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Abstract:
This study include purification of Phenylalanni hydroxylase ( PAH) from patients
urine with chronic renal failure. The purification steps include,protein precipitation with
ammonium sulphate solution. And ion exchange chromatography by using
(DEAE –
Cellulose A – 50) as anionic exchanger . Then two isoenzymes (I,II) were seperated through
gel filtration by using (sephadex G-200) with purification folds 20.5 & 23.7 respectivily .
the research also include the kinetics studies of the two partially purified isoezymes
(I&II) . The Km values were 4 mM .The two isoenzymes shown an optimum pH at 7.2, and
optimum temperature at 25 Cº.

تنقية جزئية ألنزيم الفنيل االلنين هيدروكسيلز من ادرار المصابيين بالفشل الكلوي المزمن
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،  ) جزئيا من ادرار المصابيين بالفشل الكلوي المزمنPAH( تضمن البحث فصل وتنقية انزيم الفنيل االلنين هيدروكسيلز
G حيث شملت التنقية عدة خطوات ابتداءا بالترسيب بأضافة محلول كبريتات االمونيوم وثم التخلص من االمالح بأستخدام
 وتنقيته باستخدام كروماتوغرافياSephadex G-25  وثم استخدام الجزء البروتيني المفصول منSephadex – 25
 وثم اخذ الجزء،  وثم تم اعادة الترسيب بمحلول كبريتات االمونيوم، ) DEAE – Cellulose A – 50( التبادل االيوني
 ) وبدرجات نقاوة متفاوتةPAH(  حيث تم الحصول على متناظريين لـSephadex G – 200 المفصول وفصلة باستخدام
.)  مرة23.78 و20.5 (
 للمتناظريين المنقاة من ادرار مرضىKm وشمل البحث ايضا الدراسات الحركية للمتناظرات المفصولة اعاله قييم الثابت
 كما درس تاثير االس:  ) ملي موالر4( I ,II  و كان التركيز االمثل للمادة االساس لكل المتناظرين، الفشل الكلوي المزمن
. 25 Cº ) في حين كانت درجة الحرارة المثلى7.2(  المثلىpH الهيدروجيني للمتناظريين حيث كانت
Purification  تنقية، Phenylalanine hydroxylase  فنيل االلنين هيدروكسيلز: مفتاح البحث
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المقدمة:
يعد انزيم الفنيل االلنين هيدروكسليز (  )EC 1.14.16.1( (PAHاالنزيم المنظم والمحدد لسررعة المسرار االيضري لتحويرل
الفنيررل االلنررين ،حيررث يعمررل علررى تحولرره الررى التايروسررين ويسررتخدم المرافررن االنزيمرري(Tetrahydrobiopterin) BH4
والحديد  non-heme ironكعامرل مرافرن ( .)2()1وبالترالي يعتبرر مهمرا فري توليرد هرمونرات الكراتيكول امرين مثرل الردوبامين
واالدرينالين والنورادرينالين (.)3
ويعد هذا االنزيم مهما في المجال الطبي حيث يؤدي نقصه الى االصابة بمرض الفنيل كيتون يوريرا الرذي يعرد مرن االمرراض
الوراثية الناتجة من نقص انزيم الفنيرل االلنرين هيدروكسريلز ( ، )4()5ويكرون السربب فري هرذا الرنقص هرو عرن وريرن حصرول
وفررة فرري الكرموسروم رقررم  12وقررد ترم العثررور علررى مفرات الطفرررات المسررببة لالمرراض المختلفررة فرري الجرين المسررؤول عررن
التخلين الحيوي ألنزيم الـ  ، PAHواي خلل في هذا االنزيم يسبب االضطراب في التمثيرل الذرذائي للفنيرل االلنرين الرذي يولرد
التيروسين ( )7()6كما يؤثر على معدل الترشيح الكبيبي  GFRحيث يمكن قياس نسبة تدفقه في البالزما الكلوية (.)8
يوجد انزيم  PAHفي االنسان وباالخص في الكبد والكلية بصورة اساسية وهناك بعر المؤشررات التنظيميرة المختلفرة التري
تشير الى وجوده في بع االنسجة االخرى( . )9كما يوجد في الحيوانات  ،وكرذل فري بعر البكتريرا ولرم يحردد وجروده فري
النباترات مقارنرة بالجينومرات مثرل الطحالرب وحيردة الخليرة (chlamydomonas reinhardtii )Singl – Celled atya
والصنوبريات  taedaالذي ادت الى االقتراح لوظيفته في النباتات (.)11
ولقد شلمت الدراسات السابقة تنقية االنزيم ( ) PAHمن المصادر المختلفة ودراسة خواصه فقد تم تنقيتة من كلية الجرذ
()12
وكذل من كبد الجرذ واالنسان وتم الحصول على متناظرات لهذا االنزيم وباوزان جزيفية متباينة

()11

وحيث لم تشر الدراسات الى تنقية هذا االنزيم من ادرار المرضى المصابيين بالفشل الكلوي المرزمن  .لرذا فرأن هرد البحرث
هو دراسة الصفات الحركية لمتناظري االنزيم ( ) PAHالمنقاة من ادرار المرضى المصابيين بالفشل الكلوي المزمن .
المواد وطرائق العمل
جمع العينات
تم الحصول على النماذج المرضية للمصابين بالفشل الكلوي من مستشفى تكريرت التعليمري بعرد تشخيصرها مرن قبرل االوبراء
االخصائيين  ،حيث جمعت  51عينة ادرار قبل عملية الديلزة تتراوح اعمارهم بين  75 – 21سرنة ولكرال الجنسرين ( الرذكور
واالناث ) .

التنقية الجزئية ألنزيم الفنيل االلنين هيدروكسسيلز من ادرار المرضى المصابيين بالفشل الكلوي المزمن
طريقة تقدير فعالية متناظرات انزيم الفنيل االلنين هيدروكسيلز
تم قياس فعالية انزيم  PAHاعتمادا على وريقة الباحث  )13()1969( Bublitzeبعد تطوير الطريقة اللونية للوصول
لفعالية جيدة لالنزيم  ،والمتضمنة اضافة المرافن االنزيمي  DMBH4والمادة االساس الفنيل االلنين التي تتحول الى
التيروسين بوجود انزيم  PAHحيث يقدر التيروسين الناتج باستخدام كاشف  1-Nitroso -2- naphtolليتكون معقد ذات
لون اصفر – برتقالي تقاس شدة االمتصاصية بطول موجي  450نانوميتر.
تقدير تركيز البروتين
اتبعت وريقة لوري  )14( Lowry methodلقياس تركيز البروتين في االدرار او الجزء الناضح وبإستعمال البومين مصل
البقر ) Bovin serum albumin (BSAكبروتين قياسي.
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تنقية انزيم الفنيل االلنين هيدروكسيلز من االدرار
تم استخدام الخطوات التالية لتنقية انزيم الفنيل االلنين هيدروكسيلز من االدرار:
 .1اضافة المحلول المنظم لكبريتات االمونيومAddtion of ammonium sulphate buffer solution :
تم ترسيب بروتينات االدرار باستخدام تراكيز متذيرة من المحلول المنظم لكبريتات االمونيوم والمحضرة من محلول
مشبع من كبريتات االمونيوم في درجة حرارة الذرفة مع محلول االمونيا المركزة بنسبة  1:21وتخفف وصوال الى
. PH=7.5اذ تم اضافة من هذا المحلول المنظم لكبريتات االمونيوم  1.5مل  /دقيقة ليصل الى  % 26من المحلول
باستخدام حمام ثلجي مع التحري المتواصل في درجة حرارة الذرفة خالل مدة  15دقيقة  ،ثم نضعه في الجهاز الطرد
المركزي لمدى عشرة دقائن ثم ناخذ الراشح ونضيف عليه  %44من المحلول المنظم لكبريتات االمونيوم لمدة عشرة
دقائن  ،ثم نكرر وضعه في الجهاز الطرد المركزي ونفصله لمدة عشرة دقائن ،ثم ناخذ الراسب وندوبة بـ  8مل من
المحلول المنظم  Aوالمحضر ( من  1.1موالري ، PH= 7.2 Tris- HClويحتوي على  1.1موالري من ، KCl
 1.1ملي موالر من  11 ، Dithiothreitolملي موالر من  %5 ،phenylalanineمن  ، )Glycerolثم يحفظ
بالتجميد لمدة ليلة .)15(overnight
 . 2الترشيح الهالمي Gel filtration
اسرراس عمررل هررذه التقنيررة االخررتال فرري الرروزن الجزيفرري  ،اذ اسررتعملت هنررا كخطرروة مبدئيررة للررتخلص جزئيررا مررن االمررالح
والبروتينات المرافقة لالنزيم حيث استخدمت عمود ترشريح هرالم  Sephadex G-25بابعراد ( ) 22× 2سرم  ،واضريف اليره
البروتين المعزول من الخطوة.

 .3تركيز البروتين المذاب
تم جمع الجزء الناضح من خطوة الترشيح الهالمي اعاله وتركيزه بوضعه في كيس الفصل الذشائي و ُغمس في بلورات
السكروز لمـدة تتراوح بين  45 – 30دقيقة .
 .4كروماتوغرافيا التبادل االيوني Ion exchange chromatography
استعملت تقنية كروماتوغرافيا التبادل االيوني باستخدام عمود الراتنج  DEAE – Cellulose A50لتنقية  PAHمن
الجزء البروتيني المركز .واجريت عمليــة الفصــل بدرجات حرارية منخفضة (°)8 -12م.
 .5اعادة ترسيب البروتين :
يتم اخذ الجزء الناضح االمفصول بواسطة استخدام  DEAE – Cellulose A50واضفة الية كمية متساوية من
 ammonium sulphate buffer solutionثم يوضع في جهاز الطرد المركزي بسرعة 11111دورة  /دقيقة
لمدة 11دقيقة  ،ثم اخذ الراسب واضيف اليه  2مل من المحلول المنظم . A
 .6الترشيح الهالمي Gel filitration
تم تنقية متناظرات انزيم  PAHجزيفامن خالل امرار الجزء المفصول بواسطة كروماتوغرافيا التبادل االيوني في عمود
الترشيح الهالم  Sephadex G – 200بأبعاد ( .) 3x 30 cmحيث جمعت االجزاء الناضحة من عمود الفصل و قُدرت
فعالية انزيم  PAHوتركيز البروتين لتل االجزاء.
 .7الترحيل الكهربائي Electrophoresis
اتبعت وريقة  Laemmliفي تحضير هالم الفصل والترحيل الكهربائي مع بع التحويرات).)16حيث تم الفصل على هالم
االكريل امايد بوجود صوديوم دوداسيل سلفيت ( )SDS-PAGAذو تركيز  % 10باستعمال صبذة كوماسي الزرقاء
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 CBB R250لمتناظرات االنزيم ( )I,IIالمنقاة جزئيا النزيم  PAHمن وريقة كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي
 Sephadex G- 200وبامرار التيار الكهربائي  250فولت واستمرت عملية الفصل  9-8ساعه تقريبا.

دراسة الصفات الحركية لمتناظرات الفنيل االلنين هيدروكسيلز (I,II ) PAH
تمت دراسة الصفات الحركية لمتناظرات االنزيم ( )I,IIفي االجزاء الناضحة وشملت مايلي :
أ .تأثير تركيز المادة االساس )phenylalanine (Phe
تم دراسة تأثير التراكيز المختلفة للمـادة االســـاس ( (Pheعلى فعالية انـزيم  PAHللمتناظرين ( ،)I , IIاذ استعملت
التراكيز ( ) 5, 4.5 , 4, 3.5, 3 , 2.5 , 2 , 1.5 , 1 , 0.5ملي موالر اليجاد تركيز المادة االساس االمثل لعمل
متناظرات انزيم . )I,II( PAH
ب  . .تعيين قيم ثابت ميكاليس – منتن ()Km
تم الحصول على قيم  Kmالخاصة بمتناظرات انزيم  PAHباستعمال وريقة لينوفر – بيرك البيانية والتي تربط بين القيم
العكسية لكل من السرعة وتركيز . )1/v vs. 1/[S]( Phe
ج .تاثير الدالة الحامضية
دُرس تأثير االس الهيدروجيني للمحلول المنظم ( )200 mM Tris HCLعلى سرعة تفاعل المتناظرين ( )I , IIالنزيم
 ، PAHاذ استعملـــت محاليـــل ذات  pHمختلفة ( ) 8 ، 7.8 ، 7.6 ، 7.4 ، 7.2 ، 7 ، 6.8 ،6.6 ،6.4 ، 6.2بوجود
المادة االساس  Pheبتركيــز  4mMودرجة حرارة ° 25م  ،وقُيست فعالية االنزيم كما موضح اعاله اذ تم تعيين pH
االمثل من خالل رسم العالقة بين سرعة التفاعل واالس الهيدروجيني.
د .تأثير درجة الحرارة
كما تم استخدام الطريقة في الفقرة اعاله في قياس فعالية انزيم  PAHحيث تم اجراء التفاعل في درجات حراريـــة مختلفـــة
( °)0 , 10 , 20 , 25 , 30 , 40 , 50 , 60م بوجــود المحلـــول المنظـــم ( )200 mM Tris HClذو pH 7.2
وتركيز المادة االساس( ، 4mM )Pheومن ثم رسمت العالقة بين سرعة التفاعل ودرجة الحرارة للمتناظرين (.)I,II
النتائج والمناقشة
شملت هذه الدراسة عملية فصل وتنقية جزئية ألنزيم  PAHومتناظراته من ادرار مرضى الفشل الكلوي المزمن  ،حيث
رسب االنزيم في الخطوة االولى بأستخدام تراكيز متزايدة من المحلول المنظم لكبريتات االمونيوم  ،وتم التخلص من الملح
الزائد بطريقة الترشيح الهالمي وبأستخدام عمود الهالم  Sephadex G-25حيث بلذت درجة التنقية لالنزيم بهذه المرحلة
 14.2وبحصيلة انزيمية  . %36.6وبعدها تم فصل متناظرات انزيم  PAHبطريقتي كروماتوغرافيا التبادل االيوني
بأستخدام الراتنج  DEAE – Cellulose A50والترشيح الهالمي بأستخدام عمود الهالم  Sephadex G-200حي تم
الحصول على متناظرين  Iو  IIكما موضح في الشكل ( )1وبدرجات نقاوة  ,اذ بلذت درجة التنقية للمتناظر 20.562( I
) مرة والمتناظر ( )23.71( ) IIمرة كما موضح في الجدول (. )1
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وجاءت نتائج هذه الدراسة بالحصول على متناظرين متطابقة مع ماتوصل اليه  Kufmanو  )17()1970( Fisherفي
فصل متناظرين من كبد االنسان البالغ النزيم الفنيل االلنين هيدروكسيلز باستخدام تقنية كروماتوغرافية الترشيح الهالمي
Yield

Purification

%

( )Fold

Specific
activity

Total
protein

Protein
conc.

Total
activity

))I U/mg

))mg

)(mg/ml

))I U

Activity
(I
)U/ml

Elute

Step

)(ml

 , Sephadex G- 200ويخالف  Charles Yوجماعته ( )18()1972باستخدام  Sephadex G100لفصل متناظر واحد
من كبد الفأر  ،ومتناظر واحد من مصل الدم عند اصحاء ومرضى الفشل الكلوي المزمن لـ  Clive Stonierوجماعته
(.)19()1984
عند استخدام وريقة الفصل بالترحيل الكهربائي على هالم  SDS-PAGAذو تركيز  % 10باستعمال صبذة كوماسي
الزرقاء  CBB R250حيث اظهر حزمة منفردة لكل المتناظرين (  ) I , IIالمنقاة جزئيا النزيم  PAHبطريقة
كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي  Sephadex G- 200وبالتالي يتضح من مواقع هذه الحزم بأن للمتناظرين وزن جزيفي
يقع بين بروتيني  BSAو  66.5 ( Ovalbumineو  KDa ) 45وهذا مايتوافن ماتوصل اليه كل من Flatmark Tو
 )21((1999 ( Stevens PCو  Makoto Yamashitaوجماعته ( )21()1985كماموضح في الشكل (. )2
لقد اوضحت نتائج الدراسة تأثير تركيز المادة االساس (  ) Pheفي سرعة التفاعل االنزيمي للمتناظرين ( )I , IIمع ارتفاع
تركيز المادة االساس حتى يصل الى السرعة القصوى عند التركيز ( )4ملي موالر  ،ومن ثم يبدأ باالنخفاض عند التراكيز
العالية نتيجة لحدوث التثبيط كما موضح في الشكل رقم ( . )3وتم تعيين الثابت  Kmباالعتماد على معادلة لينوفر بيرك كما
موضح في الشكل رقم  4و  5للمتناظرين ( ) I, IIحيث بلذت قيمة  Kmللمتناظر  ) 1.25( Iملي مول والمتناظر II
( )1.66ملي موالر
كما اوضحت الدراسة حدوث تذيير في سرعة تفاعل المتناظرات النزيم  ) I , II( PAHمع تذيير في الدالة الحامضية الى
ان يصل الى السرعة القصوى عند الدالة الحامضية  7.2للمتناظرين ( ) I , IIكما موضح في الشكل رقم ()6
كما اظهرت نتائج الدراسة تاثير درجة الحرارة في سرعة تفاعل متناظرات انزيم  )I, II( PAHكما موضح في الشكل
( ) 7حيث ترتفع سرعة التفاعل بارتفاع درجات الحرارة الى حد الوصول الى السرعة القصوى عند درجة الحرارة  25م˚
وثم تبدأ سرعة التفاعل باالنخفاض مع ارتفاع درجة الحرارة .

جدول ( : )1فصل وتنقية متناظرات االنزيم  PAHمن ادرار مرضى المصابيين بالفشل الكلوي المزمن
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 ) المنقاة من ادرار مرضى المصابيين بالفشل الكلوي المزمنI, II( ) PAH(  فصل وتنقية متناظرات انزيم: 1 شكل
. Sephadex G- 200 باستخدام تقنية
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 .31البروتينات القياسية ( )2المتناظر ( )IIلالنزيم المنقى بخطوة  )3( Sephadex G -200المتناظر (  ) Iلالنزيم
المنقى بخطوة . Sephadex G -200
شكل ( )2الترحيل الكهربائي ألنزيم  PAHالمنقى من ادرار مرضى الفشل الكلوي المزمن .
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شكل ( : )3العالقة بين تراكيز مختلفة للفنيل االلنين ( ) Pheوسرعة تفاعل المتناظرات ( ) I, IIالمنقاة من ادرار مرضى
المصابيين بالفشل الكلوي المزمن .
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شكل ( : )4رسم  Lineweaver-Burkلحساب ثابت ميكلس منتن للمتناظر  Iالمنقى من ادرار المصابيين بالفشل الكلوي
المزمن.
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المزمن
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شكل ( : )6تاثير الدالة الحامضية على سرعة تفاعل متناظرات انزين  ) I, II( PAHالمنقاة من ادرار مرضى المصابيين
بالفشل الكلوي المزمن .
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 ) المنقاة من ادرار مرضى المصابيينI,II( PAH  تاثير درجة الحرارة على سرعة تفاعل متناظرات انزين:)7( شكل
. بالفشل الكلوي المزمن
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