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الملخص

تضممما الث ممل اصممل الثايروردوكسمميا ممما مصممل دم اإلنسمماا ثاسممتادام التينيمماح ال ياتيممة الماتل ممة ،اذ تممم اصممل قمممة ثروتينيممة وا ممد للثايروردوكسمميا
ثتينية الترشيح الهالمي نوع سمي ادك

 G-50ثاسمتادام ال ارسم

الثروتينمي النماتن مما ةمليمة الترسمي

ثكثريتماح ا مونيموم ( )%65ثعمد ةمليمة المديل .

وةند أستادام الناتن ما ةمود الترشيح الهالمي اي ةمود التثادل األيوني ما نوع  -DEAEسليلو لمو

اا ننماق قمتميا ثروتينيمة للثايروردوكسميا

الم صول.
قممدر المو ا الج يئممي التيريثممي للثايروردوكسمميا المعم ول ثإسممتادام تينيممة الترشمميح الهالمممي (سممي ادك

 )G-50وتينيممة الهجممر الكهرثائيممة وكانممح ث ممدود

 190 + 12305دالتوا و 12461دالتوا ةلى التوالي.
أ هممرح النتممائن أا المركثمماح الدوائيممة لهمما تمميثير تثثي مي او تنشممي ي ثنسم

ماتل ممة ةلممى ةمممل الثايروردوكسمميا ،اذ لممو

اا للمركثمماح للثا ارسمميتامول

وديكساثاما وا وداي اينهايدراميا -نايدروكلورايد وثيوايليا الالمائي وثسميدوايريا وسميراميد والكمااييا الالممائي تميثير تثثي مي وصمل  ، %44.59واا
ميترونيدا ول وكلورانيراميا ماليح لها تيثير تنشي ي وصل الى  %110.8و 21.62ةلى التوالي.

الكلمات الدالة :ة ل ،ثايوردوكسيا ،مثث اح ،منش اح.

المقدمة

يعممد الثايوردوكسمميا ) Thioredoxin (Trxثممروتيا( ذو و ا ج يئممي
 12كيلم م ممو دالتم م مموا) مم م مما الم م م مواد األسم م مما

الث م ممايول/ثنم م ممائي الكثريم م ممح ( )Disulfide/dithiolالم م ممذي يتواجم م ممد ام م ممي
()2

الموق ال عال ()-Trp-Cys-Gly-Pro-Cys-Lys-

التم م ممي يعمم م ممل ةليهم م مما إن م م م يم

.

الثايوردوكسمميا ردكتي م )Thioredoxin reductase(EC.1.6.4.5
( )TrxRثوج ممود الم ارا ممق اإلن يمم مي  ،NADPHاذ يعم ممل ن ممذا اإلنم م يم

يش ممارق  Trxا ممي اداء ت مماةالح ة ممد منه مما مس ممانمتل ا ممي ةملي ممة إ ال ممة

ةلممى اات م ال  Trxالمؤكسممد وت ولممل ثالشممكل ال عممال (كممما اممي المعادلممة

ثيروكسمميد الهيممدروجيا ممما أوسمما ماتل ممة وت ولممل الممى ممماء ةمما ريممق

ادنم م م م م مما )( .)1اذ يعم م م م م ممد  Trxا م م م م م ممد مركثم م م م م مماح ن م م م م م ممام الثايوردوكسم م م م م مميا
 Thioredoxinالم م ممذي يتم م مميل

system

إنم يم الثايروردوكسميا ثيروكسميدي  Trx peroxidaseوكمذلق اسمتادام

مم م مما (الثايوردوكسم م مميا –

 Trxالماتم م م ل ام م ممي ةمليم م ممة ثنم م مماء ال م م م  DNAام م ممالل ت م م مماةالح إن م م م يم

إن م يم  –TrxRوالم اراممق اإلن يم مي NADPH-TrxR-( )NADPH

رايثونيوكليوتي ممد ردكتيم م ( Riboneucleotide reductaseكم مما ا ممي

 )Trxن ممام واسم ا نتشممار ممما الثممدائياح  Archeaإلممى اإلنسمماا ويعممد

المعادلم م م ممة األتيم م م ممة) ،ول م م م ممو

ا ممد أن مممة مضمماداح األكسممد الالويممة الرئيسممية ،اذ يشممارق اممي العديممد
ممما الو ممائ

الثايولوجيممة وتن مميم األكسممد وا ات م ال ممما اممالل ثنممائي

أا  Trxيلعم م

دور مه ممم ا ممي ال س مملجة المرض ممية Pathphysiologic

لألمم ار

ا ستنسمما

العم ممو المنم مماةي  AIDSوثع م م

يه ممد

()3

.

ن ممذا الث ممل ال ممى ةم م ل الثايروردوكس مميا م مما مص ممل دم ا نس مماا

ودراستل ثاستادام تينياح ماتل ة وما ثم دراسة تميثير المركثماح الدوائيمة
الماتل ة ةلى نشا الم .Trx

 ،اضم ممال ةم مما دور

)(4

المواد وطرائق العمل

المه ممم ا ممي تن مميم ةملي مماح األكس ممد وا اتم م ال داا ممل الالي ممة وا ممي نم ممو

الاليممة وممموح الاليممة المثممرمن  .)5(Apoptosisن ممام الثايروردوكسمميا
واس ا نتشار اي األصنا

 Transcription factorsةنممد ةمليممة استنسمما الجمميا

 Gene transcriptionألداء مهام ماتل ة داال الجسم

الم منممة مثممل الروممماتي م الرثموي ،Rheumatoid arthritis
األورام الاثيثم ممة

أيضم م م مما اا لل م م م م م  Trxدور م م م م م ةوام م م م ممل

قياس كمية الثايروردوكسين في العينة

ال يييية وثدائية النوا (.)6

اس م ممتادمح ريي م ممة الثا م ممل Holmgren
العينممة ،اذ تعتمممد ةمليممة الييمما

))7

ليي م مما

كمي م ممة  Trxا م ممي

ةلممى الثايروردوكسمميا اممي العينممة الممذي

يعمممل ةلممى اات م ال اواصممر ثنائيممة الكثريممح  Disulphideالتممي تتواجممد
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اممي نورممموا ا نسمموليا (ثتركيم  0.75ملغم/مممل) وثوجممود مركم

الغشمائي إل المة كممل الثروتينماح التممي لهما أو اا ج يئيممة اقمل ممما 10000

ثنممائي

ثايوثيرتول ( Dithiothreitolثتركيم  0.33ملمي ممول /لتمر) ةنمد أ

دالت م مموا وك م ممذلق ايون م مماح مل م ممح كثريت م مماح ا موني م مموم الن م مماتن م م مما ةملي م ممة

نيممدروجيني  7.0لم لممول ال وس م اح المممن م ( 0.1مممول) وثدرجممة مرار

الترسي  .تمح ةملية المديل ةنمد درجمة  4مئويمة مم الت ريمق ثمالم رق

° 25م كما اي المعادلة اآلتية:

المغنا يسي م ضرور تثمديل م لمول ثيكارثونماح ا مونيموم لممد ثمالل
مم مراح واس ممتمرح العملي ممة لم ممد  24س مماةة  .وثع ممد ا نته مماء م مما ةملي ممة
ال ممر الغشممائي تممم سمما

ال جممم النهممائي للم لممول النمماتن وتيممدير كميممة

الثروتيا ث ريية وري الم ور إضااة الى تيمدير تركيم

م

 Trxثمم

الم لول اي درجة ° 20-م ل يا ا ستعمال.
 .4كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي باستخدام سيفادكس G-50
اسمتادم ةممود ال صمل ذو األثعماد ) )2.4  85سمم
اذ يك مموا الن مماتن ذاح ل مموا اث ممي

متعك ممر تي مما

ول موجي  650نانوميتر ،وشمد ا متصما

ةل م ممى ن م ممالم الس م ممي ادك

ش ممد امتصاص ممل ةن ممد
تتناسم

الماصم م م

مم كميمة Trx

جمع عينات المصل للفصل

()13

ت ديممد صم اح العمممود

قدر ممكا ما  Trxودراستل اي الا مواح الال يمة) مما مصمر المدم

الروغمماا للم مواد اليياسممية التممي ينممح اممي العمممود لغممر

تممذكر وتممم التيكممد ممما ذلممق ةمما ريممق أ ثمماء متاصصمميا اممي مصممر
كميممة  Trxثاسممتادام رييممة الثا ممل

الثروتينية ذاح ال عالية العالية الناتجة ما يا المواد امي ةممود الترشمح

)(8

الهالمممي والتممي ممددح جمموم روغانهمما أيضمماﹰ) ممما اممالل رسممم العالقممة
الا ية ثيا جوم روغانها ولوغاريتم أو انها الج يئية المعلومة

 .1ترسيي البيروتين باإل زاحية الملحيية Protein precipitation
by salting out
اس ممتادمح كثريت مماح ا موني مموم الص مملثة لترس ممي الث ممروتيا م مما المص ممل

المممن م ذو أ

ا مينم م ممي الترثتوام م مماا ( )Trpل سم م مما

الم ص ممول اق ممل كمي ممة م مما الم مماء المي ممر ،وثع ممد س مما

الراس

) .)7ثممم

 ، Hexokinaseألثمموميا مصممل الثيممر (Bovine serum )BSA
 ،albuminالثثسمميا  Pepsinوالثمماثيا  .)Papainضممرح الم اليممل
اليياسممية ثإذاثممة  0.1غ مرام (ممما الم مواد اليياسممية) اممي  10مممل ممما الممماء

الثروتينممي والسممائل ال ارئممق النمماتن قممدرح كميممة الثممروتيا ث رييممة

وري الم م ممور

المي ر وما ثم أجريح ةمليمة يما الممواد اليياسمية الممذكور ن ماﹰ ث جمم

 ،وقيسم ممح كميم ممة الثايروردوكسم مميا  Trxام ممي م لم ممول

)(8

 3م ممل ا ممي ةم ممود ال ص ممل وةل ممى ج ممدراا ةم ممود ال ص ممل تثعه مما الغس ممل

الثروتيني والسائل ال ارئمق ثاسمتادام رييمة الثا مل Holmgren
م م لممول ال ارسم

ثم ممالم لول المم ممن م 7

الثروتينممي والسممائل ال ارئممق اممي درجممة مرار

 Sephadex G-50ثمع ممدل جري مماا  60م ممل /س مماةة وث اص ممل من ممي

 .3الفرز الغشائي (الديلزة) Dialysis

لتجن م م

تم مميثير دونم مماا effect

ميدار ثالل دقائق لكل ج ء ثاستادام جها جام األج اء Fraction

النماتن مما الا مو ( )2ثاسممتادام

م لول ثيكارثوناح ا مونيوم ( (NH4HCO3ثتركي 0.1 m

 pHوالم ممذي اسم ممتادم أيضم مماﹰ كم لم ممول روغم مماا

 .Elution solutionأجريممح ةمليممة الجم م ممما العمممود ال صممل نمموع

° 20م ل يا استادامل اي الا واح الال ية.أجريمح ةمليمة ال مر الغشمائي لل ارسم

 Voidومم م مواد قياس م ممية

مسممتادمة لت ديممد الممو ا الج يئممي للم م  TrxRونممي (إن م يم الهكسمموكايني

ةمما السممائل ال ارئممق ثجهمما ال ممرد المرك م ي
ج ممم م ل ممول

ال ارس م

ال ج م ممم الا م ممارجي للعم م ممود (volume )Vo

بالطرد المركزي المبرد )(Cooling centrifuge

المثمرد ثسمرةة  9000 x gولممد  45دقييمة ،ثمم أضمي

ال جم م ممم الم م ممداالي للعمم م ممود ()Vi

 ،Internal volumeالدكسممتراا األ رق  Blue dextranل سمما

جمي الثروتيناح.

المى ال ارسم

ني ممدروجيني  7وثتركيم م

 ،0.1Mالم ل ممول الثروتين ممي

(الم لول الناتن ما ةملية الديل ) الناتن ما الا و رقمم  ، 3ال مام

المسممتمر ثممالم رق المغنا يسممي ةنممد درجممة مرار ° 4م ،وممما ثممم تممرق

ثعممد الترسممي

()12

.

الميييواد والمحالييييل المسيييتخدمة فيييي عميييود الفصيييل :م ل ممول ال وسم م اح

وثدرجمة تشمث  ، %65ثصمور تدريجيمة مم الت ريمق

اصممل ال ارس م

ت ديممد ص م اح

العمممود جوايجمماد من نممي قياسممي لت ديممد الممو ا الج يئممي التيريثممي (لل م مة

وما ثم أجريح ا واح التنيية ةليل ثشكل مثاشر وني كاآلتي:

 .2فصل الراس

اذ تممم يمما العمممود ثكميممة  4مممل ممما الم لممول

النمماتن ممما ةمليممة الممديل (الا ممو رقممم  . )3اضممال ةمما ذلممق ممدد جممم

المرك م ي اممي م اا ممة نينممو ثعممد التيكممد ممما ةممدم أصمماثتل ثمميي أم م ار

الم لول مد  24ساةة اي الثالجة لتترس

 Voidثيس ممتادام

الدكسممتراا األ رق  Blue dextranالت ممي ين ممح ام مي العم ممود لغ ممر

 100ممل (وقممد ااممذح نمذ الكميممة ممما مصممل المدم لل صممول ةلممى اكثممر

 )7) Holmgrenوقمدرح كميمة الثمروتيا ايمل ث رييمة وري الم مور

ال ج ممم

 Internalثيسم ممتادام الترثتوام مماا

( )Trpوال ج ممم الا ممارجي للعم ممود (volume )Vo

تممم ال صممول ةلممى مصممل الممدم ممما متثممرع صم يح الثنيممة انريمما وثكميممة

ثاإل ا ة المل يمة

ل ص م ممل المركث م مماح ذاح األو اا الج ئي م ممة لغاي م ممة  30كيل م ممو

الم ممداالي للعمم ممود (volume )Vi

الممدم وثعممد جم م العينمة تممم قيمما

)Sephadex

دالت مموا) .)12وثل ممت ارت مماع اله ممالم ا ممي العم ممود  76س ممم ،و سم م

اي العينة.

()9

م م مما ن م مموع G-50( G-50

()11

والمذي ي تموي

)(10

 collectorالذي يعمل ثن ام المدقائق .تممح متاثعمة الم تمو الثروتينمي

وذلمق

م مما ا ممالل قي مما

 Donnanواسم ممتادمح ةمليم ممة ال م ممر

ا متصاصم ممية لألجم م اء الم ص ممولة ثجه مما الم يم مما

( )UV-Vis Spectrometer-PD 303UVةنمد مول مموجي 280
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نم ممانومتر .اضم ممال ةم مما متاثعم ممة كميم ممة  Trxام ممي كم ممل ج م م ء مم مما األج م م اء

ةلى إ ا ة ش ناح المجامي

الم صولة ،ومما ثمم جمعمح األجم اء الثروتينيمة ال اويمة ةلمى أةلمى كميمة

ي سح المجال لل صل ثصور رئيسة ةلى أسا

للثايروردوكسيا.

ثميا المركثماح الثروتينيمة الماتل مة ضمما النمماذ الم ثيمة

 .5تقنية التجفيد Lyophilization

الماتل مة ضمما المركثماح الثروتينيمة ممما
ال رق اي الو ا الج يئمي

ةمليمة الهجمر الكهرثائيمة ةلمى كمل مما النمموذ

()14

 .ثيمح

والثروتينماح اليياسمية

تممم تج يممد ال مممة الثروتينيممة التممي أ هممرح كميممة ةاليممة لل م  Trxوالناتجممة

 Marker proteinsذاح األو اا الج يئيممة المعلوممة كمؤشمراح لتيممدير

ما ةمود ال صل نوع  Sephadex G-50الى ثلل جمهما ،ثمم أامذح

المو ا الج يئمي التيريثمي وثعمد التعمر ةلمى ثيم الثروتينماح الم صمولة،

ممح ةن ممد درج ممة م مرار ° 20-م ت ممى ي ممتم تهيئته مما للا ممو

المجهولمة واليياسمية ،أةتممد المن نمي اليياسمي المذي يمثمل العالقمة ثميا

العينم مة و

لوغماريتم المو ا الج يئمي للثروتينماح اليياسمية المسمتادمة والمسمااة التمي

التالية .
 .6كروماتوغرافييييييييا التبيييييييادل أأييييييييوني
chromatography
ممرر ال ممة الثروتينيمة الناتجمة مما ةممود ال صمل ا ول ( Sephadex
exchange

 )G-50ثعد ةملية التج يمد المى المثمادل األيموني السمال
()15

نممذ التينيممة ةمممود ذو اإلثعمماد ( (3.2 ×40سممم
المثادل األيوني السمال

يي عها كل ثروتيا للتعر ةلى الو ا الج يئي للنماذ المجهولة.

Ion

النتائج والمناقشة Results and Discussion
يعد ن ام الثايروردوكسيا الذي يتيل

اذ اسمتادم امي

ممما ان مممة مضمماداح األكسممد ومممن م األكسممد وا ات م ال اممالل ةمممل

والممذي ي تمموي ةلممى

الالية ( .(16اذ يلع

نموع Diethyl amino ethane - cellulose

ا متصاصممية

تم ة لل ما مصمل دم ا نسماا ،اذ تشمير النتمائن الموضم ة امي الجمدول
( )1الى ا واح تنيية الثايروردوكسميا  Trxمما مصمل دم اإلنسماا ،اذ

الضمموئي ( UV-Vis

وجممد يمماد اممي تركي م  Trxاممالل ةمليمماح التنييممة لل ارس م

 )Spectrometer-PD 303UVوتم ا سمتد ل ةلمى اليممة الثروتينيمة
ال اوية ةلى  Trxما االل قيا
رييم ممة الثا م ممل Holmgren

()7

ةملية الترسي

كميتها لكل أنثمو ااتثمار ثاسمتادام
اذ لم ممو

 ،ة م ل الم م  Trxممما ةممد أنسممجة اممي

الثديياح وكذلق ة ل ما الثكتريا ومما النثاتماح ايضما وامي نمذ الد ارسمة

ةنممد ال ممول الممموجي  280نممانوميتر لم تممو األجم اء المترشم ة اممي كممل
ممما أناثي م

()18 ،17

Oxidative stress

نيممدروجيني  )7( pHوكانممح سممرةة جريمماا الم لممول 1( Flow rate

ا اتثممار ثاسممتادام جهمما الم يمما

الم  Trxدور مهم اي ال ا ةلى الثمروتيا ثشمكلل

الماتم ل وكممذلق لممل دور اممي مايممة الجسممم ممما ةمليممة الكممر التيكسممدي

) (DEAE-Celluloseوثاسم ممتادام الم لم ممول ال وس م م اتي المم ممن م وا
مممل /دقييممة) متاثعممة األج م اء الثروتينيممة المن صمملة ثييمما

ما ()Trx, TrxR, NADPH

ميارنة ثتركي اي المصل كمما ارت عمح أكثمر ثعمد ةمليمة

ال م ممر الغشم ممائي وذلم ممق ثسم ممث

اا ننم مماق قمتم مميا ثروتينيم ممة

النمماتن ممما

إ الم ممة المركثم مماح الثروتينيم ممة ذاح األو اا

الج ئيممة الصممغير (التممي تيممل ةمما  10000دالتمموا) اضممال ةمما ايونمماح

ناتجمة مما ةمليمة التثمادل ا يموني  .وثعمد جمم ال م م الثروتينيمة الناتجمة

()13

ملممح كثريتمماح ا مونيمموم

ما ةملية التثادل أأليوني ج مدح لل صمول ةلمى اإلنم يم ثشمكلل الصمل

وكممذلق ا دادح ثعممد اسممتادام ةمممود ال صممل

الترشمميح الهالمممي نمموع سممي اديك

.

 G-50ل صممل المركثمماح ذاح األو اا

الج يئيممة الماتل ممة لل صممول ةلممى نيمماو لل م  Trxميارنممة ثممالثروتيا الكلممي

 .7تقدير الوزن الجزيئي بتقنية الهجرة الكهربائية
of
Molecular
Weight
by
Electrophoresis
قدر الو ا الج يئي لليمة الناتجة ما سمي ادك  G-50ثت ثيمق الهجمر

والتممي وصمملح  20مممر  .اذ تممم ال ص مول ةلممى تلممق النيمماو ممما ةمليممة

Estimation

جم النضوح لليمة ذاح التركي العالي للم  Trxوالكمية اليليلمة للثمروتيا
وةن ممد اس ممتادام المث ممادل األي مموني ن مموع

الكهرثائية نوع  Slab-electrophoresisةلى نالم الثولي أكريالمايد

 DEAE-celluloseوج ممد اا

نناق قمتيا للم  Trxوالتي وصملح ةمدد ممراح تنييتهما  23ممر لليممة A

ثوجمود مماد ) Sodium Dodecyl Sulphate (SDSالتمي تعممل

و 29مر لليمة .B

الجدول  :1خطوات تنقية الثايروردوكسين  Trxمن مصل دم اإلنسان.

خطوات التنقية
مصل الدم

التركيز النوعية الكلي
التركيز الكلي للـ
للـ Trx
الحجم تركيز البروتين الكلي تركيز Trx
Trx
(مايكرومول/ملغم
(مايكرمول/مل)
(ملغم/مل)
(مل)
(مايكرمول/مل)
بروتين)
0.00368
0.24
0.0024
65.17
100

االستعادة عدد مرات
التنقية
%
100

1.0

الترسيب بكبريتات االمونيوم 65%

35

43.34

0.0066

0.231

0.00533

96.3

1.45

الديلزة للراسب
القمة الناتجة من عمود الفصل الترشح
الهالمي سيفادكس G-50
القمة ( )Aالناتجة من عمود الفصل التبادل
األيوني نوع  -DEAEسيليلوز
القمة ( )Bالناتجة من عمود الفصل التبادل
األيوني نوع  -DEAEسيليلوز

38

21.93

0.006

0.228

0.0104

95

3

55.5

0.451

0.0006

0.0333

0.0738

13.9

20

21.8

0.13

0.0005

0.0109

0.08384

4.5

23

19.2

0.11

0.0006

0.01152

0.105

4.8

29
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اعالي م ممة ةالي م ممة ل م م م  Trxالم ص م ممول م م مما ةم م ممود ال ص م ممل (ن م مموع )G-50

كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي:

اسممتادمح نممذ التينيممة اممي ةمليممة اصممل المركثمماح الثروتينيممة التممي تممم

(الشممكل )1والممذي كمماا جممم روغانممل  341.1 Elution volumeمممل

ثكثريتمماح ا مونيمموم (ثعممد أا اجممري لهمما

(الشم ممكل  )1ووصم ممل التركي م م النم مموةي لهم مما الم ممى  0.0738مم ممايكرومول

ال صممول ةليهمما ممما الترسممي

/ملغ ممم ث ممروتيا وة ممدد مم مراح التنيي ممة  20م ممر ميارن ممة ثالا ممام المس ممتادم

ةمليممة ال ممر الغشممائي) .وقممد اسممتادم ايهمما ةمممود ال صممل ال مماوي ةلممى
نممالم نمموع  Sephadex G-50وقممد لممو

اا ننمماق

(المصل) (الجدول .)1

ممة وا ممد ذاح

الشكل  :1المظهر الجانبي يبين روغان الحزمة البروتينية لي  Trxالناتجة من عمود الفصل  Sephadex G-50والعائدة لمصل دم االنسان
بواسطة تقنية الترشيح الهالمي.
ثياتالامماح ثسممي ة ةلممى سممثيل المثممال اممي التشممكل ال ارغممي او اممي ا ممد

تقنية التبادل اأيوني : Ion Exchange Technique

األ مما

ت ممم ال ص ممول ةل ممى قمت مميا ( Aو( )Bالش ممكل  )2للثايروردوكس مميا ةن ممد
ةملية ال صل ثتينية كروماتوغراايا التثادل األيوني السال

ا منيممة

()19

 .ونممذا م مماثق لممما وجممد الثا ممل  Parkو اممروا

نوع DEAE

اا ننماق شمكليا  Isoformلل م  Trxالم صمول مما السممق الصماري

 -سممليلو ةنممد جمم روغمماا  80مممل لليمممة  Aو جممم روغمماا  230مممل

وكمذلق م مماثق مم ممما وجممد

لليمة  Bللم  Trxاذ لو

ا سمود نمموع Sebastes schlegelii

()20

اا التركيم النموةي لليممة  Aنمو 0.08384

الثا ل  Horeckáو اروا اا نناق شكليا للثايروردوكسميا الم صمول

مايكرومول /ملغم ثعدد مراح تنيية وصملح المى  23ممر و لليممة  Bنمو

ذلمق

ما ثكتيريما Streptomyces aureofaciens
أيضم م مما ام م ممي ثع م م م

 0.105مايكرومول /ملغم ثعدد مراح تنيية وصلح الى  29مر .

الثايروردوكسيا

اا وجم م م ممود قمتم م م مميا ةنم م م ممد ال صم م م ممل ثهم م م ممذ التينيم م م ممة أشم م م ممار واض م م م م ة اا
 Isoformالتي لها أشكال ماتل ة لن

الثمروتيا اذ تاتلم

ايمما ثينهما

()23 ،22

 ،اذ لكل شكل لها و مائ

ماتل مة اثعضمها لهما

الضم م مموئي واألام م ممر لم م ممل دور ام م ممي اات م م م ال

الثروتيناح المؤكسد ثيواصر ثنائية الكثريح

82

 .وليمد لمو

ان م م مواع النثاتم م مماح انم م ممل ت م م مموي ةلم م ممى شم م ممكليا مم م مما

دور ام م ممي ةمليم م ممة التركي م م م

الثايروردوكس مميا ي ت مموي ةل ممى ش ممكليا اذ يع ممد م مما الثروتين مماح م مما ن مموع

()21

()24

.
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الشكل  : 2المنحني المظهر الجانبي يبين روغان الحزمة البروتينية لي  Trxالناتجة من عمود التبادل اأيوني نوع DEAE-Cellulose
والعائدة لمصل الدم .

 Pseudoalteromonas sp. AN178ثلغمح  11880دالتموا(.)18

تقدير الوزن الجزيئي التقريبي بتقنية الترشيح الهالمي :

وكمذلق مم مما ذكمر كمل مما الثما ثيا  Ben Bachaو Mejdoub

قدر الو ا الج يئمي التيريثمي لل ممة الثروتينيمة النماتن مما ةممود ال صمل

ولكمما لممو

ثاستادام تينية الترشيح الهالمي للعمود  Sephadex G-50مما امالل

الجمممل ث ممدود  11302دالتمموا

إم مرار ةممدد ممما المركثمماح معلومممة الممو ا الج يئممي والتممي تت مراوح أو انهمما
الج يئية ثميا ( 2000000 - 204دالتموا) ةلمى ةممود ال صمل لغمر
تعيمميا ا موا

اا الممو ا الج يئممي للثايروردوكسمميا الم صممول ممما ثنكريمما

acidocaldarius

()25

 .اممما الم م  Trxالم صممول ممما ثكتريمما

 Bacillusايم ممد وجم ممد الثا م ممل Bartolucci

العمممود ممما ي ممل ال جممم الممداالي ( )Viوكممذلق ال ج ممم

و اروا انل ث دود  11577دالتوا ،اما ةنمد الثايروردوكسميا الم صمول

الاالي أو ال مار مما ال ثيثماح ( )Voوالجمدول ( )2يثميا الممواد التمي تمم

مم مما ثكتريم مما pylori

 Helicobacterايم ممد وجم ممد الثا م ممل Windle

إمرارنمما ةلممى ةمممود ال صممل ال مماوي ةلممى نممالم ()Sephadex G-50

و اممروا انممل يمتلممق و ا ج يئممي  12000دالتمموا

م أو انها الج يئية و جوم روغانها .وةند رسم جم الروغاا لكل مماد

الم صممول ممما السمممق الصمماري ا سممود نمموع Sebastes schlegelii

مياثممل لوغمماريتم و نهمما الج يئممي هممر ا م مسممتييم كممما اممي الشممكل ()3

أمم مما ام ممي النثاتم مماح ايم ممد وجم ممد

يمتلم ممق و ا ج يئم ممي  13000دالتم مموا

()20

()26

 ،وللثايروردوكسمميا

الثما ثيا  Daiو Wangاا المو ا الج يئمي لل م  Trxالم صمول مما

وال م ممذي م م ممدد مم م مما االل م ممل الم م ممو ا الج يئم م ممي التيريث م ممي للم م م م  Trxالم م ممذي

ال ما ممة ن مموع lycopersicum

ثلممت  190 + 12305دالتمموا ونممي قريثممة لممما وجممد الثا ممل Wang

دالتوا

و ا م ممروا اا ال م ممو ا الج يئ م ممي للثايروردوكس م مميا الم ص م ممول م م مما ثكتري م مما

()27

 Solanumكان ممح ث ممدود 13600

.

الجدول  : 2الوزن الجزيئي وحجم الروغان للمواد القياسية المستخدمة في تقنية الترشيح الهالمي باستخدام هالم .Sephadex G-50
الوزن الجزيئي (دالتون)
2000000

أسم المادة
الدكستران اأزرق Blue dextran

حجم الروغان (مل)
93

(الحجم الخالي ) Vo
هيكسو كاينيز Hexo kinase

100000

111.5

ألبومين مصل البقرBovine serum albumin

67000

156

الببسين Pepsin

36000

230

البابين Papain

21000

291

التربتوفان ( Tryptophanالحجم الداخلي ¡)V

204

431

المجهول (القمة ذات فعالية عالية )A

12305

*341.1

*أاذح نذ الييمة مما الشمكل رقمم ( )2المذي ي همر ايمل جمم روغماا اليممة الم صمولة لإنم يم مما مصمل المدم ثواسم ة تينيمة الترشميح الهالممي لعممود
ال صل .G-50
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الشكل  : 3المنحني القياسي لتحديد الوزن الجزيئي بتقنية الترشيح الهالمي باستخدام عمود الفصل نوع .Sephadex G-50
تقﺩيﺭ ﺍلﻭﺯﻥ ﺍلجﺯيئي بالهجﺭﺓ ﺍلﻜهﺭبائية

كما مثيا اي الشكل  4ايد تم ال صول ةلمى

سي ادك

 ،G-50ذاح و ا ج يئي تيريثي 12461دالتوا ونمذا ميمار

ممة ثت ثيمق تينيمة الهجمر

لممما وجممد الثا ممل  Horeckáو اممروا للثايروردوكسمميا الم صممول ممما

الكهرثائيمة نموع ( )SDS-PAGEوقمد تمم التعمر ةلمى أو انهما الج يئيمة

ثكتيريا  Streptomyces aureofaciensالذي كماا ث مدود 1100

ثا سممتعانة ثممالمن ني اليياسممي المثمميا اممي الشممكل  .5اذ أشممارح نتممائن

ةند استادامل تينيمة الهجمر الكهرثائيمة ( )SDS-PAGEلت ديمد المو ا

التنييممة الممى وجممود

الج يئي

م مة وا ممد ناتجممة ممما تينيممة الترشمميح الهالمممي نمموع

()21

.

الشكل  : 4يوضح عملية الهجرة الكهربائية لعينة الثايروردوكسين المفصولة من مصل الدم والناتجة من عمود الترشيح الهالمي نوع سيفادكس
 G-50مقارنة مع المحاليل القياسية.
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الشكل  : 5المنحني القياسي لتحديد الوزن الجزيئي بأستخدام تقنية الهجرة الكهربائية .SDS-PAGE
مجموةة ال انثينماح  Xanthineويثمث النماقالح العصمثية ويسمتعمل امي

تأثير الميواد الدوائيية المختلفية علي تركييز الثايروردوكسيين المفصيول

ة ممال الرث ممو

من مصل الدم:

))30

والكل ممورانراميا  Chlorpheniramine-malateون ممو

مضاد الهستاميا يستعمل ل ا ح ت س

يوجم م ممد ةم م ممدد مم م مما المركثم م مماح التم م ممي تعمم م ممل ةلم م ممى التم م مميثير ام م ممي ةمم م ممل

تتضم ممما الجيم ممو ا ن يم ممة

الثايروردوكسمميا اثنمماء اات ال مل المركثمماح المؤكسممد وذلممق ممما اممالل إممما

يسممتعمل لعممال التهمما

أا تيلل ما اعاليتل او لثعضها األار لها اثمر تنشمي ي .وقمد اسمتادمح

)(31

الجهما التن سمي العلموي التمي

والم م م  Diphenhydramine-HClالم ممذي

الثنكريمما

)(32

والم م Metoclopramide-HCl

يسممتادم اممي ا ضم راثاح الهضمممية لتا يم

اي نذ الدراسة ةمدد مما المركثماح الدوائيمة المعروامة والمسمتادمة ةلمى

ومنم الغثيمماا وا قيمماء ثعممد

ن اق واسم لمعرامة تيثيرنما ةلمى ةممل الثايروردوكسميا .اذ تمم ال صمول

العملي مماح الج ار ي ممة

ةلمى نممذ األدويمة ثشممكل نيممي مما الشممركة العامممة لصمناةة ا دويممة وممما

ا دوية الهرمونية الستيرويدية ونو مضاد لاللتهاثاح

شم ممركة ال كمم مماء لصم ممناةة ا دويم ممة والمسم ممتل ماح ال ثيم ممة ام ممي م اا م ممة

أشممارح النتممائن الموض م ة اممي الجممدول ( )3اا ننمماق نسممثا ماتل ممة اممي

(السم م م مميراميد  ,Ceramideاالجيم م م ممل )Flagyl

او مس ممكا لم م

الماتل ممة مث ممل الثا ارس مميتامول وثس مميدو ايري ممديا Psedophedrine

)(28

العصممثي المركم م ي ومنش م ايض ممي مث ممل الكاامماييا
وث ممايواليا الالم ممائي anhydrous

.
اا للمركثم م م مماح

وثيم مموايليا الالمم ممائي وثسم مميدوايريا وسم مميراميد والكم ممااييا الالمم ممائي تم مميثير

او منش م م م م للن م م م ممام
م

)(34

للثا ارس م م م مميتامول وديكس م م م مماثاما وا وداي اينهاي م م م ممدراميا -نايدروكلو اري م م م ممد

اعل م ممى س م ممثيل المث م ممال نن م مماق أدوي م ممة تس م ممتادم كمض م مماداح يوي م ممة مث م ممل
)(29

 ،أم مما الدكس مماميثا وا اه ممو دواء ينتم ممي ال ممى ائ ممة

تثث م م ممي او تنشم م م ممي لعمم م م ممل الثايروردوكسم م م مميا ،اذ لم م م ممو

نين ممو  .الك ممل دواء مس ممتادم ل ممل ت مميثيراح ةالجي ممة ماتل ممة ةل ممى الجس ممم
)(28

)(33

تثثي م م ممي وص م م ممل م م م مما ث م م مميا  . %44.59 -28.38أم م م مما ميتروني م م ممدا ول
وكل م ممورانيراميا مالي م ممح له م مما ت م مميثير تنش م ممي ي وص م ممل ال م ممى  %110.8و
 21.62ةلى التوالي.

 Theophyllinال ممذي يعتث ممر م مما

الجدول  : 3تأثير بعض المركبات الدوائية عل تركيز الثايروردوكسين المفصول من مصل الدم.
تركيز Trx

اأدوية

*النسبة المئوية للتثبيط ()-

(بتركيز  0.33ملي مول)

(مايكرومول/لتر)

او التنشيط ()+

ميترونيدازول Metronidazole

15.6

110.8 +

ديكساميثازون Dexamethasone

4.4

_

40.54

_

با ارسيتامول Paracetamol

4.1

كلورفيني ارمين ماليت Chlorpheniramine Malate

9

21.62 +

داي فينهايدرامين -هايدروكلورايد Diphenhydramine-HCl

4.8

_ 35.13

الكافئين الالمائي Caffeine anhydrous

5.3

ثيوفيلين الالمائي Theophlline anhydrous

4.8

بيسيدوفيدرين Pseudoephedrine

4.9

سيراميد Ceramide

5.0

*ةلما اا كمية الثايروردوكسيا اليياسية ني  7.4مايكرومول/لتر.
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44.59

_

28.38

_

35.13

_

33.78

_

32.43
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انمواع الااليما والمذي

السيراميد وكذلق لل دور ماية ةصثية اي ماتلم

 ث م ممااMetronidazole أوضم م م ح د ارس م ممة ةل م ممى دواء ميتروني م ممدا ول

م م مما الممك م مما اا يي م ممل تركيم م م الثايروردوكس م مميا نتيج م ممة اس م ممتادامل ا م ممي

لاللكترونمماح للمجممامي الماتل ممة وثالتممالي ي يممد ممما

)37(

.
م ذلممق

ةالجيممة ماتل ممة كممما

الثايروردوكس مميا ثش ممكلل الماتم م ل وثالمياث ممل ي ي ممد م مما اعالي ممة وةم ممل ال م م

اذ يسممتادم الثايروردوكسمميا إلغ م ار

 اضال ةا ذلمق اينمل يعمد مما العالجماح،
المض م مماداح

ال ماية

Activators  االمنشم م اح،)3 مم مما يم م داد تنش ممي ل (الج ممدول

)38(

)35(

Trx

 و ارواAsami الثا ل

تعم ممر ثينهم مما نم ممي ةثم ممار ج يئم مماح صم ممغير (امم مما أيونم مماح ةضم مموية او

اآلمنم ممة ث م ممدوا ت م مميثيراح جانثي م ممة ولكم مما اا اس م ممتادام ثعم م م

مركث مماح ةض مموية) ت تاجه مما الثروتين مماح لت يم م ةمله مما و ي مماد نش مما ها
.)13( داء ت اةالتها الماتل ة وما ثم يسهل اي إة اء الناتن النهائي

ال يوية الماتل ة قد يؤثر ةلى اعاليتل ألداء و ائ ل الماتل مة كمما لمو
اعاليتممل

الممدواء يعمممل كوان م

) واا انا مما3 ذلممق ممما د ارسممة تمميثير األدويممة ةليممل (الجممدول

م ممدول م مما ح الكم ممر التيكسم ممدي كونم ممل مم مما

 و اممروا أوض م وا ااHua jan واممي د ارسممة اجريممح ممما قثممل الثا ممل

يم ممؤدي ذلم ممق الم ممى يم مماد

) يممتم تييضمل امميAcetaminophen الثا ارسميتامول (المذي يسمممى ايضما

مضم مماداح ا كسم ممد المهمم ممة التم ممي لهم مما ادوار ماتل م ممة داام ممل الجسم ممم

 ونممذN –acetyl-p-benzoquinone imine الكثممد وت ولممل الممى

)18(

اعاليتل داال الجسم ممكا اا ي يد مما ما ح

وثالتالي ا ياد انا ا

الممماد تعممد ممما المركثمماح الثا ثممة ةمما ا لكترونمماح ولهمما الياثليممة ةلممى

 ااص ممة واا للثايروردوكس مميا دور مه ممم.ممدول ا كس ممد داا ممل الاالي مما

ا رتثما ثثروتينماح الكثممد مثمل الثايروردوكسمميا والمذي يممؤدي ثالتمالي الممى

 ل عاليتهمما األساسممية امميNeutrophil اممي تنشممي اعاليممة الااليمما العدلممة

كميتممل وت يممد ثممذلق ةلممى ممل ممدول

ةمليممة الثلعمممة اممي قتممل ان مواع ماتل ممة ممما ا جسممام الغريثممة الداالممة الممى

 واممي د ارسممة أاممر.

.)40 ،39( الجسم

)36(

 وانا مماTrxتيليممل ممما ةمممل ال م

Oxidative stress الممة الكممر التيكسممدي

اا المعامل م ممة ثالثايرودكس م مميا الا م ممارجي ل م ممل تم م ميثير ماي م ممة ض م ممد

ل م ممو
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Study of Thioredoxin Isolated from Human Blood Serum
Luay A. Al-Helaly , Amera A. Hamdon.
Department of Chemistry , College of Science , University of Mosul , Mosul, Iraq

Abstract
The research included the separation of thioredoxin (Trx) from human blood serum using different biochemical
techniques. One proteinous peak had been isolated by gel filtration using sephadex )G-50) that produced by
ammonium sulphate precipitation(65%) after dialysis. It was noted that there are two peaks of Trx when using
ion exchange-type DEAE-cellulose for the product of gel filtration column.
The approximately molecular weight of the isolated Trx using gel filtration chromatography (G-50) and
electrophoresis technique type SDS-PAGE were (12305 + 190) Dalton and 12461 Dalton respectively .
The results showed that inhibited and activated effects of drugs on Trx working. The results showed that
inhibited to 44.59% for paracetamol, dexathamazone, diphenhydramine-HCl, theophlline anhydrous,
pseudoephedrine, ceramide and caffeine anhydrous, but metronidazole and chlorpheniramine malate have
activated effect to 110.8% and 21.62 respectively.
Keywords: Isolation, Thioredoxin, Inhibitors, Activators.
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