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 ده يچك
گو   يد يکند. از سوو  يز ميرا کاتال يژن مولکوليبه آب و اکس H2O2 ي يهاست که تجز يميکاتاالز آنزسابقه و هدف: 

م ين آنوز يا تي. اهمشود ياستفاده م يماران و در سطح جهانياز ب يارياست که توسط بس يار مهميبس ين داروي يآسپ

  ين مطالعه توا  يابت موجب شد تا در ايل دياز قب ييها يماريبا ب يم کبدين آنزيدان بدن و ارتباط اياکس يدر دفاع آنت

 يم کاتاالز کبود يک د و ساختار آنز عمل باشد ب  يداروها در کبد م يزه شدن آن مانند تماميآسپي ين را که محل متابول

 . ديق ار گ يمورد ب رس

درجوه   73 و 52ي فلوئورسانس در دو دما ماوراء بنفش و -هاي طيف سنجي م ئي به کمك تکنيكها: مواد و روش

 .گ فت ق ار يک د کاتاالز مورد ب رس عمل  ات در ساختار وييگ اد تغ يسانت

 04 ميآنوز  Kmمنوتن مقودار   -يسوليئکايم ي ي و با توجه به نمودار و معادلهکينتيبا استفاده از مطالعات ک ها:يافته

ت يو   در فعالييو جواد تغ ين باعو  ا ي ين مطالعه نشان داد که آسپيدست آمده از ا هج بيشد. نتا ي يگ موالر اندازه يليم

ورسانس کاتاالز شد. عالوه ب  آن بوا  ئدر شدت نش  فلو يجين باع  کاهش تدري يچند افزودن آسپ شود. ه  ينمم يآنز

 .افتيم کاهش يش دما مقدار  ابت اتصال دارو به آنزيافزا

 يشو يافزا يها ي  غلظتن مطالعه تحت تا يکاتاالز در ا ينش  فلوئورسانس ذات کاهش مشاهده شده در گي ي:نتيجه

کنود. هو     يکننده عمل مو  يك خاموشکاتاالز به عنوان  ين دارو با باز ک دن ساختار سه بعديکه ا ين نشان داد يآسپ

 .ت آن نشديم منج  به مهار فعاليچند که باز شدن ساختار آنز

  

 ن، فلوئورسانسي يدروژن، آسپيد هيکاتاالز، پ اکسهاي کليدي: واژه
 

 مقدمه
 ديپراکس ي هياست که تجز يميآنز(EC 1.11.1.6)  کاتاالز

کندد   يم زيکاتال يمولكول ژنيبه آب و اکس را (H2O2) دروژنيه
شدود.   يمد  افتيدر تمام موجودات زنده  باًيتقر ميآنز ني. ا[1]

 اسدت  دروژنيه ديپراکس سميمتابول ياصل ي کننده ميکاتاالز تنظ
 ياز بازده انرژ يتوجهبه طور قابل  يهواز يها سمي. ارگان[2]

بده آب   O2 ي کنتدر  شدده   ليتبد يبه دست آمده در ط يباال
واکنشدگر فادا     يهدا  طواسد  حا ، حدد  نيبرند. در ع يبهره م

 يطد  هسدتند کده در   يا و ناخواسدته  يسدم  يفرع محصوالت
مولكدو    کيد  H2O2 [.3]شدوند   يمد  ديد تول يهواز سميمتابول

 يجدانب  حصو م کياست که به عنوان  يکوچک به شدت فاال
مداده   نيا نييپا يها شود. غلظت يم ديتول يانرژ سميدر متابول
کند،  يم ليرا تسه نيانسول نگيگناليس يا چهيماه يها در سلو 
بده شددت    يهدا  بيآسد  جادياز حد آن باعث ا اديز رياما مقاد

. کاتاالز از [4]شود  يم RNA و  DNAها، نيئمخرب در پروتد
شدده در   ديتول يها H2O2 از يمياز ن شيحذف کردن ب قيطر

 :divsalar@khu.ac.ir                      Email                                    09126170823 نمابر:  09126170823  تلفن:نويسنده مسئو ،  *

 20/3/1393 تاريخ پذيرش: 28/8/1392   تاريخ دريافت: 
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کند. با  يحفاظت م نياز هموگلوب يايانسان طب يها تيتروسيار
 يبداال  يهدا  ها در مادر  غلظدت   تيتروسيار که نيتوجه به ا

 H2O2 يدي زدا کاتداالز در سدم   يهستند، نقدش اساسد   ژنياکس

 نيتدر  شيبد  ،يانسدان  يهدا  . در بافدت [3] خواهد بود ريگ چشم
هدا شدناخته شدده     هيد ها و کل تيتروسيدر کبد، ار ميآنز تيفاال

 اريبسد  سدرم  و پدانكرا  ، بندد  در بافت هدم  تيفاال نياست. ا
 و هدا  يتوکندريم، ها زوميپراکس در عمدتاً . کاتاالزاست تر نييپا
. ژن کاتاالز انسدان در  [2] ها قرار دارد تيتروسيار توپالسميس

 نيتر قرار گرفته است. مهم 13 ي کوتاه کروموزوم شماره يبازو
است، امدا   ازو يتر -4 ‚2 ‚1 نويآم-3 مين آنزيا ي مهارکننده
 باشدد  يدارا م زيرا ن ديآز و ديانيمانند س يگريد يها مهارکننده

[3.] 
 ميآندز  کيد ، مانند تمام کاتاالزها (BLC) کبد گاو کاتاالز

 240000 يبد يتقر يبدا وزن مولكدول   دان،ياکسد  يآنت گومرياول
 رواحديز 4 يدارا يمانند کاتاالز انسان ميآنز نيدالتون است. ا

اندد. هدر    افتده ي شيد آرا يوجهد  4است، که به صورت  كساني
 کيد بدا   همنفدرد، همدرا   يديپپت يپل ريزنج کيشامل  رواحديز

 گدروه همدم( و  ) IX نيريپروتوپدوف  کيد فر -کيگروه پروستت

NADPH به  يآشكار ها به طور رواحدياست. ز تيوسايدراکت
 [.10-6] کنند يم عمل گريد کيمستقل از  طور

اسدت کده    يدد ئدارو دياسد  کيليسيسال لياست اي نيريآسپ
ضد تدب   يو دارو فيخف يهادرد ياغلب به عنوان مسكن برا

اولدين بدار در    دارو نيد شدود. ا  يو ضد التهاب از آن استفاده م
هددافمن  كسيلدديف يآلمددان دانيميتوسددط شدد  1897سددا  
 [.11،12]شد  يساز خالص
 ي داروها با مصرف ساالنه نيتر از پر مصرف يكيدارو  نيا

 ميآنز کيکاتاالز  که ني. با توجه به ا[13]باشد  يتن م 40000
در کبدد   زيد دارو ن نيد شددن ا  زهياسدت و محدل متدابول    يکبد
 ديد ور قيد است که از طر يعضو نيکبد اول يباشد. از طرف يم

 افدت يرد شدود  يرا که از راه روده جدذب مد   يباب تمام مواد
اعضدا   هيکبد زودتر از بق ياکثر داروها رو يلذا اثر سم .کند يم

کاتاالز کبد  تيدر فاال راتييتغ يبررس ني. بنابراشود يم انينما
 يجدانب  راتيتداث  يابيبه عنوان پارامتر مناسب در ارز تواند يم

 يجانب مطالاه اثرات نيدر ا . لذا[14]روها بر بدن باشد انواع دا
 کاتداالز  نيدد ئفااليت و سداختار پروتدد   يرو داروي آسپيرين

 .قرار گرفته است يمورد بررس
 

 هامواد و روش
 ميآنز يکينتيمطالعات ک

 يرئتفاده از دسدتگاه اسدپكتروفوتومترم  با اس ميآنز تيفاال
شدد کده     يريگ اندازه (Shimadzu) مادزويماوراءبنفش مد  ش

 240در طو  مدو   H2O2  يبر اسا  کاهش جذب سوبسترا
 بدار  کيد  هيثان 3که هر  بيترت ني. بد[13] کند ينانومتر عمل م

جدذب   ممي)مداکز  ندانومتر  240طدو  مدو     جدذب در  زانيم
ثبدت شدد. بده منظدور      هيد ثان 60( به مدت دروژنيه ديپراکس

آن  از سوبسترا کده در  ي)غلظت ميآنز Km دست آوردن مقدار هب
دارو  ابيد اسدت( در غ  ممينصف سدرعت مداکز   ميسرعت آنز

و  mM 30 ( pH0/7) مخلوط واکدنش شدامل بدافر فسدفات    
 90تددا  10)از  دروژنيدده ديمختلددف پراکسدد  يهددا غلظددت

 mg/ml) ميزمددوالر( و غلظددت ثابددت آندد يلدديم
3-10×36/0 )

 تيد آسپيرين بر فاال يدارو ريتاث ياست. سپس به منظور بررس
 يهدا  در حضدور غلظدت   ميآنز تيمقدار فاال م،يآنز يكيتيکاتال

 .شد يريگ اندازه متفاوت دارو
در  راتييد تغ يمنظدور بررسد   بده . ورساان  ئمطالعات فلو
مختلدف   يهدا  غلظدت  ريتحدت تد ث   ميآندز  يساختار سه باد

مطالاات  گراد يسانت ي درجه 23و  37 يو در دو دما نيريآسپ
 Cary ددورسانس ئبه کمک دسدتگاه فلدو   ميآنز دورسانسئفلو

شدددت نشددر  يريددگ روش اندددازه نيددانجددام گرفددت. اسددا  ا
 نيدد ئپروتدد  رموجدود د هداي   ذاتي تريپتوفدان  دورسانسئفلو

)بدون  يايطب ميآنز ينشر فيط منظور نيباشد. بد ي)کاتاالز( م
دارو  ي ذکدر شدده   يها غلظت حضور در ميدارو( و آنز حضور

 .شد ينانومتر بررس 290 يكيطو  مو  تحر در
 

 نتايج
بده منظدور سدنجش    . کاتاالز کبد گاو يکيتيت کاتاليفعال

مداوراء   ياسدپكتروفتومتر ت کاتداالز کبدد گداو از روش    يفاال
ن روش از يد اسدتفاده شدد. در ا  ( UV-Visible) يمرئ -بنفش
دروژن( در يد د هيرات جذب سوبسدترا )پراکسد  ييق ثبت تغيطر

 يريد گ م انددازه يآندز  (Activity)ت يد واحد زمدان، ميدزان فاال  
مختلدف   يهدا  ن مطالاده بدا اسدتفاده از غلظدت    يشود. در ا يم

د. نمودار سرعت يمحاسبه گردم يت آنزيدروژن فااليد هيپراکس
 يدروژن به عندوان سوبسدترا  يد هيغلظت پراکس م در برابريآنز
وربرک در شكل ينوين نمودار اليچن ط و هميمح يم در دمايآنز
انگر وابسته به غلظدت  يالف و ب( نشان داده شده است که ب) 1

ن يدي ور تاباشد. به منظد  يم يميبودن مقدار سرعت واکنش آنز
کاتداالز از طدو  از مبدداء     Km  يكد ينتيرامتر کق پدا يمقدار دق
 mM  40برابر بدا Km  (، مقدار1برک )ماادله -ورينوينمودار ال

  برابر با  Vmaxمقدار  و

 
 شد. يريگ اندازه 8/8 

                      (1) ي ماادله

 
 

  

     
  

 

   
  

 

    
                                                             

 منددتن -سيليكددائيبددا توجدده بدده نمددودار و ماادلدده م   
 (V/Vmax= 

   

       
د يمددوالر پراکسدد يلدديم 70غلظددت  ( در

ت از کاتاالز مشاهده شد و بادد از آن  يمم فااليدروژن، ماکزيه
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 يکاهشد  ن روندد يد ده شدد ا يد م ديت آنزيدر فاال يروند کاهش
 م توسط سوبسترا است.يده مهار آنزيکننده پد هيتوج

 70غلظددت  ياندديم،  يافتن نقطدده اشددباع آنددزيددپددس از 
ن غلظت از سوبسدترا، اثدر   يدروژن، در ايد هيموالر پراکس يليم

 يبررسد  BLCت يد مختلف داروي آسپيرين بر فاال يها غلظت
ج ي. نتدا نشدان داده شدده اسدت    2ج آن در شدكل  يشد که نتدا 

 ي ذکدر شدده   يهدا  دهند که در حضور غلظت يحاصله نشان م
م مشداهده  يت آندز يد در فاال يدار ير محسو  و مانييدارو تغ

 شود. ينم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يکاتاالز کبد گاو در دمدا  مآنزي منتن  – سيليدئكايالف ( نمودار م .1شكل
کاتاالز کبدد گداو    ميآنز يبرا وربرکينويب( نمودار ال گراديدرجه سانت 23

 .گراديدرجه سانت 23 يدر دما

هاا  ختل ا      درصد فعالیت  نسبی کاتااز  تتات تاا یل ت  ات     .2شکل 
 آسپیلین در دخا  ختیط

ار يبس يورسانس روشئک فلويتكن. ورسان ئمطالعات فلو
رات در سدداختار سددوم ييددتغ يج جهددت بررسدديددو را يقددو
ل وجدود  يباشد. به دل يگاند ميک ليها در اثر اتصا   نيدئپروتد
ک يد  يديندو اسد  يآم يدر تدوال  (Trp)پتوفان يتر ي نهيد آمياس

باعدث   ندانومتر  290 يكد ين، تابش طدو  مدو  تحر  يدئپروتد
ن يد حاصدل از ا  يج شود و انرژيينه تهيد آمين اسيشود تا ا يم

ندانومتر   300-300 ي در محددوده  يپرتو را به صدورت ندور  
 ي هير در حالت پاييند. تغيگو يم يمنتشر کند که به آن نور نشر

ون آن ير در کنفورماسد ييد تغ ي دهندده  ن نشدان يدد ئنشر پروتدد 
  [.16] باشد يم

ن بدر سداختار سده    يريآسدپ  ير دارويبه منظور بررسي تاث
 23 يآن در دو دما يات اتصاليم کاتاالز و خصوصيبادي آنز

شدده   يک بررسد يد ن تكنيبه کمک اراد گ يسانت ي درجه 37و 
اب و در حضددور يددورسددانس کاتدداالز در غئاسددت. نشددر فلددو

 300-293طو  مو   ي ن در دامنهيريمختلف آسپ يها غلظت
در گددراد  يسددانت ي درجدده 37و  23 ينددانومتردر در دماهددا

ن مطالاده نشدان   يد نشدان داده شدده اسدت. ا    4و  3 يها شكل
باعدث   ينيدد ئن به محلو  پروتديريدهد که اضافه کردن آسپ يم
به  ييجا هک جابيراه با  شود که هم يم يديجاد کمپلكس جديا

تدر   شيب ييابد. بررس يش مي، نشر آن افزا(Shift)سمت راست 
طو  مدو    ي ن محدودهيز در اين نيريآسپ ينشان داد که دارو

مم ي(. لذا پس از تفريق نشر مداکز 3باشد )شكل  ينشر م يدارا
ن، نمدودار  يماد  يها کاتاالز در طو  مو  مميدارو از نشر ماکز

مم در برابر غلظت دارو رسم شده کده يدک نمدودار    ينشر ماکز
( که بيانگر آن است که 6 کاهشي وابسته به غلظت است )شكل

مختلدف   يهدا  انس ذاتي کاتاالز با افزودن غلظتنشر فلوئورس
ک يددن دارو بدده عنددوان يابددد و بنددابراي ين کدداهش مدديريآسددپ

د. کم شدن نشر کاتاالز يانم يعمل م (quencher)کننده  خاموش
ها  پتوفانيتر يريانگر باز شدن ساختار سه بادي آن و قرارگيب

 باشد.  يدر سطح آنزيم م
ه بد . کاتااالز  ين رويريآسا   ياتصاال  يپارامترها يبررس

تدوان از   يبه کاتاالز من يرياتصا  آسپ يمنظور تايين پارامترها
 ين پارامترهدا يدي ( استفاده کرد که در تا2) يتميلگار ي ماادله
 شود.  ياز آن استفاده م گاند به ماکرومولكو  ماموالًيل ياتصال

    log K + n log [Q] =         (2) ي ماادله
      

 
            

ددورسانس  ئانگر شددت نشدر فلدو   يب F0فوق  ي در ماادله
ورسددانس ئشدددت نشددر فلددو Fاب دارو، يددن در غيدددئپروتددد
ثابت اتصا ،  Kمختلف دارو،  يها حضور غلظت ن دريدئپروتد
[Q] ن( و يريکننده )آسپ غلظت خاموشn   يهدا  تاداد مولكدو 

دهد.  يکاتاالز را نشان م ين( متصل شده بر رويريگاند )آسپيل
   با استفاده از رسم نمودار 

      

 
توان  يم log [Q] در برابر 
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متصدل شدده    يهدا  نيري( و تاداد آسپKAر ثابت اتصا  )يمقاد
مربوطه  يهانمودار 7 شكل. ( را محاسبه نمودnکاتاالز ) يرو

دهدد.   يگراد نشدان مد   يسانت ي درجه 37و  23 يرا در دو دما
نشدان داده شدده    1چنين خالصه نتايج اتصدا  در جددو     هم

 .است
. پارامتر هاي ترموديناميكي و اتصالي آسپيرين به کاتاالز در  1جدو  

 دماهاي مختلف

 
طور کده اطالعدات منددر  در جددو  فدوق نشدان        همان

متصل شده  نيريآسپ يها دما تاداد مولكو  شيدهند با افزا يم
 جداد يا يبدرا  ليد تما ايد  KAمقددار   نيچند  و هم نيدئبه پروتد

 .ابدي يکمپلكس کاهش م

گاو درتیاب و در حضور ورسانس کاتاز  کبد ئشدت نشل ف و. 3شکل
، 04، 02، 00، 8، 6، 4، 2، 0ت ظت ها  ختل   آسپیلین )ا  پایین به باز 

 گلاد.   سانلی درجه 22خیکلو خوزر( در دخا 28و  24، 20، 06

ورسانس کاتاز  کبد گاو درتیاب و در ئشدت نشل ف و. 4شکل 
، 00، 8، 6، 4، 2، 0حضورت ظت ها  ختل   آسپیلین )ا  پایین به باز 

 درجه   سانلیگلاد. 33خیکلو خوزر( در دخا   24و 20، 06، 04، 02
 

 

 
ها  ختل   آسپیلین )ا  پایین  ورسانس ت ظتئشدت نشل ف و . 2شکل 

خیکلو خوزر( در 06و04، 02، 00، 8، 6، 4، 2، 0به باز )ا  پایین به باز 
 .درجه   سانلیگلاد 22دخا  
 

 
رسانس کاتاز  کبد گاو در حضور وئتغییلات در نشل خاکزیمم ف او .6شکل 

و  20 ، 06، 04، 02، 00، 8، 6، 4، 2، 0لین )یت ظت ها  ختل   آسپ
درجه   سانلیگلاد )پس  33( ○)و  22( ●)ها  خیکلوخوزر(  در دخا24

 ا  تفلیق ا  نشل خاکزیمم آسپیلین تنها(.

در دخاها   log[Q]خقابل  در log[F0 - F/F]. نمودار خ ی 3شکل 
22 ()  (.2درجه   سانلیگلاد بل اساس خعادله )( ○) 33و 

 
 

 گيريبحث و نتيجه
 يسدنج  فيد حاصدل از مطالادات ط   جينتدا  قيتحق نيدر ا

کاتاالز را در اثر افدزودن   يذات ورسانسئکاهش شدت نشر فلو

KA (M-1) n Temperature ( 0 C) 

84.4 1.42 25 

8.1 1 37 
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کنندده   به عنوان خداموش  نيريآسپ نينشان داد. بنابرا نيريآسپ
به دنبا   نيئپروت کيکند. کاهش در نشر  يکاتاالز عمل م يبرا

( پتوفاني)تر فوراست که کرومو نيا ي دهنده نشان گانديافزودن ل
و  رديد گ يدر سطح قرار مد  نيئدرون پروت دروفوبيه طياز مح

 باشدد  يمد  ميآندز  يباز شدن ساختار سه باد انگريمطلب ب نيا
 يبدر رو  نيرياتصدا  آسدپ   يهدا  گاهيتاداد جا نيچن . هم[17]

کمدپلكس بدا    ليتشك يبرا نيريکاتاالز و آسپ ليکاتاالز و تما
. اما افتيکاهش  گراد يسانت ي درجه 37به  23دما از  شيافزا
 نشد.  رييدچار تغ ميآنز تيفاال

 دياس کيليسيسال نيبرهم کنش ب يبر رو يمشابه مطالاات
بده   دياس کيليسيصورت گرفته است. سال اهانيو کاتاالز در گ

 يا تالق دارد که به طدور گسدترده   ياهيگ يها از فنو  يگروه
شبه هورمدون   ي ماده کياند و به عنوان  شده عيتوز اهانيدر گ

م رشدد و نمدو   يرا در تنظ يشود که نقش مهم يدر نظر گرفته م
 ريدست آمده در مورد تداث  ه. اطالعات ب[18]به عهده دارد  اهيگ

باشدند. در   يکاتاالز مدبهم مد   تيفاال يبر رو دياس کيليسيسال
درصد مهدار کاتداالز را گدزارش     66کاسا  –سانچز يا مطالاه
دات و همكداران  توسدط   يمهدار  چيکه ه ياند، در صورت کرده

 1 دياسد  کيليسد يسال يگدر يد ي . در مطالاده ديمشاهده نگرد
( کاتاالز شد. البته گفته درصد9) يدئموالر باعث مهار جز يليم

 زين نيئمختلف پروت يها ميزوزياثرات متناقض به ا نيشده که ا
 تيمختلف کاتداالز حساسد   يها ميزوزيدارد. در واقع ا يبستگ
 نيچند  باشدند. هدم   يدارا م دياس کيليسيرا نسبت سال يمتفاوت

 زيد ن اهيد بلدو  گ  زانيد به م ياهيگ يهاکاتاالز دنمهار ش زانيم
تر درصد  جوان يها برگ ي در عصاره که يطور هوابسته است. ب

 ريد پ يها از برگ تر شيب دياس کيليسيمهار کاتاالز توسط سال
مطدر    گيدورنر و کلس که توسط يا هي. در فرض[19]باشد  يم

کاتاالز  تيفاال دياس کيليسيشود که سال يم شنهاديشده است پ
 يالكتدرون بدرا   ي دهنده کيعمل کردن به عنوان  قيرا از طر

کنددد. در  يکاتدداالز مهددار مدد ويداتيپراکسدد ي واکددنش آهسددته
 تيد فاال دياس کيليسيسال دروژنيه ديپراکس نييپا يها غلظت

رسدان   بيدر سدطو  آسد   کده  يکند، در حال يکاتاالز را مهار م
تواند  يم دياس کيليسيباال( سال يها )غلظت دروژنيه ديپراکس
کدار را از   نيد و ا ديد نما يريفاا  شدن کاتاالز جلدوگ  رياز غ
 ميو باز گرداندن آن به فدرم فادا  آندز    II بيترک اءياح قيطر

کاتداالز   رفادا  يفدرم غ  کيد ، II بيد . ترک[20]دهد  يانجام م
 ي وسدته يپ ديد در برابدر تول  ميآنز يرياثر قرارگ باشد که در يم

H2O2 بيددترک يالكتروندد تددک اءيدداح ي جده ينت و در I  فددرم(
به  NADPHشود.  يم جاديباشد( ا يکه فاا  م مياز آنز يگريد

 بيترک لياز تشك يريشگيبه منظور پ يالكترونمنبع  کيعنوان 

II  بده حالدت    رفاا يفرم غ نيا ليتبد ايوFeIII ي)فدر  هيد اول 
 . [7] کند يکاتاالز( عمل م
 کيليسيسال ي شده لهيمشتق است نيريآسپ که نيبا توجه به ا

 نيد استفاده شده در ا دروژنيه ديباشد و غلظت پراکس يم دياس
تدوان   يموالر( بوده است مد  يليم 70) ييغلظت باال زيمطالاه ن

 ي هيرا بدا فرضد   نيريتوسط آسدپ  ميآنز تيعلت عدم مهار فاال
 کده  ييجا از آن .نمود هيتوج دياس کيليسيسال يمطر  شده برا

آن وابسته است،  يايبه ساختار طب نيئهر پروت حيکرد صح عمل
 ديغلظت پراکس که يدر صورت ميآنز يباز شدن ساختار سه باد

را دچدار   ميآندز  تيد باشد ممكدن اسدت فاال   يايطب دروژنيه
 ياتيد و ح کياختال  سازد. با در نظر گدرفتن مكدان اسدتراتژ   

آزاد  يهدا  كا يراد ديتول ياصلکه مكان  يتوکندريکاتاالز در م
 گدر يد دانياکسد  يآنت يها ميآنز که نياست و با در نظر گرفتن ا

 يبدرا  يکارآمدد  ي کنندده  هيد تجز دازيپراکسد  ونيمانند گلوتدات 
در  اختال  در ساختار و احتماالً نيا ستندين دروژنيه ديپراکس
بددن بده دنبدا      يرا برا يتواند اثرات مخرب يکاتاالز م تيفاال

 .[21] داشته باشد
هدا در   ميآندز  نيتدر  ياز اصل يكيکاتاالز به عنوان  تياهم

بدن به منظور مقابله با آثار مخدرب   دانياکس يدفاع آنت ستميس
 نيراستا ارتباط ا نيقابل توجه است که در ا ويداتياستر  اکس

از  آزاد يهدا  كدا  يشده توسدط راد  جاديا يها يماريبا ب ميآنز
(، Vitiligo) گدو يليتيو مدر، يها، آلزا انواع سرطان ابت،يجمله د

 ... و ويد نورودژنرات يها يماريو ب وواسكوالريکارد يها يماريب
در غلظت   شيکاتاالز باعث افزا ميباشد. نقص در آنز يمطر  م

H2O2 يبتدا  يهدا  در سدلو   ژهيد آن به و يراه با اثرات سم هم 
کاتداالز   زانيد حسا  هسدتند و م  ونيداسيپانكرا  که به اکس

و ماکروواسدكوالر   كدرو ي. عدوار  م [1] شود يدارند، م يکم
و قطدع   يکدور  ه،يکل يينارسا علت نيتر ياصل ابت،يد يماريب

در افدراد مبدتال بده     ريد است که منجر به مدرگ و م  ييعضوها
کده   يسداالن  زده شده که تادداد بدزرگ   نيشود. تخم يم ابتيد

نفدر در سدا     ونيد ليم 133هسدتند از   يماريب نيا ريتحت تاث
رشدد خواهدد کدرد     2023نفر در سا   ونيليم 300به  1993

 يبدرا  مداران يب نيد در ا يتراپد  نيريعلدت آسدپ   ني. به هم[22]
 نيريشود. آسدپ  يم زيتجو يو عروق ياز خطرات قلب يريجلوگ
و  کنددد يمدد يريجلددوگ COX-l( 1ژنازي)مونواکسدد تيدداز فاال
از  يريو جلدوگ  هدا  پالکدت  تيفاال سبب کاهش مقدار نيبنابرا
هدا( قدادر    التيسي)سال نيريآسپ نيچن . همشود يعروق م يتنگ

کندد و   ديگلدوکز را تشدد   ي به واسدطه  نياست تا ترشح انسول
ندوع دوم بهبدود    ابدت يمبدتال بده د   مارانيتحمل گلوکز را در ب

و کداهش   يکداهش گلدوکزاور   يبدرا  نيريآسپ ييبخشد. توانا
 نيريآسدپ  يکده بدا دوز بداال    يابتيد ماريب کيگلوکز خون در 
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شده، مورد اثبات قرار گرفتده   ماريسم حاد تيبهبود رومات يبرا
 . [23-23]( 8)شكل  بود

ها آسپيرين متابوليسم گلوکز را بهبود  . مكانيسم هايي که توسط آن8شكل 
هاي متاددي را براي بهبود متابوليسم گلوکز تحت  بخشد. آسپيرين ارگان مي

 (.24تاثير قرار مي دهد )
 
و مصدرف   ابدت يد يمدار يتوجه به ارتبداط کاتداالز و ب   با
 ي کدرد کده اسدتفاده    شدنهاد يپ تدوان  يافراد مد  نيدر ا نيريآسپ

که ممكن است با سطو   يابتيد مارانيدر ب نيريگسترده از آسپ
 قيتواند از طر يمواجه باشند م زيکاتاالز خون ن ي افتهيکاهش 

را بدر جدا    يمخربد  رافراد آثا نيا يبرا ميدر ساختار آنز رييتغ
شدود و   يمد  زهيدر کبد متابول نيريآسپ که نيگذارد. با توجه به ا

 تيد اهم لهسدئ م نيد مكان کاتاالز است ا نيتر يارگان اصل نيا
 .کند يم دايپ يتر شيب

 
 تشكر و قدردانی

مااوندت   و تشدكر خدود را از   يدانله مراتب قدريوس نيبد
ن يد ل حمايدت مدالي از ا  يد پژوهشي دانشگاه خوارزمي بده دل 

 .ميدار يپژوهش اعالم م
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Introduction: Catalase is an enzyme that catalyzes the breakdown of H2O2 into the oxygen and water 

molecules. On the other hand, aspirin is an important drug, which is used by many patients globally. 
Because of importance of catalase in antioxidant defense system and the connection between this enzyme 
and some diseases such as diabetes, in this study, we have investigated the effects of aspirin, which is 
metabolized in the liver like other drugs, on the structure and function of liver catalase. 

Materials and Methods: Using different spectroscopic (UV-Visible and Fluorescence) techniques at two 
temperatures of 25 and 37 0 C we have investigated the changes in the structure and function of catalase. 

Results: By using kinetics studies obtained from spectroscopic methods as well as the Michaelis–Menten 
plot, the Km value was measured 40 mM. Kinetic results indicated that aspirin did not change the function 
of BLC. However, addition of aspirin caused a gradual reduction in the fluorescence emission intensity of 
catalase. Also‚ the values of binding constants of drug on the enzyme decreased by increasing the 
temperature. 

Conclusion: The results of the fluorescence studies showed a decrease in fluorescence emission spectra 
of catalase, affected by addition of aspirin. Aspirin acts as a quencher with unfolding the three- dimensional 
structure of catalase, but this unfolding did not inhibit the catalase activity. 
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