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  الخالصة
  

نشاط خميرة الكولين في  يوم ١٤لمدة لتر  غم/ ١كلوريد المنغنيز في ماء الشرب بتركيز  تأثيرالحالية الكشف عن  تضمنت الدراسة
 ١٤في ماء الشرب بعمر غم/لتر ١بتركيز المنغنيز  ادى اعطاء .الحيالجسم في الزجاج وفي  ودماغ افراخ الدجاج استراز في بالزما دم

في بالزما دم  في حين لم يكن التثبيط معنويا %٣٦ في دماغ االفراخ وبنسبة الى انخفاض معنوي في نشاط خميرة الكولين استراز يوم
الى يوم  ١٤و ٧مسبقا وبعمر الجسم في االفراخ المعاملة بكلوريد المنغنيز من وزن كغمملغم/٧وبجرعة  الدايكلورفصتجريع  ادى .االفراخ

 ٦٨وايام  ٧% عند عمر  ٨٢و ٧٥نسبة تثبيط وصلت الى بفي بالزما دم ودماغ االفراخ و اط خميرة الكولين استرازتثبيط معنوي في نش
في  % ٥٩% و ٦٩ لتصل الىالى التقليل من نسب التثبيط  الدايكلورفصسبب اعطاء المنغنيز مع  .يوم ١٤بعمر  % على التوالي ٥٢و

 .يعلى التوال %٦٤% و ٩١الى ودماغ االفراخ  ما دميوم في بالز ١٤نسب التثبيط بعمر لت في حين وص .ايام ٧زما دم االفراخ بعمر بال
 ١٤و ٧في نشاط خميرة الكولين استراز في بالزما دم ودماغ االفراخ بعمر  امعنويفي الزجاج  Lµ ١و  ٠,٥بتركيز  الدايكلورفصخفض 

في  المنغنيز لم يسبب .يوم ١٤بعمر على التوالي %٨٠،%٨٧%،٨٤%،٩٣و  ايام ٧عند عمر  %٩٩ ،100% ،%٩٠،%٩٨يوم وبنسب 
اثبت  .االفراخفي نسب التثبيط في بالزما دم ودماغ  معنوية الى زيادة في الزجاج Lµ ١و  ٠,٥بتركيز الدايكلورفصمع  ماء الشرب

 قلل صمع الدايكلورف وهإعطا ناو الدجاج فراخا في دماغخميرة الكولين استراز معنوي لنشاط ال تثبيطال قدرة المنغنيز على الحالية الدراسة
  .يوم ١٤نسب التثبيط بعمر  ايام في حين ازدادت ٧و دماغ االفراخ بعمر نسب التثبيط في بالزما دم 
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Abstract 
 

 The aim of the study was to examine the effect of manganese chloride in drinking water at 1 g/L on the plasma and brain 
chicks AChE activity in vivo and in vitro. At 14-day-old manganese caused significant decrease in the acetycholinestrase 
activity in the brain of chicks about 36%. While there was no significant inhibition in plasma AChE. Dichlorvos at 7 mg/kg, 
orally significantly inhibited plasma and brain AChE activity. Dichlorvos at 0.5 and 1 µl significantly inhibited plasma and 
brain cholinesterase activity in vitro, while manganese not affected on the cholinesterase activity in vitro. manganese with 
dichlorvos caused decrease in ration of AchE inhibited at 7 days old in brain and plasma AChE to 59% and 69% respectively, 
while increased in the ratio of inhibition at 14 days old in brain and plasma AChE activity of chicks to 64% and 91% 
respectively. The results suggested that manganese chloride caused decrease inhibition of AChE activity in brain of chicks 
manganese with dichlorvos causes decrease in the inhibited ratio of plasma and brain at 7 days old while causes increased the 
ratio of inhibition at 14 days old. 
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  المقدمة
  

غنيز من العناصر الضرورية للكائنات الحية ولكن نالم يعد
 .)١( به طويلة يؤدي الى التسمملفترة التعرض له بجرع عالية و

في الدماغ وهذا  ان التسمم العصبي مرتبط بزيادة تركيز المنغنيز
 هناتج عن التعرض لمستوى عال من المنغنيز او اعاقة في ايض

 فضال التأكسدي لإلجهادفي الدماغ  نغنيزوتسبب زيادة تركيز الم
سلوك ي العن تغيرات في ايض النواقل العصبية وتغيرات ف
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واحد من المركبات  الدايكلورفص .)٢( العصبي وقلة في الحركة
سمية عصبية نتيجة تثبيط  تأثيراتالفسفورية العضوية التي تسبب 

تبر تعو .)٣( كولين استراز في الكائنات الحيةنشاط خميرة ال
الرئيسي للمنغنيز في الجهاز  خميرة الكولين استراز الهدف

 التأكسدياالجهاد  العصبي المركزي وهذا بدوره يساهم في تطور
مؤشر حيوي تعد ان فعالية نشاط خميرة الكولين استراز  .)٤(

 توجد العديد من الدراساتوللكشف عن حاالت التسمم بالمنغنيز 
فعالية نشاط خميرة الكولين استراز على  المنغنيزالتي تثبت تاثير 

لقلة هذه االبحاث  اونظر .)٦-٤( ان والجرذانفي الفئر
 تأثيرومحدوديتها في الدجاج استهدفت دراستنا الحالية دراسة 

نشاط خميرة الكولين استراز في بالزما دم ودماغ  فيالمنغنيز 
  .االفراخ في الزجاج وفي الجسم الحي

  
  ق العملئاالمواد وطر

  
نوع  افراخ دجاج لحم منمن  ٧٢خدم في هذا البحث ستا

Rose  تم الحصول عليها من مفاقس محليه في  كال الجنسينمن
 وتم .غم ١٥٧- ٦٥ بينتراوح ما توكانت اوزانها  مدينة الموصل

تحت الظروف  تهاتربيثم جرت  جلب االفراخ بعمر يوم واحد
درجة الظروف المالئمة من  الخاصه بافراخ الدجاج مع توفير

الخالي من  والتهوية واالضاءة والفرشة والماء °م٣٥- ٣٢حرارة 
لحين اجراء والعلف المجهز من الكلية وتمت تربيتها  االيونات

  .يوم ١٤و٧ التجربة عليها بعمر
  

  تحضير االدوية والتجريع
 ١ بتركيز )الهند، Avishkar( نغنيزالمكلوريد تم اعطاء 

الفراخ الدجاج منذ اليوم  ات)(خالي االيون في ماء الشرب غم/لتر
تم تحضير جرع  .ولغاية اليوم الرابع عشر من عمرها االول

 Super Nogos,Pacific,%50)الدايكلورفص

Agriscience,Australia)  ت جرعةدام الملح الفسلجي وكانباستخ 
وكان  وزن الجسم عن طريق الفم من ملغم/كغم ٧ الدايكلورفص

 دارىتم تحضير  ).ن الجسموز مل /كغم من٥حجم التجريع (
 ربيتال الصوديومبامن  غم ٠,٣٠٩ يمزج ٨,١ الفوسفات باها

من فوسفات البوتاسيوم ثنائي  ٠,٠٤١ و )اانكلتر B.D.H. (شركة
من كلوريد  غم ٨,٧٦٧ و) E-Merck dermstat(الهيدروجين 

من  مل ٢٢٥ اضيف اليهو )اانكلتر B.D.H. (شركة الصوديوم
 ٨,١ المحلول النهائي الىباها تم تعديل  الماء المقطر وبعدها

او هيدروكسيد عياري  ٠,١ يككلورلهيدروباستخدام حمض ا
مل باضافة  ٢٥٠ واكمال الحجم الىس الباها اقياعيد و الصوديوم

 كولين تم تحضير المحلول المائي ليوديد االسيتايل .الماء المقطر
 %٧,٥ بتركيز )المانيا Shuchardt Munchen( من انتاج شركة

ماء  مل ٥كولين في االسيتايل ملغم من يوديد  %٠,٣٧٥ اذيب
 .مقطر
  

استراز في افراخ الدجاج المعاملة قياس نشاط خميرة الكولين 
  وفي الزجاجداخل الجسم الحي في  نغنيزبالم

تألفت  عشوائيا على مجموعتين كل مجموعةاالفراخ قسمت 
االيونات  المجموعة االولى شربت ماء خالي من. فرخ ٣٦ من

مجموعة  )واعتبرت منذ اليوم االول ولحين اجراء التجارب عليها
المجموعة الثانية شربت الماء الذي يحتوي على  .السيطرة)
من اليوم االول ولحين ) ٨،٧(غم/لتر  ١ بتركيز نغنيزالمكلوريد 

  .اجراء التجارب عليها
وفي اليوم السابع والرابع عشر من عمر االفراخ تم تجريعها 

. عبر الفممن وزن الجسم  ملغم/كغم ٧ بجرعة الدايكلورفصب
قتل االفراخ بقطع الوريد  على التجريع تم دقيقة ٣٠ وبعد مرور
عينات الدم في انابيب اختبار حاوية على  تجمع الوداجي و

ووضع في  واستخراج الدماغ )٩( )١٠:١الهيبارين بنسبة (
نقلت  و لتجربة) لحين اجراء ا°م ١٨- التجميد بدرجة حرارة (

 ٣٠٠٠( )(Centurion,UK عينات الدم الى جهاز الطرد المركزي
استخدام بالدماغ  تجنيستم و .البالزماللحصول على  دورة/دقيقة)

 )٨,١(باستعمال المحلول  )Scientzالكهربائي ( ةجهاز الجانس
barbital-phosphode buffer دماغمن وزن ال غرام١٠٠مل/ ٣ 

استراز طبقا للطريقة  فعالية خميرة الكولينالستخدامها في قياس 
  .  modified electrometric method) ١٣- ١٠(المحور

التفاعل من  مزيجتكوين ي قياس فعالية خميرة الكولين استراز
 مل ١٠ من الماء المقطر في اناء زجاجي سعة مل ٣ خالل وضع

الدماغ ثم  ةجانس منمن عينة البالزما او  مل ٠,٢ ثم يضاف
ويمزج  ٨,١باها مل من محلول دارئ الفوسفات  ٣ة اضاف

 PH-meterالباها بواسطة مقياس  الباها للمزيجقياس  .الخليط
 %٧,٥ يل كولينااالست يوديدمن محلول  مل ٠,١ وبعدها يضاف

المضبوط المائي  م(كمادة اساس) وبعدها ينقل المزيج الى الحما
حسب مقدار ب دقيقة ٣٠ لمدة ويحضن )°م٣٧( عند درجة حرارة
الباها االولى والباها الذي يمثل الفرق بين الباها التغير في قيمة 

القيمة تعكس نشاط الخميرة في العينة  هوهذ دقيقة ٣٠ خالل الثانية
  .المستخدمة 

  
   التغير – )الباها الثانية–الباها االولى(=دقيقة ٣٠/الباها التغير في 

   ءالكف في الباها                                                 
  

نسيج يحتوي على المحاليل كافة عدا عينة البالزما او  ءالكف
  .الدماغ

  
  قياس نشاط خميرة الكولين استراز في الزجاج 

تم استخدام طريقة حضن خميرة الكولين استراز في بالزما 
و المنغنيز كال  الدايكلورفصالدم ودماغ االفراخ في الزجاج ب

وجمعت النماذج الماخوذة من  ).١٠،١٤هما معا (وكالاعلى حدى 
بالماء المقطر  الدايكلورفصوتم تحضير  .(pooling)االفراخ معا 

منه الى مزيج التفاعل  ٠,١مايكروليتر واضيف  ١و  ٠,٥بتركيز 
والماء المقطر  مل ٠,٢ البالزما اوجانسة الدماغ الذي يحتوي على
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وبعدها حضنت مل  ٣ )٨,١مل ودارى الفوسفات باها ( ٣
عملية التثبيط  ألجراءلمدة عشر دقائق  )°م ٣٧(العينات بدرجة 

  .ومن ثم تم قياس نشاط خميرة الكولين استراز
  

  في السيطرة (بدون  نشاط الخميرة                              
  نشاط الخميرة مع المثبط  – المثبط)                              

   ١٠٠×ثبيط=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسبة المئوية للت
  نشاط الخميرة في السيطرة                             

  
  التحليل االحصائي 
 two way analysis of باستخدام احصائيا حللت البيانات

variance   االدنى المعنوي ختبار الفرق الى االنتائج وتم اخضاع
(LSD)Least significant difference test  وكان مستوى

 (أ< ار عند مستوى معنوية اقل منباالختالف المعنوي لالخت
١٥( )٠,٠٥(.  
  

  

  النتائج
  

الى لالفراخ  غم/لتر١ الماء بتركيزفي  نغنيزسبب اعطاء الم
خميرة الكولين استراز في بالزما نشاط انخفاض غير معنوي في 

بينما تسبب تجريع  %١١ سبة تثبيطايام وبن ٧دم االفراخ بعمر 
من وزن الجسم انخفاض  ملغم/كغم ٧ بجرعة الدايكلورفص

فيما  %٧٥ معنوي في نشاط خميرة الكولين استراز بنسبة تثبيط
نشاط الى انخفاض في  الدايكلورفصالمنغنيز مع اعطاء ادى 

 .)١(الجدول  %٦٩ خميرة الكولين استراز وبنسبة
بالزما دم في  يوم ١٤ ده بعمرفي حين سبب المنغنيز لوح

خميرة الكولين استراز نشاط انخفاض غير معنوي في االفراخ 
من  ملغم/كغم ٧ بجرعة صسبب الدايكلورفو %٦ بنسبة تثبيط

في افراخ الدجاج انخفاضا معنويا في  يوم ١٤ وزن الجسم بعمر
 .%٨٢ الكولين استراز في بالزما الدم بنسبة تثبيطنشاط خميرة 

مع المنغنيز الى انخفاض معنوي  الدايكلورفصى اعطاء بينما اد
    .)١(الجدول  %٩١ وزيادة في نسبة التثبيط لتصل

  : نشاط خميرة الكولين استراز في بالزما افراخ الدجاج١الجدول 
  

  المجاميع
  العمر باأليام

  يوم ١٤  يوم ٧
  نسبة التثبيط  الخطأ ±المعدل   نسبة التثبيط  الخطأ ±المعدل 

  ــــــــــــــ  ٠,٠٤ ± ٠,٣٤  ـــــــــــــ  ٠,٠٤ ± ٠,٣٦  وعة السيطرةمجم
  %٨٢  *٠,٠٠٨ ± ٠,٥٨  %٧٥  *٠,٠١ ± ٠,٠٩  مجموعة الدايكلورفوس 

  %٦  ٲ ٠,٠٤ ± ٠,٣٢  %١١  ٲ ٠,٠٣ ± ٠,٣٢  مجموعة المنغنيز
  مجموعة المنغنيز+ الدايكلورفوس

  ملغم/كغم ٧غم/لتر+ ١
  %٩١  *٠,٠١ ± ٠,٠٣  %٦٩  ب*٠,٠٣ ± ٠,١١

القيمة تختلف معنويا عن المجموعة السيطرة عند مستوى معنوية اقل من  *، / مجموعةالخطا القياسي لستة افراخ ± القيم تمثل المعدل  
القيمة تختلف  ب، ملغم / كغم من وزن الجسم ٧بجرعة  دايكلورفصالقيمة تختلف معنويا عن المجموعة الثانية المعاملة بال ٲ، ) ٠,٠٥< ٲ(

  .يوم ١٤الى  ١غم/لتر في ماء الشرب من عمر ١تم اعطاء المنغنيز بتركيز ، لمعاملة بالمنغنيزعن المجموعة الثالثة ا معنوي
  

في ماء الشرب  غم/لتر١ بتركيز يوميا ادى اعطاء المنغنيز
الى انخفاض معنوي في تركيز  ايام ٧ في دماغ االفراخ بعمر

 %١١ نسبة تثبيطخميرة الكولين استراز في دماغ االفراخ وب
ملغم/كغم الى انخفاض  ٧بجرعة  صاعطاء الدايكلورف وسبب

دماغ االفراخ وبنسبة  نشاط خميرة الكولين استراز في معنوي في
بينما تسبب اعطاء الدايكلورفص مع المنغنيز الى  %٦٨ تثبيط

  .)٢(جدول رقم  %٥٩ التقليل من نسبة التثبيط المحدث تصل الى
الكولين نشاط خميرة معنوي في سبب المنغنيز انخفاض 

 %٣٦ بنسبة تصل الى يوم ١٤ استراز في دماغ االفراخ بعمر
خميرة الكولين  نشاط انخفاض معنوي في صالدايكلورفادى بينما 

يوم بنسبة تثبيط وصلت الى  ١٤استراز في دماغ االفراخ بعمر 
مع المنغنيز الى زيادة بنسبة  ص%. وادى اعطاء الدايكلورف٥٢

  ).٢% الجدول رقم (٦٤ط والتي وصلت الى التثبي

االفراخ في الزجاج سبب الدايكلورفص  دم بينما في بالزما
خميرة  نشاطمايكروليتر الى انخفاض معنوي في  ١، ٠,٥بتركيز 

% على  ٩٠%، ٩٨ تثبيط ةبايام وبنس ٧الكولين استراز وبعمر 
لمنغنيز التوالي في حين كانت نسبة التثبيط في االفراخ المعاملة با

 صسبب الدايكلورفو% على التوالي.  ٩٣%، ٩٥ايام  ٧بعمر 
انخفاض معنوي في خميرة الكولين استراز في بالزما دم االفراخ 

% بينما ٩٩%،  ١٠٠يوم وبنسبة تثبيط  ١٤في الزجاج بعمر 
% ١٠٠كانت نسبة التثبيط في المجموعة المعاملة بالمنغنيز 

  .)٣الجدول رقم (
مايكروليتر  ١، ٠,٥بتركيز  صلدايكلورفا وفي الزجاج سبب

خميرة الكولين استراز في دماغ نشاط الى انخفاض معنوي في 
في ايام  ٧بعمر % على التوالي  ٨٤%، ٩٣االفراخ بنسبة تثبيط 

%، ٨٧يوم  ١٤حين كانت نسبة التثبيط في دماغ االفراخ بعمر 
   .)٤الجدول رقم ( .% على التوالي ٨٠
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٤٠ 
 

مايكروليتر الى  ١، ٠,٥بتركيز  صفبينما ادى الدايكلور
دماغ نشاط خميرة الكولين استراز في  انخفاض معنوي في

بنسبة  ايام ٧االفراخ المعاملة بالمنغنيز مع ماء الشرب بعمر 

%  ٨٧%، ٩٥يوم بنسبة  ١٤وفي عمر  %، ٨٥%، ١٠٠تثبيط 
  .)٤على التوالي. الجدول رقم (

  
  في دماغ افراخ الدجاج : نشاط خميرة الكولين استراز ٢الجدول 

  

  المجاميع
  العمر باأليام

  يوم ١٤  يوم ٧
  نسبة التثبيط  الخطأ ±المعدل   نسبة التثبيط  الخطأ ±المعدل 

  ـــــــــــــــــــ  ٠,٠٦ ± ٠,٠٥  ــــــــــــــــــ  ٠,٠٣ ± ٠,٥٩  مجموعة السيطرة
  %٥٢  *٠,٠٢ ± ٠,٢٤  %٦٨  *٠,٠٢ ± ٠,١٩  ملغم/كغم ٧ مجموعة الدايكلورفوس

  %٣٦  *ٲ٠,٠٣ ± ٠,٣٢  %١١  بٲ ٠,٠٥ ± ٠,٥٣  غم/لتر ١ مجموعة المنغنيز
  مجموعة المنغنيز+ الدايكلورفوس

  ملغم/كغم ٧غم/لتر+ ١
٦٤  *٠,٠٢ ± ٠,١٨  %٥٩  *٠,٠٣ ± ٠,٢٤%  

  د مستوى معنوية اقل من القيمة تختلف معنويا عن المجموعة السيطرة عن *، / مجموعةالخطا القياسي لستة افراخ ± القيم تمثل المعدل 
القيمة تختلف  ب، ملغم / كغم من وزن الجسم ٧بجرعة  دايكلورفوسالقيمة تختلف معنويا عن المجموعة الثانية المعاملة بال ٲ، )٠,٠٥< ٲ(

  . ومي ١٤الى  ١غم/لتر في ماء الشرب من عمر ١تم اعطاء المنغنيز بتركيز ، لمعاملة بالمنغنيزمعنوي عن المجموعة الثالثة ا
  

  : نشاط خميرة الكولين استراز في بالزما دم افراخ الدجاج في الزجاج٣الجدول 
  

  الجرع

  المنغنيزمجموعة   مجموعة السيطرة
  ايام ١٤  يوم ٧  يوم ١٤  يوم ٧
  ±المعدل 

  الخطأ القياسي 
نسبة 
  التثبيط

  ±المعدل 
  الخطأ القياسي 

نسبة 
  التثبيط

  ±المعدل 
  الخطأ القياسي 

نسبة 
  طالتثبي

  ±المعدل 
  الخطأ القياسي 

نسبة 
  التثبيط

  صفر
٠,٧٥ ±  

 ٠,٠١  
  ـــــــــــ

٠,٧٠ ±  
 ٠,٠٣  

  ــــــــــــ
٠,٨٢ ±  

 ٠,٠٣  
  ـــــــــــ

٠,٥٨ ±  
 ٠,٠٠٦  

  ــــــــــ

٠,٥ 
  مايكروليتر

٠,٠١ ±  
 ٠,٠٠٤*  

٩٨%  
٠,٠٠ ±  

 ٠,٠٠  
١٠٠%  

٠,٠٤ ±  
 ٠,٠٠٣*  

٩٥%  
٠,٠٠ ±  

 ٠,٠٠  
١٠٠%  

١ 
  مايكروليتر

٠,٠٦ ±  
  أ*٠,٠٠٣ 

٩٠%  
٠,٠٠٨ ±  

 ٠,٠٠٥  
٩٩%  

٠,٠٦ ±  
 ٠,٠٠٦*  

٩٣%  
٠,٠٠ ±  

 ٠,٠٠  
١٠٠%  

، )٠,٠٥ <(أ  * القيمة تختلف معنويا عن مجموعة السيطرة عند مستوى معنوية، الخطأ القياسي لستة افراخ / مجموعة ±القيم تمثل المعدل
  .ومي ١٤الى  ١غم/لتر في ماء الشرب من عمر ١تم اعطاء المنغنيز بتركيز 

  
  المناقشة

  
والحيوان  لإلنسانيعد المنغنيز من العناصر الضرورية 

وهو  .)١ويتواجد بشكل واسع في التربة والماء والهواء والغذاء (
من المعادن التي تسبب التسمم العصبي لإلنسان والحيوان عند 

وفي  )١٦( التعرض له بجرع عالية ولفترة طويلة في االنسان
جد دراسات علمية منشورة حول تأثير وال تو .)١٧القوارض (

نشاط خميرة الكولين استراز في افراخ الدجاج بعمر  فيالمنغنيز 
لذا ارتكزت دراستنا الحالية في الحيوان الحي  ،يوم ١٤ و ٧

الدجاج او في الزجاج لنلقي المزيد من الضوء على هذه  ألفراخ
استراز  وأظهرت النتائج ان قياس نشاط خميرة الكولين .التأثيرات

 يعد المؤشر الحيوي للكشف المبكر عن التسمم العصبي بالمنغنيز
)٤.(  

نجاح المنغنيز بماء الشرب وألول مرة بينت دراستنا الحالية 
دماغ  غم/لتر في تثبيط نشاط خميرة الكولين استراز في ١بتركيز 

. وسجل )(داخل الجسميوم  ١٤ ،٧بعمر  دم االفراخ وفي بالزما
يوم وبنسبة تثبيط  ١٤نغنيز في دماغ االفراخ بعمر اعلى تثبيط للم

% وهذا ما يتفق مع الدراسات السابقة التي اكدت فعالية ٣٦
المنغنيز في التقليل من نشاط خميرة الكولين استراز في دماغ 

وال تتفق دراستنا مع  .)٦،٤( ) وفي دماغ الجرذان١٨الفئران (
غنيز يزيد من فعالية الدراسات السابقة التي اثبتت ان اعطاء المن

وقد يعود  )٥( نشاط خميرة الكولين استراز في دماغ الجرذان
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السبب في ذلك الى ان التعرض للمنغنيز لفترة قصيرة يزيد من 
وكما هو متوقع نجح  .)٥(نشاط خميرة الكولين استراز

بالزما  تثبيط نشاط خميرة الكولين استراز في في صالدايكلورف
) وكانت نسبة التثبيط في ٢١-٣،١٢،١٩ج (افراخ الدجا دم ودماغ

البالزما اعلى منه في الدماغ وهذا ما يتفق مع الدراسات السابقة 
اثبتت الدراسة الحالية قابلية المنغنيز على زيادة . )٢٣،٢٢،٢،١(

تثبيط نشاط خميرة الكولين استراز الحاصل بواسطة 
وقد  .يوم ١٤الدايكلورفص في دماغ وبالزما دم االفراخ بعمر 

لفترة طويلة يؤدي ولتعرض للمنغنيز الى ان ايعود السبب في ذلك 
تشمل التغيرات الحيوية ومن ضمنها  الى تأثيرات سمية عصبية

نشاط خميرة الكولين  ايض النواقل العصبية وتغيير في ر فييالتغي
بينما قلل المنغنيز من نسبة التثبيط في بالزما دم  .)١٨,٢استراز (

الى قلة فترة التعرض  السب ايام وقد يعود ٧بعمر ودماغ االفراخ 
الن التسمم العصبي مرتبط بزيادة تركيز المنغنيز في الدماغ 

وفي الزجاج لم يكن التأثير  .)٢لفترة طويلة ( نتيجة التعرض له
واضح للمنغنيز على نشاط خميرة الكولين استراز في بالزما الدم 

وجود ب في ذلك الى يوم وقد يعود السب ١٤ ،٧والدماغ بعمر 
عوامل مختلفة في جسم الحيوان منها التوزيع وااليض وعوامل 

قلة عمر الحيوان واخرى غير موجودة في الزجاج باإلضافة الى 
  .قد يكون لها دور في ذلكالجرعة المعطاة 
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  الجرع

  المنغنيزمجموعة   رةمجموعة السيط
  ايام ١٤  يوم ٧  يوم ١٤  يوم ٧
  ±المعدل 

  الخطأ القياسي 
نسبة 
  التثبيط

  ±المعدل 
  الخطأ القياسي 

نسبة 
  التثبيط

  ±المعدل 
  الخطأ القياسي 

نسبة 
  التثبيط

  ±المعدل 
  الخطأ القياسي 

نسبة 
  التثبيط

  صفر
٠,٤٥ ±  

 ٠,٠٢  
  ـــــــــ

٠,٣٩ ±  
 ٠,٠١  

  ـــــــــ
٠,٨٢ ±  

 ٠,٠٣  
  ــــــــ

٠,٤٠ ±  
 ٠,٠٠٦  

  ـــــــــ

٠,٥ 
  مايكروليتر

٠,٠٣ ±  
  أ*٠,٠٠٧

٩٣%  
٠,٠٥ ±  

 ٠,٠٠٣*  
٨٧%  

٠,٠٤ ±  
 ٠,٠٠٣*  

١٠٠
%  

٠,٠ ±  
 ٠,٠٠*  

٩٥%  

١ 
  مايكروليتر

٠,٠٧ ±  
٠,٠١*  

٨٤%  
٠,٠٨ ±  

 ٠,٠٠٨*  
٨٠%  

٠,٠٦ ±  
 ٠,٠٠٦*  

٨٥%  
٠,٠٦ ±  

 ٠,٠٧*  
٨٧%  

  ، )٠,٠٥< ٲالقيمة تختلف معنويا عن المجموعة السيطرة عند مستوى معنوية اقل من (*، افراخ الخطا القياسي لستة ±القيم تمثل المعدل 
غم/لتر في ماء ١تم اعطاء المنغنيز بتركيز ، مايكروليتر١القيمة تختلف معنويا عن المجموعة الثالثة المعاملة بالدايكلورفص بجرعة  ٲ

  .يوم ١٤الى  ١الشرب من عمر 
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