دراسة تأثير الكادميوم في بعض مكونات الدم والمتغيرات الكيموحيوية لذكور الفئران البيض السويسرية Mus
musculus
منى حسين جانكير

قسم علوم الحياة  ،كلية العلوم  ،جامعة الموصل  ،موصل  ،العراق

( تاريخ االستالم ، 6112/ 01 / 62 :تاريخ القبول) 6112 / 3 / 0 :

الملخص

أجريتتل الس ارس تتة الحالي تتة لمعراتتة ت تتفيير الك تتاسميوم ا تتم بع ت

مكوم تتال ال تتسم والمتويت ترال الكيموحيويتتة ا تتم مص تتل سم ك تتور ال ت ار الب تتي

السويست ترية

Mus

 ، musculusقسمل ال ار إلى يالث مجاميع ( 10افرة  /مجموعة)  ،األولى شملل مجموعة ال ار التم أعطيل ماء مقطر (كماء شتر)) وع تتسل مجموعتة
الستتيطرة  ،أمتتا الياميتتة شتتملل مجموعتتة ال ت ار التتتم أعطيتتل متتاء شتتر) يحتتتو علتتى كتتاسميوم بتركي ت ( )50ملوتتم  /لتتتر والياليتتة شتتملل مجموعتتة ال ت ار التتتم
أعطيل ماء شر) يحتو على كتاسميوم بتركيت ) (150ملوتم  /لتتر  ،وعوملتل الحيوامتال يوميتا لمتسة ) (30يومتا أهرترل المتتا

امف ااتا معمويتا اتم تركيت

هيموكلتتوبي التتسم  ،حجتتم الفاليتتا المرصوص تتة والعتتسس الكلتتم لكريتتال التتسم الحم تتر اتتم سم ال ت ار المعاملتتة بكتتال التركيت ت ي مقارمتتة بمجموعتتة الستتيطرة إ ك تتا
االمف تتا

تما ليتتا متتع الت م  ،وأكيتتر واتتوحا اتتم المجموعتتة المعاملتتة بتركيت ) (150ملوتتم كتتاسميوم  /لتتتر كمتتا أهرتترل المتتتا

امف ااتتا معمويتتا اتتم تركي ت

البتتروتي الكلتتم اتتم مصتتل سم ال ت ار المعاملتتة بكتتال التركي ت ي مقارمتتة بمجموعتتة الستتيطرة  ،وأحتتسث الكتتاسميوم ارت اعتتا معمويتتا اتتم تركي ت ح تام

اليوري ت ،

الكوليسترول الكلم واعالية األم يمال الماقلة لألمي (أم يم ماقل أمي األلمي " "ALTوأم يم ماقل أمي األسبارتيل " )"ASTام مصتل التسم مقارمتة بمجموعتة
السيطرة  ،كما أواحل المتا

أ االمف ا

واالرت اع أكير واوحا ام مجموعة ال ار المعاملة بتركي ) (150ملوم كاسميوم /لتر م ماء الشر)

الكلمات الدالة  :الكاسميوم  ،مكومال السم  ،المتويرال الكيموحيوية  ،ال ار البي

المقدمة

للكاسميوم  ،وب ل يتجاو تركي ا اتم الكبتس

يعتتس الكتتاسميوم أحتتس المعتتاس اليقيلتتة الستتامة التتتم تلعتت) سو ار مرمتتا اتتم تلتتوث

مرور يمامية أشرر على التعر

البي ة  ،ويشكل فط ار على صحة االمسا والحيتوا علتى حتس الستواء][2 , 1

] ، [13 , 2وأشتار  [14] Klaassenإلتى ا سيتاس تركيت ا اتم الكبتس والكلتى

إ تتواج تتس ا تتم الطبيع تتة بص تتورة مقي تتة مرتبط تتا بفام تتال أف تتر ] [3يط تتر

عمس التعر

الكتتاسميوم إلتتى البي تتة مت المفل تتال الصتتماعية ومت األستتمسة ال راعيتتة ]، [4

طريقة التعر

ويص تتل إل تتى البي تتة م تتع مي تتاا الص تترا لمعام تتل الص تتماعال الفاص تتة بص تترر

طريتتق ال تتم يمتتتا مت قبتتل القمتتاة الراتتمية ويتتتو ع بشتتكل متستتاو بتتي الكبتتس

المعتتاس (كالرصتتاا  ،المحتتاس والفارصتتي ) وطال رتتا لحمايترتتا م ت الصتتسأ

والكلى  ،يتم يتتراكم اتم األمستجة المفتل تة كالعهتام والعاتالل والفصتى مت

ومقاومة التآكل ] ، [3ااال ع استفساماته األفتر اتم صتماعة االطتارال

فالل السم  ،وام األوعيتة السمويتة  ،العقتس اللم يتة  ،الوتسس السرقيتة  ،الكهريتة

 ،الباا ع المطاطية  ،البالستي  ،األصتبا  ،البتروكيميا يتة  ،الستيرامي ،

 ،المفامية وجريبال الشعر ][3

تلوي ال جاج  ،األستمسة العاتوية وريتر العاتوية والمايتروجيميتة وال وست اتية

يعتس المستتار الر يستتم لطتتر الكتتاسميوم اتتم اإلمستتا هتتو اإلسرار  ،بيممتتا يكتتو

ومبيسال ال طريال  ،كما يستفسم كمالرم ام صماعة األسما  ،ويتسفل اتم

طرحتته متتع اإلسرار اتتم الحيوامتتال محتتسوسا ] ، [15ويت ساس طرحتته اتتم اإلسرار

الشامبوال المستفسمة لمعالجة قشرة الرأس ][6 , 5

عمس حسوث افتالل لوهي ة الكليتة محتسيا مقصتا اتم تركيت ا اتم كتل مت الكبتس

م مصاسر الكاسميوم األساسية الملويتة لنمستا هتم الرتواء والمتاء والتربتة ،

والكلتى ] [3كمتا يعتس اإلبت ار المعتتو هتو المستار الر يستم لطتر الكتتاسميوم

أما بالمسبة للمباتال وبع

الحيوامتال اتكتو التربتة أوال يتم المتاء  ،إ يت س

ي تتاسة تركيت ت الك تتاسميوم ا تتم الترب تتة إل تتى ي تتاسة تركيت ت ا ا تتم المبات تتال  ،وبت ت ل
تص ت تتبح المحاص ت تتيل ال راعي ت تتة (ك ت تتالحبو)  ،ال واك ت تته والفات ت ت اروال) إح ت تتس
مصاسر تعر

اإلمسا والحيوا للكاسميوم ] [7ل ا يعس ملتوث شتسيس الس تتمية

 ،فطيتتر جتتسا لتراكمتته اتتم أجستتام الكا متتال الحيتتة المباتيتتة والحيواميتتة الما يتتة
كاألسما والقشريال  ،وأفي ار يصل إلى اإلمستا بقمتة السلستلة الو ا يتة ][8
أش تتار  Nurayوجماعت تته] [9إل تتى أ التع تتر

المت ت م والح تتاس للك تتاسميوم

يسب) تويرال شتسيسة اتم األمستجة واألعاتاء  ،ومت الماحيتة ال ستلجية واهبتا
لاللكترومتتال ولتتيس لتته سور حيتتو  ،ل ت ا ي ت ير علتتى الكبتتس  ،الكلتتى  ،الر تتة ،
الطحال  ،البمكرياس  ،الفصية والمشيمة ام اإلمسا وبقية اليتسييال [11 ,
] ،10والتعتتر

لتته ي ت ير اتتم أي ت

التتسهو وحتتسوث أم ت ار

الجرتتا القلبتتم

الوع تتا م] [12إ أش تتارل معه تتم الس ارس تتال الت تتم أجري تتل عل تتى الحيوام تتال
المفتل ة إلى أ إعطاء جرعة واحسة م الكاسميوم ع طريق ال تم أو الحقت
 ،تت س إلتتى هرتتورا وتراكمتته اتتم الكبتتس أوال  ،يتتم يت ساس تركيت ا اتتم الكلتتى بعتتس

إلى تراكي عالية م الكاسميوم أو ل ترة مميتة طويلتة  ،وتشتكل
عامال مرما ي ير على تو يع الكاسميوم  ،اعمتس التعتر

عت

ا تتم الي تتسييال  ،وي تتتم إبت ت ار كمي تتال قليل تتة وري تتر معموي تتة عت ت طري تتق حلي تت)
الرااعة والشعر ][16

المواد وطرائق العمل

الحيوانات المستخدمة قيد الدراسة

استتتفسم اتتم الس ارستتة الحاليتتة كتتور ال ت ار البتتي

السويس ترية متتوع

Mus

 musculusتراوحل أعمارها بي ) (4 – 3أشرر وأو امرتا بتي )(30 – 25
رتتم  ،وواتتعل اتتم أق تتاا لسا ميتتة فاصتتة بتربيتتة ال ت ار  ،وتحتتل هتتروا
مفتبريتتة موحتتسة م ت حيتتث الترويتتة وسرجتتة الح ت اررة ) (2  26م والتتسورة
الاو ية ) (14ساعة إااءة و) (10ساعال هالم  ،لوتر

التتفقلم ورت يل

على العليقة التجارية
تصميم التجربة
بعتتس تتتفقلم ال ت ت ار  ،تتتم تحا تتير محلتتول كبريتتتال الك تتاسميوم الما يتتة بتركيت ت
) (200ملوم/لتر ولور

التوصتل إلتى التراكيت المماستبة إلجتراء الس ارستة تتم

إجراء تجار) أولية مسبقا يم قسمل الحيوامال عشتوا يا إلتى يتالث مجتاميع

 ،بواق ت تتع ) (10حيوا /مجموع ت تتة تجريبي ت تتة ووا ت تتعل ا ت تتم أق ت تتاا مم ص ت تتلة
وعوملل على المحو اآلتم :
 1مجموع تتة الس تتيطرة  :مجموع تتة ال ت ت ار الت تتم أعطي تتل م تتاء مقط تتر (كم تتاء
شر)) ام قمامم حجمية سعة ) (200سم ، 3وبحجم ) (50سم/3يوم
 2مجموعت تتة المعاملت تتة األولت تتى ) : (C1مجموعت تتة ال ت ت ار المعاملت تتة بتركي ت ت
) (50ملوم كاسميوم/لتر م ماء الشر)  ،وبحجم )(50سم/3يوم
 3مجموعت تتة المعاملت تتة الياميت تتة ) : (C2مجموعت تتة ال ت ت ار المعاملت تتة بتركي ت ت

النتائج والمناقشة
 .1تأثير الكادميوم في بعض مكونات الدم
يعتتس التتسم مقياستتا لتحسيتتس التوي ترال التتتم تحتتسث اتتم الجستتم س تواء استتلجية أم
مرا تتية  ،ومت ت المكوم تتال األساس تتية لل تتسم ه تتم كري تتال ال تتسم الحم تتر  ،وأه تتم
وها ر تتا ه تتو مق تتل الو تتا ال مت ت ال تتر تي إل تتى األمس تتجة وب تتالعكس  ،اس ارس تتترا
توات تتح اإلصت تتابة ب قت تتر الت تتسم  ،ال ت ت

يعت تتس م ت ت األع ت ت ار

بالكاسميوم  ،لتتفييرا اتم األم يمتال الاترورية لمستار تكتوي هيموكلتوبي التسم

) (150ملوم كاسميوم/لتر م ماء الشر)  ،وبحجم )(50سم/3يوم

][18

وعوملل المجاميع اليالية يوميا ولمسة ) (30يوما

ويبي الجسول ) (1أ للكاسميوم تفيي ار وااحا اتم بعت

جمع العينات

جمع تتل عيم تتال ال تتسم مت ت

اوي تتة الع تتي باتج تتاا الات ت يرة الوريسي تتة فل تتا مقل تتة

العتتي بوس تتاطة أمبتتو) ش تتعر بعتتس م تترور ) (15و ) (30يتتوم مت ت المعامل تتة
وم ت مجموعتتة الستتيطرة التتتم عت تتسل ات ترة المعاملتتة لرتتا مستتاوية لت ت (ص ت ر) ،
علما بف ال ار ممعل م األكل متسة ) (16 – 14ستاعة قبتل جمتع عيمتال
وقسم السم إلى ج ي حس) موع ال حا :
السم
ت

ول ت ترال مميتتة مفتل تتة  ،إ تبتتي المتتتا

البتتي

مكومتال سم ال ت ار

وجتتوس امف تتا

معمتتو اتتم

تركي الريموكلوبي وحجتم الفاليتا المرصوصتة بمستبة ) (% 23و )(% 33
اتتم الحيوامتتال المعاملتتة بتركي ت ) (50ملوتتم كتتاسميوم  /لتتتر وبتركي ت )(150
ملو تتم ك تتاسميوم  /لت تتر عل تتى التت توالم ولم تتسة ) (30يوم تتا مقارم تتة م تتع مجموع تتة
الستتيطرة  ،كمتتا امف ت

العتتسس الكلتتم لكريتتال التتسم الحمتتر إلتتى اليلتتث اتتم سم

ال ار المعاملة بتركي ) (50ملوم كاسميوم  /لتر لمتسة ) (30يومتا مقارمتة ب ت

 . 1الجزء األول :

) (0.18  8.7مليتتو كريتتة/ملم اتتم مجموعتتة الستتيطرة  ،اتم حتتي ا ساس
3

وا تتع جت ت ء مت ت ال تتسم ا تتم أمابي تت) بالس تتتيكية حاوي تتة عل تتى م تتاسة )(EDTA
المامع تتة التفي تتر و ال أرطي تتة محكم تتة  ،اس تتتفسم هت ت ا الجت ت ء لقي تتاس تركيت ت
الريموكلت تتوبي ) (Hbبطريقت تتة سرابك ت ت حجت تتم الفاليت تتا المرصوصت تتة )(PCV
باستتتفسام مق تراء ال ارستت) التتسمو  Hamatocrite Readerوالعتتسس الكل تم
لكريال السم الحمر ) (RBCsباستفسام [17] Hemocytometer
واتتع التتسم المتبقتتم اتتم أمابيتت) بالستتتيكية ال أرطيتتة محكمتتة جااتتة وفاليتتة
م أية ماسة مامعة للتفير  ،وتركل ام سرجة ح اررة الوراة لمتسة ) (20سقيقتة
لحت تتي تفيت تتر الت تتسم  ،واصت تتل المصت تتل وح ت تته ات تتم أمابيت تت) بالست تتتيكية مهي ت تتة
ومعقم تتة  ،ووا تتعل ا تتم التجمي تتس بسرج تتة )

–

 (20م لو تتر

إجت تراء

ال حوص تتال الكيموحيوي تتة والمتا تتممة قي تتاس تركيت ت الب تتروتي الكل تتم بطريق تتة
اليوريت بطريقتة حتتام

االمف تتا

اتتم العتتسس الكلتتم لكريتتال التتسم الحمتتر إلتتى المصتتا اتتم سم ال ت ار

المعاملتتة بتركي ت ) (150ملوتتم كتتاسميوم  /لتتتر لمتتسة ) (30يومتتا مقارمتتة متتع
مجموعة السيطرة
وكتتا االمف تتا

تما ليتتا اتتم قيمتتة الريموكلتتوبي وحجتتم الفاليتتا المرصوصتتة

والعسس الكلم لكريال السم الحمر ام المجاميع المسروسة مقارمة متع مجموعتة

 . 2الجزء الثاني :

البايوريتل  ،وحتتام

المرااقت تتة للتست تتمم

ال وس وتمكستتت والكوليستتترول

بالطريقة األم يمية  ،كما تم قياس اعالية أم يمتم ماقتل أمتي االلمتي )(ALT
وأم ت ت يم ماقت تتل أمت تتي االست تتبارتيل ) (ASTبالطريقت تتة اللوميت تتة وباست تتتفسام عت تتسس
التحليل الجاه ة م شركال مفتل ة

السيطرة  ،ل ا تت ق متا

السراسة الحاليتة متع متا توصتل إليته جتامكير وشتاهر

] [19عمتتس معاملتتة ال ت ار بتركي ت ) (500و ) (1500ملوتتم كتتاسميوم  /لتتتر
متع متتا توصتل إليتته Morgan

لمتسة ) (15و ) (30يومتا  ،كمتتا تت تق المتتتا

وجماعتته ] [20اتم الجتر ا المحقومتة بجرعتة ) (2.5 – 1ملوتم كتاسميوم /
لتتتر لمتتسة ) (30يومتتا وأشتتار  Yammanoوجماعتتته ] [21إلتتى امف تتا
اتتم تركي ت الريموكلتتوبي والعتتسس الكلتتم لكريتتال التتسم الحمتتر عمتتس حق ت

الجر ا تحل الجلس بجرعة) (2 – 0.5ملوم كاسميوم  /كوم لمتسة ) (30يومتا
كما توصل ياسي ] [22إلى امف تا

معمتو اتم تركيت هيموكلتوبي التسم

وحجم الفاليتا المرصوصتة والعتسس الكلتم لكريتال التسم الحمتر اتم سم األ ارمت)
المجرعت تتة بتركي ت ت ) (60ملوت تتم كت تتاسميوم  /كوت تتم م ت ت و

التحليل اإلحصائي
م ت ت ل تجربتتة عامليتتة باستتتفسام التصتتميم العش توا م الكامتتل  ،وحللتتل المتتتا
إحصا يا وافتبرل باستفسام افتبار سمكت ) (Duncan testلمعراتة ايمتا إ ا
كا هما ارق معمو بي ال ار المعاملة ورير المعاملة

كتتور

الجست تتم وأوع ت ت

 Mackovaوجماعتتته ] [23إلتتى تتتفيير الكتتاسميوم علتتى عمليتتة امتتتاج كريتتال
السم الحمر والريموكلوبي وك ل حجم ه ا الكريال وشتكلرا ممتا يت س إلتى
حسوث اقر السم المت ام مع ياسة تركي الكاسميوم

جدول ) : (1تأثير المعاملة بالكادميوم بتركيزين ) (50و ) (150ملغم  /لتر في بعض مكونات دم ذكور الفئران البيض السويسرية ولفترات زمنية مختلفة
C2
** C1
بع

مكومال السم

اترة المعاملة (يوم)

المعسل* 
الفطف القياسم

%

%
للمقصا

المعسل 
الفطف القياسم

%

%
للمقصا

تركي هيموكلوبي السم

ص ر (السيطرة)

(رم100/سم)3

0.47  14.0
A

100

-

0.47  14.0
a

100

-

15

0.08  12.8
B

91

9

0.89  12.1
b

86

14

30

0.62  10.8
C

77

23

0.13  9.4
c

67

33

ص ر )السيطرة)

1.41  41.0
A

100

-

1.41  41.0
a

100

-

15

0.55  37.2
b

91

9

0.26  35.3
b

86

14

30

1.88  31.5
c

77

23

0.40  27.3
c

67

33

العسس الكلم لكريال

ص ر (السيطرة)

0.18  8.7
a

100

-

0.18  8.7
a

100

-

(مليو /ملم )

15

0.25  7.6
b

89

11

0.89  7.0
b

80

20

30

0.16 6.2
c

71

29

0.05  4.4
c

51

49

حجم الفاليا المرصوصة
)(%

السم الحمر
3

* عسس الحيوامال لكل مجموعة = 10
 : C1تميل مجموعة ال ار المعاملة بتركي ) (50ملوم كاسميوم  /لتر م ماء الشر)
 : C2تميل مجموعة ال ار المعاملة بتركي ) (150ملوم كاسميوم  /لتر م ماء الشر)
** األرقتام المتبوعتتة بتفحرا مفتل تتة تتسل علتتى وجتوس اروقتتال معمويتة بيمرتتا عمتس مستتتو احتمتال ) (0.05والعكتتس صتحيح بحستت) افتبتار سمكت

(Duncan

)test
لت تتفيير الك تتاسميوم ه تتو المبيب تتال ] [26وأوعت ت ل ج تتامكير وط تته ] [27س تتب)

 .2تأثير الكادميوم في بعض المتغيرات الكيموحيوية
ا متابعة التويرال التم تحسث ام الج ي تال الحيويتة (كالبروتيمتال والتسهو
واألم يمتال) المرمتتة جتتسا لحيتتاة الكا متتال الحيتتة عمتتس التعتتر

للملويتتال  ،لت ا

إل تتى تحط تتم وتحل تتل البروتيم تتال كاس تتتجابة لت تتفيير المع تتس اليقي تتل

االمف تتا

ول تترة طويلتتة علتى عمليتتة بمتتاء البروتيمتال اتتم الكبتتس  ،وأل مت أهتتم وهتتا ا

يعس أم ار اروريا م أجل تحسيس الحالتة ال ستلجية للكا متال المعراتة  ،ومت
ت
يم العمل على تقليل األارار الماتجة ع ه ا التعر

البروتيمال

تركيز البروتين الكلي في مصل الدم

تركيز حامض اليوريك الكلي في مصل الدم

تب تتي المت تتا

ا تتم الج تتسول ) (2إل تتى ا للك تتاسميوم ت تتفيي ار واا تتحا ات تم بعت ت

المتوي ترال الكيموحيويتتة اتتم مصتتل سم كتتور ال ت ار البتتي
مفتل ة إ تبتي المتتا

وجتوس امف تا

ول ت ترال مميتتة

ملحتوه ووااتح اتم تركيت البتروتي

الكب ت تتس قسرت ت تته عل ت تتى تص ت تتميع بعت ت ت

أشتارل المتتتا
حتتام

األحم ت تتا

األميمي ت تتة الا ت تترورية لبم ت تتاء

المبيمتتة اتم الجتتسول ) (2إلتتى وجتتوس يتاسة معمويتتة اتتم مستتتو

اليوريت ت ا تتم مصتتل سم ك تتور ال ت ت ار المعاملتتة بالك تتاسميوم ول تت ترال

ممية مفتل ة مقارمة بمجموعة السيطرة  ،وأواحل المتا

يتاسة اتم مستتواا

الكلم ام مصل سم ال ار المعاملة بكتال التركيت ي عت تركيت ا الطبيعتم اتم

بمستبة ) (% 14و ) (% 33اتم مصتل سم ال ت ار المعاملتة بتركيت ) (50و

مجموع تتة الس تتيطرة ) (0.26  6.3ر تتم  100 /س تتم ، 3إ بلو تتل مس تتبة

) (150ملوتتم كتتاسميوم  /لتتتر م ت متتاء الشتتر) بعتتس متترور ) (30يومتتا علتتى

االمف ا

ام ال ار المعاملة بتركيت ) (50و ) (150ملوتم كتاسميوم  /لتتر

م ماء الشر) بعس مرور ) (30يوما ) (%13و ) (%22على التوالم
تت تتق ه ت ا المتتتا

متتع متتا توصتتل إليتته البتتاحيي ] [25 , 24حتتول التتتفيير

الس تتمم للك تتاسميوم ا تتم تركيت ت الب تتروتي الكل تتم ا تتم مص تتل سم ك تتور وام تتاث
الجتر ا  ،وربمتا يعت

لت إلتتى تتفيير الكتتاسميوم اتم ف ت

م ت فتتالل تتتفييرا علتتى الكليتتة ا التعتتر

تركيت البتتروتي

الم ت م للكتتاسميوم يعمتتل علتتى

تحطيم الكلية م الماحيتة الوهي يتة والتركيبيتة  ،وا التتفيير الاتار للكتاسميوم
يكو بصورة ر يسية ام ج ء االمتصتاا المبيبتال الملتويتة الساميتة والمبيبتال

التوالم ويمك ت سير تل ال ياسة المعموية إلتى يتاسة تكتوي البيوريمتال التتم
تع تتس المت تواس األساس تتية لتك تتوي ح تتام
األحمت تتا

اليوريت ت  ،والت تتم ق تتس تم تتت عت ت ه تتسم

الموويت تتة  ،إ أشت تتار  Misraوجماعتت تته ] [28إلت تتى أ الكت تتاسميوم

يحتتسث تحطتتم للحتتام

الم تتوو الرايبتتو

ممقتتوا األوكس تتجي )، (DNA

وأش تتار  Beytutو  [29] Aksakalإل تتى امف ت تتا
لحام

مس تتبة الترش تتيح الكلت تتو

اليوري متيجة اشل وعجت الكليتة  ،إ يت س

اتتم الجستتم إلتتى يتتاسة إا ت ار حتتام

يتاسة تركيت الكتاسميوم

اليوري ت اتتم التتسم يتتم يترستت) بالم اصتتل

والكلى  ،مما ي س إلى الترا) الكلى الم م ][30

المستتتقيمة والجت ء الترشتتيحم (الكبيبتتة) للوحتتسة الكلويتتة  ،ولكت الموقتتع الرتتسا
جدول ) : (2تأثير المعاملة بالكادميوم بتركيزين ) (50و ) (150ملغم  /لتر في بعض المتغيرات الكيموحيوية في مصل دم ذكور الفئران البيض ولفترات
المتويرال الكيموحيوية

اترة المعاملة (يوم)

زمنية مختلفة
** C1
المعسل* 

C2
%

%

المعسل 

%

%

الفطف القياسم
تركي البروتي الكلم

ص ر (السيطرة)

(رم100/سم)3

0.26  6.3
a

100

للتويير
-

15

0.08  6.0
b

95

–5

0.15  5.1
b

30

0.23  5.5
c

87

– 13

0.89  4.9
b

78

ص ر )السيطرة)

0.23  4.9
a

100

-

0.23  4.9
a

100

تركي حام

اليوري

(ملوم100/سم )
3

0.26  6.3
a

100

للتويير
-

الفطف القياسم

81

– 19
– 22
-

15

0.23  5.1
a

104

4+

0.15  5.6
b

114

14+

30

0.37  5.6
b

114

14+

0.23  6.5
c

133

33+

تركي الكوليسترول الكلم

ص ر (السيطرة)

(ملوم100/سم)3

0.35  67.5
a

100

-

0.35  67.5
a

100

-

15

1.62  71.1
b

105

5+

0.50  79.1
b

117

17+

30

0.76  74.4
c

110

10+

0.78  81.0
c

120

20+

* عسس الحيوامال لكل مجموعة = 10
 : C1تميل مجموعة ال ار المعاملة بتركي ) (50ملوم كاسميوم  /لتر م ماء الشر)
 : C2تميل مجموعة ال ار المعاملة بتركي ) (150ملوم كاسميوم  /لتر م ماء الشر)
** األرقتام المتبوعتتة بتفحرا مفتل تتة تتسل علتتى وجتوس اروقتتال معمويتة بيمرتتا عمتس مستتتو احتمتال ) (0.05والعكتتس صتحيح بحستت) افتبتار سمكت

(Duncan

)test
تركيز الكوليسترول الكلي في مصل الدم
تبتتي المت تتا

عملي ت تتة تفلي ت تتق الس ت تتتيرويسال  ،اا ت تتال عت ت ت

لت ت ت أ الملوي ت تتال (الك ت تتاسميوم

المواتتحة ا تتم الج تتسول ) (2وجتتوس ي تتاسة معمويتتة واا تتحة ا تتم

والرص ت تتاا وال ل ت تتور) تت ت ت س إل ت تتى ي ت تتاسة ست ت تريعة ا ت تتم تركيت ت ت الكوليس ت تتترول

تركيت ت الكوليس تتترول الكل تتم ا تتم مص تتل سم ال ت ت ار المعامل تتة بتركيت ت ) (50و

والكليستريسال اليالييتتة اتتم مصتتل التتسم مت فتتالل تيبتتيط أمت يم األستتتري ريتتر

) (150ملوتتم كتتاسميوم  /لتتتر م ت متتاء الشتتر)  ،إ كامتتل ال يتتاسة طرسيتتة متتع

الموعم والبايرواوس اتي واليبي الكليسريسال الياليية م سيا إلتى إحتساث تويتر

ياسة التركي واتترة المعاملتة  ،إ بلوتل مستبة ال يتاسة اتم تركيت الكوليستترول

ام أي

السهو ][32

) (%10و ) (%20ام مصل ال ار المعاملة بتركي ) (50و) (150ملوتم

فعالية األنزيمات الناقلة لألمين في مصل الدم

كاسميوم  /لتر م ماء الشر) بعس مرور ) (30يوما على التوالم مقارمتة متع

تتتم اتتم هت ا الس ارستتة قيتتاس اعاليتتة األم يمتتال الماقلتتة لألمتتي (أمت يم ماقتتل أمتتي

مجموعة السيطرة

االلمتي " "ALTوأمت يم ماقتتل أمتي االستبارتيل" )"ASTاتتم مصتل التتسم أل

الس ارستتة الحاليتتة متتع متتا توصتتلل إليتته حس ت ] [25يتتاسة معمويتتة

تت تتق متتتا

يعسا كم شر للارر ال

تحسيه الملويال ام فاليا الكبس ][27

اتتم مس تتتو الكوليس تتترول الكل تتم والكليس تريسال الياليي تتة والبروتيم تتال السهمي تتة

يب تتي الج تتسول ) (3أ للك تتاسميوم ت تتفيي ار معموي تتا ملحوه تتا ا تتم اعالي تتة أم يم تتم

واط ت تتة الكياات تتة ) (HDLاات تتال ع ت ت الت تتسهو الكليت تتة ات تتم مصت تتل سم إمت تتاث

 ALTو  ASTاعتماسا على تركي الكتاسميوم واتترة المعاملتة  ،اقتس أهرترل

الجر ا المعاملة بكلوريتس الكتاسميوم أيمتاء اتترة الحمتل والراتاعة كمتا تت تق
م تتع م تتا توص تتلل إلي تته ج تتامكير وط تته ] [27ح تتول امف تتا

الب تتروتي و ي تتاسة

الكوليستتترول اتتم مصتتل سم كتتور ال ت ار المعاملتتة بتركي ت ) (2و ) (4ملوتتم
رصتتاا  /كوتتم م ت و
] [31إل تتى أ التع تتر

الجستتم كتتل علتتى حتتس  ،وأشتتار Skoczynska
البي تتم للك تتاسميوم يت ت ير عل تتى عملي تتة أيت ت

المتتتا

يتتاسة ملحوهتتة اتتم اعاليتتة أم ت يم  ALTاتتم مصتتل سم ال ت ار بتركي ت

) (150ملوتتم كتتاسميوم  /لتتتر مت متتاء الشتتر) أكيتتر واتتوحا ممتتا اتتم ال ت ار
المعاملة بتركي ) (50ملوم كتاسميوم  /لتتر  ،إ بلوتل مستبة ال يتاسة )(%39
و) (%23ا تتم اعالي تتة أمت ت يم  ALTا تتم مص تتل سم ال ت ت ار المعامل تتة بتركيت ت

ال تتسهو

) (150و ) (50ملوتتم كتتاسميوم  /لتتتر م ت متتاء الشتتر) علتتى الت توالم ول ت ترة

وحتتسوث ااتتطرابال ا تتم مقتتل الكوليس تتترول  ،وقتتس يكتتو ه تتو المس ت ول عت ت

) (30يوما كما يواح الجسول ) (3ياسة ملحوهة ام اعاليتة أمت يم AST

التوي ترال الوعا يتتة  ،إ الحتته يتتاسة الكوليستتترول اتتم مصتتل كتتور الجتتر ا

ام مصل سم ال ار المعاملة بكال التركيت ي ) (150و ) (50ملوتم كتاسميوم

الجس تتم متيج تتة التس تتمم

 /لتت تتر م ت ت مت تتاء الشت تتر) وبمست تتبة ) (%19و ) (%29علت تتى الت ت توالم ولل ت ت ترة

المعامل تتة بتركيت ت ) (5ملو تتم ك تتاسميوم  /كو تتم مت ت و

بالكتتاسميوم مقارمتتة متتع الستتيطرة  ،ويبتتسو أ الكتتاسميوم يم ت تتتفييرا م ت فتتالل

ألحقتته

إعاقة امتقال الكوليسترول ام السم وحصول تويرال وعا ية
أواحل بع
امف تتا

السراسال بف الملويال تستب) يتاسة الكوليستترول مت فتالل

اعالي تتة أمت ت يم dehydrogenase

 Hydroxysteroidوتوي تتر

م ستترا مقارمتتة متتع مجموعتتة الستتيطرة وه ت ا يعت تتس م ش ت ار للاتترر ال ت
الكاسميوم بفكباس ال ار المعاملة

( وناقل أمين االسبارتيتALT)  لتر في فعالية أنزيمي ناقل أمين االلنين/ ( ملغم150) ( و50)  تأثير المعاملة بالكادميوم بتركيزين: (3) جدول

%
لل ياسة

%

-

100

28+

128

39+

139

-

100

12+

112

29+

129

( في مصل دم ذكور الفئران البيض ولفترات زمنية مختلفةAST)
C2
** C1
اترة المعاملة
%
 المعسل
 *المعسل
اعالية األم يمال الماقلة لألمي
%
)(يوم
لل ياسة الفطف القياسم
الفطف القياسم
- 100
0.13  6.1
0.13  6.1 )ص ر (السيطرة
ALT اعالية أم يم
a
a
)لتر/ (وحسة سولية
13+ 113
15
0.89  7.8
0.51  6.9
b
b
23+
123
30
0.23  8.5
0.15  7.5
c
c
- 100 0.05  10.7 )ص ر )السيطرة
0.05  10.7
AST اعالية أم يم
a
a
)لتر/ (وحسة سولية
7+ 107 0.23  11.6
15
0.15  12.1
b
b
19+
119
30
0.08  13.9
0.08  12.8
c
c
10 = * عسس الحيوامال لكل مجموعة
) لتر م ماء الشر/ ( ملوم كاسميوم50)  تميل مجموعة ال ار المعاملة بتركي: C1
) لتر م ماء الشر/ ( ملوم كاسميوم150)  تميل مجموعة ال ار المعاملة بتركي: C2

(Duncan

( والعكتتس صتحيح بحستت) افتبتار سمكت0.05) ** األرقتام المتبوعتتة بتفحرا مفتل تتة تتسل علتتى وجتوس اروقتتال معمويتة بيمرتتا عمتس مستتتو احتمتال
test)

واالرت تاع

تبي أ المتويرال الكيموحيوية قيس الس ارستة تبايمتل بتي االمف تا

ي ت س إلتتى حتتسوث ااتتطرابال اتتم

 ممتتا يتتسل علتتى تتتفيير الكتتاسميوم ال ت،
ه ا المتويرال

أي

[34 , 33 , 25 ,

مع ما توصل إليه عسس م الباحيي

ل ا تت ق ه ا المتا

 ويمك ت ت ستتير ه ت ا ال يتتاسة بستتب) التتتفيير الستتمم للكتتاسميوم اتتم فاليتتا24]
 مما أس إلتى يتاسة م ا يتة األرشتية الفلويتة، األعااء المفتل ة وممرا الكبس
 وهت ا بتسورا يت س،الكبسية و ل ب عل توير التركي) الكيميا م لتلت األرشتية
[35] إلى تحرر األم يمال م سا ل سافل فلو إلى سا ل فارج فلو
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Abstract
The present study was designed included to investigate the effect of cadmium on some blood
components and biochemical parameters in blood serum for male albino mice Mus musculus, Mice
were divided into three groups (10mice/group). The first was giver a distilled water (as a drinking
water) and used as a control, second group was given a drinking water containing the concentration of
(50) mg cadmium/L and the third group was given a drinking water containing the concentration of
(150) mg cadmium/L. All groups were treated daily for a period of (30) days. The results revealed a
decrease in the haemoglobim concentration of blood, packed cell volume and total erythrocyte count in
the blood of treated mice with those concentrations compared with control. The reduction in the above
mentioned parameters was progressive with the time of treatment and it was more prominent in animals
treated with (150) mg cadmium/L. The results also showed a significant in the total protein
concentration in blood serum of mice treatment with those concentration compared with control group,
Cadmium also caused a significant increase in total uric acid, cholesterol concentration and the
enzyme activity of transaminases (Alanine aminotransferase "ALT" and Aspartate aminotransferase
"AST") in blood serum as compared with control group and the results showed that reduction and
highest were more prominent in mice treatment with (150) mg cadmium/L of drinking water.

