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  نيوكليوتايديز من امصال المصابين بفقر الدمنيوكليوتايديز من امصال المصابين بفقر الدم--́´55انزيم انزيم لمتناظرات لمتناظرات   تنقية جزئيةتنقية جزئية
  

  صباح حسين خورشيدصباح حسين خورشيد   ياسين ياسينإسماعيلإسماعيلإسراء إسراء   فراح غالي الصالحيفراح غالي الصالحي

  قسم الكيمياءقسم الكيمياء

  ربية للبناتربية للبناتكلية التكلية الت

  جامعة تكريتجامعة تكريت

  قسم الكيمياءقسم الكيمياء

  كلية العلومكلية العلوم

  جامعة تكريتجامعة تكريت

  

  ))20082008//99//88 ؛ تاريخ القبول  ؛ تاريخ القبول 20082008//33//1919تاريخ االستالم تاريخ االستالم ((

  

  الملخصالملخص

 من امصال دم المصابين      من امصال دم المصابين     NNuucclleeoottiiddaassee--́΄55تضمن البحث فصل و تنقية جزئية لمتناظرات انزيم         تضمن البحث فصل و تنقية جزئية لمتناظرات انزيم         

بإضافة كبريتات االمونيوم والفـرز الغـشائي       بإضافة كبريتات االمونيوم والفـرز الغـشائي       بفقر الدم، حيث شملت التنقية عدة خطوات بدءا بالترسيب          بفقر الدم، حيث شملت التنقية عدة خطوات بدءا بالترسيب          

 من الجزء البروتيني المفصول من كيس الديلزة باستخدام تقنية           من الجزء البروتيني المفصول من كيس الديلزة باستخدام تقنية          NNTT--́´55ثم فصل متناظرات انزيم     ثم فصل متناظرات انزيم     ) ) الديلزةالديلزة((

حيث تم الحصول على ثـالث متنـاظرات   حيث تم الحصول على ثـالث متنـاظرات   ) ) DDEEAAEE--CCeelllluulloossee  AA--5500((كروماتوغرافيا التبادل االيوني كروماتوغرافيا التبادل االيوني 

  ).).مرةمرةШШ) ) 22.1322.13الها للمتناظر الها للمتناظر  وبدرجات نقاوة متفاوتة بلغت اع وبدرجات نقاوة متفاوتة بلغت اعNNTT--́´55لـلـ

وشمل البحث ايضا الدراسات الحركية للمتناظرات المفصولة اعاله والمتـضمنة تـأثير التراكيـز              وشمل البحث ايضا الدراسات الحركية للمتناظرات المفصولة اعاله والمتـضمنة تـأثير التراكيـز              

 للمتناظرات الثالث المنقـاة مـن امـصال دم           للمتناظرات الثالث المنقـاة مـن امـصال دم          KKmm وتعيين قيم الثابت      وتعيين قيم الثابت     AAMMPP--́´55المختلفة للمادة االساس    المختلفة للمادة االساس    

ر على التوالي مقارنة باالصحاء حيث      ر على التوالي مقارنة باالصحاء حيث       ملي موال   ملي موال  8.48.4 و    و   12.9812.98 ،    ،   14.0814.08المصابين بفقر الدم حيث بلغت      المصابين بفقر الدم حيث بلغت      

  .. ملي موالر ملي موالر15.615.6 و  و 14.0814.08 ،  ، 13.013.0بلغت بلغت 

  ).). نيوكليوتايديز، تنقية جزئية، فقر الدم نيوكليوتايديز، تنقية جزئية، فقر الدم--́´55: (: (كلمات المفتاحكلمات المفتاح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

PPaarrttiiaall  PPuurriiffiiccaattiioonn  ooff  55´́--NNuucclleeoottiiddaassee  IIssooeennzzyymmeess  ffrroomm  BBlloooodd  SSeerraa  
ooff  AAnneemmiicc  PPaattiieennttss  

  
FFeerraahh  GG..  AAll--SSaalliihhii  AAssrraa''aa  II..  YYaasseeeenn  SSaabbaahh  HH..  KKhhoorrsshheeeedd  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  CChheemmiissttrryy  
  CCoolllleeggee  ooff  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  GGiirrllss  

TTiikkrriitt  UUnniivveerrssiittyy  

DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
CChheemmiissttrryy  

CCoolllleeggee  ooff  SScciieennccee  
TTiikkrriitt  UUnniivveerrssiittyy  

  
AABBSSTTRRAACCTT  

IInn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  55´́--NNuucclleeoottiiddaassee  iissooeennzzyymmeess  wweerree  ppaarrttiiaallllyy  ppuurriiffiieedd  ffrroomm  bblloooodd  sseerraa  ooff  
aanneemmiicc  ppaattiieennttss,,  tthhrroouugghh  ddiiffffeerreenntt  sstteeppss  iinncclluuddiinngg::  PPrrootteeiinn  pprreecciippiittaattiioonn  wwiitthh  aammmmoonniiuumm  
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ssuullffaattee  aanndd  ddiiaallyyssiiss..  TThhrreeee  iissooeennzzyymmeess  wweerree  iissoollaatteedd  ffrroomm  ddiiaallyyzzeedd  pprrootteeiinn  ffrraaccttiioonn  bbyy  
uussiinngg  AAnniioonn--eexxcchhaannggee  cchhrroommaaccttooggrraapphhyy  ((DDEEAAEE--CCeelllluulloossee  AA--5500)),,  wwiitthh  mmaaxxiimmuumm  
ppuurriiffiiccaattiioonn  ffoollddss  ((2222..1133))  ffoorr  iissooeennzzyymmee  ШШ..  

IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  kkiinneettiicc  ssttuuddiieess  ffoorr  tthhee  iissoollaatteedd  iissooeennzzyymmeess  wweerree  ccaarrrriieedd  oouutt,,  wwhhiicchh  
iinncclluuddeedd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ddiiffffeerreenntt  ssuubbssttrraattee  ((55´́--  AAMMPP))  ccoonncceennttrraattiioonn  aanndd  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  tthheeiirr  
KKmm  vvaalluueess::  1144..0088,,  1122..9988  aanndd  88..44  ((mmMM))  rreessppeeccttiivveellyy  ccoommppaarreedd  ttoo  nnoorrmmaall;;  1133..00,,  1144..0088  aanndd  
1155..66  ((mmMM))..  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمــةالمقدمــة

--55́΄لنيوكليوسـيدات   لنيوكليوسـيدات   من أنزيمات الفوسفاتيز التي تعمـل علـى ا        من أنزيمات الفوسفاتيز التي تعمـل علـى ا        ) ) NNTT--́´55((نيوكليوتايديـز  نيوكليوتايديـز  --́´55يعد انزيم   يعد انزيم   

 إذ يعمل على إزالة الفوسفات غير العـضوي    إذ يعمل على إزالة الفوسفات غير العـضوي   ؛؛ احادي الفوسفـات   احادي الفوسفـات  --55́΄--احاديـة الفوسفـات مثــل االدينوسين     احاديـة الفوسفـات مثــل االدينوسين     

))PPii ( (       المتأستر مع ذرة كاربون رقـم       المتأستر مع ذرة كاربون رقـم))لـسكر الرايبـوز أو الديوكـسي رايبـوز لجزيئـات النيوكليوتيـد             لـسكر الرايبـوز أو الديوكـسي رايبـوز لجزيئـات النيوكليوتيـد             ) ) ́΄55

))ZZiimmmmeerrmmaannnn,,  11999922.(.(  

) ) ذائب فـي الـسايتوبالزم    ذائب فـي الـسايتوبالزم    ((المتناظرات، المتناظر السايتوبالزمي    المتناظرات، المتناظر السايتوبالزمي    وهو بصورة عامة يقسم إلى نوعين من        وهو بصورة عامة يقسم إلى نوعين من        

CCyyttooppllaassmmiicc والمتناظـر المرتبط بالجدار  والمتناظـر المرتبط بالجدار   iissooeennzzyymmee  MMeemmbbrraannee  bboouunndd  وهذا التصنيف يستند إلـى  ، وهذا التصنيف يستند إلـى ،

) ) NNuucclleeoottiiddaassee  EEccttoo--) ) eeNN--́΄55يالحظ ان المتناظر المرتبط بالجدار والذي يسمى      يالحظ ان المتناظر المرتبط بالجدار والذي يسمى      . . وجود األنزيم ضمن الخلية   وجود األنزيم ضمن الخلية   

 بالسطح الخارجي للخلية، يـدخل في عمليـة االيــض الخلوي للنيوكليوتيــدات كأنــزيم            بالسطح الخارجي للخلية، يـدخل في عمليـة االيــض الخلوي للنيوكليوتيــدات كأنــزيم           يكون مرتبطــا يكون مرتبطــا 

  ).).eeccttoo--eennzzyymmee  ))BBiiaanncchhii  aanndd  SSppyycchhaallaa,,  22000033خارجي خارجي 

  AAMMPP داخل الخلية عن طريـق        داخل الخلية عن طريـق       AATTPPنيوكليوتايديز السايتوبالزمي فانه يرتبــط مع تحلل       نيوكليوتايديز السايتوبالزمي فانه يرتبــط مع تحلل       --55́΄أما دور   أما دور   

 إلى االينوسـين   إلى االينوسـين  IIMMPP ( (IInnoossiinnee  mmoonnoopphhoosspphhaattee((دي الفوسفات دي الفوسفات إلى االدينوسين أو عن طريق االينوسين احاإلى االدينوسين أو عن طريق االينوسين احا

))HHookkaarrii  aanndd    SSaakkaaggiisshhii,,  11999922  ;;  FFrriittzzssoonn,,  11999911 .( .( عد أنزيمعد أنزيم وينيوكليوتايديز من األنزيمات الواسعة  نيوكليوتايديز من األنزيمات الواسعة --́΄55وي 

االنتشار في الحيوانات والنباتات واألحياء المجهرية وكذلك بعض أنواع االبتدائيات والطفيليات وانه موجود فـي               االنتشار في الحيوانات والنباتات واألحياء المجهرية وكذلك بعض أنواع االبتدائيات والطفيليات وانه موجود فـي               

  ).).ZZiimmmmeerrmmaannnn,,  11999922  ;;  TTiieettzz,,  11998877((العديد من أنسجة جسم اإلنسان العديد من أنسجة جسم اإلنسان 

لقد شملت الدراسات السابقة تنقية هذا االنزيم من المصادر المختلفة ودراسة خواصه بالتفـصيل، فقـــد                لقد شملت الدراسات السابقة تنقية هذا االنزيم من المصادر المختلفة ودراسة خواصه بالتفـصيل، فقـــد                

ولوجوده في أنـواع مختلفــة  ولوجوده في أنـواع مختلفــة  . . من تنقيته من الكبدمن تنقيته من الكبد) ) SSoonngg  aanndd  BBooddaannsskkyy,,  11996666((استطــاع الباحثــان استطــاع الباحثــان 

ووضـع  ووضـع   )  ) EE--ccoollii((من تنقيتـــه مــن البكتريـا    من تنقيتـــه مــن البكتريـا    ) ) DDoovvoorraakk  eett  aall..,,  11996666((ريا فقـد استطاع ريا فقـد استطاع من البكتـمن البكتـ

))SSuullkkoowwsskkii  eett  aall..,,  11996633 ( (  طريقة لتنقيته من سـم  طريقة لتنقيته من سـمBBootthhrrooppss  aattrrooxx      وتمـت تنقيتـه مـن سـم الكـوبرا      ، وتمـت تنقيتـه مـن سـم الكـوبرا ،

))SSaakkhhiibboovv  eett  aall..,,  11997700 .(  .(  واستطاع واستطاع))IIppaattaa,,  11996677 ( (والباحـث  والباحـث  . . من تنقيته من مخ الخروفمن تنقيته من مخ الخروف((IIttoohh  eett  aall..,,  

من من ) ) IIttoohh,,  11998811((وتمكن وتمكن . .  قام بتنقية األنزيم المأخوذ من خاليا كبد الدجاج واثبت وجوده في السايتوبالزم قام بتنقية األنزيم المأخوذ من خاليا كبد الدجاج واثبت وجوده في السايتوبالزم((11997788

 نيوكليوتايديز في سايتوبـالزم خاليا كبـد الفئران ووجد فعاليته في سايتوبالزم كبد الـدجاج أعلـى                 نيوكليوتايديز في سايتوبـالزم خاليا كبـد الفئران ووجد فعاليته في سايتوبالزم كبد الـدجاج أعلـى                --́΄55دراسة  دراسة  

  ..من تنقية األنزيم من كبد األغناممن تنقية األنزيم من كبد األغنام) ) 19951995خورشيد، خورشيد، ((احث احث منها في سايتوبالزم كبد الفئران، في حين تمكن البمنها في سايتوبالزم كبد الفئران، في حين تمكن الب

نيوكليوتايديز استخدامات مهمة في المجاالت الطبية فقد لوحظ ارتفاع مستوى األنزيم في            نيوكليوتايديز استخدامات مهمة في المجاالت الطبية فقد لوحظ ارتفاع مستوى األنزيم في            --́´55النزيم  النزيم  

وخـصوصا اليرقـان    وخـصوصا اليرقـان    ) ) اليرقـان اليرقـان ((مصل الدم بأمراض الكبد المختلفة، مثال ذلك مرض الكبد الصفراوي           مصل الدم بأمراض الكبد المختلفة، مثال ذلك مرض الكبد الصفراوي           

--́΄55وأنـزيم   وأنـزيم   . . أنزيم الفوسفاتيــز القاعدي  أنزيم الفوسفاتيــز القاعدي     للنتائج المستحصلة من دراسة     للنتائج المستحصلة من دراسة    أالنسدادي، وكان نشاطه مساويا   أالنسدادي، وكان نشاطه مساويا   
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NNuucclleeoottiiddaassee     مرضمرض   ال يتأثر بأمراض العظام مثل      ال يتأثر بأمراض العظام مثل  ppaaggeett''ss          وغيـره أذ يبقـى محافظـــا علــى           وغيـره أذ يبقـى محافظـــا علــى 

 فـي فعاليـة    فـي فعاليـة   اًاًكما لوحظ انخفاضكما لوحظ انخفاض  ).).DDiixxoonn  aanndd  PPuurrddoonn,,  11995522  ;;  YYoonnnngg,,  11995588((  مستــواه الطبيعيمستــواه الطبيعي

ند المرضــى المصابيــن بمتالزمــة العوز المنـــاعي المكتـسـب         ند المرضــى المصابيــن بمتالزمــة العوز المنـــاعي المكتـسـب          نيوكليوتايديز ع   نيوكليوتايديز ع  --́΄55أنزيم  أنزيم  

AAIIDDSS مقارنة باألصحاء  مقارنة باألصحاء ))MMuurrrryy  eett  aall..,,  11998844(( نيوكليوتايديز في بعض االمـراض   نيوكليوتايديز في بعض االمـراض  --́΄55، وكذلك يزداد ، وكذلك يزداد 

   خــصوصا التــي تــؤدي إلــى حــدوث انــسداد فــي القنــاة الــصفراوية خــصوصا التــي تــؤدي إلــى حــدوث انــسداد فــي القنــاة الــصفراويةMMaalliiggnnaannccyyالــسرطانية الــسرطانية 

))KKaappllaann  aanndd  PPeessccee,,  11998899 .( .(ك وجد ارتفاع مستوى فعالية األنزيم في مصل دم المصابات ك وجد ارتفاع مستوى فعالية األنزيم في مصل دم المصابات فضال عن ذلفضال عن ذل

  ).).PPrraaggaatthhii  eett  aall..,,  22000055((  بسرطان المبيض مقارنة باألصحاء وأورام المبيـض الحميدةبسرطان المبيض مقارنة باألصحاء وأورام المبيـض الحميدة

 فعاليته   فعاليته  اًاً نيوكليوتايديز في كريات الدم الحمر لإلنسان فلوحظ انخفاض         نيوكليوتايديز في كريات الدم الحمر لإلنسان فلوحظ انخفاض        --́΄55وقد درس أنزيم بريميدين     وقد درس أنزيم بريميدين     

 والذي يؤدي إلـى تكـدس كميـات هائلـة مـن       والذي يؤدي إلـى تكـدس كميـات هائلـة مـن      AAnneemmiicc  ppaattiieennttssفي األشخاص المصابين بفقر الدم في األشخاص المصابين بفقر الدم 

  ).).PPeegglliiaa  eett  aall..,,  11998844((  نيوكليوتيدات اليوريدين والسايتدين في دمهمنيوكليوتيدات اليوريدين والسايتدين في دمهم

 الناتج عن إعطائهم مـادة   الناتج عن إعطائهم مـادة  AAnneemmiicc  rraattssوفي سايتوبالزم خاليا طحال الفئران المصابـة بفقر الدم وفي سايتوبالزم خاليا طحال الفئران المصابـة بفقر الدم 

زيادة في الفعالية بمقدار ثالثة أضعاف قيمتهـا        زيادة في الفعالية بمقدار ثالثة أضعاف قيمتهـا         نيوكليوتايديز إذ سببت      نيوكليوتايديز إذ سببت     --́΄55الفينايل هيدرازين درس أنزيم     الفينايل هيدرازين درس أنزيم     

في حين توصلنا بدراسة سابقة الى انخفـاض فعالية انزيم في حين توصلنا بدراسة سابقة الى انخفـاض فعالية انزيم ). ). HHookkaarrii  aanndd    SSaakkaaggiisshhii,,  11998888((  الطبيعيةالطبيعية

  ).).YYaasssseenn  eett  aall..,,  22000077(( نيوكليوتايديز في امصال دم مرضى فقر الدم مقارنة باالصحاء  نيوكليوتايديز في امصال دم مرضى فقر الدم مقارنة باالصحاء --́΄55

 نيوكليوتايديز في االمراض المختلفة فقد       نيوكليوتايديز في االمراض المختلفة فقد      --́΄55تناظرات انزيم   تناظرات انزيم   وبسبب قلة الدراسات المتعلقـة بتنقية م     وبسبب قلة الدراسات المتعلقـة بتنقية م     

 نيوكليوتايديز من امصال دم مرضى       نيوكليوتايديز من امصال دم مرضى      --́΄55ارتأينا ان تشمل دراستنا الحالية فصـل وتنقية متناظرات انزيم          ارتأينا ان تشمل دراستنا الحالية فصـل وتنقية متناظرات انزيم          

فقر الدم ودراسة خواصها الحركية وذلك للدور الرئيس الذي يلعبه هذا االنـزيم فـي المحافظـة علـى                   فقر الدم ودراسة خواصها الحركية وذلك للدور الرئيس الذي يلعبه هذا االنـزيم فـي المحافظـة علـى                   

  .. فوسفات داخل الخاليا وكذلك مستويات االدينوسين خارج الخاليا فوسفات داخل الخاليا وكذلك مستويات االدينوسين خارج الخاليا--́΄55يدات يدات مستويات النيوكليوسمستويات النيوكليوس

  

  المواد وطرائق العمل المواد وطرائق العمل 

  العيناتالعينات

عينة مرضية لحاالت   عينة مرضية لحاالت   ) ) 5454(( من امصال دم مرضى فقر الدم والتي جمعت من            من امصال دم مرضى فقر الدم والتي جمعت من           NNTT--́´55تم تنقية انزيم    تم تنقية انزيم    

اطباء اختصاصيين  اطباء اختصاصيين  مختلفة من فقر الدم جمعت من مستشفى تكريت التعليمي بعد اجراء التشخيص من قبل               مختلفة من فقر الدم جمعت من مستشفى تكريت التعليمي بعد اجراء التشخيص من قبل               

سنة ومقارنتها مع الحاالت الطبيعية التي      سنة ومقارنتها مع الحاالت الطبيعية التي      ) ) 8585--77((اناث وتراوحت اعمارهم    اناث وتراوحت اعمارهم    ) ) 3232((ذكور و   ذكور و   ) ) 2222((وشملت  وشملت  

  ..سنةسنة) ) 6262--1818((تراوحـت اعمارهــم بين تراوحـت اعمارهــم بين ). ).  اناث اناث2525 ذكور و  ذكور و 3131((عينة عينة ) ) 5656((شملت شملت 

  تحضير مصل الدمتحضير مصل الدم

ثم حفظت العينـة فـي   ثم حفظت العينـة فـي     ddiissppoossaabbllee  ttuubbeessتم سحب الدم من الوريد ووضع في أنابيب بالستيكية تم سحب الدم من الوريد ووضع في أنابيب بالستيكية 

  30003000درجة حرارة الغرفة لحين تخثر الدم بعدها تم وضع األنبوبة في جهاز الطرد المركـزي بـسرعة                  درجة حرارة الغرفة لحين تخثر الدم بعدها تم وضع األنبوبة في جهاز الطرد المركـزي بـسرعة                  

دقيقة لمدة خمس عشرة دقيقة ليتم فصل المصل، وقد ُأجري قياس نشاط األنزيم على مـصل الـدم                  دقيقة لمدة خمس عشرة دقيقة ليتم فصل المصل، وقد ُأجري قياس نشاط األنزيم على مـصل الـدم                  //دورةدورة

  ..فظة على فعالية األنزيمفظة على فعالية األنزيمالمفصول، وعند الحاجة إلى االحتفاظ بمصل الدم فيفضل تجميده للمحاالمفصول، وعند الحاجة إلى االحتفاظ بمصل الدم فيفضل تجميده للمحا
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  نيوكليوتايديز من مصل الدمنيوكليوتايديز من مصل الدم--́´55التنقية الجزئية ألنزيم التنقية الجزئية ألنزيم 

  ::نيوكليوتايديز من مصل الدم باستخدام الخطوات آالتيةنيوكليوتايديز من مصل الدم باستخدام الخطوات آالتية--́´55تم تنقية أنزيم تم تنقية أنزيم               

  ::إضافة كبريتات االمونيوم إضافة كبريتات االمونيوم . . 11

ـ   . . من كبريتات االمونيوم  من كبريتات االمونيوم  % % 7070رسبت جميع البروتينات في مصل الدم بواسطة        رسبت جميع البروتينات في مصل الدم بواسطة         ـ   إذ تم إض ) ) 3.53.5((افة  افة  إذ تم إض

  --  9090((مللتر من مصل الدم وقد كانت فترة اإلضافة تتراوح مـابين           مللتر من مصل الدم وقد كانت فترة اإلضافة تتراوح مـابين           ) ) 55((غرام من كبريتات االمونيوم إلى      غرام من كبريتات االمونيوم إلى      

--TTrriiss  مللتر من المحلـول المـنظم     مللتر من المحلـول المـنظم     ) ) 22((دقيقة مع التحريك المستمر، بعدها ُأخذ الراسب وذوب بـ          دقيقة مع التحريك المستمر، بعدها ُأخذ الراسب وذوب بـ          ) ) 120120

HHCCll 5500(( بتركيز  بتركيزmmMMو و ppHH  77..22.(.(  

   : :  DDiiaallyyssiiss) ) الديلزةالديلزة((الفرز الغشائي الفرز الغشائي . . 22

تعد طريقة الفصل الغشائي واحدة من اهم واقدم الطرق المستخدمة في تنقية االنزيمات، وتهدف الى               تعد طريقة الفصل الغشائي واحدة من اهم واقدم الطرق المستخدمة في تنقية االنزيمات، وتهدف الى               

وتلخص طريقة العمـل علـى النحـو        وتلخص طريقة العمـل علـى النحـو        . . ازالة المتبقي من كبريتات االمونيوم المضافة لترسيب البروتينات       ازالة المتبقي من كبريتات االمونيوم المضافة لترسيب البروتينات       

وذلك بعـد  وذلك بعـد  ) ) ddiiaallyyssiiss  bbaagg((في كيس الفرز الغشائي في كيس الفرز الغشائي ) ) 11((تم وضع البروتين المذاب في الخطـوة تم وضع البروتين المذاب في الخطـوة : : التاليالتالي

 بُأس هيـدروجيني     بُأس هيـدروجيني    TTrriiss--HHCCll نيوكليوتايديز، ثم وضع الكيس في المحلول المنظم          نيوكليوتايديز، ثم وضع الكيس في المحلول المنظم         --́´55قياس فعالية أنزيم    قياس فعالية أنزيم    

 ساعة وتم تغيير المحلول المنظم اربع مرات خالل هذه الفترة وذلك للتخلص مـن امـالح                  ساعة وتم تغيير المحلول المنظم اربع مرات خالل هذه الفترة وذلك للتخلص مـن امـالح                 2424 لفترة    لفترة   7.27.2

محلول المنظم، وأجريـت عمليـة الفـصل    محلول المنظم، وأجريـت عمليـة الفـصل    كبريتات االمونيوم المفروزة من كيس الديلزة والمتجمعة في ال     كبريتات االمونيوم المفروزة من كيس الديلزة والمتجمعة في ال     

بعد انتهاء الفرز الغشائي تم قياس نـشــاط األنـزيم          بعد انتهاء الفرز الغشائي تم قياس نـشــاط األنـزيم          . . الغشائي في الثالجة ، للحفاظ على نشاط األنزيم       الغشائي في الثالجة ، للحفاظ على نشاط األنزيم       

  FFiisskk  aannddفـي الجــزء ألبروتينــي المفصــول مـن كيــس الديلـــزة بطريقـة الكاشـف      فـي الجــزء ألبروتينــي المفصــول مـن كيــس الديلـــزة بطريقـة الكاشـف      

SSuubbbbaarrooww) ) FFiisskk  aanndd  SSuubbbbaarrooww,,  11992255 ( ( والمحــورة مـن قبل والمحــورة مـن قبل))LLeellooiirr  aanndd  CCaarrddiinnii,,  11995577.(.(  

   :  :     IIoonn  eexxcchhaannggee  cchhrroommaattooggrraapphhyyكروماتوغرافيا التبادل االيـــونيكروماتوغرافيا التبادل االيـــوني. . 33

تم استخدام تقنية كروماتوغرافيا التبادل االيوني لغرض تنقية األنزيم من الجزء ألبروتيني المفصول             تم استخدام تقنية كروماتوغرافيا التبادل االيوني لغرض تنقية األنزيم من الجزء ألبروتيني المفصول             

وبطريقة الروغـان  وبطريقة الروغـان    DDEEAAEE  CCeelllluulloossee  AA--5500من كـيس الديلزة وفصل متناظراته باستخدام عمود راتنجمن كـيس الديلزة وفصل متناظراته باستخدام عمود راتنج

 المنظمة الحاوية على تراكيز تصاعديــة من كلوريد الـصوديوم           المنظمة الحاوية على تراكيز تصاعديــة من كلوريد الـصوديوم          TTrriiss--HHCCllالتدريجي باستعمال محاليل    التدريجي باستعمال محاليل    

))00..0022MM--00..44MM(( علمــا إن عمليــة الفصل تمــت بدرجات حرارية منخفضة ، علمــا إن عمليــة الفصل تمــت بدرجات حرارية منخفضة ،))مم̊˚))1515  ––  1010..  

  

  نيوكليوتايديزنيوكليوتايديز--́´55طريقة قياس متناظرات أنزيم طريقة قياس متناظرات أنزيم 

  FFiisskk  aanndd  SSuubbbbaarrooww) ) FFiisskkنزيــم بواسطــة طريقــة الكاشف نزيــم بواسطــة طريقــة الكاشف تم قياس نشاط متناظرات األتم قياس نشاط متناظرات األ

aanndd  SSuubbbbaarrooww,,  11992255 ( ( والمحورة من قبل والمحورة من قبل))LLeellooiirr  aanndd  CCaarrddiinnii,,  11995577 ( ( والتي تستند على تقدير عدد والتي تستند على تقدير عدد

 في وسـط التفاعـل ذو        في وسـط التفاعـل ذو       AAMMPP--́´55مايكروموالت الفوسفات الالعضوي الناتجة من اختزال المادة االساس         مايكروموالت الفوسفات الالعضوي الناتجة من اختزال المادة االساس         

ppHH==7.27.2 استخدام الكاشف استخدام الكاشف م بم ب°°3737 ودرجة حرارة  ودرجة حرارة  FFiisskk  aanndd  SSuubbbbaarrooww المتكون من كبريتيت الصوديوم  المتكون من كبريتيت الصوديوم 

NNaa22SSOO33  وثايوكبريتيت الصوديوم   وثايوكبريتيت الصوديوم NNaa22SS22OO33..HH22OO حامض الكبريتـوز، وقـرأت     حامض الكبريتـوز، وقـرأت     --44--نفثولنفثول--22--امينوامينو--11 و  و

  ..666600nnmmاالمتصاصية للمتناظرات الثالث بعد ساعة عند الطول ألموجي االمتصاصية للمتناظرات الثالث بعد ساعة عند الطول ألموجي 



85  ............................نننيوكليوتايديز منيوكليوتايديز م--́´55تنقية جزئية لمتناظرات انزيم تنقية جزئية لمتناظرات انزيم 

  جزئيا جزئيا نيوكليوتايديز المنقى نيوكليوتايديز المنقى --́´55قياس تركيز البروتين ألنزيم قياس تركيز البروتين ألنزيم 

األلمانيـة  األلمانيـة    BBiiooccoonnتم تقدير البروتين الكلي في مصل الدم باستخدام عدة التحليل الجاهز من شـركة تم تقدير البروتين الكلي في مصل الدم باستخدام عدة التحليل الجاهز من شـركة 

المعتمدة على طريقة البايوريت التي تتضمن التفاعل بين البروتين في مصل الـدم ومحلـول ترتـارات                 المعتمدة على طريقة البايوريت التي تتضمن التفاعل بين البروتين في مصل الـدم ومحلـول ترتـارات                 

 لون بنفـسجي شـدته       لون بنفـسجي شـدته      ، ليعطي معقد ذي   ، ليعطي معقد ذي   )) في المحيط القاعدي    في المحيط القاعدي   CCuu++22ايونات  ايونات  ((بوتاسيوم النحاسيك القاعدية    بوتاسيوم النحاسيك القاعدية    

  ييــه عند طول موجه عند طول موجــن والذي يمكن قياس شدة امتصاصن والذي يمكن قياس شدة امتصاصــتعتمد على عدد االواصر الببتيدية في البروتيتعتمد على عدد االواصر الببتيدية في البروتي

) ) nnmm  553300) () (PPeetteerrss,,  11996688.(.(  

  

  نيوكليوتايديـــزنيوكليوتايديـــز--́´55الخـواص الحركيــة لمتناظــرات أنزيم  الخـواص الحركيــة لمتناظــرات أنزيم  

  AAMMPP--́´55تعيين التركيز االمثل للمادة األساس تعيين التركيز االمثل للمادة األساس 

 إليجاد تركيز المادة األساس االمثل لعمــل المتناظرات         إليجاد تركيز المادة األساس االمثل لعمــل المتناظرات        AAMMPP--́´55ساس  ساس  تم تغيير تركيز المادة األ    تم تغيير تركيز المادة األ    

IIووΠΠ و  و ШШ   778800نيوكليوتايديز، فقد احتوى خليط التفاعل على       نيوكليوتايديز، فقد احتوى خليط التفاعل على       --́´55 ألنزيم    ألنزيمµµll) ) 5500mmMM ( (   من المحلول المنظم   من المحلول المنظم

))TTrriiss--HHCCll ( (110000ووµµll) ) 4400mmMM ( (   110000من كلوريد المغنيسيوم و   من كلوريد المغنيسيوم وµµll  55 من   من´́--AAMMPP بالتراكيز  بالتراكيز ))2020، ، 1515، ، 1010 ، ،

 تم حـساب     تم حـساب    AAMMPP--́´55ملي موالر ومن رسم العالقة بين سرعة التفاعل وتركيز        ملي موالر ومن رسم العالقة بين سرعة التفاعل وتركيز        ) ) 6600،  ،  5050،  ،  4040،  ،  3030،  ،  2525

  ..التركيز االمثل حيث تصل عنده سرعة التفاعل قيمتها القصوىالتركيز االمثل حيث تصل عنده سرعة التفاعل قيمتها القصوى

  ) ) KKmm(( منتن  منتن ––تعيين قيم ثابت ميكاليس تعيين قيم ثابت ميكاليس 

استعملت الطريقة نفسها المتبعة في     استعملت الطريقة نفسها المتبعة في     ) ) AAMMPP--́´55(( للمادة االساس المستعملة      للمادة االساس المستعملة     KKmmلتعيين قيــم الثابت    لتعيين قيــم الثابت    

  :: باستعمال الطرق البيانية التالية باستعمال الطرق البيانية التاليةKKmmعاله، وتم الحصول على قيم الثابت عاله، وتم الحصول على قيم الثابت الفقرة االفقرة ا

  ).).vv    vvss..  11//[[ss]]//11(( بيرك  بيرك ––طريقة لينويفر طريقة لينويفر   ..11

  ).).vv    vvss..    [[ss]]//[[ss]](( وولف  وولف ––طريقة هانس طريقة هانس   ..22

  

  النتائج والمناقشةالنتائج والمناقشة

   وتنقيتها جزئياً من أمصال مرضى فقر الدم وتنقيتها جزئياً من أمصال مرضى فقر الدمNNTT--́´55فصل متناظرات فصل متناظرات 

دل أاليوني باستخدام محاليل متدرجة من كلوريد الصوديوم إحـدى          دل أاليوني باستخدام محاليل متدرجة من كلوريد الصوديوم إحـدى          تعد طريقة كروماتوغرافيا التبا   تعد طريقة كروماتوغرافيا التبا   

إذ إذ . . الطرائق المتبعة لفصل وتنقية متناظرات األنزيمات والتي تعتمد على مبدأ اختالف الشحنة للمتناظرات            الطرائق المتبعة لفصل وتنقية متناظرات األنزيمات والتي تعتمد على مبدأ اختالف الشحنة للمتناظرات            

   ومـن خـالل تقنيـة    ومـن خـالل تقنيـة   NNTT--́´55ألنـزيم  ألنـزيم  ) ) II،،  ΠΠ   ، ،ШШ((تم الحـصول علـى ثالثـة متنـاظرات أنزيميـة      تم الحـصول علـى ثالثـة متنـاظرات أنزيميـة      

--DDEEAAEE--CCeelllluulloossee  AA أاليونــي باستخدام الراتنــج المبادل األيوني  أاليونــي باستخدام الراتنــج المبادل األيوني كروماتوغرافيــا التبــادلكروماتوغرافيــا التبــادل

مـرة  مـرة  ) ) 4.944.94((II  وبدرجات نقاوة متفاوتة، اذ بلغت درجة التنقية للمتنـاظر  وبدرجات نقاوة متفاوتة، اذ بلغت درجة التنقية للمتنـاظر  ) ) 11(( كما موضح في الشكل  كما موضح في الشكل 5500

مرة وكما موضح فـي الجـدول       مرة وكما موضح فـي الجـدول       ) ) 22.1322.13(( فقد بلغت تنقيته      فقد بلغت تنقيته     ШШمرة أما المتناظر    مرة أما المتناظر    ) ) ΠΠ) ) 19.4919.49والمتناظر  والمتناظر  

))11.(.(  
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 مـن امـصال دم مرضـى فقـر الـدم باسـتعمال               مـن امـصال دم مرضـى فقـر الـدم باسـتعمال              NNTT--́´55فصل وتنقية متناظرات انـزيم      فصل وتنقية متناظرات انـزيم      : : 11الشكل  الشكل  

  كروماتوغرافيا التبادل االيونيكروماتوغرافيا التبادل االيوني
  

 التـي    التـي   II  ولوحظ نزول المتناظر  ولوحظ نزول المتناظر  ..تظهر ثالث قمم للمتناظرات الثالث لألنزيم     تظهر ثالث قمم للمتناظرات الثالث لألنزيم     ) ) 11((ومن خالل الشكل    ومن خالل الشكل    

 بالمحلول المنظــم في بداية عملية الفصل خـالل          بالمحلول المنظــم في بداية عملية الفصل خـالل         EElluuttiioonnتشير له القمة األولى خالل عملية الروغان        تشير له القمة األولى خالل عملية الروغان        

DDEEAAEE--CCeelllluulloossee    AA--5500    وهــذا يـــدل علـى ان المتناظـــر     وهــذا يـــدل علـى ان المتناظـــر   II   يحمـل شحنـــة موجبـة    يحمـل شحنـــة موجبـة   

))ZZeeffffrreenn  aanndd  HHaallll,,  11997733.(.(  

             من أمصال مرضى فقر الدم من أمصال مرضى فقر الدمNNTT--́´55 تنقية متناظرات تنقية متناظرات::11الجدول الجدول         
yyiieelldd  
******    
  

%%    

DDeeggrreeee  ooff  
ppuurriiffiiccaattiioonn  

****  
((FFoolldd))  

SSppeecciiffiicc  
aaccttiivviittyy**  
((II..UU//ggmm))  

TToottaall  
pprrootteeiinn  

((ggmm))  

PPrrootteeiinn  
ccoonncc..  

((ggmm//110000mmll))  

TToottaall  
55´́--NNTT  

AAccttiivviittyy  
((II  ..UU//LL))  

55´́--NNTT  
AAccttiivviittyy  
((II  ..UU//LL))  

EElluuttee  
  

((mmll))  

  
SStteepp  

100100  --  00..  7733  2299..338855  55..887777  215.0215.0  4343  55  ccrruuddee  sseerruumm  

9797  11..2244  0.910.91  2222..993355  44..558877  208.35208.35  4411..6677  55  AAmmmmoonniiuumm  
ssuullffaattee  

4242  22..22  11..6611  55..5577  22..778855  90.090.0  4455  22  DDiiaallyyssiiss  

  
DDEEAAEE--

CCeelllluulloossee    
AA--5500  

2121  44..9944  33..6600  1122..4499  11..224499  450.0450.0  4455  1100  IIssooeennzzyymmee  II  

2020  1199..4499  1144..2222  33..0077  00..330077  436.7436.7  4433..6677  1010  IIssooeennzzyymmee  
ΠΠ    

2525  2222..1133  1166..1166  33..2288  00..332288  530.0530.0  5533  1010  IIssooeennzzyymmee  
ШШ  

**  SSppeecciiffiicc  aaccttiivviittyy  ((II..UU//ggmm))  ==55´́--NNTT  AAccttiivviittyy  ((II  ..UU//LL))  //    PPrrootteeiinn  ccoonncc..  ((ggmm//110000mmll))    
****  DDeeggrreeee  ooff  ppuurriiffiiccaattiioonn  ((FFoolldd  ))==SSppeecciiffiicc  aaccttiivviittyy  ooff  ppuurreeffiieedd  ssaammppllee  //  SSppeecciiffiicc  aaccttiivviittyy  ooff  ccrruuddee  sseerruumm    
******  YYiieelldd  ==TToottaall  pprrootteeiinn  ooff  ppuurreeffiieedd    //    ccrruuddee  sseerruumm  
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 بعد بدء الروغان التدريجي بالمحلول المنظم الحاوي على          بعد بدء الروغان التدريجي بالمحلول المنظم الحاوي على         ΠΠوباستمرار عملية الفصل ظهر المتناظر    وباستمرار عملية الفصل ظهر المتناظر    

، إذ كانت فعاليتـه     ، إذ كانت فعاليتـه     ШШ  حي ظهر المتناظر  حي ظهر المتناظر  ، وعند التراكيز النهائية للمحلول المل     ، وعند التراكيز النهائية للمحلول المل     NNaaCCllتراكيز تصاعدية من    تراكيز تصاعدية من    

والحصول علـى  والحصول علـى    ..ШШوو  II   كان ذا فعالية اقل من المتناظرين كان ذا فعالية اقل من المتناظرينΠΠ   بينما المتناظر بينما المتناظرΠΠ   و وIIأعلى من المتناظرين أعلى من المتناظرين 

فلم تـشر   فلم تـشر     ΠΠ  وبالمواقع نفسها أما المتناظر   وبالمواقع نفسها أما المتناظر   ) ) 19771977،  ،  احمداحمد((جاء مطابقا لدراسة الباحث     جاء مطابقا لدراسة الباحث       ШШوو  II  المتناظرينالمتناظرين

  .. مصل الدم البشري مصل الدم البشريإلى وجوده أيا من األدبيات السابقة فيإلى وجوده أيا من األدبيات السابقة في

 وتنقيته تعود الى ارتباطـه بالغـشاء         وتنقيته تعود الى ارتباطـه بالغـشاء        NNTT--́´55إن أهم اإلشكاالت التي تواجه المهتمين بدراسة أنزيم         إن أهم اإلشكاالت التي تواجه المهتمين بدراسة أنزيم         

السطحي للخاليا ووجوده بتراكيز واطئة والى تلوثه بالطبقة الدهنية للغشاء الخارجي، لذا البد من إيجـاد                السطحي للخاليا ووجوده بتراكيز واطئة والى تلوثه بالطبقة الدهنية للغشاء الخارجي، لذا البد من إيجـاد                

نوع الراتنج دورا مهما في ذلك من خالل الفته         نوع الراتنج دورا مهما في ذلك من خالل الفته         أفضل الطرائق لتخليصه من هذه التداخالت وبالتالي يلعب         أفضل الطرائق لتخليصه من هذه التداخالت وبالتالي يلعب         

 في مصل الـدم بطريقـة        في مصل الـدم بطريقـة       ΠΠ  وقد يعزى ظهــور المتناظر   وقد يعزى ظهــور المتناظر   ) ) 19951995،  ،  خورشيدخورشيد((  إلى جزيئات األنزيــم  إلى جزيئات األنزيــم  

  DDEEAAEE--CCeelllluulloossee    AA--5500الفصل المستخدمة في هذا البحث الى استخدام الراتنج المبـــادل أاليـوني   الفصل المستخدمة في هذا البحث الى استخدام الراتنج المبـــادل أاليـوني   

  ..NNTT--́´55قيـــاس فعالية أنزيم قيـــاس فعالية أنزيم ألول مــرة وحساسيـة الطريقــة المستخدمــة لألول مــرة وحساسيـة الطريقــة المستخدمــة ل

    AAMMPP--́´55تعيين التركيز االمثل للمادة األساس تعيين التركيز االمثل للمادة األساس 

 علـى    علـى   AAMMPP--́´55تأثير تركيــز االدينوسين أحادي الفوسفات      تأثير تركيــز االدينوسين أحادي الفوسفات      ) ) 55((وو) ) 44((،  ،  ))33((،  ،  ))22((تبين االشكال   تبين االشكال   

المنقاة من امـصال دم  المنقاة من امـصال دم    ШШ و وΠΠ   و وII في مصل الدم والمتناظرات  في مصل الدم والمتناظرات NNTT--́´55سـرعة التفاعل االنزيمـي لـ سـرعة التفاعل االنزيمـي لـ 

ـ         االصحاء ومرضى فق  االصحاء ومرضى فق   ـ         ر الدم، ونالحظ من االشكال اعاله ارتفـاع سـرعة التفاعل ل  في المصل    في المصل   NNTT--́´55ر الدم، ونالحظ من االشكال اعاله ارتفـاع سـرعة التفاعل ل

 الى حد الوصول الى السرعة القـصوى عنـد التركيـز             الى حد الوصول الى السرعة القـصوى عنـد التركيـز            AAMMPP--́´55بزيادة تركيز   بزيادة تركيز     ШШ و  و ΠΠ و  و II  ومتناظراتهومتناظراته

))4400mmMM ( (55لـلـ´́--NNTT     ومن ثم تبدأ سرعة التفاعـل باالنخفـاض عنـد       ومن ثم تبدأ سرعة التفاعـل باالنخفـاض عنـد       . .  في مصل الدم ومتناظرات الثالث      في مصل الدم ومتناظرات الثالث

لحدوث التثبيط، وقــد لوحظ في االشكـال اعــاله ان المنحنـي          لحدوث التثبيط، وقــد لوحظ في االشكـال اعــاله ان المنحنـي          ) )  فما فوق   فما فوق  5500mmMM ( (التراكيز العالية التراكيز العالية 

  . .  في مصل الدم والمتناظرات الثالث في مصل الدم والمتناظرات الثالثNNTT--́´55يكون زائدي المقطع النزيـم يكون زائدي المقطع النزيـم 

من نتائج حـول  من نتائج حـول  ) ) 20002000  الطائي،الطائي،((  ان ماتم التوصل اليه من نتائج تتطابق مع ماتوصل اليه كل منان ماتم التوصل اليه من نتائج تتطابق مع ماتوصل اليه كل من

 المنقى من كبـد االغنـام،        المنقى من كبـد االغنـام،       NNTT--́´55حول انزيم   حول انزيم   ) ) 19951995  خورشيد،خورشيد،(( من مصل الدم البشري و      من مصل الدم البشري و     NNTT--́´55انزيم  انزيم  

مـصل الـدم البـشري    مـصل الـدم البـشري    NNTT--́´55  بان متناظرات انزيمبان متناظرات انزيم) ) 19771977  احمد،احمد،((  وتتعارض مع ماتوصل اليه الباحثوتتعارض مع ماتوصل اليه الباحث

  . .  منتن منتن––الطبيعي التخضع لمعادلة ميكايلس الطبيعي التخضع لمعادلة ميكايلس 
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 في مصل دم االصحاء ومرضى       في مصل دم االصحاء ومرضى      NNTT--́´55 على سرعة تفاعل انزيم       على سرعة تفاعل انزيم      AAMMPP--́´55التركيز االمثل لـ    التركيز االمثل لـ    : : 22  للالشكالشك

  ..فقر الدمفقر الدم
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مرضى اصحاء
  

 لالصحاء ومرضـى   لالصحاء ومرضـى  II   للمتناظر للمتناظرNNTT--́´55 على سرعة تفاعل انزيم  على سرعة تفاعل انزيم AAMMPP--́´55التركيز االمثل لـ التركيز االمثل لـ : : 33  الشكلالشكل

  ..الدمالدمفقر فقر 

  
  



89  ............................نننيوكليوتايديز منيوكليوتايديز م--́´55تنقية جزئية لمتناظرات انزيم تنقية جزئية لمتناظرات انزيم 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0 10 20 30 40 50 60
[AMP] mM

ac
tiv

ity
 (I

.U
/L

)

مرضى اصحاء
  

ومرضى ومرضى    لالصحاء لالصحاءΠΠ   للمتناظر للمتناظرNNTT--́´55 على سرعة تفاعل انزيم  على سرعة تفاعل انزيم AAMMPP--́´55التركيز االمثل لـ التركيز االمثل لـ : : 44الشكل الشكل 

  ..فقر الدمفقر الدم
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     لألصحاء لألصحاءШШ   للمتناظر للمتناظرNNTT--́´55 على سرعة تفاعل انزيم  على سرعة تفاعل انزيم AAMMPP--́´55التركيز االمثل لـ التركيز االمثل لـ : : 55  الشكلالشكل

  ومرضى فقر الدمومرضى فقر الدم
  

  ((KKmm)) منتن  منتن ––تعيين قيم ثابت ميكايلس تعيين قيم ثابت ميكايلس 

 ألنزيم   ألنزيم  KKmm بيرك لتعيين قيم ثابت ميكايلس منتن         بيرك لتعيين قيم ثابت ميكايلس منتن        --وولف و للينوفر  وولف و للينوفر  -- تم اتباع الطريقة البيانية هانس     تم اتباع الطريقة البيانية هانس    

55´́--NNTT في مصل الدم والمتناظرات  في مصل الدم والمتناظرات IIو و ΠΠو و ШШ . . قيم ألـقيم ألـ) ) 22((ويوضـح الجدول ويوضـح الجدولKKmm    المستخرجة حـسب   المستخرجة حـسب 

  NNTT--́´55 لمتنـاظرات االنـزيم       لمتنـاظرات االنـزيم      KKmmحيث يتضح من النتائج وجود فرق واضح بين قيم          حيث يتضح من النتائج وجود فرق واضح بين قيم          . . الطريقتين أعاله الطريقتين أعاله 

المنقـاة مـن   المنقـاة مـن   ШШ   و وΠΠ للمتنـاظرات   للمتنـاظرات  KKmmفنجد ان قيم فنجد ان قيم . . المنقاة من امصال دم االصحاء ومرضى فقر الدمالمنقاة من امصال دم االصحاء ومرضى فقر الدم
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ء وهذا يدل على ان الفة هذين المتناظرين للمادة االسـاس           ء وهذا يدل على ان الفة هذين المتناظرين للمادة االسـاس           امصال دم المرضى اقل من قيمتها في االصحا       امصال دم المرضى اقل من قيمتها في االصحا       

))55´́--AAMMPP ( (      فيما نجد ان قيم     فيما نجد ان قيم     . . في المرضى اكبر من الفتهما في االصحاء      في المرضى اكبر من الفتهما في االصحاءKKmm للمتناظر  للمتناظر   II    وانزيم مصل دم     وانزيم مصل دم 

مما مما ) ) AAMMPP--́´55((مرضى فقر الدم اكبر من قيمتها في االصحاء وهذا يدل على انها اقل الفة للمادة االساس                 مرضى فقر الدم اكبر من قيمتها في االصحاء وهذا يدل على انها اقل الفة للمادة االساس                 

ربما يعود هذا الى االختالف الحاصل في التراكيب البنائية ومراكز االرتباط لالنزيم            ربما يعود هذا الى االختالف الحاصل في التراكيب البنائية ومراكز االرتباط لالنزيم            وو. . في حالة االصحاء  في حالة االصحاء  

وبـاالخص  وبـاالخص    KKmmوبالتالي وعلى ضوء ماتحقق من نتائج واالختالف الواضح في قـيم            وبالتالي وعلى ضوء ماتحقق من نتائج واالختالف الواضح في قـيم              ..بالحالة المرضية بالحالة المرضية 

  ..لتشخيص حاالت فقر الدملتشخيص حاالت فقر الدم  بالنسبة لمصل الدم ربما يمكن استخدام ذلك كمؤشربالنسبة لمصل الدم ربما يمكن استخدام ذلك كمؤشر
  

  

  ШШ   و وΠΠ   و وII في مصل الدم والمتناظرات  في مصل الدم والمتناظرات NNTT--́´55ألنزيم ألنزيم   KKmmقيم قيم   ::22الجدول الجدول       

    ))لترلتر//ملي مولملي مول  (  (  KKmmقيم قيم 

11//[[ss]]              vvss..            11//vv      ٭٭٭٭  [[ss]]//vv                vvss..            [[ss]]  ٭٭    

  اصحاءاصحاء  مرضى مرضى   اصحاءاصحاء  مرضى مرضى 

  
  

EEnnzzyymmee  
  

14.514.5  12.512.5  1144  12.812.8  sseerruumm  
14.0814.08  13.013.0  1144..55  13.113.1  IIssooeennzzyymmee  II  
12.9812.98  14.0814.08  1122..77  14.514.5  IIssooeennzzyymmee  ΠΠ    
8.48.4  15.615.6  88..55  15.515.5  IIssooeennzzyymmee  ШШ  

  .. طريقة هانس ـ  وولف طريقة هانس ـ  وولف٭٭

  ..طريقة لينوفر ـ بيركطريقة لينوفر ـ بيرك٭٭٭٭

  

  المصادر العربيةالمصادر العربية

  NN--́´55   الظاهرة االلوستيرية ذات التعاون السالب، وصفات حركية اخـــرى الظاهرة االلوستيرية ذات التعاون السالب، وصفات حركية اخـــرى..19771977. . احمد، هيثم ناجياحمد، هيثم ناجي

ـ ΙΙΙΙ و    و   ΙΙ  للمتناظرينللمتناظرين ـ  ل  رسالة ماجستير، كليـة      رسالة ماجستير، كليـة     .. النقيين من مصل الدم البشري الطبيعي       النقيين من مصل الدم البشري الطبيعي      NNTT--́´55   ل

  ..جامعة بغدادجامعة بغداد  العلوم،العلوم،

  نيوكليوتايـديز فـي مـصل دم االشـخاص        نيوكليوتايـديز فـي مـصل دم االشـخاص        --́´55 دراسة فعالية انزيم      دراسة فعالية انزيم     ..20002000. . الطائي، رفد ربيع سعدون   الطائي، رفد ربيع سعدون   

  .. جامعة الموصل جامعة الموصل،،رسالة ماجستير، كلية العلومرسالة ماجستير، كلية العلوم  االصحاء وبعض الحاالت المرضية،االصحاء وبعض الحاالت المرضية،

  يم الفوسفودايستريز النيوكليوتيدي الحلقي   يم الفوسفودايستريز النيوكليوتيدي الحلقي   تنقية انزيم النيوكليوتايديز وانز   تنقية انزيم النيوكليوتايديز وانز   . . 19951995. . خورشيد، صباح حسين  خورشيد، صباح حسين  

    ..جامعة تكريتجامعة تكريت، ، رسالة ماجستير، كلية التربية للبناترسالة ماجستير، كلية التربية للبنات، ، من كبد االغناممن كبد االغنام
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