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 المنتج  من العفنPolygalacturonases تنقية وتوصيف انزيم  

TP4 Aspergillus niger  المتحمل للحرارة 
 

 محمد عمر محي الدين                                               رقيباء علي جيجان

 / قسم علوم األغذية ية الزراعةجامعة بغداد/كل                    قسم علوم األغذية / جامعة بغداد/كلية الزراعة 

   بحث مستل من اطروحة الدكتوراة الباحث الثانى*
                                                          

 

 المستخلص:
وفتتا الوتتروم المثلتتى  Aspergillus niger TP4المنتتتم متتن الع تتن  Polygalacturonases استتتصلا انتتزيم

زيم الصام الُمنتم بصطوات عدة تمثلت بالتركيز بكبريتات االمونيوم أو الترسيب بتالكحو  األييلتي ومتن لالنتاج.أمكن تنقية األن

 Sephacryl S-300والترشتي  الالالمتي فتي عمتود  DEAE-Sepharoseاآليــتـونى بـتـعمود   يم كــروماتوكرافيا التبتاد 

كما جرت محاولة . %30مرة وبحصيلة أنزيمية مقدارها 11.80خطوةً أخيرة، بلغ عدد مرات التنقية وبأتباع هـذه الصطوات 

وبعتدد  % 86( فكانتت حصتيلة األنتزيم alginate affinityتنقية األنزيم بطريقة األل ة او اإلرتبـاط  بآلتـجينات الصتوديوم  

ترحيل الكالربتايي. درستت مرة. تم التأكد من نقاوة األنزيم حد التجانس بكلتا الطريقتين المذكورتين بال14مـرات تــنقية بلغت 

 4.5.تتتراوا التترقم الاليتتدروجيني األمثـتتـل لثبتتات األنتتزيم بتتين  5ختتواا األنتتزيم ،فكتتان التترقم الاليتتدروجيني األمثتتل ل عاليتتت  

. بلتغ التو ن ºم 50-20درجتة الحترارة المثلتى لثباتت  .في حتين كانتت  ºم 50.بلغت درجة الحرارة المثلى ل عالية األنزيم 7إلى

 mercaptoethanol-2باضتافة  SDS/PAG   كيلو دالتتون مقتدرة بطريقتة الــتـترحيل الكـــتـالربايي  41نزيم الجزيئي لأل

كيلتتو دالتتتون بطريقتتة التـتتـرشي  الــتتـالالمي ممتتا يعنتتي أن  81بـــتتـطريقة تــتتـحليل الحتتوامن األمينيتتة و نكيــتتـلو دالتتتو  39و

ين متمتايلتين أــــتـالرت دراســتـة الثوابتت الـــتـحركية أن مـــتـعدالت قــتـيم األنزيم قـــد يـــكون مـؤل اً مــتـن وحتدتين يتانويت

ملغم/مليلتتر  وإن قيمتة السترعة القصتو   2.8هتي   Polygalacturoic acidلت اعتل األنـتـزيم  تـتـجاه  Kmيابت ميكالس  

Vmax 4.159  حتتامن الكاالكتيورونيتتم المتعتتدد   /دقيقتتة .وبنتتاء علتتى تتتـحليل التتـنواتم المتكونتتة مــتتـن معاملتتة متتايكرو مو

 Endopolygalacturonase  .             ن األنزيم من نـوعأيبت   TLCباألنزيم وبطريقة كروماتوكرافيا الطبقة الـرقيقة
 

Abstract 
extracted enzyme Polygalacturonases product from Aspergillus niger TP4 according 

optimal conditions for production. The enzyme was purified by several steps included 

concentration by  ammonium sulfate or ethanol followed ion exchange chromatography on 

DEAE-Sepharose column and gel filtration on Sephacryl S-300 column. The purification 

numbers and the yield of the enzyme at the end of these steps were 11.80 and 30% 

respectively.  Alginate affinity as alternative procedure was also used for purification  of the 

enzyme produced on synthetic support material. The purification  number by this method was 

14 with a yield estimated about 86% .The molecular weight was 41 kD as determined by gel 

electrophoresis on SDS/PAGE using 2- mercaptoethanol, and 39 kD as estimated by amino 

acid analysis. But it was approximately two folds of this value and about 81kD according to 

gel filtration which means that the enzyme may be consist of two identical subunits.The 

optimum pH of the enzyme was 5,The enzyme was most stable at pH 4.5 to7 ,The optimum 

temperature of enzyme activity was 50 at optimum pH.The kinetic studies revealed that 

Michael’s constant (Km) and Maximum Velocity (Vmax) values of the enzyme using 

polygalacturoic acid as substrate were 2.8 and 4.159 while they were 9.8 and 8.93when the 

pectin was used as substrate for the enzyme.The enzyme was found to be from 

Endopolygalacturonase type according to the results of Thin Layer Chromatography analysis 

for detection of the products obtained from treatment of polygalacturonic acid with the 

enzyme.    
 

 المقدمة:
تُعد األنزيمات العوامل المساعدة األساسية في تح يز الت اعالت جميعالا التي تجر  داخل األنومة الحيوية. وهي على درجة 

عالية من التنوع من حيث آلية عملالا والتركيب والصواا وغيرها من الصصايا التي تميزها. ومنالا األنزيمات المحللة للبكتين 

الكاينات الحية في الطبيعة ، كالنباتات مثالً بغية تحليل البكتينات الداخلة في تركيب جدار خالياها، وتحويرها  التي تنتجالا العديد من

جزيياً بطريقة تمن  أجزاء من النباتات في أيناء اإلنضاج نسج  طرية. أمـا األحـياء الـمجالرية فتنتجالا بالدم تـــوفير مـــصادر 

. وتعود درجة تنوع األنزيمات المحللة للبكتين إلى درجة التعقيد 3.23) ــن الـــنباتات ومــصل اتالاالــكاربون والــطاقة لـــالا مـ

العالية التي تتسم بالا البكتينات ن سالا ولألنزيمات المحللة للبكتين إستعماالت عديدة تتقدمالا أستعمالالا في تص ية العصاير وتنقيتالا 
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الـنباتات وتصمير الشاي والـقالوة وغـيرها. وفـى الـوقت الحاضر يـمة عـدٍد مـــن  مـن الـشوايب، وفى إستصالا الزيوت مــن

الشركات الـمنتجة لـالا عــلى نـطاق تـجاري، وبمواص ات تـصدم الغرض مـن استـصدامالا أو تـطبيقالا، مستعينةً باألحـياء المجالرية 

 . (4,25 كالبكتريا واالع ان

للبكتين من األحياء المجالرية وعلى نطاق تجاري قد قطع شوطاً واسعاً إال أن التحري  ورغم أن إنتاج األنزيمات المحللة

عـــن عـزالت جديدة منتجة لالا ، وبمواص ات خــاصة، وعلى نحو أكثر وفرةً، يبقى مجاالٌ م توحا لجميع الذين يرمون الصوض في  

، 16,36) بحا  والدراسات عن األنزيمات المحللة للبكتين. وهذا ما يالحظ من خال  مراجعة المصادر العلمية التي تكتظ باأل

والتي تركز في جانب مالم منالا، على إنتاج أنزيمات بعينالا من األنزيمات المحللة للبكتين وتنقيتالا وتوصي الا ودراسة الجينات 

ير عـــنالا، لالست ادة منالا في إنتاجالا على المش رة لالا، بغية فالم أكثر عمقا للعوامل الورايية والوروم البيئية التي تتحكم في الـــتعب

قبل الشروع بدراسة ص ات االنزيمات وخواصالا الحركية البد من تنقيتالا حد التجانس،ا   نــطاق تـــجاري بتكــاليف رخـــيصة.

بر مجموعة من التصلا من المواد الموجودة مع االنزيم جميعالا،تحاشيا للوقوع فى استنتاجات خاطئة.وال تتحقا التنقية االع

( وهناك تقنيات متعددة لتنقية 11خطوات متدرجة ومدروسة يُ ترض أن تزداد خاللالا فعالية األنزيم النوعية فى كل خطوة 

االنزيمات وعلى درجة عالية من التنوع إعتماداً على تصصا االنزيم لالرتباط بمجموعة معينة .على ان تركيز االنزيم فى 

اكبر كمية من الماء يعد خطوة البد منالا لتقليا الحجوم و يادة ك اءة التنقية.وهناك وسايل عدة  مستصلص  الصام بالتصلا من

(.ونوراً للتنوع الكبير في األنزيمات المحللة 6لتحقيا ذلم منالا للترسيب باالمالا الالعضوية والمذيبات والتج يد والترشي  ال ايا 

ن هنا جر  الت كير في إنتاج أحد األنزيمات المحللة للبكتين.وقد جاءت هذه الدراسة م للبكتين وتنوع األساليب المتبعة في تنقيتالا

 TP4استكماال لتلم الدراسات من خال  دراسة تنقية االنزيم وتوصي   والمنتجة بطريقة تصمرات الحالة الصلبة باستصدام ال طر

Aspergillus niger   المتحملة للحرارة 
 

 المواد وطرائق العمل:
 :زيمخالص االنتاج واستان -1

وفقا للوروم المثلى وكما اشرنا لذلم فى TP4    Aspergillu niger من الع ن Polygalacturonasesتاج االنزيم تم ان

دقيقة. رش  المستصلا خال   30التحريم لمدة  عمليلتر ماء مقطر م 15سابقة أستصلا األنزيم من الوسط بإضافة  2,1)تى دراس

. عد الجزء الرايا ºم 5حرارة  ةدقيقة على درج 15دورة لمدة  1000 لمل النويف، يم نبذ مركزياً على سرعةقطعة قماش من الم

 مستصلصاً خاما لألنزيم، قدرحجم  وفعالية األنزيم في . وعبرت عن إنتاجية الوسط من األنزيم كاالتي: 

 و ن الوسط  غم( ÷تصلا مليلتر( حجم المس×إنتاجية األنزيم وحدة/غم( = فعالية األنزيم  وحدة/مليلتر(

 ةفااالسلوب االو  باستصدام كبريتات االمـــونيوم بأض،تمثل جرت عملية التركيز باسلوبين تركيز المستخلص األنزيمى الخام: -2

. نبذ  % 0-80بين  تمع التحريم المستمر لبلوغ نسبة إشباع تراوح ºم 4 مستصلا الصام بدرجةالتدريجياً إلى   أو ان معينة من

رايا وذوب ـــصل الـــف .ºم4 دقيقة بدرجة 15 مدة ـــدورة ل  8000رعةــالمحلو  بعد كل مرحلة من مراحل اإلضافة على س

يم قدرت فعالية األنـزيم .  5موالر ورقم هيدروجيني 0.1وبتركيز محلو  خالت الصوديوم الدارئراسب في أقل كمية من ــال

حجوم معينة من الكحو  االييلى  تأضي . التركيز بالكحو  االييلىفقد تمثل ب سلوب الثانىاال أمافي المحلو . وتركيز البروتين

 %30-80 تدريجياً مع التحريم المستمر للحصو  على نسبة مئوية من الكحو  تراوحت بين  لألنزيم المبرد الى المستصلا الصام

حلة من مراحل أضافة الكحو  في  كمية من محلو  خالت . وفصل الرايا بالطرد المركزي وذوب الراسب المتكون في كل مر

 وتركيز بروتين  في المحلو . الصوديوم يم قدرت فعالية األنزيم 

 :desaltingأزالة األمالح  -3

شركة المجالزة ت العليماحـــسب تSephadex G-25 حضر هالم السي ادكس  Sephadex G-25:تهيئة عمود السيفادكس  -أ

 Pharmacia Fine Chemicals  90 لتر من الماء وسصن العالا في حمام مايى بدرجة  2.5الالم في ـــن الــغم م 20( بتعليا-

مـــحلو  خـــالت  . رش  الالالم وغسل فـي لليوم التالى ºم7لمدة ساعة واحدة مع التحريم المستمرة وبالدوء يم ترك بدرجة  ºم85

مرتين بالتعليا و بالترشي  وأخيراً علا بكمية مناسبة من المحلو  ن س   موالر 0.1بتركيز  5الصوديوم الـــدارئ برقم هيدروجيني

( سم. يم تمت موا نت  بمحلو  خالت 1.5×4الما بأبعاد  ــمود ليعطى هــبأ  في عـــوع Degassing)غا ات  ـوفرغ من ال

 الصوديوم الدارئ المذكور.

 األنزيمى الخام: إضافة األنموذج-ب
من خطوة الترسب بالكحو   على سط  العمود بالدوء مع محلو  خالت الصوديوم الدارئ  المركز الصام زيمىمرر المحلو  األن

مليلتر لكل أنبوبة وجمعت األنابيب الحاوية على ال عالية 3 موالر جمعت األجزاء بمعد   0.05وبتركيز   5وبرقم هيدروجيني

  عالية قدرت فعالية األنزيم مع تركيز البروتين في . األنزيمية  و قدر الحجم الكلى لألجزاء الحاوية على ال

 تنقية االنزيم  -4

  ::واشتملت على خطوتين هما ىــــة االولــــطريقــــال -أ

ط  طريقة الكحو  على سى مرر المحلو  األنزيمى المركز بونوا نة عمود التباد  األيبعد م:كروماتوكرافيا التبادل االيونىاوالً :

إلنزا  البروتينات غير  7رقم هيدروجينى ووالر ملى  م 25تركيزب Tris-Acetatمحلو  دارئ ، غسل العمود بالعمود بالدوء

ملية .جرت ع Base lineتصاصية الى الصط الص ر  تر لكل أنبوبة حتى إنص اض االممليل3 المرتبطة وجمعت األجزاء بمعد  

الحاو  على تراكيز متدرجة من كـــلوريد الصوديوم و المحلو  ن س  ا اإلسترداد لـلبروتينات الـــمرتبطة بالـــمباد  بإستعم

نانومتر  280على طو  موجى وتمت متابعة البروتين في األجزاء المستردة بقياس اإلمتصاصة , ( موالر0-1تراوحت بين 

ي ـالرت فيالا ال عالية األنزيمية وقدرت الت مع األجـــزاءتايم المستحصل عليالا تـم جوتقديرال عالية األنزيمية فيالا . وبناء على الن
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،التي تسم  بعبور   Devices   (Amicon) centrifugal filterkالمركزي    ـطرد وركـــــزت بـــمرشحات ال ـروتينتركيز ب

 .   آالم دالتون 10المركبات ذات األو ان الجزيية أقل من 

  :كروموتوكرافيا الترشيح الهالمى -ثانياً 

. المجالز من شركة سكما حسب تعليماتالاSephacryl S-300  هالمألنزيمى المركز بعد خطوة التباد  األيوني من مرر المحلو  ا

وبسرعة   7ملى موالر وبرقم هيدروجيني  10بتركيز Tris –Acetatدارئ المحلو  بـموا نة واإلسترداد وأجريت عـملية الـ

و  لى طـــع يةقياس اإلمتصاصألجزاء الم صولة با البروتين فى .تمت متابعةمليلتر للجزء الواحد 3مليلتر /ساعة بواقع  20جريان 

نانومتر فضال عن تقديرال عالية. جمعت األجزاء ال عالة وقيس حجمالا وقدرت فعاليتالا وتركيز البروتين فيالا يم 280   موجى 

 . Amicon بمرشحات الطرد المركزيركــــز في أنبوبة الــــتركيز 

 طريقة آلجينات الصوديوم: لثانيةالطريقة ا -ب 

المذكورة أدناه ،علما بان هذه الطريقة قد  ( من خال  الصطوات 29أجريت عملية التنقية هذه باإلعتماد على الطريقة المذكورة في  

 ( اٌستصدمت لتنقية االنزيم المنتم على الوسط الساند الصناعى الممثل بقطعة االس نجة بابعاد معين   بحث قيد النشر

 تم اجراء الترحيل الكالربايى لغرض تحديد نقاوة االنزيم وتقدير الو ن الجزييى بطريقة الترحيل الكالربايىتوصيف االنزيم: -5

وبعدها تم تحديد درجة الحرارة المثلى لل عالية ودراسة الثبات  وطريقة تحليل الحوامن االمينيةفضال عن طريقة الترشي  الالالمى 

م الاليدروجينى االمثل لل عالية ودراسة الرقم الاليدروجينى للثبات وتمت دراسة الثوابت الحركية،وشملت الحرار  ودراسة الرق

Vmax وKm  والكشف عـــن عــمل األنزيم األيونات ال لزية في فعالية األنزيمبعدها تم دراسة تايير.  
 

 النتائج والمناقشة
بإستصدام كل من كبريتات األمونيوم  المستصلا الصام لتركيز أنزيم البكتنيزأجريت مجموعة من التجارب األولية لتجزية بروتينات 

والكحو  األييلى بغية تعيين حدود الكميات الواجب إضافتالا من هذه المواد إلى المستصلا لترسيب أكبر كمية من األنزيم وبأعلى 

 (6فعالية كصطوة أولــية في عملية التنقية. ويوض  الجدو  
 

  TP4  niger المنتم من   polygalacturonaseءة كبريتات األمونيوم والكحو  األييلي فى تركيز أنزيمات (: ك ا6جدو   

Aspergillus بإستصدام تصمرات الحالة الصلبة 
 

 

 

 

 

 

 

 

األمونيوم  لألنزيم الصام المستحصل علي   كبريتاتـــحصو  عليالا بــــكن الــحصيلة هذه التجارب، إذ تبين أن أعلى فعالية نوعية أم

 80إلى  % 50تي اإلشباع دة /ملغم مابين نسبـــوح 30.23انت ـــحنطة كــــحالة الصلبة على وسط نصالة الـــبإسلوب تصمرات ال

وحدة /ملغم .وهذا يعنى أن عدد مرات التنقية لألنزيم  28.64وهي أعلى بقليل من ال عالية النوعية للمستصلا الصام والبالغ  %

.في حين كانت ال عالية النوعية  %  23.11 وبحصيلة مقدارها 1.06المركز بكبريتات االمونيوم وبنسب اإلشباع المذكورة كانت 

  % 70إلى   % 50وحدة /ملغم لألنزيم المركز بالكحو  األييلى عـــند رفــع نسبت  في رايــا المستصلا الـــصام مــن  75.47

وحدة / ملغم في المستصلا الصام .علي  فان عدد مرات التنقية الذي تحقا ما بين النسبتين المذكورتين من الكحو   28.64مـــقابل 

. لذا اعتمد ترسيب األنزيم وتركيزه بالكحو  األييلى من مستصلص  الصام كصطوة أولى %60قدارها ـــم وبحصيلة 2.64األييلى بلغ 

،أهمل الراسب المتكون  %50من خطوة التنقية وعلى مرحلتين، في األولى أضيف الكحو  األييلي إلى المستصلا الصام بتركيز 

إمعانا في ترسيب األنزيم ، وجمع الراسب بإذابت   %70بدال من  %75 بعد النبذ المركزي، يم رفع تركيز الكحو  في الرايا إلى

ـمراحل الالحــــقة مـن الــتنقية بـالــــطريقة ــى الـإلستعمال   فـ 5والر وبرقم م 0.1صالت بتركيزة من دارئ الفي أقل كمي

ا كبريتات األمونيوم بنجاا في تركيز أنزيمات البكتنيز استصدمو ( 15,6األولــــى. وعلى الرغـــــم من أن الـعديد مــن الــباحــثين  

المنتم من األحياء المجالرية سواء بأسلوب تصمرات الحالة الصلبة اوأسلوب المزارع المغمورة، أال أن البعن منالم أكد ك اءة 

 التركيز بالمذيبات العضوية مثل الكحو  مقارنة مع كبريتات االمونيوم.

 

 

 

 

 الحجم الصطوة

 

 مل  

ال عالية 

األنزيمية 

 وحدة/مل

 

تركيز 

 البروتين

 ملغم/مل

ال عالية 

 النوعية

 وحدة/ملغم

ال عالية 

 الكلية

 ات( وحد

 الحصيلة

% 

عدد 

 مرات

 التنقية

 المستصلا الصام

 كبريتات االمونيوم بين نسبتى

 % 80 – 50االشباع 

150 

40  

120 

104 

4.19 

3.44 

28.64 

30.23 

18000 

4160 

100.0 

23.11 

1.00 

1.06 

 المستصلا الصام

الكـــــحو  االييلى بين نسبتى 

 % 50-70االضافة

80 

24 

120 

240 

4.19 

3.18 

28.64 

75.47 

9600 

5760 

100 

60 

1.00 

2.64 
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 تنقية األنزيم:
 يقة التنقية األولى:: طر1

تضمنت هذه الطريقة ترسيب األنزيم وتركيزه بالكحو  األييلي، مع إجراء عملية إ الة األمالا بإستعما  عمود السي ادكس 

Sephadex G-25  يم إمـــراره في عمود الـــمباد  األيونيDEAE- Sepharose   الموا ن بمحلوTris-Acetat  الدارئ

وإسترداد األجزاء المرتبطة بالمباد  بتراكيز متدرجة من كلوريد الصوديوم 7   ىم هـــيدروجينورقــمــلى موالر  25بـتركيز

(. ومـــن يـــم تركيز األجـــزاء الـــمحتوية على فـــعالية عـــالية وترشيحالا فـــي عـــمود هالمي 6 شكل موالر 0-1تراوحت بين 

بعد  عليالا( أن عدد مرات التنقية وحصيلة األنزيم التي أمكن الحصو  2   (.ويوض  الجدو2 شكل Sephacryl S-300    من 

على التوالى. أرت ع عدد مرات  % 60و 3.26( كانت  50-75%ي بين نسبتي اإلضافة  ـــزيم بالكحو  األييلــخطوة ترسيب األن

يونى. ولوحظ خلو األجزاء غير المرتبطة بعد خطوة كروماتوكرافيا التباد  اال %45 وإنص ضت الحصيلة إلى  6.03 التنقية إلى

بالمباد   أجزاء الغسيل( من ال عالية تماما، مما يؤكد إرتباط األنزيم بالمباد  االيونى السالب وإن محصلة الشحنات المحمولة على 

 األنزيم في الوروم المستصدمة هي شحنات سالبة . 
 

 المنتم من العزلة polygalacturonase (PGase )(: خطوات تنقية أنزيم 2جدو  

TP4 niger  Aspergillus بإستصدام تصمرات الحالة الصلبة  نصالة الحنطة) 

 الحجم الصطوة

 

 مل  

ال عالية 

األنزيمية 

 وحدة/مل

 

تركيز 

 البروتين

 ملغم/مل

ال عالية 

 النوعية

 وحدة/ملغم

ال عالية 

 الكلية

  وحدات(

 الحصيلة

% 

 عدد مرات

 التنقية

 المستصلا الصام

 (% 75-  50ـحو  االييلىالك

 التباد  االيــــونى بمبـاد 

 DEAE- Sepharose 

 الترشي  الــالالمى بــعمود

Sephacryl S-300 

150 

24 

54 

 

48 

120 

240 

80 

 

60 

4.25 

2.61 

0.47 

 

0.18 

28.2 4 

91.95 

170.21 

 

333.33 

9600 

5760 

4320 

 

2880 

100 

60 

45 

 

30 

1.00 

3.26 

6.03 

 

11.80 

 

متترة 11.80ة الترشتتي  الالالمتتي بعتتد خطتتوة التبتتاد  األيتتوني إلستتتكما  تنقيتتة األنتتزيم، فتتإرت ع عتتدد متترات التنقيتتة إلتتى وجتتاءت خطتتو

حيتث كانتت ال عاليتة  (1. ولوحظ ـالور قمتين للبتروتين فتي األجتزاء المستتردة متن الالتالم  شتكل % 30وبحصيلة أنزيمية مقدارها 

ة فكانت خالية تماماً من ال عالية، وكانت من صلة بصورة جيدة عن القمة األولى التي جمعتت متركزة في القمة األولى. أما القمة الثاني

 أجزاءها وركزت بطريقة الطرد المركزي. واستصدمت في التأكيد من نقاوة األنزيم بالترحيل الكالربايي ودراسة خواص  المصتل ة.
 

 

 

 
 

 Aspergillus niger TP4 من الع نpolygalacturonase (:كروماتوكرافيا التباد  األيوني لتنقية األنزيم1شكل 

 DEAE-Sepharoseبإستعما  المباد  أاليوني 
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 طريقة التنقية الثانية:
( أن عدد مرات التنقية وحصيلة األنزيم التي أمكن 3لتنقية بإستعما  آلجينات الصوديوم ويوض  الجدو   أتبعت طريقة يانية ل

على التوالي. ويعود سبب الحصو  على حصيلة عالية  % 86مرة و  14الحصو  علىالا بعد خطوة إستراد األنزيم من المعقد كانت 

ص  الصام على عدد محدود من البروتينات الغريبة ألن عملية إنتاج األنزيم قد تم من األنزيم بالذه الطريقة إلى احتمالية أحتواء مستصل

        في وسط ال يحتوي من المركبات العضوية غير حامن الكاالكتيورونيم المتعدد كمادة أولية لإلنتاج وكمادة حاية . ويذكر أن

 Pectinex جاري ألنزيمات البكتنيز والذي يحمل تسمية من المستحضر الت  polygalacturonaseقد تمكن من تنقية أنزيم (17) 

Ultra-SPL فقد نقى 18 (مـــرة.  أما 20وبعدد مرات تنقية قدرت بـ  % 83وبطريقة اآللجينات والحصو  على حصيلة بلغت )

ينات الكالسيوم أيضا و بأسلوب كروماتوكرافيا األل ة وبإستعما  آلجPectinex Ultra-SPLاالنزيم من مستحضر تجاري آخر هو 

بإستصدام آلجينات  Pectinex Ultra-SPLفقد أستطاع من تنقية األنزيم من ( 29) . وأما % 85فكانت الـــحصيلة األنزيمية 

 مرة. 16وبعدد مرات تنقية  % 96الصوديوم بحصيلة بلغت 
 

 

 التأكد من نقاوة األنزيم:
لتعين نقاوة األنزيم خال  المراحل المتعاقبة من خطوات التنقية  SDSأستعمل الترحيل الكالربايي بوجود العوامل الماسصة 

أن المستصلا األنزيمي ما  3 ) شكل        الحنطة . ويوض  الشكل لألنزيم المنتم بطريقة تصمرات الحالة الصلبة باستصدام نصالة 

بعد المرحلتين األولى والثانية من التنقية والمتمثلة بالترسيب بالكحو  األييلي والتباد  األيوني ما  الت تحتوي على بعن 

( نتايم الترحيل الكالربايي 4ما يوض  الشكل البروتينات ذات األو ان الجزيئية العالية أو القريبة من الو ن الجزيئي لألنزيم. بين

 

 

 من الع ن  Polygalacturonase(: الترشي  الالالمي لتنقية أنزيم2شكل 

TP4 Aspergillus niger  بإستعما  عمودSephyacryl S-300 

 الــعزلةالـــمنتم مـــن  Polygalacturonase (PGase )(:  تـــنقية أنــــزيم 3 جــــدو   

TP4 niger   Aspergillus الصوديوم بطريقة الوسط الساند الصناعي  قطعة أس نم( بإستعما  آلجينات 

 

 الصطوة

 

ال عالية 

 األنزيمية

 وحدة /مل

تركيز 

البروتين     

 ملغم /مل

ال عالية 

 النوعية

 وحدة/ملغم

 الحصيلة

% 

 عدد مرات التنقية

 المستصلا األنزيمي

 الجزء المسترد من

 معقد آلجينات الصوديوم

167 

91 

0.55 

0.02 

304 

4550 

100 

86 

1 

14 
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لألنزيم المنقى بطريقة آلجينات الصوديوم وكذلم من المرحلة األخيرة المتمثلة بالترشي  الالالمي بطريقة التنقية األولى فى هالم 

إذ يالحظ ـالور   .يةومقارنتالا مع البروتينات القياس -Mercaptoethanol 2  بعد معاملت  بـ   SDSمتعدد أكريل أمايد بوجود 

علماً بأن عملية التنقية بإستعما  ألجينات الصوديوم قد  .حزمة واحدة لألنزيم في كلتا عملتي التنقية مما يؤكد نقاوت  حد التجانس

 ن ذت على األنزيم المنتم على الوسط الساند الصناعي المتمثل بقطعة اإلس نم بينما ن ذت الطريقة األولى على األنزيم المنتم

بطريقة تصمرات الحالة الصلبة بأستعما  نصالة الحنطة وسطاً لإلنتاج. ويالحظ من الشكل كذلم وضوا حزم األنزيم المنقى بطريقة 

 (.2اآللجينات مقارنة بحزمة األنزيم المنقى بالطريقة األخر  وذلم بسبب الحصيلة العالية لألنزيم في الحالة األولى  الجدو 

   

M        1              2          3  
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 توصيف األنزيم:
 الوزن الجزيئي لألنزيم:

 -SDS    (SDSقدر الو ن الجزيئي لألنزيم بثال  طرايا وهى طريقة الترشي  الالالمي وطريقة الترحيل الكالربايي بوجود

PAGE كــيلو دالتـــون  81( يبلـــغ 5وامن األمـينية وقد تبين أن الـو ن الجزيئي بالطــريقة األولـى   الشكلوطـــريقة تحليل الح

كيلو دالتون. أما و ن  الجزيئي بتحليل مكونات  من األحماض األمينية  41( يبلغ 6و الشــكل 4وبالــطريقة الــثانية  الشكل

ن اإلشارة أن تحليل األحماض األمينية قد تم في ـروم حامضية مما حا  دون كيلو دالتون. والبد م 39فكانت    HPLCبطريقة

تشصيا األحماض األمينية التي تتحلل في هذه الوروم. علي  فإن تقدير الو ن الجزيئي بالذه الطريقة تعد تقريبياً ومحسوباً على 

تم الحصو  عليالا بطريقة الترحيل الكالربايي والبالغة  حامضاً فقط. من هنا يمكن إعتبار هذه النتيجة مقاربة للنتيجة التي 18أساس 

كيلودالتون. على أن تقدير الو ن الجزيئي بطريقة الترشي  الالالمي يعطي مؤشراً آخر عن األنزيم، وهو أن األنزيم قد يكون  41

عف الو ن الجزيئي المقدر بـطريقة كيلودالتون وهو ض 81مؤل اً من وحدتين يانويتين متمايلتين بداللة أن و نالما الجزيئي بلغ معاً 

ما  الجزيئي ألنـــزيم الـــترحيل الـــكالربايي و تـــحليل األحــــماض األمـــينية تــقريباً، ال سيما  أن مالحوة التباين في الــو ن

  ( 25,20,18,16,7عـــند تــــقديره بأكـــثر مـــن طـريقة واحـدة تــكاد تكون امرا ًمألوفا ًفقـد قـدر كل من  

 

خال    SDSفي هالم متعدد أكريل أمايد بوجود Polygalacturonase (:الترحيل الكالربايي ألنزيم 3شكل  

 المراحل المصتل ة من التنقية:

أنمتتوذج المستتترد بعتتد التبتتاد    – 3ييلتتى أنمتتوذج بعتتد عمليتتة الترستتب بتتالكحو  اال– 2أنمتتوذج المستتتصلا الصتتام – 1

 فيمثل البروتينات القياسية  Mاأليوني  . أما 
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كيلو دالتون على الـتوالى بــــطريقة الـــترحيل الــتـكالربايي بوجتود 42 ، 29،35، 41، 43بحوالى  PGaseالو ن الجزييي النزيم 

SDS أن التو ن الجزيئتي لألنتزيم  (6)ووجتد الباحتثEndopolygalacturonase    المنقتى متن ع تنAspergillus niger  هتو

 بالطريقة ن سالا. كيلو دالتون مقدراً  35

مقارنة مع     SDSفي هالم متعدد أكريل أمايد بوجود   Polygalacturonase(:الترحيل الكالربايي ألنزيم 4شكل 

 البروتينات القياسية لتقدير الو ن الجزيئي والتأكد من النقاوة :

األجزاء المستردة من الترشي  الالالمي بطريقة  3ثل االجزاء المستردة من طريقة التنقية بآلجينات الصوديوم، تم2,1

 األولى التنقية
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 من الع ن polygalacturonase :تقدير الو ن الجزيئي ألنزيم )   5شكل   

Aspergillus   niger TP4                                       بطريقة الرشي  الالالمي 

 

                      من الع ن   polygalacturonaseتقدير الو ن الجزيئي  ) 6شكل                                        

        Aspergillus niger TP4                الترحيل الكالربايي بوجود بطريقةSDS 
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 الخواص الفيزيائية لالنزيم :

 بعن الصواا لالنزيم وهى الرقم الاليدروجينى لل عالية والثبات ودرجة الحرارة المثلى ويبات االنزيم ( 5يوض  الجدو   
 

 (بعن الصواا ال يزيايية لالنزيم 5جدو   

 القيمة الصواا

 5 اليدروجينى االمثلالرقم ال

 3.5-7.5 الرقم الاليدروجينى لثبات االنزيم

 50Cº درجة الحرارة المثلى

 Cº 25-50 الثبات الحرار  لالنزيم
 

حظ من أن الرقم الاليدروجيني لوب ارق نصف درجة من وسط إلى آخر و 3-7درس تأيير الرقم الاليدروجيني لوسط الت اعل بين 

وانص ضت ال عالية باإلبتعاد عن هذه القيمة  يادة أو نقصاناً.ويأتي هذا االنص اض في فعالية األنزيم من  5األمثل ل عالية األنزيم هو 

قد ـف)  (37تأييرالرقم الاليدروجيني لوسط الت اعل في مجاميع معينة قابلة للتأين والموجودة ضمن تركيب األنزيم وفى المواد األساس

أن  ( 32) بينما وجد 3.8-6.5عالية األنزيم من عدد مصتلف من المصادر ال طرية يقع بين ر أن الرقم الاليدروجيني األمثل ل ـذك

أن  ( 19). بينما الحظ 2.5-6 لعدد أخر من المصادر ال طرية يقع ما بين   Polygalacturonaseالرقم الاليدروجيني االمثل ألنزيم

فقد تم  الرقم الرقم الاليدروجيني االمثل لثبات األنزيماما 4.5.هو  Monilla spالرقم الاليدروجيني االمثل ل عالية األنزيم ن س  من 

يم قياس فعاليت  .وعبرت عن 3.5-7.5 دقيقة في محاليل دارية تراوحت أرقامالا الـــاليدروجينية  ما بين 30من بحضن  مدة  تعينالا

أن الرقم الجدو  لمتبقية وأـالرت النتايم المبينة في يبات األنزيم تجاه االرقام الاليدروجينية المصتل ة بالنسبة المئوية لل عالية ا

من فعاليت  عند الرقم  %42.33 بـ        ولوحظ احت اـ األنزيم  7- 4.5الاليدروجيني االمثل لثبات األنزيم تتراوحت بين 

ص اض إلى تأيير الرقم ، وقد يعز  هذا االن  7.5عند الرقم الاليدروجيني % 39.43في حين أحت ظ بما يربوا من  3.5الاليدروجيني

الاليدروجيني في تغير التركيب الثانوي والثاليي لجزيية األنزيم وتغير هيئة الموقع ال عا  وإن الرقم الاليدروجيني األمثل لثبات 

 (. 27   األنزيم والذي يعد معيار مالما ً لتحديد ـروم تنقية األنزيم وخزن  يتوقف على عدة عوامل منالا نوع األنزيم ومصدره

من فعاليت   % 90يحافظ على   Penicillium viridicatumمــن العــ ن   polygalacturonaseأن أنزيم (31),وقـــد وجـــد

أن الرقم الاليدروجيني لثبات  (14)، بينما وجــد 5-8بعد حضن األنزيم عند مد  من األرقام الاليدروجينية تقــع بين

polygalacturonase  منThermoascus aurantiacus   من فعاليت   % 33وأن األنزيم يحت ظ بحوالى  5.0-5.5يتراوا بين

 ساعة 24بعد مدة حضن بلغت  9عند الرقم الاليدروجيني 

فعالية األنزيم مع  يادة درجة   . إ دياد ºم  30-80( درجة الحرارة المثلى ل عالية االنزيم التى درست بين  7كما يوض  الجدو   

ويعز  سبب  يادة سرعة الت اعالت األنزيمية مع إرت اع درجة الحرارة لحد معين  ºم50عند درجة حرارة الحرارة وبلغت أقصاها 

( فيما تسبب درجات 27  الطاقة الحركية للجزيئات  إلى  يادة التصادمات بين جزييات األنزيم والمادة األساس نتيجة لزيادة

سصاً في األنزيم جزيياً أو كلياً جراء ما يطرأ من تغيير في تركيب األنزيم الحرارة العالية إنص اضا في ال عالية بسبب إحدايالا م

 وهيئت  ال راغية وهيئة الموقع ال عا .

( درجـــة الــــحرارة  15,8 بتياين مصدر األنزيم. فقد أشار  polygalacturonase وتتباين درجات الحرارة المثلى ألنزيم 

 . ºم 40هي   A. nigerوT. reesei و  A. sojae   الـــــمستصلا مــــــن polygalacturonaseالـــمثلى ألنـــــزيم 

                                                     دقيقة وعلى الرقم                                                                                                          15مدة  ºم 80 -20الذي درس بين  الثبات الحراري لألنزيمعلما اًن 

، أخذت بعدها ال عالية باالنص اض تــدريجيا عـــند رفـــــع  ºم 20-50 فقط يبت أن  يتراوا بين الاليدروجيني االمثل لثبات األنزيم .

 70عـــند  % 10د الـدرجة هـــذه ، وبـــحوالى من فعاليت  عـــن  % 59. أذ إحــــت ظ األنـــزيم  بحوالى ºم 60درجة الحرارة إلى 

يت  ـــحت ظ ب عالــيAspergillus niger    المنتم مــن الــع ن   polygalacturonaseأن أنزيم  قــد وجــد (34. ويذكر أن   ºم

حــــيث ي ــقد األنزيم  ºم 40ـحرارة عــــن ة الــــاع درجــــع إرت ـــ ـــعالية بالتدهور مـــدأ الــــيم تب ºم 35رارة ــــة حـــعلى درج

ي قد  Aspergillus giganteusمــن الع ن   endopolygalacturonaseأن األنزيم ( 28من فعاليت  ،بينـــما وجـــد   45%

ترة سريعة دقايا إلى دن 5لــمدة  ºم 65.في حين تسببت تعرين األنزيم  لدرجة حرارة ºم 50 من فعاليت  على درجة حرارة  50%

     تأيير بعن األيونات ال لزية في فعالية األنزيم:أذ لوحظكما تمت دراسة ( 21  % 9.5لألنزيم مع احت اـ  بنسبة فعالية  تصل إلى 

ملى موالر بيد  10أنص اض فعالية األنزيم جراء حضن  مع كلوريد النحاس وكلوريد الحديد وكلوريد الباريوم وبتركيز  (  7 شكل 

، بينما لوحظ أن ايونات الكوبلت  % 87مستو  للتثبيط ــــالر بتأيير كــــلوريد النحاس فـــقد يبط األنزيم بنسبة  أن اعلى

موالر.أما كلويد المغنيسيوم فلم يالحظ لالا أي يايير تثبيطي  10والصارصين والمنغنيز تسبب تثبيطا بدرجات مت اوتة  بتركيز 

بدرجات  Polygalacturonase أن أيونات ال ضة والمنغنيز تعمل على  يادة فعالية أنــــزيم,( 25ملي مولر.فقد ذكر   10بتركيز 

أن أيــــونات الكــــالسيوم والمنغنيز تــــعمل على تثبيط فعالية األنـــزيم المستحصل   (12)والحظ  ملى موالر 1مت اوتة بتركيز

 Polygalacturonaseالمغنيسيوم والكالسيوم تسبب تثبيطاً في فعالية  أن أيونات .(22ووجد   .S. sclerotiorumعلي  مــــــن 

أن  (16)، كما وجد % 33بينما كانت نسبة التثبيط اليون المغنيسيوم  %  12بدرجات مت اوت  فقد كانت نسبة تثبيط اليون الكالسيوم

  من ع ن   Polygalacturonaseلى فعالية أنزيم ملى موالر تايير مثبط وبدرجات مت اوتة ع 1اليونات ينايية التكافؤ عند تركيز 

Trichoderma harzianum ماعدا أيون الزيبا فقط يبط كامل ال عالية ،كما تم تسجيل تأيير مشاب  لعد من األيونات في فعالية

ثـــــبطاً تجاه فــــعالً م 2Cu ،+2Ni ،+2Zn+(  أن أيـــونات 10حيث وجد   Bacillusمن بكتريا   Polygalacturonaseأنزيم 

 Mucorمـــن عـــ ن   Endopolygalacturonase ( ان فـعالية أنـــزيم25، وألحـــــظ   Polygalacturonaseاألنـــزيم 
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rouxii  2+تـــزداد بـ علMn  2+مقارنة بااليونات ينايية التكافؤ اآلخر  مثل Co ،+2Mg  ، +2Cu ،+2Fe   فـــي حين يـــح ز

 (35)في حين الحظ  (26).مـــــرة 3.4بـــمقدارniger  Aspergillus ـزيبا  يادة فـــعالية األنزيم مـــن العـــ نكلـــوريد الــــ

الى محلو  الت اعل   2Mn ،+2Co ،+2Mg+عند أضـافة أمالا  % 15-5بنسبة  Polygalacturonaseأنص اض في فعالية أنزيم 

 ملى موالر1بتركيز  % 31- 27في أنـص اض ال عالية بنسبة 2Fe ،+2Zn+،بينما تسببت االمالا ينايية التكافؤ 
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 Aspergillus niger TP4 المنتم من الع ن Polygalacturonase ( تأيير األيونات ال لزية في أنزيم 7شكل 

والسرعة  Km( قيم الثوابت الحركية لألنزيم المنقى المنتم في هذه الدراسة وهى يابت ميكالس ,(9(8يوض  الشكل فى حين 

تجاه مادتين أساسيتين هما  بكتين الت اا وحامن الكاالكتيورونيم  المتعدد والتي استصرجت من رسم العالقة بين  Vmax القصو  

.ويتبين من الشكل المذكور أن يابت  Lineweaver-Buk plotسرعة الت اعل وتراكيز المواد األساس المذكورة باستصدم طريقة 

 9.8ملغم /مليلتر وهو أوطأ من يابت ميكالس تجاه بكتين الت اا البالغ  2.8لكاالكتيورونيم المتعدد يبلغ ميكالس تجاه حامن ا

لألنزيم باستصدام المادة  Vmaxملغم/مليلتر، مما يد  على اآلل ة العالية لألنزيم لالرتباط بحامن الكاالكتيورونيم المتعدد أما قيمة 

مايكرومو / دقيقة وعلى التوالي،وقد ذكرت المصادر  9.27و 4,89دد وبكتين الت اا فكانت االساس حامن الكاالكتيورونيم المتع

( إن 6بقيم مصتل ة ولعل ذلم يعود إلى مصدر األنزيم وـروم التجربة فقد وجد    Polygalacturonaseيابت ميكالس ألنزيم 

ملغم  2.74كـانت   Aspergillus niger (SA6)الـــمستصلا مـن عــ ن Polygalacturonaseألنزيم  Vmax و Kmقـــيمة 

 Vmaxو Kmمة ــــــأن قي32)ـد  ـــــملغم/مليلتر  ووج 0.8أن قيمة يابت ميكالس  لن س األنزيم كانت   8)/مليلتر، في حـين وجد  

 111.1ملغم/مليلتر و 0.12انت ــك  Fusarium moniliformeمن ع ن  Polygalacturonase لألنزيم

من العزلة  polygalacturonaseأن يابت ميكالس والسرعة القصو  ألنزيم  Mohamed et al.,(16)ر/دقيقة.وذكرمايكروموال

Trichoderma harzianum مايكرومو /دقيقة.أن تباين قيم الثوابت الحركية اليعود إلى نوع 0.66ملغم/مليلتر و 1.42بلغت

يضا عند استصدام األنزيم من المصدر ذات  كالرقم الاليدروجيني ودرجة األنزيم ومصدره فحسب وإنما إلى ـروم تقدير ال عالية أ

حرارة الت اعل فضالً على نوع الدارئ وقوت  األيونية مع اختالم في الطرايا المستصدمة عند رسم المنحنيات للحصو  على قيم 

 هذا الثابت.
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 لقصو ( والسرعة اKmلتقدير يابت ميكالس   Lineweaver-Burk( منحنى 9شكل 

 Vmaxألنزيم)polygalacturonase حامن الكاالكتيورونيم المتعدد  اتجاه مادة الت اعل 
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 ( ألنزيم  Vmax( والسرعة القصو  Kmلتقدير يابت ميكالس   Lineweaver-Burk(: منحنى 10شكل  

polygalacturonase  بكتين الت اا تجاه مادة الت اعل 
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لمادت   Polygalacturonaseللتعرم على أسلوب تحليل أنزيم    TLCقةـــطبقة الرقيـــقة كروماتوكرافيا الأعتمدت طريكما 

األساس المتمثلة بحامن الكاالكتيورونيم المتعدد فيما إذا كان التحليل طرفياً بمعنى أن  يحلل الحامن المذكور من األطرام مع 

أوان  يقوم بكسر  Exopolygalacturonaseنايي ومثل هذه األنزيمات تسمى تكوين حامن الكاالكتيورونيم األحادي أو الث

األواصر بين وحدات المادة األساسية بطريقة عشوايية ومن داخل الجزيئة، وهذا النوع من األنزيمات تسمى 

Endopolygalacturonase 

حظ أن كمية نواتم التحلل تتوض  بعد مرورساعة ( أن األنزيم يحلل المادة األساس بطريقة عشوايية،.إذ يال11ويالحظ من الشكل 

تزداد مع إطالة  من الت اعل األنزيمي و تشتمل على حامن الكاالكتيورونيم المتعدد وبأطوا  مصتل ة مع ـالور كميات محدودة 

ت األساسية المتمثلة من حامن الكاالكتيورونيم الثنايي بعد مرور ساعة واحدة على الت اعل . بينما يصلو محلو  الت اعل من الوحدا

. ويذكر أن هذه الطريقة Endopolygalacturonase بحامن الكاالكتيورونيم األحادية.وتد  النتايم هذه ، أن األنزيم من النوع 

 .(38 قد أعتمدت من قبل عدد من الباحثين للغرض ن س   

 

 

 

 

 

 

 

 

          Aspergillus niger TP4 مـــن الــــعفنالــــمنتج  polygalacturonase( : عمل أنزيم 11شكل)

                                 

    mono-galacturonic acidمحلول 1 - 

  di- galacturonic acidمحلول   -  2

 -galacturonic acid tri محلول    3 -

 نواتج التحلل األنزيمي عند وقت الصفر 4 - 

 دقيقة 30نواتج التحلل بعد مرور  -  5

 دقيقة  60نواتج التحلل بعد مرور - 6 

 ساعات 10نواتج التحلل بعد مرور   - 7

 ساعة   20نواتج التحلل بعد مرور  - 8

 ساعة 48نواتج  التحلل بعد مرور    -  9
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