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  الخالصة

جــزء بــالملیون ولمــدة   2و 1.5و 1الــى ثــالث تراكیــز مــن الكــادمیوم وهــي Unio tigridisعــرض المحــار 

اسبوع ،وبعد انتهاء فترة التعریض تم تشریح الحیوانـات واستئصـال األعضـاء المسـتهدفة لدراسـة تـأثیر الكـادمیوم علـى 

فقـد . بشكل غیـر متناسـق مـع ازدیـاد وانخفـاض تركیـز الكـادمیومتغیرت كمیة البروتین اذ البروتین وفعالیة األنزیمات 

جــزء بــالملیون ، وفــي الكلیــة 1ازدادت كمیــة البــروتین فــي بعــض األجــزاء مثــل الجبــة والغالصــم والكلیــة فــي التركیــز 

، جــزء بــالملیون2جــزء بــالملیون ، فـي حــین انخفضــت كمیـة البــروتین فـي الجبــة عنــد التركیـز 2والكبـد عنــد التركیـز 

كمــا لــوحظ ان للكــادمیوم تــأثیر واضــح علــى الطــرز البروتینیــة المرحلــة .  جــزء بــالملیون1وفــي الكبــد عنــد التركیــز 

جـزء بـالملیون ، واختفـت حـزمتین   1.5كهربائیا حیث ظهرت حزم جدیـدة كظهـور حـزمتین فـي الغالصـم فـي التركیـز 

ازدیـادا أو انخفاضـا فـي كثافـة بعـض الحـزم فـي بعـض كمـا سـبب التــعرض للكـادمیوم . في الجبة فـي جمیـع التراكیـز

وبصـورة غیـر منتظمـة  GOTو GPTسبب الكادمیوم تغیرا في فعالیـة األنزیمـات الفوسـفاتیز القاعـدي و . التراكیز

زیادة او نقصانا بأختالف اعضاء المحار ، فقد انخفضت فعالیة أنزیم الفوسفاتیز القاعدي في جمیع األعضـاء وعنـد 

كذلك انخفضت فعالیـة . جزء بالملیون حیث ازدادت فیها فعالیة األنزیم  1تراكیز باستثناء الكلیة عند التركیز جمیع ال

فقـد تباینـت اسـتجابته مـن عضـو ألخـر   GOTعند جمیع التراكیز وفـي جمیـع األعضـاء ، امـا األنـزیم   GPTانزیم 

جـزء بـالملیون وانخفضـت فـي   1.5و 1التركیـزین  وما بین تركیز وآخر حیـث ارتفعـت فعالیتـه فـي الجبـة والكبـد فـي 

  .الغالصم على وجه الخصوص عند جمیع التراكیز

Effect of Cadmium on Proteins and Enzymes of Clam Unio tigridis
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Abstract
The clam Unio tigridis was exposed to three concentrations of cadmium 1,1.5 and 2  

ppm for 7 days. At the end of exposure period, the animals were dissected and the target 
organs were removed. The effect of cadmium on the protein and three enzymes were 
studied. The results showed that, the total protein concentrations were changed 
randomly with the increase or decrease of cadmium concentration. The amount of 
protein increased in some organs such as the mantle, gills, kidney in the concentration 
of 1 ppm, and the kidney and liver in the concentration of 2 ppm,while the amount of

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني

protein decreased in the mantle at the concentration of 2 ppm, and in the liver at the 
concentration of 1 ppm. Electrophoresis of protein revealed the appearance of new 
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bands, two bands in the gills in the concentration  of 1.5 ppm, and disappearance of two 
bands in the mantle in all concentrations. The exposure to cadmium also causes 
decrease or increase in the density of some bands. The cadmium also caused changes in 
the activity of the alkaline phosphatase, GOT and GPT enzymes irregularly (either 
increase or decrease) depending on the clam organs. The activity of alkaline 
phosphatase decreased in all organs and through all concentrations, excluding the 
kidney , the activity of enzyme was increased at  the concentration of 1 ppm . 

  

  المقدمة

الى تخلیق بروتینات جدیدة مرتبطـة .. ) قكالكادمیوم والزئب(یؤدي تعرض الكائنات الحیة الى العناصر الثقیلة  

- Metal(بالمعـادن  binding  protein ( او تسـمى المیتالوثـایونین)Metallothionein ( والتـي هـي عبـارة عـن

یظهــر ). 2و 1(بروتینــات ســایتوبالزمیة ذات اوزان جزیئیــة واطئــة  وذات الفــة عالیــة لألرتبــاط مــع المعــادن الثقیلــه 

لى عملیات تخلیق البروتین في مختلف الكائنات الحیة، فمثال لوحظ حدوث زیادة في الكمیة الكلیـة للكادمیوم تأثیر ع

كما تسبب الكادمیوم في تخلیق بروتینات مرتبطـة ) 3( وغالصمها Mugil cephalusللبروتین في كبد األسماك 

) 5(Carcinus  meanusان وفـي السـرط) Homarus americanus   )4بالبروتین في جراد البحر األمریكي

 Polyacrylamide gelعنــــد اســــتخدام تقنیــــة الترحیــــل الكهربــــائي علــــى هــــالم متعــــدد األكرلمایــــد العمــــودي . 

electrophoresis  ظهرت حزم بروتینیـة جدیـدة وفـي ذات الوقـت اختفـت حـزم اخـرى كمـا ظهـر اخـتالف فـي كثافـة

والمعرضـة ) Callianssa      tyrrhena)6ا فـي الروبیـان الحـزم ایضـا وذلـك فـي األحیـاء المعرضـة للكـادمیوم كمـ

  ). Gambusia affinis)7للزئبق كما في االسماك  

ان انزیم الفوسفاتیز القاعدي هو احد األنزیمات التي تتأثر بالكادمیوم سـواء مـن خـالل تثبـیط فعالیتـه او زیادتهـا 

م الفوســفاتیز القاعــدي بــبطء فــي المصــل وانخفاضــها لــوحظ ازدیــاد فعالیــة انــزیAphanius dispar، ففـي الســمك 

فـي )  . 3( سـاعة 96ببطء ایضا في الغالصم مع بقائها بال تغیر ملحوظ في القلب بعـد تعرضـها للكـادمیوم لمـدة 

الــى ثــالث تراكیــز مــن Gambusia affinisتــم تعــریض ســمك البعــوض ) Thaker et. al.)8دراســة قــام بهــا 

ولوحظ ان فعالیة الفوسفاتیز القاعـدي انخفضـت عنـد التركیـز األوطـأ ثـم ازدادت ) ء بالملیونجز 8و4و 2(الكادمیوم 

مـن نـوع (Scallop)  االسـقلوبعند تعریض ) et. al.  Evtushanko)9تدریجیا عند التركیز األعلى، كما وجد

Mizuhopecten yessoensisبدایـة ثـم ازدادت فیمـا بعـد للكادمیوم ان فعالیـة الفوسـفاتیز القاعـدي انخفضـت فـي ال

  .    یوم من التعریض60لتعود بعد ذلك الى مستواها األعتیادي بعد 

واضــحا بالكــادمیوم فعنــد تعــریض القوقــع هــي ایضــا ابــدت تــأثرا GOTوGPTلألمــین االنــزیمین النــاقلین ان 

Melanopsis nodusa    لـوحظ ان نشـاط ) ملیونجـزء بـال  2و 1و 0.5( الـى مسـتویات مختلفـة مـن الكـادمیوم

لم یتغیر كثیرا عند جمیع مستویات التعریض بالمقارنة مع افراد التجربة الضـابطة فیمـا اظهـر األنـزیم   GOTاألنزیم 

GPT   10( انخفاضــا فــي فعالیتــه یتناســب مــع ازدیــاد تركیــز الكــادمیوم فــي المحــیط ومــع ازدیــاد فتــرة التعــریض .  (

  GOTالمعرضـة الـى ثـالث مسـتویات مـن الكـادمیوم لـوحظ  ان األنـزیم   Gambusia affinisوفي سمك البعوض 

( فقد ازدادت فعالیته عند التراكیز العلیا في القناة الهضمیة دون العضـالت   GPTلم یظهر تغیرا یذكر، اما األنزیم 

لمصــل قــد ازدادت فــي ا GPTو GOTان فعالیــة األنــزیمین Mugil cephalus، بینمــا وجــد فــي الســمك ) 8

  ) .3(ومستخلص القلب والغالصم وانخفضت في الكبد مع ازدیاد فترة التعریض 
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الدراسة الحالیة متابعة تأثیر الكادمیوم على  البروتینات  واالنزیمـات فـي اعضـاء محـار المیـاه العذبـه استهدفت

Unio tigridis   العراق /الذي یعیش في بحیرة الحبانیة             .  

  

  

  

  ائق العملالمواد وطر 

لتـر حاویـة علـى مـاء خـالي مـن 5جمعت الحیوانات ونقلت الى المختبر ووزعت في احـواض سـعة كـل حـوض 

اسبوع مع تغییر الماء یومیا وازالة األفـراد المیتـة افراد في كل حوض ثم تركت في المختبر لمدة 10الكلور وبمعدل 

وبعـد انقضـاء مـدة األسـبوع تـم ) 11(ألفـراد غیـر السـلیمة  في اثنـاء هـذه الفتـرة وذلـك ألغـراض التـأقلم والـتخلص مـن ا

ایـــام وقـــد 7المـــذاب فـــي المـــاء ولفتـــرة   CdCl2.5H2Oتعـــریض المحـــار الـــى تراكیـــز مختلفـــة مـــن الكـــادمیوم بهیئـــة 

  .جزء بالملیون 2و1,5و1استمرت عملیة تبدیل الماء یومیا وتضمنت التجربة التعریض الى التراكیز صفر  و

مــدة التعـــریض قتلـــت الحیوانــات بفصـــل المصــراعین عـــن بعضـــهما ،واستؤصــلت  الجبـــة والغالصـــم بعــد انتهـــاء

ثـــم هـــرس باســـتخدام جهـــاز   Sartoriusوالكلیـــة والكبـــد والمناســـل  ووزن كـــل عضـــو  باســـتخدام میـــزان حســـاس نـــوع 

Homogenizer   نـوعKinematica    فـي محـیط ثلجـي بعـد اضـافة المحلـول الـدارئTris- HCl pH 7.2

حجـم  لدراسـة الطـرز /وزن2:1حجم   لدراسة المحتوى البروتیني وفعالیـة االنزیمـات ، وبنسـبة /وزن   5:1وبنسبة 

1500بســـرعة   Eppendorfنـــوع   Centrifugeفصـــل المســـتخلص باســـتخدام جهـــاز الطـــرد المركـــزي . البروتینیـــة

  .درجة مئویة لحین االستخدام   20-دقیقة ولمدة عشر دقائق ، حیث اخذ الرائق وحفظ في  \دورة 

فــي تعیــین كمیــة البــروتین  وتــم الحصــول علىــالمواد مــن معهــد  Biuret methodاســتخدمت طریقــة بایوریــت 

 TECAMنـوع  Water bathتركت االنابیب فـي حمـام مـائي . المصول واللقاحات التابع لوزارة الصحة في بغداد

نــــانومیتر 540االمتصاصــــیة لجمیــــع االنابیــــب علــــى طــــول مــــوجي  دقــــائق وتمــــت قــــراءة10 م لمــــدة  ْ 37وبدرجــــة 

MSEمــن نــوع Spectrophotometerوباســتخدام جهــاز مقیــاس الطیــف الضــوئي  / spectro-plus   . أمــا

تحدیــــد الطــــرز البروتینیـــــه  فقــــد جـــــرى باســــتخدام الترحیـــــل الكهربــــائي علـــــى الهــــالم المتعـــــدد األكریالمایــــد العمـــــودي 

polyacrylamide gel electrophoresis  vertical  )6.    (  

فعالیـــة األنـــزیمین الفوســـفاتیز القاعـــدي و ألحامضـــي بقیـــاس الفینـــول المتحـــرر مـــن المـــادة األســـاس بفعـــل قـــدرت

فقــد تــم حســابه بمتابعــة البایروفیــت   GOTوGPT،أمــا نشــاط األنــزیمین النــاقلین لألمــین)  12(النشــاط األنزیمــي 

 P<0.05وبمستوى معنویة T-testالتحلیل االحصائي نوعاستخدم) .13(المتحرر  
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  النتائج

نتـــائج تـــأثیر الكـــادمیوم علـــى المحتـــوى الكلـــي مـــن البروتینـــات فـــي األعضـــاء المختلفـــة للنـــوع    1یظهـــر الشـــكل  

tigridis  Unio.  ن حیــث بلغــت جــزء بــالملیو   1ان كمیــة البــروتین الكلیــة ازدادت معنویــا فــي الجبــة عنــد التركیــز

، اال ان كمیـــة البـــروتین انخفضـــت  بصـــورة ملحوظـــة  %100مقارنـــة بالمجموعـــة الضـــابطة التـــي تمثـــل % 128.5

  .جزء بالملیون  2عند زیادة تركیز الكادمیوم الى  %   68.8

امــــا فــــي %  133.3جــــزء بــــالملیون ووصــــلت الــــى    1ازدادت كمیــــة البــــروتین فــــي الغالصــــم عنــــد التركیــــز  

جــزء بـــالملیون فــان كمیـــة البــروتین ارتفعـــت فــي التركیـــز األول وانخفضــت فـــي التركیــز الثـــاني   2و 1.5ین  التركیــز 

2و 1نجد ان كمیة البروتین ازدادت معنویـا عنـد التركیـزین  tigridisUnioفي كلیة النوع . بصورة غیر معنویة

ظهر أي تغییـر علـى المحتـوى البروتینـي عنـد على التوالي فیما لم ی%  120و % 113.3جزء بالملیون لتصل الى  

  .جزء بالملیون مقارنة مع حیوانات المجموعة الضابطة1.5التركیز   

وارتفـع % 88.2جـزء بـالملیون لیصـل الـى    1انخفض المحتوى الكلي للبروتین معنویا في الكبـد عنـد التركیـز  

ــــى    2معنویــــا عنــــد التركیــــز   جــــزء بــــالملیون وقــــد كــــان   1.5التركیــــز  فــــي% . 111.7جــــزء بــــالملیون ووصــــل ال

ان كمیة البـروتین فـي المناسـل   1یوضح الشكل . األنخفاض غیر معنوي بالمقارنة مع حیوانات المجموعة الضابطة

فـــي حـــین لـــم یكـــن %  68.1و % 59جـــزء بـــالملیون وبلغـــت كمیـــة البـــروتین    1.5و 1انخفضـــت عنـــد التركیـــزین  

  .زء بالملیون على المحتوى الكلي للبروتینج  2هنالك أي تأثیر للتركیز  

 Polyacrylamideان تـأثیر الكـادمیوم علـى الطـرز البروتینیـة المرحلـة كهربائیـا علـى هـالم متعـدد األكرلمایـد 

gel electrophoresis   تسبب في ظهور حزم بروتینیة جدیدة واختفاء حزم بروتینیة اخرى وتغییر في كثافة بعـض

ـــــــي اعضـــــــاء حیوانـــــــات المجموعـــــــة الضـــــــابطةالحـــــــزم البروتینیـــــــة مق ـــــــة مـــــــع الطـــــــرز البروتینیـــــــة ف   فـــــــي الجبـــــــة . ارن

ان و عنـــد جمیـــع التراكیـــز مقارنـــة مـــع المجموعـــة الضـــابطة   1كانـــت هنـــاك زیـــادة فـــي كثافـــة الحزمـــة  )  2الشـــكل (

  .بالملیونجزء   1عند التركیز    4اختفت عند جمیع التراكیز فیما ازدادت كثافة الحزمة    3و 2الحزمتین 

و 5تأثیر الكادمیوم على الطرز البروتینیة في الغالصـم، وقـد لـوحظ ان ثـالث حـزم بروتینیـة    3یبین  الشكل 

  4جــزء بــالملیون والحزمــة    1.5و 1عنــد التركیــزین  1اختفــت عنــد جمیــع التراكیــز، فیمــا ظهــرت الحزمــة     2و 3

رات الحاصلة في الطرز البروتینیة تحت تأثیر الكادمیوم في الكلیة وان التغی.جزء بالملیون  2و 1.5عند التركیزین  

عنـد   2جـزء بـالملیون، واختفـت الحزمـة    1قـد انخفضـت عنـد التركیـز    1اظهـرت ان كثافـة الحزمـة  ) 4الشكل (

ظهـور جـزء بـالملیون، ویالحـظ  2عنـد التركیـز    5و 4كـذلك اختفـت الحـزم  . جزء بالملیون  1و 1.5التركیزین  

یظهــر ان للكــادمیوم تــأثیرا واضــحا    5فــي  الشــكل . جــزء بــالملیون  1.5و 1عنــد التركیــزین  )  3(حزمــة جدیــدة  

جــزء بــالملیون فیمــا اختفــت   1عنــد التركیــز    1علــى الطــرز البروتینیــة فــي الكبــد، حیــث انخفضــت  كثافــة الحزمــة  

وفـــي المناســـل .جـــزء بـــالملیون  1.5و 2نـــد التركیـــزین  ع  3و 4فـــي جمیـــع التراكیـــز، واختفـــت الحـــزم   2الحزمـــة  

  2جــزء بــالملیون واختفــت الحزمــة    1.5و 1انخفضــت كثافتهــا عنــد التركیــزین    1ان الحزمــة    6یوضــح الشــكل 

  3جــزء بــالملیون  والحزمــة    1.5و 1فــي التركیــزین    2جــزء بــالملیون واختفــت الحزمـة    1.5و 1فـي التركیــزین  

جـــزء بـــالملیون 1.5و 2عنـــد التركیـــزین    4جـــزء بـــالملیون وقـــد ظهـــرت حزمـــة جدیـــدة    1.5و 2ركیـــزین  عنـــد الت

  .بالمقارنة مع مناسل المجموعة الضابطة

 Unioنتــائج تــأثیر الكــادمیوم علــى فعالیــة أنــزیم الفوســفاتیز القاعــدي فــي اعضــاء المحــار 7یوضــح الشــكل 

tigridis  جـزء بـالملیون وقـد   2و 1.5و 1بة  انخفضـت معنویـا عنـد جمیـع التراكیـز  اذ ان فعالیة األنزیم في الج

علـــى التــوالي مقارنـــة مــع قیمتهـــا فــي المجموعـــة الضــابطة وان اكبـــر انخفـــاض %  37.1و % 31و % 44.9بلغــت 
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  2و1.5و 1وفي الغالصم انخفضت الفعالیة معنویا عند جمیع التراكیز  . جزء بالملیون  1.5حصل في التركیز  

  1.5على التـوالي وان اكبـر انخفـاض حصـل فـي التركیـز  %  35.3و % 24.7و % 26.6جزء بالملیون وقد بلغت 

جـــزء بـــالملیون وقـــد بلغـــت    1وارتفعـــت فعالیـــة األنـــزیم معنویـــا فـــي الكلیـــة عنـــد التركیـــز  %) 24.7( جـــزء بـــالملیون 

جـــزء بـــالملیون فـــان الفعالیـــة   2و 1.5یـــزین  مقارنـــة مـــع فعالیتـــه فـــي التجربـــة الضـــابطة امـــا فـــي الترك%  165.7

تســبب الكــادمیوم فــي انخفــاض معنــوي فــي فعالیــة . علــى التــوالي%  87.1و % 46.7انخفضــت معنویــا لتصــل الــى 

علــى التــوالي وان اكبــر %  28.2و % 50.3و % 25.8األنــزیم  فــي الكبــد عنــد جمیــع التراكیــز وقــد بلغــت الفعالیــة  

وانخفضت فعالیة األنزیم في المناسـل وعنـد %. 28.5جزء بالملیون حیث وصل الى 1انخفاض حصل في التركیز 

  .على التوالي بالمقارنة مع حیوانات المجموعة الضابطة% 95.1و % 77.4و % 40.2جمیع التراكیز لتصل الى  

Unio tigridisفي األعضاء المختلفـة للمحـار   GPTنتائج تأثیر الكادمیوم على فعالیة انزیم 8یبین الشكل 

و % 10.2و % 50.6ان فعالیـــــة األنــــــزیم فــــــي الجبــــــة انخفضــــــت معنویــــــا عنــــــد جمیــــــع التراكیــــــز وقــــــد بلغــــــت اذ،  

وفي الغالصم كذلك انخفضت فعالیة .جزء بالملیون1.5وان اكبر انخفاض حصل في التركیز . على التوالي32.8%

علـــى %46.4و % 29و % 20.4ن لتصـــل الـــى جـــزء بـــالملیو   2و 1.5و 1األنـــزیم معنویـــا عنـــد جمیـــع التراكیـــز  

انخفضـت فعالیـة األنـزیم معنویـا فـي الكلیـة فـي %. 100التوالي بالمقارنة مـع حیوانـات التجربـة الضـابطة والتـي تمثـل 

وفــي كــال . علــى التــوالي%  33.7و % 8.7و % 43.5جــزء بــالملیون لتصــل الــى  2و 1.5و 1التراكیــز الثالثــة 

نجــد فعالیــة األنــزیم انخفضــت معنویــا عنــد جمیــع التراكیــز، حیــث بلغــت الفعالیــة فــي الكبــد العضــوین الكبــد والمناســل 

% 40.7و % 31.4و % 54.6امـا فـي المناسـل فقـد كانـت الفعالیـة  . على التوالي% 21.9و % 33.5و % 29.4

  .بالمقارنة مع حیوانات المجموعة الضابطة

عنـــد التعـــرض للكـــادمیوم فـــي األعضـــاء المختلفـــة GOTالتغیـــرات الحاصـــلة فـــي فعالیـــة انـــزیم 9یبـــین الشـــكل 

جـزء بـالملیون   1.5و 1عنویـا فـي الجبـة  عنـد التركیـزین  ارتفعـت فعالیـة األنـزیم م، حیث Unio tigridisللمحار 

جـزء بـالملیون 2فیما نجد ان فعالیته  انخفضت معنویا في التركیز . على التوالي%113.1و % 103.2حیث بلغت 

فـي الغالصـم یالحـظ ان فعالیـة األنـزیم بالمقارنـة . بالمقارنة مع حیوانـات المجموعـة الضـابطة %  80.3لیصل الى  

و % 76.1و % 49.2حیوانــات المجموعــة الضــابطة انخفضــت معنویــا عنــد جمیــع التراكیــز حیــث وصــلت الــى مــع 

جـزء بـالملیون ، وقـد انخفضـت الفعالیـة  فـي الكلیـة 1ان اكبر انخفاض حصل في التركیـز   .على التوالي%  55.2

مـــع حیوانـــات المجموعـــة علـــى التـــوالي مقارنـــة% 83و % 41.1و % 93.4معنویـــا عنـــد كـــل التراكیـــز لتصـــل الـــى  

جـــزء   2و 1.5و 1فعالیـــة األنـــزیم فـــي الكبـــد ارتفعـــت معنویـــا فـــي جمیـــع التراكیـــز  %. 100الضـــابطة والتـــي تمثـــل 

جـــزء 2ان اكبـــر ارتفـــاع حصـــل فـــي التركیـــز . علـــى التـــوالي% 226.1و % 106.1و % 198.4بـــالملیون وبلغـــت 

فــي % 103.3ء بــالملیون ارتفعــت الفعالیــة معنویــا لتصــل الــى جــز   2و 1وفــي المناســل وعنــد التركیــزین  . بــالملیون 

بالمقارنــة مــع حیوانــات %  86.5جــزء بــالملیون وبلغــت  1.5كــال التركیــزین  بینمــا انخفضــت معنویــا عنــد التركیــز  

  .المجموعة الضابطة
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  المناقشة

ع العناصــر الملوثــة فــي اعضــائها تمتلــك الحیوانــات التــي تتنــاول المــاء الملــوث او تعــیش فیــه القابلیــة علــى تجمیــ

فـــي هـــذه الدراســـة لـــم یـــتم قیـــاس كمیـــة ) . 15و14(وان النـــواعم غالبـــا مـــا تســـتخدم كـــدالئل للتلـــوث بالمعـــادن الثقیلـــة  

الكــادمیوم المتــراكم فــي اعضــاء المحــار اال ان هــذا العنصــر تســبب فــي حــدوث تغیــرات فــي كمیــة البــروتین وفعالیــة 

نتائج نجـد ان ارتفاعـا معنویـا فـي تركیـز البـروتین الكلـي الـذائب قـد حصـل فـي بعـض من خالل مالحظة ال.األنزیمات

وارتفعت الكمیة معنویا في الغالصـم . جزء بالملیون  1األعضاء مثل الجبة والغالصم والكلیة عند التعرض للتركیز  

ألرتفــاع المعنــوي حصــل فــي جــزء بــالملیون فــان ال2جــزء بــالملیون ، امــا عنــد التعــرض للتركیــز    1.5عنــد التركیــز  

ان هـــذه الزیـــادة فـــي كمیـــة البـــروتین قـــد یكـــون جانبـــا منهـــا بســـبب تخلیـــق بروتینـــات جدیـــدة حیـــث ان . الكبـــد والكلیـــة

الحیوانــات المختلفــة لهــا القابلیــة علــى تخلیــق مثــل هــذه البروتینــات عنــد التعــرض الــى العناصــر الثقیلــة مثــل الكــادمیوم 

او   Metal binding proteinالبروتینــات بالبروتینــات المرتبطــة بالمعــادن وســمیت هــذه)  . 17و16(والزئبــق 

وقـد افتـرض ان وضـیفة هـذه البروتینـات هـي األرتبـاط بالمعـادن الثقیلـة لمنعهـا   Metallothioneinالمیتالوثایونین  

وم بحمایـة الجسـم مـن ایضا الى ان هذه البروتینـات تقـ)  19( al.  etCope,اشار ). 18(من األرتباط باألنزیمات 

التأثیر السام للمعدن وذلك باألرتباط مع اآلیونات الحرة ویحتمل انها تختزل بذلك قـدرة هـذه المعـادن ألحـداث الفعالیـة 

من جهة اخرى، انخفضت كمیة البـروتین فـي الكبـد والمناسـل عنـد التركیـز  . السمیة سواء على األغشیة او األنزیمات

السـبب المحتمـل لمثـل هـذا األنخفـاض وان  ,جـزء بـالملیون  2بة والغالصم عند التركیـز  وفي الج. جزء بالملیون  1

  ) .   20(ربما یعود الى قدرة الكادمیوم على تثبیط تخلیق البروتین 

التغیــــرات النوعیــــة والكمیــــة فــــي البروتینــــات ایضــــا لوحظــــت مــــن خــــالل الترحیــــل الكهربــــائي علــــى هــــالم متعــــدد 

وفـي هـذه الدراسـة ظهـرت حـزم بروتینیـة جدیـدة . للحیوانـات المعرضـة للكـادمیوم  Polyacrylamide gelاألكرلماید 

في بعض األعضاء بالمقارنة مع حیوانات التجربة الضابطة واختفت حزم اخرى بسبب التعریض، بینما اظهرت حـزم 

هة حــول تــأثیر بعــض ان هــذه النتــائج وجــدت فــي دراســات اخــرى مشــاب.بروتینیــة اخــرى زیــادة او انخفــاض فــي كثافتهــا

   Callianssa tyrrhenaوفـي الروبیـان ) nodusaMelanoposis)10العناصـر كمـا فـي قوقـع المیـاه العذبـة 

  ) .     8(  Gambusia affinisوفي سمك البعوض   )6( 

ختفـاء ان ظهور حزم جدیدة یمكن ان یعزى الى تحفیز تخلیق بروتینات معینة اسـتجابة لتـأثیر الكـادمیوم ، امـا ا

ان سـبب مثـل هـذه ) 21(  وقد افترض اندرسون وجماعتـه,الحزم األخرى فیعزى الى تثبیط تخلیقها عند تراكیز معینة 

األختالفات في بعض البروتینات تحت تأثیر المعادن الثقیلـة ربمـا ینـتج عـن تنشـیط او تثبـیط فعـل الجینـات المسـؤولة 

  . عن هذه البروتینات

لقاعدي في مركزه النشط على آیون الزنك وان هذا اآلیـون مهـم جـدا فـي فعالیـة األنـزیم یحتوي انزیم الفوسفاتیز ا

و ان زوجا واحدا من ایونات الزنك على األقـل )    24و 23و 22(وهذا ما اتضح من خالل العدید من الدراسات 

و الزئبق قد تسـبب تغیـرات فـي ولذلك فان غیاب او استبدال آیونات الزنك بواسطة الكادمیوم ا. ضروري لهذه الفعالیة

لقـــد تـــم فـــي هـــذه الدراســـة متابعـــة تـــأثیر الكـــادمیوم وبتراكیـــز مختلفـــة علـــى فعالیـــة انـــزیم ). 25(فعالیـــة هـــذا األنـــزیم  

وكــان هنــاك تــأثیرا واضــحا للكــادمیوم علــى Unio tigridisالفوســفاتیز القاعــدي فــي األعضــاء المختلفــة للمحــار 

انخفاضــا فــي فعالیــة األنــزیم فــي جمیــع اعضــاء المحــار وعنــد جمیــع التراكیــز باســتثناء فعالیتــه ، فقــد ســبب الكــادمیوم

ان هـذا األنخفـاض فـي فعالیـة األنـزیم . جـزء بـالملیون  1الزیادة الحاصلة فـي فعالیـة األنـزیم فـي الكلیـة عنـد التركیـز  

عنــد ) 10( Melanoposis nodusa  وفــي القوقــع  ) Mugil cephalus)3حصــل فــي مصــل األســماك 

، وان هـذا األنخفـاض ربمـا یعـود ) Mizuhopecten yessoensis  )9تعرضـها للكـادمیوم، وفـي المحـار الشـعاعي 
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اما الزیادة التي لوحظـت فـي فعالیـة األنـزیم یمكـن ان تعـزى الـى . الى احالل الكادمیوم محل اآلیونات المهمة للفعالیة

لوحظــت مثــل هــذه الزیــادة فــي مســتخلص القنــاة ) . 26(لمحطمــة  تخلیــق انزیمــات جدیــدة واعــادة تصــلیح األنســجة ا

عنـد Melanoposis nodusaوفـي القوقـع  .   )Gambusia affinis)8الهضـمیة والعضـالت لسـمك البعـوض 

Fundulus heteroclitus، كمـــا لوحظـــت فـــي كبـــد األســـماك ) 10(تعرضـــه الـــى تراكیـــز واطئـــة مـــن الكـــادمیوم 

  .)27(المعرضة الى الزئبق  

مـن االنزیمـات المهمـة فـي ایـض االحمـاض االمینیـة  حیـث تقـوم GPTوGOTاألنزیمین الناقلین لألمین یعد 

بنقل مجموعة األمین من األحماض األمینیة الى األحمـاض الكیتونیـة وبـالعكس ، لـذا فهمـا مهمـین فـي عملیـة تخلیـق 

ذا فـــان حصــول عـــدم انتظـــام فــي تخلیـــق هـــذه األحمــاض األمینیـــة وتحریــر الطاقـــة مـــن البروتینــات فـــي الخلیـــة ، وهكــ

  GPTو GOTفـــي هـــذه الدراســـة كانـــت اســـتجابة األنـــزیمین .  األنزیمـــات قـــد تكـــون لـــه عالقـــة بـــأیض البروتینـــات

فـي جمیـع األعضـاء وعنـد جمیـع  GPTللكـادمیوم متباینـة بتبـاین األعضـاء والتركیـز ، فقـد انخفضـت فعالیـة األنـزیم 

مـا بـین األعضـاء فـي التراكیـز   GOTت المجموعة الضابطة ، وقـد تباینـت فعالیـة األنـزیم التراكیز مقارنة مع حیوانا

وان األنخفــاض فــي فعالیــة األنــزیمین . الثالثــة فارتفعــت معنویــا فــي بعــض األعضــاء وانخفضــت فــي اعضــاء اخــرى

GOT وGPT ات السـامة الناتجـة ربما هو بسـبب التـأثیر المباشـر للكـادمیوم  علـى هـذه األنزیمـات او بسـبب التـأثیر

  GOTامـا األزدیـاد المالحـظ فـي فعالیـة األنـزیم . والتي تؤدي الى انخفاض في تخلیق األنزیمات) 28(في األنسجة  

  .فهو ربما نتیجة األستجابة الوظیفیة للكادمیوم حیث یتم صناعة انزیمات جدیدة واعادة تصلیح األنسجة المحطمة

انخفضت عند جمیع التراكیز وفي جمیع األعضاء المستهدفة وان هـذه GPTان النتائج تبین ان فعالیة األنزیم

وان هذه النتیجة تختلف مع ما لـوحظ . األستجابة لم تكن منتظمة ولم تتناسب مع ازدیاد او انخفاض تركیز الكادمیوم

م فـي المحـیط حیث انخفضت فعالیته تدریجیا مع ازدیاد تركیز الكادمیو ) Melanoposis nodusa  )10في القوقع 

فــي األعضــاء المختلفــة عكــس مــا   GOTكــذلك اظهــرت النتــائج تباینــا فــي اســتجابة االنــزیم . وبازدیــاد فتــرة التعــرض

حیـث لـم یظهـر أي تـأثیر علـى فعالیـة األنـزیم ) 8(المعرضـة للكـادمیوم  Gambusia affinisظهر فـي االسـماك 

GOTفي مستویات التعریض المختلفة.  

راسـة الحالیـة ان كمیــة المعـادن الثقیلـة المتراكمــة تتبـاین بتبـاین اعضــاء جسـم الحیـوان وباالتجــاه لقـد تبـین فــي الد

نفسه  قد یكون التأثیر متباینا على الفعالیات األیضیة المختلفة ومنها فعالیة األنزیمات سـواء كانـت األسـتجابة تخلیـق 

  .ن اخرى في األنزیم الواحد او البروتین او تثبیط المحتوى الكلي لألنزیم او التأثیرعلى طرز معینة دو 
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