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118تعداد صفحه :      14/7/89 فارغ التحصيلي :      
ـ آميالز، آلژينات α باسيلوس، کليد واژه ها :  

 چکيده :

 α  ـ آميالز آنزبمي است که داراي اهميت زيادي در مصارف صنعتي

ـ آميالزهاي گرمادوست دارای کاربردهاي تجاري زيادي  αباشد. مي

در مراحل گدازش نشاسته، توليد قند، آهارزدايي در صنايع 

نساجي و در مراحل توليد شوينده هستند. آميالزها از منابع 

هاي متعلق به جنس موال از باکتريها معآيند. آندست ميمختلفي به

گردند. در اين تحقيق باسيلوس براي کاربردهاي صنعتي جدا مي

هاي گرم دامنههاي آبهاي اطراف چشمهي جداشده از خاکايزوله

هاي مولکولي قرار گرفت و به باسيلوس سرئوس سبالن مورد بررسي

KZ1 ـ آميالز  αگذاري شد. اين باکتري قادر به توليد آنزيم نام 

با خصوصيات قابل قبول بود که توسط روش رسوب با آلژينات 

SDS-PAGEتخليص گرديد. وزن مولکولي اين آنزيم توسط روش  برابر  

کيلودالتون تخمين زده شد. اين آنزيم قادر به فعاليت در  35با 

ي گستره pH بود که  12تا  6از   pH -بهينه براي آن در دماي بهينه 

تعيين شد. فعاليت آنزيم توسط  11گراد برابر تيي ساندرجه 70ي 

 مهار شد و  EDTA وH2O2 و مواد +Ca2  و+Ba2+, Zn2+, Mg2+, Fe2+ , Naيونهاي 

 و فعاليت ويژهي kmافزايش يافت. ميزان +Co2+, Cu2+, Mn2 توسط يونهاي 

-عنوان سوبسترا، بهي محلول بهآنزيم در مقابل مصرف نشاسته

mg/mlترتيب  و  4/10  U/mg علت خصوصيات گيري شد. بهاندازه 2/992 

pHبيوشيميايي خوب آنزيم مانند مقاومت به دماي باال و  باال از  

اين آنزيم براي مصارف صنعتي مانند صنايع شويندگي و کاغذسازي 

توان بهره برد.چنين در صنايع دارويي  ميوهم  
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 مقدمه ـ ١

 آميالزها معرفي ـ  1ـ  ١

هاي نشاسته را به هايي هستند كه مولكولآميالزها آنزيم   

ل شده يکوچک تشک يمرهايا پليمانند گلوکز محصوالت مختلفي 

ها داراي آنزيماين كنند. تجزيه مي گلوکز، ياز واحدها

اهميت زيادي در بيوتكنولوژي امروز، با كاربردهاي 

ذايي، تخمير، نساجي و كاغذسازي مختلفي در صنايع غ

. آميالزها از منابع مختلفي شامل گياهان، جانوران هستند

هاي ميكروبي آنزيم ،دنآيدست ميها بهو ميكروارگانيزم

تعداد زيادي معموال در صنعت كاربرد زيادي دارند. امروزه 

 به صورت تجاري در دسترس هستند و از آميالزهاي ميكروبي

اند جاي هيدروليز شيميايي طور كامل توانستهتقريبا به

 (.1را در صنعت توليد نشاسته بگيرند ) نشاسته

گردد، يبرم ١٨١١سال بهآميالزها  ي استفاده ازتاريخچه   

 1نشاسته توسط كيرچهف ياولين آنزيم تجريه كننده کهيزمان

چندين گزارش ديگر از آميالزهاي گوارشي و كشف شد. سپس 

دست آمد. بعد از مدت زيادي در سال آميالزهاي تخمير جو به

ي نشاسته هاي تجزيه كنندهبندي آنزيمطبقه 2، اهلسن٣٠١٩

بر اساس نوع  βو  αصورت آميالزهاي وسازي بهبجرا در آ

 .پيشنهاد كرد آنومري قند توليد شده توسط واكنش آنزيمي،

α  ـ  ٤و  ١آميالز ) ـα  ـD وـ گلوكان ـ گلوكان 

ـ  α يك آنزيم با توزيع گسترده است. ( EC. 3.2.1.1هيدروالز، 

اند مطالعه شدهطور گسترده آميالزها با منابع متفاوت به

(1.) 

   α  يوندهايپ ،آميالزـ α  ـ  گليكوزيدي را در  ٤،  ١ـ

ميلوپكتين و آ ،گلوزيدي نشاستههاي پلييرهميان زنج

 α، درون لوله گوارشي جانوران كند.دكسترين هيدروليز مي

غذا  هاي درونگلوكان ـ α     ـ آميالز در دپليمريزاسيون 

اليگوگلوسيدهاي بهدكسترين و نهايتا ها بهو تبديل آن

                                                 
1 kirchhoff 
2 ohlsson 
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هاي گرانولهيدروليز آميالز ـαگياهان كند. درميمحلول شركت

 (.2كند )نشاسته را شروع مي

-نمونهد، ياسکيليکربوکسيتر يمسير گليكواليتيك و چرخه   

هاي وليد انرژي در سلول هستند. تفاوتهايي از مسيرهاي ت

زيادي در مورد اين مسير در بين موجودات مختلف وجود 

هاي اصلي هر دو مسير گليكوليز و چرخه آنزيمدارد ولي 

اسيد سيتريك در بين تعداد زيادي از موجودات كه ژنوم 

ها تعيين توالي شده حفاظت شده است. مسيرگليكوليز آن

خصوص گلوكز است و با توجه به حفظ همسئول شكستن قندها ب

توان نتيجه گرفت كه گلوكز منبع اصلي شدن اين مسير مي

-موجودات است. گلوكز در طبيعت به بسياري از انرژي براي

 و ٤پليمري سلولز ) با پيوند  يهاو به شکل مقدار فراوان

١ β ٤) هر دو با پيوند  ( و به صورت نشاسته و گليكوژن 

→ ١ α ) شود. سلولز و نشاسته به طور غالب در يافت مي

ترين شوند و گليكوژن اصليمي تر توليدگياهان پييشرفته

ذخيره شده پليمري در حيوانات است. مقدار زيادي از قند 

شود كه قادرند پليمرهاي گلوكز در موجوداتي يافت مي

هاي گلوكز را به طور موثري هيدروليز كنند. تنوع آنزيم

پليمرهاي گلوكزي در طي تكامل، نشان ي هيدروليز كننده

 (.3يت پليمرهاي گلوكزي در زندگي است )دهنده اهم

 ١ → ٤ ) هايي كه پيوندهايقادر به توليد آنزيمانسان    

) β باشد نمي   كنند، بين واحدهاي گلوكز را هيدروليز مي

و درختان و ديگر گياهان حاوي سلولز قسمتي از رژيم 

غذايي استاندارد انسان نيستند. از طرف ديگر، گياهاني 

خوبي زميني بهكه حاوي نشاسته هستند مانند برنج و سيب

-شوند كه اين امر به علت حضور آنزيمانسان هضم ميتوسط 

هاي تجزيه كننده نشاسته در بزاق دهان و لوله گوارشي 

 αهاي تجزيه كننده نشاسته، آنزيم  در ميان انسان است. 

 داراي اهميت زيادي هستند ل هضم نشاسته،يدلبه ـ آميالزها

(3.) 

 نشاسته شامل دو پليمر گلوكزي است: 

 است. α ١ →٤داراي پيوندهاي  آميلوز كه -١

، داراي  α ١ → ٤آميلوپكتين كه عالوه بر پيوندهاي  -2

 .(1ـ1)شکل  باشدبسياري نيز مي α ١ → ٦انشعابات 
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   α١ → ٤دروليز پيوندهاي گليكوزيدي داخليـ آميالزها هي 

αکردنقطعهقطعه       كنند بنابراين براي ميرا كاتاليز 

ن ياتر مناسب هستند. قطعات كوچكپليمرهاي نشاسته به 

-ها يافت ميهم در يوباكترها وهم در يوكاريوت هاميآنز
 pHشوند و داراي خصوصيات متفاوت مانند تفاوت در دما و 

-هـ آميالزهاي باكتريايي و قارچي و ب α   باشند.ميبهينه 

دست هها بهاي مختلف باسيلوسهايي كه از گونهخصوص آنزيم

اي صورت گستردهلت مقاومت باالي آنها به گرما بهعآيد بهمي

چنين سيستم هم   روند، كار ميدر فرآيندهاي صنعتي به

ها براي اهداف مدشان باعث جذابيت بيشتر آنبياني كارآ

  (.3بعدي شده است )

 

چهار  يدهندهکوژن که نشانين و گليلوپکتيآمياختار پلس  -1-1شکل 

و  α – (1وند يک پياست و  يگلوکز يواحدهان ي( ب4و  1) – αوند يپ

 صورت انشعاب متصل کرده است.را به يک واحد گلوکزي( که 6

 

   α هاي يوكاريوتي ـ آميالزهاي باكتريايي نسبت به آنزيم

تا  )PPA( 3خوك پانكراسي آميالزهايـ  αكه از نظر توالي به 

% شباهت دارند بسيار متفاوت هستند. يك  ٢٠ـ  ١٥حدود 

ـ آميالز آلتروموناس  αاستثنا در اين مورد 

شباهت  PPA% به توالي  ٥٠باشد كه  مي )AHA( 4هالوپلنكتيس

%  ٥٠ـ  ٤٠داراي  5هاي استرپتومايسسدارد. بيشتر آنزيم

ـ آميالزها،  αهستند. در ميان  PPAشباهت توالي به 

خصوصيات فيزيكو  وترين هستند آميالزهاي باكتريايي متنوع

بررسي شده است. بيشترين  يعيطور وسبهها ـ شيميايي آن

 يدرجه ٢٥ ها بوده كه ازفعاليت آن يبهينهتوجه به دماي 

                                                 
3 Pig pancreatic α - amylases 
4 Alteromonas haloplanctis 
5 streptomyces 
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در گراد يسانت يدرجه ٩٠تا حدود (AHA)در مورد گراد يسانت

ـ  αباشد. مي )BLA(6فرميسـ آميالز باسيلوس ليكني αمورد 

تا  ١از  pHآميالزهاي باكتريايي داراي فعاليت در محدوده 

ـ آميالز حاصل از باسيلوس شماره  αدر مورد  ٥/١١تقريبا 

هستند و تفاوت در تمايل به سوبسترا به طول   Aـ 40 ـ 2

در  α ١ → ٦زنجيره و توانايي برش نزديك انشعاب  

دار بستگي شاخه  آميلوپكتين و ديگر پليمرهاي گلوكزي 

 (.3دارد )

 ه سهم بزرگي را در بازارنشاست يكنندههاي تجزيهآنزيم   

 .كنندمي     ي غذا بازي آورندههاي عملآنزيم عنوانهب

ـ آميالز ،  αنشاسته توسط  يهيدروليز اوليه

(.  7دكسترينيزاسيونها را ايجاد مي كند ) مالتودكسترين

يز بيشتر مالتودكسترين است شامل هيدرول 8ساكاريفيكاسيون

هر دو باندهاي  كمك گلوكوآميالز اضافي،تواند بهكه مي

را هيدروليز كند ، اگرچه سرعت  α (1,6) و 1,4α) ( گليكوزيدي

است   α(1,4) بسيار كمتر از باندهاي  α (1,6) هيدروليز باندهاي

كه قادر  يك آنزيم دوم به نام پلوالناز،ن با افزود يول

ي را به طور اختصاص  α (1,6)است باندهاي گليكوزيدي 

                                                                                  (.4) گردديع ميند تسرين فرآيهيدروليز كند ا

نشاسته  يآميالزها در تجزيه ـ αبيوتكنولوژيكي  تيمز   

ترين فرم ذخيره اي خوبي مشخص شده است. نشاسته فراوانهب

در گياهان است و  )بعد از سلولز( پلي ساكاريدها

هاي گياهي بنابراين به مقدار زيادي در دانه ها و غده

                                                                                               (.5دارد )زميني وجود و سيب، گندم ، برنج  مانند ذرت

 يداراصنعت ي نشاسته درکنندهتبديل يهاآنزيم   

     ييرختشو يهادر ماشينل استفادهيازقب يفراوان يکاربردها

. هستند يدر نانواي anti-stalingيا عوامل  porcelain يهاندهو شوي

نشاسته به يک ي کنندهتبديل يهااز اين آنزيم يتعداد

 13ي آميالز يا خانواده - αخانواده  نامبه خانواده

ها تعلق دارند. اين دسته از آنزيم ،گليکوزيل هيدروالزها

 8 يساختارها توان بهيکه مهستند  يخصوصيات مشترک يدارا

به  يگليکوزيد يهيدروليز يا توليد باندها (،β/α)9 يالوله

                                                 
6 Bacillus Licheniformis 
7 dextrinization 
8 saccharification 
9 barrels 
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حفاظت شده  ياآمينهاسيدمانده باقي يتعداد وجودو  αشکل 

سه  ي. اخيرا ساختارهااشاره کرد هاي فعال آندر ناحيه

آميالز با  - αي خانواده ياز اعضا ي( تعداد3D) يبعد

 يپروتئين و کريستالوگراف ياستفاده از کريستالوگراف

همراه مطالعات دست آمده است. اين اطالعت بهبه Xي اشعه

باعث درک بهتر واکنش بين سوبسترا يا  site-directed يهاجهش

يافت شده درون يا اطراف  يمولکول محصول با آمينواسيدها

 (.6) ي فعال آنزيم شده استناحيه

 

     بندي آميالزهادسته ـ ٢ ـ ١

و  10شوند، اندوآميالزهاآميالزها به دو دسته تقسيم مي   

صورت به       . اندو آميالزها هيدروليز را 11اگزوآميالزها

ند. اين نكهاي نشاسته كاتاليز ميتصادفي در درون مولكول

منشعب با طول امر منجر به توليد اليگوساكاريدهاي خطي و 

 12اکنندهياگزوآميالزها انتهاي غيراح يد ولشومتفاوت مي

ها شناخته . امروزه تعداد زيادي از آنزيمكنندايجاد مي

هاي نشاسته را به محصوالت مختلف كه مولكول اندشده

عملكرد چندين آنزيم متفاوت كنند و مي     هيدروليز 

طور كامل انجام به مورد نياز است تا هيدروليز نشاسته

 (.1گيرد )

اين كار را بر اساس  (EC)ها بندي آنزيمي دستهكميته   

 دهند.مي    كند انجام نام واكنشي كه آنزيم كاتاليز مي

ي نوع است كه مشخص كننده ECي هر واكنش داراي يك شماره

-مي EC 3.2.1.1شماره ـ آميالزها اين α            واكنش است. براي 

 α             (1,4)باشد و واكنش مربوطه هيدروليز داخلي پيوندهاي

كاريدها است ساو پليگليكوزيدي در اليگوساكاريدها  -

(3.) 

-هاي بسيار مشابه را كاتاليز ميواكنشهايي كه آنزيم   

متفاوتي هستند. براي مثال،  ECهاي كنند داراي شماره

ي داراي شماره (CGTases)گلوكانوترنسفرازها سايكلودكسترين

EC ( ي مجزايي هستندEC 2.4.1.19 اگرچه از نظر ساختاري و )

ـ  αباشند. ـ آميالزها مي αآنزيمي بسيار شبيه 

ـ آميالزهاي مالتوژنيك ) گلوكان  α     ، گلوكوسيدازها

                                                 
10 endoamylases 
11 exoamylases 
12 Non reducing end 
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(1,4)α -  مالتوهيدروالزهاEC 3.2.1.133 و آميالزهاي تشكيل )

ـ مالتوتتراهيدروالز  α(1,4)) گلوكان  وزائدهنده مالتوتتر

EC 3.2.1.60كه همگي داراي ساختار و خصوصيات آنزيمي بسيار ) 

-نمي بنديـ آميالزها هستند، ولي با آنها دسته αمشابه 

براي  ECاگرچه سيستم  (.3هستند ) 13مياگزوآنزشوند زيرا 

-كه ميبندي بسيار مفيد هستند ولي هنگامياهداف دسته

دست آوريم نياز ـ آميالزها به αخواهيم اطالعات در مورد  

ها را نيز داريم كه خصوصيات آنزيمي و ساختاري آن

گرفت و مورد بررسي قرار 14ستاين موضوع توسط هنري بدانيم.

هاي فعال شروع به ساخت بانك اطالعاتي بنام آنزيم

-كرد. اين بانك اطالعاتي، گليكوزيل )yCAZ15(كربوهيدراتي 

كند. بندي ميها دستههيدروالزها را بر اساس توالي آن

ـ آميالزي در دو خانواده  αهايي با فعاليت آنزيم

هاي نام هيدروالز با ساختارهاي متفاوت بهگليكوزيل

شامل  ١٣خانواده  اند.قرار گرفته ٥٧و  ١٣هاي خانواده

فعاليت آنزيمي متفاوت است. در ميان  ١٩توالي و  ٥١٤

دهنده گلوكوسيدازها و آميالزهاي تشكيلها،  CGTaseها اين

توالي و دو  ١٣فقط از  ٥٧مالتوتتروز هستند. خانواده 

 (EC 3.2.1.1) ـ آميالزها αهاي نامبه و فعاليت آنزيمي متفاوت

 .تشكيل شده است -.EC 2.4.1)) ـ گلوكانوترنسفرازها αـ  ٤ و

داراي ساختار و خصوصيات   ٥٧آميالزهاي متعلق به خانواده 

هستند  ١٣هاي خانواده آنزيمي متفاوتي نسبت به آنزيم

(3.) 

 

 هاآميالزها در بين ميكروارگانيزم ـ α پراكنشـ  ٣ ـ ١

   α ي جانوران، گياهان بين سلسلهدر جهان در  ـ آميالزها

ي اخير، دههها داراي پراكنش هستند. در طي چند و ميكروب

آميالزهاي خارج سلولي كه توسط  ـ α تحقيقات زيادي روي

شوند، انجام ها توليد ميانواع زيادي از ميكروارگانيزم

ها براي شده است. مزيت اصلي استفاده از ميكروارگانيزم

ها از نظر اقتصادي ظرفيت توليدي زياد آن ،توليد آميالزها

ها با آنزيم منظور ايجاد ها بهكاري ميكروباست و دست

آميالزها از چندين نوع  ـ α خصوصيات مورد نظر آسان است.
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-دست ميبه هاها و اكتينوميستها، مخمرها، باكتريقارچ

راي هايي با منبع قارچي و باكتريايي داآنزيم يولآيند، 

 (.1كاربرد بيشتري در صنعت هستند )

 

 آميالزهاـ  α شناسايي فعاليتـ  ٤ ـ ١

   α  ي ي محلول يا نشاستهآميالزها با استفاده از نشاستهـ

 گيرند.عنوان سوبسترا مورد سنجش قرار ميتغيير يافته به

α  1,4) (يگليكوزيد آميالزها هيدروليز پيوندـ α  را در

هاي و گلوكز، دكسترين و دكسترينكنند نشاسته كاتاليز مي

. اين واكنش توسط افزايش ميزان كنندمحدود شده توليد مي

شده يا كاهش رنگ يد در سوبستراي تيمار شده قندهاي احيا

        شود. متدهاي زيادي براي شناسايي فعاليتمشاهده مي

α ها بر اساس كاهش در اين روشآميالز در دسترس است.  ـ

نشاسته، افزايش در ميزان قندهاي  شدت رنگ يد ـ

ي رنگ متصل شده به سوبسترا و كاهش در تجزيه احياكننده، 

 (.7و1باشند )مي روي محلول نشاستهنگرا

 

 هكاهش در شدت رنگ يد ـ نشاستـ  ١ـ  ٤ـ  ١

كند و با نشاسته با يد يك كمپلكس آبي تيره ايجاد مي   

ر ييتغ ايقرمز قهوهي هيدروليز نشاسته، رنگ آن به ادامه

 يهيالز بر پايآم يکم   ييشناسا ين مرحله برايکند.چنديم

نه يت دکسترين متد فعالياند. ار شدهيت، تفسين خصوصيا

د نشان ي يصورت کاهش در واکنش رنگالز را بهيـ آم αکردن 

 (.1دهد )يم

 

 رينه شدنشناسايي فعاليت دكستـ  ٢ـ  ٤ـ  ١

-يـ آميالزها از نشاسته αدر فعاليت دكسترينه شدن    

 انيكنند و بعد از پاعنوان سوبسترا استفاده ميمحلول به

رقيق شده، محلول يد  کيدريدکلريط اسدادن به واكنش توس

نانومتر  ٦٢٠ شود. سپس كاهش در جذب در طول موجاضافه مي

يك درصد شود. گيري ميدر مقابل يك سوبستراي كنترل اندازه

-عنوان يك واحد آنزيمي در نظر گرفته ميكاهش در جذب به

 (.1شود )
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ي اجزاي محيط كشت ، مداخلهمحدوديت اصلي اين روش سنجش   

، تريپتون، پپتون، مايع داراي 16ايشامل محيط مايع لور

تيول با كمپلكس يد ـ  و تركيبات و ... )CSL( 17شيب ذرت

هيدروژن، رنگ يد ـ سولفات مس و پراكسيد  است. نشاسته

-علت مداخله با اين اجزاي محيط حفاظت مينشاسته را به

ي ي مداخلهعالوه سولفات روي بهترين خنثي كنندهبهكند. 

مراحل  ،ري با موفقيتافراد بسياهاي فلزي است. انواع يون

 )FIA( 18در تركيب با آناليز تزريق جريان را سنجش اصلي

يك بخش تزريقي، يك سيستم جريان شامل اند. انجام داده

، يك فوتومتر با يك سلول جرياني و 19پمپ پريستالتيك

-نمونه كننده است.ضبط    و يك قلم نانومتري  ٥٧٠فيلتر 

در يك مارپيچ با نشاسته  ، قبل از اضافه كردن يد،ها

شود. نانومتر خوانده مي ٥٧٠دهند. سپس جذب در واكنش مي

چندين مزيت مانند توانايي استفاده از اين روش داراي 

 پذيري و تجهيزات سادههاي زياد، پاسخ سريع، انعطافنمونه

  (.8و1) است

  

 )SKB( 20سندستدت كنين و بليشروش ـ  ٣ـ  ٤ـ  ١

هاي پذيرفته شده براي ترين روشهيكي از گسترد SKBروش   

است.  ييتعيين آميالزهاي مورد استفاده در صنعت نانوا

ح يتوض SKB ي، با عنوان واحدهايتجار يالزهايقدرت اکثر آم

ـ  αبيان فعاليت تنها براي ن روش نه يشود. از ايداده م

كار نيز به جو 21براي بيان قدرت دياستاتيكآميالز بلكه 

 (.1رود )مي

 

 ي هنديروش دارونامهـ  ٤ـ   ٤ـ  ١

داده شده، ي هندي توضيح كه در كتاب دارونامهچنانهم   

آميالز با عنوان مقدار ـ  α ي فعاليتاين روش براي محاسبه

كار توسط مقدار مشخص آنزيم بهي تجزيه شده گرم نشاسته

-در حال آماده رود. اين روش شامل انكوبه كردن آنزيممي

ها در بافر با سوبستراي در يك محدوده از رقت سازي
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. سپس ساعت استبراي يك گراد يسانت يدرجه ٤٠نشاسته در

اي كه در شوند. لولهها با محلول يد تيمار داده ميمحلول

ي فعاليت با آن هيچ رنگ آبي مشاهده نشود براي محاسبه

رود. كار ميهب   ي تجزيه شده عنوان مقدار گرم نشاسته

آميالز در غالت و  ـ αاين روش معموال براي تخمين فعاليت 

 (.1رود )كار ميحبوبات به

-افزايش در قندهاي احياكننده يا روش ديـ  ٥ـ  ٤ـ  ١

  (DNSA)نيتروساليسيليك اسيد 

عنوان افزايش در قندهاي احياشده را به ،اين روش   

كند. نقصان روي نشاسته تعيين ميي فعاليت آميالز نتيجه

رنگ ايجاد شده از بين رفتن تدريجي  ،اصلي اين روش سنجش

براي  است. DNSAو تخريب گلوكز توسط اجزاي اصلي معرف 

ها، يك روش تغيير يافته براي اين محدوديتفائق آمدن بر 

هاي . نمكده استيابداع گردتخمين قندهاي احياكننده 

سولفات سديم براي جلوگيري  ٠٥/٠حذف گرديدند و %  22راشل

روش تغيير  ،پساز اكسيداسيون معرف اضافه گرديد. از آن 

گيري قندهاي احياشده هاي براي اندازطور گستردهيافته به

ديگري در مراحل آن رخ دهد  تغيير كهبدون آن كار رفتبه

 (.9و1)

 

 تجزيه شدن سوبستراي كمپلكس شده با رنگـ  ٦ـ  ٤ـ  ١

ي روش هاي زيادي روي توسعهبراي چندين سال گروه   

ي استفاده از انواع آميالز بر پايه ـ α شناسايي اختصاصي

طور ها نشاسته بهكار كردند. در اين روشجديد سوبسترا 

يا  23Rي رمازول كوواالنسي با رنگ آبي مانند آبي درخشنده

عنوان سوبستراي متغير كمپلكس به  24A –F3 Gآبي سيباكرون 

ي اصلي است. دهد. سنتز اين سوبستراها شامل دو مرحلهمي

با استفاده از رنگ، ي محلول تحت شرايط آلكاليني نشاسته

ي ايجاد پيوند كوواالنسي بين گيرد. اين امر نتيجهرنگ مي

طور ي رنگ شده بهنشاستههاي رنگ است. نشاسته و مولكول

گاليسيد اتر ـ بوتانديول دي ٤ و ١پيوسته توسط افزودن 

 اين امر منجر به ايجاد يكشود. دچار اتصاالت عرضي مي

هيدروليز  .گرددشود كه در آب متورم ميي نامحلول ميشبكه
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ي ي غير محلول از هيدروليز نشاستهآنزيمي اين نشاسته

شود. اين روش ساده است و محلول حاوي ماركر رنگ، مشتق مي

مقادير باشد، ولي حتي آميالز حساس ميـ  α براي شناسايي

 است منجر به ايجاد نتايج نادرست بسيار كم گلوكز ممكن

اخيرا  علت آلودگي نشاسته توسط سوبستراي دكسترين شود.به

اتصال  يي نشاستهيك سنجش ميكروي حساس و سريع بر پايه

آميالز ـ  α          با رنگ براي شناسايي 25يافته عرضي

. اين روش قادر به شناسايي آنزيم با گزارش شده است

 (.1باشد )مي  (نانوگرم ٥٠ـ  ٠)مقدار بسيار كم 

سوبستراهاي جديد ديگري مانند مشتقات نيتروفنيل از 

اند. اين روش سنجش، كار گرفته شدهمالتوساكاريدها به

 يـ نيتروفنيل آزاد را اندازه مp هاي آزاد شدن گروه

دها در اتصال يل مالتو ساکاريتروفنياستفاده از ن رد.يگ

مورد  تواند يم ياختصاص يداز مخمريوکوسگل – αک يبه 

سرعت توسط استفاده قرار گيرد ولي اين سوبستراها به

هاي كشت مايع وجود گلوكوآميالزهايي كه معموال در محيط

ي استفاده از انتهاي غير احياكنندهشوند. دارند بريده مي

p 26ـ نيتروفنيل مالتوهپتوزيد )BPNPG7( نيز  شده بالك

ـ  Oـ  ٦ و ٤كننده ) گروه بالك توضيح داده شده است.

-هاي عملآنزيم( از هيدروليز سوبسترا توسط 27بنزيليدن

ـ  αكند و بنابراين براي جلوگيري مي 28ي خارجيكننده

ساده، قابل  ،اين روش سنجش .كندآميالزها اختصاصي عمل مي

از يك  رايزباشد دقيق است ولي روشي گران ميقبول و 

كند. هاي اختصاصي استفاده ميسوبستراي سنتتيك و آنزيم

هاي بسيار بنابراين استفاده از اين روش محدود به آزمايش

رود. باشد و براي آناليزهاي معمولي بكار نمياختصاصي مي

-نيتروفنيلپارا      استفاده از  براييك مقايسه 

تعدادي از  دربا انتهاي بالك شده  (BPNPG7)مالتوهپتوز 

كه از نشاسته به عنوان سوبسترا  ،مراحل پذيرفته شده

ي واكنش بوسيله يجهينت .انجام شد ندنكاستفاده مي

. يك شوديممشاهده  قابل استفاده از رنگ يد ـ نشاسته

مراحل سنجش وجود داشت. اين ارتباط عالي بين هر يك از 
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گيري اندازهها يك ي روشي اينست كه همهدهندهموضوع نشان

و  دهديرانشان مآميالز ـ  αدقيق و قابل قبول از فعاليت 

تواند مورد استفاده قرار بسته به تجهيزات در دسترس مي

هاي تجاري در صورت كيتهر دو روش از لحاظ تجاري به گيرد.

آميالزها تمايل ـ  α دسترس هستند، اگرچه مشخص شده كه

مولكولي كم از خود نشان كمتري براي سوبستراها با وزن 

 (.1) دهندمي

 

 

 روي محلول نشاستهكاهش در گرانـ  ٧ـ  ٤ـ  ١

منظور تشخيص ها معموال در صنعت نانوايي بهاين روش   

 ـ آميالز α          كيفيت آرد و نه براي تخمين فعاليت

ي شناسايي خصوصيات تغييرشكل شوند كه بر پايهاستفاده مي

 ماده خمير است. 

-گيرند، آزمايشقرار مي يبندن دستهيکه در ا ييهاروش   

و  30هاي آميلوگرافو آزمايش 29ريزانهاي اعداد 

 (.1) هستند 31فارينوگراف

 

  (FN)روش اعداد ريزان ـ  ١ـ  ٧ـ  ٤ـ  ١

المللي، استاندارد طور بين، به(FN)روش اعداد ريزان    

غالت براي ـ آميالز در  αشده است و براي تشخيص فعاليت 

كار هگراد بسانتي يدرجه١٠٠ سازي آنزيم ـ آرد درآماده

منظور غالت و قارچ به ز با منشاآميالـ  αرود. هر دو مي

-كار ميهبهبود نقص در تخمير آرد در فعاليت آميالزها ب

آميالزهاي قارچي استقامت كمي ـ  α          علت اينكه. بهرود

 FNنسبت به گرما دارند، قابل شناسايي با استاندارد روش 

-. اين روش براي اندازهگراد نيستندسانتي يدرجه ١٠٠در 

 ٣٠٠درآميالزها با منشا غالت و قارچ ـ  αگيري فعاليت 

، توسط جايگزين كردن مقداري از آرد با گرادسانتي يدرجه

كمي تغيير يافته و  از قبل ژالتيني شده، که يانشاسته

يك آرد به  ،٤٠٠عدد ريزان در حدود  استاندارد شده است.

 (.1دهد )ي نرمال را نشان ميحالت مالت درآمده
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 تست آميلوگراف ـ فارينوگراف ـ ٢ـ  ٧ـ  ٤ـ  ١

 يواژهآرد را با  تيفيک ،در صنعت نانوايي و آردسازي   

ي ارتباط پيك اين روش بر پايه كنند.آميلوگراف مشخص مي

باشد. و سطح فعاليت آنزيم ميروي محلول آبكي نشاسته گران

روي خمير داغ كمتر است. گران  تر باشد هر چه آنزيم فعال

 ٦٠٠ـ  ٤٠٠شود مقادير كه از آميلوگراف استفاده ميهنگامي

از فارينوگراف براي آرد نانوايي بسيار  32برابندرواحد 

ي دهندهشود )مقادير باالتر نشانعالي در نظر گرفته مي

ازحد بودن ي زيادهدهندهنشانتر كمبود و مقادير پائين

 (.1فعاليت است( )

 

 ميآنز ساختارـ  ٥ـ  ١

ـ آميالز پستانداران و  αروي  Xي اشعهپراش مطالعات    

ـ آميالزها شامل سه ناحيه  αي كه همهها نشان داده باكتري

در  )β/α(8مركزي،  33TIMهستند. يك شبكه  Cو  A ،Bهاي نامبه

 يدهد و شامل سه ناحيهمركز مولكول را تشكيل مي Aي ناحيه

Asp231, Glu261  وAsp328  است )درα  ـ آميالز باكتري باسيلوس

در نقاط مقابل اين شبكه  Cو B(. نواحي (BLA)ليكنيفرميس 

TIM ي اند. ناحيهواقع شدهB ي توسط يك برآمدگي بين رشته

-وجود آمده است. ناحيهبه TIMي سوم و هليكس سوم اين شبكه

است و از نظر  sheet-βداراي يك ساختار نامنظم غني از  Bي 

باشد. ـ آميالزها متنوع مي αاندازه و ساختار در بين 

ي بزرگ از شكاف اتصال يك ناحيه بتا يصفحهي ناحيه

دهد و دليل تفاوت در اتصال سوبسترا سوبسترا را تشكيل مي

 34يC، بخش انتهايي Cي باشد. ناحيهـ آميالزها مي αبين 

است كه  β35ي ساندويچي سازد و يك ناحيهمي     توالي را

ـ آميالزهاي  αاست.  36شامل يك موتيف كليد يوناني

سولفيدي است و اين در پستانداران شامل چندين باند دي

ـ آميالز  α      كند.هاي باكتريايي صدق نميمورد آنزيم

-كه داراي چهار باند دي )AHA( 37آلتروموناس هالوپلنكتيس
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 هاي پستانداران استسولفيدي است از اين جهت مشابه آنزيم

(3.) 

 

 و سديمهاي كلسيم يونـ  ١ـ  ٥ـ  ١

   α  ـ آميالزهاي شناخته شده شامل يك يون كلسيم حفاظت

 قرار گرفته Bو  Aشده هستند، كه بين نواحي 

است و براي فعال بودن و پايدار بودن آنزيم ضروري است. 

عنوان قدري محكم اتصال پيدا كرده است كه بهيون كلسيم به

 38خوك پانكراسي ـ آميالزهاي αجزء جدانشدني پايدار براي 

(PPA)  وAHA رسد كه نقشنظر ميشود. بهدر نظر گرفته مي 

يون كلسيم حفاظت شده، ساختاري است زيرا محل قرار گرفتن 

تواند قدري دور است كه نميآن از جايگاه فعال آنزيم به

يك يا دو يون  (.3طور مستقيم در كاتاليز شركت كند )به

كلسيم عالوه بر آن در بسياري از ساختارها ديده شده است 

ـ  α                 در Ca-Na-Caو يك ساختار خطي 

 (. 3يافت شده است ) )BLA(39فرميسآميالزباسيلوس ليكني

 

 هاي كلريديون ـ ٢ـ  ٥ـ  1

ـ آميالزها داراي يك يون كلر در جايگاه  αبسياري از    

افزايش فعال خود هستند كه كارايي كاتاليتيكي آنزيم را 

ـ آميالزهاي پستانداران  α هاي كلريدي دريون .دهندمي

ـ آميالز  αيك يون كلر در يك  هرچندشود، يافت مي

 زين از باكتري آلترموناس هالوپلنكتيس (AHA)سرمادوست 

ديده شده است. مشاهده شده است كه تمايل براي يون كلسيم 

توان يابد و ميحفاظت شده در مقابل اتصال كلر افزايش مي

استنباط كرد كه اتصال يون كلر باعث القاي تغييرات در 

 (.3شود )اطراف ناحيه فعال مي

ـ آميالزهاي حاوي كلر، وجود سه  α يك سوال در مورد   

قرار  Cو A است كه در بين نواحي Glu - His - Ser  آمينهاسيد

-دارد. دانشمندان عقيده بر اين دارند كه اين سه اسيد

خودي بهآمينه قادر هستند كه يك شكاف پروتئواليتيكي خود

 (.3يد نشده است )نجام دهند ولي هنوز اين فرضيه تايرا ا

  

                                                 
38 Pig pancreatic α - amylases 
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 شكاف جايگاه فعالـ  ٣ـ  ٥ـ  ١

و در ناحيه  Bو  Aشكاف جايگاه فعال در بين نواحي    

قرار گرفته است.  TIMدر شبكه  βي رشته  Cانتهاي 

نشان داده است كه شكاف اتصال سوبسترا  Xي مطالعات اشعه

-) بر اساس گونه    تواند چهار تا ده واحد گلوكز را مي

-در خود جاي دهد. هر واحد گلوكز توسط باقي هاي مختلف(

اي خاصي در شكاف جايگاه فعال، به آمينههاي اسيدمانده

 (.3شود )جايگاه خود متصل مي

 

 ميآنز يتوالـ  ٦ـ  ١

ـ آميالزها با ديگر انواع  CAZy ،αدر بانك اطالعاتي    

اند. بندي شدهدسته ١٣ي گليكوزيل هيدروالزها در خانواده

-بزرگ، بهمنظور شناسايي يك سكانس در اين گروه بسيار به

ـ آميالز، نياز به نتايج آزمايشگاهي  αعنوان مثال سكانس 

 يدينواسيآم يتوالاست. يك روش قابل قبول، مقايسه كردن 

ـ آميالز شناخته شده و جستجو براي الگوهاي  αبا يك 

ـ آميالزها حداقل داراي  α هايسكانسي حفظ شده است. سكانس

 TIMي باشند كه در شبكهمي ) I – IVچهار الگوي حفاظت شده )

-ي رشتهو در لوپ اتصال دهنده ٥و  ٤،  ٣ي  βهاي روي رشته

 (.3)( 2-1) شكل شونديافت مي ٧ـ هليكس  αبه  ٧ي  βي 
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الز که در آن چهار يآم – α يکياگرام توپولوژيد -2-1شکل           

 حفاظت شده، نشان داده شده است. يه از تواليناح

-را تشكيل مي Iي اي كه ناحيهاسيدآمينههاي باقيمانده   

( β٣) TIMي از شبكه βي ي سومين رشته Cدهند در انتهاي 

ي ي حفاظت شدهشوند. اين ناحيه شامل سه اسيدآمينهيافت مي

Asp100,  ,  Asn104و His105 باشد. يك ميVal نيز  ١٠٢ي در ناحيه

ي هستهواقع شده و شامل  β٤در  IIي ناحيهوجود دارد. 

است.  Arg229ي غير متغير و باقيمانده Asp231كاتاليتيكي 

شوند و براي فعاليت ـ آميالزها يافت مي αاين دو در تمام 

ي شامل يك دهنده IIIي ناحيه كاتاليتيكي ضروري هستند.

ي Cانتهاي      است و در (Glu261)پروتون كاتاليتيك 

 Glu261 قرار گرفته است. TIMي در شبكه βي پنجمين رشته

اي حفاظت شده در اين ناحيه ي اسيدآمينهماندهتنها باقي

در لوپ  IVي ناحيهي هاي تشكيل دهندهاسيدآمينه است.

ي فعال را در قرار دارند و ناحيه α٧به  β٧ي اتصال دهنده

ـ آميالزها دو  α كنند. در تواليحفاظت مي هابرابر حالل

ي ديگر هم وجود دارد. يكي از آنها ي حفاظت شدهناحيه

نگ كردن يون كلسيم شامل اسيدآسپارتيك است كه به هماه

ي لواليي شكل در كند و ديگري يك ناحيهحفاظت شده كمك مي

 (.3است ) Bي ناحيه

 

 مكانيزم كاتاليتيكيـ  ٧ـ  ١

   α  (1,4)ـ آميالزها پيوندهاي گليكوزيديα  را با يك چرخش

برند، به دور اتم كربن آنومري قند، ميكانفيگوراسيوني 

صورت ي آن بهبراي مثال با برش سوبسترا انتهاي كاهنده

شود. اين رفتار در تمامي آزاد مي αكانفيگوراسيون 

شود و اين مكانيزم هيدروالزهاي گليكوزيدي ديده مي

 كاتاليتيكي شامل سه مرحله است:

زيدي توسط ي اول، پروتونه شدن اكسيژن گليكومرحله    

ي است. اين واكنش توسط يك حمله (Glu 261)ي پروتون دهنده

 -١ي ي قند در ناحيهاز باقيمانده C1نوكلئوفيلي روي 

گيرد. وقتي صورت ميAsp)   (231   توسط نوكلئوفيل كاتاليتيك

از سوبسترا جدا شد، يك مولكول آب توسط  40بخش آگليكون

                                                 
40 aglycon 
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Glu 261 شود. اين مولكول آب، باند فعال مي 41دپروتونه

از  C1كوواالنسي بين اكسيژن مولكول نوكلئوفيل و 

كند و به اين ترتيب ي قندي را هيدروليز ميباقيمانده

حفاظت  ينهيآمشود. سومين اسيدي كاتاليتيك كامل ميچرخه

هيچ نقش مستقيمي در مكانيزم  (Asp 328)در جايگاه فعال  شده

هرحال داراي نقش مهمي در ولي بهكند كاتاليتيك بازي نمي

هاي توسط واكنش Asp 328اين فرآيند است. گفته شده كه 

-شود. هممي E 261در  apKالكترواستاتيكي باعث باال رفتن 

ال و انحراف در اتص Asp 328چنين مشاهده شده است كه 

روي اين سه  42ايهاي نقطهانجام جهشبا  سوبسترا نقش دارد.

هاي ها در مكانيزمكاتاليتيك، به اهميت آن ينهيآماسيد

   كاتاليتيكي

پي بردند. ايجاد جهش روي يكي از اين اسيدها و تبديل 

 شوديها به آميد مربوطه، منجر به ايجاد آنزيمي مآن

طور كل فاقد كه داراي فعاليت بسيار كمتر است يا به 

 (.3فعاليت است )

 

 

 

 آميالز ـ αفيزيولوژي توليد ـ   ٨  ـ ١

و  )SmF( 43ور در آبآميالز توسط تخمير غوطه ـ αتوليد    

نشان  طور كامل بررسي شده وبه )SSF( 44حالت جامدتخمير به

توسط بسياري از  ندهاين فرآيداده شده است که ا

 گيرد.فاكتورهاي فيزيكو ـ شيميايي تحت تاثير قرار مي

محيط، غلظت  pHكشت، تركيب محيط ،هاترين آنتوجهقابل

تلقيح، دما، ميزان هوادهي به مايع، مايع  فسفات، سن 

به  هاباشند. بيشترين گزارشمنبع كربن و منبع نيتروژن مي

اند و محدود شده هاي مزوفيلهاي قارچتعداد كمي از گونه

 از و ين بوده كه شرايط كشت اختصاصي شدهها بر اتالش

توليد در مقادير تجاري  يبرتر قارچي براهاي سويه

 (.1) استفاده شود
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 پارامترهاي فيزيكو ـ شيمياييـ  ١ـ  ٨ـ  ١

نقش بسياري از پارامترهاي فيزيكو ـ شيميايي، شامل    

هاي منابع كربن و نيتروژن، عوامل فعال سطحي، فسفات، يون

مورد مطالعه قرار  هامين آنزيد ايدر تول pH فلزي، دما و

 (.1اند )گرفته

 

 

 آميالزـ  αمنبع سوبسترا: القاي ـ  ١ـ  ١ـ  ٨ـ  ١

   α  آميالز يك آنزيم القايي است و معموال در حضورـ 

-مالتوز القا مي يعنينشاسته يا محصول هيدرواليتيك آن 

هاي آميالز در سويهـ  αالقاي  ها مبني براكثر گزارش شود.

نشان داده است كه القاگر  45اريزامختلف آسپرژيلوس 

گزارش شده است كه وقتي  .عمومي، مولكول مالتوز است

عنوان القاگر در آسپرژيلوس اريزا مالتوز و نشاسته به

(NRC401013) برابر افزايش در فعاليت ٢٠باعث  روندكار ميبه

آميالز توسط نشاسته و ـ  αالقاي شديد  شوند.آنزيم مي

نيز گزارش ( DSM 63303)اريزا  مالتوز در مورد آسپرژيلوس

 ،ديگر يهاغير از مالتوز، در بعضي از سويهشده است. به

ـ  Dـ متيل ـ  αهالوز، منابع كربني مانند الكتوز، تري

كنند. نه عمل ميآميالز ـ  αعنوان القاگر گليكوزيد هم به

بلكه شرايط ميسلي يا سن توليد آن بر  تنها منبع كربن،

-اثر مي M - 13آميالز توسط آسپرژيلوس اريزا ـ  αروي سنتز 

هاي رشدنيافته كه گزارشات نشان داده است كه ميسلگذارد. 

 ترين مورد براي القاياند مناسبپنج روز گرسنگي كشيده

اكثر  همانند آميالزـ  α يدتولبا مالتوز هستند.  نهيبه

كاتابوليتي  هايتوسط مهاركننده هاي القاشدنيديگر آنزيم

 .مورد بررسي قرار گرفته است مانند گلوكز و ديگر قندها

آميالز در بعضي از موارد ـ  αاگرچه نقش گلوكز در توليد 

توليد ها نشان داده که افتهي يبرانگيز بوده است ولجدال

α آميالز توسط آسپرژيلوس اريزا  ـDSM 63303  با گلوكز

حضور آنزيم در ز و مقدار بسيار كمي انسبتا مهار نشد، 

شدت . اگرچه گزيلوز يا فروكتوز بهگردديآن القا م

                                                 
45 Aspergillus oryzae 
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مهاركننده هستند ولي باعث رشد خوبي در آسپرژيلوس 

 (. 1شوند )مي 46نيدوالنس

 αمنظور توليد منابع كربني مانند گلوكز و مالتوز به   

ز مورد ياستفاده از نشاسته ن يول روند.كار ميآميالز بهـ 

ديگر سوبستراهاي غير مرسوم  تعدادي از. باشديتوجه م

هاي دانه  هايي از مانند الكتوز، كاسيتون، فروكتوز، كيك

، براي مانده از مراحل توليد نشاستهروغني و آب باقي

كه محصوالت جانبي روند در صورتيكار ميآميالز بهـ  αتوليد 

ـ  αمراحل كشاورزي و سبوس گندم براي توليد اقتصادي 

استفاده از سبوس  روند.مي كار به SSF قيآميالز از طر

 آميالزـ  αبراي توليد  (LSF)گندم در تخمير سطح مايع 

نيز  48آو از كالواتيا جيگانته 47فوميگاتوس آسپرژيلوس

آميالز از آسپرژيلوس ـ  αفعاليت زياد  گزارش شده است.

يك ـ گليكوزيد ) Dـ متيل ـ  αفوميگاتوس با استفاده از 

عنوان سوبسترا به       براي مالتوز(مشابه سنتتيكي 

 (.1گزارش شده است )

استفاده از دكستران با وزن مولكولي كم در تركيب با    

 ـ α       براي توليد  X– 50100يا تريتون  ٨٠49ين ئتو

گزارش  )ATCC 200065( 51آميالز در قارچ ترمومايسس النوگينوسوس

هيچ اثري نداشت، در صورتيكه  X – 100تريتون  شده است.

برابر افزايش داد  ٢٧ميالز را تا آ ـ αفعاليت  ٨٠توين 

(1.) 

 

 

 منابع نيتروژنـ  ٢ـ  ١ـ  ٨ـ  ١

-بهمنابع آلي نيتروژن جا يـ آميالز، ترج αبراي توليد    

آميالز از ـ  αدر توليد  عمدتا  . روديکار م

 54و هالوموناس مريديانا 53IMD 435، باسيلوس 52استرپتومايسس

 تروژن استفاده شده است.يعنوان منبع نمخمر بهياز عصاره
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ديگر منابع  هماهنگ باصورت نين بهچي مخمر همعصاره

، IMD 434نيتروژن مانند باكتوپپتون در مورد باسيلوس 

آمونيوم سولفات در مورد باسيلوس سوبتيليس، آمونيوم 

آ و آرد سويا و جيگانته سولفات و كازئين براي كالواتيا

   .كار رفته استزا بهي گوشت براي آسپرژيلوس اريعصاره

عنوان منبع نيتروژن اضافي به ي مخمرعصارهكه از هنگامي

عنوان كه بخار آمونياك بهنسبت به زماني شود،استفاده مي

 ـ آميالز،  αتوليد  گيرد،تنها منبع مورد استفاده قرار مي

. انواع ابدي% در آسپرژيلوس اريزا افزايش مي ١٥٦ـ   ١١٠

 توليدباعث ند نتواديگر منابع آلي نيتروژن نيز مي

 .شوندها ها و قارچآميالز در انواع باكتريـ  α ماكزيمم

CSL  براي توليد اقتصادي و كارايα  آميالز از يك جهشـ-

برآن، عالوه رفته است.كار ميهب 55ي باسيلوس سوبتيليسيافته

آمونيوم سولفات براي  مانندهاي آلي انواع مختلف نمك

آسپرژيلوس اريزا و آسپرژيلوس نيدوالنس، آمونيوم نيترات 

براي آسپرژيلوس  56هاي وگلبراي آسپرژيلوس اريزا و نمك

كار هها بآميالز در قارچ ـ αفوميگاتوس، براي توليد بهتر 

 (.12و11و10و1اند )رفته

ـ  α نيز در توليدها ويتامين همراهآمينواسيدها به   

به تفاوت زياد در آميالز اثر دارند. اگرچه باتوجه

گزارشات موجود، هيچ دليلي براي نقش آمينواسيدها و 

-آميالز در ميكروارگانيزمـ  αها در افزايش توليد ويتامين

آميالز توسط ـ  αتوليد  دست نيامده است.، بههاي مختلف

در حضور گاليسين به  ATCC 23350 57فشنزباسيلوس آميلوليكوئي

عنوان منبع نيتروژن گاليسين تنها به  افزايش يافت. ٣٠٠

آميالز با ـ  αتواند روي توليد بلكه مي گذار نيستاثر

آميالز را افزايش و مكررا توليد  گذارد اثرهم  pHكنترل 

ـ متيونين هم براي توليد  Dوالين و  ـ آالنين، β  دهد.

 اثرگذار هستند. A - 40 - 2آميالز قليايي توسط باسيلوس 

ي منابع نيتروژني اگرچه نقش تركيبات آميني نه به اندازه

عنوان ي منابع كربني ولي بهمهم هستند و نه به اندازه

باشند. گزارش شده و ترشح آن ميمحركي براي سنتز آميالز 

خوبي اين آنزيم را تواند بهين مياست كه تنها آسپاراژ

                                                 
55 Bacillus subtilis 
56 Vogel salts 
57 Bacillus amyloliquefaciens 
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 αبراي توليد  نيز كه اهميت آرژينيندرصورتي توليد كند 

 (.1خوبي ثبت شده است )بهآميالز از باسيلوس سوبتيليس  ـ

 

 نقش فسفاتـ   ٣ـ  ١ـ  ٨ـ  ١

هاي اوليه فسفات يك نقش تنظيمي مهم در سنتز متابوليت   

همين به  كند و ميها بازي در ميكروارگانيزمو ثانويه 

گذارد. آميالز اثر ميـ  αدليل روي رشد ارگانيزم و توليد 

در توليد آنزيم در آسپرژيلوس يك افزايش قابل توجه 

موالر است ديده  ٢/٠كه ميزان فسفات بيش از اريزا هنگامي

هاي مشابهي در مورد باسيلوس يافتهشده است. 

كه ميزان كم صورتايندست آمده است بهفشنز بهآميلوليكوئي

فسفات منجر به كاهش بسيار در چگالي سلول و توليد نشدن 

α آن غلظت زياد فسفات نقش برخالفشود. آميالز مي ـ

-بازدارنده براي توليد آنزيم توسط باسيلوس آميلوليكوئي

  (.1فشنز دارد )
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Abstract: 

α-Amylase is an important enzyme used in the industry.Thermostable α-amylases 

have extensive commercial applications in starch processing, sugar production, 

desizing in textile industries and in detergent manufacturing processes. Amylases 

can be obtained from several sources. They are usually produced by bacteria 

belonging to the genus Bacillus for industrial applications. In this study an 

alkaliphilic amylase producing  bacterium, Bacillus sp. KZ1, was selected from  

Sabalan spring isolates. This bacterium was able to produce α-amylase in the culture 

broth and it was purified from the culture supernatant by alginate. The molecular 

weight of that was determined to be 35 kDa by SDS gel electrophoresis. The enzyme 

was stable in the pH range 6-12 and The pH optimum for activity at optimum 

temperature (70˚C) was 11. The enzyme was inhibited by Ba2+, Zn2+, Mg2+, EDTA, 

Fe2+, H2O2, Na+, Ca2+, but the presence of Co2+, Cu2+, Mn2+enhanced enzymatic 

activity. The km and specific activity of that on soluble starch were 10.4 mg/ml and 

992.2 U/mg, respectively.The enzyme had good biochemical characteristics such as 

stability in high temperatures and pH, so it could be used in industrial processes like 

detergents and paper industries and in medical industries.  
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