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 تقدير عدد من المتغيرات الكيميهحيهية لدى النداء كبار الدن
 

 محاسن عزيز مرعي
 مدتذفى ابؽ االثيخ التعميسي

   

 (02/80/0202، قبل لمشذخ في  81/88/0202)قجـ لمشذخ في 
 :ص البحثمخم

  Eالحالية تقجيخ فعالية )الكمؾتاثايؾف وانديؼ الكمؾتاثايؾف بيخوكديجيد وانديؼ الدؾبخ اوكدايج ديدسيؾتيد  وفيتاميؽتزسشت الجراسة 
( كسزادات اكدجة وتقجيخ مدتؾيات الجىؾف، ومدتؾى الخصاص وااللسشيـؾ والدميشيـؾ لجى الشداء كبار الدؽ كسا تؼ قياس Cوفيتاميؽ  

 سؤشخ لحجوث اإلجياد التاكدجيمدتؾى السالؾنجايالجييايج  ك

( سشة تؼ تقديسيا الى فئتيؽ عسخيتيؽ الفئة -8811( نسؾذجا لسرل دـ نداء تخاوحت اعسارىؽ بيؽ )02وأجخيت الجراسة عمى )
 81-02( نسؾذجًا تخاوحت أعسارىؽ بيؽ )88( سشة وتؼ اختيار ) 11-58( سشة والفئة الثانية )  58-88االولى تخاوحت اعسارىؽ بيؽ )

 ( سشة واعتبخت كسجسؾعة سيظخة.

بيشت الشتائج وجؾد انخفاض معشؾي في مدتؾيات الكمؾتاثايؾف وانديؼ الكمؾتاثايؾف بيخوكديجيد وفعالية انديؼ الدؾبخاوكدايج 
يايج والديميشـؾ في مرل الجـ لشداء كبار الدؽ  واف ىشاؾ ارتفاع معشؾي بسدتؾى السانؾلجايالجي Cوفيتاميؽ Eديدسيؾتيد وفيتاميؽ

( والبخوتيؽ LDLوالخصاص وااللسشيـؾ ،والكؾلدتيخوؿ الكمي،والكميديخيجات الثالثية، ،وكؾلدتيخوؿ_ البخوتيؽ ألجىشي ذي الكثافة الؾاطئة)
( ( HDL((، وانخفاض معشؾي في مدتؾى كؾلدتيخوؿ_ البخوتيؽ ألجىشي ذي الكثافة العاليةvLDLألجىشي ذي الكثافة الؾاطئة ججًا 

ع مجسؾعة الديظخة واستشتج مؽ البحث اف زيادة بيخوكدجة الجىؽ و انخفاض مدتؾيات مزادات األكدجة يعج مؤشخًا عمى بالسقارنة م
 االجياد التاكدجي الحي يدداد مع تقجـ العسخ.
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Determination of some Parameters Biochemical for  Elderly Women 

  

  
Mhasen Aziz 

Ibn AL-Atheer teaching hospital/ Mosul 
 

Abstract: 
This current study included specification (Glutathione ,Superoxide dismutase,Vitamin E and 

Vitamin C )levels as antioxidants and to estimate lipid profile level in elderly women, also level of 

malondialdehyde was measured as indicator of oxidative stress  
 Study was done on(70) specimens of blood from women,their ages ranges (45-88 year ) healthy 

women and(43) speciemens of women their ages ranges(18-30 year) as control .These results showed 

significant decrease in blood levels of glutathione GSH,uric acid U.A,vitamin E of elderly women ,while 

there was significant increase in (MDA) , cholesterol, triglyceride low density lipoprotein ,very low 

density lipoprotein and significant decrease in high density lipoprotein level compared to control group. 
Concluded from study ,that increased in lipid peroxidation and decreased antioxidant level have an 

important indicator of oxidantive stress which increases with age . 

 

 

 

 

 المقدمة :

كبخ الدؽ حالة بايؾلؾجية طبيعية تتزسؽ تغيخات فديؾلؾجية مؤدية الى ضعف وتجىؾر في وعائف االعزاء 
وتتسيد بانخفاض متجرج في السجارؾ والشذاط الفديؾلؾجي وتحسل الزغؾط وقابمية التكييف واالستجابة لمستغيخات 

لبيئية مع ضعف السقاومة الجدسية لمستغيخات الخارجية متخافقة مع تغيخات ىخمؾنية وايزية وكيسؾحيؾية وضعف ا
قابمية تججيج الخاليا الجدسية مع تقجـ العسخ، ويتخافق التجىؾر الؾعيفي الحي يحجث لمجياز العربي السخكدي  ىبؾط 

( والشداء بعج سؽ Troen,2003ة التعخض لالمخاض العجيجة )في القجرات العقمية كالتحكخ والتعمؼ وزديادة في قابمي
اليأس تؾاجو تغيخات فديؾلؾجية ونفدية واجتساعية وتكؾف عخضة لالصابة باالمخاض وخاصة امخاض القمب الؾعائية 

( بدبب تؾقف السبيض Acra et al,1994; Edmunds and Lip,2000وفخط كؾلدتيخوؿ الجـ اكثخ مؽ الخجاؿ )
خمؾف االستخوجيؽ الحي يعج كسزاد اكدجة  لو تأثيخ وقائيًا مؽ االمخاض الشاجسة عؽ فخط كؾلدتيخوؿ عؽ افخاز ى
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-LDL-C) )  (Bednarekالجـ، يحسي مؽ بيخوكدجة الجىؽ ، يسشع اكدجة البخوتيؽ الجىشي ذي الكثافة الؾاطئة
Tupikowska,2002 لجىشية وخاصة ( اف بيخوكدجة الجىؽ تحجث تحؾيخات تأكدجية لمبخوتيشات اLDL  فزاًل عؽ

تأثيخه عمى الخاليا البظانة والخاليا العزمية السمداء محجثة االذى لالوعية الجمؾية كسا يحجث تغيخًا في نفاذية 
 ( . Nagon et al,1999السؤكدج في ججار الذخاييؽ) LDLو LDLاالغذية الخمؾية مسا يدبب تخاكؼ 

في الؾعائف الحيؾية لجى كبار الدؽ وعيؾر االمخاض السدمؽ بالكخب تختبط عسميات التقجـ بالعسخ واالنخفاض  
التأكدجي الحي يدداد مع تقجـ العسخ حيث يالحظ زيادة انتاج الجحور الحخة واصشاؼ االوكدجيؽ الفعالة التي تعج 

( كسا تتؾلج et al,2004 Junqueiraنؾاتج وسظية لسختمف الفعاليات األيزية والتي يدداد انتاجيا مع تقجـ العسخ) 
عشج التعخض لالشعاع والتجخيؽ والسمؾثات البيئية والسؾاد الكيسياوية والسبيجات الحذخية وتشاوؿ الكحؾؿ وبعض االدوية 
، كسا اف اصشاؼ االوكدجيؽ الفعالة تشتج مؽ بعض السعادف الثقيمة ومؽ ضسشيا  الخصاص،اذ اف الخصاص القابمية 

(  يراحبو Ding,et al,2000ابميتو عمى انتاج جحر الدؾبخ اوكدايج الدالب) عمى تؾليج الجحور الحخة ، السيسا ق
( (،كسا Farmand et al, 2005قمة في فعالية كاسحات الجحور الحخة مثل الكمؾتاثايؾف بيخوكديجيد والكمؾتاثايؾف 

، إذ يحل محل الحجيج في مؾاقع ارتباطو Pro- oxidantاف لأللسشيؾـ القابمية عمى تحفيد عسمية األكدجة، فيؾ عامل 
بيؽ الخالياا  Fe+2مع التخاندفخيؽ، مؤديًا إلى خفض ارتباط الحجيج بالتخاندفخيؽ، مسا يدبب زيادة مدتؾى الحجيج الحخ 

لحي  يحفد انتاج أصشاؼ األوكدجيؽ الفعالية الحاوية عمى الجحور الحخة، والتي بجورىا تؤدي إلى الكخب 
وىشاؾ عالقة تخبط الجحور الحخة بالعجيج مؽ  Xie and Yokel, 1996;Yoshino et al,1999التأكدجي))

اذ يخافق عسمية  Mendoza and Ramos ,2007  ( Muscari et al,1996االمخاض السدمشة لكبار الدؽ; 
االنديسات  التقجـ بالعسخ  تغيخات في االيض الخمؾي وزيادة في بيخوكدجة الجىؾف وتأكدج البخوتيشات وتغيخ في 

(، الكمؾتاثايؾف بيخوكديجيد SOD) Super oxide dismutaseالسزادة لألكدجة مثل )الدؾبخ اوكدايج ديدسيؾتيد
(GSH-pX) Glutathione peroxidase   والكمؾتاثايؾف ريجكتيدGlutathione reductase وتحتاج مزادات )

ؾامل مداعجة ومؽ ىحه السعادف الديميشيؾـ ،اذ تعج ىحه االكدجة االنديسية حتى تكسل وعيفتيا الى السعادف بؾصفيا ع
السعادف ضخورية لمجدؼ في السذاركة ضج انتاج الجحور الحخة  واف الشقص في اي مؽ ىحه السعادف يعشي عجـ قجرة 

 ( Barja,2004انديسات مزادات االكدجة عمى انجاز وعائفيا )
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الجىشية وبعض مزادات األكدجة االنديسية  ييجؼ البحث الى دراسة عجد مؽ الستغيخات الكيسيؾحيؾية      
 وغيخ االنديسية فزال عؽ قياس بعض السعادف لجى الشداء كبار الدؽ.

 المهاد وطرائق العمل :

 جمع العينات

( سشة 88-11عسارىؽ بيؽ )(عيشة لجـ نداء كبار الدؽ غيخ مخضى  تخاوحت أ 05جخت ىحه الجراسة عمى)
( سشة واعتبخت كسجسؾعة سيظخة والقاطشات في 81-02( عيشة لجـ نداءغيخ مخضى  تخاوحت أعسارىؽ بيؽ )80و)

مميمتخ( ثؼ وضعت في أنابيب بالستيكية معقسة واجخي ليا عسمية  82مجيشة السؾصل، وتؼ سحب عيشات الجـ بسقجار)
 ؿ عمى مرل الجـ .دورة/دقيقة لمحرؾ  0222طخد مخكدي بدخعة 

 التحميل اإلحرائي :

( لمسقارنة بيؽ مجسؾعة الديظخة  t.testحممت الشتائج إحرائيااليجاد السعجؿ واالنحخاؼ الكياسي باستخجاـ اختبار ) 
 (. P≤ 0.05ومجسؾعة الجراسة واعتبخت الشتائج معشؾية عشج مدتؾى احتسالية ) 

 
 بعض المتغيرات الكيمهحيهية في الدراسة الحالية: طرائق القياس المدتخدمة لقياس 1الجدول 

 المردر الظرائق المدتخدمة المتغيرات المقاسة

   
 Cholesterol estrase method Richmol,1973 الكؾلدتيخوؿ

 Enzymatic method Fossat an Prencipe  1982 الكميدخيجات الثالثية

البخوتيؽ الجىشي ذي الكثافة 
 العالية

Enzymatic method Kostner et al,1977 

   

 Thiobarbituric acid (TBA) Guidet and Shah, 1989 (MDAالسالؾنجايالجييايج )

 (GSHالكمؾتاثايؾف )
 طخيقة كاشف الساف السحؾرة

Modified Ellman's reagent 

method 

Sedlak and Lindsay, 1968 
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 سؾبخاوكدايج ديدسيؾتيد
Modified photochemical nitroblue 

tetrazolium(NBT) 
Brown and Goldstein,  1983 

 Enzymatic method Burtis et al., 2008 حامض اليؾريػ

   

   

 E Emmerie-Engel method Varly et al.,1980فيتاميؽ 

 C Oxidation method Stanley et al., 1979فيتاميؽ 

 الدميشيـؾ
Selenium-orthophenylenediamine 

complex 
Snell, 1981 

 Atomic absorption الخصاص

spectrophotometery method 
Kunnaths and Jean ,1981 

 االلسشيؾـ

الفخندية  Bio Merieuxتؼ تقجيخ مدتؾى الكمؾتاثايؾف بيخوكديجيدباستخجاـ عجة التقجيخ الجاىدة والسجيدة مؽ شخكة 
 السعتسجة عمى الظخيقة االنديسية

 النتائج:

 vLDLو  LDL-Cو, HDL-C( : يهضح مدتهيات الكهلدتيرول الكمي ,الكميديريدات الثالثية و 2الجدول )
 لدى النداء كبار الدن ومجمهعة الديظرة .

 

 المتغيرات المقاسة 

 

 مجمهعة الديظرة

االنحراف ±المعدل
 القياسي

 الفئةالعمرية

 44العدد =

(65-54  ) 

 الفئةالعمرية

 36العدد =

(88-65 ) 

 الكهلدتيرول الكمي

 )مايكرومهل/لتر(
2.85 ±8.0 8.8± 2.08 *** 2.82±8.2*** 

الكميديريدات الثالثية 
 ()مايكرومهل/لتر

2.88±8.0 8 .88 ± 2.00** 2.88±8.01*** 
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البروتين الدهني ذي الكثافة 
 ()مايكرومهل/لتر العالية

2.80±8.01 8.0± 2.81 * 2.80±8.8** 

البروتين الدهني ذي الكثافة 
 () مايكرومهل/لتر الهاطئة

 
2.81±0.2 0.8 ± 2.85 ** 2.88±0.1*** 

البروتين الدهني ذي الكثافة 
 (مايكرومهل/لترالهاطئةجدا)

 
.88±2.5 2 2.00± 2.88* 2.820±2.12*** 

 ( .2.28احتسالية اقل مؽ)** تعشي اف ىشاؾ فخؽ معشؾي عشج مدتؾى 

 (.2.228** * تعشي اف ىشاؾ فخؽ معشؾي عشج مدتؾى احتسالية اقل مؽ)

 

وانزيم الدهبراوكدايدديدميهتيز GSH( والكمهتاثايهن  MDAيهضح مدتهى المالهندايالديهايد( :  (3الجدول )
 كبار الدن  و مجمهعة  الديظرة.    Eو Cوفيتامين  U.Aووالكمهتاثايهن بيراوكديديز حامض اليهريك 

،وحامض  GSHوانخفاض معشؾي في مدتؾيات   MDAيالحظ مؽ الججوؿ اف ىشاؾ ارتفاع معشؾي في مدتؾى 
 لجى الشداء كبار الدؽ مقارنة مع مجسؾعة  الديظخة. E، وفيتاميؽU.Aاليؾريػ

 المتغيرات المقاسة 

 
 مجمهعة الديظرة

 الفئة العمرية

(65-45 ) 

 لعمريةالفئة ا

(88-65) 

 ***I6±3.4 8.0±2.08* 2.88±8.2.2 المالهندايالديهايد )مايكرومهل/لتر(

 ***0.2±2.81 **2.80±85.0 82.1±2.80 )مايكرومهل/لتر(ف لكمهتاثايها

 **0.0±8.8 *0.8 5.8± 8.1±0.2 بيخوكديجيد)وحجة/لتخ( كمهتاثايهن 

 الدهبراوكدايد ديدميهتيز
 )وحجة/لتخ(

2.85± 2.280 2.88±2.20 2.80±2.28** 
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 ***88.5±8.2 **0.8±82.0 00.8±0.8 )مايكرومهل/لتر(  Eفيتامين 

 ***0.0±00.0 **0.8±01.2 0.0±00.5 )مايكرومهل/لتر(  Cفيتامين  

 ***2.20±2.00 **2.20±2.05 2.25±2.08 مايكرومهل/لتر() الدمينيهم

 ***2.05±08.8 **2.01±08.2 2.08±81.5 مل( 144الرصاص )ممغم/

 ***2.82 88.1± **2.88±0.0 2.80±8.0 مل( 144االلمنيهم )ممغم/

 ( .2.228** تعشي اف ىشاؾ فخؽ معشؾي عشج مدتؾى احتسالية اقل مؽ)

 المناقذة :

( إلى وجؾد ارتفاع معشؾي في مدتؾى الكؾلدتيخوؿ الكمي، والكميديخيجات الثالثية 0أشارت الشتائج في الججوؿ)
(  88-58في مرل دـ الشداء لمفئتيؽ العسخيتيؽ)  HDL،وانخفاض معشؾي في مدتؾى VLDو، LDLومدتؾى 

 ( مقارنة مع مجسؾعة الديظخة ،  58-11و)

ويعؾد ذلػ الى انخفاض مدتؾى ىخمؾف االستخوجيؽ الحي يعج كسزاد اكدجة لو فعالية لمقزاء عمى الجحور 
ويعج عامل مزاد لمتعرج يحسي الجدؼ مؽ  (Ruiz-Larrae et al,2000الحخة واصشاؼ االوكدجيؽ الفعاؿ )

نذؾء وتظؾر آفات القمب الؾعائية، اذ لو تأثيخ فعاؿ عمى أيض الكؾلدتيخوؿ مؤديًا الى خفض مدتؾاه في الجـ  مؽ 
 Knopp andخالؿ تاثيخة عمى الفعالية االنديسية التي تذتخؾ في تحؾيل الكؾلدتيخوؿ الى احساض الرفخاء)

Zhu,1997 ى (وخافزا لسدتؾLDL-C   مؽ خالؿ تشغيؼ مدتكبالتLDL  وتحفيد ىجمو ، وزيادة مدتؾىHDL-C 
 Onvural et al,1998;Vaishali et al 2005;  Usoro et al,2006وىحا يتؾافق مع العجيج مؽ الجراسات )

;Varu et al,2012 كشتيجة (    التي أشارت إف االضظخابات التي تحجث في العسميات االيزية لمبخوتيشات الجىشية
( مؤديًا Muscari et al,1996لشقص االستخوجيؽ نتيجة التفجـ بالعسخ الحي يتخافق مع حجوث اإلجياد التاكدجي ) 

  Oxysterol( والتي بجورىا تشتج العجيج مؽ االوكدي ستيخوؿox-LDLالسؤكدج ) LDLالى   LDLالى أكدجة  
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مؤديًا الى زيادة تكؾف استخات   Cholesterol acyl transferaseوالتي ليا القابمية عمى تحفيد فعالية االنديؼ 
وبالتالي ارتفاع  LDLمؤديًا الى حرؾؿ نقص في عجد وكفاءة مدتكبالت  LDLالكؾلدتيخوؿ وتثبيط فعالية مدتكبالت 

( كسا اف ىشاؾ عالقة طخدية Wakatsuki and Sagara 1995;Berg et al,2004في السرل) ) LDLمدتؾى 
ؾيات الكؾلدتيخوؿ و الكميديخيجات الثالثية في الجـ فكمسا زاد الكؾلدتيخوؿ زادت الكميديخيجات الثالثية بيؽ مدت

(Varu,et al,2012.) 

في   LDLلو تاثيخات سسية بتاثيخه عمى نفاذية االغذية الخمؾية مدببا تخاكؼ    ox-LDLالسؤكدج  LDLاف  
  Prostacyclinت الجمؾية مؽ خالؿ تثبيط ترشيع البخوستاسايكميؽججار االوعية الجمؾية ،كسا تحفد تجسع الرفيحا
مسايحفد تجمط الجـ وتكؾف الخثخة ،كسا يحفد تكؾف  antithrombinفي الخاليا البظانية وخفض فعالية مزاد لتخثخ

لية ذو الدسية العا  Peroxynitriteمكؾنا بيخوكدي نتخيت  NOجحر الدؾبخاوكدايج الحي يختبط بجحر الشايتخيػ 
 ( .Onvural et al,1998لألغذية الخمؾية وبالتالي زيادة التعخض لألمخاض القمبية)

في مرل دـ الشداء كبار الدؽ وكانت  MDA( زيادة معشؾية في مدتؾى السالؾنجايالجييايج 0ويبيؽ الججوؿ )
العجيج مؽ ( مقارنة مع مجسؾعة الديظخة،وىحا يتؾافق مع 58-11ازيادة اكثخ وضؾحًا لمفئة العسخية )

(  التي أشارت اف ىحا االرتفاع في مدتؾى Mendoza and Ramose,2007;Arora et al,2009الجراسات)
MDA  يعؾد الى انخفاض مدتؾى االستخوجيؽ بذكل كبيخ لجى الشداء كبارالدؽ والحي يتخافق مع زيادة اإلجياد

عاؿ والتي تدداد مع تقجـ العسخ ألتأكدجي كشتيجة لديادة تؾلج الجحور الحخة وأصشاؼ االوكدجيؽ الف
Tupikowska,2002;Mutlu-Turloglu,2003) (Bednarek- مدببة حجوث األذى ألتأكدجي لألغذية الخمؾية

وزيادة في بيخوكدجة الجىؽ وارتفاع مدتؾى السالؾنجايالجييايج، كسا اف زيادة بيخوكدجة الجىؽ تحجث كشتيجة النخفاض 
 (Jones et al,2002فعالية مزادات األكدجة )

( وجؾد انخفاض معشؾي في مدتؾى الكمؾتاثايؾف في مرل دـ الشداء لمفئتيؽ 0ويالحظ في الججوؿ )    
( بسقارنة بسجسؾعة الديظخة ،وىحه الشتائج تتفق مع ماتؾصل اليو كل مؽ الباحثيؽ  58-11(و)88-58العسخيتيؽ )

(:Amirkhizi et al,2007;Suchetha et al 2011 التي أشارت ) إلى اف فعالية مزادات األكدجة تشخفض مع
تقجـ العسخ نتيجة زيادة االكدجة لجى كبار الدؽ مسايدبب استيالؾ الكمؾتاثايؾف لسشع األكدجة اذ يعج مؽ مزادات 

اما  ROSاألكدجة الحاتية والتي تخمق داخل الجدؼ ويعسل عمى إزالة الجحور الحخة وأصشاؼ األوكدجيؽ الفعاؿ  
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مجسؾعة الثايؾؿ في تخكيبو او عؽ طخيق كؾنو مادة أساسية لبعض االنديسات السزادة لألكدجة ومشيا مباشخة  لؾجؾد 
اذ يمعب الكمؾتاثايؾف دورًا كبيخًا في السحافغة عمى الخمية مؽ األذى  Gpxكمؾتاثايؾف بيخوكديجيد

الى، انخفاض  يعدى  GSH(( اف انخفاض مدتؾى Prashant et al,2007( وقج اشار Vina,1992التأكدجي)
كمؾتاميل  -ترشيع الكمؾتاثايؾف نتيجة  انخفاض فعالية االنديسات تذارؾ في تكؾيؽ الكمؾتاثايؾف العسخ، مثل انديؼ كاما

، وىحا االنخفاض يدداد مع  تقجـ اونتيجة لشقص الددتيؽ الحي  Glutamyl-cysteine synthaseسدتيؽ سانثيد
قترادية لكبار الدؽ ،اذ اف معجؿ الفيتاميشات والسعادف االساسية في الغحاء يعؾد الى الحالة التغحوية والرحية واال

الستشاوؿ غالبًا مايكؾف اقل مؽ السؾصى بيا ، مع مايخافق ذلػ مؽ ضعف وتجىؾر في وعائف االعزاء كالقمب 
 (.Tanabe et    al 2006والكميتيؽ والكبج  ) 

( وجؾد ارتفاع معشؾي في مدتؾى التغيخ في امتراصية الفؾرمازيؽ 0اشارت الشتائج السؾضحة في الججوؿ )
-11في مرل دـ الشداء لمفئة العسخية ) SODوىحا يجؿ عمى انخفاض في فعالية انديؼ الدؾبخ اوكدايج ديدسيؾتيد 

 Vaishali et al 2005;Mendoza  and( مقارنة مع مجسؾعة الديظخة . وىحا يظابق لسا وججه الباحثؾف  58
Ramose, 2007;Arora et al 2009 ويعؾد الدبب  الى انخفاض ترشيع االنديؼ وانخفاض مدتؾى العشاصخ  )

(اف انخفاض مدتؾى Margani,2007السعجنية السخافقة لالنديؼ مثل الخارصيؽ والتي تشخفض مدتؾاه مع تقجـ العسخ)
SOD   كدايج وبتفاعمو مع اوكديج الشتخيػ الحي يتؾلج بكسيات كبيخة يؤدي الى تخاكؼ جحر الدؾبخ اوBarja,2004 ))

 شجيج الدسية وبالتالي زيادة االجياد التاكدجي . .ONOOنتيجة لتقجـ العسخ مكؾنًا بيخوكدي نيتخيت الدالب 

لجى  Gpx( وجؾد انخفاض معشؾي في فعالية انديؼ كمؾتاثايؾف بيخوكديجيد0كسا تؾضح الشتائج في الججوؿ )
 Tanabe et( مقارنة مع مجسؾعة الديظخة .وىحا يتؾافق مع نتائج ) 58-11(و)88-58الشداء لمفئتيؽ العسخيتيؽ )

al,2006;Rizvi and Maurya,2007; Mendoza and Ramose,2007 ويعدى ىحا االنخفاض الى زيادة )
لجوره في حساية االغذية الخمؾية  Gpxيؼ االكدجة لجى كبار الدؽ وحجوث االجياد التاكدجي مسايدبب استيالؾ اند 

وبكية مكؾنات الخمية مؽ ضخراالكدجة حيث يحفد اختداؿ بيخوكديج الييجروجيؽ والبيخوكديجات العزؾية الى ماء  
وكحؾؿ، كسا اف انخفاض مدتؾى الدميشيؾـ احجى اسباب انخفاض فعالية االنديؼ كؾنو يعج مكؾف اساسي النديؼ 

   Bates et al,2002;Wolters et al,2006د وىحا االنخفاض يدداد مع تقجـ العسخ))كمؾتاثايؾف بيخوكديجي
 مؤديًا الى انخفاض مدتؾاه . Gpxوبالتالي تقل ندبة اتحاد الدميشيؾـ مع االنديؼ 
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( وجؾد ارتفاع معشؾي في فعالية انديؼ الدانثيؽ اوكديجيدفي مرل دـ الشداء لمفئة 0وأشارت الشتائج في الججوؿ )
( ( الحي Singh et al., 2009( مقارنة بسجسؾعة الديظخة ، تتفق ىحه الشتائج مع متؾصل اليو : 58-11عسخية )ال

اشاراف فعالية انديؼ الدانثيؽ اوكديجيد يدداد بتقجـ العسخ اذ يعج مدار الدانثيؽ اوكديجيد احج السدارات السيسة لتؾليج 
 Xanthineالى الدانثيؽ  Hypoxanthineيد اكدجة الػيايبؾزانثيؽ الجحور الحخة  حيث يحفد انديؼ الدانثيؽ اوكديج

وبالتالي تكؾف بيخوكديج الييجروجيؽ ثؼ  O2)¯•)ويدبب زيادة في جحر الدؾبخ اوكدايج    Uric acidومؽ ثؼ الى 
بتقجـ تحؾلو الى جحر اليايجروكديل شجيج الفعالية وبالتالي حجوث الكخب التأكدجي ،اف  زيادة الكخب التأكدجي 

العسخ يؤدي الى تحظؼ البيؾريشات وبالتالي تؾافخ السادة االساس التي يعسل عمييا االنديؼ ومؽ ثؼ زيادة مدتؾى انديؼ 
 ((Harper et al,2004 الدانثيؽ اوكديجيد

(  88-58( وجؾد ارتفاع معشؾي في مدتؾى حامض اليؾريػ لمفئتيؽ العسختيؽ ) 0كسا تذيخ الشتائج  في الججوؿ )
 Polidori et( مقارنة بسجسؾعة الديظخة ،اف ىحه الشتائج تتفق مع نتائج الجراسات:)  )58-11و)

al,2007;Saxena et al 2007; Strazzullo and Puig,2007  التي اشارت الى زيادة حامض اليؾريػ  في
ثيؽ اوكديجيد مشتجًا حامض حالة الكخب التأكدجي بدبب   زيادة ىجـ البيؾريشات. وكحلػ زيادة فعالية انديؼ الدان

.   مؽ اف الكخب التأكدجي يديج مؽ تحظؼ Glantzounis et al)0228اليؾريػ مؽ اكدجة الدانثيؽ كسا اشار)
 ويحؾليا الى اديشؾسيؽ وزانثيؽ الحي بجوره يتحؾؿ الى حامض اليؾريػ بعج اكتداب ذرة اوكدجيؽ. ATPالػ

-58لجى الشداء لمفئة العسخية ) Eعشؾي في تخكيد فيتاميؽ ( وجؾد انخفاض م0وأشارت الشتائج في الججوؿ )
 ( مقارنة بسجسؾعة الديظخة ، وىحا يظابق لسا وججه الباحثؾف:58-11(و) 88

Saxena and Lai 2007;Amirkhizi et al 2007 ;Arora et al 2009)) 

 Kasapoglu andؽ )يعج مؤشخًا عمى زيادة االجياد التاكدجي لجى كبارالدEاف انخفاض مدتؾى فيتاميؽ 
Ozben,2001 مسايدبب انخفاض مزادات االكدجة الستخجامو في القزاء عمى الجحور الحخة وذلػ لكؾف )

مؽ أىؼ مزادات األكدجة الحائبة في الجىؾف ليا القابمية عمى كدخ سالسل تفاعالت الجحور الحخة والتي  Eفيتاميؽ 
مع  الجىؾف   Tocopherolلجىؽ حيث يتفاعل تؾكؾفيخوؿ تياجؼ أغذية الخاليا ويعسل عمى تثبيط بيخوكدجة ا

ليكؾف جحر التؾكؾفيخوؿ   Hمانحًا إياه ذرة Lipid peroxyl radicalالحاوية عمى الجحور الحخة السختمفة 
Tocopherol radical    السدتقخ واقل فعالية تجاه الجديئات في غذاء الخميةet al,2001) Mezzeti.)، 
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في مرل دـ الشداء لمفئتيؽ  C( وجؾد انخفاض معشؾي في تخكيد فيتاميؽ 0الججوؿ )وأشارت الشتائج في 
 Paniz et al( مقارنة بسجسؾعة الديظخة ، وىحا يظابق لسا وججه الباحثؾف 58-11(و) 88-58العسخيتيؽ )

2007;Polidori et al,2007; Sucheth et al,2011ات ( (اف ىحا االنخفاض يعؾد الستخجامو في ازالة مخكب
االكدجة السختمفة مثل جحر الييجروكديل وجحر الدؾبخ اوكدايج  وبيخوكديج الييجروجيؽ ومشعيا مؽ بجء عسمية 

 E  Tocopherolمؽ جحر فيتاميؽ   Eاالكدجة السختمفة فزاًل عؽ استخجامو في اعادة تكؾيؽ فيتاميؽ 
radical .  بسشحو الكتخونا 

-11اع معشؾي في مدتؾى الخصاص لجى الشداء لمفئة العسخية )( وجؾد ارتف0وأشارت الشتائج في الججوؿ )
 Silbergeld et al,1988;Korrick et al( مقارنة بسجسؾعة الديظخة ، وىحا يظابق لسا وججه الباحثؾف )58

,2002;Nash et al ,2004 ) 

ت البيئية الستخجمو  ويعدى ىحا االرتفاع الى التعخض لسرادر الخصاص الستعجدة اذ يعج الخصاص مؽ ابخز السمؾثا
عمى نظاؽ واسع في العجيج مؽ الرشاعات وتذكل وسائل السؾاصالت السدتخجمة لمخصاص في الؾقؾد،وانبعاث 
الغازات والجخاف مؽ مجاخؽ السرانع والسؾلجات  والسشتذخة بكثخة  دورًا رئيديًا في تمؾث اليؾاء بيحا السعجف ،وتشتقل 

إلى اإلنداف مؽ خالؿ الغحاء والسياه التي يرل إلييا بدبب تأكل األنابيب  تخاكيد متبايشة مؽ الخصاص ومخكباتو
والخدانات السشدلية السرشؾعة مؽ الخصاص كسا تداىؼ مخمفات السرانع السدتخجمة لمخصاص مثل صشاعة 
ة البظاريات واالصباغ والسظاط وصيخ السعادف في تمؾث الساء ،فزاَل عؽ استخجاـ السبيجات الحذخية واالسسج

الفؾسفاتية مؤدية الى تمؾث التخبة والشبات، ويعج الخصاص ممؾثا خظخا ججا لتخاكسو في أجداـ الكائشات الحية الشباتية 
، ATSDR,2005والحيؾانية كالظحالب والقذخيات واألسساؾ وبالتالي وصؾليا الى االنداف بقسة الدمدمة الغحائية ))

اد مدتؾى الخصاص في الجـ اذ اف ىشاؾ عالقة طخدية بيؽ مدتؾى ومع استسخار التعخض لمخصاص بتقجـ العسخ يدد
 ( .et al,1999 Baecklundالخصاص وفتخة التعخض لو)

%مشو يتخاكؼ في العغاـ  22اف التعخض الظؾيل ليحا السعجف يؤدي الى تخاكسو في اعزاء واندجة الجدؼ السختمفة ، 
( ومع تقجـ العسخ Korrick et al,2002سشة ) 08، كسا اف نرف العسخ لبقاء الخصاص في العغاـ اكثخ مؽ 

فقو تحخؾ الخصاص السخدوف فييا وتحخره  يشخفض مدتؾى االستخوجيؽ مؤديًا الى زيادة في انحالؿ العغاـ يخا
مسايدبب ارتفاع مدتؾاه في الجـ ،وبالتالي احجاث تاثيخاتو الدامة مؽ خالؿ تحفيد عسميات االكدجة وانتاج اصشاؼ 
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( مدببًا حجوث االجياد Ding et al ,2000االوكدجيؽ الفعالة ومشيا جحر الييجروكديل وبيخوكديج الييجروجيؽ )
-11( وجؾد ارتفاع معشؾي في مدتؾى االلسشيؾـ لجى الشداء لمفئة العسخية )0رت الشتائج في الججوؿ )وأشا  .التاكدجي

 ( مقارنة بسجسؾعة الديظخة ، وىحا يظابق لسا وججه الباحثؾف 58

(Berthon, 2002; Guillard et al,2004 اف االلسشيؾـ مؽ السعادف التي ليا استخجامات واسعة في الحياة  )
بسختمف السجاالت اذ يجخل في العجيج مؽ الرشاعات مثل االدوية واالصباغ والسظاط واواني الظبخ ورقائق اليؾمية و 

االلسشيؾـ ويعج الساء والغحاء مؽ مرادر دخؾؿ االلسشيـؾ الى الجدؼ ،اذ يزاؼ الى مياه الذخب الغخاض التعكيؼ كسا 
(  ومزادات التعخؽ Rajwanshi et al,1997)  تحتؾي مزافات االغحية وعؾامل التخسيخ واوراؽ الذاي والسمح

 Saiyedومؾاد التجسيل ومعجؾف االسشاف واالدوية مثل مزادات الحسؾضة واالسبخيؽ والدؾائل الؾريجية والمقاحات )
and Yokel ,2005 ; ATSDR,2008) 

 (EFSA,2011فسع التقجـ بالعسخ واستسخار التعخض لسخكبات االلسشيـؾ يدداد مدتؾاه في الجـ )

( وجؾد انخفاض معشؾي في مدتؾى الديميشـؾ في مرل دـ  الشداء لمفئة العسخية 0وأشارت الشتائج في الججوؿ )
 ( مقارنة بسجسؾعة الديظخة ، وىحا يظابق لسا وججه الباحثؾف 11-58)

(Wolters  et al,2006; Karita et al,2008; Yang et al,2010 ) 

اف ىحا االنخفاض يعؾد الى كؾنو مكؾف اساسي النديؼ الكمؾتاثايؾف بيخوكديجيد الحي يقؾـ بجور اساسي في حساية 
االغذية الخمؾية مؽ الكخب التاكدجي الحي يدداد مع تقجـ العسخكسا يحرل ضعف في امتراص الديميشيؾـ  مؽ قبل 

ية لألمعاء ، ويعج الديميشيؾـ مؽ مزادات األكدجة ويؤدي القشاة اليزسية بدبب األذى الحي تحجثة في الخاليا البظان
 ( (Bortoli et al,1991دورا ميسا في مشع الكخب التأكدجي السحجث بؾساطة الجحور الحخة  

  (Bortoli et al,199;Bates et al,2002). 
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