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چکیده
اوریکاز آنزیمی تترامر و کروی از گروه اکسیدوردوکتازها و فاقد
کوفاکتوراست .تاکنون تحقیقات زیادی در مورد این آنزیم بهدلیل
کاربردهایآندرعلمپزشکیبهعنوانیکعاملدرمانیوتشخیصی

انجام شده است .اوریکاز تخریب اسید اوریک و تولید آالنتوئین را
کاتالیزمیکند.قسمتیاز کیت تشخیصی که برای سنجشغلظتاسید

اوریک در خون استفاده میشود ،اوریکاز است .در این تحقیق ،تأثیر
مایع یونی غیر ایمیدازولی تریاتیلآمونیوم مالئات بر عملکرد آنزیم
اوریکاز بررسی شد .مایعات یونی نمکهایی با خواص مهمی مانند
پایداریحرارتیزیاد،قدرتحاللیتزیادوقطبیتزیادهستند.برخی
عنوانتثبیتکنندهبرایذخیرهطوالنیمدتپروتئینها


ازمایعاتیونیبه
هاییمانندپروتئینهایدرمانییا

استفادهمیشوندوماندگاریپروتئین
صنعتیراافزایشمیدهند.دراینمطالعه،آنزیمراباغلظتهایمختلف
اتیلآمونیوممالئاتتیمارکردیم.درصدحجمیاینمایع
مایعیونیتری 
یونی  ،%۱ ،%۲ ،%5 %۱0و  %۱5میباشد .نتایج نشان می دهد که
تریاتیلآمونیوممالئاتتأثیروابستهبهغلظتبرفعالیتآنزیماوریکاز
اتیلآمونیوم مالئات با غلظت  5درصد
دارد .استفاده از مایع یونی تری 
باعث افزایش فعالیت کاتالیزوری آنزیم در مقایسه با آنزیم تیمارنشده
میشود.همچنیندماو pHبهینهبرایفعالیتآنزیمبهواسطهتیماربا

مایع یونی مذکور تغییر میکند .بروز تغییرات در میانکنشهای داخل
ساختاریآنزیمازجملهتغییردرپیوندهایهیدروژنی،الکترواستاتیکو
فعلوانفعاالتواندروالسودرنتیجهتغییراتساختاریآنزیمباعث
افزایشفعالیتاوریکازوبهبودکاراییکاتالیزوریوهمچنینتغییردماو
هینهآنزیممیشود.درضمنباتوجهبهنتایج،اوریکازتیمارشدهدر

pHب
pHهای قلیایی فعالیت بیشتری نسبت به اوریکازآزاد دارد و در برابر
pHهای قلیایی مقاومت نشان میدهد و هیچگونه کاهش فعالیت که
همریختگیساختارآنزیمودناتوراسیوناستنشاننمیدهد.
ناشیازبه 
اتیلآمونیوممالئاتدرزمینههاییکهباید
ایننتیجهبرایاستفادهاز تری 
یوریکازدرpHهایقلیاییاستفادهشودکاربردیاست .
واژههای کلیدی:اوریکاز،تأثیر،مایعیونی.
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Abstract
Urate oxidase or uricase (UOX) (EC 1.7.3.3) is an
globular tetramer oxidoreductase enzyme which
lacks cofactor. Much research on this enzyme has
been done so far due to its biomedical applications as
a therapeutic and diagnostic agent. Urate oxidase
catalyzes uric acid degradation and produces
allantoin. An imbalance in the excretion of uric acid
causes the hyperuricemia. Part of a clinically
important diagnostic kit used to measure the
concentration of uric acid in the blood is the enzyme
uricase. In this research, efforts are made to
investigate the effect of triethylammonium maleate
(TEAM) ionic liquid on the function of urate oxidase
(UOX). Ionic liquids are salts with important
properties like high thermal stability, high solvating
capacity and high polarity. These salts have been
considered in biochemical and biomedical fields.
They can also be utilized as a stabilizer for long-term
protein storage and they can extend the shelf life of
some proteins such as therapeutic or industrial
proteins. In this study, we treated the enzyme in
different concentrations of triethylammonium
maleate ionic liquid. The volume percentages of
TEAM in the solvent phase are 1%, 2%, 5%, 10%
and 15%. The results indicate that TEAM has a
concentration-dependent effect on the activity of
UOX enzyme. The use of 5% TEAM ionic liquid
increased the enzymatic activity in comparison to
untreated enzyme. We concluded that this ionic liquid
was able to alter the structure of the uricase in a way
that increased the activity and improve its catalytic
efficiency of uricase.
Keywords: Effect, Ionic liquid, uricase.
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مقدمه
آنزیم یوریکاز تترامری کروی با جرم مولکولی تقریبی
 130کیلو دالتون است ،جرم مونومرهای این آنزیم
تترامر تقریباً  32کیلودالتون است .این آنزیم از
آنزیمهای گروه آنزیمهای اکسیدوردوکتاز محسوب
میشود ( Colloc'h et al., 1997; Liu & Guo,
.2001; Middleton et al., 2002; Caves et al.,
;.2013; Imani & Shahmohamadnejad, 2017
 .)Shikha et al., 2017تاکنون تحقیقات بیشماری
در مورد این آنزیم به دلیل کاربردهایی که بهعنوان
یک عامل درمانی و تشخیصی در پزشکی دارد ،انجام
گرفته است .آنزیم یوریکاز باعث کاتالیز تخریبشدن
اسید اوریک و تولید آالنتوئین میشود .این آنزیم بیش
از  30سال سابقه استفاده درمانی در علم پزشکی را
دارد ( ;Schumacher and Chen, 2006
.Sherman, Saifer et al., 2008; Moore, Gunn
 .)et al., 2014کاهش دفع اسید اوریک باعث ایجاد
بلورهای مونوسدیم اورات میشود ( & Imani
 .)Shahmohamadnejad, 2017آنزیم یوریکاز
حاصل از  Aspergillus flavusبهطور عمده برای
درمان هایپراوریسمی استفاده میگردد ( Pui et al.,
2001; Pui et al., 2001; Pession et al.,
 .)2008; Alakel et al., 2017بخشی از کیت

تشخیصی برای اندازهگیری غلظت اسید اوریک در
خون آنزیم یوریکاز است ( ;Liao et al., 2006
.)Lohrasbi‐Nejad et al., 2016; Li et al., 2017
تحقیقات زیادی با هدف ثابت نگهداشتن آنزیم یوریکاز
با هدف ایجاد حسگر زیستی انجام شده است
( ;Huang et al., 2004; Zhao et al., 2009
2010; Bayramoğlu et al., .Chen et al.,
 .)2011در این مطالعه ،اثر مایع یونی تریاتیلآمونیوم
مالئات بر آنزیم یوریکاز بررسی شد .این دسته از
نمکها در دمای اتاق به شکل مایع هستند ( Jaeger
 .)& Pfaendtner, 2016مایعات یونی در زمینههای
بیوشیمی و پزشکی نیز قابل توجه هستند ،خواص آنها

باعث شده است که آنها بهعنوان یک کالس از
حاللهای سبز در نظر گرفته شوند .عالوه بر این ،آنها
حاللهای غیرآبی هستند که میتوانند بهعنوان یک
تثبیتکننده برای ذخیره طوالنی مدت بعضی از
پروتئینها مورد استفاده قرار گیرند ( van Rantwijk
 .)et al., 2006; Kumari et al., 2014این دسته
از مواد ماندگاری پروتئینهای مهمی مانند
پروتئینهای درمانی یا صنعتی را افزایش میدهند.
محققان اخیراً عالقمند به یافتن مایعات یونی هستند
که باعث افزایش پایداری ،حاللیت و فعالیت آنزیمها
میشوند ( .)van Rantwijk et al., 2006تاکنون،
بر روی بسیاری از مایعات یونی با این اهداف کار شده
است ،برخی از آنها با متوقفکردن تجمع ساختارهای
آنزیمی ،پایداری برخی از آنزیمها را افزایش میدهند،
اما برخی از مایعات یونی باعث دناتوراسیون ساختار
برخی از آنزیمها میشوند .بنابراین ،مطالعه تعامل بین
آنزیم و مایعات یونی برای مشخص شدن تأثیرات
مایعات یونی بر ساختار آنزیم بسیار مهم است .با
اتصال مولکولهای مایع یونی به ساختار آنزیم،
نیروهای بین مولکولی دستخوش تغییراتی میشوند
که باعث پایداری و یا ناپایداری آنزیم میشوند
( .)Kumari et al., 2014گزارش شده است که
مایعات یونی مختلف برهمکنشهای متفاوتی بر
پروتئینهای مختلف دارند که نتیجه این برهمکنشها
ایجاد تغییراتی درساختار پروتئینهایی مانند آنزیمها
میشود ( Bihari et al., 2010; Constatinescu
 .)et al., 2010; Vasantha et al., 2012مکانیسم
دقیق واکنش بین مولکولهای مایعات یونی و
آنزیمهای مختلف هنوز مشخص نیست زیرا تأثیر
قطبیت ،غلظت ،آبگریزی و طبیعت یونی مایعات یونی
بر پایداری و فعالیت آنزیمهای مختلف ،متفاوت است
( Arrhenius, 1889; Galani & Apenten,
.1997; Marin et al., 2003; Lou & Zong,
;.2006; Zaboli & Raissi, 2017
 .)Hashemzadeh & Raissi, 2018بنابراین ،برای
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بررسی تأثیر مایعات یونی متفاوت بر پایداری و فعالیت
آنزیمی خاص ،باید مطالعات اختصاصی روی آنزیم مورد
نظرمان انجام شود.
مواد و روشها
اسید اوریک و اسید بوریک با گرید آنالیتیکال از شرکت
سیگما-الدریچ ( )Sigma-Aldrichتهیه شد.
تریاتانولآمین ،اسیدمالئیک ،گلیسین ،پتاسیمدی
هیدروژن فسفات ،تریس هیدروکلراید ،استات سدیم و
سایر مواد شیمیایی دارای گرید آنالیتیکال از شرکت مرک
( )Merckتهیه شدند.
سنتز مایع یونی تریاتیلآمونیوم مالئات

سنتز تریاتیلآمونیوم مالئات ( )TEAMبه شرح زیر
انجام شد 10 :گرم (  0/0۶۷مول) تریاتانولآمین
( )TEAو  ۷/۷۷۷گرم ( 0/0۶۷مول) اسید مالئک
توزین شد .یک گرم از اسید مالئک وزن شده به ارلن
مایر حاوی تریاتانولآمین توزین شده اضافه شد .ارلن
را بر روی یک هیتربا قابلیت کنترل دما و مجهز به
همزن در دمای  80درجه قرار داده و محتویات آن با
دور  1۵00 rpmبر روی هیتر با همزن مغناطیسی هم
زده شد .پس از مشاهده تغییر رنگ 1 ،گرم اسید (از
کل مقدار الزم برای سنتز یعنی  ۷/۷۷۷گرم) به داخل
فالسک اضافه شد .کل مقدار اسید ( ۷/۷۷۷گرم،
 0/0۶۷میلیمول) در مدت  48ساعت در دمای اتاق
به ارلن مایر اضافه شد .پس از اتمام واکنش ،از TLC
برای اثبات خلوص محصول (تریاتیلآمونیوم مالئات)
استفاده شد .با توجه به نتیجه کروماتوگرافی الیه
نازک ( )TLCماده خالص بود .این ماده یک مایع
بسیار غلیظ و چسبناک زرد رنگ بود .نتایج طیف
 FTIRنیز خلوص محصول را تأیید کرد.
سنجش فعالیت یوریکاز تیمارنشده ویوریکاز تیمارشده
با تریاتیلآمونیوم مالئات

فعالیت آنزیم یوریکازدر تبدیل اسیداوریک به
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آالنتوئین ،در  pHبهینه و دمای بهینه فعالیت یوریکاز
( pHبرابر  ۹و دمای  30درجه سانتیگراد) با دستگاه
اسپکتروفتومتر اندازهگیری شد (طول موج 2۹3
نانومتر) .فعالیت آنزیم با مخلوطکردن یوریکاز (10
میکرولیتر) در بافر اسید بوریک ( ۷10میکرولیتر با pH
برابر  )۹و محلول اسید اوریک ( ۷میکرولیتر ،با pH
برابر  )۹مورد سنجش قرار گرفت .یک واحد یوریکاز
در هر دقیقه یک میکرومول اسید اوریک را به
آالنتوئین در دمای  30درجه سانتیگراد و  pHبرابر ۹
اکسید میکند .در این تحقیق ،یوریکاز با غلظتهای
مختلف مایع یونی تریاتیلآمونیوم مالئات (،%2 ،%1
 %10 ،%۵و  )%1۵تیمار شد .فعالیت آنزیم تیمارشده در
زمانهای مختلف ( 1۵ ،10 ،۵و  20دقیقه) اندازهگیری
شد .غلظت بهینه مایع یونی دراین مرحله تعیین شد.
فعالیت یوریکاز با معادله زیر اندازهگیری شد:
=)Enzyme (units/ml
)( ΔA293nm/minTest−ΔA293nm/minBlank) (df
(12.3) V

 dfو  Vبه ترتیب فاکتور رقت انزیم و حجم انزیم
(میلیلیتر) هستند و 12/3ضریب جذب مولی یا ضریب
خاموشی اسید اوریک درطول موج  2۹3نانومتر است.
تعیین دمای بهینه برای فعالیت انزیم

فعالیت یوریکاز آزاد (تیمارنشده) ویوریکازتیمارشده با
غلظت بهینه مایع یونی در دماهای مختلف اندازهگیری
شد .در این آزمایش ،محلول سوبسترا که متشکل از بافر
اسید بوریک و اسید اوریک است ،به مدت  ۵دقیقه درون
سل در دماهای مختلف با استفاده از دستگاه Single
 cell peltier accessoryانکوبه شد ،پس از سپریدن
این زمان و انجام گرفتن انکوباسیون در دمای مورد نظر،
 10میکرولیتر آنزیم یوریکازبه محتویات سل اضافه شد و
کاهش جذب که نشانه فعالیت انزیم است ،در طول موج
 2۹3نانومتر اندازهگیری شد.
تعیین  pHبهینه برای فعالیت انزیم

برای اندازهگیری  pHبهینه ،ابتدا بافر میکس (متشکل

مجله علمی ـ پژوهشی زیستشناسی جانوری تجربی ،سال دهم ،شماره دوم ،پیاپی سی و هشتم ،پاییز 1400

34

توجه به نتایج ،مایع یونی تریاتیلآمونیوم مالئات تأثیر
وابسته به غلظت بر فعالیت یوریکاز دارد .افزودن
تریاتیلآمونیوم مالئات با غلظت  %۵باعث بهبود
کارایی کاتالیتیکی آنزیم میشود (شکل  .)1این
افزایش فعالیت آنزیم میتواند بهدلیل تغییرات
ساختاری ایجادشده ناشی از افزودن مایع یونی به
آنزیم باشد.

از تریس هیدروکلراید به غلظت  ۵0میلیموالر ،گلیسین
به غلظت  ۵0میلیموالر ،پتاسیم دی هیدروژن فسفات
به غلظت  100میلیموالر ،استات سدیم به غلظت ۵0
میلیموالر) تهیه شد  .در این تست میزان فعالیت آنزیم
آزاد و آنزیم تیمارشده با غلظت بهینه از تریاتیلآمونیوم
مالئات در pHهای متفاوت در طول موج 2۹3
اندازهگیری شد ،با این تفاوت که زمان صفرکردن
اسپکتروفتومتر به جای بافر اسید بوریک از بافر میکس
با pHهای مختلف استفاده شد.

دما و  pHبهینه برای فعالیت آنزیم تیمارشده با
مایع یونی

فعالیت یوریکاز آزاد (تیمارنشده) ویوریکاز تیمارشده با
غلظت بهینه تریاتیلآمونیوم مالئات ( )%۵در دماهای
مختلف اندازهگیری شد .در این آزمایش ،محلول
سوبسترا به مدت  ۵دقیقه درون سل در دماهای
مختلف با استفاده از دستگاه Single cell peltier
 accessoryانکوبه شد ،پس ازانجام گرفتن
انکوباسیون در دمای مورد نظر 10 ،میکرولیتر آنزیم به
محتویات سل اضافه شد و کاهش جذب که نشانه
فعالیت آنزیم است ،در طول موج  2۹3نانومتر
اندازهگیری شد .حداکثر فعالیت یوریکاز آزاد و یوریکاز
تیمارشده با مایع یونی بهترتیب  30درجه سانتیگراد و
 20درجه سانتیگراد تعیین شد (شکل  -2الف).

نتایج
غلظت بهینه تریاتیلآمونیوم مالئات

فعالیت آنزیم یوریکازدر تبدیل اسید اوریک به
آالنتوئین ،در pHبهینه و دمای بهینه فعالیت آنزیم
( pHبرابر  ۹و دمای  30درجه سانتیگراد) در
زمانهای مختلف ( 1۵ ،10 ،۵و  20دقیقه) با دستگاه
اسپکتروفتومتر در طول موج  2۹3نانومتر اندازهگیری
شد .سپس فعالیت آنزیم تیمارشده با غلظتهای
مختلف تریاتیلآمونیوم مالئات ( %10 ،%۵ ،%2 ،%1و
 )%1۵در زمانهای مختلف ( 1۵ ،10 ،۵و  20دقیقه)
اندازهگیری شد .در این مرحله غلظت بهینه مایع یونی
درافزایش فعالیت کاتالیتیکی آنزیم  %۵تعیین شد .با
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برای اندازهگیری  pHبهینه برای فعالیت آنزیم،
میزان فعالیت آنزیم آزاد و آنزیم تیمارشده با غلظت
بهینه از تریاتیلآمونیوم مالئات در pHهای متفاوت
در طول موج  2۹3نانومتراندازهگیری شد ،با این تفاوت
که زمان صفرکردن اسپکتروفتومتر به جای بافر اسید
بوریک از بافر میکس با pHهای مختلف استفاده شد.
با توجه به نتایج pH ،بهینه یوریکاز آزاد و یوریکاز

3۵

تیمارشده با غلظت بهینه تریاتیلآمونیوم مالئات ()%۵
به ترتیب  ۹و  11تعیین شد (شکل -2ب) .این نتایج
نشان میدهد که افزودن تریاتیلآمونیوم مالئات بر
دمای بهینه و  pHبهینه برای فعالیت یوریکاز تأثیر
دارد .این تأثیر در آنزیم تیمارشده میتواند بهدلیل بروز
تغییراتی درساختار یوریکاز ناشی از افزودن
تریاتیلآمونیوم مالئات باشد.
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بحث و نتیجهگیری
اوریکاز آنزیمی تترامر ،کروی و فاقد کوفاکتور است.
تحقیقات زیادی در مورد این آنزیم بهدلیل کاربردهایش
در علم پزشکی بهعنوان یک عامل درمانی و تشخیصی
انجام شده است .اوریکاز تخریب اسید اوریک را کاتالیز
میکند .در این تحقیق ،تأثیر مایع یونی غیر ایمیدازولی
تریاتیلآمونیوم مالئات بر عملکرد آنزیم اوریکاز بررسی
شد .مایعات یونی نمکهایی با خواص مهمی مانند
پایداری حرارتی زیاد ،قدرت حاللیت زیاد و قطبیت زیاد
هستند .برخی ازمایعات یونی برای ذخیره طوالنیمدت
پروتئینها بهعنوان تثبیتکننده کاربرد دارند .در این
تحقیق ،آنزیم اوریکاز با غلظتهای مختلف مایع یونی
تریاتیلآمونیوم مالئات تیمار شد .درصد حجمی این مایع
یونی  %10 ،%۵ ،%2 ،%1و  %1۵بود .بر اساس نتایج
تریاتیلآمونیوم مالئات تأثیر وابسته به غلظت بر فعالیت
آنزیم اوریکاز دارد .استفاده از مایع یونی تریاتیلآمونیوم
مالئات با غلظت  %۵باعث افزایش فعالیت کاتالیزوری
آنزیم میشود و نقش جلوگیریکننده از دناتوراسیون و از
همپاشیدگی ساختمان آنزیم و در نتیجه نقش پایدارکننده
ساختمان آنزیم را ایفا میکند در حدی که نه تنها فعالیت
آنزیم را حفظ میکند بلکه باعث افزایش فعالیت آنزیم در

مقایسه با فعالیت آنزیم تیمارنشده میشود .همچنین دما
و  pHبهینه برای فعالیت آنزیم بهواسطه تیمار با مایع
یونی مذکور تغییر میکند .بروز تغییرات در
میانکنشهای داخل ساختاری آنزیم از جمله تغییر در
پیوندهای هیدروژنی ،الکترواستاتیک و فعل و انفعاالت
واندروالس و در نتیجه تغییرات ساختاری آنزیم باعث
افزایش فعالیت و پایداری اوریکاز و بهبود کارایی
کاتالیزوری و همچنین تغییر دما و  pHبهینه آنزیم
شده است .در ضمن با توجه به نتایج ،اوریکاز
تیمارشده در pHهای قلیایی فعالیت کاتالیزوری
بیشتری نسبت به اوریکاز آزاد دارد ،بنابراین ساختمان
آنزیم در برابر pهای قلیایی دچار دناتوراسیون نمیشود
و کامالً مقاومت نشان میدهد و پایدار است و
هیچگونه کاهش فعالیت که ناشی از بههمریختگی
ساختار آنزیم و دناتوراسیون است بروز نمیکند.
بهعبارت دیگر تریاتیلآمونیوم مالئات در pHهای
قلیایی که فعالیت آنزیم آزاد در حال کاهش است
باعث افزایش چشمگیر فعالیت اوریکاز میشود .این
نتیجه برای استفاده ازتریاتیلآمونیوم مالئات در
زمینههایی که باید اوریکازدر pHهای قلیایی استفاده
شود کاربردی است.
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