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چگًَگی ن استفبدُ ٍسیغ اص آًضین دس غٌؼت عیَس دس سشاسش خْبى ٌَّص ّن ثحث ٍ خذل فشاٍاًی دس خػَظ غػلی س

ّبی تدضیِ وٌٌذُ دیَاسُ سلَلی ٍخَد داسد. ثیطتشیي ثحث ٍ خذل پیشاهَى پیچیذگی حػَل ثْتشیي ًتبیح دس استفبدُ اص آًضین

وِ آًضین ّب آًْب سا ّذف لشاس هی دٌّذ. ًتیدِ ایي هَضَع افضایص است ای پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستِ ٍ تٌَع تشویجبت

ّبی تدضیِ وٌٌذُ تشویجبت پلی وٌٌذ اص هحػَالت آًضیوی ثب فؼبلیت چٌذگبًِ آًضینگضاسضبت ػلوی است وِ پیطٌْبد هی

 ای استفبدُ ضَد.سبوبسیذّبی غیش ًطبستِ

ثب آى هَاخِْ ّستٌذ ایي است وِ ثسیبسی اص تحممیبتی وِ ثشای تَسؼِ یؼٌی پشٍسش دٌّذگبى ًْبیی هطىلی وِ وبسثشاى 

ثذست  ای ثش اسبع ًتبیح تحمیمبتی تدبسی ّستٌذ وِبی ّگیشیّب اًدبم ضذُ اًذ، ًب وبهل است ٍ حبٍی ًتیدِهَلتی آًضین

تَاى استجبعی ثیي ثْجَد دس ثسیبسی اص هَاسد ثِ ساحتی ًویاًذ. گیشی ای عشاحی ًطذُِ دسستی ثشای چٌیي ًتیدِوِ ثآهذُ اًذ 

 ثشلشاس وشد. ،اًذِ ضذُسائّبیی وِ ثشای تىویل هحػَل ثِ هخلَط آًضیوی اػولىشد ٍ توبهی آًضین

َاسُ ثْتشیي ّبیی ثب فؼبلیت ثبالتش ّوػالٍُ ثش ایي، دس ثسیبسی اص هغبلؼبتی وِ تب ثِ اهشٍص اًدبم ضذُ است استفبدُ اص آًضین 

ًطَد ٍ ًطبى ًذّذ وِ توبهی  شای لغؼی هٌتطػولىشد سا ثِ دًجبل ًذاضتِ است. ثِ ػٌَاى یه ًتیدِ تب صهبًی وِ هغبلؼِ

ّبی آًضیوی ثشای ػولىشد ثْیٌِ ضشٍسی است، ضَاّذی ثشای استفبدُ اص ایي ًَع هىول طّبی هَخَد دس یه هخلَآًضین

  ای ٍخَد ًذاسد.ثشای پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستَِل ته آًضیوی ثْیٌِ ضذُ هخلَط آًضیوی دس همبیسِ ثب یه هحػ

 

اثراتمتقابل

ّب ایای هَخَد دس خیشُ ته هؼذُسشدسگوی ثیطتشی ثَاسغِ دسن ًبغحیح اص اّویت ًسجی پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستِ

ای وِ ثشای تَلیذوٌٌذگبى عیَس اّویت ًطبستِّوبًٌذ تفبٍت دس خػَغیبت آًْب ٍخَد داسد. ثیطتشیي پلی سبوبسیذّبی غیش 

ّبی هشوت( ّستٌذ دس حبلی وِ ثمیِ ایي تشویجبت گلَوبى-ّب )سلَلض ٍ ثتبگلَوبى-ّب( ٍ ثتبّب )صایالىداسد آساثیٌَصایالى

 ّب داسای اّویت ووتشی ّستٌذ.ّب ٍ صایلَگلَوبىّب، گبالوتبىّب، آساثیٌبىّوبًٌذ هبًبى
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ّب دس داخل دستگبُ گَاسش  پیچیذُ است. ػلی سغن اثشات ای ٍ آًضینبثل پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستِّوچٌیي اثشات هتم

سعَثت ثستش ٍ افضایص هحتَیبت ّضوی،  َصیتِىٍسای دس خیشُ عیَس ّوبًٌذ افضایص هٌفی پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستِ

وِ پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستِ ای ایي اثشاى هٌفی وِ ثِ خَثی هطخع ضذُ است، هىبًیسوی  وبّص استفبدُ اص هَاد هغزی

 ثِ همذاس اًذوی هطخع ضذُ است. ّب چگًَِ ایي اثشات سا خٌثی هی وٌٌذسا ایدبد هی وٌٌذ ٍ ایي وِ آًضین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای اص یه داًِ غلًِوبی سبدُ -1ضىل 



مدلعملکردآنزیم

ای ثب حزف اثش هحػَس وٌٌذگی دیَاسُ سلَلی گیبُ ٍ ّوچٌیي ثب سبوبسیذّبی غیش ًطبستِّبی ّیذسٍلیض وٌٌذُ پلی آًضین

-ّب ٍ تشویجبت هشوت داسای پیًَذ ثتبای هحلَل )ػوذتبً آساثیٌَصایالىتدضیِ صًدیشُ ثلٌذ پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستِ

ثغَس هَثشی ثبػث افضایص دستشسی ضًَذ. ّش دٍی ایي اثشات گلَوبى( ثبػث افضایص ٍسىَصیتِ دستگبُ گَاسش هی

خیشُ ضذُ دس دیَاسُ ر ّبیی ّوبًٌذ ًطبستِ ٍ پشٍتئیيزضَد. دس حبلت اٍل هَاد هغّبی ّضوی پشًذُ ثِ هَاد هغذی هیآًضین

ّبی دستگبُ گَاسش ثِ دلیل وبّص گیشًذ ٍ دس حبلت دٍم آًضینّبی دستگبُ گَاسش لشاس هیسلَلی دس هؼشؼ آًضین

احتی ثِ داخل هحتَیبت ّضوی حشوت وشدُ ٍ دس ًتیدِ هحػَالت ًْبیی حبغل اص ّضن ًیض ثِ ساحتی ٍسىَصیتِ ثِ س

 ٍ خزة ضًَذ.  وشدُتَاًٌذ حشوت هی

حبغل  ایّبی پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستِدیَاسُ سلَلی تَسظ آًضین تدضیِهىبًیسن دیگش هحػَالت هفیذی ّستٌذ وِ اص 

ّب دس اًشطی اضبفی اص عشیك خزة هستمین اسیذّبی چشة فشاس تَلیذ ضذُ تَسظ هیىشٍةضًَذ. ػالٍُ ثش  فشاّن سبصی هی

 الیِ آلئَسٍى:

غبلجبً غیش لبثل ّضن -دیَاسُ سلَلی ضخین

دسغذ اص  90حبٍی اسیذّبی آهٌیِ ٍ  ٍ

 فیتبت

 :اًذٍسشم

ًبصوتش اص الیِ آلئَسٍى است -هٌجغ ًطبستِ

 تش است.ٍ حبٍی تشویجبت هحلَل

 

 :دیَاسُ سلَلی

 گلَوبى-ثتب

 آساثیٌَصایالى

 سلَلض 

 پىتیي

 :سٍیبى

 حبٍی پشٍتئیي ثب ویفیت ٍ سٍغي
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تَاًٌذ ثَاسغِ سٍدُ هطخع ضذُ است وِ الیگَسبوبسیذّبی وَتبُ صًدیش خبظ تَلیذ ضذُ تَسظ ثشخی صایالًبصّب هی

 َد دٌّذ. صا، ػولىشد پشًذُ سا ثْجّبی ثیوبسیّبی هفیذ دس ثشاثش هیىشٍةافضایص خوؼیت هیىشٍة

ضًَذ. ّبی تدبسی ّیذسٍلیض وٌٌذُ پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستِ ای اًذوی ثػَست پشٍتئیي خبلع ػشضِ هیّوچٌیي آًضین

تَاًٌذ ثش فؼبلیت ّب یب دیگش هحػَالت فشػی حبغل اص فشآیٌذ تَلیذ ّستٌذ وِ هیّب حبٍی هَاد دیگش ّوبًٌذ ًبللثیطتش آًضین

 تشویت هختلف ضٌبسبیی ضذُ است. 43هَسد آصهبیص  یثبضٌذ. دس یه هىول آًضیوآًضین تأثیش خبًجی داضتِ 

ّبی یه هخلَط آصهبیطی هذ ًظش لشاس داسد، دیگش هشتجظ داًستي اثشات هثجت ػولىشدی ثِ یه آًضین ٌّگبهی وِ تَاًبیی

اثشات خبًجی ای هوىي است ثبضذ، هگش ایي وِ هىبًیسن ػول آى آًضین ضٌبسبیی ضذُ ثبضذ. چٌیي خبظ داسای اّویت ًوی

دس همبدیش ثسیبس اًذوی ٍخَد داضتِ ثبضذ، یب داسای پبیذاسی اًذوی دس ثشاثش دهب دس حیي فشآٍسی خَسان ثبضذ، ٍ اثشات آًْب 

 تَاًذ هفیذ، غیش ضشٍسی ٍ یب هضش ثبضذ.هی

بى هحػَالت آًضیوی تدضیِ وٌٌذُ اص آًدب وِ هغبلؼبت تؼییي وٌٌذُ ثشای هطخع ضذى چٌیي خضئیبتی هَسد ًیبص است، ساًذه

 ّب اسصیبثی ضَد. ثیش آًْب ثش ػولىشد پشًذُأتَاًٌذ ثِ دسستی اص عشیك ثشسسی تای تٌْب هیپلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستِ

 

بندینتایجدسته

همبیسِ ثب  ّب ٍ همذاس استفبدُ اص آًْب داسای اّویت ثیطتشی دسضَد وِ خػَغیبت آًضیناص هغبلؼبت اًدبم ضذُ هطخع هی

وٌٌذُ پلی ّبی تدضیِّبی ولیذی وِ آًضینثبضذ. اگش هب تٌْب یىی اص هىبًیسنّبی هدَد دس هىول هیتؼذاد آًضین

ٍ آصاد ضذى تشویجبت  گیبّی دٌّذ )یؼٌی تخشیت دیَاسُ سلَلیای ّضن هَاد هغزی سا ثْجَد هیسبوبسیذّبی غیش ًطبستِ

 تش ضَد.تَاًذ سٍضيدس ًظش ثگیشین، دالیل احتوبلی هیِ( ّوبًٌذ پشٍتئیي ٍ ًطبستدسٍى آى هغزی 

ّبی ّضوی دستگبُ ًطبى دادُ ضذُ است وِ دس ایي ضىل دٍ سذ ًفَد ًبپزیش ثشای آًضین 1غلِ دس ضىل سبختبس یه داًِ 

پلی سبوبسیذ  تدضیِ ایي دٍگَاسش یؼٌی دیَاسُ سلَلی رخین آلَئشٍى ٍ دیَاسُ سلَلی ًبصن اًذٍسپشم ًطبى دادُ ضذُ است. 

تَاًٌذ لبثلیت ّضن هَاد ای هیّبی تدضیِ وٌٌذُ پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستِای هىبًیسن غبلجی است وِ آًضینغیش ًطبستِ

  ثبضذ، سا ثْجَد دٌّذ.ّبی ثش پبیِ رست وِ ٍسىَصیتِ ثبال هطىل سبص ًویهغزی دس خیشُ

خبًجی وَچىی وِ هَخَد است( لبدس ثبضذ وِ ثغَس هَثشی ایي سبختبسّبی اگش ضشٍستبً یه آًضین صایالًبص )ػالٍُ ثش ّش اثش 

تَاًذ دستشسی ثیطتشی ثِ هَاد هغزی ثَاسغِ افضٍدى هبًبًبص، آساثیٌبًبص یب دیَاسُ سلَلی دس غالت سا تخشیت ًوبیذ، آیب هی

ٍ آیب تدضیِ ثیطتش ذ، فشاّن ضَد؟ گبالوتبًبص ثشای ّذف گیشی دیگش تشویجبت پلی سبوبسیذی وِ دس همبدیش ووتش ٍخَد داسً

 تَاًذ ٍالؼبً هغلَة ثبضذ؟دیَاسُ سلَلی هی
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تَاًذ اثش هٌفی ثش ػولىشد پشًذُ داضتِ ثبضذ، دسغذ( هی 5/2ًطبى دادُ ضذُ است وِ همبدیش ًسجتبً اًذن هًََ سبوبسیذ صایلَص )

ای ثِ هًََ سبوبسیذّبی تطىیل دٌّذُ آًْب طبستِضَد وِ ضىستي وبهل ثشخی اص پلی سبوبسیذّبی غیش ًثٌبثشایي پیطٌْبد هی

ای ّوچٌیي هطخع ضذُ است وِ الیگَسبوبسیذّبیی وِ اص ّیذسٍلیض خضئی پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستٍِالؼبً هفیذ ًیست. 

 ثش سالهت دستگبُ گَاسش هَثشًذ.  ،ضًَذتَسظ صایالًبص حبغل هی

ای ػولىشد عیَس ّبی تدضیِ وٌٌذُ پلی سبوبسیذّبی غیش ًطبستِثْیٌِ آًضینسٍد وِ ثب افضایص دصّبی دس حبل حبضش گوبى هی

یبثذ. چٌیي اثشی هوىي است ثب افضایص ثَاسغِ تدضیِ ایي الیگَسبوبسیذّبی هفیذ ثِ هًََسبوبسیذّبی ووتش هفیذ وبّص هی

 آًضیوی ًیض اتفبق افتذ.-هَلتیّب دس هىول تؼذاد آًضین

گیشی ػولىشد پشًذُ ٍ ثبصگطت سشهبیِ ّب ٍ اًتخبة هحػَل هٌبست اًذاصُاثشات ٍالؼی آًضین دس حبل حبضش تٌْب ساُ ثشسسی

 است.
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