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على عضلة القلب  ( Digoxin) التأثير الكيموحيوي والفسلجي لعقار الديجوكسين

 والكبد

 قسم التحليالت المرضية-كلية العلوم الطبية التطبيقية-م.د.غصون غانم كعيم

 قسم علوم الحياة-كلية التربية علوم صرفة-       كاظم عبيدا.م.اشواق 

 الخالصة

علمممممى بعممممم  المعمممممايير الوظيفيمممممة  عقمممممار الديجوكسمممممين صممممممم  لممممم ل الدراتمممممة لمعرفمممممة  مممممأثير

يجوكسممين البالغممة اممن اممالئ اعطاارمما عقممار الدوالكيموحيويممة فممي اصمم  الممدم فممي بكممور ا رانممب 

(  15الغمممم غ كغمممم وسن الجسمممم يوايممما عمممن يريمممس الحقمممن الوريمممدي .اتممممتخدا  ) 0.02بجرعمممة 

المممى اجمممموعتين .المجموعمممة ا ولمممى كانممم   عينمممة امممن بكمممور ا رانمممب البالغمممة وقسمممم  ع مممواايا 

لمممي المجموعمممة المعاالمممة لي بالممممال المقطرلوالمجموعمممة ال انيمممةاجموعمممة السممميطرة المحقونمممة 

 60الغمممم غ كغمممم وسن الجسمممم يوايممما عمممن يريمممس الوريمممد لممممدة ) 0.02بعقمممار الديجوكسمممين بجرعمممة 

ير الكيموحيويمممة  م ااممم  عينمممات المممدم امممن كمممال المجمممموعتين لقيممما   ركيممم  بعممم  المعممماييممموم(.

 و  Glutamate Oxaloacetate Transminase (GOT) و قمممدير اسمممتوم ان يممممي

اعرفمممة التمممأثير  فمممي المممدم وكممم ل  Glutamate pyruvate Transminase (GPT)أنممم يم

 ةاعنويممممم سيمممممادةحمممممدو    علمممممى التركيمممممب النسمممممجي للقلمممممب والكبمممممد.اظررت نتممممماا  الدراتمممممة 

P<0.05)  ان يمممممي ( فممممي  ركيممممGPT,GOT سيممممادة اعنويممممة  كمممم ل وP<0.05) فممممي اسممممتوم )

، برو ينممممممات دلنيممممممة واي ممممممة Cholesterol. الكوليسممممممتيروئ بعمممممم  المعممممممايير الكيموحيويممممممة

، برو ينمممات دلنيمممة Very Low Density Lipoproteins (VLDL) الك افمممة ًمممدا  

و الكليسممممميرات ال الثيمممممة   ،Low Density Lipoproteins (LDL)واي مممممة الك افمممممة 

Triglyceride (TG). اعنمممموي رممممرت الدراتممممة انخفمممما اظبينممممما P<0.05) فممممي اسممممتوم )

 High Density Lipoproteins (HDL)عاليممممة الك افممممة الدلنيممممة البرو ينممممات ال فممممي

اقارنمممة امممع اجموعمممة السممميطرة.وبين  الدراتمممة ان عقمممار الديجوكسمممين لممم   مممأثير واضممم  علمممى 

 .والكبد نسي  القلب

 Introduction                   المقداة

اممن النبتممة الممديجيتائ لعممالا العديممد اممن ا اممرا  القلبيممة ،يسممتخرا الديجوكسممين لممو عقممار يسممتخدم 

( والممم ي يحتممموي علمممى الك يمممر امممن  Digitalis lantaنبمممات )الصممموفي ، ويسمممتخلو امممن اوراق 

المركبمممات والعناصمممر الفعالمممة وانرممما انمممواو الكاليكوتممميدات والتمممي  سممممى الكاليكوتممميدات القلبيمممة 

cardiac glycosides   ان التركيمب الكيميمااي للديجوكسمين لمو   مثثر علمى العضملة القلبيمةوالتمي

14O64H41C  ( .لقد عرف الديجكسون ان القرن ال الم  ع مر بأتمم 17) 780.95ااا وسن  الج ي ي

Digitalis purpured  وكم ل  لونم  ا رًمواني  رل با صمبعان   ماب  اسلما،purple  وفمي عمام

وعمرف الديجوكسمين فمي الطمب  ) Digoxin (7)المادة الفعالة في ل ا النبمات بأتمم  م عرف  1776
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.ولكن في الطب الحدي  عمرف بانم  اقموي لعضملة القديم بكون  ادر للبوئ وليس اقوي لعضلة القلب 

 .  (23 )القلب وبل  ان االئ اعطالل قوة وترعة انقبا  عضلة القلب اما ي يد النا   القلبي

 Congestive heart failureيعتبمر الديجوكسمين العمالا ا ا م  لممر  قصمور القلمب ا حتقماني 

انسممجة الجسممم  اممدادل بممالمواد الغ اايممة ولممو عممدم قممدرة القلممب علممى ضمما اممايكفي اممن الممدم الممى ،

( ،ويم داد القصمور او الف م  القلبمي ب يمادة L.I.G.Worthly,A.W.Holt ,1999وا وكسمجين )

يمثثر العمر وا صابة بضغط الم ودال السكري،وال  في التقلو والجنس والرراونات الجنسمية امما 

لم ا الممر  لمديرم ي مخو  نالم ي ىضمان المر %60،حي   قريبا  (36على وظيفة الخاليا القلبية)

تنوات بالرغم ان العالًات ، وغالبما اايحمد  المموت نتيجمة اضماعفات الممر   ( 5يمو ون االئ )

يتموسو الديجوكسمين ب مك  واتمع ويمر بط بمختلمة انسمجة الجسمم بمدرًات اختلفمة ،(7)على القلب  

تماعات ويمكمن  8-6( امالئ% 60-75)        كسين المأاوب عن يريس الفمم وبنسمبة،يمتو الديجو

 ( ،يمممتو13االحظممة ا ثممار الجانبيممة للممدوال ب ممك  اتممرو ابا اامم  عممن يريممس الحقممن الوريممدي )

الديجوكسين ب ك  ضعية في القنماة الرضممية ويمتم المتخلو امن المدوال عمن يريمس البموئ حيم  ان 

 ك ر في الجسم  ان الجرعة المأاوبة  بقى %70ول ا يعني ان نسبة انرا يخرا اع ا درار  30%

الدوال يتطلب اعطالل يوايا وعلى ادم كبير ان الوق ،فمان الم مكلة تاعة وبما ان ل ا  48-72ان 

وبلم  امن امالئ ظرمور لم  ا تاتية  كمن في  راكم  في الجسم امما يمثدي المى ظرمور ا ثمر السممي 

 %25رائ امع الغ يان،فضمال عمن وًمود نسمبة ا عرا  على المري  ولي قلة ا ك  والقيل وا ت

ان اتناولي عقار الديجوكسين يعانون ان ظرور اعرا  اارم انرا الدوران وعمدم ا ضماا ا لموان 

 (. 7) والصداو

 المواد ويرق العم 

 Oryctolagusامممن بكمممور ا رانمممب النيوسلنديمممة  ( عينمممة 15اًريممم  الدراتمممة الحاليمممة علمممى )

Cuniculus  فمي (كغمم ووضمع  لم ل الحيوانمات  1.30-1.22اوسانرا  راوا امابين )البالغة واعدئ

نظيفة واعقمة و م  ربيترا  ح  ظروف تيطرة عليرا ان نارو رويمة اناتمبة و حم   اعدنية اقفاص

وكممما غمم ي   يمموئ اممدة  تمماعة 01-تاعةضممول -01واممدة اضممالة  درًممة ا ويممة 25درًممة حممرارة 

  للتمماقلم اممع الظممروف الجديدة.بعممدلا أيممام 10علممى عليممس الممدواًن و ركمم  الحيوانممات لمممدة  التجربممة

المممال ًرعمم  (ارانممب 5 اجموعممة السمميطرة وشمممل  )لمجممموعتين ا ولممى اعتبممرت  ا رانممب قسممم 

المقطمر بينممما اعتبممرت المجموعممة ال انيمة اجموعممة التجربممة التممي حقنم  بعقممار الديجوكسممين بجرعممة 

.بعممد اممرور الفتممرة ال انيممة  يمموم( 61الغممم غ كغممم وسن الجسممم يوايمما عممن يريممس الوريممد لمممدة ) 0.02

دم امن للتجربة اا ت الحيوانات  ًرال ا اتبارات الالساة حي  ادرت بمادة الكلوروفورم وتحب ال

 بلمم   ًممرا ا اتبمماراتاللتممر و 10القلمب اباشممرة  ووضممع  العينممات فممي انابيممب ااتبمار اعقمممة تممعة 

 Glutamic Oxaloacetic GOT ,Glutamic pyruvateالالساممممة  ن يمممممي 

Transaminase GPT  ( وشرح  الحيوانات  ام   32)في المص  بالطريقة اللونية وفقا لطريقة

لحين اًمرال التقطيمع  %10 لعضوي القلب والكبد حي  وضع  بالفوراالين بتركي المقايع النسجية 

 ثير اادة التجريع لرا.لمعرفة  ا ((31النسيجي اعتمادا على الطريقة الموصوفة حسب 
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 النتاا  والمناق ة

 ( يبين  أثير عقار اليجوكسين على بع  المعايير الكيموحيوية في بكور ا رانب  1ًدوئ رقم )

Treatment group Control group المعايير المدروتة 

26.91±5.10** 17.9±8.10 GPT 

22.18±4.96** 13.5±6.49 GOT 

289.9±7.98** 160.8±5.92 Cholesterol 

170.812±6.11** 80.11±6.91 T.G. 

25.49±5.91* 68.49±6.90 HDL 

90.99±4.51** 31.01±5.91 LDL 

30.12±5.80** 19.81±6.1 VLDL 

 ا نحراف المعياري ± م   القيم 

 ( بين المجموعة المعاالة واجموعة السيطرة. p<0.05ا ر فاو المعنوي )**د لة على 

 ( بين المجموعة المعاالة واجموعة السيطرة. p<0.05*د لة على ا نخفا  المعنوي )

 

(  ممممأثير عقممممار الديجوكسممممين فممممي بعمممم  الممممد ا  الكيميوحيويممممة لممممدم بكممممور 0يبممممين الجممممدوئ )

 GOTو GPTان يمممممممي  فممممممي اسممممممتوم p<0.05ار فاعمممممما اعنويمممممما   بممممممين حيمممممم ا رانممممممب، 

(اقارنمممممة بمجموعمممممة السممممميطرة،وك ل  يبمممممين الجمممممدوئ ار فممممماو 5.10±26.91(و)26.91±5.10)

     VLDL(289.9±7.98،)و LDLو  TGو  .Cholاعنممممممممممموي فمممممممممممي اسمممممممممممتويات المممممممممممدلون 

اقارنمممممة بمجموعمممممة علمممممى التممممموالي  (5.80±30.12)و( 90.99±4.51 ،)(170.812±6.11)

اسمممتوم  وفمممي  HDLعنمممد  p<0.05اعنويممما   انخفاضممما النتممماا  وًمممود بينمممما اوضمممح .السممميطرة

 .(اقارنة بمجموعة السيطرة5.91±25.49) الدم
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 المقايع النسيجية

 التغيرات النسجية في القلب

يواممما امممن الحقمممن  60اظرممرت نتممماا  المقمممايع النسمممجية لالرانممب فمممي نسمممي  القلمممب وللمممدة 

اقطممممع  1حيمممم  يالحممممو اممممن الصممممورة رقممممم بعقممممار الديجوكسممممين الممممى حممممدو   غيممممرات نسممممجية 

عرضممممي لنسممممي  القلممممب لمجموعممممة السمممميطرة يالحممممو الطبقممممات المممم ال   الطبيعيممممة لعضمممملة القلممممب 

احتقمممان ا وعيمممة الداويمممة فمممي المقطمممع العرضمممي لنسمممي  القلمممب  2بينمممما يالحمممو بالصمممورة رقمممم 

 3( يممممموم ويالحمممممو امممممن الصمممممورة رقمممممم 60بالمجموعمممممة المعاالمممممة بعقمممممار الديجوكسمممممين لممممممدة )

وًمممود نممم ف امممارا الوعمممال المممداوي  4التغيمممرات الدلنيمممة فمممي نسمممي  القلمممب وفمممي الصمممورة رقمممم 

لعقمممار الديجوكسمممين  ممماثير واضممم   لمممما بالمجموعمممة المعاالمممة بالعقمممار اقارنمممة بمجموعمممة السممميطرة

 على النسي .

 التغيرات النسجية في الكبد

يواممما امممن الحقمممن  60النسمممجية لالرانمممب فمممي نسمممي  الكبمممد وللممممدة اظرمممرت نتممماا  المقمممايع 

نالحمممو ار  ممماا الخاليممما الترابيمممة بعقمممار الديجوكسمممين المممى حمممدو   غيمممرات نسمممجية حيممم  نالحمممو 

وار  مممماا الخاليمممما ا لترابيممممة  necrosis of hepatocyteوحممممدو   نخممممر الخاليمممما الكبديممممة 

 7فممممي الصممممورة رقممممم  وظرممممور حويصممممالت دلنيممممة صممممغيرة وحممممدو  احتقممممان با وعيممممة الداويممممة

اقارنمممة  8الصمممورة رقمممم  فمممي ن با وعيمممة الداويمممة والتفجمممي دااممم  الخاليممما الكبديمممةوحمممدو  احتقممما

حيممم  كمممان لعقمممار الديجوكسمممين  ممماثير واضممم  علمممى  6امممع اجموعمممة السممميطرة فمممي الصمممورة رقمممم 

 النسي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيطرةاقطع عرضي في نسي  القلب في المجموعة  ( 1صورة رقم )         
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(يوم نالحو احتقان ا وعية الداوية  60(اقطع عرضي في نسي  القلب في المجموعة المعاالة بالديجوكسين لمدة ) 2صورة )

congestion of blood vessel (H.& E. ) 

 

 

 

 

     Fattyوًود (يوم نالحو  60(اقطع عرضي في نسي  القلب في المجموعة المعاالة بالديجوكسين لمدة ) 3صورة )

changes(H.& E. ) 
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حدو  ن ف اارا  (يوم نالحو 60(اقطع عرضي في نسي  القلب في المجموعة المعاالة بالديجوكسين لمدة ) 4صورة )

 ( .H.& E)     الوعال الداوي

 

 

 

 

ار  اا الخاليا الترابية  (يوم نالحو 60(اقطع عرضي في نسي  القلب في المجموعة المعاالة بالديجوكسين لمدة ) 5صورة )

 necrosis     (H.& E. )وحدو  التنخر 



 
7 

 

 اجموعة السيطرة 6صورة 

 

 

 

 

 

با وعية  حدو  احتقان (يوم نالحو 60في المجموعة المعاالة بالديجوكسين لمدة ) الكبد (اقطع عرضي في نسي  7صورة )

 ( .H.& E)     الداوية والتفجي داا  الخاليا الكبدية
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ار  اا الخاليا ا لترابية (يوم نالحو  60(اقطع عرضي في نسي  الكبد في المجموعة المعاالة بالديجوكسين لمدة ) 8صورة )

 necrosis  (H.& E. )   و نخر الخاليا الكبدية

حيممم  علمممى المممرغم امممن اتمممتعمائ العقمممار لعمممالا الك يمممر امممن اامممرا  القلمممب لكمممن يعتبمممر لممم  

الجرممماس القلبممممي الوعمممااي اممممن امممالئ  مممماثيرل علمممى العقممممد  ممماثيرات تممممية بالجسممممم بتممماثيرل علممممى 

  (. 26البطينية اما يثدي الى سيادة  حفي  القلب )–ا بينية 

لمعرفممممة وظممممااة الكبممممد فممممي اصمممم  دم الحيوانممممات  GPTو  GOT ممممم  قيمممميم ان يمممممي و

المعاالممممة بعقممممار الديجوكسممممين واجموعممممة السمممميطرة لمعرفممممة اممممدم  مممماثير العقممممار فممممي اسممممتويات 

 يمممممات التممممي  عكممممس اممممدم التمممماثير الحاصمممم  فممممي االيمممما الكبممممد اممممن ًممممرال المعالجممممة لمممم ل ا ن

نسمممبة  وسيعممم  امممن كممماان  امممر وامممن ،و تبممماين ( 33فمممي ًميمممع الخاليممما ) GOTبالعقار،يوًمممد  

فمممي ًميمممع ا نسمممجة واصممم  المممدم يجعلممم   GOTنسمممي   امممر فمممي نفمممس الكاان.حيممم  ان  واًمممد 

يسممالم فممي   ممخيو ااممرا  عديممدة اب ان وًممودل فممي اصمم  الممدم بنسممب غيممر يبيعيممة  عبممر عممن 

 (. 39والعج  الكبدي و لة ا نسجة) شدة المر  ال ي  تعر  ل  الخاليا الكبدية

(. وقمممد أشمممار كممم  امممن 4( فمممي اصممم  المرضمممى المصمممابين )GOTإب يممم داد ن ممماي أنممم يم )

 8-01 ر فمممع فمممي المممدم إلمممى الحمممد ا علمممى بعمممد امممرور  (GOT)( إلمممى أن فعاليمممة أنممم يم 2 14 ,)

( ويسممتمر با ر فمماو بعممد اممرور MIتمماعة بعممد حممدو  ألممم الصممدر نتيجممة بممدل ا صممابة بمممر  )

( أيممام، بعممدلا  بممدأ لمم ل النسممبة 1-3( تمماعة اممن بممدل ا صممابة ويسممتمر لمم ا ا ر فمماو لمممدة )11)

( فممممي أاممممرا  اتعممممددة GOTطبيعممممي، كمممم ل   ر فممممع فعاليممممة أنمممم يم )با نخفمممما  إلممممى الحممممد ال

وحممما ت ارضمممية أامممرم ألمرممما، لبممموي عمممم  القلمممب، و ضمممخم واحتقمممان الكبمممد، وحممما ت الصمممداة 

(shook  وأامممرا  العضمممالت ا راديمممة والترابمممات المفاصممم  الرواا  ايمممة، وكممم ل  بعمممد حمممدو )

القلمممممممب ا حتقممممممماني              ( وعجممممممم  Tachy Cardiasنوبمممممممات افقمممممممان القلمممممممب المتسمممممممارعة )

(Congestive Heart Failure)  والجلطممممة الراويممممة وأيضمممما بعممممد حالممممة العممممالا بالرًممممة
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الكررباايمممة وكممم ل  ير فمممع لمممدم النسمممال الالامممي يتنممماولن حبمممود انمممع الحمممم ل إب أشمممارت الدراتمممات 

تجلطممممي إلممممى أن لنمممماا ار بايمممما  بممممين اتممممتخدام ا تممممترويدات المانعممممة للحممممم  و طممممور السممممد ال

ار فممماو عمممائ  GOTكممم ل  يصممماحب ال يمممادة فمممي و (Thrombo – Embolismلألوعيمممة )

 Lacticفمممي حممماا   LDH(Lactic acid dehydrogenas) نممم يم ا يممم  الريمممدروًين 

acid  ووًمممد إن اسمممتوم لممم ا ا نممم يم ا ايمممر ير فمممع فمممي اصممموئ المصمممابين بممما ارا  الكبديمممة

اوًمممود فمممي اصممم  المممدم ويسمممتخدم لت مممخيو ا امممرا  الكبديمممة إب  GOTوإن اسمممتوم إنممم يم 

فمممي الحممما ت الكبديمممة وفمممي حممما ت احت مممال عضممملة القلمممب وبحسممماد ن ممماي  GOT ر فمممع نسمممبة 

( علمممى التممموالي فكانممم  د لمممة واضمممحة 1:0كانممم  بحمممدود ) GOTإلمممى ن ممماي إنممم يم  LDHإنممم يم 

او ن مممماي إنمممم يم الفوتممممفا ي نمممما   عممممن ار فمممم GOTإن ار فمممماو ا اممممرا  الكبديممممة الحممممادة. علممممى

القاعمممدي الممم ي يمممثثر امممع إفمممراس الصمممفرال فمممي حممما ت أامممرا  البنكريممما  اثديممما  إلمممى انخفممما  

ار فمممماو نسممممبة إنمممم يم  ةكممممما أظرممممرت الدراتمممم (.6الراضممممم للممممدلون ) Lipaseفممممي ن مممماي إنمممم يم 

GOT  إن سيمممممادة اسمممممتوم لممممم ا ا نمممممم يم  رًمممممع إلمممممى سيممممممادة ا نممممم يم الفوتمممممفا ي القاعممممممدة 

Lucine Amion peptidase  المممم ي يحصمممم  فممممي حالممممة ا نسممممداد الكبممممدي إب يفممممرس لمممم ا

ا نمم يم فممي الكبممد واممع امما فيمم  فممان  غيممر  ركيمم  ا ن يمممات المختلفممة فممي المصمم  يعمم ا إلممى ضممعة 

وظممممااة الكبممممد إب  ظرممممر لمممم ل ا ن يمممممات فممممي المصمممم  نتيجممممة  حررلمممما اممممن الكبممممد عنممممد  حطممممم 

كبمممد )ا لمممما يحصممم  فمممي الترممماد الكبمممد الحممماد( إب يممم داد ا نسمممجة الكبديمممة فمممي أامممرا  حجيمممرات ال

 .،((5,21ن يم في ا نسجة بنسبة اكبر ان ن اي  في اص  الدم ن اي إ

فيوًممممد بتراكيمممم  اختلفممممة ويحتمممم  الكبممممد  المر بممممة بمممما ولى بار فمممماو  GPT اامممما انمممم يم 

الميممممة  GPT نمممم يم و (. 8 ركيمممم ل ثممممم الكليممممة وكميممممة قليلممممة فممممي القلممممب والعضممممالت الريكليممممة )

 غييممممر اسممممتوالت  خيصممممية للك يممممر اممممن ا اممممرا   ن العديممممد اممممن ا اممممرا  الكبديممممة  ممممثدي ل

وقممد  بممين التلممة الحاصمم  فممي الخاليمما الكبديممة اممن اممالئ  مماثير العقممار علممى االيمما الكبممد لممما .16))

 (. 24لدور الكبد في  أيي  المركبات السمية التي  دا  الجسم )

اامممممممما بالنسممممممممبة لمسممممممممتوم الممممممممدلون بالممممممممدم نالحممممممممو ار فاعمممممممما اعنويمممممممما لتركيمممممممم  

CHO,LDL,VLDL,TG)،)   إن ار فممممممممماو اسمممممممممتوم الكوليسممممممممميتروئ واسمممممممممتوم  ركيممممممممم

LDL- C  يمممممثدي إلمممممى سيمممممادة التصممممملب و دور الكوليسممممميتروئHDL- C  فمممممي إسالمممممة

وبمممم ل  فرممممو يقلممم  اممممن  صمممملب ال ممممرايين التاًيممممة و إن التغيممممر فممممي  LDL- Cالكوليسممميتروئ 

بعمممد عمليمممة قسمممطرة ال مممريان التممماًي يقلممم  امممن  HDLاسمممتوم المممدلون امممن امممالئ سيمممادة  ركيممم  

 . (37)عودة حدو  التضيس ارة أارم 

ويمممدا  الكوليسمممتيروئ فمممي ك يمممر امممن الطمممرق التخليقيمممة وا يضمممية لممممواد أامممرم دااممم  

أو  خليمممممس الرراونمممممات السممممميترويدية )الجنسمممممية( أو  صمممممنيع  Dاين الجسمممممم ا ممممم   كممممموين فيتممممما

( ويممممدا  كمممم ل  فممممي ًممممدار أغ ممممية الخاليمممما فممممي الممممداا  bile acidsالحممممواا  الصممممفرال )

( العالقمممممة فمممممي سيمممممادة نسمممممبة ا صمممممابة 38) Turley وبمممممين .(1وا عصممممماد والقلمممممب والجلمممممد )

. وأشمممار LDLاو  ركيممم  امممع ار فممماو اسمممتويات الكوليسمممتيروئ فمممي المممدم وار فممم CHDبممممر  

( إلمممى وًمممود عالقمممة وثيقمممة  مممربط ار فممماو اسمممتويات المممدلون والكوليسمممتيروئ ,42 3كممم  امممن  )

و صممملب ال مممرايين النممما   امممن  رتمممبات و جممممع  CHDفمممي المممدم وسيمممادة نسمممبة حمممدو  امممر  

الكوليسمممتيروئ علمممى ًمممدار ال مممرايين التاًيمممة المسمممببة لتضمممييس انفممم  ال مممريان وقلمممة ا نسمممياد 
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ويوًمممد الكوليسممتيروئ إاممما بصمممورة حممرة فمممي المممدم أو ب ممك  امممر بط امممع ا حمممما  الممداوي فيممم  . 

الدلنيمممة لتكمممموين أتممممترات الكوليسمممتيروئ بواتممممطة الرابطممممة ا تمممتيرية وي ممممك  الجمممم ل المممممر بط 

امممن الكوليسمممتيروئ الكلمممي ويممممتو الكوليسمممتيروئ فمممي القنممماة الرضممممية امممع بقيمممة المممدلون  51%

ينممدا  اممع البرو ينممات الدلنيممة التممي  عممم  علممى نقلمم  إلممى الممدم بواتممطة  علممى شممك  أتممتر وبعممدلا

اللممممة وبعمممدلا يصممم  إلمممى الكبمممد ويتحممموئ قسمممم انممم  إلمممى الحمممواا  الصمممفرال  إب لرممما دور فمممي 

( المحلمممم  Lipaseعمليممممة إتممممتحالد ولضممممم الممممدلون فممممي ا اعممممال الدقيقممممة و ن مممميط أنمممم يم )

اممممن الحممممواا  الصممممفرال فممممي ا اعممممال  %01للمممدلون اممممن قبمممم  البنكريمممما   ويعمممماد إاتصمممماص 

امممرة أامممرم و نقممم  إلمممى الكبمممد ويطمممرا الكوليسمممتيروئ الفممماا  إلمممى الخمممارا عمممن يريمممس الغمممااط 

إن تمممبب ار فممماو نسمممبة الكوليسمممتيروئ ًمممال نتيجة:لحالمممة ارضمممية  صممميب الكبمممد امممما  وكممم ل (. 4)

أو  رًمممع  ،LDL, HDLيممثدي إلممى عممدم قدر مم  علمممى ا فممادة اممن الكوليسممتيروئ لتحويلممم  إلممى 

حالممممة اليرقممممان ا نسممممدادي المممم ي يرافقمممم  انخفمممما  اسممممتوم -الممممدمب  .CHOLنسممممبة ار فمممماو 

ا تممممترات الكوليسممممتيروئ فيممممثدي إلممممى  خريممممب حجيممممرات الكبممممد، أو  رًممممع نسممممبة ا ر فمممماو إلممممى 

حمممما ت السمممممنة المفريممممة أو العممممادات الغ اايممممة السممممي ة وفممممي  CHDار بمممماي حالممممة أاممممرم اممممع 

النا جممممة اممممن  نمممماوئ الغمممم ال الغنممممي بالممممدلون الم ممممبعة أو بممممالمواد الكاربوليدرا يممممة، إب وًممممد إن 

نممموو الغممم ال الحممماوي علمممى المممدلون أحاديمممة المممال   مممبع  حسمممن البرو ينمممات الدلنيمممة فمممي البالساممما 

ل وبرمممم ا  قلمممم  نسممممبة ا صممممابة اممممن اممممالئ عممممدم  أكسممممد LDLوافمممم   HDLاممممن اممممالئ رفممممع 

 .(34 ,28)وأارا  السريانات )الجلدية، والقولون وال دي(  CHDبمر  

اممممن  %01النمممموو السممممااد فممممي غمممم ال ا نسممممان إب يكممممون حمممموالي  يلمممم TG الممممدلون ال الثيممممة إن

ولمممم  اصممممدران ا وئ اصممممدر  Adipose tissueالممممدلون المخ ونممممة فممممي ا نسممممجة الدلنيممممة 

امممممن ا اعمممممال إلمممممى الكبمممممد  TGالقمممممادم امممممن الغممممم ال إب ينتقممممم    Exogenousامممممارًي المن مممممأ 

إب يعمممممد  Endogenousبواتمممممطة المممممدقيقات الكيلوتية.والمصمممممدر ال ممممماني لمممممو داالمممممي المن مممممأ 

امممن الكبمممد إلمممى ا نسمممجة   TGالكبمممد والنسمممي  المممدلني امممن المواقمممع الرايسمممة لتخليقممم  إب ينتقممم  

ي  المممممممدلني لتخممممممم ن فيممممممم  لوقممممممم  سممممممم( لتتأكسمممممممد والمممممممى النVLDLالمحيطمممممممة بواتمممممممطة )

 وأظررت دراتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممةالحاًمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة

 CHD. (20)لو أحد عواا  الخطورة  حدا  ا صابة بـ  TGبأن  

وقمممد أثبتممم  الدراتمممات التمممي أًريممم  علمممى الحممما ت المرضمممية النا جمممة امممن وًمممود الممم  

وتمممرعة حمممدو  CHDوإضمممطراد فمممي عمليمممات أيممم  المممدلون بار فممماو نسمممبة ا صمممابة بممممر  

ولممممي ا صممممغر حجممممما  وا ك ممممر ك افممممة اممممن الممممدقااس  (.22,19ال ممممريان التمممماًي )التصمممملب فممممي 

داالمممي المن مممأ )المم ي يخلمممس فممي الكبمممد(، و ن المكمممون  TGالكيلوتممية و عمممد الناقمم  ا تاتمممي للممـ 

يممممثدي إلممممى ار فمممماو  ركيمممم   (VLDL)فممممان ار فمممماو  ركيمممم   TGلممممي  (VLDL)ا تاتممممي للممممـ 

TG  فمممي المممدم ويمممتحكم(VLDL)   امممن قبمممLipoprotein Lipase  والممم ي يحممموئTG  إلمممى

أحمممما  دلنيمممة قمممادرة علمممى إاتمممراق أغ مممية الخاليممما ويتكمممون فمممي لممم ل ا ثنمممال اركمممب وتمممطي 

المم ي تمممرعان  Intermediate  Lipoprotein (IDL)آاممر اممن البرو ينممات الدلنيممة لمممو 

فمممي حالمممة ار فممماو  CHDإلمممى وًمممود اثشمممر لالصمممابة بمممـ  (41)وأشمممار  (LDL)اممما يتحممموئ إلمممى 

ار فمممماو  ويكممممونوالكوليسممممتروئ بنوعيمممم .  TGالمكممممون اممممن  IDLو Chylomicronسممممتوم ا

TG  :حالممة ارضممية  صمميب غمممدة البنكريمما  )اممر  السممكري( التممي  فممرس لرامممون لفرممو نتيجممة
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سيمممممادة فمممممي و(.LDLويقلممممم  امممممن  HDLا نسمممممولين )إب وًمممممد إن لممممم ا الررامممممون ي يمممممد امممممن 

VLDL   والممممدقااس الكيلوتممممية وان ار فمممماو نسممممبة لمممم ل الممممدقااس بصممممورة كبيممممرة  سممممبب اممممر

hypertriglyceridemia  النممممما   عمممممن سيمممممادةLDL  وقلمممممةHDL   ولممممم ل الحالمممممة  حصممممم(

 .(35)للمرضى المصابين بدال السكري( 

والمكمممممون الرايسمممممي لممممم  لمممممو  (VLDL)ولمممممي ا صمممممغر حجمممممما  وا ك مممممر ك افمممممة امممممن 

اممممن وسن  %11اممممن الكوليسممممتروئ الكلممممي  المممم ي ي ممممك  حمممموالي  %51الكوليسممممتيروئ وي ممممك  

(LDL)  بينمممممما  كمممممون نسمممممبة (LDL  امممممنTG  ويعمممممرف لممممم ا النممممموو بالكوليسمممممتيروئ )قليلمممممة

فمممي المممدم يمممثدي إلمممى سيمممادة  LDL( بمممأن ار فممماو  ركيممم  12,10السممميب وبينممم  دراتمممة كممم  امممن )

ولممممي ا ك ممممر ك افممممة وا صممممغر حجممممما  بممممين  و صمممملب ال ممممرايين. CHDنسممممبة ا صممممابة بمممممر  

امممن الكوليسمممتيروئ واي ممما   HDLأنمممواو البرو ينمممات الدلنيمممة و نمممت  فمممي الكبمممد ويكمممون احتممموم 

وكميممممة البممممرو ين والممممدلون الفوتممممفا ية فيمممم   كممممون عاليممممة  HDLاممممن وسن  %11يصمممم  إلممممى 

ات  قمممممموم باسالممممممة  رتممممممب HDLويسمممممممى لمممممم ا النمممممموو بالكوليسممممممتيروئ الحميممممممد )الجيممممممد(  ن 

 specific HDLو حملرممما إلمممى الكبمممد عمممن يريمممس  (LDL)الكوليسمممتيروئ امممن ا نسمممجة و

receptor إب يمممممممممممممممممممممممممممممممممممممتم  حللرممممممممممممممممممممممممممممممممممممما ويرحرممممممممممممممممممممممممممممممممممممما امممممممممممممممممممممممممممممممممممممارا 

 .وأكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد كممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم (18,15)الجسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  

إب  مممم داد نسممممبة  CHD( عالقممممة البرو ينممممات الدلنيممممة المختلفممممة با صممممابة بمممممر  40,29اممممن ) 

 . HDLوانخفا   ركي   TGو  LDL( في حالة ار فاو  ركي  CHDا صابة بمر  )

الممم ي يسممماعد فمممي ار فممماو  HDLكممم ل  أظرمممرت الدراتمممة انخفاضممما  اعنويممما  فمممي اسمممتوم 

إن ال يمممادة  (37,27,25,10 )ولمم ل النتيجمممة  تفمممس اممع اممما بكمممرل  CHDنسممبة ا صمممابة بممممر  

وبالتممممالي سيممممادة اطممممر  HDLلممممي التممممي أدت إلممممى انخفمممما  اسممممتوم  TGو  LDLفممممي نسممممبة 

ا صممابة بمممر   صمملب ال ممرايين التاًيممة. وبينمم  الدراتممة  ممأثير التقممدم فممي العمممر فممي اسممتوم 

HDL   اب  قممم  نسمممبةHDL   امممع  قمممدم العممممر وبالتمممالي سيمممادة نسمممبة ا صمممابة بممممرCHD .

اممممر  يصمممميب الكبممممد أو نتيجممممة المممم  فممممي ن مممماي  *يرًممممع إلممممى  HDLإن تممممبب انخفمممما  .)30(

 . ) TG.(9أو  LDLأو ار فاو  .CHOLار فاو في نسبة * ، أو نتيجة غدة البنكريا

 ا تتنتاًات

( فممممممي  ركيمممممم  ان يمممممممي (P<0.05حممممممدو  سيممممممادة اعنويممممممة  الحاليممممممة الدراتممممممةنسممممممتنت  اممممممن 

GPT,GOT  وكمممم ل  سيممممادة اعنويممممةP<0.05)فممممي اسممممتوم بعمممم  المعممممايير الكيموحيويممممة ) .

 Very Low ، برو ينممممات دلنيممممة واي ممممة الك افممممة ًممممدا  Cholesterolالكوليسممممتيروئ 

Density Lipoproteins (VLDL) برو ينممات دلنيممة واي ممة الك افممة ،Low Density 

Lipoproteins (LDL)،   و الكليسمممميرات ال الثيممممةTriglyceride (TG) بينممممما اظرممممرت.

ة الك افممممة عاليممممالدلنيممممة البرو ينممممات ال فممممي( فممممي اسممممتوم (P<0.05الدراتممممة انخفمممما  اعنمممموي 

High Density Lipoproteins (HDL) .اقارنة اع اجموعة السيطرة 

 

 



 
12 

  Referenceالمصادر 

 المصادر العربية -1

 (: كيمياء الحياة. مطبعة جامعة البصرة. البصرة.1891الجنابي، سلمان احمد سلمان ) -1

 (: دليل العناية المركزية ألمراض القلب.1898الجوادي، عبد اإلله )-2

 األردن. -(: اإلنزيمات المايكروبية والتقانات الحيوية2002الدليمي، خلف صوفي داود ) -3

)الجزيئات والحياة، الماء،  -(: الكيمياء الحياتية. الكتاب األول1880المظفر، سامي عبد المهدي )-1

 بغداد.الدهنيات، الكاربوهيدرات، األحماض االمينية(. )الطبعة الثانية( .مطبعة دار الحكمة. 

 І(: الصفات الحركية لمتناظرات اإلنزيم الناقل لمجموعة األمين 1899الصالحي، فراح غالي )-5

GOT ,II ,III  في مصل الدم البشري الطبيعي. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم. جامعة

 بغداد.

لى. مطبعة التعليم العالي. (: الكيمياء الفسلجية )الجزء الثاني(، الطبعة األو1899جميل، كنعان محمد )-6

 بغداد.

(.علم 2009حجاوي،غسان والصوص ،اديب عبد الفتاح والمسيحي،حياة حسين وقاسم،روال محمد)-9

 الدواء.الطبعة االولى.الدارالنشر للثقافة للنشر والتوزيع.

 

 المصادر االجنبية-2

8-Adolph,L.&Lorenz R.(1982).Enzyme diagnosis in diseases of the                 

    heart,liver,& pancereas,S.Karger,New York,9-27. 

9-Andersson, P& Leppert, J (2001): Men of low Socio- economic and             

     educational Level possess pronounced deficient knowledge about the         

     risk    factors related of CHD. J- cardiovas- Risk. 8 (6): 371- 7. 

10-Ballantyne, .C.M; olsson,. A.G; Cook, .T.J; Mercri, .M.F; Pedersen,           

         T.R;& Kjekshus, J (2001): Influence of Low (HDL) cholesterol and        

          elevated (TG) on CHD events and response to simvastatin therapy         

          in 45. circulation. 104 (25):3046- 3051. 

11-Desmond, G. J (1983): Cardiology. Ed4. London.Bernini, F; Poli, A; 

paoletti, R (2001): safety of HMG –COA reductase inhibitors: Focus 

on atorvastatin. Cardiovasc –Drugs –Ther. 15 (3): 211- 8. 

12-Best, J.D& Jenkins, A.J (2001): Novel agents for managing 



 
13 

dyslipidaemia. Expert –opin –Investig –Drugs. 10 (11): 1901- 11 

13-Chamberlain,S.July 1997.Digoxin Toxicity.http//www.seaox.com/iz/iz 

i3-chtml(1 sept.1999). 

14-Desmond, G. J (1983): Cardiology. Ed4. London. 

 

15-Donald, V; Judith, G; voet; C.W. P (1999): Biochemistry. U.S.A. 

 

16-Dufour,D.R.;Lott,J.A.;Nolte,F.S.;Koff,R.S.&Seefff,L.B.(2000).Diagnosis  

                 &monitoring of  hepatic injury.I.performance characteristic of         

                 laboratory tests.Clin.Chem.,46:2027-2049. 

17-Glaxowelcome.Feb.1995.Lanoxin.http://www.druginfont.com/lanoxin.ht   

               m-dosagean dadministration(26 nov..1997). 

18-Fayemi, A. O; Evalynne, v. B; Ali, M (1986): Pathology. Ed8. India –        

              Delhi. 

 

      

19-Ferrario, C.M; smith, R; Levy,P; strawn, W (2002): The hypertension –     

             lipid connection: in sights in to the relation between                    

            angiotensin II and cholesterol in atherogenesis. Am -J-Med-        

           sci. 323(1): 17- 24.  

20-Forrester,J.S (2001): T.G: risk factor or fellow traveler. Curr –opin-           

          Cardiol. 16 (4): 261- 4. 

21-Joseph,s A& Gary,S. F (1993): Handbook of coronary Care. Ed5. U.S.A. 

22-Linde, R& Linde, B (2001): Lipids and risk assessment. Cardiol –Rev. 9    

       (6): 348- 58. 

23-McMurray,Pfeffer MA(2005).Heat failure. 

24-Mehdie M.S.(2004).The immunololgical & histopathological effect of       

        danazol drug on specific immune responses & hepatic                               

        tissue.J.Fact.Med.Baghdad.,46:3-4. 



 
14 

25-Miettinen, T.A (2oo1): cholesterol absorption inhibition: a strategy for       

       cholesterol- Lowering therapy. Int- J- clin- pract. 55 (10): 710- 6. 

26-Nathan McLaughlin (2000):The Effect of digoxin on the recovery rate of   

            the herat after exercise in mice.Cantaurs,Vol.8,6-11. 

27-Nyman, J. A; Martinson, M.S; Nelson, D; Nugent, S; Collins, D; Wittes, J; 

Fye, C. L; Wilt, T. J; Robins, S. J& Bloomfield, R. H (2002): Cost- 

effectiveness of gemfibrozilfor CHD patients with Low Levels of HDL 

chdesterol: the department of veterans affairs HDL chdesterol 

intervention trial. Arch- Intern- Med. 162 (2): 177-82. 

28-Owen, R.W; Giacosa, A; Hull ,W.E; Haubner, R; wurtele, G;                      

                spiegelhalder, B& Bartsch, H (2000): olive – oil consumption and   

                 health: the possible role of an tioxidants. Lancet- oncol. 1:107- 12. 

29-Pascot, A; Lemieux, I; prud, D; Termblay, A; Nadeau, A; couillard,C; 

Bergeron, J; Lamarche, B& Despres, J. P(2001): Reduced HDL particle 

size as and additional feature of  the atherogenic dyslipidemia of 

abdominal obesity. J- lipid –Res. 42 (12): 200 7- 14. 

 

  

30-Paunio, M; Olli,P. H; Jarmo, V; Michael, J. K; Vesa, M; Demetrius, A& 

George, W. C (1994): HDL cholesterol and Mortality in Finnish Men with 

special Reference to Alcohol Intake. Circulation vol 90. No 6: 2909- 2918.  

            s  animal tissue ,Schreibman,M.P.(1997).HumasonPresnell,J.K.and -31

.ed.Jon Hopkins university press.Ball fimore.thtechniques.s             

32-Reitmans,S. and Frankel ,S.(1957).Measurement of GOT and                     

             GPT.Amer.J.Clin.pat.,11:28-56. 

33-Rej,R.(1984).Measurement of aminotransforases.Part 1.aspartate                

      aminotransfer.Rev.Clin.Lab.Sci.,12:99-186. 

34-Ridges, L; sunderland, R; Moerman, K; Meyer, B.Astheimer, L& Howe, P 

             (2001): cholesterol Lowering benefits of soy and linseed enriched       

            Foods. Asia- pac- J- clin- Nutr. 10 (3): 204-         211.         



 
15 

35-Sacks, F. M; Tonkin, A. M; Craven T; Pfeffer, M. A; shepherd, J; keech,   

            A; Furberg, C. D& Braunwald, E. (2002) : CHD in patients with          

            Low LDL- cholesterol: benefit of pravastation in diabetics and             

            enhanced role for HDL- cholesterol and (TG) as risk factors.                

             Circulation. 105 (12): 1424- 8. 

 

36-Saif S.R.Rathore,M.P.H.,Yongfei Wang,M.S..,&Harlan                               

       M.Krumholz,M.D.(2002).Sex-Based  Difference in the effect of                

      digoxen for the treatment of  heart failure..,Vol.347,No.18.October            

        31,2002.  

37-Shah, P.K & Amin, J (1992): Low HDL Level is associated with                

        increased Restenosis Rate after Coronavy Angioplasty. Circulation          

        85: 1279- 1285. 

38-Turley, S. D (2002): state of the art in cholesterol management: targeting   

           multiple pathways. Am –J- Manag –care. 8 (2 suppl):529- 32;               

           discussion 545- 7. 

39-Zilva,J.F.;Pannall,P.R.and Mayne,D.M.(1988).Clinical Chemistry In          

            Diagnosis and Maagement .Edward Arnold.London Robson                 

           ,A.M.,Aschcroft,R.,Clarkson. 

40-Wang,T.D;chen,W.J;Chien,K.L;Seh,Y.J;Hsu;H.C;Chen,M.F;Liau,C.S       

             &Lee,Y.T(2001): efficacy of cholesterol Levels and ratios in               

             predicting future CHD in achinese population. Am -J- cardiol. 88 (7): 

              737- 43. 

41-William, F. G (1989): Review of Medical physiology. Ed4. united states    

            of America. 

42-William, M; James, E. P; John, S( 1969): Veterinary clinical pathology. 

 

 

 

 



 
16 

Abstract 

This study was designed to determine the effect of a drug digoxin on 

some functional standards and biochemical serum in male rabbits 

amount by giving them a drug digoxin dose of 0.02 mg / kg body weight 

per day intravenous. That used (15) a sample of male rabbits adult and 

were randomly divided into two groups The first a group injected control 

with distilled water, and the second group is the group treated with a 

drug digoxin dose of 0.02 mg / kg body weight per day intravenously for 

a period (60 days) Done taking blood samples from both groups to 

measure the concentration of some biochemical parameters and estimate 

the level of enzymatic Glutamate oxaloacetate Transminase (GOT) and 

enzyme Glutamate pyruvate Transminase (GPT) in the blood, as well as 

knowledge of the impact on histocompatibility of the heart structure and 

the liver.The results of the study showed  significant increase P <0.05)) in 

the concentration of enzyme GPT, GOT, as well as a significant increase 

P <0.05)) in the level of some biochemical parameter. Cholesterol (Cho), 

a fatty proteins and sessile very density Very Low Density Lipoproteins 

(VLDL), lipoproteins and a low-density Low Density Lipoproteins 

(LDL), and Triglyceride (TG). While the study showed a significant 

decrease P <0.05)) in the level of the lipoproteins high density high 

density Lipoproteins (HDL) compared with control group.and the study 

indicate that drug digoxin have a clear impact on the heart and liver 

tissue. 

 


