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تقييم تاثير عقاري ساما كالميد وكلوكوسام
على انزيمات الكبد في االرانب المحلية
عبد السالم توفيق صالح
جامعة سامراء  /كلية التربية  -قسم الكيمياء
خـالصـة :

اجريــت الدراســة احلاليــة عــى األرانــب وعددهــا  21ارنــب تــم اختيارهــا حيــث كانــت
خاليــة مــن العاهــات الظاهــرة واإلمــراض وبعمــر واحــد  .وزعــت احليوانــات إىل ثــاث جماميع
متســاوية وهــي جمموعــة الســيطرة ( )Cوجمموعــة االرانــب التــي جرعــت بعقــار كلوكوســام
( )G1وجمموعــة االرانــب التــي جرعــت بعقــار ســاماكالميد(. )G2
تــم قيــاس فعاليــة انزيــات الكبــد  GGT, GOT, GPT,و  ALPيف املجاميــع املجرعة بالعقاقري
وجمموعــة الســيطرة واظهــرت نتائــج الدراســة احلاليــة ارتفــاع معنــوي يف فعاليــة نزيــات الكبــد
يف املجاميــع املجرعــة بعقــاري كلوكوســام و ســاماكالميد عنــد مســتوى احتــايل P ≤ 0.05
مقارنــة بمجموعــة الســيطرة رغــم كــون هــذا االرتفــاع ضمــن حــدود املســتوى الطبيعــي.
االســتنتاج :نســتنتج مــن الدراســة احلاليــة انــه عقــاري ســاما كالميــد و كلوكوســام تعتــر
مــن العقــارات االمنــة لالســتخدام يف عــاج مــرض الســكري مــن النــوع الثــاين.
الكلمة املفتاحية :الكبد  ،كلوكوسام  ،ساماكالميد . GGT, GOT, GPT, ،
Evaluation of the effect of Samaclamed and Glucosam
on liver enzymes of local rabbits
Abdulsalam Tawfeeq Salih Alsamarai
University of Samarra / college of education-Corresponding
author - Department of chemistry
Abstract:

The current study was conducted on the 21 rabbits selected as they
were free of visible impairments and morbidity and one age. The animals
were devided into three equal groups: control group (C), the group of
rabbits that were taken with the drug Clocosam (G1) and the group of
rabbits that were taken with the drug Samaclamide (G2). The activity of
GGT, GOT, GPT, and ALP in drug-dose totals and control group was measured
and the results of the current study showed a significant increase in the
activity of liver enzymes in the dose totals of Clocosam and Samaclamide
at a probability level Of P ≤0.05 compared to the control group, although
this increase is within the normal level. Conclusion: We conclude from
the current study that the real estate of Samaclamed and Glucosam is
considered a safe property for use in the treatment of type 2 diabetes
Key words: Liver, Samaclamed , Glucosam, GGT, GOT, GPT,.

107

108

تقييم تاثير عقاري ساما كالميد وكلوكوسام

على انزيمات الكبد في االرانب المحلية  ..............................................................عبدالسالم توفيق صالح

الكبد
liver

هــو اكــر عضــو غــدي يف اجلســم ويعتــر مــن
ملحقــات اجلهــاز اهلضمــي يــزن حــوايل كيلــو
ونصــف ولونــه بنــي امحــر و مقســم ألربعــه فصــوص
غــر متســاوية احلجــم ويقــع يف اجلانــب األيمــن
مــن التجويــف ألبطنــي حتــت احلجــاب احلاجــز(.)1
ينقــل الــدم أليــه عــر الرشيــان الكبــدي حيــث حيمــل
األوكســجني والوريــد ألبــايب حيمــل أليــه الــدم حامــا»
الغــذاء املهضــوم مــن األمعــاء .
يلعــب الكبــد دورا» أساســيا» يف األســتقالب
وعــدد مــن وظائــف اجلســم مثــل نــزع الســمية كتخزيــن
الكاليكوجــن  glycogenكــا ويعتــر مركــز ًا»
لتصنيــع الربوتينــات يف الكبــد ونظــرا» لوظائــف الكبــد
احليويــة فــأن اإلنســان قــد يمــوت خــال  24ســاعة مــن
توقــف عمــل الكبــد (. )2
وظائف الكبد
الكبــد قــادر عــى أن يقــوم بجميــع وظائفــه بشــكل
شــبه طبيعــي بـــ  % 25مــن طاقتــه لــذا فلديــه قــدرة
عــى أداء وظائفــه حتــى فقــدان  % 75مــن قدرتــه
الوظيفية (.)1
- 1يقــوم بــدور رئيــي يف التعامــل مــع الســكريات
والربوتينــات والدهــون يف جســم اإلنســان إفــراز
الصفــراء .
- 2تكويــن وخــزن الكليكوجــن وتنظيــم كميــه
مســتوى الســكر يف الــدم
- 3إفراز الصفراء.
- 4الكبــد جــزء مهــم مــن أجــزاء اجلهــاز املناعــي يف
اإلنســان.
بواســطة األنزيــات املتنوعــة والكثــرة جــدا»
الكبــد لديــه القــدرة عــى التعامــل مــع أالف املركبــات
ز

ز

الكيميائيــة والعقاقــر املختلفــة وحتويــل أغلبهــا مــن
مــواد ســامه إىل مــواد غــر ســامه أو مــواد نافعــة(.)3
دور الكبد يف استقالب األدوية :
للكبــد دور ًا مهــ ًا وحيويــ ًا يف أزالــه الســمية
 Detoxicationملركبــات كثــرة أمههــا األدويــة
ومســتقبالهتا يف اجلســم يف نفــس الوقــت يؤثــر
الــدواء عــى الكبــد بطــرق عديــدة مثــا عنــد حــدوث
حتســس خلاليــا الكبــد لــدواء معــن ومــن ألمثلــه عــن
االمراضيــات الكبديــة املختلفــة الناجتــة عــن تأثــر
بعــض األدويــة(:)3
اختبار وظائف الكبد:
الكبــد مــن الناحيــة االيضيــة أكــر االعضــاء داخــل
اجلســم وأكثرهــا تعقيــدا وان االرتبــاكات االيضــة يف
إمــراض الكبــد هــي امليــزة املعينــة أو ســائل التشــخيص
بالنظــر لقيــام الكبــد لوظائــف ايضيــة متعــددة فهنالــك
عــدد كبــر مــن الفحوصــات الوظيفيــة املعتمــدة يف
احلــاالت املرضيــة املختلفــة وبصــوره خاصــة فــان تلــك
الفحوصــات تســتعمل لدراســة مــدى الــرر الــذي
يصيــب الكبــد .وقــد يعــود الســبب يف ارتفــاع مســتوى
فعاليــة انزيــات الكبــد اىل ان بعــض االدويــة تســبب
زيــادة األيــض يف اخلاليــا ومنهــا أيــض اخلليــة الكبديــة
مؤديــا بــدوره اىل زيــادة فعاليــة أنزيــات الكبــد(. )4
أو ربــا تكــون الزيــادة ناجتــة مــن تضخــم
اخلاليــا الكبديــة بســبب العقــارات وحتفيــز الشــبكة
األندوبالزميــة ألنتــاج كميــة أكــر مــن األنزيــات
يتناســب مــع حجــم اخلليــة ( . )5أو نتيجــة لتحطــم
تــرب األنزيــات اىل
اخلاليــا الكبديــة مؤديــا اىل
ّ
الــدورة الدمويــة(.)6
يوجــد أنزيمــي  GOT,GPTيف خاليــا الكبــد
ويتحــرران اىل جمــرى الــدم عنــد تلــف  injuryأو
مــوت اخلاليــا الكبديــة ،حيــث يــؤدي ذلــك اىل ارتفــاع
مســتوى فعاليتهــا يف جمــرى الــدم وإعطــاء مــؤرش
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حســاس لتلــف الكبــد .)7( liver damage
ز

كلوتاميت اوكزالو استيت ترانس امينيز ()GOT
ويطلــق عليــة أيضــا اســبارتيت أمــن ترانــس فرييــز
( )ASTحيــث يعمــل عــى نقــل جماميــع أمــن مــن
األمحــاض االمينيــه إىل أمحــاض كيتونيــه (.)8
يعمــل هــذا األنزيــم عنــد درجــه حــرارة 37م واس
هايدروجينــي  PH = 7.4بحيــث يعطــي أعــى فعاليــة
ونشــاط يثبــط األنزيــم بوجــود االوكزاليــت أو اخلــات
والبــورات أي مانعــات التخثــر لذلــك يفضل اســتخدام
مصــل الــدم بــدال مــن البالزمــا الــدم يف تقديــر فعاليــه
هــذا األنزيــم يوجــد هــذا األنزيــم يف الكثــر مــن
األنســجة اجلســم وخاصــة يف نســيج القلــب Heart
والكبــد  )9( Liverيرتفــع مســتوى األنزيــم يف ملصــل
نتيجــة االحتشــاء عضلــه القلــب ويف األمــراض الكبدية
ملؤديــه إىل تنخــر اخلاليــا والتهــاب الكبــد الفايــرويس
وتليــف الكبــد( )10وكذلــك التهــاب البنكريــاس احلــاد
ويف حالــه التهــاب العضــات اهليكليــة كــا يرتفــع يف
حالــه الريقــان والركــود الصفــراوي يف حيــث تنخفــض
فعاليــه األنزيــم يف حــاالت الفشــل الكلــوي وإثنــاء
احلمــل وحالــه نقــص فيتامــن (. )11( )B
ز

ز

انزيم كلوتاميت بايروفيت ترانس امنني ()GPT
ينتمــي أنزيــم  )EC 2.6.1.2( ALTاىل اإلنزيــات
()12
الناقلــة ملجموعــة األمــن Transaminases
يوجــد االنزيــم يف معظــم االنســجة إذ حيتــوي الكبــد
عــى النســبة االعــى منــه تليــه الكليــة فالقلــب ؛ لــذا
يســتعمل االنزيــم يف تشــخيص امــراض الكبــد( )13ويعد
مؤرش ًافعــاالً حلــدوث تراكــم الدهــون يف الكبــد ،كــا
ويرتافــق انخفــاض مســتواه مــع الزيــادة يف مســتويات
الكولســرول املالحــظ يف حــاالت احتقــان الكبــد
 hepatohemiaكذلــك نالحــظ زيــادة مســتوياته
يف حــاالت اصابــة الــكىل ،وتلــف الكبــد واحتشــاء
ز

ز
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العضلــة القلبيــة  ،)14(.كــا يــزداد مســتوى االنزيــم يف
حالــة االجهــاد التأكســديإذ ان تكويــن اجلــذور احلــرة
تســبب بريوكســدة الدهــن يف غشــاء اخلليــة وبالتــايل
تغيــر يف نفاذيتهــا وتدمريهــا ممــا يــؤدي إىل تــرب
اإلنزيــات إىل الــدم وارتفــاع مســتوياهتا يف املصــل(.)9
كــا ان لبعــض العقاقــر تأثــرا رافعــا لفعاليــة االنزيــم
مثــل عقــار روزجيليتــازون(. )10
إنزيم الفوسفاتيز القاعدي ( ) ALP
هــو إنزيــم مســتخلص مــن الغشــاء البالزمــي
للخليــة وذو فعاليــه وظيفيــة مهمــة ويوجــد بكثــرة يف
العظــام وخاصــة إثنــاء فــره النمــو(.)15
ولقــد لوحــظ ان االس اهليدروجينــي لإلنزيــم
متغــر مــن ( )10 - 8.5وذلــك لتأثــره بنــوع املــادة
االســاس الداخلــة بــادة التفاعــل  ،تركيزهــا  ،املحلــول
املنظــم وبحســب موقــع  ALPيف اجلســم( )16يوجــد
اإلنزيــم يف انســجة اجلســم املختلفــة وبمســتويات
متنوعــة إذ يوجــد بصــورة رئيســة يف الكبــد [ويرتكــز يف
اخلاليــا الربنكيميــة]  ،واملشــيمة  ، Placentaوالكلية،
واألمعــاء  ،والعظــام  ، Boneوخاليــا الــدم البيــض
 .)17( White blood cellيــزداد مســتوى االنزيــم
عنــد زيــادة مســتوى اإلجهــاد التأكســدي ممــا يــؤدي إىل
تغــرات تركيبيــة ووظيفيــة ضــارة يف اخلليــة الكبديــة
وتأثــر نفوذيــة الغشــاء وحــدوث خلــل أو تعطيــل يف
نقــل املتأيضــات .وان تلــف خاليــا الكبــد ينتــج عنــه
حتريــر اإلنزيــم منهــا إىل جمــرى الــدم (18و ،)19يمكــن
ملســتوى االنزيــم ان يتأثــر إذ وجــد ان لعقاربيزافيربيــت
تأثــرا خافضــا ملســتواه(.)20
ز

كاما كلوتاميل ترانس فرييز () GGT
وهــو أنزيــم يتكــون يف العديــد مــن األنســجة إال
أن اغلــب مصــدر إلنزيــم املصــل هــو الكبــد يعتــر هــذا
األنزيــم مقياســا حساســا لوجــود آفــة يف الكبــد واجلهــاز
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الكبــدي الصفــراوي( )21قــد يتأثــر هــذا األنزيــم ببعــض
العوامــل التــي تــؤدي إىل ارتفاعــه يف الكبــد مــن هــذه
العوامــل .
 - 1بعض األدوية التي ترفع من نشاط األنزيم .
 - 2ومستوى الدهون يف اجلسم .
 - 3ونسبه الدهون إىل الربوتينات الدهنيه يف البالزما.
 - 4مستوى الكلوكو					 .
كــا يــزداد  GGTيف عــدة حــاالت مثــل التهــاب
الكبد احلاد.
األدوية اخلافضة للسكر:

ساما كالميد Samaclamed

املــادة الفعالــة هــي  Glibenclamideوهــو
يســتخدم للمســاعده يف الســيطرة عــى مســتويات
الســكر يف دم املــرىض ويعمــل بشــكل رئيــي مــن
خــال حتفيــز خاليــا بيتــا التــي تنتــج األنســولني
وبالتــايل يســاعد عــى خفــض كميــه الســكر يف الــدم.
ال يمكــن تناولــه مــن قبــل مــرىض الســكر املعتمــد عــى
األنســولني ألنــه يســبب بعــض اإلعــراض مثــل ظهــور
احلامــض الســكري ،غيبوبــة االنخفــاض شــديد يف
وظيفــة الكبــد وانخفــاض شــديد بوظائــف الــكىل(. )22
ويوجد أثار جانبيه أخرى تأثر عىل الفرد منها :

 - 1اضطرابات األمعاء مثل اإلسهال .
 - 2انخفاض مستوى السكر يف الدم .
 - 3اضطرابات برصيه مؤقتة يف بداية العالج) .
 - 4زياده الوزن .
 - 5التهاب الكبد .
كلوكوسام Glucosam
املــادة الفعالــة  metforminوهــو مشــتق مــن
عائلــه تدعــى NH2 ,CNH, CNH,( Biguanides
 )NH2وهــو يعتــر أحــد عقاقــر عــاج مــرض
الســكري التــي تســتعمل عــن طريــق الفــم بخــاف
ز

األنســولني الــذي يســتعمل عــن طريــق احلقــن ويقــوم
امليتوفورمــن ال يؤثــر عــى الشــهية أهنــا بزيــادة قــدره
اجلســد عــى االســتجابة لألنســولني وزيــادة حــرق
الســكر بتايل.وهنالــك بعــض اآلثــار اجلانبيــة هلــذا
العقــار .
 - 1يؤخــر أو يمنــع ظهــور الســكري عنــد األشــخاص
املصابــن باضطــراب حتمــل الكلوكــوز.
 - 2ضبــط ســكر الــدم عنــد مــرىض الســكري غــر
معتمــد عــى األنســولني(.)23
اهلدف من البحث :

هتدف الدراسة احلالية إىل :

 - 1دراســة تأثــر عقــار كلوكوســام عــى املســتويات
الســوية لإلنزيــات  GGT, GOT, GPT, ALPيف
امصــال دم االرانــب املجرعــة بالعقــار.
 - 2دراســة تأثــر عقــار ســاما كالميــد عــى مســتويات
الســوية األنزيــات  GGT, GOT, GPT, ALPيف
امصــال دم االرانــب املجرعــة بالعقــار.
املواد وطرق العمل:
املواد واألجهزة املستخدمة:
استخدمت املواد واألجهزة التالية يف إجراء البحث:
املواد
-1عدة حتليل (GGT )kit
لرشكة Cam tech
-2عدة حتليل ()kit
 GOT,GPTTلرشكة �Fran
kel reitman
-3عده حتليل (ALP )kit
لرشكة  giesseأملانية

األجهزة

-1ميزان حساس صناعة
املانية
-2جهاز طرد مركزي �cen
ter fuge
-3جهاز املطياف الضوئي
spectro pnotometer
-4رسنجات طبية

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

 2-2هتيئة احليوانات أملختربيه:
إن احليوانــات املختربيــة التــي اســتخدمت
(األرانــب) وعددهــا  21ارنــب يف البحــث تــم
اختيارهــا حيــث تكــون خاليــة مــن العاهــات الظاهــرة
واإلمــراض وبعمــر واحــد  .وزعــت احليوانــات إىل
ثــاث جماميــع متســاوية وهــي جمموعــة الســيطرة ()C
وجمموعــة االرانــب التــي جرعــت بعقــار كلوكوســام
( )G1وجمموعــة االرانــب التــي جرعــت بعقــار
ســاماكالميد ( )G2يف أقفــاص منعزلــة (كل جمموعــة
عــى حــدة) بالســتيكية ذات أغطيــة معدنيــة مشــبكه
إبعادهــا ( )60x 45صنعــت حمليــ ًا .فرشــت أرضيــة
األقفــاص بنشــارة اخلشــب اخلاليــة مــن املــواد الضــارة
ورعــي اســتبداهلا بشــكل مســتمر مــع عنايــة بالنظافــة
والتعقيــم .وتــم جتريعهــا بعــد اختيــار حجــم وتركيــز
اجلرعــة.
اختيــار حجــم و تركيــز اجلرعــة  :تــم اختيــار تركيــز
اجلرعــة اعتــادا عــى وزن وعمــر األرنــب وكان حجــم
اجلرعــة (1مــل) والفــرة بــن اجلرعــة األوىل واجلرعــة
الثانيــة  12ســاعة وملــده يــوم واحــد قبــل ســحب الــدم .
حتضري عينات الدم :
تــم جتريــع االرانــب يف املجموعتــن  G1و G2
يوميــا ملــدة  14يومــا وتــم ســحب الــدم مــن القلــب
بتقنيــة الطعنــة القلبيــة مــن خــال رسنجــات وتفريــغ
الــدم يف أنبوبــه اختبــار بالســتيكية ()test tube
تســتعمل ملــرة واحــدة بعــد وضــع أنبوبــه االختبــار
بصــوره مائلــة بحيــث يتــم تفريــغ الــدم عــى جــدران
األنبوبــة ملنــع تكــر كريــات الــدم ،تركــت الــدم ليتخثر
ملــدة  10دقائــق ،ثــم تــم نقلهــا اىل جهــاز الطــرد املركزي
( )centrifugeلغــرض فصــل املصــل .serum
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حتضري حماليل التجربة

 - 1حتضــر عقــار كلوكوســام  : Glucosamتــم
حتضــر العقــار مــن خــال طحــن 315غــم مــن عقــار
كلوكوســام وأذابتــه يف  100مــل مــن املــاء املقطــر يف د
رجــه حــرارة الغرفــة.

 - 2حتضــر عقــار ســاما كالميــد :Sama clamed

تــم حتضــر العقــار مــن خــال طحــن  315غــم مــن
عقــار ســاما كالميــد وأذابتــه يف 100مــل مــن املــاء
املقطــر يف درجــه حــرارة الغرفــة .
طرائق العمل :

التقدير اللوين لنشاط إنزيم GGT

Colorimetric
method
for
.determination of GGT activity
تــم تقديــر فعاليــة إنزيــم  GGTإنزيــم كامــا
كلوتاميــل ترانــس امينيــس حســب املعادلــة التــايل:
L-GAcid L - Glutammic -3
carboxy - 4 - nitroanilide + Glicirgicina
 Glutammiglicina + Amino - 5 - nitro. 2 - benzote
املحاليل املستخدمة

أوالً  Reagent 1 :يتكــون مــن حملــول بفــر ذو
 PH=8.4مثبــت كاليســل كاليســن برتكيــز 100
مايكــرو مــول /لــر
ثانيـ ًا  Reagent 2 :يتكون L_Glutammic_3
 carboxy _4_nitroanilideبرتكيــز  3مايكــرو
مــول /لــر .
طريقة العمل
خيلــط املحلــوالن ( )2+1بلطــف لتحضــر حملــول
العمــل  working solutionبعيــد ًا عــن الضــوء ثــم
حتــر أنبوبــة االختبــار كالتــايل :
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 405املــاء املقطــر لتصفــر اجلهــاز احلســابات .

ز

احلجم

املادة

فعالية االنزيم = min/ A

 1مل

حملول العمل ws

تقدير فعالية انزيم كلوتاميك  -اوكزالو استيت ترانس امينيز

 0.1مل

العينة

خالل دقيقة واحده xز1158

يــرك اخلليــط ملــدة دقيقــة واحــده يف درجــة
حــرارة  37م يضــاف بعــد ذلــك  SUBبقــدر 250
خيلــط املزيــج وتقــرأ االمتصاصيــة االوىل بعــد دقيقــة
واالمتصاصيــة الثانيــة بعــد دقيقتــن واالمتصاصيــة
الثالثــة بعــد ثــاث دقائــق عنــد طــول موجــي ()nm

تــم قيــاس إنزيــم كلوتاميــك اوكزالــو اســتيت
ترانــس امينيــز يف مصــل الــدم باســتخدام عــدة حتليــل
( )kitوهــي طريقــة لونيــة حيــث يتــم مــن خالهلــا
حســاب فعاليــة اإلنزيــم وذلــك مــن خــال قيــاس
تركيــز اهلايــدرازون  Hydrazonاملتكــون مــن تفاعــل
البايروفيــت مــع  4.2ثنائــي نــرو فنيــل هايدرازيــن
2.4Di nitro phenyl hydrazine

حتتوي عدة التحليل عىل املواد االتية :
الكاشف

املواد

اسبارتيت L_aspartet

مادة األساس GOT

mmol 100

الفا كيتو كلوتاريت keto glutaret

mmol 2

 4.2ثنائي نرتو فنيل هايدرازين

الكاشف الثاين (ملون)

1mmol

Di nitro phenyl hydrazine 4.2

املحلول القيايس

طريقه العمل :

الرتكيز

mmol 1.2

Pyruvic standard

املواد

املاده االساس R 1

حتضن ملدة  5دقائق يف درجة حرارة  37م
نموذج املصل

خيلط مع مادة األساس وحيضن ملدة  30دقيقة يف درجة حرارة  37م
الكاشف الثاين R 2

خيلط ويرتك ملدة  20دقيقة يف درجة حرارة 37م
قاعدة  NaoHبرتكيز gm\L 0.4

GOT
0.5ml
ml 100
ml 0.5
5ml

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

وتــرك ملــدة  5دقائــق يف درجــة حــرارة املختــر
بعــد ذلــك يتــم قــراءة االمتصاصيــة عنــد طــول موجــي
505nmبعــد تصفــر اجلهــاز باملــاء املقطــر
تــم حتضــر املنحنــي القيــايس بــن االمتصاصيــة
1

GOT

2

113

وفعاليــة إنزيــم  GOTلغــرض معرفــة فعاليــة
حيــث نالحــظ مــن اجلــدول أدنــاه االمتصاصيــة
التــي حصلنــا عليهــا مقابــل الرتكيــز .
3

4

5

6

االمتصاصية

0.171

0.263

0.350

0.484

0.431

0.627

الرتكيز wu\L

0

22

55

95

150

215

تقدير فعالية إنزيم GPT
تــم قيــاس انزيــم كلوتاميــك بايروفتــك ترانــس
امنيــز يف مصــل الــدم باســتخدام عــدة التحليــل ()Kit
حيــث يتــم مــن خالهلــا حســاب فعاليــة االنزيــم وذلــك
الكاشف
املادة االساس GPT

مــن خــال قيــاس الرتكيــز اهلايــدروزون املتكــون مــن
تفاعــل البايروفيــك  4.2ثنائــي نــرو فنيــل هايدرازيــن
Di nitro phenyl hydrozin 2.4
حتتوي عدة التحليل املواد آالتية :
املواد

الرتكيز

االلينني D_ Alanine

mmol 100

الفا كيتو كلوتاريت keto glutaret

m mol 2

الكاشف الثاين (ملون)

 4.2ثنائي نرتو فنيل هايدرازين Di nitro phenyl hydrazine 2.4

mmol 1

املحلول القيايس

Pyruvic standard

m mol 1.2

طريقة العمل :

املادة

مادة االساس R1

وحتضن ملدة  10دقائق يف درجة حرارة  37م
النموذج املصل

خيلط مع مادة األساس وحيضن ملدة  30دقيقة يف درجة حرارة  37م
الكاشف الثاين R2

خيلط ويرتك ملدة  20دقيقة يف درجة حرارة 37م
القاعدة gm\L 0.4 NaoH

GPT
ML 0.5
µ 100
ML 0.5
ml 5
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ويــرك ملــدة  5دقائــق يف درجــة حــرارة املختــر بعــد
ذالــك يتــم قــراءة االمتصاصيــة الضوئيــة عنــد طــول
موجــي  nm 505بعــد تصفــر اجلهــاز باملــاء املقطــر.
1

GPT
االمتصاصية

2

0.263

O.171
0

الرتكيزwu/
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تقدير فعالية إنزيم ALP

Determination of aiakline phosphatase

تــم قيــاس مســتوى فعاليــه إنزيــم الفوســفاتيز
القاعــدي يف مصــل الــدم اعتــاد ًا عــى طريقــه اللونيــة
الكاشف
حملول العمل

طريقة العمل

رقم األنبوبة
كاشف األول R1

نالحــظ مــن اجلــدول التــايل االمتصاصيــة التــي
حصلنــا عليهــا مقابــل الرتكيــز .
3

0.350
50

4

0.484
83

5

0.431
126

املوضحــة يف عــدة حتليــل ()kitحســب املعادلــة
P-nitro phenyl phosphate
p-nitro
phenol + phosphate
حتتوي عدة التحليل عىل املواد اآلتية:

املواد

الرتكيز

منظم AMP AMP buffer

mol \L 1

mmol\L 0.5

كلوريد املغنيسيومmagnesiuma chloride

بارا نرتو فنيل فوسفات p-nitro phenyl phosphate
1
2ml

2
2ml

3
2ml

10mmol\L

4
2m

5
2ml

حيضن ملدة  5دقائق بدرجة حرارة 37م
نموذج املصل

m 50

كاشف الثاين R2

m 50

m 50

حيضن ملدة  15دقيقة يف حرارة  37م
كاشف الثالث R3

ml 0.5

0.5ml

0.5ml

0.5ml

0.5ml

يمزج جيد ًا
كاشف الرابع R4
نموذج المصل
ماء مقطر

0.5ml
50ml

0.5ml
50ml

0.5ml

0.5ml

0.5ml

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

حيضــن ملــدة  10دقائــق بدرجــه حــرارة املختــر ثــم
تقــاس االمتصاصيــة عنــد طــول موجــي 510nm
ويصفــر اجلهــاز بأنبوبــه رقــم واحــد .
االحصاء :
حللــت النتائــج أحصائيــا باســتعامل الربنامــج
اإلحصائــي ( ،)SPSSوتــم حتديــد االختالفــات
اخلاصــة بــن املجاميــع املصابــة وجمموعــة

الســيطرة باســتعامل اختبــار دنكــن عنــد مســتوى
أحتاملية .P 0.05
النتائج والمناقشة:

تــم قيــاس فعاليــة انزيامت الكبــد ومتثلت بـــ GOT,
 GPT, GGTو  ALPيف امصــال دم االرانــب املجرعــة
و جمموعــة الســيطرة ،وكانــت النتائــج كــا مبينــة يف
اجلــدول ادنــاه:
Groups

Mean ± SD

Parameter

G2

G1

C

4.66a ± 45.51

3.95a ± 47.4

1.72b ± 19.1

)ALP (U/L

5.41a ± 64.83

2.31b ± 47.83

3.74c ± 42.0

)GPT (U/L

3.88c ± 43.66

3.61a ± 77.66

3.53b ± 70.85

)GOT (U/L

9.9 0.93a ±

3.4 0.98b ±

)GGT (U/L

3.1 0.58b ±

* االحرف املختلفة تدل عىل وجود فرق معنوي و االحرف املتشاهبة
تدل عىل عدم وجود فرق معنوي .
يتضــح مــن اجلــدول اعــاه وجــود ارتفــاع معنــوي
يف مســتويات فعالية  GOT, GPTو  ALPيف املجاميع
املجرعــة بالعقاقــر مقارنــة بمجموعــة الســيطرة يف
حــن كانــت الفروقــات يف مســتويات  GGTمعنويــة
فقــط بــن جمموعــة  G1وجمموعــة الســيطرة.
يعتــر كلوكوســام (املتفورمــن) اخليــار االول
يف عــاج الســكري مــن النــوع الثــاين وقــد ســجلت
حــاالت قليلــة جــدا الرتفــاع االنزيــات الكبديــة الناجتة
عــن اســتخدام عقــار املتفورمــن كــا ورد يف دراســة
()25
 Cone Jوآخــرون( )24و  Franciscoواخــرون
والذيــن ال تتوافــق نتائــج دراســتهم مــع نتائــج الدراســة
احلاليــة.
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ان عمــل الســاماكالميد يكــون عــن طريــق
التعديــات يف نشــاط الكاتــاالز ( )CATوديســموتاز
فائــق أكســيد ( )SODيف مــرض الســكري.
( Glibenclamideالســاماكالميد) ،وهــو عضــو يف
اجليــل الثــاين مــن  ،sulphonylureasيوفــر العــاج
الفعــال للمــرىض الذيــن يعانــون مــن مــرض الســكري
دورا مهـ ًـا يف تأثــره عــى خفض
املعتــدل .يلعــب الكبــد ً
اجللوكــوز  ،ممــا يشــر إىل أن glibenclamide
مبــارشا عــى أنشــطة إنزيــات
تأثــرا
أيضــا
يــارس ً
ً
ً
الكبــد .أدى اســتخدام  glibenclamideيف الفئــران
املصابــة بالســكري إىل عكــس التغــرات النامجــة عــن
مــرض الســكري ،ممــا يشــر إىل أن glibenclamide
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قــد تزيــد مبــارشة مــن نشــاط انزيــات الكبــد املضــادة
لالكســدة مثــل  CATو  )27, 26( SODوهــذا يــؤدي اىل
التخلــض مــن اجلــذور احلــرة املتكونــة نتيجــة االصابــة
بالســكري وبالتــايل تقليــل الــرر احلاصــل النســجة
الكبــد وهــذا يتوافــق مــع نتائــج الدراســة احلاليــة.
تتفــق نتائــج هــذه الدراســة مــع ماتوصــل اليــة
 Panikarوآخــرون( )28حيــث اســتنتجو انــه عنــد
اختيــار املريــض بصــورة ســليمة فانــه باالمــكان
Glibenclamide
اســتخدام املتفورمــن و
(الســاماكالميد) بصــورة آمنــة وبــدون رضر كبــر
لفعاليــة انزيــات الكبــد وبالتــايل النســجة الكبــد ذاتــه.
ز

االستنتاجات:

نســتنتج مــن الدراســة احلاليــة انــه عــى الرغــم مــن
وجــود ارتفــاع معنــوي يف مســتويات فعاليــة انزيــات
الكبــد يف جمموعــات االرانــب املجرعــة مقارنــة
بمجموعــة الســيطرة اال ان هــذا االرتفــاع مل يتعــدى
احلــد الطبيعــي ملســتويات فعاليــة االنزيــات ممايــدل
عــى ان عقــاري ســاما كالميــد و كلوكوســام تعتــر
مــن العقــارات االمنــة لالســتخدام يف عــاج مــرض
الســكري مــن النــوع الثــاين.
التوصيات:

اجــراء دراســة نســيجية لبيــان تاثــر عقــاري ســاما
كالميــد و كلوكوســام عــى الكبــد.
اجــراء دراســة عــى تاثــر العقاقــر االخــرى
املســتخدمة لعــاج الســكري عــى انزيــات الكبــد.
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