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الممخص
تناولتتت الد ارستتة الحاليتتة استتتيداك بيروكستتيد ال يتتدروجي بتركيتتز  %0.5فتتم متتاء اللتترب الحتتداث حالتتة ادج تتاد التفكستتدي فتتم ذكتتور الجتترذا وايتبتتار
قابميتتة التراكيتتز الميتمفتتة لممستتتيما المتتانم لنبتتات ال ميتتو لمحتتد م ت تتتفايرات ادج تتاد التفكستتدي ي ت

الفت ترات  30 ،15 ،0يوم تاً ت طريتتق قيتتاس

مستوى المتغيرات اآلتية فم مص الدك :الكموتااايو  ،المالوندايالدي ايد ،فعالية أنزيك  ،SODبيروكسم نيتريت فم مص الدك.
استتتيدك  50ذكت اًر مت الجتترذا البتتي

بعمتتر  4-3ألت ر ،تراوحتتت أوزان تتا متتابي  400-300غتتك وز تتت لتوانيا إلت  5مجتتامي  :مجمو تتة الستتيطرة

( )1التتتم استتت مكت متتاء اللتترب اال تيتتادي ،مجمو تتة ( )2وممتتت ببيروكستتيد ال يتتدروجي  %0.5 H2O2فتتم متتاء اللتترب ،مجمو تتة ( )3وممتتت
ب ت ت H2O2والمس تتتيما الم تتانم لم مي تتو بتركي تتز  ،% 5مجمو تتة ( )4ومم تتت ب ت ت H2O2وال مي تتو بتركي تتز  ،% 11مجمو تتة ( )5ومم تتت ب ت تH2O2
وال ميتتو بتركيتتز  .% 21أدت المعاممتتة ب ت H2O2الت احتتداث انيفاضتاً معنويتاً ) (P<0.05فتتم مستتتوى الكموتااتتايو ) Glutathione(GSHوفعاليتتة

أنتزيك ) super oxide dismutase enzyme (SODبينمتا ستببت ارتفا تاً معنويتاً فتم مستتوى المالوندايالدي ايتد )Malondialdehyde (MDA
وبيروكسم نتريت فم مص الدك ألغمب فترات المعاممة مقارنة م مجمو ة السيطرة ).(P<0.05

تبتتي أ الضتتافة المستتتيما المتتانم لنبتتات ال ميتتو تتتفاي اًر ايجابي تاً فتتم الحمايتتة م ت األذى التفكستتدي المحتتدث ببيروكستتيد ال يتتدروجي  ،اذ كتتا تتتااير
واضحاً م مستوى الكموتاايو

والمالوندايالدي ايد وفعالية أنزيك  SODوالبيروكسم نيتريت فم مص الدك.

الكممات المفتاحية :ال ميو  ,اج اد تاكسدي ،كموتااايو  ،SOD ،المالوندايالدي ايد ،بيروكسم نيتريت.

المقدمة

استيدك االنسا بع
االمت ت ار

 .)3مت ت ب تتي اغم تتب اليض تتروات المس تتت مكة تتادة ،يوج تتد ا مت ت نل تتاط

النباتات ومستيمصتات ا لعت ج انتواع ميتمفتة مت

 .وت تتك اكتس تتاب يبت ترة ف تتم ل تتذا المج تتا مت ت قبت ت الحض تتارات

لمضتادات األكستدة فتم ال ميتو ( .)3ومت اكاتر الف فونويتدات وفترة فتم

القديمتتة فيمتتا يتعمتتق بالنبتتات ويصانصتته وانتقمتتت لتتذ اليب ترة جتتي بعتتد

ال ميو لو روتي  ،)4( rutinاذ يما  ٪81-61مت إجمتالم المحتتوى

جي ت وص توال ال ت يومنتتا لتتذا  .وم ت لتتذ النباتتتات نبتتات ال ميتتو ال تذي

الفينتولم فتتم ال ميتو األرجتوانم واأليضتر ( .)5ولتتوح أ التروتي فتتم

asparagosides A, B,

مستتتوى

يحتوي م مواد مصوبنة ستيرويدية تلتم

 , H, I ,D, F, Gالصتابوني الستتيرويدي المتر ،األحمتا
الفركتت ت تتانز ( (asparagosو) , )asparagosineح ت ت تام

ال ميتتو االيضتتر يتتراوح  ٪45-15مت التتوز الطتتازج .ييتمت

الروتي م التركيب الوراام لم ميتو وكتذل الجتزء التذي يتواجتد فيته مت

األمينيتة،

النبتتات .فعم ت ستتبي الماتتا  ،تتتك العاتتور م ت اكاتتر تركيتتز لم تروتي فتتم

الفيرولي ت ت ت ,

معت ت تتاد  ,فيتامينت ت تتات والف فونيت ت تتدات والتت ت تتم بت ت تتدورلا تعم ت ت ت كمضت ت تتادات

األج تزاء العميتتا م ت رمتتا النبتتات  ،spearsفتتم حتتي أ االج تزاء الستتفم

لمسرطا  ,مضادات الميكروبتات ،مضتادات األكستدة ،مقممتة للتحوك التدك

م ال ميو تحتوي مت كميتة قميمتة جتدا مت التروتي (أقت مت ٪1011

ومض تتادات لمس تتكري والعدي تتد مت ت الت تتفايرات األي تترى ( .)1ينتل تتر نب تتات

مت ت ت ال ت تتوز الطت ت تتازج) ( .)6يزيت ت تد ال مي ت تتو م ت ت ت مع ت تتد تحمت ت ت نقت ت تتا

ف تتم وس تتط وجن تتوب أوروب تتا والل تترق األوس تتط وس تتيبيريا الغربي تتة

يت تتاء

ال مي تتو

تااير مضت تتادا ل
األوكست تتجي ووز اال ضت تتاء المنا ي ت تة ويمتم ت ت تت ت ا

ولتما أفريقيتتا .كمتا يتتزرع فتم أمتتاك كايترة .ويوجتتد ايضتا فتتم الج ازنتتر،

تااير مس تتكنا ل ل تتك ويحست ت ال تتذاكرة باالض تتافة الت ت تقميت ت
 Stressول تته ت ت ا

المغت تترب ،تت تتونس؛ أفغانست تتتا  ،إي ت ت ار  ،الع ت تراق ،لبنت تتا  ،ست تتوريا ،تركيت تتا،

مستوى بيروكستيد التدلو فتم الب زمتا والكبتد والتدما فتم الحيتوا (.)7

أرمينيتتا ،أذربيجتتا  ،ليتوانيتتا (أوروبتتا)؛ الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة وكنتتدا

وفتتم د ارستتة اجريتتت مت قبت

 Jang DSورفاقتته( )8لمعرفتتة التتتاايرات

(أمريك تتا الل تتمالية)؛ بوليفي تتا وادكت توادور واألرجنت تتي وأوروجت تواي (أمريك تتا

المابطتتة ضتتد كت مت انزيمتتات األكستتدة الحمقيتتة Cyclooxygenase-

الجنوبي تتة)؛ فضت ت

ت ت اس تتتراليا ونيوزيمن تتدا ( .)2يحت تتوي ال مي تتو

 ،1 and -2وجتتد البتتاحاو أ حمت

مت ت

الستتتيرويدات الصتتابونية بمتتا في تتا ،F ،D ،B ،A asparagosides
 ،I ،H ،Gوالصابو الستيرويدي المر ،واألحما
( asparagoseو ،)asparagosineوحمت ت ت ت

نلاطا .وقد

األمينيتة ،الفركتتانز

المينولي ت كتتا المركتتب األكاتتر

ر التااير الوقتانم لم ميتو فتم الحفتا

مت انستجة الكبتد

فتم الجترذا المعاممتة بمستحوق ) CCl4 (5%ممتا أدى الت انيفتا
مس تتتوى انت تزيك )(SGPT

الفيرليت ت ت ت ,ف فوني ت ت تتدات

كيرس ت ت تتيتي  , hyperoside ،روت ت ت تتي  ، Rutinو1-( isoquercitrin

transaminase

glutamic-pyruvic

والمالوندايالدي ايتتد (  malondialdehyde (MDAفتتم مص ت التتدك،
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وارتف ت تتاع مس ت تتتوى انت ت تزيك الس ت تتوبر اوكس ت تتايد ديس ت تتميوتيز( .)9كم ت تتا يعمت ت ت

المجمو ت ت تتة اليامست ت تتة  :أ طيت ت تتت مت ت تتاء اللت ت تترب الحت ت تتاوي م ت ت ت %0.5

تقمي ت ت

بيروكسيد ال يدروجي و  % 21م المحمو المانم لم ميو طيمتة فتترة

المست تتتيما المت تتانم لنبت تتات ال ميت تتو كمت تتادة قابضت تتة م ت ت ي ت ت

تقمص تتات العضت ت ت الممس تتاء المعزول تتة مت ت أمع تتاء األرن تتب ( .)11ول تته

التجربة.

تااير مدر لمبو (.)11

جمت نمتاذج التدك:

المواد وطرائق العمل

تك جم نماذج الدك م مجامي الحيوانات يت

(الوقت صفر) وبعد  15و  30يوماً م المعاممة .اذ تك سحب الدك مت

تحضير المستخمص المائي

وريتتد العتتي بواستتطة أنبوبتتة لتتعرية تحتتتوي م ت ال يبتتاري غرستتت فتتم

ت تتك تحض تتير المحم تتو الم تتانم ب تتارب تراكي تتز باس تتتيداك ال مي تتو الج تتا

الزاويت تتة الدايميت تتة لمحجت تتر العت تتي إذ ست تتما الت تتدك باالنست تتياب إل ت ت أنبوبت تتة

المست ت تتحوق  ,كانت ت تتت التراكيت ت تتز  %15 , % 11 , % 5 ,و  .%21تت ت تتك

ايتبار جافة ون يفة ،وبعدلا تتر التدك ليتياتر اتك وضتعت األنابيتب فتم

تحضتتير المحالي ت بح ت المستتحوق فتتم المتتاء المقطتتر فتتم درجتتة ح ت اررة

ج تتاز الطتترد المركتتزي بستتر ة  3000xgلمتتدة  15دقيقتتة لفص ت الجتتزء

الغرف تتة وت تتك التحريت ت بص تتورة متقطع تتة لم تتدة س تتا تي وت تتك بع تتدلا غم تتم
اليمتتيط لمتتدة نص ت

الفتترات :قبت المعاممتة

المتيا تتر ت ت مصت ت ال تتدك ,وت تتك اس تتتيداك المصت ت الجت تراء الفحوص تتات

ستتا ة وم ت اتتك تتتك ترلتتيحه وتتتر فتتم درجتتة ح ت اررة

الكيموحيوية ال زمة.

الغرفة لحي استيدامه فم التجربة

 -3تقدير مستوى الكموتاثايون ( (GSHفي مصل الدم:

تحــضير بيروكسيد الهيدروجين:

تك تقدير مستوى الكموتااايو باستيداك الطريقة المحورة المتبعتة مت قبت

است ت تتتيدك بيروكست ت تتيد ال يت ت تتدروجي بتركيت ت تتز  %50مج ت ت تتز م ت ت ت لت ت تتركة

الباحث (.)13

( )Laboratory reagents, Indiaوتتتك تيفيفته بواستطة متاء اللتترب

 -2تقدير فعالية انزيم السوبر اوكسايد ديسميوتيز( )SODفـي مصـل

اال تي ت تتادي الت ت ت تركي ت تتز  )12( %0.5وت ت تتك تحض ت تتير المحم ت تتو يومي ت تتا

الدم:

وا ط تتاء لحيوان تتات التجرب تتة ف تتم القن تتانم الياص تتة المع تتدة لم تتاء الل تترب

ت تتك تقت تتدير فعاليت تتة ان ت تزيك الس تتوبر اوكست تتايد ديسمست تتوتيز SODباست تتتيداك

طيمة فترة التجربة البالغة  30يوماً.

طريقتة )Photo chemical Nitroblue Tetrazolum (NBT

حي توانات التجتربة:

 methodوالتم ذكرلا (.)14

استتيدك  50ذكت اًر مت ذكتور الجترذا البالغتة مت نتوع Albino male

 -1تقدير مستوى المالوندايالديهايد( )MDAفي مصل الدم:

 ratsبعمر  4-3ألت ر وبتفو از تراوحتت بتي  400-300غتك تتك تربيت تا

تتتك تقتتدير مستتتوى بيروكستتدة التتدلو فتتم مص ت التتدك م ت ي ت

فتتم غرفتتة ياصتتة تتتتوفر في تتا اللتتروط الصتتحيحة لتربيتتة الحيوانتتات م ت

قيتتاس

مست تتتوى المالوندايالدي اي ت تتد MDAبوصت تتفه ناتج ت تتا ن انيت تتا لم ت تتدلو ف ت تتوق

تغذية ودرجة ح اررة واضاءة وت وية.

المؤكسدة (.)15

قس تتمت الحيوان تتات لت توانيا إلت ت  5مج تتامي بواقت ت  10حيوان تتات لكت ت

 -1تقديــر مستوى جــذر البيروكسي نيتريت(  )ONOO-فــي مصـــل

مجمو ة و وممت لمدة  30يوما وكما يفتم:

الــدم:

المجمو تتة األول ت  :أ طيتتت متتاء اللتترب اال تيتتادي طيمتتة فتتترة التجربتتة

ت تتك تقت تتدير مست تتتوى جت تتذر البيروكس تتم نيتريت تتت باال تمت تتاد م ت ت الطريقت تتة

و دت مجمو ة سيطرة .Control

المحورة المستيدمة م قب الباحاي (.)16

المجمو ة الاانية  :أ طيتت متاء اللترب الحتاوي مت  %0.5بيروكستيد

التحميل اإلحصائي:
ُحمِّمتتت النتتتانئ إحصتتانياً باستتتيداك برنتتامئ

ال يدروجي طيمة فترة التجربة.
المجمو تتة الاالاتتة :أ طيتتت متتاء اللتترب الحتتاوي مت  %0.5بيروكستتيد

Sigma State. For

 Copyright © 2004 Sytat, Windows Version 3.10وتتك

ال يدروجي و %5م المحمو المانم لم ميو طيمة فترة التجربة.

التحميت باستتيداك ايتبتار التتداي الانتانم Two way analysis of

المجمو تة الرابعتتة :أ طيتت متتاء اللتترب الحتاوي مت  %0.5بيروكستتيد

 varianceواستتيداك ايتبتار دنكت  Duncan testلتحديتد االيت فتات

ال يدروجي و % 11م المحمو المانم لم ميو طيمة فترة التجربة.

ادحص تتانية ب تتي المج تتامي الميتمف تتة وك تتا االيت ت ت
االيتبارات
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النتائج
الجدول ( )3تأثير المستخمص المائي لمهميون في مستوى الكموتاثايون في مصل الدم
تركيز الكوتااايو (مايكرومو /لتر)

المعام ت

الستيطرة
بيروكسيد ال يدروجي % 0.5
 + H2O2 0.5%لميو % 5
 + H2O2 0.5%لميو % 11
 +H2O2 0.5%لميو

% 21

فترات المعاممة (يتوك)
30
15
0
98.10.03 ± 0.05 ± 1.79 0.06 ± 1.63
bA
aA
aA
10.03 ± 0.4 0.02 ± 0.50 0.08 ± 1.54
cB
bB
aA
.0320.12 ± 0.06 ± 1.82 0.10 ± 1.57
bC
bC
aA
0.05 ± 2.96 0.10 ± 2.37 0.13 ± 1.60
cD
bD
aA
66.30.09 ± 880.03 ± 2. 0.10 ± 1.53
cE
bE
aA

 القيك معبر ن ا بالمعد . standard error ± mean


الحرو

الميتمفة فم ك ص

و مود تد

م وجود فروقات معنوية ند مستوى احتمالية (. )P<0.05

الجدول ( )2تأثير المستخمص المائي لمهميون في فعالية أنزيم سوبرأوكسايد ديسميوتيز في مصل الدم
فعالية أنزيك  ( SODالفرق فم امتصاصية الفورمازي )

المعام ت

الستيطرة
بيروكسيد ال يدروجي % 0.5
 + H2O2 0.5%لميو % 5
 + H2O2 0.5%لميو % 11
 +H2O2 0.5%لميو

% 21

0
0.0054±0.042
aA
10.0011±0.04
aA
0.001±0.043
aA
0.0081±0.042
aA
0.002±0.042
aA

فترات المعاممة (يتوك)
15
0.002±0.040
aA
0.0023±0.027
bB
440.0013±0.0
aA
480.002±0.0
bC
90.002±0.04
bC

30
0.0012±0.038
aA
0.002±0.019
cB
510.0022±0.0
bC
560.002±0.0
cD
590.0014±0.0
cD

 القيك معبر ن ا بالمعد . standard error ± mean


الحرو

الميتمفة فم ك ص

و مود تد

م وجود فروقات معنوية ند مستوى احتمالية (. )P<0.05

الجدول ( )3تأثير المستخمص المائي لمهميون في مستوى المالوندايالديهايد في مصل الدم
تركيز المالوندايالدي ايد (مايكرومو /لتر)

المعام ت

الستيطرة
بيروكسيد ال يدروجي % 0.5
 + H2O2 0.5%لميو % 5
 + H2O2 0.5%لميو % 11
 +H2O2 0.5%لميو

% 21

0
0.022 ± 0.52
aA
0.010 ± 0.54
aA
0.020 ± 0.52
aA
0.010 ± 0.54
aA
0.020 ± 0.55
aA

فترات المعاممة (يتوك)
15
0.010 ± 0.49
aA
0.020 ± 0.68
bB
660.010 ± 0.
bB
0.012 ± 0.50
bC
0.020 ± 0.48
bC

30
0.06 ± 0.47
bA
0.050 ± 0.95
cB
860.030 ± 0.
cC
0.083 ± 0.47
bD
0.022 ± 0.39
cE

 القيك معبر ن ا بالمعد . standard error ± mean


الحرو

الميتمفة فم ك ص

و مود تد

م وجود فروقات معنوية ند مستوى احتمالية (. )P<0.05
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الجدول ( )1تأثير المستخمص المائي لمهميون في مستوى بيروكسي نيتريت في مصل الدم
تركيز بيروكسم نيتريت (مايكرومو /لتر)

المعام ت

0
2.21 ± 49.26
aA
1.44 ± 48.86
aA
1.24 ± 50.93
aA
1.84 ± 49.80
aA
1.26 ± 50.27
aA

الستيطرة
بيروكسيد ال يدروجي % 0.5
 + H2O2 0.5%لميو % 5
 + H2O2 0.5%لميو % 11
 +H2O2 0.5%لميو

% 21

فترات المعاممة (يتوك)
15
1.89 ± 50.34
aA
1.50 ± 58.10
bB
1.66 ± 51.69
aA
1.23 ± 44.74
bC
1.89 ± 42.03
bC

30
1.27 ± 49.73
aA
1.39 ± 67.58
cB
1.85 ± 52.75
aA
1.47 ± 41.12
cC
1.76 ± 37.90
cD

 القيك معبر ن ا بالمعد . standard error ± mean


الحرو

و مود تد

الميتمفة فم ك ص

م وجود فروقات معنوية ند مستوى احتمالية (. )P<0.05

المناقشة

م ما ذكر الباحث ( )22الذي بي ا محتوى ال ميو م الروتي مت
لتانه المستالمة فتم كتبا الستايتوكينات االلت ابيتة مات  IL-1βو IL-6

 -3تــأثير المســتخمص المــائي لمهميــون فــي مســتوى الكموتاثــايون فــي

والتصتتدي ل ج تتاد التاكستتدي م ت ي ت

مصل الدم

الي يتا .امتتا الباحتتث ( )23فقتتد بتي ا المحتتتوى العتتالم لمكموتتتاايو فتتم

ي ح ت م ت الجتتدو ( )1أ لنتتا انيفاض تاً معنوي تاً فتتم مستتتوى GSH

نبتتات ال ميتتو يستتبب رف ت مستتتوا فتتم الي يتتا نتتد تناولتته بلتتك منتتت ك

فت تتم مجمو ت تتة الحيوانت تتات المعاممت تتة ببيروكست تتيد ال يت تتدروجي فت تتم جمي ت ت

وبتتي ا نبتتات ال ميتتو يحتتتوي م ت مضتتادات اكستتدة قويتتة تستتالك فتتم

فتت ترات المعامم تتة مقارن تتة مت ت الفتت ترة ص تتفر ومت ت ن يرات تتا ف تتم مجمو تتة

التصدي ل م ار

الستتيطرة ،إ لتتذ النتتتانئ تتفتتق م ت النتتتانئ التتتم توص ت إلي تتا الباح تتث
( )17اذ ألت تتار إل ت ت انيفت تتا

مست تتتوى  GSHفت تتم دك ذكت تتور الجت تترذا

ديسميوتيز في مصل الدم

أ تترت المعامم تتة ببيروكس تتيد ال ي تتدروجي انيفاض تتا معنويت تاً ف تتم فعالي تتة

ت األكستدة وااليتت از وأ إ طتاء بيروكستيد

ال يت تتدروجي فت تتم مت تتاء اللت تترب يعم ت ت

م ت ت إست تتتن از

أن تزيك  SODي ت

 GSHفت تتم الت تتدك

النتت تتانئ متفقت تتة م ت ت مت تتا وجت تتد الباحت تتث ( ) 24الت تتذي بت تتي ا االج ت تتاد

زيتتادة أكستتدة  GSHإل ت اللتتك الانتتانم الكبريتتت  GSSGت طريتتق

التاكست تتدي يت تتؤار م ت ت مضت تتادات االكست تتدة االنزيميت تتة وغيت تتر االنزيميت تتة

تابتيط مستار تحويمتة الستكر اليماستم Pentose phosphate shunt

فيسبب انيفاضا في ا  ,كما وجد الباحتث ( ) 25فتم د ارستة اج ارلتا مت

مم تتا يح تتدد مت ت إنت تتاج  NADPHالض تتروري لفعالي تتة أنت تزيك كموتاا تتايو

الجتترذا اذ استتتيدك في تتا نبتتات ال ميتتو والح ت ارتفا تتا معنويتتا تتتدريجيا

ري تتدكتيز د تتادة تص تتني  GSHمت ت ل تتكمه المؤكس تتد .إ ل تتذ النت تتانئ

فتتم تركيتتز ان تزيك الستتوبر اوكستتايد ديستتميوتيز م ت زيتتادة جر تتات نب تتات

تلتتير إل ت أ بيروكستتيد ال يتتدروجي لتتو أحتتد العوام ت المؤكستتدة القويتتة

ال مي تتو وب تتي ا الس تتبب ف تتم ذلت ت يع تتزى الت ت المحت تتوى الع تتالم لنب تتات

الزيتتادة فتتم

ال ميو م الف فونيدات والمركبات الفينولية االيرى .و م العكتس مت

تكتتوي الجتتذور الح ترة أو التتنقا فتتم األن متتة المضتتادة الدفا يتتة ،ولقتتد

ذل ت ت  ,اذ ايتمفت تتت النتت تتانئ م ت ت الباحت تتث ( )26الت تتذي بت تتي ا المعاممت تتة

أل ت تتار) (20إلت ت ت حال ت تتة ادج ت تتاد التفكس ت تتدي ودور الج ت تتذور الحت ت ترة ف ت تتم
المسالمة فم العديتد مت األمت ار

ببيروكستتيد ال يتتدروجي تحتتدث ارتفا تاً معنوي تاً فتتم فعاليتتة أن تزيك SOD

التتم تصتيب ادنستا والحيتوا  .وقتد

ي

استتتيدك بيروكستتيد ال يتتدروجي المتتذاب فتتم متتاء اللتترب دحتتداث العديتتد

فترات المعاممة بالعامت المؤكستد ويستتمر االرتفتاع الت متا يقتارب

سا ة تقريبا ولذا ما لك ن ح ه فم دراستنا.

م ت الحتتاالت المرضتتية الناجمتتة ت ادج تتاد التفكستتدي فتتم الحيوانتتات

 -1تــأثير المســتخمص المــائي لمهميــون فــي مســتوى المالوندايالديهايــد

الميتبريت تتة ,فق ت تتد ت ت تتك است تتتيدامه بتركيت تتز  %0.5فت تتم مت تتاء اللت تترب فت تتم

في مصل الدم

استتتحداث التصتتمب العصتتيدي فتتم الدج تتاج ( )19وفتتم الجتترذا (.)21

أدت المعامم تتة ببيروكس تتيد ال ي تتدروجي إلت ت ارتف تتاع معن تتوي ف تتم مس تتتوى

أدت التراكيز الميتمفتة مت المستتيما المتانم لم ميتو إلت رفت مستتوى
الكموتاات تتايو ي ت ت

فت ترات المعاممتتة مقارنتتة م ت ن يرات تتا فتتم مجمو تتة

الستتيطرة والمجتتامي المعاممتتة بالمستتتيما المتتانم لم ميتتو وجتتاءت لتتذ

واألنستتجة ) ،(18وأل تتار ) (19أ حالتتة ادج تتاد التفكستتدي تتتؤدي إل ت

التتتم تتتؤدي إل ت احتتداث حالتتة ادج تتاد التفكستتدي م ت ي ت

اليطيرة كالسرطا واالم ار

العصبية

 -2تأثير المستخمص المـائي لمهميـون فـي فعاليـة أنـزيم سوبرأوكسـايد

المعرض ت تتة ل ج ت تتاد التفكس ت تتدي المح ت تتدث وق ت تتد يع ت تتود الس ت تتبب إلت ت ت دور
الت GSHالحيوي فتم تفتا

رف ت مستتتوى الكموتااتتايو فتتم

 MDAف تتم جميت ت فتت ترات المعامم تتة مقارن تتة مت ت ن يرات تتا ف تتم مجمو تتة

جمي ت ت فت ت ترات المعاممت تتة مقارنت تتة م ت ت ن يرات ت تتا فت تتم

الس ت ت ت تتيطرة .إ اس ت ت ت تتتحداث ادج ت ت ت تتاد التفكس ت ت ت تتدي بواس ت ت ت تتطة بيروكس ت ت ت تتيد

المجمو تتة المعاممتتة ببيروكستتيد ال يتتدروجي وجتتاءت لتتذ النتتتانئ متفقتتة
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ت طريتتق الفتتك يتتودي إلت حتتدوث تتتفايرات تفكستتدية لدامتتة

م بيروكسدة األحمتا

المعاممة مقارنة م الفترة صفر لممجمو ة نفس ا ،ولذ النتانئ تتفتق مت
متتا وجتتد الباحتتث ) )31اذ ألتتار إلت

الدلنيتة غيتر الملتبعة لمتدلو المفستفرة

تتور ارتفتتاع معنتتوي فتتم مستتتوى

فتتم األغلتتية اليمويتتة ممتتا يتتؤدي إل ت انتتتاج تتدد م ت المركبتتات الستتامة

جت ت تتذر بيروكست ت تتم نيتريت ت تتت فت ت تتم مص ت ت ت األبقت ت تتار المعاممت ت تتة ببيروكست ت تتيد

لميميتة ومن تتا  MDAولتذا متتا اتفقنتتا بته فتتم د ارستتنا مت الباحتتث )،(27

ال يتتدروجي  .إ إ طتتاء بيروكستتيد ال يتتدروجي م ت متتاء اللتترب يستتبب

وقتتد يتتؤدي بيروكستتيد ال يتتدروجي إل ت إط ت ق جتتذر • OHذو الفا ميتتة

زيتتادة فتتم مستتتوى جتتذر السوبرأوكستتايد الستتالب والتتذي ينتتتئ نتته أن تواع

فم تحطيك األنستجة إذ يرفت معتدالت بيروكستدة التدلو وأكستدة التدلو

أي تترى مت ت الج تتذور الحت ترة ذات الق تتدرة مت ت تحط تتيك ال تتدلو الفوس تتفاتية

البروتينيتة واطنتة الكاافتة ) Low density lipoprotein (LDLو

ومن ت تتا جت ت تتذر بيروكست ت تتم نيتريت ت تتت ،كم ت تتا أ لجت ت تتذر  O•-2نت ت تتد زيت ت تتادة
مس تتتوياته يمتمت ت القابمي تتة مت ت االرتب تتاط مت ت بروت تتو ليك تتو  HO2ذو

) Very low density lipoprotein(VLDLفضت ً ت تحطتيك

الفا ميتتة العاليتتة ياصتتة فتتم مميتتة بيروكستتدة التتدلو ( , )31وقتتد ب تتي

أوكستتيد النتري ت • NOذو الي تواا المضتتادة لةكستتدة ( .)28وقتتد بتتي

الباحتتث ( )29ا استتتيداك المستتتيما المتتانم لمنبتتات يستتبب انيفاضتتا
مميتتة انتتتاج المالوندايالدي ايتتد النتتاتئ مت

او الحتتد م ت

الباح تتث ( )32ا تن تتاو الفواك تته واليض تتار ومن تتا ال مي تتو ي تتؤدي الت ت

مميتتة بيروكستتدة

زيتتادة مضتتادات االكستتدة فتتم الجستتك وبتتذل يق ت االذى الحاص ت بستتبب

ال تدلو وتكتتو لتتذ االليتتة بفع ت المركبتتات الموجتتودة فتتم ال ميتتو التتتم

االج اد التاكسدي وتق الجذور الحرة ولتذا متا وجتدنا فتم لتذ الد ارستة.

تعم كمضادة ل كسدة وبدورلا تكتستا اصتنا
يقم م

كم ت تتا الحت ت ت الباح ت تتث ( )33ا المحت ت تتوى الع ت تتالم لنب ت تتات ال مي ت تتو مت ت ت

االوكستدي الفعالتة ممتا

الف فونيتتدات مت لتتانه ا يعتتزز المن ومتتة الدفا يتتة فتتم الجستتك وافضت

ممية انتاج المالوندايالدي ايد .

طريقة الستغ

 -1تأثير المستخمص المـائي لمهميـون فـي مسـتوى بيروكسـي نيتريـت

لذا المحتوى لو اذابته فم الماء فيعم

مت التصتدي

لمعوام المؤكسدة فم الجسك سواء كانت جذور حرة او مركبات ومت اتك

في مصل الدم

يف ت ت

أ تترت النت تتانئ أ المعامم تتة ببيروكس تتيد ال ي تتدروجي أدت إلت ت ارتف تتاع

مست تتتوالا  ,ولت تتذا مت تتا ممنت تتا فت تتم بحانت تتا لت تتذا اذ تت تتك اذابت تتة تم ت ت

المكون تتات لنب تتات البروكم تتم ف تتم الم تتاء وت تتك اس تتتيدامه مت ت م تتاء الل تترب

مستتوى جتذر بيروكستتم نيتريتت فتتم فتترات المعاممتة مقارنتتة مت ن يرات تتا

والح نا انه سبب انيفاضا لجذر البيروكسم نايتريت.

فتم مجمو تتة الستيطرة ،و تتر االرتفتتاع المعنتوي أيضتاً فتم جميت فتترات
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Abstract
The current study dealt with using of hydrogen peroxide with 0.5% with drinking water to induce state of
oxidative stress in male rats and estimate the ability of different concentrations of the aqueous extract of
asparagus officinalis to reduce the effects of oxidative stress during periods 0,15,30 days by measuring the
following parameters in serum: Glutathione(GSH), Malondialdehyde (MDA), the activity of super oxide
dismutase enzyme (SOD) and the peroxynitrate radical (ONOO).
Fifty male rats with the age of 3-4 months and weight of 300-400 gm were distributed into 5 groups: group (1):
control group received drinking tap water, group (2): treated with H 2O2 0.5% in drinking water, group (3):
treated with H2O2 and asparagus officinalis 5%, group (4): treated with H2O2 and asparagus officinalis 10%,
group (5): treated with H2O2 and asparagus officinalis 20% . Hydrogen peroxide treatment led to a significant
decrease (P <0.05) of the GSH and SOD activities and increase of the MDA and ONOO levels in the serum
during treatment periods compared with the control group. The results of using different concentrations of
aqueous extract of asparagus on rats revealed similar effects but not identical in the protection from the oxidative
stress induced by Hydrogen Peroxide , because its effect was affected on the level of GSH, SOD, MDA and
ONOO levels in the blood serum in different experiment period.
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