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 چکیده

آمـیالز توسـط انـواع گونـاگونی از     .،نساجی و نـانوایی کـاربرد دارد   این آنزیم آمیالز در صنایع مختلف از جمله دارویی 

مورد استفاده قـرار  آسپرژیلوس اوریزه یکی از تولیدکنندگان این آنزیم است که در این مطالعه .  شود  ها تولید می میکروارگانیسم

هـای   تهیـه محـیط  . د آنزیم آمیالز اسـت  هدف از انجام این مطالعه استفاده از یک روش ترکیبی جهت افزایش تولی.است    گرفته

وسیله  سازی به کشت تولید و منایع کربنی آرد نشاسته ذرت و گندم و مالتوز در مرحله اول پژوهش انجام شدو مرحله دوم بهینه

ادامه یافت سپس محلول آنزیمی استخراج شـد و سـنجش فعالیـت آمیلـولیتیکی بـا افـزودن معـرف رنگـی دی         روش تاگوچی 

مقـدار آنـزیم بدسـت آمـده،      015یسیلیک اسید صورت پذیرفت ،در آخر با سنجش میزان جذب نوری در طول مـوج  نیتروسال

هـای محـیط کشـت     جهت بررسـی اثـر زمـان ، غلظـت     . آرد نشاسته ذرت بیشترین میزان تولید آنزیم را داشت . مشخص شد 

روش انجام آزمایش بصورت ترکیبـی طراحـی   ( تریلغیر اس -استریل شده) 511و 512و چهار نوع توئین ( معمولی–مضاعف )

مضـاعف  )اثر بود ، ولی غلظت محیط کشت  تقریبا بی(دقیقه  2با فاصله های )در افزایش تولید آنزیم عامل زمان استخراج . شد 

اثـر درصـد تـوئین     تاثیر ولـی  استریلیزاسیون در کاربرد توئین کامال بی. اثر مهم بر افزایش میزان آنزیم استخراج شده ، داشت ( 

هـای میکروبـی    ی شرایط متفاوت تولید در بررسی مجموع نتایج این تحقیق نشان دهنده.بکار رفته برتولیدآنزیم  قابل توجه بود 

 . ها است  این نوع آنزیم  جهت افزایش فعالیت

 سازی ،آسپرژیلوس اوریزه آمیالز ،بهینه:های کلیدی  واژه

 مقدمه
از .های ایزومری در سنتز مواد بسـیار قابـل توجـه اسـت      ویژگی باال از نظر ساختار شیمیایی و فرمدلیل  ها به کاربرد آنزیم

در   non-aqueous enzymology))هـای غیـر آلـی     ها در حـالل  سوی دیگر با پیشرفت دانش مربوط به خصوصیات آنزیم

دارویـی خـواهیم   –اتالیزورها در صنایع شـیمیایی  های آینده بیش از پیش شاهد کاربردهای بسیار متنوع و گسترده این بیوک سال

گلیکوزیـدی فعالیـت دارد و   -α1-1آمیالز استکه آنزیمی ست گلیکوزیـد هیـدروالز ، در پیونـدهای     ها ،  یکی ازاین آنزیم.بود 

تـرین   که مهم ) ها  برخی باکتری،گیاهان و (سیلیوم  و پنیجنس آسپرژیلوس)ها  قارچ. کند  هیدرولیز نشاسته به قند را تسریع می

های ایزومـری   دلیل ویژگی باال از نظر ساختار شیمیایی و فرم ها به کاربرد آنزیم. کنند  نیز آمیالز تولید می(ها هستند آنها باسیلوس

نـه تنهـا در    عنوان یک کاتالیزور زیستی از ابزارهای کاربردی مهـم اسـت کـه    این آنزیم به .در سنتز مواد بسیار قابل توجه است

لذا مطالعه جهـت افـزایش تولیـد    .گیرد  بلکه در صنایع شیمیایی،پردازش مواد غذایی و کشاورزی مورد استفاده قرار میپزشکی 

 .   (1913جعفری (صرفه آناز ضروریات است مقرون به
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هستند و نیز شـرایط   بدین منظور بررسی اثر عواملی چون منابع کربنی که شامل آرد نشاسته ذرت، سبوس گندم و مالتوز

. تولید اعم از زمان ، استریلیزاسیون، درصد توئین بکار رفته و غلظت محیط کشت با استفاده از روش تاگوچی صورت گرفـت  

را دارد ( اثر استریلیزاسـیون  –غلظت محیط کشت : گسسته ( )زمان :پیوسته)این روش قابلیت استفاده همزمان از چندین فاکتور 

 .Murad et al.,(1996) های خود به تولید آنزیم آمیالز توسط سیستم تخمیر جامد از قارچ آسـپرژیلوس اوریـزه    در بررسی

نیـز در مـورد ارزیـابی آنـزیم      Fogarty and Kelly(1983)و  Demain and soloman(1999)هم چنـین  . پرداخت  

هت افزایش میـزان تولیـد ایـن آنـزیم  تحقیقـات      و بررسی منابع کربنی ج( تولید شده توسط قارچ آسپرژیلوس اوریزه )آمیالز 

 .وسیعی انجام داد 
 

 ها مواد و روش.،

 میکروارگانیسم،-،

جهت نگهداری و .از انستیتو پاستور ایران انجام شد   Aspergillus Oryzae PTCC 5164برای شروع ، تهیه قارچ 

 . درجه استفاده شد 20کوباسیون در دمای و ان PDA(Potato Dextrose Agar)پاساژ این سویه قارچی از محیط کشت 

 های مایع  تهیه منایع کربنی و محیط1-2
با محتوای نیترات سدیم ، منیزیم سولفات ،سولفات آهن و پتاسـیم دی هیـدروژن   ( g/l)محیط مایع شامل محلول نمکی 

                                                   NONO3, 3;KH2PO4,1;FeSO4 ,0.01;MgSO4 .7H2O ,0.5 فسفات بود
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که از تولید کنندگان محلـی  )،آرد گندم ( که از تولید کنندگان محلی بدست آمد)برای تهیه منابع کربنی ازآرد نشاسته ذرت 

 1.استفاده شد ( Sigma co)ومالتوز ( بدست آمد

 محاسبه تعداد کنیدیوسپورها  1-9
 درصد و هم چنین آب غیر استریل بـه دو لولـه   511درصد و 512های  ه با توئین افزودن آب استریل شده به دو نمون

یـابی بـه پـیش کشـت      دیگر با همین درصدهای توئین و استریلیزاسیون آنها و مخلوط کردن با پیپت پاستور استریل ،دست

را از چنـد الیـه پشـم    یون ها سوسپانس جهت جداسازی میسلیوم. شود  میپذیر  مناسب جهت استفاده در محیط تولید امکان

از ورنکس سوسپانسیون ،دو تا سه قطره از آن برای شمارش با الم  است ،رد کرده و بعد شده شیشه که درون قیفی قرار داده

شدند و  شمردهای  خانه 11کنیدیوسپورها در یک مربع  × 20با استفاده از عدسی. نئوبار بین الم و المل نئوبار قرار داده شد 

سوسپانسـیون مشـخص   لیتـر  بدین ترتیب تعداد کنیدیوسپورها در یـک میلـی  . ضرب گردید  20555ست آمده در تعداد بد

 . گردید 

 تهیه پیش کشت1-1

 PDB(Potato Dextrose Broth )لیتر محیط مایع  میلی 05لیتری که حاوی  میلی 205های ارلن مایر  در فالسک

در دور  c 95°سـاعت در دمـای   13وسـپوری اضـافه شـده و بـه مـدت      کنیدیلیتـر از سوسپانسـیون    میلـی 910بودند ،مقدار

rev.min
 . ست آمد های برف آبی بد و پلیت ( انکوبه شدند)خوابانیده  105 1-

 های تولیدی تلقیح پیش کشت با کشت1-0

v/v))1℅یح لیتری تلق میلی 205های ارلن مایر  لیتر در فالسک میلی 05های تولیدی به حجم  از پیش کشت به کشت

rev.minدر دور  c°30ساعت دردمای 31شدند و به مدت 
 ( . انکوبه شدند)خوابانیده 105  1-

 جداسازی محلول آنزیمی 1-1
هـای کشـت ،شـروع شـدو      به نمونـه  )PH =4.8(mM05لیتر بافر استات با  میلی 155این مرحله از طریق افزودن 

rev.minساعت بر روی شـیکر در دور   1به مدت  c°30دردمای 
بـدین ترتیـب عصـاره آنزیمـی     . شـد   قـرار داده 105 1-

رسوب دهی با سـانتریوفوژ در  . از زواید محیط کشت جداسازی شد (شماره یک )کاغذ صافی واتمن استخراج گردید و با 

g × 1555  دقیقه انجام شد و بخش رویی برای تعیین فعالیت آنزیم مورد استفاده قرار گرفت  10به مدت. 

 آنزیمیسنجش فعالیت 1-1
لیتربـه   میلـی 510در مورد لوله شـاهد  . )لیتر محلول آنزیمی استخراج شده،ریخته شد میلی 510های آزمایش  ابتدا در لوله

 ℅1و نیز سوبسترای محلـول آنزیمـی،از محلـول    ( شد  دقیقه جهت غیر فعال شدن آنزیم در آب جوش قرار داده 10مدت 

پـس از خنـک شـدن    . قـرار داده شـد   c°15ماری  دقیقه در بن 0به مدت در بافر استات ( Merckشرکت )نشاسته محلول 

ها اضـافه   به محتوای داخل لوله( DNS)سی سی دی نیتروسالیسیلیک اسید  510نرمال و  2سی س محلول سود  510ها  لوله

ه هـر لولـه اضـافه    لیتر آب مقطر ب میلی 0. شدند  و بالفاصله در آب یخ قرار دادهدقیقه  0شدو فورا در آب جوش به مدت 

 .صورت پذیرفت DNS (015=λ  )فعالیت آنزیم هر لوله باروش بدین ترتیب سنجش .شد و ورتکس انجام گرفت 

 سازی تولید آنزیم آمیالز ترکیب شرایط جهت بهینه-2
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( معمـولی و مضـاعف  )کشـت  های مختلف محـیط   توئین و غلظت 511و 512با ترکیب فاکتورهای زمان ،درصدهای 

 .شود  های بیشتر مهیا می کیبی جهت بررسیشرایط تر

 اثر غلظت محیط کشت بر میزان آنزیم استخراج شده 2-1

یکبار با غلظت معمولی و بـاردیگر بـا غلظـت     ها نمونه(تهیه پیش کشت)جهت بررسی فاکتورغلظت در مرحله اول 

 . سازی شدند های برف آبی ،آماده مضاعف جهت تهیه پلیت

 (غیر استریل  –استریل شده ) 511و  512های اثر توئین با درصد 2-2
و اسـتفاده از دو نمونـه   PTCC 5164 در مرحله اول با در اختیار داشتن چندین نمونـه قـارچ آسـپرژیلوس اوریـزه     

جهت جداسازی کنیدیوسـپورهای  ( استریل شده و غیر استریل) 511نمونه توئین  2استریل شده و غیر استریل و  512توئین 

 .توان به اثر درصد توئین بر استخراج آنزیم پی برد  ه مراحل کشت ، میآنها و ادام

 اثر زمان بر میزان استخراج آنزیم آمیالز  2-9
هنگـام اسـتخراج   ) دقیقه یکبار  2در مرحله جداسازی  محلول آنزیمی با در نظر گرفتن فاکتور زمان به فاصله زمانی 

 . توان اثر زمان بر آنزیم آمیالز بدست آمده رابررسی کرد  می( کشماره ی)محلول رویی با کمک کاغذ صافی واتمن 

 

 گیری  بحث و نتیجه-9
بر آنزیم استخراج شده ،نتایج حاکی از آن است کـه اسـتفاده از   ( PDB)در مقایسه اثر میزان غلظت محیط کشت پایه 

بیشـترین میـزان آمـیالز بدسـت     . استمحیط کشت با غلظت مضاعف موجب استخراج میزان بیشتری از آنزیم آمیالز شده

 0.444کـه  ) باشدکه در مقایسه بـا میـزان غلظـت معمـولی آن     می OD =51133آمده مربوط به آرد نشاسته ذرت با میزان 

=OD  ) عددی بزرگتراست . 

 512درصدموجب جداسازی آنزیم آمـیالز بیشـتری نسـبت بـه درصـد       511در مورد اثر درصد توئین،ثابت شد میزان 

 .ت اس  شده

تواند تغییری در ساختار  دهد که استریلیزاسیون نمی نتایج بدست آمده در مقایسه توئین استریل شده و غیر استریل نشان می

یجاد کند و هرکدام از این دو نوع میتوانند در مرحله جداسازی کنیدیوسپورها از نمونه قارچ مورد نظر کـارایی الزم  توئین ا

 . باشند  را داشته

نشان داد کـه در فواصـل زمـانی دو    ( دقایق استخراج آنزیم )گرفتن شرایط دمایی ثابت ، بررسی تاثیر زمان  با در نظر

گـذار در   عنوان عامل اثر تواناین فاکتور را بهدقیقه میزان آنزیم بدست آمده تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته ، بطوریکه نمی

 . مقدار آنزیم بدست آمده معرفی کرد 

 

 

 مقایسه اثر غلظت محیط کشت بر میزان آنزیم تولیدشده نمودار 

 جدول مقایسه اثر غلظت محیط کشت بر میزان تولید آمیالز 
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 توئین بر میزان تولید آمیالز جدول مقایسه اثر

 512توئین   511توئین  منبع کربنی

 1.15 0.818 آرد نشاسته ذرت

 0.02 0.098 آرد گندم

 0.431 0.615 مالتوز

 

 های مختلف برمیزان انزیم تولید شده نمودار مقایسه اثر توئین با غلظت
 

 511معمولی  511مضاعف  منبع کربنی

 0.818 0.859 آرد نشاسته ذرت

 0.01 0.021 آرد گندم

 0.039 0.073 مالتوز
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 های مختلف برمیزان آنزیم تولید شده غلظت نمودار مقایسه اثر توئین با
 جدول مقایسه اثراستریلیزاسیون برکارایی توئین در میزان تولید آمیالز

 (توئین غیر استریل ) 511توئین   (استریل شده) 511توئین  منبع کربنی

 0.81 0.818 آرد نشاسته ذرت

 0.093 0.098 آرد گندم

 0.61 0.615 مالتوز

 

 
 اند  شده لظت محیط کشت مضاعف در نظر گرفتهها با غ نمونه  . 

 

 جدول مقایسه اثر زمان  بر میزان تولید آمیالز

 آرد نشاسته ذرت زمان

 0.818 دو دقیقه اول

 0.588 دو دقیقه دوم

 0.369 دو دقیقه سوم

 0.731 دو دقیقه چهارم

 

  هشدهای مختلف برمیزان آنزیم تولید  نمودار مقایسه اثر توئین با غلظت
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 .در نظر گرفته شده است  511آرد نشاسته ذرت با غلظت مضاعف و درصد توئین *

 گیری کلی نتیجه

مقـدار آنـزیم    در این آزمایش توانستیم تولید آنزیم آمیالز از قارچ آسپرژیلوس اوریزه را در شرایط آزمایشگاهی به میزان 

ثابـت باشـد و    PHاین مقدار آنـزیم در شـرایطی کـه دمـا و     . را انجام دهیم ( تولید شده به روش صنعتی –خالص )شاهد
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