
 

 

 

بدعوتكم لحضور الطب والعلوم الصحية تتشرف كلية الدراسات العليا و كلية  

  الدكتوراهمناقشة أطروحة 

 العنوان 

عالمات ونتائج مرض السكري في نموذج حيواني لمرض السكري 2-يخفف ليبوكالين   

  للطالب

محمد حسن علي الجابري سعيدة   

 المشرف
التشريح  ، القسمارنست اديغاتي د.  

الطب والعلوم الصحية الكلية   

 المكان والزمان

 ظهرا   3:00

  2021يونيو  8الثالثاء، 

 الملخص 

جزء من  حمض أميني ويشار اليه أيضا باسم الليبوكالين المرتبط بالجيالتينيز , يوتيروكالين , سايدروكالبن. هو  198مكون من  2-ليبوكالين

ات  عائلة ليبوكالين، وهي مجموعة من البروتينات التي تنقل الجزيئات الصغيرة والطارئة للماء مثل المنشطات واألحماض الدهنية والريتينويد

. الموقع الجيني 3بي    24ميجالين والمستقبل  البروستاجالندين والهرمونات في الدورة الدموية. يحتوي على اثنين من المستقبالت الغشائية  و

في البداية من حبيبات الخاليا التي تم اطالقها في    2-تم عزل ليبوكالين9q34.11جين موجود في موضع الكروموسوم     للبروتين يقع في  

له دور وقائي فالعدوى وااللتهابات واالصابة واالشكال األخرى   2-وى وااللتهاب فاالنسان ومن خاليا الكلى في الفئران. ليبوكالينموقع العد

البكتيريا عن طريق استنفاذ الحديد و عزله عن  االنتروباكتين أثناء االستجابة المناعية الفطرية المضادة   2-من االجهاد الخلوي.  يقتل ليبوكالين

تمت دراسة  و استقرار المصفوفة في خاليا النيوترافيل البشرية.    9للبكتيريا. باإلضافة الى ذلك فهو قادر على التفاعل مع ميتالوبروتينيز  

يولوجيا وتأثيره في الفئران المصابة بداء السكري التي يسببها الستربتوزوتوسين باستخدام تقنيات الب  2-الخاليا و األنسجة التي تفرز الليبوكالين

مع االنسولين في خاليا البنكرياس الطبيعية وبنكرياس الحيوانات المصابة  2-المورفولوجية. لقد أظهرنا في دراستنا أنه يتم تواجد الليبوكالين

ليبوكالين العالج عن طريق  السكري  بعد ظهور مرض  باإلضافة  البالزما ل  2-بالسكري.  بشكل كبير على خفض مستويات  قادر   ,كان 

CHOL , TG , ALP ,    .LDL, bilirubin , AST, ALT  و تمكن أيضا من تحسين مستويات البروتين الكلي و الكوليسترول عالي

لالكثاف البالزما  مع  BUN, Urea and LIPC   ة. وتخفيض مستويات  العالج  ذلك  الى  باإلضافة  بالسكري.  المصابة  الحيوانات  في 

االنسولين و سي بيبتايد واالميلين. عالوة على ذلك ، أظهر نشاطًا كبيًرا كمضاد لألكسدة عن طريق  تمكن أيضا من رفع مستويات    2-ليبوكالين

في أنسجة البنكرياس للحيوانات العادية والحيوانات المصابة بداء  CAT و SOD و GSH زيادة مستويات االنزيمات المضادة لألكسدة  

م تسبب في زيادات كبيرة    12-10م و  8-10بتركيز    2-دراساتنا المختبرية أن الليبوكالينالسكري ، وكذلك مستوياتها في المصل. أظهرت  

 .وهامة في إفراز األنسولين من خط خاليا األنسولين من الفئران

 .إدارة مرض السكريالمضاعفات الحادة والمزمنة لمرض السكري ويبدو أنه عالج مساعد واعد في  2-في الختام يخفف ليبوكالين
 

كترونيلي،الجرذان، مؤشرات تفاعالت االيض، الهرمونات، المجهر اال 2-مرض السكري، ليبوكالين : ت البحث الرئيسيةكلما  
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