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 عنوان اختراع:

فیتاز قارچی مقاوم بھ اسید  -3آنزیم ساخت 

(phyA)  نوتركیب در مخمر بصورتPichia pastoris 
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 خالصھ اختراع

 

 - 3" ساخت آنزیم \\\\\\\\\\\\\\این اختراع تحت عنوان 

 بصورت نوتركیب در مخمر (phyA) فیتاز قارچي مقاوم بھ اسید

Pichia pastoris\\\\\\\\\\\\\\" در زمینھ استفاده از تكنولوژي DNA 

نوتركیب براي تولید پروتئین ھاي ریكامبیننت مي باشد. 

بطور دقیق تر این اختراع مربوط است بھ ساخت یك زنجیره 

جدید با كدون ھاي اپتي مایز شده كھ  DNA پلي نوكلئوتیدي

رود فیتاز قارچي نوتركیب بكار مي  -3براي تولید آنزیم 

ھمچنین این اختراع فرایند ساخت وكتوري كھ این زنجیره 

 Pichia pastoris را بھ ژنوم میزبان مخمر DNA پلي نوكلئوتیدي

منتقل مي كند توصیف مي كند و میزبان مخمر نوتركیب تحت 

فیتاز قارچي نوتركیب را  -3شرایط قابل كنترل آنزیم 

 .تولید و بھ محیط كشت ترشح مي كند
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 ادعا ھاي اختراع:

 ما ادعا می کنیم

بر اساس یک سکانس پلی نوکلئوتیدی سنتتیک جدید و  1

 Pichiaمنحصر بھ فرد با کدون ھای بھینھ شده مطابق ژنوم 

pastoris  ، فیتاز قارچی  -3آنزیم(PhyA)  را در سیستم

 کرده ایم. طراحی  Pichia pastorisمخمری 

کانس پلی س با انتقال این 1مطابق با ادعای  2

، سویھ  Pichia pastorisنوکلئوتیدی سنتتیک، بھ ژنوم مخمر  

 جدیدی از مخمر ساختھ شده است.

 Pichia pastorisسویھ ساختھ شده مخمر   2مطابق با ادعای  3

را  (PhyA)فیتاز قارچی  -3 نوترکیب قادر است آنزیم 

 تولید و آن را بھ محیط ترشح نماید.

نوترکیب فیتاز قارچی  -3 آنزیم  3مطابق با ادعای  4
آزادسازی فعالیت آنزیمی اختصاصی در  تولید شده، دارای

 می باشد. فسفر معدنی از منابع فیتات
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 توصیف اختراع:

 عنوان اختراع:  )1

بصورت  (phyA)فیتاز قارچی مقاوم بھ اسید  -3آنزیم ساخت 

 Pichia pastorisدر مخمر نوتركیب 
 

  زمینھ فني اختراع:)2

  متالوژی -شیمی: جبخش     
 شیمیزیر بخش:       

International classification: C12N9/16 

 

 مشكل فني و بیان اھداف:  )3

آنزیم میواینوزیتول ھگزاکیس فسفات فسفوھیدروالز ( فیتاز) 

از خانواده ھیدروالزھاست کھ قادر است با تاثیر بر روی 

این باندھا  نکستفسفوریک مونواستر باندھای اسید فیتیک و ش

  فیتات شود.منابع موجب آزادسازی فسفر معدنی از 

بیشتر منابع ذخیره ای فسفر در دانھ ھا مخصوصا غالت بصورت 

فیتات وجود دارد. جانداران تک معده ای مثل انسان، خوک و 

طیور بھ علت فقدان آنزیم ھیدرولیز کننده فیتات قادر بھ 

از طرفی عناصر  یستند.منابع عظیم فسفر ناستفاده از این 

مھمی چون آھن، کلسیم، منیزیوم و روی بواسطھ پیوند با 

گروه فسفات فیتات و دفع فیتات از دسترس اینگونھ جانداران 

از گروه ھیستیدین اسید  phyAفیتاز خارج می گردد. 

شده و متعلق بھ فیتازھا محسوب  -3فسفاتازھا و جزو 

این آنزیم شامل  اشد. آسپرژیلوس نایجر واریانت فیکوم می ب

اسید آمینھ می باشد کھ بھ دلیل گلیگوزیلھ بودن و از  448

لحاظ مقاومت بیشتر در شرایط اسیدی  نسبت بھ نمونھ ھایی 

. این فراورده حاصل فیتاز باکتریایی ارجحیت دارد -6ھمچون 
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آسپرزیلوس نایجر جھت بیان در  phyAتوالی اپتیمایز شده ژن 

توالی اسید نوکلئوتید  می باشد. Pichia pastorisسیستم مخمری 

و  مورد استفاده جھت تولید این فراورده منحصربفرد بوده

ھیچگونھ تشابھی با نمونھ ھای منتشر شده و یا ثبت شده در 

محصول حاصل جھت استفاده در جیره دنیا مشاھده نگردید. 

غذایی ماکیان و در فرم خالص شده پروتئین بھ عنوان مکمل 

 ارف انسانی کاربرد دارد.جھت مص

از لحاظ مقاومت بھ شرایط اسیدی باکتریایی فیتاز -6آنزیم 

نیز در آسپرژیلوس نایجر  فیتاز-3میزان تولید حساس بوده و 

این اختراع  فوق تمشكالبراي رفع  محدود می باشد.بسیار 

 Pichia pastorisساخت این فراورده را در سیستم یوكاریوتیك مخمر 

ما موردي منتشر شده یا ثبت شده از تولید ماید. ارائھ مي ن

نوتركیب بصورت  (phyA)فیتاز قارچی مقاوم بھ اسید  -3آنزیم 

 .نیافتیم Pichia pastorisدر مخمر 

 ھدف این اختراع

فیتاز قارچی مقاوم بھ اسید  -3آنزیم ساخت ھدف این اختراع 

(phyA)  در سیستم یوكاریوتیك مخمر نوتركیب بصورتPichia pastoris 

 مي باشد

شرح وضعیت دانش پیشین و سابقھ پیشرفت ھایي كھ  )4

 در ارتباط با این اختراع وجود دارد

د كھ از طریق انتقال ، محصوالتي ھستنپروتئین ھاي نوتركیب 

بھ سیستم ھاي تولید كننده این  گروھی از جاندارانژنھاي 

ا بودن پروتئین ھا بھ دست مي آید. این محصوالت با وجود دار

از نظر  اصلیمشابھ با پروتئین و عملکرد ساختار طبیعي 

 تجاري با ھزینھ بسیار كمتري تولید مي شوند. 

برای تولید پروتئین ھای نوترکیب سیستم ھای بیانی متفاوتی 

نظیر سیستم باكتریال، سیستم سلول الین پستانداران و سیستم 

با وجود  سیستم بیاني باكتري  مخمری در دسترس می باشد.

، بھ دلیل عدم توانایي در اصالحات پس از مزیت ھاي زیاد
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براي تولید این فراورده مناسب ترجمھ نظیر گلیكوزیالسیون 

 نیست. 

سیستم تولید فراورده ھاي نوتركیب در الین سلولي ضمن دارا 

بودن مزیت ھاي زیاد بھ تجھیزات گران قیمت كشت سلول الین 

قیمت بسیار پر ھزینھ است.  پستانداران و محیط كشت گران

خون در محیط كشت  ممكن است منشا آلودگي  سرم استفاده از

 ھاي ویروسي و پرایون در محصول نھایي باشد. 

یك مخمرمتیلوتروف (متانول دوست) مي باشد  Pichia pastorisمخمر 

عرضھ براي بیان پروتئین ھاي نوتركیب  Invitrogenكھ توسط شركت 

 مزیت ھاي ھر دو سیستم بیاني باكتري ھا وداراي  شده است و

عالوه بر  Pichia pastorisسلول الین پستانداران مي باشد. مخمر 

سطح باالي سیستم بیاني باكتري از جملھ  مزایاي دارا بودن

تولید، محیط کشت ارزان و فاقد سرم، سھولت در افزایش 

مقیاس تولید و القای کنترل شده در ساخت پروتئین مورد 

یوكاریوتیك شامل اصالحات پس از ھاي مزایاي سیستم  ،رنظ

دارا مي باشد کھ این سیستم  نیزنسخھ برداری و ترجمھ  را

منحصر بفرد یوکاریوتیک را براي تولید باالي پروتئین ھاي 

 می سازد. 

احمد آسوده و ھمکاران از پژوھشکده زیست  1391در سال 

مقاوم  فیتازب آنزیم نوترکیفناوری دانشگاه فردوسی مشھد 

بھ  13915014000301736بھ حرارت را تولید و براساس اظھارنامھ 

 - 6و از نوع  با منشأ باکتریایی ثبت رساندند. این آنزیم

باکتری از  فیتاز می باشد کھ فرم طبیعی ژن تولیدکننده آن

تولید  E.coliجداسازی و در سیستم  (phyC)باسیلوس سابتیلیس 

 گردید. 

حد یامچی و ھمکاران پرپل اسید فیتاز با منشأ ا 1395در سال 

تولید و بر اساس اظھارنامھ باکتریایی را در سیستم مخمری 

 -6بھ ثبت رساندند. این فراورده از نوع  139550140003005507

 فیتاز می باشد.
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Keith kretz  آنزیم فیتاز باکتریایی را تولید و بھ  1997در سال

ھ آنزیم . اختراع آنھا مربوط است ب (US5876997 A )ثبت رساندند.

با ژن مربوطھ  DNAپس از استخراج کھ  E.coli Bفیتاز باکتری 

جداسازی و  Pfu DNA polymeraseو با استفاده از آنزیم  PCRروش 

جھت خالص  گردیده است. استفاده M15 pREP4از سیستم جھت بیان 

عبیھ شده ت c-terminalھیستیدین کھ در  tagسازی محصول از سیستم 

  است استفاده گردید. 

Xingen lei  را باکتریایی باالی آنزیم فیتاز  بیان  1998در سال

. اختراع وی (US6451572 B1)در سیستم مخمری بھ ثبت رسانید

می باشد. وی با  E.coliمبتنی بر تولید آنزیم فیتاز باکتری 

ید آنرا در سیستم مخمری تول E.coliاز باکتری  appAجداسازی ژن 

نمود و خصوصیات آنزیم را بررسی کرد. توالی اسید نوکلئیک 

استفاده شده در این اختراع از نوع طبیعی بوده و بدون 

دستکاری توالی آنرا در سیستم مخمری مورد استفاده قرار 

و مقاومت  آنزیم تولیدی را از لحاظ مقاومت بھ دمادادند. 

 بررسی گردید.  PHبھ 

Arne I با تولید فیتاز باکتریایی با  2014ل و ھمکاران در سا

ژن تغییر یافتھ فرآورده را با آنزیم فیتاز طبیعی باکتری 

E.coli و فیتاز مخمری مقایسھ  بھ ثبت رساندند(WO2015012890 A1) .

نتایج کار ایشان مبین فعالیت بھتر فیتاز باکتری با ژن 

 تغییر یافتھ نسبت بھ سایر فرم ھای آنزیم می باشد.

Mochizuki  را مخمری یک آنزیم فیتاز  1998و ھمکاران در سال

. این آنزیم از کشت مخمر  (US5,830,732)تولید و ثبت کردند

Schwanniomyces occidentalis و با . و بصورت فرم طبیعی تولید گردید

بھینھ کردن محیط کشت میزان تولید آنزیم را افزایش و 

 انجام گرفت. SDS Pageبررسی تولید پروتئین با روش 

Lei  با فعالیت بھینھ باکتریایی یک آنزیم فیتاز  2003در سال

وی با جداسازی ژن  . (U.S. Pat.No. 6,511,699)شده را بھ ثبت رساندند

 Pichia pastorisآن را در سیستم مخمر  E.coliباکتری  (aapA2)فیتاز 
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بیان کردند. و با ارزیابی این آنزیم با آنزیم تولید شده 

طیف فعالیت بھینھ در دریافتند کھ  E.coliیستم باکتری در س

  این آنزیم جدید گسترده تر شده است.

نمونھ ھایی از آنزیم فیتاز با منشا در حال حاضر 

برخي از شركت  باکتریایی، قارچی و گیاھی بصورت نوترکیب 

اکثر نمونھ ھای موجود  .ھا تھیھ و بھ بازار ارائھ مي گردد

ر اساس فرم طبیعی توالی مورد نظر آنزیم با در بازار ب

بیان در سیستم ھای باکتریایی و یا مخمری وجود دارد. با 

اپتیمایز کردن توالی نوکلئوتیدی و تغییر آن بر اساس 

میزبان جدید بیان پروتئین افزایش چشمگیری پیدا می کند. 

از معتبرترین نمونھ ھای موجود در بازار می توان بھ 

VEMOZYME رکت شVEMO 99  بلغارستان وHostazym P  شرکتAgriHealth 

بوده و  E.coliفیتاز با منشأ باکتری -6از نوع نیوزلند کھ 

فیتاز موجود در -3از نمونھ ھای د اشاره کرد. نارائھ می شو

از اعتبار ویژه ای  BASFشرکت بین المللی  Natuphosبازار 

س نایجر تھیھ کھ این آنزیم از آسپرژیلو برخوردار می باشد

   .شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائھ راه حل براي مشكل فني موجود ھمراه با  )5

 شرح دقیق

ساخت و تولید فراورده نھایي  فراینددر این اختراع ما 

نوتركیب بصورت  (phyA)فیتاز قارچی مقاوم بھ اسید  -3آنزیم 

را ارائھ مي نماییم.  Pichia pastorisدر سیستم یوكاریوتیك مخمر 
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از ذكر شده ین فرایند فاقد برخي محدودیت ھا و مشكالت ا

جملھ حساسیت بھ اسید در نمونھ باکتریایی و میزان بیان 

و از یک توالی اسید مي باشد. پایین در آسپرژیلوس نایجر

 نوکئوتید منحصربفرد برخوردار است.

فرایند تولید فراورده نوتركیب در این روش ساده تر، 

بھ محیط كشت و تجھیزات گران قیمت  ارزانتر بوده و نیاز

كشت سلول الین پستانداران ندارد. از آنجا كھ ما موردي ثبت 

 (phyA)فیتاز قارچی مقاوم بھ اسید  -3آنزیم شده از تولید 

در مخمر  نوتركیب بصورت با چنین توالی اسید نوکلئوتیدی 

Pichia pastoris نیافتیم بھ نظر مي رسد این اختراع اولین مورد 

 اقدام بھ ساخت پروتئین فوق در این سیستم باشد. 

 (phyA)فیتاز قارچی مقاوم بھ اسید  -3آنزیم جزئیات ساخت 

بھ  Pichia pastorisدر سیستم یوكاریوتیك مخمر نوتركیب بصورت 

مرحلھ اصلي مي  ششت كھ شامل فصیل در زیر بیان شده است

  باشد:

واحی جانبی مشخص کردن توالی کد کننده آنزیم با حذف ن .1

 از جملھ سیگنال سکانس طبیعی ژن

اپتیمایز کردن توالی ژن جھت بھینھ سازی تولید آنزیم  .2

-نرم  با استفاده از  Pichia pastorisدر سیستم مخمری 

 و سایتھای مرتبط با بیوانفورماتیک افزارھا

 سنتز ژن اپتیمایز شده و کلون کردن در کلونینگ وکتور .3

ه و کلون کردن در وکتور جدا کردن ژن اپتیمایز شد .4

تحت كنترل پروموتر  pPICz-Phyبیانی و تشکیل وکتور 

القاء شونده توسط متانول ھمراه با تعویض سیگنال 

 سكانس ترشحي مناسب با سیگنال ترشحي طبیعي ژن

  Pichia pastoris انتقال سازه ژني ساختھ شده بھ ژنوم مخمر .5

-3آنزیم تولید و ساخت  ،كشت سلول ھاي مخمر نوتركیب .6

 توسط مخمر و ترشح آن بھ محیط فیتاز
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و رنگ سنجی   SDS pageارزیابی بیان پروتئین با روشھای  .7

 بعد از واکنش آنزیماتیک

  
منلع  تكنیك ھاي استفاده شده در انجام این اختراع بر اساس

شرح داده آنھا  بوده است كھ بطور دقیق و بھ تفصیل در زیر
 .شده است 

    Sambrook and russell. (Third Edition) Molecular Cloning A LABORATORY 
MANUAL (Cold Spring Harbor Laboratory Press)  

    Pichia Expression Kit, A Manual of Methods for Expression of Recombinant Proteins 
in Pichia pastoris Catalog no. K1710-01 www.invitrogen.com 

 pPICZα A, B, and C, Pichia expression vectors for selection on Zeocin™ and 
purification of secreted, recombinant proteins. Cat. no. V195-20. www.invitrogen.com   

 
 

بدست آوردن توالی نوکلئوتیدی منحصر بفرد کد کننده الف) 

 فیتاز مخمری-3

بر اساس توالی نوکلئوتیدی فیتاز آسپرژیلوس نایجر با کد 

GenBank: M94550.1  بخش ھای کد شونده حفظ و قسمتھای دیگر از

توالی مد نظر بھ  .حذف گردید ملھ سیگنال سکانس طبیعیج

بخش  مشخص کننده سایھ دار صورت زیر می باشد کھ بخش ھای 

 کدشونده توالی مذکور است.

        1 gcatgcagca ctgtcagcaa ataaattgct ttgaatgatt ttctgcttct tctcatattg 
       61 ggctatagac actgccgtta tctgactttt aatgagcgag ggcgatgttc atcattcggc 
      121 gttctgttct tatgatttcc ccacgtcctt tcgggctttc ggcacagcaa aatagattgt 
      181 ttagcaggta cagaaacaac ttgatgacac atgcatccga gaatcttcag ccgtggaagc 
      241 attcatgtag atctttgcta agagaaatga tggcggccca gggcatccag gcaccttttc 
      301 caacggggaa cttccgccgt ccacgtgctc tgattcagcc aatcaagacg tcccacggca 
      361 atgctggatc aacgatcaac ttgaatgcaa taaatgaaga tggaactaac accatctgct 
      421 gcctttctct cgagaaagct cctccacttc tcccactaga tatctccgtc cccgtcgact 
      481 tcccgtccta ttcggcctcg tccgctgaag atccatccca ccattgcacg tgggccacct 
      541 ttgtgagctt ctaacctgaa ctggtagagt atcacacacc atgccaaggt gggatgaagg 
      601 ggttatatag gaccgtccgg tccggcgcga tggccgtagc tgccactcgc tgctgtgcaa 
      661 gaaattactt ctcataggca tcatgggcgt ctctgctgtt ctacttcctt tgtatctcct 
      721 gtctgggtat gctaagcacc acaatcaaag tctaataagg accctccctt ccgagggccc 
      781 ctgaagctcg gactgtgtgg gactactgat cgctgactat ctgtgcagag tcacctccgg 
      841 actggcagtc cccgcctcga gaaatcaatc cagttgcgat acggtcgatc aggggtatca 
      901 atgcttctcc gagacttcgc atctttgggg tcaatacgca ccgttcttct ctctggcaaa 
      961 cgaatcggtc atctcccctg aggtgcccgc cggatgcaga gtcactttcg ctcaggtcct 
     1021 ctcccgtcat ggagcgcggt atccgaccga ctccaagggc aagaaatact ccgctctcat 
     1081 tgaggagatc cagcagaacg cgaccacctt tgacggaaaa tatgccttcc tgaagacata 
     1141 caactacagc ttgggtgcag atgacctgac tcccttcgga gaacaggagc tagtcaactc 
     1201 cggcatcaag ttctaccagc ggtacgaatc gctcacaagg aacatcgttc cattcatccg 
     1261 atcctctggc tccagccgcg tgatcgcctc cggcaagaaa ttcatcgagg gcttccagag 
     1321 caccaagctg aaggatcctc gtgcccagcc cggccaatcg tcgcccaaga tcgacgtggt 
     1381 catttccgag gccagctcat ccaacaacac tctcgaccca ggcacctgca ctgtcttcga 
     1441 agacagcgaa ttggccgata ccgtcgaagc caatttcacc gccacgttcg tcccctccat 
     1501 tcgtcaacgt ctggagaacg acctgtccgg tgtgactctc acagacacag aagtgaccta 

http://www.invitrogen.com/
http://www.invitrogen.com/
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     1561 cctcatggac atgtgctcct tcgacaccat ctccaccagc accgtcgaca ccaagctgtc 
     1621 ccccttctgt gacctgttca cccatgacga atggatcaac tacgactacc tccagtcctt 
     1681 gaaaaagtat tacggccatg gtgcaggtaa cccgctcggc ccgacccagg gcgtcggcta 
     1741 cgctaacgag ctcatcgccc gtctgaccca ctcgcctgtc cacgatgaca ccagttccaa 
     1801 ccacactttg gactcgagcc cggctacctt tccgctcaac tctactctct acgcggactt 
     1861 ttcgcatgac aacggcatca tctccattct ctttgcttta ggtctgtaca acggcactaa 
     1921 gccgctatct accacgaccg tggagaatat cacccagaca gatggattct cgtctgcttg 
     1981 gacggttccg tttgcttcgc gtttgtacgt cgagatgatg cagtgtcagg cggagcagga 
     2041 gccgctggtc cgtgtcttgg ttaatgatcg cgttgtcccg ctgcatgggt gtccggttga 
     2101 tgctttgggg agatgtaccc gggatagctt tgtgaggggg ttgagctttg ctagatctgg 
     2161 gggtgattgg gcggagtgtt ttgcttagct gaattacctt gatgaatggt atgtatcagc 
     2221 attgcatatc attagcactt caggtatgta ttatcgaaga tgtatatcga aaggatcaat 
     2281 ggtgactgtc actggttatc tgaatatccc tctatacctc gcccacaacc aatcatcacc 
     2341 ctttaaacaa tcacactcaa gccacagcgt acaaacgaac aaacgcacaa agaatatttt 
     2401 acactcctcc ccaacgcaat accaaccgca attcatcata cctcatataa atacaataca 
     2461 atacaataca tccatcccta ccctcaagtc cacccatcct ataatcaatc cctacttact 
     2521 tacttctccc cctccccctc acccttccca gaactcaccc ccgaagtagt aatagtagta 
     2581 gtagaagaag cagacgacct ctccaccaat ctcttcggcc tcttatcccc atacgctaca 
     2641 caaaaccccc accccgttag catgc 

 

با حذف موتیفھای   GENEiusبخش کد شونده با کمک برنامھ 

نامناسب از جملھ سایتھای برش مورد نیاز جھت کلونینگ، 

جھت ،  splicingبازی و توالیھای شناسایی  5توالیھای تکراری 

توالی بازنویسی گردید.  Pichia pastoris بیان در سیستم مخمری 

لیز قرار گرفت و مورد آنااز بازنویسی، نوکلئوتیدی حاصل 

 Pichia pastorisتوالی کھ بیشترین شباھت را بھ توالی نوکلئوتیدی 

پس از بازسازی نواحی مناسب کلونینگ در  بود انتخاب و

و ھمچنین بازسازی ناحیھ جداشونده   (NotI)و انتھا  (XhoI)ابتدا

توالی سیگنال ترشحی پالسمید از پروتئین ساختھ شده، 

بدست آمده بصورت زیر می توالی  ید.سنتز گردنوکلئوتیدی 

توالی تأثیر آنزیمھای  سایھباشد. بخش ھای مشخص شده بصورت 

XhoI   وNotI  .می باشد 

CTCGAGAAAA GAGAGGCTGA AGCTCTTGCT GTGCCAGCCT CAAGAAACCA 
ATCATCATGC GACACTGTTG ATCAAGGTTA TCAATGCTTT TCTGAGACAT 
CTCATTTGTG GGGTCAGTAT GCACCATTCT TTTCTTTAGC AAACGAGTCT 
GTTATTTCTC CTGAAGTTCC AGCTGGTTGT AGAGTCACTT TTGCCCAGGT 
CTTGTCCAGA CACGGAGCAA GATACCCAAC CGATTCCAAG GGAAAGAAGT 
ATTCCGCTTT GATTGAAGAA ATACAACAAA ATGCTACCAC TTTCGACGGA 
AAATATGCTT TCTTGAAAAC CTACAACTAT TCTTTGGGAG CTGATGACTT 
GACTCCTTTC GGTGAACAGG AGCTTGTCAA TTCAGGAATC AAATTTTACC 
AAAGATACGA ATCCCTTACC CGTAACATCG TCCCTTTCAT AAGATCATCC 
GGTTCCTCAC GTGTCATTGC TTCTGGAAAG AAGTTCATTG AGGGTTTTCA 
ATCTACTAAA TTAAAGGACC CTAGAGCCCA ACCAGGTCAA TCCTCCCCAA 
AGATTGATGT TGTTATATCC GAGGCTTCCT CTTCTAACAA TACCTTGGAC 
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CCAGGTACTT GTACAGTTTT CGAGGATTCT GAACTTGCAG ACACCGTGGA 
AGCTAACTTC ACTGCTACTT TCGTTCCATC AATCAGACAA CGTCTTGAAA 
ATGACTTATC CGGTGTCACC TTAACCGACA CTGAAGTCAC TTACTTGATG 
GACATGTGCT CCTTTGATAC AATTTCTACT TCAACAGTTG ATACTAAATT 
GTCCCCATTT TGTGATTTGT TTACCCATGA TGAGTGGATA AATTATGATT 
ATTTGCAATC TTTGAAGAAG TATTATGGAC ATGGAGCCGG AAACCCTTTA 
GGTCCTACTC AGGGTGTTGG TTATGCTAAC GAATTGATTG CCAGATTAAC 
ACATTCACCT GTGCATGACG ACACATCATC CAATCACACT CTTGACTCCT 
CACCAGCAAC ATTTCCTCTT AATTCTACTT TATACGCTGA TTTCTCACAC 
GATAACGGTA TTATCTCAAT ACTTTTCGCA TTAGGATTGT ATAACGGTAC 
TAAACCTTTG TCCACCACTA CCGTTGAGAA CATTACCCAG ACCGACGGTT 
TCTCTTCAGC ATGGACTGTT CCTTTCGCCT CCAGACTTTA CGTGGAAATG 
ATGCAATGTC AGGCTGAACA AGAGCCATTG GTCAGAGTCC TTGTTAATGA 
TAGAGTGGTT CCATTGCATG GTTGTCCAGT TGATGCTTTG GGTCGTTGCA 
CTCGTGATTC TTTTGTGCGT GGATTGTCTT TTGCTAGATC CGGAGGAGAT 
TGGGCTGAGT GTTTTGCTTA AGCGGCCGC 

 

اسید آمینھ  448کامال کھ شامل توالی اسید آمینھ ای مذکور 

آسپرژیلوس  شبیھ توالی اسید آمینھ مربوط بھاست کامال 

 نایجر می باشد. 

LAVPASRNQSSCDTVDQGYQCFSETSHLWGQYAPFFSLANESVISPEVPAGCRVTFAQVLSRHGARYP

TDSKGKKYSALIEEIQQNATTFDGKYAFLKTYNYSLGADDLTPFGEQELVNSGIKFYQRYESLTRNIVPFI

RSSGSSRVIASGKKFIEGFQSTKLKDPRAQPGQSSPKIDVVISEASSSNNTLDPGTCTVFEDSELADTVEA

NFTATFVPSIRQRLENDLSGVTLTDTEVTYLMDMCSFDTISTSTVDTKLSPFCDLFTHDEWINYDYLQSL

KKYYGHGAGNPLGPTQGVGYANELIARLTHSPVHDDTSSNHTLDSSPATFPLNSTLYADFSHDNGIISIL

FALGLYNGTKPLSTTTVENITQTDGFSSAWTVPFASRLYVEMMQCQAEQEPLVRVLVNDRVVPLHGC

PVDALGRCTRDSFVRGLSFARSGGDWAECFA* 

 

با مقایسھ توالی نوکلئیک اسیدی کھ در اینجا پس از 

اپتیمایز کردن بدست آمده با توالی نوکلئیک اسید 

آسپرژیلوس نایجر کھ بھ عنوان رفرانس مورد استفاده قرار 

حداکثر  GenBankگرفت و ھمچنین تمامی توالیھای گزارش شده در 

رد تشابھ دیده می شود. بھ عبارتی این توالی منحصر بف  74%

و  Query(ژن اصلی:  است. نتیجھ مقایسھ (بالست) بصورت زیر است

 ): Sbjctژن اپتیمایز شده:

Score Expect Identities Gaps Strand 
877 bits(972) 0.0 1002/1347(74%) 0/1347(0%) Plus/Plus 
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Query  1     CTGGCAGTCCCCGCCTCGAGAAATCAATCCAGTTGCGATACGGTCGATCAGGGGTATCAA  60 
             || || || || ||||| ||||| |||||    ||||| || || ||||| || |||||| 
Sbjct  1     CTTGCTGTGCCAGCCTCAAGAAACCAATCATCATGCGACACTGTTGATCAAGGTTATCAA  60 
 
Query  61    TGCTTCTCCGAGACTTCGCATCTTTGGGGTCAATACGCACCGTTCTTCTCTCTGGCAAAC  120 
             ||||| || ||||| || ||| | |||||||| || ||||| ||||| ||| | |||||| 
Sbjct  61    TGCTTTTCTGAGACATCTCATTTGTGGGGTCAGTATGCACCATTCTTTTCTTTAGCAAAC  120 
 
Query  121   GAATCGGTCATCTCCCCTGAGGTGCCCGCCGGATGCAGAGTCACTTTCGCTCAGGTCCTC  180 
             || || || || || ||||| || || || || || ||||||||||| || |||||| |  
Sbjct  121   GAGTCTGTTATTTCTCCTGAAGTTCCAGCTGGTTGTAGAGTCACTTTTGCCCAGGTCTTG  180 
 
Query  181   TCCCGTCATGGAGCGCGGTATCCGACCGACTCCAAGGGCAAGAAATACTCCGCTCTCATT  240 
             ||| | || |||||  | || || ||||| |||||||| ||||| || |||||| | ||| 
Sbjct  181   TCCAGACACGGAGCAAGATACCCAACCGATTCCAAGGGAAAGAAGTATTCCGCTTTGATT  240 
 
Query  241   GAGGAGATCCAGCAGAACGCGACCACCTTTGACGGAAAATATGCCTTCCTGAAGACATAC  300 
             || || || || || || || ||||| || |||||||||||||| ||| |||| || ||| 
Sbjct  241   GAAGAAATACAACAAAATGCTACCACTTTCGACGGAAAATATGCTTTCTTGAAAACCTAC  300 
 
Query  301   AACTACAGCTTGGGTGCAGATGACCTGACTCCCTTCGGAGAACAGGAGCTAGTCAACTCC  360 
             |||||    ||||| || |||||| ||||||| ||||| ||||||||||| ||||| ||  
Sbjct  301   AACTATTCTTTGGGAGCTGATGACTTGACTCCTTTCGGTGAACAGGAGCTTGTCAATTCA  360 
 
Query  361   GGCATCAAGTTCTACCAGCGGTACGAATCGCTCACAAGGAACATCGTTCCATTCATCCGA  420 
             || ||||| || |||||  | |||||||| || ||  | |||||||| || |||||  || 
Sbjct  361   GGAATCAAATTTTACCAAAGATACGAATCCCTTACCCGTAACATCGTCCCTTTCATAAGA  420 
 
Query  421   TCCTCTGGCTCCAGCCGCGTGATCGCCTCCGGCAAGAAATTCATCGAGGGCTTCCAGAGC  480 
             || || || |||   || || || || || || ||||| ||||| ||||| || ||     
Sbjct  421   TCATCCGGTTCCTCACGTGTCATTGCTTCTGGAAAGAAGTTCATTGAGGGTTTTCAATCT  480 
 
Query  481   ACCAAGCTGAAGGATCCTCGTGCCCAGCCCGGCCAATCGTCGCCCAAGATCGACGTGGTC  540 
             || ||  | ||||| ||| | ||||| || || ||||| || || ||||| || || ||  
Sbjct  481   ACTAAATTAAAGGACCCTAGAGCCCAACCAGGTCAATCCTCCCCAAAGATTGATGTTGTT  540 
 
Query  541   ATTTCCGAGGCCAGCTCATCCAACAACACTCTCGACCCAGGCACCTGCACTGTCTTCGAA  600 
             || ||||||||   ||| || ||||| ||  | |||||||| || || || || |||||  
Sbjct  541   ATATCCGAGGCTTCCTCTTCTAACAATACCTTGGACCCAGGTACTTGTACAGTTTTCGAG  600 
 
Query  601   GACAGCGAATTGGCCGATACCGTCGAAGCCAATTTCACCGCCACGTTCGTCCCCTCCATT  660 
             ||    ||| | || || ||||| ||||| || ||||| || || ||||| || || ||  
Sbjct  601   GATTCTGAACTTGCAGACACCGTGGAAGCTAACTTCACTGCTACTTTCGTTCCATCAATC  660 
 
Query  661   CGTCAACGTCTGGAGAACGACCTGTCCGGTGTGACTCTCACAGACACAGAAGTGACCTAC  720 
              | |||||||| || || ||| | |||||||| ||  | || ||||| ||||| || ||| 
Sbjct  661   AGACAACGTCTTGAAAATGACTTATCCGGTGTCACCTTAACCGACACTGAAGTCACTTAC  720 
 
Query  721   CTCATGGACATGTGCTCCTTCGACACCATCTCCACCAGCACCGTCGACACCAAGCTGTCC  780 
              | ||||||||||||||||| || || || || ||    || || || || ||  ||||| 
Sbjct  721   TTGATGGACATGTGCTCCTTTGATACAATTTCTACTTCAACAGTTGATACTAAATTGTCC  780 
 
Query  781   CCCTTCTGTGACCTGTTCACCCATGACGAATGGATCAACTACGACTACCTCCAGTCCTTG  840 
             || || |||||  |||| |||||||| || ||||| || || || ||  | || || ||| 
Sbjct  781   CCATTTTGTGATTTGTTTACCCATGATGAGTGGATAAATTATGATTATTTGCAATCTTTG  840 
 
Query  841   AAAAAGTATTACGGCCATGGTGCAGGTAACCCGCTCGGCCCGACCCAGGGCGTCGGCTAC  900 
             || |||||||| || ||||| || || |||||  | || || || ||||| || || ||  
Sbjct  841   AAGAAGTATTATGGACATGGAGCCGGAAACCCTTTAGGTCCTACTCAGGGTGTTGGTTAT  900 
 
Query  901   GCTAACGAGCTCATCGCCCGTCTGACCCACTCGCCTGTCCACGATGACACCAGTTCCAAC  960 
             ||||||||  | || ||| |  | || || || ||||| || || |||||    |||||  
Sbjct  901   GCTAACGAATTGATTGCCAGATTAACACATTCACCTGTGCATGACGACACATCATCCAAT  960 
 
Query  961   CACACTTTGGACTCGAGCCCGGCTACCTTTCCGCTCAACTCTACTCTCTACGCGGACTTT  1020 
             |||||| | |||||    || || || ||||| || || |||||| | ||||| || ||  
Sbjct  961   CACACTCTTGACTCCTCACCAGCAACATTTCCTCTTAATTCTACTTTATACGCTGATTTC  1020 
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Query  1021  TCGCATGACAACGGCATCATCTCCATTCTCTTTGCTTTAGGTCTGTACAACGGCACTAAG  1080 
             || || || ||||| || ||||| || || || || |||||  |||| ||||| |||||  
Sbjct  1021  TCACACGATAACGGTATTATCTCAATACTTTTCGCATTAGGATTGTATAACGGTACTAAA  1080 
 
Query  1081  CCGCTATCTACCACGACCGTGGAGAATATCACCCAGACAGATGGATTCTCGTCTGCTTGG  1140 
             ||  | || ||||| ||||| ||||| || |||||||| || || ||||| || || ||| 
Sbjct  1081  CCTTTGTCCACCACTACCGTTGAGAACATTACCCAGACCGACGGTTTCTCTTCAGCATGG  1140 
 
Query  1141  ACGGTTCCGTTTGCTTCGCGTTTGTACGTCGAGATGATGCAGTGTCAGGCGGAGCAGGAG  1200 
             || ||||| || || ||  |  | ||||| || |||||||| |||||||| || || ||| 
Sbjct  1141  ACTGTTCCTTTCGCCTCCAGACTTTACGTGGAAATGATGCAATGTCAGGCTGAACAAGAG  1200 
 
Query  1201  CCGCTGGTCCGTGTCTTGGTTAATGATCGCGTTGTCCCGCTGCATGGGTGTCCGGTTGAT  1260 
             ||  ||||| | ||| | ||||||||| | || || ||  ||||||| ||||| |||||| 
Sbjct  1201  CCATTGGTCAGAGTCCTTGTTAATGATAGAGTGGTTCCATTGCATGGTTGTCCAGTTGAT  1260 
 
Query  1261  GCTTTGGGGAGATGTACCCGGGATAGCTTTGTGAGGGGGTTGAGCTTTGCTAGATCTGGG  1320 
             ||||||||  | || || || |||   |||||| | || |||   ||||||||||| ||  
Sbjct  1261  GCTTTGGGTCGTTGCACTCGTGATTCTTTTGTGCGTGGATTGTCTTTTGCTAGATCCGGA  1320 
 
Query  1321  GGTGATTGGGCGGAGTGTTTTGCTTAG  1347 
             || |||||||| |||||||||||||| 
Sbjct  1321  GGAGATTGGGCTGAGTGTTTTGCTTAA  1347 

 

پالسمید حاوی توالی نوکلئوتیدی بھ عنوان ذخیره اصلی توالی 

 کد کننده فراورده مربوطھ نگھداری شد.

 
 pPICzα-Phyو تشكیل وكتور  pPICzαینگ در شاتل وکتور كلون ب)

تور پس از برش توسط موجود در کلونینگ وکشده  سنتزقطعھ 

روی ژل آگارز خالص سازی  و جداسازی از NotIو  XhoIآنزیمھای 

بریده شده با دو   pPICzα(Invitrogen)سپس با پالسمید  گردید،

 حاوي لیگاز تھیھ گردید و بھ سلول ligation mixآنزیم فوق 

 TSSحساس شده با استفاده از محیط حاوی  E. coli JM109 باکتری

 شد. ترانسفورم

TSS [TSS is LB broth with 10% PEG (MW3350-8000), 5% DMSO, and 20-50 mM Mg2+ 

(MgSO4 or MgCl2) at a final pH of 6.5]. 

 LB Agar (Low Salt)باکتری ھای نوترکیب حاوی پالسمید بر روی محیط 

کشت داده  25µg/mlبھ میزان  Zeocin(invitrogen)آنتی بیوتیک واجد 

ای رشد کرده مجددا بر روی محیط فوق بصورت خالص شد. کلونیھ

و استخراج سریع  Quick Check کشت داده شد. با استفاده از روش

با فنل کلروفرم کلونھای حاوی پالسمید نوترکیب مشخص و از 

ساختار السمید تخلیص گردید. چند کلون انتخاب شده پ

ننده پالسمیدھای تخلیص شده با استفاده از آنزیمھای محدود ک
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XhoI  وNotI  و ھمچنینXhoI  وXbaI شماتیک پالسمید . تایید شد

) و 1(شکل  NotIو  XhoIآنزیمھای محدود کننده برش خورده با 

XhoI  وXbaI  و ھمچنین تصویر الکتروفورز ژل آگارز 2(شکل (

و تعیین توالی با استفاده از ) مطابقت کامل دارد. 3(شکل 

 (AOX Primers)قرار دارند  MCSسوی کھ در دو Universalپرایمرھای 

 انجام گرفت. 

سفارش داده با ژن این ژن نتایج تعیین توالی تطابق کامل 

یكي از كلون ھا با توالی  نشان می دھد شده جھت سنتز را

 .)8(شکل  نام گذاري شد pPICzα-phyمناسب انتخاب و 
 

  Pichia pastoris انتقال سازه ژني ساختھ شده بھ ژنوم مخمر  ج)

 Pichia) بھ سلول مخمر (pPICzα-phyكنستراكت ساختھ شده باال  

pastoris (GS115)  .انتقال یافت 

SacIبوسیلھ آنزیم  pPICzα-phyبراي انتقال این ژن ابتدا 

بصورت خطي در آمده سپس با روش الكتروپوریشن با دستگاه 

و بر اساس پروتكل شركت سازنده بھ  BioRad)الكتروپوریتور(

 20م مخمر منتقل شد. از بین كلونھاي ترانسفورم شده ژنو

  کلون انتخاب گردید.

 

-3آنزیم نوتركیب، تولید و ساخت كشت سلول ھاي مخمر  :د)

 توسط مخمر و ترشح آن بھ محیط فیتاز قارچی

کلون ھاي مناسب  انتخاب و اكسپرشن در مقیاس پایین ابتدا 

برای جلوگیری رفت. انجام گ Invitrogenو بر اساس پروتكل شركت 

از تأثیر منفی بافر فسفات موجود در محیط کشت اکسپرشن در 

سنجش اثربخشی آنزیم، از بافر استات در تھیھ محیط کشت 

مدت زمان در نظر گرفتھ شده براي اكسپرشن استفاده گردید. 

ساعت در نظر گرفتھ  24در صد در  0.5سھ روز و میزان متانول 

 شد. 

 روش رنگ سنجی:سنجش آنزیم با  :ه)
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و با  (Engelen AJ et al 1994)آنالیز سنجش آنزیم بر اساس روش 

تغییرات جزئی در پروتکل مربوطھ انجام گرفت.  برای این 

نوتركیب  فیتاز-3آنزیم بیان  سوپ محیط كشت جھت بررسيکار 

( بافر  و با بافر استات رقیق سازی شدساختھ شده جدا 

گرم استات  3تیک خالص بھ ھمراه گرم اسید اس 0.18استات شامل 

 90آبھ حل شده در  2گرم کلسیم کلراید  0.15آبھ و  3سدیم 

 100و نھایتا بھ حجم   pH=5.5میلی لیتر آب دیونیزه و تنظیم 

 . میلی لیتر رسیده شده)

میلی لیتر محیط کشت حاوی آنزیم کھ با  2واکنش با ترکیب 

شامل  (سوبسترا  میلی لیتر 4رقیق سازی شده با  بافر استات

میلی لیتر بافر استات  90گرم سدیم فیتات سھ آبھ در  0.84

pH=5.5  ( درجھ سانتی  37دقیقھ در دمای  65ترکیب و بھ مدت

میلی لیتر محلول  4واکنش با افزودن  گراد نگھداری شد.

 10000gرنگزا متوقف شد و پس از سانتریفیوژ محلول واکنش ( 

توسط دستگاه  415ODجاد شده در دقیقھ)، میزان رنگ ای 5در 

 25 محلول رنگزا شامل [اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. 

گرم آمونیوم  10 میلی لیتر محلول مولیبدات آمونیوم (

میلی لیتر  1میلی لیتر آب دیونیزه و  90آبھ در  4مولیبدات 

NH3  میلی لیتر محلول ونادات آمونیوم  25) و   %25با غلظت

میلی لیتر آب  40نادات آمونیوم حل شده در گرم و 0.235( 

 %65میلی لیتر اسید نیتریک  2درجھ و  60دیونیزه در دمای 

 100کھ بھ آھستگی بھ آن افزوده می شود و رسانده حجم آن بھ 

میلی لیتر اسید نیتریک  16.5میلی لیتر با آب دیونیزه) و 

 و رساندن دمای محلول بھ دمای اتاق و رساندن حجم آن 65%

. در این واکنش با توجھ ]میلی لیتر با آب دیونیزه  100بھ 

بھ رنگ زمینھ ای کھ بواسطھ محلول سوبسترا ایجاد می شود 

برابر رقیق و در واکنش ھا مورد  10محلول سوبسترا را 

و  استفاده قرار گرفت. برای بررسی صحت واکنش
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 استفاده گردید. 4PO2KHاز رقتھای مختلف  استانداردسازی

سی فعالیت آنزیم در دقیقھ صفر بھ عنوان بالنک و در برر

 بھ عنوان فعالیت آنزیم محاسبھ گردید. 60دقیقھ 

 

  :SDS Pageبررسی بیان پروتئین نوترکیب با روش :و)

پروتئین نوترکیب بصورت ترشحی، از جھت ارزیابي تولید 

سوپرناتانت محیط کشت بیانی مخمر الکتروفورز ژل پلی اکریل 

ام گرفت. محیط کشت مخمر پس از سانتریفیوژ و آمید انج

 DTTحاوی  Loadingدقیقھ بھ ھمراه بافر  10جدسازی بھ مدت 

پلی اکریل آمید الکتروفورز شد. رنگ  %10جوشانده و در ژل 

انجام گرفت. یا توجھ بھ  R-250آمیزی با رنگ کوماسی بلو 

 Pichiaاینکھ در پروتئین ھای تولید شده توسط سیستم مخمر 

pastoris  گلیکوزیالسیون باالیی اتفاق می افتد براساس مقاالت

مختلف انتظار می رود پروتئین ترشحی ما اندازه ای در حدود 

کیلو دالتون داشتھ باشد. نتیجھ الکتروفورز با مقایسھ  95

مارکر پروتئین اندازه درست پروتئین ترشحی را ثابت می 

) بھ عنوان 9ه نھایتا یکی از کلونھا (شمار. )9(شکلکند

 بھترین مخمر تولید کننده آنزیم انتخاب گردید. 
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 اشكال و نقشھ ھا)6
 

با  pPICzα-PhyA: تصویر شماتیک پالسمید برش خورده 1شکل 

  Not Iو   XhoIآنزیمھای 
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با  pPICzα-PhyA: تصویر شماتیک پالسمید برش خورده 2شکل

  Xba Iو   XhoIآنزیمھای 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: تصویر الکتروفورز ژل آگارز پالسمید برش خورده 3شکل 

pPICzα-PhyA  با آنزیمھایXhoI   وNot I آنزیمھای  وXhoI   و

Xba I  
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:  شماتیک سازه پالسمیدی ساختھ شده در این 4شکل 
 اختراع 
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تولید ن : الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید پروتئی5شکل

 شده.
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 : بلوک دیاگرام6شکل 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

انتخاب توالی کد کننده 
 آنزیم

 

 اپتیمایز کردن توالی ژن

 سنتز ژن اپتیمایز شده

-pPICz نوترکیب  وکتورساخت 
Phy 

ه ساختھ شد وکتورانتقال 
 Pichia pastoris بھ ژنوم مخمر

 

كشت سلول ھاي مخمر 
تولید و ساخت  ،نوتركیب
توسط مخمر  فیتاز-3آنزیم 

 

 ارزیابی تولید

واکنش 
آنزیماتیک 

و رنگ 

 ابزارھای
مرتبط با 
بیوانفورم

 MWG شرکت

Electroporation 

Sub cloning 

Expression 

SDS Page 
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 مزایاي اختراع: و دقیق بیان واضح)7
در مخمر   بیولوژیك این فراوردهساخت  فرایندعالوه بر 

Pichia pastoris ن محصول شود ایكھ در این اختراع شرح داده مي

در سیستم  ی ھمچون بیانراه ھاي دیگر ازتواند  مي

و یا استفاده از ژن طبیعی در تولید آنزیم  باكتریال

 کشت آسپرژیلوس نایجراز تخلیص ساختھ شود یا از طریق 

  ید.آبدست 

  فیتاز:-6فیتاز نسبت بھ -3 ساختمزیت 

فیتاز بھ دلیل گلیگوزیلھ بودن و از لحاظ مقاومت -3

فیتاز باکتریایی  -6شرایط اسیدی  نسبت بھ بیشتر در 

 ارجحیت دارد.

  با استفاده از توالی ساخت این فراورده بیولوژیك مزیت

 : اپتیمایز شده نسبت بھ توالی اصلی

 بسیار بیشترتولید فراورده نوتركیب در این روش میزان 

با توجھ بھ مصرف یکسان محیط کشت در ھر دو روش است و 

یمایز شده و ژن طیعی، استفاده از ژن استفاده از ژن اپت

  اپتیمایز شده صرفھ اقتصادی بسیار باالتری دارد.

 نسبت بھ  ساخت این فراورده بیولوژیك در مخمر مزیت

 ساخت در سیستم باكتریال

چون این پروتئین در فرم طبیعي گلیكوزیلھ است تولید آن 

در سیستم باكتریال فاقد گلیكوزیالسیون خواھد بود مزیت 

تولید آن در سیستم مخمري نسبت بھ تولید آن در باكتري 

 است فراورده نھایي گلیكوزیالسیون 

  نسبت بھ فرم مزیت ساخت این فراورده بیولوژیك در مخمر

 :کشت آسپرژیلوستخلیص شده از 

قابل کنترل بودن فرایند تولید بھ دلیل استفاده از 

 سیستم القایی تولید آنزیم توسط متانول

سان افزایش راندمان و مقیاس تولید بھ دلیل قابلیت آ

 مشخص بودن ترکیبات و سادگی محیط کشت مخمر میزبان
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ترشحی بودن آنزیم بھ محیط کشت کھ نیاز بھ شکستن دیواره 

مخمر را حذف می کند و در نتیجھ از ناخالصی محصول با 

 آنزیم ھا و پروتئین ھای درون سلولی جلوگیری می نماید

خالف سیستم تولید آنزیم آلرژی زا بر عدم وجود مواد 

سط قارچ ھای رشتھ ای مانند آسپرژیلوس کھ طبیعی تو

 احتمال آلرژن بودن ھست

 

 ) ذكر صریح كاربرد:8

بھ عنوان محصول حاصل جھت استفاده در جیره غذایی ماکیان 

 مکمل استفاده می گردد.

فرم خالص شده پروتئین بھ عنوان مکمل جھت مصارف انسانی 

 رد دارد.کارب

 

) توضیح حداقل یك روش اجرایي براي بھ كارگیري 9

 اختراع:

فیتاز -3تولید کننده آنزیم  Pichia pastorisاز فرمنتاسیون سویھ 

قارچی کھ در این اختراع ساختھ شده است می توان این آنزیم 

را در مقیاس باال طی فرایندی کھ در این اختراع ذکر شد 

عت در صنو طیوراستفاده نمود. تولید و در صنعت غذای دام 

غذای دام و طیور بھ عنوان آزاد کننده فسفر فیتات موجود 

در جیره غذایی و ایجاد شرایط جذب بھتر فسفر و سایر عناصر 

 ضروری متصل بھ باندھای فسفری فیتات کاربرد دارد. 

این فراورده می تواند بھ عنوان مكمل غذایي در صنعت  -1

در نتیجھ امنیت غذایي جامعھ پرورش دام و طیور  و 

 كاربرد دارد. 

فرم خالص شده این فراورده مي تواند بھ عنوان مكمل  -2 

مواد غذایي جھت جذب بھتر مواد معدني نظیر آھن، روي و 

 ... در انسان استفاده گردد.
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 خالصھ اي از توصیف اختراع:

فیتاز قارچی  -3آنزیم ساخت  این اختراع تحت عنوان  "

می " Pichia pastorisنوتركیب در مخمر بصورت  (phyA)اسید  مقاوم بھ

بدلیل   تولید آنزیم توسط قارچھا نظیر آسپرژیلوسباشد . 

عدم ثابت بودن فرموالسیون محیط کشت کیفیت ثابتی ندارد. و 

بھ دلیل غیر ترشحی بودن آنزیم، نیاز بھ مراحل متعدد و 

بودن برای بھ دلیل احتمال آلرژن  پرھزینھ تخلیص دارد.

این اختراع مشکالت  استفاده در صنایع غذایی محدودیت دارد. 

فوق را برطرف ساختھ است. بطور دقیق تر در این اختراع  

نوترکیب برای تولید این آنزیم استفاده شده  DNAتکنولوژی 

جدید  DNAاست کھ از طریق ساخت یک زنجیره پلی نوکلئوتیدی  

لید آنزیم صورت می گیرد. تو ،اپتی مایز شدهبا کدون ھای 

این اختراع فرایند ساخت وکتوری کھ این زنجیره پلی 

منتقل  Pichia pastorisمخمر را بھ ژنوم میزبان  DNAنوکلئوتیدی  

کند و میزبان مخمر نوترکیب تحت شرایط می کند توصیف می 

نوترکیب را تولید و بھ فیتاز قارچی  -3 آنزیمقابل کنترل 

آنزیم تولید شده در این اختراع  کند.محیط کشت ترشح می 

آزادسازی فسفر معدنی از منابع  دارای فعالیت بیولوژیکی

استفاده بھ عنوان جھت می یاشد کھ  فیتیک اسید را دارا

مکمل غذایی در جانداران تک معده ای از جملھ دام و طیور 

 .کاربرد دارد
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