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المستخمص

هدفت هذه الدراسة معرفة تأثير المستخمص المائي ل مشاي األحمر عمى معدل تركيز الكموكوز ومرتسم الدهون في ذكور األرانب النيوزلندية البيض

 أدت المعاممة.ً يوما30  مع ماء الشرب طيمة مدة التجربة البالغة% 2 ) بتركيزH2O2) المعرضة لإلجهاد التأكسدي المحدث ببيروكسيد الهيدروجين

) في مستوى تركيز الكموكوز و معدل تركيز الكولستيرول الكمي و مستوى الجميسريداتP≤0.05( ببيروكسيد الهيدروجين لوحده إلى حدوث ارتفاع معنوي
) في مستوى تقدير تركيز البروتينات الدهنية العالية الكثافة لمكوليسترول في مصل الدم وزيادة معنوية في تركيزP≤0.05( الثالثية وانخفاضا معنويا

البروتينات الدهنية واطئة الكثافة جداً لمكوليسترول ارتفاعا معنويا في دالئل التعصد االول والثاني عمى التوالي في دم الحيوانات المعاممة ببيروكسيد

) في معدل تركيز الكموكوز والكولستيرول والجميسريدات الثالثية و في تركيزP ≤ 0.05( ً حصل انخفاضاً معنويا.الهيدروجين مقارنة مع مجموعة السيطرة
البروتينات الدهنية واطئة الكثافة جداً لمكوليسترول و في دالئل التعصد االول والثاني عمى التوالي كما حصل ارتفاعا معنويا في مستوى تقدير تركيز
)كغم من وزن الجسم/ ممغم125( البروتينات الدهنية العالية الكثافة لمكوليسترول في مصل دم الحيوانات العاممة بمستخمص المائي لمشاي األحمر

 نستنتج من هذه الدراسة الحالية الدور.المضاف إليها جميعا بيروكسيد الهيدروجين مقارنة مع مجموعة االرانب المعاممة ببيروكسيد الهيدروجين لوحده
المهم لمشاي األحمر كمضاد لألكسدة من خالل كبح التأثيرات الضارة لبعض أنواع الجذور الحرة داخل الجسم وبالتالي تحسين معظم التغيرات
. % 2 الكيمياحيوية الحاصمة في ذكور األرانب البيض بعد تعرضها لإلجهاد التأكسدي المحدث ببيروكسيد الهيدروجين بتركيز
. الشاي األحمر, االرانب, اإلجهاد التأكسدي, المستخمص المائي:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
This study aimed to investigate the of effect aqueous extract of red tea on average of glucose and lipid profile in New Zealand
white male rabbits exposed to oxidative stress induced hydrogen peroxide H2O2 of drinking water for the duration 30-days.
Treatment of hydrogen peroxide 2% led alone to a significant increase (P≤0.05) in the concentration of glucose level and the
concentration of total cholesterol rate and level of triglycerides and a significant decrease (P ≤ 0.05) in the level of estimating
the concentration of high-density cholesterol in the blood serum lipoproteins and a significant increase in the concentration of
lipoproteins and very low-lying density cholesterol was significantly higher in atherogenic indices the first and second,
respectively, in the blood of animals treated with hydrogen peroxide compared to the control group. It got a significant
decrease (P≤0.05) in the concentration of glucose and cholesterol rate and triglycerides and in the concentration of
lipoproteins and sessile very density cholesterol and in the atherogenic indices first and second respectively, as happened
morally rise in the level of estimating the concentration of high-density lipoproteins cholesterol in the labor animal blood
serum aqueous extract of red tea (125 mg / kg of body weight) added all of the hydrogen peroxide compared with the group
treated rabbits hydrogen peroxide alone. It is concluded from this current study, the important role of the Red tea as an

antioxidant through curb the harmful effects of some types of free radicals within the body and thus
improve the most changes biochemical changes in the male albino rabbits after exposure to oxidative
stress Induced by hydrogen Peroxide 2% .
Key words: Aqueous extract, Oxidative Stress, lipid profile, Rabbits
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يمتمكو او يحويو من مركبات واحماض عضوية وزيوت

المقدمة

عطرية ذات فعالية بيولوجية كأحماض عضويو مثل الماليك

يطمق عمى الذرات التي تمتمك الكترونات مفردة بالجذور

والترتاريك ,وجميكوسيد  glycoside hibiscinوتانين

الحرة ,ويعد وجودىا واحدا من أىم العقبات أمام الحالة

الصحية لجسم الكائن الحي ( (1تمك الذرات انتزعت منيا

واوك ازالت الكالسيوم ومواد ممونو .وزيوت دىنيو ( .(9ان

الكترونات أثناء التفاعالت الكيميائية فاصبح مدارىا الخارجي

في ابادة

لخالصة أزىار الشاي األحمر تأثيرات عالجية

االحياء المجيرية مثل مسببات السل ولدييا القدرة عمى قتل

حاويا عمى إلكترون مفرد ويطمق عمى بعضيا بأصناف

معظم السالالت البكترية المتمثمة بجنس  Bacillusو E.coli

األوكسجين الفعالة (Reactive oxygen species( ROS

( ,(2فيي تقوم عند تفاعميا مع خمية اليدف عمى تحطيم

وغيرىا فضال عن بعض الطفيميات والفطريات ( .(10وقد

وتمف الغشاء الخموي و الحامض النووي منقوص األوكسجين

كشفت العديد من الدراسات الدور الكبير الذي يمعبو شراب

الشاي االحمر في تخفيف حاالت الخفقان السريع و تقوية

 DNAكما يحدث في الحاالت المرضية مثل السرطان,

ضربات القمب  ,كما يساىم في عالج الزكام ونزالت البرد

وأمراض القمب المزمنة والضغط وغيرىا ( .(3ويعد مرض

الحتوائو عمى نسبة عالية من فيتامين  ,Cوفي عالج

تصمب الشرايين مترافقا مع الزيادة الحاصمة في إنتاج الجذور
الحرة ( ,(4ويرجع السبب في حدوثو إلى أكسدة الحامض

تقمصات األمعاء والرحم ( .(11ىدفت ىذه الدراسة الى تقييم

الدىني واطئ الكثافة وترسب الدىن في الطبقة البطانية

كفاءة المستخمص المائي لنباتات الشاي االحمر كمضاد

لألكسدة الضارة في ذكور األرانب النيوزلندية البيض المعرضة

الطالئية لألوعية الدموية مما يؤدي الى تضييقيا وبالتالي

لإلجياد التأكسدي المستحدث ببيروكسيد الييدروجين ()%2

يعيق مجرى الدم ويسبب الذبحة الصدرية ( .(5يعد جذر

لمدة ثالثين يوماً .وفي تأثيره الكبير عمى الكموكوز ومرتسم

السوبر اوكسيد السالب ( )O-2من اخطر أصناف األوكسجين

الدىون المتمثل في تقدير تركيز الكوليسترول وتركيز

الفعالة وأكثرىا سمية فضالً عن بيروكسيد الييدروجين

الجميسريدات الثالثية و البروتينات الدىنية العالية الكثافة

) )H2O2وجذر الييدروكسيل(  .(6( (OH-ففي اآلونة

لمكوليسترول و تركيز البروتينات الدىنية واطئة الكثافة

األخيرة أدرك الباحثون األىمية البيولوجية والدور الواسع الذي

تمعبو النباتات الطبية في تغذية اإلنسان وفي تحسين الحالة

لمكوليسترول في مصل الدم.

إطالة عمر خاليا الجسم المختمفة الذي سينعكس إيجابياُ عمى

أجريت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير المستخمصات النباتية

الوظيفية الفسمجية والنسيجية في الجسم  ,ودورىا أيضاً في

الحيوانات المستعممة في الدراسة:

كمضادات أكسدة ,واستخدم في ىذه الدراسة األرانب Albino

عمر اإلنسان وعدم حدوث الشيخوخة المبكرة واتخاذ السبل

 male rabbitsالتي تم الحصول عمييا من إحدى المزارع

الناجعة في منع ومعالجة العديد من األمراض المرتبطة

باإلجياد التأكسدي ,لما تمتمكو تمك النباتات عمى مركبات

في منطقة الجزيرة في مدينة الرمادي ,ومن ثم تمت تربيتيا

تمثل مصد اًر غذائياً ميماً وصحياً مناسباً كوني ـ ــا مضـ ـ ــادات

في بيت الحيوانات المختبرية التابع لقسم عموم الحياة -

الدم وتستخدم اغمبيا في عالج ارتفاع ضغط الدم والتصمب

مغطاة بأغطية معدنية  ,ذات أرضية مفروشة بنشارة الخشب

جامعة االنبار وقد وضعت الحيوانات في أقفاص خشبية

أكسدة فعالة فضال عن أنيا تقمل من نسب الكوليسترول في
العصيدي ( .(7يعد الشاي األحمر من النباتات الطبية التي

وروعي جانب النظافة لألقفاص من حيث تبديل نشارة الخشب

ليا باع طويل في عالج العديد من االمراض والمشاكل
الصحية اذ اشارت البحوث العممية وتجربة العالج الشعبي

مرتين خالل األسبوع ,وتعقيم األقفاص بالمطيرات تراوحت

أوزان الحيوانات المستخدمة ما بين 1500 -750غراما.

الى دوره الفعال في تحسين والوقاية من مرض ضغط الدم

الجاىزة و اوراق الخس

وغذيت الحيوانات عمى العميقة

المزمن اذ يعمل عمى تقوية القمب وتيدئة األعصاب و

وبعض الخضروات واعطيت الماء والغذاء عمى نحو مستمر

يستعمل في عالج تصمب الشرايين وأمراض المعدة واألمعاء

تم الحصول عمى النباتات المستخدمة في
طوال مدة التجربةَّ .
الدراسة من األسواق المحمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ,وتم التأكد منيا ومن فت ـ ـ ـ ـ ـرة

حيث ينشط حركتيا واف ارزاتيا لمعصارات الياضمة( ,(8لما
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الحاوي عمى بيروكسيد الييدروجين بتركيز( )%2لمدة 30

صالحيتيا ومن جودتيا.

يوماً.

تحضير المستخمص المائي لنبات الشاي األحمر

المجموعة الثالثة  -:جرعت يوميا بالمستخمص المائ ـ ـ ـي

وزن ( )10غم من ازىار نبات الشاي االحمر Hibiscus

 sabdariffaالتي قطعت الى اجزاء صغيرة و سحقت

لمشاي االحمر  2مل فقط بتركيز  125ممغم  /كغم من وزن

بوساطة آلة ثرم  Blenderومزجت مع الماء المقطر (250

الجسم بوساطة التغذية األنبوبية لمدة  30يوماً.

تحت تأثير المحرك الكيربائي مع مراعاة التبريد وتم تركو

عمى بيروكسيد الييدروجين مع تجريعيا يوميا من المستخمص

مل) ولمدة ساعة واحدة بعدىا تم مزج الخميط لمدة ساعتين

المجموعة الرابعة -:أعطيت ماء الشرب االعتيادي الحاوي

لمتنقيع ( )24ساعة بدرجة ح اررة المختبر ثم رشح المحمول

المائي الشاي االحمر  2مل بتركيز  125ممغم/كغم من وزن

من خالل عدة طبقات من الشاش لفصل العوالق الكبيرة ,ثم
فصل المستخمص بجياز الطرد المركزي لمتخمص من المواد

الجسم بوساطة التغذية األنبوبية لمدة  30يوماً .مع تبديل

بيروكسيد الييدروجين كل  48ساعة لكي يكون فعاال .وبعد

غير الذائبة بسرعة  3000دورة  /دقيقة لمدة ربع ساعة,

استمرار التجربة لمدة  30يوماً ,جوعت الحيوانات لمدة 24

ح اررة  40م وبذلك تم الحصول عمى المستخمص المائي

صندوق الحصر لمنعو من الحركة وتم جمع الدم في أنابيب

وقمص الحجم لمتخمص من الماء بوساطة الحاضنة عند درجة

ساعة  ,بعدىا تم سحب الدم من القمب بعد وضعو في

الخام ,حفظ المستخمص بعد جفافو في قناني زجاجية معتمة
ذات اغطية

اختبار خالية من مانع التخثر وضعت لمدة عشر دقائق في

حمام مائي بدرجة  37°Cومن ثم فصل المصل بوساطة

الجرعة الفعالة

جياز الطرد المركزي ( )Centrifugeبسرعة 3000
–

َّ
إن الجرعة الفعالة المستخدمة في التجربة بالنسبة لمسحوق

دورة/دقيقة لمدة  15دقيقة وتم حفظ المصل بدرجة  20م

الشاي االحمر ىي (125ممغم /كغم) إذ تبين إن الجرعة 125

لغرض إجراء التحميالت الكيمياوية الخاصة بمستويات

الكميسيريدات الثالثية وغيرىا.

ممغم /كغم ىي األكثر فاعمية في خفض مستوى الكولسترول

والكموكوز بالمقارنة مع مجموعة السيطرة .وتم تحديدىا

تم تقدير تركيز الكموكوز في
الفحوصات الكيمياحيوية لمدمَّ -:

ممغم/كغم) وتم قياس مستوى تأثيرىا في خفض مستوى

بشركة ) )Plasmatecالبريطانية ) .(12وقد تم تقدير تركيز

مصل الدم :إنزيمياً باستخدام عدة التحميل( )Kitالخاصة

بإعطاء الحيوانات جرعات مختمفة (200 /150/125/ 100
الكولسترول والكموكوز في دم الحيوانات السميمة لممستخمص

الكوليسترول في مصل الدم ) .(13وتقدير تركيز الكميسريدات

المائي لشاي االحمر.

الثالثية) .(14وتقدير تركيز البروتينات الدىنية العالية الكثافة
لمكوليسترول في مصل الدم ) (15في مصل الدم باستخدام

تجربة الدراسة

استعممت في ىذه الدراسة  24من ذكور االرانب البيض,

عدة التحميل ( )kitالمصنعة من قبل شركة ( BIOLABO

قسمت عشوائياً إلى أربع مجموعات تضمنت كل مجموعة 6

تم حساب تركيز البروتينات الدىنية
 )SA , Franceوقد َّ

وبأوزان متقاربة ,إذ تم معامالتيا بالمعامالت المختمفة طيمة

العالقة اآلتية ).(16
)LDL-C (mg/dl) = Total cholesterol – (HDL+ VLDL
تم تقدير تركيز البروتينات الدهنية واطئة الكثافة جداً

واطئة الكثافة لمكوليسترول في مصل الدم اعتماداً عمى

حيوانات وتراوحت أوزانيا ما بين  1-1.5كيمو ,وأعمارىا

مدة التجربة البالغة  30يوماً وعمى النحو اآلتي-:

المجموعة األولى( -:مجموعة السيطرة) عوممت ىذه

لمكوليسترول في مصل الدم  VLDL–C :اعتماداً عمى

المجموعة بـ  2مل من الماء المقطر وأعطيت ىذه المجموعة

العالقة اآلتية ).(16
VLDL concentration(mg/dl) =(Triglycerides/5) .
وتم حساب مستويات دالئل التعصدAtherogenic :
َّ
.indices count
مستوى دليل التعصداألول(.)71

ماء الشرب االعتيادي لمدة  30يوماً.

المجموعة الثانية -:عوممت ىذه المجموعة بـ  2مل من

الماء المقطر وأعطيت ىذه المجموعة ماء الشرب االعتيادي
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يعود سبب ىذا االنخفاض في ىذه الحاالت إلى طبيعة

((TC
دليل التعصد األول=

المكونات الفعالة وتراكيزىا في المستخمص المائي الشاي

((HDL-C

االحمر ,إذ تعمل عمى إزالة الجذور الحرة وبشكل خاص

مستوى دليل التعصد الثاني:
دليل التعصد الثاني =

أصناف األوكسجين الفعالة  ROSوبالتالي التقميل من حالة

((LDL-C

اإلجياد التأكسدي( .(20فضال عن أن الشاي االحمر غني

بفيتامين  Cالذي يقوم بو كمضاد لألكسدة إذ يعمل عمى إزالة

((HDL-C

الجذور الحرة ( )H2O2 OH·,O·2وزيادة تأثير األنسولين في

التحميل اإلحصائي -:تم تحميل النتائج إحصائيا بوساطة

خاليا األنسجة اليدف وبالتالي يحسن دخول الكموكوز الييا

البرنامج اإلحصائي SPSSحممت البيانات إحصائيا وفق

) . (23وقد يعزى ذلك الى ان عممية انتقال فيتامين  Cالى

اختبار تحميل التباين ) (ANOVAباستخدام البرنامج

داخل الخاليا وانسجة الجسم المختمفة تحتاج الى انتقال

اإلحصائي وقورنت المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار

مشترك مع سكر الكموكوز في األنسان ).(24

دنكن متعدد الحدود )(18) .)Duncan Multiple Range

النتائج و المناقشة

معدل تركيز الكموكوز :أظيرت النتائج المبينة في الشكل )(1
حصول ارتفاع معنوي ( )P≤0.05في مستوى الكموكوز لدى

الحيوانات المعاممة ببيروكسيد الييدروجين مقارنة مع مجموعة

السيطرة .وان معاممة الحيوانات بالمستخمص المائي مع

بيروكسيد الييدروجين أعطت انخفاضاً معنوياَ ()P≤0.05

بالمقارنة مع المجموعة المعاممة بالبيروكسيد الييدروجين فقط.

ان ارتفاع مستوى السكريات في دم االرنب قد يعود الى زيادة

الشكل .1تأثير المعاممة لمدة ( )30يوما لممستخمص المائي
لنبات الشاي األحمر في تركيز الكموكوز في مصل دم ذكور

تركيز ىرمونات معينة مثل االدرنالين الذي يقوم بتحفيز

األرانب المعرضة لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببيروكسيد

عممية ( (Glycogenesisوالتي من خالليا يتم تحويل

الهيدروجين ( )%2مع ماء الشرب.

الكاليكوجين الى الكموكوز  -6-فوسفات ) Glucos-6-

 عدد الحيوانات ستة لكل مجموعة.

 .)20( )phosphateوربما قد يعود الى خمل في افراز

 القيم معبر عنها بالمعدل  ±االنحراف القياسي.

ىرمون االنسولين من الخاليا بيتا في غدة البنكرياس بسبب

 الحروف المختمفة تعني وجود فروق معنوية عند مستوى

زيادة تولد اصناف الجذور الحرة المختمفة منيا االوكسجينية

المعنوية ()P≤0.05

والنتروجينية الفعالة وىذا يؤدي الى عدم مقدرة الخاليا عمى

مستوى تركيز الكولستيرول الكمي :أدت المعاممة ببيروكسيد

اخذ الكموكوز وبذلك تتحفز عممية تكوين وتحمل الكاليكوجين

اليايدروجين فقط كما في (الشكل  )2إلى زيادة معنوية

) .(21وعند معاممة االرانب المعرضة لإلجياد التأكسدي مع

( )P≤0.05في في معدل تركيز الكولستيرول الكمي لمجموعة

بالمستخمص المائي الشاي االحمر  125ممغم/كغم المائي

السيطرة المصابة باالجتياد التأكسدي مقارنة مع مجموعة

لوحظ حصول انخفاض معنوي في مستوى الكموكوز وىذا

السيطرة السميمة .وقد بينت العديد من الدراسات السابقة في

يعود إلى تراكيز المكونات الفعالة التي يمتمكيا ىذا النبات ,إذ

ان ارتفاع تركيز الكوليسترول بسبب المعاممة بـ  H2O2تؤدي

إن الشاي األحمر يحتوي عمى المركبات الفالفونويدية

الى زيادة في امتصاص الكوليسترول عن طريق االمعاء

والقمويدية والكاليكوسيدية التي تعمل كمضادات لألكسدة تعمل

الدقيقة وذلك بسبب حدوث عممية بيروكسدة الدىون التي تؤثر

عمى خفض مستوى الكموكوز) .(22كما لوحظ ىذا االنخفاض

عمى تركيب جدار االمعاء خاصة والجياز اليضمي بشكل

في مصل دم مجاميع الحيوانات المعاممة بالمستخمص المائي

عام ( ,)22وان اضطراب أيض الدىون بسبب اإلجياد

والمعرضة ل  H2O2والمعاممة بالمستخمص المائي فقط .وقد
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التأكسدي يؤدي إلى تثبيط تمثيل واخراج المواد الستيرويدية

ذلك يعزى السبب إلى زيادة فعالية أنزيم -7الفا ىيدروكسيميز

وأمالح الصفراء ( .)25اما بالنسبة لمعاممة بالمستخمص

) (7-α Hydroxylaseالمسؤول عن تحويل الكوليستيرول

المائي مع  H2O2والمعاممة بالمستخمص المائي لمشاي

الى أحماض الصفراء( .(28أما دور فيتامين  Cالذي يعد من

األحمر فقط لوحظ نقصان في معدل تركيز الكولستيرول

اىم المركبات الداخمة في تكوين المستخمص المائي لمشاي

الكمي وقد يعزى ىذا النقصان في التركيز إلى احتواء

األحمر والذي يؤدي الى خفض تركيز الكوليسترول فيرجع

تثبط

الصفراء التي تطرح مع البراز ,فضالً إلى تثبيط أنزيم

المستخمص المائي لمشاي األحمر عمى مركبات فعالة

كالقمويدات

والفالفونيدات

والكاليكوسيدات

التي

ذلك إلى دور الفيتامين في تحويل الكوليسترول إلى احماض

إنزيم)(Hydroxy methylglutaryl Co reductase

) (Hydroxymethyl Glutary Reductaseالمسؤول عن

المفروز من الخاليا الكبدية والذي يشارك في تخميق

تخميق الكوليسترول (. (29

الكوليسترول وبذلك ينخفض تركيز الكوليسترول والمواد

مستوى الكميسريدات الثالثية في المصل :

الوسطية الداخمة في تكوينو ,كما أن لمركباتو القدرة عمى إزالة
(· )O2-·,OHمن الجسم وبالتالي يقمل من

أظيرت نتائج (الشكل (3إلى وجود ارتفاع معنوي في
مستويات الكميسيريدات الثالثية في دم الحيوانات المعاممة

أكسدة  LDL-Cخفض مستوى الكوليسرول في الجسم

ببيروكسيد الييدروجين مقارنة مع مجموعة السيطرة  ,في حين

(.)26

حصل انخفاض معنوي ( )P≤0.05في مستوى الكميسيريدات

الجذور الحرة

-

الثالثية في الحيوانات المعاممة بمستخمص المائي  125ممغم
/كغم المضاف إلييا جميعا بيروكسيد الييدروجين مقارنة مع
المجموعة التي جرعت فقط

ببيروكسيد الييدروجين .وقد

يعزى ىذا االرتفاع في تركيز الكميسيريدات الثالثية في الدم
إلى عدة أسباب منيا أن الجذور الحرة الناتج عن المعاممة بـ
 H2O2أدت إلى نقص في إفراز البنكرياس لألنسولين
وبالتالي انخفاض في فعالية إنزيم اليبوبروتين اليبيز
) )Lipoprotein lipaseالمسؤول عن تحميل الكميسيريدات

الشكل  .2تأثير المعاممة لمدة ( )30يوما لممستخمص

الثالثية إلى احماض دىنية و كميسيرول ) .(30كما أن

المائي لنبات الشاي األحمر في تركيز الكوليسترول في

اإلصابة باإلجياد ونتيجة نقصان األنسولين تتحفز عممية

مصل دم ذكور األرانب المعرضة لإلجهاد التأكسدي

تحمل الدىون في النسج الدىنية وتتحرر االحماض الدىنية

المستحدث ببيروكسيد الهيدروجين ( )%2مع ماء الشرب.

الحرة  FFAالستخداميا كمصدر لمطاقة وكذلك تشارك في

 عدد الحيوانات ستة لكل مجموعة.

عممية بناء الكميسيريدات الثالثية فضال عن أن الكبد يأخذ

 القيم معبر عنها بالمعدل  ±االنحراف القياسي.

كميات كبيرة من  FFAليزداد انتاجو لـ  VLDLوالذي يؤدي

 الحروف المختمفة تعني وجود فروق معنوية عند مستوى

إلى ارتفاع تركيز الكميسيريدات الثالثية في مصل الدم

او يعود الى زيادة نشاط انزيم كوليسترول اسيل تراسنفريز

 125ممغم/كغم لذكور االرانب المعرضة لإلجياد التأكسدي

المعنوية ()P≤0.05

)acyl transferase

(Cholesterol

المسؤول

(.(30لقد ادى إعطاء بالمستخمص المائي الشاي االحمر

عن

الى حدوث انخفاض معنوي ( )P≤0.05في مستوى

امتصاص الكوليسترول الذي يتحفز عند نقص االنسولين

الكميسيريدات الثالثية في مصل الدم عند المعاممة مع

بتأثير اصناف االوكسجين الفعالة مما يزيد من مستوى

يعزى سبب االنخفاض في تركيز الكميسيريدات الثالثية في

نتيجة اإلجياد التأكسدي الذي يصيب خاليا بيتا البنكرياسية

بالمستخمص المائي الشاي االحمر  125ممغم/كغم .وقد

امتصاص الكوليسترول من قبل االمعاء ) .(27فضالً عن

ىذه الحاالت إلى عدة أسباب منيا احتواء المستخمص عمى
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المركبات القمويدات والفالفونيدات والكاليكوسيدات التي تعمل

الحيوانات بالمستخمصات المائي  125ممغم/كغم من وزن

عمى إزالة الجذور الحرة (· (OH· O2-من الجسم وبالتالي

الجسم حدث ارتفاعا معنويا ( )P≤0.05في مستوى

يقمل من أكسدة  LDL-Cويخفض تركيز  ,)11( TGأو قد

البروتينات الدىنية عالية الكثافة بالمقارنة مع المجموعة

يعود سبب انخفاض تركيز الكميسيريدات الثالثية إلى احتواء

المعاممة ببيروكسيد الييدروجين .ويعود انخفاض مستوى

المستخمص عمى تراكيز عالية من مضادات األكسدة

 HDLالى العديد من االسباب ومنيا انخفاض فعالية انزيم

وجميعيا تعمل عمى إزالة الجذور الحرة وتثبيط عمميات

بيروكسيد الييدروجين فضالً الى ذلك فان اكسدة  LDLوىدم

) (Lipoprotein lipaseنتيجة الضرر الذي احدثو

كالكاروتينات وفيتامين  Cوالمركبات الفينولية والفالفونيدات ,

بيروكسيدة الدىون في الجسم ) .(32ىذه المركبات تعتبر

الكوليسترول الداخمي في الجسم بسبب اصناف االوكسجين

مضادات اكسدة عممت عمى كبح جماح الجذور الحرة وازالتيا

الفعالة يؤدي الى خفض مستوى  HDLوالذي يعد االساس

البالزما وبالتالي خفض مستوى الكميسيريدات الثالثية ()33

وبالتالي التقميل من مستواه الموجود في االوعية الدموية

وقد تعمل المركبات الفعالة الموجودة في ىذه المستخمص

( .)35أما عند القيام بإعطاء بالمستخمص المائي الشاي

عمى تنشيط إنزيم  Lipaseفي الخاليا الدىنية وبالتالي

االحمر  125ممغم/كغم لمحيوانات المعاممة مع  H2O2فقد

انخفاض في كمية الكميسريدات الثالثية الداخمة إلى الدم()34

في

في عممية نقل الكوليسترول من خاليا الجسم الى الكبد

وتقوم أيضاً بخفض مستوى االحماض الدىنية الحرة في

ادت

الى

إحداث

ارتفاعاً

معنوياً

()P≤0.05

مستويات HDLعند المعاممة بمستخمصات الشاي األحمر
بالمقارنة مع المجموعة المعاممة  H2O2فقط ,يعزى ذلك الى

ان المركبات الموجودة في المستخمص المائي تحفز خاليا
الكبد واالمعاء عمى تكوين جزيئات البروتين الدىني عالي

الكثافة ( .)36كما ويعمل قسم من المركبات الكيمياوية عمى
تقميل نسبة الكوليسترول في الدم وىذا ينعكس ايجابا عمى
زيادة مستوى البروتينات الدىنية عالية الكثافة لمكوليسترول
(.)11

الشكل  .3تأثير المعاممة لمدة ( )30يوما لممستخمص

المائي لنبات الشاي األحمر في تركيز الكميسيريدات الثالثية
( )TGفي مصل دم ذكور األرانب المعرضة لإلجهاد

التأكسدي المستحدث ببيروكسيد الهيدروجين ( )%2مع ماء
الشرب.

 عدد الحيوانات ستة لكل مجموعة.

 القيم معبر عنها بالمعدل  ±االنحراف القياسي.

 الحروف المختمفة تعني وجود فروق معنوية عند مستوى
المعنوية ()P≤0.05

الشكل .4تأثير المعاممة لمدة ( )30يوما لممستخمص

مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة لمكوليسترول
))HDL-Ch
أظيرت النتائج في (الشكل  (4انخفاضا معنويا ))P ≥ 0.05

المائي لنبات الشاي األحمر في تركيز البروتينات الدهنية

عالية الكثافة لمكوليسترول ( )HDL-Cفي مصل دم ذكور
األرانب المعرضة لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببيروكسيد

في مستوى  HDL-Chلألرانب المعاممة ببيروكسيد

الهيدروجين ( )%2مع ماء الشرب.

الييدروجين بالمقارنة مع مجموعة السيطرة .وعند معاممة

 عدد الحيوانات ستة لكل مجموعة.
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األحماض الدىنية الحرة

 القيم معبر عنها بالمعدل  ±االنحراف القياسي.

التي يستخدم الكبد كميات كبيرة

منيا في انتاج .(41,40,39) VLDL-Cان معاممة االرانب

 الحروف المختمفة تعني وجود فروق معنوية عند مستوى

المعرضة لإلجياد التأكسدي بالمستخمص المائي الشاي

المعنوية (.(P≤0.05

االحمر  125ممغم/كغم ادى الى حدوث انخفاض معنوي في

وربما يعود سبب ارتفاع تركيز  HDL-Cإلى فعالية بعض

مستوى

المركبات الموجودة في المستخمص المائي وقدرتيا عمى

LDL

وVLDL

بالمقارنة

مع

المجموعة

المعاممة  H2O2فقط وقد يرجع السبب في ذلك الى إن النبات

تحفيز خاليا الكبد واألمعاء لبناء جزيئات البروتين ألدىني

يحتوي عمى العديد من المركبات التي تعمل كمضادات اكسدة

عالي الكثافة ,تعزى قابمية النبات الفعالة كونو يحتوي عمى

ومنيا الفالفونويدات والكاروتينات و فيتامين  A , Cاضافة

العديد من منتجات ( Phenolic acid , Flavonoids
Anthocyanins,yaniding-3-Sambubioside,
 ,)Delphinidin-3-Sambubiosid,أيضا احتواءه عمى

الى دور ىذه المركبات في خفض مستوى الدىون من خالل

العديد من الحوامض العضوية كحامض الستريك ,الماليك,

التقميل من اكسدة  LDLداخل جسم الكائن الحي من خالل

تقميل تخميق الكوليسترول( )4ويعمل أيضاً كمانع لمتأكسد في

التارتاريك ,فضال عن وجود نسبة عالية من حامض

عممية حماية  LDLمن االكسدة ويعد فيتامين  Cمن اقوى

األسكوربك و الذي يمعب دو ار ميما كمضاد لألكسدة إذ يقمل

مضادات االكسدة حيث يعمل عمى تثبيط اكسدة البروتينات

من ضرر الجذور الحرة الناتجة عن فعالية  H2O2أو من

الدىنية واطئة الكثافة ويقمل من التصمب العصيدي

.)37( HDL-C

خاليا الجسم  ,فضالً عن ذلك فإنو يعمل عمى حجب كافة

مصادر أخرى وبذلك يثبط أكسدة الدىون ويرفع تركيز

من

خالل تقميل خطر االجياد التأكسدي والذي يعمل عمى تدمير

معدل تركيز كوليسترول البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة

اصناف االوكسجين والنتروجين (· )H2O2 , O2-·,OHالتي

وكوليسترول البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة جداً.

تقوم بالضرر نتيجة االكسدة الضارة ( .)42كما لوحظ

أظيرت نتائج االجياد التأكسدي في ذكور االرانب ببيروكسيد

انخفاض تركيز VLDL-Cفي مصل دم مجاميع الحيوانات

الييدروجين ( )2%في (الشكل )5ان ىناك ارتفاع

المعرضة

معنوي( )P≥ 0.05في معدل تركيز كوليسترول البروتينات

لإلجياد

التأكسدي

بـ H2O2بعد

المعاممة

بالمستخمص المائي والمعاممة بالمستخمص المائي فقط وىذا

الدىنية واطئة الكثافة في مصل دم الحيوانات المعاممة

يؤكد أىمية المركبات الداخمة في تكوين المستخمص المائي.

بـ H2O2فقط مقارنة بالسيطرة السميمة كما ان االجياد
التأكسدي احدث زيادة معنوية في مستوى كوليسترول
البروتينات الدىنية واطئة الكثافة جدا .ان دور  LDLمعروف

كناقل رئيس لمكوليستيرول من الكبد الى االنسجة والذي

يحتوي عمى نسبة عالية من الكوليستيرول حيث يالحظ ارتفاع
تركيزه في  LDLوان ىذا االرتفاع يؤدي الى تصمب الشرايين
( )38()Arteriosclerosisويمكن ان تفسر الزيادة الحاصمة
في مستوى  LDLو VLDLالى الزيادة الحاصمة في مستوى

الشكل  .5تأثير المعاممة لمدة ( )30يوما لممستخمص

في تصنيع المواد البروتينية في الكبد وىذا لو دور في رفع

واطئة الكثافة لمكوليسترول ( )LDL-Cو في تركيز

المالوندايالدييايد  . MDAفضال عن مساىمة الكوليسترول

المائي لنبات الشاي األحمر في تركيز البروتينات الدهنية

مستوى البروتينات الدىنية الواطئة والواطئة الكثافة جداً

البروتينات الدهنية واطئة الكثافة جداً لمكوليسترول

تركيز الجذور الحرة في الجسم نتيجة المعاممة بـ H2O2وتقوم

التأكسدي المستحدث ببيروكسيد الهيدروجين ( )%2مع ماء

لمكوليسترول .وقد يعزى السبب في ارتفاع تركيزىا إلى زيادة

( )VLDL-Cفي مصل دم ذكور األرانب المعرضة لإلجهاد

ىذه الجذور بتحطيم خاليا النسج الدىنية وبالتالي زيادة تحرر

الشرب .
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ىذا البروتين الشكل الرئيس لمكوليستيرول السيء وبذلك يقمل

 عدد الحيوانات ستة لكل مجموعة.

من احتمال االصابة بمرض تصمب الشرايين )(51,50,49

 القيم معبر عنها بالمعدل  ±االنحراف القياسي.

 الحروف المختمفة تعني وجود فروق معنوية عند مستوى
المعنوية ()P≤0.05

معدل تركيز أو مستوى دالئل التعصد االول ((TC/HDL

والثاني-:(LDL/HDL( :

أظيرت نتائج ذكور االرانب المعاممة ببيروكسيد الييدروجين
في الدراسة الحالية ارتفاعا معنويا في دالئل التعصد االول
والثاني عمى التوالي كما في (الشكل  )6في المجموعة

المعاممة ببيروكسيد الييدروجين مقارنة بمجموعة السيطرة

الشكل  .6تأثير المعاممة لمدة ( )30يوما لممستخمص

تحرير االبنفرين والنور ابنفرين واليرمون المحرض لقشرة الغدة

األول والثاني في مصل دم ذكور األرانب المعرضة لإلجهاد

الثالثي ( )Triglyceride Lipaseالحساس لميرمون الذي

الشرب.

السميمة وقد عزت الزيادة في حالة اإلجياد التأكسدي الى

المائي ألوراق نبات الشاي األحمر في مستوى دليل التعصد

الكظرية  ,ACTHالمذين ينشطون انزيم اليبيز الكميسيريد

التأكسدي المستحدث ببيروكسيد الهيدروجين مع ماء

يسبب تحمل الكميسيريدات الثالثية وتحرير االحماض الدىنية

 عدد الحيوانات ستة لكل مجموعة.

( ,)43وقد يعزى سبب ىذا االرتفاع في مستويات دليل

 القيم معبر عنها بالمعدل  ±االنحراف القياسي.

 VLDL-Cوانخفاض تركيز  HDL-Cنتيجة اإلجياد

المعنوية ().P≤0.05

خفضيا تركيز أوكسيد النتريك  NOوىذه الحاالت تؤدي إلى
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