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 چکیده

آنزیم و پروتئین تثبیت شونده، آنزیم یا پروتئینی است که به ماده ای نامحلول و بدون تحرک، نظیر کلسیم آلژینات متصل 

آنزیم ها و و یا دما گردد. pHگردد. این وضعیت می تواند منجر به افزایش مقاومت نسبت به تغییرات اعمالی نظیر تغییرات 

ودر زمینه های زمینه های پزشکی برای تشخیص و درمان بیماری های مختلف  پروتئین های تثبیت شده بطور معمول در

به  روش های مختلفی برای تثبیت آنزیم بکار گرفته می شود که از جمله این روش هامورد استفاده قرار می گیرند. صنعتی 

ماتریسبهبیوکاتالیستکهاستمعنیاینبهپذیرغیربرگشتتثبیتمفهوم. یر می باشدذبرگشت پغیریر و ذروش برگشت پ

روشبهشدهتثبیتآنزیمدهد. میدستازراخودبیولوژیکیفعالیتماتریسازجداسازی در صورتوشودمیمتصل

بسیاراقتصادیدالیلبهآنزیمتثبیتپذیربرگشتهایروش شودجدامالیم شرایطتحتماتریسازتواندمیپذیربرگشت

 این حال سطحی که انتخاب می گردد موجب پایداری عملکرد آنزیم تثبیت شده در سیستم می باشد بااست،مورد توجه

آنزیم های تثبیت شده برای مقاصد  دارند.آنزیمتثبیتسیستمعملکردتعییندررااهمیتبیشترینماتریسهایویژگی

تجاری بسیار مورد کاربرد هستند.

 

 غیربرگشت پذیرلیست،تثبیت برگشت پذیر،  ماتریس،بیوکاتا واژگان كلیدی:
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 مقدمه ای بر تثبیت آنزیم و پروتئین 

آنزیم ها قدرتمند ترین زیرساختارهای سلولی محلول در آب، در دنیای زیست شناسی هستند، که قادر به کاتالیز سوبسترای 

خود به مواد متنوع و محصوالت متعدد بدون تغییر خود می باشند. صنایع کشاورزی، تولیدات صنعتی، داروسازی، تولید انرژی 

ن سعی و تالش انسانی همگی به گونه ای وابسته به فعالیتهای آنزیمی هستند. یک و تمامی مفاهیم و مبانی صنعتی و همچنی

آنزیم، مشابه یک کارخانه بسیار قدرتمند می باشد که بطور شیمیایی عمل نموده و نیاز به شرایط خاصی برای عملکرد مناسب 

ی را برای تداوم بقا در خود ساخته و برای دارد. سلول ها دارای هزاران کارخانه اینچنینی می باشند که واکنش های شیمیای

انجام کاربردهای مفید در درون خود مورد استفاده قرار می دهند. با این حال، آنزیم ها دارای ویژگی های شکننده ای بوده و 

یت در دماها و شرایط محیطی خاص که در درون سلول سازنده آنها وجود دارد قادر به عملکرد می باشند. این خاصتنها 

شکنندگی، تاکنون موجب محدود کردن محققین در کنترل واکنش های آنزیمی و یا استفاده مجدد از آنزیم ها شده است. در 

پی یافتن راهکار برای استفاده از آنزیم ها و پروتئین ها در محیط خارج از بدن سالها محققین سعی در تثبیت سازی آنزیم ها 

میایی داشته اند؛ که بدلیل شکنندگی آنزیم در محیط هایی مغایر با سیستم های سلولی به منظور استفاده در واکنش های شی

یند ها می باشد که منجر به ایجاد محیطی مناسب برای پروتئین و آنزیم مجموعه ای از فرآانجام می شود. تثبیت سازی 

 . (Talbert & Goddard, 2012) جلوگیری از حذف پروتئین و آنزیم می گردد

 

 تعریف تثبیت 

فرایندی را  واژه تثبیت سازی به محدود کردن تحرک ترکیبات و یا ناتوان سازی در حرکت ترکیبات مورد نظر اتالق می گردد و

وشودمیمحدودکاتالیتیکیفعالیتحفظ باشده،تعیینبستریکازدرفضاییفیزیکیصورتبهکه در آن پروتئین یا آنزیم

  دارند تثبیت پروتئین یا آنزیم گویند.فادهاستقابلیتبارچندین

فرایندهای تثبیت سازی بیوکاتالیست ها از نظر اقتصادی بسیار قابل توجه بوده و منجر به توسعه فرایندهای زیستی مدوام می 

گردد. بیوکاتالیست ها را می توان با استفاده از آنزیم های ایزوله شده و یا سلول های کامل تثبیت نمود. مزیت های استفاده از 

جام فرایندهای شیمیایی بی نهایت زیاد است. رویکردهای جدید و متنوع تحقیقاتی نظیر تولید آنزیم های تثبیت شده در ان

 انرژی بر اساس منابع هیدروژنی بواسطه سلول ها، تخلیص و جداسازی مواد زیستی و شیمیایی برای تجویز و استفاده دارویی، 
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د کاربردی معدود ربات زیستی تنها تعداد کمی از مواخنثی سازی مواد شیمیایی بالقوه خطرناک بواسطه ترکی -شناسایی

واکنش های آنزیمی هدفمند هستند. آنزیم ها و پروتئین های تثبیت شده بطور گسترده ای در بسیاری از زمینه ها مورد 

یادی در د. آنزیم ها و پروتئین های تثبیت شده پتانسیل زمیباشندارای کاربردهای پزشکی و صنعتی  گرفته وستفاده قرار ا

آنالیزهای کلینیکی، صنعتی و نمونه های محیطی دارند و به میزان باالیی در تولید آنتی بادی ها، متابولیسم دارو، صنعت غذا، 

تولید سوخت زیستی و پاکسازی زیستی مورد استفاده قرار میگیرند. ویژگی های بستر تثبیت و روش تثبیت از موارد مهم در 

در حال حاضر آنزیم و پروتئین تثبیت شده به طور (. .20Mohamad et al ,51ه شمار می روند. )تثبیت آنزیم و پروتئین ب

معمول در زمینه های پزشکی برای تشخیص و درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. پروتئین های مختلف 

ت اساسی در مدت زمان تشخیص، نیروی انسانی، دقت و مانند آنتی بادی ها، آنزیم ها، گیرنده ها در زمینه های پزشکی تحوال

این کاربردها شامل استفاده از آنتی بادی ها یا آنتی ژن های تثبیت شده در کروماتوگرافی میل تکرارپذیری ایجاد کرده اند. 

ها می باشد. حسگرزیست ترکیبی، گیرنده یا لیگاندهای تثبیت شده برای مطالعه میانکنش های آنها و سلولهای تثبیت شده در 

های مورد استفاده در زیست حسگرالکترود های بر پایه آنزیم کاربرد اصلی آنزیم های تثبیت شده را در پزشکی ارائه می دهند. 

کاربردهای کلینیکی دارای مزایایی مانند تکرارپذیری، حساسیت، دقت، حمل آسان و هزینه پایینتر در مقایسه با روشهای 

  .(D’Orazio, 2003) ندمیباشتشخیص متداول 

باکهآنزیمدوشامل کمپلکس،سیستمازاستفاده 0791 سالدراماشد،میاستفادهآنزیمنوعیکتثبیتفقطابتدا،در

است پیوندنوعوبسترآنزیم،تثبیتدر اصلیاجزایشد.انجامدهندمیواکنشزندههایسلولوکوفاکتوربازسازیعوامل

بستر تثبیت نقش مهمی را در کاربردی بودن آنزیم تثبیت شده با توجه به مقرون به صرفه بودن و فراهم کردن سطح  یعنی

وجذببستررویبرپذیر،برگشتفیزیکیصورتبهتوانندمیهاآنزیمپروتئین ها و به عهده دارد.کافی برای تثبیت مناسب 

کارباماتیااتر،تیواتر،آمیدی،پیوند طریقازکوواالنسیپیونددهند. معموالًکوواالنسی تشکیلپیوندپایدارحالتبهیا

 یابند. اینمیتغییرحرارتیپایدارییاکاتالیتیکی فعالیتقبیلازهاییویژگیآنزیم،تثبیتینتیجهدرشود. میحاصل

طریقازپروتئین تثبیتمثالبرای)هاستآنزیمتثبیتدرمفاهیم مهمترینازپایداریهستند. مفهومشدهاثباتکامالًاثرات

 (. Sassolas et al., 2012) (کوواالنسیچندتاییاتصال
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 تاریخچه تثبیت

تثبیت یک پدیده طبیعی است که در تمامی اکوسیستم های زیستی دیده می شود. میکروارگانیسم ها در طبیعت دارای توزیع 

صورت بیوفیلم ها دیده می شوند. بیوفیلم ها مجموعه ای از میکروارگانیسم های متصل به سطوح نامنظمی هستند و غالبا به 

می باشند که تشکیل چندین الیه سلولی و شبکه های هیدراته ای را می دهند. در تمامی اکوسیستم های شناخته شده، 

یر در فاز سوسپانسیونی و در فاز آبی ارجحیت باکتری ها معموال بر روی سطوح تکثیر می یابند که این وضعیت نسبت به تکث

به تمامی محیطهای  0791تحت بررسی قرار گرفتند اما به طور خاص در دهه  0791دارد. بیوفیلم ها در ابتدا در طی سالهای 

آب و زیستی و طبیعی نسبت داده شدند. سنگ های رودخانه، اعضاء و قطعات کاشته شده در بدن انسان، دندان ها، لوله های 

فاضالب و بسیاری موارد دیگر همگی جایگاه شکلگیری و رشد بیو فیلم ها هستند. این پدیده طبیعی منجر به شکل گیری 

انگیزه های انسان در جهت استفاده از آن شد. از آن زمان تاکنون مطالعات بسیار گسترده ای برای تثبیت سلول ها و صنعتی 

غیر محلول قرار بگیرید ویژگی  بصورت این مطلب که آنزیم زمانی که در آب 0701ل سازی آنها به انجام رسیده است. در سا

آنزیم اینوتاز جداسازی شده از مخمر جذب سطحی زغال گردید و های کاتالیتیکی از خود بروز می دهد، کشف گردید. 

 همچنان فعالیت اصلی و طبیعی خود را نیز حفظ کرد.

الکل و کلرید سدیم  %01ون آنزیم اوره آز انجام شد که در محیط آبی نامحلول حاوی تحقیقاتی پیرام 0791همچنین در سال 

روز در دمای اتاق نگهداری شد و در طول این مدت آنزیم اوره آز نامحلول مذکور واجد فعالیت زیستی بود.  2الی  0به مدت 

کاتالیتیکی از خود نشان می دهند کامال شناخته بنابراین از مدتها قبل این مطلب که آنزیم ها در محیط آبی نامحلول خاصیت 

شده بود. با این حال، سعی و تالش های اولیه برای تثبیت سازی آنزیم بر اساس ویژگی های آنزیم مربوطه در محیط و بستر 

تفاده از رزین به انجام نرسید؛ تا در این زمان کربوکسی پپتیداز، دی استاز و پپسین و ریبونوکلئاز با اس 0790مناسب تا سال 

 (. Cao, 2006)پلی آمینوپلی استیرن دیازوتیز تثبیت گردیدند 

کنندکاتالیزراهاواکنشدو حاالتدرتوانندمیهاآنزیم

 دیگرموادبامحلولتودهدرمنفردمولکولهایبه شکل

 سطحبهشدهمتصلشکلبه
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تثبیتدارند. فنی مقاصدبرایهاآنزیمازبرداریبهرهبهتمایلکهاستکسانیتوجهموردشدهمتصلیاشدهتثبیتحالت

 .شود میاقتصادیهای هزینهبهبودوصنعتیفرآیندهایعملکردافزایشموجبمواردازبسیاریدرکاتالیزورها

یالزآسپرژیلوستآمینواسکهشد،گزارشهمکاران و 0چیباتاتوسط0719سالدرهاآنزیمتثبیتصنعتیکاربرداولین 

قند،تولیدصنعت،درهاآنزیمدیگرتثبیتکاربردهایکردند ازتثبیت 0راسمیکآمینواسیدهایسنتزوضوحبرایرا 2اورایزه

نظر،موردآنزیمحاویمیکروبیسلولهایصنعتی،فرآیندهای ازبرخی( در2-0است )جدول داروییموادوآمینواسیدها،

 .(Katchalski-Katzir, 1993)شوند میکاتالیزوراستفادهعنوان بهوشدهتثبیت

آسپارتات از تثبیت سازی، دست یافتند.  -L محققین به انجام فرایندهای پیوسته صنعتی برای تولید اسید آمینه 3791در سال 

ماننداند،شدهبینیپیشنیزدرمانیکاربردهایایپایهتثبیتهایصنعتی، برای تکنیکفرآیندهایدراستفادهازگذشته

بهتثبیتتکنولوژیگذشته،دههچهاریاسه. از(Guibault, et al., 1991; Taylor, 1991) 9بدنیشانتدرآنزیماستفاده

توسعهبهنیازهمهنوزامااست،شدهمهم منطقیطراحی یکبهتبدیلایفزاینده طوربهواستتوسعهحالدرسرعت

 وجدیدهایروشبهنیازدیگر،فرآیندهایبرایشدهتثبیت هایآنزیماز پروتئین ها واستفادهگسترش دارد.وجودبیشتر

 .(Bickerstaff, 1992شود )عملیتاداردفعلیهایتکنیکبهتر ازدرک

 و پروتئین مراحل توسعه تثبیت آنزیم

 ،37قرنآغازدراول،مرحله. 0-0گیرد )جدولقرارمیتوجهموردمرحلهسهدرهابیوکاتالیستتثبیتبه طور کلی تاریخچه

3791 سالبهآنزیمتثبیتمدرن(. تاریخHartmeier, 1988شد )انجامتجربیصورتبهصنعتیهایمیکروارگانیسمتثبیت

ژورنالهای دراولیهتحقیقاتچونشدگرفتهنادیدهدانهاشیمی زیستتوسطزمینهایندراولیهکارهایاماگردد،می باز

مرحلهدر.مقاالت افزایش زیادی داشتویافتگسترش0711سالدرامروزهایتکنولوژیپایه .شدمیچاپهارشتهسایر

سلولوکوفاکتورباآنزیمیدوواکنششاملتری،پیچیدههایسیستم3791سالدراماشد،انجامتنها، آنزیمتثبیتدوم،

  (.19Bickerstaff ,59) یافتتوسعه زنده

 

                                                           
1 Chibata 
2 Aspergillus oryzae aminoacylase 
1 Racemic D-L amino acids 
9Shunt 
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 آنزیم و پروئین تثبیت شونده

آنزیم یا پروتئینی است که به ماده ای نامحلول و بدون تحرک، نظیر کلسیم آلژینات متصل  ،آنزیم و پروتئین تثبیت شونده

و یا دما گردد. این امر  pHگردد. این وضعیت می تواند منجر به افزایش مقاومت نسبت به تغییرات اعمالی نظیر تغییرات 

همچنین منجر به حفظ فعالیت آنزیمی بدنبال جداسازی آنها از سطح مورد استفاده گردیده و استفاده مجدد از آنزیم را در 

مراحل بعدی امکان پذیر می سازد که این مسئله در نوع خود در تولیدات صنعتی و واکنش های صنعتی بسیار موثر، کارآمد و 

 باشد. روش مشابه و جایگزین برای تثبیت سازی، روش تثبیت سازی سلولی می باشد.  مورد نیاز می

این ترکیبات را به شکل غیرقابل اجتنابی به مهمترین عوامل انجام واکنش های  ،توانایی آنزیم در انجام واکنش های کاتالیتیکی

طور شگفت آوری با ارزش است چراکه قادر به  زیستی در طول ده های گذشته تبدیل نموده است. تثبیت سازی آنزیم ها به

 نیمه عمر باال و تجزیهاستفاده مجدد از آنزیم ها پس از استفاده از آنها در طول یک فرایند خاص خواهیم بود و بدین ترتیب 

ها و سرعت پذیری کمتری را مشاهده خواهیم کرد که بدین ترتیب واکنش ها نه تنها کنترل می گردند بلکه نرخ انجام واکنش 

همچنین شروع یکسری واکنش ها و توقف آنها چه از نظر زمانی و چه از نظر نوع انجام واکنش کامال تحت کنترل  ،انجام آنها

خواهند بود. تثبیت سازی آنزیم ها منجر به جلوگیری از آلودگی سوبستراهای پروتئینی/ آنزیمی و سایر ترکیبات نیز می گردد 

ا نیز کاهش می دهد. تثبیت آنزیم پایداری و نیمه عمر آنزیم را افزایش می دهد اما در عین حال که میزان هزینه تخلیص ر

بزرگتر و احتماال در تعامل با سایر آنزیم ها عمل اکو سیتمی اجازه می دهد تا آنزیم ها در مقیاس وسیعتر و محدوده های 

مشابه  ،مربوطه pHعالیت آنزیمی در آن از نظر دمایی و نماید. تثبیت آنزیم ها نیازمند شکل گیری محیطی می باشد که ف

 (.Tischer & Wedekind, 1999) سلول مبدا باشدمحیط ابتدایی عملکرد آن در 

 كاربرد تثبیت در صنعت

 پیشرفتهای اخیر در بیوتکنولوژی صنعتی استفاده از آنزیم های تثبیت شده را برای انواعی از کاربردهای صنعتی و تولیدی، قابل

استفاده ساخته است. این افزایش کاربردها در تعداد زیادی از رویکردهایی که با تثبیت آنزیمی هم راستا هستند، دارای زمینه 

 د. اخیرا تحقیقات ویژه ای در ارتباط با ابداع روش های می باشنزیادی نیز در زمینه تثبیت آنزیم ها  و های تحقیقاتی متنوع
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جدیدتری برای تثبیت انجام شده است که منجر به شکل گیری روش های جدیدتری برای تولید و یا تجزیه یکسری ترکیبات، 

بواسطه واکنش های بیوکاتالیتیکی شده و همچنین آنزیم های تثبیت شده ای برای هدف گیری داروها و شناسایی تومورهای 

شده است،که از کاربردهای مهم تثبیت آنزیم ها و پروتئین ها به شمار می  مورد نظر و استفاده از آنها در حسگرهای زیستی

رود. روشهای ابتدایی برای تثبیت سازی بدون تنوع سوبستراهایی که آنزیم ها بر روی آنها جذب می شوند ارائه گردید، اما می 

اده شود که این مسئله خود زمینه بایست روش هایی برای اتصال و جذب فیزیکی در قالب ترکیبی از چندین روش توضیح د

ساز تحقیقات و ابتکارات بسیار زیادی می باشد. کاربردهای سنتی تثبیت سازی آنزیم ها به شکل موثر و انتخابی واکنش های 

کاتالیتیکی را به انجام می رسانند، بدین ترتیب که قادر به سنتز یک ترکیب از ترکیب دیگر می باشند. کاربردهای صنعتی 

م های تثبیت شده آسان می باشند، این آنزیم ها برای چندین مرحله استفاده در طول فرایندهای تولیدی و انجام واکنش آنزی

های بیوکاتالیستی شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند. در میان تولید ترکیبات مطلوب، آنزیمهای تثبیت شده قادر به 

 در طی فرایند تولید در تخلیص و بازفراوری می باشند. شکست و تجزیه ترکیبات ناخواسته ایجاد شده 

 

 كاربرد تثبیت در پزشکی

در علوم پزشکی و طب بالینی نیز تثبیت آنزیمی مورد استفاده قرار گرفته است. آنزیم تثبیت شده دارای کاربردهای زیادی در 

می باشد. همچنین شبیه به حسگری برای زمینه ارسال و انتقال دارو به سیستم های مختلف زیستی و شناسایی تومورها 

کنترل وزن و دیابت نیز استفاده می شوند. در طراحی و ساخت حسگرهای تجزیه شونده، به میزان زیادی از تثبیت آنزیم 

استفاده می کنند. آنزیم های تثبیت شده به عنوان بیوکاتالیست هایی در جهت تغییر ترکیبات استفاده می شوند که سابقا از 

ق الکتروشیمیایی این فرایندها انجام می گردید تا به کاهش پتانسیل ردوکس انجامیده و نهایتا جریان قابل شناسایی را طری

ایجاد کند. بیشترین و عمومی ترین حسگر زیستی شامل انواعی می گردد که برای تعیین گلوکز بیماران دیابتی مورد استفاده 

 قرار می گیرد. 

 و پروتئینزیم مبانی بنیادی تثبیت آن

روش های مختلفی برای تثبیت آنزیم بکار گرفته می شود که از جمله این روش ها؛ اتصال متقاطع، جذب فیزیکی، اتصال یونی، 

اتصال فلزی، اتصال کوواالنسی و روش های جذبی نظیر جذب ژلی، جذب فیبری، برای آنزیم های نامحلول و در عین حال 

 می باشند. با این حال سطحی که انتخاب می گردد موجب پایداری عملکرد آنزیم غشاهای اولترا فیلتری برای آنزیمهای محلول 
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تثبیت شده در سیستم می باشد. اینچنین تصور می شود که حامل عمومی برای کلیه آنزیم ها وجود نداشته و تنها بر اساس 

 (. Brena et al., 2013) گرددویژگی هایی که برای تثبیت سازی در نظر گرفته می شود حامل مورد نظر انتخاب می 

 

  مناسب ماتریس انتخاب

از؛عبارتند ماتریسآلایدههایویژگیدارند.آنزیمتثبیتسیستمعملکردتعییندررااهمیتبیشترینماتریسهایویژگی

هایحملهبهنسبتمقاومت سازگاری،زیستآنزیم،بهنسبتبودناثربیآبدوستی،سازی،فشردهبهنسبتفیزیکیمقاومت

 .بودنارزانودسترسدرمیکروبی،

دوبهتوانمینیزرا عالی هایماتریسشوندمیتقسیمغیرآلیوآلیدستهدوبهشانشیمیاییساختاراساسبرهاماتریس

قطرجملهازهاماتریسفیزیکیهایویژگی(Cabral & Kennedy, 1991) کردتقسیمصنعتیپلیمرهایوطبیعیدسته

تانکمثالبرایراکتور فنیشرایطتعیینوتثبیتهایسیستمعملکرد در ،سازیفشردهرفتارومکانیکیقدرت،ذرات

وکندمیتعیینراکلسطحذرات،اندازهومنافذپارامترهایمخصوصاً،دارند مهمی نقشثابت(بسترخوراکدهی،دار،همزن

 ظرفیتامانفوذ، تری درکمهایمحدودیتذرهنانوهایماتریسدارند.هاآنزیمبهاتصال ظرفیتدر حیاتیتاثیربنابراین

امکانباال مساحتسطح چراکهشوندمیدادهترجیحمعموالًمتخلخلهایماتریسبنابراین، دارندکمتری نیزبارگذاری

بهینهمنظوربهمتخلخل هایماتریسکند.میفراهمرازیستمحیطازشدهتثبیتآنزیمحفظوبیشتر آنزیمبارگذاری

به آلیغیرهایبسیارحاملمزایایوجودباشند. باداشتهایشدهکنترلمنافذتوزیعباید،جریانهایویژگیوظرفیت سازی

آلیهایماتریس باصنعتیکاربردهایازمیکروبی، بسیاری وشیمیاییفیزیکی،تخریببرابردرباالپایداری، مثالعنوان

 ,Gemeiner)استشدهتثبیت هایآنزیمفعالیتمیزانتعییندرعواملمهمترین ازیکیهیدروفیلیویژگیشوند.میانجام

 جامد، های فازعبارتاست.ماتریسبهآنزیماتصالحالتوماتریسآنزیم،شاملآنزیمتثبیتسیستم اصلیاجزای (.1992

 هستندمعنیهمماتریسوحامل

ازشوند. یکیمتصل ماتریسبهپایدارکوواالنسیهایاتصالیاوپذیربرگشتفیزیکیجذبطریقازتوانندمیهاآنزیم

اتصالقدرت(. Mattiasson, 1991) است ناپذیربرگشتوپذیربرگشتهایدسته: روشدودرآنزیمتثبیتهایبندیطبقه

 همزمانطوربهسختیبهو برگشت پذیریپایداریمتناقض هدفدوایندارد.بودنپذیربرگشتبامعکوسرابطهمعموال
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تثبیت سازی آنزیم ها وجود دارد. بدون در نظر گرفتن روش تثبیت سازی، موادی که روش های متنوعی برای  دهندمیجواب

استفاده نامحلول باشند که غالبا این حالل آب برای تثبیت سازی آنزیم مورد استفاده قرار می گیرند می بایست در حالل مورد 

 می باشد.

 آنزیم پذیر غیربرگشت تثبیت های روش

ماتریسازجداسازی صورت دروشودمیمتصلماتریسبهبیوکاتالیستکهاستمعنیاینبهپذیرغیربرگشتتثبیتمفهوم

دامبهکوواالنسی،اتصالپذیربرگشت غیر آنزیمتثبیتهایروشتریندهد. رایجمیدستازراخودبیولوژیکیفعالیت

 .است 0عرضیاتصالو2کردنکپسولهیا0انداختن

 پذیر برگشت تثبیت های روش

 شرایطتحتماتریسازتواندمیپذیربرگشتروشبهشدهتثبیتآنزیمماتریس،وآنزیمپیوندنوعدلیلدر این روش ها به

 جذب هیدروفوبی، یونی، اختصاصی یا جذب سطحی، پیوند غیر جذبروش های تثبیت برگشت پدیر شامل  شودجدامالیم

دالیلبهآنزیمتثبیتپذیربرگشتهایروش.سولفیدی می باشند دی فلزی وپیوندهای اتصاالت یا 9وابسته، کلیشن پیوندهای

 هزینهاغلب،شود.جایگزینجدیدآنزیمتوسطتواندمی یافتهکاهشکهآنزیمفعالیتچراکهاست،مورد توجهبسیاراقتصادی

 استکاتالیزورتثبیت کلیهایهزینهدرمهمفاکتورهایازماتریس

 شده تثبیت های آنزیم ویژگی

میگیری اندازهآن،عمرینیمهباآنپایداریکهاستاینصنعتیفرآیندیکدرآنزیمیکخصوصیاتمهمترینازیکی

دردما کهافزایشغالباً شودمیتعریفآنزیمفعالیترفتندستازبرایالزمزمانمدتصورتبهعمرینیمهشود. 

 گردد. میآنزیمیسریعشدنغیرفعالسبباست،الزمآلودگیازجلوگیریوتولیدمیزانافزایشبرایهاواکنشبرخی

                                                           
3 Entrapment 
2.Encapsulation 
1Cross-linking 
9 Chelation 
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شاملگرمایی،فعالسازیگردد.میواضحمشخصی وجوهماند،میباقیمبهمآنزیمیشدنفعالغیرمکانیسمجزئیاتهرچند

راآنهاگرماییمقاومتایبرجستهطوربهاینقطهچنداتصال باویژهبههاآنزیمتثبیتاست.چشمگیریانطباقیتغییرات

و کننده دناتورهبواسطه عوامل)است آنزیمیسازیفعالغیرازعمومیوجهیکنخوردگیتاکهآنجاییازدهد.میافزایش

pH)،دهد میافزایشعواملاینرا در مقابلهاآنزیممقاومتنیزتثبیت(Tischer & Wedekind, 1999).

کند. می بیانرانامتجانسسیستمیکاولیاینکهخاطربهاستمتفاوتآزادهایآنزیموشدهتثبیتهایآنزیمکیفیت 

محلولیتودهدرکهآنهاییاز (یونیگرتعویضیکبریاژلیکدرآنزیمنظیر)جدید فازفیزیکوشیمیاییهایکیفیت

تثبیتهایآنزیمدرغالباًبهینهpH درتغییراتتوضیحبرایبینیذرهمحیطدرتغییراینتاثیرهستندمتفاوتدارند،وجود

یونهایازباالترغلظتیالکتروستاتیک،یک آنزیمکنشهمبرعلتبهمنفی،باربانگهدارندهیکاست.شدهپیشنهادشده،

خواهدظاهرراترپایینمقادیرسمتبهجابجاییآنزیم یکبهینه pHبنابرایندارد.محلولیتودهبهنسبتهیدروژن

خواهدتاثیر  pHبهینهبرکوواالنسیاتصالعلتبهآنزیمسمتآمینواسیدییباقیماندههایزنجیرهشیمیاییاصالحساخت.

فعالیت هستندهمراهفضایی،موانعونفوذپذیریهایمحدودیتباشدهتثبیتهایآنزیمباهمراهمسائلازداشت. برخی

یتودهازسوبستراانتقالازخارجی،نفوذیهایمحدودیت کهدلیلاینبهیابد،کاهشاستممکنشدهتثبیتهایآنزیم

کهاستاینخاطربهداخلیهایمحدودیت شودمیناشیآب،مرزییالیهمیانازشدهتثبیتهایآنزیمبهمحلول

غلظتافزایشذرات،یاندازهکاهشبامشکالتاین نمایندعبورمتخلخلینگهدارندهیکمیانازبایستیاهاسوبستر

 (Brena et al, 2013یابد )کاهشتواندمیمرزییالیهعمقکاهشیاماتریستخلخلافزایشسوبسترا،

 

 مزایا و كاربردهای آنزیم های تثبیت شونده

آنزیم های تثبیت شده برای مقاصد تجاری بسیار مورد کاربرد هستند که از جمله این کاربردها می توان به موارد زیر 

 اشاره کرد: 

بسیار  ،در واکنش های انجام فرایندهای باالدستی و پایین دستیتولید را تسهیالت: مقادیر بسیار کمی از پروتئین نامحلول 

ساده تر می نماید. مجموعه ای از واکنش ها به شکل معمول حاوی حالل و واکنش هایی می باشد که منجر به تولید محصول 

 می شوند. 
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بیوراکتور حذف نمود که این مسئله خود در صرفه اقتصادی: آنزیم های تثبیت شده را می توان به راحتی از سیستم های 

 بسیار مقرون به صرفه می باشد.  ،چرخه کاتالیستی زیستی فرایندها

پایداری: آنزیم های تثبیت شده به شکل معمول دارای پایداری بسیار بیشتری در برابر دما و فرایندهای اجرایی در طول فرایند 

 شند.تولیدی نسبت به انواع محلول آنزیم ها می با

 رویکردها و افق های آینده

می بایست فرایندهای صنعتی در راستای افزایش بازده از طریق چنین  0به عنوان یک نیاز در فضای بیوتکنولوژی سبز

روش هایی نظیر تثبیت آنزیمی پیش روند. در سالهای اخیر استراتژی های بیشتری برای تثبیت آنزیمی و گسترش این روش 

که تقریبا همگی در جهت افزایش فعالیت و پایداری آنزیم های مورد استفاده در صنعت بوده اند. بدون  ها مطالعه شده است

شک استراتژی های آینده نیز در راستای پایداری تثبیت آنزیم ها در محلول های ارگانی، پایداری نسبت به آلودگیها، پایداری 

 (0071)نیلچی زاده رهبر، واهد رفتالتر پیش خو تحمل محدوده دمایی با pHدر مواجه شدن با تغییرات 

 گیری بحث و نتیجه

افزایش روز افزون تحقیقات در حوزه تثبیت گونه های زیستی و طراحی حسگرهای زیستی در زمینه های پزشکی و صنعتی 

 است. از زمانی کهمنجر به بررسی راهکارهای جدید و آسان برای تثبیت آنزیم ها و پروتئین ها در بسترهای مختلف شده 

را ارائه نمودند تاکنون پیشرفت فوق العاده ای در زمینه حسگرهای زیستی آنزیمی  3792کالرک و لیون اولین حسگر در سال 

حاصل شده است. استفاده از یک تکنیک تثبیت مناسب برای ساخت زیست حسگر کارا ضروری می باشد. جذب فیزیکی ساده 

محلول آنزیمی طی مدت زمان مشخصی با سطح در ارتباط است و سپس بیومولکهای جذب  ترین روش تثبیت است که در آن

نشده از سطح شسته می شوند. با این حال این روش به دلیل جدا شدن بیومولکول از سطح به دلیل ضعیف بودن پیوند و 

ده از روش به دام اندازی در ماتریکس ویژگی قابل برگشت بودن پیوند، دارای نقص می باشد. همچنین آنزیم می تواند با استفا

سه بعدی مانند الکتروپلیمرها، فوتوپلیمرها یا سلیکاژل تثبیت شود. این روش ساده است و هیچ واکنش شیمیایی میان مونومر 

شر شود. و آنزیم که فعالیت آنزیم را تحت تاثیر قرار دهد اتفاق نمی افتد. با این حال آنزیم می تواند از ماتریکس متخلخل منت

 اتصال متقاطع یا اتصال عرضی نیز یکی از تکنیکهای تثبیت متداول است، اما این روش شامل استفاده از عامل چند عملکردی 
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اتصال کوواالنسی آنزیم به سطح روش گلوتارآلدهید است که سمی بوده و باعث از دست رفتن فعالیت آنزیم می شود. مانند

متداول دیگری از تثبیت است که در آن ابتدا فعال سازی اولیه سطح با استفاده از عامل جفت کننده و سپس پیوند آنزیم به 

 این سطح فعال شده انجام می شود. جفت کردن با گلوتارآلدهید و کربودی ایمید از متداول ترین تکنیکهای مورد استفاده برای

اتصال کوواالنسی آنزیم به ماتریکس های مختلف است. تکنیک الیه های خود مجتمع یا الیه های خود تشکیل شونده در 

تثبیت دارای مزایایی برای پیوند کوواالنسی و جهت گیری آنزیم روی سطح است. آنزیم ها همچنین می توانند از طریق میل 

ویدین، لکتین، چالته کننده های فلزی( و گروه ویژه )مانند بیوتین، ترکیبی بین یک گروه عملکردی در سطح )مانند آ

کربوهیدرات، هیستیدین( که به طور طبیعی حضور دارند یا بطور ژنتیکی در یک موقعیت ویژه در توالی آنزیم مهندسی می 

ی اجازه میدهد ساختارهای شوند بطوری که فعالیت یا تاخوردی پروتئین را تحت تاثیر قرار ندهند. میانکنش های میل ترکیب

ای توسعه زیست حسگرهای پروتئینبسیار منظم و جهت یافته ایجاد شود. چندین روش تثبیت میتواند بر

آنزیمی با هم ترکیب شود. برای مثال آنزیم یا پروتئین می تواند روی دانه ها توسط روش جذب، کوواالنسی یا میل ترکیبی 

سادگی تثبیت، هزینه، زمان فرایند و  (.Sassolas et al., 2012) متخلخل به دام افتدپیش تثبیت شده و سپس در پلیمرهای 

منجر به طراحی حساس تکرارپذیری تثبیت از مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. انتخاب مناسبترین روش تثبیت 

ونگی تشخیص دارد. به هر حال هر روش ترین یا پایدارترین حسگر می شود که بستگی به طبیعت آنزیم، نوع مبدل و چگ

تثبیتی که انتخاب شود آنزیم پس از تثبیت باید فعالیت زیستی خود را حفظ کرده و در طول فرایند تشخیص نباید از سطح 

حسگر رها گردد. حساسیت )حد تشخیص( و انتخاب گری زیست حسگرها بطور مستقیم مربوط به دسترسی و فعالیت آنزیم ها 

اتصال کوواالنسی پایداری بهتری را موجب می شود. دسترسی بهبودیافته می تواند از طریق های تثبیت شده دارد. و پروتئین 

یک لینکر که از ممانعت فضایی ناخواسته جلوگیری می کند حاصل شود. آنزیم ها یا پروتئین هایی که به صورت تصادفی جهت 

تثبیت آنزیم کنترل شده می تواند با استفاده از تغییرات شیمیایی دهند.  می یابند توانایی اتصال به سوبسترا را از دست می

آنزیم و با تگ هایی مانند هیستیدین یا گروه های تیول قبل از تثبیت انجام شود. تثبیت بهینه شامل جهت دهی منظم و 

تثبیت تصادفی مقایسه شد و با نتایج جذب یا مناسب و کمترین تغییرات در سطح آنزیم است. یک تثبیت جهت دار و منظم 

 در حالت اول فعالیت باالتری به دست آمد. 
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در تاثیر روش تثبیت یک آنزیم یا پروتئین می تواند در عملکرد زیست حسگر مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج زیست حسگر 

حاصل از آنزیم تثبیت شده و مبدل مرتبط با یک روش تشخیص، ارائه شده است. عملکرد زیست حسگر الیه حسگر  باارتباط 

به عنوان مثال تشخیص گلوکز مبدل و چگونگی تشخیص است. توسط بطور آشکار تحت تاثیر نه تنها آنزیم و روش تثبیت بلکه 

رومتری به عنوان روش تشخیص محدوده آنالیزی با توجه به با استفاده از گلوکز اکسیداز به عنوان آنزیم تثبیت شده و روش آمپ

روش های تثبیت مختلف از جمله به دام اندازی، جذب سطحی، اتصال متقاطع، کوواالنسی یا میل ترکیبی متفاوت است. 

ن بنابراین روش تثبیت در عملکرد زیست حسگر موثر است. از سوی دیگر روش تشخیص نیز حائز اهمیت است. آنزیم یکسا

برای را  متفاوتمحدوده خطی چندین  (به دام افتاده در سلیکا ژل)گلوکز اکسیداز( تثبیت شده با روش تثبیتی یکسان )

قبل از انتخاب روش تثبیت باید توجه ویژه ای به ویژگی های روش تشخیص نشان میدهد. به تشخیص گلوکز با توجه 

ساختاری پروتئین شود. بر اساس آنالیز باقیمانده های آمینواسیدی سطح پروتئین، می توان ماتریکس مناسب را برای تثبیت 

ور موفقیت آمیز به انتخاب نمود. روش انتخاب بستر تثبیت بر اساس آنالیز ساختار سطح پروتئین بطموفقیت آمیز پروتئین 

 & Ren) اثبات شده استجهت دار آنزیم استراز بر روی بستر دارای گروه های هیدروفیل عنوان مثال در مورد تثبیت جذبی 

Yu, 2011) . از نظر علمی دخالت ترکیبات نمونه مشکل مهمی در عملکرد به حساب می آیند. اگر چه آنزیمها بسیار اختصاصی

تشخیص الکتروشیمیایی می تواند شدیدا تحت تاثیر گونه های الکترو فعال موجود در نمونه های  و انتخابی عمل می کنند

زیستی باشد. روش های مختلفی برای بهبود عملکرد انتخابی زیست حسگرهای بر پایه آنزیم گزارش شده است. انتخاب روش 

بسترهای  بعنوانمثال فیلم های الکتروپلیمریزه شده نه تنها اند اثر گونه های الکتروفعال را به حداقل برساند. برای وتثبیت می ت

 به عنوان موانعی برای حذف عوامل مداخله گر به کار می روند.  هکتثبیت بل

به دلیل ویژگی های فیزیکی و شیمیایی منحصر به فردشان اخیرا توجه لوله ها ونانومواد شامل نانوذرات، نانو سیم ها و نان

زیادی را در زمینه طراحی زیست حسگرهای آنزیمی الکتروشیمیایی و نوری )برای مثال بر اساس الکتروکمی لومینسانس( به 

ست حسگرهایی را فراهم می ، امکان توسعه زیپلیمری نانومواد تهیه شده از فلزات، کربن یا گونه های خود جلب کرده اند. 

مرکز کنند که دارای حساسیت و پایداری باالتری هستند. ویژگی های رسانایی باالی آنها برای افزایش انتقال الکترون بین 

سطح الکترود گزارش شده است. این ترکیبات همچنین برای افزایش سطح به منظور تثبیت آنزیم ها و  ردوکس پروتئین ها

ر می گیرند. طراحی های مختلف از زیست حسگرهای آنزیمی بر پایه نانومواد گزارش شده است. پروتئین ها و مورد استفاده قرا

جذب سطحی یا پیوند کوواالنسی تثبیت شوند. در سایر موارد،  روش هایبا  آنزیم ها می توانند بر روی نانو مواد عامل دار شده

 . (wang et al, 2009) ر یک پلیمر یا الکترود خمیر کربن به دام افتندآنزیم ها و نانومواد می توانند به طور همزمان د
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