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                                         2006، ) 2(العدد 4:، المجلد مجلة االنبار للعلوم الزراعیة
  

غالصم تأثیر الزئبق على البروتینات الكلیة والمرحلة كهربائیا وعلى فعالیة ثالثة أنزیمات في

و   Pseudontopsis euphraticusو Unio tigridisمن محار المیاه العذبة األنواعبعض

Anodonta sp.  
  

  **مصطفى محمدسوالفو *عبد علي ذاكر

  جامعة االنبار/كلیة العلوم –قسم علوم الحیاة * 
  جامعة السلیمانیة/كلیة العلوم –قسم علوم الحیاة ** 

  

  الخالصة

و Pseudontopsis euphraticusو  Unio tigridisجمعـت نمـاذج مـن ثالثـة  أنـواع مـن المحـار

Anodonta sp.  عرضـت الحیوانـات إلـى الزئبـق بثالثـة تراكیـز هـي . العـراق/منطقـة العنكـور/ مـن بحیـرة الحبانیـة

لتــر لمــدة ثالثــة أســابیع للتركیــز األول وأســبوعین للتركیــز الثــاني وأســبوع واحــد للتركیــز / ملغــم زئبــق0.4و0.2و0.1

كمیـــة قـــدرتالمســـتخلص و لتحضـــیرالغالصـــم ســـتخدمتاالحیوانـــات و ،شـــرحتبعـــد انتهـــاء فتـــرة التعـــریض . الثالـــث 

  :وكانت النتائج كاآلتي ،البروتینات وفعالیة اإلنزیمات

كمــا لــوحظ تــأثیرا واضــحا علــى الطــرز . ســبب الزئبــق بتراكیــزه المختلفــة نقصــا فــي كمیــة البروتینــات فــي غالصــم-1

ول عنـد التركیـز األول والثالـث وقلـة البروتینیة حیث سـبب الزئبـق ظهـور حـزم بروتینیـة جدیـدة كمـا فـي النـوع األ

فــي كثافــة حــزم اخــرى كمــا فــي النــوع الثالــث عنــد جمیــع التراكیــز واختفــاء حــزم اخــرى كمــا فــي النــوع الثــاني عنــد 

.  تراكیز الزئبق المختلفة

اسـتجابة غیـر منتظمـة زیـادة   GOTو GPTاظهرت االنزیمات الفوسفاتیز القاعدي واألنزیمات الناقلة لألمـین -2

الفوسفاتیز القاعدي عند التركیـز الثـاني وقلـت فعالیـة او نقصانا باختالف التراكیز واالنواع ، فمثال زادت فعالیة 

فـــي غالصـــم جمیـــع انـــواع GOTفـــي النـــوع األول عنـــد التركیـــز األول كمـــا قلــت فعالیـــة االنـــزیم GPTاالنــزیم 

المحار عند التركیز الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماجستیر للباحث الثانيالبحث مستل من رسالة 
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Effect of mercury on the total and electrophoretic profile of proteins 
and on the activity of some enzymes in gills of three species of 

freshwater clam : Unio tigridis, Pseudontopsis euphraticus
and Anodonta sp.

  

A. A. Thaker and S. M. Mohamma
College of Science / University of Al-Anbar

College of Science / University of Al-Alsulaimania

Abstract
A three species of clam Unio tigridis, Pseudontopsis euphraticus and Anodonta 

sp. were collected from Al-Habaniya lake, Al-Anbar/Iraq .The animals were exposed to 
three concentrations of mercury: 0.1, 0.2 and 0.4 mg / l. First group of animals were 
exposed for three weeks, second group for two weeks and the third group for one week. 
At the end of the exposure period, the animals were dissected ,then the gills  removed 
for the further study on proteins and enzymes. The results were :
1- Total protein concentration in the gills decreased at different concentrations. We 

observed prominent effect of mercury on the electrophoretic bands of proteins with
the decrease in the intensity of protein bands or induction of new bands.

2- The activity of the three enzymes : Alkaline phosphatase , GPT and GOT were not stable, increased 
or decreased in different species at different concentrations of mercury, for example, the activity of  
alkaline phosphatase increased in second species at the second concentration , the activity of GPT 
decreased in first species at the first concentration and the activity of GOT decreased in the three 
species at third concentration of mercury.

  

  المقدمة

المحار من النواعم واسعة االنتشار في البیئات المائیة ، ویعد من الحیوانات ذات األهمیة التجاریة مـن حیـث 

والمحــار شــأنه شــأن الكائنــات الحیــة األخــرى یتــأثر . إنتــاج اللؤلــؤ ومصــدرا غــذائیا مهمــا لألســماك و أحیانــا لإلنســان

الزئبق مـن ) . 2و1(رة على تجمیع العناصر الثقیلة ومنها الزئبق بتغیرات محیطه المائي ، وألعضائه المختلفة القد

، وممـا یزیـد مـن خطورتـه هـو ) 6و5و4و3(ذات التـأثیر السـمي الكبیـر علـى الكائنـات الحیـة المختلفـة العناصر

مبیـدات الطرح المتزاید لـه إلـى الطبیعـة مـن خـالل دخولـه فـي تركیـب العدیـد مـن الصـناعات مثـل حشـوات االسـنان وال

ومــن المفیــد هنــا التــذكیر بحادثــة التســمم الكبیــرة . الحشــریة واســتخدام بعــض مركباتــه فــي تعفیــر الحبــوب وغیــر ذلــك

حالـة تسـمم بـالزئبق 1200وحـدوث )6(الحبـوب المعفـرة بـالزئبق البشـربالزئبق التي حدثت فـي العـراق بسـبب تنـاول 

هم حیوانـات بحریـة ملوثـة بـالزئبق فـي احـد البحیـرات التـي اعتبـرت وموت العشرات في جزیرة منماتا الیابانیة بعد تنـاول

  .)7(مستقبال نهائیا لرمي النفایات السائلة الحد المصانع 

ــــــت الهیدروجینیــــــة  ــــــرتبط بفاعلیــــــة بمجموعــــــة الكبری للزئبــــــق  القابلیــــــة علــــــى االرتبــــــاط باألغشــــــیة الخلویــــــة وی

)Sulphydral group( الضـروریة للنفاذیـة)ان تعـریض الكائنـات الحیـة ومنهـا المحـار  الـى الزئبــق لقـد وجـد) . 8

1(یؤدي الى العدید من التغیرات الكیمیائیة الحیویة مثل تخلیق بروتینات جدیدة ترتبط بالزئبق ومنها المیتالوثـایونین  

ي والفوســـفاتیز المختلفـــة بزیـــادة الفعالیـــة او التثبـــیط مثـــل الفوســـفاتیز القاعـــداإلنزیمـــات، والتـــأثیر علـــى فعالیـــة ) 9و

  ) .12و11و10(الحامضي واالستریز والتربسین والببسین واالمینوببتایدیز 
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الهــدف مــن هــذه الدراســة متابعــة بعــض التغیــرات الكیمیاویــة الحیاتیــة فــي غالصــم المحــار الــذي تــم جلبــه مــن 

مؤشـر مبكـر علـى تلـوث المیـاه  بحیرة الحبانیـة وتعریضـه فـي المختبـر الـى الزئبـق ، وامكانیـة اسـتخدام هـذه التغیـرات ك

  .بهذا العنصر 

  

المواد وطرائق العمل

.Anodonta spو Pseudontopsis euphraticusوUnio tigridisتم جمع المحـار بانواعـه الثالثـة 

غــم 79.79–78.19غــم للنــوع الثــاني و75.9–74.48غــم للنــوع االول  45.6-42.8وبــاوزان تراوحــت بــین 

نقلـت الـى المختبـر . على الترتیب من بحیرة الحبانیة ، منطقة العنكور باالعتمـاد علـى شـباك الصـیادین للنوع الثالث

فـي كـل حـوض أفـراد10لتر حاویة على ماء خالي من الكلـور وبمعـدل 5سعة كل حوض أحواضوتم توزیعها في 

یتـة خـالل هـذه الفتـرة وذلـك ألغـراض التـأقلم ثم تركت في المختبر لمدة اسبوع مـع تغییـر المـاء یومیـا وازالـة األفـراد الم

  HgCl2، بعدها تـم  تعـریض المحـار الـى تراكیـز مختلفـة مـن الزئبـق بهیئـة ) 13(غیر السلیمةوالتخلص من األفراد 

لتــر ولفتــرة ثالثــة اســابیع للتركیــز االول / ملغــم زئبــق0.4و0.2و0.1المــذاب فــي المــاء حیــث اســتخدمت التراكیــز 

تركیــز الثــاني واســبوع واحــد للتركیــز الثالــث علــى التــوالي ، ورافقــت كــل مجموعــة مــن المجموعــات الــثالث واســبوعان لل

  .ف باستثناء وجود عنصر الزئبق مجموعة سیطرة تحت نفس الظرو 

  -:تحضیر المستخلصو تشریح الحیوانات

ضــو المطلــوب  بعــد انتهــاء مــدة التعــریض قتلــت الحیوانــات بفصــل المصــراعین عــن بعضــهما ،واستؤصــل الع

  Kinematicaنــوع   Homogenizerثــم هــرس باســتخدام جهــاز   Sartoriusووزن باســتخدام میــزان حســاس نــوع 

حجـم   لدراسـة المحتـوى / وزن5:1وبنسـبة   Tris HCl  pH 7.2فـي محـیط ثلجـي بعـد اضـافة المحلـول الـدارئ 

فصـــل المســـتخلص باســـتخدام . طـــرز البروتینیـــةحجـــم لدراســـة ال/ وزن2:1البروتینـــي وفعالیـــة االنزیمـــات ، وبنســـبة 

دقیقة ولمدة عشر دقـائق ، حیـث اخـذ / دورة 1500بسرعة EppendorfنوعCentrifugeجهاز الطرد المركزي 

  .درجة مئویة لحین االستخدام 20-الرائق وحفظ في 

لــى المــواد مــن فــي تعیــین كمیــة البــروتین  وتــم الحصــول ع) Biuret method(اســتخدمت طریقــة بایوریــت 

نــوع  Water bathتركــت االنابیــب فــي حمــام مــائي . معهــد المصــول واللقاحــات التــابع لــوزارة الصــحة فــي بغــداد

TECAM  540دقــائق وتمــت قــراءة االمتصاصــیة لجمیــع االنابیــب علــى طــول مــوجي 10 م لمــدة  ْ 37وبدرجــة

MSEنوعالطیف الضوئي من   Spectrophotometerنانومیتر وباستخدام جهاز  / spectro-plus . أما تحدید

فقــــــــد جــــــــرى باســــــــتخدام الترحیــــــــل الكهربــــــــائي علــــــــى الهــــــــالم المتعــــــــدد األكریالمایــــــــد العمــــــــودي  ةالطــــــــرز البروتینیــــــــ

polyacrylamide gel electrophoresis  Vertical)12.(  

األنزیمـي س بفعـل النشـاطتم حساب فعالیة انزیم الفوسفاتیز القاعدي بقیاس الفینول المتحرر من المـادة األسـا

  .)14(رر ـفقد تم حسابه بمتابعة البایروفیت المتح  GOTوGPTأما نشاط األنزیمین الناقلین لألمین،

  .P<0.05لعینتین مستقلتین في التحلیل اإلحصائي  T-testاستعمل 

  

  

  

  

  النتائج
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Unio tigridisاع األول انخفـــاض المحتـــوى الكلـــي للبـــروتین فـــي الغالصـــم لألنـــو ) 1(یبـــین الجـــدول رقـــم 

انخفــض تركیــز البــروتین الكلــي عنــد حیــث  Anodonta sp.والثالــث Pseudontopsis euphraticusوالثــاني 

0.1عــدا النــوع األول المعــرض لتركیــز االتعــریض لمختلــف تراكیــز الزئبــق ولألنــواع الثالثــة وكانــت االنخفــاض معنویــ

  .میة البروتینات المصنعةفقد كانت هناك زیادة في كلتر/ ملغم زئبق

  

في الغالصم لألنواع الثالث من (gm/100 ml)تأثیر الزئبق على تركیز البروتین الكلي الذائب ) 1(جدول 

  المحار

لتر/ التركیز ملغم زئبق 
Unio tigridisP. euphraticusAnodonta sp.

  قیاسي     المتوسطالخطأ ال  الخطأ القیاسي     المتوسط  الخطأ القیاسي     المتوسط

  التجربة الضابطة

0.1

0.063     ±        1.40.102±             2.3330.073±               2.06  

0.069±            1.749  0.067±             0.4990.039±            0.524

  التجربة الضابطة

0.2

0.1  ±                  1.00.033       ±    2.4950.019±                 2.2

0.069  ±          0.7490.067±             0.4990.049±             0.682

  التجربة الضابطة

0.4

0.063    ±            1.40.021±            2.5090.023±               2.14

0.031±            0.5620.075       ±      0.750.035±            0.791

  

رقـم (دة ـة جدیــغالصـم النـوع األول فتبـین ظهـور حزمـالبروتینات فيیبین تأثیر الزئبق على)1(الشكل رقم 

لتر عند المقارنة بالنماذج المـأخوذة مـن حیوانـات التجربـة الضـابطة / ملغم زئبق0.4و 0.1عند تراكیز الزئبق ) 1

  .لتر/ ملغم زئبق0.2لتركیز اعند اولم یحدث تغیر 

  

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

  

  

فمـــن الواضـــح اختفـــاء حزمـــة ،یبـــین تـــأثیر الزئبـــق علـــى طـــرز البروتینـــات المرحلـــة كهربائیـــا )2(الشـــكل رقـــم 

عند التعریض لمختلف تراكیز الزئبـق بالمقارنـة مـع النمـاذج المـأخوذة مـن حیوانـات التجربـة )1حزمة رقم(بروتینیة

  .الضابطة 

لتر/ ملغم0 لتر/ ملغم0.4  لتر/ ملغم0.2  لتر/ ملغم0.1

11

  Unio  tigridisتأثیر الزئبق على البروتینات المرحلة كھربائیا في غالصم المحار ) : 1(شكل 
  ظھور حزمة-1
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وقـد سـبب الزئبـقالمعزولة من الغالصم للنماذج یبین تأثیر الزئبق على الطرز البروتینیة )3(الشكل رقم اما 

عنـد كـل مسـتویات الزئبـق بالمقارنـة مـع النمـاذج المـأخوذة مـن حیوانـات )1حزمـة رقـم(قلة فـي كثافـة احـدى الحـزم 

  .التجربة الضابطة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في فاالنواع الثالثة للمحار ،غالصم في لزئبق على فعالیة الفوسفاتیز القاعدي اتأثیر 2الجدول رقم یوضح 

انخفضــت الفعالیــة عنــد تعــریض الحیوانــات الــى جمیــع تراكیــز الزئبــق المســتخدمة فــي Unio tigridisالنــوع األول 

زادت الفعالیــة عنــد التعــرض الــى التركیــزین األول Pseudontopsis euphraticusالثــاني التجربــة ، وفــي النــوع 

  P. euphraticusتأثیر الزئبق على البروتینات المرحلة كھربائیا في غالصم) : 2(شكل 
اختفاء حزمة-1

لتر/ ملغم0 لتر/ ملغم0.4  لتر/ ملغم0.2  لتر/ ملغم0.1

1 1 1

  .Anodonta Spتأثیر الزئبق على البروتینات المرحلة كھربائیا في غالصم المحار ) : 3(شكل 
  قلت كثافة حزمة-1

لتر/ ملغم0 لتر/ ملغم0.4  لتر/ ملغم0.2  لتر/ ملغم0.1

1 1 1
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فقـد كانـت هنـاك Anodonta sp.الثالـث     النـوع فـيوالثالـث بینمـا انخفضـت الفعالیـة عنـد التركیـز الثـاني ، امـا

  . زیادة في الفعالیة عند التركیزین األول والثاني و انخفضت عند التركیز الثالث

  

  في الغالصم لألنواع الثالث من المحار(KAU)الیة انزیم الفوسفاتیز القاعدي تأثیر الزئبق على فع) 2(جدول 

لتر/ التركیز ملغم زئبق 
Unio tigridisP. euphraticusAnodonta sp.

  الخطأ القیاسي     المتوسط  الخطأ القیاسي     المتوسط  الخطأ القیاسي     المتوسط

  التجربة الضابطة

0.1

0.015        ±    4.240.049±                 1.30.052±                 1.6  

0.025±             2.452  0.148±             4.4680.095±              1.78

  التجربة الضابطة

0.2

0.074±            5.3690.012±                 1.70.052±                 1.6

0.039±           4.3640.135±                 0.70.022±             2.784

  التجربة الضابطة

0.4

0.015±             4.240.013±                1.40.044±            1.708

0.139±            3.6160.056±                3.50.092±            1.137

  

 Unioفي النوع األول ف. في غالصم المحارGPTفعالیة االنزیم الناقل لألمین یبین ف) 3(م الجدول رقأما 

tigridis    و فـي النــوع الثــاني و الثــاني اانخفضـت فعالیــة هـذا االنــزیم عنـد تعــریض الحیوانـات الــى التركیـز األول ،

Pseudontopsis euphraticusنهــا انخفضــت عنــد التركیــزین الثــاني فقــد ازدادت الفعالیــة عنــد التركیــز األول ولك

فقد اظهر زیادة في الفعالیة عند التركیزین األول والثاني بینما انخفضـت .Anodonta spوالثالث ، اما النوع الثالث

  .في التركیز الثالث

  

  

في الغالصم GPT (IU/L)تأثیر الزئبق على فعالیة اإلنزیم  جلوتامیك بایروفیك ترانس امینز ) 3(جدول 

  لألنواع الثالث من المحار

لتر/ التركیز ملغم زئبق 
Unio tigridisP. euphraticusAnodonta sp.

  الخطأ القیاسي المتوسط  الخطأ القیاسي المتوسط  الخطأ القیاسي المتوسط

  التجربة الضابطة

0.1

0.353        ±       840.316±                  230.547±                177  

0.353±                 44  0.353±                  37   0.223±            222.5

  التجربة الضابطة

0.2

0.223±                 860.447±                 230.790±                175

0.268±              94.40.158±               12.50.487±          231.25

  التجربة الضابطة

0.4

0.353±                 840.612±                 210.418±               178

0.651±                 66  0.158±              12.50.395±           151.25

  

جدول رقـم (ف األنواع وتراكیز الزئبق ایضا اظهر اختالفات في الفعالیة باختالGOTالناقل لألمین اإلنزیم

، ففـي النـوع األول زادت الفعالیـة عنـد التركیـزین األول والثـاني بینمـا انخفضـت عنـد التركیـز الثالـث ، وفـي النــوع )4

ل الثاني انخفضت الفعالیة عند التراكیز الثالثة للزئبق بینما في النوع الثالث فقد انخفضت الفعالیة عند التركیزین االو 

  .والثالث ، وزادت عند التركیز الثاني

في الغالصم GOT (IU/L)تأثیر الزئبق على فعالیة اإلنزیم  جلوتامیك اوكزالوستیك  ترانس امینز ) 4(جدول 

  لألنواع الثالث من المحار

لتر/ التركیز ملغم زئبق 
Unio tigridisP. euphraticusAnodonta sp.

  الخطأ القیاسي     المتوسط  الخطأ القیاسي     المتوسط  الخطأ القیاسي     المتوسط
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  التجربة الضابطة

0.1

0.228        ±       270.353±               70.50.389±           117.26  

0.192±                 75  0.170±                  55   0.547±                100

  التجربة الضابطة

0.2

0.262±                 270.17±                   710.296±             115.6

0.447±                 520.387±               41.50.170±                166

  التجربة الضابطة

0.4

0.228±                 270.344±                 730.273±              114

0.327±                 20  0.353±                 200.254±                 71
  

  المناقشة

الحیوانات التي تتنـاول المـاء الملـوث او تعـیش فیـه لهـا القابلیـة علـى تجمیـع العناصـر الملوثـة ومنهـا الزئبـق ، 

تمـد علـى عـدة عوامـل منهـا تركیـز الزئبـق ومـدة التعـریض وكمیات الزئبق المتراكمة في اجسـام هـذه الكائنـات الحیـة تع

بالرغم من عدم امكانیتنا على تقدیر كمیة الزئبق في غالصم المحار اال انه من المتوقـع ان تكـون هنـاك ) .9و1(

لـوحظ فـي ، حیـث تراكمات في غالصم المحار مما أدى الى حدوث تغیرات في كمیة البروتینات  وفعالیة االنزیمات

تراكیــز جمیــع العنــد مــن المحــار الدراســة ان هنــاك انخفاضــا فــي كمیــة البروتینــات فــي غالصــم االنــواع الثالثــة هــذه

اما السبب المحتمل لمثل هذا االنخفاض في كمیة البروتینات قد یعود الـى . بالمقارنة مع حیوانات التجربة الضابطة 

ي عالمـــة تخریبیـــة وتحطـــیم لوظیفـــة البـــروتین المصـــنع تــأثیرات الزئبـــق التثبیطیـــة فـــي صـــناعة البـــروتین قبـــل ظهـــور أ

  .)18(وخاصة انه من الممكن ان یكون كل بروتین هدفا لتأثیر الزئبق 

التغیــر الكمــي والنــوعي  للبروتینــات فــي هــذه الدراســة  لــوحظ ایضــا مــن خــالل الترحیــل الكهربــائي للبروتینــات 

Polyacryalamide Gel( علــى هــالم متعــدد االكریالمایــد   Electrophoresis (للحیوانــات المعرضــة للزئبــق .

فـي حزمة جدیـدةوظهور   .Anodonta spالثالث وقد اظهرت النتائج قلة في كثافة احد الحزم البروتینیة في النوع 

ان مثـل هـذه . P. euphraticusالثـاني فـي غالصـم النـوع حزمـة واحـدة واختفـاء Unio tigridisاالول  النـوع 

 Callianassaلكمیة والنوعیة لوحظـت فـي دراسـات مشـابهة حـول تـأثیر الزئبـق والكـادمیوم فـي الروبیـان  التغیرات ا

tyrrhena وفــي المحــار ) 19و 12(المعــرض الــى الزئبــق والكــادمیومUnio tigridis  المعــرض الــى الكــادمیوم

ثافة بعض الحزم في حـین ادت هـذه ، حیث ظهرت حزم بروتینیة جدیدة عند بعض التراكیز وقلت ك) نتائج لم تنشر(

لقد افترض بأن سبب هذه االختالفات في بعض البروتینـات تحـت تـأثیر . العناصر الى اختفاء بعض الحزم االخرى 

  .)20(هذه البروتینات صناعةالمعادن الثقیلة ناتج عن تنشیط او تثبیط الجینات المسؤولة عن

لطـرق الحساسـة للتغیـرات غیـر الطبیعیـة التـي تحـدث فـي الوظـائف تعد فعالیة االنزیمات المختلفة واحدة مـن ا

لقـد بینـت العدیـد مـن الدراسـات بـأن ایونـات الزنـك . الخلویة للعدید من حاالت الجسم كما هي في الحاالت المرضـیة 

یــة ، لفعاللعلـى االقــل ضــروري مـن هــذه االیونــات ، وان زوجــا واحــدا )22و 21(لیــة الفوســفاتیز القاعـدي مهمـة لفعا

  ) .23(لذلك فأن غیاب او استبدال ایونات الزنك بواسطة الزئبق او الكادمیوم قد تسبب تغیرات في فعالیة االنزیم 

لوحظ في هذه الدراسة ان هناك تأثیرا للتراكیز المختلفة للزئبق علـى فعالیـة الفوسـفاتیز القاعـدي فـي الغالصـم 

 .Pفــــي غالصــــم النــــوع الثــــاني فــــي فعالیــــة االنــــزیم زیــــادةفــــي االنــــواع الثالثــــة مــــن المحــــار ، فقــــد ســــبب الزئبــــق

euphraticus عنـــد التركیـــزین االول والثالـــث ، وكـــذلك فـــي النـــوع الثالـــثAnodonta sp. عنـــد التركیـــزین االول

) . 24(ان سبب ارتفاع فعالیة االنزیم ربما هو صناعة انزیمات جدیدة  واعادة اصالح االنسـجة المحطمـة . والثاني

وفـي كلـى )   Fundulus heteroclitus)25  هـذه الزیـادة فـي فعالیـة االنـزیم لوحظـت فـي غالصـم االسـماك ومثل 

فــي . المعرضــة الــى الزئبــق )26(وفــي غالصــم ورئــة الجــرذان ) Channa punctatus)24ومبــایض االســماك 

Unioاالول حین  انخفضت فعالیـة الفوسـفاتیز القاعـدي وبشـكل معنـوي فـي غالصـم النـوع  tigridisi    عنـد جمیـع
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وعنــدما تــنخفض فعالیــة  transphosphorelationأن الفوســفاتیز القاعــدي یشــترك فــي عملیــات . الزئبــقتراكیــز

، ان االنخفاض في فعالیة هذا االنزیم قـد یكـون ) 27و24(االنزیم في الغالصم یعني ان هذه العملیة ایضا ستثبط 

كمـا لـوحظ ) .Channa punctatus)24همـة كمـا هـي الحـال فـي االسـماك سببه احالل الزئبق محل االیونـات الم

وفـي ) نتـائج لـم تنشـر (Melanopsis nodusaع ـي القوقــانخفاضا في فعالیة الفوسفاتیز القاعدي بشكل واضح ف

ممــا ســبق یتبــین ان اســتجابة االنــزیم فــي المحــار . المعرضــة للزئبــق )Aphanius dispar)15مصــل االســماك 

Aphanius disparنــت بــوجهین تــأثرا بــالزئبق  وقــد لوحظــت مثــل هــذه االســتجابة ذات الــوجهین فــي االســماك  كا

 Mugilعنـد تعرضـها الـى الزئبـق  وكـذلك فـي االسـماك ) 12(Callianassa tyrrhenaوفـي الروبیـان )  15(

cephalus)10 ( والمحـــــار الشـــــعاعيMisuhopecten yessoensis)28 (  ـــــان  Callianassaوالروبی

tyrrhena)19 ( عند تعرضها الى الكادمیوم.  

وكــذلك . عنــد التركیــز االعلــى للزئبــقفــي غالصــم النــوع االولGPTارتفعــت فعالیــة األنــزیم الناقــل لألمــین 

عنـد بعـض تراكیـز الزئبـق، وهـذه الزیـادة قـد تكـون نتیجـة لالسـتجابة الوظیفیـة للزئبـق حیـث یـتم GOTبالنسبة لإلنزیم 

فــي انخفاضــاGOTـانــزیم الــمــن جانــب اخــر اظهــر. ة أنزیمــات جدیــدة واعــادة تصــلیح األنســجة المحطمــة صــناع

ان هذا االنخفـاض فـي فعالیـة االنـزیمین قـد یكـون بسـبب . في غالصم النوع الثالث عند جمیع تراكیز الزئبقالفعالیة

لالنزیمات مع المـادة    sulphydralـجموعة الحیث یتدخل الزئبق مع م) 8(االرتباط المباشر للزئبق مع االنزیمات 

  .والتي تؤدي الى انخفاض صناعة االنزیمات ) 11(االساس وربما یكون بسبب التأثیرات السامة في االنسجة 

في الغالصم  قد تأثرت بعنصر الزئبـق وقـد تفـاوت هـذا GOTو GPTان النتائج تبین ان فعالیة االنزیمین 

ر الثالثة بفعل التراكیز المختلفة وان استجابة االنزیمین لم تكن منتظمة ولم تتناسب مع ازدیاد التأثیر بین انواع المحا

Aphaniusوانخفـاض الزئیـق فـي المـاء ، وهـذه النتیجـة اختلفـت مـع مـا لـوحظ فـي مصـل االسـماك  dispar حیـث

حیـث ازدادت الفعالیـة فـي   Mugil cephalusوفـي االسـماك ) 15(ازدادت الفعالیة بزیادة تركیز الزئبق فـي المـاء 

لقـــد اثبتـــت الدراســـات المختلفـــة بـــأن كمیـــات المعـــادن الثقیلـــة ) .10(كـــل مـــن المصـــل ومســـتخلص القلـــب والغالصـــم 

أثیر متباینـــا علـــى الفعالیـــات تـــوبـــنفس االتجـــاه قـــد یكـــون ال) 28(المتراكمـــة تتبـــاین بـــأختالف اعضـــاء جســـم الحیـــوان 

النزیمــات ســواء كانــت هــذه االســتجابة تخلیــق او تثبــیط المحتــوى الكلــي لالنــزیم او االیضــیة المختلفــة ومنهــا فعالیــة ا

  ) .19(التأثیر على طرز معینة دون اخرى  في االنزیم الواحد 

نستنتج من هـذه الدراسـة ان هنـاك اسـتجابة  لوجـود عنصـر الزئبـق فـي محـیط هـذه الحیوانـات مـن قبـل بعـض 

یـرات فـي كمیـة وطـرز البروتینـات وفعالیـة االنزیمـات فـي غالصـم انـواع المحـار الجوانب الكیمیاویة الحیاتیـة مثـل التغ

  .التغیرات كمؤشر مبكر على تلوث المیاه بالزئبق هذهموضوع الدراسة ، وعلیه یمكن القول ان باالمكان استخدام
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