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   الجاموس المحليناثإ المعايير الفسلجية والكيموحيوية فيفي بعض  العمر دور
  
  توفيق فدوى خالد  وخالد احمد السعيدي

  
   العراق، كلية الطب البيطري، جامعة الموصل، الموصل،والكيمياء الحياتية واالدوية فرع الفسلجة

  
  

  الخالصة
  

لموجود في منطقة يارمجة والواقعة في جنوب مدينة الموصل وبواقع ثالث ا الجاموس المحلي  اناث حيوان من٩٠تضمنت الدراسة 
سنة والمجموعة ) ٨- ٥(جاموسة بعمر ) ٣٠( المجموعة الثانية ، سنة)١,٥-١( جاموسة بعمر)٣٠( ضمت المجموعة االولى ،مجاميع
ية وبعض المعايير الكيموحيوية كمقاييس للكرب  التقدم بالعمر بالمعايير الفسلجتاثيرلدراسة سنة ) ٢٠-١٥(جاموسة بعمر ) ٣٠(الثالثة 

 حجم الخاليا المرصوصة ازدادت معنويا في االعمار المتوسطة ، خضاب الدم،أظھرت النتائج ان كل من كريات الدم الحمر .التأكسدي
 الدموية ازدياد تدريجي معنوي بالمقارنة مع باقي مجاميع الدراسة وسجلت ادنى قيمة في مجموعة االعمار الكبيرة بينما ازدادت الصفيحات

 الدم البيض معنويا في مجموعة االعمار المتوسطة بالمقارنة بين مجاميع الدراسة وانخفاضھا معنويا خالياولوحظ ازدياد عدد . بتقدم العمر
موعة االعمار الكبيرة خاليا العدالت والحمضات بأعلى قيمة معنوية في مجالنسبة المئوية لفي مجموعة االعمار الكبيرة في حين ظھرت 

 تدريجي معنوي بتقدم العمر بالمقارنة بين المجاميع ت بشكلضانخفوادنى قيمة عند مجموعة االعمار الصغيرة اما الخاليا اللمفية فقد 
 يرةالثالث وظھرت الخاليا وحيدة النواة اعلى قيمة معنوية عند مجموعة االعمار المتوسطة وادنى قيمة عند مجموعة االعمار الكب

 بالمقارنة بين مجاميع الدراسة ولم يكن ھناك فرق معنوي في خاليا القعدات بين مجاميع الدراسة اما المعايير الكيموحيوية التي والصغيرة
تم دراستھا فشملت الكلوتاثايون الذي سجل اعلى قيمة معنوية عند مجموعة االعمار المتوسطة وادنى قيمة عند مجموعة االعمار الكبيرة 

 والمالوندايالديھايد الذي ازداد ازدياد تدريجي معنوي بتقدم العمر وھذا يعزى الى زيادة في الكرب التأكسدي ،مقارنة بين مجاميع الدراسةبال
 وقد استنتج .والجذور الحرة التي ترافق التقدم بالعمر يصاحبھا قلة في مضادات االكسدة التي تعتبر خط دفاعي للجسم ضد الجذور الحرة

ه الدراسة ان تقدم العمر اثر بشكل سلبي على مكونات الدم تمثلت بانخفاض كل من كريات الدم الحمر وخاليا الدم البيض كما من ھذ
 للكرب التأكسدي مما يؤكد فرضية الجذور الحرة والكرب التأكسدي ودورھما في كمؤشروارتفع المالوندايالديھايد  الكلوتاثايون انخفض
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Abstract 
 

The study included 90 buffalo from Yarimjah in the southern of Mosul city, divided in to three groups, the first group (30) 
buffalo (1-1.5 years), second group (30) buffalo (5-8) years and the third group (30) buffalo (15-20) years to study the effect of 
the age progress on some physiological and biochemical parameters as indicator of oxidative stress. The results showed that all 
of the red blood cells, hemoglobin, packed cell volume increased significantly in the middle ages compared with other groups 
of the study and the lowest value in the older age group, while platelets increased gradually and significantly with age increase. 
In addition, white blood cells increases significantly in the middle-aged compared with the study groups, and significantly 
decreased in older age group while the percentage of eosinophils and neutrophils showed the highest significant value in the 
older age groups and the lowest value at the small ages , lymphocytes showed a gradual significant decline with increasing age 
compare with other study groups. monocytes appeared in the highest significant value in the middle ages and the lowest value 
in the older and small ages groups, there was no significant difference in basophils between the studied groups. On the other 
hand glutathione appeared with the highest significant value in the middle ages and the lowest value in the older ages, while 
malondialdehyde increased significantly with gradual age progress, this is due to an increase in free radical production and 
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oxidative stress that accompany aging process due to antioxidants exhaustion, which is a line of defense for the body against 
free radicals. It was concluded from this study that with age-progress have bad effects on blood constitutes revealed by 
reduced in red blood cells, white blood cells counts accompanied with decrease in glutathione levels and increase 
malondialdehyde and which are indicators of oxidative stress and this confirms and support the hypothesis of free radicals and 
oxidative stress and their roles in aging. 
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  المقدمة
  

عمليات معقدة جدا تحدث عبارة عن  Aging الشيخوخة
 في االعضاء ومن ثم تقود الى موت تلك ةتغيرات فسلجي

قدم بالعمر تجمع مستمر  الت الشيخوخة اويرافق عمليات. االعضاء
ظيفة البروتينات و  فيفقدان ،DNAـللطفرات التي تحدث في ال

عدد من  تتأثر تغيير في النظام العام لمضادات االكسدة حيثو
 كل ھذه سوية تجعل العضو ،لتقدم بالعمراالنزيمات من جراء ا

الھرم اكثر عرضة لألمراض وخصوصا االمراض التنكسية 
)١.(  

 مالتحط -١:ت لتفسير الشيخوخة منھاعدة نظرياوضعت 
 نظرية - ٢، )٢،٣ (Random genetic damage الجيني العشوائي

 العمليات التطورية -٣ ،)٢،٤ (The glycation theoryالتسكر
 Developmental المرتبطة بالجھاز المناعي والعصبي الصماوي

processess involving the immune and neuroendocrine 
system) نظرية التقدم بالعمر المبرمجة جينيا -٤ ،)٥ ًThe 

genetically programmed theory of aging) نظرية  -٥، )٢
  ).٦ (Free radical damage theoryالتحطم بالجذور الحرة 

الجذور الحرة بتفاعل وتفترض نظرية التحطم بالجذور الحرة 
ية مع الجزيئات الحيوية مثل البروتينات واالغشية الدھن
 .)٦( والمسؤولة عن التلف التدريجي الوظيفي المتعلق بالشيخوخة

 المايتوكوندرياوبسبب استخدام ذرة االوكسجين المستقرة من قبل 
إلنتاج الطاقة فان توالد ونضوح االلكترونات من المايتوكندريا 

 عندما يختزل األوكسجين جزئيا فان كذلك وهيكون حتمي البد من
ولد ومن ثم تھاجم مكونات الخلية وتكون الجذور الحرة سوف تت

بدورھا يمكن ان تھاجر وھذه الجذور اصناف سامة طويلة العمر 
ھذه األصناف السامة ًتكون . انتاجھا الى مواقع بعيدة عن اماكن

 الحرة مجموعة تسمى اصناف األوكسجين الفعالة والجذور
Reactive oxygen species) ROS( لةوأصناف النايتروجين الفعا 

Reactive nitrogen species )RNS( تمتلك القابلية على التي 
 األحماض النووية لتسرع وتطور ، الدھون،تحوير البروتينات

  .المظاھر المتعلقة بالشيخوخة
معرفة المعايير الدموية الفسلجية  تھدف الدراسة الحالية الى

معرفة ة بالعمر في اناث الجاموس المحلي، والمرتبط الطبيعية
ر مختلفة  والمالوندايالديھايد الطبيعية وبأعماالكلوتاثايونتويات مس

توضيح وفھم التأثيرات العمرية في اناث الجاموس المحلي، و
ت الكرب التأكسدي الختبار على القيم المختبرية لبعض عالما

التحطم بالجذور الحرة كأحد أسباب التقدم البايولوجي نظرية 
  .بالعمر

  
  المواد وطرائق العمل

  
من اناث ) ٩٠(في ھذه الدراسة تم جمع عينات الدم من 

الموجود في منطقة يارمجة والواقعة في جنوب مدينة الجاموس 
 )٣٠( ضمت المجموعة االولى ،الموصل وبواقع ثالث مجاميع

) ٣٠( ضمت المجموعة الثانية ، سنة)١,٥- ١( جاموسة بعمر
) ٣٠(سنة وضمت المجموعة الثالثة ) ٨- ٥(جاموسة بعمر 

  ).٢٠-١٥(جاموسة بعمر 
بالنسبة  Jugular veinتم سحب الدم من الوريد الودجي 

لألعمار الصغيرة والمتوسطة اما مجموعة االعمار الكبيرة فتم 
باستخدام سرنجات  Milk vein سحب الدم من الوريد الحليبي

مل حيث عقمت المنطقة جيدا قبل سحب الدم ومن ) ٢٠(معقمة 
ين القسم االول تم وضعه بأنابيب اختبار ّثم قسم الدم الى قسم

 لقياس المعايير الدموية والقسم EDTAحاوية على مانع تخثر 
االخر وضع في انابيب اختبار ال تحتوي على مانع تخثر لفصل 

  .المصل ومن ثم إجراء الفحوصات الكيموحيوية
عدد كريات الدم ( المتضمنة اجريت الفحوصات الدموية

والعدد الكلي المرصوصة وخضاب الدم الحمر وحجم الخاليا 
 Vet. Hematologyاستخدام فقد استخدم جھاز ) لخاليا الدم البيض

coulterمن   والمجھزAbacus Jounior, Italy اما بالنسبة للعد 
 وصبغت  فقد تم عمل مسحات دموية لخاليا الدم البيضالتفريقي

بيض لخاليا الدم البصبغة كيمزا وتم حساب النسبة المئوية 
 اما المعايير الكيموحيوية فتم تقدير )٧(بطريقة الشرفة المدرجة 

باستخدام الطريقة المحورة المتبعة من قبل كل من الكلوتاثايون 
. كمقاييس للكرب التأكسدي) ٩ (والمالوندايالديھايد) ٨ (الباحثين

واجريت االختبارات في مختبري الفسلجة والمختبر المركزي في 
  .جامعة الموصل/ريكلية الطب البيط

 لتحليل نتائج الدراسة SPSSاستخدم نظام البرنامج االحصائي
 داموحللت البيانات باستخ الخطأ القياسي ±  المعدلتقديرحيث تم 
 وحددت )Analysis of Variance One Way )ANOVAاختبار

  دنكن متعدد الحدوداالختالفات بين المجاميع باستخدام اختبار
(Duncan multiple, range test) )وكان االختالف المعنوي ) ١٠

  .P < 0.05 لجميع االختبارات عند مستوى احتمالية
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  النتائج 
  

 )P<0.05(اظھرت نتائج ھذه الدراسة ان ھناك فرق معنوي 
 خضاب ،عدد كريات الدم الحمر(في المعايير الدموية الفسلجية 

حسب في الجاموس المحلي وب)  حجم الخاليا المرصوصة،الدم
مجاميع الدراسة حيث سجلت اعلى قيم في مجموعة االعمار 
المتوسطة تلتھا مجموعة االعمار الصغيرة وظھرت ادنى قيم في 

ومما لوحظ ايضا ارتفاع معنوي في . مجموعة االعمار الكبيرة
 في مجموعة االعمار الكبيرة مقارنة عدد الصفيحات الدموية

عمار الصغيرة حيث بمجموعة االعمار المتوسطة ومجموعة اال
ظھرت ادنى قيمة لھا في مجموعة االعمار الصغيرة وكما 

  ). ١(موضح في جدول 
فروقات معنوية ) ٢(كما اشارت نتائج الدراسة جدول 

)P<0.05( الدم البيض بين المجاميع الثالثة لخاليا في العدد الكلي 
 الدم البيض في مجموعة خالياحيث ظھر ارتفاع معنوي في عدد 

ار المتوسطة مقارنة مع مجموعتي االعمار الصغيرة االعم
كما لوحظ في ھذه . واالعمار الكبيرة والتي اظھرت ادنى قيمة

لعدالت والحمضات ل النسبة المئويةالدراسة ارتفاعا معنويا في 
كلما ازداد التقدم بالعمر وحسب مجاميع الدراسة وعلى العكس 

 في عدد الخاليا )P<0.05( فقد لوحظ انخفاضا معنويا ،من ذلك
اللمفية مع تقدم العمر وسجل في ھذه الدراسة ارتفاعا معنويا في 
النسبة المئوية للخاليا وحيدة النواة في مجموعة االعمار 
المتوسطة مقارنة بمجموعتي االعمار الصغيرة والكبيرة والتي لم 

ولم تظھر فروقا معنوية .  فيما بينھا)P>0.05(يظھر فرق معنوي 
)P>0.05( في النسبة المئوية للخاليا القعدة بين مجاميع الدراسة.  

 اما المعايير الكيموحيوية فقد ظھر المستوى االعلى 
 في مجموعة االعمار )P<0.05(للكلوتاثايون وبفرق معنوي 

المتوسطة مقارنة مع مجموعة االعمار الصغيرة والتي أظھر فيھا 
موعة االعمار مستوى الكلوتاثايون زيادة معنوية مقارنة مع مج

الكبيرة والتي اظھرت اقل مستوى للكلوتاثايون اما فيما يخص 
مستوى المالوندايالديھايد فلوحظ زيادة معنوية بين المجاميع كلما 
تقدم العمر حيث لوحظ اقل مستوى في االعمار الصغيرة تلتھا 
االعمار المتوسطة وظھر اعلى مستوى له في مجموعة االعمار 

 ).٣(ح في الجدول الكبيرة وكما موض
  

  .عدد الصفيحات الدمويةوحجم الخاليا المرصوصة وخضاب الدم  و العمر بالعدد الكلي لكريات الدم الحمرتاثير) ١(جدول 
  

  االعمار الصغيرة                              المعايير  
        ) سنة١,٥- ١(

  االعمار المتوسطة
  ) سنة٨ - ٥(

  االعمار الكبيرة
  )   سنة٢٠ -١٥(

    c  ٠,٧٧٦ ± ٧,٨٣    a  ٠,٨٢٣ ± ٩,٤١    b  ٠,٦٧٦ ± ٨,٨٢  )مايكروليتر / 106  ×(العدد الكلي لكريات الدم الحمر
  c  ٠,٢٢١ ± ١٠,٨     a  ٠,٧٩٨ ± ١٤,٥       ٠,٢١٢b ± ١٢,٧  )ر مليليت 100/ غرام ( تركيز خضاب الدم

  c  ٠,٨٢٣ ± ٣٢  a   ١,١٢١ ± ٤٢      b ٠,٩٦٤ ± ٣٧           (%)حجم الخاليا المرصوصة 
  a ٣٢,٧٦٥ ± ٥٣٥    b  ٢٢,٨٣٢ ± ٣٩٨   c  ١٤,٥٦٣ ± ٢٥٨  مايكروليتر /103 × (عدد الصفيحات الدموية

عدد ، )P<0.05(االحرف المختلفة في الصف الواحد تعني وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية ،  الخطأ القياسي±القيم تمثل المعدل 
  .حيوان) ٣٠(الحيوانات في كل مجموعة 

  
  .لخاليا الدم البيض والعد التفريقي  الدم البيضلخاليا العمر بالعدد الكلي تاثير) ٢(جدول 

  
  االعمار الصغيرة                              المعايير  

        ) سنة١,٥- ١(
  االعمار المتوسطة

  ) سنة٨ - ٥(
  االعمار الكبيرة

  )   سنة٢٠ -١٥(
  c ٤.٢١٢ ± ٨.٣١  a ٥.٨٨٧ ± ١٠.٧٢  b ٣.٢٣٢ ± ٩.٨٥  ) مايكروليتر103× (اليا الدم البيض العدد الكلي لخ

  a ٨.٤٨٧ ± ٤٨.٣٣  b ٧.٤١٢ ± ٤٣.٩٨  c ٦.٦٢٣ ± ٣٨.٦٥  (%)العدالت 
  a ١.٥٣٢ ± ٦.٧٩  b ١.٦٧٦ ± ٥.٨٦  c ١.٣٣٢ ± ٤.٩٦  (%)الحمضات 

  c ٥.٧٦٥ ± ٣٨.٧٦  b ٦.٣٧٣ ± ٤٥.٧٣  a ٧.٨٢٣ ± ٤٩.٨٢  (%)الخاليا اللمفية
  ١.٣٢٦b ± ٢.٧٢  a ١.٢٢٨ ± ٣.٨٢   b ١.٧٦٢ ± ٢.٨٥  (%)حيدة النواة 

  a ٠.٠٠٦ ± ٠.٩١  a ٠.٠١٤ ± ١.٦٢   a ٠.٠١٢ ± ١.٢١  (%)القعدات 
عدد ، )P<0.05(االحرف المختلفة في الصف الواحد تعني وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية ،  الخطأ القياسي±القيم تمثل المعدل 

  .حيوان) ٣٠(انات في كل مجموعة الحيو
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  .مستوى الكلوتاثايون والمالوندايالديھايدب العمر تاثير) ٣(جدول 
  

  االعمار الصغيرة                              المعايير  
        ) سنة١,٥- ١(

  طةاالعمار المتوس
  ) سنة٨ - ٥(

  االعمار الكبيرة
  )   سنة٢٠ -١٥(

  c ٠,٠٦٩ ± ٠,٩١  a ٠,١٨٥ ± ٣,٢٣   b ٠,١٣٢ ± ١,٦٢  )لتر/موللي م(الكلوتاثايون 
  a ٦,٩٠١ ± ١٢٧,٣٢  b ٣,٥٢٨ ± ٨٢,٩٢   c ٣,٦٣٢ ± ٢٧,٣١  )لتر/مايكرو مول(المالوندايالديھايد 
عدد ، )P<0.05(ة في الصف الواحد تعني وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية االحرف المختلف،  الخطأ القياسي±القيم تمثل المعدل 

  .حيوان) ٣٠(الحيوانات في كل مجموعة 
  

  المناقشة
  

تبين من نتائج الدراسة ان التقدم بالعمر ادى الى انخفاض 
العدد الكلي لكريات الدم الحمر فقد وجد بانه ينخفض مع التقدم 

 اللذان فسرا ھذا )١١ ( مع الباحثانبالعمر وقد اتفقت ھذه النتائج
بان تقدم العمر يؤدي الى حدوث انخفاض في معدل الترشيح 
الكبيبي مما يؤدي الى حدوث امراض مزمنة في الجھاز البولي 

 باعتباره erythropoietinال  وبالتالي خلل في انتاج ھرمون
المسؤول عن تكوين كريات الدم الحمر ومن ثم قلة عدد كريات 

  .الحمرالدم 
من ناحية اخرى ظھر لتقدم العمر تأثير على عدد كريات الدم 
البيض ذات الدور الرئيسي في المناعة حيث لوحظ بتقدم العمر 
وجود انخفاض في عدد تلك الخاليا وقد اتفقت ھذه النتائج مع 

والذين بينوا بان الخلل الوظيفي واالضطرابات  ) ١٣،١٢ (نتائج
 مع تقدم العمر يعود سببھا الى طول التي تحدث للجھاز المناعي

فترة استخدام االدوية واللقاحات خالل مراحل العمر والتي تحدث 
تأثيرات عكسية على الجسم مما يؤدي الى انخفاض قدرة الجھاز 

فقد فسروا ) ١٥،١٤ (اما. المناعي وقلة عدد خاليا الدم البيض
 على اساس انخفاض العدد الكلي لخاليا الدم البيض مع تقدم العمر

 ،ان االغشية الخلوية تتكون بطبيعتھا من الدھون المفسفرة
االحماض الدھنية والكوليسترول وھذه المكونات تكون بتماس 
مباشر مع الجذور الحرة وبتقدم العمر سوف تزداد تلك الجذور 
مما يؤدي الى تغيير في تركيب ونوعية مكونات االغشية الخلوية 

  . يا وانخفاض عددھاومن ثم تؤدي الى موت الخال
تبين من نتائج الدراسة ان التقدم بالعمر ادى الى انخفاض كما 

في مستوى الكلوتاثايون في المصل وقد اتفقت ھذه الدراسة مع 
من انخفاض مستوى الكلوتاثايون بتقدم العمر ) ١٦(نتائج الباحث 

بسبب قلة تصنيعه في الخاليا الناتج من قلة في االحماض االمينية 
 كما اتفقت نتائج الدراسة مع كل من. متكونة في الجسمال
من ان التقدم بالعمر يؤدي الى زيادة استھالك  )١٨،١٧(

الكلوتاثايون باعتباره مضاد اكسدة يعمل على ازالة السمية من 
تزداد بتقدم العمر بسبب زيادة بيروكسدة  الخاليا وھذه السمية

) ١٩(اما الباحثان . نالدھون مما يؤدي الى استھالك الكلوتاثايو
فقد الحظا بان التقدم بالعمر ادى الى قلة الكلوتاثايون في االنسجة 
العصبية بسبب زيادة االذى الحاصل فيھا من قبل اصناف 

من ان ) ٢١،٢٠ (كما اتفقت النتائج مع كل من. األوكسجين الفعالة

 في الھيدروجينالتقدم بالعمر ادى الى زيادة مستوى بيروكسيد 
فضال عن . يتوكوندريا وبالتالي قلة في مستوى الكلوتاثايونالما

ذلك لوحظ زيادة مستوى المالوندايالديھايد بتقدم العمر وھذا اتفق 
من ان التقدم بالعمر احدث انحدار ) ٢٣،٢٢ (الباحثين مع نتائج

في مستوى الوظائف الفسلجية ومن ثم الى زيادة مفرطة في انتاج 
ا تغلبت على مضادات االكسدة وسببت الجذور الحرة التي بدورھ

الديھايد ثالثي الكاربون ذو وزن (زيادة في انتاج المالوندايالديھايد 
) ٢٥،٢٤(  كما اتفقت النتائج مع نتائج كل من.)جزيئي منخفض

لجذور الحرة على بان المالوندايالديھايد يزداد بسبب ھجوم ا
يؤدي الى غير المشبعة لألغشية الحية مما االحماض الدھنية 

زيادة بيروكسدة الدھون وتزداد شدة الھجمات مع زيادة الكرب 
التأكسدي وتقدم العمر ويبدوا انه بتقدم العمر في حيوانات التجربة 

ازداد الكرب التأكسدي بسبب زيادة انتاج الجذور ) الجاموس(
الحرة ألسباب مختلفة ومنھا استمرار التعرض للعوامل البيئية 

حظ ھذا واضحا من خالل انخفاض مستوى والملوثات وقد لو
   .الكلوتاثايون وزيادة مستوى المالوندايالديھايد

  
  شكر وتقدير

  
يتقدم الباحثون بالشكر والتقدير الى عمادة كلية الطب البيطري 
وفرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واالدوية لمساھمتھم الفاعلة في 

  .انجاز ھذا البحث
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