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 لجرذانا بعض صور الدم لذكور تأثير كموريد االلمنيوم وحامض الخميك في

 ىدى صابر خمف زناد                          

 / جامعة الموصل صرفةلقسم عموم الحياة / كمية التربية لمعموم ا

Huda.Saber11@yahoo.com          

2036/  5/  22تاريخ قبول البحث:                                                   2035/  32/  22تاريخ استالم البحث:   

 الممخص

الثمجي  السمي لكموريد االلمنيوم المذاب في الماء لوحده والمذاب في حامض الخميك الحالية التأثير الدراسة تتناول

(أسابيع ٗ-ٖ( جرذا بأعمار تراوحت)ٓ٘)تأستخدم .لذكور الجرذان البيض السويسرية صور الدم%في ٕ٘بتركيز 

لكل مجموعة،  جرذان ٘شممت الدراسة  تجربتين تضمنت كل تجربة خمسة مجاميع بواقع  غم(  ٓ٘ٔ_ٓٓٔوبأوزان )

ربعة األخرى فيي مجاميع تجريبية، أّما المجاميع األ  وكانت المجموعة األولى من كلِّ تجربة وىي مجموعة السيطرة ،

يومًا(،  ٕٓ، ٓٔ، ٕ,٘ممغم/كغم من وزن الجسم( كموريد األلمنيوم ولفترات مختمفة )ُٓٚجِرَعْت ) األولىففي التجربة 

ي مغمم/كغم من وزن الجسم( من كموريد االلمنيوم المذاب في حامض الخميك الثمجٓٚوالتجربة الثانية فقد جرعت )

تم حساب المتغيرات الدموية لجميع الجرذان بعد انتياء الفترات  .نفس الفتراتلو  المذكورة انفا جرذانول %ٕ٘بتركيز 

التجريعية المختمفة وبعد تشريحيا واخذ الدم من القمب مباشرة ووضعو في انابيب اختبار حاوية عمى مانع التخثر  

EDTA.  كريات الدم الحمر والمتغيرات الدموية االخرى وارتفاع معنوي في أظيرت النتائج انخفاض معنوي في معدل

 معدل خاليا الدم البيض مقارنة بمجموعة السيطرة، وكانت ىذه التغيرات تدريجية حسب فترة التجريع.

 .الجرذان ،حامض الخميك الدم،صور  كموريد االلمنيوم، الكممات الدالة:
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ABSTRACT 

The current study was conducted to investigate the poisonous  effects of Aluminum Chlorid 

dissolved in water alone and its  effects of  dissolved in acetic acid 25% in blood variables 

for male rats of Mus musculus  . fifteen rats of the species Mus musculus ages (3-4) weeks 

and weights of (100±150gm) were used in this study.  The study included tow  experiments, 

(25) rat used for   each   experiment, which included (5) groups with (5) rat each. The first 

group of each experiment groups was considered the control group ,while the remaining 

four groups were considered as treatment groups. The first group were treated with (70 

mg/kg of bodyweight) of Aluminum Chloride for different intervals (2, 5, 10, and 20 days); 

the second group given (70  mg/kg bodyweight) of Aluminum Chloride dissolved in acetic 

acid 25%.   the blood variables for all rats were calculated after the different injection 

intervals  was finished and dissected and blood was taken directly from the heart and put in 

experimental tube containing anticoagulant EDTA , The results showed low corporate rate 

of red blood cells ( RBC) and other blood variables and high moral in the rate of white 

blood cells (  WBC) compared to the control group, these changes were gradual as the 

dosage period.                                                                                                                         

Keyword : Aluminum ,Blood pictures, Acetic acid ,Rats.                                                         
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    (Introduction) المقدمة  .ٔ

احد امالح االلمنيوم الشائعة والمصنفة بان ليا تاثير سميا عمى المبائن كنترات  ALCL3ويعد كموريد االلمنيوم       

في احداث الكرب التأكسدي ديد من الدراسات  دوره اثبتت الع] 1[استيالكيا عن طريق المنيوم عند وكبريتات وفوسفات االل

Oxidative stressمن خالل توليد الجذور الحرة واصناف االوكسجين الفعالة وظيور العديد من الحاالت المرضية 

 Diabetes وداء السكر anemiaفقر الدم  امراض الجياز الييكمي، ،ىي من ىذه الحاالت المرضية،وبعض [2]

mellitusوالزىايمر Zhemers disease  صورة الدم  في  الحاصمةوما ينتج عنو من مضاعفات ،اضافة الى التغيرات

      .  [3,4]جدا  عالي حاالت عندما يكون تركيزهومنيا انخفاض في تركيز الييموكموبين مثال  وينتج كل ىذه ال

%(من 8المعادن الثقيمة  في القشرة االرضية اذ يأتي ترتيبو ثالث المعادن وفرة ، ويشكل حوالي)يعد االلمنيوم من اىم      

يستعمل عمى نطاق واسع في  .  [5] حرا وانما مرتبطا اما مع االوكسجين او السميكا ال يوجدوزن القشرة االرضية ،اذ 

)الفويل( التي تستخدم في لف االطعمة ،فضال عن الصناعات منيا صناعة اواني الطبخ  ،رقائق االلمنيوم المعروفة 

.  ينتقل [6,7]تعقيم مياه الشرب ألغراضانو يستتخدم  اال باإلضافة ،استخدامو في صناعة المبيدات وفي صناعة االدوية

البالزما اما ،ويرتبط  كميات قميمة منو ببروتينات [4,8] كموريد االلمنيوم الى مختمف اعضاء الجسم عن طريق  مجرى الدم 

لمكثير من مركبات    LD50لقد تم تحديد الجرعة القاتمة النصفية .[9,10 ] غير المرتبط فيظير بشكل حر في البالزما

كغم من \ممغم  1000-200االلمنيوم المموثة لمبيئة من قبل منظمة الصحة العالمية حيث تتراوح في كموريد االلمنيوم بين 

 .[1]وزن الجسم في الجرذان

توليد اصناف االوكسجين الفعالة  لتسببو فياللمنيوم تأثير ساما كموريد اان  ]11 [واخرون Abd–Elghaffar لقد اشار   

((ROS  عمى اكسدة الحيوية اذ ان زيادتو تعمل  لألغشيةوالذي يسبب تكوين بيروكسيد الدىن ،ا وليذا العنصر الفة عالية

 Antioxidant defens   لألكسدة،مما يؤدي الى اضعاف االنظمة الدفاعية المضادة  الدىن في تمك االغشية

system،كذلك يقوم بتحطيم المكونات الخموية ومنيا حامض النووي منقوص االوكسجين وبذلك يولد الجذور الحرة 

(DNA)الكسدةالمضادة ا وكذلك يشمل ىذا التأثير عمى عدد من والبروتينات والدىونxanthine oxidase 

,glutathionine    .[ 12] 
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كريات الدم عدد االلمنيوم ادى الى انخفاض في ان معاممة الجرذان بكموريد [11] واخرون   Abd–Elghaffarبين   

 الدموية االخرى . المكونات( وبعض (Hb(والييموكموبين PCV ((وحجم الخاليا المرصوصة RBCالحمر)

تعرض الحيوانات لمكرب التأكسدي ادى الى ارتفاع معنوي في العدد الكمي لخاليا ان  13] [واخرون  Wen الحظو       

(والنسبة المئوية لخاليا العدلة والحمضة والممفاوية .اذ تسيم خاليا الدم البيض في الدفاع ضد العديد  WBCالدم البيض)

من خالل تحطيم االجسام الغريبة بعممية من  االصابات الخمجية والمواد السامة التي يتعرض ليا جسم االنسان والحيوان 

        او من خالل تحسس الخاليا الممفاوية لتكوين اجسام مضادة ومن ثم تحطم الجسم الغريبphagocytosis   البمعمة

ان الخاليا الممفاوية وىي اكثر انواع خاليا الدم البيض تأثرا بالظروف غير طبيعية التي يتعرض ليا اذ  14,15] [

 [16 ]. الحيوانات اذ تتغير اعدادىا نتيجة لعوامل الكرب التأكسدي

أللمنيوم اكثر مما ا كموريد.ان ىناك مواد اخرى تعمل عمى زيادة التأثير السمي لMorshed  ] [17في حين أشار      

عديدة في خاليا   ادى الى حدوث اضرار  acetic acidيكون لوحده ،فعند معاممة ىذا المعدن مع حامض الخميك الثمجي 

 .في عدد من الثوابت الدموية  الجسم المختمفة  منيا انخفاض في وزن الجسم ،وكذلك انخفاض كبير

يوم( أدى الى انخفاض في العدد الكمي  11انو عند تجريع الجرذان بحامض الخميك لمدة )18]  [واخرون Morshedأشار 

 . والطحال  في الكبدحدوث اضرار  فضال عن،مكونات الدم(ومعظم (RBCلكريات الدم الحمر

 تيدف الدراسة الحالية إلى:  

 دراسة التأثير السمي لكموريد االلمنيوم في بعض صور الدم لجرذان وبتراكيز تحت المميتة  -ٔ

 دراسة التأثير السمي لحامض الخميك فيبعض صور الدم الجرذان  -ٕ

 ((Materials &Methodsى  .المواد وطرائق العممٕ

من )كمية  ، تم الحصول عميياalbino male ratsمن ذكور الجرذان البيضحيوانا  (05استخدمت في ىذه الدراسة )     

(غم وضعت تحت ظروف مختبرية 105-155) (اسابيع تراوحت اوزانيا من1-3)الطب البيطري /جامعة الموصل ( بعمر 

ثم وضعت في أقفاص بالستيكية  (1+10رارة) ساعةظالم (وبدرجة ح11-ضوء ساعة 11مالئمة متمثمة بدورة ضوئية )

سم عرض(، وقد كان االىتمام بنظافة  10سم طول،  0..1ذات أغطية معدنية مشبكة خاصة بتربية الجرذان بأبعاد )

االقفاص وتعقيميا بين فترة واخرى، كذلك تبديل نشارة الخشب في كل أسبوع، كما أعطي الماء والعميقة الخاصة بغذاء 
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% 5.13% ممح الطعام، 1.0% فول الصويا، 0.1% ذرة، 11.0% حنطة، 35% شعير، 11.0والتي تتكون من الفئران 

،قسمت الحيوانات عشوائيا الى تجربتين   [19]%..0مركز، وزيت الطعام بمقدار  بروتين حيواني 11..حجر الكمس، 

ان . اعتبرت المجموعة االولى من كل جرذ 0مجاميع )أي خمس مجاميع لكل تجربة(احتوت كل مجموعة عمى  15بواقع  

.اما المجاميع )طوال فترة التجربة ولكافة المجاميع المجرعة(يوما 15تجربة)مجموعة السيطرة(اعطيت الماء والعميقة لمدة 

ء االربعة االخرى فقد جرعت فمويا بمحمول كموريد االلمنيوم بعد تحضيره من  ذوبان ممح كموريد االلمنيوم في كمية من الما

ممغم /كغم من وزن الجسم (وحسب الفترات 5.المقطر لمحصول عمى التركيز المطموب لغرض تجريعو لمجرذان وىو )

(يوما.  اما المجاميع االربعة الباقية فقد جرعت بكموريد األلمنيوم المذاب في حامض الخميك 15، 15، 0، 1الزمنية )

الفترات المذكورة بعد انتياء فترات التجريع لكل مجموعة  ممغم /كغم من وزن الجسم (وحسب5.%وبتركيز )10الثمجي 

وزنت الحيوانات ثم تم تخديرىا بااليثر وشرحت وتم سحب الدم من القمب مباشرة ثم ووضع  في انابيب اختبار خاصة 

 Swelab Alfa Cell)وبعدىا نقمت الى جيازتحميل الدم لقراءةالمعايرالدموية .EDTA حاوية عمى مانع تخثر الدم 

Counter),  اختبار تحميل  إحصائيا  باستخدام وتم تحميل النتائج (المعياري االنحراف +بمعدل )تم التعبير عن النتائج

 Duncan tes),باستخدام اختبار دنكن ووضحت الفروقات بين مجاميع   ( ANOVA One Way analysis )التباين

t)0,05عند مستوى احتماليةف المعنوي وكان االختال    <p  ]20[. 

   (Results).النتائج  ٖ

من كموريد االلمنيوم ، ولفترات  (ممغم /كغم من وزن الجسم 5.ذان ب)ان تجريع الجر  (1الجدول )النتائج في  توضح      

، ،معدل HB،الييموكموبين MCHCخضاب الكرية  ،معدل تركيزRBCمختمفة تأثير واضحا في معدل )كرية الدم الحمر 

      كريات اعداد ( ،اذ اشارت النتائج انخفاض واضح فيPCVومعدل حجم خاليا الدم المرصوصة  MCHخضاب الكرية 

الدم الحمر في كافة المجاميع التجريبية اذ لوحظ اشد انخفاض في المجوعتين التجريبيتين المجرعتين عند 

بمجموعة السيطرة ، كما بينت النتائج انخفاض في معدل تركيز خضاب الكرية  لمجاميع  مقارنة (يوما،15,15فترة)

يوما .اما بالنسبة  (15التجريبية كافة مقارنة بمجموعة السيطرة  اذ لوحظ اشد انخفاض في المجموعة المجرعة لفترة )

انخفاض في المجموعة التجريبية المجرعة لمييموكموبين فقد لوحظ انخفاض واضحا في كافة المجاميع التجريبية وكانت اشد 
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يوما مقارنة مع مجموعة السيطرة والمجاميع التجريبية االخرى ،اما بالنسبة لمعدل خضاب الكرية بينت النتائج  (15لفترة )

انخفاض طفيفا في المجاميع التجريبية كافة ، وفي حالة معدل حجم خاليا الدم المرصوصة فقد لوحظ اشد انخفاض في 

 مقارنة بمجموعة السيطرة والمجاميع التجريبية االخرى. يوما (15موعة التجريبية المجرعة ل)المج

 بعض صور الدم.ممغم/كغم من وزن الجسم( في 5.يبن تأثير تجريع كموريد االلمنيوم بتركيز ): (ٔجدول )

 االنحراف المعياري ± * القيم تمثل المعدل  

 P<0.05مستوىاألحرف المتشابية  تعني عدم وجود فرق معنوي عند 

 P<0.05 األحرف المختمفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى 

 

خاليا الدم  الفترات  ) يوم (

 X106)الحمر

mm3) 

RBC 

 

معدل خضاب 

 (g dL-1)الكرية

MCH 

 

 معدل تركيز خضاب

 (pg)الكرية

MCHC 

 

 g)الييموكموبين

dL-1) 

Hb 

 

 حجم خاليا الدم

 (fl)المرصوصة

PCV% 

 

 ٜٛٓ.ٓ±   ٖ.ٚ السيطرة

A 

ٕٖ   ±ٓ,ٜٗ 

A 

ٕٛ    ±ٔ 

A 

ٔٙ,ٚ  ±ٓ,ٖٖ 

A 

٘ٚ   ±ٓ,٘ٛ 

A 

ٕ ٘   ±ٓ,ٚٓ 

B 

ٕٓ   ±ٔ,ٗٔ 

A 

ٕٗ  ±ٖ,ٔٙ 

A 

ٜ  ±ٓ,ٚٓ 

B 

ٖٗ   ±ٔ,٘ٛ 

B 

٘ ٗ  ±ٔ,٘ٛ 

B 

ٔٛ   ±ٖ,ٔٙ 

AB 

ٕٗ   ±ٖ,ٔٙ 

A 

ٛ  ±ٓ,ٚٓ 

B 

ٖٔ   ±ٕ,ٙٓ 

B 

ٔٓ ٖ ± ٔ,٘ٛ 

B 

ٔٙ  ±ٖ,ٔٙ 

B 

ٜٔ±ٕ,٘ٗ 

B 

٘  ±ٔ,٘ٛ 

C 

ٕٗ   ±ٖ,ٔٙ 

C 

ٕٓ ٕ  ±ٔ,ٓ 

C 

ٕٔ    ±ٖ,ٔٙ 

B 

ٔٛ  ±ٕ,٘ٗ 

B 

ٗ  ±ٓ,ٚٓ 

C 

ٕٕ   ±ٔ,ٗٔ 

C 
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وزن الجسم (المذاب في حامض  ممغم /كغم5.اللمنيوم بتركيز )تجريع كموريد ا لتأثير (1الجدول )النتائج في  تبينكما      

%، حدوث انخفاض في جميع المغيرات الدموية لكريات الدم الحمر في جميع المجاميع التجريبية 10الثمجي بتركيز  الخميك

يوما   15،وكان االنخفاض  تبعا لمفترات الزمنية حيث لوحظ اشد انخفاض كان في الجموعة التجريبية المجرعة لفترة 

 رة .مقارنة مع المجاميع التجريبية االخرى ومجموعة السيط

ممغم/كغم من وزن الجسم( المذاب في حامض الخميك الثمجي 5.تأثير تجريع كموريد االلمنيوم بتركيز )(: ٕجدول )

 . بعض صور الدم %في10بتركيز

 الفترات

 ) يوم (

خاليا الدم 

(mm3X106) 

RBC 

 

معدل تركيز 

 g) خضاب الكرية

dL-1) 

MCHC 

 معدل خضاب الكرية

(pg) 

MCH 

 

 g) الييموكموبين

dL-1) 

Hb 

خاليا الدم 

 (fl) المرصوصة

PCV% 

 

 ٜٛٓ.ٓ+   ٖ.ٚ السيطرة

A 

 

ٕٛ ±ٔ 

A 

 

ٕٖ+ٓ,ٜٗ 

A 

ٔٙ,ٚ+ٓ,ٖٖ 

A 

٘ٚ+ٓ,٘ٛ 

A 

ٕ ٚ,ٔ+ٓ,ٚٓ 

A 

ٕ٘+ٓ,ٚ 

AB 

ٔٚ+ٔ,ٗٚ 

AB 

 

ٖٔ+ٓ,ٚٓ 

A 

ٖٗ+ٔ,٘ٛ 

A 

٘ ٚ+ٔ,٘ٛ 

A 

ٕٖ  +ٔ,٘ٛ 

B 

ٔٙ+ٖ,ٔٙ 

B 

ٔٔ+ٓ,ٚٓ 

B 

ٖٔ+ٕ,ٙٓ 

A 

ٔٓ ٙ+ٔ,٘ٛ 

AB 

ٕٓ+ٖ,ٛB 

 

ٔٗ+ٖ,ٔٙ 

B 

ٛ+ٔ,ٓ 

B 

ٕٗ +ٖ,ٔٙ 

B 

ٕٓ ٖ+ٔ,٘ٛ 

B 

ٜٔ،+ٔ,٘ٛ 

C 

ٔٔ+ٖ,ٔٙ 

B 

ٙ+ٔ,٘ٛ 

C 

ٕٕ+ٔ,ٗٔ 

B 
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كموريد االلمنيوم في)خاليا الدم البيض ،وخاليا الممفية ،وخاليا الوحيدة  تاثيرإلى  (3الجدول )النتائج في  تشير       

،والخاليا الحبيبة (،تأثير واضحا اذ بينت النتائج ارتفاعا طفيفا  في خاليا الدم البيض في المجموعة التجريبية المجرعة لفترة 

يوما مقارنة مع مجموعة السيطرة ،و  (15)(ايام حيث  لوحظ اشد ارتفاع في المجموعة التجريبية المجرعة لفترة 0,1)

بالنسبة لمخاليا الممفية فقد بينت النتائج ارتفاع في كافة المجاميع التجريبية مقارنة مع مجاميع السيطرة .  اما الخاليا 

ا الخاليا مقارنة بمجموعة السيطرة .ام (0,1الوحيدة فقد بينت النتائج ارتفاعا واضحا في المجموعتين التجريبيتين لفترة )

 ايام مقارنة بمجموعة السيطرة . (0,1معنويا شديد ا في المجموعتين  التجريبيتين المجرعتين لفترة ) الحبيبة فقد لوحظ تغير

 خاليا الدم البيضالعدد الكمي لممغم /كغم من وزن الجسم(في 5.تأثير تجريع كموريد االلمنيوم بتركيز )(: ٖجدول )

 .والخاليا الممفية والوحيدة والحبيبية 

 الفترات

 ) يوم (

 خاليا الدم البيض

X103من  ٖخمية/ممم

 الدم

WBC 

 الخاليا الممفية  %

LYM 

  الخاليا الوحيدة 

% 

MID 

 الخاليا الحبيبة

% 

GRAN 

 ٙ٘,ٔ+ٗ السيطرة

A 

ٖٚ.,+  ٙ,. 

A 

ٛٔ+   ٜ٘ ,ٔ 

A 

ٜٛ+  ٙ,ٕ 

A 

ٕ ٗ+ٔ,٘ٙ 

A 

ٖٜ+ٚ,ٕٔ 

A 

ٕٔ+ٕ,ٕٖ 

B 

ٜٗ+ٔ,٘ٛ 

B 

٘ ٘+ٔ,٘ٙ 

A 

ٗ٘+ٜ,ٛٗ 

B 

ٔ٘+ٖ,ٔٔ 

B 

ٗٓ+ٔ,ٗٔ 

B 

ٔٓ ٔٛ+ ٗ,ٕ٘ 

A 

ٖ٘+ٖ,ٔٙ 

C 

ٔ٘+ٖ,ٔٔ 

B 

ٖٕ+ٗ,ٕٔ 

B 

ٕٓ ٕٖ+ ٕ,ٕٔ 

B 

ٙٓ+ٕ,ٛٙ 

C 

ٔٛ+ٓ,ٚٓ 

C 

ٕٕ+ٔ,ٓ 

C 
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% حدوث 10الثمجي بتركيز  تأثير تجريع كموريد االلمنيوم المذاب في حامض الخميك (1الجدول )النتائج في  تبينو      

ارتفاع في جميع المتغيرات الدموية لخاليا الدم البيض في المجاميع التجريبية كافة وكان االرتفاع تبعا لمفترات الزمنية وكان 

 .االخرى ومجموعة السيطرة  بالمجاميعيوما ا مقارنة  (15المجرعة لفترة ) اكثر المجاميع تاثرا ىو في المجموعة  التجريبية

ممغم /كغم من وزن الجسم( المذاب في حامض الخميك الثمجي بتركيز 5.تأثير تجريع كموريد االلمنيوم بتركيز )(: ٗجدول)

 . العدد الكمي لخاليا الدم البيض والخاليا الممفية والوحيدة والحبيبية% في 10

 الفترات

 ) يوم (

 خاليا الدم البيض

X103من  ٖخمية/ممم

 الدم

WBC 

 الممفية   %الخاليا 

LYM 

 الخاليا الوحيدة    %

MID 

الخاليا الحبيبة    

% 

GRAN 

 ٙ٘,ٔ+ٗ السيطرة

A 

ٖٚ,ٓ+ٓ,ٙ 

A 

ٛٔ+  ٜ٘,ٔ 

A 

ٜٛ+  ٙ,ٕ 

ٕ ٚ+ٕ,ٕٖ 

AB 

ٗٔ+ٔ,٘ٛ 

B 

ٔ٘+ٔ,٘ٛ 

B 

ٗٗ+ٕ,ٖٓ 

B 

٘ ٜ+ٕ,ٕٖ 

A 

ٖ٘+ٔ,ٔٗ 

B 

ٔٙ+ٔ,٘ٛ 

B 

ٖٔ+ٗ,ٕٔ 

B 

ٔٓ ٔ٘+ٔ,ٕٗ 

A 

ٜ٘+ٔ,٘ٛ 

C 

ٔٛ+ٓ,ٚٓ 

C 

ٕٖ+ٓ,ٖٛ 

C 

ٕٓ ٕٔ+ٓ,ٚٓ 

B 

ٙٛ+ٔ,ٗٔ 

C 

ٕٓ+ٓ,ٚٓ 

C 

ٕٔ+ٓ,ٖٛ 

C 
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           (Discussion)   .المناقشة ٗ

لجرذان المجرعة بكموريد االلمنيوم المذاب في الماء  صور الدملقد بينت نتائج الدراسة الحالية تغيرات واضحة في       

الدور المباشر في انخفاض كريات الدم الحمر الذي اللمنيوم كموريد الوحده والمذاب في حامض الخميك الثمجي .اذ وجد ان ل

اللمنيوم كموريد اان ل  11] [خرونوا  Abd–Elghaffarوقد اتفقت ىذه النتائج مع ما اشاراليو[21] ينتج عنو فقر الدم الحاد

-1منيوم لمدة )وبالتالي حدوث امراض فقر الدم،اذوجد انو عند تجريع الجرذان بكموريد االل صورالدمالتاثير المباشر عمى 

(اسابيع تسبب خمل في تصنيع الييم والكموبين المكونان الرئيسيان لكريات الدم الحمر وكما يؤدي الى زيادة التحمل الدموي 3

haemolysis    وكذلك اتفقت نتائج دراستنا مع ما اشار اليو.Valke    ادى انخفاض كريات الدم الحمر  اذ [2]واخرون

اللمنيوم في احداث الكرب التأكسدي كموريدالحدود الطبيعية وقد عزى ذلك الى التأثير المباشر لوالمتغيرات االخرى عن ا

، كما يعزى ذلك الى ان  [22]وتوليد الجذور الحرة واصناف االوكسجين الفعالة من  خالل تحمل اغشية كريات الدم الحمر 

 lipidتأثير سام بسبب توليد اصناف االوكسجين الفعالة والذي يسبب تكوين بيروكسيدة الدىن )زنخ الدىن ( اللمنيومكموريدال

  peroxidation  [11] في حين وجد كل من.Wen واخرون] [و 13Khudair 15] [  ان التاثير السمي لكموريد

كوين اصناف االوكسجين الفعالة واضعاف االلمنيوم تخمخل وتضعف كريات الدم الحمر في مراحل تكوينيا من خالل ت

نخفاض كريات الدم الحمر وتركيز ان ا [23]ولقد اشارت نيير االنظمة المضادة لالكسدة المتولدة داخل الجسم . 

الييموكموبين لعدة اسباب منيا ما يسببو االلمنيوم من قمة تركيز ايون الحديد في الدم والذي يعمل عمى تقصير عمر 

كما بينت نتائج الدراسة ارتفاع  الغشاء الخموي لمكرية.لدم وكذلك يحمميا كنتيجة لحدوث تغير في نفوذية النصف لكرية ا

معنوي لمعدد الكمي لخاليا الدم البيض والنسب المئوية لمخاليا الحبيبية والممفاوية والوحيدة ،ويعزى ذلك الى ان خاليا الدم 

في الدفاع ضد العديد من االصابات الخمجية والمواد السامة التي يتعرض ليا جسم االنسان والحيوان من  دالبيض تساع

.حيث ان الخاليا  ] [15خالل تحطيم  االجسام الغريبة او من خالل تحسس الخاليا الممفاوية لتكوين اجسام مضادة 

ر طبيعية التي يتعرض ليا االنسان والحيوانات اذ تتغير الممفاوية ىي اكثر انواع خاليا الدم البيض تأثر بالظروف الغي

وعزى ذلك Morshed [17].وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما اشار اليو   [16] اعدادىا نتيجة لعوامل الكرب التأكسدي

ممة ىذا المعدن مع اكثر مما كان لوحده ،عند معالكموريد االلمنيوم ان ىناك مواد اخرى تعمل عمى زيادة التأثير السمي  الى

حامض الخميك الثمجي ادى الى حدوث اضرار عديدة في خاليا الجسم المختمفة اضافة الى انخفاض في وزن الجسم وعدد 
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 11بحامض الخميك لمدة )بكموريد االلمنيوم المذاب عند تجريع الجرذان دراسة اخرى بينت  في حين من الثوابت الدموية.

اضافة الى حدوث اضرار الكبد  ،صور الدم (ومعظم(RBCد الكمي لكريات الدم الحمريوم( أدى الى انخفاض في العد

الذي يوجد في .Erythropoitein  ب انخفاض كريات الدم الحمر يعود إلى انخفاض في مستوى ىرمون وبين سب والطحال

،،وقد عزى  ضجيا في نقي العظم خاليا الدم الحمر ون دور ميم في انتاج ونموىذا اليرمون كل من الكبد والطحال ويمعب 

( إلى تجمع كموريد االلمنيوم المذاب في حامض الخميك في غشاء كرية الدم Hbسبب انخفاض في تركيز الييمو كموبين )  

وفقدانيا الدوري لعنصر الكالسيوم الموجود في الغشاء اذ يصبح الغشاء مرنا وذات شكل اميبيا لو اقدام تشبو الطيات  الحمر

        تتشابك مع بعضيا البعض وتتحرك بواسطة اقداميا وتستبعد عن جياز الدوران  برز في اتجاىات مختمفة اذوالتي ت

إلى ارتفاع الخاليا الممفاوية اعمى من بقية ،WBCارتفاع في العدد الكمي لخاليا الدم البيض في حين بين سبب  ..18] [

 .[17] تحدث استجابة وبالتالي دعميا لموظائف المناعية في كافة اجزاء الجسم الخاليا االخرى النيا

 (conclusions)االستنتاجات . ٘

عند  نستنتج من الدراسة الحالية ان لكموريد االلمنيوم تأثير سمي واضح عند تعرض الجرذان لوحده ، ويزداد ىذا التأثير     

 تجربع الجرذان لكموريد االلمنيوم مذابا في حامض الخميك لصور الدم.
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