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دراسة مقارنة لتأثير الكارنتين والجنسنغ والشبنت واألرجنين في مستويات المالون ثنائي الديهايد

 MDAوالسوبراوكسايد ديسميوتيز  SODالكموتاثيون  GSHفي الجرذان البيض السميمة والمعرضة
لإلجهاد التاكسدي

حسين محمد طياوي ، 1صاحب جمعة عبد الرحمن

2

 1مديرية تربية صالح الدين  ،تكريت  ،العراق

 2قسم عموم الحياة  ،كمية العموم  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الممخص

هددد ت الد ارسددة الحاليددة الد م ارنددة تد ير المعاممددة بالكددارنتين والجنسددنل وال ددبنت وا رجنددين د مسددتوب بيروكسدددة الدددهن  MDAومضددادات اسكسدددة
 SODو GSHد د الجددرنان البدديس السددميمة والمعرضددة لاجسدداد التاكسددد بوسددا ة ببيروكسدديد السيدددروجين ( )%5.5د د مدداا ال ددرد لمدددة ()35
يومددا .اسددتمدم ( )55جددرنا مددن الجددرنان البدديس بإعمددار ( )14-12اسددبوعا واونان ( 325-355غددم) وقسددمت ع دواايا ال د ( )15مجدداميب بواقددب ()5
حيوانددات لكددع مجموعددة وكدداست

مجموعددة السددي رة ،مجموعددة بيروكسدديد السيدددروجين ( ،)H2O2مجموعددة الكددارنتين ،مجموعددة الكددارنتين ،H2O2

مجموعة الجنسنل ،مجموعة الجنسنل

 ،H2O2مجموعة ال بنت ،مجموعة ال بنت

 ،H2O2مجموعة اسرجنين ،مجموعة اسرجنين . H2O2

واظسرت النتااج
 -1ان معاممددة الحيوانددات السددميمة بالكددارنتين والجنسددنل وال ددبنت وا رجنددين ادب ال د ارتعددا معنددو
المجدداميب عدددا مجموعددة الجنسددنل وانمعدداس معنددو

) (p ≤ 0.05د مسددتوب  GSHد جميددب

د مسددتوب  MDAد جميددب المجدداميب عدددا مجموعددة الكددارنتين وعدددم وجددود ددرق معنددو

د

مستوب  SODم ارنة بمجموعة السي رة السميمة.
 -2ادب اسجسدداد التاكسددد المسددتحدث ببيروكسدديد السيدددروجين الد ارتعددا معنددو
انمعاس معنو

د مسددتوب  MDAم ارنددة مددب مجموعددة السددي رة ،بينمددا ادب الد

مستوب  SODو.GSH

 -3د حدين ادت معاممدة الجدرنان المعرضدة لاجسداد التاكسدد بالكدارنتين الجنسدنل ،ال دبنت واسرجندين الد انمعداس معندو بالم ارندة مدب مجموعدة
بيروكسيد السيدروجين

مستوب ،MDA

حين ادت المعاممة ال نيادة معنوية

مستوب  SODو.GSH

الكممات المفتاحية :الكارنتين ،الجنسنل ،ال بنت ،ا رجنين .بيروكسيد السيدروجينGSH ،SOD ، MDA،

المقدمة

يعد الغناا ب صنا ه الممتمعة المصددر اسسدال لبنداا جسدم الكداان الحد

والسر ان د د ددات  ,Anticancer and Antitumorومض ددادة لتم د ددر

وأنظمت د د دده الحيوي د د ددة وك د د ددنل مص د د دددر ال اق د د ددة المس د د ددم داا الوظ د د دداا

الد دددم] [3واسددتعممت النباتددات ال بيددة د الرعايددة الصددحية كونسددا تحتددو

العس دديولوجية الممتمع ددة ومنس ددا النم ددو والتك ددا ر .ل ددنا ددان المحا ظ ددة عمد د

عم د د د تند د ددو مد د ددن المغد د ددنيات والعالجيد د ددات الممتمعد د ددة م د د ددع العيتاميند د ددات

تراكين المغدنيات الممتمعدة د م ارحدع النمدو والتكدا ر الممتمعدة لسدا اس در

والعناص ددر الن ددنرة  Trace elementsض ددال ع ددن المكون ددات ال بي ددة

الكبيد ددر عم د د هد ددنو الوظد دداا

الععالددة م ددع النيددوت الع ريددة  ,العينددوست والعال ونيدددات].[4وقددد أسددتمر

ومنسد ددا التكد ددا ر الد ددن يعد ددد اسسد ددال د د

المحا ظة عم النو  ,وقد ا اسدتمدام النباتدات وا ع داد ال بيدة مندن

البحث العمم عن المركبات الععالة حيويا من مصادر بيعيدة بوسدا ة

دعاا ا مدراس التد يعانيسدا ا نسددان

العمد ددوم البيولوجيد ددة وعمد ددوم الكيميد دداا وا دويد ددة

ال ددم كمصددر عالجد راديل د

الممتصد ددين د د ممتم د د

مددن دون معر ددة ح ي يددة ل بيعددة مكوناتسددا ،معتمدددا عمد أسددمود التجربددة

والم

والسموم وال د ].[5

التعر عم مصااصسا العالجية ،وكدنل قدادت العديدد مدن

هنالد د د العدي د ددد م د ددن النبات د ددات التد د د تس د ددتمدم لمعالج د ددة حال د ددة ا جس د دداد

العوامددع ىلد عددودة اسهتمددام بالنباتددات ال بيددة كمصدددر بيعد لصددناعة

الت كسددد الندداتج م ددن تكددون الج ددنور الح درة دامددع الجس ددم ،ددد اس ددتمدم

الدددواا مددن مددالع امتالكسددا بعددس الم دواد الت د يعددنب لسددا الت د ير ال ب د

نيد ددت الحبد ددة السد ددوداا لمعالجد ددة اسجسد دداد د د الجسد ددان التناسد ددم لمعا د دران

العسيولوجد د ] .[2,1وقددد أجريددت العديددد مددن الد ارسددات لتحديددد المركبددات

البيس ] [6ومستممصات ال وم كمضداد لككسددة د اس ارندد المعرضدة

الععالددة د ا غنيددة النباتيددة ومددن بينسددا المركبددات العينوليددة ،التد تنت ددر

لاجساد الت كسد المستحدث].[7

ب كع واسب

يعد الكارنتين من المكمالت الغناايدة  dietary supplementويصدن

المممكة النباتية كنواتج انويدة لعمميدة التركيدد الضدوا ،

احياندا كحدامس امين ،وأحيانددا يصدن

وتعددد العواكدده واحدددة مددن أغن د المصددادر لسددنو المركب د ددات ،ض دالا عددن
كدون هدنو المركبدات مصددد ار غدناايا لسدا تد يرات سديولوجية عديددة م د د ددع

عمد أنده مركددد دبيه بالعيتددامين

 Vitamin like compoundين ددتج دام ددع الجس ددم م ددن ا حم دداس
ا ميني د د د ددة اسساس د د د ددية المي ي د د د ددونين  Methionineوالاليس د د د ددينLysine

كونس د د ددا مض د د ددادات أكس د د دددة  Antioxidantsوم ب د د د د د د ددة لنم د د ددو ا ورام
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] .[9,8ويع د ددد الك د ددارنتين عام د ددع مس د دداعد ضد د درور د د د عممي د ددة أي د ددس

مجموعددة ( )3حيوانددات وجرعددت عدددة تراكيددن مددن المحمددوع المدداا لكددال

ا حمدداس الدهنيددة ،حيددث ي ددوم بن ددع وتنظدديم دمددوع ا حمدداس الدهنيددة
ويمة السمسمة عبر الغ داا الددامم لبيدوت ال اقدة (المايتوكونددريا) ليدتم

النبدداتين موي دا (عددن ريددق التغنيددة اسنبوبيددة) لكددع حي دوان وبعددد ددالث

ساعات تم سحد عينات الدم وقيال مستوب الكموكون يسا وعمد ضدوا

الحيوي ددة

نل د تددم امتي دار الجرعددة ا ك ددر ت د ي ار ووجدددت لنبددات الجنسددنل ()28.5

اكس دددتسا جوانت دداج ال اق ددة (المايتوكون دددريا) الض ددرورية لموظ دداا

لممميددة عددن ريددق أكسدددة بيتددا  β- oxidationودورة حددامس السددتري

ولنبات ال بنت ( (142.8ممغم/كغم من ونن الجسم

 .[10] Citric acid cycleوتعدد بيدوت ال اقدة المسدلولة عدن انتداج
اسدينوسدن ال د العوسدعات )ATP(Adenosine triphosphateمدن

تقسيم حيوانات الدراسة:

اس ددتمدمت د د هد ددنو الد ارس ددة ( )50حيواند ددا مد ددن نك ددور الجد ددرن وقسد ددمت

الغددناا أو ا حمدداس الدهنيددة الممنونددة المعتمدددة عم د وجددود الكددارنتين

ع دواايا ال د ( )15مجموعددة ضددمت كددع مجموعددة ( )5حيوانددات ،وقددد

] [11ويعدد الكدارنتين مصددد ار مسمدا لم اقدة مددن مدالع اكسددة اسحمدداس

امددن بنظددر اسعتبددار تسدداو اونان المجدداميب قبددع بدددا الد ارسددة واسددتمرت

الدهنية ][12
أظسدر نتدااج ىحددب الد ارسدات نجداح مسدتمم

الدراسة

جميب المجاميب لمدة ( 35يوما ).

نبدات ال دبنت د عددالج

-1المجموعةةة الولةة ( :مجموعددة السددي رة) تددم تجريعسددا المدداا الم ددر

كمضد دداد لمعد ددس مسد ددتوب الد دددهون والكولسد ددتروع [14].ولعد ددالج السد ددكر

-2المجموعة الثانية( :مجموعة بيروكسديد السيددروجين )H2O2عوممدت

متالنم ددة ال ول ددون العص ددب بع ددد أس ددبوعين م ددن الع ددالج [13].واس ددتمدام

.

ومضادا لككسدة].[16
][15
ا
ويحدا ظ الجنسدنل عمد اسجندة مددن مدالع الت ميدع مدن اسجسداد التاكسددد

هددنو المجموعددة بدد( )%0.5بيروكسدديد السيدددروجين مددب مدداا ال ددرد يوميددا
لمدة ( )30يوما.

] [17ولالرجن د ددين دور مسد د ددم د د د تحسد د ددن حد د دداست الع د د ددم ،ومسد د ددتويات

-3المجموعة الثالثة ( الكارنتين) تدم تجريعسدا ب د ( 7.14ممغم/كغدم مدن

السرمونددات ومضددادات اسكسدددة وانمعدداس د مسددتويات اسكسدددة عنددد

ونن الجسم) عن ريق العم لمدة ( )30يوما.

ىع اا اسرجنين لمجرنان المصابة بسجرة المصية ].[18

-4المجموعةةة الرابعةةة ( مجموعددة الكددارنتين  )H2O2تددم تجريعسددا ة بد د

هددد ت الد ارسددة الحاليددة ال د م ارنددة اعميددة الكددارنتين الجنسددنل ،ال ددبنت

( 7.14ممغم/كغم من ونن الجسم) عن ريق العدم مدب ىع داا ()%0.5

واسرجند ددين د د تحسد ددين مضد ددادات اسكسد دددة اسننيميد ددة وغيد ددر اسننيميد ددة

بيروكسيد السيدروجين H2O2مب ماا ال رد يوميا لمدة ( )30يوما.

والت مي ددع م ددن بيروكس دددة ال دددهن د د الحيوان ددات الس ددميمة وكمد دواد وقااي ددة

-5المجموعةالخامسةةةةةة(:مجموعد ددة الجنسد ددنل) تد ددم تجريعسد ددا بد د د (28.5

الناتجة من المعاممة ببيروكسيد السيدروجين.

-6المجموعةةة السادسةةة  (:مجموعددة الجنسددنل  )H2O2تددم تجريعسددا بد د

وعالجية

حماية الجسدان التناسدم الدنكر مدن تد يرات الجدنور الحدرة

ممغم/كغم من ونن الجسم) عن ريق العم لمدة ( )30يوما.

المواد وطرائق العمل

( 28.5ممغم/كغم من ونن الجسم) عن ريق العدم مدب ىع داا ()%0.5
بيروكسيد السيدروجين  H2O2مب ماا ال رد يوميا لمدة ( )30يوما

الحيوانات المستخدمة في الدراسة:

-7المجموعةةة السةةابعة ( مجموعددة ال ددبنت) تددم تجريعسددا بد د (142.8

اسد د د د د د ددتمدمت د د د د د د د هد د د د د د ددنو الد ارسد د د د د د ددة نكد د د د د د ددور الجد د د د د د ددرنان البد د د د د د دديس

 Rattusnorvegicusم ددن سد دداللة Dawley

ممغم/كغم من ونن الجسم) عن ريق العم لمدة ( )30يوما.

 Spragueوالت د د تد ددم

-8المجموعةةةةةة الثامنةةةةةة( :مجموعد ددة ال د ددبنت  )H2O2تد ددم التجربد ددة بد د د

الحص ددوع عميس ددا م ددن كمي ددة ال ددد  /جامع ددة الس ددميمانية  ،تم ددت تربيتس ددا

( 142.8ممغم/كغ د ددم م د ددن ونن الجس د ددم) ع د ددن ري د ددق الع د ددم م د ددب ىع د دداا

وتك يرهددا د بيددت الحيوانددات الممتبريددة التددابب ل سددم عمددوم الحيدداة  /كميددة
العموم /جامعة تكريت ،ووضعت

اقعا

( )%0.5بيروكسد دديد السيد دددروجين  H2O2مد ددب مد دداا ال د ددرد يوميد ددا لمد دددة

بالسدتيكية مغ داة ب غ يدة

( )30يوما.

معدنيددة نات ابعدداد ( 25×15×30سددم)  ،نات ارضددية معرو ددة بن ددارة
الم د وروع جاند النظا ة لكقعدا

مدن حيدث تبدديع ن دارة الم دد

مرتين مالع اسسبو  ،وتع يم اسقعدا

بدالم سرات ,وقدد تراوحدت اونان

-9المجموعةةة التاسةةةعة ( مجموعددة اسرجنيددين) تددم تجريعسددا بد د (21.4
ممغم/كغم من ونن الجسم) عن ريق العم لمدة ( )30يوما.

-11المجموعةة العاشةةرة ( مجموعدة اسرجنيدين  )H2O2تددم تجريعسدا ب د

الحيوانددات المسددتمدمة مددا بددين ( 325 -300غ ارمددا) وتراوحددت اعمارهددا

( 21.4ممغم/كغم من ونن الجسم) عن ريق العدم مدب ىع داا ()%0.5

ما بين ()14 -12اسبوعا .
امضددعت جميددب الحيوانددات لظددرو

بيروكسدديد السيدددروجين  H2O2مددب مدداا ال ددرد يوميددا لمدددة ( )30يومددا.

ممتبريددة متما مددة مددن ضددوا بيعد

مب تبديع بيروكسيد السيدروجين كع ( )48ساعة ك يكون عاس.

( 12سد د دداعة ضد د ددوا و 12سد د دداعة ظد د ددالم) ودرجد د ددة ح د د د اررة (ْ )22 ±3م,

جمع الدم وتحضير مصل الدم

وغددنيت الحيوانددات عم د العمي ددة ال ياسددية [ ]19واع يددت المدداا والغددناا

د نسايددة التجربددة تددم امددن عينددات الدددم عددن ريددق ق ددب الوريددد الددوداج

عم نحو مستمر واع ترة التربية والدراسة.

 retro-orbital veinووضدب الدددم د انابيددد امتبدار ماليددة مدن مددانب

تحديد الجرعة الفعالة لنبات الجنسنغ والشبنت:

تم ددر ال دددم ،وت ددم وض ددعسا د د حاض ددنة بدرج ددة حد د اررة ْ 37م ددم بوس ددا ة
جس ددان ال ددرد المرك ددن بس ددرعة  3555دورة/دقي ددة لم دددة  15دقي ددة ,ت ددم

لتحديد ددد الجرع د ددة ا ك د ددر تد د د ي ار لنب د ددات الجنس د ددنل وال د ددبنت ،ت د ددم ت س د دديم
الحيوان د ددات الس د ددميمة ب د ددكع ع د د دواا ىلد د د ( )5مج د دداميب ض د ددمت ك د ددع
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التحميل الحصائي

ص ددع مص ددع ال دددم ووض ددب د د انابي ددد امتب ددار نظيع ددة وحعظ ددت بدرج ددة

اج د ددر التحمي د ددع اسحص د دداا لمنت د ددااج بوس د ددا ة امتب د ددار تحمي د ددع التب د دداين

)م لحين اجراا اسمتبارات الم موبة.
ح اررة (ْ 25-
تقةدير تركيةز انةةزيم ) Superoxide dismutase(SODفةي مصةةل

 ANOVAوتد ددم تحديد ددد اسمتال د ددات المعنويد ددة بحسد ددد امتبد ددار دانكد ددن

الدم

متع دددد الح دددود  Duncan's multiple rangesوبمس ددتوب معنوي ددة
.[22] 0.05

اسدتمدمت عددة التحميدع SOD Assay Kit – WSTوالمصدنعة مدن

النتائج والمناقشة

قبددع ددركة ) (Dojindo, Japanوباسددتمدام ت نيددة التحميددع ا ننيم د
المندداع  ELISAلت دددير تركيددن اسندنيم وبحسددد ري ددة العمددع المتبعددة

تةأثير الكةارنتين ،الجنسةنغ ،الشةبنت والرجنةين فةي تراكيةز الكموتةاثيون

من قبع ال ركة المصنعة

 ،GSHالمةةةةالون ثنةةةةائي الديهايةةةةد  MDAوانةةةةزيم سةةةةوبر اوكسةةةةايد

تقدير تركيز الكموتاثيون ) Glutathione (GSHفي مصل الدم

ديسةةميوتيز  SODفةةي مجةةاميع الحيوانةةات السةةميمة غيةةر المعاممةةة بةةة

اجددر اسمتبددار بوسددا ة عدددة التحميددع الممتبريددة (OxiselectTM

:H2O2

) Total Glutathione(GSSG/GSH) assay kitالمعددة مدن قبدع

ت د ددير النتد ددااج المبيند ددة د د الجد دددوع ( )1ب د د ن هند ددا انمعاض د دا معنوي د دا

دركة ) (CELL BIOLABS INC.وبحسدد اسليدة المعتمددة مدن

)(p≤0.05

قب ددع ال ددركة واسدوات الالنم ددة ل ري ددة العم ددع .ان يعتم ددد مب دددأ التعاع ددع

ونالحددظ ني ددادة معنوي ددة د د تركي ددن الم ددالون ن دداا الديساي ددد  MDAد د

عمد دور  Glutathione reductaseد معدس الصديغة الملكسددة

مجموع ددة حيوان ددات الس ددي رة المص ددابة بالم ارن ددة م ددب مجموع ددة الس ددي رة

) Glutathione(GSSGال د د د ال د د ددكع الممتد د ددنع  GSHبوجد د ددود

السددميمة .د ح ددين أن تجريددب مجدداميب الحيوان ددات الكددارنتين ،الجنس ددنل،

 NADPHوبالتال تتعاعدع المدادة المونيدة مدب مجموعدة ال دايوع Thiol

ال ددبنت واسرجنددين أدب ىل د ارتعددا معنددو

 GSHلينتج مركد ممون نو امتصاصية عند .]20[ nm 455
تقةةةةدير تركيةةةةز المةةةةالون ثنةةةةائي الديهايةةةةد

وانمع دداس معن ددو

تركيددن  GSHوSOD
د ا

د د تركي ددن  MDAبالم ارن ددة م ددب مجموع ددة الس ددي رة

المصد د ددابة .بينمد د ددا أدب تجريد د ددب تم د د د الم د د دواد ال د د د نيد د ددادة معنويد د ددة د د د

Malondialdehyde

) (MDAفي مصل الدم.
اس د د د د د د ددتمدمت ع د د د د د د دددة التحمي د د د د د د ددع الممتبري د د د د د د ددة

تركين  GSHو SODبالم ارنة مدب السدي رة السدميمة.
ا

تركيددن GSHد د مجدداميب الك ددارنتين ،ال ددبنت واسرجنددين عن ددد م ارنتس ددا
بمجموع د ددة الس د ددي رة الس د ددميمة (ع د دددا مجموع د ددة الجنس د ددنل س يوجد د دد د ددرق

TM

NWLSS

 Malondialdehyde Assayالمجسنة من قبع ركة (Northwest

معن ددو ) .بينم ددا أدب تجري ددب المد دواد الم ددنكورة الد د انمع دداس معن ددو

 LLC )،Life Science Specialistesلت ددير تركيدن  MDAد

تركيددن  MDAعنددد م ارنتسددا بمجموعددة السددي رة السددميمة (عدددا مجموعددة

مص ددع الد دددم وبحس ددد اليد ددة العم ددع والم د دواد الم موب ددة والمعد دددة م ددن قبد ددع

الكددارنتين ددال يوج دد ددرق معنددو ) .د حددين لددم يظسددر أ

ال د د د د ددركة  .وتعتم د د د د ددد ه د د د د ددنو ال ري د د د د ددة عمد د د د د د تعاع د د د د ددع  MDAم د د د د ددب

ددرق معنددو

عند ىع اا المواد انعة الدنكر لمحيواندات د تركيدن  SODبالم ارندة مدب

) Thiobabituric acid(TBAلينددتج  MDA-TBA2الددن يع د

السي رة السميمة.

امتصاصية ضواية قوية عند [21] 532nm

جدول ( :)1تأثير المعاممة لمدة ( )30يوماً بالكارنتين ،الجنسنغ ،الشبنت والرجنين في تراكيز  MDA ،GSHو SODفي ذكور الجرذان

السميمة والمعرضة لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببيروكسيد الهيدروجين (.)%0.5
)SOD(IU/ml) MDA(nmol/ml) GSH(µM/ml
المعامالت
1.01±0.01
2.43±0.03
68.13±0.59
السيطرة السميمة
a
b
C
0.89±0.01
7.87±0.37
49.10±0.92
السيطرة المصابة المعاممة
b
a
D
H 2O 2
1.02±0.01
2.06±0.07
72.75±1.18
الكارنتين
a
bc
B
1.04±0.03
1.67±0.36
71.98±2.32
الجنسنغ
a
cd
Bc
1.02±0.03
1.03±0.11
81.95±1.86
الشبنت
a
d
A
1.04±0.03
1.22±0.01
75.83±0.52
الرجنين
a
d
B
 ال يم تم ع المتوس  ±الم ال ياس . -الحرو

دد

الممتمعة عمودي ا تعن وجود رق معنو عند مستوب معنوية ).(p ≤ 0.05

 -عدد الحيوانات ممسة لكع مجموعة.
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المصددابة .بينمددا أدب تجريددب الم دواد المددنكورة ال د انمعدداس معنددو

تةأثير الكةارنتين ،الجنسةنغ ،الشةبنت والرجنةين فةي مجةاميع الحيوانةات

المعاممة بة :H2O2

د

تركيددن المددالون ندداا الديسايددد  MDAبالم ارنددة مددب مجموعددة السددي رة
المصابة.

توض د النتددااج المبينددة د الجدددوع ( )2أن تجريددب الكددارنتين ،الجنسددنل،

حين أدب تجريب المواد انعدة الدنكر الد ارتعدا معندو

د

مجدداميب الكددارنتين  ,ال ددبنت واسرجنددين بالم ارنددة مددب السددي رة السددميمة.

ال بنت واسرجنين لمجاميب الحيوانات المعرضدة لاجسداد الت كسدد أدب
ىل ارتعدا معندو ) (p≤0.05د تركيدن  GSHبالم ارندة مدب السدي رة

جدول ( :) 2تأثير المعاممة من البداية بالكارنتين ،جنسنغ ،شبنت والرجنين في تراكيز  MDA ،GSHو SODفي ذكور الجرذان المعرضة

لإلجهاد التأكسدي المستحدث ببيروكسيد الهيدروجين (.)%0.5
)SOD(IU/ml) MDA(nmol/ml) GSH(µM/ml
المعامالت
0.90 ±0.01
7.87±0.37
49.10±0.92
سيطرة مصابة معاممة
c
a
C
H2O2
0.99±0.01
3.67±0.31
55.48±0.61
كارنتينH2O2 +
a
b
B
0.92±0.02
3.22±0.15
54.46±0.59
جنسنغH2O2+
bc
b
B
0.97±0.02
3.23±0.12
58.83±0.26
شبنتH2O2+
a
b
A
0.96±0.01
2.90±0.29
58.54±0.62
ارجنينH2O2+
ab
b
A
 ال يم تم ع المتوس  ±الم ال ياس . -الحرو

الممتمعة عمودي ا تعن وجود رق معنو عند مستوب معنوية ).(p ≤ 0.05

 -عدد الحيوانات ممسة لكع مجموعة.

د تراكيددن  GSHوSOD

وتنتج  MDAكناتج لبيرو كسددة الددهن.]27] Lipid peroxidation

ان مددا أظسرتده النتددااج مددن انمعدداس معنددو

ونيد ددادة معنويد ددة د د تركيد ددن  MDAد د مجموعد ددة حيواند ددات الس د ددي رة

ان النيددادة د د بي ددرو كسدديدة ال دددهون بس ددبد تعاعددع الج ددنور الحد درة وقم ددة
مض ددادات ا كس دددة ت ددلد ىلد د تح ددم النس دديج مس ددببة التمد د

المصددابة بالم ارنددة مددب مجموعددة السددي رة السددميمة ،د حددين ان تجريددب
الحيواند ددات الكد ددارنتين ،الجنسد ددنل ،ال د ددبنت واسرجند ددين أدب ىل د د ارتعد ددا
معند ددو

د د تركيد ددن  GSHوانمعد دداس معند ددو

damage

التاكس ددد

 .] 32[ Oxidativeوقد د ددد يعد د ددنب انمعد د دداس مسد د ددتوب

د د تركيد ددن اع MDA

الكموت ددا يون الد د اس ددباد ع دددة منس ددا ني ددادة مع دددع اس ددتسال الكموت ددا يون

بالم ارن د د د ددة م د د د ددب مجموع د د د ددة الس د د د ددي رة المص د د د ددابة ،يتع د د د ددق م د د د ددب نت د د د ددااج

,الددن يعددد مددن اهددم مضددادات اسكسدددة غيددر اسننيميددة د ا انلددة الجددنور

[ .]25,,4,,3,19ويعد ددنب سد ددبد ارتعد ددا تركيد ددن  MDAال د د اع د دداا

الح درة ونواتجسددا ددم يتحددوع مددن ال ددكع الععدداع ال د ال ددكع غيددر الععدداع

الحيوانددات بيروكسدديد السيدددروجين يسددبد توليددد الجددنور الحدرة التد تددلد

ناا الكبريت , Glutathione disulfideوتعد مجموعدة الكبريدت د

دو ار د تعدداعالت أكسدددة الددهون لكغ ددية الممويددة وتمعسدا جنايددا و دددان

تركيددد الكموتددا يون عددامال ممتددنس جيدددا ان تسددد نرة هيدددروجين بسددسولة

مرونتسا بعممية تدع بيروكسدة الدهون ملديا ال نيدادة جوانتداج MDA

اآلصدرة بدين الكبريدت والسيددروجين ( )S-Hوقدوة اآلصدرة

ونل

] . ]27,,6و ني د د ددادة الج د د ددنور الحد د د درة ي د د ددلد الد د د د انمع د د دداس تراكي د د ددن
مض د ددادات ا كسدددة د الجسددم الت د تددلد ال د تم د
الممتد ددمعة ] .] 29,,8ان ض ددع

لضدع

بددين الكدداربون والسيدددروجين ( )C-Hد الجددنور الح درة لددنل

س د ت ددوم

أنسج د ددة الجس د د د د د ددم

بحمايددة اسغ ددية الممويددة مددن ضددرر الجددنور الحدرة [.]35,,4,,3او قددد

اسنظم ددة الد اعي ددة المض ددادة لككس دددة

د المد دواد

يعددنب سددبد معددس مس ددتوب الكموتددا يون ال د ح دددوث ن د

تعددد مل د ار كبي د ار عم د ان الماليددا د حالددة اجسدداد ت كسددد [ .]35د

اسوليددة لبناادده[  .]36او يعددود السددبد د انمعدداس الكموتددا يون ال د قمددة

ددان ن ددا

ال دسية لددب الحيواندات المصدابة ممدا يدلد الد انمعداس د مسددتويات

العدي ددد م ددن الح دداست المرض ددية المس ددببة لاجس دداد الت كس ددد

الجنور الحرة ينداد نيادة س تست يب المواد المضادة لككسددة مدن انالتسدا

مض د ددادات اسكس د دددة الغنااي د ددة وه د ددو م د ددا ل د ددوحظ د د د الج د ددرنان المعامم د ددة

او معادلتسددا تسددبد ني ددادة د بيروكسدددة ال دددهن ور ددب مسددتوب الم ددالون

عدن اسكدع احياندا ربمدا بسدبد

ندداا الديسايددد الددن يعمددع عم د

ببيروكسيد السيدروجين الت كاندت تتوقد
قمددة ال ددسية مسددببا ن صددا د

دددان مرونددة اسغ ددية الممويددة].]31

عاليددة مضددادات اسكسدددة وبماصددة GSH

ويرجب السبد ىل دور الجنور الحدرة المنتجدة دامدع الجسدم بسدبد بيدرو

و اند دنيم  ،SODوال ددن ادب الد د ني ددادة مس ددتوب بيروكس دديد الس دددروجين،

كسدديد السي دددروجين ،وتددلد ه ددنو الجددنور ىلد د بيددرو كس دديد الدددهن وتع ددد

والددن يعمددع عمد نيددادة بيروكسدددة الدددهون ومعددس مسددتوب GSHومددن

ا غمعددة الممويددة السددد

ددم نيددادة مسددتوب  MDAد مصددع الدددم ومسددتمم

ا ك ددر تعرض د ا لتعدداعالت الجددنور الح درة بسددبد

نسدديج المص د

احتوااسد ددا عم د د الح د دوامس الدهني د ددة المتعد ددددة غيد ددر الم د ددبعة وان ه د ددنو

[.] 37يلد ا جساد الت كسد ىل قمة  G6PDHمما يسبد انمعاضدا

الد درايل لمج ددنور الحد درة

ن دنيم الكموتددا يون ريدددكتين ت ددع عاليددة هددنا

الحد دوامس تمتمد د أواص ددر مندوج ددة تع ددد الس ددد

د  NADPHالضددرور
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ا ن دنيم ممددا يددل ر د محتددوب ا نسددجة لمكموتددا يون [ .]38وربمددا يعددود
الس ددبد ىلد د ني ددادة تك ددوين الج ددنور الحد درة وماص ددة اص ددنا

م ددر الجد ددنور الحد درة واس د ددعة التد د تد ددلد الد د اسد ددتسدا

اسوكس ددجين

اسحمد دداس

الدهنية المكونة غ ية الماليا وبنل يمنب بيروكسدة الدهون [.]55

الععال د ددة وح د دددوث حال د ددة ا جس د دداد الت كس د ددد التد د د ت د ددلد ىلد د د أكس د دددة

وأ ار [ ]51ال دور الجنسنل

الكموتدا يون نتيجددة عاليتدده كمضدداد لككسدددة ،وبالتددال تحولدده ىلد ال ددكع

ا ننيمددات المضددادة لككسدددة  SODو CATبسددبد احتواادده عم د مددادة

الملكسددد ندداا الكبريددت  GSSGوالددن يكددون سددام ويعمددع عمد تحعيددن

الصابونين  ،Saponineو د د ارسدة أمدرب وجدد لمجنسدنل دور مسدم د

ىنتد دداج أصد ددنا

جديد دددة مد ددن الجد ددنور الح د درة [ .]34يعد ددنب السد ددبد ىل د د

اسجساد التاكسد

الت ميع من بيروكسدة الددهن وتحسدين

تعنين معس المالون ناا الديسايد ونيدادة اسننيمدات المضدادة لككسددة
[ .]52ويمكن ان يعدنب السدبد الد دور الجنسدنل كمضداد لككسددة ممدا

الناتج عدن بيدرو كسديد السيددروجين لكونده مدن المدواد

الملكس دددة ال وي ددة ج دددا وتول ددد الج ددنور الحد درة مم ددا ي ددلد ىلد د اس ددتسال

يلد ال ونيادة تراكين.]53[ CAT،SOD

الكموتا يون الن يعد من أهم مضادات ا كسدة غير ا ننيمية [.]39

بين ددت النت ددااج د د مج دداميب الحيوان ددات التد د جرع ددت ال ددبنت ان هن ددا

لمك ددارنتين تد د ي ار وقاايد دا عمد د بيروكس دديدة ال دددهون ع ددن ري ددق الح ددد م ددن

انمعاض دا معنوي دا د تركيددن المددالون ندداا الديسايددد وارتعاع دا معنوي دا د

ت د ددكيع بيروكسد دديد السيد دددروجين ،ويحسد ددن مد ددن مضد ددادات لككسد دددة د د

تراكيددن الكموت ددا يون و  ،SODويعددود الس ددبد ال د دورو د د الت ميددع م ددن

العا د دران وأظسد ددرت ن د ددا ا د د كس د د الجد ددنور الح د درة ويمند ددب بيروكسد دددة

ا ددر الجددنور الحدرة لمددا يحتويدده مددن مدواد تعمددع كمضددادات لككسدددة م ددع

ا حم دداس الدهني ددة المكوند ددة لكغ ددية المموي ددة لمماليد ددا وبي ددوت ال اقد ددة

الص ددابونين ,اسحم دداس اسميني ددة  ,العين ددوست والعال وني دددات ض ددال ع ددن

وبددنل ي مددع مددن تكددوين المددالون ندداا الديسايددد  MDAالندداتج النسدداا

عناصد ددر النن د د  ,المنغنيد ددن والنحد ددال [ .]54ويعد ددود السد ددبد ىل د د دور

لبيروكسدددة الدددهون [ .]45او يعددنب السددبد ىل د امددتال الكددارنتين ت د ير

المد دواد الععال ددة الموج ددودة يس ددا كم ددانب لككس دددة [ .]55ويحت ددو ال ددبنت

وقد دداا ضد ددد بيروكس د دددة الد دددهن م د ددن مد ددالع امتد د دناع تكد ددوين بيروكس د دديد

عم د د الموند ددوتربين  .] 56[ Monoterpeneالد ددن يعد ددد مد ددادة من د د ة

تحسين حالة مضدادات ا كسددة د ى انلدة الجدنور

ند دنيم ) ) glutathione – S-transferaseوه ددو م ددن ا ننيم ددات

الحد د درة و عم د دده الم د ددابه لمض د ددادات ا كس د دددة غي د ددر ا ننيمي د ددة المض د ددادة

المسمددة الت د لسددا دور د ت ميددع الضددرر الت كسددد دامددع جسددم الكدداان

لبيروكسدددة الدددهون [ .]42,,1ويعددنب السددبد د هددنا اسنمعدداس ىل د

الحد د [ .]57ويع ددنب الس ددبد الد د مكون ددات ال ددبنت م ددع الس د ديمينيوم و

تركينه ددا
دور الك ددارنتين د د تحعي ددن ا ننيم ددات المض ددادة لككس دددة ور ددب ا

تامين  ,Cودورو كمانب لككسدة والت ميع من ضرر الجنور الحدرة دامدع

دام ددع الجس ددم وماص ددة أننيمد د الكت ددالين و .]44,,3[ SODوق ددد يع ددود

جسددم الكدداان الحد وبالتددال ت مددع مددن بروكسدديدة الدددهن ي ددع مسددتوب اع

السددبد د ارتعددا  GSHىلد دور الكددارنتين بالعمددع عمد نيددادة تكددوين

 MDAوينداد مستوب الكموتا يون[ .]58كدنل ي دكع يتدامين  Cدو ار

المضد دداد لككسد دددة [ .]46,,5يعمد ددع الكد ددارنتين عم د د حمايد ددة ا غ د ددية

ا ننيمدات الضدرورية د ت ميدع ضدرر الجدنور الحدرة دامدع جسدم الكداان

المسد ددتحدث بوسد ددا ة

الحد د ومن ددب أكس دددة ال دددهون [ .]59والس دديمينيوم م ددن مض ددادات ا كس دددة

السدروجين ،ودورو

 GSHج د دراا اسنمع د دداس د د د بيروكس د دددة ال د دددهن ،ك د ددنل دورو الحي د ددو
الممويد ددة والحد ددامس الند ددوو  DNAضد ددد التم د د
اصددنا

مسمد دا م ددن ت مي ددع بروكس دديدة ال دددهن وني ددادة الكت ددالين  ،CATوه ددو أح ددد

ال وية الت لسا دور عداع د أ انلده أصدنا

ا وكسددجين الععالددة ودورة ىنتدداج ال اقددة جدراا أكسدددة ا حمدداس

ا وكسدجين الععالدة و تحمد

الدهنية ويمة السمسمة دامع بيدوت ال اقدة (المايتوكونددريا) ،مسدببا ممدع

الماليدا مدن عمميدة بيروكسددة الددهون أن أنده ينيدد مدن عاليدة ا ننيمدات

د وظيعتسددا يددلد ىل د ى انلددة غيددر كاممددة لمسددموم الناتجددة عددن ا جسدداد

المضدادة لككسدددة ومنسدا  SODالكموتددا يون ريددكتين Glutathione

الت كسددد وبالتددال ممددا يددلد ىل د تم د

.]65[reductas

وأكسدددة مجموعددة مددن التراكيددد

د اسوعيدة الدمويدة وي دب توليدد

م ددع الدددهون والبروتينددات والد د  .] 47[ DNAوان الكددارنتين يمتم د دو ار

اسرجنين قدد يمتدنع اسجسداد الت كسدد

مسم د د ددا د د د د تعني د د ددن اي د د ددس اسحم د د دداس الدهني د د ددة د د د د بي د د ددوت ال اق د د ددة

جددنر السددوبر اوكسددايد [ .]62,61مددن مددالع تكددوين مركددد  NOالددن

(المايتوكوند دددريا) وبالتد ددال اسد ددتعادة وظيعتسد ددا بوسد ددا ة المحا ظد ددة عم د د

يعددد مددن المركبددات المسمددة سدديولوجي ا انلددة الجددنور الح درة ومصوصددا

التدوانن بددين اسددتايع -كددو أ وكددو أ الموجددود ب ددكع حددر [ .]48وهددنا

ج ددنر الس ددوبر اوكس ددايد وني ددادة عالي ددة اند دنيم  SODوالكت ددالين كموت ددا يون

التد ير يمندب توليددد الجدنور الحدرة وانحدالع بيددوت ال اقدة (المايتوكوندددريا)

بيروكس دديدين [ .]64,63ل ددنل اسرجن ددين ق ددد يمت ددنع اسجس دداد الت كس ددد

وي مع بيروكسيدة الدهون.

ويعنن وينيد مدن تركيدن الكموتدا يون ،ضدال عدن نلد تحدرر الكموتدا يون

يددود الجنسددنل دو ار مسمددا د الت ميددع مددن اسجسدداد التاكسددد والت د يرات

مددن الكب ددد ق ددد يحعددن او يع ددنن بوس ددا ة هرم ددون .]65[ Vasopressin

السمية لبعس المواد  ,وقدد يعدود السدبد د ارتعدا الكموتدا يون()GSH

وي ددتر اسرجن ددين د د تركي ددد ه ددنا السرمد ددون وتص ددنيعه وبالت ددال هد ددنا

ىل د دور الجنسددنل بالعمددع عم د نيددادة الكموتددا يون ج دراا اسنمعدداس د

الت ير قد يلد ال نيادة تصنيب الكموتا يون وتحررو.

بيروكس د دددة ال د دددهن  ،ك د ددنل دورو الحي د ددو المض د دداد لككس د دددة ,ويع د ددنن

ضددال ع ددن أن اسرجن ددين ق ددد يع ددنن عالي ددة اند دنيم()GGT

الجنسددنل ن ددا  SODوي مددع مددن الضددرر الحاصددع بسددبد الجددنور د

 glutamyl transferaseد الكبددد والماليددا ا مددرب ،وبالتددال هددنا
اسننيم ي مع استن ان

اسغ ددية الممويددة[ .]49وان احتدواا الجنسددنل عمد الصددابونين ي مددع مددن
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 بب انددة اسوعيددةMonocytes  الماليددا اسحاديددةAdhesion التصدداق

يمت ددنع اسرجن ددين اسجس دداد الت كس ددد ويع ددنن ا د دران و عالي ددة اسنس ددولين

 وه ددنا التد د ير.]69,68[ الدموي ددة (والتد د لس ددا دور د د تص ددمد ال د درايين

 وبالتدال،Polyolpathway والن ي مع كمية الكموكون الددامع لمسدار

 وق ددد،MDA لالرجن ددين ق ددد يمن ددب بيروكس دديدة ال دددهون ويمع ددس تركي ددن

 ويعد ددنن بند دداا الكموتد ددا يونNADPH هد ددنا الت د د ير ي مد ددع مد ددن اسد ددتسال

يددلد اسرجنددين ال د ر ددب تركيددن الكموتددا يون وهددنا اسميددر يعمددع عم د

الكموتدا يون يصدنب

 وكمدا هدو معدرو،  ضال عن نلد،واعادة تن ي ه

ا انل د د ددة الس د د ددمية لمج د د ددنور الحد د د درة ض د د ددال ع د د ددن بيروكس د د دديد الس د د دددروجين

د تممي دده ت د ت م ددن

والبيروكس دديدات العض ددوية وب ددالت يعد ددنن الععالي ددة الوظيعي ددة لمعدي ددد مد ددن

مجد د ددرب الد د دددم وهند د ددا يبد د ددرن دور امد د ددر لالرجند د ددين ونواتجد د دده ومصوص د د د ا

.]71,75[ C وE الم دواد واسننيمددات المضددادة لككسدددة م ددع يتامينددات

 م ددن جان ددد ام ددر، وني ددادة تركي ددن الكموت ددا يونGlutamine الكموت ددامين

وه د ددنو الععاليد د دة لمض د ددادات اسكس د دددة ت د ددلد الد د د الت ب د ددي والت مي د ددع م د ددن

د دداسرجنين قد ددد

.MDA بيروكسيدة الدهون وبالتال معس تركين

 ل د دنل.]67[ د دداسرجنين يمتم د د ت د د ي ار مضد ددادا لككسد دددة
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Abstract
The aim of this study is to compare the effects of Carnitine, Gensing, Dill and Arginine in lipid peroxidation
MDA and SOD, GSH antioxidant in normal and experimentally hydrogen peroxide H2O2 induced oxidative.
Fifty male rats used in age 12-14 weeks in weights (300-325 g) divided randomly into 10 groups, included 5 in
each group as following.
Control, H2O2 , Carnitine , carnitine + H2O2 , Gensing , Gensing + H2O2 , Dill, Dill+ H2O2 ,Arginine , Arginine +
H2O2 groups.
Results showed:
1-Treating normal rats with Carnitine, Gensing, Dill, Arginine, led to a significant increase (P≤0.05) in GSH
level in all groups except Gensing group, and a significant decrease in MDA level in all groups except Carnitine
group and no difference in SOD comparing to control group.
2-Oxidative stress Induced by H2O2 led to significant increase in value (P≤ 0.05) in levels of MDA, comparing
to control group. While there were a significant decrease in value (P≤0.05) in GSH, SOD.
3-Treating rats exposure to oxidative stress with Carnitine, Gensing, Dill, Arginine, led to a significant decrease
in value(P≤0.05) in MDA, While the treatment led to significant increase in GSH, , SOD comparing with H2O2
group.
Key words: Carnitine, Gensing, Dill, Arginine, Hydrogen peroxide, MDA, SOD, GSH
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