
 

  استعراض: الھيدروكسيدات ثنائية الطبقة

Layered double hydroxides: A review 

 

 

 

د  ة البع ة ثنائي واد ذات طبق اد م الإن اتح ة  وإدخ ائن نانوي وير ھج دة لتط احة جدي وفر مس ة ت تقني

ة ( ة الطبق يدات ثنائي وب. الھيدروكس ؤدي المطل ع ) LDHلت ة م ة ومركب واد معدني ن م ارة ع عب

يط ھيدروكسيدات ا ادن.طبقات من البروسيت موجب الشحنة من خل ات  لمع ادل األنيون ويوجد تب

ات  م الجزيئ ا أن معظ يت. بم حنة البروس ن ش ة م حنة الموجب ويض الش ة لتع افات البيني ي المس ف

ع  د م ا تتح البة، فإنھ حنة س ا ش ة لھ ن . LDHالثنائي د م ةوالعدي ة  أدوي ة الدموي ب واألوعي القل

تقاتھاومضادات االلتھابات  يلية أو مش ات  إما أن تكون أحماضا ھيدروكس ادل األيون ا تب ذا يمكنھ لھ

  حصول على المطلوب. لل LDHمع 

ات  ة  LDHإن لمركب ا، الطب وھندس ز، الفصل، التكنولوجي ة التحفي ي عملي ة ف ة تكنولوجي أھمي

  المركبات النانوية.
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  المقدمة 

اء والطب  إن مجال األحي ذلك ف ة، ل ة حيوي ات نانوي تحتوي المادة الحية على آليات نانوية، وتركيب

د ھ ة البع ات الثنائي واد ذات الطبق اد م ذلك اتح ما المجال األول لتطبيق تكنولوجيا النانو. ونختص ب

وب.وإدخال تقنية توفر مساحة جديدة  ؤدي المطل ا  لتطوير ھجائن نانوية لت ة مھ إن للھجائن النانوي

ا شحنة والتي ل )ATPمعقدة وذلك ألن معظم الجزيئات الحيوية( نيوكليوسيد أحادي الفوسفات و ھ

وني. سالبة يمكنھا أن تربط بين  إن طبقات الھيدروكسيد لتعوض شحنة األنيونات خالل التبادل األي

ة  ة الطبق ة ھي  LDHالھيدروكسيدات ثنائي ذه العائل واد من ھ ة، وم يمكن تسميتھا رواسب أنيوني

  .(Mg-Al-C03)ھيدروتالسيت

ات  ز، ال LDHإن لمركب ة التحفي ي عملي ة ف ة تكنولوجي ة أھمي ا، الطب وھندس فصل، التكنولوجي

  المركبات النانوية.

  

  LDHالھيدروكسيدات ثنائية الطبقة 

 يمكن التعبير عنه بشكل عام  )1(شكل  LDHإن التركيب الكيميائي للھيدروكسيدات ثنائية الطبقة 

M (II) M (III) (OH) 2 (Aj x yH,O,  

ي،  A  ثي التكافؤ،كاتيون ثال M (III) كاتيون ثنائي التكافؤ، M (II)حيث  ون البين شحنة  nاألني

  ثوابت كسرية. yو xاأليون البيني و

ادل  ق التب ن طري يد ع ات الھيدروكس ين طبق وية ب ر عض وية وغي ات عض افة أنيون ن إض ويمك

وني  يب. أواألي وي  الترس وم و ال LDHويحت يوم وألومني ى مغنيس تخدمان كمضادات ذعل ين يس

  يعتبر حيويا نوعاً ما. LDHفإن  مع ذلكللحموضة وعوامل مضادة للببسين، 

ة ( LDHإن ھجائن حيوية من  يمكن  )ATPنيوكليوسيد أحادي الفوسفات ومع الجزيئات الحيوي

 ً ا صناعيا الج    تصميمھا وتنظيمھ ي الع ة ف ات الحيوي ع الجزيئ ق فرصة اليصال وتوزي لتحقي

  الجيني وتوزيع الدواء.

ر عضوية قابل دورا LDHوتلعب   ل غي ذوبانة كعوام ات  لل ة وجزيئ ات مختلف ي جين  DNAف

ا  ة يعطي استقرارا عالي البة الشحنة في الفراغات البيني ة س ات حيوي في الحيوية. إن إدخال جزيئ
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ة ات  الطاق ي الطبق ابه ف اتيوني المش يت الك ين البروس تاتيكي ب ل االلكتروس الل التفاع ن خ م

ات  ةوالجزيئ ة األنيوني ات الحيوي ذه الجزيئ ل ھ يد الح . مث ات الھيدروكس ين طبق ارك ب ة تتش يوي

ات  ال الجزيئ ة وإدخ تعادة مغلف ن اس ة م وفر طريق ك ي ي، وذل ط حمض ي وس ذويبھا ف ن ت ويمك

ة.  ا داخل الحيوي ات نشطة بيولوجي اء  LDHإن استضافة جزيئ بيھه " غط ن تش يلعب دوراً يمك

  قارورة 

  

لزات في الطبقات طبقة ھيدروكسيدات الف(  LDHمخطط تفصيلي يوضح تركيب  (1)شكل

  .العليا السفلى وفي الوسط طبقة األنيون)

  

  

البة الشحنة يمكن أن مما يحمي المضيف من االنحالل "كيميائي واع س د من أن . إن إضافة المزي

ة  واد جيني اقير وم نة من العق ق طرق محس تم يحق ائن للخ إضافتھالي إن ھج ا ف م بلعھ ا ت ة، إذا م لي

ن  ة م ات حيوي LDHنانوي ع جزيئ اء  ةم اطي لألمع اء المخ رق الغش تتحرك لتخت ة س ي النھاي وف

ى  دم. تصل إل ا من خالل غشاء  مجرى ال دخل الخالي ه أن ي ادل يمكن إن الھجين المتع ك ف د ذل بع

افر.  ون مضيف. الخلية ذي الشحنة السالبة بدون حدوث تن ا فقط بواسطة أني وفي ويمكن تجربتھ

  .اإلدخالت الناتجة من عملية بواسطة الليسوسوما LDH رداخل الخلية ينھا

دة غير مستقرة في الظروف الحمضية،  LDHوتكون مواد   ة في المع رة طويل ة لفت وال تبقى حي

اقير  ر بطيء للعق ق تحري ن أن يتحق ي مناسب. ويمك اء داخل ود غط ن وج الرغم م اء  ب ي األمع ف

  .مما يؤدي إلى إرسال مؤثر من وماد الجينات الرقيقة إلى الخاليا الدقيقة
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  العالج بالعقاقير

انوي  LDHيمكن إدخالھا في تعتبر عامل عالجي جيني محكم،  DNAإن عقاقير  لتكون ھجين ن

ن  كل LDHم ة )2(ش ذلك يحسن عملي الل، وك ن االنح دخل م دواء الم ي جزيء ال ذي يحم ، وال

ة. راق الخلي ين  اخت ددة ( LDHھج ار مح دوث آث ب ح وي يجن انوي الحي ث  )aptamericالن حي

ة) (يؤدي دات العالجي اقير إلى ارتباط غير محدد من النيوكليوتي دخل ھجائن عق ا ت  LDH. وحالم

ا في الليسوسومات، حيث أن  يكون  PHللخلية، فإن طبقات ھيدروكسيد تخرج عن طريق إذابتھ

 .حامضياً تحرر الجزيئات البيولوجية المغلفة

  

  LDHتحضير الھيدروكسيدات الثنائية الطبقة 

  تشكيلطريقة إعادة ال

الح  خين أم تم تس رارة ي ة ح د درج دة  C 500عن خين  4لم بة تس روجين بنس ي النيت اعات ف س

5°C/mm.  

ادة الصلبة ى  ھذه الم ك تضاف إل د ذل ى بع وي عل ول يحت اهمحل ون مع جزيء  مي منزوعة الكرب

دما تكون  يمكن  pH (7-8)مضيف. فعن هف يد الصوديو تعديل د ، NaOHم بواسطة ھيدروكس بع

إن رو ك ف زوعذل اء من ا، وتغسل بم ذھا و تنقيتھ ن أخ ة يمك رارة الغرف ة ح د درج ة عن  اسب قديم

  وأخيرا تجفف في الفراغ.الكربون 

  

  طريقة تشارك الرواسب 

دة  ون قطرة قطرة لم زوع الكرب اء من ين في م زين مختلف ول من أمالح فل يط من محل يضاف خل

واع عضوية  ى أن روجين الجو. دمضيفة عنساعات إلى محلول مائي يحتوي عل ة  نيت خالل عملي

إن  ائي ف ل الكيمي رة بالتحلي ول المعي ه بإضافة  pH (7-8)المحل تم تعديل ادة  N NaOH 0.1ي لزي

دة  ون 24عملية الترسيب. ثم يترسب و يترك لم زوع الكرب اء من وفي    ساعة، يصفى، يغسل بم

راغ. ي الف ف ف ة يجف ات  النھاي ائن جزيئ ير ھج ن تحض ن ط LDHويمك ة ع ادل الحيوي ق تب ري
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ات في  ة تشارك الرواسب تعطي  LDHاأليونات البينية مع األنيون وي. إن طريق مع جزيء حي

  ( أكثر بثالث مرات)  طريقة إعادة التشكيل.نتائج 

  

  LDHخصائص الھيدروكسيدات ثنائية الطبقة

ين  ل ھج ن ك ة م ر المتفاعل د العناص ن تحدي ل العنصري  LDHيمك ة بالتحلي زيء حيوي ع ج م

(CHN)  ، ة اس الجاذبي ي (TG)ةالحراريقي ل الطيف رن بالتحلي ث المقت ا، الح  (ICP)للبالزم

ل، XRDمن تركيب كل ھجين بواسطة قياسات  أن نتأكدويمكن .  إشعاع  باستخدام تصفية النيك

Cu-Ka مع حيود شعاع أحادي اللون من الجرافيت، طيف التحت حمراء(IR) يمكن أن نحصل ،

  العالي. البوتاسيومبطريقة القرص المدمج من بروميد   FT-IRعليه بواسطة مطياف 

 على الجزيئات الحيوية بواسطة حيود أشعة اكس للھجائن يويمكن دراسة التركيب النانو

(CMP, AMP, GMP and ATP) .خذ في الحسبان تشابه البروسيت مع وباألLDH )4.8 

A°( وتم تقدير ارتفاعات ھجائن ،LDH مع الجزيء الحيوي لتكون : CMP ،9.7 ؛AMP ،

 تميل إلى ترتيب أحادي وھذا يعني أن النيوكليوتيدات  .°ATP،14.6 A و GMP ،13.6؛ 12.1



 

www.trgma.com 
 

6 

  

 LDHمخطط تفصيلي يوضح عملية التھجين وعمليات النقل المحتملة في ھجين  (2)شكل

  النانوي الحيوي إلى الخلية.

  

  

ات (مجموعا األنيونيةالتقارير أن المواد  أفادتالطبقة. وقد  اه طبق  LDHت الفوسفات) تسير باتج

تاتيكي. اذب الكھروس ادة التج والي  لزي ات ح ة الشحنة للطبق ار أن كثاف ين االعتب ذنا بع  22وإذا أخ

دروجين. ة الھي د الترتيب التخطيطي  إدخاالً مرتبة بشكل عمودي على طبق ة ويعتم ي للطبق الجزيئ

  ئي لإلدخاالت المتوافقة.جم الجزيعلى المسافات األساسية والح LDHالبينية في 
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  :LDHاالمتصاص الخلوي في ھجين الجزيء الحيوي مع كفاءة النقل و

تقرة بشكل مناسب في شبكة  ومن الممكن أن تكون  ،LDHعادةً ما تكون الجزيئات الحيوية مس

 ثاني أكسيد الكربون الجوي.األخرى أو مع  األنيوناتغير متداخلة عن طريق التبادل األيوني مع 

زيء و ائص لج ذه الخص مح ھ ت LDHتس ة إذا كان امالت جيني د أو ح دواء جدي ع ك  ألن يوض

اءة تحققت إن ھجين النظائر  كف ل، ف م تحضيره  ATP—LDH [32P]النق ذي ت ق وال عن طري

ا  واة وعالقتھ ة الن ا حقيقي التبادل األيوني وقد تم رصد  امتصاص مثل تلك الھجائن بواسطة الخالي

رة الحضانة.  دبفت د ق ا   ATP—LDHم ھجين وق دخل خالي في وقت زمني قصير  HL-60لي

ى  نسبياً. ر لتصل إل ى( أكث ل لتكون أعل اءة النق د ساعتين من الحضانة،  25ووجدت كف ة) بع طي

ن  ل ( م ائن أق ن الھج ة م بح إمتصاص كمي ة) 12ويص يطي فات الثالث ات الفوس  . إن لمجموع

[32P]  ATP البة،و ع اشحنة س أثير جدر  أن ATP  [32P]لتي تمن ة بت يكون منضوياً في خلي

ين  الخلية السالبة الشحنة.  إن التھجين ب ك ف ى العكس من ذل ة  LDHوأسطح  ATPوعل المتعادل

ي  فات ف ات الفوس ات أنيون ن مجموع حنة م ي  ATPالش ة ف حنة الكاتيوني الل الش ن خ ، LDHم

  والتي تؤدي إلى التقام للخاليا وتعزيز كفاءة النقل.

د من  إن المزي ون الجوي، ف اني أكسيد الكرب رة الحضانة في ث ق من  ATPبزيادة فت سوف ينطل

تبقى  ل للھجين س اءة النق إن كف ك، ف رغم  من ذل ى ال يد. عل ة في شبكة الھيدروكس الفراغات البيئي

ي  ك ف ن تل ى م دل  ATPأعل ى بمع دھا ( أعل ات) 4وح دة  طي د حضانة لم اعة.  24بع ذلك س وك

ين ال ات التھجين ب ل للجزيئ اءة النق وة كف زز بق ة يع ة األنيوني ات الحيوي ة والجزيئ ات الكاتيوني طبق

  الحيوية إلى خاليا وأعضاء الثدييات.

  

  :LDHالتحكم في توصيل الدواء بواسطة 

د درجة حرارة  LDHإن إضافة واحدة من جزيئات  اء عن للحصول على الدواء المطلوب في الم

ن  تج م ة ين الالغرف ذه الجز إدخ يف. ھ فائح المض ين ص ات ب ات يئ ا أن   LDHإن جزيئ يمكنھ

بخصائص مضادات  LDHوتحتفظ لتستوعب جزيئات جديدة مضافة.  °A 20تتضخم ألكثر من 

ين.  ادات الببس ة ومض ة إن  الحموض ادات الحموض ات مض  TALCIDTM(منتج

وي ) ALTACITETMو ة. LDH ] Mg5 Al, (OH) ,5 [  CO2تحت ل  وأدوي  [مث

ك، حمض DIC(الديكلوفين  ائي البروبلبينتوي ل، حمض ثن )، أيبروفين، فايروكسين، جيمفبيروزي
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ك يتيك وحمض تولفينامي ل الس اعي بيفيني ى  ]رب كل عكسي إل ا بش تم إدخالھ دد LDHي ن  وع مم

يلية أو  اض كربوكس ون أحم ا أن تك ات، إم ادات االلتھاب ة ومض ة الدموي ب واألوعي ة القل أدوي

  للحصول على العالج المطلوب. LDHبادل األيوني في تھا، يمكن أن تدخل بالتامشتق

تحكم في  إليصالبعيد عن إمكانية استخدام ھذه المواد  ه من الممكن ال الدواء في الجسم الحي، فإن

تحكم في أداء نقطة إطالق وتشكيل الدواء باختبار أيونات الفلزات  في الطبقات المضيفة. ويمكن ال

ة عن طر pH ار مضاد الحموضة واستقر اعالت الجزيئي د التف ز، والتي تقي ات الفل يق اختيار طبق

  صفات طعم المركب.وكذلك من المتوقع تحسن والديناميكية، ويجب أن يتحسن مدى االستقرار. 

ى ھيإن عملية اإلدخال   ديال في إطالق  )HTIc( روتاليساتدإل ارويمكن ، DICتحدث تع  اعتب

ة يكروية، م كأوعيةالمنطقة البينية في ھذه المصفوفة  ق عملي ق عن طري دواء ويطل ربما يخزن ال

ة. إن إطالق خالل وجود  اإلدخالعدم  اء الدقيق ى االنتشار في  DICاأليونات في األمع د عل يعتم

دواء. ز ال ى تركي د عل يم وال يعتم ة  الجس ي عملي ق ف دواء ينطل ة وضحت أن ال الدراسات المخبري

دم  دواء م اإلدخالع ادل ال اتمن خالل تب ذاب.  ع أيون ي الوسط الم ون موجودة ف دما يك  pHعن

ذي و HTIcDICالدواء ينطلق من فإن  7.5يساوي  ائي وال يط الفيزي ك في الخل يكون أبطأ من ذل

د  ل بع اعات 9يكتم ة س ي أھمي ل الحرك ار. ويعطي التحلي بة  لالنتش ي نس تحكم ف يم لل خالل الجس

ؤدي  إلطالق الدواء. الي ي ة  إدخالبالت دد من أدوي ة ومضادات عكسي لع ة الدموي القلب واألوعي

  الدواء. إيصالإلى   LDHااللتھابات  النشطة إلى 

  

  LDHدواء مضاد للسرطان باستخدام 

ا مع  ])MTXحمض الفوليك وميثوتريكسات( [إن مشتقات حمض الفوليك عن  LDHيتم تھجينھ

وني.  ادل األي ق تفاعل التب واع الس MTXويستخدم  طري ر من أن كن رطانات. في العالج للكثي

ة يستلزم والذي  MTXنصف عمر البالزما قصير جدا في  ى مقاوم ؤدي إل ة والتي ت جرعة عالي

اثرة. إن إدخال  ة المتك ا العادي ر محددة في الخالي ى  MTXالدواء ومسممات غي يحمي  LDHإل

MTX  تج األنيوني مع انحالل حمضي يمكن أن ين التبادلمن االنھيار خالل عملية االنتقال، بينما

حاجز من خالل  MTXعلى نفاذية  LDHأن تؤثر  المحتمل. وكذلك من اإلطالقمن التحكم في 

ذه  أشعةالخلية، مما يحقق تحسن كبير.تشير كل من نماذج حيود  ى أن ھ ة إل ل الطيفي اكس والتحالي

    الجزيئات تدخل إلى الطبقات البينية للھيدروكسيد.
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ار اإلنسان)،  MTX-LDHويجرى اختبار االمتصاص الخلوي للھجين  ة (أوت ا الليمفي في الخالي

ة  تخدام  SaOS-2وخلي ة) باس ة عظمي ل -MTT ] 3- )4،5(خلي ائي الميثي ازول ثن -yl (2-2-ثي

وم ل الزولي ري. ]بروميد ثالثي فيني ة في الفحص المختب ي لخلي اثر األول وة  SaOS-2 التك ر ق أكث

ين  تخدام ھج تخدام  MTX-LDHباس ا باس ذ  MTXمنھ دھا. ك ب وح دورا  LDHلك يلع

  كمصفوفة توصيل حيوية للدواء وزيادة كفاءة التوصيل.

ين ع توب، Campothecin (CPT)الكامبوثوس ذي يمن  I topoisomerase يزوميرازويال

I)ل  إنزيم دة للسرطان. )DNAموجود في تماث واع عدي تم دراسته لعالج أن ارة عن  CPT، ت عب

د  يقلوي دول خماس ة ان ة طرفي ع محط ة، م ة الحلق ة المحيط ات البيئ ين الكتون ھولة ب ول بس  تح

)pH<5( ) يالت ى كربوكس يط )pH<8إل ي  CPT. لتنش ون ھ ة الالكت ون تركيب ب أن تك يج

ل  السائدة, ومع ذلك فقط النموذج النشط يذوب في الماء، ومما يعطي انتشارات بسيطة في المحالي

ي  ل صعوبة ف يولوجية تمث اءة. إيصالالفس ة بكف دة در وأظھرت الجرع ة توصيل جدي ة طريق اس

ك  CPTلألدوية غير أنيونية وغير ذائبة مثل  د ذل ذي بع ون غروي، وال والتي تحمل الدواء في أي

دواء للخاليا السامة  مشابھة ويحقق ھذا المركب خصائص .LDHنانومترية في يدخل في أنفاق  لل

ع ا المعروف، لكن ھجائن نانوية تحكم في الجرعة من خالل توزي اء.يمكن أن ت ات في الم  لمركب

ة  ى لوحظت زيادة المادة المذابة بمعدل ثالثة أضعاف بالمقارن درة عل دواء المعروف. إن الق مع ال

ى  إطالقاستھداف الجزيئات الحيوية في السطح الخارجي للھجائن كالتحكم في  ات يشير إل المركب

  ير أنيونية.ربما تستخدم في توصيل مع محلول مائي فقير من أدوية غأن ھذه الھجائن 

  

  

  تحسين االستقرار في الفيتامينات

ات  ول ( [الفيتامين كروبي (vitaحمض ريتين وميزول ( vitC)، حمض اس ي  ]) vitEوبرك والت

احساسة جدا لكل من الضوء، الحرارة، تعتبر  د تستقر  أنيمكن  األكسجين وغيرھ ابع في  إقحامھ

LDH.  
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  لألدويةتجنب اآلثار الجانبية 

ي إن ممتصات األ شعة الفوق بنفسجية، تستخدم كمنتجات للوقاية من الشمس، ربما تشكل مشكلة ف

ة، زات عالي تخدامھا بتركي د اس م من خالل  السالمة عن ي الجس ان تُمتص ف ا ب دھما يسمح لھ وعن

د. ا  الجل ن حلھ ا يمك كلة ربم ذه المش امھ ي  UVماصات  بإقح ة ف ات النانوي ي الفراغ العضوية ف

LDH ة . األدوية المسكنة ارا جانبي ة آث اتيزم، مخلف ات، تستخدم في عالج الروم المضادة لاللتھاب

  يقلل من تلف المعدة. LDHاندوميثاسين مع  إقحاممثل قرحة المعدة واالثني عشر. إن عملية 

  

    LDHعملية إدخال األحماض األمينية و الببتيدات في 

ن  DNAإن  ارة ع ةعب اكرو أنيوني م الم ي حج ات ف ن أن ت جزيئ ن ويمك ع أن يمك اتوق  إقحامھ

اتوب ة كأيون اض األميني د األحم وني. وتوج ادل األي ة التب طة طريق ة  اس ات موجب البة وايون س

روتين )pH7(ومتعادلة  ة في الب ع صعوبتھا . مع ذلك فإن إدخال األحماض األميني ى توق ؤدي إل ي

ا باستخدام طريقة مشاركة الرواسب وطريقة إعادة التشكيل. دخل إنھا في بعض األحي ن يمكن أن ت

ة  ع بعض األحماض األميني دخل م ا أن ت ة والتي ال يمكنھ ات متعادل ى جزيئ  Zn—Al LDHإل

  .Mg— Al LDHو

إن  ة، ف ي الفراغات البيني ة الشحنة ف ات موجب ى شكل أيون د عل ي يوج وبسبب أن الحمض األمين

ايجب  (-OH- or CO3 2)أخرى  أنيونات ادل كفي نفس الوقت  إدخالھ ي حيث يحدث تع ھرب

ذي يشارك  .اإلدخالوالذي يعيد عملية  LDHمع  األمينلحمض  ين وال إن حمض األم ك ف مع ذل

ة  ة من  اإلدخالفي عملي ة موجب دخل مع طبق وم  LDHأيضا يجب أن ي وى كول يس بواسطة ق ل

ة.  روابط الھيدروجيني ق ال ن طري ا ع ف وإنم ح طي ن   MASS-NMRويوض ل م لك

LDHglycine وLDH-leucine  ود دم وج ة ع ب لبق كيل  LDHتركي ادة التش ة إع ي طريق ف

الطبقتين قد تغيرت. في مجموعة من أحماض أمينية أكثر نشاطاً يترتب الجزيء في  نوالمسافة بي

ي  ة ف ائي الطبق ب ثن طة  LDHتركي د بواس ا وج ة XRDكم اض األميني ي األحم رى. ف ن إف أخ

  .LDHحمض األمين مواٍز لجزيء محور طويل من جزيء 

وذج رض نم ف  XRD ويع ة  LDH-aspartameأن  MASS-NMRوطي افات بيني ه مس ل

ارة، ويعرض nm 2.2تساوي  د  إش ادة عن ة من ، ppm 9ح ائي الطبق ى تركيب ثن ؤدي إل ا ي مم

ين  ل النين ود فيني بب وج حيحة بس ة ص ذه التركيب ة. ھ افات البيني ي المس برتايم ف االس
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phenylalanineة يت ة الثنائي رة من ، أيضا تعطي أن تركيب الطبق كون من وجود مجموعة كبي

ة ، H2Oفي إن الحمض األميني من السھل إقحامه  الفينيل النشطة. ين طبق ك بسبب التفاعل ب وذل

LDH .ة ة قوي ط ھيدروجيني ة ليست رواب حنة موجب ات ذات ش ة وأيون ي  الموجب ارك ف ذا التش ھ

ين في سھل م إطالقيعد صحيحا بالنسبة للبتيدات. على الرغم من  اإلدخالطريقة  ن حمض األم

ة  ي عملي تحكم ف ي ال اء من المحتمل اقتراحه لحل المشكلة ف .وھي تعطي أن حمض اإلطالقالم

  األميني والممتزات.للحمض يستخدم كمخزون  أنيمكن  LDHاألمين / 

  

  االستنتاجات

ة مع  تالجزيئاإن عملية تھجين األدوية أو  ل واستقرار  LDHالحيوي اءة النق ادة كف ى زي ؤدي إل ي

وظين ائن . ملح ون ھج ات،  LDHوتك امالت للجين ازن وح دة كمخ ة مفي ات فعال ة وجزيئ وأدوي

دخل  LDHأخرى. وسوف يمكن ل ت ا بأق د من األمراض، وتشخيصھا وعالجھ تحكم في العدي ال

تكون  اة. وس رة الحي توى الصحي وفت ين المس ي تحس اھم ف د تس ذلك ق ن، وك  LDHجراحي ممك

    ألدوية.االنجاز القادم في نظام توصيل ا

  

  الترجمة في المركز العلمي للترجمةتمت 

www.trgma.com 

30-12-2010 


