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بررسی فعالیت داکسی ریبونوکلئازی در باکتری استافیلوکوکوس پاستوری
امین البرزیان ده شیخ *1و رامین حسینی
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 -1کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین ،قزوین ،ایران

 -2عضو هیئت علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین ،قزوین ،ایران
تاریخ دریافت 6 :شهریور 2931

تاریخ پذیرش 29 :آبان 2931

چکیده
تمام موجودات زنده آنزیمهای نوکلئاز دارند .داکسی ریبونوکلئازها ( )DNaseگروهی از آنزیمها هستند که قادرند پیوندهای

فسفودی استر مولکول

DNA

را بشکنند .باکتری

Staphylococcus pasteuri

با استفاده از نشانگر

16S rRNA

و آزمونهای

بیوشیمیایی شناسایی و با شماره دسترسی  KC170006در بانک ژن پایگاه  NCBI/EMBLبه ثبت رسید .فعالیت آنزیمهای داکسی

ریبونوکلئاز در باکتری  S. pasteuriبدست آمده ،با سه روش اسپکتوفوتومتری ،فعالیت آنزیم روی  DNAخطی و حلقوی ،بررسی

شد .اثر تیمارهای  ،pHغلظت  NaClو کاتیونهای  Mn2+ ،Ca2+ ،Mg2+و  Mg2+-Ca2+نیز روی فعالیت آنزیمها مورد بررسی قرار
گرفت .آنزیم  DNaseحاصل از باکتری S. pasteuri

یهای آنزیمی در برش
قادر به برش یگانه مولکول  DNAحلقوی است .بررس 

یکند ،به طوری که در آزمایش برش پالسمید ) pET-21a (+این
 DNAحلقوی نشان داد که این آنزیم بصورت اختصاصی عمل م 

آنزیم تنها یک نقطه را برش داد .این آنزیم  DNaseتوانایی برش مولکول  DNAدو رشته را ندارد .این اولین گزارش مربوط به

آنزیمهای  DNaseدر باکتری  S. pasteuriاست .بیشترین فعالیت آنزیم در حضور  NaClبا غلظت  0/6موالر pH 5/5 ،و در حضور
هم زمان کاتیونهای  Mg2+-Ca2+با غلظت  ،1 mMمشاهده شد.

کلمات کلیدی :باکتری  ،Staphylococcus pasteuriفعالیت 16S rRNA ،DNase

٭ نویسنده مسئول :امین البرزیان ده شیخ

آدرس :گروه بیوتکنولوژی کشاورزی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین ،قزوین ،ایران .تلفن820-061 33901 :

پست الکترونیکaminalborzian@yahoo.com :
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مقدمه

چسن  وی ووو ووو همک ارا ن د  ر رررر ر س لا      

pasteuri

 1993گونه      

س یو ههههه ه

 Staphylococcusرا از هفت      

 Staphylococcusشناس سنج .دندرک ییا                  

استافیلوکوکوس دارای  29گونه است .س ول للله نیا یا   

میگی زا میزنآ نیا ،در لس نورب عون ول  تسا ((((((( (((((((( .) 32

نوکلئازها در حشرات نیز بررسی شدهانددد .ی تیلاعف ک   
نوکلئ اب یزا       pHبهینه     10 /5در محت رشح ورال یاو

هههه ه

 Spodoptera lituraدر دمای  55درج دش ییاسانش ه    

( .)2آنزیمهای  DNaseتن اشن ییالاب رایسب عو ن مممم م ممممممی-

باکتری غیر اسپورزا ،غیرمتحرک ،کوکسی ،گرم مثبت،

دهند ،برای مثال آنزیم  DNaseبدست آمده از ب یرتکا

درجه رشد میکن و زالاتاک .د روا هه هههآز مثب زادیسکا ،ت   

متفاوت است .این آنزیم ب نوی هب تیلاعف یار       Ca2+و

بصورت فرد ،جفت و چهار تایی ،در دماهای 15 -54οC

منفییی اس و ت

نق فرصم رد د لگ یاه وووووووو وکز ،سکاا و زر

فروکتوز اسید تولید می کند (.)8

آنزیمهای داکسی ریبونوکلئ  زا (( )DNaseاول راب نی   

در سال  969 1بصورت بیوش یایمی ی رارق یسررب دروم      

گرفتند ( .)3آنزیمهای اندونوکلئاز اختصاصی از اهمیت
ویژهای در کلونینگ  DNAبرخوردار هستند و تا کن نو

حدود  280توالی برشی متمایز یاف  تسا هدش ت ((( (((( .) 34
نوکلئازها در گیاهان ذرت و جو مطالعه شدهههانددد (  10و
ت ج اد
 .) 29ریبونوکلئاز  IIاز ریشههای برخی ان او ععع ذر 

 Micrococcus pyogenesاز س ریا    DNaseه اا ا بس رای   
 pH 8/6نیاز دارد و بطور قابل مالحظهای به دماهای باال
مقاومت اس  ت ( ( .)9ت ونک ا ن کی اهنت  ژن

رد زائلکون       

گونه    S. aureusبررس یرتکاب رد و هدش ی        E. coli

کلون شده است ( .) 23

ژن مربوط به  RNAریبوزومی حفاظت شدهترین ژن

درون ه تسا لولس ر (((((( ((( .)63ژن  rRNAت لاو یی یی با یی ی
نوکلئوتیدی ش تخم تادوجوم زا هد لف    

ب وط ه رر ررر قابل

توجهی شباهت نشان میدهند .این تسا ینعم نیا هب      
که    ت او لل لیه وجوم زا هدمآ تسدب یا دددددددد ددات مختلف   

و به طور نسبی خالص گردید .این نوکلئاز در  pHبهینه

میتوانند با ه هب و هدش هسیاقم م درتسگ تروص هههههه هههههههای

 31ه وتلاد راز ن   

        16S rRNA

 5/4تا     7/0فعالی د ناشن ت ا میزنآ کی .د

هموجنت ریشه ذرت با وزن مولک یلو

زا رگید

         

بدست آمد .این آن رد میز  6/2 pHفعالی ناشن هنیهب ت    

داد و قادر ب تشر زیلوردیه ه ههه ههههها ای  RNAو  DNAب دو

(  .) 10انکوبه کردن بذر نصف شده جو با ژیبرلیک اسید

فعالیت ریبونوکلئاز و داکسی ریبونوکلئازها را در بافت
آلورن افزایش داد .این واکنشها در دم یا

 55درجه و

 6 pHب  دیسر دوخ هنیهب دح ه (((((((((( (  .) 29ق  چرا خ یکارو     

 Lentinus edodesنیز    دو نوکلئ زا     Le1و  Le3تولید   
میکند ،این آنزیمها با ب هتشر شر     DNAی یاهتنا ک   
گوانین مون  تافسف و

(( ((( )5-GMPتولید م ممیکننددد ( .) 18

نوکلئازهای دیگری در قارچ Rhizoctonia stolonifer

بررسی شده است که تحت تأثثیر یونننه رارق یزلف یا    

برای تعیین تاکسونومی ،فیلوژنی یمخت و ک ن نیب عونت      
ب تکا رر ریه اا ب .دوش هدافتسن یاربا ن یلاوت    

مها ا را نش نا
میتواند روابط تکام یب ل ن سیناگراورکیم  ممم ممم

دهد .توالی  16S rRNAهزار باکتری محیطی و پزشکی

در س  تیا

مم مرک عالطا یلم ز ا لونکتویب ت و یژ          NCBI

) (http://www.ncbi.nlm.nih.govموج .تسا دو         

توالی مورد نظر  1500نوکلئوتید طول دارد (.)63
ه رضاح قیقحت فد ررب س یسکاد تیلاعف ی          

ریبونوکلئ  یزا ((((((( ( )DNaseب خ یرتکا اک یز

        

            

 Staphylococcus pasteuriاست .این اول شرازگ نی   

در م ر یسکاد تیلاعف درو ییی ی یی یبونوکلئ وگ نیا رد یزا نه       
باکتری است.
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مواد و روشها

جمع آوری نمونه خاک و جداسازی باکتری

نمونههای  10گرمی خاک سطحی تا عمق  10سانتی

متری برداشته شد .با روش رقیق س بآ رد یلایرس یزا

استریل غلظت یک در میلیون بدست آمد که ب روظنم ه   

کش  بسانم یرتکاب ت اس .ت

محل یور رب لو حم ی تشک ط   

یلیم کی تیل
     

رررررررررررررر ر از این   

 LBآگ  را (( ( Luria

)Bertani Broth, Miller, HIMEDIA, M1245

کشت و در دمای  37درجه به م هبوکنا هتفه کی تد     
ش کی تشذگ زا دعب .د

نولک ،هتفه یییییی یییییییها ای مختلف  

بدست آمده از نظر ص کیژولوفروم تاف ی تست دننام      

یها ای گرممم
گرم و شکل باکتری بررسی ش رتکاب .دند یی یی

نمونهها ا در  00 0 13 gب تدم یار     5دقیق یامد رد ه    4

درجه سانتریفیوژ شدند و  061میکرولیتر از م یور عیا ی   
به میکروتیوب جدید منتقل شدند .مق راد

 40میکرولیتر

بافر  TEبه آن اضافه و حجم به  002میکرولیت اسر ر ن هد   

شد .مق راد  001میکرولیتررر کلروف ولحم هب مر ل هفاضا      
شده و سپس محلول در  00 0 13 gب تدم ه     5دقیق رد ه

دمای  4درجه سانتریفیوژ شدند 051 .میکرولیت عیام زا ر   

شها ای بع ید
رویی بعنوان  DNAخ یامزآ یارب صلا ششش ششش

جدا گردی یامد رد و د   

 - 20درج اب .دش یراد هگن ه    

طیف سنجی  A260/A280خلوص و کمیت

ش د.

 DNAتعی نی

با     اس زا هدافت ناهج یاهرگزاغآ ی ((((((((( (  27F ) 38و

مثب الامتحا( لکش یورک و ت       )Staphylococcusبه  

5-AGAGTTTGATCATGGCTCAG-3 27F( 1525R

مشابه واکشت شدند (جدول .)1

 Bioneerکشور کره جن عطق ریثکت یارب )،یبو هههه ههههه 16S

منظور رسیدن به خلوص ح ات رثکاد     4نس طیارش رد ل   

استرخ اج

 DNAو انج  ما و شنکا    

تکثیر قطعه 16S rRNA

 PCRب یار   

برای استخراج  DNAاز باکتریها ا از روش نی و نمو

همکاران استفاده شد (  .) 28برای این منظ ظظور ی یلیم ک   

لیتر از سوسپانسیون سلول باکتریایی در  0008 gبرای دو

دقیقه سانتریفیوژ شد .بعد از حذف مایع روی سلولها با

 004میکرولیت رفاب ر          mM ،NaCl 001 mM( STE

 Tris/HCl 10و  EDTA 1 mMو  )pH:8دوب هتسش را     

شدند پس  .س ولس 

لللل لللهااا در  0008 gب هقیقد ود تدم ه       

رس اد بو د دندش ه  . .....م و دیدرگ فذح ییور عیا         

رسو ببببب ه اااا ا در  002میکرولیت رفاب ر          10 mM( TE
 EDTA 1 mM ،Tris/HClو  )pH:8حل شدند .سپس،
 50میل هزادنا اب یا هشیش هلولگ مرگ ی              006-524

میکرومتر به رسوبها اضافه ش و د  001میکرولیت لنف ر   

اش اب هدش عاب

      Tris-HClا  و دش هفاض د  تیاهن ر این  

     

محلول به مدت  60ثانیه ورتکس شد .بعد از این مرحله

و ( )5-AAGGAGGTGATCCAACC-3 1525Rشرکت

 ، rRNAشرایط واکنش

 PCRمط قبا .دش نییعت ریز     

دمای واسرشته سازی اولیه  94درجه ب تدم ه     3دقیق ،ه
دمای واسرشته سازی چرخهها  94درجه و ب تدم ه   

ثانیه ،دمای اتصال  45درجه و به م تد

 60ثانی یامد ،ه   

30

تکثیر  72درجه به مدت  90ثانیه و دمای تکثیر نهایی 72
درجه و به مدت  10دقیقه ،تعداد چرخههای واکنش 35
بود .در هر تیوب واکنش م :تفر راکب ریز داو      50 ng

 DNAالگ ،و       20 pmolآغ زا گگگگ گر رف ،ت      20 pmol
آغ ب رگزا ر ،تشگ         7میکرولیت بآ ر نوید ی  هز و     
میکرولیت تیک رتسم ر

10

      ( PCRح یوا    ،KCl 50 mM

 Tris-HCl 10 mMبا          %1 ،MgCl2 2 mM ،pH 9
( )v/vتریتون     002 ،X-001میکروم ره زا لو      )dNTP
(ش ،یگدولآ مدع دییات یارب ).ناریا ،نژانیس تکر               

کنترل ( +حاوی تمام ترکیبات واکنش به غی زا ر DNA

الگ و )و لرتنک      – (ش امت لما م  تابیکرت  ب زا ریغ ه

        

آغازگرها) در هر سری واکنش انجام شد .پس از تکثیر
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قطع رظن دروم ه خ و ،بسانم مجح رد ا یزاس صل
محص لو     PCRب  ا ا  هدافتس ا تیک ز

( Accuprepس تکرش تخا     

      

      

یزاس صلاخ    

سان فیرت ی مد اب ژو ای         +4درج و ه

      

دقیق دش ماجنا ،ه  . ......م رود ییور عیا

 ،)Bioneerب یلاوت یار     

ب رد ،لصاح یرتکا

یابی به ش پاکت تکر وو ووو زیس را ت سس سسسال ش لوصحم .دند   
بدس ح هدمآ ت د دو         1500جف لوط زاب ت .تشاد

       

توالیهای خوانده شده با اس اد هاگیاپ زا هدافت ده    NCBI

 00 0 14 rpmب یار    1

تلپ .دش هتخیر           

    1میل تافسف رفاب رتیل ی یکمن    

      

( )PBSبا ورتکس شدید حل شد .مجددا س ویفیرتنا ژژژ با ا

دمای  +4درجه و  00 0 14 rpmبرای  1دقیقه ،انجام شددد.
مایع رویی دور ریخته شد .پلتهای حاصل در  10میلی

مورد بررس ارق ی ر رتکاب هنوگ و سنج و هتفرگ  یییییی یییییییها ا

لیتر استون خالص س هب و هدش لح در تدم     

مش ست .دیدرگ صخ تتتتتت ت تتتتت ته اااا ای مورفولوژی و ک   

ی +4
ورتکس شدید انجام شد .سپس سانتریفیوژ با ا دمای ی

فیزیولوژی ست ک ت ،یرتکاب لکش ،مرگ  تاک ا و زال

درج هه ه و  00 0 14 rpmب ار یی ی  3دقیقه  ، ،،انجا مم م ش دد د .م عیا   

        

رویی به آرامی دور ریخته شد و پلتها در مع ضر

تحمل درصد نمک در محیط کشت ب  یار تتایی ییاهن د   

فسفات بافر  )002 mMبه پلت باکتریایی خشک ا هفاض

استخراج پروتئین

ش م هب دیدش سکترو .د دت           

برای استخراج پروتئین از باکتریها از روش به یردا

 ، 1983اس  دش هدافت (((( ( .)4ب یئتورپ جارختسا یار ن زا        
باکتریها طبق مراحل زیر عمل شد:
ابت تشک طیحم اد

اوه   

خشک شدند 1 .میلی لیتر محلول ( %1 SDSو یا محلول

انجام شد (جدول .)1

     

 20ثانیه

 LBآگا رر ر ( Luria Bertani

 )Broth, Miller, HIMEDIA, M1245اس هیهت لیرت   

شد .باکتریها از استک ذخیره شده در فریزررر ب یامد ا   
 -08روی آنه اا ا کش یامد رد و هدش ت       

ساعت در انکوباتور شیکر با دمای  37درجه ،ت و یکیرا
شیکر با دور  011 rpmانکوبه شد .س سپ

مج ویفیرتناس ادد ژژژژ ژ ب اا ا دما یی ی  +4درج هه ه و 00 0 14 rpm
برای  5دقیقه ،انجام شد .مایع روی اونع هب ی ن نیئتورپ      

استخراج شده با دقت به تیوب استریل جدید منتقل شد
و با استفاده از استک گلیسرول ( % 50افزودن  1/3حجم

 % 12 /5گلیس یهت لور ه تهج و دش 

تاریکی به مدت  24ساعت انکوبه شد .سپس از ب یرتکا
برداشته و در محیط  LBمایع کش تدم هب .دش ت     

محل تدم هب لو        2دقیق ریخذ قاتا یامد رد ه ه دش . ..........

از استک گلیسرول به پروتئین) ،استک پ یواح نیئتور   

 37درج و ه

رشد یافته ،یک تک کلون ب ا پول زا هدافتسا ا س لیرت     

 20ثانی هدش ماجنا ه و     

فریزر  -20منتقل شدند.
24

 10میل رتیل ی   

ب هدافتسا اب ،هتفای دشر یرتکا ا اب ژویفیرتناسورکیم ز               

دم یا      +4درج د و ه ور      00 0 14 rpmب یار      2دقیق ،ه    

رسوب داده شد .مایع رویی دور ریخته شد و پل هیهت ت   

شده در  1میلی لیتر بافر  TEحاوی (50 mM Tris-HCl
و  25 mM Na-EDTAه مادک ر       )pH 8ب  ا ا  هدافتس از   

ورتکس شدید حل گردید .مجددا برای رسوب باکتری

هب یزاس هریخذ               

تعیین کمیت و کیفیت پروتئین

بررسی غلظت پروتئینه اب هدش جارختسا یا شور    

بردفورد ص  تفرگ ترو

(( ((( .)7دس فورتکپسا هاگت وتو رتم   

 UVس کرش تخا تتتت تتت  Labomedدر جذ بببب 595 nm

انجام شد .از نمونه حاوی  20 µlبافر استخراج ب ناونع ه   
نمونه صفر استفاده شد .رسم نمودار استاندارد با اس هدافت

از مقادیر مختلف سرم آلبومین گاوی (شرکت Sigma-

 ،Aldrichآلمان) انجام شد.
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بررسی کیفیت پروتئینهای استخراج شده ،ب و ه سس سسسیله

الکتروفورز عمودی روی ژل پلی آکری دیمآ ل    ح یوا

سدیم دودسیل سولفات ( )SDS-PAGEانجام شد ( .) 20
م داکس ر زائلکونوبیر ی وو وووی ژل
بررسی آنزززی 
آگارز

اج ت هداد حرش شور قبط شیامزآ نیا یار و طس           

کوین و همکاران  1998انج  دش ما (( (((  .) 16در این شور 
از پروتئین استخراج شده ب نود

( SDSمحل تافسف لو   

ج)
ب رفا     002 mMب یاج ه       SDSدر مرحل ارختسا ه جججج ج

استفاده شد ،زیرا  SDSباعث غیر فع دش لا ن    آنزززیمها
م مم یگ شیامزآ نیا رد .ددر       

 DNAخط و ی

) pET-21a (+در حض  رو و بایغ       

دیمسالپ     

 1میل ییی یم رالو    

کا تت تیونه تیفرظ ود یا ی       Mn2+ ،Ca2+و  Mg2+هضم   

شدند تا کوفاکتورها ای آنزززیمه ندرگ یفرعم ا د ((( (((( .) 39
پالس یرس یاهدیم      ) pET-21a (+در واقع    جهت   

یه پ یا پ لصتم یدیت    
کلونینگ و سطح باالی بیان ت لاو ی ی

شده ب ه یلپ هلابند ه ی تس ید یی ییییییینی طراح نیا .دنا هدش ی     
پالس  دیم د را ا  ی ی لحم ک

اگیاج عمجت هههههههههه هه یشرب یا     

است .اندازه این پالسمید  5443جفت باز است و ب ود ه

دلی هدافتسا دروم شیامزآ نیا رد ل فرگ رارق تتتتتتتتتتتتتت ت.1 ،
دارای جایگاه برش یشرب میزنآ دایز عاونا یارب ی       .2

اندازه متوسط برای کاربرد آسان و جلوگیری از برششش-
های تص  بویت ره رد .یفدا و شنکا     

 001 mMس مید

استات با  DNA 40 µg ،pH 4/6ژنومی باکتریE. coli

و یا  40 µgپالسمید )( pET-21a(+دو تیمار مختلف))،

 1 mMاز ک ویتا نننها ای  Mn2+ ،Ca2+و  Mg2+ب ناونع ه   

تیمارهای مختلف و  5 µlنمونه آنزیم  دوجو ی د .تشا    
حجم نهایی واکنش 25 µl ،بود .تیوبها در دمای 37 οC

برای یک ساعت انکوبه شدند .برای هر تیمار  3تیوب به

عنوان تکرار ،بررس زا سپ .دش ی

ا مت ا ،م       10 µlاز هر

نمونه به وسیله الکتروفورز ژل آگارز  %0/8بررسی شد.

م داکسی ریبونوکلئاز با است زا هداف
بررسی آنزی 
اسپکتروفوتومتر

آزمایش طبق روش ک راکمه و نیو ااااان  1988انج ما

ش د (( (  .) 16در اینن شیامزآ  یز دقاف نیئتورپ زا    
استفاده شد .حجم واکنش  1 mlو ش لما

       SDS

DNA 40 µg

تیموس گاوی تک رشته شده محلول در آمونیوم استات
 ، 50 mMکا تت تیونه یا   
2+

 Caبا غلظت

2+

 Mg ،Mn ،Caو Mg -
2+

2+

2+

 1 mMو  1 mM EDTAبا  pH 5/5به

اضافه  20 µlعصاره آنزیمی بود .پس

دومن هفاضا زا ن    

عصاره آنزیمی ورتکس شدید انجام شده و تیوبه رد ا

دمای  37 Cبه مدت  30دقیقه انکوب دش ه ند رامیت ره      .
ο

شامل  3تکرار بود.

پس از اتمام گرما گذاری 1 ml ،پرکلریک اسید %5

به محلول واکنش روی یخ اضافه شد تا واکنش متوقف
شود .محلول بدست آم هب هد    م تد

 15دقیق تحت ه   

g

× 00001سانتریفیوژ شد .سپس یک میلی لیتر از محل لو
در طول موج  062نانومتر بررسی شد .نمونه صفر حاوی
  

تمام مواد بجز عصاره آنزیم ار لحارم مامت هک دوب ی   
مانند نمونههای آزمایش طی کرد .طبق  جیاتن ک یو ن و 

همکاران (  ،) 16هر اختالف  0/100بر دقیق ج رد ،ه ذذ ذذذب
معادل یک واحد آنزیم بر غلظت پروتئین است.

غلظ  یمیزنآ هراصع ت (((((( ((( / )mg/mlزمان (( ()min

 )U/ml( =Δ062/واحد آنزیمی

برای بررسیهای آنزیمیبا استفاده از اسپکتروفوتومتر

در تمام آزمایشها از قالب

اب یفداصت الماک حرط

    3

تکرار استفاده شد .تحلیل دادهها با اس رازفا مرن زا هدافت    

 SASو رسم نم ادو رررها ا ب زفا مرن زا هدافتسا ا ار      Excel

انج  مامت سنایراو لیلحت رد .دش ما ن بیرض زا جیات        

اطمینان  % 99استفاده شد.
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جدول  :1مقایسه پاسخهای باکتری  Staphylococcus pasteuriشناسایی شده در آزمایش با  7استرین از این باکتری (.)8
تست باکتری
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رشد بیهوازی

قطر کلونی > 5 mm
*

رنگیزه

مالتوز

مانیتول

اکسیداز

-

-

-

-

-

-

-

-

.7 S. pasteuri BM10426 .6 S. pasteuri BM10425 .5 S. pasteuri BM10507 .4 S. pateuri BM9363 .3 S. pasteuri BM9359 .2 S. pasteuri BM9357 .1

S. pasteuri

 .8 BM10427نتایج باکتری  S. pasteuriشناسایی شده * .به معنای  pigmentباکتری :- .نتیجه منفی  :+نتیجه مثبت.

نتایج

 DNaseروی  DNAخطی در ش لک

شناسایی باکتری

باند تکثیر شده از ژن  16S rRNAبه صورت وا حض

 3دی م هد یی یییش .دو
  

همانطور در شکل دیده میش  چیه ،دو گ رد یشرب هنو

مولکول  DNAدو رشته ایجاد نشده است .بررسی هضم

بدست آمده و اندازه آنه  اب ا ا ظتنا دروم هزادن ا ینعی ر      

 DNAپالسمیدی با اس دیمسالپ زا هدافت    )pET-21a (+

ی لاوت یریثکت تاعطق یبا ییی ی یییییییی یییه ااا ا در پایگ هداد ها    

 4دیده میشوددد .هض میت اب دیمسالپ شرب ای م ا یاهر       

 1500جفت باز مطابقت داشت (شکل  .)1پس از ت یلاو

 NCBI/EMBLم دش فیدرمه و یسررب درو ن .د
نهای سنج ت   

رد         

 Staphylococcusو گونه  pasteuriبه  

انجام شد .بررسیهای هضم آنزیمی پالس لکش رد دیم   
مختلف کاتیونی برای تعین کوفاکتور اختصاصی آن میز

برشی صورت گرف رد یفالتخا چیه تیاهن رد اما ،ت   

عنوان نزدیک ترین باکتری طبق نتایج همردیف یلاوت ی   

برش ب تخم یاهروتکافوک ا ل .دشن هدهاشم ف       عص هرا

شکل ،کاتاالز مثبت و اکسیداز منفی بود و تا  15درصد

حالت برش تک رشته از پالسمید ش لیلدب نیا هک هد     

در ،Staphylococcusتحمل  15درصد نمک در محیط

کاتیونها نیز این برش دیده شد .با توجه به تعداد ب یالا

 16S rRNAبدست آمد .باکتری گرم مثب یسکوک ،ت   

نمک را تحم لودج( دومن ل      .)1ی هم صخاش ک م    

کشت است ( .)8ژن  16S rRNAب یرتکا

S. pasteuri

در پایگاه  NCBI/EMBLب هرامش ا     KC170006ثبت
گردید.

مه یا   
نت یزنآ یسررب جیا مممممم م

آگارز

آنزیم یرتکاب ی       S. pasteuriباع تظلغ شیازفا ث       
وج تسا زاکین میزنآ دو لکش(

پروتئینهای اس یرتکاب یجارخت     S. pasteuriروی ژل

 % 12 SDS-PAGEکیفیت خ اشن یبو ن اد  د لکش(      .)2
غلظت پروتئین بدست آمده طبق نت فورکپسا جیا وتو رتم   

مه یا
 854/ 148 µg/mlبود .نتایج بررسی فعالی یزنآ ت مم مم

        .)4در حض مامت رو    

تک ار ر زین و شیامزآ  نومزآ ،فلتخم نویتاک هس               
یه یا
یتوان آنزیمهای ب رتکا ی ی
م 

نیکاز دانس .ت

 DNaseروی ژل

  

 S. pasteuriرا از ن عو

نیکازه کی ،یصاصتخا هدنهد شرب ا

مه ه ا سس سسستند ک ار یشرب هاگیاج ه
کالس جدید از آن یز م م

   
  

روی مولکول  DNAتشخیص میدهند و تنها یک رشته
از  DNAرا برش میدهند .از این دسته از آنزیمها تعداد
بسیار کمی کشف شده است ( .) 42
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شکل  :1باند مورد انتظار ژن  61S rRNAبا استفاده از آغازگرهای
 27Fو  .M .1525Rمارکر .S. pasteuri .1 DNA 1 kb

شکل  :4هضم مولکول  DNAپالسمید ) pET-21a (+با آنزیمهای
 .1پالسمید بدون آنزیم

 DNaseاز باکتری .S. pasteuri

 .2پالسمید در حضور عصاره پروتئینی باکتری S. pasteuri
 .Mمارکر .DNA

 .Aپالسمید برش خورده با آنزیم نیکاز
 .Bپالسمید حلقه باز

 .Cپالسمید خطی (برش یافته)
 .Dپالسمید سوپرکویل

 .Eپالسمید حلقهای تکرشته.

نتایج حاصل از اسپکتروفوتومتری

فعالیت آنزیم  DNaseعصاره باکتری S. pasteuri

شکل  :2عصاره پروتئینی استخراج شده از باکتری  S. pasteuriروی
ژل  .M .SDS-PAGEمارکر مولکولی  1و  2الگوی باندی پروتئینی
باکتری ( S. pasteuriدو تکرار).

در حضور کاتیونهای منیزیم بصورت معنی دار کاهش
یافت .در حضور کاتیونهای کلسیم و منگنز فعالیت

آنزیمی تغییر معنیداری نشان نداد (نمودار  .)1با اعمال

تیمار  Mg2+-Ca2+در غلظت  ،1 mMفعالیت آنزیم تا
چهار برابر افزایش نشان داد .غلظتهای مختلف نمک

فعالیت آنزیم  DNaseاین باکتری را بطور معنیدار در

سطح  % 99افزایش داد .غلظت  0/6موالر نمک باعث
بیشترین افزایش در فعالیت آنزیم  DNaseشد .فعالیت

آنزیم  DNaseبطور معنیدار تحت تاثیر  pHنیز قرار
گرفت .فعالیت آنزیم در pHهای  7و  9تغییری نشان

شکل  :3هضم مولکول  DNAخطی با آنزیمهای  DNaseاز باکتری
 .M ، pasteuriمارکر .DNA

 .1مولکول  DNAدو رشته بدون آنزیم

S.

نداد .در حالی که در pHهای  3و  5فعالیت آنزیم
 DNaseبا اطمینان  % 99کاهش پیدا کرد.

 .2مولکول  DNAدو رشته در حضور عصاره پروتئینی باکتری S. pasteuri

 .3مولکول  DNAدو رشته در حضور آنزیم .EcoRI

بحث

باکتری  Staphylococcus pasteuriاز خاک

سطحی جدا و خالص سازی شد .این باکتری با شماره
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 توانایی برش مولکولDNase  این آنزیم.برش داد

 بهNCBI/EMBL  در پایگاهKC170006 دسترسی

. استS. pasteuri  در باکتریDNase مهای
 آ ن زی

 این آنزیم احتماال جز. یگانه استDNA برش رشته

 و در حضور هم زمان کاتیونهایpH 5/5 ،موالر

یدهد که این آنزیم بصورت
  حلقوی نشان مDNA

. مشاهده شد،1 mM  با غلظتMg2+-Ca2+

 به طوری که در آزمایش برش،یکند
 اختصاصی عمل م

 این اولین گزارش مربوط به. دو رشته را نداردDNA

0/6  با غلظتNaCl بیشترین فعالیت آنزیم در حضور

S. pasteuri عصاره آنزیمی باکتری

 قادر بهS. pasteuri  باکتریDNase  آنزیم.ثبت رسید

 بررسیهای آنزیمی در برش.آنزیمهای نیکاز است

 این آنزیم تنها یک نقطه راpET-21a (+) پالسمید

 و کاتیون رویNaCl ،pH  نمودارهای نتایج تیمارهای مختلف:1 نمودار

5. Bickle, T.A., Krüger, D.H. (1993).
Biology of DNA restriction. FEMS
Microbiology Reviews 57: 434-50.
6. Bourniquel, A.A., Bickle, T.A. (2002).
Complex restriction enzymes: NTPdriven molecular motors. Biochimie 84:
1047-59.
7. Bradford, M.M. (1976). A rapid and
sensitive for the quantitation of
microgram quantitites of protein
utilizing the principle of protein-dye
binding. Analytical Biochemistry 72:
248-54.
8. Chesneau, O., Morvan, A., Grimont, F.,
Labischinski, H., El Solh., N. (1993).
Staphylococcus pasteuri sp. nov.,
isolated from human, animal, and food
specimens. International Journal of
Systematbica Cteriologay 43: 237-44.
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Abstract: All organisms have nuclease. Deoxyribonucleases (DNase) are from enzyme group
that are able to hydrolase phosphodiester bounds of DNA molecule bonds. Staphylococcus
pasteuri identified by 16S rRNA marker and biochemical tests, and submitted to
GenBank/EMBL with KC170006 accession number. The activity of DNase enzyme was
detected through three spectrophotometric, detection of DNase activity on circular and
double strand DNA molecule on agarose gel methods. The effects of pH, NaCl and cations
like Mg2+, Ca2+,Mn2+andMg2+-Ca2+ treatments were considered. S. pasteuri DNase was
able to cut single strand of circular DNA. S. pasteuri DNase was able to cut single strand
DNA. Studies on circular DNA showed that the enzyme may nick specifically, whereas pET21a (+) was restricted to one point. The DNase does not cut double strand DNA. This is the
first report about S. pasteuri DNase activity. The most important activity of enzyme was
observed in the presence of 0.6 M NaCl, 1mM Mg2+-Ca2+ and pH 5.5.
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