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 الخالصة  

والتي بمغت ،  باستخجام الظخق الكيسيائية الحيؾية قياس الفعالية الشؾعية لعجد مؽ األنديساتشسمت الجراسة الحالية 
نانؾمؾل/ دقيقة/ ممغؼ مؽ البخوتيؽ، وإلنديؼ االسيتايل كؾليؽ استيخيد   166 6611إلنديؼ األديشؾسيؽ دي أميشيد 

63.691  1630  مايكخومؾل/ دقيقة/ غؼ مؽ الؾزن الظخي، والكمؾتاثيؾن-S-  1631.تخاندفيخيد  16.0 
 د6دقيقة/ ممغؼ مؽ البخوتيشمايكخومؾل/ 

Abstract: 

This study includes an estimating of the specific activity of the number of enzymes 

was measured as 1.66  0.1 n mol/ min/ mg of protein for adenosine deaminase, 

194.35  0.98  mol/ min/ gm of wet weight for acetylcholinesterase, and glutathione 

-s- transferase, 45.95  0.72  mol/ min/ mg of protein 

  

 الطقدمة 

تعج األنديسات مؾاد بخوتيشية مداعجة عمى زيادة سخعة التفاعبلت الكيسيائية الحيؾية داخل الخمية وتذتخك 
الشغخ عؽ التفاعل الحي تحفدُه، جسيع األنديسات مؾاد جسيع األنديسات في الخؾاص التخكيبية والؾعيفية بغض 

 Wilson and Walker, 2000بخوتيشية التخكيب تحتؾي عمى السؾاقع الفعالة ذات شكل ىشجسي محجد وثابت )
Garrett and Grisham, 2002 Pratt and Cornely, 2004;  ،2007؛ جشجلa 6 وليا دورًا ميسًا في)

 Humiczewska)ميات كاأليض وإنتاج الظاقة والشسؾ والتظؾر خبلل دورة الحياة العسميات الحياتية في الظفي
and Rajski, 2005) 6 كسا تعسل أيزًا عمى تحميل اندجة السزيف ليديل اختخاقُو مؽ قبل الظفيمي أثشاء ىجختِو

ور في عسمية وليا د (Salter et al., 2000 McKerrow and Salter, 2002;6 ;وانتقالِو بيؽ أجيدة السزيف )
 –وتمعب دورًا ىامًا في الشذاط العزمي  (،;Collins et al., 2004 Choubisa, 2008ىزؼ السؾاد الغحائية )

 ,.Mair et al., 2000 Stewart et al., ; 2003 Ghani et alالعربي وبالتالي حخكة وانتقال الجيجان الظفيمية )
األدوية السزادة لمظفيميات مؽ خبلل تؾقف عسل اإلنديؼ مسا يؤدي (6 كسا تعج األنديسات ىجفًا تثبظُو بعض ;2008

 6(Alvarez et al., 2007)إلى الديظخة عمى نسؾ الظفيمي داخل السزيف ِ 
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عمى تحفيد تفاعل اإلزالة األميشية غيخ  (ADA, E.C. 2.5.4.4)يعسل انديؼ االديشؾسيؽ دي أميشيد 
ايشؾسيؽ مشقؾص االوكدجيؽ  -.مشقؾص األوكدجيؽ إلى االيشؾسيؽ و  أديشؾسيؽ -.العكدية لؤلديشؾسيؽ و 

 6336عمى التؾالي مع تحخيخ االمؾنيا )الجمبي، 
Saboury et al., 2003;6) 

يقع ىحا اإلنديؼ في مدار معقج لبليض التقؾيزي لشيؾكميؾتيج البيؾريؽ الحي يشتيي بتكؾن حامض اليؾريػ 
(Poursharifi et al., 2009)  عبلقة وثيقة الرمة بيؽ اإلنديؼ والجياز السشاعي، حيث يؾجج بذكل وىشاك

  Lymphocyteرئيذ في الخبليا المسفاوية 
(Jalilfar et al., 20096) 

بيؽ أنؾاع الُسحنبات  ADA( وجؾد فخوقات معشؾية في مدتؾى الفعالية الشؾعية إلنديؼ 111.الحع الجاؤدي )
نانؾمؾل/ دقيقة/ ممغؼ بخوتيؽ في السحنبة أحادية السسص6  16.1±631. السجروسة، إذ بمغ أعمى مدتؾى لمفعالية

 ممغؼ بخوتيؽ6نانؾمؾل/ دقيقة/  1661± 611.وأقل مدتؾى لمفعالية الشؾعية وجج في السحنبة عارية الخأس 

بتحميل الشاقل العربي االسيتايل كؾليؽ  (AchE, E. C. 3.1.1.7) يقؾم انديؼ االسيتايل كؾليؽ استيخيد
والشيايات  Synapses، في مؾاقع االشتباك العربي Acetic acidوحامض الخميػ  Cholineإلى الكؾليؽ 

6 تذسل انديسات الكؾليؽ استيخيد مجسؾعتيؽ مؽ االنديسات األول (Tiwari et al., 2005)العربية الحخكية 
 ,Dzik)حي يعسل عمى تحميل االسيتايل كؾليؽ إلى كؾليؽ وحامض الخميػ ال (AchE)اإلنديؼ السحمل لمكؾليؽ 

6 إن زيادة Butyrylcholin esterase (BuchE)، أما الثاني فيؾ اإلنديؼ السحمل البيؾتخيل كؾليؽ يدسى (2006
دة تخكيد ، في حيؽ زياAchEتخكيد السادة األساس )االسيتايل كؾليؽ( فؾق اإلشباع يؤدي إلى تثبيط عسل اإلنديؼ 

 (Wilson and Henderson, 19926) (BuchE)مادة البيؾتخيل كؾليؽ ال يؤثخ عمى عسل 

 Detoxificationمؽ اإلنديسات الشازعة لمدسؾم  (GST, E.C. 2.5.1.18)تخاندفيخيد  -s-الكمؾتاثيؾن ويعج  
مع الكمؾتاثيؾن  Conjugationعمى االقتخان  Electrophilicُيحفد السخكبات الكيسيائية السحية لئللكتخون  

 .Deghiedy et al., 2008; Liebau et al)وتحؾيميا إلى مخكبات ذائبة في الساء  (GSH)السختدل 
، فيؾ يمعب دورًا فدمجيًا  Multifunctionsمؽ اإلنديسات ذات الؾعائف الستعجدة  GSTُيعج انديؼ الـ  (1997,

يائية الغخيبة الجاخمية والخارجية، ويعسل عمى إزالة نؾاتج بيخوكديج لمسخكبات الكيس  Detoxifingفي إزالة الدسية 
 Rao et al., 2000 Kang et al., 2001; Hamed, 2006; Farid etالجىؾن ونؾاتج أيض الدسؾم )

al., 2009; Degheidy and Shalaby, 2010; 6 كسا أنُو ُيداىؼ في تظؾيخ السقاومة ضج مبيجات)
؛ Liebau et al., 1997يؼ والجيجان فزبًل عؽ السقاومة ضج عجد مؽ األدوية )الحذخات ومزادات الجخاث

Tafreshi et al., 20096 يؾجج اإلنديؼ في جسيع الخبليا (، ويداعج عمى تجشب اآلليات الجفاعية لمسزيف
 وبذكل واسع في الجيجان الظفيمية، ويقدؼ إلى ثبلثة أصشاف رئيدة ىي Eukaryotesالحقيقية الشؾاة 

(Pi, Mu, Alpha)6 (Liebau et al., 1997) 6 

 السؾاد وطخائق العسل 
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 :Samples collectionجطع العيظات 
عيشة مؽ أكباد الجؾاميذ السرابة بالجيجان والسحبؾحة في مشاطق متفخقة مؽ مجيشة السؾصل  611ُجسِعت 

وذلػ مؽ شيخ تسؾز  إلى آذار6 ُفتِحت القشؾات الرفخاوية ليحه األكباد واستخخجت الجيجان مشيا، ُوِضَعْت في قشاني 
ِدَمْت عجة مخات بسحمؾل ممحي ثؼ ُفِحَرت ببلستيكية حاوية عمى محمؾل ممحي فدمجي ومؽ ثؼ ُنِقمت إلى السختبخ وغُ 

 ،  F. giganticaباستخجام مجيخ التذخيح6 اعيخ الفحص أنَّ جسيع العيشات السدتحرل عمييا كانت مؽ نؾع 
 واختيخت العيشات الدميسة مشيا 6

 :Preparation of samples. تحضير العيظات 3.3
  -لدراسة الكيطيائية الحيهية:ل. تحضير العيظات 3.3.3

Preparation of sample for biochemical study 
 161بعج أن ُغِدَمْت الجيجان عجة مخات بالسحمؾل الفدمجي، ُوِضَعْت بيؽ ورقتي تخشيح لتشذيفيا ثؼ وزن 

 1دورة / دقيقة  في  6111عشج سخعة   Homogenizerغؼ مؽ الجيجان وسحقت بجياز الستجانذ الكيخبائي 
ممغؼ مؽ مادة التخس تحاب  111ممغؼ مؽ الدكخوز و Triss-sucrose buffer  (.1مؽ السحمؾل السشغؼ  9سؼ

( ذي دالة حامزية  9سؼ 611مؽ الساء السقظخ وتزبط الجالة الحامزية ثؼ يكسل الحجؼ إلى  9سؼ 1.في 
06.pH  ج، أجخيت عسمية الدحق في حسام ثمجي لسشع ارتفاع درجة حخارة الستجانذ والتي تؤدي إلى تمف الشدي

 91ذبحبة / ثانية لسجة  6.111بتخدد   Ultrasonicثؼ أكسل الدحق باستخجام جياز التخددات فؾق الرؾتية 
دقائق وذلػ ألجل الحفاظ  1ثانية وباستخجام حسام ثمجي، إذ ُكِخَرت ىحه العسمية أربع مخات مع فتخة تؾقف لسجة 

ثؼ تؼ الفرل باستخجام جياز الشبح السخكدي السبخد عمى درجة حخارة مشخفزة لسدتخمص الجودة الكبجية العسبلقة6 
م6 فرل السحمؾل إلى جدأيؽ الخائق  ْ .دقائق بجرجة  61دورة / دقيقة ولسجة  61111)في كمية التسخيض( بدخعة 

لؤلعمى والخاسب أسفل األنبؾب ثؼ ُسِحب الجدء الخائق وُوِضع في أنابيب اختبار واستخجم الحقا في الجراسة 
 الحيؾية6الكيسيائية 

 

 -تقدير فعالية إنزيم االديظهسين دي اميظيز :
Estimation of adenosine deaninase activity (ADA) :- 

َرت فعالية إنديؼ )    (111. )الجاؤدي  ( حدب الظخيقة الستبعة مؽ قبلADAُقجِّ
 

 العطالقة:. تقدير فعالية أنزيم االسيتايل كهلين استريز في مدتخلص الدودة الكبدية 3.4.3
Estimation of acetylcholin esterase activity in F. gigantica extraction : 

َرت فعالية إنديؼ األسيتايل كؾليؽ استخيد   ( 111. ) الجاؤدي السحكؾرة لجىحدب طخيقة  (AchE)ُقجِّ
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 -تراندفيريز: -S-. تقدير فعالية إنزيم الكلهتاثيهن 

Determination of glutathione -s- transferase activity (GST). 
 Khynriam)الؾاردة في حدب طخيقة (GST)تخاندفيخيد  -S-تؼ تقجيخ مدتؾى فعالية انديؼ كمؾتاثيؾن 

and Prasad , 2003) 6 
 

 والسشاقذةالشتائج 
 

 

 (: 3جدول )

 F. giganticaفي دودة الـ  GSTو  LDHو  AchEو  ADAالفعالية الظهعية لإلنزيطات 

 

 الهحدة الفعالية الظهعية األنزيطات

ADA 6611  ±166 نانؾ مؾل / دقيقة / ممغؼ مؽ البخوتيؽ 

AchE 63.691  ±1630  مايكخو مؾل/ دقيقة/ غؼ مؽ الؾزن الظخي 

GST .1631  ±16.0 مايكخو مؾل/ دقيقة/ ممغؼ مؽ البخوتيؽ 

 
 (ADA)فعالية إنزيم االديظهسين دي أميظيز  4

نانؾمؾل/دقيقة/ممغؼ   166 6611والتي بمغت  ADAإلى الفعالية الشؾعية إلنديؼ  (  6الججول ) يذيخ 
والتي بمغت  ADA( إلى الفعالية الشؾعية إلنديؼ 111.بخوتيؽ في الجيجان الكبجية العسبلقة، وقج أشار الجاؤدي )

.611  1661 /دقيقة/ممغؼ بخوتيؽ في الُسحنبة عارية الخأس6نانؾمؾل 

ُيعّج ىحا اإلنديؼ مؽ اإلنديسات الستخررة باإلزالة األميشية في سمدمة تقؾيض نيؾكميؾتيجات البيؾريؽ 
 Franco and)(6 وىشالػ أدلة ُتذيخ إلى دور اإلنديؼ في عسمية تشغيؼ الشسؾ والتسايد الخمؾي 6336)الجمبي، 
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Centellis, 1989)  ، وىحا قج ُيفدخ االختبلف في فعالية اإلنديؼ بيؽ الجيجان الكبجية العسبلقة والسحنبة عارية
الخأس، أو ربسا يعؾد الدبب إلى تأثيخ بعض السعادن كالخارصيؽ والشحاس والدئبق وغيخىا عمى فعالية اإلنديؼ، إذ 

6 أو قج يعؾد (Ali,  2008)ية اإلنديؼ أن وجؾد مثل ىحه السعادن في البيئة أو غحاء الظفيمي يؤدي إلى كبح فعال
سبب التبايؽ في فعالية اإلنديؼ في الجيجان الكبجية العسبلقة إلى كؾنيا كاممة الشسؾ أي ال تعاني خبلياىا أي 

(، حيؽ الحع وجؾد عبلقة ما بيؽ فعالية اإلنديؼ ودورة الخمية، حيث أن 111.انقدام، وىحا ما أكجُه الجليسي )
مؽ الجيجان الكبجية العسبلقة الفتية أدى إلى تظؾر الخبليا المسفاوية وتكؾيؽ االورمات الميفية  اإلنديؼ السدتخمص

)أي تحفيد قجرتيا عمى االنقدام( في الؾسط الدرعي عمى العكذ مؽ االنديؼ السدتخمص مؽ البالغات أدى 
 انخفاض كبيخ في قجرة الخبليا عمى االنقدام6

 (AchE)فعالية إنزيم األسيتايل كهلين استيريز  2.5.1.4.

مايكخوغخام/ دقيقة/غؼ مؽ الؾزن   1630 63.691وقج بمغت  AchE، فعالية انديؼ (  6الججول ) ُيبيؽ 
  11611( إلى أن فعالية ىحا اإلنديؼ قج بمغت 111.الظخي في الجيجان الكبجية العسبلقة، بيشسا أشار الجاؤدي )

قيقة/غؼ مؽ الؾزن الظخي لمسحنبة عارية الخأس، وإن ىحا التبايؽ في الفعالية ربسا يعؾد إلى مايكخومؾل/د 600.
عجم اكتسال تكؾيؽ الجياز العربي، ولمتأكج مؽ أن فعالية ىحا اإلنديؼ أكثخ في الجيجان البالغة مؽ يخقاتيا فقج 

وفي مشاطق تؾاججه ما بيؽ  (AchE)( انعجام الفخق السعشؾي في فعالية انديؼ 6301) Heltonو  Moorذكخ 
 الجيجان الكبجية الفتية والبالغة6

دورًا ميسًا في اآللية الحخكية في الظفيميات، إذ يؾجج في الشيايات الحخكية أي نقاط  AchEإن إلنديؼ 
 Hazdai et al., 1999; Arnon et)االترال الفدمجي بيؽ نيايات السحاور العربية مع األلياف العزمية 

al., 1999)  حيث يؾجج اإلنديؼ في الجميج والبمعؾم واألعزاء التشاسمية كالحؤابة وكيذ الحؤابة(Proberta and 
Durranil, 1977) ،( إن السؾصبلت العربية 6331، ويؾجج أيزًا في السحاجؼ والعقج العربية )دمحم

Cholinergic تديظخ عمى الؾعائف الحيؾية مثل التغحية والشسؾ والتكاثخ والتظ( ؾرArafa et al., 2002 )
 Robarts andومؽ الشاحية الفدمجية فإن الُسحنبات غيخ نامية أو متظؾرة بذكل جيج مقارنًة بالبالغات )

Janovy, 20056وىحا الدبب يفدخ الفخق في فعالية اإلنديؼ في الُسحنبات كسا وجج في ىحه الجراسة ،) 

 (GST)تراتفديريز  -s-فعالية إنزيم الكلهتاثيهن 

َرْت الفعالية الشؾعية إلنديؼ  مايكخومؾل/دقيقة/ممغؼ مؽ البخوتيؽ، وكسا   16.0 1631.بـ  (GST)ُقجِّ
في محنبة عارية  GST( أن الفعالية الشؾعية إلنديؼ 6.111 في حيؽ ذكخ الجاؤدي )(  6الججول ) مبيؽ في 

 (Kang et al., 2001)مايكخومؾل/دقيقة/ممغؼ مؽ البخوتيؽ، وقج أشار كل مؽ   9639 13639الخأس بمغت 
إلى  (Degheidy and Shalaby, 2010)و  (Farid et al., 2009)و   (Degheidy et al., 2008)و

في عسمية ندع الدسؾم مؽ جدؼ الظفيمي وذلػ مؽ خبلل تحؾيل السخكبات الكارىة لمساء إلى  GSTدور إنديؼ 
كبات محبة لمساء ليديل طخحيا إلى خارج الجدؼ وبيحه الظخيقة يتسكؽ الظفيمي مؽ طخح الشؾاتج األيزية مخ 

كسا أن لآللية نفديا دور في تقميل تأثيخ العقاقيخ والسبيجات الستؾاججة في البيئة السحيظة 6 (Hamed, 2006)الدامة
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بيحه اآللية يدتظيع الظفيمي أن يتغمب عمى الدسؾم و  (Tafershi et al., 2009; Liebau et al., 1997)بالظفيمي 
الجاخمة إلى جدسو ويدتسخ في نسؾِه6 بسا أن الُسحنبات أسخع حخكة مؽ البالغات لحا فيي تدتيمػ طاقة أكبخ وىحا 
االستيبلك لمظاقة يؤدي إلى تخاكؼ نؾاتج أيزية في اندجتيا أكثخ مسا في أندجة البالغات، ولعل ىحا سببًا يفدخ 

(، والتي أدت إلى ارتفاع 111.في الجراسة الحالية عؽ دراسة الجاؤدي ) GSTخق في الفعالية الشؾعية إلنديؼ الف
 في السحنبات ألجل التخمص مؽ الشؾاتج األيزية الدامةGST 6فعالية إنديؼ 

 الطصادر
 

 أواًل: الطصادر العربية
 جامعة السؾصل، جامعة السؾصل6(6 األحساض الشؾوية6 مظبعة 6336الجمبي، قري عبجالقادر )

 6 كيسياء األنديسات6 تكخيت، مظبعة جامعة تكخيت6(2007)جشجل، جاسؼ دمحم 

 

(6 دراسة بايؾلؾجية وكيسؾحيؾية مقارنة لعجد مؽ السحنبات6 أطخوحة 111.الجاؤدي، أحسج عقيل خزيخ يؾنذ )
 دكتؾراه، كمية العمؾم، جامعة السؾصل6

بيؽ األبقار في  Fasciola gigantica(6 دراسة وبائية ومشاعية لظفيمي 111.الجليسي، جؾاد كاعؼ عمي )
 محافغة بابل6 أطخوحة دكتؾراه، كمية الظب البيظخي، جامعة بغجاد6

(6 دراسة األجيدة العربية لبعض طفيميات ثشائية السشذأ6 رسالة 6331دمحم، دمحم صبلح الجيؽ عبجالفخج )
 ماجدتيخ، كمية العمؾم، جامعة السؾصل6
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