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عرضة للكرب ألتأكسدي المستحدث لجرذان الملتنكستات الصودٌوم فً بعض الصفات الفسلجٌة  استخدام تأثٌر
 ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن

 سهى عبد الكرٌم رشٌد
 لجة والكٌمٌاء الحٌاتٌة واألدوٌةفرع الفس

 جامعة الموصل /كلٌة الطب البٌطري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخالصة
 صممت الدراسة الحالٌة للتعرف على خواص تنكستات الصودٌوم المضادة لألكسدة فً الحد من 

للكرب ألتأكسدي عن طرٌق معاملة إناث الجرذان البالغة  ناتجة عنالفسلجٌة ال صفاتبعض اللالتأثٌرات الضارة 
 8لبالغة قسمت عشوائٌاً إلى ثالث مجامٌع )من إناث الجرذان البٌضاء ا 24ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن. استخدمت 

 Adإناث/مجموعة( حٌث عدت المجموعة األولى سٌطرة أعطٌت العلف والماء االعتٌادي بصورة حرة 

Libitum عن طرٌق ماء الشرب أما المجموعة  %1ة الثانٌة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن بٌنما عوملت المجموع

وجٌن كما ذكر أعاله فضالً عن تجرٌعها الٌومً بمحلول تنكستات الثالثة فقد عوملت أٌضا ببٌروكسٌد الهٌدر
ٌوماً. بٌنت النتائج بعد انتهاء فترة المعاملة أن إعطاء  30ملغم/كغم وزن جسم( لمدة  170الصودٌوم بجرعة )

 و تركٌز خضاب الدم و رفع معدالت قٌم كل من وزن الجسم تنكستات الصودٌوم إلناث الجرذان قد أدى إلى
تركٌز الهرمون اللوتٌنً وتركٌز كلوتاثٌون مصل الدم بشكل معنوي  و الهرمون المحفز للجرٌبات تركٌز

(P≤0.05)  والتً كانت قد انخفضت من جراء المعاملة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن كما أدت المعاملة بتنكستات
كٌز المالونداٌالدٌهاٌد فً الحبٌبٌة وترالبٌضاء لمعدل أعداد خالٌا الدم  (P≤0.05)الصودٌوم إلى خفض معنوي 

الرحم. نستنتج من  وزنمصل الدم والتً ارتفعت نتٌجة المعاملة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن دون التأثٌر فً معدل 
بعض  علىسدة ٌمكن أن ٌنعكس بشكل اٌجابً الدراسة الحالٌة أن لتنكستات الصودٌوم تأثٌراً مضاداً لألك

 ذان التً تعانً من الكرب ألتأكسدي المحدث تجرٌبٌاً.الفسلجٌة والتناسلٌة إلناث الجر صفاتال
 دالة: تنكستات، الهورمون اللوتٌنً، الهورمون المحفز للجرٌبات، الجرذانكلمات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 43/3144/ 43وقبوله   33/6/3144م البحث: تارٌخ تسل

 

 المقدمة
على انه عدم كفاءة األنظمة المضادة لألكسدة فً   oxidative stress كسديألتأٌمكن تعرٌف الكرب  

 Reactiveالتً تمارسها أنواع األوكسجٌن الفعالة  الحد من التأثٌرات الضارةالجسم على اختالف أنواعها فً 

oxygen species (ROS)   وبضمنها الجذور الحرةFree radicals  ( المتزاٌدةDukic ،3112)  عد ٌو

ُ للعدٌد من األمراض المزمنة والتً ٌكون األساس فٌها ارتفاع معاٌٌر أنواع  الكرب ألتأكسدي عامالً مهٌئا
 Lipid( والتً ٌمكن أن تزٌد من مستوٌات تزنخ الدهون 3111، وآخرون Thumاألوكسجٌن الفعالة )

peroxidation   وتكوٌن بٌروكسٌدات الدهنLipid peroxides (LPO). از التناسلً األنثوي ٌعد الجه
  Estrous cycleوالتً من شانها إحداث تغٌرات فً دورة الشبق  ألتأكسديحساساً بدرجة كبٌرة ألنواع الكرب 

 ) دام األباضة فً إناث الجرذانـالة من هبوط أو انعـفضالً عن التأثٌر سلبٌا فً وظٌفة المباٌض مما ٌمهد لح
Bestetti  ،إلى هبوط حاد فً مستوى كل من الهرمون اللوتٌنً والهرمون  ( وهو ما قد ٌرجع4981وآخرون

 بسببلمبٌض لهذٌن الهرمونٌن المحفز للجرٌبات فً شتى أنواع الحٌوانات هذا فضالً عن نقصان فً حساسٌة ا
ٌترتب على هبوط مستوى كل من  .(2007وآخرون ،   Ballester) حاالت االجهادالتعرض ألنواع مختلفة من 

 Estrogenتٌنً والهرمون المحفز للجرٌبات آثار سلبٌة منها إعاقة فً تخلٌق كل من االستروجٌن  الهرمون اللو

وآخرون، )   Ballesterقد الحظ و من الجسم األصفر  Progesteroneمن الخالٌا الجرٌبٌة والبروجستٌرون  
مستوٌات كل من الهرمون ( إن األذى ألتأكسدي الناتج عن اإلصابة بداء السكر ٌمثل عامالً مخفضاً ل3111

( ذات النتٌجة  لكن 3111وآخرون، )  Ballesterفً الذكور ،كما بٌن   اللوتٌنً والهرمون المحفز للجرٌبات
،كما   Streptozotocinفً إناث الجرذان المصابة بداء السكر المحدث عن طرٌق إعطاء الستربتوزوتوسٌن

لمحدث فً الجرذان عن طرٌق إعطاء بٌروكسٌد ا ألتأكسدي( إلى أن الكرب  3112أشار آل زبٌر، )
( إلى 3144،)  Dasو Mandal الهٌدروجٌن ٌؤثر بشكل سلبً فً عملٌة تكوٌن النطف . وفً هذا السٌاق أشار

التستوستٌرون بسبب انخفاض هرمون   هبوط حاد فً قٌم كل من الهرمون اللوتٌنً والهرمون المحفز للجرٌبات
 Ihsanضها للكرب ألتأكسدي المحدث عن طرٌق المبٌدات الحشرٌة وقد أكد فً ذكور الجرذان نتٌجة لتعر

والتً من  Antimicrobials( النتائج أعاله لدى معاملته ذكور الجرذان ببعض المطهرات 3144وآخرون، )
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الهرمون المحفز شأنها إحداث حالة من الكرب ألتأكسدي إذ ٌنتج عنها هبوط حاد فً مستوى التستوستٌرون و
بقٌت األبحاث التً تناولت تأثٌر المعاملة بمركبات  لكن مع ارتفاع معنوي لمستوى الهرمون اللوتٌنً. ٌباتللجر

التنكستات   تمتلك(، 3117وآخرون،  Jelikicو) (Tajima ،3114التنكستات تعانً نقصاً فً جوانب عدة )

على االرتباط بالمواقع الفعالة لألنزٌمات  على التنافس مع الفوسفات افً قدرته سمةباً رباعٌاً والذي ٌمنحها تركٌ
تلعب تنكستات الصودٌوم دوراً فً ، ( 4981وآخرون،  Greenwood)  Phosphatasesالمحللة للفوسفات 

 ) ةكونها عامالً مضاداً لألكسدة فً أنسجة الجسم المعرضة لمعاٌٌر متزاٌدة من أنواع األوكسجٌن الفعال
Nakhaee  ،دور تنكستات الصودٌوم فً الحد من تفاقم حاالت أذى الكبد فً  ( فضالً عن3141وآخرون

( من جهة أخرى كشف الباحثون عن أن لتنكستات الصودٌوم تأثٌراً 3117وآخرون،  Snezana) الجرذان 
تناول عدد من  (.4999وآخرون،  Satoوقائٌاً لألذى الذي ٌصٌب خالٌا الدم من جراء التعرض ألشعة كاما )

رات الحٌوٌة المفٌدة لتنكستات الصودٌوم ،إذ لوحظت اغلب تلك التأثٌرات فً قدرة تنكستات األبحاث التأثٌ
 الصودٌوم على إعادة تصحٌح مستوى سكر الكلوكوز فً مصل الدم والمضطرب من جراء اإلصابة بداء السكر

مستوى الهرمونات هذا  فضالً عن بضعة تقارٌر حول إمكانٌة تعدٌل  والذي ٌعد أحد أنماط االجهاد التأكسدي
 Mclnturfالتناسلٌة المضطربة بواسطة المعاملة بتنكستات الصودٌوم فً الذكور واإلناث على حد سواء  )

كما قد وجد أن إعطاء تنكستات الصودٌوم مع أو بدون أمالح الفنادٌوم ٌعمل على الحد من  (.3144وآخرون، 

ذان والتً تشمل ارتفاع ضغط الدم ، وارتفاع تركٌز األعراض الناتجة عن إحداث المتالزمة االٌضٌة فً الجر
 ( .3141وآخرون،  Peredoالكلسٌرٌدات الثالثٌة فً مصل الدم)

ونظراً لمحدودٌة الدراسات التً تناولت تأثٌر تنكستات الصودٌوم فً بعض معاٌٌر الخصوبة لإلناث  
تقٌٌم تأثٌر إعطاء تنكستات الصودٌوم فً فضالً عن التضارب فً بعض النتائج ، لذا هدفت الدراسة الحالٌة إلى 

مستوٌات كل من الهرمون اللوتٌنً والهرمون المحفز للجرٌبات فضالً عن بعض الجوانب الفسلجٌة األخرى فً 
 حالة الكرب ألتأكسدي المحدث عن طرٌق بٌروكسٌد الهٌدروجٌن فً إناث الجرذان البالغة .

 
 مواد البحث وطرائقه

 البالغة وبمعدل أوزان حوالً  Albino ratsمن إناث الجرذان البٌضاء  24استخدام تم : حٌوانات التجربة 
غم ،تمت تربٌتها فً بٌت الحٌوانات المختبرٌة بكلٌة الطب البٌطري / جامعة الموصل، وضعت ±10  160

ز ٌتم تجهٌ اذذات غطاء من شبكة معدنٌة  سم 15×  20× 40الحٌوانات فً أقفاص خاصة بالجرذان بأبعاد 
فترة إضاءة تراوحت ما ( وºم2±  23وبدرجة حرارة الغرفة )  Ad Libitumالعلف وماء الشرب لها بأستمرار 

ساعة. غذٌت حٌوانات التجربة على خلطة علفٌة تم الحصول على مكوناتها من األسواق المحلٌة إذ  13- 12بٌن 
 (.Anonymous ، 4978) روعً فً تصمٌمها المتطلبات الفسلجٌة للجرذان حسب

 Laboratory): تم استخدام بٌروكسٌد الهٌدروجٌن بتركٌز  ماء الشرب الحاوي على بٌروكسٌد الهٌدروجٌن

50%  reagents ,India)  1إذ كان التخفٌف ٌتم ٌومٌاً إلى تركٌز( %Aziz  ،3111. ) 
 ( وكما ٌلً :حٌوانات / مجموعة  8:قسمت حٌوانات التجربة إلى ثالثة مجامٌع ) بواقع  تصمٌم الدراسة

المجموعة االولى )مجموعة السٌطرة ( : عوملت بالماء االعتٌادي دون إضافة ،كما تم تجرٌعها بالماء                                   – 4
 ٌوم . 21المقطر ٌومٌاً لمدة 

الشرب لمدة المجموعة الثانٌة )مجموعة بٌروكسٌد الهٌدروجٌن (: عوملت ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع ماء  – 3
 ٌوم . 21

المجموعة الثالثة )مجموعة بٌروكسٌد الهٌدروجٌن + تنكستات الصودٌوم ( : عوملت ببٌروكسٌد  – 2
ملغم /كغم وزن جسم ٌومٌاً  471الهٌدروجٌن مع ماء الشرب وتم تجرٌعها بمحلول تنكستات الصودٌوم بجرعة 

ومٌن األول واألخٌر من فترة المعاملة وتم تسجٌل وزنت الحٌوانات فً الٌ، و(  3112ٌوم )آل زبٌر ، 21لمدة 

 أوزانها .
تم جمع عٌنات الدم من إناث الجرذان فً طور الشبق وطور ما قبل الشبق تحدٌداً بعد إنهاء  : جمع عٌنات الدم

مل  1.1فترة المعاملة . تم الحصول على العٌنات الدموٌة من ورٌد العٌن بأستخدام أنابٌب شعرٌة حٌث جمع  
بٌنما جمع الباقً فً أنابٌب اختبار اعتٌادٌة ثم تم فصل مصل الدم بجهاز الطرد  EDTAأنابٌب حاوٌة على  فً

تم قتل الحٌوانات عن طرٌق فصل الحبل  حٌث حفظ فً أنابٌب فً التجمٌد .  Wagtech ,UKالمركزي 

جٌل أوزانها بأستخدام مٌزان الشوكً إذ تم تشرٌحها على الفور حٌث أزٌلت المباٌض والرحم على الفور وتم تس
 .   Sartoriusكهربائً نوع 

 :قٌاس المعاٌٌر الفسلجٌة
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  EDTA: تم قٌاس المعاٌٌر الدموٌة لنماذج الدم التً جمعت بأستخدام أنابٌب حاوٌة على  المعاٌٌر الدموٌة
 .  .Abacus juniorوذلك عن طرٌق جهاز عد كرٌات الدم األوتوماتٌكً نوع 

كل من الهرمون اللوتٌنً والهرمون المحفز  لقٌاس  ELISA: اعتمدت طرٌقة  فً مصل الدم قٌاس الهرمونات
إذ تم قراءة العٌنات  Monobind Inc./USAللجرٌبات فً مصل الدم بأستخدام عدة التقدٌر المجهزة من شركة 

 .  Stat fax 3200,USAبأستخدام جهاز األلٌزا نوع 
  Ellmanفً المصل وفقاً لطرٌقة   Glutathioneٌاس تركٌز الكلوتاثٌون : تم ق قٌاس معاٌٌر الكرب ألتأكسدي

Roth  ،    (4981 )و Gillbert ( بٌنما تم تقدٌر تركٌز المالونداٌألدٌهاٌد فً مصل الدم وفقاً لطرٌقة 4919)
 .  Biotch ,UKحٌث تم قٌاس العٌنات بأستخدام المطٌاف الضوئً نوع 

إذ تم تحدٌد   One way analysis of varianceام تحلٌل التباٌن األحادي البٌانات إحصائٌا باستخد حللت
 و Duncan multiple test ( Steelاألختالفات المعنوٌة بٌن المتوسطات عن طرٌق تطبٌق اختبار دنكن 

Torrie ،4981 0.05( عند مستوى احتمالٌة   P≤. 

 

 المناقشةالنتائج و
فً المجموعة  (P≤0.05)دالت وزن الجسم انخفاضاً معنوٌاً بٌنت نتائج التحلٌل اإلحصائً لقٌم مع

المعاملة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن إذ مثلت القٌم األصغر بٌن المجامٌع الثالثة للدراسة لكن معاملة إناث الجرذان 
التً تعانً من الكرب ألتأكسدي المحدث ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن بتنكستات الصودٌوم أدت إلى ارتفاع وزن 

 (. 4مقارنة بمجموعة بٌروكسٌد الهٌدروجٌن )شكل  الجسم

 

 

 . وزن الجسمبدون تنكستات الصودٌوم فً  أو( : تأثٌر بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع 4) الشكل
Figure (1): Effect of hydrogen peroxide with or without sodium tungstate on 

body weight.. 

وانات المختبرٌة للكررب ألتأكسردي المحردث ببٌروكسرٌد الهٌردروجٌن هرً إن إحدى ابرز نتائج تعرض الحٌ        
إلى انخفاض الوزن  ( فً الجرذان إذ أشار3114ه علً )هبوط معدالت وزن الجسم وهً نتٌجة مؤكدة لما جاء ب

( فررً 3111) Aziz%( األمررر الررذي ٌتفررق مررع مررا سررجله 1.1نتٌجررة المعاملررة ببٌروكسررٌد الهٌرردروجٌن بتركٌررز )

ن. إن إعطرراء بٌروكسررٌد الهٌرردروجٌن مررع مرراء الشرررب للحٌوانررات المختبرٌررة ٌنررتج عنرره زٌررادة فررً عملٌررات الفئرررا
داخل الجسم محررة كمٌات متزاٌدة من أنواع األوكسجٌن الفعالة األمرر  Lipid peroxidationبٌروكسدة الدهن 

 Foodدل التحوٌررل الغررذائً الررذي ٌسرربب التررداخل مررع عملٌررات األٌررض الطبٌعٌررة والنمررو وبالتررالً اضررطراب معرر

conversion rate (Okwusidi  ،ورغم محدودٌرة الدر4994وآخرون .) ًأجرٌرت فرً الموضروعاسرات التر  ،
قدرة تنكستات الصودٌوم المعطاة للجرذان التً تعانً مرن  إلى واأشار( 3141) وآخرون Nakhaeeلكن الباحث 

األوكسرجٌن  أنرواعالسرلبٌة الناجمرة عرن تزاٌرد  اآلثرارن برً فرً الجررذان فرً الحرد مرحالة الكرب التأكسردي التجرٌ
 Protien carbonylتغٌر معنوي فرً قرٌم كرل مرن المالونداٌالدٌهاٌرد، كربونٌرل البرروتٌن  إلىالفعالة مستنداً بذلك 

 ٌنعكس اٌجابٌاً على معردل أنالمرتفعة والتً كان للمعاملة بتنكستات الصودٌوم دور فً تعدٌلها األمر الذي ٌمكن 



 مجــــلة زراعــــة الـــرافديـن

 3142( 4( العدد )14المجلد ) 

ISSN: 2224-9796 (Online) 

    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (14) No. (4) 2013     
  

 476 

الجررذان المعرضرة للكررب التأكسردي  أوزانوزن الجسم والمسارات األٌضٌة الداخلٌة وهو ما ٌظهرر فرً ارتفراع 
 بسبب المعاملة بتنكستات الصودٌوم فً الدراسة الحالٌة. 

( عدم وجود اختالف معنوي بٌن مجموعة السٌطرة من جهة والمجموعة المعاملة 1ٌبٌن الجدول)

كستات الصودٌوم من جهة أخرى فً عدد كرٌات الدم الحمر مع مالحظة ان كلتا ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن وتن
المجموعتٌن المذكورتٌن أعاله تعدان اقل معنوٌاً مقارنة مع مجموعة بٌروكسٌد الهٌدروجٌن أما بالنسبة لتركٌز 

وم خضاب الدم، فقد ارتفع من جراء معاملة إناث الجرذان ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن وتنكستات الصودٌ
بالنسبة لخالٌا الدم  أماعن كلتا المجموعتٌن االخرتٌن واللتان لم ٌالحظ فارق معنوي بٌنهما.  (P≤0.05)معنوٌاً 

البٌضاء فقد ارتفعت نتٌجة المعاملة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن مقارنة بمجموعة السٌطرة لكن المعاملة ببٌروكسٌد 
ى معنوٌاً مقارنة بالمجموعتٌن األخرتٌن. انخفض عدد القٌمة األعل أعطتالهٌدروجٌن مع تنكستات الصودٌوم 

الخالٌا اللمفٌة فً مجموعتً المعاملة مقارنة مع مجموعة السٌطرة السلٌمة بٌنما اظهر معدل أعداد الخالٌا 
فً المجموعة المعاملة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع تنكستات الصودٌوم  (P≤0.05)وحٌدة النواة ارتفاعاً معنوٌاً 

عتً السٌطرة وبٌروكسٌد الهٌدروجٌن واللتان لم ٌالحظ اختالف معنوي بٌنهما وفٌما ٌخص عدد عن مجمو
الخالٌا الحبٌبٌة، فقد كانت القٌمة األعلى معنوٌاً فً مجموعة بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مقارنة بالمجموعتٌن 

 (. 1جدولالاالخرتٌن واللتان تقاربت قٌمهما دون اختالف ٌذكر)

 
 بدون تنكستات الصودٌوم فً صورة الدم . أوثٌر بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع ( : تأ4جدول )ال

Table (1): Effect of hydrogen peroxide with or without sodium tungstate on    

      blood picture.      
Parameter   

    

 
 
 

Treatments 

RBC 
(Cell/ml )

×6 41 

HB 
(mg/100ml) 

WBC 
(Cell/ml× )1 

41 

Lymphocytes 

)%( 

Monocytes 

)%( 

Granulocytes 

)%( 

Control  b7.34±1.14 
 

 b46.38±1.13 
 

 c8.79±1.31 
 

 a74.63±4.11 
 

 b2.1±1.13 
 

 b31.27±4.78 
 

H2O2  a8.77±1.31 
 

 b41.83±1.27 
 

 b41.21±1.68 
 

 b61.1±3.19 
 

 b2.1±1.16 
 

 a23.1±4.81 
 

H2O2 + 

Na2WO4 

 b7.16±1,21 
 

 a47.78±1.17 
 

 a43.21±1.34 
 

 b61.31±4.13 
 

 a9.27±1.77 
 

 b36.27±4.62 
 

 الخطأ القٌاسً.± القٌم معبر عنها بالمعدل 
 p≤0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشٌر الى اختالف معنوي عند مستوى احتمال 

Values are expressed as mean ± SE. 

Different letters refers to significant difference p≤0.05 

والناتج عن المعاملة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن ال ٌتفق  األرتفاع الحاصل فً عدد كرٌات الدم الحمر إن
بٌروكسٌد الهٌدروجٌن  إعطاء( والذي سجل انخفاضاً فً المعٌار المذكور نتٌجة 4997مع ما حصل علٌه حسن )

ارتفاع  إنحد ما مع الباحث ذاته.  إلىكذلك كانت قٌم خضاب الدم فً الدراسة الحالٌة غٌر متوافقة  لألرانب
الجرذان المجهدة بتنكستات الصودٌوم قد ٌكون ناتجاً عن تأثٌر تنكستات  إناثالدم عند معاملة تركٌز خضاب 

الصودٌوم فً تنشٌط بعض المسارات األٌضٌة الخاصة بالتخلٌق الحٌوي لخضاب الدم وهً فرضٌة ما زالت 
 إلىتات الصودٌوم بٌروكسٌد الهٌدروجٌن بغض النظر عن المعاملة بتنكس إعطاءلقد أدى  برهان. إلىتحتاج 

ٌعزى األثر المؤدي للكرب التأكسدي  أنٌمكن  إذ( 4997هبوط عدد الخالٌا اللمفٌة وهً نتٌجة تتفق مع حسن )

األوكسجٌن الفعالة المتزاٌدة فً  أنواعتأثٌر  إلىبٌروكسٌد الهٌدروجٌن للحٌوانات المختبرٌة  إعطاءالناتج عن 
لتلك الخالٌا فً الجهاز الشبكً البطانً من جهة ثانٌة وذلك من خالل خالٌا الدم من جهة وفً األنسجة المولدة 

 إلىتكوٌن بٌروكسٌدات الدهون مما ٌؤدي  إلىمهاجمة الدهون المكونة لألغشٌة الخلوٌة السٌما خالٌا الدم مؤدٌة 
الحتمٌة لتلك  تحلل الخالٌا هً النتٌجة تحطم تلك األغشٌة الخلوٌة وفقدانها لوظائفها الحٌوٌة حٌث تكون عملٌة

الجرذان المعرضة للكرب التأكسدي بتنكستات  إناثمعاملة  أدتكما  (.4978،وآخرون Nishigakiالتأثٌرات )

تها فً مجموعة السٌطرة مما ٌولد األعتقاد ٌا وحٌدة النواة بمعدل فاق نظٌرارتفاع فً عدد الخال إلىالصودٌوم 
فً عدد الخالٌا وحٌدة النواة اما فٌما  إٌجاباٌنعكس  أنٌمكن بأن التأثٌر المضاد لألكسدة لتنكستات الصودٌوم 

ٌخص عدد خالٌا الدم الحبٌبٌة والتً بٌنت مجموعة بٌروكسٌد الهٌدروجٌن القٌمة األعلى بٌن المجامٌع الثالثة قٌد 
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كما هو معروف  إذالدراسة، فان هذا التأثٌر قد ٌرجع إلى التأثٌرات الهدامة ألنواع األوكسجٌن الفعالة فً الخالٌا 
 Levyو Phagocytosis  ( Berneالمناعً  االلتهاملخالٌا الدم الحبٌبٌة هً عملٌة  األساسأن الوظٌفة 

كسجٌن مما ٌؤدي إلى زٌادة فً تحرر أنواع األوكسجٌن الفعالة و( وهً عملٌة تتضمن زٌادة استهالك األ4988،

ٌد تفاعل مناعً استجابة لذلك التأثٌر والذي ٌمثل والتً تسهم بشكل فاعل فً التحطم الموضعً للخالٌا وتول
 (.4977وآخرون،  Williamزٌادة عدد خالٌا الدم الحبٌبٌة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تركٌز الهورمون بدون تنكستات الصودٌوم فً  أو( : تأثٌر بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع 3) شكلال 

 . اللوتٌنً              
Figure (3): Effect of hydrogen peroxide with or without sodium tungstate on 

                   LH concentration. 

 

إن االنخفاض الحاصل فً تركٌز كل من هرمونً اللوتٌنً والمحفز للجرٌبات ٌمكن تفسٌره على انه 
طابق مع ما جاء به تنتٌجة للمعاملة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن وتزاٌد معدالت أنواع األوكسجٌن الفعالة وهو ما ٌ

Mandal &Das (3144 و )Xu ( والذي فسر ذلك التأثٌر على انه نتٌجة للتأثٌر السلبً 3141) وآخرون
هذا فضالً عن زٌادة فً الوحدات   Endothelin-I 4-ألنواع األوكسجٌن الفعالة فً تحفٌز نظام األندوثٌلٌن 

( على أن 3118وآخرون )  Kumarت نتائج كما دل p67  ،p47 ،  NADPH oxidase p22،  الثانوٌة لـ

الكرب ألتأكسدي ٌمكن أن ٌعمل على الحد من تصنٌع كل من الهرمون اللوتٌنً والهرمون المحفز للجرٌبات، 
تعمل أمالح التنكستات ومنها تنكستات الصودٌوم عمل مضاد فعال لألكسدة داخل الخلٌة وهو ما أثبتته نتائج 

Leite & Nicolau  (3119وجا ) ءNakhaee ( لٌؤكد تلك النتائج أعاله فً الجرذان إذ 3141وآخرون )

أكسدة نواتج وجد أن المعاملة بتنكستات الصودٌوم للجرذان المجهدة تؤدي إلى خفض المالونداٌالدٌهاٌد، 
دكتٌز البروتٌن، ورفع قٌم أنزٌم السوبر اوكسٌد دسمٌوتٌز، أنزٌم الكلوتاثٌون بٌروكسٌدٌز وأنزٌم الكلوتاثٌون رٌ

إذ ٌمكن أن تكون إحدى نتائج التأثٌرات أعاله هً التعدٌل فً مستوى كل من الهرمون اللوتٌنً والهرمون 
  المحفز للجرٌبات.
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 تركٌز الهورمونبدون تنكستات الصودٌوم فً  أو( : تأثٌر بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع 2) الشكل

 . المحفز للجرٌب            
Figure (2): Effect of hydrogen peroxide with or without sodium tungstate on  

                  FSH concentration.. 

 

إن التأثٌرات االٌجابٌة لتنكستات الصودٌوم والمذكورة أعاله لم تنعكس فً معدالت وزن المباٌض إذ تغلب      
نكستات الصودٌوم دون فرق معنوي بٌن التأثٌر السلبً لبٌروكسٌد الهٌدروجٌن على األثر العالجً لت

لم ٌالحظ أي تأثٌر معنوي فً وزن الرحم بٌن المجامٌع الثالثة إذ بقٌت القٌم متقاربة بٌنما انخفض  المجموعتٌن.
وزن المباٌض فً كلتا المجموعتٌن المعاملتٌن ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن بغض النظر عن المعاملة بتنكستات 

عن مجموعة السٌطرة إذ لم تنجح المعاملة بتنكستات الصودٌوم فً تعدٌل النقص  الصودٌوم وذلك بشكل معنوي
 (.3الحاصل فً وزن المبٌض الناتج عن المعاملة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن )جدول 

 
 الرحم والمباٌض. أوزان(: تأثٌر بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع أو بدون تنكستات الصودٌوم فً 3جدول )

Table (2): Effect of hydrogen peroxide with or without sodium tungstate on the 

                  weight of uterus and ovary. 
     Parameters 

 
Treatments 

Weight of uterus (g) Weight of ovary (g) 

Control    a1.36±1.12   a1.43±1.111 

H2O2   a1.34±1.116 

 

  b1.18±1.111 

 

H2O2 + Na2WO4   a1.37±1.112 

 

  b1.18±1.111 

 

 الخطأ القٌاسً.± القٌم معبر عنها بالمعدل 
 p≤0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشٌر الى اختالف معنوي عند مستوى احتمال 

Values are expressed as mean ± SE. 

Different letters refers to significant difference p≤0.05 

نتٌجة المعاملة  (P≤0.05)( إلى أن تركٌز الكلوتاثٌون فً مصل الدم قد انخفض معنوٌاً 1كل )ٌشٌر الش

ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع تنكستات الصودٌوم مقارنة بمجموعة السٌطرة ، بٌنما نتجت القٌمة األقل بٌن 
من ذلك فقد ارتفعت  المجامٌع الثالثة عن معاملة إناث الجرذان ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن لوحده، وعلى العكس

تراكٌز المالونداٌالدهاٌد إلى الحد األقصى فً المجموعة المعاملة ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن لوحده معنوٌاً 
(P≤0.05)  عن مجموعة بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع تنكستات الصودٌوم بٌنما مثلت مجموعة السٌطرة غٌر

 (. 1ع الثالثة فً الدراسة )شكل بٌن المجامٌ (P≤0.05)المعاملة القٌمة األوطأ معنوٌاً 
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 تركٌز كلوتاثٌون مصل بدون تنكستات الصودٌوم فً  أو( : تأثٌر بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع 1) الشكل

 الدم.           
Figure (1): Effect of hydrogen peroxide with or without sodium tungstate on 

                   GSH concentration. 

 

ن انخفاض تركٌز الكلوتاثٌون مع ارتفاع تركٌز المالونداٌالدٌهاٌد فً مصل الدم ٌعد نتٌجة حتمٌة إ
 Al-Katibلحاالت الكرب ألتأكسدي المحدث فً الحٌوانات التجرٌبٌة وهً نتٌجة مؤكدة لما جاء به 

نسٌج الكبد إذ ٌؤدي  ( ارتفاعاً فً قٌم المالونداٌالدٌهاٌد ف4991ً( كما سجل عبد الرحمن، )3119وآخرون،)

إعطاء بٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع ماء الشرب للجرذان إلى خلق حالة من عدم التوازن بٌن أنواع األوكسجٌن 
الفعالة من جهة واألنظمة المضادة لألكسدة من جهة أخرى إذ تزداد الجذور الحرة خاصة جذر السوبر أوكسٌد 

Superoxide radical ًنترٌت  والبٌروكسPeroxynitrate  واللذان ٌنشطان فً أكسدة الجزٌئات الحٌوٌة

ومنها الدهون خاصة غٌر المشبعة منها حٌث تكون النتٌجة تكون بٌروكسٌدات الدهون ومنها المالونداٌالدٌهاٌد 
Dukic (،3112 هذا فضالً عن ما ذكر )عن تأثٌر الكرب ألتأكسدي فً فعالٌة األنزٌمات المسؤولة عن  أعاله

 م واألنسجة إذ ترتفع وتٌرة تحولون فً الجسم والذي ٌعد احد مضادات األكسدة فً كرٌات الدأٌض الكلوتاثٌ
األمر الذي من شأنه خفض تركٌز  GSSGإلى الشكل المؤكسد   GSHالكلوتاثٌون من شكله الفعال المختزل 

عن طرٌق التفاعل الذي الكلوتاثٌون فً مصل الدم عند قصور األنظمة المضادة لألكسدة عن إعادة اختزاله ثانٌة 
 (.3141وآخرون،  Nakhaee) NADPHٌستخدم مركب 

إن ارتفاع تركٌز كلوتاثٌون مصل الدم نتٌجة المعاملة بتنكستات الصودٌوم ٌشابه ما سجله أمٌن أغا،  
ي ( فً أنسجة الدواجن إذ وجد أن تنكستات الصودٌوم تمتلك تأثٌراً مشابهاً لتأثٌر هرمون األنسولٌن والذ3113)

الذي ٌلعب دوراً فً عملٌة تصنٌع الكلوتاثٌون  γ-glutamyl cysteine synthetaseٌحفز بدوره أنزٌم 

والمنخفض من جراء التعرض للكرب ألتأكسدي وان تصحٌح فعالٌة هذا األنزٌم من شانها رفع تركٌز 
وتاثٌون فان انخفاض (. وعلى العكس من الكل4991وآخرون،  Barberaالكلوتاثٌون فً كل من الدم واألنسجة)

مالونداٌالدٌهاٌد مصل الدم نتٌجة إعطاء تنكستات الصودٌوم ٌمكن اعزاؤه إلى دور تنكستات الصودٌوم المضاد 
لألكسدة والذي ٌحد من تكون نواتج بٌروكسٌدات الدهون المختلفة ومنها المالونداٌالدٌهاٌد سواء فً الدم أو فً 

 أنسجة الجسم.
 



 مجــــلة زراعــــة الـــرافديـن

 3142( 4( العدد )14المجلد ) 

ISSN: 2224-9796 (Online) 

    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (14) No. (4) 2013     
  

 481 

 

 تركٌز مالونداٌالدٌهاٌدبدون تنكستات الصودٌوم فً  أوٌروكسٌد الهٌدروجٌن مع ( : تأثٌر ب1) الشكل

 . مصل الدم               
Figure (1): Effect of hydrogen peroxide with or without sodium tungstate on 

                   MDA concentration.. 

         

EFFECT OF SODIUM TUNGSTATE ON SOME PHYSIOLOGICAL 

PARAMETERS IN RATS EXPOSED TO OXIDATIVE STRESS INDUCED BY 

HYDROGEN PEROXIDE 

Suha Abd Alkareem Rasheed 

Department of physiology, biochemistry and pharmacology 

College of Veterinary Medicine 

University of Mosul 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the anti oxidant ability of sodium 

tungstate on some physiological aspects resulted from H2O2 – induced oxidative 

stress in the rat adult females. Twenty eight of adult albino rat females were randomly 

divided into 3 groups (8 /each) where the first group is control fed with normal diet 

and normal drinking water Ad libitum whereas the second group treated with H2O2 (1 

%) via drinking water, the third group was also treated with  H2O2 (1 %) in the same 

manner above in addition to daily oral gavaging with sodium tungstate solution (170 

mg/ kg body weight) for 30 days. Results showed that tungstate administration for rat 

females led to a significant (P≤0.05) elevation in the means of total body weight, 

hemoglobin concentration, follicular stimulating hormone, leutinizing hormone and 

serum glutathione, also tungstate administration caused a significant (P≤0.05) 
decrease in granulocytes and serum malondialdehyde concentration with no effect on 

uterus weight. In conclusion, there is an antioxidant effect of sodium tungstate which 
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can ameliorates some physiological and general aspects of the rat females undertaken 

to experimental oxidative stress.   

Key words: tungstate, FSH, LH, Rats  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Received: 22/6/2011    Accepted: 12 / 12 /2012 

 
 المصادر

 (. تأثٌر تنكستات الصودٌوم على وظٌفة الخصٌة فً الجرذان 2003آل زبٌر، سهى عبد الكرٌم رشٌد )

 المستحدث ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن. رسالة ماجستٌر فً الفسلجة البٌطرٌة،  ألتأكسديالمعرضة للكرب  
 موصل، العراق.كلٌة الطب البٌطري، جامعة ال 

 (. تأثٌر الكزبرة والزعتر وكبرٌتات الفانادٌوم وتنكستات الصودٌوم وتداخالتها 2002أمٌن أغا، فدوى خالد )

 على بعض الجوانب الفسلجٌة والكٌموحٌوٌة لفروج اللحم. أطروحة دكتوراه فً علم الفسلجة  
 البٌطرٌة، كلٌة الطب البٌطري، جامعة الموصل، العراق. 
 ألتأكسدي على بعض مكونات الدم فً األرانب البالغة. رسالة  اإلجهاد(. تأثٌر 1997واق احمد )حسن، أش

 ماجستٌر فً الفسلجة البٌطرٌة، كلٌة الطب البٌطري، جامعة الموصل، العراق. 
 (. تأثٌر الجوع وداء السكر التجرٌبً على مستوٌات الكلوتاثٌون وزناخة 1995عبد الرحمن، صائب ٌونس )

 هن فً أنسجة الجرذان. أطروحة دكتوراه فً علم الفسلجة البٌطرٌة، كلٌة الطب البٌطري، جامعة                                       الد 
 الموصل، العراق. 

 (. تأثٌر نقٌع أوراق الجوز على مستوى شحوم الدم فً الجرذان المعاملة 2001علً، جٌان سالم حسن )

 الكولستٌرول. رسالة ماجستٌر فً الكٌمٌاء الحٌاتٌة البٌطرٌة، كلٌة الطب ببٌروكسٌد الهٌدروجٌن و 
 البٌطري، جامعة الموصل، العراق. 

Al-Katib, S. M.; Al-Khashab, E. M.; Kalo, M. S.; A. A.  Hamdoon (2009). The 

 antioxidant effects of flavonoids and non flavonoids parts extracted from  

 ginger (Zingber officinale) roots. Journal of  Rafidain  Sciences. 20(3): 18-31. 

Anonymous (1978). National Requirements of Laboratory Animals. American 

           Nutrient Research Council.  National Academy of Sciences No. 10,  

          Washington D.C. PP. 7-27. 

Aziz, B. N. (2000). Effect of hydrogen peroxide induced oxidative stress on  

 epididymal   sperms of mice. Iraq Journal Of  Veterinary Sciences. 13(1): 61- 

           65. 

Ballester, J.; Munoz, M. C.; Dominguez, J.; Palomo, M. J.; Rivera, M.; Rigau, T.; 

 Guinovart, J. J.; J. E. Rodriguez-Gil (2007). Tungstate administration  

            improves  the sexual and reproductive function in female rats with  

 streptozotocin – Induced diabetes. Human  Reproductive. 22(8): 2128-2135. 

Ballester, J.; Dominguez, J.;Munoz, M. C.; Sansat, M.; Rigau, T.; Guinovart, J. J.; 

  J. E. Rodriguez-Gil (2005). Tungstate treatment improves leydig cell function 

  In streptozotocin – diabetic rats. Journal of Endocrinology. 26(6): 706-715. 

Barbera, A.; Rodriguez-Gil, J. E.; J. J. Guinovart  (1994). Insulin-Like actions of  

 tungstate in diabetic rats. (normalization of hepatic glucose metabolism).  

 Journal of  Biochemistry. 269: 20047-20053. 

Berne, R. M.; M. N. Levy (1988). Physiology. The C. V. Mosby Company, Missouri,  

 363.       

Bestetti, G. E.; Locatelli, V.; Tirone, F.; Rossi, G. L.; E. E. Mullar (1985). One month  

 of streptozotocin – diabetes induces neuroendocrine and morphological  

 aleration in the hypothalmo-pituitary axis of male and female rats.  

 Endocrinology. 117: 208-216. 

Dukic, N. M. (2003). Antioxidants in health and diseases. Atherosclerosis, 15(2): 423- 



 مجــــلة زراعــــة الـــرافديـن

 3142( 4( العدد )14المجلد ) 

ISSN: 2224-9796 (Online) 

    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (14) No. (4) 2013     
  

 483 

 611. 

Gilbert, H, S.; Stump, D. D.; F. F. Roth (1984). A method to correct for errors caused  

 by generation of interfering compounds during erythrocytes lipid peroxidation.  

 Analytic  Biochemistry. 137:282-286. 

Greenwood, N. N.; A. Earnshaw (1984). Chemistry Of The Elements. Pergamon, New

 York. 

Ihsan, A.; Wang, X.; Liu, Z.; Wang, Y.; Huang, X.; Liu, Y.; Yu, H.; Zhang, H.; Li, T.;  

 Yang, C.; Z. Yuan (2011). Long-term mequindox treatment induced endocrine 

 and reproductive toxicity via oxidative stress in male Wister rats. Toxicology 

            and  Applied  Pharmacology. 252(3): 281-288. 

Jelikić-Stankov, M.; Uskoković-Marković, S.; Holclajtner-Antunović, I.; Todorović

 , M.; P. Djurdjević (2007). Compounds of Mo, V and W in biochemistry  

 and their biomedical activity. Journal Trace Element  Medicine  Biology. 21: 8- 

           16. 

Kumar, V.; Kural, M. R.; Pereira, B. M.; P. Roy (2008). Spearmint induced  

 hypothalamic oxidative stress and testicular anti-androgenicity in male rats- 

 altered levels of gene expression,  enzymes and hormones. Food chemistry  

 Toxicology. 46(12): 3563-3570. 

Leite, M. F.; J. Nicolau (2009). Sodium tungstate on some biochemical parameters of  

 the parotid salivary gland of streptozotocin-induced diabetic rats: a short-  

 term study. Trace Element  Research. 127(2): 154-163. 

Mandal, T. K.; N. S. Das (2011). Correlation of testicular toxicity and oxidative stress 

 Induced by chlorpyrifos in rats. Human  Exprental  Toxicology. {Epub ahead of 

            print}. 

Mclnturf, S. M.; Bekkedal, M. Y.; Wilfong, E.; Arfsten, D.; Chapman, G.; P. G. 

            Gunasekar(2011). The potential reproductive, neurobehavioral and systemic  

 effects of soluble sodium tungstate exposure in Sprague-Dawley rats. 

           Toxicology Applied  Pharmacology. {Epub ahead of print}. 

Nakhaee, A.; Bokaeian, M.; Akbarzadeh, A.; M. Hashemi (2010). Sodium tungstate  

 attenuate oxidative stress in brain tissue of streptozotocin-induced diabetic  

 Rats Biological  Trace Elements Research.: 136(2): 221-231. 

Nishigaki, I.; Hagihara, M.; Tsunekawa, H.; Maseki, N.; K. Yagi (1978). Lipid  

 peroxide Level of serum lipoprotein fraction of diabetic patients. Biochemistry  

 Medicine. 25: 373-379. 

Okwusidi, J. I.; Wong, H. y.; K. S. Cheng (1991). Effects of diazepam, psychosocial  

 stress and dietary cholesterol in experimental atherosclerosis. Artery, 18(2):  

 71-85. 

Peredo, H. A.; Zabalza, M.; Mayer, M. A.; Carranza, A.; A. M. Puy (2010). Sodium  

 tungstate and vanadyl sulfate effects on blood pressure and vascular  

 prostanoids production in fructose-overloaded rats. Clinical  Experimental  

           Hypertension. 32(7): 453-457. 

Sato, K.; Ichimasa, M.; Shiomi, M.; Nishimura, Y.; Y. Ichimasa (1999).  

 Radio protective  effects of sodium tungstate on hematopoietic injury by  

 exposure to 60 co gamma-rays in Wister rats. Journal  Radiation  Research. 

           (Tokyo) 40: 101-113. 

Snezana, U. M.; Marina, M.; Aleksandra, T.; Jelena, K. S.; Aleksandra, S.; A.S. Jelena  

           (2007). Protective effects of tungstophosphoric acid and sodium tungstate on 



 مجــــلة زراعــــة الـــرافديـن

 3142( 4( العدد )14المجلد ) 

ISSN: 2224-9796 (Online) 

    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (14) No. (4) 2013     
  

 482 

 chemically induced liver necrosis in Wister rats. Journal of  Pharmacology and  

           Pharmaceutical  Sciences.  10(3): 340-349. 

Steel, R. G. D.; J. H. Torrie (1980). Principle and Procedures of Statistics. 2
nd

 ed.  

 New York. Mc-Graw-Hill Book Company, In . 

Tajima,Y. (2001). Areview of the biological and biochemical effects of tungsten  

 compounds. Current  Top  Biochemical  Research. 4: 129-136. 

Thum, T.; Borlak, J.; S. P. Rous (2004). Mechanistic role of cytochrome P450  

 monooxygenases in oxidized low density lipoproteins- induced vascular injury.  

 Circulation  Research. (94): 312-319. 

William, W. J.; Beutler, E.; Erslev, A. J.; R. W. Rundles  (1977). Hematology.  

 McGraw -Hill Book Company, New York, 694. 

Xu, M.; Dai, D. Z.; Zhang, Q.; Cheng, Y. S.; Y. Dai (2010). Up regulated NADPH  

 oxidase contributes to diabetic testicular complication and is relieved by  

 strontium fructose 1,6-diphosphate. Exp. Clinical  Endocrinology  Diabetes. 

           118(7): 459-465.  

 

 

 

 

 


