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Abstract 

 

في دم االرانب المحدث بىاسطة  القلبي للسيتاجلبتين والمتفىرمين والجليميبريد على نقص السكر التأثيرمقارنة 

 االنسىلين  

 نقص على والجليميبيريد الميتفىرمين و للسيتاجليبتين القلبي التاثير مقارنة

االنسىلين بىاسطة ثالمحد االرنب دم في السكر  

والجليميبيريد على نقص  نالميتفىرمي و سيتاجليبتينلل يالقلب التاثيرمقارنة 

االرنب المحدث بىاسطة االنسىلين السكر في دم  

 

والجليميبيريد على نقص  نالميتفىرمي و سيتاجليبتينلل يالقلب التاثيرمقارنة 

االرنب المحدث بىاسطة االنسىلين السكر في دم  

 

 المحدث االرنب دم في السكر نقص على والجليميبيريد الميتفورمين و للسيتاجليبتين القلبي التاثير ةمقارن

 دم في السكر نقص على والجليميبيريد الميتفورمين و للسيتاجليبتين القلبي التاثير االنسولينمقارنة بواسطة

.االنسولين بواسطة المحدث االرنب  

 

 االبتدائي

 

 ،MDA)) الوالًْذاٗالذِٗاٗذ (،CRP) ،ذٖ الرزّتًْ٘ي الثْذاسْ٘م، علٔ الذم فٖ للسكز  الوٌمص األًسْل٘ي ذأش٘ز ل٘اس اسحالذر ُذٍ هي: الهدف

 الو٘رفْره٘ي،  الس٘راجل٘ثر٘ي،  لألًسْل٘ي  الوضافح  االخزٓ لألدّٗح الوحرول الرأش٘ز ّهمارًح ،(ECG) الملة ذغ٘ز كِزتائ٘ح ذم٘٘ن عي فضال

هجاه٘ع، الوجوْعح األّلٔ ضاتطح تٌ٘وا  خوسح لسود الٔ ارًة 05: اجزٗد الذراسح علٔطرائق العمل. العْاهل ُذٍ لٔع ّالجل٘و٘ث٘زٗذ

 regular)  األًسْل٘ي ّ الفن طزٗك عي( ْٗم/ كغ/ هل 5.0) الومطز الواء ذلمد( األًسْل٘ي هجوْعح) اعط٘د الوجاه٘ع األخزٓ األدّٗح الرال٘ح:

+  الجل٘و٘ث٘زٗذ) هجوْعح ، األًسْل٘ي ّ (ْٗم/كغ/هغ 055)  الو٘رفْره٘ي ذلمد( األًسْل٘ي+  الو٘رفْره٘ي)هجوْعح  ،( ْٗم/ كغ/ ّحذج 0.5) (

 ّ( ْٗم/كغ/هغ 05) الس٘راجل٘ثر٘ي ذلمد( األًسْل٘ي+  الس٘راجل٘ثر٘ي) األًسْل٘ي، هجوْعح ّ( ْٗم/كغ/هغ 5.0) الجل٘و٘ث٘زٗذ ذلمد( ( األًسْل٘ي

 جوعد. تاألراًة الرضح٘ح  ذود شن ّهي  الملة ذخط٘ظ لرسج٘ل( كغ/هلغ 05) الك٘راه٘ي تإعطاء األراًة ذخذٗز ذن الصالس الْ٘م فٖ .األًسْل٘ي 

ًّمصاى تْاسطح االًسْل٘ي ّحذٍ اّ هع الورفْره٘ي   CRPّاظِزخ الٌرائج حذّز سٗادج فٖ : النتائج. الوذكْرج الم٘اساخ إلجزاء الذم عٌ٘اخ

فٖ الوجوْعح الرٖ عْلجد ب  MDA ًّمصاى ( األًسْل٘ي+  )الجل٘و٘ث٘زٗذّ (األًسْل٘ي+  لوجوْعر٘ي )الو٘رفْره٘يفٖ ا ذٖ الرزّتًْ٘ي فٖ

 الغ٘ز األراًة فٖ حرٔ الملة أهزاض هي الحواٗح فٖ  ّفعال٘ح لألكسذج هضاد ذأش٘ز  لَ  الو٘رفْره٘ي: االستنتاج .(األًسْل٘ي+  )الو٘رفْره٘ي

 الخافضح االخزٓ االدّٗح هع أّ ّحذٍ األًسْل٘ي. الملة أهزاض هي الحواٗح فٖ فعال٘ح لَ  الجل٘و٘ث٘زٗذ فاى كذلك. السكزٕ توزض  هصاتح

 .الوخرلفح  األدّٗح ت٘ي فْارق ّجْد عذم هع الذم فٖ الجلْكْس لوسرْٓ إحصائ٘ا تَ ٗعرذ اًخفاضا ٗسثة الذم لسكز

 

 

Comparison of the Cardiac Effect of Sitagliptin, Metformin and Glimepiride  on Insulin Induced 

Hypoglycemia in Rabbits 

Objective: Aim :To measure the effect of insulin on potassium, troponin T,  (CRP), (MDA) as well as evaluating the 

ECG changes,  and to compare the possible  additive effect to insulin of sitagliptin, metformin and glimepiride on these 

parameters. Methods: Fifty rabbits ( twenty five males) were randomly divided into five groups ( 10 each );  (control 

group), (insulin group), (Metformin + Insulin) group, (Glimepiride + insulin) groups, (Sitagliptin + Insulin)group. 

Animals were anesthetized with ketamine for ECG recording at day 3and then were  sacrificed. Blood collected for 

measurement  these parameters. Results: Insulin increased in serum CRP, decreased in blood glucose level. Metformin + 

insulin increased in serum CRP, decreased in serum troponin T, cardiac  MDA and blood glucose level. Glimepiride + 

Insulin decreased in cardiac  troponin T and blood glucose level. Sitagliptin + Insulin  decrease in blood glucose level. 

Conclusion: Metformin has antioxidant activity  and  cardio-protective effect. Glimepiride has also cardio-protective 

effect. Insulin alone or with oral hypoglycemic drugs cause a statistically  significant  decrease  of  blood glucose level  

with no difference between different  drugs. 
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