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Abstract
Uricase (urate oxidase) was partially purified from Pisum sativum
seeds by ammonium sulfate precipitation ,dialysis and anion exchange
chromatography techniques. One proteinous peak was obtained
containing two isomers of uricase I and II with specific activity
(5.92×10-3 and 4.9955×10-3) unit/mg protein and with purification
fold(31.32and 26.43) respectively compared to crude enzyme.
The optimum conditions for the purified enzyme was determined
using uric acid as a substrate. The results showed that maximum activity
with glycine-NaOH buffer at pH=7, 40°C, substrate concentration
100mM Vmax=6.25×10-2 U/mg protein and the Km=50mM, 100µl
enzyme volume and the reaction velocity was increased with copper ion.
The active dose of uricase for reducing uric acid was determined in
healthy mice 400µg/kg body weight, and the best treatment was obtained
by the injection of enzyme with allopurinal intraperitonally.

الخالصة

اككدتيزيز متؼ بتوكر ناتات الاازاليتا باستتخزا ققشيتات الترستي

مت

نقي انزيػ اليؽريكيز (يؽريت

 كقتتػ الحرتتؽ،  الفتترز الاذتتاكي ككركماقؽيراايتتا التاتتاي اويتتؽني الدتتال، بكبريتتتات اومؽنيتتؽ

4.995×10-3( 5.92×10-3(  بفعاليتة نؽييتتةII  كI قستة بركقيشيتتة كا تزة قزتتػ متستانميؼ ل نتزيػ

. مت الت تؽالي مقارنتتة بتتاخنزيػ الختتا

26.43( 31.32(
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زيت العركف السثم لكياس فعالية اونزيػ السشق باستتخزا

ان اقرت فعاليتتة لمنتزيػ كان ت

تاما اليؽريتغ كستاية استاس .كجتز

شتتز استتتخزا السحمتتؽ الستتشعػ  Glycine-NaOHشتتز ،pH=7

يرجة اررة ( ،  04قركيز متاية األستاس ( 044ممتي متؽور كانت
2

الدتر ة القرتؽ 6.25×10-

ك تتزة انزيسي تتة/مماػ ب تتركقيؼ ك  04=Kmمم تتي م تتؽور ،ج تتػ انت تزيػ ( 044م تتاوكركليتر كس تتا ان

زياية قركيز ايؽن الشحاس أيت ال زياية في فعالية التفا ل اونزيسي.
ككان

زيت الجر ة الفعالة لمنزيػ األكثر قخفيزتا لحاما اليؽريغ في الفئران الدميسة

 044ماوكركي ار /كاػ كزن الجدػ ،ان افزل معاممة كان

بحقؼ اونزيػ مع

اولؽبيؽريشؽ في التجؽيف البريتؽني.

السقدمة

وعسل انزيػ اليؽريكيز  uricaseاك (يؽري
)1.7.3.3

م

اكدزة

السرك

اما اليؽريغ ال

اككديزيز Urate oxidase

قار

(E.C:

اونتؽيؼ  Allantoinك  CO2بؽجؽي

اوككدجيؼ ك CO2محر ار بيرككديز الييزركجيؼ H2O2الوي وختز ال اوككدجيؼ (في الثزوات

األقل رقاة مؼ اوندان ) (2,1كبالتالي فيؽ يمع
ققزير مدتؽ

ميسا في اوا الشيتركجيؼ ( . 3مؼ خم
ﹰ
يكر
ﹰا

اما اليؽريغ في الز كاويرار وسكؼ التعرف

م

مز

ققز اك اخصابة

بالشقرس ،كسا ان لميؽركيس فاكزة سريرية في ققزير اما اليؽريغ مؼ خم اقترانو بشعا 4-
 ،Aminoantipyrin-peroxidaseككبركقيؼ في مج اوت ارقفاع مدتؽ اليؽريغ (. 0,0
أشارت العزيز مؼ الزراسات ال

ز كجؽي اونزيػ في اوندان كبعا ضركب القرية

يث وكؽن اما اليؽريغ ىؽ الشاقج الشياكي ألوا البيؽريشات( ، 6بيش

الزراسات ال

ان

الجيؼ الخاص بتكؽيؼ ىوا اونزيػ مؽجؽي في ىوه المااكؼ لكؼ بذكل يير فعا  Silencingاذ

قػ زكث ىوا التطفير انشاء م ار ل قطؽرىا ،كسا وسكؼ لمااكؼ اوقل رقاة مؼ اوندان ان قكؽن
ىوا اونزيػ اضافة لماكتريا( . 7كبدب

ن تاكج سمبية م
الشقرس ك ر

صعؽبة اك ز ذكبان اما اليؽريغ ورا

الجدػ مؼ خم قرساو كبالتالي قراكسو مايؤيي بالتالي ال

الكم

ذلغ

اوصابة بزاء

الستكؽنة مؼ اما اليؽريغ( . 0اذ يتكؽن اما اليؽريغ بفعل انزيػ

زانثيؼ اككديزيز Xanthine oxidaseبذكل اساسي كالوي وعتبر السدب

الركيدي لإلصابة

بزاء الشقرس ،يث ويؽجز ما وسكؼ الديطرة بو م ىوا السرض لحز اآلن سؽ العمج بالعقار

 Allopurinalالسثاط التشافدي ليوا اونزيػ(. 8

الاقؽليات مؼ الشااقات السشتجة لحاما اليؽريغ كالشاقمة لو باو تساي

الشيتركجيؼ السشقؽلة مؼ العقيزات  nodulesال

م

مركاات

اويران كالب ار ػ shootكالحاكية

م

اونزيسات الثمنة السيسة في اوا البيؽريشاتAllantoinas, Uricase, Xanthine oxidase

(9
16

إسراء سهل احسد آل.فميح

ان اوستتػ العمستتي لمشاتتات ىتتؽ  ،Pisum sativumامتتا اوستتساء الذتتاكعة اوختتر فانيتتا

السشتاال العربيتة (العت ار  ،ستؽريا ،مرتر

قختمف باختمف الماات كالبمزان اذ انيا قعرف فتي ايمت

كييرىتتا باستتػ (الاازاليتتا ( 04متتؼ ىشتتا جتتاءت فكترة الاحتتث بعتتز اون تزيػ متتؼ نس ترة البزاليتتا الستتتؽفرة
فتتي اوس تؽا السحميتتة كالحاكيتتة م ت قراكيتتز اليتتة مشتتو ،كامكانيتتة خفتتا مدتتتؽ

با تااره إنزيػ قخرري.

تتاما اليؽريتتغ

السهاد وطرائق العسل

الشبات السدتخدم :بوكر ناات الب ازليا  Pisum sativumمؼ األسؽا السحمية لسحافعة نيشؽ .
الحيهانات السدتخدمة:
استتخزم

فتي ىتوه الز ارستة إنتاث الفئتران البتيا  Female Albino Miceالسجيتزة متؼ

كمي تتة التربية/جامع تتة السؽص تتلأ قراك ت ت

أكزاني تتا ب تتيؼ ( 30-25ي تتػ .كض تتع

كمعزة ليوا الارض أ زكيت بالساء كالعمف الحيؽاني الخاص بيا كأخزع

ضؽء ابيعي كيرجة اررة (. º 50

ف تتي أقف تتاص مجيت تزة

لمعتركف السشاستاة متؼ

قياس فعالية انزيم اليهريكيز:

ق تتيس فعالي تتة انت تزيػ الي تتؽركيز باس تتتخزا اريق تتة  00( Adamekف تتي الاح تتث ،كقتز تتسؼ

الطريقتتة اكدتتزة الستتاية اوستتاس  uric acidال ت  ،allantoinيتتث قعتستتز الطريقتتة م ت متابعتتة
الشقرتان فتتي اومتراصتية شتتز الطتؽ الستتؽجي  .293nmدت

قركيتتز تاما اليؽريتتغ الستاقتتي

مؼ التفا ل اونزيسي باستخزا السشحش الكياسي شكل( 0كالسحزر بتراكيز بيؼ)(10-100µg
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تحزير السدتخمص السائي الخام:
كزن )(250يتتػ متتؼ بتتوكر ناتتات الاازاليتتاأ ستتحق بؽستتااة جيتتاز الثتتر Blenderأ بعتتزىا
مزج بالساء كبشد ( 3:0كزن /جػ لسزة ذترة يقتاكل .ستحق جتزران الخموتا باستتخزا جيتاز
السؽجات فؽ الرؽقية  .نػ رشت السحمتؽ متؼ ختم

تزة ااقتات متؼ الذتاش كفرتل السدتتخم

بجيتتاز الطتتري السركتتزي السبتتري م تزة ( 00يقيقتتة بدتتر ة ) (33520xgلمتتتخم
الواكاة،اخو ال اركتل كقمت
قػ الحرؽ

م السدتخم

متتؼ الس تؽاي ييتتر

الحجتػ إلت الثمتث بؽاستطة جيتاز التجفيتز ) 05( (Lyophilizerكبتولغ
الساكي الخا بحجػ نياكي ( 600مل.

كسية البركقيؼ باستخزا اريقة لؽري السحؽرة (. 03

تقدير كسية البروتين :قيد
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0.9

0

التركيز )(µg/ml
شكل ( :)6السشحشى القياسي لتقدير البروتين

الترسيب بكبريتات االمهنيهم السذبعة:
ۥرس ت ت

اخن ت تزيػ مت تتؼ السدت تتتخم

الست تتاكي الخت تتا ب ضت تتافة التزريجيت تتة لكبريتت تتات اومؽنيت تتؽ

كبتذتتاع  00( %74متتع التحريتتغ فتتي ستتا نمجتتي ،قتترا السحمتتؽ فتتي الثمجتتة إل ت اليتتؽ التتتالي.
فر تتل ال ارست ت

السقطر.

تتؼ ال ارشت ت باس تتتخزا الط تتري السرك تتزي السب تتري( . 05أذيت ت

ال ارست ت

الش تتاقج بالس تتاء

الفرز الغذائي Dialysis
أجري

ميو سمية الزيمزة باستخزا السحمؽ السشعػ بؽرات الرؽييؽ بتركيز 25mM

كيالة امزية  pH=8.6لسزة س
كروماتهغرافيا التبادل االيهني

سا ات مع م ار اة ابزا السحمؽ السشعػ كل سا تيؼ (. 00

استتخز الساتاي اويتؽني الدتال

 DEAE-cellulose 50Aفتي قشكيتة اونتزيػ ،قتػ امترار

السحم تؽ الستتشعػ بتتؽرات الرتتؽييؽ بتركيتتز  25mMكيالتتة امزتتية  pH=8.6بعتتز قتتؼ اون تزيػ
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الشتتاقج متتؼ سميتتة الفتترز الاذتتاكي كاستتتخزم

متتؼ نياوتتة العستتؽي بؽاقتتع ( 0متتل ،كقس ت

مزتتخة التتزفع الستشتتاكب فتتي جستتع األجتزاء السترشتتحة

متابعتتة األجتزاء البركقيشتتة السترشتتحة بكيتتاس اومتراصتتية
مت القستة البركقيشيتة الحاكيتة مت فعاليتة انتزيػ

شتز اتؽ متؽجي ( 584نتانؽميتر ،قتػ اوستتزو

جتػ اونتزيػ الشتاقج بالتجفيتز  Lyophilizerالت

اليؽريكيز ؼ اريتل قيتاس فعاليتة اونتزيػ .قمت

الثمث.

الجرعة الفعالة لألنزيم
قد تتس
ؽمم

الفئت تران السد تتتخزمة ف تتي التج تتارب إل ت ت مج تتاميع قز تتػ ك تتل مجسؽ تتة ) (5فئ ت ترانأ

كسا وأقي:

 .0السجسؽ ة األكل قرك

مؼ يكن معاممة ك زت مجسؽ ة سيطرة ).(Control
قش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

 .5السجتت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاميع متت ت ت ت ت ت ت ت ت تتؼ (6-5

فت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي التجؽيتت ت ت ت ت ت ت ت ت تتف البريتت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتؽني بت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتالجرع

( 04440844064400440544م تتاوكركي ار /كاػ م تتؼ كزن الجد تتػ مت ت التت تؽالي م تتؼ م تتؼ

متسانل اونتزيػ الثتاني  IIأ كبعتز  3ستا ات متؼ أجتراء سميتة الحقتؼ فتي التجؽيتف البريتتؽني
 Intraperitoneallyقتػ ستح
 punctureباستتخزا انابيت
التتز باستتتخزا

التز متؼ الفئتران متؼ جيت

محجتر العتيؼ Orbital sinus

شتتعرية خاصتتة ( 06قتتيس مدتتؽ

تتاما اليؽريتتغ فتتي مرتتل

تتزة قحميتتل جتتاىزة  Kitمجي تزة متتؼ شتتركة  .Biolabo-Franceنتتػ اختيتترت

الجر ة األكثر قخفيزا لسدتؽ الحاما ك زت جر ة مؤنرة.
معاممة الحيهانات
ؽممت

الحيؽانتات بحقتتؼ متسانتل اونتزيػ IIفتتي التجؽيتف البريتتؽني بالجر تتة الفعالتة ك قتتار

 Allopurinolبجر ة 0503ممغ/كاػ مؼ كزن الجدػ معتا ككتولغ تؼ اريتل الحقتؼ فتي التجؽيتف
البريتؽني مرة كالتجريع الفسؽي مرة اخر .
التحميل اإلحرائي:
ممت ت

نت تتاكج مد تتتؽ

تتاما اليؽري تتغ إ ر تتاكيا كذل تتغ باس تتتخزا قحمي تتل التا تتايؼ األ تتايي

)(One way analysis of varianceأ كستتا قتتػ قحزيتتز اوختمف تات الخاصتتة بتتيؼ السجتتاميع
باست تتتخزا اختات تتار ينكتتتؼ )(Duncan

) .(17ككت تتان مدت تتتؽ التسيت تتز اخ رت تتاكي السقبت تتؽ %5

).(P<0.05
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الشتائج
مراحل تشقية انزيم اليهريكيز:
يؽض الجزك ( 0نتاكج م ار ل قشكية انزيػ اليؽريكيز ،لتؽ
الختتا ( 0.189×10-3ك تتزة انزيسيتتة/مماػ بتتركقيؼ ،أصتتاح

بعتتز إج تراء سميتتة الفتترز الاذتتاكي اصتتاح

ان الفعاليتة الشؽييتة لمنتزيػ
) ،(2.3×10-3امتتا

بعتتز الترستتي

( 3.588×10-3ك تتزة انزيسيتتة/مماػ بتتركقيؼ .قذتتير

الشتتاكج ا تستايا مت معيتر الركيتان  elution profileالسدتحرتل متؼ قشكيتة اونتزيػ باستتخزا
السات تتاي اويت تتؽني الدت تتال

 DEAE-celluloseال ت ت كجت تتؽي قستت تتيؼ متسي ت تزة ل ن ت تزيػ شت تتكل (. 3

ظيترت الفعاليتة اونزيسيتة لمقستة اوكلت كالثانيتة شتز جتػ الركيتان ) (205-240ك )(285-340

مممتر كبفعاليتة نؽييتة مقتزارىا ( 5.92×10-3ك) (4.995×10-3ك تزة انزيسيتة/مماػ بتركقيؼ مت
التؽالي .بيشسا كجز الاا ث ( 00انو ىشاا نتمث قستػ بركقيشيتة ضتس

القستة البركقيشيتة الثانيتة قستة

انزيسيتتة كا تتزة لميتتؽريكيز السشق ت متتؼ فطتتر gliomastix guegبفعاليتتة نؽييتتة بمات ت
ك تتزة انزيسي تتة/مماػ ف تتي تتيؼ كانت ت

05857

ىش تتاا نمن تتة متس تتانمت ألنت تزيػ الي تتؽريكيز السشقت ت بالترش تتي

اليممتتي ) sephadex (G-100م تؼ الت ت  ، 08( Fungal floraككجتتز الاا تتث ( 09كجتتؽي
زم تتة انزيسي تتة كا تتزة ألنت تزيػ الي تتؽريكيز السشقت ت ب ت ت DEAE-celluloseم تتؼ ب تتوكر ف تتؽ الر تتؽليا

.Soybean

الجدول( :)1خظهات تشقية انزيم اليهريكيزمن بذور البازاليا
الحجػ
خطؽات التشكية

الكمي

اونزيػ الخا

البركقيؼ

الفعالية

الفعالية

الكمي

ك زة

إنزيسية/مل

الكمية ك زة
إنزيسية*

مماػ

الفعالية الشؽيية
ك زة
انزيسية/مماػ
-3

بركقيؼ(× 04

زي
مرات

التشكية

اوسترجاع
لمفعالية
الكمية
%

044

74056

4544033

4503369

45089

0

044

00

000580

45450

453099

553

055069

56955

0058

03550

4540407

45070

35088

08598

300500

كركماقؽيراايا

Peak I

39

30577

4544003

4550077

0.95

30535

008504

التااي اوايؽني

Peak
II

60

665790

4544007

4533368

0.990

56503

509509

الترسي

بتكبريتات

اومؽنيؽ قذاع %74
الفرز الاذاكي Dialysis

* الؽ زة اونزيسية  Uقذير ال كسية اونزيػ الوي يؤكدز ما وكركمؽ كا ز مؼ الساية اوساس في الزقيقة الؽا زة.
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رقػ الجزء
شكل ( :)3نسهذج الروغان السدتحرل عميو من تشقية انزيم  uricaseبتقشية التبادل االيهني
باستخدام السبادل  DEAE-celluloseالسعبأ بعسهد الفرل ذي االبعاد ( 42×6.5سم

دراسة الظروف السثالية لفعالية االنزيم-:
بيش الشتاكج ان محمؽ  Gly-NaOHالسشعػ كان األفزل لمستسانميؼ كسا مؽض في
الذكل ( 0في يؼ كان السحمؽ السشعػ اوفزل ىؽ صؽييؽ بؽرات ل نزيػ الشاقج مؼ
. 00( gliomastix gueg
Peak I
Peak II

5
4
3

1.Tris-HCl
2.Na2CO3-NaHCO3
3.KH2PO4-NaOH
4.Gly-NaOH
5.Na2B4O7.10H2OHCl
5

6

4

2
1
0
3

نهع السحمهل السشظم

1

2

فعالية انزيم اليهركيز وحدة انزيسية/مل ×12-6

6

0

الذكل( :)4تأثير السحمهل السشظم عمى سرعة التفاعل االنزيسي

لمسحمؽ

كسا بيش

الشتاكج ان ا م

فعالية قػ الحرؽ

مييا

شز الزالة الحامزية pH=7

السشعػ  Gly-NaOHلمستسانميؼ كالسؽضحة في الذكل(0

في

يؼ كجز

الاا ث  20( Saeedان الزالة الحامزية السثم ىي  9ك  850بالشداة لمسحمؽ السشعػ.
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فعالية انزيم اليهركيز وحدة انزيسية/مل ×12-6

6

الدالة الحامزية

الذكل ( :)5تأثير الدالة الحامزية عمى سرعة التفاعل االنزيسي

ك شتتز زتتؼ اون تزيػ فتتي يرجتتات ارريتتة مختمفتتة كان ت
السثم ل نزيػ يث كان

يرجتتة الح ت اررة  °04ىتتي الزرجتتة الح ارريتتة

لمستسانميؼ الذكل التالي (. 6

5.45
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0

فعالية انزيم اليهركيز وحدة انزيسية/مل ×12-6

5.5

درجات الحرارة (مئهية)

الذكل( :)6تأثير درجة الحرارة عمى سرعة التفاعل االنزيسي

في يؼ كجز الاا ث ( 08ان يرجة الح اررة السثم كان

 °30ل نزيػ السشق مؼ الت Fungal

 .Floralككان أليؽن  Cu2+شكل ( 7قانير مسيز في قشذيط التفا ل اونزيسي لمستسانميؼ بيشسا
أشار (07

ان ايؽن الت Ca2+كان اكثر قشذيطا بيؼ اويؽنات التي يرس

)(Co2+,Mn2+,Mg2+,K1+

ككان

يث وسكؼ ان وكؽن أليؽن الشحاس اوسيا اوكبر في نااقية

الحالة اونتقالية ل نزيػ انشاء التفا ل اونزيسي( ، 21بيشسا بيؼ ( 20انو قػ قثبيط اونزيػ شز
اضافة ايؽنات مثل  Fe2+ك .Co2+
18
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الذكل( :)7تأثير االيهن السهجب عمى سرعة التفاعل االنزيسي

كسا يرس قأنير قركيز اونزيػ م سر ة التفا تل ،اختو جتؽ مختمفتة متؼ اخنتزيػ السركتز
بالتجفيتتز يتتث كتتان قركيتتز اون تزيػ  5550ك 5586مماػ/متتل لمستستتانميؼ م ت الت تؽالي .يبتتيؼ الذتتكل
( 8ان  044ك  050متتاوكركليتر متتؼ اون تزيػ شتتزىا كان ت ستتر ة التفا تتل ا م ت لمستستتانميؼ م ت
التؽالي.
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9

تركيز االنزيم(الحجم مايكروليتر)

الذكل( :)8تأثير تركيز االنزيم عمى سرعة التفاعل االنزيسي

مؼ خم رسػ ميكايميس-ميشتؽن شكل ( 9بيش الشتاكج خزؽع كم الستسانميؼ لمسعايلة ككان
الفعالية القرؽ  Vmaxشز التركيز  044ماوكركمؽور ىي )(6.25×10-2ك زة انزيسية/مل
كمعامل ميكايميس ميشتؽن ) (Km=50مل مؽور لمستسانميؼ.
6
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الذكل( :)9تأثير تركيز السادة األساس عمى سرعة التفاعل االنزيسي

D
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الجرعة الفعالة-:
يبيؼ الجزك ( 5ان الجر ة الفعالة ل نزيػ  044ماوكركي ار /كيمؽي ار كزن الجدػ يث
كان األكثر قخفيزا لسدتؽ اما اليؽريغ كىوا وذير إل إمكانية سل اخنزيػ في جدػ
الفئران .يث قذير الشتاكج في جزك ( 5إل السعز  ±اونحراف الكياسي.
جدول( :)6تحديد الجرعة االنزيسية الفعالة لخفض مدتهى حامض اليهريك في مرل دم الفئران
السجسؽ ة ( 0فئران

السجسؽ ة األكل

جر ة اونزيػ µg/kg
مؼ كزن الجدػ
قركيز اما اليؽريغ
(مميسؽ /ليتر

السجسؽ ة
الثانية

السجسؽ ة
الثالثة

السجسؽ ة
الرابعة

السجسؽ ة
الخامدة

سيطرة يير معاممة
Mean±SD

544
Mean±SD

044
Mean±SD

644
Mean±SD

844
Mean±SD

c
322.14±10.14

السجسؽ ة
الدايسة

0444
Mean±SD

d
c
b
A
a
450.05±17.9 338.3±20.1 250±13.61 163.2±15.1 181.015±20

الحركف السختمفة افكيا قذير ال اوختمف السعشؽي شز مدتؽ ا تسالية p≤0.05

حقن الحيهانات:
قس معاممة الحيؽانات بستسانل اونزيػ  IIبالجر ة الفعالة في الجزك ( ( 5ؼ اريل
الحقؼ في التجؽيف البريتؽني باخضافة ال العقار ( Allopurinolبجر ة 0503ممغ/كاػ مؼ
كزن الجدػ .
جدول ( :)3أنظسة معاممة الفئران باإلنزيم السشقى وعقار األلهبيهريشهل
السجسؽ ة ( 0فئران

السجسؽ ة األكل

السجسؽ ة الثانية

السجسؽ ة الثالثة

السعاممة باألنزيػ
كالعقار

سيطرة يير معاممة
Mean±SD

قؼ اونزيػ
Mean±SD

قجريع العقار فسؽيا
Mean±SD

B
قركيز اما اليؽريغ
b
a
241.95±17.0 294.19±30.65
383.53±23.09
(مميسؽ  /ليتر
6
الحركف السختمفة افكيا قذير ال اوختمف السعشؽي شز مدتؽ ا تسالية p≤0.05

السجسؽ ة الرابعة
قؼ اونزيػ
كقجريع العقار
Mean±SD

السجسؽ ة الخامدة
قؼ كل مؼ
اونزيػ كالعقار
Mean±SD

c
198.99±2.91

d
143.27±13.71

يؽض الجزك ( 3ان السعاممة باونزيػ كالعقار ايت ال انخفاض معشؽي في مدتؽ
اما اليؽريغ في مرل ي الفئران مقارنة مع مجسؽ ة الديطرة ،ك شز مقارنة أنعسة معاممة
الحيؽانات يبيؼ الجزك ( 3انو شز قؼ كل مؼ اونزيػ ك قار  Allopurinolالسعركف في
مج ياء الشقرس الوي يتدػ بارقفاع مدتؽ اما اليؽريغ ( 55كان لو التأنير األكبر في
خفا مدتؽ اما اليؽريغ كيز ذلغ ان الحقؼ في التجؽيف البريتؽني أفزل مؼ التجريع
الفسؽي كلو قأنير مااشر م اكدزة اما اليؽريغ باستخزا انزيػ اليؽريكيز كالعقار معا كالوي
وعسل م قثبيط أنزيػ الزانثيؼ اككديزيز السشتج لميؽريغ ( . 53كسا يؽض الجزك انو ل نزيػ
زة ،لكؼ
قأنير مذابو لمعقار مؼ يث الديطرة م مدتؽ اليؽريغ بالسعاممة بيسا كل م
شز معاممة الحيؽانات بشعا مزيكج لمعقار كاألنزيػ معا يث كان التقارب في
األفزمية كان
التأنير كاض لكم الشعاميؼ.
62

فميح.إسراء سهل احسد آل

References
1)

Yong C., Yan-fa M., Jin-bao T., Tong-yi S., Feng-xiang S. and
Shu-juan L. African J.Biotech. Vol. 9(30), pp. 4788-4795. (2010).
2)
Su-Hua H. and Tung-Kung W.. Eur. J. Biochem. 271, 517–523.
2004.
3)
Nelson
D.L., Cox M.M., “Lehninger’s principles of biochemistry”,
4th ed. Freeman, New York, USA.(2004).
4)
Gochman N. and Schmtz M.T.,Clin-Chem.,17:1154-1159. (1971).
5)
Bomaki J.S. and Clark M.A. Curr.Rheumal. Reports G:210-217.
(2004).
6)
Susan J. Kelly, Marielle D, Michael I. Oliverio L. David W., et al. J
Am Soc Nephrol 12: 1001–1009. (2001).
7)
Wu X., Lee C.C., Muzny D.M., Caskey C.T., Proc Natl Acad Sci
USA 86: 9412–9416. (1989).
8)
Roubenoff R., Rheum Dis Clin North Am 16: 539–550. (1990).
9)
Schubert K.R., Boland M.J., The Ureides. In PK Stumpf, EE
Conn,eds, The Biochemistry of Plants, Vol. 16. Academic Press,
New York, pp 197-282. (1990).
10) Duke J.A., Hand book of legumes of world economic importance.
Plenum press, New York , p. 199-202.(1981).
11) Adamek V., kralova B., Suchova M., Valentova O. and Demnerova
k. Journal of Chromatography. 497: 268- 275.(1989).
Pisum الفعالتة متؼ بتوكر الاازاليتا
 فرتل كي ارستة السركاتات ة. اوسان سعيز شتسعؽن،) الجؽكا16
 رس ت تتالة. ف ت تتي الفئت ت تران السر ت تتابة ب ت تتزاء الد ت تتكر ك السعرض ت تتة لمك ت تترب التأكد ت تتزيsativum
. 5447( ، جامعة السؽصل، كمية التربية،ماجدتير
13) Schacterle G. R. and Pollack J.K., Anal., Biochem., Vol. 51: pp
654- 655. (1973).
14) Atalla, M.M., Eman R.H., Farag M. M. and Nehad E.Ahmed.,
Gate2.Biotech., 2(11)1-13.(2010).
15) Robyt F.J. and White J.B. "Biochemical techniques, theory and
practice" Brookes/Cole publishing company, Monterey, California,
pp. 115-118. (1987).
16) Atta A.H., Shalaby M.A., Shokry I.M. and Ahmad A.A
"Interaction between oral hypoglycemic and antibiotics on blood
glucose level of normal fasted and alloxan-diabetic rats". Vet.
Med., J. 31(1):11-18.1983.
17) Steel R.G. and Torrie J.H.,nd"Principles and procedures of statistics
biometrical approach". 2 ed., Mc Graw. Hill Inc., Singapore,
p.183. (1984).
18) Neveen S. Geweely and Lubna S. Nawar. Australian Journal of
Basic and Applied Sciences, 5(10): 220-230(2011). ISSN 1991817.
19) Montalbin P., Redondo J., Caballero JL., Caآrdenas J. and Pineda
M. Planta 202: 277±283. (1997).
20) Saeed M.H., Abdel-Fatah Y., Gohar M.and Elbaz A.M., Polish J.
Microbiol.53 (1): 45-52. 2004.
21) Murray R.K., Bender D.A., Bothman K.M., Kennelly
P.J., Rodwell
V.W. and Weil P.A. "Harpers' Biochemistry". 28th ed., McGraw
Hill Lange,. P. 82. (2009).
22) Hershfield MS. "Gout and uric acid metabolism". In: Cecil
Textbookof Medicine, 21st Ed., edited by Goldman L, Bennett JC,
Philadelphia, WB Saunders, pp 1541–1548. (1999).
23) Roubenoff R: Gout and hyperuricemia. Rheum Dis Clin NorthAm
16: 263. 1987.
61

