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چکیده

آنزیــم پراکســیداز ( )EC1.11.1.7جزءپروتئينهــاي هــمدار
ميباشــدكه وظيفــه اصلــي آنهــا اكسيداســيون سوبســتراهاي مختلف

بــا اســتفاده از پراكســيد هيــدروژن ميباشــد .پراکســیداز كاربــرد

گســتردهاي در تشــخيصهاي پزشــكي و تجربيــات آزمايشــگاهي

مختلــف دارد ،بــه هميــن علــت امــروزه تــاش زيــادي صــورت ميگيرد
تــا منابــع جديــدي از بافتهــاي گياهــي بــا فعاليــت پراكســيدازي

مناســب معرفــي گــردد .کــدو ســبز ( )Cucurbita pepoنوعــی کــدوی
تابســتانی اســت کــه میتوانــد تــا حــدود یــک متــر رشــد کنــد و از

لحــاظ گیاهشناســی ،کــدو ســبز یــک میــوه نــارس ،حاصــل از تــورم
تخمــدان گل آن اســت .ســنجش فعاليــت آنزيــم وعوامــل مؤثــر بــر
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ســينتيك آنزيــم در دمــای  25درجــه ســانتیگراد و طــول مــوج 470

نانومتــر بررســی شــد .تعییــن دمــا و  pHبهینــه Km ،و  ، Vmaxو
تاثیــر نمــک بــر فعالیــت پراکســیداز بــر روی میــوه گیــاه و در مرحلــه

نــارس بررســی شــد .نتايــج حاصــل نشــان دادكــه حداكثــر فعاليــت

آنزيــم در دمــاي بهينــه  50درجــه ســانتیگراد و  6/5 pHمیباشــد.

همچنيــن آنزيــم در محــدوده  4 pHالــی  8از پایــداری باالیــی برخوردار

اســت Km .و  Vmaxبــرای پراکســید هیــدروژن در حضور پراکســیداز

کــدو ســبز بــه ترتیــب  6/25میلــی مــوالر و  0/1میلــی مــوالر بــر دقیقه

اندازهگیــری شد.بررســي تأثيــر یونهــای (Mg2+, Cu2+ K+, Pb2+,

 )Ag3+, Fe2+در غلظــت یــک میلــی مــوالر در مخلــوط واكنــش نشــان
داد ســرب و آهــن بــر فعالیــت آنزیــم پراکســیداز بیشــترین اثــر مهاری
را دارنــد.

واژه هــای کلیــدی pH :بهینــه ،پراکســیداز ،دمــای بهینــه ،ســینتیک

آنزیــم ،کــدو ســبز
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در حــال حاضــر تنهــا منبــع توليــد تجــاري

پراکســیداز يــك گليكوپروتئيــن آهــندار اســت

پراكســيداز ریشــههای گیــاه تــرب کوهــی

حــدود  30الــی  60كيلــو دالتون اســت .ايــن آنزيم

در اقليمهــاي ســرد كشــت میشــود .امــا

گاياكــول ،آســكوربيك اســيد،پيروگالولوفنل كــه

محدوديتهايــي دارد از جملــه اينكــه ايــن گيــاه

واكنــش ميدهــد ،امــا سوبســترای اختصاصــی

کاربــرد در صنايــع غذايــي كشــت ميشــود.

كــه باتوجــه بــه منبــع آن داراي وزن ملكولــي
بــا سوبســتراهای زيــادي از جملــه ديانيزيديــن،

بــراي ســنجش فعاليــت آنزيم اســتفاده ميشــوند

آن پراکســید هیــدروژن اســت .منشــا گیاهــی

اســت کــه در کشــورهای مختلــف دنيــا بويــژه
اســتفاده از ریشــههای گیــاه تــرب کوهــی

بــه آهســتگي رشــد ميكنــد و اصوال بــه منظور

كاربــرد گســترده آنزيــم پراكســيداز باعــث

آنزیــم پراکســیداز هــم بــه شــکل محلــول و هــم

شــده كــه محققــان بدنبــال منابــع جديــدي

آنزیــم در دیــواره ســلولی گیــاه بطــور کامــل

مناســب باشــند .چنيــن پراكســيداز ايدهآلــي

در غشــا سیتوپالســمی وجــود دارد ،امــا عملکرد

بــراي توليــد ايــن آنزيــم بــا خصوصيــات

شــناخته نشــده اســت .پراكســيدازهاي گياهــي

بايــد بــه فراوانــي دردســترس باشــد ،بــا

ليگنيــن ،متابوليســم اكســين ،ايجــاد مقاومــت

همكنــش داشــته باشــد و در محــدوده

تنــش آلودگــي هــوا ،ترميــم زخــم و غيــره را در

و همــکاران .)1387 ،کــدو ســبز نوعــی کــدوی

نقــش زيــادي از جملــه دخالــت در بيوســنتز

نســبت بــه تنشهــاي اكســيداتيو ،پاســخ بــه

سوبســتراهای اختصاصــي فراوانــي بــر
وســیعی از  pHو دمــا پایــدار باشــد (صبــورا

گياهــان ايفــا ميكننــد ( .Obrien, (2000همچنين

تابســتانی اســت کــه میتوانــد تــا حــدود یــک

بالينــي نظيــر تشــخيص و تعييــن گلوكــز در

انــدازه و یــا کمتــر ،برداشــت میشــود و

ايــن آنزيــم بعنــوان معــرف بــرای تشــخيصهاي
خــون و ادرار ،تعیيــن مقــدار اتانــول در مايعــات

متــر رشــد کنــد ،امــا معمــوال در نصــف ایــن
بــه همــراه بســیاری از انــواع دیگــر کدوهــا،

بيولوژيــك کاربــرد دارد .از آنجــا كــه مــواد

ماننــد کــدو تنبــل ،در گونــه کــدو تخــم پوســت

تغييــر ســاختمان دهنــد ،چنديــن كاربــرد جديــد

دســتهبندی میگــردد .کــدو یــک ســبزی

شــيميايي زيــادي ميتواننــد توســط پراكســيداز

بــراي پراكســيدازها پيشــنهاد شــده اســت .از

کاغــذی بــا نــام علمــی Cucurbita pepo

اســتوانهای شــکل شــبیه خیــار میباشــد

جملــه تصفيــه فاضالبهــا ،دخالــت در ســنتز

و غنــی از مــواد مغــذی و از نظــر تغذیــهای

و پراكســيدها از مــواد زائــد صنعتــي Nazari et

حاضــر از کــدو ســبز بــه عنــوان منبــع آنزیــم

تركيبــات آروماتيكــي مختلــف و حــذف فنولهــا

).al., (2005

دارای ارزش زیــادی اســت .درمطالعــه

پراکســیداز اســتفاده میشــود .بــرای بهینــه
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شــدن شــرایط واکنــش از گایاکــول بــه عنــوان

اهداکننــدهی هیــدروژن اســتفاده میشــود.
مواد و روشها

مریم مهاجرانی و همکاران

رویــی جمــعآوری شــد و جهــت رســوبدهی
بــا ســولفات آمونیــوم اشــباع شــده  85درصــد،

بــه ازای هــر  1میلــی لیتــر از محلــول روئــی

مرحلــه قبــل مقــدار 230میلــی گــرم ســولفات

کليــه مــواد شــيميائی بــکار گرفتــه شــده در ايــن

آمونیــوم بــه تدریــج اضافــه شــده و ســپس بــه

مــرک و فلــوکا بودنــد و از نماینــدگان ایرانــی

یخچــال نگهــداری شــد کــه بعــد از ایــن مــدت

مطالعــه از نمونههــای معتبــر تجــاری نظیــر

آرامــی هــم زده شــد و بــه مــدت  4ســاعت در

تهیــه شــدند و عبارتند از :گایاکول ،آباکســیژنه،

بــرای بــار ســوم مخلــوط ســانتریفیوژ (g

هیــدروژن فســفات ،آب مقطــر ،اســید ســیتریک،

دســت آمــده جمــعآوری شــد .سوسپانســیون

پتاســیم دی هیــدروژن فســفات ،دی پتاســیم

ســیترات ســدیم ،تریــس ،اســید هیپوکلرایــد،
پتــاس ،ســدیم بیکربنــات.

استخراج و خالص سازی نسبی آنزیم

× 10000بــه مــدت  15دقیقــه) شــد و رســوب به
بــه دســت آمــده را درون کیســه دیالیــز ریختــه

و در دمــای  4درجــه ســانتیگراد بــه مــدت یــک
شــبانه روز در آب مقطــر دیالیــز انجــام شــد.

محلــول دیالیــز شــده حــاوی آنزیــم پراکســیداز

در ابتــدا کدوهــا (میــوه نارس و کشــت شــده در

بــود کــه در میکروتیــوپ توزیــع و در دمــای

ازای  74گــرم کــدو  100میلــی لیتــر آب مقطــر

 .jum et al., (2011فعالیــت ویــژهی آنزیــم

دو الیــه صــاف شــد تــا تکههــای بــزرگ گیــاه

معادلــه ( )1بدســت آورده شــد .ایــن محاســبات

مازنــدران) را شســته و ســپس رنــده شــده و به

اضافــه میشــود .ایــن مخلــوط توســط پارچــه

 -200درجــه ســانتیگراد نگهــداری شــد (�An

پراکســیداز در هــر مرحلــه از اســتخراج از

حــذف شــود .ســپس سوسپانســیون حاصــل

نشــان دهنــده کیفیــت آنزیــم و موثــر بــودن

شــد .جهــت رســوب دهــی بــا ســولفات آمونیوم

پروتئیــن در سوسپانســیون بــه دســت آمــده

( 10000×gبــه مــدت  15دقیقــه) ســانتریفیوژ
اشــباع شــده  50درصــد ،بــه ازای هــر 1میلــی

لیتــر از محلــول صــاف شــده مقــدار 291میلــی

گــرم ســولفات آمونیــوم بــه تدریــج اضافــه
شــده و ســپس بــه آرامــی هــم زده شــد و بــرای

 4ســاعت در 4درجــه ســانتیگراد نگهــداری شــد.

ســپس بــرای بــار دوم ایــن مخلوط ســانتریفیوژ
( 10000× gبــه مــدت  15دقیقــه) شــد .مایــع

روش خالصســازی آن میباشــد .مقــدار
در هــر مرحلــه از اســتخراج بــه روش لــوری

مــورد اندازهگیــری قــرار گرفــت Lowry et

). al., (1951

مقدارپروتئین/سرعتواکنشآنزیمی
=فعالیتویژهآنزیم

معادله ()1
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تعیین دمای بهینه فعالیت نسبی آنزیم

بــرای تعییــن دمــای بهینــه فعالیــت نســبی

بــرای تعییــن pHبهینــه بــرای فعالیــت آنزیم از

آنزیــم در دمــای  5الــی  60درجــه ســانتیگراد

ایــن منظــور از بافر ســیترات  0/05مــوالر جهت

 6/5اندازهگیــری شــد و نمــودار فعالیــت آنزیــم

بافرهایــی بــا 3 pHتــا  11اســتفاده شــد .بــرای
محــدوده بافــر  3تــا  ،6بافــر تریــس  0/05موالر
بــرای محــدوده بافــری  6تــا  9و بافــر کربنــات

 0/05مــوالر بــرای محــدوده بافــری  9/5تــا 11

اســتفاده شــد Marquez et al., (2008(.در

در بافــر پتاســیم فســفات  0/02مــوالر درpH

رســم شــد Marquez et al., (2006(.
تعیین  Kmو Vmax

بــرای تعییــن مقادیــر  Kmو  Vmaxفعالیــت

هــر لولــهی آزمایــش مقــدار  100میکرولیتــر

آنزیــم در دمــا و  pHبهینــه بــه ازای غلظتهــای

هیــدروژن ) 1/0% (v/vو  100میکرولیتــر

گردیــد .در هــر لولــهی آزمایــش مقــدار100

گایاکــول ) 200 ،1% (v/vمیکرولیتــر پراکســید
آنزیــم و بــا بافــر مــورد نظــر بــه حجــم 3
میلیلیتـ�ر رسـ�انده شـ�د �Soysal and Soyle

مختلــف سوبســترا (آب اکســیژنه) بررســی

میکرولیتــر گایاکــول ) 1% (v/vحجمهــای
مختلــف ( 5الــی 400میکرولیتــر) پراکســید

) .mez, (2005ســپس تغییــرات جــذب در هــر

هیــدروژن ) 100 ،1/0% (v/vمیکرولیتــر آنزیم

ثانیــه در دمــای  20درجــه ســانتیگراد در طــول

مــوالر بــا  pHبهینــه  6/5بــه حجــم  3میلــی

لولــه آزمایــش بــرای مــدت  5دقیقــه هــر 30

دیالیــز شــده و بافــر پتاســیم فســفات 0/02

مــوج  470نانومتــر ثبــت شــد .فعالیــت نســبی

لیتــر رســانده شــد ،مخلــوط گردیــد .بــرای

محاســبه و بــا رســم نمــودار تغییــرات جــذب

 0/65میلــی مــوالر تــا  52میلــی مــوالر در نظــر

آنزیــم از معادلــه ( )2در  pHهــای مختلــف
نســبت بــه  pHهــای مختلــف pH ،بهینــه بــه
دســت آورده شــد (.Marquez et al., (2006

 = S/S0 × 100فعالیت آنزیم

تعییــن  Kmغلظــت پراکســید هیــدروژن از

گرفتــه شــد و در هــر یــک از غلظتهــا تغییــرات
جــذب بــرای  5دقیقــه هــر  30ثانیــه در دمای 20

درجــه ســانتیگراد در طــول مــوج  470نانومتــر

معادله ()2

ثبــت شــد .ســپس نمودارهــای میکائیلیــس

در ایــن معادلــه  Sتغییــرات جــذب محلــول

نمودارهــا مقادیــر  Kmو Vmaxتعییــن شــد

واکنــش نســبت بــه زمــان بعــد از تاثیــر  pHو

 S0تغییــرات جــذب نســبت بــه زمــان در حالــت

پایــه میباشــد Shalini et al., (2008(.

منتــن و لینووربــرگ رســم شــد و توســط ایــن
(.Soysal and Soylemez, (2005
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آنزیــم پراکســیداز اســتخراج شــده بــه مــدت

 60دقیقــه در دمــای  4درجــه ســانتیگراد در
محلــول  1میلــی مــوالر از یونهــای مختلــف
فلــزی ()Mg2+, Cu2+ K+, Pb2+, Ag3+, Fe2+

انکوبــه و ســپس فعالیــت باقــی مانــده آنزیــم

انــداز ه گیــری شــد .در هــر مــورد يــك نمونــه

مخلــوط واكنــش بــدون يــون بعنــوان شــاهد

آزمــون گرديــد (.Marquez et al., (2008

مریم مهاجرانی و همکاران

ایــن یونهــا بصــورت نمکهــای کلریــد آهــن،

نیتــرات نقــره ،اســتات ســرب ،کلریــد پتاســیم،
اســتات مــس و کلریــد منیزیــم مــورد اســتفاده

قــرار گرفــت.
نتایج

فعالیت آنزیم و دما و  pHبهینه آنزیم

فعالیــت ویــژه آنزیــم پراکســیداز در مراحــل
اســتخراج از معادلــه 2و 1بــه دســت آمــده و در

جدول  :1فعالیت ویژه آنزیم پراکسیداز در مراحل استخراج و خالصسازی نسبی

مراحل استخراج
فعالیت ویژه آنزیم

عصاره خام (پس از دور
اول سانتریفیوژ)

سولفات آمونیوم %50
(پس از دور دوم
سانتریفیوژ)

0/017

0/047

سولفات آمونیوم %85
(پس از دور سوم
سانتریفیوژ)
0/31

پس از دیالیز
125/38

شکل  :1تاثیر دما و pHبر فعالیت آنزیم پراکسیداز کدو سبز

(جــدول  )1آورده شــده اســت.

داشــته و بصــورت خطــي زيــاد ميشــود .امــا

بررســي خصوصيات ســينتيكي عصاره آنزیمی

در حالــي كــه فعاليــت آنزيــم در گســتره 5/5 pH

از  4تــا  6/5رونــد افزايشــي قابــل مالحظــه-اي

 7/5 pHتــا  9همبســتگي منفــي بيــن افزايــش

نشــان داد تغييــر فعاليــت آنزيــم بــا افزايــش pH

تــا  7در حــد نســبتا بااليــي حفــظ ميشــود ،از

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

pHو فعاليــت پراكســيدازي ديــده ميشــود تــا
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راندمــان فعاليــت آنزيمــي شــده اســت ،بطوريكه

آنجــا كــه محيطهــاي بســيار قليايــي موجــب

در دمــاي  50درجــه ســانتيگراد فعاليــت آنزيــم

نتايــج اندازهگیریهــا نشــان داد كــه باالتريــن

دمــاي بهينــه فعاليــت پراكســيدازي عصــاره

افــت شــديد عملكــرد آنزيــم ميگــردد (شــکل .)1
ميــزان فعاليــت آنزيــم در  6/5 pHاســت.

(شــکل  )1ميــزان تغييــر فعاليــت آنزيــم
پراكســيداز اســتخراج شــده را نســبت بــه
افزايــش دمــا در محــدوده صفــر تــا  60درجــه

ســانتيگراد نشــان ميدهــد .در ایــن نمــودار

بــه حداکثــر رســیده و ميتــوان آن را بعنــوان
کــدو ســبز گــزارش نمــود.
تعیین  KmوVmax

طبــق معادلــه میکائیلیــس – منتــن بــا افزایــش
غلظت سوبســترا جــذب مخلوط واکنــش افزایش

بیشــترین فعالیــت آنزیــم کــه در  6/5 pHبــه

یافتــه و تــا زمانــی کــه آنزیــم از سوبســترا

فعالیتهــا نســبت بــه آن محاســبه گردیــد.

از اشــباع شــدن آنزیــم از سوبســترا بــا افزایــش

دســت آمــد را  100در نظــر گرفتــه و بقیــه

مطالعــه رونــد تغييــرات بيانگــر آنســت كــه
در مقايســه بــا دمــاي اســتاندارد ( 25درجــه

ســانتيگراد) ،افزايــش دمــاي محيــط واكنــش از

صفــر تــا  50درجــه ســانتيگراد باعــث افزايــش

اشــباع شــود ایــن رونــد ادامــه مییابــد و بعــد
غلظــت جــذب تغییــر نمییابــد (شــکل .)2در

(شــکل  )2مقادیــر تغییــرات ســرعت نســبت
بــه غلظتهــای مختلــف سوبســترا بــه وســیله
نمودارهــای بــه دســت آمــده از رســم تغییــرات

شکل  :2نمودار میکائیلس منتن مربوط به فعالیت پراکسیداز در غلظتهای مختلف پراکسید هیدروژن در مقادیر
اضافه گایاکول
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شکل  :3نمودار لینوور برگ فعالیت پراکسیداز در غلظتهای مختلف پراکسید هیدروژن در حضور گایاکول .نقطه
تالقی خط رسم شده با محور طولها برابر  -16/0می باشد که معادل منفی  Km/1می باشد و  25/6میلی موالر

به دست میآید .نقطه تالقی خط رسم شده با محور عرضها  1/10می باشد که معادل  Vmax/1بوده و برابر 1/0
میلی مول بر دقیقه به دست می آید.

جــذب نســبت بــه زمــان بدســت آمــده اســت.

از رســم نمــودار لینــوور و بــرگ Km

پراکســیداز کــدو ســبز  6/25میلــی مــوالر و

دارد (صبــورا و همــکاران.)1387 ،
بحث و نتيجهگيري

آنزیــم پراکســیداز از مهمتریــن آنزیمهــای

 0/Vmax1میلــی مــوالر بــر دقیقــه بدســت

خانــواده اکســیدوردوکتازها بــوده کــه از گــروه

نتايــج تاثیــر یونهــای فلــزی مختلــف بــر

ایــن آنزیــم کاربردهــای فراوانــی در زمینههــای

شــده اســت .برخــی از یونهــای فلــزی مــورد

در تکنیــک االیــزا ،اندازهگیــری هورمونهــا

آورده شــد (شــکل.)3

فعالیــت آنزیم پراکســیداز در (جــدول  )2خالصه

آزمایــش اثــر مهــاری کمــی داشــتند در حالــی

کــه یونهــای آهــن و ســرب اثــرات مهــاری

همپروتئینهــای گلیکوپروتئینــی میباشــد.

تشــخیص آزمایشــگاهی بــه روش ایمونواســی
از جملــه تیروکســین ،انســولین ،اســتروژن،

پروژســترون و ســم باکتریهــا دارد عــاوه

بیشــتری بــر فعالیــت آنزیــم داشــتند .ایــن بــدان

بــر آن در تشــخیص آنتیژنهــای بافتــی و

بســتگی بــه ســاختار شــیمیایی یونهــای فلــزی

ســرطانی در انــواع روشهــای پاتولــوژی،

معنــی اســت کــه اثــر مهــاری در غلظــت یکســان

فعــال کــردن ماکروفاژهــا در برابــر تومورهــای
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جدول  :2اثر یونهای فلزی بر فعالیت آنزیم پراکسیداز
فعالیت نسبی آنزیم

یونهای فلزی

94/54

AgNO3

92/55

MgCl2

92/46

KCl

90/97

Cu(CH3COO)2

84/32

Pb(CH3COO)2

83/03

FeCl2

هماتولــوژی و ایمونولــوژی کاربــرد دارد .در

زمــان كمتــر و ســهولت اســتخراج ميباشــد.

ضمــن جهــت تعییــن میــزان گلوکــز در ســرم

بنابرايــن بــه علــت كاربــرد گســترده ايــن آنزيــم

اســتفاده از کیتهــای آنزیمــی نیــز مــورد

متفــاوت آن در بافتهــا وگونههــاي مختلــف

))2003

شــود كــه در محــدوده وســيع و قابــل قبولــي

و ادرار ،کلســترول ،اوره و اســید اوریــک بــا

اســتفاده قرارمیگیــرد Azevedo et al.,.

از ســالهاي دور پژوهشــگران متعــددي در

در زمينههــاي متفــاوت الزم اســت كــه اشــکال

گياهــي شناســايي شــده وانواعــي برگزيــده
از  pHو دمــا فعاليــت و پايــداري دارنــد .نتایــج

مــورد پراكســيدازها و كاربردهــاي آنهــا مطالعه

مــا نشــان داد کــه بطــور كلــي آنزيــم اســتخراج

خالــص شــده يــا عصــاره خــام نقــش مهمــي در

خنثــی و نســبتا قلیایــی فعالیــت و پایــداری

كردهانــد .ويژگيهــاي ســينتيكي ايزوزيمهــاي

نــوع كاربــرد آنزيــم ايفــا ميكنــد .پراكســيدازها

شــده از گیــاه  Cucurbita pepoدر pHهــای

بیشــتر و در  pHهــای اســیدی تحمــل کمتــری

اساســا همــراه باآنزيمهــاي ديگــر مــورد

را نشــان میدهــد .ايــن دســتاورد بــا نتايــج

آنهــا فرآينــدي پرهزينــه ،طوالنــي مــدت

حساســیت ایزوزیــم  2پراكســيداز تــرب كوهــي

اســتفاده قــرار ميگيرنــد وخالصســازي

ومشــكل اســت .در صورتيكــه كاربــرد آنهــا

هاینــر و همــکاران در ســال  2001در مــورد

نســبت بــه شــرايط اســيدي ،مطابقــت دارد

در فرآيندهايــي كــه بمنظــور حفــظ محيــط

( .Hiner et al., (2001از طــرف ديگــرpH

فاضالبهــاي نفتــي و صنايــع نســاجي و

فعــال كننــدهاي مشــابه  pHهــای اســیدی دارد.

زيســت انجــام ميگيــرد ،نظيــر رفــع آلودگــي
پالســتيكي ،مســتلزم كاهــش هزينههــا ،صــرف

هــای بســیار قلیایــی (باالتــر از  )9نيــز اثــر غيــر

در بررســي آنزيــم پراكســيداز تــرب كوهــي
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ســبز  7/2میلــی موالر و برای پراکســیداز ســویا

رامــان نشــان داده شــدكه محيــط قليايــي ،پيونــد

 0/58میلــی مــوالر گزارش شــده اســت .Soysal

آســپارژين را ميشــكند .ايــن دو اســيد آمينــه

مقــدار  Kmبــرای پراکســیداز کــدو ســبز 6/25

هيدروژنــي بيــن دو اســيد آمينــه هيســتيدين و

) and Soylemez, (2005در ایــن پژوهــش

درفعاليــت آنزيــم نقــش مهمــي ايفــا ميكننــد.

میلــی مــوالر تعییــن شــد.

وضعيــت آنهــا آنزيــم را غيــر فعــال ميكنــد.

پروتئينهــا ،اســيدهاي نوكلئيــك و تركيبــات

در نتيجــه بنظــر ميرســد هــر گونــه تغييــر در
امــروزه تــاش زيــادي صــورت ميگيــرد تــا

فلــزات بطــور طبيعــي بــه گــروه وســيعي از
بــا وزن مولكولــي پاييــن متصــل ميشــوند.

منابــع جديــدي از بافت-هــاي گياهــي بــا فعاليت

چنيــن اتصالــي ميتوانــد اثــرات عميقــي روي

آنزیــم پراکســیداز کــدو ســبز میتوانــد بــه

باشــد بــراي مثــال مهمتريــن اثــر يونهــاي

پراكســيدازي مناســب معرفــي گــردد .در نتیجــه

عنــوان یــک منبــع گیاهــی در نظــر گرفتــه شــود.
طبــق مطالعــات مارکــوز و همــکاران در ســال

جــذب ،انتقال،ذخيــره و ترشــح مــواد داشــته

فلــزي بــر روي پروتئينهــا ،معمــوال افزايــش

پايــداري ســاختماني آنهــا و پايــداري ســاختار

pH 2008بهینــه پراکســیدازهای منابــع گیاهــی

فضايــي مــورد نيــاز بــراي عملكــرد زيســتي و

pHبهینــه بــرای پراکســیداز بــرگ درخــت

از اينــرو تأثيــر يونهــاي فلــزي تــك ظرفيتــي

مختلــف در ناحیــهی  3/5الــی  6/5میباشــد.

خرمــا  ،5بــرای پراکســیداز بــادام زمینــی  3/6و

بــرای وانیــل  3/8میباشــند Ma´rquez et al.,

يــا شــركت در فرآيندهــاي كاتاليــزي آنهاســت.
و دو ظرفيتــي و ســه ظرفیتــی در رابطــه بــا

تغييــر فعاليــت آنزيــم بررســي شــد .درمطالعات

) .)2008درایــن پژوهــش pHبهینــه پراکســیداز

گذشــته گــزارش شــده اســت كــه یونهــای

مارکــوز و همــکاران مطابقــت دارد.

فعــال پراکســیداز مــی تواننــد اتصــال برقــرار

کدوســبز  6/5تعییــن شــده کــه بــا گزارشــات

فلــزات واســطه بــا اســیدهای آمینــه در جایــگاه

در مطالعــات قبلــي دمــاي  45درجــه ســانتيگراد

کننــد و فعالیــت آنزیــم را افزایش دهنــد .برعکس

بــرگ چــاي و پوســته ســويا گــزارش شــده

سوبســترا جلوگیــری کنــد موجــب مهــار آنزیــم

بعنــوان بهتريــن دمــا بــراي آنزيــم پراكســيداز

اســت ( .Ma´rquez et al., (2008در ایــن
پژوهــش حداکثــر فعالیت آنزیــم پراکســیداز کدو

اگــر چنیــن اتصاالتــی بتوانــد از برهمکنــش بــا
میشــوند .یونهــای فلــزات واســطه در
غلظتهــای کــم موجــب اثــرات فعــال ســازی

ســبز در دمــای  50درجــه ســانتیگراد بــه دســت

شــده درحالیکــه در غلظتهــای بــاال بــه دلیــل

فرنگــی  4میلــی مــوالر ،بــرای پراکســیداز نخــود

طوریکــه یــون نیــکل در غلظــت  2میلــی مــوالر

آورده شــد .مقــدار  Kmبــرای پراکســیداز گوجه

تشــکیل کمپلکــس اثــرات مهــاری دارنــد .بــه

مجله علمی  -پژوهشی دانشگاه الزهرا (س)  /زیست شناسی کاربردی

اثــر پایــدار کننــده داشــته امــا در غلظــت  8میلــی

مــوالر بــه طــور واضحــی اثــر مهارکنندگــی
بــر روی آنزیــم پراکســیداز نشــان داده اســت

( .Nazari et al., (2005در مطالعــات دیگــری

یــون کبالــت در غلظــت  0.6میلــی مــوالر موجب
پایــداری آنزیــم شــده اســت (Nazari et al.,
).)2007

فعالیــت آنزیــم پراکســیداز در مجــاورت
یونهایــی مثــل نقــره ،مــس و پتاســیم افزایــش

مییابــد .فعالیــت آنزیــم پراکســیداز از ایــن

جهــت افزایــش مییابــد تــا بــه عنــوان اســمولیت
ســازگار و آنزیــم ضــد رادیکالهــای آزاد

اکســیژن ،ضمــن محافظــت از ماکرومولکولهــا
و غشــاهای ســلول ،آســیبهای ناشــی از

رادیکالهــای آزاد اکســیژن کــه در اثــر
ازیــاد یونهــا بــه وجــود آمــده را خنثــی کنــد

(کریمــی .)1387 ،در ایــن مطالعــه نیــز افزایــش

نســبی فعالیــت آنزیــم در حضــور ایــن یونهای

کاتیونــی نشــانگر خــواص ضــد اکســیدانی
آنزیــم پراکســیداز میباشــد.

بــا وجــود اینکــه یــون آهــن در ســاختمان آنزیم

موجــود میباشــد امــا یــون آهــن در محلــول
موجــب کاهــش فعالیــت آنزیــم شــده و ایــن بــه

دلیــل تداخــل در تجزی ـهی پراکســید هیــدروژن

بــا یــون آهــن در محلــول میباشــد .در شــرایط

ســمیت آهــن عــدم خنثــی شــدن رادیکالهــای

اکســیژن و باقیمانــدن پراکســید هیــدروژن در

محلــول میتوانــد دلیــل کاهــش فعالیــت آنزیــم
باشــد (پیونــدی .)1390 ،درایــن مطالعــه نیــز
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در مجــاورت یونهــای آهــن و ســرب حــدود

 20%فعالیــت آنزیــم از دســت رفتــه اســت کــه
اثــر مهــاری واضحــی را بــر روی فعالیــت آنزیم

پراکســیداز نشــان داد.

از تحقیــق حاضــر نتیجهگیــری میشــود
کــه آنزیــم پراکســیداز قابلیــت جداســازی و

خالصســازی از گیــاه کــدو ســبز را دارد و

ادامــه تحقیقــات در جهــت بهینهســازی مراحــل
خالصســازی و شناســایی ایزوانزیمهــای
آن بــا الکتروفــورز و وســترن بــات توصیــه

میگــردد .از طرفــی محــدوده فعالیــت بیشــینه
ایــن آنزیــم در دماهــا و pHای اســت کــه
پراکســیدازهای اســتخراج شــده از منابــع گیاهی

دیگــر فعالیــت دارنــد بنابرایــن بــه علــت كاربــرد
گســترده ايــن آنزيــم در زمينههــاي مختلــف،

مشــکل بــودن ،پرهزینــه و طوالنــی مــدت بــودن

فراینــد خالصســازی ،کــدو ســبز میتوانــد
یــک منبــع ارزان و قابــل دســترس بــرای آنزیــم

پراکســیداز باشــد.
سپاسگزاری

نویســندگان مقالــه از معاونت محترم پژوهشــی
دانشــگاه مازنــدران بــه خاطــر حمایتهــای
مالــی در طــی انجــام ایــن پــروژه کمــال تشــکر

را دارنــد.
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