
 - 1 -

  العربية السورية الجمھورية
  الطاقـة الذريـة ھيئة

  
   929ط / ت د ع  - ھـ ط ذ س  

  2011حزيران 

  دراسة علمية مخبرية عنتقرير 

  الطب األشعاعي قسم

  

  

  

  

  

  في الجرذان Ascorbic Acidدراسة األثر الواقي اإلشعاعي للمركب 

  

  

  

  

  
  الدكتور محمد عادل باكير

 محمدعلي 

  

  

                                   

  
  

                                                              
  

                      

  
   929ط / ت د ع  - ھـ ط ذ س

http://serversmiso.aecs.sy/ 
١

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 - 2 -

 خالصة:

 Ascorbicالمركــب يهــدف هــذا العمــل إلــى تقيــيم التــأثيرات المحتملــة الواقيــة مــن اإلشــعاع للتراكيــز المختلفــة مــن 

Acid  الفيتامين)C عند الجرذان قبل التشعيع وذلك من خالل زيادة النسبة المئوية للبقيا بالمقارنة مع المجموعـة (
 0.55، 1حيــــث جــــرى دراســــة تــــأثير الجرعــــة اإلشــــعاعية بمعــــدلين للجرعــــة  Cالشــــاهدة التــــي لــــم تعــــط الفيتــــامين 

غـــري  7قبـــل تشـــعيعها بجرعـــة كليـــة قـــدرها غري/دقيقـــة ولمجمـــوعتين مختلفتـــين. أعطيـــت مجموعـــة مـــن الجـــرذان 
ملغ/كـغ) لمـدة  200, 100, 12.5, 7.5( Cغـري/د أربـع تراكيـز مـن الفيتـامين  1) وبمعـدل جرعـة 60-(كوبالـت

ثالثين يومًا وذلك عن طريق الفم في مياه الشرب، بينما أعطيـت مجموعـة ثانيـة قبـل تشـعيعها بـذات الجرعـة ولكـن 
ملغ/كـغ).  C )200, 100, 12.5, 7.5, 5, 1اكيـز مختلفـة مـن الفيتـامين غـري/د، سـت تر  0.55بمعـدل جرعـة 

الخطــأ  (متوســط 9%41أظهــرت النتــائج أن متوســط احتماليــة البقيــا عنــد الجــرذان فــي المجموعــة الشــاهدة كــان 
 7.5 ,12.5 ,100 ,200المعياري) لمدة أربعة عشر يومًا بعد التشعيع أمـا فـي المجموعـات التـي أعطيـت التراكيـز 

على التوالي. أمـا   9% 51و   9%52و  5% 69و   6%66غري/د، فقد بلغ  1ملغ/كغ وبمعدل جرعة 
 6%52غــري/د، فقــد بلــغ متوســط احتماليــة البقيــا فــي المجموعــة الشــاهدة  0.55فــي حالــة التشــعيع بمعــدل جرعــة 

 1 ,5 ,7.5 ,12.5 ,100 ,200ز لمـدة ثالثـين يومـًا بعـد التشـعيع بينمـا بلـغ فـي المجموعـات التـي أعطيـت التراكيـ
علــى التــوالي، تشــير   3% 78و   3%84و   1% 94و   2%88و   2% 90و   2%90ملغ/كــغ، 

هذه النتائج إلى أن جميع التراكيز المدروسة في كال المجموعتين قد أنقصت معدل نفـوق الجـرذان المشـععة وزادت 
  ي بالمقارنة مع المجموعتين الشاهدتين. النسبة المئوية للبقيا بشكل هام، وذو معنى إحصائ

غري/دقيقـة علـى  0.55و  1يالحظ من النتائج السابقة أن التراكيز المستخدمة في كال المجموعتين (معـدل جرعـة 
التتالي) قد حققت أثرًا واقيًا من اإلشعاع بالمقارنة مـع المجموعـة الشـاهدة لكـن األثـر الـواقي مـن اإلشـعاع للفيتـامين 

C  وضوحًا عند تطبيق معدالت جرعة منخفضة. كان أشد  
  
  

  الكلمات المفتاحية:
  .Cاألثر الواقي اإلشعاعي، مضادات األكسدة الطبيعية، الفيتامين 

 خالصة:

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

different ascorbic acid concentrations (vitamin C) in rats before whole body 

irradiation with total dose of 7 Gy (60Co source) using two different dose rates of 1 

and 0.55 Gy.min-1 by increasing percent of surviving. In the first group (1 Gy/m); rats 

were administered four different concentrations of ascorbic acid (7.5, 12.5, 100, 200 

mg/kg b wt ) in drinking water for 30 days before irradiation starting from the 

ablactation which considered as day 0. Whereas, in the second group (0.55 Gy/m); 

rats were administered six different concentrations of ascorbic acid (1, 5, 7.5, 12.5, 

100, 200 mg/kg b wt) before irradiation with total dose 7 Gy (60Co source). The 

results have showed that the ascorbic acid enhance the 30-day survival of irradiated 
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rats in 1 and 0.55 Gy/m groups, compared to the control group. The mean cumulated 

probability of survival of rats (1 Gy/m group) was 66%6 (MeanS.E), 69%5, 

52%9 and 51%9 in groups of rats which administered 7.5, 12.5, 100, 200 mg/kg, 

respectively, versus 41%9 in control group for 14 days. While, it was 90%2, 

90%2, 88%2, 94%1, 84%3 and 78%3 in groups of rats which administered 1, 

5, 7.5, 12.5, 100, 200 mg/kg respectively, versus 52%6 in control group for 30 days. 

Our data, also, indicated that all ascorbic acid concentrations in both groups had 

significant reduction in mortality and increasing percent of surviving compared to the 

control groups.  

We conclude that all ascorbic acid concentrations which used in both groups 

(1 and 0.55 Gy/m), had radioprotective effects in rats when administrated before 

irradiations, and this role was more effective against lower dose rate of radiation 

exposure.     

 

  الكلمات المفتاحية:
Radio-protective effects, trace elements, selenium  
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  المقدمة:-1
  :Cتعريف الفيتامين -1-1

عامـــل مرجـــع قـــوي حيـــث هـــو و  ketolactone هـــو كيتوالكتـــون Cأو الفيتـــامين حمـــض األســـكوربيك 
عامـل مسـاعد فـي التصـنيع الحيـوي للكـوالجين كمـا أنـه يسرع التفاعالت الهيدروكسيلية بعـدة طـرق 

 prolineوهــــو ضــــروري مــــن أجــــل العمــــل األمثــــل للعديــــد مــــن األنزيمــــات ومــــن ضــــمنها أنــــزيم 

hydroxylase وLysinehydroxylase [1]  تبـديبمرجعـات أخـرى ٕاذا استبدل حمض األسكوربيك و 
. اعتبـر حمـض األسـكوربيك مفيـدًا فـي [2]هذه األنزيمات فعالية جزئيـة بـدًال مـن فعاليتهـا العظمـى 

كمـا أنـه يزيـد مـن تركيـب الــ  [3] اتمعالجة المرضى الذين يعـانون مـن أنمـاط عديـدة مـن السـرطان
carnitine  من الـlysine  والـ .carnitine الحمـوض الدسـمة ذات  هو مركب أساسي من أجـل نقـل

 beta-oxidationبيتــا –إلــى مكــان األكســدة  cytosol حاللــة السيتوبالســميةالسلســلة الطويلــة مــن ال
. كمـا [4] اإلسـقربوط. وٕان غياب حمـض األسـكوربيك مـن الحميـة يسـبب داء [2]في الميتاكوندري 

لكـن بقيـت  ولالكولسـتر تم ضم حمض األسكوربيك إلى بعض مظـاهر الجهـاز المنـاعي واسـتقالب 
  .  [2]تلك األمور موضع خالف 

مـــادة مغذيـــة أساســية مســـؤولة عـــن تصـــنيع المركبــات والمســـاعدة علـــى حـــدوث  Cيعتبــر الفيتـــامين 
التفـاعالت الكيميائيـة  إكمـالفـي  Cالفيتـامين  اإلنسـانالوظائف الكيميائية األساسية. يستخدم جسم 

نــور الات خــالل العصــبونات ويســاعد فــي تركيــب المعلومــ وٕارســالالمختلفــة كتزويــد الخاليــا بالطاقــة 
كمــا أن هنــاك  ،ايبنفــرين وهــو الناقــل العصــبي الــذي يحمــل الرســائل علــى طــول الجهــاز العصــبي

عنـــد تشـــكيل كـــل مـــن الكـــوالجين والمـــادة التـــي تكـــون العظـــم واألوعيـــة الدمويـــة  Cحاجـــة للفيتـــامين 
صـــاص الحديـــد. أمـــا الـــدور الرئيســـي إلـــى دوره فـــي امت باإلضـــافةوالغضـــاريف  واألوتـــارواألربطـــة 

مضـادات األكسـدة هـي مركبـات تـرتبط بالجـذور  .الطبيعي لهـذا الفيتـامين فهـو دوره كمضـاد أكسـدة
التي يمكـن أن تنتشـر بشـكل حـر مسـببة ضـررًا لألنسـجة الحيـة السـليمة فتقـوم  free radicalsالحرة 

هيــدرات مــن هــذه الجــذور الحــرة عــن والشــحوم والبروتينــات والكربو  DNAهــذه المركبــات بحمايــة الـــ 
طريق التقليل من عددها. تسبب األشعة المؤينة أضـرارًا فـي األنسـجة الحيـة مـن خـالل سلسـلة مـن 

تحتـوي علـى  اإلنسانالحوادث الجزيئية التي تعتمد على طاقة هذه األشعة ونظرًا ألن أنسجة جسم 
الناتجـة عـن المـاء والتـي تتشـكل % ماء فإن الضرر الرئيسي لألشعة هو بسـبب الجـذور الحـرة 80
،  OHومن الجذور الحرة التي تتشكل مـن التحليـل اإلشـعاعي للمـاء  ،األشعة على الماء تأثيرمن 

H  ،eaq-  ،H3O+ [5] تتفاعــل الجــذور الحــرة هــذه مــع الجزيئــات الخلويــة الكبيــرة مثــل .DNA  و
RNA .والبروتينات مسببة خلًال وظيفيًا ثم الموت  

% 50(الجرعــة التـي ســتقتل  LD50مــن المركبـات المنخفضــة السـمية حيـث أن  Cمين يعتبـر الفيتـا
ملغ/كـــغ مـــن وزن الجســـم عنـــدما يعطـــى عـــن  11.900مـــن حيوانـــات التجربـــة) فـــي الجـــرذان هـــي 
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 1000عن  Cمن الفيتامين  لإلنسانلذلك ينصح عادة بأن ال تزيد الجرعة اليومية  [6]طريق الفم 
مــادة  Cفيتــامين يعتبــر الكمــا  ال التراكيــز الســمية مــن هــذا الفيتــامين.ملغ/يــوم وٕاّال دخلنــا فــي مجــ

وهـو قبـل كـل  ،مغذية مطلوبة بكميات قليلة جدًا لحـث التفـاعالت االسـتقالبية األساسـية فـي الجسـم
معظـم الثـدييات . [7]ويقي من مـن داء االسـقربوط  شيء فيتامين منحل في الماء ومضاد لألكسدة

يجــب علينــا الحصــول عليــه لــذلك  Cلــديها القــدرة علــى تصــنيع الفيتــامين  ومــن بينهــا االنســان لــيس
أحـدهما حمـض ضـعيف يوجـد بشـكل مـركبين  وهـوويعرف أيضًا بحمض االسكوربيك  من األغذية

دي -Lاسـكوربيك أسـيد الـذي يعتبـر عامـل مرجـع قـوي و -Lقابل للتحول إلى الشكل اآلخر همـا: 
 تشـاردة األسـكوربيإن  .[8] مـض األسـكوربيك المؤكسـدهيدروأسكوربيك أسيد الذي يعتبر مشتق ح

حمــــض التجــــاري عبــــارة عــــن خلــــيط مــــن  Cويعتبــــر الفيتــــامين الفعــــال فــــي الفيتــــامين  هــــي الجــــزء
  االسكوربيك واسكوربيت الصوديوم و/أو اسكوربات أخرى. 

  :كائنات الحيةه في التصنيع-1-2
االنســــان وعـــدد قليــــل مــــن  ، لكـــنCامين الحيوانـــات والنباتــــات تقريبـــًا تصــــنيع الفيتــــ أكثــــرتســـتطيع 

مــن بينهــا القــرد وخنزيــر غينيــا والبلبــل والخفــاش آكــل الفواكــه وأنــواع مــن ســمك  الحيوانــات األخــرى
ويــتم ذلــك مــن خــالل أربــع خطــوات متتاليــة مقــادة أنزيمــًا ال تســتطيع تصــنيعه  [8]الســلمون المــرقط 

الضــروري النتــاج االســكوربيك فــي الكبــد  ينتــزع الغلوكــوزو  .Cيتحــول فيهــا الغلوكــوز إلــى فيتــامين 
تحلــــل علــــى (كمــــا فــــي الثــــدييات) مــــن الغليكــــوجين حيــــث أن عمليــــة تركيــــب االســــكوربات تعتمــــد 

يفتقــد االنســان القــدرة  . أمــا فــي الزواحــف والطيــور فــإن تركيبهــا يــتم فــي الكلــى.  [9]الغليكــوجين 
دم قدرته على تصنيع األنزيم األخيـر والسبب في هذه الظاهرة هو عC األنزيمية لتصنيع الفيتامين 

وتعتبـر . [10]عـن هـذا التركيـب  ةالمسـؤول مورثـةسـبب نقـص فـي البالمستخدم في عمليـة التركيـب 
العلمـاء ومـن بيـنهم افترض بعـض في مصادره الغذائية.  Cهذه الطفرة غير مميتة لتوفر الفيتامين 

 الخـاص فيهـا Cعلـى انتـاج الفيتـامين  فقـدت القـدرةالتـي األنـواع بـأن  Linus Pauling الكيميائي
الغذائيــة مــزودة بكميــة مــن الغــذاء متناســبة مــع الكميــات  اســتكون بصــحة جيــدة إذا كانــت حمياتهــ

الفـــت متطـــابق و . بشـــكل الخـــاص بهـــا Cقبـــل األنـــواع القـــادرة علـــى تصـــنيع الفيتـــامين ن المنتجـــة مـــ
غيــر  ،نشــوئهاو تطورهــا وربات منــذ تكــون األنــواع المتميــزة بفقــدان القــدرة علــى تصــنيع االســك لنظــرل

. ويعتبر كال مـن حمـض البـول واالسـكوربات مـن العوامـل المرجعـة تفكيك حمض البولقادرة على 
تــولى القيــام بعمــل أو وظيفــة الرئيســات العليــا  حمــض البــول فــي أنقتــراح القويــة. هــذا دعــا إلــى ا

يحفــز ســكوربيك اســيد الــذي أ. يــتم تفكيــك حمــض البــول بواســطة أنــزيم اوكســيداز [11] االســكوربات
  أكسدة حمض االسكوربيك.

غيــر قــادر علــى تصــنيع حمــض األســكوربيك فــإن معظــم الثــدييات األخــرى ومــن  اإلنســانمــع أن 
ضـــمنها الفئـــران تســـتطيع تصـــنيعه مـــن حمـــض غلوكورونيـــك أو حمـــض غاالكتونيـــك المشـــتق مـــن 
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الجســـم/يوم مـــن حمـــض ملغ/كـــغ مـــن وزن  226-33.6. تســـتطيع الفئـــران تركيـــب [12]الغلوكـــوز 
حمــض األســكوربيك  إنتــاجاألســكوربيك وهــذا يجعــل الفئــران واحــدة مــن أكثــر الثــدييات فعاليــة فــي 

الخاص بها. أما الحيوانـات األخـرى فهـي غيـر قـادرة علـى تصـنيع حمـض األسـكوربيك وتضـم كـًال 
 إرجــاعويمكــن مــن الرئيســات وخنزيــر غينيــا وخفــافيش الفاكهــة الهنديــة وأنــواع مختلفــة مــن البالبــل. 

علـى تصـنيع حمـض األسـكوربيك إلـى الـنقص فـي أنـزيم غلونوالكتـون أوكسـيداز  اإلنسـانعدم قـدرة 
glunolactone oxidase  [2]أو متمماته.  

  اكتشاف حمض االسكوربيك:-1-3
أثنــاء بحثــه عــن  ،مفهــوم الفيتامينــات Casimir Funkأنشــأ الكيميــائي الحيــوي  1912فــي عــام 

، ليشـير إلـى المغـذيات الدقيقـة الالمعدنيـة التـي هـي   deficiency diseasesاألمـراض العوزيـة 
ــــة أعتقــــد  أساســــية للصــــحة. -antiهــــو العامــــل المضــــاد للعــــوز و أن أحــــد الفيتامينــــات لفتــــرة طويل

scorbutic factor حـاول  1928وفـي عـام  .هو مركب يتكون منه معظم مواد النباتات الطازجة
Vilhjalmur Stefansson  االسـكيمو تجنـب بهـا  اسـتطاعفيما يتعلق باآللية التي نظريته إثبات

اثبت أن سكان االسكيمو يحصلون علـى حيث  تقريباً بالعوز مع أن أغذيتهم ليست نباتية  اإلصابة
تحـت عـاش وفريقـه  1928ففـي عـام  ،يمكـن من طعامهم الطـازج الـذي طـبخ بأقـل مـا Cالفيتامين 

فكانـت النتيجــة مكونــة مـن طعــام مطبـوخ بشـكل قليــل ة علــى حميـات غذائيـلمــدة سـنة اشـراف طبـي 
تمكـــن فريـــق مـــن  1933إلـــى  1928خـــالل الفتـــرة الممتـــدة مـــن  أنهـــم حـــافظوا علـــى صـــحة جيـــدة.
علـى حـده مـن عـزل العامـل المضـاد  كـلٍ  Charles Glen Kingالبـاحثين الهنغـاريين واالمريكـي 

 Albertالم الهنغــاري عــح المــن 1937وفــي عــام  ،للعــوز ألول مــرة وأســموه حمــض االســكوربيك

Szent-Gyorgyi  نجح علمـاء بريطـانيون  1934و 1933بين عام  .[13]جائزة نوبل في الطب
فــي  Haworthألول مــرة صــنعيًا ومــنح العــالم البريطــاني  Cوعــالم بولــوني فــي تركيــب الفيتــامين 

  جائزة نوبل في الكيمياء على عمله هذا. 1937عام 
  :Cوظائف الفيتامين -1-4
األكثر وضوحًا في تأثيره المناعي المنبه الذي يعتبر هامًا من أجل الـدفاع  Cتمثل دور الفيتامين ي

كمــــا يعمــــل كمثــــبط للهيســــتامين وهــــو المركــــب الــــذي يتحــــرر اثنــــاء ضــــد االنتانــــات مثــــل الزكــــام. 
ضـروري مـن أجـل تركيـب الكـوالجين وهـو مركـب بنيـوي  Cيعتبـر الفيتـامين التفـاعالت التحسسـية. 

كمـادة االسـمنت بـين الخاليـا فهـو  اً حيث يلعـب دور  لألوعية الدموية واألوتار واألربطة والعظامهام 
يلعـب دورًا  Cوبسبب تلك الوظائف فإن الفيتـامين  األنسجة الوعائيةو يعطي البنية للعضالت الذي 

ان له دور في صـحة األسـن أن كما .مهمًا في التئام الجروح بشكل خاص عندما يستخدم مع الزنك
أيضـًا  Cيلعـب الفيتـامين  واللثة حيـث يقـي مـن النـزف كمـا يحسـن امتصـاص المعـادن مـن الغـذاء.

. النواقل العصبية مهمـة لوظيفـة الـدماغ حيـث نالينيالنورأدر دورًا مهمًا في تركيب النواقل العصبية و 
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تين لتركيـــب الكـــارني ضـــروري Cباإلضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن الفيتـــامين عـــرف أنهـــا تـــؤثر فـــي المـــزاج. 
الشــحوم إلــى العضــيات الخلويــة التــي تــدعى (حمــض أمينــي) وهــو جــزيء صــغير ضــروري لنقــل 

يشـترك  Cتفتـرض األبحـاث الحديثـة أن الفيتـامين . [13]الميتاكوندري من أجل تحويلهـا إلـى طاقـة 
لهـا مقتضـيات مـن أجـل يكـون في استقالب الكوليسترول إلى األحماض الصفراوية التـي يمكـن أن 

 Cويعتبــر الفيتــامين  .[15]حــدوث الحصــيات الصــفراوية مــدى كوليســترول فــي الــدم و مســتويات ال
يسـتطيع ان يحمـي الجزيئـات األساسـية فـي الجسـم مثـل البروتينـات حيث أيضًا مضاد أكسدة فعال 

أن تصـاب بـاألذى الـذي ) مـن DNA, RNAواللبيدات (الشحوم) والسكريات والحموض النوويـة (
اط االوكسجين الفعالة التـي يمكـن أن تتولـد خـالل االسـتقالب الطبيعـي أو تسببه الجذور الحرة وانم

قــادرًا علــى  Cالتعــرض للمــواد الســامة والملوثــات ( التــدخين). كمــا يمكــن أن يكــون الفيتــامين عنــد 
  .E [14]إعادة توليد مضادات األكسدة األخرى كالفيتامين 

  C:لفيتامين لعوز ال-1-5
لعــالم كمــرض يحتمــل أن يكــون مميتــًا. فــي فــي العديــد مــن دول ا Cالشــديد للفيتــامين  عــرف العــوز
تنـاول  ديمكـن الشـفاء منـه عنـ Cأدرك االسـطول البريطـاني أن العـوز للفيتـامين  1700أواخر عام 

. تتضـمن أعـراض 1930لـم يعـزل حتـى بدايـة عـام  Cبالرغم من أن الفيتامين البرتقال أو الليمون 
ة حـدوث كـدمات وفقـدان الشـعر واالسـنان وأآلم مفصـلية وتـورم. النزيـف وسـهول Cالعـوز للفيتـامين 

يـــرتبط ظهـــور مثـــل هـــذه األعـــراض مـــع ضـــعف فـــي األوعيـــة الدمويـــة واألنســـجة الضـــامة والعظـــام 
كالتعـب مـثًال بسـبب التراكيـز  Cاألعـراض األوليـة للعـوز للفيتـامين نتج . تالمحتوية على الكوالجين

النواقـــل قاق الطاقـــة مـــن الشـــحوم أو بســـبب نقصـــان تركيـــب القليلـــة مـــن الكـــارنيتين الضـــروري إلشـــت
نــادرًا فــي البلــدان المتطــورة حيــث يمكــن الوقايــة  C. يعتبــر العــوز للفيتــامين العصــبية والنورأدرينــالين

لكــن حاليــًا لــوحظ مثــل هــذه ملــغ يوميــًا  10يقــدر بـــ  Cبأخــذ مقــدار صــغير مــن الفيتــامين مــن ذلــك 
ال يوجـد  .[16]السن الذين يتناولون حميات غذائية صارمة جدًا  الحاالت عند األطفال والكبار في

عضو في الجسم يخزن االسكوربات ولـذلك فـإن الجسـم بذاتـه يسـتنفد بشـكل سـريع األسـكوربات إذا 
االمـــدادات الطازجـــة وهـــذا يقـــود فـــي نهايـــة األمـــر إلـــى حـــدوث مـــرض العـــوز (العـــوز لـــم تســـتهلك 

فــي الوقــت   Cمــوت إذا لــم يســترد المســتهلك مــن الفيتــامين الفيتــاميني) الــذي ينــتج عنــه المــرض وال
  المناسب.

  :)RDA( الموصى به Cمقدار الفيتامين -1-6
بحيــث فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة تــم تعديلــه حــديثًا  Cإن المقــدار الموصــى بــه مــن الفيتــامين 

مــد بشــكل رئيســي المقــدار الموصــى بــه يعتوبقــي  ،للرجــال والنســاءملــغ فمــا فــوق يوميــًا  60يصــبح 
تعزيـــز يـــة مـــن األمـــراض المزمنـــة و وقايـــة مـــن مـــرض العـــوز أكثـــر مـــن اعتمـــاده علـــى الوقاعلـــى ال

الصـحة المثاليــة. إن المـدخول الموصــى بــه للمـدخنين أعلــى مـن ذلــك الموصــى بـه لغيــر المــدخنين 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٧

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 - 8 -

ارة وهـم نظرًا لكون المدخنين معرضين الجهاد تأكسدي متزايد ناتج عن السموم التي تحتويها السـج
  .)1الجدول ( [17]في الدم  Cبشكل عام لديهم تراكيز منخفضة من الفيتامين 

  
  )RDAالموصى به ( Cمقدار الفيتامين ) : 1الجدول (

  إناث (ملغ/يوم)  الذكور (ملغ/يوم)  العمر  المرحلة العمرية
  )AI(  40 )AI( 40  أشهر 6-0  الرضع
  )AI(  50 )AI( 50  شهراً  12-7  الرضع
  15  15  سنوات 3-1  األطفال
  25  25  سنوات 8-4  األطفال
  45  45  سنة 13-9  األطفال
  65  75  سنة 18-14  المراهقين
  75  90  سنة فما فوق 19  البالغين
  110  125  سنة فما فوق 19  المدخنين

  80  -  سنة وأقل 18  المرأة الحامل
  85  -  سنة فما فوق 19  المرأة الحامل

  115  -  سنة وأقل 18  المرضعات من الثدي
  120  -  سنة فما فوق 19  المرضعات من الثدي

  الغذائية: Cمصادر الفيتامين -1-7
فــي بعــض كمــا يوجــد الطبيعيــة الغنيــة جــدًا بهــذا الفيتــامين المصــادر تعتبــر الفواكــه والخضــار مــن 

 Cاللحوم بشكل خـاص فـي الكبـد. يعتبـر حمـض االسـكوربيك هـو الشـكل األكثـر انتشـارًا للفيتـامين 
تمم غذائي وهو متوفر بأشكال مختلفة كحبوب أو شراب أو على شـكل بلـورات نقيـة حيث يؤخذ كم

  على شكل بودرة.من حمض االسكوربيك موضوعة في كبسوالت أو 
  مصادره النباتية:-1-7-1

فـــي الفواكـــه والخضـــار مثـــل الليمـــون بأنواعـــه المختلفـــة والعنـــب األســـود والفلفـــل  Cيوجـــد الفيتـــامين 
لقنبيط) والفواكه مثل الفريز والمنجا والكيوي التي تعتبر من المصادر الغنيـة والنباتات الخضراء ( ا

. يعتبر تناول البطاطا والملفـوف والسـبانخ مـن األمـور الهامـة للحصـول علـى كميـة )2الجدول ( به
غ)  100كبيرة من هذا الفيتـامين. يحـوي كـأس مـن الحجـم المتوسـط مـن عصـير البرتقـال الطـازج (

الموجــودة فــي الطعــام ذي األصــل النبــاتي  Cتعتمــد كميــة الفيتــامين  .Cتــامين ملــغ مــن في 15-35
  على:

  تنوع النبات-
  الحالة الجيدة للتربة.-
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  المناخ الذي ينمو فيه النبات.-
  المدة الزمنية بعد القطف.-
  شروط التخزين.-
  .Cطريقة التحضير حيث أن الطبخ يمكن أن يفكك الفيتامين -

  غ) 100(ملغ/الكمية   المصدر النباتي
  1600  الكرز الهندي
  400  العناب

  200  العنب األسود
  190  الفلفل األحمر
  130  البقدونس
  90  الكيوي
  90  القنبيط

  80  العنب األحمر
  60  الفريز
  50  البرتقال
  40  الليمون
  40  البطيخ
  6  التفاح
  4  الخس
  2  الباذنجان

 C): المصادر النباتية للفيتامين 2الجدول (

  مصادره الحيوانية:-1-7-2
التـي يحصـل  Cأن بعض اللحوم والسـمك هـي أيضـًا مـن مصـادر الفيتـامين  1920أدرك في عام 

. إن العضالت والشحوم هي من المصادر الفقيرة بهذا الفيتامين إذا مـا )3اإلنسان الجدول (عليها 
دار أقــل فــي حليــب يمكــن أن يوجــد الفيتــامين فــي حليــب األمهــات وبمقــقورنــت بالفواكــه والخضــار. 

  .[18]البقر الخام لكن يحتوي الحليب المبستر على كميات نزرة فقط من هذا الفيتامين 
  

  غ) 100الكمية (ملغ/  الطعام
  36  كبد العجل (نيء)
  31  كبد البقر (نيء)

  30  المحار
  23  (نيء) كبد الخنزير
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  17  دماغ الخراف
  13  كبد الدجاج

 Cللفيتامين  ةحيواني): المصادر ال3الجدول (

  في الجسم: Cامتصاص الفيتامين -1-8
كيــــز اقص بازديــــاد التر نفيــــ ئيالغــــذاالمــــدخول المعــــوي علــــى كميــــة  Cالفيتــــامين  يعتمــــد امتصــــاص

% منهـا يمـتص بينمـا يمـتص 90% إلـى 70ملـغ فـإن  180-30فعنـدما يكـون المـدخول . لةخدالم
% تمــتص مــن جرعــة وحيــدة 16غــرام وفقــط  1.5-1عــة وحيــدة تتــراوح بــين % مــن جر 50حــوالي 
ملغ عن طريق عملية النقل الفعال المعتمـدة  500حيث أنه يمتص حتى حوالي غرام.  12تقدر بـ 

االمتصـــاص يحـــدث عـــن طريـــق عمليـــة علـــى الصـــوديوم، بينمـــا فـــي حـــال الجرعـــات األعلـــى فـــإن 
  االنتشار البسيطة.

  قياس تركيز االسكوربات في الجسم:-1-9
البول ومصل وبالسـما الـدم. لكـن هـذه اس تراكيز شاردة االسكوربات في توجد اختبارات بسيطة لقي

في تحديد  HPLCكما تستخدم االختبارات ال تعكس بدقة تركيز االسكوربات الحقيقي في النسج. 
بينمـــا كانـــت تراكيـــزه فـــي  هلـــوحظ أنـــفـــي داخـــل اللمفاويـــات والنســـج األخـــرى.  Cتراكيـــز الفيتـــامين 

تراكيـزه فـي النسـج لـنظم اليـومي أو التغيـرات الغذائيـة قصـيرة األمـد فـإن المصل وبالسما الدم تتبع ا
علــى كــل حــال فــإن أفضــل لتــوافر االســكوربات فــي الكــائن الحــي.  اً هــي أكثــر ثباتــًا وتعطــي تحديــد

يتــراوح  .[19]القليــل مــن مخــابر المستشــفيات مجهــزة بمــا يكفــي ومدربــة النجــاز مثــل هــذه التحاليــل 
  ميكرومول/ليتر. 100-20لفيتامين في بالسما الدم تركيز النموذجي لهذا ا

  :Cثباتية الفيتامين -1-10
ــًا أو بشــكل  واألوكســجينحســاس للحــرارة والضــوء  Cالفيتــاميبن  أمــا فــي الطعــام فإنــه يتخــرب جزئي

مـن  Cكامل بسبب التخزين أو الطبخ الزائـد ويسـاعد التبريـد فعليـًا فـي التقليـل مـن فقـدان الفيتـامين 
  الطعام.

  مع المواد األخرى: Cتفاعالت الفيتامين -1-11
والبيتا كاروتين يدعم الفعل المضاد لألكسـدة  Eإن وجود مضادات األكسدة األخرى مثل الفيتامين 

ــــامين  ــــل  Cللفيت ــــات األخــــرى مث ) B-complex )B6, B12, folic acidأمــــا الفيتامين
أمــــا . Cضــــئيل علــــى الفيتــــامين والفالفونوئيــــدات الحيويــــة الموجــــودة بشــــكل طبيعــــي فــــإن تأثيرهــــا 

التفاعالت السلبية مع هذا الفيتـامين فـإن مركبـات صـيدالنية فعالـة عديـدة مثـل مضـادات االكتئـاب 
وهــذا مــا  Cومــدرات البــول وحبــوب منــع الحمــل واألســبرين تســتنفد محتويــات النســج مــن الفيتــامين 

مستحضـرات الدوائيـة األكثـر مـن بـين ال يسببه أيضًا بعض العادات السيئة مثـل اسـتهالك الكحـول.
 protonحموضـة المعـدة مثـل مثبطـات مضـخة البروتـون  إلنقـاصًا في العالم التي صممت مبيع
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pump inhibitors  البيولوجيــة يخفــض الفعاليــة هــو أحــد هــذه المثبطــات و  وميبــرازولاألجــد أن و
االنســان أن أنــه علــى وهــذا يعنــي % بشــكل مســتقل عــن المــدخول الغــذائي 12بنســبة  Cللفيتــامين 

ــــامين  ــــة إضــــافية مــــن الفيت ــــاول كمي ـــــ  Cيتن ــــدر ب ــــوم مــــن  40يبطــــل مفعــــول  لكــــي% 14تق ملغ/ي
داخــل المعــدة  PHهــي ارتفــاع الـــ  Cويعتقــد بــأن اآلليــة المحتمليــة النقــاص الفيتــامين  األوميبــرازول

  .[20]لتصبح قلوية 
  :Cتناول الفيتامين موانع -1-12
أكثــر مــن بقيــة  Cتجعــل الفــرد متضــررًا مــن جرعــة الفيتــامين موانــع االســتعمال هــي الحــاالت التــي  

َداُء َتَرسُّـِب  ثـلالقلق األولي يأتي من أناس يعانون من حاالت فـرط شـوارد غيـر اعتيـادي مف الناس
يزيـــد امتصاصـــية الشـــوارد فـــإذا  Cحيـــث أن الفيتـــامين . hemochromatosis اَألْصـــِبَغِة الدََّمِويَّـــة

بحـدود الغـرام تصـبح حـاالتهم  Cاالت فرط شوارد جرعات من الفيتـامين تناول الذين يعانون من ح
فوسـفات ديهيـدروجيناز -6-ٕاذا كانـت تراكيـز أنـزيم غلوكـوزو  أسوأ بسبب زيـادة امتصـاص الشـوارد.

ـــة غيـــر كاف ـــة ي ـــوهـــي حال ـــل بعـــض األشـــخاص فـــإن ة وراثي ـــيقـــد يمي ـــدم االنحالل  لإلصـــابة بفقـــر ال
hemolytic anemia  د مؤكســـدة نوعيـــة يمكـــن أن توجـــد فـــي بعـــض األطعمـــة تنـــاولهم مـــوابعـــد

  .واألدوية
  :Cالتأثيرات الجانبية لتناول الفيتامين -1-13 

يمكـــن أن تختلـــف مـــن  اســـهاًال إذا أخـــذ بكميـــات تفـــوق حـــدود معينـــة Cيمكـــن أن يســـبب الفيتـــامين 
 Bowel، حـــد تحمـــل األمعـــاء [21] علـــى هـــذه الحـــدود Cathcartأطلـــق  .شـــخص إلـــى آخـــر

tolerance limit  المرض المصابين بعلل خطيرة بالمقارنة مع  عندحيث لوحظ أنها تكون أعلى
غرام/اليــوم فــي األشــخاص  25-15مــن األشــخاص المتمتعــين بصــحة جيــدة. تتــراوح هــذه الحــدود 

يعتبـر  .خطيرة مثل االيدز والسرطان ضامر المصابين بأغرام/اليوم في الناس  300إلى األصحاء 
الجانبيــة غيــر المؤٍذيــة حيــث يمكــن االعتيــاد عليــه وســيتوقف االســهال حالمــا  االســهال مــن اآلثــار

عســر هضــم وخاصــة إذا أخــذ  Cيمكــن أن تســبب الجرعــات الكبيــرة مــن فيتــامين  تــنقص الجرعــة.
عـن هـذا كريـه ولكـن يمكـن تجنـب ذلـك بأخـذ الفيتـامين مـع الوجبـات أو والمعدة فارغة من الطعـام. 

أو  ُصــودا الُخْبــز (بيكربونــاُت الصــوديوم)دات الحموضــة مثــل طريــق تخفيــف حموضــته بأخــذ مضــا
  كربونات الكالسيوم.

  :Cمن فيتامين  تأثيرات الجرعة المفرطة-1-14
فــي  LD50ن الـــ قــد أثبــت أبشــكل رائــع ســمية منخفضــة فعلــى ســبيل المثــال ف Cيبــدي الفيتــامين 

ملغ/كــغ  11900هــي  الخاضــعة للتجربــة% مــن الجــرذان 50الجــرذان وهــي الجرعــة التــي ســتقتل 
 0.833ملغ ( 833000تناول  باوند) فإننا نحتاج إلى 155كغ ( 70من أجل انسان وزنه و . [22]

ومــع ذلــك ال % مــن األشــخاص. 50قتــل امكانيــة لنصــل إلــى  Cباونــد) مــن الفيتــامين  1.8كــغ أو 
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لجرعـات فمويًا بجرعات كبيرة حيث يمكن أن تسـبب هـذه االموت عندما يعطى  Cيسبب الفيتامين 
فــنحن بحاجــة إلــى حقــن جرعــات مفرطــة جــدًا مــن . [23]االســهال لكــن ال يــتم امتصاصــها بالكامــل 

عـدم حـدوث أيـة  Robert Cathcartأثبـت وريـديًأ لنصـل إلـى احتماليـة قتـل انسـان.  Cالفيتـامين 
قـــرر المجلـــس  .[24] غـــرام 250تقـــدر بــــ  Cجرعـــات مـــن الفيتـــامين حقـــن بالوريـــد يمشـــاكل عنـــدما 

غــرام وذلــك باالعتمــاد  2مــن هــذا الفيتــامين يصــل إلــى ول عــن التغذيــة أن التركيــز األعلــى المســؤ 
يمكـن إلـى المالحظـة التاليـة:  Cعلى االسهال العابر. وأشارت المنشورات حول مأمونية الفيتـامين 

حـدوث ه يالحـظ فقـط وأنـيوميًا على مدى سنوات عديدة  Cتناول جرعات عالية جدًا من الفيتامين 
يمكـــن أن تعـــزى الســـتخدام أي فيتـــامين وأن ترتيـــب غيـــر مرغـــوب بهـــا وليســـت ذات أهميـــة  آثـــار

  في سلم السمية منخفض جدًا. Cالفيتامين 
  ية من األمراض:وقاال-1-15 

ة مــن األمــراض المزمنــة أكبــر مــن ذلــك وقايــالضــروري لل Cيتضــح ممــا ســبق أن مقــدار الفيتــامين 
للحصـول بشـكل رئيسـي علـى الدراسـات االسـتباقية تماد تم االعمن مرض العوز.  وقايةالمطلوب لل

حيــث تــم تقيــيم يــة مــن األمــراض المزمنــة وقاوال Cالكثيــر مــن المعلومــات المتعلقــة بالفيتــامين علــى 
حـالتهم بانتبـاه خــالل  ةتابعــم متيـالمــأخوذ مـن قبـل عــدد كبيـر مـن النــاس الـذين  Cمقـدار الفيتـامين 

  لديهم أمراض مزمنة نوعية. تمدة من الزمن لتحديد فيما إذا ظهر 
  الزكام:-1-15-1

علـى الزكـام  Cااليجابيـة للفيتـامين أن التأثيرات  ،[25]دراسة  55أحدث  استعراضخالل نجد من 
لكـن دواعـي اسـتعماله مـن أجـل الوقايـة تفيـد  ،منه قليلة عند استخدام جرعات منخفضةهي الشائع 

فــي  Cدرس دور الفيتــامين  ى مجهــدين.عنــدما يكــون المرضــفــي الجرعــات العاليــة وبشــكل خــاص 
اشــترك فيهــا أكثــر مــن  [26] 1990تجربــة ســريرية اجريــت فــي عــام  29حالــة الزكــام الشــائع فــي 

خفض مـدة وحـدة الزكـام لكـن لـم  Cالفيتامين أظهرت أن  [27]كما اعيدت حديثًا مشارك  11000
تجابة والجرعـة الطبيعيـة حيـث وجـد عالقـة بـين االسـتودلت البيانات أنه  ،يؤثر على تكرارية حدوثه

حــــددت غالبيــــة التجــــارب . [28]يكــــون أكثــــر فعاليــــة فــــي الجرعــــات العاليــــة  Cوجــــد أن الفيتــــامين 
فيهــا إن التجــارب األكثــر فعاليــة التــي اســتخدمت  غ/يــوم. 1بأقــل مــن  Cالجرعــات مــن الفيتــامين 

جــارب المحكمــة أثبتــت التعرضــة للشــكوك. بشــكل عــام  كانــت ،غ/يــوم 10-2جرعــات تتــراوح بــين 
كان لها تـأثير  ،غ/يوم 2.0-0.1التي تتراوح بين  Cوالخبرات السريرية أن الجرعات من الفيتامين 

األطفـال. أعطـت هـذه  عنـد% 15البـالغين و عنـد% 7وانخفضت مـدة الزكـام بمقـدار . بسيط نسبياً 
ثنـــاء فصـــل غ/يـــوم أ 2-1ألصـــحاب المهـــن بتشـــجيع مـــوظفيهم علـــى تنـــاول  اً كبيـــر  اً الدراســـات مبـــرر 

أثبتـت التقـارير السـريرية دالئـل قويـة علـى أن من أجل تحسين االنتاج وتقليل أيام المـرض.  الشتاء
فـإن الفعاليـة النموذجيـة التــي علـى كـل حـال يكـون أكثـر فعاليـة فـي الجرعـات العاليـة.  Cالفيتـامين 
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ليـل مـن هـذه مـن السـهل علـى الطبيـب التقمعديـة. -تحصل يكون ثمنها حـدوث آثـار جانبيـة معويـة
  دائم. حيث أنها ال تسبب أذىً  اآلثار

  شلل األطفال:-1-15-2
طبيـب ممـارس وهـو ، Fred R. Klennerجـاءت معظـم المالحظـات الجـديرة باالهتمـام مـن قبـل 

مجــال واســع مــن االنتانــات فمويــًا ووريــديًا لمعالجــة  Cاســتخدم الفيتــامين حيــث  ،Reidsvilleفــي 
ا رآه مــن تــأثير مثمــر للجرعــات الكبيــرة مــعلميــة وصــف فيهــا ورقــة  1949نشــر فــي والتســممات. 

لكــن ال يوجــد تجــارب  [8] )شــلل األطفــالالتهــاب ســنجابية النخــاع (علــى  Cالكافيــة مــن الفيتــامين 
  .ريت من أجل اثبات هذه الفعاليةمحكمة أج

  :الوعائية األمراض القلبية
  المرض القلبي التاجي:-1-15-3

خول المــنخفض أو الضــعيف مــن الفيتــامين دأن المــعلــى  ،تــى اآلنح ،دلــت نتــائج معظــم الدراســات
C  وأن المدخول الغـذائي المعتـدل الـذي لالصابة باألمراض القلبية الوعائية يرتبط مع خطر متزايد

غ/يــوم كــان كافيــًا لحــدوث انخفــاض أعظمــي لإلصــابة بــاالمراض القلبيــة الوعائيــة لم 100يقــدر بـــ 
إلــى ذلــك فــإن دراســات عديــدة فشــلت فــي  باإلضــافة .[14]لمــدخنين بالنســبة للرجــال والنســاء غيــر ا

اكتشـــاف نقصـــان فـــي خطـــر اإلصـــابة بـــاألمراض القلبيـــة التاجيـــة فـــي االشـــخاص المتغـــذين جيـــدًا 
التـي وجـدت أن خطـر  [30]يستثنى من ذلـك دراسـة متابعـة األمـراض الوبائيـة . C [29]بالفيتامين 

% 25% فــي الرجــال و 42قــد انخفــض بمقــدار الوعائيــة  المــوت نتيجــة االصــابة بــاالمراض القلبيــة
ــذين اســتهلكوا أكثــر مــن  كمــا اثبتــت النتــائج التــي تــم . Cملغ/يــوم مــن الفيتــامين  50فــي النســاء ال

 16امرأة فوق سن  85000الحصول عليها من دراسة صحة الممرضات تم فيها متابعة أكثر من 
  .[31]يلعب دورًا واقيًا من األمراض القلبية  يمكن أن Cأن المدخول العالي من الفيتامين سنة 

  :Strokeالسكتة القلبية -1-15-4
فقــد دلــت دراســة تــم فيهــا متابعــة أكثــر مــن واألمــراض الدماغيــة الوعائيــة  Cفيمــا يتعلــق بالفيتــامين 

ســنة أن خطــر االصــابة بالســكتة  20قــروي مــن ســكان الريــف فــي اليابــان واســتمرت لمــدة  2000
فـــي  Cفـــي األشـــخاص الـــذين لـــديهم تراكيـــز عاليـــة مـــن الفيتـــامين % 29بمقـــدار القلبيـــة كـــان أقـــل 

إلـى  باإلضـافة .[32]هـذا الفيتـامين  مـنالمصل بالمقارنة مـع أوالئـك الـذين لـديهم تراكيـز منخفضـة 
% فــي األشــخاص الــذين تنــاولوا خضــار 54فــإن خطــر االصــابة بالســكتة القلبيــة كــان أقــل بـــ ذلــك 
فــي هــذه يــوم فــي األســبوع.  2-0وع بالمقارنــة مــع الــذين تنــاولوا خضــار أيــام فــي االســب 7-6لمــدة 

مرتبطــًا بشــكل كبيــر بمقــدار الفواكــه والخضــار التــي تــم المصــلي  Cالعينــات كــان تركيــز الفيتــامين 
ـــأثيرات الفيتـــامين  ،تناولهـــا ـــذلك فـــإن مـــن الصـــعب فصـــل ت ـــأثيرات  Cل علـــى الســـكتة القلبيـــة عـــن ت

  الخضار والفواكه.  المركبات األخرى الموجودة في
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  :وتناول الفيتامين السرطان-1-15-5
يتوافـق مـع أظهر عدد كبير من الدراسات أن االسـتهالك المتزايـد مـن الخضـار و الفواكـه الطازجـة 

الحـاالت والشـواهد بحـث عـدد مـن دراسـات . [33] معظـم أنـواع السـرطانبخطر منخفض لالصابة 
 Cأظهــر معظمهــا أن المــدخول العــالي مــن الفيتــامين فــي الوقايــة مــن الســرطان و  Cدور الفيتــامين 

يترافـــق مـــع انخفـــاض حـــدوث ســـرطان الفـــم والحنجـــرة والحبـــال الصـــوتية والمـــري والمعـــدة والقولـــون 
بشــكل عــام أكثــر واقعيــة فــي تقــدير  prospective studiesتعتبــر الدراســات االســتباقية والرئــة. 

بشـــكل عـــام فقـــد أظهـــرت حـــاالت والشـــواهد. تـــأثير المـــواد المغذيـــة علـــى األمـــراض مـــن دراســـات ال
التــي تنــاول فيهــا المجموعــات بالســرطان كــان فــي نقصــان خطــر االصــابة الدراســات االســتباقية أن 

   .[14]ملغ يوميًا  110-80الناس على األقل 
ملـغ يوميـًا  83سـنة أن الـذين اسـتهلكوا أكثـر مـن  25واستمرت  رجالً  870كما دلت دراسة شملت 

% بالمقارنــة مــع الــذين اســتهلكوا 64االصــابة بســرطان الرئــة ان نقصــكانــت نســبة  Cمــن الفيتــامين 
ودلــت دراســات عديــدة أخــرى أنــه ال يوجــد تــرابط بــين ســرطان الثــدي  [34]ملــغ يوميــًا  63أقــل مــن 

ـــا ترابطـــًا عكســـيًا بـــين تنـــاول الفيتـــامين  Cوتنـــاول الفيتـــامين   Cحتـــى أن دراســـتين حـــديثتين أظهرت
اجريت على نساء قبل سن اليأس لديهن قصة عائليـة ذلك فقد أظهرت دراسة  معوسرطان الثدي. 

انخفضــــت نســــبة  Cملغ/يــــوم مــــن الفيتــــامين  205أن اللــــواتي تنــــاولن باالصــــابة بســــرطان الثــــدي 
وأظهـرت  .[35]ملغ يوميـًا  70% بالمقارنة مع الالتي تناولن 63بـ  لديهن االصابة بسرطان الثدي

 نقصـان خطـر االصـابة بسـرطان المعـدةو  Cين ازديـاد تنـاول الفيتـامين عدة دراسات وجـود تـرابط بـ
بـالرغم مـن تشـكيل العناصـر المسـرطنة فـي المعـدة. يكبح  Cودلت التجارب المخبرية أن الفيتامين 

أكثـــر  وأثبتـــت C [36]ذلـــك لـــم يظهـــر نقصـــان فـــي حـــدوث ســـرطان المعـــدة عنـــد اضـــافة الفيتـــامين 
ــدًا مــن أجــل المعالجــة االستئصــالية يمكــن أن  Cمين األبحــاث الحديثــة أن اضــافة الفيتــا يكــون مفي

  .[37]للتقليل من خطر االصابة بسرطان المعدة  helicobacter pyloriلجراثيم الملوية البوابية 
  
  
  :Cataractالساد -1-15-6

يعتبر الساد من األسباب المؤدية إلى االختالل البصري في العالم. حيث يقدر االنفاق على السـاد 
 Cيترافــق نقصــان تركيــز الفيتــامين . [38]بليــون دوالر ســنويًا  3 بـــفــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة 

جميعهـا  تالحظـت بعـض الدراسـات وليسـالسـاد فـي االنسـان.  في عدسات العين مع زيادة خطورة
ة يترافــق مــع نقصــان خطــر االصــاب [40]وزيــادة تركيــزه فــي الــدم  C [39]أن زيــادة تنــاول الفيتــامين 

ملغ/اليــوم  300يجــب أن يكــون أعلــى مــن  Cبالســاد وتفتــرض هــذه الدراســات أن مقــدار الفيتــامين 
وامــرأة  رجــالً  4629أجريــت حــديثًا تجربــة شــملت . [14]ولعــدة ســنوات قبــل أن يكتشــف أثــره الــواقي 
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ملـغ  500مضادات أكسدة مكونة مـن سنوات اعطي خاللها الخاضعون للتجربة  7واستمرت لمدة 
ملــغ مــن البيتــا كــاروتين، فلــم يالحــظ أي  15و  Eوحــدة دوليــة مــن الفيتــامين  400و  C فيتــامين

ــالعمرتطــور الســاد المــرتبط نشــوء و تــأثير علــى   Cفــإن ايجــاد عالقــة بــين الفيتــامين لــذلك . [41] ب
  والساد يتطلب الكثير من االيضاح قبل اصدار النصائح. 

  السمية بالرصاص:-1-15-7
وبشـــكل خـــاص عنـــد األطفـــال الـــذين يعيشـــون فـــي مشـــكلة طبيـــة هامـــة  مازالـــت الســـمية بالرصـــاص

مناطق المدن حيث لوحظ النمو والتطور غيـر الطبيعـي فـي أطفـال نسـاء تعرضـن للرصـاص أثنـاء 
ـــة اصـــابتهم بعجـــز الـــتعلم ، بينمـــا الحمـــل ـــى احتمالي ـــال المـــزمن للرصـــاص إل يســـبب تعـــرض االطف

learning disabilities ـــذكاء ومشـــاكل ســـلوكية وانخفـــاض ـــالغين  ،مســـتوى ال فـــإن أمـــا فـــي الب
وجــد أن  اً عجــوز  رجــالً  747فــي دراســة شــملت الرصــاص يســبب أذى فــي الكليــة وارتفــاع الضــغط. 

ـــاولوا  ـــذين تن ـــدم كانـــت أعلـــى احصـــائيًا فـــي األشـــخاص ال  109أقـــل مـــن تراكيـــز الرصـــاص فـــي ال
كبــر مــن هــذا الفيتــامين بالمقارنــة مــع األشــخاص الــذين تنــاولوا كميــات أ Cملغ/يــوم مــن الفيتــامين 

ســنة) وجــد أن  16-6( طفــالً  4214شخصــًا مــن بيــنهم  19578وفــي دراســة أخــرى شــملت . [42]
في المصل تترافق مع انخفاض هام في تركيز الرصاص في الـدم  Cالتراكيز العالية من الفيتامين 

ثير الفيتـامين شخصًا من الذكور المدخنين البـالغين لمعرفـة تـأ 75تجربة شملت  أجريتكما . [43]
C  ملغ/اليـــوم مـــن الفيتـــامين  1000تنـــاول فوجـــد أن علـــى تركيـــز الرصـــاص فـــي الـــدمC  يخفـــض

أمـا التراكيـز . [44]تراكيز الرصاص بشكل هام احصائيًا بعـد فتـرة معالجـة أكثـر مـن أربعـة أسـابيع 
تنــاول  التــي تــربط بــينأمــا اآلليــة ملغ/اليــوم فإنهــا التــؤثر فــي تراكيــز الرصــاص.  200 مــن األقــل

وتركيـــز الرصـــاص فـــي الـــدم فهـــي غيـــر معروفـــة بـــالرغم مـــن انـــه مـــن المســـلمات أن  Cالفيتـــامين 
يمكن ان يمنع االمتصـاص المعـوي للرصـاص أو زيـادة اطـراح الرصـاص عـن طريـق  Cالفيتامين 

  البول.
  
  
   األشعة المؤينة وأضرارها البيولوجية:-1-16

 electromagnetic radiationشعة الكهرطيسية يمكن تعريف األشعة المؤينة بأنها نمط من األ
(النترونات أو جزيئات ألفا) التي  particulate radiationية قئدقاأو غاما) أو األشعة ال X(أشعة 

تمتلك طاقة كافية لتأيين الذرات أو الجزيئات. يعتبر الموت الناتج عن األذيات اإلشعاعية هو 
فترة تتراوح ما بين أقل من أجزاء من الثانية إلى عدة  نتيجة لسلسلة من الحوادث التي تتم خالل

. تتمثل الخطوة األولى في هذه السلسلة بنقل الطاقة اإلشعاعية من [45]) 1أسابيع شكل (
ينتج عنها أذية أولية مما إلى الذرات أو الجزيئات التي تصادفها في طريقها  دقيقةالفوتون أو ال
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لدقيقة التي تعتبر أساسية من أجل القيام بالوظائف تتمثل بتبدل كيميائي في الجزيئات ا
البيولوجية. بالرغم من التأذي الهام الذي يصيب األغشية الخلوية لكن هناك الكثير من األدلة 

. يمكن أن يحدث [46]هو العامل األكثر أهمية في الموت الخلوي  DNAعلى أن التأذي في الـ 
الجزيء البيولوجي في طريق األشعة فإن التبدل الكيميائي هذا التأذي األولي بطريقتين:  فإذا وقع 

 حدثالحاصل ينتج عن التفاعل المباشر مع الطاقة اإلشعاعية أما إذا لم يقع في طريق األشعة في
تبدل كيميائي ولكن غير مباشر يتم عن طريق تشكيل الجذور الحرة التي تعتبر ذات أهمية في 

ألن عمرها في المحلول يكون طويًال بما فيه الكفاية بحيث  المخطط العام للتأذي اإلشعاعي وذلك
يسمح لها بنشر التأذي وامتداده إلى أبعد من الطريق األولي لألشعة وهذا ما يضخم آثار األشعة 

  المؤينة بشكل كبير في الخاليا الحية.

  
  )1الشكل (

ة الهامة والتي تؤدي إلى موت الخاليا التأثيرات اإلشعاعية المباشرة وغير المباشرة على الجزيئات البيولوجي
  األساسية التي بدونها ال تستطيع المتعضية البقاء على قيد الحياة.

فعنــدما تتعــرض النســج ألشــعة ذات طاقــة عاليــة فــإن معظــم الطاقــة تمــتص مــن قبــل المــاء الخلــوي 
ؤديــة إلــى وهــذا مــا يســبب فــك الــروابط التكافؤيــة بــين الهيــدروجين واألوكســجين المشــكلين للمــاء م

تشكل جذور حرة من الهيدروجين واألوكسجين ويمكـن لهـذه الجـذور أن تسـبب بسـهولة أضـرارًا فـي 
  .DNAالـ 
  
  مفهوم الجذور الحرة:-1-17

وي علــى إلكتــرون منفــرد غيــر مــزدوج يجعــل الــذرة غيــر تــجزيئــات تحأو الجــذور الحــرة هــي ذرات 
السـيطرة عليـه سـيولد جـذورًا حـرة أخـرى ممـا  مستقرة، مما يجعل هذه الذرة جذرًا حرًا وفي حال عـدم

. تتفاعـــل الجـــذور الحـــرة بســـبب فعاليتهـــا العاليـــة مـــع [47] يســـبب ضـــررًا للخاليـــا المحيطـــة والنســـج
الجزيئات الحيوية في الجسم نازعة الكتروناتها ومسببة تأكسدها، وبذلك تصبح هذه الجزيئات غيـر 

ــــد مــــن المكونــــات  ــــة، ويتضــــرر العدي ــــة فــــي الخلي ــــدات فعال ــــة حيــــث تعــــد البروتينــــات والليبي الخلوي
ـــدة  ـــدرات األكثـــر تضـــررًا. ويتكـــون نتيجـــة هـــذا الضـــرر أمراضـــًا عدي ـــة والكربوهي واألحمـــاض النووي
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ــــتج الجــــذور الحــــرة فــــي الجســــم مــــن عمليــــات [46]كتصــــلب الشــــرايين والســــرطانات المختلفــــة  . تن
الداخليــة لتوليـد الجــذور الحــرة االسـتقالب العاديــة ومـن الظــروف المحيطـة بجســمنا، فمــن المصـادر 

عمليــة التــنفس وتوليــد الطاقــة، كــذلك فــإن العديــد مــن خاليــا الجســم المناعيــة تنــتج جــذورًا حــرة لقتــل 
البكتريا الغازية، ومادامت هذه العملية تحت السيطرة فال مشاكل تـذكر فـي حـين عنـدما تكـون هـذه 

الذاتيـة تنـتج بعـض الجـذور الحـرة  العمليات خـارج السـيطرة كمـا يحـدث فـي بعـض أمـراض المناعـة
التي تسبب األذى لخاليا الجسم، كما تنتج هذه الجذور داخل الجسم كنتيجة لعمل أنزيمات الجسـم 

 ، األشــــعة المؤينــــةومــــن المصــــادر الخارجيــــة لتوليــــد الجــــذور الحــــرة .[47] والتفــــاعالت الكيميائيــــة
 ،فــوق البنفســجية والهــواء الملــوث (أوزون والمــواد الكيميائيــة كالمبيــدات واألشــعة xالتــدخين وأشــعة و 

دخــان) والتوكســينات وبعــض األدويــة والقلــي المفــرط لألطعمــة والجهــد الفيزيــائي واألغذيــة المبــالغ 
  .  [48]بتتبيلها 

  مضادات األكسدة:-1-18
مضـــادات األكســـدة هـــي مركبـــات قـــادرة عنـــدما تكـــون بتراكيـــز قليلـــة علـــى منـــع أو إعاقـــة أكســـدة 

حيــث تقــوم بتقــديم إلكتــرون إلــى الجــذور الحــرة وتتأكســد بــدورها إلــى جــذور حــرة  المركبــات األخــرى
  .  [49] ضعيفة غير سامة ألنها غير فعالة ولثباتها بالطنين

  دور مضادات األكسدة:-1-18-1
مــرض مــن األمــراض التــي  ةالمائــمــا يفــوق ن تخفيــف أو الوقايــة مــالتســهم مضــادات األكســدة فــي 

يين والتهـاب المفاصــل واألضــرار الناشــئة عـن إعــادة الترويــة للنســج كتصــلب الشــرا اإلنســانتصـيب 
  .  [48] واإليدزوضرر الجملة العصبية المركزية والتهاب المعدة والسرطان 

  تصنيف مضادات األكسدة تبعًا للمنشأ:-1-18-2
ـــى داخليـــة المنشـــأ: حيـــث توجـــد فـــي الجســـم الحـــي وضـــمن النظـــام  تصـــنف مضـــادات األكســـدة إل

لخلــوي كاألنزيمــات مثــل ســوبر أكســيد ديســموتاز والكاتــاالز والغلوتــاتيون بيروكســيداز. االســتقالبي ا
ومضــادات أكســدة خارجيــة المنشــأ: تــدخل إلــى جســم اإلنســان مــع الطعــام ومنهــا ألفــا التوكــوفيرول 

ســــبب اســــتنزاف مضــــادات ي. [47]والبيتاكــــاروتين وحمــــض األســــكوربيك والبــــولي فينــــوالت وغيرهــــا 
ينــتج عنــه بروتينــات غيــر طبيعيــة فقــد  مــورثيز المنــاعي تغيــرات فــي التعبيــر الاألكســدة فــي الجهــا

ازداد االهتمام في السنوات األخيـرة بالنباتـات الطبيـة العالجيـة كمضـادات أكسـدة للتقليـل مـن تـأثير 
. كمـــا تـــؤمن الوجبـــة الغذائيـــة المتوازنـــة مركبـــات [48]الجـــذور الحـــرة المســـببة لألضـــرار فـــي النســـج 

  .اية وظائف المتعضياتضرورية لحم
  آلية عمل مضادات األكسدة :-1-18-3

تقــوم مضــادات األكســدة بــاعتراض سلســلة الجــذور الحــرة المســببة لألكســدة وتعطــي هيــدروجين مــن 
مجموعــات هيدروكســيل الفينــوالت وبــذلك تشــكل منتجــات نهائيــة ثابتــة ال تبــدأ باألكســدة ومــن جهــة 
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توضــح المعــادالت اآلتيــة الــدور الــذي تقــوم بــه و . [47]أخــرى بإمكانهــا منــع تشــكل الجــذور الحــرة 
  .مضادات األكسدة في كبح جذور البيروكسيل واأللكوكسيل

RO.2  + AH                  ROOH + A. 
RO.  + AH                      ROH + A. 

 

فاعـل ) غيـر نشـيط فـال تسـتمر األكسـدة وعوضـًا عـن ذلـك يت.Aإن الجذر الحـر المضـاد لألكسـدة (
  عادي. يءمع مركبات أخرى ويتحول إلى جز 

  ROOA                                           RO2 + A. 
      ROA                              RO. + A.  

إن أكســـدة الـــدهون هـــي اآلليـــة األوليـــة النخفـــاض مســـتوى الجـــودة فـــي المنتجـــات الغذائيـــة خاصـــة 
الدســـم. يعتبـــر الكربونيـــل وغيـــره مـــن المركبـــات الطيـــارة المتولـــدة مـــن األغذيـــة عاليـــة المحتـــوى مـــن 

أكســدة الــدهون مــن المســببات للنكهــة غيــر المرغوبــة فــي األغذيــة لــذلك تضــاف مضــادات األكســدة  
كمـــا ازدادت الحاجـــة حـــديثًا لمضـــادات  .[50] للغـــذاء أثنـــاء التصـــنيع لزيـــادة جـــودة الغـــذاء وثباتيتـــه

ســــاؤالت الكثيــــرة حــــول مضــــادات األكســــدة االصــــطناعية ذات فتــــرة األكســــدة الطبيعيــــة بســــبب الت
 BHT (BUTYLATEDالصــــــــالحية الطويلــــــــة والفهــــــــم الســــــــلبي للمســــــــتهلكين مثــــــــل 

HYDROXYTUENE)  ،BHA (BUTYLATED HYDROXYANISOL)  لــذلك مــن الممكــن
أن تعمــــل مضــــادات األكســــدة الطبيعيــــة علــــى إنهــــاء سلســــلة تفــــاعالت الجــــذور الحــــرة فــــي الــــنظم 

  بيولوجية وأن تعطي فوائد صحية إضافية للمستهلكين.ال
ينتج اإلجهاد التأكسدي الحاد بسبب عدم التوازن بين أنظمة الدفاع المضادة لألكسدة وٕانتاج أنـواع 

ـــــــ لمختلفــــــة مــــــن الجــــــذور الحــــــرة التــــــي يمكــــــن أن تســــــبب ضــــــررًا  ــــــدات  DNAل والبــــــروتين والليبي
ة الخلوية كما يمكن أن يسبب الضرر األذيـة للخليـة والكربوهيدرات ويمكن أن تعدل عمليات اإلشار 

وموتها ويعجل عمليات الشيخوخة ويروج ألمراض عديدة مثل السرطان واألمراض القلبيـة الوعائيـة 
  وهذه األمراض يمكن أن تمنع أو تتطور بواسطة مضادات األكسدة. 

التـــي تمنـــع زيـــادة العديـــد مـــن الدراســـات ميـــزات مضـــادات األكســـدة فـــي مستخلصـــات القمـــح  تأثبتـــ
أكسدة ليبوزم الدهن بواسطة الجذور الحرة النشيطة كما تحتوي الحبوب الكاملـة علـى نشـاط مضـاد 
لألكسـدة ذو أهميـة كبيـرة. حصــلت المـواد المضـادة لألكسـدة فــي الحبـوب والخضـار والفواكـه حــديثًا 

  .[50] فيها يةعلى اهتمام كبير لقدرتها على منع األمراض البشرية وزيادة القيمة الغذائ
  :المؤينةآليات الوقاية من أضرار األشعة -1-19

هناك عدة استراتيجيات للتقليل من األذيات اإلشعاعية والموت. فيمكن للمركبات الصيدالنية أن 
تقي من األذيات غير المباشرة عن طريق ترميمها في حال حدوثها أو عن طريق الحث 

stimulation وكما هو واضح في الشكل فإنه في ة المستنزفةالتجمعات الخلوي على تجديد .
الغالب الشيء يمكن فعله للوقاية في حال النقل المباشر للطاقة اإلشعاعية إلى كل من الماء أو 
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الجزيئات البيولوجية األساسية وذلك بسبب السرعة الكبيرة جدًا في حدوث هذا النقل. إن أبكر 
ثانية بعد التشعيع  2-10عوامل الصيدالنية هي حوالي لحظة يمكن أن يكتشف فيها األثر الواقي لل

حيث أنه في هذا الوقت يمكن لهذه العوامل أن تبدأ بترميم األضرار الكيميائية المحدثة في  [45]
الجزيئات البيولوجية وأن تقاوم أيضًا العناصر الوسيطة التي تسبب بشكل غير مباشر أضرارًا في 

لى قدرة هذه العوامل على التقليل من تركيز الجذور الحرة، التي هذه الجزيئات. وتعتمد الوقاية ع
تتشكل خالل األجزاء األولى من الثانية بعد التشعيع، ضمن الخاليا. يمكن التقليل من األضرار 
الناتجة عن التفاعالت اإلشعاعية مع الماء إما بمنع تشكل الجذور الحرة الفعالة أو عن طريق 

وهذا يمكن تحقيقه باستخدام العوامل التي تسبب نقص وصول  إزالتها من الوسط الخلوي
تستطيع  المنتجات السامة. scavengeأو التي تكنس  hypoxiaاألوكسجين إلى أنسجة الجسم 

. [51]األنزيمات داخلية المنشأ أن تزيل الجذور الحرة قبل أن تخرب الجزيئات الهامة بيولوجيًا 
سيلينيوم للجرذان المعرضة لألشعة المؤينة يمكن أن تزيد وجد بأن إعطاء الخميرة الغنية بالو 

  . [52]النسبة المئوية للبقيا لديها
  :Radio-protectorsالواقيات اإلشعاعية -1-20

قامت مخابر ومراكز بحث عديدة في العالم ومنذ أكثر من ثالثة عقود، بتصنيع واختبار عدد 
صائص الواقية من تأثيرات األشعة المؤينة. قادت كبير من العقاقير والمركبات الكيميائية ذات الخ

هذه الدراسات إلى تطوير واقيات إشعاعية فعالة تقلل بشكل كبير األذيات اإلشعاعية في 
المتعضيات الحية. ومن الواقيات اإلشعاعية األكثر فعالية حاليًا سلسلة مركبات األمينوثيوالت 

aminothiols  ى وولتر ريد العسكري في واشنطن التي تصنع في مشف [53]ومشتقاتهاReed 

Army Hospital ومن هذه المركبات .WR-1065, WR-638  وWR-2721 استخدمت بعض .
هذه المركبات بنجاح في المعالجة اإلشعاعية لمرضى السرطان بهدف وقاية النسج السليمة دون 

عرض لها الطيارين كما الورم واعتبرت واقيات إشعاعية جيدة من أخطار األشعة الفضائية التي يت
لكن لسوء  [54]استخدمت خالل حوادث التعرض اإلشعاعي باإلضافة إلى استخدامها السريري 

الحظ وبسبب السمية العالية لهذه المركبات من جهة وضعف تحملها السريري من جهة أخرى فقد 
  حد ذلك كثيرًا من استخدامها في التطبيقات الطبية.

إشعاعية أقل سمية وذات تحمل سريري جيد ودليل عالجي أفضل  وفي إطار البحث عن واقيات
وهي من حاصرات الكالسيوم تحمي الفئران من  Diltiazemأن الـ  Floersheim [55]فقد بين 

يمكن لمضادات %. 93الجرعة المميتة ألشعة غاما بحيث تصل النسبة المئوية للبقيا إلى 
م أن تؤمن الوقاية من التعرضات المميتة والتأثيرات والسيلينيو  Eاألكسدة الطبيعية مثل فيتامين 

تم إتباع الحميات المكونة من مضادات كما . [56]األخرى عند التعرض لجرعات منخفضة 
، السيلينيوم) منذ عقود من الزمن من قبل اإلنسان حيث ال يكون  E  ،C  ،A(فيتامين  األكسدة
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ما أن الجمع بين هذه المركبات مع جزيئات لها أية آثار سمية إذا استعملت بجرعات معينة ك
تركيبية يمكن أن يشكل مركبًا أقل سمية وأكثر فعالية في الوقاية اإلشعاعية ويجب أن ال يغيب 
عن بال أحد أن الجرعات العالية من هذه المركبات الطبيعية يمكن أن يكون لها بعض اآلثار 

إذا أعطيت كحمض األسكوربيك يمكن أن  Cالسمية. فعلى سبيل المثال فإن جرعات من فيتامين 
تسبب انزعاجات معدية في بعض األشخاص ويمكن أن يزيد الخطر في تشكيل حصى كلوية بعد 

أظهرت دراسات و  االستعمال طويل األمد لذلك فهناك من استرعى انتباهه هذه المضاعفات.
ادن والمركبات الكيميائية علمية مجراة على الحيوان أن المواد الطبيعية مثل الفيتامينات والمع

هذه المركبات  إدخالالضوئية لها آثار واقية من األشعة على درجة كبيرة من األهمية. حيث تم 
إلى آثارها الصحية الجيدة  باإلضافةفي حميات وتجريبها على أعداد كبيرة من الناس وتبين أنه 

تخفيف آثار التعرض اإلشعاعي فإن لها أيضًا أثرًا واق من اإلشعاع يمكن أن يكون مفيدًا في 
المهني الذي يؤثر على رواد الفضاء وطواقم الطيارات والعاملين في المجال النووي وكذلك الناس 

  الذين يمكن أن يتعرضوا إلى حوادث نووية.
بـــالرغم مـــن أن بعـــض الدراســـات أظهـــرت دالئـــل ايجابيـــة لفعاليـــة حمـــض األســـكوربيك فـــي تعـــديل 

الئل غيـــر حاســـمة أو نهائيـــة ألن هـــذه الدراســـات اســـتخدمت الفئـــران أضـــرار األشـــعة فـــإن هـــذه الـــد
حيــث أن  كنمــاذج تجريبيــة وتلــك النمــاذج قــد ال تكــون مناســبة لدراســة تــأثيرات حمــض األســكوربيك

ملغ/كـــغ مـــن وزن الجســـم/يوم مـــن حمـــض غلوكورونيـــك أو  226-33.6الفئـــران تســـتطيع تركيـــب 
أهميـة كبيـرة  Cمن هنا يمكن القول بأن للفيتـامين و  [12]حمض غاالكتونيك المشتق من الغلوكوز 

ودور حقيقــي ال جــدل فيــه كمضــاد أكســدة مــن أجــل الوقايــة والشــفاء مــن األمــراض التــي تنــتج عــن 
. تقــوم مضــادات األكســدة بــدور الحمايــة مــن األضــرار اإلشــعاعية التــي تســببها [57]الجــذور الحــرة 

نســجة الحيــة. إن مــا نشــر حــول الــدور الــواقي الجــذور الحــرة التــي تنــتج مــن تفاعــل األشــعة مــع األ
أثــر واقــي  Cأن للفيتــامين  [58]وزمــالؤه  O'Connerهــو قليــل حيــث وجــد  Cاإلشــعاعي للفيتــامين 

لكن وجهات النظر الحاليـة حـول قـدرة هـذا المركـب فـي الوقايـة مـن أضـرار األشـعة  ،إشعاعي قليل
 ،[59]تجــارب أكثــر إلثبــات هــذا الــدور غيــر مثبتــة بشــكل نهــائي ولــذلك هنــاك حاجــة ماســة إلجــراء 

مع العلم أن ما ذكر هو كاف ألن نقول بأن الشواهد التي تـدل علـى أن للفيتامينـات دورًا واقيـًا مـن 
  اإلشعاع هي الشك فيها وأن اختبار فعاليتها في اإلنسان له ما يبرره. 

  
  دراسة:الهدف من ال-2
عنـد  Ascorbic Acidلمركـب لعاعي المحتمـل إلـى دراسـة األثـر الـواقي اإلشـدراسـة ال ههدف هذت

في الوقايـة مـن آثـار األشـعة المؤينـة وتخفيـف األذيـة أو تأخيرهـا وخصوصـًا فـي المعالجـة الجرذان 
مـن  اإلشعاعية والوقاية الفردية في حاالت التعرض اإلشعاعي المختلفة خالل الحوادث اإلشـعاعية
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تطبيــق تحديــد مــدى هــذا التــأثير عنــد و مميتــة  ةخــالل تحســين البقيــا عنــد الجــرذان المشــععة بجرعــ
ومحاولـــة فـــي ميــاه الشــرب بتراكيــز مختلفــة هــذا المركـــب إعطائهــا وذلـــك بمعــدالت جرعــة مختلفــة 

وتحديـد التركيـز  تحديد التراكيز الالزمة لتحقيق الوقاية اإلشـعاعية قبـل أو بعـد التعـرض اإلشـعاعي
  المرجوة. لذي يحقق الوقاية اإلشعاعيةلهذا المركب ااألمثل 

  المواد والطرائق-3
  المواد المستخدمة-3-1

- L-Ascorbic Acid )(C6H8O6  مـــن شـــركة دالتـــون  176.13 ذو الـــوزن الجزيئـــي
BDH Laboratory Supplies.  

 ماء منزوع الشوارد. -

  التجهيزات-3-2
 ألمانيا. – TKA DI 425 Mixed-Bed Deionizer for Purified Waterنازع شوارد  -

  ألمانيا.  - Sartoriousراز ميزان حساس ط -
 صناعة محلية في ورشة قسم الوقاية واألمان النووي بالهيئة. –علب تشعيع بالستيكية  -

 صناعة محلية. –أقفاص حيوانات مخبرية مجهزة بمعلف ومشرب  -

 صناعة محلية. – يترل  10عبوات بالستيكية سعة  -

 (ز الثـاني ـركــالم –يع ـالتشعـطة ـي محـف ROBO – Russian designراز ـيع طـع التشعـمنب -
 ية.ـاعة روسـصن –) دير الحجر

  الجرذان-3-3
تم الحصول عليها من الحظيرة غ)  200- 170أوزانها ( Wistarاستخدم في هذا البحث جرذان 

جرذ/قفص). أجريت التجربة على  7-5(مركز دوبايا) حيث وضعت الحيوانات في أقفاص (
دراسية، أعطيت المجموعتان األولى والثانية تراكيز من  مجموعات أربعقسمت إلى  جرذاً  550

وزعت المجموعات و  مختلفة جرعة تمعدالاستخدام و غري  7 بـ قبل تشعيعها Cالفيتامين 
  على الشكل التالي:المدروسة 

 أربعقسمت إلى جرذًا،  200 شملت: غري/دقيقة) 1 الجرعة معدل( Bمجموعة الدراسة األولى -
تراكيز مختلفة أعطيت  ،B4و  B3و   B2و B1رذًا لكل مجموعة) هي ج 50( فرعية مجموعات

الشرب  هايعن طريق م ) على التواليكغملغ/ 200و  100و  12.5و  C )7.5فيتامين من ال
قدرت هذه التراكيز بحيث غري/دقيقة.  1بمعدل جرعة غري  7بـ  قبل تشعيعهالمدة ثالثين يومًا 

 ,B4جرذ لكل من المجموعات /يوم لكلCفيتامين  ملغ 40و  20و  2.5و  1.5تتلقى الجرذان 
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B3, B2, B1   16.3على التوالي وذلك اعتمادًا على استهالكها اليومي من الماء والذي يقدر بـ 
  مل/يوم لكل جرذ.

جرذًا قسمت إلى  150شملت : غري/دقيقة) 0.55معدل الجرعة ( Cمجموعة الدراسة الثانية -
أعطيت  ،C6وC5 وC4 وC3 وC2 و C1لكل مجموعة) هي  جرذاً  25ست مجموعات فرعية (

 كغ) على التواليملغ/ 200و  100و  12.5و  7.5و  5و  C )1فيتامين تراكيز مختلفة من ال
غري/دقيقة.  0.55بمعدل جرعة غري  7بـ  قبل تشعيعهاالشرب لمدة ثالثين يومًا  هايعن طريق م

/يوم Cفيتامين  ملغ 40و  20و  2.5و  1.5و 1و 0.2 قدرت هذه التراكيز بحيث تتلقى الجرذان
على التوالي وذلك اعتمادًا على   C6, C5, C4, C3, C2, C1لكل جرذ لكل من المجموعات

   .استهالكها اليومي من الماء
جرذًا قسمت إلى  150شملت : غري/دقيقة) 0.55معدل الجرعة ( Dمجموعة الدراسة الثالثة -

، D6وD5 وD4 وD3 وD2 و D1مجموعة) هي جرذًا لكل  25ست مجموعات فرعية (
كغ) على ملغ/ 200و  100و  12.5و  7.5و  5و  C )1فيتامين تراكيز مختلفة من الأعطيت 
 0.55بمعدل جرعة غري  7بـ  بعد تشعيعهاالشرب لمدة ثالثين يومًا  هايعن طريق م التوالي

 ملغ 40و  20و  2.5و  1.5و 1و 0.2 قدرت هذه التراكيز بحيث تتلقى الجرذانغري/دقيقة. 
على التوالي وذلك   D6, D5, D4, D3, D2, D1/يوم لكل جرذ لكل من المجموعاتCفيتامين 

   .اعتمادًا على استهالكها اليومي من الماء
فرعيتين جرذًا قسمت إلى مجموعتين  50 شملتو  Cالفيتامين لم تعط  Aالمجموعة الشاهدة -

  كما يلي:
  .غري/دقيقة 1بمعدل جرعة غري  7بـ  تم تشعيعها اً جرذ 25: شملت  A1المجموعة ِ -
  .غري/دقيقة 0.55بمعدل جرعة غري  بـ 7 تم تشعيعها جرذاً  25: شملت  A2المجموعة ِ -
  كانت تراقب الجرذان مرتين في اليوم بما في ذلك أيام العطلة واألعياد.و 
  
  :تقدير معدل االستهالك الوسطي اليومي من الماء للجرذ الواحد-3-4
جرذان ذكـور  10م تقدير معدل االستهالك اليومي الوسطي من الماء في مجموعة من الجرذان (ت

أيــام فكــان يعـــادل  10جــرذان إنــاث). تــم تســجيل معــدل اســتهالك الـــذكور علــى حــده لمــدة  10و 
مل لكل جرذ وبأخذ الوسـطي لكـال  21.0إلناث فقد بلغ معدل استهالكها امل لكل جرذ أما  25.3

ن معدل استهالك الجرذ الواحد بعمـر الفطـام مـن المـاء لكـل مـن الـذكور واإلنـاث معـًا الجنسين يكو 
أجريـــت التجربـــة فـــي نهايـــة الشـــهر الرابـــع وضـــمن شـــروط معياريـــة مـــن  .)4مـــل، جـــدول ( 23هـــو 

  ).12hوالظالم ( )12h) واإلنارة (0C±23 3درجة الحرارة (الرطوبة و 
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  دكمية الماء المستهلكة من قبل الجرذ الواح  
  (مل)

  إناث*  ذكور*  األيام
1  23.0 21.5 

2  27.0 22.5 

3  26.0 20.0 

4  25.0 20.5 

5  25.5 19.5 

6  24.5 20.5 

7  26.5 20.0 

8  25.0 21.0 

9  26.0 22.0 

10  24.5 22.5 

  متوسط استهالك الماء من قبل الجرذ الواحد
25.3 

 
21.0  

  جرذان/يوم. 10من قبل *تشير كل قيمة إلى متوسط كمية الماء المستهلكة 
  يبين متوسط كمية الماء المستهلكة من قبل الجرذ الواحد: )4الجدول (

  
  تشعيع الحيوانات-3-5

) في محطة  60Co) 60-تم تشعيع الحيوانات بأشعة غاما الصادرة عن أقالم منبع الكوبالت 
ستيكية مناسبة التشعيع في المركز الثاني (دير الحجر) حيث تم وضع الحيوانات ضمن علب بال

جرذ) ومفتـوحة من أحد طرفيها إلدخال الحيوانات. توضع العلب  12لحجم الحيـوان (تتسع  لـ 
في نقاط متساوية البعد على جانبي المنبع، وتكون مثقبة من جميع أطرافها بحيث تضمن تهوية 

 ROBO-Russian designمـن طـراز جيدة للحيوانات خالل فترة التشعيع. اسـتعمل منبـع التشـعيع 
بمعدل جرعة إشعاعية و غري  7كان مقدار الجرعة اإلشعاعية المعطاة يساوي  .صناعة روسية

  غري/دقيقة. 0.55و  1 ≈تقدر بـ 
  :Ascorbic Acidتحضير تراكيز من المركب -3-6

وذلك باالعتماد على استهالك الجرذان من  المركبهذا تم تحضير أربعة تراكيز مختلفة من 
  أوزانها. أعطيت هذه التراكيز للجرذان بدًال من الماء لمدة شهر قبل تشعيعها. وعلى الماء

 40، 20، 2.5، 1.5: بحيث تعطى الجرذانالمركب هذا تم تحضير أربعة تراكيز مختلفة من 
 ملغ/كغ من وزن الجرذ على التوالي وذلك 200، 100، 12.5، 7.5أي ما يعادل  يومملغ/

غ من بداية التجربة وحتى نهايتها واستهالكها من الماء  200واحد باعتبار وسطي وزن الجرذ ال
  ). حيث تم تحضير التراكيز على الشكل التالي:4مل الجدول ( 23
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مل (معدل استهالك الجرذ الواحد من  23ملغ وهو التركيز األول من المركب في  1.5يحل - 1
  الماء في اليوم).

من قبل الجرذان الخمسة الموضوعة في قفص  تحضر كمية كافية من هذا المركب لتستهلك- 2
مل. أما الكمية الالزمة لخمسين جرذ في يوم  115جرذان=  5×مل  23واحد خالل يوم واحد:  

  مل 1150=10×115واحد فتكون:
  تصب في قوارير زجاجية ثم توضع في مكانها المخصص على األقفاص. - 3

  وبنفس الطريقة يتم تحضير باقي التراكيز 
  :ليل اإلحصائيالتح-3-7

ـــا باســـتخدام برنـــامج  ـــة للبقي  STATISTICA 6, Survival analysisتـــم تقـــدير النســـب المئوي

(comparing two samples, Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)) .  واسـتخدم اختبـارlog-

rank  ـــا. اعتبـــرت القيمـــة ـــ P<0.05لمقارنـــة منحنيـــات البقي ار الفـــروق هـــي األســـاس مـــن أجـــل اعتب
 (متوســـطأي Mean±S.E   تـــم التعبيـــر عـــن النتـــائج بالشـــكل اإلحصـــائية ذات معنـــى إحصـــائي.

  .الخطأ المعياري) احتمالية البقيا 
  
  النتائج -4
  )Aلمجموعة الشاهدة (ا-4-1

كــل مجموعــة شــملت  )، A2و  A1( جــرذًا تــم تقســيمها إلــى مجمــوعتين 50علــى أجريــت التجربــة 
تــم تشــعيع هــذه الحيوانــات  .Cفيتــامين لــم تعــط و أســابيع)  6-5الفطــام ( جميعهــا بعمــرجــرذًا  25

 وبمعدل جرعة غري 7) بجرعة مميتة 60Co) 60-بأشعة غاما الصادرة عن أقالم منبع الكوبالت 
وتمـت مراقبـة الجـرذان  علـى التـوالي A2و  A1غري/دقيقة لكل من المجموعتين  0.55و  1قدره 

  .) 5،6جدول ( جومتابعة نفوقها وتسجيل النتائ
بــدء نفــوق غري/دقيقــة،  1غــري ومعــدل جرعــة  7فــي المجموعــة الشــاهدة التــي تــم تشــعيعها لــوحظ 

 14من بدء التشعيع. تـم متابعـة نفـوق الحيوانـات وتسـجيل النتـائج لمـدة  الحيوانات في اليوم الثالث
نســبة المئويــة . تــم حســاب الرذان الــذكور فــي اليــوم الرابــع عشــريومــًا حيــث لــوحظ نفــوق جميــع الجــ

يومـــًا بعـــد  14حيـــث لـــوحظ نفـــوق جميـــع الحيوانـــات فـــي المجموعـــة الشـــاهدة خـــالل للبقيـــا للجـــرذان 
  .الخطأ المعياري) (متوسط 9%41كان متوسط احتمالية البقيا و التشعيع 

  
  :A1المجموعة الشاھدة 

المدة بعد التشعيع 
  (يوم)

  )25جرذان ذكور (
سبة المئوية للبقيا الن  عدد البقيا  الجرذان النافقة

(%)  
1 0 25 100 
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2 0 25 100 
3 2 23 92 
4 10 13 52 
5 0 13 52 
6 2 11 44 
7 1 10 40 
8 0 10 40 
9 4 6 24 

10 3 3 12 
11 1 2 8 
12 0 2 8 
13 0 2 8 
14 2 0 0 

غري ومعدل  7 التشعيع للجرذان الذكور بعد A1يبين النسبة المئوية للبقيا في المجموعة الشاهدة : )5الجدول (
   غري/دقيقة. 1جرعة 

  
فقـد  غري/دقيقـة، 0.55غـري ومعـدل جرعـة  7التي تـم تشـعيعها ) (A2أما في المجموعة الشاهدة 

من بدء التشعيع. تم متابعة نفوق الحيوانات وتسـجيل  سادسبدء نفوق الحيوانات في اليوم اللوحظ 
وكانـت  30%52حيـث بلـغ للبقيـا للجـرذان  ليـةاحتمامتوسط تم حساب كما يومًا  30النتائج لمدة 

  % وبقيت ثابتة حتى نهاية مدة المراقبة. 16في اليوم الخامس والعشرين النسبة المئوية للبقيا 
  
  
  
  

 

  
  :A2المجموعة الشاھدة 

المدة بعد التشعيع 
  (يوم)

  )25جرذان ذكور (
النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة

(%)  
1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 2 23 92 
7 3 20 80 
8 1 19 76 
9 2 17 68 

10 1 16 64 
11 0 16 64 
12 1 15 60 
13 1 14 56 
14 1 13 52 
15  0 13 52 
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16  1 12 48 
17  1 11 44 
18  1 10 40 
19  1 9 36 
20  1 8 32 
21  0 8 32 
22  1 7 28 
23  0 7 28 
24  2 5 20 
25  1 4 16 
26  0 4 16 
27  0 4 16 
28  0 4 16 
29  0 4 16 
30  0 4 16 

غري ومعدل  7 للجرذان الذكور بعد التشعيع A2يبين النسبة المئوية للبقيا في المجموعة الشاهدة : )6الجدول (
   غري/دقيقة. 0.55جرعة 

  :Ascorbic Acidالمركب اختبار سمية -4-2
الجــرذان التــي مجموعــات تــم اختبــار ســمية التراكيــز المدروســة مــن هــذا المركــب مــن خــالل مراقبــة 

 200كـان عـدد الجـرذان المراقبــة حيــث  لمــدة شـهر قبـل تشـعيعها.يـز المـذكورة سـابقًا التراكأعطيـت 
جرذ في كل مجموعة) أعطيت أربع تراكيز مختلفـة مـن هـذا  50( تامجموعأربع إلى  تجرذ قسم
لــم يالحــظ نفــوق أي مــن هــذه الحيوانــات  متابعــة نفــوق الحيوانــات وتســجيل النتــائج.تــم  ثــم .المركـب

 Ascorbic Acidالمركـب ممـا يـدل علـى أن فـي جميـع المجموعـات % 100ا وبقيـت نسـبة البقيـ
  .المراقبةلم يبد أية آثار سامة أو ضارة بالحيوانات خالل مدة 

  
  :غري/دقيقة) 1ومعدل الجرعة  التغذية قبل التشعيع( B مجموعة الدراسة األولى -4-3

  :وهي تامجموعأربع إلى  ت) قسمغ 200-170(أوزانها جرذ  200 تشمل
  :)كغملغ/ 7.5(أعطيت  B1المجموعة -4-3-1
أي مــا يعــادل  Ascorbic Acidالمركــب ملغ/اليــوم مــن  1.5 هــذه المجموعــةحيوانــات  يــتطأع

غـري (جرعـة واحـدة)  7بجرعـة مميتـة تقـارب  هاقبل تشعيعملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر  7.5
ــاثــم الدقيقــة /غــري 1بمعــدل   بعــد التشــعيع يومــاً  30لمــدة ئج متابعــة نفــوق الحيوانــات وتســجيل النت
حســاب نســبة كمــا تــم  .مــن بــدء التشــعيع الرابــعلــوحظ بــدء نفــوق الجــرذان اعتبــارًا مــن اليــوم حيــث 

بالمقارنة مع منحني البقيا للمجموعة الشـاهدة البقيا  ورسم منحني) 7جدول ( للجرذانلبقيا المئوية ل
A1 ) 66حيـــث بلـــغ للبقيـــا للجـــرذان  احتماليـــةمتوســـط م حســـاب تـــ .)2شـــكل%6  وكانـــت النســـبة

    حتى نهاية مدة المراقبة. ةثابت توبقي% 34بعد التشعيع  عشر منفي اليوم الثاالمئوية للبقيا 
  

  :B1المجموعة 
المدة بعد التشعيع 

  (يوم)
  )50جرذان ذكور (

النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة
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(%)  
1 0 50 100 
2 0 50 100 
3 0 50 100 
4 12 38 76 
5 1 37 74 
6 1 36 72 
7 5 31 62 
8 1 30 60 
9 1 29 58 
10 2 27 54 
11 3 24 48 
12 4 20 40 
13 0 20 40 
14 1 19 38 
15  0 19 38 
16  0 19 38 
17  0 19 38 
18  2 17 34 
19  0 17 34 
20  0 17 34 
21  0 17 34 
22  0 17 34 
23  0 17 34 
24  0 17 34 
25  0 17 34 
26  0 17 34 
27  0 17 34 
28  0 17 34 
29  0 17 34 
30  0 17 34 

  
 يبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا  للجرذان في المجموعة التي: )7الجدول (

   .غري 7يومًا  ثم تم تشعيعها  30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 7.5 أعطيت

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbic  المركبملغ/كغ من  7.5 والمجموعة التي أعطيت A1 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة2الشكل (

Acid  غري. 7لمدة شهر قبل تشعيعها  
  :)كغملغ/ 12.5(أعطيت  B2المجموعة -4-3-2

P=0.0004
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أي مــا يعــادل  Ascorbic Acidالمركــب مــن ملغ/اليــوم  2.5 هــذه المجموعــةحيوانــات  يــتطأع
غـــري (جرعـــة  7مميتـــة تقـــارب بجرعـــة ها قبـــل تشـــعيعملغ/كـــغ مـــن وزن الجـــرذ لمـــدة شـــهر  12.5

مــن بــدء  الرابــعلــوحظ بــدء نفــوق الجــرذان اعتبــارًا مــن اليــوم  حيــث الدقيقــة/غــري 1واحــدة) بمعــدل 
حسـاب كمـا تـم بعـد التشـعيع.  يومـاً  30تم متابعـة نفـوق الحيوانـات وتسـجيل النتـائج لمـدة و  التشعيع
قارنـة مــع منحنــي البقيــا للمجموعــة البقيــا بالم ورســم منحنــي) 8جـدول ( للجــرذانلبقيــا المئويــة لنسـبة 

ــ)3شــكل ( A1الشــاهدة  وكانــت  5%69حيــث بلــغ للبقيــا للجــرذان  احتماليــةمتوســط م حســاب . ت
حتـى نهايـة مـدة  ةثابتـ توبقيـ% 42بعـد التشـعيع  الحـادي والعشـرينالنسبة المئوية للبقيـا فـي اليـوم 

    المراقبة.
  

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbicالمركب ملغ/كغ من  12.5 قارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت): م3الشكل (

Acid  غري. 7لمدة شهر قبل تشعيعها  
  

  :B2المجموعة 
المدة بعد التشعيع 

  (يوم)
  )50جرذان ذكور (

النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة
(%)  

1 0 50 100 
2 0 50 100 
3 0 50 100 
4 13 37 74 
5 2 35 70 
6 1 34 68 
7 2 32 64 
8 0 32 64 
9 1 31 62 

10 1 30 60 
11 1 29 58 
12 3 26 52 
13 0 26 52 
14 2 24 48 
15  0 24 48 
16  0 24 48 

P=0.0001
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17  1 23 46 
18  0 23 46 
19  1 22 44 
20  0 22 44 
21  1 21 42 
22  0 21 42 
23  0 21 42 
24  0 21 42 
25  0 21 42 
26  0 21 42 
27  0 21 42 
28  0 21 42 
29  0 21 42 
30  0 21 42 

  
 يبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا للجرذان في المجموعة التي: )8الجدول (

   غري 7يومًا  ثم تم تشعيعها  30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 12.5  أعطيت
  

  :)كغملغ/ 100 (أعطيت B3المجموعة -4-3-3
أي ما يعادل  Ascorbic Acidالمركب اليوم من ملغ/ 20 هذه المجموعةحيوانات  يتطأع

غري (جرعة واحدة)  7بجرعة مميتة تقارب  هاقبل تشعيعملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر  100
 من بدء التشعيع الخامسلوحظ بدء نفوق الجرذان اعتبارًا من اليوم حيث  الدقيقة/غري 1بمعدل 

حساب نسبة كما تم بعد التشعيع.  يوماً  30تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة و 
البقيا بالمقارنة مع منحني البقيا للمجموعة الشاهدة  ورسم منحني) 9جدول ( للجرذانلبقيا المئوية ل

A1 ) 52حيث بلغ للبقيا للجرذان  احتماليةمتوسط م حساب . ت)4شكل%9  وكانت النسبة
حتى نهاية مدة  ةثابت توبقي بعد التشعيع %10 العشرين بعد التشعيع اليومالمئوية للبقيا في 

   المراقبة.
  :B3المجموعة 

المدة بعد التشعيع 
  (يوم)

  )50جرذان ذكور (
النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة

(%)  
1 0 50 100 
2 0 50 100 
3 0 50 100 
4 0 50 100 
5 22 28 56 
6 6 22 44 
7 1 21 42 
8 4 17 34 
9 1 16 32 
10 1 15 30 
11 1 14 28 
12 1 13 26 
13 3 10 20 
14 0 10 20 
15  0 10 20 
16  1 9 18 
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17  0 9 18 
18  1 8 16 
19  1 7 14 
20  2 5 10 
21  0 5 10 
22  0 5 10 
23  0 5 10 
24  0 5 10 
25  0 5 10 
26  0 5 10 
27  0 5 10 
28  0 5 10 
29  0 5 10 
30  0 5 10 

 يبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا  للجرذان في المجموعة التي :)9الجدول (

   .غري 7يومًا  ثم تم تشعيعها  30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 100  أعطيت
  

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbicالمركب من  كغملغ/ 100 التي أعطيت ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة4الشكل (

Acid  غري. 7لمدة شهر قبل تشعيعها  
  :)كغملغ/ 200 (أعطيت B4المجموعة -4-3-4
أي ما يعادل  Ascorbic Acidالمركب من ملغ/اليوم  40 هذه المجموعةحيوانات  يتطأع

ي (جرعة واحدة) غر  7بجرعة مميتة تقارب ها قبل تشعيعملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر  200
 .من بدء التشعيع خامساللوحظ بدء نفوق الجرذان اعتبارًا من اليوم  حيث الدقيقة/غري 1بمعدل 

المئوية حساب نسبة كما تم بعد التشعيع  يوماً  30تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة 
 A1لبقيا للمجموعة الشاهدة البقيا بالمقارنة مع منحني ا ورسم منحني) 10جدول ( للجرذانلبقيا ل

وكانت النسبة المئوية  9%51حيث بلغ للبقيا للجرذان  احتماليةمتوسط م حساب . ت)5شكل (
   ثابتة حتى نهاية مدة المراقبة. تبعد التشعيع وبقي% 6 العشرين بعد التشعيع اليومللبقيا في 

  
  :B4المجموعة 

المدة بعد التشعيع 
  (يوم)

  )50جرذان ذكور (
النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  رذان النافقةالج

P=0.02 
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(%)  
1 0 50 100 
2 0 50 100 
3 0 50 100 
4 0 50 100 
5 21 29 58 
6 5 24 48 
7 5 19 38 
8 4 15 30 
9 1 14 28 
10 1 13 26 
11 0 13 26 
12 2 11 22 
13 1 10 20 
14 1 9 18 
15  0 9 18 
16  0 9 18 
17  1 8 16 
18  3 5 10 
19  0 5 10 
20  2 3 6 
21  0 3 6 
22  0 3 6 
23  0 3 6 
24  0 3 6 
25  0 3 6 
26  0 3 6 
27  0 3 6 
28  0 3 6 
29  0 3 6 
30  0 3 6 

  
 يبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا  للجرذان في المجموعة التي: )10الجدول (

  غري 7يومًا  ثم تم تشعيعها  30لمدة  Ascorbic Acid من المركب كغملغ/ 200 أعطيت

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbicالمركب ملغ/كغ من  200 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت5الشكل (

Acid  غري. 7لمدة شهر قبل تشعيعها  
  :غري/دقيقة) 0.55ومعدل الجرعة  التغذية قبل التشعيع( C مجموعة الدراسة الثانية-4-4

P=0.05 
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  وهي: تامجموع ستإلى  ت) قسمغ 200-170(أوزانها  اً جرذ 150 تشمل
  :)كغملغ/ 1(أعطيت  C1المجموعة -4-4-1
 1أي ما يعادل  Ascorbic Acidالمركب ملغ/اليوم من  0.2 هذه المجموعةحيوانات  يتطأع

غري (جرعة واحدة)  7تة تقارب بجرعة مميها قبل تشعيعملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر 
من بدء  تاسعاللوحظ بدء نفوق الجرذان اعتبارًا من اليوم  حيثالدقيقة /غري 0.55بمعدل 
حساب كما تم بعد التشعيع  يوماً  30تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة . التشعيع
قارنة مع منحني البقيا للمجموعة البقيا بالم ورسم منحني) 11جدول ( للجرذانلبقيا المئوية لنسبة 

حيث بلغ خالل مدة المراقبة للبقيا للجرذان  احتماليةمتوسط م حساب . ت)6شكل ( A2الشاهدة 
90%2  نهاية مدة المراقبةفي أي  بعد التشعيع الثالثين اليومالنسبة المئوية للبقيا في بلغت و 
76%.  

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbic Acid  المركبمن  كغملغ/ 1 ارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت): مق6الشكل (

  غري. 7لمدة شهر قبل تشعيعها 
  :C1المجموعة 

المدة بعد التشعيع 
  (يوم)

  )25جرذان ذكور (
النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة

(%)  
1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 0 25 100 
7 0 25 100 
8 0 25 100 
9 1 24 96 

10 0 24 96 
11 0 24 96 
12 0 24 96 
13 1 23 92 
14 0 23 92 
15  0 23 92 
16  0 23 92 

P=0.00001
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17  1 22 88 
18  1 21 84 
19  0 21 84 
20  0 21 84 
21  0 21 84 
22  1 20 80 
23  0 20 80 
24  0 20 80 
25  0 20 80 
26  0 20 80 
27  0 20 80 
28  1 19 76 
29  0 19 76 
30  0 19 76 

  
 يبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا للجرذان في المجموعة التي: )11الجدول (

   .غري 7يومًا  ثم تم تشعيعها  30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 1 أعطيت
  

  :)كغملغ/ 5(أعطيت  C2لمجموعة ا-4-4-2
 5أي ما يعادل  Ascorbic Acidالمركب من ملغ/اليوم  1 هذه المجموعةحيوانات  يتطأع

غري (جرعة واحدة)  7بجرعة مميتة تقارب  هاقبل تشعيعملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر 
من بدء  عالتاسلوحظ بدء نفوق الجرذان اعتبارًا من اليوم  حيث الدقيقة/غري 0.55بمعدل 
حساب كما تم بعد التشعيع  يوماً  30تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة . التشعيع
البقيا بالمقارنة مع منحني البقيا للمجموعة  ورسم منحني) 12جدول ( للجرذانلبقيا المئوية لنسبة 

حيث بلغ مراقبة خالل مدة الللبقيا للجرذان  احتماليةمتوسط م حساب ت. )7شكل ( A2الشاهدة 
90%2  نهاية مدة المراقبةأي في  الثالثين بعد التشعيع اليوموبلغت النسبة المئوية للبقيا في 
76%.  

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbic Acidالمركب من  كغملغ/ 5 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت7الشكل (

  غري. 7لمدة شهر قبل تشعيعها 
  

P=0.00004 
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  :C2المجموعة 
المدة بعد التشعيع 

  (يوم)
  )25جرذان ذكور (

النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة
(%)  

1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 0 25 100 
7 0 25 100 
8 0 25 100 
9 1 24 96 

10 0 24 96 
11 0 24 96 
12 1 23 92 
13 0 23 92 
14 0 23 92 
15  0 23 92 
16  0 23 92 
17  1 22 88 
18  0 22 88 
19  0 22 88 
20  1 21 84 
21  0 21 84 
22  0 21 84 
23  0 21 84 
24  0 21 84 
25  1 20 80 
26  0 20 80 
27  0 20 80 
28  1 19 76 
29  0 19 76 
30  0 19 76 

 لحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا للجرذان في المجموعة التييبين عدد البقيا وعدد ا: )12الجدول (

  غري 7يومًا  ثم تم تشعيعها  30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 5  أعطيت
  :)كغملغ/ 7.5(أعطيت  C3المجموعة -4-4-3
ادل أي مــا يعــ Ascorbic Acidالمركــب ملغ/اليــوم مــن  1.5 هــذه المجموعــةحيوانــات  يــتطأع

غـري (جرعـة واحـدة)  7بجرعـة مميتـة تقـارب  هاقبل تشعيعملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر  7.5
مـن بـدء  الثـاني عشـرلوحظ بـدء نفـوق الجـرذان اعتبـارًا مـن اليـوم  حيثالدقيقة /غري 0.55بمعدل 
 حســابكمــا تــم بعــد التشــعيع  يومــاً  30تــم متابعــة نفــوق الحيوانــات وتســجيل النتــائج لمــدة  التشــعيع

البقيـا بالمقارنـة مـع منحنـي البقيـا للمجموعـة  ورسم منحني) 13جدول ( للجرذانلبقيا المئوية لنسبة 
حيـث بلـغ خـالل مـدة المراقبـة للبقيـا للجـرذان  احتماليـةمتوسـط م حسـاب . تـ)8شـكل ( A2الشاهدة 

88%2  المراقبــةنهايــة مــدة أي فــي  الثالثــين بعــد التشــعيع اليــوموبلغــت النســبة المئويــة للبقيــا فــي 
68%.  

  :C3المجموعة 
المدة بعد التشعيع 

  (يوم)
  )25جرذان ذكور (

النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة
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(%)  
1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 0 25 100 
7 0 25 100 
8 0 25 100 
9 0 25 100 

10 0 25 100 
11 0 25 100 
12 1 24 96 
13 1 23 92 
14 0 23 92 
15  1 22 88 
16  0 22 88 
17  1 21 84 
18  0 21 84 
19  0 21 84 
20  1 20 80 
21  0 20 80 
22  0 20 80 
23  1 19 76 
24  0 19 76 
25  1 18 72 
26  0 18 72 
27  0 18 72 
28  0 18 72 
29  1 17 68 
30  0 17 68 

  
 قيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا للجرذان في المجموعة التييبين عدد الب: )13الجدول (

   غري 7يومًا  ثم تم تشعيعها  30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 7.5 أعطيت
Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbic  المركبغ/كغ من مل 7.5 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت8الشكل (

Acid  غري. 7لمدة شهر قبل تشعيعها  
  :)كغملغ/ 12.5(أعطيت  C4المجموعة -4-4-4

P=0.00007
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 12.5أي ما يعادل  Ascorbic Acidالمركب ملغ/اليوم  2.5 هذه المجموعةحيوانات  يتطأع
غري (جرعة واحدة)  7بجرعة مميتة تقارب  هاقبل تشعيعملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر 

من بدء  ادس عشرالسلوحظ بدء نفوق الجرذان اعتبارًا من اليوم  حيث الدقيقة/غري 0.55عدل بم
حساب كما تم بعد التشعيع  يوماً  30تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة . التشعيع
موعة البقيا بالمقارنة مع منحني البقيا للمج ورسم منحني) 14جدول ( للجرذانلبقيا المئوية لنسبة 

حيث بلغ خالل مدة المراقبة للبقيا للجرذان  احتماليةمتوسط م حساب . ت)9شكل ( A2الشاهدة 
94%1  نهاية مدة المراقبةأي في  الثالثين بعد التشعيع اليوموبلغت النسبة المئوية للبقيا في 
80%.  

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbicالمركب ملغ/كغ من  12.5 والمجموعة التي أعطيت): مقارنة بين المجموعة الشاهدة 9الشكل (

Acid  غري. 7لمدة شهر قبل تشعيعها  
  
  

  :C4المجموعة 
المدة بعد التشعيع 

  (يوم)
  )25جرذان ذكور (

النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة
(%)  

1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 0 25 100 
7 0 25 100 
8 0 25 100 
9 0 25 100 

10 0 25 100 
11 0 25 100 
12 0 25 100 
13 0 25 100 
14 0 25 100 
15  0 25 100 
16  1 24 96 
17  0 24 96 

P=0.00001 
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18  1 23 92 
19  0 23 92 
20  1 22 88 
21  0 22 88 
22  0 22 88 
23  0 22 88 
24  0 22 88 
25  0 22 88 
26  0 22 88 
27  1 21 84 
28  1 20 80 
29  0 20 80 
30  0 20 80 

  
 يبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا للجرذان في المجموعة التي: )14الجدول (

   غري 7يومًا  ثم تم تشعيعها  30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 12.5  أعطيت
  

  :)كغملغ/ 100 أعطيت( C5المجموعة -4-4-5
أي ما يعادل  Ascorbic Acidالمركب ملغ/اليوم من  20 هذه المجموعةحيوانات  يتطأع

غري (جرعة واحدة)  7بجرعة مميتة تقارب  هاقبل تشعيعملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر  100
ن بدء م الحادي عشرلوحظ بدء نفوق الجرذان اعتبارًا من اليوم  حيث الدقيقة/غري 0.55بمعدل 
حساب كما تم بعد التشعيع  يوماً  30تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة . التشعيع
البقيا بالمقارنة مع منحني البقيا للمجموعة  ورسم منحني) 15جدول ( للجرذانلبقيا المئوية لنسبة 

حيث بلغ اقبة خالل مدة المر للبقيا للجرذان  احتماليةمتوسط م حساب . ت)10شكل ( A2الشاهدة 
84%3  نهاية مدة المراقبةأي في  الثالثين بعد التشعيع اليوموبلغت النسبة المئوية للبقيا في 
60%.  

  :C5المجموعة 
المدة بعد التشعيع 

  (يوم)
  )25جرذان ذكور (

النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة
(%)  

1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 0 25 100 
7 0 25 100 
8 0 25 100 
9 0 25 100 

10 0 25 100 
11 1 24 96 
12 0 24 96 
13 1 23 92 
14 1 22 88 
15  0 22 88 
16  1 21 84 
17  0 21 84 
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18  0 21 84 
19  1 20 80 
20  1 19 76 
21  1 18 72 
22  0 18 72 
23  0 18 72 
24  0 18 72 
25  2 16 64 
26  1 15 60 
27  0 15 60 
28  0 15 60 
29  0 15 60 
30  0 15 60 

  
 يبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا للجرذان في المجموعة التي: )15الجدول (

   غري 7يومًا  ثم تم تشعيعها  30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 100  أعطيت

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbicالمركب من  كغملغ/ 100 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت10الشكل (

Acid  غري. 7لمدة شهر قبل تشعيعها  
  :)كغملغ/ 200 (أعطيت C6المجموعة -4-4-6
مــا يعــادل  أي Ascorbic Acidالمركــب مــن ملغ/اليــوم  40 هــذه المجموعــةحيوانــات  يــتطأع

غري (جرعـة واحـدة)  7بجرعة مميتة تقارب  هاقبل تشعيعملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر  200
مـــن بـــدء  العاشـــرلـــوحظ بـــدء نفـــوق الجـــرذان اعتبـــارًا مـــن اليـــوم  حيـــثالدقيقـــة /غـــري 0.55بمعـــدل 
ســاب حكمــا تــم بعــد التشــعيع  يومــاً  30تــم متابعــة نفــوق الحيوانــات وتســجيل النتــائج لمــدة . التشــعيع

البقيـا بالمقارنـة مـع منحنـي البقيـا للمجموعـة  ورسم منحني) 16جدول ( للجرذانلبقيا المئوية لنسبة 
حيـث بلـغ خـالل مـدة المراقبـة للبقيا للجرذان  احتماليةمتوسط م حساب . ت)11شكل ( A2الشاهدة 

78%3  مــدة المراقبــةنهايــة أي فــي  الثالثــين بعــد التشــعيع اليــوموبلغــت النســبة المئويــة للبقيــا فــي 
56%.  

  
  :C6المجموعة 

  )25جرذان ذكور (المدة بعد التشعيع 

P=0.0003 
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النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة  (يوم)
(%)  

1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 0 25 100 
7 0 25 100 
8 0 25 100 
9 0 25 100 

10 1 24 96 
11 1 23 92 
12 1 22 88 
13 2 20 80 
14 1 19 76 
15  0 19 76 
16  1 18 72 
17  0 18 72 
18  1 17 68 
19  1 16 64 
20  0 16 64 
21  0 16 64 
22  1 15 60 
23  0 15 60 
24  0 15 60 
25  0 15 60 
26  0 15 60 
27  0 15 60 
28  1 14 56 
29  0 14 56 
30  0 14 56 

  
 البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا للجرذان في المجموعة التييبين عدد : )16الجدول (

  غري 7يومًا  ثم تم تشعيعها  30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 200 أعطيت

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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ملغ/كغ من  200 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت11الشكل (

  غري. 7لمدة شهر قبل تشعيعها  Ascorbic Acidالمركب 

  :غري/دقيقة) 0.55ومعدل الجرعة  التشعيع بعدالتغذية ( Dلثة مجموعة الدراسة الثا-4-5

P=0.003 
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  هي: تامجموعست إلى  ت) قسمغ 200-170(أوزانها  اً جرذ 150 تشمل
  :)كغملغ/ 1(أعطيت  D1المجموعة -4-5-1
 1أي ما يعادل  Ascorbic Acidالمركب ملغ/اليوم من  0.2 مجموعةهذه الحيوانات  يتطأع

غري (جرعة واحدة)  7بجرعة مميتة تقارب ها تشعيعبعد ملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر 
من بدء  الثالث عشرلوحظ بدء نفوق الجرذان اعتبارًا من اليوم  حيثالدقيقة /غري 0.55بمعدل 
حساب كما تم بعد التشعيع  يوماً  30وتسجيل النتائج لمدة تم متابعة نفوق الحيوانات . التشعيع
البقيا بالمقارنة مع منحني البقيا للمجموعة  ورسم منحني) 17جدول ( للجرذانلبقيا المئوية لنسبة 

حيث بلغ خالل مدة المراقبة للبقيا للجرذان  احتماليةمتوسط م حساب . ت)12شكل ( A2الشاهدة 
88%3  نهاية مدة المراقبةأي في  الثالثين بعد التشعيع اليومللبقيا في وبلغت النسبة المئوية 
60%.  

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbic Acid  المركبملغ/كغ من  1 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت12الشكل (

  غري. 7تشعيعها  بعدلمدة شهر 
  :D1المجموعة 

المدة بعد التشعيع 
  (يوم)

  )25جرذان ذكور (
النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة

(%)  
1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 0 25 100 
7 0 25 100 
8 0 25 100 
9 0 25 100 

10 0 25 100 
11 0 25 100 
12 0 25 100 
13 1 24 96 
14 1 23 92 
15  0 23 92 
16  0 23 92 

P=0.0002
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17  0 23 92 
18  0 23 92 
19  1 22 88 
20  1 21 84 
21  1 20 80 
22  1 19 76 
23  0 19 76 
24  0 19 76 
25  1 18 72 
26  0 18 72 
27  1 17 68 
28  1 16 64 
29  1 15 60 
30  0 15 60 

  
 ية للبقيا  للجرذان  في المجموعة التييبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئو : )17الجدول (

   غري 7تشعيعها  بعديومًا   30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 1 أعطيت
  

  :)كغملغ/ 5(أعطيت  D2المجموعة -4-5-2
ملغ/كغ  5أي ما يعادل  Ascorbic Acidالمركب ملغ/اليوم  1 هذه المجموعةحيوانات  يتطأع

 0.55غري (جرعة واحدة) بمعدل  7بجرعة مميتة تقارب  هاعيعتشبعد من وزن الجرذ لمدة شهر 
تم متابعة . من بدء التشعيع السابعلوحظ بدء نفوق الجرذان اعتبارًا من اليوم  حيث الدقيقة/غري

لبقيا المئوية لحساب نسبة كما تم بعد التشعيع  يوماً  30نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة 
شكل  A2البقيا بالمقارنة مع منحني البقيا للمجموعة الشاهدة  حنيورسم من) 18جدول ( للجرذان

وبلغت  2%89حيث بلغ خالل مدة المراقبة للبقيا للجرذان  احتماليةمتوسط م حساب . ت)13(
  .%68 نهاية مدة المراقبةأي في  الثالثين بعد التشعيع اليومالنسبة المئوية للبقيا في 

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbic Acidالمركب ملغ/كغ من  5 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت13الشكل (

  غري. 7تشعيعها  بعدلمدة شهر 
  

  :D2المجموعة 
  )25جرذان ذكور (المدة بعد التشعيع 

P=0.0001
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النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة  (يوم)
(%)  

1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 0 25 100 
7 1 24 96 
8 0 24 96 
9 0 24 96 

10 0 24 96 
11 0 24 96 
12 0 24 96 
13 0 24 96 
14 1 23 92 
15  1 22 88 
16  0 22 88 
17  0 22 88 
18  0 22 88 
19  0 22 88 
20  0 22 88 
21  1 21 84 
22  0 21 84 
23  1 20 80 
24  0 20 80 
25  0 20 80 
26  0 20 80 
27  2 18 72 
28  0 18 72 
29  1 17 68 
30  0 17 68 

 يبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا للجرذان في المجموعة التي: )18الجدول (

  ريغ 7تشعيعها  بعديومًا   30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 5  أعطيت
  :)كغملغ/ 7.5(أعطيت  D3المجموعة -4-5-3 
أي مــا يعــادل  Ascorbic Acidالمركــب ملغ/اليــوم مــن  1.5 هــذه المجموعــةحيوانــات  يــتطأع

غـري (جرعـة واحـدة)  7بجرعـة مميتـة تقـارب ها تشعيعبعد ملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر  7.5
مـن بـدء  عشـر حـاديالًا من اليوم لوحظ بدء نفوق الجرذان اعتبار  حيثالدقيقة /غري 0.55بمعدل 
حســاب كمــا تــم بعــد التشــعيع  يومــاً  30تــم متابعــة نفــوق الحيوانــات وتســجيل النتــائج لمــدة . التشــعيع

البقيـا بالمقارنـة مـع منحنـي البقيـا للمجموعـة  ورسم منحني) 19جدول ( للجرذانلبقيا المئوية لنسبة 
حيـث بلـغ خـالل مـدة المراقبـة يا للجرذان للبق احتماليةمتوسط م حساب . ت)14شكل ( A2الشاهدة 

85%3  نهايــة مــدة المراقبــةأي فــي  الثالثــين بعــد التشــعيع اليــوموبلغــت النســبة المئويــة للبقيــا فــي 
64%.  

  
  :D3المجموعة 

المدة بعد التشعيع 
  (يوم)

  )25جرذان ذكور (
النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة

(%)  
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1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 0 25 100 
7 0 25 100 
8 0 25 100 
9 0 25 100 

10 0 25 100 
11 1 24 96 
12 2 22 88 
13 0 22 88 
14 0 22 88 
15  0 22 88 
16  0 22 88 
17  2 20 80 
18  0 20 80 
19  0 20 80 
20  1 19 76 
21  0 19 76 
22  0 19 76 
23  1 18 72 
24  0 18 72 
25  0 18 72 
26  0 18 72 
27  2 16 64 
28  0 16 64 
29  0 16 64 
30  0 16 64 

  
 يبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا  للجرذان في المجموعة التي: )19الجدول (

   غري 7تشعيعها  دبعيومًا   30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 7.5 أعطيت

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbic  المركبملغ/كغ من  7.5 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت14الشكل (

Acid  غري. 7تشعيعها بعد لمدة شهر  

  :)كغملغ/ 12.5(أعطيت  D4المجموعة -4-5-4

P=0.0002
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 12.5أي ما يعادل  Ascorbic Acidالمركب ملغ/اليوم  2.5 هذه المجموعةحيوانات  يتطأع
غري (جرعة واحدة)  7بجرعة مميتة تقارب  هاتشعيع بعدملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر 

من بدء  الثالث عشرلوحظ بدء نفوق الجرذان اعتبارًا من اليوم  حيث الدقيقة/غري 0.55بمعدل 
حساب كما تم بعد التشعيع  يوماً  30تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة . التشعيع
البقيا بالمقارنة مع منحني البقيا للمجموعة  ورسم منحني) 20جدول ( للجرذانلبقيا المئوية لنسبة 

حيث بلغ خالل مدة المراقبة للبقيا للجرذان  احتماليةمتوسط م حساب . ت)15شكل ( A2الشاهدة 
90%2  نهاية مدة المراقبةأي في  ثين بعد التشعيعالثال اليوموبلغت النسبة المئوية للبقيا في 
72%.  
  

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbicالمركب ملغ/كغ من  12.5 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت15الشكل (

Acid  غري. 7تشعيعها  بعدلمدة شهر  
  

  :D4المجموعة 
المدة بعد التشعيع 

  (يوم)
  )25(جرذان ذكور 

النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة
(%)  

1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 0 25 100 
7 0 25 100 
8 0 25 100 
9 0 25 100 

10 0 25 100 
11 0 25 100 
12 0 25 100 
13 2 23 92 
14 0 23 92 
15  0 23 92 
16  1 22 88 

P=0.00002
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17  0 22 88 
18  0 22 88 
19  0 22 88 
20  1 21 84 
21  0 21 84 
22  0 21 84 
23  0 21 84 
24  0 21 84 
25  0 21 84 
26  1 20 80 
27  1 19 76 
28  1 18 72 
29  0 18 72 
30  0 18 72 

  
 في المجموعة التي يبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا للجرذان: )20الجدول (

   غري 7تشعيعها  بعديومًا   30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 12.5  أعطيت
  

  :)كغملغ/ 100 (أعطيت D5المجموعة -4-5-5
أي ما يعادل  Ascorbic Acidالمركب ملغ/اليوم من  20 هذه المجموعةحيوانات  يتطأع

غري (جرعة واحدة)  7جرعة مميتة تقارب ب هاتشعيع بعدملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر  100
من بدء  الثالث عشرلوحظ بدء نفوق الجرذان اعتبارًا من اليوم  حيث الدقيقة/غري 0.55بمعدل 
حساب كما تم بعد التشعيع  يوماً  30تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة . التشعيع
البقيا بالمقارنة مع منحني البقيا للمجموعة  ورسم منحني) 21جدول ( للجرذانلبقيا المئوية لنسبة 

حيث بلغ خالل مدة المراقبة للبقيا للجرذان  احتماليةمتوسط م حساب . ت)16شكل ( A2الشاهدة 
92%2  نهاية مدة المراقبةأي في  الثالثين بعد التشعيع اليوموبلغت النسبة المئوية للبقيا في 
76%.  

  :D5المجموعة 
المدة بعد التشعيع 

  وم)(ي
  )25جرذان ذكور (

النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة
(%)  

1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 0 25 100 
7 0 25 100 
8 0 25 100 
9 0 25 100 

10 0 25 100 
11 0 25 100 
12 0 25 100 
13 1 24 96 
14 0 24 96 
15  1 23 92 
16  1 22 88 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٤٥

مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 - 46 -

17  0 22 88 
18  0 22 88 
19  0 22 88 
20  0 22 88 
21  0 22 88 
22  1 21 84 
23  0 21 84 
24  0 21 84 
25  0 21 84 
26  0 21 84 
27  1 20 80 
28  0 20 80 
29  1 19 76 
30  0 19 76 

 للبقيا  للجرذان في المجموعة التييبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية : )21الجدول (

   غري 7تشعيعها بعد يومًا  30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 100  أعطيت
  

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbicالمركب ملغ/كغ من  100 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت16الشكل (

Acid  غري. 7عها تشعي بعدلمدة شهر  
  :)كغملغ/ 200 (المجموعة التي أعطيت D6المجموعة -4-5-6
أي ما يعادل  Ascorbic Acidالمركب من ملغ/اليوم  40 هذه المجموعةحيوانات  يتطأع

غري (جرعة واحدة)  7بجرعة مميتة تقارب  هاتشعيعبعد ملغ/كغ من وزن الجرذ لمدة شهر  200
من بدء  سادسالنفوق الجرذان اعتبارًا من اليوم  لوحظ بدء حيث الدقيقة/غري 0.55بمعدل 
حساب كما تم بعد التشعيع  يوماً  30تم متابعة نفوق الحيوانات وتسجيل النتائج لمدة . التشعيع
البقيا بالمقارنة مع منحني البقيا للمجموعة  ورسم منحني) 22جدول ( للجرذانلبقيا المئوية لنسبة 

حيث بلغ خالل مدة المراقبة للبقيا للجرذان  احتماليةسط متو م حساب . ت)17شكل ( A2الشاهدة 
71%4  نهاية مدة المراقبةأي في  الثالثين بعد التشعيع اليوموبلغت النسبة المئوية للبقيا في 
44%.  

  
  :D6المجموعة 

P=0.0001 
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المدة بعد التشعيع 
  (يوم)

  )25جرذان ذكور (
النسبة المئوية للبقيا   عدد البقيا  الجرذان النافقة

(%)  
1 0 25 100 
2 0 25 100 
3 0 25 100 
4 0 25 100 
5 0 25 100 
6 1 24 96 
7 1 23 92 
8 0 23 92 
9 1 22 88 

10 0 22 88 
11 1 21 84 
12 0 21 84 
13 2 19 76 
14 1 18 72 
15  1 17 68 
16  0 17 68 
17  0 17 68 
18  0 17 68 
19  0 17 68 
20  3 14 56 
21  2 12 48 
22  0 12 48 
23  0 12 48 
24  0 12 48 
25  0 12 48 
26  0 12 48 
27  0 12 48 
28  0 12 48 
29  1 11 44 
30  0 11 44 

  
 يبين عدد البقيا وعدد الحيوانات النافقة وكذلك النسبة المئوية للبقيا  للجرذان في المجموعة التي: )22الجدول (

  غري 7تشعيعها  بعديومًا  30لمدة  Ascorbic Acidمن المركب  كغملغ/ 200 أعطيت
  

 

Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier)
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 Ascorbicالمركب ملغ/كغ من  200 ): مقارنة بين المجموعة الشاهدة والمجموعة التي أعطيت17الشكل (

Acid  غري. 7تشعيعها  بعدلمدة شهر  

P=0.02 
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  المناقشة-5
طبيعيـــة مثـــل الفيتامينـــات  اً علـــى الحيـــوان أن مـــواد يـــتجر أعديـــدة أظهـــرت تقـــارير لدراســـات علميـــة 

والمعادن والمركبات الكيميائية الضوئية لها آثار واقيـة مـن األشـعة علـى درجـة كبيـرة مـن األهميـة. 
هـــذه المركبـــات فـــي حميـــات وتجريبهـــا علـــى أعـــداد كبيـــرة مـــن النـــاس وتبـــين أنـــه  إدخـــالحيـــث تـــم 
 تكــون مفيــدةن اإلشــعاع يمكــن أن مــ يــاً إلــى آثارهــا الصــحية الجيــدة فــإن لهــا أيضـًا أثــرًا واق باإلضـافة

في تخفيف آثار التعرض اإلشـعاعي المهنـي الـذي يـؤثر علـى العـاملين فـي المجـال النـووي وكـذلك 
دراســات عديــدة علــى اآلثــار الواقيــة دلــت كمــا  النــاس الــذين يمكــن أن يتعرضــوا إلــى حــوادث نوويــة.

-وبيتــــا E ,C, Aفيتــــامين  ويــــأتي بالمقــــام األول [60-64]مــــن اإلشــــعاع للفيتامينــــات بشــــكل عــــام 
حيث تحقق هذه الفيتامينات الوقاية اإلشعاعية من خـالل عملهـا كمضـادات أكسـدة قليلـة  ،كاروتين

. إن حمـــــض األســـــكوربيك هـــــو مـــــن [61]للجـــــذور الحـــــرة  scavengersالســـــمية وكونهـــــا كانســـــات 
ســـين شـــفاء . تـــم تجريـــب إضـــافة الحميـــة فـــي تحلإلنســـانالمقومـــات األساســـية فـــي الحميـــة اليوميـــة 

. كما أثبتت أن المعالجة بحمـض االسـكوربيك تمـنح وقايـة مـن [65] واإلنسانالجروح عند الحيوان 
أن اسـتخدام  [67]وزمـالؤه  Narraأثبـت و  .in vivo  [66]وفـي الحـي  in vitroاألشعة في الزجـاج 

ير المســتمر تقــي الخاليــا المكونــة للنطــاف فــي خصــيتا الفــأر مــن التــأث Cالحميــة الغنيــة بفيتــامين 
(  Cلألشعة كما تم الحصول على نفس النتائج عن طريق حقـن جرعـة صـغيرة جـدًا مـن الفيتـامين 

    .[68]  ميكروليتر) 3ميكروغرام في  1.3
وقاية من األذيات الصبغية المحدثة باألشعة فـي الفئـران حتـى ولـو أعطيـت بعـد  Cيؤمن الفيتامين 

حمـــض  إعطـــاءان شـــكل لـــديها ورم ليفـــي تبـــين أن . وفـــي دراســـات أجريـــت علـــى فئـــر [69]التشـــعيع 
دقيقــــة مــــن تشــــعيع كامــــل الجســــم يحميهــــا مــــن المــــوت ومــــن  50غ/كــــغ) قبــــل  4.5االســــكوربيك (

ــًا. إن  C. هــذه الجرعــة الوحيــدة العاليــة مــن فيتــامين [70]التقشــرات الجلديــة  هــي غيــر ســامة خلوي
ن مضادات األكسـدة قبـل التشـعيع حمية م إعطاءالوقاية من الطفرات المحدثة باألشعة عن طريق 

كمـا سـجلت أيضـًا وقايـة مـن  [71]) كانـت أكبـر فـي الفئـران الكهلـة E ،C ،B-carotene(الفيتامين 
ـــل فيتـــامين  ـــة مث ـــة مـــن األشـــعة بعـــد إعطـــاء مضـــادات األكســـدة الطبيعي ، Aو  Eالجرعـــات المميت

selonomethionine  يـه مـن نتـائج بـالرغم مـن وهـذا يتفـق مـع مـا حصـلنا عل .[73,72]بعد التشـعيع
والجرعـــة ومعـــدالت المدروســـة  التراكيـــزمـــن حيـــث األخـــرى دراســـات تكـــن مشـــابهة لللـــم  تنادراســـأن 

كانــت تنســجم بشــكل عــام مــع الدراســة لكــن نتــائج هــذه فــي الدراســة  ةالمســتخدماإلشــعاعية الجرعــة 
دراســة الــدور ئيســي بشــكل ر فقــد تــم  .الــواقي مــن اإلشــعاع Cدور الفيتــامين  ولورة حــنشــالنتــائج الم

غــري عنــد  7بجرعــة الجــرذان قبــل تشــعيع  Cالــواقي مــن اإلشــعاع لتراكيــز مختلفــة مــن الفيتــامين 
    غري/دقيقة. 0.55و  1تطبيق نمطين مختلفين من معدالت الجرعة هما 
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أن وجـــد فقـــد غري/دقيقـــة  1معـــدل جرعـــة فيهـــا اســـتخدام  التـــي Bمجموعـــة الدراســـة األولـــى فـــي ف
الخطـأ  (متوسـط 9%41كـان   A1لبقيا عنـد الجـرذان فـي المجموعـة الشـاهدةمتوسط احتمالية ا

  9%52و  5% 69و   6%66  بينمــا كــانالتشــعيع  بعــد يومــاً  عشــر ةبعــلمــدة أر المعيــاري) 
وهـــــــي ) 23علـــــــى التـــــــوالي الجـــــــدول ( B4و B3و B2و B1المجموعـــــــات فـــــــي ،   9% 51و 

. يالحـظ على التوالي/كغ Cفيتامين  ملغ 200و  100و  12.5و  7.5المجموعات التي أعطيت 
النسـبة المئويـة للبقيـا  تمعدل نفوق الجرذان المشـععة وزاد تقد أنقص المدروسة كيزاالتر جميع أن 

 و) P<0.0001(B2 و) B1 )P<0.0004بالنسبة للمجموعة بشكل هام، وذات معنى إحصائي 
B3 )P<0.02 (و B4 )P<0.05( ) ل النســــبة المئويــــة ). حيــــث كــــان متوســــط معــــد5،4الشــــكل

لمجموعـة الشـاهدة متوسط النسبة المئوية لمن أكبر  B4و B3و B2و B1 اتللبقيا، في المجموع
كانت النسبة المئوية للبقيا عند الجـرذان بعـد ثالثـين و . على التوالي  1.2و  1.3و  1.7و  1.6بـ 

مقابــل  واليالمــذكورة علــى التــ تافــي المجموعــ% 6% و 10و % 42% و 34يومــًا مــن التشــعيع 
يالحـظ  ).10، 9، 8 ،7 ،5(ول ايومًا فقط من التشـعيع الجـد 14% في المجموعة الشاهدة بعد 0

ملغ/كـــغ وهـــذا  200و  100أن األثـــر الـــواقي مـــن اإلشـــعاع بـــدأ يتنـــاقص عنـــد اســـتخدام التركيـــزين 
عنـدما يعطـى بجرعـات منخفضـة  Cوجد أن الفيتـامين حيث  ،بعض الدراسات المنشورةينسجم مع 

لكنه يلعـب دور محسـس  ،من اإلشعاع اً واقي اً دور يلعب  هفإن) /يومملغ/كغ 100-50قبل التشعيع (
. أمـــا دوره )/يـــومملغ/كغ 400لجرعـــات العاليـــة منـــه (عنـــد اســـتخدام ا radiosensitizerلإلشـــعاع 

س مـن اإلشـعاع عنـد اسـتخدام نفـواقيـًا يلعـب دورًا في جميع األحـوال  Cبعد التشعيع فإن الفيتامين 
  .C [74 ]الجرعات السابقة من الفيتامين 

  عدد البقيا  متوسط احتمالية البقيا  األيام بعد التشعيع  مجموعات الدراسة
 A1 14 41  9 0المجموعة الشاھدة 
 A2  30 52  6 4المجموعة الشاھدة 

 B1  30 66  6 17المجموعة 
 B2  30 69 5 21المجموعة 
 B3  30 52  9 5المجموعة 

 B4  30 51  9 3وعة المجم
 C1  30 90  2 19المجموعة 
  C2  30  90  2  19المجموعة 
 C3  30 88  2 17المجموعة 
  C4  30  94  9  20المجموعة 
 C5  30 84  3 15المجموعة 
  C6  30  78  3  14المجموعة 
 D1  30 88  3 15المجموعة 
 D2  30 89  2 17المجموعة 
 D3  30 85  3 16المجموعة 
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 D4  30 90  2 18مجموعة ال
 D5  30 92  2 19المجموعة 
  D6  30  71  4  11المجموعة 

  ) 23الجدول ( 
  يبين متوسط احتمالية البقيا في مجموعات الدراسة المختلفة بعد أيام مختلفة من التشعيع

  
أن وجـد فقـد غري/دقيقـة  0.55معـدل جرعـة فيها استخدام التي  C ثانيةمجموعة الدراسة الأما في 

الخطـأ  (متوسـط 6%52كـان  A2 متوسط احتمالية البقيا عند الجـرذان فـي المجموعـة الشـاهدة
و   2%88و   2% 90و   2%90كـــان يومـــًا بعـــد التشـــعيع بينمـــا ثالثـــين المعيـــاري) لمـــدة 

94 % 1  84و% 3  78و % 3 ات فــــــــــي المجموعــــــــــC1 وC2 وC3 وC4 وC5 وC6 
و  100و  12.5و 7.5و   5و  1جموعـــات التـــي أعطيـــت ) وهـــي الم23علـــى التـــوالي الجـــدول (

معــدل  تقــد أنقصــ المدروســة كيــزاالتر جميــع أن . يالحــظ /كــغ علــى التــواليCملــغ فيتــامين  200
بالنســبة النســبة المئويــة للبقيــا بشــكل هــام، وذات معنــى إحصــائي  تنفــوق الجــرذان المشــععة وزاد

 C4و) P<0.0001( C3 و) P<0.00002(C2  و) C1 )P<0.00001للمجموعـــــــــــة 
)P<0.00001(  وC5 )P<0.0003 (وC6 )P<0.003( ) حيــــث كــــان متوســــط 5،4الشــــكل .(

متوسـط أكبر مـن  C6و C5و C4و C3و C2و C1 اتمعدل النسبة المئوية للبقيا، في المجموع
علـــى التـــوالي.  1.5و  1.6و  1.8و  1.6و  1.7و  1.7لمجموعـــة الشـــاهدة بــــ النســـبة المئويـــة ل

% و 68و % 76% و 76المئوية للبقيا عند الجرذان بعد ثالثين يومًا من التشعيع كانت النسبة و 
فــــي المجموعــــة  %16مقابــــل  المــــذكورة علــــى التــــوالي تافــــي المجموعــــ% 56% و 60و % 80

  ).16، 15، 14، 13، 12 ،11 ،6(الجداول يومًا من التشعيع  30الشاهدة بعد 
و  1(معـدل جرعـة C و  B خدمة في كال المجموعتينيالحظ من النتائج السابقة أن التراكيز المست

بالمقارنة مع المجموعة الشاهدة لكـن حققت أثرًا واقيًا من اإلشعاع على التتالي)  /دقيقةغري 0.55
وهذا كان أشد وضوحًا عند تطبيق معدالت جرعة منخفضة  Cاألثر الواقي من اإلشعاع للفيتامين 
تقـي والمعـادن  E ،A ،Cكالفيتـامين الموجودة طبيعيـًا قيات الواينسجم مع الدراسات التي تقول بأن 

فقــط مــن الجرعــات المنخفضــة أو معــدالت الجرعــة المنخفضــة مــن األشــعة بالمقارنــة مــع العوامــل 
تؤدي إلـى زيـادة فعاليـة الجهـاز المضـاد لألكسـدة الـداخلي المنشـأ  هاالصنعية مثل الثيوالت حيث أن

فوائـــدها إذا اســـتخدمت لمـــدة أطـــول مـــن الـــزمن  ةديـــايمكـــن ز نهـــا منخفضـــة الســـمية و لكنظـــرًا لكـــن و 
  .  [37] تحقيق مجال أوسع من الوقايةيمكنها وبالتالي 

فـــي التجـــارب مـــن اإلشـــعاع مـــن أجـــل مقارنـــة فعاليـــة العوامـــل الواقيـــة اســـتخدمت إجـــراءات متنوعـــة 
هو  dose reduction factor عامل إنقاص الجرعة تعيين وقد وجد أن المجراة على الحيوانات 

ـــــر  ـــــًا  اإلجـــــراءاتمـــــن أكث ـــــدم وثوق ـــــة لل ـــــة المكون ـــــة الجمل ـــــدار الكمـــــي لوقاي ـــــر عـــــن المق ـــــث يعب حي
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hematopoietic system [76,75] . المـوت  ،الكبيـر لخاليـا الجملـة المكونـة للـدمفقـدان اليعقـب
القــوارض بعــض الوقايــة ضــد متالزمــة الجملــة عنــد ظهــرت وقــد والنــزف وفقــر الــدم  اإلنتــانبســبب 
مثـل نقـي العظـم عنـد اسـتخدام عوامـل متنوعـة فـي ونة للدم الناتجـة عـن أذيـة الخاليـا الجذعيـة المك

ــــات واألنزيمــــات وغيرهــــا ــــوالت ومضــــادات األكســــدة األخــــرى والفيتامين ــــي يمكــــن أن تــــز و  الثي ود الت
ن ومع توفر العوامل الواقيـة مـتمكنها من التصحيح أو إعادة توليد خاليا الدم. بالوقاية و  الحيوانات

هتمـــام فـــي كيفيـــة اال تجـــددلجـــة متالزمـــة الجملـــة المكونـــة للـــدم، اإلشـــعاع والعوامـــل البيولوجيـــة لمعا
 ،بشـكل عـامو  GI(gastrointestinal syndrome  [77]الوقاية من المتالزمة المعدية المعوية (

السـابع يقدر الموت بسبب المتالزمة المعدية المعوية عن طريق تحديد البقيا فـي اليـوم السـادس أو 
فلو ربطنا هذه النتائج مع ما توصـلنا إليـه . [75-77]بعد تشعيع كامل الجسم بجرعات عالية نسبيًا 

نجـد دور فـي الوقايـة مـن المتالزمـة المعديـة المعويـة  Cلتحديـد فيمـا إذا كـان للفيتـامين في دراسـتنا 
 ، وأعطيـتيقـةغري/دق 1معـدل جرعـة بغـري  7التي تـم تشـعيعها  Bفي المجموعة لوحظ ما يلي: 

بـدأ فـي األيـام األولـى بعـد الحيوانـات نفـوق أن ، Cأربعة تراكيز مختلفة مـن الفيتـامين  قبل التشعيع
فــي وبلــغ عــدد الحيوانــات النافقــة بعــد التشــعيع والخــامس  فــي اليــوم الرابــعالنفــوق حيــث بــدأ التشــعيع 

 B3و B2و  B1ت االمجموعـجـرذًا) فـي  50جـرذًا (مـن أصـل  31، 29، 18، 19اليوم السـابع: 
% و 58و % 36% و 38أي كانـــت النســـبة المئويـــة للنفـــوق فـــي هـــذا اليـــوم علـــى التـــوالي  B4و 

فـــي % 38% و 42و % 64% و 62النســـبة المئويـــة للبقيـــا تكـــون وبالتـــالي  علـــى التـــوالي% 62
م فـي اليـو  A1بينما بدأ نفوق الحيوانات في المجموعة الشاهدة . على التواليالمجموعات المذكورة 

جـرذًا مـن  15وبلـغ عـدد الحيوانـات النافقـة فـي اليـوم السـابع بعـد التشـعيع بعد التشعيع أيضًا الرابع 
. %40النسـبة المئويـة للبقيـا وبالتالي تكون  %60جرذًا أي بلغت النسبة المئوية للنفوق  25أصل 

ملغ/كــغ (  12.5و  7.5أن التركيــزين فــإذا مــا قورنــت هــذه النتــائج مــع المجموعــة الشــاهدة نالحــظ 
مـن المتالزمـة المعديـة المعويـة  ال بـأس بهـاقد حققا وقاية على التوالي)  B2و  B1في المجموعة 

 فــي هــذا المجــال ) فقــد كانــت الفائــدة منــه قليلــة جــداً B3ملغ/كــغ (فــي المجموعــة  100أمــا التركيــز 
  .)24ل (الجدو  B4في المجموعة  ملغ/كغ 200انعدمت الفائدة عند استخدام التركيز بينما 

  
  النسب المئوية  مجموعات الدراسة

  في اليوم السابع بعد التشعيع 
  % للبقيا  % للنفوق

  A1 60  40  المجموعة الشاھدة
A2 20  80  

  
 Bمجموعة الدراسة األولى 

  

B1 38  62  
B2 36  64  
B3 58  42  
B4 62  38  
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 Cمجموعة الدراسة الثانية 
 
  

C1 0  100  
C2 0  100  
C3 0  100  
C4 0  100  
C5 0  100  
C6 0  100  

 
 
 

 Dمجموعة الدراسة الثالثة 
 
  

D1 0  100  
D2  4  96  
D3  0  100  
D4  0  100  
D5  0  100  
D6  8  92  

  ): يبين النسبة المئوية في مجموعات الدراسة مع المجموعات الشاهدة في اليوم السابع بعد التشعيع.24الجدول(
  

غري/دقيقــة، وأعطيــت قبــل  0.55غــري بمعــدل جرعــة  7تشــعيعها التــي تــم  Cأمــا فــي المجموعــة 
بـــدأ أن نفـــوق الحيوانـــات بعـــد التشـــعيع فقـــد لـــوحظ ، Cتراكيـــز مختلفـــة مـــن الفيتـــامين  ســـتةالتشـــعيع 

حيـث بـدأ غري/دقيقـة)  1التي تم تشـعيعها بمعـدل جرعـة أعلـى ( Bمتأخرًا بالمقارنة مع المجموعة 
بعــد وتــأخر فــي بعضــها اآلخــر إلــى اليــوم الســادس عشــر  تاســعاليــوم البعــض المجموعــات فــي فــي 

أم في اليوم السابع بعد التشعيع وهو األهم فلـم يالحـظ نفـوق أي مـن الحيوانـات أي كانـت التشعيع 
% وبالتـــالي كانـــت النســـبة المئويـــة للبقيـــا 0النســـبة المئويـــة للنفـــوق فـــي اليـــوم الســـابع بعـــد التشـــعيع 

فــي اليــوم  A2نفــوق الحيوانــات فــي المجموعــة الشــاهدة  بينمــا بــدأ ات.المجموعــجميــع فــي % 100
مــن  انجــرذ 5وبلــغ عــدد الحيوانــات النافقــة فــي اليــوم الســابع بعــد التشــعيع بعــد التشــعيع  ســادسال

%. 80النسبة المئويـة للبقيـا وبالتالي تكون % 20جرذًا أي كانت النسبة المئوية للنفوق  25أصل 
و  7.5و  5و  1( كيــزاالتر جميــع أن عــة الشــاهدة نالحــظ فــإذا مــا قورنــت هــذه النتــائج مــع المجمو 

بالتــالي و مــن المتالزمــة المعديــة المعويــة  ممتــازةوقايــة  تقــد حققــ )ملغ/كــغ 200و  100و  12.5
كانت كبيرة عند تشعيع الجرذان بمعـدالت جرعـة منخفضـة  Cالفيتامين  من الفائدةيمكن القول أن 

    غري/دقيقة). 1معدالت الجرعة األعلى ( ةلغري/دقيقة) بينما كانت أقل في حا 0.55(

) التــي B )B1  ،B2  ،B3  ،B4األولــى  أجريــت مقارنــة بــين منحنيــات البقيــا لمجموعــات الدراســة
ـــة مـــن بعـــد أن أعطيـــت تراكيـــز غري/دقيقـــة)  1بمعـــدل جرعـــة (غـــري  7خضـــعت للتشـــعيع  مختلف

 12.5ذلــك أن التركيــز ). تبــين مــن 18) شــكل (كــغملغ/ C )7.5 ،12.5 ،100 ،200الفيتــامين 
% في اليوم الثالثـين بعـد التشـعيع 42هو الذي حقق أفضل نسبة مئوية للبقيا حيث بلغت  كغملغ/

  %.6ملغ/كغ حيث بلغت  200وكان أدناها التركيز 
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) التي خضعت B1  ،B2  ،B3  ،B4لمجموعات الدراسة (النسب المئوية للبقيا مقارنة بين يبين : )18الشكل ( 

  Cمختلفة من الفيتامين  تراكيزبعد أن أعطيت غري/دقيقة) 1بمعدل جرعة (غري  7للتشعيع 
  

 C )C1  ،C2  ،C3  ،C4الثانية  لمجموعات الدراسةالنسب المئوية للبقيا أجريت مقارنة بين كما 

C5  ،C6 أعطيـــت بعـــد أن غري/دقيقـــة)  0.55بمعـــدل جرعـــة (غـــري  7) التـــي خضـــعت للتشـــعيع
). تبين من 19) شكل (كغملغ/ C )1 ،5 ،7.5 ،12.5 ،100 ،200مختلفة من الفيتامين تراكيز 

% فــي 80هــو الــذي حقــق أفضــل نســبة مئويــة للبقيــا حيــث بلغــت  كــغملغ/ 12.5ذلــك أن التركيــز 
  %.56ملغ/كغ حيث بلغت  200وكان أدناها التركيز اليوم الثالثين بعد التشعيع 
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  )19الشكل ( 

) التي خضعت C1  ،C2  ،C3  ،C4 ،C5 ،C6لمجموعات الدراسة (النسب المئوية للبقيا مقارنة بين يبين 
  Cمختلفة من الفيتامين  بعد أن أعطيت تراكيزغري/دقيقة)  0.55بمعدل جرعة (غري  7للتشعيع 

  
للفيتـامين اإلشـعاعي لـدور الـواقي لمعرفـة ا Dأجريت تجربة إضـافية وهـي مجموعـة الدراسـة الثالثـة 

C  بعـد أعطيـت الحيوانـات حيـث غري/دقيقـة  0.55غـري وبمعـدل جرعـة  7الحيوانـات بعد تشـعيع
، 7.5، 5، 1(وهــي  Cالدراســة  مجموعــةفــي نفــس التركيــز المســتخدمة عــن طريــق الفــم تشــعيعها 

يــؤدي دورًا  Cين لــوحظ أن النتــائج كانــت متشــابهة أي أن الفيتــام . )كــغملغ/ 200، 100، 12.5
ـــد تطبيـــق معـــدالت جرعـــة  ـــًا مـــن اإلشـــعاع ســـواء أعطـــي للحيوانـــات قبـــل التشـــعيع أم بعـــده عن واقي

كانت النسبة المئويـة للبقيـا عنـد الجـرذان بعـد ثالثـين يومـًا مـن حيث غري/دقيقة)  0.55منخفضة (
 D3و D2و D1 تافــــــي المجموعــــــ% 44% و 76% و 72% و 64و % 68% و 60التشــــــعيع 

يومـــًا مـــن التشـــعيع  30فـــي المجموعـــة الشـــاهدة بعـــد  %16مقابـــل  ،علـــى التـــوالي D6و D5و D4و
  ).22، 21، 20، 19، 18، 17، 6( ولاالجد

 D3و D2و D )D1الثالثــة  لمجموعــات الدراســةالنســب المئويــة للبقيــا مقارنــة بــين تبــين عنــد إجــراء 
أعطيــت قــة) ثــم غري/دقي 0.55بمعــدل جرعــة (غــري  7) التــي خضــعت للتشــعيع D6و D5و D4و

). تبين من 20) شكل (كغملغ/ C )1 ،5 ،7.5 ،12.5 ،100 ،200مختلفة من الفيتامين تراكيز 
% فــي 76هــو الــذي حقــق أفضــل نســبة مئويــة للبقيــا حيــث بلغــت  كــغملغ/ 100ذلــك أن التركيــز 

  %.44ملغ/كغ حيث بلغت  200وكان أدناها التركيز اليوم الثالثين بعد التشعيع 
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  )20الشكل ( 

) التي خضعت D1  ،D2  ،D3  ،D4 ،D5 ،D6لمجموعات الدراسة (النسب المئوية للبقيا مقارنة بين يبين 
  Cمختلفة من الفيتامين  أعطيت تراكيز غري/دقيقة) ثم 0.55بمعدل جرعة (غري  7للتشعيع 

  
عند إعطائه للحيوانـات ة المعدية المعوية في الوقاية من المتالزم Cأما فيما يتعلق بدور الفيتامين 

اليـــوم الســـابع بعـــد حيـــث يقـــدر ذلـــك فـــي غري/دقيقـــة  0.55 جرعـــة غـــري وبمعـــدل 7بعـــد التشـــعيع 
فلم يالحظ نفوق أي من الحيوانات أي كانت النسبة المئوية للنفوق فـي اليـوم السـابع بعـد  ،التشعيع

  D5 و D4 و D3 و D1 اتفي المجموعـ% 100% وبالتالي كانت النسبة المئوية للبقيا 0التشعيع 
% وبالتـالي تكـون النسـبة 8% و 4فقـد كانـت النسـبة المئويـة للنفـوق  D6و D5 أمـا فـي المجـوعتين

يمكــن االســتنتاج  .)24الجــدول ( % فــي كــال المجمــوعتين علــى التــوالي92% و 96المئويــة للبقيــا 
المعوية عند إعطائه قبـل التشـعيع وبعـده ممتازة من المتالزمة المعدية حقق وقاية  Cبأن الفيتامين 

  مع أفضلية عند إعطائه قبل التشعيع.
  
  الخاتمة-6

إعطائـه نـد ع شـعاعًا مـن اإلواقيـ اً تـأثير  Cمن خالل النتـائج التـي حصـلنا عليهـا أن للفيتـامين لوحظ 
، C )1مختلفــة مــن الفيتــامين  تراكيــزاســتخدام  عنــد اً واضــحكــان ذلــك حيــث قبــل التشــعيع لجــرذان ل

غري/دقيقـة)  0.55غـري و  1جرعـة (والتشـعيع بمعـدالت  ملغ/كغ) 200، 100، 12.5، 7.5، 5
التـي لـم تعـط بالمقارنـة مـع المجموعـة الشـاهدة  لنسـبة المئويـة للبقيـامعنويـة لمـن خـالل زيـادة وذلك 

كان أشد وضوحًا عند تطبيق معـدالت جرعـة  Cلكن األثر الواقي من اإلشعاع للفيتامين الفيتامين 
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 Cللفيتـامين آثـار سـمية ايـة  حـظاليلـم . أم بعـده قبـل التشـعيع Cسـتخدم الفيتـامين اسواء  نخفضةم
حقـــق وقايـــة ممتـــازة مـــن المتالزمـــة  Cيمكـــن االســـتنتاج بـــأن الفيتـــامين كمـــا بـــالتراكيز المســـتخدمة. 

  المعدية المعوية عند إعطائه قبل التشعيع وبعده مع أفضلية عند إعطائه قبل التشعيع.
مــن المركبــات األساســية  Cالفيتــامين ل مــا تقــدم نــرى أن معظــم العلمــاء أجمعــوا علــى أن مــن خــال

الهامـة للجسـم ولـه دور حقيقـي ال جـدل فيـه كمضــاد أكسـدة حيـث يلعـب دورًا مهمـًا فـي الوقايـة مــن 
األمــراض التــي تنــتج عــن الجــذور الحــرة حيــث تقــوم مضــادات األكســدة بــدور الحمايــة مــن أضــرار 

  ة المتمثلة بالجذور الحرة التي تنتج عن تفاعل األشعة مع األنسجة الحية.األشعة المؤين
  
  كلمة شكر-7

نتوجه بجزيل الشكر للسيد الدكتور إبـراهيم عثمـان المـدير العـام لهيئـة الطاقـة الذريـة علـى تشـجيعه 
واهتمامــه ودعمــه المســتمر للبحــوث العلميــة التــي تتنــاول مواضــيع مختلفــة فــي مجــال الوقايــة مــن 

  شعاع.اإل
كمــا نتوجــه بجزيــل الشــكر للســيد الــدكتور محمــد النعمــة رئــيس قســم الطــب اإلشــعاعي للتســهيالت 

  المقدمة إلنجاز أعمال هذا البحث.
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