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  چکیده

، طی چهار واکنش 4Sدر مسیر متابولیکی که از مقاوم ترین ترکیبات گوگردي هستند و مشتقات آن ) DBT(بنزوتیوفین  دي

دو آنزیم اول فعالیت . کنند ها را کاتالیز می به ترتیب این واکنش DszBو  DszC ،DszAهاي  آنزیم. شوند میاز دیزل حذف متوالی 

هدف این نوشته بررسی علت این فعالیت کم از . ارند اما فعالیت آنزیم سوم در مقابل دو آنزیم دیگر بسیار کم استرضایت بخشی د

هاي  رونویسی و ترجمه ژن حو آنالیز سط dszبررسی ساختار اپران . شوند کد می dszها توسط اپران  این آنزیم. دیدگاه ملکولی است

به دلیل  dszBیابد، به عالوه ترجمه  کاهش میها با دور شدن از پروموتر  ویسی این ژندهد که میزان رون این اپران نشان می

 DszBرو، آخرین مرحله واکنش که توسط   از این. تضعیف شده است dszAبا کدون خاتمه همپوشانی سایت اتصال به ریبوزوم آن 

در حضور سولفات و  dszسوي دیگر، پروموتر اپران از . کننده سرعت واکنش سولفورزدایی است  شود، مرحله محدود کاتالیز می

. دهد ها را کاهش می شود و عدم حضور این ترکیبات در مدیوم نیز سطح انرژي و آنزیم سلول مهار میآمینواسیدهاي حاوي سولفور 

گزینی پروموتر و همچنین، جای dSZBCAبه  dSZABCحذف ناحیه همپوشانی، بازآرایی اپران اصالحات ژنتیکی مانند بنابراین، 

بسیار تواند در افزایش سرعت واکنش سولفورزدایی بیولوژیکی  غیرحساس است، میبا پروموتري که به ترکیبات سولفوري  dszاپران 

  .دهند برابر سرعت واکنش را افزایش می 67/2و 12، 5اصالحات مولکولی مذکور به ترتیب . موثر باشد

  

   .، حذف دي بنزوتیوفین4Sمسیر متابولیکی  لوژیکی،سولفورزدایی بیو        : کلمات کلیدي

  

  مقدمه

سطح مجاز سولفور در سوخت، طی دهه . هاي فسیلی حاوي سولفور نقش مهمی در آلودگی زیست محیطی دارداحتراق سوخت

ف و مشتقات آن، طی (DBT)دي بنزوتیوفین . )5( کاهش یافته است ppm50تا کمتر از  ppm5000-2000اخیر از مقادیر 

مقاوم  (HDS)دهند که به روش رایج سولفورزدایی یعنی هیدرودسولفوریزاسیون   وسیعی از ترکیبات آلی هتروسیکل را تشکیل می

گذاري و  هاي سرمایه گیرد، بنابراین هزینه همچنین، این فرآیند در فشار و دماي باال و به کمک گاز هیدروژن صورت می. هستند

رو، سولفورزدایی از ترکیبات نفتی به روش بیولوژیکی که حذف ترکیبات سولفوري هتروسیکل را تحت  از این. عملیاتی باالیی دارد

 D-1مانند  رودوکوکوس اریتروپولیسچندین سویه از . سازد، مورد توجه زیادي قرار گرفته است شرایط عملیاتی مالیم میسر می

                                                             
 Khosravinia2008@yahoo.com. دانشجوی دکتری، گروه مھندسی شیمی.  ١

٢
 mahdavi@ferdowsi.um.ac.ir )ه مسئولنویسند( .استادیار گروه مھندسی شیمی.  

٣
  gheshlaghi@ferdowsi.um.ac.ir.استادیار گروه مھندسی شیمی.  



 
 

 

 ٢

)4( ، IGTS8 )7( ،Q19-22 )13 (یگر مانندهاي د و همچنین برخی باکتريCorynebacterium SY-1 )10 ( وGordonia sp. 

TM414 )8 ( نیز قادرندDBT که  رودوکوکوس اریتروپولیسهاي  همه سویه .نماینددیزل حذف هاي آلی از  را بدون تخریب حلقه

قرار دارد،  dszان به نام را دارند، از طریق یک مسیر متابولیکی یکسان و به کمک سه ژن که در یک اپردیزل  قابلیت سولفورزدایی از

DBT  هیدروکسی بی فنیل  -2را به(2-HBP) رودوکوکوس اریتروپولیسباکتري . کنند تبدیل می IGTS8  مید سیک پالداراي

را  DszCو  DszA ،DszB هاي قرار گرفته و آنزیمآن بر روي  dszدر اپران  dszCو  dszA ،dszBسه ژن است که کیلوبازي  120

ابتدا . نام دارد، زیرا شامل چهار واکنش متوالی است 4Sکند، مسیر  تبدیل می HBP-2را به  DBTر متابولیکی که مسی. دنکن کد می

DBT  طی دو مرحله متوالی بهDBT شود، این دو مرحله واکنش توسط آنزیم  سولفون تبدیل میDBT  مونواکسیژناز(DszC) 

 -2- فنیل بی  هیدروکسی-2 به (DszA)سولفون منواکسیژناز  DBTنزیم سولفون به کمک آ DBTدر مرحله سوم، . شود کاتالیز می

دسولفیناز  HBPSiاست که توسط آنزیم  HBP-2به  HBPSiتبدیل  ،آخرین مرحله. شود تبدیل می (HBPSi)سولفینات 

(DszB) هاي  در این مسیر آنزیم. شود انجام میDszA  وDszC  براي فعالیت خود بهFMNH2 سط آنزیم فالوین نیاز دارند که تو

برابر سریعتر از واکنش کاتالیز  10تا  5در این مسیر متابولیکی، واکنش مرحله سوم در حدود . شود مین میأت (DszD)ریداکتاز 

درصد  20 که یک آروماتیک سولفونیک اسید هیدروالز است، تقریباً DszBشود و سرعت واکنش  انجام می DszCشده توسط 

، همان HBP-2به  DBTبنابراین مرحله محدود کننده سرعت تبدیل . )11،3( است DszCه توسط سرعت واکنش کاتالیز شد

   .خرین مرحله استآ

یک فرآیند تجاري موفق و  یک فرآیند تجاري استدستیابی به  برايشود،  تحقیقاتی که در زمینه سولفورزدایی بیولوژیکی انجام می

در . )6( باشد mmol DBT /g(dry weight of cell)/h  3تا 2/1رزدایی آن در حدود ت سولفوبه بیوکاتالیستی نیاز دارد که فعالی

حدود هزار برابر ( است µmol DBT /g(dry weight of cell)/h 5/3 تا  5/1هاي کنونی در حدود  حالی که فعالیت بیوکاتالیست

بکار  dszهاي  در جهت افزایش سطح بیان ژن هاي مهندسی ژنتیک هاي باالتر، تکنیک به منظور دستیابی به سرعت. )9( )کمتر

 هدر این مقاله، به برخی از علل مولکولی پایین بودن سرعت واکنش سولفورزدایی بیولوژیکی از دیزل پرداخته و را. شوند گرفته می

  .گیرد هاي موجود مورد بررسی قرار می حل

  

  dszپوشانی اپران حذف ناحیه هم

ها به نتایج مهمی و پروتئین تولیدي از این ژن mRNAژن موجود در این اپران و مقایسه میزان  و موقعیت سه dszبا بررسی اپران 

دهد  ین نسبت نشان میا. 1: 3/3: 11به ترتیب برابر است با  dszCو dszA ،dszBبراي سه ژن  mRNAنسبت . توان دست یافتمی

پدیده را رونویسی  این. یابدو با دور شدن از پروموتر کاهش می ها در اپرانبر اساس موقعیت آن dszهاي نویسی از ژنکه سطح رو

نشان  DszCو  DszA ،DszBهاي اختصاصی بادي بالت با استفاده از آنتی ز سوي دیگر، نتایج آنالیز وسترنا. گویندقطبی می

 به اندازه dszBژن  mRNAاین نتایج حاکی از آن است که ترجمه . است DszBخیلی بیشتر از  DszCدهد که سطح بیان  می

dszA  وdszC دهد که کدون خاتمه  آنالیزهاي ژنتیکی نشان می. نیست موثرdszA  و کدون آغازینdszB  همپوشانی با یکدیگر

می dszAبا کدون خاتمه  dszBهمپوشانی سایت اتصال به ریبوزوم مربوط به . وجود دارد dszCو  dszBفاصله میان  bp13دارند و 

با . توان ناحیه همپوشانی را حذف کرد می overlap PCRستفاده از تکنیک ا بنابراین با .باشد dszBارآمدي ترجمه تواند علت ناک

این فرآیند براي میکروارگانیسم . شود بازسازي می dszB و سایت اتصال به ریبوزوم براي dszAاین تکنیک کدون خاتمه 

 bp400به همراه  dszAدر اولین مرحله، قطعات . )1( گرفته است صورت PCRطی دو مرحله  DS-3 رودوکوکوس اریتروپولیس

. شود تولید میBD2  و  UA2 ،BD1و  UA1پایین دست آن به کمک دو جفت پرایمر   bp400به همراه  dszBCباالدست آن و 

انی دارند و همپوش (BD1)با پرایمر رفت جفت دوم  (UA2)اي است که پرایمر برگشت جفت اول  طراحی پرایمرها به گونه

و کدون خاتمه  dszBتعبیه شده است، که سایت اتصال به ریبوزوم براي  BD1در اواسط پرایمر  bp14همچنین یک توالی به طول 
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فاصله در نظر گرفته شده  bp8و کدون آغازین آن  dszB میان سایت اتصال به ریبوزوم. تبه کمک آن بازسازي شده اس dszAبراي 

با بررسی باکتري نوترکیب حامل اپران  بازسازي شده مشخص شد که فعالیت . این ژن است موثرترجمه که فاصله مطلوب براي 

 .اولیه است DS-3هاي  برابر سلول 5هاي ساکن نوترکیب  سولفورزدایی سلول

  

   dszبازآرایی ژنتیکی اپران 

رودوکوکوس باکتري  dSZ، اپران PCR overlapو با استفاده از تکنیک سرعت واکنش سولفورزدایی بیولوژیکی  افزایشبه منظور 

، بازآرایی 4Sها در مسیر  و مرتبه سرعت واکنش این آنزیم Dszهاي  هاي کاتالیستی آنزیم بر اساس قابلیت DS-3 اریتروپولیس

ه توسط با توجه به این که سرعت واکنش کاتالیز شد. )2( تبدیل شده است  BCA dszبه  ABC dszاپران اند، به طوري که  شده

DszB  تنها یک پنجم واکنشDszC  و آن نیز در حدود یک دهم سرعت واکنشDszA  است، بازآرایی اپرانdsz  به صورت

یک ژن، شرط الزم براي  mRNAزیرا، مقادیر زیاد . مذکور، درحقیقت، بکارگیري پدیده رونویسی قطبی در جهت مطلوب است

انجامد  هایی می هاي کاتالیستی آنزیم به توازن قابلیت dszبنابراین، بازآرایی اپران  .مقادیر زیاد پروتئین کد شده توسط آن ژن است

بدین ترتیب با افزایش فعالیت . که باید تعدادي واکنش متوالی را کاتالیز کنند و هر آنزیم مسئول تولید سابستریت آنزیم بعدي است

DszC غلظت سابستریت ،DszA  همچنین افزایش فعالیت . آن نیز بهبود خواهد یافتنیز افزایش یافته و سرعت واکنشDszB 

  .اثر مثبتی دارد DszAشود که این امر نیز بر روي سرعت واکنش  و کاهش غلظت آن می DszAموجب مصرف سریعتر محصول 

 A22 ،UB و U2 ،CAو  U1در مرحله اول، با استفاده از چهار جفت پرایمر، . صورت گرفته است PCRاین فرآیند طی سه مرحله 

، ABC dszدر باالدست اپران  bp 400اند که به ترتیب عبارتند از، یک قطعه به طول  چهار قطعه تولید شده D22و  AC ،ADو 

اي صورت گرفته است که سه  طراحی پرایمرها به گونه. در پایین دست اپران bp 400و یک قطعه به طول  BC dszو  A dszقطعات 

مرحله اول، در مراحل دوم و سوم با ترتیب مطلوب  PCRپوشانی به اتصال محصوالت  این نواحی هم. دپوشانی ایجاد شو ناحیه هم

مرحله اول دو مخلوط واکنش تهیه شده است که یک مخلوط  PCRسپس، در مرحله دوم، با استفاده از محصوالت . شود منجر می

در مخلوط اول و  AC و U1پرایمرهاي . است A dszو دیگري حاوي قطعه پایین دست و  BC dszحاوي قطعه باالدست و 

و  BC dsz مخلوط اول، قطعه باالدست متصل به PCRمحصول . اند در مخلوط دوم به کار گرفته شده D22و  CAپرایمرهاي 

دو مخلوط واکنش مرحله  PCRدر مرحله سوم، محصوالت . است A dszمخلوط دوم قطعه پایین دست متصل به  PCRمحصول 

براي ارزیابی . بدست آمده است  BCA dsz بدین ترتیب اپران . اند به یکدیگر متصل شده D22و  U1ستفاده از پرایمرهاي قبل با ا

به باکتري  PRHK1بازآرایی شده با استفاده از پالسمید  dszاولیه و اپران  dszتغییرات ژنتیکی انجام شده، قطعات اپران 

و  DRAاولیه،  dszباکتري نوترکیب حامل اپران . است، منتقل شده است dszکه فاقد اپران  4.1491 رودوکوکوس اریتروپولیس

یک آنالیز کمی از مقادیر  Real Time PCRبا استفاده از تکنیک . نامیده شده است DRBبازآرایی شده،  dszباکتري حامل اپران 

mRNA  هر یک از سه ژنdsz ه مقادیر نتایج نشان داده است ک. انجام شده استmRNA  مربوط بهB dsz و C dsz  در باکتري

DRB نسبت . افزایش یافته استmRNA  ها برايA dsz، B dsz  وC dsz  این نسبت در . است 5: 16: 1به ترتیب تقریباً برابر

و  B Dsz که تولیدده است بالت نشان دا همچنین آنالیز وسترن. است 1: 3/3: 11تقریباً برابر با  DS-3 رودوکوکوس اریتروپولیس

C Dsz  رودوکوکوس اریتروپولیسدر DRB  رودوکوکوس اریتروپولیسبیشتر از DRA  3و-DS تولید  اما. استA Dsz  درDRB 

و  DRAهاي نوترکیب  باکتريهاي ساکن  سلولفعالیت سولفورزدایی مقایسه . شدیداً کاهش یافته است DS-3و  DRAنسبت به 

DRB، صد در 96شان داده است که نDBT )liter/DBT mmol 0.48 ( پس ازh 3  توسط باکتريDRB  سولفورزدایی و ماکزیمم

توسط باکتري  h 24پس از  DBTهمان مقدار . است cell)/h g(dry weight of / DBT mol μ 320  سرعت واکنش برابر با

DRA سولفورزدایی و ماکزیمم سرعت واکنش در آن تقریباً برابر با g(dry weight of cell) /h/DBT mol μ 26 بدین . است

  . برابر افزایش یابد 12موجب شده است که ماکزیمم سرعت واکنش سولفورزدایی در حدود  dszعمل بازآرایی اپران ترتیب، 
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  dSZتغییر پروموتر اپران 

ولوژیکی با گذشت زمان یتوسط ترکیبات سولفوري، سرعت واکنش فرآیند سولفورزدایی ب dSZهاي  بیان ژنمهار شدید باتوجه به 

به عنوان تنها منبع سولفور  DBTها را در مدیوم حاوي  ها، باید آن براي اجتناب از مهار فعالیت سولفورزدایی سلول .یابد کاهش می

کشت سلول تحت چنین شرایطی به فرآیند تخمیر . کشت داد و نباید از آمینواسیدهاي حاوي سولفور در مدیوم کشت استفاده نمود

غیر حساس به  پروموترتحت کنترل یک  dSZهاي  بنابراین، با کلونینگ ژن. بر است نی مدتی منجر خواهد شد که بسیار هزینهطوال

 گردونیا آلکانیورانسنوترکیب در باکتري  dSZبراي ایجاد اپران  lac پروموتربدین منظور از . له غلبه کردتوان بر این مسأ سولفات می

RIPI90A گیري فعالیت سولفورزدایی باکتري نوترکیب  با اندازه. )12( تاستفاده شده اسRIPI90A  مشخص شد که این باکتري

با مقایسه دوره . ، در حالی که گونه اولیه داراي چنین قابلیتی نیستکندهاي سولفات، سولفورزدایی  را در حضور یون DBTتواند  می

به عنوان تنها منبع  DBTل رشد در باکتري اولیه با مدیوم حاوي هاي در حا توسط سلول DBTرشد سلولی و سولفورزدایی از 

دوره  و بنابراین بازده بایومس گونه نوترکیب بیشتر استن دریافت که توا سولفور و در باکتري نوترکیب با مدیوم حاوي سولفات، می

برابر  61/2هاي نوترکیب در حال رشد  ولهمچنین فعالیت سولفورزدایی سل. تخمیر کوتاهتري براي باکتري نوترکیب مورد نیاز است

هاي  هاي ساکن نشان داده است که ماکزیمم فعالیت سولفورزدایی سلول بررسی فعالیت سولفورزدایی سلول. هاي اولیه است سلول

ت در حقیق. است 43/49و  g(dry weight of cell) / h/2-HBP mol μ 8/131ساکن نوترکیب و سویه اولیه به ترتیب برابر با

هاي ساکن اولیه که از محیط کشت  اند، در مقایسه با سلول هاي ساکن نوترکیب که در محیط کشت حاوي سولفات تهیه شده سلول

هاي  و بیان ژن dszاند، داراي محتواي انرژي و آنزیم باالتري هستند، بنابراین با جایگزینی پروموتر  عاري از سولفات استخراج شده

  .برابر شده است 67/2هاي ساکن  ماکزیمم فعالیت سولفورزدایی سلول lacوموتر تحت کنترل پر dszاپران 

 

  نتایج و بحث

 HBPSکند، دهد که تنها ترکیب حد واسط که در محیط تجمع می فرآیند سولفورزدایی بیولوژیکی به صورت آنزیمی نشان می آنالیز

 HBPSو  شود کاتالیز می DszBکه توسط  4Sنهایی مسیر  واکنش و است، زیرا سرعت تولید آن چند برابر سرعت مصرف آن است 

 کاتالیستی فعالیت، باید سولفورزداییسرعت واکنش بنابراین، براي افزایش  .، مرحله محدودکننده سرعت استشود در آن مصرف می

DszB  هاي ارائه شده مبنی بر حذف ناحیه همپوشانی در اپران  استراتژي .را افزایش داد بیان آنو یاdsz هاي اپران  و یا بازآرایی ژن

. هاي قابل توجهی نیز حاصل شده است باشد و موفقیت ها در جهت نیل به هدف فوق می هاي کاتالیستی آن بر اساس قابلیت

تواند مفید  استراتژي تعویض پروموتر اپران و جایگزینی آن با پروموتري که به ترکیبات سولفوري حساس نیست، به این دلیل می

توانند رونویسی  شوند، بلکه سولفات و آمینواسیدهاي حاوي سولفور می با ترکیبات سولفوري مهار نمی 4Sهاي مسیر  که آنزیم باشد

هاي  جستجوي پروموتر فعالی که به ترکیبات سولفوري حساس نباشد و میزان رونویسی ژن ، بنابراین. را مهار کنند dszهاي اپران  ژن

همچنین، اگر اپران بازآرایی . تواند در افزایش سرعت واکنش سولفورزدایی بیولوژیکی بسیار مفید باشد میتحت کنترل آن باال باشد، 

هاي نوترکیب حامل چنین اپرانی پایداري الزم را داشته باشند، آن گاه گام  شده، تحت کنترل چنین پروموتري قرار گیرد و باکتري

 .خواهد شد برداشته زلیولوژیکی از دیموثري در جهت تجاري شدن فرآیند سولفورزدایی ب
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Molecular assessment of low reaction rates in Biodesulfurization process and related 
solutions 

Dibenzothiophene (DBT) and its derivatives are microbially removed from diesel oil during four-
step metabolic pathway known as “4S pathway”. In this pathway, four reactions are catalyzed by 
three enzymes DszC, DszA and DszB, respectively. The enzymes are encoded by dsz operon. 
The study of dsz operon structure revealed that the levels of transcription of these genes decrease 
with increasing distance from the promoter and the translation of dszB is repressed due to the 
overlap between stop codon for dszA and start codon for dszB. As a result, rate of desulfurization 
is limited by the last enzyme, DszB, in the pathway. In addition, expression of dsz gene is 
repressed by sulfate and sulfur containing amino acids, while the absence of these compounds in 
culture medium reduces the protein and energy contents of the cells. Therefore, genetic 
modifications such as removing gene overlap, genetic rearrangement of dszABC operon to 
dszBCA, and replacement of dsz promoter by a sulfate non-repressible promoter, can significantly 
increase biodesulfurization rate. Based on the investigations carried out, these molecular 
manipulations improved the rate of reaction approximately 5, 12 and 2.67 times compared to the 
wild type strains, respectively.  

 

 


