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 الملخص

 ي المقارنة لألشخاص الصحيين.مرضى السكري لديهم أقل قدرة أليض األدوية ف الخلفية:

السيتوكرومات  أيضو األدوية يضمعرفة التعبير الجيني أل إلىتهدف هذه  الرسالة  األهداف:

بمرض السكري المسيطر عليه ومرض السكري الغير  مصابةراكيدونيك في كبد فئران لحمض األ

 . األنسولينمسيطر عليه والمعتمد على 

.  قسمت هذه الفئران (Balb/c)من نوع  ى ثمانية وعشرين فأرا  الدراسة عل هذه أجريت :الطريقة

فئران , كما هو موضح كالتالي: المجموعة  سبعةعلى  احتوتمجموعة  كل, مجموعاتأربع  إلى

( 4.5حمض الستريك )درجة حموضته  محلول ب عولجت التي السليمةاألولى وهي المجموعة 

 السكري بمرض مصابة فئرانعن  عبارةة كانت . والمجموعة الثانيالصفاق داخل حقنل خال من

 الستريبتوزوسينحقنت بجرعة واحدة من  ولقدعلى األنسولين الغير مسيطر عليه،  المعتمد
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تم  أيام، ثالثة بعد .السكري مرض من األول النوع حدوثداخل الصفاق لتحفيز  كغممغ/240

احتوت  الثالثة، المجموعة أماي. بمرض السكر اإلصابةمستوى الجلوكوز في الدم للتأكد من  قياس

والتي حقنت  عليهفئران مصابة بمرض السكري المعتمد على األنسولين المسيطر  على

 كغممل/ 0.1, وبعد ثالثة أيام حقنت هذه الفئران المصابة  بمرض السكري ب بالستريبتوزوسين

مستوى الجلوكوز في الدم  إلعادة ؛لمدة خمسة أيام يوميا   مرتين( ®Mixtard) أنسولينمن خليط 

حقنت  حيثنقص في مستوى الجلوكوز بالدم،  لديها كانالرابعة  والمجموعةالحد الطبيعي .  إلى

من الكبد الستخالص  اتعين أخذتم  ،بعد ذلكو. يوميا   مرتين( ®Mixtard) أنسولينفقط ب خليط 

ووي الريبي منقوص الحمض الن إلى( ليتم تحويله mRNA) الحمض النووي الريبوزي المرسال

جين الذي لهم دور رئيسي و هام  عشر ألربعة(. تم قياس التعبير الجيني لcDNA) األوكسجين

 راكدونيك , باستخدام تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل اللحظي.وحمض األ األدويةفي أيض 

( في كبد الفئران  0.05<,القيمة االحتمالية  tالتعبير الجيني قل )اختبار  أنالنتائج  أظهرت النتائج:

 ن معظم الجينات أظهرت أالمصابة بالسكري المسيطر عليه , كما 

cyp4a12 ,cyp 1a2 and slc 22a1   ضعاف أقد قلت بمقدار عشرة 

في الحمض النووي الريبوزي  ) 0.05<, القيمة االحتمالية  tهناك ارتفاع ) اختبار  أنكما لوحظ 

ابة بالسكري المسيطر عليه , وانخفاض في الحمض في الفئران المص  (mRNAالمرسال)

 ( في الفئران المصابة بالسكري المسيطر عليه.mRNAالنووي الريبوزي المرسال )

وحمض  Cyp450التعبير الجيني بالكبد ألنزيمات  أناستنتجت هذه الدراسة  االستنتاجات:

ابة بالسكري المعتمد على قد قلت عند الفئران المص األدويةاألراكيدونيك  المسؤولة عن أيض 

الدهنية عند المرضى  واألحماض األدوية, وهذا قد يوضح االختالف في أيض  األنسولين

 مصابين به.  والغيرالمصابين بالسكري 

 راكيدونيك. , حمض األ األنسولينالجيني ,  التعبير, السكري,  األدويةأيض  الكلمات الدالة:

 

 

 


