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 چکیده

، تولید تولید شوینده ها نشاسته، یکی از آنزیم هاي صنعتی مهم می باشد که در صنایع غذایی، آلفا آمیالز یک آنزیم خارج سلولی و

دارد. باسیلوس ها، از مهم ترین میکروارگانیسم هاي تولید کننده  فراوان و کاغذ سازي کاربرد ،الکل سازي، داروییگلوکز، نساجی

یکی از  .بنابراین باال بردن پایداري این آنزیم باعث کاربرد گسترده تر آن در حوزه هاي مختلف می شود آمیالز و پروتئاز می باشند.

 هاي حالله از حالل هاي فرا زودگداز می باشد. روش هایی که براي پایدار کردن این آنزیم در این تحقیق بررسی شده است، استفاد

 باعث مولکولی درون هیدروژنی آن، پیوندهاي سبب به که شود می ساخته هیدروژن دهنده یک با همراه آلی نمک از زودگداز فرا

 (2:1با نسبت ) و کولین کلراید اورهحالل مورد استفاده شامل  .باشد می سازنده ترکیبات از یک هر به نسبت آن ذوب نقطه کاهش

ترموفیل  آلفا آمیالز آنزیم سینتیکی هاي ویژگی روي را حالل این اثرات حاضر، تحقیق به عنوان حالل فرا زودگداز استفاده شده است.

آنزیم ترموفیل در حالل مقاومت نتایج نشان داد که . است کردهبررسی (  BLA, Bacillas licheniformis α-amylase)حاصل از 

پذیري هاي فرا زودگداز انحاللحالل. درجه سانتیگراد پایداري بیشتري داشته است07ه است و در دماي از خود نشان دادبیشتري 

آلفا  آنزیم  فعالیت جهت مناسب محیطی توانند به همین دلیل این مایعات می دهند. می افزایش آلفا آمیالز را آنزیم سوبستراهاي

نبود، در این  دسترس در گزارشی این مایعات آلفا آمیالز در پایداري آنزیم مورد فعالیت و در . با توجه به اینکه تاکنون آمیالز  باشد

 شد. هاي فرا زودگداز بررسیحالل حضور عدم و حضور آلفا آمیالز در دمایی و ساختار آنزیم پایداري پژوهش فعالیت،

 

 ، باسیلوس لیکنی فورمیس، فلورسانسدمایی پایداري زودگداز،فرا  هاي حالل ،آلفا آمیالز  :کلیدی کلمات
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 مقدمه

ي پیوند هیدروژنی مثل کربوکسیلیک اسیددهنده یکهاي آمونیوم و مثل نمک یک نمک آلیاز  هاي فرا زودگدازاولین نسل حالل

 نیبه ا دوششد. پس از تشکیل پیوند هیدروژنی حالل فرا زودگداز ایجاد میو آمینواسیدها تشکیل گلیسرول ، هاي الکلیقند ها، اوره،

ها و همکارانش این حالل 1ابوت 7002. در سال اش کمتر استدهنده لیتشک يذوب اجزا يحالل از نقطه نیذوب ا يهکه نقط یمعن

چون نیروي هیدروژنی  باشندبه صورت مایع می گرادسانتیدرجه  20تر از هاي فرا زودگداز اغلب در دماي پایینرا معرفی کردند. حالل

ست که باعث گسستن مولکول و تبدیل آن به مایع ا شود بسیار قویتر از نیروي درون مولکولی اجزاي تشکیل دهنده آنکه ایجاد می

است  С°17ي ذوبش نقطه 1به  7حاصل از ترکیب اوره و کولین کلراید با نسبت مولی  هاي فرا زودگدازبه عنوان مثال حالل شودمی

 تر ازها پاییناین حالل ي انجمادنقطهباشند. می С°107و  С°111ي ذوب به ترتیب در حالیکه اوره و کولین کلراید داراي نقطه

 پیوند هیدروژنی و همچنین نسبت مولی آنها باشد؛ که کاهش نقطه انجماد به ماهیت نمک و دهندهدهنده آن میتشکیلاجزاي 

سید مثل اپیوند هیدروژنی کربوکسیلیک باشد؛ به عنوان مثال در حالل حاصل از کولین کلراید به عنوان نمک، اگر دهندهوابسته می

 انتخاب .باشنداسید مالیک واسید مالئیک و یا قند الکلی مانند سوربیتول و یا زایلیتول باشد حالل حاصل در دماي اتاق مایع می

 میسر را آنزیم واکنشگر و بین موثرتر تماس تنها نه حالل .است برخوردار بسزایی اهمیت از آنزیمی کاتالیز محیط در مناسب حالل

 در لذا .باشد می محیط ناخواسته از محصوالت حذف هاي استراتژي نیز و آنزیم بازیافت کار، مراحل روند کننده تعیین بلکه سازد می

 هاي حالل اخیر هاي سال در .می باشد اهمیت حائز بسیار کاتالیز، جهت ارزان و ایمن هاي محیط کارگیري به و انتخاب راستا، این

 شده، گزارش اي ارزنده نتایج زمینه این چه در گر .اند شده واقع توجه مورد اي مالحظه قابل میزان به ها حالل دیگر بین در یونی

 پذیرشی قابل غیر سطح در صنعتی، کاربردهاي ها جهت حالل از گروه این بر مبتنی فرایندهاي اقتصادي و اکولوژیک هاي کاستی ولی

 رغم علی ها حالل این .اند شده معرفی زودگداز فرا  حالل هاي عنوان با ها حالل از جدیدي نسل اخیرا   مبنا، همین بر  .دارد قرار

فرا  هاي حالل مثبت تاثیر (1-1) .آیند می شمار به کاتالیز ایمن جهت و ارزان هایی حالل یونی، هاي حالل با تشابهاتی بودن دارا

 حالل در ها آنزیم توجه قابل پایداري (4.)شد تایید همکارانش و Widersten کار در بعد کمی هیدروالزي گروه هاي آنزیم بر زودگداز

 حالل کارگیري به از اي پیشینه چنین به توجه با لذا .شد بیان صراحت به همکارانش و Verpoote کار در اخیرا زودگدازفرا  هاي

                                                           
1 Abbott 
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 جهت انتخابی حالل عنوان به اوره :کلراید کولین زودگدازفرا  حالل ها، آنزیم پایداري و فعالیت افزایش منظور به گداز زود فرا هاي

 (5.)شد انتخاب آلفا آمیالز آنزیمی کاتالیز بررسی

آمیالز ها هیدرولیز گلیکوژن و نشاسته را  (6آمیالزها می باشد. )یکی از مهم ترین آنزیم ها در حوزه صنعت کاربرد فروانی دارد 

تولید شوینده ها،  نشاسته، در صنایع غذایی، ( آلفا آمیالزها2کاتالیز می کنند و از اولین آنزیم هاي کشف شده در بشر هستند.)

از منابعی مثل گیاهی، میکروبی و جانوري  که میتواند دارد فراوان و کاغذ سازي کاربرد ،الکل سازي، داروییتولید گلوکز، نساجی

باکتري ( 17-11) .و در تجارت بین المللی آمیالزها بیشترین سهم بازار جهانی را به خود احتصاص داده اند( 10-8) بدست آیند.

 Bacillus)به خصوص باکتري به نام لیکنی فورمیس  (16.)هاي جنس باسیلوس در حوزه وسیعی قادر به تولید آنزیم می باشند

licheniformis  )پروتئاز هاي  (12)بیوسورفاکتانت  (18)و در تولید آنتی بیوتیک (12.)که در صنعت اهمیت ویژه اي دارد

 BLA  (Bacillusکه آنزیم  آلفا آمیالز یکی از آنزیم هاي مهم خانواده نقش دارد. (71)و آمیالز  (70-11)قلیایی

licheniformis α-amylase)  درجه سانتیگراد نشان  10است که یک آنزیم بسیار مقاوم به دما می باشد و دماي اپتیمم حدود

جدا شده است که یک ارگانیسم مزوفیل می باشد. این ویژگی  Bacillus licheniformisمی دهد ولی خود این آنزیم از باکتري 

BLA وسازي براي هیدرولیز آغازي نشاسته استفاده کنند. بعالوه باعث شده که از آن به طور وسیعی در صنایع قند و الکل و آبج

این آنزیم در آهارزنی پارچه ها، در صنعت پخت نان، در تولید چسب ها، داروها و دترجنت ها و در تیمار فاضالب و در غذادهی 

حضور کلسیم باعث  11هستندپایدار  pHآلفا آمیالز ها در حضور کلسیم در دامنه وسیعی از  (.77دام و طیور استفاده میشود )

 (15-14فعلیت و افزایش مقاومت پایداري آنزیم الزم است.)

ها روش و مواد 

 مواد شیمیایی 2-1

از   %99کلراید کولینو نشاسته، از شرکت سیگما خریداري شدند.  Bacillus  lichiniformis   ، 2CaCl (BLA) آنزیم 

ACROS  اوره، تریس از شرکت ،AppliChem ، 3, 5-dinitrosalicylic acid و همچنین سدیم  سدیم پتاسیم تارتارات

 هیدروکسید خریداري شدند.
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 های فرا زودگدازسنتز حالل 2-2

بعنوان نمک  1:2 مولی نسبت به اوره :کلراید ترکیب کولینهاي فرا زودگداز به روش حرارتی انجام گرفت، بدین منظور سنتز حالل

هاي فرا زودگداز با نسبت مولی مشخص توزین ي حاللانتخاب شد. بدین طریق که اجزاي تشکیل دهندهو دهنده پیوند هیدروژنی 

( بصورت غیر مستقیم در حمام روغن حرارت داده شد تا مایعی شفاف، تک فاز و بدون رسوب 07-07گردید و در دماي معینی )

 حاصل است فرازودگداز حالل همان که مایع شفافی نهایت در حرارت داده شد تا  دقیقه 07 تقریبی زمان مدت براي و ایجاد شد.

 .شود

 شناسیمطالعات آنزیم 2-3

 آلفاآمیالز تعیین فعالیت آنزیم 2-3-1

 C00°نشاسته اضافه شد. تمامی نمونه ها به بن ماري  %1محلول  میکرو لیتر 007 به  BLA (0/026mg/ml) میکرولیتر از 07

دقیقه در آب جوش  27به لوله ها افزوده و به مدت  (DNS) میکرولیتر محلول معرف رنگی  577دقیقه،  5انتقال یافتند، پس از 

 نانومتر در برابر نمونه شاهد تعیین شد. 507در طول موج  قرار داده شدند و پس از سرد شدن در دماي اتاق و همزدن، جذب آنها

 دارد مالتوز فعالیت آنزیمی برحسب واحد آنزیمی تعیین شد. با استفاده از منحنی استان

 

 آمیالز در حضور حالل های فرا زودگداز تعیین فعالیت آنزیم 2-3-2

نشاسته  %1هاي فرا زودگداز  حاوي از حالل %05-7لین کلراید سنتز شد. در غلظت و کو اورهاز  2:1ابتدا حالل مورد نظر با نسبت 

 BLA میکرولیتر از 07کلرید کلسیم به همراه  mM 1/7حاوي  pH 0/0موالر با میلی 57تریس  میکرولیتر در بافر 077

(0/026mg/ml)    اضافه شد. تمامی نمونه ها به بن ماري°C00  میکرولیتر محلول معرف  577دقیقه،  5انتقال یافتند، پس از

داده شدند و پس از سرد شدن در دماي اتاق و همزدن،  دقیقه در آب جوش قرار 27به لوله ها افزوده و به مدت  (DNS) رنگی 

با استفاده از منحنی استاندارد مالتوز فعالیت آنزیمی برحسب  نانومتر در برابر نمونه شاهد تعیین شد. 507جذب آنها در طول موج 

 واحد آنزیمی تعیین شد. 
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 هاپایداری حرارتی آنزیم  2-4

 217کلرید کلسیم به مدت  mM 1/7حاوي  pH 0/0موالر با میلی 57در بافر تریس درجه سانتیگراد  07ي در دما BLA آنزیم

میکرولیتر نمونه از محلول آنزیمی خارج و براي  277اي هاي زمانی ده دقیقهکار در فاصلهدقیقه مورد بررسی قرار گرفتند. براي این

تعیین  ارائه شدبق روشی که قبال براي تعیین فعالیت آنزیمی طي فعالیت آنزیمی دقیقه درون یخ قرار گرفتند و باقیمانده 07مدت 

درصد فعالیت  سپس نمودار ( در نظر گرفته شد.فعالیت %277ي آنزیمی که در حرارت قرار نگرفته است به عنوان کنترل)شد. نمونه

 .باقیمانده علیه زمان ترسیم گشت

 زودگدازهای فرا  حاللحضور در پایداری حرارتی آنزیم  2-4-1

 %25کلرید کلسیم به همراه  mM 1/7حاوي  pH 0/0موالر با میلی 57درجه سانتیگراد در بافر تریس  07در دماي  BLA آنزیم

میکرولیتر  277اي هاي زمانی ده دقیقهکار در فاصلهدقیقه مورد بررسی قرار گرفتند. براي این 217هاي فرا زودگداز  به مدت از حالل

طبق روشی که قبال براي ي فعالیت آنزیمی دقیقه درون یخ قرار گرفتند و باقیمانده 07آنزیمی خارج و براي مدت  نمونه از محلول

( در نظر فعالیت %277ي آنزیمی که در حرارت قرار نگرفته است به عنوان کنترل)تعیین شد. نمونه ارائه شدتعیین فعالیت آنزیمی 

 .باقیمانده علیه زمان ترسیم گشتدرصد فعالیت  سپس نمودار گرفته شد.

 مطالعات فلورسانس ذاتی 2-5

 mg/mL 710/7و با غلظت نهایی  Perkin Elmer luminescence spectrometer LS 55مطالعات فلورسانس با دستگاه 

نانومتر رسم  077تا  077ي نانومتر براي برانگیختن استفاده شد و طیف نشري در بازه 107 انجام شد. طول موج BLAاز آنزیم 

تنظیم شد. براي بررسی فلورسانس ذاتی آنزیم طبیعی، غلظت مورد نظر از آنزیم  27تهییج و نشر روي عدد  (Slite)شد، دریچه 

تنظیم شد. بعد از تهیه غلظت آنزیمی مورد  0/0آن روي  pHکلرید کلسیم تهیه و  mM 1/7میلی موالر حاوي  57در بافر تریس 

 در کووت فلورسانس تزریق شد و طیف حاصل به عنوان کنترل قرار گرفت. نیاز محلول آنزیمی 

 مطالعات فلورسانس ذاتی آنزیم ها به همراه حالل های فرا زودگداز 2-5-1

هاي فرا زودگداز انجام شد، و در تمام موارد نشر محلول حاوي از حالل %25همینطور مراحل انجام شده با غلظت مورد نظر آنزیم در 

 بدون آنزیم به عنوان بالنک استفاده شد.حالل 
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نتایج 

 های فرا زودگداز و تعیین رقت مناسب از حالل هاسنتز حالل 3-1

 شیمیایی جامد ماده دو میبایست آن سنتز جهت که بوده 2:1 مولی نسبت به اوره:کلراید کولین مطالعه این در منتخب حالل

 در و سیلیکونروغن  داخل در غیرمستقیم دهی حرارت با و نموده مخلوط بشر داخل در صحیح مولی نسبت به توجه با را خالص

فرا  حالل همان که شفافی مایع نهایت در تا شده مخلوط دقیقه 07 تقریبی زمان مدت براي و ºC 07 حدود دماي در مگنت حضور

 .شود حاصل است زودگداز

 

 

 آلفا آمیالز 3-2

 BLA ( روی فعالیت آنزیم211) اورههای فرا زودگداز بر پایه کولین کلراید و اثر حالل 3-2-1

هاي مختلف  با اندازه گیري فعالیت اولیه در حضور غلظت (BLA) آمیالز ترموفیل فرا زودگداز روي فعالیت آنزیم آلفا اثر حالل

غلظت اولیه در آنزیم ترموفیل  نسبت بهمیلی موالر  2تا غلظت از این مایعات انجام گرفت. با افزایش غلظت حالل، افزایش فعالیت 

 (2-0)شکل  مشاهده شد، که پس از این غلظت کاهش فعالیت در آنزیم مشاهده گردید.

 

  (1:7) اوره و کولین کلراید حالل فرا زودگداز شامل تغییر فعالیت آنزیم در غلظتهاي متفاوت از 1-3شکل 
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 پایداری حرارتی آنزیم  3-3

 

  BLAروی پایداری حرارتی آنزیم  اورههای فرا زودگداز بر پایه کولین کلراید و اثر حالل 3-3-1

 %25کلرید کلسیم به همراه  mM 1/7حاوي  pH 0/0موالر با میلی 57درجه سانتیگراد در بافر تریس  07 در دماي BLA آنزیم

 277اي دقیقه 25هاي زمانی کار در فاصلهدقیقه مورد بررسی قرار گرفتند. براي این 217از حالل هاي فرا زودگداز به مدت 

طبق روشی که ي فعالیت آنزیمی دقیقه درون یخ قرار گرفتند و باقیمانده 07میکرولیتر نمونه از محلول آنزیمی خارج و براي مدت 

( فعالیت %277ي آنزیمی که در حرارت قرار نگرفته است به عنوان کنترل)تعیین شد. نمونه ارائه شدقبال براي تعیین فعالیت آنزیمی 

افزایش  BLAدرجه در آنزیم  07درصد فعالیت باقیمانده علیه زمان ترسیم گشت ، که در دماي  سپس نمودار در نظر گرفته شد.

 (1-0)شکل . ده میشودپایداري مشاه

 

درجه سانتی  07( در دماي 1:2)اوره هاي فرا زودگداز بر پایه کولین کلراید و حالل %25پایداري حرارتی در  نمودار 2-3شکل

  گراد

 بررسی ساختار سه بعدی 3-4

 (211)اوره بر پایه کولین کلراید و های فرا زودگداز حالل بررسی ساختار سه بعدی در 3-4-1

نانومتر براي برانگیختن استفاده و  107همانطور که در بخش مواد و روش ها ذکر شد براي مطالعه فلورسانس ذاتی از طول موج 

نشان می دهد که با افزایش حالل شدت فلورسانس افزایش می   0-0نانومتر رسم شد. شکل  077تا  077طیف نشري در بازه ي 

مطالعات فلورسانس ذاتی نشان داد  آنزیم ترموفیل می باشد.در اثر تغییر ساختاري یابد. بنابراین افزایش در فعالیت آنزیم در حالل 
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پایدارتر شده است  %25نزیم در شدت فلورسانس افزایش داشته بنابراین آ %5نسبت به حالل  %25در حالل  BLAکه در آنزیم 

 (0-0)شکل 

 

 (1:2) اورهدر حالل کولین کلراید و  BLAطیف فلورسانس   3-3شکل 

بحث و نتیجه گیری 

 هزینه پر و سمیت( یونی ي ها حالل نقایص رفع منظور به و یونی هاي حالل از اي ویژه گروه عنوان به زودگداز افر هاي حالل

 توجه مور بسیار پژوهش و صنعت حوزه در سبز هاي حالل عنوان به اخیر هاي سال در و شدند معرفی حاضر قرن اوایل در ،)بودن

 خواص به توجه با و نیاز به بسته را ها حالل این اینرو از دارد، متنوعی هاي خانواده زودگداز افر هاي حالل( 10.) گرفتند قرار

 باال ویسکوزیته داراي عموما(ویسکوزیته ،)اولیه دهنده تشکیل اجزاي از تر پایین بسیار) ذوب نقطه مثل شیمیایی و فیزیک مختلف

 آلی نمک نسبت تغییر با که (قطبیت ،)یابد می افزایش دهنده هیدروژنی پیوند گروه به آلی نمک نسبت افزایش با(چگالی ،)هستند

 ،انتخاب)دارند پایینی یونی هدایت اغلب باال، ویسکوزیته به توجه با (یونی هدایت ،)است تغییر قابل دهنده، هیدروژنی پیوند گروه به

 هزینه کم به توان می جمله از که باشند می متعددي مزایاي داراي ها زودگداز افر حالل یونی، هاي حالل با مقایسه در( 10.) کرد

 سمیت نداشتن زیست، محیط با سازگاري پذیر، تخریب زیست آسان، تهیه ،)آب به نسبت شیمیایی نظر از (بودن خنثی بودن،

 حالل کارگیري به است اهمیت حائز بسیار ایمن و هزینه کم حالل انتخاب آنزیمی کاتالیز مبحث در که آنجایی از و( 0) کرد اشاره

در دماهاي باال فعال  BLAآمیالزهاي ترموفیل  -اگر چه آلفا .است توجه مورد بسیار صنعت و پژوهش حیطه در بسازودگداز هاي
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به طور کلی پس از  باید به محیط واکنش آنها یون کلسیم افزوده شود. "هستند اما نقطه ضعف این آنزیم ها این است که حتما

بر آنزیم ترموفیل مشخص شد که اغلب آنزیم هاي ترموفیل در این حالل ها پایدار تر از نوع مزوفیل  هاي فرا زودگدازبررسی اثر حالل

( 15فردجانی و همکارانش ) هستند بنابراین عالوه بر پایداري در برابر دما در مقابل شرایط سخت دیگر نیز پایدار هستند. در مطالعات

نیز پایداري آنزیم هاي ترموفیل در شرایط سخت گزارش شده است. در مورد آنزیم آمیالز پایدار دمایی در این حالل ها پایدار تر بود 

د مکانیسم هایی که در جهت پایداري دمایی وجود دارد می تواند در برابر شرایط سخت دیگر هم آنزیم را پایدار که نشان می ده

 کنند. 
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