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 رقم الهاتف 

 الملخص
ىذه الدراسة في البيت الحيواني التااب  لكمياة ال ال البي ارج / جامعاة تكريات لمفتارة مان  تأجري

اااا. ولماااادة  أ ااااة أسااااابي  21/12/2117إلاااا   1/12/2117 ت الدراسااااة لمعرفااااة التاااا  يرات م  م  ص 
ممغم/كغم من وزن الحياوان  عما   1.4بجرعة ) و البريدنيزولون الجانبية لعقارج الدكسامي ازون

 Lepus cuniculuaفاااي ذكاااور اارانااال المحمياااة  التفااااعمي و أنزيماااات الكباااد-Cباااروتين 

domestica. ( ول عميياا مان   حيوانًا من ذكور اارانل المحمياة و التاي تام الحصا31أستخدم
أشاير  9-7شاعبة زراعاة ساامرات وتراوحات أعمارىاا  –المستشف  البي رج التاب  لوزارة الزراعة 

  مجاامي   ولكال مجموعاة 6غم  و وزعت الحيوانات عشاواييا إلا  ) 1511 – 1251وأوزانيا )
ىااي مجموعااة السااي رة حيااث أع ياات العميقااة  (Control)   حيوانااات و كاناات المجموعااة5)

 1.4جرعااااات بعقاااااار الدكساااااامي ازون بتركياااااز ) (A) عتياااااادج، المجموعاااااةالشااااارل ااماااا  ماااااات 
جرعات بعقاار  (B) ممغم/كغم من وزن الحيوان  م  العميقة ومات الشرل ااعتيادج، المجموعاة

ممغم/كغاام ماان وزن الحيااوان  ماا  العميقااة ومااات الشاارل ااعتيااادج،  1.4البرياادنيزولون بتركيااز )
 1.4جرعاااااات بعقااااااار الدكسااااااامي ازون وعقااااااار البرياااااادنيزولون معااااااًا وبتركيااااااز ) (C) المجموعااااااة

جرعات بعقاار  (D) ممغم/كغم من وزن الحيوان  م  العميقة ومات الشرل ااعتيادج، المجموعة
 31بتركياااز ) Cممغم/كغااام مااان وزن الحياااوان  و جرعااات بفيتاااامين  1.4البريااادنيزولون بتركياااز )

جرعااات  (E) عميقاااة وماااات الشااارل ااعتياااادج ، المجموعاااةممغم/كغااام مااان وزن الحياااوان  مااا  ال
بتركيااز  Cممغم/كغام مان وزن الحيااوان  و جرعات بفيتاامين  1.4بعقاار الدكساامي ازون بتركيااز )

نتااي   لكال المجاامي  .و   يوماًا 21ممغم/كغم من وزن الحيوان  ، وأستمرت التجرباة لمادة ) 31)
التفااعمي مقارناًة ما  -Cفاي فعالياة باروتين   P≤0.05)الدراسة الحالية أظيارت ارتفاعاًا معنوياًا 

فااااي فعاليااااة   P≤0.05)مجموعااااة السااااي رة فااااي حااااين أظياااارت النتاااااي  أي ااااًا ارتفاعااااًا معنويااااًا 
ولكاااال المجااااامي  المعاممااااة بالعقااااارات عنااااد مقااااارنتيم ماااا   ALP,AST,ALTأنزيمااااات الكبااااد 

ة عماا  وظااايك الكااابد ماان مجموعااة السااي رة . ونسااتنت  أن ىااذه العقاااقير تساابل ا اارارًا وا ااح
خأل اارتفاا  الممحاوظ بمساتوع فعالياة أنزيماتاو والتاي ت عاد دالاة وا احة لمكشاك عان أ ارار 

 الكبد ومشاكمو.
 المقدم 

القشرانيات السكرية ال بيعية ت نت   من قشرة الغدة الكظرياة و تعمال عما  
الك ير مان الوظاايك الفسايولوجية فاي الجسام و ال ارورية اداماة الحيااة 

وتختماااااااك القشااااااارانيات الساااااااكرية و مشاااااااتقاتيا التركيبياااااااة النشااااااا ة . [1]

 اسااااتخدامبيولوجيااااًا فااااي أدات وظايفيااااا الفساااايولوجية داخاااال الجساااام ويااااتم 
كعااااااأج باااااديل عنااااادما يقااااال أنتاااااااج  ااصااااا ناعيةشااااارانيات الساااااكرية الق

. وتعتماااد م ااااعفات [2]رياااة ظموناااات ال بيعياااة مااان قبااال الغااادة الكالير 
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ساااتخدام إن الجرعاااة و العاااأج الساااتيرويدج عمااا  مااادة العاااأج و حجااام ا
اادويااااة السااااتيرويدية عماااا  الماااادع ال وياااال تساااابل العديااااد ماااان ا  ااااار 

رتفااا   ااغ  الاادم ادات السااكرج ومقاومااة اانسااولين و  الجانبيااة و تشاامل
لتناسااااامية وقصاااااور الغااااادة الدرقياااااة و وىشاشاااااة العظاااااام وقصاااااور الغااااادد ا

زولون ايااااريدناالب. [3]لتياااال القولاااون ا  لتياااال المعااادة و ا  عاااتأل الشااابكية و ا
ة مان اانساجة، انوعااة متاوعاي مجما يض فاكن أن يتاًا ويما  دوايياد نشاي ع

خدم ا. وكااذلد يستاا[5] [4]بمااا فااي ذلااد الكبااد و الريااة و الكماا  و الجمااد 
ات الحاااااادة و ا رابااااا ة مااااان اااريدنيزولون لعاااااأج مجموعاااااة واسعااااااالبااااا
مفاصااال و الرباااو ات الجسااام بماااا فاااي ذلاااد ألتياااال ال اااة فاااي أعازمنااااالم

رية وبعااااض ادة الكظااااام الغااااالتيااااال الكبااااد وت خااااا  وأمااااراض الحساسااااية و 
والعصااابية و العديااد مااان الحااااات اامااراض الدموياااة و المعديااة والقمبياااة 

ي عااااد الدكسااااامي ازون ماااان اادويااااة السااااتيرويدية النشاااا ة . [6]لتيابيااااة اا
فاااااي العدياااااد مااااان الاحاااااااات المار ااااااية م ااااال  و يساااااتخدم ،[7]بيولوجياااااًا 

الجمااد و  اتويدج و الحساسااية الشااديدة و أمااراضاألتااايال المفاصاال الروماا
قصاور الغادة الامازمن و كذلد فاي حالاة  جناسدادالرباو و مرض الرياة اا
  ويؤخاااذ عااان  رياااق الورياااد أو الع ااامة أو عاااان الكظرياااة )دات أديساااون

. بااروتين [9]. وكااذلد يسااتخدم كعااأج امااراض العيااون [8] ريااق الفاام 
، وىاااو بااروتين ال اااور الحااااد وينتمااي إلااا  عايماااة  CRPسااي التفااااعمي )

 اعك فاي  1111ن من البروتينات ، ويزداد تركيزه أك ر من اراكسياتالبن
الاااااادم أ نااااااات حاااااادوث ااصااااااابة أو االتيااااااال أو مااااااوت اانسااااااجة وماااااان 

قتااران مسااببات اامااراض لمحااث عماا  ايشااارد فااي  CRPالمعااروك أن 
ة تاااادميرىا عااااان  رياااااق نظااااام مكتمااااال، وي عاااااد أي ااااًا كعأماااااة تشخيصاااااي

. وكاذلد ياتم التشاخين عان [10]لتيابات وبعض اامراض المزمناة لإل
أو خمل فاي وظاايك الكباد أو وجاود تماك أو تنخار  ا  راباتوجود أج 

في أنسجتو من خاأل تقادير فعالااية أنزيماات الكباد فاي مصال الادم وىاي 
Alanine Amino transaminase (ALT) وAspartate 

Amino transaminase (AST)  وAlkaline phosphatase 

(ALP)  [11] وتااشير الاادراسات المختبرياة إلا  وجاود عأقاة تراب ياة .
بااا مراض الكباااد و أنزيماتاااو وأن الم ااااعفات الجانبياااة التاااي تحااادث فاااي 
الكبااااد تااااؤدج إلاااا  حاااادوث خماااال فااااي مستوياااااات فعالاااااية أنزيااااامات الكبااااد 

عقااار  وىادفت الدراساة إلا  معرفاة تا  ير .ALT [12]وخصااوصًا أنازيم 
عمااااا  بااااروتين ساااااي التفااااااعمي و ون ازولااااالدكسااااامي ازون وعقاااااار البريدنيا

 أنزيمات الكبد.
 المواد و طرائق العمل

 : الحيوانات المستخدم  و تصميم التجرب 

Experimental Animal and Desig 
التاااي تااام الحصاااول عميياااا مااان ذكااارًا مااان اارانااال المحمياااة  31أ سااات خدم 

شاااااعبة زراعاااااة ساااااامرات  –المستشاااااف  البي ااااارج التااااااب  لاااااوزارة الزراعاااااة 
غااااااام  و  1511 – 1251أشاااااااير وأوزانياااااااا ) 9-7وتراوحااااااات أعمارىاااااااا 

ىااذه الدراسااة فااي البياات الحيااواني التاااب  لكميااة ال اال البي اارج /  تأجرياا
ولمادة  أ اة  21/12/2117إل   1/12/2117جامعة تكريت لمفترة من 

مجاااامي   ولكااال مجموعاااة   6وزعااات الحيواناااات عشاااواييا إلااا  ). أساااابي 

  : عااااااادت مجموعاااااااة الساااااااي رة Control، المجموعاااااااة )  حيواناااااااات5)
  : جرعاات Aماا  مااات الشاارل، المجموعااة )وأع ياات العميقااة ااعتياديااة 

ممغم/كغاااام  ماااا  العميقااااة ااعتياديااااة ومااااات  1.4بعقااااار دكسااااامي ازون ) 
ممغم/كغاام  ماا   1.4  : جرعاات برياادنيزولون ) Bالشاارل ، المجموعااة )

  : جرعااااات بعقاااااار Cالعميقاااااة ااعتيادياااااة وماااااات الشااااارل ، المجموعاااااة )
 1.4يزولون ) ممغم/كغاااااااااام  و عقااااااااااار البرياااااااااادن 1.4الدكسااااااااااامي ازون ) 

 : جرعات Dممغم/كغم  م  العميقة ااعتيادية ومات الشرل، المجموعاة )
ممغم/كغاام   C (31ممغم/كغاام  ماا  فيتااامين  1.4بعقااار البرياادنيزولون ) 

: جرعااات بعقااااار  Eمااا  العميقاااة ااعتياديااااة وماااات الشااارل، المجموعااااة )
  ممغم/كغااام  مااا C (31ممغم/كغااام  مااا  فيتاااامين  1.4) الدكساااامي ازون 

  يومااااًا 21العميقااااة ااعتياديااااة ومااااات الشاااارل. وأسااااتمرت التجربااااة لماااادة )
ت حسال النشارات الداخمياة ولجمي  المجموعات. حيث تم ااخذ بالجرعا

نسااان و الجرعااة ااخاارع ىااي افترا ااية حساال لمعمااول بيااا لإلالألدويااة 
 تصميم التجربة.

  Drugs used in the studyالعقاقير المستخدم  في الدراس  
 Sodium) سااتعمال العقااار بيييااة حبااولا: تاام  عقااار الدكساااميثازون

phosphate   سااامرات لصاانعة اادويااة و وىاي مصاانعة مان قباال شاركة
ساااااامرات / العاااااراق، والمتاااااوفر فاااااي الصااااايدليات  –المساااااتمزمات ال بياااااة 

  لكاال حباااة ، وتاام  حااان ممغاام/ كغااام 1.5المحميااة وتركياااز ىااذا العقاااار )
الحبااول جياادًا وتااذويبيا بالمااات المق اار وماان  اام تجريعيااا فمويااًا بوسااا ة 

Gavage tube .وبشكل يومي 
 Sodium) سااتعمال العقااار بيييااة حبااولا: تاام  عقااار البرياادنيزولون

phosphate   سااامرات لصاانعة اادويااة و وىاي مصاانعة مان قباال شاركة
راق ، والمتاااااوفر فاااااي الصااااايدليات ساااااامرات / العااااا –المساااااتمزمات ال بياااااة 

  لكل حباة ، وتام  حان الحباول ممغ/كغم 5المحمية وتركيز ىذا العقار )
 Gavageجيدًا وتذويبيا بالمات المق ر ومن  م تجريعيا فمويًا بوسا ة 

tube .وبشكل يومي 
لكاال   ممااغ/كغم 500تاام اسااتعمال الفيتااامين بيييااة حبااول ) :Cفيتااامين 

شاااااركة:  حبااااة والمتااااوفر فااااي الصاااايدليات المحميااااة، والمصاااان  ماااان قباااال
Basic Nutrition وتم  حن الحبول جيدًا وتاذويبيا بالماات  ماراتية.اا

وبشااااكل  Gavage tubeالمق ااار ومااان  اااام تجريعياااا فمويااااا بوساااا ة 
 وحسل تصميم التجربة. يومي.

  Blood sampling أخذ عينات الدم 
  يومااا صااومت الحيوانااات لماادة 30المحااددة لمتجربااة )بعااد انتيااات الماادة 

ساااعة  اام خاادرت بوسااا ة الكموروفااورم،  اام سااحبت عينااات الاادم ماان  20
إذ تااام   Cardiac punctureالقمااال مباشااارة ب ريقاااة ال عناااة القمبياااة  

 فااي أنابياال اختبااار و اام و ااع  ماال ماان الاادم 10-8سااحل مااا يقااارل )
(test tube كات لمادة ربا  سااعة تقريباا فاي   خالية مان ماادة التخ ار وتر

دىا تااام فصااال المصااال بوساااا ة جيااااز ال ااارد ادرجاااة حااارارة الغرفاااة وبعااا
دقيقاااة وحفاااظ المصااال  15دورة / دقيقاااة ولمااادة  3000المركااازج بسااارعة 

لحاين    درجة ميوية في أنابيال بأساتيكية جديادة و نظيفاة20-°) بدرجة
 . كيموحيويةإجرات ااختبارات ال
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   Biochemical testsاألختبارات الكيموحيوي  
ساااتخدام عااادة تحميااال قياساااية ابالتفااااعمي  C* تااام تقااادير تركياااز باااروتين 

  وأتباا  التعميماات المرفقاة Sunlongمان شاركة ) ELISA Kitة جاىز 
 .[13]من قبل الشركة المصنعة 
 Alanine Amino transaminase* تااام تقااادير فعالياااة أنااازيم 

(ALT) ساتخدام عادة تحميال قياساية جااىزة ابELISA Kit  مان شاركة
(Rondox Laboratories وأتبا  التعميمات المرفقة من قبال الشاركة  

 .[14]المصنعة 
 Aspartate Amino Transaminase* تاام تقاادير فعاليااة أناازيم 

(AST) ساتخدام عادة تحميال قياساية جااىزة ابELISA Kit  مان شاركة
(Rondox Laboratoriesتبا  التعميمات المرفقة من قبال الشاركة   وأ

 .[14] عة المصن
 Alkaline Phosphatase  (ALP)* تاااام تقاااادير فعاليااااة أناااازيم 

 Bioماان شااركة ) ELISA Kitسااتخدام عاادة تحمياال قياسااية جاااىزة اب

Merieux[14]عة   وأتبا  التعميمات المرفقة من قبل الشركة المصن. 
   Statistical analysisالتحميل األحصائي 
  Analysis ofحصااايي لمنتاااي  بوسااا ة برنااام  أجاارج التحمياال اا

Variance ختبااااار تحميااااال التبااااااين )اANOVA ختباااااار ا ، و بحسااااال
 Duncansيااااة متعاااادد الحاااادود تأفااااات المعنو ختاااام تحديااااد اادانكاااان 

multiple ranges  0.05حتمالية )اوبمستوع≥P  [15]. 
 النتائج و المناقش  

  C-Reactive Proteinالتفاعمي   Cتقدير تركيز بروتين _ 1
معنوياااااًا  رتفاعااااااً ا  1كماااااا فاااااي شاااااكل ) الحالياااااة دراساااااةأظيااااارت نتااااااي  ال

(P≤0.05 فااااااااااااااااااااااااااااااااي مجموعااااااااااااااااااااااااااااااااة  E,D,C,B,A (0.43±0.04  
(0.55±0.02(  0.57±0.02(  0.45±0.03(  0.31±0.02  

pg/ml  عنااااااااااد مقااااااااااارنتيم ماااااااااا  مجموعااااااااااة السااااااااااي رة عماااااااااا  التااااااااااوالي
(0.26±0.05  pg/ml . 
 

 
دروس  التفاعمي حسب الجرعات الم Cمستويات تركيز بروتين (  1شكل )

( Control  )وحسب المجاميع المعامم  مقارن  مع مجموع  السيطرة 
 A( Dex. 0.4mg/kg ,)B( Pred. 0.4mg/kg,)مجموع  السيطرة, 

C( Dex. and Pred. 0.4mg/kg ,)D( Pred. 0.4mg/kg and 

Vit. C 30mg/kg,) E( Dex. 0.4mg/kg and Vit. C 30mg/kg.) 
 

دالااة وا اااحة لمكشااك رتافاااا  تركيااز بااروتين سااي الاتفاعااامي اوقااد يكااون 
. [16]رتفااااا   اغااااا  الااااادم فااااي وقاااات مبكاااار اصااااابة بالمبكاااار عاااان اا

ونأحااااظ أن تناااااول اادويااااة السااااتيرويدية المفاااار  لااااامدة زمنيااااة و بجاااار  
رتافااا  فاي ااباال الاتي قد تاؤدج إلاا  حادوث ااسعاالاية ىو من أحاد أىم 

ويعازع كاذلد . [17]ة  اغ  الادم وذلاد بالليااة تا ياايق ااوعايااة الادماوياا
أن سباااال ارتاااافا  باروتياااان ساااي التافاعاااامي فااااي الاااادم ىااااو نتيجاااة لااااحدوث 
ارتااااافا  فااااي   غااااا  الااااادم الاااااذج يكااااون بساااابل العقاااااقير الاستايرويادياااااة 

رتافاااا  تاركااايز باروتاااين االيااة النشااا . وأي ااًا يعاازع عماا  مااااة العالمستااخد
سااي التافااااعمي ىااو ماؤشااار وا اااك وميااام لمكشااك المابكااار عااان ااصاااابة 

وعاناااااد ااسااااتخدام الماااازمن لألدوياااااة الساتايااااارويدية  .[18]باااادات السااااكرج 
ولمااادة ماان الزمااان وباااجر  عاالاياااة حياااث تعماال عااام  التعبايااار فاااي زياااادة 

يكااوجين الاذج يخاازن فااي مساتوع الاساكااار فااي الااادم مان خااأل تحمال الكأ
ة كبيارة ومقاومااة ىارمااون ااناسولياان الميام فاي عممياة تنظايم يمالكبد وبكا

 ار ماما ياؤدج إلا  فر  السكر بالدم وبالتالي ااصاابة باادات السكاارجالسك
بااروتين سااي التااافاعمي ىاااو ساابًل  تركياازوأي ااًا ي عاازع أن ارتفااا   .[19]

نااات  عااان ااصااابة باادات السااكرج الااذج سااببتو ىااذه اادويااة السااتيرويدية. 
د التفاعمي كمؤشر وا ك وفعاال عنا Cوكذلد يعد ارتفا  تركيز بروتين 

تياباات فاي أماراض ااوعياة القمبياة لنتشار العادوع البكتيرياة وحادوث ااأ
اجاسااااااام الماناعيااااااة وتااااااعمل اادويااااااة الستايروياديااااااة عمااااا  كاااااابك ا .[20]

لتيابااات ماااما يزيااد مااان أناااتشار الاااعدوع فااي الجاااسم مسبااابة المااا ادة لإل
رتفااا  ايكااون  وقاااد .[21]أع ااات الجاااسم أ ااارارًا جاانباياااة عمااا  بعاااض 

تركياز بااروتين ساي الاتفااعااامي فااي الااادم ىاو نتياجاااة اختازال أعاااداد كا يااارة 
 لتااااايابات مااااان خاااااأل فاااااعالية ىااااذهااجسااااااام الما اااااادة الكاااااابحة لإلمااااان 

يعااا ي فااارصة كبياارة  لتيابااات وىااذا مااااادويااة السااتيرويدية الم ااادة لأ
الجاارا يم فااي داخااال جساام الاحياااوان وذلااد نتيجااًة لقاماااة ااجاااسام  انتشااار

رتفاا  اات لبعاض ااعا ات مما ياؤدج إلا  الام اادة مسببًة بذلد التايابا
تركيااز بااروتين سااي التفاااعمي فااي الاادم . وأكاادت دراساااة حاديا اااة إلااا  دور 

اث يقمال جاارذ حياكاونو ما اد لاألكسادة فاعال عناد حقنو في ال Cفيتاماين 
و الجااااذور  Oxidative Stressجيااااد الت كسااادج ماااان ماستااااويات اا

وأي ااًا ي قماال ماان ا  ااار الجانبيااة ال ااارة التاااي  Free Radicalsالحااارة 
وكااااذلد ي عااااد دور  .[22]ارجية تسااااببيا ااكسااااادة نتيجاااااة الماااااؤ رات الخااااا

  سااااتخدامو  كاااااعأج لممار ااااااكما ااااااد أكاسااااادة فعاااااال عنااااد  Cفيتااااامين 
الاذيان يعاانون من حااات مر اية تاسبال التايال حااد فاي الجااسم حيااث 

 .[23]يقمل من تركيز بروتين سي التفاعامي في الدم 
 Alanine Amino Transaminaseأناازيم  _ تقاادير فعالياا 2

(ALT)   
 رتفاعااااًا معنوياااااً ا  2شااااكل )كمااااا فااااي  الحاليااااة أظياااارت نتاااااي  الدراسااااية

(P≤0.05   فاااااااااااااااااااااااااااااااااااي مجموعاااااااااااااااااااااااااااااااااااةE,C,B,A (48.02±1.03  
(35.30±3.6  (36.680±1.8(  31.24± 2.9  IU/L  عم  التوالي

يوجاااد  وا IU/L  2.2±24.98عناااد مقاااارنتيم مااا  مجموعاااة الساااي رة )
عناااد  D (26.28±1.8  IU/L  فاااي مجموعاااة P≥0.05فااارق معناااوج )

 . IU/L  2.2±24.98)مقارنتيا م  مجموعة السي رة 
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دروس  مقارن  حسب الجرعات الم ALT فعالي  أنزيممستويات (  2شكل )

( مجموع  Control  )وحسب المجاميع المعامم  مع مجموع  السيطرة 
 .A( Dex. 0.4mg/kg ,)B( Pred. 0.4mg/kg) ,C( Dexالسيطرة, 

and Pred. 0.4mg/kg ,)D( Pred. 0.4mg/kg and Vit. C 

30mg/kg,) E( Dex. 0.4mg/kg and Vit. C 30mg/kg.) 
 

أن  .[24]الباحااث  حياث توافاق نتااي  دراساتنا الحالياة ماا  مااا أشااار إلياو
فااي الجاارذان  ASTو  ALTأنزيمااات الكبااد  فعاليااة رتااافا  فااياحااادوث 

رتفاا  إلا  أن اقير الساتيرويدية . ويعازع ذلاد ااعند معاممة الجارذ بالعقا
 فعالياااةة فاااي الدراساااة تعمااال عمااا  رفاااا  العقااااقير الساااتيرويدية المساااتخدم

لحااادوث الم ااااعفات العأجياااة  فاااي الاااادم نتيجاااةً  ASTو  ALTأنااازيم 
لااو فااي الكاابد  مساتوعبا عاام   ALTعم  بعاض ااع اات ويوجاد أنازيم 

وأشاااار  .[25] أت ويكاااون موجاااود بااااكميات قمايمااااة فاااي القاااامل و العاااا
إلاااااا  أنااااااو عنااااااد حقااااااان الجااااااارذ  بعاااااااقار الااااااادكسامي ازون  [26] الباحااااااث

(0.1ml/kg  أنازيماااااات الكااااابد  مسااااتوع  أدع إلاااا  رفاااااALT  وAST 
وذلااد نتيجااة اافاارا  الااذج يسااببو العااأج الستااايرويدج فاااي التعبياار عاان 

Glucose-6-phosphate dehydrogenase  الذج يزياد مان مساتوع
فااااي الكبااااد وبالتاااالي الحااااق  Oxidative stressجيااااد الت كسااادج اا

فااي الاادم ىاو مؤشار  ALTأنازيم  مساتوع رتافااا اوقااد يا عااد ال رر باو . 
وا ااك عامااا  وجااااود أحاااد اامااراض أو وجاااود إصااابة وذلااد ان الااااك ير 

ىااااذا  مساااتوع رتفااااا ااض التاااي تحااادث فاااي الكباااد تاااؤدج إلااا  مااان ااماااار 
نتيجااة  ALTوقاااد ي عاازع الساابل فااي زيااادة فعاليااة أنااازيم  .[27]زيم اانااا

التا  يرات السامبية ال ااارة التاي تسااببيا اادوياة الساتيرويدياااة و التاي تااؤ ر 
بشااكل كباااير عماا  الكااابد، باا ااافة إلاا  أن الكبااد يمعاال دورًا ميااامًا فاااي 

وقاااد  .[28] أيااااض المركباااات واادوياااة السامااااة الااااتي تااادخل إلااا  الجسااام
إلااااا  تااااا  ير راجاااااعة  ALTيعاااازع ساااابل ىااااذه الزيااااادة فااااي تركيااااز أنازيااااام 

إفاراز ىاذا اانازيم العأجات الساتايرويدية عما  عاا أت القاامل وبالتاالي 
اقميل فااي التاا Cويعازع إلاا  دور فيتامايااان . [29] رتفاا  تركياازه فااي الاادماو 

جياااااد الت كساااادج التااااي تسااااببو العاقااقاااااير ماااان اا اااارار الناتجااااة عااااان اا
بالاتالاااااااي يساااااااعد فااااااي الستايرويااااااادية و يمناااااا  تكااااااون الجااااااذور الحااااااارة و 

ًا بنساابة اعاارتفاو نأحااظ  .[30]فعاليتااو المحافاااظة عماا  وظااايك الاكباااد و 
كبياارة فااي المجموعااة المعاممااة بالدكسااامي ازون لوحااده ويعااود الساابل إلاا  

 ااعك عاان الكااورتيزول  ال بيعااي و  31سااامي تازون كنشااا  عااأج الد
الكبااد وأنسااجتو بالتااالي يساابل تاا  يرات  ااارة بنساابة عاليااة عماا  وظااايك 

نتيجااة ال اارر الحاصاال  بشااكل عااالي ALTفااراز أناازيم إيزيااد ماان  ممااا
لد تااؤ ر جمياا  المعااامأت لمعقاااقير السااتيرويدية ذوكاا .[31] عماا  الكبااد

تااؤدج إلاا   زالااة السااموم مماااإماا  الخأيااا الكبديااة المسااؤولة عاان ع اً أي اا

كمؤشاااار عماااا   ALTوظايفيااااا وبالتااااالي تفاااارز أناااازيم  ميرىا و عرقمااااةتااااد
 .[32] وبنسل عالية حدوث  رر في الكبد

 Aspartate Amino Transaminase _ تقادير فعاليا  أنازيم 3

(AST)  
 رتفاعاااااًا معنويااااااً ا  3أظيااااارت نتااااااي  الدراساااااة الحالياااااة كماااااا فاااااي شاااااكل )

(P≤0.05   فاااااااااااااااااااااااااي مجموعاااااااااااااااااااااااااةE,D,C,B,A (112.84±14.9  
(63.56±8.1(  58.26±4.2(  49.08±1.5(  62.14±12.3  

IU/L ( 0.8±24.83عم  التوالي عند مقارنتيم م  مجموعة الساي رة  
IU/L . 

 

 
دروس  مقارن  حسب الجرعات الم ASTمستويات فعالي  أنزيم  (  3شكل )

( مجموع  Control  )وحسب المجاميع المعامم  مع مجموع  السيطرة 
 .A( Dex. 0.4mg/kg ,)B( Pred. 0.4mg/kg,) C ( Dexالسيطرة, 

and Pred. 0.4mg/kg ,)D( Pred. 0.4mg/kg and Vit. C 

30mg/kg,) E( Dex. 0.4mg/kg and Vit. C 30mg/kg.) 
 

أنااو  يحااد ث الحاليااة ماا  مااا أشااار أليااو الباحااث عماا   تتفااق نتاااي  الدراسااة
فااااي الجااارذ  ALTو  ASTأنزيماااات الكاااابد  مساااتوع فعالياااة ارتفااااا  فااااي

مسااااتوع  عاااازع سبااااال زيااااادة. وي  [24]المعاممااااة بالعاقاقاااااير الستايرويدياااااة 
إلااا  دور التااا  يرات السااامبية ال اااارة  نتيجاااةً فاااي الااادم  ASTنااازيم أ فعالياااة

تاؤ ااااار باشكااااال مباشاااار عماااا  التاااااي تسبااااابيا اادوياااااة الستايرويدياااااة والاتاااااي 
اة ااابات واادويامركاااايااامًا فااي أياااض الادورًا م يمعاال الكباااد الكبااد، وذلااد ان

حياااث ياكااااون التاوزياااا  النساااابي  .[33] جااااسمادخل إلااا  الاتااااي تاااااة الااااالسام
اوان  خااار وكااذلد ماان نسياااا  فااي الجساام م تغاااير مااان حاياا ASTانااازيم 

حيث  ي وجد في مصل الاادم وجميا  اانساجة فاي  خر في نفاس الحياوان 
يجعمااااو  ي ساىااااام فاااااي تاشخيااااان العادياااااد مااااان اامااااراض  الجساااام وىااااذا مااااا
ازيااام فااي الاادم تااد ل عماا  شااادة ااذا اانااازيادة لياوأن الااك ليااا اوكمؤشاار وا اا

 ة الكبدياااةاز الخاااأيا الكبااادية وكااذلد تمااك اانسجاااالامااارض و أي ااًا عجااا
والت  رات ال ارة من قبل اادوية و المركباات الكيميايياة ااخارع . [27]

 مسااتوياترتااافا  فااي اتااؤدج أي ااًا إلاا  عمااا  فعالاااية أنزيمااات الكااابد ممااا 
ىااذه اانزيمااات الكبدياااة فاااي الاادم وذلااد لاادور الكبااد المياام و الفعااال فااي 

وقاااد يكااون التباااين الحاصاال باااين  .[28] تاا يض ىااذه اادويااة و السااموم
المجاامي  المعاممااة بالعقااقير السااتيرويدية ىاو معتماادًا عما  نشااا  العقااار 

 ورتبا ااو ماا  مسااتقبأتعماا  تقباال الكميااات العاليااة منااو واو قاادرة الجساام 
زع ىااااااذه الزياااااادة عاااااوقاااااد ت   .الموجاااااودة عمااااا  أسااااا ك الخأياااااا المساااااتيدفة

ة نتيجاااًة لتا  ااااير اادويااااة الستايرويدياااا ASTأنازياااام  مساااتوعالوا ااحة فاااي 
و  .[34] فارازه بكمياة كبيارة فاي الادمإعم  ع اأت القمال وبالتاالي ياتم 

كوناو م ااد فعاال لألكسادة إلا  التقميال مان  Cعزع أي ًا دور فيتامين ي  
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جياااد سااتيرويدية التااي تزيااد ماان مسااتوع ااا  ااار الناتجااة عاان العقاااقير ال
سادج و يقمال مان جيااد الت كج و الذج بدوره يقمل مان مساتوع ااالت كسد

رتفااااا  ألوكااااذلد أي ااااًا قااااد يعااااود الساااابل  .[30]تكااااون الجااااذور الحاااارة 
بعقار الدكسامي ازون إلا  نشاا  العقاار ممحوظ في المجموعة المعاممة ال

ياااارتب  بمسااااتقبأتو و ة ااخاااارع يأ ااااعاك ك ياااارة عاااان اادويااااة السااااتيرويد
وياااؤ ر عمااا  أنساااجة الكباااد و  متصاصاااو فاااي اامعااااتبعاااد ا بشاااكل جياااد

يحاادث تنخاار و ت ااخم لمخأيااا الكبديااة ممااا  حيااثوظايفااو بشااكل كبياار 
كميااات عاليااة كمؤشاار إلاا  ت اارر الكبااد و ب ASTيجعميااا تفاارز أناازيم 
 .[35] ر الموجود في الكبدنسبة إل  حجم ال ر 

   Alkaline phosphatase (ALP)_ تقدير فعالي  أنزيم 4
 رتفاعاااااًا معنويااااااً ا  4أظيااااارت نتااااااي  الدراساااااة الحالياااااة كماااااا فاااااي شاااااكل )

(P≤0.05   فااااااااااااااااااااااااااااااااي مجموعااااااااااااااااااااااااااااااااةE,D,C,B,A (31.80±2.3  
(9.48±0.6(  25.07±2.4(  83.96±3.8(  15.34±1.9  

K.A.U/dl  عمااااااا  التاااااااوالي عناااااااد مقاااااااارنتيم مااااااا  مجموعاااااااة الساااااااي رة
(7.69±0.3  K.A.U/dl . 
 

 
دروس  مقارن  حسب الجرعات الم ALPمستويات فعالي  أنزيم (   4شكل )

( مجموع  Control  )وحسب المجاميع المعامم  مع مجموع  السيطرة 
 .A( Dex. 0.4mg/kg ,)B( Pred. 0.4mg/kg,) C( Dexالسيطرة, 

and Pred. 0.4mg/kg ,)D( Pred. 0.4mg/kg and Vit. C 

30mg/kg,) E( Dex. 0.4mg/kg and Vit. C 30mg/kg.) 
أنااازيم الفاوسافااتاااايز  مساااتوع فعالياااةعااازع سااابل اارتفاااا  الحاصااال فاااي وي

القااعادج إل  تا  ير اادوية الستايرويديااة عاام  فاار  نشاا  ىاارمون جنال 

الناااااات  مااااان ماناااااا  اماتاصااااااان  Parathyroid hormoneالدرقياااااة 
رتفااا  ىااذا اليرمااون والااذج ياااكون اوم فااااي ااماااعات وبالتااالي يزيااد الكاالساياا

يعازع و  .[36] فااي الاادم ALPمرتابا  با رتافا   فاياك في معادل تركياز 
باااااد ومانااااايا الفوساااافاتيز القاعاااادج اكااات الاازياماااااأن مسااااتوياترتااااافا  اأي ااااًا 
ALP ساااتخدام العقااااقير و اادوياااة ال بايااااة ، حايااااث أن يكاااون نتيجاااًة ا

ابد اااعمميااة ت ياااض و تاااحم ل اادوياااة السااتيرويدية والسااموم تاااحدث فاااي الك
 ALTو  ASTو  ALPرتااااافا  فااااي تركيااااز أناااازيم اوتااااؤدج بااااذلد إلاااا  

ولمااادة يااار الستيروياديااة وباجااار  عالااية ااقااناول العقاعاازع أن تاوقاد ي  . [37]
يااؤدج إلاا  ارتاافا  فااي   اويامة تسبال تانخر في خأياا نساي  الكباد وذلاد

تحا اااام الخااااأيا  أنزيماتاااو فاااي مصااال الااادم وىااذا يكاااون ناااات  ماان مسااتوع
اانزيمااات الكبديااة الاا  الااادم وبنساال عاليااة وت عااد  زيااادة فعاليااةالكبدياااة و 

يمااااة و وا ااااحة  اريقاااااة تقااااادير فعاااااالية أنااااازيمات الكااااابد ىاااااي  ريقااااة م
و التباااين الحاصاال فااي المجااامي   .[38]د لمكاااشك عاان مشكاااأت الكابااا

المعاممااااة بالعقاااااقير السااااتيرويدية قااااد يكااااون الساااابل إلاااا  دور العقااااار و 
متصاصاو ارتباا  بمساتقبأتو بعاد ماا أن ياتم اذلد افعاليتو بيولوجيًا و كا

دوره الفعال كوناو م ااد لألكسادة عما    Cويؤدج فيتامين  في اامعات.
ر السااااتيرويدية وتقمياااال مسااااتويات تقمياااال اا اااارار الناجمااااة عاااان العقاااااقي

ة الحاصامة فاي يساج اارار الن  جياد الت كسدج وكذلد التحاسين ماان اااا
ااع اااات والتاااي تساااببيا اادوياااة الساااتيرويدية وأي اااًا الاماحاافاظااااة عاااام  

اد و كاذلد تحساين فاي أدات وظااايفو بصااورة مستويات اانزيامات فاي الكب
ويقاااااد يكاااااون السااااابل فاااااي اارتفاااااا  العاااااالي والحاصااااال  .[39]ة  بايعاياااااا

إلااااا  العمااااال  Cلممجموعاااااة المعامماااااة بعقاااااار البريااااادنيزولون و فيتاااااامين 
فعاال عماا  العظاام التالزرج بااين العقاار و الفيتااامين و تاا  ر العقاار بشااكل 

خااااراج و بالتااااالي إ Osteoclastsممااااا يحفااااز الخأيااااا الناق ااااة لمعظاااام 
ALP فااارازه مااان الكباااد كمؤشااار عمااا  ت ااارر مااان العظااام أ اااافة إلااا  إ

 . رتفا  مستواه في الدموبالتالي ا الكبد نتيجة العقار الستيرويدية
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Abstract 
This study was at the Animal House of the Faculty of Veterinary Medicine / University of  Tikrit for the period 

from 1/12/2107 to 21/12/2017 for three weeks. This study was designed to investigate the side effects of 

dexamethasone and prednisolone drugs in a dose (0.4 mg / kg B.W.) on some parameters in the Lepus cuniculua 

domestica  rabbits . Use 30 domestic male rabbits were obtained from the Veterinary Hospital of the Ministry of 

Agriculture - Samarra Agriculture Division, aged 7-9 months and their weights (1250 - 1500 g) The animals 

were randomly distributed to 6 groups and each group contains 5  animals. The first group (Control) was the 

control group where the diet was given with normal drinking water. The second group (A) was given 

Dexamethasone (0.4 mg / kg B.W.) with the diet and regular drinking water. The third group (B) was given 

prednisolone (0.4 mg / kg B.W.) with the diet and regular drinking water, the fourth group (C) given 

dexamethasone and prednisolone together with a concentration of  (0.4 mg / kg B.W. For each one) with the diet 

and regular drinking water. The fifth group (D) given the drug prednisolone (0.4 mg / kg B.W.) and vitamin C 

with a concentration of  (30 mg / kg B.W.) with the diet and regular drinking water. The sixth group (E) given 

dexamethasone (0.4 mg / kg B.W.) and vitamin C with a concentration of (30 mg / kg B.W.) . The experiment 

lasted  21 days for all groups. The results showed a significant increase (P≤0.05) in C-reactive protein 

concentration of the serum compared to the control group, while it led to a significant increase (P≤0.05) in level 

of liver enzymes ALT, AST, ALP and all groups treated with drugs when compared to control group. We 

conclude that these drugs cause significant damage to liver function through the significant increase in the level 

of enzymes, a clear indication of the detection of liver damage and problems. 

 


