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تقييم فعالية انزيم البرواليديز في امصال دم مرضى الفشل الكلوي
رفاه رزوق حميد السامرائي*  ،مفاز مؤيد علي**  ،عبد السالم توفيق صالح *
* جامعة سامراء  /كلية التربية  -قسم الكيمياء
** جامعة سامراء  /كلية العلوم التطبيقية  -قسم الكيمياء

خـالصـة :

أجريــت الدراســة احلاليــة عــى  64عينــة مصــل دم 33 ،منهــا ألشــخاص مصابــن بالفشــل الكلــوي و 31عينــة
مصــل دم الشــخاص اصحــاء كمجموعــة ســيطرة  ،تــراوح اعامرهــم مابــن  55-22ســنة مجعــت يف الفــرة
من  2019 /11/22إىل .2020 /2 /5
تــم قيــاس فعاليــة انزيــم الربواليديــز  ،وقيــاس تركيــز كال مــن املالــون ثنائــي الدهيايــد  ،الكلوتاثيونــو اليوريــا يف
امصــال دم جمموعتــي املــرىض واالصحــاء وباســتعامل الطرائــق اللونيــة القياســية.
اظهــرت نتائــج الدراســة احلاليــة انخفــاض معنــوي يف فعاليــة انزيــم الربواليديــز يف امصــال دم املــرىض وعنــد
مســتوى احتــايل  P ≤ 0.05مقارنــة باالصحــاء ،مــع انخفــاض معنــوي يف تركيــز الكلوتاثيــون يف امصــال دم
املــرىض وعنــد مســتوى احتــايل  P ≤ 0.05مقارنــة برتكيــزه لــدى االصحــاء امــا تركيــز املالــون ثنائــي االلدهايــد ،
ومســتوى اليوريــا فقــد ارتفعــا معنويــا يف امصــال دماملصابــن بالفشــل الكلــوي وعنــد مســتوى احتــايل P ≤ 0.05
مقارنــة بمســتواه لــدى االصحــاء .كــا تــم دراســة عالقــة االرتبــاط بــن فعاليــة انزيــم الربواليديــز وتركيــز كال مــن
الكلوتاثيــون واملالــون ثنائــي االلدهايــد واليوريــا ،وقــد اظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة موجبــة بــن
فعاليــة انزيــم الربواليديــز وتركيــز الكلوتاثيــون وكانــت قيمــة معامــل االرتبــاط  r=0.483يف حــن كانــت عالقــة
االرتبــاط ضعيفــة وغــر معنويــة بــن فعاليــة االنزيــم وتركيــز اليوريــا واملالــون ثنائــي االلدهايــد اال ان العالقــة كانــت
موجبــة مــع اليوريــا وســالبة مــع الـــ .MDA
الكلمة املفتاحية :الربواليديز  ،الكلوتاثيون  ،املالون ثنائي االلدهايد  ،الفشل الكلوي.
Evaluation the activity of serum prolidase
in patients with renal failure

*RafahRazooq Al-samarrai* Mafaz Moaied Ali** and Abdulsalam Tawfeeq Salih Alsamarai
*Department of chemistry, college of education-University of Samarra
**Department of applied chemistry, college of applied science- University of Samarra

Abstract:
Current study conducted on serum of 64 persons 33 of them are with renal failure
and 31apparently healthy as control group their age ranged between 22 - 55 years for
the period between 22 / 11 / 2019 to 5 / 2 / 2020.
The parameters that measured are prolidase enzyme activity and concentration
of Malondialdehyde-MDA, Glutathione-GSH and Urea in serum of patients and control
groups by colorimetric methods.
The present study results show a significant (P ≤ 0.05) decrease in prolidase
≤ enzyme activity in patients serum as compared to control with a significant (P
0.05) decrease in Glutathione-GSH mean in patients serum as compared to control,
while Malondialdehyde-MDA and Urea levels show a significant (P ≤ 0.05) increase in
patients serum as compared to control.
The correlation coefficient between prolidase activity and GSH, MDA and urea,
the results indicate that the correlation was significant positive correlation between
prolidase and GSH (R=0.483), while the correlation with other parameters (MDA
and urea) were non-significant, in which the correlation was positive with urea and
negative with MDA.
Key words: Prolidase , Malondialdehyde-MDA, Glutathione-GSH , Renal failure.
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المقدمة

لــدى االنســان كليتــان والكليــة عبــارة عــن عضــو
يشــبه حبــة الفاصوليــا ذو لــون يميــل إىل احلمــرة ,تقــع
خلــف الربيتــون  Peritoneumالــذي يبطــن اجلــدار
اخللفــي للبطــن عــى جانبــي العمــود الفقــري( .)1تعتــر
الكليــة احلــارس األمــن للســوائل اجلســمية فهــي التــي
تنظــم حجــم وتركيــب الســوائل وتبقيهــا ضمــن احلدود
الطبيعيــة لــذا فــان عجــز الكليتــن عــن عملهــا يــؤدي
إىل اضطــراب يف الســوائل اجلســمية فتحــدث حــاالت
مرضيــة خطــرة حيــث تقــوم الكليتــان بطــرح الكثــر
مــن الفضــات كاليوريــا  Ureaوحامــض اليوريــك
 Uric acidواالمونيــا واألمــاح الصفراويــة Bile
 saltsوباإلضافــة إىل ذلــك تطــرح الكليتــن الســموم
املتكونــة يف اجلســم نتيجــة للفعاليــات احليويــة املختلفــة
أو الداخلــة إىل اجلســم عــن طريــق الطعــام  ،وتقــوم
الكليتــن أيضــا بطــرح العقاقــر أو املــواد الناجتــة مــن
حتللهــا ومنــع تراكمهــا يف اجلســم(.)2
تقســم أســباب الفشــل الكلــوي او مايعــرف
بالقصــور الكلــوي  Renal failureإىل حــاالت
مرضيــة قبــل الكلىمثــل حــاالت اجلفــاف أو انخفــاض
الــدم الشــديد ،وحــاالت مرضيــة كلويــة ،وحــاالت
مرضيــة بعــد الــكىل مثــل انســداد جمــرى البــول بســبب
تضخــم الربوســتاتا عنــد الرجــال أو احلصــوات.
يتطــور القصــور الكلــوي املزمــن خــال اشــهر او
ســنوات واالســباب االكثــر شــيوعا لــه هــي االصابــة
بــداء الســكري غــر املراقــب  ،ارتفــاع ضغــط الــدم
غــر املســيطر عليــه والتهــاب الكبيبــات الكلويــة
املزمــن .امــا االســباب االقــل شــيوعا فتتضمــن مــرض
الــكىل متعــددة الكيســات  ،اعتــال الــكىل الناجــم
عــن ارتــداد البــول مــن املثانــة اىل احلالــب فالكليــة،
املتالزمــة النفرونيــة  ،احلــى الكلويــة وامــراض

،

عبد السالم توفيق صالح

الربوســتات( .)3تتبايــن فعاليــة العديــد مــن االنزيــات
عــن املســتوى الطبيعــي يف امصــال دم املــرىض املصابــن
بالقصــور الكلــوي املزمــن ،اذ تنخفــض فعاليــة
العديــد مــن االنزيــات Paraoxinase، aryl
esterase ، Lactonase، Glucoolatonase،
Superoxide dismutase، Aspartate
Aminotransferase،
Alanine
Gammaو
Aminotransferase
 GlutamylTransferaseمــع ارتفــاع فعاليــة
انزيــات اخــرى مثــل polymine oxidase،
Glutathion – Stransferaseز (4و.)5
ز
Prolidase
الربواليديــز
انزيــم
 )E.C.3.4.13.9)Cهــو احــد االنزيــات املوجــودة
يف ســايتوبالزم اخلليــة احليــة ،ينتمــي اىل صنــف
االنزيــات التــي حتفــز التحلــل املائــي Hydrolysis
للبتيــدات الثنائيــة او الثالثيــة التــي حتتوي عــى احلامض
االمينــي الربولــن يف النهايــة الطرفيــة لكاربــون الفــا
لينتــج الربولــن بشــكل حــر لــذا فهــو يلعــب دورا
حيويــا مهــا يف املراحــل االخــرة مــن هــدم الربوتينــات،
كــا ويســاهم يف احلفــاظ عــى االمحــاض االمينيــة ســواء
كانــت مــن مصــادر خارجيــة او داخليــة مــن الربوتــن
خاصــة الكوالجــن ،اذ يلعــب الربواليديــز دور ًا هامــا
يف إعــادة تدويــر الربولــن لصناعــة الكوالجــن ونمــو
اخلليــة ،وربــا بمثابــة وســيلة ربــط بــن التغذيــة وهــدم
الربوتــن( .)7 ،6ويبــدو أن نشــاط الربوليديــز قــد يكــون
خطــوة حتديــد يف تنظيــم التخليــق احليــوي للكوالجــن،
اذيتشــارك يف نمــو اخلاليــا وأيــض الكوالجــن ،كــا ان
لــه دورا مهــا يف جتــدد اخلاليــا بعــد العمليــات اجلراحيــة
مــن حيــث دوره الفعــل يف عــاج اجلــروح واخلــدوش
وااللتهابــات(.)8
يتواجــد الربواليديــز يف البالزمــا؛ كريــات الــدم
البيــض؛ كريــات الــدم احلمــر ويف خمتلــف األجهــزة

مـجلــة الـدراسـات التـربـويـة والعـلميــة  -كليـة التربيـة  -الجـامعـة العـراقيـة
الـعـــدد الســادس عــشــر  -الـمـجــلـــد الـخــامــس  -الـكــيـمـيــــاء  -آب  2020م

مثــل الــكيل والرحــم والغــدة الصعرتيــة( .)9جــن
الربوليديــز يقــع عــى الكروموســوم  19ويرمــز لــه
( ،)PEPDيتواجــد االنزيــم بشــكل دايمــر متجانــس
 Homodimerمعتمــدا عــى وجــود املنغنيــز يف مركــز
االنزيــم لــكل سلســلة ببتيديــة ،تتألــف كل سلســلة
ببتيديــة مــن  493مــن بقايــا األمحــاض األمينيــة وبــوزن
جزيئــي  54كيلودالتــون( ،)10وتفيــد الدراســات إن
نشــاط الربوليديزيعتــر عالمــة لإلجهــاد التاكســدي
 Oxidative stressيف العديــد مــن األمــراض،
مثــل امــراض القلــب  ،Heart diseaseالســكري،
واعتــال األعصــاب الســكري ،وأمــراض الكبــد
املزمنــة وهشاشــة العظــام( ،)16-11وكذلــك يتأثــر نشــاط
االنزيــم لــدى مــرىض االعتــاالت الكلويــة املصاحبــة
ملــرض الســكر Diabetic Nephropathyز(.)17
لــذا تــم اجــراء الدراســة احلاليــة لتقييــم نشــاط االنزيــم
لــدى املــرىض املصابــن بالفشــل الكلــوي.
المواد وطرائق العمل
Material and methods

 عينات الدراسة:تــم مجــع  33عينــة دم مــن املــرىض املصابــن
بالفشــل الكلــوي و 31عينــة دم ألشــخاص اصحــاء
كمجموعــة ســيطرة تــراوح اعامرهــم مابــن 55-22
للفــرة مــن  2019 /11/22اىل .2020 /2 /5
وذلــك بســحب ( 5ســم )3مــن الــدم الوريــدي بواســطة
حمقنــة طبيــة تســتعمل ملــرة واحــدة فقــط ووضــع الــدم
يف انابيــب Gel tubeذات غطــاء حمكــم ،ثــم وضعــت
هــذه االنابيــب يف جهــاز الطــرد املركــزي ملــدة  10دقائق
وبرسعــة  3000دورة/دقيقــة بعدهــا تــم ســحب
املصــل بواســطة املاصــة الدقيقــة  Micropipetteثم
قســم املصــل اىل عــدة اقســام ووزع يف Eppendrof
ّ
 tubeوحفــظ عنــد درجــة حــرارة ْ -20م حلــن
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قيــاس املتغــرات الكيموحيويــة .التــي شــملت قيــاس
فعاليــة انزيــم الربواليديــز  ،وتركيــزات كال مــن املالــون
ثنائــي االلدهايــد ،Malondialdehyde-MDA
الكلوتاثيــون  Glutathione-GSHو اليوريــا
 Ureaيف امصــال دم العينــات قيــد الدراســة.
 طرائق العمل:تقديــر فعاليــة أنزيــم الربواليديــز يف مصــل الــدم:
تعتمــد الطريقــة عــى تفاعــل انزيــم الربواليديــز مــع
الببتيــد الثنائــي (كاليســن  -برولــن) باعتبارهــى
مــادة اســاس للتفاعــل( )18ليعطــي احلامــض االمينــي
الربولــن و الكاليســن بشــكل حــر نتيجــة لفعــل
االنزيــم ،ثــم تقــاس امتصاصيــة الربولــن املتحــررة بعــد
تفاعلــه مــع الننهايدريــن عنــد الطــول املوجــي ()515
نانومــر ويتــم حســاب فعاليــة االنزيــم باالعتــاد عــى
الربولــن كــادة قياســية.
تعتمد الطريقة عىل استعامل املحاليل التالية:

حملــول التخفيــف املتكــون مــن 1مــي مــول مــن
كلوريــد املنغنيــز Mncl2املحــر يف  6مــي مــول
مــن حملــول الــرس املنظــم  Tris-HClذي االس
هيدروجينــي .8.0-7.8
حملــول املــادة االســاس : Glycyl-L-Proline
اذ تــم حتضــر 94مــي مول/لــر مــن املــادة االســاس
يف(  )0.05مــول /لــر مــن حملــول الــرس املنظــم
واحلــاوي عــى  1مــي مــول /لــر مــن  Mncl2واالس
اهليدروجينــي (. )0.8 – 7.8
حملــول الربولــن  L-prolineالقيــايس  :تــم
حتضــر حملــول الربولينبرتكيــز  650مايكرومول/لــر
مذابــا يف  0.45مول/لــر مــن حملــول حامــض اخلليــك
ثالثــي الكلــور. Trichloro acetic acid-TCA
كاشــف شــينارد  : Chinard´sحرض الكاشــف
بمــزج  120مــل مــن حامــض اخلليــك الثلجــي مع 80
مــل مــن  6مول/لــر مــن حامــض اورثــو -حامــض

تقييم فعالية انزيم البرواليديز في امصال دم مرضى الفشل الكلوي
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الفســفوريك  Ortho-phosphoric acidو25
غــم مــن الننهايدريــن ،يمــزج املحلــول جيــدا عنــد
درجــة حــرارة ( )70م 0يف محــام مائــي.
حملــول أيقــاف التفاعــل  :يتكــون مــن 0.45
مــول /لــر مــن  ،TCAتتــم عمليــة االذابــة عنــد درجــة
()70م 0يف محــام مائــي قبــل حتضــر كاشــف
، Chinard´s
املحاليل

تم االعتامد عىل اخلطوات التالية لتقدير فعالية االنزيم:

-1تــم ختفيــف املصــل بمعــدل ســت مــرات وذلــك
بأضافــة 250مايكــرو ليــر مــن حملــول التخفيــف لــكل
50مايكرولــر مــن مصــل الــدم ثــم حضــن املزيــج ملــدة
 24ســاعة عنــد  37م ،0ثــم إضافــة 100مايكرولــر
لعينــات الســيطرة .
- 2حرضت انابيب اختبار كام يف اجلدول اآليت :

االختبار

حملول املادة االساس

السيطرة

...........

μl 100

حملول مصل الدم املخفف

μl 100

حضنــت االنابيــب ملــدة  30دقيقــة عنــد درجــة
 37مئويــة ،ويتــم ايقــاف التفاعــل بإضافــة 1مــل
مــن حملــول االيقــاف ،تطــرد االنابيــب مركزيــا ملــدة
5دقائــق عنــد رسعــة  2000دورة /دقيقــة  ،ويســحب

،

عبد السالم توفيق صالح

μl 100

500مايكروليــر مــن املحلــول الرائــق مــن كال
االنبوبتني،وحتــر اربــع انابيــب ســيطرة ،Control
االختبــار ،Testقيــايس Standardوالكفــيء
 Blankكــا يف اجلــدول:

ت

املحاليل

كاشف شينارد

1ml

2

حامض اخلليك الثلجي

ml 1

ml 1

3

املحلول الرائق

ml 0.5

ml 0.5

.......

4

حملول الربولني القياس

.......

.......

ml 0.5

.......

5

حملول ايقاف التفاعل

.......

.......

.......

ml 0.5

1

السيطرة

االختبار

قيايس

كفئ

ml 1

ml 1

ليتطــور اللــون ويكتمــل تكويــن املعقــد امللــون يتــم
حضــن االنابيــب اعــاه ملــدة 10دقائــق عنــد  90م 0يف
محــام مائــي ،يتــم قيــاس االمتصاصيــة عند515نانوميرت
بواســطة جهــاز املطيــاف الضوئــي بعــد تصفــر اجلهــاز
بالكفــئ .

ml 1

ml 1

ml 1

يتــم حســاب الفعاليــة باالعتــاد عــى املعادلــة
اآلتيــة (:)17
abs of test - abs control
]Prolidase Activity = ---------------------------------- x 2.4 x [s
abs of standard

مـجلــة الـدراسـات التـربـويـة والعـلميــة  -كليـة التربيـة  -الجـامعـة العـراقيـة
الـعـــدد الســادس عــشــر  -الـمـجــلـــد الـخــامــس  -الـكــيـمـيــــاء  -آب  2020م

تقدير تركيز املالون ثنائي االلدهيايد يف مصل الدم
Determination of concentration
serum MDA
أ-مبدأ الطريقة :Procedure
تــم تقديــر تركيــز املالــون ثنائي االلدهيايــد MDAيف
مصــل الدم الــذي يمثل أحد النواتج الرئيســة لألكســدة
الفوقيــة للدهــون ،وتعتمــد الطريقــة عــى التفاعــل بــن
بريوكســيدات الدهــون وبشــكل رئيــس  MDAوبــن
حامــض ثايوباربيوتريــك– Thiobarbituric acid
 TBAويتــم التفاعــل يف وســط حامــي وي ّكــون ناتــج
امللــون لــه اعــى امتصاصيــة عنــد 532نانوميــر) .)19
ب -املحاليل املستخدمة :
 -1حملول الثايوباربيتيورك (: )TBA- solution

حملــول ( )Aذو تركيــز (ُ :)M 0.05حــر بإذابة
( )0.2غــم مــن هيدروكســيد الصوديــوم NaOH
يف ( )50مــل مــن املــاء املقطــر ثــم اكمــل احلجــم اىل
( )100مــل مــن املحلــول نفســه.

حملــول ( : )Bحــر بإذابــة ()0.6غم مــن مادة الـ
 TBAيف ( )50مــل مــن حملــول  Aمــع تســخني قليــل يف
محــام مائــي ثــم أكمــل احلجــم اىل ()100مــل باملحلــول
نفســه  ،وحــر هــذا املحلــول أنيـ ًا قبــل االســتعامل .

 - 2حملــول حامــض اخلليــك ثالثــي الكلوريــد :
 Trichloroacetic acid – TCAحــر املحلــول

برتكيزيــن :

الرتكيــز األول  % )17.5( :حيــر بإذابــة ()17.5
غــم مــن  TCAيف (  )50مــل مــن املــاء املقطــر ثــم
أكمــل احلجــم اىل(  )100مــل باملذيــب نفســه وحفــظ
يف الثالجــة حلــن االســتعامل .
الرتكيــز الثــاين  % )70( :حيــر بإذابــة ( )70غــم
مــن  TCAيف ( )80مــل مــن املــاء املقطــر ثــم اكمــل
احلجــم اىل ( )100مــل بنفــس املذيــب وحفــظ يف
الثالجــة حلــن االســتعامل.
ج -طريقة العمل :Procedure
تــم اعتــاد اخلطــوات اآلتيــة لتقديــر  MDAيف
مصــل الــدم:

Solutions

Sample

Blank

Serum

150 µl

.........

Distilled water

..........

)TCA(70%

1ml

1ml
)TCA(17.5%
تم مزج االنابيب احلاوية عىل املحاليل جيد ًا ثم حضنت يف محام مائي عند درجة حرارة
وتركت لتربد ثم اضيف :
1ml
)TBA(0.6%

حضنــت األنابيــب عنــد ْ 37م ملــدة  20دقيقــة
ثــم فصــل الرائــق باســتعامل جهــاز الطــرد املركــزي
برسعــة  2500دورة  /دقيقــة ملــدة  15دقيقــة

17

µl 150

1ml
0 100م ملدة  15دقيقة
1ml
1ml

و ُقــرأت االمتصاصيــة للمحلــول الرائــق عنــد الطــول
املوجــي 532نانوميــر.
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د -احلسابات :Calculation
تم حســاب تركيز MDA -:يف مصل دم النســاء
احلوامل قيد الدراســة بحســب العالقــة اآلتية :

 = Aاالمتصاصية .
 = Dمعامل التخفيف .
 =Lمسار الضوء (سم ).
 = Eز  ( x 105 1.56لرت .مول . 1 -سم.) 1 -
حجوم املحاليل ا ُملستخدمة
يف أنبوب العينة
معدل التخفيف (---------------- = )D
حجم العينة

-8.3تقدير تركيز كلوتاثايون  GSHيف مصل الدم
Determination of serum glutathione
concentration
أ-مبدأ الطريقة : Procedure

تــم اســتعامل الطريقــة املحــورة ( )20يف تقديــر
الكلوتاثايــون املختــزل يف مصــل الــدم إذ تعتمــد
هــذه الطريقــة عــى اســتعامل كاشــف إملــان
 Elman’s reagentاحلــــاوي عــى Dithio
 ،bis-2-Nitrobenzoic acid5,5الــذي
يتفاعــل بشــدة مــع الكلوتاثايــون وخيتــزل جمموعــة
الســلفاهيدرالللكلوتاثايون لينتــج معقــد أصفــر اللــون
لــه أقــى امتصاصيــة عنــد الطــول املوجــي 412
نانوميــر وإن تركيــز الناتــج املتكــون يعتمــد عــى تركيــز
الكلوتاثيــون املوجــود يف املصــل.

،

عبد السالم توفيق صالح

املحاليل املستخدمة-:

 - 1حملــول الرتســيب املحتــوي عــى حامــض
السلفوسالســيليك :Sulfosalicylic acid solution

حــر بإذابــة  4غــم مــن حامــض السلفوسالســيليك
يف  50مــل مــاء مقطــر ثــم اكمــل احلجــم اىل  100مــل
وحفــظ يف الثالجــة حلــن االســتعامل .

 - 2حملــول الفوســفات املنظم Phosphate buffer
solutionز( :)pH =8حــر حملــول الفوســفات

بمــزج املحلولــن  B،Aوضبــط األس اهليدروجينــي
عنــد ( )pH 8بوســاطة بضــع قطــرات مــن حملــول (.)A
حملــول ( : )A) ( 0.6Mحــر بإذابــة 8.16غــم
مــن فوســفات البوتاســيوم أحاديــة القاعــدةKH2PO4
يف ()50مــل مــن املــاء املقطــر ثــم أكمــل احلجــم اىل
( )100مــل .
حملــول ( :)0.08M)(Bحــر بإذابــة 0.568
غــم مــن فوســفات الصوديــوم ثنائيــة القاعــدة
 Na2HPO4يف  ) )50مــل مــن املــاء املقطــر ثــم يكمــل
احلجــم اىل ( )100مــل .
 - 3حملــول كاشــف إملــان  :حــر برتكيــز ()0.1
مــي مــول بإذابــة ( ) 0.004غــم مــن مــادة DTNB
يف ()50مــل مــن حملــول الفوســفات املنظــم pHز()8
ثــم اكمــل احلجــم اىل () 100مــل مــن املحلــول املنظــم
وحــر مبــارشة قبــل االســتعامل ووضــع يف قنينــة
معتمــة حلاميــة املحلــول مــن الضــوء .
 - 4حملــول اخلزيــن القيــايس ( )1مــي مــوالري  :حرض
بإذابــة ( )0.384غــم مــن الكلوتاثايــون يف ()6.25
مــل حملــول الفوســفيت املنظــم ( )0.2مــوالري
كمحلــول خزيــن ثــم حــرت الرتاكــــيز اآلتيــة :
( .) 20، 15 ، 10، 5
طريقة العمل -: Procedure
تــم تقديــر كلوتاثايــون املختــزل يف مصــل الــدم
باالعتــاد عــى اخلطــوات اآلتيــة:

مـجلــة الـدراسـات التـربـويـة والعـلميــة  -كليـة التربيـة  -الجـامعـة العـراقيـة
الـعـــدد الســادس عــشــر  -الـمـجــلـــد الـخــامــس  -الـكــيـمـيــــاء  -آب  2020م

Solutions

Sample

Blank

Serum

150 µl

............

Distilled water

...........

150 µl

Precipitation
solved

150 µl

150 µl
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اضيفت المحاليل في االنابيب ومزجت جيدا ووضعت في جهاز الطرد المركزي
بسرعة  2500دورة /دقيقة لمدة 5دقائق ثم اخذ من :
Supernatant
.........
µl 150
solved
Elman reagent

4.5ml

مزجــت حمتويــات االنابيــب جيــدا بوســاطة املــازج
وخــال  3ثــواين  ،تــم قــراءة االمتصاصيــة عنــد الطــول
املوجــي  412نانوميرتبعــد تصفــر اجلهــاز عــى حملــول
الكفــئ .
احلسابات -:Calculation
تــم حســاب تركيــز الكلوتاثايــون املختــزل يف مصــل
دم النســاء احلوامــل قيــد الدراســة اعتــادا عــى املعادلــة
التاليــة :
 = Aاالمتصاصية.
 ( E = 13600لرت .مول . 1 -سم.) 1 -
 = Lطول اخللية  1سم.
قياس اليوريا يف الدم:
تــم قباســها حســب مبــدأ الطريقــة االنزيميــة لعــدة
الفحــص اجلاهــزة املجهــزة من رشكــة Biomaghreb
هــي كااليت-:
أ .مبدأ الطريقة :

تتفاعــل اليوريــا مــع املــاء بوجــود انزيــم اليوريــز
 Ureaseلتكــون االمونيــا وغــاز ثــاين اوكســيد

4.5ml

الكربــون ثــم يتــم تقديــر االمونيــا الناجتــة مــن تتفاعــل
 Salicylateو  Hypochloriteلتكــون – 2,2
 Dicarboxy Indophenolاالخــر اللــون  ،وتــم
قــراءة االمتصاصيــة عنــد الطــول املوجــي  590نانــو
ميــر.
ب .املحاليل املستعملة :

تم استعامل املحاليل التالية لتقدير تركيز اليوريا:
 - 1حملــول الفوســفات املنظــم Phosphate
 :bufferSolutionويتكــون مــن حملــول الفوســفات
املنظــم ذي األس اهليدروجينــي  pH= 6.7وبرتكيــز60
مــي مــول /لــر.
 - 2الكاشــف امللــون : Color Solution
ويتكــون مــن الفوســفات املنظــم  pH 6.7برتكيــز 60
مــي مــول /لــر  ،و سالســيالت الصوديــوم برتكيــز60
مــي مــول /لــر  ،و  EDTAبرتكيــز  2مليمول/لــر ،
ونايرتوبروســيد الصوديــوم برتكيــز 32مــي مــول /
لــر ،واليوريــز برتكيــز 3000وحــدة دوليــة /لــر.
 - 3املحلــول القيــايس:Standard Solution
ويتكــون مــن اليوريــا القياســية برتكيــز 50ملغــم/
 100سم.3
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 - 4ملحلــول القاعــدي :Alkaline Solution
ويتكــون مــن هايبوكلــورات الصوديــوم برتكيــز 40
مــي مول/لــر  ،وهيدروكســيد الصوديــوم برتكيز 150
مــي مــول /لــر ويتــم ختفيــف 10ســم 3مــن املحلــول
القاعــدي ب  90ســم 3مــن املــاء املقطــر يف قنينــة
حجميــة ســعة  100ســم 3وحتفــظ حلــن االســتعامل.

عبد السالم توفيق صالح

،

 - 5حملــول العمــل :WorkingSolution
يتكــون مــن إذابــة الكاشــف امللــون يف حملــول
الفوســفات املنظــم.
ج .طريقة العمل:
تــم قيــاس تركيــز اليوريــا باالعتــاد عــى اخلطــوات
املدرجــة يف اجلــدول التــايل ،كــا وتــم قيــاس كل تركيــز
مــن حماليــل اليوريــا القياســية بواقــع مخســة مكــررات.

Sample

Standard

Blank

Reagents

-

10 µl

10 µl
-

-

Standard Solution

1 ml

1 ml

1 ml

1 ml

-

متزج االنابيب عند درجة حرارة  o37ملمدة مخس دقائق
1 ml

1 ml

Serum
Phosphate buffer
Solution
Working Solution

متزج االنابيب جيدا وحتضن عند درجة حرارة  o37مثم يتم قياس االمتصاصية
عند  590نانومرت بواسطة املطياف الضوئي مقابل الكفئ.

د -احلسابات:
تــم حســاب تركيــز اليوريــا يف العينــات قيــد
الدراســة باســتعامل املعادلــة التاليــة-:
يوريــا الــدم (ملغم100/ســم = )3قــراءة النموذج\
قــراءة القيــايس × *50
* تركيز املحلول القيايس.
 التحليل االحصائي:حللــت النتائــج احصائيــا باســتخدام الربنامــج
االحصائــي  SPSSلتحديــد املعــدل واالنحــراف
املعيــاري وتــم حتديــد الفروقــات بــن املجموعتــن
باســتخدام اختبــار  T- testعنــد مســتوى معنويــة
( ، )P≤0.05كــا تــم حســاب معامــل االرتبــاط
 Correlation Coefficientالجيــاد العالقــة بــن

فعاليــة انزيــم الربواليديــز واملعطيــات االخــرى قيــد
الدراســة.
النتائج واملناقشةResults and discussion :
تــم قيــاس فعاليــة انزيــم الربواليديــز ومســتويات
كال مــن الكلوتاثيــون ،املالــون ثنائــي االلدهايــد
واليوريــا يف امصــال دم املصابــن بالفشــل الكلــوي و
جمموعــة االصحــاء كمجموعة ســيطرة ،اظهــرت نتائج
الدراســة احلاليــة ان متوســط  ±االنحــراف املعيــاري
لفعاليــة انزيــم الرباليديــز كانــت 42.015±12.46
وحــدة دوليــة /لــر يف أمصــال دم املــرىض يف حــن كانــت
 29.67±158.175وحــدة دوليــة /لــر يف امصــال دم
االصحــاء وكــا يف اجلــدول (.)1
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جدول (:)1
متوسط  ±االنحراف املعياري لفعالية الربواليديز وتراكيز كال من الكلوتاثيون ،
املالون ثنائي االلدهايد واليوريا يف امصال املصابني بالفشل الكلوي واالصحاء
P-Value

Mean±SD
)Patients (33

)Control (31

0.005

42.015±12.46

158.175±29.67

0.005

4.17±1.717

1.29±.67

0.005
0.005

4.5±1.8

46.56±11.45

كــا يظهــر مــن اجلــدول اعــاه ان متوســط±
االنحــراف املعيــاري لرتكيــز الكلوتاثيــون بلــغ
 1.8±4.5مــي مول/لــر يف امصــال دم املــرىض يف
حــن كان  1.25±7.368مــي مول/لــر لدى جمموعة
السيطرة ،اما الـ  MDAفقد كان  1.717±4.17ميل
مول/لــر لــدى املــرىض و  67.1.29±مــي مول/لــر
يف امصــال دم االصحــاء كمجموعــة ســيطرة ،واليويــا
كانــت  11.45±46.56ملغم100/ســم 3لــدى
3
املــرىض مقارنــة بـــ 4.125±18.74ملغم100/ســم
لــدى االصحــاء.
يتضــح مــن النتائــج اعــاه ان فعاليــة انزيــم
الربواليديــز ينخفــض معنويــا لــدى املــرىض املصابــن
بالفشــل الكلــوي مقارنــة باالصحــاء وعنــد مســتوى
احتــايل  ،P ≤ 0.05وقــد يعــزى ســبب االنخفــاض
يف فعاليــة االنزيــم اىل اخللــل احلاصــل يف نســيج الكليــة
نتيجــة املــرض ،اذ تعتــر الكليــة مصــدرا مهــا وغنيــا
بانزياملربواليديــز وهــذا يتفــق مــع نتائــج العديــد مــن
الدراســات( .)23-21ختتلــف نتائــج الدراســة احلاليــة
مــع نتائــج  Akhileshز( )17الذيــن اشــار اىل ارتفــاع
فعاليــة االنزيــم لــدى مــرىض الســكري املصابــن

7.368±1.25

18.74±4.125

Parameters
Prolidase IU/L
)GSH (mmol/L

)MDA (mmol/L
)Urea (mg/dl

باالعتــاالت كلويــة متقدمــة ،وقــد يعــزى ســبب
االختــاف اىل ان املــرىض يف الدراســة احلاليــة قــد
خضعــوا اىل الديلــزة الكلويــة وهــذا ممكــن ان يؤثــر عــى
فعاليــة العديــد مــن االنزيــات .كــا واشــار Erbagci
ومجاعتــه ( )12اىل ان فعاليــة االنزيــم تــزداد مــع ازديــاد
االجهــاد التاكســدي.
ان انخفــاض تركيــز الكلوتاثيــون وارتفــاع
مســتوى الـــ  MDAمعنويــا وعنــد مســتوى احتــايل
 P ≤ 0.05يعتــر مــؤرشا واضحــا حلــدوث حالــة
االجهــاد التأكســدي والتــي ترتافــق غالبــا مــع االصابــة
بالفشــل الكلــوي نتيجــة للــرر احلاصــل خلاليــا
نســيد الــكىل ،حيــث ان زيــادة اجلــذور احلــرة وخاصــة
اصنــاف االوكســجني الفعالــة Reactive oxygen
 spesies-ROSوانخفــاض مســتوى مضــادات
االكســدة  Antioxidantمثــل الكلوتاثيــون الــذي
يعتــر خــط الصــد االول ضــد االجهــاد التاكســدي
ودوره اهلــام يف اقتنــاص اجلــذور احلــرة (24و،)25
مســببا انخفــاض مســتوىالكلوتاثيون نتيجــة اســتهالكه،
وحتولــه مــن الشــكل املختــزل الفعــال  GSHاىل
الشــكل املؤكســد غــر الفعــال GSSGز(.)26
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ان االرتفــاع املعنــوي احلاصــل يف مســتوى اليوريــا
لــدى املرضىوعند مســتوى احتــايل  P ≤ 0.05مقارنة
باالصحــاء واملتحصــل عليــه مــن خــال نتائج الدراســة
احلاليــة يتوافــق مــع نتائــج  Vanholderومجاعته()27
الذيــن اعتــروا ان اليوريــا احــدى مــؤرشات االحتجــاز
البــويل يف مــرض التهــاب الــكىل املزمــن وان ارتفــاع
مســتوى اليوربــا يف الــدم هــو احــد اهــم العالمــات
عــى مــرض التهــاب الــكىل املزمــن والفشــل الكلــوي
واحــد طــرق اختبــار كفــاءة الكلية.كــا وتتفــق النتائــج
مــع كل مــن  Makikoواخــرون( ، )28وWalser
واخــرون(.)29
تــم دراســة عالقــة االرتبــاط بــن فعاليــة انزيــم

شكل( )1عالقة االرتباط بني انزيم
الربواليديز والكلوتاثيون يف جمموعة املرىض.

،

عبد السالم توفيق صالح

الربواليديــز وتركيــز كال مــن الكلوتاثيــون واملالــون
ثنائــي االلدهايــد واليوريــا ،وقــد اظهــرت النتائــج
وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة موجبةبــن فعاليــة
انزيــم الربواليديــز وتركيــز الكلوتاثيــون وكانــت قيمــة
معامــل االرتبــاط  r=0.483وكــا يف الشــكل ( ،)1يف
حــن كانــت عالقــة االرتبــاط ضعيفــة وغــر معنويــة
بــن فعاليــة االنزيــم وتركيــز اليوريــا واملالــون ثنائــي
االلدهايــد اال ان العالقــة كانــت موجبــة مــع اليوريــا
وســالبة مــع الـــ  MDAوكــا يف الشــكلني ( 2و )3عــى
الرتتــب ،مل تــر االدبيــات اىل دراســة عالقــة االرتبــاط
بــن فعاليــة انزيــم الربواليديــز واملعطيــات قيد الدراســة
لــدى مــرىض الفشــل الكلــوي.

شكل( )2عالقة االرتباط بني انزيم
الربواليديز واليوريا يف جمموعة املرىض

شكل( )3عالقة االرتباط بني انزيم الربواليديز واملالون ثنائي االلدهايد يف جمموعة املرىض.
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الشــكل ( ،)4يف حــن كانــت مجيــع العالقــات االخــرى
غــر معنويــة ،وهــذه النتائج تتفــق مع نتائــج Reshma
ومجاعتــه ( )30الذيــن اشــاروا اىل وجــود عالقــة ارتباط
معنويــة بــن تراكيــز اليوريــا واملالــون ثنائــي االلدهايــد
لــدى املــرىض املصابــن باعتــاالت كلويــة.

ويوضــح اجلــدول ( )2قيــم عالقــات االرتبــاط
واالحتامليــة بــن املعطيــات قيــد الدراســة ،ويظهــر
اجلــدول ان عالقــة االرتبــاط املعنويــة كانــت
بــن تركيــز اليوريــا واملالــون ثنائــي االلدهايــد اذ
كانــت قيمــة معامــل االرتبــاط  r=0.496وكــا يف

جدول ( :)2قيم عالقات االرتباط بني املعطيات قيد الدراسة
Correlations
MDA

Prolidase

Urea

GSH

.056

-.051

**.483

1

33

33

33

33

.756
-.040
.826
33

**.496
.003
33
1

33

.780
.007
.970
33
1

.004
1

33

.970

.780

.007

33

.003

.826

33

.004
33

33

**.496

**.483

-.040
33

-.051
33

.056
.756
33

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

GSH

N

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N

Prolidase

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

Urea

N

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

MDA

N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

شكل( )4عالقة االرتباط بني اليوريا واملالون ثنائي االلدهايد يف جمموعة املرىض.
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:االستنتاجات

:نستنتج من خالل الدراسة احلالية
 نتيجــة االصابــة بالفشــل الكلــوي تنخفــض فعاليــة- 1
انزيــم الربواليديــز مــع زيــادة مســتوى االجهــاد
.التاكســدي
 وجــود عالقــة ارتبــاط معنويــة بــن فعاليــة انزيــم- 2
الربواليديــز وخــط الدفــاع االول ضــد اجلــذور
احلــرة واملتمثــل بالكلوتاثايــون يف امصــال دم
.املــرىض
:التوصيات

:من خالل الدراسة احلالية نويص بامييل
 دراســة حركيــة لفعاليــة انزيــم الربواليديــز لــدى- 1
.املــرىض املصابــن بالفشــل الكلــوي
 دراســة العالقــة بــن فعاليــة انزيــم الربواليديــز- 2
.وخمتلــف االمــراض الكلويــة املزمنــة
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