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تنقية إنزيم الرودينـيز  RHDمن دم مرضى داء النقرس

امللخص

داء النقرس Goutهو اضطراب يتميز بارتفاع مستويات حامض البوليك  Uric acidباعتباره الناتج النهااي ما العملياات ايضيايل لتقاويض
البيورينااات ا الا

Hyperuricemia

( اارح حااامض كوليااك الا ت جةلااك ةتيااال لياااد حااامض البوليااك حياار ضم ا ا يا د الا تر ااي

كلورات احاد يورات الصوديو )Monosodium urate (MSU
اإلةزيما ات الموجااود ا الااينااات الذياالب إة يلع ا

المفاصل جحولها

][1

 .ضع إةازي الرجدينياز) Rhodenase (RHDما
م ا ال ايو االفات إل ا

دج افر مرززي ااف ا إ اللاال ااميل السااياةي ب جيعماال عل ا ةقاال ةر الابري ا

السياةي الذ ضع مستقبل ةيوزلو يل قو لذا ضصنف  RHDضم األةزيمات الناقلل.ت تنقيل جزييل ألةزي  RHDكو اطل ع خطوات منها
با ا تخ ا زبريا ا ااتات ايموةيااو كترز ا ا اايز  45%جزرجماتوغرافيااا الترـ ا ا ا اايه الهـم ا ا ا با ا ا ا ااتخ ا

التر ااي

متنا ا ا اااظا ااارات اإلةا ااازي بط ا ا ا اااريقل ز ا ا ا ااارجماتوغرافيا التب ا اااادو األياوة
عل متناظ اري

 Sephadex G-75ج ص ا ا اال

با تا ا ا ا اااخ ا الراتن ا ا ا ا ا اااج  ، DEAE-Cellulose A-50إة تا الذصا ا ا اااوو

جالتا ا اااكد ما التنا ا ا اااقيل ج صا ا ا ا ااال المتنااظري  I,IIكو ا ا ا ااااطل الت ا ا ااارحيل الا ا ا ا ا ا اااهرياي علا ه ا ا ا اااـ ايدرياال امايا

(Sodium

) dodecyl sulfate-polyacryl amide gel electrophoresis (SDS-PAGEالاذ ظهار حزمال منفرد .الالماات المفتاحياء داء
النقرسGoutباةزي الرجدينياز)Rhodenase(RHDب إةزي ا ا ااا الـدتا ا اااي

أميا ا ا اإل ا ا اابارتي

ديها ا ااااي رججينيز)Lactate Dehydrogenase(LDHبإةا ااازي ةاقا ا ا ااال

).Aspartate Aminotransferase(AST

Abstract
Gout is a disorder characterized by high levels of uric acid as the final product of metabolic processes to
undermine purines in the blood (Hyperuricemia) this is due to the increase in uric acid ٫as it can lead to
sedimentation of Monosodium urate (MSU) and around the joints.
The Rhodenase (RHD) is considered as one of the enzymes which are existed in all living organisms, and it
plays a central role in removal of cyanide toxicity. It transfers the sulfate atom from Thiosulfate into cyanide
which is considered as a strong neochlophyl receptor, RHD is classified as transferase enzyme. a
The enzyme was purified by many steps including Precipitation by Ammonium Sulfate salt then
Chromatography Gel Filtration. using Sephadex G-75, and Iso-Enzymes were separated using Ions
exchange with DEAE - Cellulose, Two isomers were detected by Sodium dodecyl sulfate on polyacryl
)amide gel electrophoresis (SDS-PAGE

املقدمة

ضع ا ا ا ا أةزيا ا ا الرجا ينا ا اايز (EC.2.8.1.1 Thoslphate: cyanid sulfurtransferaseت RHD) Rhodenaseت م

الموجود

للابري

زل الااينات الذيل م الب تيريا ال ايةسا ) . (2ضصنف ضم اإلةزيمات الناقللب إة ضذفز اةتقاو ةر الابري

(ثايو لفاتت إل مستقبل ةيوزلو يل قو ( ياةي ت م دضا إل تاوي ال ايو ياةي

مشتقل م الالمل األلماةيل(Rhodanidت جالت تعن ثايو اةي

(thyiocyanateت.

م الماد الواهبل

جايو الابريتي ) .(3إة أ ّ زلمل Rhodenase

يوج اةزي  RHDبش لي ب المفسفر جغير المفسفرب جهذا الش ـ متماثـ فيما يتعلق بالمتا ااغيرات الذرزا اايل  ،جت ا اارزي

األمينيل ج مذا ا ااتوى مام ا ااوعل ال ايوو (–SHت

)(4

المختلفل للباي كتراديز عاليل

جال ماغ

)(5

 .جيع أةزي  RHDم األةزيمات جا عل ايةتشار

مايتوزن ريا الاب جقشر الاليل  ،جيتراديز جاطئل

.ضعمل أةزي الرجدينيز خارج الاس عل مواد أ ا يل مختلفل جاهبل للابري

 ،ثايو لفوةات اي ا  -3 ،ميرزاكتو بايرج ي
ترتبط تساهمياف كذر زبري

أخرى جيهذه الصفات إةها تنتقل إل

األحماض
األةسال

الطبيعل إة يوج

العيلل الهي ليل جالملساء ج ةخاع العظ ج الطذاو

منها ثايو لفات الصوديو  ،ثايو لفوةات الصوديو

جيوج ا ا ااود السياةي زمستقبل ةيوزلو يل ق ا ااو

مرزبا ا ا ا ااات ت ع  Sulfane sulfurجه مرزبات تذتو عل ةر زبري

اإلةزيمات

)(6

 .أما داخ ا اال الاس ا ا إ أةزي الرجدينيز ضعم ا اال

عالل ج اف غير مستقر ،

(صفر أج ال

حالل تاا

مستقبـت م ل (– CNت ) ، Cyanide

–2

جاح ت

، Sulfates (SO3

) . Sulfenic acid (R-SO-Hجم المرزبا ا ااات الفس ا ا اايولوجيل الت تق ا ااع ضما ا ا مام ا ااوعل مرزبا ا ا ا ا ااات Sulfane sulfur

R – S - SH( Per sulfidesت ب S = SO3–2( Thiosulphateت ب –O3S-Sn-SO3-( polythionatesت ).(7أظهرت الع ي
م

ال ار ات حصوو تغيرات



ترزي

إةزي الرجدينيز خـو العمليل التذفيزيل الت

ت ار ق البرجتي

 

خ ا ا ااـو التذا ا اافيز جةلك يمتـك




البا ا ا اارجتي

تنقية إنزيم الرودينـيز  RHDمن دم مرضى داء النقرس
تذ ي خط ا ا ااو ايرتبا ا ا اااح) .(8ضعم ا ا ا اال أةزي الرجدي ا ا ا اانيز م

ما اارجةل ترزيبيل  ،جيع ا ا هذا مه

المي ا ا اااعفل ) (double displacementالت تتيم خطوتي
الخطوة األولى  :تتيم تفاعل أةزي الرجدينيز مع مرز

ج ط تساهم ]الابري
الخطوة الثانية :

ضعمل عل ةقل ةر الابري

جاألةزي الذر)9ت.هنالك الع ي م الطرايق الت ا تخ م

جأد رها ـيوعاف ه الت تعتم عل التق ير اللوة لل ايو ياةي

مع زاـف ةترات الذ ي ضك لينتج معق ثايو ياةي

مع األةزي لتاوي مرز

(SO3–2ت زناتج أجل .

هذه الخطو إ األةزي المرتبط بالابري

ثا ٍ م ال ايو ياةي

خااـو مي اةيا ا ااايل اإللاحل

( Sulfane sulfurثايو لفاتت إة ترتبط ةر الابري

– األةزي [ ] [E-Sججذر الابريتي



إل المستقبل النيوزلو يل (السياةي ت لتاوي ةاتج

لتق ير عاليل إةزي الرجدينيز

أة ينتج ال ايو ياةي

الذ ي ضك  -األحمر اللو الذ

مختلف المستخلصات ،

بفعل األةزي عل السياةي جال ايو لفات الذ

ضقاس عن الطوو الموج (460 nmت ) .(10إ هذه

الطريقل منا بل لقي اااس ع ا ا اااليل أةزي الرجدينيز المذير بكضل درجل م النا ا ا ااقاج جلانها غير منا ا اابل لتقيي ا ا األةزي

جالعيا اايات  ،لا ا ااذلك ط ا ااورت طريقل مذا ااور تتيم عامـف مر ب فا للبرجتي

)11ت

يتفاعل

بعض األةسا ا ااال

.

إ طرايق التق ير المستخ مل للمستخلصات م أةسال الذيوا غير قاكلل للتطبيق عل النبات جاألحياء الماهريل).(12ه ف البذر ال تنقيل

أةزي الرجدينيز ج صل متناظراتء ل ى مرض الس ر م النوع ايجو.
المواد وطرائق العمل

الا ب إة ضعمل )13تURBANSKA.2002

ت .لطريقل ع

اإلةزي عل ةقل ةر الابري
جت قياس ـ

ق رت ع اااليل إةزي الرجدينيز حس

م الماد الواهبل للابري

الطريقل المذور م قبل الباح ا اار (

(ثايو لفاتت إل مستقبل ةيوزلو يل ( ياةي ت زما

ايمتصاصيل عن طوو موج (460nmت لماد ال ايو ياةي

المعادلل أدةاه

الناتال ب أة ق رت الفعاليلب عل أةها ع د جح ات اإلةزي

اتء  ،اة ت
الموجود
مللتر م مصل ال .ت تنقيل أةزي  RHDم د مرض الس ر م النوع ايجو بع خطوات ج صل متناظر ُ
تر ي كرجتي ايةزي با تخ ا زبريتات األموةيو كنسبل  ، 45%جتنقيتء با تخ ا هـ  , Sephadex G75ج صل متناظراتء كتقنيل

درجماتوغرافيا التبادو األيوة با تخ ا عمود الراتنج . DEAE–Cellulose A50
النتائــج واملنــاقشــــة
يت عاد ترزيز البرجتينات

جغالبا ما ضستخ

مراحل التنقيل األجل لإلةزيمات جةلك بالتخلص م ةسبل زبير م الماء جالذصوو عل درجل م النقاج

لهذا الغرض األمـح م ل زبريتات ايموةيو بسب

ـذنات البا ارجتي بفعل المله مما ي د

ةجياةها الاي

الماء إة ضذ ث التر ي

باألمـح ةتيال لمعادلل

إل خفض ةايبيل البرجتا اي جتر بء جهذا ما ضسم بالتمليه الخارج  .(14)Salting outلذا تم

عمليل صل جتنقيل جزييل إلةزي الرجدينيز جمتناظراتء م مصل مرض الس ر م النوع ايجو بمراحل ع  ،ف خطوات التنقيل األجل
اإلةزي با تخ ا مله زبريتات األموةيو كترزيز  45%لترزيز اإلةزي جالذصوو عل

ُر
التخلص م

المله الزاي خـو عمليل الفصل الغشاي

)HCl(0.001Mت ةج  pH 8.6إة كلغ
اإلةزي بطريقل الترـيه الهـم

النقاج كلغ

 dialysisكو اطل NH4HCO3(0.1M), Na2S2O3(10M), Tris-

درجل تنقيل اإلةزي كهذه المرحلل )0.862ت مر جيذصيلل إةزيميل ) (35.5%جيع ها ت تنقيل

با تخ ا ) Sephadex G-75ت إة كلغ

(22.5%ت جزما هو موضه بالش ل (4-3ت جالا جو(5-3ت.
500

درجل م

(0.79ت مر  ،جت

activity of RHD

)protein conc. (mg/L

400

3.5
3

)activity of RHD (I U/L

Protein conc.

درجل تنقيل اإلةزي كهذه الخطو (1.25ت جيذصيلل إةزيميل

2.5

300

2

200

1.5
1

100

0.5
0

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526272829303132
Fraction No.



 




جيع ها ت



تنقية إنزيم الرودينـيز  RHDمن دم مرضى داء النقرس
الشكل ( :)4-3تنقية اإلنزيم بواسطة كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي

صل متناظرات إةزي  RHDبطريقل زرجماتوغرافيا التبادو األيوة با تخ ا ا الراتنااج  DEAE-Cellulose A50زماد تعبئل
إح ى الطرق المتبعل لفصل جتنقيل اإلةزيمات الت

للعمود جمذاليل مت رجل م زلوري البوتا يو إة تع زرجماتوغرافيا التبادو األيوة

تعتم عل مب أ اختـف الشذنل للمتناظرات إة ت الذصوو عل متناظري زما موضه

درجل التنقيل للمتناظر1.36( Iت مر  ،جالمتناظر 1.87 )IIت زما موضه
توصل إليء  Okonjiججماعتء (2011ت

)(15

جاحم (2014ت

)(2

). Mudskipper (Periophthalmus Barbarus
250

protein conc.

الش ل (5-3ت جي رجات ةقاج متفاجتل إة كلغ

الا جو (5-3ت  ،جالذصوو عل متناظري يتعارض مع ما

بفصل متناظر جاح إلةزي  RHDم

م ل المسما

ةسيج زب
2.5

activity of RHD

)protein conc. (mg/L

)activity of RHD (I U/L

200

2

150

1.5

100

1

0.5

50

0

0
Fraction
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12No.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

الشكل ( :)5-3فصل متناظرات إنزيم  RHDمن مرضى  MIباستعمال كروماتوغرافيا التبادل األيوني
جزما مبي

الا جو (5-3ت جالذ يوضه خـصل خطوات التنقيل الازييل.

الجدول ( :)5-3فصل وتنقية متناظرات  RHDجزئيا من أمصال دم مرضى احتشاء العضلة القلبية
Total
protein

Protein
conc.

Yield
%

Purification
( )Fold

Specific
activity
))I U/mg

))mg

100

-

0.00963

4.1545

923.22

56.25

0.79

0.0076

2.952

590.33

35.5

0.862

0.0083

1.7115

22.5

1.25

0.012

0.78

24.25

1.36

0.0131

0.741

148.2

25

1.87

0.018

0.543

108.6

)(mg/L

427.86
5
258.37
4

Total
activity
))I U

Activity
(I
)U/L

0.04

8.769

0.0225

4.493

0.0142

3.550

0.009

2.9126

3

0.0097

1.9326

5

0.01

2.0126

5

جت تقيي التنقيل كوا طل الفصل بالترحيل الاهرياي

عل

Elute
)(ml

Step

Crude serum
Ammonium
sulphate

4.5
5

Dialysis

4

) ( Gel filtration
Sephadex G-75
) ( Ion exchange
DEAE-Cellulose
A50
Iso enzyme – І
Iso enzyme-II

هـ  SDS-PAGEكترزيز

 10%جيا تعماو صبغل  CBB R250أظهر المتناظر المفصوو بطريقل التبادو األيوة  .إ

اإلةزي ضذمل ـذنل البل إة اةاذب ةذو القط

الموج

جتعتم حرزل البرجتي

بال رجل الرييسيل عل الشذنل الت ضذملها جيل ةلك حا جـ ل البرجتي حير تم

كرجتي اإلةزي

 8.3ضم مااو زهرياي

رق هي رججين

كي القط

الموج

الهـ
هار

جالسال

بايعتماد عل العوامال المذزور ).(16



 





 من دم مرضى داء النقرسRHD تنقية إنزيم الرودينـيز


) البروتينات القياسية1(
( الترشيح الهالمي2)

 المنقى بخطوةRHD  إنزيمI( متناظر3)
الترشيح الهالمي

II المتناظر

الترشيح الهالمي

 المنقى بخطوةRHD  إنزيمII ) متناظر4)
Iالمتناظر

الترشيح الهالمي

البروتينات القياسية

 المفصولRHD  الترحيل الكهربائي إلنزيم:)6-3( الشكل
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