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دراسة كيموحيوية ونسيجية ﻹنزيم الثايوردوكسين ردكتيز المعزول من مصل الدم في
الجرذان الطبيعية والمصابة بالكرب التأكسدي
أميرة احمد حمدون ١و لؤي عبد علي الهﻼلي

٢

 ١فرع الفسلجة والكيمياء الحياتية واﻷدوية ،كلية الطب البيطري ٢ ،قسم الكيمياء ،كلية العلوم ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اﻻستﻼم  ٨تموز ٢٠١٨؛ القبول  ٢١كانون اﻷول (٢٠١٨
الخﻼصة
تضمن البحث دراسة تأثير إنزيم الثايوردوكسين ردكتيز المفصول من مصل دم اﻹنسان في الجرذان الطبيعية أو المصابة بحالة الكرب
التأكسدي ،من خﻼل الفحص النسيجي للقلب والكبد وقياس المتغيرات الكيموحيوية التي تضمنت إنزيم الثايوردوكسين ردكتيز وإنزيم
الكرياتين كاينيز وإنزيم أﻻنين أمينوترانسفريز وإنزيم أسبارتيت أمينوترانسفريز والبليروبين الكلي واﻷلبومين وحامض اليوريك .إذ أن
معاملة حيوانات التجارب ببيروكسيد الهيدروجين  %١أدت إلى ارتفاع معنوي في إنزيم الثايوردوكسين ردكتيز وإنزيم الكرياتين كاينيز،
إنزيم أسبارتيت أمينوترانسفريز والبليروبين الكلي مقارنة بمجموعة السيطرة ،بينما كان هناك انخفاض معنوي في اﻷلبومين وحامض
اليوريك ولم يكن هناك فرق معنوي ﻹنزيم أﻻلنين أمينوترانسفريز مقارنة مع مجموعة السيطرة ،فضﻼ عن أن حقن الجرذان باﻹنزيم
المفصول في الغشاء البريتوني بجرع مختلفة  ٢و ٤ملغم/كغم من وزن الجرذان مع بيروكسيد الهيدروجين  %١حسنت من مستوى
المتغيرات المقاسة من خﻼل تقليل حالة اﻷكسدة والكرب التأكسدي الناتجة لدى الجرذان .أظهرت نتاﺋﺞ الفحص النسيجي وجود تغييرات
مرضية مميزة عن مجموعة السيطرة في قلب المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين والمحقونة باﻹنزيم المفصول في الغشاء
البريتوني وبجرعة  ٤ملغم/كغم من وزن الجرذان .أما في الكبد فقد لوحظ وجود تنكس فجوي وتثخن للمحفﻈة الكبدية نتيجة اﻻحتقان
المزمن وكذلك انحﻼل في اﻷوعية الدموية عند المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين  %١مقارنة بمجموعة السيطرة ،ولكن لوحظ تحسن واضح
في الكبد عند المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين والمحقونة باﻹنزيم المفصول في الغشاء البيريتوني وبجرعة  ٤ملغم/كغم من وزن
الجرذان ،وهذه النتاﺋﺞ تثبت دور اﻹنزيم المفصول في حماية الجسم من الكرب التأكسدي فاستخدام اﻹنزيم المفصول بإمكانه التقليل من حدة
اﻷمراض المختلفة.
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Abstract

The study included investigation of effects of the thioredoxin reductase isolated from serum of human on oxidative stress
induced in rats, through histopathological examination of the heart and liver, and the measurement of the biochemical
parameters, which included: thioredoxin reductase, creatine kinase, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, total
bilirubin, albumin and uric acid. Treating experimental animals with 1% hydrogen peroxide led to a significant increase in
thioredoxin reductase, creatine kinase, aspartate aminotransferase and total bilirubin compared to control group, while a
significant decrease in: albumin and uric acid, but non-significant in alanine aminotransferase. As well as, a different dose 2
and 4mgl Kg of rat body weight of isolated TrxR with 1% hydrogen peroxide improved parameter levels through decrease
oxidative stress that induced in rats. The results of the histopathological examination revealed slight to moderate changes in the
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heart, while no distinguishing changes were observed in the heart of the group treated with hydrogen peroxide and injected
with enzyme in intraperitoneally with 4 mg/ kg of rat weight compared to control group. In the liver, there was observed
vascular degeneration and thickening of hepatic capsule as a result of chronic congestion and degeneration in the blood vessels
which after treatment with 1% hydrogen peroxide compared to control group, but there was noticeable improvement in the
liver of group treated with hydrogen peroxide and injected with the enzyme in intraperitoneally with 4 mg/kg of rat weight,
and these results confirm the role of the enzyme in the protection of the body from oxidative stress, the use of the enzyme can
reduce the severity of different diseases.
Keywords: Thioredoxin reductase, Rat, Oxidative stress, Heart, Liver
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من مضادات اﻷكسدة غير اﻹنزيمية كفيتامين  Cالمؤكسد
)ديهايدرو حامض اﻷسكوربك( وفيتامين  Eوحامض الﻼيبويك
وبوجود الكلوتاثيون  GSHيساهم في تنﻈيم اﻷكسدة واﻻختزال
الخلوي  .(٥) Cellular redoxفضﻼ عن ذلك فأن إنزيم TrxR
يلعب دور مهم في الفسلجة المرضية لﻸمراض المزمنة مثل
الروماتيز الرثوي  ،Rheumatoid arthritisالعوز المناعي AIDS
وبعض اﻷورام الخبيثة ) ،(٦وله دور مهم في تنﻈيم عمليات
اﻷكسدة واﻻختزال داخل الخلية ،نمو الخلية موتها المبرمﺞ ).(٧
فضﻼ عن ذلك فان التداخﻼت السمية التي يمكن أن تنتﺞ مركبات
مؤكسدة مختلفة يمكن أن تزال باستخدام إنزيم الثايوردوكسين
ردكتيز وهذا ما ﻻحﻈه  Genchevaوأخرين ) (٨عندما استخدموا
أحد المركبات السامة مثل توكسوفﻼفين وحقنها في الفئران لوحظ
أن لﻺنزيم القدرة على استخدامها كمادة أساس له واختزالها
وبالتالي التقليل من عملية حدوث الكرب التأكسدي الذي ينشأ عن
طريق التوكسوفﻼفين .يهدف هذا البحث الى دراسة تأثير إنزيم
 TrxRالمفصول من مصل الدم على الجرذان الطبيعية أو المصابة
بحالة الكرب التأكسدي من خﻼل قياس المتغيرات الكيموحيوية
والفحص النسيجي.

المقدمة
ينتمي إنزيم الثايرودكسين )Thioredoxin reductase (TrxR
الى عاﺋلة الفﻼفوبروتين-نيكلوتيد-البيريدين ثناﺋي الكبريت وهو
إنزيم أكسدة واختزال يحفز اختزال الثايوردوكسين Thioredoxin
)) (Trxذو وزن جزيئي  ١٢كيلو دالتون( المعتمد على المرافق
اﻹنزيمي  ،NADPHأفراد هذه العاﺋلة هي دايمرات متجانسة
 Homodimersكل وحدة فرعية لها مجموعة  FADكمجموعة
ترقيعيه  ،Prosthetic groupموقع اﻻرتباط ألـ  NADPHوموقع
ثناﺋي الكبريت في النهاية اﻷمينية وهو الجزء الفعال لعملية
اﻷكسدة واﻻختزال ).(١
إن زيادة الكرب ألتأكسدي  Oxidative stressله عﻼقة
واضحة باﻷمراض المختلفة لدى اﻹنسان ،فالكرب ألتأكسدي
)اﻹجهاد ألتأكسدي( يعرف بأنه عدم التوازن بين المواد المؤكسدة
)الجذور الحرة ونواتجها( ومضادات اﻷكسدة ،إذ إن الخﻼيا
تحتوي على مواد مؤكسدة أكثر من مضادات اﻷكسدة ،وهذا
بدوره يؤدي إلى تدمير الجزيئات الحيوية في الجسم مثل
البروتينات والدهون واﻷحماض النووية ،إذ يحدث الكرب
التأكسدي عندما يتجاوز مستوى مركبات اﻷكسدة قدرة مضادات
اﻷكسدة على إزالتها ).(٢
يشارك إنزيم  TrxRبوصفه مضادا لﻸكسدة من خﻼل اختزاله
الثايوردوكسين المؤكسد وتحوي له الى الشكل المختزل الفعال
ليدخل في تفاعﻼت عدة منها مساهمة  Trxفي عملية إزالة
بيروكسيد الهيدروجين من أوساط عدة وتحويله الى ماء عن
طريق إنزيم الثايوردوكسين بيروكسيديز  Trx peroxidaseوكذلك
استخدام  Trxالمختزل في عملية بناء الـ  DNAبمساهمته في
Riboneucleotide
تفاعﻼت إنزيم رايبونيوكليوتيد ردكتيز
 reductaseفضﻼ عن مساهمته مع عوامل اﻻستنساخ
Gene
 Transcription factorعند عملية استنساخ الجين
 transcriptionﻷداء مهام مختلفة داخل الجسم ).(٣
فضﻼ عن ذلك فأن إنزيم  TrxRله القدرة على اختزال عدد من
المواد المؤكسدة مثل الكوينونات المؤكسدة Quinone’s
وبيروكسيد الهيدروجين  H2O2وبيروكسيدات اﻻلكيل ROOH
وذلك من خﻼل السيلينوسستين  Selenocysteineعالي الفعالية
) (٤وﻹنزيم  TrxRدور في اﻻختزال واﻹعادة  Recyclingللعديد

المواد وطرائق العمل
فصل اﻹنزيم
بعد أن تم تحضير اﻹنزيم في دراسة سابقة من قبل الهﻼلي
وحمدون ) (٩والتي أجريت من خﻼل استخدام مصل دم ذكر سليم
ظاهريا بعمر  ٣٩سنة غير مدخن وبعد التأكد من خلوه من أية
إصابة مرضية من سكنة مدينة الموصل .وقد تمت عملية التنقية
من خﻼل استخدام تقنيات حياتية مختلفة كالترسيب باستخدام
كبريتات اﻷمونيوم وعملية الفرز الغشاﺋي  dialysisواستخدام
عمودين من أعمدة الفصل ،اﻷول كروماتوغرافيا الترشيح
الهﻼمي نوع سيفادكس  G-50والثاني نوع سيفادكس G-100
لفصل المركبات ذات اﻷوزان الجزيئية المختلفة فضﻼ عن
استخدام المبادل اﻷيوني نوع  DEAE-celluloseوذلك للحصول
على نقاوة عالية لﻺنزيم وصلت الى  ٢٨٩مرة .ومن ثم استخدم
هذا اﻹنزيم ) (٩لدراسة تأثيره على الجرذان الطبيعية والمصابة
بحالة الكرب التأكسدي.
١١٦
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الفحص النسيجي
استخدمت طريقة الباحثين ) (١٧للتثبيت واستخدم محلول
مثبت  fixation solutionوهو محلول الفورمالين المنﻈم المتعادل
بتركيز  .neutral buffered formalin solution %١٠تم أخذ قطع
من نسيﺞ القلب ونسيﺞ الكبد من كل المجاميع بعد قتلها في نهاية
المعاملة وتم تثبيتها بالمحلول المثبت )المحضر سابقا( ثم غسلت
بالماء المقطر ﻹزالة المتبقي من المثبت بعدها مررت في سلسلة
متدرجة في التركيز من الكحول اﻷثيلي ابتداء من ،%٩٠ ،%٧٠
 %١٠٠ثم تم إمرارها على محلول الزايلول بعدها تنقل الى شمع
البرافين المنصهر لمدة نصف ساعة بعدها يتم صب القوالب
الشمعية لتكون جاهزة للتقطيع في جهاز المشراح الدوار
 microtomeإذ قطعت إلى شراﺋح نسيجية بسمك خمسة
مايكروميترات وصبغت الشراﺋح بصبغة الهيماتوكسيلين
واﻻيوسين  ،hematoxylin and eosinومن ثم تم عرض الشراﺋح
النسيجية الناتجة على أطباء متخصصين في مختبرات مستشفى
الزهراوي التعليمي في مدينة الموصل.

حيوانات التجربة المستخدمة في عملية الحقن
استخدمت في هذه الدراسة  ٢٤ذكرا من ذكور الجرذان البالغة
من نوع  Albino male ratsوبعمر  ٤أشهر وبأوزان تراوحت بين
 ٣٥٠-٢٠٠غم تم تربية الحيوانات في غرفة خاصة تتوفر فيها
الشروط الصحيحة لتربية الحيوانات من درجة حرارة وإضاءة
وتهوية في الحقل التابع لكلية الطب البيطري /جامعة الموصل،
وتم تغذيتها على عليقة قياسية وماء الشرب.
تقسيم الحيوانات
وزعت الحيوانات وفقا لوزنها إلى أربعة مجاميع وبواقع ست
حيوانات لكل مجموعة وعوملت لمدة خمسة عشر يوما.
المجموعة اﻷولى :تم إعطاؤها ماء الشرب اﻻعتيادي طيلة مدة
التجربة وعدت مجموعة سيطرة .المجموعة الثانية :تم إعطاؤها
ماء الشرب بواسطة القناني الخاصة والحاوي على %١
بيروكسيد الهيدروجين ) (١٠طيلة مدة التجربة .المجموعة الثالثة:
تم إعطاؤها ماء الشرب الحاوي على  %١بيروكسيد الهيدروجين
وحقنت باﻹنزيم  TrxRالمنقى في الغشاء البريتوني وبجرعة ٢
ملغم /كغم من وزن الجرذان طيلة مدة التجربة ) .(١١المجموعة
الرابعة :تم إعطاؤها ماء الشرب الحاوي على  %١بيروكسيد
الهيدروجين وحقنت باﻹنزيم  TrxRالمنقى في الغشاء البريتوني
وبجرعة  ٤ملغم  /كغم من وزن الجرذان طيلة مدة التجربة
).(١١
جمع نماذج الدم من حيوانات التجربة
تم جمع نماذج الدم من مجاميع الحيوانات قبل المعاملة
)الوقت صفر( وبعد سبعة أيام وكذلك بعد خمسة عشر يوما من
المعاملة ،إذ تم سحب الدم من وريد العين بواسطة أنبوبة شعرية
تحتوي على الهيبارين غرست في الزاوية الداخلية لمحجر العين،
إذ سمح للدم باﻻنسياب الى أنبوبة بﻼستيكية جافة ونﻈيفة وبعدها
ترك الدم ليتخثر ثم وضعت اﻷنابيب في جهاز الطرد المركزي
بسرعة  gx ٤٠٠٠لمدة  ١٥دقيقة لفصل الجزء المتخثر عن
مصل الدم ) ،(١٢إذ تم تقسيمه على جزﺋيين في أنابيب بﻼستيكية
صغيرة جافة ونﻈيفة وحفظ في درجة حرارة ٢٠ -م ºلحين
استخدامه في قياس المتغيرات المحددة في البحث حيث تم قياس
إنزيم ثايوردوكسين ردكتيز ) ،(١٣إنزيم كرياتين كاينيز )،(١٤
إنزيم اسبارتيت امينوترانسفيريز ) ،(١٢إنزيم اﻻلنين
امينوترانسفيريز ) ،(١٢اﻷلبومين ) ،(١٥حامض اليوريك )،(١٢
والبليروبين الكلي ).(١٦
إن المواد الكيمياﺋية المستخدمة في قياس المتغيرات المختارة
مجهزة من شركات عالمية مختلفة كما استخدمت عدد قياسية
جاهزة من شركة  BIOLABOالفرنسية لقياس إنزيم كرياتين
كاينيز وإنزيم اسبارتيت امينوترانسفيريز وإنزيم اﻻنين
امينوترانسفيريز اﻷلبومين وحامض اليوريك والبليروبين الكلي
أما إنزيم ثايوردوكسين ردكتيز فقد استخدمت طريق يدوية
لقياسه.

التحليل اﻹحصائي
تم استخدام البرنامﺞ اﻹحصاﺋي  SPSS 10لتحديد المعدل
 Meanواﻻنحراف القياسي للمعدل )،Standard Deviation (SD
وتم استخدام اختبار  tللمقارنة بين متغيرين وإيجاد اﻻختﻼف بين
القيم التي ظهرت من خﻼل قيمة اﻻحتمالية والتي عُدت عند ≤ p
 0.05اختﻼفا ً معنويا ً  Significantوعند  p > 0.05اختﻼفا ً غير
معنوي ،فضﻼ عن اختبار أنوفا (one way) ANOVA test
للمقارنة بين أكثر من مجموعتين وإيجاد اﻻختﻼف من خﻼل قيمة
اﻻحتمالية كما ذكر أنفا ً ).(١٨
النتائﺞ

١١٧

توضح الجداول  ٧ - ١نتاﺋﺞ معاملة حيوانات التجارب خﻼل
ثﻼث فترات هي  ٠و ٧و ١٥يوم ببيروكسيد الهيدروجين بتركيز
 %١وكذلك معاملة باﻹنزيم المفصول بجرع مختلفة  ٢و ٤
ملغم/كغم من وزن الجرذان على مستويات إنزيم ) TrxRالجدول
 ،(١إنزيم ) CKالجدول  ،(٢إنزيم ) ASTالجدول  ،(٣إنزيم ALT
)الجدول  ،(٤اﻷلبومين )الجدول  ،(٥البليروبين الكلي )الجدول
 (٦وحامض اليوريك )الجدول  .(٧أشارت النتاﺋﺞ الموضحة في
الجدول  ١إلى أن استخدام بيروكسيد الهيدروجين بتركيز  %١مع
ماء الشرب أدى إلى انخفاض فعالية إنزيم  TrxRبعد سبعة أيام
من المعاملة وكذلك في المجموعة الثالثة ثم ارتفع بعد خمسة عشر
يوما وفي جميع المعامﻼت.
أدت المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين لحيوانات التجربة إلى
ارتفاع معنوي في فعالية إنزيم ) CKالجدول  (٢في مدة المعاملة
مقارنة مع نﻈيراتها في مجموعة السيطرة ،وكذلك لوحظ ارتفاع
معنوي في فعالية اﻷنزيم بعد سبعة أيام من المعاملة في
المجموعتين الثالثة والرابعة.
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هناك فرق معنوي واضح عند استخدام اﻹنزيم المفصول كجرع
مع بيروكسيد الهيدروجين كما يﻼحظ في )الجدول .(٥
في حين أدت المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين الى رفع
مستوى البيليروبين الكلي ،إذ أظهرت ارتفاع معنوي في مستواه
بعد المعاملة لمدة  ١٥يوما مقارنة مع مجموعة السيطرة ولم
يﻈهر هناك فرق معنوي واضح عند إستخدام اﻹنزيم المفصول
كجرع مع بيروكسيد الهيدروجين كما يﻼحظ من )الجدول .(٦
يﻼحظ في )الجدول  (٧انخفاض معنوي في مستوى حامض
اليوريك في مجموعة الحيوانات المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين
في جميع أوقات المعاملة مقارنة مع نﻈيراتها في مجموعة
السيطرة ،وفي نفس الوقت عند استخدام اﻹنزيم المفصول كجرعة
لوحظ أن هناك فرقا معنويا عند استخدام تركيز ٢ملغم /كغم
وإرجاع القيمة الى مستوى أعلى لحامض اليوريك مقارنة
بالمجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين.

أدت المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين لحيوانات التجربة الى
ارتفاع معنوي في فعالية أنزيم ) ASTالجدول  (٣وكذلك في
المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين واﻷنزيم المفصول
بجرعة  ٢ملغم/كغم من وزن الجرذان بعد  ١٥يوم من المعاملة
في حين لوحظ ارتفاع معنوي في مستوى فعالية اﻷنزيم في
المجموعة المحقونة باﻷنزيم المفصول بجرعة  ٤ملغم/كغم من
وزن الجرذان بعد  ٧أيام من المعاملة .أظهرت النتاﺋﺞ وجود
انخفاض معنوي في فعالية أنزيم ) ALTالجدول  (٤في
المجموعتين المعاملتين ببيروكسيد الهيدروجين واﻷنزيم
المفصول بجرعة ٢ملغم و  ٤ملغم/كغم من وزن الجرذان بعد ١٥
يوما من المعاملة.
أدت معاملة حيوانات التجربة ببيروكسيد الهيدروجين إلى
انخفاض معنوي في مستوى اﻷلبومين في أوقات المعاملة  ٧و
 ١٥يوما مقارنة مع نﻈيرتها في مجموعة السيطرة ولم يﻈهر

الجدول  : ١تأثير المعامﻼت المختلفة على فعالية إنزيم الثايوردوكسين ردكتيز )وحدة عالمية  /مل( × ٥-١٠للمجموعات المدروسة خﻼل
أوقات معاملة  ٠و ٧و ١٥يوما في حيوانات التجارب
المعامﻼت

مجموعة بعد مرور
مدة  ٧أيام )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
١٬٧١
a٦٬٧٤
٠٬٢٣
a١٬٩٩

مجموعة بزمن صفر
)العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
١٬١٢
a٦٬٤٤
٠٬٥٤
b ٥٬٢٩

مجموعة بعد مرور مدة
 ١٥يوم )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
١٬٢٥
a٥٬٧٩
٠٬٦٣
c٨٬٣٥

مجموعة السيطرة
بيروكسيد الهيدروجين بتركيز %١
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
٠٬١٨
c٩٬٨٠
٠٬٤١
a٣٬٦٨
١٬٢٥
b٦٬٧٤
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٢ملغم  /كغم
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
١٬٠٨
c٨٬٩
٠٬٤١
b٥٬٩٨
٠٬٤٧٥
a٤٬٩١
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٤ملغم  /كغم
اختﻼف اﻷحرف أفقيا دﻻلة على أن هناك اختﻼف معنوي * .فرق معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى .P≤0.05
** فرق معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى .P<0.001

قيمة
اﻻحتمالية
٠٬٦
**٠٬٠٠٠١
**٠٬٠٠٠١
**٠٬٠٠١

الجدول  :٢تأثير المعامﻼت المختلفة على فعالية إنزيم الكرياتين كاينيز )وحدة عالمية/لتر( للمجموعات المدروسة خﻼل أوقات المعاملة ٠
و ٧و ١٥يوما في حيوانات التجارب
المعامﻼت
مجموعة السيطرة

مجموعة بزمن صفر
)العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
١٠٬٨٣
٣٬٢٥
a

a ١٠٬٦٧

بيروكسيد الهيدروجين بتركيز %١
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
a ١٠٬٠٤
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٢ملغم  /كغم
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
a ١١٬٣٢
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٤ملغم  /كغم

٢٬٧٢

مجموعة بعد مرور
مدة  ٧أيام )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي

a ١٢٬٢

b ٤٧٬٧

٢٢٬٢١

٢٬٨٧

b

b ٢٢٬٢

٣٬٤١
١١٨

١٬٧٣
٥٬٧
٤٬١
١٬٧٢

مجموعة بعد مرور مدة
 ١٥يوم )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي

a ١٤٬٣٢

b ٤٥٬٥٥
b ١٤٬٤٤
a ١٢٬٢

١٬١٦
٣٬٤٤

٣٬٤١
١٬٥٥

قيمة
اﻻحتمالية
٠٬١٤

*٠٬٠٤

*٠٬٠٤٣
*٠٬٠٤٦

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٣العدد (١٢٤-١١٥) ٢٠١٩ ،٢
اختﻼف اﻷحرف أفقيا دﻻلة على أن هناك اختﻼف معنوي * .فرق معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى .P≤0.05
الجدول  :٣تأثير المعامﻼت المختلفة على فعالية إنزيم ) ASTوحدة عالمية/لتر( للمجموعات المدروسة خﻼل أوقات المعاملة  ٠و ٧و١٥
يوما في حيوانات التجارب
المعامﻼت

مجموعة بزمن صفر
)العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٩٬٤٩
a ٦٢٬١
٦٬١٣
a ٦٣٬١

مجموعة بعد مرور مدة
 ٧أيام )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٧٬٢٧٣ a٥٩٬٣٣
٨٬٤٩
a٦٦٬٠٧

مجموعة بعد مرور مدة
 ١٥يوم )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٧٬٦٥
a ٦٢٬١٣
٥٬٦٧
b ٧٤٬٥٧

مجموعة السيطرة
بيروكسيد الهيدروجين بتركيز %١
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
٨٬٩٥
b ٦٧٬٣٣
٢٬٧٨
a ٦٢٬٠
٨٬٥٨
a ٦٤٬١٧
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٢ملغم  /كغم
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
٣٬٩٥
a ٥٠٬٩
٦٬١٧
b ٦٢٬٩٣
٨٬٣٢
a ٥٧٬٧
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٤ملغم  /كغم
اختﻼف اﻷحرف أفقيا دﻻلة على أن هناك اختﻼف معنوي * .فرق معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى .P≤0.05

قيمة
اﻻحتمالية
٠٬١٠٤
*٠٬٠٥
٠٬٥٩٧
*٠٬٠١٨

الجدول  :٤تأثير المعامﻼت المختلفة على فعالية إنزيم ) ALTوحدة عالمية  /لتر( للمجموعات المدروسة خﻼل أوقات المعاملة  ٠و ٧و١٥
يوما في حيوانات التجارب
المعامﻼت

مجموعة بزمن صفر
)العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٢٬٤٣
a ٤٠٬٣٧
١٬٣٥
a ٤١٬٤

مجموعة بعد مرور مدة
 ٧أيام )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٢٬٠١
a ٣٩٬٨٣
٦٬٣١
a ٤٢٬٤٧

مجموعة بعد مرور مدة
 ١٥يوم )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٠٬١٣
a ٤٠٬٢٦
٤٬٢١
a ٤٣٬٣٧

مجموعة السيطرة
بيروكسيد الهيدروجين بتركيز %١
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
١٬٦١
a ٣٦٬١٣
٠٬٧٦
b ٣٩٬٣٨
٤٬٩٥
c ٢٬٠٠
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٢ملغم  /كغم
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
١٬٥
a ٣٦٬٩٣
١٬٢٩
a ٣٩٬٤
٤٬٧١
b ٤٢٬٢٣
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٤ملغم  /كغم
اختﻼف اﻷحرف أفقيا دﻻلة على أن هناك اختﻼف معنوي * .فرق معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى .P≤0.05

قيمة
اﻻحتمالية
٠٬١٢٩
٠٬٦

*٠٬٠١٥
*٠٬٠٢٤

الجدول  :٥تأثير المعامﻼت المختلفة على مستويات اﻷلبومين )غم ١٠٠/مل( للمجموعات المدروسة خﻼل أوقات المعاملة  ٠و ٧و١٥يوما
المعامﻼت

مجموعة بزمن صفر
)العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٠٬٩
a ٧٬١٦٧
٠٬٥٤
c ٧٬٤٢

مجموعة بعد مرور
مدة  ٧أيام )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٠٬٥
a ٦٬٩
٠٬٤٨
b ٦٬٣٧

مجموعة بعد مرور مدة
 ١٥يوم )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٠٬٣٥
a ٧٬٤٨
٠٬٤
a ٥٬٢

مجموعة السيطرة
بيروكسيد الهيدروجين بتركيز %١
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
٠٬٥٩
a ٧٬٣٥
٠٬١٧
a ٦٬٥٤
١٬١٢
a ٦٬٨٣
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٢ملغم  /كغم
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
٠٬٢٣٢
a ٧٬١٧
٠٬٣٦٨
a ٦٬٩١
٠٬٩٥
a ٦٬٧٦
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٤ملغم  /كغم
اختﻼف اﻷحرف أفقيا دﻻلة على أن هناك اختﻼف معنوي * .فرق معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى .P≤0.05
١١٩

قيمة
اﻻحتمالية
٠٬٢٩٣
*٠٬٠٣٦
٠٬١٩

٠٬٥٢

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٣العدد (١٢٤-١١٥) ٢٠١٩ ،٢
الجدول  :٦تأثير المعامﻼت المختلفة على مستويات البليروبين الكلي )ملغم ١٠٠/مل( للمجموعات المدروسة خﻼل أوقات المعاملة  ٠و٧
و ١٥يوما ً في حيوانات التجارب
المعامﻼت

مجموعة بزمن صفر
)العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٠٬٠١١
a ٠٬٣٨
٠٬٠٣
a ٠٬٢٧

مجموعة بعد مرور
مدة  ٧أيام )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٠٬٠١٢ a ٠٬٣٨
٠٬٠١٧ a ٠٬٢٥

مجموعة بعد مرور مدة
 ١٥يوم )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٠٬٠٤
b ٠٬٣٦
٠٬٠٤٩
b ٠٬٤٣

مجموعة السيطرة
بيروكسيد الهيدروجين بتركيز %١
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
٠٬٠٢٣
a ٠٬٢٢
٠٬٠٢ a ٠٬٣١٣
٠٬١٦
a ٠٬٢٦
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٢ملغم  /كغم
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
٠٬٠٤
a ٠٬٢٥
٠٬٠١١ a ٠٬٢٥
٠٬٠٣٦
a ٠٬٤٥
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٤ملغم  /كغم
اختﻼف اﻷحرف أفقيا دﻻلة على أن هناك اختﻼف معنوي * .فرق معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى .P≤0.05

قيمة
اﻻحتمالية
٠٬١٢
*٠٬٠٣٣
٠٬٢٥٣
٠٬٢٤٧

الجدول  :٧تأثير المعامﻼت المختلفة على مستويات حامض اليوريك )ملغم ١٠٠/مل( للمجموعات المدروسة خﻼل أوقات المعاملة  ٠و٧
و ١٥يوما ً في حيوانات التجارب
المعامﻼت

مجموعة بزمن صفر
)العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٠٬٨٣٦
a ٨٬٠٧
٠٬٢٣
c ٨٬٢

مجموعة بعد مرور
مدة  ٧أيام )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٠٬٩٧
a ٨٬١٢
٠٬٤
a ٤٬٦٤

مجموعة بعد مرور مدة
 ١٥يوم )العدد =(٦
اﻻنحراف
المعدل
القياسي
٢٬٩٤
a ٩٬٧٦
٠٬٢٥
b ٥٬٤٢

قيمة
اﻻحتمالية
٠٬٢٣
**٠٬٠٠٠١

مجموعة السيطرة
بيروكسيد الهيدروجين بتركيز %١
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
**٠٬٠٠٠١
٠٬٤٦
b ٦٬٣٣
٠٬٣٣
a ٤٬٤٦
١٬٠٦
c ٨٬٤٦٧
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٢ملغم  /كغم
بيروكسيد الهيدروجين  %١وكذلك
٠٬٧٢٥
٠٬٢٧
a ٦٬٩٦
٠٬٥٢
a ٦٬٥٨
٠٬٥٠٥
a ٧٬٣٥
اﻹنزيم  TrxRبجرعة  ٤ملغم  /كغم
اختﻼف اﻷحرف أفقيا دﻻلة على أن هناك اختﻼف معنوي ** .فرق معنوي عن مجموعة السيطرة عند مستوى .P<0.001
في نسيﺞ الكبد لجرذي معامل ببيروكسيد الهيدروجين %١
ومحقون باﻹنزيم المفصول بجرعة  ٤ملغم /كغم لمدة  ١٥يوما
)الشكل .(٦

نتائﺞ الفحص النسيجي
أظهرت نتاﺋﺞ الفحص النسيجي وجود تغيرات مرضية خفيفة
إلى متوسطة في القلب عند المجاميع المعاملة ببيروكسيد
الهيدروجين  %١ولمدة  ١٥يوما ً مقارنة بمجموعة السيطرة
)الشكل ،(١إذ أظهرت المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين
وجود انتفاخ طفيف في اﻷلياف العضلية القلبية ،واختفاء جزﺋي
في بعض الخطوط المستعرضة ،وتفجي طفيف في سايتوبﻼزم
اﻷلياف العضلية ،فضﻼ عن ارتشاح طفيف للخﻼيا اللمفية بين
اﻷلياف العضلية )الشكل  .(٢ولوحظ تثخن في جدران اﻻوعية
الدموية لنسيﺞ قلب جرذي معامل ببيروكسيد الهيدروجين %١
ومحقون باﻹنزيم المفصول بجرعة  ٤ملغم /كغم لمدة  ١٥يوما
)الشكل .(٣اما في الكبد فقد لوحظ وجود تنكس فجوي Vascular
 degenerationعند المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين  % ١مقارنة
بمجموعة السيطرة )الشكلين  ٤و  .(٥في حين قل التنكس الفجوي

المناقشة
يعد نﻈام الثايوردوكسين واحدا من أهم اﻷنﻈمة المنﻈمة
لﻸكسدة واﻻختزال داخل الخلية ) (١٩وله دور عال في المحافﻈة
على حالة الجسم من الكرب التأكسدي .وان انخفاض قيمة فعالية
اﻹنزيم بعد مرور  ٧أيام من المعاملة يدل على استهﻼك اﻹنزيم
ﻻستخدامه كمضاد أكسدة في إنتاج الثايوردوكسين الذي يحتاجه
الجسم ﻹزالة اﻷكسدة ولكن بعد مرور  ١٥يوما من المعاملة
زادت فعالية اﻹنزيم لتكيف الجرذان مع جرع بيروكسيد
الهيدروجين .إذ إن من التفاعﻼت المهمة التي تعكس فعالية إنزيم
١٢٠
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عملية استنساخ إنزيم  TrxRفي الخﻼيا البلعمية اﻷحادية المشتقة
لدى اﻹنسان ،Human monocytes-derived macrophages
وأثبتت هذه الدراسة أيضا بأن إنزيم  TrxRو Trxتعمل بتناسق
كميكانيكيات دفاعية مضادة لﻸكسدة في تصلب الشرايين فالصيغة
المختزلة للـ  Trxهي التي تعكس فعالية إنزيم .TrxR

 (٢٠) TrxRدوره في إزالة بيروكسيد الهيدروجين مباشرة
) (٢١،٢٠وله دور غير مباشر في المحافﻈة على الصيغة
المختزلة للعديد من البروتينات وذلك بإعادة الثايوردوكسين الى
صيغته المختزلة ) (٢٢واستخدامه في تحسين حالة اﻷكسدة التي
حدثت لدى الحيوان.

A

الشكل  :١مقطع عرضي لنسيﺞ قلب الجرذي بدون أي معاملة.
ملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين.×١٦٥ ،

الشكل  :٣مقطع عرضي لنسيﺞ قلب الجرذي معامل ببيروكسيد
الهيدروجين  %١ومحقون باﻹنزيم المفصول بجرعة  ٤ملغم/كغم
لمدة  ١٥يوما (A) ،يوضح تثخن جدران اﻷوعية الدموية .ملون
الهيماتوكسيلين واﻻيوسين.×١٦٥ ،

الشكل  :٢مقطع عرضي لنسيﺞ قلب الجرذي معامل ببروكسيد
الهيدروجين  %١لمدة  ١٥يوماً ،إذ يﻼحظ انتفاخ طفيف في
اﻷلياف العضلية القلبية ) ،(Aمع اختفاء جزﺋي للخطوط
المستعرضة ) ،(Bوتفجي طفيف في سايتوبﻼزم اﻷلياف العضلية
) (Cفضﻼً عن ارتشاح طفيف للخﻼيا اللمفية بين اﻷلياف
العضلية ) .(Dملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين.×١٦٥ ،

الشكل  :٤مقطع عرضي لنسيﺞ كبد الجرذي بدون أي معاملة.
ملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين.×١٦٥ ،
وقد بينت دراسة أجراها  Tripathyوأخرين ) (٢٦على
الفئران المصابة بطفيلي المﻼريا التي تؤدي الى تكوين جذر
السوبر أوكسيد السالب أن هناك زيادة في فعالية إنزيم  TrxRبعد
خمسة عشر يوما من اﻹصابة مقارنة بمجموعة السيطرة .وذكر
 Haendelerوأخرين ) (٢٧بأن بيروكسيد الهيدروجين يزيد من
استنساخ الثايوردوكسين في الخﻼيا البطانية لﻸوعية والعضلة
القلبية فالتراكيز القليلة من البيروكسيد تحمي الخﻼيا البطانية من
الموت المبرمﺞ وذلك بتحفيز استنساخ الثايوريدوكسين بينما
تستنفذ التراكيز العالية منه خزين الثايوريدوكسين للخﻼيا البطانية

أشارت دراسة للباحث  Kunihisوأخرين ) (٢٣إلى أن هناك
زيادة في فعالية إنزيم  TrxRفي دم اﻷشخاص المصابين بارتفاع
مستوى البروتين الدهني واطئ الكثافة  LDLمع ارتفاع مستوى
 Trxالمختزل ولوحﻈت نفس النتيجة في تجارب الحيوانات
المختبرية في اﻷرانب المصابة بارتفاع  LDLفي الدم ) .(٢٤وقد
أشار الباحث  Furmanوأخرين ) (٢٥إلى أن البروتين الدهني
واطئ الكثافة الذي عانى من عملية اﻷكسدة  ox-LDLيزيد من
١٢١
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عضلة القلب من التلف الناتﺞ بعد نقص وإعادة التروية )،(٢٩
وأشار  Taoوأخرين ) (١١بأن المعالجة بـ  Trxتختزل المحتوى
الناتﺞ من عملية اﻷكسدة بفعل أصناف النيتروجين الفعالة وهو
نايتروتايروسين  Nitrotyrosineفي نسيﺞ عضلة القلب في حالة
نقص التروية /وإعادة التروية  Ischemic /Reperfusionومن
المقترح بأن  Trxيﻈهر تأثيره كمضاد للموت المبرمﺞ Anti-
 apoptoticعن طريق تأثيراته كمضاد لحالة الكرب التأكسدي
الناتﺞ عن أصناف النايتروجين الفعالة .Anti-nitrosative stress
أن استحداث الكرب التأكسدي بواسطة بيروكسيد الهيدروجين
عن طريق ماء الشرب أدى الى ارتفاع معنوي في فعالية أنزيمات
 CK, ALT, ASTمما أدى الى ضرر في أنسجة الجسم منها الكبد
والخﻼيا البطانية لﻸوعية والعضلة القلبية .فأدى إلى تحرر هذه
اﻹنزيمات الى الدم ،ولكن عند استخدام جرع اﻹنزيم مع
بيروكسيد الهيدروجين يمكن أن يقلل من حالة الكرب التأكسدي،
وهذه إشارة واضحة على أن إنزيم  TrxRالمفصول عمل على
إعادة توازن الجسم لمستوى اﻹنزيمات الطبيعية مما يدل على
إعادة تصليح اﻷنسجة التي تتحرر منها تلك اﻹنزيمات ،إذ أشار
 Arunوأخرين ) (٣٠إلى أن ذكور الفئران المعرضة لﻺشعاع
المسبب للموت المبرمﺞ في أوقات مختلفة أدت إلى تحرر
اﻹنزيمات من الكبد ،أما ميكانيكية تحرر هذه اﻹنزيمات هي
نتيجة لتلف غشاء الخلية فتقل فعاليتها في الكبد وتزداد في الدم
) .(٣١ولوحﻈت النتاﺋﺞ نفسها مع فعالية إنزيم  CKفي الدم
والعضﻼت الهيكلية ) .(٣٢أما نتيجة  Tripathyوأخرين ) (٢٦فقد
ﻻحﻈوا أن تكون جذر سوبر أوكسيد السالب  O2●-في الفئران
المصابة بطفيلي  Plasmodium bergheiتعمل على زيادة مستوى
إنزيمي  ALTو ASTبعد  ١٠أيام من اﻹصابة وهذا يدل على تلف
الخﻼيا الكبدية وتحرر هذه اﻹنزيمات.
يعود انخفاض مستوى اﻷلبومين في مصل الدم الى دوره
كمضاد لﻸكسدة في حالة زيادة الكرب التأكسدي الناتجة من
بيروكسيد الهيدروجين ،إذ يعد اﻷلبومين من أكثر المركبات
البروتينية المنتشرة في الدم ،وتشير البحوث إلى أن التركيز
العالي لﻸلبومين هو نتيجة التأثير الوقاﺋي لجزيئة اﻷلبومين من
خﻼل عمله كمضاد لﻸكسدة ،عن طريق ارتباطه بالحوامض
الدهنية الحرة فضﻼً عن قدرته على اﻻرتباط مع المركبات
اﻷخرى مثل العناصر المعدنية التي تكون مشحونة بالشحنة
الموجبة ) ،(١٢وبسبب كونه منتشرا ً داخل بﻼزما الدم الذي يكون
معرضا ً لﻺجهاد التأكسدي المستمر لذلك فأن التأثير الكمي لجزيئة
اﻷلبومين قد يلعب دوره في كونه مانع أكسدة جيد ) .(٣٣أما
ارتفاع مستوى البيليروبين الكلي نتيجة إنتاجه في جسم الحيوان
للحماية ضد العديد من اﻷمراض الناتجة من الكرب التأكسدي
منها تصلب الشرايين ،وأمراض القلب التاجية وأمراض
اﻻلتهابات ).(٣٥،٣٤
بينت دراسة  Chanوأخرين ) (٣٦بأن المستويات العالية من
البيليروبين لها عﻼقة في انخفاض حالة اﻻلتهابات كذلك ارتفاع
مستوى البيليروبين غير المقترن أيضا له عﻼقة في خفض

وتحث الموت المبرمﺞ للخﻼيا البطانية .وفي دراسة
وأخرين ) (٢٤بينت العﻼقة بين فعالية إنزيم سوبر أوكسيد
ديسميوتيز  SODوإنزيم  TrxRلوحظ دور إنزيم  TrxRفي إزالة
 H2O2الناتﺞ من إنزيم  SODإذ يعمل إنزيم  SODعلى تحول
جذرين من السوبر أوكسيد السالب الى بيروكسيد الهيدروجين.
Augusti

A

B

الشكل  :٥مقطع عرضي من نسيﺞ كبد الجرذي معامل ببيروكسيد
الهيدروجين  ١٥ %١يوما ،إذ يﻼحظ أن هناك ) (Aتثخين
للمحفﻈة الكبدية ،و ) (Bتنكس فجوي .ملون الهيماتوكسيلين
واﻻيوسين.×١٦٥ ،

A

A

الشكل  :٦مقطع عرضي من نسيﺞ كبد الجرذي معامل ببيروكسيد
الهيدروجين  %١ومحقون باﻹنزيم المفصول بجرعة  ٤ملغم /
كغم لمدة  ١٥يوماً (A) ،إذ يﻼحظ تنكس فجوي ولكن بشدة أقل.
ملون الهيماتوكسيلين واﻻيوسين.×١٦٥ ،
أوضحت دراسة بأن  Trxيفرز الى البﻼزما استجابة دفاعية
ضد الكرب التأكسدي ومن المقترح بانه يحث بواسطة
سايتوكينات اﻻلتهابات ) .(٢٨أوضحت دراسة أيضا دور Trx
وبأن إعطاءه قبل إعادة التروية  Reperfusionله تأثير في حماية
١٢٢
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مع قلة التمثيل الجيني لعملية تكوين اﻹنزيم ) (٤٤بينما لوحظ
وجود تنكس وعاﺋي في نسيﺞ الكبد عند المعاملة ببيروكسيد
الهيدروجين مقارنة بمجموعة السيطرة وسببه فشل الخلية الكبدية
في إنتاج البروتينات الحاملة للدهون فتترسب في سايتوبﻼزم
الخلية فتﻈهر على شكل تنكس فجوي دهني ويعزى هذا إلى
اضطراب اﻷيض الخلوي ولوحظ أيضا تثخين للمحفﻈة الكبدية
نتيجة اﻻحتقان المزمن وكذلك انحﻼل في اﻷوعية الدموية ولوحظ
تنكس وعاﺋي في المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين
والمحقونة باﻹنزيم المفصول في الغشاء البيريتوني وبجرعة ٤
ملغم/كغم من وزن الجرذان ،ولكن بشدة أقل عند مقارنتها مع
المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين ،وهذه النتاﺋﺞ تثبت
دور اﻹنزيم المفصول في حماية الجسم من الكرب التأكسدي .إذ
كما أشرنا سابقا أن الكرب التأكسدي أحد العوامل التي تعمل على
حدوث أمراض عديدة من ضمنها مرض الزهايمر Alzheimer
وتصلب الشرايين  Atherosclerosisومرض عجز القلب )(٤٥
فاستخدام اﻹنزيم المفصول بإمكانه التقليل من حدة اﻷمراض
المختلفة والقضاء عليها .إذ يلعب الثايوردوكسين الناتﺞ بشكل
رﺋيس من اﻹنزيم دور مهم كمضاد لﻸكسدة في حماية اﻷعصاب
من التلف الناتﺞ عن الكرب التأكسدي والذي لوحظ من خﻼل حقن
الجرذان بالثايوردوكسين والذي لوحظ انه يعمل على تقليل
اﻷكسدة ويحافظ على الخﻼيا العصبية الدماغية مع تحفيز إنزيم
البيروكسي ردوكسين  Peroxiredoxinفي حماية الدماغ.

اﻻلتهابات وذلك عن طريق خفض مستوى انترلوكوين (IL-6) 6-
) ،(٣٧وحديثا بينت الدراسات أن اﻻرتفاع المعتدل في مستوى
البيليروبين غير المقترن يؤخر تكون لويحات تصلب الشرايين
وذلك بإعاقة تكوين الخثرة  Thrombusمن خﻼل منع حث
الكوﻻجين لتجمع الصفاﺋح ).(٣٨
يﻼحظ انخفاض معنوي في مستوى حامض اليوريك في
مجموعة الحيوانات المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين في جميع
أوقات المعاملة مقارنة مع نﻈيرتها في مجموعة السيطرة إذ يعتبر
حامض اليوريك من مضادات اﻷكسدة داخلية المنشأ له دور
الحماية ضد أمراض اﻷوعية القلبية والسرطانات في اﻹنسان
) ،(٣٩إذ يقوم حامض اليوريك بكسح الجذور الحرة وبذلك تزداد
القدرة الدفاعية لمضادات اﻷكسدة في المصل ويحمي من خطر
اﻹصابة بالكرب التأكسدي ) (٤٠وله القابلية على تثبيط عملية
بيروكسدة الدهون وذلك عن طريق ارتباطه مع الحديد والنحاس
اللذين يشاركان في تكوين اﻷكسدة من خﻼل تفاعل فينتون ومن
ثم يثبط عملية تكوين الجذور الحرة ) .(٤١ويسبب الكرب
التأكسدي المحدث بواسطة بيروكسيد الهيدروجين في إضعاف
قابلية اﻷنﻈمة الدفاعية المضادة لﻸكسدة في الدم من خﻼل تقليل
مستوياتها مثل حامض اليوريك .وقد إشارات دراسة حديثة الى
أن الثايوروردوكسين الناتﺞ من اﻹنزيم  TrxRله دور عالي في
تقليل حالة الكرب التأكسدي للجرذان وبالتالي التقليل من اﻹصابة
من بعض اﻷمراض مثل مرض السكري ).(٤٢
وأوضحت دراسة  Taoوأخرين ) (١١من خﻼل التجارب
المختبرية بأن المعالجة بال  Trxالمختزل لها دور مهم في حماية
العضلة القلبية من الموت المبرمﺞ المستحث بالكرب النايتروسي
 Nitrostive stressالناتﺞ بعد نقص التروية  Post-ischemicوذلك
عن طريق حث واستنساخ إنزيم سوبر أوكسيد ديسميوتيز نوع
 mSODوتقليل محتوى ) (O2●-فضﻼ عن تثبيط تكوين جذر
أوكسيد النيتريك ومن هذا يتبين بان نﻈام الثايوردوكسين TrxR
) (NADPH Trxفضﻼ عن إنزيم الثايوردوكسين بيروكسديز له
دور مهم في المحافﻈة على الوظيفة الفسيولوجية لﻸوعية الدموية
القلبية فضﻼ عن حماية الخﻼيا من الضرر التأكسدي في الحاﻻت
المرضية المختلفة بينما الجرعة العالية من  Trxتزيد من حجم
احتشاء عضلة القلب ).(٤٣
أما بالنسبة للتغيرات المرضية الطفيفة في نسيﺞ القلب فسببها
أن لبيروكسيد الهيدروجين القابلية على تحطيم جدران الخﻼيا مما
يساعد في تحرير العديد من الوساﺋط الكيمياﺋية والتي بدورها
تعمل على جذب الخﻼيا اﻻلتهابية في منطقة اﻷذى ،في حين لم
يﻼحظ وجود تغييرات مرضية مميزة عن مجموعة السيطرة في
قلب المجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين والمحقونة
باﻹنزيم المفصول في الغشاء البريتوني وبجرعة  ٤ملغم/كغم من
وزن الجرذان عدا وجود تثخن طفيف في جدران الشرايين الدقيقة
في العضلة القلبية الشكل ) .(٣إذ لقد وجد حديثا أن عملية الكرب
التأكسدي وحدوث موت الخﻼيا يمكن أن يقل بعملية زيادة إنتاج
إنزيم ثايوردوكسين ردكتيز وعلى العكس فان عملية الكرب تزداد
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