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التأثیرات الجانبیة لألشعة فوق البنفسجیة بعض التفاح األخضر في التقلیل من عصیر تأثیر  
  3منى حسین جانكیر ، 2المهداويزید محمد مبارك  ، 1األمین مصطفى أمینعبیر 

  ، تكریت  ، العراقجامعة تكریت  ،كلیة العلوم  ،  قسم علوم الحیاة   2، 1

  ، الموصل ، العراق جامعة الموصل، كلیة العلوم  ،  قسم علوم الحیاة  3
  الملخص

هذه الدراسة لمعرفة تأثیر عصیر التفاح األخضر في قدرته على الحمایة من التأثیر الضـار نتیجـة التعـرض لألشـعة فـوق البنفسـجیة فـي ذكـور  أجریت
ناث ٕ ) 5) مجـامیع بواقـع (7( إلـىوقسـمت  ) غرامـاً 350 -250وبـأوزان ( ) أشـهر5-7(بعمـر لمدة ثالثة أیـام وكانـت الجـرذان الجرذان البیض البالغة  وا

ـــادي والغـــذاء القیاســـي،  )1جـــرذان لكـــل مجموعـــة وكمـــا یلـــي: ( مجموعـــة األشـــعة فـــوق  )2(مجموعـــة الســـیطرة الســـلیمة اســـتهلكت مـــاء الشـــرب االعتی
) نصـف سـاعة + UV) مجموعـة (4(  ) لمـدة سـاعة واحـدة، UVمجموعـة األشـعة فـوق البنفسـجیة ( )3(، یومیاً  ) لمدة نصف ساعةUVالبنفسجیة (

) سـاعة واحـدة UV) مجموعـة (6مـل/كغم)، (4) نصف سـاعة + عصـیر التفـاح األخضـر (UV) مجموعة (5مل/كغم)، (2عصیر التفاح األخضر (
  مل/كغم).4) ساعة واحدة + عصیر التفاح األخضر (UV) مجموعة (7مل/كغم)، (2+ عصیر التفاح األخضر (

فــوق البنفســجیة لمــدة  لألشــعةوالمجموعــة المعرضــة  یومیــًا ولمــدة ثالثــة ایــام ســاعة ففــوق البنفســجیة لمــدة نصــ ةألشــعل المعرضــة رت المجموعــةأظهــ
 و البـــــروتین الـــــدهني واطـــــئ الكثافـــــة للكولیســــــترولالكلیســـــیریدات الثالثیـــــة،  الكولســــــتیرول، تراكیـــــزفـــــي  )P<0.05( معنویـــــا ســـــاعة واحـــــدة ارتفاعـــــا

للكولیســترول والكلوتاثــایون فــي مصــل الــدم مقارنــة مــع مجموعــة الســیطرة  البروتینــات الدهنیــة عالیــة الكثافــةوانخفاضــا فــي مســتویات  المالوندایالدیهایــد
فـــوق  ةألشــعلمــل/كغم) ومــن ثـــم تعریضــها 4مــل/كغم) و (2عصـــیر التفــاح األخضــر بتركیـــز (إعطــاء مجــامیع الحیوانــات الســلیمة. بینمــا لــوحظ عنـــد 

 و البــــــروتین الــــــدهني واطــــــئ الكثافــــــة للكولیســــــترولالكولســــــتیرول، الكلیســــــیریدات الثالثیــــــة،  تراكیــــــزفــــــي  )P<0.05( ا معنویــــــا، انخفاضــــــالبنفســــــجیة
ــاث البروتینــات الدهنیــة عالیــة الكثافــةالمالوندایالدیهایــد وارتفــاع فــي مســتویات  للتشــعیع یون مقارنــة مــع مجــامیع الحیوانــات المعرضــة للكولســترول والكلوت

المتولــدة نتیجــة التعـــرض التفــاح األخضــر فــي الحمایــة مــن أصــناف األوكســجین  عصــیر باألشــعة فــوق البنفســجیة فقــط. ان هــذه النتــائج توضــح دور
ح تفــابــأن لل وبــذلك نســتنتج وذلــك مــن خــالل زیــادة إنتــاج مضــادات األكســدة وكــبح الجــذور الحــرة فــي الــدم.لألشــعة فــوق البنفســجیة فــي خالیــا الجســم، 

  التأثیرات الجانبیة لألشعة فوق البنفسجیة. بعض الحمایة من القدرة على األخضر
  دمةـلمقا
منذ نشأة الحیاة  عرفت من اإلشعاعات عالیة تحتوي البیئة على نسبة 

مع غیرها من العوامل البیئیة األخرى. ومع  تتوافقعلى الكرة األرضیة 
بدایة االهتمام العلمي باإلشعاع ومع تقدم التكنولوجیا في مجال علوم 
اإلشعاع صاحب ذلك تطبیقات عملیة لالستفادة من االبتكارات الحدیثة 
كمحاولة لتطویع عناصر الطبیعة لخدمة اإلنسان، فأنتشر استخدام 

مجال الطب والزراعة والصناعة  التشعیع في مجاالت عدیدة منها
وغیرها من االستخدامات المختلفة مما ساهم في تلوث الجو باإلشعاع 
وزاد من احتمالیة تعرض اإلنسان له بشكل إضافي، لذلك فأن تأثیر 

صبح من اإلشعاعات على الخالیا الحیة وطرق الوقایة منها أ
  .[1]المواضیع الهامة 

ض له بما یعرف بنواتج التحلل وتكمن خطورة اإلشعاع عند التعر  
والتي  Free radicalsما یعرف بالجذور الحرة  أهمهااإلشعاعي ومن 

تتفاعل مع الجزیئات المهمة في الخلیة خاصة الدهون ومع وجود 
 جزیئات األوكسجین الفعالة والتي تنتجها األشعة داخل الجسم و

الخالیا مما یفقدها دورها  اغشیةالمسؤولة عن أكسدة الدهون في 
الوظیفي نتیجة لحدوث تهدم في خالیا األنسجة المهمة مثل الكبد 

  .[2]وبالتالي قلة كفاءته في القیام بوظائفه األیضیة 
التي تلعب دورا مهما في وقایة الجسم وهناك العدید من المواد الغذائیة  

-antiضد الجذور الحرة والتي یطلق علیها بـمضادات األكسدة 

oxidants  لدة وبالتالي والتي لها القدرة على ربط الجذور الحرة المتو

الضارة  peroxide reactionsكسیدیة األفوق تقلل من التفاعالت 
عدید من النباتات أو مستخلصاتها لها دور مضاد للن . حیث إ[3]
الناتج من  Oxidative Stress التأكسدي اإلجهادللوقایة من  كسدةلأل

ومن هذه النباتات ثمرة  .Free radicals [4]الحرة  تفاعالت الجذور
التفاح حیث أكدت عدید من الدراسات دور التفاح في تقلیل خطر 
اإلصابة باألمراض المزمنة مثل أمراض القلب واألوعیة الدمویة 
والسرطان وغیرها من األمراض الخطیرة، حیث ان المواد الكیمیائیة 

والفالفونیدات  Phenolics ة بما في ذلك الفینوالتالنباتی
Flavonoids  والكاروتیناتCarotenoids  والفیتامیناتVitamins 

التي تحتویها ثمرة التفاح تلعب دورا رئیسیا في الحد من خطر 
األمراض المزمنة. و أكدت العدید من الدراسات دوره الفعال كمضادات 

فقد . [5]التفاح  الألكسدة بفضل المواد الكیمیائیة الفعالة التي یحتویه
التأكسدي المستحدث  اإلجهادلوحظ قدرة عصیر التفاح في الحمایة من 

قدرة عصیر التفاح  لوحظفي الفئران حیث  ةكیمیائیلتعرض لمواد عند ا
یون لألكسدة وزیادة نسبتها مثل الكلوتاثحمایة االنزیمات المضادة  على

والكاتالیز واستعادة نشاط الفئران المعاملة بعصیر التفاح مقارنة مع 
   .[6]ضة للمواد الكیمیائیة السامة فقط مجموعة الفئران المعر 

ــأثیر عصــیر التفــاح األخضــر علــى بعــض تهــدف  الدراســة الــى معرفــة ت
  المكونات الكیموحیویة على الجرذان المعرضة لألشعة فوق البنفسجیة.

  البحث  وطرائق موادال
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عصــر التفــاح  فــي هــذه الدراســة ثمــار التفــاح األخضــر حیــث تاســتخدم
األخضــر وجمــع العصــیر فــي قنینــة زجاجیــة محكمــة الغلــق وتــم تجریــع 

  الحیوانات بعصیر التفاح بالیوم نفسه من تحضیره.
ـــــاث  أجریـــــت  ن ٕ ـــــى ذكـــــور وا  الجـــــرذان البـــــیض البالغـــــةهـــــذه الدراســـــة عل

Female albino rats) (Male &  2011/11للفتــرة الممتــدة بــین 
معمــل ســامراء لألدویــة  والتــي تــم الحصــول علیهــا مــن 2012/1ولغایــة 

 ) غرامـاً 350 -250(  وأوزانهـا) أشـهر 5-7والتي تراوحت أعمارها بـین(
فـــي البیـــت  ،ســـم )×30 23×25ووضــعت فـــي أقفــاص معدنیـــة بأبعـــاد (

، تركـــت الجـــرذان لمـــدة الحیـــواني التـــابع لكلیـــة العلـــوم قســـم علـــوم الحیـــاة
وثبتـت درجـة  لغرض التأقلم على المكان والغذاء قبـل بـدء التجربـة أسبوع

ــا وقــد  14 إضــاءة بفتــرة) درجــة مئویــة 2±22الحــرارة علــى ( ســاعة یومی
المـاء فقـد وفـر  أمـا [7]غذیت الحیوانات بالعلیقـة القیاسـیة اعتمـادا علـى 

  .بشكل حر
ــــات باألشــــعة فــــوق  تعــــریض الحیوانــــات لإلشــــعاع: ــــم تشــــعیع الحیوان ت

شـــركة البنفســـجیة وذلـــك باســـتخدام جهـــاز األشـــعة فـــوق البنفســـجیة مـــن (
Desaga ــــي 254-366) ذو طــــول مــــوجي ( االلمانیــــة ) وتــــم تثبیتهــــا ف

  .سم عن الحیوان المعرض لألشعة (20)داخل قفص على بعد 
) مجـامیع ضـمت كـل مجموعـة 7قسمت الحیوانـات عشـوائیا إلـى سـبعة (

  ) حیوانات وبأوزان متقاربة وكما یأتي :5خمسة (
والتـــي لـــم  Control group(مجموعـــة الســـیطرة المجموعـــة األولـــى: 

الشــرب  مــاء) أعطیــت هــذه المجموعــة تتعــرض لألشــعة فــوق البنفســجیة
  ) أیام .3یومیًا لمدة ( و العلیقة الغذائیة الموحدةاالعتیادي 

) تـم تعـریض  فقـطسـاعة 1/2لمـدة  UV : (مجموعـةالمجموعـة الثانیـة
 Ultra Violet) هذه المجموعة من الحیوانـات لألشـعة فـوق البنفسـجیة

ray) أعطیـت هـذه المجموعـة مـاء  لمـده نصـف سـاعة فقـط ولثالثـة أیـام
مـع تجریعهـا المـاء المقطـر  و العلیقة الغذائیة الموحـدةالشرب االعتیادي 

  ) أیام.3عن طریق الفم بوساطة التغذیة األنبوبیة یومیًا لمدة (
) تـم تعـریض  فقـطلمـدة سـاعة واحـدة  UV (مجموعةالمجموعة الثالثة: 
لمـده سـاعة واحـدة  الحیوانـات لألشـعة فـوق البنفسـجیة هذه المجموعة من
و أعطیــــت هــــذه المجموعــــة مــــاء الشــــرب االعتیــــادي  فقــــط ولثالثــــة أیــــام

ـــة الموحـــدة ـــم  العلیقـــة الغذائی ـــق الف مـــع تجریعهـــا المـــاء المقطـــر عـــن طری
  ) أیام.3بوساطة التغذیة األنبوبیة یومیًا لمدة (

+عصـیر التفـاح  فقطساعة 1/2لمدة UV (مجموعة  المجموعة الرابعة:
مــل/كغم مــن وزن الجســم) مــن 2عوملــت هــذه المجموعــة بـــ (كغــم) /مــل2

عصیر التفاح األخضـر عـن طریـق الفـم بوسـاطة التغذیـة األنبوبیـة وبعـد 
سـاعة یومیـا ولمـدة 1/2 لمـدة  ساعة تم تشعیعها باألشعة فـوق البنفسـجیة

  ) أیام.3(
ســاعة فقــط + عصــیر 1/2لمــدة  UV(مجموعــة المجموعــة الخامســة: 

مل/كغم مـن وزن الجسـم) 4عوملت هذه المجموعة بـ (كغم) /مل4التفاح 
مــن عصــیر التفــاح األخضــر عــن طریــق الفــم بوســاطة التغذیــة األنبوبیــة 

سـاعة یومیـًا 1/2 لمـدة  وبعد سـاعة تـم تشـعیعها باألشـعة فـوق البنفسـجیة
  )أیام.3ولمدة (

+عصـیر  فقـطلمـدة سـاعة واحـدة UV (مجموعـة  المجموعـة السادسـة:
مل/كغم مـن وزن الجسـم) 2وملت هذه المجموعة بـ (كغم) ع/مل2التفاح 

مــن عصــیر التفــاح األخضــر عــن طریــق الفــم بوســاطة التغذیــة األنبوبیــة 
وبعد ساعة تم تشـعیعها باألشـعة فـوق البنفسـجیة لمـدة سـاعة واحـدة فقـط 

  ) أیام.3یومیا ولمدة (
لمـدة ســاعة واحــدة فقــط + عصــیر  UV(مجموعــة الســابعة:  المجموعــة

مل/كغم مـن وزن الجسـم) 4كغم) عوملت هذه المجموعة بـ (/مل4التفاح 
مــن عصــیر التفــاح األخضــر عــن طریــق الفــم بوســاطة التغذیــة األنبوبیــة 

لمـدة سـاعة واحـدة فقـط  وبعد ساعة تم تشـعیعها باألشـعة فـوق البنفسـجیة
  )أیام.3یومیًا ولمدة (

المصـنعة  Kitsوذلـك باسـتخدام عـدة التحالیـل االختبارات الكیموحیویـة: 
ــــــز  )BIOLABO SA,France(  مــــــن شــــــركة ــــــث قــــــدر تركی حی
اعتمــادا  LDL-Cو  HDL-Cو الكلیســیریدات الثالثیــة و  الكولســترول

    .على هذه الطریقة
قــــدر فــــي المصــــل باســــتخدام الطریقــــة  ) فقــــدGSH(یون تركیــــز الكلوتــــاث

  .[8 , 9]المحورة المتبعة من قبل الباحثین 
فــــي المصــــل باســــتخدام الطریقــــة المحــــورة  تركیــــز المالوندایالدیهایــــد قــــدر

مـن خـالل قیـاس كمیـة المالوندایالدیهایـد  [10] المتبعة من قبل البـاحثین
  وهو یمثل أحد النواتج الرئیسة لبیروكسدة الدهون.

 حللــت البیانــات إحصــائیا باســتخدام تحلیــل التبــاین التحلیــل االحصــائي:
اختبــــار دانكــــن   واختبــــرت المتوســــطات الحســــابیة للمعــــامالت باســــتخدام

بمســــتوى معنویــــة   Duncun multiple rangeمتعــــدد الحــــدود
)P<0.05(  [11]لتحدید االختالفات المعنویة الخاصة بین المجامیع.    

  النتائج والمناقشة
 >P) بــأن هنــاك زیــادة معنویــة (1أظهــرت النتــائج المبینــة فــي الشــكل (

) فــــي تركیـــــز الكولیســـــتیرول فــــي مصـــــل دم حیوانـــــات المجموعـــــة 0.05
المعرضــــــة لإلشــــــعاع باألشــــــعة فــــــوق البنفســــــجیة لمــــــدة نصــــــف ســــــاعة 
والمجموعــــة المعرضــــة لإلشــــعاع باألشــــعة فــــوق البنفســــجیة لمــــدة ســــاعة 
واحـدة بالمقارنـة مــع مجموعـة الســیطرة السـلیمة، ان النتــائج التـي توصــلنا 

ه لنتـائج اسـتحداث اإلجهـاد التأكسـدي عـن إلیها في الدراسة الحالیة مشاب
طریــــق إعطــــاء بیروكســــید الهیــــدروجین مــــع مــــاء الشــــرب فــــي الجــــرذان 

، حیث انه عند تعرض خالیـا جسـم الكـائن الحـي إلـى مصـدر [13,12]
اإلشـــــــعاع مثـــــــل األشـــــــعة فـــــــوق البنفســـــــجیة ســـــــوف یتكـــــــون بیروكســـــــید 

وقـد  .[14] ذه الجزیئـات عن طـریق األشعــةالهیدروجین نتیجة استثارة ه
إلى اضطراب أیض الـدهون بسـبب  ارتفاع نسبة الكولسترول یعزى سبب

اإلجهـــاد التأكســـدي وحـــدوث بیروكســـیدة الـــدهون؛ ممـــا یـــؤدي إلـــى تثبـــیط 
خـــراج ال ٕ حیـــث تعمـــل . [15] مـــواد الســـتیرویدیة وأمـــالح الصـــفراءإفـــراز وا

األشــــعة فـــــوق البنفســـــجیة علـــــى نشـــــوء مجموعـــــات األوكســـــجین الفعالـــــة 
Reactive Oxygen Species (ROS) حـداث زیـادة فـي اإلج ٕ هـاد وا

أمـــا عنـــد معاملـــة مجـــامیع الحیوانـــات بعصـــیر التفـــاح  .[16] التأكســـدي
ومــن ثــم تعریضــها  مــل/كغم) 4مــل/كغم) وعصــیر التفــاح ( (2األخضــر 

ض فـــوق البنفســـجیة لمـــدة نصـــف ســـاعة لـــوحظ انخفـــا للتشـــعیع باألشـــعة
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معنــوي فــي مجــامیع الحیوانــات  غیــر معنــوي، فــي حــین لــوحظ انخفــاض
ــــاح  ــــة بعصــــیر التف ــــة بعصــــیر التفــــاح  (2المعامل  (4مــــل/كغم) والمعامل

لبنفسـجیة لمـدة سـاعة مل/كغم) ومن ثم تعریضها للتشعیع باألشعة فوق ا
تتفـق نتـائج  مع مجامیع الحیوانات المعرضة للتشـعیع فقـط. واحدة مقارنة

ـــاح  [17]هـــذه الدراســـة مـــع  ـــى التف ـــة الجـــرذان عل ـــدما وجـــدوا ان تغذی عن
ویرجــــع الســـبب إلــــى  زمـــاحـــدوث انخفـــاض معنــــوي فـــي كولســــترول البال

و  الكبـــــد وقلـــــة األحمــــاض األمینیـــــة انخفــــاض تصــــنیع الكولســــترول فــــي
ــــة للكولســــترول  ـــــة الكثاف ــــة عالی ــــات الدهنی ــــي مســــتوى البروتین ــــاع ف االرتف

سببهـــا إلــى حــدوث انخفـــاض  وانخفــاض أســترات الكولستـــرول التــي یعـــود
  .CoA [18]في فعالیـة أنزیم ناقل اسیل 

الفالفونیــدات والفیتامینــات  المــواد الفینولیــة، باإلضــافة إلــى الكاروتینــات، 
از بفعلهــا التــي تمتــو  األخضــر ) التــي یحتویهــا التفــاحCخاصــة فیتــامین (

زالـــــة ٕ النـــــواع االوكســـــجین الفعالـــــة الجـــــذور الحـــــرة  المضـــــاد لألكســـــدة وا
Reactive O2 Speacies  والنواع النتروجین الفعالـةReactive N2 

Speacies الــدهون أكســدةضــطرابات الحاصــلة فـي وهـي بــذلك تمنـع اال 
وبالتــالي نقصــان تركیــز الكولســترول فــي  (LDL-C)بــذلك تثــبط أكســدة 

  مصل الدم.

  
في تركیز الكولیستیرول الكلي في مصل الدم  یبین التباین) 1شكل (

ناث الجرذان  ٕ    المعاملةفي ذكور وا
* األحرف المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فرق معنوي عند 

  ) .P> 0.05(مستوى معنویة 
) بأن هناك زیادة معنویة 2وتشیر النتائج المبینة في الشكل (

(P<0.05)  في تركیز الكلیسیریدات الثالثیة في مصل دم الحیوانات
المعرضة للتشعیع باألشعة فوق البنفسجیة لمدة نصف ساعة ومجموعة 
الحیوانات المعرضة لألشعة فوق البنفسجیة لمدة ساعة واحدة بالمقارنة 

هذه النتیجة مع دراسات عدة في  وتتفقمع مجموعة السیطرة السلیمة، 
تجریع بیروكسید  عن طریقحدث ستمجال اإلجهاد التأكسدي الم

 [20,19,7]واألرانب  الهیدروجین مع ماء الشرب في الفئران والجرذان
وقد یعزى هذا االرتفاع بمستوى الكلیسیریدات الثالثیة إلى أسباب عدة 

الناتجة  ین الفعالةوأصناف األوكسج منها ان حالة اإلجهاد التأكسدي
من تعریض الحیوانات لألشعة فوق البنفسجیة تعمل على تثبیط بعض 
األنزیمات المسؤولة عن تجزئة الكلیسیریدات الثالثیة ومنها 

Triglycerides Lipase مؤدیًا إلى إحداث تغییر في أیض الدهون 

مل/كغم) 2. أما عند معاملة مجامیع الحیوانات بعصیر التفاح ([21]
مل/كغم) ومن ثم تعریضها لألشعة فوق البنفسجیة 4عصیر التفاح (و ب

بتركیزي عصیر التفاح األخضر لمدة نصف ساعة والمجامیع المعاملة 
لألشعة فوق البنفسجیة لمدة ساعة واحدة فقد أدت إلى  والمعرضة

انخفاض معنوي بالمقارنة مع مجموعة الحیوانات المعرضة لألشعة 
فوق البنفسجیة لمدة نصف ساعة والمجموعة المعرضة لمدة ساعة 
واحدة فقط، وقد تكمن فعالیة عصیر التفاح األخضر في خفض تركیز 

التفاح على المواد الكیمیائیة المضادة الكلیسیریدات الثالثیة إلى احتواء 
، Catechin ،Epicatechin ،Procyanidinsألكسدة الدهون مثل 

Carotenoids وFlavonoid  وجمیعها تعمل على إزالة الجذور
  .[22] الحرة وتثبیط عملیات بیروكسدة الدهون في الجسم 

  
مصل الدم كیز الكلیسیریدات الثالثیة في في تر  یبین التباین )2شكل (

ناث الجرذان المعاملة ٕ   في ذكور وا
* األحرف المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فرق معنوي عند 

  ) .P> 0.05(مستوى معنویة 
) بأن هناك انخفاضا معنویا 3أظهرت النتائج المبینة في الشكل ( 

(P< 0.05)  في تركیز(HDL-C)  المعرضة في مصل دم الحیوانات
للتشعیع باألشعة فوق البنفسجیة لمدة نصف ساعة ومجموعة 
الحیوانات المعرضة لألشعة فوق البنفسجیة لمدة ساعة واحدة بالمقارنة 

ونتائج هذه الدراسة مشابه لنتائج مع مجموعة السیطرة السلیمة، 
استحداث اإلجهاد التأكسدي عن طریق إعطاء بیروكسید الهیدروجین 

وقد یعزى سبب ذلك إلى  [23,7] الى الفئران والجرذانماء الشرب مع 
زیادة تولد أصناف األوكسجین الفعالة التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى 
الكولسترول الكلي أو انخفاض في مستوى كولسترول البروتینات 

فضال عن ذلك فأن أكسدة  [24,7]الدهنیة عالیة الكثافة في الدم 
)LDL-C الداخلي في الجسم بسبب أصناف ) وهدم الكولسترول

) ویعد HDL-Cاألوكسجین الفعالة یؤدي إلى خفض مستوى (
)HDL-C األساس في عملیة نقل الكولسترول من خالیا الجسم إلى (

الكبد وبالتالي التقلیل من الكولسترول الموجود في األوعیة الدمویة 
بل بعصیر التفاح األخضر ق وعند معاملة مجامیع الحیوانات. [25]

ارتفاع معنوي أدى ذلك إلى  باالشعة فوق البنفسجیة تعریضها لإلشعاع
بالمقارنة مع  )HDL-Cالبروتین الدهني عالي الكثافة ( تركیزفي 

النتائج التي توصلنا وان  .مجموعة السیطرة المعرضة لإلشعاع فقط
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اللذین الحظوا ان تغذیة  [17]إلیها في هذه الدراسة الحالیة تتفق مع 
حدوث زیادة في البروتینات الدهنیة أدى الى على التفاح     الجرذان 

-HDLتركیز(ارتفاع ). وقد یرجع السبب في HDL-Cعالیة الكثافة (

C(  إلى احتواء التفاح األخضر على العدید من المكونات الفعالة
تعمل على إزالة  التيالمهمة مثل الفینوالت والكاروتینات والفیتامینات 

) من ROSالجذور الحرة وبشكل كبیر أصناف األوكسجین الفعالة (
خالل فعالیتها المضاد لألكسدة وزیادتها نشاط إنزیمي الكتالیز 

Catalase  والسوبرأوكساید دسمیوتیز Superoxide 

dismutase)SOD[26] ) في الكبد.  

  
ناث في مصل  (HDL-C)في تركیز  یبین التباین) 3شكل ( ٕ الدم في ذكور وا

 الجرذان المعاملة

* األحرف المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فرق معنوي عند 
  ) .P> 0.05(مستوى معنویة 

 >P)) بأن هناك  زیادة معنویة 4و أظهرت النتائج المبینة في الشكل (

في مصل دم الحیوانات المعرضة  (LDL-C)في تركیز  (0.05
للتشعیع باألشعة فوق البنفسجیة لمدة نصف ساعة ومجموعة 
الحیوانات المعرضة لألشعة فوق البنفسجیة لمدة ساعة واحدة بالمقارنة 

 [13,7]وجاءت هذه النتیجة متوافقة مع مع مجموعة السیطرة السلیمة، 
تعریض  ) عندLDL-Cاللذان الحظا حدوث زیادة في تركیز الـ(

الجرذان البیض لإلجهاد التأكسدي عند طریق إعطاء بیروكسید 
وان سبب الزیادة الحاصلة في مستوى  الهیدروجین عن طریق الفم.

) في مصل LDL-Cالبروتینات الدهنیة واطئة الكثافة للكولسترول (
الدم قد تعود إلى ان اإلجهاد التأكسدي الناتج من جذر األوكسجین 

رر االبنفرین والنورابنفرین حیث ینشط هذین الحر یؤدي إلى تح
الهرمونین انزیم الیبیز الكلیسیریدات الثالثي الحساس للهرمون 

(Lipase hormone sensitive)  الذي یوجد في الخالیا الدهنیة
مسببا التحلل السریع للكلیسیریدات الثالثیة وتحرر األحماض الدهنیة 
وبالتالي زیادة مستوى كولسترول البروتینات الدهنیة واطئة الكثافة 

الجذور الحرة في الجسم  تراكیزأو قد یعود السبب إلى زیادة  .[27]
األنسولین وتحلل  تركیزن والتي تعمل على تحطیم خالیا بیتا ونقصا

) التي FFAالخالیا الدهنیة وبالتالي تحرر األحماض الدهنیة الحرة (
) وبذلك یزداد VLDL-Cیستخدم الكبد كمیات كبیرة منها إلنتاج (

مما یؤدي إلى  (LDL-C) والتي تتحول إلى )VLDL-Cتركیز(

وقد یقود إلى مضاعفات خطیرة كمرض التصلب  تركیزهارتفاع 
أما عند معاملة  .[29,28] وغیرها من أمراض القلبالعصیدي 

مجامیع الحیوانات بعصیر التفاح األخضر ومن ثم تعریضها لإلشعاع 
البروتین  تركیزفي أدى إلى حدوث انخفاض باألشعة فوق البنفسجیة 
الحیوانات  مجموعةبالمقارنة مع ) LDL-Cالدهني واطئ الكثافة  (

الذي  [22]نتائج هذه الدراسة تتفق مع   أنو  فقط. المعرضة لإلشعاع
وهي من  Catechinو Epicatechin, Procyanidins وجد بأن

مكونات التفاح ذات نشاط مضاد للتأكسد قوي ووجد بأنها مثبطة 
وقد  ).LDL-Cلعملیات أكسدة البروتینات الدهنیة واطئة الكثافة (

إلى عدة أسباب؛  )LDL-Cتركیز(یعزى سبب هذا االنخفاض في 
منها أن المركبات الفینولیة التي یحتویها التفاح األخضر والتي تعمل 

وذلك من خالل ارتباط هذه الفینوالت  )LDL-Cعلى منع أكسدة (
في مصل الدم وبذلك تمنع أكسدته ویصبح مقاوم  )LDL-Cبمركب (

كما أن وجود . [30,26]في المصل  تركیزهلألكسدة، وبالتالي ینخفض 
تراكیز عالیة من مضادات األكسدة كالكاروتینات، والفیتامینات 
والفالفونیدات تعمل على إزالة الجذور الحرة وتقلل من عملیات أكسدة 

  .LDL-C [31] تركیزواضطرابات الدهون وتخفض 

  
في مصل الدم في  (LDL-C)في تركیز  یبین التباین) 4شكل (

ناث الجرذان المعاملة ٕ  ذكور وا

* األحرف المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فرق معنوي عند 
  ) .P> 0.05(مستوى معنویة 

 0.05() بأن هناك انخفاضًا معنویاً 5وبینت النتائج المبینة في الشكل(
<P المعرضة للتشعیع  الحیوانات یون في مصل دمالكلوتاث) في تركیز

باألشعة فوق البنفسجیة لمدة نصف ساعة ومجموعة الحیوانات 
المعرضة لألشعة فوق البنفسجیة لمدة ساعة بالمقارنة مع مجموعة 

اللذین الحظوا  [33,32,12]وتتفق هذه النتیجة مع  السیطرة السلیمة،
هذا االنخفاض نتیجة عند تعریض الحیوانات لإلجهاد التأكسدي 

  ببیروكسید الهیدروجین.
یعزى انخفاض مستوى الكلوتاثیون إلى أسباب عدة منها زیادة  وقد

معدل استهالك الكلوتاثیون الذي یعد من أهم مضادات األكسدة غیر 
وربما یعود السبب إلى . [34]اإلنزیمیة في إزالة الجذور الحرة ونواتجها 

) وحدوث حالة اإلجهاد ROSزیادة تكوین الجذور الحرة وخاصة(
التأكسدي التي تؤدي إلى أكسدة الكلوتاثایون نتیجة فعالیته كمضاد 
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 4وأن معاملة مجموعة الحیوانات بعصیر التفاح ( .[35]لألكسدة 
فوق البنفسجیة لمدة  باألشعةمل/كغم) ومن ثم تعریضها للتشعیع 

لمدة ساعة واحدة أظهرت ارتفاعا  األخرىنصف ساعة والمجامیع 
مجموعة الحیوانات المعاملة  في بینما لم یظهر فرق معنويمعنویا، 

مل/كغم) ومن ثم تعریضها لألشعة فوق البنفسجیة 2بعصیر التفاح (
لمدة ساعة  لألشعةلمدة نصف ساعة والمجامیع المعاملة والمعرضة 

وتتفق نتائج  فقط. لألشعةاحدة مقارنة بمجامیع الحیوانات المعرضة و 
زیادة معنویة في مستوى  الدراسة الحالیة مع دراسات أخرى حیث لوحظ

في األشخاص اللذین تناولوا عصیر التفاح  Glutathioneیون الكلوتاث
، حیث ان یر التفاح الفعال المضاد لألكسدةوالذي یعود إلى تأثیر عص

تناول عصیر التفاح كان له تأثیرا مضادا لألكسدة متماثال في كل من 
 .[36] والحیوانات المختبریة اإلنسان

  
في مصل الدم في في تركیز الكلوتاثایون  یبین التباین) 5شكل (

ناث الجرذان المعاملة ٕ   ذكور وا
* األحرف المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فرق معنوي عند 

  ) .P> 0.05(مستوى معنویة 
ــائج فــي الشــكل( ) فــي P> 0.05( ) أن هنــاك زیــادة معنویــة6وبینــت النت

ــــي مصــــل دم ــــات تركیــــز المالوندایالدیهایــــد ف المعرضــــة للتشــــعیع  الحیوان
ـــــات  ـــــوق البنفســـــجیة لمـــــدة نصـــــف ســـــاعة ومجموعـــــة الحیوان باألشـــــعة ف
ــــة مــــع  ــــوق البنفســــجیة لمــــدة ســــاعة واحــــدة بالمقارن المعرضــــة لألشــــعة ف

اللـذین  [37]مجموعة السیطرة السلیمة، وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مـع 
ى الحظوا ان تعریض جسم الفئران بالكامل لإلشعاع بأشـعة كامـا أدى إلـ

زیــادة فــي مســتوى المالوندایلدیهایــد مقارنــة بمجموعــة الحیوانــات الســلیمة 
ــــذین الحظــــوا زیــــادة فــــي مســــتوى  [32,13]وتتفــــق هــــذه النتــــائج مــــع  الل

ــــد فــــي مصــــل دم الحیوانــــات المعرضــــة لإلجهــــاد التأكســــدي  المالوندیهای
). وان هـــذه النتیجـــة التـــي توصـــلنا إلیهـــا H2O2ببیروكســید الهیـــدروجین (

اإلشـــعاع كعامـــل تأكســـد فعـــال  دورمـــن خـــالل الدراســـة الحالیـــة توضـــح 
الــذي یســبب اإلجهــاد التأكســدي عــن طریــق زیــادة أصــناف األوكســجین 

) او عــن طریــق خفــض نظــام الــدفاع المتمثــل بمضــادات ROSالفعالــة (
النهائیـة لبیروكسـدة الـدهن یعد المالوندایالدیهاید من أهم النـواتج  التأكسد.

المتسببة عن تفاعالت الجذور الحرة مع جزیئـات المركبـات الحیویـة وقـد 
یرجــــع ســــبب ارتفــــاع مســــتوى المالوندایالدیهایــــد الــــى اإلجهــــاد التأكســــدي 
ــد الجــذور الحــرة إذ  بوســاطة بیروكســید الهیــدروجین الــذي یــؤدي إلــى تول

ذ تعـد الحـوامض الدهنیـة تقوم هذه بأكسدة الدهون في األغشـیة الخلویـة إ
غیر المشـبعة لألغشـیة الخلویـة الجـزء األكثـر تعرضـا لتفـاعالت الجـذور 
الحـــرة بســـبب امتالكهـــا أواصـــر مزدوجـــة تعـــد الهـــدف الرئیســـي للجـــذور 

مــن أكســـدة هــذه الحــوامض الدهنیــة مــن خـــالل  MDAالحــرة، وتنــتج الـــ
  .[39,38]ن تفاعالت الجذور الحرة بعملیة بیروكسدة الده

  
في في تركیز المالوندایالدیهاید في مصل الدم  یبین التباین) 6شكل (

ناث الجرذان المعاملة ٕ  ذكور وا

* األحرف المختلفة فوق كل عمود تعني وجود فرق معنوي عند 
  ) .P> 0.05(مستوى معنویة 

 4(مـــــل/كغم) و 2وأن معاملـــــة مجـــــامیع الحیوانـــــات بعصـــــیر التفـــــاح ( 
 لألشــعة فــوق البنفســجیة لمــدة ســاعة واحــدةمــل/كغم) ومــن ثــم تعریضــها 

مـــل/كغم) ومـــن ثــــم تعریضـــها لألشـــعة فــــوق  4والمجموعـــة المعاملـــة بـــــ(
بینمـا لـوحظ فقـد أظهـرت انخفـاض معنـوي،  البنفسجیة لمدة نصف ساعة

مجموعــة الحیوانــات المعاملــة بعصــیر التفــاح  فــي انخفــاض غیــر معنــوي
البنفســـجیة لمـــدة نصـــف مـــل/كغم) ومـــن ثـــم تعریضـــها لألشـــعة فـــوق  2(

وتتفـــق مقارنـــة مـــع مجـــامیع الحیوانـــات المعرضـــة للتشـــعیع فقـــط.  ســـاعة
حیــث الحظــوا  [40]النتــائج التــي توصــلنا إلیهــا فــي دراســتنا الحالیــة مــع 

انــه عنـــد تجریـــع الفئـــران بعصـــیر التفـــاح أدى إلـــى حـــدوث انخفـــاض فـــي 
مـن عملیـة قـد قلـل  عصیر التفاحوهذا یعني ان  مستوى المالوندالدیهاید.

بیروكســـدة الـــدهن الناشـــئ مـــن تعـــریض الحیوانـــات لإلشـــعاع وهـــذا یعـــود 
التفــاح األخضــر مثــل عصــیر بــدوره إلــى المركبــات الفعالــة الموجــودة فــي 

  ) والفینوالت.Cالفالفونویدات والقلویدات والفیتامینات خاصة فیتامین (
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Abstract 
This Study had been conducted to evaluate the protective effect of Green Apple Juice against the side effect of 
Ultraviolet ray in male and female albino rats for three days with age 5-7 months and weight 250-350 g were 
divided into 7 groups (5 rats for each group): group (1) control group received drinking tab water and ideal diet, 
group (2) ultraviolet ray group for half hour only, group (3) ultraviolet ray group for one hour only, group (4) 
UV group for half hour + green apple juice (2 ml/kg), group (5) UV group for half hour + green apple juice (4 
ml/kg), group (6) UV group for one hour + green apple juice (2 ml/kg), group (7) UV group for one hour + green 
apple juice (4 ml/kg).  
Exposed radiation group only by Ultraviolet ray for half hour and exposed group to Ultraviolet ray for one hour 
only showed elevation in serum Cholesterol, Triglyceride, Low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) and 
Malondialdehyde (MDA), and decrease in High density lipoprotein-cholesterol (HDL-C) and Glutathione (GSH) 
compared with the control group (P<0.05). while when the groups treated by green apple juice (2 ml/kg) and (4 
ml/kg) after that exposing to the radiation by Ultraviolet ray showed reduction  (P<0.05) in Cholesterol, 
Triglyceride, Low density lipoprotein-cholesterol (LDL-C) and Malondialdehyde (MDA), and increase in High 
density lipoprotein and Glutathione (GSH) compared with the groups exposed to Ultraviolet ray only. The result 
of the present study provided the protective effects of the green apple juice from oxygen specious that caused by 
exposed to Ultraviolet ray in the body tissues, by increasing antioxidants defense and suppression free radicals 
production in the serum. The present study conclude that the green apple have the ability on protect the side 
effect of the Ultraviolet expose.   


