دانش گیاهپزشکی ایران
دورة  ،64شمارة  ،1بهار و تابستان ( 1936ص )99-60

نقش مهارکنندۀ پايپرونيل بوتوکسايد در ميزان فعاليت ويژۀ آنزيم
گلوتاتيون استرانسفراز پسيل معمولي پستهAgonoscena pistaciae ،
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 1و  .2دانشجوي کارشناسي ارشد و استادیار گروه گیاهپزشکي ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان
 .3دانشیار گروه گیاهپزشکي ،دانشکدۀ کشاورزي ،دانشگاه گیالن
(تاریخ دریافت - 1333/5/5 :تاریخ تصویب)1333/11/12 :

چکيده
گلوتاتیون استرانسفرازها نقش بسیار مهمي در غیرسمي کردن ترکیبات آفتکش و مقاومت
حشرات در برابر حشرهکشها ایفا ميکنند .در این پژوهش تفاوت فعالیت آنزیمهاي گلوتاتیون
استرانسفراز در دو فرم تابستانه و زمستانه پسیل بررسي شده است و اثر غلظتهاي مختلف
پيپرونیل بوتوکساید ( 4 ،2 ،1 ،0/5( )PBOو  8میليگرم بر لیتر) روي حشرات کامل پسیل پسته
در میزان مهار فعالیت این آنزیم با استفاده از سوبستراي  ،1کلرو  2و  4دينیترو بنزن

((CDNB

انجام گرفته است .همچنین میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون استرانسفراز در زمانهاي  4 ،2 ،1 ،0و
 6ساعت پس از تیمار حشرات کامل با دزي که بیشترین مهارکنندگي را روي این آنزیم داشت،
سنجش شده است .نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم در فرمهاي مختلف پسیل با هم ختالف
معناداري ( )P <0/05نداشتند و کمترین میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون استرانسفراز ،یا به عبارتي
بیشترین میزان مهارکنندگي توسط پايپرونیل بوتوکساید در غلظت 0/5میليگرم بر لیتر دیده شد و
بیشترین مهارکنندگي در زمان  4ساعت بعد از کاربرد سینرژیست ( )PBOصورت گرفت .با توجه
به نتایج این پژوهش چنین به نظر ميرسد که بتوان با کاربرد مناسب دز  ،PBOآنزیم گلوتاتیون
اس ترانسفراز را مهار و با در نظر گرفتن زمان حداکثر مهار توسط این سینرژیست در مدیریت
مقاومت پسیل به آفتکشها سود برد.
واژههاي کليدي :پسیل پسته ،سینژیست ،مدیریت مقاومت به آفتکشها.PBO ،
مقدمه
از آنزيمهايي که در سمزدايي آفتکشها نقش مهمي
ايفا ميکنند ميتوان به گلوتاتيون استرانسفرازها
( )GSTsاشاره کرد ( .)Salinas & Wong, 1999اين
آنزيمها اساساً واکنش پيوند بين ترکيبات
الکتروندوست با گروه تيول مولکول گلوتاتيون احياشده
را تسهيل ميکنند .اين عمل معموالً قابليت انحالل در
آب و دفع شدن محصول واکنش را بيشتر ميکند
(.)Habig et al., 1974; Clark et al., 1984
* تلفن03191390396 :

بسياري از مطالعات انجامگرفته بر گلوتاتيون
استرانسفرازهاي حشرات به نقش آنها در تجزيه و
خنثيسازي ترکيبات خارجي بهويژه حشرهکشها ،سموم
گياهي و دفع انواع راديکالهاي آزاد در مسير متابوليکي
آفتکشها اشاره دارد (Clark ( ،)Fournier et al., 1992
Sawicki et al., ( ،)Vontas et al., 2001( ،)et al., 1986
.)Ranson et al., 2001( ،)Enayati et al., 2005( ،)2003
گلوتاتيون استرانسفرازها نقش بسيار مهمي در مقاومت
حشرات در برابر حشرهکشها ايفا ميکنند؛ بهطوري که
E-mail: a.alizadeh@vru.ac.ir
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افزايش فعاليت گلوتاتيون استرانسفرازها در بسياري از
استرينهاي مقاوم به عنوان عامل مقاومت بيان شده است
( Ramoutar et al., 2009; Sarkar et al., 2009; Zhu et

;.al., 2006; Zhu et al., 2011; Lumjuan et al., 2011
.)Qin et al., 2013
اهميت و نقش مقاومت متابوليسمي (درگير بودن
آنزيمهاي سمزدا در مقاومت) را با بهکار بردن برخي
ترکيبات سينرژيست که قادرند اين سامانهها را مهار
کنند بهخوبي ميتوان شناخت .بهطور کلي در
آزمايشهاي معمول از پيپرونيل بوتوکسايد ()PBO
براي مهار آنزيمهاي سامانۀ مونواکسژناز ،دي اتيل
مالئات ( ،(DEMسولفات سديم سولفوبرموفتالين
) )BSPو اتاکرينيک اسيد ( (EAبراي مهار سامانۀ
گلوتاتيون استرانسفراز استفاده ميشود ( Zhu et al.,
 .)2011الزم به ذکر است که اين سينرژيستها همگي
به شکل اختصاصي عمل نميکنند و بسته به شرايط
آزمايش ويژگي مهارکنندگي متفاوتي خواهند داشت.
سينرژيست  DEFکه به عنوان يکي از مهارکنندههاي
استراز شناخته ميشود ،در برخي دزها نيز مهارکنندة
سيتوکروم  P450است ( Valles et al., 1997; Scott,
.1990; Liu & Yue, 2000; Sanchez-Arroyo et al.,
 .)2001همچنين اين سينرژيست ميتواند مهارکنندة
آنزيم گلوتاتيون استرانسفراز نيز باشد ( Tsagkarakou
.)et al., 2002
يکي از مهمترين ترکيبات مهارکننده که مطالعات
زيادي روي آن انجام گرفته است ،پيپرونيل بوتوکسايد
از مشتقات متيلن دياکسي فنيل است .متابوليسم
حشرهکشها را ميتوان با افزايش سميت حشرهکشها
در زمان استفاده از سينرژيستهايي که مسير ويژهاي را
مهار ميکنند ،يا با مخلوط کردن حشرهکشهايي که
داراي مسير متابوليکي مشابهي نيستند مشخص کرد
( .)Scott, 1999سينرژيست  PBOبراي بررسي نقش
آنزيمهاي استراز در سمزدايي و تشخيص سازوکار
مقاومت نيز بهکار ميرود .پژوهشها نشان ميدهد که
مهار شدن استراز بيدرنگ بعد از کاربرد حشرهکشها يا
توﺃم با آنها در زمان استفاده از اين سينرژيستها اتفاق
نميافتد .به عبارت ديگر ،بايستي ساعتي پس از کاربرد
 PBOحشرهکش تحت نظر را بهکار برد تا تأثيرات

مهارکننده در استراز مشاهده گردد .مهار استراز در
تيمار  Helicoverpa armigeraبا  PBOو DDA
بهترتيب  6و  8ساعت بعد اتفاق ميافتد (Abd El-
 .)Latif & Subrahmanyam, 2010در پژوهشي ديگر،
مطالعات  in vivoنشان داد که پيوند شدن  PBOو مهار
آنزيم بهکندي صورت ميگيرد؛ بهنحوي که بيشينۀ
مهار استرازها  3تا  10ساعت بعد از تيمار بيوتيپ بي

 Bemisia tabaciاتفاق ميافتد (.)Young et al., 2006
در مطالعات آمده است که اين احتمال وجود دارد که
 PBOبا افزايش انتقال حشرهکشها در طول کوتيکول
حشره ويژگي سينرژيستي خود را بروز دهد ( Li et al.,
 .)2007البته اين ويژگي عمل  PBOوابسته به دز است.
نقش  PBOدر سميت برخي حشرهکشها مانند
ديازينون در مگس اسب بررسي و نشان داده شده است
که  PBOسميت ديازينون را زماني کاهش ميدهد که
غلظت بهکاررفتۀ  PBOباال باشد ( )%5و زماني که
غلظت در حد متوسط ( )%2بود ،هيچ تأثيري مشاهده
نشد .همچنين در دزهاي پايين ( PBO )%1بهطور
مؤثري سميت ديازينون را افزايش داد ( Li et al.,
 .)2007با توجه به موارد ذکرشده PBO ،تحت شرايطي
ميتواند نقش مهارکنندة آنزيمهاي سمزدا را داشته
باشد که البته اين عمل بسته به دز ،زمان تيمار (قبل،
بعد از کاربرد يا مخلوط با حشرهکش) و گونۀ حشره
متفاوت است ( Young et al., 2005; Gunning et al.,
.)1999; Gunning et al., 1997
با توجه به اهميت موضوع مقاومت حشرات به
حشرهکشها و به اثبات رسيدن آن در نمونۀ پسيل
معمولي پسته ،Agonoscena pistacia ،به عنوان يکي از
آفات مهم و کليدي پسته و مشخص شدن سازوکارهاي
مقاومت متابوليکي اين حشره در ايران ،انجام پژوهشهايي
در ارتباط با شکستن مقاومت و به عبارت ديگر افزايش
حساسيت جمعيت مقاوم به آفتکشهاي معمول ضروري
به نظر ميرسد .پژوهشهاي پيشين نشان داده است که
سازوکار مقاومت در جمعيتهاي مقاوم پسيل پسته به
فوزالن و آميتراز ،افزايش استراز و گلوتاتيون استرانسفراز
است ( .)Alizadeh et al., 2011-2013يکي از
سينرژيستهايي که براي مهار آنزيمهاي سمزدا بهکار
ميرود ترکيب پيپرونيل بوتوکسايد است .حال با توجه

مصلحي و همکاران :نقش مهارکنندة پايپرونيل بوتوکسايد در ميزان فعاليت ويژة ...

به اينکه تاکنون نقش  PBOدر مهار آنزيمهاي
گلوتاتيون استرانسفراز در فرمهاي مختلف پسيل پسته
ارزيابي نشده است و مبحث مقاومت دربارة پسيل
معمولي پسته اهميت زيادي دارد ،انجام پژوهشهايي
در اين زمينه ضروري است .در اين راستا ،تفاوت فعاليت
آنزيم گلوتاتيون استرانسفراز در فرمهاي تابستانه و
زمستانۀ پسيل و همچنين تأثير پيپرونيل يوتوکسايد بر
فعاليت اين آنزيم در پسيل پسته ارزيابي شد.
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انجام گرفت .پس از در معرض قرار دادن حشرات با
دزهاي مختلف  ،PBOدر زمانهاي  6 ،2 ،1و  4ساعت،
 200حشرة زنده در  9تکرار به ميکروتيوب منتقل شد
و تا زمان سنجش آنزيمهاي  ،GSTدر دماي  -20درجۀ
سلسيوس نگهداري گرديد .همچنين  200حشرة کامل
در  9تکرار نيز در زمان شروع آزمايش به عنوان زمان
صفر فريز شد.
اندازهگیري فعالیت گلوتاتیون استرانسفراز ()GST

مواد و روشها
جمعآوري نمونه

ابتدا برگهاي آلوده به حشرات کامل فرم تابستانه پسيل
پسته در فصل تابستان و فرم زمستانه در فصل پاييز از باغ
تحت نظر واقع در قسمت مرکزي شهرستان رفسنجان و
به مختصات جغرافيايي '' 90° 29' 62/9146شمال و
'' 55° 54' 51/1199که گزارش مقاومت به فوزالن و
آميتراز براي آن به ثبت رسيده بود ( Alizadeh et al.,
 )2011-2013جمعآوري و به آزمايشگاه انتقال داده شد.
پس از حذف حشرات کامل از روي آنها ،برگها در اتاق
رشد با دماي  24±2سلسيوس ،رطوبت  65 ± 5درصد
و دورة نوري  14ساعت روشنايي به  8ساعت تاريکي
قرار داده شدند و به مدت  26ساعت نگهداري شدند.
پس از طي شدن اين زمان از پورههاي سنين ،5
حشرات کامل ظاهرشده کمتر از  26ساعت با هم اختالف
داشتند و بدين ترتيب همسنسازي انجام گرفت.
مواد شیمیایی

سينرژيست پايپرونيل بوتوکسايد ،آلفا نفتيل استات از
شرکت واکو 1 ،کلرو  2و  6دينيترو بنزن ( )CDNBو
گلوتاتيون احياشده ( )GSHاز شرکت سيگماکم تهيه شد.

حشرات کامل پسيل در  200ميکروليتر از بافر فسفات
سرد  10ميليموالر ( )pH 9هموژنايز شدند .بعد از
هموژنايز کردن ،نمونهها در  19000دور در دقيقه به
مدت  15دقيقه و در دماي  6درجۀ سلسيوس
سانتريفيوژ شدند .فعاليت گلوتاتيون استرانسفراز با
استفاده از زيرنهشت  ،1کلرو  2و  6دينيترو بنزن
( )CDNBو گلوتاتيون احياشده ( )GSHطبق روش
 ،)1974( Habig et al.با کمي تغييرات سنجش شد.
 200ميکروليتر مخلوط واکنش که شامل 1( CDNB
ميليموالر) و گلوتاتيون احياشده در بافرفسفات (0/1
موالر و  )pH 9و 10ميکروليتر نمونۀ حاوي آنزيم بود،
داخل کيووت ريخته و با طول موج  960نانومتر توسط
دستگاه اسپکتوفتومتر مدل Analytica Spect 250
سنجش شد .حداقل چهار بار تکرار سنجش براي هر
يک از تيمارها صورت گرفت .از ضريب جذب 2،6 1
دينيتروفنيل گلوتاتيون(ε340nm= 9.6 mM-1 cm- 2
 )1براي تبديل تغييرات جذب در فعاليت گلوتاتيون
استرانسفراز به محصول واکنش استفاده شد .سنجش
پروتئين نمونهها با استفاده از روش )1976) Bradford
انجام گرفت.
تجزیۀ دادهها

آزمونهاي بیوشیمیایی
تیمار حشرات کامل پسیل با دزهاي مختلف PBO

تيمار حشرات کامل با غلظتهاي  6 ،2 ،1 ،0/5و 8
ميليگرم بر ميليليتر از  PBOو شاهد (استون) از روش
باقيمانده در لولۀ شيشهاي ( )RCVمطابق روش Bues
 ،)2003( et al.و با کمي تغييرات توسط Alizadeh et
 ،)2011( al.که براي پسيل پسته معرفي شده است،

مقايسۀ ميانگينها با استفاده از آزمون دانکن توسط
نرمافزار  SPSS 19و رسم نمودارها با نرمافزار
 SigmaPlot 10.0انجام گرفت.

1. Extinction coefficient
2. 2,4-dinitrophenylglutatione
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نتايج و بحث
میزان فعالیت آنزیمهاي گلوتاتیون استرانسفراز در
فرمهاي تابستانه و زمستانه پسیل پسته

فعاليت آنزيمهاي گلوتاتيون استرانسفراز فرم تابستانه و
زمستانه پسيل با استفاده از سوبستراي  ،1کلرو  2و 6
دينيترو بنزن ( (CDNBسنجش شد و با توجه به
شکل  ،1فعاليت  GSTمربوط به فرم تابستانه و زمستانه
بهترتيب  89/9و  92/2ميکرومول گلوتاتيون احياشده
در دقيقه به ازاي هر ميليگرم پروتئين به دست آمد که
اختالف معناداري ( )P>0/05در فعاليت گلوتاتيون
استرانسفراز بين فرمها وجود نداشت.
تاکنون اطالعاتي دربارة تفاوت فعاليت آنزيمهاي
سمزدا در فرمهاي مختلف پسيل پسته وجود نداشته

است؛ در حالي که در حشرات ديگر مانند پسيل گالبي
 Psylla piricollaو  Cacopsyllid pyriافزايش فعاليت
آنزيمهاي سمزدا مانند سيتوکرم  P450در فرم زمستانه
نسبت به فرم تابستانه ديده شده است ( Vandebaan et
 .)al., 1989; Hugo et al., 2006دليل افزايش فعاليت
آنزيمهاي سمزدا با حساسيت کمتر فرمهاي زمستانه
نسبت به آفتکشها بيان شده است( Hugo et al.,
 .)2006با وجود اينکه اطالعات چنداني در زمينۀ
حساسيت کمتر فرمهاي زمستانه پسيل به آفتکشها
وجود ندارد ،اما اين احتمال وجود دارد که فعاليت ديگر
آنزيمهاي سمزدا در فرم زمستانه پسيل بيشتر از فرم
تابستانه باشد که پژوهشهاي بيشتر در اين زمينه
ضرورت دارد.

(ميکرومول گلوتاتيون احياشده در دقيقه بر ميليگرم پروتئين)

فعاليت گلوتاتيون اس ترانسفراز

فرم زمستانه

فرم تابستانه

شکل  .1نمودار مقايسۀ فعاليت آنزيم گلوتاتيون استرانسفراز با سوبسترا  ،1کلرو  2و  6دينيترو بنزن
در فرمهاي تابستانه و زمستانۀ حشرات کامل Agonoscena pistaciae
میزان فعالیت آنزیم گلوتاتیون استرانسفراز دراثر

پايينترين غلظت 0/5ميليگرم بر ليتر صورت گرفت .با
افزايش غلظت ،ميزان فعاليت  GSTافزايش مييابد.

اثر غلظتهاي مختلف  6 ،2 ،1 ،0/5( PBOو 8
ميليگرم بر ليتر) با استفاده از سوبستراي ،1کلرو  2و 6
دينيترو بنزن ( (CDNBروي حشرات کامل فرم
تابستانه پسيل پسته در ميزان مهار فعاليت آنزيم
گلوتاتيون استرانسفراز ( )GSTدر شکل  2نشان داده
شده است .با توجه به اين نتايج بيشترين ميزان
مهارکنندگي آنزيم توسط  PBOدر اين فرم در

میزان فعالیت آنزیمهاي گلوتاتیون استرانسفراز در

دزهاي مختلف PBO

زمانهاي مختلف پس از تیمار حشرات کامل با PBO

پس از تعيين غلظت مناسب  0/5( PBOميليگرم بر ليتر)
که کمترين فعاليت آنزيم گلوتاتيون استرانسفراز را نشان
داد ،ميزان فعاليت اين آنزيم در زمانهاي  6 ،2 ،1 ،0و 4
ساعت پس از تيمار حشرات کامل با غلظت  0/5ميليگرم
در ليتر  PBOبهترتيب  91/6 ،45/2 ،32/1 ،89/9و 98/1
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ميکرومول گلوتاتيون احياشده در دقيقه بر ميليگرم
پروتئين بهدست آمد .با توجه به شکل  2نتايج اين بخش
نشان داد که در ساعت اول بعد از کاربرد سينرژيست
افزايش فعاليت آنزيم نسبت به شاهد ديده شد و با گذشت
زمان اين فعاليت ،روند ثابتي را نشان داد.
افزايش فعاليت گلوتاتيون استرانسفراز يکي از
سازوکارهاي مقاومت حشرات به حشرهکشها است و
توسط مهارکنندة اختصاصي دياتيل مالئات ( )DEMبه
عنوان سينرژيست در شناسايي نقش اين آنزيم بهکار
ميرود ( .)Zhu et al., 2011با وجود اين ،چنين به نظر
ميرسد که  PBOهم توانسته فعاليت آنزيم گلوتاتيون
استرانسفراز را نزديک به  %40کاهش دهد (شکل .)9
با توجه به نتايج اين بخش ،افزايش فعاليت آنزيم
 1 ،GSTساعت پس از تيمار پسيل با  PBOصورت
گرفته است ،اين عملکرد احتماالً به اين دليل است که
در ساعات اوليه زماني که آفت تحت استرس مواد
خارجي از جمله سينرژيستها و حشرهکشها قرار
ميگيرد ،فعاليت آنزيمهاي سمزدا از جمله گلوتاتيون
استرانسفراز در جهت کاهش سميت مواد خارجي
مانند  PBOافزايش مييابد ( .)Hassall, 1990تاکنون
اطالعاتي در زمينۀ وابستگي مهار آنزيم گلوتاتيون
استرانسفراز با دز مهارکننده و زمان پس از تيمار
پسيل با مهارکننده وجود نداشته است .در حاليکه
مطالعات زيادي در رابطه با اهميت سينرژيستها و
نقش آنها در مهار آنزيمهاي سمزدا در حشرات ديگر
انجام گرفته است .در پژوهشهاي پيشين نشان داده

شده است که افزايش درصد مهارکنندة آنزيم استيل
کولين استراز در غلظتهاي پايين  PBOروي
 Helicoverpa armigeraاتفاق ميافتد و اينکه PBO
تحت شرايطي ميتواند نقش مهارکنندة استراز را داشته
باشد که البته اين عمل بسته به دز ،زمان تيمار (قبل،
بعد از کاربرد يا مخلوط با حشرهکش) و گونۀ حشره
متفاوت است (.)Gunning, 2006
پژوهشها نشان ميدهد که مهارشدن آنزيمهاي سمزدا
مانند استرازها با سينرژيستها بيدرنگ بعد از کاربرد
حشرهکشها يا توﺃم با آنها در زمان استفاده از اين
سينرژيستها اتفاق نميافتد .به عبارت ديگر ،بايستي
ساعتي پس از کاربرد  PBOحشرهکش تحت نظر را
بهکار برد تا تأثيرات مهارکننده را در آنزيم سمزدا
مشاهده گردد .براي مثال مهار استراز در تيمار
 H. armigeraبا  PBOو  DDAبهترتيب  6و  8ساعت
بعد اتفاق ميافتد ( Abd El-Latif & Subrahmanyam,
 .)2010همۀ اين گزارشها تأييدکنندة اين است که
مدت زماني الزم است تا فعاليت آنزيم سمزدا رخ دهد.
در نتايج پژوهش حاضر نيز اين فرضيه ثابت شد که
ويژگي مهارکنندة  PBOروي فعاليت آنزيم گلوتاتيون
اس ترانسفراز وابسته به زمان است .با توجه به
بررسيهاي  ،)2013( Alizadeh et al.روي اين
جمعيت ،يکي از عوامل مقاومت ،افزايش فعاليت
گلوتاتيون اس ترانسفراز است .به نظر ميرسد که با
بهکار بردن اين نتيجه بتوان مقاومت را با استفاده از اين
سينرژيست مديريت کرد.
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 در حشرات کامل فرم تابستانۀ پسيل پستهPBO  نمودار فعاليت آنزيم گلوتاتيون استرانسفراز در زمانهاي مختلف همراه با.9 شکل

 ساعت پس از تيمار حشرات6  وPBO ميليگرم در ليتر
 با توجه به اينکه. اتفاق ميافتدPBO کامل پسيل با
جمعيت تحت مطالعه به برخي آفتکشها مقاوم شده
است و افزايش فعاليت آنزيمهاي گلوتاتيون استرانسفراز
به عنوان يکي از سازکارهاي مقاومت در اين جمعيت
 به نظر ميرسد که بتوان با استفاده از،شناخته شده است
 در. مديريت مقاومت را تا اندازهاي عملي کرد،اين راهبرد
فرموالسيون آفتکشهاي ميکروکپسول اين قابليت وجود
دارد که ابتدا سينرژيست و پس از ساعتي مشخص
آفتکش رها شود و از اين طريق از نقش مهارکنندة
.سينرژيست حداکثر بهرهبرداري صورت گيرد

نتیجهگیري کلی

در اين پژوهش نتايج مقايسۀ فرمهاي تابستانه و زمستانۀ
پسيل پسته نشان داد که ميزان فعااليت آنزيم گلوتاتيون
 با وجود اينکه.استرانسفراز در دو فرم تفاوتي با هم ندارد
حساسيت فرمهاي مختلف نسبت حشرهکشها متفاوت
 اين احتمال وجود دارد که فعاليت ديگر آنزيمهاي،است
PBO  نقش مهارکنندة.سمزدا در اين دو فرم متفاوت باشد
در فعاليت آنزيمهاي گلوتاتيون استرانسفراز نشان داد که
 داراي نقش مهارکننده در فعاليت اين آنزيم است وPBO
.اين ويژگي وابسته به دز و زمان پس از تيمار است
0/5 بهنحوي که بيشترين درصد مهارکنندگي در غلظت
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