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  األالنين أمينوترانسفيريز واألسبارتيت أمينوترانسفيريزنزيمي أالتغييرات الحاصلة في 
  الكادميومكلوريد االرانب المعاملة بالكلية و الكبد في في  وفي بالزما الدم 

  
  ٢رحمن سالم عمرال عبد  و   ١خيرالدين محي الدين ذنون

  ، كلية التربية، قسم علوم الحياة ٢، كلية الطب البيطري، فرع الفسلجة ١
  ، العراقموصل، جامعة الموصل

  
  )٢٠٠٥ نشرين االول ٤ القبول ؛٢٠٠٥ آيار ٢٢ االستالم(

  
  الخآلصـة          
رانب البالغة لدراسة التاثير السمي الـذي يحدثه الكادميوم المعطى ستخدمت ذكور األأ

مينو ترانسفيريز  أالنيننزيمي األأ لمعرفة مدى تاثيره على نتيعن طريق الفم وبجرع
 ٦( قسمت االرانب الى ثالثة مجاميع.االنسجةوبعض  مينوترانسفيريزأاسبارتيت ألوا

 ٦٠كغم والثانية /كادميومال  كلوريدملغم ٣٠االولى  جرعت المجموعة) مجموعة/حيوانـات
 .موعة الثالثة بالماء المقطر واعتبرت مجموعة سيطرةكغم في حين جرعت المج/ملغم

قد اوضـــحت و .عومـــلت الحيـوانات يوميا عن طريق االنبوب المعدني لمدة ثمانية اسابيع
 االالنين امينو ترانسفيريز  الكادميوم احدث زيادة معنوية فـي فعالية انزيم كلوريدالنتائج ان

 في المجــموعة واالسبارتيت امينو ترانسفيريزنزيم في مجموعتــي الكادميوم وفي فعالية ا
تغيرات ظھر الفحص المجھري النسبجي وجود أ و.كغم من الكادميوم/ملغم ٦٠المعامـــلة 

  .كغم/ملغم ٦٠ ة والكلى وكانت اكثر شدة في مجموع في الكبدنسيجية
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ABSTRACT 

The study was designed to investigate the subchronic toxic effect of 
cadmium chloride administered orally on alanine aminotransfearase (ALT), 
aspartate aminotransfearase (AST) activity and certain tissues in adult male 
rabbits. The animals were randomly divided into 3  groups (6 animals lgroup). 
The first and second groups were administered cadmium chloride (30 and 60 
mg/kg respectively). The third group was given distilled water and served as a 
control. All groups were treated daily by gavage needle for a period of eight 
weeks. The results demonstrated that cadmium chloride(30 and 60 mg/kg) caused 
a significant increase in alanine aminotransfearase activity in treated animals, 
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while a significant increase in aspartate aminotransfearase activity was reported 
only in animals administered cadmium chloride at a dose of 60 mg/kg.  

Histologically, cadmium-treated groups showed lesions in liver and kidney. 
These lesions were more severe in animals treated with 60 mg cadmium chloride 
than those treated with 30 mg  cadmium chloride.   

 
  المقدمـــــة

يعد الكادميوم احد العناصر الثقيلة السامة الموجودة في الطبيعة بصــورة غير نقية 
وان استخدام االسمدة الفوسفاتية المحتوية على  .)١( مرتبطا بخامات اخرى مثل الخارصين

ًالكادميوم تلعب دورا رئيسا في تلوث التربة والماء والھواء بالكادميوم األمر الذي يمھد ً 
ًانتقاله الى حيوانات المزرعة ، فضال عن الخضراوات التي تعد مصدرا غذائيا اساسيا  ً ً ً

 بنسبة ويتراكم معظم الكادميوم الممتص في الكبد والكلى حيث يتركز بھما). ٢(لالنسان 
ًويمتلك الكادميوم عمرا نصفيا طويال األمر ) . ٣(من محتوى كادميوم الجسم % ٧٠-٥٠ ً ً

واثبتت الدراسات الخلل الوظيفي ). ٤(ورة تراكمه في الجسم مدى الحياة الذي يزيد من خط
الذي يلحقه الكادميوم بالكبد وذلك من خالل قياس االنزيمات الدالة على ذلك مثل األالنين 

 والسوربيتول دي ھايدروجينيز AST واالسبارتيت امينوترانسفيريزALTامينوترانسفيريز 
SDHوالالكتيت دي ھايدروجينيز  LDH) وتعد الكلى الھدف الرئيسي لسمية ). ٨- ٥

تغيرات نسيجية ) ١١(اذ الحظ ماتسورا وجماعته ). ١٠،٩(الكادميوم عند التعرض المزمن 
لذا صممت الدراسة الحالية الستقصاء التأثيرات . في تركيب الكلية عند التعرض للكادميوم

ادميوم المعطى عن طريق الفم السلبية التي تحدثھا الجرع المتكررة غير الحادة من الك
باستخدام االنبوب المعدي على فعالية انزيمي األالنين امينوترانسفيريز واالسبارتيت 

  .امينوترانسفيريز في البالزما وعلى انسجة الكبد والكلى في االرانب

  المواد وطرائــــق العمــل
  :الحيوانـات

باوزان )  أرنب١٨( البالغة استـــخدمت في ھذه الــدراسة ذكور االرانب المحلية
 ووضعت في اقفاص خاصة لتربية االرانب وتركت لمدة . غم١٦٥٠-١٣٥٠تراوحت 

اضـــافة الى العلف (أسبوعين للتأقلم  مع الظروف الجديدة وزودت بالماء والغذاء المركز 
 ساعات ١٠ وتميزت غرفة الحيوانات بدرجة ضوئية مقدارھا .طيلة مدة الدراسة) االخضر
  .)°م ٢± ٢٤( ساعة ظالم ودرجة حرارة ١٤ وضوء

  
  :تحضير الجرع
مل ماء مقطر للحصول على تركيز  ١٠٠غم من كــلوريد الكادميوم في  ٣تم أذابة 

مل ماء مقطر للحصول على  ١٠٠غم منه في  ٦ وأذابة ،مل/كادميومال  كلوريدملغم ٣٠
   .مل/كادميومال كلوريدملغم  ٦٠تركيز 

 
 
 
 

  :تصميم التجربة
  :وكما يأتي) مجموعة/ أرانب٦(سمت االرأنب عشوائيا الى ثالثة مجاميع ق

  . من وزن الجسمكغم/ملغم ٣٠ المجموعة المعاملة بجرعة - ١
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  .  من وزن الجسمكغم/ملغم ٦٠ المجموعة المعاملة بجرعة - ٢
  . مجموعة السيطـــرة- ٣
  

عة المدونة جرعت حيوانات المـجموعتين االولى والثانية بالكادميوم وحسب الجر
وقد جرعت الحيوانـات  .اما مجموعة السيطرة فقد جرعت بالماء المقطر، امام كل مجموعة

 واجريت عمليات سحب الدم أسبوعيــا من الوريد .يوميا لمدة ثمانية اسابيع عن طريق الفم
 ٢(  وتم جــمع عينات الدم.الحافي الذن كل حيوان بطريقة النضوح خارج الوعاء الدموي

 قبل المعاملة ومن ثم EDTAفي انابيب تحتوى على مانع التخثر ) كل حيوانمل من
وقد فصلت البالزما  .أسبوعيا بعد اعطاء الكادميوم وكذلك الحال في مجموعة السيطرة

 لليوم الثاني °م ٤– بدرجة حرارة المجمدةباستعمال جھاز الطرد المركزي وحفظت في 
اذ  .مينو ترانسفيريز و االسبارتيت امينو ترانسفيريزاالالنين الغرض قيــاس فعالية انزيمي 

 ,RANDOX  LABORATORIES] استخدمت لقياس ھـذه االنزيمات عدد التحليل
U.k.] ٥٤٠ وتمت قـــراءة الـعينات باستخدام جھاز الطيف الضوئي عند طول موجي قدره 

  .نى القياسينحنانومتر وحسـب فعالية كل انزيم من الم
ة التشريحية لجميع الحيوانات بعد اخر عملية سحب دم وأخذت تم اجراء الصف  

 حيث حفظــت في مــحلول الفورمالين .نـماذج من الكبد والكليتين لغرض الفحص النسيجي
 ، وقطعت الى شرائح تسيجية باستعمال التقنيات النسيجية االعتيادية.%١٠المتعادل بتركيز 

  .)٨(وصبغت بالھيماتوكسلين وااليوسين 
  
  تحليل االحصائيال

حللت النتائج احصائيا باستخدام اختبار تحليــل الــــتباين واختبار دنكن وباستخدام 
  .)٩(لمقـارنة الفروقـات المعنويـــة بيـــن المجاميع ) P<0.05 (مستوى احتمالية

  
  النتائــج

ي فاألالنين امينوترانسفيريز أوضحت النتائج وجود أرتفاع معنوي في فعالية أنزيم 
كغم أبتداء من أالسبوع الخامس حتي نھايـة التجربة مقارنة بالوقت صفر /ملغم ٣٠مجموعة 

 ٦٠ في حيــن بـدأ أالرتفاع في فعالية ھذا االنزيم في مجموعة ،ومجموعة السيطرة
 لنفس الــمعاملة مقارنة بالوقت صفر كغم عنداالسبوع الثالث واستمر حتي نھاية/ملغم

 ولم تظھر النتائج أي اختالف معنوي .مجموعة السيطرةلو نفسھا المجموعة ومع االوقات
 .)١الشكل ( في مجموعة السيطرة طيلةأسابيع الدراسة
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 تأثير كلوريد الكادميوم في فعالية انزيم االالنين امينو ترانسفيريز في بالزما :١   الشكل
  .الغةالدم لذكور االرانب الب

  
 القيمة تختلف معنوياعن الوقت صفر لنفس المجموعة عند مستوى احتمال اقل من* = 

٠،٠٥.  
  .٠،٠٥ منعند مستوى احتمال اقل القيمة تختلف معنويا عن مجمموعة السيطرة = أ 

عند مستوى   كغم / ملغم كلوريد الصوديوم٣٠القيمة تختلف معنويا عن مجمموعة = ب 
  .٠،٠٥ مناحتمال اقل 

  
 فقد االسبارتيت امينوترانسفيريزأما بخــصوص تأثير الكادميوم في فعالية أنزيم 

كما لم ،  في مــجموعة السيطرةھذا االنزيمأوضـحت الـنتائج عدم وجود فـرق معـنوي في 
كغم مقارنة بالوقت /ملغم ٣٠تظھر أي فرق معنـوي في فعالية ھذا أالنزيم في مجموعة 

كغم فقد /ملغم ٦٠أما في مجموعة ،  أسابيع المعاملةصفر ومجموعة السيطرة طيلة
 المعاملةظھرارتفـاع معنوي في فعالية ھذا االنزيم ابتداء من أالسبوع الثالث حتي نھاية 
 نھاية ىمقارنة بالوقت صفر وأرتفاع معنوي في المجموعة نفسھا ابتداء باالسبوع الرابع حت

 ٣٠ الكادميوم كلوريديطرة ومجموعةمجموعة الس مع نفس االوقات لالمعاملة مقارنة
  .)٢الشكل (كغم /ملغم
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مجموعة السيطرة مجموعة30ملغم/كغم كلوريدالكادميوم مجموعة60ملغم/كغم كلوريدالكادميوم
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تأثير كلوريد الكادميوم في فعالية انزيم االسبارتيت امينو ترانسفيريز في بالزما : ٢الشكل 

  .الدم لذكور االرانب البالغة
  

 منال اقل القيمة تختلف معنوياعن الوقت صفر لنفس المجموعة عند مستوى احتم* = 
٠،٠٥.  

  .٠،٠٥ منعند مستوى احتمال اقل القيمة تختلف معنويا عن مجمموعة السيطرة = أ 
عند مستوى   كغم / ملغم كلوريد الصوديوم٣٠القيمة تختلف معنويا عن مجمموعة = ب 

  .٠،٠٥ مناحتمال اقل 
  

  -: فقد اظھر النتائج التاليةلكبد والكلى اما الفحص النسيجي  ل
                    :الكبــد .١

بينما ظھرت في مجموعة ,لم تظـھر حيوانات السيطرة أي تغييرات مرضية نسيجية 
كغم تغيـــرات اقتصرت على ظھور ارتشاح طفيف للخاليا االلتھابيــــة في /ملغم ٣٠

كغم وجود تغيرات مرضية /ملغم ٦٠ في حين أظھرت مجموعة ،الباحات البابية الكبدية
 في االوعية الدموية المركزية والجيبانيات hyperemia نسيجية شديدة تمـثلت بفرط دم

sinusoides واحتـقان الوريد المركزي وتورم الخاليا الكبدية مع ارتشاح كثيف للخاليا 
  .تغير دھنيوخاصة في الباحات البابية وبين الفصيصات و) غالبيتھـا لمفاوية( االلتھابية

  :الكلــى .٢

* 

 أب*

 أب*

 أب*

 أب*
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 ٦

 ٣٠أما مجمــوعة ، غيرات نسيجيةلم تظـھر حيوانات مجموعة السيطرة أى ت
كغم فقد أظھرت تغيرات نسيجية اقتصرت على ارتشاح عدد قليل من الخاليا االلتھابية /ملغم

كغم /ملغم ٦٠في حين تميزت أفات الكلى في مجموعة ، في النسيج الخاللي وبين النبيبات
 cloudy swelling وتورم غيمي degenerration changesتغيرات تنكسية بوجود 

في ) غالبيتھا لمفاوية(وتوسف في ظھارة النبيبات الكلوية وارتشاح منتشر للخاليا االلتھابية 
النسيج وفي الكبيبات وفــرط دم فـي االوعية والشعيرات الدموية بين النبيبات الكلوية 

  .nephrosis  وظھور حالة الكالglomerular tufls يبيـةوازدياد خلوية اللمات الكب
كانت على اشدھا في مجموعة كلوريد  ويتضح مما سبق ان التغيرات النسيجية 

  ).كغم/ ملغم٦٠(الكادميوم 
  

  لمناقشـةا
االالنين امينو ترانسفيريز و االسبارتيت امينو انزيمي استخدم في ھذه الدراسة 

 الكادميوم في خاليا  كلوريدريـن جديدين لالذى الذي يحدثهالنھما يعدان مؤش ترانسفيريز
 ٦٠  لقد لوحـظ ارتفاع معنوي فــي فعالية كال االنزيمين في مجموعة.)١٢-١٠(الكبد
فــقط في االالنين امينو ترانسفيريز في حين حدث ارتفاع في فعالية أنزيم ,كغم/ملغم

الضرر الذى الحق بأكباد الحيوانات كغم وھذا يعد مؤشـرا جيدا الى ان /ملغم ٣٠مجموعة 
كغم /ملغم ٣٠كغم كان أشد عند مقارنته بمجمـوعة /ملغم ٦٠التي عوملت بالجرعـــــة 

  .)١٢،٥( وجـاءت ھذه النتائـج مـتوافقةمع نتائج عدد من الباحثين
 الكادميوم ومعظم ھذه ه الدراسات لمعرفة الضررالذي يسببأجريت العديد من

، )١٤(أو بجرعات حادة ، )١٣(أكان لفترات طويلــة " الحقن سواءاالدراسات استخدمت 
  .لى االسلوب المزمن عن طريق الفمت القليل من الدراسات اأولج

كلوريد أظھر الفـحص النسيـجي الكبـاد الـحيوانات التي عوملت ب، في ھذه الدراسة
 والـــتھاب كبدي الكادميوم وجود احتقان شديد للوريد المركزي وتورم غيمي وتغير دھني

وكانت االضرار اكثر حدة  ـھابية خـاصة في الباحات البابيةمع ارتشاح كثيـف للخاليا االلت
كغم وتأتـي ھذه متالئمة مع الزيادة الحاصلة في فعالية انزيمي /ملغم ٦٠في مجموعة 

دل علـى  في بالزما الـدم والتي تاالالنين امينو ترانسفيريز واالسبارتيت امينو ترانسفيريز
في االرانب بعد ) ١٥( وتطابقت تلك المظاھر في جملتھا مع ما توصل اليـه, أذى الكبد

 جزء من ١٦٠تغذيتھا لمدة ما يقارب سبعة أشھر بغذاء يحتوي علـــى الكادميوم بمقدار 
  تورم غيمي في خاليا ) ٥(كما وجد  .المليون

  
من جراء حقنھا  وفي مناطق مختلفةوتغيرا دھـــنيا ونخرا موضعيا  كبـد الجـــــــرذان

  .بجرعات حادة
من المسلم به ان التعرض المزمن للكادميوم يؤدي الى حدوث سمية الكلى في 

السيما تلف النبيبات الكلوية المتصف بزيادة طرح البـروتينات ذات ، االنسـان والحيوان
 وزيادة low-molecular weight proteinuriaالــوزن الجزيئي المنخفض في البول 

 وزيادة طـرح aminoaciduria  وزيادة االحماض االمينية glucosuria  سكر البول 
  وھذا ماتم تشخيصه في االشخاص المصابين بمـرض cadmiumuriaالكادميوم في البول

ltai-ltai ١٦( في اليابان(.  
دميوم التي تتحرر من معقد كاCd+2 ان تلف الكلى يعود الى ايونات الكادميوم نفسھا 

وباالخص عندما يصل تركيزھا  ميثالوثيونين بوساطة الجسيمات الحالة في خاليا النبيبات–
  .)١٧(غــم / ميكروغرام٣٠٠- ٢٠٠ بالكلى بين critical concentration  الحرج 
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اتصف ضرر الكلى في ھذه الدراسة بوجودتغيرات تنكسية وتورم غيمي وفرط دم 
زدياد خلوية اللمات الكلوية فضال عن ارتشاح الخاليـــا االوعية والشعيرات الدمــوية وا

  كلوريدااللتھابية فــي النسيج الخاللي وبين الكبيبات وكانت على اشدھا في مجموعة
وربما يعود ذلك الى بلوغ ايونات الكادمــيوم تركيزھا الحرج في ,كغم/ملغم ٦٠الكادميــوم

عند حــقن ) ١٨،١٣( وصل اليه كل مـن وقد كانت تلك االفات متوافقة مع ما ت, الكلى
   .الجرذان بالــكادميوم بطرائق مختلفة وبشكل مزمن
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