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Abstract 

Background: Human serum albumin (HSA) is a soluble blood protein which can bind to small 
molecules (such as drugs and toxins) and transfer them within the blood circulation.  

Materials and Methods: UV-Vis spectroscopy and FT-IR methods were used to characterize 
the binding properties of HSA with diazinon(the toxin of organophosphate) and to investigate the 
changes of protein secondary structure, respectively, in molecular level under physiological 
condition in two times of first and thirty five days. 

Results: The binding constant (KDiazinon-HSA =3.367 1410  M ) was have been calculated 
based UV-Vis spectroscopy data.In FT-IR method, the proportion of decrease in percentage of α-
Helix on the first day was 53.97% to 51.88%, other secondary structures increased, such as Turns 
from 8.49% to10.21%, ß-Sheet from 13.94% to 14.81%, β-anti from 8.2% to %8.25 and r-coils from 
15.4% to % 17.24. These changes for α-Helixes, Turns, ß-Sheet, β- anti and random r-coils after 
thirty five days were 56.7% to 47.11%, 25.3% to 29.75%, 6.93% to 10.94%, 2% to 2.83% and 9.08% 
to 10.86%, respectively.  

Conclusion: Since the content of protein secondary structure relates closely with its biological 
activity, therefore, a decrease in α-helix and increase in β-sheet structure in the presence of diazinon at 
high concentration means the decrease of HSA biological activity. Our results suggest that diazinon 
has a relatively good binding with HSA and it could cause considerable changes in various secondary 
structures and likely is indicative of a unfolding of protein especially for the samples in thirty five 
days.  
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 دیازینون سم ماندن باقی دراثر انسانی سرم آلبومین پروتئین ساختار تغییر بررسی
  غذایی مواد روي
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  چکیده
 کوچک هاي مولکول به تواند می که است خون در محلول پروتئین یک (HSA) انسانی سرم آلبومین :زمینه و هدف

  .کند منتقل خون گردش ه جریانب را ها آن شده و متصل )داروها و ها سم نظیر(
 دیازینون با انسانی سرم آلبومین پیوند هاي ویژگی کردن مشخص براي مرئی – فرابنفش یسنج طیف :ها روش و مواد

 در پروتئین دوم ساختار تغییرات بررسی براي (FT-IR)  تبدیل فوریه مادون قرمزسنجی طیف روش و )ارگانوفسفره سم(
  .شدند استفاده اول و سی و پنجم روز در فیزیولوژي، شرایط تحت و مولکولی سطح

 - هاي طیف سنجی فرابنفش   براساس داده) = M-1 104X 367/3 KDiazinon-HSA ( اتصال يپیوند ثابت مقدار :ها افتهی
 سایر  درصد88/51 به. بود درصد 97/53 از اول روز براي α-Helix ساختار کاهش ،FT-IR در .آمد دست به مرئی

 درصد به 94/13 درصد، 21/10 درصد به 49/8به ترتیب از  r-coilsو  Turns،  ß–Sheet  ،ß–anti نظیر ساختارها
 براي روز سی و پنج، ساختارهاي.  درصد افزایش یافتند24/17 درصد به 4/15 درصد و 25/8 درصد به 2/8 درصد، 81/14

α-Helixes،Turns،ß-Sheet ، β- antiو  r-coils 75/29 به  درصد3/25 ،درصد 11/47 به  درصد7/56 از ترتیب به 
  .تغییرکردند  درصد86/10 به  درصد08/9و  درصد83/2 به  درصد2 ، درصد94/10 به  درصد93/6 ،درصد

 کـاهش  بنـابراین  دارد، آن بیولـوژیکی  فعالیت با نزدیکی ارتباط پروتئین دوم ساختار محتواي که جایی آن از :گیري نتیجه
 .اسـت  HSA بیولـوژیکی  فعالیـت  کـاهش  معنی به دیازینون يباال هاي غلظت در β-sheet افزایش و α-Helix ساختار

 ایجاد دوم متنوع ساختارهاي در توجهی قابل تغییرات و دارد HSAبا   خوبی اًنسبت پیوند دیازینون که کنند می بیان ما نتایج
  .شود می پنج و سی روز هاي نمونه خصوص به پروتئین واسرشتگی سبب احتماأل کند که می

   مرئی – فرابنفش سنجی طیف ،انسانی سرم آلبومین ،FT-IR دیازینون، :کلیدي واژگان
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   مقدمه
 از هوا و خاك آب، غذا، در سموم تجمع امروزه،

 زیست محیط و انسان سالمت زمینه در موضوعات رینت مهم
 مستقیم غیر یا مستقیم تماس با بدن در سموم تجمع .است

 اتفاق پوست راه از جذب یا تنفس غذا، طریق از سموم
از  حاد هاي مسمومیت این از وسیعی طیف ،طرفی از .افتد می

 ایجاد فسفره ارگانو ترکیبات ویژهه ب ها، کش آفت طریق
 هاي کش حشره پرکاربردترین از یکی دیازینون .)1(شود می

 .است C12H21N2O3PS شیمیایی فرمول با فسفره ارگانو
 استراز کولین استیل آنزیم مهار ،سم این اصلی مکانیسم

 و مرکزي اعصاب به آسیب سبب نهایت در که باشد می
 اسید فسفریالسیون ازطریق ترکیبات این. شود می محیطی

 غیر موجب استراز کولین آنزیم فعال یگاهجا در سرین آمینه
 با و شده کولین استیل هیدرولیز وعدم آنزیم این شدن فعال

 محیطی و مرکزي عصبی سیستم هاي سیناپس در آن تجمع
 کولینرژیک هاي سیناپس ازحد بیش تحریک موجب

 کنند می بیان مطالعات .)2(دنشو می موسکارینی و نیکوتینی
 در محصول برداشت از پس ماه دو تا ارگانوفسفره سموم که

 در وجود، این سموم این با .)3(هستند شناسایی قابل ها نمونه
 محصول برداشت از پس بالفاصله ها پژوهش اکثر

 پوست، طریق از ها کش حشره این .)4(شوند می گیري اندازه
 عمدتاً و شده جذب )تبخیر( هوایی مسیر و گوارش سیستم

  .)5(دنشو می دفع کلیه راه از

  
  دیازینون ساختار .1 شکل

  
 ي دهنده تشکیل مهم هاي پروتئین از یکی طرفی از

 انتقال، در که است انسانی سرم آلبومین خون پالسماي
 اندوژن و اگزوژن لیگاندهاي بیشتر متابولیسم و توزیع

 در سلولی خارج آلبومین پروتئین غلظت .دارد دخالت
 میلی 6/0( لیتر میلی بر گرم میلی 40 بیشتر از انسانی پالسماي

 ساز و سوخت جهت آلبومین حضور .)7، 6(است )موالر

 نظر از  و)8(است ضروري زدایی سم و مواد از بسیاري
 و دارددر ناحیه سر  IA، IB، IIA دومین سه ساختاري

 دومین زیر سه داراي است تر شل و تر کشیده که دم بخش
IIB،IIA ،IIIB هجایگا دسته دو چنین  هم.است I و II 
 است II دومین از بخشی و I دومین شامل که I جایگاه ؛دارد
 نقش لیگاندها .)9(شود متصل مختلف لیگاندهاي به تواند می

 دارند آلبومین مولکول فضایی ساختار تغییرات در سزایی به
 و شوند می منتقل آلبومین مختلف هاي جایگاه به اتصال با که
روي  پروتئین دوم ساختار تغییرات با همراه تغییرات این
  .)11، 10(دهند  می

 تحقیقات و استاندارد مؤسسه اعالم براساس
 مانده بیشینه مرز داراي ، هر ماده غذایی کشت شدهصنعتی

(MRL) ماده یک مانده غلظت باالترین یعنی  کش آفت 
 غذایی ماده یک در تواند می قانون طبق بر که است شیمیایی

 مجاز یا قبول مورد غذایی ادهم آن تا باشد داشته وجود
 بر گرم میلی برحسب معمول طور به که شود شناخته

بیشینه برخی  مرز .شود می یانب  قسمت در میلیونکیلوگرم
اند به صورت ذیل  محصوالت که با دیازنیون سم پاشی شده

 5/0(، خرما ) قسمت در میلیون1/0(برنج: گزارش شده است
، شوید، )سمت در میلیون ق7/0(، مرکبات)قسمت در میلیون

از این رو، طبق )  قسمت در میلیون5(رازیانه  کرفس و
هاي حاضر و در راستاي کاربردي  تحقیقات و پژوهش

نمودن این پژوهش، اثر سم دیازینون براساس مقدار واقعی 
باقیمانده آن روي محصوالت کشاورزي به همراه آلبومین 

درغلظت ثابت سرم انسانی و چگونگی تغییرات ساختار آن 
هاي متفاوت این سم براي روز اول و  پروتئین و غلظت

حدوداً بیش از یک ماه باقی ماندن آن در بدن تحت شرایط 
  .فیزیولوژي شبیه سازي شده بررسی شد

  
  ها روش و مواد

 پروتئین محلول تجربی، مطالعه این در
 وزن درصد 20 با سیگما شرکت از انسانی سرم آلبومین

 وزنمیلی گرم بر میلی لیتر و  200  رمقدا به حجمی
 انجام جهت .شد خریداري دالتون 66500مولکولی
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 بدن، فیزیولوژي محیط سازي شبیه براساس ها آزمایش
میلی گرم  30 غلظت با انسانی سرم آلبومین پروتئین استوك

 میلی 50فسفات بافر میلی موالر از طریق 40بر میلی لیتر یا 
 96 خلوص درجه با نیز دیازینون سم پودر .شد رقیق موالر،

میلی موالر یا  9 غلظت به استونیتریل حالل از طریق درصد
 1، مطابق جدول سپس .شد رقیق یا قسمت در میلیون 2739
 جدول، در Dاز منظور( .شد تهیه آن از اصلی غلظت یازده

  .)است دیازینون سم
  

  اه آزمایش انجام جهت دیازینون غلظت یازده مقدار .1 جدول
شماره سم 

  دیازینون
D1  D2  D3  D4  D5  D6  D7  D8  D9  D10  D11  

 برحسب
قسمت در 

 میلیون
1/0  5/0  1  5/1  2  5/2  3  5/3  4  5/4 5  

  0164/0 0147/0  0134/0  0115/0  00985/0  00821/0  00657/0  00492/0  00328/0  00164/0  000328/0  میلی موالر
  

 پروتئین کمپلکس هاي محلول نگهداري جهت
 هاي نمونه خصوص به دیازینون سم با انسانی سرم آلبومین

 موالر میلی یک غلظت با EDTA پودر دو از ،یک روز
 )NaN3 ( آزاید سدیم پودر وگرم  31248/0 مقدار به

 شد استفادهگرم  000546/0 مقدار به موالر میلی دهم یک
 و  شدتهیه محلول صورت به فسفات بافرو از طریق 

 4/7 ها محلول تمامی pH  .گرفت قرار استفاده مورد
 .شدند انجام بود و آزمایش ها با سه بار تکرار

 قرار آزمایش مورد روز همان اول گروه هاي نمونه
به مدت سی و پنج روز  دوم گروه هاي نمونه و ندگرفت

 اثر .شدند انکوبه نور از دور به درجه 37 دماي تحت
 پروتئین بر دوره این گذشت از پس دیازینون سم

 نظر ازها  یافته و شد بررسی انسانی سرم مینآلبو
 .شدندتحلیل  ساختاري تغییرات

  
 ها روشمواد و 

 مطالعه روش دو از ،پژوهش این در
 )UV-Vis( فرابنفش - مرئی سنجی طیف بیوفیزیکی

 )FT– IR (قرمز مادون فوریه تبدیل سنجی طیف و
  .شد استفاده
  فرابنفش - مرئی سنجی طیف

 از طریق بررسی این در شده گزارش نمودارهاي
 مارك پرتوئی دو مرئی – فرابنفش سنج طیف دستگاه

)T90 + UV/Vis Spectromert PG Instruments 

ltd( متر سانتی یک طول به کوارتز جنس از سل دو با 
  نانومتر290 تا 250 محدوده در اصلی طیف .کشیده شدند

 400تا  200 به موج طول افزایش با ولی .است نظر مد
از آن  . شدفراهم نیز ها طیف سایر بررسی امکانومتر، نان

 کلیه ، بودباال شده تهیه هاي محلول غلظت جایی که
  .ندشد رقیق گیري طیف از قبل ها محلول

 2/0 بـه  آزاد پـروتئین  گیري طیف جهت نسبت این
 10-6 (لیتـر  میکـرو  6 معـادل  که رسد میلیتر  گرم بر میلی  میلی

 انـسانی  سـرم  آلبـومین  اولیـه  وكاسـت  محلول از ) موالر 5/2×
 لیتر میلی یک حجم به سالین فسفات بافر با و شود  می برداشته

 )دیـازینون -پروتئین( کمپلکس هاي محلول سایر از .رسند می
 فـسفات  بـافر  با اولیه محلول از میکرولیتر 6 نسبت همان به نیز
 .گیرد می انجام گیري طیف سپس ، شدهرقیق pH = 4/7 در

  :(FT-IR)قرمز مادون فوریه بدیلت سنجی طیف
 Thermo دستگاه از FT– IR گیري طیف در

Nicolet بخش تجربی مراحل انجام براي و شد استفاده 
IR-FT ، به کار  قرص روي محلول کردن خشک روش

تا  400 ناحیه در نیز ها طیف محدوده .)13، 12(گرفته شد
 تا 100 بین ها اسکن تعداد .گرفته شد نظر در نانومتر 4000

 R =4 تفکیک قدرت و بود )اسکن 100 مینیمم(اسکن  500
 آزمون، سازي بهینه براي .در نظر گرفته شد مناسب

 ثابت با و مشخص زمان مدت گذشت از پس گیري طیف
 شناسایی پژوهش این در .گرفت انجام پروتئین غلظت بودن
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 که چرا ،نیست عمل مالك حاصل ماده شیمیایی فرمول
 باشد می NMR نظیر تکمیلی هاي آزمایش زممستل آن انجام

 سرم آلبومین پروتئین دوم ساختمان به توجه ،اصلی هدف و
 ساختار کنفورماسیون درصد نظر از حاصل تغییرات و انسانی

 II و Iآمید طیفی باند دو ناحیهاز این رو،  .باشد می دوم
 به که هستند FT-IR از آمده دسته ب هاي طیف ترین مهم

 عمدتاً ،)cm-11700- 1600 ناحیه در( I آمید دبان ترتیب
ه ب و )درصد 85تا  C=O )70کششی ارتعاشات به مربوط

 پیوند تشکیل و اصلی ساختار شکل به وابسته مستقیم طور
 -cm-11580 ناحیه در( II آمید باند و باشد می هیدروژنی

 )درصد 60تا  40( N-H خمشی ارتعاشات از ناشی ،)1510

، 14(باشد می )درصد 40تا  C-N )18 یکشش ارتعاشات و
  .است نظر مد I آمید ناحیه ،تحقیق این در .)15
  

  یافته ها
 جـذب  میـزان   مرئی –طیف سنجی فرابنفش    

ــور ــروتئین ن ــق پ ــشه از طری ــان ری ــین Trp-214 تریپتوف  تعی
 مولکول در تریپتوفان یک تنها انسانی سرم لبومینآ .گردد می

 در نـوري  جذب خاصیت جهت همین به دارد، خود پروتئین
 آلبـومین  جـذبی  پیـک  .باشـد  می ها پروتئین سایر از کمتر آن

 نـانومتر   279تـا    5/278  طیـف  در معمـول  طور به انسانی سرم
 آلبـومین  پروتئین اسکن نمودارهاي 2 شکل .شود می مشاهده

 روز هـاي  نمونـه  بـراي را   )دیازینون سم( لیگاند با انسانی سرم
   .دهد یم نشان ،جمپن و سی و اول

  

  
 ،1/0، 5/0(D11  تا D1از تکرار بار سه هاي غلظت در )انسانی سرم آلبومین پروتئین با دیازینون لیگاند ( UV-Vis اسکن نمودار .2شکل

 ینمای بزرگ ،)d(پنچ و سی روز و )c( یک روز براي =pH 7 /4 با PBS  بافر و ،) قسمت در میلیون5 ،5/4 ،4 ،5/3 ،3 ،5/2 ،2 ،5/1 ،1
   نانومتر400تا  200  طول موجدر )b( پنج و سی روز و )a( یک روز شکل دونانومتر به  280 موج طول

  
 مقدار یا پیوندي ثابت آوردن دست به براي

 تفاوت است الزم پروتئین به لیگاند اتصال میزان عددي
 دیازینون لیگاند حضور بدون پروتئین جذب مقدار مقادیر

A0 لیگاند حضور در تلفمخ هاي کمپلکس جذب و 
 مطابق را آن نمودار و کنیم محاسبه را A یعنی A دیازینون

 عکس نماینده X افقی محور در نمودار،. کنیم رسم 3 شکل
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 و موالر میلی برحسب )Q(لیگاندها ي اولیه غلظتمقادیر 
 = A - A0  جذب تفاوت عکس نمایش Y عمودي محور

A از .باشد می دیازینون لیگاند حضور معد و درحضور 
 ثابت مقدار نمودار شیب به نمودار مبداء از عرض تقسیم

  .آید می دست به )Ka( پیوندي ثابت یا تشکیل
) M-1 104 367/3 Ka=(  

  
 [Q] /1  و)محورعمـودي ( AO –A/1 نقـاط  نمـودار  .3 شـکل 

 متفـاوت  ايه غلظت با انسانی سرم آلبومین براي )افقی محور(
 =4/7pH در دیازینون

  
  
  

   :FT-IR نتایج
 اثرسم بررسی روش، این در ما اصلی هدف

 دوم ساختارهاي بر شیمیایی ماده یک عنوان به دیازینون
-α خوردگی تا شدن باز در خصوصه ب انسانی سرم آلبومین

Helix براي .است انسانی سرم آلبومین اصلی کنفورماسیون 
انطباق منحنی  روش پروتئین، اريساخت اطالعات آوري جمع

 در کننده شرکت دوم ساختارهاي انواع .است نظر مد
 و  شدهشناسایی Jasco Omnic به کمک نرم افزار پروتئین
 از پس ساختارها، از یک هر در شده ایجاد تغییرات

 با ،انسانی سرم آلبومین پروتئین با دیازینون سم اینترکشن
 قرار بررسی مورد FT-IR جذبی هاي طیف از استفاده

-I 1-cm1700 آمید ناحیه که است ذکر به الزم .گیرد می
 درصد تغییرات 3 و 2جداول  .است توجه مورد بیشتر 1600

ساختارهاي دوم پروتئین آزاد را بعد از اینترکشن با دیازینون 
هاي روز اول و  ها به ترتیب براي نمونه و پس از تحلیل داده

  .دهدروز سی و پنجم  نشان می 

  FT-IR از حاصل طیف یک، روز هاي نمونه براي دیازینون حضور در انسانی سرم آلبومین پروتئین دوم ساختار درصد .2 جدول
  کمپلکس   آزادHAS  ناحیه  نوع ساختار

HSA +D1  
  کمپلکس

HSA +D3  
  کمپلکس

HSA +D5  
  کمپلکس

HSA +D6  
  کمپلکس

HSA +D7 
α-helix  1665- 1650  97/57% 63/53%  52/53%  04/53%  63/52%  92/51%  
β-sheet  1637- 1614  94/13%  63/15%  21/12%  79/13%  63/15%  51/12% 

r-coil  1649- 1638  4/15%  05/14%  87/15%  97/15%  05/14%  7/15% 
Turn  1683- 1665  95/7%  35/10%  57/8%  5/8%  35/10%  74/11% 

β-anti  1695- 1684  2/8%  5/7%  83/9%  75/8%  5/7%  2/8% 
  

  2 جدول ادامه
ــپلکس  ناحیه  رنوع ساختا  کمـ

HSA +D8  
 HSA کمپلکس

+D11  
α-helix  1665- 1650 54/51%  92/46%  
β-sheet  1637- 1614 67/16%  24/17%  
r-coil  1649- 1638 66/14%  02/15%  
Turn  1683- 1665 47/9%  53/12%  
β-anti  1695- 1684 7/7%  3/8%  

  
 یک زرو براي α-Helix ساختار کاهشدرصد  نسبت

 Turn نظیر ساختارها سایر . بود درصد88/51 به  درصد97/53از
 ،ß–Sheet  ،β-anti  وr-coil درصد به 49/8 به ترتیب از نیز 

 درصد به 2/8 درصد، 81/14 درصد به 94/13 درصد، 21/10
  . درصد افزایش یافتند24/17 درصد به 4/15 درصد و 25/8
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  FT-IR از حاصل طیف پنج، و سی روز هاي نمونه براي دیازینون حضور در HSA پروتئین دوم ساختار درصد .3جدول
  کمپلکس   آزادHAS  ناحیه  نوع ساختار

HSA  +D1  
  کمپلکس

HSA +D2  
  کمپلکس

HSA  +D3  
  کمپلکس

HSA  +D4  
  کمپلکس

HSA +D5  
α-helix  1665- 1650  7/56% 07/56%  18/54%  24/54%  05/54%  16/50% 
β-sheet  1637- 1614  93/6%  49/8%  07/9%  64/6%  73/5%  09/9% 
r-coil  1649- 1638  08/9%  29/4%  74/5%  77/15%  68/15%  14/13% 
Turn  1683- 1665  3/25%  9/27%  85/28%  93/20%  27/22%  47/23% 
β-anti  1695- 1684  2%  28/3%  15/2%  41/2%  37/2%  13/4% 

  
  کمپلکس  نوع ساختار

HSA+D6  
  کمپلکس

HSA+D7  
  کمپلکس

HSA+D8  
  لکسکمپ

HSA+D9  
  کمپلکس

HSA+D10  
  کمپلکس

HSA+D11  
α-helix  08/49%  58/47%  55/43%  43/43%  95/38%  95/26% 
β-sheet  41/8%  33/7%  11/5%  32/4%  63/39%  6/9% 
r-coil  58/12%  29/6%  85/4%  3/11%  93/13%  81/6% 
Turn  47/28%  14/53%  76/42%  83/37% 49/7%  12/52% 
β-anti  5/1%  66/3%  75/3%  12/3%  2%  52/4% 

 
 پنج و سی روز براي α-Helix ساختار درصد

 سایر ،داشت کاهش  درصد11/47 به  درصد7/56از
 ، درصد75/29 به درصد 3/25 از Turn نظیر  نیزساختارها

ß–Sheet درصد94/10 به درصد 93/6 از ، β-anti 2 از 
 86/10 به  درصد08/9 از r-coil  درصد و83/2 به درصد
 کنفورماسیون نواحی تغییرات .ندداد نشان افزایش درصد

این . است بوده بیشتر پنج و سی روز هاي نمونه پروتئین
 دست از وضوح به را خود دوم ساختار پروتئین نواحی

 نواحی و آزاد پروتئین کنفورماسیون نواحی 4شکل  .ندا داده
 ار دیازینون سم درحضور پروتئین یافته تغییر کنفورماسیون

 11( دیازینون سم آزمایش مورد هاي غلظت تمامی براي
 نیز 5 و 4 ولاجد در .دهد می نشان پنج و روزسی در )غلظت
 پروتئین ساختاردوم هر تغییرات میانگین بین یکل اي مقایسه
 پروتئین با گرفته جواب هاي غلظت در ها کمپلکس تمامی

 گرفته صورت مپنج و سی و اول روز هاي نمونه براي آزاد
 ساختارها تغییر درصد اختالف کلی نگاه یک در تا است

  .شود مشخص

 شود، می مشاهده 4 جدول در که طور همان
 سی روز هاي نمونه براي پروتئین ساختاري تغییرات اختالف

  .بیشتراست پنج و
  

 مقایسه درصد مجموع ساختارهاي دوم تغییر یافته کل .4جدول 
 هاي روز یک با پروتئین آزاد   نمونه

نوع 
  دومرساختا

HSA 
  آزاد

 کمپلکس
  HSA+دیازینون

اختالف درصد ساختار 
کمپلکس  تغییر یافته

  نسبت به پروتئین آزاد
α-helix  97/53% 88/51%  09/2% 
β-sheet  94/13% 81/14%  87/0% 

r-coil  4/15% 24/17%  84/1% 
Turn  49/8% 21/10%  72/1% 

β-anti  2/8% 25/8%  05/0% 
  

 کل تغییریافته دوم ساختارهاي مجموع درصد مقایسه .5 جدول
  آزاد پروتئین با پنج و سی روز هاي نمونه

نوع 
  دومساختار

HSA 
  آزاد

 کمپلکس
  HSA+دیازینون

اختالف درصد ساختار 
کمپلکس  تغییر یافته

  نسبت به پروتئین آزاد
α-helix  7/56% 11/47%  59/9% 
β-sheet  93/6% 94/10%  01/4% 
r-coil  08/9% 86/10%  78/1% 
Turn  3/25% 75/29%  45/45% 
β-anti  2% 83/2%  83/0%  
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                         Wavenumber [cm-1]                                                Wavenumber [cm-1] 

براي تمامی یازده ) (ینون سم دیاز+ پروتئین ( نمودارهاي نواحی کنفورماسیون ساختارهاي دوم پروتئین آزاد و کمپلکس         . 4شکل  
  )کمپلکس روز سی و پنچ

  نواحی کنفورماسیون پروتئین آزاد و تغییر یافته در روز سی و پنج. 4 شکل 
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  بحث
 آمده دست به پیوندي ثابت

 کنش هم بر از حاکی )(
 از .است دیازینون سم با انسانی سرم آلبومین خوب اًنسبت

 مرئی – فرابنفش نجیس طیف در جذب افزایش طرفی
 به پروتئین ناپایداري و فضایی ساختار تغییر از حاکی

 راساسب .است پنج و روزسی هاي نمونه براي خصوص
 هم بر در آزاد پروتئین کنفورماسیون تغییر ي مقایسه
 در جمپن و سی و اول روز براي دیازینون لیگاند با کنش

 منظمی روند تغییرات مشخص شد که ،FT-IR تکنیک
 تغییر نسبت باالترین روز،دو  هر در ، استکرده دنبال را

 محتواي از کهباشد می α-Helix ساختار به مربوط
 کاسته انسانی سرم آلبومین در آلفا مارپیچ ساختارهاي

 و بتا صفحات ساختارهاي محتواي به عکس بر و شده
 که جایی آن از .شود می افزوده آن نامنظم ساختارهاي

 فعالیت با نزدیکی رابطه پروتئین دوم ساختار محتواهاي
 ساختارهاي میزان کاهش رو این از دارد، آن بیولوژیکی

 کاهش معنی به انسانی سرم آلبومین يآلفا مارپیچ
 برهم از بعد انسانی سرم آلبومین بیولوژیکی فعالیت
 هاي نمونه احتمالی تغییرات .است دیازینون با کنش
 هر در .است بوده شتربی پنج و سی روزدر  آزمایش مورد

 سنجی طیف و مرئی – فرابنفش سنجی طیف روش دو
FT-IR  سم غلظت افزایش با ساختار پروتئین و، شکل 

  .تغییر کرده است دیازینون
 دفاعی هاي سیستم با انسان بدن چند هر

 مختلف هاي آنزیم طریق از زدایی سم فرایند چون هم
 ترکیبات این با طوالنی همواجه ولی ، استشده تجهیز
 .)17، 16(شود می سرطان ایجاد و زایی بیماري به منجر

 روي بر 1993 سال در همکاران و وستر کهاي  مطالعه
 34 را دیازینون سم پوستی جذب ،دادند انجام انسان

 در گارفیت .)18(نمودند اعالم مصرفی دوز درصد
 با دیازینون اظهار کرد که حیواناتمربوط به  تحقیقات

 در ساختمانی تغییراتموجب  آزاد کالرادی تولید
 هاي چربی پراکسیداسیونچنین   همو سلول هاي پروتئین

 پژوهش همین مشابه .)17(شود می سلول داخل غیراشباع
 آلبومین پروتئین بر تیاکلوپرید سم اثر نیز 2011 سال در

 تغییرساختار و  شدبررسی نامحقق توسط انسانی سرم
 نشان چنین هم مطالعه این .)19(گشت تأیید پروتئین دوم
 نظیر هایی کش حشره معرض در گرفتن قرار که داده

 سرم آلبومین در بیشتري مشکالت موجب بروز دیازینون
   .دشو می  در بلند مدتانسانی

 لیگاندهاي ساختاري تحلیل و تجزیه ،طرفی از
 طراحی در را ما تواند  میانسانی سرم آلبومین به متصل
 اتصال قابلیت در تغییر بر تکیه با پروتئین این منطقی

 یا و ترکیبات ساختاري اصالح جمله از لیگاندها
 ها آن هدایت و تنظیم جهت آمینه اسیدهاي ویرایش

  .)21، 20(دهد یاري
 سم نامطلوب اثر حاضر، پژوهش بر اساس

 مواد در آن باقیمانده مجاز مقدار در حتی دیازینون
 و است مشهود خوبی به هم اندك هاي غلظت با غذایی

 بیشتراز  به مراتبشده مشاهده مقادیر براي هشدار این
 پوشی چشم که است سم باقیمانده استاندارد مجاز حد

  .هاست انسان خاموش مرگ پذیرفتن معنی به ازآن
  

  قدردانی و تشکر
 اساتید زحمات ازبدین وسیله نویسندگان 

 فرشته دکتر و زاده تقی محمد دکتر آقاي جناب ارجمند
 این مطلوب نتیجه به منجر ایشان علمی درایت که قويت

 درکلیه افراد شاغل  زحمات از چنین  همو شد پژوهش
 در با که لرستان و تهران استان کشاورزي تحقیقات مرکز
 پژوهش این انجام در را ما الزم اطالعات گذاشتن اختیار
  . تشکر و قدردانی می نمایندنمودند یاري
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