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  چکیده

هاي  به سبب توانایی آن در اکسید کردن ترکیبگذشته هاي هایی است که در سالمهمترین آنزیمگروه آنزیم الکاز از 
به نگاه با . بهسازي به سوي خود جلب کرده استرا در زمینه زیست  نگاه بسیاريهاي محیطی پایدار، گوناگون و آالینده

توانـد راهـی   هـا مـی  بر رویه نگهدارنـده آنها سازي شجنب ، بیهاي آنزیمباالساخت و فراوري هاي پایداري کم و هزینه
 تـرامتس گرفته شـده از قـارچ   کنش الکاز براي بررسی برهم. آنزیم باشد کارکردافزایش پایداري راستاي در شایسته 

 سه آزمایش جداگانه در قالـب طـرح کـامالً   هاي مونتموریلونیت و زئولیت با کانی )Trametes versicolor( کالریورس
نـه  ، )8و  pH )5 ،6 ،7 چهار سـطح  شامل ها به ترتیبآزمایش. تصادفی با دو تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام شد

بر . بودند) روز 30و  20، 10، 5، 2، 1صفر، (و هفت سطح زمان انکوباسیون ) گرادیدرجه سانت 10-80و 4( سطح دمایی
دیده شد و با افـزایش   pH=5هاي بررسی شده در هاي کانیجذب آنزیم بر رویه اندازه، باالترین پایه آزمایش نخست

pHدرجـه   20در دمـاي  ، باالترین اندازه فعالیت نسبی براي الکـاز آزاد  در آزمایش دوم. ، جذب آنزیمی کاهش یافت
شده بر جنبش سانتیگراد و براي الکاز بیدرجه 4و  80شده بر مونتموریلونیت در دماهاي شجنب سانتیگراد، براي الکاز بی

شده پایداري خوبی را در برابر دماهاي پایین و باال نشان الکاز بی جنبش. سانتیگراد بوددرجه 70و  4زئولیت در دماهاي 
شده بر مونتموریلونیت و زئولیت جنبش براي الکاز بی) درصد 100(اندازه فعالیت نسبی  باالتریندر آزمایش سوم، . داد

پیامـد  سـازي   جنـبش  ، بـی برپایه این پژوهش. روز دیده شد 5روز و براي الکاز آزاد در زمان  20در زمان انکوباسیون 
  .ادفعالیت آنزیم الکاز نشان دپایداري را بر  اي شایسته

  
  مونتموریلونیت و سازي، فعالیت، الکاز جنبش پایداري، زئولیت، بی :هاي کلیديواژه
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  مقدمه
 رخـدادهاي خاك محیط پیچیده و پویـایی اسـت کـه    

هاي گونـاگون آن   زمان در بخشبخشی از شگرفی در هر 
ترکیـب  که میـان   واکنش هاییدر این میان، . دهد روي می

نگـاه  ، دهـد  مـی رخ  گونـاگون هاي آلی خاك و کانی هاي
هاي خـاك از  آنزیم. است کشیدهخود سوي را به  بسیاري

بسـیاري از  پروتئینـی هسـتند کـه     ترکیـب هـاي  مهمترین 
  . اندهبه بررسی آنها پرداختپژوهشگران 

گذشـته  هـاي  هایی که در سـال مهمترین آنزیم گروهاز 
ده است، کشیخود سوي را به  پژوهشگرانبسیاري از  نگاه

بیشتر این کارها . باشدمیجنبش شده  آزاد و بیآنزیم الکاز 
هـا در اکسـید کـردن    ایـن آنـزیم  ویـژه  توانایی  وابسته به

و همچنین آالینده گوناگونفنولی و غیر فنولی  هاي ترکیب
کاربرد در  براياست که آنها را  پایدارهاي محیطی بسیار 

ــدهاي  ــاگونفرآین ــیار   گون ــوژیکی بس ــتهبیوتکنول    شایس
کـارایی  ). 2006هـررا،  -کوتو و توکـا -ودریگزر(سازد می

هـاي  از بسـتره  ايه دگسـتر گـروه  آنـزیم الکـاز بـر     باالي
و توانــایی آن بــراي اکســید کــردن بســیاري از  گونــاگون

 ویـژه و برتـر  یک آنزیم نشان داده است که این ها،  آالینده
پاکسازي خاك از علـف  و بهسازيبراي کاربرد در زیست

جیـا و همکـاران،   (است زیانبارها و مواد کشها، آفت کش
  .)2006هررا، -کوتو و توکا-رودریگز؛ 2012

ــیژن دي: فنـــلدي-EC 1.10.3.2 ،ρ(الکازهـــا  اکسـ
گــروه  از، )2001فریــر و همکــاران،  ) (اکســیدورداکتاز

اکسیدازهاي چند از اکسیدازهاي آبی و بزرگترین زیرگروه 
الکـاز  ). 2013فرناندز و همکـاران،  -فرناندز( هستندمسی 
کیلو ( KDa70نزدیکنزیم مونومري با وزن مولکولی آیک 
ایـن آنـزیم،   ). 2002پیونتک و همکاران، (باشد می) دالتن

 ماننـد آلـی   ترکیـب هـاي  اي از هدگسترگروه اکسیداسیون 
ها، پلـی لنها، آمینوففنلدي -ρو  -οها، فنل، فنلمتوکسی

، -ο- ،m دارايهـاي لیگنـین   ها و مولکولآمینپلیها، فنل
ρ- فریر ( دهدانجام میهاي رادیکالی را ها یا گونهکوئینون

بدون اینکه نیاز به پراکسید هیـدروژن  ) 2001و همکاران، 
کوفـاکتوري بـراي    گونـه سوبستراي همراه یا هـر   همانند

 آدوریسیو و همکاران،(خود داشته باشد فعالیت کاتالیتیکی
ــابراین). 2013 ــزیم  بن ــار آن ــژه از الک ــاه وی در اي جایگ

کامـاررو و  (گنـین  همچون تجزیـه لی  گوناگونفرآیندهاي 
دیگـر   گونـاگون و یا فرآیندهاي محیطی  )2002همکاران، 

) 2010، مــاجئو و همکــاران، 2011ســرونه و همکــاران، (
همچنین، توانـایی ایـن آنـزیم در تجزیـه     . برخوردار باشد

بـراي  اي  شایسـته فنولی، الکازها را ابزارهایی  ترکیب هاي
سخت تجزیه شونده و زیسـت بیگانـه    ترکیب هايتجزیه 

فرنانـدز و  -فرنانـدز (هـا سـاخته اسـت    در تیمار فاضالب

قارچ  بدست آمده ازدر این راستا، الکاز ). 2013همکاران، 
Trametes versicolorهـا در  آنـزیم ، یکی از پرکاربردترین

؛ 2011پالگمن و همکاران، (باشد می وناگونگفرآیندهاي 
گو و ؛ 2008؛کورنیاواتی و نایسل، 2011کابنا و همکاران، 

الکازهاي قارچی گزارش شده است که ). 2008همکاران، 
رنگدانه، تجزیـه   ساختتوانند داشته باشند سه کارکرد می

با الکازها، ). 2006لوئرا و همکاران، (زدایی  زهرلیگنین و 
پذیري و اختصاصی بودن، کـه  فعالیت باال، گزینش داشتن

امکان انجام فرآیندهاي شیمیایی پیچیده را تحـت شـرایط   
ــی     ــراهم م ــا ف ــراي آنه ــی ب ــگاهی و طبیع آورد، آزمایش

ــاي زیســـتی عـــالی بـــراي کاربردهـــاي      کاتالیزورهـ
ــوژیکی و محیطــی هســتند  ــاران، (بیوتکنول ــاتئو و همک م

 سـبب ها بـه  نزیمآاز این  گیري بهره، در برابر آنها). 2007
بـاالیی   ساخت و فـراوري هاي پایداري پایین آنها و هزینه

اسـت   انـدك که دارند، همچنان براي کاربردهـاي عملـی   
 و )2007هیــو و همکــاران، ؛ 2009رکــوك و همکــاران، (

برخـی   سـبب ها در مقیاس صنعتی، بـه  از آنزیم گیري بهره
هاي ناشی از منشا زیستی آنها، همیشه آسان نیسـت  کمبود

  ). 2013آدوریسیو و همکاران، (
توانند به آسـانی در   ها قابل انحالل هستند و نمی آنزیم

آدوریسـیو و  ( رونـد  بکـار ، دوبـاره هـاي واکنشـی   چرخه
 pHدماهاي باال،  در همچنین، آنها کامالً). 2013همکاران، 

، زهريهاي آلی یا حالل-از کمک گیريبهرهبسیار زیاد یا 
در ایـن  ). 2013آدوریسـیو و همکـاران،   (ناپایدار هسـتند  

ــان،  ــبشمی ــی جن ــد برخــی از ســازي الکازهــا مــی ب توان
 هايویژگیبهبود برخی از راه از  را ههاي یاد شد دشواري
ــزیم  ــرداردآن ــان ب ــاران، ( از می ــامننی و همک ). 2008کون

آن آنزیم به یـک تکیـه    پیوند ابسازي یک آنزیم  جنبش بی
از ). 2009آریکا و همکـاران،  (شود  می انجامگاه نامحلول 

توان افزایش پایـداري   سازي الکاز می جنبش بی هاي برتري
ن در برابـر شـرایط افراطـی و    آ پایـداري دمـایی آنـزیم و   

فرنانــدز و -فرنانــدز(نمود را یــادواکنشــگرهاي شــیمیایی 
شـده   جنـبش  بی، الکازهاي افزون بر آن). 2013همکاران، 

توانند به آسانی از محصوالت واکنش جدا شـوند، کـه    می
دهد تا در فرآینـدهاي   ها این امکان را میاین امر به آنزیم

به کـار گرفتـه شـوند    دوباره راکتورهاي زیستی در پیوسته 
؛ 2008گیورگیـوا و همکـاران،   ؛ 2009آریکا و همکـاران،  (

سـازي   جنـبش  بی، فرآیندهاي در برابر آنها). 1998آرویو، 
سـاختاري آنـزیم، غیریکنـواختی     دگرگونی مایهتوانند  می

گاه جاذب و از دست دادن فعالیت آنها آنزیم بر روي تکیه
، این فرآیند راهی را براي به هر گونه). 1998آرویو، (شود 

ویژه آن کاربردهاي  برايآنزیم  هاي ویژگیسفارشی کردن 
  ). 2009کریجووسکا، (تواند باشد  می



 3/  1396/  1شماره /  5جلد / شناسی خاك نشریه زیست

 

 بی جنـبش  یگوناگونهاي  روش بهنزیم الکاز تاکنون آ
راه هـا، آنــزیم را از  برخـی از ایـن روش  در . شـده اسـت  

مرهـاي  هاي گوناگون مانند به دام انداختن در پلـی  سیستم
ــاگون ؛ 2013وانــگ و همکــاران، (هماننــد آلجینیــت  گون

کـه از پلـی   ، دنـدریمرها  )2010اوغلو و همکاران، پازارلی
) 2012کردوزو و همکـاران،  ) (PAMAM( 1)آمیدو آمین(

کنند، می گیريبهره) 2011اوغلو، اینال و پازارلی(یا ژالتین 
پرووتو (ها همانند لیپوزوم گوناگونهاي سازي سیستمآماده

سـاووالینن و همکـاران،   (ها ، میکروکپسول)2012و فوقه، 
ــوده ) 2011 ــا ت ــی داراي   ی ــاي آنزیم ــی ه ــال عرض  2اتص

)CLEAs) (  ،بـی جنـبش  ، )2010ماتیجوسیته و همکـاران 
بهره ، رفته است بکارهرچند، سیستمی که بیشتر . اندنموده
سازي  جنبش بیبراي  گوناگونهاي جذبی  گاه از تکیه گیري

). 2013آدوریسـیو و همکـاران،   (شـود   آنزیم را شامل مـی 
ـ     ها ه گا تکیهگستره وسیعی از  بـی  راي وجـود دارنـد کـه ب

هاي آمبرلیت  مهرههمانند  ،اندشده يریبهره گسازي  جنبش
IR-120H ) ،ي آنزیمـی هاغشـا ) 2013اسپینلی و همکاران 

هـاي کربنـی اکسـیده و     ریزلولـه ، )2012چئا و همکاران، (
؛ تورتـولینی و  2012پارك و همکاران، (اکسیدهاي گرافن 

و  ویرتـانن (اسـتر  هاي سولفو پلی، رزین)2012همکاران، 
ژانـگ و همکـاران،   (هاي تبـادلی  ، رزین)2012همکاران، 

ــی  )2012 ــانوذرات مغناطیس ــاران،  (، ن ــان و همک کالک
هـاي  و کانی) a,b2010اوغلو و همکاران، ؛ بایرام2012

ــاگونرســی  ــاران، ( گون ــگ و همک ــا و ؛ 2013وان نیج
شـاتل  ؛ 1988لئونـووایز و همکـاران،   ؛ 1997همکاران، 

  .)1986ورث و بوالگ، 
کننـد کـه پایـداري     نتایج گزارش شده بیان مـی برخی 

برابر بهتر از  10-15 نزدیک ،سازي جنبش بی پدید آمده در
کـاراگوز و  ؛ 2011کابنا و همکـاران،  (نزیم محلول است آ

ـ نمیدرا). 2011همکاران،  ی رسـ ي هـا  یهاوکـان  میآنـز  ان،ی
ــرهمکنش ــژهآنها،ي هــا وب ــارکرد وی  دگرگــونی در را اي ک
 خـاك  در بشـر  دسـت  سـاخت  ای یعیطبی آل ترکیب هاي

برهم  سرشت، به هر گونه. )2000 همکاران، و جاین( دارند
. روشن نیسـت  همچنان خاك هايبخشبا میآنزهاي  کنش

 بـه  توانـد مـی  ،یصـنعت  وي کشـاورز  گستردهي ها تیفعال
 درون بـه  جانـداران ي بـرا  زیانبـار  گوناگون مواد پیدایش

ـ یترک بیشـتر آنهـا   شوندکهی نیرزمیز و خاكي ها طیمح ی ب
ـ  پایـدار ي هـا  ازمولکول ). 1995 پوکلـوس، یلیف( باشـند یم

 ســتیزي نــدهایفرآ در ریزجانــداران کــارکرد بــر افــزون
ـ کلوئ هـم  و هـا  میآنز هم ،بهسازي  فعال،چـه ی نکـا ي دهای
 را اي کارایی ویـژه  توانندیم باهم، پیوند در چه و جداگانه

                                                
1  . Polyamidoamine 
2  . Cross-linked enzyme  aggregates  

ـ ي هـا طیمحـ  و آلـوده ي هاخاك ازیی زدای آلودگ در ی آب
نچه کـه  به آ نگاهبا ). 2000 همکاران، و جاین( باشند داشته

سازي آنـزیم بی جنبشهاي انجام شده، و نیز پژوهش آمد
توانـد  جذبی، نه تنها مـی  هاي رویهالکاز بر روي برخی از 

پایداري عملکردي و ماندگاري الکاز را افزایش دهد، بلکه 
ـ پیاهاي این آنـزیم،  برخی ویژگی دگرگونیبا  تواندمی  دم

هاي بنابراین، تالش. ها افزایش دهدآن را بر تجزیه آالینده
است  انجام شدهسازي آنزیم الکاز جنبش بیبسیاري براي 

  ).2013وانگ و همکاران، (
پایداري کم آنزیم  توجه بهو با  یاد شدآنچه که  پایهبر 

هاي پایدارتر، فعالیت  کاتالیزور نیاز به دستیابی بهمحلول و 
 تــرامتسگرفتــه شــده از قــارچ و پایــداري آنــزیم الکــاز 

ــیکالر ــورت   )Trametes versicolor( ورس ــه ص آزاد و ب
هاي مونتموریلونیت و زئولیت شده بر روي کانی جنبش بی

 ،همچنین، از مهمترین اهـداف ایـن پـژوهش    .بررسی شد
مصـارفی  جهت کـاربرد در   الکاز  غیرمتحرك سازي آنزیم

  .بود آلی هاي پاالیش خاك از آالیندهچون 
  هامواد و روش

گرفتـه شـده از قـارچ    فعالیت و پایداري آنزیم الکـاز  
آزاد و  )Trametes versicolor( تـــرامتس ورســـیکالر  

هــاي مونتموریلونیــت و  شــده بــر روي کــانی جنــبش بـی 
. بررسی شدهاي جداگانه از آزمایش بهره گیريزئولیت، با 

 گرفته شده از نابم الکاز یآنز ها،انجام این آزمایشبراي 
T.versicolor ،EC. 1.10.3.2،  با کارایی ویژه بیش ازU10 
ـ ات-3(س ینـوب یآز-2و2 ،)پـودري (جامـد  بر میلی گرم  لی

ــبنزوت ــولفون-6-نیازولی ــان)  ABTS( 3)دیک اســیس یو ک
-m2/g270رویه ویـژه  با ) پودر شده( نابت یلونیمونتمور

شرکت سـازنده مـواد شـیمیایی سـیگما آلـدریچ      ، از 220
اي تا اندازه ت معدن سمنانیزئول یکان. خریداري گردیدند

شـد و   خریـداري ، از شرکت کهربـا در شـهر تهـران    ناب
هـر دو  از  SEM4تصـاویر  . اب گردیـد یسپس خرد و آسـ 

در آزمایشگاه مرکزي دانشگاه فردوسـی   بررسی شدهکانی 
  .شد آمادهمشهد 

ــی ــاز بــر رو یآنــز ســازي جنــبش ب  يهــایکــان يم الک
  هاي گوناگونpHمونتموریلونیت و زئولیت در 

م یآنـز هاي گونـاگون بـر جـذب    pHبررسی اثر  براي
هاي مونتموریلونیت و زئولیت، کمـپلکس الکاز روي کانی

ــاز ــانی رســی در -هــاي الک ــاگون pHک ــادههــاي گون  آم
رو و همکاران یروش روج برپایهسازي جنبش بی. گردیدند

 يهـا یکـان  يبـر رو ) 1994(نفردا و بوالگ یو جا) 1989(
                                                

3  . 2,2' -azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic 
acid) 

4  . Scanning Electron Microscopy 
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 200 ،در ایـن کـار  . ت انجـام شـد  یت و زئولیلونیمونتمور
لیتر  میلی 5با گراد یدرجه سانت 45 يدر دما یگرم کان یلیم

شـد و   تکـان داده ساعت  2نرمال به مدت  HNO3 5/0از 
فوژ شده و بـا آب مقطـر شسـته    یسانتر g13000سپس در 

ـ یم 5خنثـی،   pHپس از رسیدن محلول رویی بـه  . شد  یل
ـ نـو پروپ یآم-3تر از یل ـ ز یاتوکسـ  يل تـر ی درصـد   2الن ی

ـ بـه آن افـزوده شـد و ا    نـاب ساخته شـده در اسـتون    ن ی
تکان گراد یدرجه سانت 45 يک شب در دمایون یسوسپانس
 5جامد بـا  فوژ شدند و فاز یها سانترسپس نمونه. داده شد

ـ تر از محلول گلوتارآلدهیل یلیم  1/0درصـد در بـافر    5د ی
 5هاي بـاالتر از  pHاستات سدیم و  5معادل با  pH(موالر 

 )8و  7، 6، 5هـاي  pH( بررسی شدهpHبا  )فسفات سدیم
بـه دام افتـاده،    يهوا يهاحباببراي زدودن مار شده و یت

 1 ايبـر اتـاق   يشـد و در دمـا   گذاشتهکاتور خال یدر دس
    .دیگرد يساعت نگهدار

گلوتارآلدهید ترکیبی بسیار عالی براي اتصال عرضـی  
بـه حـل نشـدن و مانـدگاري     معرفی شده است که منجـر 

، تثبیـت سـاختار سـلولی    ترکیبات پروتئینی شده و نسـبتاً 
در عین حـال، فعالیـت   . شود بدون تغییر شکل را منجر می

حبیـب و  (گـردد   آنزیمی به نحو قابل تـوجهی حفـظ مـی   
ــو،  ــگلوتارآلده). 1968هیراموت ــقاز  آزادد ی ــار  2 طری ب
ـ تـر از هـر   یل یلیم 5شستشو با  ک از آب مقطـر و بـافر   ی

هـاي  pHلیتر محلـول بـافر بـا    دو میلی. زدوده شدفسفات 
معلق تیمار شده  م به رسیگرم آنزمیلی 1 داراي یآزمایش

در  سـاعت  24 برايون ین سوسپانسیا. افزوده شددر بافر 
راه از  یشـد و کـان   تکـان داده  سـانتیگراد  درجـه  25دماي 
کـه در   یافت و با بافر شسته شـد تـا زمـان   یفوژ بازیسانتر

نمونه دوباره. دیده نشدت الکاز یشستشو، فعال يهامحلول
 4در دمـاي   گیـري  بهـره ها در بافر معلق شده و تـا زمـان   

 ).2002آن و همکـاران،  (شدند  يگراد نگهداریدرجه سانت
ها از تفاوت  کانی هاي رویهبر  فعال شده پیوندمقدار الکاز 

 با فعالیت در محلول رویی یبین مقدار فعالیت اولیه آنزیم
ي و ال(آمد  هر نمونه آزمایشی به دستها در  سوسپانسیون

سـاس  ادرصـد فعالیـت نسـبی نیـز بـر       ).2013همکاران، 
شده در تیمارهاي مختلف نسبت  گیري اندازه نسبی فعالیت

تیمـار   رهـ  در گیـري شـده   انـدازه  بیشینه نسبی فعالیتبه 
فعالیت نسبی نیز مطابق معادله زیر به دسـت   .سنجیده شد

  :آمد
A ൫U L-1൯=

∆EVt

0.036Vs
 

  
برابـر بـا فعالیـت آنزیمـی     ) ونیتی( Uدر این معادله، 

م یت الکاز عبارت است از اندازه آنـز یت از فعالیونیک ی(
، )قـه یدر دق ABTSکرومول یم یکد کردن یاکس يالزم برا

EΔ      ،برابر با افـزایش جـذب در هـر دقیقـهVt  وVs   بـه
میلـی  (در کـوت  و حجم نمونـه  برابر با حجم کل ترتیب 

لیتر بـر مـول    36000برابر با ) 420є(ضریب جذب  و )لیتر
  .باشد در سانتیمتر می

هاي الکاز آزاد و جذب شده بر پایداري آنزیم بررسی
  هاکانی رویه هاي

هـاي الکـاز آزاد و جـذب    بررسی پایداري آنزیم رايب
نـه  یط بهی، با در نظر گرفتن شراجداگانهشده، دو آزمایش 

در سـه تکـرار    یتصـادف  ن شده، در قالب طرح کـامالً ییتع
رو و یـ روش روج برپایهسازي آنزیم   بی جنبش. انجام شد
انجام شـد؛  ) 1994(نفردا و بوالگ یو جا) 1989(همکاران 

 يفاکتورهـا  پیامد. گردید پیش یادکه در بخش  اي گونهبه 
 10-80و 4( ییب شامل نه سـطح دمـا  یکه به ترت یشیآزما

صـفر،  (ون یو هفت سطح زمان انکوباسـ ) گرادیدرجه سانت
م آزاد و یت آنزیبودند، بر فعال) روز 30و  20، 10، 5، 2، 1

در ، تیـ ت و زئولیلونیمونتمور یشده در دو کان  جنبش بی
الزم به ذکر اسـت کـه    .ندبررسی شددو آزمایش جداگانه 

هاي ذکر شـده،   براي انجام آزمایش رس-ي آنزیمهانمونه
در  نهـا آدر داخل بافر نگهداري شدند و محـل نگهـداري   

 4داخل یخچال و دمـاي  ) زمان انکوباسیون(آزمایش سوم 
هـاي   هـا، نمونـه   براي تمامی آزمـایش  .سانتیگراد بود درجه

  .نیز در نظر گرفته شد) فاقد رس(محتوي آنزیم الکاز آزاد 
  م الکاز یت آنزیفعال يریگاندازه

اتـاق بـا    يشده در دما بی جنبشت الکاز آزاد و یفعال
لیــات-3(س ینــوبیآز-2وABTS )2از بســتره  گیــريبهــره
ــو و (ن شــد یــیتع)) دیک اســیســولفون-6-نیازولیــبنزوت ل

ـ یم یـک واکنش بـا افـزودن   ). 2007همکاران،  تـر از  یل یل
ABTSمـوالر   1/0موالر به مقدارمناسب از بـافر   یلیم یک

بـی  بهینـه بـراي الکـاز آزاد یـا      pHبا (فسفات یا استات 
ا یاز الکاز آزاد  اياندازه ویژهداراي که خود ) شده جنبش

بـی  الکـاز آزاد و   مقـدار . شده بود، آغاز گردید بی جنبش
انتخـاب شـد کـه جـذب محصـول       يشده به نحو جنبش

بهـره  دستگاه اسپکتروفوتومتر مورد  یواکنش در دامنه خط
قــرار ) WPA S2000UV/Visمــدل (ش یدر آزمــا گیــري

ــگ ــزا ABTSون یداســیاکس. ردی ــا اف  420ش جــذب در یب
الزم به ذکر است که مدت زمـان انجـام   . نانومتر دنبال شد
هـر دو   ينمونه شـاهد بـرا  . دقیقه بود 10واکنش آنزیمی 

از  یکسـان یر یمقـاد  يشده، محتـو  بی جنبشم آزاد و یآنز
الکـاز  . بـود  گرمـا تحت ) دناتوره شده(الکاز طبع برگشته 

 100آزاد در م یجوشاندن آنـز راه ، از گرمادناتوره شده در 
  .بدست آمدقه یدق 10 برايگراد یدرجه سانت
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از نرم افزار  گیريبهرهش با یآزما بدست آمده ازج ینتا
از  گیـري بهـره ها با  ن دادهیانگیز و میآنال MSTATCيآمار

  . سه گردیدندیدانکن مقا ياآزمون چند دامنه
  نتایج و بحث

زئولیــت و   هــاي کــانی  آمــاده کــردن بــه دنبــال  
مونتموریلونیت و پس از خرد کردن کانی زئولیت، تصاویر 

از  گیـري بهـره بـا   بررسـی شـده  هاي میکروسکوپی نمونه
. نـد گردید آمـاده ) SEM( 1میکروسکوپ الکترونی روبشی

به ترتیـب تصـاویر میکروسـکوپی    B-1و  A-1هاي شکل
پس . دهندهاي زئولیت و مونتموریلونیت را نشان میکانی

هاي اندازه ذرات کانی بازه، بررسی شدههاي آنالیز کانیاز 
میکرومتر بـه دسـت    10زئولیت و مونتموریلونیت کمتر از 

و در این بین، ذرات کانی مونتموریلونیت نسـبت بـه    آمد
  .زئولیت، اندکی ریزتر بودند

بررسی برهم در ها پژوهشدر بسیاري از  از آنجایی که
بکار بزرگتر نیز  اندازهبا  هايدانهکنش آنزیم و کانی رسی، 

 بـازه در  بررسی شدههاي کانی دانه، بنابراین اندازه اندرفته
نمونـه مـی   بـراي . بودند هابررسیبراي این گونه  شایسته

پیرامون برهم )1979(مک بول و اتو  هاي پژوهش ازتوان 
هاي رسـی مونتموریلونیـت،   کنش فسفاتاز اسیدي با کانی

کـانی  هايدانهاندازه  بازهآنها . یاد کردایلیت و کائولینیت 
میکرومتر  63را کوچکتر از  بررسیدر این  بکار رفتههاي 

  .گزارش نمودند
هــاي بــر انـدازه جــذب آنــزیم الکـاز روي کــانی   pHاثـر  

  مونتموریلونیت و زئولیت 
هـاي  ، اندازه جـذب آنـزیم الکـاز بـر رویـه      1جدول 

ــانی ــت را در   ک ــت و مونتموریلونی ــاي زئولی ــاي pHه ه
بیشترین انـدازه جـذب آنـزیم بـر     . دهد گوناگون نشان می

دیـده شـد کـه تفـاوت      pH=5هاي هـر دو کـانی در   رویه
نشـان داد و   pHداري را با سـایر رویـه هـاي   آماري معنی

سـازي آنـزیم    بهینه جهت بی جنبش pHبنابراین به عنوان 
گیـري  ما و زمان انکوباسیون مـورد بهـره  دهاي  در آزمایش
هـاي بررسـی شـده، کـانی      بـا مقایسـه کـانی   . قرار گرفت

 61/64مونتموریلونیت با اندازه جذب آنزیمـی معـادل بـا    
 درصد، بیشترین اندازه جذب را دارا بود کـه ایـن انـدازه   

. درصد بیشتر از جذب در کانی زئولیت بود 63/27نزدیک 
ده در ایـن زمینـه نیـز مقـادیر     هاي مشابه انجام شپژوهش

گوناگون جذب آنزیم، تحت شرایط گوناگون آزمایش، از 
و یـا کـاربرد انـواع گونـاگون      pHجمله مقـادیر متفـاوت   

در این راستا، جـاینفردا و بـوالگ   . اندجاذب را نشان داده
گـرم  میلـی  88/0، پـس از کـاربرد   در یک بررسی) 1994(

                                                
1. Scanning Electron Microscope 

ــاز   ــزیم الکـ ــت   )Trametesversicolor(آنـ ــه جهـ اولیـ
گرم از هر یک از چهـار  میلی 200سازي بر روي  جنبش بی

، مونتموریلونیت، کائولینیـت و  2گلس بیدزگاه جاذب تکیه
، مقادیر گوناگون جـذب آنـزیم بـر رویـه     pH=7خاك در 
بر پایه نتایج آنها به ترتیب . ها را گزارش نمودندنگهدارنده

بکار برده شده، بر درصد از آنزیم الکاز  73و  64، 71، 56
هاي گلس بیدز، مونتموریلونیت، کائولینیت و روي جاذب

  .خاك جذب شد
  1همچنین، از نکات جالب توجه که بـر پایـه جـدول   

جـذب آنـزیم الکـاز بـر روي      نبود، از آن یاد کردتوان می
توانـد ناشـی از   این امر مـی . باشدمی pH=8ها، در  جاذب

تـوان بـه    این دالیل مـی از مهمترین . دالیل گوناگون باشد
سـازي آنـزیم    جنـبش  گیري از گلوتارآلدهید جهت بی بهره

سازي به وسیله پیوند کـواالنس بـه    بی جنبش. اشاره نمود
گیـري از گلوتارآلدهیـد،    جاذب نامحلول در آب، بـا بهـره  

ها ترین روش اتصال آنزیم به این جاذب ترین و مالیم ساده
 بی جنبشآلدهید جهت باشد و واکنش آنزیم با گلوتارمی

؛ حبیـب  1974ویتال، (است  pHشدن، فرآیندي وابسته به 
مطالعات انجام شده در این زمینه نیـز  ). 1968و هیراموتو، 

در این راستا، جانسن و همکاران . موید این مطلب هستند
بـراي   pHاي نشان دادنـد کـه مقـادیر    طی مطالعه) 1971(

هاي د، براي آنزیمسازي سریع توسط گلوتارآلدهی نامحلول
، تقریبـا  )EC 3.4.22.2(و پاپایین ) EC3.2.1.17(لیزوزیم 

ها بـود؛ درحالیکـه   این پروتئین 3مشابه نقاط ایزوالکتریک
 EC(سـرعت ایــن فرآینــد بـراي آنــزیم کایموتریپســین   

بیشترین اندازه بود که این انـدازه   pH=2/6در ) 3.4.21.1
با ). PI=6/8(داشت  زیر نقطه ایزوالکتریک این آنزیم قرار

توجه به اینکه نقطـه ایزوالکتریـک الکازهـاي قـارچی در     
، علـت عـدم   )2009له، مداوي و له(قرار دارد  3-7گستره 

توان به می را احتماالً pH=8مشاهده جذب آنزیم الکاز در 
ــن     ــودن ای ــدوده ب ــتره نقــاط   pHخــارج از مح از گس

م در ایزوالکتریک آنـزیم الکـاز و عـدم جـذب ایـن آنـزی      
pHنیز طـی  ) 2013(نال و کوالنکایا یا. هاي باال نسبت داد

سـازي الکـاز    اي به بررسی شرایط بهینه بی جنـبش مطالعه
)Trametesversicolor(  ــا ــرهب ــت   مه ــدیم آلجینی ــاي س ه

آنها مشاهده نمودند که فعالیت نسبی آنـزیم بـا   . پرداختند
 pH، افزایش یافت و با افزایش 3-5/4در بازه  pHافزایش 
سـازي   جنبش ، فعالیت آنزیم و نیز درصد بی5-10در بازه 

  .کاهش یافت
  

                                                
2. Glass beads 
3  . Isoelectric Point (IP) 
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  )B(و مونتموریلونیت ) A(از ذرات کانی زئولیت  SEMتصویر  - 1شکل 

  
  هاي مونتموریلونیت و زئولیتبر روي کانی) Trametesversicolor(سازي آنزیم الکاز بی جنبش- 1جدول 

  گرم آنزیم الکاز اولیهمیلیاز یک ) درصد(آنزیم جذب شده   نوع کانی
5=pH SD  6=pH SD  7=pH SD  8=pH 

  -  a61/64  1/0 b30/40  5/0 c33/35  7/0  مونتموریلونیت
  -  A76/46  23/1 B72/36  26/0 C47/5  91/1  زئولیت

  )≥05/0p() باشدها میحروف بزرگ و کوچک نشان دهنده مقایسه آماري جداگانه بین کانی( *
** SD : ها دادهانحراف معیار  

  
اثر دماي انکوباسیون بر فعالیت آنزیم الکاز آزاد و جذب 

  شده 
انکوباسیون بر فعالیت آنزیم الکاز  گوناگوناثر دماهاي 

هـاي زئولیـت و   کـانی  رویه هايشده بر  جنبش بیآزاد و 
 بـر پایـه  . نشان داده شده است 2مونتموریلونیت در شکل 

شـده، در   جنـبش  بـی الکـاز آزاد و   یشکل، فعالیت آنزیم
و ) درجه سانتیگراد10-80و  4( بررسی شدهگستره دمایی 

. ، وابستگی دمایی قابل تـوجهی را نشـان داد  بهینه pHدر 
ه براي دیده شد فعالیت نسبی اندازهمطابق شکل، باالترین 

 100(درجه سـانتیگراد   20آنزیم الکاز آزاد متعلق به دماي 
همچنین، باالترین فعالیت نسبی بـراي الکـاز   . بود) درصد

 4و  80 يشده بر کانی مونتموریلونیت، در دماها جنبش بی
و بـراي  ) درصد 97/80و  100به ترتیب (درجه سانتیگراد 

درجـه   70و  4شده بر زئولیـت در دمـاي    جنبش بیالکاز 
ــد) درصــد 96/67و  100(ســانتیگراد  ــا . مشــاهده گردی ب

  شـده، بـه نظـر     جنبش بیالکازهاي  درمودارهاي مقایسه ن
رسد که این آنـزیم در ابتـدا و انتهـاي گسـتره دمـایی      می

  از فعالیت نسبی ) دماهاي بسیار باال و پایین( ررسی شدهـب
  

  
  
  

امـا اینکـه   . باالتر و بنابراین پایداري خوبی برخوردار بود
 جنـبش  براي الکاز بـی باالترین فعالیت نسبی دماهاي چرا 

شده بر کانی مونتموریلونیت و زئولیـت بـا هـم متفـاوت     
 ،احتمـاالً . توانـد بنـابر دالیـل گونـاگونی باشـد      می ،بودند

، اندازه ذرات، شکل سـاختمانی  کانینوع عواملی همچون 
به پیش تیمارها قبل از اتصـال   ها کانیکانی و حتی پاسخ 

  .ثیر گذار باشندأتوانند ت، میآنزیم
هاي شده نیز حاکی از پایداريهاي انجام پژوهش

شده، بسته به شرایط  جنبش الکاز بیدمایی گوناگون آنزیم
براي . باشدآزمایش از جمله منبع آنزیم و نوع جاذب می

با بررسی ویژگی هاي ) 2010(نمونه، سینگ و همکاران 
بی جنبش شده بر غشاي ) γ-proteobacterium JB(الکاز 

فعالیت آنزیم بی جنبش شده  نیتروسلولز، دماي بهینه براي
همچنین، پژوهش . درجه سانتیگراد گزارش نمودند 55را 

شده بر غشاهاي  جنبش آنها نشان داد که الکاز بی
درجه سانتیگراد براي سه  4-30نیتروسلولز، در بازه دمایی 

  .در صد پایدار بود 100ماه، 
   

A B 
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  هاي مونتموریلونیتشده روي کانی جنبش بیو ) Free-Lac(بر فعالیت آنزیم الکاز آزاد  گوناگوناثر دماهاي انکویاسیون  - 2شکل 

)Mont-Lac ( و زئولیت)Zeo-Lac( 
 

ــاران  ــو و همک ــه ) 2007(هی ــام مطالع ــا انج ــز ب   اي نی
ــه ــاز  مقایس ــون الک ــی ) Trametesversicolor(اي پیرام ب

سیلیس مزوپـور شـش ضـلعی     يشده بر ذرات نانو جنبش
)SBA-15 (بـی  نیت، مشـاهده نمودنـد کـه الکـاز     و کائولی

ــزیم  جنــبش ــا آن ــانو در مقایســه ب ــر ذرات ن هــاي شــده ب
شده بر کائولینیت، فعالیت آنزیمی بـاالتري را در   جنبش بی

نشـان  ) ددرجـه سـانتیگرا   25-35(تـر  دماهاي نسبتا پایین
دادند، اما به طور کلی، دماهاي بهینه جهت فعالیت نسـبی  

-50شده در گستره  جنبش بیبیشینه براي تمامی الکازهاي 
هیـو و همکـاران    بر پایـه . درجه سانتیگراد قرار داشت 45

، اتصال کوواالنسی منجر به الحاق آنزیم بـه درون  )2007(
کوچکتر  در این راستا، هر چه ذرات. شودماتریس رس می

باشند، توانایی آنها بـراي پیونـد بـا آنـزیم و کـاهش اثـر       
هیـو و همکـاران،   (محـدودیت پخشـیدگی، بیشـتر اسـت     

. تواند بر پایداري دمایی آنها بیفزایـد  میامر و این ) 2007
، کـاهش فعالیـت   )2005(جیانگ و همکـاران   بر پایهآنها 

ه متاثر از دما را به عـدم پایـداري آنـزیم    دیده شدآنزیمی 
شده تحت شرایط دمایی اعمال شـده و بنـابراین    جنبش بی

بر از طرفی، . کاهش توانایی کاتالیزوري آنزیم نسبت دادند
، پایداري دمایی )2003(مطالعات ستینوس و اوزتوپ  پایه

تواند آنزیم آزاد میدر برابر شده  جنبش بیهاي باالي آنزیم
ــی ا ــافناش ــاهش انعط ــزیم   ز ک ــاختاري در آن ــذیري س پ

نیز با مطالعه آنـزیم  ) 1973(گلدستین . شده باشد جنبش بی
آز، پایداري باالي آنزیم جذب شده در دماهاي باال را اوره

ناشی از جلوگیري احتمالی از هضم خود به خودي آنزیم 
گلدسـتین،  ؛ 1997آنیتـا و همکـاران،   (جذب شده دانست 

جالب توجـه کـه از مطالعـات صـورت     از نکات ). 1973
توان به افـزایش  گرفته در این زمینه قابل دریافت است می

آز، فسـفاتاز  هـا از جملـه اوره  احتمالی میزان جذب آنزیم

هـاي رسـی، بـا    کـانی  رویـه قلیایی و فسفاتاز اسیدي بـر  
). 1982طرفــدار و چانکــار، (افــزایش دمــا اشــاره نمــود 
عوامل افزایش فعالیت نسـبی   بنابراین، شاید بتوان یکی از

ها در دماهاي باال را آنزیم الکاز جذب شده بر روي جاذب
ها به سبب کانی رویهبه وجود مقادیر بیشتر آنزیم فعال در 

 .افزایش میزان جذب آنزیم در چنین شـرایطی نسـبت داد  
 2الزم به ذکر است که نوسانات مشـاهده شـده در شـکل    

ـ  بهبـود یـا زوال سـاختار    ه می تواند امور مختلفی از جمل
را در محـیط  ) به ویژه در مورد آنـزیم الکـاز آزاد  (آنزیمی 

ــده آن،  ــف دربرگیرن ــاي مختل ــددر دماه ــر نمای در . درگی
حقیقت، برهمکنش عواملی چون افزایش پایـداري آنـزیم   
در دماهاي باال و پایین، افزایش احتمالی جذب آنـزیم بـر   

غییر سـاختار آنزیمـی   ها با افزایش دما و نیز ت سطوح کانی
  .تواند منجر به این نوسانات گردد بسته به دما می

اثر زمان انکوباسیون بر فعالیت آنزیم الکاز آزاد و جـذب  
  شده 

انکوباسیون را بر  گوناگونهاي اثر زمان 3شکل 
کانی هاي رویهشده بر  جنبش بیفعالیت آنزیم الکاز آزاد و 

درجه  4در دماي  هاي زئولیت و مونتموریلونیت
  از نکات جالب توجهی که . دهدنشان می سانتیگراد

توان بدان اشاره نمود این است که بیشترین فعالیت می
هاي زمان دره براي آنزیم الکاز آزاد دیده شدآنزیمی 

روز  20و ) درصد 4/86( 10، )درصد 100( 5انکوباسیون 
کانی  یهروشده بر  جنبش بیهاي ، براي آنزیم)درصد 3/82(

 0/99( 10هاي انکوباسیون زمان درمونتموریلونیت 
بی هاي و براي آنزیم) درصد 100(روز  20و ) درصد
 20زمان انکوباسیون  درکانی زئولیت  رویهشده بر  جنبش
در حقیقت، با گذشت زمان، . بود) درصد 100(روز 

فعالیت آنزیمی افزایش را نشان داد که این افزایش براي 
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ها در بازه زمانی رویه نگهدارندهشده بر  جنبشبی الکاز 
الزم به ذکر است که آنزیم . روز کامال مشهود بود 20-2

 30شده، در زمان  جنبش بیالکاز در هر دو حالت آزاد و 
روز انکوباسیون، با افت شدید فعالیت مواجه گردید به 

ه در این زمان، دیده شدفعالیت نسبی  اندازهنحوي که 
هاي کانی رویه هايشده بر  بی جنبشبراي الکاز آزاد و 

و صفر  6/9، 0/13مونتموریلونیت و زئولیت به ترتیب 
هاي الکاز آزاد و با مقایسه فعالیت نسبی آنزیم. درصد بود
، بررسی شدههاي انکوباسیون شده در زمان بی جنبش

زئولیت در شده بر  جنبش بیفعالیت آنزیم الکاز  اندازه
فعالیت آنزیم  اندازهروز و  20و  1هاي انکوباسیون زمان

هاي انکوباسیون شده بر مونتموریلونیت در زمان جنبش بی

روز بیشتر از آنزیم الکاز آزاد مشاهده  20و  10، 2، 1
رسد که کانی مونتموریلونیت در حفظ به نظر می. گردید

عمل کرده  شده، بهتر از زئولیت جنبش بیفعالیت الکاز 
هاي انجام شده، پایداري افزایش پژوهش بر پایه. است

تواند به دلیل ممانعت از  شده می جنبش بییافته در الکاز 
نوآرایی ساختاري و انعطاف پذیري کمتر آنزیم 

شده باشد که هر دوي این عوامل ناشی از اتصال  جنبش بی
برندي و همکاران، (باشد  اي به جاذب میچند نقطه

از گلوتارآلدهید، بهبود در  گیري بهرههمچنین، ). 2006
پایداري عملکردي آنزیم و پایداري در برابر عوامل 

ریکاچ و (شود را سبب می) طبع برگشتگی(دناتوره کننده 
 ).2009همکاران، 

 

  
 هايشده روي کانی جنبش بیو )Free-Lac(بر فعالیت آنزیم الکاز آزاد  گوناگونهاي انکوباسیون اثر زمان -3شکل 

 سانتیگراد درجه 4در دماي  )Zeo-Lac(و زئولیت ) Mont-Lac(مونتموریلونیت 
 

هاي گوناگونی در این زمینه با در نظر گـرفتن  پژوهش
انکوباسـیون  هـاي  شرایط آزمایشی متنـوع همچـون زمـان   

. اند که نتایج آنها در خور توجه هستندمتفاوت انجام شده
، فعالیـت الکـاز   )2013(در این راستا، وانـگ و همکـاران   

مونتموریلونیت را  -TiO2شده بر کمپلکس هاي  جنبش بی
شـده   جنبش بیآنها پایداري آنزیم . مورد بررسی قرار دادند

ــاي  ، در فواصــل pH=5/4درجــه ســانتیگراد و  4را در دم
 بـر پایـه  . قـرار دادنـد   بررسی شدهروز  26زمانی منظم تا 

شـده   جنبش بینتایج آنها، فعالیت نسبی آنزیم الکاز آزاد و 
مونتموریلونیـت و   -TiO2هاي مونتموریلونیـت،   بر جاذب
TiO2800-  مونتموریلونیــــت)TiO2-  مونتموریلونیــــت

یش بـا افـزا  ) درجـه سـانتیگراد   800کلسینه شده در دماي 
با اینحال، آنهـا مانـدگاري   . زمان انکوباسیون کاهش یافت

 -TiO2شـده بـر مونتموریلونیـت،     جنبش بیفعالیت آنزیم 
مونتموریلونیــت را پــس از  -TiO2800مونتموریلونیـت و  

، بـه  و در دماي اتـاق  روز از زمان انکوباسیون 20گذشت 

ــب  ــد  27و  21، 45ترتی ــزارش نمودن ــد گ ــی و . درص ل
نیز با در نظر گرفتن بازه زمانی صفر تـا  ) 2015(همکاران 

شـده بـر    جنـبش  بیروز، تغییرات فعالیت نسبی الکاز  100
جدیـد را در   ZnO/SiO2یک جاذب نانو کامپوزیت شـده  

 بر پایـه . درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار دادند 25دماي 
 سازي الکاز بر روي این جاذب، تقریباً جنبش بینتایج آنها، 

درصد فعالیت اولیه آن را پس از سه مـاه انکوباسـیون    80
اي نیز طی مطالعـه ) 2014(میسائو و همکاران . حفظ نمود

هـاي   مهـره سـازي اینولینـاز تجـاري بـر      جنبش بیپیرامون 
ثیر زمان انکوباسیون را نیز بر فعالیت أکیتوزان، ت-آلجینیت

 پایه بر. شده مورد بررسی قرار دادند جنبش بینسبی آنزیم 
درصـد از   76شـده بـیش از    جنـبش  بـی نتایج آنها، آنـزیم  

آنها . روز در دماي اتاق حفظ نمود 6 برايفعالیت خود را 
توانست در دماهـاي  اظهار کردند که این حفظ فعالیت می

. درجـه سـانتیگراد، بهبـود یابـد     4-5تر، براي مثـال  پایین
 شده عمالً جنبش بیهمچنین، نتایج آنها نشان داد که آنزیم 
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روز در دمـاي اتـاق از    20تمام فعالیـت خـود را پـس از    
  . درصد بود 20دست داد و فعالیت نسبی آن تنها 

  گیرينتیجه
ایـن پـژوهش، عوامـل     بدسـت آمـده از  نتایج  بر پایه

سـازي یـک    جنبش بیدر حین  pHاندازههمچون  گوناگون
جـذب آن بـر    انـدازه توانند بر پروتئین از جمله آنزیم می

مشاهدات مبتنی بـر ایـن   . اثر بگذارند گوناگون رویه هاي
 هاي رویهنزیم الکاز بر آپژوهش حاکی از جذب حداکثري 

نتـایج  . بـود  pH=5دو کانی مونتموریلونیت و زئولیـت در  
آنـزیم   گونـاگون این پـژوهش، رفتارهـاي    بدست آمده از

مونتموریلونیـت و   هـاي  رویهالکاز پس از جذب شدن بر 
باالترین . نیز تحت شرایط آزمایشی نشان دادندزئولیت را 

درجـه سـانتیگراد    20زاد در دمـاي  آفعالیت آنـزیم   اندازه
نزیم جذب آفعالیت بیشینه براي  يدرحالیکه دما دیده شد
و براي زئولیت  4و  80کانی مونتموریلونیت  رویهشده بر 

سـازي   جنبش بیدر حقیقت، . درجه سانتیگراد بود 70و  4
دماهاي بسیار باال و در برابر نزیم آبه افزایش پایداري منجر

شـده تـا    جنبش بیهاي آزاد و همچنین، آنزیم. پایین گشت
روز فعالیت خـود را حفـظ نمودنـد و در مـورد      20زمان 

ــازه  جنــبش بــیهــاي نــزیمآ ــت در ب شــده، افــزایش فعالی
با توجه به نتایج این پژوهش . روز مشهود بود 2-20زمانی

، بهسـازي  در زیسـت  توجه بـه اهمیـت آنـزیم الکـاز    با و 
سـازي مـی توانـد چشـم انـداز خـوبی را بـر         جنـبش  بـی 
از ایـن آنـزیم در آلـودگی زدایـی، بـا صـرفه        گیـري  بهره

که این خود یکی از اهدف اصلی انجـام   اقتصادي بگشاید
  .این پژوهش بود

 سپاسگزاري
د ـشهـی مـردوســشگاه فـهاي دان تـمایـاز ح

 . گردد سپاسگزاري می

  
 :منابعفهرست 

1. Addorisio, V., Sannino, F., Mateoa, C. and Guisan, J.M. 2013. Oxidation of phenyl 
compounds using strongly stable immobilized-stabilized laccase from Trametes 
versicolor. Process Biochemistry 48:1174–1180. 

2. Ahn, M.Y. Dec, J. Kim, J. E. and Bollag, J. M. 2002. Bioremediation and Biodegradation, 
Treatment of 2,4-Dichlorophenol Polluted Soil with Free and Immobilized Laccase. 
Journal of Environmental Quality 31:1509-1515. 

3. Anita, A., Sastry, C.A. and Hashim, M.A. 1997. Immobilization of urease on vermiculite. 
Bioprocess Engineering 16:375-380. 

4. Arica, M.Y., Altintas, B. and Bayramoglu, G. 2009. Immobilization of laccase onto 
spacer-arm attached non-porous poly(GMA/EGDMA) beads: application for textile dye 
degradation. Bioresource Technology 100:665–9. 

5. Arroyo, M. 1998. Inmovilización de enzimas. Fundamentos, métodos y aplicaciones. Ars 
Pharmaceutica 39:23–39. 

6. Bayramoglu, G., Yilmaz, M. and Arica, M.Y. 2010a. Preparation and characterization of 
epoxyfunctionalized magnetic chitosan beads: laccase immobilized for degradation of 
reactive dyes. Bioprocess and Biosystems Engineering 33:439–48. 

7. Bayramoglu, G., Yilmaz, M. and Arica, M.Y. 2010b. Reversible immobilization of 
laccase to poly(4-vinylpyridine) grafted and Cu(II) chelated magnetic beads: 
biodegradation of reactive dyes. Bioresource Technology 101:6615–21. 

8. Brandi, P., Annibale, A.D., Galli, C., Gentili, P. and Pontes, A.S.N. 2006. In search for 
practical advantages from the immobilisation of an enzyme: the case of laccase, Journal of 
Molecular Catalysis B: Enzymatic 41:61–69. 

9. Cabana, H., Ahamed, A. and Leduc, R. 2011. Conjugation of laccase from the white rot 
fungus Trametes versicolor to chitosan and its utilization for the elimination of triclosan. 
Bioresource Technology 102:1656–62. 

10. Camarero, S., García, O., Vidal, T., Colom, J., Del Río, J.C., Gutiérrez, A., Martínez, M.J. 
and Martínez, A.T. 2002. Flax pulp bleaching  and residual lignin modification by 
laccasemediator systems. Progress in Biotechnology 21:213–22. 



  هاي مونتموریلونیت و زئولیتکانی ثبیت شده در حضورتآزاد  فعالیت و پایداري آنزیم الکازبررسی /  10

 

11. Cardoso, F.P., Neto, S.A., Ciancaglini, P. and De Andrade, A.R. 2012. The use of 
PAMAM dendrimers as a platform for laccase immobilization: kinetic characterization of 
the enzyme. Applied Biochemistry and Biotechnology 167:1854–64. 

12. Cerrone, F., Barghini, P., Pesciaroli, C. and Fenice, M. 2011. Efficient removal of 
pollutants from olive washing wastewater in bubble-column bioreactor by Trametes 
versicolor. Chemosphere 84:254–9. 

13. Cetinus, S.A. and Oztop, H.N. 2003. Immobilization of catalase into chemically cross-
linked chitosan beads. Enzyme and Microbial Technology 32:889–894. 

14. Chea, V., Paolucci-Jeanjean, D., Belleville, M.P. and Sanchez, J. 2012. Optimization and 
characterization of an enzymatic membrane for the degradation of phenolic compounds. 
Catalysis Today 193:49–56. 

15. Fernández-Fernández, M., Sanromán, M.A. and Moldes, D. 2013. Recent developments 
and applications of immobilized laccase. Biotechnology Advances 31:1808–1825. 

16. Flip, H. and Claus, Z. K. 1995. Effects of soil minerals on the microbial formation of 
enzymes and their possible use in remediation of chemically polluted sites. p. 409-419. In: 
P. M. Huang et al. (ed.) Environmental impact of soil component interactions. Vol. 1. 
Natural and anthropogenic organics. CRC Press/Lewis Publ., Boca Raton, FL. 

17. Freire, R.S., Durán,  N. and Kubota, L.T. 2001. Effects of fungal laccase immobilization 
procedures for the development  of  a  biosensor  for  phenol  compounds.  Talanta 
54:681–6. 

18. Georgieva, S., Godjevargova, T., Portaccio, M., Lepore, M. and Mita, D.G. 2008. 
Advantages in using non-isothermal bioreactors in bioremediation of water polluted 
by phenol by means of immobilized laccase from Rhus vernicifera. Journal of 
Molecular Catalysis B: Enzymatic 55:177–84. 

19. Gianfreda, L. and Bollag, J. M. 1994. Effect of Soils on the Behavior of Immobilized 
Enzymes. Soil Science Society of America Journal 58:1672-1681.  

20. Gianfreda, L. and Bollag. J.M. 1994. Effect of soils on the behavior of immobilized 
enzymes. Soil Science Society of America Journal 58:1672–1681. 

21. Goldstein, L. 1973. A new polymine carrier for immobilization of proteins of water 
insoluble derivatives of pepsin and trypsin. Biochimica et Biophysica Acta 327:132-137. 

22. Guo, M., Lu, F., Liu, M., Li, T., Pu, J., Wang, N., et al. 2008. Purification of recombinant 
laccase from Trametes versicolor in Pichia methanolica and its use for the decolorization 
of  anthraquinone dye. Biotechnology Letters 30:2091–6. 

23. Habeeb, A.F.S.A. and Hiramoto. R. 1968. Reaction  of  proteins  with  glutaraldehyde. 
Archives of Biochemistry and Biophysics 126:16-26. 

24. Hu, X., Zhao, X. and Hwang, H. 2007. Comparative study of immobilizedTrametes 
versicolorlaccase on nanoparticles and kaolinite. Chemosphere 66:1618–26. 

25. Hu, X., Zhao, X. and Hwang, H.M. 2007. Comparative study of immobilized Trametes 
versicolor laccase on nanoparticles and kaolinite. Chemosphere 66:1618–1626. 

26. Jansen, E.F., Tomimatsu, Y. and Olson, A.C. 1971. Cross-linking of α-chymotrypsin and 
other proteins by reaction with glutaraldehyde. Archives of Biochemistry and Biophysics 
144:394-400. 

27. Jia, J.B., Zhang, S.P., Wang, P. and Wang, H.J. 2012. Degradation of high concentration 
2,4-dichlorophenol by simultaneous photocatalytic-enzymatic process using TiO2/UV and 
laccase. Journal of Hazardous Materials 205:150–155.  

28. Jiang, D.S., Long, S.Y., Huang, J., Xiao, H.Y. and Zhou, J.Y. 2005. Immobilization 
of Pucnoporus sanguineus laccase on magnetic chitosan microspheres. Biochemical 
Engineering Journal 25:15–23. 



 11/  1396/  1شماره /  5جلد / شناسی خاك نشریه زیست

 

29. Kalkan, N.A., Aksoy, S., Aksoy, E.A. and Hasirci, N. 2012. Preparation of chitosan-
coated magnetite nanoparticles and application for immobilization of laccase. Journal of 
Applied Polymer Science 123:707–16. 

30. Karagoz, B., Bayramoglu, G., Altintas, B., Bicak, N. and Arica, M.Y. 2011. Amine  
functional monodisperse microbeads via precipitation polymerization of N-vinyl 
formamide: immobilized laccase for benzidine based dyes degradation. Bioresource  
Technology 102:6783–90. 

31. Krajewska, B. 2009. Ureases. II. Properties and their customizing by enzyme 
immobilizations: A review. Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic 59:22–40. 

32. Kunamneni, A., Ghazi, I., Camarero, S., Ballesteros, A., Plou, F.J. and Alcalde, M. 2008. 
Decolorization of synthetic dyes by laccase immobilized on epoxy-activated carriers. 
Process Biochemistry 43:169–78. 

33. Kurniawati, S. and Nicell, J.A. 2008. Characterization of Trametes versicolor laccase for 
the transformation of aqueous phenol. Bioresource Technology 99:7825–34. 

34. Lai, C., Zeng, G.M., Huang, D.L., Zhao, M.H., Huang, H.L., Huang, C., Wei, Z., Li, N.J., 
Xu, P., Zhang, C. and Xie, G.X. 2013. Effect of ABTS on the adsorption of Trametes 
versicolor laccase on alkali lignin. International Biodeterioration and Biodegradation 82: 
180-186. 

35. Leonowicz, A., Sarkar, J.M. and Bollag, J.M. 1988. Improvement in stability of an 
immobilized fungal laccase. Applied Microbiology and Biotechnology 29:129–135. 

36. Li, W.X., Sun, H.Y. and Zhang, R.F. 2015. Immobilization of laccase on a novel 
ZnO/SiO2 nano-composited support for dye decolorization. 2015 Global Conference on 
Polymer and Composite Materials (PCM 2015). IOP Conf. Series: Materials Science and 
Engineering 87 (2015) 012033. 

37. Loera, O., Pérez Pérez, M., Cristina, I., Barbosa Rodríguez, J.R. and Villaseñor Ortega, F. 
2006. Laccases. Anonymous Advances in Agricultural and Food Biotechnology. Research 
Signpost p. 323–40. 

38. Lu, L., Zhao, M. and Wang, Y. 2007. Immobilization of laccase by alginate–chitosan 
microcapsules and its use in dye decolorization. World Journal of Microbiology and 
Biotechnology 23:159-166. 

39. Madhavi, V. and Lele, S. S. 2009. Laccase: Properties and Applications. BioResources 
4:1694-1717. 

40. Majeau, J.A., Brar, S.K. and Tyagi, R.D. 2010. Laccases for removal of recalcitrant and 
emerging pollutants. Bioresource Technology 101:2331–50. 

41. Makboul, H. E. and Ottow, J. C. G. 1979. Michaelis Constant (Km) of Acid Phospatase as 
Affected byMontmorilionite, Illite, and Kaolinite Clay Minerals. Journal of Microbial 
Ecology 5:207-213. 

42. Mateo, C., Palomo, J.M., Fernandez-Lorente, G., Guisan, J.M. and Fernandez-Lafuente, 
R. 2007. Improvement of enzyme activity, stability and selectivity via immobilization 
techniques. Enzyme and Microbial Technology 40:1451–63. 

43. Matijoˇsyte, I., Arends, I.W.C.E., de Vries, S. and Sheldon, R.A. 2010. Preparation and 
use of cross-linked enzyme aggregates  (CLEAs)  of  laccases. Journal of  Molecular  
Catalysis B: Enzyme 62:142–8. 

44. Missau, J., Scheid, A. J., Foletto, E. L., Jahn, S. L., Mazutti, M. A. and Kuhn, R. C. 2014. 
Immobilization of commercial inulinase on alginate–chitosan beads. Sustainable Chemical 
Processes. 2:13. 

45. Naidja, A., Huang, P.M. and Bollag, J.M. 1997. Activity of tyrosinase immobilized on 
hydroxyaluminum–montmorillonite complexes. Journal of Molecular Catalysis A: 
Chemical 115: 305–316. 



  هاي مونتموریلونیت و زئولیتکانی ثبیت شده در حضورتآزاد  فعالیت و پایداري آنزیم الکازبررسی /  12

 

46. Naidja, A., Huang, P.M. and Bollag, J.M. 2000. Enzyme-Clay Interactions and Their 
Impact on Transformations of Natural and Anthropogenic Organic Compounds in Soil. 
Journal of Environmental Quality 29:677-691. 

47. Park, J.H., Xue, H., Jung, J.S. and Ryu, K. 2012. Immobilization of laccase on carbon 
nanomaterials. Korean Journal of Chemical Engineering 29:1409–12. 

48. Pazarlioglu, N.K., Akkaya, A., Akdogan, H.A. and Gungor, B. 2010. Biodegradation of 
direct blue 15 by free and immobilized Trametes versicolor. Water Environment Research 
82:579–85. 

49. Piontek, K., Antorini, M. and Choinowski, T. 2002. Crystal structure of a laccase  from 
the fungus Trametes versicolor at 1.90˚ A resolution containing a full  complement  of 
coppers.  Journal of Biological Chemistry 277:37663-9.   

50. Plagemann, R., Jonas, L. and Kragl, U. 2011. Ceramic honeycomb as support for covalent 
immobilization of laccase from Trametes versicolor and transformation of nuclear fast red. 
Applied Microbiology and Biotechnology 90:313–20. 

51. Prévoteau, A. and Faure, C. 2012. Effect  of  onion-type multilamellar liposomes on 
Trametes versicolor laccase activity and stability. Biochimie 94:59–65. 

52. Reku´c, A.,  Jastrzembska, B., Liesiene, J. and Bryjak, J. 2009. Comparative studies on 
immobilized laccase behaviour in packed-bed and batch reactors. Journal of Molecular 
Catalysis B: Enzymatic 57:216–223. 

53. Rekuć, A., Jastrzembska, B., Liesiene, J. and Bryjak, J. 2009. Comparative studies on 
immobilized laccase behaviour in packed-bed and batch reactors. Journal of Molecular 
Catalysis B: Enzymatic 57:216–23. 

54. Rodriguez -Couto, S. and Toca -Herrera, J.L. 2006. Industrial and biotechnological 
applications of laccases: A review. Biotechnology Advances 24:500–513. 

55. Ruggiero, P., Sarkar, J.M. and Bollag. J.M. 1989. Detoxification of 2,4-dichlorophenol by 
a laccase immobilized on soil or clay. Soil Science 147:361–370. 

56. Savolainen, A., Zhang, Y., Rochefort, D., Holopainen, U., Erho, T., Virtanen, J. et al. 
2011. Printing of polymer microcapsules for enzyme immobilization on paper substrate. 
Biomacromolecules 12:2008–15. 

57. Shuttleworth, K.L. and Bollag, J-M. 1986. Soluble and immobilized laccase as 
catalysts for the transformation of substituted phenols. Enzyme and Microbial 
Technology 8:171–177. 

58. Singh, G., Bhalla, A., Capalash, N. and Sharma, P. 2010. Characterization of immobilized 
laccase from γ-proteobacterium JB: Approach towards the development of biosensor for 
the detection of phenolic compounds. Indian Journal of Science and Technology 3:48-53. 

59. Spinelli, D., Fatarella, E., Di Michele, A., Pogni, R. 2013. Immobilization of fungal 
(Trametes versicolor) laccase onto Amberlite IR-120 H beads: optimization and 
characterization. Process Biochemistry 48:218–23. 

60. Tarafdar, J.C. and Chhonkar, P.K. 1982. Urease Clay Interactions: I – adsorption of urease 
on clays saturated with different cations. Indian Society of Soil Science 30: 27–32.  

61. Tortolini, C., Rea, S., Carota, E., Cannistraro, S. and Mazzei, F. 2012. Influence of the 
immobilization procedures on the electroanalytical performances of Trametes versicolor 
laccase based bioelectrode. Microchemical Journal 100:8–13. 

62. Unal, A. and Kolankaya, N. 2013. Determination of Optimum Immobilization Conditions 
of Trametes versicolorLaccase with Sodium Alginate Beads. IUFS Journal of Biology 
72:15-21. 

63. Unal, Y.D. and Pazarlioglu, N.K. 2011. Production and gelatin entrapment of laccase from 
Trametes versicolor and its application to quantitative determination of phenolic contents  
of commercial fruit juices. Food Biotechnology 25:351–68. 



 13/  1396/  1شماره /  5جلد / شناسی خاك نشریه زیست

 

64. Virtanen, H., Orelma, H., Erho, T. and Smolander, M. 2012. Development  of  printable  
bioactive paper  containing  laccase. Process  Biochemistry 47:1496–502. 

65. Wang, F., Guo, C. and Liu, C.Z. 2013. Immobilization of Trametes versicolor cultures for 
improving laccase production in bubble column reactor intensified by sonication. Journal 
of  Industrial Microbiology and Biotechnology 40:141–50. 

66. Wang, Q., Peng, L., Li, G., Zhang, P., Li, D., Huang, F. and Wei, Q. 2013. Activity of 
Laccase Immobilized on TiO2-Montmorillonite Complexes. International Journal of 
Molecular Sciences 14:12520-12532. 

67. Wang, Q., Peng, L., Li, G., Zhang, P., Li, D., Huang, F. and Wei, Q. 2013. Activity of 
Laccase Immobilized on TiO2-Montmorillonite Complexes. International Journal of  
Molecular Sciences 14: 12520-12532. 

68. Weetall, H.H. 1974. Immobilized enzymes: analytical applications. Analytical Chemistry 
46:602A-604A. 

69. Zhang, X., Zhang, S., Pan, B., Hua, M. and Zhao, X. 2012. Simple fabrication of  
polymer-based Trametes versicolor laccase for decolorization of malachite green. 
Bioresource Technology 115:16–20. 



  هاي مونتموریلونیت و زئولیتکانی ثبیت شده در حضورتآزاد  فعالیت و پایداري آنزیم الکازبررسی /  14

 

  
Studying the activity and stability of Free and immobilized 
Laccase enzyme (Trametes versicolor) on Montmorillonite  

and zeolite minerals 
 

H. Rahmani. A. Lakzian1, A. R. Karimi and A. Halajnia 
PhD student, Department. of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad; 

E-mail: ha.rahmani@stu.um.ac.ir 
Professor, Department. of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad; 

E-mail: lakzian@um.ac.ir 
Associate professor, Department. of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 

Mashhad; E-mail: karimi-a@um.ac.ir 
Assistant professor, Department. of Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of 

Mashhad; E-mail: halajnia@ferdowsi.um.ac.ir 
Received: November, 2015 & Accepted: October, 2016 

 
Abstract 

Laccase is among the most important enzymes that has attracted much attention 
in the field of bioremediation in recent years, due to its ability to oxidize 
various compounds and persistent environmental pollutants. Since free from of 
Laccase has low operational stability with high cost of production, there are 
some limitations on the commercial applications in industrial and 
environmental biotechnology. In this regard, immobilization of such enzymes 
on absorbent surfaces can be a good way to increase stability and operational 
life of the enzyme. In order to examine the interactions between Laccase 
(Trametes versicolor) with Montmorillonite and zeolite minerals, three different 
experiments were done separately in a completely randomized design with two 
replications in vitro conditions. Experiments were included four levels of pH (5, 
6, 7 and 8),  nine levels of temperature (4 °C and 10-80 °C) and seven levels of 
incubation time (0, 1, 2, 5, 10, 20 and 30 days), respectively. Based on the 
results, the highest enzyme adsorption on the surface of studied minerals was 
observed in pH=5 and enzyme absorption decreased with increasing pH. 
Furthermore, the highest relative activities were obtained for free Laccase at 20 
°C, for immobilized Laccase on Montmorillonite at 80 and 4 °C and for 
immobilized Laccase on zeolite at 4 and 70 °C. Immobilized Laccase showed a 
remarkable stability to low and high temperatures. Maximum relative activity 
(100%) for immobilized Laccase on Montmorillonite and zeolite was observed 
in 20th day of incubation time and for free Laccase in 5th day of incubation time. 
Indeed, immobilization indicated a proper effect on Laccase enzyme activity 
retention.  
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