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ABSTRACT
The research included the isolation of prolidase from human amniotic fluid
using different biochemical techniques, One proteinous peak had been isolated by gel
filtration using sephadex )G-50) and from sephadex (G-100) that produced by
ammonium sulphate precipitation (60%) after dialysis. The approximately molecular
weight of the enzyme using gel filtration chromatography (G-100) was (52269.7)
Dalton and specific activity of 13516.6 unit/mg protein with 75 fold of purification.
The results showed that the optimum conditions of purified enzyme from amniotic
fluid were at (50 µg/ml) of protein as a source of the enzyme using (60 mM/L) TrisHCl buffer solution at pH (8.0) act for (32) minutes at (39C). Using Line WeaverBurk plot, the values of maximum velocity (Vmax) and Michaelis constant (Km) were
found to be (3448.2 U/L) and (10 mM/L) respectively using Gly-Pro as a substrate.
Finally, also, involved the study of the effect pharmacological chemicals
compounds on the enzyme activity, the results showed that the drug chemical
compounds for type ceramide, metoclopramide, pseudoephedrine, diphenhydramineHCl, chloramphnicol, paracetamol and allopurinol give the inhibition type
competitive, with increased in Km value to 66.6, 71.42, 52.63, 55.55, 83.33, 90.9
and100.0 mM/L respectively for inhibitors above, while the others pharmacological
compounds for theophlline anhydrous, caffeine anhydrous, metronidazole and
chlorpheniramine maleate, give the inhibition type of non-competitive with decreased
in Vmax values to 2173.9, 2439.0, 2000.0 and 2325.58 U/L respectively, but
dexathamazone was an activator to the prolidase approximately 27.18 U/L.
Keywords: Isolation, Enzyme, Prolidase, Amniotic fluid, Inhibitors, Activators.
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الملخص

تضمن البحث عزل إنزيم برواليديز من سائل األمنيوني باستعمال التقنيات الحياتية المختلفة ،اذ تم

عزل قمة بروتينية واحدة بتقنية الترشيح الهالمي نوع سيفادكس  G-50ونوع سيفادكس  G-100للراسب البروتيني
الناتج من عملية الترسيب بكبريتات االمونيوم ( )%60بعد عملية الفرز الغشائي .وقدر الوزن الجزيئي التقريبي

لإلنزيم باستعمال تقنية الترشيح الهالمي نوع ( )G-100التي كانت بحدود  52269.7دالتون ،وبلغت فعاليته
النوعية  13516.6وحدة إنزيم/ملغم من البروتين ذي عدد مرات تنقية وصلت  75مرة .أظهرت النتائج أن
الظروف المثلى لإلنزيم المنقى من سائل األمنيوني عند استعمال تركيز  50مايكروغرام/مل للبروتين كمصدر

لإلنزيم باستعمال المحلول المنظم ترس -حامض الهيدروكلوريك بتركيز 60ملي مول/لتر وعند أس هيدروجيني
 8.0وزمن تفاعل  32دقيقة ودرجة ح اررة °39م .وباستعمال رسم (الين ويفر– برك) تم إيجاد قيمة السرعة

القصوى ( )Vmaxوثابت ميكيلس ( )Kmالتي كانت مساوية لـ 3448.2وحدة إنزيم/لتر و 10ملي مول/لتر على
التوالي عند استعمال مادة األساس نوع كاليسين-برولين ).(Gly-Pro

وأخي ار تم دراسة تأثير بعض المركبات الكيميائية الدوائية على فعالية اإلنزيم ،وبينت النتائج أن المركبات

الكيميائية الدوائية من السيراميد وميتوكلوبراميد وبسيدوفيدرين وداي فيهايدرامين-هايدروكلورايد وكلورامفينكول
وباراسيتامول وألوبيرانول اعطوا تثبيطا من نوع التنافسي ،الذين كانت لهم زيادة في قيمة  Kmوصلت الى ،66.6
 100.0 ،90.9 ،83.33 ،55.55 ،52.63 ،71.42ملي مول/لتر على التوالي للمثبطات اعاله ،اما المركبات

الدوائية من نوع ثيوفيلين وكافايين وميترونيدازول وكلورفينيرامين ماليت اعطوا تثبيطا من النوع غير التنافسي،

ووصل االنخفاض في قيمة  Vmaxللمثبطات من هذا النوع الى  2000.0 ،2439.0 ،2173.9و 2325.58

وحدة إنزيم/لتر على التوالي ،ولكن لوحظ ان الدكساثامازون منشط لإلنزيم وبمقدار  27.18وحدة إنزيم/لتر.
الكلمات المفتاحية :عزل ،إنزيم ،برواليديز ،السائل األمنيوني ،مثبطات ،منشطات.
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المقدمة

يعد إنزيم البرواليديز ] [E.C 3.4.13.9من إنزيمات امينوببتايديز الحاوية على وحدتين ثنائية متجانسة

(والذي يعتمد في تفاعله على ايون المنغنيز ثنائي التأكسد) اذ يعمل على تحرر البرولين او هيدروكسي برولين

من النهاية الكاربونية للببتيدات قليلة الوحدات  Oligopeptidesوقد تم التعرف عليه عام  ،[1]1937اذ يعد احد

اإلنزيمات التي تشارك في بناء الكوالجين وله عالقة في معدالت تحوالت الكوالجين] ،[2والكوالجين من البروتينات

المسؤولة عن الحفاظ على سالمة جميع مكونات االنسجة الضامة (الرابطة)] ،[3ويدخل الكوالجين ايضا كرابط

ومكون لمستقبالت لها دور مهم في نقل االشارات التي تنظم نقل االيون وايض الدهون وتنشيط إنزيم الكاينيز

والتعبير الجيني ،لذ لك فإن التغيير في الكمية والتركيب والتوزيع للكوالجين في االنسجة يمكن ان يؤثر على
العمليات االيضية ووظائفها ونقل االشارات بين الخاليا] .[4يتواجد إنزيم البرواليديز في اعضاء وانسجة مختلفة

وله وظائف عدة على سبيل المثال تقويض البروتينات وتحوالت وتنظيم بناء الكوالجين

][5

وفي نمو الخلية

وتنظيمها وعوامل االستنساخ وكذلك يؤدي دو ار في عملية ألتئام الجروح وفي االلتهابات وانتشار السرطان].[2
فضال عن ذلك فاإلنزيم يشارك في عملية تنظيم انتاج جذر نيتريك اوكسايد (وهو احد المرسالت الثانوية داخل
الجسم) ولذلك فإن اإلنزيم له دور بارز مع العديد من الوظائف الحيوية والفسلجية نتيجة عالقته مع نيتريك

أوكسايد الذي بدوره له وظائف حيوية مختلفة] .[4ان زيادة التحوالت  Turnoverللكوالجين يمكن ان تؤدي دو ار
مهما في الفسلجة المرضية لمرض تصلب الشرايين وتطوره وغيرها من االمراض] .[6,5اذ لإلنزيم دور مهم في
اعادة بناء الكوالجين ،وهو موجود في المخاط المعوي وانسجة الكلية والكبد والدماغ والقلب والمثانة وكريات الدم

الحمر والبالزما] .[7وتزداد فعاليته عند زيادة تلف الكوالجين في اعضاء الجسم المختلفة ،واشارت العديد من
الدراسات عالقة اإلنزيم مع بعض االمراض فعلى سبيل المثال لوحظ ان هناك عالقة بين امراض القلب الوعائية

وفعالية إنزيم البرواليديز] .[8وكذلك لوحظ ان فعالية اإلنزيم تزداد في سرطانات الكلية والمثانة

][10,9

وان هناك

عالقة عكسية بين فعالية اإلنزيم مع انخفاض في مستويات مضادات األكسدة وعالقة طردية بين زيادة حصول
حالة الكرب التأكسدي وزيادة فعالية اإلنزيم

][11

وبالتالي يمكن ان يحفز الكرب التأكسدي على حدوث امراض

مختلفة مثل امراض القلب الوعائية خاصة لذوي السمنة

][12

 .وكذلك يعد اإلنزيم مؤشر على حدوث مرض

متالزمة المبيض المتعدد التكيسات  Polycystic ovary syndromeوله عالقة طردية مع عدد التكيسات
والتي يمكن ان يعد تطور المرض لرؤية المرض بشكل واضح] .[13ويعد اإلنزيم كمؤشر لحدوث تليف الكبد لدى

مرضى التهاب الكبد الفايروسي مع االشارة الى أن مرض انخفاض فعالية إنزيم برواليديز يمكن ان يكون فقط في
بعض الحاالت الوراثية نتيجة لحدوث الطفرات الوراثية وال يوجد عالج لهذه الحاالت سوى حقن المريض باإلنزيم
بعد ان يتم عزله من مصادر مختلفة].[14

عالوة على ذلك يدخل إنزيم البرواليديز في وظائف حيوية وتطبيقية اخرى اذ يدخل في عملية تحطيم

المركبات السامة العضوية الفوسفاتية

][15

P-O
من

][16

وذلك بعملية تحلل اواصر الفوسفور-الفلور  P-Fوالفسفور -االوكسجين

وكذلك يستعمل في اجهزة المتحسسات الحيوية  Biosensorلتحديد نسبة المركبات العصبية السامة

المركبات

العضوية

الفوسفاتية

مثل

مركبات

ثنائي

ايزوبروبيل

فلوروفوسفات

 Diisopropylfluorophosphateوسومان  Somanوسارين  ،[17] Sarinفضال عن استعمال اإلنزيم في
ازالة تلك المركبات السامة السابقة الذكر] ،[15وايضا يدخل في صناعة الجبن من اجل تحسين نوعيته] ،[18عالوة
على ذلك ،فإن اإلنزيم يستعمل ألغراض عالجية في المرضى الذين لديهم نقص في هذا اإلنزيم] .[19ونتيجة

لجميع تلك الوظائف الحيوية والتطبيقات المختلفة لإلنزيم فقد حددت اهداف هذه الدراسة الى عزل إنزيم برواليديز
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من السائل األمنيوني باستعمال تقنيات مختلفة ومن ثم دراسته من الناحية الحركية وظروف عمله المثلى وتأثير
المركبات الكيميائية الدوائية عليه  ،إذ أن لدراسة التأثيرات التثبيطية او التنشيطية على فعالية إنزيم البرواليديز

يلعب دور مهم في التحكم في وظائفه من خالل السيطرة على زيادة او انخفاض من فعاليته وزيادة استعماله في

تطبيقاته فضال عن معرفة ألفته تجاه  12مركبا دوائيا شائعا االستعمال ألغراض عالجية مختلفة.

استعمل السائل األمنيوني في عملية عزل اإلنزيم كون أن اإلنزيم لم يعزل في دراسات سابقة من هذا

السائل فضال عن ان هذا السائل في حالة تماس مباشر مع الجنين فهو يؤثر بشكل مباشر عليه ،والسائل

األمنيوني هو سائل شفاف ذو لون مائل لالصف ارر ,يوجد في كيس االمنيون ,ومصدر اف ارزه الرئيس هو بالزما دم

االم ,كما ينشأ من االغشية األمنيونية والحبل السري والمشيمة وكذلك من جلد الجنين] ,[20ويتكون السائل
األمنيوني من الماء اذ يشكل الماء  %98من مكوناته كما يحتوي على مواد عضوية وال عضوية ونصف
المكونات العضوية هي بروتينات والنصف االخر يتكون من كاربوهيدرات ودهون وهورمونات وصبغات كما

يحتوي على االلكتروليتات والعناصر المعدنية].[21

المواد وطرائق العمل Materials and Methods

العينة :جمعت عينات السائل األمنيوني بحجم ( )220مل من نساء الحوامل االصحاء ظاهريا خالل فترة ما بين

بداية شهر تشرين الثاني ونهاية شهر الكانون الثاني لعام  ،2013بأعداد ( )21عينة اثناء الوالدة من مستشفى
البتول التعليمي في مدينة الموصل وبإشراف اطباء مختصين ،اذ تراوحت اعمارهم ما بين ( )45-16سنة ,وتم
اخذ السائل األمنيوني مباشرة واجريت له عملية الطرد المركزي عند سرعة  3500 x gولمدة ) (30دقيقة
للحصول على السائل بشكل رائق الذي استخدم إلجراء خطوات التنقية عليه بشكل مباشر.

تقدير فعالية إنزيم برواليديز Determination of prolidase activity

تم تقدير فعالية إنزيم برواليديز حسب الطريقة المتبعة من قبل الباحث  Myaraواخرين

][22

وكذلك

الباحث  Ozcanواخرين] ،[23اذ يحفز إنزيم برواليديز على تحلل االصرة البيبتيدية المتكونة بين الببتيد نوع

كاليسين-برولين ) (Gly-Proليتحرر البرولين (كما موضح في المعادلة االتية) الذي يتم تقديره باستعمال تفاعل
الننهايدرين].[24

تحضير الكواشف Preparation of reagents

 )1محلول العمل  :Working solutionويحتوي على ترس–حامض الهيدروكلوريك المنظم بتركيز  50ملي
مول /لتر عند أس هيدروجيني  7.8وكلوتاثايون بتركيز  1ملي مول /لتر وكلوريد المنغنيز بتركيز  5ملي

مول/لتر و Triton-100بتركيز.%0.1

 )2محلول مادة االساس :ويتكون من مركب كاليسين -برولين ( )Gly-Proبتركيز  44ملي مول/لتر.
 )3محلول الكلوتاثايون بتركيز 29.93ملي مول.

 )4محلول ثالثي كلورو حامض الخليك بتركيز  0.45مول/لتر.
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طريقة العمل Procedure

تم وضع طريقة العمل لتقدير فعالية إنزيم برواليديز كما في الجدول اآلتي:
المحاليل المستخدمة

محلول البالنك
Blank solution

محلول االختبار
Test solution

محلول العمل Working solution

1 mL

1 mL

السائل األمنيوني Amniotic fluid

-

200 µL

ماء مقطر D.W

200 µL

-

مزج وحضن لمدة ثالث ساعات عند  37درجة مئوية
محلول مادة االساس بتركيز  44ملي مول/لتر.

200µL

200µL

مزج وحضن في الحمام المائي لمدة  30دقائق عند  37درجة مئوية
محلول ثالثي كلورو حامض الخليك بتركيز  0.45مول /لتر

1 mL

1 mL

مزجت األنابيب ووضعت في جهاز الطرد المركزي عند  700 x gلمدة  5دقائق ،ومن ثم تم أخذ 1

مل من الراشح لحساب تركيز البرولين باستعمال كاشف الننهايدرين– .إذ أن وحدة اإلنزيم تعرف بأنها عبارة عن

كمية اإلنزيم التي تحول مايكرومول واحد من مادة االساس كاليسين -برولين الى برولين لكل دقيقة لكل مليلتر
تحت الظروف المحددة للقياس.

خطوات عزل إنزيم برواليديز من السائل األمنيوني ودراسته:

 .1ترسيب البروتين باإلزاحة الملحية  :Protein precipitation by salting outاستعملت كبريتات

االمونيوم الصلبة لترسيب البروتين من السائل األمنيوني بطريقة اإلزاحة الملحية وبدرجة تشبع  %60ولحجم

 220مل من السائل األمنيوني اذ استعمل هذا النوع من الملح لترسيب نفس اإلنزيم من قبل الباحثين لفصل
اإلنزيم من البكتيريا

][25

ولفصل اإلنزيم من نسيج دماغ الماعز] ،[26اذ اضيف الملح بصورة تدريجية مع

التحريك المستمر بالمحرك المغناطيسي عند درجة ح اررة °4م ،ومن ثم ترك المحلول مدة  24ساعة في

الثالجة لتترسب جميع البروتينات.

 .2فصل الراسب بالطرد المركزي المبرد Separation of the precipitation by cooling centrifuge
فصل الراسب عن السائل الرائق (الراشح) بجهاز الطرد المركزي المبرد بسرعة  9000 x gولمدة  45دقيقة،

ثم أضيف الى الراسب المفصول اقل كمية من الماء المقطر ،وبعد حساب حجم محلول الراسب البروتيني

والسائل الرائق الناتج قدرت كمية البروتين بطريقة الوري المحورة] ،[27وقيست فعالية إنزيم برواليديز في كل

من محلول الراسب البروتيني والسائل الرائق باستعمال طريقة الباحث  Myaraواخرين] ،[22ومن ثم اجريت
عليه الخطوة التالية من التنقية وهي عملية الفرز الغشائي.

 .3الفرز الغشائي (الديلزة)  :Dialysisأستخدم الراسب الذي كان بحجم ( 33.5مل) والناتج من الخطوة ()2
إلجراء عملية الفرز الغشائي عليه وباستعمال محلول بيكاربونات االمونيوم ( (NH4HCO3بتركيز 0.1

مول

][28

وذلك لتجنب تأثير دونان  ،Donnanاذ استعملت عملية الفرز الغشائي إلزالة كل البروتينات

والببتيدات التي لها أوزان جزيئية اقل من  14000دالتون وكذلك ايونات ملح كبريتات االمونيوم الناتج من

عملية الترسيب .تمت عملية الديلزة عند درجة ح اررة °4م مع التحريك بالمحرك المغناطيسي مع ضرورة تبديل
56
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محلول بيكاربونات االمونيوم لثالث مرات واستمرت العملية لمدة  24ساعة .وبعد االنتهاء من عملية الفرز
الغشائي تم حساب الحجم النهائي للمحلول الناتج وتقدير كمية البروتين بطريقة الوري المحورة إضافة الى

تقدير فعالية إنزيم برواليديز ثم حفظ المحلول في درجة °20-م لحين االستعمال.

 .4كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي باستعمال سيفادكس  :G-50استعمل عمود الفصل ذو األبعاد ) )290سم
والذي يحتوي على هالم السيفادكس من نوع  )Sephadex G-50( G-50المخصص لفصل المركبات
ذات األوزان الجزئية لغاية  30كيلو دالتون

][29

وبالتالي التخلص من هذه المركبات التي ال نحتاجها في

الدراسة الحالية .وبلغ ارتفاع الهالم في العمود  85سم ،تم حقن العمود بكمية  4مل من المحلول الناتج من
عملية الديلزة (الخطوة رقم  )3وقد ظهرت لدينا حزمة واحدة (الحزمة  )Aالتي لديها أعلى فعالية نوعية لإلنزيم
(الشكل .)1
 .5تقنية التجفيد  :Lyophilizerتم تجفيد الحزمة البروتينية التي أظهرت فعالية نوعية عالية لإلنزيم والناتجة
من عمود الفصل نوع  Sephadex G-50الى ثلث حجمها ،ثم أخذت العينة وحفظت عند درجة ح اررة -

°20م حتى يتم تهيئتها للخطوة التالية.

 .6كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي باستعمال سيفادكس  :G-100استعمل عمود الفصل ذو األبعاد))290سم
والذي يحتوي على هالم السيفادكس من نوع  .)Sephadex G-100( G-100اذ بلغ ارتفاع الهالم في
العمود  85سم ،وحدد حجم الروغان للمواد القياسية التي حقنت في العمود لغرض تحديد صفات العمود

وإيجاد منحني قياسي لتحديد الوزن الجزيئي التقريبي (للحزمة البروتينية ذات الفعالية العالية الناتجة من حقن
أيضا) من خالل رسم العالقة الخطية بين حجوم
ﹰ
المواد في عمود الفصل والتي حددت حجوم روغانها
روغانها ولوغاريتم أوزانها الجزيئية المعلومة ].[30
المواد والمحاليل المستعملة في اعمدة الفصل (سيفادكس  G-50وسيفادكس  :)G-100المحلول المنظم نوع

ترس-حامض الهيدروكلوريك ذو أس هيدروجيني  8وبتركيز  10ملي مول/لتر ،المحلول البروتيني (للراسب)
الناتج من الخطوة رقم ( 3تستعمل في عمود الفصل االول) ،المحلول البروتيني الناتج من الخطوة رقم 5

(تستعمل في عمود الفصل الثاني) ،الحامض االميني التربتوفان ( )Trpلحساب الحجم الداخلي للعمود ()Vi
 ،Internal volumeالدكستران األزرق  Blue dextranلحساب الحجم الخارجي للعمود (Void )Vo

 volumeومواد قياسية مستعمال لتحديد الوزن الجزيئي إلنزيم برواليديز (إنزيم الهكسوكاينيز ،Hexokinase

إنزيم الفا-اميليز ،α-amylaseألبومين مصل البقر ( ،Bovine serum albumin )BSAألبومين البيض

 ،Egg albuminالببسين  Pepsinوالبابين  .)Papainحضرت المحاليل القياسية بإذابة  0.1غرام (من

المواد القياسية) في  10مل من الماء المقطر ومن ثم أجريت عملية حقن المواد القياسية المذكورة آنفاﹰ بحجم 3مل

في عمود الفصل وعلى جدران عمود الفصل تبعها الغسل بالمحلول المنظم عند اس هيدروجيني  7والذي استعمل

أيضا كمحلول روغان  .Elution solutionأجريت عملية الجمع من العمود األول بمعدل جريان 75مل/ساعة
ﹰ
وبفاصل زمني مقداره ثالث دقائق لكل جزء ،اما للعمود الثاني فقد كانت عملية الجمع بمعدل جريان 62

مل/ساعة وبفاصل زمني مقداره  5دقائق لكل جزء باستعمال جهاز جامع األجزاء .Fraction collectorتمت
متابعة المحتوى البروتيني من خالل قياس االمتصاصية لألجزاء المفصولة بجهاز المطياف الضوئي نوع (UV-

 )Vis Spectrometer-PD 303UVعند طول موجي  280نانومتر .فضال عن متابعة فعالية إنزيم برواليديز
57

لؤي عبد الهاللي

في كل جزء من األجزاء المفصولة باستعمال طريقة الباحث ( )Myaraواخرين ] ،[22ومن ثم جمعت األجزاء

البروتينية الحاوية على أعلى فعالية لإلنزيم.

 .7تقنية التجفيد  :Lyophilizerتم تجفيد الحزمة البروتينية الناتجة ذات أعلى فعالية نوعية إلنزيم برواليديز
من عمود الفصل الثاني (( )Sephadex G-100الشكل  ،)2وبعد الحصول على اإلنزيم بهيأة صلبة حفظت
بدرجة ° 20-م لحين استعماله في الخطوة الالحقة في حساب الوزن الجزيئي لإلنزيم ودراسة فعالية اإلنزيم
لغرض تحديد الظروف المثلى التي يعمل بها اإلنزيم المفصول من السائل األمنيوني وهي تركيز اإلنزيم
وتركيز المحلول المنظم المستعمل وتركيز مادة األساس واألس الهيدروجيني وزمن ودرجة ح اررة التفاعل
فضال عن دراسة تأثير المركبات الكيميائية الدوائية على اإلنزيم.
التأثير التثبيطي او التنشيطي للمركبات الكيميائية الدوائية
استعملت طريقة الباحث ( )Befaniواخرين] [31في اختبار امكانية تأثير المركبات الكيميائية الدوائية
على فعالية إنزيم البرواليديز بعد عملية التنقية االخيرة ،وكذلك دراسة نوعية التثبيط باستعمال تراكيز مختلفة من
المواد الكيميائية على الـتفاعل اإلنزيمي المحدد لقياس فعالية اإلنزيم بعد تحديد الظروف المثلى عليه.
النتائج والمناقشة
تشير النتائج الموضحة في الجدول( )1الى إن الفعالية النوعية لإلنزيم ارتفعت الى قيمة (518.73
وحدة إنزيم/ملغم بروتين) خالل عمليات التنقية للراسب الناتج من عملية الترسيب مقارنة بفعالية اإلنزيم في
السائل األمنيوني (الخام) ( 179.93وحدة إنزيم/ملغم بروتين) ،كما ارتفعت أكثر بعد عملية الفرز الغشائي
][32
(الديلزة) وذلك بسبب إزالة المركبات البروتينية ذات األوزان الجزئية الصغيرة (التي تقل عن  14000دالتون)
ووصلت الى ( 1017.76وحدة إنزيم/ملغم بروتين) وكذلك ازدادت بعد استعمال عمودين من أعمدة الفصل،
األول نوع سيفاديكس  G-50والثاني نوع سيفاديكس  G-100لفصل المركبات ذات األوزان الجزيئية المختلفة
للحصول على نقاوة عالية لإلنزيم وصلت ) )75مرة .اذ تم الحصول على تلك النقاوة من عملية جمع أعلى القمة
لإلنزيم ذات الفعالية العالية والكمية القليلة للبروتين.
الجدول  :1خطوات تنقية إنزيم برواليديز من سائل األمنيوني اإلنسان.

خطوات التنقية
السائل األمنيوني

الترسيب بكبريتات االمونيوم 60%
الراشح

الديلزة للراسب

القمة  Aالناتجة من عمود الفصل
الترشح الهالمي سيفادكس G-50

القمة  Aالناتجة من عمود الفصل
الترشح الهالمي سيفادكس G-100

الفعالية النوعية
الفعالية لإلنزيم
عدد مرات االستعادة
الفعالية الكلية
الحجم تركيز البروتين
( وحدة إنزيم/ملغم
(*وحدة
%
التنقية
(وحدة إنزيم)
(مل) (ملغم/مل)
بروتين)
إنزيم/مل)
220

2.89

520

114400

179.93

1

100

33.5

4.11

2132

71422

518.73

3

62.4

190.0

0.81

213.5

40565

263.58

1

35.5

35.5

1.97

2005

71177.5

1017.76

6

62.2

30.4

0.67

2100

63840

3134.3

17

55.8

17.7

0.18

2433

43064.1

13516.66

75

37.6

* وحدة اإلنزيم :هي عبارة عن كمية اإلنزيم التي تحول مايكرومول واحد من مادة االساس ( )Gly-Proالى برولين لكل دقيقة لكل
مليلتر تحت الظروف المحددة للقياس.
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كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي:
استعملت هذه التقنية في عملية فصل المركبات البروتينية التي تم الحصول عليها من الترسيب
بكبريتات االمونيوم (بعد أن اجري لها عملية الفرز الغشائي) .وقد استعمل فيها عمود الفصل الحاوي على هالم
السيفادكس نوع  )Sephadex G-50( G-50ثم بعد ذلك عمود الفصل الحاوي على هالم السيفادكس نوع
 )Sephadex G-100( G-100وقد لوحظت حزمة واحدة ذات فعالية عالية لإلنزيم لعمود الفصل (نوع )G-50
(الشكل  )1وكانت القمة عند حجم روغان 164.7مل (وان حجم الروغان لبداية ظهور حزمة فعالية االنزيم
ونهايتها كان ما بين 173-135مل) والفعالية النوعية لها كانت  3134.3وحدة إنزيمية/ملغم بروتين وعدد مرات
التنقية  17مرة مقارنة باإلنزيم الخام (الجدول  ،)1ثم حقنت القمة األولى في العمود الثاني المحتوي على هالم
نوع سيفادكس  G-100اذ ان روغان المحاليل البروتينية أعطى حزمة بروتينية واحدة وكانت القمة ذات الفعالية
العالية عند حجم روغان  163.5مل (وان حجم الروغان لبداية ظهور حزمة فعالية االنزيم ونهايتها لهذا العمود
كان ما بين  236-85م ل) ومن خالل متابعة فعالية اإلنزيم اذ جد ان الفعالية النوعية لإلنزيم هي 13516.66
وحدة إنزيمية/ملغم بروتين وعدد مرات التنقية  75مرة مقارنة باإلنزيم الخام والتي استعملت فيما بعد لتقدير الوزن
الجزيئي (الجدول .)2

الشكل  :1المظهر الجانبي لروغان الحزمة البروتينية إلنزيم برواليديز الناتجة من عمود الفصل نوع Sephadex G-50
العائدة لسائل األمنيوني بواسطة تقنية الترشيح الهالمي.

الشكل  :2المظهر الجانبي يبين روغان الحزمة البروتينية إلنزيم برواليديز الناتجة من عمود الفصل Sephadex G-
 100والعائدة لسائل األمنيوني بواسطة تقنية الترشيح الهالمي.
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تقدير الوزن الجزيئي التقريبي إلنزيم البرواليديز بتقنية الترشيح الهالمي :

قدر الوزن الجزيئي التقريبي للحزمة البروتينية الناتج من عمود الفصل باستعمال تقنية الترشيح الهالمي

للعمود االخير من نوع  ،Sephadex G-100اذ أعطى عمود الفصل هذا أعلى فعالية لإلنزيم وذات نقاوة

وصلت الى ) (75مرة لذلك تم استعمالها في تقدير الوزن الجزيئي لإلنزيم من خالل إمرار عدد من المركبات

معلومة الوزن الجزيئي والتي تتراوح أوزانها الجزيئية بين ( 2000000 - 204دالتون) على عمود الفصل لغرض
تعيين خواص العمود من حيث الحجم الداخلي ( )Viوكذلك الحجم الخالي أو الفارغ من الحبيبات (،)Vo

والجدول ( )2يبين المواد التي تم إمرارها على عمود الفصل الحاوي على هالم ( )Sephadex G-100مع

أوزانها الجزيئية وحجوم روغانها .وعند رسم حجم الروغان لكل مادة مقابل لوغاريتم وزنها الجزيئي ظهر خط

مستقيم كما يالحظ في الشكل ( )3والذي حدد من خالله الوزن الجزيئي التقريبي إلنزيم البرواليديز المعزول من
السائل األمنيوني والذي بلغ  52269.7دالتون (الجدول .)2

ان إنزيم برواليديز اجريت له عمليات تنقيته من مصادر مختلفة ألنسجة مختلفة من االنسان

][34,33

ولكن لم نالحظ ان هناك عزل لإلنزيم من السائل األمنيوني .وقد لوحظ ان اإلنزيم المعزول من كريات دم الحمر
االنسان له وزن جزيئي بلغ  55000دالتون] ،[35اما الوزن الجزيئي لإلنزيم المعزول من بكتريا نوع

 Aureobacterium esteraromaticumكان بمقدار  44000دالتون بتقنية الترشيح الهالمي ،وبوزن جزيئي

ما يقارب  40000دالتون عند تقديره بواسطة جهاز الهجرة الكهربائية  SDS PAGEوللمصدر نفسه] .[36فضال
عن ذلك فقد لوحظ ان هناك قمتين عند فصل إنزيم البرواليديز من بروستات االنسان ،وان لإلنزيم ايزومرين ولهم

اوزانا جزيئية تقارب  110000و 165000دالتون على التوالي باستعمال تقنية الترشيح الهالمي] .[37وان الجين
المسؤول عن اإلنزيم يقع في الكروموسوم رقم ( )19وله القدرة على تشفير  493حامض اميني ذو وزن جزيئي

 54000دالتون] .[38فضال عن ذلك فقد لوحظ ان الوزن الجزيئي لإلنزيم المعزول من بكتيريا نوع
 Xanthomonas maltophiliaبلغ  51000دالتون

][25

وهو مقارب لما وجدناه في دراستنا الحالية.

وزن الجزيئية وحجوم روغان المواد القياسية المستعملة في تقنية الترشيح الهالمي باستعمال هالم نوع
الجدول  :2اال ا
. Sephadex G-100

أسم المادة القياسية

الوزن الجزيئي

حجم الروغان

2000000

99

100000

126

67000

160

58000

172

45000

216

36000

244

21000

280

204

437

52269.7

*163.5

(دالتون)

الدكستران األزرق ( Blue dextranالحجم الخالي ) Vo
هيكسوكاينيز Hexokinase

ألبومين مصل البقرBovine serum albumin
الفا-اميليز α - amylase

ألبومين البيض Egg albumin
الببسين Pepsin

الباباين Papain

التربتوفان ( Tryptophanالحجم الداخلي ¡)V
المجهول (القمة  Aذات فعالية عالية)

(مل)

* أخذت هذه القيمة من الشكل رقم ( )2الذي يظهر فيه حجم روغان القمة المفصولة لإلنزيم من سائل األمنيوني بواسطة تقنية
الترشيح الهالمي لعمود الفصل .G-100
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الشكل  :3المنحني القياسي لتحديد الوزن الجزيئي بتقنية الترشيح الهالمي باستعمال عمود الفصل نوع Sephadex G-
.100

دراسة العوامل المؤثرة على فعالية إنزيم برواليديز المعزول من السائل األمنيوني:

تكون التفاعالت التي تحفزها اإلنزيمات حساسة للظروف الخارجية مثل كل التفاعالت الكيميائية

االخرى ,وهكذا فان تركيز اإلنزيم وتركيز مادة األساس ودرجة الح اررة واألس الهيدروجيني ) (pHتؤثر على معدل
سرعة التفاعل اإلنزيمي الن جميع هذه العوامل تؤثر على الموقع الفعال لإلنزيم وتؤثر على تكوين معقد اإلنزيم

والمادة األساس

][30

ولغرض التعرف على فعالية اإلنزيم بصورة دقيقة يكون من الضروري دراسة العوامل المؤثرة

على فعالية اإلنزيم المنقى جزئيا وإيجاد الظروف المثلى التي يعمل بها اإلنزيم .اذ لوحظ من دراسات سابقة أن

إنزيمات البرواليديز تختلف بشكل رئيس حسب خصوصية مواد االساس واحتياجها الى المعادن ودرجة الح اررة
المثلى واالس الهيدروجيني ،وبشكل عام فإن معدل االس الهيدروجيني لإلنزيم يكون مختلفا بحسب مصدره ولكن

يمكن ان يكون ما بين  8-6وان القيمة المثلى لإلنزيم تعتمد على المصدر الذي عزل منه اإلنزيم ،وان درجة
الح اررة المثلى لها يمكن ان تكون ما بين °55-35م لإلنزيم البرواليديز المشتق من مصادر ذات الح اررة المعتدلة

 Mesophilicبينما اإلنزيم المعزول من مصادر ذات الح اررة المفرطة  Hyperthermophilic archaeaمثل

بكتريا نوع  Pyrococcus spp.نالحظ انها تعطي اعلى فعالية عند °100م].[39

 .1تأثير تركيز اإلنزيم :تم تقدير فعالية إنزيم برواليديز بوجود تراكيز مختلفة من اإلنزيم المنقى جزئيا من

سائل األمنيوني تتراوح ما بين ( 800 –50مايكروغرام/مل) مع توفر المادة األساس ،ويبين الشكل ()4
العالقة بين فعالية اإلنزيم وتركيز البروتين كمصدر لإلنزيم بثبوت العوامل األخرى ,اذ يالحظ ان سرعة
التفاعل اإلنزيمي تزداد بزيادة تركيز اإلنزيم المنقى الى حد  50مايكروغرام/مل ثم انخفض وعليه اعتمد
هذا التركيز باعتباره التركيز المثالي لإلنزيم واستعمل في جميع التجارب الالحقة.

 .2تأثير تركيز المحلول المنظم المستعمل :تمتاز المحاليل المنظمة بكونها مقاومة للتغير في تركيز ايون
الهيدروجين عند اضافة كميات قليلة من حامض او قاعدة الى المحلول وتعد معرفة تركيز المحلول
المنظم ضرورية لقياس فعالية اإلنزيمات ,وتم استعمال تراكيز مختلفة من المحلول المنظم تت اروح ما بين

( 80 –20ملي مول/لتر) نوع ترس -حامض الهيدروكلوريك وبأس هيدروجيني  7.8وبينت النتائج ان
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الفعالية المثالية لإلنزيم برواليديز المعزول كانت عند تركيز ( 60ملي مول/لتر) من المحلول المنظم وكما

مبين في الشكل (.)5

الشكل  :4تأثير التراكيز المختلفة من البروتين المنقى كمصدر
لإلنزيم على الفعالية.

الشكل  :5تأثير التراكيز المختلفة للمحلول المنظم على فعالية
إنزيم برواليديز المعزول .

 .3تأثير األس الهيدروجيني ( :)pHتم تقدير فعالية إنزيم برواليديز في محلول المنظم نوع ترس -حامض

الهيدروكلوريك بتركيز ( 60ملي مول/لتر) مع تغير األس الهيدروجيني للمحلول المنظم ما بين (–5.5

 )8.5لغرض ايجاد فعالية اإلنزيم المثلى وتشير النتائج الموضحة في الشكل ( )6ان أعلى فعالية لإلنزيم

كانت عند اس هيدروجيني  . 8.0في دراسة سابقة لوحظ أن لإلنزيم العزول من نسيج دماغ الجرذان قيمة
اس هيدروجيني مثلى عند  .[40] 8-7.6ولوحظ أن اإلنزيم المنقى من بكتيريا نوع Xanthomonas

 maltophiliaيكون مستق ار بأعلى فعالية عند اس هيدروجيني  ،[25] 7.5فضال عن ذلك فقد اشارت

دراسة اخرى الى أن عمليات تحلل المائي للبرولين وهيدروكسي برولين بواسطة اإلنزيم يعمل بشكل مثالي
عند اس هيدروجيني  9لإلنزيم المفصول من بكتريا نوع Aureobacterium esteraromaticum

].[36

 .4تأثير زمن التفاعل :تمت دراسة زمن التفاعل ما بين ( 40 –0دقيقة) الختيار الفترة الزمنية المثلى لعمل
االنزيم اذ تشير النتائج الموضحة في الشكل ( )7إن أعلى فعالية لإلنزيم كانت عند  32دقيقة بينما وجد

الباحث ( )Fujiiواخرين

][36

ان زمن التفاعل االمثل لإلنزيم المعزول من بكتيريا نوع

 Aureobacterium esteraromaticumكان عند مرور فقط  10دقائق.

الشكل  :7تأثير زمن التفاعل على فعالية إنزيم

الشكل  :6تأثير األس الهيدروجيني على فعالية

برواليديز.

إنزيم برواليديز.
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 .5تأثير درجة الحرارة :تم قياس فعالية إنزيم برواليديز في درجات ح اررية مختلفة تتراوح ما بين (°45-25م)
وكما هو موضح في الشكل ( )8اذ يالحظ من الشكل ان االرتفاع التدريجي لدرجة الح اررة يؤدي الى رفع

فعالية اإلنزيم تدريجيا الى حد (°39م) يحصل بعدها انخفاض في فعالية اإلنزيم لذا اعتمدت هذه الدرجة

كدرجة الح اررة المثلى لإلنزيم في التجارب الالحقة .اذ ان التفاعالت التي تحفزها اإلنزيمات تتأثر بدرجات
الح اررة ولذلك يالحظ ازدياد معدل سرعة التفاعل المحفز باإلنزيم كلما ازدادت درجة الح اررة وعند استعمال

درجات ح اررة اعلى من درجة الح اررة المثلى (وهي درجة الح اررة التي يبدي عندها اإلنزيم اعلى فعالية له)

يحصل انخفاض في معدل سرعة التفاعل بسبب حصول مسخ في طبيعة اإلنزيم نتيجة لتفكك األواصر
الهيدروجينية والقوى األخرى المسؤولة عن المحافظة على التركيب الثالثي للبروتين ومن ثم فقدان

الفعالية] ،[32وان درجة الح اررة هذه هي الدرجة المثلى التي تم الحصول عليها مقاربة لما وجده الباحث

( )Sugaواخرين

][25

عند عملية تنقية اإلنزيم من بكتيريا  Xanthomonas maltophiliaالتي كانت

عند °37م .بينما كانت درجة الح اررة المثلى عند °45م لإلنزيم المفصول من بكتيريا نوع

.[36] Aureobacterium esteraromaticum

الشكل  :8تأثير درجة الح اررة على فعالية إنزيم برواليديز.
 .6تأثير تركيز مادة األساس من الببتيد نوع كاليسين -برولين :يطلق على أعلى سرعة للتفاعل اإلنزيمي
بالسرعة القصوى )(Vmax

][30

ولمعرفة العالقة بين إنزيم البرواليديز وتركيز المادة األساس تم قياس فعالية

اإلنزيم بوجود تراكيز مختلفة من مادة األساس كاليسين-برولين ( )Gly-Proوالتي تراوحت ما بين (-30
 65ملي مول/لتر) ،والشكل ( )9يبين ان سرعة التفاعل اإلنزيمي تزداد بزيادة تركيز المادة األساس حتى
وصلت الى قيمة توقفت بعدها الزيادة في سرعة التفاعل اإلنزيمي وبذلك يمكن تحديد تركيز المادة األساس
الالزمة للوصول الى السرعة القصوى ) (Vmaxللتفاعل اإلنزيمي وهذا مطابق لما اثبته العالمان (مكيلس

ومنتن) ،اذ أوضحا ان استعمال تراكيز واطئة من مادة األساس يجعل المواقع الفعالة لإلنزيم غير مشبعة
بالمادة األساس لكن عند زيادة تركيز مادة األساس بشكل كبير تصبح المواقع الفعالة لإلنزيم مشبعة بمادة

األساس اي عندما يتم التوصل الى السرعة القصوى للتفاعل بعد التركيز هذا فأن سرعة التفاعل اإلنزيمي

تكون غير معتمدة على تركيز المادة األساس

][32

وبتطبيق عالقة الينويفر-برك (Line Weaver-Burk

) plotوجد ان قيمة السرعة القصوى ) (Vmaxوثابت مكيليس ) (Kmإلنزيم الـبرواليديز كانت مساوية لـ
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 3448.2وحدة إنزيم/لتر و 10ملي مول/لتر على التوالي وكما هو موضح في الشكل ( .)9لوحظ في
دراسات سابقة ان قيمة ثابت مكيليس ) 178 (Kmمايكرومول وقيمة السرعة القصوى )601 (Vmax

مايكرومول لكل دقيقة لكل ملغم من البروتين لإلنزيم المعزول من امعاء الجرذان].[41

الشكل  :9رسم الينويفر -برك لتحديد قيمتي السرعة القصوى( )Vmaxوثابت ميكيلس ( )Kmإلنزيم برواليديز.

 .7تأثير المركبات الكيميائية الدوائية على فعالية إنزيم برواليديز:

يوجد عدد من المركبات الكيميائية التي تعمل تأثير على فعالية إنزيم برواليديز إما أن تقلل او تزيد من

سرعة التفاعل اإلنزيمي وقد تم استعمال عدد من المركبات الكيميائية الدوائية لمعرفة تأثيرها على فعالية اإلنزيم
المعزول من السائل األمنيوني ،واستعملت الظروف المثلى المحددة مسبقا لدراسة تأثير المركبات الكيميائية
المختلفة على فعالية اإلنزيم فقد لوحظ ان لظروف اإلنزيم السابقة الذكر من االس الهيدروجيني وغيرها التأثير

على فعالية اإلنزيم من خالل تثبيط او تنشيط التفاعل اإلنزيمي] .[42اذ تم استعمال عدد من األدوية النقية
المحددة (ال تحوي اي مضافات عليها) واستحصلت من الشركة العامة لصناعة األدوية ,ومن شركة الحكماء

لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في محافظة نينوى لمعرفة تأثيرها على فعالية إنزيم برواليديز ،ويوضح
الجدول رقم ( )3النتائج التي تم الحصول عليها من خالل استعمال تراكيز مختلفة مقاربة ضمن تركيز مادة
االساس التي تم الحصول عليها عند تحديد الظروف المثلى لإلنزيم وهي ( 5و 10و 15ملي مول/لتر) لجميع

تلك المواد الكيميائية الدوائية وحسب طريقة الباحث ( )Befaniواخرين] ،[31فقد اشارت النتائج الى ان هناك نسبا
مختلفة لفعالية اإلنزيم المفصول من السائل األمنيوني مقارنا بفعالية اإلنزيم التي تم الحصول عليها في الفقرة
(تأثير تركيز مادة األساس من كاليسين -برولين) ،وكما هو معلوم لكل دواء مستعمل له تأثيرات عالجية مختلفة
على الجسم ،فعلى سبيل المثال هناك أدوية تستخدم كمضادات حيوية مثل (السيراميد  Ceramideوفالجيل

 )Flagylاو منشط للنظام العصبي المركزي ومنشط ايضي مثل الكافايين او مسكن لآلالم المختلفة مثل
الباراسيتامول وبسيدوفيريدين  Psedophedrineوثايوفلين الالمائي  Theophyllin anhydrousالذي يعد من
مجموعة الزانثات  Xanthesويثبط الناقالت العصبية ويستعمل في عالج الربو والكلورفينيرامين ماليت

 Chlorpheniramine-maleateوهو مضاد الهستامين يستعمل لحاالت تحسس الجهاز التنفسي العلوي التي
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][43

والداي فينهايدرامين -هايدروكلورايد في  Diphenhydramine-HClالذي يستعمل

تتضمن الجيوب االنفية

لعالج التهاب البنكرياس

والميتوكلوبراميد – هايدروكلورايد  Metoclopramide-HClيستعمل في

][44

االضطرابات الهضمية لتخفيف ومنع الغثيان واالقياء بعد العمليات الجراحية] ،[46كما تم دراسة تأثير

الدكساميثازون وهو دواء ينتمي الى فئة األدوية الهورمونية الستيرويدية وهو مضاد لاللتهابات].[52

اوضحت النتائج في الجدول رقم ( )3الى ان هناك تثبيط لفعالية االنزيم عند استعمال المركبات
الكيميائية الدوائية المختارة وبنسب مختلفة عند استعمال التراكيز ( 15 ،10 ،5ملي مول/لتر) مقارنة مع الفعالية

القياسية االخيرة لإلنزيم وهي  3448.2وحدة عالمية /لتر.

اذ لوحظ ان هناك العديد من المركبات الدوائية لها تأثير انخفاضي لفعالية إنزيم البرواليديز وبنسب
مختلفة وكانت اعلى نسبة مئوية النخفاض فعالية االنزيم كان لمركبي باراسيتامول وااللوبيورانول (الجدول )3
وهذا يمكن االستفادة منه في تقليل من حدوث بعض االمراض او مضاعفاتها التي تزيد من تليف االنسجة مثل

تليف ا لكبد او تقليل من حدوث عملية تصلب الشرايين ولكن بالمقابل يمكن ان يؤثر على الوظائف الحيوية

الفسلجية المختلفة داخل الجسم ،ولقد لوحظ ان هناك حالة مرضية نادرة يمكن ان تؤدي الى انخفاض في فعالية
اإلنزيم في الجسم والذي من الممكن ان يؤثر على النسيج الرابط ومن اعراضه اآلفات الجلدية والتخلف العقلي
والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة وقد لوحظ ان اإلنزيم المنقى من مصادر مختلفة من الممكن ان يحل محل
بعض العالجات

][16

فضال عن ذلك فأن تجنب بعض االدوية التي يمكن ان تزيد من انخفاض فعالية االنزيم

لتقليل من التأثير على الجسم ،لوحظ في دراسات سابقة ان هناك بعض األدوية غير الستيرويدية المضادة
لاللتهابات مثل استيل حامض السلسليك  Acetyl-salicylic acidوسلسيليت الصوديومSodium salicylate

وفينايل بيوتازون  Phenylbutazoneواندوميثاسين  Indomethacinلها دور في تثبيط العمليات االيضية
للكوالجين خالل تثبيط فعالية إنزيم البرواليديز في بناء الكوالجين في الخاليا] .[48,47وكذلك هناك تثبيط لإلنزيم

من خالل األدوية التي تشابه مادة االساس مثل باستراسين  Bacitracinوالبيورومايسين .[40] Puromycin

وفي دراسة اخرى لوحظ ان الكلورافينيكول يعمل على التثبيط بشكل قليل لعملية بناء الكوالجين وبالتالي تقليل من
فعالية اإلنزيم

][49

وهذا مطابق لما وجدناه في دراستنا الحالية .فضال عن ذلك فقد لوحظ ان دواء دايونوربيسين

 Daunorubicinيعمل على التثبيط من فعالية إنزيم البرواليديز].[50
الجدول  :3تأثير بعض المركبات الكيميائية الدوائية على فعالية إنزيم برواليديز .
التركيب الكيميائي

تركيز المركب

فعالية اإلنزيم

*النسبة المئوية

للمركبات الكيميائية

الدوائي (ملي

برواليديز

(وحدة عالمية/لتر)

للتثبيط ()-

والتنشيط()+

5
10

1721.2
1697.3

-50.08
-50.77

1600.8

-53.57
-48.85
-53.59
-56.47
-46.99
-48.21
-49.38

الرقم

المركبات الكيميائية الدوائية

1

سيراميد يفضل تنشيط
Ceramide

15

2

ميتوكلوبراميد
Metoclopramide

5
10
15

1763.5
1600.23
1500.8

3

بيسيدوفيدرين
Pseudoephedrine

5
10
15

1827.6
1785.7
1745.3

مول/لتر)

الدوائية
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4

ثيوفيلين الالمائي
Theophlline
anhydrous

5

الكافايين الالمائي
Caffeine anhydrous
داي فينهايدرامين-

6

هايدروكلورايد
DiphenhydramineHCl

7

ميترونيدازول
Metronidazole

8

الكلورامفينكول
Chloramphenicol

9

باراسيتامول
Paracetamol

10

االلوبيورينول
Allopurinol

11

كلورفينيرامين ماليت
Chlorpheniramine
Maleate

12

ديكساميثازون
Dexamethasone

5
10

2123.3
2012.5

-38.42
-41.63

15

1989.2

-42.31

5
10

1981.3
1875.2

-42.54
-45.61

15

1806.3

-47.61

5
10

2249.8
2220.9

-34.75
-35.59

15

2201.6

-36.15

5
10

1812.5
1788.9

-47.43
-48.12

15

1733.6

-49.72

5
10

1456.3
1325.7

-57.76
-61.55

15

1244.9

-63.89

5
10
15
5
10

1163.2
1123.5
1095.7
1248.6
1144.3

-66.26
-67.41
-68.22
-63.78
-66.81

15

1079.5

-68.69

5
10

2254.3
2245.1

-34.62
-34.89

15

2239.8

-35.04

5
10

4018.6
4123.24

+16.54
+19.57

15

4385,7

+27.188

* علما ان الفعالية القياسية لإلنزيم بدون تثبيط ( )Controlهي  3448.2وحدة عالمية /لتر.

ومن جانب اخر فقد لوحظ ان هناك زيادة في نشاط فعالية اإلنزيم اذ وصلت النسبة المئوي لتنشيط

االنزيم ما بين ( )27.18-16.54عند استعمال مادة ديكساميثازون (الجدول  ،)3اذ لوحظ ايضا في دراسات

سابقة ان هناك بعض األدوية لها تنشيط في فعالية إنزيم البرواليديز مثل الدواء الكيميائي نوع الميليفالين

 .[47] Melphalanوفي دراسة اخرى وجد ان عند فسفرة اإلنزيم من الممكن ان يزيد من فعاليته

][51

وكذلك

اشارت بعض النتائج السابقة ان لمركب الهيد ارزين القدرة على تحفيز بناء الكوالجين من خالل تحفيزه إلنزيم

البرواليديز الذي يعمل على زيادة تحرر البرولين ليشارك في عملية اعادة بناء الكوالجين] .[52وإن أي تنشيط او

تثبيط لإلنزيم هو يكون من خالل التأثير على الموقع الفعال إلنزيم البرواليديز من خالل التأثير على األحماض
االمينية الهستيدين وحامض كلوتاميك وحامض االسبارتيك التي تشارك في زيادة استقرار الموقع الفعال
وفعاليته].[14
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ان إنزيم البرواليديز ضعيف في فعاليته التحليلية المائية لمركبات الفسفور العضوية السامة لهذا فأن ايجاد

اإلنزيم بفعالية عالية جدا ضروري لدعم عملية تحلل تلك المركبات السامة من العوامل العصبية الكيميائية

والمبيدات الحشرية مثل مركب ) Diisopropyl fluorophosphates (DFPاو المركبات ذات التأثيرات

العصبية التي تستعمل في الحروب والمثبطة إلنزيم كولين أستريز] ،[53ولهذا كان من الضروري ان نعمل على
ايجاد اإلنزيم بنقاوة جيدة وبفعالية عالية نسبة الى كميته وايجاد المركبات الكيميائية التي تعمل على تنشيط من
المركبات الدوائية ،فضال عن ذلك فانه يمكن ان يتم تطوير عملية تكوين االنزيم من خالل تقنية الهندسة الوراثية

لإلنزيم].[53

 .8تحديد نوعية التثبيط للمركبات الدوائية المحددة في الدراسة:

اش ـ ــارت النت ـ ــائج الموض ـ ــحة ف ـ ــي (االش ـ ــكال رق ـ ــم 11 :و 12و 13و 16و 18و 19و )20ان المركب ـ ــات

الدوائيـ ـ ــة مـ ـ ــن نـ ـ ــوع السـ ـ ــيراميد وميتوكلوبراميـ ـ ــد وبسـ ـ ــيدوفيدرين وداي فيهايـ ـ ــدرامين-هايدروكلو اريـ ـ ــد وكلورامفينكـ ـ ــول
وبا ارس ــيتامول وألوبي ارن ــول اعطـ ـ وا تثبيطـ ـ ا م ــن ن ــوع تنافس ــي  ،Competitive inhibitorاذ يعتم ــد ه ــذا التثب ــيط
التنافســي علــى تركيــز المثــبط والمــادة األســاس واأللفــة النســبية بــين المثــبط والمــادة األســاس ،فبزيــادة تركيــز المــادة

األس ــاس يمك ــن تقلي ــل نس ــبة التثب ــيط ال ــذي يك ــون تركيب ــه (المث ــبط) ف ــي الغال ــب مش ــابها لتركي ــب م ــادة األس ــاس]،[32

وباستعمال الرسم البياني لمعادلة النيويفر -برك بوجود أو عدم وجود المثـبط التنافسـي نالحـظ ان هنـاك بقـاء قيمـة
الســرعة القصــوى  Vmaxثابتــة ولكــن توجــد زيــادة فــي قيمــة  Kmعنــد اســتعمال المركبــات الدوائيــة المثبطــة للتفاعــل
اإلنزيمــي (أي بمعنــى تــنخفض ألفــة اإلن ـزيم لمــادة األســاس) ،فقــد وج ــد ان قيمــة  Kmللمركبــات الدوائيــة الس ــيراميد

وميتوكلوبراميد وبسيدوفيدرين وداي فيهايدرامين-هايدروكلورايد وكلو ارمفينكـول وبا ارسـيتامول وألوبي ارنـول هـي،66.6:
 100.0 ،90.9 ،83.33 ،55.55 ،52.63 ،71.42ملي مول /لتر على التوالي.
ع ـ ــالوة عل ـ ــى ذل ـ ــك ،فق ـ ــد أظه ـ ــرت النت ـ ــائج ايض ـ ــا ان المركب ـ ــات الدوائي ـ ــة م ـ ــن ن ـ ــوع ثي ـ ــوفيلين وكاف ـ ــايين
وميترونيــدازول وكلــورفينيرامين ماليــت اعطـ وا تثبيطـ ا مــن النــوع غيــر التنافســي Non-Competitive inhibitor

(الحــظ االشــكال  14و 15و 17و ،)21اذ تمتــاز تلــك االن ـواع مــن المثبطــات بــان تركيــب المثــبط ال يشــابه تركيــب
المــادة األســاس أو قــد يشــابهه قلــيال ،وي ـرتبط المثــبط غيــر التنافســي عــادة مــع اإلن ـزيم فــي موقــع آخــر يختلــف عــن
الموقع الفعال أي ال يوجد أي تنافس بـين المثـبط والمـادة األسـاس علـى االتحـاد مـع الموقـع الفعـال لإلنـزيم لـذا فـان
زيادة تركيز مادة األساس ال يلغـي تـأثير عمـل هـذه المثبطـات] ،[32اذ يالحـظ مـن االشـكال ( 14و 15و 17و)21

ان هناك انخفاضا في مقدار السرعة القصوى  Vmaxمع بقاء قيمة  Kmثابت ،ووصل االنخفـاض فـي قيمـة Vmax

الى  2000.0 ،2439.0 ،2173.9و 2325.58وحدة إنزيم/لتر لألدوية من نوع ثيوفيلين وكافايين وميترونيدازول
وكلورفينيرامين ماليت على التوالي .

إن أي مركب يعمل على تثبيط فعالية إنزيم برواليديز وبنسب مختلفة تعمل على تثبيط عملية بناء

الكوالجين وبالتالي تؤثر على وظائف وانسجة الجسم المختلفة ،كون إنزيم البرواليديز يدخل بشكل رئيس في بناء

الكوالجين ،وان الكوالجين له تأثير على تراكيب االنسجة الرابطة والمحافظة عليها من خالل زيادة مرونتها لعديد

من االعضاء من الجلد والعظام والغضروف واالوتار] ،[54ففي دراسة سابقة من قبل الباحث ()Donejko

واخرين

][55

لوحظ ان الكافايين يعمل على تثبيط بناء الكوالجين ،من خالل تثبيطه لفعالية إنزيم البرواليديز وهذا

ما وجدته دراستنا ايضا ،فضال عن ذلك فان للكافايين دو ار تثبيطيا لعملية بناء الحامض النووي  ،DNAوبما ان
الكوالجين وإنزيم البرواليديز لهما دور في عملية بناء وشفاء الجروح وان تثبيطه من قبل الكافايين يمكن ان يؤثر
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على زيادة سرعة شفاء الجروح ] .[55اذ ان الكافايين يعد من المركبات االلكيلويدية ( )Alkaloidsالتي تستعمل

مع العديد من األدوية والذي يكون شائعا ايضا في المشروبات المختلفة وان معدل االستهالك اليومي للكافايين

يكون بين  7-3ملغم/كغم من وزن الجسم .ولوحظ ان له دو ار مهما ضد االلتهابات واالمراض السرطانية وله
صفات مضادة لألكسدة

][56

والذي يشابه في التركيب هو الثيوفيلين الذي اعطى تثبيط ايضا لفعالية اإلنزيم

وكانت نوعية التثبيط فيه من نوع التثبيط غير التنافسي (الحظ الشكلين  14و .)15لوحظ في دراسات سابقة ان
هناك تأثير تثبيطي للمركب الدوائي كابتوبيرل  Captoprilعلى إنزيم البرواليديز المعزول من الكبد والكلية

واالمعاء االنسان والجرذان (كابتوبيرل دواء يستعمل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم) ،وله تأثي ار تثبيطيا قليل إلنزيم

البرواليديز المعزول من كريات الدم الحمر ،إذ أن زيادة طرح الببتيدات المرتبطة مع -4هيدروكسي برولين داللة

على تثبيط إنزيم البرواليديز بفعل كابتوبيرل] .[57وفي دراسة اخرى لوحظ ان هناك تثبيط تنافسي لإلنزيم بوساطة

مادة فوسفواينول بايروفيت  PEPالتي تتكون خالل مسار كاليكوليسزز  Glycolysisوالذي ينتج منه البايرفيت
بفعل إنزيم بايروفيت كاينيز].[58

الشكل  :12رسم الينويفر -برك عند استخدام مركب

الشكل  :11رسم الينويفر -برك عند استخدام مركب

ميتوكلوبراميد والذي اعطى تثبيط تنافسي.

السيراميد والذي اعطى تثبيط تنافسي.

الشكل  :14رسم الينويفر -برك عند استخدام مركب

الشكل  :13رسم الينويفر -برك عند استخدام مركب

ثيوفيلين والذي اعطى تثبيط تنافسي.

بسيدوفيدرين والذي اعطى تثبيط تنافسي.
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الشكل  :15رسم الينويفر -برك عند استخدام مركب
كافايين والذي اعطى تثبيط غير التنافسي.

الشكل  :16رسم الينويفر -برك عند استخدام مركب داي
فيهايدرامين-هايدروكلورايد والذي اعطى تثبيط تنافسي.

الشكل  :18رسم الينويفر -برك عند استخدام مركب

الشكل  :17رسم الينويفر -برك عند استخدام مركب

كلو ارمفينكول والذي اعطى تثبيط تنافسي.

ميترونيدازول والذي اعطى تثبيط غير التنافسي.

الشكل  :19رسم الينويفر -برك عند استخدام مركب

الشكل  :20رسم الينويفر -برك عند استخدام مركب

باراسيتامول والذي اعطى تثبيط تنافسي.

ألوبيرانول والذي اعطى تثبيط تنافسي.
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 برك عند استخدام مركب كلورفينيرامين ماليت- رسم الينويفر: 21 الشكل
.والذي اعطى تثبيط غير التنافسي
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