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Abstract 
The study was conducted at the animal house of the higher institute for infertility diagnosis and 

assisting techniques of the Answer / University of Nahrain. Twenty-four (24) male animals were used 

from Rattas rattas to investigate  the effect of different concentrations of lead acetate on some blood 

parameters. The animals were randomly distributed into four groups, each containing 6 animals. First 

group (control) was injected intraperitoneal with a dose of 0.1 ml  of normal physiological saline (NaCl). 

Lead acetate was injected intraperitoneal of the second group with a dose 1 mg/kg body weight, and the 

third group with a dose 2 mg/kg body weight, and the fourth group with a dose 3 mg/kg body weight. 

The dose was given between one day another for 48 days (24 doses). The results of the study showed a 

significant decrease (p<0.05) in the concentrations of hemoglobin, the total number of white blood cells, 

the total number of red blood cells. While the study showed no difference (p<0.05) in erythrocyte 

sedimentation rate (ESR). In conclusion the present study showed the exposure to different 

concentrations of lead acetate has a detrimental effect on some physiological blood parameters, and 

directly proportional to the increase concentration of lead acetate and exposure period.   
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لذكور  بعض معايري الدم الفسلجيةيف السمي خلالت الرصاص  التأثري  
  (Rattas rattas) اجلرذان البيض

فوزية جميل حسن               موسى  دغسان رشي           اكرم فاضل مهدي    
 بابل ، العراق 51009 –، جامعة الفرات األوسط التقنية المسيب /الكلية التقنية

07719737691cc@gmail.com  
 

 الخالصة
 سُتعملاجامعة النهرين ،  /جابنعلى اال ةفي البيت الحيواني التابع للمعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعد ةأجريت الدراس     
بعض معايير في  lead acetate لدراسة تأثير تراكيز مختلفة من خالت الرصاص (Rattas rattas)من الجرذان البيض  ذكرا   24

ات. حقنت المجموعة األولى )سيطرة( داخل حيوان (6)تضم ، وكل مجموعة موعاتلى أربع مجإعت الحيوانات وبشكل عشوائي وز   الدم.
مل، وحقنت خالت الرصاص داخل الصفاق  0.1الفسلجي بجرعة  (Normal saline)بمحلول الملح  (intraperitoneal)الصفاق 

لمجموعة الرابعة بجرعة ا، و ملغم/كغم من وزن الجسم 2ة بجرعة ملغم/كغم من وزن الجسم، وللمجموعة الثالث 1للمجموعة الثانية وبجرعة 
 ا  معنوي ا  انخفاضحصول نتائج الدراسة نت جرعة(. بي   24)ساعة  (48)وآخر لمدة يوم ملغم/كغم من وزن الجسم. أعطيت الجرعة بين  3
(p˂0.05 في تركيز ) خضاب الدمHemoglobin))  لبيضاالدم لكريات الكلي  العدو (WBCs)  والحمر(RBCs)  ومعدل حجم الخاليا

من . نستنتج عدل ترسيب كريات الدم الحمرمفي ( p>0.05) ةأي فروقات معنوي حصول ةلم تظهر الدراسبينما ، (PCV) ةالمرصوص
ويتناسب طرديا  مع زيادة بعض معايير الدم الفسلجية  فيتأثير ضار  والتعرض لتراكيز مختلفة من خالت الرصاص ذ ان   ةالحاليالدراسة 

  .تراكيز خالت الرصاص وفترة التعرض
 
 الدم الحمر  كريات، الدم البيض كريات، خالت الرصاص ، : الجرذان البيضةلادلاكلمات لا

 
 :   Introductionالمقدمة 

التي ى المنتجات الصناعية م الصناعي والتكنولوجي انتشار العديد من المركبات الكيميائية من شت  واكب التقد      
المنظفات والمعقمات ومستحضرات التجميل والمواد الحافظة  :تعتمد عليها بشكل كبير في الحياة اليومية ، مثل

من هذه المواد تمتلك  م والرقي وان كثيرا  للحضارة والتقد   والدهانات والمنتجات البالستيكية وغيرها أصبحت عنوانا  
. لقد اشارت العديد من البحوث ان الرصاص هو [1]نسان والحيوانعلى حياة اإل تؤثر سلبا   ةوتراكمي ةخواص سمي

والجهاز المناعي والجهاز للعديد من أجهزة الجسم المختلفة مثل جهاز تكوين الدم  ةوالسمي ةات البيئيثاحد هذه الملو 
من الجسم مثل العظام والعضالت  ةنسجة وأعضاء كثير أ، ويتراكم الرصاص على وكذلك الجهاز العصبيالبولي 

والقناة التنفسية والجلد بعد  ة. يمتص الرصاص عبر القناة الهضمي[2]والقلب والكبد والكلى والطحال وغيرها 
% منه في بالزما الدم 1 مع كريات الدم الحمر ويبقى يرتبط% من الرصاص 99، ه عبر مجرى الدمامتصاص

عراض المرافقة للتسمم بالرصاص وذلك لتأثيره في مسار تكوين الهيموغلوبين األحد أ (Anemia) عد فقر الدم. ويُ [3]
واختزال ض لخالت الرصاص يؤثر على معدل حياة كريات الدم الحمر ن التعر  أ. لقد اشارت البحوث [4]في الدم 

خطر المشكلة ن أ. [5] (Erythropoiesis) ةعدد الخاليا من نخاع العظم وتقليل قدرته على انتاج خاليا جديد
 ةللحد من انتشار التلوث لهذه العناصر السام ةجعل الباحثين يحاولون إيجاد السبل الكفيل ةنوع تأثيراتها الضار توت

  .[6]جسم الكائن الحيثار السمية التي يسببها هذا العنصر على مثل الرصاص للتقليل من اآل
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 Material and Methods ق العملائالمواد وطر  
 :Experimental Animals التجربة حيوانات

، تم غم 300 – 250تراوحت اوزانها  Rattas rattasجرذا  ذكرا  من نوع  24 ةعمل في هذه الدراساستُ       
دخلت في البيت الحيواني للمعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات أجامعة بغداد و ب /يها من كلية الطبلالحصول ع

 12 ةضوئي ةوتحت دور  ةفي اقفاص خاص هاجميعالحيوانات ، وضعت جامعة النهرينب /على االنجاب ةالمساعد
أعطيت العليقة وبشكل  إذ  ،درجة مئوية 30 – 20ساعة ظالم ودرجة حرارة تراوحت ما بين  12ساعة ضوء و

ن بي  (Intraperitoneal injection)فاق الصداخل ، وعوملت الحيوانات من خالل حقنها ةحر خالل مدة التجرب
جامعة ب/  ةمياء / كلية الصيدليمادة خالت الرصاص من قسم الكُجلبت . جرعة(  24)يوما   48خر ولمدة آيوم و 
 .بغداد

  :  Experimental Design تصميم التجربة
المجموعة األولى بـ  ُحقنت، حيوانات 6كل مجموعة تضم ، ةرئيس اتعمو عت الحيوانات الى أربع مجوز         

قنت وحُ  .(Control) ةواعتبرت مجموعة سيطر  (NaCl 0.9%) من المحلول الملحي الفسيولوجي يليترمل 0.1
 ةالمجموعة الثالثقنت وحُ ، كغم من وزن الجسم من خالت الرصاص /ملغم 1بجرعة مقدارها  ةالمجموعة الثاني
 3الرابعة بجرعه مقدارها  ةالمجموع، وحقنت من خالت الرصاص كغم من وزن الجسم  /ملغم 2بجرعة مقدارها 

 لى وزن الجسم . إعطي حجم السائل المحقون نسبة أ ولقد  كغم من وزن الجسم من خالت الرصاصملغم / 
    Sacrifice  Animalsلحيوانات اتضحية 

ستعمال ميزان كهربائي حساس ، ثم تم التضحية اب ةخر جرعآاعة من س 24بعد مرور نت الحيوانات وز        
عن  ةحب الدم من منطقة القلب مباشر سُ و تح التجويف البطني فُ و  (Chloroform) الكلوروفورم بوساطةبالحيوانات 

 على مادة مانع التخثر ةنابيب حاويأوضع الدم في ،  (Stab of heart)طريق طعنة القلب
(Ethyl Diaminic Tetra Acetic)  غرض قياس معايير الدم الفسلجيةل.  

 
 :Blood parameter accountحساب معايير الدم 

 كرياتلحساب العدد الكلي  Turks Solutionومحلول التخفيف  البيض الدم كرياتطريقة عداد  لتعماستُ        
لحساب العدد الكلي ( Hayem's Fluidومحلول هايمس )الحمر الدم  كرياتاستعمل عداد ، و  [7]الدم البيض 

 لحساب معدل ترسيب كريات الدم الحمر Westergren's methodطريقة واسُتعملت ،  [8]الدم الحمر  لكريات
Erythrocyte sedimentation rate (E.S.R) [3] .ةقيس معدل حجم الخاليا المرصوص 

 Packed cell volume (P.C.V)باستعمال األنابيب الشعرية(Capillary tubules)  وجهاز الطرد المركزي
استعمل جهاز كما ، [7] (Hematocrit Reader) ةحجم الخاليا المرصوص ئ وقار  (Microcentrifuge)الدقيق 
 . Drabkin's solution  [9]ومحلول درابكن  (Hemoglobin mater) خضاب الدممقياس 

 
 :statistical analysisالتحليل االحصائي 

في التحليل االحصائي للبيانات  Statistical Analysis System (SAS) [10]استعمل البرنامج       
 بأختبار اقل فرق معنوي  ة، وقورنت الفروق المعنويير المعامالت في الصفات المختلفةالمدروسة لدراسة تأث

(p<0.05) (LSD). 
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  Results and discussionوالمناقشة ج ئالنتا
 كافة وللتراكيز الدم البيض  كريات أعداد( في p˂0.05انخفاض معنوي ) وجود  1جدول النتائج  بينت     

وهذا يعود الى انخفاض .  ة( ملغم/كغم من وزن الجسم في خالت الرصاص مقارنة مع مجموعة السيطر 3،  2،  1)
خالت الرصاص تعمل على خفض اعداد  ن  أأظهرت الدراسات إذ  T. cellمن نوع  ةفي اعداد الخاليا اللمفاوي

من خالت الرصاص تعمل على قتل هذه الخاليا من خالل ارتباطه بها  ةن الجرع العاليأ إذ ،ةالخاليا اللمفاوي
ض للرصاص التعر   ن  أخر من مع نتائج دراسات أُ  ةفقت نتائج الدراسة الحاليت  أ. [11]والعمل على اضعاف فعاليتها 

انخفاض أيضا  أظهرت نتائج الجدول  .[12]في مجرى الدم  ةللخاليا الوحيد ةالمئوي ةيسبب انخفاض في النسب
( ملغم / كغم من وزن الجسم  3 و 2 و 1)كافة لتراكيز ول( في معدل عدد كريات الدم الحمر p˂0.05معنوي ) 

  وقد يعزى السبب الى تأثير الرصاص على انزيم ة،في خالت الرصاص مقارنة مع مجموعة السيطر 
Hemeoxygenase  حطم كريات تلى إيؤدي إيقاف عمل هذا االنزيم  ن  أ، و خضاب الدمالضروري في تكوين
. كما يعمل الرصاص  [13]ليهإمع ما توصل فقت نتائج هذه الدراسة . ات  Bilirubinلى مادة إالدم الحمر وتحويلها 

مر الذي يعمل على زيادة األ ةالسام ةإلزالة الجذور الحر  ةعمل بعض االنزيمات الضروري inhibitorتثبيط على 
ي الى قلة فعاليتها وقصر عمرها وقلة اعدادها وهذا يتفق مع ما الحمراء مما يؤد   الكريةداخل  ةتراكم المواد السام

 يعدوالذي  Bone marrow))هو نخاع العظم  التأثيرالجزء المستهدف من هذا  ن  أ [15]بين .  [14]توصل اليه 
 المصدر الرئيس لتكوين كريات الدم الحمر . 

 
الدم البيض ومعدل عدد كريات  لكريات. تأثير التراكيز المختلفة من خالت الرصاص في العد الكلي 1جدول 

 الدم الحمر
 الخطأ القياسي(±  )المتوسط العام 

 المعايير المدروسة
 

 المجاميع
 الدم البيض لكرياتالتعداد الكلي  الجرعات

 ×( / 30)  3خليه / ملم 
معدل عدد كريات الدم الحمر 

 ×( /60)3كريه / ملم 

 (السيطرةاألولى )

 حيوان( 6)

 مل 0.1
06.1±  5.96 محلول الملح الفسلجي  

A 

5.10  ±0.77 

A 

 الثانية

 حيوان( 6)

 ملغم /كغم 1
 خالت الرصاص

2.88  ±1.14 

B 

4.59  ±0.21 

B 

 الثالثة

 حيوان( 6)

 ملغم /كغم 2
 خالت الرصاص

2.61  ±1.16 

B 

4.41  ±0.09 

B 

 الرابعة

 حيوان( 6)

 ملغم /كغم 3
 خالت الرصاص

1.46  ±1.15 

C 

2.97  ±0.36 

C 

 (p<0.05) (p<0.05) ــــــــــــــــــــــــــ مستوى المعنوية
  (p<0.05)الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا  
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 3و 2و  1كافة وللتراكيز خضاب الدم ي معدل تركيز ف( p<0.05انخفاض معنوي ) 2أظهرت نتائج جدول      
الرصاص يسبب في تثبيط  ن  أمع مجموعة السيطرة ، إذ  ةملغم/كغم من وزن الجسم في خالت الرصاص مقارن

. ولقد توصلت [16]الحمراء  ةالموجود داخل الكري delta amino levulini acid dehydrogenase فعالية انزيم
ط عمل بعض االنزيمات ثبيفي ت ا  مهم الملوثات البيئية ومن ضمنها الرصاص يعد عامال   ن  ألى إبعض البحوث 

توقفه يعمل على زيادة تحطم  ن  أو   Liemoxygenaseومنها انزيم  خضاب الدمفي تكوين سلسلة  ةالضروري
.وبينت نتائج الجدول أيضا  حدوث انخفاض معنوي  [17]( Anemiaكريات الدم الحمر مسببا  فقر الدم )

(P˂0.05في معدل حجم الخاليا المرصوص )ملغم/ كغم من وزن الجسم في خالت  3و 2و 1 كافة لتراكيزلو  ة
لتأثير الرصاص في خاليا نخاع العظم  ةنه نتيجأ، وهذا يمكن تفسيره ب ةمع مجموعة السيطر  ةالرصاص مقارن

أشارت  . [18]انخفاض في عدد كريات الدم الحمر يؤدي إلى لكريات الدم الحمر مما  ةما في الخاليا المولدوالسي  
 2 و 1 ةمعاملاللتراكيز كافة ي فرق معنوي في معدل ترسيب كريات الدم الحمر ولاوجود عدم أيضا  إلى النتائج 

وهذا قد يفسر على أساس  . ةملغم / كغم من وزن الجسم في خالت الرصاص مقارنة مع مجموعة السيطر  3 و
من خالت الرصاص  ةتذكر اثناء تعرض الحيوانات لهذه الجرع المستخلص (Inflammatory) عدم حدوث التهابات

 .[9]ليهإوهذا مطابق مع ما توصل 
 

معدل تركيز الهيموغلوبين وحجم الخاليا المرصوصة . تأثير التراكيز المختلفة من خالت الرصاص في 2جدول 
 الخطأ القياسي(±  )المتوسط العام وترسيب كريات الدم الحمر 

 المعايير المدروسة
 

 المجاميع
 الجرعات

خضاب معدل تركيز 
 الدم

 3/ سم  55غم / 

معدل حجم الخاليا 
 % المرصوصة 

معدل ترسيب كريات 
 الدم الحمر
 ملم / ساعه

 األولى )السيطرة(

 حيوان( 6)

 مل 0.1
 0.21±  12.43 محلول الملح الفسلجي

A 

35.00  ±1.32 

A 

1.66  ±0.13 

A 

 الثانية

 حيوان( 6)

 ملغم /كغم 1
 خالت الرصاص

9.81  ±0.26 

B 

23.66  ±1.20 

B 

1.75  ±0.12 

A 

 الثالثة

 حيوان( 6)

 ملغم /كغم 2
 خالت الرصاص

8.71  ±0.24 

B 

22.41 ±1.22 

B 

1.83  ±0.10 

A 

 الرابعة

 حيوان( 6)

 ملغم /كغم 3
 خالت الرصاص

7.30  ±0.39 

C 

20.41  ±1.19 

C 

1.52  ±0.09 

A 

 غير معنوي  (P<0.05) (P<0.05) ــــــــــــــــــــــــــ مستوى المعنوية

 . (P<0.05)الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا  
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 :   Conclusionsاألستنتاجات 
بعض  فيتأثير ضار  ذوالتعرض لتراكيز مختلفة من خالت الرصاص  ن  أنستنتج من الدراسة الحالية 

 ويتناسب تناسبا  طرديا  مع زيادة تركيز خالت الرصاص وفترة التعرض.  معايير الدم الفسلجية
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