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Abstract 
The enzyme produce from Kluyveromyces marxianus AY2 by submerged culture was purified by 

several steps included precipitation by ammonium sulphate at (30-70%) saturation DEAE- sephadex 
A50 Ion exchange chromatography and gel filtration on sephadex G150. The final purification folds 
and the yield of the enzyme were 16.97 times and (25.3%), respectively.
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اخلالصة
Kluyveromyces marxianus AY2 املحلية  اخلمرية  من  املغمورة  املزارع  بطريقة  االنيولينيز  أنزيم  أنتج 
وكروماتوكرافيا   )70%-30( إشباع  بنسبة  األمونيوم  بكربيتات  الرتسيب  عىل  اشتملت  خطوات  بعدة  االنزيم  ونقي 
)5( ثم الرتشيح اهلالمي يف Sephadex )G150( وبلغ عدد  DEAE Sephadex A التبادل األيوين بعمود

مرات التنقية بعد هذه اخلطوات )16.97( مرة وبحصيلة مقدارها )25.3%(.

الكلامت املفتاحية
انزيم، االنيولينيز، االنيولني، التنقية .
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1. املقدمة: 
NaturalandAr- تضاف املحليات الطبيعية أو الصناعية

tificial اىل العصائر واملرشوبات واملعجنات  sweeteners

إذ  األطفال،  أغذية  والسيام  األغذية،  من  وعدد  واحللويات 
املذاق، وقد حذرت منظمة الصحة  الطعام حلو  الطفل  يفضل 
املحليات  هذه  من  كبري  عدد  خماطر  من   )WHO( العاملية 
الرسطان  مثل  األمراض  ببعض  لعالقتها  وذلك  الصناعية 

 .[1,2]   )brain cell damage ( وترضر خاليا املخ
طبيعيًا  حُمليًا  املائدة(  )سكر  السكروز  ويستخدم 
إزداد  قد  الطلب  أن  إالٌ  الغذائية  الصناعات  يف  كبري  بشكل 
وذلك    Fructose الفركتوز  عىل  األخرية  العقود  يف 
تبلغ  عالية  وحالوته  السكروز،  من  ذوبانًا  أكثر  ألنه 
 )74%( والكلوكوز   )100%( بالسكروز  مقارنًة   )174%(
وبسعرات  قليلة  بكميات  كمحٍل  استعامله  أمكن  وبذلك 
يعاين من  ملن  مهم  أمر  املنتوج، وهو  ذلك  واطئة يف  حرارية 
السمنة ]3[. ويتطلب التمثيل الغذائي للفركتوز كميات أقل 
الفركتوز  يسهم  كام   ]4[ بالكلوكوز  مقارنًة  االنسولني  من 
لألطفال،  اهلضمي  اجلهاز  يف  احلديد  إمتصاص  زيادة  يف 
 .]5[ اإليثانول  من  التخلص  يف  اجلسم  قدرة  زيادة  كذلك 
ينتج الفركتوز بالطريقة التقليدية بتحويل النشا إىل الفركتوز 
Amylase األميليز  باستعامل  أنزيمية  خطوات  بثالث 

ايسومرييز  وكلوكوز   Glucoamylase والكاليكواميليز 
عىل  حاويًا  الناتج  ويكون   .Glucose isomerase

)%42( فركتوز و)%50( كلوكوز و)%8( سكريات أخرى، 
والذي  احلالوة.  عايل  الذرة  رشاب  منتج  يف  احلال  هو  كام 
يمكن   .]7,6[ الغذائية  الصناعات  خمتلف  يف  يستخدم 
 )95%( اىل  يصل  وبرتكيز  النقي  الفركتوز  عىل  احلصول 
يوجد  الذي   ]8[ االنيولني  من  أنزيميًا  أنتاجه  عند  وذلك 
والشوفان  واالسباركس  اهلندباء  مثل  النباتات  من  عدد  يف 
والشعري والثوم  أضافة اىل االملازة والتي متتاز بان االنيولني 

فيها يمثل )%60( من وزهنا اجلاف ]9[ وغريها من النباتات 
بني وحدات  الرابطة  االوارص  ]10[ ويمكن كرس  االخرى 
عالية   حرارة   باستعامل  وذلك  كيميائة  بطريقة  الفركتوز 
طريقة  .وهي   )1-2( بحدود  هيدروجيني  رقم  يف  )غليان( 
إنتاج  إلحتاملية  وذلك  الغذائية  الصناعات  يف  مرغوبة  غري 
مركبات أخرى مثل مركبات الفورفورال ]11[، من هنا فان 
يف  األفضل  هو  يعد  االنيولينيز  باستعامل  األنزيمي  التحلل 
هذا املجال فضاًل عن جماالت التقنية احليوية إذ وجد  ]12[

Saccharomyces تنتج األيثانول  cerevisiae أن مخرية
بالطريقة  املتحلل  األنيولني  عىل  تنميتها  عند  أكرب  بكمية 
الكيميائية.  بالطريقة  املتحلل  باالنيولني  مقارنًة  األنزيمية 
تفضل الطريقة األنزيمية ألسباب أخرى منها كلفتها الواطئة 
 )95%( اىل  برتكيز يصل  الفركتوز  إنتاج  العالية يف  وكفاءهتا 
وذلك باستعامل االنيولينيزات املنتجة من األحياء املجهرية، 
يف     E.C: 3.2.1.7 الداخيل  األنيولينيز  استعامل  ويمكن 
inulo- )IOS( تكسري االنيولني اىل وحدات أصغر تسمى

الصناعات  خمتلف  يف  تدخل  والتي   oligosaccharides
وذلك   Functional Foods  )FF( وظيفية  كأغذية  الغذائية  
الوقاية  يف  ومسامهتها  االنسان،  جسم  يف  اإلجيابية  لتأثرياهتا 
]13[ األولية  املحفزات  من  تعد  كام  القولون.  رسطان  من 
هو  لألنيولينيز  الطبية  االستعامالت  ومن   .prebiotics
استعامله يف فحص وظائف الكلية. ويرى بعض الباحثني أن 
للخاليا  مثبطًا  تأثريًا  املجهرية  األحياء  من  املفرز  لالنيولينيز 

الرسطانية )5(.
خطوات  بعدة  االنزيم  تنقية  اىل  احلالية  دراستنا  هدفت 
اعداده  لغرض  معه  االخرى  امللوثات  من  التخلص  لغرض 
لدراسة مواصفات االنزيم واستخدامه الحقا يف صناعات حملية 

2. املواد وطرق العمل:
(oxoid مجيع املواد الكيامئية جمهزة من رشكة)
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(اجريت هذه الدراسة يف خمتربات قسم علوم االغذية - 
كلية الزراعة – جامعة بغداد)

1.2. إنتاج األنزيم:
إذ  األنزيم،  إلنتاج  املغمورة  املزارع  طريقة  استعملت 
لقحت دوارق زجاجية سعة )300( مل حاوية عىل )100( 

مل من الوسط
Inulin yeast extract- Peptone broth IYP

خالصة  من  غم   )5( مع  االنيولني  من  غم   )2( بإذابة  وحرض 
اخلمرية )5( غم من الببتون يف )1000( مل من املاء املقطر وضبط 

الرقم اهليدروجيني عىل 5 ثم عقم باملؤصدة.  لقح باخلمرية
Kluyveromyces AY2 )تم عزهلا يف دراسة سابقة( 

marxianus
حاضنة  يف  وحضنت  الوسط،  من  مل   / خلية   )106(
وبرسعة  ساعة   )24( مدة  م   )30( حرارة  بدرجة  هزازة 
)150( دورة / دقيقة. ثم فصلت الكتلة احليوية عن الوسط 
 )30( )g×4000(مدة  رسعة  عىل  املربد  املركزي  بالنبذ 
الراشح  وُعّد  الراسب  وأمهل  م.    )4( حرارة  بدرجة  دقيقة 

املستخلص اخلام لألنزيم.
2.2. حملول املادة األساس:

من  غم   )3( بإذابة   )3%( برتكيز  املحلول  هذا  حرض 
برقم  اخلالت  دارئ  حملول  من  قليلة  كمية  يف  االنيولني 
حجمي  دورق  يف  موالري   )0.2( وبرتكيز   5 هدروجيني 
سعة )100( مل وأكمل احلجم إىل العالمة باملحلول الدارئ 

نفسه، واستعمل مادة أساس لتقدير الفعالية.

3.2. تقدير فعالية اإلنزيم:
فعالية  تقدير  يف   ]14[ من  املذكورة  الطريقة  أتبعت 
نايرتو  ثنائي   )3,5( حامض  كاشف  بطريقة  األنزيم 
 )DNSA(  dinitro salicylic acid  )3,5-( سالسيلك 
 )0.9( إىل  األنزيمي  املستخلص  من  مل   )0.1( أضيف  إذ 

30م  بحرارة)  مائي  محام  يف  األساس   املادة  حملول  من  مل 
أضيف)1(  ذلك  بعد  دقائق،   )10( مدة  التفاعل  وأستمر 
مائي مغيل  األنابيب يف محام  ثم وضعت   )DNSA( مل من 
مدة )10( دقائق. بردت مبارشة باملاء. أضيف )10( مل املاء 
املقطر وقيست االمتصاصية عىل )540( نانو وبالرجوع إىل 
املنحنى القيايس للفركتوز تم أستخراج السكريات املختزلة 
واملتحررة بفعل األنزيم عىل املادة األساس )االنيولني( ومنها 

تم تقدير فعالية اإلنزيم: 
عرفت وحدة الفعالية )Unit(:- بأهنا كمية اإلنزيم التي 
حترر)1( )99( مايكرو مول من الفركتوز يف الدقيقة الواحدة 

حتت ظروف التجربة.

4.2. تقدير تركيز الربوتني:
وباستعامل  الربوتني  تقدير  يف   ]14[ طريقة  أتبعت 
Bovine Serum( البقري  املصل  ألبومني  حملول 
G-250 brilliant blue( وحملول الصبغة (Albumin

تركيز  وقدرت  القيايس  املنحى  اعداد  يف   (Commassie

األنزيمي  املحلول  من  مل   )0.1( بنقل  النامذج  يف  الربوتني 
دقائق   )5( وتركت  جيدا  ومزجت  الصبغة  من  مل   )1( إىل 
نانو. قدر  الغرفة وقيست اإلمتصاصية عىل )595(  بحرارة 
تركيز الربوتني إعتامدا عىل املنحنى القيايس الذي تم إعداده 
)السيطرة(  الكفء  حملول  أما  آنفًا.  املذكورة  الفقرة  يف  كام 
املقطر بدال  املاء  فحرض باخلطوات نفسها، بإستثناء استعامل 

من املحلول األنزيمي.

5.2. تنقية األنزيم: 
أجريت عملية التنقية ألنزيم االنيولينيز من عزلة اخلمرية 
األمونيوم  كربيتات  بوساطة  األنزيم  برتكيز  وذلك  املنتخبة 
كروموتوكرافيا  أعقبها  األيوين  التبادل  كروموتوكرافيا  ثم 
الرتشيح اهلالمي وفيام يأيت ملخص لكل من هذه اخلطوات:
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1.5.2. الرتكيز بكربيتات األمونيوم 
من  خمتلفة  نسب  باستخدام  الرتكيز  عملية  أجريت 
لرتكيز  املثىل  اإلشباع  نسبة  لتحديد  األمونيوم  كربيتات 
املحلول األنزيمي اخلام، فوجد إن نسبة اإلشباع املثىل تقع بني 
)30-%70(. ومتت إضافة كربيتات األمونيوم يف محام ثلجي 
برسعة  املركزي  للنبذ  املحلول  أخضع  ثم  مستمر،  مزج  مع 
)g× 10000( ملدة )30( دقيقة، أعقبتها عملية الديلزة لليلة 
اإلنزيم  وفعالية  املحلول  حجم  قدر  املقطر.  املاء  جتاه  كاملة 

وتركيز الربتني. 

2.5.2. كروموتوكرافيا التبادل االيوين 
موالر.   )0.5( برتكيز  اهليدروكلوريك  حامض  حملول 
حملول  موالر.   )0.5( برتكيز  الصوديوم  هيدروكسيد  حملول 
فوسفات البوتاسيوم الدارئ برتكيز )0.05( موالر وبرقم هيدروجيني )6(. 

الصوديوم  كلوريد   – الدارئ  البوتاسيوم  فوسفات  حملول 
برتكيز )0.5( موالر وبرقم هيدروجيني )6(.

اثيل  امينو  اثيل  ثنائي  االيوين  املبادل   .3.5.2
 :DEAE Sephadex A50 سيفادكس

Anion Exchange السالب  االيوين  املبادل  حرض 
ذكره  ملا  طبقا  السويدية   )Pharmacia( رشكة  من  املجهز 
مع  مقطر  ماء  مل   )500( يف  منه  غم   )20( بتعليق   ]14[
لريكد.  وترك  مدرجة  أسطوانة  داخل  املستمر  التحريك 
غسل عدة مرات إلزاحة الدقائق الطافية حتى أصبح السائل 
اهليدروكلوريك  حامض  حملول  يف  علق  ثم  رائقا،  العلوي 
حلني  املقطر  باملاء  املبادل  غسل  أعيد  موالر   )0.5( برتكيز 
التخلص من املحلول السابق. ثم علق بمحلول هيدروكسيد 
الصوديوم برتكيز )0.5( موالر وتم غسله باملاء املقطر عدة 
الدارئ  الفوسفات  بمحلول  موازنته  متت  بعدها  مرات، 
برتكيز       )0.05( موالر وبرقم هيدروجيني )6( أجريت 
مضخة  بإستخدام   Degassing الغازات  إزالة  عملية 

التفريغ ثم عبأ يف عمود بأبعاد )1.5×28( سم ومتت موازنته 
بمحلول الفوسفات الدارئ أيضًا.

6.2. طريقة العمل:
مرر حملول األنزيم املركز بطريقة كربيتات األمونيوم عىل 
DEAE – Sephadex A50 السالب  املبادل االيوين  عمود 

الذي سبق موازنته بمحلول الفوسفات الدارئ مجعت األجزاء 
جريان  برسعة  األجزاء  جامع  بوساطة  العمود  من  املفصولة 

مقدارها )30( مل / ساعة بواقع )2.5( مل للجزء الواحد.
 )280( موجي  طول  عىل  االمتصاصية  وصول  عند 
االسرتداد  عملية  جرت   Base line(( الصفر  إىل  نانوميرت 
بمحلول  بوساطة  االيوين  املبادل  عىل  املرتبطة  للربوتينات 
الدارئ  البوتاسيوم  فوسفات  ملحلول  الدارئ  الفوسفات 
وبرقم  موالر   )0.5( برتكيز  الصوديوم  كلوريد  فيه  مذاب 
برتاكيز  اخلطي  امللحي  التدرج  بأسلوب   .6 هيدروجيني 

ملحية متدرجة من )0.5-0( موالر.
متت متابعة اإلمتصاصية عىل طول موجي )280( نانوميرت 
لألجزاء املفصولة من مرحلتي الغسل ))Wash واإلسرتداد 
))Elution كام قدرت الفعالية لتلك األجزاء، مجعت األجزاء 
الفعالة وقيس حجمها وقدرت فعاليتها وتركيز الربوتني فيها، 
وركزت هذه األجزاء بوضعها داخل كيس ديلزة ورشها بامدة 

السيفادكس لتهيئتها للخطوة الالحقة.

1.6.2. كروموتوكرافيا الرتشيح اهلالمي:
Sephadex G150 2.6.2. حتضري هالم السيفادكس
عىل   Sephadex G150 السيفادكس  هالم  حرض 
Phar-(  )Chemicals املجهزة  الرشكة  لتعليامت  وفقا 
السيفادكس  بتعليق )20( غم من مسحوق   macia Fine

املقطر ووضع يف حرارة )85-90(  املاء  يف )500( مل من 
مه مدة )5( ساعات، ثم غسل بمحلول الفوسفات الدارئ 
مرتني، بعدها علق بكمية مناسبة من املحلول ذاته، وإزالت 
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عنه الغازات ))Degassing وعبأ يف العمود ليعطي هالما 
بمحلول  العمود  موازنة  وأجريت  سم   )40  ×1.5( بأبعاد 

الفوسفات الدارئ املذكور.

7.2. إضافة النموذج واإلسرتداد: 
مرر املحلول اإلنزيمي املركز من خطوة التبادل االيوين 
وتم   Sephadex G150 اهلالمي  الرتشيح  عمود  عىل 
برسعة  الدارئ  الفوسفات  حملول  بوساطة  األنزيم  إسرتداد 
جريان مقدارها )12( مل/ ساعة. متت متابعة االمتصاصية 
نانوميرت،   )280( املوجي  الطول  عىل  املفصولة  لألجزاء 
الفعالة  األجزاء  مجعت  اإلنزيم.  فعالية  تقدير  عن  فضال 
ثم  فيها،  الربوتني  وتركيز  فعاليتها  وقدرت  حجمها  وقيس 
أنابيب  التجفيد ووزعت يف عدد من  ركزت بوساطة جهاز 
االختبار وحفظت بالتجميد لغرض إجراء التجارب املتعلقة 

بتوصيف اإلنزيم.

النتائج واملناقشة  .3
1.3. تركيز األنزيم 

املذكورة  املثىل  الظروف  حتت  االنيولينيز  أنزيم  إنتج 
اخلام  األنزيمي  املستخلص  واخضع  السابقة.  الفقرات  يف 
برتكيز  األوىل  اخلطوة  متثلت  التنقية  خطوات  من  لسلسلة 
هلذا  وأستخدم  املاء  من  كبرية  نسبة  من  للتخلص  األنزيم 
الغرض كربيتات األمونيوم يف ترسيب الربوتينات، ملا تتميز 
وقلة  ،وتوفره،  العالية  كالذائبية  مرغوبة  خصائص  من  هبا 

باألمالح  الرتسيب   ]15[ العضوية  باملذيبات  مقارنة  كلفته 
الربوتني  سطح  عىل  املوجودة  الشحنات  معادلة  بفعل 
يؤدي  إذ  الربوتني،  بجزيئات  املحيطة  املاء  بطبقة  واإلخالل 
]14[ أضيفت كربيتات  Salting out ذلك إىل ما تعرف ب 
األمونيوم بنسبة إشباع )%30-70( ومجع الراسب الناتج من 
ومتت  الدارئ  الفوسفات  حملول  يف  واذيب  املركزي  الطرد 
ديلزته جتاه املاء املقطر وقيس حجمه وفعالية األنزيم وتركيز 
الربتينات فيه وحققت هذه اخلطوة تنقية لألنزيم بلغت 2.05
مرة وبحصيلة مقدارها )%59(  وكام موضح يف اجلدول )1(.

2.3. كروماتوكرافيا التبادل األيوين والرتشيح اهلالمي: 
خطوة  االمونيوم  بكربيتات  األنزيم  تركيز  أعقب 
كروموتوكرافيا التبادل األيوين إذ مرر املحلول األنزيمي املركز 
 )A50( األيوين  التبادل  واحدة( عىل عمود  ليلة  ديلزته  )بعد 
DEAE واملوازن بمحلول فوسفات البوتاسيوم  Sephadex

الدارئ برتكيز )0.05( موالر ورقم هيدروجيني )6(. 
نانوميرت   280 االمتصاصية عىل طول موجي  قياس  تم 
االمتصاصية  وصول  وعند  باملبادل  املرتبطة  غري  لألجزاء 
عملية  عندئذ  أجريت   )Base line( الصفري  اخلط  إىل 
أسلوب  باستخدام  باملبادل  املرتبطة  لألجزاء  اإلسرتداد 
Linear لكلوريد  salt gratient(( التدرج امللحي اخلطي
حملول  يف  موالر   )0-0.5( تراوحت  برتاكيز  الصوديوم 
وبرقم  موالر   )0.05( برتكيز  الدارئ  البوتاسيوم  فوسفات 

هيدروجيني 6 الشكل رقم )1(. 
Kluyveromyces marxianus AY2 جدول (1): خطوات تنقية أنزيم االنيولينيز املنتج من اخلمرية

احلجماخلطوة
(مل)

الفعالية
(وحدة/مل)

تركيز الربوتني
(ملغم/مل)

الفعالية النوعية
(وحدة/ملغم)

الفعالية الكلية 
(وحدة)

عدد مرات
التنقية

احلصيلة
%

1003.810.448.65381.21100املستخلص اخلام
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الرتكيز بكربيتات
األمونيوم بنسبة
إشباع 30-70%

2110.700.60217.77224.92.0559

DE- التبادل األيوين
AESephadex A50

245.430.11348.05130.375.5534.2

الرتشيح اهلالمي
Sephadex G150

166.020.041146.8296.4416.9725.3

ولوحظ خلو القمم التي ظهرت يف األجزاء غري املرتبطة 
مما  متامًا  األنزيمية  الفعالية  من  الفصل(  )أجزاء  باملبادل 
حمصلة  وان  السالب،  األيوين  باملبادل  األنزيم  إرتباط  يؤكد 
الشحنات املحمولة عىل األنزيم يف الظروف املستخدمة هي 
شحنات سالبة واألجزاء املرتبطة فد أعطت قمة واحدة ذات 
هذه  أجزاء  مجعت  األخرى.  القمم  دون  من  أنزيمية  فعالية 
القمة واحتسب حجمها وفعالية األنزيم وتركيز الربوتينات 
اخلطوة  هذه  إثر  التنقية  مرات  عدد  إرتفاع  فلوحظ  فيها، 
وكام   )34.2%( بلغت  أنزيمية  وبحصيلة  مرة   )5.55( إىل 

موضح باجلدول )1(.
الرتشيح  خطوة  هي  أخرى  بخطوة  التنقية  استكملت   
اهلالمي عىل عمود )Sephadex )G150  إذ جرى موازنة 
الدارئ  البوتاسيوم  فوسفات  بمحلول  واالسرتداد  العمود 
عدد  ارتفع   .)6( هيدروجيني  برقم  موالر   )0.05( برتكيز 
وبحصيلة  مرة   )16.97( إىل  اخلطوة  هذه  إثر  التنقية  مرات 
أن   )1( الشكل  من  ويالحظ   )25.3%( مقدارها  أنزيمية 
األجزاء املسرتدة تضمنت ست قمم بروتينية واحدة لفعالية 
الأنزيم كانت متطابقة مع قمة الربوتني الثالثة ويعد هذا أحد 

دالئل نقاوة األنزيم ]14[
يف  األنزيم  لتنقية  املستخدمة  اخلطوات  أن  ويذكر   
املراجع العلمية عىل درجات عالية من التنوع فقد نقى ]16[ 
Kluyveromyces marxianu- من  املنتج  االنيولينيز 

أعقبها مترير  بااليثانول  بالرتسيب  sYS-1 بخطوتني متثلت 

Sepha- الربوتينات عىل عمود الرتشيح اهلالمي يف عمود 
متثل  إحدامها  كانت  بروتينيتني  قمتني  ليجد   dex G100
  )23.5( مقدارها  تنقية  مرات  عدد  عىل  وحصل  األنزيم 

وبحصيلة أنزيمية )69.3%(. 
 )80%( وبنسبة  االمونيوم  ]17[ كربيتات  إستخدم  فيام 
Ulocladium اعقبها  atrum لرتسيب األنزيم املنتج من
مرة.   )2.65( بمقدار  النقاوة  فزادت   DEAE cellulose

Streptomyces sp من  االنيولينيز  بتنقية   ]18[ قام  فيام 
بني  تراوحت  اشباع  بنسبة  االمونيوم  بكربيتات  برتسيبه 
Macro- 80-40( ومن ثم بتمرير الناتج عىل العمود%(
 )S-200(  Sephacryl العمود  وعىل   Prep DEAE

t-Butyl hydrophobic in- عمود  استخدم  واخريًا 
حصيلة  عىل  اخلطوات  هذه  هناية  يف  فحصل   teraction
مرة.   )5.4( التنقية  مرات  عدد  وكانت   )44.4( مقدارها 
Asper- كذلك قام ]19[ بتنقية االنيولينيز املنتج من الفطر
الكحول  باستخدام  الربوتينات  رسب  إذ   gillus niger
DEAE عمود  عىل  األيوين  التبادل  ثم  ومن   )70%( االثييل 
cellulose وحصل عىل ثالث صور لألنزيم احدهم كان 
 )W( قد تواجد يف احدى القمم الربوتينية يف مرحلة الغسل
وقمتني للفعالية يف مرحلة االسرتداد )A,A1( امهل الصورة 
A1 إذ كانت ذات فعالية ضعيفة ومرر )W وA( عىل الرتشيح 

Sephadex  )G150( عمود  باستخدام  مرتني  اهلالمي 
 .)22.5%( بلغت  لكليهام  أنزيمية  حصيلة  عىل  وحصل 
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DEAE cel- األيوين  التبادل  عمود   ]20[ استخدم  كذلك 
 )G150( عمود  باستخدام  اهلالمي  والرتشيح   lulose
  )8.1( بلغت  تنقية  مرات  عدد  عىل  وحصل   Sephadex

وبحصيلة أنزيمية مقدارها )33.5%(.
Pichia فيام قام ]21[ بتنقية االنيولينيز املكلون يف مخرية
بخطوة   Cryptococus aureus HTA من   pastoris
عمود  باستخدام  االلفة  كروموتوكرايف  باستخدام  واحدة 
Ni-NTA وبلغت عدد مرات التنقية )2.13( مرة وبحصيلة 

أنزيمية مقدارها )56%(.

املنتج من  االنيولينيز  لتنقية  األيوين  التبادل  شكل (1): كروماتوكرافيا 
عمود  باستخدام   Kluyveromyces marxianus AY2 مخرية 

DEAE-Sephadex A50

Kluyvero- شكل (2): الرتشيح اهلالمي لتنقية أنزيم االنيولينيز املنتج من مخرية
Sephadex G150 باستخدام عمود myces marxianus AY2

ويذكر أن الباحثني قد إعتمدوا خطوات متباينة وتقنيات 
خمتلفة لتنقية هذا األنزيم أو ذاك من األنزيامت الصناعية أو 
الطبية ومنها أنزيم االنيولينيز. فقد إتبع ]10[ ثالث خطوات 

Staphylococus إشتملت  aureus لتنقية األنيولينيز من
 ،)70%( إشباع  بنسبة  األمونيوم  بكربيتات  الرتسيب  عىل 
DEAE-Sephadex عمود  عىل  الناتج  مرر  ثم  ومن 

A50 فظهرت لدية ثالث قمم بروتينية، إحداها كانت ذات 
باستعامل  اهلالمي  للرتشيح  القمة  هذه  ناتج  أخضع  فعالية، 
واحدة  بروتينية  قمه  عىل  وحصل   Sephadex G100
تتطابق مع الفعالية وبحصيلة أنزيمية مقدارها )%21( وعدد 
]22[ إستخدم  حني  يف  مرة.   )31.63( بلغت  تنقية  مرات 
A. fumigates أربع خطوات لتنقية األنيولينيز املنتج من
شملت الرتسيب بكربيتات األمونيوم ومن ثم التبادل األيوين 
اهلالمي  الرتشيح  أعقبها   -DEAE Sephacel بواسطة 
Sepharose Sephacrylومن ثم     S باستعامل )200( 

وحصل عىل عدد مرات تنقية بلغت )25( مرة. كام إستخدم 
Penicil- من  املنتج  األنيولينيز  لتنقية  خطوات  أربع   ]5[
باستعامل  lum  إذ رسب الربوتينات أوالً  janczewskii
كربيتات األمونيوم بنسبة إشباع )80-30 %( وحصل عىل 
اخلليط  مرر  الديلزة  وبعد   )1.75( بلغت  تنقية  مرات  عدد 
عىل عمود املبادل      األيوين MonoQ وحصل عىل قمتني 
      )0.7( لألوىل  التنقية  مرات  عدد  لتبلغ  واضحة،  بفعالية 
Butyl-Toyopearl والثانية )1.8(، ثم إستخدم عمود 

عدد  لتبلغ  حده  عىل  كاًل   ) االنزيم   ( الربوتينيتني  وللقمتني 
مرات التنقية هلام )1.7( و)6( عىل التوايل.  ومن ثم مررمها 
عىل عمود الرتشيح اهلالمي )HR  Superose )12 لتبلغ 
التنقية هلام )15 و24( عىل التوايل. يف حني نقى  عدد مرات 
بثالث   Aspergillus niveus من  األنيولينيز   ]23[
خطوات إبتدأها بالرتسيب بكربيتات األمونيوم فحصل عىل 
عدد مرات تنقية بلغت )2.63( وبحصيلة أنزيمية مقدارها 
DE-52 األيوين  املبادل  إستخدام  ثم  ومن   ،)%73.8(
فظهرت لديه عدد من القمم الربوتينية، بيد أن قمة بروتينية 
القمة  هذه  حصيلة  ومررت   ، الفعالية  مع  تطابقت  واحدة 
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Sephadex ليبلغ عدد  G75 عىل عمود الرتشيح اهلالمي
مقدارها  أنزيمية  وبحصيلة  مرة   )34.65( التنقية  مرات 
أيضًا  خطوات  ثالث   ]24[ الباحث  وأعتمد   .)53.63%(
Rhizoctonia so- من  املنتج  األنيولينيز  أنزيم  لتنقية 

lani، كانت األوىل باستعامل الديلزة والرتكيز بوساطة هالم 
DAEA-Cellulose السليكا ثم مرر اخلليط عىل عمود
وحصل عىل عدد مرات تنقية بلغ )5.21( وبحصيلة أنزيمية 
Sep- عمود  عىل  الناتج  مرر  بعدها   ،)17.93%( مقدارها 

hadex فحصل عىل عدد مرات تنقية بلغ )21.2(  G150
وبحصيلة أنزيمية مقدارها )%11.67(. كام إستخدم [25] 
A. terreus  )4083( األنيولينيز  لتنقية  خطوات  ثالث 

CCT شملت الرتشيح الفائق كخطوة أوىل، أعقبها التبادل 
ثم  ومن   CM-Sepharose عمود  باستعامل  األيوين 
أخرية،  كخطوة   Phenyl-Sepharose عمود  باستعامل 
بلغت )179( مرة وبحصيلة  تنقية  فحصل عىل عدد مرات 
من  األنزيم   )26 مرر(  حني  يف   .)32%( مقدارها  أنزيمية 

Bacillus cereus بكرتيا
بخطوتني للتنقية متثلت بكربيتات االمونيوم بنسبة اشباع 
DAEA-Cellulose عمود  عىل  ايوين  وتبادل   )80%(

وحصيلة  مرة   )25( بلغت  تنقية  مرات  عدد  عىل  وحصل 
انزيمية مقدارها )%27.26(.  والبد من اإلشارة أن درجة 
النقاوة التي يتوخى الباحثون الوصول إليها بالنسبة لألنزيامت 
التجارية، ختتلف بإختالف االغراض التي تستخدم فيها هذه 
األنزيامت والتي تتباين بني االستعامالت الطبية والصناعية.  
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