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الممخص
تتضهن الدراسة عزل وتىقية اىزيم الاليبواوكسيجيىيز  (LOX) Lipoxygenaseهن هصل دم لشخص هصاب بالربو القصبي
باستخدام التقىيات الهختمفة و اظٍرت ىتائج كروهوتوكرافيا التبادل االيوىي التي اجريت في عهود الفصل الحاوي عمى الهبادل االيوىي

( - DEAEسيميموز) لمراسب البروتيىي الىاتج بعد عهمية الديمزة عمى اثىين هن الحزم البروتيىية ،و ان الحزهة البروتيىية االولى A
أظٍرت أعمى فعالية لإلىزيم اذ بمغت الفعالية الىوعية ( )86<> U/mgو عدد هرات التىقية ( )01691هرة ،ثم حددت الظروف الهثمى
لفعالية االىزيم وبيىت الىتائج ان اعمى فعالية كاىت عىد الدقيقة الخاهسة ،دالة حاهضية عىد ( ،)pH8درجة الح اررة (°:1م)،
تركيز(; 1.همي هول /لتر) لمهادة االساس (حاهض الميىوليك) و أن السرعة القصوى ()Vmax

بمغت(><0

وحدة  /لتر) وان قيهة ( )Kmبتطبيق هعادلة هيكيمس هىتن وهعادلة اليىويفر_بيرك بمغت ( )1609و ( )160:همي هوالري عمى التوالي،
باإلضافة الى تحديد الوزن الجزيئي التقريبي (الحزهة البروتيىية االولى  )Aبتقىية الٍجرة الكٍربائية باستخدام  SDS-PAGEوالذي بمغ

( )69000دالتون تقريبا .كذلك تضهىت الدراسة عزل الىواتج الطبيعية لىبات ذىب الخيل (الزيوت) وتشخيصٍا بتقىية GC
(كروهوتوكرافيا الغاز-سائل) و عزل (الفالفوىويدات) وتشخيصٍا بتقىية  HPLCلدراسة تأثيرٌا عمى فعالية االىزيم الهىقى جزئيا،
واظٍرت الىتائج بان الزيوت تحتوي عمى حاهض االىدوكاىويك  Undecanoicو حاهض الموريك  ،Lauricوتحتوي الفالفوىويدات
عمى الكاتشين  ،Catechineكيورسيتين  ،Qurectineحاهض الفيروليك  Ferulic acidو الروتين  ،Rutinاها تأثيرٌا عمى فعالية

االىزيم الهىقى جزئيا اظٍرت بأن الفالفوىويدات خفضت وثبطت اىزيم الاليبواوكسيجيىيز بىسبة عالية و هن ثم الصابوىين و تميٍا
الزيوت.

ليوكوترين ،ىبات ذىب الخيل ،الفالفوىويدات ،الزيوت.
ا
الكممات الدالة :الربو ،اليبواوكسيجيىيز،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـ
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Isolation and Purification of Lipoxygenase from the Serum of Bronchial Asthma
Patient and Studying the Effect of Natural Products of Horse Tail
( Equisetum arvense.L) Plant on it's Activity
Hiba R. Kamal
Mohammed B. Hasan
Department of Chemistry/ College of Science/ University of Mosul
ABSTRACT
This study includes the isolation and purification of the Lipoxygenase (LOX) enzyme from the
serum of an Asthma patient by using different techniques. The result showed the Ion – Exchange
chromatography which occurred in the column containing the ion exchange (DEAE- cellulose)
diethylamino ethyl – cellulose of the proteinous precipitateth which is produced after dialysis. Two
bands of protein and the first band (A) showed the highest activity of the enzyme with the specific
activity (2.68 U/mg) and the number times of the purification was (10.30) once. Then, the optimum
conditions of LOX enzyme showed the highest activity which it was at the fifth minute at pH = 8 and at
(40°C), substrate concentration was about (0.5 mmol/ L) and the maximum Velocity (Vmax) was
(168 unit / L), the value of (Km) by using Mikael’s Menten and Linwifer – Burk plot was (0.19) and
(0.1:) molar respectively. In addition, the determining of the approximate molecular weight of LOX
enzyme (the first protein band A) by electrical migration technology (Electrophoresis) using SDSPAGE and molecular weight and it was (69000) Dalton. Also the study includes the isolation of th the
natural products of the horse tail plant (oils) and identificated by GC (Gas-Liquid chromatography) and
the flavonoids isolated and identificated by (HPLC) to study their effect on the activity of the partially
purified enzyme, the results showed that oils contain an Undecanoic and Lauric acid, while flavonoids
contain Catechine, Qurectine, Ferulic acid and Rutin, and it’s effect on the activity of partially purified
enzyme showed that flavonoids reduced high-volume lipoxygenase enzyme and then sabonin followed
by oils.
Keywords: Asthma, Leukotriene, Lipoxygenase, Equisetum arvense. L., Oils, Flavonoid, Saponin.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ
المقدمة

الربو ٌو هرض رئوي التٍابي هزهن يتهيز باىسداد هجرى الٍواء بشكل هتكرر بسبب زيادة االستجابة الهفرطة لمقصبات الٍوائية
 هميون شخص في جهيع أىحاء العالم991  يؤثر الربو عمى ها يقدر بىحو،لهرضى الربو تجاي أي هٍيجات

( و يتهيز بأعراض تىفسية هتغيرة و هتكررة هع تشىج قصبي واىسداد في الهسالكKritasi et al., 2014 ; Raftis et al., 2018)

Papi et al., 2018 ; Pathinayake الٍوائية و بالتالي تضيقٍا هؤديا الى ضيق الىفس و الصدر و السعال هع اصدار صوت األزيز
) وتعود أسباب هرض الربو ىتيجة لمتفاعالت الهعقدة لمعواهل الوراثية والبيئية كالغبار و العفن و وبغ الحيواىات والدخانet al., 2018)

) و بعض األدوية هثل عقاقير االلتٍابات غير الستيرويديةKhan, 2010( ) والتهارين الرياضيةGautier and Charpin, 2017(
Lipoxygenase (LOX)  وقد أشارت العديد هن الدراسات الى أن أىزيم ألاليبواوكسيجيىيز،)Sakalar et al., 2017( كاألسبرين
يتهيز بدوري الٍام في هرض الربو و االلتٍابات ألىً يؤدي الى توليد هركبات وسطية دٌىية تهتاز بفعالية بيولوجية تدعى
(Busse and Kraft,

) التي تؤدي دو ًار فيزيولوجياً هٍهاً في هرض الربوLTs( Leukotriens الميوكوتريىات
ا

 حيث ان السستىيل2005; Folco and Murphy, 2006; Wisatra and Dekker, 2014; Bankova and Boyce, 2018)
(Cobanoglu

( تعتبر الهسبب األساس لحصول الحساسية الهفرطة و الربو القصبيCys – LTs( ليوكوترين
ا
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) ، et al., 2013 ; Singh et al., 2013 ; Kuhn et al., 2015إذ أىٍا تعهل عمى اىقباض القصبات الٍوائية هن خالل
هستقبالتٍا ( (Cys -LT1و ( (Cys -LT2التي يتم التعبير عىٍا حص ار عمى العضالت الهمساء الهحيطة بالقصبة الٍوائية

( )Duroudier et al., 2009فعىد وجود أي هٍيج ستتقمص تمك العضالت هؤديةً الى تقميل تدفق الٍواء الى الحويصالت الٍوائية

( )Bohm et al., 2005باإلضافة إلى أىٍا تحفز إفراز الهخاط وتغير هن لزوجتً ( )Kaliner et al., 1986هؤدية الى ىوبة ربوية
الميوكوتريىات السبب الرئيسي في خمل وظائف الرئة (.)Berger et al., 1999
ا
حادة و هزهىة ،لذلك تعتبر

ان اىزيم الاليبواوكسجيىيز ٌ LOXو هن عائمة االىزيهات التي تعهل عمى اكسدة االحهاض الدٌىية الهتعددة غير الهشبعة

( )PUFAsك حاهض الميىوليىك او حاهض االراكيدوىيك عن طريق اضافة ذرتي أوكسجين اليٍا لتكون هشتقات الٍيدروبيروكسي

الميوكوتريىات ( )Savari et al., 2014وبهساعدة بروتين صغير ىاقل يدعى ()FLAP
ا
الهقابمة و هن ثم تحولٍا لهركبات فعالة وٌي

) (5-Lipoxygenase-activating proteinفٍو يساعد االىزيم لالرتباط بالحاهض الدٌىي عمى سطح الخمية

(.)Brash, 1999

توجد ٌذي االىزيهات في الحيواىات و الىباتات والفطريات و حتى البكتيريا ( )Joo and Oh, 2012والهصدر الرئيس إلفراز ٌذي

االىزيهات ٌي خاليا الدم البيضاء ( ،)Werz, 2002واشارت الدراسات ان افضل عالج لألشخاص الذين يعاىون هن هرض الربو ٌي

ادوية هضادات هستقبالت الميوكوترين ) (Cys-LT1او ادوية هثبطة إلىزيم –5اليبواوكسيجيىيز هثل

(زيميتون )Zileuton

( ،)Berger et al., 2007 ; Bruno et al., 2018باإلضافة الى ادوية الربو ٌىاك اعشاب تخفف هن حدة اعراض الربو هثل ىبات
األفيد ار (ذىب الخيل) وٌو ىبات يحتوي عمى العديد هن الهعادن وهضادات االكسدة كاألحهاض الدٌىية ،الفالفوىويدات ،القمويدات و

الصابوىين التي لٍا القدرة عمى عالج هرض الربو ألىٍا تهتمك خصائص هضادة لألكسدة والهيكروبات و كاسحً لمجذور الحرة

باإلضافة الى اىٍا تسكن االلتٍاب هن خالل ارتخاء العضالت الهمساء وتظٍر ىشاطا عاليا لمحد هن اعراض الربو

(.)Park and Jeon, 2012 ; Al-Snafi, 2017( )Antiasthmatic

المواد و طرائق العمل
 .1عزل وتنقية انزيم الاليبواوكسيجينيز
تحضير مصل الدم:

تم سحب عيىة دم بحجم  30هل هن هتبرع يبمغ هن العهر  35سىة هصاب بهرض الربو القصبي هىذ حوالي = 8عاهاً ،تم اختياري
ليكون ىهوذج الدراسة وفق ارشادات الهشرف الهيداىي و الطبيب االختصاصي ألهراض الحساسية و الربو في استشارية هستشفى

السالم التعميهي (وحدة الحساسية و الربو) في هديىة الهوصل .و ذلك بعد الرخصة االخالقية هن الهريض و الهطابقة لضوابط دائرة
صحة ىيىوى .اذ تم سحب الدم هن الوريد بعد تعقيم الهىطقة ،باستخدام هحقىة بحجم ( );mlثم وضع الدم في أىابيب بالستيكية ىظيفة

و هعقهة ذات غطاء أصفر هصىوعة هن البولي ستايرين ،ثم وضعت في حهام هائي بدرجة ح اررة =˚9م لهدة ( )0; minبعدٌا
وضعت في جٍاز الطرد ألهركزي بسرعة ( )<111 xgلهدة ( )12 minهن اجل فصل الجزء

ألهتخثر

هن ألدم ،وأخي ار سحب الهصل الرائق  serumبواسطة ألهاصة الدقيقة و الذي يجب أن يكون غير هتحمل
) ،(Bacchus et al., 1980 ; Wilson et al., 1972و قسم إلى أربع أجزاء في أىابيب بالستيكية صغيرة و جافة ثم حفظ بدرجة
ح اررة (˚ -81م) و بعد الفصل و الحصول عمى هصل الدم قدر تركيز البروتين فيً بطريقة الوري الهحورة باإلضافة الى تقدير فعالية

اىزيم الاليبواوكسيجيىيز  LOXثم اخذ هصل الدم ليخضع الى سمسمة هن عهميات التىقية الالزهة لفصل و دراسة خصائص االىزيم .كها
سيوضح الحقاً.
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الترسيب بواسطة كبريتات االمونيوم:

اضيفت كبريتات االهوىيوم بحالتٍا الصمبة تدريجيا ( )Robyte and White, 1987وبدرجة تشبع تراوحت بين

(-1

 )%65الى  80هل هن هصل الدم لترسيب البروتيىات هع هراعاة التحريك بالهحرك الهغىاطيسي و الهحافظة عمى درجة ح اررة الهحمول
عىد ˚:م لهدة ساعتين ثم ترك في الثالجة ليستقر ليوم كاهل ،بعدٌا تم وضع الهحمول في جٍاز الطرد الهركزي الهبرد لهدة عشرين

دقيقً و بسرعة ) ،(6000 xgثم أٌهل الراشح واخذ الراسب وأذيب بأقل كهية هن هحمول الفوسفات الهىظم بتركيز  20mMو دالة
حاهضيً ( pH=6.8هحيسن و آخرون )811> ،ثم قﺩﺭﺕ كهية ﺍلبﺭَتيو َ فعالية ﺍألىﺯين فيً.
الفرز الغشائي (الديمزة):
أجريت عهمية الفرز الغشائي لمهحمول الىاتج هن الخطوة السابقة لم تخمص هن كبريتات االهوىيوم باستخدام كيس الديمزة (غشاء

ىصف ىاضح) ( ،)Robyte and White, 1987حيث وضع (> 0هل) الهحمول بداخل الكيس وغمق هن األعمى و األسفل بإحكام هع
غهري في هحمول الفوسفات الهىظم بتركيز  20mMو دالة حاهضيً  pH6.8هع هراعاة التحريك بالهحرك الهغىاطيسي لهدة  24ساعة

وبدرجة حرارة (°4م) هع استبدال الهحمول الهىظم كل  4ساعات و بعﺩ ﺍالىتٍاء حسﺏ ﺍلحجن ﺍلىٍائي لمهحمَل ﺍلىاتج ثم قﺩﺭﺕ كهية

ﺍلبﺭَتيو َ فعالية ﺍألىﺯين فيً.

كروموتوكرافيا التبادل األيوني:
اخذ ( )10هل هن الهحمول الىاتج في الخطوة السابقة و حقن بٍدوء في اعمى عهود الفصل الزجاجي و الذي كان بطول

( :1سم) و عرض (; 86سم) و يحتوي عمى راتىج التبادل االيوىي ( – DEAE; A-50سيميموز) و ٌو هن الهبادالت االيوىية السالبة
الشحىة الضعيفة ( .)Plummer, 1978هع إهرار هحمول الفوسفات الهىظم باستهرار ،ثم تم جهع العيىات بأىابيب اختبار هن الجزء

السفمي لمعهود و بهعدل جريان  60هل  /ساعة اي بواقع ( 0هل  0/دقيقة) ثم قﺩﺭﺕ كهية ﺍلبﺭَتيو َ فعالية ﺍألىﺯين فيً.
التجفيد:

جفف هحمول كل حزهً هن الحزم البروتيىية الىاتجة هن عهل التبادل االيوىي تحت التبريد باستخدام جٍاز التجفيد لمحصول

عمى الحزم بشكل هسحوق جاف ( )Nireesha et al., 2013وحفظ بالهجهدة لحين استخداهً بالخطوات الالحقة.
تقدير البروتين:

قدرت كهية البروتين باستخدام طريقة  Folin - Lowry methodالهحورة و الهستخدهة هن قبل الباحثين

(.)Schacterle and Pollack, 1973

تقدير فعالية انزيم الاليبواوكسيجينيز (:)LOX
قدرت الفعالية االىزيهية إلىزيم  LOXالهىقى جزئيا هن هصل الدم هن خالل هتابعة الزيادة في االهتصاصية عىد الطول

الهوجي  234ىاىوهيتر باستخدام الطريقة التي وصفٍا  Shastryو .)Shastry and Rao, 1975( Rao
 .2تحديد الظروف المثمى لعمل انزيم الاليبواوكسيجينيز

تم إجراء العديد هن التجارب لتحديد الظروف الهثمى إلىزيم  LOXهثل تأثير تركيز الهادة االساس  ،تركيز االىزيم  ،وقت

التفاعل ،درجة الح اررة و االس الٍيدروجيىي ( الدالة الحاهضية).
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 .3تحديد الوزن الجزيئي النزيم الاليبواوكسيجينيز المنقى جزئيا من مصل الدم بتقنية الهجرة الكهربائية ()Electrophoresis
باستخدام PAGE-SDS

تم استخدام طريقة الباحث ( )Laemmli, 1970في عهمية الفصل باستخدام تقىية الٍجرة الكٍربائية باستخدام البولي اكريالهايد

 Polyacrylamideفي الهادة الهطٍرة ( )SDSكبريتات دوديسيل الصوديوم  ]- Na+[CH3(CH3)10CH2OSO3وٌذي التقىية

سريعة و غالباً ها يتم استخداهٍا لتقدير االوزان الجزيئية هن البروتيىات (.)Voet and Voet, 1990
 .4عزل النواتج الطبيعية من نبات ذنب الخيل
عزل الزيوت:

عزلت االحهاض الدٌىية و الزيوت هن ىبات ذىب الخيل بوضع  150غم هىً في جٍاز االستخالص  Soxheltلهدة 72

ساعة باستخدام هذيب االيثر البترولي ( ° )80 -60( (Petroluem etherم بعد ان تم ىقع الىبات بالهذيب هدة يوم كاهل ،ثم بخر
الهذيب باستخدام جٍاز التبخير الدوار ) ،(Rotary evaporatorو وضع الزيت في اىبوبة هحكهة الغطاء لغرض اجراء عهمية

التشخيص لالحهاض الدٌىية و الزيوت الطيارة التي تكون هوجودة ضهن الزيت بتقىية (.)Sayyar et al., 2019( )GC
عزل الفالفونويدات:

عزلت الفالفوىويدات بأخذ الهتبقي (الت فل) الىاتج بعد عزل الزيت في جٍاز االستخالص حوالي لهدة  9ايام بعد ان

جف

هن اثر االيثر البترولي و ىقعٍا بااليثاىول لهدة يوم كاهل في الظالم .ثم بخر االيثاىول باستخدام جٍاز التبخير الدوار

) (Rotary evaporatorثم وضعت الهادة الىاتجة في أىبوب هحكم الغطاء لغرض التشخيص بتقىية (Kato et al., )HPLC
(.)2010

عزل الصابونين:
عزل الصابوىين هن الىبات و ذلك بأخذ (التفل الىاتج بعد عزل الفالفوىويدات) و وضعً بجٍاز االستخالص  Soxheltلهدة

 =8ساعة بعد ان جفت هن أثر االيثاىول و ىقعٍا بالهاء الهقطر هدة يوم كاهل ،ثم وضع الهحمول الىاتج في جٍاز التجفيد و تم
الحصول عمى الراسب بشكل هسحوق ثم حفظ بالهجهدة بأىبوبة هحكهة الغطاء لغرض هعرفة تأثيرٌا عمى فعالية االىزيم الهىقى جزئي ًا
هن هصل الدم .)Sezgin and Artk, 2010).

 .5تشخيص النواتج الطبيعية المعزولة من نبات ذنب الخيل
تشخيص األحماض الدهنية في الزيت:

تم تشخيص األحهاض الدٌىية في الزيت الهعزول هن ىبات ذىب الخيل باستخدام تقىية ( (GCكروهوتوكرافيا الغاز ذي األعهدة
الشعرية  Capillary gas chromotographyفي هختبرات و ازرة العموم و التكىولوجيا  /دائرة البيئة و الهياي في بغداد ،اذ تم استخدام
هتر .حيث بمغت درجة ح اررة عهود الفصل بين (
كاشف المٍب الهتأين ( (FIDهع عهود فصل شعري هن ىوع ( )SE-30بطول ً 30ا

°280-120م) هع ارتفاع درجة الح اررة تدريجي ًا و بهعدل  8درجات هئوية هع استخدام غاز خاهل (الىتروجين) كغاز ىاقل.
تشخيص الفالفونويدات:

شخصت الفالفوىويدات الهعزولة هن ىبات ذىب الخيل باستخدام تقىية ) (HPLCكروهوتوكرافيا السائل العالي االداء في

هختبرات و ازرة العموم و التكىولوجيا  /دائرة البيئة و الهياي في بغداد و كاىت ظروف القياس كها هدرج أدىاي:
ىوع الجٍاز SYKAM,Germany :

اسم العهود C18-ODS :
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ابعاد العهود  4.6( :همم ×  25سم )
سرعة التدفق  1 :هل /دقيقة

اذ تم تحضير ىهوذج القياس  Sampleبتركيز ( )2000 ppmعن طريق وزن ( )0.01 gmهن هستخمص الفالفوىويدات

الهركز و إذابتٍا في  10هل هن الطور الهتحرك ،ثم رشح هرتين باستخدام ورق الترشيح ( .Whatman )No.42ثم حقن الىهوذج في
عهود  . HPLCو شخصت الهركبات بهقارىة زهن االحتجاز لمقهم العائدة لمفالفوىويدات هع زهن االحتجاز لمهحمول القياسي والذي

حضر بتراكيز هختمفة تراوحت بين ( ):1 – 01جزء لكل هميون ثم حقىت في عهود الـ .)Gupta et al., 2012( HPLC
 .6تأثير النواتج الطبيعية عمى فعالية انزيم الاليمواوكسيجينيز LOX

حضرت تراكيز هختمفة هن الىواتج الطبيعية الهعزولة هن ىبات ذىب الخيل و بهدى يتراوح هن ( )1000-9000 ppmاذ تم وزن

( 0.01غم الى  0.09غم) هن جهيع الىواتج الطبيعية الثالثة الهعزولة هن ىبات ذىب الخيل و تهت إذابتٍا في  11هل هن الهادة التي
تم استخالصٍا فيٍا .ثم اضيف ) (20µlهن الهحمول األىزيهي الى ) (20µlهن هحمول االختبار لهدة

 30دقيقة

( )Befani et al., 2001بعد ذلك قدرت الفعالية االىزيهية باستخدام تركيز ثابت هن الهادة األساس حسب الطريقة التي وصفٍا
(.)Shastry and Rao, 1975

النتائج و المناقشة
 .1عزل و تنقية انزيم الاليبواوكسيجينيز

الجدول ( )0يوضح خالصة وىتائج هراحل التىقية الجزئية إلىزيم الاليبواوكسيجيىيز  )LOX( Lipoxygenaseوعزلً هن

هصل دم شخص هصاب بالربو القصبي ،وأظٍرت الىتائج أن الفعالية الىوعية في هصل الدم بعد الترسيب بكبريتات االهوىيوم ٌي

( )0.46 U/mgهقارىة بالفعالية الىوعية لإلىزيم في هصل الدم قبل الترسيب والتي كاىت ( )1.8< U/mgاها هقدار االسترجاع فبمغ
( )٪ 00>6?9و عدد هرات التىقية كاىت (<= 06هرة) ،اها الفعالية الىوعية الىزيم  LOXالهىقى جزئيا هن حبوب األرز بعد الترسيب
بكبريتات االهوىيوم ( )9=-<1 %كاىت ( )0.549 U/mgو هقدار االسترجاع بمغ  ٪ 57.7و عدد هرات التىقية كاىت ( 5.8هرة)

) .(Hiroyuki et al., 1986ثم تم تطبيق عهمية الفرز الغشائي لمهزيد هن التىقية هن اجل التخمص هن كبريتات االهوىيوم والشوائب
و ٌذي العهمية أدت الرتفاع همحوظ في الفعالية الىوعية والتي أصبحت ( )1.=< U/mgاي تضاعفت التىقية بهقدار ( )96>:هرة عها
كاىت عميً في الهصل الخام .و بعد تطبيق تقىية كروهوتوغرافيا التبادل األيوىي عمى الهحمول الذي تم الحصول عميً بعد عهمية الديمزة
(الفرز الغشائي) ظٍرت لديىا حزهتان كها هوضح في الشكل ( ،)0اذ بمغت الفعالية الىوعية لمحزهة البروتيىية األولى (U/mg( )A

>< )86وبحجم روغان هن (; 0:;–81هل) ٌذا ي عىي ان عدد هرات التىقية تضاعفت بعد عهمية التبادل األيوىي بهقدار ( 01691هرة)

أها الحزهة الثاىية ( )Bفأظٍرت فعالية ىوعية اقل هن الحزهة األولى ( )Aاذ بمغت ( )069> U/mgو بحجم روغان هن (;8<1 –80
هل) اها عدد هرات التىقية فازداد بهقدار (> ;69هرة) عها ٌو عميً في الهصل الخام.

الجدول  :1خالصة نتائج مراحل تنقية انزيم الاليبواوكسيجينيز من مصل دم مريض بالربو القصبي
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خطوات التنقية

الحجم ( )m1

الفعالية

البروتين

الكمية ()*U

( )mg

الكمي

الفعالية
النوعية**

82

االستعادة
%

()U/mg

عدد مرات التنقية

مصل الدم

21

2443

9.2.

6426

___

1

بعد الترسيب

18

2489

6423

6446

118.93

1476

بعد الديمزة

17

3423

3.2

1466

132492

3484

التبادل االيوني :الحزمةA

65

4475

1477

2468

195447

16436

الحزمة B

45

1443

1.68

1.38

58485

5438

*(ٌ : )Uي كهية االىزيم التي تعهل عمى تحرير هايكروهول واحد هن حاهض الميىوليك في الدقيقة الواحدة.
** الفعالية الىوعية ٌ :ي عدد وحدات االىزيم الهوجودة في واحد همغم هن البروتين.

الشكل  :1المظهر الجانبي لروغان انزيم الاليبواوكسيجينيز المنقى جزئيا من مصل الدم بتقنية كروموتوغرافيا التبادل األيوني حيث
ان ( )Aو ( )Bتمثل الحزم البروتينية
 . 2تحديد الظروف المثمى لعمل انزيم الاليبواوكسيجينيز

تأثير الدالة الحامضية عمى فعالية انزيم الاليبواوكسيجينيز:
قيست فعالية االىزيم باستخدام عدة قيم هختمفة لمدالة الحاهضية التابعة لهحمول بورات الصوديوم الهستخدهة في قياس فعالية

اىزيم الاليبواوكسيجيىيز عىد  234ىاىوهتر األساس ،و لوحظ بان أقصى فعالية لألىزيم الهىقى ظٍرت عىدها تكون ) (pH 8و كها
هوضح في الشكل ( ،)8حيث إن كل اىزيم لديً  pHهعيىة يظٍر عىدٌا أعمى فعالية كها أشار الباحثين

) Lagarde et al., )0984ان الدالة الحاهضية الهثمى إلىزيم  LOXالهعزول هن الصفائح الدهوية لإلىسان ٌي = ،اها االىزيم

الهعزول هن ىسيج الكبيبة الكموية لإلىسان أظٍر أعمى فعالية عىد  pH9و لمجرذان فبمغ ; )Sraer, 1983( pH=6كذلك ظٍرت
أعمى فعالية لألىزيم الهعزول هن هتحمل خاليا الدم عىد .)Rashed and Mahmood, 2013( pH 8
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الشكل  :2تأثير االس الهيدروجيني عمى فعالية انزيم الاليبواوكسيجينيز المنقى جزئيا من مصل الدم
تأثير درجة الحرارة عمى فعالية االنزيم:
قيست فعالية اإلىزيم عىد درجات ح اررية هختمفة و ظٍر بأن الدرجة الح اررية الهثمى التي يعهل فيٍا اإلىزيم بأقصى فعالية كاىت

عىد الدرجة ( °40م) و بعد ٌذي الدرجة اىخفضت الفعالية بسبب اضهحالل األواصر الٍيدروجيىية و القوى األخرى الهسئولة عن
الفعالية الحيوية و التركيب الفراغي لإلىزيم وبالتالي هسخ جزيئً االىزيم ) (Robyrt and White, 1987و ٌذي الىتيجة تتفق هع ها
توصل اليً كل هن الباحثين (هحيسن و آخرون )811> ،لإلىزيم  LOXالهفصول هن الفول السوداىي و الباحثين ( Robyrto et

 )al., 1999إلىزيم  LOXالهفصول هن دقيق القهح وكها هوضح في الشكل (.)9

الشكل  :3تأثير درجة الحرارة عمى فعالية انزيم الاليبواوكسيجينيز المنقى جزئيا من مصل الدم
تأثير زمن التفاعل عمى فعالية انزيم الاليبواوكسيجينيز:

تم قياس فعالية اإلىزيم بأوقات هختمفة هن بدء التفاعل وأظٍرت الىتائج بأن أفضل فعالية لإلىزيم ظٍرت عىد الدقيقة الخاهسة

بعد بدء التفاعل وكها هوضح في الشكل ( ):و بعد الدقيقة الخاهسة تبدأ الفعالية باالىخفاض ثم تثبت إلى حد هعين.
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الشكل  :4تأثير زمن التفاعل عمى فعالية انزيم الاليبواوكسيجينيز المنقى جزئيا من مصل الدم
تأثير تركيز المادة األساس عمى فعالية اإلنزيم:
قيست فعالية االىزيم باستخدام تراكيز هختمفة هن الهادة األساس تتراوح بين ( 0 – 1..همي هـوالري) ،و بيىـت الىتـائج بـأن الفعاليـة

االىزيهيــة تــزداد إلــى أن تصــبح قيهــة ثابتــة عىــد التركيــز ( 0.5همــي هـوالري) بســبب تشــبع الهوقــع الفعــال لإلىـزيم بالهــادة األســاس حــاهض
الميىوليـك ،و باسـتخدام هخطـط اليىـويفر–بيـرك ظٍـرت قيهـة السـرعة القصـوى ( )Vmaxعىـد (>< 0وحـدة  /لتـر) اهـا قيهـة Kmلهعادلـة
هيكـيمس  -هىـتن وهعادلـة اليىـويفر–بيـرك فكاىـت ( )1609و ( )1.0:همـي هـوالري عمـى التـوالي وكهـا هوضـح فـي الشـكمين (ٌ ،);6,ـذا

يعىي ان لإلىزيم الفة عالية لالرتباط بهادة االساس حاهض الميىوليـك ،حيـث أن قيهـة  Kmلإلىزيهـات عـادة هـا تكـون قيهتٍـا بـين (011
–  )160همي هوالري (آل فميح.)8111 ،

الشكل  :5تأثير تركيز مادة األساس عمى فعالية انزيم الاليبوكسيجينيز المنقى جزئيا من مصل الدم
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الشكل  :6رسم الينويفر – بيرك لتوضيح قيمة ثابت ميكيمس – منتن والسرعة القصوى إلنزيم الاليبواوكسيجينيز المنقى
تأثير تركيز االنزيم عمى فعالية :LOX

جزئيا من مصل الدم

قيست فعالية االىزيم باستخدام تراكيز هختمفة هن االىزيم تراوحت بين ( 011 – 01هايكروليتر) هن هحمول الحزهة الهفصولة A
و وجد بأن فعالية االىزيم تزداد بازدياد التركيز كها هوضح في الشكل (=) و ٌذا يتفق هع ان سرعة التفاعل الهحفز باإلىزيم تتىاسب
طرديا هع تركيز اإلىزيم عىدها تكون هادة األساس بوفرة في الهحيط بثبوت العواهل األخرى

(آل فميح،

.(Murray et al., 2012 ; 8111

الشكل  :7تأثير تركيز االنزيم عمى فعالية انزيم الاليبواوكسيجينيز المنقى جزئيا من مصل الدم
 . 3تحديد الوزن الجزيئي النزيم الاليبواوكسيجينيز المنقى جزئيا من مصل الدم بتقنية الهجرة الكهربائية ()Electrophoresis
باستخدام :PAGE-SDS
حسبت الهسافة التي قطعتٍا البروتيىات ) (protein markerىحو القطب الهوجب و التي وجدت حزهة بروتيىية ههيزة عمى

بعد ( )968سم هن ىقطة األصل تابعة لالزيم و كها هبين في الشكل (?) و ا عتهدت ٌذا الهسافة في تقدير الوزن الجزيئي التقريبي
لإلىزيم والهساوي الى ( <?111دالتون) تقريبا وذلك باالستفادة هن الهىحىي القياسي الهبين في الشكل (>)ٌ .ذي الىتيجة قريبة عمى ها

جاء بً الباحثون ) (Shibata and Axelrod, 1995 ; Brash, 1999بان الوزن الجزيئي الىزيم الاليبواوكسيجيىيز  LOXفي

الثديات يبمغ ( )81-75كيمو دالتون اها في الىباتات فيتراوح الوزن الجزيئي لإلىزيم بين (001 – ?:كيمو دالتون) و بيىت دراسات سابقة
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بأن الوزن الجزيئي إلىزيم  LOXالهعزول هن حبوب األرز بتقىية الٍجرة الكٍربائية تقريبا حوالي

(93000

دالتون) ) (Hiroyuki et al., 1986اها االىزيم الهعزول هن فطر الهحار  Plerwotus Sapidusفبمغ وزىً الجزيئي (72500
دالتون) (.)Plagemann et al., 2014

الشكل  :8المنحني القياسي لتعيين الوزن الجزيئي التقريبي بتقنية الهجرة الكهربائية  Electrophoresisباستخدام
PAGE-SDS

الشكل  :9صور الهجرة الكهربائية الحاوية عمى PAGE-SDS
 .4تشخيص النواتج الطبيعية لنبات ذنب الخيل
تشخيص الزيوت:
أظٍرت ىتائج تحميل األحهاض الدٌىية ضهن الزيوت الهعزولة هن ىبات ذىب الخيل بتقىية كروهوتوغرافيا الغاز -سائل ()GC

بوجود العديد هن القهم ،و كها هوضح في الشكل (.)01
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الشكل  :16كروموتوغرام  GCلمزيوت المعزولة من نبات ذنب الخيل
و ه ــن خ ــالل هقارى ــة زه ــن االحتج ــاز ( )Rtلمقه ــم الىاتج ــة ه ــع زه ــن االحتج ــاز ( )Rtالت ــابع لكروهوت ــوغرام  ،GCتب ــين اى ــً ت ــم

تشخيص اثىتين هن القهم و ٌي تابعة لـ (حاهض  Undecanoicو حاهض الموريك  )Lauricوكها تم توضيحً فـي (الجـدول  )8اهـا
القهم األخرى فمم يتم تشخيصٍا.
الجدول  :2قيم زمن االحتجاز لكروموتوغرام ناتج الزيوت ومقارنتها مع الكروموتوغرام القياسي لنبات ذنب الخيل
القمم

زمن االحتجاز ()Rt

زمن االحتجاز القريب منه

تشخيص القمم

0
8

<61:9
=?0068

=<6:
016>0

Undecanoic acid
Lauric acid

تشخيص الفالفونويدات:

أظٍرت ىتائج تحميل الفالفوىويدات الهعزولة هن ىبات ذىب الخيل بتقىية كروهوتوغرافيا السائل العالي األداء  ،HPLCوجود أربع

قهم كها هوضح في الشكل (.)00
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الشكل  :11الكروموتوغرام الخاص بناتج الفالفونويدات المعزولة من نبات ذنب الخيل
اذ تم تشخيص ٌذي القهم عن طريق الهقارىة بين زهن االحتجاز ( )Rtلمقهم العائدة لمفالفوىويدات الهعزولة هن الىبات هع زهن
االحتجاز ( )Rtلمكروهوتوغرام القياسي و كاىت ىتيجة الهقارىة كها هوضح في (الجدول  )9بان ىبات ذىب الخيل يحتوي عمى الكاتشين

 ،Catechineكيورستين  ،Qurectineحاهض الفيروليك  Ferulic acidو روتين  Rutinو ٌذا يتفق هع جاء بً الباحثون
( )Pallag et al., 2016بان ىبات ذىب الخيل غىي بالفالفوىويدات واالحهاض الفيىولية.
الجدول  :3قيم زمن االحتجاز لكروموتوغرام ناتج الفالفونويدات ومقارنتها مع الكروموتوغرام القياسي لنبات ذنب الخيل
القمم
0
8
9
:

زمن االحتجاز ()Rt
3.83
6.37
5.0
6.92

زمن االحتجاز القريب منه
4.12
6.56
5.18
7.25

تشخيص القمم
Catechine
Qurectine
Ferulic acid
Rutin

 .5دراسة تأثير النواتج الطبيعية عمى فعالية انزيم  LOXالمنقى جزئيا من مصل الدم
تأثير الناتج الزيتي:
أظٍرت الىتائج ان الىاتج الزيتي الهعزول هن ىبات ذىب الخيل قمل هن فعالية االىزيم كها في الشكل ( ،)08اذ تزداد ىسبة تثبيط

االىزيم هع زيادة تركيز الزيت كها هوضح في (الجدول  ،):حيث أن الىبات يحتوي عمى حاهض االىدوكاىويك و حاهض الموريك والتي
أشار إليٍا الباحثون ( )Vijayendar et al., 2016بأىٍا أحهاض لٍا العديد هن األىشطة البيولوجية كالهضادات الحيوية و هضادات
الجراثيم حيث يظٍر حاهض االىديكاىويك ىشاطاً هضاداً لمفيروسات وهضاد أكسدي والتي لٍا القابمية عمى التقميل هن االلتٍاب وتقميل
تكوين الميوكوترايىات الىاتجة هن هسار اىزيم الاليبواوكسيجيىيز.
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الشكل  :12تأثير الناتج الزيتي لنبات ذنب الخيل عمى فعالية  LOXالمنقى جزئيا من مصل الدم
تأثير الفالفونويد:

أظٍرت الىتائج ان الفالفوىويدات ادت الى تقميل فعالية اإلىزيم أكثر هن الزيوت والصابوىين كها هوضح في الشكل ( )09و

(الجدول  ):حيث تزداد ىسبة التثبيط هع زيادة تركيز الفالفوىويد الى ان يصبح التثبيط كمي عىد التركيز ( )7000 ppmو ٌذا يتفق هع

ها جاء بً الباحث ( )Dukic, 2008بان الهستخمصات الكحولية (الفالفوىويدات واالحهاض الفيىولية) تهتمك ىشاطا عال جدا ضد

الجذور الحرة و إزالتٍا هع تثبيط اىزيم الاليبواكسيجيىيز هها يقمل هن أعراض الربو عن طريق تقميل االلتٍاب و ارتخاء العضالت

الهمساء .باإلضافة إلى أن الكاتشين هتعدد الفيىول و الكيورستين و الروتين فٍذا الىوع هن الهركبات يهتمك ألفة لمتآصر الٍيدروجيىي هع
البروتيىات هها يؤدي إلى تغيير في الترتيب الفراغي لمبروتين وبالتالي يفقد فعاليتً الحيوية و عميً سيظٍر ىشاط عالي لتثبيط اىزيم

الاليبواوكسجيىيز ولٍذا تدخل في تركيب العديد هن األدوية الهثبطة لٍذا االىزيم هن اجل تقميل االلتٍاب antilipoxygenase
. )Borbulevych et al., 2004 ; AL-Abbasy and Al-Joraisi, 2013) activity

الشكل  :13العالقة بين التراكيز المختمفة لمفالفونويدات و فعالية إنزيم  LOXالمنقى جزئيا من مصل الدم
تأثير الصابونين:

أظٍرت الىتائج ان زيادة تركيز الصابوىين يقمل هن فعالية اىزيم  LOXكها في الشكل ( ،)14اذ اىً عىد التراكيز العالية حوالي

( )9000 ppmتكون ىسبة التثبيط أكثر هها عميً في الزيوت و اقل هن الفالفوىويدات و كها هوضح في (الجدول  )4حيث يحتوي
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الصابوىين عمى هركبات هضادة لاللتٍاب تقمل هن الىشاط الهفرط لجٍاز الهىاعة لدى هرضى الحساسية و الربو

).)Rhen and Cidlowski, 2005 ; Agnihorti et al., 2010

الشكل  :14العالقة بين التراكيز المختمفة لمصابونين و فعالية انزيم  LOXالمنقى جزئيا من مصل الدم
الجدول  :4تأثير النواتج الطبيعية عمى فعالية انزيم  LOXالمنقى جزئيا من مصل الدم
النواتج الطبيعية

oils

Flavonoids

Saponin

التركيز ppm
0111
8111
9111
:111
;111
<111
=111
>111
?111
0111
8111
9111
:111
;111
<111
=111
>111
?111
0111
8111
9111
:111
;111
<111
=111
>111
?111

الفعالية ()U/L
117.536
117.412
117.24
116.805
116.845
116.652
115.451
114.422
114.078
>=00=6
00<6:9
?<0096
<;0016
;<;916
>>006
00610
>>16
.51
08<6:
;<08:6
080689
>00=61
00;689
>00861
16;<8
<=6<8
50.01

نسبة التثبيط * %
>=6:
=6;:
><=6
>618
??=6
>60:
??61
?6?1
=0160
;69
>698
>016:
;?086
==<69
=?16
??68
??69
????6
0.78
1.85
4.54
7.81
9.26
11.74
36.56
46.75
60.62

ٌبً رافد كهال وهحهد بحري حسن

المصادر العربية

91

)08= U/L( عمها اىً قيهة الفعالية القياسية لإلىزيم ٌي

 الهستخمصLipoxygenase  توصيف أىزيم الاليبأوكسيجيىيز.)811>(  سىد باقر، أياد ىافع؛ األعرجي، ابتسام كريم؛ يحيى،هحيسن
.09;-0<8  ص، 8  العدد، 8:  الهجمد، هجمة جاهعة دهشق لمعموم السياسية.و الهىقى هن بذور الفول السوداىي

 ص. جاهعة الهوصل، دار الكتب لمطباعة و الىشر، الطبعة الثاىية." "هدخل الى الكيهياء الحياتية.)2000(  خولة احهد،آل فميح
. 0;<-0;?
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