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  دور الجلوثاتيون في إزالة سمية الميتابوليتات السامة
  :لنوعين من المبيدات

Zolone و  Oxadixyl الفئران وأمعائهافي كبد  
  

  )2(عساقساعد و )1(عيدييبلعبد الحكيم ؛ )1(ولجاويعبد اهللا 

  
 الملخص

في حمايـة   جاعته  ونللجلوثاتيون  أهمية النظام الدفاعي    يتضح من النتائج العلمية التي حصلنا عليها        
فعنـد معاملـة    .لك بإزالة سمية مختلف الميتابوليتات السامة داخلية كانـت أم خارجيـة  ذ، والخلية الحية 

 مـن نـوعين مـن     1/10LD50,  2/10LD50 & 3/10 LD50 :متزايـدة الفئـران بـثالث جرعـات    
 عند الفئـران  GSH  في نسبة الجلوثاتيون المختزل ضاًاسجلنا انخف. Oxadixyl و Zolone:المبيدات

 GSHانخفاض نسبة يوضح  .  في كل من الكبد واألمعاء   لكذ و ،المعاملة بالجرعات المختلفة من المبيدين    
 أهمية النظام الدفاعي للجلوتـاثيون فـي        مدىفي كل من الكبد واألمعاء ومع مختلف الجرعات للمبيدين          

  . الغريبةوادإزالة سمية مختلف الم
  

   سمية، مبيدات، الجلوثاثيون GSH, Pesticides, Toxicity    :الكلمات المفتاحية   
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 The Role of Glutathioni In The Detoxification 
 of Toxic Metabolits of Two Pesticides: 

 Zolone and Oxadixyl on Liver  
and Intestine of Rats 

  
Weljawi. A. )1( ; Baleed. A.(1)  

and Saed. S. )2(  
  

ABSTRACT 
 

Results arising from the present work reveals the importance of the 
Glutathione system in cells protection, through the detoxification of various, 
endogenic or exogenic toxic métabolits. Treatement of Wister Rats with three 
different doses 1/10LD50, 2/10LD50 & 3/10 LD50 of the pesticides Zolone and 
Oxadixyl provokes an increase in Glutathione redox status as indicated by GSH 
in liver and intestine. GSH level was reduced in all treated animals. This has 
been accepted, as GSH plays an important role in the detoxification of foreign 
agents. 
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  المقدمة
من قبل العـالم  1880زل الجلوثاتيون أول مرة من الخميرة عام ع Rey Phailhad ،

   الجلوثـــاتيون اســـم1921 ســـنة Hopkinsوقـــد أعطـــى لـــه العـــالم 
 (Edward, M. K. & Nechema, S. K., 1976)  ويعرف الجلوثاتيون بأنه المركـب

واء عنـد الحيوانـات،      في الوسط الداخل خلوي، س     الثيولي غير البروتيني األكثر انتشاراً    
  .(Kosower, N. S. & Kosower, E. M., 1976) الكائنات الدقيقة والنباتات، أم عند

  :نيةي أحماض أمثالثي يتكون من ارتباط تتالي ثالثة  بيبتيدعنالجلوثاتيون عبارة 
Glycine ،Cysteinyl ،Glutanyl ،ــاتيون ــرف بالجلوث ــزل ويع ، )GSH( المخت

) SH(ويسمى المشتق ثنائي الكبريت للجلوثاتيون والناتج من أكـسدة مجموعـة الثيـول              
ـ  ، المؤكسدبالجلوثاتيون  .GSSG((Edward, M. K. & Nechema, S. K (ـويرمز له ب

1976; Smith, I.K. et al., 1990).  
 يبلـغ   إذغالبية الجلوثاتيون الموجودة في الخلية الحية يكـون بـشكلـه المــختزل             

  ا الـشكل المؤكـسد فيـراوح بـين        ، أم  بروتيناً لغم/  مول 3–10×)10-5 (نحوتركيـزه  
 تقـدر   GSSG /GSH فالنسبة الطبيعية لـ     ومن ثم ،  اً بروتين لغم/  مول 5–10×)5-10(

، وأي انخفاض عن هذه النسبة خاصة في األعـضاء ذات الـدور         1/100 في حدود    دائماً
  إلخ قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة جـداً        …الطحالوالكلى،  والدفاعي كالكبد واألمعاء،    
 .Kosower, N. S. & Kosower, E. M., 1976) ( في نشاط العضوية الحية

ار في الخلية الحية وأهمها على اإلطالق دوره فـي           الجلوثاتيون العديد من األدو    يؤدي
 منهـا اإلندوجينيـة    جميعهـا لمركبات السامة الغريبة عن الجـسم لتفاعالت إزالة التسمم   

)Endogenic ( ــة ــات اإللكتروفيليــة،  ) Exogenic(أو اإلكزوجيني ــل المركب  مث
ـ وذلك من خالل تفـاعالت    Xenobiotics،Carcinogenesالبيروكسيدات، و  دماجاالن

(Conjugated reactions)   في وجود إنزيمـاتTransferases-S- Glutathiones 
)GSTs(   حيث تنتج مشتقات مندمجة مـعGSH) Derivate – Conjugated (  غيـر

سامة التي تتعرض لسلسلة من التفـاعالت الكيمائيـة لتعطـي فـي النهايـة أحمـاض                 
، (Chasseaud L.F., 1979)لصفراء رح مع البول أو اطْلتُالميركبتوريك ذائبة في الماء 

ثارها السامة من خالل تفـاعالت األكـسدة        آ فتُختزل وتُزال ا الميثابوليتات البروكسيدية    أم
 GPx (Peroxidase(، بفعل إنزيمات Réduction  - Oxido – Réactionاالختزالية

Glutathone        ،يتحول الـ    ومن ثم  وإنتاج كحوالت أولية مرافقة غير سامة GSH لـى   إ
 فـي الخليـة، وتتغيـر النـسبة      GSH مما يؤدي إلى انخفـاض مـستوى  GSSGالـ 

GSSG/GSH الطبيعية )Kosower, N.S & Kosower, E.M., 1978.(  
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  مواد البحث و طرائقه
 90(، ذات عمر متوسط     Wistar- Albino من نوع    اً ذكر ض أبي راً فـأ 40استعملنا  

ـ  بـث عوملـت  على نظام غذائي حر،    غُذّيتْ،  )ماًيو ، LD501/10تزايـدة  ات مالث جرع
LD502/10  ،LD503/10 ن مستعمالن لألغراض الفالحية وهمـا     ان مختلف اما مبيد ، وه :

Zolone واســـمه الكيميـــائي Methyl Phosphoro Dioate ) 6-Chloro-2-
Oxobenzaxaline 3-yl (O.O. Diethyl –S .   وهو ذو صيغة كيميائيـة عامـةC12 
H35 CL- NO4 PS 2جرعة مميتة ، وله نصف )LD 50 (  ـ  م120تـساوي غ لكـل  ل

  .كيلوغرام وزن فأر
-Oxadixyl: 2-Methoxy – N-(2-oxo-1.3-oxazoline –3 yl)-acet 2ومبيد 

6-xylidide  
  : يتـة لـه هـي    ونصف الجرعـة المم C14H18N2O4وهو ذو صيغة كيميائية عامة     

  .غ وزن فأرل ك1/غل م3480
 وبعد ذلك تُعامل بمحاليل مائية مـن المبيـدين    ساعة،18 مدةيمنع الغذاء عن الفئران    

 الفئران عن طريق قطع الرأس تُقتُل، وبعد ساعتين من المعاملة )per os(عن طريق الفم 
Décapitation  لتستعمل بعدها األعضاء في دراسة تركيز ،)GSH( ،تركيـز  وقد ِقيس 

)GSH (طيـاف الـضوئي   بطريقـة الم  وأمعائهـا    كبد الفئران المعاملـة والـشاهدة        في  
 )Weckbeaker and Cory )Weckbeker, G. & Cory, J. G., 1988.لـ 

  مـن  nitro 5 –Mercaptonic Acide-2ة عن تكوين ج الكثافة الضوئية الناتِقيست
 SH بواسـطة مجـاميع   dithiobis 2 nitro benzoic acid-5.5خالل اختزال المركب 
 BRADFORD حـسب طريقـة      فِقـيس  ا البـروتين  أمGSH.( (الخاصة بالجلوثايثون   

)Bradford, M. M., 1976 (باستعمال الكاشف  Blue de Komassie" G 250."  
  

  جـائـالنت
  نسبة الجلوثاتيون في كبد الفئران -1

 الجلوثاتيون في تمثيل وإزالة سمية مختلف       يؤديهأصبح من المؤكد الدور الفعال الذي       
دات، والمسرطنات، الكسينوبيوتيك وغيرهـا،     المركبات الغريبة عن الجسم مثل البيروكسي     

 LD50 : تراكيز متزايـدة وهـي     ة في كبد الفئران المعاملة بثالث     GSHفعند قياس تركيز    
10/1، LD50 10/2 ،LD50 10/3من مبيدي Zolone و Oxadixyl   ومقارنـة ذلـك 
  مـع زيـادة تركيـز      GSH في تركيز    اً طردي اً معنوي اًالفئران الشاهـدة، سجلنا انخفاض   ب
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 nM/mg 0.51 ± 22.94 في كبد الفئران الشاهـدة GSHبلغ تركيز الـ وقد المبيدين، 
prot ثم نقص هذا المستوى بعد المعاملة بثالث جرعات من مبيـد ،Zolone )  LD50 

10/1، LD50 10/2 ،LD50 10/3(1.51 ± 20.64 ح هــذا التركيــز بيــص، ل ،
   . على التواليnM/mg prot 0.10 ± 7.40 و11.76±0.61

 ،LD50 10/1 ة بـثالث جرعـات  ل في كبد الفئران المعام   GSHفي حين بلغ تركيز     
LD50 10/2 ،LD50 10/3 مبيـد  مـن Oxadixyl   0.79 ± 34.46: يـأتي   كمـا  ،
على التوالي مقارنة بالفئران الشاهدة   nM/mg prot 0.53± 29.55 و0.23 ± 31.85
46.44 ±  1.52 nM/mg prot ،ز  يمكن مالحظة أن تركيإذGSHمع اً ينخفض طرد 

  GSHالزيادة في تركيز كل من المبيدين، بمعنى كلما زاد تركيز المبيدين، زاد اسـتهالك         
  .)1الجدول. (في تفاعالت إزالة التسمم، ومن ثم نسجل نقصه المستمر

  
ـ ) nM/mg prot (GSHتركيز ) 1(جدول ال  LD50: في كبد الفئران الشاهدة والمعاملة بـ

10/1 ،LD50 10 /2 ،LD50 10/3 من مبيد Zolone و Oxadixyl) n=5.(  
  Zolone  Oxadixyl  الجرعة

  46.44 ± 1.5  22.94 ± 0.51  الشاهد
LD50 10/1   *1.51 ± 20.64   *0.79 ± 34.46  
LD50 10 /2   ***0.6 ± 11.76   ***0.23 ± 31.85  
LD50 10/3  ***0.1 ± 7.40   ***0.53 ± 29.5  

P <  0.05*   P < 0.01**    P <  0.001*** 

  
 الخلية الحية، غيـر أن هـذا        فيوهذا دليل على التأثير السام والمخرب لكال المبيدين         

لغــت النـسب المئويـة      ب وقد   .أخرىإلى  آخر ومن جرعة    إلى  التأثير يختلف من مبيد     
 LD50 10/1 ، LD50 10 /2 ،LD50 في كبد الفئران المعاملـة بــ    GSHز لتركي

 على التوالي مقارنة بالفئران الـشاهدة  % Zolone 90  % ،51 % ،32 من مبيد10/3
 مـن المبيـد    نفـسها التراكيزب، بينما كانت هذه النسب من كبد الفئران المعاملة     )100%(

 -%100 –على التوالي مقارنة بالـشواهد       Oxadixyl 74%  ،68.6%  ،63.6%اآلخر  
 LD50( عند التركيزين   داً عند التركيز األقل وقوي ج      ضعيف نسبياً  Zolone تأثير   نأي إ 
10 /2  ،LD50 10/3(      في حين أن تأثير ،Oxadixyl       متوسط ومتقارب عنـد مختلـف 

  ).1الشكل (الجرعات المدروسة 
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ـ       GSHالنسب المئوية لتركيز     )1(شكل  ال ، LD50 10/1:  ، في كبد الفئران المعاملـة بــ

LD50 10 /2 ،LD50 10/3 من مبيدي ،Zolone  و Oxadixylإلى بة   بالنس
  .تركيزه في كبد الفئران الشاهدة

  
 : الفئرانأمعاء نسبة الجلوثاتيون في -2

ومن أجل معرفة دور األمعاء في عمليات إزالة السمية لنواتج المبيدات قمنـا بقيـاس               
، كونه أكثر األعضاء عرضـة لآلثـار الـسمية          المهمتركيز الجلوثاتيون في هذا العضو      

 في أمعـاء الفئـران    معنوياً نقصاً GSHث نقص مستوى    والمخربة للمركبات السامة، حي   
 . بالفئران الشاهدةمقارنة دائماًجميعها المعاملة بكال المبيدين، وفي الجرعات 

عـد  ب وnM/mg prot 1.89± 35.44 في أمعاء الفئران الشاهدة GSHإذ بلغ تركيز 
، LD50 10/1  ،LD50 10 /2:  وبثالث جرعات متزايدة وهي    Zoloneالمعاملة بمبيد   

LD50 10/3   نقصGSH،    وحسب الجرعـات المتزايـدة    ـ   حيث سجلنا على التوالي :
  . nM/mg prot 2.92 ± 19.36 و1.44 25.89±، 0.36 ± 32.18

مع   يتناسب طردياGSHًومن هنا يمكن التأكد مرة أخرى بأن النقص في مستوى الـ           
ـ  إلى   الزيادة في الجرعة المدروسة، وذلك نظراً       في مختلف تفـاعالت     GSH اشتراك ال

  .إزالة التسمم
 GSH نقص تركيز  لوحظالجرعات المدروسة سابقاب، وOxadixylعند المعاملة بمبيد 

 )0.26  ± 19.06(، )2.16 ± 59.52( في األمعاء، لكن بنسب مختلفـة حيـث وصـل       
 LD50: عة المأخوذةرذلك حسب الزيادة في الجو، nM/mg prot  )0.23 ± 12.15(و

10/1 ، LD50 10 /2 ،LD50 10/3 على التوالي من مبيد Oxadixyl  في حين بلغ ،
  ).2جدول  (.nM/mg prot ) 3.55 ± 68.20( عند الفئران الشاهدة GSHتركيز 
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 LD50 في أمعاء الفئران الشاهدة والمعاملة بـ  ) nM/mg prot ( GSHتركيز )  2(جدول ال
10/1 ،LD50 10/2 ، LD50 10/3 من مبيدي Zolone و   Oxadixyl .  

  Zolone  Oxadixyl  رعةالج
  68.20  ± 3.55  35.44  ± 1.89  الشاهد

LD50 10/1   **0.63 ±  32.18   ***2.16 ±  59.59  
LD50 10 /2   ***1.44 ±  25.89   ***0.26 ±  19.66  
LD50 10/3  ***2.92 ±  19.36   ***0.23 ± 12.15  

P < 0.01**    P < 0.001***  
 

 فعاليـة  في ومع مختلف الجرعات Oxadixyl و Zoloneهذين المبيدين   بمقارنة تأثير   
، ثـم   )LD50 10/1( خاصة عند التركيز األقل      اً أقل تأثير  Zolone األمعاء، نجد أن مبيد   

كلمـا زاد تركيـز     : اً مثالي اً طردي اً هناك تناسب  لتأثير بزيادة تركيز المبيد أي إن     يزيد هذا ا  
Zolone    زاد استهالك GSH  بلغت النسب المئويـة     يزيد النقص في مستواه، إذْ       ومن ثم
 D50 10/3 وLD50  10/1، LD50  10 /2ران المعاملة بـ ئمن أمعاء الفGSH لتركيز

، على التـوالي مقارنـة بـالفئران الـشاهدة     %54، %73، %90 بـ Zoloneمن مبيد  
  LD50  عنـد التركيـز   نـسبياً اً كان ضعيفOxadixylفي حين أن تأثير مبيد ). 100%(

، LD50 10 /3 و LD50 10 /2 عند التركيـزين      ثم يزداد تأثيره وبشكل قوي جداً      10/1
 Oxadixyl من مبيد     ذاتها المتزايدةبالتراكيز  فكانت هذه النسب في أمعاء الفئران المعاملة        

  ).2الشكل ). (%100(مقارنة بالشاهد  على التوالي %18و  %28، %87بـ 

 
، LD50 10/1 في أمعاء الفئران المــعاملة بـــ           GSHتركيز  النسب المئوية ل  ) 2(شكل  ال

LD50 10/2 ، LD50 10/3 من مبيد Zoloneو Oxadixyl  تركيـز   بالنسبة إلى
GSHفي أمعاء الفئران .  
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  النتائجناقشةم
  بـأن : يمكن القول )2 و 1 والشكلين   2 و 1(تحليل مختلف النتائج المدونة في الجدولين       

، ثم يزداد هذا    LD50 10/1 العضوين عند التركيز     في  نسبياً اًضعيف اً  تأثير  Zoloneلمبيد  
، في حين كان التأثير     )LD50 10/2  ،LD50 10/3( طرديا بزيادة التركيز     التأثير تدريجياً 

 الكبد عند مختلف الجرعات المدروسة، مقارنة باألمعاء حيث كـان التـأثير       في  نسبياً اًقوي
 فضالً عن، ثم يزداد التأثير مع الزيادة في الجرعة،        )LD50 10/1( عند الجرعة    أقل نسبياً 

      مختلف البحوث األخرى تؤكد الـدور الفعـال    النتائج المتحصل عليها في هذا البحث، فإن 
تـات  ليان مـن أهـم األعـضاء المـستهدفة لمختلـف الميتابو         دن يع يلذلللكبد واألمعاء، ا  

)Metabolits ( نزيمية الدفاعية القادرة على     األ  يحتويان على أنجع  األنظمة     السامة، حيث
تخليص الجسم من اآلثار السامة لمثل هذه الميثابوليتات من خالل العديد مـن تفـاعالت               

 من خالل منحـه بروتـون المجموعـة         GSHاألكسدة االختزالية التي يشارك فيها الـ       
من أجل اختزال مختلـف البيروكـسيدات الـسامة فـي وجـود اإلنـزيم       ) SH(الثيولية  

Glutathione Peroxydase) GPx ()(Chasseaud L.F., 1979.   أو مـن خـالل 
 Xenobiotics , مع مختلـف المركبـات اإللكتروفيليـة و   GSHندماج لـ تفاعالت اال

Carcinogenes وتحويلها إلى Mercaptoric-acid    غيـر السامة تحت تـأثير إنـزيم 
.Glutathione-s- transferase  Kosower N.S & Kosower E.M., 1978)(   

 – Butyl –2 عند معاملـة الفئـران بالمركـب الـسام     %30فقد حدث نقص بنسبة 
Chloro ethyl – sulfate      مع مالحظة زيادة فـي نـشاط إنـزيم Gpx) Stanley, 

O.T.et al., (1991   كمـا تحـصل Upreti) Upreti, K. K. et al., 1989(  علـى 
 % 05 عند معاملتها بــ  %63 و%30 في كبد الفئران بنسبة GSHانخفاض في تركيز  

 Steel et al على التوالي، كما الحـظ   يوما60ً و30مدة  السام Argemoneمن مركب 
)Satya Narayan, A. et al., (1985هذا النقص عند تعرض الفئران للمركبات  :P,P-

dichloro diphényle trichloro methyl méthane (D.D.T) و Benzo pyrène 
أن المبيد السام في كبـد   Popova و SAKA، كما أوضح   GSTط اإلنزيم   مع تغيير نشا  

  .GSH )(Saka, S. & Popova, P.  1995  أدى إلى نقص في تركيزورحمها الفئران 
 ,.Aouachria W. et al ( النتائج التي تحصلنا عليها جاءت متوافقة كذلك مع نتائجو

 مـن مبيـد الفـاميترين    LD50 10/1 معاملة فئران التجـارب بجرعـة      نإ إذْ،  ) 2005
Alphamethrin  60 مـستوى الجلوتـاثيون الكبـدي  بنـسبة     أدى  إلي انخفـاض%  

)P<0.001(، ــين ــي ح ــزيمف ــشاط إن ــزيم Glutathione peroxidase  زاد ن  وإن
Glutathione reductase  نفسهاالجرعةب عن معاملة الفئران     لكليهما% 52 بنسبة .  

  



 217-209: الصفحات ـ 2 العدد ـ) 28 (المجلد)  2012 (ـ الزراعية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 
  

217

  
 REFERENCES المرا جع

1ِ- Aouacheri W., Saad Saka and R. Djafer 2005. Effect of Alphamethrin on 
Glutathione Redox System in Rats.  J. King Saud Univ., Vol. 18, Agric. Sci. 
(1),  pp. 51-56, Riyadh. 

2-Bradford, M. M., 1976. Rapid and sensitive methods for the quantities of 
microgram quantities of utilising the principale of protein-dye binding. 
Anal. Biochem. 72, 248-254. 

3-Chasseaud L.F., 1979. The role of glutathione and glutathione S-transferases 
in the metabolism of chemical carcinogens and other electrophilic agents. 
Adv. Cancer Res., 29: 174–75. 

4- Edward, M. K. and S. K.  Nechema, 1976. Chemical basis of the perturbation 
of the glutathione- glutathione disulfide status of biological system by 
Diazenes, 139-57, in glutathione:  metabolism and function, Raven Press, 
New York, Ed. by Arias, I. M. and Jakoby, W. B.  

5- Kosower, N. S. and E. M. Kosower, 1976. Functional aspects of Glutathione 
disulfide and hidden forms of Glutathione, in Glutathione: metabolism and 
function, Ed. by Arias, I. M. and Jakoby W. B. Raven press, New York, 159-
173. 

6-Kosower N.S and E. M. Kosower, 1978. The glutathione status of cells.  Int. 
Rev. Sytol., 54:109–160. 

7- Saka, S. and P.  Popova, 1995. The effect of alphamethrin compound on 
Glutathione redox system. Compt. Rendu Acad. Bulg. Sci., 11.  

8- Satya Narayan, A., S.R., Baspai, T. Yagi, and U. K.  Miska, 1985. Effect of 
intratracheal administration of D.D.T. and endosulfan on cytochrome P450 
and liver of rats. Bull. Environ. Coutan. Toxicol., 34, 55-62. 

9- Smith, I. K., A. H. Polle, and H. Rennenber, 1990. Glutathione in stress 
responses in plants: Adaptation and acclimation Mechanisms. Wiley-Liss, 
Inc., 2d., 201-215. 

10- Stanley, O.T., N.M. Elsayed, J. k. Georgy, and W. D. Korte, 1991. 
Metabolic changes in the mouse kidney after subcutaneous injection of 
Butyl 2-chloroethyl sulphide. journal of   Toxical. Envir. Health, 33, 19-27. 

11-Upreti, K. K., M. Das, A. Kuman, G. B. Singh, and S. K. Khanna, 1989. 
Biochemical toxicology of argemone oil in short-term oral feeding response 
in rats. Toxicol., 58, 285-89. 

12- Weckbeker, G. and J. G. Cory, 1988. Ribonucleotide  reductase activity and 
growth of glutathione-depleted mouse leukemia L1210 cells in vitro.  Cancer 
letters.40, 257-64. 

 
Received  14/12/2010  إيداع البحث 
Accepted for Publ. 18/10/2011 حث للنشرقبول الب  

 


