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 چكيده

ًَعی آسپبرتیک پرٍتئیٌبز شیرُ هعدُ است  (E.C.3.4.23.1)آًسین پپسیي

درٍالزّب ّیایي آًسین بِ طبمِ . کٌداسیدی عول هی بسیبرکِ در شرایط 

شبهل دٍ لَة کرٍی بَدُ کِ از ًظر اًدازُ ٍ  تعلك دارد ٍ سبختوبى هٌَهر

ایي آًسین ٍاجد یک . فَلدیٌگ زًجیر پلی پپتیدی بسیبر ًسدیک ّستٌد

. اسیدآهیٌِ است 327ى ٍَدالت 34644رشتِ پلی پپتیدی بب ٍزى هَلکَلی 

ّبی آى ببزی، درصد اسیدآهیٌِ 2/1دّد کِآًبلیس سبختبری آى ًشبى هی

درصد 2/33ّبی لطبی ٍدآهیٌِید اسدرص 5/46درصد اسیدی، 1/13

آًسین بب استفبدُ  ایي پبیداری سبختبری .ّستٌد ّیدرٍفَبیک ّبیاسیدآهیٌِ

اسپکترٍفلَریوتری  ّبی اسپکترٍفتَهتری در ًبحیِ هبٍراء بٌفش ٍاز تکٌیک

 استفبدُ از بب هطبلعِ فَق. دگرگَى کٌٌدُ اٍرُ بررسی شد ثیرأت درحضَر

درجِ  100تب  30داهٌِ دهبیی  در ٍ pH=2 فبت ببهَالر سدین فس 02/0ببفر

پبیداری لببل . 1 :ًشبى داد کًِتبیج بِ دست آهدُ  .سبًتیگراد اًجبم شد

کبّش پبیداری  .2( یدرٍالزّبًّسبت بِ سبیر ببالTm)تَجِ آًسین پپسیي

کبّش همبدیر . 3 ؛pH=2ٍ  اٍرُ درحضَر( آًسین Tm)حرارتی آًسین پپسیي

mSٌبهیکیپبراهترّبی ترهَدی  ٍmH  ُافسایش شدت . 4 درحضَراٍر

 . هبکسیون طَل هَج ًشر آًسین پپسیي در حضَر اٍرُ فلَئَرسبًس ٍ
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ABSTRACT 

 

Pepsin (E.C.3.4.23.1) is a juice gastric aspartic 

proteinase. It belongs to hydrolyses family. Its 

monomeris structure is consisting of two lobes that they 

are similar in size and folding. It consists of a single 

polypeptide chain of molecular weight 34644 Dalton 

and 327 amino acids. Structural analysis shows that 

pepsin contains 1.2% basic residues, 13.1% acidic 

residues, 46.5% polar residues and 39.2% hydrophobic 

residues. Structural stability of pepsin was investigated 

by UV-VIS spectrophotometer and spectrophlorimetry. 

Spectral measurements were made by sodium 

phosphate buffer (.02M) at pH: 2 and temperatures 

between 30 and 100 º   C. It was observed that 1. High 

considerable enzyme stability, 2. Enzyme stability 

decreases in the presence of urea at pH: 2. 3. 

thermodynamic parameters decline in the presence of 

urea. 4. Florescence intensity increase in the presence 

of urea. 

 

Keywords: Denaturation, Pepsin, Urea, Structural 

stability 
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 مقدمه
ًيييَآي آسيييپاستيئ پشٍت يٌييياص  (E.C.3.4.23.1)پپسييييي

كييِ  (Fluhrer & Haass, 2009) ضيييشُ هعييذُ اسيي 

واًذُ يباقييي 327ذي بييا ييييتِ پلييي پپتيييييٍاجييذ يييئ سض

 ,Cho & Northrop)باضيييذيذي هيييييييييَاسيآهيٌ

 . يى اسيييَدالتييي 34644ٍصى هَلكيييَلي آى  .(1998

 داسد اسقييش ّيييذسٍهصّا َم يعٌييييي دس طبقييِ سييييييييپپس

(Haldar&Chattopadhyay,2010) .  سيييياختاس ايييييي

 آًييضين هٌييَهش ضيياهو دٍ لييَو كييشٍي بييَدُ كييِ اص ً ييش  

پلييي پپتيييذي بسييياس ًضديييئ   فَلييذيٌز صًريييش اًييذاصُ ٍ

دس هيياى اييي دٍ ليَو ضيكار بضسجيي ٍجيَد داسد        .ّستٌذ

 آىكِ جايگياُ اتػيال سَبسيتشا ٍ جايگياُ فعيال آًيضين دس       

بييا  . (Marciniszyn, & Huang, 1998)داسًييذقييشاس 

پيشٍت يي اهكياى    ييئ  ييتغييش هحيي  فيضيكيي ييا ضييويا    

ّيياي سٍش كييِ هعوييَها  دجشجييَى ضييذى آى ٍجييَد داسد 

حييشاسد دادى، افييضٍدى يييئ : ستٌييذ اصآبا كييشدىدجشجييَى 

بييِ  pHتغييييش  ،DTABهاًٌييذ دجشجييَى كٌٌييذُ ضيييويايي

 .حاليي  اسيييذي يييا قليييايي ٍ آوييو كييشدى دس فطيياس بيياه 

ّيا بيِ   پيشٍت يي  سياصي هطالعياد دجشجيَى   لي اصّذر اغي 

 هيييَسد سييياختواى، دسييي  آٍسدى اطتآييياد اريييافي دس

دس  هطالعيياد .هييي باضييذ ّيياآولكييشد پييشٍت يي خييَاظ ٍ

ّياي آبيي   هحليَل  دس ّيا غيشطبيعي كيشدى پيشٍت يي   صهيٌِ

ّييا پييشٍت يي آولكييشدبٌييابشايي دس دس   ٍ ضييَداًرييام هييي

فشايٌييذ . ضييَدتحي  ضييشاي  فيضيَلَطيييئ هايييذ ٍاقيي  هييي 

ٍ  سيياصي پييشٍت يي دجشجييَى ّيياي ّييا بييشاي هطالعييِ ًيش

 Ano) يم حيازض اّويي  اسي   يَكٌٌذُ سياختواى سي  تعييي

Bom, Monica, Freitas, & Silva, 2010) 

هطالعييِ   ،سيياصيهطالعيياد دجشجييَى  ديگييش اصاسييتاادُ 

ّيا  صيهيياى كٌي   ّيا پيشٍت يي  ًقص اًيَا   ثش ٍؤًيشٍّاي ه

بيا تَجيِ بيِ تَرييحاد      .باضيذ ن هيي يدس جايگاُ فعال آًضي

ٍ كلي اسازيِ ضيذُ دسهيَسد فَليذيٌز پيشٍت يي      دًياتَسُ   ّيا 

هييَسد  ضييذى آًْييا بايييذ جايي  كييِ جضزييياد كوييي دس    

ّياي پشٍت ياص بيِ    ضيذُ آًيضين  ساختاسّاي حالي  دجشجيَى  

دس كييِ  (Schellman,2002) ٍيييظُ پپسيييي ٍجييَد داسد  

ثيش دجشجييَى كٌٌييذُ اٍسُ بييش سيياختاس   أهطالعييِ حارييش تيي 

 .ضَدين پپسيي بشسسي هيآًض

 

 هامواد وروش

ٍ   بييا آًييضين پپسيييي    اٍسُ اص  ّوچٌيييي  هٌطييا پَسسيييي 

جيييشي طياييي بييا  اًييذاصُ .ضييشك   هييش  خشيييذاسي ضييذ 

 4000اسييتاادُ اص دسييتگاُ اسييپكتشٍفتَهتش فاسهييا سيييا هييذل

هرْييض بييِ سيسييتن كٌتييشل الكتشًٍيكييي دهييا دس داهٌييِ    

اًييذاصُ .ذدسجييِ سيياًتيگشاد اًرييام ضيي 100تييا  30حشاستييي 

جيشيْييييياي فليييييَسيوتشي بيييييِ كويييييئ دسيييييتگاُ 
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هرْييض بييِ  RF-5301اسييپكتشٍفلَسيوتش فاسهييا سيييا هييذل 

 .حوام آو جشم غَسد جشف 

 ها روش

 بشسسي پايذاسي حشاستي آًضين پپسيي دس حضَساٍسُ دس -1

2=pH داهٌِ حشاستي ٍC 100 – 30:   بافشفسااد سذين

 8ٍ هحلَل اٍسُ با غل    M 02/0دس غل    pH=2 با

هٌحٌي ّاي دجشجَى ساصي . تْيِ ضذ pH=2 دس هَهس ٍ

با استاادُ اص  ًاًَهتش  280 دس حضَساٍسُ دس طَل هَج

هيلي جشم بش هيلي ليتش بِ  3هحلَلْاي پپسيي با غل   

 . دس  آهذُ اس 

بشسسي اسپكتشٍفلَسيوتشي آًضين پپسيي دس حضَس اٍسُ -2

 فسااد سذين با  بافش : جًَاجَىٍ دهاّاي  pH=2 دس

2=pH غل    دسM 02/0 ٍ    8هحلَل اٍسُ ّن با غل 

  3غل   ًوًَِ آًضين پپسيي . تْيِ ضذ pH=2 دس هَهس

 pH بشسسيْاي فلَسيوتشي دس. هيلي جشم بش هيلي ليتش اس 

( غاش تا ّا  هَهس)ّط  غل   هختلف  هَسد بشسسي دس

 .ٍ دس دهاّاي جًَاجَى اًرام ضذ

 تايج و بحثو

ًطاى دٌّذُ تغييشاد كسش پشٍت يي دجشجَى ضذُ  1ضكو 

. اس  pH=2دس دسهقابو دها بشاي غل تْاي هختلف اٍسُ 

 تا Fdّواًطَس كِ هطاّذُ هي ضَد دس غياو اٍسُ، هقذاس 

با  كسش پشٍت يي دجشجَى ضذُ. غاش اس  K 338دهاي 

سبِ هحا 1پزيشفتي هكاًيسن دٍ حالتِ ٍ با استاادُ اص سابطِ

 .ضذُ اس 

(1)
 ND

N
d

YY

YY
F




 

ٍ  NYدس ايي سابطِ 
DY  بِ تشتيب هقاديش جزو ًَسي

 Yهَلكَلْاي طبيعي ٍ دجشجَى ضذُ دس حالتي هيباضذ كِ

با  pH=2دس هَسد . (13)هَسد اًذاصُ جيشي ٍاق  ضذُ اس 

جشجَى ساصي بِ سو  افضايص غل   اٍسُ،  هٌحٌي ّاي د

بِ آباسد ديگش حضَس اٍسُ سبب . چپ جابِ جا هي ضًَذ

بشاي  .هي ضَد pH=2كاّص پايذاسي آًضين پپسيي دس  

حالتْاي طبيعي ٍ دجشجَى ضذُ  هحاسبِ تغييشدس اًشطي آصاد

 ،DG  ِاستاادُ كشد  2، هيتَاى اص سابط(Pace, Shirley 

,1989) 

. 

(2  )Δ G˚D= -RTln [Fd / (1-Fd)] = -RTln [(YN-

Yobs) / (YN-YD)] 

 

دها بش حسب كلَيي   T  ثاب  جاصّا ٍ  Rسابطِ، دس ايي 

 ، دهايي اس  كِ هقذاس(Tm)دهاي رٍو پشٍت يي. اس 

DG  هٌحٌي تغييشاد . بشابش غاش اس  دسآى دهاDG  

با افضايص غل   . سازِ ضذُ اس ، ا3بش حسب دها دس ضكو 

اٍسُ، هٌحٌي ّاي فَق بِ سو  چپ اًتقال هي يابٌذ ٍ 

بشاي آًضين  Tm هقذاس .آًضين كاّص هي يابذ Tmبٌابش ايي 

 1دسجذٍل  Tm تاثيش اٍسُ بش هقذاس .اس  K 340پپسيي 
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چٌاًچِ هتح ِ هي ضَد حضَس اٍسُ سبب  .اسازِ ضذُ اس 

ضايص غل   اٍسُ اص يئ تا با اف. آًضين هي ضَد Tmكاّص 

آًضين كاّص هي يابذ بِ طَسيكِ دس  Tm ّا  هَهس،

DGضيب هٌحٌي. هيشسذ K330غل   ّا  هَهس بِ   

   . اس  mSبشابش  Tmبش حسب دها دس ًقطِ 

    

 
 

هٌحٌي تغييشاد كسش پشٍت يي دجشجَى ضذُ دس هقابو  .1شكل

 ٍ هَهس سذين فسااد0/ 02بافش دس غل تْاي هختلف اٍسُ ٍحشاسد 

2=pH 

 

 
 

تغييشاد ضذد فلَزَسساًس آًضين پپسيي دس حضَس اٍسُ دس  .2شكل

 pH=2 هَهس سذين فسااد 02/0ٍبافش 

 

 
DGهٌحٌي تغييشاد  .3شكل   دس هقابو دها دس حضَسغل تْاي

 pH=2فسااد ٍ  هَهسسذين02/0بافش هختلف  اٍسُ ٍ

 

mHشاي هحاسبِ ب ،  با دس ً ش جشفتي هقذاس غاش بشاي

DG   ِاستاادُ كشد 3هي تَاى اص سابط. 

(3   )mS   mT =mH  

mS  ٍmH     بِ تشتيب تغييش اًتشٍپي ٍ آًتالپي دس دهياي

Tm ًطياى دٌّيذُ هقياديش پاساهتشّياي      1جذٍل . هي باضٌذ

mS هقياديش  .باضيذ  هيي     فيَق   ٍ mH    بيا افييضايص

كاّص هقاديش اييي دٍ پياساهتش    .كاّص هي يابذ غل   اٍسُ

آًيضين ٍ افيضايص كسيش     ضيكو طبيعيي   بِ هٌضلِ باصتش ضذى

mSتَابي  تشهَديٌياهيكي  . پشٍت يي دجشجَى ضذُ هيباضذ  

ٍmH   سا هي تَاى بِ غَسد صيش بياى كيشد: , Shirley 

,1989) ( Pace  

 

(4)     )()( NHDHH mmm
  

(5  ) )()( NSDSS mmm
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ٍ   ًواييياًگش D، دس ايييي سٍابيي    حاليي  دجشجييَى ضييذُ 

N     بييا تَجييِ   .ًواييياًگش حاليي  طبيعييي پييشٍت يي اسيي

غييَسد پيچييِ  ِ بييِ ايٌكييِ حاليي  دجشجييَى ضييذُ بيي    

هييييٌ ن دس ً ييييش جشفتييييِ هييييي ضييييَد، كيييياّص    

mSهقييياديش   ٍmH     هبييييي بييياص ضيييذى ضيييكو

كييِ  2بييا تَجييِ بييِ ضييكو  . هييي باضييذ  طبيعييي آًييضين

 تغييييييشاد ضييييذد فلَزَسسيييياًس آًييييضين پپسيييييي سا 

 ٍ دسداهٌيييييِ  دسحضيييييَس غل تْييييياي هختليييييف اٍسُ 

ًطييياى هيييي دّيييذ،   pH=2دس  C º60تيييا  30دهيييايي

هطييخع اسيي  كييِ بييا افييضايص غل يي  اٍسُ ضييذد      

فلَزَسسيياًس افييضايص هييي يابييذ، بييِ ايييي هاْييَم كييِ    

آًيييضين بييياصتش ضيييذُ اسييي  پيييس پاييييذاسي پپسييييي    

دس  .يافتييييِ اسيييي كيييياّص  pH=2 دسحضييييَس اٍسُ ٍ

تغييييشاد هيياكضيون طييَل هييَج ًطييش آًييضين      ،4ضييكو 

پپسييييييي دس حضيييييَس غل تْييييياي هختليييييف اٍسُ دس 

2=pH   تيييا 30ٍ داهٌيييِ دهييياييCº60  ، آهيييذُ اسييي 

بييا افييضايص غل يي     ّواًطَسكييِ هطيياّذُ هييي ضييَد   

اٍسُ، هيياكضيون طييَل هييَج ًطييش آًييضين افييضايص هييي     

ًتييايف فييَق دس تطيياب  كاهييو بييا ًتييايف حاغييو     .يابييذ

ص هطالعييياد اسيييپكتشٍفتَهتشي بيييَدُ ٍ هَييييذكاّص    ا

 .ذپايذاسي آًضين پپسيي دس حضَس اٍسُ هي باض

 

 پاساهتشّاي تشهَديٌاهيكي بش ّن كٌص آًضين پپسيي ٍ اٍسُ .1جدول

 
 

M 
[urea] 

 

mS  
11  KJmol 

mT 

K 

mH  
1kJmol 

0 0000 340 2220 

1 4666 330 100/1522 

2 4600 332 002/1550 

3 4000 336 1340 

4 4000 336 1344 
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دس خػييَظ دجشجييَى سيياصي اٍسُ بييش پييشٍت يي ّييا، دٍ    

سياصي حالي     جش تَاًيايي اٍسُ دس ًاپاييذاس   هكاًيسن، تَجيِ

دس هكياًيضم اٍل اٍسُ  . طبيعي پشٍت يي ّاي كشٍي هي باضيذ 

با جشٍّْاي آاهلي صًريشُ پلي پپتيذي بش ّن كيٌص دادُ ٍ  

دس  .(Kraulis,1991) هي ًواييذ  سٍطًيّيذايراد اتػاهد 

ّياي جياًبي غييش    ُ صًريش هكاًيسن دٍم اٍسُ سبب حتلي 

اآويال   قطبي هذفَى ضذُ دس بخطْاي داخليي پيشٍت يي بيا   

اٍسُ . (Smith,2005) يذسٍفَبيئ هي ضَدّافضايص اثشاد 

سبب كاّص ثاب  دي الكتشيئ حتل ضذُ ٍ بِ ايي تشتيب 

ّاي جياًبي  ُ توايو صًريش  با كاّص هيضاى قطبي  حتل،

قيشاس   ٍاكيٌص  دس هعيشؼ  ايٌكِ غيش قطبي هذفَى ضذُ،  بِ

 بِ اييي تشتييب سياختاس پيشٍت يي     ، افضايص هي يابذ ٍجيشًذ

    ضيييييييييَد هيييييييييي دچييييييييياس دجشجيييييييييًَي

(Tobi,Elber&Thirumalia,2003). 



                          ...هطالعِ پايذاسي ساختواًي آًضين پپسيي دس حضَس اٍسُ: هحبَبِ كَّياى ٍ ّوكاساى                                  

 

 

هطالعاد اًريام جشفتيِ دس هيَسد بيش ّين كيٌص اٍسُ بيا           

تشكيباد هذل هاًٌذ دي كتَ پيپش آصيي ًواياًگش ٍجَد بش ّن 

جشٍّْاي پپتييذي تشكيبياد    سٍطًي بيي اٍسُ ٍّيذكٌطْاي 

 ,Mcphie). دس هحيطْاي آبي هيي باضيذ   هذل ٍپشٍت يٌْا

ًتايف حاغو اص هطالعاد جًَاجَى بش آًضين لييضٍصين   (1998

ًواياًگش دجشجَى ساصي آًضين فَق دس حضَس اٍسُ بِ ٍاسطِ 

 &Antos, Spooner) ّش دٍ هكاًيسن ياد ضذُ هي باضيذ 

Ploegh,2009) هَسد آًيضين پپسييي    هطالعِ اًرام ضذُ دس

آًضين اس ، بيِ اييي    Tmدسحضَس اٍسُ ًطاى دٌّذُ كاّص 

. آًضين پپسيي سا ًاپاييذاس كيشدُ اسي     م كِ اٍسُ ساختاسهاَْ

اس  بيا افيضايص    C 67˚ آًضين طبيعي كِ pH، Tm=2دس  

دس غل ي  ييئ هيَهس اٍسُ     . هي يابذ   غل   اٍسُ كاّص 

، دس غل ي  سيِ   C º 64، دس غل   دٍ  هَهس بِ C 65˚بِ 

، دس  C63˚،  دس غل يي  چْيياسهَهس بييِ C 63˚هييَهس بييِ 

ِ  غل   پيٌف   دس غل ي  ضيص ٍ ّاي       ٍ C 61˚هيَهس بي

. هيي سسيذ   ددسجيِ سياًتيگشا   57ٍ  60هَهس بِ تشتييب بيِ   

mSهقاديش     ٍmH    ُبشاي آًضين پپسيي دس غيياو اٍس

1kJmol2720 ٍ11بِ تشتيب بشابش  KJmol 8000  هي 

ٍ     ايصبا افيض . باضذ  غل ي  اٍسُ، هقياديشفَق كياّص يافتيِ 

هييَهس اٍسُ ايييي هقيياديش بييِ تشتيييب    7ًْايتيياا دس غل يي  

1kJmol 660  ٍ11  KJmol 2000 كاّص  .خَاّذ بَد

پاساهتشّاي تشهَديٌاهيكي فَق بيِ هٌضليِ بياص ضيذى     هقاديش 

هييي باضييذ  كيياّص پايييذاسي آى  ضييكو طبيعييي آًييضين ٍ

(Skashi,2006) .       با افيضايص بياص ضيذجي سياختاس آًيضين

بيطييتش دس  Phe، Trp ٍ Tyrجشٍّْيياي آسٍهاتيييئ ً يييش  

دس ًتيرِ ضيذد فلَزَسسياًس    قشاس جشفتِ ٍ ٍاكٌص هعشؼ

 (Nubinstein& Sherman,1997) يابذ افضايص هي

  
 

تغييشاد هاكضيون طَل هَج ًطش آًضين پپسيي دس حضَس  .4شكل

  pH=2 هَهس سذين فسااد ٍ 02/0اٍسُ دس بافش 
 

ٍ با تَجِ بِ كاّص اختتر سطح اًشطي بيي حالتْاي پايِ 

 افضايص طيَل هيَج ًطيش    ٍ بشاًگيختِ دس حضَس اٍسُ ضاّذ

س هرويَ  هيي   د (Huang &Steven,1998) .خَاّين بَد

تَاى آٌَاى ًوَد كِ اٍسُ اص يئ طشر سبب كاّص پتسيتِ 

َد ٍ اص طيشر ديگيش   دي الكتشيئ آى هيي ضي   حتل ٍ ثاب 

   َ د ّن بِ اتػاهد پپتيذي دس سطح پپسيي هتػيو هيي ضي

(Haq, Gianni & Jemth,2010)    ساختاس آًيضين سا بياص ٍ

 .ضَدكِ دس ًْاي  هَجب كاّص پايذاسي آًضين هي هي كٌذ
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