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دم ال مصل في یةندهالالبروتینات  یاتمستو  في الحمرغلي للفلفل االكولیسترول والمستخلص المتاثیر 
   ذكور االرانب المحلیةل

  

  منتهى محمود داؤد القطان  ، هدیل طارق سعدون االشالش

  ، الموصل ، العراق جامعة الموصل ،كلیة العلوم  ،قسم علوم الحیاة  
  الملخص :

ممت هذه الدراسة لمعرفة تأثیر الكولیسترول بتركیز  األرانـب المحلیـة،  فـي مصـل الـدم لـذكور مسـتوى البروتینـات الدهنیـةملغم/ كغم علیقة في  260صُ
ملغــم/ كغــم وزن جســم للحــد مــن نشــوء وتطــور آفــة التصــلب  1000كمــا اســتخدم فــي هــذه الدراســة المســتخلص المغلــي لثمــرة الفلفــل األحمــر بتركیــز 

  العصیدي المحدث بالكولیسترول.
أرانـب  10شـوائیًا إلـى أربـع مجـامیع بواقـع ، قسـمت ع)1500-1200وبـاوزان ( أشـهر 10-8ذكـرًا مـن األرانـب المحلیـة بعمـر  40شـملت هـذه الدراسـة 

ملغـم/ كغـم علیقـة  260(لكل مجموعة وكانت هذه المجامیع على التوالي: المجموعة األولى: أعطیـت علیقـة قیاسـیة مضـافًا إلیهـا الكولیسـترول بتركیـز 
ــر)  ملغــم/ كغــم وزن جســم، أمــا  1000األحمــر بتركیــز  والمجموعــة الثانیــة: أعطیــت علیقــة قیاســیة مــع تجریعهــا بالمســتخلص المغلــي للفلفــل ومــاء مقّط

ملغم/كغــم علیقــة مــع تجریعهــا بالمســتخلص المغلــي للفلفــل األحمــر  260المجموعــة الثالثــة: أعطیــت علیقــة قیاســیة مضــافًا إلیهــا الكولیســترول بتركیــز 
ـر وعـدت مجموعـة السـیطرة، وعوملـت المجـامیع في حین ان المجموعـة الرابعـة: أعطیـت علیقـة قیاسـیة ومـاء م ملغم/ كغم وزن جسم 1000بتركیز  قّط

  أسابیع. 8األربعة یومیًا ولمدة 
 Low Densityالبروتینات الدهنیـة الواطئـة الكثافـة  في مستوى P ≤ 0.05)(معنوي الرتفاع باالیة تمثلت لى تأثیرات سلبأدت المعاملة بالكولیسترول إ

Lipoproteins Cholesterol (LDL-C)  والبروتینـات الدهنیـة ذات الكثافـة الواطئـة جـدًاVery Low Density Lipoproteins Cholesterol 

(VLDL-C)  ودلیـــل التعصـــدAtherogenic index روتینـــات الدهنیـــة العالیـــة الكثافـــةمـــع انخفـــاض معنـــوي فـــي مســـتوى البHigh Density 

Lipoproteins Cholesterol (HDL-C).  
ملغــم/ كغــم وزن جســم إلــى منــع التــأثیرات الســلبیة للكولیســترول  1000األرانــب بالمســتخلص المغلــي للفلفــل األحمــر بتركیــز وبشــكل عــام أدت معاملــة 

والبروتینــات الدهنیــة ذات الكثافــة  (LDL-C)البروتینــات الدهنیــة الواطئــة الكثافــة معنــوي فــي مســتوى انخفــاض  لنتــائجالمضــاف للعلیقــة حیــث أظهــرت ا
  .(HDL-C) روتینات الدهنیة العالیة الكثافةودلیل التعصد مع ارتفاع معنوي في مستوى الب (VLDL-C)الواطئة جدًا 

  . الفلفل االحمر، البروتینات الدهنیة، األرانب، الكولیسترولالكلمات المفتاحیة: 
  المقدمة

أقبـل العــرب منــذ القــدم علــى دراســة العلــوم المختلفــة وفــي مقــدمتها الطــب 
والصــیدلة، فاكتشـــفوا نباتـــات كثیــرة لـــم تعرفهـــا الشــعوب األخـــرى وأوجـــدوا 
االشـربة والمستخلصــات، وكــان مصــدر وصــفاتهم العالجیــة هــو النباتــات 

ذور أو األوراق وحتــى الســـیقان، ككــل أو أجــزاء منهـــا مثــل الثمــار أو البـــ
ومــن المــدهش أن الكثیــر مــن هــذه الوصــفات ذات قیمــة كبیــرة ومازالـــت 

  .)1(مستخدمة في طب األعشاب الحدیث 
ـــات نجـــد أن  ونظـــرًا لألضـــرار الناتجـــة عـــن االســـتخدام المطـــرد للكیمیاوی
العالم قد عـاد إلـى الطبیعـة بمـا تحتویهـا مـن أصـناف ال تعـد وال تحصـى 
ـدْ كنـزًا ال یفنـى لإلنسـان منـذ القـدم، إال أن الطریقـة  َ من النباتات والتـي تُع

عــًا للتطــور المتبعـة فــي اسـتخدام هــذه النباتـات للتــداوي قـد تغیــرت كثیـرًا تب
ـــذي حصـــل فـــي میـــادین الزراعـــة والكیمیـــاء والصـــیدلة. حیـــث توصـــل  ال
العلماء إلى تصنیف هـذه النباتـات وتبویبهـا نتیجـة للتجـارب التـي أجریـت 
فـــي هـــذا المضـــمار وتمكنـــوا مـــن معرفـــة النباتـــات األكثـــر فائـــدة وفـــي أي 
وقــت تجمــع وأي جــزء منهــا مفیـــد. وان التــداوي بالنباتــات الطبیــة یرتكـــز 
الیــوم فـــي معظــم الحـــاالت علــى قواعـــد صــلبة مضـــبوطة بصــورة علمیـــة 

  .)2(دقیقة 
ــدْ األعشــاب والتوابــل الحــارة مــن األطعمــة الطبیعیــة التــي تضــاف إلــى  َ تُع
الغـــذاء فـــي بلـــدان العـــالم أجمـــع إلعطائهـــا نكهـــة خاصـــة وممیـــزة، وهـــي 

تستخدم في معالجة العدید مـن الحـاالت المرضـیة ومـن بـین هـذه التوابـل 
الــــذي یعــــود إلــــى العائلــــة  Red Pepperحـــارة هــــو الفلفــــل األحمــــر ال

والمعــروف باســم "كــایین" نســبة إلــى زراعتــه  Salanaceaeالباذنجانیــة 
  .)3(في بلدة تحمل االسم نفسه في الساحل الشرقي ألمریكا الجنوبیة 

وتعـــود القیمـــة الغذائیـــة العالیـــة لثمـــار الفلفـــل األحمـــر إلـــى احتوائـــه علـــى 
غـم مـن مسـحوق ثمـرة  100، حیـث أن كـل Cمن فیتـامین  كمیات كبیرة

ملغـــم مــن هــذا الفیتـــامین فضــًال عـــن  175الفلفــل األحمــر یحتـــوي علــى 
 0.30ملغـم مـن الثـایمین و 0.06ملغـم كالسـیوم و 11غم بـروتین و 1.2

فضــًال عــن  Aوحــدة عالمیــة مــن فیتــامین  870ملغــم مــن الرایبــوفالفین و
وكــذلك احتوائـــه  B ینــاتعــة فیتامعلــى حــامض الفولیـــك ومجمو احتوائــه 

  .)4(الٍ من المادة الفعالة الكبساسینعلى مستوى ع
  مواد وطرائق العملال

  المواد الكیمیاویةأوال: 
  : الكولیسترول- 1

اســـتخدم فــــي هــــذه الدراســـة الكولیســــترول النقــــي المســـتخلص مــــن نســــیج 
" الفرنســیة، وتــم الحصــول علیــه BDHالكبــد، والمصــنع مــن قبــل شــركة "

  مذخر البلسم لألدویة والمستلزمات الطبیة في محافظة نینوى.عن 
  : النبات المستخدم في الدراسة- 2
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اســــتخدمت فــــي هــــذه الدراســــة ثمــــرة نبــــات الفلفــــل األحمــــر المجففــــة وتــــم 
الحصـول علیهــا مـن األســواق المحلیـة وبعــد التأكـد مــن تصـنیفها اعتمــادا 

بائیــــة لمــــدة ، نظفــــت مــــن األوســــاخ، وطحنــــت بالطاحونــــة الكهر )5(علــــى 
في ظروف مالئمـة للخـزن مـن حیـث درجـة الحـرارة  دقیقة واحدة وحفظت

  .بعد فترة اسبوع في أكیاس ورقیة لحین االستخدام والرطوبة
  : عدد التحلیل الجاهزة- 3

استخدمت عدد التحلیـل الجـاهزة لتقـدیر المتغیـرات الكیموحیویـة والمجهـزة 
ـــة مختلفـــة منهـــا شـــركة  الفرنســـیة وشـــركة  Biolaboمـــن شـــركات عالمی

Randox  االنكلیزیـــــة وشـــــركةBiocon  األلمانیـــــة، وقـــــد تـــــم الحصـــــول
علیهـــا مـــن مـــذخر التســـاهل لألدویـــة والمســـتلزمات الطبیـــة فـــي محافظـــة 

  نینوى.
  طریقة تحضیر المستخلص المغلي للفلفل االحمر ثانیا:

ــــم اســــتخدام  ــــة اقتصــــادیا ت ــــر مكلف ــــة غی ــــة تطبیقی ــــوفیر طریق مــــن أجــــل ت
ــــى المســــتخلص الم ــــي لمســــحوق ثمــــرة الفلفــــل األحمــــر دون اللجــــوء إل غل

غــم مــن المســحوق وغلیــه  10وزن ة ثــم الطرائــق المعقــدة لالســتخالص، 
لغــرض الحصــول  )6(دقیقــة  30مــن المــاء المقطــر ولمــدة مــل  100فــي 

ملغـــم/ مـــل مـــن المســـتخلص  1000علـــى المســـتخلص المغلـــي وبتركیـــز 
بعد الترشیح باستخدام ثـالث طبقـات مـن الشـاش الطبـي، وكـان تحضـیر 
المستخلص یتم قبل یوم واحد مـن تـاریخ تجریـع األرانـب المعاملـة، حیـث 

م لحــین التجریــع ° 4یــتم تحضــیره لــیال ویحفــظ فــي الثالجــة بدرجــة حــرارة 
  باح الیوم التالي.في ص

  : الحیوانات قید الدراسةثالثا
  تهیئة الحیوانات - 1

ذكرًا من األرانب المحلیة بأعمار تتـراوح مـا  40استخدم في هذه الدراسة 
غـــم، تــم الحصـــول علیهـــا  )1500-1200( أشـــهر وأوزان )10-8 (بــین

ضــعت فــي أقفــاص مصــنوعة مــن األلمنیــوم و مــن األســواق المحلیــة، وقــد 
الغرض، وتحت ظروف مالئمة من درجـة حـرارة تراوحـت بـین معدة لهذا 

ســاعة یومیـا وتهویـة جیــدة، وتـم إخضــاعها  14م وفتـرة إضـاءة 25-28°
لفترة تمهیدیة أمدها أسبوع لغرض التأقلم على المكان والعلیقـة قبـل البـدء 
بالمعاملــة وبعـــد تأكـــد خلوهـــا مـــن األمـــراض، وتـــم تقـــدیم العلیقـــة القیاســـیة 

ام أوانــــي مصــــنوعة مــــن البالســــتیك بكمیــــات متســــاویة لألرانــــب باســــتخد
ــدِّم لألرانـــب  وبتسلســل ثابــت لألرانــب المعاملـــة جمیعهــا، أمــا المـــاء فقــد قُ
باســتخدام أوانــي مصــنوعة مــن البالســتیك وثبتــت بــالقفص لمنــع انســكاب 

  الماء منها.
  العلیقة المستخدمة - 2

ت نســــبة اســــتخدمت فــــي هــــذه الدراســــة علیقــــة قیاســــیة خاصــــة باألرانــــب ذا
النســـبة المقـــررة مـــن المجلـــس الـــوطني لألبحـــاث %) وهـــذه 16.5بـــروتین (

وتــم إعــدادها مــن قبــل شــركة األمــین للــدواجن المحــدودة فــي محافظــة  )7(
ـــة المســـتخدمة حســـب مـــا اعتمـــده  ـــات العلیق ـــوى وكانـــت مكون هـــذا  )8(نین

فضــــًال عــــن تقــــدیم العلــــف األخضــــر بكمیــــات متســــاویة وتسلســــل ثابــــت 
    یومیا. لجمیع االرانب

  تصمیم التجربة رابعا:

أرانب لكـل مجموعـة  10قسمت األرانب عشوائیا إلى أربع مجامیع بواقع 
أسـابیع  8وبعد انتهاء الفترة التمهیدیة بدأت معاملـة األرانـب یومیـا ولمـدة 

ـــة لألرانـــب وعوملـــت خاللهـــا األرانـــب  إذ تـــم البـــدء بأخـــذ األوزان االبتدائی
  وفق ما یأتي: gavage needleبتجریعها عن طریق الفم باستخدام 

  مجموعة السیطرة
تمــت معاملــة هــذه المجموعــة بتجریعهــا مــاء مقطــر وتغــذیتها مــن علیقــة 

  غم. 1225قیاسیة. وكان معدل الوزن االبتدائي لهذه المجموعة یساوي 
  مجموعة الكولیسترول

ً مقطـرًا واعطیـت الكولیسـترول  تمت معاملة هذه المجموعة بتجریعهـا مـاء
وكـان معـدل الـوزن  )9(كغم علیقة ملغم/ 260ممزوجا مع العلیقة وبتركیز

  غم.1225األبتدائي لهذه المجموعة یساوي
  مجموعة الفلفل األحمر

تمـــــت معاملـــــة هـــــذه المجموعـــــة بتجریعهـــــا المســـــتخلص المغلـــــي للفلفـــــل 
. وكـان )10( ملغم/ كغم وزن جسـم 1000األحمر وكانت الجرعة بتركیز 

  غم. 1240معدل الوزن االبتدائي لهذه المجموعة یساوي
  موعة الكولیسترول والفلفل األحمرمج

تمـــــت معاملـــــة هـــــذه المجموعـــــة بتجریعهـــــا المســـــتخلص المغلـــــي للفلفـــــل 
ملغـم/ كغـم وزن جسـم) مـع إعطائهـا 1000األحمر وبالجرعـة ذاتهـا أي (

ملغم/كغـــم علیقـــة. وكـــان  260قـــة حاویـــة علـــى الكولیســـترول بتركیـــزعلی
  غم. 1220معدل الوزن االبتدائي لهذه المجموعة یساوي

  مالحظة:
تــــم تجریــــع األرانــــب التابعــــة لمجمــــوعتي الســــیطرة والكولیســــترول بالمــــاء 

  .)11( المقطر عن طریق الفم لمعادلة إجهاد مسك األرانب
  جمع العینات خامسا:

ـــات الـــدم مـــن األرانـــب بســـحب ـــم الحصـــول علـــى عین الـــدم مـــن القلـــب  ت
فــــي أنابیــــب  الــــدم وضــــعمــــل،  5محقنــــة طبیــــة ســــعة مباشــــرة باســــتخدام 

بالستیكیة ذات أغطیة محكمة جافة وخالیة من أیـة مـواد مانعـة للتخثـر، 
دقیقــة لحــین تخثــر الــدم، ومــن ثــم  20وتركــت بدرجــة حــرارة الغرفــة لمــدة 

دورة فـــي الدقیقـــة  3000أجریــت لهـــا عملیـــة طـــرد مركــزي علـــى الســـرعة 
دقیقــة لغــرض الحصــول علــى مصــل الــدم. وحفــظ مصــل الــدم  15ولمــدة 
 .الفحوصات الكیموحیویة م لحین إجراء°20-ید عند درجة بالتجم

  الفحوصات الكیموحیویة سادسا:
  )HDL-C( تقدیر مستوى البروتینات الدهنیة العالیة الكثافة -1

ـــم تقـــدیر مســـتوى البروتینـــات الدهنیـــة العالیـــة الكثافـــة فـــي مصـــل الـــدم  ت
الفرنســیة اعتمــادا  Biolaboباســتخدام عــدة التحلیــل الجــاهزة مــن شــركة 

وأســـاس هـــذه الطریقـــة هـــي أن  )12(ى الطریقـــة اإلنزیمیـــة المتبعـــة مـــن علـــ
LDL-C وVLDL-C  تترســــــب مــــــعPhosphotungstic acid 

ن  ٕ یبقــى  HDL-Cبوجـود أیونــات المغنیسـیوم فــي درجـة حــرارة الغرفـة، وا
ذائبــــا فــــي الســــائل الرائــــق العلــــوي وعلیــــه یمكــــن قیــــاس تركیــــزه فــــي هــــذا 

نــانومیتر  500بقیــاس شــدة امتصاصــیته عنــد الطــول المــوجي محلــول ال
وباســــتخدام جهــــاز مطیــــاف األشــــعة فــــوق البنفســــجیة والضــــوئیة المرئــــي 

Spectrophotometer المصـــنع مـــن شـــركة CECIL C7200 
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Aquariusاإلنكلیزیــة، وحســـب مســـتوىHDL-C  فـــي مصـــل الـــدم وفـــق
  :القانون اآلتي

شدة امتصاصیة محلول االختبارمل)= 100(ملغم/ HDL-Cمستوى
تركیز × شدة امتصاصیة المحلول القیاسي

  مل)100ملغم/ 55المحلول القیاسي (
  (LDL-C)تقدیر مستوى البروتینات الدهنیة الواطئة الكثافة  -2

تـــم تقـــدیر مســـتوى البروتینـــات الدهنیـــة الواطئـــة الكثافـــة فـــي مصـــل الـــدم 
−     :)13،14(ن قبل م حسابیا عن طریق تطبیق المعادلة التي وضعت = ملغم/   مل                             −   −  −      

تقدیر مستوى البروتینات الدهنیة ذات الكثافة الواطئة جدا في  - 3
  VLDL-Cمصل الدم

تم تقدیر مستوى البروتینات الدهنیة ذات الكثافة الواطئـة جـدا فـي مصـل 
VLDL  :)14(الدم حسابیا عن طریق المعادلة التي وضعها  − CHolesterol (ملغم/100مل) = 5الكلسریدات الثالثیثة  

=     الكلولسترول الكلي ایجاد دلیل التعصد - 4  دلیل التعصد
 :اإلحصائي التحلیل 

 الكامل العشوائي التصمیم باستخدام االحصائي التحلیل اجري

(C.R.D) الواحد االتجاه ذو One way analysis of variance 

 Duncans اختبار باستخدام المجامیع بین االختالفات تحدید وتم

Multiple Range Test الدراسة تناولتها التي القیاسات جمیع ل 
 ,Steel and Torri) (P≤0.05) هو االحصائي التمییز مستوى وكان

 SAS (1986) وباستخدام ،(1960

  النتائج والمناقشة
تأثیر الكولیسترول والفلفل األحمر في مستوى البروتینات الدهنیـة  -1

  في أمصال دماء ذكور األرانب المحلیة HDL-Cالعالیة الكثافة 
) فـي مسـتوى P≤0.05) حدوث انخفـاض معنـوي (1من الشكل ( یتضح

) فــي أمصــال دمــاء ذكــور HDL-Cالبروتینــات الدهنیــة العالیــة الكثافــة (
ملغم/كغم علیقـة مقارنـة مـع  260األرانب المعاملة بالكولیسترول بتركیز 

مجموعــــــــة الســــــــیطرة إذ كــــــــان المتوســــــــط الحســــــــابي لهــــــــذه المجموعــــــــة 
) حــدوث ارتفــاع 1مــل. كمــا یبــین الشــكل ( 100ملغــم/  22.32±0.49

) فــي مســتوى البروتینــات الدهنیــة العالیــة P≤0.05عنــد مســتوى ( معنــوي
) فـــي أمصـــال دمـــاء ذكــور األرانـــب المعاملـــة بالفلفـــل HDL-Cالكثافــة (

ــــز  ملغــــم/ كغــــم وزن جســــم مقارنــــة مــــع مجموعــــة  1000األحمــــر بتركی
 0.64 ± 33.38الســیطرة إذ كــان المتوســط الحســابي لهــذه المجموعــة 

ع معنــــوي فــــي مــــل. فــــي حــــین یبــــین الشــــكل حــــدوث ارتفــــا 100ملغــــم/ 
) فـي أمصـال دمـاء HDL-Cمستوى البروتینات الدهنیة العالیة الكثافة (

ملغم/كغــــم علیقــــة  260ذكــــور األرانــــب المعاملــــة بالكولیســــترول بتركیــــز 

ـــــل األحمـــــر بتركیـــــز  ـــــة مـــــع  1000والفلف ملغـــــم/ كغـــــم وزن جســـــم مقارن
مجموعة الكولیسترول لوحـده ووصـول القـیم إلـى أعلـى مـن قـیم مجموعـة 

 0.49 ± 28.38ة إذ كــان المتوســط الحســابي لهــذه المجموعــة الســیطر 
مـــل فـــي حـــین كـــان المتوســـط الحســـابي لمجموعـــة الســـیطرة  100ملغـــم/ 

  مل. 100ملغم/  0.73 ± 26.92

  
  10االرانب/مجموعة =  االنحراف القیاسي وعدد)±(القیم معبر عنها بالمتوسط الحسابي 

وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال باحرف مختلفة تدل على  االشكال المقترنة
)p≤0.05والعكس صحیح بحسب اختبار دنكن (  

ملغم/كغم علیقة  260): تأثیر المعاملة بالكولیسترول بتركیز 1الشكل (
ملغم/ كغم وزن جسم في مستوى البروتینات  1000والفلفل االحمر بتركیز 

  المحلیةالدهنیة العالیة الكثافة في أمصال دماء ذكور االرانب 
تأثیر الكولیسترول والفلفل األحمر في مستوى البروتینات الدهنیـة  -2

  في أمصال دماء ذكور األرانب المحلیة LDL-Cالواطئة الكثافة 
عنـــد مســـتوى  ) حـــدوث ارتفـــاع معنـــوي2أوضـــحت النتـــائج فـــي الشـــكل (

ــــة P≤0.05احتمــــال ( ــــة الكثاف ــــات الدهنیــــة الواطئ ــــي مســــتوى البروتین ) ف
)LDL-C فـــي أمصــــال دمــــاء ذكـــور األرانــــب المعاملــــة بالكولیســــترول (

ملغم/كغــــم علیقــــة مقارنــــة مــــع مجموعــــة الســــیطرة إذ كــــان  260بتركیــــز 
  مل.  100ملغم/  1.37 ± 145.39المتوسط الحسابي لهذه المجموعة 

ـــد مســـتوى احتمـــال  فـــي حـــین یبـــین الشـــكل حـــدوث انخفـــاض معنـــوي عن
)P≤0.05ة الواطئــة الكثافــة فــي أمصــال ) فـي مســتوى البروتینــات الدهنیــ

ملغـم/ كغـم  1000دماء ذكـور األرانـب المعاملـة بالفلفـل األحمـر بتركیـز 
وزن جسم مقارنـة مـع مجموعـة السـیطرة إذ كـان المتوسـط الحسـابي لهـذه 

مـل. كمـا یبـین الشـكل حـدوث  100ملغـم/  1.87 ± 41.79المجموعـة 
ـــــــوي ـــــــد مســـــــتوى احتمـــــــال ( انخفـــــــاض معن ) فـــــــي مســـــــتوى P≤0.05عن

البروتینـــات الدهنیـــة الواطئــــة الكثافـــة فــــي أمصـــال دمــــاء ذكـــور األرانــــب 
ملغم/كغـــم علیقـــة والفلفـــل األحمـــر  260المعاملـــة بالكولیســـترول بتركیـــز 

ملغــم/ كغــم وزن جســم مقارنــة مــع مجموعــة الكولیســترول  1000بتركیــز 
لوحــده ووصــول القــیم إلــى قــیم مجموعــة الســیطرة تقریبــا إذ كــان المتوســط 

مل فـي حـین كـان  100ملغم/  0.85±79.97هذه المجموعة الحسابي ل
  مل. 100ملغم/ 0.89 ± 79.85المتوسط الحسابي لمجموعة السیطرة 
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  10االرانب/مجموعة =  االنحراف القیاسي وعدد)±(القیم معبر عنها بالمتوسط الحسابي 

على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال باحرف مختلفة تدل  االشكال المقترنة
)p≤0.05والعكس صحیح بحسب اختبار دنكن (  

ملغم/كغم علیقة  260): تأثیر المعاملة بالكولیسترول بتركیز 2الشكل (
ملغم/ كغم وزن جسم في مستوى البروتینات  1000والفلفل االحمر بتركیز 

  المحلیةالدهنیة الواطئة الكثافة في أمصال دماء ذكور االرانب 
تأثیر الكولیسترول والفلفل األحمر في مستوى البروتینات الدهنیة  - 3

  VLDL-Cذات الكثافة الواطئة جدا 
ــــــین الشــــــكل ( ــــــوي3یب ــــــي مســــــتوى P≤0.05( ) حــــــدوث ارتفــــــاع معن ) ف

البروتینـــات الدهنیـــة ذات الكثافـــة الواطئـــة جـــدا فـــي أمصـــال دمـــاء ذكـــور 
ملغم/كغم علیقـة مقارنـة مـع  260األرانب المعاملة بالكولیسترول بتركیز 

 48.14مجموعــة الســیطرة إذ كــان المتوســط الحســابي لهــذه المجموعــة 

  مل.  100ملغم/  ±1.11
) فـــــي P≤0.05فــــي حــــین یوضـــــح الشــــكل حــــدوث انخفـــــاض مســــتوى (

مســتوى البروتینــات الدهنیــة ذات الكثافــة الواطئــة جــدا فــي أمصــال دمــاء 
ــة بالفلفــل األحمــر بتركیــز  ملغــم/ كغــم وزن 1000ذكــور األرانــب المعامل

جســــم مقارنــــة مــــع مجموعــــة الســــیطرة إذ كــــان المتوســــط الحســــابي لهــــذه 
  مل. 100ملغم/  0.11 ± 16.48المجموعة 

) فــي مســتوى P≤0.05( اض معنــوي) حــدوث انخفــ3كمــا یبــین الشــكل (
البروتینـــات الدهنیـــة ذات الكثافـــة الواطئـــة جـــدا فـــي أمصـــال دمـــاء ذكـــور 

ملغم/كغـــم علیقـــة والفلفـــل  260األرانـــب المعاملـــة بالكولیســـترول بتركیـــز 
ــــز  ملغــــم/ كغــــم وزن جســــم مقارنــــة مــــع مجموعــــة  1000األحمــــر بتركی

عـة السـیطرة إذ الكولیسترول لوحده ووصول القـیم إلـى أقـل مـن قـیم مجمو 
مل  100ملغم/ 0.15 ± 32.31كان المتوسط الحسابي لهذه المجموعة 

  مل. 100ملغم/  0.20 ± 34.60ولمجموعة السیطرة 

  
  10االرانب/مجموعة =  االنحراف القیاسي وعدد)±(القیم معبر عنها بالمتوسط الحسابي 

مستوى احتمال باحرف مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند  االشكال المقترنة
)p≤0.05والعكس صحیح بحسب اختبار دنكن (  

لیقة عملغم/كغم  260): تأثیر المعاملة بالكولیسترول بتركیز 3الشكل (
ملغم/ كغم وزن جسم في مستوى البروتینات  1000والفلفل االحمر بتركیز 

  الدهنیة ذات الكثافة الواطئة جدا في أمصال دماء ذكور االرانب المحلیة
االول  تأثیر الكولیسترول والفلفل األحمر في قیمة دلیل التعصد - 4

  في أمصال دماء ذكور األرانب المحلیة
) لقیمـة دلیـل التعصـد P≤0.05) حـدوث ارتفـاع معنـوي (4یبین الشـكل (

 260ذكور األرانب المحلیة المعاملـة بالكولیسـترول بتركیـز  مجموعةفي 
ملغم/كغم علیقة مقارنة مع مجموعة السیطرة، إذ بلـغ المتوسـط الحسـابي 

  .2.76 ± 9.66له في هذه المجموعة 
) لقیمــة P≤0.05( فــي حــین أوضــحت النتــائج حــدوث انخفــاض معنــوي

فلفــل األحمــر دلیـل التعصــد فــي أمصـال دمــاء ذكــور األرانـب المعاملــة بال
ملغــم/ كغــم وزن جســم مقارنــة مــع مجموعــة الســیطرة، إذ  1000بتركیــز 

. بینمـا یبـین 1.43±2.74بلغ المتوسط الحسـابي لـه فـي هـذه المجموعـة 
) فـي قیمـة دلیـل التعصـد P≤0.05( ) حدوث انخفاض معنـوي4الشكل (

 260فـــي أمصـــال دمـــاء ذكـــور األرانـــب المعاملـــة بالكولیســـترول بتركیـــز 
ـــز  ـــة والفلفـــل األحمـــر بتركی ملغم/كغـــم وزن جســـم  1000ملغم/كغـــم علیق

ــــــة مــــــع مجموعــــــة الكولیســــــترول لوحــــــده ــــــويمقارن  قیاســــــا وانخفاض معن
مجموعة السـیطرة، إذ كـان المتوسـط الحسـابي لقیمـة دلیـل التعصـد لهـذه ب

  .1.21 ± 5.25ولمجموعة السیطرة  0.55± 4.95المجموعة 

  
  10االرانب/مجموعة =  االنحراف القیاسي وعدد)±(القیم معبر عنها بالمتوسط الحسابي 

باحرف مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال  االشكال المقترنة
)p≤0.05والعكس صحیح بحسب اختبار دنكن (  

ملغم/كغم علیقة 260): تأثیر المعاملة بالكولیسترول بتركیز 4شكل (
ملغم/كغم وزن جسم في قیمة دلیل  1000االحمر بتركیز والفلفل 

  التعصد في أمصال دماء ذكور االرانب المحلیة
أوضـــحت نتـــائج الدراســـة الحالیـــة حـــدوث زیـــادة فـــي مســـتوى البروتینـــات 
الدهنیـــة الواطئـــة الكثافـــة والبروتینـــات الدهنیـــة ذات الكثافـــة الواطئـــة جـــدًا 

مســــتوى البروتینــــات ودلیــــل التعصــــد مــــع حــــدوث انخفــــاض معنــــوي فــــي 
الدهنیـــــة العالیـــــة الكثافـــــة فـــــي أمصـــــال دمـــــاء ذكـــــور األرانـــــب المعاملـــــة 

  بالكولیسترول.
إن إضـــــافة الكولیســـــترول إلـــــى العلیقـــــة ربمـــــا عمـــــل علـــــى زیـــــادة نشـــــاط 

 Acetyleومنهـا  البروتینـات الدهنیـةفـي تصـنیع اإلنزیمـات التـي لهـا دور 

CoA Carboxylase و cholesterol acyle CoA تقلیــل مـــن وال
وتثبـیط  Lecithin Cholesterol acyle transferase نشـاط إنـزیم
نزیم الیبوبروتین نشاط إنزیم ٕ الیبیـز الكبـد ممـا یـؤدي إلـى زیـادة  الیبیز، وا
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ــــــة الكثافــــــة وا ــــــات الواطئ ــــــةتصــــــنیع الالیبوبروتین ــــــات الدهنی ذات  البروتین
الكثافة الواطئة جدًا وانخفاض مسـتوى البروتینـات الدهنیـة العالیـة الكثافـة 

)15(.  
ــؤثر علــى  أن انخفــاض إفــراز هرمــون الثایروكســین وهرمــون الثــایرونین ی
تكـــوین وأكســـدة الحـــوامض الشـــحمیة إذ یقـــل تكـــوین الحـــوامض الشـــحمیة 

علــى  الطویلــة السلســلة مــن الكلوكــوز وتــنخفض أكســدتها ممــا یــؤثر ســلباً 
مســـتوى البروتینـــات الدهنیـــة الواطئـــة الكثافـــة وذات الكثافـــة الواطئـــة جـــدًا 
ودلیــل التعصــد حیــث یرتفــع مســتواها فــي بالزمــا الــدم ویــنخفض مســتوى 

  .)16(البروتینات الدهنیة العالیة الكثافة 
أمـــــا قـــــدرة المســـــتخلص المغلـــــي للفلفـــــل األحمـــــر علـــــى خفـــــض مســـــتوى 

ثافــــة وذات الكثافـــة الواطئــــة جـــدًا ودلیــــل البروتینـــات الدهنیــــة الواطئـــة الك
التعصــد ورفــع مســتوى البروتینــات الدهنیــة العالیــة الكثافــة فقــد یعــود إلــى 
احتـــواء الفلفـــل األحمـــر علـــى مـــواد فعالـــة تتمثـــل بالكلوكوســـیدات النباتیـــة 

من أن الكلوكوسـیدات ضـمن التراكیـب النباتیـة التـي لهـا القـدرة علـى  )17(

ــــــــض الكولیســــــــترول الكلــــــــي  البروتینــــــــات والكلیســــــــیریدات الثالثیــــــــة و خف
الواطئة والواطئة جدًا ودلیل التعصد عالوة على أثرهـا الفاعـل فـي الدهنیة

اختزال تضـخم البطانـة الشـریانیة. كمـا أن الفینـوالت الموجـودة فـي الفلفـل 
األحمر ومن ضـمنها التانینـات النباتیـة لهـا دور فاعـل فـي خفـض دهـون 

وتكــــوین  LDL-Cن الحــــد مــــن أكســــدة الــــدم ودلیــــل التعصــــد فضــــًال عــــ
ضــعاف تجمــع البلعمــات الكبیــرة داخــل بطانــة الشــریان  ٕ الخالیــا الرغویــة وا

)18(  ُ إذ وجـــدوا أن التانینـــات النباتیـــة تـــؤدي دورًا فـــي  )19(وهـــذا مـــا أكـــده
وهــي بــذلك تشـابه فــي تأثیرهــا  HMG CoA reductase تثبـیط إنــزیم
ـــ  ود الســبب فــي خفــض مســتوى الدوائیــة أو ربمــا یعــ Statinsمركبــات ال

، A[ المضـادة لالكسـدةدهون الدم إلى وجود نسبة كبیرة من الفیتامینـات 
C ،E ـــى خفـــض ] والتـــي تعمـــل كمضـــادات أكســـدة فعالـــة لهـــا القـــدرة عل

مستوى الكولیسترول فـي الـدم والبروتینـات الدهنیـة الواطئـة الكثافـة ودلیـل 
ـــهُ  إلـــى مركبـــات  التعصـــد وتعـــزز مـــن عملیـــة أیـــض الكولیســـترول وتحول

  .)20(أخرى والحد من خزنهِ في األنسجة 
  المصادر
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Abstract 
The current study was designed to investigate the effect of cholesterol supplementation at a dose of (260 mg/kg) 
on lipoproteins levels of local male rabbits. Furthermore red pepper fruit boiled extract 1000 mg/kg). was used to 
prevent development of atherosclerosis induced by cholesterol. Forty local male rabbits aged (8-10) months and 
weight (1200-1500)gm were randomly divided into four groups (10 animals/ group) to be treated as follows: 
First group: Standard ration with cholesterol at the dose (260 mg/ kg ration) and distilled water. 
Second group: Standard ration with drinking red pepper fruit boiled extract at the dose (1000 mg/ kg body 
weight). 
Third group: Standard ration with cholesterol at the dose (260 mg / kg ration) in addition to drinking red pepper 
fruits boiled extract at a dose of (1000 mg/kg body weight). 
Fourth group: Standard ration with distilled water represented as control groups. 
Results showed that the treatment with cholesterol alone had a harmful effect to imitate increase in Low Density 
lipoproteins-Cholesterol (LDL-C), Very Low Density Lipoproteins (VLDL-C), and atherogenic index and 
significant decrease in High Density Lipoproteins (HDL-C). 
In general, treatment with red pepper fruit boiled extract 1000 mg / kg b.w prevented the side effects of additive 
cholesterol to the ration, as there was a significant increase in (LDL-C), (VLDL-C), and atherogenic index well 
significant increase in High Density Lipoproteins (HDL-C). 
Keyword: Red pepper, lipoproteins, Rabbits, cholesterol. 


