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  :الخالصة
يهدف هذا البحث إلى تقييم التأثيرات المحتملة الواقية من اإلشـعاع للتراكيـز المختلفـة مـن            

مـن الـسيلينيوم   مختلفة تراكيز أربع من أجل ذلك أعطيت . قبل التشعيع وبعده السيلينيوم عند الجرذان    

)4, 8, 15, 30 ppm(على التـوالي   هيربع مجموعات من الجرذان بعمر الفطام أل )B1, B2, B3, B4 (

 ، معـدل    60-منبـع كوبالـت   ( غري   7 الشرب لمدة ثالثين يوماً قبل تشعيعها     فموياً عن طريق مياه     

ل من مـن    / ملغ 8 و   4أظهرت النتائج أن التركيزين     ). دقيقة/ غري 1الجرعة اإلشعاعية لكامل الجسم     

يـا بالمقارنـة مـع      زادا من النسبة المئويـة للبق      ) B2 و   B1أعطيا للمجموعتين   (سيلينايت الصوديوم   

 فـي   حيث كان متوسط احتمالية البقيا عند الجرذان      .  يوماً من المراقبة   30 خالل   A المجموعة الشاهدة 

، على التـوالي   )P<0.0001) ( الخطأ المعياري  ±متوسط (6 ±% 77 و   6 ±%69 هاتين المجموعتين   

ل مـن   / ملغ 30 و   15زين  كما دلت نتائجنا على أن التركي     . لمجموعة الشاهدة ا في 9±%42كان  بينما  

 الجرذان المعالجة بهذين التركيزين حيـث كـان         نفوقسيلينايت الصوديوم لم يظهرا نقصاناً في معدل        

علـى   B4 و   B3في المجموعتين   ) P<0.04 (14±%49و  ) P<0.39 (12±%50متوسط احتمالية البقيا    

ل حيث  / ملغ 30 و   15 التركيزين   لوحظت اآلثار السمية للسيلينيوم عند الجرذان باستخدام      كما  . التوالي

على التوالي بعد إعطاء     B4 و   B3 في المجموعتين    3 ±% 72 و   1 ±%86كان متوسط احتمالية البقيا     

 8 و   4أعطيتـا    (B2 و   B1في كل مـن المجمـوعتين       % 100كان  بينما  السيلينيوم لمدة ثالثين يوماً     

  . )ل/ملغ

فقـد جـرى اختيـار      . د التشعيع عند الجرذان   أما دراسة األثر الواقي اإلشعاعي للسيلينيوم بع      

أعطيا لمجموعتين من الجرذان بعمـر      ) ل سيلينايت الصوديوم  / ملغ 8ل و   / ملغ 4( تركيزين للسيلينيوم   

واستبعد دراسة تأثير   .  غري وبنفس الشروط السابقة    7 على التوالي بعد أن تم تشعيعها        C2 و C1الفطام  

يت الصوديوم بعد التشعيع بسبب ظهور تأثيرهما السمي عند         ل سيلينا / ملغ 30ل و   / ملغ 15التركيزين  

)  غري 7(  جرذاً تم تشعيعها جميعاً بأشعة غاما        50جريت التجربة على    أ. دراسة تأثيرهما قبل التشعيع   

زادا من  بعد التشعيع   التركيزين  إعطاء هذين   أظهرت النتائج أن    . ثم أعطيت السيلينيوم لمدة ثالثين يوماً     

.  يوماً من المراقبة   30ة للبقيا عند الجرذان المشععة بالمقارنة مع المجموعة الشاهدة خالل           النسبة المئوي 

و  C1في المجموعتين عند الجرذان  )P<0.0001 ( 77%±5و  82%±5حيث كان متوسط احتمالية البقيا 

C2في المجموعة الشاهدة9±%42 كان  على التوالي، بينما  .  

 وذلك عنـد إعطـاء      ل تأثيراً واقياً من اإلشعاع عند الجرذان      / ملغ 8  و 4نستنج من ذلك أن للتركيزين      

 علـى . ل/ ملغ 4ل أكثر فعالية في الوقاية اإلشعاعية من        / ملغ 8وكان التركيز   . السيلينيوم قبل التشعيع  

مماثلة قد يكون سببها تـضافر      واقية  لم يبديا أية آثار     ل  / ملغ 30 و   15العكس من ذلك فإن التركيزين      
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 كما لوحظت اآلثـار     .ت السمية مع التأثيرات اإلشعاعية في الجرذان المعالجة بهذين التركيزين         التأثيرا

وكذلك فـإن إعطـاء     . ل/ ملغ 30 المعالجة بـ    عند الجرذان السمية لسيلينايت الصوديوم بشكل واضح      

حيث زيـادة   قد أعطى نفس النتائج تقريباً من       ) سيلينايت الصوديوم ل  / ملغ 4،8(السيلينيوم بعد التشعيع    

فروق ذات معنى إحصائي عند     ولكن لوحظ وجود    . النسبة المئوية للبقيا بالمقارنة مع المجموعة الشاهدة      

وبعـده    69%±6ل قبـل التـشعيع   / ملغ4 التي أعطيت  احتمالية البقيا عند الجرذاناتمتوسطمقارنة 

5±%82  )P<0.007(عطى نتائج أفضل وتبين من خاللها أن إعطاء السيلينيوم بعد التشعيع أ .  

 وبالنهاية يمكن القول بأن السيلينيوم كان قادراً على زيادة النسبة المئوية للبقيا لدى الجـرذان               

  .ل سيلينيوم عقب التشعيع/ ملغ4سواء أعطي قبل التشعيع أو بعده، مع أفضلية إعطاء 

  

  

  .األثر الواقي اإلشعاعي، عناصر األثر، السيلينيوم: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 

The aim of this study was to evaluate the potential radio-protective effects of different 

selenium supplement concentrations of 4, 8, 15 and 30 ppm in rats before and after 

irradiation. Four groups of rats were administered different concentrations of selenium in 

drinking water for 30 days before irradiation starting from the ablactation which considered as 

day 0. The results showed that the sodium selenite of 4 ppm and 8 ppm enhance the 30-day 

survival of irradiated rats at 7 Gy (60Co source, whole body irradiation dose rate of 1Gy.min-1) 

compared to the control group. The mean cumulated probability of survival of rats was 

69%±6 (Mean±S.E) and 77%±6 in 4 and 8 ppm groups, respectively versus 42%±9 for 

control group (P<0.0001). Our data also indicated that sodium selenite with  concentrations of 

15 and 30 ppm had no significant reduction in mortality. The mean cumulated probability of 

survival of rats was 50%±12 (P=0.39) and 49%±14 (P=0.04), respectively. The toxic effects 

of selenium were observed at 15 ppm and 30 ppm, the mean cumulated probability of survival 

of rats was 86%±1 and 72%±3 , respectively after 30 days of selenium intake. 

To evaluate the potential radio-protective effects of different selenium supplement 

concentrations of 4, 8, 15 and 30 ppm in rats after irradiation. Two groups of rats were 

administered 4, 8 ppm sodium selenite in drinking water for 30 days after irradiation. The two 

concentrations 15, 30 ppm were excluded because of their  toxic effects.  The results showed 

that the sodium selenite of 4 ppm and 8 ppm administered after irradiation enhance the 30-day 

survival of rats compared to the control group. The mean cumulated probability of survival of 

rats was 82%±5 (Mean±S.E) and 77%±5 in 4 and 8 ppm groups, respectively versus 42%±9 

for control group (P<0.0001). 

We conclude that 4 and 8 ppm sodium selenite have a radio-protective effect if 

administered before and after irradiation. It was found that the 4 ppm administered after 

irradiation is better than those administered before. 15 and 30 ppm sodium selenite had no 

radio-protective effects in rats, this may be due to a synergism of toxicity and radiation 

effects.  

 

Key words: Radio-protective effects, trace elements, selenium 
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  المقدمة -
  

  Ionizing radiation and its biological damage األشعة المؤينة وأضرارها البيولوجية-1.1

 Xأشعة  (electromagnetic radiationيمكن تعريف األشعة المؤينة بأنها نمط من األشعة الكهرطيسية 

التي تمتلك طاقة كافية ) النترونات أو جزيئات ألفا (particulate radiationأو األشعة الجزيئية ) أو غاما

  . لتأيين الذرات أو الجزيئات

شعاعية هو نتيجة لسلسلة من الحوادث التي تتم خالل فترة تتـراوح            يعتبر الموت الناتج عن األذيات اإل     

تتمثل الخطوة األولى في هذه السلسلة . [2,1]) 1(ما بين أقل من أجزاء من الثانية إلى عدة أسابيع شكل            

بنقل الطاقة اإلشعاعية من الفوتون أو الجزيء إلى الذرات أو الجزيئات التي تصادفها في طريقها ينتج                

أذية أولية تتمثل بتبدل كيميائي في الجزيئات الدقيقة التي تعتبر أساسية من أجل القيام بالوظـائف                عنها  

بالرغم من التأذي الهام الذي يصيب األغشية الخلوية لكن هناك الكثير من األدلة علـى أن                . البيولوجية

ن يحدث هـذا التـأذي      يمكن أ . [3,1] هو العامل األكثر أهمية في الموت الخلوي         DNAالتأذي في الـ    

فإذا وقع الجزيء البيولوجي في طريق األشعة فإن التبدل الكيميائي الحاصل ينـتج             :  األولي بطريقتين 

أما إذا لم يقع في طريق األشعة فيبقى تبدل كيميائي ولكـن            . عن التفاعل المباشر مع الطاقة اإلشعاعية     

ذات أهمية في المخطـط العـام للتـأذي         غير مباشر يتم عن طريق تشكيل الجذور الحرة التي تعتبر           

اإلشعاعي وذلك ألن عمرها في المحلول يكون طويالً بما فيه الكفاية بحيث يسمح لها بنـشر التـأذي                  

وامتداده إلى أبعد من الطريق األولي لألشعة وهذا ما يضخم آثار األشعة المؤينة بـشكل كبيـر فـي                   

  .الخاليا الحية

  
  

  )1(الشكل 

ة المباشرة وغير المباشرة على الجزيئات البيولوجية الهامة والتي تؤدي إلى موت التأثيرات اإلشعاعي

  .الخاليا األساسية التي بدونها ال تستطيع المتعضية البقاء على قيد الحياة
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وهذا مـا   فعندما تتعرض النسج ألشعة ذات طاقة عالية فإن معظم الطاقة تمتص من قبل الماء الخلوي                

فؤية بين الهيدروجين واألوكسجين المشكلين للماء مؤدية إلى تشكل جذور حرة           سبب فك الروابط التكا   ي

  .DNAيمكن لهذه الجذور أن تسبب بسهولة أضراراً في الـ  ومن الهيدروجين واألوكسجين

  

  المؤينة الوقاية من أضرار األشعة اتآلي-1.2

لمركبات الصيدالنية أن تقي من فيمكن ل. عدة استراتيجيات للتقليل من األذيات اإلشعاعية والموتهناك 

 على تجديد stimulateاألذيات غير المباشرة عن طريق ترميمها في حال حدوثها أو عن طريق الحث 

  ).2(التجمعات الخلوية المستنزفة شكل 

  

  
  )2(الشكل 

يبين االستراتيجيات المتمثلة بالوقاية والترميم والتجديد التي تحمي الخاليا وموت المتعضية بعد 

  تعرضها لإلشعاع

  

وكما هو واضح في الشكل فإنه في الغالب الشيء يمكن فعله للوقاية في حال النقل المباشر للطاقة 

اإلشعاعية إلى كل من الماء أو الجزيئات البيولوجية األساسية وذلك بسبب السرعة الكبيرة جداً في 

واقي للعوامل الصيدالنية هي حوالي إن أبكر لحظة يمكن أن يكتشف فيها األثر ال. [1]حدوث هذا النقل 

حيث أنه في هذا الوقت يمكن لهذه العوامل أن تبدأ بترميم األضرار . [2] ثانية بعد التشعيع 10-2

الكيميائية المحدثة في الجزيئات البيولوجية وأن تقاوم أيضاً العناصر الوسيطة التي تسبب بشكل غير 
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وقاية على قدرة هذه العوامل على التقليل من تركيز وتعتمد ال. مباشر أضراراً في هذه الجزيئات

يمكن التقليل . الجذور الحرة، التي تتشكل خالل األجزاء األولى من الثانية بعد التشعيع، ضمن الخاليا

من األضرار الناتجة عن التفاعالت اإلشعاعية مع الماء إما بمنع تشكل الجذور الحرة الفعالة أو عن 

 الخلوي وهذا يمكن تحقيقه باستخدام العوامل التي تسبب نقص وصول طريق إزالتها من الوسط

تستطيع األنزيمات .  المنتجات السامةscavenge أو التي تكنس hypoxiaاألوكسجين إلى أنسجة الجسم 

إن األنزيم . [5,4]داخلية المنشأ أن تزيل الجذور الحرة قبل أن تخرب الجزيئات الهامة بيولوجياً 

يفترض بأنه ) glutathione peroxidase) GSH-PXسيلينيوم وهو غلوتاتيون بيروكسيداز المعتمد على ال

 السيلينيوم يعتبر جزء  لذلك فإن [6] لهذه الجذور الحرةendogenous scavengerالكانس الداخلي المنشأ 

 Jozanov-Stankov  [7]دلت نتائج ). AODS(داخلي المنشأ الهام من نظام الدفاع المضاد لألكسدة 

يساعد المتعضية في التغلب على   وهذا ماAODSورفاقه على أن السيلينيوم يقلل من التبدالت في الـ  

وجد بأن إعطاء الخميرة الغنية بالسيلينيوم للجرذان المعرضة حيث . التأثيرات الضارة لألشعة المؤينة

  . [8]لألشعة المؤينة يمكن أن تزيد النسبة المئوية للبقيا لديها

  

  Radio-protectorsالواقيات اإلشعاعية -1.3

رافق التطور في الوسائل والتقنيات، التي تهدف إلى االستفادة من الطاقة النووية لألغراض السلمية في 

جميع ميادين الحياة، اهتماماً متزايداً في البحث عن بروتوكوالت وعناصر ومركبات يمكن أن تلعب 

ينة بكافة أنواعها وتخفيف حدة األذية اإلشعاعية أو تأخيرها، دوراً في الوقاية من آثار األشعة المؤ

 والوقاية الفردية في حاالت التلوث اإلشعاعي الداخلي radiotherapyوخصوصاً في المعالجة اإلشعاعية 

لهذا الغرض قامت مخابر ومراكز بحث عديدة في العالم ومنذ . والخارجي خالل الحوادث اإلشعاعية

، بتصنيع واختبار عدد كبير من العقاقير والمركبات الكيميائية ذات الخصائص أكثر من ثالثة عقود

قادت هذه الدراسات إلى تطوير واقيات إشعاعية فعالة تقلل بشكل . الواقية من تأثيرات األشعة المؤينة

ة من الواقيات اإلشعاعية األكثر فعالية حالياً سلسلو. كبير األذيات اإلشعاعية في المتعضيات الحية

 التي تصنع في مشفى وولتر ريد العسكري في [9] ومشتقاتها aminothiolsمركبات األمينوثيوالت 

استخدمت . WR-2721 و WR-1065, WR-638ومن هذه المركبات . Reed Army Hospitalواشنطن 

بعض هذه المركبات بنجاح في المعالجة اإلشعاعية لمرضى السرطان بهدف وقاية النسج السليمة دون 

لورم واعتبرت واقيات إشعاعية جيدة من أخطار األشعة الفضائية التي يتعرض لها الطيارين كما ا

يعتقد . [13,12,11,10]استخدمت خالل حوادث التعرض اإلشعاعي باإلضافة إلى استخدامها السريري 

زئياً عن  ناتجة ولو جmetabolites أو مستقلباتها WR-1065بأن الوقاية اإلشعاعية التي تؤمنها الـ 

 حيث تمتلك هذه المركبات natural polyamines [14]قدرتها على اإلمداد بمتعددات األمين الطبيعية 

 أيضاً تأثيراتها WR-2721كما تمارس الـ . antimutagenic propertiesخصائص مضادة للتطفر 
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 لهذه المركبات من جهة بسبب السمية العاليةولكن لسوء الحظ .  [15]الوقائية المختلفة للنسج السليمة 

  .كثيراً من استخدامها في التطبيقات الطبية ذلك حدفقد وضعف تحملها السريري من جهة أخرى 

وفي إطار البحث عن واقيات إشعاعية أقل سمية وذات تحمل سريري جيد ودليل عالجي أفضل فقد 

ي الفئران من الجرعة  وهي من حاصرات الكالسيوم تحمDiltiazem أن الـ Floersheim [17,16]بين 

يمكن أن يعزى الدور الواقي %. 93المميتة ألشعة غاما بحيث تصل النسبة المئوية للبقيا إلى 

اإلشعاعي لحاصرات الكالسيوم إلى حقيقة أن األشعة المؤينة تعمل على تحريض أكسدة اللبيدات 

متولدة نتيجة تأيين الوسط المائي  الfree radicals  بواسطة الجذور الحرة lipids peroxidationالبنيوية 

 عبر الغشاء الخلوي األمر الذي ينجم عنه زيادة هامة في Ionic leakage مع التسبب بتسرب أيوني 

 وبالتالي يسبب اضطراب في الوظائف [+Ca2]: تدفق الكالسيوم وزيادة تركيز الكالسيوم الداخلي

وفي . ي المرتبط بزيادة تركيز الكالسيوم الداخلي يقود إلى الموت الخلوcellular dysfunctionالخلوية 

 على الجرذان تم فيها دراسة األثر الواقي اإلشعاعي لبعض حاصرات الكالسيوم [18]دراسة مماثلة 

حيث تبين دورها الهام في تأخير وتخفيض نسبة نفوق ) Diltiazem, Nifidine(الشائعة االستخدام 

وبالرغم من التحمل . لمشععة بجرعة مميتة من أشعة غاماالحيوانات المعالجة بهذه المركبات وا

السريري الجيد لهذه المواد إال أن استخدامها يترافق مع حدوث بعض التأثيرات الجانبية مثل الصداع 

  .وانخفاض الضغط ودوار وغثيان قد يكون مصحوباً بحدوث إقياءات

لوقاية اإلشعاعية أن خصائص دلت الدراسات التي أجريت خالل العقود الماضية على عوامل ا

يمكن . السيلينيوم المضادة لألكسدة توفر الوقاية من أضرار الجذور الحرة الناتجة عن األشعة المؤينة

 والسيلينيوم أن تؤمن الوقاية من التعرضات المميتة Eلمضادات األكسدة الطبيعية مثل فيتامين 

دلت الدراسات التي أجريت على الحيوانات . [19]والتأثيرات األخرى عند التعرض لجرعات منخفضة 

  . [20]على أن استنزاف السيلينيوم يخفض الجرعة اإلشعاعية المميتة

  

  Seleniumالسيلينيوم -4.1

.  الهامة للعديد من الكائنات الحية وعلى رأسها اإلنسانtrace elementيعد السيلينيوم أحد عناصر األثر 

 ملغ، ويوجد أعلى تركيز للسيلينيوم في 10-2سيلينيوم حوالي يبلغ محتوى جسم اإلنسان الكلي من ال

يوجد السيلينيوم في النسج الحيوانية مرتبطاً بشكل جزئي ضمن بعض البروتينات .  [21]الكبد والكليتين

واألنزيمات، ومن األنزيمات الهامة التي لوحظ وجود السيلينيوم فيها أنزيم غلوتاتيون بيروكسيداز 

glutathione peroxidase سيستئين على شكل  الذي يعد الشكل الوظيفي األساسي للسيلينيوم ويكون

يلعب هذا األنزيم دوراً كبيراً في تخليص الخاليا الحية من فوق . selenocysteine [22]السيلينيوم 

  وبالتالي حماية البروتينات والشحوم المفسفرة غير المشبعة منhydrogen peroxideأكسيد الهيدروجين 

تشبه الوظائف المضادة لألكسدة للسيلينيوم، إلى حد ما، . )3( شكل [23]اآلثار المؤذية للجذور الحرة 
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 في منع حصول فوق أكسدة للشحوم المكونة منها األغشية والعضيات الخلوية Eوظائف فيتامين 

organelles [24].  

  

  
  )3(الشكل 

  . الجذور الحرةscavengeي يكنس نظام الدفاع الحيوي الكيميائي الطبيعي للخاليا الذ

  

  

  

  الهدف من البحث-2
يهدف هذا البحث إلى دراسة األثر الواقي اإلشعاعي المحتمل للسيلينيوم عند الجرذان من خالل تحسين 

البقيا عند الجرذان المشععة بجرعات مميتة نتيجة إعطائها السلينيوم في مياه الشرب بتراكيز مختلفة 

) قبل أو بعد التشعيع(وإلقاء الضوء على الوقت المثالي إلعطاء السيلينيوم تشعيع ودراسة تأثيرها بعد ال

  .وتحديد التركيز األمثل للسيلينيوم الذي يحقق الوقاية اإلشعاعية المرجوة 
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  المواد والطرائق-3
  المواد المستخدمة-1.3

  . فرنسا– PROLABOمن شركة   Na2SeO3يت الصوديوم اسيلين -

 .ماء منزوع الشوارد -

  التجهيزات-2.3

 . ألمانيا– TKA DI 425 Mixed-Bed Deionizer for Purified Waterنازع شوارد  -

  .  ألمانيا-Sartorious (0.000) (BC-1201)ميزان حساس طراز  -

 . صناعة محلية في ورشة قسم الوقاية واألمان النووي بالهيئة–علب تشعيع بالستيكية  -

 . صناعة محلية–شرب أقفاص حيوانات مخبرية مجهزة بمعلف وم -

 . صناعة محلية–  ل 20عبوات بالستيكية سعة  -

ـ ـ الم–يع ـطة التشعـي محـ فROBO – Russian designراز ـيع طـع التشعـمنب - ز ـرك

  .يةـاعة روسـ صن–)  دير الحجر(الثاني 

  الجرذان-3.3

ول عليها من تم الحص)  غ100-85( ذكور وإناث بعمر الفطام Wistarاستخدم في هذا البحث جرذان 

أجريت التجربة على ). قفص/ جرذ7-5(حيث وضعت الحيوانات في أقفاص ) مركز دوبايا(الحظيرة 

 B1 ( مجموعاتأربعقسمت إلى ، Bجرذاً، كونت مجموعة الدراسة األولى  189منها .  جرذا289ً

نايت ل سيلي/ملغ 30 و 15 و 8و  4(تراكيز مختلفة من السيلينيوم أعطيت  ) B4 و B3 و  B2و

 غري على الشكل 7  الشرب لمدة ثالثين يوماً قبل تشعيعهاهايعن طريق م على التوالي) الصوديوم

  :التالي

   .ل/ ملغ4أعطيت ).  ذكر20نثى و أ 25( جرذاً 45ضمت   :B1المجموعة -

  .ل/ ملغ8أعطيت ). ذكر28 نثى و أ 24( جرذاً 52ضمت   :B2المجموعة -

   .ل/ ملغ15أعطيت ).  ذكر23نثى و أ 23( جرذاً 46ضمت   :B3المجموعة -

   .ل/ ملغ30أعطيت ).  ذكر22نثى و أ 24( جرذاً 46ضمت   :B4المجموعة -

يوم لكل / سيلينيوم ملغ0.223 و 0.112 و 0.06 و 0.03قدرت هذه التراكيز بحيث تتلقى الجرذان 

هالكها اليومي من الماء  على التوالي وذلك اعتماداً على است B4, B3, B2, B1جرذ لكل من المجموعات

كانت تراقب الجرذان مرتين في اليوم بما في ذلك أيام العطلة . يوم لكل جرذ/ مل16.3والذي يقدر بـ 

  .واألعياد

  .سيلينيوماللم تعط و ) ذكر25نثى و أ 25(  جرذا50ًمكونة من فكانت  Aالمجموعة الشاهدة أما -
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 C2 جرذاً و C1) 25اً قسمت إلى مجموعتين  جرذ50 فقد ضمت Cأما مجموعة الدراسة الثانية -

  . على التواليل سيلينايت الصوديوم/ملغ 8 و 4أعطيت بعد تشعيعها ).  جرذا25ً(

  

  تقدير معدل االستهالك الوسطي اليومي من الماء للجرذ الواحد-4.3

 جرذان  10(تم تقدير معدل االستهالك اليومي الوسطي من الماء في مجموعة من الجرذان بعمر الفطام               

 أيـام فكـان يعـادل       10تم تسجيل معدل استهالك الذكور على حده لمدة         ).  جرذان إناث  10ذكور و   

 مل لكل جرذ وبأخذ الوسطي لكـال        16.85إلناث فقد بلغ معدل استهالكها      اأما  .  مل لكل جرذ   15.75

ناث معـاً هـو     الجنسين يكون معدل استهالك الجرذ الواحد بعمر الفطام من الماء لكل من الذكور واإل             

  ).1( مل، جدول 16.3

  

  كمية الماء المستهلكة من قبل الجرذ الواحد  

  )مل(

  *إناث  *ذكور  األيام
1  12.5  15.5  
2  15.5  16.5  
3  15.5  16.5  
4  14.0  18.0  
5  13.5  16.5  
6  15.5  17.0  
7  15.0  17.5  
8  15.5  15.5  
9  23.0  18.5  
10  17.5  17.0  

بل الجرذ متوسط استهالك الماء من ق

  الواحد

15.75  17.85  

  .يوم/ جرذان10تشير كل قيمة إلى متوسط كمية الماء المستهلكة من قبل *

  )1(الجدول 

  يبين متوسط كمية الماء المستهلكة من قبل الجرذ الواحد

  تشعيع الحيوانات-5.3

طة التشعيع في في مح)  60Co) 60-تم تشعيع الحيوانات بأشعة غاما الصادرة عن أقالم منبع الكوبالت 

حيث تم وضع الحيوانات ضمن علب بالستيكية مناسبة لحجم الحيـوان ) دير الحجر(المركز الثاني 

توضع العلب في نقاط متساوية . ومفتـوحة من أحد طرفيها إلدخال الحيوانات)  جرذ12تتسع  لـ (
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دة للحيوانات خالل البعد على جانبي المنبع، وتكون مثقبة من جميع أطرافها بحيث تضمن تهوية جي

) فـي محطـة التشـعيع بـديـر الحجـر  ( Kci 49-42اسـتعمل منبـع التشـعيع . فترة التشعيع

وكانت شدة المنبع وسطياً خالل فترة تجارب ,  صناعة روسيةROBO-Russian designمـن طـراز 

كان مقدار . Mev 1.25وطاقة اإلصدار ألشعة غاما الصادرة عن المنبع , Kci 44.5التشعيع حوالي 

دقيقة وزمن / غري1 ≈بمعدل جرعة إشعاعية تقدر بـ و غري 7الجرعة اإلشعاعية المعطاة يساوي 

  . ثا423التعرض الكلي لألشعة لكامل الجسم يساوي 

  

  تحضير تراكيز السيلينيوم-6.3

زيئي  ذات الوزن الج sodium selenite  )(Na2SeO3 يت الصوديوماهذه الدراسة سيلينفي استخدم 

تم تحضير أربعة تراكيز مختلفة من .  الفرنسيةPROLABO غ والمستوردة من شركة  172.94

وتم حساب ما  منزوع الشواردالماء باستخدام الل / ملغ30، 15، 8 ، 4: سيلينايت  الصوديوم هي 

 13.70، 6.85، 3.65، 1.83(تحتويه هذه التراكيز من السيلينيوم فوجد أنها تحتوي على التوالي  

وبالتالي ). مل سيلينيوم/ ملغ0.0137، 0.00685، 0.00365 ، 0.00183(أي ). ل سيلينيوم/ملغ

  :يكون معدل الجرعة الوسطية اليومية من السيلينيوم للجرذ الواحد بعمر الفطام على الشكل التالي

  .ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ4المعطاة  B1 ملغ سيلينيوم في المجموعة 0.03 -

 .ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ8 المعطاة B2 ينيوم في المجموعة ملغ سيل0.06 -

 .ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ15 المعطاة B3  ملغ سيلينيوم في المجموعة0.112 -

 .ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ30 المعطاة B4  ملغ سيلينيوم في المجموعة0.223 -

  

  التحليل اإلحصائي-7.3

 STATISTICA 6, Survival analysis (comparing two برنامج تم تقدير النسب المئوية للبقيا باستخدام

samples) . واستخدم اختبار log-rank اعتبرت القيمة . لمقارنة منحنيات البقياP<0.05 هي األساس من 

  .أجل اعتبار الفروق اإلحصائية ذات معنى إحصائي

  النتائج -4
  )A(لمجموعة الشاهدة ا-1.4

 جرذ إناث جميعهـا     25 جرذ ذكور و     25: تم تقسيمها إلى مجموعتين    جرذاً   50على  أجريت التجربة   

تم تشعيع هذه الحيوانات بأشعة غاما الصادرة عن أقالم          .لم تعط سيلينيوم  و)  أسابيع 6-5(بعمر الفطام   

وتمت مراقبة الجرذان ومتابعة نفوقها وتـسجيل  .  غري7بجرعة مميتة )  60Co) 60-منبع الكوبالت 

  . )2(جدول  النتائج



  342ع ب ن ت / ط  -هـ ط ذ س
 
15

  
  :المجموعة الشاهدة

المدة بعد   )25(الجرذان اإلناث   )25(الجرذان الذآور 
التشعيع 

  )يوم(
الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

النسبة 
 المئوية للبقيا
 للذآور واإلناث

%  
1 0 25 100 0 25 100 100 
2 0 25 100 0 25 100 100 
3 2 23 92 0 25 100 96 
4 10 13 52 11 14 56 54 
5 0 13 52 2 12 48 50 
6 2 11 44 2 10 40 42 
7 1 10 40 0 10 40 40 
8 0 10 40 0 10 40 40 
9 4 6 24 3 7 28 26 
10 3 3 12 0 7 28 20 
11 1 2 8 4 3 12 10 
12 0 2 8 1 2 8 8 
13 0 2 8 2 0 0 4 
14 2 0 0 0  0  0  0 

  

 )2(الجدول 
للجرذان الذكور كالً على حده  والنسبة المئوية ) A(يبين النسبة المئوية للبقيا في المجموعة الشاهدة 

  للبقيا للذكور واإلناث معاً بعد التشعيع 
 

تـم  . من بدء التـشعيع   ) في اليوم الرابع  (واإلناث  ) في اليوم الثالث  (لوحظ بدء نفوق الحيوانات الذكور      

 يوماً حيث لوحظ نفوق جميع الجرذان الذكور في اليوم          14حيوانات وتسجيل النتائج لمدة     متابعة نفوق ال  

تم حساب النسبة المئوية للبقيا للجرذان الذكور واإلناث كالً         . الرابع عشر واإلناث في اليوم الثالث عشر      

وانـات فـي    لوحظ نفـوق جميـع الحي      .على حده ثم حساب النسبة المئوية للبقيا للذكور واإلناث معاً         

 الخطأ  ±متوسط (9±%42كان متوسط احتمالية البقيا     و.  يوماً بعد التشعيع   14المجموعة الشاهدة خالل    

  .)المعياري

  
 

  )B ( مجموعة الدراسة األولى-2.4

 تراكيـزاً مختلفـة مـن     B4 و  B3و  B2  وB1بعد أن أعطيت الجرذان في المجموعات األربعة 

 7 الشرب لمدة ثالثين يوماً قبل تـشعيعها       هايعن طريق م  )  التوالي ل على / ملغ 30،15،8،4(السيلينيوم  

  . وتسجيل النتائجبعد تشعيعها تم مراقبة الحيوانات لمدة ثالثين يوماً غري، 
 

  )ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ4أعطيت ( B1المجموعة -1.2.4
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بقيت النـسبة المئويـة     لم يالحظ نفوق الجرذان خالل الفترة التي أعطيت فيها سيلينايت الصوديوم أي             

اعتباراً من اليـوم الرابـع مـن بـدء          ) الذكور واإلناث (لكن لوحظ بدء نفوق الجرذان      %. 100للبقيا  

تـم حـساب النـسبة      و. بعد التشعيع   يوماً 30تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة        . التشعيع

 3جدول  (المئوية للبقيا للذكور واإلناث معاً      المئوية للبقيا للذكور واإلناث كالً على حدة وحساب النسبة          

 المجموعـة الـشاهدة   في هذه المجموعة مع     لجرذان  لمتوسط احتمالية البقيا    مقارنة بين   كما أجريت    ).

 فـي هـذه المجموعـة       كان متوسط احتمالية البقيا عند الجرذان     حيث    ).4(شكل  ورسم منحني البقيا    

69%± 6.   
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  )4(شكل 

ل سيلينايت / ملغ4 التي أعطيت متوسط احتمالية البقيا عند الجرذانمقارنة بين 

لم تعط (  غري  والمجموعة الشاهدة 7قبل تشعيعها  الصوديوم لمدة ثالثين يوماً

  )سيلينايت الصوديوم

  

  

  
  :B1المجموعة 

المدة بعد    )25(اث الجرذان اإلن   )20( الجرذان الذآور 
التشعيع 

  )يوم(
الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

النسبة 
 المئوية للبقيا
 للذآور واإلناث

%  
1 0 20 100 0 25 100 100 

P<0.0001
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2 0 20 100 0 25 100 100 
3 0 20 100 0 25 100 100 
4 2 18 90 2 23 92 91 
5 1 17 85 1 22 88 87 
6 3 14 70 1 21 84 77 
7 4 10 50 1 20 80 65 
8 0 10 50 1 19 76 63 
9 0 10 50 0 19 76 63 
10 3 7 35 2 17 68 52 
11 0 7 35 1 16 64 50 
12 1 6 30 2 14 56 43 
13 1 5 25 0 14 56 41 
14 1 4 20 2 12 48 34 
15 1 3 15 1 11 44 30 
16 0 3 15 0 11 44 30 
17 0 3 15 0 11 44 30 
18 1 2 10 2 9 36 23 
19 0 2 10 0 9 36 23 
20 0 2 10 2 7 28 19 
21 0 2 10 0 7 28 19 
22 0 2 10 0 7 28 19 
23 0 2 10 0 7 28 19 
24 0 2 10 0 7 28 19 
25 0 2 10 1 6 24 17 
26 1 1 5 0 6 24 15 
27 0 1 5 0 6 24 15 
28 0 1 5 0 6 24 15 
29 0 1 5 1 5 20 13 
30 0 1 5 0 5 20 13 

 )3(الجدول 
يبين النسبة المئوية للبقيا  للذكور واإلناث كالً على حده باإلضافة إلى النسبة المئوية للذكور واإلناث 

 معاً  
  غري7 يوماً  ثم تم تشعيعها 30ل سيلينايت الصوديوم لمدة / ملغ4 التي أعطيت B1في المجموعة 

  

  

  )ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ8أعطيت  (B2جموعة الم-2.2.4

لم يالحظ نفوق الجرذان خالل الفترة التي أعطيت فيها سيلينايت الصوديوم أي بقيت النـسبة المئويـة                 

لكن لوحظ بدء نفوق الجرذان اعتباراً من اليوم الخامس من بدء التشعيع بالنسبة للجرذان              %. 100للبقيا  

 يوماً بعـد    30تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة        . نسبة للذكور اإلناث ومن اليوم الرابع بال    

 وحساب النسبة المئويـة للبقيـا       بقيا للذكور واإلناث كالً على حده     تم حساب النسبة المئوية لل    . التشعيع
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وعة في هذه المجم  لجرذان  لمتوسط احتمالية البقيا    مقارنة بين   أجريت   . )4(للذكور واإلناث معاً جدول     

  ).5( و رسم منحني البقيا شكل المجموعة الشاهدةمع 

  
  :B2المجموعة 

المدة بعد    )24(الجرذان اإلناث    )28( الجرذان الذآور 
التشعيع 

  )يوم(
الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

لنسبة المئوية ا
   (%)للبقيا

النسبة 
 المئوية للبقيا
 للذآور واإلناث

%  
1 0 28 100 0 24 100 100 
2 0 28 100 0 24 100 100 
3 0 28 100 0 24 100 100 
4 3 25 89 0 24 100 95 
5 0 25 89 1 23 96 93 
6 3 22 79 0 23 96 87 
7 0 22 79 1 22 92 85 
8 2 20 71 0 22 92 82 
9 0 20 71 0 22 92 82 
10 3 17 61 6 16 67 64 
11 1 16 57 3 13 54 56 
12 2 14 50 2 11 46 48 
13 1 13 46 2 9 38 42 
14 1 12 43 1 8 33 38 
15 0 12 43 1 7 29 36 
16 0 12 43 0 7 29 36 
17 0 12 43 0 7 29 36 
18 1 11 39 1 6 25 32 
19 1 10 36 0 6 25 30 
20 1 9 32 0 6 25 29 
21 0 9 32 0 6 25 29 
22 0 9 32 0 6 25 29 
23 0 9 32 0 6 25 29 
24 0 9 32 0 6 25 29 
25 0 9 32 0 6 25 29 
26 0 9 32 0 6 25 29 
27 0 9 32 0 6 25 29 
28 1 8 29 3 3 13 21 
29 2 6 21 1 2 8 15 
30 0 6 21 0 2 8 15 

 )4(الجدول 
يبين النسبة المئوية للبقيا  للذكور واإلناث كالً على حده باإلضافة إلى النسبة المئوية للذكور واإلناث 

 معاً  
  غري7 يوماً ثم تم تشعيعها 30ل سيلينايت الصوديوم لمدة / ملغ8 التي أعطيت B2في المجموعة 
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  )5(الشكل 

ل سيلينايت / ملغ8 التي أعطيت متوسط احتمالية البقيا عند الجرذانة بين مقارن

لم تعط (  غري والمجموعة الشاهدة 7قبل تشعيعها  الصوديوم لمدة ثالثين يوماً

  )سيلينايت الصوديوم

  

  )ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ15أعطيت  (B3المجموعة -3.2.4

الفترة التي أعطيت فيها سيلينايت الصوديوم حيـث        خالل  ) ذكور وإناث (لوحظ نفوق عدد من الجرذان      

في الذكور في اليوم الحادي والعشرين من إعطـاء سـيلينايت           % 78وصلت النسبة المئوية للبقيا إلى        

أمـا بالنـسبة    . وبقيت هذه النسبة ثابتة في الجرذان الذكور حتى بدء التـشعيع           ) 5(الصوديوم جدول   

في اليوم السابع والعشرين مـن إعطـاء        % 74المئوية للبقيا إلى    للجرذان اإلناث فقد انخفضت النسبة      

 11تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة        . سيلينايت الصوديوم وبقيت ثابتة حتى بدء التشعيع      

  ).6(يوماً بعد التشعيع حيث تم نفوق جميع الحيوانات جدول 

 على حدة وحساب النسبة المئويـة للبقيـا للـذكور            تم حساب النسبة المئوية للبقيا للذكور واإلناث كالً       

 غـري   7 وبعد تعريضها للتـشعيع      (5) جدول   %)76 (واإلناث معاً بعد إعطائها سيلينايت الصوديوم     

المجموعـة  في هذه المجموعـة مـع       لجرذان  لمتوسط احتمالية البقيا    مقارنة بين   أجريت  . (6)جدول  

  .)P=0.39 (12±%50كان متوسط احتمالية البقيا حيث   ).6( و رسم منحني البقيا شكل الشاهدة

  

  

  

  

P<0.0001
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  :B3المجموعة 
المدة بعد    )23(الجرذان اإلناث    )23( الجرذان الذآور 

إعطاء 
  السيلينيوم

  )يوم(

الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  االبقي

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

النسبة 
 المئوية للبقيا
 للذآور واإلناث

%  
1 0 23 100 0 23 100 100 
2 0 23 100 0 23 100 100 
3 1 22 96 1 22 96 96 
4 0 22 96 0 22 96 96 
5 1 21 91 0 22 96 93 
6 0 21 91 0 22 96 93 
7 1 20 87 0 22 96 91 
8 0 20 87 0 22 96 91 
9 0 20 87 0 22 96 91 
10 0 20 87 0 22 96 91 
11 0 20 87 0 22 96 91 
12 0 20 87 1 21 91 89 
13 0 20 87 0 21 91 89 
14 0 20 87 1 20 87 87 
15 1 19 83 0 20 87 85 
16 0 19 83 1 19 83 83 
17 0 19 83 0 19 83 83 
18 0 19 83 0 19 83 83 
19 0 19 83 0 19 83 83 
20 0 19 83 0 19 83 83 
21 1 18 78 1 18 78 78 
22 0 18 78 0 18 78 78 
23 0 18 78 0 18 78 78 
24 0 18 78 0 18 78 78 
25 0 18 78 0 18 78 78 
26 0 18 78 0 18 78 78 
27 0 18 78 1 17 74 76 
28 0 18 78 0 17 74 76 
29 0 18 78 0 17 74 76 
30 0 18 78 0 17 74 76 

 )5(الجدول 
اث كالً على حده باإلضافة إلى النسبة المئوية للذكور واإلناث يبين النسبة المئوية للبقيا  للذكور واإلن

 معاً  
 ) يوماً 30ل سيلينايت الصوديوم لمدة / ملغ15التي أعطيت  (B3في المجموعة 
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  :B3المجموعة
المدة بعد   )17(الجرذان اإلناث   )18(الجرذان الذآور 

التشعيع 
  )يوم(

الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

النسبة 
 المئوية للبقيا
 للذآور واإلناث

%  
1 0 18 100 0 17 100 100 
2 0 18 100 0 17 100 100 
3 0 18 100 0 17 100 100 
4 5 13 72 3 14 82 77 
5 4 9 50 3 11 65 57 
6 1 8 44 0 11 65 54 
7 3 5 28 7 4 24 26 
8 2 3 17 3 1 6 11 
9 0 3 17 0 1 6 11 
10 2 1 6 0 1 6 6 
11 0 1 6 0 1 6 6 

  

 )6(الجدول 
للجرذان الذكور كالً على حده  والنسبة المئوية للبقيا  B3 يبين النسبة المئوية للبقيا في المجموعة 

  للذكور واإلناث معاً بعد التشعيع 
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  )6(الشكل 

P<0.39  
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ل سيلينايت / ملغ15 التي أعطيت متوسط احتمالية البقيا عند الجرذانمقارنة بين 

لم تعط (  غري والمجموعة الشاهدة 7لمدة ثالثين يوماً قبل تشعيعها  الصوديوم

  )سيلينايت الصوديوم

  

  )ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ30أعطيت  (B4المجموعة -4.2.4

خالل الفترة التي أعطيت فيها سيلينايت الصوديوم حيـث         ) ذكور وإناث (الجرذان  لوحظ نفوق عدد من     

في اليوم الحادي والعشرين من إعطاء سـيلينايت         % 71وصلت النسبة المئوية للبقيا في اإلناث إلى          

 7(في اليوم الثالثين وبقيت ثابتة حتـى بـدء التـشعيع            % 67الصوديوم ثم انخفضت هذه النسبة إلى       

في اليوم الحادي والعشرين    % 50ا في الجرذان الذكور فقد وصلت النسبة المئوية للبقيا إلى           أم). غري

في اليوم الثالثين وبقيت هذه النسبة ثابتـة        % 23من بدء إعطائها سيلينايت الصوديوم ثم انخفضت إلى         

 التشعيع بالنسبة    أيام بعد  7تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة        ).  غري 7(حتى بدء التشعيع    

  ).7(  أيام بالنسبة للذكور حيث تم نفوق جميع الحيوانات جدول 8لإلناث و 

 تم حساب النسبة المئوية للبقيا للذكور واإلناث كالً على حدة وحساب النسبة المئويـة للبقيـا للـذكور                  

 غـري   7عيع   وبعد تعريضها للتـش    (7) جدول   %)46 (واإلناث معاً  بعد إعطائها سيلينايت الصوديوم      

المجموعـة  في هذه المجموعـة مـع       لجرذان  لمتوسط احتمالية البقيا    مقارنة بين   أجريت  . (8)جدول  

  .)P=0.04 (14±%49كان متوسط احتمالية البقيا   ).7( و رسم منحني البقيا شكل الشاهدة
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  )7(الشكل 

ل سيلينايت / ملغ30 التي أعطيت الجرذانمتوسط احتمالية البقيا عند مقارنة بين 

لم تعط (  غري والمجموعة الشاهدة 7لمدة ثالثين يوماً قبل تشعيعها  الصوديوم

  )سيلينايت الصوديوم

P<0036  
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  :B4المجموعة 

المدة بعد    )24(الجرذان اإلناث    )22( الجرذان الذآور 
إعطاء 

  السيلينيوم
  )يوم(

الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

النسبة 
 المئوية للبقيا
 اثللذآور واإلن

%  
1 0 22 100 0 24 100 100 
2 0 22 100 0 24 100 100 
3 0 22 100 0 24 100 100 
4 0 22 100 0 24 100 100 
5 0 22 100 1 23 96 98 
6 3 19 86 1 22 92 89 
7 4 15 68 0 22 92 80 
8 2 13 59 1 21 88 74 
9 1 12 55 0 21 88 72 
10 0 12 55 0 21 88 72 
11 0 12 55 0 21 88 72 
12 0 12 55 0 21 88 72 
13 0 12 55 0 21 88 72 
14 0 12 55 0 21 88 72 
15 0 12 55 0 21 88 72 
16 0 12 55 1 20 83 70 
17 0 12 55 0 20 83 70 
18 0 12 55 1 19 79 67 
19 0 12 55 0 19 79 67 
20 0 12 55 1 18 75 65 
21 1 11 50 1 17 71 61 
22 0 11 50 0 17 71 61 
23 0 11 50 0 17 71 61 
24 1 10 45 0 17 71 59 
25 0 10 45 0 17 71 59 
26 0 10 45 0 17 71 59 
27 0 10 45 0 17 71 59 
28 3 7 32 0 17 71 52 
29 0 7 32 0 17 71 52 
30 2 5 23 1 16 67 46 

  

 )7(الجدول 
يبين النسبة المئوية للبقيا  للذكور واإلناث كالً على حده باإلضافة إلى النسبة المئوية للذكور واإلناث 

 معاً  
 ) يوماً 30ل سيلينايت الصوديوم لمدة / ملغ30التي أعطيت  (B4في المجموعة 
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  :B4المجموعة

المدة بعد   )16(الجرذان اإلناث   )5(الجرذان الذآور 
تشعيع ال

  )يوم(
الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

الجرذان 
  النافقة

ــدد  عــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

النسبة 
 المئوية للبقيا
 للذآور واإلناث

%  
1 0 5 100 0 16 100 100 
2 0 5 100 0 16 100 100 
3 0 5 100 3 13 81 86 
4 4 1 20 7 6 38 33 
5 0 1 20 1 5 31 29 
6 0 1 20 0 5 31 29 
7 0 1 20 4 1 6 10 
8 0 1 20 0 1 6 10 

  

 )8(الجدول 
للجرذان الذكور كالً على حده  والنسبة المئوية للبقيا  B4 يبين النسبة المئوية للبقيا في المجموعة 

  للذكور واإلناث معاً بعد التشعيع 

  

  )C (مجموعة الدراسة الثانية-3.4

 50جريت التجربة علـى     أ.  دراسة األثر الواقي اإلشعاعي للسيلينيوم بعد التشعيع عند الجرذان         تم فيها 

  غري 7تم تشعيعها جميعاً بأشعة غاما      )  جرذاً 25 (C2و  )  جرذاً C1) 25قسمت إلى مجموعتين    جرذاً  

 8ل و   / ملـغ  4ثم أعطيت   ) دقيقة/ غري 1الجسم   ، معدل الجرعة اإلشعاعية لكامل       60-منبع كوبالت (

فقد جـرى   .  على التوالي  C2 و   C1 لكل من المجموعتين     ل سيلينايت الصوديوم لمدة ثالثين يوماً     /ملغ

ل سـيلينايت  / ملـغ 30ل و / ملـغ 15واستبعد دراسة تأثير التركيزين    فقط للسيلينيوم   اختيار تركيزين   

  .  قبل التشعيعإعطائهاا السمي عند الصوديوم بعد التشعيع بسبب ظهور تأثيرهم

  

  )ل سيلينايت الصوديوم بعد التشعيع/ ملغ4أعطيت  (C1المجموعة -1.3.4

تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل     .  من بدء التشعيع   السادسلوحظ بدء نفوق الجرذان اعتباراً من اليوم        

حيث بلغت في اليوم الرابع والعـشرين        حساب النسبة المئوية للبقيا    و بعد التشعيع   يوماً 30النتائج لمدة   

  ).9( جـدول    وبقيت هذه النسبة ثابتة حتى اليوم الثالثـين       % 28بعد التشعيع وإعطاء السيلينيوم معاً      
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 ورسـم   المجموعة الـشاهدة  في هذه المجموعة مع     لجرذان  لمتوسط احتمالية البقيا    مقارنة بين   أجريت  

 82%±5 في هـذه المجموعـة       لية البقيا عند الجرذان   كان متوسط احتما  حيث    ).8(شكل  منحني البقيا   

)P<0.0001( الجدول )10(.   

  

  
  :C2 و C1المجموعة 

المدة بعد    )25ذآور   ( C2المجموعة    )25ذآور   ( C1المجموعة 
 وإعطاء التشعيع

 السيلينيوم
  )يوم(

الجرذان 
  النافقة

عـــــــدد 
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

الجرذان 
  النافقة

ــد د عـــــــــ
  البقيا

النسبة المئوية 
   (%)للبقيا

1 0 25 100 0 25 100 
2 0 25 100 0 25 100 
3 0 25 100 0 25 100 
4 0 25 100 1 24 96 
5 0 25 100 1 23 92 
6 1 24 96 2 21 84 
7 2 22 88 2 19 76 
8 2 20 80 1 18 72 
9 0 20 80 0 18 72 
10 4 16 64 2 16 64 
11 1 15 60 0 16 64 
12 0 15 60 2 14 56 
13 0 15 60 2 12 48 
14 0 15 60 0 12 48 
15 2 13 52 2 10 40 
16 0 13 52 0 10 40 
17 0 13 52 4 6 24 
18 2 11 44 1 5 20 
19 2 9 36 1 4 16 
20 0 9 36 0 4 16 
21 1 8 32 0 4 16 
22 0 8 32 0 4 16 
23 0 8 32 0 4 16 
24 1 7 28 0 4 16 
25 0 7 28 0 4 16 
26 0 7 28 0 4 16 
27 0 7 28 0 4 16 
28 0 7 28 0 4 16 
29 0 7 28 0 4 16 
30 0 7 28 0 4 16 

 )9(الجدول 
ل سيلينايت / ملغ8 و4 اعطيتأ (C2و  C1 تينلذكور في المجموعللجرذان ايبين النسبة المئوية للبقيا  

 . غري7ا متشعيعه بعد  يوما30ً لمدة ) على التواليالصوديوم
  



  342ع ب ن ت / ط  -هـ ط ذ س
 
26

  )ل سيلينايت الصوديوم بعد التشعيع/ ملغ8أعطيت  (C2المجموعة -2.3.4

تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل     .  من بدء التشعيع   الرابعلوحظ بدء نفوق الجرذان اعتباراً من اليوم        

 حيث بلغت في اليوم التاسع عشر بعـد         حساب النسبة المئوية للبقيا    و بعد التشعيع   يوماً 30النتائج لمدة   

أجريـت   ).9( جدول   وبقيت هذه النسبة ثابتة حتى اليوم الثالثين      % 16التشعيع وإعطاء السيلينيوم معاً     

 ورسـم منحنـي     المجموعة الشاهدة في هذه المجموعة مع     لجرذان  لمتوسط احتمالية البقيا    مقارنة بين   

  77%±5 فـي هـذه المجموعـة    كان متوسط احتمالية البقيـا عنـد الجـرذان   حيث  ).9(شكل البقيا 

)P<0.0001( الجدول )10(.  

  

ل سـيلينايت   / ملـغ  30ل و   / ملغ 15تأثير التركيزين   أي دراسة    (C4 و   C3أما بالنسبة للمجموعتين    

 بعد التشعيع بسبب ظهور تأثيرهما السمي عند دراسة تأثيرهما قبل            دراستهما داستبعافقد تم    )الصوديوم

  .التشعيع
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  )8( كل الش

ل سيلينايت / ملغ4 التي أعطيت متوسط احتمالية البقيا عند الجرذانمقارنة بين 

  )لم تعط سيلينايت الصوديوم(  غري والمجموعة الشاهدة 7بعد تشعيعها  الصوديوم

  

P<0.0002
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  )9( الشكل 

ل سيلينايت / ملغ8 التي أعطيت متوسط احتمالية البقيا عند الجرذانمقارنة بين 

  )لم تعط سيلينايت الصوديوم(  غري والمجموعة الشاهدة 7بعد تشعيعها  الصوديوم

  المناقشة-5

 9±%42كـان   لمجموعة الشاهدة    في ا  متوسط احتمالية البقيا عند الجرذان    نالحظ من النتائج السابقة أن      

 لى التوالي ع 6 ±% 77  و B2  69%± 6و B1 في المجموعتين    بينما كان )  الخطأ المعياري  ±متوسط(

 قد أنقصا معـدل نفـوق الجـرذان         سيلينايت الصوديوم  ل/ ملغ 8 و   4لتركيزين  اأن  و ).10(الجدول  

حيث ). 5،4( الشكل   )P<0.0001(المشععة وزادا النسبة المئوية للبقيا بشكل هام، وذات معنى إحصائي           

 1.6 على التوالي، أكبر بــ       B2و B1كان متوسط معدل النسبة المئوية للبقيا، في كل من المجموعتين           

فعلى سبيل المثال كانت النسبة المئوية للبقيا عند الجرذان بعد ثالثين           .  منه في المجموعة الشاهدة    1.8و  

 ل/ ملـغ  8 و   4 اللتـين أعطيتـا      B2و B1المجمـوعتين   في كل من    % 15و  % 13يوماً من التشعيع    

الجـدول  ( يوماً فقـط مـن التـشعيع         14بعد  في المجموعة الشاهدة و   % 0 مقابل   سيلينايت الصوديوم 

 0.06 و   0.03 (سيلينايت الـصوديوم   ل/ ملغ 8 و   4تظهر نتائجنا بأن الجرذان التي أعطيت       ). 2،3،4

تتفق هذه النتائج مع نتائج أبحاث      . قد أنقصت معدالت النفوق بشكل هام     ) يوم على التوالي  /ملغ سيلينيوم 

ة هامة وذات معنى إحصائي في النسبة المئوية للبقيا عنـدما           فقد تبين أن السيلينيوم أحدث زياد     . أخرى

 أن [26] ورفاقـه  Weissكمـا وجـد   . ppm ( [25] 4(أعطي عن طريق الفم في ماء الشرب بتركيز 

 غري عندما أعطيت بتركيز     9سيلينايت الصوديوم زادت من النسبة المئوية للبقيا عند الفئران المشععة           

 سـاعة   22 سواء قبل التشعيع بـ      peritoneumندما حقنت داخل الصفاق     كغ وذلك ع  / ملغ سيلينيوم  0.8

 [27] ورفاقه   O'Dellوفي دراسة أخرى أجريت من قبل       ).  دقيقة 15( ساعة أو بعد التشعيع بقليل       1أو  

في ماء الشرب يحسن النسبة المئوية للبقيـا        ) ل سيلينايت الصوديوم  / ملغ 4(تبين أن إعطاء السيلينيوم     

بالنسبة )  الخطأ المعياري±متوسط(أسبوعاً  4.6±55  حيث بلغ متوسط البقيا  murine lupusعند الـ 

P<0.0001
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). P<0.04 (لمجموعة الـشاهدة   أسبوعاً بالنسبة للفئران في ا     1.9±36للفئران المعالجة بالسيلينيوم مقابل     

مـل  أخـضعت لتـأثير عوا    ) جرذان( فقد أجروا التجربة على حيوانات       [28] ورفاقه   Knizhnikovأما  

مماثلة لتلك التي تعرض لها سكان المقاطعات نتيجة التلوث اإلشعاعي الحاصل بفعـل             ) أشعة(خارجية  

 0.03، فوجدوا أن معدالت النفوق في مجموعة الحيوانات التي أعطيـت            Chernobylكارثة تشرنوبيل   

ـ                ي لـم تعـط     ملغ من السيلينيوم في اليوم كانت أقل بأربع مرات من تلك المالحظة في المجموعة الت

 جـرذاً تـم     400 امتدت لفترة طويلة وشملت      [29]وفي دراسة أخرى    ). المجموعة الشاهدة (سيلينيوم  

تعريضها ألنماط من األشعة مشابهة لتلك التي نتجت عن حادثة تشرنوبيل، أظهرت أن إعطـاء هـذه                 

ل البقيا وإلى إنقاص     غنية بالسيلينيوم يؤدي إلى زيادة معد      dietالحيوانات، بعد تعريضها لألشعة، حمية      

-1.5 والخبائث األخرى كسرطان الثدي والغدة الدرقية والرئة بمعدل          leukemiaحاالت ابيضاض الدم    

  . مرة3.5

  

  عدد البقيا  متوسط احتمالية البقيا  األيام بعد التشعيع  مجموعات الدراسة

 A 8 65 ± 10 20المجموعة الشاهدة 

  11 53 ± 10 5 

  14 42 ± 9 0 

 B1  8 85 ± 5 29ة المجموع

  11 77 ± 6 23 

  14 69 ± 6 16 

 B2  8 93 ± 3 42المجموعة 

  11 86 ± 4 33 

  14 77 ± 6 19 

 B3  8 66 ± 12 4المجموعة 

  11 50 ± 12 2 

 B4  8 49 ± 14 1المجموعة 

 C1  8 46 ± 3 20المجموعة 

  11 88 ± 5 15 

  14  82 ± 5  15  

  C2  8  90 ± 4  18المجموعة 

  11  84 ± 4  16  
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  14  77 ± 5  12  

   )10( الجدول 

  يبين متوسط احتمالية البقيا في مجموعات الدراسة المختلفة بعد أيام مختلفة من التشعيع

  

وقد كانت تراكيز السيلينيوم في الحمية المستخدمة في التجربة أعلى من تلك المقبولة فيزيولوجياً ولكنها               

ومما ).  ميكرو غرام من السيلينيوم في لكل جرذ       100 ، 30،  10(كانت أقل بكثير من التراكيز السامة       

 حيث  B2 و   B1يثير االهتمام أنه لم تالحظ اآلثار السمية لسيلينايت الصوديوم في كل من المجموعتين              

، وهذا يتفق مـع     )4،3(بعد ثالثين يوماً من إعطاء السيلينيوم جدول        % 100كانت النسبة المئوية للبقيا     

 National Toxicology Program (NTP) [30]قبل البرنامج الوطني لعلم الـسموم  النتائج المسجلة من 

والتي أشارت إلى أنه باالعتماد على معدل النفوق عند الجرذان وانخفاض وزنهـا وكـذلك انخفـاض                 

 ملـغ  0.4  المالحظة لديها فقـد كـان   renal papillaryاستهالكها من الماء واألذيات الحليمية الكلوية 

  .كغ هو التركيز الذي ال يالحظ عنده أي تأثير ضار عند الجرذان/مسيلينيو

% 95 يوماً بعد التشعيع، حيـث تـم نفـوق       11 فقد تم مراقبة الجرذان لمدة       B3أما بالنسبة للمجموعة    

 مقابـل   12±%50 عند الجرذان في هذه المجموعـة        كان متوسط احتمالية البقيا   و. تقريباً من الجرذان  

تظهر نتائج تحليل البيانات بأن الجرذان التي أعطيت        ). 10( الشاهدة الجدول     في المجموعة  53%±10

من الجرذان في هذه    % 95حيث أن   .  لم تظهر نقصاناً في معدل النفوق      سيلينايت الصوديوم ل  / ملغ 15

وكان متوسـط معـدل   . في المجموعة الشاهدة  % 90 يوماً من التشعيع، مقابل      11المجموعة نفقت بعد    

كما لم يالحظ وجود فـروق ذات       .  منه في المجموعة الشاهدة    1.1 أكبر بـ    B3لمجموعة  النفوق في ا  

) P<0.39(معنى إحصائي في النسبة المئوية للبقيا للجرذان بين في هذه المجموعة والمجموعة الشاهدة              

ـ    عند الجرذان   لوحظت اآلثار السمية لسيلينايت الصوديوم      ). 6(الشكل   كـان  ث  في هذه المجموعة، حي

في كل من   % 100 بعد إعطاء السيلينيوم لمدة ثالثين يوماً في حين كان           1 ±%86وسط احتمالية البقيا    مت

 تدل نتائجنا على أنه لم يالحظ أية تأثيرات واقية          .)5( الجدول   ل/ ملغ 8 و   4المجموعتين اللتين أعطيتا    

قد ). يوم/ ملغ سيلينيوم  0.112(مل  / ملغ 15من اإلشعاع عند الجرذان المعالجة، قبل التشعيع، بالتركيز         

  . التركيزايكون سببها تضافر التأثيرات السمية مع التأثيرات اإلشعاعية في الجرذان المعالجة بهذ

تقريبـاً  % 95 أيام بعد التشعيع، حيث تم نفوق        8 فقد تم مراقبة الجرذان لمدة       B4أما بالنسبة للمجموعة    

 10±%65 مقابل   14±%49جرذان في هذه المجموعة      عند ال  كان متوسط احتمالية البقيا   و. من الجرذان 

ل / ملغ 30تظهر نتائج تحليل البيانات بأن الجرذان التي أعطيت، قبل التشعيع،           . في المجموعة الشاهدة  

أظهرت زيادة هامة وذات معنى إحصائي فـي معـدل     ) يوم/ ملغ سيلينيوم  0.223 (سيلينايت الصوديوم 

حيـث  .  منه في المجموعة الشاهدة1.5ه المجموعة أكبر بـ وكان متوسط معدل النفوق في هذ  . النفوق

فـي المجموعـة    % 60 أيام من التشعيع، مقابل      8من الجرذان في هذه المجموعة نفقت بعد        % 95أن  



  342ع ب ن ت / ط  -هـ ط ذ س
 
30

كما لوحظ وجود فروق ذات معنى إحصائي في النسبة المئوية للبقيا للجرذان بالمقارنـة مـع                . الشاهدة

عند لوحظت اآلثار السمية لسيلينايت الصوديوم بشكل واضح        ). 7(ل  الشك) P<0.04(المجموعة الشاهدة   

 بعد إعطاء الـسيلينيوم لمـدة       3 ±% 72متوسط احتمالية البقيا     ث كان في هذه المجموعة، حي   الجرذان  

 وهذا يتفق مـع     .ل/ ملغ 8 و   4في كل من المجموعتين اللتين أعطيتا       % 100ثالثين يوماً في حين كان      

. National Toxicology Program (NTP) [30] قبل البرنامج الوطني لعلم الـسموم  النتائج المسجلة من

تدل هذه النتائج أيضاً على أنه لم يالحظ أية تأثيرات واقية من اإلشعاع عند الجرذان المعالجـة، قبـل                   

ها سـبب أيضاً  قد يكون   ). يوم/ ملغ سيلينيوم  0.223(مل سيلينايت الصوديوم    / ملغ 30التشعيع، بالتركيز   

  . التركيزاتضافر التأثيرات السمية مع التأثيرات اإلشعاعية في الجرذان المعالجة بهذ

إن اآلليات المسؤولة عن سمية السيلينيوم غير معروفة بشكل جيد، لكن يعتقد بأنهـا تـشمل حـدوث                  

  sulphydrylيفترض بـأن عـدم تفعيـل أنزيمـات الـسلفودريل            . اضطرابات في استقالب الكبريت   

يمكـن أن يكـون حلـول       . ة من أجل تفاعالت األكسدة في التنفس هي إحدى أسباب السمية          الضروري

السيلينيوم محل الكبريت، وبشكل خاص عندما تكون تراكيز السيلينيوم مرتفعـة وتراكيـز الكبريـت               

يعتبر تفسير الدراسات التجريبية للسمية،     . منخفضة، هو آلية ألشكال أخرى من جوانب سمية السيلينيوم        

تي نتجت من إعطاء السيلينيوم فموياً، معقد بسبب وجود متغيرات كثيرة من ضمنها طريقة إعطـاء                ال

فعلى سبيل المثال تعتبر السمية الكبدية في الجرذان هي األكثر شيوعاً بالرغم            . السيلينيوم ونمط الحمية  

  ).31،30(من التأثيرات المالحظة أيضاً في الكليتين والطحال والبنكرياس والدم 

التي خضعت للتـشعيع    ) B1   ، B2   ، B3   ، B4(أجريت مقارنة بين منحنيات البقيا لمجموعات الدراسة        

تبين مـن   ). 10(شكل  ) ل/ ملغ 30،  15،  8،  4( غري بعد أن أعطيت سيلينايت الصوديوم بالتراكيز         7

ثالثـين  في اليوم ال  % 15ل هو الذي حقق أفضل نسبة مئوية للبقيا حيث بلغت           / ملغ 8ذلك أن التركيز    

أما بالنسبة للتركيـز    %. 13ل حيث كانت النسبة المئوية للبقيا       / ملغ 4بعد التشعيع مقارنة مع التركيز      

ل فقد كانت النسبة المئوية للبقيا أقل من المجموعة الشاهدة حيث بلغـت             / ملغ 30ل و التركيز    / ملغ 15

ل علـى   /ملغ30ل و   / ملغ 15ين  في اليوم الحادي عشر واليوم السابع من التشعيع بالنسبة للتركيز         % 0

 . التوالي
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  )10( الشكل 

التي ) B1 ، B2 ، B3 ، B4(مقارنة بين منحنيات البقيا لمجموعات الدراسة يبين 

 30، 15، 8، 4( غري بعد أن أعطيت سيلينايت الصوديوم بالتراكيز 7خضعت للتشعيع 

  )ل/ملغ

  

 و  C1(حنيات البقيا للمجموعة الشاهدة مع منحنيات البقيا لمجموعة الدراسة الثانية           يالحظ من مقارنة من   

C2 (  77%±5و  82%±5كـان    فـي هـاتين المجمـوعتين   متوسط احتمالية البقيا عنـد الجـرذان    أن 

)P<0.0001(     في المجموعة الشاهدة الجدول      9±%42 على التوالي مقابل)وهذا يدل أن إعطـاء      .)10 

د التشعيع مباشرة قد أنقص معدل نفوق الجرذان المشععة وزاد النسبة المئوية للبقيا بشكل              السيلينيوم بع 

حيث كان متوسط معدل النسبة المئويـة       ). 8،9( الشكل   )P<0.0001(هام، وكانت ذات معنى إحصائي      

. ة منه في المجموعة الشاهد    1.8 و   1.9 على التوالي، أكبر بـ      C2و C1للبقيا، في كل من المجموعتين      

فـي كـل مـن      % 16و  % 28وكانت النسبة المئوية للبقيا عند الجرذان بعد ثالثين يوماً من التشعيع            

  ). 9( يوماً فقط من التشعيع الجدول 14في المجموعة الشاهدة وبعد % 0 مقابل C2و C1المجموعتين 

التركيـز مـن    منحنيات البقيا لجرذان أعطيت قبل التشعيع وبعده نفـس          نالحظ عند إجراء مقارنة بين      

أن كال الطريقتين أدتا إلى زيادة النسبة المئوية للبقيا مقارنـة           ) ل سيلينايت الصوديوم  / ملغ 4(السيلينيوم  

 اتمتوسـط وكانت هناك فروق ذات معنى إحصائي عند مقارنـة   ). 11(مع المجموعة الشاهدة الشكل     

حظ من الشكل أن إعطاء السيلينيوم       حيث يال  )P<0.007( قبل التشعيع وبعده     احتمالية البقيا عند الجرذان   

  . بعد التشعيع أعطى نتائج أفضل

  

P<0.0001
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مقارنة بين منحنيات البقيا لجرذان أعطيت قبل التشعيع وبعده نفس التركيز من 

  )ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ4(السيلينيوم 

  

ات البقيا لجرذان أعطيت قبل التشعيع وبعده نفس التركيز مـن    منحنينالحظ عند إجراء مقارنة بين      كما  

أن كال الطريقتين أدتا أيضاً إلى زيادة النسبة المئوية للبقيـا           ) ل سيلينايت الصوديوم  / ملغ 8(السيلينيوم  

لكن لم تكن هناك فروق ذات معنى إحصائي عند مقارنـة           ). 12(مقارنة مع المجموعة الشاهدة الشكل      

 حيث يالحظ من الشكل أن النتائج       )P<0.459( قبل التشعيع وبعده     ية البقيا عند الجرذان    احتمال اتمتوسط

  . كانت متقاربة
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مقارنة بين منحنيات البقيا لجرذان أعطيت قبل التشعيع وبعده نفس التركيز من 

  )ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ8(السيلينيوم 

  
مـع  ) ل سيلينايت الـصوديوم   / ملغ 8(منحني البقيا لجرذان أعطيت قبل التشعيع       جراء مقارنة بين    إإن  

وهمـا أفـضل تركيـزين      ) ل سيلينايت الـصوديوم   / ملغ 4(منحني البقيا لجرذان أعطيت بعد التشعيع       

ارنـة مـع    أن كال التركيزين أديا إلى زيادة النسبة المئويـة للبقيـا مق           ) قبل التشعيع وبعده  (للسيلينيوم  

 لكن لم تكن هناك فـروق ذات معنـى إحـصائي بـين المنحنيـين              ). 13(المجموعة الشاهدة الشكل    

)P<0.639(حيث يالحظ من الشكل أن النتائج كانت متقاربة .  
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 قبل) ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ8(مقارنة بين منحني البقيا لجرذان أعطيت 

  .بعد التشعيع) ل سيلينايت الصوديوم/ ملغ4 ( والتشعيع

  الخاتمة-6
 8 و   4لتركيـزين   باستخدام ا ند الجرذان   ع ي للسيلينيوم واقي اإلشعاع ال ه لوحظ التأثير  نستنج من ذلك أن   

ل أكثر فعالية في الوقاية اإلشعاعية من       / ملغ 8وكان التركيز   .  سيلينيايت الصوديوم قبل التشعيع    ل/ملغ

ذين لم يبديا أية آثار مماثلة قد يكون سببها تضافر          ل ال / ملغ 30 و   15 عكس التركيزين    على. ل/ ملغ 4

 لوحظت اآلثار السمية    .التأثيرات السمية مع التأثيرات اإلشعاعية في الجرذان المعالجة بهذين التركيزين         

كمـا أعطـى    . ل/ ملـغ  30 المعالجة قبل التشعيع بـ      عند الجرذان لسيلينايت الصوديوم بشكل واضح     

نفس النتائج تقريباً من حيث زيادة النسبة المئويـة للبقيـا           ) ل/ ملغ 4،8(استخدام السيلينيوم بعد التشعيع     

P<0.639
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وبالنهاية يمكن القول بأن السيلينيوم كان      . ل/ ملغ 4بالمقارنة مع المجموعة الشاهدة مع أفضلية للتركيز        

  .الزيادة ذات معنى إحصائيقادراً على زيادة النسبة المئوية للبقيا وكانت هذه 

  

  التوصيات-7
دراسة األثر الواقي اإلشعاعي للسيلينيوم عند الجرذان من خالل إعطائه بطرق أخرى كالحقن عبر              -1

  .......الصفاق، والحقن الوريدي، 

دراسة تعزيز األثر الواقي اإلشعاعي للسيلينيوم عند الجرذان باستخدام مـضادات أكـسدة مختلفـة               -2

  ....، E،  C كالفيتامين

  

  كلمة شكر-8
نتوجه بجزيل الشكر للسيد الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقـة الذريـة علـى تـشجيعه                  

  .واهتمامه ودعمه المستمر للبحوث العلمية التي تتناول مواضيع مختلفة في مجال الوقاية من اإلشعاع

ائب المدير العام ورئيس قسم الطب اإلشـعاعي        كما نتوجه بجزيل الشكر للسيد الدكتور محمد النعمة ن        

  .للتسهيالت المقدمة إلنجاز أعمال هذا البحث
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