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الايتززززززززززا   بززززززززززيميا  ( ، SOD) بززززززززززميوتيم
، الحركيززززززززات ، تززززززززز ير الززززززززوم   الصزززززززز ر 
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 رقم الهاتف 
 

 الملخص
   بززيميا الايتززا  بززميوتيم جمئيززا  مزز  مصزز  مر زز  ال رابززة الحاليززة لتنزيززة انززميم البواراوكبززي  اجريززت

. تززم الحصززو  قمزز   مززة G100الصزز ر  اابززت  ام تزنيززة الترهززي  الس مززي واابززت  ام سزز م البززي ا ك 
ة و عاليززة نوقيزز %48.8واحصززيمة انميميززة  3.25واحزز ف  ززي الجززمم ال ززام  حيززة ام ززت  رجززة التنزيززة 

0.733 IU/mg ))  واجريزت ال رابزات الحركيزة لألنزميم المنزز  جمئيزا  حيزة كزا  التركيزم ادم ز  لممزا ف
 ( والبزرقة الزصزو mmol 12.42) Kmمنزت   -وام ت  يمة  اات ميكزال ( (mmol 117 ادبا  

Vmax  IU ∕ mg) 2.16)،  رجززة الحززرارف الم مزز  لعمزز  ادنززميماينمززا (37C°و )  اد  السيزز روجيني
تم تز ير الزوم  لألنزميم المنزز  جمئيزا  مز  المر ز  ااريززة الترحيز  الكسرازائي قمز  pH (7.8 .) ادم  

(حيززززة امزززز  الززززوم  SDS-PAGEسزززز م متعزززز   ادكريزززز  امايزززز  اوجززززو  كاريتززززات  و يكايزززز  الصززززو يوم )
 .(25KD)لألنميم الجميئي التزرياي 

 المقدمة
  thalassaمزخ وةف مز  إغريززيسي كممزة اصزمسا  Thalassemia كممة

 او الززز م  Bloodتعنزززي emiaأو الاحزززر و  Seaوتعنزززي
، وتزززم  [1]

تهززز يل المزززرل  زززي الوديزززات المتحززز ف قمززز  يززز  الاايززز  كزززولي قزززام 
ودتززما  الك يززر مزز  المراجزز  الاايززة  ززي الوديززات المتحزز ف تامززق  1925

Cooleyم قمززز  المزززرل أبزززم انيميزززا كزززولي
,
s anemia [2]. . ينتهزززر

المزززرل اهزززك   زززال ازززي  هزززعو  الاحزززر المتوبزززا والهزززرق ادوبزززا 
ًود  قز   ادرتازااوابيا وغيرسا م  امز ا  العزالم وسزةا  الج را زي كزا  مبز

الايتززا   انتهززار، ولززز  أهززارت الاحززوة وال رابززات إلزز  Thalassaتبززميت  
 .[3] (5-4.5  بيميا  ي العراق وأ  نباة حاممي المرل م  )%

ال  بززيميا سززي نززون مزز  انززوان  زززر الزز م الحززا  والتززي تتصزز  اززنزل  ززي 
بمبززمة محزز  ف مزز  ب بززز  الكمززواي  اة تعزززر  ال  بززيميا قمزززز   تكززوي 

 ززززي  Hemoglobin مبززززتو  السيموكمززززواي  ان  ززززال نسززززا تززززو   الزززز ا
نتيجزة  ز ا  او غيزا   انتزا  واحز ف  Erythrocyteالكريات ال م الحمر

أو ايتززا  αأو اك ززر مزز  ب بززز  متعززز   الااتيززز  لمكموايززز  امزززا بمبزززمة ال زززا 
β ،  وينززززته قنسززززا  زززززر الزززز م او مززززا يعززززر  اا نيميززززاAnemia  وي ززززز ،

و زززاني  O2وظي تززز  الرئيبزززية  زززي نزززز  ا وكبزززجي   (Hb)السيموكمزززواي  
 ززي  ان  ززال ا زز  جبززم الكززائ  الحززي ويتاعزز   CO2أوكبززي  الكززاراو  

لتكززززوي  الاايعززززي لب بزززز  الكمززززواي  ، ا[4]ا نبززززاة ا وكبززززجي  لم  يزززز

يكزو  اهززك  منبززق إة إ  بمبززمة ال ززا  كمزواي  تتكززو  ولسززا بمبززة أ ززر  
 ززززي  الاايززززززعي (Hb)سززززي بمبززززمة ايتززززا كمززززواي  واالتززززالي ي كززززو  هززززك  

 تكزوي  زي حالزة ال  بزيميا بزرقة و (α2β2) (HbA) ادنبا  الازال  سزو 
امزززا احزز   ب بززز  متعزز   الااتيززز  تكزززو  اااززخ مززز  البمبززمة اد زززر  أ  

ابززرن وبمبززمة  أااززخ أو العكزز  بمبززمة   ابززرن وبمبززمة  بمبززمة 
 ا بززززاا  الرئيبززززية لممززززرل سززززي مجموقززززة مزززز  م تمزززز  ، [5]أااززززخ

كابزتا ا   polypeptide الا زرات التزي تصزي  بمبزمة المتعز   الااتيز  
 زي  Nucleoditesاو حة  أحز  الجينزات او واحز  مز  النيوكميوتيز ات 

  Deoxyribonucleic acidالحززامل النززوو  منزززول ا وكبززجي  
(DNA واالتالي )  تحز ة المهزكمة  زي تكزويHb  وتصزني  كريزات الز م

إة يكزو  حجزم  Ineffective Erythropoiesis الحمزرام غيزر ال عالزة 
ونا صززززززززززززززززة الصززززززززززززززززا ة  (Microcytic)سززززززززززززززززة  ال  يززززززززززززززززا صزززززززززززززززز ير 

(Hypochromic)  حمززززززز   د تبزززززززتاي واالتزززززززالي ود تزززززززو   وظي تسزززززززا
 . [6]الجبم ةا وكبجي  الكا ي لحاج

 Superoxide dismutase ((SOD   EC1.15.1.1يعززز  انززززميم  
 antioxidant enzyme لألكبزز ف ف  ازززززززززلمت ااززززززززززيممإلنززززززززززم اسأ احز 

  كبيروايالزززززززززززززز   البززززززززززززززالاة البواراوكبززززززززززززززي ةور ي  جوتحاةا يح ززززززززززززززم 
ا ززززززززل  يا  ززززززززي جميزززززززز  البواراوكبزززززززي ةور تنته جم، وماو  جيزززززززز رولسيا
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  ززززززززةسزززززززم تتمي، و يةززززززززدياا زززززززز   قممياتسززززززز   بجيزززززززكوبتسمكة لألزززززلما
بمة زززززززبمزززززززم   تح يزززززززتسا قمززززززز رازوا زززززززلم  ير مززززززز لماا زززززززسراتخ يزززززةور لجا
 Reactive  ززززلمت اق  ابجيززززكو ززززوان ا نزززز ف لولمت ااق ززززلت ززززززز  ام

oxygen species (ROS) إزززز ززززةا ل؛ اززززل  ي  اتم ف يام م ززززز  مو  
  لناجمة قر ااا    ال  يا ماة ززززززززي حمايزززززززز زززززززز  تكم SODة ززززززززي وظ
ة زززززززززمكانيززززززززز  إمم يزززززززززمإلناة زززززززززسميمت أر . ا[7],[8]البواراوكبززززززززي ةور ج
ية ززززززز رلموابمجية زززززززل ت اادزززززززلحززززززز  امزززز  ي لع  ا ززززلع واما م   ات ززززبا
  ازززززززلتس: ا ززززززز  م زززززززلمت اق  ابجيزززززززكو ان ازززززززززو نأ  زززززززززا عززززززززز ة ي تحزززززززززلتا
كمزززززززا لعصاية  ، ت التنكبا، و الم انة  اازززززززززلتسزززززززززو ، وا رلا  زززززززززلم اصا
ززززز م إليا : زززززاقي م زززززلمنم اازززززلجسزززززرل امأة ززززي معالجزززز م يمززززإلن م ابت ا

ًالو ام ا ة زززززسميم أيزززززمإلنززززز  ايمتمزززز  لززززز  ةق  ززز    [9]زززززرار دحماة ززززاة
ززززز  ي   االعزززززلع  تظزززززرا ة نزززززايالواة زززززلعممية ااززززز احت اادززززي مجزززز ززززرف كاي
ا نززززميم يبززززاق   ززززي  كمززززا أ  سززززةا ية وارلواية ريرلبزززززززرال  اإلمززززززز  ام

نيززم. و مبززتويات سزززةا  دبززت ا ف مزز  النحززا  والمنزز  والمنقممزز  قمزز  ا
ا نزميم تميزز  إلزز  ادن  ززال التزز ريجي مز  التززز م  ززي البزز  ) ززي الو ززت 

[10] الحرف( جةورة  يمي   ي  إنتا  الال
 . 

 المواد وطرق العمل
 جمع العينات

( مز   70( قينة مز  مر ز  الايتزا   بزيميا الصز ر  ) 120تم جم  )
( 33(قينززة مزز  مجموقززة البززيارف )68)و( مزز  الززةكور 50ادنززاة و ) 

( مززززز  اإلنزززززاة مززززز  مركزززززم ال  بزززززيميا  ا ززززز  35مزززززنسم مززززز  الزززززةكور و)
ول ايزة 1/8/2017مبته   اما   التعميمزي  زي م ينزة كركزو  لم تزرف مز 

مزز  الوريزز  اوبززااة حزنززة ( مزز  الزز م 5) mlوةلزز  ابززح  28/9/2017
( Plain tubes( مززز   زززي أناايززز  ا بزززتيكية )3ا بزززتيكية ، و ززز  )

و اٍ  مز  مزا ف  (Poly Styrene) بتايري  الاولي م  مصنوقة معزمة
EDTA يزززززة   ززززي  رجززززة حززززرارف ( 15) لمزززز ف وتززززر  لمت  ززززر، المانعززززة  

 المركززززززززم  الاززززززززر  ال ر ززززززززة لحززززززززي  ت  ززززززززر  اعزززززززز  ةلزززززززز  و زززززززز  اجسززززززززام
(Centrifuge)  ورف  زززززي ال  يززززززة  4000ابزززززرقة (rpm )( 10) لمززززز ف

 مااهزرف  SODنزميمالرائزق، و يبزت  عاليزة ا الز م مصز  بزح   زم   زائق
 .(in vitro)و   تمت ال رابة  ار  جبم ادنبا  

 تقدير مستوى البروتين الكمي
مبزززززتو  الازززززروتي  الكمزززززي  زززززي مصززززز  الززززز م اوابزززززاة العززززز ف  تزززززم تزززززز ير

 .المصرية spectrumالته يصية المجسمف م   ا  هركة 
 :   SODتقدير مستوى انزيم 
 photochemicalاريزززززززةحبززززز   (SOD) ززززز رت  عاليززززززة أنززززززميم 

nitroblue tetrazolum (NBT) method إة تت زم  سزة   المحورف
، وتعتمز  SODالاريزة إبت  ام بياني  الصو يوم اوص   م اازا   نزميم 

سززة  الاريزززة قمزز  تززز ير  عاليززة ا نززميم ااريزززة غيززر مااهززرف مزز   زز   
ظسور ت ير  ي ه ف ا متصاصية لم ورمامي  المتكو  مز  ا تزما  جزةر 

 ور  الززززة  ازززز (NBT)ادوكبززززجي  البززززال  لصززززا ة نززززايترواموتتراموليوم 
إة أ  ا ن  ززززززال  ززززززي هزززززز ف ، [11] يتولزززززز  مزززززز  تهززززززعي  مصزززززز  الزززززز م

 (.  SODا متصاصية لم ورمامي   دلة قم  ميا ف  عالية أنميم )

مااان مصااال االلاااخان المصاااابين بالبيتاااا  SODفصاال وتنقياااة انااازيم 
 ثالسيميا الصغرى

المازز أ ا بابزززي سززو معا لزززة الهززحنات قمززز  بززا  الازززروتي  ) ادنزززميم(  
الااززة المائيزة المحيازة ازالاروتي  و  زل  رجزة التميزً لسزا  وا      زي

. وتع  سة  ال اوف مز  ال ازوات [12]و  ل ةواانية الاروتي  وتربيا 
إة تززو ر قمميززة   [13] المسمززة التززي اقتمزز تسا اغمزز  ال رابززات البززاازة

التربي  تزميل  ي حجم المبزت مل ا نميمزي وتميز  مز  ك زامف التنزيزة 
إ ززا ة إلزز  ت مززيل المبززت مل ا نميمززي مزز  اكاززر كميززة ممكنززة مزز  
الاروتينزززات والمزززام لتززز ا مسا مززز   عاليزززة ا نزززميم إة ت زززا  قمززز  مراحززز  
لمززززززت مل مزززززز  اعززززززل المززززززوا  الاروتينيززززززة المتربززززززاة مزززززز  المبززززززت مل 

تمزززت امراحززز   SODلزززةل  قمميزززة ابزززت  ل وتنزيزززة انزززميم ، يا نميمززز
واو  سة  المراح  سي تربي  ادنزميم اابزت  ام ممز  كاريتزات ادمونيزوم 

(NH4)2SO4 ادنززميم ، وتززم امالززة الممزز  المتازززي اوابززاة  وةلزز  لتركيززم
اابزززت  ام محمزززو  ال وبززز ات الزيابزززي  Dialysisتزنيزززة ال زززرم ال هزززائي 

Phosphate Buffer pH 7.5, 0.2M ، الترهزي  الس مزي  وا يرا تزم
 (Sephadex G100اابت  ام )قامو  ال ص  المحتو  قم  

   SODألنزيم دراسة الحركيات 
اعزز   صززم  وتنزيتزز  جمئيززا مزز  مصزز   SODتززم  رابززة الحركيززات دنززميم 

ادهزززززز ال المصززززززااي  االايتززززززا   بززززززيميا الصزززززز ر  اوابززززززاة الترهززززززي  
 الس مي . والتي تت م 

 منزززز  اعزززز  ابززززت  ام تراكيززززم م تم ززززة تززززا ير تركيززززم المززززا ف ادبززززا   (1)
(7.3, 14.6, 21.9, 29.25, 43.87, 73, 117, 140 mmol ). 

تزززا ير  رجزززات الحزززرارف اوابزززاة و ززز  ت اقززز  ايجزززا   عاليزززة انزززميم   (2)
SOD تحت  رجات حرارية م تم ة (67,57,47,37,27,17,7Cº ). 

مزز   SODاوابززاة معاممززة انززميم pH تززا ير اد  السيزز روجيني   (3)
 محاليززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز  م تم زززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززة اد  السيززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز روجيني

(10.8,9.8,8.8,7.8,6.8,5.8,4.8,3.8). 

-Sodium dodecyl sulfateالترحياااال الكهربااااائي باسااااتخدام 

polyacrylamide gel (SDS-PAGE)  اليجاااد الااوزن الجزيئااي
 المنقى  لألنزيم

 [14](Roy.et.al 2015 )اتاعت الاريززة المبزت  مة مز   از  الااحزة
 ،قمزز  الاريزززةلتح ززير سزز م الاززولي اكززر  امايزز  مزز  اعززل التعزز ي ت 

 زز ر الززوم  الجميئززي ل نززميم ااريزززة الترحيزز  قمزز  سزز م ادكريزز  امايزز  
، وتعززز  سزززة   الاريززززة مززز  الازززرق وابزززعة ادنتهزززار  (PAGE)المتعززز  

التزززي تبزززتعم   زززي مجزززا  الكيميزززام الحياتيزززة ل صززز  الجميئزززات الحيويزززة 
الكايزززرف م زززز  الاروتينززززات وادحمززززال النوويزززة وادنميمززززات ، تعتمزززز  سززززة  

 Sodium  (SDSززز) معاممززة ادنززميم امززا فالتزنيززة  ززي ال صزز  قمزز  

dodecyl sulfate ليعمز  قمز  ت كيز  الازروتي  معايزا  ب بز  مت يزرف
ةات الهززحنة البززالاة إة يميزز  الهززحنة  SDSادحجززام محااززة اجميئززات 

ادصززمية لماززروتي  و تتحززر  سززة  الب بزز  اززالسجرف الكسراائيززة اادقتمززا  
 SDS، ا  الاززروتي  المحززاا اجميئززات الززز قمزز  ادوما  الجميئيززة لمجميئززة

لموجز  اادقتمززا  قمز  نبزاة الهززحنة الز  الكتمززة يتحزر  ااتجزا  الزازز  ا
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 SDSوقنززز ما تزززتم السجزززرف قمززز  سززز م ادكريززز  اميززز  المتعززز   اابزززتعما  
 . [15] إن  يتحر  اي ا  اقتما ا   قم  حجم 

 النتائج والمناقلة
 من مرضى البيتا ثالسيميا الصغرى SODالتنقية الجزئية النزيم 

  بززيميا الصزز ر   ززي  اززوف ال ززرم نزززي ادنززميم مزز   م مر زز  الايتززا 
و عاليزة نوقيزة  %64.1احصيمة انميميزة  1.3 ال هائي اع   مرات تنزية

0.225(IU ∕ mg)  وتتم قمميزة التنزيزة  (1)كما ماي   ي الج و  ر م ،
مبززززززازا  المعاززززززخرهززززززي  الس مززززززي اابززززززت  ام قززززززامو  ال صزززززز  تامرحمززززززة ال

 Sephadex G100   مززة واحزز ف كمززا ماززي   ززي الهززك   يظسززروالززة 
احصزززززيمة  3.257، وام ززززت قزززز   مززززرات التنزيزززززة  ززززي سززززة  ال اززززوف (1)

، وتااينزززت   (IU ∕ mg)0.733و عاليزززة نوقيزززة  %48.8انميميزززة 
،  ززززي احزززز   ال رابززززات التززززي أجريززززت لتنزيززززة ا نززززميم مزززز  سززززة  ال رابززززة 

ت  ام اابز Halobacteriumالتي تم تنزية ادنميم م  اكتريزا ال رابات 
 Sephadex G150تزنيززة الترهززي  الس مززي اابززت  ام قززامو  ال صزز  

وام زززت قززز   مزززرات  (U\mg)20.62حيزززة كانزززت ال عاليزززة النوقيزززة لززز  
، و زي  رابزة ا زر  التزي تزم ابزت  ل ادنزميم مز   [16]2.7   التنزيزة

اابززززت  ام  كريززززات الزززز م الحمززززرام اتزنيززززة كروموتوكرا يززززا التاززززا   اديززززوني
حيزززة كانززت ال عاليزززة  DEAE celluloseاسزز م  ا  مبزززاز خقززامو  معازز
احصززيمة  20.2وام ززت قزز   مززرات التنزيززة  (U\mg)155.4النوقيززة لزز  

  . [17] %55.1انميمية 
 البيتا ثالسيميا الصغرى من مرضى SOD)مراحل تنقية انزيم السوبراوكسيد دسميوتيز)( 1جدول)

Yield 

(%) 
Purification 

(fold) 
Specific 

Activity 

(IU ∕ mg) 

Total 

Activity 

(IU) 

Activity 

(IU ∕ 

ml) 

Total 

Protein conc. 

(mg) 

Protein 

conc. 
mg/ml 

Elute 

(ml) 
Step of purification 

100 1 0.152 49.5 9 324.5 59 5.5 Crud serum 
70.9 1.138 0.173 35.1 7.8 202.5 45 4.5 Ammonium 

sulphate (75%) 
64.1 1.3 0.225 22.5 4.5 100 20 5 Dialysis 
48.8 3.257 0.733 11 2.2 15 3 5 Gel filtration 

(Sephadex G-100) 
 

 
بواسطة كروماتوغرافيا  (SOD)السوبراوكسيد دسميوتيزانزيم تنقية ( 1لكل)

 الترليح الهالمي
 

بطريقاة الترحيال الكهرباائي عماى  SODتقدير الوزن الجزيئاي النازيم 
 SDS (SDS-PAGE)هالم االكريل امايد المتعدد بوجود 
والتززي تمززت مزارنتسززا مزز  حززمم  (2)تو زز  الحممززة الظززاسرف  ززي الهززك  

 .(25kD) سو SODنميم د الموا  الزيابية ا  الوم  الجميئي
 
 
 
 
 

 

 
المنقى  (SOD)السوبراوكسيد دسميوتيزنزيم أل الترحيل الكهربائي  (2لكل )

 Markar إليجاد الوزن الجزيئي التقريبي بالمقارنة مع المحاليل القياسية
،   trypsin inhibitorمثبط التربسين  ،BSA)البومين مصاال البقار

Ovalbumin،Glycogen phosphorylase   Carbonic 

anhydrase, ،Galactosidase-β ،α-lactalbumin) 
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ماان مرضااى البيتااا  المنقااى SOD ألناازيمدراسااة الخصااائن الحركيااة 
 ىميا الصغر يثالس

تمت  رابزة تزا ير المزا ف ادبزا  قمز   عاليزة ادنزميم حيزة وجز  ارت زان 
 117 )الز   ي برقة الت اق  ادنميمي م  ميا ف تركيزم المزا ف ادبزا 

m.mol  )(  3كما ماي   ي الهك )    واي ا تم حبزا   اازت ميكزال
  [18]وسززةا  ليزز  قمزز  ادل ززة اززي  ادنززميم والمززا ف ادبزززا  (Km)منززت  

 Vmaxو يمزة البزرقة الزصزو   (m.mol 12.42)سي  (Km)وا   يمة 
، وتااينزت سزة  النتزائه  ( 4كما ماي   ي الهزك  ) 2.16 (IU ∕mg)سي

م  ال رابات البزاازة وةلز  د زت   ازرق التنزيزة والمصزا ر التزي نززي 
  ززي احزز   الاززرق التززي نزززي ادنززميم مزز  احزز  انززوان الزمزز  منسززا ادنززميم 

سزززززي  (Km)حيزززززة كانزززززت  يمزززززة  triticum aestivum  المبزززززم 
1.82mM   و يمةVmax 9.55)) سي nM/min [19] . 

 

 
تركيز المادة االساس عمى فعالية انزيم ألنزيم السوبراوكسيد  تأثير( 3لكل )

 البيتا ثالسيميا الصغرىالمنقى من  (SOD)دسميوتيز
 

 
ألنزيم السوبراوكسيد   Vmaxو Km برك لحساب  -رسم الينويار (4هك  )

 البيتا ثالسيميا الصغرىالمنقى من  (SOD)دسميوتيز
 

  SODدراسة تأثير درجة الحرارة عمى انزيم 
 و زز  أو ززحت النتززائه  ززي سززة  ال رابززة ارت ززان بززرقة الت اقزز  إلنززميم 

SOD37 مزز  ميززا ف  رجززة الحززرارف وكززا  أ صززاسا قنزز   رجززة الحززرارفC° 
والتززي تعزز  ال رجززة الحراريززة الم مزز  لعمزز  ادنززميم إة تامزز  قنزز سا بزززرقة 

وتركيزززم   يمتسزززا الزصزززو  وا ازززوت اد  السيززز روجيني ا نميمزززيالت اقززز  
يو ززز   ا نزززا ( 5، والهزززك  )والعوامززز  المت يزززرف اد زززر   ف ادبزززا المزززا

وةكزرت احز   ال رابزات التزي  تخ ير  رجات الحرارف قم   عاليزة ادنزميم.
  رجزززة ا  Halobacteriumمززز  اكتريزززا  تزززم  يسزززا ابزززت  ل ادنزززميم

و ززززي  رابززززة ا ززززر   ، 77Cº [16]الم مزززز  لعمزززز  ادنززززميم سززززي  الحززززرارف
اة  Curcuma longaاجريزززت  يسزززا تنزيزززة ادنزززميم مززز  نازززات الكزززركم 

 .º30C [20]ام ت  رجة الحرارف الم م  لعم  ادنميم 
 

 
السوبراوكسيد  ( تأثير درجة الحرارة عمى فعالية انزيم5لكل)

 البيتا ثالسيميا الصغرىالمنقى من  (SOD)دسميوتيز
 

 SOD عمى انزيم pHدراسة تأثير االس الهيدروجيني 

ا  بززرقة الت اقزز  ادنميمززي تززم ا  اام يززا  ا   السيزز روجيني تزز ريجيا   
لحي  الوصزو  إلز  البزرقة الزصزو  قنز  ا   السيز روجيني ا م ز   زم 
تا أ البرقة اادن  ال وسةا مزا جزر  التوصز  إليز   زي سزة  ال رابزة إة 

 ، pH=7.8وجيني ادم زززززز  لعمزززززز  ادنززززززميم سززززززواد  السيزززززز ر  وجززززز  ا  
 قمزز   عاليززة ادنززميماد  السيزز روجيني يو زز  تززخ ير  ا نززا ( 6والهززك  )

ادنززميم مزز  اكتريززا وةكززرت احزز   ال رابززات التززي تززم  يسززا ابززت  ل  ،
Halobacterium  المنز   لألنميمحية ام  اد  السي روجينيpH= 

و زززي  رابزززة ا زززر  اجريزززت  يسزززا تنزيزززة ادنزززميم مززز  نازززات  ، [16] 9.8
اة امززز  اد  السيززز روجيني ادم ززز  لعمززز   Curcuma longaالكززركم 
 . pH =7 [20]ادنميم 

 

 
السوبراوكسيد  ( تأثير االس الهيدروجيني عمى فعالية انزيم6لكل)

 البيتا ثالسيميا الصغرىالمنقى من  (SOD)دسميوتيز
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Partial purification of Superoxide dismutase (SOD) separated from serum 

of β.Thalassemia miner patients in Kirkuk city  and study it's kinetic 

properties and molecular weight 
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Abstract  
The study includes partial purification of Superoxide dismutase (SOD) separated from serum of β.Thalassemia 

miner patients using Gel filtration technique on Sephadex G-100 gel. A single peak in fraction Five has been 

obtained, and the degree of purification (3.25) fold, the enzyme yield was (48.8%) and the specific activity of 

SOD was (0.733 IU/mg). Kinetics studies were carried out which showed optimal concentration of substrate was 

(117 mmol) , Michael's - Menten constant (Km= mmol 12.42) and maximum velocity (Vmax= 2.16 IU/mg) , while 

optimum Temperature was (37C°) and optimum pH was (7.8). The molecular weight of the partial purified 

enzyme has been determined by gel electrophoresis method, in presence of polyacrylamide gel and sodium 

dodecyl sulphate (SDS-PAGE) which showed that the approximated molecular weight was (25KD). 

 

 


