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  الملخص

هر من اضافة السيلينيوم الى دم االنسان، انه يمتص خالل الدقائق االولى من اضـافته بوسـاطة                 ظ

وقد استخدمت تقنية كروماتوغرافيا الترشـيح      . خاليا الدم الحمر ثم يتحرر القسم االعظم منه الى البالزما         

بط بالـسيلينيوم  لفصل البروتين المرت) Sephadex G-75(الهالمي على عمود الفصل الحاوي على هالم 

) min 30 ,5(داخل خاليا الدم الحمر وتبين ظهور قمة بروتينية واحدة للنموذج المعامل بالسيلينيوم لمـدة  

وكذلك للنموذج غير المعامل بالسيلينيوم وكان اعلى تركيز للسيلينيوم في الحزمـة البروتينيـة المعاملـة                

ذات وزن ) min 30(ينية المعاملة بالـسيلينيوم لمـدة   بينما كانت الحزمة البروت) min 5(بالسيلينيوم لمدة 

وتدل النتائج على ارتباط السيلينيوم مع بروتينات داخل خاليا الدم الحمـر وتحـرره الـى                . جزيئي اعلى 

  .البالزما مع بقاء بروتينات مرتبطة مع السيلينيوم في داخل خاليا الدم الحمر
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ABSTRACT 

When selenium is added to human blood in vitro it is taken up by the erythrocytes in 
the first minutes and then most of which is released into the plasma.  

By using the technique of gel filtration chromatography (Sephadex G-75) for 
separating the selenium binding protein inside erythrocytes, it was found one protein 
peak for sample treated with selenium for (5, 30 min) and sample without selenium. It is 
clear that maximum concentration of selenium was found in protein peak treated with 
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selenium for (5 min), while protein peak treated with selenium for (30 min) showed a 
higher molecular weight. 

The results demonstrate the binding of selenium with protein inside erythrocytes and 
its release into the plasma leaving the selenium binding protein. 

  المقدمة

ازداد االهتمام في السنوات االخيرة بدراسة العمليات االيضية للسيلينيوم داخل جسم االنسان ولـذلك              

) Ip, 1998(تي تصيب االنسان والحيـوان ويوضـح   ألهميته الحيوية وعالقته مع العديد من االمراض ال

  :المسار االيضي للسيلينيوم في المخطط التالي
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  طريـق بروتينـات البالزمـا      ذ يدخل الى جميع انسجة الجسم عـن         لبروتينات ا يرتبط السيلينيوم با  

)Marchante et al., 1996; Lee et al., 1969 ( وقد بين)Marchante et al., 1996 ( ان)95% (

من السيلينيوم الكلي يكون مرتبطا ببروتينات ذات اوزان جزيئية عالية في مصل الدم ويرتبط ايضا مـع                  

  . دهنيةالبروتينات ال
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ان السيلينيوم يمتص بوساطة خاليا الدم الحمر ثم يـرتبط  ) Tietz, 1986; Burk, 1974(واوضح 

-50(ان ) Allwsh, 2000; Sandholm, 1975; Lee et al., 1969(اوليا ببروتينات البالزما اذ وجد 

يـرتبط  ثـم  ) in vitro(  الى دم انـسان  Na2SeO3عند اضافة ) min 2-1(منه يمتص خالل ) % 70

 ,Allwsh(تها الى االنسجة االخـرى وقـد وجـد    وينتقل بوساط) min 20-15(ببروتينات البالزما بعد 

  . ان السيلينيوم يرتبط مع االلبومين في حالة وجود وعدم وجود خاليا الدم)  2000

ان هناك ثالث بروتينات رئيسية مرتبطة بالسيلينيوم وهي انزيم ) Marchante et al., 1996(ذكر 

 Flohe et al., 2000; Steinert et( ، وبين Selenoprotein Pالكلوتاثيون بيروكسيديز وااللبومين و 

al., 1997 ( ــن ــدة م ــواع عدي ــاك ان ــد Selenoprotein Pان هن ) Moschos, 2000(  اذ وج

Selenoproteinلهيبارين ومع غشاء الخلية، وبين  مرتبط مع ا)Flohe et al., 2000; Marchante et 

al., 1996 ( انSelenoprotein له دور مهم في حماية الخلية من االكسدة في حين بين  )Wu et al., 

ان دراسة البروتين المرتبط بالسيلينيوم يمكن ان تفسر آلية تثبيط الخاليـا الـسرطانية بوسـاطة                ) 1995

في مقاومة سرطان   المعوي له دوراً Selenoproteinان ). Moerk et al., 1998(السيلينيوم اذ وجد 

اهميـة  ) Flohe et al., 2000(القولون اذ يستخدم في حمايـة وتمـايز الخاليـا المعويـة كمـا بـين       

Selenoprotein  في منع االصابة بالسرطان وذكر  )Maiorino et al., 1999 (   انه اليوجـد تكـاثر

  . Selenoproteinبدون 

 تكوين البروتين المرتبط بالسيلينيوم وهـي       وجاءت هذه الدراسة اليضاح دور خاليا الدم الحمر في        

  .لمصل وبالزما الدم) Allwsh, 2000(دراسة تكميلية لما اوجده 

  

  الجزء العملي

  :النماذج المستخدمة

وجمع في انابيب تحتوي علـى  ) +O(لالنسان من مجموعة ) Whole blood(استخدم الدم الكامل 

EDTA.  

  :طرائق العمل

  :لينيوم البروتين المرتبط بالسي-1

صـوديوم  (باضافة محلـول الـسيلينيوم   ) Sandholm, 1975; Lee et al., 1969(اتبعت طريقة 

ولفتـرات زمنيـة   ) C° 37(وفي درجة حرارة ) 1:1(بنسبة ) invitro(الى الدم ) µg/ml 400سلينيت 

 10  لمـدة 4000g(، ثم فصلت خاليا الدم باستخدام جهاز الطرد المركزي بسرعة )min 60-5(مختلفة 
min (             وحللت باضافة الماء المقطر اليها، بعدها تم تقليص الحجم بوساطة جهاز التجفيد)Lyophilizer .(

  .ثم قدر تركيز البروتين و السيلينيوم في العينة
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  :  تحضير محلول الكفء-2

  .حضر بالخطوات السابقة نفسها مع اضافة الماء المقطر بدال عن محلول السيلينيوم

  :وتين الكلي تجزئة البر-3

ــي      ــيح الهالم ــا الترش ــتخدام كروماتوغرافي ــاتج باس ــي الن ــروتين الكل ــة الب ــم تجزئ   ت

)Gel-Filtration Chromatography ( باستخدام عمود الفصل ذي االبعاد)113 x 2 cm (  والحـاوي

  .وباستخدام الماء المقطر كمحلول روغان) Sephadex G-75(على الهالم من نوع 

  :روتين  تقدير تركيز الب-4

  ).Schacterle & Pollack, 1973(استخدمت طريقة الوري المحورة لتقدير تركيز البروتين 

  : تقدير تركيز السيلينيوم -5

فنيلين ثنائي االمـين الـذي   -المحورة باستخدام كاشف اورثو) Allwsh, 2000(استخدمت طريقة 

  ).nm 335(ص عند طول موجي يكون معقد مع السيلينيوم يستخلص في الطبقة العضوية وله امتصا

  النتائج والمناقشة

  : تأثير الزمن*

بينت نتائج تقدير تركيز السيلينيوم في متحلل خاليا الدم الحمر بعد اضافة محلول صوديوم سـلينيت                

ثـم بـدأ   ) min 5(الى دم االنسان باوقات مختلفة ان اعلى تركيز ظهر له في خاليا الدم الحمـر بعـد   

وهذا ) min 60(وحافظ على تركيزه فيها الى حد ) 1(وكما موضح في الشكل ) min 10(باالنخفاض بعد

من ان السيلينيوم يمتص بوساطة خاليا الـدم  ) Sandholm, 1975; Lee et al., 1969(يتفق مع مابينه 

فيقـل  ) min 20-15(من اضافته ثم يظهر مرتبطا مع بروتينات البالزمـا بعـد   ) min 2-1(الحمر بعد 

من ارتبـاط  ) Al-Allswh, 2000(داد في بالزما الدم وهذا ماأكده خاليا الدم الحمر بينما يزتركيزه في 

  .من اضافته الى الدم) min 15(السيلينيوم مع بروتينات البالزما بعد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ط السيلينيوم بخاليا الدم الحمرتاثير الزمن على ارتبا: 1الشكل 
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  :ن متحلل خاليا الدم الحمر فصل البروتين المرتبط بالسيلينيوم م*

  استخدمت طريقة كروماتوغرافيـا الترشـيح الهالمـي باسـتعمال عمـود الفـصل ذي االبعـاد                 

)113 x 2 cm ( والحاوي على الهالم من نوع)Sephadex G-75 (  على ارتفـاع)107 cm (  لفـصل

  .المركبات البروتينية المرتبطة بالسيلينيوم في خاليا الدم الحمر

اظهر قمة بروتينية واحدة عند حجـم       ) محلول الكفء (موذج غير المعامل بالسيلينيوم     ولوحظ ان الن  

  ، كذلك اظهـر النمـوذج المعامـل بالـسيلينيوم لمـدة     )2(وكما موضح في الشكل ) ml 197(الروغان 

)5 min ( و)30 min ( قمة بروتينية واحدة ايضا ولكن عند حجم روغان)195 ml ( و)186 ml ( على

  ).4(و ) 3(التوالي وكما مبينة في الشكلين 

ومن متابعة تركيز السيلينيوم لهذه القمم البروتينية، تبين ان القمة البروتينية المعاملة بالسيلينيوم  لمدة               

)5 min) ( 30(تحتوي على أعلى تركيز للسيلينيوم ثم القمة البروتينية المعاملة بالسيلينيوم لمدة ) 3الشكل 
min) ( 2الشكل (مقارنة مع القمة البروتينية غير المعاملة بالسيلينيوم ) 4شكل.(  

ظهرت عند حجم روغـان اقـل   ) min 30(كما لوحظ ان القمة البروتينية المعاملة بالسيلينيوم لمدة 

)186 ml (      مقارنة مع القمتين االخريتين مما يدل على انهـا ذات وزن جزيئـي اعلـى اذ ربمـا ربـط

 ,.Lee et al( بروتينين أو بيبتيد متعدد مع بروتين في داخل خاليا الدم الحمر وقـد بـين   السيلينيوم بين
ارتباط السيلينيوم مع الهيموكلوبين او مع بروتينات او بيبتيد متعدد تحتـوي الحـامض االمينـي                ) 1969

لوتـاثيون   ارتباط السيلينيوم مع ك(Flohe et al., 2000; Steinert et al., 1997)سيستين كما اوضح 

ارتباط السيلينيوم مـع  ) Marchante et al., 1996(بيروكسيديز السايتوسول ومع مركبات اخرى، وذكر

  .برتينات ذات اوزان جزيئية عالية او مع البروتينات الدهنية

وتوضح دور خاليا الدم فـي تكـوين البروتينـات    ) Allwsh, 2000(وتتفق هذه النتائج مع مابينه 

يمتص بوساطة خاليـا الـدم   ) invitro (يوم، اذ تبين انه عند اضافة السيلينيوم الى الدم المرتبطة بالسيلين

-GS(الحمر خالل الدقائق االولى من اضافته ويرتبط مع الكلوتاثيون في غشاء الخلية فيكون على شـكل                 
Se-SG (  

)Sandholm, 1975; Lee et al., 1969 (  بعدها يتأكسد السلينيت الىH2Se  الفعـال   وهـو الـشكل 

او يدخل بين مجـاميع     ) P-Se-P(للسيلينيوم اذ يرتبط مع البروتينات في داخل الخاليا ويكون على شكل            

او مع السيستين للبروتين ويتحرر قـسم       ) P-S-Se-S-P(الكبريت في الجسر الكبريتي ويكون على شكل        

 مع بقاء قسم مـن الـسيلينيوم   مرتبطاً مع السيلينيوم) min 20-15(من هذه البروتينات الى البالزما بعد 

وجـود  ) Flohe et al., 2000(مرتبط مع بروتينات او بيبتيد متعدد فـي داخـل الخاليـا وقـد ذكـر      

Selenoproteins       االلبومين  فهي البالزما الى المتحررة   داخل الخاليا، اما البروتينات المرتبطة بالسيلينيوم

(Allwsh, 2000; Flohe et al., 2000; Whanger et al., 1996)الـى  االلبـومين  يتحول مـن    ثم 

  ).Allwsh, 2000; Sandholm,1975; 1973 a,b(الكلوبيولين انواع مثل مختلفة تبروتينا
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  المظهر الجانبي لروغان متحلـل خاليـا الـدم الحمـر غيـر المعاملـة بالـسيلينيوم لتقنيـة                  : 2الشكل  

             الحـاوي علىهـالم  ) x 2 Cm 113( الفـصل ذي االبعـاد   الهالمي باستخدام عمود الترشيح           

             )Sephadex G-75 ( على ارتفاع)107 Cm ( وبسرعة جريان)31.2 ml/hr(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        لتقنيـة  ) min 5(المظهر الجانبي لروغان متحلل خاليا الدم الحمر المعاملة بالـسيلينيوم لمـدة   : 3الشكل

  الحـاوي علـى هـالم    ) x 2 Cm 113(الترشيح الهالمي باستخدام عمود الفصل ذي االبعـاد              

         )Sephadex G-75 ( على ارتفاع)107 Cm ( وبسرعة جريان)31.2 ml/hr(.  
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         لتقنيـة  ) min 30(المظهر الجانبي لروغان متحلل خاليا الدم الحمر المعاملة بالسيلينيوم لمـدة  : 4الشكل 

  الحـاوي علـى هـالم    ) x 2 Cm 113(الترشيح الهالمي باستخدام عمود الفصل ذي االبعاد               

           )Sephadex G-75 ( على ارتفاع)107 Cm ( وبسرعة جريان)31.2 ml/hr(.  
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