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  بررسی سينتيکی آنزيم پراکسيداز از گياه آرنبيا ُاکروما
  ٢سعيد مقصودي ،١کمال الدين حق بين**، ٢مرجان قيامی حور*

  ندسي شيميتهران، نارمک، خيابان فرجام، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده مه-٢،  کرج ، بلوار پژوهش، پژوهشگاه مهندسي ژنتيک و تکنولوژي زيستي- تهران، اتوبان تهران-١

  :چکيده
آنزيمی کالوس   در اين تحقيق غنای. باشد  می”in-vitro“گياهی تحت شرايط گياهی، تهيه موادبيولوژيک ارزشمند از منابع  يکی از اهداف مهم بيوتکنولوژی

 در دومرحله Aeآمده از کالوس  لی بدستبنابراين پروتئين ک.  نسبت به پراکسيداز موردبررسی قرارگرفتAe( Arnebia euchroma(آمده از ريشه گياه بدست
آناليز اين رسوب توسط کروماتوگرافی تعويض . داشت فعاليت پراکسيداز خوبی% ٨٠رسوب. شد سولفات رسوب داده اشباع نسبت به آمونيوم% ٨٠و % ۴۵

فرکشن جدا . های پراکسيداز اين کالوس باشند ايزوزيم فرکشن متفاوت شد که همگی فعاليت پراکسيداز داشته و انتظار ميرود ۵ منتج به جداسازی DE-52يونی 
پارامترهای سينتيکی .  خالص گشتG-50فعاليت بااليی داشت که بر روی ستون ژل سفادکس ٢٠ mM توسط فاز متحرک نمک DE-52شده از ستون 

  .باشد   می=١٩/١Vmax×١٠- M.min-1 ۵ و=٧٤/١Km×١٠- M۴منتون اين آنزيم برای پراکسيداز به ترتيب  -ميکائيلس

  پراکسيداز، پارامترهای سينتيکی, آرنبيااکروما, کالوس: کلمات کليدي
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Abstract 
Producing important biological substances, especially under “in-vitro” conditions, is one of the major objectives of the Plant 
Biotechnology. Hence, this research was devoted to obtaining precise information about the peroxidase content of the 
Arnebia euchroma (Ae) callus. First, the total protein content of the Ae callus extract was precipitated in two successive steps 
at 45% and 80% saturation by ammonium sulphate. The precipitate which was collected at 80% saturation showed strong 
peroxidase activity. Therefore, the precipitate was loaded on an Ion-exchange DE-52 column and was eluted by the salt 
mobile phase, which produced 5 different fractions. Although all the collected fractions had peroxidase activity, it was the 
first fraction, which had the highest activity. To study this isozyme, it was further gel-chromatographed on a Sephadex G-50 
column. The resulting enzyme was pure. Kinetic studies on this peroxidase in the presence of H2O2 and phenol as hydrogen-
donor co-substrate resulted in Km and Vmax values of 1.74 × 10-4 M and 1.19 × 10-6 M.min-1, respectively.  
 

  :مقدمه
باشد که در مجاورت پراکسيد  پراکسيداز يک متالوآنزيم می

 Dunford)کند کولهای متفاوتی را اکسيد میهيدروژن مول
به همين دليل اين آنزيم کاربريهای صنعتی و پزشکی . (1991

از جمله در صنايع کاغذ و چوب، . است متفاوتی پيدا کرده
 Fackler)برد توان نام صنايع آرايشی و صنايع نساجی را می

et.al.2002, Chivukula et.al.1995, Asoka et 
al.2000) .است که اين آنزيم  قات دهه اخير نيز نشان دادهتحقي

در تجزيه طبيعی ليگنين و تهيه سلولز مناسب ميتواند نقش 
 و اين  (Alexander 1998, Sami et.al.1995)داشته باشد

در حال حاضر  .است صنعتی اين آنزيم افزوده نتايج به اهميت
شده برای تهيه پراکسيداز ريشه  يک منبع شناخته

 Harkin)باشد مي) Horseradish(یکوه تربچه
et.al.1973). کوهی تربچه  پراکسيداز)HRP ( يک آنزيم

برای عملکرد ) Heam(که کوانزيم هم باشد اکسيدوردوکتاز مي
 ايزوزيم در ٣٠از اين آنزيم حدودا . آن ضروری است

گياهی شناخته شده اما يک ايزوزيم موسوم به  تربچه ريشه
. (Welinder 1979) داشته است اهميت بيشتریCپراکسيداز 

 اسيد ٣٠٨ايی گليکوزه با  اين آنزيم يک پلی پپتيد يک زنجيره
 پيوند دی سولفيدی ۴در ساختمان اين آنزيم . آمينه می باشد

 نيز در پايداری ساختمان Ca+2   يون ٢وجود دارد و ظاهرا 
  در  HRP. (Hoyle 1977)آن اهميت ويژه ايی دارند

 pHباشدو   مي٢/٧ ايزوالکتريک  با نقطهKD ۴۶حدود
برای نقش فيزيولوژيک  .باشد  مي٧مناسب برای عملکرد آن 

پراکسيداز در سلولهای گياهی و حيوانی شواهد بسيار زيادی 
جمع اوری شده است اما شرکت کنترل شده در فرآيندهای 
اکسايش و احياء سلولی به طور عام منسوب به اين آنزيم است 

 اين آنزيم در سلولهای گياهی بعضًا تا و از اين رو مفدار
با  .(Welinder 1992)پروتئين کل آنها نيز می رسد% ٣٠

توجه به گرايش بيوتکنولوژی برای استفاده از آنزيم 
درفرآيندهای متفاوت صنعتی به جای معرفات شيميايی، الزم 
است تا منابع غنی از آنزيم ها شناخته شده و رفتارهای 

ظور استفاده در فرآيندهای مختلف شناخته کاتاليکی آنها بمن
از اين روی اين تحقيق به مطالعه پراکسيدازهای موجود . شود

 اختصاص داده شده است که نتايج بدست آمده Aeدر کالوس 
   .از اين مطالعات تا اين مرحله ارائه شده است

  :مواد وروشها
  :مواد

 نمونه کليه مواد شيميائی بکار گرفته شده در اين مطالعه از
پتاسيم دي هيدروژن : های معتبر تجاری بودند و عبارتند از

پتاسيم هيدروژن فسفات، فنيل متيل سولفونيل  فسفات، دي
فادکس  ، ژلDE-52ژل تعويض يونی , )PMSF(فلورايد 

G-50 ،آنتی پيريدين،کلريد سديم، آب اکسيژنه آمينو-۴، فنل.  



 

 

  :محلولها
استک اين محلول به ): (PMSFفلورايد سولفونيل فنيل متيل-١ 

- ١   mMنهايی گردد که غلظت آن در محلول ای بايد تهيه گونه
 .  گردد٠/۵
 از پتاسيم pH: g ۶٣٣/١=٧ با M٠١/٠بافر فسفات پتاسيم -٢

 از g٣٩٣/١و) MW=٠٩/١٣۶(دي هيدروژن فسفات
را وزن کرده و ) MW=١٨/١٧۴(هيدروژن فسفات  پتاسيم دي

 آن را pHطر حل کرده و آب مق٩٠٠ mlآن را در حدود 
کنيم و سپس   تنظيم مي٧بوسيله اسيدکلريدريک ويا پتاس تا 

  . رسانيم  می١٠٠٠ mlحجم محلول را به
  ,۴* ١٠-۵ , ٧* ١٠-۵:  آب اکسيژنه با غلظتهای متفاوت -٣
۵-٢/١  *١٠ , ۶-٩* ١٠,  ۶-٣*١٠ , ۶-١*١٠ 
  .شود  آب مقطر حل میml٢٠ فنل در ٠/g۵: محلول فنل-۴
 آب ml٢٠ از آن درg٢/٠: پيريدين  آمينوآنتی-۴لول مح-۵

  .شود مقطر حل می
، ٢٠  mMمحلول با غلظتهای : محلول نمک کلريد سديم-۶
  .  تهيه گرديد١۵٠و ١٢٠، ١٠٠، ٨٠، ۶٠، ۴٠

  :روشها
  :استخراج آنزيم

 را در بافر فسفات پتاسيم همراه با Aeابتدا کالوس گياه 
 دقيقه کامال آن ١٠و به مدت سابيم   کامال میPMSFبازدارنده 
. زنيم تا فرايند استخراج به طور کامل صورت پذيرد را هم می

سپس برای جداسازی ناخالصيهای جامد، محلول حاصل را در 
سپس . نمايم  دقيقه سانتريفيوژ می٢٠به مدت   rpm۵٠٠٠ دور

جهت جداسازی پروتئين های سنگين از آمونيوم سولفات 
 دور در پس از سانتريفيوژ نمودن. کنيم استفاده می% ۴۵

rpm١۴دقيقه محلول محلول باقيمانده از ١۵به مدت  ٠٠٠ 
رسوب می دهيم تا % ٨٠سانتريفيوژ را با آمونيوم سولفات 

 دقيقه ٢٠ به مدت  ٢١٠٠٠ rpmبدين ترتيب با سانتريفيوژ 
رسوبات حاصل از . آنزيم پراکسيداز  استخراج گردد

ليز نمودن برای خالص سازی استفاده سانتريفيوژ پس از ديا
  .می گردد

  : تخليص آنزيم
برای خالص سازی آنزيم از دو روش کروماتوکرافی تعويض 

 و کروماتوگرافی براساس جرم DE-52يونی به کمک ژل 
پس از . شود  استفاده میG-50مولکولی به کمک ژل سفادکس 

بتدا آماده سازی ستونهای کروماتوگرافی آنزيم استخراج شده ا
 mM برده شده واين ستون با غلظتهای DE-52روی ستون 

  نمک کلريد سديم ١۵٠و ١٢٠ ,١٠٠ ,٨٠ ,۶٠, ۴٠, ٢٠
ترين فرکشن خروجی از ستون نسبت به  غنی. شسته شد

پراکسيداز انتخاب و پس از ليوفاليز کردن، روی ستون 
بهترين و .  برده شد و با محلول بافررانده شدG-50سفادکس 

 فرکشن در اين مرحله نيز برای سنجش فعاليتهای ترين غنی
  .سينتيکی ويافتن پارامترهای سينتيکی ليوفاليز شد

  : بررسی فعاليت آنزيمی و يافتن پارامترهای سينتيکی
برای بررسی فعاليت سينتيکی آنزيم از روش معرفی شده در 

لذا سرعت ). Welinder 1979(ادبيات علمی استفاده شد
از طريق ) فنل(در کنار عامل احيا کننده مصرف آب اکسيژنه 

 که حاصل تشکيل nm۵٠٠پيدايش رنگ قرمز با بيشينه جذبی 
 آمينوآنتی پيرين ميباشد استفاده -۴کمپلکس راديکال فنلی با 

) بمقدار زياد(در اين آزمايشات غلظت احياگر فنلی . شود می
پراکسيد (ثابت در نظر گرفته شد و غلظت سابستريت 

از منحنی سنتيک .  تغيير يافت١-١٠٠ μMاز ) هيدروژن
- پارامترهای سنتيکی سابستريت بروش ميکائيليس, بدست آمده

  .منتون محاسبه گشت

  نتايج و بحث
 نشان دهنده فرکشنهای جمع آوری شده از ستون ٢شکل 

با توجه به جذب خوانده شده در .  ميباشدDE-52تعويض يون 
nm اتوگرافی آزاد  قسمت از ستون کروم۵ مجموعٌا ٢٨٠
هر يک از فرکشنهای فوق مورد عيار , در مرحله بعد. گشت

با توجه به سنتيک . سنجی فعاليت پراکسيدازی قرار گرفتند
مشاهده شده، فرکشنهای آزاد شده توسط محلولهای نمک کلريد 

 دارای بيشترين ميزان آنزيم ١٢٠ و٨٠، ٢٠ mMسديم 
 که بيشترين ٢٠ mMبدين ترتيب فرکشن . پراکسيداز بودند

فعاليت آنزيمی را دارا بود انتخاب و برای تخليص بيشتر 
   . برده شدG-50بروی ستون کروماتوگرافی ژل سفادکس 

 مرحله قبل بر ٢٠ mM نتيجه خالص سازی فرکشن ٣شکل 
در اين مرحله .  ميباشدG-50روی ستون ژل سفادکس 

ود فرکشنی بدست آمد که فعاليت پراکسيدازی باالئی را از خ
. اين نمونه برای مطالعات سنتيکی انتخاب گرديد. نشان ميداد

نتايج سنتيکی احيا پراکسيد هيدروژن توسط اين آنزيم در شکل 
a۴آناليز اين نتايج بروش .  آمده استLineweaver-Burk 

اين گراف بر اين اساس معادله .  نيز آمده استb۴در شکل 
رهای سنتيکی يک رسم گشته است که ميتوان از آن پارامت

M۴-٧ ×١٠۴/١ Km = و M.min-1 ۶-١٩/١×١٠ Vmax = 
تحقيقات بر روی کميت سنجی مقدار . را حاصل ميگردد

پراکسيداز در اين کالوس و صرفه اقتصادی بهره برداری از 
وشيميائی اين  آن و همچنين و کسب اطالعات خواص فيزيک

  .آنزيم در جريان است

 



 

 

  
 
  

  

% ٨٠اصل از کروماتوگرافی رسوب  کروماتوگرام ح:شکل دو
  DE-52 بر روی ستون Aeاز سلولهای  اشباع بدست آمده

 حاصل از ژل ٢٠ mM کروماتوگرام فرکشن :شکل سه
  G-50کروماتوگرافی بر روی ستون سفادکس 

 
 

    

  )سمت راست( نتايج Lineweaver-Burkو گراف ) سمت چپ( منحنی سنتيکی پراکسيداز :شکل چهار
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