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 نام: حمیدرضا            نام خانوادگي دانشجو : رجبلو                                                   

 های باسیلوسبررسي مولکولي و بهینه سازی تولید آنزيم آلکالین پروتئاز در ايزوله عنوان پايان نامه:

 د راهنما: دكتر صابر زهری اساتی

 استاد مشاور : دكتر اسداهلل اسدی 

 مقطع تحصیلي: كارشناسي ارشد             رشته: زيست شناسي                    گرايش: سلولي و مولکولي

 119تعداد صفحه :          21/12/89دانشگاه: محقق اردبیلي     دانشکده: علوم        تاريخ فارغ التحصیلي: 

 سازیپروتئاز، باسیلوس، بهینهكلید واژه ها: 

های صنعتي هستتند  پروتئازهتا دارای كاربردهتای زيتادی در صتنايع چکیده : پروتئازها يکي از مهمترين آنزيم

ها معموالً بترای مصتار  باشند  اين آنزيمها، داروسازی، چرم و غیره ميگوناگوني همچون صنايع غذايي، شوينده

شتوند  در ايتن مطالعته، پروتئتاز ي كه متعلق به جنس باسیلوس هستند تولید ميهايی باكتریوسیلهصنعتي به

ی های سبالن جداسازی شده بود  آنزيم در محدودهباسیلوس از چشمه RZ1ی قلیايي تولید شده  توسط سويه

pH  فعال بود و بهترين فعالیت را در  12تا  7ازpH  داشت، اگرچه يک پیک كوچکي نیز در  9برابر باpH  برابر

ی درجه 90تا  20ی دمايي كرد  آنزيم در محدودهنوع پروتئاز را پیشنهاد مي 2مشاهده شد كه اين حضور  4با 

ای در حضتور گراد بیشترين فعالیت را داشتت  پروتئتاز بطتور ويت هی سانتيدرجه 60گراد فعال بود و در سانتي
+2Zn،+2Ba،+2Cu 2+وCo 2+كه بطتور نستبي توستط مهار شده درحاليFe 2+وNa شتد  همچنتین مهتار متي
+2Mn ، +2Mg2+وCa های ترشحي در سطح كردند  بررسي پروفايل پروتئینفعالیت آنزيم را تقويت مي-SDS

PAGE موالر نشان داد میلي 5ها در غلظت نشانگر تعداد بسیار زيادی باند پروتئیني بود  بررسي اثر مهاركننده

داد كته ای داشت  ايتن نتتاين نشتان مهار نسبي PMSFكه ه مهاركردن پروتئاز بود درحاليقادر ب EDTAكه 

رسد نظر ميشود كه بهها سبب كاهش فعالیت آن ميكنشه يک متالو آنزيم است  برخي برهمپروتئاز مورد مطالع

 mg/mlترتیتب ل بتهی آن بر روی كتازیین محلتوو فعالیت وي ه mKی سرين در جايگاه فعالش دارد يک ريشه

بود  اين آنزيم دارای خصوصیات بیوشیمیايي خوبي همچون پايداری در دماهتا  U/mg 082/11443و  625/1

 pHو 

 های باال بود 
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 مقدمه-1

 هاآنزیم-1-1

 های شیمیايي را انجام دادهاز واكنشبسیاری  ای هستند كههای زيستي شناخته شدهها كاتالیستآنزيم   

های تشخیصي، ، آزموناييغذ صنايع ها،و بصورت تجاری در شويندهها وجود دارند ی سلولو در همه

اند كه نوع آنزيم مختلف بررسي شده 3000بیش از ز تا به امروروند  كار ميصنايع شیمیايي و غیره به

، دما و قدرت pHباريکي از  طیف ها اساساً دراين آنزيم  اندجدا گرديده های مزوفیليارگانیزمز ها اآن اغلب

اجه با شرايط صنعتي سخت موجود ها در موهای تکنولوژيکي آنزيمعالوه، كاربردكنند  بهي عمل مييون

منابع میکروبي بنابراين جستجو برای يافتن های شناخته شده غیر قابل توصیه باشند  يمكه آنز شدهسبب 

های خارجي و متنوع كه دارای شرايط سخت هايي كه از محیطارگانیزممیکروار دایمي است  جديد يک ك

(extremophilesمي )ای را زيرا خواص وي ه ،ها هستندشوند مهمترين منابع برای آنزيمباشند جدا مي

  [1] شودها ميهای جديدی از آنكاربردند كه منجر به دار

ها با تاريخ يونان آنزيم ها شناخته شده است و استفاده ازفرآيند ها در بیشترها قبل نقش آنزيماز مدت   

در پختن نان، ها ارگانیزمشده از میکروهای استخراجاز آنزيم های قديم  از زمانكندقديم مطابقت مي

سازی و پیشرفت دانش و ارتقای خالص  با بهبود گرديدلکل و ساخت پنیر استفاده ميساخت آبجو، تولید ا

شده، كاربرد های مهندسيفزايش يافت و با دسترسي به آنزيمها نیز چندين برابر اآن ها، كاربردهایآنزيم

  [2] گیری پیدا كردها در صنعت افزايش چشمآن

ی گذشته بطور قابل توجهي افزايش يافته است  های صنعتي در طول چند دههز آنزيمتولید و استفاده ا   

های صنعتي حدود يک میلیون دالر است  در اين بین، مقادير تخمیني فعلي فروش سراسری آنزيم

درصد  65تا  60سهمي در حدود دهند و های صنعتي را تشکیل ميها يکي از سه گروه بزرگ آنزيمپروتئاز

  ها پروتئازهای قلیايي هستندآنكه اغلب  ندارا به خود اختصاص داده های صنعتي جهانيآنزيم بازار

  [33و3] نیز گرددبیشتر  يندههای آهای صنعتي در سالپروتئازها در بازار سهمرود احتمال مي

 هاپروتئاز -1-2
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وندهای پپتیدی را در ساير برش پی هستند كه ی پروتئولیتیکهای منفردی از آنزيميک ردهها، پروتئاز

تا  1از ژنوم انسان و  درصد 2ها بطور تقريبي چیزی درحدود اين آنزيم  [35]كنند ها كاتالیز ميپروتئین

داده كه  نشان هاپیشرفت در تکنیک  [38]دهند زا را تشکیل ميهای بیماریاز ژنوم ارگانیزم درصد 5/1

ای را همچون تغییرات بسیار وي ه و انتخابي های فیزيولوژيکي،يندبا تنظیم بیشتر فرآ توانندها ميپروتئاز

های فیبريني و لختهئولیز محدود، انعقاد خوني و لیز ها توسط پروتهای زيموژنیک آنزيمفعالسازی شکل

ترتیب يک نقش تنظیمي و بدين هدايت كنند را های ترشحي از عرض غشاپردازش و انتقال پروتئین

  [38و3] ها بازی كنندی ارگانیزملقاح، تولد، گوارش، رشد، بلوغ، پیری وحتي مرگ همهای را در اساسي

شدت درحال مطالعه و بررسي باشند كه بميهای هیدرولیتیک پروتئازهای میکروبي از مهمترين آنزيم

زای از اجها شناسي شده است  آنر آنزيمها دآن یهمنجر به پیشرفت قابل مالحظاين امر كه  هستند

باشد بر روی زمین ات ميها گیاهان و حیوانها، قارچهای زندگي كه شامل پروكاريوتشکل یمهاصلي ه

 های تخمیری شناخته شده كشت بشوندهستند كه قادرند به مقدار زياد و در زمان نسبتاً كوتاهي با روش

نتیکي و پروتئولیتیکي را ینقش س پروتئازها دو منظم و فراواني از محصوالت مطلوب را تولید كنند  منابعو 

باشد  پروتئازها در فرآيندهايي از جمله م ميا از سطح سلول تا ارگان و ارگانیزكنند و عملکرد آنه بازی مي

التهاب، عفونت، لقاح، واكنش های آلرژيک، رشد و مرگ سلولي، تشکیل لخته خوني، رشد تومور، بازسازی 

رويش جوانه نقش  بافتي، تکامل، چرخه پروتئین، اسپورزايي و جرت سلولي، آرايشمها مجدد استخوان،

دارند  پروتئازهای درون سلولي نقش مهمي در تنظیم متابولیسم بازی مي كنند و پروتئازهای خارج 

های اخیر الادر سهای كوچکتر را كاتالیز مي كنند  های بزرگ به مولکولسلولي هیدرولیز پروتئین

ای پیدا كرده است  العادهعنوان يک كاتالیزور صنعتي افزايش فوققلیايي بههای استفاده از پروتئاز

و  بودهقلیايي فعال  pHتا خنثي  pHكه در  هستند( پروتئازهايي EC.3.4.21-24,99پروتئازهای قلیايي )

سرين پروتئازهای قلیايي مهمترين گروه از اين ها كه از بین آن شوندتقسیم مي ی مختلفهاگروه به

  [4] اندها هستند كه تاكنون استخراج شدهنزيمآ

های شیمیايي مرسوم جای كاتالیزورها بهشود از اينكه سبب مي دارای مزايايي هستندها، اين آنزيم   

 توان به موارد زير اشاره كرد:استفاده شود كه از جمله اين مزايا مي
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بااليي  یجهسوبسترای با در دهند و يا اختصاصیتها فعالیت كاتالیزوری بااليي نشان ميبرای مثال آن   

ها را از لحاظ اقتصادی پايدار و آن ،مقدار زياد تولید شوند كه اين خصوصیاتتوانند بهدارند و همچنین مي

از صنعت  3/2های قلیايي میکروبي سهمي در حدود كه پروتئاز و سبب شده كرده استصرفه مقرون به

ها است اما ارگانیزممیکرو یهخصوصیت ذاتي هم تولید آنزيمص دهند  اگرچه خود اختصاشويندگي را به

 صورت تجاری استخراج ميتوجهي پروتئاز خارج سلولي كه ب ها هستند كه مقدار قابلاين تنها میکروب

 هایگیرند دارای قابلیتمي های باسیلوس منشأای كه از سويهيهای قلیايكنند  پروتئازشوند را تولید مي

ها در صنايع غذايي و های وسیع و تنوع بیوشیمیايي آنكاربرد بعلتهستند كه اين قابل توجهي  صنعتي

مواد زاید و باطله، بازيابي نقره،  حذ هايي همچون ها و فرآوردههای پزشکي، شوينده، فرموالسیون1دباغي

  [5] های آمینو اسیدی و غیره استمخلوط یيهتجز

ها را با هايي هستند كه پروتئینآنزيم (EC.3.4.21-24,99 peptidyl-peptide hydrolases) هاپروتئاز   

 های آلي و در حاللها را در حاللكنند و سنتز پپتیدهیدرولیز مي پپتیدی اضافه كردن آب به باندهای

 نشان داده شده است( 1-1) همانطور كه در شکل  [6و2] كنندهايي با محتوای آبي كم كاتالیز مي

قطعات  شود كه محصول اين فرآيند،پروتئولیز نامیده ميها پروتئاز یهوسیلهای پپتیدی بههیدرولیز باند

 آزاد هستند  ینههای آمیپپتیدی و پروتئیني و اسید

 

                                                 
1- tanery  
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های پپتیدی )پروتئولیز(اتالیز پیوند( ك1-1شکل)  

و برای تمايز  شوندهای زنده يافت ميارگانیزم یمهفرد هستند و در هبههای پروتئولیتیک منحصرآنزيم   

و شده  ايجادهای پروتئولیتیک آنزيم یعهدر مطال فراوانيعاليق امروزه كلي بطوراند  و رشد سلولي ضروری

نقش مهم  توان بهاز داليل آن ميكه  شودها ميبه اين آنزيمصنعتي توجه زيادی  یهاهمچنین در جامعه

هايي هستند ها مهمترين گروه از آنزيم  پروتئاز[4] اشاره كرد ابولیک سلوليها در فرآيندهای متاين آنزيم

شوند و در صنايع شويندگي، پروتئین، آبجو، گوشت، عکاسي، چرم ولبني تجاری تولید مي بطوركه 

ها را در صنايع غذايي و لبني دارند  ای از عملکردزها تاريخچۀ طوالني  پروتئا[7] شونداستفاده مي

ش نسبتاً جديدی است كه امروزه در حال رو پوست 1برای موزدايي و كوبیدنشان در صنعت چرم كاربرد

                                                 
1- bating  
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 كنداند ميراين در حال استفاده بطورای كه و اين آنزيم را جايگزين مواد شیمیايي سمياستفاده است 

[3]  

 

 

دهدا را نشان ميهش جهاني  نقاط هاشور زده پروتئازهای مختلف برای فرو( توزيع آنزيم1-2)شکل   

 

اكنون نیز بطور وسیعي در و هم ها معرفي شدندهای شويندهعنوان افزودنيبه 1914ها در سال پروتئاز   

  [4]شوند صنايع شويندگي استفاده مي

ها يک گروه پیچیده و شوند  آنهای مهم تجاری از منابع گیاهي و حیواني و میکروبي تولید ميپروتئاز   

توان به اختصاصیت جمله ميدهند كه از آنها را با خواص متفاوتي تشکیل مياز آنزيمخیلي بزرگي 

و غیره اشاره  مربوطهpH  سوبسترا، جايگاه فعال و مکانیزم كاتالیزوری، وضعیت پايداری و فعالیت در دما و

كه اين هايي با خواص كاتالیزوری و فیزيکي وي ه هستند های صنعتي دارای عملکردكرد  پروتئاز

فرد ديگر برتری های پروتئولیتیک اختصاصي و منحصربهخصوصیات سبب شده كه نسبت به انواع آنزيم
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را به  ها، در مقابل اختصاصیت عملکردشان توجه جهانیانروتئاز  اين تنوع زياد پ[8] ای داشته باشندوي ه

 .[3] ب كرده استها جلهای بیوتکنولوژيکي و فیزيولوژيکي آنكوشش برای استخراج كاربرد

 

 هامنابع پروتئاز -1-3

 بهها منحصراند، در نتیجه آنهای زنده ضروریيکي برای ارگانیزم فیزيولو بطورها كه پروتئازاز آنجايي   

  [3] شوندها يافت ميچون گیاهان، حیوانات و میکروارگانیزمواع وسیعي از منابع همفرد هستند و در ان

های زنده جدا بشوند و عملکرد كاتالیزوری خودشان را اين قابلیت را دارند كه از سلول هاخوشبختانه، آنزيم

 های حیواني، سلولهای تجاری از بافتپروتئازشان اجرا كنند  در محیطي خارج از محیط فیزيولوژيکي

 شوند های میکروبي با تخمیر جدا ميهای گیاهي و سلول

 

 هاي گياهيپروتئاز -1-3-1

چون دسترسي به زمین برای كشت و هايي همها به فاكتورعنوان منبع برای پروتئازاهان بهده از گیاستفا   

عالوه بر اين، تولید پروتئاز از گیاهان يک  مناسب بودن شرايط آب و هوايي برای رشد گیاه وابسته است 

چندين پروتئاز مشهور با منشأ  هايي ازمثال Ficinها و ، پاپايین، كراتیناز1گیر است  برموالیینفرآيند وقت

 Ficusو  Carica papayaاستخراج آب از مواد خام از  ترتیب توسطبه Ficin  پاپايین و [3] گیاهي هستند

carcia موالیین معموالً از ساقۀ گیاه شوند  برفراهم ميpine apple دهي حالل استخراج و رسوب توسط

ی های مشتق شده از گیاهان هستند دارای تاريخچهاز پروتئاز موالیین و پاپايین كه  بر[8] آيددست ميب

ی محصوالت پروتئیني مطلوب و با پاپايین در صنعت برای تهیه طوالني استفاده در صنايع غذايي هستند 

 شود حاللیت باال استفاده مي

 

 

 

                                                 
1- Bromelain  
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 هاي حيوانيپروتئاز -1-3-2

از تريپسین پانکراتیک، كیموتريپسین، پپسین و  ها با منشأ حیواني عبارتندترين پروتئازشدهشناخته   

ها به عواملي شوند  اما تولید اين آنزيمها به شکل خالص و در مقادير بسیار زياد تهیه ميرنین كه اين

مسئولین و پیگیری  اين امر تحت كنترلهمچون دسترسي به چارپايان اهلي برای كشتار وابسته است كه 

  [3] باشدميها ای اين ادارههی كشاورزی و سیاستاداره

 باشدهای غذايي ميل هیدرولیز پروتئیناست كه مسئو ی رودهكنندهمهمترين آنزيم هضمتريپسین،    

 شود كیموتريپسین خالص يک آنزيم گرانی پانکراسي حیوانات يافت ميكیموتريپسین، در عصاره  [3]

پپسین يک پروتئاز اسیدی  شود استفاده ميهای تشخیصي و تحلیلي قیمت است و تنها برای عملکرد

  پپسین از قسمت انتهايي موی زبر شکم [3]شود داران يافت ميی مهرهی همهاست كه تقريباً در معده

 1913  اين آنزيم در صنعت شويندگي در اوايل سال [8]آيد دست مين باستخراج و فیلتراسیو توسط

ها و ني آن با مخلوطي از سرين پروتئازدر حال جايگزيگرفت اما امروزه مورد استفاده قرار مي

 تحت تأثیرشده كمتر های جايگزينرسد كه اين آنزيمنظر ميوپروتئازهای میکروبي هستند كه بمتال

 پپسین ميپروتئاز شبهرنت يک   [9]د ند و پايداری بهتری دارنشوشرايط قلیايي و دماهای باال تجزيه مي

شود كه آنزيم پستانداران شیرخوار تولید مي یی همهفعال در معدهساز غیرشکل يک پیشباشد كه به

شود شدت استفاده مي  رنت در صنعت لبنیات بكندو رنت فعال را ايجاد مي كردهپپسین بر روی آن عمل 

  [3]كند و يک كشک مقاوم با طعم و مزة خوب را ايجاد مي

 هاي ميكروبيپروتئاز -1-3-3

منجر به افزايش توجه به  های راين جهانيپاسخگويي به خواسته درهای حیواني و گیاهي ئازناتواني پروت   

ای در حال فزاينده بطورها ها و ويروسها، قارچهای باكتری  پروتئاز[3] های میکروبي شده استپروتئاز

 تکنولوژی است ها در صنايع و بیوهای متعاقب آناهمیت و كاربرد بعلتبررسي و مطالعه هستند كه اين 

، دسترسي شان در تولید در مقیاس وسیع سهولت نسبي بعلتهای میکروبي پروتئاز ،تجاریبه لحاظ    

توجه زيادی  موردها با منشأ حیواني و گیاهي و     در مقايسه با همان پروتئازتر به منابع تولید كننده آسان

به خود اختصاص را  جهاني بازارهایهای ش آنزيمدرصد از فرو 40های میکروبي تقريباً ده است  پروتئازبو
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خصوصیات مطلوب  یكه تقريباً همهاين بعلت شوندهايي كه از منابع میکروبي استخراج مياند  پروتئازداده

 هايي كه از منابع گیاهي و حیواني استخراج ميشان دارند بر پروتئازتکنولوژيکيرا برای كاربردهای بیو

 توانند در مقاديرمي ها هستند، زيراجالبي از پروتئازبسیار منبع  هایزم  میکروارگان[3]شوند ارجحیت دارند 

کثیر شده و مقادير زيادی آنزيم تولید ت شناخته شده های تخمیریو با روش زمان نسبتاً كوتاه زياد و در

 كند  از سویاد ميطور منظم يک محصول مطلوب را ايجها در مقادير بسیار زياد و بآن و اين تولیدكنند 

 تاکاری كرد دستژنتیکي  بطورتوان ميهای كوچکتر دلیل داشتن ژنپروتئازهای میکروبي را بهديگر، 

 خصوص آنهای میکروبي ب  پروتئاز[4]تولید كرد بهتر برای كاربردهای گوناگون  هايي با خصوصیاتآنزيم

های صنعتي را آنزيمفروش غالبي از بازار  طور سنتي و مرسوم سهمشوند بكه از باسیلوس تولید مي هايي

رود کار ميها بی آن در فرموالسیون شويندهاند كه بخش عمدهدر سراسر جهان به خود اختصاص داده

[2]  

 

 هاباکتري -1-3-3-1

ی خنثي و قلیايي فعالیت دارند اساساً توسط جنس باسیلوس كه عموماً در محدوده تجاریپروتئازهای    

فعالیت دارند و بطور نسبي تحمل به  8تا  6بین  pHی باريک شوند كه نوع خنثي در محدودهتولید مي

هیدرولیز  واكنشها، تلخي كمتری را در در واكنش محدودشانسرعت  بعلتدمای كمتری دارند و 

ايع رو برای استفاده در صنكنند و از اينهای حیواني تولید ميهای غذايي نسبت به پروتئینازئینپروت

های پروتئینازی گیاهي ركنندهمها به ، كه يک پروتئاز خنثي استNeutraseهستند   ترغذايي ارزشمند

است  برخي از پروتئازهای خنثي به نوع متالوپروتئاز  جو مفیدست و بنابراين در صنعت آبحساس اغیر

 سرين ،که برخي ديگردرحالی ندشان نیازمندظرفیتي برای فعالیت دوهای فلزی تعلق دارند و به يون

 گیرند كننده تحت تأثیر قرار نميهای شالتپروتئازهايي هستند كه توسط معر 

 10برابر با  pHقلیايي همچون  pH هایمحدوده فعالیت زيادشان در توسطپروتئازهای قلیايي باكتريايي    

سانتیگراد  یدرجه 60ها حدود آن یبهینهشوند  دمای شان توصیف ميو اختصاصیت سوبسترای وسیع

  ساخته استها را برای استفاده در صنعت شويندگي مناسب آن است كه اين خصوصیت،
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 هاقارچ -1-3-3-2

   مثالً آسپرژيلوس  اريزهاندكردهح و معرفي ها ترشها را نسبت به باكتریزيمآنها انواع وسیعتری از قارچ   

تا  4ی وسیعي از محدوده كند  پروتئازهای قارچي درح ميترشانواع پروتئازهای اسیدی، خنثي و قلیايي را 

ها سرعت واكنش كمتر و تحمل دمايي فعالیت دارند و اختصاصیت سوبسترای وسیعتری دارند اما آن 11

 های باكتريايي دارند ی را نسبت به آنزيمتركم

 

 هاویروس -1-3-3-3

های جنیني مشخصي ای كه در بیماریويروسي هایدر پردازش پروتئین درگیرپروتئازهای ويروسي    

بنابراين،   [3] ها اندوپپتیداز هستندی آنهمه و ای دارندوي هنقش دارند اهمیت  و سرطان AIDSهمچون 

ای پراكنش دارند اما منابع میکروبي بهترين منابع برای اين اگرچه پروتئازها در طبیعت بطور گسترده

د مورد نیاز برای كشت و پرورش و سهولت ها، فضای محدوآن م رشد سريعهستند كه دلیل آن ه هاآنزيم

ها را برای كاربردهای ای كه آنبا خواص تغییريافته يدهای جدبرای تولید آنزيم های ژنتیکيدستکاری

 باشد گوناگون مطلوب سازد مي

 

 هارده بندي پروتئاز -1-4

از  4ها در زيرگروهشناسي سلولي و مولکولي، پروتئازالمللي زيستبر طبق نامگذاری كمیتۀ واحد بین   

 معیار اصلي طبقهسه توانند بر طبق ها مي  همچنین پروتئاز[3] شوندها( طبقه بندی مي)هیدروالز 3گروه

 بندی شوند كه عبارتند از:

 

i)  كنندواكنشي كه كاتالیز مينوع 

ii) ماهیت شیمیايي جايگاه كاتالیتیک 

iii) [35] شودها آشکار ميساختار آن یهلوسیارتباطات تکاملي كه به  

ها بر اساس جايگاهي از مها و اندوآنزيگروه اگزوآنزيم 2به  و بزرگتر تربندی وسیعها در يک طبقهتئازپرو   

  [3] شوندبندی ميكنند تقسیمهای پروتئیني كه بر روی آن عمل ميزيرواحد
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شوند كه شامل سرين، تریونین، سیستئین، مي نوع تقسیم ششبندی جديدتر به ها در يک دستهآن   

های زيستي و عملکردی ها دارای فرآيندكه هر يک از اينها هستند لو، آسپارتات و گلوتامیک پروتئازمتا

های اصلي را در عملکرد ایيک نقش تنظیمي اصلي نوع پروتئاز اين شش یهباشد اما هممتفاوتي مي

 و هضم دارند  چون تنفس، پیری، رشد، بلوغزندگي هم

 هایها و خانوادهشان به دستهاسیدیهای آمینوشان و تواليچنین بر اساس روابط تکامليهمها پروتئاز   

را دارند به انواع  بهینهای فعالیت pHکه در چه چنین بر اساس اينشوند و همبندی ميمختلفي تقسیم

  [3] شونداسیدی، قلیايي و خنثي تقسیم مي

 

 م بندي بر اساس جایگاه عمل پروتئازهاتقسي -1-4-1

 هاپپتيدازاگزو -1-4-1-1

ر روی شان بكنند و بر اساس جايگاه عملپپتیدی عمل ميهای پليها فقط در انتهای زنجیرهاگزوپپتیداز   

 بندی ميها تقسیمپپتیدازها و كربوكسيآمینوپپتیدازگروه  دو ترتیب بهي بهیلانتهای آمیني يا كربوكس

  [3] شوند

 

 هاآمينوپپتيداز -1-4-1-1-1

آمینو اسیدی  یهكنند و يک ريشپپتیدی عمل ميهای پليزنجیرهآمیني آزاد ها در انتهای آمینوپپتیداز   

ها به برداشتن متیل انتهای آمیني كه ممکن كنند  آنپپتید آزاد ميپپتید و يا يک تریيک دیمنفرد يا 

ها در هور هستند  آمینوپپتیدازشوند يافت شود مشولوگوس بیان ميهتر بطورهايي كه است در پروتئین

ها كلي آمینوپپتیداز بطورشوند  ها يافت ميها و قارچچون باكتریی میکروبي همهاانواع وسیعي از گونه

دهد كه هايي را نشان ميتیدازنیز وجود دارد كه آمینوپپ هاييهای درون سلولي هستند اما گزارشآنزيم

 آسپرژيلوس اريزه یوسیلههايي كه بهتوان به آنزيميجمله ماند كه از آنخارج سلولي ترشح شدهصورت ب

  [3] تولید شده است اشاره كرد
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 هابندی پروتئازرده -1-1جدول

EC no. protease 

3.4.11 

3.4.14 

3.4.14 

3.4.16-3.4.18 

3.4.16 

3.4.17 

3.4.18 

3.4.15 

3.4.13 

3.4.19 

3.4.19 

3.4.21-3.4.34 

3.4.21 

3.4.22 

3.4.23 

3.4.24 

3.4.25 

3.4.21 

3.4.99 

Exopeptidases 

     Aminopeptidases 

          Dipeptidyl peptidase 

          Tripeptidyl peptidase 

    Carboxypeptidase 

          Serine type protease 

          Metalloprotease  

          Cysteine type protease      

          Peptidyl dipeptidase     

          Dipeptidases 

     Omega peptidases 

Endopeptidases 

          Serine protease 

          Cysteine protease 

          Aspartic protease 

          Metallo protease   

          Threonine protease 

          Glutamic protease   

         Enopeptidases of unknown catalytic mechanism 
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 هاپپتيدازکربوکسي -1-4-1-1-2

كنند و يک آمینو اسید منفرد و يا پپتیدی عمل ميي زنجیرة پليیلها بر روی انتهای كربوكساين آنزيم   

اصلي كه عبارتند از سرين گروه  سهتوانند به ها ميپپتیدازكنند  كربوكسيپپتید را آزاد مييک دی

 ها تقسیم شوند كه اين تقسیمپپتیدازها و سیستئین كربوكسيپپتیدازكسيها، متالو كربوپپتیدازكربوكسي

  [3]باشد ها حضور دارد ميكه در جايگاه فعال اين آنزيم ایآمینواسیدیبندی بر اساس ماهیت ريشۀ 

 

 هااندوپپتيداز -1-4-1-2

پپتیدی و دور از پلي یزنجیرهكه بطور ترجیحي بر روی پیوند پپتیدی در خاطر اينها بهپپتیدازاندو   

اند  حضور گروه كربوكسیل و يا اين نام توصیف شده كنند بهي و آمیني زنجیره عمل ميیلانتهای كربوكس

گروه بر اساس مکانیزم  ها به ششدارد  اين گروه از آنزيمتأثیر منفي بر روی فعالیت آنزيم  آمینوی آزاد،

  [3]آمده است  1-1شوند كه در جدول شان تقسیم ميكاتالیزوری

 

 هاسرین پروتئاز -1-4-1-2-1

حضور  بعلتگذاری شوند كه اين نامبندی ميرده هاسرين پروتئازعنوان ی پروتئازها بهاز همه 3/1تقريباً    

ها، ها در بین ويروساين آنزيمفراواني   [37]ن است شادوست در جايگاه فعالی سرين هستهريشه

  سرين [3] ندها حیاتي باشارگانیزمبرای شود رو تصور مياين از و  بسیار باال بودهها ها و يوكاريوتباكتری

 3,4-dichloroisocoumarin ،1-3(DCI-3,4)یهوسیلشان بهمهار غیر قابل برگشت توسطها پروتئاز

carboxytrans 2,3-epoxypropyl- leucylamido(4-guanidine) butane(E64) ،tosyl-l-lysine 

chloromethyl ketone(TLCK)، phenyl methyl sulfonyl fluride ،

diisopropylfluorophosphate(DFP) عمومي در  بطورها سرين پروتئاز شوند شناخته ميpH  قلیايي و

ها دارای سوبستراهای   آنباشندمي 11 تا 7 یدودهای در محبهینه pH دارایخنثي فعال هستند و 

های آمیدازی، فیبرينولیتیکي، ژالتینولیتیکي و توان به فعالیتجمله مياز آن كه اختصاصي وسیعي هستند

ای را برای هیدرولیز دنبال مرحله دوسرين پروتئازها معموالً يک واكنش ها اشاره كرد  استریولیتیکي آن

ی از دست و در نتیجه ی يک پیوند كوواالنلهوسیپپتید به -شکیل يک حدواسط آنزيمكنند كه با تمي
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ی آسیالسیون و مرحله شامل يک مرحله 2ی پپتیدی يا آمینو اسیدی همراه است كه اين دادن يک قطعه

توسط آب بر روی  ی نوكلئوفیليی يک حملهوسیلهبهآسیالسیون است كه دنبال آن يک فرآيند دبه

كیلو  35و  18شان بین میزان وزن مولکوليشود  افتد كه منجر به هیرولیز پپتید ميواسط اتفاق ميحد

سرين   است 6و  4برابر با  pH یدر محدوده عمومي بطورها ايزوالکتريک آن یهدالتون است و نقط

زرگترين زيرگروه از ب یهدهندهای بسیار باالی قلیايي فعال هستند نشانpHهايي كه در آلکالین پروتئاز

  [3] ها هستندسرين پروتئاز

دی ها پیوند پپتیشوند  آنتولید مي هاو قارچ ها، مخمرها، كپکهاباكتری توسطها سرين آلکالین پروتئاز   

 ي پیوند شکافته شده را هیدرولیز ميیلآالنین يا لوسین در سمت كربوكسدارای تیروزين، فنیل

 9برابر با  pHدر ها ايزوالکتريک آن یباشد و نقطهمي 10های قلیايي در حدود پروتئاز یبهینه pHكنند  

 كیلودالتون است  اگرچه سرين آلکالین پروتئازها به 30تا  15 بین یشان در محدودهاست  وزن مولکولي

د تولی flavobacteriumهايي از و سويه Streptomyces ،Arthrobacterچون چندين باكتری هم یهوسیل

شوند يکي از های باسیلوس تولید ميوسیلۀ سويهكه به 1هاها سوبتیلیزينشوند اما از بین آنمي

  [3]ها هستند مشهورترين

فاوت از نوع مت دوها هستند  بزرگ سرين پروتئاز یهبا منشأ باسیلوس دومین خانواد هاسوبتیلیزين   

 bacterial proteaseيا همان  Novoگ و سوبتیلیزين های سوبتیلیزين كارلزبرهای قلیايي به نامپروتئاز

Nagase (BPN̒)فرمیس ترشح و باسیلوس لیکني یهوسیلسوبتیلیزين كارلزبرگ كه بهاند  ، شناسايي شده

كشف شد  Carlsbergدر آزمايشگاه  Ottesenو  Linderstorm ،Langتوسط  1947شود در سال تولید مي

كه اهمیت تجاری كمتری  BPN̒يا  Novoسوبتیلیزين   رودکار ميها بويندهای در شگسترده بطورو امروزه 

ها دارای وزن مولکولي سوبتیلیزينشود  هر دوی اين وسیلۀ باسیلوس آمیلولیکو فاسینس تولید ميدارد به

دارای ها شوند  آنآمینو اسید از يکديگر متمايز مي پنجاه و هشت یهوسیلكیلو دالتون هستند اما به 5/27

  [3] هستند 10 یبهینه pHو ی سانتیگراد درجه 60 برابر با یبهینهخواص مشابهي همچون دمای 

 آورده شده است  2-1بعضي از اين خواص در جدول 

                                                 
1- subtilisins  
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BPNبعضي خواص سوبتیلیزين كارلزبرگ و سوبتیلیزين  -2-1جدول  ̒ 

 BPN̒سوبتیلیزين  سوبتیلیزين كارلزبرگ خصوصیات

 1 1 پپتیدی هایتعداد زنجیره

 275 274 های آمینهتعداد اسید

 217 217 های آمینه مشابهتعداد اسید

pI 4/9 1/9 

 زياد كم pHو  به دما ستگي به كلسیم برای پايداریواب

pH 10-11 10-11 بهینه 

 20 40-70 به % pH=7بیشترين فعالیت در 

  PMSF1,DFP  DFP,PMSF هامهار كننده

 

 هاپروتئاز آسپارتيک -1-4-1-2-2

هايي شوند، اندوپپتیدازیدی شناخته ميعنوان پروتئازهای اسها، كه عموماً بهآسپارتیک اسید پروتئاز   

يک مکانیزم كاتالیتیکي اند  های اسید آسپارتیک وابستهشان به ريشههستند كه برای فعالیت كاتالیزوری

های اسیدی در پروتئازتئازها ارایه شده است  ها برای آسپارتیک پروبازی عمومي برای هیدرولیز پروتئین

شوند  بیشتر آسپارتیک ميبندی ها گروهويروس هايي از پارارتروپپسین، رتروپپسین و آنزيم یسه خانواده

تا  pH 3 ید و نقطۀ ايزو الکتريکي در محدودهدهنهای كم نشان ميpHها بیشترين فعالیت را در پروتئاز

                                                 
1- Phenyl methyl sulfonyl fluoride  
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 ها توسطلو دالتون است  آسپارتیک پروتئازكی 45تا  30شان در محدودة يدارند  وزن مولکول 5/4

  [3]شوند مهار مي 1پپستاتین

 

 هاسيستئين پروتئازها یا سيستئين/تيول پروتئاز -1-4-1-2-3

كلي، سیستئین  بطورها وجود دارند  يوكاريوتهم در ها و پروكاريوت ها هم درسیستئین پروتئاز   

يا سیستئین فعال هستند  در مکانیزم  2HCNچون ای همكننده ءر حضور عناصر احیاها تنها دپروتئاز

سیستئین منفرد، نقش  یهيک ريش( SH-ها، گروه تیول )تركیب دارای كاتالیزوری سیستئین پپتیداز

ها، تواند با انواعي از معر كند  اين گروه تیولي مستعد برای اكسیداسیون است و مياصلي را بازی مي

مکانیزم عمل اين دسته از   [11]  واكنش دهد و    3اتیل مالئیمید -Nفلزات سنگین، يدو استات، 

ها مشتقات اسیدی كربوكسیلیک را از طريق يک مسیر پروتئازها به سرين پروتئازها شباهت دارد  اين

تیول را -لو هیدرولیز حدواسط آسیباز عمومي -كنند كه تشکیل اسیدجايگزيني دوگانه هیدرولیز مي

  [3]كند درگیر مي

 بندی وسیعتر به چهاردر يک طبقهشان، جانبي یهها بر اساس اختصاصیت زنجیرسیستئین پروتئاز   

( گروه وابسته و iii( شبه پاپايین، )ii( شبه تريپسین، )i) شوند كه عبارتند از:بندی ميگروه تقسیم

بندی جديدی قرار گرفته است، جدا شده و در دسته اختصاصي برای گلوتامیک اسید كه امروزه اين گروه

(viو ساير موارد ) م به است  الز ترين سیستئین پروتئازشدهشناختهمعروفترين و  ها پاپايینكه در بین اين

 در محدودة خنثي هستند  ایبهینه pHها دارای ذكر است كه سیستئین پروتئاز

 

 هاپروتئازمتالو  -1-4-1-2-4

شان به يک يون فلزی دو ظرفیتي احتیاج دارند به اين نام كه برای فعالیتاين علت  ها بهپروتئازمتالو 

خانواده از  30ستند و حدود ترين نوع كاتالیتیکي پروتئازها همتنوع هااند  اين گروه از آنزيمتوصیف شده

تر و ترمولیزين كه از اليتوان به كالژناز بدست آمده از موجودات عحال شناخته شده است كه ميبهها تاآن

                                                 
1- pepstatin  2- Hydrogen cyanide  3- N-ethyl-maleimide  
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-His-Gluهايي هستند كه دارای موتیف آيد اشاره كرد  بیشتر متالوپروتئازها آنزيمها بدست ميباكتری

Xaa-Xaa-His ( HEXXH ) ی ی كريستالوگرافي اشعهوسیلهباشند كه بهی اتصال فلز ميعنوان نقطهبه

X   آمینواسیدی كه به جايگاه متصل شونده به فلز ميبر اساس ماهیت متالوپروتئازها مشخص شده است 

 گروه تقسیم چهارتوانند به بر اساس اختصاصیت عملکردشان مي شوند و همچنینبندی ميچسبد دسته

 مهكه ه 2میگزوباكتر( vi) و 1میگزوباكتر( iii، )قلیايي (ii( خنثي، )iبندی شوند كه عبارتند از: )

های معر درحالیکه توسط  شوندمهار مي EDTAای همچون دههای شالت كننمعر  توسطها اين ی

 به آسپارتیک و سرين پروتئازها شباهت دارد ها نیز  مکانیزم عمل آنشوندمهار نمي DFPسولفیدريلي يا 

[3]  

 

 ترئونين پروتئازها -1-4-1-2-5

از قرار دارد  اين دسته شان ی تریونین در جايگاه فعالای از پروتئازها هستند كه يک ريشهخانواده   

ی حفاظت ازها دارای يک ناحیهتریونین پروتئ ی زيرواحدهای پروتئازوم درگیر هستند در تجزيهها پروتئاز

ی كاتالیتیک βساز كه زيرواحدهای های پیشباشند  پروتئینشان ميدر انتهای آمیني جايگاه فعال شده

انتهای شود كه تریونین ش پیدا كند  اين حالت سبب ميشوند كه انتهای آمیني برهستند وقتي فعال مي

ها برای اولین بار در شوند  مکانیزم آنهای اولیه فعال ميآمیني ايجاد شود  تریونین پروتئازها توسط آمین

)معموالً  ی آمینواسیدیيشهدارد كه برش پیوند پپتیدی، يک رشرح داده شد كه بیان مي 1995سال 

 آورد كه يک نوكلئوفیل مناسبي برای حملها سیستئین( يا يک مولکول آب را پديد ميسرين، تریونین و ي

ی آمینواسیدی كه در اينجا تریونین ی نوكلئوفیلیک به گروه كربوكسیل پپتید هستند كه خود اين ريشه

  [3] شودی هیستیدين فعال مياست معموالً توسط ريشه

 

 هاگلوتاميک پروتئاز -1-4-1-2-6

عنوان ششمین نوع اين خانواده از پروتئازها به، MEROPSبندی در پايگاه اطالعاتي طبق آخرين ردهبر    

از آسپارتیک  4Aی عنوان خانواده(  اين خانواده قبالً به1Gی اند )خانوادهكاتالیتیک پپتیدازها شناخته شده
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 ساختار مولکولي و مکانیزم كاتالیتیکي ها با آنالیزهای اخیرولي اين آنزيم شدنداندوپپتیدازها شناخته مي

 Eی جايگاه فعال يعني ها)از ريشه Equlisinsنام ی جديدی از پروتئازها بهعنوان خانوادهشان به

اند كه گلوتامیک موجود در جايگاه )گلوتامین( مشتق شده است( شناخته شده Q)گلوتامیک اسید( و 

ی روی مسیر هیدرولیتیک را های چهارگانهوتامات، حدواسطكند و گلآب نوكلئوفیلیک را فعال مي ،فعال

 اند تصور ميها يافت شدهحال فقط در قارچبهها تاكه اين آنزيماين بعلتكند  الزم به ذكر است پايدار مي

  [43و42] ها وجود دارندها تنها در قارچشود اين خانواده از آنزيم

 

 پروتئازها pHعاليت ي فتقسيم بندي بر اساس محدوده -1-4-2

 هاي خنثيپروتئاز -1-4-2-1

و كمي به سمت قلیايي و يا كمي به سمت اسیدی  7برابر با  pHی در محدوده هااين دسته از آنزيم   

شان در بر تولیدات و كاربردهای صنعتيی پروتئازهای خنثي عالوه  يکي از داليل مهم مطالعهفعال هستند

های درگیر در پايداری تر مکانیزمی فهم آسانتندريزاسیون گوشت و    ، مسئله ها،يندهصنايعي همچون شو

كنند ها است  زيرا آلودگي كمتری طي اين مطالعات ايجاد ميها توسط اين دسته از آنزيمگرمايي آنزيم

 فیسین برخي از پروتئازهای گیاهي هستند    پاپايین، برموالیین و[41]

 

 يديهاي اسپروتئاز -1-4-2-2

 30ی ای در محدوده(، اندوپپتیدازهايي هستند كه دارای جرم مولکوليE.C.3.4.23پروتئازهای اسیدی )   

اند و های اسید آسپارتیک وابستهشان به ريشهباشند كه برای فعالیت كاتالیتیکيكیلودالتون مي 45تا 

توانند در يک ازهای میکروبي ميدهند  آسپارتیک پروتئهای پايین نشان ميpHبیشترين فعالیت را در 

  [39]بندی شوند رنین تقسیمهای شبهو آنزيمپپسین های شبهی آنزيمدسته دوتر به بندی وسیعدسته

 ندرت در باكتریوند و بشها و مخمرها يافت ميهای حیواني، كپکاين دسته از پروتئازها بیشتر در سلول

ی آسپارتات در جايگاه فعال هستند و ن دسته دارای اسیدآمینههای ايها وجود دارند  بسیاری از آنزيم

يافته های جانبي آروماتیک در هر دو طر  پیوند برشی حضور زنجیرهوسیلهها بهاختصاصیت اين آنزيم
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های زيستي تأكید ها بر مقاومت گرمايي اين كاتالیستشود  محتوای كربوهیدراتي اين آنزيمتعیین مي

هايي از شوند مثالهای آسپرژيلوس و ريزوپوس مشتق ميپپسین كه از سويهروتئازهای شبهكند  اسید پمي

ها ها به كوآگوله كردن پروتئین  يکي از خصوصیات پروتئازهای اسیدی توانايي آن[3]اين دسته هستند 

 باشد  ها در صنايع لبني ميكاربرد وسیع آنادن دنشانه اين مسئله مدركي برای است ك

اند و شدهی اين خصوصیت است كه اين پروتئازها جايگزين رنت )آنزيم استخراجي از گوساله( واسطهبه   

اين پروتئازها در تندريزاسیون گوشت، در تولید   [10]اند ی صنايع تولید پنیر را تسهیل كردهتوسعه

  [40]ی اسیدی كاربرد دارند غذاهای تخمیرشده و همچنین در تركیبات تمیزكننده

 

 هاي قليایيروتئازپ -1-4-2-3

خنثي  pH یهايي كه در محدودهسته از پروتئازعنوان آن دبه (EC.3.4.21-24,99) های قلیاييپروتئاز   

ها( يا دارای يک مركز سرين)سرين پروتئازها اكثراً آن  [35] شوندقلیايي فعال هستند تعريف ميسمت به

ها هستند كه ين گروه از آنزيمهستند و همچنین اين دسته مهمترها(ک مركز از نوع فلز)متالو پروتئازي

ها فعال هستند  آن 10حدود  pHها بیشتر در مقادير اين پروتئاز  [4]شوند صورت تجارتي استخراج ميب

و يا  TLCKاما به  زمیني استخراج شده حساس هستندای كه از سیبكنندهو يک مهار DFPبه 

TPCK(tosyl-L- phenylalanine chloromethyl Ketone )بطورها همچنین حساس نیستند  آن 

آبگريز يا آروماتیک در سمت كربوكسیل جايگاه شکا  عمل  یههای اسید آمیناختصاصي بر روی ريشه

های شیمیايي سابق و های فراواني نسبت به كاتالیزورتها همچنین دارای مزياين آنزيم  [8]كنند مي

 ها، اختصاصیت سوبسترا با درجهتوان به فعالیت كاتالیزوری زياد آنها ميين مزيتقديمي هستند كه از ا

  [7]ها اشاره كرد ی باال، تولید بسیار باال و پايداری زياد آن

عنوان از لحاظ تجاری و فیزيولوژی هستند كه در ابتدا بهها های قلیايي گروه مهمي از آنزيمپروتئاز   

و تحت  ها دارای اختصاصیت سوبسترای وسیعي هستندشدند  اين آنزيماستفاده ميها های شويندهافزودني

های باالی ، غلظت11باالی  pHی سانتیگراد، درجه 70تا  20وی مانند دمای شستش) يشرايط سخت

چون پربورات ای همكنندهو عناصر اكسید EDTAچون ای همكنندهر شالتها، عناصفسفاتها، پليشوينده

  [12]شوند دارای عملکرد خوبي هستند كه با آن مواجه ميسديم( 
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ای يافته صنعتي رواج گستردههای عنوان كاتالیزورزهای قلیايي بههای اخیر، استفاده از پروتئادر سال   

میلیون دالر تخمین زده شده  116های قلیايي در حدود فروش پروتئاز 1994ال در ژاپن، در س است 

میلیون دالر و بیشتر هم رسیده است  هفتصدن مقدار بسیار بیشتر شده است و تا مرز اكنون اياست كه هم

  [1]های صنعتي بیشتر هم شود رود اين روند فروش آنزيمكه انتظار مي

اند زيرا اين فرما شدهها حکمهای سراسری آنزيمبا منشأ میکروبي بر بازار های قلیاييبخصوص پروتئاز   

تنوع بیوشیمیايي و  بعلتی صنعتي هستند كه اين های بالقوهل توجهي دارای استعدادقاب بطورها پروتئاز

هايي ها و فرآيندشکي، شويندههای پزشان در صنايع غذايي و دباغي، فرموالسیونهای وسیعكاربرد

های آمینه است دیپذيری مخلوط اسو تفکیک نقره و تجزيه فتمواد زاید، بازيا حذ چون تیمار وهم

ی ها، عصارهها، كپکها شامل باكتریارگانیزمهای قلیايي توسط انواع وسیعي از میکروپروتئاز  [5و4]

ها ی اين منابع، باكتریاز بین همه به امروز  تا[13]شوند های پستانداران تولید ميمخمر و همچنین بافت

های قلیايي باكتری دارای ازتجاری هستند  پروتئمنابع برای تولید پروتئازهای قلیايي  طرفدارترينپر

و داشتن اختصاصیت سوبسترای  10برابر با  pH های قلیايي مثالً pHخصوصیاتي همچون فعالیت باال در 

های است  اين خواص پروتئاز ی سانتیگراددرجه 60شان در حدود بهینهبسیار وسیع هستند و دمای 

ی   از بین همه[3]ها مناسب ساخته است ها را برای استفاده در صنعت شويندهقلیايي باكتری، آن

شوند، از اعضای جنس باسیلوس و های صنعتي گوناگون غربال ميهای قلیادوست كه برای كاربردتریباك

شود و يک منبع ی بیشتری مياستفاده 2و باسیلوس سوبتیلیس 1باسیلوس لیکني فرمیس هایوي ه سويهب

  [1]های قلیايي هستند قوی برای پروتئاز

 

 هاي باسيلوس قليادوستهاي قليایي از سویهپروتئاز -1-5

ها های قلیايي هستند و از بین آنكنندگان پروتئازترين گروه تولیدها بزرگهمانطور كه گفته شد باكتری   

های خارجي ی باسیلوس كه از محیطسويه نابع هستند  از میان هزاراترين منهای باسیلوس غالبجنس

چون ها همهايي از باسیلوس، سويهروندکار ميو برای تولید پروتئاز قلیايي ب اندهمختلف استخراج شد

                                                 

1- Bacillus Licheniformis 2- Bacillus Subtilis 3- Bacillus Amyloliquefaciens  

4- Bacillus Cereus  5- Bacillus Mojavensis  
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و  4، باسیلوس سریوس3فاسینسلیکویيباسیلوس سوبتیلیس، باسیلوس آمیلو، فرمیسباسیلوس لیکني

كه اكثر پروتئازهای قلیايي   [4] ی پروتئاز قلیايي هستندكنندگان بالقوهتولید 5باسیلوس موجاوينسیس

باال را تحمل كنند  pHتوانند دماها و شوند ميهای قلیادوست و گرمادوست تولید ميی باسیلوسوسیلهبه

  [14]آبي ايستادگي كنند های غیری شیمیايي و در محیطكنندههای دناتورهتوانند در مقابل معر و مي

رين منبع برای چندين آنزيم های باسیلوس هستند مهمتهايي كه متعلق به سويهتاكنون باكتری   

های رشد كرده و پروتئین pHدر شرايط سخت دمايي و ها قادرند اين باكتریاند  میکروبي تجاری بوده

گرم مثبت، هوازی، شکل، ایهای میلهها باكتری  باسیلوسباشندپايدار ميبسیار  كهای تولید كنند آنزيمي

قلیادوست بطور های دهند  باكتریي هستند كه اسپور تشکیل ميارگانوتروفمعموالً كاتاالز مثبت و شیمیو

 های خنثي و رسوبهای قلیايي، محیطچون خاك و درياچهای همهای قلیاييای در محیطردهگستبسیار 

آيند همچون ای كه بدست بشر بوجود ميهای قلیاييیواني، محیطهای حشوند  كودته دريا يافت مي های

 كنندههای تولیدزمیني و واحداغي، سیبی پارچه، غذا، دبكنندههای پردازشه از واحدوجود آمدتأثیرات ب

  [15]های كربنات كلسیم و صنايع شوينده نیز منابع خوبي هستند ی كاغذ و كوره

 

 های باسیلوسشده از سويهي تولیدمهم صنعت های قلیاييبرخي پروتئاز -(3-1جدول )

 صنعتي كاربرد پايداری /بهینه pH سويه

 ها و پودرهای رختشويي سنگینشوينده 5/9 1باسیلوس استئارو ترموفیلوس

 هافرموالسیون شوينده Y (BYA) 5/12-10باسیلوس  سويه

 N-شده از ناحیههای حفاظتكاتالیست اسید آمینه 2/8 فرمیسباسیلوس لیکني

 موزدايي/ صنعت چرم 13-12 (AH-101)باسیلوس  سويه 

 صنايع شويندگي 8 2سباسیلوس فیرمو

 

                                                 
1- Bacillus stearothermophilus  2- Bacillus firmus  
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Abstract: 

Proteases are one of the industrially most important enzymes. Protease have found a wide 

range of applications in various industries such as food, detergent, pharmaceutical, leather, 

etc. They are usually produced by bacteria belong to the genus Bacillus for industrial 

application. In this study, an alkaliphilic protease producing bacterium, Bacillus sp. , was 

isolated from sabalan spring. The enzyme was active in the pH 7-12, with optimum activity at 

pH 9, although a small peak at pH 4 was also observed, Suggesting a presence of two 

protease. The enzyme was active in the temperatures range of 20-90˚C with maximum activity 

at 60˚C. The protease was markedly inhibited by Zn+2, Ba+2, Cu+2, Co+2; while partially 

inhibited by Fe+2, Na+2. Also Mn+2, Mg+2 and Ca+2 stimulated the enzyme activity. The crude 

enzyme preparation show many protein bands. Of the inhibitor tested (at 5mM concentration), 

EDTA was able to inhibit the protease, while PMSF exhibited partially inhibition. It can, 

therefore, be concluded that the protease studied in the present case, is a metal-activated 

enzyme with a loose interaction with metal, and which seems to have a serine residue at the 

active site. The km and specific activity of that on soluble casein were 1.625 mg/ml and 

11443.082 U/mg, respectively. The enzyme had good biochemical characteristic such as 

stability in high temperatures and pH. 
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