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دراسة سريرية لهرمون الكوبيبتين وعالقته بأمراض القلب
ذكرى علي علوش  ،نوري محمد عزيز

قسم الكيمياء  ،كلية العلوم  ،جامعة الموصل  ،الموصل  ،العراق

الملخص

تضمن البحث دراسة سرريرية لررمرون الكروبيبتين فر مصرل دم احصرحاء واحصراام المصرابين برمم ار

القلر ,ا هررر ان المعردل العبيعر لتركير

الكوبيبتين ف مصل الدم كان (  36.2±1.7بيكوغرام/مل) ف مجموعة السيعرة ولكال الجنسين ولفئرا

عمريرة ( )≤60-37سرنة كر لو وجرد ارتفرا

معنوي ف تركي الكوبيبتين ف مجموعة المرضى ( 106.8 ± 2.2بيكوغرام /مل) مقارنة مع مجموعة السيعرة .
بين

النتائج عدم تمثر تركي الكوبيبتين بالعمر والجنس ومؤصر كتلة الجسم والتداين ف مجموعت السيعرة والمرضرى وعردم تراثر تركير الكروبيبتين

ف مجموعة المرضى بارتفا ضغع الدم وداء السكر وتعاع الستاتين.
اوضررح

النتررائج الررى وجررود ارتفررا معنرروي ف ر فعاليررة احن يمررا
ترانسررفيري

بايروفي ر

حكتي ر

ديريرردروجني

(كريرراتين كررايني

البيروكسرريدي

اوك الواسررتي

كلوتامي ر

ترانسررفيري

حكتررو بيروكسرريدي ) وتركي ر كررل مررن المالونالديرايررد الكولسررترول الكليسرريريدا

الدهن واعئ الكثافة البروتين الدهن واعئ الكثافة جردا الكلوكرو
مجموعة السيعرة .ك لو لوحه وجود انافا

كلوتامي ر

الثالثيررة البررروتين

الكريراتينين برروتين سر الفعرال النحراس فر مجموعرة المرضرى مقارنرة مرع

معنوي ف فعالية كرل مرن كلوتاثرايون اس ترانسرفيري وكلوتاثرايون بيروكسريدي وتركير البرروتين الردهن

عال الكثافة و الكلوتاثايون و الاارصين و السلينيوم ف مجموعة المرضى مقارنة مع مجموعة السيعرة.
وتم دراسة معامل احرتباع الاع بين تركي الكوبيبتين والمتغي ار السريرية المقاسة ف مجموعت السريعرة و المرضرى وتبرين مرايل ج وجرود ارتبراع
معنرروي ايجرراب بررين تركي ر الكرروبيبتين وفعاليررة ان ر يم البيروكسرريدي وتركي ر المالونالديرايررد وبررروتين س ر الفعررال (مجموعررة المرضررى فقررع)  .كمررا وجررد
ارتبرراع معنرروي سررلب بررين تركير الكرروبيبتين وكررل مررن فعاليررة انر يم كلوترراثيون بيروكسرردي

تركير الكلوترراثيون والسررلينيوم فر

كلوترراثيون اس ترانسررفيري

مجموعت السيعرة والمرضى.
يستنتج من لو إن ارتفا مستوى هرمون الكوبيبتين يعد مؤص ار لاعورة اإلصابة بإم ار
الكلمات الدالة :هرمون الكوبيبتنن ام ار

القل ,وعالقته مع عمليا

الكر ,التاكسدي.

القل ,الكر ,التاكسدي.

المقدمة
أم ار

القل ,هرو مصرعل صرامل يصرير إلرى مجموعرة ماتلفرة ومتنوعرة

للنراية الكاربوكسيلية لعليعرة الفاسوبرسرين( C-terminal portion of

القلبيرة الوعائيرة أكثرر

( 6()CP-proAVPو 7و . )8لقررد

من األم ار

التر تصري ,القلر ,و تعرد األمر ار

)arginine vasopressin

أسربا ,الوفراة فر العرالم ،وبنراء علرى تقرارير الجمعيرة العالميرة ألمر ار
القل رر ,ف ررإن الم ررر
بررااتالا المجموعررا
الق لرر ,م صررعل

فر ر ت اي ررد مس ررتمر ،ويت ررمثر تر رواتر هر ر ا الم ررر

مرن وهرائا الرردورة الدمويرة وتنهرريم احوعيرة الدمويرة والحفرراه علرى حجررم

العرقيررة ،وعرردة عوامررل أارررى ( (1ان أ م ر را

الرردم وه ر ا مررايبين ان الكرروبيبتين وال ر ي ياا ر النرايررة الكاربوكسرريلية مررن

عررام يع لررق عررن اعررتالل أو ق صررور ي صرري,

الق لرر ,ويررؤثر ع لررى أدا ئرره و وهيف ترره ،وي عررد مررر
ال صر رايين مررن الم سررببا

الرئي سررية أل مر را

األوعير ررة الدموير ررة القلبير ررة منرر رراج ارلير ررا

الررمررون العصررب  ،ويتفرراقم المررر

ببتيد احرجنين فاسوبرسرين وهرو اكثرر اسرتق ار ار ويروفر عالمرا

ت صررل,

الق لرر ,النات جررة

فاسوبرسر ررين كعالمر ررة س ر رريرية لعمر ررر النصر ررا القصر ررير لرر ررا ف ر ر الر رردورة
الدموية(  9و)10

فر ر هرر ررور

الهدف من البحث  :نه ار ألهمية هرمون الكروبيبتين ولقلرة وجرود د ارسرا

احلترابير ررة ،والتفعير ررل

بسررب ,التغي ر ار الس رريرية المررؤثرة

سابقة عنره فر العرراق ،فقرد هردف الد ارسرة الحاليرة الرى تقردير مسرتوا فر

ف ر االيررا العضررلة القلبيررة والنسرريج ألاالل ر القلب ر وأثنرراء لررو تحرردث
تب رردح

فر ر اس ررتقال ,العاق ررة تتمث ررل باناف ررا

مصرل دم األصراام األصرحاء والمصرابين برإم ار

فر ر الر روارد القلبر ر م ررن

) (3تمر ر ر

تصايصرية فر امر ار

القلر ,كر لو د ارسرة

عالقته مع المتغي ار السريرية األارى.

األوكسررجين وضررعا ف ر إنترراـ ال ررعاقة الرئيس ر لررتقلم العضررلة القلبيررة
د ارس ر ررة هرم ر ررون الك ر رروبيبتين فر ر ر الس ر ررنوا

بايولوجيرة

بديل ررة عر ررن احرجنر ررين فاسوبرسر ررين و لر ررو لمحدودير ررة اسر ررتادام احرجنر ررين

ع ررن ن ق ررم الت روي ررة ( )2تت ررداال العدي ررد م ررن ارلي ررا
أم ر ر ار

وجد

الدراسا

ان احرجنين فاسوبرسين مسرؤول عرن مجموعرة متنوعرة

طرائق العمل
ص ررمل

الماض ر ررية كحال ر ررة

ماتلفرة وفر حالرة المرضرى بعرد احتصراء عضررلة

( )67نم ررو ـ دم ألص رراام أص ررحاء هاهري ررا تراوحر ر

بررين ( )71-37سررنة تتضررمن ()38

القلرر ,الحرراد ( )4ان أول مررن وصررا للكرروبيبتين ،المعررروا باسررم الببتيررد

نمررو ـ مررن اإلنرراث كمررا جمعر

السرركري المررتبع بالفاسوبرسررين AVP-associated glycopeptide

بررإم ار

كر رران  Holwerdaف ر ر عر ررام  )5(1972ولر ررم تكتصر ررا وهيفر ررة هرمر ررون

القلرر ,صاصر ر

أعم ررارهم

نمررو ـ مررن ال ر كور و( )29

( ) 100نمررو ـ دم ألصرراام مصررابين

حررالترم م ررن قب ررل أعبرراء ماتصي ررن وبالتع رراون

م ررع مستصف ررى اب ررن سين ررا التعليم ر  /الموصررل ومستصررفى كركرروو العررام/

الك رروبيبتن اح فر ر الع ررام(  )2006و ي رردعى الك رروبيبتين بالببتي ررد الس رركري

كركر رروو وحر رردة العناير ررة القلبير ررة تر ر رراوح

99

اعمر ررارهم بر ررين ( )37-77سر ررنة
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وتتضمرن ( )55نمو ـ لل كرور و ( ) 45نمرو ـ لإلناث للفتررة مرن بدايرة

ويلحه من الجداول ( )1و( )4و( )5عردم وجرود فررق معنروي فر تركير

تمو  2013الى نراية كانون احول . 2013

الكرروبيبتين ف ر مجموعررة السرريعرة حسرر ,الجررنس والعمررر وك ر لو حسرر,

تقدير المتغيرات السريرية في مصل الدم.

مؤصر كتلة الجسم والتداين

تم قياس تركي هرمون الكوبيبتين بواسعة تقنية التقردير براحن يم المررتبع

تركيز هرمون الكوبيبتين في مصل دم مجموعة المرضى.

مناعيرا ( )11( )ELISAمرن صرركة  Mybiosourceاحمريكيرة .وترم

وجررد ان تركير هرمررون الكرروبيبتين فر مصررل دم مجموعررة المرضررى مررن

قي رراس تركير ر الكلوك ررو والكولس ررترول والب ررروتين ال رردهن ع ررال الكثاف ررة

عمريرة ( ≥ )37- 60سرنة انره (106.8 ± 2.2

باريروفي ر

والكليسرريريدا

الثالثيررة والكلوتامي ر

اوك الواسر ررتي

ترانس ر ررفيري والكرير رراتين ك ر ررايني والالكتي ر ر

كرال الجنسرين وبفئرا

ترانسررفيري والكلوتامي ر

بيكوغرام /مل) وهر ا يتفرق مرع ماوجرد ( )19ان معردل تركير الكروبيبتين

ديري ر رردروجني

فر مصررل دم مرضررى القلرر104( ,بيكرروغرام/مررل) كمررا موضر بالجرردول

والكريرراتينين باسررتادام عرردة قيرراس ( )Kitالمجرر مررن صرركة Biolabo
الفرنسررية وبررروتين س ر التفرراعل

(.)2
جدول ( (2تركيز الكوبيبتين في مصل دم مجموعة المرضىى حسب الجنس

باسررتادام عرردة قيرراس ( )Kitالمجر ر ة

والعمر

مررن صررركة  Nycocardالنرويجي ررة وتررم قيرراس تركير ر البررروتين ال رردهن
واعر ررئ الكثافر ررة جر رردا والبر ررروتين الر رردهن واعر ررئ الكثافر ررة حسر رر ,معادلر ررة
(12) FriedeWald

العمر (سنة)

تركيز الكوبيبتين (بيكوغرام /مل)
mean ± S.E
مجموعة المرضى

كما تم تقدير فعالية ان يم كلوتاثايون اس ترانسرفيري ( )13وفعاليرة انر يم

37-50
51-59
≥ 60

الكلوتاث ر ررايون ( )12والمالوندايلديراي ر ررد ( )16وفعالي ر ررة حكتوبيروكس ر رريدي

الكلي mean±S.E

اناث
ذكور
108.1 ± 1.9 108.7 ± 2.1
98.6 ± 2.7
114.9 ± 3.1
101.1 ± 2.1 108.9 ± 2.6
102.6 ± 2.6 110.9 ± 1.8
106.8 ± 2.2

البيروكس ر رريدي ( )14و فعالي ر ررة كلوتاث ر ررايون بيروكس ر رريد ( )15وتركير ر ر

( ** فرق معنوي عند مستوى اححتمالية ) P≤0.01

( )17وتركي العناصر ( )Cu,Zn,Seبتقنية احمتصام ال ري

ويلحه من الجداول ( )2و( )4و( )5عردم وجرود فررق معنروي فر تركير

التحليل اإلحصائي

الكرروبيبتين ف ر مجموعررة المرضررى حسرر ,الجررنس والعمررر وك ر لو حسرر,

تم إيجاد المعدل والاعم القياس للمتغي ار السرريرية المدروسرة واسرتادام

مؤصر كتلة الجسم والتداين

ااتبرار ) (T-testللمقارنرة برين مجمروعتين كر لو ترم إيجراد العالقرة برين
هرمرون الكروبيبتين والمتغير ار
احرتب رراع

تركيزززز هرمزززون الكزززوبيبتين فزززي مصزززل دم مجموعزززة المرضزززى مقارنزززة

المدروسرة مرن ارالل إيجراد قيمرة معامرل

الاعر ر (Coefficient( )r

بمجموعة السيطرة.

 ) Correlationباس ررتادام

تم ر

برنامج التحليل اححصائ .SPSS 17

ف مجموعة احصاام المصابين بام ار

النتائج و المناقشة

الج ر رردول  ))3ل ر رروحه وج ر ررود ارتف ر ررا

تركيز هرمون الكوبيبتين في مصل دم مجموعة السيطرة

القل ,وكما هرو موضر فر

معن ر رروي عن ر ررد مس ر ررتوى اححتمالي ر ررة

( )P≤0.01فر ر تركير ر الك رروبيبتين فر ر مص ررل دم مجموع ررة المرض ررى

وجر ررد ان المعر رردل العبيع ر ر لتركي ر ر هرمر ررون الكر رروبيبتين ف ر ر مصر ررل دم
مجموع ررة الس رريعرة ولك ررال الجنس ررين وبفئ ررا

مقارنررة تركي ر الكرروبيبتين ف ر مصررل دم مجموعررة السرريعرة وتركي ر

مقارنررة مررع مجموعررة السرريعرة وه ر ا يتفررق مررع ماتوصررل اليرره ( )20برران

عمري ررة ( ≥ )37-60س ررنة

تركي ر ر الكر رروبيبتين يرتفر ررع عنر ررد احصر رراام المصر ررابين بر ررام ار

هر ررو ( 36.2±1.7بيكر رروغرام/مر ررل) وه ر ر ا مقر ررار ,مر ررع ماوجر ررد ( )18ان

القلر رر,

الوعائية وقد يعرود السرب ,ان الكروبيبتين هرو نراتج عرن احسرتجابة ال اتيرة

المع رردل العبيعر ر للك رروبيبتين فر ر مص ررل دم احص رراام احص ررحاء ك رران

للكرر ,التاكسرردي كمرا هررو الحررال فر الفاسوبرسررين وانره يررؤدي دو ار هامررا

( 30بيكو غرام/مل) كما موض بالجدول (.)1

ف احستجابة للكر.)21( ,

جدول( )1تركيز الكوبيبتين في مصل دم مجموعة السيطرة حسب الجنس والعمر

ك ر لو يلحرره وجررود ارتفررا

تركيز الكوبيبتين (بيكوغرام /مل)
mean ± S.E
العمر (سنة)
مجموعة السيطرة
اناث
ذكور
32.5 ± 2.8
36.2 ± 1.7
37-50
32.1 ± 1.3
38.8 ± 2.1
51-59
34.5 ± 1.1
38.7 ± 1.8
≥ 60
33.1 ± 2.1
37.9 ± 1.9
الكلي mean±S.E
36.2 ± 1.7
( ** فرق معنوي عند مستوى اححتمالية ) P≤0.01

معنرروي عنررد مسررتوى اححتماليررة ()P≤0.01

ف ر ر تركي ر ر الكر رروبيبتين ف ر ر مصر ررل دم مجموعر ررة المرضر ررى مقارنر ررة مر ررع
مجموعررة السرريعرة حسرر ,ترراثير الجررنس والعمررر وكمررا موض ر بالجرردول
( )3وحس ,تاثير الترداين كمرا مبرين الجردول (  )4وحسر ,مؤصرر كتلرة
الجسرم وكمررا يهررر مررن الجردول (  )5ويعررود السرب ,فر
الحالة المرضية.

100

لرو الررى ترراثير
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جدول) )3تركيز الكوبيبتين في مجموعة السيطرة ومجموعة المرضى بموجب الجنس والعمر
تركيز الكوبيبتين (بيكوغرام /مل) mean±S.E

العمر (سنة)

مجموعة المرضى

مجموعة السيطرة

37-50

ذكور
36.2 ± 1.7

اناث
32.5 ± 2.8

51-59

38.8 ± 2.1

32.1 ± 1.3

**114.9 ± 3.1

≥ 60

38.7 ± 1.8

34.5 ± 1.1

**108.9 ± 2.6

**101.1 ± 2.1

37.9 ± 1.9

33.1 ± 2.1

**110.9 ± 1.8

**102.6 ± 2.6

الكلي mean±S.E

ذكور

اناث

**108.7 ± 2.1

**108.1 ± 1.9
**98.6 ± 2.7

**106.8 ± 2.2

36.2 ± 1.7

( ** فرق معنوي عند مستوى اححتمالية ) P≤0.01
جدول( )4تركيز الكوبيبتين في مصل دم مجموعتي السيطرة والمرضى حسب التدخين
تركيز الكوبيبتين (بيكوغرام  /مل)
مجموعة المرضى

مجموعة السيطرة

المدخنين
غير المدخنين
مدخنين
غير المدخنين
**104.8 ± 2.1 **104.6 ± 6.4 36.5 ± 1.2 31.1 ± 4.1
( ** فرق معنوي عند مستوى اححتمالية ) P≤0.01
جدول(  )5تركيز الكوبيبتين في مصل دم مجموعتي السيطرة والمرضى حسب الجنس ومؤشر كتلة الجسم
≥30
26-29
≤25
مؤشر كتلة الجسم
35.6 ± 3.9
36.9 ± 2.2
مجموعة السيطرة ذكور 37.5 ± 2.1
تركيز الكوبيبتين

بيكوغرام/مل

مجموعة المرضى

اناث

37.6 ± 0.9

30.5 ± 1.9

39.1 ± 2.7

ذكور

**113.6 ± 2.1

**101.1 ± 2.6

**99.2 ± 3.8

اناث

**107.3 ± 3.9
37.1 ± 1.5

**103.2 ± 3.3
32.5 ± 1.9

**106.8 ± 2.8
38.2 ± 1.9

**111.7 ± 2.1

**102.1 ± 2.1

**103.1 ± 2.8

مجموعة السيطرة
مجموعة المرضى

( ** فرق معنوي عند مستوى اححتمالية ) P≤0.01
تززأرير ان زوام مززن ام زراض القلززب علززى تركيززز الكززوبيبتين فززي مجموعززة

تارير امراض اخرى على مستوى الكوبيبتين في مجموعة المرضى

المرضى

تم تقسيم مجموعة المرضى الى ثرالث مجراميع تصرمل المجموعرة األولرى

قسررم

الحرراح

األصاام المصابين بمم ار

المرضررية للمرضررى الررى ثررالث مجرراميع كمررا موضررحة

بالجرردول ( )6وه ر مجموعررة احتصرراء عضررلة القلرر,
 infarctionومجموع ررة ال بح ررة القلبي ررة غي ررر المس ررتقرة

القل ,فقرع والمجموعرة الثانيرة األصراام

المص ررابين بارتف ررا ض ررغع ال رردم م ررع أمر ر ار

Myocardial

القل رر ,والمجموع ررة الثالث ررة

احص رراام المص ررابين ب ررداء الس رركري م ررع أمر ر ار

Unstable

 anginaومجموعررة عج القلرر Heart failure ,وقررد اهرررر النتررائج

القل رر ,كم ررا موضر ر

الجدول ) )7وقد تبين عردم وجرود فررق معنروي فر مصرل دم احصراام

ع رردم وج ررود ف رررق معن رروي فر ر تركير ر الك رروبيبتين فر ر مج رراميع المرض ررى

المصابين بمم ار

الثالثررة وه ر ا يتفررق مررع ماوجررد ( )8بعرردم وجررود فرررق معنرروي ف ر تركي ر

ضر ررغع الر رردم او داء السر رركري وه ر ر ا يتفر ررق مر ررع ماأصر ررار ( )43أن وجر ررود

الكوبيبتين ف ماتلا احم ار

القلبية الوعائية.

القل ,واحصاام المصابين برمم ار

عوامررل الاعررر مررع أم ر ار

القلر ,وارتفرا

القلرر ,لررم تهرررر تررمثي ار واضررحا علررى تركي ر

الكوبيبتين .

جدول) )6تركيز الكوبيبتين في مصل دم مجموعة المرضى حسب انوام من
امراض القلب

جدول( )7تركيز الكوبيبتين في مصل دم مجموعة المرضى حسب الحالة

تركيز الكوبيبتين (بيكوغرام/مل) في مجموعة المرضى

المرضية

حسب انوام من امراض القلب
Heart
Unstable
Myocardial
failure
Angina
infarction
106.7 ± 3.6
103.7 ± 3.8
108.4 ± 3.4

تركيز الكوبيبتين (بيكوغرام /مل) في مصل دم مجموعة المرضى
Heart +
Heart +
Heart
Diabetes
Hypertension
106.4±2.9
107.2±3.6
105.4±3.4
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تارير تعاطي الستاتين على تركيز الكوبيبتين في مجموعة المرضى.
الس ررتاتينا

المتغيززززرات السززززريرية المقاسززززة لززززدى مجموعززززة المرضززززى ومجموعززززة

مجموع ررة م ررن احدوي ررة مث ررل ( ليبيت ررور و وك ررور وليبوس ررتا )

توصا للمرضى ال ين لديرم مستويا

السيطرة
ارتف ر ررا ال ر رردهون  Dyslipidemiaه ر ررو ارتف ر ررا ك ر ررل م ر ررن الكولس ر ررترول

عالية مرن الكولسرتيرول فر الردم

والكليسر رريريدا

وتصررل ,ص ررايين وقررد درس ترراثير السررتاتين علررى تركي ر الكرروبيبتين ف ر
مص ر ررل دم مجموع ر ررة المرضر ر ررى وت ر ررم تقس ر رريم مجموعر ر ررة المرض ر ررى الر ر ررى
مجم ر رروعتين المجموع ر ررة احول ر ررى المرض ر ررى المص ر ررابين ب ر ررام ار

انافررا

القل ر رر,

البررروتين الرردهن العررال الكثافررة وت ررتبع ه ر مررع يررادة اعررر

احص رراية ب ررام ار

ويتعاعون دواء الستاتين والمجموعة الثانية المرضى المصابين برام ار

الثالثير ررة والبر ررروتين الر رردهن واعر ررئ الكثافر ررة اضر ررافة الر ررى
القل رر ,الوعائي ررة ( )22وق ررد وج ررد

معنوير ررا عنر ررد مسر ررتوى اححتمالير ررة (01

القل ,وح يتعاعون الردواء كمرا موضر بالجردول ( )8ا تبرين عردم وجرود

الد ارس ررة ارتفاع ررا

 )P≤0.ف ر ر كر ررل مر ررن تركي ر ر

الكولس ررترول والب ررروتين ال رردهن واع ررئ الكثاف ررة والب ررروتين ال رردهن واع ررئ

فرررق معنرروي بتركير الكرروبيبتين فر مصررل دم مجموعررة المرضررى الل ر ين

الكثافر ررة جر رردا والكليسر رريريدا

يتعرراعون الرردواء والل ر ين ح يتعاعونرره وه ر ا يتفررق مررع ماوجررد ( )20ان

وانافاض ر ررا معنوي ر ررا عن ر ررد مس ر ررتوى اححتمالي ر ررة ( )P≤0.01فر ر ر تركير ر ر

تركي ر ر الكر رروبيبتين لر ررم يتغير ررر معنوير ررا بر ررين المرضر ررى الل ر ر ين يتعر رراعون

البروتين الدهن عال الكثافة مقارنة مرع مجموعرة السريعرة كمرا موضر

القلر رر,

ف ر الجرردول ( )9وه ر ا يتفررق مررع ماتوصررل اليرره ( 23و  )24مررن ارتفررا

السر ررتاتين وغير ررر المتعر رراعين مر ررن المرضر ررى المصر ررابين بر ررام ار
الوعائية.

تركي ر ر الكولسر ررترول والكليسر رريريدا

الجدول )  )8تركيز الكوبيبتين في مصل دم مجموعة المرضى حسب الستاتين

الثالثير ررة والر رردهون البرتينير ررة واعئر ررة

الكثافة وواعئة الكثافرة جردا وانافاضرا فر تركير البرروتين الردهن عرال

تركيز الكوبيبتين (بيكوغرام/مل) في مصل دم مجموعة المرضى
بدون ستاتين
107.4±4.7

الثالثير ررة مقارنر ررة مر ررع مجموعر ررة السر رريعرة

الكثافر ررة وقر ررد يعر ررود السر ررب ,الر ررى قلر ررة النصر رراع الفي ير رراوي والمير ررل الر رروراث

مع الستاتين
106.4±1.9

والتداين والتغ ية والت ت يد من تعور تصل ,الصرايين (. )45

جدول ( )9تركيز المتغيرات السريرية في مجموعتي السيطرة و المرضى
Clincal parameters
Control mean ± S.E Patients mean ± S.E
4.1 ± 0.23
**5.3 ± 0.18
Cholesterol mmol/L
1.5 ± 0.14
**2.4 ± 0.14
Triglyceride mmol/L
1.3 ± 0.2
**0.52 ± 0.11
HDL-C
mmol/L
0.3 ± 0.02
**0.48 ± 0.02
VLDL-C mmol/L
2.5 ± 0.2
**4.5 ± 0.1
LDL-C
mmol/L
5.1 ± 0.2
*6.4 ± 0.4
Glucose mmol/L
61.2 ± 9.7
**112.1 ± 5.2
Creatine kinase (CK) IU/L
8.4 ± 0.4
**6.1 ± 0.6
GST
U/L
12.1 ± 0.06
**7.8 ± 0.26
GPX
U/L
16.1 ± 0.8
**11.8 ± 0.7
GSH
µmol/L
3.08 ± 0.2
**4.68 ± 0.1
MDA µmol/L
39.4 ± 2.9
**70.0 ± 7.5
Peroxidase (PO ) U/L
37.1 ± 5.1
**78.1 ± 4.3
GOT UI/L
29.2 ± 2.3
**86.0 ± 2.9
GPT IU/L
246.7 ± 23.7
**393.1 ± 30.2
L.D.H IU/L
95.4 ± 4.4
*127.9 ± 10.8
Creatinine µmol/L
6.1 ± 0.6
**23.9 ± 3.2
C-reactive protein mg/L
0.119 ± 0.02
*0.202 ± 0.02
Lactoperoxidase ( LPO) U/ mL
106.7 ± 2.3
**87.6 ± 3.0
Zinc
µg/dl
127.2 ± 1.6
**156.6 ± 5.4
Copper
µg/dl
74.0 ± 2.5
**54.8 ± 2.9
Selenium µg/L
( * فرق معنوي عند مستوى اححتمالية  ** P≤0.05فرق معنوي عند مستوى اححتمالية ) P≤0.01
وجررد ان كلوكررو الرردم يررؤدي دو ار هامررا فر التسررب ,بررام ار
وان متابعررة مسررتويا
المررر

الكلوكررو فر امر ار

الج رردول ( )9وه ررو يتف ررق م ررع ماوج ررد ( )25ال ررى ارتف ررا كلوك ررو ال رردم فر ر

القلرر ,الوعائيررة

احصاام المصابين بام ار

القلرر ,الوعائيررة يحررد مررن تعررور

الررى عج ر ترويررة القلرر )25( ,ولقررد اهرررر النتررائج ارتفررا تركي ر

يعررد الكلوترراثيون مررن اهررم مضررادا

الكلوك ر ررو معنوي ر ررا عن ر ررد مس ر ررتوى اححتمالي ر ررة ( )P≤0.05فر ر ر احص ر رراام
المصر ررابين بر ررام ار

القل. ,

احن يمر ررا

القلر رر ,مقارنر ررة مر ررع مجموعر ررة السر رريعرة كمر ررا موض ر ر

احكسرردة وهررو مررادة احسرراس للعديررد مررن

مثر ررل الكلوتر رراثيون بيروكسر رريدي

((GPX

) )26وق ر رد لر رروحه

انافاضا معنويا عند مستوى اححتمالية ( )P≤0.01فر تركير الكلوتراثيون

ف مصل دم مجموعة المرضى مقارنة بالسيعرة كمرا موضر بالجردول ()9
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تركي ر الكلوترراثيون ف ر مرضررى

القلرر ,وقررد يعررود السررب ,الررى يررادة الج ر ور الح ررة والبيروكسرريدا
ي داد استرالو الكلوتاثيون ح الة الكميا

وكمررا موض ر بالجرردول ( )9وه ر ا يتفررق مررع ماتوصررل ( )41مررن انافررا
تركير ر الس ررلينيوم فر ر امر ر ار

وبالتررال

المتولدة من الج ور.

القل رر ,وق ررد يع ررود الس ررب ,ال ررى كون رره مض ررادا

حكسرردة مر ررم وه ررو ي رردال فر ر تك رروين انر ر يم (كلوت رراثيون بيروكس رريدي ) وهر ر ا

يع ر ررد المالونالديراي ر ررد عالم ر ررة مرم ر ررة عل ر ررى وج ر ررود الك ر ررر ,التاكس ر رردي ()28

يتوافق ايضا مع النترائج التر ترم الحصرول عليررا مرن انافرا

واهرررر النتررائج ارتفاعررا معنويررا عنررد مسررتوى اححتماليررة ( )P≤0.01ف ر

كلوتاثيون بيروكسدي وال ي يرتبع مع السلينيوم .

تركير المالونالديرايررد فر مصرل دم مجموعررة المرضررى مقارنرة مررع مجموعررة

ان الكص ر ررا المبك ر ررر عرر ررن احتص ر رراء عض ر ررلة القلرر رر ,فر ر ر المرض ر ررى الر ر ر ين

السريعرة كمرا موضر بالجردول ( )9وهر ا يتفرق مرع ماتوصرل اليره ( )29وقرد

يستصرعرون بررالم الصرردر امرر بررال احهميررة فر الحفراه علررى حيرراة المرضررى

عاليررة مررن بيروكسرريدة الرردهن فر مرضررى

وبرردا العررالـ بسرررعة وان تصررايم احتصرراء عضررلة القلرر ,تعتمررد باحضررافة

يعررود السررب ,الررى وجررود مسررتويا
القل ,مما يؤدي الى اعرالق كميرا

اضرافية مرن المالونايرايرد باعتبرار نراتج

فعاليرة انر يم

الررى االفحررم السرريري وتاعرريع القلرر ,الكرربررائ ) (ECGعلررى العالمررا

ثانوي لبيروكسيدة الدهون وبالتال ارتفا تركي ف الدم.

الحيوية ومنرا تركي انر يم كريراتين كرايني فر الكصرا المبكرر عرن المرر

يعررد ارتفررا الكريرراتينين ف ر مصررل الرردم مررن اسرربا ,السرركتة الدماغيررة لرردى

( )42وق ررد وج ررد ارتفاع ررا معنوي ررا عن ررد مس ررتوى اححتمالي ررة ( )P≤0.01فر ر

احصر رراام متوسر ررع العمر ررر وكبر ررار السر ررن والمرضر ررى ال ر ر ين يعر ررانون مر ررن

فعالي ررة انر ر يم كري رراتين ك ررايني مقارن ررة م ررع مجموع ررة الس رريعرة كم ررا موضر ر

اضعرابا

بالجدول ( )9وه ا يتفق مع ماوجد ( )43بان تركي احنر يم يرتفرع فر حالرة

القل ,واحوعية الدمويرة والسركري المعتمرد علرى احنسرولين ()30

وق ررد وج ررد ارتفاع ررا معنوي ررا عن ررد مس ررتوى اححتمالي ررة ( )P≤0.05فر ر تركير ر

المرر

الكريرراتينين ف ر مصررل دم مجموعررة المرضررى مقارنررة مررع مجموعررة السرريعرة

من احن يم .

وكمررا موضر ر بالج رردول ( )9وهر ر ا يتفررق م ررع ماتوص ررل الي رره ( )31م ررن ان

ان فعاليررة ان ر يم كلوترراثيون اس ترانسررفيري لرره القرردرة علررى تغييررر مسررتويا

تركي الكرياتينين يرتفع لدى احصاام المصابين باحتصاء عضلة القل. ,

الكلوت رراثيون الالوي ررة اس ررتجابة ال ررى انت رراـ اص ررناا احوكس ررجين الفعال ررة وق ررد

ان بروتين س الفعال هو احد عالما
تصررايم ام ر ار

احلترابا

المرمة وانه يسرتادم فر

القلرر ,الوعائيررة ( )32ا تحف ر سررايتوكاينا

اوصرد

الكبررد علررى

اضررافية

وقرد يعررود السرب ,الررى تنارر عضررلة القلر ,واعررالق كميرا

اليرره مرمررة حمايررة الااليررا مررن عوامررل اصررناا احوكسررجين الفعالررة

( )44وقررد وجررد انافاضررا معنويررا عنررد مسررتوى اححتماليررة ( )P≤0.01ف ر

انتاـ برروتين سر الفعرال ( )33وقرد وجرد ارتفاعرا معنويرا فر تركير برروتين

فعاليررة انر يم الكلوترراثيون اس ترانسررفيري فر مصررل دم المرضررى مقارنررة مررع

س ر الفعررال عنررد مسررتوى اححتماليررة ( )P≤0.01ف ر مصررل دم مجموعررة

مجموعة السيعرة كما موض بالجدول ( )9وهو يتفق مع ( )45وقد يعر ى

المرضررى مقارنررة مررع مجموعررة السرريعرة وكمررا موض ر بالجرردول ( )9وه ر ا

السب ,الى انافا

تركي الكلوتاثيون ال ي يعمل عليره احنر يم وربمرا يعرود

يتفررق مررع ماوجررد ( (34مررن ارتفررا تركير بررروتين سر الفعررال فر مرضررى

السب ,الى احكسدة الت افض

القل ,يدل على ان احلترا ,يؤدي دو ار كبير ار فر التصرل ,ومضراعفاته وان

يعم ررل انر ر يم الكلوت رراثيون بيروكس رريدي عل ررى حماي ررة الاالي ررا واحنس ررجة ض ررد

ي ررادة

بيروكسرريدة الرردهن با الررة بيروكسرريد الريرردروجين مررن الااليررا ويات ر ل ب ر لو

ارتفررا بررروتين سرر الفع ررال والفررايبرينوجين تسرراهم مررع احلترررا ,فرر
اعر ام ار

القل ,التاجية (.)35

جر ر الريدروكسريل ويمنرع بر لو بيروكسريدة الردهن ( )47وقرد وجرد انافاضررا

ان الاارصررين يملررو اصررائم مضررادة لالكسرردة ( )36وقررد وجررد ان تركي ر
الاارصين قد اناف

معنويا عند مسرتوى اححتماليرة ( )P≤0.01فر فعاليرة انر يم كلوتراثيون اس
ترانسفيري ف مصل دم المرضى مقارنة مع مجموعة السيعرة كمرا موضر

انافاضا معنويا عنرد مسرتوى اححتماليرة ()P≤0.01

ف مصل دم مجموعة المرضى مقارنة مرع مجموعرة السريعرة كمرا موضر
بالجرردول ( )9وه ر ا يتفررق مررع ماتوصررل اليرره ( )37مررن انافررا
الاارصررين ف ر ام ر ار

بالجرردول ( )9وهررو يتفررق مررع ( )45وقررد يعررود السررب ,الررى انافررا

تركي ر

منه ف عمليا

النحرراس عامررل م ارفررق للعديررد مررن احن يمررا

نتائج الدراسة الت تبين انافا

الكر ,التاكسدي.

القل ,ضد الضرر التاكسدي ال ي يحدث بعد الحالة المرضية )(48

(غي ر ررر المر ر ررتبع) وير ر ررتبع ارتباع ر ررا وثيق ر ررا م ر ررع الس ر رريرلوبال مين واحلب ر ررومين
ومعقدا

اححما

تركير الكلوتراثيون فر مصرل دم مجموعرة

المرضررى ك ر لو يعمررل ان ر يم الكلوترراثيون بيروكسرريدي علررى حمايررة انسررجة

ويكررون سرراما ف ر الحالررة الح ررة

احمينيرة – النحراس و السرايتوكروما

مررادة

احسرراس التر يعمررل عليرررا احنر يم وهر الكلوترراثيون وهر ا ينسررجم ايضررا مررع

القلرر ,وقررد يعررود السررب ,الررى ان الاارصررين يعتبررر

مضاد لالكسدة ول لو تسترلو كميا

فعالية احن يم (. )46

اصررناا احوكسررجين الفعالررة لرررا دو ار فعرراح ف ر الفسررلجة المرضررية وتصررمل
هر ر احص ررناا جر ر ر الريدروكس رريل وجر ر ر السوبراوكس ررايد مث ررل البيروكسر ر

(  )38وقرد وجرد

ارتفاعا معنويا فر تركير النحراس عنرد مسرتوى اححتماليرة ( )P≤0.01فر

نايترير ر ر

مصل دم مجموعة المرضى مقارنة مع مجموعة السريعرة وكمرا فر الجردول

الرايبوكلورير ررو ( )49وقر ررد وجر ررد ارتفاعر ررا معنوير ررا عنر ررد مسر ررتوى اححتمالير ررة

( )9وهر ا يتفرق مرع ماوجرد ) (39وقرد يكرون السرب ,فر ان النحراس يسراهم

( )P≤0.01ف ر ر ر فعالير ر ررة ان ر ر ر يم البيروكسر ر رريدي ف ر ر ر مصر ر ررل دم مجموعر ر ررة

الكرر,

المرضررى مقارن ررة م ررع مجموعررة الس رريعرة وكم ررا موضرر بالج رردول ( )9وهر ر ا

ف

يادة الضرر الناتج من اصناا احوكسجين الفعالة ف عمليرا

التاكسدي .

يتف ررق م ررع ماتوص ررل الي رره ( )45م ررن ارتف ررا فر ر فعالي ررة البيروكس رريدي فر ر

يعررد السررلينيوم مضررادا لالكسرردة يعمررل علررى تقليررل بيروكسرريدة الرردهن وعليرره
فرررو يررؤثر علررى تصررل ,الص ررايين العصرريدي وام ر ار

فض ر ررال ع ر ررن المركب ر ررا

مث ر ررل بيروكس ر رريد الري ر رردروجين وح ر ررام

ام ار

القلرر ,الوعائيررة ()40

القل ,الوعائية وقد يعود السب ,الى عمليرا

الكرر ,التاكسردي التر

تحث على يادة فعالية البيروكسيدي من اجل مكافحة الج ور الحرة.
وجررد ارتفاعررا معنويررا عنررد مسررتوى اححتماليررة ( )P≤0.01ف ر فعاليررة ان ر يم

وق ررد وج ررد انافاض ررا معنوي ررا فر ر تركير ر الس ررلينيوم عن ررد مس ررتوى اححتمالي ررة

كلوتاميرر

( )P≤0.01فر مصررل دم مجموعررة المرضررى مقارنررة مررع مجموعررة السرريعرة
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ف مصل دم مجموعة المرضى مقارنة مرع مجموعرة السريعرة وكمرا موضر

تركي ر الكرروبيبتين وتركي ر بررروتين س ر الفعررال ف ر مجموعررة المرضررى كمررا

بالجردول ()8-1وهر ا يتفرق مررع ماتوصررل اليره ( )50مررن ارتفرا فعاليررة انر يم

موض ررحة فر ر الج رردول ( )10وهر ر ا ق ررد يع ررود ان ب ررروتين سر ر الفع ررال اح ررد

كلوتامير

ترانسررفيري وانر يم كلوتامير

اوك الررو اسررتي

فر ر مص ررل دم المرض ررى المص ررابين ب ررام ار

بايروفير

ترانسررفيري

القل رر ,مقارن ررة م ررع مجموع ررة

السرريعرة وقررد يعررود السررب ,الررى ان الحالررة المرضررية سرربب
عضلة القل ,وتنا ار ادى الى اعالق كميا

البروتينا

يدل على وجود احلترابا

الررال وهيفيررا فر

مرن هر احن يمرا

الت تنتج تح

العور الحاد بواسرعة سريعرة السرايتوكاينا

ل لو يرتفرع نتيجرة الحالرة المرضرية ( )34وكر لو

الكوبيبتين يرتفع نتيجة الحالة المرضية ( . )43كما وجرد

فر مصرل

وهرو

الد ارسرة عالقرة

ايجابية بين تركير الكروبيبتين وتركير المالونالديرايرد فر كرل مرن مجمروعت
الس رريعرة والمرض ررى كم ررا موضر ر بالج رردول ( )10وربم ررا يع ررود الس ررب ,ال ررى

الدم.
ديريدروني ف المصل بعد احتصاء عضلة القلر,

ت داد فعالية ان يم حكتي

القلر ,الوعائيرة والر ي يعرد مؤصر ار علرى

ارتفا تركي المالونالديرايد بام ار

ويبدا بعد  12-4ساعة بعد احصابة ويبل اقصى ارتفا له بعد  48سراعة

بيروكسرريدة الرردهن وعالمررة دالررة علررى احكسرردة الضررارة ( )28كمررا يرتفررع

ويعررد عالمررة س رريرية مفيرردة لالصرراام الررداالين الررى المستصررفى ف ر حالررة

الكوبيبتين نتيجة احستجابة للكر. )19( ,

احتصاء عضرلة القلر )51( ,ا وجرد ارتفاعرا معنويرا عنرد مسرتوى اححتماليرة
( )P≤0.01فر فعاليرة انر يم حكتير

جدول ( )10االرتباطات بين تركيز الكوبيبتين والمتغيرات السريرية في

ديريردروجني فر مصرل دم مجموعرة

مجموعتي السيطرة و المرضى

المرضررى مقارن ررة م ررع مجموعررة الس رريعرة وكم ررا موضرر بالج رردول ( )9وهر ر ا
يتفق مع ماتوصل اليره ( )52مرن ارتفرا فعاليرة انر يم حكتير

المتغيرات السريرية

ديريردروجني

مجموعة السيطرة

مجموعة المرضى

قيمةr-
0.271

قيمةr-
0.213

كلوتاريون بيروكسيديز

*-0.301

**-0.463

كلوتاريون اس ترانسفيريز
GOT
GPT
الكتيت ديهيدروجنيز

*-0.377

**-0.602

0.287
0.247
0.253

0.340
0.324
0.351

الكتوبيروكسيديز

0.229

0.405

بيروكسيديز

**0.627

**0.563

كولسترول
HDL-C
LDL-C
الكليسريدات الرالرية
VLDL
بروتين-سي الفعال

0.153

0.436

-0.249
0.281
0.196

-0.396
0.364
0.318

0.193
0.235

0.217
**0.651

الكرياتينين

0.240

0.388

الكلوتاريون

*-0.370

**-0.613

الكلوكوز

0.176

0.352

المالونالديهايد

*0.378

**0.525

النحاس

0.174

0.309

السلينيوم

*-0.406

**-0.638

الخارصين

-0.280

-0.380

قررد ت ر داد ف ر احتصرراء القلرر ,وق رد يعررود السررب ,الررى ان الحالررة المرضررية قررد
اد

الى ا ى الااليرا القلبيرة فتسرب ,براعالق احنر يم وبالترال ارتفرا فعاليرة

كرياتين كاينيز

احن يم ف مصل الدم.
يعر ررد ان ر ر يم حكتوبيروكسر رريدي احر ررد وسر ررائل الجسر ررم الدفاعير ررة للر ررتالم مر ررن
البكتيريررا ويعمررل علررى بيروكسرريد الريرردروجين والثايوسرريانا

( )53وقررد وجررد

ارتفاعر ررا معنوير ررا فرر ر فعالير ررة الالكتوبيروكسر رريدي عنر ررد مسر ررتوى اححتمالير ررة
( )P≤0.05فر مصررل دم مجموعررة المرضررى مقارنررة مررع مجموعررة السرريعرة
وكمرا موضر بالجردول ( )9وقرد يعررود السرب ,الرى وجرود احلترابررا

()54

وه ا ينسرجم مرع نترائج الد ارسرة التر تبرين ارتفرا تركير برروتين سر الفعرال
الدال على وجود الترا. ,
دراسززة العالقززة بززين تركيززز الكززوبيبتين والمتغي زرات السززريرية المقاسززة فززي
مجموعتي السيطرة والمرضى.
تررم د ارسررة العالقررة بررين المتغير ار السرريرية المقاسررة والموضررحة فر الجرردول
( )10مر ررع تركي ر ر هرمر ررون الكر رروبيبتين ف ر ر مصر ررل دم مجمر رروعت السر رريعرة
والمرضر رى م ررن ا ررالل ايج رراد معام ررل احرتب رراع الاعر ر ( Correlation
 )coefficientsوبين ر ر

النتر ررائج وجر ررود ارتبر رراع معنر رروي سر ررلب بر ررين تركي ر ر

الكوبيبتين وفعاليرة انر يم كلوتراثيون بيروكسريدي وفعاليرة انر يم كلوتراثيون اس
ترانسررفيري و الكلوت رراثيون و الس ررلينيوم فرر مجم رروعت الس رريعرة و المرض ررى
وكمر ررا موض ر ر ف ر ر الجر رردول ( )10وقر ررد يرجر ررع السر ررب ,الر ررى حالر ررة الكر ررر,
التاكسدي ال ي يؤدي الى انافا

فعالية مضادا

احكسردة ح احرة الكرر,

وحماي ررة احنس ررجة القلبي ررة ( )48و ي ررادة افر ر ار الك رروبيبتين نتيج ررة احس ررتجابة
ال اتيررة للكررر )55( ,ولر لو نجررد ان هنرراو ارتباعررا معنويررا سررلبيا بررين تركير
الكوبيبتين وفعالية مضادا
كمررا بينر

( * ف رررق معن رروي عن ررد مس ررتوى اححتمالي ررة  ** P≤0.05ف رررق معن رروي

احكسدة.

عند مستوى اححتمالية ) P≤0.01

النتررائج الموضررحة فر الجرردول ( )10عالقررة معنويررة ايحابيررة بررين

االستنتاج

تركي ر ر ر الكر ر رروبيبتين ف ر ر ر مجمر ر رروعت السر ر رريعرة والمرضر ر ررى وفعالير ر ررة ان ر ر ر يم

ان هرم ررون الك رروبيبتين ل رره دور مر ررم فر ر امر ر ار

البيروكسرريدي .وقد يع ر ى السررب ,الررى ان ارتفررا البيروكسرريدي نتيجررة الكررر,
التاكسدي واعالق كميا

من احن يم ( )46ا يعلرق كميرا

الكوبيبتين

القل رر ,ول رره عالق ررة م ررع

المتغي ر ر ار الس ر رريرية احار رررى ويمكر ررن اسر ررتادامه كمؤصر ررر حير رروي حم ر ر ار

مرن الكروبيبتين

القل.,

نتيجررة احسررتجابة ال اتيررة للكررر . )19( ,ووجررد ارتبرراع معنرروي ايجرراب بررين
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Clinical study of copeptin in serum patiants of heart diseases
Thikra Ali Allwsh , Noori Mohammed Aziz
Department of Chemistry , College of Science , University of Mosul , Mosul , Iraq

Abstract
The study included the estimation copeptin level in serum of healthy and patients with heart diseases . The
Results indicated that the level of copeptin in serum was (36.2±1.1 pg/mL) in control group for both sex, with
the age range between )37 - 60 ≥ years) .while there was a significant increase in copeptin concentration in
patients of the heart disease (106.8 ±2.1 pg/mL) compared with control group. The results also showed that the
concentration of copeptin was not affected by sex, age, body mass index and smoking, in both control and
patients group . There was no significant differences in the concentration of copeptin in the case of hypertension
, diabetes mellitus and statin taking in patients group Results revealed a significant increase in the activity of
(creatin kinase, peroxidase, glutamate oxaloacetate transferase, glutamate pyruvate transferase, lactate
dehydrogenase, lactoperoxidase) and concentration of malondialdehyde, mholesterol, mriglyceride, low density
lipoprotein, very low density lipoprotein, glucose, creatinine, c-reactive protein and copper in patients group .
There was a significant decrease in the glutathione s-transferase activity, glutathione peroxidase activity and
concentration of high density lipoprotein , glutathione, zinc and selenium.
Study of correlation coefficients between the concentration of copeptin and some clinical parameters in control
and patients group showed that: the copeptin has a significant positive correlation with peroxidase activity,
malondialdehyde in control and patients group and c-reactive protein ( in patients group only). The copeptin has
a significant negative correlation with glutathione peroxidase, glutathione s-transferase, glutathione and selenium
in control and patients group.
Keyword: Copeptin hormone , Heart disease , Oxidative stress
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