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 الملخص

مليون شخص مصاب بهدا  425نطاق واسع حيث يوجد أكثر من إحدى المعضالت الصحية المنتشرة على  مرض السكرييعتبر 

ويرتبط هذا المرض بعدة مضاعفات كاالعتالل العصبي و الكلوي و اعتالل الشبكية وأمراض القلب واألوعية  العالم.المرض في 

هو عبارة عن هرمون حديث االكتشاف حيث يلعب دوًرا هاما في تفاعالت األيض وذلك عن طريق تحفيزه لعملية  irisin .الدموية

حاولت  .إلى نسيج دهني بيج )رملي( الدي بدوره يملك خصائص مشابهة لألنسجة الدهنية البنية تحّويل النسيج الدهني األبيض

والسمنة، غير أنه تم التوصل الى نتائج  مرض السكري في irisinهرمون لالفيزيولوجية  العديد من الدراسات توصيف األدوار

 ليويةمجموعة من التقنيات البيوكيميائية والمورفولوجية والبيوخ استخدمنامتباينة من قبل العديد من الباحثين. في دراستنا الحالية 

 Streptozotocin المستحث بـ مرض السكري ذجعلى مستويات الجلوكوز وإفراز األنسولين في نموirisin بحث  تأثير هرمون ل

لم يكن له تأثير كبير في انخفاض  irisin هذا الهرمون آثاره المفيدة في الجسم. أظهرت نتائجنا أن واآللية التي يمارس من خاللها

حدي الجلوكوز. دقيقة من ت 30الى انخفاض كبير في الجلوكوز بعد  أدىالوزن و السكر في الدم، غير ان حقنه داخل الصفاق 

عند الحيوانات العادية و الحيوانات المصابة  βالبنكرياسية  و األنسولين في نفس الخاليا irisinأظهرت بياناتنا تواجد كل من 

بالسكري في حين كشفت نتائجنا على تواجده مع الجلوكاجون فقط عند الحيوانات المصابة بالسكري. وعالوة على ذلك، تم الكشف 

، األنسجة الدهنية الحشوية واألنسجة الدهنية التحت الجلدية. كما بينت نتائجنا ليالعضالنسيج أيضا في كل من irisin عن تواجد 

والبروتين الكلي عند الحيوانات   (HDL)على خفض الدهون الثالثية وزيادة مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة irisinقدرة 

يمكنه ان يؤدي الى تعديل مستوى العديد من الهرمونات كاألنسولين،  irisin أن حقن توصلنا أيضا الىكما المصابة بالسكري. 

نشاطًا قويًا  يمتلك  irisin توصلنا الى ان هرمون باإلضافة إلى ذلك، (.leptinلبتين )ال( وincretinsنكرتين )اإلالجلوكاجون، 

أن يحفز إفراز  هيمكن irisinأظهرت تحاليلنا أن كما  مرض السكري. اإلجهاد التأكسدي الناجم عن محاربةمضاًدا للتأكسد ل

 في مرض السكري.irisin لهرمون  المحتمل  مما يقودنا الى التخمين بالدور العالجي βالبنكرياسية  خالياالاألنسولين من طرف 
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