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الخالصة
إستهدفت هذه الدراسة تحديد التأثيرات السمية للمنغنيز في الدماغ ومؤشرات االجهاد التأكسدي  ،الى جانب
ذلك تقييم الدور الذي يمكن أن يؤديه الحديد في تقليل اآلثار السمية للمنغنيز في ذكور الجرذان  .واستُخ ِدم في هذه
التجربة  21حيوانا ً من ذكور الجرذان البيض قسمت عشوائيا ً على ثالثة مجاميع  ،المجموعة األولى  : Cعُدت
مجموعة سيطرة وجُرعت بالمحلول الملحي الفسيولوجي  ،وأعطيت العليقة اإلعتيادية  ،والمجموعة الثانية  : G1هي
التي جرعت كلوريد المنغنيز بتركيز  150ملغم\ كغم من وزن الجسم يوميا ً  ،والمجموعة الثالثة  : G2هي التي
جرعت كلوريد المنغنيز بتركيز  150ملغم \ كغم من وزن الجسم  ،كما أعطيت كبريتات الحديدوز بتركيز  30ملغم /كغم
من العليقة يوميا ً  .واستمرت فترة التجربة على مدى اربعة اسابيع .
وبعد انتهاء مدة التجربة درست المعايير اآلتية  :النواقل العصبية وشملت ( الدوبامين واألستيل كولين في الدماغ )
ومؤشرات األكسدة وشملت (الكلوتاثيون والمالوندالديهايد في الدماغ وسوبر أوكسيد دسموتيز والكاتليز في المصل )
في ذكور الجرذان .
وأظهرت النتائج أن تجريع الجرذان بكلوريد المنغنيز قد أدى الى إنخفاض معنوي ) (P <0.05في مستوى
الدوبامين في الدماغ مع إرتفاع معنوي ) (P <0.05في مستوى األستيل كولين في الدماغ  .كما بينت النتائج حصول
إنخفاض معنوي ) (P <0.05في مستوى الكلوتاثيون في الدماغ يرافقه إرتفاع معنوي ) (P <0.05في مستوى
المالوندايالديهايد في الدماغ  .في حين لوحظ حدوث إنخفاض معنوي ) (P <0.05في تركيز سوبرأوكسيد دسموتيز
 SODوتركيز الكاتليز  CATفي المصل .
وإن إعطاء الحيوانات كبريتات الحديدوز بشكل متزامن مع كلوريد المنغنيز في المجموعة  G2قد أدى الى
حصول تحسن ملحوظ في المعايير المدروسة مقارنة مع المجموعة  G1التي جرعت بكلوريد المنغنيز وقريباً في
بعض األحيان من مجاميع السيطرة .

الكلمات االفتتاحية  :الحديد  ،المنغنيز  ،الدوبامين  ،االستيل كولين  ،الكاتليز .
Zoology Classification: QP1 –(981).
المقدمة:
تعد العناصر النزرة  Trace elementsمن أهم الملوثات التي تدخل البيئة وذلك بسبب ثبوتيتها العالية وفترات
بقائها غير المحددة  ،إذ يمكنها أن تنتقل الى مسافات بعيدة عن مناطق نشوئها  ،ويمكن أن تتضاعف تراكيز هذه
العناصر من خالل السلسلة الغذائية  ،لذلك تصبح بعض الحيوانات أو النباتات وبسبب احتوائها لتراكيز عالية من
بعض هذه العناصر الخطرة مصدراً للتسمم وخطراً كبيراً على الصحة  ،كما اليمكن تحلل هذه العناصر والقضاء
عليها بوساطة البكتريا والعمليات الطبيعية األخرى ،إذ يمكن تغيير نوع المركب ولكن العنصر يبقى ويزداد تركيزه
تدريجياً (. )46

* البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثاني
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ويعد المنغنيز واحداً من العناصر النزرة األساسية لإلنسان والحيوان ،ويشكل المنغنيز نحو  %0.10من القشرة
االرضية ويمثل المرتبة الثانية عشرة في المعادن االكثر وفرة ) ، (4إذ أنه يمثل عنصراً غذائياً مهما ً لكل من اإلنسان
واألحياء األخرى  ،إال أن المنغنيز له تأثيرات خطيرة إذا ما زادت أوقلت تراكيزه عن الحدود المسموح بها ويحدث
التسمم بمعدن المنغنيز بسبب وجوده في الهواء والماء نتيجة النشاط الصناعي والتعدين  ،ويعد الجهاز العصبي الهدف
األول للمنغنيز  ،فقد وجد بأن التع ّرض لتراكيز عالية من المنغنيز يؤدي الى تحطم الخاليا الدوبامينية في الدماغ ومن
ثم اإلصابة بمرض  . )12( Manganismكما ذكر) )27بأن المنغنيز يعد من العناصر المسببة ألمراض السرطان
لإلنسان إذا مازادت كميته في جسم اإلنسان ويكون ذلك عن طريق الغذاء أو عن طريق إستنشاق الغبار الحاوي عليه
وقد أستخدم العديد من الوسائل الوقائية لتقليل اآلثار السمية لبعض المواد في جسم الكائن الحي ومنها العوامل
المضادة لألكسدة  Antioxidantومنها الحديد الذي يعد من أكثر العناصر النزرة انتشاراً في األنظمة البايولوجية
والضروري لجميع خاليا الجسم للمحافظة على فعاليتها األيضية ( .)53وتكمن أهمية الحديد في قدرته على التحول بين شكلين
أساسين ،هما الحديدوز  Fe+2والحديديك  Fe+3بعمليتي األكسدة واالختزال ( )9وهذا يعتبر مهما ً من ناحية دوره في تفاعالت نقل
األوكسجين ونقل األلكترون داخل السلسلة التنفسية ودوره كمرافق انزيمي للعديد من األنزيمات منها ،Cytochromes
. (28) Catalase ، Peroxidase ،Oxidase
ISSN 1997-2490

المواد وطرق العمل
حيوانات التجربة
أجريت هذه الدراسة في البيت الحيواني التابع إلى قسم علوم الحياة – كلية التربية/جامعة القادسية.
واستعملت في هذه الدراسة ذكور الجرذان البيض  ، Albino ratsتراوحت أوزانها ما بين 250 -200غرام وأعمارها ما بين -3
 4أشهر .واخضعت حيوانات التجربة إلى ظروف مختبرية مناسبة بدرجة حرارة  25 -20م ،ºومدة إضاءة  14ساعة و 10ساعة
ظالم .وقد زودت الحيوانات بالماء والعليقة خالل مدة التجربة وبصورة حرة .ad libitum
تحضير المنغنيز
أستعمل في هذه الدراسة عنصر المنغنيز على هيئة كلوريد المنغنيز  MnCl2الذي تم الحصول عليه من مختبرات قسم
الكيمياء التابع لكلية التربية  /جامعة القادسية .وأستخدمت الجرعة 150ملغم/كغم من وزن الجسم من مادة كلوريد المنغنيز
( )32وبعد إذابة الجرعة اليومية الكاملة من كلوريد المنغنيز في الماء المقطر تم تجريع كل حيوان يوميا ً بواقع  1مل عن طريق
الفم باستخدام محقنة نبيذة خاصة لهذا الغرض تحوي إبرة معقوفة .
تحضير الحديد
أستعمل في هذه الدراسة عنصر الحديد على هيئة كبريتات الحديدوز  FeSo4التي ت َّم الحصول عليها من مختبرات قسم
الكيمياء التابع لكلية التربية  /جامعة القادسية  ،إذ تم إستخدامه مضافاً مع العليقة بتركيز  30ملغم /كغم من العليقة ) .(20تم
تحضير العليقة بعد طحنها طحنا ً جيداً بواسطة طاحونة  ، Blenderوتم إضافة كبريتات الحديدوز بحسب التركيز المطلوب بعد
ف من الماء المقطر ثم مزج مع العليقة المطحونة ثم ترك المزيج لفترة مناسبة لحين تبخر
إذابة الكمية المطلوبة منه في
مقدار كا ٍ
ٍ
الماء .
 .تصميم التجربة

Experiment Design

أستخدم في هذه التجربة  21حيواناً من ذكور الجرذان البيض قسمت الى ثالثة مجاميع ثانوية ضمت كل مجموعة  7حيوانات.
وتم تصميم الدراسة بالشكل التالي:
 -1المجموعة األولى ( : )Cضمت ( ) 7حيوانات  ،إذ جرعت بالمحلول الملحي الفسيولوجي  Naclبتركيز  %0.9وقد
أعطيت العليقة اإلعتيادية وعدت كمجموعة السيطرة .
 -2المجموعة الثانية ( : )G1ضمت ( )7حيوانات إذ أعطيت كلوريد المنغنيز بتركيز  150ملغم  /كغم من وزن الجسم عن
طريق التجريع الفموي بإستخدام محقنة نبيذة خاصة لهذا الغرض يوميا ً ولمدة اربعة اسابيع .
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 -3المجموعة الثالثة ( : )G2ضمت ( )7حيوانات إذ أعطيت كلوريد المنغنيز بتركيز  150ملغم  /كغم من وزن الجسم عن طريق
التجريع الفموي بإستخدام محقنة نبيذة خاصة لهذا الغرض  ،كما أعطيت كما أعطيت كبريتات الحديدوز بتركيز  30ملغم  /كغم من
العليقة يوميا ً ولمدة اربعة اسابيع .

جمع العينات

Samples Collection

بعد انتهاء التجربة تم سحب الدم من القلب مباشرة بدون تخدير باستخدام طعنة القلب  ، Puncture Heartبعد ذلك قتلت
الحيوانات بعملية قطع الرأس  Decapitationووضع الرأس في حوض تشريح ثلجي وفتحت الجمجمة واستخرج الدماغ وغسل
باستخدام المحلول الملحي المتعادل المبرد ثم جفف بوساطة ورق نشاف وازيل المخيخ والبراعم الشمية ووضع الدماغ المتبقي في
عبوات بالستيكية جافة ونظيفة وحفظت بدرجة حرارة –  80م oلحين اجراء االختبارات .ووضع الدم المسحوب في أنابيب
اختبار زجاجية نظيفة خالية من المادة المانعة للتخثر ،وتركت لمدة  20 -15دقيقة في درجة حرارة المختبر ثم وضعت العينات
داخل جهاز الطرد المركزي  Centrifugeبسرعة  3000دورة /دقيقة لمدة  15دقيقة لغرض فصل المصل ،عزل المصل وحفظ
بدرجة حرارة  20 -م oلحين االستعمال.
المعايير المدروسة
تقدير تركيز الدوبامين  DAفي الدماغ
وزن ( 50ملغم) من نسيج الدماغ األوسط ووضع في (  1مل ) من المحلول المبرد المتكون من  )%60( HCLو )%1(EDTA
و  )%0.1( Sodium metabisulfiteوهرس الخليط جيداً باستعمال الضغط الميكانيكي اليدوي في محيط ثلجي الى أن أصبح
لزجا ً ثم نقل الناتج الى جهاز الطرد المركزي المبرد  Cooling centrifugeونبذ بسرعة  15000gلمدة  15دقيقة بدرجة حرارة
 ، 40cبعدها عزل الراشح ووضع في أنابيب بالستيكية نظيفة وحفظ بدرجة حرارة –  20م oلحين اإلستعمال ) .(48وتم تقدير
تركيز الدوبامين في راشح الدماغ باستخدام جهاز  Elisaوبحسب العدة المصنعة من قبل شركة (. )ABO, Switzerland
تقدير تركيز االستيل كولين  Achفي الدماغ
يسحق نسيج الدماغ األوسط في محلول بارد متكون من  )50 mM( Tris-HCLوسكروز  )30 mM( Sucroseذي PH
 =7.4بنسبة ( %10وزن /حجم) باستعمال الضغط الميكانيكي اليدوي في محيط ثلجي الى أن يصبح الخليط لزجا ً ثم نقل الناتج الى
الى جهاز الطرد المركزي المبرّد  Cooling centrifugeونبذ بسرعة  3000gلمدة  10دقائق و بدرجة حرارة  ، 4o cبعدها
عزل الراشح ووضع في أنابيب بالستيكية نظيفة وحفظ بدرجة حرارة –  20م oلحين اإلستعمال ) . (40تم تقدير تركيز االستيل
كولين في راشح الدماغ باستخدام جهاز  Elisaوبحسب العدة المصنّعة من قبل شركة (. )ABO, Switzerland
تقدير مستوى الكلوتاثيون في الدماغ
تم تقدير مستوى الكلوتاثيون في نسيج الدماغ بطريقة المان  Ellman’s methodالمحورة من قبل (.)26
تقدير مستوى المالون ثنائي االلديهايد ) (MDAفي الدماغ
استخدمت الطريقة المتبعة من قبل الباحث  Volkenوجماعته) (56لتقدير مستوى  MDAفي االنسجة.
تقدير تركيز سوبر اوكسيد دسموتيز  SODفي المصل
تم تقدير تركيز  SODفي المصل باستخدام جهاز  Elisaوبحسب العدة المصنعة من قبل شركة (. )ABO, Switzerland
تقدير تركيز الكاتليز  CATفي المصل
تم تقدير تركيز الكاتليز في المصل باستخدام جهاز  Elisaوبحسب العدة المصنعة من قبل شركة ()ABO, Switzerland

3

مجلة القادسية للعلوم الصرفة المجلد  20العدد 1
احسان ريسان \وجدان مطرود

سنة 2015

ISSN 1997-2490

التحليل اإلحصائي Statistical Analysis
حللت نتائج التجارب باستعمال برنامج  SPSSاإلحصائي ْ ،إذ استخدم اختبار ) )Anovaللمقارنة بين مجاميع المدروسة
ومجموعة السيطرة وتم حساب اقل فرق معنوي  )LSD( Least Significant Differencesالختبار معنوية النتائج (.)1

النتائج والمناقشة
الدوبامين
أوضحت النتائج وجود إنخفاض معنوي ( )P<0.05في مستوى الدوبامين في دماغ الجرذان المعاملة بكلوريد المنغنيز مقارنة
مع السيطرة  .واتفقت هذه النتائج مع ما توصَّلت إليه العديد من الدراسات (. )39 , 37
وقد يعود ذلك الى تأثير المنغنيز بعد ة آليات في مستوى الدوبامين  ،ومنها تأثيره المباشر في الجهاز العصبي المركزي ()55
حيث يتراكم المنغنيز في الدماغ وخاصة في المناطق الغنية بالدوبامين كالعقد الذاتية مسببا ً تلف خالياها ) )20, 22, 51وينقل
المنغنيز في الدماغ بواسطة قنوات الكالسيوم ومنها ) ، Voltage – gated calcium channels( VGCCوقد لوحظ أن التعبير
الجيني للـ  VGCCفي الخاليا الدوبامينية أكثر من الخاليا غير الدوبامينية وهذا يفسّر زيادة تج ّمع المنغنيز في الخاليا الدوبامينية
(. )13
كما يسبب المنغنيز تثبيط فعالية أنزيم ) Tyrosine hydroxylase (Thالمهم في عملية بناء الدوبامين ( )25وقد أكد ذلك
الباحث ) (57إذ الحظوا أن المعاملة بالمنغنيز تكبح التعبير الجيني للجين  Thالمسؤول عن بناء أنزيم tyrosine hydroxylase
مما يؤدي إلى إنخفاض مستوى الدوبامين من خالل تثبيط إنتاجه .
ً
ً
كذلك ينشط المنغنيز بروتين  Caspase–3والذي بدوره ينشط ) Protein KinaseC (PKCواألخير يلعب دورا مهما في حث
الموت المبرمج  apoptosisللخاليا الدوبامينية (. )30, 35
ً
ومن جانب آخر ،إن التعّرض للمنغنيز يقلل تدريجيا من تحرر الدوبامين من خالل أن المنغنيز يسبب إنخفاض
)  amphetamine (AMPHالذي يحفز تحرر الدوبامين (.)42
كما يدخل المنغنيز الى النهايات العصبية الدوبامينية بواسطة الناقل الدوباميني) dopamine transporter (DATويتفاعل مع
البروتينات قبل التشابكية ويغير من وظيفتها ومنها بروتين  (52) -synucleinوالذي يؤثر على بروتينات  SNAREالتشابكية
األساسية لتحرر النواقل العصبية (. )21
ّ
ويحث المنغنيز أكسدة الدوبامين في سلسلة من عمليات معقدة تتض ّمن تكوين  Semi – quinoneو aminochromeاللذان
يعمالن على حث التنكس العصبي (. )17
ومن جانب اخر  ،ادى اضافة الحديد في عليقة الجرذان بالتزامن مع المنغنيز الى ارتفاع معنوي في مستوى الدوبامين في
الدماغ مقارنة مع الجرذان التي جرعت المنغنيز فقط .وقد يعود السبب في ذلك الى دور الحديد في بناء الدوبامين  ،إذ يعمل كعامل
مرافق ألنزيم  Tyrosine hydroxylaseالمسؤول عن بناء الكاتيكوالمينات ومنها الدوبامين ( . )10,31وقد أكد ذلك ) (23فقد
وجدوا أن نقص الحديد يسبب إضطراب النظام الدوباميني .
فضال عن ذلك  ،يسبب الحديد زياد فعالية )  amphetamine (AMPHالذي يحفز تحرر الدوبامين ) ، (31وهذا ما يفسر
زيادة مستوى الدوبامين في مجموعة الجرذان المعاملة بالحديد.
األستيل كولين
أشارت النتائج الحالية الى حصول إرتفاع معنوي في مستوى األستيل كولين  Achفي دماغ الجرذان المعاملة بكلوريد المنغنيز
مقارنة مع السيطرة .
وقد يعزى سبب ذلك اإلرتفاع الى تأثير المنغنيز في عملية أيض  Achمن خالل تثبيط فعالية أنزيم Acetylcholin esterase
) )19( (AchEالمسؤول بشكل رئيس عن تحلل  Achوإنهاء اإلستجابة الكولينية في مستقبالت  Achالنيكوتينية nicotinic
والمسكارينية  muscarinicفي الدماغ ) )49,44مما ينتج عن ذلك عدم تحلل  Achومن ثم زيادة مستواه في الدماغ.
ً
وقد أكد ذلك الباحث ) (43إذ أشاروا الى أن المنغنيز يثبط فعالية أنزيم  AchEوبذلك يقل ّل من تحلل  Achمؤديا الى زيادة
تجمعه في الشق التشابكي ومن ثم زيادة تحفيز مستقبالت  Achالنيكوتينية والمسكارينية .
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من جانب اخر ،أشارت النتائج الى انخفاض مستوى  Achفي الدماغ في الحيوانات التي اعطيت الحديد مع العليقة بالتزامن مع
المنغنيز مقارنة مع الحيوانات التي جرعت المنغنيز فقط .
ويعود السبب في ذلك الى ان إعطاء الحديد يثببط مبن إمتصبال المنغنيبز فبي األمعباء ( )50ويقلبل مبن تجمبع المنغنيبز فبي البدماغ
( )24وبالتالي يخفف من اآلثار السمية للمنغنيز ومن ثم المحافظة على مستوى  Achبتراكيزه الطبيعية .

جدول ( :)1يبين تأثير كبريتات الحديدوز في مستوى الدوبامين واالستيل كولين في ذكور الجرذان المعاملة
بكلوريد المنغنيز لمدة اربعة اسابيع
المعايير
المجاميع
المجموعة االولى (السيطرة)
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة

الدوبامين
)(pg/ml
0.54±20.8
a
0.86±6.3
d
0.66±15.3
c

االستيل كولين
)(pmol/L
0.29±36
d
0.36±61.5
a
0.39±49.9
b

 األرقام تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي . الحروف المختلفة تشير الى وجود فروق معنوية ( )P<0.05بين المجاميع .الكلوتاثيون  GSHوالمالونديالديهايد MDA
أوضحت نتائج الدراسة الحالية حصول إنخفاض معنوي في مستوى الكلوتاثيون  GSHيرافقه إرتفاع معنوي في مستوى
 MDAفي أنسجة دماغ الجرذان بعد معاملتها بكلوريد المنغنيز مقارنة مع السيطرة  .وهذه النتائج تتفق مع ما توصَّل اليه دراسات
اخرى ) .(36,16في حين ال تتفق مع ما ذكره).( 15
كذلك توافقت هذه النتائج مع دراسة ( )59والتي اشارت الى انخفاض مستوى  GSHمع ارتفاع مستوى  MDAفي كبد الجرذان
وكليتها ودماغها التي حقنت بكلوريد المنغنيز بتركيز ( )150m mol/kgلمدة أربعة اسابيع  ،وقد يعود سبب ذلك الى الضرر
التأكسدي الذي سببه المنغنيز .
وأشارت دراسة ( )11الى إنخفاض مستوى  GSHمع ارتفاع مستوى  Uric acidفي دماغ الجرذان التي جرعت كلوريد
المنغنيز بتركيز  200ملغم\كغم من وزن الجسم لمدة ثالثة أشهر  ،وقد فسّر سبب ذلك الى أن المنغنيز حفز زيادة تكوين أصناف
األوكسجين الفعالة . ROS
ويم كن تفسير هذا االنخفاض الى حدوث االجهاد التاكسدي الذي أحدثه التزويد المستمر بالمنغنيز  ،إذ أدى تجمع المنغنيز في
الدماغ الى زيادة توليد الجذور الحرة وخاصة أصناف األوكسجين الفعالة ( )38( )ROSومن ثم زيادة معدل استهالك الكلوتاثيون
الذي يعّد أهم مضادات األكسدة غير األنزيمية في إزالة الجذور الحرة ونواتجها ومن ث ّم يتحول الى شكله المؤكسد ( )GSSGغير
الفعّال (.)34
وتعد الحوامض الدهنية المتعددة غير المشبعة لألغشية الخلوية الهدف الرئيس لتفاعالت الجذور الحرة إلمتالكها أواصر
مزدوجة  ،وبأكسدة هذه الحوامض الدهنية من خالل تفاعالت الجذور الحرة ينتج  MDAكناتج نهائي لعملية بيروكسدة الدهون.
وقد الحظ ) (7إن حقن الجرذان بكلوريد المنغنيز بالتراكيز ) (100 , 50, 25ملغم/كغم من وزن الجسم أدى الى زيادة عملية
بيروكسدة الدهون وزيادة نواتجها مثل  MDAفي الدماغ  .وقد عزوا سبب ذلك أما الى تجمع المنغنيز في الخاليا وخاصة في
المايتوكوندريا مما يحفز تكوين جذر سوبر أوكسيد  ، Superoxideأو الى تفاعل المنغنيز مع الكاتيكوالمينات كالدوبامين مؤدياً
الى تكوين جذر سوبر أوكسيد  ،وفي كلتا الحالتين يزداد حدوث اإلجهاد التأكسدي في األنسجة  .كما وجد ) (45إن حقن دماغ
الجرذان بكلوريد المنغنيز يزيد من توليد جذر الهيدروكسيل يتبعه زيادة تركيز نواتج عملية بيروكسدة الدهون .
إن التوافق بين إنخفاض مستوى  GSHوارتفاع مستوى  MADفي أنسجة الجرذان ناتج عن عملية تحفيز نشاط أنزيم Fatty
 acyl- coA oxidaseوبدء أكسدة األحماض الدهنية مما يؤدي الى زيادة إنتاج  H2O2الذي يحفز إنتاج بيروكسيدات الدهون إذ
تعمل على تغيير نفاذية األغشية الخلوية مسببة الضرر للخاليا مما ينتج عنه إرتفاع مستوى . )5( MDA
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ويتدخل الـ  GSHبآليتين لمنع التأكسد في حاالت اإلجهاد التأكسدي  ،أما من خالل اإلزالة المباشرة للجذور الحرة  ،أو عن
طريق أالنزيمات التي تكون مادة أساسية مثل الكلوتاثيون بيروكسيديز( )47( )GSH-PXوبذلك يقلل من حالة اإلجهاد التأكسدي
وينخفض مستواه .
في حالة اإلجهاد التأكسدي يتحول الـ  GSHالى شكله المؤكسد  GSSGويستنفذ محدثا ً أكسدة الدهون  ،وهذا يفسر إرتفاع
معدالت الـ  MDAبالجرذان المعاملة بكلوريد المنغنيز .
ويعد  GSHاهم المركبات الثيولية التي تنتجها الخاليا  ،والتي تلعب دوراً رئيسا ً في الوقاية ضد األكسدة لقدرتها على إلتقاط
الجذور واختزال البيروكسيدات  ،وأيضا ً الحفاظ على الحالة الرودوكسية للخاليا ( )53كما يحافظ على مضادات األكسدة ذات
المصدر الخارجي مثل الفيتامينات  C, Eفي بقائها على شكلها المختزل النشط  .ويعمل  GSHعلى حماية عضيات السايتوبالزم
من التأثير المدمر لبيروكسيد الهيدروجين  ،إذ يقوم باختزال  H2O2الى ماء باستمرار مع أكسدة  GSHوتحويله الى GSSG
وبذلك سوف تزال سمية بيروكسيد الهيدروجين  H2O2ومن ث ّم يق ّل مستوى  GSHفي حاالت اإلجهاد التأكسدي لمشاركته الفعالة
في منع األكسدة (. )54
وقببد أظهببرت النتببائج الحاليببة أن إعطبباء الحديببد بببالتزامن مببع المنغنيببز قببد أدى الببى خفببض مسببتوى المالونالديهايببد ورفببع مسببتوى
الكلوتباثيون  ،اذ يلعبب الحديببد دوراً مهمبا ً فبي زيببادة تنشبيط فعاليببة ببروتين  aconitaseالمسبؤول عببن تكبوين الحببامض
األميني  L-glutamateالذي يدخل في تركيبب  GSHممبا يسببب زيبادة إنتباج  )33( GSHوهبذا يفسبر سببب زيبادة
مستوى  GSHفي مجموعة الجرذان المعاملة بالحديد.

الجدول ( :)2يبين تأثير كبريتات الحديدوز في مستوى الكلوتاثيون والمالونالديهايد في ذكور الجرذان
المعاملة بكلوريد المنغنيز لمدة اربعة اسابيع
المعايير
المجاميع
المجموعة االولى (السيطرة)

MDA
)(nmol/mg
0.13±0.47
d
0.01±1.52
a
0.09±0.94
b

المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة

GSH
)(Mmol/mg
1.1±0.87
a
0.14±0.18
e
0.06±0.51
d

 األرقام تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي . الحروف المختلفة تشير الى وجود فروق معنوية ( )P<0.05بين المجاميع .انزيمي سوبراوكسيد دسموتيز  SODوالكاتليز CAT
بينّت نتائج التحليل اإلحصائي حصول إنخفاض معنوي في مستوى أنزيمي  SODو CATفي مصل دم الحيوانات المعاملة
بكلوريد المنغنيز ولمدتي الدراسة مقارنة مع السيطرة  ،وهذا االنخفاض يزداد بزيادة مدة التجريع بكلوريد المنغنيز .واتفقت النتائج
مع ذكره ). ) 36
وقد يعزى هذا اإلنخفاض الى زيادة توليد الجذور الحرة نتيجة االجهاد التأكسدي الناتج من المعاملة بالمنغنيز ( )58,14مما يؤدي
الى سرعة إستهالك األنظمة الدفاعية المضادة لألكسدة التي تؤدي عملها بإزالة الجذور الحرة وبذلك يقل مستواها في مصل الدم .
إذ يحمي أنزيم  SODاألنسجة من ضرر أصناف األوكسجين الفعالة  ROSبواسطة تحويل جذر  Super oxideالى بيروكسيد
الهيدروجين  )8( H2O2في حين يكون أنزيم  CATمسؤوالً عن تحويل  H2O2الى جزيئة ماء و  . )3,29( O2وقد وجد
)(41إنخفاض التعبير الجيني للـ  Mn – SODبعد المعاملة بالمنغنيز .
وسجلت نتائج الدراسة الحال ية ان المعاملة الحديد بالتزامن مع المنغنيز ادى الى تحسن واضح في مستوى انزيمي  SODو
 CATفي المصل .
ويعود ذلك الى دور الحديبد فبي تثببيط امتصبال المنغنيبز والتقليبل مبن سبميته ) .(18فضبال عبن ذلبك  ،يبدخل الحديبد فبي تركيبب
انزيم  (6,2) CATلذا فإن اضافته الى عليقة الجرذان يؤدي الى زيادة مستوى هذا االنزيم .
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 في ذكور الجرذان المعاملة بكلوريدCAT  وSOD  يبين تأثير كبريتات الحديدوز في مستوى:)3( الجدول
المنغنيز لمدة اربعة اسابيع
CAT
(U/L)
0.15±0.77
a
0.11±0.38
e
0.15±0.64
c

SOD
(U/ml)
0.06±34.22
a
0.03±15.4
d
0.09±25.5
c

المعايير
المجاميع
)المجموعة االولى (السيطرة
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة

.  الخطأ القياسي±  األرقام تمثل المعدل. ) بين المجاميعP<0.05(  الحروف المختلفة تشير الى وجود فروق معنوية-
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Abstract
The aim of this study was to determine the toxic effects of manganese in the brain as
well as assess the role that could be played by iron to reduce the toxic effects of
manganese in male rats .In this experiment (21) animals of male rats were divided
randomly into three groups , the first group(C): it as control group was given saline
physiological and given bush normal , the second group( G1): that given manganese
chloride concentration of 150 mg / kg of body weight per day , the third group( G2):
which given manganese chloride concentration of 150 mg / kg of body weight was also
given ferrous sulfate concentration of 30 mg / kg of diet per day.
After the end of experiment the following parameters were studied: neurotransmitters
included dopamine and acetylcholine in the brain antioxidants included Glutathione and
MDA in the brain and superoxide dismutase and Catalase in serum .
The results showed that given manganese chloride in rats has led to a significant
decrease (P <0.05) in the level of dopamine in the brain with significant increase (P
<0.05) in the level of acetylcholine in the brain .
Also these results were showed a significant decrease (P <0.05) in the level of
Glutathione in the brain , accompanied by a significant increase (P <0.05) in the level of
MDA in the brain.
While there was a significant decrease (P <0.05) in SOD concentration and CAT
concentration in serum .
Animals that given of ferrous sulfate simultaneously with manganese chloride in
groups G2 has led to obtain a significant improvement in studied parameters compared
with the group G1 which given manganese chloride and soon sometimes for control
group.
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