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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 إقرار المشرف
 

" دراسة تأثير بعض الظروف البيئية على بان إعداد هذه الرسالة الموسومة شهد أ 

في مجال  ي لدى المدخنين والعاملينخلوالالنظام الدفاعي المضاد للتأكسد خارج 

( جرى تحت  بيديمعد رشيد مطلك الز المقدمة من قبل الطالب ) "اإلشعاع اللحام و

، وهي جزء من متطلبات نيل جامعة ديالى  - كلية التربية للعلوم الصرفةإشرافنا في 

 .علم الحيوان /علوم حياة  في ماجستيرالشهادة 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 إقرار الخبير اللغوي
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الحعوة/    الحع ان ط   ةم تق ع) و )ن ال وحعو ال غ عو )ن طا هل،  أ ع ههو ل ) وطشهو )هن 
 ال وحعو ال غ عو.
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معلم البشرية األول املبعوث رمحة للعاملني نبينا وقائدنا وشفيعنا  إىل

 ( .سيدنا حممد) 

 الغاليني .أي   وأم  ... ما ري  وأببمما قليإىل من أوصى هب

 إىل إخوت  وأخوات  ............ سندي يف بيات  .

 إىل زوجيت وأوالدي .............. حمبيت واعتزازي .

 . اًإىل أساتذت  ومشريف ............ ابرتاما وتقدير

 إىل رفاق الدرب الطويل ) زمالئ  يف الدراسة (... بباً وابرتاماً.

 

 ملتواضعي امدجأهدي هلم 
 

  معد
 



 

 

 تقـــــديـرال شكـــــــر وال
 لهوالسالم على نبينا محمد وعلى ا هلل رب العالمين والصالة الحمد      

 وأصحابه الطيبين الطاهرين , 

أعاننا على انجاز هذا البحث المتواضع , ومن ثم أتقدم بالشكر الذي الحمد هلل 

مازن رزوقي  .دفاضل  ال تاذتنان إلى األسوعظيم التقدير واالم, الجزيل 

من ه , ولما قدملي القتراحه موضوع البحث والدعم والمتابعة ، د محم

 مالحظات وتوصيات قيمة أظهرت الدراسة بالصورة التي انتهت إليها. 

 

تبر فيي مستشيفى بعقوبية وعميق شكري واحترامي إلى منتسبي قسم المخ      

ان واالعتراف بالجميل أن أقدم شكري إليى أسيرتي ويدعوني االمتن , التعليمي

التييي نانييت بحييق السييند القييوي التييي اسييتندت إليييه أنمييا   راسييتي , وأتقييدم 

أنميا  بحييي عليى هيذا  ليي نععيما العيونبالشكر إلى زوجتي الغالية التي نانت 

 الشكل. 

 

أخوتي وأتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان والعرفان بالجميل إلى زمالئي و       

دةا  ه لي من نصائح وإرشا ات طوا في الدراسة لما قدمو  .   الدراسة والبحث م 
 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

 لجنة المناقشة إقرار

تههيرير نشهه أ نننهها ن لهها  لجنههة المناقشههة ا النهها  اههو  الربههالة الم بهه  ة          

الملههال لاكيدسههأ  ههارو الداهه   لههأ   الههأعا   بلهها الوههرلب الةيعيههة  اههو النوهها 

        لالمقأ هههة  هههن قةههه  ال الههه   لاإلشهههلا  الاحههها  المهههأ نين لاللههها اين عههه   جههها 

( لقهأ ناقشهنا ال اله  عه   حك اات ها لعيمها لهب   قهة ب ها الزبيأ   لأ رشيأ   اك)

جا لهة لاهالو لإنهب  –   ع  داية الكربية لالا   الصهرعة  2014 \ 12 \21 بكاراخ 

 (.   ا كياز )  ام الحي ان بكقأار \جأار بالقة   لني  لرجة الماجسكير ع   ا   حياة 

 

   ل  الاجنة                                                         الاجنةرئيس              

 الك قيع:                                                                       الك قيع:               

  ص فو  ب  حمأ ل.   .                                                     . حميأ  حم ل  جيأن.ل              

                      /      /2015                                                                       /    /2015             

                                                                                                                                                                    

 

  )المشرب( ل  الاجنة                                                                  ل  الاجنة             

 الك قيع:                                                                       الك قيع:              

  ازن رزلق   حمأل.                                                       زانة عارلق عؤالل.  .            

 /     /2015                                                                        /   / 2015 
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 الخالصة

من أهم الميكانيكيات المحتملة إلحداث الضرر  يرا الامرا   التاكسدي اإلجهادظاهرة  دتع            

الحيوي عاد التعرض ألنواع مختلفة من المؤثرات والعوامل البيئية ، ولذا تكون األنممة المضادة 

 للتأكسد ها أول من يتأثر بالزيادة الحاصلة يا تكوين الجذو  الفعالة المؤكسدة .

ئيررة علرر  الامررا  تحديررد مرردث تررأثير بعرر  المررروه البيلررذلت تهررده هررذا الد ا ررة  لرر              

خلروي والتحرري عرن الجرزك األكضرر تضرر ا ومردث ا تبراض هرذا الضرر  الخا ج المضاد للتأكسد 

الد ا رة يرا  ة لمكونرات هرذا الامرا  . أجرير والتعرره علر  المريم العبيعير ، بالمتغيرات األخرث

 ، 2014أيررا   1 لرر   2013رين أول تشرر 10محايمررة ديررال  للفترررة مررن  مركررزمدياررة بعموبررة 

األصرحاك ، شخصرا مرن  40  ةمجموعلكل  ، ممضلة أل بعة مجاميعشخصا 160تضما  الد ا ة 

ترم ،  (  راة45-25تراوح  أعما هم بين )، المدخاين واإلشعاع و العاملين يا مجال اللحا ومن 

،  ليرررة يرررا مصرررل الرررد : البروتيارررات الك اآلتيرررةالمختبرررر إلجرررراك الفحوصرررات  اخرررذ العيارررات  لررر 

 ضراية  ، ومركب المرالون داي الديهايرد يون، والحديد، والكلوتاثا والزنت ، والاحاسواأللبومين،  

 خاليا الد  . العد الكلا ل ل   جراك يحص 

يررا مسررتويات  p<0.05 وبمسررتوث ا  معاويرر ضررا  خفاوجررود ان أظهرررت نتررالد الد ا ررة            

يرا   p<0.01وبمسرتوث ، برومين يرا مجموعرة المردخاينواألل، البروتيارات الكليرة ، و ثايونالكلوتا

الحديررد يررا مجموعررة اإلشررعاع مما نررة بالسرريعرة ، يررا مجموعررة اللحررا  ، ومسررتوث الكلوتاثررايون 

عاصررر  يررا p<0.001وبمسررتوث  السرريعرة ،بمما نررة  الررضالث اتعررومالاحرراس يررا المج مسررتوثو

 . ا مجموعة اإلشعاع مما نة بالسيعرةالكلوتاثايون ي، وللمجموعات الضالث  الزنت

يا مستويات  p<0.05 معاويا  وبمستوثا تفاعا كما أظهرت نتالد الد ا ة الحالية وجود            

يررا مسررتوث   p<0.01وبمسررتوث  ،واللحررا  البروتياررات الكليررة واأللبررومين يررا مجموعررة اإلشررعاع 

مسررتوث يررا  p<0.001 وبمسررتوثنررة بالسرريعرة ، مما  المرردخاينالحديررد لرردث مجمرروعتا اللحررا  و

 السيعرة. بمما نة  الضالث اتعمويا المج MDA)) المالون داي الديهايدمركب 

 ا  كما أظهرت نتالد التحليل اإلحصرالا للمعرايير الدمويرة المبيارة لصرو ة الرد  الكاملرة ا تفاعر      

 وبمسرتوث ا مجموعرة اإلشرعاع ،الحمرراك يرأعرداد كريرات الرد  يرا   p<0.05 وبمسرتوث معاويرا  

p<0.01  مافصررل الررد  لرردث مجموعررة مويررة ، وكريررات الررد  الحمررراك ، والصررفال  الد أعررداديررا

، والخاليررا اللمفاويررة يررا يررا مجموعررة اللحررا  مما نررة بالسرريعرة ، وكريررات الررد  العدلررة المرردخاين 

خضاب الد  لدث مجموعة المدخاين مما نة  يا p<0.001وبمستوث  حا  واإلشعاع ،مجموعتا الل

بالسيعرة ، و رث هذا الفرر  المعاروي علر  أعرداد خاليرا الرد  البيضراك يرا المجموعرات الرضالث 

مما نة بالسيعرة ، والخاليا البيضاك العدلة والخاليا اللمفاوية يرا مجمروعتا اإلشرعاع والمردخاين 



II 

 

 الدمويرة  ال يرا عردد الصرف لحالية وجود انخفاض  الد الد ا ة ابياما أظهرت نتمما نة بالسيعرة ، 

، كمرا لرم تمهرر أعرداد خاليرا الرد   اإلشرعاع مما نرة بالسريعرة مجموعرة لردث  p<0.05 وبمسرتوث

الحمراك ، ووحيدة الاواة ، وخضاب الد  ، ومافصرل الرد  يرا مجموعرة اللحرا  ريرة يررو  معاويرة 

 مما نة بالسيعرة .
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 قائمة المختصرات

 
-TTP -Tocopherol Transfer Protein 

ANOVA Analysis of Variance 

AWS American Welding Society 

CAT Catalase 

DNA Deoxyribonucleic acid 

DTNB 5,5-Dithiobis (2-Nitrobenzoic acid) 

EDTA Ethylene Diamine Tetraacetic acid 

GSH Reduced Glutathione 

H2O2 Hydrogen peroxide 

MDA Malondialdehyde 

NO
• Nitric Oxide 

O2 Oxygen 

O2
•
 Superoxide Anion 

OH
•
 Hydroxyl radical 

CLO
-
  hypochlorite 

OSHA Occupational Safety and Health 

PUFAs Polyunsaturated Fatty Acids 

LOOH Lipid hydro peroxides 

ROS Reactive Oxygen  Species 

SOD Superoxide dismutase 

TBARS Thiobarbuturic acid reactive substance 

TCA Trichloroacetic acid 
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 قائمة المصطلحات

 
Absetraction انتزاع 

Apoptosis الموت المبرمد للخلية 

Aqueos Extracts مستخلصات مالية 

American Welding Society جمعية اللحا  األمريكية 

Cell lysis  تحلل الخلية 

Chain-breaking antioxidant مضاد أكسدة قاضع للسلسلة 

Chelating agents عوامل خالبة 

Cytokines حركيات خلوية 

Degenerative Changes تغيرات تاكسية 

Deproteinization عملية  زالة البروتين 

Diene 
يحتوي رصرتين  هيد وكا بون غير مشبع

 مزدوجتين بين ذ ات الكا بون

Dismutation زالة العفرة  

Enzyme Inactivation تععيل األنزيم 

Errore Prone الخعأ مولد 

Extensive Mutation ضفرات وا عة 

Fight and Flight  ا تجابة الدياع والهجو 

Fluidity الميوعة 

Genetic Abnormalities و اثية تشوهات 

Heavy Smoking التدخين الكضيف 

Hemoprotein بروتين هيما 

Hyperplasia 
)يرض  التكاثر غير السوي لخاليا األنسجة

 التاسد(
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Hyper toxic environments  بيئات عالية السمية 

Hypoxia Tissue  يا األنسجةحالة نمص األوكسجين 

Lipid Peroxidation  أكسدة الشحو 

Lipoproteins شحمية بروتياات 

Fat Malabsorption Syndrom  متالزمة  وك امتصاص الدهن 

Metaloenzyme أنزيم معدنا 

Multiple Organ Failure يشل العديد من األعضاك 

Mutagenic معفر 

Non-protein thiol كبري  غير بروتياا 

Oxidative Stress اإلجهاد التأكسدي 

Occupational Safety and Health السالمة والصحة المهاية 

Occupational asthma الربو المهاا 

Primates ممدمات 

Protein-energy Malnutrition وك التغذية من البروتين والعاقة  

Respirotary Burst الهبة التافسية 

Radiography التصوير اإلشعاعا 

Septic Shock الصدمة االنتانية 

Toxicological Products نواتد  مية 
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 Introduction. المقدمة 1 

مأأخ لأأ   ال  أأ   الو أأ    يتمثأأف  أأن إ أأضار ال أأا   أأنالل ئأأن  التأأير ا البأأللن لل  أأ    إن      

االاكبأأ ن   ؤ  اك أأ افتعاضأأأل كاأأو   اع أأ اف ممتلاأأؤ مأأخ المأأةراام الل ئ أأؤ المتمثلأأؤ  أأن  يأأ    

 Antioxidant اك  مأأؤ الم أأ    للتيكبأأض تعأأض، اReactive oxygen species الاع لأأؤ 

system  ال ا    إن الاع لؤ ، لذا اك  اف االاكب ن  ؤتو يخ   نعا  مخ يتيرا ب لزي    الو صلؤ

يموأأخ عن يوأأ ن  لأأ  ا م  يأأ ا الأأد مأأضش اصأأتعضا  اكاأأم ب اكصأأو   ل صأأ بؤ بأأ كماا   ال أأ ت 

-De ل  أأأ   اللأأأ ي ل بن ال)ل عأأأن  االعلأأأف الممتلاأأأؤ  ت نأأأؤ التل أأأا الو صأأأف  أأأن  بأأألنؤ ا

Zwart،1999)اآلاان. 

اأخ التل أا  االأاي   اكا هأن المبأةا   (ROS) االاكبأ ن   ؤ الاع لأؤ اك  اف إنبعتقض ي         

االتأن ي)لأ   DNAاالشأو   ، ا الو صف  ن النزيئ م الو  يؤ الول ا  االمتمثلؤ ب للاات  أ م ،

اتت لأض اك أ اف االاكبأ ن   ؤ الاع لأؤ ك أ ات   Oxidative stress اإلبه   التيكبأض غ لل  ال ه  

توأا  بعأ  ، ا الم يت ك  أض ي ن  أ  Cellular metabolismااض ؤ لعمل ؤ االيأ  الملأ   

 امل ؤ الللعمؤ ، ااتولف اك م   الضه  ؤ ، االي   م المعض  ؤ بعض تولف الم ي  

 Goraca and Skibska ،2005 ؛ Oduntan and Mashige  ،2011.) 

 البأ با عاكبأ يض  :المت لأض   الأف ببأإل اإل بأ ن  (ROS)اك  اف االاكب ن   ؤ الاع لأؤ  تشمف     

Superoxide (O2
•
Nitric oxide   NOاااكبأأ ض ال تايأأ   ، (

•
علأأاش مثأأف   ا ع  ااأأا،  ( (

 Hydroxylاله ض اكبأأ ف بذ ، ا Hydrogen peroxide (H2O2)ب ااكبأأ ض اله أأض اب خ 

radical (OH
•
Peroxyl (ROO، االل ااكبأأأأأأ ف  (

•
ا أأأأأأ م  اله يل كل  ايأأأأأأض   ، (

Hypochlorie acid (HOCL)   ، اهذه اك أ اف االاكبأ ن   ؤ بأضا ه  رأ      أن الوق قأؤ الأد

 اآلأاان ، Lipid Peroxidation   Pasupathi   ت ل ض عضاا  تيكبضيؤ بص    عكبض  الشو

(2009  . 

Hydroxyl radical (OH اله ض اكب ف بذ عض اي        
•

النأذا   ع ل أؤ االأذ  ي شأي  عكثأاهأ   

مأخ ب ااكبأ ض اله أض اب خ  Haber-weiss reactionاتا اأف  Fenton reactionمخ تا اأف 

 . 2005) بعاا اآلاان ،اع  اف المع  ن مثف الوضيض ، اال و س 

ته بإل اك  اف االاكب ن   ؤ الاع لأؤ عغشأ ؤ ا أ  م المل أؤ  مثأف عغشأ ؤ النبأ م م الو لأؤ        

الل  ؤ ب لضه ن الماباا  ( مة يؤ إلد اكضاا  ب لتااك ب الشوم ؤ المتمثلؤ بشوف  ي   ب كغش ؤ 
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، ارأض اصأت) اا الو ي أ م الو أؤ ت)أ يا ع  مأؤ معقأض  ب صأاه  م أ  ام عكبأض  لمع  لأؤ  المل يؤ

، اهذه اك  مؤ م ه  م  ه  ع زيمن مثف ع زيإل    اف االاكب ن   ؤ الاع لؤ االتقل ف مخ عضاا ه اك

 ا ، أأن الم يت ك  أأض ي   Superoxide dismutase (MnSOD)صأأ با عاكبأأ يض  يبأأم  ت ز

ZnSOD/Cu   ن الب يف المل   االتن تو  Superoxide(O2
•
ب ااكب ض اله أض اب خ إلد  (

Hydrogen peroxide (H2O2)  ع أزيإل الوأ ت ل ز  ، الذ  يتوأ   إلأد عاكبأن خ امأ   بمبأ اض

Catalase  Mak ، 2007اآلاان . ) 

 زيم أؤ مثأف اإلعلاش مأخ آل أ م الأض  ف الم أ   للتيكبأض تشأمف م أ  ام اككبأض  غ أا  آل ؤ       

 ااكللأأ م خ ،الملأأ     disulfide  /thiolتت أأمخ ائ ياأأأل  أأن   أأ   إذ GSHالول ت رأأ ي ن 

Albumin  االبأ ال ب  م خ ،Ceruloplasmin  ،أ م  االصأو  ب   ا Ascorbic acid 

 Goraca and Skibska، 2005.) 

ال أا   أن طلقتأن  ع أضارتبأت)   اإلبهأ   التيكبأض  إن ال ص يط الاع لؤ االم تنؤ ب ص طؤ       

  Lipid Peroxidation   عكبأأأض  الشأأأو صأأأللأل membrane bilayersاللشأأأ   الملأأأ   

مة يؤ إلد توأ يخ  Polyunsaturated fatty acids (PUFA)مشلعؤ الغ ا لأل م   الضه  ؤ 

Lipoperroxyl (LOOبأأذ  
•
لشأأومن اإل تأأ ا النأأذ   Lipid، االأأذ  يتا اأأف مأأ  الشأأو    (

Lipid radical اLipid hydroperoxide ب ااكب ف  ي لض بذ  ، إذ اهذا اكل ا غ ا مبتقا

Peroxyl (ROO
•
اآلأاان  Ames  ايتاو  إلد بذا  ر   يأؤ alkoxyl  اااللو كب ف بضيض (

(1993. 

لهأ  بعأ   Lipid Peroxidation   عكبأض  الشأولأ   امل أؤ إن النأذا  الوأا  الم تنأؤ       

 Lipidالتأأير اام الم ضأأع ؤ ببأأب رصأأا    تهأأ  ، الوأأخ  أأ ات  توبأأا الل ااكبأأ ض الشأأومن

Peroxides  اهأذا يعأ   إلأد  صأر اماهأ   ل بهأ   التيكبأض  بم  تعمف  صآل ر   يؤ ،half-

life    هأذه هأن ارض ته  الد اال تش    ن م ر  إ ت به  مق   ؤ ب لنذا  الوا  ، ال  ات  المتوبأا

،  Malonaldehyde (MDA)ه يض الض  ا مثف ماكب الم ل ن  Aldehydesغ لل  الضيه يضام  

 اهذا االهتم   بهذه  الماكل م ب صاه  Acrolein عا  Hydroxynonenal-4، ا Hexanalا 

  ( .2005اآلاان، (Del Rioمق   ؤ ب لنذا  الوا   كثا   ال ؤاك

ا أأ ات  توبأأا الشأأو   مأأ  توأأ يخ الماكلأأ م  Lipid Peroxidationإن الل ااكبأأ ض الشأأومن 

الاع لأأؤ تبأأت)   عن توأأضر تل أأاام  أأن  ا ذيأأؤ اصأأ  لؤ طلقتأأن الشأأو   لللشأأ   الملأأ   اب لتأأ لن 

    2011) .  اآلاان، Azari  تبت)  عن تل ا مخ رل ت ؤ المل ؤ
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  Research objectivesأهداف البحث    . 2

لوأ   منم اأ م ال الانيصير النيةرل ليد  دراسة المتغيرات في  مايييير اليدب ض اي  -1

 عند مقيرنتهي  مجمضعة السيطرل . اإلاع ف االتضل خا

 مضش تيرا ال     الم    للتيكبض ل  ا المل   . معا ؤ -2

 . التوا  اخ النز  اككثا ت ا ا امضش ا تل ط هذا ال ا  ب لمتل اام اكلاش -3
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 Literature Review. استعراض المراجع  2

 . العالقة بين صحة اإلنسان والبيئة 1. 2

Relationship Between Human Health and Environment 

 

بال يإلةة تلوةئ  شةيي بي ةا  ، عالقة وثيقةة يةيا تلوثةال تلةحص  فيةا بةئ تل يإلةة و ت   ةا هناك       

تفوةةاص عثةةك تل ميةةل وةةا تلشاتوةةا تل يإليةةة ون ةةا وةةا ت ةةا  ) يشيةةة وتلوةةئ ت ةة ا  تلفةةلت   ، و  ةةشة 

تل ةة , ، وتل ةةات ل تلي يشيةةة ،لللل تلةةم   وعاتوةةا  يةةل ) يشيةةة وهةةئ وةةا  ةةن  ت   ةةا  وتلوةةئ 

تل ي يائيةة ،لللل  اتاعيةنتلو ،ت  ا  وسائط تلنقا ، وتليناعات تلوفا ثية ، وتل  يةاتت تلف ةل ة 

و  ةا وييا ةا بةئ تمةاقي وة ةاد  تل اةا)ل تليةفية  ت  دو  ؤدصتةتلم   ج ية  هةحا تلشاتوةا وعو شةة 

 لاجئ تلفيةاص بةئ تل ائنةاتاا  ؤثل سث ا عثك تلنظام تل ة وذلك وا خالل ة اد  تلوثال تل يإلئ تلحص

  لNiki،2008   تلفية

وتلوةئ ت ة ا  تلفةلت   ، وت  ةشا  تل ثاثات ساتء كا ة  بيي ائيةة  إلكتلوشلض تل  و ل   إ      

،لللل تلةةم   وتل ي يائيةةة وتلوةةئ ت ةة ا   تل شةةاد  تلمقيثةةة ، وتليةةناعات تل ي او ةةة ، وتل  يةةاتت ، 

تل يإليةةةةةة  يةةةةةاألولتض وةةةةةا   ةةةةة ك ت  ةةةةةاية إلةةةةةكوتألسةةةةة ا  تل ي او ةةةةةة ، وتلوةةةةةاخيا   تةةةةةؤدص 

Environmental disease    إص تألولتض تلوئ تفيا  ويعة تلوشلض إلك تل ثاثةات تل يإليةة ،

تلقثةة   و وةةلتض،  وت سةة التلع ةةاة تلونم ةةئ ،  و وةةلتضوت ةة ا هةةحا تألوةةلتض تل ةةل)ا  ، 

  ل2002وآخلو  ، (Cole تل ال  ا تلاوا ة ، و وتألوعية

   تالوك ةيعينية تلفةل  اتتألتلوشلض تل  و ل إلك تل ثاثات تل يإلية  ؤدص إلك ة اد  تالا  إ        

(ROS)   تلومةاعالت تل ي يائيةة  ئتغيل بو  ج اونادتخا  ت ج اد تلوأك اص تلوئ تؤدص إلك ة اد، 

 DNA   بئ تلعي إلات تلفيا ة تل   ة تلوئ ت ة ا تل لوتينةات ، تلةاها  ، ضل   ياتل وتلنويعة

  Khan،2009 ل  

و ةفة ت   ةا   تثةال تل يإلةةتلشاتوةا تلوةئ تةؤدص إلةك و ويعة لحلك    ح هناك تةاتخا يةيا       

و ويعة ل حت تلواتخا كا  اليا وا   ل تلاعئ تليفئ وتالسةوااتم تألومةا لث يإلةة كةئ  عنة  ييإلونةا 

  Environmental health burdenتلوثال وتلواثص وا تلش ء تليفئ تل يإلئ

  ) Basu and Samet ،2002   ل 
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 )تعريفها ومراحل نشوئها (   Free Radicals. الجذور الحرة 2.2

ها  ص ذ    و جي إله تفواص بئ  الب ا تلاا جئ عثك وتيا  و  Free radicalتلعح  تلفل       

 2000) .وآخلو ،(Gillham  كمل وا تالل ولو ات  يل تل قول ة 

تلعي إلةات تل و قيةة ئ تل ولو ةات  يةل ويدوجةة بة  وةا إ    بئ وإ  ع ثية ت وقال ت ل ولو  ت     

تش ةةا عثةةك يةةاء سث ةةثة وةةا تمةةاعالت ت وقةةال    يةةل  وت  هةةحا تلعةةحو     ةةا  لويةة ح جةةحو ت  

)ة إةتلةةةة ا  تسةةةوقلت  ة تلعةةةحو  تلفةةةل  ت و ةةة  ياسةةةت  ل وCampbell ،2003ت ل وةةةلو      

  Maxwell، .(1995ت ل ولو  وا تلعي إلات تل فيية   وا  ويدو  تل ولو ئ  

 

 

 

 

 

 

 

كو اب  إل ولو    وا     اضح ع ثية إةتلة إل ولو   وا تلغالف تلاا جئ وت1-2    اتل

 Maxwell ،. (1995  ل وتسوقلت  تلعح  تلفو ئ لوويدو  تل 

 

 Free Radicals Reactions. تفاعالت الجذور الحرة   3. 2

 توض ا ع ثية   اء تلعحو  تلفل  ثالل ولتيا وهئ:     

  Initiationمرحلة البدء  ل 1

 إ  ع ثية ياء ت ا ا تلعحو  تلفل  تفال ييلتئق عا  :       

 :  وقال ت ل ولو ت ل تماعالت 

تألوك ةعيا و لتبقةه تالةا  ةل ولو ةات بةئ جي إلةويتل تا  عئ لالا بئ هحا تلوماعالت  فال تخ     

O)تل ايل توك ا ا  صتلعحو  تلفل  وما جح 
.

2
-
OH)تل يا وك يا  و،  (

.

)                   

Gupta and Deshmukh ) ،. (1994  

 

 

+ + 

 الخلية الهدف
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 الجذر الحر
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 اإللكترونانتقال 

(Electron Transfer) 

 المؤكسد 

(Oxidized) 

 المختزل 
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 ت ل ولو  وتالا تلعحو  تلفل تماعالت ت وقال    اضح آلية 2-2    اتل

 ) Deshmukh  Gupta and ،. (1994 

 

 تل ةةةةةةةةةةةةةةينية ولأل ةةةةةةةةةةةةةةشويا لعةةةةةةةةةةةةةةحو  تلفةةةةةةةةةةةةةةل   ويعةةةةةةةةةةةةةةة تلوشةةةةةةةةةةةةةةلض ل توالةةةةةةةةةةةةةةا تب

OHبةةةةةةةةةةاة تل نم ةةةةةةةةةةعية إذ تش ةةةةةةةةةةا تأل ةةةةةةةةةةشة عثةةةةةةةةةةك تةةةةةةةةةةأ ا تل ةةةةةةةةةةاء إلةةةةةةةةةةك 
.

,H
.

  

)    Jacob and Burri،. (1996 

 

عثك عاد  يل كاوا وا تالل ولو ات وما  اا جئ الب ا تل ل تلشنا ل تال وقالية تلوئ تفواص بئ 

ك يةةلت  بةةئ ت ةةا ا تلعةةحو  تلفةةل  إذ تش ةةا عثةةك سةةف   و  تلوةةئ توةةلك  ثةةلتتلفا ةةا وتلنفةةا  و

تسوق ال إل ولو  وا جي إله  خلى ووا ثي ساف تالا جحو  يل  وكةحلك بةا  ل ةحا تلشنا ةل 

 Gupta and Deshmukh)،. (1994تلقا   عثك تفميي تم ك تل يلوك يا 
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 Propagationمرحلة االنتشار ل 2

يالو ةةاثل عةةا )ل ةةق  تألولةةكوبةةئ هةةحا تل ليثةةة ت ةةا  تلعةةحو  تلفةةل  تل و ا ةةة بةةئ تل ليثةةة        

 :  Gupta and Deshmukh،. (1994 (تماعالت تال و ا 

 

 

 

 :  إذ

R
.

 جح  يل  

ROO
.

  جح  تل يلوك ئ 

 

   Termination اإلنهاءمرحلة ل 3

تاقة  تمةاعالت  إلةكتلعحو  تلفل  توي عا )ل ق تماعةا جةح  ا وشةا وؤد ةة  إ  اءع ثية  إ       

 تال و ا  :

 

 

  . أنواع الجذور الحرة وأضرارها4. 2

،  تالوك يعينية تلمشالة تلوةئ تنةوب ياسةا)ة تلومةاعالت تلاثا ةةتلعحو  هناك   ات  عا ا  وا      

، وييلوك ةيا  (‾•O2)ل ا   يشة   ات  ون ا ت او  كمل  ه ية وا  يلها وتوض ا سايل  وك ةا ا 

OH)وجةةح  تل يا وك ةةيا  ، تل يةةا وجيا
•
Nitric oxide (NOو ك ةةيا تلنول ةةك  (

•
   ةةا ،  (

ت ة        ATP ثناء إ وا  تالد ناسيا ثالثئ تلماسمات بئ لعحو  تل ايل  وك ا ا  تلوئ تو ا  

بةةئ   وةةا ، ي ةةا إذت   وعةة  ي  يةةات ك يةةل ، وتألي ةةاض تلناو ةةة ب ، وتل لوتينةةات ضةةل ت  لثةةاها 

،  ، وتلاال ةا تل  ويل ةة وميةا  لثع ةاة تل نةاعئ يا ةم ا تةاول تلميلوسةات بإ  ةاتلفاالت تلي يشيةة 

وتلنةةا تيينيمل ا  Epinephrineتاليينيمةةل ا  بشاليةةة وةةا ، ك ةةا    ةةا تي ةةا وتلاال ةةا تل ةةل)ا ية

Norepinephrine  تلضةةةلو  ا  السةةةوعاية آليةةةة تلةةةابا  وتل عةةةامFight and Flight 

response  Liochev and Fridovich،. (1994  

 

 ثناء ع ثية إ وةا  تلياقةة بئ  و ا  ييلوك يا تل يا وجيا يا مه  اتعا  ثا ا ا  لوفثا تلاها        

تلش ثيةات يولتكيةي ونامضةة لةه  ه يةة بةئ  ، ول ةا تةاتبلاو شا عاوال سةاوا عنةا تلولتكيةي تلشاليةة 

R
.

 + O2                   ROO
.

 

ROO
.

 + RH              ROOH + R
.

 

R
.

 + ROO
.

               ROOR 
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بضال عا   ض  Apoptosisوما ت  ا   بئ ت اثل تلاثية وتل ات تل  لوب لثاثية  تلم يالاجية 

 ل  2004)وآخلو ، (Gothتل ا ياهيا تت وتن يط تليميفة تلاوا ة 

وةا جةح   Dismutation reaction والا ييلوك يا تل يا وجيا  ثناء تماعا إةتلة تليمةل        

)ة   ةةي ي سةةايل  وك ةةا ا د  ةة ياتيي، ك ةةا    ةةا   ضةةا  اسةةوك ةةا ا يال ةةايل  تال ةةا  تل ةةال  

إ  تنةةوب  Xanthine oxidaseو  Amino acid oxidaseأل ي  ةةات  خةةلى ومةةا   ةةي ي 

ل ةايل  وك ةا ا ، و  وةاة ييلوك ةيا تل يةا وجيا  تال ا  تل ةال  ييلوك يا تل يا وجيا وا جح 

ا ةةه     فثةةا يشةةض تل لوتينةةات تال و ةةا  و ش ةةل تلغ ةةاء تل الةوةةئ ي ةة الة ويإو  سةةل  يا ةةمه 

 ل2004)وآخلو ،  Leeوما تل ي ا ثاييا ووفل ت  ت ا ات تلفا ا   Heme proteinsتل ي ية 

 

جحو  تل يا وك يا ب ئ  ال ا وةا تنةوب ي ة   تلوشةلض تل  ا ةل ل  ةشا  ي ة ا   ةشة  وا         

 ةعثك تلنظام تلفياص ولي, له   ، وها جح  عالئ تلمشالية و  وثك واا)ل وفو ثة  كاوا  و تل ينية

 ج اونا عاد  وا ت ا  ويالةة   وةا   إ ب ، وو  ذلك بائا  لثاال ا تلفية يوك بئ تل  يات تليغيل 

وآخلو   Olisekodiaka هحت تلعح  عنا تشلض ا ل  شا  بئ تلغالف تلعاص  ضاء تل  ,  

   ل 2009،

 

لةة تةؤدص إلةك يةاول تةأثيلتت ك يةل  عثةك تلاثيةة تلمشا ةعينيتألوك ةتأل ةات  إ  ة اد  ت ا ا       

و  ا  بئ تلشا ا وا تألولتض ووةا  ولك  ثلت لوأك اص تلحص ت ت ج ادوعثك  الب ا وياول يالة 

  ، دتء Cancerتل ةل)ا    Oxidative damageلوأك ةاص ت هي تألولتض تل و   ة عا تلوث  

 Skinوتألوةةلتض تلعثا ةةة  ،   Renal disease وةةلتض تل ثيةةة  و  ، Diabetesتل ةة ل  

disease   ،   وولض يا كن اParkinson disease   ،  و ولتض تل  اLiver disease   

 Devasagayam؛2008وآخةلو ،  Retinopathy    Zamockyو ولتض  ة  ية تلشةيا  ، 

 2004) .وآخلو ،

 Nitric ثناء تماعا   ي  ةئ عنةاوا  قةام   ةي ي بئ  نوب  وك يا تلنول ك دتخا تلاال ا تلفية        

oxide synthease  يواليةاNO
•

إلةك  Arginine ثنةاء تفةال تلفةاوض تالوينةئ تال جنةيا بةئ  

  Citrolline سولوليا
L-arginine + NADPH +  O2                            citrulline  +  NADP

+  
+ 

.
NO 

                                              FMN , FAD, Heam, 

                                                          Tetrahydroproteine 
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Berg) ،  وك يا تلنول ك ها جح   ولوجينئ ب ا  نظي  جح   ل عثك تلل ي وا إ 2002وآخلو 

 وةا  جةح    بةئ ي ةاد ، ول ا تل جل ا  تلام بئ تألوعية تلاوا ة وضغط تلام عنا تلولتكيي تلات)إلة

 تلوةئ قةا Septic shockضل ت خثا ةا خييةلت كفةاالت تليةاوة تال وا يةة ت     وك يا تلنول ك 

 Multiple organ failure  Brovkovychتةةؤدص يةةاو ها إلةةك ب ةةا تلشا ةةا وةةا تألعضةةاء 

ذتت ع ةةل قيةةيل جةةات  ا ةةم اوةةة بةةا  تلعةةحو  تلفةةل  ت وةةاة يوييةةا   عا  ل 2001وآخةةلو ،

 وآخةلو ،  Devasagayam، وةا  لو ثا يةة  و  ةا ا ثا يةة   وينية  ع ةل  قةا  ي ثثةئ ثا يةة

 ل2004)

 

 . منشأ الجذور الحرة  5. 2

 تن أ تلعحو  تلفل  وا ويا  ا:      

 يتضمن: Endogenous sourceاألول: داخلي المنشأ 

 تل ا واكا ا  ا: تنوب ييلوك يا تل يا وجيا وتل ايل  وك ا ا عا )ل ق تلونم, تلي يشئل  1

، و وك ةةيا تلنول ةةةك  ، وييلوك ةةيا تل يةةا وجيا تلاال ةةا تل ثش يةةة: تنةةوب تل ةةايل  وك ةةةا ا  2

hypochlorite (ClO ا اكثا ت  اوتل 
-
 respiratoryتلحص  ولتبةق وة  تل   ةة تلونم ةية  (

burst Lee)  Eitenmiller and، (2004ل 

)ة عضةيات تل يلوك اسةاوات تلوةئ تنةوب اسةتألي اض تلاهنيةة وجي إلةات  خةلى ياتفثا   3

تلةةةةحص  وفثةةةةا يةةةةاو ا ياسةةةةا)ة إ ةةةةي ي وييلوك ةةةةيا تل يةةةةا وجيا يا ةةةةمه  اتعةةةةا  ثا ا ةةةةا  

 2007) .وآخلو  ،   (Krishnaiahتل اتيثيي

 cell تلفا ا وتلنفا   عنا تفثا تلاثية  Metallic ionsتوفل  يشض تال ا ات تل شا ية   4

lysis شاتوا و اعا  ك إذ تش ا هحا تال ا ات عنا تفل ها تي ا ت ج اد تلوأك اص، وCo-

factors   لوفا ةةا ييلوك ةةيا تل يةةا وجيا إلةةك هيا وك ةةياPreiser and Lovat، 

 ل 2003)
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 الفعالككككككككة داخككككككككل  يةجينياألوكسككككككك نككككككككواعاأل( يوضككككككككا المسكككككككارات المقترحككككككككة لتككككككككوين 3 -2الشككككككككل )

O,  األوكسككجين الجزيئككي  O2( , Stahl and Sies ,1997الجسكك) )
.

2
- 

 H2O2  , جككذر السككوبر اوكسككايد

OHالمككككككاء , H2Oبيروكسككككككيد الهيككككككدروجين , 
.

NOجككككككذر الهيدروكسككككككيل ,  
•

 جككككككذر اوكسككككككيد النتريكككككك  . 

 

 

 sources Exogenousالثاني: مصدر خارجي المنشأ 

 

ويشةض تل ثاثةات وتل ةح  ات تلشضةا ة وتل اةا تت  Tobacco smokeدخةا  تلو ة   ومةا        

anaesthetics  عاليةة تل ة ية يإلةات تلو Hyper toxic environment  إضةابة إلةك تل  يةاتت

pesticides  Machlin and Bendich، (1987ل 

 

وا تل ياد  تألخلى لثعحو  تلفل  ها تلوشلض ل  شا  باة تل نم عئ  ضاء تل ة , ،        

 ل Niki،(2003، وتلشقاقيل   ، وتل فالتلغحتئية  ت ضاباتو،  ، وتأل شة تل ينية وتللتدو 

 

تلعحو  تلفل  دو ت و  ا بئ تلشا ةا وةا تلش ثيةات تلفيا ةة ت ة ا تل  ةا تت تال ضةية  ؤدصت       

Metabolic pathway ت  ا تت تلاثا ة وcell signalling  وتالسوعاية تل ناعيةimmune 

O2 

واحد كما  إلكتروناختزال 

 في السلسلة التنفسية 

O
.

2

 

 سوبر اوكسايد ديسميوتيز

(SOD) 

H2O2 
  

H2O 
Catalase 

O
.

H 

 اشعاع

LH 
 L LOO دة الدهنينشوء بيروكس

O2 

Arginine 

NO
.
 

ONOO
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.
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response  وتلظلوف تالولتضية تلم يالاجية تل وناعةpathphysiological conditions   

Vikram)، 2010).وآخلو  

 Antioxidants.  مضادات األكسدة  6. 2

    وةا ،  )ة إ وا  وضادتت تألك ةا اسيا ت ج اد تلوأك اصليات عا  ل شادلة   وثك تلع ي آ      

   و Endogenous antioxidantsتوالا ) يشيا بئ تل اض    وضادتت تألك ا  دتخثية تل ن أ 

 Exogenous وضةةةةادتت تألك ةةةةا  خا جيةةةةة تل ن ةةةةأ  غةةةةحتءخا جيةةةةا إذ تع ةةةةي وةةةةا ق ةةةةا تل

antioxidants   Pham-Huy   ،  ل 2008)وآخلو 

  ة يا  قثيثةة يولتكيةتاتبلها يتش ا وضادتت تألك ا  يا م ا وم يا  لش ثية تألك ا  يوك عنا       

   ل2009 وآخلو ، Mandalبئ تلع ي   ب يالاجيا ووناعا    ثلت  ل ا  بإ ويحلك 

  :1997وآخلو  ،  Ito وضادتت تألك ا  إلك خ  ة    ال     ا تيني  

وهئ تن ئ سث ثة تمةاعالت تلعةح  تلفةل  Primary antioxidantsوضادتت  ك ا   ولية   1

وتلواكةةةةةابيلول وتلمالبينا ةةةةةاتت  compounds Phenolicومةةةةةا تل لك ةةةةةات تلميناليةةةةةة 

Flavonoids  و وينات ثالثيةTertiary aminesل 

توماعا وة  تألوك ةعيا وتقةام يإةتلوةه ومةا  Oxygen scavengersتألوك عيا  قا يات  2

 ياوض تالس ا ييك وو وقاتهل

تفثا ييلوك ياتت تل في إلك  اتتب  Secondary antioxidantsوضادتت  ك ا  ثا ا ة   3

 لSeleno compondsو وقل  وما ولك ات تل  ل   وولك ات تل ثينا 

وتقةةام يإةتلةةة   ةةات  تل ؤك ةةاتت  Enzymic antioxidantsوضةةادتت  ك ةةا    ي  يةةة   4

  ا  ييلوك يا يلاتل اتيثيي، وتل ثاتاثوتلشالية وما سايل  وك ا ا د   ياتيي، 

ويةةاوض  Citric acid ل ةةول ك تيةةاوض ومةةا  Chelating agentsة يةةث اوعاتوةةا   5

 ل تش ا عثك خث  تال ا ات تل شا ية وما تلنفا  وتلفا اتلوئ  Phytic acidتلما وك 

 

           Welding Processes . عملية لحام الولدن 7. 2 

توالةا يةلت   بةئ و ةا  تلةليط  إذش ا بةئ  يةط  تل شةاد  وة  يشضة ا ع ثيةة  ةناعية ت ةو هئ          

د جةةة وإلا ةةة ي ةة   ةةا  تل شةةا  و ةةا  تالل وةةلود تل  ةةواام وتوالةةا   ضةةا  ياةةل   4000تيةةا إلةةك 

  لAmza،2010 ثناء ع ثية تلثفام  بئ و اةتت و دخنة  تلوئ تويا ل 



 12                                                                  استعراض المراجع  /الفصل الثاني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ثيةة تلثفةام عثةك  American Welding Society(AWS)تشلف ج شية تلثفام تألول  يةة        

وذلةك يو ةايا ونيقةة تلثفةام إلةك د جةات  خةلتآلو يط تل شاد  يشضة ا وة  تلة شض     ا ع ثية و ا

 ل Khaled، (2009 يلت   وشينة  

تالل وةلود هةةا ع ةا   عةا سةةثك وشةا ئ قايةا لثيةة ل وغيةك ي ةاد   خا ةةة وسةثك تلثفةام  و           

   ل Spear) ،2004  يثق عثي ا تلمث ,  و و اعا تلثفيي

% وا هحا تألسالك ع ا   عا وشا  وغيك ي اد   تفاص عثك واتد  ساسية  95 - 90ياتلئ          

 ثنةاء ع ثيةة تلثفةام ول ةا ت ةا  بةئ وتلغةاةتت وتلع ةي ات تل ويةاعا   تألدخنةوت اهي ي  ية تأليال  

ك يو ا  كمل عناوا  فواص سيح تل شا  تل لتد لفاوه عثك واتد ساوة ومةا تل لووةات وتلةاها ات تلوةئ 

  لSpear)،2009تفاص عثك تلل اص 

توالةا  ياةل   إذ  fusion poolتال ية ا ت  ك ونيقة ت ي ا  تالل ولود وقيشة تلش ةا ي لكةة         

بةئ هةحا تل نيقةة ل نة  ت ةا  ونيقةة تلثفةام وة  تل ةاتء تلعةاص و ية ح تلثفةام جيةا ،   دخنةوو اةتت 

و ويعةةة لةةحلك سةةاف توالةةا تلفةةلت   وتالهوةةيتة وتلضاضةةاء يا ضةةابة إلةةك تلوشةةلض لأل ةةشة تلمةةاة 

تل نم ةةعية و)اقةةة ت  ةةشاعات تل لئيةةة وتأل ةةشة تفةة  تلف ةةلتء إضةةابة إلةةك تفثةةا تل ةةفام وتل ةةاتد 

ية تلثفام كا هحا تل اا)ل تل ي يائية وتلميي ائية وت  شاعية  وشلض ل ا تلشاوثا  بةئ تل ي يائية بئ  ق

  Antonini)، .(2006وعال تلثفام 

 manganeseتوض ا تل نغنيي تقل  ا   ا  تفواص  يال  و  دخنة لفام تلالا   عثك ثالثة ع ل وشا        

 (Mn)   وتل ايثةةةة(Co)cobalt  وتلفا ةةةةاiron (Fe) يةةةةام وتل ل ثberyllium (Be)  وتل ةةةةادويام

cadmium (Cd)  وتل ةةةةةةةةةةةلومchromium (Cr)  وتليئ ةةةةةةةةةةةقmercury (Hg) ا يام  ةةةةةةةةةةةوتل ال

molybdenum (Mo)  وتلما يا امvanadium (V)  وتال وي ا ئantimony (Sb) وتلي كzinc  

(Zn)  وتلني اnickel (Ni)  وتلل اصlead (Pb)  2011 ، OSHA ؛ Spear ،(2004  ل 

 ياةل  و دخنةة لفةام تلالةا  تفةاص كةحلك عثةك عةاد وةا تلغةاةتت   ا بةإيا ضابة إلك هحا تل شةاد        

 ه  ةةةا  ول  ك ةةةيا تل ليةةةا  و بثا  ةةةا تل يةةةا وجيا و كاسةةةيا تلنوةةةلوجيا وتألوةو  وثنةةةائئ  وك ةةةيا 

 ة الة وهةحت  وص وةا ق ةا وعةلى تلةام يع ثية تلثفام  ت    ثناءوهحا تلغاةتت عنا تسون اق ا ، تل ليا  

لةاعئ وقةا تةؤدص إلةك  ؤدص إلك ت تما  تلكييها يالام و تل شا  يالاوت  وضش  يالشضالت و بقات  ت

لةك ي ة  قثةة تألوك ةعيا وة ةاد  واكا تل غثقة   ةا  ضةل ها  كمةل وذ  ع ثية تلثفام بئ تألتتلابا   و

  . 2005وآخلو ، (Jenkinsتلغاةتت تل اوة 

بئ  يال  و دخنة تلثفام تؤدص إلك ة ةاد  تالةا تلعةحو   واتبل  وتل شاد  تل  هحا تلغاةتت إ  ج ي       

تلفل  لاى تأل ااص تلشاوثيا بئ وعال تلثفام  ويعة تسون اق ا عا )ل ق تل عةلى تلونم ةئ ، وة ةاد  

ل  تألول وةةا ع ثيةةة تلسةة  ا بةةئ    ةةعة وخال ةةا تلع ةةي وخا ةةة بةةئ   ةةيب تللئةةة تلةةحص   ةةا  تل وضةة
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وةلض  Occupational asthma  ةا  شةلف يةالليا تل  نةئ ي ةؤدص إلةك ت  ةاية   لكتالسون اة ولح

تنم ئ ويوا يمل)  ش ئ ت ش اسئ س  ه تسون اة عاتوا خا جية خالل تلش ا ،  ول  ةا تلليةا تل  نةئ 

تل اوا وها تألكمل  ياعا  و ن أ يشا  سايي  قثيثة وا تلوشلض ، و و ة   وةا جةلتء تلوشةلض لشاتوةا 

، وثا ي  ةا : هةا تلليةا وت)إلةة ةت  جي إلية عالية  و تلوشلض لشاتوا ذتت  وةت  جي إلية عا ا  ذتت  و

 Reactive Airways، وتلةةحص  وضةة ا بقةةات  وليمةةة تل  ةةثك تل ةةاتئئ تلمشةةال  تل  نةةئ  يةةل تل ةةاوا

ي    تلوشلض إلك تلتكيي عالية وا تلغاةتت وتأليال  وتل اتد تل ي يائية ل ل  وتيا   و ل لتت عا ا  

Dykewicz)،2009 ل   

 Jobلتضية تلليا تل  نةئ وتوضة ا عاتوةا توشثةق يالش ةا إونالك تلشا ا وا تلشاتوا تؤثل بئ ه       

Factors  وعاتوا  ناعية Industry factors وعاتوا تقوياد ة Economic factors   و خلى

ذتت  ثة يال ضي   م ه
 

يةة و يةل وناعيةة ، وإ  و   ا     ن أ تلليةا تل  نةئ وةا خةالل آليوةيا وناع

و ييا ةا   IgE ال ية تل اتد ذتت تلاة  تلعي إلئ تلشالئ    ا    تفث   اء تلليا وا خالل يث   وا  

 Haptens، بئ ييا تش ا تل اتد ذتت تلاة  تلعي إلئ تلات)ئ كال لوتيا تلناقص  IgGتلضا تلناعئ 

  (Madore and  Laprise ةي تلنةاعئ وةا خةالل ت ت ا) ةا ي لوتينةات تلع (IgE)عثك يث إ وةا  

 ل2010)،

ول حا تل شاد  وتلغاةتت  تأثيلتت  فية عثةك تلشةاوثيا بةئ تلثفةام ييةث تةؤدص إلةك : ت ةيب بةئ        

تلع اة تلونم ئ وي ك دخا  تل شاد  تل يونةة وتلو ةاب وجمةاف تلفثةق و لةي بةئ تليةا  و ةشاية بةئ 

لض تلونم, وت وماخ تللئة وة اد  بلص ت  اية ي ل)ا  تللئة وت يب بئ تلشينيا وتأل   وة اد  تلوش

عثةةك تل ةةاى تليا ةةا  ةةؤدص إلةةك و ةةاكا بةةئ تلشظةةام وتل ما ةةا وة ةةاد  تل ةةاتئا بةةئ تلةةلئويا وتلو ةةاب 

و ةؤدص إلةك إضةشاف تلايةاية لةاى تللجةال تلشةاوثيا تل   ية وتلو ةاب تل ةش  تل اتئيةة وت ةيب تلعثةا 

 ل  Gonser and Hogan ،2011 ؛Antonini،2003    تالهويتة وتل عال تل غنا)ي ئ  ي 

 

تنو ةل  Particulate Matter  ثناء ع ثية تلثفام وقي  تل شةاد  وت ية ا ها ج ةي ات بئ توالا       

هةةةحا   ، 4 -2ك ةةا بةةةئ تل ةة ا    لو  ، / وةةةا  20–0.005بةةئ ونيقةةة تلثفةةةام ذتت  يعةةام واوثمةةةة 

 إذعثةك  ةفة تلشةاوثيا  تلع ي ات عنا تسون اق ا وا ق ةا تلشةاوثيا  بةئ لفةام تلالةا  ت ةا  ذتت تةأثيل

ثالثة  عثكفام وتلقي     ا تق يي ج ي ات  يال  تلثو،  ؤدص تسون اق ا إلك تلس  ا بئ تلقنا  تلونم ية 

؛ 2011وآخةةةلو ، Wang ؛Lehnert) ،2012 ق ةةةام ي ةةةا  ن ةةةعي وةةة  آليةةةة  و ع ثيةةةة تلوفةةةال 

Pohlmann ،  ل  2013وآخلو 

تلغةةاةتت بةةئ تليةةا  تلغةةاةص )ة تلو ةةاث  وةةا اسةة لو  ل تن ةةأ يا وةةا 0.1  ج ةةي ات دقيقةةة يةةاتلئ 1 

 لو  تلوةئ  وةا 1  ج ي ات ك يل   اعا وةا يةاتلئ 2تل     يال اتد بئ كال تالل ولود ووشا  تلثفام ل 
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ت اث  تأليال  عنا  يط قي  تل شاد  تل الغةة تليةغل تلنا ةئ وةا لفةيي  تال كةا   تل ية ا  وا  تن أ

تل و وثةة وةا واوثة  تأل ة ال وتل مابةة   لو    وةا2يةاتلئ   تك ةل  ج ةي ات 3ل  تال ي ا وا يلكة 

 Wang ؛Lehnert،2012 ؛ 2005وآخةةةلو ، (Jenkinsتلناتعةةةة وةةةا ع ثيةةةة قيةةة  تل شةةةاد  

 ل 2011وآخلو ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ة تل اسحاسلفام تلالا  يا و دخنةيال  تل لتبقة أل    ما  يعام و   ال تلع ي ات 4-2تل  ا  

 )ة تأل شة تل ينية  ا  تلع اةاستلضائئ تالل ولو ئ تلحص  ش ا يا

(SEM/EDX, JEOL 6300, Japan)   لOprya) ،  ل2012وآخلو   

a  تل  ا تلشنقادص ل  b  ا تل السا ل    c  تأل  ال تل لو ة ل  d ج ي ات وو وثة   

 . )ة  ج ام دقيقة وج ي ات ووفي ةاسووغيا  يا
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 X-ray radiation      السينيةشعة األ2 . 8 .  

 تلميي ةاءكو ةاب ا بةئ وعةال تت تلوةئ تةي نية وا  هي تل عةااليتال شة تل  تي يقات كو افت شا         

 و ةةةوعا    ةةا وليي تذ ، وسةةاعا ذلةةك عثةةةك   ةةؤ تليةةة  تال ةةشاعئ  و وةةةا  شةةلف ياللد الاجيةةةا

Williamconrad Roentgen كو اف   شة ابئ  ول و قه عث ية له ع   X-ray radiation 

  ه ييا عثك  ا   إ شاعية ليا ةوجوه وقا  ل لت ياضاح خيال عظام تليا وخيةال خةاتي و  

ك يل بئ  يةا تأل ةاي  وه ةحت يةا ت ت ةق )ل ق ةا بةئ وعةال تلوي يقةات تلي يةة و  ة ح تسةوش ال 

    ا ال تلوئ تل لضية تلفاالت ت ايص بئ لث  اعا  تل ألابة تلي ية تألع ال وا X-ray   شة 

 Fluoroscopy ئ ت  ةشاع تلونظيةل   ةا  بقةا تألخةلى يالاسةائا تلوشلف عثي ا  و يالشيا  ؤ و ا

 تلاتخثيةة ت   ةا   عضةاء عثةك  اةيي كةا  تلظةالم تلةحص Radiography ت  ةشاعئلوتلويا 

  ل1993ويع ا  تالي ا،    ال  ؤ و ا تل   ا وا و   ح

تأل شة تل  لووغنا)ي ية تل اوثمةة    ةا  وةا تلياقةة   ومةا تأل شة تل ينية هئ  يا   ات  و       

يقا ت ا عثك تخولتة تألج ام و قا ت ا    شة تلضاء تل لئئ وتأل شة تف  تلف لتء إال    ا تو يي

عثك إياتل تغييل بئ خاتص ذ تت تل اد  تلوئ تاولق ا لحت تةي ت ة يو ا وة  يشةض   ةات  تأل ةشة 

   ل 2001 ياش ،  ئ ل ا تلقا   عثك تأ يا ذ تت تل اتدتل ؤ نة  ص تلو تألخلى ياأل شة

تال شة تلوئ  وشلض ل ا تلشاوثيا بئ وعال تلويا ل تال شاعئ بئ تل  و ميات وةا  ةا  ت        

عثةك تلةل ي وةا تلماتئةا تلي يةة ل ةحا تال ةشة بةئ  gamma raysو  ةشة كاوةا   X-ray تال ةشة

ت ةةايص تالوةةلتض وتالخيةةا  تلوةةئ ت ةةاد ييةةا  تل ةةل ض تال ت  ةةا تو يةةي يايةةاتل خيةةل ك يةةل 

  لال ةةااص تلةةح ا  وشلضةةا  ل ةةا خيا ةةا بي ةةا  اةةص تالعضةةاء تل نوعةةة ل  ا ةةات تلةةام 

Rozaj)، ل 1999) وتخلو 

 

 Effects Biological of Radiationالتأثيرات البايولوجية لإلشعاع  .1. 8. 2

تو اد )اقة تأل شة عنا ولو ها خةالل كةائا يةئ ينقةا جةيء وةا )اقو ةا إلةك جي إلةات تل ةاد        

يةال تلنةات  ،  وةاتبل  ةات ذ تت تل ةاد  تل تل ا   خالل ا عا )ل ق تيادم هحا تأل شة وة  تل ولو

و ةؤدص تلوةأ ا إلةك تقةوال   ،و ا  ؤدص إلك تأ يا تثك تلح تت  و إثا ت ا ت شا ل  ية تلياقةة تل نوقثةة 

لةك وفةاال إ اهةا إلةك   ةا  واجة  ، بةئ يةيا تةؤدص ت ثةا   إ تل ولو  وا تل ات  تلاا جئ لثةح  

ث     شاد إلك وات ا تألساسئ ول نه وا  ث  وات تكمل يشات عا تلنات  ت وقال تل ولو  وا وات ا تلك

وتشةةا ع ثيةةة تلوةةأ ا هةةحا  سةةا  تلوةةأثيلتت تل ا الاج ةةة لأل ةةشة  ،يشةا تفل ةةل تلياقةةة تلوةةئ تكو ةة  ا 
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إذ تةةؤدص إلةةك إيةةاتل تغييةةلتت بةةئ  ، تل ؤ نةةة بةةئ تل ائنةةات تلفيةةة يوفيي  ةةا لألوت ةةل تل ي يائيةةة

  لCohen)، 2002 تلاال ا تلفية توناس  و   ا  تلعلعة تل  وية

ة وتفال تلوغييلتت بئ تلاال ا تلفية  ويعة لثوأثيل تل  ا ل  و  يل تل  ا ل  لأل شة تل ؤ نة         

 نوب تلنةا  تألول وةا تلوةأثيلتت عةا تالوويةاص تل  ا ةل لثياقةة  تذبئ تلعي إلات تل  ا ة لثاثية 

وا ق ا تلعي إلات  و تل لك ات تلاثا ة ، بئ ييا  نوـب تلوأثيـل  يـل تل  ا ل لأل ةشة تل ؤ نةة وةا 

و شا تألخيل تكمةل  ه يةة  ،تأثيلها بئ ولك ات  خلى  تل اء ومال  ثي ت وقال هحت تلوأثيل إلك تلاثية 

وتخةةلو   (Trupina ل ال  تل ةةاء  ةةاخا بةةئ تلكيةة  تأل  ةةعة تلفيةةة ين ةة ة ك يةةل وةةا تلنةةا  تألو

،2002  .   

 وييلتئق ووشاد  ، ب ا  قثا ت ق اوات تلاثية  ا  ظ ل ضل  ت  شا  عثك تلاال ا يا الاجيو          

 و ةا  ةؤدص يالاال ةا إلةك إت ةا    ةا تيةا ص ةتالعوياد ة تلوماعالت تل ي يائيةة ؤدص إلك تضيلتب 

وتلاال ا تلوئ تشا ئ ت ق اوات   وت ا  تلاال ا  يل تل و ا ي  ،   ا  دخيال  ت ا  تل ل)ا  ومال 

، ك ةا تظ ةل تكمةل ي اسةية   ا  خيل ت  ةشا  عثةك تلعنةيا  ي اسة  كمل تعاا ت  شا  ب مال ،

  ةا  وتو مةـا    عةـة ت  ، تأل  عة تلوئ تشاض بي ا تلاال ا ي طء ي اسية إ ةشاعية عاليةة   ضةا

ومةا تلعثةا  تلوئ تظ ل ي اسية  عثك و ا ها تعويادص تعةاا ضةل  ت  ةشا   ياألعضةاء تل الةا  ،

 ل ينئ و عضاء تاليا تلام بئ تليفال و اا  تلشظامتو عضاء تلوعا   

  Brenner  and Hall)  ،2007؛ Kocher،2008  . 

خالل ع ثية تلوفثةا ت  ةشاعئ لث ةاء توالةا  عةاتد وو ةاو ة تقل  ةا  وةا تأل ةات  ذتت تلمشاليةة        

تلشالية تل اويلة  وتل ؤك ا   وتاليا تلعحو  تلفل   تلشضا ة وتلالعضا ة  وياالت تلوأك ا  يل 

 .  2014،وتخلو  Rabus ؛Yamashita) ،2012 تل ألابة لشاد وا تال ا ات تل شا ية

إ  وةةلو  تأل ةةشة تل ؤ نةةة خةةالل تلاسةةط تل ةةائئ  ةةؤدص إلةةك ت ةةا ا يةةاالت  ثةةا   وت ا ةةات          

 :لهئوLaverne  ) ، ( 2000تل اء عثك  ولتيا عا  واج ة وتل ولو ات وتوي ع ثية تلوأ ا بئ 

ل (Physical  Stage)تل ليثـة تلميي ائيـــة   . 1
 

 ل    (Physiochemical  Stage ) تل ليثـة تلمييوكي يائية    . 2

 ل Chemical  Stage  )  ( تل ليثـة تل ي يائيـــة    . 3

 ل  (Biological  Stage)تل ليثـة تل ا الاجيـة    . 4
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  ل2005وآخلو ، (Francoعثك تلاثية تلفية  ا ت  ش   اضح تأثيل 5-2    اتل

 

ت  والاتت تال ةشة وتلوةئ ت ة ا تلضةاء تل لئةئ وتل اجةات تلضةائية وت ةشة تلياقةة تلشاليةة       

وكاوا عنا ولو ها خالل تلح تت وتلعي إلات بأ  ا تؤثل بي ا يشا    تييام  -Xتلوئ ت  ا ت شة 

بي ةةا و ةةؤدص تلةةك تةةأ ا هةةحا تلعي إلةةات وت ةةا ا تلعةةحو  تلفةةل  وته  ةةا هةةا جةةح  تل يا وك ةةيا 

وتل ايل  وك ا ا وييلوك يا تل يا وجيا وهحا ت ةا  خيةل  عثةك تلعي إلةات تلفيا ةة بةئ تلاثيةة 

 تثةةلتتلعةةحو  تلفةةل  تل و ا ةةة  وةةلكحلك تلكيةة    ةةاء تلاثيةةة وتوكةة DNAوته  ةةا تل لوتينةةات و

   ل Shukla and Gupta،2010 خيلت لال اية ي شض تالولتض وخا ة تالولتض تل يونة  

د لثوأك ةةا لةةحلك وجةة  ج ية  تال ةةشة تل ؤ نةةة وؤذ ةة ي ةة ا عةةام عثةك تلنظةةام تلفيةةاص تل ضةا       

ثةا  هةحا تال ةشة ل نة  ة ةاد  ت ةا  تلعةحو  تلفةل  ويالوةالئ ونة  تثة  تال  ةعة تلفيةة تتلاقا ة وةا 

Cohen)، 2002ل  

 

 

 

 

 

 اإلشعاع

 تأثيرات كهربائية "تأيين"

 تغييرات فيزيائية وكيميائية

 تلف أجزاء في الخلية

 الخليةموت  الخلية تحول

 تأثيرات وراثية سرطان تأثيرات مبكرة
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               Smoking. التدخين  9. 2

شةا تةاخيا تلو ة  وةا ، و    قيا يالواخيا ع ثية يلة تلو ة  إذ   ةوي بي ةا تةحوة تلةاخا   و تسون ةاقه        

   ا سه  كمل وا وثيا   اص بئ وشظي تل عو شات تل  ل ة   ونظ ةة  كمل إ  ال  تلواخيا  ياعا إذ

 ل  2005تلشال ية، تليفة

دخةا  تل ة ائل خثةيط وشقةا وةا وةاتد كي يائيةة  عا ةا  إذ  فوةاص تلةاخا  تلمةا اص تلةحص  يثقةه  اش         

  تل فةال وةا هةحا تل ةاتد  ث وة 400  واد  كي يائية 4000تل اخا تلناجي عا تلواخيا عثك  كمل وا  

   ا وةاتد و ةل)نة  و والةا  لث ةل)ا  و  ضةا تفوةاص عثةك وةاتد وؤك ةا  واوثمةة تأل ة ال كالعةحو  

بةئ  اوتثمة تك يةل تتالوك يعينية تلمشالة وتاللا  ا اتت تل ويا ل  وا دخةا  تل ة ائل وتلوةئ ت ة   ضةل 

 لPadmavathi، (2009تلعي إلات تلفيا ة  

 وك ل ويةا تل يةا وجيا  CO ول  ك ةيا تل ليةا    تل ة ائل هةئ :  هي تل ةاتد تل ةاوة بةئ دخةا         

H2S وتألوا يةا NH3  وتلما والاها ةا HCHO   وتألسةيوالاها اCH3CHO وسةيا يا تل يةا وجيا 

HCN ، يا ضةةةابة إلةةةةك )ائمةةةة ك يةةةةل  وةةةةا تألي ةةةاض تل اوثمةةةةة و ه  ةةةةا  يةةةاوض تلاثيةةةةك  

CH3COO ويةةةاوض تلنول ةةةكHNO3   ويةةةاوض تل ليا يةةةك H2CO3 ويةةةاوض تلما ويةةةك 

HCOOH  Patskan and Reininghaus،2003  ل 

ك يالةةة تةؤثل ع ثيةة  توويةةاص تلني ةاتيا بضةال عةةا ع ةق تسون ةاة تلةةاخا  وةا ق ةا تل ةةاخا إلة      

عثةك جةا ت  تألوعيةة تةؤثل بةئ وقةات  تلسةي  تل ال ةولول تل  ائل وتلوةئ تألك ا  وتالخويتل لاخا  

  ل  Patskan and Reininghaus،2003 ؛2010 وآخلو ، Sims تلاوا ة وتل لت يا تلواجية 

  يا بةئ وك ةيا تل ليةا  وهةا وةا   كمةل تل  ةت  ولشةا     إذخيا تأثيل عثك تل  ةواى تلاثةاص لثوا      

قايثيةة   لةه COإ    إذتلوأثيل تلضةا  عثةك ع ثيةة تلوإلةام تلعةلوح وتلةحص  ةؤدص إلةك  قةص تألوك ةعيا 

و ةا  ةؤدص إلةك إعاقةة تلوإلةام تلعةلوح بةئ ا تألوك ةعي وةاوةل   200 يةـ  كملخضاب تلام ال ت ا) و  ت

كحلك با  تلواخيا  ش ا  ،تأل  عة تلوئ   ا  و واى تألوك عيا ونامضا بئ تلاضاب ييا   ك يل  

تلاقيقةة تلوةئ تلاوا ةة عثك ة اد  تلتكي تليمائح تلاوا ة وخثق تلواملتت تلاوا ة وتعوالل بةئ تألوعيةة 

وا ة  غيل  والسي ا بئ ونا)ق تلعلح تلوئ تشو ا ييا   كثية عثك تل شيلتت تلاوا ةة هئ جثيات د

  .  2009وآخلو  ،Csiszar ؛1971 وآخلو  ، Birnstinglتلعا ا   

 فوةاص عثةك تلشا ةا وةا تل لك ةات  يا ةمهثيلتتةه عثةك تألوعيةة تلاوا ةة  شاد خيل تلواخيا وتأ       

وتلني ةةاتيا ، سةةيا يا تل يةةا وجيا و توك ةةيا تل ليةةا  ،  ول  يا ضةةابة إلةةك  Hazardousتلايةةل   

 وؤك ةات تبضال عا  اتتب ت ض ا تل  واثية وا تلو ة  تل فوةلة وهةحا تل ةاتد تشيةئ  و ت ة   إج ةاد

 ل2008)وآخلو ، Pham-Huyلاها     ية تلاال ا  
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قةاد   عثةك  Oxidants، وتلشا ةا ون ةا وؤك ةاتت   فواص دخا  تلو   عثك تل ميل وا تل لك ةات       

10، إذ تفواص كا  ممه لثو   عثك ت ج اد تلوأك اص إ وا  تلعحو  تلفل  وة اد  
14

بةئ )ةا   جح  يل 

10تلقيلت  و 
15

  لMac Nee،2000؛  2005وآخلو  ، Zahraie ( بئ تليا  تلغاةصجح  يل  

ك وة  جي إلةئ وت)ةئ عث  Aqueous extractsتفواص تل  واثيات تل ائية لقيلت  تل ي ا          

 quinone-hydroquinone-smiquinoneو ة يه تل ا نةا   -تل يا وكا نا  -وا  ظام تل ا نا 

system (Q-QH2-QH
•
وتلوةئ    ةا    تش ةل    ةية تلاثيةة وتال و ةا  خةالل تلنةات  وتال ت ةا) يةـ  (

DNA ،   نةةوب ييلوك ةةيا تل يةةا وجيا وتل ةةايل  وك ةةا  ةةا وةةا تخوةةيتل تألوك ةةعيا وةةا ق ةةا جةةحو 

 ل Pryor ،1983بئ و واثيات تلاخا    واتبل  نا  تل تل يا وكا نا  و  يه تل ا

وةا ق ةا تل شةاد  ومةا تلفا ةا وتلنويعةة هةئ  اويل ييلوك يا تل يا وجيا إلك جةح  تل يا وك ةيا        

 . 1994وآخلو ، DNA   Stoneثي ثث ة  جح  تل يا وك يا

 

 

وثفقةةا تلضةةل  يقاتعةةا  DNAشةةلف عةةا جةةح  تل يا وك ةةيا تماعثةةه وةة  كةةا و ا ةةات جي إلةةه    

وكةحلك تلش ةاد تلمقةلص لث ة ل تلا اسةئ ونقةاص  Pyrimidineوتل يل  يةا ا  Purineتل يا  ا 

  ل 2007وآخلو ،  Valkoتألوك عيا  

،   وك ةيا خيةا  إ ةالح وضةاعمةاتويث  ع ثية   الح تلمث ات تلناتعة وا ق ا جةح  تل ي      

 .  error prone  Pryor، 1997ايأ والا  لثوا  شنئ إ  تلش ثية هئ ع ثية إ الح 

 وةةا تليةةا  تلغةةاةص لةةاخا  تل ةةي ا    بيفوةةاص عثةةك  جةةحو   ةةغيل  ولكي ةةة تل ةةا يا          

 فوةاص تلةاخا   إذ، ياو ها تماعثية  كمةل ي ميةل وةا جةحو  )ةا  تلقيةلت   وتألوك عيا تلوئ تشا

NOجيء يال ثيا   وك يا تلنول ك   500  ضا  عثك  كمل وا 
•

  تلحص  شا ئ يةاو ا  ك ةا  يييإلةة 

NO2 إلةةك ثنةةائئ  وك ةةيا تلنول ةةك 
•

 (Pasupathi وةةا هةةح ا تلغةةاة ا ه ةةا جةةح  ا  كةةال   إ ا  إذ  

  ل2009وآخلو ،

)ة  ك ةا  اسةتنوب إلك يا وةا يفالةة و ةوقل  يا والا جحو  تليا  تلغاةص بئ تلث   ل ن اال ت      

 وك يا تلنول ك إلك ثنائئ  وك يا تلنول ةك تلةحص  وماعةا وة  تأل ةناف تل وماعثةة بةئ تلةاخا  ومةا 

  لIsopren  Church and Pryor،1985تال يويل ا 

 

 Lipids and Lipid Peroxidation. الشحوم وأكسدة الشحوم  10.2

 Polyunsaturated fatty acidsإ  تةاتبل تألي ةاض تلاهنيةة تل وشةاد   يةل تل  ة شة          

(PUFAs)  بئ تلي قة تلمنائية تل م مل  لأل  ية تلفيا ة   نح تألخيل  خا ية و  ة هئ تل ياعة
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Fluidity عةاا ضةل  بةئ تلشضةيات تلاثا ةة عاليةة تلف اسةية ت وةاتبل ، وت ةا  دهةا  تلغ ةاء تل

 ةعاليةتمةاعالت عناوا توماعا تلاها  و  تلعةحو  تلفةل  با ةه    ةا    تشةا ئ سث ةثة  تلعح  تلفل

ناء ع ثية  ثبئ ، و تلضل  وا ع ثية  ك ا  تل فام و ا  ؤدص إلك  تأثيلتت و ا ل  و يل و ا ل 

يلتت بةئ واقة  وا تلنةاتتب تلما ا ةة تل ةاوة تلوةئ ت وثةك يةاو ها تةأثل ك ي تألك ا  هحا  و ا  عاد

 second messengersآخةةل يشيةةا  يةةل تل اقةة  تلةةحص تالةةات بيةةه وت ةةثك ك لتسةةالت ثا يةةة 

 Devasagayam ،  ل2003)وآخلو 

ع ثية  ك ا  تل فام هئ تلش ثية تلوئ  واسي ا جح  يل، وت  ياء تلوواي  تل ؤك ا  شيى إلك       

    نوي  ذ   هيا وجيا وةا وع اعةة   تل عام وا ق ا  ص  ا  وا   ات  تلعحو  تلفل   يإو ا ه

عثك ذ   تل ا يا    unpaired  تا كا و تءا إل ولو   يل ويدو  CH2 تل ميثيا
•
CH  ،  و وي

، Diene تم ي  جح  تل ا يا  تلناتب عا )ل ق إعاد  تلولتي  تلعي إلئ لثنةاتب تل قوةل  تل  ة ك 

LOO  وماعةةةا وةةة  جي إلةةةة  وك ةةةعيا ليشيةةةئ جةةةح  ييلوك ةةةيا تل ةةةفي    ووةةةا ثةةةي    ةةةا 
•

  

Lipid peroxyl radical ،  تنوي  تل ي ا وا ذ تت تل يةا وجيا وةا    هحا تلعحو     ن ا  إ ا

،  Lipid hydroperoxides (LOOH)جيئيات  في  خلى لو ا  هيا وييلوك ياتت تل في 

   ةا إ  ةاء تماعةا تألك ةا  وةا ق ةا عةاد وةا  ، وبئ تلاق   م ه تن أ سث ةثة وةا  ك ةا  تلةاها 

 تماعةةةةا ييلوك ةةةةيا تل ةةةةفي  و جةةةةح  تل ةةةةفي ، إذ  ويثةةةة  تلوماعةةةةا تألول تلةةةةلئي, تلومةةةةاعالت

Radical  lipid  L
•

 و تاللمةا تاكةابيلول و ا ةا  E  وة  جي إلةة وضةاد  لألك ةا  ومةا بيوةاويا 

تلةحص ال  ةاخا بةئ  سالسةا  تألكمةل ث اتةا  Tocopherol phenoxylجح  تاكابيلول بيناك ةيا

وا ق ا وضادتت  ك ا  جي إلية  خلى وما بيواويا  recycled، وهحت    ا إعاد  تاو لا  تماعثية

C و تل ثاتاثيا ل  

  

   

 

ومةا  Toxicological products ن أ عا ع ثية  ك ا  تل فام تلشا ا وا تلنةاتتب تل ة ية       

 تل اوثمةةةةةةةةةةةة alkenals-2و hydroxynonenal(4-HNE)-4تل ةةةةةةةةةةةالا  دتص تلا  ا ةةةةةةةةةةةا و 

Devasagayam) ، ل2004وآخلو   

ي ة    membrane integrity تلاثةاص إ  ع ثية  ك ا  تل ةفام تن ةه لضةش   دتء تلغ ةاء      

، Enzyme inactivation ت  ي ي بشالية تشييا و،   Permeabilityتلاثية  اء ة اد   ماذ ة 

  ل2006وآخلو ، Hsiehو ا  ؤدص إلك وات تلاثية   DNAوإياتل  ضلت  تلكي ية بئ 
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 Glutathione (GSH). الكلوتاثايون 11.2

-γبةةئ تلاثيةةة   non-protein thiolل لوتينةةئ تتل يةةا  تألكمةةل وبةةل  لث  ل ةة   يةةل هةةا       

glutamyl cysteinyl glycine تأل  ةةعة وةةا ضةةل    و  وثةةك ولةةائ  ووشةةاد  بةةئ ي ا ةةة

   ل2006وآخلو ،Ji تألك ا  وتل فابظة عثك تل يإلة تلاتخا خثا ة بئ يالة واويلة  

 تل ثاتاثا ا  بئ   ثيا: واتبل  

و يثق عثيه  tripeptideوها ي ويا ثالثئ  Reduced Glutathione"كثاتاثيا  واويل"       

Glutathione   وتخويا ت GSHل 

ك ل ةة   شةةلف يال ثاتاثةةا ا  ثنةةائئ -"كثاتاثةةا ا  تل ؤك ةةا" هةةا ولكةة  ذو آ ةةل  ك ل ةة        

وؤ ةلت  GSHإلةك  GSSG، وقةا ت ةا    ة ة  GSSG و  Glutathione disulfideتل  ل   

 ل Kidd ،(1997  ل ج اد تلوأك اصي اسا 

 

-2 ة ا  وةئ تاثةق دتخةا تلع ةي شا تل ثاتاثا ا  وا وضادتت تألك ا  تلحتئ ة بئ تل اء وتل          

 Vit A, Vit C, Vit Eوهةا  اوثة  عةا وضةادتت تألك ةا   يةل ت  ي  يةة تلغحتئيةة ومةا   6

  ةويا وتل ال  ةيا وتل ثاتاويةة  وتل ةيثينيام و   ةا تاثيقةه بةئ تلع ةي وةةا تألي ةاض تالوينيةة تل

وتسةوااتم  GSH Synthaseوإ ي ي  -glutamyl Cysteine Synthase)ة ع ا إ ي ي اسيا

2ATP  وتةةةةوي ع ثيةةةةة تاثيقةةةةه ي ةةةة ا  ئةةةةي, بةةةةئ تل  ةةةةاStryer) ،1996؛ Suleyman 

  ل2003وآخلو ،
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  ل 2003)آخلو ، (Suleyman تلفياص لث ثاتاثا ا  وتلو  يلتلواثيق    اضح 6-2تل ايط  

 

اوةةيل تل ثاتاثةةةا ا  تل يةةا وجيا وتل يلوك ةةةياتت تلشضةةا ة ويةةةحلك بةةا  تلوماعةةةا تل فمةةةي          

ياسا)ة تل ثاتاثا ا  ييلوك ةيا ي تلةحص  ش ةا يا ةمه ونظمةا  لعةحو  تل يا وك ةيا وتألوك ةعيا 

ل  ة يه ، وكحلك  اويل جةحو  تلواكةابيلول ي ة ا و ا ةل  و  يةل و ا ةل ياسةا)ة تخوةيت تلح ص

ويةحلك   نة  سث ةثة تماعةا تلعةح  تلفةل و ك ةا   Semidihydroascorbateتل يا و س ا يي  

  ل2006وتخلو ، Jiتل فام  

L-Cystein + L-Glutamate 

- glutamyl Cystein Synthase 

- glutamyl Cysteine + Glycine 

GSH Synthase 

GSH 

- glutamate transpeptidase 

Cysteinylglycine + Glutamate 

Dipeptidase 

Glycine + Cystein + Glutamate 

Inhibited by GSH Feedback       

No GSH Feedback 
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 ش ةةا  إذ (C) ش ةا تل ثاتاثةةا ا  عثةةك إعةةاد  ت ةةا ا يشةةض وضةةادتت تألك ةةا  ومةةا بيوةةاويا        

وةةيتل ك ةةا بةةئ يوماعةةا  ك ةةا  وتخ L-ascorbateإلةةك  (Dehydroascorbate)عثةةك تخوةةيتل 

 تل شادلة 

  

        

   ا  كي يائيةةا وةة  تألوك ةةعيا تلةةح ص وجةةح  تل ةةايل  وك ةةا ا وجةةحا   ةةا إ   وماعةةا تل ثاتاثةة

 ولائمةةةةةةةه تل  ا ةةةةةةةل  هةةةةةةةا كا ةةةةةةةه ونظةةةةةةة  لثعةةةةةةةح  تلفةةةةةةةل إ بةةةةةةةتل يا وك ةةةةةةةيا ويةةةةةةةحلك 

 Price ، ل1990)وآخلو 

تشا تل  ل وات عاتوا واويلة يإو ا  ا    ت نح ذ   تل يا وجيا ي  الة ويةحلك ب ةئ بشالةة         

تلوةةئ توضةة ا ت ثةة  جةةحو   Free oxidizing radicalsجةةات تعةةاا تلعةةحو  تل ؤك ةةا  تلفةةل  

شا ذ   تل يا وجيا تل نويعة تيا  كمل تألوجه تل   ة ، وت    وك عيا وجحو  تلنولوجيا -تل ليا 

 ل2001)وآخلو ، Zhaoتل ثاتاثا ا  تلوئ د س  وليموه وضادت  لألك ا   لوماعثية 

تل لوتينيةة  SH- groupبةئ تل فابظةة عثةك وع اعةة تل ةثماهيا  ا  ا  تل ثاتةاثيا   ساسة شا           

   ل 2009وآخلو ، Pasupathiو يل تل لوتينية يفالة واويلة  

تللئي ةةةةة تلوةةةةئ ت ةةةة ح يأك ةةةةا  تل ةةةةفام  ا  هةةةةا تيةةةةا تلشاتوةةةةا ا ضةةةةاب تل ثاتاثةةةةو شو ل      

 Mahapatra ، ل2008وآخلو  

 

  Malondialdehyde (MDA). مركب مالون داي الديهايد 12.2

       

شا وؤ لت    وا  تلعحو  تلفل  وو ة  ا  ها  اتب خثاص سام  والا وا ع ثية  ك ا  تل فام و         

  ل2004وآخلو ، Tissue damage  Lykkesfeldtضل  تلن يب 

، تلوةةئ تفةةال عنةةاوا  مةةاة   وةةا   ةةف ئ ا تليك ةة يلوتلشةةلف يأ ةةه تلنةةاتب تلن ةةائئ لش ثيةةة           

لاباعية تل ضةاد  لألك ةا  ل  ةف ا ،  و تلةواثص وةا  اتتع ةا  ويعةة تتلعحو  تلفل  قا   تأل ظ ة 

ك ةةا  لةةاهنئ تل وشةةاد  يةةل تل  ةة   تل اجةةاد بةةئ تأل  ةةية تلاثا ةةة ، وعنةةا  تألك ةةا  تلفةةاوض 

ئةا  ثةي  فةال تعي Lipid hydroperoxide ةف ئ تلفاتوض تلاهنية  و ةا  هيا وييلوك ةيا تل

(Fragmentation)   تلا  ا ةا  دتص  ةة ولك ةات ذتت سالسةا قيةيل  هةئ تل ةالا تلن ابةئ لو ا

(MDA)   Cighetti)، ل 2001)وآخلو 
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  2001وآخلو ،(MDA  Cighettiتلا  ا ا  تصد   تلولكي  تل ي يائئ لث الا 7-2تل  ا  

 

وا تل لك ةات تألكمةل  ه يةة لفةاول ييلوك ةيا تلةاها وتألذى تلواك ةاص  (MDA)شا تلـ و          

(Oxidative damage)  كميةل وةا وة   ا    ةا  وويتونة تلحصتلعحو  تلفل  ، و  فال ي   تلحص

  ل2005وآخلو ، (Del Rio تألولتض

 

  :2006وآخلو ، Venkatesan  ا  اويوا  (MDA) والا       

 ل  ك ا  تل فام  1

 ثنةةةةاء ع ثيةةةةة تلواثيةةةةق تلفيةةةةاص لث لوسةةةةواكال ا ا بةةةةئ  Plateletsتلاوا ةةةةة  ائحتليةةةةم  2

Prostoglandin (H2)   وتلملوو اك اThromboxane (TXA2)ل 

 

 Copper. عنصر النحاس   13.2

شةةا تلنفةةا  وةةا تلشنا ةةل تلضةةإليثة وتلضةةلو  ة ليةةفة ت   ةةا  وهةةا تلشنيةةل تألول وةةا         

وع اعةةة تلشنا ةةل تال وقاليةةة تألولةةك  وتلواسةة  وتلش ةةلو  وةةا تلعةةاول تلةةاو ص لةةه ثةةالل يةةاالت 

Cuفاساة ، وتلن °Cuتلنفا  تل شا ئ؛ تأك ا 
+1

(3d
10

Cu، وتلنفاسيك  (
+2

(3d
9
عادا تلح ص  (

 ل Lide and Frederikse) ،(1993  ل63.45gm/molوتلاة  تلح ص له   29

تلوةئ تةاخا  Metallo-enzymes اخا تلنفا  بئ تلكي  تلشا ا وةا ت  ي  ةات تل شا يةة        

ووةا هةحا ت  ي  ةات   Oxidation-reduction reactionبةئ تمةاعالت تألك ةا  وتالخوةيتل  

، وتلوةةئ تشةةا وضةةادتت  ك ةةا  إ ي  يةةة ، تل ةةايل توك ةةيا  ا  يةةتلفاو ةةة عثةةك تلنفةةا  ك لتبقةةا  إ ي  

 Ascorbicoxidaseتسةة ا ييك توك ةةيا ي  SOD  Superoxide dismutaseدسةة ياتيي  

 -Dopamin-βهيا وك ةةةةةيثي  -ييوةةةةةا -و دويةةةةةاويا Ceruloplasiminتل ةةةةةيل ثايالةويا 

hydroxylase    و اخا بةئ تيةنيATP) تالد ناسةيا ثالثةئ تلماسةمات إذ  ش ةا عثةك تع يةي  

 تلكي  تل االجيا وتلع ي يالياقة و اخا بئ تلكي  يشض تل لوا ات 

 Hairs and Gitlin، (1996ل 
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)ة اسة و يا Cu-albumin)ة تألل ةاويا اسنقا ياص تلنفا  بئ تالثنك ع ل و   ياو وي  و      

الاثةةةةةةا ا يا وتلنفةةةةةةا  بةةةةةةئ تل  ةةةةةةا ي ةةةةةة ا يةةةةةةلوتيا وي اةةةةةةي و    Cu-histidinتل  ةةةةةةوا ا 

Metallothionine  ثي  وفل  وةا تل  ةا ي ة ا سةيل ثايالةويا ،Ceruloplasimin  يةلوتيا 

 % وا تلنفا  تل ثئ تل اجاد بئ يالةوةا تلةام ووةا 80-60ولت ط و  تلنفا   و   ا ياتلئ  

 ل 2000) وآخلو ، (Gillhamثي  نوقا إلك تأل  عة تألخلى 

 

، وكةةحلك وةةا  هةةي ويةةاد  تلنفةةا  وك ةةا تأل نةةام وتأليقةةا  ولفاو ةةا  Oysterتل فةةا     شةةا       

 ،وتلي وةةا  تألخضةةل، وي ةةاب ةهةةل  تل ةة , ، تألسةةاد  وتلمثمةةا، وتل نةةاة  ، بةةئ تل اكةةاو وةةاتبل 

 ل Phyliky) ، (2006 وتلاضلوتت، وتلماتكه ، تلفنية  و االة

بةئ   (140µg /dL-70) ي يشةئ لولكيةي تلنفةا  بةئ يالةوةا تلةام يةاتلئ   ثة  تل شةال تل         

 ةنامض عةا هةحت تل شةال عنةا ت  ةاية ية شض   (155µg /dL-80)تلحكا  وبةئ ت  ةال يةاتلئ

   3mg-1.5  تألولتض  و تلوشلض لظلوف ييإلية  يةل والئ ةة و فوةا  تل ةاص  اويةا يةاتلئ

 John and Christ ، (2000ل  

 Superoxide radicalجةح  تل ةايل توك ةيا  وة  تلنفا  واد  وؤك ا  قا ة إذ  وماعاشا          

 و فمي ت ا ا جح  تل يا وك يا ك ا بئ تل شادالت :

Cu
+2

  +  O
▪
2¯                      O2 + Cu

+1 
                                            

 

Cu
+1

  +  H2O2                   Cu
+2 

 +   
•
OH   +  

–
OH                               

     

 ج اد تلوأك اصت سوش ا عثك ة اد   ة  تل و ا ROS  تأل ات  تالوك يعينية تلمشالةويالوالئ با   

 ل  Groff and Gropper) ،(2000ويالوالئ تؤدص إلك تث  تأل  عة وتل  ا ات تلاثا ة

 

       Zinc زن .عنصر ال14.2

بئ تلعاول تلاو ص لثشنا ل تال وقالية  XIIوا تلشنا ل تل ائشة  نو ئ ل ع اعة  ي كشا تل        

 /65.37gm  وتلةاة  تلةح ص  30تلشاد تلح ص لةه   "Hg"وتليئ ق  "Cd"تلوئ تضي تل ادويام 

mol   ،  ةي توةاة  عثةك 2يةاتلئ ت   ةا  تل ةال  ج ةي  تلي ةك بةئتلي يشةئ لشنيةل  شةال تل  ث 

% بةئ 80-% 75بئ تلةام ون ةا  0.5% بئ تلشظام و 28تلشضالت و % بئ60-50 تآلتئتلنفا 

 ل2000) ،وآخلو  ( McCall% بئ تل الةوا 18كل ات تلام تلف لتء و
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حا ووا هة   Metallo enzymesعاوا ولتبق و ي ل ميل وا ت  ي  ات تل شا ية  ي كشا تل         

 Alkalineتلماسماتيي تلقاعةاص  ،   Carbonic anhydrase  يت  ي  ات : كا يا يك ت  يا  

phosphatase  تل ةةالي ل ي ،  Polymerase  ثا  ةةا ا كةةا نيي ،  Thymidine Kinase ،  

 Alcohol  ، تل فةةةةةال د  يةةةةةا وجنيي  Carboxy peptidaseكا ياك ةةةةةئ ي ويةةةةةا ي  

dehydrogenase  ، تل ةةايل توك ةةا ا د  ةة اتيي SOD  Superoxide dismutase   ، إذ

  Active site جي إلةةه تل ةةلوتيا تل شةةا ئ وخا ةةة تل اقةة  تلمشةةال  إلةةكيقةةا   ي ةةكتل تةةلت ط ذ تت

 ل Wang) ،2010ييث تفابظ عثك تلم اتية تلولكي ية  ل  ي  ات  تل شا ية  

الاثةةا ا يا وه وةة  يةةلوتيا ويبةةئ تألوشةةاء تلاقيقةةة عةةا )ل ةةق ت ت ا)ةة ي ةةك ةةوي توويةةاص تل      

Metallothionine  ، ةةلت ط ثالثةةة   يةةا   إذالةوةةا تلةةام عةةا )ل ةةق تألل ةةاويا و ةةوي  قثةةه بةةئ ي 

  و ةو ل يا ت ا)ةه وة  تل ثاييةاليا وك يةات قثيثةة ونةه 3/1  ونه وة  تألل ةاويا وثثةث ونةه  4/3 

   ت ا  ولت ية و  تل لوتيا تل   ك  تلت  ميل ا  وتألي اض تالوينية تلفل

  Gutteridge and Guinlan ،1992   ل 

إذ  ش ةةةا عثةةك ي ا ةةةة  Antioxidant ضةةاد لألك ةةا  ك  وةةلك عنيةةل تلي ةةةك  ثةةلت  و  ةةةا         

  بئ تل لوتينات وا تألك ا  عا )ل ق ون  ت ةا ا تلعةحو  تلفةل  SH-وع اعة تلما ال تلفل   

•
OH  ،

•
O

-
 مة ط ع ثيةة ييةلو ك ةا  تلةاها  بإ ةهويةحلك  ، )ة تلشنا ةل تال وقاليةةاسةتلوئ تنوب يا 2

 Sharon)،. (2003إلك تث  تل  ا ات تلاثا ة  تلوئ تؤدص

 ش ةا عثةك و ةا ا   هعثةك سةالوة تلع ةاة تل نةاعئ بضةال عةا ذلةك با ة ي ةك ش ا عنيل تل       

بةئ كةا و ةا  بةئ  ا  بةئ ج ةي تل ةائا تلفةئ ووم ةي تلي ةك قةص    شةاتلع اة تلغحتئئ لث ائا تلفةئ ، 

تةأخل   ةةا تل ي ةةا تلشظ ةةئ وتوضةة ا تاثةة  تلن ةةا ،  ي ةكتلشةالي ، وت  تل  يةةيتت تلي يةةة لةةنقص تل

 ائ  بئ تأل ااص تلح ا  اونا  عثك تلواخيا وكةحلك تلةح ا  لي كو  قص ت ،بئ تلاة   وخ ا    

 ونةاولا  تل فةال يةةإبلت) بضةال عةا ذلةةك بةا  وةلض تل ةةا تللئةاص لةه تةةأثيلتت عثةك و ةةوا ات 

 Prasad and Scand ،. (1993بئ تلع ي   ي كتل

 

            Ironعنصر الحديد . 15. 2

عثةك سةيح تال ض وهةا و ةي وجةاهلص بةئ ييةا   وةاتبل وا تلشنا ل تل  ت  تلفا ا وتيا ا ش       

ات تال  ا  وييا   ) يشية بئ ب ثعة تعضاء تلع ي  اخا تلفا ا بئ تلكي  تل ميل وا تل لوتين

 2000) .وتخلو ،(Gillham  وتال ي  ات وتنظيي   ا تلاثية

 ش ةةا عنيةل تلفا ةةا عثةةك  قةةا تألوك ةةعيا تلةةك  65.37 تلةاة  تلةةح ص 26 تلشةاد تلةةح ص        

 ش ةةةةا ك ع اعةةةةة تذ تلاال ةةةةا وهةةةةا ضةةةةلو ص لواليةةةةا تلياقةةةةة ووي ا ي يةةةةة تالك ةةةةا  تلاثا ةةةةة 
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بةئ ج ةي تل ةائا تلفةئ  وةاتبلم تل ةوياكلوم وشظةي تلفا ةا تل لنظةا  Prosthetic Groupوقول ةة

 Myoglobin وجيء قثيـا بئ تل ا اكثاييا  Hem of hemoglobin هي ا ثاييا  أ   ا  ي ي

     قص تلفا ا ولض      ، ، وبال تليا ا   اجا تلفا ا بئ تلثفي ، تل  ك ، تل قاليات ، تل  ا 

  لIron defecincy Anemia Halliwell) ،(1994 بقل تلام 

وةا % 70؛  ةلتم لث ةاص تل ةال  وواسةط تلةاة   5-3تلفا ةا بةئ تلع ةي يةاتلئ  ك ية ت ث       

% بةةةئ 5% بةةةئ ت ي  ةةةات تلوةةةنم, و5عثةةةك  ةةةا   هي ا ثةةةاييا و وةةةاتبلتلفا ةةةا بةةةئ تلع ةةةي ت

% وةةا تلفا ةةا تاةةي  بةةئ تل  ةةا وتليفةةال و اةةا  تلشظةةي  وتال  ةةية 20 اكثاييا تلشضةةالت واوةة

تل اا)يةةةةة تل  ينةةةةة لالوشةةةةاء تلاقيقةةةةة بةةةةئ ثةةةةالل  ةةةةا  هةةةةئ تةةةةلت , بيةةةةل ا  وسةةةةيا وبيثيا 

Siderophilin  وتلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل وياFerritin وتل ي اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا  اHemosidrin 

 Ganong،2001؛Kaplan ،. (2003 

Fe) وة  تلفا ةا تلمنةائئ  وفا تالوك ةعيا       
+2

بةئ هي ا ثةاييا تل ل ةة تلف ةلتء بةئ  وةاتبلتل (

 عةة       قةةك تلفا ةةا  ، و وفةةل  بةةئ    ةعة تلع ةةي ،تللئةة و نقةةا تألوك ةةعيا تلةةك خال ةا تلع ةةي 

Fe)يةةةال ي ا ثاييا يفالوةةةه تلمنائيةةةة  وةةةاتبلتل 
+2

تفوةةةاص   ي  ةةةات  ، لغةةةلض  قةةةا تألوك ةةةعيا (

 Thyroperoxidase، وتلما لوييلوك ا ي  Catalaseوتل اتثيي ، Peroxidasesتل يلوك ا ي 

 قاوةةا  Catalase ، وتل ةةاتثيي Peroxidases   ةةي ي تل يلوك ةةا ي  ، عثةةك تلفا ةةا بةةئ تلكي  ةةا

 تلةك وةاء Harmful hydrogen peroxide H2O2يوفا ةا ييلوك ةيا تل يةا وجيا تلضةا  

H2O  Schwartz)، ل 1991) وتخلو 

وتلحص  ش ا عثةك  ك ةا    Peroxident كاوك يا  ثلت   لثفا ا ناتت تألخيل  وجا    بئ تل        

 ل Meneghini، (1997تل فام  

 glycoproteinكال  ةايلوتيا  سة لصبئ تل الةوا يشا ت   ةلت ط تلةك يةلوتيا  تلفا ا نقا          

 نمةةة  تلفا ةةةا  transferrin(TRF)لثفا ةةةا و  ةةة ك تلت  ةةةميل ا  و يةةة ح هةةةحت تل ةةةلوتيا يةةةاوال  

 تل لت ط الدتء ولائ  وشينة و وماعا و  تلعحو  تلفل  تل و ا ة بئ تلع ي و ي ث ا 

Abdel-Mageed)  ،  1990وتخلو  

% وةةا 10 ةوي توويةةاص ك يةة قثيثةةة وةةا تلفا ةا تل وناولةةة بةئ تلاج ةةة تلغحتئيةةة ت ثة  يةةاتلئ        

ف   ياجة تلع ةي لةه بيةيدتد بةئ يا ا وع ا  ك ية تلفا ا تل وناولة تيدتد وشاالت تووياص تلف

   ل 2009تال)مال وبئ ياالت تلني   وبئ تال ي يا  تل ا توص،

بةةئ تليشةةام عثةةك  ةةا   هيا وك ةةيا تلفا ةةا ك  وةةاتبل  تلةةحص تةةوي تليةةة توويةةاص تلفا ةةا      

Fe(OH)3 ة ياوض اس ات عضا ة تفواص عثك تلفا ا ك ياولكأ  توعثك هي(HCL  وةاتبلتل 

Fe ةةا   يةةل   وفةةال   ةةا  تلفا ةةا ك  أ  نةةوب   ةةا  تلفا ةةا ك عثةةك هيةة با ةةهبةةئ تل شةةا  
+3

تلةةك  
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Fe تلفا ةةاوة
+2

ت ةةا   ،ي ةةاتد واويلةةة ومةةا يةةاوض تالسةة ا ييك وتل ي ةةوإليا وتل ثاتاثةةا ا  

Fe تلفا اوة
+2

لةك لي ةا  تلميةل ويا  اا)ئ تل  يا لالوشاء تلاقيقة وذ   نه تلاخال تلك تلغ اء تل

Ferritin سةاف توويةاص تلفا ةا  ع ثيةة   ابةو  شة يالمل ويا ح تال  ية تل اا)ية تي  عناوا

   ل2009واق   تل ا توص ،ت

 

         Total Protein. البروتينات الكلية 16. 2

 ؤدصأل  ةا تة وذلةك ، جئلاات تلفيا ة تل   ة بئ تلاسةط تل ةا تشو ل تل لوتينات وا تلعي إلا      

 ل2002)وآخلو ، (Bergجية بئ تلع ي لااتلش ثيات تل ا بشاال بئ كميل وا دو ت ياس ا و

ك ا تشا تل لوتينات  كمل تلعي إلات تلفيا ة ت و ا ت  بةئ تلاثيةة وةا تلةاها  وتل ا ياهيةا تت        

تلةةةاها  ت ةةةولك تل ا ياهيةةةا تت و% وةةةا وة  تلاثيةةةة تلعابةةةة و50، وت ثةةة    ةةة و ا  يةةةاتلئ 

ج شي ا عثك ثالثةة عنا ةل  ساسةية هةئ  تل ةا يا   واصتف تل ي يائئ إذبئ تلولكي  وتل لوتينات 

تلةحص   ييهةا عةا  تلنوةلوجيايا ضةابة إلةك تيوةاتء تل لوتينةات عثةك  وتل يا وجيا وتألوك عيا

، وقةةا تفوةةاص عثةةك تل  ل ةة  ، ويشةةض تل لوتينةةات تفوةةاص عثةةك تل لك ةةات تلشضةةا ة تألخةةلى 

لعث ةئ وعةي تلةا ا، ت   اتوا ولتبقة ل اعنا ل إضابية وما تلم ما  وتلفا ا وتلي ك وتلنفا  كش

   ل 1986

  إذ α   α-amino acidsتل لوتينةةات يةةالي لتت لألي ةةاض تالوينيةةة وةةا تلنةةا   لمةةا   اتشةة      

  لو ةا  Peptide bonds)ة  وت ةل ي ويا ةة  اسةحا تألي ةاض تالوينيةة وة  يشضة ا ياتةلت ط هة

 ل1995) ، (Maitiذتت  وةت  جي إلية عالية   Poly Peptideسث ثة )ا ثة وا ووشاد تل  ويا 

تين  يلوتينات ويةا تلةام إلةك  ةاعيا  ئي ةيا ه ةا تألل ةاويا وتل ثاييةاليا و شو ةا هةحت        

تل فاليةا تل ثفيةة و   ةا تلوق يي ياألسا  عثك قثة ذويا  تل ثاييالينات يالن  ة إلك تألل اويا بةئ 

 ك ا بئ تل ايط تآلتئ  Electrophoresis)ة تل عل  تل  ليائية اسبيث ا يا

Annino and Giese) ، (1976 ل 
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 Annino and Giese), (1976( يوضا أنواع البروتينات 8-2المخطط )

 

تقام تل لوتينات يالةائ  عا ةا  وووناعةة بةئ تلع ةي ب ةئ تش ةا يا ةم ا عاتوةا و ةاعا         

)ة اسةةت بةةئ تلع ةةي و اقثةةة لألوك ةةعيا يا الاجيةةة  ت  ي  ةةات  تةةاخا بةةئ تلشا ةةا وةةا تلومةةاعالاي

  وتلةةة شض تألخةةةل لةةةه ولةةةائ  هلوا يةةةة ومةةةا هلوةةةا  تلن ةةةا Hemoglobinتل ي اكثةةةاييا  

 Growth hormoneة)ا  ول ا و ام دباعية ياس  globulin  ويلوتينات  خةلى ل ةا ولةائ  

عا ةةا  بةةئ تلع ةةي ومةةا تل لوتينةةات تلااة ةةة ويلوتينةةات تلشضةةالت تل  ةةإلالة عةةا ع ثيةةة تلةةوقثص 

 ل  2000وتال   ا)  آل بثيح، 

ينقةةةا  و قةةةام 1-  بي ةةةا  عثةةةك   ةةةات  عةةةا  : كثاييةةةاليا  تلمةةةاglobulin وةةةا تل ثاييةةةاليا        

 قةام ينقةا تلةاها  وتل ي اكثةاييا تل و  ةل  2-لمةاتتل ولو اتت وتلاها  تلم ما  ة ، وكثايياليا 

 قام ينقا تلفا ا  وةا يالن ة ة إلةك  -وا كل ات تلام تلف لتء ك ا  قام ينقا تلنفا  ، كثايياليا ييوا

 ل 1999)خلو وآ(Tietz كثايياليا كاوا بيشا وا تألج ام تل ضاد  و قام يالائ  دباعية 

 

  Albumin. األلبومين                17.  2

  يةةاوض  وينةةئ   وثةةك وة ةةا  جي إليةةا  585هةةا ع ةةا   عةةا ي ويةةا ووشةةاد ومةةلد  و ةةا  وةةا          

ينشة بئ تل  ا لحت وها وا تل لوتينات تل    Tietz)،. (1999  دتلوا  Kd65-69   ولتوح ييا  

يغةيت   بةئ تل الةوةا  تبلبةئ    ةعة تل  ةا ،  وةا وةيوا تثة يةاول با   قيه بئ تلةام   ةيل إلةك 

   % وا تلكيي ج ي  يلوتينات تل الةوا60-55تل  لص ي  ا ) يشئ إذ    ا ياتلئ  

Thomes and Carty)   ،( 1999ل 

Serum Total Protein 

Globulin Albumin 

1 2   (Immuno) 

IgA IgM IgG IgD IgE 
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   ةي  اويةا  و ية  ع ةل جي إلةه تألل ةاويا 14 – 12ين  تألل ةاويا بةئ تل  ةا وةا يةيا             

   اوا  و فث تل ةا تييو  وهلوا ةات تلغةا  تلا قيةة عثةك ت ةا ا تألل ةاويا وةا تل  ةا وتشةا 20 

وذلةك ال  وشةال تقةا ض ، تلتكيي تألل اويا وا تل ؤثلتت  يةل تلف اسةة   ة يا  لثاضة  تلغةحتئئ 

مض خةالل بوةل  تل عاعةة و ةيدتد وشةال تقا ضةه  ويعةة يةاالت تألذى وت  ةايات تألل اويا  ةنا

شةا ت امةاض تألل ةاويا بةئ عنا ياول تضيلتيات  ئا ةة ، وعثيةه     و، وتلعلتية وتلو اب تل  ا 

 وا ة ادته بئ تلةام ب ةئ  ةاد   وعةاد  وةا ، ويا تلام وا تلظاتهل تل ائشة بئ تلشا ا وا تلفاالت 

   ل1996،وآخلو  (Marrayتئا بئ تلع ي  فال بقات  تل ا

 وفةةا وةة  تل ميةةل وةةا تل ةةاتد تلشالجيةةة وتل ةة ية بةةئ  تذتلناقثةةة يا وةةا تل لوتينةةات تالل ةةاو اشةة         

 تلاو   تلاوا ة  تذ تفاص تلعي إلة عثك ت يشة واتق  بشالة لال ت ا) و  تل اتد وهئ : 

 

NHوع اعة   -1
+

Nوكحلك    ، Lysine  وع اعة تألويا لثـ  3
-

 ل  تليلبية لث ث ثة تل يويا ة  

NHوجاد وع اعة   -2
+

2   Histidine ل   

Sوع اعة   -3
-

   ل Cysteine  لثـ  

4- 


OCO  لثـGlutamic acid asparticacid ، ل    2001ل   ا , وسثي ا 

ا    ولت يةCa%  وةا  50إذ     ،Na , K , Caتلقايثية عثك تال ت ا) ياال ا ات  لألل اويا       

تال ت ةةةا) يال لوا ةةةات عثةةةك يا ضةةةابة إلةةةك قا تةةةه بةةةئ تل الةوةةةا ،  ةةة ا وشقةةةا وةةة  تألل ةةةاويا ي

  ل   2001،    ا , وسثي ا وتألي اض تلاهنية  

بئ ع ثية  قا عا  ولك ات وشقا  تلولكي  وما تألي اض تلاهنيةة  و  ا    ثلت  ؤدص تألل اويا      

،  تل لوا ةةات وتألدو ةةة ، وتال ا ةةات تل شا يةةة ، و،  تلةةاها  تل م ةةمل و،   ثةةةذتت تل السةةا تليا

  ل Henry)، (1980 وكحلك تل يثيلوييا

  وا سث ثة ووشةاد 34  يل  بشالة بئ تل اق   SH- فواص تألل اويا عثك وع اعة ثا ال        

تلعةحو  تلفةل  تل  ة  ة  شا وا وضادتت تألك ا  تلوةئ تف ةئ تلع ةي وةا تةأثيلتتتل  ويا ، ولحلك    

كقةا ص لثعةحو  تلفةل  ، ويالوةالئ با ةه  مة ط ع ثيةة ييةلو   ثةلا ث  تل  ا ات تلاثا ة وا خةالللو

 Young and Woodside) ،. (2001 ك ا  تلاها

لةه تلقةا   عثةك تال ت ةا) وة   إذ إ تل الةوةا  تألل اويا وةا وضةادتت تألك ةا  تلمشالةة بةئ اش         

عثك سيح جي إله تألل اويا واتق  ل عاوي  بشالة و فا ة يال ةفنة   واتبل إذ، وض تلاهنية تلفات

 ،Burtis and Ashwood  تل ةال ة وهةئ ت مةا واقة  ت ت ةا) ت ةا ئ ووةائئ عثةك يةا سةاتء 

 ل 1999)
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لةه  ه يةة  ساسةةية بةئ ع ثيةةة   بةةإويالوةالئ لنقةا تل ميةل وةةا تل لك ةات  سةةيثةو تألل ةاويا   شةا         

 ل  Kallee)،(1996ووسط ل ميل وا تلوماعالت  metabolismتال ض 

ي  يات ك يل  ب ا واتبلا فابظة عثك تلضغط تالةواةص لة هئ تل إ  لألل اويا وليمة  ئي       

  سةةي18 ةةلتم وةةا تألل ةةاويا   ةةويي  تاليومةةال يفةةاتلئ  
3
وةةا سةةاتئا تلةةام  تل ةةثيا  ويث ةةئ  

 ل   1989،
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  Materials and Methods المواد وطرائق العمل -3

 User Apparatus     ستخدمةاألجهزة الم 3-1

 

والمنشأ الشركة المجهزة اسم الجهاز ت  

1 
Incubator                                                    حاضنة 

Memmert 

(Germany) 

2 
 Centrifuge               جهاز الطرد المركزي

Kokusan 

(Japan) 

3 

  pH-meter                   مقياس الرقم الهيدروجيني
Consort C831 

(Blelgium) 

4 
      Spectrophotometer          جهاز المطياف 

CCECIL CE-1011 

(England) 

5 
 Ovenفرن كهربائي                                                     

Memmert 

(Germany) 

6 
 Sensitive Balance             ميزان حساس

Sartorius 

(Germany) 

7 
 Blood Cell Counterجهاز عداد خاليا الدم                      

Sysmex (KX-21) 

(Japan) 

8 
   Static Water Bath                     حمام مائي ساكن

Memmert 

(Germany) 

9 
Deep Freez   (-20C         عموديةمجمدة 

o
) 

Rinox 

(Italia ) 

10 
                                Micropipettesماصات بأحجام مختلفة               

Slamed 

(Germany) 
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        Chemical Materials: المواد الكيميائية  3-2

 الشركة المجهزة والمنشأ المواد الكيميائية ت

 ثالثي كلورو حامض الخليك 1

Trichloro acetic acid (TCA) 

Labtech  Chemicals 

(India) 

2 
 Thiobarbituric acid BDH (England) (TBA)حامض الثايوباربتيورك  

3 
 (K2HPO4) أحادية الهيدروجين  فوسفات البوتاسيوم

Dipotassium Hydrogen Orthophosphate 

BDH (England) 

4 
DTNB [5,5-dithiobis(2-Nitrobenzoic acid)] 

BDH (England) 

5 
 Hydrochloric acid( HClحامض الهيدروكلوريك   )

Redal  

(Germany) 

                                                                   

        Diagnostic Kits  تشخيصية: العدد ال 3-3

 المجهزة والمنشأالشركة  العدد Kits ت

 kit Copper (Cu) Randox  ( England)عدة فحص عنصر النحاس          1

 Zinc (Zn ) Kit Randox  ( England)عنصر الزنك               عدة فحص 2

3 Iron (Fe)Kit                عدة فحص عنصر الحديد Randox ( England) 

4 Albumin kit                   األلبومين فحص عدة      Spinreact  ( Spain ) 

5 Total protein kit           عدة قياس البروتين الكلي  

     

 Spinreact  ( Spain) 
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 Laboratory Materials المواد المختبرية  4 -3

المجهزة  الشركة

 والمنشأ

 Materials    المواد
 ت

 

 

 

 

 

Jordan 
 

 Appendroff  Tube              / مايكرو ليتر 1000 سعة اختبار أنبوبة 

                                  

 

1 

    Afco      

 (Jordan) 

 

 

9 

K2-EDTA                                                   مل 2.5حجم  أنبوبة /   2 

China     مل                6أنبوبة  حجم / Gel Clot Activator Tube              

          3 

Jordan   مل 10حجم  أنبوبة /                                                Plain Tube 

 4 

Biotech 

China) )  تب ازرق اللون                                                     Yellow  Tip 5 

Biotech 

China) ) 
 

China ) ) 
 

 Blue    Tip 6                                                        نتب أزرق اللو 

7 

 

(Med) 

China 

              Disposable Syringe                / مل 10قن طبية حجم احم

  

 7 

 

 

 

88 Jordan                 معقم ومطهر                                         Disinfectant 
8 

 

 

 Study Samplesالدراسة  عينات  -5 -3

 1إلنى ااينة  2013تشنرين الاناني 1مي للمدة منن يجريت الدراسة في مستشفى بعقوبة التعلأ         

أماكن  عمل األشخاص , من وتم جمع العينات في أماكن مختلفة من محافظة ديالى  , 2014أيار  

األشننخاص العنناملين فنني مجنناا ا شننعا  فنني و,  فنني محافظننة ديننالىالعنناملين فنني مجنناا اللحننا  

األشنخاص األصنحام منن والمدخنين , ومستشفيات ومستوصفات أقضية ونواحي محافظة ديالى , 

 . من محافظة ديالى أماكن مختلفة

لوب االختيار اينر العشنوا ي البسنيل المعتمند اعتمدت الدراسة في طريقة جمع العينات أس          

ال تقل عن عشنر سننوات ,  على متغيرات عدة بالنسبة للمدخنين منها: العمر, الجنس, مدة التدخين
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الخلنو منن , و الينو  الواحندفني سنكا ر  ال تقنل عنن عشنروعدد السكا ر المستهلكة في اليو  الواحد 

الخلنو و,  الجننسواألمراض المزمنة , أما مجموعة اللحا  اعتمدت علنى عندة متغينرات , العمنر, 

العناملين فني , أمنا مجموعنة التني ال تقنل عنن عشنر سننوات  لحا للمدة التعرض و , األمراضمن 

التني ال مدة التعرض لإلشعا  والجنس , والعمر,  عدة هي متغيرات علىفاعتمدت مجاا ا شعا  

 . , ومجموعة السيطرة ألمراضمن ا الخلو, و خمس سنوات تقل عن

 :  موزعة على النحو اآلتي شخصا من الذكور  160على شملت الدراسة           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Blood Samplesعينات الدم   -3-6

مللتر من الند  الوريندم منن المشنمولين بالدراسنة كافنة باسنتعماا محناقن طبينة  10تم سحب       

 2.5وضنع  إذ% , 70السحب باألياانوا تركيز بعد تعقيم مكان    Disposable syringeنبيذه 

دقننا    5ثننم رجننت بهنندوم لمنندة  EDTAمللتنر مننن النند  المسننحوب فنني أنبوبننة بوسننتيكية تحتننوم 

 صورة الد  الكاملة . اخذلغرض 

 مجموعة اللحام

 شخصا 40العدد/ 

 تتراوح أعمارهم بين

( سنة  45 – 25)

 ± 32/ متوسط العمر

 سنة 2.59

 

 

 

 مجموعات

 الدراسة

 مجموعة اإلشعاع 

 شخصا 40العدد/ 

 تتراوح أعمارهم بين  

( سنة  45 – 25)

 ± 36/متوسط العمر

 سنة 3.69

 

 

  

 مجموعة المدخنين  

 شخصا 40العدد/ 

 تتراوح أعمارهم بين  

( سنة  45 – 25)

 ± 31متوسط العمر /

 سنة 4.76

 

 

  

 مجموعة السيطرة

 شخصا 40العدد/ 

 تتراوح أعمارهم بين

( سنة  45 – 25)

 ± 31متوسط العمر / 

  سنة 1.36
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 , Plain Tubeمللتنر  فني أنبوبنة بوسنتيكية نظيفنة ومعقمنة  7.5ع المتبقي منن العيننة  وض       

نبننذت العينننات باسننتعماا جهنناز سنناعة بدرجننة حننرارة الغرفننة حتننى يننتجلل النند   3-1تركننت لمنندة 

دقا   , سنحب المصنل عنن مكوننات الند   10دورة بالدقيقة لمدة  3000الطرد المركزم بسرعة 

مللتنر,  1وضع في أنبوبنة إبنندورس سنعة و    Micro pipette األخرى باستعماا ماصة دقيقة 

 .جرام االختبارات   لحين إ20-بدرجة حرارة  التجميدفي ظت األنابيب الحاوية على المصل ف  ح  

 

                             Methods  Working طرائق العمل   - 3-7 

           Complete Blood Countفحص صورة الدم الكاملة   1 – 7- 3
الفحص جهاز عنداد خوينا الند   ياستعمل ف       

Blood Cells Counter  ,جهنناز سننتخدأ إذ  

التحليننل الننذاتي ألمننراض النند   الم صنننع مننن قبننل 

اليابانيننة فنني تعننداد خويننا النند   Sysmexشننركة 

   . 1-3لجميع العينات شكل  

يتكنننون الجهننناز منننن ثوثنننة أجنننزام ر يسنننة         

ويعتمننند علنننى اسنننتخدا  ننننوعين منننن الكواشننن  

Reagent   2-3فنني تحليننل عينننة النند  شننكل ,  

 WBCيننا النند  البيضننام ويننتم حسنناب أو عنند  خو

وباستخدا    WBCعن طري  الجزم الخاص بالـ

فنني حننين أن عنند   Direct Currentطريقننة الننـ

الدموينة  ا حلصنف, واRBC خوينا الند  الحمنرام 

Blood platelets  ينننتم عنننن طريننن  الجنننزم

  RBCالخاص بالـ

 Sysmexجهاز  (1-3شكل )                                                           

 

, أمنا حسناب تركينز خضناب الند  فينتم عنن طرين   Direct Currentوباستخدا  طريقة الـنـ      

 non-cyanide hemoglobin methodوباسنننتخدا  طريقنننة  HGBالجنننزم الخننناص بالـنننـ

 SYSMEX KX 2IN operatoring manual , 1999 أمنا المكوننات اآلتينة فينتم قياسنها. 

 :.بوساطة معادالت مخزونة في الجهاز وحساب نسبتها رياضيا  
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1  Hematocrit  (HCT)   .تراص خويا الد  الحمرام 

2  LYM - White Blood Cell خويا الد  البيضام اللمفاوية . 

3  NEUT - White Blood Cell   متعادلة .خويا الد  البيضام ال 

 

 المحاليل الُمستخدمة 

 Reagent Diluent (cell pack) : Approx 600 sample/20L. 

WBC/HGB lyse Reagent (STROMATOLYSER-WH) : Approx 470 

sample/500mL . 

  مبدأ العمل  Principles   

  sample Bloodيعتمد مبدأ العمل على طريقتين لتحليل عينة الد    

 

  Direct current Detection methodطريقة كشف التيار المباشر : 

وت خف  إلى نسبة م حددة, ثم بعندها تندخل  (50µl)ت سحب عينة الد  بمقدار حجم محدد مسبقا        

 علنى ثقنب دقين  ي ندعى الفتحنة  transducer chamber, تحتوم ا رفة الناقل  إلى ا رفة الناقل

aperture  وعلى جانبي الفتحنة توجند األقطناب الكهربا ينة ,electrodes التني منن بينهنا يتندف  

في العينة المتخففة من خوا  توافرةعندما تنتقل خويا الد  الم , Direct Currentالتيار المباشر 

للتغير بين  Direct Current Resistanceفإنها تسبب مقاومة التيار المباشر  apertureالفتحة 

للتغينننر بنننين , ونتيجنننة مقاومنننة التينننار المباشنننر   2-3شنننكل   electrodesاألقطننناب الكهربا ينننة 

 electric, فنإن حجنم خوينا الند  سنوس ي كشن  بوصنف  نبضنات كهربا ينة  األقطناب الكهربا ينة

pulses  يتم حساب أو عد  خويا الد  وإدراج مدرج إحصا ي يوضح حجو  خويا الند  منن خنوا

, وأيضنا ينتم إدراج مندرج إحصنا ي  electric pulses  sizesتحديد حجم النبضات الكهربا ينة 

  .SYSMEX KX 2IN operatoring manual , 1999باقي بيانات التحليل المختلفة  ل
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 DC Detection method  SYSMEX KX 2IN  طريقة كش  التيار المباشر 2-3شكل  

operatoring manual , 1999.  

 

 

 Non-Cyanide Hemoglobin Analysisقياااس تركيااز خاااا  الاادم بطريقااة  

Method 

أو  Cyanmethemoglobinإن تحلينننل خضننناب الننند  بنننالطرا   التلقا ينننة مانننل طريقنننة           

, إذ إن طريقننننننة الننننننـ  حتننننننى اآلن الطرا نننننن  الر يسننننننة د, تعنننننن Oxyhemoglobinطريقننننننة 

Cyanmethemoglobin د من قبل اللجننة الدولينة لتوحيند  1966طريقة مقياس دولية عا   تع 

إن فني نسنبة تحوينل خضناب الند  فني هنذه الطريقنة , ومع ذلن  فن (ICSH)المقاييس في علم الد  

, فضو  عن ذل  فان هنذه  تكون منخفضة جدا واير متو مة في التحليوت التلقا ية المتعددة للعينة

والننذم هننو مننادة سننامة  Cyanideتسننتخد  كاشننفا  مركبننا  الننـ Cyanmethemoglobinالطريقننة 

,  , لهذا أصبحت هذه الطريقة اير مناسبة ى البيئة, با ضافة إلى تأثيره عل يحتاج لمعالجة نفايات 

 إذ,  أسر  في نسبة تحوا خضاب الند هي  Oxyhemoglobinومن ناحية أ خرى , فإن طريقة 

 وال تحتوم هذه الطريقة على مادة سنامة Oxyhemoglobinيتحوا خضاب الد  بشكل آني الى 

 Oxyhemoglobinإلى الــ methemoglobin, إال إن هذه الطريقة اير قادرة على تحويل الــ



  39                                                         الفصل الثالث / المواد وطرائق العمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سننوس يعطنني نتننا    methemoglobin, وبالتننالي فنناحتوام النند  علننى كميننات كبيننرة مننن الـننـ

نخفضة لخضاب الد  بالرام من عد  وجود مشاكل صحية في د  ا نسان.  م 

مقارننة  واسنعتسنتخد  علنى نطناق  Non – Cyanide Hemoglobinإن طريقنة تحلينل        

تكنون سنريعة فني  Non – Cyanide Hemoglobinإن طريقنة تحلينل  إذ,  بنالطرا   السنابقة

, وتعند  وال تحتنوم علنى منادة سنامة Oxyhemoglobinتحويل خضاب الد  كما في طريقة الـــ

تقننة النتنا   methemoglobinمن أفضل الطرا   التلقا ية وذل  لقدرتها على تحليل الـ , وهني م 

 SYSMEX KX 2INفني العيننة   methemoglobinحالنة تنوافر كمينات منن النـحتنى فني 

operatoring manual , 1999.  

  طريقة العملProcedure  

 لغرض حساب خويا الد  .  EDTAمل من نموذج الد  في أنبوية  )2.5(يوضع    1

بعندها ينتم طباعنة  Sysmexـ توضع األنبوبنة فني المكنان المخصنص لهنا ضنمن جهناز الن   2

 من قبل الجهاز . أوتوماتيكيالنتا   بشكل 

 

 Determination of Serumالادم   مصال الباروتين الكلاي فاي قيااس  2 -7 -3

Total Protein 

 لعملمبدأ ا Principle   

استخدا  محالينل ب Biuret Methodباستخدا  طريقة بايوريت الكلي كمية البروتين  قياستم       

الطريقنة اتحناد األواصنر الببتيدينة منع محلنوا هذه , إذ تتضمن  (RANDOX)جاهزة من شركة 

 –معقند ذو لنون بنفسنجي الصنوديو  فيننت   هيدروكسنيدكبريتات النحاس بوجنود قاعندة قوينة مانل 

 وكمننا موضننح فنني المعادلننة أدننناه  . Koller ,1984  ايننون النحنناس الانننا يمعقنند  أزرق  هننو

Grandall)  ,(1983                                                  : 

 

 

 

 

         

 

Protein + CuSO4 + Na OH لون بنفسجي            Cu-Proteinate 

 

ازرق (   –ايون النحاس الثنائي )بنفسجي معقد   
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 المستخدمة       الكواشفReagent 

 محلوا البايوريت 

 Biuret Solution 

mmol/L 15 

 

mmol/L 100 

mmol/L 5  

mmol/L5 

Sodium Potassium 

tartarate 

Sodium Iodide 

Potassium Iodide 

Copperr Sulphate  

 المحلوا القياسي 

Standard Solution 

 

g/dl  7.0  بروتين بقرم أولي 

 

  طريقة العملProcedure    

 :  األتيالبروتين الكلي حسب الجدوا  لقياستم وضع طريقة العمل      

 Reagent Blank Standard Test 

Standard ------- 25 l ------ 

Serum -------- ------- 25 l 

Blank Solution 25 l ------ ------- 

Biuret Solution 1 ml 1 ml 1 ml 

قناس شندة تدقنا   ثنم   10لمندة و  37 في درجنة حنرارة تمزج األنابيب جيدا وتوضع في الحاضنة

 نانو ميتر .  540االمتصاصية عند طوا موجي 

 

  الحساباتCalculation  

 البروتين الكلي اعتمادا على العوقة اآلتية :  قياستم 

 

 

 

 Koller ,Normal Value :   6.6  - 8.3  (g/dl)                                     ( 1984 

 

 

 

Total Protein Conc. (g/dl) = 
A Test – A blank 

A standard  – A blank 
* Standard Conc. (7g/dl) 
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 في مصل الدم  األلبومين قياس   3 - 7 -3

                                 Determination of Serum  Albumin  

 

  لعملامبدأ  Principle  

 األلبنننننننننومين باسنننننننننتخدا  طريقنننننننننة بروموكريسنننننننننوا األخضنننننننننر كمينننننننننة  قيننننننننناستنننننننننم       

(Bromocresol Green Method)  التننني اسنننتخدمت فيهنننا محالينننل جننناهزة منننن شنننركة

(RNADOX)   البريطانيننننة التنننني تعتمنننند علننننى كميننننة األلبننننومين الننننذم يننننرتبل مننننع الكاشنننن 

 (Bromocresol Green, BCG)ربنناعي برومننو ميتننا كريسننوا األخضننر  - 5,  5,  3,  3 

  (Albumin–BCGComplex)لبنننننننننومين بروموكريسنننننننننوا األخضنننننننننر  اليكنننننننننون معقننننننننند 

 نننننانوميتر فنننني المطينننناس الضننننو ي  630لننننون اخضننننر تقنننناس شنننندت  عننننند طننننوا مننننوجي  اذ

  Gendler 1984) .,وآخرون   

             

  الكواشف المستخدمةReagents  

 محلوا بروموكريسوا األخضر

 Bromo cresol Green (BCG) 

Solution 

 

mmol/L 0.12 

 

PH 4.2 

 

Succinate Buffer 

 Bromo cresol Green 

Potassium Iodide 

Cu-Proteinate 

 

 المحلوا القياسي 

Standard Solution 

 

g/dl  5  
Albumin Aqueous 

Primary 
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  طريقة العملProcedure   

 :تياآلحسب الجدوا باأللبومين  قياستم وضع طريقة العمل ل

 Reagent Blank Standard Test 

Distilled H2O 1ml ------ ------- 

Standard ------ 5l ------- 

Serum ------- ------- 5l  

BCG green 1 ml 1 ml 1 ml 

C 25-20) الحاضنة في درجة حنرارةوتوضع في األنابيب جيدا تمزج       
o
دقنا   , ثنم  5لمندة  (

 نانوميتر .  630تقاس شدة االمتصاص عند طوا موجي 

  الحساباتCalculation  

 :  اآلتيةاعتمادا على المعادلة  األلبومين قياسيتم     

 

 

 

  Gendler ,1984) .وآخرون                     Normal Value :   3.5  - 5.0  (g/dl 

                                     

 Determination of        الاادم مصاال فااي الزنااك رعنصاا قياااس   4 - 7 – 3

Serum Zinc   

 العمل مبدأ Principle    

باسننتخدا   Colorimetric Methodكميننة الزننن  اعتمننادا علننى الطريقننة اللونيننة  قينناستننم        

فنني  تننوافرعننل الزنن  المتتضنمن هننذه الطريقنة تفا ذإ,  (RANDOX)محالينل جنناهزة منن شننركة 

 ( bromo-2-pyridylzo,5-N-propyl-N-sulfopropylamino-5-2)طة اسنمصل الند  بو

 ,نانوميتر   560لموجي الوني يتم قياس  على الطوا  في المحلوا حيث يتحوا إلى معقد توافر الم

   Lokitch) ,. (1996 كلما زادت كمية النحاس في المصل زادت االمتصاصية إذ

 

 

 

Albumin Conc. (g/l) = 

A Test – A blank 

A standard  – A blank 
* Concentration of standard (5 g/dl) 
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  الكواشف المستخدمة     Reagent 

 عنصر الزن  : لقياس تركيزهاالجدوا يوضح الكواش  المستخدمة و 
  R1تينات  البرو محلوا أزال 

Deproteinising 

Solution 

370 mmol/L 

 

Trichloroacetic acid 

(TCA) 

 

   R2aالمحلوا اللوني  

Colour Reagent A 

pH 9.75 

 

 

200 mmol/L 

170 mmol /L 

4mmol /L 

0.08mmol /L 

Sodium Bicarbonat 

Trisodium Citrate 

Dimethylglyoxime 

5- Br- Paps 

Trition - X100 br 

 

   R2bالمحلوا اللوني  

Colour Reagent B pH 3.0 

 

29mmol /L Sallicylaloxine 

 المحلوا القياسي

Standard 
ml /1*20 153 Zn 

Blank  Distilled water 

 

  طريقة العملProcedure 

  working solutionالمحلول العامل 

  ويحفن   R2a  منع المحلنوا اللنوني   R2bمن المحلوا اللوني   (ml 25)حضر بإضافة ي        

 درجة مئوية ولمدة أسبو  .  8-2في درجة حرارة من 

 

    Deproteinistionمحلول إزالة البروتينات 

 : بحسب الطريقة اآلتيةيتم إضافة محلوا  إزالة البروتينات و

Blank standard Sample  

500l 500l 500l Deproteinising 

Solution 

 

 دورة بالدقيقنة ولمندة عشنر 10000 فني جهناز الطنرد المركنز تخلل األنابيب جيدا ثم توضنع      

وضنع توصنة طة المااسن/منل بو 500م يسحب منن الرا ن  حجنم ل  لترسيب البروتينات ثدقا   وذ

 . ويضاس لها المحلوا العامل أخرى نظيفة ومعقمة في أنابيب 
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    working solutionالمحلول العامل 

 : الطريقة اآلتيةبحسب تتم إضافة المحلول العامل و 

Blank standard Sample  

250l 250l 250l Working solution 

مئوية ولمدة خمس دقنا   ثنم قنرامة  25جيدا وتوضع في الحاضنة في درجة حرارة  األنابيبتخلل 

 نانوميتر . 560لموجي االعينات على الطوا 

 

  الحساباتCalculation  

 :  اآلتيةاعتمادا على المعادلة  عنصر الزن  قياسيتم 

 

 

 

 

 Lokitch ,1996) .وآخرون               Normal Value :   9.18  - 18.4  (mol /L  

 

 

 Determination of        الدم        مصل عنصر النحاس في  قياس  5 – 7 -3

Serum    Copper                                                

 عملمبدأ ال Principle  

التي يتم فيها  Method Colorimetricكمية النحاس  اعتمادا على الطريقة اللونية  قياستم       

, إذ تتضمن الطريقة اختنزاا النحناس المنرتبل  (RANDOX)استخدا  محاليل جاهزة من شركة 

-Dibromo-2-3,5طة العامنل المختنزا اسنبو  Ceruloplsminمع البروتين السنايروبوزمين  

Pyridylazo –N-Ethyl-N-3-Sulphoprop يتكنننون معقننند لنننوني يمانننل كمينننة النحننناس  إذ

   .Abe   ,1989نانوميتر   580لموجي اعينة يقاس على الطوا المختزا في ال

 

 

 

                Conc. (mol/l) = 

A sample – A blank 

A standard  – A blank 
*Concentration of standard (30.25)mol/L 

/dl) (30.25l/l) 
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 الكواشف المستخدمة     Reagent 

 عنصر النحاس : قياسل وتركيزهاحاليل المستخدمة الم

  (R1aالمحلوا المنظم 

Buffer 

pH4.7 

 

0.2 mmol/L 

 

Acetate Buffer 

Non-reactive stabilisers 

 محلوا الصبغة

Chromogen 

pH4.7 

0.2 mmol/L 

 

Acetate Buffer 

3,5-Dibromo-2-pyridylazo-N-

Ethyl-N-3-Sulphopropyl 

 

  R1bالمحلوا الكاش    

Reagent solution B 

pH 3.0 

 

------------ Ascorbic acid 

 المحلوا القياسي

Standard 
ml  /1*5.5 251 Cu 

Blank ------- Distilled water 
                     

 

                                                                                                                                                                             

  طريقة العملProcedure 

 :.   بحسب الطريقة اآلتيةيتم إضافة المحاليل و

Blank standard Sample  

30l   Double Distlled H2O 

  30l Sample 

500l 500l 500l Reagent Solution 

 

    ولمدة دقيقة واحدة وتقاس 37جيدا ثم توضع في الحاضنة وبدرجة حرارة   األنابيب مزجت

 األولىنانوميتر تمال القرامة األولى ثم يضاس بعد القرامة  580لموجي ااالمتصاصية على الطوا 

 محلوا الصبغة .
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 Chromogen     محلول الصبغة

  عنصر النحاس : وتتم إضافة محلوا الصبغة لقياس

Blank standard Sample  

125l 125l 125l Chromogen 

دقننا   وتقنناس     ولمنندة خمننس 37درجننة حننرارة جينندا ثننم توضننع فنني الحاضنننة وباألنابيننب تخلننل 

  يتر تمال القرامة الاانية .نانوم 580لموجي ااالمتصاصية على الطوا 

  الحساباتCalculation  

 :  اآلتيةاعتمادا على المعادلة  عنصر النحاس  قياسيتم 

A= A2 – A1                               

 

 

 : إن إذ

   A1      القرامة األولى  ية متصاصاتمال شدة  

    A2         القرامة الاانية ية متصاصاتمال شدة 

 

 Abe,. (1989                     Normal Value :   11.0  - 24.0  (mol/l  

 

 Determination of         الاادممصاال فااي  عنصاار الحديااد قياااس    6 - 7 -3

Serum Iron  

 عملمبدأ ال Principle   

اسننتخدا  ب  Colorimetric Methodطريقنة اللونيننةالحديند اعتمننادا  علننى ال كميننة قينناستنم       

لحدينندي  عننن الحامننل ا, إذ تتضننمن الطريقننة انفصنناا  (RANDOX)محاليننل جنناهزة مننن شننركة 

لصننبغة الكننر ومنناجين  ا  حدينندوز الننذم يكننون حساسننختننزا إلننى اللبروتيننني فنني وسننل حامضنني وي  ا

 ,  (Ceriottiننانو ميتنر 595لمنوجي الن  معقند لنوني أزرق يقناس علنى الطنوا نتيجنة ذ ويتكون

 Henry,. (1968 ؛ 1980

 

 

 

Conc. (mol/l) = 

A sample – A blank 

A standard  – A blank 
* Concentration of standard (30.96)mol/l 

(30.96l/l) 
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  المحاليل المستخدمةReagent 

 عنصر الحديد : وتركيزها لقياسالمحاليل المستخدمة    

  (R3المحلوا المنظم 

Buffer 

PH 4.65 

0.087 mol/l 

 

Acetate Buffer 

Dimethyl Sulphoxide 

Surfactant 

 

  (R1محلوا الصبغة 

Chromogen 

 

22.2 mol/L 

 

Ferene 

  R1bالمحلوا الكاش    

Reagent solution B pH 3.0 

 

------------ Ascorbic acid 

 المحلوا القياسي

Standard 
ml  /1*10 1534SI 

Blank ------- Distilled water 

  طريقة العملProcedure 

 :.  بحسب الطريقة اآلتيةيتم إضافة المحاليل و

Blank standard Sample  

0.25ml -------- -------- Double Distlled H2O 

 -------- 0.25ml Sample 

0.05ml 0.05ml 0.05ml Reductant Solution 

1.00ml 1.00ml 1.00ml Buffer 

-------- 0.25ml ------- standard 

   ولمدة دقيقة واحندة وتقناس  37تمزج األنابيب جيدا ثم توضع في الحاضنة وبدرجة حرارة       

 محلوا الصبغة. ثم يضاس نانوميتر تمال القرامة األولى 595لموجي ااالمتصاصية على الطوا 

 Chromogen محلول الصبغة 

 عنصر الحديد :  قياسطريقة إضافة محلوا الصبغة ل

Blank standard Sample  

0.05ml 0.05ml 0.05ml Chromogen 
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عشنر     ولمندة خمنس 25 -20بدرجنة حنرارة توضنع فني الحاضننة و واألنابيب جيدا  تمزج      

 . القرامة الاانية  ميتر تمالنانو  595لموجي ااالمتصاصية على الطوا  وتقاس دقيقة

 

  الحساباتCalculation  

 

 :  اآلتيةاعتمادا على المعادلة  حديدعنصر ال قياسيتم 

A= A2 – A1                               

 

 

 

 : إن إذ

A1         األولى ية االمتصاص قرامةتمال.  

A2        الاانية . ية االمتصاص قرامة تمال 

 

  Ceriotti,. (1980                      Normal Value :   10.6  - 28.3  (mol / l 

  

 

 قياس تركيز الكلوتاثايون في مصل الدم   7 - 7 -3

 Determination of Glutathione Concentration in Blood 

Serum 

  المستندة على أسناس  1988وآخرون, Godinيون المختزا وفقا لطريقة  االكلوتاث قياستم       

 Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)-DTNB-′5,5يون المختنزا منع مركنب اتفاعنل الكلوتاثن

ننانوميتر وهنو منا  412متص الضوم عند طوا منوجي لونيا  ي   لينت  معقدا   7عند رقم هيدروجيني 

 . يون المختزا في العينةايمال تركيز الكلوتاث

 

 

      المحاليل المستخدمةReagent 

 .  7موالري فوسفات البوتاسيوم ذو الرقم الهيدروجيني  0.1محلول  دارئ        

Conc. (l/l)= 

A sample – A blank 

A standard  – A blank 
* Concentration of standard (35.78ml /l) 
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ضر بإذابة  مللتنر  90فني  K2HPO4ارا  من فوسفات البوتاسنيو  أحادينة الهيندروجين  2.282ح 

 مللتر بالمام المقطر.  100وأكمل الحجم إلى  7من المام المقطر وضبل الرقم الهيدروجيني إلى 

 . Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) – DTNB-′5,5 %0.396 محلول       

موالرم الفوسفات ذم  0.1مللتر من دارئ  80في  DTNBارا  من مادة  0.396ضر بإذابة ح  

 .نفس   الدارئمللتر ب 100ثم أكمل الحجم إلى  7الرقم الهيدروجيني 

 

  طريقة العملProcedure 

 1مللتر من المام المقطر ثم أضي  للخليل  1مايكروليتر من المصل الطازج إلى  20أضي        

  20 مننزج الخلننيل جينندا ثننم أضنني  لنن ,  7مللتننر مننن دارئ الفوسننفات ذم الننرقم الهينندروجيني 

منرور سناعة وقيست االمتصاصية الضو ية للمحلنوا الننات  بعند  DTNBمايكروليتر من محلوا 

يون المختنزا باسنتعماا القنانون اتم إيجاد تركيز الكلوتاث , نانوميتر 412واحدة على طوا موجي 

 اآلتي:

 

 

 

 

 أن: إذ

  موالرم/سم . = معامل االمتصاص13600

  التخفي معامل  =      52

 

 قياس تركيز مالون داي الديهايد في مصل الدم  8 -3-7

Determination of Malondialdehyde Concentration in Blood 

Serum 

هنو ننات  ثنانوم لعملينة أكسندة الشنحو  ويعتمند قيناس تركينزه  إن مركب مالون دام الديهايد        

 مكونا ناتجا إضافيا وردم اللون Thiobarbituric acid (TBA)على أساس تفاعل  مع حامض 

MDA-TBA  نننانوميتر ووفقننا للطريقننة القياسننية  532الننذم يمننتص الضننوم علننى طننوا مننوجي

 Stocks and Dormandy  ,. (1971الموصوفة من قبل  

 

Conc. of Glutathione   = 

A at 412 

                    13600(m/cm) 
 * 52 
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 المحاليل المستخدمة Reagent 

 .  HCl- Hydrochloric acidعياري حامض الهيدروكلوريك  0.25محلول  -

إلنى كمينة  عيارم  12مللتر من حامض الهيدروكلوري  المركز   2.08ضر بإضافة ح              

 .مللتر بالمام المقطر 100من المام المقطر وأكمل الحجم إلى 

 

% حاامض ثايوباربتيورياك TCA - 0.375لخليك ثالثي الكلور ا% حامض 15محلول  -      

TBA .  

عيارم حامض  0.25لخلي  ثوثي الكلور في كمية من  اارا  من حامض  15ضر بإذابة ح         

مللتنر بحنامض  100وأكمل الحجم إلى  TBAارا  من حامض  0.375الهيدروكلوري  ثم أذيب 

 عيارم حامض الهيدروكلوري  أيضا . 0.25

 

  طريقة العملProcedure 

  وسننخن فنني حمننا  TBA-TCAمللتننر مننن محلننوا   1مللتننر مننن المصننل إلننى  0.5أضنني        

دقيقننة وتننرر بدرجننة حننرارة الغرفننة ليبننرد ثننم نبننذ مركزيننا  15لمنندة    100مننا ي بدرجننة حننرارة 

قيسنت االمتصاصنية الضنو ية للرا ن  علنى طنوا  , دقنا   10دورة بالدقيقنة لمندة  3000بسنرعة 

 مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننوجي

تم إيجاد تركيز مركب مالون دام الديهايد باستعماا 1998) وآخرون,  Howardنانوميتر   532

 : القانون اآلتي

 

 

 

 

N

N

OH

OHHS

CH2

CHO

CHO

+

N

N

OH

SHOH

N

N

CH   CH = CH

S OH

OH

+ 2H2O

   TBA                MAD                                                    Product 

Conc. of (MDA)   = 

A at 532 

                    1.56 (m/cm) 
 * 6 
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 أن: إذ

 = معامل االمتصاص  موالرم/سم . 1.56

 .= معامل التخفي  6

 

 

 Statistical analysis                       التحليل اإلحصائي 15 -7 -3

 

لنظا  الـ  (SPSS20)تم جمع البيانات الخاصـة بعينات الدراسة وتحليلها إحصا يـا  باستعماا نظا 

Windows  (SPSS, Chicago, I llionois and U.S.A)  إذ تم اسنتعماا تحلينل التبناين منا

 Least, لمعرفنة أقنل الفنروق المعنوينة  analysis of variance (ANOVA)بنين المجامينـع

significant differences  (L.S.D) . 
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      Results. النتائج 4

( وجود فروق معنوية بين مجموعة اللحام مقارنة بالسيطرة في المعايير 1-4الجدول ) ظهري        

 . اللمفاويةالدموية: لكريات الدم البيضاء ، وكريات الدم البيضاء العدلة ، والخاليا 

لدى  p< 0.001وبمستوى  ظهر الجدول ارتفاعا معنويا في أعداد كريات الدم البيضاءإذ ي   

10 (1.00±  5.89، 1.37±  7.13مجموعة اللحام مقارنة بالسيطرة إذ  بلغت )
3 

، وسرى هذا االرتفاع على العدالت ( 2-4. كما في الشكل ) على التوالي خلية/مايكرولتر

 ± 0.80، 4.02 ± 1.14)لدى مجموعة اللحام مقارنة بالسيطرة إذ بلغت  p< 0.01وبمستوى 

3.25 )10
3 

لدى مجموعة  p< 0.01وبمستوى الخاليا اللمفاوية خلية/مايكرولتر على التوالي ، و

10(   1.94 ± 0.47،  2.35 ± 0.57)اللحام مقارنة بالسيطرة إذ بلغت 
3 

خلية/مايكرولتر على 

 .( 3-4، كما في الشكل )التوالي 

في أعداد خاليا الدم الحمراء ، ومستويات خضاب الدم ،  معنوية   ا  ظهر الجدول فروقبينما لم ي       

(  1-4، كما في الشكل )، والصفائح الدموية النواة ومنفصل الدم ، وأعداد الخاليا الوحيدة 

  . ( 4-4( والشكل )3-4والشكل )
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 ( المعايير الدموية لمجموعة اللحام مقارنة بالسيطرة .1-4جدول )                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
*
p<0.05  

**
p<0. 01   

***
 p<0.001 

 

فححي مسححتويات  المححالو  داس p<0.001 ارتفححاع معنححوس بمسححتوى  (2-4يوضححح الجححدول )      

( محايكرو 1.03±1.49 1.89 ±  2.79الديهايد لدى مجموعة اللحام مقارنة بالسحيطرة إذ بلغحت )

 ، وارتفاعححا معنويححا فححي مسححتوى البححروتين الكلححي( 5-4كمححا فححي الشححكل )مححول/ لتححر علححى التححوالي 

 (0.82±  6.32،  1.96± 7.05مقارنحة بالسحيطرة إذ بلغحت )   p<0.05وبمسحتوى واأللبومين 

 

 المعيار

 

 مجموعة السيطرة

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

 مجموعة اللحام 

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي   

 2.59 ± 32 1.36 ± 31 العمر/ سنة  

 خاليا الدم الحمراءأعداد 

  (10
6 

خلية /   (

 مايكرولتر

0.43 ± 5.43   0.50 ± 5.45  
 

 خضاب الدم

 ديسيلتر( )غم / 

 

0.80 ± 14.51   
 

 

0.97 ± 14.76   
 

 

 منفصل الدم %

 

 

3.51 ± 47.71  

 

2.39 ± 48.05 

 

أعداد خاليا الدم 

10)البيضاء
3 

) 

 خلية/مايكرولتر

 

1.00 ± 5.89 

 

1.37 ± 7.13
*** 

 

10)العدالت 
3 

)        

 خلية/مايكرولتر
0.80 ± 3.25 

 
 

1.14 ± 4.02
**

  

 

10)وحيدة النواة ) 
3        

 خلية/مايكرولتر

 

0.12 ± 0.44   

 

0.14 ± 0.48   

 

10)اللمفاوية 
 3 

)      

 خلية/مايكرولتر
0.47 ± 1.94   

0.57 ± 2.35
**

  

 

10)الصفائح الدموية)
3 

 

 صفيحة/مايكرولتر

 

 

42.09 ± 222.10   58.20 ± 223.92  
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غحححرام/  (0.57±  4.52،  5.06 ±0.77علحححى التحححوالي ، واأللبحححومين بلغحححت ) غحححرام/ ديسحححيلتر

مقارنحة  p<0.01على التحوالي ، وارتفاعحا معنويحا فحي مسحتوى عنصحر الحديحد وبمسحتوى  ديسيلتر

كمحا فحي  على التوالي مايكرو مول/ لتر ( 2.32 ±  17.81، 3.21 ± 33.05بالسيطرة إذ بلغت )

 . ( 6-4الشكل )

 p<0.01 انخفاضححا معنويححا فححي مسححتوى الكلوتامححايو  وبمسححتوى إلححى وجححود وأشححار الجححدول      

كمححا فححي علححى التححوالي  مححوالرس ( 0.23 ± 0.60 ، 0.28 ± 0.45مقارنححة بالسححيطرة إذ بلغححت )

إذ  مقارنحة بالسحيطرة p<0.001، وانخفاضا في مسحتوى عنصحر الكنحب وبمسحتوى ( 5-4الشكل )

( 6-4كما فحي الشحكل) على التواليمايكرو مول/ لتر  ( 7.60 ± 18.43، 2.61 ± 14.09بلغت )

 ±  22.40، 5.12 ± 19.61مقارنة بالسحيطرة إذ بلغحت ) p<0.01، وعنصر النحاس وبمستوى 

 على التوالي . مايكرو مول/ لتر (  12.99

         

( متوسطات القيم البيوكيمياوية في مصل الدم للعاملين في مجال اللحام مقارنة 2-4جدول )

 بالسيطرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
*
p<0.05  

**
p<0. 01   

***
 p<0.001 

 

 

 المعيار

 

 مجموعة السيطرة

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

 مجموعة اللحام

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي   

مالون داي الديهايد 

 )مايكرو مول/ لتر(

1.03 ± 1.49   2.79
***

   ± 1.89 

 

 كلوتاثايون

 )موالري(

0.60   ± 0.23 

 

0.45
**

  ± 0.28 

 

 البروتين الكلي

 )غرام/ ديسيلتر(

6.32   ± 0.82 

 

7.05
*
   ± 1.96 

 

 

األلبومين 

 )غرام/ديسيلتر(

0.57 ± 4.52   5.06
*
   ± 0.77 

 

 عنصر الحديد

 )مايكرو مول/ لتر(

17.81   ± 2.32 33.05
**

   ± 3.21 

 

 

 عنصر الزنك

 )مايكرو مول/ لتر(

18.43   ± 7.60 14.09
***

   ± 2.61 

 

 

 عنصر النحاس

 )مايكرو مول/ لتر(

22.40   ± 12.99 19.61
**

   ± 5.12 
 

 



 55                                                                        الفصل الرابع / النتائج
                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فروق معنوية بين مجموعة اإلشعاع مقارنة بالسيطرة في المعايير  (3-4ظهر الجدول )ي        

الدموية: لكريات الدم الحمراء ، وكريات الدم البيضاء ، وكريات الدم البيضاء العدلة ، والخاليا 

 الدموية . ائح، والصف اللمفاوية

   p<0.05 ظهر الجدول ارتفاعا معنويا في أعداد كريات الدم الحمراء وبمستوىي  إذ         

10(  5.43 ± 0.43، 0.43±  5.68) مقارنة بالسيطرة إذ بلغت
3 

على التوالي  خلية/مايكرولتر

لدى مجموعة اإلشعاع مقارنة  p<0.001وبمستوى  البيضاء ، وارتفاعا في أعداد كريات الدم

10 (1.00±  5.89، 1.36± 8.28 بالسيطرة إذ  بلغت )
3 

،  على التوالي خلية/مايكرولتر

لدى مجموعة اإلشعاع مقارنة بالسيطرة  p<0.001وبمستوى وسرى هذا االرتفاع على العدالت 

10( 3.25 ± 0.80،  5.08 ± 43 .1) إذ بلغت 
3 

ووحيدة النواة  على التوالي ، خلية/مايكرولتر

10(   0.44 ± 0.12، 0.59 ± 0.14)إذ بلغت  p<0.001وبمستوى 
3 

على  خلية/مايكرولتر

لدى مجموعة اإلشعاع مقارنة بالسيطرة إذ  p<0.001وبمستوى الخاليا اللمفاوية التوالي ، و

10(  1.94 ± 2.33،0.47 ± 0.68 )بلغت 
3 

 على التوالي . خلية/مايكرولتر

مقارنة  p<0.05انخفاض معنوس في أعداد الصفائح الدموية وبمستوى  ظهوروأوضح الجدول 

10  218.25 ± 61.52) ، 222.10 ± 42.09بالسيطرة إذ بلغت )
3 

على  خلية/مايكرولتر

 التوالي .

 .فروقا معنوية خضاب الدم ، ومنفصل الدم  مستويات ظهرتبينما لم        
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 ( المعايير الدموية لمجموعة اإلشعاع مقارنة بالسيطرة .3-4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              *
p<0.05  

**
p<0. 01   

***
 p<0.001 

 

 

 

 

 

 

 المعيار

 

 مجموعة السيطرة

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

 مجموعة اإلشعاع

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي   

 3.69 ± 36   1.36 ± 31 العمر/ سنة  

 أعداد خاليا الدم الحمراء

  (10
6 

خلية /   (

 مايكرولتر

 

0.43 ± 5.43   

 

 

0.43 ± 5.68
* 

 

 خضاب الدم

 ديسيلتر( )غم / 

 

0.80 ± 14.51   
 

 

1.33 ± 14.52   
 

 

 

 منفصل الدم %

 

 

 

3.51 ± 47.71  

 

2.84 ± 47.85  
 

أعداد خاليا الدم 

10)البيضاء
3 

) 

 خلية/مايكرولتر

 

1.00 ± 5.89 

 

 

1.36 ± 8.28
*** 

 

10)العدالت 
3 

)        

 خلية/مايكرولتر
0.80 ± 3.25 

 
 

1.43 ± 5.08
***

   

 

10)وحيدة النواة ) 
3        

 خلية/مايكرولتر

 

0.12 ± 0.44   

 

0.14 ± 0.59
*** 

 

10)اللمفاوية 
 3 

)      

 خلية/مايكرولتر
   0.47 ± 1.94   

0.68 ± 2.33
*** 

 

10)الصفائح الدموية)
3 

 

 صفيحة/مايكرولتر

 

 

42.09 ± 222.10   

 

61.52 ± 218.25
* 
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فححي مسححتويات  المححالو  داس p<0.001 ارتفححاع معنححوس بمسححتوى  ( 4-4الجححدول )شححير ي       

( 1.03±1.30،1.49 ± 3.07الديهايحححد لحححدى مجموعحححة اإلشحححعاع مقارنحححة بالسحححيطرة إذ بلغحححت )

واأللبحومين ارتفاعحا معنويحا فحي مسحتوى البحروتين الكلحي نحرى مايكرو مول/ لتر علحى التحوالي ، و

غحححرام/  (0.82±  6.32،  0.88 ± 7.12مقارنحححة بالسحححيطرة إذ بلغحححت )   p<0.05وبمسحححتوى

علحى  غحرام/ ديسحيلتر (4.52 ± 0.57 ،  0.57± 5.18على التوالي ، واأللبومين بلغت ) ديسيلتر

 التوالي . 

مقارنة  p<0.001 في مستوى الكلوتامايو  وبمستوى معنوس وأشار الجدول إلى انخفاض        

 انخفاض  ظهور على التوالي ، و موالرس ( 0.23 ±  0.60 ، 0.14 ± 0.42بالسيطرة إذ بلغت )

 2.12 ± 15.48إذ بلغت )   p<0.01 وبمستوى والنحاس في مستوى عنصر الحديد معنوس

(  12.99 ±  22.40، 5.01 ± 20.21)والنحاس بلغت  ،مايكرو مول/ لتر ( 2.32 ±   17.81،

 p<0.001في مستوى عنصر الكنب وبمستوى  وانخفاض  ،  على التوالي لترمايكرو مول/ 

 ،  على التواليمايكرو مول/ لتر  ( 7.60 ± 18.43، 14.04 ± 3.98 إذ بلغت ) مقارنة بالسيطرة

البيوكيمياوية في مصل الدم للعاملين في مجال اإلشعاع مقارنة ( متوسطات القيم 4-4جدول )

 بالسيطرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                   *p<0.05  
**

p<0. 01   
***

 p<0.001         

 

 

 

 المعيار

 

 مجموعة السيطرة

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

 مجموعة اإلشعاع

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي   

مالون داي الديهايد 

 )مايكرو مول/ لتر(

1.03 ± 1.49   3.07
***

  ± 1.30 

 

 كلوتاثايون

 )موالري(

0.60   ± 0.23 

 

0.42
***

  
 

± 0.14 

 

 البروتين الكلي

 )غرام/ ديسيلتر(

6.32   ± 0.82 

 

7.12
*
   ± 0.88 

 

 األلبومين 

 )غرام/ ديسيلتر(

0.57 ± 4.52  5.18
*
   ± 0.57 

 

 عنصر الحديد

 )مايكرو مول/ لتر(

17.81   ± 2.32  15.48
**

   ± 2.12 

 

 عنصر الزنك

 )مايكرو مول/ لتر(

18.43   ± 7.60 14.04
***

   ± 3.98 

 

 عنصر النحاس

 )مايكرو مول/ لتر( 

22.40   ± 12.99 20.21
**

   ± 5.01 
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السحيطرة فحي المعحايير بفروق معنوية بين مجموعة المحدخنين مقارنحة  توافر( 5-4يظهر الجدول )

فحي  p<0.01إذ أشار الجدول إلى وجود ارتفاع في عدد كريات الدم الحمراء وبمستوى الدموية ، 

10 (  5.43 ± 0.43، 0.52±  5.75مجموعة المدخنين مقارنة بالسيطرة ، إذ بلغت )
6 

خليحة /  

 على التوالي . مايكرولتر

 مستوى خضاب الدم في مجموعة المدخنين ، وبمستوى  وسرى هذا الفرق  المعنوس على        

p<0.001  ( 0.80±  14.51،  0.98±  15.89مقارنححة بالسححيطرة إذ بلغححت ) / ديسححيلتر غححم 

 على التوالي .  

ارتفححاع معنححوس فححي منفصححل الححدم لححدى مجموعححة المححدخنين و بمسححتوى  وأشححار الجححدول إلححى        

p<0.01 ( 3.51±   47.71،  3.24±  48.84مقارنة بالسيطرة إذ بلغت )%    . على التوالي 

ارتفححاع معنححوس فححي أعححداد كريححات الححدم البيضححاء وبمسححتوى ظهححور الجححدول إلححى ظهححر وأ       

p<0.001 ( 5.89،  1.74±  9.10لحححدى مجموعحححة المحححدخنين مقارنحححة بالسحححيطرة إذ  بلغحححت  ±

1.00) 10
3 

 على التوالي .  خلية/مايكرولتر

لححدى  p<0.001واظهححر الجححدول ارتفاعححا معنويححا فححي أعححداد خاليححا العححدالت عنححد مسححتوى         

10(  0.80±  3.25،  1.60±  5.63مجموعة المدخنين مقارنة بالسيطرة إذ بلغت )
3
خليحة /    

 على التوالي.   مايكرولتر

 p<0.001يا وحيدة النواة وبمسحتوى ارتفاع معنوس في أعداد خال ظهور الجدول إلى يشيرو      

10(    0.44 ± 0.12،   0.18±  0.56لدى مجموعحة المحدخنين مقارنحة بالسحيطرة إذ بلغحت )
3
   

 على التوالي .       خلية / مايكرولتر

المحدخنين فحي مجموعحة  p<0.001الخاليا اللمفاوية عنحد مسحتوى على رتفاع سرى هذا االو       

10( 0.83±  2.50، 0.47± 1.94بلغححححت )مقارنححححة بالسححححيطرة إذ 
3

علححححى  خليححححة / مححححايكرولتر  

 .التوالي

لدى  p<0.01الدموية وبمستوى  ائحوأوضح الجدول ارتفاع معنوس  في أعداد الصف       

(  222.10 ±   42.09،   235.95 ± 40.91السيطرة إذ بلغت )بمجموعة المدخنين مقارنة 

10
3
 على التوالي. صفيحة / مايكرولتر   
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 ( المعايير الدموية لمجموعة المدخنين مقارنة بالسيطرة .5-4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       *
p<0.05  

**
p<0. 01   

***
 p<0.001 

فحي مسحتويات  المحالو  داس p<0.001 ارتفاع معنحوس بمسحتوى  ظهور ( إلى6-4الجدول ) شيري

( 1.03±1.49،  1.66±  3.04)الديهايححد لححدى مجموعححة المححدخنين مقارنححة بالسححيطرة إذ بلغححت 

لدى  p<0.01 مايكرو مول/ لتر على التوالي ، وأظهر الجدول ارتفاع مستويات الحديد وبمستوى

 

 المعيار

 

 مجموعة السيطرة

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

  المدخنين  مجموعة

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي   

  4.76 ± 31  1.36 ± 31 العمر/ سنة  

 أعداد خاليا الدم الحمراء

  (10
6 

خلية /  (

 مايكرولتر

0.43 ± 5.43   

 

0.52 ± 5.75
**

 
 

 

 خضاب الدم

 ديسيلتر( )غم / 

 

0.80 ± 14.51   
 

 

0.98 ± 15.89
***

  
 

 

 

 منفصل الدم %

 

 

 

3.51 ± 47.71  

 

 

3.24 ± 48.84
** 

 

أعداد خاليا الدم البيضاء 

(10
3 

 خلية/مايكرولتر (

 
1.00 ± 5.89 

 

 

 

1.74 ± 9.10
*** 

 

 

10)العدالت 
3 

)        

 خلية/مايكرولتر
0.80 ± 3.25 

 

 

1.60 ± 5.63
***

   

 

10)وحيدة النواة ) 
3        

 خلية/مايكرولتر

 

0.12 ± 0.44   

 

0.18 ± 0.56
***

   

 

10)اللمفاوية 
 3 

)      

 خلية/مايكرولتر
0.47 ± 1.94 

0.83 ± 2.50
***

  

 

10)الصفائح الدموية)
3 

 

 صفيحة/مايكرولتر

 

 

42.09 ± 222.10   

 

 

 40.91 ± 235.95
** 
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( مححايكرو  2.32 ±  17.81،  9.68 ± 32.06إذ بلغححت ) مجموعححة المححدخنين مقارنححة بالسححيطرة

نويححا وبمسححتوى فححي حححين أظهححرت مسححتويات الكلوتامححايو  انخفاضححا مع ، علححى التححوالي مححول/ لتححر

p<0.05 ( 0.23±  0.60،  0.16±  0.49في مجموعة المدخنين مقارنة بالسيطرة إذ بلغحت  )

 فحي مسحتويات البحروتين الكلحي واأللبحومين وبمسحتوى انخفاض  أدت إلى موالرس على التوالي ، و

p<0.05   0.82±  6.32 ، 1.02 ±  5.87إذ بلغحت )السحيطرة بلدى مجموعة المدخنين مقارنة 

 غحرام/ ديسحيلتر (±0.57  4.52 ، 0.71 ± 3.93علحى التحوالي ، واأللبحومين ) غحرام/ ديسحيلتر (

في مستوى الكنب لدى مجموعة المدخنين  p<0.001وانخفاض معنوس وبمستوى  على التوالي ،

مايكرو مول/ لتر علحى التحوالي (  7.60 ± 18.43،  3.29± 13.75مقارنة بالسيطرة إذ بلغت )

p<0.01 (19.28  ±4.33 ، 22.40  ± 12.99 ) مسحتوى النححاس وبمسحتوى، وانخفحاض فحي 

 ايكرو مول/ لتر على التوالي .م

 . مقارنة بالسيطرةالمدخنين ل دم ( متوسطات القيم البيوكيمياوية في مص6-4جدول )
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 المعيار

 

 مجموعة السيطرة

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

 مجموعة المدخنين

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي   

مالون داي الديهايد 

 )مايكرو مول/ لتر(

1.03 ± 1.49   3.04
***

  
 

± 1.66 

 

 كلوتاثايون

 )موالري(

0.60   ± 0.23 

 

0.49
*
   ± 0.16 

 

 البروتين الكلي

 )غرام/ ديسيلتر(

6.32   ± 0.82 

 

5.87
*
   ± 1.02 

 

 

 األلبومين 

 ديسيلتر()غرام/ 

0.57 ± 4.52      3.93
*

 ± 0.71 

 

 

 عنصر الحديد

 )مايكرو مول/ لتر(

17.81   ± 2.32 

  

32.06
**

   ± 9.68 

 

 

 

 عنصر الزنك

 )مايكرو مول/ لتر(

18.43   ± 7.60 13.75
***

   ± 3.29 

 

 عنصر النحاس

 )مايكرو مول/ لتر( 

22.40   ± 12.99 19.28
**

   ± 4.33 
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( HGB( ، و خضاب الدم )RBC) كريات الدم الحمراء أعدادمتوسطات ( يوضح 1-4الشكل )

 اللحام ، واإلشعاع ، والمدخنين ، والسيطرة   اتفي مجموع (HCT، و منفصل الدم )

  

 

 

اللحام ،  اتفي مجموع (WBC( يوضح متوسطات أعداد كريات الدم البيضاء )2-4الشكل )

  واإلشعاع ، والمدخنين ، والسيطرة 
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( ، LYM( ، والخاليا اللمفاوية )NEWأعداد الخاليا العدالت ) متوسطات ( يوضح3-4الشكل )

  اللحام ، واإلشعاع ، والمدخنين ، والسيطرة  اتفي مجموع( MONO) نواةوحيدة الو

 

 

اللحام ،  موعاتمج في( PLTالدموية ) ائحأعداد الصف متوسطات ( يوضح4-4الشكل )

  والسيطرة  واإلشعاع ، والمدخنين ،

 

  

0

1

2

3

4

5

6

 المدخنين اللحام اإلشعاع السيطرة

0.44 0.59 
0.84 

0.56 

1.94 
2.33 2.35 2.5 

3.25 

5.08 

4.02 

5.63 

MONO LYM NEW

205

210

215

220

225

230

235

240

 المدخنين اللحام اإلشعاع السيطرة

222.1 

218.25 

223.92 

235.95 

PLT



 63                                                                        الفصل الرابع / النتائج
                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

( GSHيو   )ا( ، والكلوتامMDA) المالو  داس الديهايد ياتمستو( يوضح 5-4الشكل )          

 اللحام ، واإلشعاع ، والمدخنين ، والسيطرة   اتفي مجموع

 

 

ات ( في مجموعZn( ، و عنصر الكنب )Feعنصر الحديد ) ياتمستو( يوضح 6-4الشكل )

 اإلشعاع ، والمدخنين ، والسيطرة اللحام ، و
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   Disscutionالمناقشة  -5

 The effect of the welding on الدمويأة تغرأ ا تأثير  الحاأاع ىحأل الم -5-1

the         hematological parameters    

اوكسيد الكاربون  أولوأهم هذه الغازات هو لحام الناتجة من عملية التعرض إلى الغازات ال ن  إ       

، باإلضااا ة إلااى مااا تحتومااد ماان معااا ن ثديلااة م اا  الحدمااد ،  وزونواأل،  وثنااا ا اوكساايد الكاااربون

مؤ ي استنشاقها إلى التأثير  إذ والمنغنيز ، والكوبلت و الكروم السداسا ، ... الخ ، وجسيمات  قيدة 

 اا مجاال  ينالعاامل األراخا تكون ذات تاأثير ماارار علاى  احة وعلى أنتاج خالما الدم المختلفة 

 .1993)وآخرون، Faquin ؛2005آخرون، و Beckettاللحام )

الادم الحمارا  خالما أعدا   روقات معنومة  ا  ظهورأرارت نتا ج التحلي  اإلحصا ا إلى عدم       

، مماا مدارناة بالسايةر  تركيز خضاب الدم ، ونساة منفص  الدم لدى العاملين  اا مجاال اللحاام و، 

الغاازات الناتجاة مان عملياة اللحاام  ، ومساري عادم تاأثر إنتااج خالماا الادم الحمارا  بعادم  إلىمشير 

 .التأثر هذا على أعدا  الصفا ح الدمومة 

واللمفاومااة ، خالمااا الاادم الايضااا  الكليااة ، وخالمااا الاادم العاادنت ، ووحيااد  النااوا  ،  أعاادا  أمااا       

انرتفاا  إن اجدها ضمن الحادو  الةايعياة ، على الرغم من تو أعدا هاارتفاعا معنوما  ا   أظهرت

وخا اة التهاباات النسايج  Inflammationانستجابات انلتهابية  إلى ا خالما الدم الايضا  مرجع 

 إذوغازات لحام الولدن وما تحتومد من ماوا  ضاار  ومعاا ن ،  أبخر  إلىنتيجة التعرض  ، الر وي

مم لاة  واألبخار الغازماة  األجساامضد  األولخط الد اعا لتم   خالما الدم العدنت ، ووحيد  النوا  ا

الخالماا  أعادا  ا انستجابة وانلتهام للجسيمات الداخلة  ا انسناخ الر ومة ،  ا حين انرتفا   اا 

الغرمااة علاى  األجساامهاذه  مم   زما    ا الد ا  التخصصا مما مر ع من زما   خةاور  اللمفاومة 

  .2006)رون،وآخ Palmer ؛ Schwartz، 2001؛2005وآخرون، (Kimالجسم 

اإلجهااا  التأكساادي ( عالمااة علااى زمااا    (MDA مركااا المااالون  اي الدمهاماادارتفااا  د عاام        

و زمااا   تولااد الجااذور الحاار  التااا تااؤ ي  اتديبياارو كسااإلااى  ونالاادهتحااول والتعاارض إلااى عمليااة 

غيار تركياا مت إذالدهون المفسافر  لغشاا  الخلياة بدورها إلى زما    ا تلف جزمئات الخلية وخا ة 

إن الزماا    اا تولاد الجاذور  ،الماوت الماارمج للخلياة  وغشا  الخلية وتتغير نفوذمد الغشا  الخلوي 

   ؛2011وآخارون، Azari )الحار  تاؤ ي إلاى تغيار  اا سلساة التفااعالت اإلنزممياة  اا الخلياة 

Goulart ،2005).وآخرون 

 

( عناادما أجاارى  راسااة علااى  2011،وآخاارون Azariوهااذا مةااابت لنتااا ج  راسااات سااابدة )       

غيار عااملين  اا  ألراخا  بعيناات( عيناة وقارنهاا 43عينات ألرخا  عاملين  ا مجال اللحاام )
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أن هناااا ارتفااا   ااا بح ااد إلااى مجااال اللحااام وغياار ماادخنين كمجموعااة ضااابةة ، تو االت نتااا ج 

 روجين ، إذ م عادن ، واوكسايد النتاغااز األوزوتاوا ر الساا إلاى  ومعو ، ( (MDA مستوى مركا

 غاز األوزون ما   مؤكسد  قومة تؤثر على غشا  الخالما وتزمد من عملية األكسد  الفوقية . 

ثير مون  ااا الجساام مهاام للمحا  ااة علااى الخليااة ماان تااأامسااتومات قليلااة ماان الكلوتاثااتااوا ر  إن       

المعاا ن ال ديلاة المرا داة الاذي متكاون مان استنشاا   اإلجهاا  التأكسادي الجذور الحر  المتولد  نتيجة

لعملية اللحام وخا ة الكاا ميوم  والمنغنياز والحدماد والمعاا ن األخارى الموجاو    اا  خاان اللحاام 

 تفاع ( و الوقامة مانخالل قةع سلسلة التفاع  للجذر الحر )تحةيم سلسلة ال مون مناومعم  الكلوتاث

الزماا    اا تولاد الجاذور إن  ،Hydroperoxides تشك  الجذور الحر  مان الهامدروبيروكسايدات 

 Fidan) مون ألنااااد مضااااا  أكسااااد   عااااال ضااااد الجااااذور الحاااار  امرا دهااااا نداااال  ااااا الكلوتاثاااا

 2005).وآخرون، Goulart ؛2005وآخرون،

( ألرخا  عاملين  ا مجال اللحام ولمد  نتد  2005وآخرون، (Fidan وقد أجرى الااحث        

وجاو  انخفااض كايار بمساتوى  إلاىة تو الت نتاا ج بح اد ( عينا51عن خمسة سنوات مان العما  )

غازات الناتجة من عملياة لحاام الو بخر األاستنشا   إلىالكلوتاثامون مدارنة بالسيةر  ، وعزى ذلك 

مضاا ات أكساد   عالاة ضاد الجاذور األكسد  غير اإلنزممية بو فها الولدن وتأثيرها على مضا ات 

   الحر  المتولد  . 

ساا هذه الزما   مترا ات ماع وان واأللاومين  ات ا معدل الاروتين ا  ارتفاعراسة الحالية أثاتت الد    

زما   ضارر الخالماا انندوثيلياة الماةناة للدصااة الهوا ياة وانساناخ كماا إن هاذه الزماا   ناتجاة عان 

  .IgG ، و IgM، و IgEم     globulins المناعية زما    ا الكلوبيوليناتال

الكاربوني  المرتاةة بالاروتين   ا مجموعة  ا  ارتفاع( 2005وآخرون، (Fidanلااحث وبين ا       

وارجاع السااا  اا ذلاك إلاى إن مجموعاة من خالل بحث أجراه ألرخا  عاملين  ا مجاال اللحاام 

اإلجها  التأكسادي النااتج مان  الاروتين من ضرر تحا ظ على جزمئةالكاربوني  المرتاةة بالاروتين 

مجموعاة انرتفاا   اا إن . النسيج الر وي   ا ضررمنع زما   الل، ور  وأ خنة اللحام استنشا  أبخ

لااى زمااا   أكسااد  نن ضاارر األكسااد  تااؤ ي إ  اإلجهااا  التأكسااديعالمااة علااى زمااا    الكاربونياا 

 الحا اا  ضااررالبااالاروتين تتوسااط إل ااال  مجموعااة الكاربونياا  المرتاةااة تااوا ر الاروتينااات وب

 وآخارون، Han) هاتولد الجذور الحر   ا الجسم والتخلل منزما    ان التالفة بساالاروتي ةجزمئل

 ( . 2013 وآخرون، Liu ؛2005

  

مضا ات أكسد   اا بةاناة انساناخ وبةاناة الدصاياات بو فها   ورا مهما الاروتيناتتؤ ي و       

استنشاا  أبخار  لحاام الهوا ية وارتفاا  تركياز الااروتين معكال حالاة غيار  احية  اا الر اة نتيجاة 

األلاومين من مضا ات األكساد   اا الساا   الخاارج  دعم  كما . 1992)،وآخرون (Mongiat الولدن
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 Roche) خلوي ولد أهمية  ا الحفاظ على جدار الخلية من األكساد  نحتوا اد علاى المواقاع الفعالاة

 .2008)وآخرون ، 

عاااملين  ااا مجااال  ألرااخا  راسااة  ماان خااالل(  2004،وآخاارون  (Luوقااد أرااار الااحااث        

إن ارتفا  الاروتينات مترا ت مع زما   عنصر الحدماد ( عينة تو   الااحث إلى 79حوالا ) اللحام 

 .  وخزند الحدمد الزا د عن حاجة الجسم عمليات ند  وذلك لتن يم آلية امض الحدمد من

لااك نتيجااة وذ مدارنااة بالساايةر  الدراسااة الحاليااة أن هناااا زمااا    ااا مسااتوى الحدماادأوضااحت        

 -%18.5تالغ نساتد حاوالا  إذالتعرض إلى األبخر  التا تحتوي على نساة عالية من معدن الحدمد 

األخرى الموجو    ا أبخر  اللحام ونتيجة استنشاقد من قا  العااملين  % من مجمو  المعا ن21.5

 . 2005)وآخرون، Han؛1998وآخرون، Antonini)  اند مؤ ي إلى ارتفاعد

 مصا  الادمأن استنشا  األبخر  التا تحتوي على الحدمد تاؤثر علاى ارتفاا  تركياز الحدماد  اا       

هاذه الزماا    إن   ، ل  اا أبخار  لحاام الولادنتعزو هاذه الزماا   إلاى استنشاا  أوكسايد الحدماد المحماو

لا  اا آلياة هجاوم الجاذور السلاية  ا الحدمد للعاملين  ا مجال اللحام تؤثر  ا انتزان الادنا الاداخ

  الجسم وليست كمية نن الجسم محتاج إلى كمية قليلة  ا عملية  سلجة أجهز،  الحر  والد ا  ضدها

زمااا    ااا الحدمااد الحاار  ااا سااامتوبالزم الخليااة مخاازن  ااا الخليااة علااى رااك   ياارمتين ال إن، كاياار  

  ا الخالما التأكسدياإلجها  والزما    ا خزن الحدمد  ا الخالما مؤ ي إلى زما   

) Dertz and Raymond,2003 ؛ Skikne , 1998 ؛ Doherty ،2004) .وآخرون 

واستنشاااقها ماان قااا  احتاوا   خااان لحااام الولاادن علااى الك ياار مان المااوا  السااامة والضااار  إن          

ماؤثر  لتاالاوباتؤ ي إلى زما   عملياة األكساد  وتولاد الجاذور الحار   العاملين  ا مجال لحام الولدن

سلاا على مستومات العنا ر النزر  وخا ة الزنك والنحاس والسيلنيوم حيث تاؤ ي إلاى انخفاضاها 

(Li ،؛ 2004وآخرونWang ،2008)وآخرون . 

ياة والمحا  اة علاى جلوومهماا  اا العملياات الاام أثارا   تركاانزنك والنحاس موألن عنصري ال       

الحاار  ، كمااا إن أهميااة هااذمن  ي منشااأ نتيجااة تولااد الجااذورالااذ اإلجهااا  التأكساادي جاادار الخليااة ماان

 ورا  ؤ يوهاو مان اإلنزمماات التاا تا SODا أنازمم ياالعنصرمن تكمن  ا أنهماا مادخالن  اا ترك

 مهماا  اا مضاا ات األكساد  اإلنزممياة وان كمياة قليلاة مان هاذا اإلنازمم تعاو  تولاد الجاذور الحار 

Ercal)  2001)، وآخرون .  

 شاحمال اتديبيروكساتحوما  الادهون إلاى ة ياعملبر  ا مستوى الزناك والنحااس مارتاط يإن التغ      

 ( .2005وآخرون، Luلحام الولدن  ) أبخر  ا والكروم السداسا وارتفا  عنصر المنغنيز 
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نصرمن مشتركان  ا التفاعالت الكيميا ية والمحا  ة على انتازان الاادنا و اا ال الع  ك   نوأل         

وتلاف الخالماا والكاروم  اخ  الخلية و ا الحفاظ على الخلية مان زماا   مساتوى المنغنياز  التفاعالت

 ( .2008وآخرون،Wang) العصاية وتسممها

 

 The effect of radiation on the الدموية تغر ا تثير  اإلشعاع ىحل الم -5-2

hematological parameters  

 ون الادم الحماارا   خالماا  ا عاادأ اا مساتوى  معنومااا عااالدراسااة الحالياة ارتفا أظهارت نتاا ج        

لإلراعا  الماؤمن لفتارات لوملاة وبكمياات قليلاة تركيز خضاب الادم ، ومنفصا  الادم ، إن التعارض 

                              علااااى الصااااحة تااااأثيرهااااذا الوأنسااااجة الجساااام و ماااانعكل وأعضااااا  علااااى خالمااااا   مااراااار مااااؤثر

Sultan)، (2004. 

الذي ماؤثر بادوره تحسل والتأثير باإلرعا   المؤمن السرمعة ال األعضا عد نخا  الع م من وم         

 اإلراعا  إن، كماا لة عان تكاومن خالماا الجسام المختلفاة ؤوالمساو Stem cell على الخالما الجذعية

الا مؤثر بشاك  ماارار علاى  عالياة أنتااج الخالماا وعملياة أ اال  الضارر  اا الخالماا وبالتاالمؤمن 

 . 2007)وآخرون،  (Fliedneral  ا الخالما الدمومة  حدوث الةفرات

الدراساة الحالياة  أظهارت داد  اإلراعا خالما الدم الايضا  لادى العااملين  اا مجاال  أعدا  أما         

 معتار أحد السموم التا تؤثر علاى المؤمن اإلرعا  إن مدارنة بالسيةر  ، أعدا هاارتفاعا معنوما  ا 

وهذا بادوره ر اع مان أعادا   Bone marrowخالما نخا  الع م الجسم وخا ة جهاز تجدمد  خالما

 (Lurie اااا الجسااام  اإلراااعا وبحساااا تاااراكم جرعاااة  أعااادا هامماااا مر اااع مااان الخالماااا اللمفاوماااة 

 .  2008)وآخرون،

 ا  الخاط تم ألنهماا؛ خالما الدم الايضاا  العادنت ، والوحياد  الناوا   أعدا وسرى هذا انرتفا  على 

، ولااذلك تااز ا  هااذه  واألماراض ااا انسااتجابة المناعيااة الكيفياة ضااد المااوا  الغرماااة ،  األولالاد ا  

 . 2007)وآخرون، (Attarنتيجة تعرض األرخا  لإلرعا  المؤمن  الخالما 

 

إلاى انلتهاباات وانعاتالل الجسادي وتلياف  اا  الزما    ا أعدا  هذه الخالما  ممكن إرجا كما       

 Waggiallah،(2013؛Sultan)، 2004األنسجة واعتالل  ا اإل رازات الداخلية 

على ساعة نةاا  تأثير رعا  المؤمن إن لإل أعدا  الصفا ح الدمومة إنثر أعلى الرغم من عدم ت       

 ا ح معاادل كااار حجاام الصاافونساااة الخالمااا الكاياار  و platelet distribution (PDW) هاااتوزمع

علاى أعادا ها  اا األراخا   ماؤثروبالتاالا  (platelet large cell ratio) (PLCR) الدموماة

 2014) .وآخرون، Riahi-Zanjaniالعاملين  ا مجال التشخيل باإلرعا  )
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علااى أرااخا  عاااملين  ااا Sultan)، (2004جاا ت هااذه النتااا ج مةابدااة لدراساة أجراهااا الااحااث 

العربيااة السااعو مة ومااد  العماا   ااا هااذا إحاادى مستشاافيات المملكااة مجااال التشااخيل اإلرااعاعا  ااا 

( عيناة وقارنهاا بأراخا  أ احا  ونحاظ إن هنااا 40المجال نتدا  عان خمال سانوات لحاوالا )

 تغيرات تحص  على عد  الخالما نتيجة التعرض إلى كميات قليلة من اإلرعا  و لمد  زمنية لوملة . 

( وانخفاااض  ااا MDAالدمهامااد )مااالون  اي أوضااحت الدراسااة الحاليااة ارتفااا   ااا مركااا       

( عالمااة علااى زمااا   تولااد الجااذور الحاار   MDA) إن انرتفااا   ااا مركااا، مسااتوى الكلوتاثااامون 

لادتاا الفوسافولايد النااتج مان تفاعا  الجاذور الحار  ماع  شاحماال ديايروكساالتكاومن وزما   عملية 

ذا وزن  ا  مركاا دعاألناد م  ؛ ثاامون نخفااض  اا الكلوتاوتغيير مكوناتهاا ، وهاذا مدابلاد اللغشا  الخلوي 

جزمئااا ماانخفض ولااد الداادر  علااى الااذوبان  ااا السااوا   الجساامية و ماان م مسااتومات الجااذور الحاار  

لالجهااا  ماان أناوا  انسااتجابة الكيفياة  ا  نوعا عاادكماا م   التعارض إلااى اإلراعا  المااؤمنالمتولاد  نتيجااة 

إنزممااات ماان خااالل  lipid peroxide اشااحمال ديايروكسااتكااومن الة يااوم اااط ماان عمل التأكساادي

 2013) . وآخرون،glutathione peroxidases  ( Rodrigo الكلوتاثامون

 ولاد( وانخفااض  اا مساتوى الكلوتاثاامون ماؤ ي إلاى زماا   تMDA) إن انرتفا   ا مركا        

الجذور الحر  والتا قد تزمد من مخالر اإل ابة باعض األمراض المزمنة لألرخا  العااملين  اا 

ألنهاام متعرضااون إلااى جاار  ضاائيلة ماان اإلرااعا  ولكاان بصااور  ؛ مجااال التشااخيل اإلرااعاعا 

  2008) .وآخرون، Đurović مستمر .)

 2008 )وآخرون، Olisekodiakaوهذه النتا ج تتةابت مع  راسات سابدة ، إذ قام الااحث )        

رما ، وتو الت ي راسة ألرخا  عاملين  ا مجال التشخيل اإلرعاعا  ا مستشفيات نيج بإجرا 

نتا ج بح د إلى وجو  زما    ا مستومات األكسد  وانخفاض  اا معادل مضاا ات األكساد  اإلنزممياة 

  وغير األنزممية .  

ة واأللاومين ، سااا هاذه ا مستومات الاروتينات الكليوأرارت الدراسة الحالية إلى زما    كما       

محفز انساتجابة الكيفياة لحماماة الخالماا مان الجاذور الحار   المؤمن أن التعرض إلى اإلرعا الزما   

الناتجة من التعرض لإلرعا  ومن هذه انستجابات ها زما   إنتااج الاروتيناات لحماماة الخالماا مان 

 اا تجمياع ألياال المغازل و اا انندساام الخلاوي والحفااظ علاى راك   اثر اإلرعا  والتا لهاا أهمياة

 .2006)وآخرون، (Marchetti الخلية

محفااز اإلرااعا  المااؤمن تولااد الجااذور الحاار  الفعالااة وخا ااة جااذر السااوبر اوكسااامد وجااذر         

ال اال ا ال اانوي و ينالهيدروكسي  التا تؤ ي إلى تغير  ا تركيا الاروتينات وتشوهات  اا التاركيا

كمااا مسااااا اإلرااعا  تغيااارات علااى مساااتوى األوا اار التسااااهمية التااا تاااربط السالساا  الايتيدماااة 

Guipaud and Benderitter) ،2009)  .الخصاااا ل الجزمئياااة  كماااا ماااؤثر اإلراااعا  علاااى

مساا اإلرعا  زما   تحل  الاروتين واختالل  ا هيك  جزمئات الاروتين والزما    ا  إذللاروتينات 
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التعاارض  نتيجااة تينااات وتحاادث هااذه التغيااراتة اإلرااعاعية مخفااض الااوزن الجزمئااا للاروالجرعاا

 . (Gaber،2005لإلرعا  )

معتدد اند ناجم عن ك ر  الخالما التالفة بساا التعرض انرتفا    ا الاروتينات واأللاومين وان        

 .moussa)،(2009منخفضة  إلى اإلرعا  المؤمن لفترات لوملة وبجر   

ناازر  الحدمااد ، والزنااك ، الدراسااة إلااى انخفاااض  ااا مسااتومات العنا اار الهااذه أوضااحت كمااا       

إنزمميااة ، تاارتاط مااع  Co-factorعواماا  مساااعد  تدااوم بوظيفااة العنا اار الناازر   إن والنحاااس .

معاو  ، ضد الجذور الحار  وتةاومر المداوماة لإلراعا  األنزممات المضا   للتأكسد لغرض تنشيةها 

لتاا تتاأثر او ات حساساية األنساجة علاى جة المختلفاة  ا آليات توزمع هذه العنا ر  اا األنساالخل  

 ( .2006، وآخرون Chakraborty)  باإلرعا  من األرعة السينية وأرعة كاما

 التاا تحصا  التغييارات نتيجاة تها   منامكييعةالعنا ر النزر  من خالل تاإلرعا  على مؤثر       

نتيجة للتفاع  بين الجاذور الحار  والجزمئاات الحيوماة م ا  الاروتيناات  ذلكة و ا هيك  غشا  الخلي

، مماا مفدااد  نفاذماة الغشاا  ؤثر علاى التادرج األماونا وكماا ماا اا غشاا  الخلياة ،  المفسافر  والادهون

الناازر   ااا عنا اار تااوازن ال  داادإلااى  باإلضااا ةلتأكساادي االضاارر  ومااادأ  تاادحيوم غشااا  الخليااة 

  . 2008)وآخرون، Ebrahiminiaومة )المكونات الخل

النزر   ا الجسم تكون ذات حساسية عالية للجر  المنخفضة من اإلراعا   عنا رإن تركيز ال       

حساا حساساية كا  بولفترات لوملة ومؤثر علاى توزماع هاذه المعاا ن  اا أنساجة الجسام المختلفاة و

ا كعواما  مسااعد   اا اإلنزمماات وحاسام ماا  همعضو من أعضا  الجسم وهذه المعاا ن تاؤ ي  ورا 

 .Metallohormos Hawas)، (2013و Metalloenzymesوالهرمونات 

 

 The effect of smoking on theالدمويأة  تغر ا ىحل الم لتدخرنتثير  ا -3 -5

hematological parameters  

 

ا  الكيميا يااة هااو محتااوي  خااان السااكا ر علااى الك ياار ماان المااوا  الكيميا يااة واهاام هااذه المااو        

النيكااوتين و الدةااران مااع الك ياار ماان المركاااات المساارلنة وكااذلك الك ياار ماان الغااازات واهاام هااذه 

وآخاارون،   (Benowitzالغااازات هااو غاااز أول أوكساايد الكاااربون وغاااز ثنااا ا اوكساايد الكاااربون

2007. ) 

الادم خالماا   اعادأو، لاوبين الهيموك اا مساتوى  ا  وقد أثاتات الدراساة الحالياة أن هنااا ارتفاعا        

ر  هذه الزما   هو نتيجة تعرض الشخل المادخن وبصاور  مساتمساا ، ومنفص  الدم ، والحمرا  

ندال حالاة والتاا تعناا  Hypoxiaوهذا بالنتيجة مسااا ماا معارل إلى غاز أول أوكسيد الكاربون 
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تساااا ، زماا   ضاررها توقاف نمااو الخالماا وو اإلجهاا  التأكساديزمااا    ماا مر اعساجين وهاذا األوك

Hypoxia كرمااات الاادم الحماار علااى نداا  األوكسااجين إلااى خالمااا الجساام المختلفااة  ا  انخفاااض كفاا

   .2005)وآخرون ،  (Zhangوانخفاض األوكسا هيموغلوبين وزما   كاربوكسا هيموغلوبين

اج إنتاازمااا   إلااى ( نداال األوكسااجين  ااا األنسااجة )   Tissue Hypoxia  ظاااهر وتحفااز        

 El - Zayadiلنخاا  الع ام ) Hyperplasiaهرماون انرثروبياوتين الاذي مسااا حالاة تعارل 

،2006 .) 

على زماا   أنتااج   ( سيحفز هرمون انرثروبيوتينCOHbزما   كاربوكسا هيموغلوبين )إن        

 ( .2013وآخرون، (Asifالدم الحمرا  لتعومض ندل األوكسجين  ا أنسجة الجسم  خالما

                                                                                                                                                                                     

ارتاال زما   هو  ساا هذه الزما وان  الدمومة  ا حأعدا  الصف ا   ا  ارتفاع أثاتت الدراسة الحاليةلدد 

اوكساايد الكاااربون  ولساااا التعاارض المسااتمر إلااى غاااز أب منفصاا  الاادم بزمااا    الدمومااة  الصاافا ح

وتاأثيره علاى وظاا ف الخالماا انندوثيلياة الماةناة  وترسا النيكوتين على جادران األوعياة الدموماة

ا الماةن لألوعية الدمومة  نتيجة تضرر النسيج الةال  ة وزما   معدل الخ ر  الدمومةلألوعية الدموم

 Asif)  ،؛ 20013 وآخرونBenowitz،(1997.  

أما الزما    ا أعدا  كرمات الدم الايضا  ، بساا انستجابة انلتهابية لألمراض المزمنة  اا          

الماادخنين بصااور  عامااة وانسااتجابة انلتهابيااة األوليااة أو الموضااعية  ااا الدصاااات الهوا يااة نتيجااة 

   خان السكا ر كما محفز عملية الالعمة  ا انسناخ الر ومة وكذلك محفز نخاا  الع ام علاى استنشا

 andrews and  tingen)زمااا   أنتاااج أنااوا  الخالمااا الايضااا  بساااا كاربوكسااا هيموكلااوبين  

،(2006. 

خلاوي لوجو  ضارر  اا النسايج الخاارج نتيجة إن الزما    ا عد  كرمات الدم الايضا  العدلة        

التا مسااها  خان السكا ر ومن هنا  ان وظيفة هذه الكرمات تترا ت مع  Inflammationوانلتهاب 

ومحتاااوي  خاااان السااايكار  علاااى العدماااد مااان المؤكسااادات  ، المتنوعاااة Disordersانعاااتالنت 

 والمؤكسدات األولية التا تؤ ي إلى تولد الجذور الحر  وعوام  مختزلة وهاا بمجملهاا قاا ر  علاى

، وهاو قاا ر  اا الوقات نفساد علاى تحفياز كرماات الادم  التفاع  مع أو ت ايط مكونات خلوماة أساساية

 Protease ( Barbourالايضااااا  العدلااااد لتحرماااار لا فااااة ماااان المؤكساااادات والاروتياااازات 

 (. 1997وآخرون،

ساكا ر الساا  ا ذلك إن  خان ال (MDA)فاعا  ا مستوى أثاتت الدراسة الحالية إن هناا ارت      

تكاومن ماؤ ي إلاى  إذتاا تسااا الضارر لغشاا  الخلياة ، محتوي على العدمد من الماوا  المؤكساد  وال

 ا  ساام ا  ناتجا (MDA)مركاا  دعاكما م   ،  ا الاالزما و ماسخة للاروتينات الدهنية الشحم ديبيرو كس

ؤ ي إلى تغييرات المفسفر  لغشا  الخلية الذي م الشحوم ديعلى الخالما من خالل التساا  ا بيروكس
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عالماة علاى زماا   أكساد   عادالتكام  للغشا  الخلوي و م    ا سيولة الغشا  وزما    ا نفاذمتد و ددان

 .  2001)وآخرون، (Gültekin  مص  الدم  ا  دهونال

( وهااذا مساااا زمااا   معاادل األكسااد  ROS لياا  علااى زمااا   تولااد الجااذور ) (MDAوزمااا   )      

زماا   التلاف الحا ا   اا الخالماا  إلاىوبالتالا مؤ ي مستومات الجذور الحر  الدهنية بساا ارتفا  

ومسر  من عملية انتدال اإللكترونات واألكسد  الفوقية للدهون  ا األنسجة الايولوجية  اخا  الخلياة 

 (.2010الحية )جعفر وآخرون ، 

إن معازى سااا انخفااض ممكان  موناأثاتت الدراساة الحالياة انخفاضاا  اا مساتوى الكلوتاثاكما       

من اثر من م  اا حماماة الخالماا ضاد اننوماة المحااة  ترامون  ا  م المدخنين لما مامستوى الكلوتاث

، وهو معم  أمضا  بشك  ماارر بو فد من فا  للجذر  والجذور الحر  Electrophilesلاللكترونات 

مات إ اال  باد  الضارر الحر من خالل معا لة جذور الهيدروكساي  أو بشاك  غيار ماارار عان لر

 ؛2001وآخااارون، (Dikenالاااذي محااادث للجزمئاااات الكايااار  بوساااالة جاااذور الهيدروكساااي  

Pasupathi  ، 2008 وآخرون ) . 

األلااومين وممكان أن  الااروتين الكلاا و أثاتت الدراسة الحالياة إن هنااا انخفاضاا  اا مساتوى       

الفعالاة  ةاألوكساجين األناوا الساكا ر التاا تولاد  هذا اننخفاض لوجو  الموا  السمية  ا  خان عتارم  

وتتضاااامن جااااذر السااااوبر أوكسااااامد وجااااذر الهيدروكسااااي  وبياااارو كساااايد الهياااادروجين وحااااامض 

وهاااذه تساااتةيع إن تاااؤ ي إلاااى تلاااف الخلياااة   hypochlorite acid (HOCl)الهاماوكلوراماااد 

 ( .2003،وآخرون(Marnett  وانلتهابات الخلومة المختلفة وتساا ضررا للخالما

 

مرتاط األلاومين مع  إذاومين أنها تم   مضا ات أكسد  األلالاروتين الكلا و خصا ل إن من        

( بعاد أن مااتخلل مان ضاارر الحااامض (HOClأماون النحاااس ومخلال الجساام مان ضاارر حااامض 

 SH-     مجااميع السالفاهيدرل ماع أن متفاعا لة األلاومين ممكند وبسهولة وبصاور  ماارار  اسبو

groups  الموجو   على سةح الاروتين بعد ذلاك متأكساد األلااومين بساهولة ومتحارر األلااومين مان

 Suriyaprom ؛1994وآخاااارون، Cross؛2014 وآخاااارون Sancataldo) الاااادور  الدمومااااة

 (.2007 وآخرون ،

 مسااا استنشاا   خاان الحدماد ، أظهرت الدراسة الحالية إن هناا ارتفاعا  ا مساتوى عنصار       

  نداال األوكسااجين  ااا أنسااجة الجساام ممااا مااو ي إلااى تحفيااز هرمااون انرثروبااومتين  السااكا ر

Erythropoetien  الذي بدوره محفز نخا  الع م إلى زما   إنتاج كرمات الادم الحمار زماا   ثانوماة

حمار وهذا بدوره مؤ ي إلى زما   كتلة عد  الخالما الحمر هذه الزما   تؤ ي إلى زما   عد  الخالماا ال

إثنااا  عمليااة  ورانهااا  ااا مجاارى الاادم بصااور  لايعيااة وهااذا باادوره مساااا زمااا    ااا  ااا المحةمااة 
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 ( Mudawi ترسااا الحدمااد الزا ااد  ااا الخالمااا الارنكيميااة للكاااد وهااذا مااؤ ي إلااى تلااف الكاااد

 ( . Ht and Kumari ،2014؛  2013وآخرون،

جساام تكااون ذات تااأثيرات ضااار  علااى إن الزمااا   المفرلااة  ااا ترسااا الحدمااد  ااا أنسااجة ال       

ومؤ ي إلى تكاومن انلتهاباات الحاا   SOD) مضا ات األكسد  األنزممية وخا ة السوبر اوكسامد )

 (Padmavathi على الخالما وحدوث الةفارات  اا خالماا الجسام المختلفاة  ا  والمزمنة ومكون سام

 ( .2009وآخرون ،

ندال الزناك راا ع  ، إذ م عادانخفاضاا  اا مساتوى الزناك كما أظهرت الدراسة الحالية إن هناا       

 .(2010وآخرون، Al-Timimنتيجة التلوث بدخان السكا ر وغيرها من الملوثات ) بين المدخنين 

بااالرغم ماان إن الدراسااات المختلفااة تاحااث  ااا تااأثير التاادخين علااى مسااتومات الزنااك والنحاااس        

الدراساات تادعم ن رماة زماا   التلاوث بادخان  هاذه  يار مانك، إذ إن النتيجة التلاوث بادخان الساكا ر 

ضاعف الن اام الاد اعا المضاا  للتأكساد تولد الجذور الحار  وهاذا بادوره م    ا زما   مرا دهاالسكا ر 

 ضد الجاذور الحار  المتولاد  نتيجاة التلاوث بادخان الساكا ر والاذي متضامن الن اام الاد اعا المضاا 

والنحاس التا تحما الجسم ضد ، والزنك ، ر  المتم لة بالسيلينيوم زلألكسد  اإلنزممية والعنا ر الن

 ا تركيا اإلنزممات المضا   لألكساد  تدخ  عوام  مساعد  بو فها  األنوا  انوكسيجينية الفعالة

 .2005)وآخرون، Zahraie   )م   إنزمم السوبر اوكسامد   

 

اولااة موميااا مدابلااد انخفاااض  ااا مسااتوى الزنااك الزمااا   المتااواتر   ااا عااد  السااكا ر المتن ن  إ        

 Al-Timim (الااذي مادل علاى زماا   تولاد الجاذور الحاار  MDA  والنحااس وارتفاا   اا مساتوى

 .( 2010وآخرون،
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 Conclusions االستنتاجات                               

ال اللحاا  على صحة العاملين في مج ا  مباشر ا  تشير مجمل نتائج الدراسة إلى أن هناك تأثير (1

للخالياا وزياادة تدلاد الجا ور  اإلجهاد التأكسدي ك من خالل زيادةلواإلشعاع والمدخنين وذ

 الخاليا .مكدنات أغشية الحرة الضارة على 

 

علااى أنسااجة  ا  ضااار دعاافااي مجمدعااة اللحااا  والماادخنين ي  وجاادد زيااادة فااي عنداار الحديااد  (2

 للخاليا.  اإلجهاد التأكسديوخاليا الجسم ويزيد من 

 

واإلشاعاع والتادخين( لرتارات   لحاكالإن االستمرار في التعرض إلى ظروف بيئية ضارة ) (3

طديلة يؤدي إلى استنزاف مضادات األكسدة البالزمية التي تدفر الحماية لألنسجة والخاليا 

 ما يرفع من احتمال حددل األعراض المرضية السريرية المختلرة في مراحل الحقة.

 

قياد الدراساة يادل علاى تاأثر الن اا   مدعااتعدد كرياات الاد  البيضااي فاي مجزيادة في إن  (4

وارتراعا في عادد كرياات الاد  الحماراي فاي مجمدعاة المادخنين وها ا يادل علاى  ، الدفاعي

 . بالتدخين  تأثر الخاليا الحمراي
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 Recommendationsالتدصيات 

دراسة لتحديد كمية الجرعة اإلشعاعية التي يتعرض لها العااملين فاي مجاال اإلشاعاع  جرايإ (1

 يدميا وتأثيرها على مضادات األكسدة اإلنزيمية والبالزمية.

 

أثنااي  رتطاايت تاياللحا  الدلادن  نةدخأو بخرةأل الكيميائية لمكدناتل ةإجراي تحليالت مختبري (2

 القطع واللحم . تيالمتطايرة أثناي عملي  الجسيمات عملية اللحا  ودراسة أحجا

 

للعاملين فاي مجاال والريتامينات إجراي دراسات على مضادات األكسدة اإلنزيمية والبالزمية  (3

تعماال ضاامن االلتاازا  بمعااايير  اتعاادممج علااىلحااا  ماان خااالل تقساايم العاااملين اإلشااعاع وال

ماان  بينهمااالمقارنااة و مهنياةال تعمال ضامن معااايير الساالمة ال اتومجمدعاامهنياة الساالمة ال

  .ناحية مضادات األكسدة اإلنزيمية وغير اإلنزيمية والعناصر النزرة 
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 : المصادر العربية

 

 (. قاموس المورد. الطبعة السادسة، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان.1973البعلبكي، منير.)

 

(.الكيميدداا الويويددة . دار المسدديرر للنتددر وال و يدد  ، 2009البدداراو، ، السدديا البدداراو، يوسدد  .)

 عمان ، االردن .

  

( . "موسددوعة الكويددع العلميددة  ددي 1986)السددلطان ، يوسدد  يع؛ددوم    لمددي ، موددط   مومددود. 

 . 794-795الكيمياا" )الجزا الثالث( الطبعة األول  ص، 

 

(. قسم الكيمياا ، جامعة الموصل ، المجلة  2001يونس ، ناى إسماعيل   سليمان، سعا هللا تو يق.)

 . 3العاد  ، 42العراقية للعلوم ، مجلا 

 

( ." الدوجيز  دي الكيميداا الوياتيدة" "م درجم" 1986ر )الجلبي ، قوي عباال؛ادر ، عزالداين ،  دا ز

 دار الك ب للطباعة والنتر ، جامعة الموصل .

 

( "مداخل  دي الكيميداا الوياتيدة " دار الك دب للطباعدة والنتدر مطبعدة 2000ال  ليح ، خوله ا مدا )

 جامعة الموصل ، الموصل .

 

 الك ب للطباعة والنتر جامعة الموصل.دار  1993األ ما:خالا عبيا:م؛امة  ي ال يزياا الووية: 

 

، 694- 607( جامعدة سدانع ودالود  2001بوش: ريارك جيدرد  دا يدا يجيدر، يساسديات ال يزيداا) 

 ترجمة ، موما يمين سليمان،الطبعة األول ،الناشر، الاار الاولية لالس ثمارات العربية.

 

 لتدر  اإلقليمدي المك دب  بد ال السد داامات الودوي (. العدبا2005) العالميدة. الودوة منظمدة 

 م رجم، ال؛اهرر. الم وسط،

 

 (. مجلدة2010)مومدا جدابر ،  ليمدة،   اضل  نان، جميل عباس   ،  موس   موسن هاشم، جع ر

 .5العاد  ، 21 المجلا ، المس نورية علوم

 

دار جون وايلي  ،(. م؛امة  ي اإل واا  1983يبو صالح ، موما صبوي   عوض ، عانان موما.) 

 .  200،  198،  192 – 194،  165ويبنا ه للنتر ، ص 
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 ملحق
 والمدخنين مقارنة بالسيطرة .المعايير الدموية لمجاميع اللحام , واإلشعاع , يوضح جدول ال
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p<0.05  

**
p<0. 01   
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 p<0.001                                                                                   
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 مجموعة السيطرة

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

 مجموعة اللحام

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

 مجموعة اإلشعاع

 ( 40)العدد =

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

 مجموعة المدخنين 

 ( 40)العدد =

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

 4.76 ± 31  3.69 ± 36   2.59 ± 32 1.36 ± 31 العمر/ سنة  

  أعداد خاليا الدم الحمراء

 (10
6 

5.45 ± 0.50 5.43 ± 0.43 خلية / مايكرولتر  (
 

 

 

0.43 ± 5.68*
 

 

 

0.52 ± 5.75**
 

 

 خضاب الدم

 ديسيلتر( )غم /

 

0.80 ± 14.51 
 

 

0.97 ± 14.76 
 

 

1.33 ± 14.52
 

 

 

0.98 ± 15.89***
 

 

 

 منفصل الدم %

 

 

 

3.51 ± 47.71 

 

 

2.39 ± 48.05 

 

 

2.84 ± 47.85
 

 

 

3.24 ± 48.84**
 

 

 أعداد خاليا الدم البيضاء

(10
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 خلية/مايكرولتر (

 
1.00 ± 5.89 

 

 

1.37 ± 7.13
*** 

 

 

 

1.36 ± 8.28
*** 

 

 

 

 

1.74 ± 9.10
*** 

 

 

10)العدالت 
3 

)        

 خلية/مايكرولتر
0.80 ± 3.25

 
 

1.14 ± 4.02
**

 

 

 

1.43 ± 5.08
***

 

 

 

1.60 ± 5.63 
***

 

 

10)وحيدة النواة ) 
3        

 خلية/مايكرولتر

 

0.12 ± 0.44 

 

0.14 ± 0.48 

 

 

0.14 ± 0.59
*** 

 

 

0.18 ± 0.56
***

 

 

10)اللمفاوية 
 3 

)      

 خلية/مايكرولتر
0.47 ± 1.94 

0.57 ± 2.35
**

 

 

0.68 ± 2.33
**

 

 

0.83 ± 2.50
***

 

 

10)) الصفائح الدموية
3 

 

 صفيحة/مايكرولتر

 

 

42.09 ± 222.10 58.20 ± 223.92
 

 

61.52 ± 218.25
*
 

 

 

 

40.91 ± 235.95
**
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متوسددطات القدديم البيوايمياويددة  ددي مصددل الدددم للعدداملين  ددي مجددال اللحددام ,  يوضددحجدددول ال

 واإلشعاع , والمدخنين مقارنة بالسيطرة .
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 المعيار

 مجموعة السيطرة

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

 مجموعة اللحام

 (40)العدد = 

± الوسط الحسابي  

 الخطأ القياسي  

 مجموعة اإلشعاع

 ( 40=)العدد 

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

 مجموعة المدخنين 

 ( 40)العدد =

± الوسط الحسابي 

 الخطأ القياسي  

مالون داي الديهايد 

2.79 1.49 ± 1.03 )مايكرو مول/ لتر(
***

   ± 1.89 

 

3.07
***

  ± 1.30 

 

3.04
***

  
 

± 1.66 

 

 
 يوناالوتاث

 )موالري(
0.60   ± 0.23 

 

0.45
**

  ± 0.28 

 

0.42
***

  
 

± 0.14 

 

0.49
*
   ± 0.16 

 

 
 البروتين الكلي

 )غرام/ ديسيلتر(
6.32   ± 0.82 

 

7.05
*
   ± 1.96 

 

 

7.12
*
   ± 0.88 

 

5.87
*
   ± 1.02 

 

األلبومين  

5.06 4.52 ± 0.57 )غرام/ديسيلتر(
*
   ± 0.77 

 

 

5.18
*
   ± 0.57 

 

 

 

3.93
*

 ± 0.71 

 

 
 عنصر الحديد

 )مايكرو مول/ لتر(
17.81   ± 2.32 33.05

**
   ± 3.21 

 

 

15.48
**

   ± 2.12 

 

32.06
**

   ± 9.68 

 

 

 عنصر الزنك 

 )مايكرو مول/ لتر(
18.43   ± 7.60 14.09

***
   ± 2.61 

 

 

14.04
***

   ± 3.98 

 

13.75
***

   ± 3.29 

 

 عنصر النحاس

19.61 12.99 ±   22.40 )مايكرو مول/ لتر(
**

   ± 5.12 
 

 

20.21
**

   ± 5.01 
 

 

19.28
**

   ± 4.33 
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 عدد سنوات العمل / مدة التدخين                          

 

 عدد السكائر المتناولة في اليوم 
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Summery 

      The phenomenon of excessive oxidation  considered the most 

important mechanism  that cause  potential damage to vital system when 

exposed to different forms of  environmental factors, so anti-oxidants 

systems are the first to be affected by the increase formation of oxidizing 

radicals .  

      For this reason , This study aims to determine the extent of the effect 

of some environmental conditions on the Extra-cellular antioxidant 

system , determine the most affected part in this system , study the 

correlation of this damage with other variable and to identify the natural 

values of different antioxidant system components. The study was carried 

out in the district of  Baquba city , capital of Diyala province during the 

period from 10 October 2013 to 1 May 2014, the study group included 

(160) individual divided into four group (40) persons working in the field 

of welding ,(40) persons workers in the radiation and (40) persons 

smokers and compared with (40) healthy people (the control group), all 

individual included in this study were male with age rang (25-45 

years).Requested blood samples were taken for laboratory testes 

including complete blood count, and measurement of  the following 

biochemical parameters ,total serum protein, serum albumin, serum zinc, 

serum copper, serum iron, serum glutathione and    malondialdehyde.  

       The results of the laboratory test elicited that, the most common 

abnormalities in this study  were the presence of   low level of glutathione  

zinc, and copper  in individual in all three study group in compare with 

controlled group and the differences were statistically significant(p 

value<0.05, <0.001,<0.01 respectively), also low level of  iron in radiation 

group in compare with controlled groups and the differences were 

statistically significant(p value<0.01) ,  and low level of proteins and 

albumin in smoking group in compare with controlled group and the 



differences were statistically significant(p value<0.01) .also results of the 

current study revealed increased in the level malondialdehyde ( MDA) in 

all three study groups in compare with controlled group and the 

differences were statically significant( p value<0.01). and increased levels 

of protein and albumin in the radiation and welder group  in compare 

with controlled  groups and the differences were statistically significant(p 

value<0.05) and increased in the level of iron in welder and smokers 

compare with control group and the differences were statistically 

significant( p value<0.001) . The results of other laboratory test which 

include the complete blood count show High levels of white blood cells 

in  all   study groups compare with control group and the differences were 

statically significant  ( p value<0.001),and High levels of neutrophil and 

lymphocyte in welder  and radiation group compare with control group 

and the differences were statically significant( p value<0.001). Results of 

the current study also showed increased levels of  hematocrit , and red 

blood cells count and platelets count  in a  smokers   group compare with 

control group and the differences were statically significant( p value<0.01) 

.also there is increased in red blood cells count in radiation group in 

compare with controlled group( p value<0.05)  , and decreased in platelets 

count in radiation group in compared with controlled group( p 

value<0.05).  
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