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Abstract  

The study concerned with determination of some properties of 
cytosine deaminase activity in serum and erythrocytes haemolysate in 
normal human individuals, by spectral method. The study also included 
the determination of optimum conditions for enzyme activity and the 
normal values of specific enzyme activity. It included also, measuring 
the values of specific enzyme activity for cases of serum patients  
covering: patients with Leukemia Diabetes, and  Thalassemia. 
Moreover, the present study determined the specific activity of cytidine 
deaminase in serum and erythrocytes haemolysate using the same 
optimum conditions for cytosine deaminase in normal individuals and 
cases of Diabetes . 

The result of the study showed that maximum activity of cytosine 
deaminase in serum and erythrocytes hemolysate was obtained using  
(250 µM) and (150 µM) of buffer solution (Tris-HCl) for serum and 
erythrocytes respectively at pH(7.5) and (3 µM) cytosine as a substrate as 
well as (100 µL) and (50 µL) for serum and erythrocytes respectively as a 
source of enzyme for (2 min.) at (30 ºC) . The results of the  study also 
showed that the enzyme was active towards the substrate 5-Methyl 
cytosine, while in active towards Deoxy cytidine mono phosphate and 
cytidine triphophate. Also the presence of some metal salts such as 
MgCl2, CoCl2, HgCl2, KCl, CuCl2 in the reaction solution led to inhibited 
of the enzyme inhibited the activity. 

The analysis also indicated the non-existence of any significant 
difference of values of cytosine deaminase activity in Diabetic, Leukemia 
and normal individuals. However, the enzyme activity was higher in 
Thalassemia patients by (1.5) folds than in normal cases. 
Finally, the statistical results of cytidine deaminase showed that  
a significant difference between normal and Diabetes.  
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  الملخص
 خواص انزيم السايتوسين دي امينيز في مصل الى عدد منتضمنت الدراسة التعرف 

ومتحلل كريات الدم الحمر بوساطة الطريقة الطيفية ، اذ تناولت الدراسة تحديد الظروف 

ية للفعالية ت الدم الحمر  وايجاد القيم الطبيع كريا لعمل االنزيم في المصل ومتحلل المثلى

 قيم الفعالية النوعية لالنزيم في مصل حددتالنوعية لالنزيم تحت الظروف المثلى ، كما 

فضال ومرضى فقر دم البحر المتوسط ، داء السكرمرضى مصابين بابيضاض الدم ومرضى 

مينيز في مصل ومتحلل كريات الدم ية النوعية النزيم السايتدين دي العن تحديد قيم الفعا

عمل انزيم السايتوسين دي امينيز لالشخاص االصحاء ومقارنتها لالحمر تحت الظروف المثلى 

  .بداء السكرصابين مبمصل مرضى 

) 250(عند استخدام تركيزي كانت بينت النتائج ان اعلى فعالية للسايتوسين دي امينيز   

 للمصل ومتحلل كريات الدم  (Tris-HCl)الترس مايكروموالر للمحلول المنظم ) 150(و

) 2( تحضين مدة و(ºC 30) ودرجة حرارة (7.5)الحمر على التوالي وعند دالة حامضية 

مايكروموالر من مادة االساس السايتوسين وكمية االنزيم التي تتواجد في ) 3(دقيقة وتركيز 

كذلك اظهرت . ر على التواليمايكروليتر من المصل ومتحلل كريات الدم الحم) 50(و) 100(

مثيل سايتوسين وال يعمل على مادتي االساس -5النتائج ان االنزيم يعمل على مادة االساس 

مالح  االعدد من وجود كما انديوكسي سايتدين احادي الفوسفات وسايتدين ثالثي الفوسفات ، 

 الى  ادىفي محلول التفاعل MgCl2 و CoCl2 و HgCl2 و KCl و CuCl2مثل المعدنية 

ين والسايتدين سق االحصائية وجد ان الفعالية النوعية النزيمي السايتوائتثبيطه وباستخدام الطر

الى في المصل ، كما اشارت النتائج هو دي امينيز في متحلل كريات الدم الحمر اعلى مما 

 فرق معنوي لقيم فعالية انزيم السايتوسين دي امينيز في مرضى السكري عدم وجود

 لدىفعالية االنزيم في  مقارنة بمستواها عند االصحاء ، في حين ظهر ارتفاع لدمضاض اوابي

نزيم اما بشان ا مرة مما في الحاالت الطبيعية (1.5)مرضى فقر دم البحر المتوسط ب 

السايتدين دي امينيز ، فقد اشارت النتائج االحصائية الى ظهور ارتفاع فعالية االنزيم وبفرق 

  . داء السكرى معنوي عند مرض

  المقدمة
في الكائنات الحية تعمل على ازالة االمين من القواعد وجدت انزيمات متخصصة 

النتروجينية والنيوكليوسيدات والنيوكليوتيدات ولكن وجودها وانتشارها في الطبيعة غير 

 (Deaminases) نـة لالميـات بالمزيلـ وتسمى هذه االنزيماً تفصيليا ولم يدرسينمنتظم

ث ان انزيمي ـحي )3-1(زـن دي امينيـالسايتوسين دي امينيز والسايتديم ها انزيومن
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 من اكثر (EC3.5.4.5)يز ـ والسايتدين دي امين(EC3.5.4.1)دي امينيز ن السايتوسي

و السايتدين ويحوالنه ان االزالة االمينية للسايتوسين  يحفز وهما)5,4(ينـاالنزيمات المزيلة لالم

 Hydrolytic)(6,5)التوالي بتفاعل التحلل المائيى ـدين علل ويورى يوراسـال

Deamination).  

   Schafer وHahn ين الى اليوراسل هماان اول من اكتشف تحول السايتوس

، وقد وجد من )6((Yeast) في المستخلص الخلوي لبكتريا القولون والخميرة 1925في عام 

لف باختالف مصدر االنزيم من ناحية  هذا االنزيم انه يختعنخالل الدراسات المختلفة 

وجود  وفي الثباتية تجاه الحرارة ، كما لوحظ لجزيئيالوزن اوالتخصص نحو مادة االساس 

 اذ وجد ان االنزيم السايتوسين دي امينيز االختالفات االخرى في الخواص الحركية عدد

مل على ازالة ـيع هة مجموعة االمين ليس من السايتوسين فحسب بل انـى ازالـدرة علـالق

 (methyl cytosine-5)ينـل سايتوسـمثي-5  للـمجموعة االمين بتفاعل التحلل المائي

 Pseudomonaseن بكتريا القولون والسيدوموناس ـمل ن في كــيى الثايمـولها الـويح

Aareofaciens10-7( والخميرة(.  

 انزيم كما اظهرت بعض الدراسات حول خصائص االنزيم بانه هناك نوعان من

ي غير ثابت ـ، والثانرارةـت بالحـتريا االول ثابـينيز في البكـين دي امـالساييتوس

  . )12,11(بالحرارة

 يعمل كمثبط لهذا االنزيم وان هذا (Isocytosine)كما وجد ان االيسوسايتوسين 

  .)10(االنزيم ال يعمل على ازالة االمين منه

ل انزيم السايتوسين دي امينيز في ويهدف البحث الى تثبيت الظروف المثلى لعم

  المصل ومتحلل كريات الدم الحمر بوساطة الطريقة الطيفية ، وكذلك تحديد القيم الطبيعية

(Normal values)د هذه ته مع بعض الحاالت المرضية ، وتع لفعالية االنزيم ومقارن

 بالمختبرات الدراسات ذات اهمية بالغة في علم االنزيمات الطبية وذات تطبيقات عملية

  .السريرية

  

  المواد وطرائق العمل
تضمنت الدراسة قياس الفعالية النوعية النزيم السايتوسين دي امينيز في مصل 

حالة شملت ) 60(ومتحلل كريات الدم الحمر الشخاص اصحاء ، وبلغ عدد الحاالت الطبيعية 

وبلغ عدد الحاالت ، سنة) 67-14(تراوحت اعمارهم بين )  انثى24اً،ر ذك36(كال الجنسين 



  في دم األصحاء  والمرضى دي أمينيز توسين  والسايتدينخواص وفعالية إنزيمي الساي
 

 132

حالة شملت كال الجنسين ) 20 ( لقياس الفعالية النوعية النزيم السايتدين دي امينيزالطبيعية

  .سنة) 61-10(تراوحت اعمارهم بين )  اناث5،اً ذكر15(

 الفعالية النوعية النزيم السايتوسين دي امينيز في مصل دم المرضى قيستكما   

حالة اصابة ) 29(حالة ، تضمنت ) 61(لحاالت المرضية  بلغ عدد ااذاالصحاء بومقارنته 

  ة بابيضاض الدمـحالة اصاب) 21(ى ـفي اثناء المعالجة اشتملت علالحاد بابيضاض الدم 

  بابيضاض  اصابةحالة ) 8(و (Acute Lymphocytic Leukemia) (ALL)اللمفاوي الحاد

  مرضى من حالة ) 20(و (AML)(Acute Myelocytic Leukemia)) الدم النقوي الحاد

  (NIDDM)  ) يـوع الثانـالن (ن ـيلوداء السكـر غيـر المعتمـديـن علـى االنس

(Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus)المتوسط رحالة فقر دم البح) 12( و 

  .، وذلك بعد التشخيص الدقيق من االختصاصيين(Thalassemia)) الثالسيمياء(

نوعية النزيم السايتدين دي امينيز في مصل المرضى  الفعالية الوقيست كذلك  

  .حالة) 15(، وبلغ عدد الحاالت المرضية )النوع الثاني(المصابين بداء السكر 

  :تضمنت الدراسة

  :تحضير مصل الدم. 1
تم جمع الدم الوريدي في أنابيب نظيفة وجافة وخالية من موانع التخثر وفصل مـصل                 

 ةنيحين إجراء القياسات ، وأهملت ع     الى   في المجمدة    (20ºC-)الدم، وحفظ في درجة حرارة      

  .)13(قياس فعالية األنزيماتجميعاً وال سيما الدم المتحللة في الفحوصات 

  :فصل كريات الدم الحمر. 2
مليلتر لفصل كريات الدم الحمر بإتباع طريقـة        ) 5-4(استخدم دم غير متخثر بحجم        

Beulter   متحلل كريات الدم الحمر بإتبـاع طريقـة          ، ثم حضر منها      )14( وجماعتهPrice  و 

Steven )15(.  

  :ن دي أمنيزوسيقياس فعالية أنزيم السايت. 3
 الـدم الحمـر     ين دي أمنيز في مصل الدم ومتحلل كريات       وس فعالية أنزيم السايت   قيست  

ي  والمعتمدة على االختالف في االمتـصاص الـضوئ        )11( وجماعته Sakai استناداً إلى طريقة  

 عن الفعاليـة    نانوميتر ، وعبر  ) 290(الطول الموجي   ل عند   ايتوسين وتحوله الى اليوراس   للس

ملغـم  /دقيقـة /النوعية للسايتوسين دي امينيز بمايكرومول من السايتوسين المزال منه االمين           

 اعـاله  نفسها في وفي حالة قياس فعالية انزيم السايتدين دي امينيز استخدمت الطريقة . بروتين

 المادة االساس السايتدين بدالً عن السايتوسين ، وقدرت الفعالية النوعية لالنزيم علـى       وباحالل

  .ملغم بروتين/دقيقة/انها كمية السايتدين المزال منه االمين بالمايكرومول
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  قياس البروتين الكلي. 4
  .)16(قدر البروتين الكلي باستخدام طريقة بايوريت  

  قياس كمية الكلوكوز في الدم. 5
 مـن شـركة     (Kit) التحليـل    ةر الكلوكوز بالطريقـة اللونيـة وباسـتخدام عـد         قد  

(RANDOX). 

  التحليل االحصائي. 6
 لبيان االختالف بـين     (Anova) نتائج الدراسة احصائياً باستخدام تحليل التباين        حللت  

 )P>050.(مجموعتين او اكثر وكان مستوى التمييز االحصائي المقبول عند مستوى احتمالية            

  .)17(موعات لتحديد االختالفات الخاصة بين المج(Duncan) استخدم اختبار دنكن وكذلك، 

  

  النتائج والمناقشة
أظهرت النتائج األولية تحت الظروف التمهيدية وجود فعاليـة لألنـزيم فـي مـصل                 

ومتحلل كريات الدم الحمر ، وكانت الفعالية النوعية في مصل الدم ومتحلل كريات الدم الحمر               

، ولغـرض التوصـل إلـى    على التـوالي  (1.5 ± 7.5) و (0.91 ± 2.2) التوالي هي على

 عدد مـن    صل ومتحلل كريات الدم الحمر أجري     الظروف المثلى لقياس فعالية األنزيم في الم      

  .التجارب المتتابعة لتحديد هذه الظروف

بـصورة  مدة التحـضين    وجود زيادة في فعالية األنزيم بزيادة       ) 1( إذ يتضح من الشكل     

 وهذا يتفق مع من   لل كريات الدم الحمر على التوالي،     دقيقة لكل من المصل ومتح    ) 2(خطية إلى 

 Sakai أن  ة التحضين دليل علـى    مد أن التناسب الخطي لفعالية األنزيم مع        اذ،  )11(وجماعته 

ان سـرعة التفاعـل     ) 2(ويوضح الشكل    ،   ن هي إزالة أنزيمية   اإلزالة االمينية من السايتوسي   

 بروتين (50 µL) (mg 1.9)للوصول إلى أقصى قيمة ) البروتين(داد بزيادة كمية األنزيم تز

مصل ، وتعطي النتائج دلـيالً   بروتين لل(100 µL) (mg 7.5)لمتحلل كريات الدم الحمر و 

الموجود في المـصل    ) البروتين(ين هي نتيجة األنزيم     وس على أن اإلزالة األنزيمية للسايت     اخر

اذ ان التناسب الخطي لفعالية األنزيم مـع المحتـوى البروتينـي            ،  ت الدم الحمر  ومتحلل كريا 

م المحلـول   استخد كما.ين هي ازالة أنزيمية   وسلألنزيم دليل على ان اإلزالة االمينية من السايت       

ان أعلى فعاليـة    ) 3(يتضح من الشكل    .(7.4) وباس هيدروجيني    (Tris-HCl)المنظم الترس   

مايكروموالر في حين ان التركيـز      ) 250(الحصول عليها عند تركيز     لألنزيم في المصل تم     

مايكروموالر ، وهذا يتفق    ) 150 ( هو االمثل للمحلول المنظم ألنزيم متحلل كريات الدم الحمر       

من ويبدو واضحاً جميعاً ن التجارب الالحقة االتركيزن ا لذا استخدم هذ)11(وجماعتهSakai  مع
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ية المثلى لألنزيم في المصل ومتحلل كريات الـدم الحمـر هـي             ان الدالة الحامض  ) 4(الشكل  

  لذا استخدمت هذه الدالة الحامضية فـي التجـارب الالحقـة           )11,7( في المحلول المنظم   (7.5)

درجات الحرارة يعمل على رفـع نـشاط        في  ان االرتفاع التدريجي    ) 5(الشكل  بين  وي.جميعاً

نخفض فعالية األنزيم ، لذا اسـتخدمت هـذه    تثم (ºC 30)األنزيم للوصول إلى درجة حرارة 

ان زيادة تركيز مـادة     ) 6(ويتضح من الشكل    .)9( جميعاً الدرجة الحرارية في التجارب الالحقة    

موالر في  مايكرو) 3( تعمل على زيادة فعالية األنزيم حتى تصل إلى قيمة            السايتوسين األساس

 ثابتـة تقريبـاً ال تتغيـر بزيـادة           تكون سرعة التفاعل   اذالمصل ومتحلل كريات الدم الحمر      

  .التركيز

  

وبهذا يمكن تحديد تركيز مادة األساس الالزمة لحصول السرعة القصوى ، وباستخدام              

 (Vmax) وجد ان قيمة السرعة القـصوى        اذ،  ) 7(برك والموضح في الشكل     -رسم الينويفر 

ة ثابت   (µM/min./mg 5.774) دي أمنيـز تـساوي   ألنزيم السايتوسين تن    وقيم يس من ميكل

(km)    ساوي    للمصل ، في حين أن السرعة القصوى ألنـزيم الـسايتدين            (3M-10×1.120) ت

   هــو وثابــت ميكــيلس منــتن  (µM/min./mg 15.840)دي أمنيــز تــساوي  

(1.5×10-3M)    الظروف المثلى التي تم    ) 1(يوضح الجدول   و .)11,9( لمتحلل كريات الدم الحمر

ين دي امنيز من مصل ومتحلـل       قياس فعالية أنزيم السايتوس   دراسة ل التوصل إليها خالل هذه ال    

  .).U.Vالـ(بالطريقة الطيفية كريات الدم الحمر

  

   فيمكونات مزيج التفاعل المثالية لقياس الفعالية النوعية للسايتوسين دي أمينيز): 1(الجدول

  .U.Vومتحلل كريات الدم الحمر لإلنسان بطريقة الـ   مصل           

نزيممصدر اإل
ترآيز المحلول 

) µM(المنظم 

األس 
 الهيدروجيني

)pH(  

سايتوسين 
)µM(  

 اإلنزيم 
)µL(  

درجة 
الحرارة  

)ºC(  

فترة التحضين 
)min.(  

 2 30 100 3 7.5 250  مصل

متحلل آريات 
 2 30 50 3 7.5 150 الدم الحمر

 

مصل كانت الفعالية النوعية للسايتوسين دي أمينيز تحت الظروف المثلى في الو

  . على التوالي(4.6±13.7) و (1.7±8.9)ومتحلل كريات الدم الحمر هي 
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  خصوصية االنزيم لمادة االساس
 وديوكسي سايتدين احادي الفوسفيت (5MC)مثيل سايتوسين -5اختيرت المواد 

(dCMP)  والسايتدين ثالثي الفوسفيت  (CTP) ًبديلة لفعالية االنزيم بوصفها مواداً اساسا 

اذ اظهرت النتائج وكما موضح .  عن السايتوسينكمادة اساس بديلة (3µM)  نفسهوبالتركيز

 تعمل كمادة اساس بديلة لفعالية انزيم السايتوسين دي (5MC)ان مادة الـ ) 2(بالجدول 

 هذه الفعالية ربما تعود النزيم واحد يعمل على المادتين االساسيتين  فيسببقد يعود الامينيز و

 ;,Kutsuragi;Ipata &Cercignani;شار اليـه اوافقة مع ما في آن واحد والمت

Kream&Chargaff]  من ان الـ  )18,10,7,6(]يونس (5MC) هي مادة اساس بديلة جيدة 

 .النزيم السايتوسين دي امينيز المستخلص من خميرة الخبز

 فعالية تذكر ، مما لها اي فلم تلحظ (CTP) والـ(dCMP)اما المواد االخرى الـ

 .طى داللة على ان االنزيم متخصص للقاعدة النتروجينية السايتوسين فقطاع

  

     المصل ومتحلل كريات الدم الحمرفيفعالية إنزيم السايتوسين دي أمينيز ):2(الجدول 

  تجاه المواد األساس              

 المادة األساس
 النسبة المئوية لفعالية اإلنزيم *

 في متحلل كريات الدم الحمر 

* النسبة المئوية لفعالية  

 اإلنزيم في المصل 

 100 100  سايتوسين

 85 70  مثيل سايتوسين-5

 0.0 0.0  ديوكسي سايتدين أحادي الفوسفات

 0.0 0.0  سايتدين ثالثي الفوسفات

  على أساس ان الفعالية للمـادة األسـاس الـسايتوسين         )  مكررات ةلثالث( احتسبت نسبة الفعالية     *

 %.100 هي   
  

 

  : فعالية األنزيمفيير األمالح المعدنية تأث

 فعالية األنزيم مثل المعادن واحتياج      فينظراً ألهمية معرفة العوامل المساعدة وتأثيرها         

 سابقاً ، وأضـيفت إليهـا       حددت الظروف المثلى لتفاعل األنزيم التي       استخدمتاألنزيم إليها ،    

تـأثير األمـالح    ) 3(ر ، يوضح الجدول     ملي موال ) 1 و   0.1( األمالح المعدنية وبالتركيزين    
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 لـه   MgCl2ان كلوريد المغنيسيوم    ) 2(جدول  ال فعالية األنزيم ويتضح من نتائج       فيالمعدنية  

  فعاليـة األنـزيم فـي المـصل ومتحلـل كريـات الـدم الحمـر                 فيتاثير تثبيطي واضح    

نحاس وفـي    وكلوريد ال  KCl وكلوريد البوتاسيوم    CoCl2كلوريد الكوبلت   فيما يخص   وكذلك  

تثبـيط فعاليـة أنـزيم      في  سبب  ال، ويعزى    )19,18,9,8( ملي موالر ) 1 و   0.1( كال التركيزين   

 تفاعل هذه األمالح المعدنية مع مجموعة       الى األنزيمات األخرى    عدد من السايتدين دي امنيز و   

  .)20(في األنزيم مما يؤدي إلى تثبيطه الموجودة (SH-)الثايول 
  

  

  

   الفعالية النوعية إلنزيم السايتوسين دي أمينيز في في المعدنيةمالح األتأثير): 3(الجدول 

    المصل ومتحلل كريات الدم الحمر             

  النسبة المئوية للفعالية في متحلل *

 كريات الدم الحمراء 

  النسبة المئوية للفعالية *

األيون المعدني في المصل

0.1 mM 1 mM 0.1 mM 1 mM 

  100  100 100 100 السيطرة

MgCl2 20 59 23  57  

CoCl2 26 59 20  54  

HgCl2 0.0 11 0.0  0.0  

KCl 46 55 96  6.0  

CuCl2 100 96 100  77  

 إضافة األيـون المعـدني      من دون ،  )لثالث مكررات  (نسبية لالنزيم اعتمدت الفعالية ال   •

عالية اإلنزيم  ثم احتسبت ف  % 100واعتبرت الفعالية   ) الضابط(على أنها عينة السيطرة     

  .المضاف إليه األيون المعدني نسبة إلى عينة السيطرة
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 التحضين مددالعالقة بين الفعالية النوعية إلنزيم السايتوسين دي أمينيز و )1(الشكل 

   في المصل ومتحلل كريات الدم الحمر)بالدقيقة(المختلفة

  

  

  

  

 

  

  

 الفعالية النوعية إلنزيم في) البروتين(إلنزيم تأثير الكميات المختلفة من ا ):2(الشكل

 السايتوسين دي أمينيز في المصل ومتحلل كريات الدم الحمر
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الفعالية النوعية إلنزيم السايتوسين في (Tris-HCl)تأثير تركيز المحلول المنظم ): 3(الشكل 

  دي أمينيز في المصل ومتحلل كريات الدم الحمر
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 الفعالية النوعية إلنزيم السايتوسين دي أمينيز في فيثير الدالة الحامضية تا ):4(الشكل 

  المصل ومتحلل كريات الدم الحمر

  

  

  

  

  

  

  

 

 الفعالية النوعية إلنزيم السايتوسين دي أمينيز في المصل فيتأثير درجة الحرارة ): 5(الشكل 

 ومتحلل كريات الدم الحمر

 

 

  

  

  

  

 
   الفعالية النوعية إلنزيم فيالمادة األساس السايتوسين تأثير تركيز ) :6(الشكل 

  السايتوسين دي أمينيز في المصل ومتحلل كريات الدم الحمر
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)(10*
][

1 6 M
S

 

 منتن للمادة األساس – برك لتوضيح قيمة ثابت ميكلس –رسم الينويفر ): 7(الشكل 

  نزيم السايتوسين دي أمينيز في المصل السايتوسين وقيمة السرعة القصوى إل

  ومتحلل كريات الدم الحمر

  

لالشخاص الفعالية النوعية النزيم السايتوسين دي امينيز قيم ) 4(ويبين الجدول 

 ان نتائج الدراسة االحصائية اظهرت ان فعالية ذلكمتحلل كريات الدم االصحاء في المصل و

وبفرق معنوي  ات الدم الحمر اعلى مما في المصلانزيم السايتوسين دي امينيز في متحلل كري

  . (P<0.0001)عند مستوى االحتمالية 

  

الفعالية النوعية إلنزيم السايتوسين دي أمينيز في مصل ومتحلل كريات الدم : )4(الجدول 

  ألشخاص األصحاءلدى االحمر 

   الفعالية النوعية لإلنزيم في المصل*
  مصدر اإلنزيم

   المعدل± القياسي االنحراف
  P قيمة **

  6.03 ± 2.03  المصل

  14.55 ± 4.82 متحلل كريات الدم الحمر
0.0001  

مدة دقيقـة لكـل ملغـرام       ن السايتوسين المزال منه األمين      مايكرومول م :  الفعالية النوعية    *

  .بروتين

  .(P<0.05) معنوي **

    

  

)(10*
][

1 6 M
S

 

maxV
1

Km
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−  

1 
V 
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ـ  ) 8(الشكل  في   وكما مبين     كذلك اشارت النتائج االحصائية  و دم وجـود فـرق     الى ع

مصل االصحاء ، كما اشارت الـى عـدم   ب مقارنةمعنوي في مصل المصابين بابيضاض الدم       

 وابيضاض الدم النقوي الحـاد      (ALL)وجود فرق معنوي بين ابيضاض الدم اللمفاوي الحاد         

(AML)     كما لوحظ عدم وجود فرق معنوي في الفعالية النوعية للسايتوسين دي امينيز فـي ، 

كما تبين ان الفعاليـة     . مصل االصحاء بمقارنة  ) IIالنوع الثاني    (بداء السكر ن  مصل المصابي 

النوعية النزيم السايتوسين دي امينيز لمصل دم المصابين بمرض فقر دم البحـر المتوسـط               

الشخاص االصحاء وبفرق معنـوي عنـد       ا اعلى مما في مصل      Thalassemia) الثالسيمياء(

 قـد اذ يتضح وجود زيادة في الفعالية النوعية لالنـزيم و         ،   (P=0.0001)مستوى االحتمالية   

معدل سرعة تحلـل كريـات الـدم        في  زيادة  ال الزيادة في فعالية االنزيم الى        في سبباليعزى  

 الـى   ثمالحمر غير المكتملة العمر مما يؤدي الى تسرب محتوياتها من االنزيمات الى المصل              

 قياس فعالية انزيم السايتوسين دي امينيـز        عدن  زيادة فعالية االنزيم في المصل ، ومن الممك       

  في حاالت الثالسيمياء ىتشخيص المرضعلى  اًمؤشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفعالية النوعية إلنزيم السايتوسين دي أمينيز في مصل الدم بين مقارنة ال: )8(ل الشك

  )ءالثاالسيميا ، (II) سكرداء الابيضاض الدم الحاد ، (حالة الطبيعية والحاالت المرضية لل
  

 القيم الطبيعية للفعالية النوعية النزيم السايتدين دي امينيز تحت الظروف تدكما حد

بوساطة ) 5(لجدول في االمثلى المثبتة لقياس فعالية انزيم السايتوسين دي امينيز والمبينة 

  .الطريقة الطيفية

0

2

4

6

8

10

Sp
ec

ifi
c 

A
ct

iv
ity

 (µ
M

/m
in

./m
g)

 

  الحالة الطبيعي
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ل ومتحلل كريات الدم الحمر الفعالية النوعية إلنزيم السايتدين دي أمينيز في مص):5(الجدول 

   ألشخاص األصحاء دى ال

   الفعالية النوعية لإلنزيم *
  مصدر اإلنزيم

   المعدل ±االنحراف القياسي 
  P قيمة **

  1.68 ± 0.91  المصل

  3.65 ± 0.87  متحلل كريات الدم الحمر
0.0001  

مدة دقيقـة لكـل ملغـرام       مايكرومول من السايتدين المزال منه األمين ل      :  الفعالية النوعية    *

  .بروتين

  )p>050.(معنوي عند مستوى احتمالية ** 

ان الفعالية النوعية النزيم السايتدين دي امينيز من متحلل الى اذ تشير النتائج االحصائية 

كريات الدم الحمر اعلى مما في المصل ، وبفرق معنوي عند مستوى االحتمالية 

(P=0.0001) .   

ية للـسايتدين   الى وجود ارتفاع في فعالية االنزيم النوع      كذلك  ئية  وتشير النتائج االحصا  

مقارنـة  ) 9(وكما موضح بالـشكل     ) النوع الثاني  (داء السكر مصل المصابين ب  دي امينيز في    

ـ وان    ، )P>0370.(االشخاص االصحاء وبفرق معنوي عند مستوى االحتمالية        ب  فـي   سببال

  . في الوقت الحاضر الزيادة مجهول

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفعالية النوعية إلنزيم السايتدين دي أمينيز في مصل الدمبين مقارنة ال :)9(الشكل 

  )(II) داء السكر(للحالة الطبيعية والحالة المرضية 
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يات الدم  رويمكن ان نستنتج تواجد انزيم السايتوسين دي امينيز في المصل ومتحلل ك           

مثيـل  -5لك من الممكن استخدام مـادة       ايجاد الظروف المثلى لعمل االنزيم ، وكذ      مع  الحمر  

االمـالح   بوجـود    ويتثبط االنـزيم   بديلة جيدة عن السايتوسين      اًمادة اساس بوصفها  سايتوسين  

في مرضى فقـر دم     السايتوسين دي امينيز     فعالية انزيم  تزداد، و  في محلول التفاعل     المعدنية

 فـي التحلـيالت   اً تشخيـصي البحر المتوسط مقارنة باالصحاء و من الممكن استخدامها كدليالً 

  .المرضية
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