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Abstract
The effect of paracetamol on the activity of saliva α-amylase was carried out. We
prepared three different concentrations solutions of paracetamol (300, 500, 750)
mg/100ml. The effect of different volumes (5, 10, 20, 30, 50) µl of paracetamol for
each concentration were study. The results showed that paracetamol has inhibition effect
on the activity of α-amylase enzyme and highest inhibition at 10µl of inhibitor, while the
degree of inhibition for three different concentrations were (52.30, 54.34, 20.70) %
respectively. Also, kinetic of enzyme showed km value 1.428 mmol/L, and Vmax value
30303.03 mol.liter-1.min-1, the result showed that inhibition is uncompetitive type.
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الخالصة

 حيث تم تحضير ثالثة، أميميز المعابيα تناول البحث دراسة تأثير الباراسيتامول بشكمو النقي عمى فعالية

مل ودرس تأثيرىا عمى نشاط200/( ممغم750 ،500 ،000) محاليل مختمفة التركيز من مادة الباراسيتامول وىي
( مايكرو لتر وأظيرت النتائج ان50،00،10،20،5) األنزيم بإضافة حجوم مختمفة من المحاليل الثالثة وىي

لمباراسيتامول تأثير تثبيطي عمى نشاط األنزيم وان أعمى تثبيط عندما يكون حجم المثبط مماثل لحجم المعاب وىو
 كذلك تم، عمى التوالي%(10.70 ،55.05 ،51.00)  مايكرو لتر وكانت درجة التثبيط لمتراكيز الثالثة ىي10
 لتر/ مول00000.00  فكانتVmax  لتر أما قيمة/ ممي مول2.518 Km دراسة حركية األنزيم وكانت قيمة
.دقيقة وقد أظيرت النتائج ان التثبيط ىو من النوع الالتنافسي
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المقدمة

ينتم ي ي ي ي ي ي ييي أني ي ي ي ي ي ي يزيم -αأميمي ي ي ي ي ي ي ييز [alpha-(1-4)-
)glucose-4-glucanohydrolase] (α-Ams
 ،EC: 3.2.1.1ال ي ييى ن ي يين أنزيمي ي يات التحم ي ييل

أن تسي ي ي ي ييبب تس ي ي ي ي ييمم كب ي ي ي ي ييدل( .)15وتكي ي ي ي ييون فعاليي ي ي ي يية

(endo-

األسييبرين ولكن ييو اق ييل فييي ع ييالج االلتياب ييات إض ييافة

()1

الم ي ي ي ي ي ييائي

وبالتحديي ي ي ي ي ي يد إلي ي ي ي ي ي يى ن ي ي ي ي ي يين

البرد واألنفمون از إال أن الجرعات المفرطة منو يحتمل

الباراسيتامول العالجية كمسكن لآلالم مكافئة لفعاليية

) glucosidasesفي ي ييو يعم ي ييل عم ي ييى تحمي ي ييل النش ي ييأ

لكونو قميل السمية وسريز االمتنيا

والكاليكييوجين ميين خييالل مياجميية أنييرة)α(2— 4

وقييد وجييد أن اسييتخدامو لفت يرة طويميية وبكميييات كبي يرة

الكاليكوسيييدية بطريقيية عش يوائية فييي أل مكييان عمييى

يؤدل إلى اإلنابة بأمراض الكمية المزمنة (.)15

امتيداد سمسيية البيولي كموكييان النتياج سالسييل قنيييرة
مي ي يين السي ي ييكريات قميمي ي يية الوحي ي ييدات مثي ي ييل الدكسي ي ييتران

المواد وطرائق العمل

وسييكريات انييغر( ،)0،1يفييرز أن يزيم  -αأميميييز ميين

تم استخدام مطيا

قب ي ييل البنكري ي يياس والغ ي ييدد المعابي ي يية ويس ي ييمى االميمي ي ييز

ميزان حساس ألماني المنشأ ،اما مادة الباراسيتامول

فيسمى ).)5،5((S-isoamylase

فقد تم تجييزىا من الشركة العامة لنناعة األدوية

يوجد أنزيم -αأميميز في الكثير من سوائل الجسم

والمستمزمات الطبية في سامراء.

اذ يوجد في كل من منل الدم والحميب والمبايض

تم جمز عينات المعاب من أشخا

وقنوات فالوب وفي العضالت المخططة والرئتين

ذول أوزان

مختمفة والعمار تتراوح بين  15-10سنة ومن

واألنسجة الدىنية( ،)8-6وبشكل أساسي في المعاب

الذكور فقط .حيث تم مضمضة الفم بالماء عدة

والعنارة البنكرياسية(.)9

مرات إلزالة أل بقايا طعام ،ثم وضعت العينات في

إن ارتف ي يياع مس ي ييتوم نش ي يياط أني ي يزيم -αأميمي ي ييز يع ي ييد

أنابيب اختبار بالستيكي تستعمل لمرة واحدة فقط

()21-20

عالمية تشخينيية ميمية لمعدييد مين االميراض

وبعد الحنول عمى  1-2مل من المعاب حفظت

حي ي ييث يرتف ي ييز نش ي يياط األني ي يزيم عن ي ييد ح ي ييدوث التي ي يياب

العينات في درجة ح اررة أقل من  0م °عند عدم

البنكريي ي ي ي ي يياس الحي ي ي ي ي يياد والمي ي ي ي ي ييزمن( ،)25-20وسي ي ي ي ي ييرطان

استخداميا مباشرة.

الرئي ي ي يية( ،)27،26وفي ي ي ييي العي ي ي ييدوة البكتيريي ي ي يية( ،)28وفي ي ي ييي
المرض ي ييى المن ي ييابين بااللتي ي يياب الرئ ي ييول( ،)29وعن ي ييد

االنييابة بمييرض ارتفيياع االجس يام الكيتونييية

األشعة فوق البنفسجية

والمرئية مودييل  GENESYS 10Sأمريكي المنشأ،

البنكرياسي ) (P-isoamylaseأما االميمييز المعيابي

()10

مين قبيل اليدم

لقياس نشاط أنزيم -αأميميز المعابي حيث تم

وفييي

استخدام

مرض ييى الس ييكرل( ،)10-28و يتي يراوح الم ييدم الطبيع ييي

العدة

الجاىزة

المجيزة

من

شركة

 cromatestاالسبانية وحسب الطريقة المذكورة في

لنشي ي ي ي يياط االن ي ي ي ي يزيم في ي ي ي ييي الي ي ي ي ييدم ) (280-80وحي ي ي ي ييدة

العدة الجاىزة اذ تعتمد ىذه الطريقة عمى تحميل

دولية200/مل(.)12

أنزيم -αأميميز لممادة األساس2-chloro-p-
nitrophenole-α-D-maltotrioside(CNP) G3لتحرير المركب 2-chloronitrophenol

البا ارسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييتامول أو االسي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يييتامينوفين
) (Acetaminophenىو عبارة عن مركب فينولي
معي ييوض )بي ييا ار -أميني ييو فيني ييول أو -Nاسي يييتايل بي ييا ار

وتكوين كل من 2-chloronitrophenyle-α-D-

ني يييغتو الجزيئي ي يية ىي ييي  .)10،11(C8H9NO2ي ي ييدخل

تم استخدام تراكيز مختمفة من مادة الباراسيتامول

 maltosideو glucoseو،)17،16( maltotriose

أمينييو فينييول( )(N-Acetyl-p-amino phenol

الباراسيتامول كمكون أساسي في العديد من ونفات

وىي ) (750 ،500 ،000ممغم200/مل لدراسة
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تأثير مادة الباراسيتامول عمى فعالية األنزيم

تحمل النشويات وامتنا

ولمدراسة الحركية.

األمعاء إلى الدم.
تم اجراء دراسة حركية لمعرفة تأثير تراكيز

ولغرض الدراسات الحركية لالنزيم فقد تيم تحضيير

مختمفة من المادة االساس عمى نشاط االنزيم

تراكيييز مختمفيية لممييادة األسيياس ) (Substrateحيييث

وحساب ثابت ميكاليس -منتن ) (Kmوالسرعة

تييم حسيياب التركيييز األمثييل الييذل تنييل عنييده سييرعة

القنيوم ( )Vmaxمن خالل استخدام معادلة لينيو

التفاع ييل قيمتيي ييا العظميييى ،كي ييذلك درس تثب يييط مي ييادة

فر -بيرك

البا ارسي يييتامول ألن ي يزيم -αأميميي ييز عي يين طريي ييق تثبيي ييت
حجم مادة الباراسيتامول المضا

الكموكوز من قبل

وقد أظيرت

النتائج أن قيمة الي  Kmكانت  2.518ممي مول/

وىيو ) 20ميايكرو

لتر اما قيمة  Vmaxفكانت 00000.00مول /لتر

لتر( لمتراكيز الثالثة المحضرة )(750 ،500 ،000

دقيقة وكما في الشكل).(4

ممغييم200/مييل عمييى الت يوالي وبعييدىا تيم قييياس نشيياط

ولمعرفة نوع التثبيط لمادة الباراسيتامول تم

أني يزيم -αأميمي ييز بوج ييود م ييادة البا ارس يييتامول المثبط يية

استخدام تراكيز مختمفة من المثبط بوجود تراكيز

عند كل تركيز من المادة األساس ،بعدىا تم حسياب

مختمفة من المادة األساس وباستخدام ) (20مايكرو

النسبة المئوية لمتثبيط.

لتر كحجم أمثل الضافة المثبط وقد أظيرت النتائج

النتائج والمناقشة

عند دراسة التثبيط انخفاض قيمة  Kmو ،Vmaxإذ

ت ي ي ييم د ارس ي ي يية ت ي ي ييأثير حج ي ي ييوم مختمف ي ي يية م ي ي يين م ي ي ييادة

تم حساب قيمة  Kmو Vmaxباالعتماد عمى معادلة

البا ارسيييتامول ) (5120110100150مييايكرو لتيير ميين

لينو فر– بيرك ،حيث نالحظ ظيور قيمة جديدة

كل تركيز من تراكيز الباراسيتامول قيد الد ارسية ،وقيد

لكل من  Kmو Vmaxكما مبين في الجدول)،(2

أظيرت النتائج أن لمادة الباراسيتامول تيأثير تثبيطيي

مما يدل عمى ان التثبيط من النوع الالتنافسي

األشييكال ) .(0،1،2كمييا وتييم حسيياب النسييبة المئوييية

) ،(7،516في ىذا النوع من التثبيط ال يرتبط

عمى نشاط أنزيم -αأميميز المعابي وكميا موضيف فيي

) (Uncompetitiveوكما موضف في األشكال

لمتثبي ي ي يييط )درجي ي ي يية التثبي ي ي يييط( مي ي ي يين خي ي ي ييالل المعادلي ي ي يية

المثبط مز األنزيم الحر وانما يرتبط بنورة عكسية

التالية(:)18
لمتثبيط

مز المعقد  E-Sمكون المعقد  ESIغير النشط
الذل ال يؤدل إلى تكوين ناتج وكما موضف

فعالية االنزيم بدون المثبط فعالية االنزيم مز المثبط
فعالية االنزيم بدون المثبط

()29

بالمعادلة أدناه

وقد أظيرت النتائج أن أعمى تثبيط عندما يكون

E+P

حجم المثبط مماثل لحجم األنزيم المستخدم في

قياس النشاط والبالغ () مايكرو لتر وكما مبين في

ES
+
I

E+S

Ki

ESI

الجدول ).(2

في ييي ىي ييذا الني ييوع مي يين التثبي يييط تقي ييل قيمي يية Vmax

من ىذا نستنتج انو يمكن استخدام الباراسيتامول
ضمن أدوية إنقا

.

Kp

Ks

وقيم يية  Kmوين ييتج النقن ييان ى ييذا بس ييبب التفاع ييل

الوزن إلمكانيتيا العالية لتثبيط

ال ي ييذل يسيي ييتعمل بعيي ييض  ESمسيي ييببا

نشاط أنزيم -αأميميز المعابي وضمن أدوية عالج

اس ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييتم اررية تفاع ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ييل الي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي يربط
إلى اليمين(.)29

السكرل لإلمكانية العالية لمباراسيتامول لتثبيط أنزيم
-αاألميميز المعابي والبنكرياسي وبالتالي التقميل من
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جدول ) (2العالقة بين حجم المثبط ودرجة التثبيط
تركيز المثبط

شي ي ي ي ي ي ييكل ) (1تاثيرمي ي ي ي ي ي ييادة البا ارسي ي ي ي ي ي ييتامول المثي ي ي ي ي ي ييبط
)بتركيييز 000ممغ ييم200/مييل( عمييى نش يياط األني يزيم
بإضافة حجوم مختمفة

300mg/ml

0µµmg/ml
شي ي ي ي ي ي ييكل ) (2تاثيرمي ي ي ي ي ي ييادة البا ارسي ي ي ي ي ي ييتامول المثي ي ي ي ي ي ييبط
)بتركيييز 500ممغ ييم200/مييل( عم ييى نش يياط األني يزيم

00µmg/ml

بإضافة حجوم مختمفة

حجم
المثبط
55l
01µl
510l
500l
550l
55l
01µl
510l
500l
550l
55l
01µl
510l
500l
550l

درجة التثبيط %
55.05
03.2µ
58.79
50.88
15.65
19.28
04.42
58.20
15.02
5.22
8.80
3µ.0µ
1.91
0.00
21.0

شي ي ي ي ييكل ) (3تي ي ي ي يياثير مي ي ي ي ييادة البا ارسي ي ي ي ييتامول المثي ي ي ي ييبط
)بتركيييز 750ممغ ييم200/مييل( عمييى نش يياط األني يزيم

شي ي ييكل ) (4يبي ي ييين قيمي ي يية  Kmو  Vmaxفي ي ييي لعي ي يياب

بإضافة حجوم مختمفة

األشخا

األنيحاء حسيب معادلية لينيو فير -بييرك

جدول ) (2قيم  Kmو Vmaxبوجود وعدم وجود مادة الباراسيتامول المثبطة باالعتماد عمى معادلة لينو فر -بيرك
Vmax
Kmi
Vmaxi
-1
-1
)(mole.liter .min ) (mmol/L) (mole.liter-1.min-1
00000.00
----00000.00
0.850
27857.251
00000.00
0.850
26090
00000.00
0.851
26959.251

160

Conc.
Km
)of [I] (mmol/L
control
2.518
000
2.518
500
2.518
750
2.518
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شكل ) (5قيمة ثابت ميكاليس– منتن عند إضافة
المحمول األول لمادة الباراسيتامول )بتركيز000
ممغم200/مل( حسب معادلة لينو فر -بيرك

شكل ) (6قيمة ثابت ميكاليس -منتن عند إضافة
المحمول الثاني لمادة الباراسيتامول )بتركيز500
ممغم200/مل( حسب معادلة لينو فر -بيرك

شكل ) (7قيمة ثابت ميكاليس -منتن عند إضافة
المحمول الثالث لمادة الباراسيتامول )بتركيز750
ممغم200/مل( حسب معادلة لينو فر -بيرك
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