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عزل وتنقية هرمون الكوبيبتين من مصل دم اشخاص مصابين بأمراض القلب
ذكرى علي علوش  ،نوري محمد عزيز

قسم الكيمياء  ،كلية العلوم  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

الملخص

شمممله هممدر ال ارسممة عممول وية يممة هرممموب الكمموميمييب مممب مصممل م اشممااق مصمماميب مممام ار
سمميدا ك

وممومييب مروييةيممة مواسمممة كرومايو راتيمما اليرشممي الادم م

 )G-50مممب ال ارس م

ال ل م

ماسمميا ام ي ةيمماه ويويممة مايلدممة ت م تصممله

الةممايط مواسمممة اليرسممي

مااسممييوب المممار ول م وج م اب

اعلى يركيو لارموب الكوميمييب كاب ت ال مة الثاةية الوومة . )B
تضد عب دلك يم الكشف عب ة اوة هرموب الكموميمييب المعموول والووممة  )Bمواسممة ي ةيماه كرومايو راتيما السماال عمال اا اء –الممور المعكمو
و الاج مرة الكارماايممة)  ,ول م ميةممه الةيممااط الي م يممم الوصممول عليامما مي ةيممة  RP-HPLCيمام مما تيامما جي م ا ت م ومممب ااويممما
للكوميمييب ومولول الةمودج الدي يم الوصول عليه ت ي ةية اليرشي الادم

ممميب المولممول ال ياس م

الوومة . )B

كممما يممم ايجمما الممووب الجويا م الي ريم م لارممموب الكمموميمييب المة ممى جوايمما الوومممة  )Bماسمميا ام كرومايو اتيمما اليرشممي الادم م سمميدا ك

)G-50

والاجرة الكارمااية ماسيا ام الصو يوم و يسيل سملديه كماب  4654±400اليموب  4513±400 ,اليموب)على اليموال  ,ويمم ارسمة اليركيم

الثماةوي

الدمما-الولووة م ) لارممموب الكمموميمييب مواسمممة ي ةيممة  )Circular Dichroesimووج م اب الةسمممة الماويممة الدمما -الولووة م ) ممميب المولممول ال ياس م
للكوميمييب ومولول الةمودج الدي يم الوصول عليه مي ةية اليرشي الادم

الوومة  )Bكاةه ميمام ة م رجة عالية.

الكلمات الدالة :هرموب الكوميمييب  ,كرومايو راتيا الساال عال اا اء المور المعكو  ,ااو واجية اللوةية  ,الاجرة الكارمااية.

المقدمة

اب أول م ممب وص ممف الك مموميمييب ،المع ممروف أيض مما ماس ممم الممييم م الس ممكري

واو م م م م لدرجةم م م مميب تاسومرسم م م مميب اضم م م مماتة الم م م ممى الةاايم م م ممة الكارموكسم م م مميلية

المم مريمم مالداسومرس مميب  AVP-associated glycopeptideك مماب

للكديك ممومروييب للمروتاسومرس مميب ث ممم يوش ممر تم م وويص مملة ال م م الص ممم

 Holwerdaعمام  )1 1972ولمم يكيشمف وظيدمة هرمموب الكمموميمييب اا

العصم م مممية ليةي م م ممل مم م ممب  SONو  PVNالم م ممى الدم م ممق الالد م م م لل م م م ة

ت الع المةصرم  )2006و ي عى الكموميمييب مالممييم السمكري للةاايمة
الكارموكسمميلية لمليع ممة الداسومرس مميب

الةااميةposterior pituitary

والدي يدرو مةه الكوميمييب . )6

C-terminal portion of

اب االي م ممة المامم م ممة اتم م مراو الكم م مموميمييب والداسومرس م مميب هم م ممو اب الاديم م مما

2 )CP-proAVP )arginine vasopressinو )3ييوض م اهميممة

العصم م م م مممية الكمي م م م م مرة يعمم م م م ممل علم م م م ممى ة م م م م ممل ااكسم م م م مموةاه مم م م م ممب يوم م م م ممه

الكمموميمييب تم م مميم مواه قياس ممه ايض مما وال ممدي يك مموب ثام ممه جم م ا وييملم م

المامما  hypothalamusليسممم لامما مال م اول الممى الدممق الالد م لل م ة

كميمماه اقممل ت م م ارةممة مممس الداسومرسمميب اثةمماء ال يمما
اسم مميادق او اض م مماتة مم م موا مثم ممل مثمم م مماه المرويي م ممو

وا يويمماج الممى

الةااميمة  posterior pituitaryوهمدا مايسممى مالمسمالك العصممية )5

protease

الكيدي ممة م ممس اارجة مميب تاسومرس مميب  )8اب

اب الك مموميمييب يد ممرو م ممةد

 inhibitorsاض مماتة ال ممى الوق ممه ال ص ممير ال ممدي يوياج ممه تم م الوص ممول

الدسمميولوجيا المرضممية إلت مراو الكمموممييب يعيم م علممى ةاممر اديمما ال لم م

على الةيااط .)4

ويسم مميا م اسم مميجامة لكم ممر ال م م الصم ممماء ولم ممدلك سم مملم الضم مموء علم ممى

يعم الكموميمييب ممب الميمييم اه السمكرية وييكموب ممب  39ومام
 )5يصةس الكوميمييب مب ةد

الكوميمييب ت ام ار

اميةم

الجيب الدي يصةس مةه الداسومرسميب تم

الكرموس م مموم العش م م مريب ت م م م الموقم م ممس P13وميرييم م م

ال ل

.)9

الهددددن مدددن الد ار دددة ع ممول وية يممة الك مموميمييب م ممب مص ممل م ااةس مماب

عكس م م م مم م ممس جم م مميب

و راسة اواصه .

ااوكسييوسيب ويشيق مب ااكسوب الثالث مب اكسوةاه اليشمدير الثدثمة

طرائق العمل

للةيوروتايسيب , (NP-2) (2-اما ااكسوةاه ااارى تاةاما ييمرجم المى

العينات

المروتاسومرسمميب الممى اشمماراه ااممرى يمميم عممب مريممق ارمعممة مممب اةويممماه

ومأعمممار مايلد ممة مممب مسيش ممدى كركمموك الع ممام /كركمموك ومسيش ممدى ام ممب

تم م م  mRNAم م ممس اا م ممر  17و م ممام

اميةم م م للةااي م ممة الكارموكس م مميلية

عزل وتنقية هرمون الكوبيبتين من مصل الدم

اشم م م م م م مماراه مميي يم م م م م م ممة  )AVPو  )6 )NP-2اب عمليم م م م م م ممة يجوام م م م م م ممة

يممم الوصممول علممى مصممل ال م م مممب اشممااق مصمماميب مممام ار

اليولم م ممل وه م م م ااة وممياي م م م يو  ,ااكسم م مموممياي يو  ,الموةواوكسم م ممجةيو و

سيةا اليعليم  /الموصل للديرة مب م اية يمموو  2013المى ةاايمة كماةوب

الديو امدل ة مل ااكسموةاه ممب )Supraoptic nucleus (SON
و )(PVN

nucleus

Paraventricular

ال ل م

ااول  , 2013ودلك مسم

لليو م ممه الما م مما

م مرضم ممى ال ل م م

 , )7 hypothalamusاب المروتاسومرس م م م مميب يوش م م م ممر تم م م م م الش م م م مممكة

اريدما يركيمو هرمموب الكموميمييب تم مصمل

 ,)9وق م م ر يركيم ممو المم ممروييب ممري م ممة اوري الموم ممورة

 )10وكدلك ق ر يركيو هرموب الكوميمييب )14

ااة ومدومي ممة ويش ممكل م ممب  8جس ممور كمرييي ممة  7مةا مما ل ممل  )NP-2و

 -1التر يب بالمذيب العضوي
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تصممله الم موا المروييةيممة مممب مصممل ال م م مواسمممة اليرسممي

مب شمركة  .)Mybiosource \ USAويمم اجراااما تم جامعمة ملكةمه

مااسممييوب

المممار  )11مةسمممة  )60:40 v/vالممى المصممل مممس اليوريممك المسمميمر

ت يركيا/المركو ال وم لمووث الةاةويكةولوج

المم ء عة  4م 0لم ة  60قي ة وييرك المى اليموم الثماة تم الثدجمة ,

 -5ازدواجية اللون الدوارة Circular dichrosim

وي مميم تص ممل ال ارسم م

المروييةم م مواس مممة الم ممر المرك مموي المم ممر مس ممرعة

 )12000xgلم ة  30قي ة ثم يدا

الراس

يمم يمميممق  0.2مممل) ميركيممو  2.2ميكممو مممول ) مممب الةمممودج الموضممر

المروييةم مأقمل كميمة ممب

مي ةيممة اليرشممي الادمم تم جامماو او واجيممة اللمموب الم وار Circular

المروييةم ويركيممو

)dichroism (CDةممو  )Jasco,J815وممممق الةمممودج ال ياس م

الممماء الم مممر  ,ثممم معم ها ي م ر وجممم مولممول ال ارسم

المممروييب ويركيممو الارممموب تيممه ثممم يودممظ ماليجمي م اسمميكمال الام مواه

المجاممو مممب شممركة  )Mybiosource \ USAموجممم  0.2مممل) و

الدو ة.

ميركيم م ممو  )2.5ميكم م ممو مم م ممول .ويم م ممم اجرااام م مما ت م م م جامعم م ممة ملكةم م ممه ت م م م

 -2كروماتوغافيا الترشيح الهالمي

يركيا/المركو ال وم لمووث الةاةويكةولوج

اس مميا م عم ممو الدص ممل دي ا مع مما  105 x 1.5س ممم) وال ممدي يوي مموي
علمى مما ة الامدم مممب ةمو ) (SephadexG-50اليم يدصمل المركممماه

تقدير الكوبيبتين.

ي ممم قي مما

المروييةيم ممة داه ا وواب الجويايم ممة مو م م و  30000اليم مموب)  )11ويم ممم

مةاعي مما  )14 )ELISAم ممب ش ممركة

وض ممس م مما ة الا ممدم عل ممى اريد مما

 97س ممم) مس ممك

هورم مموب الك مموميمييب مواس مممة ي ةي ممة الي م م ير م ممااةويم المم مريمم
. Mybiosource\ USA

م مما ة الا ممدم عل ممى

اليولي م م ممل ي م م ممم تم م م م مايم م م ممر الع م م مموو المة م م مماع تم م م م مسيش م م ممدى كرك م م مموك

ج م راب عم ممو الدص ممل مام م وء ومشممكل ماا ممل مواس مممة العص ممى الوجاجي ممة

العام/كركوك .ةو الجااو  800 ELXقارئ الصديوة المايكروسمكومية

لمةس يكوب الد اعاه ويى يسي ر ويوال الكميمة ال اوام ة ممب المماء الم ممر

لجااو االي او ،.INC ، TEK-BIO ،ا مريكية

.)12
يممم ام مرار المولممول المرويية م الةممايط مممب اليرسممي

تقدير تركيز البروتين

مااسممييوب مم م ار 2

لي م م ير الكمي مماه ال قي ممة م ممب الم ممروييب اس مميا مه مري م ممة اوري )15

 )G-50ويمممس

والمو ممورة م ممب قم ممل الع ممالميب  ، )10إد اس مميعمل الم مموميب مص ممل الم ممر

مممل) علممى عمممو الدصممل الومماوي علممى هممدم السمميدا ك

دلممك  2مممل) مممب الممماء الم مممر لل سممل  .ومع م دلممك يممم اسممير ا الم موا

 )BSAكمول ممول قياسم م وال ممدي ل ممه معام ممل إمد مماء

المروييةيممة ممع م ل جريمماب  60مممل/سمماعة) ممع م ل  3مممل 3/قي ممة) لكممل

Extinetion

 )Coefficient=0.67وييضم مممب هم ممدر المري م ممة يداعم ممل المم ممروييب مم ممس

جوء مب جامس ااجواء الدي يعمل مةظام ال قااق ,اد يمه ميامعمة المموا

كاشمف تمولب ليعمم مع م ا اورق اللمموب ي م أر ااميصماق لمه عةم 650

المروييةيممة لك مل ااج مواء م ممب اممدل ق مراءة شم م ة ااميصمماق عة م م ممول

ش ة ااميصاق مس يركيو المروييب ). (16

ةاةومير) إد ييةاس

ممموج  280ةمماةومير ماسمميعمل جامماو مميمماف ااشممعة تمموق المةدسممجية

تقدير الوزن الجزيئي التقريبي

والمراية .تضد عب دلك يم ي ير يركيو هرمموب الكموميمييب تم ااجمواء

يمم ي م ير المووب الجويام الي ريمم للةممودج الموضمر المدي يمثمل هرمموب

المدصولة ,قسمه الى جوايب او هما ودمظ ماليجميم لدسميا ام الدومق

الك مموممييب مواس مممة ي ةييم م كرومايو راتيم مما اليرش ممي الادمم م ماسم مميعمال

وااار يم يجديف الوموم المروييةيمة الةايجمة ممب عمليمة اليرشمي الادمم
ماسمميا ام جامماو اليجدي م ) (Lyophilizerل ممر

الس م مميدا ك

الوصممول علممى هممدر

مروييةيممة معلومممة الممووب الجويام . )11علممما اب ي ةيممة الاجمرة الكارماايممة

الووم مشكل مسووق جاف ومع الوصول علمى المسمووق المروييةم يمم

يممم اجرااامما ت م جامعممة ملكةممه ت م يركيمما/المركممو ال مموم لمومموث ي ةيممة

وضعه تم اةممو موكمم اا مدق ويودمظ ماليجميم لوميب اسميا امه تم

الةاةويكةولوج .

اليجار الدو ة.
 -3الهجرة الكهربائية.

اب ال مممة المدصممولة م ممب كرومايو اتيمما اليرشممي الادمم م

 )G-50وي ةي م ممة الاجم م مرة الكارمااي م ممة مالم ارة م ممة م م ممس مم م موا

النتائج والمناقشة

عزل وتنقية الكوبيبتين

مم ممه عل ممى

يسمميعمل ااسممييوب المممار كعامممل مرس م

 )SDS-PAGEةم م ممو مم م ممب  Mediphorهاي م م م لمر الماةيم م مما) وس م م م

جي م للمروييةمماه مسممم

المميالق مةممه و يمممايرر للوصممول علممى ال ارسم

مري ممة  )13ماس مميعمال اليظاي ممر العم ممو ي عل ممى االم موا الادمي ممة.ويم

المروييةم  .ويظاممر مممب

الج م ول  )1اب يركيممو الكمموميمييب ت م مولممول ال ارس م

اجرااا م م مما تم م م م جامع م م ممة ملكة م م ممه تم م م م يركي م م مما/المرك م م ممو ال م م مموم لمو م م مموث

وصممل عليممه مممب مصممل ال م م مواسمممة اليرسممي

الةاةويكةولوج

سمماولة

المرويية م الممدي

مااسممييوب المممار اعلممى

مب يركيور ت مصل ال م  ,وق يم اهمال الراش لالور مب الكوميمييب.

 -4كروماتوغرافيا ال ائل عالي االداء الطور المعكوس.

وعا ة يسميا م كروميو راتيما اليرشمي الادمم لدصمل المركمماه الويويمة

اس مميا م تم م الو ممب  2م ممل) م ممب المول ممول الم مماا للةم ممودج الارم مموة

مااعيما على وجمم جويااياما واشمكالااويث يويموي عممو الدصمل علمى

والمدي يمم الوصمول عليمه ممب كرومايو راتيما اليرشمي الادمم تم الد مرة

هممدم السمميدا ك

السممام ة ممممق ت م كرومايو اريمما السمماال عممال اا اء-المممور المعمماك

 )G-50ويممم يمميممق ي ةيممة اليرشممي الادم م لدصممل

الم موا المروييةيممة الي م وصممل عليامما مواسمممة اليرسممي

ةممو )HPLC, Agilent 1200 Series, 6890N/ 7683 B

مااسممييوب المممار

مممب مصممل ال م م  .ميةممه الةيممااط الموضمموة مالشممكل  )1وجممو وممومييب

ماسيعمال عمو تواد م اوم للص ا . )C18الةمودج ال ياس المدي مممق

مم م ممروييةيييب  Aو )Bللمركمم م مماه المروييةيم م ممة المدصم م ممولة مم م ممب ال ارس م م م
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المروييةم لدسممييوب  .وكمماب وجممم الرو مماب للوومممة ااولممى  92.7مممل)

المروييةيممة الدعالممة والممثلممة للكمموميمييب ويممم اهمممال الوومممة  Aلعم م وجممو

ميةمما وجممم الرو مماب للوومممة الثاةيمة  219.8مممل) ول م يممميب اب الوومممة

يركيو للكوميمييب تياا.

المروييةي ممة  )Bاعم ممه اعل ممى يركي ممو للك مموميمييب وعم م ه م ممدلك الوومم ممة

وادص ممة ةي ممااط م ارو ممل ية ي ممة الك مموميمييب م ممب مول ممول ارسم م

ااس ممييوب

المار م رجة ت الج ول )1

الشكل () 1المظهر الجانبي للروغان محلول ال ار ب البروتيني بتقنية الترشيح الهالمي با تخدام العمود ذي االبعاد ( 105*1.5م)والحاوي على
مادة الهالم يفادكس (جي)50-

جدول( ) 1خالصة نتائج مراحل تنقية الكوبيبتين من مصل الدم
الحجدددددددددم

تركيددددددددددددددددددز

تركيددددددددددددددددددددددددز

تركيددددددددددددددددددددددز

التركيدددز الكلدددي

الفعاليددددة الكليددددة

عددددددددددددددددددد

اال دددتعادة

مراحل التنقية

الكلدددددددددددي
mL

الكوبيبتين
Pg/mL

البددددددددددددددددروتين
Mg/mL

البدددددددددددددروتين

مصل الدم

34

100.32

76

الكلي Mg
2584

للكدددددددددددددوبيبتين
Pg

للكددددددددددددددددددوبيبتين
Pg/Mg

مدددددددددددددددرات

%

3410.8

1.31

التنقية
1

100

محلددددددددددول ال ار ددددددددددب

22

141.5

62

1364

3113

2.28

1.74

91

10

259.8

5.7

57

2598

45.5

34.79

76

البروتيني
الترشيح
الهالمي

الحزمدددددددة
B

مية م ممه الةي م ممااط تم م م الجم م م ول  )1اب الك م مموميمييب قم م م او ا معم م م عملي م ممة
ويمما ة ة مماوة الكمموميمييب  .وكممدلك ةدوممظ

-1الهجرة الكهربائية

اظا ممره الووم ممة الثاةي ممة  )Bوالممثل ممه لارم مموب الك مموميمييب المة ممى م ممب

ويا ة ت اليركيور مع عملية اليرشي الادم ليصم عم ممراه الية يمة

مصل ال م مي ةية اليرشي الادمم ووممة تر يمة ممب امدل ي ةيمة الاجمرة

 )34.79كدلك مل ه الةسممة الماويمة لدسميعا ة  )76وللياكم ممب ة ماوة

الكارمااي ممة ماس مميا ام  SDS-PAGEوكم مما موضم م مالش ممكل  )2وه ممدا

الكوميمييب المعوول الوومة  )Bممب مصمل الم م يمم اجمراء ي ةيمة االاجمرة

ييدممق مممس  )17علممى اب الكمموميمييب هممو ممييم اومما ي ويويمموي علممى 39

اليرسممي

وهممدا ق م يكمموب مسممم

الكارماايم ممة  SDS-PAGEوي ةيم ممة كرومايو راتيم مما السم مماال عم ممال اا اء
RP-HPLC

وام

91

امية .
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الشكل ( )2الهجرة الكهربائية  SDS-PAGEللكوبيبتين المنقى جزئيا من مصل الدم مع المواد البروتينية القيا ية
الوومة  )Aيمثل الكموميمييب المة مى جوايما الووممه  )Bممب اليرشمي الادمم  ,الووممة  )Bيمثمل ااةسموليب ,الووممة  )Cالمموميب الممي

 ,الووممة

 )Dيمثل الدا-اميليو  ,الووم  )Eيمثل مجموعة مروييةاه كعدمة معلومة الووب الجويا
قي ة) رجة الو اررة  ,رجة وم اررة الموميم) الممول المموج 205.8 ,

 -2كروماتوغرافيا ال ائل عالي االداء الطور المعكوس.

ةاةومير) الض م م م م  )Mpa 12 :واظام م ممره الةيم م ممااط ت م م م الشم م ممكل )3

يممم ي م ير ة مماوة الكمموميمييب المة ممى جوايمما الوومممة  )Bاليم يممم الوصممول

والج ول  )2وجو وومييب الوومة ااولمى ااساسمية ) والووممة الثاةيمة

علياا مب اليرشي الادم مب ادل ةظام كرومايو راتيما السماال عمال
اا اء المممور المعكممو ) واسمميا م المولممول ال ياسم للكمموميمييب لمعرتممة

والي م م ظام ممره عة م م ومم ممب اويمم مما

ومممب ااسمميجامة يوممه الشممروم الياليممة  :سممرعة ااةسمميا  0.5 :مممل /

اليوال مالةسمة للمولول ال ياس .

الشكل ( )3كروماتوغرام المحلول القيا ي للكوبيبتين

92

 )2.280و  )3.427قي م ممة علم ممى
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جدول( )2البيانات من  RP-HPLCللمحلول القيا ي والنموذج (الحزمة  )Bمن الترشيح الهالمي.
ا م المحلول
المولول ال ياس للكوميمييب
مولول الةمودج
الوومة )B

الحزمة
A
B
A
B

زمن االحتباس  /دقيقة
2.280
3.427
2.333
3.640

ارتفاع الحزمة
95.004
35.130
120.589
68.174

C

4.537

3.186

الوومه ااولى ااساسية) وق ظاره الووم الثدث عةم وممب اويمما

ك ممدلك كم مما يدو ممظ تم م الش ممكل  )4والجم م ول  )2وج ممو ث ممدث و مموم
للةمممودج المدصممول الوومممة  )Bمممب اليرشممي الادم م .تم ةظممام RP-
 HPLCيوممه ةد م

 )3.640 , )2.333و  )4.537على اليوال .

الشممروم الي م مم ممه مممس المولممول ال ياس م ويع م

الشكل( )4كروماتوغرام محلول النموذج (الحزمة  )Bمن الترشيح الهالمي فادكس ()G-50
مع م م م ارةم ممة كرومم ممايو رام المولم ممول ال ياس م م للكم مموميمييب مم ممس الةمم ممودج
الوومة  )Bوج اب هةاك يمامق جي ت وممب ااويمما

اليرشممي الادم م علممى الي موال ثممم مممرر علممى RP-HPLCيوممه ةد م
الظروف السام ة.

مميب الةممودج

الووم ممة  )Bوالمولم ممول ال ياسم م وكمم مما موضم م ت م م الشم ممكل  )3و )4
والجم م ول  )2يم مميب وج ممو يم ممامق تم م وم ممب ااويم مما

وميةم م ممه الةيم م ممااط ت م م م الشم م ممكل  )6 , )5والج م م م ول  )3يمم م مميب اريدم م مما

مالةس مممة للةم ممودج

الو ممومييب قم م او ا م ممس وي مما ة يركي ممو المول ممول ال ياسم م المض مماف ال ممى

الووم م ممة  )Bالممثل م ممة لاورم م مموب الك م مموميمييب المة م ممى جواي م مما م م ممب ي ةي م ممة

الةمممودج  ,اضمماتة الممى ثممماه ومممب ااويممما  .معم م ارةممة الكرومممايو رام

اليرش ممي الادمم م وهورم مموب الك مموميمييب ال ياسم م  .م ممب اج ممل الياكم م اب

ت م الشممكل  )5 , )4و  )6يممميب وجممو يشممامة او يمممامق ممميب الوومممة

الكمموميمييب المة ممى جوايمما يشممامة المولممول ال ياس م للكمموميمييب.يم اضمماتة

 )Bللةم م ممودج والمول م ممول ال ياسم م م للك م مموميمييب  .ك م ممدلك يش م ممير ال م ممى اب

 20 , 10مممايكرولير مممب المولممول ال ياس م الممى الةمممودج الموضممر مممب

 )G-50لمه

الةممودج المعموول ممب اليرشمي الادمم مواسممة سميدا ك
ةد

93

اواق الكوميمييب ال ياس .
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الشكل ( )5كروماتوغرام محلول النموذج الحزمة ( )Bبعد اضافة ( 10مايكرولتر) من محلول الكوبيبتين القيا ي

الشكل ( )6كروماتوغرام محلول النموذج الحزمة ( )Bبعد اضافة ( 20مايكرولتر) من محلول الكوبيبتين القيا ي
جدول( )3البيانات من RP-HPLCللنموذج الحزمة ( )Bبعد اضافة  20 , 10مايكرولتر من محلول الكوبيبتين القيا ي
ا م المحلول

الحزمة

زمن االحتباس /دقيقة

محلول النموذج بعد اضافة  10مايكرولتر

A

2.360

ارتفاع

الحزمة
123.850

من المحلول القيا ي للكوبيبتين
محلول النموذج بعد اضافة  20مايكرولتر

B
A

3.480
2.360

86.647
157.291

من المحلول القيا ي للكوبيبتين

B

94

3.480

100.80
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تقدير الوزن الجزيئي للكوبيبتين

 )50على اريدا

تقدير الوزن الجزيئي بوا طة كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي

الجويا الي ييراو اوواةاما  2000000-204اليموب ) ل مر
اواق العمو مب ويث الوجم الم اال

ي ممم اس مميا ام ي ةي ممة كرومايو راتي مما اليرشم ممي الادمم م تم م ي م م ير الم ممووب

 )Viلكمل مما ة وكمدلك الوجمم

على عمو الدصل المسيا م واوواةاا الجوياية ووجوم رو اةاا.

عم ممو الدص ممل دو

اامع مما  105X 1.5س ممم) الو مماوي عل ممى م مما ة ه ممدم الس مميدا ك

يعيميب

الا ممال م ممب الوميم مماه  )Voويم مميب الجم م ول  )4المم موا اليم م م ممرره

الجويام الي ريمم للكمموميمييب الوومممة المروييةيممة  )Bالواويممة علممى اعلممى
يركي ممو م ممب الك مموميمييب .وقم م اس مميا م لا ممدا ال ممر

 97سم) ويم امرار ع مب المركمماه معلوممة المووب

G-

الجدول ( ) 4العالقة بين الوزن الجزيئي وحجم الروغان للمواد الم تخدمة في تقدير الوزن الجزيئي التقريبي
بتقنية كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي
الوزن الجزيئي (دالتون)
2000000

حجم الروغان  /مل
60

المواد

67000

92

الموميب المي

45000

109

ممسيب

36000

128

اةسوليب

5743

212

اوكسييوسيب

1051

289

اليرميوتاب

204

312

الةمودج

5446

219

ال كسيراب ااورق
الموميب مصل الم ر

يوضم الشممكل  )7يممميب وجممم الرو مماب لكممل ممما ة م امممل لو ممارييم ووةامما

الي ريم للكوممييب الة ى جوايما ممب مصمل الم م الووممة  )Bاد اب وجمم

الجويا م  ,اد يممميب ظاممور اممم مسممي يم و م مممب ادلممه الممووب الجويا م

الرو اب للوومة  )Bكاب  219مل)

الشكل ( )7المنحني القيا ي لتعيين الوزن الجزيئي بتقنية الترشيح الهالمي
 -3تقدير الوزن الجزيئي بوا طة الهجرة الكهربائية SDS-PAGE

يش ممير ةي ممااط المةوةم م ال ياسم م ليعي مميب ال ممووب الجويام م مي ةي ممة اليرش ممي
الادمم م م م عل م م ممى اب ال م م ممووب الجويام م م م الي ريمم م م م للك م م مموميمييب الووم م م ممة

كمم مما ق م م ر الم ممووب الجويا م م الي ريم م م للكم مموميمييب المة م ممى جوايم مما الوومم ممة

 4645±400 )Bاليوب) وهدا ييدق مس الةيااط الي دكرهما  )18علمى

)(Bمم ممب كرومايو راتيم مما اليرشم ممي الادم م م ماسم مميا ام مركمم مماه معلومم ممة

اب الووب الجويا للكوميمييب يساوي ~ 5000اليوب).

المووب الجويام مي ةيمة  )SDS-PAGEكممما موضم مالشمكل  )2وعةم
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رسمم المسماتة اليم ي معاما المموا المروييةيمة واوواةامما الجويايمة الموضمموة

ت الشكل  )8وجم اب المووب الجويام الي ريمم

ت الج ول  )5يميب وجو ام مسمي يم وم ممب ادلمه المووب الجويام

وهدا ييدق مس مادكرر .)18

 4513±400اليموب)

الي ريمم للوومممة  )Bالمدصممول مممب ي ةيممة اليرشممي الادمم وكممما مممميب
جدول( )5العالقة بين الوزن الجزيئي والم افة المقطوعة بتقنيةSDS-PAGE
المواد
1
2
3
الدا-اميليو
4
الموميب المي
5
6
7
8
ااةسوليب

الوزن الجزيئي (دالتون)
260000
140000
100000
58000

الم افة ( م)
0.3
0.5
0.6
0.9

50000
45000

1.3
1.5

35000
25000
15000
10000
5743

2
2.4
2.8
3.2
3.7

4513

4.0

الةمودج

الشكل( )8المنحني القيا ي لتقدير الوزن الجزيئي بوا طة  SDS-PAGEبا تخدام بروتينات معلومة الوزن الجزيئي
امع مما  0.2س ممم) وقم م ي ممم الوص ممول عل ممى ةس مممة ماوي ممة لدلد مما-الولووةم م

 -4تقددددير التركيدددب اللدددانوي للكدددوبيبتين (الفدددا-الحلزوندددي) با دددتخدام

 )%1.34 , )%1.32لك م م ممل م م م ممب المول م م ممول ال ياسم م م م ميركي م م ممو 2.5

تقنية ازدواجية اللون

ي ممم ي م م ير اليركيم م

ميكومول /لير) ومولمول الةممودج المسميا م  1.4ميكوممول /ليمر) علمى

الث مماةوي للكوممي ممايب مواس مممة ي ةي ممة  )CDلك ممل م ممب

جم م ا م مميب المول ممول ال ياسم م

المولول ال ياسم للكموميمييب وكمدلك مولمول الةممودج الووممة  )Bالمة مى

الي موال .وه ممدا يم م ل عل ممى الييم ممامق ال ري م

جواي مما مي ةي ممة اليرش ممي الادمم م .وقم م اس مميا م مم م ى م ممب ام ممول موجي ممة

ومولممول الةمودج.كممما هممو موض م مالشممكل  )9-1للمولممول ال ياس م .
والشكل  )10-1لمولول الةمودج الوومة .)B

 190-400ةاةومير) وم رجة و اررة ال رتة ماسميا ام اليمة كمواريو داه
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) للمحلول القياس للكوبيبتينCD( ) تقنية9( الشكل
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Isolation and purification of copeptin hormone from serum of patients with
heart disease
Thikra Ali Allwsh , Noori Mohammed Aziz
Department of Chemistry , College of Science , University of Mosul , Mosul , Iraq

Abstract
This study included isolation and purification of copepin hormone from heart disease patients serum using
different biochemical techniques. The study showed two proteinous peak has been isolated by gel filtration
(Sephadex G-50) from the precipitation by cold acetone, the results predicted that (peak B) has a high
concentration of copepin . Furthermore, the purity of the isolated copeptin ( peak B) had been identified by SDSpoly acryl amide gel electrophoresis and the reverse phase high performance liquid chromatography in which
results showed agood identity in retention time between the standard and the isolated copeptin (peak B) .
The approximate molecular weight of partially purified copeptin peak (B) was (4654±400 Dalton , 4513±400
Dalton) using gel filtration chromatography (Sephadex G-50) and (SDS-poly acryl amide gel electrophoresis)
technique respectively .
The study of secondary structure (α-helix) to copeptin hormone by the (Circular Dichroesim) showed the
percentage of the (α-helix) between the standard solution of copeptin and sample solution (peak B) was good
match.
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