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  صھ اختراع

" در زمینھ \\\\\\"تولید گلوكز اكسیداز نوتركیب بر اساس پلي نوكلئوتید سنتتیك بھینھ شده \\\\\\این اختراع تحت عنوان 
نوتركیب براي تولید پروتئین ھاي ریكامبیننت مي باشد. بطور دقیق تر این اختراع مربوط است  DNA استفاده از تكنولوژي

جدید با كدون ھاي اپتي مایز شده كھ براي تولید انزیم گلوكز اكسیداز نوتركیب  DNA بھ ساخت یك زنجیره پلي نوكلئوتیدي
 را بھ ژنوم میزبان مخمر DNA بكار مي رود ھمچنین این اختراع فرایند ساخت وكتوري كھ این زنجیره پلي نوكلئوتیدي

Pichia pastoris بل كنترل آنزیم گلوكز اكسیداز منتقل مي كند توصیف مي كند و میزبان مخمر نوتركیب تحت شرایط قا
  .نوتركیب را تولید و بھ محیط كشت ترشح مي كند

  اختراع؛ ادعای-
  ما ادعا می کنیم

،  Pichia pastorisبر اساس یک سکانس پلی نوکلئوتیدی سنتتیک جدید و منحصر بھ فرد با کدون ھای بھینھ شده مطابق ژنوم  1

  تولید کرده ایم.  Pichia pastorisآنزیم نوترکیب گلوکز اکسیداز را در سیستم مخمری 

 دگلوکز می باشو حذف آنزیم گلوکز اکسیداز نوترکیب تولید شده، دارای فعالیت آنزیمی اختصاصی در تجزیھ  1مطابق با ادعای  2

  

  

  )DESCRIPTIONاختراع(توصیف  -2
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نوترکیب برای تولید پروتئین ھای ریکامبیننت می باشد. بطور دقیق تر  DNAینھ استفاده از تکنولوژی این اختراع در زم
انزیم گلوکز  برای تولید کھ اپتی مایز شدهجدید با کدون ھای  DNAزنجیره پلی نوکلئوتیدی   یک تخسامربوط است بھ 

را بھ ژنوم  DNAزنجیره پلی نوکلئوتیدی   وری کھ این ھمچنین این اختراع فرایند ساخت وکت رفت.بکار  اکسیداز نوترکیب
 آنزیممنتقل می کند توصیف می کند  و میزبان مخمر نوترکیب تحت شرایط قابل کنترل  Pichia pastorisمخمر میزبان 

  گلوکز اکسیداز نوترکیب را تولید و بھ محیط کشت ترشح می کند.

  مشکل فنی و بیان اھداف اختراع: -ج

) فالووپروتئیني است كھ از طریق EC 1.1.3.4اكسیدوردوكتاز،  -1، بتا دي گلوكز: اكسیژن، GOxز (گلوكزاكسیدا
این اكسیداسیون بتا دي گلوكز توسط اكسیژن مولكولي آن را بھ گلوكونو دلتا الكتون و پروكسید ھیدروژن كاتالیز مي كند. 

در حال  دارد.گلوكز و بیوسنسورھای سنجش  كیت ھا آنزیم کاربرد ھای متعددی در صنایع غذایی، آرایشی وبھداشتی،
مھم ترین سویھ ھایی کھ در صنعت برای ید آآنزیم تجاری معموال از فرمنتاسیون مخمرھا یا قارچ ھا بھ دست می حاضر، 

 و  , ,Aspergillus niger Penicillium amagasakienseتجاری   ھای سویھ مھمترین تولید این آنزیم بکار می روند
Penicillium vitale  .می باشند 

http://www.wipo.int/


  تولید آنزیم بھ روش فوق دارای محدودیت ھا و مشکالتی می باشد 

عدم ثبات فرموالسیون محیط کشت: معموال ضایعات صنایع غذایی مانند مالس چغندر، برنج بھ عنوان منبع غذایی  .1
و در ھر دوره تولید با ھم متفاوت است و محیط کشت استفاده میشود با توجھ بھ این کھ کیفیت این منابع ثابت نیست 

 در نتیجھ کیفیت و میزان محصول آنزیمی در ھر دوره تولید نیز متفاوت خواھد شد.
 

غیر ترشحی بودن آنزیم: در سیستم تولید آنزیم توسط آسپرژیلوس یا سایر قارچھای رشتھ ای، آنزیم تولید شده در  .2
آنزیم مستلزم شکستن دیواره سخت سلول ھا و جدا سازی آنزیم از داخل سیتوپالسم قارچ تجمع می یابد. جدا سازی 

کل محتویات سلولی است بنابراین محصول نھایی دارای ناخالصی با سایر پروتئین ھا و آنزیم ھای درون سلولی بھ 
ل می باشد. این امر ضمن پیچیده کردن و افزایش مراحل جداسازی آنزیم منجر بھ افت کیفیت محصوز ویژه کاتاال

و از دست رفتن بخش زیادی از محصول طی روند خالص سازی می شود. پیچیدگی فرایند تخلیص منجر بھ 
  افزایش زمان تولید وھزینھ نیزمی شود

 
 آنزیم بھ دست آمده از آسپرژیلوس بھ دلیل احتمال آلرژن بودن این قارچ محدودیت کاربرد در صنایع غذایی دارد.  .3

 

استفاده کردیم. برای این  Pichia pastorisمخمر ق ما از سیستم تولید نوترکیب آنزیم توسط بھ منظور غلبھ بر مشکالت فو
سیستم ما ابتدا زنجیره پلی نوکلئوتیدی جدید با کدون ھای بھینھ شده برای آنزیم گلوکز اکسیداز را طراحی و ساختیم و پس از 

  بھ صورت نوترکیب تولید کردیم.   Pichia pastorisانتقال آن بھ ژنوم مخمر، این آنزیم را در سیستم 

  نتیحھ این اختراع بر طرف نمودن و حل مشکالت زیر در تولید این آنزیم است: 

فرموالسیون ثابت محیط کشت :  فرموالسیون محیط کشت مخمر ثابت است در نتیجھ کیفیت محصول نھایی در دوره  .1
  ھای تولید یکسان است.

فرایند خالص سازی   طی بھ صورت ترشحی بھ محیط خواھد بود در نتیجھ ترشحی بودن آنزیم:  محصول آنزیمی .2
و روند خالص سازی ساده تر می باشد. در ترشحی بودن آنزیم تولید شده سبب  نیستنیازبھ شکستن دیواره مخمر را 

  باشد. ز تاالمی شود محصول نھایی فاقد بسیاری از ناخالصی ھا با پروتئین ھا و آنزیم ھای درون سلولی بھ ویژه کا
سالمت محصول: در این سیستم بھ دلیل عدم استفاده از سرم انسانی یا حیوانی و نداشتن ھیچ ویروس مشترک با انسان،  .3

 و ھمچنین متابولیت سرطان زا و آلرژن، برای مصارف انسانی و دامی تایید شده می باشد  

  شرح وضعیت دانش فنی پیشین : -د

) فالووپروتئیني است كھ از طریق EC 1.1.3.4اكسیدوردوكتاز،  -1لوكز: اكسیژن، ، بتا دي گGOxگلوكزاكسیداز (
اكسیداسیون بتا دي گلوكز توسط اكسیژن مولكولي آن را بھ گلوكونو دلتا الكتون و پروكسید ھیدروژن كاتالیز مي كند. این 

وجود  و میوه ھا) مانند عسل(غذایی طبیعی بھ عنوان یک آنتی اکسیدان و یک عامل انتی باکتریال طبیعی در مواد کھ آنزیم 
. در صنایع شیمیایی برای یافتھ استآرایشي و پزشکی کاربرد وسیعی -در صنایع شیمیایی، غذایی، بھداشتي امروزه  دارد

تولید اسید گلوکونیک و در صنایع غذایي جھت حذف گلوكز یا اکسیژن از مواد غذایی جھت جلوگیري از فساد بکار میرود. 
آرایشي در خمیر دندان، دھان شویھ ھا، صابون ھاي مایع، كرم ھا و لوسیون ھاي محافظ پوست و مو -صنایع بھداشتيدر 

استفاده می شود. در پزشکی نیز فرم خالص انزیم در كیت ھاي اندازه گیری گلوكز خون و سایر مایعات بیولوژیكي و 
  رود.بیوسنسورھا بھ كار مي

ز کشت قارچ ھا یی کھ این آنزیم را بھ عنوان یک متابولیت طبیعی تولید می کنند بھ دست می در حال حاضر آنزیم تجاری ا
  آید. کھ مھمترین آنھا آسپرژیلوس نایجر می باشد.  



و  Penicilliumاولین بار این آنزیم از آسپرژیلوس نایجر جدا شد و پس از آن تولید آنزیم توسط سویھ ھای مختلف  
Aspergillus  توسطBaker  درU.S. Pat. 2,482,724 .خالص سازی آنزیم با درجھ باال ویژگی زیادی از  ثبت گردید

 4.2کیلو دالتون و نقطھ ایزوالکتریک  150این ملکول را مشخص نمود از جملھ اینکھ یک گلیکوپروتئین با وزن ملکولی 
  بھ ازای ھر ملکول می باشد.   FADمی باشد و دارای دو ملکول 

رای استفاده از گلوکز اکسیداز بھ دست آمده از منابع طبیعی، نامناسب بودن محصول برای استفاده در برخی مشکل اساسی ب
موارد مانند مواد غذایی است. مثال آسپرژیلوس بھ عنوان منبع اصلی آنزیم تجاری بسیار آلرژن است بنابراین بھ دلیل 

زیم بھ صورت خیلی خالص تھیھ شود بھ دلیل ماھیت درون سلولی ناخالصی، احتمال آلرژیک بودن آنزیم می باشد. چنانچھ آن
بودن آنزیم، بسیار وقت گیر و پرھزینھ است. این مشکل می توانست با تولید آنزیم در سیستم ریکامبیننت حل شود ولی نھ 

طالعات متعددی بر مگذشتھ نیزبیش از دو دھھ در براین اساس سکانس اسید آمینھ و نھ سکانس نوکلئوتیدی آن مشخص نبود. 
   کھ بسیاری ازجنبھ ھای تولید و کاربرد این انزیم را روشن نموده است.  روی تولید آنزیم نوترکیب انجام شد

و با استفاده از  NRRL-3از آسپرژیلوس نایجر سویھ  cDNAژن این آنزیم از طریق تھیھ كتابخانھ 1989نخستین بار در
 1815اژ نوتركیب شناسایي و سپس جدا شد.  ناحیھ كد كننده ژن جدا شده ف 12000براي غربالگري  cDNA 800bpیك 

مربوط بھ سیگنال ترشحي و   5‘اسید آمینھ انتھاي 21اسید آمینھ كد مي كرد كھ از این تعداد  605جفت باز بود كھ براي 
  .اسید آمینھ مربوط بھ آنزیم بود  584

یدی جدید از گلوکز اکسیداز قلیایی و روش تولید آن را ثبت کردند و ھمکاران یک سکانس پلی پپت  Cherry،1999در سال 
)U. S. Pat. 5,879,921 .( این سکانس مربوط بھ سویھCladosporium   بود. ژن جدا شده پس از ساخت وکتور بیانی

pAJ030-1   در سویھFusarium strain A3/5 CC-I  اکتیویتھ آنزیمی در  %75بیان شد. کھ بیش ازpH  در  8تا  5بین
قلیایی فعال است پتانسیل استفاده از ان در ترکیب  pHاز انجا کھ این آنزیم در دامنھ   درجھ ساانتیگراد حفظ می شد. 30

دترژنت ھا بھ عنوان منبع برای پراکسید ھیدروژن وجود دارد. مخترعین مدعی ھستند کھ این آنزیم برای کاربرد در صنایع 
عی ھستند در مواد بھداشتی مانند خمیر دندان دھانشویھ ھا، کرم ھا و لوسیون ھای پوست، مو نان نیز مفید است. ھمچنین مد

 و بدن و تمیز کننده ھای لنزھای تماسی قابل کاربرد است. 

 U. S. Patثبت شده است (  Rosenbergتوسط  1993و  1992تم دیگری برای تولید گلوکز اکسیداز نوترکیب در سیس
 Penicillium.  در این سیستم ژن کد کننده گلوکز اکسیداز از  )U. S. Pat 5,094,951و  5,266,688

amagasakiense   سرین جایگزین سیستئین می باشد. این ژن تحت  521جدا شد کھ این ژن موتانت بوده و در اسید آمینھ
 Saccharomycesکلون و بھ ژنوم مخمر   alpha-factorو سیگنال ترشحی    (GAP/ADH)یک پروموتر ھیبریدی 

cerevisiae    منتقل شد. مخترع مدعی است کھ این سیستم برای تولید صنعتی آنزیم بھ دلیل ساده تر بودن تخلیص آن از
محیط کشت مناسب تر می باشد و ھمچنین نسبت بھ محصول تجاری آنزیمی کھ توسط آسپرژیلوس تولید می گردد و بھ دلیل 

   ر مواد غذایی تایید نشده است ارجحیت دارد.احتمال آلرژن بودن برای کاربرد د

Mano  موتانت ھای گلوکز اکسیداز را بھ ثبت رساندند ( 2015و ھمکاران در U.S. Pat. 9,200,308 اختراع آنھا  .(
با فعالیت آنزیمی باالترمی باشد این آنزیم ھای  P. amagasakienseمربوط بھ ساخت موتانت ھایی از گلوکز اکسیداز 

بھ جای والین سھ اسید آمینھ  564تشابھ داشتھ و در اسید آمینھ amagasakiense . Pبا آنزیم طبیعی    %95بیش از  موتانت
ھمچنین موتانت ھای  .) جایگزین شده استV564Lو    V564S ،V564Tسرین، ترئونین یا لیزین (

(V564S+K424E)، (V564S+K424Q) ،(V564S+K424M)    و(V564S+K424L) 424گزینی لیزین از جای 
ساختھ شد. موتاسیون از طریق  V564Sبا یکی از سھ اسید ھای امینھ کلوتامیک اسید، گلوتامین و متیونین در موتانت 

PCR  بر روی ژن گلوکز اکسیداز طبیعی کلون شده درpET24a  انجام شد. پس از انتقال پالسمیدھای موتانت بھ میزبانE. 
coli BL21 بھ دلیل اینکھ در ساخت سنسورھای گلوکز نیاز ئین ھا انجام شد. مخترعین مدعی ھستند بیان ھر یک از پروت

برای سنجش گلوکز بویژه در  این موتانت ھابھ آنزیم گلوکز اکسیداز با فعالیت آنزیمی باالتر از طبیعی می باشد برخی از 



وکز بھ عنوان سوخت استفاده می کنند کاربرد کھ از گل biocellsساخت و تکامل الکترود ھای گلوکز و ھمچنین  بیوسل ھا 
  دارد. 

Ostafe  اختراعی را بھ ثبت رساندند ( 2016و ھمکاران درU. S. Pat. 9,365,834  کھ مربوط بھ ساخت موتانت ھای (
ومیسس این موتانت ھا در ساکار .جدیدی از آنزیم گلوکز اکسیداز می باشد کھ فعالیت آنزیمی باالتری از آنزیم طبیعی دارد

بیان شدند. انھا مدعی ھستند این آنزیم برای اندازه گیری گلوکز آزاد در   Pichia pastorisو    S. cerevisiaeزیھ یسرو
نمونھ ھای بالینی و بیوراکتورھا، صنایع غذایی و خوراک دام کاربرد دارد و ھمچنین می تواند بھ در پیشبرد سیستم ھای 

  استفاده شود  biofuelی مینیاتوری نیازمند بھ سوخت سلول

یک سیستم کارامد برای تولید پروتئین ھای یوکاریوتیک  و یك مخمرمتیلوتروف (متانول دوست) Pichia pastorisمخمر 
شرکت داروسازی، بیوتکنولوژی و صنایع غذایی لیسانس شده است و در  120این سیستم تاکنون برای بیش از . می باشد

برخی فراورده ھای تولید شده در این سیستم کھ در بازار برخی کشورھا ارائھ شده یا در  .آینده نیز توسعھ خواھد یافت
(ھند) ، اینترفرون آلفا (ھند)، انسولین  Bمرحلھ کارازمایی ھستند شامل البومین نوترکیب انسانی (ژاپن) ، واکسن ھپاتیت 

   .امریکا) می باشند I(ھند) کالژن (امریکا) واکسن بوتولیسم (فاز 

از جملھ سطح باالي تولید، محیط کشت ارزان و فاقد سرم،  ھا باكتريمشابھ عالوه بر مزایاي سیستم بیاني این سیستم 
سھولت در افزایش مقیاس تولید و القای کنترل شده در ساخت پروتئین مورد نظر، مزایاي سیستم ھاي یوكاریوتیك شامل 

نیز دارا مي باشد کھ این سیستم را براي تولید باالي  پروتئین رااصالحات پس از نسخھ برداری و ترجمھ  و فولدینگ 
ضمن اینکھ این سیستم برای تولید فراورده ھای غذایی و دارویی برای پروتئین ھاي یوکاریوتیک منحصر بفرد می سازد. 

ولید آنزیم نوترکیب مصارف انسانی و دامی تایید شده است. بھ دلیل این مزایای منحصر بھ فرد ما از این سیستم برای ت
  گلوکز اکسیداز استفاده کردیم.

  

برای سیستم کدون ھا  ،در این اختراع تولید آنزیم گلوکز اکسیداز را ارائھ می کنیم  کھ بھ منظور افزایش میزان تولید
طبیعی  مشابھ آنزیم %100  موتانت نبوده و تولید شده انزیمبھینھ سازی شده اند و ھمچنان  Pichia pastorisمخمری 

  است  

  ارائھ راه حل برای مشکل فنی موجود ھمراه با شرح دقیق و کافی و یکپارچھ اختراع:

  GenBank: FJ979866.1 Aspergillus niger Z-25بتدا بر اساس سکانس ژن گلوکز اکسیداز ا امدر این اختراع 
. سکانس طبیعی و ساختیمازی و طراحی بھینھ س Pichia pastorisسکانس نوکلئوتیدی جدیدی بر مبنای کدون ھای مخمر 

(کد نوکلئوتید    1752 طبیعی سیگنال سکانس دونکھ باسید امینھ)  605(کد کننده برای بوده  نوکلئوتید 1818این ژن شامل 
   .می باشداسید امینھ)  584کننده برای 

سیگنال سکانس طبیعی حذف گردید.  اسید آمینھ شامل کدون شروع و 22نوکلئوتید آغازین کد کننده  66جھت بھینھ سازی 
  نیزدر طول سکانس نیز حذف شدند.  XhoIو  NcoIسایت ھای احتمالی 

  نوکلئوتید شامل  24در مقابل 
CTCGAGAAAAGAGAGGCTGAAGCT ھشت اسید آمینھ کد کننده   Leu   Glu Lys     Arg   Glu    Ala 

  Glu     Ala تامین جایگاه برش آنزیمی  ه بر عالو بھ ابتدای ژن اضافھ شد. این ناحیھXhoI  جھت تسھیل در کلونینگ این
جھت برش آنریمی بود  کھ  KEX2و   STEدو سیستم پردازش طبیعیمحل ھای برش انزیماتیک ، بھ منظور ایجاد سکانس

ر این اساس ب می باشدضروری سیگنال ترشحی آلفا از انزیم گلوکز اکسیداز تولید شده در روند ترشح بھ محیط کشت سلول 
ھمچنین در انتھای ژن درست پس از کدون ختم جایگاه برش  نوکلئوتید می باشد 1776طول نھایی سکانس ساختھ شده 

  .)1(شکل قرار داده شد کھ بھ منظور تسھیل در کلونینگ ژن می باشد.  NotIآنزیمی 



ئوتید ھا صورت گرفتھ است (شکل لتغییر در نوک %23با سکانس طبیعی شباھت داشتھ و  %77سکانس بھینھ سازی شده 
  حفظ گردید. %100 در حد تشابھ در سطح سکانس امینواسیدھا ھمچنان ) با این وجود2

  )pPIC(از پالسمیدھای  ترشحی گروه   9pPICکلونینگ ژن در شاتل وکتور 

، این سکانس و کلونینگ آن در یک وکتور باکتریال عمومیشده  سکانس پلی نوکلئوتیدی بھینھ سازیسنتز پس از 
ھضم  NotIو  XhoI  با دو آنزیم pPIC9کلون شد. برای این منظور ابتدا پالسمید   pPIC9جدید در پالسمید 

) ھمچنین پالسمید باکتریایی حاوی این ناحیھ کد کننده سنتتیک با دو آنزیم 2و 1ستون ھای  3شده (شکل آنزیمي 
حاوي  ligation mix). 4و 3ستون ھای  3د جدا شود (شکل فوق برش زده شد تا سکانس کد کننده از بقیھ پالسمی

پس بریده شده با دو آنزیم فوق تھیھ گردید و   pPIC9پالسمید  سکانس خالص شده سنتتیک و و بافر مربوطھ،لیگاز
 حساس شده E. coli JM109بھ سلول درجھ سانتیگراد،   16از قرار دادن مخلوط واکنش بھ مدت یک ساعت در 

از کلنی ھای واجد پالسمید جدید بر روی محیط کشت  ترانسفورم شد. CaCl2اندارد و با استفاده از بھ روش است
LB   استفاده از روش با  کلون ھااین از بین تعدادی کلنی انتخاب شد و  آگارQuick Check  پالسمید سھ کلون کھ

ھای   پالسمید تخلیص گردید. پالسمیدده ) . از کلنی ھای انتخای ش4شدند ( شکل با اندازه صحیح داشتند انتخاب 
شد کھ ھر سھ ساختار یکسان و صحیح داشتند نتایح آنالیز آنریماتیک ھر سھ بررسي محدود کننده  با آنزیم ھايفوق 

و نامگذاري  pPIC9GOتحت عنوان نشان داده شده است. یکی از این پالسمیدھا  7تا  5پالسمید در شکل ھای 
شماتیک سازه پالسمیدی ساختھ  8شکل  .یک کد کننده گلوکز اکسیداز  بھ مخمر استفاده شدجھت انتقال سکانس سنتت

  شده در این اختراع را نشان می دھد. 

  

  انتقال ژن بھ مخمر 

ابتدا  pPIC9GOساختھ شده  سازه ژنی .انتقال ژن بھ مخمر از طریق الکتروپوریشن (انتقال با شوک الکتریکی) انجام شد
با روش الكتروپوریشن و بر اساس پروتكل شركت سازنده دستگاه  سپسبصورت خطي در آمده و  BglIIبوسیلھ آنزیم 

سلول ھای ترانسفورم شده بر روی محیط کشت  انتقال یافت. Pichia pastorisبھ سلول مخمر  (BioRad)الكتروپوریتور 
 داده شد. درجھ سانتیگراد جھت رشد قرار  28روز در  3مناسب کشت داده شد و بھ مدت 

 
  

  غربالگری کلون ھای تولید کننده آنزیم نوترکیب جھت انتخاب  بھترین کلون تولید کننده 

سکانس کد کننده گلوکز اکسیداز باید طی یک فرایند نوترکیبی بھ ھستھ مخمر وارد شده و دقیقا در محل ژن الکل اکسیداز 
براین بسیاری از کلون ھا بھ دلیل قرار گرفتن در محل نامناسب نمی قرار گیرد تا منجر بھ بیان آنزیم گلوکز اکسیداز شود. بنا

نیاز بود در این مرحلھ با اندازه گیری فعالیت آنزیمی غربالگری انجام شود تا بنابراین توانند آنزیم مورد نظر را تولید کنند. 
از کلون ھای مخمر نوترکیب انتخاب و کلون ھای مخمر کھ قادر بھ تولید آنزیم ھستند شناسایی شوند. بدین منظور تعدادی 

با استفاده از متانول از نظر تولید آنزیم نوترکیب گلوکز اکسیداز بررسی شدند. این بررسی ھمھ آنھا تحت شرایط اختصاصی 
وبت در ھر نانجام شد. القا کننده پروموتر الکل اکسیداز بھ عنوان بھ عنوان تنھا منبع کربن برای متابولیسم مخمر و ھمچنین 

  . این آنزیم قرار گرفتندتولید تحت شرایط کلون  30تا  20غربالگری بین 

میلی  5اكسپرشن در حجم . ندوارد مرحلھ بھینھ سازی شد ، این کلون ھاکلون ھای  تولید کننده آنزیمپس از مشخص شدن 
ي اكسپرشن ھفت روز و مدت زمان در نظر گرفتھ شده برا .انجام گرفت Invitrogenو بر اساس پروتكل شركت  لیتر

ترشح  آنزیم گلوکز اکسیدازسنجش میزان تولید آنزیم فوق با ساعت در نظر گرفتھ شد.  24در صد در  0.5میزان متانول 
  شد. (مطابق روش زیر) انجام شده بھ مایع رویی محیط کشت



  ست اپ روش سنجش شیمیایی انزیم
  

  وپل آنزیمی گلوکز اکسیداز/پراکسیداز گلوکز اکسیداز بر اساس واکنش شیمیایی کمیزان سنجش 
β-D-Glucose + O2 + H2O GOD  D-Glucono-1,5-Lactone + H2O2 
 H2O2 + o-Dianisidine (reduced) POD  o-Dianisidine (oxidized) 

  
  

  Continuous Spectrophotometric Rate Determinationو مطابق پروتکل سیگما با روش اسپکتروفتومتری مداوم 
 میلی موالر، گلوکز  0.16غلظت نھایی اورتوانیزیدین  ،میلی لیتر مخلوط واکنش 3.1در این پروتکل  طبقانجام شد. 

1.61% (W/v)   درجھ سانتیگراد،  35بود. شرایط واکنش در یونیت  6و پراکسیدازpH=5.1  در کووت با عرض یک
  شد. نانومتر اندازه گیری  500جذب در میزان سانتی متر بود و 

  
 -گلوکز را بھ دی- طی یک دقیقھ یک مول دی pH=5.1 درجھ سانتیگراد و  35یک یونیت مقدار آنزیمی است کھ در   دمای 

 :   انجام شداکسید می کند. محاسبھ فعالیت آنزیم بر اساس فرمول زیر  H2O2گلوکونوالکتون و 
 
 
  
  

  کھ در آن 
3.1 = Volume (in milliliters) of assay 
df = Dilution factor 
7.5 = Millimolar extinction coefficient of oxidized o-Dianisidine at 500 nm 
0.1 = Volume (in milliliters) of enzyme used 

  بود 
خطی بودن با استفاده از این روش یک منحنی استاندار با استفاده از مقادیر مشخص آنزیم استاندارد (سیگما) بدست آمد. 

  )1(مثال  نشان می دھد کھ سنجش بھ نحو صحیحی انجام شده است منحنی
میکرولیتر از ھر نمونھ  100برای اندازه گیری میزان آنزیم در ھر نمونھ نیز از ھمین روش استفاده شد بر این اساس کھ 

واکنش میزان جذب در میلی لیتر از مخلوط واکنش اضافھ شده و بالفاصلھ پس از شروع  3تولید شده ( یا رقیق شده آن) بھ 
بدست امد. با استفاده از میانگین جذب و فرمول باال مقدار یونیت آنزیم  ODثانیھ بھ صورت مداوم قرائت شد ومیانگین  180

در این نمونھ  .نشان می دھدبار رقیق شده بود  50کھ نحوه محاسبھ را در مورد یکی از نمونھ ھا  2محاسبھ گردید. مثال 
  بھ دست آمد   OD500=  0.0836  میانگین 

 0.0836 X 3.1 X  50 / 7.5 X 0.1 = 17.84 U/ml 
  
  

 

  توضیح اشکال، نقشھ ھا، نمودارھا درصورت وجود: -و

Final seq: 

XhoI optimized GOz-25 Stop NotI 

Leu Glu Lys Arg Glu  Ala Glu  Ala 



 

CTCGAGAAAAGAGAGGCTGAAGCTAGTAACGGAATAGAGGCGAGCCTATTGACGGATCCGAAAGAAGTTGCTGGGA
GGACGGTTGACTATATAATCGCCGGCGGAGGCCTCACTGGGCTGACCACAGCGGCGCGCCTTACGGAGAACCCT
GACATTACGGTTCTGGTCATTGAATCGGGTTCGTACGAATCTGATCGGGGACCGATCATCGAAGACTTGAACGCAT
ACGGGGACATATTTGGAAGTTCGGTGGACCACGCTTATGAGACAGTGGAATTAGCTACCAACAACCAAACTGCCC
TCATCAGAAGTGGCAATGGATTGGGTGGAAGCACCCTAGTCAATGGTGGCACTTGGACCCGTCCCCACAAAGCTC
AGGTCGACAGCTGGGAGACCGTTTTTGGCAACGAGGGCTGGAATTGGGATTCCGTTGCGGCCTACTCTCTCCAGG
CTGAGCGAGCCAGGGCCCCCAACGCAAAACAAATAGCTGCCGGTCATTATTTTAACGCTAGTTGTCATGGTATAAA
CGGGACAGTACACGCAGGTCCACGAGACACCGGCGATGATTATTCACCTATTGTCAAAGCTCTCATGTCTGCTGTG
GAAGACAGGGGGGTACCCACTAAGAAAGATTTGGGCTGCGGGGACCCCCACGGAGTGTCTATGTTTCCAAACACT
CTACACGAGGACCAGGTCAGATCAGATGCTGCAAGAGAATGGCTTCTTCCAAACTATCAGCGTCCTAATCTTCAAG
TCCTAACCGGTCAGTATGTGGGTAAGGTCCTGCTGTCTCAGAACGCTACCACTCCTAGGGCAGTAGGAGTTGAATT
CGGTACACACAAAGGAAACACACATAACGTATATGCAAAACATGAGGTATTACTTGCCGCCGGATCCGCAGTATCT
CCTACAATCCTTGAATATTCAGGAATCGGAATGAAATCAATCCTTGAGCCTTTGGGAATCGATACAGTAGTCGACT
TACCAGTCGGATTAAACCTTCAAGACCAAACCACATCTACAGTGCGTAGTAGAATTACCTCAGCTGGAGCCGGTCA
AGGTCAGGCTGCTTGGTTTGCCACTTTCAATGAGACATTCGGTGATTACGCAGAAAAGGCACATGAATTGCTGAAC
ACCAAGCTAGAACAATGGGCCGAGGAAGCCGTCGCACGTGGTGGATTTCATAATACTACTGCACTGCTAATTCAAT
ACGAAAATTACAGAGATTGGATTGTTAAGGATAATGTTGCATATTCTGAGTTGTTCCTGGACACTGCCGGAGTGGC
ATCTTTTGACGTGTGGGATTTGTTACCATTTACTAGAGGTTATGTTCATATTCTGGATAAGGACCCTTACTTGAGAC
ATTTCGCCTACGACCCACAATACTTCTTAAATGAGTTGGATTTATTAGGACAAGCTGCCGCTACTCAGTTGGCCAGA
AATATTTCCAATTCCGGTGCTATGCAAACTTATTTCGCTGGTGAAACTATTCCTGGTGATAATTTGGCTTACGATGC
AGATTTGTCCGCTTGGGTTGAATACATTCCTTACAATTTTAGACCAAATTATCACGGTGTTGGTACTTGTTCTATGAT
GCCAAAGGAAATGGGTGGTGTTGTTGATAATGCTGCTAGAGTTTACGGTGTTCAGGGTTTGAGAGTTATTGATGG
TTCAATTCCACCAACTCAAATGTCATCCCATGTTATGACTGTTTTCTACGCTATGGCTTTGAAGATTGCTGATGCTAT
TTTGGCTGATTATGCTTCCATGCAATAAGCGGCCGC 

  ترادف نوکلئوتیدی جدید ساختھ شده در این اختراع: 1شکل

  

  

  

  

  

  

  

     



 AGCAATGGCATCGAAGCCAGCCTCCTGACTGACCCCAAGGAGGTTGCCGGCCGCACTGTC   

             || || || || || || |||||  |||| || || || || ||||| ||  | || ||  

 AGTAACGGAATAGAGGCGAGCCTATTGACGGATCCGAAAGAAGTTGCTGGGAGGACGGTT   

 

 GACTACATCATCGCTGGTGGAGGTCTGACTGGACTCACCACTGCTGCCCGTCTGACGGAG   

             ||||| || ||||| || ||||| || ||||| || ||||| || || || || |||||| 

 GACTATATAATCGCCGGCGGAGGCCTCACTGGGCTGACCACAGCGGCGCGCCTTACGGAG   

 

 AACCCCGATATCACTGTGCTTGTCATCGAAAGTGGCTCCTACGAGTCTGACAGAGGTCCT   

             ||||| || || || || || ||||| |||   || || ||||| |||||  | || ||  

 AACCCTGACATTACGGTTCTGGTCATTGAATCGGGTTCGTACGAATCTGATCGGGGACCG   

 

 ATCATTGAGGACCTGAACGCTTACGGTGACATTTTTGGCAGCAGTGTGGACCACGCCTAC   

             ||||| || ||| ||||||| ||||| ||||| ||||| ||    ||||||||||| ||  

 ATCATCGAAGACTTGAACGCATACGGGGACATATTTGGAAGTTCGGTGGACCACGCTTAT   

 

 GAGACTGTCGAGCTCGCCACCAACAATCAGACTGCGCTGATCCGCTCCGGAAATGGTCTC   

             ||||| || ||  | || |||||||| || ||||| || ||| |    || |||||  |  

 GAGACAGTGGAATTAGCTACCAACAACCAAACTGCCCTCATCAGAAGTGGCAATGGATTG   

 

 GGTGGCTCTACCCTCGTCAACGGTGGCACCTGGACTCGCCCCCACAAGGCACAAGTTGAC   

             |||||    ||||| ||||| |||||||| ||||| || |||||||| || || || ||| 

 GGTGGAAGCACCCTAGTCAATGGTGGCACTTGGACCCGTCCCCACAAAGCTCAGGTCGAC   

 

 TCATGGGAGACCGTCTTCGGAAATGAGGGCTGGAACTGGGACAGCGTGGCCGCCTACTCC   

                ||||||||||| || || || ||||||||||| |||||   ||| || ||||||||  

 AGCTGGGAGACCGTTTTTGGCAACGAGGGCTGGAATTGGGATTCCGTTGCGGCCTACTCT   

 

 CTCCAGGCTGAGCGTGCTCGCGCACCAAATGCCAAACAGATTGCTGCTGGCCACTACTTT   

             |||||||||||||| ||  | || || || || ||||| || ||||| || || || ||| 

 CTCCAGGCTGAGCGAGCCAGGGCCCCCAACGCAAAACAAATAGCTGCCGGTCATTATTTT   

 

 AATGCATCCTGCCATGGTATCAATGGTACTGTCCACGCCGGACCCCGCGATACCGGTGAT   

             || ||    || |||||||| || || || || ||||| || || || || ||||| ||| 

 AACGCTAGTTGTCATGGTATAAACGGGACAGTACACGCAGGTCCACGAGACACCGGCGAT   

 



 GACTACTCCCCCATCGTCAAGGCTCTCATGAGCGCTGTCGAAGACAGGGGCGTTCCCACC   

             || || || || || ||||| |||||||||   ||||| ||||||||||| || |||||  

 GATTATTCACCTATTGTCAAAGCTCTCATGTCTGCTGTGGAAGACAGGGGGGTACCCACT   

 

 AAGAAGGACTTGGGATGCGGTGACCCCCATGGTGTGTCCATGTTCCCCAACACCTTGCAC   

             ||||| || ||||| ||||| |||||||| || ||||| ||||| || |||||  | ||| 

 AAGAAAGATTTGGGCTGCGGGGACCCCCACGGAGTGTCTATGTTTCCAAACACTCTACAC   

 

 GAAGACCAAGTGCGCTCTGATGCCGCTCGCGAATGGCTCCTCCCCAACTACCAGCGTCCC   

             || ||||| ||  | || ||||| ||  | |||||||| || || ||||| ||||||||  

 GAGGACCAGGTCAGATCAGATGCTGCAAGAGAATGGCTTCTTCCAAACTATCAGCGTCCT   

 

 AACCTGCAAGTCCTCACTGGACAGTATGTTGGAAAGGTCCTGCTCAGCCAGAACGCTACC   

             || || |||||||| || || |||||||| || |||||||||||    |||||||||||| 

 AATCTTCAAGTCCTAACCGGTCAGTATGTGGGTAAGGTCCTGCTGTCTCAGAACGCTACC   

 

 ACACCTCGTGCCGTTGGCGTGGAATTCGGCACCCACAAGGGCAACACCCACAACGTCTAC   

             || ||| | || || || || |||||||| || ||||| || ||||| || ||||| ||  

 ACTCCTAGGGCAGTAGGAGTTGAATTCGGTACACACAAAGGAAACACACATAACGTATAT   

 

 GCTAAGCACGAGGTCCTCCTGGCCGCTGGATCCGCTGTCTCTCCCACCATCCTCGAATAT   

             || || || |||||  | || ||||| |||||||| || ||||| || ||||| |||||| 

 GCAAAACATGAGGTATTACTTGCCGCCGGATCCGCAGTATCTCCTACAATCCTTGAATAT   

 

 TCCGGTATCGGAATGAAGTCCATTCTAGAGCCTCTTGGAATTGACACCGTCGTTGACCTG   

             || || ||||||||||| || || || |||||| | ||||| || || || || ||| |  

 TCAGGAATCGGAATGAAATCAATCCTTGAGCCTTTGGGAATCGATACAGTAGTCGACTTA   

         

 CCCGTTGGTCTCAACCTTCAGGACCAGACCACCTCTACCGTCCGCTCACGCATTACCTCC   

             || || ||  | |||||||| ||||| ||||| ||||| || ||     | ||||||||  

 CCAGTCGGATTAAACCTTCAAGACCAAACCACATCTACAGTGCGTAGTAGAATTACCTCA   

 

 GCCGGTGCCGGACAGGGACAGGCCGCTTGGTTCGCTACCTTCAACGAGACCTTTGGCGAC   

             || || ||||| || || ||||| |||||||| || || ||||| ||||| || || ||  

 GCTGGAGCCGGTCAAGGTCAGGCTGCTTGGTTTGCCACTTTCAATGAGACATTCGGTGAT   

 



 TACGCCGAAAAGGCTCACGAGCTGCTCAACACCAAGCTGGAGCAGTGGGCCGAAGAGGCC   

             ||||| |||||||| || ||  |||| ||||||||||| || || |||||||| || ||| 

 TACGCAGAAAAGGCACATGAATTGCTGAACACCAAGCTAGAACAATGGGCCGAGGAAGCC   

 

 GTCGCCCGTGGCGGATTCCACAACACCACCGCTTTGCTCATCCAGTACGAGAACTACCGC   

             ||||| ||||| ||||| || || || || ||  |||| || || ||||| || ||| |  

 GTCGCACGTGGTGGATTTCATAATACTACTGCACTGCTAATTCAATACGAAAATTACAGA   

 

 GACTGGATCGTCAAGGACAATGTCGCATACTCGGAACTCTTCCTCGACACGGCCGGAGTG   

             || ||||| || ||||| ||||| ||||| || ||  | ||||| ||||| ||||||||| 

 GATTGGATTGTTAAGGATAATGTTGCATATTCTGAGTTGTTCCTGGACACTGCCGGAGTG   

 

 GCCAGTTTCGATGTGTGGGATCTTCTGCCCTTCACTAGAGGATACGTACACATCCTCGAC   

             ||   ||| || ||||||||| |  | || || |||||||| || || || || || ||  

 GCATCTTTTGACGTGTGGGATTTGTTACCATTTACTAGAGGTTATGTTCATATTCTGGAT   

 

 AAGGACCCCTACCTCCGCCATTTCGCATACGACCCTCAGTACTTTCTCAACGAGCTTGAC   

             |||||||| ||| |  | |||||||| |||||||| || |||||  | || ||| | ||  

 AAGGACCCTTACTTGAGACATTTCGCCTACGACCCACAATACTTCTTAAATGAGTTGGAT   

 

 CTGCTCGGCCAGGCTGCCGCCACTCAGCTGGCCCGCAACATCTCCAACTCCGGTGCCATG   

              |  | || || |||||||| |||||| ||||| | || || ||||| |||||||| ||| 

 TTATTAGGACAAGCTGCCGCTACTCAGTTGGCCAGAAATATTTCCAATTCCGGTGCTATG   

 

 CAAACTTATTTCGCTGGAGAGACTATTCCCGGTGACAACCTCGCGTATGATGCCGACTTG   

             ||||||||||||||||| || |||||||| ||||| ||  | || || ||||| || ||| 

 CAAACTTATTTCGCTGGTGAAACTATTCCTGGTGATAATTTGGCTTACGATGCAGATTTG   

 

 AGCGCCTGGGTTGAGTATATCCCGTACAACTTCCGCCCTAACTACCATGGTGTGGGTACT   

               ||| |||||||| || || || ||||| ||  | || || || || ||||| |||||| 

 TCCGCTTGGGTTGAATACATTCCTTACAATTTTAGACCAAATTATCACGGTGTTGGTACT   

 

 TGCTCCATGATGCCGAAGGAGATGGGCGGTGTTGTCGACAATGCTGCCCGTGTGTATGGT   

             || || |||||||| ||||| ||||| |||||||| || ||||||||  | || || ||| 

 TGTTCTATGATGCCAAAGGAAATGGGTGGTGTTGTTGATAATGCTGCTAGAGTTTACGGT   

 



 GTGCAGGGACTGCGAGTCATCGATGGTTCTATTCCCCCTACGCAAATGTCGTCCCATGTT   

             || |||||  || |||| || |||||||| ||||| || || |||||||| ||||||||| 

 GTTCAGGGTTTGAGAGTTATTGATGGTTCAATTCCACCAACTCAAATGTCATCCCATGTT   

 

 ATGACGGTCTTTTATGCCATGGCCTTGAAGATTGCGGATGCCATCTTGGCGGATTATGCT   

             ||||| || || || || ||||| ||||||||||| ||||| || ||||| ||||||||| 

 ATGACTGTTTTCTACGCTATGGCTTTGAAGATTGCTGATGCTATTTTGGCTGATTATGCT   

 

 TCCATGCAC   

             |||||||| 

 TCCATGCAA   

  

وکز اکسیداز طبیعی (2شکل  ده گل د کنن دی ک رادف نوکلئوتی ھ ت ھ  GenBank: FJ979866.1)  قرمز: مقایس رادف بھین و ت

رادف طبیعی ن % 23سنتتیک ). مقایسھ ترادف بھینھ سازی شده سیاهسازی و سنتز شده در این اختراع ( ا ت اوت را ب شان تف

  می دھد 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  و پالسمید حاوی سکانس سنتتیک جھت انجام کلونینگ  pPIC9برش آنزیمی پالسمید ھای  -3شکل 
 pPic9 XhoI/ NotI - 1ستون 
 pPic9 uncut  - 2ستون 

پالسمید حاوی   -3ستون   uncutسکانس سنتتیک 
پالسمید حاوی   -4ستون   XhoI/ NotIسکانس سنتتیک برش خورده با 

ladder 1مارکر  - 5ن ستو Kb 
  

  

  



  

  

  

  

  

  Quick Checkربالگری کلون ھای ترانسفورم شده بھ روش غ  -4شکل 
  سھ کلنی کھ پالسمید با سایز صحیح داشتند (فلش) انتخاب شدند 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  XhoI/ NotIبا  pPicGOآنالیز انزیمی  -5شکل 

 pPic9 8 Kbمربوط بھ سکانس گلوکز اکسیداز از پالسمید  Kb 1.78 قطعھ pPicGOدرھر سھ پالسمید  3تا  1ستون ھای 
  جدا شده است 



  بھ عنوان کنترل  pPic9پالسمید  - 4ستون 

  Kb ladder 1مارکر  - 5ستون 

  

  Bgl IIبا  pPicGOآنالیز انزیمی  -6شکل 

  Kb ladder 1مارکر  - 1ستون 

 برش میخورند   Kb 7.4و  Kb 2.4بھ دو قطعھ  Bgl IIرش ازمحل سایت ھای ب pPicGOدرھر سھ پالسمید  4- 2ستون ھای 

  برش میخورند  Kb 5.6و  Kb 2.4بھ عنوان کنترل بھ دو قطعھ  pPic9پالسمید  -5ستون  

  

 Hind IIIبا  pPicGOآنالیز انزیمی  -7شکل 

از پالسمید  از حاوی سکانس گلوکز اکسیداز و یخشی  Kb 2.4قطعھ  pPicGOدرھر سھ پالسمید  - 3تا  1ستون ھای  
  می باشد.  Kb  7.3جدا شده است قطعھ یاقیمانده پالسمید  pPic9پالسمید 



  بھ عنوان کنترل  pPic9پالسمید  - 4ستون 

  Kb ladder 1مارکر  - 5ستون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شماتیک سازه پالسمیدی ساختھ شده در این اختراع  8شکل 

  

 

  

  



  

  

 

 

 
 

  

  

: منحنی استاندار با استفاده از مقادیر مشخص آنزیم استاندارد (سیگما) بدست آمد. خطی بودن منحنی نشان می دھد 1مثال 
کھ سنجش بھ نحو صحیحی انجام  شده است 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 2مثال 

 3تولید شده ( یا رقیق شده آن) بھ میکرولیتر از ھر نمونھ  100اندازه گیری میزان آنزیم در یک نمونھ. بر این اساس کھ 
ثانیھ بھ صورت مداوم قرائت  180میلی لیتر از مخلوط واکنش اضافھ شده و بالفاصلھ پس از شروع واکنش میزان جذب در 

بھ عنوان مثال  بدست امد. با استفاده از میانگین جذب و فرمول باال مقدار یونیت آنزیم محاسبھ گردید. ODشد ومیانگین 
کھ میزان  نشان می دھد 50/1 و ضریب رقت  OD500=  0.0836  میانگین  بااسبھ در مورد یکی از نمونھ ھا نحوه مح

  می باشد.  U/m 17.84تولید
 0.0836 X 3.1 X  50 / 7.5 X 0.1 = 17.84 U/ml 

  
  
  

 

 

 

 

 

 



 

  بیان واضح و دقیق مزایای اختراع؛ -ز

 مزایای این اختراع

بر اساس یک سکانس پلی نوکلئوتیدی سنتتیک منحصر بھ   Pichia pastorisمخمری  تولید گلوکز اکسیداز در سیستم )1
 Pichia pastorisفرد با کدون ھای بھینھ شده مطابق ژنوم 

 قابل کنترل بودن فرایند تولید بھ دلیل استفاده از سیستم القایی تولید آنزیم توسط متانول  )2
 لیل مشخص بودن ترکیبات و سادگی محیط کشت مخمر میزبانقابلیت آسان افزایش راندمان و مقیاس تولید بھ د )3
ترشحی بودن آنزیم بھ محیط کشت کھ نیاز بھ شکستن دیواره مخمر را حذف می کند و در نتیجھ از ناخالصی محصول  )4

 با آنزیم ھا و پروتئین ھای درون سلولی جلوگیری می نماید 
 دالیل زیر سالمت محصول تولید شده برای مصارف عذایی انسانی  بھ  )5

a( ھر گونھ ویروس، مواد محصول نھایی فاقد  عدم استفاده از سرم انسانی یا حیوانی آنزیم تولید شده در این سیستم
 ناشی از سرم ھای انسانی یا حیوانی می باشد. احتمالی سرطانزا و الودگی

b(  فقدان مواد غشایی بویژه لیپوپلی ساکاریدی(LPS) لودگی با برخالف سیستم ھای باکتریال کھ آLPS   یک مشکل
 اساسی است 

c(  عدم وجود مواد آلرژی زا بر خالف سیستم تولید آنزیم طبیعی تو سط قارچ ھای رشتھ ای مانند آسپرژیلوس کھ
  احتمال آلرژن بودن ھست 

  توضیح حداقل یک روش اجرایی برای بھ کارگیری اختراع؛ - ح

یم گلوکز اکسیداز کھ در این اختراع ساختھ شده است می توان این تولید کننده آنز Pichia pastorisاز فرمنتاسیون سویھ 
در صنایع شیمیایی آنزیم را در مقیاس باال طی فرایندی کھ در این اختراع ذکر شد تولید و در صنایع مختلف استفاده نمود. 

یدان و نگھدارنده طبیعی میتواند غذایی بھ عنوان آنتی اکسدر صنایع از گلوکز میتواند بکار رود.  برای تولید اسید گلوکونیک
بھ انواع مواد غذایی بستھ بندی، پودر تخم مرع و نوشابھ ھا  برای محافظت از آسیب ھای اکسیداتیو و میکروتی اضافھ 

بھداشتی برای حذف اکسیژن و بھ عنوان یک ترکیب آنتی باکتریال میتواند بھ این  -شود. ھمچنین در صنایع آرایشی
  د  مجصوالت اضافھ شو

  ذکر صریح کاربرد صنعتی اختراع درصورتیکھ ماھیت اختراع گویای این امر نباشد؛ -ت

صنایع غذایی: این آنزیم می تواند در مواد غذایی بستھ بندی شده بھ عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی بکار رود. آنزیم با  )1
سالم ماندن آنھا کمک می کند ھمچنین در  از محیط کھ نقش مھمی در فساد ماده غذایی دارند بھاکسیژن حذف گلوکز و 

 صنعت نوشابھ سازی این آنزیم با حذف اکسیژن در بطری ھای نوشیدنی مانع رشد باکتری ھا و فساد نوشابھ می شود.
بھداشتی: این آنزیم می تواند بھ عنوان یک آنتی اکسیدان و یک عامل آنتی باکتریال در مواد آرایشی و - صنایع آرایشی )2

 ھا، شامپو پالک انتی و ھا ھا، دھانشویھ ھا، لوسیون ستفاده شود. مواد آرایشی و بھداشتی مختلف مانند کرمبھداشتی ا
ارایش از جملھ این موارد ھستند. این آنزیم می تواند در  کننده پاک کننده و پدھای مرطوب ھای ھا، کرم دندان ھا، خمیر

را تشکیل دھد کھ اکسیژن را  حذف کرده  پراکسید ھیدروژن  یک فرموالسیون ھمراه با پراکسیداز یک کوپل آنزیمی
 ایجاد می کند و پراکسید ھیدروژن بھ عنوان یک ماده آنتی باکتریال از محصول محافظت می نماید 

  

  



  

  

  

 


