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یارروویا لیپولیتیکاگلوتامیناز در مخمر -Lبررسی تولید آنزیم 

نگار فرجی، *فرشاد درویشی
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

f.darvishi@ymail.comمسئول:نویسنده*

L -) گلوتامینازL - گلوتامین آمیدوهیدروالزEC 3.5.1.2 تبدیل اسید آمینه (L - گلوتامین به اسیدL - .گلوتامیک و آمونیاك را کاتالیز می کندL -
گلوتامیناز به خاطر خواص درمانی و کاربردهاي صنعتی مورد توجه است. این آنزیم به عنوان یک عامل ضد سرطان خون شاخته شده است. 

یه یارروویا لیپولیتیکاگلوتامیناز در چهار سویه مخمر -Lتامیناز بود. تولید گلو- Lهدف این تحقیق معرفی یک منبع جدید میکروبی براي تولید 
روش کیفی و کمی بررسی شد. آزمایش هاي کیفی و کمی به ترتیب با روش سریع پلیت در محیط کشت حداقل گلوتامین آگار و روش 

بزرگترین هاله در محیط حداقل گلوتامین آگار و CBS6303سویه یارروویا لیپولیتیکا نورسنجى معرف نسلر انجام شد. نتایج نشان داد طیف
به عنوان یک یارروویا لیپولیتیکاواحد در میلی لیتر) را در مقایسه با سایر سویه ها دارد. بنابراین، می توان مخمر 17بیشترین فعالیت آنزیمی (

گلوتامیناز معرفی نمود.-Lمنبع جدید میکروبی و یوکاریوتی براي تولید 
، عامل ضد سرطان خونیارروویا لیپولیتیکاگلوتامیناز، مخمر، -Lه هاي کلیدي:واژ

Investigation of the L-Glutaminase production in the yeast Yarrowia lipolytica

Farshad Darvishi*, Negar Faraji
Department of Biology, Faculty of Science, University of Maragheh, Maragheh, Iran
* Corresponding author:  f.darvishi@ymail.com

L-Glutaminase (L-Glutamine amidohydrolase EC 3. 5. 1. 2) catalyzes the conversion of L-Glutamine into L-Glutamic acid and
ammunia. L-Glutaminase is considered for its therapeutic properties and industrial applications. It is recognized as an anti-
leukemia agent. The aim of this study was introduce a new microbial source for the production of L-Glutaminase. The production
of L-Glutaminase was investigated in four strains of Yarrowia lipolytica by quality and quantity methods. The quality and
quantity tests were done with rapid plate method in minimal glutamine agar medium and Nessler's reagent spectrophotometry
method, respectively. The results showed that Y. lipolytica CBS6303 has the biggest halo in minimal glutamine agar medium and
produced the highest enzyme activity (17 U/ml) in comparison with other strains. Therefore, yeast Y. lipolytica could be
introduced as a new microbial and eukaryotic source for the production of L-Glutaminase.
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