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وعقار الكاربیمازول على بعض المعاییر تأثیر المستخلص المائي لنبات اللهانة لمقارنة دراسة 
  المعرضة لإلجهاد التأكسدي المحلیة ذكور األرانب دممصل  الكیموحیویة في

  صاحب جمعة عبد الرحمن،  زید محمد مبارك المھداوي،  سرى سمیر محمد الدوري

 ، تكریت ، العراق جامعة تكریت،  كلیة العلوم،  قسم علوم الحیاة

  الملخص :
بعـض المعـاییر علـى وعقـار الكاربیمـازول  (Brassica oleracea)لنبـات اللهانـة المـائي هدفت الدراسة الحالیة إلى معرفة بعض تأثیرات المسـتخلص

،البـروتین الـدهني عــالي  Triglycerides (TG)،الكلیسـیریدات الثالثیـة Total Cholesterol (TC)الكلـي  الكولسـترول الكیموحیویـة مثـل تراكیـز
 Low density lipoproteinللكولســترول، البــروتین الــدهني واطــئ الكثافــة High density lipoprotein (HDL-C) للكولســترولالكثافــة 

(LDL-C) للكولســــترول ، البـــروتین الـــدهني واطـــئ الكثافـــة جـــدًاvery Low density lipoprotein (VLDL-C)الفوســــفاتیة ، الـــدهون 
Phospholipids، حــامض البولیــك Uric acid ،ــا ، Total protein البــروتین الكلــي Serum creatinine ،الكریــاتنینBlood urea الیوری

المعرضــــة لإلجهـــــاد التأكســــدي المســــتحدث ببیروكســــید الهایـــــدروجین المحلیــــة فــــي ذكـــــور األرانــــب ،،Globulin ، الكلوبیــــولینAlbuminاأللبــــومین 
وتــم  ) یومــا، ومقارنــة هــذه التــأثیرات مــع تــأثیرات عقــار الكاربیمــازول المضــاد الدرقیــة،30مــاء الشــرب طیلــة فتــرة التجربــة البالغــة ( فــي) %0.5بتركیــز(

  ملغم/كغم وزن الجسم). 300تجارب أولیة، فكانت (القیام بتعیین الجرعة األكثر تأثیرا لمستخلص نبات اللهانة من خالل 
) أرانـب وكاالتي:مجموعـة 5ت كـل مجموعـة (نضـمت) مجـامیع، 5(إلى قسمت عشوائیا  غم (950-1560)وبأوزان) شهرا 10-8( األرانب البالغة بعمر

  . H2O2مجموعة عقار الكاربیمازول ومجموعة بیروكسید الهیدروجین و  H2O2مجموعة مستخلص اللهانة+و مجموعة مستخلص اللهانة و  السیطرة
،الــــدهون TC،LDL-Cفــــي  حــــدوث انخفــــاض معنــــوي إلــــىأدت لحیوانــــات بالمســــتخلص المــــائي لنبــــات اللهانــــة معاملــــة ا أن بینــــت نتــــائج الدراســــة: 

الكلوبیـــولین مقارنـــة بالســـیطرة. فـــي حـــین لـــم یظهـــر فـــرق و  TG ،VLDL-C.بینمـــا حـــدث ارتفـــاع معنـــوي فـــي األلبومین الكریـــاتنین، الفوســـفاتیة،الیوریا،
  قیاسا بمجموعة السیطرة. البروتین الكليو  حامض البولیك،HDL-C معنوي في تراكیز

قیاســا بالســیطرة.في حــین أدت األلبــومین و  الیوریــا ،HDL-C تركیــزمعاملــة الحیوانــات بعقــار الكاربیمــازول أدى إلــى حــدوث انخفــاض معنــوي فــي  أمــا
 السیطرة.بینما لم یحـدث فـرق معنـوي فـي تراكیـزحامض البولیك والكریاتنین مقارنة بمجموعة  ،TG ،VLD-Cالمعاملة إلى إحداث ارتفاع معنوي في 

TC، LDL-C .الدهون الفوسفاتیة،البروتین الكلي،الكلوبیولین مقارنة بالسیطرة،  
مقارنــة بمجموعــة الســیطرة.بینما  األلبــومینو  HDL-Cفــي تراكیــز ى انخفــاض معنــوي إلــأدى اإلجهــاد التأكســدي المســتحدث ببیروكســید الهیــدروجین أن 

، TCفــي حــین لــم یــؤد هــذا اإلجهــاد إلــى اخــتالف معنــوي فــي  الكریــاتنین،، الــدهون الفوســفاتیة و  TG ،VLD-Cمعنــوي فــي تراكیــز  أدى إلــى ارتفــاع
LDL-C، ،قیاسا بمجموعة السیطرة. الكلوبیولینو  الیوریا،البروتین الكلي حامض البولیك 

 ، الـدهون الفوسـفاتیة،TC ،LDL-Cحـدوث انخفـاض معنـوي فـي تراكیـز بمسـتخلص اللهانـة إلـى أكسـدي أدت معاملة الحیوانات المعرضة لإلجهـاد الت
 والكریـاتنین، حـامض البولیـك، ،TG ،HDL-C ،LDL-Cمقارنة بمجموعة السـیطرة.في حـین حـدث ارتفـاع معنـوي فـي  األلبومین الكریاتنین، الیوریا،

  بمجموعة السیطرة.قیاسا  لبروتین الكلياكیز في تر  افرقا معنوی ه المعاملةبینما لم تظهر هذ
   :المقدمة

یحتــــوي العدیـــد مــــن  Brassica oleracea .Lإن نبـــات اللهانــــة  
المركبــــات الفعالــــة والتــــي تكــــون ذات فائــــدة كبیــــرة وفعالــــة حیویــــا لجســــم 
ــــات العائلــــة الصــــلیبیة تكــــون غنیــــة بمضــــادات  اإلنســــان، حیــــث أن نبات

علـى تراكیـز  ،وتحـوي أیضـا Natural antioxidantsاألكسدة الطبیعیة
ـــامین  Vitaminsعالیـــة مـــن الفیتامینـــات  ـــل فیت  Tocopherol (E)مث

ـــات المضـــادة  Ascorbic acid (C)وفیتـــامین  وتعمـــل هـــذه المركب
 Oxidative التأكسدي من اإلجهاد لألكسدة على حمایة جسم اإلنسان

Stress النــاتج عــن الجــذور الحــرة وخاصــة أصــناف األوكســجین الفعالــة 
وبـــذلك تحمـــي الجســـم مـــن العدیـــد مـــن األمـــراض المزمنـــة مثـــل أمـــراض 

، Cancerوالســـرطان  Cardiovascular diseasesالقلــب الوعائیـــة 
 Mineralsوالمعــــادن  Fibersاأللیــــاف باإلضــــافة إلــــى كونهــــا غنیــــة ب

إن مضــادات األكســدة فــي النبــات  .Glucosinolates. (1)ومركبــات 
تعمل كعوامـل مختزلـة تـم عـزل العدیـد منهـا والسـیما ذات النشـاط العـالي 

لمحافظــة علــى حالــة الجســم مــن المصــادر الطبیعیــة والتــي تعمــل علــى ا
الطبیعیة. والتقلیل من عوامـل الخطـورة المسـببة ألمـراض القلـب الوعائیـة 

التــأثیر مثــل الكولســترول والكلیســریدات الثالثیــة وغیرهــا، باإلضــافة إلــى 
ــــــــي ــــــــا واأللبــــــــومین  ف ــــــــك والیوری ــــــــل حــــــــامض البولی معــــــــاییر أخــــــــرى مث

  ).2والكریاتنین.(
الـــذي یعـــود للعائلـــة الصـــلیبیة یعـــد احـــد النباتـــات التـــي  ةإن نبـــات اللهانـــ

تســبب تــأثیرا واضــحا فــي عمــل الغــدة الدرقیــة إذ إنهــا تحتــوي علــى مــواد 
ممــا تســبب نقــص إنتــاج هرمونــات  antithyroidمثبطــة لعمــل الدرقیــة 

 .)3وبالتـــالي یـــؤثر علـــى وظـــائف الجســـم المختلفـــة ( T4و  T3الدرقیـــة 
یـة التـي لهـا تـأثیر متشـابه مـع نبـات اللهانـة كذلك هنالك العدید مـن األدو 
ـــــــــــــــــــــــــــــــل الثایوراســـــــــــــــــــــــــــــــل  Thioureaوالثایوریـــــــــــــــــــــــــــــــا Thiouracilمث

ولكــن لهــا  Carbimazoleوالكاربیمــازول Methimazoleوالمیثمــازول
كمــا یحتــوي نبــات اللهانــة .(4) ات جانبیــة كثیــرة علــى جســم اإلنســانتــأثیر 
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مـع  األخیـرویـرتبط  Sinigrinالكبریـت یسـمى  یحتوي على على مركب
تحریــــــر الكلوكــــــوز وتفكیــــــك  إلــــــىوالــــــذي یــــــؤدي  Myrosinase أنــــــزیم

 المركبــــات وكــــذلك تحتــــوي اللهانــــة علــــى مركبــــات شــــدیدة التفاعــــل مثــــل
 و Sulforaphaneوتشـــــــــــــــمل  Isothiocyanates ایزوثایوســـــــــــــــیانیت

Indole-3-carbinole  أنزیمـاتعلـى تحفیـز  األخیـرةوتعمل المركبات 
دور هـذه المركبـات  إلـى باإلضـافة ،متراكمةلسموم الا إزالةالكبد وبالتالي 

لخالیــا ل Apoptosisفــي منــع انقســام الخالیــا وتحفیــز المــوت المبــرمج 
ــذین یكونــون عرضــة  لألشــخاصالســرطانیة فــي الجســم وتــوفر حمایــة  ال

  ).1(بسرطان القولون  لإلصابة
  المواد وطرائق العمل:

أجریـــت الدراســــة الحالیــــة فـــي قســــم علــــوم الحیـــاة /كلیــــة العلــــوم /جامعــــة 
ـــــرة  ـــــت للفت ـــــة كـــــانون األول تكری ـــــة نیســـــان  2010مـــــن بدای ـــــة نهای ولغای

المحلیـة بـأوزان حیوانـا مـن ذكـور األرانـب  (25) هـااستخدمت فی.و 2011
وضــــعت الحیوانــــات فــــي ،) أشــــهر10-8(وبأعمــــار  غــــم)950-1560(

ــــة مــــن األلمنیــــوم مفروشــــة بنشــــارة  أقفــــاص خشــــبیة مغلفــــة بطبقــــة معدنی
الخشـب وقـد خضـعت الحیوانـات لظــروف مختبریـة ودرجـة حـرارة مناســبة 

وتـم تحدیـد الجرعـة الفعالـة لمسـتخلص  ،)19(تغذیتها على العلیقـةوتمت 
 الحیوانــاتقســمت .ملغــم / كغــم وزن الجســم)300(نبــات االهانــة وكانــت 

) حیوانات، وقـد اخـذ 5) مجامیع تضمنت كل مجموعة (5عشوائیا إلى (
بنظــــر االعتبـــــار تســـــاوي أوزان كــــل مجموعـــــة قـــــدر اإلمكــــان قبـــــل بـــــدء 

  الدراسة: 
  . Control groupالمجموعة األولى (مجموعة السیطرة)  1- - 1
  مجموعة الثانیة (مجموعة مستخلص نبات اللهانة).ال 2- - 2
ـــة (مجموعـــة 3- - 3 ـــار الكاربیمـــازول (المجموعـــة الثالث ملغم/كغـــم 5عق

  وزن الجسم).
 -H2O2اللهانــة+مســتخلص نبــات المجموعــة الرابعــة (مجموعــة 4- - 4

0.5.(%  
 -H2O2المجموعــة الخامســة (مجموعــة بیروكســید الهیــدروجین 5- - 5

0.5.(%  
) یومــا جوعــت الحیوانــات لمــدة 30بعـد انتهــاء المــدة المحــددة للتجربــة (و  

ـــم خـــدرت بوســـاطة الكلوروفـــو  24 ـــدم مـــن م ،ر ســـاعة ث ـــات ال ســـحبت عین
إذ تـم سـحب  Cardiac punctureالقلب مباشرة بطریقة الطعنة القلبیـة 

ــــدم وضــــع فــــي أنابیــــب اختبــــار10-8مــــا یقــــارب ( نظیفــــة  ) مــــل مــــن ال
وتركت لمدة ربع سـاعة فـي درجـة حـرارة ومعقمة وخالیة من مادة التخثر 

 3000فصـــل المصـــل بوســـاطة جهـــاز الطـــرد المركـــزي بســـرعة و الغرفـــة 
ْ فــــي 20 -(دقیقــــة وحفــــظ المصــــل بدرجــــة 10دورة / دقیقــــة ولمــــدة  ) م

    .المجمدة
تـم تقـدیر  ).5( حسب طریقـة الكولسترول في مصل الدم قیاس تركیزتم 

  .(6)حسب طریقةتركیز الكلیسیریدات الثالثیة في مصل الدم 
فــي للكولســترول عالیــة الكثافــة الدهنیــة  اتالبروتینــكمــا تــم تقــدیر تركیــز 

    .)7(حسب مصل الدم 

ــــدیر تركیــــزو  ــــم تق ــــروتین  ت جــــدا للكولســــترول الكثافــــة  الــــدهني واطــــئالب
(VLDL–C)  اآلتیـةاعتمـادًا علـى العالقـة فـي مصـل الـدم :VLDL 

concentration (mg/dl) = (Triglycerides / 5) .   
ــدم اعتمــادًا علــى العالقــة  LDL-Cتركیــز  تــم تقــدیركمــا   فــي مصــل ال

  .8)( اآلتیة:
LDL-C concentration (mg/dl) = Total cholesterol – 
(HDL-C) – VLDL-C . 

تم حساب تركیز الدهون الفوسفاتیة باستخدام المعادلة الموضـوعة مـن و  
لهـذه الـدهون وعالقتهـا  Regressionوالتي تمثل خـط انحـدار  (9)قبل 

  الكلي وكما یأتي : الكولسترولالطردیة مع تركیز 
 . 68  +(TC × 0.89) Concentration of serum 

phospholipids (mg/dl) =  
 علـىالمعتمـدة الطریقـة ب تم تقدیر تركیز حامض البولیك في مصل الدم 

.(7)  
  )  10حسب الطریقة المتبعة من قبل ( Ureaتم تقدیر تركیز الیوریا و  
 تـــم قیـــاس تركیـــزه حســـب طریقـــةتركیـــز الكریـــاتنین فـــي مصـــل الـــدم  أمـــا 
)(11.  
 باالعتماد على طریقة تم تقدیر تركیز البروتین الكلي في مصل الدم 
)12(   
  )  12( حسب طریقةتم تقدیر تركیز األلبومین في مصل الدم كما  
  :) 7الدم تبعًا للمعادلة اآلتیة (تم تقدیر الكلوبیولین في مصل و 

Concentration of globulin (g/dl) = Total protein Conc. 
– Albumin Conc.  

ـــت :اإلحصـــائيالتحلیـــل  ـــل  النتـــائج إحصـــائیا باســـتخدام اختبـــار حلل تحلی
واختبـرت  One- way analysis of varianceالتبـاین أحـادي االتجـاه

متعــــــدد  باســــــتخدام اختبــــــار دانكــــــنالمتوســــــطات الحســــــابیة للمعــــــامالت 
 )P<0.05بمســتوى معنویـــة (و  Duncun multiple rangeالحــدود

    .)13لتحدید االختالفات المعنویة بین المجامیع (
  النتائج والمناقشة:

 تـــــأثیر المســــــتخلص المــــــائي لنبــــــات اللهانــــــة وعقــــــار الكاربیمــــــازول فــــــي
المعرضـــــة فــــي ذكـــــور األرانــــب مصــــل الـــــدم ل الفحوصــــات الكیموحیویـــــة

  .لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببیروكسید الهیدروجین
  TC( Total Cholesterol( الكلي الكولسترول 1-

تركیــز الكولســترول قــد انخفــض  أن 1)(الجــدول تبــین مــن نتــائج الدراســة
 المجموعـــة المعاملـــةاللهانـــة وفـــي  فـــي المجموعـــة المعاملـــة بمســـتخلص

ببیروكسید الهیدروجین مـع مسـتخلص نبـات اللهانـة مقارنـة مـع مجموعـة 
    السیطرة.

حیـــث لـــوحظ  (14) نتـــائج دراســـة مـــع ج الدراســـة الحالیـــة تتفـــقـوان نتائـــ 
 یعــزىالكولســترول عنــد تغذیــة الحیوانــات علــى اللهانــة و  تركیــزانخفــاض 

ـــــى  ـــــة عل ـــــواء اللهان ـــــى احت ـــــك إل  S-methy-L-cystein مركـــــبذل

sulphoxide وقـد یعـزى السـبب ، الكولسـترول تركیـز الذي یمنـع ارتفـاع
علــى مــواد تخفــض  ء اللهانــةاحتــوا إلــى تركیــز الكولســترولفــي انخفــاض 

فــي األمعــاء وتزیــد بالتــالي مــن كمیــة  الكولســترولمــن معامــل امتصــاص 
تزیــد مــن تحــول الــدهون  أنهــاالتــي تطــرح مــع الفضــالت أو  الكولســترول
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ـــــــى ـــــــات الفینولیـــــــة باإلضـــــــا الصـــــــفراء، أحمـــــــاض إل ـــــــى دور المركب فة إل
زالــة الجــذور الحــرة  ٕ والفالفونیــدات التــي تمتــاز بفعلهــا المضــاد لألكســدة وا

)ROS,RNS وبـــــــــذلك تثـــــــــبط أكســـــــــدة (LDL-C  ونقصـــــــــان تركیـــــــــز
مضــــادات  كــــذلك تحتــــوي اللهانــــة علــــى تراكیــــز عالیــــة مــــن الكولســــترول

ـــل ـــامین الكاروتینـــات  األكســـدة مث ـــة  Cو  Eوفیت والتـــي لهـــا دور فـــي إزال
  ).15الجذور الحرة وتمنع بذلك اضطرابات الدهون وأكسدتها (

ــم  ــة الحیوانــات بعقــار الكاربیمــازول ل فــي حــین أظهــرت النتــائج أن معامل
 تظهر فروقات معنویة في تركیز الكولسترول مقارنة بمجموعـة السـیطرة.

تحـدث فروقـات وكذلك عند معاملة الحیوانات ببیروكسـید الهیـدروجین لـم 
  .معنویة في تركیز الكولسترول الكلي مقارنة بالسیطرة

  Triglycerides (TG)الكلیسیریدات الثالثیة  2-
أشـــارت نتـــائج الدراســـة الحالیـــة إلـــى حـــدوث ارتفـــاع معنـــوي فـــي تركیـــز 
الكلیســــیریدات الثالثیــــة فـــــي مجموعــــة الحیوانـــــات المعاملــــة بمســـــتخلص 
اللهانة وفي مجموعة الحیوانات المعرضـة لإلجهـاد التأكسـدي ببیروكسـید 
الهیـدروجین والمعاملـة بمســتخلص اللهانـة مقارنــة بمجموعـة الســیطرة.وقد 

أن حالـة قصـور إلـى الرتفاع في تركیز الكلیسیریدات الثالثیة یعزى هذا ا
 فقـــــــــــــدان فعالیـــــــــــــة أنـــــــــــــزیمأدت إلـــــــــــــى  Hypothyroidismالدرقیـــــــــــــة 

lipoprotein lipase  الموجــود فــي بطانــة األوعیــة الدمویــة الشــعریة
والــذي یعمــل علــى تحلــل الكلیســیریدات الثالثیــة ، لــذلك فــان عــدم فعالیــة 

لیسیریدات الثالثیـة ممـا یـؤدي إلـى زیـادة تركیـزه هذا اإلنزیم یمنع إزالة الك
فـــي الـــدم .وهنـــا یجـــب اإلشـــارة إلـــى أن فقـــدان فعالیـــة األنـــزیم یحـــدث أمـــا 

 Apoprotein C II (Apo C II)بسـبب غیابـه أو فقـدان منشـطه 
  .(16) الذي یعد كمساعد أنزیم له

أظهـــرت نتـــائج الدراســـة الحالیـــة حـــدوث ارتفـــاع معنـــوي فـــي تركیـــز كمـــا 
الكلیسـیریدات الثالثیــة فــي الحیوانــات المعاملـة بعقــار الكاربیمــازول قیاســا 

) فـي مرضـى قصـور الدرقیـة 17بالسیطرة.وجاء هـذا متوافقـا مـع دراسـة (
، وسـبب TGحیث كانوا یعـانون مـن ارتفـاع فـي تراكیـز الـدهون ومنهـا الــ

الزیادة ربما یعـود إلـى أن انخفـاض هرمونـات الدرقیـة أدى إلـى انخفـاض 
والــذي بــدوره یــؤدي إلــى انخفــاض  lipoprotein lipaseعالیــة أنــزیم ف

معـدل األیــض للبــروتین الــدهني واطـئ الكثافــة جــدا للكولســترول وبالتــالي 
 Cholesterol esterتنشـــیط البـــروتین الناقـــل لألســـتر كولســـترول 

transfer protein(CETP) وزیــــادة مســــتویات الـــــTG  أو نتیجــــة ،
كمـا لـوحظ ارتفـاع معنـوي فـي  18).كرون في الدم(لتجمع بقایا الكایلومای

وتتفـق هـذه  H2O2الحیوانات المعاملـة بــ في الكلیسیریدات الثالثیةتركیز 
وتفســـیر ).20( ) و19( النتیجـــة مـــع النتـــائج التـــي توصـــل إلیهـــا كـــل مـــن

ذلك هو أن ارتفاع تركیز الكلیسیریدات الثالثیة یعود إلـى زیـادة معـدالت 
 lipoproteinاألكسـدة فـي الجسـم ممـا یـؤدي إلـى خفـض فعالیـة أنـزیم 

lipase  الموجود فـي مختلـف أنسـجة الجسـم وهـذا االنخفـاض یـؤدي إلـى
الخلــــل فــــي مســــتویات الــــدهون مــــن خــــالل ارتفــــاع مســــتویاتها فــــي الــــدم 

إلى أن اإلجهـاد التأكسـدي یـؤدي إلـى تلـف خالیـا  أن یعزى ذلكویمكن ،
ـــــوط 21بیتـــــا البنكریاســـــیة،وبالتالي هبـــــوط إفـــــراز األنســـــولین (   ) وان هب

األنســـولین یـــؤدي إلـــى انخفـــاض نشـــاط أنـــزیم البیبـــز البروتینـــات الدهنیـــة 
Lipoprotein Lipase  وهـذا األنـزیم مسـؤول عـن تجزئـة الكلیسـریدات

  ).22( الثالثیة
  البروتینات  و الكلیسیریدات الثالثیة و الكولسترولوعقار الكاربیمازول  :تأثیر المعاملة بمستخلص اللهانة1) جدول (

  .البروتینات الدهنیة واطئة الكثافةو  الدهنیة عالیة الكثافة

  المعامالت
  

  الكولسترول
  )مل 100ملغم/ (

ریدات الثالثیة یالكلیس
  )مل  100ملغم/(

البروتینات الدهنیة 
  عالیة الكثافة

  )مل 100ملغم/ (

البروتینات الدهنیة 
  واطئة الكثافة

  )مل 100ملغم/ (
 A c b a  السیطرة

65.64±7.81 75.98±7.36 10.06±1.29 40.42±6.26 
 B a b c مستخلص اللهانة

37.04±0.789 128.18±6.08 8.84±0.298 2.60±0.604 
 A b c a  عقار الكاربیمازول

64.88±8.25 99.50±5.50 4.64±0.025 40.98±7.83 
 H2O2  A b a B +مستخلص اللهانة 

42.46±1.20 106.94±7.82 12.56±2.34 8.56±2.80 
H2O2  A a c A 

74.0±2.15 133.6±15.1 2.98±0.256 44.32±2.54 
  . الخطأ القیاسي± القیم تمثل المعدل  -
َ تعني وجود فرق معنوي عند مستوى معنویة ( - ◌   ) .>P 0.05الحروف المختلفة عمودیًا

  )HDL-Cالبروتینات الدهنیة عالیة الكثافة للكولسترول ( 3-
ـــة فـــي تركیـــز   ـــائج الدراســـة الحالیـــة عـــدم وجـــود فروقـــات معنوی ـــت نت بین

فــي المجموعــة  HDL-Cالبروتینــات الدهنیــة عالیــة الكثافــة للكولســترول 
  المعاملة بالمستخلص المائي لنبات اللهانة قیاسًا بالسیطرة.

فـــي حـــین أظهـــرت نتـــائج الدراســـة حـــدوث انخفـــاض معنـــوي فـــي تركیـــز  
HDL-C  فــي مجموعــة الحیوانــات المعاملــة بعقــار الكاربیمــازول مقارنــة

ـــــز  ـــــاض فـــــي تركی بمجموعـــــة الســـــیطرة . ویمكـــــن أن یعـــــزى هـــــذا االنخف
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HDL-C  إلــــــى أن حالــــــة هبــــــوط الدرقیــــــة یرافقهــــــا ارتفــــــاع فــــــي تركیــــــز
  ) .HDL-C )23وانخفاض في تركیز  (TGs)الكلیسیریدات الثالثیة 

یـدًا لمسـتوى الـدهون فـي الجسـم یعـد مؤشـرًا ج HDL-Cوبما أن تركیز  
لــذا فــإن انخفاضــه عــادةً مــا یكــون دلــیًال علــى خطــورة اإلصــابة بــأمراض 

).أو قــد Cardiovascular diseases (CVD) )24الوعائیــة القلــب
إلــى التــأثیرات الجانبیــة لهــذا  HDL-Cیعــزى هــذا االنخفــاض فــي تركیــز 

جهــاد التأكســدي العقــار علــى الكبــد وكــذلك الجــذور الحــرة الناتجــة عــن اإل
 Lipoproteinلهـذه المــادة وبالتـالي یــؤدي إلـى انخفــاض فعالیـة أنــزیم 

lipase  وزیادة نشاط أنـزیم الالیبیـز الكبـديHepatic lipase  وبمـا أن
HDL-C  ـــــة ـــــي بالكلیســـــیریدات الثالثی فســـــوف یعمـــــل أنـــــزیم  (TG)غن

وســرعة إزالتــه وبالتــالي خفــض  HDL-Cالالیبیــز الكبــدي علــى تحطــیم 
  ) .25في مصل الدم ( HDL-Cز تركی

ـــز  ـــائج أن تركی ـــاً  HDL-Cفـــي حـــین أظهـــرت النت ـــع معنوی ـــد ارتف ـــد  ق عن
ـــدروجین وقـــد  ـــة مـــع بیروكســـید الهی ـــات بمســـتخلص اللهان ـــة الحیوان معامل

ــة إلــى احتــواء  HDL-Cیعــزى الســبب فــي ارتفــاع تركیــز  فــي هــذه الحال
- Indoleب اللهانـة علـى الفینـوالت المتعـددة والفالفونیـدات وكـذلك مركـ

3-carbinole  التــي تعمــل علــى إزالــة الجــذور، حیــث تعمــل هــذه المــواد
مـــن خـــالل فعالیاتهـــا المضـــادة لألكســـدة وزیـــادة نشـــاط إنزیمـــي الكتـــالیز 

  (26).والسوبراوكساید دسمیوتیز
إلـــى قـــدرة المـــواد  HDL-Cوقـــد یفســـر ســـبب هـــذا االرتفـــاع فـــي تركیـــز  

 Licithin cholesterolالموجودة في اللهانـة علـى زیـادة فعالیـة أنـزیم 

acyltransferase (LCAT) ـــا الكبـــد واألمعـــاء علـــى  وتحفیـــز خالی
ــــذي یكــــون ضــــروریًا فــــي تكــــوین  Apo-A-1زیــــادة إنتــــاج   HDL-Cال

)27(.  
ـــوي فـــي تركیـــز   ـــة حـــدوث انخفـــاض معن ـــائج الدراســـة الحالی وأظهـــرت نت

HDL-C  فــي مجموعــة الحیوانــات المعرضــة لإلجهــاد التأكســدي بســبب
تتفــق  بیروكســید الهیــدروجین مقارنــة بمجموعــة الســیطرة وان هــذه النتیجــة

ــائ ــد أصــناف األوكســجین الفعالــة التــي تــؤدي  )19( جمــع نت أو زیــادة تول
-HDLإلـى ارتفـاع مسـتوى الكولسـترول الكلـي أو انخفـاض فـي مسـتوى 

C )28ن أكســـــدة ) فضـــــال عـــــن ذلـــــك فـــــاLDL-C  وهـــــدم الكولســـــترول
الداخلي في الجسم بسبب أصناف األوكسجین الفعالـة یـؤدي إلـى خفـض 

والــذي یعــد أساســیا فــي عملیــة نقــل الكولســترول مــن  HDL-Cمســتوى 
خالیــا الجســم إلــى الكبــد وبالتــالي التقلیــل مــن الكولســترول الموجــود فــي 

  .29)( األوعیة الدمویة
أیضــا إلــى عوامــل عــدة مــن أهمهــا  HDL-Cویعــزى انخفــاض مســتوى  

ارتفــــاع مســــتوى األكســــدة وفعالیــــة إنــــزیم الكولســــترول اســــتر ترانســــفیریز 
Cholesterol ester transferase  الذي یقوم بنقل استر الكولسـترول

غنیــــــة بالكلیســــــیریدات  HDLتاركــــــا  VLDL-Cإلــــــى  HDL-Cمــــــن 
مـــن  فتبقـــى حـــرة ممـــا یســـهل ترشـــیحها Apo-Aالثالثیـــة واقـــل ألفـــة إلـــى 

  .25)الكلیة (
  
  

 )LDL-Cالبروتینات الدهنیة واطئة الكثافة للكولسترول ( 4-
ـــات بمســـتخلص اللهانـــة 1)(الجـــدولنتـــائج الأظهـــرت   أن معاملـــة الحیوان

مقارنـة بمجموعـة  LDL-Cأدى إلى حدوث انخفاض معنوي في تركیـز 
   (30)و 14)( النتائج متوافقة مع ما توصل إلیهالسیطرة .وجاءت هذه 

نـاقًال رئیسـیًا  LDL-Cیعد البروتین الـدهني واطـئ الكثافـة للكولسـترول  
للكولســترول مــن الكبــد إلــى األنســجة الطرفیــة والــذي یحتــوى علــى نســبة 
عالیـــة مـــن الكولســـترول وهـــو مـــن أهـــم الـــدهون التـــي تـــؤدي زیادتهـــا إلـــى 

ـــد یعـــزى ســـبب هـــذا االنخفـــاض إلـــى 31حـــدوث أمـــراض القلـــب ( ) . وق
ـــة ع ـــواء اللهان ـــى مركـــب احت  S-methyl-L-cysteine sulfoxideل

).أو قــد یرجــع 14فــي مصــل الــدم ( LDL-Cالــذي یمنــع ارتفــاع تركیــز 
إلــى أن الفینــوالت المتعـــددة  LDL-Cســبب هــذا االنخفــاض فــي تركیــز 

وذلــك مــن  LDL-Cالموجـودة فــي نبــات اللهانــة تعمــل علــى منــع أكســدة 
أكســــــدتها  وبــــــذلك تمنــــــع LDL-Cخـــــالل ارتبــــــاط هــــــذه الفینــــــوالت مــــــع 

  ).2وینخفض تركیزه في مصل الدم (
ـــــــار  ـــــــات بعق ـــــــة الحیوان ـــــــة أن معامل ـــــــائج الدراســـــــة الحالی ـــــــت نت فیمـــــــا بین

 LDL-Cالكاربیمــازول لــم تــؤد إلــى حــدوث فروقــات معنویــة فــي تركیــز 
مقارنـــة بالســـیطرة . وكـــذلك بینـــت النتـــائج حـــدوث انخفـــاض معنـــوي فـــي 

مســـتخلص اللهانـــة فـــي مجموعـــة الحیوانـــات المعاملـــة ب LDL-Cتركیـــز 
مع بیروكسید الهیدروجین مقارنة بمجموعـة السـیطرة. ویمكـن تفسـیر هـذا 
االنخفاض إلى وجود تراكیز عالیة مـن الفینـوالت المتعـددة والفالفونیـدات 

 Hydroxycinnamic acidوالكاروتینــــــات و  Eو  Cوفیتــــــامین 
التــي تعمــل علــى إزالــة الجــذور الحــرة  Indole-3-carbinoleومركــب 

-LDLالــدهون وتخفـض تركیــز  تقلـل مـن عملیــات أكسـدة واضـطراباوت

C  وكــــذلك التــــأثیر علــــى مســــتقبالتLDL-C  الموجــــودة علــــى ســــطح
الخالیـا الكبدیـة ، وكـذلك دور هـذه المـواد فـي التقلیـل مـن ضـرر الجــذور 
ـــادة بعـــض األنزیمـــات  ـــدروجین وزی ـــدة بســـبب بیروكســـید الهی الحـــرة المتول

-Glutathione-S داخـــل الجســـم مثـــلالتـــي تعمـــل ضـــد الجـــذور الحـــرة 

transferase (32,26) وعند معاملـة الحیوانـات ببیروكسـید الهیـدروجین
مقارنـة بمجموعـة  LDL-Cلم تظهر النتائج فروقـات معنویـة فـي تركیـز 

    السیطرة.
  )VLDL-Cالبروتینات الدهنیة واطئة الكثافة جدًا للكولسترول ( 5-
لــــوحظ مــــن نتــــائج الدراســــة الحالیــــة أن معاملــــة الحیوانــــات بمســــتخلص  

مقارنـــة  VLDL-Cاللهانــة أدى إلـــى حــدوث ارتفـــاع معنـــوي فــي تركیـــز 
  .2)(الجدولبمجموعة السیطرة 

فــي  VLDL-Cوكـذلك بینـت النتــائج حـدوث ارتفـاع معنــوي فـي تركیـز  
عـــــة مجموعـــــة الحیوانـــــات المعاملـــــة بعقـــــار الكاربیمـــــازول مقارنـــــة بمجمو 

عنــــد حقــــن الجــــرذان  (33)الســــیطرة وان هــــذه النتــــائج تتفــــق مــــع نتــــائج 
بالكاربیمــازول والــذي أدى أیضـــا إلــى حـــدوث ارتفــاع معنـــوي فــي تركیـــز 

VLDL-C  ــائج الدراســة مــع مقارنــة بمجموعــة الســیطرة وكــذلك تتفــق نت
ــــي تركیــــز  34)نتــــائج ( ــــي  VLDL-Cمــــن حــــدوث ارتفــــاع معنــــوي ف ف

تراكیـــز هرمونـــات الغـــدة الدرقیـــة وقـــد مصـــل دم المرضـــى عنـــد انخفـــاض 
فـــي كـــال المعـــاملتین  VLDL-Cیعـــزى ســـبب هـــذا االرتفـــاع فـــي تركیـــز 
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 Lipoprotein lipase(اللهانــــة والكاربیمــــازول) إلــــى تثبــــیط أنـــــزیم 
ومـن ثـم ارتفـاع تركیـزه فـي مصـل  VLDL-Cوانخفاض معدل أیض الـ 

فـــي المصـــل ) TGsالـــدم وكـــذلك ارتفـــاع تركیـــز الكلیســـیریدات الثالثیـــة (
) تــدخل بنســب عالیــة فــي تكــوین TGsنتیجــة الهبــوط الــدرقي حیــث إن (

VLDL-C ) 35فتساهم في ارتفاع تركیزه في مصل الدم. (  
فـي مجموعـة الحیوانـات  VLDL-Cوكذلك بینت النتائج ارتفاع تركیـز  

المعاملــة بمســتخلص اللهانــة مــع بیروكســید الهیــدروجین مقارنــة بالســیطرة 
إلـى ارتفـاع تركیـز  VLDL-Cذا االرتفاع فـي تركیـز ویمكن أن یعزى ه

  .TG( (36)الكلیسیریدات الثالثیة (
ـــــز   ـــــي تركی ـــــوي ف ـــــاع معن ـــــوحظ ارتف ـــــي مصـــــل دم  VLDL-Cكمـــــا ل ف

قیاسـًا بالسـیطرة .وجـاءت هـذه  ببیروكسید الهیدروجین الحیوانات المعاملة
  .37)و( 20)و ((19) النتیجة متوافقة مع ما توصل إلیه

) إلــى زیــادة تركیــز الجــذور VLDL-Cتركیــز(وقــد یفســر ســبب ارتفــاع  
وتقــوم هــذه الجــذور بتحطـــیم  H2O2الحــرة فــي الجســم نتیجــة المعاملـــة بـــ

خالیــا بیتــا البنكریاســیة والنســج الدهنیــة وبالتــالي زیــادة تحــرر األحمــاض 
التـي یسـتخدم الكبـد كمیــات  FFA(Free fatty acidsالدهنیـة الحـرة (

ـــرة منهـــا فـــي إنتـــاج  ) أو ربمـــا یعـــود الســـبب إلـــى VLDL-C( )38(كبی
العالیــة للجــذور الحــرة المتولــدة  تراكیــززیــادة اإلجهــاد التأكســدي نتیجــة ال

الموجــود  Lipoprotein lipaseوالـذي یــؤدي إلـى خفــض نشـاط إنــزیم 
الـــدهون  تراكیـــزفــي نســـج الجســـم وهـــذا االنخفـــاض یــؤدي إلـــى خلـــل فـــي 

) فـــي المصـــل والتـــي تـــدخل TGالكلیســـیریدات الثالثیـــة ( تركیـــزوارتفـــاع 
) وبالتــــالي تســــاهم فــــي ارتفــــاع VLDL-C(بنســــب عالیــــة فــــي تصــــنیع 

  ).25تركیزه في مصل الدم (

  البروتینات الدهنیة واطئة الكثافة جدًا تراكیز وعقار الكاربیمازول في  یومًا بمستخلص اللهانة : تأثیر المعاملة لمدة2) جدول (
  الیوریا. و حامض البولیك و الدهون الفوسفاتیةو 

  المعامالت
 لدهنیةالبروتینات ا

  جداً  واطئة الكثافة
  )مل 100ملغم/ (

  الدهون الفوسفاتیة
  )مل 100ملغم/ (

  بولیكحامض ال
مل  100ملغم/ (

(  

  الیوریا
 )مل  100ملغم/(

 c b b A  السیطرة
15.16±1.46 126.38±6.96 5.42±0.133 30.34±0.671 

 a c b B مستخلص اللهانة
25.60±1.23 100.92±0.69 5.2±0.116 27.84±1.70 

 b b a B  عقار الكاربیمازول
19.98±1.09 125.70±7.34 6.06±0.457 26.10±0.598 

 H2O2  b c a B +مستخلص اللهانة 
21.34±1.56 105.74±1.07 6.54±0.652 25.08±2.48 

H2O2  a a b A 
26.70±3.03 133.80±1.91 5.72±0.081 30.34±0.992 

  الخطأ القیاسي .± القیم تمثل المعدل  -
َ تعني وجود فرق معنوي عند مستوى معنویة ( - ◌   ) .>P 0.05الحروف المختلفة عمودیًا

 Phospholipids (PL) الدهون الفوسفاتیة6-

حـــدوث انخفـــاض معنـــوي فـــي تركیـــز  2)(الجـــدولفـــي  نتـــائجالأظهـــرت  
في مصل دم الحیوانات المعاملـة بالمسـتخلص  (PL)الدهون الفوسفاتیة 

المائي لنبات اللهانة مقارنة مع مجموعة السیطرة وتتفق هذه النتیجـة مـع 
وكــــذلك لــــوحظ هـــــذا االنخفــــاض فــــي مصــــل دم الحیوانـــــات (14) نتــــائج

والمعاملـــة بمســـتخلص اللهانــــة  H2O2المعرضـــة لإلجهـــاد التأكســـدي بـــــ 
إلــى  PL)انخفــاض تركیــز ( مقارنــة بمجموعــة الســیطرة.وقد یعــزى ســبب

 S-methyl-L-cysteineعدة أسباب منها احتواء اللهانـة علـى مركـب 
).أو قـــد یكـــون 39الــذي یعمـــل علـــى خفـــض تركیــز الـــدهون الفوســـفاتیة (

الــذي یعمــل  Phospholipaseالســبب احتــواء نبــات اللهانــة علــى إنــزیم 
    ).40على تحلیل الدهون الفوسفاتیة وخفض تركیزها في مصل الدم(

إلــى التراكیــز العالیــة مــن المركبــات  PL)أو قــد یرجــع ســبب انخفــاض ( 
التــي  Hydroxycinnamic acidالفینولیــة المتعــددة والفالفونیــدات و 

تعمـــل علــــى إزالــــة الجــــذور الحــــرة وبشــــكل خــــاص أصــــناف األوكســــجین 
والتقلیـــل مـــن حالـــة اإلجهـــاد التأكســـدي وبالتـــالي حمایـــة  ROS)الفعالـــة (

  ).41یة والكولسترول من األكسدة (الدهون الفوسفات

فـــي حـــین بینـــت النتـــائج أن معاملـــة الحیوانـــات بعقـــار الكاربیمـــازول لـــم  
قیاسـا بمجموعـة  PL)( تظهر فرق معنـوي فـي تركیـز الـدهون الفوسـفاتیة

  .السیطرة
ـــــز ( ـــــي تركی ـــــوي ف ـــــوحظ ارتفـــــاع معن ـــــات  PL)ول فـــــي مصـــــل دم الحیوان

یـــدروجین مقارنـــة بالســـیطرة ببیروكســـید اله المعرضـــة لإلجهـــاد التأكســـدي
ـــاحثینوتتفـــق هـــذه ا ـــائج كـــل مـــن الب وقـــد  .(20) و (19) لنتیجـــة مـــع نت

) إلـــى زیـــادة عملیـــة بیروكســـیدة الـــدهون PLیكـــون ســـبب ارتفـــاع تركیـــز(
الفوسفاتیة وخاصة في أغشیة الخالیـا؛ ممـا یـؤدي إلـى أكسـدتها وانتقالهـا 

ـــ ــة ب ــدم ویحــدث ذلــك عنــد المعامل نتیجــة الجــذور الحــرة  H2O2لمجــرى ال
) وبالتــالي ارتفــاع MDAالمالوندایالدیهایــد ( تركیــزالناتجــة عنهــا وزیــادة 

  ).42الدهون الفوسفاتیة في مصل الدم ( تركیز
   Uric acid حامض البولیك 7-

أن معاملــــة الحیوانــــات بمســـتخلص اللهانــــة لــــم  لدراســـةأوضـــحت نتــــائج ا
 مقارنـة بمجموعـة السـیطرةتظهر فرقا معنویا فـي تركیـز حـامض البولیـك 

  .3)(الجدول
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وأشـارت النتــائج حــدوث ارتفـاع معنــوي فــي تركیـز حــامض البولیــك عنــد  
ـــة الحیوانـــات بعقـــار الكاربیمـــازول مقارنـــة بالســـیطرة وجـــاءت هـــذه  معامل

ویمكن أن یعزى سبب هـذا االرتفـاع فـي  43)النتیجة متوافقة مع نتیجة (
. وان تركیـز (44)تركیز حامض البولیك إلى حالـة هبـوط نشـاط الدرقیـة 

حامض البولیك في الدم یعكس حالة التوازن بـین عملیـة هـدم البیورینـات 
Purines كمـــا لـــوحظ مـــن النتـــائج .وبـــین عملیـــة طـــرح حـــامض البولیـــك

یوانات المعرضـة لإلجهـاد ارتفاع تركیز حامض البولیك في مجموعة الح
ـــ  ــة بمســتخلص اللهانــة مقارنــة مــع مجموعــة  H2O2التأكســدي ب والمعامل

ـــى  ـــؤدي إل ـــد ی ـــدم ق ـــك فـــي ال ـــز حـــامض البولی ـــاع تركی الســـیطرة . إن ارتف
، وبالمقابــــل فهــــو یعــــد مــــن  Gout diseaseاإلصــــابة بــــداء النقــــرس 

ــ (45) مضــادات األكســدة المهمــة ذات األوزان الجزیئیــة الصــغیرة د وق
تعـــود هـــذه الزیـــادة فـــي حـــامض البولیـــك إلـــى فعالیـــة المركبـــات الفینولیـــة 

 Hydroxycinnamicو  Eو Cوالكاروتینات والفالفونیدات وفیتـامین 

acid  التــي تعمــل علــى إزالــة الجــذور الحــرة مــن الجســم وتقلــل مــن حالــة
وهي بذلك تسـمح لحـامض البولیـك بـالعودة إلـى  (41) اإلجهاد التأكسدي

  .الطبیعیة أو حتى زیادة تركیزه وتراكمه مستویاته 
كما تبین من نتائج الدراسة الحالیة عدم حـدوث فـرق معنـوي فـي تركیـز  

 حامض البولیك فـي مجموعـة الحیوانـات المعرضـة لألجهـاد التأكسـدي بــ
H2O2 حــول عــدم  (46)مقارنــة بالســیطرة .وهــذه النتیجــة تتفــق مــع نتــائج

ولیــك فــي المرضــى المصــابین وجــود فــرق معنــوي فــي تركیــز حــامض الب
  بداء السكر قیاسا بالسیطرة السلیمة.

 Urea الیوریا8- 

أظهــرت نتــائج الدراســة الحالیــة أن معاملــة الحیوانــات بمســتخلص اللهانــة 
أدى إلـــى حـــدوث انخفـــاض معنـــوي فـــي تركیـــز الیوریـــا مقارنـــة بمجموعـــة 

 H2O2السیطرة .وعند معاملة الحیوانات المعرض لإلجهـاد التأكسـدي بــ 
بمســـتخلص اللهانـــة لـــوحظ أیضـــا حصـــول انخفـــاض معنـــوي فـــي تركیـــز 

  الیوریا قیاسا بالسیطرة .
وقـد یعــزى سـبب هــذا االنخفـاض فــي تركیـز الیوریــا فـي الــدم إلـى فعالیــة  

 و Cمضادات األكسدة مثل المركبات الفینولیـة والفالفونیـدات وفیتـامین 
Eتعمـــل علـــى إزالـــة  التـــي توجـــد بتراكیـــز عالیـــة فـــي نبـــات اللهانـــة والتـــي

ـــــــــات واألحمـــــــــاض األمینیـــــــــة ـــــــــع أكســـــــــدة البروتین  الجـــــــــذور الحـــــــــرة ومن
.وبــذلك تقلــل مــن إنتــاج الیوریــا فــي الجســم.أو قــد یعــود الســبب (41,32)

ـــا ـــل بیت ـــات مث ـــة المتعـــددة والكاروتین ـــات الفینولی كـــاروتین -إلـــى أن المركب
Beta-carotene وHydroxycinnamic acid  ــــى لهــــا القــــدرة عل

تلــــــــــف التأكســــــــــدي للخالیــــــــــا الكلویــــــــــة والكبیبــــــــــات الدمویــــــــــة اختــــــــــزال ال
.وبالتالي یقل اضطراب وتحلل البروتینـات ویـنخفض تركیـز الیوریـا (47)

كمــا بینــت النتــائج حــدوث انخفــاض معنــوي فــي تركیــز الیوریــا  فــي الــدم .
عنــــد معاملــــة الحیوانــــات بعقــــار الكاربیمــــازول قیاســــا بالســــیطرة .ویمكــــن 

تركیـز الیوریــا إلـى انخفــاض عملیـات األیــض تفسـیر هــذا االنخفـاض فــي 
ممـا  Proteolysisفیقل استهالك مخازن الطاقة وقلـة تحلـل البروتینـات 

  ) .43یؤدي إلى انخفاض تركیز الیوریا في الجسم (
وأظهرت نتائج الدراسة الحالیة عدم وجود فـرق معنـوي فـي تركیـز الیوریـا 

ــــــات المعرضــــــة لإلجهــــــاد التأكســــــدي ببیروكســــــید  فــــــي مجموعــــــة الحیوان
  الهیدروجین قیاسا بالسیطرة.

  تراكیز الكریاتنین و البروتین وعقار الكاربیمازول في  یومًا بمستخلص اللهانة 30 :تأثیر المعاملة لمدة3) جدول(
  .الكلي و األلبومین و الكلوبیولین

 المعامالت
  تركیز الكریاتنین

  مل) 100(ملغم/ 
  البروتین الكلي

  مل ) 100غم/ (
  األلبومین

  مل ) 100غم/ (
  الكلوبیولین

  مل) 100غم/ (
 b a a b السیطرة

1.22±0.128 3.72±0.271 2.82±0.177 0.84±0.209 

 c a B a مستخلص اللهانة
0.72±0.086 3.98±0.473 2.58±0.0633 1.6±0.511 

 a a C ab  عقار الكاربیمازول
1.56±0.147 3.58±0.150 2.34±0.0678 1.24±0.103 

 H2O2 c a C a +مستخلص اللهانة 
0.80±0.044 3.68±0.218 2.34±0.0678 1.32±0.177 

H2O2  a a B ab 
1.4±0.031 3.68±0.183 4.54±0.245 1.14±0.186 

  الخطأ القیاسي .± القیم تمثل المعدل  -
◌َ تعني وجود فرق  -   ) .>P 0.05معنوي عند مستوى معنویة (الحروف المختلفة عمودیًا

 Creatinine الكریاتنین 9-

أن معاملــة الحیوانــات بمســتخلص  (3)الجــدول بینــت نتــائج الدراســة فــي 
أدى إلـــــى حـــــدوث انخفـــــاض  H2O2اللهانـــــة وبمســـــتخلص اللهانـــــة مـــــع 

معنوي في تركیز الكریاتنین مقارنة بمجموعـة السـیطرة.وقد یعـزى السـبب 
ـــــــــة  ـــــــــات الفینولی ـــــــــى دور المركب ـــــــــاتنین إل ـــــــــز الكری ـــــــــاض تركی فـــــــــي انخف

التـي لهـا القـدرة علـى اختـزال التلـف التأكسـدي  Cوالفالفونیدات وفیتامین 
كبــات المضــادة للخالیــا الكلویــة والكبیبــات الدمویــة حیــث تعمــل هــذه المر 

وتحــافظ  ، Renal enlargementلألكســدة علــى منــع التوســع الكلــوي 
  . (47)على معدل الترشیح الكبیبي ضمن المدى الطبیعي

حـــــدوث ارتفـــــاع معنـــــوي فـــــي تركیـــــز الكریـــــاتنین عنـــــد معاملـــــة  ولـــــوحظ 
الحیوانات بعقـار الكاربیمـازول مقارنـة بمجموعـة السـیطرة.وقد یعـزى ذلـك 

ت في وظائف الكلیة بسـبب تـأثیر األدویـة المضـادة إلى حدوث اضطرابا
انخفـاض فـي  إلـىللدرقیة أو قد یعزى هذا االرتفاع في تركیـز الكریـاتنین 
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معــدل الترشــیح الكبیبــي النــاجم عــن انخفــاض فــي معــدل مــرور البالزمــا 
  .(48)البولیة 

وبینت النتائج ارتفاع تركیـز الكریـاتنین فـي الحیوانـات المعرضـة لإلجهـاد 
مقارنــة بمجموعــة الســیطرة وان هــذه  H2O2التأكســدي نتیجــة المعاملــة بـــ 

اللــذین أشــارا إلــى ارتفــاع تركیــز الكریــاتنین  (49) النتیجــة تتفــق مــع نتــائج
بســـــبب اإلجهـــــاد التأكســـــدي نتیجـــــة الرتفــــــاع تركیـــــز الســـــكر فـــــي الــــــدم 

Diabetic nephropathy  الــذي یتمیــز بتغیــرات ســلبیة متدرجــة فــي
وظیفة الكلـى والتـي یـنجم عنهـا ارتفـاع تركیـز الكریـاتنین فـي الـدم .أو قـد 
یعزى هذا االرتفاع في تركیز الكریاتنین إلـى الضـرر النـاتج عـن الجـذور 
الحرة والتي تسـبب االضـطراب الـوظیفي لخالیـا الطبقـة الداخلیـة لألوعیـة 

ــدم وقلــة الشــعر  ــاتنین فــي ال یة الكبیبیــة ممــا یــؤدي إلــى زیــادة تركیــز الكری
   50).طرحه مع البول (

 Total protein يالبروتین الكل 10-
ـــز البـــروتین وجـــدت   ـــوي فـــي تركی هـــذه الدراســـة عـــدم حصـــول فـــرق معن

مجموعـة فـي الكلي في مجموعة الحیوانات المعاملة بمستخلص اللهانة و 
  .بیروكسید الهیدروجین مقارنة بالسیطرةمستخلص اللهانة مع 

وكــذلك لــم یحــدث فــرق معنــوي فــي تركیــز البــروتین الكلــي فــي مجموعــة 
مجموعـــة الحیوانـــات المعاملـــة و  الحیوانـــات المعاملـــة بعقـــار الكاربیمـــازول

وهـــــذه  3)(الجـــــدول ببیروكســـــید الهیـــــدروجین قیاســـــا بمجموعـــــة الســـــیطرة
لـم  التأكسـدي.حیـث الحظـوا أن اإلجهـاد (52) و (51)النتیجة تتفق مع 

بروتینـــــات البالزمـــــا فـــــي  تركیـــــزیـــــؤد إلـــــى إحـــــداث تغییـــــر معنـــــوي فـــــي 
  الحیوانات التي عوملت بكلورید الكادمیوم.

 Albuminاأللبومین  11-

أظهرت نتائج الدراسـة الحالیـة أن معاملـة الحیوانـات بمسـتخلص اللهانـة  
أدى إلى حدوث انخفاض معنـوي فـي تركیـز األلبـومین مقارنـة بمجموعـة 
السیطرة .ولوحظ هذا االنخفـاض المعنـوي أیضـا فـي مجموعـة الحیوانـات 

والمعاملــــة بمســــتخلص اللهانــــة  H2O2المعــــرض لإلجهــــاد التأكســــدي بـــــ 
  .3)(الجدول رةبالسیطقیاسا 

ویمكن أن یعزى سبب ذلـك إلـى انخفـاض فـي عملیـة تصـنیع البروتینـات 
مثــــل (األلبــــومین) المســــتجیبة لهرمونــــات الدرقیة.وأشــــارت دراســــة وجــــود 

 (39)انخفــاض معنـــوي فـــي تركیـــز األلبــومین فـــي حـــاالت نقـــص الدرقیـــة

ویمكــن أن یعــزى الســبب فــي انخفــاض تركیــز األلبــومین إلــى اســتهالكه 
  .(53)لألكسدة في الدم كمضاد 

وكـــذلك تبیـــین مـــن نتـــائج الدراســـة الحالیـــة حـــدوث انخفـــاض معنـــوي فـــي 
تركیــز األلبــومین فــي مجموعــة الحیوانــات المعاملــة بعقــار الكاربیمــازول 
مقارنـة بالســیطرة.ویمكن تفســیر هــذا االنخفــاض إلــى تثبــیط نشــاط مشــجع 

یـــة المضـــادة دو ) فـــي الكبـــد نتیجـــة تـــأثیر األPromoterبنـــاء األلبـــومین(
.حیث إن انخفاض تركیز األلبومین یحـدث فـي  (45) للدرقیة على الكبد

  . (29)حاالت االعتالل الكبدي الشدید والمزمن 
كمــا لــوحظ انخفــاض تركیــز األلبــومین فــي الحیوانــات المعرضــة لإلجهــاد 

،وتتفــق هــذه النتیجــة مــع مــا توصــل  H2O2التأكســدي نتیجــة المعاملــة بـــ 
قــد یعــزى إلــى أن الجــذور الحــرة واإلجهــاد التأكســدي  20)( و 19)إلیــه (

 Diabetic nephropathyتـؤدي إلــى حــدوث اعــتالل الكلیــة الســكري 
وزیـــادة كمیـــة البـــروتین (األلبـــومین) المترشـــح مـــن الـــدم إلـــى البـــول عبـــر 

  ).29الكبیبات الكلویة (
  Globulinالكلوبیولین  12-

ارتفـــاع معنـــوي فـــي حـــدوث  3)فـــي الجـــدول ( أوضـــحت نتـــائج الدراســـة 
تركیــز الكلوبیــولین فــي مجموعــة الحیوانــات المعاملــة بمســتخلص اللهانــة 
  ومجموعة مستخلص اللهانة مع بیروكسید الهیدروجین مقارنة بالسیطرة.

ویمكــن أن یعــزى ســبب هــذا االرتفــاع إلــى فعالیــة العدیــد مــن مضــادات  
ــــــــل  ــــــــات اللهانــــــــة مث الفینــــــــوالت المتعــــــــددة األكســــــــدة الموجــــــــودة فــــــــي نب

التـي تعمــل علـى إزالــة الجـذور الحـرة والتقلیــل مـن اإلجهــاد والفالفونیـدات 
أو قـد یرجـع السـبب إلـى .(32) التأكسدي وأكسـدة البروتینـات ومنـع تلفهـا

دور المركبـــات الفینولیـــة التـــي لهـــا القـــدرة علـــى اختـــزال التلـــف التأكســـدي 
  للخالیا الكلویة والكبیبات.

كما بینت النتائج أن معاملـة الحیوانـات بعقـار الكاربیمـازول لـم تـؤد إلـى  
  حدوث فرق معنوي في تركیز الكلوبیولین مقارنة بمجموعة السیطرة.

وأشارت النتائج إلى عـدم حـدوث فـرق معنـوي فـي تركیـز الكلوبیـولین فـي 
ـــات المعاملـــة ببیروكســـید الهیـــدروجین قیاســـا بمجموعـــة  مجموعـــة الحیوان

الــذي الحــظ أن معاملــة  20)رة وهــذه النتیجــة ال تتفــق مــع نتیجــة (الســیط
فــي الجــرذان ببیروكســید الهیــدروجین أدى إلــى إحــداث انخفــاض معنــوي 

    تركیز الكلوبیولین قیاسا بمجموعة السیطرة.
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate some effects of the aqueous extract of cabbage (Brassica 
oleracea L) and Carbimazole drug on some biochemical parameters such as the concentrations of Total 
Cholesterol(TC), Triglycerides (TG), High Density Lipoprotein (HDL-C), Low Density Lipoprotein (LDL-C), 
Very Low Density Lipoprotein (VLDL-C), Phospholipids, Uric acid, Total protein, Albumin, Globulin, Serum 
Creatinine and Blood urea ) in sera of male rabbits exposed to oxidative stress induced by hydrogen peroxide 
(0.5%) with drinking water along the period of treatment (30) days, and comparison the effect of the cabbage 
extract with the effect of carbimazole (antithyroid drug).Effective dose of the cabbage extract has been found 
and this dose was (300 mg/kg body weight). 
Rabbits (8 - 10 months age) and (950-1560 gm weight) were determined randomly divided into five groups,(each 
group includes five replicates),These groups are : 
The control group , cabbage aqueous extract group, cabbage aqueous extract and H2O2 group, carbimazole drug 
group and H2O2 group. 
The results of the study showed the following : 
Treatment the animals with cabbage aqueous extract caused significant decrease (P<0.05) in concentrations of 
TC, LDL-C, phospholipids, , blood urea, serum creatinine, albumin, While it caused significant increase in 
concentrations of TG, VLDL-C and globulin compared with the control group. While no significant variations 
were observed in concentrations of , HDL-C, uric acid and total protein compared with the control group. 
Treatment of rabbits with carbimazole drug showed significant decrease in concentrations of, HDL-C, blood 
urea and albumin, This treatment showed as well a significant increase in, TG, uric acid, VLDL-C, and serum 
creatinine, Whereas showed no significant variations in TC, LDL-C, phospholipids, total protein and globulin, 
compared with the control group. 
The oxidative stress induced by H2O2 caused significant decrease in concentrations of HDL-C and albumin, 
While this stress showed a significant increase in TG, VLDL-C, phospholipids and serum creatinine,. However 
no significant variations were observed in concentrations TC, LDL-C, uric acid, blood urea, total protein and 
globulin compared with the control group. The Treatment of rabbits under oxidative stress with cabbage extract 
showed significant decrease in concentrations of TC, LDL-C, phospholipids, blood urea, serum creatinine and 
albumin comparison with the control group. While a significant increase was observed in weights and 
concentrations of TG, HDL-C, VLDL-C, uric acid, and globulin, While no significant variations showed in total 
protein comparison with the control group. 
 Treatment of rabbits with carbimazole drug showed a significant decrease in levels of body weight, Hb, PCV, 
T3, and Cp compared with the control group. While This treatment showed as well a significant increase in T4, 
TSH , ALT, Whereas no significant variations showed in total WBCs, AST, MDA and (ONOO-) radical 
compared with the control group. 

 


