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یز مرتفع من  ة سائلة تحتو على تر ی   المضاد الجسمتر
  

  المجال التقني
ـة سـائلةیتعل االختـراع الـراهن    ی ـة تحتـو علـى جسـم مضـاد، وتحدیـدًا بتر ی  ثابتـة بتر

یز مرتفع من الجسم المضاد   . تحتو على تر
ة  ةخلف   التقن

ر    ات أجسام مضادة مختلفة استخدمت فـي التطبیـ في السنوات األخیرة، تم تطو ی تر 5 

ات األجسـام المضـادة هـذه فـي الحقـن داخـل الورـد .العملي ی بیـد . وتستخدم العدید من مثل تر
ة تحتو على جسم مضاد ، فإنه ثمة طلب متزاید لالمجال الطبي حاجاتثمة أنه،  ی ر تر تطو

ن إعطاؤها في صورة حقنة تحت الجلد قابلة  اً  حقنللم   . ذات
بــر حجــم    ســبب  ــة تحتــو علــى جســم مضــاد للحقــن تحــت الجلــد،  ی م تر وفــي تصــم

ســبب أن ) ملغــم 200ملغــم إلــى  100حــوالي ( إعطــاء لكــلجرعــة الجســم المضــاد  عــادة مــا و 10 

یـز الجسـم ون  مقدار محلـول الحقـن محـدودًا فـي الحقـن تحـت الجلـد، مـن الضـرور زـادة تر
ـات وفي ضـوء ذلـك، . اد إعطاؤهالمضاد في السائل المر  ی فـي العدیـد مـن الحـاالت، تسـتخدم تر

ـات یز، یتم تحضـیرها بواسـطة تقن د مرتفعة التر ى التجفي د عل ز المعتم ، حیـث یـتم إعـادة التركي
حجم أصغر منه قبل التجفیدت ة مجفدة في ماء  ی ن تر ـ حاجـةغیر أنـه، ثمـة  .كو ـة لت ةقو ی ر

ن سهولةسائلة ال تتطلب إعادة تكو ن التعامل معها  م ـالرغم مـن أن الزـادة فـي لزوجـة . ، و و 15 

سـبب إضـافة عامـل  ة  ی ـة إنتـاج تر ر فـي عمل ـة قـر مثـل السـ ـة المجفـدة ال تكـون وقا ی التر
ـــات المســـتخدمة للحقـــن تحـــت الجلـــد،  ی ـــان تفـــاد هـــذه إال أنـــه مفضـــلة للتر اإلم عتقـــد أنـــه 

لة  ة في صورةالمش ی انت التر   .سائلة إذا 
یل محالیـل    یز مرتفع من الجسم المضـاد إلـى تشـ وتمیل المحالیل التي تحتو على تر

سـبب خصـائص الجزئـات الضـخمة للبروتینـات،  سـبب تـداخل البروتینـات لها لزوجة مرتفعة  و 20 

ل إضافي، فـي حـاالت یـتم فیهـا تخـزن ا .بین الجزئات ش لبـروتین فـي صـورة محلـول مرتفـع و
حـدث یز،  ان وتحلـل  التر ل تكـتالت غیـر قابلـة للـذو الي، یتضـمن تشـ ان؛ /إشـ أو قابلـة للـذو



 

ــون مــن الضــرور الحیلولــة دون حــدوث مثــل هــذا االنحــالل صــفة خاصــة، . و ــات و ی فــي تر
ان فـي حالــة  األجسـام المضـادة، اطـات وتكــون تكـتالت غیـر قابلـة للـذو ل ارت مـن المحتمـل تشـ

لة تتمثــل فــي فقــدان تخــز  فیهــا یــتموفــي حــاالت . ســائلة لــة، ثمــة مشــ ــة ســائلة لمــدة طو ی ن تر
سـبب  ـة لجزئـات الجسـم المضـاد  ة الحیو ـازات الحمـض األمینـي مثـل الفعال نـزع األمیـد مـن ر

ازات األسبرجین  5  . ر

ًال ولقد اقترحت    ـون الفعـال قلـ ـون فیهـا فقـدان الم ـة ثابتـة،  ی د تر ار مختلفة لتزو أف
عــد تخــزن التر  لــة مــن الــزمنحتــى  ــة لمــدة طو ــ . ی ــات عــن طر ی ــتم إنتــاج مثــل هــذه التر و

ون فعال ومواد مضافة مختلفة فـي محلـول مـنظم لدرجـة الحموضـة ة م ة . إذا النسـ غیـر أنـه، 
یــز مرتفــع مــن جســم مضــاد، ال توجــد  ــات ســائلة تحتــو علــى تر ی ــة قــادرة علــى منــع لتر تقن

مرة ونزع األمید افٍ  الد ل   10  . ش

یــز و    ــة تحتــو علــى تر ی ــد تر فیهــا مضــاد، یــتم مــن الجســم المرتفــع توجــد حاجــة لتزو
مرة ونــزع األمیــد أ ــة الــد ط عمل لــة، وتكــون ثابتــة ومالئمــة لالســتخدام تثبــ ثنــاء التخــزن لفتــرة طو

  .في اإلعطاء تحت الجلد
  الكشف عن االختراع

لة یراد حلها بواسطة االختراع  15  مش

ــة تحتــو علــى یتمثــل هــدف االختــراع الــر    ی ــد تر یــز مرتفــع مــن الجســم اهن فــي تزو تر
لــة، وتكــون ثابتــة فیهــا  یــتم المضــاد، مرة ونــزع األمیــد أثنــاء التخــزن لفتــرة طو ــة الــد ط عمل تثبــ

  .ومالئمة لالستخدام في اإلعطاء تحت الجلد
لة    وسیلة لحل المش

ثفـة    ور أعـاله، ونتیجـة بهـدف تحقیـ الهـدف المـذأجر المخترعون الراهنون دراسـة م 20 

یـز مرتفـع مـن الجسـم المضـاد  ـة سـائلة تحتـو علـى تر ی ـد تر ـان تزو اإلم لذلك، اكتشف أنـه 
إكمـال ، مـن أجـل ةمثبتـمـادة عن طر إضافة حمض أمیني، أرجینین أو ملح منه، في صورة 

  .االختراع الراهن
، یزود االختراع الراهن اآلتي     :أ
ـــة ســـائلة تحتـــو علـــى ج) 1( ی اشـــتمالها تر علـــى آرجینـــین ســـم مضـــاد ثابتـــة، تتمیـــز  25 

  . ومثیونین



 

ـــــ ) 2(   ــــة وفقــــًا ل ی ضــــًا علــــى ) 1(التر مــــن لدرجــــة الحموضــــة عامــــل مــــنظم تشــــتمل أ
  . هستيدينال

ة وفقاً لـ ) 3(   ی ضًا على مادة خافضة للتوتر السطحي) 2(أو ) 1(التر   . تشتمل أ
ة وفقاً أل من ) 4(   ی مقـدار یبلـغ تحتـو ) 3(إلـى ) 1(التر  50 علـى الجسـم المضـاد 

 5  . مل على األقل/ملغم

ة وفقاً أل من ) 5(   ی مقدار یبلغ ) 3(إلى ) 1(التر  100تحتو على الجسم المضاد 
  .مل على األقل/ملغم

ة وفقاً أل من ) 6(   ی مقدار یبلغ ) 3(إلى ) 1(التر  120تحتو على الجسم المضاد 
  .مل على األقل/ملغم

ــة وفقــاً أل مــن الت) 7(   ی ــارة عــن جســم ) 6(إلــى ) 1(ر ــون الجســم المضــاد ع حیــث  10 

  .IL-6مضاد لمستقبلة 
ة سائلة ثابتة تحتو على جسم مضاد لمستقبلة ) 8(   ی اشتمالها علـى IL-6تر ، تتمیز 

  . آرجینین أو مثیونین
ــة وفقــاً ) 9(   ی ــارة عــن ) 8(إلــى ) 1(أل مــن  التر ــون الجســم المضــاد ع ســم جحیــث 

شر  شرة أو جسم مضاد   15  . مضاد معدل في صورة 

ة وفقًاً أل من ) 10(   ی ضًا على تربتوفان) 9(إلى ) 1(التر   . تشتمل أ
ة وفقًاً أل من ) 11(   ی إلـى  4ن ـد مــلها درجـة حموضـة فـي المـ) 10(إلى ) 1(التر

8 .  
ة وفقًاً أل من ) 12(   ی مقـدار یتـراوح مـن اآلرجینـحیـث یتواجـد  )11(إلى ) 1(التر ین 

 20  . ملي جزئي 1500إلى  50

ـــة وفقـــًاً أل مـــن ) 13(   ی ملـــي  15إلـــى  2تتـــراوح مـــن لزوجـــة  لهـــا) 12(إلـــى ) 1(التر
ال ة.اس  .ثان

ــــة وفقــــًاً أل مــــن ) 14(   ی  6دة ـلمــــ م28-22د ـة عنـــــتكــــون ثابتــــ ،)13(إلــــى ) 1(التر
  .أشهر على األقل

ــة وفقــًاً أل مــن ) 15(   ی مــرة جزئــات تتمیــز فــي أنــه یــتم تثبــ ،)13(إلــى ) 1(التر ط د 25 

  .الجسم المضاد



 

ـة وفقــًاً أل مــن ) 16(   ی ط نــزع األمیــد مــن  ،)13(إلــى ) 1(التر تتمیــز فــي أنـه یــتم تثبــ
  .جزئات الجسم المضاد

ة وفقاً ) 17(   ی   . تستخدم لإلعطاء تحت الجلد، )13(إلى ) 1(ً◌أل من  التر
ــًاً أل) 18(   ــة وفق ی للتجفیــد أثنــاء تحضــیر  التــي لــم تخضــع ،)13(إلــى ) 1(  مــنالتر
ة ی  5  .التر

ة سـائلة تحتـو علـى ) 19(   ی ط نزع األمید من جزئات جسم مضاد في تر طرقة لتثب
ة السائلة ی   .الجسم المضاد، تتضمن إضافة آرجینین إلى التر

مرة جزئات ) 20(   ط د ة سائلة تحتو طرقة لتثب ی على الجسم  جسم مضاد في تر
ة السائلة إضافة آرجینین المضاد، تتضمن ی   .ومثیونین إلى التر

 10  تأثیرات االختراع

ـــة ســـائلة    ی ـــد تر یـــز مرتفـــع مـــن مـــن خـــالل االختـــراع الـــراهن، یـــتم تزو تحتـــو علـــى تر
ــة بوامــن الضــرور  ــون اســتخدامها ال  الجســم المضــاد، ی اغة التر یــز ســإعــادة صــ طة التر
نالمعتمــد علــى الت التــالي ال حاجــة إلعــادة التكــو ــة التــي تحتــو . جفیــد، و ی ــن تخــزن التر م و

لـة ـن إنتـاج . على الجسم المضاد وفقًا لالختراع الراهن في صورة سـائلة لمـدة طو م وحیـث أنـه 
ة  ة التي تحتو على الجسم المضاد وفقًا لالختراع الراهن بواسطة عمل ی تتضمن خطـوة ال التر 15 

ه فة سإضافإن تجفید،  عد ضروراً صفته عامل ر أو ما أش   . واقي قر ال 
  وصف مختصر للرسوم

ل    .1استشراب نموذجي للمثال یبین مخطط :   1الش
ل  اإلنفاذ الهالمي :   2الش م االستشراب    .1في المثال ) SEC(یبین نتائج تقی
ل  اإلنفاذ الهالمي :   3الش م االستشراب   20  .1ثال في الم) SEC(یبین نتائج تقی

ل    .2یبین مخطط استشراب نموذجي للمثال : :   4الش
ل  م االستشراب :   5الش ادل األیونيیبین نتائج تقی   .2في المثال ) IEC( الت
ل  م االستشراب :   6الش ادل األیونيیبین نتائج تقی   .2في المثال ) IEC( الت
ل  اإلنفاذ الهالمي :   7الش م االستشراب    .3في المثال ) SEC(یبین نتائج تقی

 25  أفضل نمط إلجراء االختراع

التفصیلسیتم اآلن      .وصف االختراع الراهن 



 

عني مصطلح    ة سائلة تحتو على جسم مضاد"في االختراع الراهن،  ی ة " تر ی تر
ان  اإلم ون  حیث  ون فعال، یتم تحضیرها  صفته م سائلة تحتو على جسم مضاد 

ة ال تتضمن خطوة  إعطاؤها لحیوان مثل اإلنسان، ل مفضل بواسطة عمل ش تم إنتاجها  و
  . تجفید

ارة عن    ة السائلة التي تحتو على جسم مضاد وفقًا لالختراع الراهن ع ی وتكون التر 5 

ة تر  فضل أن ی یز مرتفع، و ة سائلة تحتو على جسم مضاد بتر یز تصیدل شتمل على تر
قل عن مرتفع  قمل، /ملغم 50من الجسم المضاد ال  مل، /ملغم 100ن ـل عـواألفضل أن ال 

قل عن  ذلك أن ال  قل عن مل، /ملغم 120واألفضل  . مل/ملغم 150واألفضل أن ال 
روتجدر مالحظة أن ة  ه لم یتم تطو ی یز یبلغ تر  120سائلة تحتو على جسم مضاد بتر

ل مفضل /ملغم ش لالستخدام مل أو أعلى من ذلك، /ملغم 150مل أو أعلى من ذلك، أو  10 

ة سائلة تحتو على جسم . التجار  ی ح االختراع الراهن للمرة األولى استخدام تر وتحدیدًا، یت
  . عند تلك التراكیز المرتفعة مضاد

ع،    ة التصن ار عمل عین االعت األخذ  یز األعلى وعالوة على ذلك،  قد یبلغ التر
ة السائلة وفقاً لالختراع ا ی ل نموذجي، /ملغم 300لراهن للجسم المضاد في التر ش مل 

فضل  ة السائلة/ملغم 200مل واألفضل /ملغم 250و ی فضل أن تشتمل التر  15 مل، ولذلك، 

یز یتراوح من  مضادالجسم التحتو على  التي  50وفقًا لالختراع الراهن على جسم مضاد بتر
ذلك م/ملغم 300إلى  100مل، واألفضل من /ملغم 300إلى  إلى  120 نـمل، واألفضل 
ضًا من /ملغم 250  .مل/ملغم 200إلى  150مل، واألفضل أ

ــ طالمــا أنــه اً عتبــر محــدودفــي االختــراع الــراهن ال  الجســم المضــاد المســتخدمإّن    ط ی رت
ارة عن جسم مضاد ون وقد  .مرغوبمولد مضاد  جسـم متعدد النسـائل أو الجسم المضاد ع 20 

ـن سم المضاد جـُـفضل الی، إال أنه وحید النسیلةمضاد  م ـاتوحید النسـیلة ألنـه  إنتـاج جسـم  بث
  .له خصائص منتظمةمضاد 

ـــن اســـتخدامهالنســـیلة  والجســـم المضـــاد وحیـــد   م شـــمل فـــي االختـــراع الـــراهن ال  الـــذ 
شــراألجسـام المضــادة وحیــدة النســی ، الفئــران، الجــرذان، قــوارض لة المشــتقة مــن حیوانـات مثــل ال

ــالهمســتر، األرانــب ة بــل ، والقــرود فحســب مالِـ الجــ ،رافـ، الِخ ضــًا األجســام المضــادة المأشـــو أ 25 

ًا مثــــل  لـــــة اصــــطناع مــــر  الجســــمالمعدَّ  ادـالمضــــ الجســــم، chimeric antibodieالمضــــاد الخ



 

لالمعـــ شــرة  دَّ ــة والجســمفـــي صــورة  لین المنــاعي و . المضــاد ثنــائي النوع ــون صــنف الغلــو ال 
ـــن أ م ـــدًا، و مـــا فـــي ذلـــك أ ثـــل م نللجســـم المضـــاد مقی ، IgGlمثـــل  IgGsمـــن األصـــناف 

IgG2 ،IgG3  وIgG4 ،IgA ،IgD، IgE  وIgM ـــین هـــذه األصـــناف ، و و  IgGفضـــل مـــن ب
IgM.  

شـــمل الجســـم المضـــاد المســـتخدم فـــي ا   الختـــراع الـــراهن األجســـام المضــــادة الكاملــــة وال  5 

وأجســــام مضــــادة ؛ F(ab)2و  Fv ،Fabشــــمل أجــــزاء األجســــام المضــــادة مثــــل فحســـــب، وٕانمـــــا 
ــة  scFv ،sc(Fv)2(مفــرد السلســلة  Fvمنخفضــة الــوزن الجزئــي مثــل   diabodiesوأجســام خالل

مــرات  ــة واحــدةلهــا ) scFvمثــل د ــ علــى األقــل نوع رــط المنــاط المتغیـــرة ، محضــرة عــن طر
ط ببتید ط مثل را عـض عـن طر را عضـها ال   . لجسـم مضـاد مـع 

ـــــن تحضـــــیر األجســـــ   م ـــــن اســـــتخدامها فـــــي ام المضـــــادةو م ـــــراهن ا التـــــي  الختـــــراع ال 10 

ة ةالموصوف ات معروفة جیدًا ألولئك المتمرسین في التقن   .أعاله بواسطة عمل
ن    م ٍل أساسـي بواسـطة  وحیـد ـُنتج جسـم مضـادی الذالهجینوم  تحضیرو شـ النسـیلة 

ات معروفة على النحو اآلتي ، . تقن ن تحضیر أ ـع حیـوان عـن طر  الهجینومم مولـد ـ تمن
ــامضــاد مـــرغوب أو  ـــد  خال مولــد مضــاد المضــاد التعبّـِـــر عـــن مول  بواســطة تحسســيمرغــوب 

اسیـ ادمج  ؛ةتقنیــة ق ة معروفـة لـدمج  المناعة خال ا والدّیـة معروفة بواسطة تقن الناتجة مع خال 15 

ا ا التي تـُـنتج األجسام المضادة وحیدة النسی وتفحص؛ الخال ا الهجینـوم(لة الخال بواسـطة ) خال
ة اس ن . طرقة فحص ق م ا الهجینومو یل خال ِمــلستین  وفقًا للطرقـة التـي وَصـفها، مثًال، تش

Milstein  ـه  .Kohler. G, and Milstein, C., Methods Enzymolانظـر المرجـع (ومعاون

ــون فیهــا ). 3-46 :73 1980,) ع منخفـــض، فإنـــه لمولــد المضــاد اســتمناوفــي الحــاالت التــي 
ء ضــخم مولــد  ـــن أن ُیــرط بجــز ــب االقترانــي ، مثــل البــومین للمضــادم ــن اســتخدام المر م و 20 

  . المستمِنع الناتج في
ة التـي یـتم    ن استخدام األجسـام المضـادة المأشـو م ـة التأشـو ب تحضـیرها بواسـطة تقن

ناقــل مالئــم، إدخــال فــي  الجینــي یــتم فیهــا تنســیل جــین مولــد المضــاد مــن الهجینــوم، دمــج الجــین
 .Carl, A. Kانظـــر مـــثًال المرجـــع (الناقـــل فـــي عائـــل، وجعـــل العائـــل ینـــتج الجســـم المضـــاد 
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صورة ).1990المملكة المتحدة عام  قة، یتم تخلی و فرة ال cDNA دق المتغیـرة  ةمنطقحمل ش
ــــــال( ــــــي ال) V ةمنطق ســــــي mRNAجســــــم مضــــــاد مــــــن ف ــــــزم نســــــخ ع اســــــتخدام أن ــــــوم   لهجین
ســي( ِربتاز ع فرة  DNAوٕاذا تــم الحصــول علــى . reverse transcriptase) ترانزِســ حمــل شــ

فرة  ذال DNA الـمع  DNA الـرط للجسم المضاد المرغوب، عندها یتم  Vالمنطقة  حمـل شـ
ـن و  ،لجسـم مضـاد مرغـوب) C ةمنطقـال(الثابتـة  ةطقنالم فـي المرـو النـاتج  DNAالــ دمـج م 5 

ن دمج . ناقل تعبیر  م ٍل بدیل،  ش فرة  ذال DNA الـو للجسـم المضـاد  V ةمنطقـالحمل شـ
حتـو علـى  فرة المنط DNA الــفي ناقل تعبیـر  حمـل شـ  ـُدمجـو . المضـاد للجسـم C ةقـالـذ 

ـــ  ــتم فــي الناقــل التعبیــر  DNAال طرة منــاط  DNAالـــ  التعبیــر عــنحیــث ی م تحــت ســ الــتح
ـــضاتــالتعبیر  ــا. مثــل معــززات ومحضِّ ــل خال ــن تحو م عــد ذلــك،  اســتخدام الناقــل ال و عائــل 
ا العائلالتعبیر  ن التعبیر عن الجسم المضاد بواسطة خال م  10  . الناتج، و

ًا وفــي االختــ   لــة اصــطناع ة المعدَّ ــن اســتخدام األجســام المضــادة المأشــو م راع الــراهن، 
ل مغــایر لتقلیــل تولیــد المضــادات  شــرشــ ــة واألجســام  ،فــي ال مر مثــل األجســام المضــادة الخ

شــرة لــة فــي صــورة  لــة بواســطة . المضــادة المعدَّ ــن تحضــیر هــذه األجســام المضــادة المعدَّ م و
شــتمل علــى  ــون الجســمو . معروفــة طــرق  ــارة عــن جســم مضــاد  مــر ع منــاط المضــاد الخ

فــة الثقیلـة و فـي السلســلة المتغیـرة  شـر مثــل فـأرفـي خف ومنــاط  ،جســم مضـاد مــن ثـدیي غیــر  15 

فــة الثقیلــة و فــي السلســلة الثابتــة  شــر فــي خف ــ  ،جســم مضــاد  ــه عــن طر ــن الحصــول عل م و
فرة المن DNAرــط  فرة  DNAضــاد الفــأر مــع لجســم المفــي االمتغیــرة  ةطقــحمــل شــ حمــل شــ
شر في االثابتة  ةالمنطق ، DNAدمج الـ  ،لجسم المضاد ال ـه فـي ناقـل تعبیـر  الذ ُحصل عل

   .إدخال الناقل التعبیر في عائل، وجعل العائل ینتج الجسم المضاد
شــر معــاد  الجســممــا ُطلــ علــى    شــرة جســم مضــاد  المضــاد المعــدَّل فــي صــورة  20 

یل ـــ تطعیـــوُ  ،التشـــ  Complementarityة ـد التمامیــــ تحدیــــم مناطــــحصـــل علیهـــا عـــن طر

Determining Regions (CDRs) ،فــي منــاط تحدیــد   جســم مضــاد فــأر ، علــى ســبیل المثــال
ــة  ــات تأشــب جینــي نموذج ضــًا تقن ، وتـــُعرف أ شــر ــة لجســم مضــاد   لتحضــیرتســتخدم التمام

شــرةلالجســم ا اقات و ى وجــه الخصــوعلــ. مضــاد المعــدل فــي صــورة   DNAص، یــتم تخلیــ ســ
المنطقـ CDRمصمَّـمة لرط  ـة  ةلجسم مضـاد فـأر  ل جسـم لل Framework Region (FR)اله 25 

ـة متسلسـل المضاد ال  Polymerization Chain Reactionشـر عـن طرـ تفاعـل بلمـرة أنزم



 

(PCR) ــد عدیـن قلیـالت نووـم  DNA الــرط ُـو . ةـــب طرفیـــراك تــا مناطـون لهـرة لـدة محضَّ
فرة المنطق DNAـ الناتج ب فـي النـاتج  DNAالــ ـُدمج یـثـم  ،شـر مضـاد الثابتة لجسم  ةحمل ش

 ، ــتم ناقــل تعبیــر ــتم جعــل العائــل ینــتج الجســم المضــاد و إدخــال الناقــل التعبیــر فــي عائــل، و
شـــرة  ـــة (المعـــدل فـــي صـــورة  ونشـــرة بـــراءة  239400رقـــم انظـــر نشـــرة بـــراءة االختـــراع األورو

ــة رقــم  شــر التــي تــم رطهــا مــع  FRـُختار تــو ). 02576/96االختــراع الدول للجســم المضــاد ال 5 

CDR مولـــد مضـــاد مناســـب ـــا  ـــة موقـــع ارت ـِّــــل منـــاط تحدیـــد التمام ـــة تكفـــل أْن تش . ف
حیـث ة تحدیـد التماممنطقـیتم استبدال حمـض أمینـي واحـد أو أكثـر فـي قد  حاجة،وحسب ال ـة 

ـِّـل منطق ة  ةتش یله تحدید التمام مولد مضـاد للجسم المضاد المعاد تش ا  موقع مناسب لالرت
  ).Sato, K. at al., Cancer Res. (1993) 53, 851-856انظر المرجع (

ضــًا طــرق    شــر لوتـــُعرف أ ــن . لحصــول علــى جســم مضــاد  م فعلــى ســبیل المثــال،  10 

شـر مرغــو  ــا الحصـول علـى جســم مضـاد  ـة ارت ــ ب لـه فعال مولـد مضـاد مرغــوب عـن طر
س ــار،تحســ شــرة بواســطة مولــد المضــاد المرغــوب أو خال ، فــي أنبــوب اخت ــة  ــا لمفاو  ــاخال

ا اللمفاو ؛تعبـِّـر عن مولد المضاد المرغوب سهاة التي تم ـدمج الخال ـة  تحس ـا الورم مـع الخال
شــــرة ــــة ال ــــا والحصــــول علــــى ا ؛U266مثــــل  ،النخاع بــــراءة  انظــــر(لجســــم المضــــاد مــــن الخال

ـــة رقــــم  ان ا ــــن الحصــــول علــــى ). B 59878-1االختـــراع ال م شــــر المضـــاد الجســــم المـــا  15 

ــل مســتودعات جینــات الجســم ال حتــو علــى  ــًا  ل جین ــع حیــوان محــوَّ ــ تمن مرغــوب عــن طر
شــــــر بواســـــطة مولــــــد  ــــــة(مضـــــاد الالمضـــــاد ال ـــــات بــــــراءات االختـــــراع الدول أرقــــــام  انظــــــر طل

12227/93 ،03918/92 ،02602/94 ،25585/94 ،34096/96 ،33735/96 .(
ـة  ت اسـتخدام م شـر بواسـطة الغسـل الثقـالي  ضًا طرق الحصول على جسـم مضـاد  وتـُعرف أ

شر  شـر فـي صـورة فعلى سبیل المثال، . جسم مضاد  جسـم ُعبـر عـن منطقـة متغیـرة لجسـم  20 

ــن الملتهمــة بواســطة طرقــة عــرض الملتهمــاتعلــى ســطح  )scFv(السلســة  مضــاد وحیــد م ، و
مولـــد المضـــاد ط  ـــار الملتهمـــة التـــي تـــرت اق. اخت ـــن تحدیـــد ســـ م فرة  ذالـــ DNA و حمـــل شـــ

شــر الــ ةالمنطقــ ــ تحلیــل ذ یــالمتغیــرة للجســم المضــاد ال مولــد المضــاد عــن طر ط   جــینالرت
اق الـ . المختارة ةالملتهمالخاص  مولـد المضـاد،  scFvلـ ل DNAوٕاذا تم تحدید س ط  الذ یـرت

یل ناقـــل  حتـــو علـــى عنـــدها یـــتم تشـــ اقالتعبیـــر مالئـــم  ـــن الحصـــول علـــى الجســـم ســـ م ، و 25 

شــرة ــات بــراءات وتشــیر إلیهــا  ،وهــذه الطــرق معروفــة جیــداً  .المضــاد المعــدل فــي صــورة  طل



 

ة أرقـام  ، 19172/93، 11236/93، 06213/93، 20791/92، 01047/92االختراع الدول
01438/95 ،15388/95.  
مـن أجـل  فـي عائـل مالئـمعزل جین جسم مضاد، وٕادخال الجـین في حاالت یتم فیها و   

فات، تحضیر الجسم المضاد ن استخدام تول م وفـي  .من العائل المالئم مع ناقـل تعبیـر  فإنه 
ــة النـــواة تســتخدم فیهــا الحــاالت التــي  ق ــا حق ــن فصــفتها العائــل، الخال م ــا اســـإنــه  تخدام الخال 5 

ــة ــة والفطر ات ــة، الن ــة المعروفــة . الحیوان ــا الحیوان ــة) 1(وتشــمل الخال ــا ثدی ــا  ،خال مثــل خال
CHO ،COS )ــا ال ــةالخال ة المعی ع ( BHK، ، الــورم النخــاعي)فیروســ ــة قــداد رضــ  babyل

hamster kidney( ،HeLa وVero ؛)ـــــة) 2 ـــــا برمائ ة لألبتـــــ ،مثـــــل ،خال ضـــــ ـــــا الب ـر الخال
xenopus oocytes ا حشـــرة) 3(؛ و ــة . Tn5و sf9 ،sf21 ،مثــل ،خـــال ات ــا الن وتشــمل الخال

ات  غ ا الت ـغ الشـائع  Nicotianaالمعروفة خال ــنو، Nicotiana tabacumمثـل الت إخضـاع  م 10 

ات  ـا السـتن ـا وتشـمل. callus cultureمـــن الكنــب الخال ـا التـي  الفطرـات المعروفـة خال الخال
رةتلـــك التـــي تنتمـــي ل ،مثـــل ،الخمـــائر تنـــتج مـــن ـــة saccharomyces لفطرـــة الســـ ، علـــى الجین

ــــالفطـــ ،ســـبیل المثـــال ــــرة الس ـــا ؛saccharomyces cerevisiaeة ـرة الجعو تیر ـــة  وال ط الخ
filamentous bacteria، ة ، تلــك التــي تنتمــي للمثــل ــة Aspergillusرشاشــ ، علــى ســبیل الجین

ـة في الحاالت التي تستخدم فیهـا الو . Aspergillus nigerة السوداء ـلرشاشیا ،ثالـالم ـا بدائ خال 15 

ــةتســتخدم أنظمــة منتجــة  هنالــك ــون  ،النــواة تیر ــا  ــة المعروفــة . خال تیر ــا ال وتشــمل الخال
ــــا  ــــة خال ة القولون ــــا E. coliاإلشــــر قــــة  وخال ة الرق ــــن . Bacillus subtilisالعصــــو م و

ــا عــن هــذه الجــین جســم مضــاد مرغــوب فــي إدخــال لــى األجســام المضــادة عــن الحصــول ع خال
ل،  ارطر التحو ا المحولة في أنبوب اخت ات الخال   .واستن

ــنو    ضــًا اســتخدام م  20 أجســام مضــادة ،أجــزاء جســم مضــادفــي صــورة أجســام مضــادة  أ

. ختــراع الــراهنفــي اال صــفتها الجســم المضــاد أجســام مضــادة معدلــةمنخفضــة الــوزن الجزئــي و 
، Fabمنخفضـة الـوزن الجزئـي أجـزاء األجسـام المضـادة واألجسـام المضـادة  أمثلة علـى تشملو 

(Fab')2 ،Fv و ،Fv السلســــلة  وحیــــد)scFv ،sc(Fv)2 ،ه ـــة واحـــدة أو  لهـــا) ومـــا أشـــ علـــى نوع
ــ رــط ، أكثــر فــة و فــي السلســلة ال Fvأجــزاء محضــرة عــن طر ــبواســطة ثقیلــة السلســلة الخف ط را

-Huston, J. S. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. (1988) 85, 5879انظـر (مالئـم  25 

ـائین وتحدیداً ). 5883 ا اسـتخدام ال سـین  papain، ُعالج الجسـم المضـاد  إلنتـاج  pepsinأو الب



 

یل  ،أجــزاء جســم مضــاد فرة أجــزاء الجســم المضــاد هــذهجــین أو یــتم تشــ عبــر عــن حمــل شــ ، و
عد الجین في  ا عائل مالئمة   Co, M. S. etمـثًال، انظــر (فـي ناقـل تعبیـر  الجـین إدخـالخال

al., J. Immunol. (1994) 152, 2968-2976 ؛Better, M. and Horwitz, A. H., Methods 

Enzymol,. (1989) 178, 476-496 ؛Pluckthun, A. and Skerra, A., Methods Enzymol. 

؛ Lamoyi, E., Methods Enzymol. (1986) 121, 652-663؛ 497-515 ,178 (1989) 5 

Rousseaux, J. et al., Methods Enzymol. (1986) 121, 663-669 ؛Bird, R. E. and 

Walker, B. W., Trends Biotechnol. (1991) 9, 132-137.(  
ـول متعــدد    ضـًا اسـتخدام أجسـام مضـادة مقترنـة مـع جزئـات مختلفـة مثـل غل ـن أ م و

شمل المصـطلح . صفتها أجسم مضادة معدلة یلیناإلث المسـتخدم فـي االختـراع " جسـم مضـاد"و
ضًا  ـن الحصـول علـى األجسـام المضـادة المعدلـة  .هذه األجسـام المضـادة المعدلـةالراهن أ م و 10 

اً  ائ م قًا في التقن تولقد أقر . هذه عن طر تعدیل األجسام المضادة الناتجة    .ةالطرق مس
ــثلــة علــى أموتشــمل    ی وفقــًا لالختــراع الــراهن، علــى  ةالجســم المضــاد الموجــود فــي التر

، anti-tissue factor antibodiesمضـادة للعامـل النسـیجي الجسـام األسـبیل المثـال ال الحصـر، 
، HM1.24ة النســیلة لمولــد المضــاد وحیــد، األجســام المضــادة IL-6األجســام المضــادة لمســتقبلة 

ط بهرمـــون الغـــدة جــار الدرقیـــة األجســام المضــادة للببتیــ ، )PTHrPاألجســام المضــادة لـــِ (د المــرت 15 

ان  GM3 ganglioside، األجسام المضادة لغنغلیوزد glypican-3 3-األجسام المضادة لغلیب

GM3 األجسام المضادة لشادة مستقبلة ،TPO أجسام مضادة بدیلة لعامل ،VIII.  
شـــــرة ومعـــــادة األجســــام المضــــأمثلــــة مفضــــلة علــــى وتشـــمل    ادة المعـدلـــــة فــــي صـــــورة 
یل  ین  األجســـام المضـــادة لمســـتقبلةالـــراهن فـــي هـــذا االختـــراع  المســـتخدمةالتشـــ  )IL-6(إنترلـــو

شــــرة  ــــة رقــــم ـانظــــر النشــــ) (MRAأو  hPM-1(المعدلــــة فــــي صــــورة  ، )92-19759رة الدول 20 

شـــرة  المعدلـــة فـــي HM1.24ة النســـیلة للمولـــد المضــاد وحیــداألجســام المضـــادة  انظـــر (صــورة 
ة رقـم  ـة )98-14580النشرة الدول ط بهرمون الغـدة جـار الدرق ، األجسام المضادة للببتید المرت

شرة  ـة رقـم ) (PTHrPأجسام مضادة لـِ (المعدلة في صورة  ، )98-13388انظر النشـرة الدول
شــــرة  ــــة رقــــم انظــــر النشــــرة ال(األجســــام المضــــادة للعامــــل النســــیجي المعدلــــة فــــي صــــورة  دول

ـــان IgG1، األجســـام المضـــادة )51743-99 ــــِ غلیب شـــرة  3-ل انظـــر (المعدلـــة فـــي صـــورة  25 

ــــاني رقــــم  ا وفقــــًا لمعاهــــدة التعــــاون فــــي مجــــال بــــراءات  013103/05طلــــب بــــراءة االختــــراع ال



 

صــــفة خاصــــة ). االختــــراع شــــرة المفضــــلة  وتتمثــــل األجســــام المضــــادة المعدلــــة فــــي صــــورة 
شرة IL-6األجسام المضادة لمستقبلة في تراع الراهن لالستخدام في االخ   .المعدلة في صورة 

شــــرة المفضــــلة األجســــام المضــــادة  IgMوتشــــمل األجســــام المضــــادة    شــــرة  IgMال ال
ة لغنغلیوزد  ة رقم ( GM3المأشو ه )05-05636انظر النشرة الدول   .وما أش

ة المضـادة المف منخفضة الوزن الجزئيوتشمل األجسام المضادة    ضلة األجسام الخالل 5 

ـــة رقـــم ( TPOلمســـتقبلة  ـــة المضـــادة لشـــادة ) 02-33072انظـــر النشـــرة الدول واألجســـام الخالل
CD47 ) ة رقم ه )01-66737انظر النشرة الدول   .وما أش

یـز مرتفـع مـن الجسـم    ة السائلة التي تحتـو علـى تر ی ات عند التخزن للتر م الث ولتقی
ـــإن االخالمضـــاد ـــأثیرات مـــواد مضـــافة مختل، ف ـــام بدراســـة ت ـــراهن ق ـــ إجـــراء تـــراع ال ـــة عـــن طر ف

ــارات التســرع الضــوئي ــارات التســرع الحــرار واخت ونتیجــة لــذلك، وجــد أنــه فــي المحالیــل . اخت 10 

یــز مرتفــع مــن الجســم المضــاد  حتــو التــي أذیــب فیهــا تر فــي محلــول مــنظم لدرجــة الحموضــة 
ان م ـه فـي المحالیـل التـي اقدعلى الحمض األمیني آرجینین،  مر المتولد أصغر مقارنة  ر الد

مــادة مثبتــة . لــم یــتم إضــافة اآلرجینــین إلیهــا ــون فعــاًال  ومــن هــذه النتــائج، وجــد أن اآلرجینــین 
مرة ـــة الـــد ط عمل یـــز مرتفـــع مـــن الجســـم  علـــى ذلـــك، فـــي محالیـــلوعـــالوة . لتثبـــ أذیـــب فیهـــا تر

ح تـــأثیر التـــو علـــى آرجینـــین ومثیـــونین، لـــوحظ المضـــاد فـــي محلـــول مـــنظم لدرجـــة الحموضـــة  15 

ط یــز  المثــ لــي لآلرجینــین والمثیــونین أقــل منــه عنــد تر یــز  مرة عنــد تر ــة الــد اآلرجینــین لعمل
ط یتم الحصول على  ومن هذه النتائج، وجد أنه. مفرده الالزم للحصول على نفس التأثیر المث

فةالتأثیر المؤازر عن طر إضافة آرجینین ومثیونین  أنـه یـتم وجـد  وفضًال عن ذلـك،. في تول
ــة نــزع األمیــد مــن  ط عمل وتمثــل هــذه النتــائج . بإضــافة اآلرجینــینجزئــات الجســم المضــاد تثبــ
ــار حصــل علیهــا  معــدَّل فــي صــورة  IL-6ینــة تحتــو علــى جســم مضــاد لمســتقبلة لعنتــائج اخت 20 

یز یبلغ    .مل/ملغم 180شرة عند تر
ذا، بإضافة آرجینین    ـة جسـم مضـاد ثابتـة، یـتم فیهـا وه ی ـد تر ـن تزو م مادة مثبتة، 

مـــرة الجســـم المضـــاد ومنـــع نـــزع األمیـــد مـــن الجســـم المضـــاد ولـــذلك، یتمیـــز وجـــه أول . تقلیـــل د
التـــاليلالختـــراع الـــراهن بإضـــافة آرجینـــین إلـــى محلـــول،  مـــرة  و ـــة د ط عمل جزئـــات الجســـم تثبـــ

ـة السـا هاونزع األمید منالمضاد  ی عـًا . تـو علـى الجسـم المضـاد الناتجـةحئلة التـي تفي التر وت 25 

ــة ســائلة تحتــو علــى جســم مضــاد ثابتــة فــي أنهــا تحتــو علــى جســم لــذلك، یتمیــز تجســید  ی لتر



 

مــا وصــف أعــاله، . مضــاد وآرجینــین فــي محلــول مــنظم لدرجــة الحموضــة وفضــًال عــن ذلــك، 
ــن أن تحتــو  ــة ســائلة تحتــو علــى جســم مضــاد وفقــًا لالخم ی ل إضــافي تر شــ تــراع الــراهن 

ـــ اســـتخدام  حیـــث یـــتم الحصـــول علـــى التـــأثیر المـــؤازر عـــن طر علـــى مثیـــونین فـــي المحلـــول، 
فــــة ــــه، یتمیــــز وجــــه آخــــر لالختــــراع الــــراهن بإضــــافة آرجینــــین . آرجینــــین ومثیــــونین فــــي تول وعل
التالي  ط ومثیونین إلى محلول، و خاصة، یتم تثب مرة، و ـة جزئات الجسم المضاد فـي د ی التر 5 

عــًا لــذلك، . الســائلة الناتجــة التــي تحتــو علــى الجســم المضــاد ــة ســائلة وت ی یتمیــز تجســید لتر
تحتو على جسم مضاد ثابتة في أنها تحتو على جسم مضاد، آرجینین ومثیونین في محلول 

  .منظم لدرجة الحموضة
ـــن أن ُســـتخ   م ـــه  ـــراهن، فإن ـــین فـــي االختـــراع ال ـــدما ُســـتخدم األرجین ـــب وعن دم أ مر

مفـرده، مشـتقات منــه وأمـالح منـه فضـل . أرجینـین  وعنـدما ُســتخدم . أرجینــین وأمـالح منـه-Lو 10 

مفـرده، مشـتقات منـه  ـب مثیـونین  ـن أن ُسـتخدم أ مر م المثیونین في االختراع الراهن، فإنه 
فضل . وأمالح منه   .مثیونین وأمالح منه-Lو

ــة الســائ   ی لة التــي تحتــو علــى األجســام المضــادة وفقــًا وفــي الحــاالت حیــث تحتــو التر
یــز األرجینــین  فضــل أن یتــراوح تر لالختــراع الــراهن علــى األرجینــین وتخلــو مــن المثیــونین، فإنــه 

ي جزئـــي، ـملـــ 1000ى ـإلـــ 100ن ـراوح مــــملـــي جزئـــي، واألفضـــل أن یتـــ 1500إلـــى  50مـــن  15 

ضًا أن یتراوح من  ة وفي ا. ملي جزئي 700إلى  200واألفضل أ ی لحاالت حیث تحتو التر
الســائلة التــي تحتــو علــى األجســام المضــادة وفقــًا لالختــراع الــراهن علــى األرجینــین والمثیــونین، 

یــز الكلــي لألرجینــین والمثیــونین مــن  فضــل أن یتــراوح التر ملــي جزئــي،  1200إلــى  50فإنــه 
یز األرجینـین مـن  فضل، على سبیل المثال، أن یتراوح تر ملـي جزئـي بینمـا  1000إلـى  40و

یز المثیـونین مـن  یـز األرجینـین  200ى ـإلـ 10یتراوح تر ملـي جزئـي؛ واألفضـل، أن یتـراوح تر 20 

یــز المثیــونین مــن  700إلــى  50مــن  ملــي جزئــي؛  100إلــى  10ملــي جزئــي بینمــا یتــراوح تر
یـــز األرجینـــین مـــن  ضـــًا، أن یتـــراوح تر راوح ـملـــي جزئـــي، بینمـــا یتـــ 300إلـــى  100واألفضـــل أ

یز المثیونین م   .ملي جزئي 50إلى  10ن ـتر
اســتخدام عامــل منظـــِّم لدرجــة الحموضــة    وُحضــر المحلــول المنظـــِّم لدرجــة الحموضــة 

ارة عن مادة ُتستخدم للحفا علـى درجـة حموضـة المحلـول ـة السـائلة التـي . وهو ع ی وفـي التر 25 

یـز عـاٍل مـن األجسـام المضـادة، ُفضـل أن  ـة مـن تحتو على تر ی تتـراوح درجـة حموضـة التر



 

ضــًا مــن 7.5إلــى  5.0، واألفضــل مــن 8إلــى  4 ضــًا 7.2إلــى  5.5، واألفضــل أ ، واألفضــل أ
ــــن أن ُســــتخدم فــــي . 6.5إلــــى  6.0مــــن  م ــــون العامــــل المنظـــــِّم لدرجــــة الحموضــــة الــــذ  و

ضـــُط درجـــة الحموضـــة فـــي هـــذا المـــد و ـــن أن  م ـــارة عـــن عامـــل  ـــون االختـــراع الـــراهن ع
اً  وُعرف العامل المنظـِّم لدرجة الحموضة من هذا القبیـل مـن قبـل أولئـك الملمـین . مقبول صیدل

ك  ة مثــل األمــالح مــن أحمــاض الفوســفون ــة، وتتضــمن أمثلتــه األمــالح غیــر العضــو فــي التقن 5 

ة مثـل األمـالح ) الصودیوم أو البوتاسیوم( ـة؛ األمـالح العضـو رونـات الصـودیوم الهیدروجین و
ســینات الصــودیوم؛ )الصــودیوم أو البوتاســیوم(ن أحمــاض الســیترك مــ ، أســیتات الصــودیوم وس

ك،  سـین ك، حمض السیترك، حمـض الس واألحماض مثل حمض الفوسفورك، حمض الكرون
ـــك ون ـــك وحمـــض الغلو ـــن اســـتخدام . حمـــض المال م المحالیـــل المنظـِّــــمة وعـــالوة علـــى ذلـــك، 

ـــِ غــود ، اTrisلدرجــة الحموضــة تــرس  ِّـــمة لدرجــة الحموضــة الخاصــة ب  Good's 10لمحالیــل المنظـ

لورك (، الهســــــــتیدین HEPESو MES ،MOPSمثــــــــل  ــــــــح مــــــــن حمــــــــض الهیــــــــدرو مــــــــثًال، مل
ســـین) والهســـتیدین یـــز عـــاٍل مـــن األجســـام وفـــي . والغل ـــة الســـائلة التـــي تحتـــو علـــى تر ی التر

ــون  فضــل أن  ــارة عــن منظـِّـــم لدرجــة الحموضــة المحلــول الالمضــادة وفقــًا لالختــراع الــراهن،  ع
ســـین،  الغل ِّــــم لدرجـــة الحموضـــة  الهســـتیدین أو محلـــول منظـ ِّــــم لدرجـــة الحموضـــة  محلـــول منظـ

الهسـتیدین التحدیـد محلـول منظـِّــم لدرجـة الحموضـة  فضل  یـز المحلـول . و وعمومـًا، یتـراوح تر 15 

فضل  500إلى  1المنظـِّـم لدرجة الحموضة من  ملـي جزئـي،  100إلـى  5مـن ملي جزئي، و
ضًا من  وفـي الحالـة حیـث ُسـتخدم محلـول منظـِّــم لدرجـة . ملـي جزئـي 20إلى  10واألفضل أ

یــز  حتــو علــى الهســتیدین بتر الهســتیدین، فــإن المحلــول المنظـِـّــم لدرجــة الحموضــة  الحموضـة 
  .ئيملي جز 20إلى  10ملي جزئي، واألفضل من  25إلى  5فضل أن یتراوح من 

ة ل   النس ة السائلة و ی یـز عـاٍل مـن األجسـام المضـادة " الثابتة"لتر التـي تحتـو علـى تر 20 

بیر عندما تخـزَّن عنـد درجـة حـرارة تبرـد   2تتـراوح مـن (وفقًا لالختراع الراهن، لم ُالحظ تغییر 
فضل لمدة سنتْین، واألفضل لمدة  12لمدة ) م8إلى  ما سـنوات؛ أو عنـد 3شهر على األقل، و

أشــهر علــى األقــل،  3لمــدة ) م28إلــى  22التــي تتــراوح مــن (تخــزَّن عنــد درجــة حــرارة الغرفــة 
فضـــل  مرات . أشـــهر، واألفضـــل ســـنة واحـــدة 6و فعلـــى ســـبیل المثـــال، یبلـــغ مجمـــوع مقـــدار الـــد

ــة  ی لمــدة ســنتْین، أو یبلــغ  م5أو أقــل عنــدما تخــزَّن عنــد  %5.0ومنتجــات االنحــالل فــي التر 25 



 

ة مجموع مقدار  ی مرات ومنتجات االنحالل في التر  م25أو أقل عندما تخزَّن عند  %5.0الد
  .أشهر 6لمدة 

ضــــًا علــــى مــــادة خافضــــة للتــــوتر    ــــة وفقــــًا لالختــــراع الــــراهن أ ی ــــن أن تحتــــو التر م و
  .السطحي
ـــة علـــى المـــادة الخافضـــة للتـــوتر الســـطحي ال   مـــواد الخافضـــة وتتضـــمن األمثلـــة النموذج 5 

ــة للســوریتان مثــل للتــوتر الســطحي  ــة، علــى ســبیل المثــال، إســترات أحمــاض دهن غیــر األیون
بــرالت الســوریتان، أحــاد لــورات الســوریتان وأحـــاد بلمیتــات الســوریتان؛ إســترات  أحــاد 
ســـرول  ســـرول، أحـــاد میرســـتات الغل بـــرالت الغل ســـرن مثـــل أحــــاد  ـــة للغل أحمـــاض دهن

ســرول؛ إســتر  ارات الغل ارات وأحــاد ســت ســرول مثــل أحــاد ســت ــة لمتعــدد الغل ات أحمــاض دهن
ســـرل؛  ـــات عشـــار الغل ســـرل وأحــاد لینول ارات عشـــار الغل ســـرل، ثنـــائي ســت عشــار الغل 10 

ة لمتعدد أكسي إثیلین السوریتان مثل أحـاد لـورات متعـدد أكسـي إثیلـین  إسترات أحماض دهن
ـــات متعـــدد أكســـي إثیلـــین  ارات متعـــدد أكســـي الســـوریتان، أحـــاد أول الســـوریتان، أحـــاد ســـت

ـات متعـدد أكسـي  إثیلین السوریتان، أحاد بلمیتات متعدد أكسي إثیلین السـوریتان، ثالثـي أول
ـــة  ارات متعــدد أكســـي إثیلــین الســوریتان؛ إســـترات أحمــاض دهن إثیلــین الســوریتان وثالثـــي ســت

ارات مت عـدد أكسـي إثیلـین السـوریتول ورـاعي لمتعدد أكسي إثیلـین السـوریتول مثـل رـاعي سـت 15 

سـرن  ة لمتعدد أكسـي إثیلـین الغل ات متعدد أكسي إثیلین السوریتول؛ إسترات أحماض دهن أول
ــول متعــدد  ــة لغل ســرل؛ إســترات أحمــاض دهن ارات متعــدد أكســي إثیلــین الغل مثــل أحــاد ســت

ــات  ــول متعــدد اإلثیلــین؛ مر ارات غل متعــدد أكســي إثیلــین ألكیــل إیثــر اإلثیلــین مثــل ثنــائي ســت
یلین ألكیـل  ات متعدد أكسي إثیلـین متعـدد أكسـي بـرو مثل متعدد أكسي إثیلین لورل إیثر؛ مر
ـول إیثـر، متعـدد أكسـي إثیلـین متعـدد  یلین غل إیثر مثل متعدد أكسي إثیلـین متعـدد أكسـي بـرو 20 

یـل إیثـر ومتعـدد أكسـي إثیلـین متعـدد أكسـي بـر  یلین برو ـات أكسي بـرو یلین سـتیل إیثـر؛ مر و
متعدد أكسي إثیلین ألكیل فنیل إیثر مثل متعدد أكسي إثیلین نونیل فنیـل إیثـر؛ زـوت خـروع تـم 
متعدد أكسي إثیلین مثل زت خروع مـن متعـدد أكسـي إثیلـین وزـت خـروع تـم إجمـاده  إجمادها 

متعدد أكسي إثیلین(متعدد أكسي إثیلین  مع النحل من متعدد ؛ مشتقات ش)زت خروع مهدرج 
أكسي إثیلین مثل شمع النحل من متعدد أكسي إثیلین السوریتول؛ مشـتقات النـولین مـن متعـدد  25 

أكسي إثیلین مثـل النـولین مـن متعـدد أكسـي إثیلـین؛ المـواد الخافضـة للتـوتر السـطحي التـي لهـا 



 

مة  ة لمتعدد أكسي إثیلین،  18إلى  6تتراوح من  HLBق على سبیل مثل أمیدات أحماض دهن
ان المثال،  ة، على ثماني د أمید متعدد أكسي إثیلین؛ المواد الخافضة للتوتر السطحي األنیون

برتـات األلكیـل التـي تحتـو علـى مجموعـة ألكیـل  برتـات C10-18سـبیل المثال، أمالح  ، مثـل 
برتـا برتـات أولیـل الصـودیوم؛ أمـالح  برتات لورل الصـودیوم و ت متعـدد ستیل الصودیوم، 

أكسي إثیلین ألكیل اإلیثر التي لها متوسط عدد موالت لوحدات أكسید اإلثیلـین المضـافة یتـراوح  5 

رــون فــي مجموعــة األلكیــل یتــراوح مــن  4إلــى  2مــن  برتــات 18إلــى  10وعــدد ذرات  ، مثــل 
ســــینات األلكیــــل التــــي تحتــــو علــــى  برتوس ــــل الصــــودیوم؛ أمــــالح  متعــــدد أكســــي إثیلــــین لور

ــل الصــودیوم، المــواد الخافضــة للتــوتر C8-18ألكیــل  مجموعــة ســینات لور برتوس ــل  ، مثــل لور
ـات السفنغوفوسـفولیبید مثـل  سروفوسفولیبید؛ مر ات الغل ة مثل اللسیثین ومر ع السطحي الطب

ـــــة  روز مـــــن أحمـــــاض دهن ـــــن أن ُتضـــــاف المـــــواد . C12-18الســـــفنغومیلین؛ وٕاســـــترات الســـــ م و 10 

ــن أن الخافضــة للتــوتر الســط م ل مفــرد، أو  شــ ــة وفقــًا لالختــراع الــراهن  ی حي هــذه إلــى التر
فة   .ُتضاف واحدة أو أكثر من هذه المواد الخافضة للتوتر السطحي في تول

ـــة    وتتمثـــل المـــواد الخافضـــة للتـــوتر الســـطحي المفضـــلة فـــي إســـترات األحمـــاض الدهن
ــات متعــدد أكســي إثیلــی یلین ألكیــل لمتعــدد أكســي إثیلــین الســوریتان ومر ن متعــدد أكســي بــرو

ــات متعــدد الســورات  التحدیــد مر فضــل  ، 85و 81، 80، 65، 60، 40، 21، 20اإلیثــر، و 15 

ك  ًال متعـــدد Pluronicوالمــــواد الخــــافضة للتوتــــر الســــطحي مـــن نــــوع البــــلورون ، واألكثـــر تفضـــ
ــك إف 80و 20الســورات  ســامر ( Pluronic F-68 68-والبلورون  poloxamer 188البولو

188.(  
غـي    تراوح عمومًا مقدار المادة الخافضة للتوتر السطحي الواحدة علـى األقـل الـذ ین و

ـــــراهن مـــــن  ـــــراع ال ـــــًا لالخت ـــــة األجســـــام المضـــــادة وفق ی ـــــى تر ـــــى  0.0001إضـــــافته إل  20 %10إل

فضل من )حجم/وزن (   .%3إلى  0.005، واألفضل من %5إلى  0.001، و
صـفة وفي وجه آخر لالختراع الراه   ـة وفقـًا لالختـراع الـراهن  ی فضـل أن تتكـون التر ن، 

ة ونات التال   :جوهرة من الم
  ؛IL-6جسم مضاد لمستقبلة   )أ
) مثـل، الترتوفـان(أو مثیـونین، وحمـض أمیـني إضـافي آخـر واحـد أو أكثـر /أرجیـنین و  )ب 25 

ار واحد أو أكثر؛ ون إضافي اخت   صفته م



 

 موضة واحد أو أكثر؛ وعامل منظـِّم لدرجة الح  )جـ

  .مادة خافضة للتوتر السطحي واحدة أو أكثر  )د
ــارة    الع قصــد  صــفة جوهرــة مــن"و ونــات " تتكــون  ــون غیــر الم ضــاف م هنــا أنــه ال 

ونــات  ــات هــي م ی ونــات التــي تضــاف عــادًة إلــى التر ــة، والم ی التــي تضــاف عــادًة إلــى التر
ـــة الموصـــوفة أدنـــا ار ب، عوامـــل المـــواد المضـــافة االخت ، عوامـــل التـــذو ه، مثـــل عوامـــل التعلیـــ 5 

طـــــات االمتـــــزاز، المـــــواد المخففـــــة،  ، المـــــواد الحافظـــــة، مث ة التوتــــــر المتســـــاو إضـــــفاء خاصـــــ
ین، العوامـل المختزلـة التـي تحتـو  طة لدرجـة الحموضـة، عوامـل التسـ السواغات، المـواد الضـا

  .على الكبرت والمواد المانعة للتأكسد
أو مثیــونین، وحمــض أمینــي إضــافي /أرجینــین و) ب"ــارة الموصــوفة آنفــًا وُــراد مــن الع  

ار واحد أو أكثر) مثل، الترتوفان(آخر واحد أو أكثر  ون إضافي اخت أن تتضـمن " صفته م 10 

ــــات علــــى األرجینــــین  ی والمثیــــونین؛ ) 2-ب(؛ األرجینــــین )1-ب(الحــــاالت حیــــث تحتــــو التر
صــفته)3-ب(والمثیــونین  الترتیــب،  مــادة مضــافة واحــدة أو أكثــر لحمــض أمینــي، وتتضــمن  ؛ 

ل إضــافي علــى حمــض أمینــي آخــر واحــد أو أكثــر شــ ــة  ی ضــًا الحــاالت حیــث تحتــو التر . أ
مــن مثــال مفضــل علــى الحمــض األمینــي اآلخــر الواحــد أو األكثــر فــي الترتوفــان وعنــدما . و

ـب ترتوفـا ن أن ُسـتخدم أ مر م مفـرده، مشـتقات منـه أو ُستخدم الترتوفان، فإنه  أمـالح ن  15 

فضل . منه   .أمالح منهترتوفان و -Lو
ة  ب، عامـل إضـفاء خاصـ ، عامـل تـذو ن أن ُضاف عامل تعلیـ م وحسب الحاجة، 
طة لدرجــــة  ط امتــــزاز، مــــادة مخففــــة، ســــواغ، مــــادة ضــــا ، مــــادة حافظــــة، مثــــ التوتـــــر المتســــاو

ــ بر حتــو علــى  ین، عامــل مختــزل  ه الحموضــة، عامــل تســ ت، مــادة مانعــة للتأكســد ومــا أشــ
ة وفقًا لالختراع الراهن ی  20  .إلى التر

ــ مثیــل الســلیلوز، متعــدد الســورات    ســي إثیــل 80وتشــمل أمثلــة عامــل التعلی ، هیدرو
سي مثیــل سـلیلوز الصـودیوم وأحـاد لـورات  رو السلیلوز، الصمغ العري، مسحوق الكثیراء، 

  .متعدد أكسي إثیلین السوریتان
متعـــدد أكســــي إثیلیــــن، متعـــدد و    ـــت الخـــروع المهـــدرج  ب، ز تشـــمل أمثلـــة عامـــل التـــذو

وتینامیــــد، أحــــاد لــــورات متعــــدد أكســــي إثیلــــین الســــوریتان، المــــاكروغول 80الســــورات  ، الن 25 

  .وٕاسترات إثیل لحمض دهني من زت الخروع



 

لـــــورد الصـودیـــــو    ة التوتـــــر المتســـــاو  ــــد وتشــــمل أمثلــــة عامــــل إضــــفاء خاصــــ لور م، 
لورد الكالسیوم   .البوتاسیوم و

ارا   ـارا-وتشمل أمثلة المادة الحافظة  سي بنزوات المثیـل،  سـي بنـزوات -هیدرو هیدرو
رزول ك، الفنول، الكرزول والكلورو   .اإلثیل، حمض السور

مر    ســتران، البــول ، اللســیثین، الد شــر ط االمتــزاز ألبــومین المصــل ال وتشــمل أمثلــة مثــ 5 

یـل السـلیلوز، مثیـل السـلیلوز، اإلس سـي برو یلین، هیدرو هامي من أكسید اإلثیلین وأكسید البـرو
ول متعدد اإلثیلین متعدد أكسي اإلثیلین وغل   .زت الخروع المهدرج 

ـات التـي تحتـو علـى    حتـو علـى الكبرـت المر وتشمل أمثلة العامـل المختـزل الـذ 
ســــتیین، -Nمجموعــــة ســــلفدرل واحــــدة أو أكثــــر، مثــــل  ســــتیین، -Nأســــیتیل س أســــیتیل هوموس

ســرول، ثیوســوریتول، حمــض  ــول، ثیــو إیثــانول أمــین، ثیوغل ك، ثیــو ثنــائي غل حمــض ثیوســـت 10 

ك و  ول ات ثیوألكـان بهـا مـن أمالح منهثیوغل برتات الصودیوم، غلوتاثیون، ومر إلـى  1، ثیو
رون  7   .ذرات 

ســــي وتشـــمل أمثلــــة المــــادة المانعــــة للتأكســــد ح   ــــك، ثنــــائي بیوتیــــل هیدرو مـــض إرثور
ه بیوتیل، ألفا سول مضاف إل سي أن ن، هیدرو ـوفیرول، حمـض -تولو وفیرول، أسـیتات تو تو

L- ك و ور ارات -Lا، بلمیتــات أمــالح منهــأســ وریل، ســت برــت الصــودیوم -Lأســ وریل،  أســ 15 

یــل وعو  برــت الصــودیوم، غــالت ثالثــي أمیــل، غــالت برو امــل اســتخالب مثــل الهیــدروجیني، 
ـــــائي الصـــــودیوم  ـــــاعي أســـــیتات ثن ـــــائي أمـــــین ر ـــــین ثن ، بیروفوســـــفات الصـــــودیوم )EDTA(إثیل

  .ومتافوسفات الصودیوم
ة السائلة التي تحتو على األجسام المضـادة وفقـًا لالختـراع    ی وعادًة ما یتم إعطاء التر

الحقن  ة، على سبیل المثال،  طرق غیر معو لـد، داخـل الورـد أو فـي الحقـن تحـت الج(الراهن  20 

ه ، عن طر الجلد، عبـر الغشـاء المخـاطي، عبـر األنـف أو الـرئتین، ولكـن )العضل أو ما أش
ــ الفــم ضــًا إعطاؤهــا عــن طر ــن أ ــون مقــدار جرعــة األجســام . م وفــي الحقــن تحــت الجلــد، 

بیرًا  ون مقدا) ملغم 200إلى  100یتراوح من حوالي (المضادة لكل إعطاء  ر المحلـول بینما 
صــفة خاصــة للحقــن  ــة وفقــًا لالختــراع الــراهن مالئمــة  ی حیــث تكــون التر المعــد للحقــن محــددًا، 

 25  .تحت الجلد



 

ة السـائلة التـي تحتـو علـى األجسـام    ی ة الضغط األسموز للتر فضل أن تتراوح نس و
ـــراهن مـــن حـــوالي  ـــًا لالختـــراع ال ـــى  0.5المضـــادة وفق ـــى 0.7، واألفضـــل مـــن حـــوالي 4إل ، 2 إل

ضًا أن تبلغ حوالي    .1واألفضل أ
ــة الســائلة التــي تحتــو علــى األجســام المضــادة وفقــًا  ی فضــل أن تتــراوح لزوجــة التر و

ال 15إلى  2لالختراع الراهن من حوالي  اس ة، واألفضل من حوالي .ملي  ملـي  10إلـى  4ثان 5 

ال ــة.اســـ طرقــة تســاـارة إلــى أن اللزوجــة الموصــوفة هنــا تقـــدر اإلشـــوتجــ. ثان مقیـــاس تخدم ـس 
ة، وفـــقًا لتحدیـــد اللزوجــة رقــم  اســـتخدام مقیـــاس لزوجــــة مـــن نــــوع صفیـــحة مخـــروط لزوجــــة دوَّار 

ارات العامة في المرجع /2.53   .the Japanese Pharmacopoeia, 15th editionاالخت
مــا یتبــین مــن نتــائج األمثلــة الموصــوفة أدنــاه، وفقــًا لالختــراع الــر    ــن الحصــول و م اهن، 

لـة  مرة الجسم المضـاد ونـزع األمیـد منـه خـالل فتـرة طو ة سائلة ثابتة، حیث تحدث د ی على تر 10 

ـة، أو األرجینـین والمثیـونین، أو  ی مفـرده إلـى التر ة ضـئیلة، عـن طرـ إضـافة األرجینـین  بنس
مفرده   .المثیونین 

ط ا   د طرقة لتثبـ ـات السـائلة التـي وفي وجه آخر لالختراع الراهن، تزوَّ ی مرة فـي التر لـد
ة ی   .تحتو على األجسام المضادة، وتشمل الطرقة إضافة األرجینین أو ملح منه إلى التر

مـرة األجسـام المضـادة فـي    ط د د طرقـة لتثبـ ضًا لالختراع الراهن، تـزوَّ وفي وجه آخر أ 15 

ـــات الســـائلة التـــي تحتـــو علـــى األجســـام المضـــادة، وتشـــمل الطر  ی قـــة إضـــافة األرجینـــین التر
ة ی   .والمثیونین إلى التر

ــارة عــن جســم    ــون الجســم المضــاد ع فضــل أن  وفــي الطرقتیـــْن الموصوفتیـــْن أعــاله، 
شــرة أو جســم مضــاد IL-6مضــاد لمســتقبلة  ــارة عــن جســم مضــاد معــدَّل فــي صــورة  ، وهــو ع

 20  .شر 

ــ األمث   ومــع . لــة المبینــة أدنــاهوسیوصــف االختــراع الــراهن اآلن بتفصــیل أوفــى عــن طر
د نطاق االختراع الراهن بها   .ذلك، ال ُحدَّ

  عینة الجسم المضاد
شـــرة فـــي الجســـم المضـــاد  IL-6تمثــــَّل الجســـم المضـــاد لمســـتقبلة    المعـــّدل فـــي صـــورة 

ــر وفقــًا للطرقــة الموصــوفة فــي المثــال المرجعــي  شــرة المحضَّ فــي طلــب  2المعــّدل فــي صــورة  25 

ا ـل  99902A-8اني رقم براءة االختراع ال ز عامـل التطو شـر الموصـوف  Iاسـتخدام معـزِّ ال



 

حیث سُشار إلـى هـذا الجسـم . 19759/92في طلب براءة االختراع الدولي رقم  10في المثال 
ان بـِ  عض األح   . في الجداول المبینة في األمثلة" MRA"المضاد في 

  ]1المثال [
فة م استخدام تول   ن األرجینین والمثیونینالتأثیرات المثبتة 

ــات الســائلة التــي تحتــو علــى الجســم المضــاد لمســتقبلة    ی المعــّدل  IL-6ُقیـــِّم تــأثیر التر 5 

فـــة مـــن األرجینـــین  اســـتخدام تول ـــات التـــي ُحصـــل علیهـــا  ی شـــرة فـــي تثبیـــت التر فـــي صـــورة 
  .والمثیونین
األرقام مـنوفي هذه الدراسة،    م  م  A9علـى  A1 تم تحضیر عینات التقی مـن أجـل تقیـ

فـــة مـــن األرجینـــین والمثیـــونین اســـتخدام تول ـــة لعینـــات . التـــأثیرات  انـــت الوصـــفات الطب حیـــث 
ما یلي م   10  :التقی

ة[   ]الوصفات الطب

ــات ا م ث ــار مــن أجــل تقیــ ــل عینــة الخت ــات الســائلة، خضــعت  ی  التســرع الحــرار لتر
نــت عنــد ( الترتیــب 6لمــدة  م25أشــهر وعنــد  3لمــدة  م40حیــث خزِّ م نقــاوة ). أشــهر،  وتــم تقیــ

الترشیــــح  ـــالحرارة بواســـطة االستشـــراب  ـــار التســـارع  عـــد الخضـــوع الخت الجســـم المضـــاد قبـــل و

ــــــــــــــــــــــــم  رق
  العینة

الجســــــــــــم 
  المضاد
  مل/ملغم

Arg  
  ملي جزئي

Met  
  ملي جزئي

  80متعدد السورات 
  مل/ملغم

المحلـــول المـــنظم 
  الهستیدین

  ملي جزئي

جــــــــــــــــــــــــــــــة در 
  الحموضة

A1  180  -  -  0.5  20  6.0  
A2  180  50  -  0.5  20  6.0  
A3  180  100  -  0.5  20  6.0  
A4  180  150  -  0.5  20  6.0  
A5  180  200  -  0.5  20  6.0  
A6  180  300  -  0.5  20  6.0  
A7  180  100  10  0.5  20  6.0  
A8  180  100  30  0.5  20  6.0  
A9  180  100  50  0.5  20  6.0  



 

اإلقصا(الهالمي  ـة )). SEC(ء الحجمـي الذ یناظر االستشراب  انـت الظـروف التحلیل حیـث 
  :ما یلي

ح الهالمي[ الترش   ]االستشراب 
انت   ما  اسه  صفتها المحلول المراد ق   .استخدمت العینة 
ســت مســاحات  1خضــع    اســه لالستشــراب الســائلي، وق رولتــر مــن المحلــول المــراد ق م 5 

مر، المونمر ومنتجات االنحـالل منخفضـة الـو  ـة ) LMW(زن الجزئـي ذروات الد طرقـة تحلیل
ة، وحددت مقادیرها  ة أوتومات ة المئو   ).%(النس

ة   الظروف التحلیل
حتــو علــى  30ملــم وطولــه  7.8قطــره الــداخلي  G3000SWx1مــن نــوع : العمــود ســم 

ة توسوه ( TSKهالم  د من شر  TOSOH (  10مزوَّ

الفوســــفات، درجــــة حموضــــته : الطــــور المتحــــرك ــــول مــــنظم  ــــول مــــنظم ( 7.0محل محل
یـــزه  لورـــد الصـــودیوم 7.0لتـــر، درجــة حموضـــته /ملـــي مـــول 50الفوســفات تر حتـــو علـــى   ،

یز  یز /ملي مول 300بتر   ) %0.05لتر وأزد الصودیوم بتر
الجســم المضــاد  180بلــغ حــوالي : مقـدار العینــة الـذ تــم حقنـه   عبــر عنـه  روغـرام و م
شرة  IL-6لمستقبلة   15  المعّدل في صورة 

قة /مل 1: دل التدفمع   دق
  نانومتر 280: الطول الموجي المستخدم في الكشف  

ة   المعـادلة الحسـاب
ة لجـالمس   ع الذرواتـاحة الكل مر + مساحة ذروة المونمر = م + مساحة ذروة الد

 LMW(  20(منتجات االنحالل منخفضة الوزن الجزئي مساحة ذروة 

مر    مر)= (%(مقدار الد ع الذرواتال/مساحة ذروة الد ة لجم   100× ) مساحة الكل
مساحة ذروة )= (%) (LMW(مقـدار منتـجات االنـحالل منـخفضة الـوزن الجـزئي   

ع الذروات)/LMW(منتجات االنحالل منخفضة الوزن الجزئي  ة لجم   100× ) المساحة الكل
ل  بین استشراب نموذجي في الش   .1و

م التــي ُحصــل علیهــا ـوتبیــ الترشیـــح الهالمــي بواســطة ن نتــائج التقیــ الــذ (االستشــراب  25 

لیـــــْن  1فــــي الجــــدول )) SEC(ینــــاظر  مر فــــي . 3و 2والش ــــان مقــــدار الــــد مــــا هــــو مبــــین،  و



 

عـــد تســـارعها عنـــد ) A6إلـــى  A2أرقـــام العینـــات مـــن (العینـــات  التـــي أضـــیف إلیهـــا األرجینـــین، 
4025أشهر وعند  3لمدة  مالترتیـب، أقـل مقارنـ 6لمـدة  م العینـة أشـهر،  ) A1رقـم العینـة (ة 

مرة ط لألرجینــین علــى الــد ــه، تــم تأكیــد التــأثیر المثــ ضــف إلیهــا األرجینــین؛ وعل وتــم . التــي لــم 
ًا إلـى مقـدار األرجینـین المضـاف مر خفِّض نسـب ضًا تأكید أن مقدار الد ، . أ ـة أخـر ومـن ناح

مر فـي العینـات  لتـي أضـیف إلیهـا األرجینـین ا) A9إلـى  A7أرقـام العینـات مـن (ان مقدار الـد 5 

یز ( عد تسارعها عند ) ملي جزئي 100بتر لمـدة  م25أشهر وعنـد  3لمدة  م40والمثیونین، 
العینـــــات  6 الترتیـــــب، أقـــــل مقارنـــــة  التـــــي احتـــــوت علـــــى ) A4و A3أرقـــــام العینتـــــین (أشـــــهر، 

یـــز  ـــین بتر یـــز الكلـــي تقر 150األرجین یـــز نفـــس التر ـــان هـــذا التر ـــي؛ و ـــًا للمـــواد ملـــي جزئ
ًا في العینة  مر نفس ذلك المستخدم تقر ان مقدار الد التي احتـوت ) A6رقم العینة (المثبتة؛ و

یز  وتشیر النتائج إلى أنـه ُحصـل علـى تـأثیر متـآزر فـي . ملي جزئي 300على األرجینین بتر 10 

مرة عن طر خلط األرجینین والمثیونین ط الد   .تثب
الحظ تـأثیر األرجینـین  والمثیـونین علـى مقـدار منتجـات االنحـالل منخفضـة الـوزن ولم 

  .الجزئي
  1الجدول 

  أشهر 6لمدة  م25عند   أشهر 3لمدة  م40عند   
مر     LMW  )%(الد

)%(  
مر   LMW  )%(الد

)%(  
Al 2.04  1.25  1.88  0.48  
A2 1.57  1.24  1.41  0.47  
A3 1.44  1.34  1.33  0.49  
A4 1.32  1.38  1.19  0.49  
A5 1.12  1.37  1.09  0.49  
A6 1.06  1.46  0.99  0.50  
A7 1.04  1.29  1.11  0.45  
AS 1.00  1.21  1.07  0.47  
A9 0.96  1.32  1.03  0.47  

 15  ]2المثال [

استخدام األرجنین  ط على نزع األمید    التأثیر المث



 

ــات الســائلة التــي تحتــو علــى الجســم المضــاد لمســتقبلة  ی المعــّدل  IL-6ُقیـــِّم تــأثیر التر
استخدام األرجینین في شرة في نزع األمید    .صورة 

األرقــام مــنوفــي هــذه الدراســة،    م  األرقــام مــن  A6إلــى  A1 تــم تحضــیر عینــات التقیــ و
A16  علىA18الترتیـب حیـث . ، التي احتوت على مقـادیر مختلفـة مـن األرجینـین والمثیـونین، 

ما یلي م  ة لعینات التقی  5  :انت الوصفات الطب

ةالوصفات [   ]الطب

ـــار    ـــل عینـــة الخت ـــات الســـائلة، خضـــعت  ی ـــات التر م ث   حـــرار  تســـرعمـــن أجـــل تقیـــ
نــت عنــد ( الترتیــب 6لمــدة  م25أشــهر وعنــد  3لمــدة  م40حیــث خزِّ ــ). أشــهر،  م وت م قــ م تقیــ

ـار ال عـد الخضـوع الخت ـادل   الحـرار  تسـرعنقاوة الجسم المضاد قبل و الت بواسـطة االستشـراب 
ما یلي). IEC(األیوني  ة  انت الظروف التحلیل  10  :حیث 

ادل األیوني[ الت   ]االستشراب 
ط مقـدار الجسـم المضـاد لمسـتقبلة    ل عینة، ماء منقى من أجل ض  IL-6أضیف إلى 
شـرة إلـى حـوالي المعّدل  مـل مـن العینـة، واسـتخدمت العینـة الناتجـة  1ملغـم فـي  1في صـورة 

اسها   .صفتها العینة المراد ق

ــــــــــــــــــــــــم  رق
  العینة

الجســــــــــــم 
  المضاد
  مل/ملغم

Arg  
  ملي جزئي

Met  
  ملي جزئي

  80متعدد السورات 
  مل/ملغم

المحلـــول المـــنظم 
  الهستیدین

  ملي جزئي

درجــــــــــــــــــــــــــــــة 
  الحموضة

A10  180  -  -  0.5  20  6.0  
A11  180  50  -  0.5  20  6.0  
A12  180  100  -  0.5  20  6.0  
A13  180  150  -  0.5  20  6.0  
A14  180  200  -  0.5  20  6.0  
A15  180  300  -  0.5  20  6.0  
A16  180  -  10  0.5  20  6.0  
A17  180  -  30  0.5  20  6.0  
A18  180  -  50  0.5  20  6.0  



 

سـت مسـاحات ذروات  30خضع    رولتر من محلول العینـة لالستشـراب السـائلي، وق م
MRA Pre ،MRA Main ،MRA Sub-1 ،MRA Sub-2 ،MRA R-1 ،1Q(H)-MRA ،

2Q(H)-MRA ـــة ) األجســـام المضـــادة(لمـــواد وغیرهـــا مـــن ا طرقـــة تحلیل ذات الصـــلة األخـــر 
ة، وحددت مقادیرها  ة للمساحة) %(أوتومات ة المئو   .طرقة النس

شــیر  عــد  MRA Preو ًا  ــل منهــا استشــراب إلــى إجمــالي ذروات المــواد التــي فصــلت  5 

سي، واسـتخدمت مجموعـة مـن منتجـات  ون الرئ قاء أقصر من ذلك للم االنحـالل، مرور زمن 
ًا منتجات نزع األمید من الجسم المضـاد لمسـتقبلة  شـرة IL-6غال وعنـدما . المعـّدل فـي صـورة 

ط نزع األمید من الجسم المضاد Preان مقدار إنتاج ذروة  ًال، أشیر إلى تثب   .هذه قل
ة   الظروف التحلیل

ة د(ملـم  250×  4مقاسـه  ProPac WCX-10من نوع : العمود د مـن شـر س مـزوَّ یـون 10 

DIONEX (  
یـزه  MESمحلول منظم بــِ : Aالمحلول : الطور المتحرك لتـر، درجـة /ملـي مـول 25تر

   6.1حموضته 
یـزه  MESمحلول مـنظم بــِ : Bالمحلول : الطور المتحرك لتـر، درجـة /ملـي مـول 25تر

 15  6.1حموضته 

یز ( لورد الصودیوم بتر   ) لتر/ملي مول 250حتو على 
ــ   الجســم المضــاد  30بلــغ حــوالي : م حقنــهمقــدار العینــة الــذ ت عبــر عنــه  روغــرام و م
شرة IL-6لمستقبلة    . المعّدل في صورة 

قة/مل 0.5: معدل التدف   . دق
 20  .نانومتر 280: الطول الموجي المستخدم في الكشف  

ة   المعـادلة الحسـاب
ع الذروات   ة لجم ة لذروات = المساحة الكل +  MRA Preالمجموع الكلي للمساحة الكل

+  MRA Sub-2مساحة ذروة +  MRA Sub-1مساحة ذروة +  MRA Mianمساحة ذروة 
ة لذروات ال+  MRA R-1 مساحة ذروة+  MRA Sub-3مساحة ذروة  -1Q(H)مساحة الكل

MRA  +ة لذرواتال  25  مساحة ذروة األجسام المضاد األخر +  2Q(H)-MRA مساحة الكل



 

ةال)= (%( MRA Preمقدار    ع ال/MRA Preلذروات  مساحة الكل ة لجم مساحة الكل
  100× ) الذروات

ل  بین استشراب نموذجي في الش شیر . 4و ع ذروات المواد  MRA Preو إلى جم
سي ون الرئ   . التي تظهر قبل تلك للم

ادل األیوني في الجدول  الت م االستشراب  لیـْن  2وتبین نتائج تقی . 6و 5وفي الش 5 

ان مقدار ما هو مبین،  التي ) A15إلى  A11أرقام العینات من (في العینات  Preذروات  و
عد تسارعها عند  أشهر،  6لمدة  م25أشهر وعند  3لمدة  م40أضیف إلیها األرجینین، 

العینة  ه، تم ) A10رقم العینة (الترتیب، أقل مقارنة  ضف ألیها األرجینین؛ وعل التي لم 
ط لألرجنین في تك ن ذروات تأكید التأثیر المث ضًا تأكید أن مقدار ذروات . Preو  Preوتم أ

ًا إلى مقدار األرجینین المضاف ان مقدار ذروات . خفِّض نسب  ، ة أخر في  Preومن ناح 10 

عد تسارعها عند ) A18إلى  A16أرقام العینات من (العینات  التي أضیف إلیها المثیونین، 
4025أشهر وعند  3لمدة  مالت 6لمدة  م ) A10رقم العینة (رتیب، مشابهًا للعینة أشهر، 

ه، لم ُالحظ تأثیر إضافة المثیونین ضف إلیها األرجینین؛ وعل   .التي لم 
  2الجدول 

  )%( Preذروة   
  أشهر 6لمدة  م25عند   أشهر 3لمدة  م40عند   
A10 56.2  32.3  
All 51.3  3.03  
Al2 50.7  29.3  
A13 49.0  28.7  
A14 47.8  28.5  
A15 47.0  27.9  
A16 55.7  31.2  
A17 55.0  31.2  
A18 55.3  31.4  

 15  ]3المثال [

فة من األرجینین و  استخدام تول طة    )2(المثیونین التأثیرات المث



 

ـــات الســـائلة التـــي تحتـــو علـــى الجســـم المضـــاد 1مـــا فـــي المثـــال  ی ، ُقیــــِّم تـــأثیر التر
ـــ IL-6لمســـتقبلة  ی شـــرة فـــي تثبیـــت التر اســـتخدام المعـــّدل فـــي صـــورة  ات التـــي ُحصـــل علیهـــا 

فة من األرجینین    .المثیونینو تول
األرقــام مــنوفــي هــذه الدراســة،  م  مــن أجــل  A27علــى  A19 تــم تحضــیر عینــات التقیــ

فــة مــن األرجینــین والمثیــونین م تــأثیرات اســتخدام تول ــة لعینــات . تقیــ انــت الوصــفات الطب حیــث  5 

ما یلي م    :التقی
ة[   ]الوصفات الطب

ــار ال ــل عینــة الخت ــات الســائلة، خضــعت  ی ــات التر م ث  ئيالضــو تســرع مــن أجــل تقیــ
ة ( ة  1200000حیث بلغت االستضاءة الكل س وطاقة إشعاع األشـعة فـوق البنفسـج ـة لـَّ القر

ة  ـار ال). 2م/ساعة.وا 200الكل عد الخضوع الخت م نقاوة الجسم المضاد قبل و  10 تسـرعوتم تقی

الترشیـح الهالمي  ئيالضو    .1ما في المثال )) SEC(الذ یناظر (بواسطة االستشراب 
الترشیـح الهالمي  م بواسطة االستشراب  في )) SEC(الذ یناظر (وتبین نتائج التقی

ل  3الجدول  مر في العینات . 7وفي الش ان مقدار الد ما هو مبین،  أرقام العینات من (و
A20  إلىA24 (ار ال عد خضوعها الخت أقل  ئيالضو  تسرعالتي أضیف إلیها األرجینین، 

العینة  ط ) A19رقم العینة (مقارنة  ه، تم تأكید التأثیر المث ضف إلیها األرجینین؛ وعل التي لم  15 

ــــــــــــــــــــــــم  رق
  عینةال

الجســــــــــــم 
  المضاد
  مل/ملغم

Arg  
  ملي جزئي

Met  
  ملي جزئي

  80متعدد السورات 
  مل/ملغم

المحلـــول المـــنظم 
  الهستیدین

  ملي جزئي

درجــــــــــــــــــــــــــــــة 
  الحموضة

A19  180  -  -  0.5  20  6.0  
A20  180  50  -  0.5  20  6.0  
A21  180  100  -  0.5  20  6.0  
A22  180  150  -  0.5  20  6.0  
A23  180  200  -  0.5  20  6.0  
A24  180  300  -  0.5  20  6.0  
A25  180  100  10  0.5  20  6.0  
A26  180  100  30  0.5  20  6.0  
A27  180  100  50  0.5  20  6.0  



 

مرةلألرجنین عل ًا إلى مقدار األرجینین . ى الد مرة خفِّض نسب ضًا تأكید أن مقدار الد وتم أ
مر في العینات . المضاف ان مقدار الد  ، ة أخر إلى  A25أرقام العینات من (ومن ناح

A27 ( التي أضیف إلیها األرجینین) یز عد خضوعها ) ملي جزئي 100بتر والمثیونین، 
ار  العینة أالتسرع الضوئي الخت التي احتوت على األرجینین ) A22رقم العینة (قل مقارنة 
یز  ان  150بتر ًا للمواد المثبتة؛ و یز الكلي تقر یز نفس التر ان هذا التر ملي جزئي؛ و 5 

مر أقل من ذلك في العینات  التي احتوت على تراكیز ) A24و A23أرقام العینتین (مقدار الد
الترتیب ملي 300ملي جزئي و 200بلغت  وتشیر النتائج إلى أنه ُحصل على . جزئي، 

مرة عن طر خلط األرجینین والمثیونین ط الد   .تأثیر متآزر في تثب
ولم ُالحظ تأثیر األرجینین والمثیونین على مقدار منتجات االنحالل منخفضة الوزن 

 10  .الجزئي

  3الجدول 
س  1200000     2م/ساعة.وا 200+ لـَّ
مر      )%( LMW  )%(الد
A19 6.95  0.22  
A20 6.75  0.24  
A21 5.78  0.21  
A22 5.08  0.19  
A23 4.73  0.18  
A24 4.13  0.18  
A25 5.27  0.19  
A26 4.05  0.17  
A27 3.84  0.16  

  



 

ة   عناصر الحما
  

1  
2  
3 

ة سائلة تحتـو علـى جسـم مضـاد ثابتـة، تشـتمل علـى -1 ی یـز یتـراوح مـن  آرجینـین تر  40بتر
یز یتراوح من مل 1000إلى    .ملي جزئي 200إلـى  10ي جزئي ومثیونین بتر

   
1  
2 

ـــة  -2 ـــة وفقـــًا لعنصـــر الحما ی ضـــًا علـــى عامـــل مـــنظِّ  1التر م لدرجـــة الحموضـــة مـــن تشـــتمل أ
  .هستیدین

   
ة  -3 1 ة وفقاً لعنصر الحما ی ضًا على مادة خافضة للتوتر السطحي 2التر   .تشتمل أ
   
1  
2 

ة و  -4 ی ة التر مقدار یبلغ  3فقًا لعنصر الحما مل على /ملغم 50تحتو على الجسم المضاد 
  .األقل

   
1  
2 

ــة  -5 ــة وفقــًا لعنصــر الحما ی مقــدار یبلــغ  3التر مــل /ملغــم 100تحتــو علــى الجســم المضــاد 
  .على األقل

   
1  
2 

ــة  -6 ــة وفقــًا لعنصــر الحما ی مقــدار یبلــغ  3التر مــل /ملغــم 120تحتــو علــى الجســم المضــاد 
  .على األقل

   
1  
2 

ــة  -7 ــة وفقــاً أل مــن عناصــر الحما ی ــارة عــن  6إلــى  4التر ــون الجســم المضــاد ع حیــث 
  .IL-6جسم مضاد لمستقبلة 

   
1  
2 

ة  -8 ة وفقاً أل من عناصر الحما ی   .8إلى  4درجة حموضة تتراوح من لها  7إلى  4التر

   



 

1  
2 

ة وفقًا لعنصـر الح -9 ی ـة التر ـارة عـن جسـم مضـاد معـدل  8ما ـون الجسـم المضـاد ع حیـث 
شر  شرة أو جسم مضاد    .في صورة 

   
1  
2  
3  
4  
5 

ـــة  -10 ـــة وفقـــًاً لعنصـــر الحما ی ـــارة عـــن  8التر ـــون الجســـم المضـــاد ع جســـم مضـــاد حیـــث 
شــرة IL-6لمســتقبلة  تــراوح مقــدار المــادة الخافضــة للتــوتر الســطحي ، معــّدل فــي صــورة  و

ِّـــم لدرجــة الحموضــة ، )حجــم/وزن ( ٪10إلــى  0.0001مــن  یــز المحلــول المنظـ تــراوح تر و
یــز الجســم المضــاد مــن ملــي جزئــي 500إلــى  1مــن  الهســتیدینمــن  تــراوح تر إلــى  50، و
  .مل/ملغم 300

   
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

ـــة  -11 ـــة وفقـــًاً لعنصـــر الحما ی ـــارة عـــن  8التر ـــون الجســـم المضـــاد ع جســـم مضـــاد حیـــث 
شرة IL-6تقبلة لمس یز اآل، MRA معّدل في صورة  تراوح تر  700إلى  50من  رجینینو

یـــز المثیـــونین مـــن  تـــراوح تر تـــراوح مقـــدار  ملـــي جزئـــي، 100إلــــى  10ملـــي جزئـــي، و و
٪ 3إلــــى  0.005بوصــــفه المــــادة الخافضــــة للتــــوتر الســــطحي مــــن  80متعــــدد الســــورات 

یـز المحلـول المنظ، )حجم/وزن ( تـراوح تر إلـى  5مـن  الهسـتیدینـِّــم لدرجـة الحموضـة مـن و
یز الجسم المضاد ملي جزئي 100 تراوح تر   .مل/ملغم 300إلى  100من ، و

   
ة  -12 1 ة وفقًاً لعنصر الحما ی ضًا على تربتوفان 11أو  10التر   .تشتمل أ
   
1  
2 

ـــــة  -13 ـــــة وفقـــــًاً لعنصـــــر الحما ی ملـــــي  15إلـــــى  2لهـــــا لزوجـــــة تتـــــراوح مـــــن  11أو  10التر
ال ة.اس   .ثان

   
1  
2 

ة  -14 ة وفقًاً لعنصر الحما ی أشـهر علـى  6لمـدة  م28-22، تكون ثابتة عند 11أو  10التر
  .األقل

   
ة  -15 1 ة وفقًاً لعنصر الحما ی مرة جزئات الجسم المضاد11أو  10التر ط د   .، حیث یتم تثب



 

2 
   
1  
2 

ة وفقًاً لعنصر الحما -16 ی ط نـزع األمیـد مـن جزئـات الجسـم 11أو  10ة التر ، حیث یتم تثب
  .المضاد

   
ة  -17 1 ة وفقًاً لعنصر الحما ی   .، حیث تكون لإلعطاء تحت الجلد11أو  10التر
   
1  
2 

ة  -18 ة وفقًاً لعنصر الحما ی ة11أو  10التر ی   .، التي لم تخضع للتجفید أثناء تحضیر التر

   
1  
2 

ط طرقة لتث -19 مـرةبـ ـة سـائلة تحتـو علـى الجسـم المضـاد،  د ی جزئـات جسـم مضـاد فـي تر
ة السائلةمثیونین و  آرجینینتتضمن إضافة  ی   .إلى التر

   
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 

ـــة  -20 ـــارة عـــن  19الطرقـــة وفقـــًاً لعنصـــر الحما ـــون الجســـم المضـــاد ع جســـم مضـــاد حیـــث 
شرة IL-6لمستقبلة  ة على ما یتراوح من وتشتمل الت، معّدل في صورة  ی  300إلـى  50ر

منظـِّـــم  عامــلملــي جزئـي مــن  500إلــى  1مــن الجسـم المضــاد، ومــا یتــراوح مـن  مــل/ملغـم
من مـادة ) حجم/وزن (٪ 10إلى  0.0001وما یتراوح من الهستیدین، لدرجة الحموضة من 

، وحیــــث ُضــــاف 8إلــــى  4خافضــــة للتــــوتر الســــطحي، ولهــــا درجــــة حموضــــة تتــــراوح مــــن 
ة  جینینر اآل ی مقـدار المثیـونین ، و ملـي جزئـي 1000إلـى  40مـن مقدار یتـراوح إلى التر

  .ملي جزئي 200إلـى  10من یتراوح 
   
1  
2  
3  
4  
5 

ـــة  -21 ـــارة عـــن  19الطرقـــة وفقـــًاً لعنصـــر الحما ـــون الجســـم المضـــاد ع جســـم مضـــاد حیـــث 
شرة IL-6لمستقبلة  ی، MRA معّدل في صورة   100ـة علـى مـا یتـراوح مـن وتشـتمل التر

ملـــي جزئــي مـــن  100إلــى  5مــن الجســـم المضــاد، ومـــا یتــراوح مـــن  مـــل/ملغــم 300إلــى 
٪ 3إلــــــى  0.005ومــــــا یتــــــراوح مــــــن الهســــــتیدین، منظـِّـــــــم لدرجــــــة الحموضــــــة مــــــن  عامــــــل

، وحیــث 8إلــى  4، ولهــا درجــة حموضــة تتــراوح مــن 80مــن متعــدد الســورات ) حجــم/وزن (



 

6  
7 

ــة إلــى ا رجینــیناآلُضــاف  ی المثیــونین ، و ملــي جزئــي 700إلــى  50مــن مقــدار یتــراوح لتر
  .ملي جزئي 100إلـى  10من مقدار یتراوح 

 



 

  
یز مرتفع من    ة سائلة تحتو على تر ی   المضاد الجسمتر

  
  الملخص

  
ـــة تحتــو علــى جســـم مضــاد تكـــون ثابتــة ومالئمـــة    ی ــد تر یتعلــ االختــراع الـــراهن بتزو

لة لإلعطاء تحت الجلد، مرة ونزع لألمید أثناء التخزن لمدة طو   .حیث یتم منع حدوث د
ــــة ســــائلة تحتــــو علــــى جســــم مضــــاد ثابتــــة تتمیــــز    ی وجــــه االختــــراع الــــراهن نحــــو تر و

  .احتوائها على آرجینین ومثیونین
 

  










