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Abstract  

The study included partially purified of polyamine oxidase (PAO) from 

sheep's brain tissue by dialysis and ion exchange chromatography using DEAE-

cellulose techniques. Tow isoenzymes (I،II) were obtained with specific activities 

3.876 and 2.856 units/ mg of protein and purification folds 11, 8 times respectively 

compared with crude enzyme. 

The specific activity of PAO I was better than PAO II, thus we considered it 

for following studying. The optimal condition showed 100 μL volume of enzyme, 

pH=9, 40ͦ C, at  incubation time 10 min. Some of properties of partially purified PAO 

enzyme were studied and the specificity was found to be superior to the base material, 

where it was given the highest activity when using spermidine. Using             

lineweaver_ Burk plot, the values of maximum velocity (Vmax) and Michaelis constant 

(Km) were found to be  0.145 Unit/ ml and 43.4 mM respectively, and potassium ion 

was the most activator ion to the enzyme arrived to 233.8%. The compounds 

(ammonium chloride, sodium fluoride, phenyl hydrazine, sodium azide and EDTA) 

showed a significant inhibitory effect on the activity of the enzyme (56.1%, 49.9%, 

49.9%, 37.3% and 25%) respectively.  
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 الخالصة 

بسممممميغ امممممماب ا عدمممممام   اسمممممتعما  ة جزئيمممممة  بمممممزيم أمممممول  نممممممي  ن كسمممممي  ز مممممم  راسمممممة تد يممممم تضممممممد  ال 
سممممممليلواا  جمممممم  ال ندمممممما  متممممممما لي   - DEAEالفممممممرا الوكممممممائ   كر موتوعرافيمممممما التامممممماا  ا  مممممموب   اسممممممتعما  

 حمممممممم ة نبزيميممممممممة/ملوم أممممممممر تي   لمممممممم  التمممممممموال    بعمممممممم ا  2.856   3.876 بفعاليممممممممة بو يممممممممة  (I   II)  لألبممممممممزيم
 يم الخاما مرة  ل  التوال  م اربة  ا بز  8   11رات تد ية م

 ج    ،ف   كال محل اراستدا  فف  اراسة الظر ف المثل  لألبزيم ،Iبظرا للفعالية العالية للمتما ل اال   
 ،م°40 ارجة حرارة  ،9( pH) الية    د  ُاس ني ر جيد مايكر ليتر ا ط  ن ل  فع 100ابه  الحجم ا بزيم  

يم أول  نمي  ن كسي  ز المد   جزئيًا   ج  ال  اقائقا تم  اراسة  عض خصائص نبز  10رة تحضي    فت  د
- استعما  رسم ليدويفر خصوصية ا بزيم تجاه مواا ا ساس ق  ا ط  ن ل  فعالية  د  استعما  السارم   ا

 ح ة  0.145( ألو  mKكيلس )الت  يعمل أها االبزيم  قيمة  اأ  مي max(V( سر ة ال صوى لوحظ ال ال ،أير 
 ال ن ول الاوتاسيوم نو نكثر ا  وبات تحفيزا لفعالية ا بزيم  حيث  ،موالر  ل  التوال  مل  43.4نبزيمية/مل  

وري  االموبيوم  فلوري  الصوا وم  %ا نشارت الدتائغ إل  ال المركاات )كل 233.8اات إل  تحفيز ا بزيم  م  ار 
%  56.1 ل  فعالية ا بزيم  بدساة )( اظهر ا تأ يرا تثايطيا  اضحا EDTAالصوا وم     ل ني رااي   آاي  فيدا
 %(  ل  التوال ا  %25   37.6   %%49.9   49.9 

 عداما  كسي  ز  بسيغ اماب اأمي  أ  مي   أولأأول   -:الكلمات المفتاحية
 

 

 المقدمة 
 تتكول   اطئ ئ جزي  ال  ذات ويةيح مركاات  ضوية ن  Polyamines (PAمركاات متع ا ا مي  )

 جميع  ف   بوترسي   ن  موجواة سارم    ،مثل سارمي  نميدية مجمو ات   ة مع نليفاتية كاربول  سلسلة م 
 تع  نذه المركاات مكوبات طايعية لجميع الخاليا الحية أ ائية الدواة  ح ي ية  ا[1]الث  يات  الدااتات خاليا نبواع
(  ضوية صويرة ااخل الخاليا  Cationsذ تتواج  كأ وبات موجاة )إفةا مختلف فسيولوجية نذ لها  ظائ [2]الدواة 

 الار تيدات  DNA   RNAضوية مثل ا حماض الدو ية (  Anionsفه  مرتاطة مع ن وبات سالاة )
نذه   ا[3]م  خال  الر ا ط الكهر ستاتيكية الت  تكول مسؤ لة    الحالة االست رارية   ال نول الفوسفاتية

 االعكية  بعض الار تيدات  DNA   RNAر  تدظيم  ظيفة ا حماض الدو ية تعمل  ل  است رااالرتااطات 
 ا[4]تدظيم ال دوات ا  وبية  مثل ا بزيمات  كذلك
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ن  نبزيمات ذات ننمية ف  العمليات   PAOs Polyamine Oxidase نبزيمات أول  نمي  ن كسي  ز        
ا توج  نذه ا بزيمات ف  [5]( كيلواالتول 50-60ابها الجزيئ  م  )ا ح      ح ات  تر ن   اارة   ،الحيوية

   تتواج  ايضا ف  الث  يات [6]صورة رئيسة ف  ما توكد ريا الخلية معظم نبسجة الف ريات  الالف ريات  ت ع  
 جرذي تلفة مدها كا  الا تم  اراسة نذه ا بزيمات ف  نبسجة  ن ضاء مخ[7] الدااتات  الاكتريا  الفطريات 

ة تحفز نذه ا بزيمات نكس  ا[9] بالاما ال م  ا أهر ف  ا عدام  [8]اإلبسال  ا ربب ام   اماعه  مصل
الحرة ن  المستا لة   يكول باتغ التفا ل ال  ها    بير كسي  الهي ر جي   ن ول ا موبيوم  ،مجمو ة ا مي  الطرفية 

كل م    ام ف  مصل PAOية  الية  بزيم وا فعالإل   ج [11]ا  ة ا نشار الااحثول ف  اراسة س[10]
إل   جوا فعالية   [13] [12] العااس    ةا كما نشار الااحثول الكاتبآالمرض  المصاأي   الفصام  الك

ف  سائل الدخاع الكوك  لألطفا  السليمي   المصاأي   التهاب السحايا الفير سية ن  الجر وميةا    PAO بزيم
م  بسيغ اماب ا عدام  اراسة ظر فه المثل   بعض  PAOال راسة إل  تد ية نبزيم ارتأ دا ف  نذه  لذلك

 خصائصها  
 

 عمل وطرائق الالمواد 
 من نسيج دماغ األغنام: PAOتنقية و دراسة خواص أنزيم 

 تحضير المستخلص الخام -1
 10لم ة  Blenderا  نلة السحق  سح    استعم ،عم م  بسيغ اماب ا عدام )ذكر سليم( 100نخذ         

  .51 ال: 1) مل  موالر 20أدساة أتركيز  4HPO2Na-4PO2KHالمدظم  اقائق  مزج  مع محلو  الفوسفات
سا ة  م ترك  تذ ب  د  ارجة حرارة الورفة  كررت  24(   بع نا تم تجمي  المستخلص  المجم ة لم ة حجم

حر  الكهربائ  مع مرا اة التاري  ف  حمام  ا تي  أواسطة المالعملية  الث مراتا  ع  ذلك حر  الخليط لم ة س
جهاا الطرا المركزي المارا )ف    رشح الخليط  ار   ة طا ات م  الكاش  فصل المستخلص   ،[14] لج 

اقائق  سر ة  10كلية التربية للعلوم الصرفة/ مختارات  لوم الحياة( للتخلص م  المواا عير الذائاة لم ة 
(3000xg للح )   ذي يمثل حجم المستخلص الخام   م ق ر تركيز ق   قيس حجم الراشح الل  راشح رائصو

 ا [15]الار تي  الكل   طري ة ال ري المحورة 
 

 قياس فعالية األنزيم 
 تتضم  الطري ة نكس ة   [16]المحورة   Flayeh استعما  طري ة الااحث PAOتم قياس فعالية نبزيم        
 باستعما  محلو  أوتاسيوم فيري سيابي  الذي يعمل كمست ال  PAO( أوساطة نبزيم  )سارميساس مااة ا 

ا عة الد صال ف  االمتصاصية الداتغ    نختزا  محلو  أوتاسيوم فيري لأللكتر بات   تم ت   ر فعالية ا بزيم  مت
ية  ل معامل االمتصاص لكل خمس  واب  لم ة اقي ة  اح ة  لما ن  ،بابوميتر 410سيابي   د  الطو  الموج  

عمل  ا  تم تثاي  الظر ف المثل  ل[17] 1-اسم1-لترامو    310×0.096( للاوتاسيوم فيري سيابي  ن  الموالرية )
 ف  بسيغ اماب ا عدام ف  جميع التجارب الالح ةا    PAOنبزيم 

 
  الفرز الغشائي -2

سا ة    20( مل لم ة 12)ة السا  ة  بحجم تم   ملية الفرا الوكائ  للمستخلص الخام الداتغ م  الخطو        
مل  موالر   20أتركيز  4HPO2Na-4PO2KHم  استعما  محلو  الفوسفات المدظم بوع °4 ف  ارجة حرارة 
 ا  [18]سا ات  4مع مرا اة تويير المحلو  المدظم كل  7.2 (pH)  بأس ني ر جيد 
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  يونيكروموتوغرافيا التبادل األ -3
ليه المحلو  المدظم إضيف ن    DEAE-Celluloseالب  وب  السااا  ا عم م  راتدغ الم 30تم  ال 

4HPO2Na-4PO2KH مل  موالر    20أتركيزpH 7.2 ، مل/عم  ال جاف م    20فة أدساة ضا كاب  اإل
ه  ا تعائة العموا  مااة الراتدغ  ذلك  سك   تم ،سم  40× 2.5  موا فصل اجاج   أ عاا  استعما ا  تم الراتدغ

 12 تر  العموا لم ة  ،الراتدغ ل  ال تترسب اقائقإتكول ف ا ات نوائية  تركه ع رال العموا لمدأه  ء  ل  ج 
  و  طال   د االمتصاصية   ياس لةدفصالم الار تيدية ممال  متا عة  تم است رارلال  ارجة مئوية 4سا ة أ رجة 

 استعما  الطري ة  PAO بزيم  فعاليةلت  تمتلك ا ةيالار تيد مال م  ل   ال تاالس  تم بابوميتر، 280 وج مال
 ا Flayeh [16]المحورة للااحث 

 
 النتائج والمناقشة :  

 ألغنام : من نسيج دماغ ا PAOتنقية أنزيم 
( إل   جوا 1م  بسيغ اماب ا عدام  المايدة ف  الج    ) PAO نشارت بتائغ التد ية الجزئية  بزيم

 ح ة   0.348لية بو ية م  ارنا ية/مل  بفعا ح ة نبزيم 0.572 بلو  قيمة الفعالية  PAOفعالية  بزيم 
للدساء السليمات كريات ال م الحمراء ف   PAOف  حي   ج  ال الفعالية الدو ية  بزيم  .نبزيمية/ملوم أر تي 

ا كما لوحظ  جوا فعالية لألبزيم ف  كا  اإلبسال  ال فعاليته [19] ح ة نبزيمية/ملوم أر تي   0.0184ألو  
المد    ع   ملية الفرا   PAOا كما أيد  الدتائغ ال الفعالية الدو ية  بزيم [20]الادكرياس  كاب  ن ل  مما ف 

أر تي  ني ال  ملية الفرا الوكائ  ااات م  ب ا ة االبزيم  م  ار   ح ة نبزيمية/ملوم  1.977  الوكائ  اصاح
 ا[21] [19]ااحثي  اللهيا   توحله  ما  ج ه كل م  المرة م اربة  المستخلص الخاما  تتفق نذه الدتيجة مع  6

-  ا  وب  السالب  استعما  المااا PAOنشار بموذج الر عال المستحصل  ليه م  تد ية نبزيم 

DEAE   سليلوا إل   جوا قمتي  متميزتي  تمتلكال فعالية  بزيمPAO ( 1شكل)،    نذ ظهرت ال مة ا  ل
(Peak I( د  حجم ر عال  )مل  بفعالية بو 40-75 ) ح ة نبزيمية/ملوم أر تي   ف  حي    3.876 ية م  ارنا 

 ح ة   2.856 مل  بفعالية بو ية م  ارنا (195-225(  د  حجم ر عال )Peak IIظهرت ال مة الثابية )
المد   يحمل محصلة شحدة سالاة معاكسة لكحدة المااا    PAOنبزيمية/ملوم أر تي  مما      ل  ال نبزيم 

المد   م  حليب ا مهات حيث ظهرت قمتي  تمتلك كل مدها  PAO ة  بزيم تائغ مطا ا نذه الد[22]وب ا  
  كريات ال م الحمراء المعز   م   PAOظهرت  الث قمم تمتلك فعالية  بزيم ف  حي   PAOفعالية  بزيم 

 ا [19]
 

 امن نسيج دماغ األغنام PAO(: خطوات تنقية أنزيم 1جدول رقم ) 

 قية التن  خطوات
الحجم  

لكلي  ا
 ليليتر( )م

تركيز 
البروتين  

 الكلي )ملغم( 

   فعالية األنزيم
)وحدة  

 أنزيمية*/مل(

الفعالية  
  الكلية )وحدة

 أنزيمية(

الفعالية النوعية  
)وحدة انزيمية/ 
 ملغم بروتين( 

عدد 
مرات  
 التنقية 

استرجاع  
 الفعالية 
)%( 

 100 1 0.348 51.48 0.572 148.05 90 المستخلص الخام 

 65.57 6 1.977 33.756 2.813 17.076 12 ي الفرز الغشائ

        التبادل األيوني 
 I 35 4.235 0.469 16.415 3.876 11 31.89 القمة 

 II 30 4.38 0.417 12.51 2.856 8 24.30 القمة  

الواح ة تح   ال قي ة اس )السارمي ( ف * الوح ة ا بزيمية تكير إل  كمية ا بزيم الالامة  كس ة مايكر مو   اح  م  المااة ا س
 الظر ف المح اة لل ياسا 
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من نسيج دماغ األغنام بتقنية كروموتوغرافيا التبادل األيوني )حجم  PAO(: نموذج الروغان المستحصل من تنقية أنزيم 1الشكل ) 

 مل(  5كل جزء المستحصل من الروغان هو 
 

 اغ األغنام  ن نسيج دمالمنقى م  PAOزيمالتابعة ألنI دراسة الظروف المثلى للقمة 
 (2  الككل )نشارت الدتائغ الموضحة فنذ  ،تم  اراسة الظر ف المثل  لل مة اال ل  لألبزيم المد  

  نذ  مايكر ليتر 100حجم ذ ا ط  ن ل  فعالية  د  إ تركيز الار تي (  ل  فعالية ا بزيم ) إل  تأ ير حجم ا بزيم
 ل نذه الدتائغ تتفق معنا لوحظ ابخفاض ف  الفعالية اكل خط   بع نا ل ا بزيم   بكل  ايااة سر ة التفإ ىاا
ه ا شخاص المصاأي   السكري الدوع الثاب    مع ما  ج  م  مصل PAO بزيم  [23]ه العااس   ج  ما

الحمراء  كريات ال مبزيم المد   م  لأل كذلك  ،مهاتالمد   م  حليب ا  PAO بزيم  [12]الااحث الكاتب 
خصوصا خال    ل سر ة التفا ل ا بزيم  أوجه  ام تتداسب مع كمية ا بزيم المضافةا     ل  ذا ا ن[19]

إذ تكول كمية مااة ا ساس كايرة بسايا   بت  م التفا ل  دخفض تركيز مااة ا ساس  ،  للتفا لالفترات اال ل
  المحافظة  ل   جوا مااة نساس نكثر  تفا ل إال إذا تمأيدما تزااا بواتغ نذا التفا ل  لذلك ل  تستمر سر ة ال

  ا[24]يا مع تركيز ا بزيم  يمك  ال و  نل سر ة التفا ل ا بزيم  تتداسب طرا ،م  تركيز ا بزيم
 

 
 (: تأثير حجم األنزيم على سرعة التفاعل االنزيمي2شكل ) 
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د  ام  حض   ( ال الفعالية ا بزيمية ألو  سر تها ال صوى  3 نشارت الدتائغ نلموضحة ف  الككل ) 
 PAO بزيم مطا  ة    نذه الدتائغ اقائق  ع نا اخذت الفعالية  االبخفاض ت ريجيا أزيااة ام  فترة الحض  10

  ف  حي  لوحظ ال الفترة الزمدية لحض  ا بزيم [29] [23]اقائق  10ذ ألو  إ ف  حليب ا مهات  خاليا ال م 
 [23]اقائق  5لمد   م  مصل ا شخاص المصاأي   السكر الدوع الثاب    الفلفل ا خضر كاب   ح  ا ا

.[25] 
  

 
 (: تأثير زمن الحضن على سرعة التفاعل األنزيمي3شكل ) 

 
ذ  إ( إل  ارتفاع ت ريج  ف  قيم فعالية ا بزيم  ارتفاع ارجة الحرارة 4نشارت الدتائغ المايدة ف  الككل )

م  م نخذت  االبخفاض الت ريج   ارتفاع ارجة الحرارة    نذا الح    نذه  40ºاقصانا  د  ارجة حرارة ألو  
للدساء السليمات  المصا ات  السكري  الت   ج ت كريات ال م الحمراء المد   م   PAOة  بزيم الدتيجة م ارب

37º ن  نكار م  تلك  بزيم [19]م   PAO سكري الدوع الثاب   الت  ألو  لمصل ا شخاص المصاأي   ال
30º ا بزيم مع المااة ا ساس مما ال ارتفاع ارجة الحرارة تزي  الطاقة الحركية لألبزيم فتزي  م  ت ارب  ا[23]م

  مسخ الار تي   توقفه     يساب ايااة ف  سر ة التفا ل   د  االستمرار ف  ايااة ارجة الحرارة ذلك  ؤاي إل
 العملا

 

 
 ثير درجة الحرارة على سرعة التفاعل األنزيمي(: تأ4شكل ) 
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(  5( كما ف  الككل )9الهي ر جيد  )  نشارت الدتائغ إل  ال ن ل  فعالية لألبزيم  ج ت  د  ا س         
ف  الخاليا   PAO نذه الدتيجة تتفق مع نبزيم  4HPO2Na-4PO2.KH باستخ ام محلو  الفوسفات المدظم 

المد   م  حليب  PAO   كذلك م اربة  بزيم [26] 9المثل  لها  pHال قيمة السرطابية لل ولول نذ  ج ت 
ا ال لكل نبزيم قيمة مثل    ول الهي ر جي   الغ تأ يره [12]  8.6 ا مهات اذ  ج ت قيمة ا س الهي ر جيد 

ابوي  الثالث   لألبزيم يمك  ال يح ث توييرًا ف  التركيب الث pH د  ح نا االقص  لذلك فإل التويير ف  قيم 
 لجزيئة ا بزيم ن  للموقع الفعا  مما  ؤ ر  ل  سر ة التفا ل ا بزيم ا

  

 
 الحامضية على سرعة التفاعل األنزيمي (: تأثير الدالة5شكل) 

      
ال   Linewaver – Burk أير  -(   م  خال  معاالة ليدويفير6أيد  الدتائغ كما موضح  الككل )

 0.145 ح  ا  maxVمل  موالر  بلو  قيمة السر ة ال صوى  43.4ألو   mKت  قيمة  اأ  ميكا ليس _ مد
 PAOلمتما الت نبزيم  mKنذه تتفق مع قيم  mKال قيمة  ،ة نساس ح ة نبزيمية/مل  استعما  السارمي  كماا

ف    المتواج   PAO بزيم  mK نكار م  قيمة  [19] استعما  السارمي  كمااة نساس كريات ال م الحمراء م  
 ا [27]مايكر موالر  0.6 كذلك ف  كا  الجرذي  الاالوة  [20]مايكر موالر  1.5كا  اإلبسال  الاالوة 

 

 
 المنقى من نسيج دماغ األغنام. PAOبيرك ألنزيم  -(: رسم لينويفر6شكل ) 
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 المنقى:  PAO Iخصائص أنزيم 
يا م  بسيغ اماب ا عدام تجاه المد   جزئ PAO I إل  خصوصية نبزيم( 2نشارت الدتائغ ف  الج    )

السارم    تليها  ظهرت  استعما  المااة ا ساس PAOال ن ل  فعالية  بزيم  مواا نساس مختلفة   لوحظ
المد   جزئيا م  حليب  PAO بزيم  [12] نذه الدتائغ مطا  ة لما  ج ته الكاتب  ،السارمي   م   م الكااافاري 
للدساء السليمات اظهر ن ل  فعالية للسارمي   م   م كريات ال م الحمراء جزئيا م  ا مهات  أيدما ا بزيم المد   

 ا [19]السارم    
 

 المنقى من نسيج دماغ األغنام تجاه مواد أساس مختلفة I PAOصوصية أنزيم (: خ2جدول ) 

 ( %)الفعالية النسبية  ( ملي موالر 100)ساس أمادة 

 100 سارمي 

 187.6 سارم   

 82.0 ي كااافار 

 76.4 نكسا ل نمي 

 58.4 أيوتا ل نمي 

 47.2  دائ  نمي  أر بال

 40.44 أدزا ل نمي 

         
 PAO( إل  تأ ير التدكيط  لاعض ا  وبات  ل  فعالية نبزيم 3دتائغ المايدة ف  الج    ) نشارت ال

جات متفا تة  لوحظ  ال ن ل  فعالية  ال جميع ا  وبات المستعملة كاب  محفزة لألبزيم  لك  أ ر  المد     لوحظ
نكثر م اربة أدموذج السيطرة  حيث اصاح  الفعالية ا بزيمية K+لألبزيم كاب   د  استعما  ن ول الاوتاسيوم 

كريات ال م الحمراء ف   PAO بزيم  [19] اللهيا  الخال  م  إضافة ا مالح   نذه الدتيجة مطا  ة لما  ج ه
مل  موالر   كذلك مطا  ة  بزيم  10 بتركيز  K+الية لألبزيم  د  استعما  ن ول للدساء إذ كاب  نفضل فع

PAO أيدما لوحظ ال ن ل  فعالية  [23]سكر عير المعتم   ل  ا بسولي  م  مصل ا شخاص المصاأي   ال  
يعزى      ق ]12[مل  موالر  10 بتركيز  2Ca+ف  حليب ا مهات كاب  أوجوا ن ول الكالسيوم  PAO بزيم 

عية  التأ ير المالحظ لهذه ا  وبات  ل  الفعالية ا بزيمية إل  ال  ر الذي تح  ه ف  الحفاظ  ل  الايئة الفرا 
المالئمة إلح اث التأ ير التحفيزي لألبزيم   يمك  تفسير الزيااة ف  الفعالية ف  ال ا  ول المضاف يعمل  ل   

  ا[28] المااة ا ساس  ايااة است رار الحالة االبت الية أي  ا بزيم
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 نسيج دماغ األغنام المنقى من I PAO(: التأثير التنشيطي لبعض األيونات المختلفة على فعالية أنزيم 3جدول) 

 الفعالية النسبية %  ملي موالر( 10يون المضاف )ملح األ

 100 محلو  السيطرة 

 233.8 كلوري  الاوتاسيوم

 كلوري  الكالسيوم
209.4 

 178 وا ومكلوري  الص

 كلوري  الموديسيوم
166.9 

 133.5 كاريتات ا لمديوم

 
 PAO ير التثايط  لاعض المركاات  ل  فعالية نبزيم  ( إل  التأ4نشارت الدتائغ الموضحة ف  الج    )

I   نل حض  المركب كلوري  ا موبيوم إل   ،المدCl4NH   مع ا بزيم ااى إل  تثايط  اضح لفعالية نبزيم
PAO I  ( نذا      ل  نل ن ول 56.1م  ار  )%+

4NH  ق   ؤاي إل  معاالة الكحدة السالاة لمتخلفات
أيدما نظهرت المركاات فلوري  ا PAO [29]ق  تؤاي ا را مهما ف  فعالية نبزيم ا حماض ا ميدية  الت  

مع  ات مع ا  وبات     الت   رف   أبها تكول تأ يرات مختلفة الصوا وم  آاي  الصوا وم  فيدا ل ني رااي 
 بدساة  PAO Iزيم إذ اظهر كال م  فلوري  الصوا وم  فيدا ل ني رااي  تثايطا  اضحا لفعالية نب  [30]المع بية 

  أيدما [31] %( لكل مدهما  مما      ل  مكاركة مجاميع الكاربوبيل للفديدا ل ني رااي  ف  فعالية ا بزيم49.9)
المتواج  ف  الكعير  PAOفعالية نبزيم  %( م 50ني رااي  إل  تثايط أدساة ) ااى المركب ني ر كس  للفيدا ل

ف  حليب ا مهات لكل م  فلوري    PAO تثايطيًا  اضحًا  بزيم تأ يراً  [12]ا أيدما  ج ت الكاتب [32]
ف   PAOالتوال ا  نذا  كس ما لوحظ  بزيم  %(  ل 66.6%(   )77.7الصوا وم  فيدا ل ني رااي   بدساة )

عير نل التأ ير التثايط   للمركب   [33]مصل ا عدام م    م تأ ر فا ليته  المركب فلوري  الصوا وم 
EDTA  فعالية نبزيم   لPAO I ( نذا مما ل لما  ج   ليه نبزيم 25ألغ  )%PAO  ف  حليب ا مهات

   يرجع التأ ير [27]  ف  مصل اإلبسال الطايع PAO نبزيم  ،[33]ف  مصل ا عدام  PAO نبزيم  ،[23]
السطح  للمواا  التثايط  لاعض المركاات  ل  فعالية ا بزيم إل  نل المثاط يعمل  ل  ا امصاص ن  التجمع 

المثاطة  ل  المراكز الفعالة  ا بزيم ن   رجع لتفا ل المثاطات مع مااة ا ساس ن  للتأ ير السام للمثاطات  ل   
 ا[24]أر تيدات ا بزيم 
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 المنقى من نسيج دماغ األغنام PAO I(: التأثير التثبيطي لبعض المركبات على فعالية أنزيم 4ول ) جد

 التأثير التثبيطي %  ( موالرملي  (1المركبات 

 0.00 محلو  السيطرة 

 56.1 ا موبيوم كلوري 

 49.9 الصوا وم فلوري 

 49.9 ني رااي  فيدا ل

 37.5 الصوا وم آاي 

 EDTA 25 مي  ربا   حامض الخليك  دائ  ا  ن يلي 
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