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 الملخص
والليتتتت جامعتتتة تكريتتتت  -كميتتتة الزراعتتتة  – األغذيتتتةهتتتذل السراستتتة بتتت  ممتلتتترات قستتتم عمتتتوم  أجريتتتت

لهتتس   ;59/55/615 إلتت  :59/55/615لممتتسم متتن الحيتتوان  لكميتتة الطتتط الليطتتري جامعتتة تكريتتت 
قارنتتتتتة تتتتتتصاير مستممةتتتتتات استتتتتتمسص الستتتتتتيرو ت متتتتتن مةتتتتتاسرها الحيوانيتتتتتة والنلاتيتتتتتة والفطريتتتتتة لم

جتترذان متتن بتت  لعتتض المعتتايير الحيويتتة لتتذكور ال رو ت متتن مةتتاسر حيوانيتتة ونلاتيتتة وبطريتتة الستتتي
ستتتحط التتتسم  تم لعتتتسهايومتتتا  86ممغم/كغتتتم لمتتتسم  911و 691و 511متتتسل تجريعهتتتا بمويتتتا  لتراكيتتتز 

الفمتتوي متتن الستتتيرو ت الحيوانيتتة  لتجريتت لينتتت النتتتان  ان األجترا  الفحوةتتات الممتلريتتة السزمتتة. قتتس 
الفمتتتوي  التجريتتت  سىأ اذ( بتتت  التتتوزن المكتستتتط لمحيوانتتتات. P<0.05زيتتتاسم معنويتتتة  بتتت  قتتتس ستتتللت 

عنتس التركيتزيين  (P<0.05الوزن المكتسط لمحيوانات معنويتا   ب  الستيرو ت النلاتية والفطرية زياسم ل
الفمتتوي  لتجريتت ممغتتم /كغتتم. كمتتا ستتلط ا 911ممغم/كغتتم ولتتم تحةتتل الزيتتاسم عنتتس التركيتتز 691و 511

كريتات التسم  وأعتساسمسيا السم اللتيض  ب  أعساسلكل من الستيرو ت الحيوانية والنلاتية والفطرية زياسم 
 لتجريت ممغم/كغم. كما تلين من النتتان  ان ا 911و 691كيز مضاط السم  سيما التراكيز االحمر وتر 
كيز الكميستريسات الاسايتة و الكوليستترول ازياسم معنوية ب  تر  عنه نت مستيرو ت الحيوانية قس ل الفموي

كمتا  ممغم/كغتم، 911 لتراكيتز لتجريت بت  حالتة ا أ ولم يحةل ذلك عنس استعمال الستيرو ت النلاتيتة 
انمفتتتتض الستتتتتيرو ت الفطريتتتتة. لالفمتتتتوي  لتجريتتتت بتتتت  حالتتتتة ا (P<0.05معنويتتتتا     انمفاضتتتتالتتتتوحظ 

جميت  تراكيتز الستتيرو ت ل الفمتوي عنس التجري ( HDL-cمرتفعة الكاابة   السيلولروتيناتكوليسترول 
 Low density  ( وانمفضتتتتتتتP<0.05  )HDL-c  الحيوانيتتتتتتة لينمتتتتتتا ارتفعتتتتتتت معنويتتتتتتا 

lipoproteinممغم/كغتم وبت   911عنتس التركيتز  ( ب  حالتة اععطتا  الفمتوي متن الستتيرو ت النلاتيتة
ازساس مستتتتوى اللروتينتتتات عاليتتتة الكاابتتتة جتتتسا  عنتتتس اععطتتتا   قتتتسو  ،الفطريتتتة جميتتت  تراكيتتتز الستتتتيرو ت

ا معنويتتا  بت  حالتتة لتتم يتتصار الفمتوي لمجترذان متتن الستتيرو ت الحيوانيتتة لجميت  تراكيزهتتا ولكتن المعيتارين 
 Very low density بت   فطريتة ماعتسا حةتول زيتاسماععطتا  الفمتوي متن الستتيرو ت النلاتيتة وال

lipoprotein ممغم/كغم من الستيرو ت النلاتية 911( عنس التركيز. 
 المقدمة

 أولشتتكل حتتر  أمتتاعلتتارم عتتن كحتتو ت تتواجتتس  Steroidsالستتتيرويسات 
يتتتتتتتتز اغمتتتتتتتتط تتم ،السهنيتتتتتتتتة لشتتتتتتتتكل استتتتتتتتترات األحمتتتتتتتتاضمرتلطتتتتتتتة متتتتتتتت  
عمتت  طليعتتة  تعتمتتسوظتتان  بستتيولوجية ممتمفتتة  لامتسكهتتا الستتتيرويسات

تصايرات متنوعة ب  وظتان  الكاننتات  تتركيلها الكيمياوي تجعل منها ذا
ستتيرويسات حيوانيتة  إلت مةتسرها  إل الستيرويسات اعتماسا  الحية، تقسم

والنلاتيتتتتتتتتتة التتتتتتتتتت  يمامهتتتتتتتتتا  Cholesterol الكولستتتتتتتتتترولالتتتتتتتتتت  يمامهتتتتتتتتتا 

الستتتتتتتتتيرويسات الفطريتتتتتتتتة  إلتتتتتتتت  إضتتتتتتتتابة Phytosterolالفايتوستتتتتتتتتيرول 
Ergosterol [5]. عمتتتتتت  التتتتتترغم متتتتتتن الوظتتتتتتان  المهمتتتتتتة التتتتتتت  ي سيهتتتتتتا

الكوليستتترول بتت  مسيتتا الجستتم بتتصن تواجتتسل اكاتتر متتن الحتتسوس الطليعيتتة 
الكايتتر متتن التتتصايرات الستتملية ،اذ ان زيتتاسم تركيتتزل بتت   أحتتسا يستتلط بتت  

 اضوأمتتر متترض تةتتمط الشتترايين  أهمهتتامةتتل التتسم ذو عسقتتة لتتصمراض 
الوظيفيتة التت  لهتا سور مهتم بت   األغذيتةان متن اهتم  [6] األمرىالقمط 
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السمويتتتتتتة هتتتتتت   واألوعيتتتتتتةتمفتتتتتتيض التتتتتتسهون المستتتتتتللة ألمتتتتتتراض القمتتتتتتط 
 األغذيتتتتتةوالتتتتتت  توجتتتتتس بتتتتت  جميتتتتت   phytosterolالستتتتتتيرو ت النلاتيتتتتتة 

[ 8]سراستتة قتتام  بتت  [7]النلاتيتتة وتكتتون اعمتت  تركيتتز بتت  الزيتتوت النلاتيتتة
التتت  تاتتلط امتةتتاص الكوليستتترول  األغذيتتةتناولتتت مكونتتات متتن  والتتت 

مكوناتهتا هت  الفايتوستتيرو ت والفوستفولليسات  أو األغذيتةومن اهم هتذل 
لتحسيتس الفايتوستتيرو ت بت  نمالتة  أمرىسراسة ب  و  وحامض الستيارك.

ان نمالتة الترز  السراستةهتذل لينتت الرز واستمسامها كمكمست غذانية اذ 
لهتتتتتتتتذل  وان% متتتتتتتتن الفايتوستتتتتتتتتيرو ت  81 متتتتتتتتا يقتتتتتتتتارطتحتتتتتتتتتوي عمتتتتتتتت  

الفايتوستتتيرو ت المستممةتتة متتن نمالتتتة التترز مةتتانص مهمتتة لةتتتحة 
وهتتتتت  مركلتتتتتات نشتتتتتطة لايموجيتتتتتا  لستتتتتلط مفضتتتتتها لمستتتتتتويات  األنستتتتتان

لمجتتراايم والفطريتتات  مضتتاسمالكوليستتترول بتت  التتسم وبعاليتهتتا كونهتتا متتواس 
وبتت  سراستتة قتتام .[9] بتت  الةتتناعات الغذانيتتة والسوانيتتة. وتتتم استتتمسامها

والتتتتتتت  لتتتتتتين متتتتتتن مسلهتتتتتتا تتتتتتتصاير ا نيتتتتتتولين والفايتوستتتتتتتيرو ت [ :]لهتتتتتتا 
بتت  لسزمتتا التتسم  c -LDLلحميتتط بتتول الةتتويا لتقميتتل ا إلتت والمضتتابة 

 إلتت . كمتتا وجتتس ان الفايتوستتتيرول المضتتا  ومستتتويات التتسهون الاسايتتة
وحققتتت النتتتان   LDLالحميتتط المتممتتر مفتتض لشتتكل كليتتر متتن تركيتتز 

ا رجوستتترول هتتو  أمتتا.[;]العسجيتتة بتت  تمفتتيض الكوليستتترول األهتتسا 
 أساستت  الفطريتتات وهتتو عنةتتر أغشتتيةالستتتيرول الرنيستت  الموجتتوس بتت  

 .[=,>]وتشتارك بت  وظتان  لايموجيتة متعتسسمب  عمميات التطور والنمتو 
مشتتالهه  تتصايرعمت  تمفتيض سهتون التسم وذو  Ergosterolلاكمتا يعمتل 

ان بانتتتتتتتسم  [51,55]الفايتوستتتتتتتتيرو ت الموجتتتتتتتوسم بتتتتتتت  النلاتتتتتتتتات  لتتتتتتتتصاير
المفيتتتتتتسم بتتتتتت  العتتتتتتس  المهمتتتتتتة  متتتتتتن مةانةتتتتتته تتتتتتتصت  ا رجوستتتتتتتيرول

تمتمتك مةتانص مضتاسم لسلتهالتات  أنهتاكمتا  [56] األكسسمكمضاسات 
كتتتذلك مةتتتانص مهمتتتة جتتتسا وهتتت  كونهتتتا مضتتتاسم  رتفتتتاع سهتتتون  [57]

متن اذ وجس ان مستممةتات العرهتون  [59]ب  سراسة قام لها . [58]السم
مفتتتتتض مستتتتتتويات واضتتتتت  بتتتتت   تتتتتتصايرالستتتتتتيرو ت الفطريتتتتتة كتتتتتان لهتتتتتا 

وذلك لفعاليتها المتنوعتة بت  الكايتر متن العمميتات الفستمجية  الكوليسترول
هتتسبت السراستتة إلتت  تحسيتتس تتتصاير الستتتيرو ت . األنستتانبتت  مسيتتا جستتم 

من مةاسر متنوعة عم  وزن الجسم ومعتايير ةتورم التسم وحالتة مرتستم 
 المليسات.

 المواد وطرائق العمل
المحميتة  األستواقمتن الستيرو ت المحتوية عم   األغذيةعينات تم جم  

لمسينتتة تكريتتت والتتت  تتكتتون متتن اساتتة مةتتاسر متنوعتتة متتن الستتتيرو ت 
اذ تتتتتتتتتتتتتم امتتتتتتتتتتتتذ الشتتتتتتتتتتتتحوم الحيوانيتتتتتتتتتتتتة اللقريتتتتتتتتتتتتة كمةتتتتتتتتتتتتسر لمستتتتتتتتتتتتتيرول 

الزيتتتتتتتتتتتون كمةتتتتتتتتتتسر لمستتتتتتتتتتتيرو ت النلاتيتتتتتتتتتتة  Cholesterolالحيتتتتتتتتتتوان 
Phytosterol  العرهتتتون كمةتتتسر لمستتتتيرو ت الفطريتتتةErgosterol .

تيرو ت الحيوانيتتة  الشتتحوم الحيوانيتتة(، جمعتت العينتتات متتن مةتتاسر الست
(، الستتيرو ت الستيرو ت النلاتية تتضتمن الزيتوت النلاتيتة  زيتت الزيتتون

لكميتات   أعتسلاستممةت الستيرو ت متن المةتاسر  الفطرية  العرهون(
عنجتتتتاز السراستتتتة لعتتتتسها تمتتتتت تغذيتتتتة [ :5بتتتت ] متتتتا جتتتتا وحستتتتط كابيتتتتة 

يومتا( لتحسيتس تتصاير كتل نتوع  86الحيوانات الممتلرية لفتترل زمنيتة كابيتة  
معتتايير التتسم  بتت  لعتتض الستتتيرو ت تتتصايرات تتتم تحسيتتسو متتن الستتتيرو ت 

تتتتم الحةتتتول عمتتت  الحيوانتتتات الممتلريتتتة متتتن .بتتت  الحيوانتتتات الممتلريتتتة
  Rats Mailكتتور جتترذان ذ متنيتة الطتتط الليطتتري /جامعتتة تكريتتت كم

 5:1لتين  ت أوزانهتاتراوحتأستالي  و  = – >لالغتة لعمتر   Albinoالنوع 
لالمستممةتتتتتات سراستتتتتة تتتتتتم تجريتتتتت  الحيوانتتتتتات قيتتتتتس الاتتتتتم  غتتتتترام،1=5 –

 86ولمتسم  أيتار -58نيستان ولغايتة  – 6الستتيرولية المتنوعتة لمفتترم متن 
مةتنوعة متن اللسستتك وتتم بترش  أقفتاصوضتعت الحيوانتات بت  و يومتا 

لنشتتارم متتن المشتتط وروعتت  جانتتط النظابتتة ل قفتتاص وغتتذيت  األرضتتية
الحيوانات لشكل كامل ومنتتظم لاستتعمال العميقتة الجتاهزم وبقتا  لمتا جتا  

حيتتوان قستتمت عشتتوانيًا  91قستتمت الحيوانتتات اللتتالا عتتسسها  .[;5]بتت  
حيوانات والتت  تضتمنت ايتت   5مجموعة كل مجموعة تضمنت  4إل  
المجموعتتتتتتتة المعطتتتتتتتام   ( حيوانتتتتتتتات9مجموعتتتتتتتة الستتتتتتتيطرم وعتتتتتتتسسها   -:

اساتتتتة  إلتتتت والتتتتت  قستتتتمت  Animals sterolالستتتتتيرو ت الحيوانيتتتتة 
مجموعات وتم تجريعها لالستيرو ت الحيوانية لاساة تراكيتز ممتمفتة هت  

عتتتتسس ممغتتتتم ولمتتتتا  911ممغتتتتم وتركيتتتتز  691ممغتتتتم وتركيتتتتز  511تركيتتتتز
المعطتام  الستتيرو ت  ةحيوانتات. المجموعتحيوانات لكتل تركيتز ممستة ال

اساتتة  إلتت  وزعتتتوالتتت  Phytosterols  أو  Plant sterolالنلاتيتتة
مجموعات وتم تجريعها لالستتيرو ت النلاتيتة  لاساتة تراكيتز ممتمفتة هت  

ممغتتتتم ولمتتتتا عتتتتسس  911ممغتتتتم وتركيتتتتز  691ممغتتتتم وتركيتتتتز  511تركيتتتتز
المعطتتام الستتتيرو ت  ةحيوانتتات. المجموعتتلحيوانتتات لكتتل تركيتتز ممستتة ا

اساتتتتتتة  إلتتتتتت  وزعتتتتتتتوالتتتتتتت   Ergosterolأو Mycosterolsالفطريتتتتتتة 
مجموعات وتم تجريعها لالستيرو ت الفطرية  لاساة تراكيتز ممتمفتة هت  

ممغتتتتم ولمتتتتا عتتتتسس  911ممغتتتتم وتركيتتتتز  691ممغتتتتم وتركيتتتتز  511تركيتتتتز
لعس انتهتا  بتترم التجرلتة تتم تمتسير .مسة حيواناتلحيوانات لكل تركيز ما

ام شتترحت حيوانتتات التجرلتتة لاستتتمسام الكموروبتتورم، الحيوانتتات الممتلريتتة
متتن منطقتتة الةتتسر وستتحط التتسم متتن القمتتط ملاشتترم لغتترض ستتحط التتسم 

-Hematology autoاستتتتمسام جهتتتاز  .السزمتتتة ا متلتتتاراتعجتتترا  

analyzer    وحسط تعميمات الشركة المةنعة أذ تم تقتسير العتسس الكمت
( LYM( ونستتتتتتتلة المسيتتتتتتتا الممفيتتتتتتتة  WBCsلمسيتتتتتتتا التتتتتتتسم اللتتتتتتتيض  

( وعتسس مسيتا كريتات التسم Neutواألعساس الكمية لممسيا اللتيض العسلتة  
 ( ونستلة مسيتا التسم الحمترHb( وتركيتز مضتاط التسم  RBCsالحمر  

( كمتتتتا MCVكريتتتتات التتتتسم الحمتتتترا   ( ومعتتتتسل حجتتتتم HCTبتتتت  التتتتسم  
وحستتتلت حاةتتتل نستتتلة األعتتتساس الكميتتتة لممسيتتتا اللتتتيض العسلتتتة وقستتتمتها 

الكوليستتترول تقتتسير كتتذلك تتتم .[>5]عمتت  المسيتتا الممفيتتة وكمتتا جتتا  بتت 
بتتتتتت  مةتتتتتتل التتتتتتسم  Triglyceridesمستتتتتتتوى الكميستتتتتتيريسات الاسايتتتتتتة و 

كما الشتتتركات.( المةتتتنعة متتتن احتتتسى Kitلاستتتتعمال عتتتسم التشتتتميص  
اللروتينتتات السهنيتتة العاليتة الكاابتتة لمكوليستتتيرول  كولستترول ر مستتتوىقتس

(HDL-c) High Density Lipoprotein cholesterol    بتت
قتتسرت كمتتا  لهتتا.( الماةتتة Kit  عتتسم التشتتميص لاستعمتتتالمةتتل التتسم 

 (LDL-c) لمكوليستتترولمستتتوى اللروتينتتات السهنيتتتة الواطنتتة الكاابتتتة 

Low Density Lipoprotein  حستتتتتاليًا متتتتتن متتتتتسل المعاسلتتتتتة
 LDL = Cholesterol – ( HDL-c + VLDL-c ):  [5=]التاليتة
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 لمكوليستترول  ة الكاتتابة جتتتساتقسير مستوى اللروتينتات السهنيتة الواطنتت أما
c-VLDL من مسل المعاسلة التالية هاتم احتسال ب  مةل السم: 

VLDL-c = Triglycerides/5.     [5=]. 
 النتائج والمناقشة

الستتتتتيرو ت الحيوانيتتتتة والنلاتيتتتتة  أنتتتتواعالفمتتتتوي متتتتن  اععطتتتتا ان تتتتتصاير 
يومتتا   86ذكتتور الجتترذان لعتتس ترليتهتتا لمتتسم  أوزانوالفطريتتة بتت  معتتس ت 

 اععطتتتا (. تلتتتين متتتن النتتتتان  ان 5-8قتتتس تتتتم توضتتتيحها بتتت  الجتتتسول  
ممغم/كغتم  911و 691و 511الفموي من الستتيرو ت الحيوانيتة لتراكيتز 

( بت  التوزن المكتستط لمحيوانتات  p<0.05قس سللت زياسم معنوية عنس  
غتتتتترام عمتتتتت  التتتتتتوال . كمتتتتتا لينتتتتتت النتتتتتتان  ان  :6و ;5و 59لمعتتتتتس ت 
 911و 691و 511الفمتتتوي متتتن الستتتتيرو ت النلاتيتتتة لتراكيتتتز  اععطتتتا 

لت زيتتتتاسم التتتتوزن المكتستتتتط لمحيوانتتتتات معنويتتتتا  عنتتتتس ممغم/كغتتتتم قتتتتس ستتتتل
غتترام عمتت  التتتوال . =و 51ممغم/كغتتم لمعتتس ت  691و 511التركيتتزيين 

ممغتتتم /كغتتتم بانتتته لتتتم تظهتتتر اي بروقتتتات معنويتتتة  911امتتتا عنتتتس التركيتتتز
 غرام.6مقارنة م  جرذان مجموعة السيطرم اذ لمغت 

 

 أوزانالستيروالت في معدالت  أنواعالفموي من  اإلعطاء( تأثير 4-1جدول) 
 يوما" 24ذكور الجرذان بعد 

 الستيرول تركيز نوع الستيرول
 (ممغم/كغم 

 الجرذان  غم( أوزانمعس ت 
 المكتسط ا لتسان 

 185a 2e 1 السيطرم

 185a 15c 511 الحيوان 

691 187a 17b 

911 184a 26a 

 189a 10d 511 النلات 

691 184a 9d 

911 186a 2e 

 190a 10d 511 الفطري

691 187a 10d 

911 188a 1e 

الحتترو  الةتتغيرم المتشتتالهة بتت  العمتتوس الواحتتس تعنتت  عتتسم وجتتوس بروقتتات  ٭
 .1019معنوية لينها عنس مستوى احتمالية 

 

اذ لينتتتتت سراستتتتتهم ان تغذيتتتتة  [61]اتفقتتتتت النتتتتتان  متتتت  متتتتا توةتتتتل اليتتتته 
زيتاسم  إلت %است 8الحيوانات الممتلرية عم  الستيرو ت النلاتية لتركيز 

% بصنهتا > إلت معنوية ب  وزن الحيوانات المكتستط وعنتس زيتاسم التركيتز 
الفمتتتوي متتتن  اععطتتا نتتتتان   التتوزن. أمتتتالتتم تظهتتتر بروقتتات معنويتتتة بتتت  

زيتتتاسم التتتوزن المكتستتتط  الستتتتيرو ت الفطريتتتة بقتتتس لينتتتت النتتتتان  حةتتتول
غتتتترام لكتتتتل 51ممغم/كغتتتتم ولمعتتتتسل  691و511معنويتتتتا  عنتتتتس التركيتتتتزيين

بروقتات معنويتة  أيممغم/كغم بانه لم تظهر 911عنس التركيز  أمامنهما 
عنتس [59]النتتان  مت  متا ذكترل  السيطرم. اتفقتعنس المقارنة م  مجموعة 

وانيتتتة وتراكيتتتز غنيتتتة لالتتتسهون الحي أغذيتتتةتغذيتتتة حيوانتتتات التجرلتتتة عمتتت  
التجرلتتتة ان  أالتتتتتاذ  Ergosterol لممتمفتتة متتتن الستتتتيرو ت الفطريتتتة ا

ان  المكتستتط. يمكتتنهنتتاك بروقتتات معنويتتة حةتتمت بتت  معتتس ت التتوزن 
يرجتتتتت  الستتتتتلط بتتتتت  زيتتتتتاسم التتتتتوزن المكتستتتتتط لمحيوانتتتتتات المعطتتتتتام متتتتتن 

زيتاسم استتهسك المتا  اذ  إلت الفطريتة  أوالنلاتية  أوالستيرو ت الحيوانية 
متتتتتا تتتتتتم  إلتتتتت  أضتتتتتابه، [65] األيتتتتتضتضتتتتتع  متتتتتن معتتتتتسل  أنهتتتتتايتوقتتتتت  

الستتتلط بتتت  عتتتسم  أمتتتامسحظتتتته متتتن تغيتتترات بتتت  الوظتتتان  الفيزيانيتتتة. 
ممغتتتتتم متتتتتن  911حةتتتتتول الزيتتتتتاسم بتتتتت  التتتتتوزن المكتستتتتتط عنتتتتتس التركيتتتتتز 

 Ergosterolالستتتيرو ت الفطريتتة بانتته يمكتتن ان يكتتون ناتجتتا  عتتن ان 
عاليتتة يكتتون غيتتر قالتتل لمهضتتم وا متةتتاص ولتتذلك تتتزساس كتمتتة  لتراكيتتز

ويقل تركيز الكوليسترول ب  السم ممتا يت سي  األمعا اللراز وتزساس حركة 
 .[66]انمفاض الوزن المكتسط  إل 

الستتيرو ت  أنتواعممغم /كغتم متن  911و 691و 511ان تصاير التراكيز 
الحيوانيتتتة والنلاتيتتتة والفطريتتتة بتتت  معتتتايير ةتتتورم التتتسم لمجتتترذان المعطتتتام 

( لينتتت النتتتان  3-8يومتتا  قتتس تتتم توضتتيحها بتت  الجتتسول   86منهتتا لمتتسم 
الفمتوي متن  اععطتا ( ب  حالتة  p<0.05حةول الزياسم المعنوية عنس 

 .4.=و 0:9;عنتس  أعتساسهاممغم/كغم اذ لمغت  911و 691التركيزيين 
 10

6
/mm

بتتت  جتتترذان مجموعتتتة الستتتيطرم التتتت   أعتتتساسهامقارنتتتة متتت   (3
10  099:كانتتتتتتتتت 

6
/mm

الفمتتتتتتتتوي متتتتتتتتن  اععطتتتتتتتتا .كمتتتتتتتتا ان نتتتتتتتتتان  (3
ممغم/كغم قتس ستللت بت   911و 691و 511الستيرو ت النلاتية لتراكيز 

 075;( اذ كانتتتتت (RBCالكميتتتتة لكريتتتتات التتتتسم الحمتتتترا   األعتتتتساسزيتتتتاسم 
عم  التوال  مقارنة م  مجموعة السيطرم. اما ب  حالتة  061>و 096;و

الفموي من الستتيرو ت الفطريتة بصنهتا ستللت بت  حةتول زيتاسم  اععطا 
 911و 691الكميتتة لمكريتات الحمتتر عنتس التركيتتزيين  األعتساسمعنويتة بتت  

10  ;06;و016;ممغتم/ كغتم وكانتتت 
6
/mm

متت   عمت  التتتوال  مقارنتة (3
 قيمتها ب  حيوانات مجموعة السيطرم.

الفموي من الستيرو ت  اععطا تركيز مضاط السم بقس سلط  أما
 911و 691الحيوانية ب  حةول زياسم معنوية عنس التركيزيين 

عم  التوال  مقارنة م  قيمتها  ((5708g/dlو =560ممغم/كغم اذ لمغت 
.وقالمتها ب  حالة ((g/dl 5609ب  حيوانات مجموعة السيطرم  

 911و 691الفموي من الستيرو ت النلاتية  لتراكيز  اععطا 
 911و 691ممغم/كغم حةول انمفاض معنوي عنس التركيزيين 

عم  التوال  مقارنة م  قيمتها  ((g/dl .55و 5509ممغم/كغم اذ كانت 
الفموي  اععطا  أما. ((g/dl (5609ب  حيوانات مجموعة السيطرم 

و ت الفطرية قس سلط ب  ارتفاع معنوي عنس التركيزيين من الستير 
عم  التوال  مقارنة  ((57g/dlو5706ممغم/كغم وكانت  911و 691

م  قيمتها ب  حيوانات مجموعة السيطرم .وعنس تقسير نسلة مسيا السم 
النتان  وجوس انمفاض معنوي  أظهرت( بقس  (HCTالحمرا  ب  السم
غم/كغم مم 691و 511وي من التركيزينالفم اععطا ب  نسلتها عنس 

% ولم يحةل اي  89و 8807من الستيرو ت الحيوانية اذ لمغت 
 ممغم/كغم. أما 691الفموي من التركيز  اععطا امتس  معنوي عنس 

الفموي من الستيرو ت النلاتية بصن نسلة مسيا السم  اععطا ب  حالة 
ممغم/كغم اذ كانت  691الحمر ب  السم قس انمفضت ب  حالة التركيز 

 911الفموي من التركيز  اععطا % وازساست ب  حالة >880
% مقارنة م  قيمتها ب  حيوانات مجموعة >0;8ممغم/كغم اذ كانت 
الفموي من الستيرو ت  عطا اع%.كما ان >8:0السيطرم الت  كانت 

من  اععطا الفطرية قس سلط ب  حةول انمفاض معنوي ب  حالة 
%  8807و 07>7ممغم/كغم اذ لمغت نسلتها  911و 511التركيزيين 
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ممغم/كغم  691الفموي من التركيز اععطا ولم يتغير معنويا  ب  حالة 
يوانية الفموي من الستيرو ت الح اععطا %. ان تصاير :8اذ كانت 

معنويا  ب  قيمة حجم كريات السم  والنلاتية والفطرية لمجرذان لم ي ار
ب  جمي  تراكيزها.  MCV( meancorpuscular volume( الحمر

ان  [>6]ولم تتفق م   [;6، :6، 69، 68، 67]اتفقت النتان  م 
   ان هذل الكريات إل رلما يعوس  RBCم الحمرسسلط زياسم مسيا ال

من مكوناتها  أساس تستطي  تمميق الستيرو ت والت  ه  مةسر 
ولهذا تحةل عميها من لسزما السم وان تراكم الفايتوستيرو ت او 
ا رجوستيرول لسلط زياسم تراكيزها رلما ت سي ان تحل الستيرو ت 

الممية مما ي سي ال  تغيير المةانص  أغشيةمحل الكوليسترول ب  
كما ان  .[71,=6] شية ولالتال  ي ار عم  مسيا السمالفيزيانية ل غ

التغيرات الت  تحس  ب  مسيا السم الحمر يمكن ان تكون ناتجة عن 
.ان التغيرات الت  [75]الستيرو ت  أيضحةول اضطرالات ب  

رلما تكون ناتجة عن التغيرات ب  مستويات  Hbحةمت ب  قيم 
كما  [76]مسم الطليعية ل ب  المةانصاللروتين والسهون والت  ت ار 

ان تسامل الفايتوستيرو ت م  امتةاص الفيتامينات الذانلة لالسهن 
كما ان الستيرو ت يمكن ان  MCV[77، 78]و Hbرلما ي ار عم  

انتا  لتحفيز عم   Erthropoietin ا ارولويتينهورمون تنشط 
حجم ت سي ال  زياسم  RBCوان زياسم  RBC[79]كريات السم الحمر
المستممةات النلاتية من ضمنها  وان MCV مسيا السم الحمر
يمكن ان تزيس او تالط انتا  الهيموغمولين ب  الت  الستيرو ت النلاتية 

 [;7 ،:7]الطليعية  األكسسممسيا السم وذلك  حتوانها عم  مضاسات 
لكونها مضاسم  األكسسموان الستيرو ت تحم  كريات السم الحمر من 

  .[>7، 57، 56]وا لتهالات ل كسسم
 

( تأثير اإلعطاء الفموي من أنواع الستيروالت في خاليا الدم 3-2جدول)
 الحمراء وتركيز الهيموغموبين

 RBC التركيز نوع الستيرو ت
 106/mm3) 

Hb 
g/dl)) 

HCT 
% 

MCV 
(fl) 

 6.55 1 سيطرم
d 

12.5 

b 

8:0< 
b 

61 

a 

 6.72 511 حيوان 
d 

12.4 
b 

44.3 
c 

62 
a 

691 7.65 

bc 

12.9 

a 

8;05 
b 

61.5 

a 

911 9.41 
a 

13.4 
a 

89.0 
c 

61 
a 

 7.31 511 نلات 

ab 

12.5 

b 

8:07 
b 

61 

a 

691 7.52 
bc 

11.5 
c 

880< 
c 

62 
a 

911 8.20 

b 
11.1 

c 

8;0< 
a 

60 

a 

 6.53 511 بطري
d 

12.0 
b 

7<07 
d 

62 
a 

691 7.02 

c 

13.2 

a 

8:01 
b 

63 

a 

911 7.27 
c 

13.9 
a 

8807 
c 

62 
a 

الحتترو  الةتتغيرم المتشتتالهة بتت  العمتتوس الواحتتس تعنتت  عتتسم وجتتوس بروقتتات  ٭
 .1019معنوية لينها عنس مستوى احتمالية 

الستتتتتيرو ت الحيوانيتتتتة والنلاتيتتتتة متتتتن  ألنتتتتواعالفمتتتتوي  اععطتتتتا ان تتتتصاير 
( لتذكور White blood cellsمسيتا التسم اللتيض   أعتساسوالفطرية بت  
(. 4-8يوما  قس تم توضيحها بت  الجتسول  86ترليتها لمسم الجرذان لعس 

 الفمتتوي متتن الستتتيرو ت الحيوانيتتة لتراكيتتز تلتتين متتن النتتتان  ان التجريتت 
( بتتت   p<0.05معنويتتتة   زيتتتاسمممغم/كغتتتم قتتتس ستتتللت بتتت   911و 691

الفمتوي  اععطتا عنتس  أعتساسهاالكمية لمسيا السم اللتيض وكانتت  األعساس
10×)  58غتتتتتتتتتتتم عنتتتتتتتتتتتس مم 911متتتتتتتتتتتن التركيتتتتتتتتتتتز 

6
/mm

ولتتتتتتتتتتتم يكتتتتتتتتتتتن  3
 أعتتتساسهاالكميتتتة اذ كانتتتت  أعتتتساسهاممغم/كغتتتم اي تتتتصاير بتتت  511لمتركيتتتز

 <0=5 ) (×10
6
/mm

3
بتت  سم حيوانتتات مجموعتتة  أعتساسهامقارنتتة متت  (

10×)   096>الستتتتيطرم التتتتت  كانتتتتت 
6
/mm

 . امتتتتا بتتتت  حالتتتتة التجريتتتت 3
بتتتت   معنويتتتتةتيتتتتة بقتتتتس تلتتتتين عتتتتسم وجتتتتوس بتتتتروق مستتتتتيرو ت النلالالفمتتتتوي 
ممغم/كغتم  691و 511الكمية لمسيا السم الليض عنس التركيتزين  األعساس

 911الكميتتتة عنتتتس التركيتتتز  أعتتتساسها(  p<0.05 لينمتتتا ازساست معنويتتتا  
10×) 057=ممغم/كغتتتتم ولمغتتتتت 

6
/mm

3
بتتتت  سم  أعتتتتساسهامقارنتتتتة متتتت   (

10×) 096>حيوانتتتتات مجموعتتتتة الستتتتيطرم التتتتت  لمغتتتتت 
6
/mm

3
. وبتتتت  (

 أعتساسهاالفموي من الستتيرو ت الفطريتة بقتس ستللت زيتاسم  حالة التجري  
ممغم/كغتتتتم وكانتتتتت  911و 691عنتتتتس التركيتتتتزيين (  p<0.05 معنويتتتتا  

10×)51018و ;06=
6
/mm

3
بتت  سم  أعتتساسهاعمتت  التتتوال  مقارنتتة متت  (

10×) (096>جرذان مجموعة السيطرم الت  لمغت 
6
/mm

3
). 

الفمتتتتتوي لمجتتتتترذان متتتتتن الستتتتتتيرو ت  اععطتتتتتا النتتتتتتان  ان  أظهتتتتترتكمتتتتتا 
( Lymphocytesالحيوانيتتة قتتس ستتلط بتت  زيتتاسم نستتلة المسيتتا الممفيتتة  

ممغم/كغتتتم اذ كانتتتت  911و 691( عنتتتس التركيتتتزيين  p<0.05 معنويتتتا  
مستتتيرو ت الفمتتوي ل اععطتتا لينمتتا بتت  حالتتة  %عمتت  التتتوال ، 1:و =9

ممغم/كغتتتتم  911س التركيتتتتز عنتتتتقتتتتس ازساست  أعتتتتساسهابتتتتان نستتتتلة  النلاتيتتتتة
الفمتتتوي متتتن الستتتتيرو ت الفطريتتتة  اععطتتتا %(.وبتتت  حالتتتة =9وكانتتتت  
ممغم/كغتم بتان نستلة المسيتا الممفيتة بتت  سم  911و 691و 511لتراكيتز 

الجتترذان قتتس ازساست معنويتتا  بتت  جميتت  التراكيتتز المعطتتام وكانتتت نستتلتها 
رذان % عمتتتتت  التتتتتتوال  مقارنتتتتتة متتتتت  نستتتتتلتها بتتتتت  سم جتتتتت 5:و >9و >9

الفمتتتتتوي  اععطتتتتتا %(.امتتتتتا تتتتتتصاير ;9مجموعتتتتتة الستتتتتيطرم التتتتتت  كانتتتتتت 
 الكميتتتة لممسيتتتا اللتتتيض العسلتتتة األعتتتساسمستتتتيرو ت الحيوانيتتتة بتتت  نستتتلة ل

Neutrophils  نستتتتتلتها بتتتتت  بصنهتتتتتا قتتتتتس ستتتتتللت بتتتتت  حةتتتتتول انمفتتتتتاض
 :7و :7متتتت  جميتتتت  تراكيزهتتتتا المعطتتتتام اذ لمغتتتتت (  p<0.05 معنويتتتتا  

%(. وقتتس انمفضتتت معنويتتا >7% مقارنتتة متت  مجموعتتة الستتيطرم   78و
ممغم/كغتتم مقارنتتة  911الفمتتوي متتن  التركيتتز  اععطتتا بقتتط نستتلتها عنتتس 

الفموي من الستتيرو ت  اععطا %(. كما ان >7م  مجموعة السيطرم  
 األعتتساسبتت  نستتلة ا  معنويتتا  ت انمفاضتتجميتت  تراكيزهتتا قتتس ستتلللالفطريتتة 

 :7( وكانتتتتت نستتتتلتهاNeutrophilsالكميتتتتة لممسيتتتتا اللتتتتيض العتتتتس ت  
م حيوانتتات مجموعتتة % عمت  التتتوال  مقارنتة متت  نستتلتها بت  س79و :7و

، وتقارلتتتت متتت  [68] متتتا ذكتتترلالنتتتتان  متتت  هتتتذل اتفقتتتت و %.>7الستتتيطرم 
 تتتتصايربتتت  سراستتتته عتتتن  [;6]ولتتتم تتفتتتق النتتتتان  متتت  حةتتتل عميتتته  [=7]

مسيتا التسم اللتيض  ألنتواعالكمية والتفريقيتة  األعساسالستيرو ت ب   أنواع
ان الشتتحم الحيتتوان  يكتتون غنيتتا   إلتت رلمتتا يعتتوس الستتلط و  بتت  الجتترذان.
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انتتتتا  الجتتتذور  بتتت  لالتتتسهون المشتتتلعة والكوليستتتترول ولالتتتتال  قتتتس يستتتاعس
 Cellsβ والتتتت  لتتتسورها تهتتتاجم مسيتتتا ليتتتتا   Free radicalsالحتتترم 

ا لتهاليتتة والمناعيتتة بتت  الجستتم  نكرياستتية وتحطمهتتا وهتتذ يحفتتز القتتسرمالل
 وان.WBC[81]زيتتاسم العتتسس الكمتت  لمسيتتا التتسم اللتتيض  إلتت ممتتا يتت سي 

نقتص  إلت مسيا السم الليض نات  عن مجموعة من ا ضطرالات تت سي 
هتت  متتن تتتنمفض وان انمفتتاض مسيتتا التتسم اللتتيض وان المسيتتا العسلتتة 

متتتن التتتسم  أزالتهتتتازيتتتاسم نستتتلة  أو إنتاجهتتتانتتتات  عتتتن انمفتتتاض  كيزهتتتا ترا
الكميتتتتتة لمسيتتتتتا التتتتتسم اللتتتتتيض بتتتتت  ذكتتتتتور  األعتتتتتساسان ستتتتتلط زيتتتتتاسم [85]

باعميتة الستتيرو ت بت  زيتاسم تمميتق مسيتا  إلت الجرذان يمكتن ان يرجت  
الزيتاسم الحاةتمة  أوالسم الليض من مسل تحفيز عمل الجهاز المنتاع  

 /Neutrophilsان قيمتتتة .[87، 86]المسيتتتتا الممفاويتتتة   أعتتتساسبتتت  

Lymphocytes  اعجهتتتاسحتتتا ت  إلتتت التتتت  تشتتتير بتتت  حالتتتة زياستهتتتا 
 اععطتتتتتا  الفمتتتتتوي ألنتتتتتواععمتتتتت  الحيوانتتتتتات قتتتتتس تلتتتتتين متتتتتن النتتتتتتان  ان 

الاساتتتتة لتتتتم  الفطريتتتتة بتتتت  تراكيزهتتتتا أوالنلاتيتتتتة  أوحيوانيتتتتة الستتتتتيرو ت ال
تسلط ب  زياسم قيمتها مقارنة م  قيمتها بت  حيوانتات مجموعتة الستيطرم 

عمتت  الحيوانتتات  إجهتتاس،ممتتا يتتسل عمتت  عتتسم حةتتول ::10التتت  كانتتت 
اتفقتتتتتتتت النتتتتتتتتان  متتتتتتت  متتتتتتتا و الستتتتتتتتيرو ت.  أنتتتتتتتواعالمعطتتتتتتتام بمويتتتتتتتا متتتتتتتن 

الكميتتة لمسيتتا التتسم اللتتيض بتت  ذكتتور  األعتتساسان ستتلط زيتتاسم .[88]ذكتترل
يتا باعميتة الستتيرو ت بت  زيتاسم تمميتق مس إلت الجرذان يمكتن ان يرجت  

الزيتتتتتاسم  أوالجهتتتتتاز المنتتتتتاع   التتتتتسم اللتتتتتيض متتتتتن متتتتتسل تحفيتتتتتز وظيفتتتتتة
 .[87، 86]المسيا الممفاوية   أعساسالحاةمة ب  

 

 خاليا أعدادالستيروالت في  أنواعالفموي من  اإلعطاء. تأثير (4-2)جدول 
 .الدم البيض لذكور الجرذان

 نوع
 Sterol 

 WBC التركيز

(103/mm3) 

Lym 

(%) 
Net 

(%) 

Net/ 

Lym 

 8.52 0 سيطرم

c 
57 

c 

38 

a 

0.66 

a 

 8.91 100 حيوان 

c 

57 

c 

36 

b 

0.63 

a 

250 13.30 

a 

59 

b 

36 

b 

0.61 

a 

500 14.0 

a 

60 

a 

34 

c 

0.56 

a 

 8.60 100 نلات 
c 

57 

c 

37 

a 

0.64 

a 

250 9.01 

bc 

57 

c 

37 

a 

0.64 

a 

500 9.13 

b 

59 

b 

35 

b 

0.59 

a 

 8.61 100 بطري

c 

58 

b 

36 

b 

0.62 

a 

250 9.27 

b 

58 

b 

36 

b 

0.62 

a 

500 10.04 

b 

61 

a 

35 

b 

0.57 

a 

الحتترو  الةتتغيرم المتشتتالهة بتت  العمتتوس الواحتتس تعنتت  عتتسم وجتتوس بروقتتات  ٭
 .1019لينها عنس مستوى احتمالية معنوية 
الستتتتتيرو ت الحيوانيتتتتة والنلاتيتتتتة  أنتتتتواعالفمتتتتوي متتتتن  اععطتتتتا تتتتتصاير  أمتتتتا

يوما  قتس  86والفطرية ب  مرتسم السهن لذكور الجرذان لعس ترليتها لمسم 
الفمتوي  اععطتا (. تلتين متن النتتان  ان 9-8تم توضيحها ب  الجتسول  

ممغم/كغتتتتم قتتتتس  911و 691و 511متتتتن الستتتتتيرو ت الحيوانيتتتتة لتراكيتتتتز 

( بتتتتتتت  تراكيتتتتتتتتز p<0.05ستتتتتتتللت بتتتتتتت  حةتتتتتتتول زيتتتتتتتتاسم معنويتتتتتتتة عنتتتتتتتس 
( غم/سيستيمتر 59:05و 57608و 806=الكميسيريسات الاسايتة اذ لمغتت  

عمتتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتتتوال  مقارنتتتتتتتتتتتة متتتتتتتتتتت  مجموعتتتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتتتيطرم التتتتتتتتتتتت  كانتتتتتتتتتتتت 
المتتتتذين  [59]اليتتتته  ل  متتتتا توةتتتت(غم/سيستتتيمتر. اتفقتتتتت النتتتتتان  متتتت907> 

معنويتتتا  عنتتتس تغذيتتتة الحيوانتتتات  توجتتتسوا ان الكميستتتيريسات الاسايتتتة ازساس
الفمتوي  اععطتا عم  مجموعة غنيته لالتسهون الحيوانيتة. كتذلك تلتين ان 

 911متتن الستتتيرو ت النلاتيتتة قتتس ستتللت زيتتاسم معنويتتة بتت  حالتتة التركيتتز 
 اععطتتتتا . امتتتتا بتتتت  حالتتتتة غم/سيستتتتيمتر 07=>ممغم/كغتتتتم اذ كانتتتتت عنتتتتس 

الفمتتتتتوي متتتتتن الستتتتتتيرو ت الفطريتتتتتة بقتتتتتس حةتتتتتل انمفتتتتتاض معنتتتتتوي متتتتت  
ممغم/كغتتم اذ لمغتتت قيمتتة  911و  691الفمتتوي متتن التركيتتزيين اععطتتا 

 التتتتتوال . أمتتتتا( غم/سيستتتتيمتر عمتتتت  ;50>و 609>الكميستتتتريسات الاسايتتتتة  
الفموي من الستتيرو ت الحيوانيتة بت  تركيتز الكوليستترول  اععطا تصاير 

قتتتس ستتتللت بتتت   أنهتتتايومتتتا  بقتتتس تلتتتين  86بتتت  سم الجتتترذان المعطتتتام لمتتتسم 
 658و ;>5حةتتتتول زيتتتتاسم معنويتتتتة بتتتت  تركيتتتتز الكوليستتتتترول وكانتتتتت  

التتتوال . كمتتا ازساست قيمتتة الكوليستتترول بتت   سيستتيمتر عمتت غم/ (686و
 911و 691تيرو ت النلاتيتتة لتتالتركيزين الفمتتوي متتن الستت اععطتتا حالتتة 

( غم/سيستتتتتيمتر عمتتتتت  التتتتتتوال . عمتتتتت  >56و :56ممغم/كغتتتتتم اذ لمغتتتتتت  
العكتتتس متتتن ذلتتتك بقتتتس انمفضتتتت قيمتتتة الكوليستتتترول معنويتتتا  بتتت  حالتتتة 

 911و 691و 511الفمتتوي متتن الستتتيرو ت الفطريتتة لتتالتراكيز  اععطتا 
  التتتتتتتوال  ( غم/سيستتتتتتيمتر عمتتتتتت551و551و >55ممغم/كغتتتتتتم اذ لمغتتتتتتت  

تركيتز  سيسيمتر. أمتا( غم/566مقارنة م  مجموعة السيطرم الت  كانت  
 High density lipoproteinاللروتينتتات السهنيتتة عاليتتة الكاابتتة 

(HDL-c)  الفمتتتتتوي متتتتتن  اععطتتتتتا بقتتتتتس انمفضتتتتتت معنويتتتتتا  بتتتتت  حالتتتتتة
ممغتم /كغتم اذ لمغتت  911و 691و 511الستيرو ت الحيوانية لتالتراكيز 

(غم/سيستتتيمتر عمتتت  التتتتوال ، مقارنتتتة متتت  قيمتهتتتا  7:09و 05;7و >850 
 سيستتتيمتر. عمتتتت ( غم/8707بتتت  حيوانتتتات مجموعتتتتة الستتتيطرم اذ لمغتتتتت  

الفمتتوي متتن الستتتيرو ت النلاتيتتة اذ كتتان  اععطتتا العكتس منهتتا بتت  حالتتة 
ب  زيتاسم قيمتة اللروتينتات السهنيتة عاليتة الكاابتة معنويتا اذ لمغتت  صايرهات
( غم/سيستتتتيمتر عمتتتت  التتتتتوال . والحتتتتال نفستتتته بتتتت   ;890و =8:0و 88 

الفمتتوي متتن الستتتيرو ت الفطريتتة  اععطتتا زيتتاسم قيمتهتتا معنويتتا بتت  حالتتة 
( غم/سيستتيمتر عمتت  التتتوال  مقارنتتة متت  9705و ;980و 8809اذ لمغتتت  

سيستتيمتر. ( غم/8707ا بتت  جتترذان مجموعتتة الستتيطرم التتت  كانتتت  قيمتهتت
الستتيرو ت بت  تركيتز اللروتينتات  أنتواعالفمتوي متن  اععطتا ااتر  كذلك

 Low density lipoprotein (LDL-c)السهنيتة منمفضتة الكاابتة 
الفمتوي متن الستتيرو ت  اععطتا يوما  بقس ستلط  86لمسم  إعطانهاعنس 

بتتتتت  حةتتتتتول زيتتتتتاسم  ممغم/كغتتتتتم 911و 691و 511الحيوانيتتتتتة يتراكيتتتتتز 
( غم/سيستتيمتر 806;5و 59108و  56:07معنويتتة بتت  قيمتهتتا اذ لمغتتت  

لتتم الفمتوي متتن الستتيرو ت النلاتيتتة  اععطتتا بتت  حالتة  امتاعمت  التتتوال . 
 ممغم/كغتتتتتم اذ لمغتتتتتت 691و 511بتتتتت  حالتتتتتة التركيتتتتتزين معنويتتتتتا   تتتتتتتصار

عنتتتس  التتتتوال  لينمتتتا ارتفعتتتت معنويتتتا  ( غم/سيستتتيمتر عمتتت >50:و ;50: 
سيستتتتميتر مقارنتتتتة متتتت   (غتتتتم /808:ممغم/كغتتتتم اذ لمغتتتتت   911التركيتتتتز 

 LDLوتغتايرت قيمتة . ( ممغم/كغتم:50:مجموعة السيطرم التت  كانتت  
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ب  حالة اععطا  الفمتوي متن الستتيرو ت الفطريتة اذ انمفضتت معنويتا  
تتتتوال  مقارنتتتة متتت  ( غتتتم/ سيستتتيمتر عمتتت  ال8109و >0>7و 9:07ولمغتتتت 

النتتان  مت   . واتفقتت( غتم/ سيستيمتر:50:مجموعة السيطرم الت  كانت  
 ولم تتفتق النتتان  مت  متا ذكترل [>8، ;8، 59، :8، 89]ما توةل اليه 

 Very lowأما تركيز اللروتينات السهنية منمفضة الكاابتة جتسا  .[=8]

density lipo protein (VLDL)  بقتتس ارتفعتتت معنويتتا  بتت  حالتتة
اععطتتا  الفمتتوي متتتن الستتتيرو ت الحيوانيتتة بتتت  جميتت  تراكيتتزل اذ لمغتتتت 

( غم/سيستتتتيمتر عمتتتت  التتتتتوال  وكتتتتذلك لتتتتم تتتتتتصار  7506و 6:08و >0>5 
معنويتتتا  بتتت  حالتتتة اععطتتتا  الفمتتتوي متتتن الستتتتيرو ت النلاتيتتتة اذ لمغتتتت 

الحتتتال بتتتت   كل( غم/سيستتتيمتر عمتتتت  التتتتوال ، كتتتتذ>0;5و 06;5و 07;5 
حالتتتة اععطتتتا  الفمتتتوي متتتن الستتتتيرو ت الفطريتتتة لتتتم تتتتتصار معنويتتتا  بتتت  

( غم/سيستتتتتيمتر عمتتتتت  5:07و 5:09و 06;5جميتتتتت  تراكيزهتتتتتا اذ لمغتتتتتت  
اتفقتت  غم/ سيستيمتر 01;5التوال  مقارنة م  مجموعة السيطرم اذ لمغت 

المذين وجسوا ان الستيرو ت النلاتية قس ستللت بت   [95، 91]النتان  م  
ان الستتتتلط بتتتت  تتتتتصاير  كمتتتتا (.VLDL-cا رتفتتتاع المعنتتتتوي بتتتت  قيمتتتتة  

الستتتتيرو ت الحيوانيتتتة او النلاتيتتتتة يتتتصت  متتتن زيتتتتاسم تمميتتتق الكوليستتتتترول 
امتا ا نمفتاض المعنتوي بت  [96]التعويض  عن طريتق الفايتوستتيرو ت 
بتتتان ستتتلله يمكتتتن ان  VLDL-cتتتتصاير الستتتتيرو ت الفطريتتتة عمتتت  قيمتتتة 

يمكتن ان تعمتتل بت  مفتتض الكوليستتترول  Ergosterol لاان  إلتت يرجت  
وهت    HMG COA reductase أنتزيممتن متسل تالتيط  c-LDLو

 .[;8]المستمسم ب  مفض الكوليسترول Statins لامماامة لعمل سوا  

  
 .في مرتسم الدهن في ذكور الجرذان الفموي من مصادر مختمفة لمستيروالت اإلعطاء( تأثير 3-2جدول) 

 التركيز نوع الستيرول
 ممغم/كغم

Triglyceride 

g/dl 

Cholesterol 

g/dl 
HDL 

g/dl 

LDL 

g/dl 
VLDL 

g/dl 

 9.3e 566e 43.3c 61.6 e 17.0 d> 1 سيطرم

 94.2c 5<;c 41.8d 126.3 c 18.8 c 100 الحيوان 

250 132.4b 658b 37.1e 150.4 b 26.4 b 

500 59:.1a 686a 36.5e 174.2 a 31.2 a 

 86.5e 567e 44.0bc 61.7e 17.3 d 100 النلات 

250 86.2e 56:d 46.9b 61.8 e 17.2 d 

500 89.3d 56<d 45.7b 64.4 d 17.8 cd 

 85.1e 55<f 44.5bc 56.3 f 17.2 d 100 الفطري

250 82.5f 551g 54.7a 38.8 h 16.5 d 

500 81.7f 551g 53.1a 40.5 g 16.3 d 
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Abstract 
This study was conducted in the laboratories of the Department of Food Science - Faculty of Agriculture-Tikrit 

University in the Animal House of the Faculty of Veterinary Medicine University of Tikrit for the period from 

15/11/2016 to 15/11/2017 with the aim of extract sterols from animal, plant and fungal sources to observe their 

effects in the biochemical standards of rats by giving them orally "at concentrations of 100, 250 and 500 mg / kg 

for 42 days," then we obtained blood for the necessary laboratory tests. The results showed that the oral 

administration of animal sterols caused a significant increase (P <0.05) in the weight gain of animals. Plant and 

fungal sterols .The oral administration of  animal,plant and fungal sterols increased the number of white blood 

cells, red blood cell counts ,hemoglobin concentration, The results showed that oral administration of all animal 

sterols concentrations resulted in a significant increase in the concentration of triglycerides and cholesterol. 

while HDL and LDL decreased significantly in the oral administration of concentration at 500 mg / kg of plant 

sterols but decreased significantly "with all concentrations of fungal steroids. The level of high density proteins 

and the for oral administration of rats from animal sterols at all concentrations. However, the two criteria were 

significantly reduced in the case of oral administration of plant and fungal sterols except for increased VLDL 

concentration at 500 mg / kg of plant sterols, and in cases of oral administration of animal and plant sterols but 

decreased significantly "with all concentrations of fungal steroids. 

                                                                                       
 


