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 ى ومدة من اصل اغنامي للمشوكات الحبيبتقدير فعالية بعض االنزيمات في الرؤيسات االولية

  بة على فعالية انزيمات القلب في االغناماتأثير االص
  

  فلك عبد الحافظ خطاب الدباغ

   قسم علوم الحياة
  ية العلومكل

  جامعة الموصل
  

  )2010 / 6 /7 ؛  تاريخ القبول 2010 / 3/ 31تاريخ االستالم (

  

  الملخص

) GOT(سـيتيت تـرانس امينيـز     الوا فعالية انزيمات الكلوتاميت اوكز    تضمنت الدراسة الحالية مقارنة          

oxaloacetate transaminase  Glutamate امينيزترانسبايروفيت   الكلوتاميتوأنزيم  )GPT(Glutamate 

pyruvate transaminase  الالكيت ديهايـدروجينيز  وأنزيم )LDH( Lactate dehydrogenase   وأنـزيم 

-G-6( فوسفيت ديهايدروجينيز -6- الكلوكوز وأنزيم  Alkaline phosphatase)ALP(الفوسفاتيز القاعدي  

PH(Glucose-6-phosphate dehydrogenase ــام المــصابة بالمــشوكات الحبيب  ةيــفــي قلــوب االغن

Echinocossus granulosus  لسليمة وفي الرؤيسات االوليةومقارنتها مع امن اصل اغنام Protoscoleces 

  .لألغناملمعرفة مدى تأثير الطفيل على االنسجة القلبية 

 في انـسجة قلـوب االغنـام        ALPو GPTو GOTتوضح النتائج انخفاضا معنويا في فعالية انزيمات              

يتـضح ان    العكس من ذلـك      وعلى .لرؤيسات االولية والقلوب السليمة    مقارنة با  ةي الحبيب المصابة بالمشوكات 

 في انسجة قلوب االغنام المـصابة بالمـشوكات         G-6-PH و   LDHهناك ارتفاعا معنويا في فعالية انزيمات       

  .ة بالمقارنة مع الرؤيسات االولية والقلوب السليمةيالحبيب
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ABSTRACT 

        The present study focused on comparision of the enzymes Glutamate oxaloacetate 
transaminase (GOT), Glutamate pyruvate transaminase (GPT), Lactate dehydrogenase 
(LDH), Alkaline phosohatase (ALP) and Glucose -6- phosphate dehydrogenase (G-66PH), 
in heart of sheep infected with Echinococcus granulosus of sheep origin, and those of non-
infected sheep to clarify the effect of the parasite on heart tissues of sheep. 
        Results show a significant decrease in the activity of GOT, GPT and ALP in hearts of 
infected sheep compared with protoscoleces and control (non-infected) sheep. On the other 
hand, there seems to be a significant increase in activity of LDH and G-6-PH in hearts of 
infected sheep compared with protoscoleces and non-infected sheep. 
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