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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 إقرار المشرف

 
السأأكائر علأأى فعالٍأأت  تأأأثٍر تأأدخٍننشهه د  ن إاههداد اههسا الرسههسلم الم سهه مم بههه    

" الته   هصأل دم الوأدخنٍنوهسأتوٌاث الشأوارد فأً ALP و  AST ،ALTانزٌواث 
)حسههسم اسشههم محمههدر قههد إههرف تحههف إشههراتنس تهه  لويههم التربيههم لو وهه م  الطسلهه قههدم س 
 إسم م ديسلى  ا  إزء من متطوبسف نيل ش سدة المسإستير ت  اوه م الحيهسة-الصرتم
 ..                                                                الحي انر )اوم

 

                                     انتٕقٍع:                            

 

يجٍد يحًٕد حًٍد د.أ انًشزف :     

و 2015انتارٌخ :     /        /      

 

 إقرار رئٍش قسن علوم الحٍاة

 

بُاء عهى انتٕصٍاث انًتٕافزة أرشح ْذِ انزصانت نهًُاقشت    

انتٕقٍع :       

إبزاٍْى  محمديثُى و.د   

رئٍش قضى عهٕو انحٍاة   

و 2015رٌخ :       /     /انتا   



 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إقرار المق م الوغ ي
 

 ،ASTالسكائر على فعالٍت انزٌوأاث  تأثٍر تدخٍن  ش د  ن اسا الرسسلم الم س مم به

 ALT  و ALP ًالتهه  قههدم س طسلهه   هصأأل دم الوأأدخنٍنوهسأأتوٌاث الشأأوارد فأأ "
ن النسحيههم الوغ يههم  َصههح    مههس )حسههسم اسشههم محمههدر قههد تمههف مراإ ت ههس مهه المسإسهتير

 رد تي هس مهن  اطهسء لغ يهم  ت بيريهم  بههسل   صهبحف الرسهسلم مااوهم لومنسقشهم بقههدر 
                                            .ت وههههههههههههههههههه  احمهههههههههههههههههههر بسههههههههههههههههههه مم احسهههههههههههههههههههو    صهههههههههههههههههههحم الت بيهههههههههههههههههههر
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 انتٕقٍع:

 االصى:

و 2015/   انتارٌخ :      /                               

 

 

 

 



 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 إقرار الابير ال وم 
 

السأأكائر علأأى فعالٍأأت انزٌوأأاث  تأأأثٍر تأأدخٍن شهه د  ن اههسا الرسههسلم الم سهه مم بههه  

AST،  ALT  و ALP ًالته  قهدم س  هصأل دم الوأدخنٍنوهسأتوٌاث الشأوارد فأ "
يهه ان قههد تههم ) حسههسم اسشههم محمههدر قسههم اوهه م الحيههسة / اوههم الح طسلهه  المسإسههتير

                                                                   .                            مراإ ت س من النسحيم ال وميم  بسل   صبحف الرسسلم مااوم لومنسقشم
 

 

 

 

 

 

 

 

انتٕقٍع :                      

االصى :                          

و 2015انتارٌخ :      /      /                                                

 

 

 

 



 

 

االهداء       
         يعهى انبشزٌت األول املبعىث رمحت نهعاملني نبٍناً وقائدنا وشفٍعنا                                  إىل :

 ( .سٍدنا حمًد)                                                                                                                               
 ين أوصى بهًا ربً وأحبهًا قهبً         : اىل

 نيأيً وأبً انغانٍ                                                                                                                               
 نهنجاح اىل :  انذٌن  كانىا  سندي يف هذه احلٍاة وشَدواَ أسري

 وعائهتً األعشاء    صدقائًأ                                                                                                                 

  رفاق اندرب انطىٌم ساندنً وشجعنًين        :اىِل    
 سيالئً يف اندراست                                                                                                                             

 ين أيدونً بانعهى واملعزفت انشاخزٌن:         إىل   
 أساتذتً األفاضم                                                                                                           

 ... املتىاضع  جهدي هدي مثزة إنٍكى  أ
 

 

 حساو



 

 

 الشكـــر والتقديـــــــر 
 واالمتنانبالشكر بعد أن أتممت بعون هللا انجاز رسالتي ىذه يسعدني ويشرفني أن أتقدم          

لما قدمو لي من توجييات سديدة ورعاية  مجيد محمود حميد الدكتور األستاذرفي الى مش الجزيمين

 دائمة طوال فترة البحث متمنيًا لو المزيد من الموفقية والتقدم .

رئاسة قسم   -عمادة كمية التربية لمعموم الصرفة إلىشكري الخاص  أقدموعرفانًا  بالجميل       

كمال مسيرتي العممية ، وباالعتزاز أتقدم بشكري إلى زمالئي الفرصة لي إل إلتاحتيمعموم الحياة 

جامعة ديالى  –كمية التربية لمعموم الصرفة  –في قسم عموم الحياةجميعا طمبة الدراسات العميا 

 داعـيـا هللا ليم بدوام النجاح والموفقية.

ـــة ال            ـــاني الـــى العـــاممين فـــي مختبـــرات مستشـــفى بعقوب تعميمـــي جميعـــًا  وأقـــدم شـــكري وامتن

                                       .....جزاىم هللا خيرًا.االستشاريةوأخص بالشكر العاممين في 

ٔأتقدو بانشكز انجزٌم إنى انًدرس انًضاعد )فاطًت كاظى انًٓدأي( نًا قديتّ نً ينٍ عنٌٕ      

 .المزيد من الموفقية والتقدممتمنيا ليا  ..خالل فتزة انبحث 

انى عًً اندكتٕر صانح ٔأٔالدِ عهنً ٔعًنز ٔصندٌقً صنزيد ي ٓنز قدو شكزي ٔايتُاًَ أٔ    

 ٔأبٍ عًتً دمحم... ٔعهً ٔعًز ٔيضعٕد ٔرائد ٔالد خانتً رشٍد ٔيجٍدأٔ

 وشكري لكل من غفل قممي عن ذكر اسمو ... جزاىم  هللا خيرا... ووفقيم وسدد خطاىم ...

 

 

 حسام

  

 



 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 إقرار لجنة المناقشة

 علأأ  السأأئا ر تأأينين تأأيرير) انشو ههوشم  ههه طلعنهه  علههر انة هه نمأأعضهه ل نةنههم انشن  شههم  إننهه نشههي     
وانشق شم شن   ل  (الميننين يم مصل في الشواري ومستوياتALP  و  AST، ALT  انزيمات فعالية

 \4\91 وه ةا   فه  شحووا ويه  وفاشه  نهو عب هم  يه  ط نهبو ه  ن  شهن  ان انط نب) ح ه   ى شه  شحشه    
نهو ةه اة  ه نق ول نناهل  ةةهم انش ة هواة فه   ة شعم  اه نر-  ف  كلام انوة ام نلعلو  انصةفم 5192 وا 

 .(امتياز)  وق اة عل  انحاوان \علو  انحا ة 

 رفالمش عضو اللجنة                                               ر يس اللجنة

 انوو اع :                                                     انوو اع :
 حشا  شحشو  شةا   .: اال                                 غ زي شنع  عزاز  . األ   :

  ذانشةو م انعلشام: أ و ذ                                      انشةو م انعلشام: أ و 
                                                     5192انو ةا  :     /      /                                  5192/       انو ةا  :     /

 
 عضو اللجنة                                               عضو اللجنة

 انوو اع :                                                 انوو اع : 
 ع   انةزاق  و الم ع   انةض  .    :األ                          نوةي شحش  ع   انق  ةاأل  :  . 

 ش ةسانشةو م انعلشام:                              أ و ذ ش  ع انشةو م انعلشام : 
 5192/      انو ةا  :      /                                5192/    /     : انو ةا 

 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 للعلوم الصرفةمصايقة عماية ئلية التربية 

 أعبهأص  ق علر ش ة ل ف   ةاة انلةنم 
 انوو اع :
 إ ةاس عطام غ نب . انعشا  : 

 انشةو م انعلشام : أ و ذ ش  ع 
 5192انو ةا :      /      / 
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 Summary   الخالصة
قل  ملن أفي  هحدث تأثير ي، وربما معظم أعضاء الجسم مباشر وغير مباشر على  أثر للتدخين      

ولدراسلة التييلر  .في االوردة الرئويلة  نتشارهاو  الحويصالت اليوائيةووصولو الى  ستنشاقواثانية عند 
 Aspartate aminotransferase   ،Alanine (AST) مسلتويات انزيملات الدبلد الحاص  فلي 

aminotransferase (ALT)   و(ALP) Alkaline phosphatase  والشوىاد Na
+
k و  

+
و  

Cl
-

Ca و 
2+

و
+2

Fe  ، PO4
 .في مص  دم المدخنين الذدور  -3

ثللالث  علللىعينللة دم لمللدخنون ذدللور قسللمت  100جملل   جللاءت ىللذه الدراسللة والتللي شللملت       
 تالي ودال التدخين لفترةمجامي  تبعًا 

 سنة. 40-25مدخن تراوحت اعمارىم بين  35بواق   سنة 10-5المجموعة االولى من  -1
 سنة. 40-25مدخن تراوحت اعمارىم بين  34سنة بواق   20-11المجموعة الثانية من  -2
 سنة. 40-25مدخن تراوحت اعمارىم بين  31بواق سنة  20المجموعة الثالثة ألدثر من  -3

تراوحللت  ، غيللر مللدخن اً شخصلل 40مدونللة مللن ال مجموعللة السللي رةملل   أعللالهالمجللامي   قورنللت    
ولغايووت  1/11/2013مللن  للفتللرة، ضللمن قضللاء بع وبللة /محافظللة ديللالى  سللنة 40-25أعمللارىم بللين 

1/4  /2014. 
   أظيرت نتائج التحلي  االحصائي      

 10-5 لفترة التدخين 1p  0.0 عند مستوى معنوي ALTو ASTانزيمات الدبد  زيادة فعالية -1
م ارنلة سنة  20سنة وألدثر من  20-10لفترتي التدخين    p  0.001 وعند مستوى معنويسنة ، 

 للمجللامي  1p  0.0 زيللادة فعاليتللو عنللد مسللتوى  الوو  ALPمسللتويات  بينمللا اشللارت .بالسللي رة 
 الثالثة م ارنة بالسي رة.

Naعدم وجود فروقات معنوية في مستويات الشوارد  -2
+

 ، k
+

، Cl
 .دم الفي مص    -

Ca مستوياتفي   p  0.001 وجود انخفاض معنوي عند مستوى معنوي  -3
2+

الثالث للمجامي   
 م ارنة بالسي رة ، في حين ارتفعت مستويات ترديز الحديلد فلي مصل  دم مجلامي  الملدخنين الثالثلة

فور فلأظيرت ارتفاعلًا معنويلًا ملا مسلتويات الفسلأم ارنلة بالسلي رة ،  p  0.001 عند مستوى معنلوي
p  0.05 سنة م ارنة بالسي رة. 20سنة وألدثر من  20-10المدخنين  وعتيلدى مجم 



II 

 

 

ايونللللات و  ، وجللللود تللللأثير واضللللى للتللللدخين علللللى فعاليللللة انزيمللللات الدبللللدعللللاله   أ نسللللتنتج مللللن       
Naوالفسفور ، بينما ال توجد تأثيرات واضحة على الشوارد  ،والحديد ،الدالسيوم

+
k و  

+
Cl .و 

-
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 قائمة انمختصرات

 

List of Abbreviations 

 
ADH Anti-diuretic hormone 

ALP  Alkaline phosphatase  

ALT Alanine aminotransferase 

ANOVA Analysis of variance 

AST Aspartate aminotransferase 

CLD Chronic liver disease 

Dcytb duodenal cytochrome b 

DMT1 divalent metal transporter 1 

DNA Deoxy ribonucleic acid 

EC Enzyme commission 

ECF Extra cellular fluid 

FPN Ferroportin 

GOT Glutamate oxaloacetate transferase 

GPT Glutamate pyruvate transferase 

H2O2 Hydrogen peroxide 

HBV Hepatic B virus 

HCC Hepatocytes carcinoma 

HCV Hepatic  C virus 

HO-1 haem  oxygenase 1 

ICF Intra cellular fluid 

IL-1 Interleukin-1 



IV 

 

 

IL-6 Interleukin-6 

NADPH Nicotineamide adenine dinucleotide phosphate 

NK Natural killer 

PTH Parathyroid hormone 

RNA Ribonucleic acid 

ROS Reactive oxygen  species 

TNF- α Tumor necrosis factor-alpha 

TRF Transferrin 
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  Introduction  المقدمة. 1

ن اللاا   الواا لو لمل نااتت  اا  اللااتل   واا   إشاات ت اراات ن  ة ظةااة العاامة اللتلةنااة الاا  أ      
الرت ةااة  هاا ا الاا ي  ونا ااتال  اا  اللشاا نن واا ةةمناالن شاانا  لان  5الااا ننن نراا    ماالال  

ن  عل ه ا الل   ةن الل نتت نم ث ي ل  هت (2010،  ة ظةة العمة اللتلةنة) ناة اللرا  ، لا 
، كةت إن ثمث ه ا الل   نلت لن ةن ةشتكل   ا  الرما  لاعلاناة  ( و ة 07الوت ع ةن اللة ) 

، له ات  اكثا  ةان  منالن ةا نن  ( Aurelio) ،2005 ةت اؤ و ال  اجا   اما   ال ةلنة غتل ت  
ن ه ا الل    ون افع ال  ملال  ة ظةة العمة ) 0702 منلن ة نن    اللت   7.0   اللتل  لا 

ظااتمل ا ناا   ةاان الااا  اراال   ل  أماا  اهاا  اءا ااتم الجوااةنة الك اا   نلاا ل  ، (2010،  اللتلةنااة
 ، (0777وآخروو    Pessione) ن هت ةلتلجة اع لنة ، لالكملل ، لا الاة الواةل  ةان الجوا  

  ال غنا  ة تشا    والام كت ات ة تشا   Toxic effectsاايثن ات واتةة  ، ثالثاة اايثن اتلماا ننن ل 
اااايثن ات ل ةناااة  ، ل  Immunological effectsاااايثن ات ة تاناااةل  ، امااا  اا اااتم الجوااا 

Oncogenic effect (El –Zayadi   0772.) 
كنةنتمنة  ات ايثن ات الايثن ات الوةنة  تاجة ان كلن الا ننن نمالو ام  ةلا  لاكلن       
 Lipid ةن نالل اكو   الشمل  oxidative stress ايكو نت   ام ث جه ا   الا  ، وةنة

Peroxidation الك  نة ال جةنة لال و نؤ و ال  ا شنط النالنتstellate cells   الامنل الك  و ل
fibroses ( لن ن  ةن ا اتج الوتنالكن تت اءلاهت نةIL- 1 IL-6   TNF-α )     الةوتهةة

أةت الايثن ات غن  الة تش   لمةلا   ، (0777  وآخوو  Moszczyński) الج ح النملو الك  و
مل نن ةةت نرمل ةن ولة مةل اءلكوجنن كالوتةة  إن لما ننن االية   نت   كت  لكو  هنةل 

،       Hypoxia Tissue  لوتطة نالنت ال   المة ام ةةت نؤ و ال   را ألكوجن نة اع وجة
ال و   Erythropoietin اكلن ك نتت ال   المة امل را اعلكوجن نة نمف  إ اتج ه ةلن 

نوه     اطل   ل نتع اللظ  لاءنن  Hyperplasiaالاكتث  غن  الولو لنالنت اء وجة نم ث 
، ل   المرنرة  إن  نت   كامة النالنت المة ام   secondary polycythemiaكث   المة  الثت لنة

لالم ن  ال تاج ةن  نت   امط   ، النالنت المة ام اللاه ة ةن اؤ و ال   نت   ه   الم ن  الةشاق
نمف    Erythropoietin ه ةلن ،  تإل ت ة ال  ان  polycythemiaالمتعلقةالنالنت المة ام 

اةاعتا الم ن  ةن اءةلتم ، ل نت   امط  الم ن  ل نت   اةاعتعه ةن اءةلتم نؤ و ال  
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 hepatocytes ل شكل ا ت      النالنت الك  نة  macrophages ل ملةنةا اكةه    النالنت ا
   El –Zayadi)لمنالنت الك  نة   oxidative stressل ة ل  الليت نل   الجه  الايكو و 

 iron overload الم ن  ا اك ة ض      ت  ةوتهة ا لت  ل ل   تلا ننن   ةت نل   اتةال     (0772

disease   الاةل ان ى ةثل الثالونةنت ال  ا ت ةthalassemia  ، الجم نة الةاين ت  ن ن ل لال   
 porphyria curate trade   اشةع الك   الكملل alcoholic cirrhosis ( Nakanishi 

 (.0777خوو   آو

لأةا اض الجهات    اية اض الرما  لاعلاناة ال ةلناة،إن الة ن نن ام    جه اتلنة لإلعت ة       
الةاات    الا فواا  ، لالواا طتن ، لالر مااة الةل نااة ، لاةاا اض الةلاا   لالةاا وم ، لاللةاا  ، ل راا ان

لالنعل ة ، ل ر ان لالرعل  الج و  لم ك  ،  ،  لوةنة الك   bone matrixاءوتس لملظ  
 .( Silvestri  2005و  Spiro) الوةع

النهاات ااااالب نواا   الااا ننن ااايثن ات اكواانة اماا   اات ة الاا  الااايثن ات النطاا   الةشاات  إ        
الاا ننن ن ااج الواةل   ا ط اءا تم الاا  لانس لهات اةاتس ة تشا  ةاع الاا ننن  ةثال الك ا  ،  ل 

  fibrosisل ناات   شاا   ال اا   الك اا و   necroinfulminationالةم ثااة ءلاهت ااتت ال ناا  

 activate scores    ا ا ةت نالماق  تلاهاات  الك ا  الفن لواHBV)) Hepatic B virus 

 (  7990  وآخروو  Yu؛  0777  وآخروو  Pessione) Hepatic  C virus (HCV)و
وآخروو     Hepatocytes carcinoma (HCC) (Wang  هال ن نا  ةان نطال   ل اطال 

 Chronic liver  (CLD)،  ا  ة  ا  الك ا  الةا ةن (0772 وآخروو    Chen؛  0772

Mukaiya) disease   1998.) 

 ااإن  نااتن الوااكتم  نمااالو اماا  ةاالا  ةواا ط ة لةؤكواا ات ةنامفااة ةثاال   لاا  اات ة الاا  إ       
الةواا   الاا منس   ي هااتلالااا  نلاراا    volatile aldehydeالجاا ل  الماا   لال نهتناا ات طناات   

ألل  ةثاااللالة ك اااتت اليت ناااة  ، ( 0772  وآخررروو  Yeh)المنلناااة  اء واااجة ال اءجااا املاماال 
وآخوو   Benowitz) الةواة     جو  اإل وتن ةع الا ننن لال و نا اك ،    لنتكون  الكل أ

 .(Jung-Wook 0772  و Wan-Kuen  ؛ 0770 
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اء  نةاااتت النملناااة  لا شاااط   لاااضأةااات لظاااتمل الشااالا    إ هااات اااا نل كللاةااال مااات     ااا        
تمل ا نا   ة هات ، للهات لظا ، كةت أ هت اؤ و  ل ا   منوت     اءنض اليا ام المنلنة الافتاالت 

الاااالا ن  لموااالامل الجواااةنة ، لالاااالا ن المتة ااا  الرتاااا و ، لالالعااانل   المفاااتظ امااا  ث تاناااة
لا   الالا ن اءلكا للنا    ةت ناؤ و الا  ةشاتكل ،  لانث  ال   ل الارما الل م ،  اللع  

عات ة،  ، لأةا اض الك ا  ما  الاتجناةان نة مت   ةثال أةا اض الر ، لالرعال  الكمالو  الا مانن لا 
  (.John   2007؛ 0777  وآخوو  Jay) ل شل لا ط ا تت    غ   اء  ا  ال انم 

 Aims of the Study     الدراسة أهداف  1.1

  .  ال    ةعل( ALPو   AST ALT )  اوة ايثن  الا ننن ام   لتلنة إ  نةتت الك    -7
0
_
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 Literature Review  استعراض المراجع. 2

 liver functionsوظائف الكبد      2.1
في المرتبة الثانية  ، ويأتي التركيبية والوظيفية تيفمف الناحي يعد الكبد عضو غير متجانس      

ف الكبػػػد يمتمػػػؾ  إيػػػة لمفسريػػػال البال ػػػة فػػػو بعػػػد الػػػدماغ مػػػف حيػػػ   التعسيػػػد ، ففػػػي ال ػػػوا ؿ  ػػػار   م
فػػي امتصػػاص و ػػزف  وايػػض  او كفاءتػػو  وفعاليتػػ اآلالؼ مػػف الوظػػا ؼ الحيويػػة التػػي تتضػػمف

 والبروتينػػػػػػال ، والكولي ػػػػػػتروؿ ، واحمػػػػػػاض الصػػػػػػفراء ، األحمػػػػػػاض األمينيػػػػػػة ، والكربوىيػػػػػػدرال ،
 (.Day ، 2002و Burtالصفراء أو الدـ ) وتحرير المواد االيضية الى والدىوف والفيتامينال 

 ،ال ذا ي األيض عممية إذ يشارؾ فييممؾ الكبد أحد أىـ الوظا ؼ األيضية في الج ـ ،        
العضػو الوحيػد الػذي يممػؾ  يعػدو ،  (Allen ،2002  (إزالػة ال ػموـ فػي األ ػاس العضػو ويعػد 

دورًا ر ي ػًا فػي  لػوإذ أف مف ال اليا الم تمفة ،  اً نوع 12عمى  حتوي، وي مصدريف لمتدفؽ الدموي
لممػػػاء ذا بػػػو فػػػي المػػػاء( والػػػدفاع ضػػػد  ىػػػوفػػػي جعػػػؿ الجزي ػػػال الكار  التحػػػوؿ االحيػػػا ي ) صوصػػػاً 

ويعمػؿ عمػى بنػاء العديػد ،  (2005، وآخروو  malarkey) ينظـ حجػـ الػدـو ،  الجزي ال ال ريبة
-alpha1 وعوامػػؿ الت ثػػر، ، Albumin  بػػوميفلاالمػػف البروتينػػال التػػي تػػدور فػػي الػػدـ  مثػػؿ 

antitrypsin اً ، والبػػروتيف الػػدىني  ميػػؿ الكثافػػة جػػد vary low density lipoprotein 
(VLDL) (Allen ،2002)  فرازىا ، وىو ، وأيضًا إنتا  إنزيمال م تمفة وتكويف مادة الصفراء وا 

و ػػػزف ،  م ػػؤوؿ عػػػف إزالػػػة الت ػػمـ أو الت فيػػػؼ مػػػف ال صػػا ص ال ػػػمية لػػػبعض المػػواد واألدويػػػة
 (.lsselbache ،2001 وPodolsky ) البروتينال والكاليكوجيف وم تمؼ الفيتامينال والمعادف

 
االيمف واالي ر اكبػر  ، ذيمي و ،و طي و، وأي ر ، أيمف فصوص أربعة الىينس ـ الكبد        

 .(1.2)لمكبد شكؿ الوظيفية و البنا ية الفص الوحدة يعدمف الو طي والذيمي ، 
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 (.Dooley،2001 و Sherlock)  لمكبد خمفي منظر (2-1)  شكل          

 

 عالقة التدخين بصحة االنسان  2.2

مادة كيميا ية ليا تأثيرال  مبية عمى اعضاء  4000يحتوي د اف ال كا ر عمى اكثر مف        
منيا تعد مواد م رطنة ، باإلضػافة الػى احتوا ػو عمػى مؤك ػدال م تمفػة  400ف ا  و  ، كافةالج ـ 

ألحػػػػدا  الضػػػػرر  الػػػػر يسمثػػػػؿ الجػػػػذور األوك ػػػػجينية الحػػػػرة ، والتػػػػي مػػػػف المحتمػػػػؿ تعػػػػد ال ػػػػب  
 .( 2008، وآخوو  (Yeh بالجزي ال الحيوية

 نشػأتو  ، البروتينال ، واألغشية ال موية  DNAالجذور الحرة مكونال ال مية مثؿتياجـ       
، ينػػتع عنػو اإلصػػابة  (2006 وآخرروو  ، Srinivasan)  oxidative stressجيػدًا تأك ػدياً 

ارتفػاع ضػ ط و عضػمة السمػ  ،  حتشاءابالعديد مف االمراض كأمراض السم  واألوعية الدموية )
مػػرض االن ػػداد الر ػػوي المػػزمف و  ،bronchitis السصػػور التنف ػػي التيػػا  السصػػبال و الػػدـ  ، 

chronic obstructive lung disease  ، الربػػػػو وasthma ، ) ال ػػػػرطاف )الر ػػػػة ، و
تسرحػػػال والالمعػػػدة والكميػػػة ( ، و الحنجػػػرة، و الفػػػـ ، و المثانػػػة ، و  الكبػػػد ،و الثػػػدي ، و البنكريػػػاس ، و 

باإلضػػافة الػػى  ػػمية ال اليػػا الكبديػػة  male impotenceلمػػذكرالسصػػور الجن ػػي و المعديػػة ، 
(McBride ،1992   ؛Sherman ،1991.) 
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 : التأثيرال ال مبية عمى الكبد فيوتتمثؿ        

 Indirect toxic effectمباشرة الغير  ةالتأثيرات السام  -1

الحديػد  تحطػـ ىذه الزيادة تزيد مػف ،زيادة كتمة ال اليا الحمراء وتحوليا عال ة بالتد يف لو       
يػػؤدي الػى تراكمػػو فػػي ال اليػػا الكبديػػة بمػػرور الو ػػل ، معػػززًا  ممػػا اليػػا الػػدـ الحمػػراء الواىنػػة  مػف

وفػػي الحسيسػػػة فػػإف زيػػػادة كتمػػة ال اليػػا الحمػػػراء وتحوالتيػػا ليػػػا الجيػػد التأك ػػدي لم اليػػػا الكبديػػة ، 
ويتر    uric acidوالذي يرفع مف انتا  حامض اليوريؾ    purineعال ة بزيادة ىدـ البيوريف 

بو ػاطة االح ػاس   ػريرياً manifested كمػا يظيػر  حػامض اليوريػؾ فػي األن ػجة والمفاصػؿ ،
 .(2001، وآخوو  Nakanishi)بالو ز 

 smokers syndrome     متالزمة المدخن

 ،ولفتػرة طويمػة  ػيكاره / يوميػاً  00ف ألكثر مف يحالة مرضية  ريرية لدى المرضى المد ن      
وىػػف  و صػداع ،و ىػؤالء المرضػى يعػػانوف مػف تػورد الوجػػو ، ودؼء فػي راحػػة اليػد وبػاطف السػػدـ ، 

يػػة حػػاؿ معظػػـ أعمػػى  ، (2002، وآخرروو  El-Zayadi)الـ فػػي المفاصػػؿ آو حكػػة ، و عضػػمي ، 
دوف الحػػػػاالل  فػػػػي الت يػػػػرال البايوكيميا يػػػػة .ف ا ػػػػؿ مػػػػف الم ػػػػتوى الموصػػػػوؼيالمرضػػػػى المػػػػد ن

تو ػػع االوعيػػة  نتيجػػة،  مػػف االعػػراض الدا ميػةFacial flushing تػػورد الوجػو  يعػػد ال ػريرية ،
مباشػر  بشػكؿ د ػاف ال ػكا ر ربما ي يـو تدفؽ الدـ  الؿ الجمد ،  مما يرفع مفالشعرية  الدموية 

 ،التػػد يف فػػرط بػػيف مػػد ني  صوصػػاً مػػوبيف كباإلضػػافة زيػػادة تشػػبع الييمو  الوعػػا ي ،و ػػع فػػي الت
تػػػوـر و ارتفػػػاع ضػػػ ط الػػػدـ ، و ارتفػػػاع النػػػبض ، و الوجػػػو ، تػػػورد ىػػػؤالء المػػػد نيف ،  ويالحػػػظ عمػػػى

 غرر / 16م ػػتوى الييموكمػػوبيف الػػى اكثػػر مػػف  فػػي المفاصػػؿ ، الدرا ػػال الم تبريػػة تظيػػر  زيػػادة
الػػى اكثػػر مػػف ضػػعفيف ،  ALTيرتفػػع  ، وغالبػػاً  % 55أكثػػر مػػف الػػى  والييموتوكريػػل  ،دي ػػيمتر

مػػايكرو  165اكثػػر مػف  الػى حديػد المصػػؿو ،  ملغرر  /سيلرر ل و 6اكثػر مػػف الػػى  وحػامض اليوريػؾ 
  وجودوتظير ا تبارال االمراض الن يجية  ، المرضى كثرألدي يمتر والفرتيف في االغم   غـ /

 Hepatic-NecorInflammation ،   اً تميفػو Fibrosis  وتر ػ  الحديػد فػي ال اليػا الكبديػة 
(El –Zayadi  ،2006.) 
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   Immunological effects of smokingالتأثيرات المناعية   -2

، يثػػػبط النيكػػػوتيف ال اليػػػا  المناعيػػػة ال مويػػػة و ال مطيػػػة تيفيػػػؤثر التػػػد يف عمػػػى اال ػػػتجاب      
يط الممفاوية  وتمايزىػا وىػذا يشػمؿ كبػل او انسطػاع الج ػـ المضػاد المكػوف لم اليػا ، بو ػاطة تثبػ

وأنػػػػػػػػػػػػػزيـ  (2001، وآخررررررررررررروو  Moszczyński) T ةم تضػػػػػػػػػػػػػد االشػػػػػػػػػػػػػارة لم اليػػػػػػػػػػػػػا التا يػػػػػػػػػػػػػ
Riboneucleotide Reductase (McCue  2000، وآخروو)  باإلضػافة الػى إف التػد يف ،

 .(1999، وآخوو  Suzuki) المول المبرمع لم اليا الممفاوية يحفز

، ويسمػؿ مػف  اليػا  CD8 + T-cytotoxic lymphocytes فػي اً التػد يف يحػد  ارتفاعػ      
CD4+cells  ويضػػػعؼ  نشػػػػاط  اليػػػاNK (Zeidel  2002، وآخرررروو)   ويرفػػػع مػػػػف انتػػػػا ،

 (.2001، وآخوو  Moszczyński) (IL-1 ،IL-6 ،TNF-α)ال ايتوكينال االلتيابية 

ارتفػػاع  تتمثػػؿ فػػيثػػار عك ػػية آ لػػو إف التو ػػؼ عػػف التػػد يف بعػػد مػػدة طويمػػة مػػف التػػد يف       
 كػذلؾ يػؤدي الػى التػد يف ، التو ػؼ عػف  ػالؿ شػير مػفkiller (NK  Natural)  اليػا نشػاط

، باإلضػػػػػافة الػػػػػى ان فػػػػػاض  ارتفػػػػػاع كػػػػػؿ مػػػػػف الج ػػػػػـ المضػػػػػاد واال ػػػػػتجابال المناعيػػػػػة ال مويػػػػػة
 .(1995، وآخوو  Meliska)ال ايتوكينال االلتيابية وزيادة نشاط مضادال االك دة 

 Oncogenicتأثير التدخين عمى تولد الورم     -3

، و  ينػػػػػػػتع عػػػػػػػف التػػػػػػػد يف مػػػػػػػواد كيميا يػػػػػػػة ذال تػػػػػػػأثيرال ورميػػػػػػػة مثػػػػػػػؿ الييػػػػػػػدروكربونال      
nitrosamine  والسطػػرافtar الفاين رر  كلوريرر  و(Helen  وVijayammal  ،1997) ،  ود ػػاف

والػػذى يعػػد عامػػؿ  طػػورة والم ػػب  ل ػػرطاف  ،  amino biphenyl-4ال ػػكا ر مصػػدر ر ػػيس 
 .(1999، وآخوو Alberti  ) الكبد في مرضى التيا  الكبد الفيرو ي

عال ػػة لمتػػد يف ب ػػرطاف  ظيػػورضػػافة الػػى إف المعمومػػال مػػف الصػػيف وتػػايواف اشػػارل الػػى إ     
 (.2003، وآخوو  Chen؛  2003،  وآخوو  Wang ) HBVالكبد غير معتمدة عمى حالة 

؛ 2004،  وآخروو  Wang)الجػيف الكابػل لمػوـر P53 تد يف ال كا ر لػو عال ػة بػا تزاؿ       

Yu  ي مسػػػو  اً ، والػػػذي يعػػػد مكونػػػ (1999،  وآخرررووgenome guardian  ، ا ػػػتجابة  تثػػػبط
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  وآخرروو Alberti  وأشػػار ، (2000،  وآخرروو  McCueبو ػػاطة النيكػػوتيف ) T-Cellال ميػة 

   ػرطاف الكبػدوحػدو   HCV، و HBV في تطور اً م اعد الى إف التد يف يعد عامالً  (1999)
 (.2000،  وآخوو  McCue)حدو  الك ابة باإلضافة الى 

 مرضى التهاب الكبد الفيروسي المزمن            لدىالتدخين والجرح الخموي الكبدي 

Smoking and liver cell injury among chronic hepatitis                 

التػد يف والجػرا ال مػوي  فرط عال ة بيف ظيورالى  (2002) وآخوو  El-Zayadiأشار       
 وزيادة في تر ي  الحديػد  فػي الكبػد  necroinflammation  ،apoptosisالكبدي في صي ة 

(Bonkovsky  1997، وآخوو) ىذه التأثيرال ت يـ في تػراكـ الحديػد ،iron overload   مػع
زيػػػادة حديػػػد الكبػػػد يحػػػد  جيػػػدًا تأك ػػػديًا وأك ػػػدة شػػػحمية و تر ػػػ  الحديػػػد فػػػي ال اليػػػا الكبديػػػة ، 

(Husain  2001، وآخوو.) 

 Free radicalsالجذور الحرة  2.3
أي ذّرة َأو جزي ػػة تحتػػوي فػػي غالفيػػا ال ػػارجي عمػػى  free radicalsيعػػرؼ الجػػذر الحػػر       

تكػػوف ىػػذه  .الكتػػروف واحػػد او أكثػػر غيػػر مستػػرف يجعميػػا أكثػػر فاعميػػة مػػف نظيرتيػػا غيػػر الجذريػػة
الػذي  رال طر الر يس  مف  الؿ الضػر  ظير، وي تفاعؿ ال م مة ءالجذور عالية التفاعؿ عند بد

مثػؿ غشػاء ال ميػة، فيػؤدي الػى  ةالميمػ ةال مويػ لنػاو تحدثو الجذور الحػرة عنػدما تتفاعػؿ مػع المك
 (.  2013، وآخوو   (Lamina مؿ وظيفي او المول المبرمع

% 80فا  و  الجذور الحرة مػف االوك ػجيف ، با تمرارتنتع األنظمة األيضية ال موية الم تمفة      

 superoxide تحػػوؿ  إلػػىت منيػػا % 5و،  كونػػدرياو يتاالم ػػتيمؾ فػػي ت يالجزي ػػ فاألوك ػػجي مػػف
 االندوبالزميػػػةفػػػي الشػػػبكة  فػػػي النشػػػاط االيضػػػي لم اليػػػا ػػػتيمؾ ت % 15و . hydroxylر و وجػػػذ

 (. 2013وآخوو  ،Ríos- Arrabal ) endoplasmic reticulum smoothالمم اء 
 ة، تشػػػترؾ فػػػي الوظػػػا ؼ الف ػػػمجياً وضػػػار  اً الجػػػذور الحػػػرة دورًا ثنا يػػػًا فػػػي الج ػػػـ مفيػػػد ؤديتػػػ      

الطبيعيػػة عنػػدما تكػػوف فػػي م ػػتوى مػػن فض ومعتػػدؿ ، لكػػف الزيػػادة فػػي انتػػا  الجػػذور الحػػرة او 
   ، oxidative stressالنسصػػاف فػػي م ػػتوى مضػػادال  التأك ػػد يػػؤدي  الػػى االجيػػاد التأك ػػدي 
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   و RNA الػدىوف ،و ،  البروتينػالعممية ضػارة تتعػدى الضػرر الػى مكونػال ال ميػة مثػؿ  وىو
DNA الذي يؤدي الى احدا  العديد مػف االمػراض (  Sen 2010، وآخروو)  ، و ػد  وثػؽ دور

؛ 2001،  وآخرروو  (Polidoriالجػػذور الحػػرة فػػي تكػػويف األمػػراض الم تمفػػة  عمػػى نحػػو وا ػػع  
Jomova وValko ،2011.) 

ينػتع  والػذي يعػرؼ باإلجيػاد التأك ػدي عالن ػيإف عدـ التوازف فػي أنتػا  الجػذور الحػرة فػي       
 Reactive Oxygen (ROS)الفعالػة  ة مؿ فػي التػوازف بػيف تكػويف االنػواع االوك ػجيني ب ب 

Species    ومضادال التأك د في ال اليا(Schafer و Buettner ،2001 ؛Shen  وآخوو ،

و  Skrzydlewska)وعػػدـ التػػوازف يمكػػف اف يتػػأثر بالتفاعػػؿ مػػع المعػػادف مثػػؿ الحديػػد  (،2011

 .(2009و آخوو ،  Iolascon؛ 2005آخوو ، 

 كيمياء الجذور الحرة لدخان السيكارة.  2.4
                       Chemistry free radicls of cigarate smoke 

 ػادرة  Oxidants، والعديػد منيػا مؤك ػدال  المركبػاليحتوي د اف التبػ  عمػى الكثيػر مػف       
10، إذ تحتوي كؿ نفثة لمتب  عمػى  عمى انتا  الجذر الحر وزيادة فرط االك دة

فػي  المؤك ػد 14
10طور السطراف و 

 (.MacNee، 2000 ؛ 2005،  وآخوو (Zahraie في طور ال از  15
        Gas-phase smoke radicalsجذور دخان الطور الغازي 1 .2 .4

 يحتوي عمى جذور ص يرة مركزية الكاربوف واألوك جيف ،  كارةيال الطور ال ازي لد اف       
إذ  في البي ة ، ظيروالتي تعد أكثر تفاعمية مف جذور طور السطراف مع نصؼ عمر  صير، ت

مع مركبال مماثمو ا رى ، وال تتكوف مف االحتراؽ  isoprene  وNO2 ب ن تنتع مف تفاعؿ 
الف مجي  أثرهأىمية كبيرة  ب ب   اأوك يد النتريؾ ذ ويعد. (2005، وآخوو  Huang) الكامؿ

المتعدد في نسؿ االشارال العصبية وتنظيـ ض ط الدـ  ، لكف تأثيره ال اـ يتكوف عندما يتفاعؿ 
               عالي ال مية proxy nitrite (Ο=ΝΝOΟ−) ل ن ج  (‾•O2)مع ال وبر اوك يد 

( Valavanidis ،  2009وآخوو.) 
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  Tar phase radicalsجذور طور القطران      .2.4 2
 ) جداً يحتوي  طراف ال كا ر عمى تراكيز عالية جدًا مف الجذور الحرة مع فترة عمر طويمة       

Valavanidis الم ت مصال الما يػة لسطػراف ال ػيكارةتحتوي  و .(2009،  وآخوو extracts   

Aqueous وشػػػػػػػػػػبيو -الييػػػػػػػػػػدروكوينوف-عمػػػػػػػػػػى وزف جزي ػػػػػػػػػػي واطػػػػػػػػػػىء مػػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػػاـ الكوينػػػػػػػػػػوف
-quinone-hydroquinone-semiquinone system (Q-QH2الكوينػػوف

•
QH)   والتػػي

 ينتع بيروك يد الييدروجيف وال ػوبر يمكف اف تنفذ مف اغشية ال اليا والوصوؿ الى دا ؿ النواة ،
وجذر البيروك يد مف ا تزاؿ االوك جيف مف  بػؿ جػذور الييػدروكوينوف وشػبيو الكوينػوف  أوك ايد

ثػػػػػػـ ي تػػػػػػزؿ بيروك ػػػػػػيد  ، ( 2005، وآخرررررروو  (Huang الػػػػػػد افالموجػػػػػػودة فػػػػػػي م ت مصػػػػػػال 
مػػف  بػػؿ المعػػادف مثػػؿ الحديػػد ، وطػػور السطػػراف يحتػػوي عمػػى  الييػػدروجيف إلػػى جػػذر الييدروك ػػيؿ

                والنتيجة ىي جذر الييدروك يؿ  Fentonتراكيز عالية مف الحديد التي تنتع  الؿ تفاعؿ فنتوف 
( Valavanidis 2009، وآخروو ) ،  ويعػرؼ عػف جػذر الييدروك ػيؿ تفاعمػو مػع كػؿ مكونػال

الييكػؿ وكػذلؾ  Pyrimidineوالبيريميديف  Purineممحسًا الضرر بسواعد البيوريف  DNAجزي ة 
 .(2007، وآخوو Valko )لم كر ال ما ي منسوص األوك جيف  الييدروكربوني

                                                                Liver enzymes االنزيمات الكبدية 2.5
، التػي  (ALT)و (AST)يػػا نا ػػمة لمجمػػوعة األمػيف ، إذ تتضػمف صفتعػرؼ بو إنزيمال        

 تتحرر عندما يحصؿ تحطـ في الكبد
 Simon) ،2003.) 

 (AST) االسبارتيت امينوترانسفيريزانزيم  1 .5. 2
Aspartate aminotransferase                                 

   Glutamate oxaloacetate transferase or transaminaseبػإنزيـ كػاف يعػرؼ  ػابساً       

، وىػو مػف األنزيمػال النا مػة و التػي تحمػؿ  (2006، وآخروو  Huang)  (GOT)الػذي يرمػز لػو 
ينتمػػػػي الػػػػى مجموعػػػػة و ،  ( Enzyme Commission( ضػػػػمف تصػػػػنيؼ األنزيمػػػػال )2الػػػػر ـ )

 االحماض االمينية ونسؿ مجاميع االميف  تدا ؿ االنزيمال النا مة لمجموعة االميف إذ يحد
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  Tietz)  ، يحفػػػػػػػػػز االنػػػػػػػػػزيـ  ، (1999وآخرررررررررووAST : التفاعػػػػػػػػػؿ اآلتػػػػػػػػػي- 

 

مػف اإلنزيمػال الوا ػعة االنتشػار فػي أن ػجة الج ػـ الم تمفػة ولكػف يتركػز   ASTيعد إنػزيـ      
وجػػػوده بصػػػورة ر ي ػػػة فػػػي عضػػػمة السمػػػ  ، وكػػػذلؾ يتواجػػػد بتراكيػػػز عاليػػػة فػػػي الكبػػػد والعضػػػالل 
الييكمية والكمية وبتراكيز أ ؿ في بعض األعضاء األ ػرى  مثػؿ البنكريػاس ، والطحػاؿ ، والر ػة ، 

  ASTأنػزيـ  وجػديوأيضػًا  . (Daze ،2007؛  2003 ، وآخروو  Kaplanوكرية الػدـ الحمػراء )
 . (Vardhani ،2014 و (Madhuri لمكبد  ةكوندريا في ال اليا البرنكيميتو  اص لمماي

ويػػرتبط بحػػاالل الجػػروا  موجػػود فػػي ال ػػايتوبالـز  والمايتوكونػػدريا  ASTإف نظيػػر االنػػزيـ      
ال فيفػة التػي تحصػؿ لجن ػجة والشػػكؿ ال الػ  لجنػزيـ فػي المصػػؿ ىػو مػف ال ػايتوبالـز ، بػػالرغـ 

، ففي حاالل تحطـ االن جة  نتيجػة اإلصػابة  بعض اشكاؿ االنزيـ مف المايتوكوندريا ظيورمف 
 (.Thomas) ،1998 الحاد تتحرر كميال كبيرة مف االنزيـ مف المايتوكوندريا 

 (ALT) ترانسفيريز أمينو نيناآلانزيم  2. 5. 2
Alanine aminotransferase                                  

 (GPT) ديما ويرمز لو Glutamate Pyruvate Transaminase  يعرؼ أيضًا بأنزيـ      
 EC) ) (Yangضػػمف تصػػنيؼ األنزيمػػال (2)وىػػو مػػف األنزيمػػال النا مػػة التػػي تحمػػؿ الػػر ـ  

 -لفػا أيحفز ىذا اإلنػزيـ التحػوؿ الػدا مي مػف األحمػاض االمينيػة والحػامض  .(2009وآخوو  ، 
 (. Michael،2000  وDavid ) بو اطة نسؿ مجاميع األميف لار اكموتكيتو 
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فػػػػػاد مػػػػػف يإف التفاعػػػػػؿ باتجػػػػػاه اليمػػػػػيف يعػػػػػد مصػػػػػدرًا لتجييػػػػػز النتػػػػػروجيف لػػػػػدورة اليوريػػػػػا ، و       

إذ يعػػػد  Citric acid cycle ال ػػػتريؾالبايروفيػػػل النػػػاتع ل ػػػرض الػػػد وؿ إلػػػى دورة  حػػػامض 
 (glutamate dehydrogenase Kaplanالكموتاميػػػػل  نازعػػػػًا لجمينػػػػال ويحفػػػػز بو ػػػػاطة 

فػػػي أيػػػض الكموكػػػوز  اً ميمػػػ  اً و ػػػيط دإذ  يعػػػ ا ا ػػػي ، ىػػػذا االنػػػزيـ  لػػػو دور (2003، وآخررروو 
و   pyruvateل كرروين   oxoglutarate 2 و  alanine  بػػيف اً معكو ػػ والبػػروتيف فيحفػػز تفػػاعالً 

glutamate (Ruhl  وEverhart ، 9200  ؛Clark  2003، وآخوو.) 
اإلنزيـ في أن جة م تمفة مف ج ػـ اإلن ػاف ، ولكػف يكثػر تواجػده فػي الكبػد ، وعنػد  يتواجد      

بكثػػرة إلػػى الػػدورة الدمويػػة ،  ALTإصػػابة   اليػػا  الكبػػد  بػػأي  ضػػرر فػػإف ذلػػؾ يػػؤدي إلػػى إفػػراز
فضاًل عف الكبد فإنو  يتوزع  في  أن جة أ رى إذ يتواجد في الكمية ، وكذلؾ يتواجد فػي السمػ  ، 

 (. 2011، وآخوو  Al-Shammaaعضمة الييكمية ، ولكف ن بتو أ ؿ )و اليا ال
 اً واضػػػح عػػػامالً بوصػػػفو  ASTاىميػػػة فػػػي تشػػػ يص اصػػػابة الكبػػػد اكثػػػر مػػػف ALTألنػػػزيـ       

لإلصػابة بػداء ال ػكري مػف النػوع  ه مؤشػراً عػدكمػا ثبػل   fatty liverلحػدو  تػراكـ دىػوف الكبػد 
الثاني او غير المعتمد عمى االن وليف اذ يترافؽ ان فاض م توى االنزيـ مع الزيادة في م تويال 

كػػػذلؾ نالحػػػظ زيػػػادة    Congested liverالكولي ػػتروؿ المالحظػػػة فػػػي حػػػاالل احتسػػػاف الكبػػد
 (Vozarova  تحطػـ الكبػػد واحتشػػاء العضػمة السمبيػػة و م ػتوياتو فػػي حػاالل اصػػابة الكمػػى ،

 Acuteتػزداد فعاليتػو  فػي حػاالل التيػا  الكبػد مثػؿ التيػا  الكبػد الحػاد و ، (2002، وآخروو 

           COOH      COO-             COO-                         COOH     

 ׀                                 ׀                      ׀                 ׀             

NH2― C ―H +    C = O             C = O              NH2― C ―H  

 ׀                  +              ׀     ALT         ׀                  ׀            

            C H3          C H2           C H3                             C H2 

               ׀                       B6    Pyruvate           ׀                               

                              C H2                                                   C H2 

 ׀                                                          ׀                               

                              COOH                                                COOH 

L – Alanine         α – ketoglutarate                                L - glutamate 



  13  الفصل الثاني/ استعراض المراجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

hepatitis   والمزمفChronic hepatitis  وتشمع الكبدliver  cirrhosis   واالرتشاا الػدىني
Fatty infiltration   ًعػف امػراض الصػفراء  فضػال Gopal) 2000   و  Kaplan؛ Pratt و 

Kaplan  ،2000) ، الا ػػػت داـ بعػػػض األدويػػػة أو  ػػػالؿ ممار ػػػة التمرينػػػترتفػػػع ن ػػػبتو عنػػػد و 
 (.Cash،2012  و Hall)الرياضية 

 انزيم الفوسفاتيز القاعدي   .3.5.2

 Alkaline phosphatase (ALP) 

 Orthophosphoric monoesterأيضػػػػػػاً ي ػػػػػػمى أنػػػػػػزيـ الفو ػػػػػػفاتيز الساعػػػػػػدي       

phosphohydrolase   (Martins  2001، وآخوو ) ،  ينتمي لصنؼ االنزيمػال التػي تحمػؿ
 االواصر اال ترية في اال ػترال احاديػة الفو ػفال مػف الجزي ػال العضػوية  Hydrolysisما يًا 

DNA  و RNA حػػػامض الفو ػػػفوريؾ فيحػػػػرر  والبروتينػػػال وا ػػػػترال الفو ػػػفال وانييدريػػػدال
 والكحػػػوؿ او الفينػػػوؿ او ال ػػػكر عنػػػد اس   Inorganic phosphate الالعضػػػويالفو ػػػفال 

ىذا االنزيـ مف مجموعة االنزيمػال التػي ال تػرتبط لتحفيػز المػادة اال ػاس او  ،  ىيدروجيني  موي
 ػػػالؿ ذ يعمػػؿ مػػػف إويكػػوف غيػػػر فعػػػاؿ فػػي الػػػدـ   specific substrate)ركيػػزة ( مت صصػػػة 

االس الييػػػػػػػدروجيني الساعػػػػػػدي لمػػػػػػػدـ ، يت يػػػػػػػر االس  كػػػػػػػوفالف ػػػػػػفور لي splittingعمميػػػػػػة شػػػػػػػطر
 Gong ؛ 2005، وآخرروو  Dhakad)ح ػػ  نػػوع مػػادة التفاعػػؿ وتركيزىػػا بالييػػدروجيني لجنػػزيـ 

 (.2005، وآخوو 

الظياريػة لسنػاة ال اليػا و يتواجد ىػذا االنػزيـ فػي جميػع ان ػجة الج ػـ مثػؿ ال اليػا الكبديػة ،       
 ، أيضػػاً Osteoblasts العظػػاـ (  رومػػالأالمشػػيمة  وتكػػويف العظػػاـ ) و االمعػػاء ، و  الصػػفراء ،

  jimmy) فػػػػي االنابيػػػػ  الممتويػػػػة السريبػػػػة وكػػػػذلؾ فػػػػي غػػػػدد المبػػػػا ف يوجػػػػد فػػػػي الكميػػػػة  صوصػػػػاً 

 ( .2013، وآخوو 

العظمػي والكبػدي ويػتـ افػرازه  يفويأتي الس ـ االكبر مف االنزيـ الموجود في الدـ مػف الن ػيج     
فػػي الػػدورة الدمويػػة مػػف ىػػذيف الن ػػيجيف وليػػذا فػػإف ارتفػػاع نشػػاط ىػػذا االنػػزيـ غالبػػًا مػػا يرجػػع الػػى 

 (.Al-Hamadan ، 2010  ؛200 5، وآخوو   Bishop) مرض احد ىذيف العضويف

ن ػدادي و ػرطاف ، والصفراء والعظاـ مثؿ الير اف اإل أمراض الكبدفي  كما يالحظ ارتفاعو      
 (.2008، وآخوو  Regidor ؛ 2014، وآخوو (Tanhauserova  العظاـ



  14  الفصل الثاني/ استعراض المراجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،(2011، وآخرروو  Dajani)تػػزداد فعاليػػة ىػػذا االنػػزيـ عنػػد زيػػادة افػػرازه مػػف  بػػؿ المشػػيمة       
وبسية األن جة اال ػرى ، وتسػؿ فعاليػة  ، والبرو تال ، والبنكرياس ، والكبد ، ـافي  رطاف العظو 

ال ػدة  و مػة افػراز Cونسػص فيتػاميف ، في حػاالل التيػا  الكميػة المػزمف عف الحد الطبيعي االنزيـ
 تعػػػػػػرؼ ولػػػػػػـ.  (2001، وآخرررررروو  Al-Khayat) Hypoparathyroidismجنيػػػػػػ  الدر يػػػػػػة 

والعظػاـ عمػى نطػاؽ وا ػع فػي  ، ت ت دـ م تويال االنزيـ فػي الكبػد األ رى ةوظيفتو في األن ج
 ،( 2006، وآخررروو  Ali) وِاضػػػطرابال العظػػػاـ الِمْ َتِمفػػة،  والصػػفراء،  الكبػػػد تشػػ يص أمػػػراض

أمػػا % 89الػػى  %77لمعمػػر وتحطػػـ العظػػاـ فػػي االطفػػاؿ مػػف   تت يػػر الفعاليػػة الكميػػة لجنػػزيـ تبعػػاً 
 (.2011، وآخوو (Turan %  67% الى 58في البال يف مف 

Naالصوديوم   ايون 2.6 
+
)   )Sodium ion  

 ، فػػػػي ال ػػػػا ؿ  ػػػػار  ال اليػػػػا ومػػػػف اىػػػػـ العناصػػػػر الػػػػر يسالصػػػػوديـو األيػػػػوف الموجػػػػ         
(ECF)Extra Cellular Fluid (Herlihy  و  Maebins،2003 ؛ Agoreyo 

مف المجموع الكمي لمعناصر المعدنية الموجودة  %2، يشكؿ الصوديـو  ( Nwanze   ،2010و
عمى الض ط  ةحافظمميـ في ال أثر ولو،  (Escott-Stump ،2000  و Maha )دا ؿ الج ـ 

وتػوازف  ، الساعػدي –والتػوازف الحامضػي  ، ( Patel ،2009)التناضحي في  وا ؿ  ار  ال مية 
عمػؿ وتنشػيط األن ػجة النا مػة لإليعػازال  وفػي ، (2009وآخروو  ،(Dotsch المػاء فػي الج ػـ 

 (.2011وآخوو  ،Liem ) ، والوظا ؼ الكموية ، والنتا  السمبي والتسمص العضمي  العصبية
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مػػػف السشػػػرة  تركيػػػز الصػػػوديوـ فػػػي الػػػدـ بو ػػػاطة ىرمػػػوف األلدو ػػػتيروف الػػػذي ِيفػػػَرز ويػػػنظـ      
الكظرية ، فيزيد االلدو تروف مف اعادة  إمتصاص الصوديوـ بو اطة نبيبال الكمية  ، ويسمؿ مف 

االلدو ػتيروف والػذي  ػيؤدي محتوى الصوديوـ في العرؽ ، إف نسص الصػوديوـ يػؤدي الػى زيػادة 
ف اليػػة ال ػػيطرة عمػػى زيػػادة تحريػػر االلدو ػػتيروف  ،الػػى احتبػػاس الصػػوديـو فػػي الكميتػػيف ه بػػدور  وا 

والػذي  ةزيػادة انتػا  الػرنيف بو ػاطة الكميػولكنيا  د تكوف مف المحتمػؿ نتيجػة ل غير مفيومو تماماً 
ديد فػػػاف كموريػػػد الصػػػوديـو  ػػػد وفػػػي حػػػاالل حرمػػػاف الصػػػوديـو الشػػػ ، األنجيوتن ػػػيفيتبعػػػو تكػػػويف 
ويػػتـ طػػرا الصػػوديوـ عػػف طريػػؽ الكميػػة  مػػف البػػوؿ إذ اف جميعػػو يعػػاد امتصاصػػو ، ي تفػػي كميػػاً 

 .( Davies ،2005 و Connell ؛ Patel، 2009 ؛ 2009وآخوو  ،  (Bansal والجمد
غالبًا ما يعزى إلى عدـ كفاية الماء لتوافؽ   Hypernatremiaإف ارتفاع م توى الصوديوـ      

العصػبية ويصػب   واال تثارةثارىا ىو العطش وجفاؼ االغشية الم اطية آ، و  الصوديوـ في الج ـ
 (Christnsenالػػػى صػػػدمة الػػػدورة الدمويػػػة ونسػػػص فػػػي حجػػػـ البػػػوؿ  نكػػػازاالالجمػػػد ذبػػػال ويػػػؤدي 

التػػي تِفسػػد فييػػا بروتينػػال  Renal Diseasesوكػػذلؾ فػػي أمػػراض الكمػػى  ، (2000وآخرروو  ، 
وىنػػاؾ أ ػػبا  أ ػػرى أيضػػًا  تتضػػمف  ، (2006،  وآخرروو Reynolds )البالزمػػا بصػػورة كبيػػرة 

 Anti-Diuretic Hormone (   Agaba (ADH)اإلنتا  المن فض لميرموف المضاد لإلدرار 

 (. 2012، وآخوو 

يحد  في حالة  صور في إنتا  ىرموف  Hyponatremia إف ان فاض م توى الصوديوـ      
، والفشؿ الكموي المزمف  ، ون ر النبيبال الحاد (Lombes، 2004  وZennaro )األلدو تيروف 
، أو  ػػد يكػػوف نتيجػػة لمتعػػرؽ  ، وعجػػز السمػػ  Nephrotic syndrome النفػػر ونيػػة، ومتالزمػػو 

يػػنظـ الصػػوديـو الطبيعػػي بو ػػاطة  .(Patel ،2009)الزا ػػد أو التسيػػؤ الطويػػؿ األمػػد أو اإل ػػياؿ  
، إف  (2012وآخرروو  ، Leung) antidiuretic hormoneفعاليػػة اليرمػػوف المضػػاد لػػإلدرار 

الر يس لمصوديوـ في الج ـ ىػو كموريػد الصػوديوـ ، وىػذه المػادة غيػر العضػوية الوحيػدة  صدرالم
 (.2006، وآخوو  Reinivuoالتي تؤكؿ كما ىي في الطعاـ )المم  االعتيادي( )
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Potassium ion ( K) البوتاسيوم  ايون 2.7
+  

 ، ( Nwanze،2010   وAgoreyo ) البوتا يـو األيػوف الموجػ  الػر يس دا ػؿ ال اليػا       
مػػف المجمػػوع  %5يشػػكؿ البوتا ػػيـو و  ممػػي مػػوؿ فػػي المتػػر ، 150ويبمػػ  متو ػػط تركيػػزه حػػوالي 

 (. Escott-Stump، 2000 و Maha الكمي لمعناصر الموجودة دا ؿ الج ـ )

مف كميػة البوتا ػيـو  ابػؿ لمتبػادؿ ،  % 90معظـ البوتا يوـ يكوف بشكؿ حر ويمثؿ حوالي      
مػا البوتا ػيـو أ،  ، ون يع الدماغ والعظػاـ والمتبسي ىو البوتا يوـ المرتبط مع  اليا الدـّ الحمراء

مػػػػف كميػػػػة  ملررررل مررررو ( 60-50)%  2حػػػػوالي ب يسػػػػدرالموجػػػػود فػػػػي المركبػػػػال  ػػػػار  ال اليػػػػا  و 
 (. Marshall ،2000 ويمكف  يا يا ب يولة ) ، البوتا يـو الكمية

مػف االيونػال الموجبػة  %70مػف وزف الج ػـ الكمػي ويشػكؿ تسريبػًا % 0.4يمثػؿ البوتا ػيـو       
فػػػػي ال ميػػػػة ، يػػػػتـ د ػػػػوؿ البوتا ػػػػيـو إلػػػػى ال اليػػػػا بو ػػػػاطة النسػػػػؿ ال ػػػػمبي او اال ػػػػتبعاد الفعػػػػاؿ 

البوتا ػػيوـ فػػي النسػػؿ العصػػبي فإنػػو يعػػد محفػػزًا  أثػػرعػف  فضػػالً  Active exclusionلمصػوديـو 
 .( 2007وآخوو  ،(Jakutiene لمعديد مف االنزيمال 

ف معػػدؿ التح ػػس فػػي  اليػػا و لمتنظػػيـ الف ػػمجي لم ميػػة ،  الػػر يسالبوتا ػػيـو المفتػػاا  ديعػػ       ا 
ة  التوازف بيف م توى  البوتا يوـ دا ؿ و يعضمة السم  و اليا الن يع العصبي يعتمد عمى  ثبات

 نيفميػػػـ فػػػي تنظػػػيـ التػػػواز  أثػػػرولػػػو  ، (Zandi-Nejad،2004  و (Mount  ػػػار  ال ميػػػة
الحامضػػػيل الساعػػػدي والحفػػػاظ عمػػػى الضػػػ ط االزمػػػوزي ، ونسػػػؿ االيعػػػازال العصػػػبية ، وتسمػػػص 

 ، National Research Council)  الكراربو العضػالل ، ونسػؿ االوك ػجيف وثنػا ي أوك ػيد 

 .(2006وآخوو  ، (Haddy، وفي تنظيـ تدفؽ الدـ وض ط الدـ  ( Preuss ، 2006 ؛ 2005

فػػي طػػرا البوتا ػػيـو ، إذ إنيػػا ترشػػ  البوتا ػػيـو فػػي الكبيبػػال   الكميػػة العضػػو األ ػػاس دتعػػ      
، ويػزداد بوتا ػيـو الػدـ   (Zandi-Nejad، 2004  و Mountوتفرزه عف طريؽ النبيبال أيضًا )

 Hyperkalemia فػػي حػػاالل مرضػػية عديػػدة كنػػزرة البػػوؿ وشػػحتو الحػػادة Oliguria وتو ػػؼ
، وأيضػًا            (Weisberg،2001  و (Ahmed الكمػوي المجاري البولية وان ػدادىا وحػاالل العجػز 

 وآخررروو  Hypo aldosteronism (Sartorato ان فػػػاض إنتػػػا  ىرمػػػوف األلدو ػػػتيروف
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فيػػػػػو يحػػػػػد  نتيجػػػػػة زيػػػػػادة الطػػػػػرا الكمػػػػػوي  Hypokalemiaأمػػػػػا نسػػػػػص البوتا ػػػػػيـو  .(2004،
،  والتسيػػػػؤ ، واإل ػػػياؿ الشػػػديد الطويػػػػؿ األمػػػد ، وادويػػػػة  لمبوتا ػػػيـو فػػػي االنبػػػػو  الممتػػػوي البعيػػػد

، اضػػافة الػػى افػػراز االلدو ػػتيروف ب ػػب  حجػػـ  مػػدرارال البػػوؿ ذال تركيػػز عػػالي مػػف الصػػوديوـ
، ويسػػؿ البوتا ػػيوـ أيضػػًا فػػي (2006وآخرروو  ،   Zillichالػػتسمص فيػػؤدي الػػى طػػرا البوتا ػػيوـ )

، وعصػػير البرتسػػاؿ المحػػـ و  الحميػػ  ، ديعػػ .(2011وآخرروو  ،Yang أمػػراض السمػػ  الوعا يػػة )
 (. McGill ،2008 والميموف مف المصادر الر ي ية لمبوتا يوـ )

Cl  يدالكمور ايون  8. 2
-
))  Chloride ion 

 ، ( Kotchen   ،2005)فػػي  ػػوا ؿ  ػػار  ال ميػػة  اال ػػاساأليػػوف ال ػػال   يػػدالكمور يعػػد       
 Escott-Stump  و Maha )مف المجمػوع الكمػي لمعناصػر الموجػودة دا ػؿ الج ػـ  %3ويمثؿ 

الضػػ ط عمػػى فػػي الحفػػاظ عمػػى عمميػػة التوزيػػع المنا ػػ  لممػػاء دا ػػؿ الج ػػـ و  أثػػرولػػو ،  (2000،
والحفاظ عمى التوازف الطبيعي بيف األيونال  ، (Marshall  ،2000)التنافذي في  اليا الج ـ  

،  فػي محػيط ال ػا ؿ ال مػوي ال ػارجي(  Normal anion-cation balanceالموجبة وال ػالبة )
ىػػػػي  يػػػػدالوظيفػػػة األ ػػػػرى لمكمور و ،  (2000وآخرررروو  ،  Bishopاو عمػػػى التعػػػػادؿ الكيربػػػػا ي  )

والبيكربونػػػال  يػػػدعال ػػػة الكمور تعػػػد  ،  الساعػػػدي فػػػي المصػػػؿ -الحفػػػاظ عمػػػى التػػػوازف  الحامضػػػي
فػػػي ارتفػػػاع ضػػػ ط الػػػدـ  يػػػدالكمور  أثػػػرالساعػػػدي وتحديػػػد  -كمؤشػػػر لتشػػػ يص التػػػوازف الحامضػػػي 

  .( Frangos ،2005  وKaplan ؛  Kotchen  ،2005)الم تمر 

مف ال ػا ؿ البينػي ثػـ  يفػرز إلػى التجويػؼ المعػوي عػف طريػؽ السنػوال التػي  يديد ؿ الكمور       
، ثػـ تترشػ  أيونػال الكمػور الػى ال ػار   (Ganong،2001 تػنظـ بو ػاطة البروتينػال الم تمفػة )

، ويمػتص ثانيػػة بشػكؿ  ػمبي إذ  يستػرف مػػع الصػوديـو بو ػاطة االنبػػو   glomerulusمػف  بػؿ 
،  ، ويطػػرا الكمػػور بو ػػاطة ثالثػػة طػػرؽ: المنطسػػة المعويػػة (2000وآخرروو  ، Bishopالسريػػ  )
فػي المصػػؿ  يػػدم ػتوى الكمور  ن فػػاضا (.2003، وآخرروو Kapnla )، والمنطسػة البوليػػة  والجمػد

hypochloremia   نػاتع مػف متالزمػة   Cushing’s  syndrome   وزيػادة افػراز ىرمػوف ،
  (Bell،2008   وMuller )  hypokalemiaونسص البوتا يـو   aldosteroneااللدو تيروف 
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( ، Elgart  ،2004)، والتسيػػؤ ، وا ػػت داـ ادويػػة مػػدرارال البػػوؿ  alkalosis ، وايضػػًا  ػػببو 
الػػذي ينػػتع مػػف اال ػػياؿ او  acidosis ةضػػو يػػدؿ عمػػى الحم hyperchloremic يػػدزيػػادة الكمور 

وكػذلؾ الجفػػاؼ  يػدواحتبػاس الكمور   bicarbonateالحمػاض االنبػوبي الكمػوي فيػؤدي الػى   ػارة 
dehydration  (Astle  ،2005  ؛  Elgart ،2004.) 

Ca)  الكالسيوم ايون 2.9
2+

)ion  Calcium 

  Pravina)الكال ػػػػػػيـو المرتبػػػػػػة  ال ام ػػػػػػة بػػػػػػيف العناصػػػػػػر المكونػػػػػػة لسشػػػػػػرة االرض  يحتػػػػػؿ      

بشػػكؿ  يتواجػػدغػػـ ، و  1000حػػوالي ، وتسػػدر كميتػػو فػػي ج ػـ االن ػػاف البػػال   ( 2013، وآخرروو 
التػي ت ػيـ فػي تكػويف  صػا ص العظػاـ و عنػدما ينفػد االحتيػاطي فػي  %99فػي العظػاـ   ر يس

منظمػػػال وعوامػػػؿ بوصػػػفيا األنظمػػػة البيولوجيػػػة الم تمفػػػة التػػػي يكػػػوف فييػػػا الكال ػػػيـو والف ػػػفور 
فػي األن ػجة و ػوا ؿ  ػار  ال ميػة مػف ضػمنيا  تظيػرمف الكال ػيـو  المتبسية  %1اما  ، ةم اعد
 (.2006 ، وآخوو  Favus)الدـ 

فػػػػي  تكػػػػويف العظػػػػاـ   ػػػػيـو وبػػػػدوف ا ػػػػتثناء لػػػػدوره اال ػػػػاسإف جميػػػػع ال اليػػػػا تحتػػػػا  الكال      
    ، وتسمػػػػص العضػػػػالل ، واالنتسػػػػاالل العصػػػػبية وايػػػػض ال اليػػػػا ، وعمميػػػػة ت ثػػػػر الػػػػدـ واال ػػػػناف

(Al-Khashab  ، 2004).  

ويعػد الكال ػيـو  ، ( Sherwood) ،2004 مف وزف الج ػـ الكمػي  %1.8يمثؿ الكال يوـ       
و  dehydrogenase phosphatesلمعديػػد مػػف اإلنزيمػػال مثػػؿ  co-factor  اً م ػػاعد عػػامالً 

pyruvate dehydrogenase (Weaver و Heaney ،a 2006 ؛ Carroll و  Schade، 

مػف  %50صػور، الصػورة األيونيػة تشػكؿ  الكال يوـ في مصػؿ الػدـ عمػى ثػال  يوجدو  .( 2003
فراز ىرموف   تنظيـميـ في  أثركمية الكال يـو في الدـ ، ولو   بالدرجة األولى parathyroidوا 

 Braun)  10مػا أ ، %40، والكال ػيـو المػرتبط بػالبروتيف ويشػكؿ حػوالي  (2001، وآخروو% 
PO مع ال ترال  والفو فال  معسدالالمتبسية فتكوف عمى صورة 

3-
4 (Favus  2006 ، وآخوو 

منيػػا ان فػػاض م ػػتويال عػػدة عوامػػؿ بويتػػأثر م ػػتوى الكال ػػيـو فػػي الػػدـ  ، (Moe ، 2008 ؛
، وزيػػادة الف ػػفور والمن نيػػز باإلضػػافة الػػى عوامػػؿ أ ػػرى منيػػا  مػػة ممار ػػة التمػػاريف  Dفيتػػاميف 

والحمػػػاس، واالكت ػػػا  ، والتػػػدفؽ ال ػػػريع لممػػػواد ال ذا يػػػة فػػػي  والعاطفػػػة ، واالجيػػػاد ، الرياضػػػية ،
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ي ػػػػػاعد فػػػػػي عمميػػػػػة  Dإف وجػػػػػود فيتػػػػػاميف  ، ( 2013، وآخررررروو  Pravinaالمنطسػػػػػة المعديػػػػػة )
فراز الكال يوـ  (.Misra،2011   وAckerman ) امتصاص وا 

ولمكال ػػيـو دا ػػؿ ال اليػػػا وظػػا ؼ ف ػػمجيو ميمػػػة إذ ي ػػاعد فػػي تسمػػػص وتو ػػع األوعيػػػة         
الدمويػػػػة ، وتسمػػػػص العضػػػػػالل ، والنسػػػػؿ العصػػػػػبي ، واالفػػػػراز اليرمػػػػػوني ، وايػػػػض الكاليكػػػػػوجيف 

يعمػػػػػؿ مرا ػػػػػاًل و  (.Weaver  ،2006؛  Bukoski ، 2006و  Awumeyواالنس ػػػػػاـ ال مػػػػػوي )
، و يمنػػع ت ثػػر الػػدـ ويحػػرض عمػػى  (Sherwood) ،2004  ال اليػػاثانويػػًا فػػي معظػػـ وظػػا ؼ 

 ي يـ في عمؿ الجياز العصبي وال يما في توصيؿ المحفػزال العصػبية ، إذ امتصاص الحديد 
 Murray) 2000، وآخوو .) 

فػي الػدـ اإلصػابة بػأمراض  Hypocalcaemiaإف مف اال با  الر ي ػة لػنسص الكال ػيوـ       
ويسػؿ م ػتوى الكال ػيـو نتيجػة ،  (Hassan،2009 الػى امػراض ا ػرى )اضػافة  الكمية المزمنػة ،

، ويػػزداد م ػػتوى الكال ػػيـو  ( 2012، وآخرروو  Landry)ان فػػاض افػػراز ىرمػػوف جنػػ  الدر يػػة 
Hypercalcemia  فيتػػاميف  م ػػتوىعنػػد زيػػادةD  وفػػي ال ػػرطاف الن ػػاعي(Al-Hamadan  ،

ويؤدي نسص الكال يوـ عف الم توى الطبيعي الى احػدا  ضػعؼ النمػو والك ػاا عنػد  ، (2010
، ويػػنظـ م ػػتوى  tetanyالصػػ ار ووىػػف فػػي العظػػاـ عنػػد البػػال يف  ػػد تصػػؿ إلػػى حػػدود التكػػزز 

،   Parathyroid hormone(PTH)الكال ػيـو فػي الػدـ مػف  ػالؿ ىرمػوف ال ػدة جنػ  الدر يػة 
مػػف ، االمعػػاء بشػػكؿ غيػػر مباشػػر  ي ػػتيدؼ ىػػذا اليرمػػوف ثالثػػة اعضػػاء بو ػػاطة زيػػادة افػػرازه  إذ

 calcidiolفػػي الكميػػة الػػذي يعمػػؿ  عمػػى تحويػػؿ  hydroxalase-α-1زيػػادة فعاليػػة انػػزيـ   ػػالؿ
، و فػي مما يؤدي الى زيادة االمتصػاص المعػوي لكػؿ مػف الكال ػيـو والف ػفور   calcitriolالى 

الكال ػػيـو والف ػػفور  فػػي الػػدـ عػػف طريػػؽ اعػػادة  ييم ػػتو  ادامػػة مػػف (PTHالعظػػاـ يزيػػد ىرمػػوف )
االمتصػػػاص  زيػػػادة اعػػػادة االمتصػػػاص النبيبػػػي لمكال ػػػيـو وان فػػػاضالعظػػػاـ ، ا يػػػرًا تػػػدويره مػػػف 

يبمػ  معػدؿ االحتيػا  اليػومي مػف  . (Sprague ،2008و  Moe)( 2-2)الشػكؿ  النبيبي لمف ػفور
؛  Sherwood) ، 2004 مم ػػػـ يوميػػػاً  1200-800الكال ػػػيـو لمشػػػ ص الطبيعػػػي البػػػال  بحػػػدود 

Lin  مػػف الكال ػػػيوـ يعػػػاد امتصاصػػو  ػػػمبيًا فػػػي االنبػػػو   تسريبػػػاً %  70-60 ، (2007، وآخررروو
 وآخرررروو  Lambers)فػػػػي االنبػػػػو  البعيػػػػد  %10فػػػػي النسػػػػؿ ال مػػػػوي ، و  %10، و  السريػػػػ 

،2006.) 



  20  الفصل الثاني/ استعراض المراجع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحميػػ  و منتجػػال األلبػػاف مػػف المصػػادر ال نيػػة بالكال ػػيـو والضػػرورية لتجييػػز الج ػػـ   ديعػػ     
ويحػػد  امتصػػاص الكال ػػيـو فػػي االثنػػي  ، (Czepielewski،2008  و Bueno)بالكال ػػيـو 

  dihydroxyvitamin D-1,25 طة ا، التي تحفز بو  عشري والصا ـ بعممية فعالو
( Carpenter،2001). ويسػػوـ ىرمػػوف  طة الكبيبػػالاالكال ػػيـو فػػي الكميػػة تترشػػ  بو ػػيونػػال أ ،

Parathyroid  بإعػادة االمتصػاص النبيبػي لمكال ػيـو( Martini وWood ،2002)  ويطػرا ،
 (.Carpenter،2001  الكال يـو في البوؿ، والبراز، وجزء ب يط في العرؽ )

 
 االستتباب الداخمي الطبيعي استجابة لنقص كالسيوم الدم.  (2-2)الشكل
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Iron ion (Fe الحديد ايون  2.11
2+

)   
مػػف الحديػػد فػػي البػػال يف  يمحتػػوى الج ػػـ الكمػػ ويسػػدر،  االيػػض ال مػػويفػػي  عنصػػر أ ػػاس      

معظػـ ىػذه الكميػة تػرتبط  ، (2003خروو  ،آو  Kaplanممػي مػوؿ ) 70-50 غر ( 2.1) حواليب
لػػػذا  فػػػإف نسصػػػو يػػػؤدي الػػػى فسػػػر الػػػدـ  ،نسػػػؿ األوك ػػػجيف  ل ػػػرض بييموكمػػػوبيف ال ميػػػة الحمػػػراء

(Mesquita ،  2012وآخررررررررروو)  ف  اليػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف الحديػػػػػػػػػد موجػػػػػػػػػودة فػػػػػػػػػي  مم ػػػػػػػػػـ  600، وا 
macrophages  مم ػـ فػي 300و  myoglobin وي ػزف الفػػا ض مػف الحديػد فػػي  العضػالل ،

، ( 2001وآخروو  ، Berg ؛  Norrby ،2008 و (Olsson غر  1 الكبػد إذ تبمػ  كميتػو حػوالي
 شػػكؿ منػػو عمػػى الػػى تواجػػده فػػي بعػػض االنزيمػػال والبروتينػػال ، كمػػا ت ػػزف كميػػة  ميمػػة باإلضػػافة

                Ferritin and hemosiderin (Britten ham ،2000 .)فرتيف وىيمو دريف 
 ويحرر transferrin (TRF) االن جة عمى صورةيسوـ جياز الدوراف بنسؿ الحديد الى       
 ال اليا مفأو  intestinal enterocytesية و  اليا المعال مف بشكؿ ر يسالى البالزما الحديد 
عمى  ط  ال اليا بو اطة م تسبؿ  تران فيريفالحديد مع يرتبط و ،  macrophages البمعمية

 اً م اعد عامالً  بوصفو تحتا  الى الحديد ال اليا معظـ،  transferrin receptor 1( 1)ر ـ 
 ، DNAوت ميؽ  ، الطا ة تحرير مثؿ نسؿ االوك جيف ، اال ا ية لمفعاليال الكيموحيوية

 و Rouault؛  pantopoulos  ،2011و(wang  إلتماـ عممية التفاعالل الكيميا ية نزيمالواال

Tong ،2008)  ، ةجينياالنواع االوك  ينشأ عنو،   اـ تحل الظروؼ اليوا ية عنصر الحديدو 
 hydroxyl جذر الييدروك يؿ عالية التفاعؿ مثؿ تفاعمية جذور ويولد (ROS)الفعالة 

radical تفاعؿ الؿ  ، مف Fenton   wang)و  pantopoulos ،2011.) 
Fe موبيف يجػػ  أف يبسػػى بحالتػػو الثنا يػػة كإف الحديػػد الموجػػود بػػالييمو       

2+
ل ػػرض نسػػػؿ   

Fe، االفػرازال المعديػة  تحػرر الحديػد مػف ال ػذاء  ومػف ثػـ تحويػؿ األوك ػجيف 
3+

 Fe إلرى  
2+

 

(Marshall  ،2000 .) 

يتػػأثر و فػػي االثنػي عشػػري والمعػي الػػد يؽ األعمػى ،  بشػػكؿ ر ػيس  يكػوف الحديػػد امتصػاص      
الػى عوامػؿ أ ػرى ضػافة إالػذي يعػزز او ي ػرع االمتصػاص gastric acid  بوجػود  امتصاصػو

 calcium ، phytates plant امتصػػاص الحديػػد يثػػبط بو ػػاطة يضػػاً وأ، C فيتػػاميف   مثػػؿ

 وال اليػا مف  الؿ الم اط  فسد الحديدالمبا ف ت ، (2007 ، وآخوو   Seaverson) tanninsو
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الحديد مػف الج ػـ ، وليػذا التػوازف يحػافظ  ال فرازولكف ال تمتمؾ أي الية تنظيـ ، والنزؼ ية الجمد
             (  3-2)طة ال يطرة الصارمة لحديد ال ذاء الممتص في االثني عشر شػكؿ اعميو بو 

 Yeh)،  2009 وآخوو). 
Fe ال ػػػذاء المتنػػػاوؿ يتضػػػمف ا تػػػزاؿ  حديػػػد      

Feالػػػى  +3
بو ػػػاطة   تجويػػػؼ االمعػػػاءفػػػي  +2

ferric reductases  مثػؿ (Dcytb)  duodenal cytochrome b) ) McKie) ، 2008 ) 
Feوالنسؿ الثانوي لمحديد ، 

 divalent metal (DMT1)بو اطة enterocytesعبر  اليا  +2

transporter 1  نا ػػػؿ معػػػدني ثنػػػا ي التكػػػافؤ ينتمػػػي لمجموعػػػة نسػػػؿ البروتينػػػال بصػػػور حامػػػؿ(
 .( Prchal  ،2005 و(Mims  مذا (
وبعػدىا  ،يػة لػـ تعػرؼ لحػد االفلآ االغشػية بو ػاطةعبػر ينسػؿ  ايضػًا  haem ال ػذاء  ىػيـ      
 Fe ريػتحر ل  HO-1)  ) haem oxygenase 1بو ػاطة  enterocytes في  اليػا يتأيض

2+
 

     solute  حامؿ مذا  بو اطةالى مجرى الدـ   basolateral  ية شاالصفيحة الوينسؿ عبر 

      carrier ،  والنا ؿferroportin   (FPN) الى بو اطة إعادة االك دة   ممكف يرتبطFe
3+

 

( Anderson و Vulpe، 2009؛  Yeh 2009،  وآخرروو) ؼ  اليػػا الػػدـ الحمػػراء ظػػ، تن 
ويتحرر الحديد الى مجػرى الػدـ ،  reticulo endothelial macrophages  بو اطة   الواىنة

Feتنسػػؿ ال اليػػا البمعميػػة الكبيػػرة  إذ
عمميػػة  ، ferroportinمػػف غشػػاء البالزمػػا عػػف طريػػؽ    +2

Feتحويؿ    re-oxidationتتـ بو اطة عممية اعادة االك دة  االرتباط
2+

Feالى   
3+

  

( Donovan 2005، وآخوو .) 
يعػرؼ با ػـ  بو ػاطة ىرمػوف ببتيػدي    ػمبياً فػي األمعػاء   الفا ضينظـ امتصاص الحديد       

Hentze )  hepcidin     ؛  2010،  وآخروو Nemeth  و Ganz،2009 )  والػذي يتحػرر ،
 ويحػ  عمػى التحمػؿFPN    الىيرتبط  إذأو االلتيابال ،  الفا ضأ ا ًا مف الكبد نتيجة الحديد 

مػػف  ػػالؿ تنظػػيـ  hypoxia  ةك ػػج، ويػػنظـ أيضػػًا بو ػػاطة نسػػص اال ، ومنػػع امتصػػاص الحديػػد
              ؛  2009 ، وآخوو     (Mastrogiannaki (3-2شك )  Dcytbو    DMT1نسؿ 

 Shah    ،  2009وآخوو. ) 
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البطانية الشيبكية التنظيم الهرموني لتدفق الحديد من الخاليا المعوية لالثنيي عشير و (2-3)شكل

 (.pantopoulos  ،2011 و(wang  ةلمخاليا البمعمي
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PO4  الالعضوي الفسفور 11.  2
3-

)) phosphorus inorganic  

الف فور مكوف طبيعي في االن اف ، والحيواف والنبال وموجود فػي كػؿ المػواد البيولوجيػة ،       
فػػػي ايػػػض  ميػػػـ أثػػػرولػػػو يػػػوف الفو ػػػفال ، أو بشػػػكؿ وا ػػػع فػػػي ال ػػػذاء ، وبصػػػورة كبيػػػرة بشػػػكؿ 

، الف ػػفور  (E F S A   ،2013، والػػدىوف والبروتينػػال واعػػادة بنػػاء العظػػاـ ) الكربوىيػػدرال
،  ضػػروري ومتعػػدد الوظػػا ؼ البيولوجيػػة منيػػا نسػػؿ اإلشػػارة ال مويػػة ، وايػػض المعػػادف يالالعضػػو 

ي ػػزف فػػي العظػػاـ واال ػػناف حػػوالي و ،  ( Moe ،2008) وتبػادؿ الطا ػػة وتطػػور الييكػػؿ العظمػػي
 adenosineمف كمية الف فور الكمية ، ودا ؿ ال اليا يكوف بشكؿ مركبال عضويو مثؿ  80%

triphosphate مثؿ  ةحر  ةو ايونال  البH2PO4 ،  اما في المصؿ يكوف عمػى شػكؿ فو ػفال
و ، ويبسى ضمف المدى الف مجي  بو اطة تنظيـ االمتصاص ال ذا ي ، وتكويف العظاـ عضوي ال

 (.2005وآخوو  ،Tonelli ) والطرا الكموي
مرتبطػة مػع البػروتيف والتػي المثػؿ الف ػفور المضػاؼ واالمػالا غيػر  يالالعضػو الف فور         

مػػػف  % 60 الػػػى%  40 مسابػػػؿ%  90تمػػػتص ب ػػػيولة مػػػف  بػػػؿ المنطسػػػة المعديػػػة ويمثػػػؿ حػػػوالي 
 (.2010 وآخوو  ،Noori ) الف فور العضوي الموجود في األغذية الطبيعية

غػػراـ فػػي 700، وبحػػدود  مػػف وزف الج ػػـ الكمػػي % 1.0يمثػػؿ الف ػػفور مػػا يسػػار  مػػف          
 85وفسط في ال ا ؿ  ار  ال مية ،  % 1في  وا ؿ دا ؿ ال اليا ، و   % 14الش ص البال   

،  10 (PO4) 6 (OH)2 hydroxyapatite (Ca) فػػي العظػػاـ بشػػكؿ ىيدروك ػػيباتيل %
تكػػػػػػوف بشػػػػػػكؿ عضػػػػػػوي متػػػػػػوفرة  ضػػػػػػمف الػػػػػػدىوف الفو ػػػػػػفاتية  % 70والف ػػػػػػفور  ػػػػػػار  ال اليػػػػػػا 

phospholipids ة عضػوي الالمتبسيػة  % 30، و(Moe ،2008   ؛Wlker  و  Edwards ، 

و  DNA، فإنػو موجػػود فػػي االن ػػجة الر ػػوة و ػار  ال اليػػا ضػػمف االحمػػاض النوويػػة   ( 2003
RNA  ومركبػػػال الطا ػػػةATP (Weisinger  و Ezequiel ،1998)  ًيرشػػػ  الف ػػػفور اوال ، 

مػػػف الف ػػػفور المرشػػػ  يعػػػاد امتصاصػػػو فػػػي  تسريبػػػاً  Glumerulus   ،%75الكبيبػػػػالبو ػػػاطة 
  ؛ Uribarri) ،2007 يفػرز فػي البػوؿ   % 15وفي االنبػو  البعيػد  %10االنبو  السري  ، و 

 Tenenhouse،2005  .) 
مم ػػػـ ، يمػػػتص الف ػػػفور بو ػػػاطة  1400-800يحتػػػػوي ال ػػػػذاء الطبيعػػػػي اليػػػومي عمػػػى          

المػرتبط بتجويػؼ   Passive transportواالمعػاء امػا بالنسػؿ ال ػمبي   Glomerulusالكبيبػػال 
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      مف  الؿ تحفيز Dالمحفز بو اطة فيتاميف  Active transportاالمعاء أو النسؿ الفعاؿ 
 Martini)  calcitriol و Partholome   ، 2003؛ Tenenhouse ،2005 )  وتػنظـ ،

 (.1983وآخوو  ، Chengية  )عممية االمتصاص بو اطة ال دة جن  الدر 
 ، وأيضػػػاً  ، فيػػػزداد بازديػػػاده ويسػػػؿ بان فاضػػػو Dيتػػػأثر امتصػػػاص الف ػػػفور بوجػػػود فيتػػػاميف       

يتأثر بم توى الكال يوـ ، إذ يحافظ كؿ مػف الكال ػيـو والف ػفور عمػى تػوازف م ػتوياتيما فػي الػدـ 
يحػد  ارتفػاع و  ، (Bro ،2003 ي  مؿ في م توى احدىما يؤدي الػى  مػؿ فػي اال ػر)أ فظيور

نتيجػػة ان فػػاض  ابميػػة الكميػػة عمػػى الترشػػي  ،   hyper phosphatemiaفػػي م ػػتوى الف ػػفور  
واال ياؿ وان فاض نشػاط ال ػدة جنػ  الدر يػة  Dوفي امراض العظاـ واالفراط في تركيز فيتاميف 

  (Malluch  وMonier-Faugere ،2000). 
االفػػػراط فػػػي افػػػراز ال ػػػدة جنػػػ  الدر يػػػة وزيػػػادة االن ػػػوليف يػػػن فض م ػػػتوى الف ػػػفور عنػػػد       

  (.  Bro ،2003 ) والمعالجة ببعض األدوية والك اا ونسص أفراز ال دة الن امية
  EFSAمنتجال االلباف ، والمحـ ، وال مؾ والحبو  مف المصادر الر ي ػة لمف ػفور ) دتعو      

،2005 .) 
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    Materials and Methods المواد  وطرائق العمل  .3

 Apparatus.  األجهزة  1 .3

والمنشأ الشركة المجهزة اسم الجهاز ت  

 Incubator Memmert                                              حاضنة 1

(German) 

 Centrifuge Kokusan  جياز الطرد المركزي 2

(Japan) 

 Spectrophotometer CECIL-2031 جياز المطياف الضوئي 3

(England  (  

 Millipore filter Sartorius  دقيقة مرشحات غشائية 4

(Germany) 

Upright Freezer   (-20C  (oم 20-مجمدة عمودية ) 5
o
) 

Rinox 

(Italia ) 

6 

 

 ات مايكروئية دقيقة )ثاتتة ، ومتغيرة(ماص

 
China   
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        Laboratory Kitsالعدد المختبرية  . 2 .3
 استخدمت العدد المختبرية المبينة ادناه في إجراء الفحوص الكيموحياتية.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة المجهزة والمنشأ اسم العدة المختبرية ت

 GOT      AST)) United Kingdom            /Randoxإنزيم  1

           GPT      ALT)) Randox / United Kingdomإنزيم  2

   ALP                France                    /Biomerieuxإنزيم  3

Na)  الصوديوم  ايون 4
+
) Human /  Germany 

K)  البوتاسيوم   ايون 5
+
) Spin react   /  Spain 

 Human / Germany (Cl-)      يدالكمور  ايون 6

Ca) م الكالسيو  ايون 7
2+

) Spin react/  Spain 

Fe)   الحديد ايون 8
2+

) Randox /  England 

3)   الالعضوي الفسفورايون  9
po4

-
) Spin react /  Spain 
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 Materials   المواد   3.3.

 ت المواد الشركة المجهزة

Jordan 

 

 

 

 

Ependroff  tube  1.5 لحفظ            مصل الدمcc  1  ابندروف بوبةأن 

Jordan 
 cc                        PlainTube 10  بالستيكية قياس أنبوبة اختبار

 

 

2 

China 
             Disposable Syringe  لسحب الددم  5cc سعةقن طبية احم

                                                 
3 

 
 Study groups مجاميع الدراسة   4. 3

بأسمممموب ايختيمممار غيمممر العشممموائي البسممميط المعتممممد عمممم   الدراسمممةتمممم جممممن العينمممات فمممي ىممم ه       
متغيمممرات عمممدة منيممماو العممممرخ وفتمممرة التمممدخينخ وعمممدد السمممكائر المسمممتيمكة فمممي اليممموم الواحمممدخ وا صمممابة 

جراء عمميمات جراحيمةخ  عمم  اسمتمارة خاصمة أعمدت لم لك      اعتممادا   باألمراض المزمنةخ وتناول أدوية وا 
 (.1)ممحق
مممن المم كور ايصممحاء وأجريممت فممي قضمماء بعقوبممة/مركز محافظممة  شخصمما   140شممممت الدراسممة       

 وشممت ثالث مجموعات. 2014نيسان 1إل  غاية  2013تشرين الثاني   1ديال  لممدة من 
ومممن  ا  مممدخن 34سممنة ضمممت ىمم ه المجموعمة مممن المممدخنين  30-25لمفئممة العمريمة  المجموعةةة األولةة 

 .شخصا   15األصحاء 
ومممن  ا  مممدخن 32سمنة ضمممت ىم ه المجموعممة مممن الممدخنين  35-30لمفئممة العمريممة  المجموعةة الاانيةةة

 .شخصا   14األصحاء 
ومممن  ا  مممدخن 34سممنة ضمممت ىمم ه المجموعممة مممن المممدخنين  40-35لمفئممة العمريممة  المجموعةةة الاالاةةة

 .شخصا   11األصحاء 
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 Place of samples collection. مكان جمع العينات   3 .5
ممممرافقين الممممن المتطممموعين و  ظاىريممما  تمممم اختيمممار الممم كور الممممدخنين وغيمممر الممممدخنين ايصمممحاء         

 المرض  في مستشف  بعقوبة العام.
 Blood samples collection   . جمع عينات الدم3 .6

 . طريقة العمل3 .1.6
 Disposableمممن الممدم الوريممدي بمحقنممة  ات اسممتخدام لمممرة واحممدة فقممط ) ml 5تممم سممحب        

syringe)  وتركممت ىمم ه األنابيممب فممي درجممة حممرارة  جافممةثممم وضممن الممدم فممي أنابيممب بالسممتيكية نظيفممة و
 الغرفمممة لممممدة نصمممف سممماعو لغمممرض تخثمممر المممدم ثمممم فصمممل المصمممل باسمممتخدام جيممماز الطمممرد المركمممزي

ممن المصمل الخمالي مممن  دقمائق لضممان الحصمول عمم  قمدر كماف   10لممدة  دورة/ دقيقمة 3000بسمرعة
 Microدقيقمة ) ثار كريات الدم الحمر خ بعد  لك تم  سمحب مصمل المدم )الراشما( باسمتخدام ماصمةآ

pipette  ابنمدروف ( وثمم وضمعت عينمات المصمل فمي انابيمب  Appendroff  خ وحفظمت فمي حالمة
 لحين إجراء الفحوصات ا نزيمية و الكيموحيوية. (-20Cالتجميد عند درجة حرارة)

 في المصل.  Aspartate amino transferaseقياس فعالية إنزيم3 .7.
باسممتعمال العممدة التشخيصممية   Aspartate amino transferaseتممم تحديممد فعاليممة إنممزيم        

 .    Randox (United Kingdom )مه شركة ةالمجهس
  العمل مبةدأPrinciple  

  Oxaloacetate  hydrazon( بوسمماطة تنظمميم تركيممز  AST حممددت فعاليممة إنممزيم )        
ال ي يعطي لونا  بنيا  يمكمن قياسمو بوسماطة جيماز  هيد رازيه وترو فىيلثىائي  -4 -2المتكون ممن 

إ  تناسممب شممدة المممون مممن كميممة ا نممزيم فممي  خ nm 546المطيمماف الضمموئي عممم  طممول ممموجي 
 .(frankel  ،1957 و Reitman )المصل
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  الكواشف المستخدمةReagents  
 

 

R1 

 

Buffer 

Phosphate buffer 

L-aspartate 

α-oxoglutarate 

   

100 mmol/l ,pH 7.4      

100 mmol/l 

2 mmol/l            

R2 2,4 dinitrophenylhydrazine 2.0  mmol/l 

R3     sodium hydroxide 4.0 mol/l                         

 CAL. pyruvate Standard See lot specific insert                         

 طريقةة العمةل  Procedure 
sample Reagent plank 

 

 

 0.1ml   ---- Sample 

0.5ml 0.5ml Buffer(R1) 

---- 0.1ml Distilled Water 

 Mix well and incubate at 37°C for 30minutes.    

0.5ml 0.5ml 2,4DNP(R2) 

Mix well and allow to stand for 20 minutes.at 20 to 25°C 

5ml 5ml Sodium hydroxide (r3) 

 
 دقممائق 5 بعممد ايمتصاصممية قممرأت ثممم خالصمموديوم ىيدروكسمميد مممن ml 5 بإضممافة التفاعممل أوقممف    
 .nm 546  موجي طول عم 

  الحسابات Calculations   

 اعتممادا   التشخيصية بالعدة الممحق الجدول من الدم مصل في( AST) إنزيم فعالية احتساب تم      
 (.2-ممحق) ايختبار عينة قراءة عم 

Normal value : Up To 12 U/L 
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 في المصل .  Alanine aminotransferaseقياس فعالية إنزيم  3 .8 .
فمممممي المصمممممل باسمممممتخدام العمممممدة  Alanine aminotransferase تمممممم تحديمممممد فعاليمممممة إنمممممزيم      

  .   Randox (United Kingdom )مه شركة ةالمجهسالتشخيصية 
 العمل مبةدأ  Principle 
( المتكون ممن  Pyruvate hydrazone( بوساطة تنظيم تركيز ) ALT فعالية إنزيم )حددت       

والمم ي يعطممي لونمما  بنيمما  يمكممن قياسممو بوسمماطة جيمماز المطيمماف   هيااد رازيااه ثىااائي وتاارو فىياال -4 -2
 Reitman)خ إ  تتناسب شدة المون من كمية ا نزيم في المصلnm 546الضوئي عم  طول موجي 

  (. frankel،1957  و 
                                                        

 

  الكواشف المستخدمةReagents  

 

 

 

R1 

 

Buffer 

Phosphate buffer 

L-alanine 

a-oxoglutarate 

   

100 mmol/l ,pH 7.4 

 200 mmol/l 

 2.0 mmol/l              

R2 2,4 dinitrophenylhydrazine   2.0  mmol/l 

R3 sodium hydroxide    4.0 mol/l                         

     CAL. pyruvate Standard   See lot specific in sert                         

 
 
 
 
 
 
 
 



 06                  المواد وطرائق العمل                           /  الثالثالفصل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  طريقةة العمةلProcedure 
sample Reagent plank 

 

 

 0.1ml   ---- Sample 

0.5ml 0.5ml Buffer(R1) 

---- 0.1ml Distilled Water 

 Mix well and incubate at 37°C for 30minutes.    

0.5ml 0.5ml 2,4DNP(R2) 

Mix well and allow to stand for 20 minutes.at 20 to 25°C 

5ml 5ml Sodium hydroxide (R3) 

 
 ( ALT)لقيمماس فعاليممة انممزيم  (AST)فممي قيمماس فعاليممة إنممزيم  يانفسممتممم اتبمماع خطمموات العمممل       

 دارئ الفوسفاتباستثناء استعمال محمول 
(( Phosphate buffer, L– alanine,  -Oxglutarate   الخاص بالعدة التشخيصية

 .nm 546قرأت ايمتصاصية عم  الطول الموجي  خ(ALT)لفحص 

  الحسابات Calculations   

فعاليممة ا نممزيم مممن الجممدول الممحممق بالعممدة التشخيصممية اعتمممادا  عممم  قممراءة العينممة احتسممبت       
 (.3-)ممحق

Normal Value : Up To 12 U/L 
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 في المصل. Alkaline phosphataseقياس فعالية إنزيم  9.3

 ةالمجيمز  التشخيصميةفمي مصمل المدم باسمتخدام العمدة  الفوسمفاتيز القاعمديتم تحديمد فعاليمة إنمزيم       
 .( France) Biomerieuxمن شركة 

  العمل مبةدأ Principle 
 بحسب التفاعل اآلتي والفوسفاتيز القاعدي تم قياس الشدة المونية لفعالية إنزيم       

                   
                            

    

                      

ووجمود  ، Potassium  ferricyanideو  amino antipyrine –4قيس الفينمول المتحمرر بوجمود و 
نزيممي الم ي يعطمي لونما  بنيما  األفي الكاشف يوقف التفاعمل    Sodium  arsenateزرنيخ الصوديوم 

خ  تتناسمب شمدة الممون النماتد طرديما   nm 510يمكن قياسو في جياز المطيماف عمم  الطمول المموجي 
 .(KinG ،1954 و  Kind  ) من كمية ا نزيم في المصل

 الكواشف المستخدمة Reagents  
 

 

R1 

 

Substrate 

buffer 

 

 

Di sodium phenyl phosphate           5 mmol/l 

Carbonate-bicarbonate 

Buffer pH10                                     50 mmol/l 

Sodium merthiolat                               0.1 g/l 

R2 Standard Phenol equal to 20 king and king                U 

R3 reagent blocking 

 

4-aminoantipyrine                           60 mmol/l 

Sodium arsenate                                   75 g/l 

R4 Color reagent Potassium ferricyanide                 150 mmol/l 
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 طريقةة العمةل   Procedure 
Reagent 

plank 

 standard  Serum 

plank 

 Serum 

sample 

 

ml2 ml2 ml2 ml2 R1 

Incubate for 5 minutes at 370C 

---- 

l050 

---- 

 ---- 

---- 

----                 

        

l050  

 ---- 

 Serum   

R2   

Incubate for exactly 15 minutes at 370C 

  ml0.5 0.5 ml 0.5 ml  0.5 ml R3 

Mix well or preferably vortex 

0.5 ml 

 

---- 

 

 

 

l050 

0.5 ml 

 

 ---- 

 

---- 

0.5 ml 

 

l050 

 

 

---- 

0.5 

 

---- 

 

 

---- 

R4 

 

Serum 

 

 

 

Distill water 

 
قرأت ايمتصاصية  خ ثمدقائق في مكان مظمم (10)مزجت المكونات وتركت لمدة         

العينة والقياسي مقابل البالنك  التابن ليما بوساطة جياز المطياف الضوئي عم  طول 
 دقيقو. (45)لون التفاعل ثابت لمدة  عمما  ان nm 510موجي 

  الحسابات Calculations   

  تية.ة ا نزيم بحسب المعادلة اآللياتم قياس فع    

                     A. Sample  _  A. blank 

Calculations of activity   =     _________________________________  × n  

                          

           A. Standard 
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A = Absorbance              : حيث أن 

n = standard  concentration : 142 U /L                                                                

Normal Value : Adult =  21-92 U/L 

                          U/ L = Unite / Liter 

                       

 الصوديوم في مصل الدم تركيز ايونات تقدير1 . 30 . 

Estimation of  sodium ions  concentration in blood serum 
العدة التشخيصية  باستخدامتم قياس تركيز ايونات الصوديوم في مصل الدم بالطريقة المونية    

  Human (  .(Germanyالمجيزة من شركة 

    مبدأ العملPrinciple  

يترسممب الصمموديوم مممن مركممب  إ ايلمانيممة   Humanاسممتخدمت عممدة مجيممزة مممن قبممل شممركة      
إن ايونممات اليورانيممل تبقمم  عالقممة بالراشمما  خ  Mg-uranyle acetateالمغنيسمميوم نيمملاخممالت اليور 

 Anglyst و   Thioglycolic  acid (Trinder وتعممل عمم  تكموين معقمد أصمفر ممن حمامض 

،1951 ). 

    الكواشف المستخدمةReagents    
  ml           60  

 mmol/l 19  

140 mmol/l 

Precipitating solution 

 Uranyle  acetate 

Magnesium acetate 

R1 

PREC 

550 mmol/l 

550 mmol/l 

ml           60 

Ammonium Thioglycolat 

 Ammonia 

Color reagent 

 

2R 

RGT 

 

150 mmol/l 

ml          2  

Sodium standard 

Standard                           

3R 

STD 
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 طريقة العمل  Procedure 

اضيف ال  األنبوبة  إ في كل من أنبوبتي اختبارخ   R 1محمول الترسيب مه1ml وضن    
 من المحمول القياسي خ مزجت العينات جيدا   µl 20 من مصل الدمخ واألنبوبة الثانية  µl 20 ايول  

 دقائق. 10 - 5 دقائق خ بعدىا عرضت لمطرد المركزي لممممممممممممممممممممممدة 5وتركت لمدة 
Sample Standard            Regent blank     

1 ml 1 ml --- R1 

20μl ---- --- serum 

--- 20μl --- R3 

 

 
خ واضيف R2من محمول الكاشف  1mlانابيب اختبار ووضن في كل واحدة منيا  ةحضر ثالث      

خ بينمما اضميف  ممن المحممول القياسمي 20μlخ وأضميف لمثانيمة  الراشما مه20μl ال  األنبوبة ايول  
دقيقممو ثممم قيسممت 30-5 خ مزجممت النممما ج الثالثممة وتركممت لمممدت R1 مااه20μl المم  األنبوبممة الثالثممة 

 .nm 365 ايمتصاصية عم  طول موجي مقداره
Sample Standard            

             

Regent blank  

--- --- 20μl R1 

20μl 20μl --- Clear supernatant 

1 ml 1 ml 1 ml R2 
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  الحساباتCalculations   

 تية.اآل المعادلة بحسب (  mmol\lب تركيز الصوديوم في مصل الدم بوحدة )احستم   
A= A2 – A1                               

Sample            ARB- A.  

standard   Conc .of  ×=_____________________________ Conc .of sodium 

           ARB-A. Standard                                         

 

standard =150 mmol\l    Conc .of 
 إ  إنو 

A           .تمثل شدة ايمتصاصية 
A1         . تمثل قراءة ايمتصاصية األول 
A2         .تمثل قراءة ايمتصاصية الثانية 

Normal value :  135-155 mmol\l   

 البوتاسيوم في مصل الدم تركيز ايونات تقدير 3 .11 

 Estimation of  potassium ions  concentration in blood serum 
البوتاسيوم في مصل الدم بالطريقة المونية باستخدام العدة التشخيصية تم قياس تركيز ايونات       

  Spin react   (Spain) .المجيزة من شركة
    مبدأ العملPrinciple  
 Sodium tetraphenylboronتفاعمل أيمون البوتاسميوم ممن صموديوم ربماعي فنيمل بموروني 

(TPB-Na) فمممي وسمممط قمممموي ليكمممون عالقممما   ضمممبابيا  ممممن بوتاسممميوم ربممماعي فنيمممل بمممورون(TPB-K) 
potassium tetraphenylboron   يتناسممممب العممممالق النمممماتد مممممن تركيممممز البوتاسمممميوم فممممي العينممممةخ                  

(Hillman  1967،  وآخرون.) 
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 المستخدمة   كواشف الReagents  

0.2 mol/l Sodium tetraphenylboron 
R1 

TpB-Na 

2.0 mol/l sodium Hydroxide R2 

NaoH 

0.3 mol/l Trichloroacetic acid (TCA) R3 

PRES 

5.0 mmol/l Potassium aqueous primary 

standard 

k-pCAL 

 

مزج أحجام متساوية من  عن طريق  WR)) Working Reagentتحضير خميط التفاعل تم       
 دقيقة قبل ايستعمال.15-30  وترك لمدة   2Rومحمول الكاشف الثاني  R1محمول الكاشف األول 

  طريقة العملProcedure  

ثممم  ومممزج جيممدا   R3مممن محمممول الترسمميب  500µl مممن مصممل الممدم المم    50µlتممم اضممافة        
 إل  كل من  .W.Rمن محمول العمل  1mlدقائق . ثم اضيف    5-10عرض لمطرد المركزي لمدة 

 100  µl  100 ممن الراشما و  µl    دقمائق بعمدىا   5ممن المحممول القياسمي خ مزجمت  وتركمت لممدة
 .دقيقة 30خ لون التفاعل ثابت لمدة  nm  578 ثم قرأت ايمتصاصية عند طول موجي 

Sample Standard 

1.0 ml 1.0 ml W R 

------ 100 μl Standard 

100 μl ----- supernatant 
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  الحساباتCalculations  

 تية.حسب المعادلة اآلبيحسب تركيز البوتاسيوم في مصل الدم        
Sample   A 

standard  Conc .of     ×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =potassium Conc.         

      Standard  A   

 

= 5  mmol/l     Conc .of standard  

Normal value :  3.6-5.5 mmol/ l   

 في مصل الدم   يدالكلورايونات تركيز  تقدير3 .12 .

Estimation of  chloride ions  concentration in blood Serum         

في مصل الدم بالطريقة المونية باستخدام العدة التشخيصية  يدتم قياس تركيز ايونات  الكمور         
   Human (  .(Germanyالمجيزة من شركة 

    مبدأ العملPrinciple  

لتكمون  tri-(2-pyridyl)-s-trianzin  (TPT2)-2.4.6 تتفاعمل ايونمات الكموريمد ممن معقمد        
المتحممرر مممن ايونممات الحديممد الثنممائي فيتكممون معقممد  ازرق  TPT2خ ويتفاعممل  كموريممد الزئبممق الثنممائي

نسمبة الم  كميمة ايمون   nm 590خ شمدة ايمتصاصمية الناتجمة تتغيمر مباشمرة عنمد طمول مموجي الممون
 .(Prellwitz، 1976  ) الكموريد  في العينة 

 المستخدمة    الكواشفReagents  
2× 100 ml  

 

0.986mmol/l 

0,53mmol/l 

far breagens 

2.4.6-tri-(2-pyridyl)-s-trianzin 

(teilweise als Hg (11)-komplex vorliegend) 

Eisen(11)-sulfat 

RGT 

 

 

3 ml 

100 mmol/l 

355 mg/dl 

 

standard 

Chloride(Cl
-
) 

oder 

STD 
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  طريقة العمل: Procedure 

 .(RGT)من الكاشف  ml1 العينة والمحمول القياسي ال   من لكل µl 20تم اضافة         

 37)بدرجة حرارة مزجت النما ج  وحضنت    
o (  خ ثم تقاس  في الظالمدقائق  5م لمدة

 دقيقةخ ويجب عدم تعرضو لمضوء. 60ايمتصاصية خالل 

   الحساباتCalculations   

 المعادلة ايتية. بحسب (  mmol/ lفي مصل الدم بوحدة ) يدالكمور ب تركيز احستم          
 

A sample                                          

standard   Conc .of  ________________× = Conc .of  chloride           

 A standard                                        

Standard = 100  mmol /l    Conc .of 

Normal Value :  95-108    mmol /l 

 

 

 

 

 

                                                                                           

Sample 

 

Standard 

 

----- 20µl STD 

20µl ---- sample 

ml1 ml1 RGT 
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الدم مصلايونات الكالسيوم  في   تركيزتقدير   3 .13 .
 

Estimation of  calcium ions concentration in blood serum           

باستخدام العدة المونية  طريقةالالكالسيوم في مصل الدم  ب تركيز ايوناتتم قياس           
 Spin react (Spain) . التشخيصية المجيزة من شركة

 مبدأ العمل    Principle  
عم  تكوين معقد لوني  بين الكالسيوم  اعتمادا   مصل الدمالكالسيوم في  تركيز ايونتم قياس         

 في الوسط القاعدي. (O-Cresolphtalein)و

 
-

OH
 

Ca
++ 

 + O- Cresolphtalein                                Colored complex  

 .(1984وآخرون ، Farrell)  تتناسب شدة المون المتكونة من تركيز الكالسيوم الموجود في العينةإ  

    الكواشف المستخدمةReagents     
Concentration of Solution Contents Reagent 

 

500 mmol/l Ethanolamine R 1 

Buffer 

0.62  mmol/l 

69 mmol/l 

O- Cresolphtalein 

8- Hidroxyquinolein 

R 2 

Chromogen 

10 mg/dl Calcium aqueous primary 

standard 

Calcium 

CAL 
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   طريقة العملProcedure 

Sample 

 

Calibrator Blank Reagents 

 

1.0 

 

 

1.0 

 

1.0 

 

R 1 (ml) 

 

1.0 

 

 

1.0 

 

1.0 

 

R 2 (ml) 

  ـــ ـــ 20 ـــ ـــ

Calibrator (µl) 

 

20 

 

 

 ـــ ـــ

 

 ـــ ـــ

 

Sample(µl) 

 

 37)دقائق بدرجة حرارة  5لمدة  حضن تو  اينابيب جيدا   مزجت      
o ( حيث يتم القراءة عند  .م

 دقيقة. 40لون التفاعل ثابت لمدة  nm 570 طول موجي 

   الحساباتCalculations   
 تحسة المعادلة االتية . mg/dlفي العيىة تىحدة  السيىمتم حساب تركيس الك 

A sample                                           

standard   Conc .of  × ________________ = Conc .of  calcium           

 A standard                                          

mg/dl Standard = 10   Conc .of 

Normal value :  Adults (8.5 – 10.5)  mg/dl 
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 الحديد  في مصل الدم           تركيز ايوناتتقدير 3 .14 . 

Estimation of  iron ions  concentration in blood serum 

باستخدام العدة التشخيصية المونية  طريقةالفي مصل الدم  ب الحديد تركيز ايوناتتم قياس       
                    Randox ( .(England  المجيزة من شركة

  العملمبدأ   Principle   
يمزة العمدة المجالحديد باسمتخدام الطريقمة المونيمة  التمي تمم فييما اسمتخدام  تركيز ايوناتتم تقدير        

تتضمن الطريقة انفصال الحديديك عن الحامل البروتيني في وسط حامضي و  (Randox)من شركة 
 الممون ويختزل الم  الحديمدوز الم ي يكمون حسماس لصمبغة الكرومماجين ويتكمون نتيجمة  لمك معقمد أزرق

 (. Ceriotti،1980  و Ceriotti )  nm595يقاس عم  طول موجي 

 المستخدمة  الكواشف Reagents  
R1 

 

Chromogen 

Ferine 

22.2 mmol/l 

R2 

 

Redustant 

Ascorbic acid 

1.3 mol/l 

R3 Buffer 

Acetate buffer 

Dimethyl sulphoxid 

surfactant 

0.087   mol/l pH 4. 65 

 CAL Standard See lot specific insert 

 
  طريقة العمل  Procedure 

Sample Standard Regent Blank 

 

Regent 

 

1ml 1ml 1  ml R3 

0.05 ml 0.05 ml 0.05 ml R2 

- - 0.25 ml Iron free water 

- 0.25 ml - Standard 

0.25 ml - - Sample 
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Cبعد خمط النما ج وضعت في الحاضنة وبدرجة حرارة       
º

خ جمر  بعمدىا  لممدة دقيقمة واحمدة  37 
خ ثممم اضمميف المم  كممل  ومثمممت القممراءة ايولمم  nm 595قيمماس امتصاصممية النممما ج عممم  طممول ممموجي 

ووضممممعت فممممي  وخمطممممت جيممممدا   chromogenمممممن محمممممول الصممممبغة  0.05mlمممممن النممممما ج الثالثممممة 
بعممدىا قممرأت ايمتصاصممية  دقيقممة خ ةعشممر  درجممو مئويممة  ولمممدة خمممس 25 -20الحاضممنة بدرجممة حممرارة 

 ومثمت القراءة الثانية. الطول الموجي السابقفي نفس 
 لحساباتا  Calculations   

 حسب المعادلة ايتية.ب (µmol/lفي مصل الدم بوحدة ) حديدتم حساب تركيز ال          

A= A2 – A1                               

A sample     

standard   Conc .of          ×_________________ = Conc .of iron                     

                                        A standard                               

89. 36  =standard   Conc .of 

 

l  /µmol  10.6-28.3  :Normal value  

 إ  إن و
A         .تمثل شدة ايمتصاصية 

A1        . تمثل قراءة ايمتصاصية األول 
A2        .تمثل قراءة ايمتصاصية الثانية 
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 في مصل الدم الالعضويالفسفورتركيز  تقدير3 .15 . 

Estimation of inorganic phosphorconcentration in blood serum  

باستخدام العدة  المونية في مصل الدم  بالطريقة الالعضوي الفسفورايونات  تم قياس تركيز      
 Spin react (Spain).   التشخيصية المجيزة من شركة

  مبدأ العمل   Principle  

مكونا معقد  (molybdic acid)يتفاعل الفسفور الالعضوي من حامض المولبدك        
ال ي يختزل في الوسط القاعدي مكونا  (complex  molybdic aphosphoفوسفومولبديك )

خ تتناسب شدة المون المتكونة من تركيز الفسفور  لون ازرق  ا (molybdenum) مولبيديوم
 (.Farell ،1984 ) الالعضوي الموجود في العينة

 الكواشف المستخدمة   Reagents   

Concentration of Solution Contents Reagent 

 

1.21 mmol/l 

100 mmol/l 

Molybdate-borate 

Sulphuric acid(H2SO4) 

R 1 

molybdic 

 

2.59 mmol/l 

 

1,2 phenylenediamine 

R 2 

Catalyzer 

5 mg/dl Phosphorus aqueous 

primary standard(po4) 

 

Phosphorus  

CAL 

 

حسب ايرشادات المدونمة فمي ورقمة التعميممات ب( Working Reagent حضر خميط التفاعل )      
مممممن كميممممة مسمممماوية ليمممما مممممن  R1الخاصممممة بالعممممدة التشخيصممممية عممممن طريممممق مممممزج كميممممة مممممن محمممممول 

 ورج جيدا .   R2محمول
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  طريقة العمل  Procedure 

Sample 

 

Standard Blank Reagents 

 

1.5 ml 

 

 

 

1.5 ml 

 

 

1.5 ml 

 

 

WR 

 

 ـــ ـــ

 

 

50 µl 

 

 

 ـــ ـــ

 

Standard 

 

50 µl 

 

 

 ـــ ـــ

 

 ـــ ـــ

 

Sample 

 

 37)رجممممت النممممما ج بعممممد خمطيمممما وحضممممنت بدرجممممة حممممرارة       
o (   خ وقممممرأت  دقممممائق 10م لمممممدة

التفاعمل لممدة سماعتين بدرجمة  تدوم ثباتية إ  nm 710 عند طول موجي ايمتصاصية لمنما ج الثالثة
 .م o 25 – 15حرارة 

   ا لحساباتCalculations  

حسمممب المعادلمممة ب (mg/dl)فمممي مصمممل المممدم بوحمممدة   الالعضممموي تمممم حسممماب تركيمممز الفسمممفور  
 ايتية. 

A sample 

standard   Conc .of  ________________× = Conc .of phosphorus  

A standard 

  Conc .of standard  = 5 mg/dl 

Daly)                                                               ،1972): Normal value  

 Adults 2.5 – 5 mg/dl 
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  Statistical analysis   التحميل اإلحصائي3 .16 

لىظام  (SPSS 20)جمن البيانات الخاصمة بعينات الدراسة وتحميميا إحصائيما  باستعمال نظام تم     

إ  تم استعمال تحميل التباين ما  Windows  (SPSS, Chicago, I llionois and U.S.A)الـ 
 Leastلمعرفة أقل الفروق المعنوية ،  analysis of variance (ANOVA)بين المجاميمن

significant differences  (L.S.D).  
 Linear correlation خطمي ارتبماط معاممل شمكل عمم  بعضميا ممن المتغيمرات بعمض ُربطت      

coefficient لالرتبممماط العزوممممي بيرسمممون معاممممل خمممالل ممممن ايرتبممماط قممموة قيممماس وتمممم Person's 

moment correlation إ  ربطيمما تمم متغيمرين كمل بين الخطي ايرتباط توافر من التأكد تم وأيضا 
 لم لك اآلخمر المتغيمر ظيمور فمي سمببا   المتغيمرين أحمد إن يعنمي ي متغيمرين أي بين ايرتباط ظيور إن
       ديلممة بمسممتو  Significance of correlation coefficient ايرتبمماط معامممل ديلمة اختبممار تمم

p  0.05  ،1p  0.0 ، p  0.001  ،(1983)أتى صالح وعىض. 

 (.2011،وآخرون Arora . تقسيم العينات إحصائيا عم  أساس فترة التدخين )1 .3.16
 وشمل ى ا التقسيم أربن مجموعاتو      

 سنة. (40-25)بمعدل عمر  ا  شخص 40مجموعة السيطرة  -1
   سنة( وضمت ى ه  5-10ة من لفتر مجموعة المدخنين األول  )األشخاص ال ين يدخنون  -2

 سنة. (40-25)بمد  عمر  ا  مدخن 35المجموعة 
( وضمت ى ه سىة11-20 من  لفترةمجموعة المدخنين الثانية )األشخاص ال ين يدخنون  -3

 سنة. (40-25عمر )وبمد   ا  مدخن 34المجموعة 
سنة( وضمت ى ه المجموعة  20مجموعة المدخنين الثالثة )األشخاص ال ين يدخنون ألكثر من -4

.ةسن (40-25)بمد  عمر  ا  مدخن 31
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   Results. النتائج  4 
  .في يصم انذو نهًذخُيٍ  AST  ،  ALT  ، ALPمستويات انزيمات  . 1. 4

 ، و ALTو   ،  ASTف  قيت  عنو ييف فيس عييي  يت  لو يعيت   ظهيي   لجي   1-8يشيي  لجديل         

ALP   فس عص  لم لجعلخوين عقت وف بتجييط ة(p  0.001)   0.336ضد  17.2 ± 1.38)إذ بلغ ± 

 (36.740 ±1.342ضد  45.324 ± 1.937 (( ،10.250 ± 0.570ضد  41 ±5  154898( ،) 9.150
  حلة / ج   عل  لج  لجس.

   في يصم انذو نهًذخُيٍ يقارَت   AST  ،  ALT  ، ALP( يستوياث اَزيًاث 41-جذول )             

 .بانسيطرة

 انسيطرة اريانًع

 انخطأ انقياسي± انوسط انحسابي

 

 انًذخُيٍ

 انخطأ انقياسي± انوسط انحسابي

 100 40 انعذد

 32.080 ± 0.488 31.725 ± 0.796 )سُت(انعًر

 *** 17.230 ± 1.38 9.150 ± 0.336 )وحذة / نتر( ASTاَزيى  

 *** 19.434 ± 5 .1 10.250 ± 0.570 )وحذة / نتر( ALTاَزيى 

 *** 45.324 ± 1.937 36.740 ±1.342 )وحذة / نتر(  ALPاَزيى

***p <0.001         

 

 .التدخين فترةعمى أساس   AST  ،  ALT  ، ALPمستويات انزيمات . 4.2
 ، 01-11، و 11-5)لج ييلخين  جف يي ة بنييت   ت عيي  عييت عوييل  قييييم عدع عييف لجعييلخوين لجيي   يي   عدعأ      

 ASTل  فييتع عنويي   فييس عييي  يت  لويي يم  ظهيي   0-8 فييو حظ عيين لجدييل   ، يييوف  ييلخين  01 لك يي  عيين 
 ±   154.33، 14504± 144144،  14948± 194531  فعاليتتتال ايمتتت    بلغتتت  لج يييلخين  إذ ف ييي ةب ييييتلة 

ييوف عقت ويف بتجيييط ة عليي   01ييوف ،  لك ي  عين  01ييو ل  ، لقي  عيين  11ة  يلخين لقي  عين جف ي  14551
،    ALT154518 ±1495.  ،014183 ±14080  لج يييي لجس ، فييييس حييييين بلغيييي  عييييي  يت  لويييي يم  

ييييوف عقت ويييف  01ييييوف ،  لك ييي  عييين  01ييييو ل  ، لقييي  عييين  11ة  يييلخين لقييي  عييين جف ييي   014494±14.51
، ALP884445 ±04135  ،854505   ±0434 بتجييييط ة عليي  لج يي لجس ، بيوعييت بلغيي  عيييي  يت  لويي يم 

يييوف عقت وييف  01يييوف ،  لك يي  عيين  01يييو ل  ، لقيي  عيين  11ة  ييلخين لقيي  عيين جف يي   ±14414  854494
 بتجييط ة عل  لج  لجس .
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 ة التدخين.لفتر تبعًا  في مصل دم المدخنين مقارنة بالسيطرة ،  AST   ،  ALT  ، ALPمستويات انزيمات   (2-4)جدول                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*p <0.05, **p <0.01, ***p <0.001                                    

a                              لسيطرةبا المدخنين مجاميعمقارنة بين. 
b                             مقارنة بين المجموعة الثانية والثالثة مقارنة بالمجموعة االولى. 

 
 
 

 

 انًعيار

 انسيطرة

± انوسط انحسابي

 انخطأ انقياسي

 ة انتذخيٍ /سُتفتر 

 10- 5 

انخطأ ± انوسط انحسابي

 انقياسي

 20 – 10 

 انخطأ± انوسط انحسابي

 انقياسي

 20 يٍ اكثر

 انخطأ ± انوسط انحسابي

 انقياسي

 31 34 35 40 انعذد

 35.580 ±0.777 33.470 ±0.592 27.628 ±0.476 31.725 ±0.796 )سُت(انعًر

 ASTاَزيى 

 )وحذة/نتر(

0.336± 9.150 1.384±13.971 a** 

 

0.928±18.088 a*** b* 

 

1.990± 19.677 a*** b** 

 

 ALTاَزيى

 )وحذة/نتر(

0.570± 10.250 1.356±15.514 a** 1.242±21.147a*** b** 

 

1.651±21.838a*** b*** 

 

 ALPاَزيى 

 )وحذة/نتر(

1.342± 36.740 2.079± 44.885 a** 

 

2.78± 45.529 a** 

 

1.808± 45.838 a** 
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Naلجش ل ل )لج  عي  يت   9-8يشي  لجدل        
+

 ، K
+

، Cl
لجكتجيي م ،لجحليل ،لجفيف     فس عصي  لم  ،-

Naعييي  يت  لجشيي ل ل جييم  ظهيي   ،لجعييلخوين  عدع عييف لجييييط ة 
+

 ، K
+
  ، Cl

عصيي  لم لجعييلخوين أيييف  فييس-
 ، (139.725 ± 0.959ضتد   (138.640 ± 0.324ف  قت  عنو يف بيوهيت  بيين عدع عيف لجيييط ة  إذ بلغي  

جلصي لي م ،  (14.51± 554551ضد  14955± 1114191 ( ، )  4.466 ± 0.083ضد  4.405 ± 0.466)
  لجب  تيي م،  لجكل   عقت وف بتجييط ة عل  لج  لجس.

عول عي  ى  عقت وف بتجييط ة فس عدع عف لجعلخوين لظه   لوخفتضت  عنو يت  عي  يت  لجكتجيي م فقل أعت      
علغم / ليييل   جعدع عف لجييط ة  14158 ± 54193 ضد  14191± 44.33 إذ بلغ   p  0.001لح عتجيف 

 ± 0.739إذ بلغ    p  0.001ل  فن  عي  يت  لجحليل جلى لجعلخوين عول عي  ى لح عتجيف فس حين ، 

عي  يت  لجفيف   ل  فتعت  عنو يت  عول لظه    بيوعت عتيك   ع  / ج   ، 22.413 ± 0.571ضد  29.012
 ± 0.104ضل  4.230 ± 0.039جلى لجعلخوين عقت وف بتجييط ة إذ بلغ   p  0.05عي  ى لح عتجيف 

 علغم / ليييل   عل  لج  لجس. 4.034
  
 مستويات الشوارد في مصل دم المدخنين مقارنة بالسيطرة)االصحاء(. (4-3 )جدول          

 
 انسيطرة انًعيار

انخطأ ± انوسط انحسابي

 انقياسي

 

 انًذخُيٍ

انخطأ ± انوسط انحسابي

 انقياسي

 100 40 انعذد

 138.640 ± 0.324 139.725 ± 0.959 انصوديوو )يهي يول/نتر(

 4.405 ± 0.466 4.466 ± 0.083 انبوتاسيوو)يهي يول/ نتر( 

 0.395± 100.130 0.690± 99.550 انكهور )يهي يول / نتر(

 0.030± 8.677*** 0.054 ± 9.037 انكانسيوو )يهغى/ ديسيهتر(

 ***29.012 ± 0.739 22.413  ± 0.571 )يايكرو يول/ نتر( انحذيذ

 *4.230 ± 0.039 4.034 ± 0.104 انفسفور )يهغى/ ديسيهتر(

*p <0.05              ،***p <0.001 
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عقت ويف بتجيييط ة  فيس   p  0.05 د ل لوخفتض عنوي   عويل عيي  ى لح عتجييف لج    4-8 يشي  لجدل         
 جييم  ظهيي  بقيييف لجعدييتعيا ل خيي ى ليييف  يييوف  ييلخين 01لي وييت  لجصيي لي م فييس عصيي  لم لجعييلخوين  ك يي  عيين 

ف  قييت  عنو يييف عليي  لجيي وم عيين  ديي ل لوخفييتض فييس   لكييي  لي وييت  لجصيي لي م ،  ييي ى  ييذل ل وخفييتض فييس 
 يييل، بيوعييت لظهيي   عييي  يت  لجكل    فييتض عنو يييت  لج ييلخين ،  جييم يكيين  ييذل ل وخ ف يي ةلي وييت  لجب  تيييي م ب يييتلة 

 لج لخين ل  لن  ذل ل   فتع جم يكن عنو يت .   ف  ةل  فتعت  ب يتلة 
ة لج لخين ، بيوعت ف   ل  فتعت  عنو يت  عقت وف بتجييط ة كلعت  لل   فأظه  عت عي  يت  لجحليل  لجفيف   أ      

 لج لخين. ف  ةلظه   عي  يت  لجكتجيي م لوخفتضت  عنو يت  عقت وف بتجييط ة ب يتلة 
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 ة التدخين.لفتر تبعًا  مستويات الشوارد في مصل دم المدخنين مقارنة بالسيطرة ، (4-4)جدول 

*p <0.05, **p <0.01, ***p <0.001                           

a          لسيطرةبا المدخنين مجاميعمقارنة بين. 
b         مقارنة بين المجموعة الثانية والثالثة مقارنة بالمجموعة االولى. 

 انسيطرة انًعيار

± انحسابي انوسط

 انخطأ انقياسي

 

 ة انتذخيٍ/سُتفتر

10-5 

 انخطأ ±انوسط انحسابي

 انقياسي

20-10 

انخطأ ± انوسط انحسابي

 انقياسي

          20يٍاكثر            

انخطأ ± انوسط انحسابي

 انقياسي

 31 34 35 40 انعذد

 35.580 ±0.777 33.470±0.592 27.628 ±0.476 31.725 ±0.796 ) سُت(انعًر

 *a 137.645 ±0.426 138.352±0.226 138.828 ±0.538 139.725±0.959 انصوديوو )يهي يول / نتر(

 4.327 ±0.084 4.382 ±0.082 4.406 ±0.070 4.466±0.083 انبوتاسيوو )يهي يول/ نتر(

 100.838 ±0.687 100.542±0.685 100.205 ±0.655 99.550 ±0.690 انكهور )يهي يول / نتر(

 ***a 8.778 ±0.031 9.037 ±0.054 انكانسيوو )يهغى / ديسيهتر(

 

0.046±8.595a*** b** 

 

0.054±8.588 a*** b** 

 

 ***28.612a ±1.169 22.413 ±0.571  انحذيذ )يايكرو يول / نتر(

 

1.242± 29.069a*** 

 

1.481± 29.401 a*** 

 

 *a 4.161 ±0.074 4.034 ±0.104 انفسفور )يهغى / ديسيهتر(

 

0.070± 4.251 a* 0.061± 4.278 a* 
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  Correlation Relation  انعالقاث انترابطيت 3.4

 
 ( سُت. 20انتذخيٍ )اكثر يٍ  فترةو ASTاَزيى فعانيت ( يوضح انعالقت انترابطيت انًوجبت بيٍ  1-4شكم )

 
 .(  سُت20-10وفترة انتذخيٍ )ALT اَزيى  فعانيتبيٍ   انًوجبت انترابطيتعالقت ان يوضح(  2-4شكم )

 
 ( سُت. 20-10انتذخيٍ )وفترة ALP اَزيى  فعانيت ًوجبت بيٍان انترابطيتعالقت ان يوضح(  3-4شكم)
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 فعالية انزيم
AST  
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 سنة ( 20أكثر من )فترة التدخين 

R=.193 
P=.298 
N=31 
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R=.426 
P=.012 
N=34 
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R=.149* 
P=.400 
N=34 
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 ( سُت. 20-10انصوديوو وفترة انتذخيٍ )تركيز ايوٌ  ( يوضح انعالقت انترابطيت انًوجبت بيٍ 4-4شكم )

 
( سُت  20-10انبوتاسيوو وفترة انتذخيٍ ) تركيز ايوٌ ( يوضح انعالقت انترابطيت انًوجبت بيٍ 5-4شكم )

. 

 
 سُت. 20-10انكانسيوو وفترة انتذخيٍ  ايوٌ سانبت بيٍ تركيزان يتبطانتراعالقت انيوضح (   6-4شكم )

135.5

136

136.5

137

137.5

138

138.5

139

139.5

140

140.5

0 5 10 15 20 25

 تركيز ايون 
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R=.284 
P=.104 
N=34 
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R=.320 
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N=34 
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 .سنة ( 20-10)ة التدخين فتر الحديد و تركيز ايون يوضح العالقة الترابطية الموجبة بين  ( 7-4)شكل  

 
(  20انحذيذ وفترة انتذخيٍ )اكثر يٍ تركيز ايوٌ ًوجبت بيٍ ان يتبطانتراعالقت ان يوضح(  8 -4شكم ) 

 .سُت
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 تركيز ايون 
 الحديد

 (لتر/مايكرو مول)

 سنة (10-20)فترة التدخين 

R=.263 
P=.133 
N=34 
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 Discussion . المناقشة   5

 ALPو  AST ،ALT . تأثير التدخين عمى فعالية أنزيمات الكبد1 .5

Effect of smoking on enzyme activity of aspartate ، alanine 

transaminase and alkaline phosphatase 

، AST انزييةات فة  ف الية   p  0.001أشارت البيانات الحالية  الةو ودةور ارع ةان ي نةو        

ALT  وALP     اشةةةارت الررا ةةةات ال ةةةابب  الةةةو ان ا رع ةةةان و لةةةرل اليةةةرقنين يبارنةةة  بال ةةةي رة
 فرط اوكسيد  انترركي  الي نو  ف  ف الي  ىذه ا نزييات ف  يصل الرم او الن يج ي ور الو دير

nitrosative stress   (Chakra borty  و Selvaraj ،0222.) 

الةةةو ان ياونةةةات رقةةةان ال ةةةااطر ع ةةةان  نشةةةا  اي ةةة  بو ةةةا    ا ربيةةةات ال ةييةةة ت ر ااشةةة      
 فر  اوا ير النعريك والع  ع بب   reactive electrophiles ين P450انزييات ال ايعواروم 

 nitrosative  stress الةو  ةيي  القايةا وال  ةرات وال ةر ان  اليةؤر(Funck- Brentanoa 

  رقان ال ااطر يحعو  عةو اعرار ابيرة ين اليوار الاييياوية  ال ةاي   ايا ان  (0222وآخرون ، 
  إن الدير العأا ر  (5551وآخرون ،  (Yuen الع  ع بب  يي  القايا الابري  يثل النياوعين
ييةا يق ةا الةرفان الي ةار   NADPH oxidaseالناعج ب  ل رقان ال ااطر يةؤر  الةو عح يةز 

 ؛Rochling  ،2001؛  Agarwal  ،0221) لةعأا ةةةةةةةةةةةةةر   ويزيةةةةةةةةةةةةةر يةةةةةةةةةةةةةن اا ةةةةةةةةةةةةةرة الشةةةةةةةةةةةةةحوم 

Bjelakovic  ، 0223 وآخرون .) 
ىةةةذه العةةةأثيرات  ةةةوى عةةةؤر  الةةةو زيةةةارة ال ةةةرر بالقايةةةا الابريةةة  ويةةةن ثةةةم عنشةةةي  القايةةةا       

وآخيرون  Martin)ةيةى الابةر  الرطي ة    وقايةا العhepatic stellate cells النديي  الابرية  

،5545). 

اليح ةزة بو ةا   نةواعج رقةان  mesangial أيا ببي  انوان قايا العةيى الابر  يثل قايا       
 extracellular ال ااطر يثل النياوعين   فإنيا عرفع ين انعاج اييات البروعينات قارج القايا 

matrix proteins (Jaimes  ، 0223وآخيرون.) لية  اقةرل لةرقان ال ةااطر عةؤر  الةو عةيةى آ
 iron deposition( Bataller ،0222 .)   ربيا يردع ذلك الو عر يب الحرير  الابر
 Ahmedو(Abdul-Razaq دةةا ت ىةةذه النعةةاطج يع بةة  يةةع يةةا ذاةةر فةة  ررا ةةات  ةةابب        

 و AST ،ALT  ف الي  انزيياتارع ان أن  الو ( 0225وآخرون ،   Padmavathi؛   2013،
ALP    فرط اوكسد  انتررك  ب بب    ينيرقنالف nitrosative stress . 
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شقصةا    لي رفة  العريةرات  535ف  ررا عو الع  شةيةت  AL-Hamdani (0223)واشار       
ألنزييةةات الابةةر فةة  اليةةةرقنين   الةةو ان العةةرقين يةةؤر  الةةةو   الحاصةةة  فةة  البةةيم  البايواييياطيةةة 
      حعواطةو عةةو النياةوعين  والب ةران ALPو  ALTو AST ارع ان فة  ف الية  انزييةات الابةر 

 والدذور الحرة   ييا يرفع ين عحررىا ف  الرم.
فةة  ررا ةة  ادريةةت حةةول عةةأثير العةةرقين اليةةزين  (0253وآخييرون ) Abdraboوايةةا اشةةار       

غيةر  521و  ا  يةرقن 521عةو بايواييياطي  اليصةل بةين ال ةورانيين اليةرقنين   وشةيةت الررا ة  
  الةةو ان العةةرقين يةؤر  الةةو ارع ةةان ي ةعويات انزييةةات الابةةر   ةن   23-01يةرقن   وب يةةر يةةن 

 .oxidative stressالناقة    ب بب دير ا ا رة 
فةةة  ررا ةةة  حةةةول عةةةأثير العةةةرقين Abdalsalam (0252 )  و Alsalhenوذاةةر الباحثةةةان       

عةو ب ا وظاطى الابر ف  الذاور اليرقنين   ان رقان ال ااطر لو عأثيرات ابيرة عةو وظاطى 
الابةةةر   ب ةةةبب احعواطةةةو عةةةةو الدةةةذور الحةةةرة   ييةةةا يةةةؤر  الةةةو احةةةراث ديةةةرا  عأا ةةةريا  ويزيةةةر يةةةن 

ف  يصل اليرقنين يبارن  يع غيةر  ALPي عويات  ارع ان الررا   واظيرت يي   ا ا رة الشح
 Wannamethee؛  0225 ، وآخيييييرون  Cheung)يةةةةةع ررا ةةةةةات أقةةةةةرل  عع ةةةةة ذ إاليةةةةةرقنين  

 .( 0253وآخرون ، Alwar ؛5552 ،  وآخرون Friedman؛  0221،  وآخرون
يةرعب  بةرقان  ال و ة اعيز الباعةر الةو ان ارع ةان انةزيم  (0252وآخرون ) Hassanوذار       

 .العرقين ب عرةيعأثر  اذلكال ااطر  و 
الةةو ايةةراا  ؤر يةةالعةةرقين الةةو ان  Kahnamoei (2014)و Javid واشةةار الباحثةةان       

البةةةب الوعاطيةة    والديةةاز العن  ةة    و ةةر ان الرطةة  وال ةةم   وال ةةر ان   يةةرعب  بةةالنياوعين ولاةةن 
 وعشةةير ررا ةةات اقةةرل بةةأن رقةةان ال ةةااطر لةةو   يةةوار ي ةةر ن  فةة  رقةةان ال ةةااطر بودةةوريةةرعب   

لبياس الدروح الحاصة  ف   ا  ينا ب اليصل   والذ  ي ر رليا  ALP عأثير ابير عةو زيارة ف الي  
لة ةرر الحاصةل  فة  اليصةل ع ةر رلةيا  ALT و  ASTالو ان ف الية    باإل اف قناة الص را    

 . (2011 ، وآخرون Raja)ف  القايا الابري  
ررا ةةات اقةرل اشةارت الةةو ان العةرقين لةةيس لةو عةةأثير الررا ة  الحاليةة  يةع   ولةم عع ة  نعةةاطج      

 و  Elameen ؛2000  ، وآخييرون Harris)فةة  يصةةل الةةرم عةةةو ف اليةةات انزييةةات الابةةر 

Abdrabo ، 2013). 
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ب بب    ي الابر القايا وعة يباشرر ا  ليس لو عأثيرأن العرقين وذارت ررا ات  ابب        
 ؛   0250وآخرون ، Jang؛  0253وآخرون ،  AST (Dassو  ALT ف الية عةو  عأثيره عرم

Suriyaprom  ، ؛  0223وآخرون Whitehead  ، وىذا   يع   يع الررا    (5552وآخرون
 الحالي .

Na)الشواردتركيز تأثير التدخين عمى   2.5
+

،K
+

،  Cl-في مصل الدم ) 
   Effect of smoking on electrolytes concentration  in blood 

serum  

يصل رم  عةو الرغم ين إن قيم ي عويات عرايز الصوريوم ف  أشارت نعاطج الررا   الحالي      
    لعةةر يةةة  يةةول / 521-531اليةةرقنين اانةةت  ةةين قيييةةا ال بي يةة  والعةة  ععةةراوح بةةين 

Reynolds) ةةةةةن  أظيةةةةةرت  02ا  ان يديوعةةةةة  اليةةةةةرقنين ألاثةةةةةر يةةةةةن    (0222، وآخيييييرون 
فة  عرايةز الصةوريوم يبارنة  بال ةي رة   فة  حةين   1p  0.0انق ا ا  ي نويا  بي ةعول احعيالية  

ف  يصل الرم  يرالاةور  ايون لم عظير ببي  اليداييع أي  فروقات ي نوي . ايا ان ي عويات عرايز
لةةةةم ععةةةةأثر ي نويةةةةا  بالعةةةةرقين   وربيةةةةا يردةةةةع ذلةةةةك الةةةةو ا ةةةةعياك اييةةةةات اافيةةةة  يةةةةن اليةةةةة  فةةةة  

 .(0225وآخرون ، Padmavathi)الرذا 
Na ايةةون وبيةةذا فةةان ال ةةواطل الد ةةيي  عحةةافظ عةةةو حدةةم الةةرم بو ةةا   عريةةر        

والعةةوازن +
  إن العريةر فة  حدةم ال ةواطل قةارج  الياط  وىذه ى  الوظي   ا اثةر حيوية  لا ةععباب الد ةي 

 إشةاراتالقايا يعم العح س بو بو ا   يد ات قةبي  يقعة     ىذه اليد ات ف  حبيبعيا عر ل 
   ةةعدابات الد ةةيي .  وا الةةو عريةةرات يةةؤثرة عةةن  ريةة  ا عصةةاب   واليريونةةات   والعةة  عةةؤر 

   البوعا ةةةيوم فروقةةةات ي نويةةة  فةةة  ي ةةةعويات عرايةةةز ظيةةةورلةةةم عشةةةر نعةةةاطج الررا ةةة  الحاليةةة  الةةةو و 
Naيةةة  والةةةذ  يحةةةافظ عةةةةو عوادةةةره بو ةةةا  و ا يةةةون ا اثةةةر وفةةةرة فةةة   ةةةواطل راقةةةل قة

+
-K

+ 

ATPase   Haddy)  ىةذا العةوازن فة  الصةوريوم والبوعا ةيوم ي ةاعر فة     (0222،وآخيرون
 وNguyen ) القةية عوازن اليةا  والعةوازن ا لاعروليعة  بةين  ةواطل راقةل وقةارج  عةو اليحافظ 

Kurtz  ،0222) ،  باإل اف  الو العنظيم ال صب  والعبةص ال  ة  ونبل اليوار عبر ا غشي  
 Marsano) وMcClain  ،5545).    
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فروقةات  ظيةورالةو عةرم  Al-harbi  (0250)يةع يةا اشةار اليةو   دا ت ىذه النعةاطج يع بة      
 اليرقنين يبارن  بال ي رة. رم ي نوي  ف  ي عويات عرايز الصوريوم والبوعا يوم ف  بازيا

عةةةةو ارع ةةةان ي نةةةو  فةةة  ي ةةةعويات  (0225)وآخيييرون  Padmavathi حصةةةلفةةة  حةةةين       
ن العةرقين ربيةا يحةرث عريةرات فة  ن وذية  إالةو    ورد  ذلةك الصوريوم والاةوريرالبوعا يوم رون 

   بةةين القايةةا ا شةةارة  نبةةلاألن ةةد  وا ع ةةا    ييةةا ينةةعج عنةةو عريةةرات فةة  و ا غشةةي  القةويةة  
 وعرم العوازن ا لاعروليع .

عةةأثير العةةرقين عةةةو ي ةةعويات  فةة  ررا ةة  ادريةةت حةةول (0255وآخييرون ) Osmanوأشةةار      
 22شيةتالع  و    يبارن  برير اليرقنينوب ره قبل العرقين  الصوريوم والبوعا يوم ف  بازيا الرم

 عرايزف    1p  0.0 ارع ان ي نو  بي عول ظيورالو    غير يرقن(32   ا  يرقن 32شقصا  )
قبةةةل  يات الصةةةوريومفروقةةةات ي نويةةة  فةةة  ي ةةةعو  ظيةةةوروعةةةرم    ب ةةةر العةةةرقين يباشةةةرة   الصةةةوريوم
 .قبل وب ر العرقينفروقات ي نوي  عظير  ي عويات البوعا يوم فةمايا   العرقين

ف  ررا   ادريت لي رف  عأثير العرقين ال ةب   (0220وآخرون ) Altiniþik وايا أشار      
بع ريا    ال وي ري البي ا  والاحول عةو ب ا اليعريرات الاييوحيوي  ف  يصل ال طران 

ذار   الو ان  22انثو و 30 ل عرة  اععين يوييا    والياون  ينلرقان ال ااطر  فطران الررا   
حيوي  قيم اليعريرات الاييو  ف  p  0.001ي نويا   ثرا الع را الو رقان ال ااطر والاحول

 .)الاةورير   الصوريوم   البوعا يوم (وينيا الشوارر

 الصوريوم ياتي عو  ي نو  ف  عةو انق اا Yatiraj(0252) و Wali الباحثان حصلو       
ن بارع ةةةان  ةةةر  الةةةرم   ييصةةةاباليةةةرقنين   و ال) ا  ديي ةةة والبوعا ةةةيوم فةةة  اعيةةةار يدةةةاييع الررا ةةة 

ولةةوحظ ارع ةةان ي نةةو  فةة  ي ةةعويات  واحعشةةا  ع ةةة  البةةةب( ولاةةا الدن ةةين يبارنةة  بال ةةي رة  
الصةةةةوريوم لةةةةرل ير ةةةةو احعشةةةةا  ع ةةةةة  البةةةةةب اليةةةةرقنين   وير ةةةةو احعشةةةةا  ع ةةةةة  البةةةةةب 

ن بارع ان ين بال ار    بينيا انق  ت الي عويات لير و احعشا  ع ة  البةب اليصابياليصاب
ن ياب ةةر  الةةرم   ايةةا ي ةةعويات البوعا ةةيوم انق  ةةت فةة  ير ةةو احعشةةا  ع ةةة  البةةةب اليصةة

 بال ار    ولم عان ال روقات ي نوي  يبارن  باليرقنين وارع ان  ر  الرم.
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 في مصل الدم الكالسيوم تركيز ايونات . تأثير التدخين عمى3.5
     Effect of smoking on calcium ions concentration  in 

blood serum  
     إن انق ةةةةاا ي ةةةةعويات عرايةةةةز الاال ةةةةيوم فةةةة  يصةةةةل رم اليةةةةرقنين عنةةةةر ي ةةةةعول احعياليةةةة        

p  0.001    يردةع الةو إن عةرقين ال ةااطر لةو عاقة  ب شةل ال ريةر يةن  ربيةا يبارنة  بال ةي رة
نعيدة  العريةر الحاصةل فة  ا  ةعداب    راقةل وقةارج القةية   الشواررا ليات الع  عنظم ي عويات 

 بر اييات ابيرة ين الاال يوم ف  ا ررار   او قر ي ور ال بب الو ان الي بب لل ايل العرقين   
 .الع  عبوم بعنظيم ي عول الاال يوم ف  الرم parathyroid gland العرقين لو عأثير عةو 

انق ةةاا الةةو ان  (0221(وآخييرون  Jorde يةةع يةةا اشةةار اليةةو  دةةا ت ىةةذه النعةةاطج يع بةة       
افةةرازه فةة  ا ررار يةةؤر  وانق ةةاا ايعصةةاص الاال ةةيوم وزيةةارة   D اييةة  الاال ةةيوم او فيعةةايين 

فة  يصةل   parathyroid  ويرفع ين ي عويات ىريةون الاال يوم  ثباعيو  ةب  ف العوازن الالو 
لةةو عاقةة  بالعةةرقين   parathyroid Hormone الةةرم   عةةةو ايةة  حةةال ارع ةةان او انق ةةاا

(Szulc ، ؛ 0220 وآخرونLandin-Wilhelmsen   ، 5551وآخرون). 

انق ةةاا ي ةةعول الةةو ان    عييافةة  ررا ةة Ahmed  (0252)و  Yaseenوأشةةار الباحثةةان      
 الاال يوم ايعصاص انق ااذلك الو   بب يبارن  بال ي رة   ربيا ي ور ف  اليرقنين الاال يوم

  (.5552وآخرون ،  Field)ين ا ي ا  
فةة  ررا ةة  ادريةةت حةةول عةةأثير  Al-Helaly (2009) و  Ahmadالباحثةةان  اشةةارايةةا و       

الو ف   واح  يرين  اليوصل   الاييوحيوي  العرقين عةو ي ارات ا ا رة وب ا اليعريرات 
الدةةةذور الحةةةرة ويردةةةع  ةةةبب ذلةةةك الةةةو    بشةةةال يةحةةةوظ بزيةةةارة فعةةةرة العةةةرقين الاال ةةةيومانق ةةةاا 

 .اليودورة ف  رقان ال ااطر
العة   إذ اظيةرت النعةاطج فة  ررا ةعو (0225)وآخيرون  Padmavathiولم عع   النعاطج يةع      

 زيةارة ي ةعويات الاال ةيوم الةو ان  ةن    31 - 03 يةن الةذاور   وب يةر بةين يع وعةا   32شةيةت 
  ي عول الرىون ف  بازيا الرم. زيارة بف  اليرقنين يرعب    
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 في مصل الدم الحديدتركيز ايونات . تأثير التدخين عمى 5.4
iron ions concentration in blood serum  Effect of smoking on  

يبارن  بال ي رة   فيشير   p  0.001يا ارع ان ي عويات الحرير ف  اليصل لرل اليرقنين أ      
 يةنالن يج عؤر  الةو عةرم ا اية  حيةل ا وا ةيدين فة  الةروران ييةا يرفةع  وا ديني أنبص  ان الو

وىريون   (0221وآخرون ،    Zhang؛ 0220 ، وآخرونCasasola   )انعاج قايا الرم الحيرا  
Erythropoietin     ي زز ين انعاج قايا الرم الحيةرا  ويزيةر يةن اعةعيةا فةو  ي ةعوياعيا ال بي ية

   Iron Over Load وىذا يؤر  الةو زيةارة عح ةم قايةا الةرم الحيةرا  ييةا يرفةع يةن عةراام الحريةر 
والعةة    Parenchymal Cells  وبالنياية  يةؤر  الةو عر ةةب الحريةر ال ةاطا فة  القايةةا الحشةوي 

   (.Britton  ،5552و Bacon )  بالقايا الابري ع بب  ررا  
زيةارة  إنالةو ( 0220، ) وآخيرون El-Zayadiودا ت ىذه النعاطج يع ب  يةع يةا اشةار اليةو        

 الةةووعرايةةز اليييواةةةوبين لةةرل اليةةرقنين اليةةزينين يبارنةة  بال ةةي رة   يردةةع ذلةةك  الةةرم حريةةر يصةةل
  ب بب الزيارة الع وي ي  فة  انعةاج الن يج وعرم ا اي  حيل ا وا دين ف  الرم  وا ديني أنبص 
  .Erythropoietinالرم الحيرا    وزيارة انعاج ىريون  قايا
فةة  ررا ةةعييا يبارنةة  الي ةةارن وينيةةا الحريةةر فةة   Kumari  (0252) وHt وذاةةر الباحثةةان        

يصل الرم بةين اليةرقنين اليةزينين وغيةر اليةرقنين   الةو ان ارع ةان الحريةر فة  اليةرقنين اليةزينين 
 ب بب عحةل الرم او عح م قايا الرم الحيرا  الواىن .

حةةةةروث ا لعيابةةةةات الحةةةةارة يةةةةؤر  الةةةةو عةةةةراام الحريةةةةر   ب ةةةةبب superoxideإن زيةةةةارة انعةةةةاج       
ربيةةا يحةةور يةةن عنةةاول  Oxidative Stressواليزينةة    ا ةةاف  الةةو ذلةةك فةةإن ا ديةةار العأا ةةر  

 Emrit)ال  ةرات احعيةال  ييةا ي ةبب زيةارة الع ةيم القةةو  و  ذاعية زيارةالحرير وقزنو   يؤريا  الو 

وىةذا    (0225 وآخيرون ،  Padmavathi)الحرير فر  ييا يؤر  الو زيارة    (0225وآخرون ، 
 Mudawi)عر ةةةب الحريةةةر الزاطةةةر فةةة  قايةةةا الابةةةر العةةة  ع ةةةبب عةةةةى الابةةةر  الةةةو يةةةؤر  فةةة  النيايةةة 

 .(0253، وآخرون
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حةةةةول عاقةةةة  زيةةةةارة ي ةةةةاىيم   الةةةةو ثاثةةةة Parola 2001 و Novo  ،0224الباحثةةةةان  شةةةةارأو       
 .يراا الابربأالحرير 

وآخييرون ،  (Philippe عةةرعب  يةةع زيةةارة الحريةةر فةة  الابةةرالعأا ةةر  وا ا ةةرة الشةةحيي   الديةةر -1

0223(. 
عنةةةاول يايةةةات ي ةةةارات ا ا ةةةرة فةةة  الحيوانةةةات عينةةةع وبشةةةال ابيةةةر الدةةةرح الابةةةر  اليةةةزين   -2

 (.Robino  ،0225و (Parolaالناعج ب بب زيارة عر يب الحرير 
عةةةراام الحريةةةر يحةةةث القايةةةا ال ةةةاي  العةةة  ع عيةةةر عةةةةو الديةةةر العأا ةةةر  واحةةةراث ال ةةةرر فةةة    -3

 (.Ruddell  ،0221و  Ramm) DNA دزيط  
بزيارة  يزرارارع ان الحرير   الو ان Al-Helaly (0225 ) وAhmad  وذار الباحثان      

و   Ahmad ) رقان ال ااطرويردع  بب ذلك الو الدذور الحرة اليودورة ف     فعرة العرقين

Al-Helaly  ،0220  ؛ Mannino  ، 0222و آخرون.) 

 في مصل الدم  ر الالعضويالفسفو  تركيز ايونات . تأثير التدخين عمى5.5
Effect of smoking on inorgenic phosphorus ions 

concentration in blood serum        
  p  0.05لرل اليرقنين بي عول ي نو    الاع و  أيا ارع ان ي عويات ال   ور      

او ا  راب ف  افراز ىريون  يردع الو عاوين ي برات يع الاال يوم   يبارن  بال ي رة  
parathyroid. 

 ي براتال عاوين الو (0225وآخرون ) Padmavathiعع   ىذه النعاطج يع يا اشار اليو       
 وان   ا قرل وا ن د  الريوي  ا وعي  ف  ععر ب الع  الاع و  وال   ور الاال يوم بين

 وا وعي  البةب وايراا الشريان  بالعصةب عاق  لو العادي  الشرايين ف  اتالي بر هىذ عر يب
و  Rasouli؛  0220، وآخرون Tolstrup )الاع و     ييا يؤر  الو زيارة ال   ور الريوي 

Mohseni  ،0222.) 
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ف  يصل  الاع و  ي عويات ال   ور ارع انالو ان  (0252وآخرون ) Håglinواشار       
 :الرم   يردع  بب ذلك الو ثاث اليات او ع  يرات ى  

 ا  راب ف  ا نيبيبات الاةوي  ييان ان ي  ر دزطيا  ف  ال   ورارع ان اعارة ايعصاص   -1
وآخرون ،  Hernando؛  0224وآخرون ،  parathyroid Hormon (Cirillo ي عويات 

0252.) 
انق اا اليحعول ال ظي  ين الي ارن ف  اليرقنين يبارن  برير اليرقنين   وربيا يردع  -2

 (. Dawson-Hughes ،5555و  Krall) ال ظيي ذلك الو ايا ال و  ات 
رد   بب ذلك الو يانق اا رقول الاةواوز الو القايا لررا انعاج ال اق  )ال   رة(   و  -3

 Haap)ا عياك ا وا دين وي عول ال   ور اليوصوى بنبص األوا ديني   ااانق 

 (.0222وآخرون ، 

 

فة  يصةل الةرم    الاع ةو  إن زيةارة عرايةز ال  ة ور (0225وآخيرون ) deBoer  وذار      
  وي ةة ى  parathyroid Hormonي ةةور الةةو إن ا حع ةةاظ بال  ةة ور اي ةةا  يزيةةر يةةن عحةةرر 

وانق ةةاا عرايةةز  PTH زيةةارة ىريةةون وان   (0225وآخييرون ،  (D Yoshidaنشةةا  فيعةةايين 
  لو عاق  بزيارة ق ورة ا وعي  الريوية  البةبية    وزيةارة ف ة ور اليصةل ع اةس زيةارة  Dفيعايين

 .( Watson ،5553) ىشاش  ال ظام   والذ  لو عاق  بعصةب ا وعي  الريوي 
الذ  اشار الو ان ارع ان ي عويات  (0252( وآخرونRuan ولم عع   النعاطج يع       
ب بب رقان ال ااطر الذ  يحعو  عةو النياوعين   والدذور الحرة الع  عنعج  الاع و  ال   ور

 Sakamoto ؛0225وآخرون ، Iwaniec    ؛  Barua  ،0222و  Ambrose)ديرا  عأا ريا  

 (.5554وآخرون، 
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 Conclusions االستنتاجات

 . زيادة فعالية انزيمات الكبد بزيادة فترة التدخين 

  عدم وضوح تأثر الشوارد Na
+

 ،Cl
-

 ، K
 بالتدخين.+

  انخفاض معنوي في قيمحدوث  Ca
2+

Fe وزيادة معنوية في مستويات كل من 
2+

و
-3

 .Po4  

  وجــود عةقــة ارتبــاة موجبــة معنويــة بــين فعاليــة انــزيمALT ســنة    20-10دخين وفتــرة التــ

Caارتبـــاة ســـالبة معنويـــة بـــين تركيـــز  وعةقـــة
  وعةقـــة ســـنة  20-10وفتـــرة التـــدخين  +2

Feارتباة موجبة معنوية بين تركيز 
 سنة. 20وفترة التدخين أكثر من  +2

 

 Recommendations  التوصيات

 التدخين عمى التوازن االلكتروليتي.ر يجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مدى تأثإ 

  دراســـة ورمونـــات PHT والكظريـــة وعةقتمـــا مـــا المتنيـــرات واالنزيمـــات المســـتخدمة فـــي

 الدراسة.

 .دراسة تأثير فرة االكسدة لدى المدخنين ضمن مراحل فترة التدخين 
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 1-ملحق

 

 

       وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة ديالى

 كمية التربية لمعموم الصرفة
 الدراسات العميا

 
مصل ومستويات الشوارد في ALP و  AST،  ALTالسكائر على فعالية انزيمات  تأثير تدخين

 دم المدخنين

 رقم االستمارة:

             سنة   العمر:  

 عنوان السكن: 

 سنة  :/ مدة التدخين تاريخ التدخين

 /يوم عدد السكائر المستهمكة في اليوم الواحد:

 كال                  نعم         هل أنت مصاب بأمراض مزمنة:

 هل تتناول أدوية )تذكر(: 

كال   في سنة:  نعم هل سبق وأجريت لك عممية جراحية:
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 2-ملحق 

 
 
CALCULATION 

the absorbance and the activity of AST enzyme in the serum. 

Absorbance at nm               U/l 

0.020                                       7 

0.030                                      10 

0.040                                      13 

0.050                                      16 

0.060                                      19 

0.070                                      23 

0.080                                      27 

0.090                                      31 

0.100                                      36 

0.110                                      41 

0.120                                      47 

0.130                                      52 

0.140                                      59 

0.150                                      67 

0.160                                      76 

0.170                                      89 
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3-ملحق  
 

 

 

CALCULATION    

the absorbance and the activity of ALT enzyme in the serum. 

Absorbance at nm                         U/l         

0.025                                                   4 

0.050                                                   8 

0.075                                                   12 

0.100                                                   17 

0.125                                                   21 

0.150                                                   25 

0.175                                                   29 

0.200                                                   34 

0.225                                                   39 

0.250                                                   43 

0.275                                                   48 

0.300                                                   52 

0.325                                                   57 

0.350                                                   62 

0.375                                                   67 

0.400                                                   72 

0.425                                                   77 

0.450                                                   83 

0.475                                                   88 

0.500                                                   94 

 



 

 

Summary 

         Smoking effects directly and indirectly on most organs of the body, 

this effect  may occur in less than a second when inhaled and reach the 

alveoli and prevalence in the pulmonary veins,  to study the change in 

the: levels of liver enzymes (AST) aspartate aminotransferase , alanine 

aminotransferase (ALT) and (ALP) alkaline phosphatase and electrolytes 

(Na
 +

 , k 
+
 , Cl

-
  , Ca

2+
 , Fe

2+
 and  PO4

3-
) in the blood serum of male,       

Collection of 100 blood samples of male smokers which  divided into 

three groups depending on the smoking period:                                      

 1-  first group of 5-10 years Comprises 35 smokers , the age range from  

      25-40 years.                                        

2-  second group of 10-20 years Comprises 34 smokers,  the age range      

     from 25-40 years.                                       

3-  third group of more than 20 years Comprises 31 Smokers ages ranged 

     from 25-40 years.                                                                                     

        The above groups  Compared with 40 person  Non-smoker       

(group 4),withage range from (25 -40) year , for the period from 

November.1
st
. 2013 to April.1

st
. 2014, Within the district of  Baquba / 

Province of  Diyala.                                                              .                        

                                              

Results showed :                                                                                 

1- Increasing in activity of serum  liver enzymes AST and ALT                

( p 0.01) for a period 5-10 years of smoking , and at  level of ( p0.001) 

 for both of the periods of smoking 10-20 years  and  more than 20 years 

as compared to control. While the  levels of ALP increased significantly  

( p0.01) for three groups as compared with control.                        

2- There is no significant differences in the levels of electrolytes Na
+
 , k

+
 , 

Cl
-
  in blood serum.                                                                             

 

 

 



 

 

3- There is a significant decrease  in the levels of Ca
2+

 (p0.001)  for the 

three groups compared to control, while the iron concentration levels 

increased significantly ( p0.001) in blood serum of the three groups of 

smokers compared with control. phosphorus levels  showed  increasing 

significantly ( p0.05) in both groups of smokers 10-20 years and for 

more than 20 years compared to control.                                 

     Conclusion from the above: presence  of clear effects of smoking on 

the liver enzymes activity , calcium , iron, phosphorus, while there is no 

clear effects on electrolytes Na 
+
 , k 

+
 and Cl

-
.                                 

 

 


