دراسة فعالية أنزيم ´ -5نيوكليوتايديز في مصل الدم لمرضى فقر الدم
 1إسراء إسماعيل ياسين  1 ،فراح غالي الصالحي و
1
2

2

صباح حسين خورشيد

قسم الكيمياء  ،كلية التربية للبنات  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق
قسم الكيمياء  ،كلية العلوم  ،جامعة تكريت تكريت  ،الع ارق

الملخص
األصدااء ومرضددق ددر الددفم .إ تضمنددت جمدد(  )45عينددة فم

هدف ت هد ا الف ارسددة إلددق قيددات مسددتو ن دا أندميم ´-5نيوكليوتايددفيم د مصد فم األ ددصا

من مرضق ر الفم ،ومن كال الجنسين وبأعمار مصتلفة  )54 - 7سنة و  )45عينة فم أل صا
وجددوف انصفددان معنددو عددا ت عنددف مسددتو

 )52سددنة وأظهددرت النتددا

م ارند دة باألصددااء وأظهددرت النتددا

 P=0.000د مسددتو

ان ال ري ددة اللونيددة باسددتصفام الكا د

أصااء مدن كدال الجنسدين وبأعمدار تراوادت بدين -15

عاليددة أن دميم  5´-NTو Hbو P.C.Vد مرضددق ددر الددفم

 Fiskأكثددر اساسددية للتتي درات د

عاليددة األن دميم مددن ري ددة  Campbellاللونيددة

الماورة  ،بايث أع ت عالية أعلق بافوف ثالث مرات ووجف إن معف الفعاليدة د مصد األصدااء باسدتصفام ري دة  Campbellالمادورة و ري دة الكا د
 441±1545 Fiskواددفة عالميددة )لتددر) و  1.45 ± 5744واددفة عالميددة)لتر) علددق الت دوال وعن د دف مرضددق ددر الددفم كددان معددف الفعاليددة بددال ري تين ± 545
 1447وافة عالمية)لتر) و  447 ± 1445وافة عالمية )لتر) علق التوال
ك د لا اوضددات الف ارسددة ان عاليددة أن دميم´-5نيوكليوتايددفيم تددمفاف بصددورة معنويددة مدد( ت ددفم العمددر د االددة األصددااء د اددين لددم يظهددر أ تتيددر د الفعاليددة
بالف ات العمرية المصتلفة لمرضق ر الفم

المقدمة

تعددر االددة ددر الددفم بأنهددا انصف د دان د مسددتو هيموكلددوبين الددفم اقد مددن

الا د ددفوف ال بيعيد ددة  ،)1،2ويعد ددف ال د ددص

البد ددالد مصد ددابا بف د ددر الد ددفم اس د د

رايبونيوكليوتي د د د د د د دف وس د د د د د ددفو هاي د د د د د ددفروليم

5-Ribonucleotide

 phosphohydrolaseويصتصدر بد  )NTPو )5΄-NT

)11

مواصد د د ددفات منظمد د د ددة الصد د د دداة العالميد د د ددة  ) WHOا ا انصفد د د ددن تركيد د د ددم

ي دد( أن دميم  5΄-Nucleotidaseد مسددار مع ددف يددتف إلددق تكددوين اددامن

هيموكلوبين الفم إلق اق من 1.غدرام)111مللتدر) مدن الدفم بالنسدبة للد كور

اليوريددا  Uric acidمددن نيوكليوتيددفات البيددورين  ،وعلددق الددرغم مددن وضددو

والددق اق د مددن 12غ درام)111مللتددر) بالنسددبة ل ندداث  ،امددا بالنسددبة لال فددا

المسار باتجاا الت وين إ أن مسارات اإلن ا موجدوفة وتعمد علدق اسدتعافة

انددي يصتل د

العمددر والج دنت

بدداصتال

)2،.

وقددف صددنفت اددا ت ددر الد دفم

النيوكليوسديفات وكد لا ال واع دف النايتروجينيدة ال لي دة إلددق النيوكليوتيدفات مدرة

اعتم ددافا عل ددق اج ددم الكري ددة الامد دراء ال ددق ض ددصم الكري ددة الامد دراء  ،ص ددتير

وان أن دميم  5΄-Nucleotidaseيمث د الص ددوة األنميميددة النها يددة

الكرية  ،وسو الاجم

)4,5

در الدفم يدتم مدن صدال تاليد

ل ا ان ت دصي

ثانيد دة

)11

ضددمن المسددار المددتف إلددق تاويد  ATPإلددق النيوكليوسدديف والد

مكون د ددات ال د ددفم وصصوص د ددا الهيموكل د ددوبين  ،كمي د ددة الافي د ددف  ،ع د ددفف الكري د ددات

يستصفم

واجمهددا واجددم الكريددات المضددتو ة  P.C.Vا ان ت ددفير قيمددة مكونددات

ومم ددا ت ددفم يتضد د إن أند دميم  -΄4نيوكليوتاي ددفيم م ددن األنميمد دات التد د يمك ددن

الفم المصتلفة تمفاف اهميتها عندف ت دصي
ف سعق البااثون الق ايجاف ف
ا مد دران التد د تص ددي

ا مدران المصتلفدة وعالجهدا  ،لد ا

تعتمف علدق هد ا المكوندات د ت دصي

الجس ددم الب ددر وكان ددت ف ارس ددة األنميمد دات ومتابع ددة

مستوياتها بالفم واافة من الف

ت صي

المستصفمة

اعتمددف الكثيددر مددن البددااثين علددق قيددات مسددتو

ا مران

عاليددة األنميمدات د سدوا

الجسددم او مستصلصددات وا د ارمات ا نسددجة د الاددالتين ال بيعيددة والمرضددية
لالس ددتفافة منه ددا د د ت ددصي
األنميمات تب ق ثابتة
او ينصفن مستو

ال ص

ا مد دران ومعالجته ددا اي ددث ان عالي ددة اغلد د
ال بيع اما

عالية بعن ه ا األنميمات

)5

الاا ت المرضدية يدمفاف

استرفاف النيوكليوتيفات

)12

غالبددا مددا

اس ددتصفامها د د الت ددصي

.

ل ددفورها الد ددر يت د د الماا ظ ددة عل ددق مسد ددتويات

النيوكليوسي د دفات  -΄4وس ددفات فاصد د الصالي ددا وكد د لا مس ددتويات ا فينوس ددين
صددارا الصاليددا وان ت دوا ر المعلومددات وصاصددة ال دديم ال بيعيددة لأن دميم وقدديم
وعدالا

عالية األندميم د الادا ت المرضدية  ،قدف ايسدتفاف منهدا د ت دصي
بعددن األم دران وبسددب قلددة الف ارسددات المتعل ددة ب دأنميم -΄4نيوكليوتايددفيم
د أمدران در الددفم دف ارتأينددا تافيدف ال دديم ال بيعيدة لفعاليددة أندميم 5´-NT
لأ ددصا

ال بيعيددين األصددااء ) والمرضددق المصددابين بف ددر الددفم ،ومددن

صددال الجنسددين وبأعمددار مصتلفددة  ،لمعر ددة يمددا إ ا كددان لعام د الجددنت أو
العمر أ تأثير ي كر علق تلا ال يم

هنالا عفف من األنميمات كان لها فور ت صيصد بدالد ا هميدة د المتابعدة

المواد وطرائق العمل :

فيهايد ددفروجنيم ،)7 )LDHكلوك د ددوم -5-وس د ددفات فيهاي د ددفروجنيم G-6-P-

تددم قيددات عاليددة أن دميم  5´-NTد مص د فم اإلنسددان ايددث جمعددت صددال

الس دريرية لاددا ت ددر الددفم المصتلفددة ومددن ه د ا األنميم دات ؛ أن دميم الالكتيددت

)D

)5

وافينوسد ددين ف امني د دم )ADA

مثد أندميم -΄4نيوكليوتايددفيم

)4

3.1.3.5

اضد ددا ة الد ددق األنميم د دات ا صد ددر
 )ECوالد

يسددمق أيضددا -4

العينات:

ه د ا الباددث  )111عينددة مددن مجمددوعت السددي رة ومرضددق ددر الددفم
ددملت الاددا ت ال بيعيددة  )45عينددة مددن ددال

ددف

واسددات ة ومنتسددب جامعددة

تكريد د ددت  ).1كد د ددو ار  )24اناثد د ددا تراواد د ددت اعمد د ددارهم )52-15سد د ددنة ،امد د ددا

الاد ددا ت المرضد ددية لمرضد ددق د ددر الد ددفم د ددف جمعد ددت مد ددن مست د ددفق تكريد ددت
مددن قبد ا بدداء اصتصاصدديين و ددملت )45

التعليمد بعددف اجدراء الت ددصي

عينة منها  )22كو ار و ).2اناثا وتراوات اعمدارهم 54-7سنة)
تحضير مصل الدم

تم سا

ال اعددف
تمثد د د

عالي ددة أند دميم -´4نيوكليوتاي ددفيم وق ددف ت ددم اس ددا

الفم من الوريف ووض(

بالسدتيكية disposable tubes

×

1000

60

ثددم افظددت العينددة د فرجددة ا د اررة التر ددة لاددين تصثددر الددفم بعددفها تددم وضدد(

0.1

54

الددفم المفصددو  ،وعنددف الااجددة إلددق ا اتفدداظ بمص د الددفم يفض د تجميددفا

اسد ددتصفمت ري تد ددان ل يد ددات عاليد ددة أن د دميم -´4نيوكليوتايد ددفيم  ،و يمد ددا يد ددأت
توضياا لكال ال ري تين

وافة عالمية)لتر

= (5´- NT) Activity

×

وافة عالمية)لتر

AS – AB

 ACامتصاصية السي رة

 ASامتصاصية ال يات
 ABامتصاصية الك ء

طريقة الكاشف Fisk and Subbarow

-

ويستند د ددف مبد ددفأ ه د د ا ال ري د ددة علد ددق ت د ددفير عد ددفف مد ددايكرومو ت الفوسد ددفات
الالعض د د ددو الناتج د ددة م د ددن اصتد د د ام الم د ددافة األسد د ددات  5´-AMPد د د وسد د د

 طريقة  Campbellالمحورةتددم قيددات عاليددة أندميم -´4نيوكليوتايددفيم ببتبدداي ري ددة Campbell
بعددن التاددويرات الت د أج ارهددا البااددث )Ahmed(1977

)15

)1.

مدد(

وتعتمددف علددق

قي ددات كمي ددة الفوس ددفات المتا ددرر م ددن تفاعد د األند دميم م د د( مافت ددي األس ددات -
عالي ددة األند دميم بأصد د الف ددرق بي د د دن امتصاصيد د دة

أنبوبد ددة النمد ددو ا  Testو امتصاصد ددية أنبوبد ددة السد ددي رة  ، Controlوتمث د د
ا متصاصددية د أنبوبددة النمددو ا عاليددة األن دميم وأن دميم الفوسددفاتيم ال اعددف
معددا  ،أمددا د أنبوبددة السددي رة ددف تددم تثبددي أندميم -´4نيوكليوتايددفيم بواسد ة
اي ددون النيكد د  Ni+2وبالت ددال

AS – A B

31

 ATامتصاصية النمو ا

قياس فعالية أنزيم -´5نيوكليوتايديز :

×

AT – AC
= (5´- NT) Activity

AT – AC

ع رة فقي ة ليتم ص المص  ،وقدف أاجدر قيدات ن دا األندميم علدق مصد
للماا ظة علق عالية األنميم

10

×

األنبوبددة د جه ددام ال ددرف المرك ددم بسددرعة  .111فورة)فقي ددة لمددفة صم ددت

 )´5 AMPاي ددث تااسد د د

عالي ددة األند دميم م ددن

صال ال انون التال
1

أنابيد

د وبهد ا ددان الفددرق بي د دن امتصاصددية أنبددوبت النمد دو ا والسددي رة

ا متصاص ددية تمثد د

التفاعد باستص دفام كا د
التركيم الا ي

Fisk and Subbarow

)14

ايدث تدم اسدتصراا

ألنميم -´4نيوكليوتايفيم بالرجدوي إلق مناند المعدايرة ومدن

ص ددال رس ددم العالق ددة البياني ددة ب ددين ال د دراءات ل د ددفة ا متص ددا
الموج د د
موض

د د ال د ددو

 )660 nmوالتراكيددم المصتلفددة مددن الفوسددفات الالعضددو وكمددا
ال ك

)1

ويعبرعن عالية األنميم بعفف مايكرومو ت الفوسدفات الالعضدو الناتجدة مدن
اصت ام عفف معلوم من مايكرومو ت المافة األسات

الفقي ة الواافة

عالي ددة أند دميم الفوس ددفاتيم

شكل ( : )1منحني المعايرة للفوسفات الالعضوي

0.35
0.3
0.2
0.15
0.1

االمتصاصية ()660nm

0.25

0.05
0
0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0

0.05

تركيز الفوسفات الالعضوي (مايكروموالر)

قياس الـ  P.C.Vو -: Hb
ت ددم قي ددات النسد د

الم وي ددة لاج ددم الكري ددات المض ددتو ة  P.C.Vباس ددتصفام

م يات الهيماتوكرايت Haematocrite readerوبعدف الاصدو علدق النسدبة
النتائج والمناقشة

الم وي د د ددة ل د د د د  P.C.Vت س د د ددم ال يم د د ددة عل د د ددق  ).4.لناصد د د د عل د د ددق تركي د د ددم
الهيموكلوبين بالفم )Hb

)15

دم البادث  ) 45االددة مددن المرضددق المصدابين بف در الدفم  22كددو ا،ر ،

 .2إناثد دا )،وال د د ين تراواد ددت أعمد ددارهم م ددن  54 –7سد ددنة ) وقورن ددت ه د د ا

الا ددا ت م د د(  )45عين ددة م ددن األص ددااء  .1ك ددو ا،ر  24 ،إناثد دا )،تراوا ددت
أعمارهم من  15سنة –  52سنة)

باألصااء ايث لواظ وجوف انصفاضا معنويا عا ت بفعاليدة األندميم بمسدتو
 )P=0.000كدور وانداث د ادا ت ددر ال دفم م ارن دة باألصدااء  ،ايددث
ك د د ددان مست د د د دو الفعالي د د ددة د د د د األص د د ددااء الكلد د د د )  441 ± 1545وا د د ددفة
عالمي د ددة)لتر ) أم د ددا د د د ا د ددا ت د ددر ال د ددفم د ددف بل د ددد 1447 ± 545واد د دفة

ايددث تددم قيددات عاليددة أن دميم  5´-NTد أمص د دا فم الاددا ت أع ددالا

در معنوي دا د مسددتو الفعاليددة عنددف
عالميددة)لتر ) ولددم يظهددر الجددفو أ تتيد ا

باس ددتصفام ال ري تيد ددن اللونيد دة  Campbellالما ددورة م ددن قبد د الباج ددث اام ددف

م ارنددة ال د كور مدد( اإلندداث و لكددال اددالت األصددااء والمرضددق وقف ج د داءت

1477

)15

و ري ة الكا

يب د ددين الج د ددفو

Fisk and Subbarow
عالي د ددة أند د دميم

 )1مع د ددف

)15

 Campbellالماد د ددورة

)14

ه د د ا النتددا

 5´-NTالم اس د ددة ب ري د د د دة

)(17

م اب ددة لمددا توص د إليددي ك د مددن البااثيد دن

 Pesceو

)(18

Kaplan and

Al-Taii

 Hb ،و  P.C.Vلمرضد د ددق د د ددر الد د ددفم م ارند د ددة

الجدول (:)1مقارنة فعالية أنزيم  5´-NTالمقاسة بطريقة  Campbellالمحورة لألصحاء والمرضى المصابين بفقر الدم
األصحاء
الحالة

أما الجفو
د معددف

المرضــــى

N

5´-NT activity
Hb
P.C.V%
)(Mean ± SD
gm/dl

N

5´-NT activity
P.C.V% Hb gm/dl
)(Mean ± SD

P value

ال كور

.1

13.57

41.27

13.7225 ± 5.9

22

6.57

21.57

4.4177 ± 1.2

0.000

اإلناث

25

12.42

40.28

14.7094 ± 5.6

32

7.14

23.25

4.4162 ± 1.8

0.000

الكل

56

12.78

40.58

14.4078 ± 5.1

54

6.91

22.57

4.4168±1.57

0.000

 )2يبدين وجدوف انصفدان معندو عدا ت بمسدتو

) P=0.000

 5´-NTالم اسددة ب ري ددة الكا د

 Fiskوك د لا

عاليددة أن دميم

اء لل كد د ددور أو
 Hbو  P.C.Vلمرضددق ددر الددفم م ارنددة باألصددااء  ،سد د دو ،

اإلند دداث أو الكلد د اي ددث بلد ددد مس ددتو

عاليد د ددة أند دميم  5´-NTد د األص ددااء

الكلد ) 1.45 ± 5744وافة عالمية ) لتر ) م ارنة باالة ددر الدفم إ بلدد
 447 ± 1445وافة عالمية)لتر )

الجدول (:)2مقارنة فعالية أنزيم  5´-NTالمقاسة بطريقة الكاشف  Fiskلألصحاء والمرضى المصابين بفقر الدم
المرضــــى

األصحاء

P value

الحالة

N

Hb
gm/dl

5´-NT activity
P.C.V%
)(Mean ± SD

N

Hb
gm/dl

5´-NT activity
P.C.V%
)(Mean ± SD

ال كور

.1

13.57

41.27

47.2818 ± 14.1

22

6.57

21.57

15.5000 ± 5.9

0.000

اإلناث

25

12.42

40.28

48.2840 ± 14.2

32

7.14

23.25

15.6406 ± 5.3

0.000

الكل

45

12.78

40.58

47.9778 ± 13.8

54

6.91

22.57

15.5833 ± 5.7

0.000

عاليددة أندميم  5´-NTايعددف ال د و األنميمد الثالددث بعددف أنميمد
إن ن د
(G-6-P-D) Glucose-6-phosphateو
dehydrogenase

) Pyruvate kinase (P.Kالمسدببة لف در الد دفم ألتالل د الدوراث  ،)14والد

يسب

تراكم النيوكليوتيفات غير المتاللة

ت صي در عمددر تلددا الكريددات وتاللهددا
النتا

وك لا اظهرت النتا

المبينة

كانت

اا ت ر الفم 5441غم)111م و  %22447علق التواال

ل ددف أوضددات الجددفاو

 ) 1و  ) 2عددفم وجددوف ددروق معنويددة بددين ال د كور

الكريات الامدر ممدا يد دتف إلدق

واإلناث لأصااء ومرضدق در الدفم بالنسدبة لالصتبدارات التد تمدت د هد ا

وه د ا يفسددر مددا تددم التوص د إليددي مددن

هد ا

ه ا الباث والمتعل دة بانصفدان عاليدة أندميم  5´-NTد مرضدق

ر الفم
بمسد ددتو

)21

األصددااء الكل د ) 12475غددم)111م د و %514454علددق الت دوال  ،بينمددا

الجفو أعالا وجوف انصفدان معندو عدا ت

 )p=0.000بتراكيد ددم الهيموكلد ددوبين و  P.C.Vايد ددث بلتد ددت د د

الباددث وكمددا مبددين د ال ددك

 ) 2أيضددا وممددا ت ددفم يتض د أن نتددا

الباددث تتكددف إن قدديم عاليددة أن دميم  5´-NTد الاددا ت ال بيعيددة والمرضددية
هد د قيم ددة عام ددة و ات ا ددفة كبيد درة م ددن النااي ددة الت بي ي ددة لم ددا تع ي ددي م ددن
ال مولية ل يم الفعالية
اعتماف العفف الكل

فم اإلنسان بتن النظر عدن جنسدي لد ا دف ارتأيندا
الفراسة الالا ة

الشكل ( :)2قيم فعالية أنزيم  5´-NTفي امصال دم األصحاء ومرضى فقـر الدم (الذكور واالناث) والمقاسة بطريقة الكاشف Fisk
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المرضـــى
ويوضد د الج ددفو

 ).م ارن ددة عالي ددة أند دميم  5´-NTب ري تد د Campbell

الما ددورة والكا د د

 Fiskلأص ددااء والمرض ددق  ،ا كان ددت الفعالي ددة الم اس ددة

ب ري د د ددة الكا د د د  Fiskأعلد د ددق باد د ددفوف ثد د ددالث م د د درات مد د ددن تلد د ددا الم اسد د ددة
اء لأصددااء أو المرضددق  ،وقددف يعددم
ب ري ددة Campbellالماددورة س دو ،

لددا

لك د د ددون تركي د د ددم الم د د ددافة األس د د ددات المس د د ددتصفم د د د د
 )40mMال د

هددو أعلددق بكثيددر مددن المسددتصفم د

ري د د ددة الكا د د د د

ري ددة Campbell

الما ددورة  )6mMل د د ا ددف ارتأيند ددا أن تك ددون ري د ددة الكا د د
المعتمفة

Fisk

 Fiskه د د

تجار الباث الالا ة

الجدول (:)3فعالية أنزيم  5´-NTمقاسة بالطريقتين
األصحاء

الطريقة

 Campbellالماورة
الكا
يوض الجفو

Fisk

المرضــــى

N

5´-NT activity
)(Mean ± SD

N

5´-NT activity
)(Mean ± SD

45

14.4078 ± 5.1

45

4.4168 ± 1.57

45

47.9778 ± 13.8

54

15.5833 ± 5.7

 )5أن عالية أنميم  5´-NTالم اسة ب ري دة الكا د

Fisk

14.1±وافة عالمية)لتر )

اين لم يظهدر أ تتيدر د الفعاليدة بالف دات

تددمفاف بصددورة معنويددة مدد( ت ددفم العمددر د االددة األصددااء،إ بلتددت الفعالي د دة

العمريدة المصتلفددة لمرضدق ددر الددفم بال ددرغم مددن وجدوف ددرق معندو

أعالهد د دا د الف ددة العمريد ددة  51سددنة مددا ددوق)  12.61 ± 67.89واددفة

 ) 0.05بين المرضق واألصدااء لجميد( الف دات العمريدة  ،وكمدا موضد

عالمي د ددة)لتر) م ارن د ددة م د دد( الف د ددة العمري د ددة  21س د ددنة م د ددا فون ) 32.85

ال ك

).

الجدول (:)4فعالية أنزيم  5´-NTبطريقة الكاشف  Fiskللفئات العمرية المختلفة
المرضــــى

األصحاء

P value

الفئات العمرية

N

5´-NT activity
)(Mean ± SD

N

5´-NT activity
)(Mean ± SD

 21سنة ما فون

5

32.8500 ± 14.1

21

15.5905 ± 6.1

0.01

 51 – 21سنة

21

47.1048 ± 15.45

17

15.2647 ± 5.1

0.000

 51سنة ما وق

7

67.8857 ± 12.61

16

15.9125 ± 6.37

0.000

45

47.9778 ± 13.8

54

15.5833 ± 5.7

0.000

الكل

الشكل ( :)3قيم فعالية أنزيم  5´-NTفي أمصال دم األصحاء ومرضى فقر الدم للفئات العمرية المختلفة والمقاسة بطريقة الكاشفFisk
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األصحــــــاء

المرضـــى
 سنة فمـــا دون22 : A
 سنــــة42 – 21 : B

 سنة فما فـــوق41 : C
 تتاددو النيوكليوتيددفات إلددق ال واعددفdeaminase واألنميمدات المميلددة لالمددين
)22

 مد( ت دفم5´-NT عاليدة أندميم

النتروجينية ال لي ة

الف ارسدة الااليدة ت دير إلدق ميدافة د

لد ددا ميد ددافة د د ا يد ددن ألت ويض د د لأامد د ددان النووي د د ددة
فو ار د د صفدن دانة ال اقدة مد( ت دفم

د قدديم الفعاليددة له د ا الف ددات العمريددة الددثالث ربمددا يعددوف إلددق

إن ا صددتال

ادفوث تتيدرات د العمليددات ا يضددية للنيوكليوتيدفات مدد( ت ددفم السددن ونتيجددة

ان نتا

لتاددو وتجفيددف األامددان النوويددة تكددون ه د ا النيوكليوتيددفات د االددة ثابتددة

العمد ددر وان د د

 يس ددهم غالبد د دا د د عملي د د دة5´-NT  وان أند دميم، ب ددين عملي ددة ص ددنعها وتالله ددا

 تلعد5´-NT ولواظ بدان أنميمدات

 تعم أو علدق تالد أل دNucleasesإ إن أنميمات النيوكليمم

)21

التادل

 فاصد الصليددة عبددر أل دATP العمدر وان صفددن ال اقددة يدتم عددن ريددق تالد

 و ل د ددا بكسد ددر اآلصد د درة الفوسد ددفاتية ثنا ي د ددة ا سد ددتر ب د ددينRNA  والد د دDNA

وت د ددفص هد د د ا ض د ددمن الت د ددأثيرات الفسد د دديولوجية

النيوكليوتيفات المتعاقبة إلدق النيوكليوتيدفات ثدم بفعد أنميمدات النيوكليوتايدفيم

)2.

 إل د ددق ا فينوس د ددينAMP
لل يصوصة

Nucleoside

phosphorylases والنيوكلي دوسيد د ددف وس د ددفورليم5´-NT
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The activity of 5´-Nucleotidase from sera of anemic patients
1
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Chemistry Department / College of Education for Women / Tikrit University
Chemistry Departmen / College of Science / Tikrit University

Summary:
The study was aimed to investigate the activity of 5´-NT in blood sera of normal and anemic patients .It was performed
on (54) anemic patients of both sexes , with ages ranged from (7 – 85) years, in addition (56) healthy subjects (1862)years were concermed as a control group.
The results of anemic patients showed a high significant decearse (p=0.0001) in 5´-NT activity , Hb , P.C.V compared
to healthy subjects. Two colorimetric methods had been used to estimate 5´-NT activity; Fisk and modified Campbell
mouthed. The results of Fisk methods showed 3 times inceased in 5´-NT activity than that of modified Campbell
method. In addition the results showed a significant incearse in 5´-NT activity with age in normal subjects compared to
anemic patients in which no change occurred with different age groups.

