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  Abstract 
This study included the use of hydrogen peroxide 0.5% in drinking 

water to induce an oxidative stress in  male rats and asses the ability of 
the different concentrations of taurine for protection or prevention from 
the oxidative stress.The following parameters in serum during 10, 20 and 
30 days were measured in  the serum: vit. C, vit. E, glutathione, 
malondialdehyde, SOD activity, peroxynitrite, albumin, selenium, zinc 
and copper 

Fourty male rats (with age of 3-4 months and  weight of 300-400 
gm) were divided into 4 groups depending on the body weigh: group [1] 
as a control group received drinking tap water, group [2] : treated with 
H2O2 0.5% in drinking water, group[3] : treated with H2O2 and taurine 
0.5%, group[4] : treated with H2O2 and taurine 1% . Hydrogen 
peroxide treatment revealed a significant reduction in the vit C, vit E, 
GSH, albumin, Se, Zn and Cu levels, and a significant increase in the 
MDA, peroxynitrite and SOD activity levels in the serum for the most of 
the treatment periods compared with control group (P<0.05). 

The different concentrations of taurine tretment revealed a 
signifigant effects in the protection from the oxidative stress induced by 
H2O2. The effects of taurine ratio 0.5% were significant  on the serum 
levels of vit C, SOD, peroxynitrite, Se and on the MDA level in the 
serum. The taurine 1% ratio produced maximum effects on  vit E, GSH, 
albumin, Zn and Cu levels in the serum. 

  الخالصـة

في ماء الشرب   % 0.5 بتركيز   H2O2شملت الدراسة استخدام بيروكسيد الهيدروجين    
كسدي في ذكور الجرذان واختبار قابلية التراكيز المختلفـة مـن           الستحداث حالة اإلجهاد التأ   

 يوماً 30، 20، 10التاورين  في الحماية أو الحد من تأثيرات اإلجهاد التأكسدي خالل الفترات         
، E، فيتـامين    Cفيتـامين   : عن طريق قياس مستوى المتغيرات اآلتيـة فـي مـصل الـدم            

، بيروكسي نيتريت، األلبومين، السيلينيوم،     SODأنزيم  الكلوتاثايون، المالوندايالديهايد، فعالية    
  .سالخارصين، النحا
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 أشهر وأوزان تراوحت    4-3 ذكراً من الجرذان البيضاء بعمر       40  في البحث  استخدم
مجموعة سيطرة [1]: مجاميع اعتماداً على وزن الجسم 4 قسمت إلى  حيث غم400-300بين 

 في ماء الشرب، % 0.5يروكسيد الهيدروجين  مجموعة عوملت بب2] [ استهلكت ماء الشرب

ـ  [3] ـ  [4]،  %0.5 والتاورين   H2O2مجموعة عوملت ب  والتاورين  H2O2 مجموعةعوملت ب
1%.   

ـ اظهرت    E وفيتـامين    C انخفاضاً معنوياً في مـستوى فيتـامين         H2O2المعاملة ب
 فـي مـستوى     والكلوتاثايون واأللبومين والسيلينيوم والخارصين والنحاس وارتفاعاً معنويـاً       

 وبيروكسي نتريت في مصل الدم ألغلـب فتـرات المعاملـة            SODالمالوندايالديهايد وفعالية   
  ..(P<0.05)مقارنة مع مجموعة السيطرة 

 في الحماية مـن األذى التأكـسدي        واضحةأظهرت التراكيز المختلفة من التاورين  تأثيرات        
واضـحاً علـى مـستوى      % 0.5سبة   بن كان تأثير التاورين  والمحدث ببيروكسيد الهيدروجين،  

 في مـصل    والمالوندايالديهايد  وبيروكسي نيتريت والسيلينيوم   SOD وفعالية أنزيم    Cفيتامين  
 والكلوتاثايون  Eواضحاً على مستوى فيتامين     % 1  بنسبة  ظهر تأثير التاورين   في حين الدم  ،    
  .ن والخارصين والنحاس في مصل الدمواأللبومي

  المقدمة

التأكسدي دوراً مهماً في إمراضية العديد من األمراض التـي تـصيب            يؤدي اإلجهاد   
وقد شهدت السنوات األخيرة اهتماماً في موضـوع المؤكـسدات والعوامـل            ) 1(الكائن الحي 

المانعة لألكسدة حيث شاع استخدام مضادات األكسدة  في العالج أو الوقاية من العديـد مـن                 
وامـراض الكبـد   )2( مثـل داء الـسكري   وكسجيناألمراض الناتجة عن األصناف الفعالة لأل     

  . )5(وامراض شبكية العين   والتهاب المفاصل)4(وامراض الشيخوخة)3(
ـ  aminoethane sulfonic acid-2التاورين يعد و ا ـ من األحماض األمينيـة بيتـ

 .ال يشارك في تخليق البروتينـات     ويتواجد بصورة حرة    و. يدخل في تركيبه عنصر الكبريت    
يعتبـر مـن   و. )6( يصنع داخل الجسم من األحماض األمينية المثيونين والسستايينويمكن أن

مما يجعله يشارك في العديـد مـن        أكثر األحماض األمينية الحرة انتشاراً في أغلب األنسجة         
  )7( الوظائف الفسلجية والحيوية

 خفض ضغط  و  في تنظيم تقلص وانبساط العضالت القلبية      ة التاورين وقد لوحظت أهمي    
ف  كما يساعد على التخفي    )9( Ca+2على تنظيم مستوى أيون الكالسيوم      ويعمل   )8(الدم العالي 

يقترن التاورين مع أحماض الصفراء  فيعمل على         .)10(من أعراض قصور القلب االحتقاني      
 ويعمـل علـى     )11(تسهيل هضم وامتصاص الدهون وزيادة ذوبان وإفـراز الكوليـسترول         

 وترتبط خواص التاورين )12( زموزي للخاليا وخاصة شبكية العينالضغط األالمحافظة على 
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 مجموعة حامض السلفونيك بدالً من مجموعـة الكاربوكـسيل   المضادة لألكسدة باحتوائه على     
 ( O•2 وجـذر  •OH وجـذر  HOClالتي تعمل على إبطال وكبح أصناف األوكسجين مثل 

 ومضادات االكسدة  الداخلية المنـشا        مصادر المتوفرة حول عالقة الناورين    سبب قلة  ال   وب13)
هو امكانية  استخدام  التاورين  بتراكيز مختلفة في ماء الشرب في             ث  كان الهدف من هذا البح    

 في الحيوانات    االجهاد التاكسدي وتعزيز حالة مضادات االكسدة الداخلية المنشا        ن شدة التقليل م 
 .وجين المحدث ببيروكسيد الهيدرالمعرضة لالجهاد التاكسدي

 :المواد وطرق العمل

   مـن   المجهـز 50%روكسيد الهيدروجين بتركيز    يستخدم ب  ا :ضير بيروكسيد الهيدروجين  تح
وتم تخفيفه بواسطة ماء الشرب االعتيـادي الـى   ) Laboratory reagents, India (شركة
 لحيوانات التجربة في القنـاني الخاصـة        هؤوإعطا  وتم تحضير المحلول يوميا       0.5%تركيز  

  . يوما30ًلمعدة لماء الشرب طيلة فترة التجربة البالغة ا
 BDH( استخدم الحـامض االمينـي التـاورين  المجهـز مـن شـركة       :ضير التاورينتح

Laboratory reagent chemicals Ltd, poole, England ( 0.5%وتم تحضير التركيز  
ها لحيوانات التجربة في ؤ يوميا، وإعطاةحضيرت وإذابته في ماء الشرب االعتيادي وتم       1%و  

  . يوماً 30القناني الخاصة المعدة لماء الشرب طيلة فترة التجربة البالغة 
 Albino male ذكراً من ذكور الجرذان البالغة من نوع 40استخدم  :حيــوانات التجـربة

rats   تربية الحيوانات في حقـل      تتم و  غم 300-400أشهر وبأوزان تراوحت بين     3-4 بعمر 
جامعة الموصل في غرفة خاصة تتوفر فيها الشروط الصحيحة لتربيـة           / طب البيطري كلية ال 

سمت الحيوانات وفقا لوزن الجسم إلـى  ق. ةالحيوانات من تغذية ودرجة حرارة وإضاءة وتهوي    
  : يوما وكما يأتي 30 حيوانات لكل مجموعة وعوملت لمدة 10 مجاميع بواقع 4

 عتيادي طيلة فتـرة التجربـة وعـدت مجموعـة         اء الشرب اال  م أعطيت   :المجموعة األولى 
 بيروكـسيد   0.5%أعطيت ماء الشرب الحاوي علـى       : المجموعة الثانية    .Controlيطرةس

  .الهيدروجين طيلة فترة التجربة
 0.5% بيروكسيد الهيدروجين و0.5%أعطيت ماء الشرب الحاوي على : المجموعة الثالثة 

  .التاورين طيلة فترة التجربة من
 من 1% بيروكسيد الهيدروجين و0.5%أعطيت ماء الشرب الحاوي على : عة الرابعة المجمو

  .التاورين طيلة فترة التجربة
قبل المعاملة  : تم جمع نماذج الدم من مجاميع الحيوانات خالل الفترات         :الـدم نمـاذج جمـع

لعـين   تم سحب الدم مـن وريـد ا        إذ. يوماً من المعاملة   30 و   20 و   10وبعد  ) الوقت صفر (
تـم  بواسطة أنبوبة شعرية تحتوي على الهيبارين غرست في الزاوية الداخلية لمحجر العـين              
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دمج كل نموذجين من مصل الدم في المجموعة الواحدة ليصبح العدد الكلي         و فصل  مصل الدم   
  .  نماذج5لكل مجموعة 

لتـي  ا14)( بـل قباستخدام الطريقة المتبعة مـن       Cتم تقدير فيتامين      :الكيمياوية االختبارات
 ثنائي نايتروفنيل هايـدرازين     - 4,2 مع المركب    المؤكسد حامض االسكوربيك    تفاعلتتضمن  

 باستخدام الطريقـة    Eتم تقدير فيتامين     . نانوميتر 520ليعطي ناتجا يمتص عند طول موجي       
 هتفاعلو بواسطة التوكوفيرول Fe+3تتضمن اختزال ايون الحديديك التي و)15( المتبعة من قبل  
تم تقدير   نانوميتر520ليكون معقدا  يمتص عند طول موجي ) α, α-dipyridyl(مع محلول 
 Ellman's  محلول المان التي تستخدمو )16( باستخدام الطريقة المتبعة من قبلالكلوتاثايون 

reagent           تم تقدير كمية    . نانوميتر 412  مكونا ناتجا ملونا يقاس امتصاصه عند طول موجي
 Thiobarbituric(امض الثايوباربيتيوريك عن طريق تفاعله مع ح MDAلديهايد المالوندايا

acid, TBA  (انوميتر ن532قاس امتصاصه عند  ين ناتجاً ملوناً يوتكو)تم تقدير فعالية )17
 Nitroblue Tetrazolum (NBT) باستخدام طريقة SODانزيم سوبر اوكسايد دسمسوتيز

method  ديوم بوصفه مثبطا النزيم البيروكسيديز، وتعتمد  الطريقة ستخدام سيانيد الصوالتي ت
على تقدير فعالية االنزيم بطريقة غير مباشرة من خالل ظهور تغير فـي الكثافـة الـضوئية           

-•Oللفورمازين المتكون من اختزال جذر      
ـ       NBT لصبغة   2  ة الذي بدوره يتولد من تشعيع عين

خدام طريقة بروموكريسول األخـضر والتـي       تم تقدير كمية االلبومين باست     .)18( دمال لمص
  . السوريةSyrbioاستخدمت فيها محاليل جاهزة مجهزة من شركة 

 Nitrationالتي تتضمن نيتـرة     و)19( طريقة ستخدام  تم تقدير جذر بيروكسي نتريت با          
 412الفينول من قبل جذر بيروكسي نتريت وتكوين نايتروفينول الذي يمتص عند طول موجي 

في تقدير تركيز السيلينوم التي تعتمد على تكوين معقد بين          )20(تم استخدام طريقة  و .يترنانوم
 ويستخلص المعقد من الطبقة العضوية وتقاس  Diaminobenzidine 3,3السيلينيوم وكاشف

في   والنحاستم تقدير مستوى الخارصين.  نانوميتر420شدة امتصاصيته عند الطول الموجي    
 Atomic absorptionباستخدام تقنية طيف االمتصاص الذري وم الحياة كلية العلوم قسم عل

spectoscopy)21(.  
  :النتائج والمناقشة

 أن  الـى )1( أشارت النتائج الموضحة في الجدول       C:ين في مستوى فيتامين     رتأثير التاو ) 1
مع ماء الشرب أدى إلى انخفاض في مـستوى         % 0.5استخدام بيروكسيد الهيدروجين بتركيز     

إن هذه النتائج تشير إلى أن .  في جميع فترات المعاملة مقارنة مع مجموعة السيطرةCيتامين ف
بيروكسيد الهيدروجين هو أحد العوامل المؤكسدة القوية التي تؤدي إلى خلق حالـة اإلجهـاد               
التأكسدي من خالل الزيادة في تكوين الجذور الحرة أو النقص في األنظمة المضادة الدفاعية،              
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إلى حالة اإلجهاد التأكسدي ودور الجذور الحرة في المساهمة في العديد مـن   (22)  أشارولقد
وقد استخدم بيروكسيد الهيدروجين المذاب في مـاء        . األمراض التي تصيب اإلنسان والحيوان    

الشرب إلحداث العديد من الحاالت المرضية الناجمة عن اإلجهاد التأكسدي فـي الحيوانـات              
في ماء الـشرب فـي اسـتحداث التـصلب          % 0.5 تـم استخدامه بتركيز     المختبرية، فقـد 

وفي الفئـران   ) 24(وفي استحداث داء السكري في الجـرذان       ) 23(العصيدي في  الجرذان     
  ).26( واألرانب )25(

 خالل جميع فتـرات  Cأدت التراكيز المختلفة من التاورين إلى رفع مستوى فيتامين       و  
ا في المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيـدروجين، وقـد تمكـن           المعاملة مقارنة مع نظيراته   

من إبقاء مستوى الفيتامين مقارباً لمستواه الطبيعي مقارنـة مـع مجموعـة             % 0.5التاورين  
 (27)السيطرة والفترة صفر للمجموعة نفسها، وهذه النتائج تتفق مع ما أشار إليـه الباحـث                

 يوماً يعمل على زيـادة      28كغم عليقة ولمدة    /م غ 10من أن إعطاء التاورين بتركيز      وجماعته  
 في الدم والدماغ في ذكور الجرذان التي تعاني مـن اإلجهـاد التأكـسدي               Cمستوى فيتامين   

أن تغذية الجـرذان علـى علـف    (28) وأوضح الباحث .  المحدث بواسطة األكريل ناترايل
رتفاع ملحوظ في مستوى     إلى ا  ت يوماً اد  14كغم ولمدة   / غم 30مضاف إليه التاورين بتركيز     

إن هذه النتائج توضح الخواص الوقائية للتـاورين        . مقارنة مع مجموعة السيـطرة    Cفيتامين  
 الذي يعد من أقوى أصناف األوكـسجين        HOClمن خالل تفاعله مع حامض الهايبوكلورايد       
زهـا   التـي تـزداد تراكي  Cholrinated agentالفعالة وهو أحد العوامل المؤكسدة المكلورة 

يعد مستقراً بدالً من األلديهايـدات       الذي   خاصة أثناء اآللتهابات ويتكون المركب كلوروتاورين     
  .)29(الفعالة المتحررة من األحماض األمينية األخرى

 إلـى وجـود     )2( في الجـدول       أشارت النتائج   :Eتأثير التاورين  في مستوى فيتامين       ) 2
مجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيـدروجين فـي        في ال  Eانخفاض معنوي في مستوى فيتامين      

 يوماً مقارنة مع الفترة صفر ونظيراتها في مجموعة السيطرة،  ولقد 30 و 20فترات المعاملة 
سجل انخفاض مستوى الفيتامين في العديد من األمراض الناجمة عن اإلجهاد التأكـسدي فقـد    

وفي مـصل   ) 30(وع الثاني   لوحظ انخفاض مستواه في مصل المرضى بداء السكري من الن         
ويالحـظ أن    .(32)وفي مصل المرضى بتصلب الـشرايين       ) 31(المرضى بالفشل الكلوي    

 جميع فترات    في فيتامينال ارتفاعاً معنوياً واضحاً في مستوى       هرتظ ا %1اورين  ملة بالت المعا
أشار الباحث المعاملة مقارنة مع نظيراتها في المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين، ولقد 

 يوماً لمرضـى    14كغم يومياً ولمدة    / ملغم 30 أن إعطاء التاورين بتركيز      الى  وجماعته (33)
 في  Eالتليف الكيسي الناتج عن اإلجهاد التأكسدي أدى إلى ارتفاع معنوي في مستوى فيتامين              

ا انه  كم من األمعاء E السبب إلى أن التاورين يعمل على زيادة امتصاص فيتامين ىالدم وعز
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 فيحولها  α-tocopherolيؤدي عمله المضاد لألكسدة من خالل ارتباطه مع أنواع مختلفة من            
من الصيغة غير الذائبة إلى الصيغة الذائبة في الماء وبذلك يحمي الفيتامين من التحطم النـاتج   

  .(34)عن أصناف األوكسجين الفعالة 
 أن هنـاك انخفاضـاً      (3)من الجدول   يالحظ   :تأثير التاورين فـي مستوى الكلوتاثايون    ) 3

 في مجموعة الحيوانات المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين في جميـع          GSHمعنوياً في مستوى    
فترات المعاملة مقارنة مع الفترة صفر ومع نظيراتها في مجموعة السيطرة، إن هذه النتـائج               

لى انخفـاض مـستوى    إواأشارفقد وجماعته(35) تتفق مع النتائج التي توصل إليها الباحث 
GSH           كغم مـن   / ملغم 4 في دم ذكور الجرذان المعرضة لإلجهاد التأكسدي المحدث بواسطة

 الذي أشار إلـى انخفـاض   )36( ، وتتفق أيضاً مع نتائج الباحث   3وزن الجسم من الفوسفين     
 في دم ذكور الجرذان المعرضة لإلجهاد التأكسدي بواسطة اإليثانول بتركيـز            GSHمستوى  

 فـي مـصل     GSH أسابيع فضالً عن ذلك لوحظ انخفاض مستوى         4لتر لمدة   /ي مول  مل 8.9
وفي مـصل   ) 31(وفي مصل مرضى الفشل الكلوي      ) 30(مرضى السكري من النوع الثاني      

ـ     . (32)مرضى تصلب الشرايين      الحيوي فـي تفـاعالت      GSHوقد يعود السبب إلى دور ال
 GSHين في ماء الشرب يعمل على إفراغ        األكسدة واالختزال وأن إعطاء بيروكسيد الهيدروج     

 أن حالة اإلجهاد التأكسدي تـؤدي إلـى   وجماعتهMartin ، وأشـار )37(ة في الدم واألنسج
 عن طريق تثبيط مسار تحويلة السكر       GSSG إلى الشكل الثنائي الكبريت      GSHزيادة أكسدة   
 لفعاليـة   الضروريNADPH مما يحدد من إنتاج Pentose phosphate shuntالخماسي 

  .)38( من شكله المؤكسدGSHأنزيم كلوتاثايون ريدكتيز إلعادة تخليق 
 في جميـع فتـرات المعاملـة        GSHوقد تمكنت المعاملة بالتاورين من رفع مستوى        

من % 1مقارنة مع نظيراتها في المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين، وأظهر التركيز           
 20 حيث لوحظ ارتفاع معنوي في فترة المعاملة GSH التاورين فاعلية أعلى في رفع مستوى   

إن هذه النتائج   . يوماً مقارنة مع نظيراتها في مجموعة السيطرة والفترة صفر للمجموعة نفسها          
 في بالزما الجـرذان     GSHأشار إلى ارتفاع مستوى     الذى   (39)تتفق مع ما جاء به الباحث       

إلى نفس النتائج   ) 40(وتوصل الباحث   , ابيع أس 5مع ماء الشرب لمدة     % 1المعاملة بالتاورين   
 في بالزما الجرذان التي GSHحيث أشار إلى أن المعاملة بالتاورين أدت إلى رفع مستوى الـ

وهذه النتـائج توضـح الخـصائص        تعاني من اإلجهاد التأكسدي المحدث بواسطة الرصاص      
وية من خالل السيطرة على المضادة لألكسدة للتاورين حيث يعمل على استقرارية األغشية الخل

ن التاورين يعمل علـى المحافظـة وتثبيـت          أ قنوات الكالسيوم واأليونات األخرى فضالً عن     
 الذي يعـد    Eمستوى الكلوتاثايون في األنسجة من خالل تفاعله مع أنواع مختلفة من فيتامين             
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فـإن التـاورين   من أكثر مضادات األكسدة الكاسرة للتفاعالت المتسلسلة للجذور الحرة وبذلك   
  .)41( ويمنع استنزاف الكلوتاثايون Eيعمل على زيادة وتقوية الفعل المضاد لألكسدة لفيتامين 

أدت المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين إلى      : تأثير التاورين فـي مستوى المالوندايالديهايد     4)
 مجموعة   في جميع فترات المعاملة مقارنة مع نظيراتها في        MDAارتفاع معنوي في مستوى     

إن استحداث اإلجهاد التأكسدي بواسطة بيروكسيد الهيدروجين يودي إلـى حـدوث            . السيطرة
تأثيرات تأكسدية هدامة تعمل على بيروكسدة األحماض الدهنية غير المشبعة للدهون المفسفرة            

،  MDA من المركبات السامة للخليـة ومنهـا         دفي األغشية الخلوية مما يؤدي إلى انتاج عد       
وقـد تمكنـت     . )42( ذو الخواص المضادة لألكسدة      •NOعن تحطيم أوكسيد النتريك     فضالً  

 وإرجاعها إلى ما يقـارب المـستويات        MDAإلى خفض مستوى    % 0.5المعاملة بالتاورين   
في حـين   . الطبيعية مقارنة مع المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين ومجموعة السيطرة        

% 1 يوماً مـن المعاملـة بالتـاورين         30 في الفترة    MDAظهر ارتفاع معنوي في مستوى      
مقارنة مع مجموعة السيطرة ومع الفترة صفر للمجموعة نفسها، وهذه النتائج تتفق مع نتـائج           

 نتيجة تناول األغذية الغنية باألحمـاض       MDAأشار إلى ارتفاع مستوى      الذى )43(الباحث  
 حدوث بيروكسدة الدهون ويؤدي إلى      الدهنية غير المشبعة، وأوضح أن إعطاء التاورين يمنع       

اسـتخدام    إلـى )44(الباحـث  وأشار .  في دم هؤالء األشخاصMDAانخفاض في مستوى  
مع ماء الشرب لمدة يومين في عالج حالة الكبد الدهني المحدث فـي             % 0.3التاورين بتركيز   

 الجرذان بواسطة اإليثانول حيث الحظ تحسين وظائف الكبد من خـالل انخفـاض مـستوى              
MDA  لتر مع ماء الشرب    / مول 0.1 أن استخدام التاورين بتركيز      الى )45(وأشار  .  في الدم

 أسابيع يعد عامالً عالجياً مؤثراً لتقليل حـاالت اإلصـابة بـأمراض القلـب               6يومياً ولمدة   
 وارتفـاع  MDAوالشرايين الناتجة من التحميل العالي للحديد حيث الحظ انخفاض مـستوى         

ويرتبط التاورين مع أيون    . )39( وظائف القلب لدى هؤالء المرضى        وتحسين GSHمستوى  
  وبذلك فهو يعمل على كبح الجذور الحرة المتكونة من خالل تفاعـل فينتـون           Fe+2الحديدوز  

فإن للتاورين دوراً مهماً في الحفاظ على استقرارية األغشية الخلوية  وبالتالي            وفضالعن ذلك   
الخلويـة  شبعـة للدهـون المفسفرة الموجودة في األغشيـة       حماية األحماض الدهنية غير الم    

  .من عملية الهدم والتخريب
أظهرت المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين  :SOD تأثير التاورين فـي مستوى فعالية أنزيم )5

 خالل فترات المعاملة مقارنة مع نظيراتها في مجموعة         SODارتفاعاً معنوياً في فعالية أنزيم      
 حيث أشـار  )35(لوحظ انخفاض في امتصاصية الفورمازين وهذا يتفق مع نتائج السيطرة إذ   

 دقيقـة   30 في دم الجرذان المعرضة لإلجهاد التأكسدي لمـدة          SODإلى ارتفاع فعالية أنزيم     
إلى أن معاملة الجرذان مرتين يومياً ولمدة  (41)  في حين أشار الباحث . 3بواسطة الفوسفين
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كغم من وزن الجسم أدى إلى انخفاض معنوي فـي فعاليـة         / غم 3نول   يوماً بواسطة اإليثا   28
 في الدم، وعزي ذلك إلى ظهور حالة من عدم التوازن تغلبـت فيهـا أصـناف                 SODأنزيم  

-•Oاألوكسجين الفعالة ومنها جذر     
أظهـرت   . على قابلية األنظمة الكابحة لهذه المؤكـسدات       2

لوحظ انخفـاض   فقـد  SODبهة على فعاليـة     التراكيز المستخدمة من التاورين تأثيرات متشا     
 في الفعالية في جميع فترات المعاملة مقارنة مع نظيراتها فـي المجموعـة المعاملـة                وياًمعن
أظهر انخفاضاً معنويـاً عـن المـستوى        % 0.5 فضالً عن ذلك لوحظ أن التركيز        H2O2بـ

ئج تتفـق مـع نتـائج       إن هذه النتا  .  يوماً مقارنة مع مجموعة السيطرة     30الطبيعي في الفترة    
 أسبوعاً أدى إلى خفض فعالية أنزيم       12أشار أن المعاملة بالتاروين ولمدة       الذى )46(الباحث  
SOD   ة  ان المعرضة لإلجهاد التأكسدي بواسط     في مصل الجرذCCL4  .   47(وأشار الباحث( 
لتر فـي حـاالت تـصلب       / ملي مول  10-0.5 أن استخدام التاورين بتراكيز مختلفة بين        الى
 في مـصل  SODلشرايين المستحدث بواسطة الهوموسستايين أدى إلى انخفاض فعالية أنزيم          ا

 تعود إلى خـصائص التـاورين       SOD أن انخفاض فعالية أنزيم      )48(وقد أوضح    . الجرذان
-•Oالمضادة لألكسدة وقدرته على كبح أصناف الألوكسجين الفعالة ومنها جذر           

 الذي يعمـل    2
  . HOClضالً عن تفاعله مع حامض  فSODكمادة أساس ألنزيم 

 )6(أظهرت النتائج في الجـدول     :تأثير التاورين فـي مستوى جــذر بيروكسي نيتريت      ) 6
ـ    10 أدت إلى ارتفاع مستوى جذر بيروكسي نيتريت في فترات المعاملة            H2O2أن المعاملة ب

ي أيـضاً فـي      يوماً مقارنة مع نظيراتها في مجموعة السيطرة، وظهر االرتفاع المعنو          30و  
جميع فترات المعاملة مقارنة مع الفترة صفر للمجموعة نفسها، وهذه النتائج تتفق مع نتـائج               

أشار إلى ظهور ارتفاع معنوي في مستوى جذر بيروكسي نيتريت في كبد األبقـار               فقد )49(
ة أظهرت التراكيز المختلفة من التاورين تـأثيرات متـشابه         . المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين  

حيث أدت إلى خفض مستوى جذر بيروكسي نيتريت في جميع فترات المعاملة مقارنـة مـع                
نظيراتها في المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين، وكان االنخفاض أكثر معنوياً عنـد            

من التاورين حيث ظهر االنخفاض المعنوي أيضاً في أغلب فترات المعاملـة            % 0.5التركيز  
 في مجموعة السيطرة ومع الفترة صفر للمجموعة نفسها، وهذا ما توصل            مقارنة مع نظيراتها  

لتر / ملي مول5، 2، 1أوضح أن استخدام تراكيز مختلفة من التاورين  الذى )49(إليه الباحث  
من الماء أدى إلى انخفاض في مستوى جذر بيروكسي نيتريت فـي كبـد األبقـار المعاملـة        

أن  الهايبوتاورين الناتج من أيض التاورين        الى )50(حث  وأشار البا . ببيروكسيد الهيدروجين 
 بواسطة البيروكسي نيتريت، كمـا يـوفر        Nitrationيحمي التايروسين من تفاعالت النيترة      

، وهي األنزيمات التي تمنع تحلل البروتينـات ضـد          α-antiproteinasesالحماية ألنزيمات   
  .التحطم بواسطة البيروكسي نتريت
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ـ   :فـي مستوى األلبومين  رين   تأثير التاو  )7  إلى انخفاض معنوي في     H2O2أدت المعاملة ب
 يوماً مقارنة مع نظيراتها في مجموعة السيطرة     30،  20مستوى األلبومين في فترات المعاملة      

من التاورين فعالية واضحة حيث تمكـن       % 1وأبدى التركيز     .والفترة صفر للمجموعة نفسها
 يوماً مقارنة مع المجموعة المعاملـة       30،  20رات المعاملة   من رفع مستوى األلبومين في فت     

إلـى اسـتخدام التـاورين للحمايـة ضـد األذى الكلـوي        )51(لقـد أشــار   . H2O2بـ
Nephrotoxicity       الناتج من التأثيرات الجانبية لعقـار Cisplatin (CDDP)   فـي ذكـور 

ام أدى إلـى انخفـاض       أي 7 يومياً لمدة    CDDPالجرذان حيث أشار أن حقن الجرذان بعقار        
 في الكليـة، وعنـد      MDA في الدم وارتفاع     GSH-PX وفعالية   GSHمستوى األلبومين و    

األلبومين  في ماء الشرب أدى إلى تقليل األذى وارتفاع مستوى% 1.5إضافة التاورين بتركيز 
  .MDA وانخفاض مستوى GSH-PX و GSHو 
 انخفاضاً معنوياً فـي  H2O2لمعاملة بـأظهرت ا :فـي مستوى السيلينيومتأثير التاورين   ) 8

تركيز السيلينيوم في جميع فترات المعاملة مقارنـة مع مجموعة السيطرة والفتـرة صفــر              
من أن حاالت اإلجهاد التأكسدي تمنـع       ) 52(الباحث   للمجموعة نفسها، وهذا يتفق مـع نتائج     

ة فـي الخاليـا البطانيـة       امتصاص السيلينيوم من قبل القناة الهضمية بسبب األذى الذي تحدث         
وأظهرت التراكيز المختلفة من التاورين ارتفاعاً معنوياً في مستوى الـسيلينيوم فـي          .لألمعاء

ـ           وكـان للتركيـز     H2O2أغلب فترات المعاملة مقارنة مع نظيراتها في المجموعة المعاملة ب
ت الطبيعيـة فـي   تأثير واضح حيث تمكن من إبقاء مستوى السيلينيوم مقارباً للمستويا         % 0.5

 إلى أن هناك عالقة طردية بين       )53(لقد أشار   . أغلب فترات المعاملة مقارنة مع قيم السيطرة      
مستوى السيلينيوم ومستوى التاورين في الدم حيث الحظ زيادة طرح التاورين والكلوتاثـايون             

مـشابهة  وفي دراسة    عن طريق الكلية في الجرذان التي تتغذى على عليقة ناقصة السيلينيوم          
 و السيلينيوم يقلل من     Eأو خليط من فيتامين     % 5 إلى أن تجهيز الغذاء بالتاورين       )54(أشار  

إصابات الشبكية في ذكور الجرذان الناتج عن داء السكري المحدث بواسطة الستربتومايـسين             
 أشهر حيث أشار إلى أن كال المجموعتين تمكنت مـن خفـض مـستوى الكلوكـوز                 4لمدة  

  .سيدات الدهونوهايدروبيروك
أشارت النتائج إلى ظهور انخفاض معنوي فـي         :تأثير التاورين فـي مستوى الخارصين    ) 9

 يوماً مقارنة مع نظيرتها فـي مجموعـة الـسيطرة           30مستوى الخارصين في فترة المعاملة      
مـن التـاورين مـن رفـع مـستوى          % 1قد تمكن التركيز     .والفترة صفر للمجموعة نفسها   

ـ         30 المعاملة   الخارصين في فترة    H2O2 يوماً مقارنة مع نظيراتها في المجموعة المعاملة بـ
 درس الباحثان . يوماً مقارنة مع الفرة صفر للمجموعة نفسها20 و 10وفي فترات المعاملة 

لوحظ ارتفاع مستوى التاورين فـي نـسـيج        وتأثير الخارصين على مستوى التاورين      ) 55(
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ى على عليقة مجهزة بالخارصين مقارنة مـع مجموعـة          الدماغ في ذكور الجرذان التي تتغذ     
قابلية الخاليا الليفية    فىتأثير التاورين    )56(ودرس الباحث    .مجهزة بعليقة ناقصة الخارصين   

Fibroblasts      ،أشار إلى أن إعطاء محلول غـذائي وريـدي          فقد لسحب الخارصين من الدم
 أدى إلى حدوث زيادة سمية في       مكون من خليط الخارصين المشع وأحماض أمينية وكلوكوز       

تركيز الخارصين المشع الحر في الدم وأوضح أن األحماض األمينية الموجودة في المحلـول              
 ملي  0.8أدت إلى إزاحة الخارصين من مواقع ارتباطه باأللبومين، وأشار الباحث أن إضافة             

يا الليفيـة وعـزى     موالر من التاورين إلى الخليط أدى إلى زيادة تركيز الخارصين في الخال           
السبب إلى قابلية التاورين في الحفاظ على ارتباط الخارصين باأللبومين الذي يعمل على نقل              

 إلى أهمية التاورين والخارصين في شبكية العين        )57(وأشار  . العناصر من الدم إلى األنسجة    
البـصري  هما يتواجد بتراكيز عالية ويؤدي وظائف متداخلة من حيث حماية العصب            يوأن كل 

واستقرارية األغشية وإعادة بناء ونمو خاليا الشبكية وأوضح أنه في حالة نقص الخارصـين              
  . فإن التاورين يحفز نمو وإعادة بناء الخاليا

 إلى انخفاض معنوي H2O2أدت المعاملة بـ :تأثير التاورين فـي مستوى النحـــاس) 10
 .مع نظيراتها في مجموعـة الـسيطرة      في مستوى النحاس في جميع فترات المعاملة ومقارنة         

 و 20من التاورين ارتفاعاً معنوياً في مستوى النحاس في فترات المعاملة % 1ظهر التركيز وا
ـ      30 ومن خالل مراجعـة المـصادر العلميـة        .H2O2 يوماً مقارنة مع المجموعة المعاملة ب

على مستوى النحاس،   المتوفرة لم نلحظ دراسات مفصلة حول تأثير التاورين المضاد لألكسدة           
أشار أن تغذية فقددور التاورين في إزالة سمية النحاس عن   )58(غير أن هناك دراسة قام بها       

 600-150ذكور الجرذان على عالئق مجهزة بتراكيز مختلفة من النحاس تراوحـت بـين               
 في الكبد بزيـادة تركيـز      MDA لمدة شهرين أدت إلى زيادة ارتفاع النحاس و          مايكروغرام

أشار إلـى انخفـاض     % 5لنحاس في العليقة، وفي المجاميع المضاف إليها التاورين بتركيز          ا
 عن المجاميع المجهزة بالنحاس فقط، كما أشـار إلـى           MDAمعنوي في مستوى النحاس و      

  . ظهور ارتفاع معنوي للنحاس في براز المجاميع المعاملة بالتاورين
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   في مصل الدمCتوى فيتامين تأثير التاورين  في مس) 1(الجدول   

 )لتر/مايكرومول (Cتركيز فيتامين 

 المعامالت )يـوم(فترات المعاملة 

0 10 20 30 

 السـيطرة
1.32 ± 64.96 
d e 

1.31 ± 60.67 
e - j 

1.65 ± 57.93 
i j k 

1.04 ± 63.19 
d - g 

 0.5%بيروكسيد الهيدروجين 
1.49 ± 61.29 
e – j 

1.98 ± 52.74 
l m 

1.66 ± 42.36 
N 

1.93 ± 39.68 
n 

H2O2 0.5% + 0.5تاورين% 
1.73 ± 62.87 
d – h 

1.44 ± 62.31 
e - i 

1.44 ± 59.38 
g - k 

1.72 ± 50.58 
e - j 

H2O2 0.5% + 1تاورين% 
1.48 ± 58.89 
g – k 

2.38 ± 62.69 
d - h 

1.38 ± 69.56 
b c 

1.67 ± 50.58 
m 

  .standard error الخطأ القياسي ± حيوانات  لخمسةmeanالقيم معبر عنها بالمعدل  •

  ) .P<0.05( الحروف المختلفة في كل صف وعمود تدّل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية  •

   في مصل الدمEتأثير التاورين  في مستوى فيتامين ) 2(الجدول 

 )لتر/مايكرومول (Eتركيز فيتامين 

 المعامالت )يـوم(فترات المعاملة 

0 10 20 30 

 السـيطرة
0.47 ± 20.73 
a  

0.74 ± 19.66 
a b c 

0.45 ± 19.59 
a b c 

1.18 ± 19.50 
a b c 

 0.5%بيروكسيد الهيدروجين 
0.66 ± 19.94 
a b c 

0.98 ± 17.72 
c d 

0.33 ± 16.87 
D 

0.59 ± 16.74 
d 

H2O2 0.5% + 0.5تاورين% 
1.07 ± 19.31 
a b c 

1.23 ± 19.78 
a b c 

0.29 ± 18.66 
a - d 

0.91 ± 18.23 
b c d 

H2O2 0.5% +  1تاورين% 
0.84 ± 20.02 
a b c 

0.83 ± 20.72 
a 

0.39 ± 20.13 
a b 

0.13 ± 19.44 
a b c 

  .standard error الخطأ القياسي ± لخمسة حيوانات meanالقيم معبر عنها بالمعدل  •

  ) .P<0.05(ود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية الحروف المختلفة في كل صف وعمود تدّل على وج •

  تأثير التاورين في مستوى الكلوتاثايون في مصل الدم) 3(الجدول 
 )لتر/مايكرومول(تركيز الكوتاثايون 

 المعامالت )يـوم(فترات المعاملة 

0 10 20 30 

 1.66 ± 0.06 السـيطرة
f – j 

0.08 ± 1.61 
g - j 

0.05 ± 1.79 
E - i 

0.03 ± 2.06 
c d e 

 1.82 ± 0.08 0.5%بيروكسيد الهيدروجين 
e - h  

0.04 ± 1.08 
l m 

0.02 ± 0.50 
N 

0.03 ± 0.49 
n 

H2O2 0.5% +  1.91 ± 0.10 %0.5تاورين 
d e f 

0.04 ± 1.46 
j k 

0.06 ± 2.15 
C d 

0.12 ± 1.30 
k l 

H2O2 0.5% +  1.64 ± 0.13 %1تاورين 
f – j 

0.09 ± 1.57 
h i j 

0.10 ± 2.57 
b 

0.05 ± 1.54 
i j k 

   .standard error الخطأ القياسي ± لخمسة حيوانات meanالقيم معبر عنها بالمعدل  •

 ) .P<0.05(الحروف المختلفة في كل صف وعمود تدّل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية  •
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  لديهايد في مصل الدمتأثير التاورين  في مستوى المالوندايا) 4(الجدول 
 )لتر/مايكرومول(تركيز المالوندايالديهايد 

 المعامالت )يـوم(فترات المعاملة 

0 10 20 30 

 0.50 ± 0.022 السـيطرة
i j k 

0.010 ± 0.47 
k l m 

0.010 ± 0.49 
J k l 

0.06 ± 0.47 
k l m 

 0.57 ± 0.010 0.5%بيروكسيد الهيدروجين 
d – i 

0.020 ± 0.61 
c d e 

0.020 ± 0.68 
B 

0.050 ± 0.95 
a 

H2O2 0.5% +  0.52 ± 0.020 %0.5تاورين 
g – k 

0.020 ± 0.42 
m 

0.010 ± 0.52 
G - k 

0.030 ± 0.54 
f - j 

H2O2 0.5% +  0.52 ± 0.010 %1تاورين 
h – k 

0.014 ± 0.50 
i j k 

0.012 ± 0.50 
i j k 

0.083 ± 0.68 
b 

  .standard error الخطأ القياسي ± لخمسة حيوانات mean القيم معبر عنها بالمعدل  •
  ) .P<0.05( الحروف المختلفة في كل صف وعمود تدّل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية  •

  تأثير التاورين  في فعالية أنزيم سوبرأوكسايد ديسميوتيز في مصل الدم) 5(الجدول 
 )في امتصاصية الفورمازين الفرق  ( SODفعالية أنزيم 

 المعامالت )يـوم(فترات المعاملة 

0 10 20 30 

 0.042±0.0054 السـيطرة
c – g 

0.002±0.047 
a b c 

0.002±0.040 
e f g 

0.0012±0.038 
g 

 0.046±0.0011 0.5%بيروكسيد الهيدروجين 
a – d 

0.002±0.032 
h 

0.0023±0.027 
I 

0.002±0.019 
j 

H2O2 0.5% +  0.043±0.001 %0.5تاورين 
b – g 

0.0013±0.040 
f g 

0.0013±0.038 
G 

0.0022±0.046 
a b c 

H2O2 0.5% +  0.042±0.0081 %1تاورين 
c – g 

0.0011±0.040 
e f g 

0.002±0.038 
g 

0.002±0.041 
c - g 

  .standard error الخطأ القياسي ± لخمسة حيوانات meanالقيم معبر عنها بالمعدل  •
 ) .P<0.05(تلفة تدّل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية الحروف المخ •
 تمثل وحدة فعالية االنزيم الفرق في امتصاصية الفورمازين قبل وبعد التشعيع •

  تأثير التاورين في مستوى بيروكسي نيتريت في مصل الدم) 6(الجدول 
 )لتر/مايكرومول(تركيز بيروكسي نيتريت 

 المعامالت )يـوم(عاملة فترات الم

0 10 20 30 

 49.26 ± 2.21 السـيطرة
f – j 

1.33 ± 44.77 
j k l 

1.89 ± 52.34 
b - f 

1.27 ± 45.73 
h l 

 48.86 ± 1.44 0.5%بيروكسيد الهيدروجين 
f – j 

2.26 ± 62.49 
A 

1.50 ± 56.10 
B 

1.39 ± 54.58 
b c d 

H2O2 0.5% +  54.93 ± 1.24 %0.5تاورين 
b c 

1.94 ± 41.53 
l m 

1.66 ± 33.69 
O 

1.85 ± 36.75 
n o 

H2O2 0.5% +  49.80 ± 1.84 %1تاورين 
e – h 

1.10 ± 49.61 
e – h 

1.23 ± 34.74 
O 

1.47 ± 40.12 
m n 

  .standard error الخطأ القياسي ± لخمسة حيوانات mean القيم معبر عنها بالمعدل    •
 ) .P<0.05( على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية الحروف المختلفة في كل صف وعمود تدّل •
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  تأثير التاورين في مستوى األلبومين في مصل الدم) 7(الجدول 
 )DL/غرام(تركيز األلبومين 
 المعامالت )يـوم(فترات المعاملة 

0 10 20 30 

 4.39 ± 0.14 السـيطرة
b c d 

0.24 ± 4.03 
d - g 

0.076 ± 4.34 
b c d 

0.15 ± 4.35 
b c d 

 4.40 ± 0.15 0.5%بيروكسيد الهيدروجين 
b c d 

0.093 ± 4.27 
c d e 

0.10 ± 3.57 
h i 

0.090 ± 3.37 
i 

H2O2 0.5% +  4.41 ± 0.12 %0.5تاورين 
b c d 

0.10 ± 4.23 
c d e 

0.42 ± 3.95 
e f g 

0.12 ± 2.75 
j 

H2O2 0.5% +  3.77 ± 0.075 %1تاورين 
f g h 

0.80 ± 4.34 
b c d 

0.94 ± 4.22 
c d e 

0.09 ± 3.76 
f g h 

  .standard error الخطأ القياسي ± لخمسة حيوانات mean القيم معبر عنها بالمعدل  •
  ) .P<0.05( الحروف المختلفة في كل صف وعمود تدّل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية  •

 

  وى السيلينيوم في مصل الدمتأثير التاورين  في مست) 8(الجدول 
 )لتر/مايكرومول(تركيز السيلينيوم 
 المعامالت )يـوم(فترات المعاملة 

0 10 20 30 

 0.28 ± 0.050 السـيطرة
a b 

0.050 ± 0.31 
a 

0.074 ± 0.29 
a b 

0.020 ± 0.25 
c - f 

 0.24 ± 0.090 0.5%بيروكسيد الهيدروجين 
d e f 

0.010 ± 0.18 
i 

0.010 ± 0.13 
J 

0.060 ± 0.14 
j 

H2O2 0.5% +  0.30 ± 0.083 %0.5تاورين 
a b  

0.070 ± 0.29 
a b 

0.014 ± 0.22 
f g h 

0.070 ± 0.25 
c - f 

H2O2 0.5% +  0.27 ± 0.012 %1تاورين 
b c d 

0.012 ± 0.19 
h i 

0.060 ± 0.19 
h i 

0.016 ± 0.18 
i 

  .standard error الخطأ القياسي ± لخمسة حيوانات mean القيم معبر عنها بالمعدل  •
  P<0.05( الحروف المختلفة في كل صف وعمود تدّل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية  •

 

  تأثير التاورين في مستوى الخارصين في مصل الدم) 9(الجدول 

 )لتر/مايكرومول(تركيز الخارصين 

 المعامالت )يـوم(فترات المعاملة 

0 10 20 30 

 السـيطرة
0.55 ± 18.35 
c d e 

0.46 ± 16.21 
d - g 

0.49 ± 16.36 
d - g 

0.35 ± 15.75 
d - g 

 0.5%بيروكسيد الهيدروجين 
0.52 ± 16.97 
d e f 

1.25 ± 18.35 
c d e 

1.54 ± 16.36 
d - g 

0.56 ± 10.85 
i 

H2O2 0.5% +  0.5تاورين% 
2.22 ± 14.83 
e – h 

1.59 ± 14.98 
e - h 

1.81 ± 12.84 
g h i 

2.38 ± 12.99 
f - i 

H2O2 0.5% +  1تاورين% 
2.05 ± 12.84 
g h i 

0.82 ± 18.04 
d e 

0.88 ± 18.20 
d e 

0.16 ± 16.21 
d - g 

  .standard error الخطأ القياسي ± لخمسة حيوانات mean القيم معبر عنها بالمعدل  •
 ) .P<0.05( فروقات معنوية عند مستوى احتمالية  الحروف المختلفة في كل صف وعمود تدّل على وجود •
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  تأثير التاورين في مستوى النحاس في مصل الدم) 3-10(الجدول 

 )لتر/مايكرومول(تركيز النحاس 

 المعامالت )يـوم(فترات المعاملة 

0 10 20 30 

 السـيطرة
0.42 ± 23.09 
a – d 

0.42 ± 23.72 
a b c 

0.40 ± 23.09 
A - d 

0.79 ± 24.50 
a b 

 0.5%بيروكسيد الهيدروجين 
0.40 ± 22.46 
b – e 

1.57 ± 21.36 
d - g 

0.88 ± 18.53 
H 

0.71 ± 19.48 
g h 

H2O2 0.5% +  0.5تاورين% 
0.53 ± 21.36 
d – g 

0.40 ± 19.95 
f g h 

0.26 ± 20.58 
E - h 

0.42 ± 22.46 
c d e 

H2O2 0.5% +  1تاورين% 
0.40 ± 23.09 
a – d 

1.57 ± 21.36 
d - g 

0.25 ± 21.83 
c - f 

0.27 ± 23.88 
a b c 

  .standard error الخطأ القياسي ± لخمسة حيوانات meanالقيم معبر عنها بالمعدل  •
 ) .P<0.05( الحروف المختلفة في كل صف وعمود تدّل على وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية  •
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