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لوبالزمین) ادات االكسدة(الكلوتاثیون والسیر دراسة تأثیر زیت الزیتون في بعض مض
المصابة بداء السكر تریت) في ذكور الجرذان السلیمة و والمؤكسدات(المالوندایالدیهاید وجذرالبیروكسي ن

  التجریبي والمعرضة لالجهاد التأكسدي
  الحمیش محمد موسى جاسم،  اويزید محمد مبارك المهد،  عبدالوهاب وجدان ابراهیم عباس

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

  الملخص
 مـل/كغم مـن وزن الجسـم)1.25( بجرعـة )Extra virgin olive oilزیـت الزیتـون العـذري الممتـاز( ومعرفـة تـأثیر إعطـاء هـذه الدراسـة اختبـار تهـدف

ــدم فــيملغم/كغــم مــن وزن الجســم)  E )500مینع فیتــاعــن طریــق التغذیــة االنبوبیــة ســویة مــ  والحمایــة أو الحــدّ مــن اإلجهــاد التأكســدي تركیــز ســكر ال
والـــذي یعتبـــر مـــن المســـببات للعدیـــد مـــن االمـــراض ومنهـــا داء الســـكر وأمـــراض القلـــب الوعائیـــة وذلـــك مـــن خـــالل قیـــاس المتغیـــرات الفســـلجیة  تأثیراتـــهو 

) فــي مصــل دم -ONOOوجــذر البیروكســي نتریــت( المالوندایالدیهایــد ،الســیرولوبالزمین )،GSHیون(كلوتــاثال الكلوكــوز، كتراكیــز اآلتیــة والكیموحیویــة
ملغم/كغــم مــن وزن الجسم)والمعرضــة لإلجهــاد التأكســدي 100ذكــور الجــرذان البــیض الســلیمة والمصــابة بــداء الســكر التجریبــي المســتحدث باآللوكســان(

، ومقارنــة هـ30( فتـرة التجربـة البالغـة طیلـةء الشــرب و ) مـع مـا%0.5(ركیـزببیروكسـید الهیـدروجین بت كمضــاد  Eذه التـأثیرات مـع تـأثیرات فیتـامین) یومـًا
مــل/كغم  1.25( ) مجموعــة. كمـا تـم تعیــین الجرعـة األكثــر تـأثیرًا لزیــت الزیتـون13) مــن ذكـور الجــرذان البـیض قســمت إلـى (65لألكسـدة إذ اسـتخدم (

للحیوانـــات المصـــابة بـــداء الســـكر التجریبـــي والمعرضـــة لألجهـــاد التأكســـدي إلـــى انخفـــاض  Eلزیتـــون وفیتـــامینمـــن وزن الجســـم). إذ ادى إعطـــاء زیـــت ا
یون والســیرولوبالزمین مقارنــة مــع ارتفــاع معنــوي فــي تركیــز الكلوتــاث معنــوي فــي تراكیــز الكلوكــوز، المالوندایالدیهایــد وجــذر البیروكســي نتریــت صــاحبها

بزیـت   ض فقـط. وأن معاملـة ذكـور الجـرذان البـی H2O2سـكر التجریبـي والمجموعـة المعرضـة لألجهـاد التأكسـدي بــ مجموعة السیطرة المصابة بـداء ال
، فــي  وعــة الســیطرة یون وانخفــاض معنــوي فـي تركیــز المالوندایالدیهایــد مقارنــة مـع مجمارتفـاع معنــوي فــي تركیــز الكلوتـاث أدت إلــى Eالزیتـون وفیتــامین

لدراسـة فـي تراكیـز الكلوكـوز، السـیرولوبالزمین وجـذر البیروكسـي نتریـت مقارنـة مـع السـیطرة السـلیمة .وقـد اسـتنتج مـن هـذه ا اً معنویـ اً ظهر فرقتحین لم 
دورًا ذا أهمیـــة كبیـــرة للحــدّ مـــن داء الســـكر ومضــاعفاته، ومـــن نشــوء وتطـــور التصـــلب العصــیدي المســـتحدث ببیروكســـید  Eان لزیــت الزیتـــون وفیتــامین

زالة الجذور الحرة .الهیدروجین من خالل  ٕ   دورها المضاد لألكسدة وا
    السیرولوبالزمین وجذر البیروكسي نتریت .مضادات االكسدة ،  االجهاد التأكسدي ،زیت الزیتون ، داء السكر ،  الكلمات المفتاحیة :

   Introduction  المقدمـة
 ّ هــــو أي ذرة أو جزیئــــة یحتــــوي مــــدارها  Free radicalالجــــذر الحـــــر

 ؛لكترونـات المنفـردة غیــر المزدوجـةالاعلـى واحـد أو أكثـر مـن الخـارجي 
كتسـاب الكتـرون اتمیــل إلـى إذ  مما یجعلها جزیئـات فعالـة وغیـر مستقــرة

بأعـداد كبیـرة بحیـث الجـذور الحـرة  وعندما تزداد، من الجزیئات المحیطة
تظهــر حالــة اإلجهــاد التأكســدي و یصــبح الجســم غیــر قــادر علــى إزالتهــا، 

Oxidative stress  یحـدث اإلجهـاد التأكسـدي نتیجـة اضـطراب فـي إذ
 التـــوازن بـــین الجـــذور الحـــرة وبـــین األنظمـــة الدفاعیـــة المضـــادة لألكســـدة

ؤدي إلـى تخریـب الخالیـا وتحطـیم مكوناتهـا مـن الجزیئـات ی لذيا [2;1]
الحیویة الكبیرة مؤدیة إلى ظهور العدید مـن األمـراض والطفـرات الوراثیـة 

الكلـــى وامـــراض  وداء الســـكرتصـــلب الشـــرایین ان و مثـــل أمـــراض الســـرط
 شــــبكیة العــــین والتهــــاب المفاصــــل وأمــــراض الشــــیخوخةاعــــتالل والكبــــد و 

الكاربوهیـــدرات  علـــى األصـــرة المزدوجـــة فـــيجـــذور الحـــرة ، وتـــؤثر ال[3]
ــر مــن تراكیبهــا ونفاذیــة األغلفــة الخلویــة كمــا تعمــل  [4] والبروتینــات فتغیّ

ــــى تســــلیط تأث ــــدهون المفســــفرة الجــــذور الحــــرة عل ــــى ال یراتهــــا الســـــامة عل
ــــة  ــــة األحمــــاض الدهنی ــــى تجزئ الموجــــودة فــــي غشــــاء الخلیــــة فتعمــــل عل

 Lipidمتعـــددة األواصــر المزدوجــة بعملیــة تســمى بیروكســدة الــدهون 

peroxidation  ـــذاتي ـــز ال ـــاعالت التحفی والتـــي تتضـــمن سلســـلة مـــن تف

مة مـــــن للجـــــذور الحـــــرة تتكـــــون خاللهـــــا مجموعـــــة مـــــن المركبـــــات الســـــا
ـــد[ ـــدات مثـــل المالوندایالدیهای ـــات واأللكینـــات واأللدیهای ویمكـــن  .]5األلكان

عن طریق مضادات األكسدة التـي تعمـل  وتثبیطها تخفیف هذه التأثیرات
إنتــاج  ومنــع علیهــا علــى التــدخل فــي هجــوم الجــذور الحــرة عبــر الســیطرة

ف مضــادات األكســ ّ یقــاف تأثیراتهــا الضــارة، وتعــر ٕ دة جــذور حــرة جدیــدة وا
بأنهـــا أي مـــادة عنـــد وجودهـــا بتراكیـــز قلیلـــة مقارنـــة مـــع المـــواد األساســـیة 
ـــة أو  ـــى إزال المؤكســـدة تســـتطیع أن تهـــب الكتروناتهـــا بســـهولة فتعمـــل عل
تثبــیط عملیــة األكســدة للمــواد األساســیة المؤكســدة وتعــود هــذه الجزیئــات 

 ]6[ إلــى مــا كانــت علیــه بواســطة تفاعلهــا مــع مضــادات أخــرى لألكســدة
ّ كمــــــا و  ا الكلوتـــــــاثیون والســـــــیرولوبالزمین،ومنهــــــ أحـــــــد  Eفیتـــــــامین  یعـــــــد

مــراض ألاعلــى الحمایــة مــن بعــض إذ یعمــل مضــادات األكســدة الرئیســة 
، ساســًا لتطورهــا ومنهــا التصــلب العصــیديأجهــاد التأكســدي التــي یعــد اإل

وذلــــك مــــن  LDL-Cكســــدة أأحــــد مضــــادات ك عمــــلی Eن فیتــــامین إ إذ
ـــ وكســـجیننـــواع األأزالـــة إخـــالل  د مـــن تكـــوین نـــواتج الفعالـــة وبالتـــالي الحّ

ـــد ـــدهون وأهمهـــا المالوندایالدیهای ـــق كســـر  MDAبیروكســـیدة ال عـــن طری
أن هنـاك عالقـة بـین داء  یالحظ. و ]8;7ر الحرة [و سلسلة تفاعالت الجذ

سـكر الـدم  تركیـزالسیطرة على  لذلك فأنَّ السكر وامراض القلب الوعائیة 
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ــ وهــذا ي الــدم،ســترول فــیالكولتركیــز یصــاحبه خفــض  صــابة إلا مــن دیحّ
داء الســكر یمكــن أن  لقــد وجــد مــؤخرًا أنَّ و  .]9[ القلبیــة التعصــد بحــاالت

؛ بســبب زیــادة تحــرر رتفــاع مســتوى بیروكســیدة الــدهونإیكــون ســببًا فــي 
) مــن النســج الدهنیــة لتســتخدم كمصــدر FFAاألحمــاض الدهنیــة الحــرة (

بوســـاطة الجـــذور الحـــرة  للطاقـــة بـــدًال مـــن ســـكر الكلوكـــوز والتـــي تتأكســـد
ّ التــي  الناتجــة عــن اإلصــابة بــداء الســكر وتحفــز بیروكســیدة الــدهون،  تعــد

صــــــــــــابة بــــــــــــأمراض القلــــــــــــب ســــــــــــباب الرئیســــــــــــة لإلألانواتجهــــــــــــا مــــــــــــن 
 هـو مـزیج معقـد الممتـاز لعـذريزیـت الزیتـون ایعـد  .]11;10والشـرایین[

مــن مــواد ومركبــات وعناصــر مختلفــة، ومــن هــذه المركبــات الرئیســة هــي 
ّ حمــاض الدهنیــة (المشــبعة وغیــر المشــبعة)، وتعــألا حمــاض الدهنیــة ألا د

غیــر المشــبعة مــن أهــم مركباتــه التــي یالحــظ لهــا تــأثیرات وفوائــد صــحیة 
 تــــنعكس علــــى خصــــائص الزیــــت ككــــل، ومــــن أبرزهــــا حــــامض األولیــــك

)Oleic acid(  ــــــر مشــــــبع ــــــي غی حــــــادي أوهــــــو حــــــامض دهن
Monounsaturated fatty acids )(MUFAنســــبة ، ویشــــكل 

حمـــاض الدهنیـــة غیـــر المشـــبعة فـــي زیـــت الزیتـــون، ألامـــن ) %85-55(
 Linolenic( ولینولینیـك )Linoleic acidوكـذلك حـامض لینولییـك (

acid(  ـــة اخـــرى ـــى احمـــاض دهنی ـــوي  .12][اضـــافة إل زیـــت كـــذلك یحت
منهــا  علــى مــدى واســع مــن المحتویــات الفینولیــة وبتراكیــز عالیــةالزیتــون 

هیدروكسـي وال Tyrosolتیروزول وال Oleuropeinولیروبیناألات مركب
 Oleocanthal  أولیكانثـالو  ومشـتقاتهما Hydroxytyrosol تیروزول

 Caffeic acidحــــامض الكافیئیــــك و  Flavenoidsالفالفونوئیــــدات و 
]، وهـي تسـاهم بشـكل كبیـر مـن 12;13[وغیرها  Squalene السكوالینو 

ــــب الصــــحي كمضــــادات أكســــدة ــــة الجان الجــــذور الحــــرة  مــــن خــــالل ازال
 الزیتـون زیــت أهمیــة وظهــرت والتقلیـل مــن تــأثیر االجهــاد التأكســدي،

 منـاطق علـى جریتاالتي  الوبائیة الدراسات خالل من والتغذویة الصحیة

 القلـب بـأمراض صـابةاإل نسـب تـدني لـوحظ حیـث العـالم، مـن مختلفـة

 حـوض منطقـة فـي وملمـوس واضـح بشـكل السـرطان والشـرایین وأمـراض
 للـدهون األساسـي المصـدرزیـت الزیتـون یمثـل إذ أن  ، المتوسـط ربحـال

 ضـافةإلابلسـكان حـوض البحـر المتوسـط   الغذائیـة الیومیـة الوجبـة فـي

مــن  المرتفــع المحتــوى ذات والبقولیــات الورقیــة للخضــار نــاولهمت إلــى
ــــة دور ]14[ الغذائیــــة األلیــــاف . وتهــــدف هــــذه الدراســــة لبحــــث ومعرف

ي بیروكسیدة الـدهون، التصـلب العصـیدي وداء تفاعالت الجذور الحرة ف
السكر وذلـك مـن خـالل قیـاس بعـض المتغیـرات الكیموحیویـة ومضـادات 
األكسـدة مثـل تراكیـز الســیرولوبالزمین والكلوتاثـایون، والعوامـل المؤكســدة 
والســـــامة كالمالوندایالدیهایـــــد وجـــــذر البیروكســـــي نتریـــــت فـــــي مصـــــل دم 

  الجرذان.
  Materials and Methodsالعمل  رائقالمواد وط

جامعـــــة  –أجریــــت التجربـــــة فــــي بیـــــت الحیوانــــات التـــــابع لكلیــــة التربیـــــة 
 ) جــرذًا ذكــرًا بالغــًا ابــیض65تكریــت، حیــث اســتخدم فــي هــذه التجربــة (

Albino Rats )300) أشــهر وأوزانهــا(4-3تراوحــت أعمارهــا بــین-
. وضـــــعت حیوانـــــات التجربـــــة (كـــــل مجموعـــــة لوحـــــدها) فـــــي  غـــــم)350

ـــــة الجـــــرذانأقفـــــاص مع ـــــة خاصـــــة لتربی ـــــا -دنی  توقـــــد خضـــــعت الحیوان

وفتـــرة °) م 2±22لظـــروف مناســـبة لتربیـــة الجـــرذان مـــن درجـــة الحـــرارة (
ــــف 12) ســــاعة و(12إضــــاءة ( ) ســــاعة ظــــالم، فضــــًال عــــن تقــــدیم العل

المــــوزون والمالئــــم لتربیــــة الحیوانــــات المختبریــــة، إذ قــــدم العلــــف والمــــاء 
وبكمیـــــات كافیـــــة طـــــوال فتـــــرة  )adlibitumللحیوانـــــات بشـــــكل مســـــتمر(
  التربیة ومعاملة الحیوانات .

  استحداث داء السكر التجریبي:
تــم اســتحداث داء الســكر التجریبــي فــي ذكــور الجــرذان مــن خــالل حقنهــا 

ـــــد  (شـــــركة  Alloxanبمـــــادة اآللوكســـــان  Subcutaneousتحـــــت الجل
BDH  100 بجرعـــــــةالبریطانیــــــة) الـــــــذي تــــــم تحضـــــــیره وقــــــت الحقـــــــن 

غــم مــن اآللوكســان  1، إذ تمــت إذابتــه بواقــع وزن الجســمملغم/كغــم مــن 
والمحضـرة   Normal salineمـل مـن محلـول الملـح الفسـلجي  10فـي 

، بعد تجویع الحیوانات لمدة  ، ساعة قبـل إحـداث داء السـكر فیهـا 24انیًا
مــــع مــــاء  %5وبعــــد الحقــــن زودت مباشــــرة بالغــــذاء ومحلــــول الكلوكــــوز 

بــوط الحـاد فــي مســتوى ســكرالدم نتیجــة لمنــع الهســاعة  24الشـرب ولمــدة 
تحطــم خالیــا بیتــا البنكریاســیة وتحــرر كمیــات كبیــرة مــن اإلنســولین الــذي 

  یعمل على خفض مستوى السكر في الدم.
  تصمیم التجربة:

ثــــالث عشــــرة وزعــــت حیوانــــات التجربــــة عشــــوائیًا بأعــــداد متســــاویة إلــــى 
ولمـدة وعوملت الحیوانـات  مجموعة ضمت كل مجموعة خمسة حیوانات

مجموعة السیطرة السلیمة: اعطیت هـذه المجموعـة یومًا وكما یاتي:  30
ــاً  مجموعــة بیروكســید الهیــدروجین ، مــاء الشــرب االعتیــادي والغــذاء یومی

H2O2:  الهیــدروجین مــع  د%) بیروكســی0.5هــذه المجموعــة بـــ (عوملــت
ــــمـــاء الشـــرب یومیـــًا  ـــة ب مجموعـــة ،  فقـــطH2O2 وعـــدت ســـیطرة معامل

مـــل مـــن المـــاء  0.4الســـكر التجریبـــي كســـیطرة: عوملـــت بــــمصـــابة بـــداء 
المقطــــر یومیــــًا عــــن طریــــق الفــــم بوســــاطة التغذیــــة االنبوبیــــة، مجموعــــة 

: مجموعـة مصـابة بـداء السـكر ومعاملـة بــ H2O2مصابة بـداء السـكر+ 
، مجموعــة زیــت 0.5( ــًا %) بیروكســید الهیــدروجین مــع مــاء الشــرب یومی

وزن الجســـم مـــن زیـــت الزیتـــون  مـــل/كغم مـــن1.25الزیتـــون: عوملـــت بــــ 
یومیًا بالتجریع عن طریق الفم بوساطة التغذیـة االنبوبیـة، مجموعـة زیـت 

مــل/كغم مــن وزن الجســم مــن زیــت 1.25: عوملــت بـــ H2O2الزیتــون+ 
%) 0.5الزیتــون عــن طریــق الفــم بوســاطة التغذیــة االنبوبیــة مــع اعطــاء (

، مجموعـة مصـابة بداءاH2O2 مـن  لسـكر+ زیــت مـع مـاء الشـرب یومیـًا
مـــل/كغم مـــن وزن الجســـم مـــن زیـــت الزیتـــون 1.25الزیتـــون: عوملـــت بــــ 

یومیـًا عــن طریــق الفــم بوســاطة التغذیـة االنبوبیــة، مجموعــة مصــابة بــداء 
ــة بزیــت الزیتــون+ ـــ H2O2الســكر+ معامل مــل/كغم مــن 1.25: عوملــت ب

وزن الجســـم مـــن زیـــت الزیتـــون یومیـــًا عـــن طریـــق الفـــم بوســـاطة التغذیـــة 
مـــع مـــاء الشـــرب، مجموعـــة  H2O2%) مـــن 0.5مـــع أعطـــاء ( االنبوبیـــة
 Eملغم/كغــم مــن وزن الجســم مــن فیتــامین 500: عوملــت بـــ Eفیتــامین 

یومیًا بالتجریع عن طریق الفم بوساطة التغذیـة االنبوبیـة، مجموعـة زیـت 
مل/كغم من وزن الجسم مـن زیـت 1.25: عوملت بـ Eالزیتون+ فیتامین 

ملغم/كغـم مـن وزن الجسـم مـن 500طائها الزیتون عن طریق الفم مع اع
یومیـــًا بوســـاطة التغذیـــة االنبوبیـــة، مجموعـــة زیـــت الزیتـــون+  Eفیتـــامین 
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ـــامین  ــــ E  +H2O2فیت ـــت ب مـــل/كغم مـــن وزن الجســـم مـــن 1.25: عومل
ـــم مـــع اعطائهـــا  ملغم/كغـــم مـــن وزن  500زیـــت الزیتـــون عـــن طریـــق الف

ــــامین  ــــ Eالجســــم مــــن فیت ــــًا بوســــاطة التغذیــــة االنبوبی ة مــــع أعطــــاء یومی
مجموعــة مصــابة بــداء الســكر+  مــع مــاء الشــرب، H2O2%) مــن 0.5(

مل/كغم من وزن الجسـم مـن 1.25عوملت بـ  :Eزیت الزیتون+ فیتامین 
ـــم مـــع اعطائهـــا  ملغم/كغـــم مـــن وزن  500زیـــت الزیتـــون عـــن طریـــق الف

یومیًا بوساطة التغذیـة االنبوبیـة، مجموعـة مصـابة  Eالجسم من فیتامین 
ملغم/كغـم مـن وزن الجسـم مـن 500: عوملت بـ E+ فیتامین بداء السكر

یومیــًا عــن طریـق الفــم بوســاطة التغذیـة االنبوبیــة. مــع مراعــاة  Eفیتـامین 
%) بیروكســید الهیــدروجین مــرة كــل یــوم أو یــومین لضـــمان 0.5تبــدیل (

  المحافظة على تركیزه .
ت لمــدة الحیوانــا بعــد انتهــاء فتــرة المعاملــة لمجــامیع التجربــة، جوعــت    
ســحبت عینـات الــدم عــن ثـم ، سـاعة ثــم خـدرت بوســاطة الكلوروفــورم 24

فــي  ووضــعت الرقبــة فــي Jugular Veinقطــع الوریــد الــودجي طریــق
فـي  اً خالیـة مـن مـانع التخثـر تركـت لمـدة ربـع سـاعة تقریبـر ختبـااأنابیب 

وبعــدها تــم الحصــول علــى المصــل بوســاطة ، °م 37حمــام مــائي بدرجــة 
، تمهیــــــدًا إلجــــــراء دورة/دقیقــــــة 3000كــــــزي بســــــرعة المر  الطــــــرد جهــــــاز

  االختبارات الكیموحیویة.
  االختبارات الفسلجیة والكیموحیویة:

  شملت االختبارات تقدیر كل من المعاییر المذكورة في أدناه:
  تقدیر تركیز الكلوكوز في مصل الدم:

) Kitمصل الدم إنزیمیـًا باسـتخدام عـدة التحلیـل(تم تقدیر تركیز كلوكوز 
والمعقــد  [15]) البریطانیــة وفقــًا لطریقــة (Plasmatecالخاصــة بشــركة 

 )(505nmاللوني الناتج تم قیاس امتصاصه الضوئي عنـد طـول مـوجي
 Spectrophotometerنـــانومیتر بوســـاطة جهـــاز المطیـــاف الضـــوئي 

  وتم حساب تركیز الكلوكوز وفق القانون الخاصة به.
  تقدیر تركیز الكلوتاثیون في مصل الدم:

ــــدم تــــم تقــــدیر تركیــــز الكلوتــــاثیون  ســــتخدام الطریقــــة المحــــورة ابمصــــل ال
والمعتمدة على استخدام كاشـف إلمـان إذ  ]16المتبعة من قبل الباحثین [

ــتم قــراءة االمتصــاص لــه عنــد مركــب أصــفر اللــونینــتج   طــول مــوجي ی
بوســاطة جهــاز المطیــاف الضــوئي وتــم حســاب تركیــز  نــانومیتر )412(

  القانون الخاصة به.الكلوتاثیون وفق 
  :في مصل الدم المالوندایالدیهایدتقدیر تركیز 

باســــتخدام الطریقــــة فــــي مصــــل الــــدم المالوندایالدیهایــــد قیــــاس تركیــــز  تــــم
والمعتمـــدة علـــى التفاعـــل مـــع  ]17المحـــورة المتبعـــة مـــن قبـــل البـــاحثین [

 ، یتكـــونThiobarbituric acid (TBA)حـــامض ثایوباربیوتریـــك 
 نـــــانومیتر) 532( م قیـــــاس شـــــدة االمتصـــــاص لـــــه عنـــــدیـــــت ملونـــــاً  ناتجــــاً 

 المالوندایالدیهایــدبوســاطة جهــاز المطیــاف الضــوئي وتــم حســاب تركیــز 
  وفق القانون الخاصة به.

  في مصل الدم:تقدیر تركیز السیرولوبالزمین 
تـــم تقــــدیر تركیــــز الســــیرولوبالزمین فـــي مصــــل الــــدم باســــتخدام الطریقــــة 

ثنـائي  البـارفنیلینة علـى اسـتخدام كاشـف المعتمـد ]18[المحورة للبـاحثین 
) العــــدیم اللــــون لیعطــــي Para-Phenylendiamine) (PPDاألمــــین (

) 530(یتم قیاس شدة االمتصـاص لـه عنـد بنفسجي) -ناتج ملون (أزرق
ــــــانومیتر بوســــــاطة جهــــــاز المطیــــــاف الضــــــوئي وتــــــم حســــــاب تركیــــــز  ن

  وفق القانون الخاصة به. السیرولوبالزمین
  في مصل الدم: بیروكسي نتریتال تقدیر تركیز جذر
فــي  Peroxynitrite radicalجـذر بیروكسـي نتریــت تـم تقـدیر تركیـز 

المعتمـدة علـى قیـام  ]19ستخدام الطریقة المحورة للباحثین [ابمصل الدم 
لــذي الــى نــایتروفینول إ) الفینــول Nitrationنترجــة (ب) ONOO(رجــذ

 نـــانومیتر) 412طـــول مـــوجي ( متصـــاص لـــه عنـــدیمكـــن قـــراءة شـــدة اال
بیروكســي الجــذر بوســاطة جهــاز المطیــاف الضــوئي وتــم حســاب تركیــز 

  وفق القانون الخاصة به.نتریت 
  :التحلیل اإلحصائي

 )ANOVA(تحلیــــل التبــــاین اختبــــار وفــــق اً تــــم تحلیــــل النتــــائج أحصــــائی
ختبــرت المتوســطات او One-way analysis of varianceاالحــادي

 Duncunتبـار دانكـن  متعـدد الحـدودخباسـتخدام االحسابیة للمعـامالت 

multiple rang  بمســتوى معنویــة )p<0.05 ( ختالفــات لتحدیــد اال
  .الخاصة بین المجامیع المعنویة

  The resultsالنتائج    
) تبــــــین أن اســــــتحداث داء الســــــكر 5,4,3,2,1المخططــــــات البیانیــــــة ( 

ذان فــي ذكــور الجــر  H2O2 التجریبــي بااللوكســان واالجهــاد التأكســدي بـــ
ـــــى  ـــــوي(االبالغـــــة أدیـــــا إل ـــــز الكلوكـــــوز،  ) فـــــيP<0.05رتفـــــاع معن تراكی

مقارنـة مــع مجموعــة الســیطرة  المالوندایالدیهایـد وجــذر البیروكســي نتریــت
ــــــى  ،الســــــلیمة ــــــوي(ابینمــــــا أدت إل ــــــي تر P<0.05نخفــــــاض معن ــــــز) ف  كی

ـــــایون والســـــیرولوبالزمین  ـــــة مـــــع الســـــیطرة الســـــلیمة.بالالكلوتاث أمـــــا  مقارن
والمعرضـــــة  الجـــــرذان المصـــــابة بـــــداء الســـــكر التجریبـــــيمعاملـــــة ذكـــــور 

 اً نخفاضــــافقــــد أظهــــرت  Eزیــــت الزیتــــون وفیتــــامینب لالجهــــاد التأكســــدي
 البیروكســي نتریــت تراكیــز الكلوكــوز، المالوندایالدیهایــد وجــذر فــيًا معنویـ

والســیرولوبالزمین عنـــد  الكلوتـــاثیون كیــزفـــي تر  صــاحبها ارتفاعـــًا معنویــاً 
المجموعــة و لســیطرة المصــابة بــداء الســكر التجریبــي مقارنتهــا بمجموعــة ا

معاملـــــة ذكـــــور فـــــي حـــــین أن  فقـــــط،ببیروكســـــید الهیـــــدروجین المعاملـــــة 
أدت إلــــى ارتفــــاع  Eزیــــت الزیتــــون وفیتــــامینبالجــــرذان البــــیض الســــلیمة 

ــــــــي تركیــــــــز  ــــــــوي ف ــــــــاض معن ــــــــاثیون وانخف ــــــــز الكلوت ــــــــي تركی ــــــــوي ف معن
لــم یظهــر  بینمــا الســلیمة،المالوندایالدیهایــد مقارنــة مــع مجموعــة الســیطرة 

فـــي تراكیـــز الكلوكـــوز، الســـیرولوبالزمین وجـــذر البیروكســـي  اً معنویـــ اً فرقـــ
  .نتریت مقارنة مع السیطرة السلیمة
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) بزیت الزیتون ( 30( ) تأثیر المعاملة لمدة1شكل( في  ملغم/كغم وزن الجسم) في تركیز سكر الكلوكوز 500( Eمل/كغم وزن الجسم) وفیتامین 1.25یومًا

  %) السلیمة والمصابة بداء السكر التجریبي0.5مصل الدم في ذكور الجرذان المعرضة لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببیروكسید الهیدروجین (
  

  
) بزیت الزیتون ( 30) تأثیر المعاملة لمدة(2شكل( ثیون في مصل دم ملغم/كغم وزن الجسم) في تركیز الكلوتا 500( Eمل/كغم وزن الجسم) وفیتامین 1.25یومًا

  ة والمصابة بداء السكر التجریبي%) السلیم0.5ذكور الجرذان المعرضة لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببیروكسید الهیدروجین (
 

  
) بزیت الزیتون ( 30) تأثیر المعاملة لمدة (3شكل( وبالزمین في ملغم/كغم وزن الجسم) في تركیز السیرول 500( Eمل/كغم وزن الجسم) وفیتامین 1.25یومًا

  %) السلیمة والمصابة بداء السكر التجریبي .0.5مصل دم ذكور الجرذان المعرضة لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببیروكسید الهیدروجین (
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) بزیت الزیتون ( 30) تأثیر المعاملة لمدة (4شكل( ملغم/كغم وزن الجسم) في تركیز المالوندایالدیهاید في  500( Eمل/كغم وزن الجسم) وفیتامین 1.25یومًا

 ة والمصابة بداء السكر التجریبي %) السلیم0.5مصل دم ذكور الجرذان المعرضة لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببیروكسید الهیدروجین (

  

  
) بزیت الزیتون ( 30) تأثیر المعاملة لمدة (5شكل( ملغم/كغم وزن الجسم) في تركیز جذر البیروكسي نتریت  500( Eینمل/كغم وزن الجسم) وفیتام 1.25یومًا

 %) السلیمة والمصابة بداء السكر التجریبي .0.5في مصل دم ذكور الجرذان المعرضة لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببیروكسید الهیدروجین (
  

  Discussionالمناقشة  
ض بوســاطة أدى اسـتحداث داء السـكر التجریبـي فـي ذكـور الجـرذان البـی

إلــى ارتفــاع فــي  H2O2حقــن اآللوكســان تحــت الجلــد وكــذلك معاملتهــا بـــ
،المالوندایالدیهایـــد وجـــذر البیروكســـي نتریـــت صـــاحبها  تراكیـــز الكلوكـــوز

أن انخفاض في تركیز الكلوتاثیون والسیرولوبالزمین وهـذا قـد یعـزى إلـى 
 البنكریاســـیة ویعمـــل علــــى β-Cellsخالیـــا  اآللوكســـان المعطـــى یهـــاجم

إنتاج كمیات كبیرة من الجذور الحرة التي تتراكم وتكـون سـامة ومحطمـة 
لخالیــــا بیتــــا المنتجــــة لإلنســــولین كمــــا تــــؤدي إلــــى تطــــور حالــــة مقاومــــة 

واضــطراب فــي وظــائف المســتقبالت  Insulin resistanceاإلنســولین
ــا للكلوكــوز وتنشــط  الخلویــة لإلنســولین وبــذلك تتوقــف عملیــة أخــذ الخالی

وتكـــــــوین الكلوكــــــوز مـــــــن  Glycolysisالكالیكــــــوجین عملیتــــــي تحلـــــــل 
  .]Gluconeogenesis ]20;21 مصادر غیر كاربوهیدراتیة

تـؤدي إلـى زیـادة تكـوین  H2O2بـكما أن اإلصابة بداء السكر أوالمعاملة 
الجـــذور الحـــرة التـــي تهـــاجم الـــدهون ومركباتهـــا فـــي الجســـم وخاصـــة فـــي 

وتســــمى هــــذه العملیــــة األغشــــیة الخلویــــة وتعمــــل علــــى أكســــدتها وتلفهــــا 
بیروكســیدة الــدهون والتــي تــؤدي إلــى تكــوین سلســلة مــن النــواتج الخطــرة 

اضــــافة إلــــى أن زیــــادة تكــــوین الجــــذور الحــــرة  ]MDA ]22;21أهمهــــا 
ـــة وخاصـــة ) وحـــدوث حالـــة اإلجهـــاد ROS( اصـــناف االوكســـجین الفعال

التأكســـــدي تــــــؤدي إلـــــى أكســــــدة الســـــیرولوبالزمین والكلوتاثــــــایون نتیجــــــة 
تهـا كمضـادات لألكسـدة . كمـا یتحـول الكلوتـاثیون عنـد اكسـدته إلـى فعالی

والــذي یكــون سـام ویعمــل علــى  GSSGالشـكل المؤكســد ثنــائي الكبریـت 
]. كمــا تســتهلك 24;23تحفیــز إنتــاج أصــناف جدیــدة مــن الجــذور الحــرة [

كمیــــات كبیــــرة نســــبیًا مــــن الكلوتاثــــایون بســــبب دوره فــــي اعــــادة الفعالیــــة 
والذي لوحظ أنـه یتأكسـد بشـدة  Cسدة مثل فیتامین لبعض مضادات األك

]. ومـن الجـدیر 24وبكمیات كبیرة في األشخاص المصابین بداء السـكر[
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) وأنــــواع اخــــرى مــــن الجــــذور ·ONOOجــــذر( تركیــــزبالــــذكر أن زیــــادة 
تســبب حــاالت التهابیــة والتــي تــؤدي  H2O2الحــرة فــي حالــة التعــرض لـــ 

خیـــرة تعمــل علـــى تثبـــیط فعالیـــة إلــى زیـــادة تحـــرر الســایتوكینات وهـــذه اال
  ] .25اإلنسولین في الخالیا وقد تؤدي إلى تطور داء السكر[

للحیوانــات المصــابة بــداء الســكر  Eادى إعطــاء زیــت الزیتــون وفیتــامین 
ـــــز  التجریبـــــي والمعرضـــــة لألجهـــــاد التأكســـــدي إلـــــى انخفـــــاض فـــــي تراكی

ادى إلــــى  ،المالوندایالدیهایــــد وجــــذر البیروكســــي نتریــــت بینمــــا الكلوكــــوز
ــاثیون والســیرولوبالزمین وهــذا قــد یعــزى  ارتفــاع معنــوي فــي تركیــز الكلوت

ـــة إلـــى احتـــواء زیـــت الزیتـــون  ـــى تراكیـــز عالیـــة مـــن المركبـــات الفینولی عل
والتـي تعمـل علـى  االولیـروبین وخاصة مركـب Polyphenolsالمتعددة 

 ، وقــد یعــود الســبب إلــى ]26[تنشــیط إفــراز هرمــون اإلنســولین إلــى الــدم 
فعالیـــة الكالیكوســـیدات علـــى تثبـــیط االمتصـــاص المعـــوي للكلوكـــوز مـــن 

للكلوكـوز فــي  Active transportخـالل تثبیطهـا لعملیـة النقــل الفعـال 
 Flavonoids]. إضــــــافة الــــــى أن الفالفونیــــــدات 27االمعــــــاء الدقیقــــــة [

تلعــب دورًا فعــاًال فــي خفــض عملیــة تكــوین الكلوكــوز فــي الكبــد، وكــذلك 
كـــــــوین الكلوكـــــــوز مـــــــن مصـــــــادر غیـــــــر كاربوهیدراتیـــــــة تثبـــــــیط عملیـــــــة ت

)Gluconeogenesis عــــــــــن طریــــــــــق تثبــــــــــیط إنــــــــــزیم (Glucose-6-

phosphate علـى تراكیـز احتواء زیـت الزیتـون  كما أن ].28[ في الكبد
وخاصـــــــة  Polyphenolsعالیـــــــة مـــــــن المركبـــــــات الفینولیـــــــة المتعـــــــددة 

األبكنــــــین  االولیـــــروبین،مركبـــــات التیــــــروزول، الهیدروكســـــي تیــــــروزول، 
Apigenin ـــدات ـــي تمتـــاز بفعالیتهـــا كمضـــادات أكســـدة إذ  والفالفونی الت

) مثــل جــذر البیروكســي ROS ،RNS(تعمــل علــى إزالــة الجــذور الحــرة 
وبالتــالي التقلیــل مــن  وبشــكل خــاص أصــناف أالوكســجین الفعالــة نتریــت

 مضــــادات األكســــدة وتنشــــیطها تراكیـــزوزیــــادة  حالـــة اإلجهــــاد التأكســــدي
كمــا تعمــل علــى تنشــیطها لإلنزیمــات المضــادة لألكســدة فــي  ]،30;29[

ســـــــــــــوبر اوكســـــــــــــاید  مصـــــــــــــل الـــــــــــــدم والخالیـــــــــــــا وخاصـــــــــــــة إنزیمـــــــــــــات
  Catalase، كتــالیز)Superoxide dismutase )SODدســمیوتیز

وبالتــالي رفــع   Glutathione peroxidaseوكلوتــاثیون بیروكســیدیز
ة ] وتثبــــــــیط أكســــــــد30;31تراكیـــــــز مضــــــــادات االكســــــــدة فــــــــي الجســــــــم [

] MDA ]32;33المالوندایالدیهایـــــد وبیروكســـــیدة الـــــدهون وتمنـــــع إنتـــــاج
اضــافة إلــى أن محتــوى زیــت الزیتــون مــن األحمــاض األمینیــة قــد یــؤدي 

أو قــد یعــود الســبب .  إلــى بنــاء ورفــع تركیــز الكلوتــاثیون فــي مصــل الــدم
إلــى وجــود تراكیــز عالیــة مــن األحمــاض الدهنیــة األحادیــة غیــر المشــبعة 

) والتــي تعمــل علــى تقلیــل Oleic acidمض األولیــك (وخصوصــًا حــا
الــدهون المشــبعة فــي الجســـم وبالتــالي خفــض مســتویات اإلجهـــاد  تركیــز

] وزیــادة MDA ]31;34التأكســدي وبیروكســیدة الــدهون ونواتجهــا مثــل 
 تركیز وفعالیة المركبات المضادة لالكسدة في الجسم.

جهــاد التأكســدي مــن یعمــل علــى التقلیــل مــن حالــة اإل Eفیتــامینكمــا أن 
ــة الجــذور الحــرة (   OH· ,1O2 ,() وخاصــةROS,RNSخــالل إزال

H2O2(  ـــل مـــن اســـتهالك وبـــذلك یمنـــع أكســـدة البروتینـــات وفقـــدانها ویقل
مضادات األكسدة، كما یعمل على تثبـیط عملیـة بیروكسـیدة الـدهون مـن 

  ].36;35[ خالل كسر سلسلة االنتشار لها
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Abstract: 
The objective of this study was examined and investigate the effect of extract the extra virgin olive oil 
administration (1.25 ml/Kg of body weight, orally) concomitantly with vitamin E administration (500 mg/Kg of 
body weight) in concentration of the blood sugar and for protection or prevention from the oxidative stress and 
his effects which caused to many diseases such as the diabetes mellitus and  cardiovascular diseases(CVD) by 
measurement of Some biochemical and physiological parameters as the concentrations of glucose, glutathione 
(GSH), ceruloplasmin, malondialdehyde and peroxynitrite radical (ONOO-) in normal, alloxan-induced diabetic 
albino rat males (100 mg/kg body weight) and in rats exposed to oxidative stress induced by hydrogen peroxide 
(0.5%) with drinking water alonge the period of experiment (30) days, and comparison the effects of olive oil 
with vitamin E effects as well antioxidant, then use (65) albino rat males divide into 13 groups. As well as to 
determination the most effective dose of olive oil and it was (1.25 ml/Kg body weight). The treatment of 
alloxan-induced diabetic rats and exposed to oxidative stress by olive oil and vitamin E caused a significant 
decrease in concentrations of the glucose, malondialdehyde and peroxynitrite radical (ONOO-) accompanied 
with a significant increase (P<0.05) in concentrations of the glutathione(GSH) and ceruloplasmin comparison 
with diabetic control and the group treated only with H2O2 . Treatment the normal albino rats by olive oil and 
vitamin E showed significant increase in concentration of glutathione and significant decrease in concentration 
of malondialdehyde compared with the normal control group, whereas no significant variations were showed in 
concentrations of glucose, ceruloplasmin and peroxynitrite radical compared with the normal control group. It 
could be concluded of this study that to extra virgin olive oil and vitamin E play an important role against to 
diabetes mellitus and its complications, in addition to limit of the initiation and development of atherosclerosis 
induced by H2O2 through important antioxidant  roles and  removal of the free radicals.  


