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  الملخص

 بعض مضادات االكسدة االنزيمية وغير االنزيمية       على الرصاص   تأثيرحالية معرفة   تضمنت الدراسة ال    

، اسـتخدم فـي   أشهر 3-2.5 بعمر Rattus norvegicusوبيروكسدة الدهن في مصل ذكور الجرذان البيض 

) مجموعـة / جـرذ  10( ذكرا من الجرذان البيض، قسمت عشوائيا الى خمس مجاميع بواقع            50هذه الدراسة   

وعة موعدت مج )  الشرب لغرض( عليقة قياسية وماء مقطر      أعطيت: المجموعة االولى ى التوالي،   وكانت عل 

رصاص ال  خالت يحتوي على ) شرب ال لغرض(مقطرة وماء   ي عليقة قياس  أعطيت: المجموعة الثانية  .السيطرة

 لغـرض (قطـر م عليقة قياسية ومـاء      أعطيت: المجموعة الثالثة  . يوما 15 لمدة   ،لتر يوميا  / ملغم 20بتركيز  

 يومـا، وعوملـت المجموعـة       15 لمدة   لتر يوميا، /  ملغم 40رصاص بتركيز   ال  خالت يحتوي على ) الشرب

  . يوما30الرابعة والخامسة بنفس تركيز المجموعة الثانية والثالثة كال على انفراد يوميا لمدة 

لـي وااللبـومين    ت نتائج المعاملة بالرصاص انخفاضا معنويا في تركيز كل مـن البـروتين الك             راظه  

 في مصل ذكـور الجـرذان       SOD سيموتيز د  وفعالية انزيم سوبر اوكسايد    GSH الكلوتاثايونوالكلوبيولين، و 

 كان االنخفاض تنازليا مع الزمن، كما اظهـرت نتـائج المعاملـة             إذا ،مقارنة مع مجموعة السيطرة   المعاملة  

في مصل ذكور الجرذان مقارنـة مـع         MDA يدالمالوندايالديها واليوريك  ارتفاعا معنويا في تركيز حامض      

كما اوضحت النتائج ان االنخفاض واالرتفاع اكثر وضوحا في مجموعة الجرذان المعاملة            مجموعة السيطرة،   

 التأكـسدي  الكرب، مما يدل على قابلية الرصاص في احداث         لتر من ماء الشرب   /  ملغم رصاص  40بتركيز  

  .في الجرذان البيض

  .دسميوتيز اوكسايد الديهايد، حامض اليوريك، سوبر، المالوندايالكلوتاثايونرصاص،  ال:الكلمات الدالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ABSTRACT 

The present study includes the investigation of the effect of lead on some enzymatic, 
non enzymatic antioxidants and lipid peroxidation in serum of male albino rats Rattus 
norvegicus aged 2.5-3 months. Fifty male rats were randomly divided into 5 groups (10 rats/ 
group).The first group: was given standard forage and distilled water (as a drinking water) 
and considered as control. The second group: was given standard forage and distilled water 
(as a drinking water) containing 20 mg lead /L. daily for a period of 15 days. Third group: 
was given standard forage and distilled water (as a drinking water)   containing  40 mg lead/ 
L. daily for a period of 15 days. The fourth and fifth groups  were treated with the same 
concentration of the second and third group separately daily for a period of 30 days. 

The results showed that treatment with lead caused a significant decrease in the 
concentration of each of total protein, albumin, globulin, glutathione GSH and the 
superoxide dismutase SOD activity in serum of treated rats compared with the control 
group. The reduction of the above mentioned parameters was progressive with the time of 
treatment. The result also showed that treatment with lead caused a significant increase in 
uric acid and malondialdhyde MDA in serum compared with control group. The results also 
showed that the decrease and increase were more prominent in rats treated with 40 mg  
lead/ L of drinking water. These results suggests that lead may induce oxidative stress in 
albino rats. 

 
Keywords: Lead. Glutathione, Malondialdhyde, Uric acid, Superoxide dismutase. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  المقدمة

جد في الطبيعة بصورة غير نقية مرتبطا بخامات اخرى         اوتيعد الرصاص احد المعادن الثقيلة السامة، ي      

، يوجد الرصاص في جسم االنسان والحيوانات بسبب التعـرض المباشـر   )Kosnett, 2004(مثل الكادميوم 

ه والهواء، اذ يستعمل على نطاق واسع فـي الـصناعات،           الملوثات في الميا    ويعد من اكثر   وغير المباشر له،  

فيدخل في صناعة المبيدات واالسمدة الفوسفاتية والبطاريات والمطاط واالصباغ وحروف المطـابع القديمـة              

يـضاف الـى وقـود    ووالصناعات النفطية، ) Greenberg et al., 2003 ; Habal, 2004(واحبار الطابعات 

وفي صهر المعادن وصناعة السبائك والتعدين وانابيب المياه والخزانـات المنزليـة            السيارات لتقليل الفرقعة،    



..............تأثير الرصاص على بعض مضادات االكسدة وبيروكسدة  
 

57 

، لذا تؤدي مخلفـات  )ATSDR, 2005 ; Jankeer and EL-Nouri, 2009(والزجاج ومعلبات حفظ االغذية 

ث التربة والمـاء    أساسيا في تلو  ن الطبيعة نفسها دورا     واصالت المستخدمة للرصاص، فضال ع    المصانع والم 

الى النباتات ومنها الى الحيوانات التي تعـد احـد المـصادر             االمر الذي يمهد النتقاله   الهواء بالرصاص،   و

، وتكمن خطورة الرصاص في كونـه يمتلـك         )2006 الجبوري، ؛ 2000 السيد، (لإلنسانالغذائية االساسية   

  يصل الى االنسان بقمـة السلـسلة       واخيراات سمية تراكمية في اجسام الكائنات الحية النباتية والحيوانية          تأثير

والكبد والكلية بشكل ثالثي فوسـفات الرصـاص،         ، اذ يترسب في االنسجة العظمية     )2000 السيد،(الغذائية  

يوم، كما يتراكم في الرئـة       استمرار التعرض لمدة طويلة يحل محل الكالس        وعند ويتراكم في العظام واالسنان   

  ).Plumlee, 2004 ; Mudipalli, 2007( والطحال والدماغ

 مثل الرصاص ومركباته ينجم عنه انتاج Heavy metals stressان الكرب الذي تسببه المعادن الثقيلة 

 سامة وضارة لوظيفـة  اًشاء الخلوي، اذ تعد مواد     فعالية الخلية والسيما وظيفة الغ     التي تؤثر في  الجذور الحرة   

ا من الجذور الحرة بوساطة أنظمة مـضادات األكـسدة          ومن الطبيعي أن تقي الخاليا نفسه     ، الخلية الحيوانية 

   ).Hermes-Lima et al., 1991; Choudhury and Panda, 2004( المعقدة

فـالتعرض  ،  بوساطة بعض المعـادن الثقيلـة كالرصـاص        التأكسديحاالت الكرب   ويمكن استحداث   

 ; Gurer et al., 1999(لجسم  والجذور الحرة في االتأكسديللرصاص ومركباته له عالقة وثيقة مع الكرب 

Flora et al., 2004 ( . وانخفـاض  التأكـسدي وبينت العديد من الدراسات بان هناك عالقة وثيقة بين الكرب 

  اصـة من الرصـز قليلـرذان المعاملة بتراكيــك في الجـفعالية مضاد االكسدة الخلوي اوكسيد النتري

 )Gonick   et al., 1997 ; Vaziri and Ding, 2001 .( وأشارKang وآخرون) الى تثبيط فعاليـة  ) 2004

ـ  هايدروبيروكـسيديز  مثل انزيم فوسـفولبيد    مانعة لألكسدة    اًاالنزيمات الضرورية التي تعد مواد     يون ا كلوتاث

دمغة الجرذان أفي  Glutathione peroxidase (PHGPx) Phospholipid hydroperoxidase بيروكسيديز

  في مضاد االكسدة غير االنزيمي     اًتعرض للرصاص والتسمم بمركباته يسبب تغير      ال  إن .المعرضة للرصاص 

 في مستوى الكالسيوم داخل الخلية ويغير مـن نفاذيـة            الدهون، وتغيراً  ةد ونواتج بيروكس  GSH الكلوتاثايون

   .)El-Sokkary et al., 2003(الغشاء الخلوي للسوائل 

  : من خالل عدة ألياتالكرب التأكسدي بينت العديد من الدراسات بان الرصاص يحدث 

-δ المادة االسـاس   مؤديا الى تراكمδ-aminolevulinic acid dehydrogenaseتثبيط فعالية انزيم  .1

aminolevulinic acidمصادر الجذور الحرة داخل الخليةمنعد مصدرا قويا ت تي، ال ) Hermes- Lima  et 

al., 1991 ; Sandhir et al., 1994(. 

  غيـر المـشبعة    الحمـاض الدهنيـة     الرصاص مـن مكونـات االغـشية الخلويـة وهـي            يغير ا  .2

)Donaldson and Knowles, 1993.( 



  منى حسين جانكير
 

58

  حدوث بيروكسدة الدهن   إلىيرتبط الرصاص مباشرة مع االغشية الخلوية حال وصوله للخاليا مؤديا            .3

)Quinlan   et al., 1988.( 

 الجبوري،(،  )بيوت الطاقة (وظيفة المايتوكوندريا   ارتفاع في مستويات الكالسيوم داخل الخلية وتدمير         .4

2006.( 

مما يضعف قدرة الخاليا على مقاومة التأكسد وكلها بالنتيجة         ، كسدة غير االنزيمية  استنفاذ مضادات األ   .5

  ). Demir et al., 2003(تؤدي الى تلف الخاليا وتكوين الكرب التأكسدي 

، وعليه فان الدراسـة  )Gurer et al., 1999 (تأكسديال الكرب آلية إلى السمي للرصاص تأثيريؤدي ال

 مضادات االكسدة االنزيمية وغير االنزيمية في        بعض على التعرض للرصاص    تأثيرالحالية تهدف الى معرفة     

  .الجرذان البيض وتقصي مدى انعكاس ذلك على االنسان عند التعرض للسموم المشابه لها بيئيا ومهنيا ذكور

  

  لالمواد وطرائق العم

  الحيوانات المستخدمة

  تهيئة الحيوانات

 اشهر 3-2.5 بعمر  Rattus norvegicus  من ذكور الجرذان البيض50 في الدراسة الحالية تاستخدم

 غم، وكانت الجرذان جميعها بصحة جيدة، تم الحصول عليها من كلية طب الموصل فـي      300-250وبوزن  

 خاصة لتربية الجرذان، واخضعت     غطية معدنية شبكية  وضعت في اقفاص بالستيكية ذات ا     وجامعة الموصل،   

م والـدورة الـضوئية     °2+26مختبرية موحدة من حيث التهوية ودرجة الحرارة        طوال مدة الدراسة لظروف     

 التـأقلم  ساعات ظالم اضاءة طبيعية، وتم اخضاعها لفترة تمهيدية امدها اسبوع لغرض             10ساعة ضوء و  14

محضرة وفقا للمتطلبات التغذوية والفسلجية التي أقرها       المركزة  العليقة  الى  عل حيواناتال على المكان، وغذيت  

كون من الحنطة العلفية والـذرة الـصفراء        ممجلس االبحاث التغذوية االمريكي وهي عبارة عن علف مركز          

  . الى مجاميعالحيوانات عشوائيا ، ثم قسمت % 10ِوفول الصويا وبروتين بنسبة 

  رب اتصميم التج

لتر، ولغـرض   /  ملغم   100خالت الرصاص بتركيز    لول قياسي من    لم الجرذان، تم تحضير مح    بعد تأق 

ثم قسمت الحيوانـات    .  الدراسة الحالية، تم اجراء تجارب اولية مسبقا       إلجراءالتوصل الى التراكيز المناسبة     

ت علـى   ووضعت في اقفاص منفصلة وعومل    مجموعة تجريبية   / جرذ   10الى خمس مجاميع عشوائيا، بواقع      

  :النحو االتي

) شربال لغرض(  عليقة قياسية مع ماء مقطر     بإعطائهاتم معاملة هذه المجموعة     : مجموعة السيطرة  .1

 .يوم /3 سم200 حجمية سعة نصف لتر وبحجم في قناٍن
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 عليقـة   بإعطائهاتم معاملة هذه المجموعة     : لتر /ملغم20الرصاص بتركيز المعاملة بخالت   مجموعة  ال .2

 /3 سـم  200لتر وبحجم    /ملغم20خالت الرصاص بتركيز  إليه   اًمضاف) شربلغرض ال (طرمققياسية مع ماء    

 . يوما15يوم ولمدة 

 بإعطائهـا  معاملة هذه المجموعـة      تتم: لتر / ملغم 40الرصاص بتركيز المعاملة بخالت   مجموعة  ال .3

 200بحجـم   و لتر /ملغم40الرصاص بتركيز   خالت   إليه اًمضاف) شربال لغرض(مقطرعليقة قياسية مع ماء     

  . يوم15يوم ولمدة /3سم

كٌل على  لتر   / ملغم   40 ملغم و  20 خالت الرصاص بتركيز  اما المجموعة الرابعة والخامسة عوملت ب     

  ).Moussa and Bashandy,  2008( يوما 30 ولكن لمدة انفراد

  :جمع وحفظ العينات

من وريد محجر العـين لكـل       دم   3سم 5جمع  ،  "وعند انتهاء الفترات المذكورة أنفا    بعد معاملة الجرذان    

وضع في أنابيب بالستيكية ذات أغطية محكمة جافة وخالية من أيـة مـادة              و،  انابيب شعرية  بوساطةحيوان  

 لها عمليـة طـرد      أجريتثم   . دقيقة لحين تخثر الدم    20وتركت في درجة حرارة الغرفة لمدة       ، مانعة للتخثر 

 الفحوصات  إلجراء لغرض الحصول على مصل الدم       ، دقائق 10دقيقة ولمدة   /  دورة   3000مركزي بسرعة   

  .)Tietz, 1999 (المختلفة

  :تقدير تركيز بيروكسدة الدهن في مصل الدم

 لقيـاس تركيـز   TBA (Thiobarbituric acid(استخدمت طريقة تفاعل حـامض الثايوباربـاتيورك   

  ).MDA) Beuge and Aust , 1978 المالوندايالديهايد

  :االنزيمية واالنزيمية في مصل الدم كسدة غيرتقدير تركيز مضادات اال

  لمـان  أباستخدام طريقة كاشـف     )  غير انزيمي  لألكسدة اًمضادبوصفه   (GSH الكلوتاثايونقدر تركيز   

  تركيـز البـروتين الكلـي بطريقـة البايوريـت       قـدر و). Al-Zamely et al., 2001(المحورة من قبـل  

)Gornall et al., 1949 (ومين وقدر تركيز االلب)اعتمادا علـى طريقـة   )  غير انزيميأكسدة بوصفه مضاد

وباستخدام عدد التحليل الجـاهزة مـن شـركة    ) Jennifer and Findar, 1982(البروموكريسول االخضر 

Biolabo ب تركيز الكلوبيولين وفق    ا حس وتم، وبعد ايجاد تركيز كل من البروتين الكلي وااللبومين       .  الفرنسية

  .) Tietz, 1999(المعادلة االتية 

  بومينلتركيز اال -تركيز البروتين الكلي  =في مصل الدم  ) 3 سم100/غم(تركيز الكلوبيولين 

 من شركة باستخدام عدة التحليل الجاهزة) أنزيمي غير أكسدة بوصفه مضاد (اليوريكتم تقدير حامض 

Biolabo الفرنسية اعتمادا على الطريقة االنزيمية )Newman and Price, 1999 (دير فعاليـة انـزيم   وتم تق

في مصل الدم باستخدام الطريقة المحورة مـن        ) أنزيمي أكسدة بوصفه مضاد  (SODوتيزدسيم اوكسايد سوبر

  ).Brown and Goldstien, 1983(قبل 
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  اإلحصائيالتحليل 

بار دنكن  ئج احصائيا، واستخدم اخت   التصميم العشوائي الكامل، وحللت النتا    نفذت تجربة عاملية باستخدام       

ج الجرذان المعاملة وغير المعاملة، وعـدت النتـائ       بين  فرق معنوي   المتعدد المدى لمعرفة فيما اذا كان هناك        

  ).P≥0.05(معنوية عند مستوى احتمال 

  

  النتائج والمناقشة

 لتر من ماء الشرب بعـد مـرور  /  ملغم رصاص40 و20ان معاملة  الجرذان بتركيز    ) 1(يبين الشكل   

 في مـصل    MDA  في تركيز المالوندايالديهايد     معنوي   على التوالي ادت الى حدوث ارتفاع       يوما 30 و   15

 وجماعتـه   Gurrerنتائج التي توصل اليهـا       ال تتفق نتائج هذه الدراسة مع    . الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة    

ء فـي مـا   ) بشكل خالت الرصـاص   (رصاص  ن  وبالملي جزء   1100عند معاملة الجرذان بتركيز     ) 1999(

 الى زيادة انتاج الجذور الحرة التي تؤدي الـى          MDAويعزى سبب ارتفاع تركيز      . اسابيع 5الشرب ولمدة   

 وبالتالي يؤدي الى رفع تركيز       المحدث في االغشية الخلوية    التأكسديزيادة بيروكسدة الدهن ثم زيادة الضرر       

MDAاحد النواتج النهائية لعملية بيروكسدة الدهن .  

 الذي يسببه الرصاص في االنسجة المختلفة       التأكسدي ان الكرب    إلىد من الدراسات     العدي أشارتكما  

المعرضة له، يسبب اختالل في المسارات االيضية الكبدية المختلفة وااليض بشكل عام، مما يؤدي الى تحرير                

 ,.Monterio et al( بين كل منو) Taki et al., 1985 ; Gurrer et al., 1999( اصناف االوكسجين الفعالة

1986 ; Monterio et al., 1989 (   ان التسمم بالرصاص يؤدي الى تحرر اصناف االوكسجين الفعالـة مثـل

 Osumi and( كـل مـن   اوعز. كسدة الدهنوريبيروكسيد الهيدروجين وايونات سوبر اوكسايد ولذلك يتم ب

Hashimoto, 1978 ; Basha and Sovers, 1996 (تركيز الى ان سبب ارتفاع MDA   الى تحفيـز انـزيم 

Fatty-acyl-CoA oxidase وبدء اكسدة االحماض الدهنية التي تؤدي الى زيادة انتاج بيروكسيد الهيدروجين 

H2O2 بيروكسدة الدهنأنتاج والذي يسهم في المنشأ الداخلي ) Donaldson and Knowles, 1993(.  
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االشكال المتبوعة   10= عدد الحيوانات لكل مجموعة     . ) مكررات 10 لـالمعدل  (الخطأ القياسي   ± القيم معبر عنها بالمعدل     

  .والعكس صحيح بحسب اختبار دنكن) P≤0.05( مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند احتمال بأحرف

  

لة بتركيز في مصل دم ذكور الجرذان المعام MDAالمالوندايالديهايد   تأثير الرصاص في تركيز :1الشكل  

  .ختلفةملتر ماء الشرب ولفترات /  ملغم رصاص 40 و20

  

لتر من مـاء الـشرب ولفتـرات        /  ملغم رصاص    40 و   20 معاملة الجرذان بكال التركيزين      أدتكما  

   في مصل الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة كما مبين GSHمختلفة انخفاضا معنويا في تركيز الكلوتاثايون 

   نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسـات الـسابقة التـي توصـل اليهـا كـل مـن                    تتفق). 2(في الشكل   

)Prasada Rao et al., 1983 ; Sandhir et al., 1994 ; Bagchi et al., 1996 ; Gurrer et al., 1999 (

ويعـزى سـبب انخفـاض تركيـز        . عند معاملة الجرذان البيض بالمعادن الثقيلة كالرصـاص والكـادميوم         

 أنزيمي غير   بوصفه مضاد أكسدة  تاثايون في مصل دم الجرذان المعاملة الى مشاركة الكلوتاثايون الفعالة           الكلو

 المحدثة بالرصاص، اما من خالل االزالة المباشرة للجذور الحرة، او عـن             األكسدةفي منع    )داخلي المنشأ (

االول ضد سـمية المعـادن الثقيلـة        طريق االنزيمات مثل الكلوتاثايون بيروكسيديز، اذ يمثل الخط الدفاعي          

ويشترك في عدد من االليات الخلوية المتمثلة بالدفاع الخلوي ضد سمية عدد من المركبات مـع                 كالرصاص

واشار كل من ) Ketter et al., 1983 ; Singhal et al., 1987 ; Bray and Taylor, 1993(االذى التأكسدي 

)Sandhir et al., 1994 ; Gurrer et al., 1999 (    الى أن انخفاض تراكيـز الكلوتاثـايون المختـزلGSH  

 في انسجة الكبد والدماغ للجرذان المعاملة بالرصاص،        GSSGترافق مع زيادة تراكيز الكلوتاثايون المؤكسد       

  .فمن المعروف ان الرصاص يسبب االذى التأكسدي متمثلة بيروكسدة الدهن في االغشية الخلوية
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 المتبوعـة   األشكال 10= عدد الحيوانات لكل مجموعة     . ) مكررات 10 لـالمعدل  (الخطأ القياسي   ± القيم معبر عنها بالمعدل     

  .والعكس صحيح بحسب اختبار دنكن) P≤0.05( مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند احتمال بأحرف

  

 20في مصل دم ذكور الجرذان المعاملة بتركيز  GSH الكلوتاثايون  تأثير الرصاص في تركيز : 2الشكل  

  .ختلفة ملتر ماء الشرب ولفترات /  ملغم رصاص 40و

  

 معاملة الجرذان بالرصاص لكال التركيـزين مـع مـاء           أن) A  ،B  ،C.3(  النتائج في الشكل   أظهرت

مصل ين في   من البروتين الكلي وااللبومين والكلوبيول     حدوث انخفاض معنوي في تركيز كل        إلى أدتالشرب  

 Moussa ؛ 2010،  جانكير ( كل منإليهتتفق هذه النتائج مع ما توصل . الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة

and Bashandy, 2008   ،؛ 2006  ؛ جانكير وطه  Guiihermimo et al., 1998 ( الـسمي  تـأثير الحول 

.  تركيز البروتين الكلي وااللبومين في مصل دم الجرذان والفئران         علىمن عنصر الرصاص والكادميوم     لكل  

تكوين اصناف  ويعزى ذلك الى انخفاض بناء البروتينات وزيادة معدل تقويض البروتينات او لدوره في تقليل               

 المحدث بالرصاص، لـذلك يتـضح دور االلبـومين          التأكسدياالوكسجين الفعالة، كما يعود ذلك الى الكرب        

ـ        ) المنـشأ داخلـي    (أنزيمي غير   أكسدةاد  مضبوصفه     ي منـع تكـوين الجـذور       الـذي لـه دور مهـم ف

   تأكـسديا التفـاعالت واعـادة اصـالح الجزيئـات الحيويـة المتـضررة             كـسر سلـسلة     الحرة وذلـك ب   

)Haillwell and Gutteridge, 1999 ( جانكير وطه وأشار )الى ان سبب االنخفاض فـي تركيـز   ) 2006

 تأثيرلاستجابة    تحطم وتحلل البروتينات     هوين والكلوبيولين في الفئران المعاملة بالرصاص       البروتين وااللبوم 

وظائف الكبد قدرتـه علـى       والن من اهم     ،في الكبد المعدن الثقيل ولفترة طويلة على عملية بناء البروتينات         

  (Tang and Enger, 1994)كمـا اشـار  . تكوين بعض االحماض االمينية الـضرورية لبنـاء البروتينـات   
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لمنقوص االوكسجين  ا التسمم بالرصاص يؤدي الى حدوث خلل في ايض الحامض النووي الرايبوزي             أن إلى

DNA       ووظيفة الحامض النووي الرايبوزي المراسل mRNA  دور مهم في عملية بناء البروتينـات        الذي له 

في نخفاض تركيز البروتينات الكلية      السام للرصاص في الدم يبدو واضحا من خالل ا         تأثيرلا لذا فان    ،في الكبد 

وقد يعود سبب انخفاض تركيز البروتينات في مصل الـدم الـى ان الكـرب    ). Shalan et al., 2005(الدم 

من قشرة غدة الكظر وبذلك يزداد عدد االحماض          يعمل على زيادة افراز هرمون الكورتيكوستيرون      التأكسدي

 وهي بناء الكلوكوز من مصادر غيـر        Gluconeogenesis وجنيززنياالمينية التي تستخدم في عملية الكلوكو     

  ).William, 1984 ; Freeman, 1988(دراتية يكاربوه

 في تركيز حامض اليوريك فـي مـصل دم            معنوي  الى وجود ارتفاع  ) 4( النتائج في الشكل     أشارت

. ة مع مجموعة السيطرة    يوما مقارن  30،  15لتر وللفترة   / ملغم رصاص    40،  20الجرذان المعامل بتركيزي    

وقد يعزى ذلـك الـى زيـادة        ) 2010جانكير،  ( تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسة التي توصلت اليه         

الكرب التأكسدي المحدث بالرصاص والذي يؤدي الى زيادة انتاج الجذور الحرة واصناف االوكسجين الفعالة              

لنووية والقواعد النتروجينية، اذ يعد حـامض اليوريـك         التي تلحق الضرر بمكونات الخلية ومنها االحماض ا       

الناتج النهائي لتقويض البيورينات وكذلك تحطيم االواصر البروتينية، كما انه مضاد اكـسدة غيـر انزيمـي                 

 عبد أشارفقد ، سبق  ماإلى  إضافة).Misra et al., 1998 ; Moussa and Bashandy, 2008(داخلي المنشأ 

 الرصاص يقلل من    أن إذ، وجود عالقة بين التعرض للرصاص و ظهور مرض النقرس         الى   )2005(الخالق  

  .اخراج حامض اليوريك مما ينتج عنه ارتفاع تركيز حامض اليوريك في الدم 
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 المتبوعـة    األشـكال  10= عدد الحيوانات لكل مجموعة     . ) مكررات 10 لـالمعدل  (الخطأ القياسي   ± ل  لقيم معبر عنها بالمعد   ا

  .والعكس صحيح بحسب اختبار دنكن) P≤0.05( مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند احتمال بأحرف
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ـ  البروتين الكلي وااللبـومين والكلوبيـولين     تأثير الرصاص في تركيز:A ،B ،C. 3الشكل     صل دم فـي م

لتر مـاء الـشرب ولفتـرات       /  ملغم رصاص    40 و 20ذكور الجرذان المعاملة بتركيز     
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 المتبوعـة   األشـكال  10= عدد الحيوانات لكل مجموعة     . ) مكررات 10 لـالمعدل  (الخطأ القياسي   ± القيم معبر عنها بالمعدل     

  .والعكس صحيح بحسب اختبار دنكن) P≤0.05( معنوي عند احتمال  مختلفة تدل على وجود فرقبأحرف

  

 40 و 20في مصل دم ذكور الجرذان المعاملة بتركيز        حامض اليوريك    تأثير الرصاص في تركيز      :4الشكل  

  .ختلفةملتر ماء الشرب ولفترات / ملغم رصاص 

  

الفورمازين لفعالية انـزيم    انخفاضا معنويا في مستوى التغير في امتصاصية        ) 5( نتائج الشكل    أوضحت

 في مصل دم الجرذان المعاملة مقارنة مع السيطرة، وهذا يدل على زيـادة   SODالسوبر اوكسايد دسميوتيز

وتعزى هذه الزيادة في الفعالية الى زيادة  تحرر الجذور ) Beyer et al., 1991(فعالية االنزيم كما اشار اليها 

جة الكرب التأكسدي الذي سببه عدم توازن بـين عوامـل االكـسدة             الحرة وخاصة جذر السوبر اوكسايد نتي     

واالنظمة الدفاعية لمضادات االكسدة وبالتالي زيادة فعالية االنزيم للتخلص من الجذور الحـرة المتولـدة، اذ                

 بيروكسيد الهيدروجين الذي يتحول الى المـاء بوسـاطة          إلىاوكسايد    تحويل جذر السوبر   SODيحفز انزيم 

  ). Guemouri et al., 1991 ; Sies, 1997(اتاليز انزيم الك

يستنتج من هذه الدراسة ان التعرض للرصاص يتسبب بتأثيرات سمية وسلبية واضحة على اكثر مـن                

  .عضو في الجسم ويحدث خلال في العديد من العمليات الفسلجية وااليضية
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 المتبوعـة     األشكال  10= عدد الحيوانات لكل مجموعة     . ) مكررات 10 لـالمعدل  ( القياسي   الخطأ± القيم معبر عنها بالمعدل     

  .والعكس صحيح بحسب اختبار دنكن) P≤0.05( مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند احتمال بأحرف

  

في مـصل دم ذكـور الجـرذان         SODفعالية انزيم سوبر اوكسايد دسميوتيز       تأثير الرصاص في     :5الشكل  

  .ختلفةملتر ماء الشرب ولفترات /  ملغم رصاص 40 و20معاملة بتركيز ال
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