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  چکیده

ها جز ترکیبات فالونوئیدي می باشند که هم به صورت سنتتیک و همچنین طبیعی یافت می شوند و در انواعی از شالکون    
می .... ضد سرطانی و  ،ضد باکتري ،الیت هاي از جمله خاصیت ضد قارچیداراي فع. میوه جات و سبزیجات  یافت می شوند

از ماده شالکون روي فعالیت ویژه آنزیم هاي آنتی اکسیدان از جمله آنزیم  mg/ml 0.1اضر اثر غلظتدر پژوهش ح. باشند
 بدین صورت که کاهش  جذب نوري محلول .کاهو و گروه شاهد بررسی شده است گیاه االز و آنزیم آسکوربات پراکسیدازکات

 240و آب اکسیژنه و عصاره آنزیمی براي سنجش فعالیت ویژه آنزیم کاتاالز در طول موج  همگن حاصله از ترکیب بافر فسفات
ثانیه و به مدت دو دقیقه با دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیري و تغییرات جذب نور نسبت به  10نانومتر در فواصل زمانی 

اکسیژنه وآسکوربیک اسید با عصاره ي آنزیمی در و کاهش جذب نوري محلول همگنی از بافر فسفات و آب . زمان رسم گردید
نتایج نشان  .به مدت دو دقیقه اندازه گیري شد ثانیه و 10نانومتر با دستگاه اسپکتروفوتومتر در فواصل زمانی  290طول موج 

کوربات پراکسیداز آنزیم آس وفعالیت ویژه. ه شاهد کاهش یافتبه گرو زیم کاتاالز گروه تیمار شده نسبتداد که فعالیت ویژه آن
پس  تالش هاي زیادي براي یافتن ژن هاي در گیر در تولید ترکیبات  .ر شده افزایش یافتدر گروه شاهد نسبت به گروه تیما

آللوپاتیک در گیاهان زراعی در حال انجام است تا با روش هاي بیوتکنولوژي بتوانند گیاهان اصالح شده با فعالیت باال تولید 
  .شود

 
  کاتاالز فعالیت ویژه، آسکوربات پراکسیداز، :یديکلمات کل

  
 مقدمه

 آللو به یونانی واژه ي دو از آللوپاتی. است آللوپاتی میکنند، مقابله آن با خود عمر طول در گیاهان که تنشهایی انواع از یکی     
در  مهم عوامل از یکی عنوان به که است شده مشتق منفی احساس یا بیماري یا بردن رنج معنی به پاتوز و یکدیگر معنی

 یا همچنین آللوپاتی به معناي هر گونه اثر مستقیم .]1[ گرفته می شود نظر در زراعی تناوب و هرز مدیریت علفهاي
شدن انها به  آزاد و آللوشیمی ترکیبهاي تولید راه از که است دیگر گیاه به گیاه یک توسط بازدارنده یا محرك غیرمستقیم،

 به آللوپاتیک ترکیبات شیمیایی این بیشتر که هستند بیوشیمیایی مواد آللوکمیکالها رابطه این میگیرد دردرون محیط صورت 
 مقابل در دفاعی آنها سیستم نیز و نمو و رشد در آنها فیزیولوژیکی نقش و میشوند طبقه بندي ثانویه متابولیت عنوان

 تقسیم تنفس، فتوسنتز، بر مختلفی فیزیولوژیکی اثرات آللوکمیکالها .]2[ است رسیده اثبات به گیاهی پاتوژنهاي و گیاهخواران
للوپاتیک ماده ي شالکون می در این پژوهش  هدف بررسی خاصیت آ .]3[ پروتیین می گذارند سنتز و آنزیمها فعالیت سلولی،

داراي طیف وسیعی از فعالیت  شالکون ها جز ترکیبات طبیعی و سنتتیک بوده که از خانواده فالونویید ها می باشند و. باشد
یدي دربسیاري ئانواع مختلفی از ترکیبات فالونو. هستند ...هاي بیولوژیکی از جمله ضد سرطان، ضد باکتري، آنتی اکسیدان و 
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هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی پاسخ هاي زیستی  .از سبزیجات، میوه جات، و بذرهاي مختلف گیاهی یافت می شوند
  .نسبت به ماده شالکون می باشد کاتاالز نزیمآو  کوربات پراکسیدازآس نزیمآنزیم هایی از جمله آله فعالیت ویژه گیاه کاهو از جم

  
 مواد و روش ها

  مرحله ي کشت گلدانی 
دقیقه ضدعفونی شدند سپس با آب مقطر  5درصد به مدت  1ابتدا با محلول هیپوکلراید سدیم  بذر کاهو واریته ي سیاهو     

این ترتیب که حدود  لیتر از ماده شالکون براي انجام آزمایش تهیه شد بهمیلی گرم بر میلی  0.1غلظت . شستشو داده شدند
 Tween20 قطره 20و براي حل شدن ترکیب از  سی سی رسانیده شد 50ب مقطر به حجم آمیلی گرم از ماده شالکون با  50

 تکرار 3آزمایش ها به صورت . و محلو ل گروه کنترل با آب مقطر تهیه شده بود. به دست آمد 1mg/ml استفاده شد و استوك
عدد چیده شدند و به  12بذر ها بعد از استریل بر روي کاغذ صافی  واتمن به تعداد . و در طرح کامال تصادفی انجام گرفت

روز به گلدان هایی حاوي  7بعد از گذشت  و .قرار داده شدند درجه سانتی گراد 25منظور جوانه زنی درون ژرمیناتور با دماي 
با محلول هوگلند عاري از ماده (روز گروه کنترل  67اتور حاوي المپ مهتابی به مدت پیت منتقل شدند و در دستگاه ژرمین

بیاري شدند و آ )گرم بر میلی لیتر از ماده شالکونمیلی  0.1با محلول هوگلند ترکیب شده با غلظت (و گروه تیمار  )شالکون
  .انجام گرفت برگی سنجش هاي بیوشیمیایی بر روي گیاه کاهو 7بعد از رسیدن به مرحله ي 

  مرحله ي استخراج عصاره ي پروتئین از ریشه ي گیاه کاهو
ن آه شدند سپس مقداري ازت مایع روي ابتدا مقداري از ریشه ي گیاهچه ي کاهو در داخل هاون چینی کوچک قرار داد

میلی لیتري  2میلی گرم برداشته و در درون میکروتیوپ هاي  0.1سپس به مقدار  .ته و تا حد پودر شدن کوبیده شدندریخ
الزم به ( .گذاشته شدندبالفاصله میکروتیوپ ها داخل یخ  و شد ن اضافهآمیلی لیتر بافر فسفات به  کقرار داده و به مقدار ی

دور بردقیقه در  13000(یوژ سپس نمونه ها با استفاده از سانتریف ).ذکر است که تمام مراحل رو یخ و در حمام یخ انجام گرفت
دقیقه سانتریفیوژ شدند و قسمت باالیی را برداشته و داخل میکروتیوپ هاي دیگر  15به مدت  )درجه سانتی گراد 4 دماي
  .درجه سانتی گراد نگه داري شدند -80و در دماي  .و مشخصات نیز به لوله ي جدید منتقل شدند شد ریخته

 سنجش هاي بیوشیمیایی
  فعالیت انزیم آسکوربات پراکسیدازسنجش 

 5میلی لیتر اسید آسکوربیک  0.2درصد و  3میلی لیتر آب اکسیژنه  0.1و  PH=6.5موالر با  0.05میلی لیتر بافر فسفات  2
 290ت جذب در میلی لیتر عصاره ي آنزیمی به آن اضافه شد و تغییرا 0.1میلی مول در حمام یخ مخلوط شد و بالفاصله 

  .ررسی شدنانومتر ب
  میزان غلظت سوبستراي کاهش یافته به مرور زمان  :تعیین کاهش غلظت سوبسترا -
 A=Єlc :فرمول مورد نیاز براي تعیین کاهش غلظت سوبسترا -

A:  میزان جذب از دستگاه اسپکتروفوتومتر  
є: ضریب خاموشی: mM-1cm-12.8   
L:  طول سل کوارتز  
C: غلظت سوبسترا  
  )ه در ثانیه در میلی گرم پروتئینمیکرومول سوبستراي تبدیل شد( :سنجش میزان فعالیت ویژهفرمول الزم براي  -

B=A2-A1/є.t.c   
   کاتاالز نزیمش فعالیت آسنج

محلول به  مخلوط شده و حجمPH=7 میلی لیتر عصاره ي آنزیمی با استفاده از بافر فسفات با  0.1درصد و  3میکرولیتر آب اکسیژنه  5
 .نانومتر اندازه گیري شد 240این فرایند داخل حمام یخ صورت گرفت و جذب نور در طول موج  .میلی لیتر رسانده شد 3

 

 



 

٣ 
 

  نتایج
روه تیمار شده با ماده در گ آسکوربات پراکسیداز نزیمآ ش نشان داد که میزان فعالیت ویژهزمایآمده از نتایج به دست آ     

در گروه تیمار شده با ماده کاتاالز نزیم آیافت و فعالیت ویژه افزایش نسبت به گروه کنترل  کم رغم زمان واکنششالکون علی
  :از محاسبات به قرار زیر می باشد و نتایج حاصل .یافتکاهش  نسبت به گروه کنترلبیشتر شالکون با داشتن زمان واکنش 

  :آسکوربات پراکسیداز حاصل از اندازه گیري هاي آنزیم نتایج
  میکرومول 0.12 :کاهش غلظت سوبسترا در گروه تیمار شده/میکرومول 0.13 :کاهش غلظت سوبسترا در گروه کنترل -
  میلی مول بر ثانیه  0.0016 :سرعت در گروه کنترل/ ل بر ثانیه میلی مو 0.002: شدهسرعت در گروه تیمار  -

A2: گروه تیمار شده(نانومتر 1.344 /)گروه کنترل(متر انون 1.502 :میزان جذب نوري ثابت شده(  
A1: نانومتر  0.001 :میزان جذب نوري گروه شاهد  

t :گروه تیمار(ثانیه 60 /)گروه کنترل(ثانیه  80 :زمان واکنش(  
 0.04 :میزان فعالیت ویژه گروه کنترل/ میکرومول بر دقیقه در میلی گرم پروتئین  0.06 :یزان فعالیت ویژه گروه تیمار شدهم -

 میکرومول بر دقیقه در میلی گرم پروتئین 
 : زکاتاال نتایج حاصل از اندازه گیري هاي آنزیم -
  میکرومول 0.13 :هکاهش غلظت سوبسترا در گروه تیمار شد/میکرومول 0.03 :کاهش غلظت سوبسترا در گروه کنترل -
  میلی مول بر ثانیه 0.002 :سرعت در گروه کنترل/مول برثانیه میلی 0.003 :سرعت در گروه تیمار شده -
  )ه در ثانیه در میلی گرم پروتئینمیکرومول سوبستراي تبدیل شد( :فرمول الزم براي سنجش میزان فعالیت ویژه -

B=A2-A1/є.t.c  
B: فعالیت ویژه  

A2: شده تیمار گروه براي( نانومتر 1.456-)شاهد گروه براي( نانومتر 0.336 :شده ثابت نوري جذب میزان(  
A1: نانومتر0.001 :میزان جذب نوري گروه شاهد  

є: ضریب خاموشی :Mm-1cm-12.8   
t: ثانیه 70 :زمان واکنش گروه تیمار شده/ثانیه 30 :زمان واکنش گروه کنترل :ان واکنشزم  

C: ب اکسیژنهآ( غلظت سوبسترا(  
 0.13 :میزان فعالیت ویژه گروه کنترل/پروتئین میکرومول بر دقیقه در میلی گرم  0.05: یزان فعالیت ویژه گروه تیمار شدهم -

  میکرومول بر دقیقه در میلی گرم پروتئین 
  

 بحث
 که شیمیایی ترکیبات تولید واسطه به یکدیگر بر گیاهان غیرمستقیم یا مستقیم مضر یا مفید اثرات" عنوان به را آللوپاتی     

 گیاهان در آللوپاتیک ترکیبات تولید در درگیر ژنهاي یافتن براي زیادي تالشهاي .است کرده معرفی "میشوند وارد محیط
 علفهاي مختلف گونه هاي آللوپاتیک ویژگیهاي که شود ایجاد امکان این روشهاي بیوتکنولوژي با تا است انجام حال در زراعی

 تولید باال فعالیت با شده ژنتیکی اصالح گیاهان تا داد انتقال ارزشمند زراعی به گونه هاي را زراعی گونه هاي از برخی یا هرز
  .شود

 
  نتیجه گیري کلی

به نظر نمی رسد که آثار اولیه آن ها یکسان باشد بلکه مکانیسم هاي  وع ساختمانی ترکیبات آللوشیمیاییبه علت تن     
را می توانند در بر گیرند و  ن و فعالیت آنزیم ها و رنگیزه هامختلفی از تغییر در فراساختار غشائی تا تغییر در کنترل بیان ژ

  .کاهش رشد گیاهچه را سبب می گردندموجب ایجاد برخی پاسخ هاي بیوشیمیایی و فیزیولوژیک شوند که در نهایت 
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