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  Peroxidase Enzymeأنزیم البیروكسیدیز 

والتي تشمل انزیمات    Oxidoreductaseینتمي انزیم البیروكسیدیز الى المجموعة االولى لمجامیع االنزیمات    

االكسدة واالختزال ویجري تخلیقه في سیتوبالزم الخلیة و ینتشر بشكل واسع في جدران الخالیا النباتیة بصورة ذائبة او 

وله العدید من المتناظرات االنزیمیة القاعدیة والحامضیة والتي تختلف في نقطة التعادل  مرتبطة بشكل ایوني او تساهمي

وى االحماض االمینیة والكربوهیدرات والوزن الجزیئي، و یصنف هذا االنزیم ضمن مجموعة االنزیمات الكهربائي ومحت

، اذ یرتبط باالحماض Prosthetric ویمثل الحدید المجموعة المرتبطة Metaloprotein المحتویة على المعادن

فك ارتباط هذه المجموعة الى فقدان فعالیة االمینیة الموجودة في الموقع الفعال باصرة تناسقیة ارتباطا قویا، ویؤدي 

ربوهیدراتیة بنسب متفاوتة اویحتوي االنزیم على مواد ك ،االنزیم لدورها الكبیر في ثبات االنزیم والمحافظة على فعالیته

تختلف باختالف نوع االنزیم و تؤثر هذه المواد في الصفات الممیزة لالنزیم كالوزن الجزیئي والثبات الحراري 

بیروكسیدات الحامضیة التي تتجمع على جدار الخلیة النباتیة تكون ذات محتوى عال من الكربوهیدرات اما فال

واظهرت الدراسات ، البیروكسیدات القاعدیة والتي تتجمع داخل الخالیا فانها تكون ذات محتوى واطئ من الكربوهیدرات

وهي عبارة عن %) 21(التحلیلیة على انزیم البیروكسیدیز المنقى من الفجل البري احتوائه على كاربوهیدرات بنسبه 

سكریات مختلفة مثل الهكسوز والبنتوز والزایلوز والمانوز والكلوكوز امین لذلك صنف هذا االنزیم بانه احد البروتینات 

     .glycoproteinالسكریة 

  Peroxidase Enzyme Reaction Mechanismلیة تفاعل انزیم البیروكسیدیزا

  :التالي التفاعل في مساعدا عامال یعمل الذي االنزیم بانه االنزیم هذا عرفی

O + ROH + A2H → 2ROOH + AH 

 اي او H2O2 الهیدروجین بیروكسید مثل للهیدروجین المستقبلة المواد من عدد وجود على االنزیم عمل الیة وتعتمد

 مستقبلة مادة ROOH وتمثل المثیلي الهیدروجین بیروكسید او االثیلي الهیدروجین بیروكسید مثل عضوي بیروكسید

 العضویة المركبات او االمینات او الفینوالت تكون فقد )Hydrogen doner( للهیدروجین الواهبة المادة اما للهیدروجین

  .Oxidized acceptorة المؤكسد القابلة المادةتمثل  A و للهیدروجین واهبة ماده AH2 وتمثل االخرى
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  Enzyme Sourcesنزیم مصادر اال 

 والطماطم والكیوي والشلیك البابایا ثمار مثل الراقیه النباتات جمیع في المتوفرة االنزیمات من البیروكسیدیز انزیم یعد

 الفجل ویعد والسلق والرشاد النخیل وسعف الحار الفلفل اوراق و البطاطا درنات و والقرنبیط والخیار الخضراء والفاصولیا

  . Lactoperoxidase باسم الحلیب في االنزیم ویوجد البیروكسدیز، النزیم الرئیسیة المصادر من البري

  Enzyme Propertiesخصائص االنزیم 

 بین تتراوح هیدروجیني اس في عالیة ثباتیة لالنزیم و دالتون 40000 حوالي الفجل بیروكسیدیز الجزیئي الوزن یقدر  

 Biphasic الطور ثنائیة بعملیة للبیروكسیدیز الحراري التثبیت عملیة وتدعى الحرارة تجاه عالیة ثباتیة وله) 14 – 2(

heat فعالیته استعادة على القدرة لالنزیم ان اي Regeneration المعاملة شدة منها عوامل عدة على تعتمد والتي 

 القدرة له االنزیم ان لوحظ اذ االخرى، االنزیمات من الكثیر عن البیروكسیدیزات یمیز ما هذاو  الخزن وظروف الحراریة

 على )°م 160 140 ،120 ،100( حرارة درجة الى المعرض االنزیم استعاد فقد الخزن عند فعالیته استرجاع على

 ارتباط البیروكسیدیز والنزیم )ساعة 24( بعد%)  0.17 ،%2.3 ،%3.6 ،%4( ةبنسب الفعالیة )دقائق 5( لمدة التوالي

  .المسلوقة غیر الخضروات في بالنكهة شدید

  Applied importance of Peroxidasesاألهمیة التطبیقیة للبیروكسیدیزات 

 اجراء وسرعة سهولة عن فضال ،االساس مواد من العدید تجاه العالي بتخصصها البیروكسیدیز انزیمات تمتاز  

 انزیم یستخدم. والمختبریة والطبیة الصناعیة التطبیقات مجال في الستخدامها متمیزة اهمیة اكسبها مما تفاعالتها

 وذلك والخضروات للفواكه Blanching الحراري السلق عملیة كفاءة على كمؤشرا االغذیة علوم مجال في البیروكسیدیز

 )°م 85( حرارة درجة على وضعه بعد فعالیته بنصف یحتفظ البیروكسیدیز ان وجد اذ العالیة، الحرارة درجات مو یقا النه

 ،االخرى االنزیمیة االنظمة من الكثیر تحطم على واضحة داللة یعطي البیروكسیدیز انزیم تحطم وان. )دقیقة 32( لمدة

 كفاءة على مؤشرا یعد و حفظها مدة اطالة الى یؤدي الخضروات في البیروكسیدیز انزیم فعالیة على القضاء ان ووجد

  .والقرنابیط الخضراء والفاصولیا للبزالیا الحراري السلق
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 نطاق على تستخدم والتي المعروفة االنظمة من Lactoperoxidase (LPS) نظام فیعد االلبان صناعه مجال في اما

 H2O2 توافر خالل من حفظها مدة وزیادة وتكاثرها ومنتجاته الحلیب لتلف المسببة المجهریة االحیاء نمو الیقاف واسع

 الثایوسیانیت اكسدة في قدرته على یعتمد االنزیم فعل ان اذ الحلیب، في الموجود )(LPO النزیم SCN)-( والثایوسیانیت

  .الحلیب لتلف المسببة للبكتریا المضاد الفعل ذات OSCN)-( هایبوسیانیت وسطیة مركبات النتاج H2O2)( بواسطة

+ H2O -OSCN   →+ H2O2    -SCN 

 

  Peroxidase Enzyme Extractionاستخالص انزیم البیروكسیدیز 

  اجزاء بخلط اجراءها باالمكان اذ نسبیا، السهلة الطرق من النباتیة االنسجة من اتیز البیروكسید استخالص عملیة تعد  

 من قسما ان اال ، Blender كهربائي خالط وباستخدام مختلفة بنسب المناسب االستخالص محلول مع النبات

 احدهما بشكلین االنزیمات هذه لوجود نظرا الخلوي الجدار او الخالیا اغشیة مع مرتبطة تكون ان یمكن اتیزاالبیروكسید

 محالیل الى مساعد عامل اضافة الضروري من فانه لذا الخلیة، بجدار تساهمي او ایوني بشكل مرتبط واالخر ذائب

 و) NaCl, CaCl2, LiCl2(  امالح استعمال على الدراسات اغلب ركزت وقد االرتباطات هذه فك لغرض االستخالص

  .موالري ) 0.2 - 0.1( بین تتراوح بتراكیز

  

  :طریقة العمل للمعاملة الحراریة

  مل من الماء المقطر  )50(غم من نسیج النبات ویضاف له  )10(یؤخذ  - 1

  لمدة دقیقة واحدة بعد ذلك یبرد )°م 65(یسخن في حمام مائي على درجة حرارة  - 2

  مل من محلول البفر ثم یمزج جیدا ویرشح  )100( یخفف المزیج باضافة - 3

  من الكایاكول ویترك لمدة خمس دقائقمل  )1(مل ماء و )1(مل من الراشح ویضاف له  )1(یؤخذ  - 4

  .نانومیتر )420(بعد ذلك تقاس االمتصاصیة للمحلول على طول موجي  - 5

  :یحدد نشاط االنزیم عن طریق المعادلة التالیة

  التخفیف×من الراشح) مل1( ×)غم(وزن العینة/ نانومیتر )420(االمتصاصیة على = للعینة ) غم(البیروكسیدیز 

  الفعالیة للمعاملة االولى/ )100( ×الفعالیة للمعاملة الثانیة  - الفعالیة للمعاملة االولى= النسبة المئویة للتثبیط
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  )بدون استخدام الحرارة ( خطوات العمل للمعاملة االعتیادیة 

  .من محلول البفر )100(غم من نسیج النبات ویضاف له  )10(یؤخذ  - 1

  .یمزج جیدا بواسطة خالط - 2

   .یرشح المزیج بواسطة ورقة ترشیح او باستخدام النبذ المركزي - 3

  .مل ما الكایاكول )1(مل من الماء و) 1(له  مل من الراشح ویضاف )1(یؤخذ  - 4

  .نانومیتر )420(دقائق ثم تقرأ االمتصاصیة عند طول موجي  )5(یترك المزیج لمدة  - 5

  

  قیاس فعالیتهو یحي یبین طریقة استخالص االنزیم ادناه فیدیو توض

https://www.youtube.com/watch?v=RxeDMF9533o   
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