر میزبان موجب تولید باالی پروتئین هایريزسازوارههای نوترکیب در بیان زياد پروتئین

 اساسي است.ی های نوترکیب شامل دو مرحلهها و آنزيمشود. تولید پروتئینمي

 ی اصلي است:خارجي به سلول میزبان: اين مرحله دارای سه مرحله DNAانتقال  -1

 موردنظر DNAتوالي  جداسازیشناسايي و  -

 شناسايي ناقل و تولید ناقل نوترکیب -

 نوترکیب DNAشناسايي سیستم بیان مناسب برای دريافت  -

خارجي برای تولید پروتئین نوترکیب در سیستم بیان  DNAتأمین فاکتورهای الزم موثر بر بیان  -7

 (.Demain & Vaishnav, 2009)موردنظر 
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 باشد:در موجودات مختلف شامل مراحل زير مي مراحل تولید پروتئین نوترکیب رنین

 DNAباشد. پس از جداسازی بخش از بافت موردنظر مي DNAاستخراج و جداسازی  ،ی اولمرحله

های تکثیر يابد تا مقدار قطعه ژن موردنظر در مقايسه با ساير قسمت PCRموردنظر بايد ژن با استفاده از 

از طريق استفاده از آنزيم  cDNAو تبديل آن به  mRNAجداسازی مستقیم يا افزايش يابد.  DNAتوالي 

اينترون دست پیدا های بدون قسمت DNAتوان به قطعه باشد. در اين روش ميرونويسي معکوس مي

 کرد.  

نوترکیب به سلول  ناقلکه در نهايت  ناقلی دوم افزودن توالي قطعه ژن موردنظر به سلول مرحله

شود که باعث شود. توالي ژنوم موردنظر معموالً به پس از توالي يک پروموتور اضافه ميمیزبان وارد مي

شود بتوان شرايط را به سمت افزايش میزان بیان کنترل کنیم.پس از افزودن توالي ژن کیموزين به مي

 گردد.ميبه سلول میزبان، با تکثیر سلول میزبان، کیموزين نوترکیب نیز تکثیر  ناقلو افزودن  ناقل

ورد استفاده ترين روش مباشد. معمولسازی کیموزين نوترکیب تولید شده ميخالص ،نهايي یمرحله

 ,Demain & Vaishnav)باشد سازی ميسازی کیموزين نوترکیب استفاده از ستون خالصبرای خالص

2009; Vallejo et al., 2012.) 

 

 سازی ژن رنین از موجودات مختلفجداسازی یا همسانه-1-7-3

نوترکیب، ژن عامل تولید کیموزين درون DNA های تکنولوژی امروزه با توجه به توانايي

ی گرديده که اين امر توانايي تولید کیموزين نوترکیب به وسیله همسانههای مشخصي ريزسازواره

 دهد.های نوترکیب را به ما ميريزسازواره

آسپرژيلوس ( ترشح سطوح باالی کیموزين نوترکیب از 1449و همکاران ) 11تسوچیا

گلوکوآمیالز تراريخت شده با ژن مصنوعي ادغامي کیموزين گاوی و  ( (Aspegillus orizeaاوريزا

بررسي کرده و نشان دادند که کیموزين کامل توسط را آسپرژيلوس در بستر جامد سبوس گندم 

کیموزين تولید و ترشح شده از گردد. عالوه براين، ترشح مي ،فرآيند اتوکاتالیتیک پروتئین ادغام شده

های حاوی تر از تراريختبرابر بیش 5حدود   (GA1-511)ژني ادغام شده های حاوی سازه تراريخت

بود. عالوه براين، ايشان گزارش کردند که در کشت جامد  gla Aژن کیموزين تحت کنترل پروموتر 

 .برابر بیشتر از تولید آن در کشت مايع است 511سبوس گندم عملکرد تولید کیموزين 

                                                
1- Tsuchiya 
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های رنیني با ويژگي (Rhizomucor miehei)ي هیم موکوررايزوی هاها قارچريزسازوارهدر میان 

کننده با سرعت بیشتری صورت کنند، که تولید اين مايه لختهبسیار شبیه به رنین تجاری تولید مي

به طور رايج جايگزين  (Rhizomucor miehei)ي هیم موکوررايزوهای گیرد. تولید تجاری قارچمي

شود. % جمعیت جهان از اين طريق تولید مي00باشد که پنیر بیش از ميمناسبي برای رنین حیواني 

(Bailey & Siika, 1988; Nagodawithana & Reed, 1993; Neelakantan, 1999 .)  قارچ پروتئاز

يک پروتئاز آسپارتات اسیدی است که دارای وزن مولکولي  (Rhizomucor miehei)ي هیم موکوررايزو

اين (.Higashio & Yoshioka, 1981; Higashio & Yoshioka, 1982)دالتون است  08111حدود 

 ,Law, 1984; Walstra)باشد کربوهیدرات مي %6مولکول دارای يک زنجیره پپتیدی و حدود 

بهینه  pHباشد و دارای يک مي 0-6مناسب آن بین  pHدرجه پايدار است و  08آنزيم آن در (.1985

 Birkkjaer & Johnk, 1985; Escobar)است  ،برای پايداری و فعالیت دوباره آنزيم دناتوره شده 5/9

& Barnett, 1993.) 

روژلي
11

( کیموزين نوترکیب بره را بررسي و پتانسیل آن برای تولید پنیر را 7111و همکاران ) 

در کیموزين نوترکیب بره در را لیت انعقادی شیر و فعالیت پروتئولیتیکي شیر آزمايش کردند. فعا

مقايسه با کیموزين نوترکیب گوساله، رنین گاوی و انعقاد تجاری میکروبي ارزيابي کردند. کیموزين 

 زمان مدتسريع  شيافزانوترکیب بره، کیموزين نوترکیب گوساله و انعقاد میکروبي پاسخ مشابهي به 

نشان دادند. در مورد رنین گاوی دو pH=6.5-6.6 در  استحکام دلمه کاهشو pH=6.5-6.8 انعقاد در 

به دست آمد. فعالیت pH=6.6-6.8  و pH=6.4-6.5 مشاهده واضح در افزايش و کاهش زمان انعقاد در

نوترکیب گاوی گراد، برای رنین درجه سانتي 91انعقادی بهینه برای کیموزين نوترکیب بره در دمای 

درجه  61گراد و برای انعقاد میکروبي در درجه سانتي 95و کیموزين نوترکیب گوساله در دمای 

درجه باعث ايجاد  95ثباتي دمای کیموزين نوترکیب بره در دمای باالی  گراد به دست آمد. بيسانتي

یم شیر باعث افزايش شود. عالوه بر اين کلريد کلس يک شرايط بهینه در ساخت انواع پنیر سخت مي

شود. فعايت  های نوترکیب اشاره شده در باال به ويژه رنین گاوی مي ی رنین فعالیت انعقادی در همه

پروتئولیتیکي کیموزين نوترکیب بره عمدتا کمتر از رنین گاوی است ولي با کیموزين نوترکیب 

کیموزين نوترکیب بره هیچ تاثیر  گوساله تفاوتي ندارد. فعالیت پروتئولیتیکي پايین در ساخت پنیر با

منفي بر روی خواص آن نشان نداد. کیفیت کلي پنیر ساخته شده با کیموزين نوترکیب بره دارای 

                                                
1- Rogelj 
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ها در کل برای ساخت پنیر بهتر از رنین  تفاوت کمي با کیموزين نوترکیب گوساله بود ولي هر دو اين

 گاوی بودند.

بز شیرخوار با استفاده RNA رای کیموزين را از کدکننده ب cDNA( 7112و همکاران ) 17يانگ

ناحیه کدکننده برای ژن  5'و  0'و دو نوع پروب مربوط به الیگونوکلئوتیدهای انتهای  RT-PCRاز 

به  pMD18-Tکردند. ژن مورد نظر در داخل وکتور  همسانه( Ovisariesکیموزين بز اسپانیايي )

 1747مربوط به يک ژن cDNA انتقال داده شد. نتايج تعیین توالي نشان داد  E. coliباکتری

ها شامل بنیان اسیدآمینه است. توالي اسیدآمینه 081با   Bنوکلئوتیدی کدکننده برای کیموزين

 اسیدآمینه( بود.  97اسیدآمینه( و ناحیه کیموزين ) 16ناحیه سیگنال پپتیدی )

 موکور سیرسنلويدز( نشان دادند که پروتئیناز آسپارتیک 7110و همکاران ) 10گاما سالگادو

(Mucor circinelloides) کنندگي شیر است. در شرايط تخمیر حالت جامد دارای فعالیت لخته

با استفاده از يک  موکور سیرسنلويدزپروتئیناز آسپارتیک از  cDNAتوالي کدکننده  سازیهمسانه

به عنوان پروب انجام شد. قطعه با استفاده از آغازگرهای غیراختصاصي طراحي شده  kb0قطعه تقريبا 

های آغازگر اختصاصي جهت تقويت تکثیر يافت. ژن KNNYVVFN و  NDIEYYGبا موتیف های 

cDNA  با استفاده ازSMART™ RACE PCR  طراحي شدند و پروتئیناز آسپارتیک تحت کنترل

( بیان شد. بیان پروتئین به مقدار زيادی با توجه به P. pastorisيس )در پیچیا پاستور GAPپروموتر 

 سازی کدون افزايش يافته بود.بهینه

 

 سازیهای همسانهناقل-1-8

همانند سازی و مناسب امکان سازی ژني است. مولکول ناقل ناقل جزء اصلي يک آزمايش همسانه

سازی امروزه صدها ناقل همسانه سازد.مي را فراهمی نوترکیب در داخل سلول میزبان DNAمولکول 

های مورد که از جمله ناقلهستند.  های میزبان گوناگون در دسترسمتفاوت برای استفاده در سلول

های مخمری يا های مصنوعي باکتريايي و ارگانتوان به پالسمیدها، فاژ المبدا، کروموزوماستفاده مي

های سازی و ناقلهای همسانهها به دو گروه عمده ناقلاين ناقل .(T.E Bravn., 2007انساني اشاره کرد )

 شوند.بندی ميگروهبیاني 

 

                                                
2- Yang 

3- Gama Salgado 
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 pET-28aپالسمید  -1-8-1

يک  pET-28aاستفاده شد.  pET-28aیپالسمیدناقل جداسازی شده، از  سازی ژن برای همسانه

سازی شده را فراهم نمايد. اين وکتور بااليي از ژن همسانه يسطح بیان توانداست که ميپالسمید بیاني 

-بامي (Multiple Cloning Site) سازی چندگانههمسانهدر طرفین ناحیه T7 پروموتور و ترمیناتور دارای 

 ،شدهسازی پروتئین همسانهباشد که برای خالصمي T7 هیستیدين و تگوکتور متشکل از  هایتگ. شد

جايگاه شروع  .باشدسازی برای درج قطعات ژني ميدارای جايگاه همسانه pET-28a.شوداستفاده مي

از ژن مقاومت به کانامايسین برای  ناقلمشتق شده است. در اين pBR322 از  ناقلهمانندسازی در اين 

 1شود.استفاده مي حامل اين ناقلهای تراريخته گزينش باکتری

 
pET-28aتصویر شماتیک پالسمید  -3-1شکل 

19 
 

 

 

 

                                                
https://www.addgene.org/vector-database/2565/-1 
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 سازیهای همسانهمیزبان -1-4

توانند برای اين منظور استفاده شوند که در زير های متفاوتي ميسازی، میزبانبسته به هدف همسانه

 شود.ها اشاره ميبه برخي از آن

  باشد و بیشترين باکتری مورد عالقه بسیاری از محققین در زمینه بیان ژن مي اين :15کلياشرشیا

باال بودن اطالعات اين امر ها تاکنون داشته است. علت سازی و بیان ژنهمسانهبرای کاربرد را

يابي کامل ژنوم آن است که همسانه کردن ژن خارجي را در آن ژنتیکي، فیزيولوژيکي و توالي

ها و کاربردهای های متعددی از اين موجود زنده با ويژگيسويهچنین هم .آسان کرده است

باشد. مي ها قابل دسترس و تکثیرسیاری از آزمايشگاهبدر به راحتي ده و مختلف توسعه پیدا کر

کنند. های ساده و ارزان قیمت رشد ميبه راحتي در بسیاری از محیط اشرشیا کليعالوه بر اين، 

E.coli  16ريزسازواره به عنوان يک
 GRASتواند مشکالتي را برای مصارف شود و ميشناخته نمي

 (.Srinivasan, 1964)رد انساني به وجود آو

 بوده و به صورت صنعتي برای  زابیماریجنس باسیلوس غیر  هایباکتریباسیلوس:  جنس

از جمله  اند.گرفتههای مورد استفاده در صنعت موادغذايي مورد استفاده قرار چندين نوع از آنزيم

تواند برای تولید مي ورمیسفباسیلوس لینچي توان به آمیالز اشاره کرد. ها مياين آنزيمترين مهم

 & Shieh et al., 2009; Ahmed & Helmy, 2012; Celik)کیموزين مورد استفاده قرار گیرد 

Calık, 2012.) 

 به عنوان کشت استارتر در اين است که اين میزبان يکي از مزايای مهم : الکتوکوکوس الکتیس

میزان تولید کم پروتئین نوترکیب در  ،کاربرد دارد اما مشکل اين میزبانوسیعي محصوالت لبني 

 (. Srinivasan, 1964)آن است 

 قارچي تک سلولي يوکاريوتي، اغلب برای تولید  موجودات زندهمخمرها، : 12ساکارومیس سرويزيه

-های ويژه بیشمزيت ساکارومايسزز سرويزيهگیرند. های نوترکیب مورد استفاده قرار ميپروتئین

 (.Gellison et al., 1992)دهد ارائه مي سازیهمسانهتری نسبت به باکتری به عنوان میزبان 

به داخل مخمر توسعه يافته و در  ناقلDNA  چندين تکنیک جهت افزايش راندمان تراريختي

 -7تراريختي اسفیروپالست،  -1ها شامل  تکنیک اند. اينها مورد استفاده قرار گرفتهطول سال

 Hinnen et al., 1978; Schiestl)تراريختي لیتیوم استات  -0تراريختي به وسیله الکتروپوريشن، 

& Gietz, 1989; Becker & Guarente, 1991) اولین روش برای تراريختي باشدمي .
                                                
1- Escherichia coli 

Generally recognized as safe-2 

3- sacaromyses cerevisiae 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy56SG8-rKAhXHs3IKHZKJDJgQFggkMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEscherichia_coli&usg=AFQjCNFT_fJrAAEMjuPEQYfRdOqM5ifGCw
https://www.google.com/search?hl=fa&biw=1708&bih=821&q=sacaromyses+cerevisiae&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjRw9Cs_OrKAhXCShQKHXdtD8EQvwUIFygA&dpr=0.8
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تواند حذف آنزيمي ديواره سلولي جهت تولید اسفیروپالست است که مي سز سرويزيهساکاروماي

 ;Hinnen et al., 1978)را دريافت کند DNA با تیمار به وسیله کلسیم و پلي اتیلن گلیکول 

Beggs, 1978.) های مخمر به صورت تر که بعدا توسعه داده شد که در آن سلوليک روش راحت

ها اغلب يکي از معايب عمده اين روش(.Ito et al., 1983)شوندميماهرانه با يون لیتیوم تیمار 

-و شناسايي موفق تراريخت ناقلسازی میزبان، معرفي زمان انجام مراحل است که نیازمند آماده

 (.Uetz et al., 2000)هاست 

های اهمیت تولید آنزيم پروکیموزين در صنايع لبني، ژن پروکیموزين گاوی از اولین ژنبه دلیل 

 (.Ding et al., 2011)همسانه گرديده و بیان شده است  هاريزسازوارهپستانداران است که در 

 

 

 اهداف پژوهش -1-11

 يابي به اهداف زير انجام گرديد:اين تحقیق برای دست

رايزوموکور قارچ ارزيابي تاثیر بستر کشت و اجزاء تشکیل دهنده آن بر تولید رنین از  -1

 ( Rhizomucor miehei) میهي

ارزيابي شرايط کشت از قبیل دما، رطوبت و مدت زمان کشت بر تولید رنین از قارچ  -7

 رايزوموکور میهي

 pET-28aسازی آن در ناقل و همسانه رايزوموکور میهيجداسازی ژن رنین از قارچ  -0
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Abstract: 

In this study, the coding sequence (CDS) of renin gene in the Rhizomucor miehei was obtained 

from the NCBI database, and specific primers were designed to amplify the renin gene. To 

facilitate gene cloning in the pET-28a expresion vector, restriction site of BamHI and EcorI 

enzymes were added to the 5’ ends of primers. In the next step, total RNA was extracted from 

Rhizomucor miehei and then cDNA synthesised using oligo dT primers and cDNA synthesis kit 

(SinaClon). finally, renin cDNA prolifererated by PCR usin renin specific primers containing 

BamHI and EcoRI restriction sites and MaxTag DNA polymerase. Ampilfied cDNA were cloned 

in the pET-28a vector under the control of T7 promoter and terminator, and transform in to  into 

DH5α strains of E. coli. Transformed colonies were selected on medium containing kanamycin, 

and then the recombinant clonies were screened using colony-PCR. In adition, in this study, the 

effects of various factors and methods of solid state fermentation and liquid fermentation medium 

with wheat bran on the renin production by the Rhizomucor miehei were studied. Factors includs 

the moisture content of the medium, cultivation temperature and metal ions in the three levels, 

enzyme extract dilution in four levels and duration of cultivation with two levels. The results 

showed that the coagulation activity of the Rhizomucor miehei enzymatic extract in the solid state 

fermentation was higher than that of the and liquid fermentation. The coagulation activity of the 

enzymatic extract frpm the solid state fermentation with 5% moisture for 10 days at 30 ˚C and 37 

˚C temperatures were significantly higher than those of other treatments. In adition, the enzymatic 

extract of the solid state fermentation at 42 ˚C for 5 days, has the higher coagulation activity at the 

1:50 dilution, as compared with other dilutions. The protease activity of Rhizomucor miehei 

enzymatic extract was significantly influenced by the metal ions used in the medium. So that, 

among the liquid media, the highest protease activity was observed in the enzymatic extracts 

obtained fro the culturers on the medium containing MgCl2 at 37 ˚C for 5 days. The results was 

also showed that the optimum condition for production of Rhizomucor miehei renin with desiered 

MC/PA, is the solid state fermentation with 5% moisture at 30 ˚C for 10 days.  
Keywords: Milk- clouting enzyme, Rrennin, Rhizomucor miehei 
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