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Abstract
Objective
Proteases are among the most important industrial enzymes. Microbial proteases, especially from
Bacillus sp., are most widely exploited industrially. The aim of this study was isolation, cloning,
sequencing, expression, and bioinformatics study of yyxA serine protease gene extracted from
Bacillus licheniformis.

Materials and methods
In this study, after extraction of bacterial DNA, the yyxA serine protease gene was isolated from
Bacillus licheniformis using the polymerase chain reaction technique and cloned into the pTG19T vector. The molecular structure, its biochemical and phylogenetic properties were investigated.
The three-dimensional structure of the cloned enzyme was predicted using the I-TASSER,
PHYRE2, RAPTORX, and Modeller tools. Confirmation of yyxA gene expression was performed
by SDS-PAGE and dot blot analysis.

Results
Cloning was confirmed by sequencing. Based on the results of phylogenetic studies, the obtained
protein sequence showed high similarity to the sequences of other Bacillus species, such as B.
subtilis, B. gobiensis, and B. pumilus. After evaluating the drawn models, it was found that the
models provided by PHYRE2 and I-TASSER software were desirable ones for predicting the

three-dimensional structure of this protease. Recombinant protein production was successfully
induced by IPTG induction in the host containing the plasmid pET28a-yyxA. Optimization of
recombinant protein production was investigated. The highest expression values were obtained at
37 ° C for 4 hours with one mM IPTG.

Conclusions
The nucleotide sequence of the yyxA gene is 1212 nucleotides long, encoding a protein with 403
amino acids. Studies have shown that the enzyme encoded by this gene is in the category of stable
enzyme and will be expressed in solution in Escherichia coli. These advantages make the enzyme
as a suitable candidate for use in industry.
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چکیده
هدف :پروتئازها از مهمترین آنزیمهای صنعتی محسوب میشوند .معموالً برای تولید این آنزیمها برای مصارف صنعتی از باکتریهای
متعلق به جنس باسیلوس استفاده میشود .هدف از این پژوهش جداسازی ،همسانهسازی ،تعیین توالی ،بیان و بررسی بیوانفورماتیکی
ژن سرین پروتئاز  yyxAاستخراج شده از باکتری باسیلوس لیکنیفورمیس بود.
مواد و روشها :در این مطالعه ،پس از استخراج  DNAباکتریایی ،ژن سرین پروتئاز با نام  yyxAاز باکتری Bacillus
 licheniformisبا استفاده از تکنیک واکنش زنجیرهای پلیمراز جداسازی و در ناقل  pTG19-Tو سپس ناقل pET28a

همسانهسازی شدند و ساختار مولکولی ،ویژگیهای بیوشیمیایی و فیلوژنتیکی آن مورد بررسی قرار گرفت .ساختار سه بعدی آنزیم
همسانهسازی شده با استفاده از ابزارهای  RAPTORX ،I-TASSER ،PHYRE2و  Modellerپیشبینی شد .تأیید بیان ژن
 yyxAتوسط آنالیز  SDS-PAGEو دات بالتینگ انجام شد.
نتایج :درستی همسانهسازی به وسیله توالییابی تأیید شد .تولید پروتئین نوترکیب با القاء  IPTGبه میزبان حاوی پالسمید
 pET28a-yyxAبا موفقیت انجام شد .بهینهسازی تولید پروتئین نوترکیب مورد بررسی قرار گرفت .بیشترین مقادیر بیان در دمای
 37درجه سلسیوس و طی زمان  4ساعت و با  IPTGیک میلیموالر بهدست آمد .نتایج حاصل از بررسیهای فیلوژنتیکی ،توالی
پروتئینی به دست آمده شباهت زیادی را با توالیهای سایر باسیلوسها از قبیل  B. gobiensis ،B. subtilisو B. pumilus

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،13شماره  ،4زمستان )1400
نشان دادند .پس از ارزیابی مدلهای ترسیم شده مشخص گردید که مدل ارائه شده توسط نرمافزار  PHYRE2و I-TASSER

مدلهای مطلوبی برای پیشبینی ساختار سه بعدی این پروتئاز هستند.
نتیجهگیری :توالی نوکلئوتیدی ژن  yyxAبه طول  1212نوکلئوتید بوده که پروتئینی با  403آمینواسید را رمز میکند .بررسیها
نشان داد که آنزیم کد شونده توسط این ژن در دسته آنزیمهای پایدار قرار گرفته و در باکتری اشریشیاکالی به صورت محلول بیان
خواهد شد که این مزایا موجب میشود که آنزیم مذکور به عنوان گزینه مناسب برای استفاده در صنعت در نظر گرفته شوند.
کلیدواژهها :باسیلوس لیکنی فورمیس ،بیان پروتئین نوترکیب ،سرین پروتئاز ،مدلسازی پروتئین ،همسانهسازی مولکولی
نوع مقاله :پژوهشی.

استناد :آقایی جشوقانی زهرا  ،حسینی رامین ( )1400جداسازی ،همسانهسازی و بیان ژن سرین پروتئاز  yyxAاستخراج شده از
باکتری  Bacillus licheniformisدر باکتری  .Escherichia coliمجله بیوتکنولوژی کشاورزی .35-54 ،)4(13
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مقدمه
امروزه آنزیمهای میکروبی کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارند و در این میان پروتئازها  60درصد از فروش آنزیمهای
دنیا را به خود اختصاص دادهاند ( .)Gupta et al 2002; Nascimento et al. 2004از این آنزیمها در تولید مواد شوینده ،مواد
غذایی ،کاالهای چرمی ،تیمار و تجزیه فاضالب و منسوجات استفاده میشود ( .)Pastor et al. 2001همچنین مطالعاتی در رابطه
با تأثیر پروتئازها بر روی آفات متعدد محصوالت کشاورزی از جمله نماتدها و قارچها انجام شده است ( ;Siddiqui et al. 2005

 .)Ward et al. 2012; Guleria et al. 2016پروتئازها به طور گسترده در صنعت داروسازی برای تهیه مواد دارویی نظیر
پمادهایی برای بهبود زخمها و تولید ترکیبات الیگوپپتیدی مختلف با اهداف دارویی استفاده میشوند .همچنین این آنزیمها برای
برداشتن انگل های دستگاه گوارش ،برداشت و حذف پوست مرده در بیماران دارای سوختگی نیز کاربرد دارند .دو سوم از پروتئازهای
تولیدی ،در صنایع شوینده مورد استفاده قرار میگیرند (.)Gupta et al. 2002
پروتئازهایی که از خصوصیات مطلوبی مانند پایداری حرارتی ،عدم وابستگی به یونهای فلزی ،فعالیت در طیف وسیعی از pH
و پایداری در برابر سورفکتانتها و حاللهای آلی برخوردار باشند؛ میتوانند در صنایع مربوطه مورد استفاده قرار گیرند ( Manachini

 .)and Fortina 1998نیاز صنایع به چنین پروتئازهایی ،جستجو را برای یافتن ریزسازوارههای جدید و جداسازی و خالص نمودن
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پروتئازهای جدید در سراسر دنیا افزایش داده است .در میان پروتئازهای میکروبی که شامل انواع باکتریایی ،قارچی و ویروسی
میباشند؛ پروتئازهای باکتریایی از لحاظ صنعتی بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند و از آنجایی که باکتری Bacillus licheniformis

توانایی و ظرفیت باالیی برای ترشح پروتئین دارد؛ برای تولید آنزیمهای متعدد طبیعی و نوترکیب مورد استفاده قرار گرفته است
( .)Borgmeier et al. 2012; Wiegand et al. 2013عالوه بر این از آنجایی که از اواخر دهه  80میالدی مطالعات و
بررسیهای به عمل آمده روشن نمود که مکانیسمهای مولکولی در زمره مهمترین فرایندهای ژنتیکی هستند
( )Mohammadabadi and Tohidinejad 2017و بیان تمامی ژنها در آن واحد در سلول رخ نمیدهد و برخی از ژنها چه
در پروکایوتها و چه در یوکاریوتها در برخی از مراحل نمو و شرایط رشدی خاموش میمانند ( ;Tohidi nezhad et al. 2015
;Mohammadabadi et al. 2018; Ahsani et al. 2019a; Ahsani et al. 2019b Mohammadabadi 2020
 )Mohammadabadi 2021الزم است که بیان ژنها در شرایط مختلف مورد بررسی و پیمایش نیز قرار گیرد ( Jafari

.)Darehdor et al. 2016
در میان پروتئازها ،کاربرد سرین پروتئازها به دلیل این که در  pHقلیایی فعال بوده و محدوده وسیعی از مواد را به عنوان
پیشماده مورد استفاده قرار میدهند؛ بیش از سایر پروتئازها میباشد ( .)Rani et al. 2012از این رو ،مطالعات بسیار زیادی در
مورد این آنزیمها صورت گرفته است ( )Çalık et al. 2001و سرین پروتئازهای قلیایی توسط بسیاری از گونههای باسیلوس مانند
 B. licheniformisو  B. pumilusتولید شده و در صنایع غذایی و شوینده به طور عمدهای مورد استفاده قرار میگیرند ( Ward

 .)and Fogarty 1983خصوصیات مربوط به بسیاری از پروتئازهای جنس باسیلوس شناسایی شده و ژن مرتبط با آنها
همسانهسازی و توالییابی گردیده است ( Kaur et al. 2012; Hadjidj et al. 2018; Yao et al. 2018; Suberu et
 .)al. 2019; Bhatt et al. 2020در پژوهشی ) Joshi et al. (2013پس از همسانهسازی ژن آلکالین پروتئاز متعلق به B.

 lehensisدر ناقل  ،pGM-Tبیان این ژن را در ناقل بیانی مورد مطالعه قرار دادهاند ( .)Joshi et al. 2013همچنین در مطالعهای
دیگر مشخص گردیده است که ژن پروتئاز متعلق به  B. subtilisکه در باکتری  Escherichia coliبیان شده است ،دارای
پایداری حرارتی و  pHبوده و به عنوان گزینه مناسب برای استفاده در صنعت مطرح است ( .)Suberu et al. 2019در مطالعهای
دیگر پس از همسانهسازی و بیان ژن  eprمتعلق به  B. licheniformisمشخص گردید که گرچه جرم مولکولی پروتئین نوترکیب
تولیدی  55کیلودالتون است اما این پروتئین فرم فعال آنزیم نبوده و نیازمند یک هضم آنزیمی برای فعال شدن است ( Ageitos et

 .)al. 2013همچنین عالوه بر همسانهسازی و بیان پروتئازهای متعلق به باسیلوسها در باکتری  ،E. coliمطالعاتی در زمینه
همسانهسازی و بیان این ژنها در باکتری  B. subtilisنیز صورت گرفته است که به عنوان نمونه  Tekin et al.پس از بیان
هترولوگ ژن آلکالین سرین پروتئاز  B. halodurans C-125درون باکتری  B. subtilis WB800و مشاهده خصوصیات
مطلوب پروتئین نوترکیب تولیدی پیشنهاد کردهاند که از این پروتئین در صنایع استفاده گردد ( .)Tekin et al. 2020در پژوهشی
دیگر ،پس از همسانهسازی ژن آلکالین پروتئاز  B. licheniformisدر باکتری  ،B. subtilis WB600افزایش  65درصد تولید
39
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پروتئین نوترکیب نسبت به سویه اصلی گزارش شده است ( .)Tang et al. 2004در یک بررسی محققان با انتقال ژن آلکالین
پروتئاز از  B. alcalophilusبه  ،B. subtilisافزایش بیان  50درصدی نسبت به سویه وحشی را گزارش کردهاند ( Van der
 .)Laan et al. 1991در پژوهشی ( Çalik et al. )2003نیز با انتقال ژن آلکالین پروتئاز از  B. licheniformisبه B.

 licheniformisموفق به بیش بیان این ژن در این باکتری شدهاند ( .)Çalik et al. 2003با وجود مطالعات گسترده صورت
گرفته روی پروتئازهای  B. licheniformisهیچ گونه مطالعهای روی ژن  yyxAمتعلق به باکتری  B. licheniformisصورت
نگرفته است.
از آنجایی که توالی ژنهای رمزکننده آنزیمها با ساختار و عملکرد آنها رابطه مستقیمی دارد؛ بنابراین آگاهی از توالی ژن برای
استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک به منظور همسانهسازی در سایر میزبانها و در نتیجه باال بردن تولید آنزیم و بهینهسازی آن
نقش بسزایی دارد و لذا هدف از این مطالعه ،جداسازی ،همسانهسازی و بیان ژن سرین پروتئاز از باکتری  ،B. licheniformisتحت
عنوان  yyxAمیباشد تا ضمن شناسایی توالی و عملکرد آنزیم مورد مطالعه ،در پژوهشهای آتی بتوان از آنها در جهت تکامل
پروتئازهایی با اهداف خاص تجاری استفاده نمود.

مواد و روشها
تهیه نمونه میکروبی :باکتری باسیلوس لیکنیفورمیس  PTCC1721به صورت آمپول لیوفیلیزه از مرکز کلکسیون قارچها
و باکتریهای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ( )http://ptcc.irost.orgدریافت شد و بر روی محیط کشت نوترینت
آگار کشت گردید.
طراحی آغازگرهای اختصاصی جهت تکثیر و جداسازی ژن سرین پروتئاز :برای طراحی آغازگرها از نرمافزار
 Oligo 7استفاده شد .به منظور جداسازی ژن سرین پروتئاز با مراجعه به پایگاه ( National Center for Biotechnology

 NCBI )Informationتوالی مربوطه با شماره دسترسی  NC_006322.1استخراج و سپس با کمک نرمافزار ،Primer Blast
بررسی گردید .در طراحی آغازگر جایگاه برشی آنزیم  BamHIو  EcoRIبه ترتیب در ابتدای آغازگر رفت و برگشت قرار گرفت .به
منظور تسهیل اتصال  DNAپلیمراز در زمان تکثیر ،به ابتدای آغازگرها توالیهایی اضافه شد (جدول  .)1توالی آغازگرهای طراحی
شده ،جهت سنتز به شرکت  Metabionآلمان ارسال گردید.
استخراج  DNAو بررسی کمیت و کیفیت  DNAاستخراج شده :طبق روش بیان شده توسط Cheng and

 DNA ،Jiangژنومی استخراج گردید ( )Cheng and Jiang 2006و پس از آن جهت تعیین کمیت و کیفیت  DNAاستخراج
شده به ترتیب از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگاروز  1/2درصد استفاده گردید.
40
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جدول  .1آغازگرهای استفاده شده در تحقیق حاضر
Table 1. Primers used in the present study
توالی آغازگر

Primer sequence

ATAGGATCCATGGAGTTTAATCATGATGAGG
CTCGAATTCACTTTATCAGCTTCCTAATTG

نام آغازگر Primer name
yyxA1212F
yyxA1212R

تکثیر ژن  yyxAبا استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز ( :)PCRواکنش  PCRبا استفاده از (Pfu )Fermentas

 DNA polymeraseو آغازگرها برای  35سیکل انجام شد .مرحله واسرشتگی اولیه در دمای  94درجه سانتیگراد  3دقیقه انجام
شد .شرایط دمایی و زمانی هر چرخه شامل :مرحله واسرشتگی در دمای  94درجه سانتیگراد بهمدت  30ثانیه ،مرحله اتصال  58درجه
بهمدت یک دقیقه و مرحله تکثیر در دمای  72درجه سانتیگراد بهمدت یک دقیقه بود .همچنین مرحله تکثیر نهایی در دمای 72
درجه سانتیگراد بهمدت  5دقیقه انجام گرفت.
مراحل همسانهسازی و بیان :خالصسازی محصول  PCRبا اندازه مورد نظر از روی ژل ،با استفاده از کیت استخراج
اسید نوکلئیک  )K-3035-1( Bioneerو مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد .واکنش اتصال میان ژن مورد نظر و ناقل
پالسمیدی  pTG19-Tبا استفاده از آنزیم  DNAلیگاز ( T4 )Takaraبه مدت  2ساعت در دمای  22درجه سانتیگراد و 16
ساعت در دمای  4درجه سانتیگراد انجام شد ( .)Sambrook and Russell 2001با استفاده از روش شوك حرارتی محصول
اتصال به سلولهای مستعد اشریشیاکالی ( )Escherichia coliسویه  DH5αانتقال داده شد ( .)Cohen et al. 1972به منظور
انتخاب کلنیهای مثبت ،باکتریها روی محیط کشت جامد  LBحاوی آنتیبیوتیک آمپیسیلین با غلظت  IPTG ،100 µg/mlو
 X-galکشت داده شدند و پس از  16ساعت تیمار در دمای  37درجه سانتیگراد ،تعدادی کلونی سفید به عنوان کلونیهای نوترکیب،
انتخاب شدند .استخراج پالسمیدهای نوترکیب با استفاده از روش لیز قلیایی انجام شد ( )Birnboim and Doly 1979و
کلونیهای نوترکیب با استفاده از دو تکنیک  PCRو هضم آنزیمی با استفاده از دو آنزیم  BamHIو  EcoRIمورد بررسی قرار
گرفتند .پالسمید حاوی قطعه نوترکیب توسط شرکت  Bioneerکره جنوبی و با استفاده از آغازگر راه انداز باکتریوفاژ  T7در دو
جهت رفت و برگشت توالییابی گردید .همچنین پس از برش آنزیمی پالسمیدهای  pTG19-T-yyxAو  pET28aبه صورت
جداگانه با دو آنزیم  BamHIو  EcoRIو خالصسازی ژن  yyxAو پالسمید  pET28aبرشیافته از روی ژل ،همسانهسازی ژن
 yyxAدر درون پالسمید  pET28aبه وسیله واکنش اتصال انجام گرفت و پالسمید نوترکیب به باکتری  E. coliسویه ()DE3
 BL21منتقل گردید ( .)Cohen et al. 1972پس از تأیید کلنی حاوی پالسمید نوترکیب با استفاده از  ،PCRهضم آنزیمی و
توالیبایی ،کلنی نوترکیب مورد نظر به  10میلیلیتر  LBمایع حاوی  50 µg/mlکانامایسین تلقیح شد و به مدت  14ساعت در دمای
 37°Cبا سرعت  180دور در دقیقه قرار داده شد .سپس یک میلیلیتر از این سوسپانسیون باکتریایی به  50میلیلیتر  LBافزوده شد
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و تا رسیدن به  OD 0/6در انکوباتور قرار داده شد .بیان ژن سرین پروتئاز در میزبان باکتریایی در شرایط مختلف دمایی (،22 ،16
 30 ،25و  37درجه سلسیوس) و غلظتهای  0/5 ، 0/1و یک میلیموالر  IPTGو در زمانهای صفر 2 ،و  4ساعت پس از افزودن
القاکننده مورد بررسی قرار گرفت و جهت بررسی میزان بیان پروتئین نوترکیب بر روی ژل  15 SDS-PAGEدرصد بارگذاری
گردید .باکتریهای القا شده در شرایط مختلف ،در  7000دور در دقیقه در دمای  4°Cسانتریفیوژ شدند و رسوب باکتریها در بافر
 10( TEمیلیموالر  Tris-HClو  1میلیموالر  EDTAهر دو با  )pH 8حل شد و باکتریها توسط امواج فراصوت لیز گردیدند.
سونیکاسیون شامل پنج مرحله سه دقیقهای با سه دقیقه فاصله بین هر مرحله و بر روی یخ انجام شد.
آنالیز دات بالتینگ :به منظور تأیید بیان پروتئین هترولوگ از تکنیک دات بالت و آنتیبادی ضد دنباله هیستیدینی (محصول
شرکت  Biolegendآمریکا) استفاده شد .در این پژوهش آنتیبادی علیه  IgGموش نشاندار با پراکسیداز ساخت شرکت Bio-Rad

به عنوان آنتیبادی دوم مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت در حضور پراکسید هیدروژن و سوبسترایی به نام
( ،Diaminobenzidine )DABدر محل کمپلکس آنتیژن – آنتیبادی بر روی غشا وجود لکههای قهوهای رنگ مورد بررسی
قرار گرفت.
بررسی توالی اسید آمینهای و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی توالی پروتئین  :Q65CS2با استفاده از برنامه
 Translateتوالی نوکلئوتیدی حاصل از فرایند توالییابی مورد ترجمه قرار گرفت و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی پروتئین بدست آمده
با

استفاده

از

برنامههای ،ProtParam

،ProtScale

TMHMM

و

Signalp

موجود

در

تارنمای

( )https://www.expasy.org/proteomicsبررسی شد .توالیهای حفاظت شده و دومینهای موجود در این پروتئین توسط
برنامههای  )http://supfam.org( supfam ،)http://prosite.expasy.org/scanprosite( ScanPrositeو Pfam

( )http://pfam.xfam.orgمورد بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل پروتئاز مورد مطالعه با سایر پروتئازها با استفاده از بانک
اطالعاتی  MEROPSانجام شد ( .)Rawlings et al. 2008در ادامه توالی اسیدآمینه به دست آمده از  Translateبه منظور
یافتن پروتئینهای مشابه در بانکهای اطالعاتی با استفاده از برنامه  pBLASTمورد جستجو قرار گرفت و توالیهایی با بیشترین
شباهت ،انتخاب و برای همردیفسازی چندگانه مورد استفاده قرار گرفتند (جدول  .)2سپس درخت فیلوژنتیکی با استفاده از نرمافزار
 )Molecular Evolutionary Genetics Analysis( MEGAویرایش  5/2و با استفاده از ماتریسهای تشابه گوناگون
ترسیم گردید .درجه اعتبارسنجی گروهبندیهای ایجاد شده با  Bootstrapو با  1000تکرار تعیین شد ( ;Felsenstein 1985

.)Tamura et al. 2007
پیشبینی ساختارهای دوم و سوم :برای پیشبینی ساختارهای دوم و سوم پروتئین از برنامههای SOPMA
(1995

Deleage

)Geourjion

and

(،)http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/~phyre2/html/page.cgi?id=index

PyMOL

PHYRE2 ،

موجود

در

تارنمای
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و

)https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER(

I-TASSER

،)https://www.pymol.org(

 همچنین ساختار سوم پروتئین مورد مطالعه با استفاده از.) استفاده گردیدhttp://raptorx.uchicago.edu( RAPTORX
 برای تخمین کیفیت مدلهای.) به روش چند الگویی مدلسازی شدSali and Blundell 1993( Modeller 9v16 نرمافزار
 نمودار راماچاندران به منظور ارزیابی کیفیت پارامترهای. استفاده گردیدC )C-score(  از امتیازI-TASSER پیشبینی شده توسط
تارنمای
Q-mean

در

موجود
score

procheck

نام

به

نرمافزاری

نیز

در

و

شد

ادامه

کمک

ترسیم

به

شده

پیشبینی

مدلهای

ساختاری

)https://servicesn.mbi.ucla.edu/SAVES(

)https://prosa.services.came.sbg.ac.at/prosa.php( Z-score ) وhttp://swissmodel.expasy.org/qmean(
.)Benkert et al. 2009( مدلها محاسبه گردید

yyxA  توالیهای پروتئینی مورد استفاده برای ساخت درخت فیلوژنتیکی ژن.2 جدول
Table 2. Protein sequences used for phylogenetic tree construction yyxA gene
درصد تشابه
پروتئین

شماره دسترسی
Accession number

نام اختصاصی

نام اختصاصی ژن

جنس و گونه

ردیف

پروتئین

Specific name of the

Species name

Number

Protein

Specific name

%identity

of the protein

gene

100

NC_006322.1

Q65CS2

YyxA

B. licheniformis

1

68.8

NZ_CP012600.1

A0A0M4FTT5

AM592_17555

B. gobiensis

2

68.1

NZ_VEIS01000011.1

A8FJB1

BPUM_3684

B. pumilus

3

64.1

OAS83115.1

A0A179SN19

A6K24_10855

B. litoralis

4

NZ_JNVC02000013.1 A0A084GNI5

GS18_0215870

B. indicus

5

A9C19_20155

B. weihaiensis

6

62.2
59.9

NZ_CP016020.1

A0A1L3MXY7

59.5

NZ_QURG01000030.1 A0A165Y0I0

AZI98_08070

Aeribacillus pallidus

7

61.4

NZ_AJLR01000036.1

K6DK45

BAZO_02886

B. azotoformans

8

56.7

SLUL01000000

A0A4R1QIK8

EDD69_10238

Thermolongibacillus

9

altinsuensis
56.9

SLVV01000000

A0A4R2BCF8

EV146_10844

B. foraminis

10

57.3

RZTZ01000000

A0A437K9H0

EM808_13985

B. taxi

11

59

LJAJ01000000

A0A0N0Z2Q8

htrA_3

Geobacillus sp.

12

54.7

NC_011567

B7GMT5

Aflv_2834

Anoxybacillus

13

flavithermus
54.2
53.5

NZ_BASE01000029 A0A0A8X1Y0 SAMD00020551_1407
A0A1X7G729

A0A1X7G729

B1B01_21595

B. selenatarsenatis

14

B. filamentosus

15
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نتایج و بحث
جداسازی ،همسانهسازی و بررسی توالی آمینواسیدی و ویژگیهای فیزیکوشیمیایی توالی پروتئین به
دست آمده :پس از استخراج  DNAباکتریایی ،ژن رمزکننده  yyxAدر ناقل پالسمیدی  pTG19-Tهمسانهسازی شد .فرایند
همسانهسازی با انجام آزمونهای  PCRو هضم آنزیمی با دو آنزیم  EcoRIو  BamHIمورد تأیید قرار گرفت (شکل  1الف و ب)،
همچنین نتایج توالییابی  DNAصحت همسانهسازی را مورد تأیید قرار داد.
پالسمیدهای  pTG-yyxAو ( pET28a)+به صورت جداگانه با دو آنزیم  EcoRIو  ،BamHIبرش یافتند و ژن yyxA
در ناقل خطی شده ( pET28a)+الحاق گردید .سپس پالسمید نوترکیب  PET28a-yyxAبه باکتری  E. coliسویه DH5α

انتقال داده شد و با هضم آنزیمی با دو آنزیم  EcoRIو  BamHIIIو توالییابی حضور ژن و استقرار آن به درستی تأیید گردید
(شکل  -1ج).
برای تولید پروتئین نوترکیب ،پالسمیدهای  pET28-yyxAو ( pET28a )+فاقد ژن به صورت جداگانه به میزبان بیانی E.

 coliسویهی ( BL21 )DE3انتقال داده شدند .پروتئین بیان شده توسط ژن  yyxAبا نام  Q65CS2شناخته میشود .وزن مولکولی
پروتئین  Q65CS2و  His- Q65CS2به ترتیب  43/20و  46/78کیلودالتون پیشبینی شد .وجود باند پروتئینی واضح در محدوده
 45کیلودالتون بر روی ژل  4 SDS-PAGEساعت پس از افزودن ( IPTGبا غلظت یک میلیموالر) بیانگر تولید موفق پروتئین
نوترکیب بود (شکل  .) 3گرچه وزن مولکولی آنزیم تولیدی در محدوده وزن مولکولی اغلب سرین پروتئازها قرار ندارد اما نزدیک به
وزن مولکولی گزارش شده برای آلکالین پروتئاز  B. circulans MTCC 7906و پروتئین بیان شده توسط ژن  eprمتعلق به
 B. licheniformisاست ( .)Kaur et al. 2012; Ageitos et al. 2013به منظور بهینهسازی بیان پروتئین نوترکیب
آزمایشهای مختلفی طراحی گردید و در آنها بیان پروتئین در دماهای مختلف ( 30 ،25 ،22 ،16و  37درجه سلسیوس) و غلظتهای
مختلف ( IPTGیک دهم ،نیم و یک میلیموالر) مورد سنجش قرار گرفت و نمونههای بیانی  2 ، 0و  4ساعت پس از القای IPTG

جمعآوری گردیدند .بیشترین میزان بیان پروتئین در دمای  37° Cو  4ساعت پس از القای  IPTGبا غلظت یک میلیموالر مشاهده
گردید (شکل  .)2نتایج دات بالت در تصویر شماره  3قابل مشاهده است .ردیف دوم ،حاصل واکنش میان آنتیبادی با پروتئین
نوترکیب محلول است که به صورت لکههای قهوهای رنگ مشاهده میشود و نشاندهنده صحت بیان پروتئین نوترکیب است و این
در حالی است که در ردیف اول (کنترل) لکه قهوهای مشاهده نمیشود.
چارچوب بازخوانی  DNAرمز کننده سرین پروتئاز  yyxAثبت شده در پایگاه توالی نوکلئوتیدی  NCBI GenBankبا
شماره دستیابی  NC_006322.1به طول  1212 bpبوده که پروتئینی با  403آمینواسید را رمز میکند .ویژگیهای فیزیکوشیمیایی
پروتئین رمز شده توسط  yyxAبا استفاده از برنامه  ProtParamمورد بررسی قرار گرفت که وزن مولکولی و نقطه ایزوالکتریک
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برای این پروتئین به ترتیب  43/20و  5/82محاسبه شد که وزن مولکولی محاسبه شده در این پژوهش با وزن مولکولی گزارش شده
مربوط به پروتئاز  B.subtilisیکسان است (.)Subreu et al. 2019

ب:

الف:

ج:

شکل  .1الف) تکثیر ژن  yyxAبا استفاده از واکنش زنجیرهای پلیمراز  ) Mنشانگر اندازه مولکولی 1 kb
سیناکلون )1 ،نتیجه حاصل از تکثیر ژن  yyxAبه وسیله  PCRدر حجم باال ب) نتایج حاصل از هضم آنزیمی
پالسمید نوترکیب  )M pTG-yyxAنشانگر اندازه مولکولی  )1پالسمیدهای نوترکیب  pTG-yyxAهضم شده
با دو آنزیم  EcoRIو  BamHIج) نتایج حاصل از هضم آنزیمی پالسمید نوترکیب )M pET28-yyxA
نشانگر اندازه مولکولی  )1 ،1 kbپالسمید نوترکیب  pET28-yyxAهضم شده با دو آنزیم  EcoRIو BamHI
Figure 1. A) yyxA gene amplification using polymerase chain reaction M) molecular size
marker 1 kb, 1) Result of amplification of yyxA gene by high volume PCR B) results of
)enzymatic digestion of recombinant plasmid pTG-yyxA M) molecular size marker 1 kb, 1
)Digested recombinant plasmid pTG-yyxA with two enzymes EcoRI and BamHI C
Recombinant plasmid Pet28-yyxA M) molecular size marker 1 kb, 1) Digested recombinant
plasmid pET28-yyxA with EcoRI and BamHI.

با توجه به این که شاخص ناپایداری پروتئین کد شده توسط  33/26 yyxAمحاسبه شد؛ پروتئین مورد نظر در رسته پروتئینهای
پایدار قرار میگیرد ( .)Gasteiger et al 2005همچنین شاخص آلیفاتیک به عنوان یک عامل مهم به منظور برآورد مقاومت
پروتئینها در برابر حرارت برای پروتئین  98/34 Q65CS2محاسبه گردید که به میزان این شاخص در مورد دو پروتئاز موجود در B.
 anthracis str. Sterneو پروتئاز موجود در  B. lehensisنزدیک است ( Banerjee et al. 2014; Sulaiman et al.

 )2017و میتوان پروتئین مورد مطالعه در این تحقیق را در گروه پروتئینهای پایدار در برابر حرارت به شمار آورد (.)Ikai 1980
45
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

مجله بیوتکنولوژی کشاورزی (دوره  ،13شماره  ،4زمستان )1400
مقدار  GRAVYمنفی پروتئین  )-0/156( Q65CS2نشان دهنده این است که پروتئین مذکور غیر قطبی است .نیمه عمر توالی
مورد مطالعه در یاختههای پستانداران  30ساعت ،در مخمر بیش از  20ساعت و در  E. coliبیش از ده ساعت پیشبینی گردید .با
استفاده از شاخص  Hydropathyمحاسبه شده در برنامه  ProtScaleبه روش  Kyteو  Doolittleمشخص شد که سرین
پروتئاز مورد مطالعه آب گریز بوده و از مجموع کل اسیدهای آمینه این پروتئین 46 ،اسید آمینه بار منفی داشتند؛ در حالی که تعداد
کل اسید آمینهها با بار مثبت  42بود ( .)Kyte and Doolittle 1982در طی بررسی انجام شده با استفاده از برنامه TMHMM

در مورد پروتئین رمز شده توسط ژن  yyxAدومین گذرنده از غشا و دومین خارج مشاهده گردید که به نظر میرسد پروتئین مذکور
دارای خاصیت ترشحی باشد که با نتایج خانوادهایی که به آن تعلق دارد ،مطابق است .براساس نتایج مشاهده شده در برنامه supfam
پروتئین کد شده توسط  yyxAمتعلق به باال خانواده  Trypsin-like serine proteasesمیباشد .نتایج حاصل از برنامه Pfam

نشان داد که توالی مربوط به پروتئین دارای دو دومین  Trypsin_2و  PDZ_2است .طبق برآورد برنامه  ScanPrositeدر
پروتئین کد شده توسط ژن  ،yyxAدومین کاتالیتیکی  PDZدر ناحیه آمینواسیدی بین  294تا  387واقع شده است .نتایج حاصل از
بررسی پروتئین ( Q65CS2پروتئین بیان شده توسط ژن  )yyxAدر پایگاه داده  MEROPSنشان داد که این پروتئین دارای
دومین  S01.364میباشد .در پایگاه مذکور این آنزیم جز گروه اندوپپتیدزها و به عنوان نوعی کموترپسین  Aشناخته میشود.
اعضای موجود در این خانواده عمدتاً دارای سیگنال پپتید در انتهای  Nخود هستند.
بررسی همولوژی و فیلوژنتیکی پروتئین  Q65CS2با سایر پروتئازها :توالی پروتئینی به دست آمده از سرین
پروتئاز  yyxAبا پروتئازهای موجودات دیگر مورد مقایسه قرار گرفت .پروتئین  Q65CS2باالترین تشابه را با پروتئینهای
 A0A0M4FTT5موجود در  A8FJB1 ،B. gobiensisمتعلق به  B. pumilusو  A0A179SN19مربوط به B. litoralis

به ترتیب به میزان  68/1 ،68/8و  64/1درصد دارد .در تمامی توالیهای ذکر شده در جدول  2توالیهای (،GNPLGL )196-201
( QTDAAINPGNSGG )249-237( ،GSVTQG )210-205و ( GINSMK )260-266حفاظت شده هستند .وجود سرین
(به عنوان نوکلئوفیل) ،آسپارتیک اسید (به عنوان الکتروفیل) و هستیدین در جایگاه فعال پروتئین مورد مطالعه مطابق با توالی همسان
سه تایی در تمامی اعضای گروه سوبتلیزینها و کموتریپسین میباشد ( .)Shimogaki et al. 1991نکته حائز اهمیت دیگر نیز
این است که مانند سایر کمو تریپسینها گالیسین در این پروتئین نیز به صورت کامالً حفاظت شده در کنار توالی همسان سه تایی
قرار گرفته است و موتیف  Gly-Xaa-Ser-Yaa-Glyرا تشکیل داده است .بررسی فیلوژنتیکی توالی  Q65CS2با توالیهای
مربوط به پروتئازهای سایر موجودات با استفاده از نرمافزار  Mega5.2و به روش  Neighbor Joiningنشان داد که این پروتئین
از نظر فیلوژنتیکی با پروتئازهای مربوط به  B. pumilus ،B. gobiensiو  B. subtilisبیشترین شباهت را داشته و در یک گروه
قرار میگیرند .در درخت فیلوژنتیکی ترسیم شده شباهت بین پروتئازهای متعلق به جنس باسیلوس بیش از شباهت بین پروتئینهای
مورد مطالعه با پروتئازهای سایر موجودات است و این احتماالً نشان دهنده این است که پروتئازهای جنس باسیلوس یک جد مشترك
46
Electronic ISSN: 2228-6500

Print ISSN: 2228-6705,

;Agricultural Biotechnology Journal

آقایی جشوقانی و حسینی1400 ،
دارند .در پژوهشی  )2005( Sareen et al.نیز پس از همسانهسازی ژن آلکالین پروتئاز  apr46متعلق به B. licheniformis

درخت فیلوژنتیکی مربوط به این ژن را رسم کردهاند .گرچه در درخت ترسیم شده توسط این محققان پروتئاز مربوط به
 Thermosynechococcus elongatus BP-1بیشترین شباهت را با پروتئاز مورد مطالعه نشان داده است؛ اما پروتئازهای
مربوط به سایر باسیلوسها نیز در نزدیکی پروتئاز مربوط به ژن  aprقرار گرفتهاند که نشان دهنده شباهت میان پروتئازهای مختلف
جنس باسیلوس است ( .)Sareen et al. 2005گزارشهای  Takagi et al.نیز نشان میدهد که  85درصد همولوژی بین
پروتئازهای مقاوم به حرارت باکتریهای  B. stearothermophilusو  B. thermoproteolyticusو  82درصد همولوژی بین
پروتئازهای پایدار در برابر حرارت باکتریهای  B. subtilisو  B. amyloliquefaciensوجود دارد ( Takagi and Takashi

 .)2003تمامی این شواهد نظریه جد مشترك در بین پروتئازهای جنس باسیلوس را تقویت میکند.
بررسی ساختار دوم و مدلسازی مولکولی پروتئین رمز شده توسط ژن  :yyxAطبق محاسبه برنامه ،SOPMA
بیشترین ساختار دوم پروتئین  Q65CS2متعلق به مارپیچ تصادفی 1است که  39/81درصد آمینوسیدها را شامل میشود .آلفا هلیکس
و پیچ بتا نیز به ترتیب  15/99و  11/29درصد از ساختارهای این پروتئین را تشکیل میدهند .طبق برآورد نرمافزار  PHYRE2در
پروتئین  Q65CS2ساختار صفحات بتا با فراوانی  35درصد بیشترین ساختار ثانویه را تشکیل میدهند و آلفاهلیکس تنها  19درصد
از ساختار پروتئین مذکور را شامل میشود .پس از پیشبینی ساختار سه بعدی پروتئینهای مذکور با استفاده از نرمافزاهای
 Modeller ،I-TASSER ،PHYRE2و  RAPTORXاین مدلها با استفاده از نمودار راماچاندران مورد ارزیابی قرار گرفتند.
طبق برآورد نمودار راماچاندران در مورد پروتئین رمز شونده توسط ژن  ،yyxAمدل ترسیمی به وسیله نرمافزار  RAPTORXبا دارا
بودن  90/3درصد از اسیدهای آمینه در ناحیه مطلوب ،مدل مناسبتری میباشد و مدل ارائه شده توسط  PHYRE2نیز با دارا بودن
 87/4از اسیدهای آمینه در ناحیه مطلوب در مرتبه دوم قرار میگیرند .پس از ارزیابی شاخص  Q-meanمربوط به مدلهای ترسیم
شده ،مدل ارائه شده توسط نرمافزار  PHYRE2با احتساب  Q-meanبرابر  0/621باکیفیتترین مدل برای پروتئین مذکور تشخیص
داده شد که با بررسی  Z-scoreمربوط به این مدل در مقایسه با سایر مدلها نیز این نتیجه مورد تأیید قرار گرفت .همچنین مدل
پیشنهادی توسط ابزار آنالین  RAPTROXنیز با داشتن  Q-meanبرابر با  0/519مدلی قابل قبول محسوب میشود .ساختارهای
پیشگویی شده خروجی نرمافزارهای  I-TASSERو  PHYRE2توسط نرمافزار  Prosaبه عنوان بهترین مدلها انتخاب شدند.
میزان  Z-scoreبرای این دو مدل به ترتیب با  -7/25و  -6/68محاسبه شد که در بازه امتیازاتی است که به طور معمول برای
پروتئینهایی با اندازههای مشابه یافت میشود .لذا میتوان نتیجه گرفت دو مدل ترسیم شده توسط  PHYRE2و I-TASSER

مدلهای قابل اعتمادی بوده و ساختارهای ترسیم شده به ساختارهای تجربی نزدیک است .از سویی دیگر در این دو مدل باقیماندههای
اسیدهای آمینه نیز اکثراً از سطح انرژی منفی برخوردار هستند.

Random coil
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 سویهE. coli  تولید شده در باکتریHis- Q65CS2  بیان پروتئین نوترکیبSDS-PAGE  آنالیز.2 شکل
 ساعت پس از القا4 pET28a ) پروتئین محلول استخراج شده از باکتری حاوی پالسمید1 .BL21 )DE3(
2 pET28a ) پروتئین محلول استخراج شده از باکتری حاوی پالسمید2 . با غلظت یک میلیموالرIPTG
) پروتئین کل استخراج شده از باکتری حاوی پالسمید3 . با غلظت یک میلیموالرIPTG ساعت پس از القا
) پروتئین کل استخراج شده از باکتری حاوی4 . با غلظت یک میلیموالرIPTG  ساعت پس از القا4 pET28a
) نشانگر اندازه پروتئینی مربوطM . با غلظت یک میلیموالرIPTG  ساعت پس از القا2 pET28a پالسمید
pET28a ) پروتئین کل استخراج شده از باکتری حاوی پالسمید5 .)6/116-5 kDa( به شرکت سیتومتین ژن

 ساعت پس از القای2 pET28-yyxA ) پروتئین محلول استخراج شده از باکتری حاوی پالسمید6 .زمان صفر
 زمانpET28-yyxA ) پروتئین کل استخراج شده از باکتری حاوی پالسمید7  با غلظت یک میلیموالرIPTG
 ساعت پس از القای4 pET28-yyxA ) پروتئین محلول استخراج شده از باکتری حاوی پالسمید8 .صفر
 با غلظت یک میلیموالرIPTG
Figure 2. SDS-PAGE analysis for the verification of expression of His- Q65CS2 fusion
protein overexpressed in E. coli BL21 (DE3) cells. 1) Total soluble proteins extracted from
pET28a 4 h after induction with IPTG. 2) Total soluble proteins extracted from pET28a 2
h after induction with IPTG. 3) Total proteins extracted from pET28 4 h after IPTG
induction. 4) Total proteins extracted from pET28a 2 h after IPTG induction M) Protein
weight marker (6/5- 116 kDa). 5) Total proteins extracted from pET28a 0 h after IPTG
induction. 6) Total soluble proteins extracted from pET28a-yyxA 2 h after IPTG induction.
7) Total proteins extracted from pET28-yyxA 0 h after IPTG induction. 8) Total soluble
proteins extracted from pET28a-yyxA 4 h after IPTG induction.
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 بیان پروتئین محلول مربوط به باکتری حاوی-1 .Q65CS2  آنالیز دات بالت پروتئین نوترکیب.3 شکل
pET28-yyxA  بیان پروتئین محلول مربوط به باکتری حاوی پالسمید-2 pET28a پالسمید
Figure 3. Dot blot analysis of recombinant protein Q65CS2. 1- Soluble proteins extracted
from pET28a. 2- Soluble proteins extracted from pET28a-yyxa.

 درخت فیلوژنتیکی رسم شده مربوط به پروتئازهای مختلف جنس باسیلوس و سایر موجودات با.4 شکل
 نام اختصاصی ژنها و پروتئینهای موجود در این درخت فیلوژنتیکی در.MEGA5.2 استفاده از نرمافزار
. داخل کادر مشخص شده استyyxA  آمده است و پروتئین کدشده توسط ژن2 جدول
Figure 4. Phylogenetic tree plotted for the serine proteases of Bacillus using MEGA5.2
software. The specific names of genes and proteins in this phylogenetic tree are listed in
Table 2. The protein encoded by the yyxA gene inside the box is identified.
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نتیجهگیری
پژوهش حاض ر با هدف همس انهس ازی ،تعیین توالی و بررس ی بیوانفورماتیکی ژن س رین پروتئاز  yyxAاس تخراج ش ده از
 Bacillus licheniformisانجام گرفت .به منظور بهبود عملکرد آنزیمها در ص نعت ،ش ناخت توالی و خص وص یات مربوط به
آنزیمهای میکروبی جدید با اس تفاده از همس انهس ازی و تکنولوژی  DNAنوترکیب الزم میباش د .تاکنون پژوهش ی به منظور
توالییابی ،تعیین خص وص یات و بیان ژن س رین پروتئاز  yyxAص ورت نگرفته اس ت .طبق نتایج به دس ت آمده ،س رین پروتئاز
 Q65CS2متعلق به سرین پروتئازهایی میباشد که شبیه به تریپسین عمل میکنند .ساختار این پروتئاز در مقای سه با ساختار سایر
پروتئازهای ص نعتی دارای ویژگی غیر معمول اس ت .این پروتئازها در س اختار خود حداقل یک دمین  PDZدارند که در اتص ال به
انتهای کربوکسیل پروتئینهای دیگر نقش دارد و آمینواسیدهای فعال در آنها آسپارتیک اسید ،هی ستیدین و سرین هستند ( Kim

 .)et al. 2003; Jiao et al 2010دمین  PDZبه عنوان یک سایت آلو ستریک آنزیم عمل میکند و پروتئاز را قادر می سازد تا
پروتئینهایی با تاخوردگی ا شتباه را تشخیص دهد ( )Sohn et al. 2009و این امکان را فراهم می سازد که از آن در صنعت و در
شرایط نامطلوب استفاده شود .از سویی دیگر همانطور که مطالعات نشان داد ،آنزیم سرین پروتئاز مورد مطالعه عالوه بر این که در
د سته آنزیمهای پایدار قرار میگیرند؛ به صورت محلول در میزبان بیان خواهد شد و به صورت اج سام اینکلوژن تجمع پیدا نخواهد
کرد که این مزایا موجب میشود که آنزیم مذکور به عنوان گزینه مناسب برای استفاده در صنعت در نظر گرفته شوند.
سپاسگزاری :از معاونت محترم پژوهشی و گروه بیوتکنولوژی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین به خاطر حمایت
مالی و حمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری میشود.
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