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ABSTRACT
In this study, the interaction of various concentrations of

چکیده

Cadmium Sulfate with Peroxidase (E.C 1.11.1.7) was

 میانکنش غلظتهای مختلف سولفات کادمیوم با آنزیم،در این مطالعه

investigated in different temperatures (25-35 °C). For this

) مورد بررسی20-06 °C( ) در دماهای مختلفE.C 1.11.1.7( پراکسیداز

purpose thermostability, spectrophotometry, spectroflorimetry

، اسپکتروفتومتری، به این منظور مطالعات پایداری حرارتی.قرار گرفت

and kinetics studies were done to obtain thermodynamic
parameters including ∆G°, ∆H°m, ∆S°m, Tm and also kinetics

فلوریمتری و سینتیک آنزیمی برای به دست آوردن پارامترهای

parameters including Vmax and Km. The results showed that

 وVmax  و نیز پارامترهای سینتیکیTm ،∆S°m ،∆H°m ،∆G° ترمودینامیکی

Cadmium Sulfate caused uncompetitive inhibition at different

 نتایج نشان دادند که سولفات کادمیوم در غلظتهای مختلف. انجام شدKm

temperatures and increasing of temperature intensified this

باعث مهار نارقابتی پراکسیداز میشود و افزایش دما این اثر مهاری را

inhibition effect. Also Cadmium Sulfate was reduced the
stability of peroxidase and reduced its Tm. In the

 همچنین سولفات کادمیوم باعث کاهش پایداری حرارتی.تشدید میکند

spectrophotometric studies the effect of Cadmium Sulfate on

 در مطالعات اسپکتروفتومتری اثر. آن را کاهش دادTm پراکسیداز شده و

the peroxidase in such a way that the absorption in 275nm

270nm سولفات کادمیوم بر ساختار آنزیم به گونه ای بود که جذب

increased and temperatures increased it too, also the

) (باند سورت464nm  همچنین جذب،افزایش و دما نیز آن را افزایش داد

absorption in 404nm (soret bond) decreased and temperature

 سولفات کادمیوم در، در مجموع.کاهش یافت و دما نیز آن را کاهش داد

decreased it too. Totally, Cadmium Sulfate ions in a time- and
dose- dependent manner and affected by temperature bind to

رفتاری وابسته به زمان و دز و تحت تأثیر دما در محیط اطراف گروه هم

the peroxidase in the heme environment and decrease the

متصل شده و باعث کاهش پایداری حرارتی و مهار نارقابتی پراکسیداز
.میشود

thermostability of it, and exert uncompetitive inhibition.
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مقدمه
فلزات سنگین از دگرگونکنندههای آنزیمها هستند.
فلزات سنگین که سرب ،آلومینیوم ،جیوه ،مس،
کادمیوم ،مس ،نیكل و آرسنیك را شامل میگردد از
سموم پرخطر پیرامون ما میباشند .این سموم در
هوای تنفسی ،آب آشامیدنی ،مصالح ساختاری ،لوازم
آشپزخانه و حتی البسه موجوداند .برخی فلزات به
مقدار ناچیز برای عملكرد طبیعی بدن ضروری
میباشند اما ورود بیش از اندازه آنها به بدن
مسمومیت ایجاد خواهد کرد .ایراد اصلی فلزات
سنگین این است که در بدن متابولیزه نمیشوند.
افزایش آلودگی محیط با فلزات سنگین باعث شده در
جستجوی راههایی برای پاک کردن محیط و نیز
بررسی مكانیزم سمیت این فلزات باشیم
;.(Moore and Ramamoorthy, 1984
.Alloway, 1995; Volesky and Holan,
) .1995; Giller, Witter et al., 1998کادمیوم
یك آلودگی فلزی بسیار توزیع شده در محیط است
که میتواند از طریق باالگیری مستقیم و نیز تجمع
در زنجیره غذایی به داخل سیستمهای زیستی جذب
شود .در میان اثرات سمی گزارش شده برای کادمیوم
به موارد زیر میپردازیم :کادمیوم کارسینوژن قوی
انسان و حیوان است ،باعث تخریب اسكلتی و کاهش
قدرت استخوانها ،باعث شكست رشته  DNAبه
صورت آزمایشگاهی و حیاتی ( in vivoو )in vitro
میشود ،و مسئول کاهش تولید توده زیستی در
گیاهان است .کادمیوم در آلیاژهای دندانی ،باطریها،
روغن موتور ،غذاهای دریایی ،سرامیكها ،دود سیگار،
چای و قهوه ،کودها ،آلیاژهای لحیمکاری ،لولههای
گالوانیزه ،آب لولهکشی و یا چاه ،الكترودهای
جوشكاری ،دود ناشی از سوختن الستیكها و
پالستیكها ،حبوبات و غالت فاقد سبوس وجود

دارد).(Keyhani, Keyhani et al., 2003
پراکسیدازها ( )E.C 1.11.1.7آنزیمهای سمزدای
مهمی هستند که برای خالص شدن سلولها از

پراکسید هیدروژن اضافی تحت شرایط طبیعی و
استرس ،شامل آلودگی سطوح سمی فلزات سنگین،
استفاده میشوند .به هر حال استرس شدید ممكن
است فعالیت سمزدایی خود آنزیم را تحت تأثیر قرار
دهد .اگرچه پراکسیدازها در حضور تعدادی از
یونهای فلزی فعال باقی میمانند ،اما در گزارشاتی
نیز مهار آنها توسط یونهای فلزی روشن شده است
) .(Keyhani et al., 2003پراکسیدازها در
طبقهبندی آنزیمها در گروه اکسیدوردوکتازها قرار
میگیرند و توسط تعدادی از میكروارگانیزمها و
گیاهان تولید میشوند .این آنزیمها پروتئینهای
دارای گروه هم ( )haemبوده و گروه پروستتیك آنها
آهن ( )IIIپروتوپورفیرین ( IXفری پروتوپورفیرین
 )IXاست .آنها دارای وزن مولكولی از  93333تا
 203333دالتون دارند .این آنزیمها عمل احیای
پراکسیدها مثل پراکسید هیدروژن ،و اکسیداسیون
مواد آلی و معدنی مختلف را کاتالیز میکنند .در واقع
پراکسیدازها اکسیداسیون سوبستراهای مختلف را با
استفاده از پراکسید هیدروژن یا دیگر پراکسیدها
کاتالیز میکنند .پراکسیدازها به طور وسیع در
بیوشیمی بالینی و ایمونواسی آنزیمی استفاده میشوند
( .)Lin, Chen et al., 1996بعضی کاربردهای
جدید که برای پراکسیدازها پیشنهاد شده است شامل
تیمار پسماندهای حاوی ترکیبات فنولی ،سنتز مواد
شیمیایی آروماتیك مختلف و حذف پراکسید از موادی
مانند مواد غذایی و پسماندهای صنعتی میباشد
).(Agostini, Hernandez•Ruiz et al., 2002
به عالوه ،گونههای فعال اکسیژن ازجمله پراکسید
هیدروژن ،نقش مهمی را در آپوپتوز سلول ایفا
میکنند ).(Curtin, Donovan et al., 2002
بنابراین پیگیری مقادیر پراکسید هیدروژن در
تحقیقات زیستی و کاربردهای صنعتی مهم است
) .(Towne, Will et al., 2004برجستگیهای
ریشه گیاه ترب کوهی به عنوان یكی از منابع تجاری
تولید پراکسیداز استفاده میشود (Saitou, Kamada
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) .et al., 1991پراکسیداز ترب کوهی ،ایزوآنزیم ،C
شامل یك پلیپپتید تنها است که  938رزیدوی اسید
آمینه دارد .رزیدوی انتهای  Nبه وسیله پیروگلوتامات
بلوکه شده و انتهای  Cناهمگن است ،همراه با بعضی
مولكولهای فاقد رزیدوی آخر یعنی سرین .938
چهار پیوند دی سولفید در آنزیم وجود دارد (Yang,
Gray et al., 1996, Takahashi, Lee et al.,
) .1998محتوای کلی کربوهیدرات آنزیم مقادیری

بین  28تا  11درصد دارد .دو مكان اتصال کلسیم در
موقعیتهای پروکسیمال و دیستال نسبت به صفحه
هم قرار گرفتهاند و به وسیله شبكهای از باندهای
هیدروژنی به ناحیه هم متصل هستند .ساختار آنزیم
به طور زیادی دارای مارپیچ آلفا است گرچه یك
ناحیه کوچك صفحه بتا نیز وجود دارد (Veitch,
) .2004دانستن مكانیزمهای غیر فعال شدن آنزیم و
برگشتپذیر یا برگشتناپذیر بودن این واکنشها
باعث کمك به خصوصیات پایداری آنزیم میشود که
به موجب آن کنترل بهتر را در فرآیندهای بیاثر
سازی ،روشهای پایدارسازی و ویژگیهای
(Iyer
and
کاتالیتیك مقدور میسازد
).Ananthanarayan, 2008
مواد و روشها
مواد شیمیایی

آنزیم پراکسیداز ترب کوهی به صورت پودر خشك،
از شرکت مرک تهیه شد .استات سدیم و سولفات
کادمیوم و پراکسید هیدروژن نیز از شرکت مرک
خریداری شدند .ارتو -دی آنیزیدین از کمپانی سیگما
خریداری شد.

3

اسپكتروفتومتری  UV/VISشیمادزو مدل
 pharmacia 4000استفاده شد .غلظت نمونه
آنزیمی مورد استفاده  3/0میلیگرم در میلیلیتر در
تامپون استات  3/2موالر با  pH=4بوده است .علت
انتخاب  pH=4این است که طبق مطالعات گذشته
تناسب باالتری برای یون آهن  1کوردینات در
 pH=4نسبت به  pH=7وجود دارد که طیف جذبی را
آشفته نمیکند (Smulevich, Paoli et al.,
).1997, Laurenti, Suriano et al., 2000
محلول غلیظ سولفات کادمیوم با غلظت 133
میلیموالر در آب مقطر دو بار تقطیر تهیه شد و
غلظتهای  0-233میلیموالر آن مورد استفاده قرار
گرفت و اثر آنها بر پایداری حرارتی آنزیم بررسی شد.
مطالعات اسپکتروفتومتری پراکسیداز در حضور
غلظتهای مختلف سولفات کادمیوم در دماهای
مختلف
به این منظور از دستگاه اسپكتروفتومتری UV/VIS

شیمادزو مدل  pharmacia 4000استفاده شد.
غلظت نمونه آنزیمی  3/0میلیگرم در میلیلیتر و
تامپون استات با  pH=4مورد استفاده قرار گرفت.
محلول غلیظ سولفات کادمیوم با غلظت 133
میلیموالر در آب مقطر دو بار تقطیر تهیه شد و
غلظتهای  0-233میلیموالر آن مورد استفاده قرار
گرفت .در این مطالعات تغییرات باند سورت و باند
 183نانومتر آنزیم در دماهای مختلف  43 ،93و
 03˚Cبررسی شد.
تعیین پارامترهای سینتیکی پراکسیداز در حضور
غلظتهای مختلف سولفات کادمیوم در دماهای

روش های مطالعاتی

مختلف

اندازهگیری  Tmپراکسیداز در حضور غلظتهای

برای این مطالعات از دستگاه اسپكتروفتومتری
 UV/VISشیمادزو مدل pharmacia 4000
استفاده شد .غلظت نمونه آنزیم مورد مطالعه 3/370
میلیگرم در میلیلیتر بود .تامپون استات سدیم 3/2

مختلف سولفات کادمیوم

برای مطالعه پایداری حرارتی پراکسیداز ترب کوهی
در دامنه حرارتی  93-33˚Cاز دستگاه
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موالر با  pH=4مورد استفاده قرار گرفت .سوبسترای
مورد استفاده ارتو -دی آنیزیدین بود که محلول غلیظ
آن با غلظت  13میلیموالر در آب مقطر دو بار تقطیر
تهیه شد .محلول غلیظ پراکسید هیدروژن نیز با
غلظت  233میلیموالر در آب مقطر دو بار تقطیر
تهیه شد .در این آزمایشات ارتو دی-آنیزیدین به
عنوان سوبسترای ثابت با غلظت  0میلیموالر در هر
نمونه و پراکسید هیدروژن با غلظتهای 2-0
میلیموالر به عنوان سوبسترای متغیر در نظر گرفته
شدند .طول موج منتخب  413نانومتر مخصوص
پیگیری محصول تولید شده از اکسیداسیون ارتو-دی
آنیزیدین است .محلول غلیظ سولفات کادمیوم با
غلظت  133میلیموالر در آب مقطر دو بار تقطیر
تهیه و اثر غلظتهای  3-03میلیموالر آن ،پس از 0
دقیقه انكوباسیون با آنزیم ،در دماهای  90 ،10و
 40˚Cبر سینتیك آنزیم مورد بررسی قرار گرفت .بعد
از جمعآوری اطالعات نمودارهای میكائیلیس -منتن
و لینویور -برک رسم شده و با بدست آوردن طول از
مبدأ ( )Kmو عرض از مبدأ ( )VMAXنمودار لینویور-
برک ،پارامتر های سینتیكی محاسبه شد.
نتایج
اثر سولفات کادمیوم بر پایداری حرارتی پراکسیداز

پایداری حرارتی آنزیم پراکسیداز ترب کوهی با

محاسبه تغییرات انرژی آزاد گیبس و  Tmآنزیم
محاسبه میشود .با محاسبه کسر دناتوراسیون ( )Fdو
قرار دادن آن در رابطه زیر ،تغییرات انرژی آزاد گیبس
به دست می آید:

در این رابطه  ANو  ADمقادیر جذب در حالت
طبیعی و دگرگون شده هستند و  Aobsجذب مشاهده
شده میباشد Tm .یا دمای ذوب پروتئین جایی است
که ˚ ∆Gبرابر با صفر است .ما همچنین با استفاده از
شیب خط منحنی ˚ ∆Gتوانستیم ˚ ∆Smرا به دست
آورده و با قرار دادن آن در رابطه
مقدار ˚ ∆Hmرا نیز به دست آوریم .با توجه به مطالب
فوق مطالعات پایداری حرارتی در حضور سولفات
کادمیوم انجام شد .بر این اساس مقادیر ˚∆Sm˚ ،Tm
و ˚ ∆Hmدر جدول  2محاسبه شدهاند و چنانچه
مشاهده میشود با در نظر گرفتن  Tmآنزیم که 944
کلوین است ،افزایش غلظت یون کادمیوم تا 233
میلیموالر ،باعث کاهش  Tmدر حدود  18درجه
میشود و مقادیر ˚ ∆Smو ˚ ∆Hmنیز سیر
کاهشی دارند .شكلهای  2و  1نیز نشانگر تغییرات
کسر دناتوراسیون و ˚ ∆Gدر برابر دما میباشند.

شکل  .1تغییرات کسر دناتوراسیون پراکسیداز ترب کوهی در مقابل دما در غلظتهای مختلف سولفات کادمیوم
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شکل  .2تغییرات انرژی آزاد گیبس پراکسیداز ترب کوهی در مقابل دما در غلظتهای مختلف سولفات کادمیوم
جدول  .1تغییرات پارامتر های ˚ ∆Sm˚ ،Tmو ˚ ∆Hmدر
غلظتهای مختلف سولفات کادمیوم در pH=4
˚

˚

CdSO4
)(mM

)Tm (K

Sm
)∆(J/mol

Hm
)∆(J/mol

3
13
43
10
233

944
914
912
928
921

2933
2117/4
2137/9
2271/2
2330/8

447133
938330
987049/9
979333/8
941171/8

مطالعه اسپکتروفتومتری پراکسیداز در حضور
سولفات کادمیوم در دماهای مختلف

در این مطالعات اثر سولفات کادمیوم بعد از  0دقیقه
انكوباسیون با پراکسیداز ترب کوهی بر باند جذبی

 170نانومتر و باند سورت این آنزیم در  434نانومتر
بررسی شد .جذب در  170نانومتر بهخاطر زنجیرههای
جانبی آروماتیك اسید آمینهها میباشد و میتواند
نشانگر تغییرات کونفورماسیونی باشد .یك تریپتوفان
و پنج تیروزین در توالی آمینو اسیدی پراکسیداز ترب
کوهی وجود دارند که بعضی از آنها در ناحیهای قرار
گرفتهاند که در واکنش کاتالیتیك مهم است و بعضی
در نزدیكی گروه هم قرار دارند ).(Veitch, 2004
نتایج حاصل از این مطالعات به صورت نمودارهای
تغییرات جذب  170نانومتر و باند سورت آنزیم در
 434نانومتر در مقابل غلظتهای مختلف سولفات
کادمیوم در شكلهای  9و  4ارایه گردیده است.

شکل  .3تغییرات جذب  170نانومتر در مقابل غلظتهای مختلف سولفات کادمیوم در دماهای مختلف
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شکل  .4تغییرات جذب باند سورت در  434نانومتر در مقابل غلظتهای مختلف سولفات کادمیوم در دماهای مختلف
بررسی نتایج مطالعه سینتیک پراکسیداز در حضور
سولفات کادمیوم در دماهای مختلف

سینتیك آنزیم پراکسیداز ترب کوهی با پیگیری
اکسیداسیون وابسته به پراکسید هیدروژن ماده
ارتودی آنیزیدین در  413نانومتر به دست میآید به
این منظور واکنش با افزودن پراکسید هیدروژن آغاز
و فعالیت آن اندازهگیری میشود (Keyhani,
Keyhani et al., 2003, Keyhani, Keyhani
) .et al., 2005در این مطالعات ارتو -دی آنیزیدین

به عنوان سوبسترای ثابت ،و پراکسید هیدروژن به
عنوان سوبسترای متغیر در نظر گرفته شد .محلول
غلیظ ارتو -دی آنیزیدین با غلظت  13میلیموالر
روزانه در آب مقطر دو بار تقطیر تهیه و غلظت 0
میلیموالر آن در هر نمونه استفاده شد .محلول غلیظ
پراکسید هیدروژن نیز با غلظت  233میلیموالر در
آب مقطر تهیه و غلظت  2-0میلیموالر آن در
آزمایشات استفاده شد .غلظت نمونه آنزیمی مورد
استفاده  3/370گرم در میلیلیتر در بافر استات با
 pH=4بوده است .چنانچه مشاهده میشود طبق
نمودار میكائیلیس -منتن ،در غلظت  0میلیموالر
پراکسید هیدروژن ،آنزیم به بیشینه سرعت خود یا
 VMAXمیرسد .همان طور که پیداست در دمای 90
و  40درجه سانتیگراد آنزیم بدون حضور مهارکننده،

دارای بیشینه سرعت بیشتری نسبت به دمای 10
درجه سانتیگراد است .در این مطالعه اثر غلظتهای
مختلف سولفات کادمیوم ،در دماهای ˚ 40Cو ،90
 10درجه سانتیگراد ،بر سینتیك پراکسیداز ترب
کوهی بررسی شد .نتایج در نمودارهای زیر آورده شده
است .همانطور که مشاهده میشود در هر سه دمای
مورد نظر نوع مهار نا رقابتی میباشد و در دما های
˚ 40 Cو  90شدت کاهش  VMAXو کاهش Km
خیلی بیشتر است .جدول  ،1اثر سولفات کادمیوم بر
مقادیر  Kmو  VMAXآنزیم در دماهای مختلف را
نشان داده و به مقایسه آنها میپردازد.

جدول  .2تغییرات  Kmو  VMAXآنزیم پراکسیداز ترب
کوهی در حضور غلظتهای مختلف سولفات کادمیوم در
دماهای مختلف
10°C
CdSO4
)(mM

3
0
23
93
03

VMAX

40°C

90°C
Km

VMAX

Km

VMAX

Km

23 3/22
1 3/31
4 3/34
9/1 3/393
9/2 3/394

3/11
3/24
3/38
3/30
3/34

28
3
1
4
1

2
3/18
3/27
3/23
3/37

42
22
1
4
1
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شکل  .5نمودار لینویور -برک برای آنزیم پراکسیداز ترب کوهی در حضور غلظتهای مختلف  CdSO4در دمای 10 °C

شکل  .6نمودار لینویور -برک برای آنزیم پراکسیداز ترب کوهی در حضور غلظتهای مختلف  CdSO4در دمای 90°C

شکل  .7نمودار لینویور-برک برای آنزیم پراکسیداز ترب کوهی در حضور غلظتهای مختلف  CdSO4در دمای 40°C
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بحث

با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعات ،در
طی آزمایشات پایداری حرارتی پراکسیداز ترب کوهی
در دامنه حرارتی  93-233درجه سانتیگراد ،با به
دست آوردن تغییرات جذب در این دامنه حرارتی،
محاسبه کسر آنزیم دگرگون شده و تغییرات انرژی
آزاد گیبس Tm ،آنزیم در  pH=4در نقطه  944درجه
کلوین یا  72درجه سانتی گراد به دست آمد Tm .در
حضور سولفات کادمیوم کاهش یافت .در حضور
غلظت  23میلیموالر سولفات کادمیوم Tm ،در حدود
 21درجه کاهش داشته و  918درجه کلوین میباشد.
این مقدار در غلظتهای  03و  233میلیموالر
کادمیوم به ترتیب  23و  18درجه کاهش یافته و به
 910و  921درجه کلوین میرسد .در حضور
غلظتهای افزایش یابنده کادمیوم و کاهش ،Tm
کاهش مقادیر ˚ ∆Smو ˚ ∆Hmمشاهده میشود ،که
بیانگر بازتر شدن ساختار آنزیم و افزایش کسر
دگرگون شده آن میباشد.
در مطالعات اسپكتروفتومتری پراکسیداز ترب
کوهی در حضور سولفات کادمیوم ،مشاهده میشود
افزایش دما باعث افزایش جذب باند  170نانومتر
میشود و این افزایش در غلظتهای باالتر سولفات
کادمیوم بیشتر میشود .در حالی که با افزایش دما
جذب باند سورت ،در  434نانومتر ،کاهش مییابد و
این کاهش در غلظتهای باالتر سولفات کادمیوم
شدت مییابد .این آنزیم دارای گروه پروستتیك هم
است که به خاطر خصوصیات طیفی آن ویژگیهای
منحصر بفردی را برای تكنیكهای بیوفیزیكی مثل
اسپكتروسكوپی فلورسانس مهیا میکند .باند سورت
نیز یك پیك شدید در منطقه طول موج آبی طیف
مرئی است و در اسپكتروسكوپی جذبی و برای
توضیح جذب بخشهای حاوی هم استفاده میشود.
این پیك در پراکسیداز ترب کوهی در  434نانومتر
مشاهده میشود .در نمودار جذب  170نانومتر در

مقابل غلظت سولفات کادمیوم در طی روند افزایشی
مشاهده شده ،غلظت  0میلیموالر سهم زیادی در
این افزایش جذب داشته است و پس از یك افت در
مقدار جذب در نمودار مجدداً مسیر افزایشی ادامه
مییابد .در غلظتهای باالتر ،دما در افزایش جذب
 170نانومتر تأثیر گذار تر بوده است .همچنین در
نمودار جذب سورت در مقابل غلظت سولفات کادمیوم
به جز یك افزایش جزئی در اثر غلظت  0میلیموالر
سولفات کادمیوم ،روند کاهشی جذب باند سورت
آنزیم مشهود است و افزایش دما باعث تشدید این
روند میشود .گروه هم در پراکسیداز ترب کوهی به
وسیله شبكه ای از برهمكنشهای آبگریز و
الكترواستاتیك در ماتریكس پروتئین باقی میماند و
به وسیله یك اتصال کوواالنسی بین یون آهن خود و
هیستیدین ( 273در سمت پروکسیمال) قرار میگیرد.
کوردیناسیون فلز دارای یك اثر پایدارکننده روی
ساختار پروتئین -پورفیرین است .نشر تنها تریپتوفان
این آنزیم نیز توسط گروه هم فرو نشانده میشود
بنابراین تغییر در کونفورماسیون پروتئین که روی
محیط تریپتوفان اثر بگذارد و فاصله آن را از گروه
هم تغییر دهد فرونشانی را تغییر خواهد داد
.(Tayefi-Nasrabadi, 2006; Keyhani et al.,
) .2006طبق مطالعات پیشین ،که همگی در دمای
اتاق انجام شده بود ،تغییرات در جذب و نشر با
افزایش غلظت کادمیوم و نیز زمان انكوباسیون
افزایش مییابند .چنان که مشاهده میشود این
تغییرات با افزایش دما نیز افزایش مییابند و با
افزایش غلظت یون فلزی هرچه دما افزایش مییابد
این تغییرات تشدید میشوند .بر اساس گزارشات
پیشین سه یون کادمیوم میتوانند به صورت تعاونی
به آنزیم متصل شوند .این تعاونی در زمانهای
انكوباسیون پایین حدود  20دقیقه مثبت است و اگر
آنزیم بیش از  93دقیقه در معرض کادمیوم قرار بگیرد
تعاونی منفی خواهد بود ،که اشباع شدن جایگاههای
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اتصال کادمیوم را نشان میدهد .همان طور که در
نتایج مشاهده شد ،از آن جایی که کادمیوم باند جذبی
سورت را به شدت تغییر میدهد پیشنهاد شده است
که این یون فلزی در نزدیك گروه هم متصل
میشود یا اتصال یونهای کادمیوم ساختار آنزیم را
به نحوی تغییر میدهد که روی طیف جذبی محیط
گروه هم اثر میگذارد .پراکسیداز ترب کوهی دارای
دو کلسیم در ساختار خود میباشد .اگر کلسیم از
ساختار آنزیم حذف شود دیگر یونهای دو ظرفیتی
مثلکادمیوم میتوانندجایگزین آن شوند (Keyhani,
) .Keyhani et al., 2003اما در این کار و کارهایی
که کلسیم در ساختار آنزیم وجود دارد مشخص است
که جایگاههای اتصال کادمیوم از کلسیم مجزا است.
در راستای کارهای گذشته به این نتیجه رسیدیم که
اتصال یون کادمیوم به پراکسیداز ترب کوهی عالوه
بر این که وابسته به غلظت یون فلزی و زمان
انكوباسیون است ،به دما نیز وابسته است .احتماالً دما
با اثر بر روی ساختار آنزیم به ویژه محیط اطراف
گروه هم باعث باز شدن ساختار و اتصال بهتر
کادمیوم میشود .در مطالعات سینتیك پراکسیداز ترب
کوهی در حضور سولفات کادمیوم در دماهای 90 ،10
و  40درجه سانتیگراد مهار نارقابتی دیده میشود.
کادمیوم یك مهارکننده نارقابتی پراکسید هیدروژن
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است و یك برهمكنش اختصاصی جایگاه را نشان
میدهد که روی جایگاه اتصال پراکسید هیدروژن
اثری ندارد بلكه تمایل بیشتری به جایگاه اتصال
ارتو -دی آنیزیدین دارد (Keyhani, Keyhani et
) .al., 2003با توجه به این که در دماهای باالتر
شدت کاهش  Kmخیلی بیشتر است و کادمیوم در
محیط نزدیك گروه هم به آنزیم متصل میشود
تعاونی مثبت باعث اتصال بیشتر کادمیومها و پر
شدن جایگاههای اتصال آنها و نیز تأثیر بیشتر روی
جایگاه ارتو -دی آنیزیدین میشود پس تمایل آنزیم
به پراکسید هیدروژن بیشتر میشود و  Kmکاهش
مییابد .با توجه به آلودگی محیط پیرامون ما با فلزات
سنگین و اثرات مهرکنندگی آنها بر آنزیمها ،پیشنهاد
میشود میانكنش سایر فلزات سنگین نیز با آنزیمهای
شناخته شده ،پرکاربرد و مهم همچون پراکسیداز ترب
کوهی مورد مطالعه قرار گرفته و تغییرات ساختمانی
حاصل از اثرات آنها بر آنزیم مشخص شود.
سپاسگزاری
این مطالعه در دانشگاه شهرکرد ،دانشكده علوم پایه،
آزمایشگاههای بیوشیمی و تحقیقاتی انجام شده و
حمایت مالی آن نیز توسط دانشگاه شهرکرد صورت
گرفته است.
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