تغـذیه و بیـوشیمی آبزیـان
سال اول ،شماره اول،
تابستان 3131

استخراج آنزیم لیپاز از روده ماهی قزلآالي رنگین کمان ()Oncorhynchus mykiss
و بررسی اثر بازدارندهها و فلزات بر فعالیت آن

نرگس انوشه ،3سيد ولي حسيني ،3رسول مدني* ،2عباس

زماني1

 -1گروه شيالت ،دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران ،کرج
 -2بخش بيوتکنولوژي ،موسسه تحقيقات واکسن و سرمسازي رازي ،کرج
 -3گروه شيالت دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست دانشگاه مالير ،مالير
تاریخ دریافت 29/6/01 :تاریخ پذیرش29/00/01 :

چکيده
آبزیان از جمله منابع مهم جهت استخراج ترکيبات با ارزشي مانند آنزیم ميباشند .در این پژوهش آنژزیم پيزژاز از رهد مژاشي
قزلآالي رنگين کمان استخراج شد ه مورد بررسي قرار گرفت .جهت استخراج این آنزیم ،چربيزدایي چندین بار با استون انجام
شد سزس براي رشاسازي آنزیم از آمونيوم سوپفات (با اشباعيت  61درصد) استفاد گردیژد ه پژس از آن جهژت تظلژيو نمونژه،
اهپترافيلتراسيون انجام گرفت .تخليص نهایي آنزیم نيز با عبور نمونه از ستون کرهماتوگرافي ژل فيلتراسيون سفادکس جژي51-
انجام شد .پس از استخراج ،اثر ده بازدارند فنيل متيل سوپفونيل فلوراید ه اتيلن دیامين تترا استيک اسيد بر فعاپيت پيزاز مورد
بررسي قرار گرفت .سنج فعاپيت آنزیم با استفاد از سوبستراي پارانيترهفنيل پاپميتات انجام شد .نتایج نشژان داد کژه فنيژل
متيل سوپفونيل فلوراید ه اتيلن دیامين تترا استيک اسيد اثر بازدارندگي معنيداري بر فعاپيت آنزیم پيزاز تخلژيص شژد دارنژد
( )P>1/11یونشاي  MgCl2 ،CaCl2ه  MnCl2بطژور معنژيداري فعاپيژت آنژزیژم پيزژاز را افژزای ( )P>1/11ه  KClه
 NaClنيز به طور معني داري فعاپيت را کاش دادند ( .)P>1/11بنژابراین در مژورد اسژتفاد از پيزژاز رهد قژزلآالي رنگژين
کمان به عنوان افزهدني در صنایع مرتبط ،از این بازدارند شا ه فلزات ميتوان جهت بازداشتن یا افزای فعاپيژت آنژزیم اسژتفاد
کرد.
کلمات کليدي :اثر بازدارندگي ،فعاپيت آنزیم ،پيزاز ،فلزات ،ماشي قزلآالي رنگين کمان
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مقدمه
امرهز آنزیم پيزاز جایگا مهمي در بين بيوکاتاپيستشا
دارد .قابليت آبکافت تري گليسریدشا به این آنزیمشا این
امکان را داد است که در طيف هسيعي از سوبسترا مورد
استفاد قرار گيرند .سوبستراي اصلي این آنزیم ،تري اسيل
ه گليسرهلشاي کم محلول در آب است .تحت شرایط
طبيعي آنشا پيوندشاي استري بين فاز سوبستراي
غيرمحلول ه فاز مایع را آبکافت ميکنند .در غياب آب،
هاکن منجر به استریفيکاسيون ه تشکيل گليسریدشا از
اسيدشاي چرب ه گليسرهل ميشود ( Jaeger and
 )Eggert, 2002آنزیم پيزاز بطور هسيعي در طبيعت
هجود دارد ه در اغلب گونهشاي حيواني ،گياشي ،باکتريشا،
مخمرشا ه قارچشا یافت ميشود .پيزازشا کاربردشاي
گسترد اي دارند ه تريگليسریدشا را به اسيدشاي چرب ه
گليسرهلشا آبکافت ميکنند (.)Litthauer et al. 2010
پيزازشا بطور گسترد اي در فرآهري چربيشا ه رهغنشا،
شویند شا ،فرآهري غذا ،ساخت مواد دارهیي ه شيميایي،
ساخت کاغذ ه توپيد مواد آرایشي کاربرد دارند ( Rubin
and Dennis, 1997a, b; Kazlauskas and
 .)Bornscheuer, 1998این آنزیم ميتواند تجزیه
فاضالب حاهي چربي را تسریع بخشد ( Masse et al.
 .)2001بسياري از پيزازشاي ميکرهبيِ صنعتي از قارچشا ه
باکتريشا مشتق ميشوند.
با توجه به شرایط محيطي مختلف آبزیان ه سازگاري آنشا
با محيط اطراف خود ،شمچنين هجود تنوع گونهاي ه به
دنبال آن هجود تنوع ژنتيکي ،شرایط منحصر به فردي
براي آنزیمشاي موجود در آبزیان در مقایسه با پستانداران
ه گياشان فراشم شد است که از این ميان ميتوان به
داشتن فعاپيت باال در دما ه  pHشاي مختلف اشار نمود
( .)Klomklao, 2008در مقایسه با دیگر آنزیمشاي
شيدرهپيتيک مانند پرهتئازشا ه کربوشيدرازشا ،پيزازشا به
نسبت کمتر مورد مطاپعه قرار گرفتهاند ه در این رابطه
پيزازشاي موجودات آبزي نسبت به پيزازشاي مشابه در
پستانداران ،گياشان ه منابع ميکرهبي کمتر شناخته
شد اند ه تحقيقات کمتري نيز رهي آنشا صورت گرفته
است .ضایعات ماشي مانند سر ،امعاء ه احشاء ،پوست،
فلسشا ه به هیو اندامشاي گوارشي شمرا با غد شا منابعي
با پتانسيل قوي براي آنزیمشایي مانند پيزاز ه مواد

بيوشيميایي متعدد ميباشند .زهائد پيلوریک ،معد ،
پانکراس ه رهد به عنوان اندامشاي گوارشي در ماشي،
منابع آنزیمشاي پيزوپيتيک ناشناخته شستند که ميتوانند
هیوگيشاي بينظيري داشته باشند .اگرچه مطاپعاتي که
رهي تخليص پيزازشا از بافت ماشي معطوف شد اند،
محدهدیتشاي زیادي را آشکار ميکنند ( Kurtovic et
 )al. 2009با توجه به مطاپب گفته شد  ،به نظر ميرسد
که مطاپعات اخير بر پيزازشاي گوارشي موجودات آبزي
متمرکز شد اند .اخيرا حضور فعاپيت پيزاز در
Izquierdo and ( Scophthalmus maximus
(Iijima et Pagrus major ،)Henderson, 1998
al. 1998) Mugil cephalus (Aryee et al.
)،(Islam et al. 2009) Cirrhinus reba ،2007
(Noriega- Sardinops sagax caerulea
)Sardinella aurita ،Rodriguez et al. 2009
Oncorhynchus
)،(Smichi et al. 2010
 tshawytschaه Macruronus novaezelandiae
) (Kurtovic et al. 2010ه Penaeus vannamei
) (Rivera-Perez et al. 2010بررسي شد است.
ماشي قزلآالي رنگين کمان در کشور ما به فراهاني توپيد
ميشود ه ساالنه حجم زیادي از ضایعات این آبزي دهر
ریخته ميشود ه باعث آپودگي ميگردد .جداسازي
ترکيبات زیست فعاپي مانند آنزیم از این ضایعات تا حد
زیادي از آپودگي ه تخریب محيط زیست جلوگيري
ميکند ،شمچنين این ترکيبات در صنایع مختلف از جمله
صنایع غذایي کاربرد بسياري دارد .شدف از انجام این
تحقيق تخليص آنزیم پيزاز از رهد ماشي قزلآالي رنگين
کمان ه بررسي اثر بازدارند شا ه فلزات بر فعاپيت این آنزیم
است.
مواد و روشها
آمادهسازي نمونه
پانزد عدد ماشي قزلآالي زند در هزن بازاري (ميانگين
هزن  211 ± 11گرم) به صورت تصادفي انتخاب ه به
آزمایشگا بيوشيمي بخ بيوتکنوپوژي موسسه تحقيقات
هاکسن ه سرمسازي رازي کرج منتقل شد .رهد ماشيان در
حضور یخ جداسازي شد .نمونهشاي جداسازي شد  ،در
دماي  -91درجه سانتيگراد به مدت  84ساعت تا زمان
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انجام آزمای نگهداري شدند ).(Aryee et al. 2007
نمونهشا بعد از خرهج از فریزر به مدت  9ساعت در دماي
یخچال ( 8درجه سانتيگراد) قرار داد شد تا از حاپت
انجماد خارج شود .سزس عمل چربيزدایي نمونه با
استفاد از استون سرد ( -91درجه سانتيگراد) به نسبت
 0به  3انجام شد .نمونه چربيزدایي شد با استفاد از
کاغذ صافي هاتمن شمار Lawrence, Kansas, ( 9
 )USAفيلتر شد .سزس مواد رهي فيلتر به مدت یک
شبانه رهز در دماي اتاق قرار گرفت تا خشک گردد
( .)Aryee et al. 2007پودر خشک شد به نسبت  0به
 01با بافر استخراج ( 91ميليموالر تریس-اسيدکلریدریک
با  5/4 pHشامل  1ميليموالر بنزاميدین-
اسيدکلریدریک 0 ،ميليموالر اتيلن دیامين تترا استيک
اسيد ه  01درصد گليسرهل) مخلوط ه به مدت  0ساعت
در دماي  8درجه سانتيگراد بر رهي شمزن مظناطيسي
قرار داد شد .بعد از آن ،در  4111gدر دماي  8درجه
سانتيگراد ه به مدت  81دقيقه سانتریفوژ (IEC
Model B-22M program Mable floor
) centrifugeانجام شد .سزس محلول رهیي بهعنوان
عصار خام آنزیمي در نظر گرفته شد.
عصار خام آنزیمي تا حصول اشباعيت  61درصد با
آمونيوم سوپفات )(Sigma, St. Louis, MO, USA
مخلوط ه در دماي  8درجه سانتيگراد به مدت  3ساعت
رهي شمزن مظناطيسي قرار داد شد .سزس در  4111gه
دماي  8درجه سانتيگراد ه به مدت  81دقيقه سانتریفوژ
انجام شد .پس از آن ،رسوب حاصل جمعآهري ه با بافر
استخراج مخلوط شد ه به مدت یک شب در مجاهر بافر
استخراج در دماي  8درجه سانتيگراد ،عمل دیاپيز درهن
کيسهشاي دیاپيز (12 KD, Sigma, St. Louis,

در این فرمول  05111بيانگر ضریب تاریکي براي پارا-
نيترهفنيل ميباشد که محصول شيدرهپيز سوبستراي
نيترهفنيل پاپژميتات توسژط آنزیژم پيژزاز اسژت .از

) MO, USAبر رهي شمزن مظناطيسي انجام شد تا
یونشاي سوپفات آمونيوم حذف شود .بعد از آن ،در
 4111gه دماي  8درجه سانتيگراد ه به مدت  81دقيقه
سانتریفوژ انجام شد .پس از آن اهپترافيلتراسيون (30
kDa MWCO, Am icon Co. Ltd., Bedford,
) MA, USAانجام گرفت تا نمونه تظليو گردد
) .(Aryee et al. 2007ستون کرهماتوگرافي ژل
فيلتراسيون جي(Sigma, St. Louis, MO, 51 -
) USAبراي تخليص آماد سازي ه با بافر ( 11ميليموالر
تریس-اسيد کلریدریک با  )4/1 pHشستشو گردید .نمونه
تظليو شد حاصل از اهپترافيلتراسيون درهن ستون ریخته
شد ه با استفاد از بافر ( 11ميليموالر تریس-اسيد
کلریدریک با  )4/1 pHمواد درهن ستون شستشو شد تا
آنزیم مورد نظر جداسازي ه از ستون خارج شود (Islam
).et al. 2008
سنجش فعاليت آنزیم
جهت سنج فعاپيت آنزیم ،محلول سوبسترا به این
ترتيب ساخته شد که  0/61ميليموالر سوبستراي
پارانيترهفنيل پاپميتات (Sigma, St. Louis, MO,
) USAدر ایزهپرهپانول حل شد .یک ميليپيتر از محلول
سوبسترا به  2ميليپيتر از بافر ( 11ميليموالر تریس-
اسيدکلریدریک با  4 pHشامل  1/8درصد توئين ه 1/0
درصد صمغ عربي) اضافه شد ه سزس این محلول با نمونه
آنزیمي مخلوط شد ) .(Kordel et al. 1991پس از 91
دقيقه انکوباسيون در دماي  35درجه سانتيگراد ،قرائت
نوري در طول موج  801نانومتر در اسزکترهفتومتر انجام ه
سزس فعاپيت آنزیم بر اساس فرمول زیر محاسبه شد:

رهش  Lowryه شمکاران ( )0210براي سنج
محلول استفاد شد.

پرهتئين

اثر بازدارندهها
براي تعيين اثر بازدارند شا ،ابتدا بازدارند شاي فنيل متيل
سوپفونيل فلوراید ( )PMSFبا غلظت 9ميليموالر ه

 /02تغذیه و بيوشيمي آبزیان (سال اول ،شماره اول ،تابستان )3131

اتيلن دیامين تترا استيک اسيد ( )EDTAبا غلظت 1
ميليموالر با نمونه آنزیمي مخلوط ه براي  01دقيقه در
دماي اتاق قرار گرفت ،سزس نمونه حاهي بازدارند با

محلول سوبسترا -بافر مخلوط ه براي  91دقيقه در دماي
 35درجه سانتيگراد انکوباسيون شد .ميزان بازدارندگي از
طریق فرمول زیر محاسبه شد ):(Aryee et al. 2007

اثر یونهاي فلزي

محلول سوبسترا -بافر مخلوط ه به مدت  91دقيقه در
دماي  35درجه سانتيگراد انکوبه شد .سزس قرائت نوري
در طول موج  801نانومتر انجام شد (Aryee et al.
) .2007فعاپيت نسبي از طریق شد فرمول زیر محاسبه
شد:

براي بررسي اثر یونشاي فلزي ابتدا یونشاي ،NaCl
 MgCl2 ،CaCl2 ،KClه  MnCl2در غلظت 1
ميليموالر با نمونه آنزیمي براي مدت  31دقيقه در دماي
اتاق قرار گرفت پس از آن ،نمونه آنزیمي انکوبه شد  ،با

آناليز آماري
تجزیه ه تحليل آماري داد شا با استفاد از نرم افزار
 SPSS 17انجام شد .براي بررسي نرمال بودن داد شا از
آزمون کوپموگرهف-اسميرنوف ه براي بررسي شمگني از
آزمون  Leveneاستفاد شد .جهت مقایسه تيمارشاي
مختلف از آزمون تجزیه هاریانس یکطرفه (One-Way
) ANOVAه براي مقایسه ميانگينشا از آزمون دانکن
(در سطح  )%1استفاد شد .براي رسم نمودارشا از نرم
افزار  Excel 2007استفاد گردید.
نتایج

معنيداري فعاپيت آنزیم پيزاز تخليص شد را کاش
دادند ( .)P>1/11نتایج حاصل از بررسي اثر بازدارندگي
این بازدارند شا بر فعاپيت نسبي آنزیم پيزاز رهد قزلآالي
رنگين کمان در جدهل  0ه ميزان فعاپيت ه پرهتئين آنزیم
در مراحل مختلف تخليص در جدهل  9نشان داد شد
است .یونشاي فلزي  MgCl2 ،CaCl2ه  MnCl2به
فعاپيت آنزیم شدند
طور معني داري باعث افزای
( )P>1/11هپي یونشاي  KClه  NaClاثر کاششي
معنيداري را نشان دادند ( .)P>1/11اثر یونشاي فلزي
بر فعاپيت نسبي آنزیم پيزاز از رهد قزلآالي رنگين کمان
در جدهل  3نشان داد شد است.

بر اساس نتایج به دست آمد  ،بازدارند شاي فنيل متيل
سوپفونيل فلوراید ه اتيلن دیامين تترا استيک اسيد به طور

جدول  -3اثر بازدارندگي ( )%بازدارندهها بر فعاليت آنزیم ليپاز از روده ماهي قزلآالي رنگين کمان.

بازدارند

درصد بازدارندگي ( ±انحراف معيار)

شاشد

011 ± 1/1a

PMSF

18/5 ± 0/0b

EDTA

13/3 ± 1/2b

حرهف کوچک التين نشانگر اختالف معني دار بين تيمارشا ميباشد .معني داري در سطح  %1گزارش شد است.
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جدول  -2ميزان و فعاليت پروتئين و آنزیم ليپاز از روده قزلآالي رنگين کمان.

پروتئين

فعاليت آنزیم

مرحله تخليص

(ميليگرم در ميليليتر)

(واحد در ميليليتر)

عصار خام
اهپترافيلتراسيون

03/1
9/00

94/5
0/64

ژل فيلتراسيون

1/13

6/05

جدول  -1اثر یونهاي فلزي بر فعاليت نسبي آنزیم ليپاز ( )%از ماهي قزلآالي رنگين کمان.

یون فلزي

فعاپيت نسبي

شاشد
KCL
NaCl

011 ± 1/1
23/8 ± 0/0e
40/1 ± 1/2f

CaCl2

001± 0/9c

MgCl2

008 ± 0/0b

MnCl2

054 ± 0/3a

d

حرهف کوچک التين نشانگر اختالف معني دار بين تيمارشا ميباشد .معني داري در سطح  %1گزارش شد است.

بحث
در این پوهش آنزیم پيزاز از رهد قزلآالي رنگين کمان
تخليص ه اثر ده بازدارند فنيل متيل سوپفونيل فلوراید ه
اتيلن دیامين تترا استيک اسيد بر فعاپيت آنزیم پيزاز
استخراج شد مورد بررسي قرار گرفت که شر ده بازدارند
فعاپيت آنزیم را کاش داد .استفاد از benzamidine-
 HClدر بافر استخراج ،به این دپيل است که این ماد
بازدارند پرهتئازشا است ه فعاپيت پرهتئوپيتيکي را در طول
تخليص به حداقل ميرساند .عمل دیاپيز قبل از انتقال
نمونه به ستون کرهماتوگرافي ،جهت حذف پرهتئينشایي
با هزن موپکوپي کمتر از  01کيلوداپتون که ممکن است با
تشکيل باند با آنزیم مورد نظر درگير شوند ،انجام
شد ) .(Kurtovic et al. 2010سولفات آمونيوم تا حدي
ساختار آنزيم را تغيير داده و موجب کاهش بازده و ميزان
تخليص ميشود ،که با انجام ستون گذاري این مشکل تا
حد زیادي حل ميشود PMSF .بر فعاپيت آنزیم پيزاز
تخليص شد از ماشيان آزاد چينوک Oncorhynchus
 tshawytschaه New Zealand Hoki

) (Macruronus novaezelandiaeنيز اثر کاششي
داشته است ) .(Kurtovic et al. 2010در تحقيقي که
توسط  Aryeeه شمکاران ( )9115انجام شد نتایج نشان
داد که  01ميليموالر  PMSFبطور کامل از فعاپيت آنزیم
پيزاز استخراج شد از ماشي Mugil cephalus
جلوگيري ميکند PMSF .یک بازدارند سرین پرهتئاز
فعاپيت پيزازشاي
ميباشد .این ترکيب باعث کاش
گوارشي استخراج شد از ده ماشي آزاد چينوک ه New
 Zealand Hokiشد ،با افزای غلظت این بازدارند  ،اثر
آن نيز افزای یافت .بنابراین با توجه به این نتایج این
ترکيب نميتواند براي حفاظت از پيزاز از شيدرهپيز پرهتئاز
در طول تخليص مورد استفاد قرار گيرد (Kurtovic et
) .al. 2010آنزیم پيزاز جدا شد .از باکتري
 Pseudomonas luteolaبا طيف هسيعي از
قرار گرفت ه اثر
غلظتشاي  PMSFمورد آزمای
مهارکنندگي تا غلظت  1ميليموالر تشخيص داد شد،
انتظار ميرهد که این ترکيب از فعاپيت پيزاز جلوگيري
کند چرا که پيزاز در بخ سهگانه کاتاپيزهري خود داراي
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سرین بود ه این ترکيب بازدارند سرین پرهتئاز ميباشد
) .(Litthauer et al. 2002زماني که عصار آنزیم پيزاز
آپکاپو-ترموفيل توپيد شد از باکتري Bacillus
 thermoleovoransدر حضور  PMSFبراي یک
ساعت در دماي  31درجه سانتيگراد انکوبه شد ،فعاپيت
یافت که پيشنهاد شد حضور
آنزیم بهشدت کاش
باقيماند سرین در سهگانه کاتاپيزهري جایگا فعال ،عامل
این کاش ميباشد ).(Castro-Ochoa et al. 2005
فعاپيت پيزاز ترموفيل جدا شد از باکتري Bacillus
 thermoleovoransنيز در حضور  PMSFکاش
یافت ) .(Lee et al. 1999با توجه به اینکه PMSF
بازدارند سرین پرهتئاز است بنابراین کاش فعاپيت آنزیم
پيزاز در حضور ترکيب  PMSFبه دپيل هجود سرین در
سه گانه کاتاپيزهري جایگا فعال پيزاز ميباشد که یک
نق کليدي را در مکانيسم کاتاپيزي ایفا ميکند .این
نتيجه با توجه به هجود یک سهگانه کاتاپيزهري در سرین
پرهتئازشا ه پيزازشا ،تعجبآهر نيست (Winkler and
) .Gubernator, 1994یک ميليموالر  EDTAاز
فعاپيت پيزاز تخليص شد از عضله پشتي ماشي
 Cirrhinus rebaجلوگيري کرد (Islam et al.
) .2009این نتيجه توسط  Limaه شمکاران ( )9118در
مورد آنزیم پيزاز Penicillium aurantiogriseum
بدست آمد .اثر بازدارندگي  EDTAممکن است به دپيل
حذف یونشاي فلزي قرار گرفته در نزدیکي یا بر رهي
جایگا فعال آنزیم باشد ) .(Islam et al. 2009کاش
ميزان فعاپيت آنزیم تا قبل از ستونگذاري نيز به دپيل
اضافه کردن آمونيوم سوپفات ميباشد ،چراکه این ترکيب
تا حدي ساختار آنزیم را تظيير داد ه موجب کاش
فعاپيت ميشود .عمل دیاپيز قبل از انتقال نمونه به ستون
کرهماتوگرافي ،براي حذف پرهتئينشایي با هزن موپکوپي
کمتر از  01کيلوداپتون که ممکن است با تشکيل باند با
آنزیم مورد نظر درگير شوند ،انجام شد (Kurtovic et
) .al. 2010براساس نتایج بدست آمد  ،یونشاي کلسيم،
منيزیم ه منگنز ،فعاپيت آنزیم پيزاز استخراج شد را
مهارکنند شاي آنزیم پيزاز
دادند .درک نق
افزای
ممکن است درک بهتري از مکانيسم فعاپيت آن فراشم
سازد ) .(Marguet et al. 1994طي تحقيقي که بر
رهي استخراج آنزیم پيزاز از باکتري Bacillus
 coagulansانجام شد مشاشد گردید که یونشاي  K+ه

 Mg+باعث بهبود فعاپيت آنزیم ميشوند ،یون  Mn2+از
فعاپيت آنزیم جلوگيري ميکند ه یون سدیم تاثيري بر
فعاپيت آنزیم ندارد ) 01 .(Kumar et al. 2005ميلي
موالر یون منيزیم باعث افزای فعاپيت پيزاز استخراج
شد از امعاء ه احشاي کفال خاکستري شد (Aryee et
) .al. 2007فعاپيت پيزازِ تخليص شد از باکتري
 Bacillus thermoleovoransنيز در حضور یون
کلسيم افزای یافت ).(Castro-Ochoa et al. 2005
یون کلسيم نق متفاهتي را در فعاپيت پيزاز انجام
ميدشد .ده پيزاز از ماشي کفال خاکستري (Liza
) parsiaاستخراج شد ه اثر یون کلسيم بر فعاپيت این ده
آنزیم مورد بررسي قرار گرفت .نتایج نشان داد که فعاپيت
شر ده پيزاز در حضور غلظت پایين یون کلسيم ،به طور
جزئي افزای ه در غلظتشاي باالي این یون به طور
جزئي کاش یافت ) .(Islam et al. 2008افزای
فعاپيت آنزیم در اثر یون کلسيم ،به اتصال یونشايکلسيم
به اسيدشاي چرب آزاد ه ثبات ساختار آنزیم به هاسطه
اتصال یونشاي کلسيم به پيزاز ه اتصال جایگا فعال به
دامنه فرعي دهم پرهتئين ه پایداري ساختار سوم آنزیم
نسبت داد شد است ) .(Kim et al. 2000به نظر
ميرسد نق اصلي یون کلسيم ،حذف اسيدشاي چرب
رشاسازي شد است ،اما اثر کاتاپيکي کلسيم بر پيزاز جدا
شد از  ،Humicola lanuginosaحذف اسيدشاي
چرب از مرز مشترک است ).(Lima et al. 2004
احتماال یون کلسيم دفع اپکترهاستاتيک ایجاد شد بين
آنزیم ه سوبسترا را جبران ميکند (Islam et al.
) .2009یون منگنز فعاپيت پيزاز را در اکثر موارد افزای
ميدشد .این نتيجه توسط  Aryeeه شمکاران ()9115
ه  Limaه شمکاران ( )9118گزارش شد است .این
نتيجه از این نظر حائز اشميت ميباشد که ممکن است
یون منگنز بي از یون کلسيم در رهش بهينه سازي پيزاز
استفاد شود ) .(Kurtovic et al. 2010پيشنهاد شد
است که اثر یونشاي فلزي ميتواند به تظيير در حالپيت ه
رفتار اسيدشاي چرب یونيز در مرز مشترک ،ه تظيير در
هیوگيشاي کاتاپيزهري آنزیم به خودي خود نسبت داد
شود ) .(Lesuisse et al. 1993به طور کلي بسته به
نوع ماشي ه بافتي که آنزیم از آن جداسازي ميشود،
هیوگيشاي آنزیم ه پایداري آن در برابر عوامل مختلف
مانند فلزات ،بازدارند شا ،دما ه  pHمتفاهت ميباشد.

00 /)استخراج آنزیم ليپاز از روده ماهي قزلآالي رنگين کمان (انوشه و همکاران

contents of turbot (Scophthalmus
maximus)
by
fluorescence-based
assays.
Fish
Physiology
and
Biochemistry 19: 153-162.
Jaeger, K., Eggart, T. 2002. Lipases for
biotechnology. Current Opinion on
Biotechnology 13: 390-397.
Kazlauskas, R.J., Bornscheuer, U.T. 1998.
Biotransformations with lipases. In:
Rehm H.J., Pihler, G, Stadler, A.,
Kelly, P.J.W., (eds.). Biotechnology
37-192.
Kim, M.H., Kim, H.K., Lee, J.K., Park,
S.Y., Oh, T.K. 2000. Thermo stable
lipase of Bacillus stearothermophilus:
high level production, purification,
and
calcium-dependent
thermo
stability. Bioscience, Biotechnology
and Biochemistry 64: 280-286.
Klomklao, S. 2008. Digestive proteinases
from marine organisms and their
applications. Songklanakarin Journal
of Science and Technology 30: 37-46.
Kordel, M., Hofmann, B., Schomburg D.,
Schmid, R. 1991. Extracellular lipase
of Pseudomonas sp. Strain ATCC
21808: purification, characterization,
crystallization and preliminary X-ray
diffraction
data.
Journal
of
Bacteriology 173: 4836-4841.
Kumar, S., Kikon, K., Upadhyay, A.,
Kanwar, S., Gupta, R. 2005.
Production,
purification,
and
characterization of lipase from
thermophilic and alkaliphilic Bacillus
coagulans BTS-3. Protein Expression
and Purification 41: 38-44.
Kurtovic, I., Marshall, S.N., Zhao, X.,
Simpson, B.K. 2010. Purification and
properties of digestive lipases from
Chinook
salmon
(Oncorhynchus
tshawytscha) and New Zealand hoki
(Macruronus novaezelandiae). Fish
Physiology and Biochemistry 36:
1041-1060.
Lee, D.W., Koh, Y.S., Kim, K.J., Kim,
B.C., Choi, H.J., Kim, D.S. 1999.
Isolation and characterization of a
thermophilic lipase from Bacillus

تشکر و قدرداني
از پرسنل ه کارکنان موسسه تحقيقات هاکسن ه سرم رازي
کرج ه دهستان گرامي سرکار خانم مهندس نگار گلچين ه
 مهندس سعيد بحرهدي ه،آقایان مهندس بهنام فرجامي
سيد ساسان نجفي به سبب شمکاري در انجام مراحل
.تحقيق قدرداني ميشود
منابع
Aryee, A.N.A., Simpson, B., Villalonnga,
R. 2007. Lipase fraction from the
viscera of grey mullet (Mugil
cephalus) Isolation, partial purification
and some biochemical characteristics.
Enzyme and Microbial Technology
40: 394-402.
Castro-Ochoa, L.D., Rodriguez-Gomez,
C., Valerio-Alfaro, G., Ros, R.O.
2005. Screening, purification and
characterization
of
the
thermoalkalophilic lipase produced by
Bacillus thermoleovorans CCR11.
Enzyme and Microbial Technology
37: 648-654.
Iijima, N., Tanka, S., Ota, Y. 1998.
Purification and characterization of
bile salt activated lipase from the
hepatopancreas of red sea bream,
Pagrus major. Fish Physiology and
Biochemistry 18: 59-69.
Islam, M.A., Absar, N., Bhuiyan, A.S.
2008. Isolation, purification and
characterization of lipase from Grey
mullet (Liza parsia Hamilton, 1822).
Asian Journal of Biochemistry 3: 243255.
Islam, M.A., Parveen, F., Hossain, K.,
Khatun, S., Karim, R., Kim, G.S.,
Absar, N., Haque, S., 2009.
Purification
and
biochemical
characterization of lipase from the
dorsal part of Cirrhinus reba. Thia
Journal of Agricultural Science 42:
71-80.
Izquierdo, M.S., Henderson, R.J. 1998.
The determination of lipase and
phospholipase activities in gut

)3131  تابستان، شماره اول، تغذیه و بيوشيمي آبزیان (سال اول/05

thermoleovorans
ID-1.
FEMS
Microbiology Letters 179: 393-400.
Lesuisse, E., Schanck, K., Colson, C.
1993. Purification and preliminary
characterization of the extracellular
lipase of Bacillus subtilis 168, an
extremely basic pH-tolerant enzyme.
European Journal of Biochemistry
216: 155-160.
Lima, V.M.G., Krieger, N., Mitchell, D.A.,
Fontana J.D. 2004. Activity and
stability of a crude lipase from
Penicillium
aurantiogriseum
in
aqueous media and organic solvents.
Biochemical Engineering Journal 18:
65-71.
Litthauer, D., Ginster, A., Skein, E.V.E.
2002. Pseudomonas luteola lipase: A
new member of the 320-residue
pseudomonas lipase family. Enzyme
and Microbial Technology 30: 209215.
Lowry, O.H., Rosebiough, N.J., Farr, A.L.,
Randall,
R.J.
1951.
Protein
measurement with the folinphenol
reagent.
Journal
of Biological
Chemistry 193: 265-275.
Marguet, F., Cudrey, C., Verger, R.,
Buono, G. 1994. Digestive lipase:
inactivation
by
phosphonates.
Biochimica et Biophysica Acta 1210:
157-166.
Masse, L., Kennedy, K.J., Chou, S.P.
2001. The effect of an enzymatic
pretreatment on the hydrolysis and
size reduction of fat particles in
slaughterhouse wastewater. Journal of
Chemical
Technology
and
Biotechnology 76: 629-635.

Noriega-Rodriguez, J.A., Gamez-Meza,
N., Alanis-Villa, A., Medina-Juarez,
L.A., Tejeda-Mansir, A., AnguloGuerrero, O., Garcia, H.S. 2009.
Extraction and fractionation of
lipolytic enzyme from viscera of
Monterey sardine (Sardinops sagax
caerulea). International Journal of
Food Science and Technology 44:
1223-1228.
Rivera-Perez, C., Garcia-Carreno, F.L.,
Saborowski, R. 2010. Purification and
biochemical
characterization
of
digestive lipase in whiteleg shrimp.
Marine Biotechnology 13: 284-295.
Rubin, B., Dennis, E.A. 1997a. Lipases:
Part A. Biotechnology Methods in
Enzymology. New York: Academic
Press, 408 p.
Rubin, B., Dennis, E.A.1997b. Lipases:
Part B. Enzyme Characterization and
Utilization
Methods
in
Enzymology. New York: Academic
Press, 563 p.
Smichi, N., Fendri, A., Chaabouni, R., Ben
Rebah, F., Gargouri, Y., Miled, N.
2010. Purification and biochemical
characterization of and acid-stable
lipase from the pyloric caeca of
Sardine (Sardinella aurita). Applied
Biochemistry and Biotechnology 162:
1483-1496.
Winkler, F.K., Gubernator, K. 1994.
Structure and mechanism of human
pancreatic lipase. In: Wooley P,
Petersen SB (eds) Lipases-their
structure,
biochemistry
and
application. Cambridge University
Press, Cambridge, 139-157.

05 /)استخراج آنزیم ليپاز از روده ماهي قزلآالي رنگين کمان (انوشه و همکاران

Extraction of lipase from the intestine of rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) and effects of inhibitors and metals on its activity
Narges Anoosheh1, Seyed Vali Hosseini1, Rasool Madani2*, Abbas Zamani3
1- Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2- Department of Biotechnology, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran
3- Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer
University, Malayer, Iran
Received 1 September 2013; accepted 4 February 2014

Abstract
Aquatic animals are important resources for extraction of valuable compounds such as
enzymes. In this study, lipase was extracted from the intestine of rainbow trout. Samples were
defatted with acetone several times; ammonium sulphate (60%) was used for precipitation
followed by ultrafiltration for concentrating the samples. The final purification of the enzyme
was performed by passing of the samples through G-75 column chromatography. After
extraction, effects of two inhibitors were investigated on the activity of the enzyme. The
enzyme activity was assayed by p-nitrophenyl palmitate as a substrate. The results showed
that Ethylenediaminetetraacetic acid and Phenylmethylsulfonyl fluoride had significant
inhibitory effects on the lipase activity (P<0.05). MnCl2, CaCl2 and MgCl2 significantly
increased the lipase activity (P<0.05), while KCl and NaCl decreased the activity (P<0.05). So
when intestinal lipase of rainbow trout is used as an additive in related industries, these
inhibitors can be used for inhibiting enzyme activity.
Keywords: Inhibitory effect, Enzyme activity, Lipase, Metals, Rainbow trout
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