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تاريخ تدميم البحث  0202/3/67 :؛ تاريخ قبهل النذخ 0202/5/3 :

ملخص البحث :
ىجفت ىحه الجراسة الى معخفة التأثيخ الػقائي والسزاد لالكدجة لسخكب الكاتذيغ السعدول

مغ بحور فاكية االفػكادو ومخكب األبجشيغ السعدول مغ أوراق البقجونذ في الحج مغ تأثيخات
الكخب التأكدجي السدتحث بػساشة بيخوكديج الييجروجيغ (٘ )%ٓ.خالل الفتخات (صفخ،

اسبػعيغ واربع اسابيع) مغ خالل قياس بعس الستغيخات الكيسػحيػية التالية في مرل الجم:
الكمػكػز ،اليػريا ،حامس اليػريظ ،البخوتيغ التفاعمي -سي ،الكمػتاثايػن ،السالػنجايألجييايج

وجحر البيخوكدي نتخيت.

استخجم في الجراسة الحالية ( )ٗٛذك اخ مغ الجخذان البيس باعسار تخاوحت (ٓٔ ٔ ±

إسبػعيا) وبػزن (ٕٓٓ – ٕٓ٘) غخاماً وقدست عذػائيا الى (ٗ) مجاميع بػاقع ()ٙ
ُجخذ/مجسػعة وكالتالي:

السجسػعة (ٔ) :الديصخة الدميسة الدالبة :التي استيمكت الساء والغحاء االعتيادي

واعصيت الخمد ( )Aلمكاتذيغ والخمد (̅ ) لالبجشيغ ،السجسػعة (ٕ) :الديصخة السػجبة :التي

عػممت بيخوكديج الييجروجيغ (٘ )%ٓ.مع ماء الذخب ويػميا لسجة ٗ أسابيع وقج اعصيت الخمد
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( )Bلمكاتذيغ والخمد( ̅ ) لألبجشيغ ،السجسػعة الثالثة :مجسػعة الجخذان الدميسة  +السخكب:
اعصيت ماء الذخب والغحاء االعتيادي مع إعصائيا يػميا ولسجة اربع اسابيع بجخعة (ٓ٘

ممغع/كغع مغ وزن الجدع) الكاتذيغ واعصيت الخمد ( )Cوجخعة (ٓ٘ ممغع /كغع /مغ وزن
الجدع) مغ األبجشيغ واعصيت الخمد ( ̅ ) ،السجسػعة (ٗ) :عػممت بـ (٘ )H2O2 %ٓ.مع

إعصائيا يػميا ولسجة اربع اسابيع جخعة (ٓ٘ ممغع /كغع مغ وزن الجدع) مغ الكاتذيغ واعصيت

الخمد ( ،)Dوجخعة (ٓ٘ ممغع /كغع) مغ األبجشيغ واعصيت الخمد ( ̅ ).

أشارت الشتائج الى ان ىشاك ارتفاعاً معشػياً عشج مدتػى االحتسالية ( )p≤0.05في

تخكيد كل مغ الكمػكػز ،اليػريا ،حامس اليػريظ ،C-RP ،السالػنجايالجييايج وجحر البيخوكدي

نتخيت ،وانخفاض معشػي ( )P≤0.05في تخكيد الكمػتاثايػن في مرل دم ذكػر الجخذان

السعخضيغ لمكخب التأكدجي ،وأدت السعاممة بالكاتذيغ واألبجشيغ وكال عمى انفخاد الى حرػل
تأثيخات ايجابية في الػقاية مغ الزخر التأكدجي مغ خالل االرتفاع السعشػي ( )P≤0.05في

تخكيد الكمػتاثايػن واالنخفاض السعشػي ( )P≤0.05في تخكيد الكمػكػز ،اليػريا ،حامس
اليػريظ،

 ،C-RPالسالػنجايالجييايج وجحر البيخوكدي نتخيت.

الكممات المفتاحية :الكاتذيغ ،األبجشيغ ،االجياد التأكدجي ،بحور االفػكادو ،مزادات االكدجة.

The protective and Antioxidant Effect of Catechin and
Apigenin on Some Biochemical Parameters in Blood Serum of
Rats Exposed to Oxidative Stress Induced by H2O2

Researcher Rana T Ibrahem
Assistant Professor Dr Amera A Mahmmod
Assistant Professor Dr Ghada Abd Taqa
Abstract:
The aim of this study is to determine the protective and
)antioxidant effect of catechin isolated from avocado (persea Americana
seeds and Apigenin isolated from parsley (prtroselinum crispum) leaves
in preventing of oxidative stress effects exposed by (0.5 % H2O2) during
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periods (0, 2 weeks and 4 weeks) by measuring some biochemicals
parameters in blood serum, Glucose, Urea, Uric Acid (UA), C-Reactive
Protein (CRP), Glutathione (GSH), Malondialdehyde (MDA), and peroxy
nitrate radical (ONOȮ). Forty eight males rats with the age of (10 ± 1
week) and weight of (200 – 250)gm were randomly divided into 4
groups, 6 Rat/group.
Group (1): control group received drinking tap water and standard
diet, given (A) for catechin and ( ̅) for apigenin, Group (2): received
(0.5% H2O2) with drinking water for 4 weeks, given (B) for catechin and
( ̅ ) for a pigenin, Group (3): received tap water and standard diet and
given (50 mg/kg) catechin for 4 weeks, given (C) and (50 mg/kg)
Apigenin for 4 weeks, given ( ̅ , Group (4): received (0.5% H2O2) with
drinking water and given (50 mg/kg) catechin for 4 weeks given (D),
and (50 mg/kg) Apigenin, given ( ̅ ).
Result showed a significant increase (P≤ 0.05) in the
concentration of glucose, Urea, UA, CRP, MDA and ONOȮ and a
significant decrease in GSH level compared with control group. The
treatment with catechin and Apigenin each alone lead to positive effects
of oxidative damage through the significant increasing (P≤ 0.05) in GSH
level and significant decrease (P≤0.05) in concentration of glucose,
Urea, UA, MDA, CRP and ONOȮ.
Key words: Catechin, Apigenin, Oxidative Stress, Avocado
Seeds, Anti-Oxidants.
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المقجمة:
تعتبخ الشباتات مغ السرادر اليامة والستشػعة لمعجيج مغ نػاتج االيس الثانػي والتي
تدسى بالشػاتج الصبيعية ( ،)Natural productsالتي تزع السخكبات الفيشػلية والفالفػنيجات
()1

والقمػيجات والرابػنيات والكاليكػسيجات والتخبيشات  .وتكسغ اىسية نػاتج االيس الثانػي
بالشدبة لمشباتات ،انيا تعج مرجر ميع لمعجيج مغ الربغات واليػرمػنات الشباتية والكمػروفيل،
()2

فزال عغ كػنيا تعج خصاً دفاعيا يحسي الشباتات مغ االمخاض والفصخيات والبكتخيا والحذخات .
تتػاجج مخكبات االيس الثانػي بشدب قميمة في الشباتات وفي اآلونة االخيخة زاد االىتسام بجراسة

ىحا الشػع مغ السخكبات وفرميا ومغ ثع تذخيريا مغ انػاع عجيجة مغ الشباتات واالعذاب كػنيا
تعج مػاداً فعالة مغ الشاحية الصبية ،اذ يتع استخجاميا في صشاعة االدوية والسدتحزخات
()4

()3

الصبية  ،وذات تأثيخ جانبي قميل مقارنة مع مثيالتيا التي يتع ترشيعيا في السختبخ  ،فزال
عغ كػنيا تعج مغ السػاد السزادة لالكدجة القػية تعسل عمى كبح وتثبيط الجحور الحخة والتقاط
بقايا االيػنات السعجنية السدؤولة عغ انتاج اصشاف االوكدجيغ الفعالة
 )Reactive Oxygen Species (ROSوتعسل عمى حساية السادة الػراثية مغ الصفخات
()6,5

الػراثية وتقمل مغ خصخ االصابة بأمخاض القمب واالوعية الجمػية

 .فزال عغ كػنيا تعج

مػاداً مزادة لاللتيابات والفصخيات وتعسل عمى تثبيط تجسع الرفيحات الجمػية وبالتالي تسشع
()7

حرػل الخثخة الجمػية .

يعج الكاتذيغ ( )Flava-3-OLSاحج مخكبات االيس الثانػي ويشتسي بالتحجيج الى
عائمة السخكبات الفالفػنيجية ويصمق عميو تدسيات عجيجة مشيا الكاتيكيغ ،الكاتذيغ وحامس
الكاتذيظ ،وقج شخز وجػده والول مخة في ثسار شجخة الدشط الكشجي ( Acacia catechin,
 )cutch treeكسا شخز وجػده ايزا في الذاي االخزخ واالسػد والكيػي والكاكاو

()9
()8
والتفاح  ،فزال عغ وجػده وبكسيات كبيخة في بحور فاكية االفػكادو  .يتكػن مخكب الكاتذيغ

مغ حمقتي بشديغ ( )B,Aمع حمقة ثالثة غيخ متجاندة  Dihydropyranيصمق عمييا الخمد ()C
مع وجػد مجاميع ىيجروكديل في السػاقع

̅

̅

مغ الحمقة  ،Bكسا في الذكل (ٔ) ،ويستمظ

مخكب الكاتذيغ خرائز مزادة لالكدجة فيػ بيحا يعج مغ السخكبات الصبيعية ذات الفائجة
()11

الػاسعة فيسا يخز الرحة العامة

 ،ونط اًخ لمخرائز السزادة لالكدجة التي يتستع بيا

مخكب الكاتذيغ فيػ يعج قانز لمجحور الحخة التي تتكػن داخل جدع الكائغ الحي ويعسل عمى
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مشع حجوث االمخاض الشاجسة عشيا ويداعج في مشع مذاركة االيػنات السعجنية مثل الحجيج
والشحاس في تفاعالت االكدجة مغ خالل ارتباشو مع ايػنات ىحه السعادن وتكػيغ معقجات
مخمبية وتحػيميا بالشياية الى الذكل الغيخ ذائب وتقميل اضخارىا عمى الجديئات الحيػية
()12,11

كالبخوتيشات واالحساض الشػوية

 ،ولو دور ميع في تقميل السخاشخ الشاجسة عغ امخاض

القمب واالوعية الجمػية مغ خالل تثبيط تجسع جديسات ( )LDL-CHالحاممة لمكػليدتخول
()13

الزار عمى ججران االوعية الجمػية

 ،فزال عغ السداىسة في خفس مدتػى ضغط الجم
(ٗٔ)

وحساية الجمج مغ تأثيخ االشعة الفػق بشفدجية الزارة

.

OH
OH
HO

O

OH
OH
شكل ( :)6التخكيب الكيميائي لمكاتذين

يعج األبجشيغ (

̅

 )Apegenin:عزػ مغ مجسػعة
()15

مخكبات شبيعية مغ الفالفػنيجات (شكل )ٕ :ذات االىسية الحيػية الكبيخة

 ،وقج اجخيت اولى

الجراسات حػل االىسية الحيػية لسخكب األبجشيغ عام ٓ ٜٔٙوبعجىا تع تذخيرو كسادة كيسيائية
وقائية ( )Chemo-preventiveعام ٓ ،ٜٔٛثع تػالت الجراسات حػل مخكب األبجشيغ نط اًخ
()16

لسا يتستع بو مغ فػائج حيػية كبيخة

 .يتػاجج مخكب األبجشيغ بكسيات كبيخة في الخز اخوات

والفػاكو ،كسا يكثخ تػاججه وبشدب عالية في أوراق البقجونذ حيث يتػاجج بتخكيد يقجر بحػالي

ٖ٘ٓ ٗ٘.ممي غخام /غخام مغ الػزن الجاف لمبقجونذ

()18,17

 .يعج مخكب األبجشيغ مغ

مزادات االكدجة القػية التي تقػم بسحاربة الجحور الحخة التي تتكػن داخل الجدع ،فزال عغ
كػنو مخكباً مزاداً لاللتيابات والفايخوسات والبكتخيا والفصخيات ويعسل عمى محاربة الخاليا
318

رنا طالب إبراهيم و اخرون

دور في تشذيط الحاكخة ومحاربة الخاليا الدخشانية ،كسا لو دو ار في تشذيط
الدخشانية ،كسا لو اً
()19

الحاكخة ومحاربة مخض الدىايسخ

 .ولو دو ار وقائيا يتسثل في خفس السدتػيات العالية

لمكػليدتخول الكمي والجىػن الثالثية وكػليدتخول-البخوتيغ الجىشي الػاشئ الكثافة (الكػليدتخول

الزار) مقابل رفع مدتػيات كػليدتخول -البخوتيغ الجىشي العالي الكثافة (الكػليدتخول الحسيج).

فزال عغ خفس مدتػيات الكمػكػز العالية في الجم والسداعجة في تقميل الػزن وتشطيع مدتػيات
()21,19

ضغط الجم العالية

.

OH
HO

O

O

OH

شكل ( :)0التخكيب الكيميائي لألبجنين
تعج فاكية االفػكادو ( )Persea american Millومػششيا االصمي امخيكا الالتيشية

مغ الفػاكو السفيجة لمرحة العامة ،وتكػن بذكل ثسخة خزخاء المػن ذات شكل يذبو الكسثخي

وبحجع قبزة اليج (شكل ،)ٖ :وتشتسي فاكية االفػكادو الى فريمة الغاريات ()Lauraceae
وتعج مغ الفػاكو الغشية بالسغحيات الصبيعية السفيجة لرحة الجدع ،اذ يحػي لب فاكية االفػكادو
عمى ندبة عالية مغ االحساض الجىشية غيخ السذبعة احادية االصخة السددوجة مثل حامس
األوليظ والسفيجة لرحة الجدع برػرة عامة والقمب برػرة خاصة مثل حامس األوليظ ،فزال
عغ ندبة قميمة مغ االحساض الجىشية غيخ مذبعة متعجدة االواصخ السددوجة مع ندبة ضئيمة
()21

مغ االحساض الجىشية السذبعة

 ،فزال عغ تػاجج بعس مغ العشاصخ السعجنية مثل

البػتاسيػم ( )Kالحي يتػاجج بكسيات كبيخة في لب فاكية االفػكادو مقابل ندبة ضئيمة مغ
عشرخ الرػديػم ( ،)Naباالضافة الى الخارصيغ ( )Znوالشحاس ( )Cuوالكالديػم ()Ca
والسغشديػم ( )Mgوالحجيج ( )Feوالفدفػر ( )Pباالضافة الى بعس مغ الفيتاميشات مثل
()22

( C,B,Aوحامس الفػليظ) وبيتا كاروتيشات

 .تػجج داخل فاكية االفػكادو بحرة كبيخة (عادة
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يتع رمييا والتخمز مشيا باعتبارىا مغ الشفايات) تذكل حػالي ٖٔ %ٔٛ-مغ وزن الفاكية الكمي
(شكل )ٗ :وتحػي عمى العجيج مغ السػاد السغحية والفيتاميشات والعشاصخ السعجنية السذار الييا
في اعاله ،فزال عغ احتػائيا عمى مزادات االكدجة الصبيعية وبكسيات غديخة مثل السخكبات
الفيشػلية والفالفػنيجات ،اذ تحتػي بحور فاكية االفػكادو عمى ندب عالية مغ مخكب الكاتذيغ
( )Catechinوالكػرستيغ ( )Quercetinوالخوتيغ ( )Rutinوالكامفيخول ( )Kampferolوىي
مخكبات معخوفة بخرائريا القػية السزادة لألكدجة ،فزال عغ احتػاء البحور عمى ندبة
()24,23

معقػلة مغ االلياف الغحائية والتي تعصي الذعػر بالذبع لفتخة شػيمة

.

شكل (ٗ) :فاكية األفػكادو

شكل (ٖ) :بحرة فاكية األفػكادو

يعج البقجونذ او السعجنػس  parsleyواسسو العمسي ( )petroselinum crispumمغ
الشباتات العذبية التي تشتسي الى العائمة الخيسية ( )Apiaceae Familyوىػ نبات عذبي ثشائي

الحػل لو سيقان كثيخة ترل ارتفاعيا الى (ٖٓ )ٙٓ-سشتيستخ تحسل أوراقا مخكبة خزخاء المػن
()25

زالية ذات ممسذ ناعع

.

ويعج البقجونذ مغ الشباتات العذبية الغشية بسزادات االكدجة الصبيعية والتي مشيا
السخكبات الفالفػنيجية مثل مخكب األبجشيغ الحي يتػاجج بتخاكيد عالية في أوراق البقجونذ ،فزال
عغ تػاجج مخكب الكامفيخول والميػتيػليغ ( )LuteoLinوالكػرسيتغ في أوراق نبات
()26

البقجونذ

 .كسا تحتػي أوراق البقجونذ عمى بعس مغ الفيتاميشات والسعادن والديػت

()27

الصيارة

.
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يتدبب االجياد التأكدجي  Oxidative Stressبإحجاث العجيج مغ االمخاض التي
تريب الكائغ الحي مثل الدخشان وامخاض القمب واالوعية الجمػية وداء الدكخ وغيخىا مغ
()28

االمخاض

.

ويعخف االجياد التأكدجي بانو اختالل وعجم تػازن بيغ االنطسة الجفاعية لمجدع والتي
تعخف عادة بسزادات االكدجة  Antioxidantsومػلجات االكدجة  ،pro-oxidantsوالحي

يكػن سببو في الغالب ىػ الشقز الحاصل في السغحيات الحاوية عمى مزادات االكدجة وانتاج
مػلجات االكدجة بكسيات كبيخة نتيجة االلتيابات والتعخض الى عػامل البيئة التي تدبب حرػل

ىحا االختالل مثل السعادن الدامة والسبيجات واالشعة فػق البشفدجية الزارة التي تؤدي في

الشياية الى انتاج الجحور الحخة  Free Radicalsوالتي تكػن بذكل ذرات او جديئات حاوية في

غالفيا الخارجي عمى الكتخون مشفخد مسا يجعميا بالتالي غيخ مدتقخة وتسيل الى اكتداب الكتخون
()29

مغ الجديئات السحيصة بيا

 .ولخصػرة الجحور الحخة ،وججت مزادات ليا (مزادات االكدجة)

في جدع الكائغ الحي والتي تكػن بذكل مزادات اكدجة انديسية مثل انديع الكتاليد Catalase

وسػبخ اوكديج الجسسيػتيد  super oxide dismutaseوكمػتاثايػن بيخوكديجيد glutathione

 ،peroxidaseاو بذكل مزادات اكدجة غيخ انديسية مثل الكمػتاثايػن وفيتاميغ  C,Eوحامس
()31,31

اليػريظ والكاروتيشات

 ،فزال عغ مزادات االكدجة الصبيعية التي تػجج في العجيج مغ

االغحية مثل السخكبات الفيشػلية والفالفػنيجات التي تعسل عمى حساية ودعع الشطام السشاعي لجدع
الكائغ الحي مغ االثار الدسية والدمبية الشاجسة عغ الجحور الحخة مغ خالل ايقاف وانياء
()12

تفاعالتيا الستدمدمة وتحػيميا الى الحالة السدتقخة

.

تيجف ىحه الجراسة الى عدل وتذخيز مخكب الكاتذيغ مغ بحور فاكية االفػكادو،
وعدل وتذخيز مخكب األبجشيغ مغ أوراق نبات البقجونذ والتحخي عغ دورىسا الػقائي والسزاد
لالكدجة لبعس مغ الستغيخات الكيسػحيػية في مرل دم ذكػر الجخذان السعخضيغ لمكخب
التأكدجي السدتحث بػساشة بيخوكديج الييجروجيغ (.)H2O2 ٓ.٘%
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المهاد وطخائق العمل:
النباتات المدتخجمة في الجراسة:
تع استخجام فاكية االفػكادو ( )Preesea americana Millونبات البقجونذ
( ،)Petroselinum crispumوتع الحرػل عمى فاكية االفػكادو مغ االسػاق السحمية في
مجيشة اربيل ومجيشة السػصل ،كسا تع الحرػل عمى نبات البقجونذ مغ االسػاق السحمية لسجيشة
السػصل .جخى تشطيف فاكية االفػكادو مغ االتخبة والغبار وغدمت جيجاً بالساء العادي ثع الساء
السقصخ وجففت جيجاً بقصعة مغ الذاش الصبي ،ثع جخى فرل القذخة الخارجية والمب الجل

الحرػل عمى البحور.

صعت البحور الى قصع صغيخة ووضعت في الفخن الكيخبائي بجرجة ح اخرة ٓٗ °م ولسجة
ُق ْ
()32
ست ساعات لمتخمز مغ الخشػبة  ،بعج ذلظ تع شحغ البحور الجافة بػساشة الة شحغ القيػة
وتع الحرػل عمى مدحػق جاف ناعع تع وضعو في اكياس بالستيكية وحفطو في السجسجة لحغ
()33

استعسالو في التجارب الالحقة

 .تع تشطيف أوراق البقجونذ بعج ان فرمت عغ الديقان

وغدمت بالساء العادي ثع الساء السقصخ وجففت جيجاً ثع اتبعت نفذ الصخيقة أعاله ،لمحرػل
عمى مدحػق جاف ألوراق البقجونذ ،تع وضعو في اكياس بالستيكية وحفظ بالسجسجة لحيغ

اجخاء التجارب الالحقة.
عدل مخكب الكاتذين:
تع عدل مخكب الكاتذيغ مغ السدحػق الجاف لبحور فاكية االفػكادو باالعتساد عمى

()34
شخيقة الباحث  ،اذ تع مدج (ٓ٘) غخاماً مغ مدحػق البحور الجافة مع (ٓٓ٘) مميممتخ مغ

الساء السقصخ ووضع السديج في الحسام السائي بجرجة ح اخرة ٓ٘°م ولسجة ٗ ساعات مع التحخيظ

السدتسخ ،بعج ذلظ رشح السديج باستعسال ورقة تخشيح واتسان(ٔ) ثع شخد مخكدي لسجة (٘ٔ)
دقيقة وعمى سخعة (ٕٓٓ٘  )rpmالجل التخمز مغ العػالق والذػائب ،ثع نقل الخاشح الخائق
الى قسع فرل جاف ونطيف واضيف لو كمػروفػرم بشدبة (ٔ حجع الخاشح ٔ :حجع كمػروفػرم)
الجل ازالة السخكبات الالقصبية وتع خمط السديج برػرة جيجة ثع تخك لسجة ساعة واحجة النفرال
شبقتيغ ،الصبقة العمػية تسثل السائية والصبقة الدفمية ىي شبقة الكمػروفػرم (تيسل) .نقمت الصبقة

السائية الى قسع فرل ٍ
ثان جاف ونطيف واضيف الييا خالت االثيل (ٔ حجع الخاشح ٔ :حجع
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خالت االثيل) الجل التخمز مغ السخكبات ذات القصبية الػاشئة ،وتع خمط السديج برػرة جيجة
ثع تخك لسجة ٕٗ ساعة النفرال شبقتيغ ،الصبقة العمػية تسثل خالت االثيل (تيسل) والصبقة
الدفمية تسثل شبقة االنسػذج (الكاتذيغ) والتي تع جسعيا وتخكيدىا الى تقخيبا ثمث حجسيا االصمي
بػساشة السبخخ الجوار  Rotary Evaporatorتحت الزغط السخمخل وعمى درجة ح اخرة
ٓ٘°م ،ثع جفف السحمػل السخكد الحي تع الحرػل عميو بػساشة جياز السجفج (التجفيف

بالتبخيج) ( )Loyophilizerوتع الحرػل عمى مدحػق بشي غامق تع جسعو في قشاني معتسو
محكسة الدج وحفظ في التبخيج لحيغ اجخاء التجارب الالحقة عميو.

عدل مخكب األبجنين:
الخصػة االولى :تع عدل مخكب األبجشيغ مغ السدحػق الجاف ألوراق البقجونذ
()35

باالعتساد عمى شخيقة الباحث

 ،مع اجخاء بعس التعجيالت فقج استخجم (ٕ٘) غخاما مغ

السدحػق الجاف ألوراق البقجونذ ووضعت في كذتبانة سميمػزية ( )Thimpleجافة ونطيفة
ووضعت في جياز االستخالص التام ( )Soxhletمع محيب االيثانػل ٓ %ٚواستسخت عسمية
االستخالص مجة (٘) ساعات اجخي بعجىا عسمية تخشيح لمدائل الشاتج مغ عسمية االستخالص
ثع عسمية شخد مخكدي عمى سخعة (ٕٓٓ٘  )rpmولسجة ٖٓ دقيقة ،ثع وبجرجة ٓ٘°م لمتخمز
مغ االيثانػل .جفف السحمػل السخكد (السدتخمز الخام) بػساشة السجفج (التجفيف بالتبخيج) وتع

الحرػل عمى مدػق اخزخ المػن والحي وضع في قشاني معتسة المػن محكسة الدج وحفطفي
التبخيج لحيغ اجخاء التجارب الالحقة عميو.
الخصػة الثانية :اكسمت عسمية فرل مخكب األبجشيغ باستعسال عسػد الفرل
الكخوماتػغخافيا والحي تخاوح شػلو ٓٙسع وقصخه ٕسع ومعبأة بسادة ىالم الدميكا

( ،)Mesh 60-120وقج حزخ العسػد بسدج ٓٔ غخام مغ ىالم الدميكا مع كسية مشاسبة مغ
محيب اليكدان مع مخاعاة السدج برػرة جيجة ثع تست تعبئة العسػد بسقجار (ٔ )ٖ/مغ شػلو،

بعج ذلظ اكسمت عسمية الفرل بأخح (ٓٔ غخام) مغ مدحػق السدتخمز الجاف ومدجت مع
كسية قميمة ججا مغ ىالم الدميكا كسادة إدمراص وحقشت أعمى العسػد بححر واستخجم نطام

السحيبات ( -nبيػتانػل :ماء مقصخ :حامس الخميظ) بشدب حجسية (ٕٔ )ٔ :ٕ :عمى التػالي
كصػر متحخك ،وتع الحرػل عمى اجداء  Fractionsركدت بػساشة السبخخ الجوار تحت
الزغط السخمخل وجخى فحز اولي لألجداء السفرػلة بػساشة كخوماتػغخافيا الصبقة الخقيقة
( )TLCلمكذف عغ وجػد مخكب األبجشيغ في االجداء السفرػلة وباستخجام صفائح رقيقة مغ
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االلسشيػم السانية السشذأ مصمية بصبقة رقيقة مغ ىالم الدميكا وبابعاد (ٕٓ * ٕٓ)سع وبدسظ
(ٕ )ٓ.ممع ،تع وضع االنسػذج اسفل الرفيحة عمى شكل بقع صغيخة وباستعسال ماصة

مايكخوية وباستعسال نطام الفرل السكػن مغ ( – nبيػتانػل :ماء مقصخ :حامس الخميظ)
وبشدب حجسية (ٕٔ )ٔ :ٕ :عمى التػالي كصػر متحخك ،واستخجم مخكب األبجشيغ الكياسي

لسقارنة وجػده في الشساذج السعدولة ،وتع تطييخ البقع بػساشة كمػريج الحجيجيظ (ٔ )%وحدب
معامل االنديابية ( )Rfلمبقع السفرػلة لمشساذج ولمسخكب الكياسي بتصبيق السعادلة التالية:
 = Rfالمدافة التي يقظعها االنمهذج  /المدافة التي يقظعها المحيب
جسعت االجداء التي اعصت قيع ( )Rfمقاربة او مداوية لكيسة ( )Rfلسخكب األبجشيغ
الكياسي وركدت بالسبخخ الجوار وجففت بػساشة السجفج (تجفيف بالتبخيج) وتع الحرػل عمى

مدحػق جاف حفظ في قشاني معتسة محكسة الدج وضعت في التبخيج لحيغ اجخاء التجارب
الالحقة.

جخى تذخيز مخكب الكاتذيغ السعدول مغ بحور فاكية االفػكادو ومخكب األبجشيغ
السعدول مغ أوراق البقجونذ باستعسال جياز كخوماتػغخافيا الدائل عالي االداء ( )HPLCنػع
 SYKAMالساني السشذأ في مختبخات و ازرة العمػم والتكشػلػجيا /دائخة البيئة والسياه في محافطة
بغجاد وباستعسال عسػد فرل نػع  C18-OSDبابعاد  ٗ.ٙممع  X 25سع ،وقج استخجم كاشف
نػع  UV-S2340عشج شػل مػجي ٓ ٖٙنانػميتخ وسخعة جخيان ٔ مل /دقيقة والصػر الستحخك
بتخكيديغ مختمفيغ مكػن مغ مديج محمػل ( Aميثانػل :ماء مقصخ :حامس الخميظ) وبشدب

(ٕ٘ )ٕ :ٖٔ :عمى التػالي مع السحمػل ( Bميثانػل :ماء مقصخ :حامس الخميظ) وبشدب
()36

(ٕ٘ )٘ :ٚٓ :عمى التػالي وقج استخجم مخكب الكاتذيغ ومخكب األبجشيغ الكياسييغ

.

الحيهانات المدتخجمة في الجراسة الحالية:
استخجم في ىحه الجراسة  ٗٛمغ ذكػر الجخذان البالغة مغ نػع  Albino Ratsوبعسخ
(ٓٔ  ٔ ±أسبػعياً) وباوزان تخاوحت (ٕٓٓ – ٕٓ٘) غخاما وتع الحرػل عمييا مغ بيت

الحيػانات السختبخية في كمية الصب البيصخي  /جامعة السػصل وتع تخبية الحيػانات في حقل
الحيػانات في كمية الصب البيصخي  /جامعة السػصل في غخفة خاصة متػفخة فييا الذخوط
الرحية لتخبية الحيػانات مغ تغحية واضاءة وتيػية ودرجة ح اخرة ،كسا جخى مخاعاة الشطافة
القفاص الحيػانات وتعكيسيا وتبجيل نذارة الخذب كل ٗ أيام وتخكت الحيػانات لسجة اسبػعيغ
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دون معاممة لمتأكج مغ خمػىا مغ االمخاض ،ثع قدست عذػائياً الى اربع مجاميع بػاقع  ٙجخذ

لكل مجسػعة وكالتالي:

المجمهعة االولى (مجسػعة الديصخة الدالبة الدميسة) :اعصيت العمف والساء االعتيادي
ولسجة اربع اسابيع وقج اعصيت الخمد  Aلسخكب الكاتذيغ والخمد
̅

لسخكب األبجشيغ.

المجمهعة الثانية (مجسػعة سيصخة  :)H2O2اعصيت العمف وماء الذخب الحاوي عمى
( )H2O2 ٓ.٘%ولسجة اربع اسابيع .وقج اعصيت الخمد  Bلسخكب الكاتذيغ والخمد

̅

لسخكب

األبجشيغ.
المجمهعة الثالثة (مجسػعة الجخذان الدميسة  +السخكب السعدول) :مع إعصائيا ولسجة

أربعة أسابيع مغ مخكب الكاتذيغ بجخعة (ٓ٘ ممغع/كغع مغ وزن الجدع) وقج اعصيت الخمد ، C
اما مجسػعة مخكب األبجشيغ فقج أعصيت ولسجة أربعة أسابيع جخعة مقجارىا (ٓ٘ ممغع/كغع مغ
وزن الجدع) مغ مخكب األبجشيغ واعصيت الخمد ̅ .

المجمهعة الخابعة (مجسػعة  + H2O2السخكب السعدول) :مع إعصائيا ولسجة أربعة

أسابيع مغ مخكب الكاتذيغ بجخعة (ٓ٘ ممغع/كغع مغ وزن الجدع) وقج اعصيت الخمد  ، Dاما

مجسػعة مخكب األبجشيغ فقج أعصيت ولسجة أربعة أسابيع جخعة مقجارىا (ٓ٘ ممغع/كغع مغ وزن

الجدع) مغ مخكب األبجشيغ واعصيت الخمد ̅ .

جمع نماذج الجم:
تع جسع نساذج الجم مغ مجاميع الحيػانات والخاصة بكل مخكب خالل الفتخات :قبل
السعاممة (الدمغ صفخ) ،بعج مخور اسبػعيغ ،بعج مخور اربع اسابيع عغ شخيق تخجيخ الجخذان
بااليثخ ولبزع ثػان تع سحب الجم مغ محجخ العيغ بػساشة انابيب شعخية خاصة وسسح لمجم
باالندياب الى انابيب جافة ونطيفة ومعقسة وخالية مغ السػاد السانعة لمتخثخ وتخك الجم ليتخثخ
وبعجىا وضعت االنابيب في جياز الصخد السخكدي عمى سخعة (ٖٓٓ٘  )rpmولسجة (ٓٔ) دقائق
()37

لفرل مرل الجم عغ الجدء الستخثخ

 .وتع تقديع مرل الجم ولكل عيشة الى ثالث اقدام وتع

وضعيا في انابيب بالستيكية صغيخة نطيفة ( )Eppendrof Tubeوتع تقجيخ تخكيد الكمػكػز
مباشخة في مرل الجم بعج فرل السرل عغ الجدء الستخثخ ،ثع حفظ السرل الحقا في السجسجة
لحيغ استعسالو في التحاليل الحقاً.
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الظخائق المدتخجمة لقياس المتغيخات الكيمهحيهية المحجدة في الجراسة:
تع تقجيخ تخكيد الكمػكػز في مرل دم ذكػر الجخذان باستعسال عجة التحاليل الجاىدة مغ
شخكة ( )Biolaboالفخندية ،اذ تتأكدج مجسػعة االلجييايج في جديئة الكمػكػز بفعل انديع كمػكػز
اوكديجيد ليتكػن حامس الكمػكػنيظ و  H2O2والحي بجوره يتفاعل مع الفيشػل و ٗ-اميشػ انتي
بايخيغ وبػجػد انديع البيخوكديجيد ليعصي صبغة الكػيشػن اميغ الػردية المػن ،وتتشاسب شجة

المػن لمربغة مع تخكيد الكمػكػز في العيشة

()37

وقجر تخكيد اليػريا في مرل دم ذكػر الجخذان

باستعسال عجة التحاليل الجاىدة مغ شخكة ( )BioLaboالفخندية ،اذ يقػم انديع اليػريد Urease
بتحخيخ االمػنيا وفي وسط قاعجي ،وتتفاعل بعجىا االمػنيا الستحخرة مع مخكب اليايبػكمػرايت

والدالدميت فيتكػن معقج ممػن والحي تتشاسب شجة امتراصيتو مع تخكيد اليػريا في العيشة

()38

.

وقج قجر تخكيد حامس اليػريظ ( )UAفي مرل دم ذكػر الجخذان باستعسال عجة التحاليل
الجاىدة مغ شخكة ( )spinreactاالسبانية حيث يقػم انديع اليػريكيد  Urecaseباكدجة حامس
اليػريظ الى مخكب ذائب  Allantoineو  H2O2والحي بجوره يتفاعل مع ٕ -ٗ-ثشائي

كمػروفيشػل حامس الدمفػنيظ ٗ-اميشػ فيشازون وبػجػد انديع البيخوكديجيد فيتكػن صبغة وردية

المػن تتشاسب شجة امتراصيا لمزػء في جياز السصياف الزػئي مع تخكيد حامس اليػريظ
()39

في العيشة

 .وقج تع تقجيخ تخكيد بخوتيغ سي التفاعمي ( )CRPفي مرل دم باستعسال عجة

التحاليل الجاىدة مغ شخكة ( )Plasmatecالفخندية ،اذ يعتسج الكياس فييا عمى التفاعل السشاعي
الحاصل بيغ جديسات الالتكذ ( )Latex Particlesوالسرشػعة مغ مادة بػلي ستايخيغ
والسغصاة بسزاد االجدام السزاد لمبخوتيغ التفاعمي البذخي سي

( )Anti-Human CRP Antibodiesنتيجة لتكػيغ معقج الزج-مدتزج وضيػر التالزن

 Agglutinationدليل عمى ارتفاع مدتػى (< mg/L) CRP ٙفي مرل الجم عغ مدتػاه

()41
الصبيعي  .وقج قجر تخكيد الكمػتاثايػن  GSHفي العيشة باالعتساد عمى شخيقة كاشف

إيمسان(ٔٗ) ،وقجر تخكيد السالػنجايالجييايج  MDAفي مرل دم ذكػر الجخذان عغ شخيق استعسال
شخيقة تفاعل حامس الثايػباربيػتخيظ

(42

()43

باالعتساد عمى شخيقة نتختة الفيشػل

)

 . TBAوقجر تخكيد جحر البيخوكدي نتخيت ()ONOȮ

.

التحميل االحرائي:
اجخي التحميل االحرائي باستعسال بخنامج التحميل االحرائي  SPSS17اليجاد السعجل
 Meanوالخصأ الكياسي  Standard Errorوتع اختيار  Duncan Testبتحميل ANOVA
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لمسقارنة بيغ أكثخ مغ متغيخيغ وايجاد االختالف بيغ الكيع والتي ضيخت مغ خالل قيع االحتسالية
( P-Value) Pوالتي عجت عشج ( )P≤0.05اختالفاً معشػياً ،أما عشج ( )P>0.05فيي
()44

اختالفا غيخ معشػي

.

النتائج والمناقذة:
تعتبخ بحور فاكية االفػكادو (التي عادة تكػن مغ السخمفات ويتع رمييا) مغ االجداء
السيسة فزال عغ المب وقذخة البحور ،كػنيا تعج مرج اًر غشياً بسزادات االكدجة الصبيعية مغ
صشف السخكبات الفالفػنيجية مثل الكاتذيغ والكػرستيغ والكامفيخول والخوتيغ وغيخىا ،والتي

تداىع في كبح وقشز الجحور الحخة وبالتالي تعسل عمى التقميل مغ عسمية بيخوكدجة الجىػن
()45

 Lipid Peroxidationوالػقاية مغ الدخشان مغ خالل مشع نسػ وتكاثخ الخاليا الدخشانية

وقج تع عدل مخكب الكاتذيغ مغ السدحػق الجاف لبحور فاكية االفػكادو باالعتساد عمى شخيقة

.

التجدئة وعمى مخحمتيغ ،إذ اعتسج في شخيقة الفرل عمى االختالف في درجات القصبية والتي تُعج
مغ العػامل السيسة التي تتحكع في قابمية ومجى ذوبانية السخكبات في السحيبات ،فعشج مدج
السدتخمز الخام الحي يحػي عمى مخكب الكاتذيغ مع الساء السقصخ والكمػروفػرم ،أدى ذلظ الى
عدل وازالة السخكبات الالقصبية عغ السخكبات القصبية (مثل الكاتذيغ) وفي السخحمة الثانية وعشج
مدج االنسػذج الحي نتج مغ خصػة الفرل االولى مع خالت االيثل ،فان السحرمة الشيائية ىي
ازالة السخكبات ذات القصبية الػاشئة .تع تخكيد الصبقة السائية التي تع الحرػل عمييا مغ الخصػة
()34

االخيخة وجففت بػساشة السجفج ووضع في التبخيج حتى اجخاء الخصػة الالحقة

.

يعتبخ األبجشيغ مغ السخكبات الفالفػنيجية والتي تتػاجج بغ ادرة وبكسيات كبيخة في أوراق

نبات البقجونذ ،وتع عدل األبجشيغ مغ السدحػق الجاف ألوراق البقجونذ عمى مخحمتيغ ،اذ
تزسشت السخحمة االولى استخجام عسمية االستخالص السدتسخ مع محيب االيثانػل ٓ%ٚ

لمحرػل عمى مدتخمز خام والحي يكػن مخكب األبجشيغ مغ ضسغ مكػناتو وبعج عسمية تخكيد
السدتخمز الخام الحي نتج مغ الخصػة االولى ،تع اكسال عسمية الفرل بػساشة عسػد فرل
الكخوماتػغخافيا والتي مغ خالليا تع الحرػل عمى اجداء مفرػلة والتي اجخي ليا فيسا بعج
اختبار اولي لمكذف عغ وجػد مخكب األبجشيغ وباستعسال تقشية  TLCوتع حداب معامل
االنديابية  Rfلالجداء السفرػلة ومقارنتيا مع معامل االنديابية  Rfلالبجشيغ الكياسي والحي كان
مداويا الى (ٖ ،)ٓ.ٛجسعت االجداء التي احتػت عمى األبجشيغ وركدت بالسبخخ الجوار تحت

الزغط السخمخل وتع تجفيف السحمػل السخكد بػساشة السجفج وحفظ السدحػق الجاف الحي تع
()35

الحرػل عميو في التبخيج لحيغ اجخاء التجارب الالحقة عميو
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تع تذخيز مخكب الكاتذيغ ومخكب األبجشيغ السعدليغ بػساشة تقشية  HPLCعغ
شخيق مقارنة زمغ االحتباس ( )Rtلقسة مخكب الكاتذيغ مع ( )Rtلقسة مخكب الكاتذيغ الكياسي،
و ( )Rtلقسة مخكب األبجشيغ السعدول مع ( )Rtلقسة مخكب األبجشيغ الكياسي وكسا مػضح في
ججول (ٔ) ،وقج ضيخت قسة واحج لسخكب الكاتذيغ وقسة واحجة لسخكب األبجشيغ مسا يجل عمى
نقاوة السخكبات السعدولة وعجم وجػد مخكبات اخخى وكسا مػضح في شكل (٘).
ججول ( :)6زمن االحتجاز لممخكبات القياسية (الكاتذين واألبجنين) والكاتذين واألبجنين
المعدولين

رقم القمة

زمن االحتجاز /Rt

زمن االحتجاز /Rt

المعدولة

القياسية

دقيقة لممخكبات

دقيقة لممخكبات

تذخيص القمة

ٔ

ٓٗ.ٕٛ

ٕٗٔٗ.

مخكب األبجشيغ

ٕ

ٕٓٓ٘.

٘.ٔٚٚ

مخكب الكاتذيغ

شكل (٘) :كخوماتػكخام  HPLCمخكب الكاتذيغ الكياسي
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شكل ( :)ٙكخوماتػكخام  HPLCمخكب األبجشيغ الكياسي

شكل ( :)7كخوماتهكخام  HPLCالمخكبات المعدولة (كاتذين وأبجنين)

المتغيخات الكيمهحيهية المجروسة:
.1

الكمهكهز Glucose
اشارت الشتائج السػضحة في الججول (ٕ) والججول ( ̅ )2حرػل ارتفاعا معشػيا في تخكيد

الكمػكػز ولجسيع فتخات السعاممة في السجسػعة السعاممة بسادة بيخوكديج الييجروجيغ ( )Bمقارنة
مع مجسػعة الديصخة الدميسة ( ،)Aفزال عغ حرػل ارتفاع معشػي في تخكيد الكمػكػز في
السجسػعة السعاممة بيخوكديج الييجروجيغ ( ̅ ) بالسقارنة مع مجسػعة الديصخة الدميسة ̅  .تتفق
()46

نتائج الجراسة الحالية مع نتائج الباحث

 ،اذ ان السعاممة بسادة بيخوكديج الييجروجيغ (٘)%ٓ.

مع ماء الذخب تؤدي الى احجاث حالة الكخب (االجياد) التأكدجي كخد فعل عمى زيادة الجحور
الحخة ومشيا اصشاف االوكدجيغ الفعالة  ROSوالتي تعسل عمى مياجسة خاليا بيتا البشكخياسية
في جدر النكخىاند مسا يؤدي الى تحصسيا وايقاف عسمية ترشيع وافخاز االندػليغ وىحا يؤدي في
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الشياية الى ايقاف التقاط الكمػكػز مغ ِقبل الخاليا مسا يعسل عمى رفع مدتػى كمػكػز الجم،
فزال عغ تشذيط عسمية تكػيغ الكمػكػز مغ مرادر غيخ كاربػىيجراتية لدج الشقز الحاصل في
()47

الصاقة وزيادة في عسمية تحمل الكاليكػجيغ

 .وقج أدت السعاممة بسخكب الكاتذيغ ومخكب

األبجشيغ وكال عمى انفخاد الى حرػل انخفاض غيخ معشػي في تخكيد الكمػكػز في مرل دم
السجسػعة ( )Cعشج مقارنتيا مع مجسػعة الديصخة الدميسة ( )Aوانخفاضا معشػيا في تخكيد
الكمػكػز في مرل دم السجسػعة ( ̅ ) عشج مقارنتيا مع مجسػعة الديصخة الدميسة (̅ ) وىحا يذيخ
الى الجور الػقائي لمكاتذيغ واألبجشيغ كػنيسا مغ مزادات االكدجة الصبيعية التي تعسل عمى
()48

الحج مغ انتاج وتخاكع الجحور الحخة في الجدع وتشذيط االنديسات السزادة لألكدجة

،واضيخت

الشتائج في الججوليغ (ٕ )2̅ ،حرػل انخفاضا معشػيا في تخكيد الكمػكػز في مرل الجم ذكػر
الجخذان السعامميغ ببيخوكديج الييجروجيغ ٘ %ٓ.مع مخكب الكاتذيغ (مجسػعة  )Cولفتخة
السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع بالسقارنة مع الديصخة السػجبة ( ،)Bوحرػل انخفاضا معشػيا في
تخكيد الكمػكػز في مرل دم ذكػر الجخذان السعامميغ ببيخوكديج الييجروجيغ ٘ %ٓ.مع مخكب
األبجشيغ (مجسػعة
̅

) ولفتخة السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع عشج مقارنتيا مع الديصخة السػجبة

( ̅ ) وقج يعدى االنخفاض في تخكيد الكمػكػز في مرل دم ذكػر الجخذان الى ان مخكب
الكاتذيغ واألبجشيغ يعجان مغ السخكبات الفالفػنيجية السزادة لالكدجة التي تقػم بقشز وكبح
الجحور الحخة الشاتجة مغ تاثيخ بعس السعادن كالحجيج والشحاس وتحػيميا الى معقجات مخمبية
()7

غيخ ذائبة وبالتالي تقميل اضخارىا عمى خاليا بيتا البشكخياسية  ،وبػجػد الكاتذيغ واألبجشيغ قج
تدتعيج خاليا بيتا البشكخياسية نذاشيا مغ خالل اف اخز كسيات مشتطسة مغ االندػليغ الجل تقميل
السدتػيات العالية لمكمػكػز ،فزال عغ تحديغ عسل السدتكبالت الخمػية لالندػليغ مسا يؤدي
()49

بالتالي الى زيادة التقاشيا لمكمػكػز وخفس مدتػاه في الجم
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ججول (ٕ) :تأثيخ مخكب الكاتذيغ عمى تخكيد الكمػكػز في مرل دم ذكػر الجخذان
تخكيد الكمػكػز (ممي مػل /لتخ)

رقع
السجسػعة
ٔ

السعامالت

قبل السعاممة

Zero time

ٕ weeks

ٗ weeks

الديصخة الدالبة

ٓٓ٘ٓ.ٖٖٔ±ٗ.

ٕٓٓ.ٕٕٚ±ٗ.ٙ

ٓٓٗٓ.ٕٖٛ±ٗ.

الديصخة السػجبة

ٓٗٓ.ٔٛٙ±ٗ.ٙ

ٕٓ.ٕٔٚ±٘.ٜٙ

ٓٓ.ٔٗٛ± ٙ.ٚٛ

الحيػانات الدميسة +الكاتذيغ

ٓٗٓ.ٔٛٙ± ٗ.ٙ

ٓ.ٕٕ٘± ٖ.ٜٓٚ

ٓٓ.ٓٙٔ± ٖ.ٗٚ

مجسػعة+H2O2الكاتذيغ

ٓ.ٔٚٓ± ٗ.ٗٓٚ

ٓٔٓٓ.ٕٓٓ± ٗ.

ٕ٘ٓ.ٕ٘ٔ±ٖ.ٙ

A

ٕ

B

ٖ

C

ٗ

فتخات السعاممة

D

Aa
Aa
Ab
Ab

Ba

Cb

Aba

ABa

Ba

Cc

Aba
Aa

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل ± Meanالخصأ الكياسي
**االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى االختالف
السعشػي عشج مدتػى احتسالية .P≤0.05

ججول ( ̅ :)2تاثيخ مخكب األبجنين عمى تخكيد الكمهكهز في مرل دم ذكهر الجخذان
رقم

تخكيد الكمهكهز (ممي مهل /لتخ)

المجمهعة

المعامالت

قبل المعاممة

الديصخة الدالبة

ٔ

̅

ٕ

الديصخة السػجبة ̅

ٖ

الجخذان الدميسة +األبجشيغ
̅

ٗ

مجسػعة +H2O2األبجشيغ ̅

فتخات المعاممة

Zero time

weeks 0

weeks 4

ٕٓ.ٜٔٓ±ٗ.ٙٚ

ٓ.ٖٓٔ±ٗ.ٜٜ٘

ٓ.ٕٗٛ±ٗ.ٖٜٜ

Aa

Aa

Aa

ٕٓ.ٕٜٓ±ٗ.٘ٚ

ٓ.ٕٜٜ±ٙ.ٓٔٚ

ٕٓ.ٖٔٛ± ٙ.ٜٛ

Aa

Bb

Cc

٘ٗٓ.ٕٖٔ± ٗ.ٚ

ٖٖٓ.ٔٚٗ± ٖ.ٜ

٘ٓ.ٔٔٚ± ٖ.ٖٚ

AC

Ab

Aa

٘ٓ.ٕٗ٘± ٗ.ٜٛ

٘ٓ.ٕٜٔ± ٗ.ٕٜ

ٓٓ.ٜٓٓ±ٖ.ٖٙ

Ac

Ab

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي
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** االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى
االختالف السعشػي عشج مدتػى احتسالية .P≤0.05

.2

اليهريا Urea
اضيخت الشتائج في ججول (ٖ) وججول ( ̅ )3حرػل ارتفاع معشػي في تخكيد اليػريا

ولجسيع فتخات السعاممة في مرل الجم لحكػر الجخذان السعامميغ بـ ( )H2O2 ٓ.٘%مجسػعة()B
ومجسػعة(̅) بالسقارنة مع مجاميع الديصخة الدميسة ( )Aو (̅) وكل عمى انفخاد تتفق ىحه الشتائج

مع نتائج الباحث(ٓ٘.)٘ٔ,

تؤدي السعاممة ببيخوكديج الييجروجيغ (٘ )%ٓ.ولفتخة شػيمة الى حرػل اض اخ اًر بالغة

لشديج الكمى ويؤدي في الشياية الى حجوث قرػر في وضائف الكمى وارتفاعاً في بعس
()52

السؤشخات الكيسػحيػية في الجم ومشيا اليػريا

(̇ 2

 .وقج تؤدي الديادة في تخاكيد جحر

) وجحر

( ̇  )Oالى احجاث تمف في التخكيب الشديجي لمكبيبات الكمػية مؤديا الى حرػل اعتالالت
مخضية تؤدي بالتالي انخفاض في عجد وحجات التخشيح الكبيبي مسا يؤثخ بالشياية عمى مدتػى
التخشيح الكمػي وعسمية االفخاز واعادة االمتراص في الشبيبيات الكمػية ويعسل عمى مشع شخح
()53

اليػريا الفائزة مع االدرار وبالتالي زيادة مدتػاىا في الجم

 ،كسا ان فقجان السرجر الخئيدي

لمصاقة والبحث عغ مرادر اخخى ومشيا البخوتيشات كسرجر بجيل لمصاقة يؤدي بالتالي الى
()54

.

تحخر كسيات كبيخة مغ االمػنيا

ادت السعاممة بالكاتذيغ واألبجشيغ وكل عمى انفخاد الى حرػل انخفاض غيخ معشػي في
تخكيد اليػريا في مرل دم السجسػعة ( )Cعشج مقارنتيا مع ( )Aوالسجسػعة ( ̅ ) عشج مقارنتيا

مع السجسػعة (̅ ) وىحا يذيخ الى الجور الػقائي لمكاتذيغ واألبجشيغ في السحافطة عمى مدتػيات
مشتطسة ومعتجلة لميػريا في مرل الجم مغ خالل تأثيخىسا االيجابي والػاقي عمى نديج الكمى،

واضيخت الشتائج في ججول (ٖ) وججول ( ̅ )3حرػل انخفاضاً معشػياً ولجسيع فتخات السعاممة في
تخكيد اليػريا في مرل دم ذكػر الجخذان لمسجسػعة ( )Dعشج مقارنتيا مع نطيختيا مجسػعة

الديصخة السػجبة ( )Bوالسجسػعة ( ̅ ) عشج مقارنتيا مع نطيختيا السجسػعة ( ̅ ) .ويعدى الدبب
الى التأثيخ الػاقي لمكاتذيغ واألبجشيغ الندجة الكمى اذ تعسل ىحه السخكبات عمى كدح وازالة

الجحور الحخة ومشع تخاكسيا عمى نديج الكمى وبالتالي تحديغ وضيفة الكمى مسا يؤدي في الشياية
()55

الى زيادة شخح اليػريا مع االدرار

 .فزال عغ ان ىحه السخكبات ونط اًخ لخرائريا السزادة

لالكدجة القانز لمجحور الحخة وبالتالي تديع في تػفيخ مرجر الصاقة لمكمػكػز مسا يقمل مغ
()51

استخجام البخوتيشات كسرجر لمصاقة وبالتالي مشع تحخر كسيات كبيخة مغ اليػريا
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ججول ( :)3تاثيخ مخكب الكاتذين عمى تخكيد اليهريا في مرل دم ذكهر الجحران
تخكيد اليػريا (ممي مػل /لتخ)

رقع

السجسػعة

السعامالت

ٔ

الديصخة الدالبة A

ٕ

الديصخة السػجبة
الجخذان الدميسة +الكاتذيغ

ٖ

مجسػعة + H2O2الكاتذيغ

ٗ

D

فتخات السعاممة

قبل السعاممة

Zero time

ٕ weeks

ٗ weeks

ٕٖٗٓ.ٗٗٚ±ٙ.

٘ٓٓ.ٖٕٙ±٘.ٚ

ٕٓ.ٕٙٗ±٘.ٚٙ

Aa

ABa

Aa

ٕٓ.ٖٜٓ±ٙ.ٔٚ

ٓ.ٕٛٙ±ٛ.ٖٔٚ

ٓٓ.ٚٗ٘±ٕٔ.ٜٓ

Aa

Cb

Bc

ٕ٘ٔٓ.ٖٙٓ±ٚ.

ٕ٘ٓ.ٖٗ٘±٘.ٜ

ٕ٘٘ٓ.ٖٗٗ± ٗ.

Ab

Bba

Aa

ٓ٘ٓ.ٖٕ٘±٘.ٛ

ٕٔٓ.ٖٔٗ± ٗ.ٜ

٘ٓ.ٔٔٓ±ٗ.ٙٛ

Ab

Aa

Aa

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي
** االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى االختالف
السعشػي عشج مدتػى احتسالية .P≤0.05

ججول ( ̅ :)3تأثيخ مخكب األبجنين عمى تخكيد اليهريا في مرل دم ذكهر الجخذان
رقم

تخكيد اليهريا (ممي مهل /لتخ)

المجمهعة
ٔ

المعامالت

قبل المعاممة

الديصخة الدالبة
̅

الديصخة السػجبة

ٕ

̅

ٖ

الجخذان الدميسة +األبجشيغ
̅

ٗ

مجسػعة  +H2O2األبجشيغ
̅

فتخات المعاممة

Zero time

weeks 0

weeks 4

٘ٓ.ٗٚٙ±٘.ٜٚ

ٕٔٔٓ.٘ٚٚ±ٙ.

ٓ.ٖٗٓ±٘.ٜٗٚ

Aa

Aa

Ba

ٓ.ٕٛٛ±٘.ٛٚٚ

ٕٕٔٓ.ٖٓٚ±ٜ.

٘ٓ.ٜٛٔ±ٖٔ.ٔٚ

Aa

Bb

Cc

٘ٓٓٓ.ٕٔٛ± ٙ.

ٓٓ.ٕٓٗ± ٘.ٜٔ

ٓ.ٖٓٛ± ٗ.ٜٗٚ

Ab
ٕٓ.ٗٙٗ± ٙ.٘ٙ
Ab

Aa

Aba

ٕ٘ٔٓ.ٖٕٖ±ٙ.

ٓ.ٕ٘ٛ±ٗ.ٕٙٚ

Ab

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي
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** االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى
االختالف السعشػي عشج مدتػى احتسالية .P≤0.05

.3

حامض اليهريك)Uric Acid (UA :
اضيخت نتائج الجراسة السػضحة في ججول (ٗ) وججول ( ̅ )4حرػل ارتفاعا معشػيا في

تخكيد حامس اليػريظ ( )UAولفتخات السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع لمسجاميع السعاممة بـ
 )H2O2 0.5% (Bو(̅) عشج مقارنتيا مع مجاميع الديصخة الدميسة ( )Aو (̅) وكل عمى
انفخادُ ،يعج حامس اليػريظ الشاتج االخيخ في مدار ايس البيػريشات ويتع شخحو خارج الجدع مع
االدرار تحت الطخوف الفديػلػجية الصبيعية لجدع الكائغ الحي ويعج مغ مزادات االكدجة
الجاخمية السشذأ ويعسل عمى قشز ومشع الجحور الحخة

()56

.

وقج يعدى الدبب في االرتفاع السعشػي في تخكيد  UAلمسجاميع السعاممة بـ ( H2O2
 )0.5%الى حالة الكخب التأكدجي التي عسمت عمى انياك انطسة الجفاع السزادة لالكدجة وادت
بالتالي الى الحاق اض اخ اًر بالغة في مكػنات الخمية ومشيا االحساض الشػوية والقػاعج الشتخوجيشية
وزيادة تفكظ البيػريشات  ،كسا ان االنخفاض الحاصل في عجد وحجات التخشيح الكبيبي نتيجة

الخمل في وضائف الكمى كخد فعل عمى حالة االجياد التأكدجي وحرػل التشخخات وااللتيابات في
الكبيبات الكمػية يؤدي بالتالي الى تخاكع نػاتج العسميات االيزية ومشيا  UAومشع شخحيا خارج
الجدع مع االدرار وبالتالي زيادة مدتػاىا في مرل الجم

()58,57

.

بيشت نتائج التحميل االحرائي السػضحة في الججوليغ (ٗ )4̅ ،حرػل انخفاض معشػي
في تخكيد  UAفي مرل دم السجسػعة ( )Cولجسيع فتخات السعاممة والسعامميغ بسخكب الكاتذيغ
عشج مقارنتيا مع نطيختيا السجسػعة ( ،)Aوانخفاضا غيخ معشػيا في مرل دم السجسػعة ( ̅ )
السعاممة بسخكب األبجشيغ عشج مقارنتيا مع نطيختيا (̅ ) ،كسا ادى معاممة السجسػعة ( )Dبسخكب
الكاتذيغ الى حرػل انخفاضا معشػيا ولجسيع فتخات السعاممة عشج مقارنتيا مع نطيختيا
السجسػعة ( )Bوحرػل انخفاضا معشػيا في مرل دم السجسػعة ( ̅ ) السعاممة باألبجشيغ
ولجسيع فتخات السعاممة عشج مقارنتيا مع نطيختيا (̅) ويعدى الدبب الى الخرائز السزادة
لالكدجة لمكاتذيغ واألبجشيغ وعسميا عمى تحديغ وتعجيل مدتػيات السؤشخات الحيػية لػضائف
الكمى والحج مغ االكدجة الفػقية التي تحرل لشديج الكمى وحسايتو مغ اضخار الجحور الحخة مغ
خالليا قشريا ومشع تفاعالتيا الستدمدمة ووصػليا الى نػاتجيا الشيائية الزارة ورفع وتحديغ
()59

كفاءة الكمى في شخح حامس اليػريظ

 .فزال عغ دورىسا االيجابي في تحديغ افخاز
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فعال في السداعجة لديادة بشاء
االندػليغ مغ خاليا بيتا البشكخياسية والحي يكػن لو دور ّ
()61
البخوتيشات مسا يؤدي بالتالي الى تقميل مدتػيات  UAفي الجم .
ججول ( :)4تأثيخ الكاتذين عمى تخكيد حامض اليهريك في مرل دم ذكهر الجخذان
تخكيد حامض اليهريك (مايكخو مهل  /لتخ)

رقم

المجمهعة

المعامالت

قبل المعاممة

فتخات المعاممة

Zero time

weeks 0

weeks 4

الديصخة الدالبة

ٕٗٓ.ٓ٘٘±ٔ.ٜ

ٓ.ٖٔٚ±ٔ.ٖٛٚ

ٓٓٓ.ٔٛٛ±ٔ.ٚ

A

Aa

Ca

Ba

ٕ

الديصخة السػجبة

ٖ٘ٓ.ٖٓٗ±ٔ.ٜ

ٓٓ.ٜٔٔ±ٖ.٘ٚ

ٓٓ.ٚٗ٘±ٕٔ.ٜٓ

ٖ

الجخذان الدميسة +الكاتذيغ

ٓٓ٘ٓ.ٜٔٛ±ٔ.

ٓٓ.ٕٔٓ±ٔ.ٕٜ

ٓ.ٕٔ٘± ٗ.ٖٙٚ

Ab

ABab

Ab

ٔ

مجسػعة +H2O2الكاتذيغ

ٗ

D

Aa

Db

ٓٓ.ٖٓٗ± ٔ.ٓٙٓ ٓ.ٓ٘ٓ±ٔ.ٖٜ
Ab

Cc

ٓٓ.ٜٓٔ±ٓ.ٚٙ
ABa

Ab

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي.
** االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ تذيخ الى االختالف
السعشػي عشج مدتػى احتسالية . P≤0.05

ججول ( ̅ :)4تأثيخ مخكب األبجنين عمى تخكيد حامض اليهريك في مرل دم ذكهر الجخذان
تخكيد حامض اليهريك (مايكخو مهل /لتخ)

رقم
المجمهعة
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

المعامالت

قبل المعاممة

الديصخة الدالبة
̅

الديصخة السػجبة
̅

الجخذان الدميسة+األبجشيغ
̅

مجسػعة + H2O2األبجشيغ
̅

فتخات المعاممة

Zero time

weeks 0

weeks 4

ٓ.ٓٙٔ±ٔ.ٖٚٚ

ٕٕٓ.ٖٜٓ±ٔ.ٜ

ٓ.ٜٓٛ±ٔ.ٜٙٚ

Aa

ٓ.ٗٔٓ±ٔ.ٜ٘ٚ
Aa

ٖٓ.ٖٜٓ± ٔ.ٛٚ
Ac

٘٘ٓ.ٕٜٜ±ٕ.ٚ
Ab

Ba

ٕٗ٘ٓ.ٕٓٔ±ٕ.
Cb

ٖٔٓ.ٓ٘ٙ±ٔ.ٚ
Bb

ٓ.ٕ٘ٗ±ٔ.ٕٙٙ
Aa

Aa

٘٘ٓ.ٖٔٓ±ٖ.ٚ
Bc

ٓٓ.ٖٛٔ± ٔ.ٓٙ
Aa

ٖٖٓ.ٜٔٚ±ٓ.ٜ

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي.
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**االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى
االختالف السعشػي عشج مدتػى احتسالية . P≤ 0.05
.4

بخوتين سي التفاعمي )C-Reactive protein (CRP
اضيخت الشتائج السػضحة في الججول (٘) والججول (٘) حرػل ارتفاعاً معشػياً ولفتخة

السعاممة اربع اسابيع في مدتػى  CRPلسجاميع ذكػر الجخذان ( )Bعشج مقارنتيا مع الديصخة
الدميسة ( )Aوأرتفاعاً معشػياً في مرل دم السجسػعة ( ̅ ) عشج مقارنتيا مع الديصخة الدميسة (̅ ).
ُيعج بخوتيغ سي التفاعمي مغ انػاع بخوتيشات الصػر الحاد  Acute phase proteinوالتي تختفع
مدتػياتيا في مرل الجم كخد فعل لمحاالت االلتيابية ،اذ يتع اف اخزه مغ خاليا الكبج وتكػن تحت
سيصخة الدايتػكيشات االولية (السػالية لاللتيابات)  Pro-inflammatory cytokinesومشيا
 TNF-α, IL-6, IL-1والتي تقػم بتشذيط التعبيخ الجيشي لديادة استشتداخ جيغ  CRPفي
الخاليا وبالتالي رفع مدتػاه في الجم خالل (ٕ) ساعة مغ حرػل االلتيابات

()61,57

 ،كسا ان

عسمية االجياد التاكدجي السدتحثة ببيخوكديج الييجروجيغ تؤدي الى تشذيط العامل الشػوي كابا
( KF-kB) Nuclear Factor Kappa-Light Chain Enhancer of Activated B
.Cells
الحي يتػاجج في سايتػبالزم الخاليا الكبجية ويتشذط كخد فعل لديادة الحاالت االلتيابية
ويعسل عمى زيادة تشذيط التعبيخ الجيشي لتكػيغ

(62

)

CRP.

أدت السعاممة بالكاتذيغ واألبجشيغ وكل عمى انفخاد الى حرػل انخفاض غيخ معشػي في
مدتػي  CRPولمسجاميع ( ̅ ( ) )Cعشج مقارنتيا مع نطيختيا الديصخة الدميسة () )( ̅ ،Aكسا
ادت السعاممة بالكاتذيغ الى حرػل انخفاض معشػي ولفتخة السعاممة اربع اسابيع في مرل دم
السجسػعة ( )Dعشج مقارنتيا مع نطيختيا السجسػعة ( )Bوحرػل انخفاض معشػي في مرل دم
السجسػعة ( ̅ ) ولفتخة السعاممة اربع اسابيع عشج معاممتيا مع األبجشيغ مقارنة مع نطيختيا
السجسػعة ( ̅ ) وقج يعػد الدبب الى الخرائز السزادة لالكدجة لمكاتذيغ واألبجشيغ مغ خالل
تثبيط العامل الشػوي ( )KF-kBالحي يتحفد بالحاالت االلتيابية مسا يؤدي في التالي الى عجم
انتاج الدايتػكيشات االلتيابية التي تداىع في زيادة مدتػى  ،CRPفزال عغ دورىسا االيجابي
في تشذيط العامل  )Nuclear Factor Erythroid 2-Relateed (NrF-2والحي يعسل عمى
تشطيع عسمية استشتداخ الجيشات السدؤولة عغ ترشيع مزادات االكدجة مغ نػع

 Phase II Antioxidant Detoxifying Enzymesمثل انديع كمػتاثايػن -Sتخاندفيخيد
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وكػيشػن اوكديجو ريجاكيتد وايزا انديع الكتاليد والحي يعسل عمى تجدئة بيخوكديج الييجروجيغ
()63,62

.

الى ماء واوكدجيغ وبالتالي التقميل مغ اثاره الدامة عمى خاليا الكائغ الحي

ججول ( :)4تأثيخ مخكب الكاتذين عمى مدتهى  CRPفي مرل دم ذكهر الجخذان
تخكيد ( CRPغم /لتخ)

رقم

المجمهعة
ٔ

المعامالت

قبل المعاممة

الديصخة الدالبة
A

فتخات المعاممة

Zero time

weeks 0

weeks 4

ٓٓ٘ٓ.ٙٗ٘±ٕ.

ٓٓ٘ٓ.ٕٛٛ±ٕ.

ٓٓٓٓ.ٚٓٚ±ٖ.

Aa

Aa

Aa

ٕ

الديصخة السػجبة

ٓٓٓٓ.ٜٕٔ±ٗ.

ٓٓٓٔ.ٖٕٚ±ٜ.

ٖٓٓٓ.ٓٓٓ±ٕٔ.

ٖ

الجخذان الدميسة +الكاتذيغ

ٓٓٓٓ.ٚٓٚ±ٖ.

ٓٓ٘ٓ.ٜ٘ٚ±ٖ.

ٓ٘ٓ.ٗٚٛ± ٕ.ٚ

مجسػعة + H2O2الكاتذيغ

ٓٓٓٓ.ٛٔٙ±ٗ.

ٓٓ٘ٔ.٘ٓٓ± ٔٓ.

ٓٓ٘ٓ.٘ٓٓ±٘.

ٗ

D

Aa
Aa
Aa

Aa
Aa
Aa

Bb
Aa
Aa

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي.

** االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى االختالف
السعشػي عشج مدتػى احتسالية .P≤0.05

ججول ( ̅ :)5تأثيخ مخكب األبجنين عمى مدتهى  CRPفي مرل دم ذكهر الجخذان
رقم

المجمهعة
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

تخكيد ( CRPغم /لتخ)
المعامالت

قبل المعاممة

الديصخة الدالبة
̅

الديصخة السػجبة
̅

الجخذان الدميسة+األبجشيغ
̅

مجسػعة+H2O2األبجشيغ
̅

فتخات المعاممة

Zero time

weeks 0

weeks 4

ٓٓ٘ٓ.ٙٗ٘±ٕ.

ٓٓ٘ٓ.ٕٛٛ±ٕ.

ٓٓٓٓ.ٚٓٚ±ٖ.

Aa

Aa

Aa

ٓٓٓٓ.ٜٕٔ±ٗ.

ٓٓٓٔ.ٖٕٚ±ٜ.

ٖٓٓٓ.ٓٓٓ±ٕٔ.

Aa

ABa

Bb

ٕٓ٘ٔ.ٔٓٛ±ٖ.

ٓٓٓٓ.ٚٓٚ±ٖ.

ٓٓ٘ٓ.٘ٓٓ± ٕ.

Aa

Aa

Aa

ٕٓ٘ٓ.ٖٛ٘±ٖ.

ٓٓ٘ٔ.٘ٓٓ±ٚ.

ٓٓ٘ٓ.ٙٗ٘±ٗ.

Aa

ABb

Aa
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*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي.
**االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى االختالف
السعشػي عشج مدتػى احتسالية . P≤0.05

.5

الكمهتاثايهن (GSH) Glutathione
ادت معاممة ذكػر الجخذان بـ  H2O2 0.5%الى حرػل انخفاضاً معشػياً في تخكيد

 GSHولفتخة السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع في مرل دم السجسػعة ( )Bعشج مقارنتيا مع

السجسػعة الدميسة ( ،)Aوحرػل انخفاضا معشػيا في تخكيد GSHولفتخة السعاممة اربع اسابيع
في مرل دم السجسػعة (̅) عشج مقارنتيا مع السجسػعة الدميسة (̅) ووكسا مػضح مغ نتائج
الججوليغ ( .)6̅ ،ٙتتفق الشتائج مع دراسات سابقة اشارت الى حرػل انخفاض معشػي في تخكيد
()64

GSHفي مرل دم الجخذان السعخضيغ لمكخب التأكدجي السدتحث ببيخوكديج الييجروجيغ

.

وقج يعػد الدبب الى عسمية الكخب (االجياد) التأكدجي والتي تؤدي الى استشداف الكمػتاثايػن في
الجم وكحلظ في االندجة اذ يدداد اكدجة الكمػتاثايػن مؤدياً الى زيادة انتاج الذكل السؤكدج

 ،GSSGكسا ان الشقز الحاصل في ( )NADPHنتيجة لتػقف مدار pentose

 phosphate shuntكخد فعل النخفاض فعالية انديع كمػكػز -ٙفػسفات ديييجروجيد
( )G-6PHيؤدي الى تثبيط فعالية انديع كمػتاثايػن ريجكيتد الحي يعسل عمى تحػيل GSSG
)

الى  GSHويؤدي بالتالي الى انخفاض تخاكيد  . GSHكسا يعج ببخوكديج الييجروجيغ مغ
(65

العػامل السؤكدجة القػية التي تعسل عمى حث عسمية الكخب التأكدجي مغ خالل زيادة تكػن
وتخاكع الجحور الحخة التي تؤثخ في االنطسة الجفاعية السزادة لالكدجة في الجدع ومشيا
الكمػتاثايػن

()64

.

ادت معاممة مجسػعة ذكػر الجخذان ( )Cبالكاتذيغ ومجسػعة ذكػر الجخذان ( ̅ )
باألبجشيغ الى حرػل ارتفاع معشػي ولفتخات السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع عشج مقارنتيا مع
نطيختيا ( )Aو (̅ ) عمى التػالي ،كسا حرل ارتفاع معشػي في تخكيد  GSHولفتخات السعاممة
اسبػعيغ واربع اسابيع في مرل دم السجسػعة ( )Cالسعاممة بالكاتذيغ عشج مقارنتيا مع نطيختيا
السجسػعة ( ،)Bوارتفاع معشػي في تخكيد  GSHولفتخات السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع في
مرل دم السجسػعة ( ̅ ) السعاممة باألبجشيغ عشج مقارنتيا مع نطيختيا السجسػعة (̅) ،وبعدى
الدبب الى الخرائز السزادة لالكدجة لمسخكبيغ اذ يعجان مغ مخكبات االيس الثانػي
(الفالفػنيجات) التي تقػم بسحاربة وقشز الجحور الحخة و  ROSمغ خالل ميكانيكية تكسغ في
ازالة الجحور الحخة و  ROSبرػرة مباشخة او بصخيقة غيخ مباشخة عغ شخيق الكيام بتتشذيط
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التعبيخ الجيشي لديادة استشتداخ وانتاج االنديسات السانعة (مزادة) لالكدجة مثل الكتاليد ()CAT
وسػبخ اوكديج دسيسػتيد ( )SODوكمػتاثايػن بيخوكديجيد ( ،)GSH-Pxفزال عغ تحفيد
انتاج مزادات االكدجة الغيخ انديسية ومشيا الكمػتاثايػن

()66,7

.

ججول ( :)6تأثيخ مخكب الكاتذين عمى تخكيد  GSHفي مرل دم ذكهر الجخذان
تخكيد ( GSHمايكخومهل /لتخ)

رقم

المجمهعة
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

المعامالت

قبل المعاممة

فتخات المعاممة

Zero time

weeks 0

weeks 4

الديصخة الدالبة

ٓ.ٕٖٕ±ٖ.ٓٙٚ

ٓ.ٕٗٛ±ٖ.ٕٓٚ

ٓ.ٕٔٔ±ٖ.ٕٙٚ

A

Aa

Ba

Ba

الديصخة السػجبة

٘ٓ.ٖٛٔ±ٖ.ٚٛ

٘ٓ.ٜٓ٘±ٕ.ٖٛ

ٓ.ٕٔٚ±ٔ.ٜٙٚ

Aa

Aa

Aa

الجخذان الدميسة +الكاتذيغ

ٓٓ.ٜٔٛ±ٖ.ٚٙ

٘ٓ.ٔٗٔ±٘.ٛٙ

ٓٓٔٓ.ٜٙٓ± ٚ.

مجسػعة +H2O2الكاتذيغ

ٖ٘ٓٓ.ٖٔٗ±ٖ.

ٓ.ٕٚٙ± ٗ.ٕٔٚ

ٓ.ٖٜٕ±٘.ٕٔٚ

D

Aa
Aa

Db
Ca

Dc

Cb

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي.

**االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى
االختالف السعشػي عشج مدتػى احتسالية . P≤0.05

( ̅ :)6تأثيخ مخكب األبجنين عمى مدتهى  GSHفي مرل دم ذكهر الجخذان
رقم

المجمهعة
ٔ
ٕ
ٖ

تخكيد ( GSHمايكخومهل /لتخ)
المعامالت

قبل المعاممة

الديصخة الدالبة
̅

الديصخة السػجبة
̅

الجخذان الدميسة +األبجشيغ
̅

فتخات المعاممة

Zero time

weeks 0

weeks 4

ٖٓ.ٜٜٓ±ٖ.ٛٙ

٘ٓ.ٖٔٔ±ٕ.ٜٜ

ٓ.ٜٔٗ±ٗ.ٜٜٓ

Aa

Bca

Ba

ٖٓ.ٕٗٚ±ٗ.ٗٙ

ٖٓ٘ٓ.ٔٓٗ±ٕ.

ٓ.ٜٜٔ±ٔ.ٛٔٚ

Ac

Ab

Aa

ٓ.ٔٔٙ±ٗ.ٕٛٛ

ٔ.ٓٔ٘±ٙ.ٖٚٛ

ٖٖ٘ٓ.ٖٕٖ± ٚ.

Aa

Cb

Cb
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مجسػعة +H2O2األبجشيغ

ٗ

̅

ٖٖٖٓ.ٖٖٔ±ٗ.

ٖٔ.ٕٙٓ±٘.ٛٚ

٘ٓ.ٕٗٗ±ٚ.ٗٚ

Aa

Cb

Cc

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي.
**االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى
االختالف السعشػي عشج مدتػى احتسالية . P≤0.05

.6

المالهنجايألجيهايج )MalondiaLdehyde (MDA
بيشت الشتائج في الجراسة الحالية تأثيخ بيخوكديج الييجروجيغ  H2O2 0.5%عمى تخكيد

 MDAفي ذكػر الجخذان السعاممة بو ،وتحدغ تخكيد  MDAفي السجاميع السعاممة بسخكب
الكاتذيغ ومخكب األبجشيغ وكسا مػضح في ججول ( )ٚوججول ( ̅ ،)7ان معاممة ذكػر الجخذان
ببيخوكديج الييجروجيغ ادى الى حرػل ارتفاعاً معشػياً في مدتػى بيخوكديجه الجىػن ()MDA
ولفتخة السعاممة اربع اسابيع في مرل دم ذكػر السجسػعة ( )Bعشج مقارنتيا مع السجسػعة

الدميسة ( )Aوحرػل ارتفاعا معشػيا في مدتػى ( )MDAولفتخة السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع
في مرل ذكػر الجخذان السجسػعة (̅) عشج مقارنتيا مع الديصخة الدميسة (̅) .ان اعصاء
بيخوكديج الييجروجيغ وعغ شخيق الفع ولفتخة شػيمة (اربع اسابيع) ادى الى حرػل تأثيخات
ىجامة (تأكدجية) ،اذ يعج  H2O2مغ العػامل السؤكدجة القػية التي تعسل عمى حث عسمية الكخب
التأكدجي وتديج مغ عسمية االكدجة الفػقية لالحساض الجىشية غيخ السذبعة متعجدة االواصخ
السددوجة في االغمفة الخمػية والتي تعج اليجف االكثخ تعخضا لتفاعالت الجحور الحخة الشاتجة مغ
السعاممة ببيخوكديج الييجروجيغ ويؤدي بالتالي الى انتاج العجيج مغ السخكبات ذات التأثيخ الدام
ومشيا

(67,64

)

 . MDAأدت معاممة الجخذان بالكاتذيغ (مجسػعة  )Cوباألبجشيغ (مجسػعة ̅ )

الى حرػل انخفاض معشػي ولفتخة السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع في مدتػى  MDAبالسقارنة
مع مجاميع الديصخة الدميسة () )(̅،Aوكل حدب مجسػعتو كسا ادى السعاممة بسخكب الكاتذيغ
الى حرػل انخفاض معشػي في مدتػى  MDAلفتخة السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع في مرل
دم السجسػعة ( )Dعشج مقارنتيا مع نطيختيا ( )Bوحرػل انخفاض معشػي في مدتػى MDA
في مرل دم السجسػعة ( ̅ ) السعاممة باألبجشيغ ولفتخة السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع عشج
مقارنتيا مع نطيختيا (̅) وقج يعدى الدبب الى الخرائز السزادة لالكدجة لمسخكبيغ ،اذ
يعسالن عمى تقميل حالة الكخب التأكدجي وحساية االغذية الخمػية والسادة الػراثية فييا مغ عسمية
التأكدج الزارة مغ خالل قشز الجحور الحخة الغيخة مدتقخة وتحػيميا الى الحالة السدتقخة عبخ
الية نقل االلكتخونات ليا ،فزال عغ دورىسا في مشع فقجان مزادات االكدجة الحائبة في الجىػن
()29

ومثل فيتاميغ  Eوالحي يعسل عمى حساية االغذية الخمػية مغ تاثيخ الجحور الحخة
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بتقميل امتراص الحجيج فػق الحج السدسػح والحي لو دو ار ايجابيا في زيادة تخاكيد جحر الدػبخ
اوكدايج الدالب وجحر الييجروكديل وىسا مغ اصشاف االوكدجيغ الفعالة تؤدي الى حث حالة
االجياد التأكدجي وتياجع االحساض الجىشية الغيخ مذبعة في االغذية الخمػية وتكػن الشتيجة
الشيائية انتاج مخكبات سامة ومشيا

(10

)

. MDA
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ججول ( :)7تأثيخ مخكب الكاتذين عمى تخكيد  MDAفي مرل دم ذكهر الجخذان
تخكيد ( MDAمايكخومهل /لتخ)

رقم

المجمهعة
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

المعامالت

قبل المعاممة

فتخات المعاممة

Zero time

weeks 0

weeks 4

الديصخة الدالبة

ٕ٘٘ٓ.ٔٚٓ±ٔ.

ٕ٘ٓ.ٔٓٓ±ٔ.ٙ

ٓ.ٖٔٚ±ٔ.ٗٙٚ

A

Aa

Ba

Ba

الديصخة السػجبة

ٕٓٓٓ.ٓ.ٚ٘±ٔ.

ٓ٘ٓ.ٖٔٔ±ٔ.ٛ

ٓ.ٕٛٓ±ٕ.ٜٛٚ

Aa

Ba

Cc

الجخذان الدميسة+الكاتذيغ

ٓ٘٘ٓ.ٖٓٚ±ٔ.

ٓ.ٔٙٙ±ٔ.ٖٔٚ

ٓ.ٜٔٗ± ٓ.ٙٗٚ

مجسػعة +H2O2الكاتذيغ

ٓٓ.ٓٗ٘±ٔ.ٕٚ

ٕٕٔٓ.ٕٜٓ± ٔ.

ٓ.ٓٙٚ±ٓ.ٛٛٚ

D

Ab
Ab

Aa

Aab

Aa

Ab

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي.

**االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى
االختالف السعشػي عشج مدتػى احتسالية . P≤0.05

ججول ( ̅ :)7تاثيخ مخكب الكاتذين عمى تخكيد  MDAفي مرل دم ذكهر الجخذان
رقم

تخكيد ( MDAمايكخومهل /لتخ)

المجمهعة
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

المعامالت

قبل المعاممة

الديصخة الدالبة
̅

الديصخة السػجبة
̅

الجخذان الدميسة +األبجشيغ
̅

مجسػعة +H2O2األبجشيغ
̅

فتخات المعاممة

Zero time

weeks 0

weeks 4

ٖٖ٘ٓ.ٕٔٔ±ٔ.

ٓ.ٔٓٓ±ٔ.ٗٙٚ

ٕ٘ٓ.ٖٔٚ±ٔ.ٙ

Aa

Ba

Ba

ٓٗٔٓ.ٔٓٔ±ٔ.

ٓٓٓ.ٔٚٚ±ٕ.ٙ

ٓ.ٜٓٔ±ٖ.ٕٖٚ

Aa

Cb

Cc

ٖٕٓٓ.ٓٛٛ±ٔ.

٘ٓ.ٖٓٙ±ٓ.ٛٚ

ٖٓٓ.ٓٗٚ±ٓ.ٙ

Ac

Ab

Aa

ٖٕ٘ٓ.ٕٓٗ±ٔ.

ٓ.ٓٙٓ±ٔ.ٓٔٚ

ٓ.ٔٓٓ±ٓ.ٚٓٚ

Ab

Ab

Aa

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي.
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**االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى
االختالف السعشػي عشج مدتػى احتسالية . P≤0.05

جحر البيخوكدي نتخيت Peroxy Nitrite Radical

.8

اضيخت نتائج التحميل االحرائي والسبيشة في ججول ( )ٛوججول ( ̅ )8حرػل ارتفاع
معشػي في مدتػى البيخوكدي نتخيت ولفتخات السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع في مرل دم
السجسػعة ( )Bعشج مقارنتيا مع السجسػعة الدميسة ( ،)Aومرل دم السجسػعة ( ̅ ) عشج مقارنتيا
مع السجسػعة الدميسة (̅ ) .تشفق الشتائج في الجراسة الحالية مع نتائج دراسات سابقة

()68,64

،

والحيغ اشاروا الى حرػل ارتفاع معشػي في مدتػى جحر البيخوكدي نتخيت في مرل دم
الجخذان السعخضيغ لمكخب التأكدجي السدتحث بػساشة بيخوكديج الييجروجيغ ،حيث يؤدي زيادة
تكػن الجحور الحخة الى زيادة انتاج الدايتػكيشات االلتيابية ويدداد معيا انتاج وتحخر جحر
الدػبخ اوكدايج الدالب (
()28

نتخيت

) الحي يتفاعل مع اوكديج الشتخيظ ( )NOمشتجاً جحر البيخوكدي

 .وادت معاممة ذكػر الجخذان بالكاتذيغ واألبجشيغ وكل عمى انفخاد الى حرػل

انخفاض معشػي ولفتخة السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع لمسجاميع () )( ̅ ،Cعشج مقارنتيا مع
مجاميع الديصخة الدميسة العائجة لكل مجسػعة معاممة ( )Aو (̅ ) ،فزال عغ حرػل انخفاض
معشػي في مدتػى البيخوكدي نتخيت ولفتخات السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع في مرل دم
السجسػعة ( )Dالسعاممة بالكاتذيغ عشج مقارنتيا مع نطيختيا السجسػعة ( ،)Bوحرػل انخفاض
معشػي في مدتػى البيخوكدي نتخيت في مرل دم ( ̅ ) ولفتخة السعاممة اسبػعيغ واربع اسابيع
عشج مقارنتيا مع نطيختيا السجسػعة ( ̅ ).
تعسل السخكبات الفالفػنيجية والتي مشيا الكاتذيغ واألبجشيغ عمى مشع تكػيغ وانتاج جحر
البيخوكدي نتخيت مغ خالل مشح االلكتخونات لمجحور الحخة الغيخ مدتقخة ومشيا جحر (

)

وجحر ( ̇  )Oوبالتالي العسل عمى مشع ارتباشيسا وتكػيشو ،فزال عغ قياميسا بتثبيط انتاج انديع
( )NADPH-Oxidaseالسدئػل عغ انتاج اصشاف االوكدجيغ الفعالة ومشيا جحر (
خالل وقف الية استشتداخ لمجيغ السكػن لالنديع

()7,66

) مغ

وتثبيط انتاج االنديسات السػالية لاللتيابات

( )Pro-Inflammatory Enzymesوالتي مشيا انديع الاليبأوكدجشيشد ( )LOXوالدايكمػ
اوكدجيشيشد )COX-2( ٕ-وانديع اوكديج الشتخيظ سشثيد السحخض ( )iNOSوىحا االخيخ يعسل
عمى زيادة انتاج ( )NOالحي يختبط مع جحر الدػبخ اوكدايج الدالب مؤديا الى تكػيغ جحر
342
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البيخوكدي نتخيت ،فزال عغ تشذيط االنديسات السزادة لالكدجة مغ خالل تشذيط عامل الشدخ
الشػوي ( )NrF-2الحي يقػم بجور ميع في الشطام الخمػي السانع لألكدجة اذ يختبط مع عػامل
االستجابة لسزادات االكدجة  )Antioxidant Responsive Elements (AREsعمى
مشصقة السعدز  promotorلمجيغ الحي يدتشدخ وبالتالي العسل عمى بجء عسمية استشتداخ
االنديسات السزادة لالكدجة وزيادة تخاكيدىا مسا يديع في تقميل االثار الدامة والدمبية لمجحور
()69

الحخة والعػامل السؤكدجة ويؤدي الى انخفاض مدتػى جحر البيخوكدي نتخيت

.

ججول ( :)8تاثيخ مخكب الكاتذين عمى مدتهى جحر البيخوكدي نتخيت في مرل دم ذكهر
الجخذان
رقم

تخكيد جحر البيخوكدي نتخيت (مايكخومهل /لتخ)

المجمهعة
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

المعامالت

قبل المعاممة

Zero time
الديصخة الدالبة
A
الديصخة السػجبة

فتخات المعاممة
weeks 0

weeks 4

ٖٓٗ٘.ٙٚٔ±ٗٚ.ٖٖٚ ٔ.ٖٚٗ±٘ٓ.ٕٕٖ ٓ.ٙٙ٘±٘ٓ.
Aa

Ca

Ba

ٕ.ٖٔٚ±ٜٙ.ٔٗ٘ ٓ.ٜٙٚ±ٖٙ.ٜٖٙ ٔ.ٖٗٚ±٘ٓ.ٚٛٙ
Aa

Bd

Cc

الجخذان الدميسة+الكاتذيغ

ٕٕٗ٘.ٖٗٚ±ٖٕ.ٕٓٓ ٔ.ٖٔٛ±ٖ٘.ٜٛٓ ٓ.ٕٛٛ±ٜٗ.

مجسػعة+H2O2الكاتذيغ

ٕٓٗ٘.ٖ٘ٛ±ٖٙ.ٔ٘٘ ٗ.ٖٜٓ±ٕٗ.ٓٛٙ ٔ.ٗٛٗ±ٕ٘.

D

Ab
Ab

Aa

BCab

Aa
Aa

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي.
**االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى
االختالف السعشػي عشج مدتػى احتسالية . P≤0.05
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ججول ( ̅ :)8تاثيخ مخكب الكاتذين عمى مدتهى جحر البيخوكدي نتخيت في مرل دم ذكهر
الجخذان
تخكيد جحر البيخوكدي نتخيت (مايكخومهل /لتخ)

رقم

المعامالت

المجمهعة
ٔ

الديصخة الدالبة ̅

ٕ

الديصخة السػجبة ̅

الجخذان الدميسة +األبجشيغ

ٖ

̅

مجسػعة +H2O2األبجشيغ

ٗ

̅

فتخات المعاممة

قبل المعاممة
Zero time

weeks 0

weeks 4

ٕٓ.ٖٛٚ±٘ٓ.ٖٜ

ٕٕٕٔ.ٕٕٙ±٘ٓ.

ٖ.ٙٚٗ±ٗٚ.ٖٖٚ

Aa

Ba

Ba

٘ٔٔ.ٖٕٚ±٘ٓ.ٜ

ٕٔ.ٗٚ٘±ٕٙ.٘ٚ

ٕ٘ٗٔ.ٖٔٚ±ٜٙ.

Aa

Cb

Cc

ٕ.ٗ٘ٗ±٘ٓ.ٓٓٚ

ٓٓٓٔ.ٖٚٔ±ٗٗ.

ٕٕ.ٕٙٛ±ٖٛ.ٛٚ

Ab

ABab

Aab

ٕ.ٕٛٚ±ٗٛ.ٓٓٚ

ٓٗ٘ٔ.ٙٙٔ±ٖٜ.

٘ٗٔٔ.ٔٔٚ±ٖٗ.

Ab

Ab

Aa

*تذيخ الكيع في الججول اعاله الى السعجل  ± Meanالخصأ الكياسي.
**االحخف الرغيخة السختمفة افكيا واالحخف الكبيخة السختمفة عسػديا تذيخ الى
االختالف السعشػي عشج مدتػى احتسالية . P≤0.05

االستنتاجات:
بيشت الجراسة الجور السيع (الػاقي والعالجي والسزاد لألكدجة) لسخكب الكاتذيغ السعدول
مغ بحور فاكية االفػكادو ومخكب األبجشيغ السعدول مغ أوراق البقجونذ والمحان يعجان مغ
السخكبات الفالفػنيجية السزادة لألكدجة في تقميل الكخب (االجياد) التأكدجي الستدبب عغ مادة
بيخوكديج الييجروجيغ في ذكػر الجخذان السعاممة ،وعسمت عمى تحدغ معطع االضصخابات
الحاصمة في جدع الحيػانات السختبخية السعامميغ بسادة بيخوكديج الييجروجيغ والسعخضيغ لمكخب
التأكدجي.
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