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واژه های کلیدی-α :آمیالز ،Bacillus alkalitelluris ،روش سطح پاسخ ،طرح مرکب مرکزی ،طراحی آزمایشات
مقدمه

را رقیق نماید .از همین نظر است که به آن آنزیم مایع-
کننده نیز گفته میشود (.)3-1
بدلیل نقش مهم آمیالزها در تجزیه نشاسته ،امروزه
صنایع مختلف تجزیه نشاسته از جمله صنایع غذایی،
تخمیری ،نساجی ،کاغذسازی و تولید پودرهای ظرف-
شویی بصورت وسیعی از آمیالزها استفاده میکنند.
صنایع جدید امروزی نظیر صنایع پزشکی ،کلینیکی و
آنالیز شیمیایی نیز بر حسب مورد ،محل مصرف این

-αآمیالز ( α-1 ,4-D glucan glucanohydro lases

 ),E.C.3.2.1.1آنزیم خارج سلولی است که به طور
تصادفی پیوندهای داخلی ) α(1→4خطی آمیلو پکتین
منشعب در مولکول نشاسته را به الیگوساکاریدهای کوتاه
میشکند و در نتیجه واحدهایی با وزن مولکولی پایین
تولید میکند .به این ترتیب میتواند ویسکوزیته ایجاد
شده توسط آمیلوپکتین در محیط را کاهش دهد و محیط
1
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آنزیم -αآمیالز میتواند با هیدرولیز پیوندهای ( α)1→4گلیکوزیدی در پلیساکاریدها و الیگوساکاریدها از جمله
نشاسته ،آنها را هیدرولیز نموده و دی و الیگوساکاریدهای کوچکتر را تولید نماید .با توجه به اینکه نشاسته به عنوان یکی
از فراوانترین پلیساکاریدهای موجود در طبیعت محسوب میشود ،استفاده از آنزیم -αآمیالز برای تجزیه و تبدیل این
ماده اولیه به محصولی با ارزش افزوده بیشتر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .در این مطالعه میزان تولید آنزیم آمیالز با
بهینهسازی دو پارامتر دما و  pHبا استفاده از روش سطح پاسخ مورد بررسی قرارگرفته است .باکتری  B. alkalitellurisدر
محیط LBبراث کشت اولیه داده شد .با استفاده از روش طرح مرکب مرکزی و در نظر گرفتن  5سطح برای دو پارامتر دما
و  pHمجموعا  13آزمایش طراحی شد .سپس هر آزمایش بصورت مجزا در آزمایشگاه با سه تکرار انجام شده و در نهایت
میزان فعالیت آنزیم -αآمیالز در هر آزمایش با استفاده از روش  DNSبدست آمد .نتایج این مرحله با استفاده از روش سطح
پاسخ مورد ارزیابی قرارگرفته و در نهایت شرایط بهینه برای دو فاکتور دما و  pHبصورت به ترتیب  38 °Cو  8/5تعیین
شد .به منظور بررسی شرایط بهینه پیشنهادی ،آزمایشی با درنظر گرفتن شرایط بهینه پیشنهادی انجام شده و میزان تولید
آنزیم با شرایط غیربهینه مقایسهشد .با توجه به نتایج بدست میزان تولید آنزیم تحت شرایط بهینه نسبت به شرایط غیربهینه
114/2درصد افزایش داشت.
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چکیده

ابراهیمی و نوربخش

مدت  48ساعت با سرعت همزن  135دور در دقیقه
انکوبه شد.

آنزیم هستند .به همین دلیل امروزه -αآمیالز یکی از
مهمترین محصوالت فروشی شرکتهای مختلف
تولیدکننده آن برای استفاده در صنایع مختلف میباشد
(.)4
امروزه در تولید شوینده ها ،از آنزیمهای زیاد
استفاده میشود .شوینده های فاقد آنزیم خورده شدن و
زبرشدن سطوح پارچهای و چوبی میشوند .ولی شوینده
های آنزیمی از این حیث دارای شرایط مالیمتری بوده و
آسیب کمتری به سطح مورد نظر وارد میکنند .چون
یکی از عمده ترین مواد غذایی مصرفی نشاسته بوده و
محیط شوینده ها هم اکثراً قلیایی و با حرارت باال است،
-αآمیالزهای مقاوم به حرارت و قلیا یکی از مهمترین
آنزیمهای تشکیلدهنده شوینده های آنزیمی میباشند
(.)5
 ،B. alkalitellurisباکتری گرم مثبت ،بیهوازی
اختیاری و میلهای شکل میباشد .کلنی آن بر روی
محیط  ،R2Aخامهای ،صاف و دایرهای شکل است .در
دمای بین  15 -40 °Cو  pHبین 7-11دارای رشد است
که حداکثر رشد در دمای  30 °Cو  pH 5/9-9رخ می-
دهد ( .)6با توجه به ویژگی مقاومت به  pHقلیایی در این
باکتری انتظار میرود پروتئینهای تولیدشده توسط این
باکتری (از جمله آنزیم -αآمیالز ) نیز قابلیت مقاومت به
 pHرا داشته باشند .بهمین دلیل در این مطالعه سعی
شده است تا با استفاده از روش بسیار کارآمد سطح
پاسخ 1میزان تولید آنزیم -αآمیالز توسط این باکتری
افزایش یابد تا زمینه با استخراج و انجام مطالعات
بیوشیمیایی و تکمیلی در مورد این آنزیم فراهم شود.

تولید آنزیم آمیالز

از محیط کشت  LBبراث به عنوان محیط تولید
آنزیم آمیالز استفاده شد .پس از  48ساعت کشت باکتری
در دمای  30°Cو سرعت همزن  135دور در دقیقه،
محیط کشت با دور ( 5000دور در دقیقه) سانتریفیوژ
شده و سوپ رویی که حاوی آنزیم آمیالز است برای
سنجش فعالیت آنزیم مورد استفاده قرارگرفت.
سنجش فعالیت -αآمیالز

فعالیت آنزیم -αآمیالز بر اساس روش برنفلد و با
استفاده از سوبسترای نشاسته تعیین گردید .برای این
منظور ابتدا معرف  DNSبا انحالل یک گرم پودر -2
هیدروکسی3و-5دی نیتروبنزوئیک اسید 30 ،گرم سدیم
پتاسیم تارتارات و  25میلی لیتر سود  2موالر در 100
میلیلیتر آبمقطر تهیهشد ( .)9برای سنجش فعالیت
آنزیم 250 ،میکرولیتر از عصاره آنزیمی و  250میکرولیتر
بافراستات  0/05موالر و  1/5میلی لیتر محلول نشاسته
 2درصد ) (w/vبه بافر استات افزوده شد .این مخلوط به
مدت  1ساعت در دمای  50°Cانکوبه شد .سپس دو
میلیلیتر از این مخلوط به  2میلیلیتر معرف DNS
اضافه شد و به مدت  10دقیقه جوشانده شد .در مرحله
بعد جذب نمونهها در طول موج  540nmقرائت گردید
( .)10هر واحد فعالیت آنزیم -αآمیالز بصورت مقدار قند
مالتوز آزادشده (میکروموالر) در واحد زمان (دقیقه)
تعریف میشود.

مواد و روش ها

کشت اولیه باکتری

طراحی آزمایشات با استفاده از طرح مرکب مرکزی

تمامی مراحل کشت و تلقیح باکتری با رعایت
شرایط استریل به منظور پیشگیری از آلودگی توسط
سایر میکروبها انجام شد .باکتری B. alkalitelluris
) (KCTC3947به صورت پودر لیوفیلیزه ،از مرکز ملی
ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تهیهشد .به منظور تهیه
کشت فعال ،باکتری توسط سرنگ به محیط کشت R2A
براث تلقیح شد .این محیط کشت در دمای  30°Cبه
Response surface methodology

به منظور بهینهسازی شرایط تولید با در نظر گرفتن
دو فاکتور دما و  ،pHاز طرح مرکب مرکزی2استفاده شد.
در این طرح هر دو پارامتر در  5سطح (-1 ،0 ،+1 ،+1/4
و  )-1/4در نظر گرفته شدند و در مجموع  13آزمایش
توسط نرمافزار  Minitab 17طراحیشد ( .)11تمامی
آزمایشات طبق الگوی مشخصشده در جدول  1با  3بار
تکرار در آزمایشگاه انجام شده و در نهایت نتایج بدست
Central composite design
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آمده با کمک نرمافزار  Minitab 17مورد تجزیه و
تحلیل آماری قرارگرفت.
جدول  - 1طراحی آزمایش و نتایج مربوطه به تغییرات اعمال شده بر روی 2فاکتور دما و  pHبا استفاده از طرح مرکب مرکزی.

آزمایش

35
7
35
10
45
7
45
10
40 6/3
40 10/6
32 8/5
47 8/5
40 8/5
40 8/5
40 8/5
40 8/5
40 8/5

نتایج

با توجه به این جدول  ،ضرایب مدل چند جمله ای درجه
دوم پس از تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار و حذف
عبارتهای غیرمعنیدار توسط روش Box-Cox
 transformationتوسط نرمافزار بصورت زیر ارائه شد:

نتایج حاصل از آزمایشات طراحی شده با استفاده از
روش مرکب مرکزی در جدول  1نشان داده شده است.

α-amylase (U) = -13.58 + 1.509 pH + 0.430 Temp - 0.0932 pH*pH - 0.00595 Temp*Temp+0.00294
pH*Temp3

کیفیت مدل توسط آنالیز واریانس ()ANOVA
بررسی شد (جدول  .)2میزان احتمال  Fبا میزان 9/88
داللت بر معنیدار بودن مدل دارد و همچنین نشان می-
دهد که  0/12درصد احتمال وجود دارد که مدل ،دچار
اختالل شود .مقدار عددی ضریب رگرسیون( )R2برای
تولید -αآمیالز  87/59است که نشاندهنده میزان
انطباق قابل قبول داده ها از مدل رگرسیون میباشد
چنین نتیجه گرفت که مدلهای رگرسیون به خوبی
توانستهاند رابطه بین شرایط محیطی کشت (دمای
انکوباسیون و  )pHو تولید -αآمیالز را نشان داده و پیش-
بینی کنند .احتمال  Pمعنادار بودن ضرایب و هم چنین
 3عبارت  Tempبر  Temperatureبه معنی دما داللت

اهمیت واکنشهای متقابل بین متغیرها را مشخص می-
کند .اثر خطی دمای انکوباسیون در میزان تولید -α
آمیالز معنیدار است ( .)P >0/05اثر خطی  pHدر میزان
تولید -αآمیالز معنیدار نمیباشد ( .)P <0/05همچنین
اثرات متقابل  pHو دمای انکوباسیون بر تولید -αآمیالز
معنیدار نیست ( .)P <0/05در مورد اثرات درجه دوم،
هر دو عامل ( pH2و دما )2معنیدار میباشند (>0/05
 .)Pعالوه براین ،مدل نهایی دارای عدم برازش غیرمعنی-
دار است که نشاندهنده پردازش خوب مدل میباشد.
معنیدار بودن آزمون عدم برازش برای یک مدل بیانگر
این است که نقاط به خوبی اطراف مدل قرار نگرفتهاند و

دارد.
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0/073
0/057
0/048
0/030
0/032
0/026
0/075
0/088
0/042
0/096
0/096
0/096
0/096
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pH

دمای انکوباسیون ( )°Cواحد آنزیمی()U
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برازش ،میتوان دریافت مدل ارائه شده توسط نرمافزار،
به خوبی میتواند بر داده های مورد بررسی منطبق شود.

نمیتوان از مدل برای پیشگویی مقادیر متغیرهای تابع
استفاده نمود .بنابراین با عدم معنیداری آزمون عدم

جدول  - 2نتایج تحلیل واریانس برای مدل درجه دوم.

مدل
pH

دما
pH2
دما2

دما*pH

عدم برازش

مجموع مربعات

534/91

میانگین مربعات

درجه آزادی

106/98
31/08
92/28
30/61
15/40
0/194
7/57

5
1
1
1
1
1
1

بررسی تاثیر پارامترها بر تولید -αآمیالز و تعیین

احتمال

9/88
2/87
8/43
28/28
14/23
0/18
42/74

F

احتمال

P

0/004
0/134
0/023
0/001
0/007
0/648
0/153

از آنجا که اثر همزمان پارامترها در پاسخ مورد
بررسی میتواند متفاوت از اثر هر یک به تنهایی باشد،
نمودار سطح پاسخ بر اساس نتایج بدست آمده برای اثر
همزمان مقادیر متغیر از دو پارامتر دما و  pHدر تولید
آنزیم -αآمیالز توسط نرمافزار  Minitab 17رسم شد
(شکل  .)2با توجه به این نمودار مشخص است که
بیشترین تولید آنزیم -αآمیالز در باکتری B.
 alkalitellurisدر محدوده دمایی  35-40 °Cو pH 8-9
قابل دستیابی است .بر این اساس شرایط دمایی و pH
بهینه برای دستیابی به بیشترین مقدار تولید آنزیم به
ترتیب  38 °Cو  8/5توسط نرمافزار تعیین شد.

شرایط بهینه

در شکل نحوه تاثیر هر یک پارامترهای دما و  pHبر
تولید -αآمیالز نشان داده شده است .با توجه به نمودار
مشخص است که اثر هر دو پارامتر در محدوده مورد
بررسی در تولید -αآمیالز بصورت زنگولهای شکل است.
به این ترتیب که با افزایش  pHاز  6/3تا حدود  8/5میزان
تولید آنزیم نیز افزایش دارد اما پس از  pH 8/5نمودار
شکل نزولی بخود میگیرد .در مورد پارامتر دما نیز ،با
افزایش دما از  32 °Cتا  38 °Cروند تولید آمیالز افزایشی
است اما پس از آن روند کاهشی مشاهده میشود.

شکل  1نمودار اثرات اصلی دو پارامتر دما و  pHدر تولید -αآمیالز.
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شکل  - 2نمودار سطح پاسخ جهت نمایش اثر دو پارامتر دما و  pHبر تولید -αآمیالز.

بحث

آنزیمهای -αآمیالز به دلیل توانایی در هیدرولیز
نشاسته ،دارای پتانسیل باالیی برای استفاده در صنایعی
مانند تولید غذا ،شوینده ،داروها ،چرم ،پارچه ،آرایشی و
کاغذ میباشند .با توجه به چنین زمینه گسترده از
کاربردهای بیوتکنولوژیک و صنعتی آنزیم -αآمیالز ،به
آنزیمهای با ویژگیهای منطبق با زمینههای کاربردی
مورد نظر نیاز است .به همین دلیل ،محققین بطور
پیوسته در حال بررسی روشهای تولید آنزیمهایی با
خصوصیات سینتیکی و یا عملکردی مختلف میباشند.
رویکردهای مختلفی از شناسایی و کشف گونههای جدید
مولد آنزیم تا استفاده از تکنیکهای مهندسی پروتئین
برای دستیابی به این هدف مورد استفاده قرارگرفتهاند.

5

جلد  -12شماره  -1بهار 1396

به منظور بررسی صحت عملکرد مدل پیشنهادی در
پیشبینی شرایط بهینه ،دو آزمایش طراحی و انجام شد.
در آزمایش نخست شرایط اولیه کشت باکتری و در
آزمایش دوم شرایط بهینه پیشنهادی مورد استفاده
قرارگرفت .بر اساس نتایج بدست آمده در این دو آزمایش
میزان تولید آنزیم تحت شرایط اولیه  0/092 Uو با در
نظر گرفتن شرایط بهینه  0/105 Uبدست آمد .به این
ترتیب میزان تولید آنزیم -αآمیالز توسط باکتری B.
 alkalitellurisتحت شرایط بهینهشده به میزان 114/2
درصد افزایش نشان میدهد.
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در میان باکتری ها ،گونههایی که در مناطق حاد از
نظر دما ، pH ،فشار و غلظت نمک حضور دارند به دلیل
دارابودن ویژگیهایی که این میکروارگانیسمها را با شرایط
مورد نظر سازگار نموده است توانستهاند نظر محققین را
به خود جلب نمایند .عالوه بر زمینههای پژوهشی بسیار
گسترده در مطالعه این میکروارگانیسمها ،آنها به دلیل
دارا بودن متابولیتها و سایر ترکیبات دارای اهمیت
بیوتکنولوژیک و صنعتی از نظر اقتصادی نیز حائز اهمیت
میباشند .با این رویکرد ،امروزه مطالعات بسیاری در
زمینه کشف میکروارگانیسمهای جدید از منابع دارای
شرایط حاد زندگی مانند اعماق دریا ،چشمه های آب-
گرم ،دریاچههای نمکی و غیره صورت میگیرد (B. .)7
 alkalitellurisیک گونه مقاوم به قلیا است که انتظار
میرود پروتئینهای تولیدشده توسط این باکتری از
جمله -αآمیالز نیز قابلیت مقاومت نسبت به  pHقلیایی
داشته باشند (.)8
یکی از مهمترین مراحل در بررسی خصوصیات
آنزیمی ،تولید انبوه آنزیم مورد نظر است تا در ادامه بتوان
به منظور تخلیص و تعیین ویژگیهای آنزیم از آن
استفاده نمود .در این مرحله رویکردهای مختلفی از
بهینهسازی شرایط تولید تا کلونسازی ژن مربوطه در
میزبان مناسب مورد استفاده قرارمیگیرند .در شرایطی
که توالی ژن مورد نظر در دسترس نباشد ،بهترین رویکرد
استفاده از تکنیکهای بهینهسازی شرایط تولید محسوب
میشود .از آنجا که ژن آنزیم -αآمیالز در باکتری B.

ابراهیمی و نوربخش

ترتیب  37 °Cو  4-6بدست آمد ( .)9در مطالعه دیگری
که توسط پائول و همکاران انجام شد این شرایط به
ترتیب  37 °Cو  6گزارش شد ( .)10در مطالعه دیگری
که توسط آنوپاما و جایارامان انجام شد دمای بهینه °C
 37و شرایط  pH 8به عنوان شرایط بهینه پیشنهاد شد
( .)11در مطالعات متعددی استفاده از روش سطح پاسخ
برای بهینهسازی شرایط تولید آنزیمها مورد استفاده
قرارگرفته است .در مطالعهای که در زمینه بهینهسازی
تولید -αآمیالز توسط  B. amyloliquefaciensصورت
گرفت ،میزان تولید این آنزیم پس از بهینهسازی 6
پارامتر مورد نظر به میزان  3برابر افزایش یافت ( .)12در
مطالعه مشابه دیگری تولید آنزیم -αآمیالز توسط B.
 amyloliquefaciens KCP2با در نظر گرفتن  3پارامتر
نشاسته ،آمونیومسولفات و کلریدکلسیم و با استفاده از
روش سطح پاسخ به میزان قابل توجهی افزایش داشت
( .)13در مطالعه دیگری با بهینهسازی  4پارامتر نشاسته،
عصاره مخمر ،کلریدسدیم و دما با استفاده از روش سطح
پاسخ ،میزان تولید -αآمیالز توسط  B. subtilis 168به
میزان  3برابر افزایش نشان داد ( .)14رائو و همکاران از
روش سطح پاسخ برای بهینهسازی تولید -αآمیالز بسیار
Geobacillus
توسط
حرارت
به
مقاوم
 thermoleovoransاستفاده کردند و  70درصد افزایش
در میزان تولید -αآمیالز تحت شرایط بهینه از
پارامترهای مورد نظر کشت را گزارش نمودند (.)15
عالوه بر آنزیم -αآمیالز ،از روش سطح پاسخ برای بهینه-
سازی تولید آنزیمهای دیگر مانند لیپاز و پروتئاز نیز
استفاده شده و در تمامی موارد گزارش شده میزان تولید
محصول مورد نظر افزایش قابل توجهی را تحت شرایط
بهینه نشان میدهد ( .)20-16با توجه به نتایج بدست
آمده از این مطالعه و سایر مطالعات مشابه استفاده از
روش سطح پاسخ میتواند به عنوان تکنیکی قدرتمند در
بهینهسازی پارامترهای موثر در تولید محصوالت زیستی
مورد استفاده قرارگیرد .عالوه براین ،با استفاده از شرایط
بهینه بدست آمده در این مطالعه میتوان تولید تولید
آنزیم  -αآمیالز توسط را تنها با تغییر در این دو پارامتر
و بدون دخالت در سایر پارامترهای رشد باکتری به میزان
قابل توجهی افزایش داد

 alkalitellurisهنوز شناسایی نشده است در این مطالعه
سعی شده است تا با بهینهسازی شرایط تولید دستیابی
به مقادیر بیشتری از این آنزیم جهت مطالعات بعدی
فراهم شود.
رویکردهای مختلفی در زمینه بهینهسازی شرایط
تولید مورد استفاده قرارمیگیرند .اولین قدم در فرایند
بهینهسازی تولید ،شناخت پارامترهای موثر در دستیابی
به پاسخ مورد نظر است .امروزه از روش پالکت–برمن4
بجای روشهای وقتگیر و هزینهبر یک متغییر در یک
زمان 5برای شناسایی پارامترهای موثر در فرایند مورد
نظر از میان انبوه پارامترهای موجود استفاده میشود .در
مطالعهای که توسط عزیزی و همکاران انجامشد،
پارامترهای متعدد تغذیهای و رشد B. alkalitelluris
مورد بررسی قرارگرفته و تنها فاکتور  pHبه عنوان فاکتور
موثر در تولید -αآمیالز گزارش شد ( .)7با توجه به
اهمیت فاکتور دما در فرایندهای تولید ،در این مطالعه
سعی شده است تا بهینهسازی شرایط با در نظر گرفتن
هر دو فاکتور دما و  pHانجام شود.
در گذشته روشهای تک متغیره برای تعیین شرایط
بهینه مورد استفاده قرار میگرفت .اما از آنجا که در این
روش اثر همزمان فاکتورهای مورد بررسی در نظر گرفته
نمیشود بنابراین از دقت کافی در پیشگویی شرایط بهینه
برخوردار نیستند .به همین دلیل ،امروزه از روش سطح
پاسخ که در آن عالوه بر اثر هر فاکتور ،تاثیر همزمان
فاکتورها نیز در مورد بررسی قرارمیگیرد بطور گسترده
ای برای بهینهسازی شرایط تولید استفاده میشود .در
این مطالعه نیز از روش سطح پاسخ برای بهینهسازی
تولید -αآمیالز توسط  B. alkalitellurisاستفاده شده
است .با استفاده از این روش بهترین شرایط برای تولید
-αآمیالز با در نظر گرفتن دو فاکتور دما و  pHبه ترتیب
 38 °Cو  8/5پیشنهادشد .میزان تولید آنزیم -αآمیالز
تحت شرایط بهینه میزان  114/2درصد نسبت به شرایط
عدم بهینه افزایش نشان داد .در سایر مطالعات نیز اثر
این فاکتورها در تولید -αآمیالز مورد ارزیابی و بهینه-
سازی قرارگرفته است .در مطالعهای که توسط باکری و
همکاران در ارتباط با بهینهسازی تولید -αآمیالز توسط
گونه باسیلوس انجام شد ،بهترین شرایط دما و  pHبه

One parameter at a time

Placket-Burman
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... بهینه سازی تولید

 همچنین به این وسیله از حمایتهای.قدردانی میشود
سرکار خانم دکتر هنرمندجهرمی مدیر گروه
میکرویبولوژی در انجام این پایاننامه کمال تشکر و
قدردانی را داریم
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