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مونوترپنوئيدها يک گروه متنوع از متابوليتهای ثانويه هستند که بيشتر در بافتهای گياهی
يافت میشوند .از اين ترکيبات بهطور گسترده ای در صنايع غذايی و آرايشی استفاده میشود.
ساکارومايسس سرويزيه بهطور طبيعی حاوی پيش ساز مورد نياز سنتز ترپنوئيدها است و بنابراين

واژههای کلیدی


میتواند بهعنوان کارخانه سلولی برای توليد دگرساخت اين ترکيبات به کار رود .در سالهای
اخير تعداد زيادی از ژنهای رمزگذار مونوترپن سنتازهای گياهی ( )MTSشناسايی شدهاند .در

اسطوخودوس

اين مطالعه برای توليد لينالول در مخمر ساکارومايسس سرويزيه ،توالی ژن رمزگذار لينالول سنتاز

تکنیک ترمیم شکاف

از گياه اسطوخودوس با استفاده از تکنيک ترميم شکاف ،در پالسميد  pESC-URAتحت کنترل

لینالول
لینالول سنتاز
مخمر

پيشبر  GAL1همسانهسازی شد .سويه مخمری حاصل  YLISناميده شد .توليد لينالول در اين سويه
با استفاده از کروماتوگرافی گازی ( )GCتاييد شد .ميزان سنتز لينالول در سويه  YLISبا استفاده از
منحنی لينالول استاندارد  33ميکروگرم در ليتر تخمين زده شد.

بیان دگرساخت ژن لینالول سنتاز در مخمر …

آذر شاهپیری و همکاران

مقدمه

از میزبانهای طبیعی و سنتز شیمیایی آنها انجام میگیرد

( Shiba

ترپنوئیدها یا ایزوپرنوئیدها دستهای از متابولیتهای ثانویه هستند

 .)et al. 2007استخراج این ترکیبات از بافتهای گیاهی از دیر باز

که تا کنون بیش از  55555ترکیب از آنها شناسایی شدهاست

مرسوم بوده است اما با مشکالتی مثل تاثیر شرایط اقلیمی روی

) .)Wang et al. 2014ترپنوئیدها از لحاظ عملکردی در بسیاری

کمیت و کیفیت این ترکیبات ،هزینه باالی استخراج و

از بخشهای متابولیسم سلولی مثل فتوسنتز ،تنظیم هورمونی

خالصسازی همراه است (

متابولیسم (استرولها) ،گلیکوزیلهکردن پروتئینها و نفوذپذیری

 .)2010سنتز شیمیایی ایزوپرنوئیدها نیز بهدلیل پیچیدگی

غشا نقش دارند ( .)Lee et al. 1997این ترکیبات زنجیرهای از

ساختارشان ،دشواری و فراوانی فرآیندها ،محصوالت جانبی و

واحدهای تکراری ایزوپرن هستند که از ابتدا تا انتها به هم متصل

بازده کم روش مناسبی برای تولید این ترکیبات در مقیاس انبوه

میباشند .پیش ماده سنتز ترپنوئیدها ترکیبی به نام ایزوپنتنیل دی

نیست.

Asadollahi et al. 2009; Gounaris

وMEP1

در سالهای اخیر پیشرفت تکنیکهای ژنومی و همچنین شناسایی

تولید میشود ( .)Maury et al. 2005; Zhao et al. 2013بهطور

ژنهای درگیر در مسیر سنتز ترپنوئیدها ،تولید میکروبی ترپنوئیدها

کلی مسیر موالونات در یوکاریوتها ،تعدادی از باکتریهای گرم

را به یک گزینه مناسب برای تولید صنعتی این ترکیبات تبدیل

مثبت و قارچها ،و مسیر  MEPدر پروکاریوتها و کلروپالست

کرده است (

فسفات ( )IPPاست که توسط دومسیر جداگانه موالونات

;Fischer et al. 2011; Herrero et al. 2008

;Katsuki and Bloch 1967

;Jongedijk et al. 2015; Liu et al. 2013; Amiri et al. 2016
;Oswald et al. 2007; Rico et al. 2010; Yang et al. 2013
 .)Zhou et al. 2014با وجود شناسایی تعدادی از میکروارگانیسم-

وجود دارد به این ترتیب که ایزوپرنوئیدهایی مثل استرولها و

ها که به طور طبیعی قادر به تولید ترپنوئیدها هستند ،به دلیل

تریترپنها که در سیتوپالسم ساخته میشوند ،مسیر موالونات را

مشکل بودن دستورزیهای ژنتیکی این میکروارگانیسمها ،اغلب

طی میکنند درحالیکه ایزوپرنوئیدهایی که در کلروپالست ساخته

تولید دگرساخت 2این ترکیبات در میکروارگانیسمهای مدل

میشوند مانند فیتول ،کارتنوئیدها ،پالستوکوئینون و تعداد زیادی

ترجیح داده میشود .تا کنون در بیشتر مطالعاتی که به منظور تولید

از ترپنهای کوچکتر از مسیر  MEPحاصل میشوند

میکروبی ترپنوئیدها صورت گرفته است از باکتری اشریشیا کلی و

سلولهای گیاهی یافت میشود (

 .)Bochar et al. 1999در گیاهان هر دو مسیر موالونات و

MEP

(.)Lichtenthaler et al. 1997

مخمر ساکارومایسس سرویزیه استفاده شدهاست

این دسته از محصوالت طبیعی به دلیل تنوع در ترکیب و ساختار

2008; Fischer et al. 2011; Liu et al. 2013; Jongedijk et al.

از نظر اقتصادی و تجاری نیز مورد توجه میباشند .بهعنوان مثال
برای درمان بیمایهای عفونی ،تهیه داروهای مهمی مثل داروهای
ضدماالریا (آرتیمسینین) ،ضدسرطان (تاکسول) ،طعمدهندهها
(منتول ،لیمونن) ،مواد معطر (لینالول ،کامفور) ،رنگ دهندههای
غذایی(کاروتنوئیدها) ،سوخت (فارنسین ،لیمونن) و همچنین
کنترل حشرات از آنها استفاده میشود (

Behrendorff et al.

 .)2013; Zhang et al. 2011با وجود پتانسیل باال برای استفاده از
ترپنوئیدها در صنایع مختلف ،تاکنون تولید این ترکیبات در
مقیاس صنعتی کمتر عملی شدهاست .این امر را میتوان با
ناکارآمدی روشهای سنتز و استخراج آنها در ارتباط دانست.
تولید ترپنوئیدها در مقیاس انبوه عمدتاً بر اساس روش استخراج
2-Methylerythritol 4-phosphate pathway
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( Herrero et al.

 .)2015; Amiri et al. 2016; Oswaldنخستین گام بهمنظور
ساخت یک سویه میکروبی که توانایی تولید ترپنوئیدها را داشته
باشد ،مهندسی میکروارگانیسمی است که قابلیت تولید پیشساز
عمومی سنتز ترپنوئیدها ( )IPPرا دارا باشد .مخمر ساکارومایسس
سرویزیه به صورت طبیعی حاوی پیش ماده ضروری برای تولید
ترپنوئیدها ( )IPPمیباشد و از این رو مخمر پتانسیل سنتز
بسیاری از ترپنوئیدها را دارد .در مخمر ساکارومایسس سرویزیه
 IPPطی مسیر موالونات تولید میشود .محصول انتهایی مسیر
موالونات در مخمر ارگوسترول میباشد که در نفوذپذیری و تنظیم
سیالیت غشا نقش دارد (.)Maury et al. 2005
Heterologous
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مونوترپنها دستهای از ایزوپرنوئیدها هستند که در اسکلت کربنی
خود دارای دو واحد ایزوپرن میباشند و بسیاری از آنها بهعنوان
جزء اصلی اسانسهای گیاهی یافت میشوند .مونوترپنوئیدها در
گیاهان در رابطه متقابل حشره و گیاه ( )Bochar et al. 1999و
همچنین در فرآیند دفاع شیمیایی بهعنوان هورمون نقش دارند
( .)Lee et al. 1997این ترکیبات در بافتهای گیاهی توسط
فعالیت کاتالیتیکی گروهی متنوع از آنزیمها به نام مونوترپن سنتاز

1

از  IPPحاصل میشوند ( .)Barkovich et al. 2000مخمر
ساکارومایسس سرویزیه به دلیل دارا بودن مسیر موالونات بهطور

طبیعی حاوی پیش ماده مورد نیاز ( )IPPبرای سنتز مونوترپنوئید-

مواد و روشها
ژن رمزگذار  LISاز گیاه اسطوخودوس (

Lavandula

 )DQ263741.1( )angustifoliaکه قبال در پالسمید

pGEX-4T-

 1همسانهسازی شده بود ( )Landmann et al. 2007با استفاده از
تکنیک ترمیم شکاف در پالسمید  pESC-URAتحت کنترل
پیشبر  GAL1همسانهسازی شد .بدین منظور

ابتدا

رمزگذار  ،LISبا استفاده از واکنش زنجیرهای
()PCR

و

آغازگر

اختصاصی

رفت

با

ژن
پلیمراز

توالی

5ʹ-

و

ʹtacctctatactttaacgtcaaggagaaaaaacccATGTCGATCAATAT-3

آغازگر

اختصاصی

برگشت

توالی

با

ها است .با این حال به دلیل عدم حضور ژنهای رمزگذار

ʹtccttccttttcggttagagcggatcttagctagTCATGCGTACGGCTCGAA-3

مونوترپن سنتازها قادر به تولید آنها نبوده و برای تولید این

(بازوهای دارای توالی مشابه با پالسمید  pESC-URAبا حروف

ترکیبات در سلولهای مخمر بایستی بیان دگرساخت مونوترپن

کوچک مشخص شدهاست) و همچنین آنزیم

سنتازها صورت بگیرد.

 polymeraseدر یک مخلوط واکنش شامل پالسمید الگو

لینالول نیز یک مونوترپنوئید غیرحلقوی معطر است که در بسیاری

( ،)pGEX-4T-1-LISداکسی نوکلئوتیدها ،بافر واکنش و بر اساس

از گیاهان گلدار و گونههای گیاهی توسط فعالیت یک کالس از

برنامه واسرشتکردن اولیه در دمای  25درجه سانتیگراد به مدت

IPP

 55ثانیه ،واسرشتکردن در دمای  25درجه سانتیگراد به مدت

حاصل میشود .لینالول به دلیل بوی معطر در ساخت 65-25

یک دقیقه ،اتصال در دمای  61درجه سانتی گراد به مدت یک

درصد از مواد بهداشتی و تمیز کننده مانند صابونها و لوسیونها

دقیقه ،مرحله گسترش در دمای  22درجه سانتی گراد به مدت دو

استفاده میشود و عالوه بر کاربرد در صنایع آرایشی و بهداشتی

دقیقه و در نهایت گسترش نهایی برای  15دقیقه تکثیر شد .مراحل

آنزیمهای مونوترپن سنتتاز به نام لینالول سنتاز ( )LISاز

5ʹ-

pfu DNA

در درمان بیماریهایی مثل لوسمی و سرطان سینه نیز به کار می-

سه گانه واکنش پلیمراز در  05چرخه انجام شد .با هدف ایجاد

رود ( .)Nakamura et al. 2009با توجه به وجود پیش ساز سنتز

جایگاههای مناسب برای قرارگیری قطعه ژنی در ناقل ،پالسمید

لینالول ( )IPPدر مخمر ساکارومایسس سرویزیه ،بیان دگرساخت

 pESC-URAبا آنزیمهای  XhoIو  BamHIبرش داده شد و

آنزیم لینالول سنتاز تولید این ترکیب را در سلولهای مخمر

خالصسازی محصول واکنش از روی ژل آگارز یک درصد انجام

امکانپذیر میسازد .تحقیقات نشان داده است که لینالول یکی از

شد .در مرحله بعد سلولهای مستعد از مخمر سویه

ترکیبات اصلی در عصاره گیاه اسطوخودوس میباشد و این گیاه

 113-5Dبه روش لیتیم استات تولید شد ( .)Gietz et al. 1995در

میتواند منبع مناسبی برای جداسازی ژن رمزگذار آنزیم لینالول

نهایت پالسمید  pESC-URAخطی شده و قطعه  DNAبه دست

سنتاز باشد .لذا در این تحقیق تولید دگرساخت لینالول با استفاده

آمده از واکنش پلیمراز با نسبت مولی سه به یک قطعه به پالسمید

از انتقال ژن لینالول سنتاز گیاه اسطوخودوس به مخمر

به روش شیمیایی ،همزمان به سلولهای مستعد مخمر سویه

ساکارومایسس سرویزیه انجام شد.

 CEN.PK 113-5Dترانسفورم شدند .این سویه مخمر فاقد ژن

CEN.PK

الزم برای سنتز یوراسیل می باشد و بنابراین بر روی محیط فاقد
یوراسیل نمی تواند رشد کند .با توجه به اینکه پالسمید

pESC-

 URAدارای ژن سنتز اسید آمینه یوراسیل بهعنوان نشانگر انتخابی
Monoterpene synthase

1
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کشت فاقد یوراسیل رشد باشد ،آن کلنی نوترکیب و دارای
پالسمید است .بر این اساس ،کلنیهای ترانسفورم شده پس از دو
روز گرماگذاری در دمای  05درجه سانتیگراد انتخاب شدند.

سویه حاصل که دارای پالسمید نوترکیب  pESC-URA-LISمی-

باشد YLIS ،نامیده شد .شایان ذکر است با هدف مقایسه و

استفاده شد .دمای تزریق کننده و آشکارساز به ترتیب بر روی
 255°Cو  225°Cتنظیم شد .دمای اولیه آون بر روی  55°Cتنظیم

شد .پس از یک دقیقه دمای آون با شیب  15°Cبر دقیقه به 25°C

رسید و در پی آن با شیب  0°Cبر دقیقه به  25°Cافزایش پیدا کرد.
دمای آون در نهایت با شدت  0°Cدر دقیقه به  255°Cرسید و در

بررسی سنتز لینالول در سویه  ،YLISسویه کنترل با انتقال

این دما به مدت پنج دقیقه نگه داشته شد .محاسبه غلظت لینالول

پالسمید  pESC-URAبه سلولهای مستعد مخمر سویه

تولیدی در هر سویه بعد از هر تزریق و با استفاده از منحنی

 CEN.PK 113-5Dنیز تولید شد .به منظور تایید صحت توالی

استاندارد لینالول انجام پذیرفت .دستگاه  GC-MSمورد استفاده نیز

 pESC-URA-LISنیاز به استخراج پالسمید از مخمر بود .با توجه

یک دستگاه اجیلنت مدل  HP6890مجهز به آشکارساز طیفسنج

به اینکه امکان استخراج پالسمید بهطور مستقیم از مخمر وجود

جرمی مدل ( 5973 )Asadollahi et al. 2009بود.

ندارد ،کل DNAی ژنومی از سویه  YLISاستخراج و با استفاده
از ترانسفورماسیون به سلولهای مستعد باکتری  DH5αانتقال داده

نتایج

شد .با توجه به وجود ژن مقاومت به آمپیسیلین در این پالسمید،

واکنش زنجیرهای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی و

کلنیهای رشد یافته بر روی محیط حاوی آمپیسیلین حامل این

پالسمید الگو ( ،)pGEX-4T-1-LISمنجر به تکثیر ژن رمزگذار

پالسمید بودند .استخراج پالسمید از این کلنیها صورت گرفت و

 LISبه طول  1625جفتباز شد .برش پالسمید  pESC-URAبا

برای توالییابی به شرکت  Bioneerارسال شد.

آنزیمهای  XhoIو  BamHIنیز موجب خطی شدن آن شد (شکل

لینالول یک ترکیب برون سلولی است که پس از تولید در محیط

 .)1پس از خالصسازی ژن رمزگذار  LISو پالسمید خطی شده

کشت سلولهای مخمر تجمع مییابد .لذا برای اندازهگیری میزان

 ،pESC-URAاین دو به صورت همزمان به سلولهای مستعد

سنتز لینالول ،سویههای  YLISو کنترل در  555میلیلیتر محیط

مخمر سویه  CEN.PK 113-5Dانتقال داده شدند .با توجه به

کشت حداقلی )Verduyn et al. 1992( 1حاوی  25گرم در لیتر از

اینکه در آغازگرها بازوهایی دارای توالی مشابه با توالی دو منطقه

گاالکتوز بهعنوان منبع کربن کشت داده شدند .سپس سلولهای

از پالسمید قرار داده شده بود ،توالی دو سر محصول دارای

دو سویه مذکور در مرحله رشد تصاعدی ( 12تا  11ساعت پس

مشابهت با توالی دو منطقه از پالسمید خطی برش داده شده بود

از شروع کشت) با استفاده از سانتریفیوژ رسوب داده شدند و

(شکل  .)2در نتیجه پس از انتقال همزمان محصول  PCRبا

شرکتMacherey-

پالسمید خطی شده به مخمر ،در سلولهای مخمر پدیده نوترکیبی

 ) Nagelعبور داده شد .در نهایت برای شناسایی و اندازهگیری

همساخت ،1باعث قرار گیری و همسانهسازی ژن  LISدر پالسمید

غلظت لینالول تولیدی از روش کروماتوگرافی گازی ( )GCو نیز

 pESC-URAمیشود (شکل.)0

کروماتوگرافی گازی طیفسنجی جرمی ( )GC-MSاستفاده شد.

با توجه به اینکه پالسمید  pESC-URAدارای ژن سنتز اسید آمینه

دستگاه  GCاستفاده شده در این تحقیق ،یک دستگاه مدل

یوراسیل بهعنوان نشانگر انتخابی میباشد ،رشد کلنیهای مخمر

محیط کشت آنها از ستون ( SPEساخت

 HP6890ساخت شرکت اجیلنت 2و مجهز به آشکارساز  FIDبود.

رشد کرده بر روی محیط کشت فاقد یوراسیل نشان دهنده

از ستون  DB5ساخت شرکت اجیلنت استفاده شد .از گاز هلیوم با

کلنیهای حاوی این پالسمید بود .برای تایید همسانهسازی ژن

شدت جریان  1/5میلیلیتر در دقیقه به عنوان گاز حامل و از یک

لینالول سنتاز در پالسمید بیانی  DNA ،pESC-URAژنومی

تزریق کننده انشعابی/بدون انشعاب 0در حالت بدون انشعاب آن
1

Minimal medium
Agilent
3
Split/splitless

تعدادی از کلنیهای مخمر نوترکیب استخراج و به سلولهای
باکتری  DH5αانتقال داده شد .پس از استخراج پالسمید

pESC-

2

04
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 URAاز کلنیهای باکتری  ،DH5αواکنش هضم آنزیمی پالسمید

نانومتر بودند و پس از تغلیظ توسط ستونهای  SPEدر دستگاه

 pESC-URAبا آنزیم  XhoIانجام گرفت .با توجه به حضور

 GCتزریق شد .مقایسه پیکهای موجود در نمودار

GC

جایگاه برشی  XhoIدر توالی ژن رمزگذار  ،LISظاهر شدن

سویه  YLISبا پیکهای موجود در نمودار  GCسویه کنترل و

قطعهای به طول  125جفتباز موفقیت همسانهسازی ژن رمزگذار

لینالول استاندارد ،تولید لینالول را در سویه  YLISبه خوبی نشان

 LISدر ناقل  pESC-URAرا تایید نمود (شکل .)1همچنین از

میداد .در حالی که در منحنی  GCسویه کنترل (سویه فاقد ژن

طریق توالییابی ،صحت توالی نوکلئوتیدی قطعه ژنی با استفاده از

 )LISپیکی در زمان اقامت مشابه با منحنی  GCلینالول استاندارد

آغازگرهای اختصاصی که بر اساس ابتدا و انتهای ژن  LISطراحی

مشاهده نشد ،در سویه  YLISیک پیک در زمان اقامت مشابه با

شده بودند ،تایید شد.

منحنی  GCلینالول استاندارد خارج شد و سنتز لینالول را در این

تایید فعالیت ژن  LISو اندازهگیری غلظت لینالول تولید شده با

سویه تایید نمود ( شکل  .)5همچنین با تزریق غلظتهای متفاوت

استفاده از دستگاه  GCو  GC -MCانجام گرفت .محیط کشت دو

از لینالول استاندارد در دستگاه  GCو بررسی منحنی  GCآنها،

سویه  YLISو کنترل  11-12ساعت پس از شروع کشت ،زمانی-

میزان تولید لینالول در سویه  YLISمعادل  02میکروگرم در لیتر

که سلولها دارای جذب نوری  2/2-2/5در طول موج 655

تخمین زده شد.
a

b
M

bp6656

1

2

1

L

bp21226

2

bp1625

bp2555
bp 1555

bp5112

bp1555
bp555

شکل -1روند آمادهسازی ژن  LISو پالسمید  pESC-URAبر روی ژل آگارز )a .ستون :1الکتروفورز محصول  PCRژن  ،LISستون :2خالصسازی محصول  PCRژن
LIS؛  )bستون :1پالسمید  pESC-URAخطی شده با دو آنزیم  BamHIو  ،XhoIستون :2محصول خالصسازی پالسمید  pESC-URAخطی شده از روی ژل- M ،
نشانگر مولکولی ( IIIفرمنتاس))155-0555 bp( DNA Ladder: L ،

شکل -2تکنیک ترمیم شکاف در مخمر ساکارومایسس سرویزیه
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موالونات در مخمر ساکارومایسس سرویزیه باعث شده تا این
میکروارگانیسم یوکاریوتی بهطور طبیعی حاوی پیشماده مورد نیاز
برای سنتز ترپنوئیدها باشد اما این میکروارگانیسم فاقد آنزیمهای
الزم برای تبدیل این پیشسازها به ترکیبات ترپنوئیدی است.
بافتهای گیاهی منبع مناسبی برای جداسازی ژنهای رمزگذار
ترپن سنتازها میباشند .ژن رمزگذار آنزیم لینالول سنتاز نیز در
بسیاری از گونههای گیاهی از جمله کالرکیا بروری

1

( Dudareva

 ،)et al. 1996آرابیدوپسیس تالیانا ( )Chen et al. 2003و برنج
( )Yuan et al. 2008شناسایی و جداسازی شدهاست .در این
شکل  -0نقشه پالسمید نوترکیب pESC-URA-LIS

پژوهش همسانهسازی ژن  LISگیاه اسطوخودوس با استفاده از
تکنیک ترمیم شکاف و با استفاده از قابلیت باالی مخمر

M

ساکارومایسس سرویزیه در نوترکیبسازی همساخت ،تحت

L

کنترل پیشبر قوی  GAL1انجام شد .سپس تولید لینالول در
سلولهای مخمر نوترکیب دارای پالسمید  ،pESC-URA-LISبا
استفاده از کروماتوگرافی گازی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
7815
bp

755bp

آنالیز کروماتوگرافی گازی فعالیت ژن  LISو تولید لینالول را در
سویه  YLISتایید نمود .با استفاده از چند منحنی  GCلینالول
استاندارد با غلظتهای متفاوت ،میزان سنتز این ترکیب 02

025
bp

میکروگرم در لیتر تخمین زده شد.
همانند پژوهش حاضر گزارشهای دیگری نیز وجود دارد که
نشان میدهد با بیان دگرساخت آنزیمهای مونوترپن سنتاز سنتز

شکل -1واکنش هضم آنزیمی پالسمیدهای نوترکیب M ،pESC-URA-LIS

مونوترپنوئیدها در مخمر ساکارومایسس سرویزیه میسر میشود.

 -نشانگر مولکولی(فرمنتاز) ،چاهک )1پالسمید  pESC-URA-LISهضم

از آن جمله میتوان به بیان دگرساخت آنزیم جرانیول سنتاز در

نشده )2 ،پالسمید  pESC-URA-LISبرش داده شده با آنزیم ،XhoI

مخمر ساکارومایسس اشاره کرد که سنتز جرانیول را در سلولهای

)155-0555 bp(DNA Ladder:L

مخمر امکانپذیر ساخت ( .)Liu et al. 2013در پژوهشی دیگر نیز
همسانه سازی آنزیم لیمونن سنتاز از گیاه نعناع ارغوانی 2در مخمر

بحث

ساکارومایسس سرویزیه موجب تجمع  22میکروگرم در لیتر

در سالهای اخیر تولید دگرساخت ترپنوئیدها با استفاده از

لیمونن در محیط کشت سلولهای مخمر شد (

میکروارگانیسمها بهعنوان یک گزینه جدید و اقتصادی سازگار با

.)2015

محیط زیست توجه زیادی را به خود جلب کرده و تحقیقات

نتایج بهدست آمده از این تحقیق اگرچه نشاندهنده توانایی مخمر

;Yang et al. 2013

در تولید لینالول میباشد ولی مقدار لینالول تولید شده همچنان

زیادی در این زمینه صورت گرفته است (

 .)Zhou et al. 2014در بیشتر تحقیقات انجام شده ،از باکتری

Jongedijk et al.

پایین است.

اشریشیا کلی و یا مخمر ساکارومایسس سرویزیه بهعنوان میزبان
برای تولید دگرساخت ترپنوئیدها استفاده شدهاست .وجود مسیر
00
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Clarkia breweri
Perilla frutescens
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A

B

Linalool

Relative
abundance

Relative
abundance

Retention time
Retention time

C

Linalool
Relative
abundance

Retention time

شکل -5کروماتوگرام  GCحاصل از آنالیز محیط کشت سویه استاندارد ( ،)Aسویه کنترل ( ،)Bسویه (C) YLIS

در توجیه این مساله میتوان گفت به طور کلی اگرچه بیان

میزان سنتز این ترکیبات در میزبانهایی مثل باکتری اشریشیا کلی

دگرساخت آنزیمها در سلولهای میزبان باعث رهایی از سیستم-

و مخمر ساکارومایسس سرویزیه گفته های باال را تأئید میکند.

های تنظیمی و بازخوری طبیعی میشود اما در مقابل ممکن است

بهعنوان مثال بیان دگر ساخت آنزیم کادنین سنتاز و اپی

با مسیرهای متابولیکی تحت کنترل و تنظیم شدید خود میزبان

آریستولوکن سنتاز در باکتری اشریشیا کلی بهترتیب منجر به تولید

روبه روشوند .تنظیم شدید مسیرهای متابولیکی موجود در سلول-

 15/0و  5/21میکروگرم در لیتر از این دو ترکیب شد

های میزبان ،رقابت مسیرهای خارجی را با آنها دشوار میسازد و

 .)al. 2001همچنین بیان ژنهای رمزگذار کیوببول سنتاز

بدین صورت سنتز این ترکیبات را در سلولهای میزبان تحت

( )Asadollahi et al. 2010و والنسین سنتاز (

تأثیر قرار میدهد .عامل دیگر برای عدم فعالیت کارآمد آنزیمهای

 )2008در مخمر ساکارومایسس سرویزیه بهترتیب منجر به تولید

خارجی ،فقدان سازوکارهای طبیعی مدیریت این ژنها در میزبان

 2/2و سه میلیگرم در لیتر از کیوببول و والنسین شد.

میباشد .به بیان دیگر عدم وقوع تغییراتی مثل تغییرات پس از

بررسیهای انجام گرفته روی آنزیم لینالول سنتاز نشان میدهد که

( Martin et

Asadollahi et al.

ترجمه و عدم تغییر در مکان قرارگیری آنها در سلول باعث می-

این آنزیم بهطور کلی دارای فعالیت ضعیفی در سلولهای مخمر

شود آنزیمها قادر به انجام حداکثر فعالیت خود نباشند و بنابراین

است و همین امر باعث شده که میزان سنتز آن در سلولهای

مقدار سنتز محصول کمتر از حد مورد انتظار شود .نتایج تحقیقات

مخمر بسیار پایین گزارش شود ( .)Oswald et al. 2007فعالیت

انجام شده در زمینه تولید دگرساخت ترپنوئیدها و اندازهگیری

ضعیف آنزیم لینالول سنتاز را میتوان به ایجاد ساختارهای
ژنتیک نوین /دوره دوازدهم /شماره  /1بهار 1316
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( Oswald et al.

 .)1985بهعنوان مثال ،بتا پینن مانع از تنفس و انتقال ضروری

 .)2007وجود این ساختارهای تجمعی حاللیت پروتئین را در

یونی ( K+و  )H+در سلولهای مخمری میشود ،در حالیکه از

سلول تحت تأثیر قرار داده ،منجر به رسوب این پروتئین در سلول

دست رفتن کامل کنترل تنفسی ،ممانعت از سنتز  ATPو افزایش

میشود و از این طریق باعث از دست دادن و یا کاهش فعالیت

سیالیت غشا در میتوکندریهای مخمری جداسازی شده مشاهده

این پروتئین در سلول خواهد شد .مقایسه میزان تولید لینالول و

شدهاست ( .)Uribe et al. 1985این مشاهدات حاکی از تداخل

جرانیول در یک سویه وحشی مخمر ،این امر را به خوبی نشان

بتا پینن با یکپارچگی غشای میتوکندریایی و تولید  ATPاست ،در

میدهد .بیان دگرساخت ژن جرانیول سنتاز جداسازی شده از گیاه

حالی که رهایش ترکیبات سیتوپالسمی در حضور آلفا پینن نشان

ریحان 2منجربه سنتز  555 μg/Lجرانیول در سلولهای مخمر شد

دهنده این است که مونوترپنوئیدها میتوانند باعث آسیب شدید به

در حالیکه میزان سنتز لینالول در اثر بیان ژن لینالول سنتاز

غشای پالسما شوند ) .(Andrews et al. 1980همچنین قابلیت

μg/L

حیات سلول 1و تولید اتانول توسط مخمر ساکارمایسس سرویزیه

جداسازی شده از گیاه کالرکیا بروری در همان سویه تنها
 10برآورد شد (.)Oswald et al. 2007

با استفاده از ضایعات پوست مرکبات هضم شده در حضور

عالوه بر دالیل ژنتیکی و درون سلولی ،ماهیت فرار لینالول نیز

 5/52-5/1%از روغن پوست پرتقال 5که حاوی  25تا  22درصد

موجب از دست رفتن بخش زیادی از لینالول از محیط کشت در

لیمونن است ،به طرز چشمگیری کاهش مییابد

( Pourbafrani et

حین تخمیر میشود .بنابراین استفاده از روشهایی مانند

 .)al. 2007; Wilkins et al. 2007اگرچه اثرات بازدارندگی رشد

بیوراکتورهای دوفازی تفکیکشده 0که مانع از تبخیر لینالول در

ترکیبات مونوترپنوئیدی به خوبی شناخته شدهاست ،هنوز

حین تخمیر و جداسازی درجای آن میشوند ،میتواند تا حدودی

سازوکارهای این بازدارندگی شناخته شده نیست و الزم است در

این مشکل را مرتفع کند.

این خصوص تحقیقات بیشتری انجام شود.

سمیت ترکیبات مونوترپنوئیدی مانند لینالول نیز از دیگر عواملی

مطالعات انجام گرفته روی آنزیمهای مونوترپن سنتاز گیاهی نشان

است که مانع از افزایش تولید لینالول و دیگر ترکیبات

میدهد که بهطور کلی این آنزیمها دارای فعالیت ضعیفی در
6

مونوترپنوئیدی در سلولهای میکروبی میشود .غلظت پایین تولید

میزبانهای میکروبی مثل مخمر هستند .بهینهسازی رمزه به ویژه

دگرساخت ترکیبات مونوترپنوئیدی در مقایسه با سایر ترکیبات

در موتیفهای مهم و حفاظتی رمزگذار نواحی حیاتی برای

ترپنوئیدی مانند سسکوئیترپنها موید این ادعا است .تالشهای

فعالیت آنزیم نظیر جایگاه فعال میتواند باعث بهبود عملکرد

انجام شده بر روی مهندسی سویههای مخمری برای تولید

ترپن سنتازهای گیاهی در مخمر شود .چنانچه در پژوهشی

دگرساخت ترکیبات ترپنوئیدی تاکنون منجر به تولید تجاری

استفاده از یک ژن با رمزه بهینه شده در مخمر ساکارومایسس

داروی ضدماالریای آرتمیسینیک اسید و پیشساز آن آمورفادین

سرویزیه سبب افزایش  255درصدی در تولید بتاکاروتن شد

(از دسته ترکیبات سسکوئیترپنی) شدهاست (

Westfall et al.

(.)Miura et al. 1998

 ،)2012در حالی که تجاریشدن تولید دگرساخت ترکیبات

همچنین بهکارگیری راهبردهای مهندسی متابولیک از جمله

مونوترپنوئیدی هنوز دور از دسترس به نظر میرسد و

افزایش تولید آنزیمهای کلیدی در مسیر موالونات و افزایش تولید

تجاریسازی این فرایند تا حد زیادی به حل این مشکل وابسته

عوامل رونویسی به طور موثری قادر است سبب باال رفتن میزان

است ( .)Brennan et al. 2012مونوترپنها ترکیبات لیپوفیلیک

سنتز این ترکیبات در مخمر شود .از آن جمله در پژوهشی

بوده و اثر سمیت آنها به تداخل این ترکیبات با ویژگیهای

بیشبیان ژن رمزگذار آنزیم کلیدی  HMG-CoAردوکتاز با

( Andrews et al. 1980; Uribe et al.

افزایش سنتز پیشساز ترپنوئیدها ( )IPPسبب دوبرابر شدن میزان

1

4

2

5

غشایی ارتباط داده میشود

Aggregated
Ocimum bacilicum
3
Two-phase partitioning bioreactors
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Cell viability
Orange peel oil
6
Codon optimization

… بیان دگرساخت ژن لینالول سنتاز در مخمر
Asadollahi et al.
Shiba et (

آذر شاهپیری و همکاران

( GDH2  و بیشبیان ژنGDH1 حذف ژن
1

) و مهندسی مسیر کنارگذر پیروات دهیدروژناز2009

 همچنین در.)Rico et al. 2010( تولید لینالول در مخمر شد
HMG-

 با بیشبیان ژن رمزگذار آنزیم کلیدی،مطالعهای دیگر

) از جمله دستورزیهای ژنتیکی هستند که منجر بهal., 2007

 ردوکتاز نتایج مشابهی به دست آمد بدین صورت که میزانCoA

افزایش تولید ترپنوئیدهای مختلف در مخمر ساکارومایسس

 به میزانHMG1 سنتز تاکسادین در مخمر به دنبال بیش بیان ژن

.سرویزیه شدهاند

 کاهش بیان ژن.)Engels et al. 2008( قابل توجهی افزایش یافت

1

،)Asadollahi et al. 2008; Asadollahi et al. 2010( ERG9

Bypass
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