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Abstract 

This study designed to determine the effect of vitamine E and 

sodium selenite on the level of some biochemical parameters in serum of 

male rats exposed to oxidative stress induced by cadmium chloride. 

 The study showed that treatment with cadmium chloride (25 

mg/liter of drinking water) for 30 days caused a significant decrease in 

the body weight, with a significant increase in the level of glucose, 

cholesterol and triglycerides. Treatment of rats exposed to oxidative 

stress induced by cadmium chloride with vitamin E (500 mg/kg body 

weight) for 30 days show a non significant change in the body weight, but 

there was a significant increase in the level of glucose, cholesterol and 

triglycerides. Moreover treated rats exposed to oxidative stress induced 

by cadmium chloride (25 mg/liter drinking water) together with sodium 

selenite (0.5 mg/kg diet) for 30 days showed a non significant changes in 

body weight and the level of triglyceride, but a significant decrease in 

levels of glucose & cholesterol. Treatment with vitamin E together with 

sodium selenite to rats exposed to oxidative stress induced by cadmium 

chloride for 30 days showed a significant decrease in the level of glucose, 

cholesterol and triglycerides.  

It was concluded that administration of vitamin E with sodium 

selenite as antioxidants produced a significant decrease in glucose, 

cholesterol and triglycerides levels in rats exposed to oxidative stress 

induced by cadmium chloride.  
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الخالصة 
كغم من وزن / ممغم  E (500تأثير المعاممة بفيتامين لمتعرف عمى لدراسة اصممت ىذه 

في بعض المتغيرات الكيميائية الحياتية في ( كغم عميقة/ممغم  0.5)وسيمينات الصوديوم ( الجسم
 25) الكادميوم لمكرب التأكسدي المستحدث بكموريدذكور الجرذان البالغة المعرضة مصل دم 

/ ممغم  25) بكموريد الكادميوم الدراسة ان المعاممة أوضحتوقد (. من ماء الشربلتر / غم مل
مع زيادة  ،انخفاضًا معنويًا في اوزان الحيوانات أحدثتيومًا قد  30مع ماء الشرب لمدة ( لتر ماء

.  رول والكميسيريدات الثالثيةيمعنوية في مستويات الكموكوز والكوليست
ذان المعرضة لمكرب التأكسدي المستحدث بكموريد الكادميوم مع ماء وعند معاممة الجر

حظ وجود تغير معنوي في عن طريق التغذية االنبوبية لم يليومًا  30لمدة  Eالشرب بفيتامين 
وعند والكميسيريدات الثالثية  روليمع زيادة معنوية في مستويات الكموكوز والكوليست ،وزن الجسم

بكموريد الكادميوم مع ماء الشرب  لمكرب التأكسدي المستحدث معاممة الجرذان المعرضة
في وزن الجسم ومستوى يوم لوحظ عدم وجود تغير معنوي  30لمدة بسيمينات الصوديوم 

وقد سببت  .الكوليستيرولمع انخفاض معنوي في مستويات الكموكوز و ،لكميسيريدات الثالثيةا
كسدي عض لمجرذان المعرضة لمكرب التأوسيمينات الصوديوم مع ب Eالمعاممة بفيتامين 

في  زان الحيوانات مع انخفاض معنوييوم تحسنًا في او 30لمدة  المستحدث بكموريد الكادميوم
 Eفيتامين لسة ان اوقد استنتج من الدر .والكميسيريدات الثالثية الكوليستيرولمستويات الكموكوز و

 الكوليستيرولويات كل من الكموكوز ووسيمينات الصوديوم مع بعض دورًا ميمًا في خفض مست
  .والكميسيريدات الثالثية في الجرذان المعرضة لمكرب التأكسدي المستحدث بكموريد الكادميوم

 
المقدمة 

العديد من الحاالت  إحداثاثبتت العديد من الدراسات دور الكرب التأكسدي في 
الحاالت  هومن ىذ .(1)الة الفع األوكسجينالمرضية من خالل توليد الجذور الحرة واصناف 

 Retinopathyالمرضية داء السكر وما ينتج عنو من مضاعفات مثل اعتالل شبكية العين 
Coronary heart disease (2  .)وداء القمب االكميمي  Neuropathyواالعتالل العصبي 

 ،واالعضاء األنسجةيعد كموريد الكادميوم من المركبات التي تسبب تغيرات شديدة في 
بسبب تكوين الجذور الحرة  Lipid peroxidationالتأثيرات حدوث بيروكسدة الدىون ىذه ومن 

ويعد الكادميوم من  .(4)وبقية الثدييات  لإلنسانالجسم المختمفة  أنسجةفي ( 3) لألوكسجين
 Reactiveالفعالة  األوكسجين أصناففي توليد المواد المسرطنة والسامة ولو دور كبير 

oxygen species [ROS] (5) ، ارتفاع اصناف حامض الثايوباربتيورك الفعالة مما يؤدي الى
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Thiobarbituric acid reactive species  مسببًا تنكسًا في الخاليا الجرثومية واعاقة لتكوين
  .(6)رون في مصل الدم تيسالستيرويدات في الخصية مع ارتفاع في مستوى التيستي

في احداث داء السكر عن طريق تحطيم خاليا بيتا ويعتقد ان الكادميوم لو دور 
ان كموريد الكادميوم  .(7)البنكرياسية او تأثيراتو المؤكسدة التي تظير في باقي اعضاء الجسم 

يعمل عمى تثبيط مضادات االكسدة االنزيمية ويخفض من نشاط انزيم السوبر اوكسايد دسميوتيز 
ويعمل عمى تحطيم االنسجة المختمفة من خالل تغير  .(8)والكموتاثايون المعتمد عمى السيمينيوم 

 يوان التحطم البيروكسيد ،في بيروكسدة دىون االغشية وفي انظمة مضادات االكسدة لمخاليا
الغشية الخاليا قد يسبب اذى في مكونات الخمية بسبب التداخل بين ايونات المعدن وعضيات 

ل من القمب والكبد والكمية وبالتالي زيادة مستوى الخمية مؤديًا الى زيادة بيروكسدة الدىون في ك
  .(9)الشحوم في الجسم 

وانزيم  زيمتمك الجسم انظمة انزيمية مضادة لالكسدة مثل السوبر اوكسايد ديسميوتي
كسيديز الزالة سمية اصناف االوكسيجين الفعالة من الجسم والكاتاليز وانزيم الكموتاثايون بير

 Cofactorالى المعادن بوصفيا عوامل مساعدة  لمضادة لالكسدةا وتحتاج االنزيمات ،(10)
انتاج الجذور الحرة  مثل الزنك والنحاس والسيمينيوم والتي تعد ضرورية لمجسم لممشاركة ضد

نزيمية والتي قد تكون موجودة في الغذاء او قد يكون ك مضادات االكسدة غير االوىنا .(11)
دور ميم في التقميل من  Eوان لفيتامين  .E (2)و  Cو  Aمصدرىا الجسم وتشمل الفيتامينات 

ويعمل السيمينيوم عمى تثبيط  ،(12)حدوث التغيرات الكيميائية الحياتية في الدم والكبد والكمية 
الى التعرف دراسة تيدف اللذا  .(13)بيروكسدة الدىون والتقميل من اصناف االوكسجين الفعالة 

ازالة تاثير كموريد الكادميوم الذي استخدم لينات الصوديوم في وسي Eفيتامين عمى فعالية كل من 
ير دويتم التوصل الى ىذه الغاية من خالل تق .الستحداث الكرب التأكسدي في ذكور الجرذان

. بعض المتغيرات الكيموحيوية في مصل دم الحيوانات المستخدمة
 
ق العمل ائالمواد وطر

بعمر  Male albino ratsالجرذان البيض جرذ من ذكور  25استخدم في ىذه الدراسة 
ضعت تحت ظروف مختبرية خاصة متمثمة وغم و 220-175يوم تراوحت اوزانيا مابين  100

غذيت  .م ْ  2±18ودرجة حرارة ( ساعة ظالم 14ساعات ضوء و 10)بدورة ضوئية طبيعية 
خمس مجاميع بشكل مستمر وقسمت عشوائيًا الى مع توفير ماء الشرب الحيوانات عمى العميقة 

  .احتوت كل مجموعة عمى خمس جرذان
اما  .يوم 30الماء والعميقة االعتياديين لمدة ( مجموعة السيطرة) األولىالمجموعة  أعطيت

-Riedel Dehean AG, Seelze)كموريد الكادميوم  أعطيتالمجموعة الثانية فقد 
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Hannover, Germany ) يوم 30مدة ل( 14)مع ماء الشرب ( رلت/ ممغم  25)بجرعة. 
مع ماء الشرب جنبًا الى جنب مع ( لتر/ ممغم  25)واعطيت المجموعة الثالثة كموريد الكادميوم 

بوساطة ( كغم من وزن الجسم/ ممغم  500)بجرعة E (Shang Hang, China )فيتامين 
ممغم  25) المجموعة الرابعة كموريد الكادميوم أعطيتبينما  .يوم 30لمدة ( 15)التغذية االنبوبية 

كيمو / ممغم  0.5) بجرعة( Fluka, Germany)مع ماء الشرب وسمينات الصوديوم ( لتر/ 
مسة كموريد الكادميوم في حين اعطيت المجموعة الخا .يوماً  30لمدة ( 16)من العميقة ( غرام

من ( كغم/ ممغم  500)E مع ماء الشرب جنبًا الى جنب مع كل من فيتامين ( لتر/ممغم 25)
 30لمدة ( كغم من العميقة /ممغم 0.5)بية وسيمينات الصوديوم م بوساطة التغذية االنبووزن الجس

ووزنت وتم تخديرىا باالثير  ،ساعة 12وبعد انتياء فترة المعاممة صومت الحيوانات لمدة  .يوم
بعد غرسيا في جيب  Capillary Tubeوسحب الدم من زاوية العين بوساطة االنبوبة الشعرية

وتم سحب الدم عبر االنبوبة الشعرية الى انبوبة اختبار Orbital Sinus (17 ) محجر العين
التخثر وتم فصل مصل الدم وسمح لمدم بعد ذلك ب ،خاصة لحفظ الدم بعد تنظيفيا وتجفيفيا
وحفظ المصل  .دقيقة 15دورة في الدقيقة لمدة  3000باستخدام جياز الطرد المركزي وبسرعة 

ثم تم اجراء التحاليل الكيميائية  .م ْ  20-مصل ووضعت بدرجة في انابيب خاصة لحفظ ال
لقياس الكموكوز والمصنعة من الشركة  Kitالخاصة بمستوى الكموكوز باستخدام عدة التحميل 

وكذلك قياس مستوى  ،نانوميتر 505وتم قراءة النماذج عند طول موجي  Syrbioالسورية 
ل المصنعة من قبل الشركة السورية وقراءة النماذج في المصل باستخدام عدة التحمي الكوليستيرول

وقياس مستوى الكميسيريدات الثالثية في مصل الدم باستخدام  ،نانوميتر 500عند طول موجي 
 نانوميتر  500وقراءة النماذج عند طول موجي  .عدة التحميل المصنعة من قبل الشركة السورية

عند واعتبر االختالف معنويا  Tukey test حممت النتائج احصائيًا باستخدام اختبار توكي
  .(p<0.05( )18)مستوى احتمالية 

 
النتائج 

يوم الى  30مع ماء الشرب لمدة ( لتر/ ممغم  25)كموريد الكادميوم بجرعة  إعطاء أدى
مع ارتفاع معنوي  ،الحيوانات بالمقارنة مع مجموعة السيطرة أوزان حدوث انخفاض معنوي في

والكميسيريدات الثالثية بالمقارنة مع مجموعة  الكوليستيرولالكموكوز ومستويات كل من في 
ممغم  E (500بفيتامين  رذان المعاممة بكموريد الكادميوموعند معاممة الج .(1جدول رقم)السيطرة 

حظ وجود اختالف معنوي في اوزان الحيوانات لم يلويوم  30لمدة  (كغم من وزن الجسم/ 
والكميسيريدات الثالثية عند مقارنتيا مع مجموعة الجرذان  ليستيرولالكوومستويات الكموكوز و

ارتفاع و ،مع مالحظة وجود انخفاض معنوي في اوزان الحيوانات .فقطالمعاممة بكموريد الكادميوم 
والكميسيريدات الثالثية في الجرذان المعاممة بكموريد  الكوليستيرولمعنوي في مستوى الكموكوز و
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 عند مقارنتيا مع مجموعة Eين الكادميوم وفيتام
  .السيطرة

كغم /ممغم 0.5)بكموريد الكادميوم بسيمينات الصوديوم  اصالً  عند معاممة الجرذان المعاممة
الحيوانات عند مقارنتيا مع المجموعة المعاممة  أوزانلم يالحظ وجود اختالف معنوي في ( عميقة

وفيتامين  موعة المعاممة بكموريد الكادميومالمجكذلك اوزان الحيوانات في فقط وبكموريد الكادميوم 
E.  وسيمينات بينما لوحظ وجود انخفاض معنوي في اوزان الحيوانات المعاممة بكموريد الكادميوم

وقد لوحظ وجود انخفاض معنوي في مستوى  ،عند مقارنتيا مع مجموعة السيطرة الصوديوم
 ايضاً  وقد سببت المعاممة .فقط يد الكادميومالكموكوز عند مقارنتو مع المجموعة المعاممة بكمور

ولم  ،وعودتو الى الحالة الطبيعية في مجموعة السيطرة الكوليستيرولانخفاض معنوي في مستوى 
تحدث المعاممة تغير معنوي في مستوى الكميسيريدات الثالثية عند مقارنتيا مع المجموعة 

  .يوم 30لمدة  Eلوريد الكادميوم وفيتامين المعاممة بكموريد الكادميوم والمجموعة المعاممة بك
يوم  30وسيمينات الصوديوم لمدة  Eوعند معاممة الحيوانات بكموريد الكادميوم وفيتامين 

الحيوانات عند مقارنتيا مع المجموعة المعاممة بكموريد  أوزانلوحظ وجود زيادة معنوية في 
ىذه  أحدثتوقد  .جموعة السيطرةالطبيعي كما في م ومن ثم الوصول الى الوزنالكادميوم 

والكميسيريدات الثالثية  الكوليستيرولفي مستويات كل من الكموكوز و اً معنوي اً المعاممة انخفاض
(.  1جدول رقم)الحالة الطبيعية في مجموعة السيطرة  إلىوعودتو 

 
المناقشة 

كغم مع / لغم م 25)نتائج الدراسة الحالية ان معاممة الجرذان بكموريد الكادميوم  أوضحت
والذي يعود الى  ،الحيوانات أوزانفي  اً معنوي اً انخفاض أحدثتيوم قد  30لمدة ( ماء الشرب
وان التغيرات الحاصمة لتعريض  .العمف المستيمكشيية الحيوانات وقمة مستوى انخفاض 

يجين الحيوانات لمكرب التأكسدي المستحدث بكموريد الكادميوم قد يعود الى زيادة اصناف االوكس
 أشاركما  .(19)والتي تعمل عمى استنزاف الكموتاثايون والكاتاليز كمضادات اكسدة  ةالفعال

Blumenthal  ان كموريد الكادميوم يعمل عمى نقص االنسولين في الدم مما ( 20)وجماعتو
ينتج عنو عدم قدرة الكموكوز لمدخول الى الخاليا مسببًا حرمانيا من الغذاء وفقدان السعرات 

  .حرارية وانخفاضًا في الوزنال
وقد ادى اعطاء كموريد الكادميوم الى زيادة في مستويات كل من الكموكوز و الكميسيريدات 

حيث اشار الى ان ( 20)وجماعتو  Blumenthalالثالثية وىذه الدراسة تتفق مع ما توصل اليو 
يزيد من تركيز الكموكوز في  كموريد الكادميوم يعمل عمى تحطيم خاليا بيتا البنكرياسية وبالتالي

  .الدم ويقمل من استيالكو
والكميسيريدات الثالثية تتفق مع ما توصمت اليو  الكوليستيرولكما ان زيادة مستويات 

Hassan (21 ) حيث ان كموريد الكادميوم يعمل عمى زيادة اصناف االوكسيجين الفعالة والتي
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تؤثر عمى عمميات ايض الدىون مسببة حدوث امراض الجياز القمبي الوعائي وحصول 
اذ لوحظ ان كموريد الكادميوم يؤدي الى قمة في مستوى ( 22) الكوليستيرولاضطرابات في نقل 

ويبدو انو ينفذ تأثيره من  الكوليستيرولوارتفاع في مستوى  HDLالكثافة  البروتينات الدىنية عالية
  .(22)يةوعائ في الدم وبالتالي حصول تغيرات الكوليستيرولخالل اعاقة انتقال 

كما يعمل كموريد الكادميوم عمى زيادة التحطم الكربي الغشية الخاليا من خالل التأثير 
تعمل الجذور الحرة الناتجة عن المعاممة بكموريد الكادميوم و ،عمى الدىون المفسفرة غير المشبعة

عمى تحويرات في قواعد الحامض النووي منقوص االوكسيجين والبروتينات والدىون 
 Eوعند اعطاء الجرذان المعاممة بكموريد الكادميوم فيتامين  .(23)والكاربوىيدرات في الخمية 

تحسن في اوزان الجسم وكذلك لم يالحظ  حدوث حظيلوسيمينات الصوديوم كل عمى حدى لم 
فقط  Eفيتامين مع والكميسيريدات الثالثية  الكوليستيرولحدوث انخفاض في مستويات الكموكوز و

قمل من تكوين الجذور الحرة ومنع  لمحيوانات المختبرية E فيتامينعمى الرغم من ان اعطاء 
حيث يمتمك ( 24)صيدي من التصمب الع اكسدة البروتينات الدىنية واطئة الكثافة وبالتالي قمل

لبيروكسدة في جميع انحاء الجسم ويقاوم اكسدة البروتينات الدىنية واطئة الكثافة اليو مقاومة ل
  .(25)عند التعرض لمنحاس 

ويمتمك السيمينيوم خواصًا مضادة لالكسدة اذ انو ميم لفعالية انزيم الكموتاثايون 
اذ توجد  ،معو Eتصاص الدىون ال سيما عند وجود فيتامين كما يعد ضروريًا الم ،بيروكسيديز

وقد عممت  .(26)عالقة ارتباط بينيما حيث ينظم احدىما االخر من حيث مستواىما في الجسم 
مضادات االكسدة عند اعطائيا معًا في الدراسة الحالية الى عكس التأثيرات السمبية التي احدثيا 

وسيمينات الصوديوم جنبًا الى جنب لمجرذان  Eمين الكادميوم حيث لوحظ عند اعطاء فيتا
مستوى الكموكوز الى المستوى  وصولالمعاممة بكموريد الكادميوم تحسنًا في اوزان الجسم وكذلك 

الطبيعي حيث عممت مضادات االكسدة عمى حماية الجسم من الجذور الحرة التي تسبب 
عودة الخاليا الى نشاطيا في افراز االنسولين  التخريب التأكسدي لخاليا بيتا البنكرياسية وبالتالي

 الكوليستيرولوقد لوحظ حدوث انخفاض في مستويات كل من  ،(20)وتنظيم السكر في الدم 
وجماعتو  Wojcikkوالكميسيريدات الثالثية وىذه الدراسة تتفق بعض الشيء مع ما توصل اليو 

 الكوليستيروليخفض  Eين حيث اشار ان اعطاء السيمينيوم لوحده او مع فيتام( 27)
في الكبد ويقمل من الصفائح  Cyto chrome P450والكمسيريدات الثالثية ويؤدي الى زيادة 

يعمل عمى تثبيط اكسدة  Eوان فيتامين  .دية في ذكور االرانب المحدث بيا ارتفاع الدىونصالتع
م يعمل عمى منع اكسدة يوكذلك فان السيمين .(28)ئة الكثافة سيما الواطالدىنية ال البروتينات

عمى  Eنيوم مع فيتامين يعمل السيميو ،الدىون وتثبيط بيروكسدة الدىون المستحدثة بالكادميوم
ييايد في الدم الدزيادة نشاط انزيم السوبر اوكسايد دسميوتيز والكاتاليز والتقميل من المالوند



 يونس جاسم أفراح

91 

الى وضعيا اصمة في الجسم من بناء خاليا الجسم واستعادة معظم التغيرات الح وبالتالي يعيد
(.  29)السوي 

جنبًا الى جنب مع سيمينات الصوديوم  Eوقد استنتج من ىذه الدراسة ان استخدام فيتامين 
والكميسيريدات الثالثية في  الكوليستيرولدورًا ميمًا في خفض مستويات كل من الكموكوز و

.  الجرذان المعاممة بكموريد الكادميوم
 

( كغم عميقة/ ممغم  0.5) والسيمينيوم( كغم من وزن الجسم/ ممغم  500) Eتامين تأثير المعاممة بفي
ذكور الجرذان المعاممة مصل دم والكميسيريدات الثالثية في  الكوليستيرولفي اوزان الجسم ومستوى الكموكوز و

يوم  30لمدة  (ءلتر ما/ممغم 25)بكموريد الكادميوم 

وزن الجسم المعامالت 
غم 

الكموكوز 
( مممتر 100/ غم مل)

الكوليستيرول 
( مممتر 100/ ممغم)

الكميسيريدات الثالثية 
( مممتر 100/ ممغم )

 7.4 ± 190.8مجموعة السيطرة 
أ 

85.3 ± 3.3 
ج 

99.6 ± 4.8 
ب 

54.6 ± 2.0 
ب 

مجموعة معاممة بكموريد 
يوم  30الكادميوم لمدة 

114.4 ± 11.1 
ب 

222.3 ± 7.6 
أ 

150.9 ± 12.0 
أ 

98.9 ± 11.5 
أ 

مجموعة معاممة بكموريد 
لمدة  Eالكادميوم وفيتامين 

يوم  30
124.8 ± 11.5 

ب 
203.7 ± 8.6 

أ ب 
129.2 ± 14.1 

أ 
96.8 ± 11.6 

أ 
مجموعة معاممة بكموريد 

الكادميوم وسيمينات 
يوم  30الصوديوم لمدة 

117 ± 13.9 
ب 

191.2 ± 8.6 
ب 

102.8 ± 6.2 
ب 

99.3 ± 8.9 
أ 

ريد مجموعة معاممة بكمو
 Eالكادميوم وفيتامين 

وسيمينات الصوديوم لمدة 
يوم  30

192.2 ± 14.5 
أ 

88.5 ± 6.9 
ج 

102.5 ± 6.3 
ب 

62 ± 5.2 
ب 

. جرذان( 5)تضمنت كل مجموعة ( P<0.05)الحروف المختمفة فوق كل عمود تعني فرقًا معنويًا عند مستوى احتمالية 
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