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چکیده

نتایج

هیالورونیکاسید ،پلیساکاریدی خطی است که از واحدهای تکرارشوندهی -N
استیلگلوکزآمین و گلوکورونیکاسید تشکیل شدهاست و به صورت تجاری از
طریق تخمیر استرپتوکوک های گروه  Cبه ویژه استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس
تولید می شود و به عنوان یک محصول تجاری ،بهبود تولید آن از طریق تخمیر
میکروبی حائز اهمیت است .از آنجائیکه عوامل و ژنهای گوناگونی در تولید
هیالورونیکاسید موثر هستند ،نگاهی جامع بر فرایند تولید هیالورونیکاسید
میتواند راهگشا باشد .بنابراین ابتدا با روش مبتنی بر زیستشناسی سامانهها
مدل متابولیکی مقیاس ژنوم سویه باکتریایی استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس برای
اولین بار ارائه شد .هدف از این پژوهش ،شناسایی حذفهای ژنی موثر بر بهبود
تولید هیالورونیکاسید در این سویه بود .برای این منظور ،با رویکرد حذفهای
ژنی مکرر در این مدل متابولیکی ،مشخص شد با حذف درون رایانهای
واکنشهای آنزیمی آسپارتاتسمیآلدهیددهیدروژناز ،والینترانسآمیناز و
دیهیدرو اوروتاتدهیدروژناز ،نرخ تولید هیالورونیکاسید از صفر در سویهی
وحشی به  33/7میلیمول بر گرم وزن خشک سلولی بر ساعت افزایش مییابد.
نهایتا سویهی جهش یافته سهگانه با هدف بهبود تولید هیالورونیکاسید پیشنهاد
گردید.
کلمات کلیدی :استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس ،مدل متابولیکی مقیاس ژنوم،

مدل متابولیکی ارائه شده در این پژوهش ،از جنبه های گوناگون کمی و کیفی ارزیابی گردید .بدین منظور ابتدا،
محدودیت های الزم برای شبیه سازی محیط کشت در شرایط بی هوازی و کشت کموستات اعمال گردید و نرخ
رشد با استفاده از مدل ،پیش بینی گردید .پیش بینی نرخ رشد تجربی با دقت 93/3درصد و تنها  6/7درصد خطا،
حاکی از آن است که مدل به خوبی می تواند رشد باکتری را در محیط کشت حاوی گلوکز و کشت کموستات
پیش بینی کند .با هدف کمینه کردن اغتشاشات سلولی پس از حذف ژنی ،از روش حذف ژنی تکی  MOMAبه
صورت مکرر استفاده گردید و سویه های جهش یافته ی تکی ،دو گانه و سه گانه شناسایی گردیدند .همه ی سویه
های جهش یافته با استراتژی کاهش تولید زیست توده ،شار کربنی را به سمت تولید هیالورونیک اسید ،هدایت
می کنند .سویه جهش یافته سه گانه آسپارتاتسمیآلدهیددهیدروژناز ،والینترانسآمیناز و دیهیدرو
اوروتاتدهیدروژناز به عنوان مناسب ترین سویه جهش یافته ،از نظر میزان زیست توده تولیدی و همچنین نرخ
تولید هیالورونیک اسید باال انتخاب گردید .بررسی نمودار توزیع شار در سویه جهش یافته و سویه وحشی نشان
داد که در سویه جهش یافته سهگانه با کاهش نرخ رشد (تا  50درصد) ،دسترسی به سوبستراهای موردنیاز برای
سنتز هیالورونیکاسید افزایش یافته است که می تواند ناشی از آن باشد که پیش سازهای هیالورونیکاسید و
تولید زیست توده مشترک هستند.

هیالورونیک اسید

مقدمه
هیالورونیک اسید پلی ساکاریدی خطی و غیر ایمنی زاست که به دلیل قابلیت های ویژه
زیستی در زمینه های پزشکی ،دارورسانی و صنایع آرایشی بهداشتی کاربرد دارد.
)(Chong et al., 2005سویه رایج باکتریایی برای تولید هیالورونیکاسیدS. ،
zooepidemicusاست که در شرایط کشت مناسب قابلیت تولید 6تا7گرم بر لیتر را
دارد .رشدمایه های موردنیاز برای تولید هیالورونیکاسید و رشد سلولی یکسان هستند،
بنابراین هر عاملی که سبب افت فرایند گلیکولیز و رشد سلولی شود افزایش تولید و
وزن مولکولی هیالورونیکاسید را در پی دارد .به عنوان مثال ،با ایجاد شرایط استرس
قلیایی با تغییر  pHاز مقدار بهینه  7به مقدار  5/8رشد سلولی نسبت به حالت بهینه
کاهش پیداکرده و تولید هیالورونیکاسید از مقدار  5گرم بر لیتر به  5/6گرم بر لیتر
افزایش مییابد ) .(Liu et al., 2008تغییر شرایط دمایی از دمای بهینه  37به  30درجه
سلسیوس (کاهش رشد سلولی) واضافه کردن پیروات (افت فرایند گلیکولیز) میتواند
موجب افزایش قابل توجه تولید هیالورونیکاسید شود (Jagannath and
) .Ramachandran, 2010در پژوهش حاضر به منظور بررسی همه جانبه مسیرهای
متابولیکی در استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس و ارائه پیشنهادات با هدف بهبود تولید
هیالورونیک اسید از شبکه متابولیکی مقیاس ژنوم و حذف های ژنی درون رایانه ای
استفاده گردید.

شکل -1مسیر بیوسنتز هیالورونیک اسید

مواد و روش ها
با توجه به اهمیت مدل های متابولیکی مقیاس ژنوم در شناخت دقیق تر متابولیسم
سلولی و شناسایی راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی تولید محصول ،مدل
متابولیکی مقیاس ژنوم سویه باکتریایی استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس مطابق با پروتکل
ساخت شبکه متابولیکی مقیاس ژنوم ) (Thiele and Palsson, 2010و با تکیه بر داده
های تفسیر ژنوم و گزارش مقاالت تجربی ،بازسازی گردید .به منظور افزایش نرخ تولید
هیالورونیکاسید با استفاده از این مدل متابولیکی ،از روش آلپر و همکارانش استفاده
شد ) .(Alper et al., 2005در این روش از حذف ژنیهای تکی مکرر با استفاده از روش
)MOMA (Maia et al., 2016و تابع هدف بایومس ،استفاده شد و پس از هر بار حذف
ژنی ،نرخ تولید هیالورونیکاسید از روی شار واکنش تبادل هیالورونیکاسید تعیین شد.
در اجرای بعدی فرایند حذف ژنی ،حدود باال و پایین واکنشهای مربوط به ژنی که در
دور قبلی ،به عنوان ژن مناسب پیشنهاد شده بود بر روی صفر تنظیم گردید و مجددا
فرایند حذف ژنی  MOMAانجام شده تا در نهایت حذف سهگانه ژنی مناسب انتخاب
شد.

جدول -1نرخ رشد و نرخ تولید هیالورونیکاسید در سویههای جهش یافته تکی ،دو و سه گانه درون رایانه ای
سویه جهش یافته

سویه وحشی
حذف های تک ژنی
آسپاراژین سینتتاز
آسپارتات سمی آلدهید دهیدروژناز
حذف های دو گانه
آسپاراژین سینتتاز/والین ترانس آمیناز
آسپاراژین سینتتاز/فسفوانول پیروات کربوکسیالز
آسپارتات سمی آلدهید دهیدروژناز/والین ترانس آمیناز
آسپارتات سمی آلدهید دهیدروژناز/فسفوانول پیروات کربوکسیالز
حذف های سه گانه
آسپارتات سمی آلدهید دهیدروژناز/والین ترانس آمیناز/آسپاراژین سینتتاز
آسپارتات سمی آلدهید دهیدروژناز/والین ترانس آمیناز/دی هیدرواوروتات
دهیدروژناز
آسپارتات سمی آلدهید دهیدروژناز/والین ترانس آمیناز/فسفوانول پیروات
کربوکسیالز

نرخ تولید
نسبت نرخ رشد سویه
هیالورونیک اسید
جهش یافته
(میلی مول برگرم
به سویه وحشی
وزن خشک سلولی
بر ساعت)
0
1
0/71
0/72

4/58
3/71

0/33
0/30
0/37
0/31

5/77
6/98
5/5
7/04

0/37
0/51

6/66
7/33

0/31

13/67

بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات
در سویهی جهشیافتهی سه گانه یادشده به ترتیب واکنشهای آنزیمی آسپارتات سمی آلدهید دهیدروژناز ،والین
ترانس آمیناز و دی هیدرواوروتات دهیدروژناز حذف شده اند .آنزیم آسپارتات سمی آلدهید دهیدروژناز  asdدر
فرایند تبدیل آسپارتات به تره ئونین و الیزین دخالت دارد .با توجه به اینکه الیزین در شکل گیری بخشی از
زیست توده دخالت دارد ،کاهش نرخ تولید الیزین  ،نرخ رشد را از مقدار (0/39بر ساعت) به (0/28بر ساعت)
تقلیل میدهد .حذف ژنی دوم ،مربوط به ژن آنزیم والین ترانس آمیناز ilvEرا کد میکند .در نتیجه این حذف
سنتز کاردیولیپین ،پپتیدوگلیکان و لیپوتیکوئیک اسیدها محدود شده و نرخ رشد از از (0/28بر ساعت) به
(0/14بر ساعت) کاهش مییابد .سومین حذف ژنی مربوط به ژن pyrDاست که آنزیم دی هیدرواوروتات
دهیدروژناز را کد نویسی میکند .حذف ژن  pyrDهمسو با افزایش نرخ تولید هیالورونیکاسید ،نرخ رشد را هم
افزایش میدهد .حذف  ،pyrDمسیر تولید  UMPاز آمینواسید آسپارتات را مسدود میکند ،در نتیجه در سویه
جهش یافته سه گانه UMP ،از مسیرهای بازیافت نوکلئوتیدها تامین میشود .به این ترتیب ،فسفوریبوزیل
پیروفسفات ( )PRPPوارد مسیر بیوسنتز از نو نوکلئوتیدهای پیریمیدینی نمیشود و با شار بیشتری نسبت به
سویه جهش یافته دوگانه وارد مسیر از نو بیوسنتز نوکلئوتیدهای پورینی گشته ،نرخ تولید اینوزین مونو فسفات و
به دنبال آنATP ،را افزایش داده و از این طریق سبب افزایش نرخ تولید هیالورونیکاسید گردیدهاست .در
مطالعهای که در سال  2019با موضوع بهبود تولید هیالورونیک اسید در سویه باکتریایی الکتوکوکوس الکتیس
صورت گرفتهاست ،اضافه کردن اینوزین به ترکیبات محیط کشت راندمان تولید هیالورونیک اسید را  8/2برابر
افزایش داده است ) .(Badri et al., 2019همچنین مقایسه توزیع شار سویه جهش یافتهی سه گانه نشان میدهد
که شار عبوری از آنزیمهای مسیر گلیکولیز و پنتوز فسفات در سویه جهش یافته نسبت به سویهی وحشی کاهش
مییابد .این موضوع ،با نتایج تجربی مقاالت پیشین مطابقت دارد ). (Shah et al., 2013
نتیجه گیری:
با استفاده از مدل متابولیکی مقیاس ژنوم باکتری استرپتوکوکوس زواپیدمیکوس راهکارهایی با هدف بهبود تولید
هیالورونیک اسید ارائه گردید .جهت اطمینان از نتایج به دست آمده از مدل متابولیکی ،آزمایشهای تجربی
تکمیلی پیشنهاد میگردد.
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