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 Abstract                                                                                                الملخص

حَج دساست األثش اىَىسٍَ عيً بعض اىقُاساث اىبُىمَُُائُت ىنبذ أسَاك اىَشجاُ اىعادٌ، وٍشجاُ اىْقط 

ّىع ٍِ ساحو اىبحش ىَذَْت ٍصشاحت خاله صُف  اىضسقاء، واىفشوج. جَعج أسَاك اىذساست بىاقع سج أسَاك ىنو

 Cobas. Integral. حٌ اىخحيُو اىبُىمَُُائٍ ىَطحىُ اىنبذ باسخخذاً جهاص اىَطُاف اىزسٌ )2112وخشَف، 

400 Plus Roche ىىحع اسحفاع فٍ ّشاط أّضََاث اىنبذ .)AST وALP ( 59.3±1257.9خاله فصو اىخشَف 

IU/L ،143.96 ±60.2 IU/L  ُِعيً اىخىاىٍ(، فٍ حALT  وLDH  ماُ أعيً ّشاط ىه خاله فصو اىصُف

(368.5 ±77.2 IU/L ،0.7±0.34 IU/L عالوة عيً رىل، أشاسث اىذساست ىىجىد دالىت ٍعْىَت عْذ .)

 0.05أمبش ٍِ P-valueماّج قٌُ بَُْا  ، ALTو ALP و AST بُِ فصيٍ اىذساست ىنو ٍِ   P<0.05ٍسخىي

اىذساست اىحاىُت حشُش إلٍناُّت اسخخذاً أّضََاث وظائف اىنبذ ىيذالىت عيً اىحاىت اىفسُىىىجُا . LDH ّضٌَأل   

 ىألسَاك خاله فصىه اىسْت ألسَاك اىذساست.

 ميَاث ٍفخاحُت: اّضََاث وظائف اىنبذ، فسُىىىجُا، مبذ، أسَاك بحشَت

 

Abstract 

This study investigated the influence of seasonality on the some biochemical 

parameters of  liver Pagrus pagrus, Pagrus coerleosticus and Epinephelus guaza. Six 

specimens of each species of fish  caught from Misurata coast during summer and 

winter 2017. biochemical analyses of liver crushed were determined using 

spectrophotometer (Cobas. Integral 400 Plus Roche).  The result showed that, the 

main biochemical parameters findings were observed in the winter elevated 

compare with summer of AST, ALP (1257.9±59.3IU/L, 143.96±60.2 IU/L). On the 

odder hand, ALT and LDH were observed in the summer elevated compare with 

winter. Furthermore, this study indicated that there are significant (P>0.05) 

between tow seasonal study of AST, ALP and AST. While P-value of LDH was 

higher than 0.05 of all seasonal study. The present study that biochemical 

parameters could be as indicators of physiological status during different seasons of 

year in those fish species.  
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 مقدمة -5

1- Introduction 

 ائفاىَيحقت باىقْاة اىهعَُت، وهٍ ععى ٍتعذد اىىظ اإلفزاساألسَاك اىعظَُت ٍِ اىغذد خارجُت  تعذ مبذ

 حُج تيعب دورا هاٍا فٍ فسُىىىجُت األسَاك، وَعشي ىها اىعذَذ ٍِ اىىظائف اىَهَت ماىَساعذة فٍ عَيُت هعٌ

ومذىل ىها دور فٍ هذً اىعذَذ ٍِ اىَىاد  اىَادة اىغذائُت ىيحصىه عيً اىطاقت اىالسٍت ىبْاء أّسجت اىجسٌ اىَختيفت،

( خاله عَيُت Vitellogenin, VTGباإلظافت إلّتاج ٍعظٌ اىبزوتُِ اىذٌ َنَىُ صفار اىبُط ) اىتٍ تذخو اىجسٌ،

نزٌمات( لها إمواد كٌموحٌوٌة ) وإنتاج التقلٌل من سمٌة المواد،وكذلك ، [9 ،0] تنىَِ اىبُىض فٍ ٍباَط اإلّاث

 المشبعة غٌر األساسٌة الذهنٌة األحماض من عال   محتوى ذات المائٌة الكائنات هذه نأ كما .[0] الهضمدور فً عملٌة 

 ، Essential fatty acids) (EFAs)تخلٌقها الجسم ٌستطٌع ال والتً السلسلة طوٌلة الذهنٌة األحماض (3)أومٌغا 

 باستعمالها ٌوصى لذا. Docosahexaenoic acid (DHA)و  Eicosapentaenoic acid (EPA)هنًذال كالحامض

 البحرٌة األسماك زٌوت حٌث تعمل، Cardiovascular diseases) ) [4]الوعائً الجهاز ضأمرا من للوقاٌة كغذاء،

 الكولسترول قلٌلة من نسبة الدموٌة الحتوائها على  الجلطات سٌولته ومقاومة زٌادة إلى وتؤدى الدم ضغط خفض على
 دور فً عالج . إضافة لذلك فلهاالدموٌة الجلطات ومقاومة، سٌولته زٌادة و ، مالد ضغط خفض على تساعدف( %33)

 .[2] الدم فً الجلوكوز مستوى تنظٌم وكذلكالصمم، 

حٌث تلعب دورا مهما فً عملٌات األٌض فً  ،ذات أهمٌة اإلنزٌمات الموجودة فً جسم الكائن الحًتعتبر 
نسبة مستوى أنزٌمات جسم وتعتبر، كالكبد، والجهاز الهضمً فً جسم الكائن للعدٌد من األعضاء واألجهزة ويالخل

الصحٌة لمعرفة الحالة  لها اهمٌة. مستوى انزٌمات وظائف الكبد [3] تستجٌب بسرعة ألي تغٌر بٌئًاألسماك 

لألسماك، حٌث أظهرت العدٌد من الدراسات أثر التلوث فً البٌئة المائٌة ٌعمل على رفع مستوى القٌاسات 
 .[4] الكٌموحٌوٌة فً الكبد لألسماك كاستجابة متخصصة لنوع ودرجة الملوثات

جسم الكائن تنتج من قبل العدٌد من األعضاء ب ،(Liver function) وظائف الكبد إنزٌماتهناك العدٌد من 

 Aspartate aminoسبارتٌت أمٌنوترنسفٌرٌز )ٌعتبر أنزٌم . [5] التً لها دور مهم فً وظٌفة الخلٌة الحً،

transferase, ASTواأللنٌن أمٌنوترنسفٌرٌز ،) ِ(Alanine aminotransferase, ALT )نزٌمات )العائلة من أ

Family( البالزما غٌر التخصصٌة )Non-plasma-specific enzymes ،التً تتواجد داخل خالٌا نسٌج الكبد )

. تظهر هذه االنزٌمات فً [6] والقلب، والخٌاشٌم، والكلى، والعضالت، وبعض األعضاء األخرى من جسم األسماك

لتراكم الكبٌر للدهون باإلضافة إلصابة الكبد، لذا ٌعتبر من االنزٌمات لشٌر ٌ ALTسٌرم أو بالزما الدم. ارتفاع نشاط 

، وذلك ASTأكثر داللة على خلل الكبد أكثر من  ALTٌعتبر أنزٌم  .[5] تدل على الحالة الفسٌولوجٌا لألسماكالتً 

ٌعتبر إشارة لحدوث نخر حاد فً الكبد ولتسمم  ASTلموقعه البٌولوجً لتلك االنزٌمات. ارتفاع مستوى نشاط انزٌم 

ALP (Alkaline phosphatase ،)نزٌم إٌالحظ . [01]( Carbon tetrachloride, CCL4بالكربون ثالثً الكلورٌد )

، حٌث األنسجةواألعضاء كالكبد والعظام والمشٌمة وبشكل خاص فً الغشاء البالزمً لخالٌا تلك  األنسجةفً معظم 
إضافة . (Monophosphate esters( لإلسترات أحادٌة الفوسفات )Hydrolysisٌعمل على تحفٌز التحلل المائً )

(، وهو موجود فً Lactate dehydrogenase) LDHنزٌم التحللً اإلنزٌمات ٌعرف بخر من اإلآع ٌوجد نولذلك 

المهمة التً تحفز  اإلنزٌماتمن  LDHو ،(Osteoblastsكل أنسجة الجسم وبشكل خاص فً خالٌا الكبد والعظم )

لتعرض الكائن  ركمعٌا (، كما أنه ٌعتبرCarbohydrate metabolismٌكوجٌن )تمثٌل الكربوهٌدرات تحلل الجال

 .[00] كسجٌنلإلجهاد الناتج عن التلوث الكٌمٌائً ونقص كمٌة األ

البٌولوجٌا لألسماك فً بٌئتها الطبٌعٌة، كما أن المعلومات عن  باالستجابةتعد المعلومات المتاحة فٌما ٌتعلق 

تعتبر ، كما [09] صحٌة لألسماكذات أهمٌة قصوى فً معرفة الحالة الالتغٌرات الموسمٌة متباٌنة بٌن األسماك، 

النتائج التً ٌتم الحصول علٌها من الدراسات فً البٌئة الطبٌعٌة لألسماك تكون أكثر واقعٌة ودقة عن تلك الدراسات 

 نشاط انزٌماتلمعرفة مستوى وأثر التغٌر الفصلً على معدل لذا هدفت الدراسة الحالٌة  .[3]التً تكون فً المعامل 

 وظائف الكبد فً بعض األسماك البحرٌة.

ثر التغٌر الموسمً )الفصلً( على نشاط وفعالٌة أل تأشار .Meluzzi et al [00] الدراسة التً قام بها

فً مصل دم نفس األسماك  AST إنزٌم، بٌنما Comman carpو Catfishفً مصل دم أسماك  LDHو AST إنزٌم

على فعالٌة مجموعة   .Shhsavani et al[0] الدراسة التً قام بهاكما ان أظهر نشاطا فً الشتاء مقارنة بالخرٌف. 
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ختلفت ا( فً مصل الدم أنها LDHو ،ALPو ،ASTو  ،ALT) Acipenser stellatus palls من أنزٌمات أسماك
المضادة لألكسدة فً كبد  اإلنزٌماتلك الدراسة التً أجرٌت على بعض كذ ،باختالف الفصل )الموسم( خالل السنة
ٌٌّن )Mullus barbatusوعضالت أحد أنواع اسماك البوري ) (، أشارت نتائجها Adriatic Sea( من بحر البنادق

 .[01] باختالف فصول الدراسة اإلنزٌمًلوجود تباٌن فً مستوى النشاط 

( فً سٌرم LDHو ALPو ASTو  ALT) تنزٌمامستوى النشاط لعدد من األ .Shahsavani et al [0] درس

تباٌن فً قٌم النشاط االنزٌمً بسبب أثر الفصول،  ، حٌث أظهرت الدراسة Acipenser stellatusالدم أسماك 

 [02] أشارو (.Sexual hormonrsوالتغٌرات الفٌسٌولوجٌا كوضع البٌض، باإلضافة لألثر الهرمونات الجنسٌة )
Dorcas and Solomon   إنزٌمًإلى ارتفاع مستوى ALT و AST  فً مصل الدم ناجم عن حدوث ضرر فً خالٌا

لنوعٌن من  ALPو ASTو ALTإنزٌم فً دراسة أجرٌت على فعالٌة   Rangraz and Jafaryan [03] نبٌّ كما  .الكبد

خالل  الدراسة إنزٌمات(، حدوث زٌادة فً فعالٌة ونشاط الربٌعخالل فصلٌن مختلفٌن )شتاء و Huso huso أسماك
 مقارنة بالشتاء. ربٌعفصل ال

ألثر التغٌرات الفصلٌة على انزٌمات وظائف الكبد ألسماك  .Coşkun et al  [6] أشارت دراسة قام بها

ألسماك أعلى فً ا ALT( بشكل ملحوظ، حٌث كان النشاط االنزٌمً إلنزٌم Oncorhynchus mykissالسلمون )

بشكل كبٌر مقارنة بالفصول األخرى من السنة،  ASTالمصطادة فً فصل الربٌع. فً فصل الصٌف زاد نشاط انزٌم 

أبودبوس  دراسة قام بهاالإضافة لذلك  ( لوحظ ارتفاعه فً فصل الخرٌف.ALPبٌنما انزٌم الفوسفاتٌز القاعدي )

المجمعة من الشاطئ البحري على أثر التغٌر الفصلً إلنزٌمات وظائف الكبد ألسماك التونا الزرقاء  [04] وآخرون

فصل الربٌع بالمقارنة مع  اللخ( LDHو ALPو ASTو ALT)نزٌمات الدراسة إزٌادة نشاط كل ، لمدٌنة مصراتة
انزٌم نزٌمات باستثناء اإلم لكل والموس االنزٌمًلوجود معنوٌة بٌن النشاط  الدراسة وأشارت هذه، فصل الشتاء

LDH.  تهدف الدراسة لتقٌٌم النشاط االنزٌمً، ومعرفة أثر التغٌرات الموسمٌة لبعض إنزٌمات وظائف الكبد لعدد من

 األسماك البحرٌة.

 المواد وطرق العمل-0

2-Material and Methods 

 Sample collection جمع العٌنات

أنواع من األسماك  ثالثةوتم اختٌار  سمكة فً الفصل الواحد 16سمكة بعدد  32 جمع عٌنات الدراسةتم 
 -ساحل مدٌنة مصراتة العظمٌة الطازجة )مباشرة من مكان الصٌد(، بعدد ستة مكررات من كل نوع، وذلك من

فً أكٌاس الدراسة عٌنات وضعت  .من فصول السنة (2017)صٌف وخرٌف  لٌبٌا، خالل فصلٌن مختلفٌن

 جامعة مصراتة ،كلٌة العلوم ،المائٌة بقسم علم الحٌوان األحٌاءمباشرة إلى معمل لضمان سالمتها ونقلت بالستٌكٌة 
والطول الشوكً  ،)بالجرام( وهً الوزن ،(Morphometricالقٌاسات الخارجٌة )تم أخذ . حافظة مملوءة بالثلجفً 

(Fork length)، ( ًوالطول القٌاسTotal length ).بالسنتٌمٌتر، لكل عٌنة من عٌنات الدراسة 

 Methods طرٌقة العمل

بعد وصول األسماك لمعمل وحدة األحٌاء المائٌة التابعة لقسم علم الحٌوان جامعة مصراتة، وأخذ  
 عمل شق طولً من الناحٌة البطنٌة لألسماكالقٌاسات الخارجٌة تم استخراج الكبد )العضو المستهدف دراسته( بعد 

 Severin) بواسطة مٌزان رقمًجم  0.5أخذ منها وزن  حدة ثمباستخدام مشرط حاد. ووزنت الكبد لكل سمكة على 

ElelstrogerateGmbn, Rohre 27, D-59846 Sunder) ،وحفظ فً  ،من المواد الحافظة فً أنبوب خال   توضعو

 ، إلى حٌن البدء فً الخطوة التالٌة. °(م 20-) المجمدة

زجاجً )روعً تبرٌده مع كل عملٌة سحق(. أثناء عملٌة  باستخدام ساق فً أنبوبة اختباركبد السحق نسٌج 

مم من محلول الفوسفات المنظم رقمه الهٌدروجٌنً 0السحق وضع األنبوب المحتوي على نسٌج الكبد والمضاف إلٌه 

 (.2016وآخرون ) سأبودبو(، و9109أبودبوس ) وذلك حسب ما ذكره ، داخل حمام مائً ٌحتوي على ثلج،7.4
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 . أنواع األسماك المستهدف دراستها.1جدول 

 

نقلت العٌنات لوحدة األبحاث التابعة لقسم علم الحٌوان فً أنابٌب الفصل داخل حافظة بالستٌكٌة محتوٌة 
عملٌة فصل المحلول المتجانس بالطرد المركزي  نسٌج الكبد، إلجراء)سحق( ذلك بعد االنتهاء من طحن و على ثلج،
 Zentrifugen D-78532 ) الثلجً ، باستخدام جهاز الطرد المركزي°م -4لفة فً درجة حرارة  4000على 

Tuttlingen )مدة ربع ساعة. لو( وضع الرائق الناتج من عملٌة الفصل باستخدام ماصة دقٌقةMicropipette ًف )

لحٌن ، °م 20-( ووضعت مباشرة فً ثالجة على درجة حرارة Eppendorfإٌبندرف ) بأنابٌب خاصة تعرف بأنابٌ
بواسطة جهاز  اإلنزٌمًفً قٌاس مستوى النشاط الناتج عن عملٌة الفصل ستخدام الرائق االبدء فً الخطوة التالٌة. 

أطوال موجٌة على ( Cobas. Integral 400 Plus Roche)من نوع  (spectrophotometerالمطٌاف الذري )

 . ، والشركة المصنعة للكاشفاإلنزٌممختلفة حسب نوع 

 ، والتً(، وهً مجموعة إنزٌمٌةLiver functionإنزٌمات وظائف الكبد )قٌاس فعالٌة دراسة فً هذه تم 

 (.2خاللها ٌتم التعرف على الحالة الفسٌولوجٌة لألسماك )جدول  من

 Statistical Analysisالتحلٌل اإلحصائً 

 فً الدراسة الحالٌة( P- valueالمعنوٌة ) كانت قٌمة حٌثإلجاد العالقة بٌن متغٌرٌن، و T اختباراستخدم 

التحالٌل اإلحصائٌة  .ٌنات الدراسة واالنحراف المعٌاريالبٌانات عن طرٌق متوسط قٌم ع ث، مثل1012 عند مستوى

 SPSS 0101تمت باستخدام برنامج 

 . أنواع إنزٌمات وظائف الكبد ألسماك الدراسة.2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع الغذاء    االسم المحلي االسم العلمي ت
1 Pagrus pagrus )المرجان العادي )باقرو                Carnivorous 

2 Pagrus coerleostictus )مرجان النقط الزرقاء )باقرو               Carnivorous 
3 Epinephelus guaza )الفروج )الدوت               Carnivorous 

 االختصار اإلنزٌم ت
1 Alanine transaminase ALT 
2 Aspartate transaminase AST 
3 Alkaline phosphatase ALP 
4 Lactate dehydrogenase LDH 
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 النتائج-3

3-Results 

خالل صٌف  ،P. pagrus المرجان العادي معدل نشاط إنزٌمات الدراسة ألسماك A-0، ٌوضح الشكل

متوسط  صٌف، وكانال خالل فصل ALT ألنزٌم أن هناك نشاط عال   أظهرت الدراسة الحالٌة، حٌث 2017وخرٌف 

  9.9± 55.96االنزٌم إلى  بٌنما لم ٌتجاوز متوسط فعالٌة نفس (،0)جدول   IU/L 77.2± 368.5 فعالٌة هذا االنزٌم

IU/L  انزٌم رتفاع كبٌر فً معدل نشاطالبٌانات إحصائٌا وجود اتبٌن من خالل تحلٌل . الخرٌفخالل فصل AST 

خالل فصل   IU/L 59.3±1257.9و   IU/L 202.2±927.3متوسط فعالٌته إلى  تخالل فصلً الدراسة، حٌث بلغ

أٌضا كان مرتفع خالل فصل  ALP متوسط فعالٌة انزٌمأن  A-1، لوحظ من الشكل .على التوالً خرٌفوال الصٌف

، فً حٌن أظهر IU/L 19.1±66.04 لصٌفبالمقارنة بفعالٌة نفس االنزٌم فً فصل ا  IU/L 60.2± 143.96لخرٌفا

بالمقارنة مع نشاطه فً   IU/L 0.34±0.7لخرٌف انخفاضا خالل فصل ا  (LDH) نشاط انزٌم الالكتٌك دٌهٌروجنٌز

 .(0)جدول  IU/L 0.32±1.2 الصٌف فصل

، خالل صٌف P. coerleostictusلمعدل النشاط االنزٌمً ألسماك ، 0ل دووج B -0، الشكل ٌشٌر

صٌف ال خالل فصل ALT نزٌمإنشاط انخفاضا فً متوسط فعالٌة  أظهرت الدراسة الحالٌة. حٌث 2017وخرٌف، 

(3.8±1.1 IU/L)االنزٌم ، بٌنما متوسط فعالٌة نفس (ALT )5.8±41.04الخرٌف )خالل فصل  كانت أكثر ارتفاعا 

IU/L).  انزٌم فً معدل نشاط اتضح من خالل تحلٌل البٌانات إحصائٌا، وجود انخفاض AST  فصل الصٌف، خالل

 216.4±1159.4و  IU/L 14.1±27.8متوسط فعالٌته  تحٌث بلغوارتفاع كبٌر لهذا اإلنزٌم خالل فصل الخرٌف، 

IU/L  ً0، الشكل  .على التوال- B  فعالٌة انزٌممتوسط شٌر لوجود ارتفاع فً ، ت0وجدول ALP لخرٌف خالل فصل ا

180.5±40.99 IU/L، ٌ0.25±0.33 لصٌففً فصل ا تهبالمقارنة بفعال IU/L نشاط انزٌم. أظهر LDH  انخفاضا

على  IU/L 0.2±0.5و IU/L 0.7±1.8الصٌف، حٌث كانت  فصلخالل مقارنة مع نشاطه فً لخرٌف خالل فصل ا
 التوالً.

(، 0، وجدول  C -0 شكل) 2017 ،خالل صٌف وخرٌف E. guazaماك معدل نشاط إنزٌمات الدراسة ألس

 ، بٌنما لم ٌتجاوز متوسط فعالٌة نفسIU/L 77.2±213.5لخرٌف ا خالل فصل ALT نزٌمنشاط عالً إل أشار لوجود

، IU/L 2.55±18أظهر انخفاض خالل فصل الصٌف  ASTإنزٌم  .الصٌفخالل فصل    IU/L 3.1±7.8 االنزٌم إلى

(. تبٌن من 0وجدول  C -0، شكل) IU/L 147.9±1871.9 ارتفع نشاطه بشكل كبٌر خالل فصل الخرٌففً حٌن 

خالل فصل الخرٌف بالمقارنة بفعالٌته فً  ALPإنزٌم  رتفاع فً معدل نشاطخالل تحلٌل البٌانات إحصائٌا، وجود ا

فً  IU/L 0.5±1.5و 9104خرٌف خالل  IU/L 1.7±11.1كان  نزٌماإل هذا متوسط فعالٌةفصل الصٌف، حٌث أن 

(، IU/L 0.05±0.1لخرٌف )انخفاضا خالل فصل اأظهر   (LDH) نشاط انزٌم الالكتٌك دٌهٌروجنٌز. 9104صٌف 

  (.IU/L 0.05±0.2الصٌف ) بالمقارنة مع نشاطه فً فصل

   P<0.05داللة معنوٌة وجود P. pagrusلمعدل نشاط انزٌمات أسماك ( 0ول د)ج أظهر التحلٌل االحصائً

-P  بٌن فصلً الدراسة، حٌت كانت قٌمة ALT و ALP و AST متوسط النشاط االنزٌمً لكل من عند مقارنة مستوى

value   بٌنما ال ٌوجد فرق معنوي عند مقارنة متوسط فعالٌة أنزٌم ،0.05أقل من LDH ًالدراسة بٌن نفس فصل .

 P. coerleostictus  ألسماك النشاط االنزٌمً معدلنة عند مقار   P<0.05أن هناك داللة معنوٌة، 3ٌظهر الجدول 

بٌنما ال ٌوجد فرق  ،0.05أقل من  P-value كانت قٌمة حٌث، خالل فصلً الدراسة  ALT و ALP و AST لكل من

لمعدل نشاط  ،3. تبٌن من نتائج الجول الدراسة بٌن نفس فصلً LDH معنوي عند مقارنة متوسط فعالٌة أنزٌم

داللة  ، حٌث أظهرت نتائج التحلٌل االحصائً وجودE. guaza ألسماك( ALT و  ALP و  ASTالدراسة )ٌمات زان

 ، حٌت كانت قٌمةالصٌف والخرٌف بٌن فصل متوسط النشاط االنزٌمً لكل من عند مقارنة مستوى   P<0.05معنوٌة

P-value   بٌنما ال ٌوجد فرق معنوي عند مقارنة متوسط فعالٌة أنزٌم ،0.05أقل من LDH ًالدراسة بٌن نفس فصل.  
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 المناقشة-4

4-Discussions 

 سماك البحرأوظائف الكبد لبعض  ً إلنزٌماتألنزٌماعلى النشاط أثر التغٌر الفصلً تقدٌر لدراسة فً هذه اا تم
أثر التغٌر الفصلً على أنزٌمات أن الدراسة  تبٌن منحٌث مدٌنة مصراتة، لٌبٌا.  الذي تصل علٌهالمتوسط  األبٌض

بسبب التباٌن بٌن فصل الصٌف حدث فً األسماك، تتغٌرات الفسٌولوجٌا التً للوظائف الكبد كان كانعكاس 
انزٌم استثناء ب، معظم أنزٌمات وظائف الكبد كان لها زٌادة ذات داللة معنوٌة خالل فصل الخرٌفحٌث والخرٌف، 

ALT  عن فعالٌته فً فصل الخرٌف ألسماك  فصل الصٌف زٌادة فًالذي أظهرP. pagrus . 

         فً أسماك LDH، وALP، و AST، وة الحالٌة لوجود نشاط فً معدل أنزٌماتالدراس نتائجأشارت  

P. pagrusوأسماك ، P. coerleostictusوكذلك أسماك ، E. guaza صل فمقارنة ب خرٌفال، وذلك خالل فصل

. [6، 91، 06] وهذا ما اشارت إلٌه العدٌد من الدراسات التً تمت على نفس أنزٌمات الدراسة الحالٌة ،صٌفال
حٌث كان ، Rhamdia quelenفً مصل  ALP ، وASTاختلفت الدراسة الحالٌة مع دراسة تمت على أنزٌمات 

 .[90] خالل فصل الخرٌفنشاطها أعلى فً فصل الصٌف بالمقارنة مع معدلها 

 صٌفخالل فصل ال P. pagrus فقط فً أسماك مرتفعا ALT ألنزٌمنشاط الحالٌة وجود الدراسة أظهرت 

                      ، E. guaza، وعلى العكس فً باقً أسماك الدراسة الحالٌة )خرٌفمقارنة بمعدله فً فصل ال

التً أشارت لزٌادة معدل نشاط   ,.Fredianelli et al[90] اتفقت الدراسة الحالٌة مع دراسة (.P. coerleostictusو

ALT وكذلك مع دراسة تمت على أنواع من أسماك عائلة فً فصل الصٌف مقارنة بالخرٌف ،Cyprinids [99].  هذا

  .[90] تغٌرات درجة الحرارةلتأثر كذلك ، [05] تأثٌر الموسمالتباٌن معدل نشاط أنزٌمات الدراسة ٌرجع ل

لكبد  ALPفعالٌة أنزٌم  دراسةعند وذلك  [05] نٌمع دراسة أبودبوس وآخراتفقت الدراسة الحالٌة نتائج 

لمطحون الكبد  فً القٌاسات البٌوكٌمٌائٌة ALP، حٌث أشارت الرتفاع نشاط أنزٌم Euthynnus alletteratusأسماك 

اقتراب وضع نضج المناسل وك، [6] ألسماك الدراسة خالل فصل الخرٌف، ٌرجع ألسباب فسٌولوجٌا لألسماك

أٌضا  .[3]( Cortisol(، والكورتٌزول )Adrenaline) استجابة أولٌة لزٌادة فً إفراز االدرٌنالٌن، وكذلك كالبٌوض

لكونه ٌحفز العدٌد من العملٌات االٌضٌة كتخلٌق  .Olaoluwa et al [91] كما أشارسبب ارتفاع هذا األنزٌم 

(، كذلك الدهون الفسفورٌة Nuclear acids(، واألحماض النووٌة )Nuclear proteinsالبروتٌنات النووٌة )

(Phospholipids) 

    بٌن فصل الصٌف والخرٌف لسماك الدراسة الحالٌة  LDHأشارت الدراسة الحالٌة لوجود تباٌن ألنزٌم 

(P. pagrus و ،P. coerleostictus و ،E. guaza)[90] ، وهذا ما أشارت إلٌة دراسة Bhan et al. ،دراسة نتائج و

[99] Azeez and Mohammed   وٌرجع سبب زٌادة نشاط انزٌمLactate dehydrogenase  لكتٌت(

 [92] كان سببه زٌادة معدل األٌض فً كبد أسماك الدراسة، وهذا ما ذكره نزٌم التحللًاإلبوالذي  دٌهٌدروجٌنٌز(
Wagner et al. [93] و Dobsikova et al.. 

 شكر وتقدٌر

قسم اإلحصاء، كلٌة العلوم، جامعة مصراتة، على تحلٌل عضو هٌئة تدرٌس ب ،الصدٌق بالحاج. أنشكر 
 البٌانات الخاصة بالبحث إحصائٌا.
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ألسماك، خالل صٌف ( IU). معدل النشاط اإلنزٌمات 0شكل 

، A- Pagrus pagrus ،B- P. coerleostictus: 2017وخرٌف 

C- E. guaza. 
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          .0252 ,خريفالصيف والل فصل ألسماك الدراسة خال . مستوى النشاط انزيمات وظائف الكبد3جدول      

 

 =)*(P-Value   0.05أقل من.

 االسٌ اىعيٍَ

ىيعُْت   
اىخطأ اىَعُارٌ(± ٍعذه اىْشاغ االّشٍََ )ٍتىسػ   

 
ALT AST ALP HDL 

 خرٌف صٌف خرٌف صٌف خرٌف صٌف خرٌف صٌف

p. pagrus 

 

368.5*  
 ±77.2 

55.96*± 
9.9 

927.3*  ±  
 202.2 

1257.9*  ±  
 59.3 

66.04*  ±  
 19.1 

143.96  ±*  
 60.2 

1.2   ± 0.32 0.7   ± 0.34 

P. 
coerleostictus 

3.8*   ± 1.1 
41.04*  ±  
 5.8 

27.8* 
  ± 14.1 

1159.4* 

  ± 216.4 
0.33  ±* 0.25 180.5*   ± 40.99 0.5   ± 0.2 1.8   ± 0.7 

E. guaza 7.8  ±* 3.1 
213.5*  ±  
 77.2 

18 ±* 2.55 
1871.9*  ±  

147.9 
1.5   ±* 0.5 11.1*   ± 1.7 0.2   ± 0.05 0.1   ± 0.05 
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