
 

69 

  2013، لسنة )2(، العدد )26( المجلد -  مجلة التربیة والعلم    

  

 البارد والدافئ على .Juglans nigra Lمستخلص أوراق الجوز  تأثیر
 صورة الدهن في الجرذان المصابة بارتفاع مستوى شحوم الدم المحدث

  ببیروكسید الهیدروجین والكولسترول
  

  جیان سالم حسن علي                    خالد حمادي حمید شرف          
  كلیة الطب البیطري                  الحیائیةقسم علوم األغذیة والتقانات ا    

  العراق-جامعة دهوك           العراق-جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات
  

 القبول  االستالم

04 / 11 / 2010  05 / 10 / 2011 

  
Abstract 

 Forty-five albino adult male rats severed from oxidative stress 
induced with 0.5% hydrogen peroxide and 1% cholesterol for 45days(30 
days for the preparation of oxidative stress and 15days for therapeutic 
treatment of experimental period),and aged 3-4 months were used as 
experimental model for oxidative stress study in rats.Rats were 
dividedrandomly into nine groups. First group was used as control, 
second to fifth groups were orally treated with walnut leaves coldextract, 
and the sixth to ninth groups were treated separately with warm extract 
concentration 60, 75, 90 and 120 mg/kg body weight for the two walnut 
extracts respectively. Rats were fed with hyperlipidemicdiet, which 
contains 1% cholesterol and 0.5% hydrogen peroxide in drinking water 
for 15 days experimental period;at room temperature around 25°C in 
dark/light cycle was 12/12 hours daily.  
 Blood samples were collected from the eye retro-ocular vein using 
heparinized PCV tubeat the beginning and last days of experiment. 
Plasma was separated and used for the determinations of blood total lipid 
(TL), total cholesterol (TC), high density lipoprotein (HDL-c), and liver 
total cholesterol. Rat's nutritional status (increased body mass-growth and 
food intake weights) was estimated too. Analysis of variance and Duncan 
test showed that, the cold and warm extracts of walnut leaves caused rat's 
nutritional status improvement and hypolipidemic effect in plasma TL, 
TC, VLDL-c &LDL-c and decreased atherogenicindices;in addition they 
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increased the HDL-c and lowering liver total cholesterol. The walnut 
leaves cold extract concentration 75mg/kg body weight considered to be 
more efficient than other tested concentrations of cold and warm extracts. 
Therefore, this concentration of cold walnut extract was suggested as 
hypolipidemic matter with specific concentration. 

  
  الخالصة

 بعمر albino rats من ذكور الجرذان البالغة البیضاء 45أستخدم في هذه الدراسة 
 %1بیروكسید الهیدروجین و %0.5 ألتأكسدي المحدث بـ أشهر مصابة باإلجهاد) 4- 3(

هي  ًعالجیا ًیوما 15 االجهاد التأكسدي وإلحداث ًتحضیریا ً یوما30( ًیوما 45كولسترول لمدة 
إلى تسعة  ًعشوائیا  التأكسدي، قسمت الحیواناتلدراسة االجهاد ً تجریبیاًنموذجا) مدة التجربة

المجامیع الثانیة  مجامیع، تركت المجموعة األولى بدون معاملة واعتبرت مجموعة سیطرة، أما
وحتى الخامسة فعوملت بمستخلص أوراق الجوز البارد، والمجامیع السادسة وحتى التاسعة 

كغم وزن جسم لكال /لغم م120، 90، 75، 60عوملت بالمستخلص الدافئ وبتراكیز 
المستخلصین البارد والدافئ عن طریق الفم على التوالي، غذیت جمیع الجرذان على الغذاء 

 %0.5كولسترول وماء الشرب المحتوي على  %1المسبب الرتفاع شحوم الدم المحتوي على 
مودورة °25 یوم مدة التجربة العالجیة، وعلى درجة حرارة الغرفة 15بیروكسید الهیدروجین لمدة 

  .ً ساعة یومیا12/12 إضاءة وظالم
جمعت عینات الدم من ورید منضمة العین باستعمال انابیب زجاجیة شعریة محتویة على 
الهیبارین في بدایة ونهایة التجربة وفصلت البالزما لتقدیر مستوى الشحوم الكلیة والكولسترول 

نات نسیجیة من الكبد لتقدیر مستوى والشحوم البروتینیة عالیة الكثافة، كما جمعت وحضرت عی
زیادة كتلة الجسم والنمو ووزن الغذاء ( كما قدرت الحالة التغذویة للجرذان .الكولیسترول الكلي بها

بینت نتائج تحلیل التباین واختبار دنكن بأن مستخلص أوراق الجوز البارد والدافئ أدى  )المتناول
) TL(انخفاض مستوى الشحوم الكلیة  دى إلىكما أ إلى تحسین الحالة التغذویة للجرذان،

-VLDL( ًوالواطئة جدا) LDL-c( والشحوم البروتینیة واطئة الكثافة) TC( والكولسترول الكلي

c( قیم دالئل التعصد، كما أدى الى ارتفاع مستوى الشحوم  غیر المرغوبة أضافة النخفاض
لكولسترول الكلي   عن انخفاضاًضالهذا ف المرغوبة بالدم،)HDL-c( البروتینیة عالیة الكثافة

وان المستخلص البارد ألوراق الجوز هو أفضل من المستخلص الدافئ، وأن تركیز . بنسیج الكبد
حیث أدى إلى تحسین حالة الحیوان التغذویة والى  كغم وزن جسم هو التركیز أألفضل/ ملغم75

 .والكبد انخفاض مستوى شحوم الدم
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  المقدمة
 التي تتمیز بارتشاح الكولسترول لقلب تعد من االمراض الخطرةان احتشاء عضلة ا  

األوعیة الدمویة فیسبب تلف الشرایین وجعلها صلبة فتفقد مرونتها ویقل تدفق الدم  المؤستر إلى
 ً والواطئة جداc –LDLالشحوم البروتینیة واطئة الكثافة وأن ارتفاع تركیز ).3 و2 و1( فیها

VLDL-c ة الكثافةوانخفاض الشحوم عالیHDL-c  لحالة ًفي مصل الدم یكون مصاحبا 
اإلصابة بداء السكر وارتفاع ضغط الدم  إثناء ویحصل هذا االرتفاع  له،ًالتصلب وقد یكون مسببا

والتدخین ونقص المغنیسیوم والنحاس بالجسم والسمنة والشیخوخة وفي حالة اإلجهاد التأكسدي 
مستوى الدهون  كما یرتفع. ینتج عنها جذور حرةنتیجة لتعرض الجسم الحي لمؤكسدات قویة 

هورمونات الغدة الدرقیة وهورمون  تراكیز بالدم وخاصة الكولسترول في حالة انخفاض
وأن تناول األغذیة النباتیة بكثرة وتقلیل ). 6 و5 و4(االستروجین عند سن الیأس في النساء 

تبارات الواجب أتباعها للسیطرة على األغذیة الحیوانیة إلى الثلث وخاصة الدهون یعد من االع
 احتواء النباتات على األلیاف ومانعات األكسدة الطبیعیة ویرجع السبب إلى) 7(الكولسترول بالدم 

والفینوالت المتعددة وحامض  كاروتین وحامض الفولیك والفالفونویدات- والبیتاEو C فیتامین(
وعنصر  والفایتوستیرول كثرة على االرجنین لینولینك الدهني هذا باإلضافة الحتوائه ب- االلفا

 ًحیث تعد من المكونات النشطة حیویا )15 و14 و13 و12و 11 و10و9و 8() المغنیسیوم
والتي تؤثر على مختلف المسارات االیضیة وقد تزید من سعة وقابلیة مضادات االكسدة وتحسن 

الجسم وتقلل من خطورة منصورة ومستویات شحوم الدم واالنسولین المقاوم كما تحسن وزن 
ألتأكسدي  أفات اإلجهاد والتي تحد من تطور سرطانات الجسم وذلك من خالل زیادة مناعته

 وأن المستخلص المائي ألوراق الجوز یحتوي على التانینات ومشتقات النفثالین ،)16(
وت والفالفونویدات وحامض االسكوربیك وأحماض نباتیة اخرى وزی )األحادیة الكلوكوسیدات(

  .طیارة
كمانع أكسدة ضد الجذور الحرة التي   Cإلى دور فیتامین) Gerster)17 وقد أشار   

بطاقة تفوق  ألتأكسدي عندما تتكون الجذور الحرة ویحدث اإلجهاد. ینتجها بیروكسید الهیدروجین
 ألتأكسدي  عن حدوث اإلجهادًقابلیة دفاعات الجسم على أزالتها وبهذه الحالة یكون مسؤوال

أن وجود هذا الفیتامین بالنبات یؤدي إلى التقلیل من التحور ألتأكسدي للشحوم  ,19)18(
ذو الصورة الصیدالنیة یمكن C وأن تناول فیتامین  )16( بالدم LDL-c البروتینیة واطئة الكثافة
وأن ). 20(ألتأكسدي وذلك لحمایته الشحوم البروتینیة بالدم من األكسدة إن یمنع حدوث اإلجهاد

ألتأكسدي المستحدث ببیروكسید الهیدروجین ال یعود إلى   ضد األذىC الوقائي لفیتامین تأثیرال
 المحطمة لسالسل الكولسترول Cٕوانما لفعالیة فیتامین  أحداث تغیرات باإلنزیمات المانعة لألكسدة

 تانیناتمستخلص أوراق الجوز على ال أن احتواء ).6(ولقابلیته االختزالیة العالیة ) 21( المحور
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(Tannic acid) والتي تحمي الدهون بالجسم من عملیة  التي تعتبر من مانعات األكسدة
أو یحتوي عوامل  األكسدة حتى عند التغذیة على غذاء یحتوي على نسبة عالیة من الكولسترول

احتوائه على الكلوكوسیدات التي تمتلك  على ًفضال) 23و 22( ألتأكسدي واإلجهاد األذى
مستخلص  أن كما وجد) 24(عة لألكسدة تعود لقابلیتها الكاسحة للجذور الحرة خصائص مان
 هي التي تحمي الدهون بالجسم الفالفونویدات المانعة لألكسدة على ًأیضا یحتوي أوراق الجوز

 Juglone ویجب مالحظة ان جذور أشجار الجوز تحتوي على مادة الجوكلون). 26و25(
أن هدف هذه . بة فتمنع بذلك نمو النباتات االخرى المجاورة لهاالسامة والتي تفرزها الى التر

الباردة والدافئة على شحوم الدم البروتینیة  مستخلصات أوراق الجوز الدراسة هو لمعرفة تأثیر
ألتأكسدي المحدث ببیروكسید  والكولسترول الكلي بالدم والكبد في الجرذان المصابة باإلجهاد

  .غذائيالهیدروجین والكولسترول ال
  

  المواد وطرائق العمل
 من ذكور الجرذان البیضاء البالغة المصابة 45 أستخدم :الحیوانات المختبریة المستخدمة

بعد ( أشهر، وأوزانها االبتدائیة 4-3، تراوحت أعمارها بین ً تجریبیاًباإلجهاد التأكسدي نموذجا
غم وكانت 208- 116 تتراوح بین هي) ً كامالًالبالغة شهرا مرور فترة تحضیر االجهاد التأكسدي

 %0.5كافة المجامیع  ، أعطیتًساعة یومیا 12 م ومدة إضاءتها°25درجة حرارة الغرفة 
مدة  كولسترول مع الغذاء طیلة %1و ًالمحضر یومیا بیروكسید الهیدروجین مع ماء الشرب

 مت الجرذانقس ،)18( ًیوما 15ومدة التجربة العالجیة البالغة  ًیوما 30البالغة  التحضیر
اعطاء اي مستخلص  بدون( المجموعة األولى عینة سیطرة :إلى تسعة مجامیع وكما یلي ًعشوائیا
، المجموعة الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة أعطیت عن طریق الفم المستخلص )الجوز ال وراق

توالي، كغم من وزن الجسم على ال/ ملغم مواد صلبة ذائبة120، 90، 75، 60البارد تركیز 
 المستخلص الدافئ ًالسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة عن طریق الفم أیضا وأعطیت المجموعة

استخدمت هذه ( كغم من وزن الجسم على التوالي/ ملغم120، 90، 75، 60تركیز  ألوراق الجوز
 ) على حساب تركیز المواد الصلبة الذائبة في مستخلص اوراق الجوز المحضرًالتراكیز بناءا

بیروكسید % 0.5ماء مقطر یحتوي على ( أعطیت كافة المجامیع عوامل االجهاد التأكسدي
كولسترول مع الغذاء طیلة فترة التحضیر والتجربة % 1 وًالهیدروجین بماء الشرب محضر یومیا

  ). 18) (البالغة شهر ونصف
ة طحین الحنطة عدلت الخلطة العلفیة ألفراخ دجاج اللحم بإضاف: تحضیر األغذیة المستخدمة

ألیها لسهولة تشكیل وتداول قطع غذاء الـ ) الفیتامینات والمعادن الضروریة للنمو(ومكونات أخرى 
pellets ألتأكسدي تم عمل الغذاء المستخدم في تغذیة الجرذان المصابة باإلجهاد). 1(، جدول 
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، ثم ًجیدا خلطهإلى الطحین و منه %1حوالي  بإضافة الوزن المطلوب من الكولسترول لتحضیر
 للحصول على تجانس توزیع ًالطحین إلى مكونات الغذاء األخرى وتوزیعها جیدا إضافة

 سم 1.5 بقطر Pelletsالكولسترول، ثم تشكیل الغذاء بعد خلطه بالماء المقطر، على صورة 
 عن أشعة الشمس، ً سم ثم تجفیف الغذاء على درجة حرارة الغرفة مدة یومین بعیدا6- 3وطول
م، وحفظ الغذاء المجفف في °50 ثم أكمال التجفیف باستخدام الفرن الكهربائي على درجة ومن

  ).18(أكیاس النایلون بمكان جاف وبارد 
  

ألتأكسدي  المكونات الغذائیة ونسبها المئویة المستخدمة في تغذیة الجرذان المصابة باإلجهاد): 1(جدول 
  .وتحلیلها الكیمیائي على أساس الوزن الجاف

 التحلیل الكیمیائي لغذاءا
 % المغذیات % مكونات الخلطة الغذائیة

 12.98 بروتین كلي 40.25 ذرة صفراء مطحونة

 20.00 له الكولسترول ًطحین حنطة مضافا

 16.50 كسبة فول الصویا
 6.56 )*مستخلص أیثر(دهون خام

 10.50 شعیر

 6.75 نخالة
 4.18 ألیاف خام

 1.40 مخلوط فیتامینات

 1.00 )كلورید الصودیوم( ملح طعام
 68.97 كاربوهیدرات ذائبة

 1.00 )كاربونات كالسیوم( حجر كلس

 1.60 فوسفات أحادیة الصودیوم
 7.31 رماد

 381.84Kcal/100g **الطاقة المتأیضة البدیلة 1.00 مخلوط عناصر معدنیة نادرةالعضویة

هي  ألتأكسدي  المستخدم في تغذیة الجرذان المصابة باإلجهادكولسترول%1نسبة الدهن في الغذاء المضاف له *
  ).6(غم/ كیلوكالوري9=غم، والدهن/كیلوكالوري4=حسبت على أساس البروتین والكاربوهیدرات%.**6.56

  
 :كغم/ ملغم120، 90، 75، 60تحضیر المستخلص البارد والدافئ ألوراق الجوزوبالتراكیز

مل من الكحول االثیلي 75 من أوراق الجوز بإضافة غم100 حضر المستخلص البارد بترطیب
یعمل الكحول على إذابة الطبقة الشمعیة والدهون المغلفة لسطح األوراق ویحفظها  ،%95تركیز (

وترك   مل ماء مقطر450في بیكر زجاجي لمدة نصف ساعة، ثم أضیف ) من المایكروبات
فأدت بلورات الثلج إلى (  ساعة24 المزیج لمدة ساعة واحدة للترطیب ومن ثم التجمید لمدة

بعدها . والخلط باستخدام الخالط الكهربائي لمدة ساعتین ، ثم اإلذابة)تحطیم جدر الخالیا النباتیة
ٕ مل وغسل المخلفات النباتیة والراسب واكمال الحجم بالماء 500الترشیح في دورق حجمي سعة 

تها أعاله، ولكن بوضع الخلیط بحمام أما المستخلص الدافئ فتتبع الطریقة ذا). 27( المقطر
  ).28 و27(من التجمید  ًم بدال°45على درجة حرارة  مائي یعمل بهزاز
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 مل من كل 10المذكورة اعاله تم تجفیف  كغم/ ملغم120، 90، 75، 60لغرض تحضیر التراكیز 
زن ثم و .من المستخلصین في طبق بتري على مسخن كهربائي واكمال التجفیف في فرن كهربائي

 ًالفرق بین الوزنین قبل وبعد التجفیف مطروحا= المادة الجافة الصلبة الذائبة في المستخلص 
غم أوراق والمستخلصة 100ولحساب وزن المادة الصلبة الذائبة في . ًمنهما وزن الطبق فارغا

وبهذه الحالة أمكن  . 50×مل 10وزن المادة الصلبة الذائبة الجافة الموجودة بـ= مل 500بـ
للجرذان  ًإلعطائها عالجا ساب حجم الجرعة بالملیلتیر المحتوي على التركیز المطلوبح

  .المصابة باإلجهاد التأكسدي المستحدث بعد مرور شهر
  

% 0.5استخدم الماء المقطر المحتوي على  :ماء الشرب المحتوي على بیروكسید الهیدروجین
 طیلة مدة التجربة ولكافة ad. Libitum وبصورة حرة ًبیروكسید الهیدروجین المحضر یومیا

  ).18(المجامیع 
  

 retro-ocular vein مل دم من ورید منضمة العین3-2سحب : عینات الدم جمع وتحضیر
 ،heparinized PCV tubeباستعمال أنبوبة شعریة محتویة على الهیبارین Timm(29)لـ ًوفقا

مل دم /ملغم1بمقدار) EDTA (جمع الدم في أنابیب زجاجیة محتویة على مانع تخثر مناسب
دقیقة / دورة3000ثم أجري النبذ باستخدام الطرد المركزي . (30)وجماعته Friedwald لـ ًوفقا

عزلت البالزما باستخدام ماصة باستور في أنابیب بولي أثیلین ذات سدادات .  دقیقة15ولمدة 
  .محكمة وحفظت بالتجمید لحین التحلیل

  

البروتین والدهن   وقدرA.O.A.C .(31) لـًلرطوبة والرماد وفقاا قدرت :الكیمیائي التحلیل
 فتم حسابها من الفرق بین النسبة المئویة إماالكاربوهیدراتPearson ,(32) لـ ًواأللیاف وفقا

 ).البروتینات والدهون واأللیاف والرماد والرطوبة(األخرى  ومجموع نسب المكونات )100(
  

 ًالشحومالكلیة في البالزما وفقا قدر مستوى -1 :الكیموحیویة الطبیة التقدیرات
باستخدام كاشف الفوسفانیلین، ثم قیس االمتصاص الضوئي   Toro&Ackermann(33)لـ

 في TCقدر الكولسترول الكلي  -2.  نانومیتر باستخدام المطیاف540على طول موجي 
الضوئي للون ثم قیس االمتصاص  ،Randox kit البالزما باستخدام الطریقة اإلنزیمیة

 نانومیتر باستخدام 500األحمر القرمزي الناتج على طول موجي   quinoneimineالمعقد
 في البالزما باستخدام العدة  HDL-cقدر مستوى الشحوم البروتینیة عالیة الكثافة - 3. المطیاف
 نانومیتر باستخدام 500وقیس االمتصاص الضوئي على طول موجي  ،Randox kitالجاهزة
-VLDL-c+ LDLًمستوى الشحوم البروتینیة واطئة الكثافة والواطئة جدا حسب -4. افالمطی

cلمعادلة ً وفقا Morita  (34) وجماعته : .(VLDL-c+LDL-c)=TC-  (HDL-c   5- 
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 حساب دلیل التعصد- Yousif )35.( 6لـً فقاHDL-c / TC=حساب دلیل التعصد األول 
  .)36(وجماعته Takunaga ـل ًوفقا HDL-c/(VLDL-c + LDL-c)=الثاني

تم تخدیر الحیوانات بالداي أیثایل أیثر ثم تم فصل الكبد : الفحوصات الكیموحیویة النسیجیة
في  ثم حفظه  وتنشیفه بین ورقتي ترشیح ووزنهNaCl%0.9 وغسله بالمحلول الملحي الفسلجي

  : يذات المحلول بالتجمید لحین أجراء تقدیر محتوى كولسترول الكبد وكما یأت
، (37)وجماعته Folch  لـًغم نسیج كبد رطب، تم استخالص دهون الكبد وفقا/بنسبة ملغم قدر

 حجم 2 ومذیب من خلیط Teflcon electrical hemogenizerالمجناس الكهربائي  باستخدام
 حجم میثانول، ثم قدرالكولسترول بالمذیب بأتباع طریقة قیاسه في بالزما الدم 1: كلوروفورم
  .ة أعالهالمذكور

 & Steelلـ ً وفقاp<0.05أستخدم تحلیل التباین واختبار دنكن عند مستوى : التحلیل اإلحصائي
Torrie(38) الختبار معنویة الفروقات بین المتوسطات الحسابیة لقیم الصفات المدروسة.  

  
  النتائج

یتبین ) 2(جدولمن ال: تأثیر مستخلص أوراق الجوزالبارد والدافئ على الحالة التغذویة للجرذان
إلى حصول زیادات في   أدتً یوما15البارد والدافئ لمدة  أن استعمال تراكیز من المستخلص

وحصلت أعلى . ًألتأكسدي أیضا وزن الجسم مقارنة بمجموعة جرذان السیطرة المصابة باإلجهاد
 تناول كغم وزن جسم، وأقل زیادة عند/ ملغم75, 60زیادة عند تناول المستخلص البارد تركیز 

وهناك فروقات معنویة في كمیة الغذاء المستهلكة بین مجامیع . كغم/ ملغم120المستخلص 
الجرذان المعاملة بالمستخلص البارد والدافئ بأستثناء مجموعة الجرذان المعاملة بالمستخلص 

میع فروق معنویة في كمیة الدهن الغذائي المتناولة بین المجا هنالك. كغم/ ملغم60البارد تركیز 
مجموعة الجرذان المعاملة بالمستخلص البارد تركیز  المعاملة بالمستخلص البارد والدافئ بأستثناء

المجموعة ( وأن كمیة البراز المطروحة في مجموعتي الجرذان. كغم مقارنة بالسیطرة/ ملغم60
 فروق وهناك. هي األقل من بقیة المجامیع األخرى) كغم ومجموعة السیطرة/ ملغم60المعاملة بـ

معنویة في كمیة الدهن المفقودة مع البراز في مجامیع الجرذان المعاملة بالمستخلص البارد 
وأن أعلى كمیة دهن مفقودة مع . كغم مقارنة مع مجموعة السیطرة/ ملغم75,120والدافئ تركیز

وهناك فروق معنویة في . كغم/ ملغم120و75هي للمعاملة بالمستخلص البارد والدافئ  البراز
میة الدهن الممتصة من قبل الجسم بین مجامیع الجرذان المعاملة بالمستخلصین وبالتراكیز ك

وأن أعلى كمیة دهن ممتصة هي لمجامیع الجرذان . المذكورة كافة مقارنة مع مجموعة السیطرة
  .كغم/ ملغم120 و75المعاملة بالمستخلصین تركیز 



 ...لى صورة الدهن في الجرذان  البارد والدافئ ع.Juglans nigra Lمستخلص أوراق الجوز  تأثیر

76 

یتبین عدم ) 3(من الجدول  :م شحوم الدمتأثیر مستخلص أوراق الجوز البارد والدافئ على قی
 والشحوم البروتینیة  TL, TCوجود فروق معنویة بین مجامیع الجرذان قبل المعاملة بمستویات الـ

  VLDL-c&LDL-cً والشحوم البروتینیة واطئة الكثافة والواطئة جداHDL-cعالیة الكثافة 
هایة التجربة في مستوى الشحوم الكلیة كما یتبین من الجدول ذاته وجود فروق معنویة بن. بالدم
TL  60بالدم بعد المعاملة بمستخلص أوراق الجوز باستثناء المعاملة بالمستخلص البارد تركیز 

وأن مستوى الشحوم بالدم للجرذان المعاملة  .كغم مقارنة بمجموعة السیطرة/ ملغم120و
مثیالتها من الجرذان المعاملة المذكورة هي أوطأ من  بالمستخلص الدافئ وبالتراكیز األربعة

 بالدم في الجرذان المعاملة بكال TLبالمستخلص البارد، وأن مستویات هذه الشحوم الكلیة 
باستثناء الجرذان المعاملة (مما هي علیه في مجموعة السیطرة  ًالمستخلصین هي أوطأ معنویا

 الكولسترول الكلي وحصل الشئ ذاته مع مستوى). كغم/ ملغم120بالمستخلص البارد تركیز 
TC بالدم والذي یعتبر جزء من الشحوم الكلیة، وأن هناك فروق معنویة في مستوى الكولسترول 

في  TCوأن مستوى الـ. الكلى بالدم بین مجامیع الجرذان كافة مقارنة مع مجموعة السیطرة
لمستخلص المعاملة با مستواه في الجرذان الجرذان المعاملة بالمستخلص الدافئ هو أقل من

بالدم بین المجامیع المعاملة بالمستخلص  HDL-cفروق معنویة في مستوى الـ البارد، وال توجد
مقارنة مع مجموعة ) كغم ولكال المستخلصین/ ملغم75باستثناء مجموعة الـ (البارد والدافئ 

 رد بالدم هولمجموعة الجرذان المعاملة بالمستخلص الباHDL-cالسیطرة، وأن أعلى مستوى للـ
 بین VLDL-c & LDL-cبمستوى الـ  معنویة كما وجدت فروق كغم،/ملغم75والدافئ تركیز

. المجامیع المعاملة بالمستخلصین وبالتراكیز كافة موضوعة التجربة مقارنة مع مجموعة السیطرة
 وأن أقل مستوى لهذه الشحوم البروتینیة بالدم هو للمجموعة المعاملة بالمستخلصین البارد والدافئ

  .كغم/ ملغم75تركیز 
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  ).*الخطأ القیاسي±المعدل(تأثیر مستخلص أوراق الجوز البارد والدافئ على الحالة التغذویة لذكور الجرذان البالغة المصابة باإلجهادألتأكسدي ):2( جدول
 غم البراز المطروح غم الغذاء المستهلك غم وزن الجسم

 مجامیع الجرذان
 الزیادة المكتسبة بتدائيالوزن اال

كمیة 
 الغذاءالمستهلكة

كمیة 
الدهنالمتناولة 

 مع الغذاء

كمیة 
 البرازالمطروحة

كمیة الدهن  
  المفقودة
 مع البراز

  
غم الدهن 
 الممتص

 2.83±194.40 مجموعة السیطرة
B 

6.36±0.43 
D 

132.16± 10.07 
E 

8.67± 0.65 
c 

51.66±3.43 
DE 

6.01± 0.43 
CD 

2.66±0.29 
E 

 4.13±145.28 كغم وزن جسم/غم مل60مستخلص بارد
E 

63.52±5.46 
A 

196.18±17.54 
DE 

12.86±1.15 
BC 

50.58±2.18 
DE 

5.32±0.35 
CD 

7.54 ± 0.75 
D 

2.1±169.68 كغم وزن جسم/ ملغم75مستخلص بارد
8 D 

61.52±4.09 
A 

449.98±17.74 
A 

29.51±1.16 
A 

80.76±6.47 
A 

7.97±0.68 
AB 

21 54±1.10 
A 

2.5±146.06 كغم وزن جسم/غم مل90مستخلص بارد
5 E 

36.10±1.32
B 

326.02±21.75  
BC 

21.38±1.42 
AB 

63.16±2.17  
BCD 

6.61±0.47  
BC 

14.77±1 .02 
BC 

6.7±208.58 كغم وزن جسم/ ملغم120مستخلص بارد
4 A 

18.04±2.16
CD 

411.08±22.31 
A 

28.71±1.11 
A 

71.56±5.53  
ABC 

8.08±0.67  
AB 

20.63±1.42  
A 

 1.04±116.62 كغم وزن جسم/ ملغم60مستخلص دافئ
F 

41.68±0.85 
B 

256.06±28.16
CD 

26.79±10.21
A 

46.13±4.56
E 

4.72±0.16 
D 

12.02±1.72
C 

1.51±155.46 كغم وزن جسم/ ملغم75مستخلص دافئ
E 

42.98±11.01 
B 

392.52±34.34
AB 

25.75±2.25
A 

75.74±4.29
AB 

8.07±0.42A 
B 

17.67±2.32
AB 

 1.87±151.28 م وزن جسمكغ/ ملغم90مستخلص دافئ
E 

30.88±2.49 
BC 

336.10±40.13 
B 

20.25±1.93
AB 

61.00±5.15
CD 

6.23±0.29 
CD 

14.02±1.67
BC 

3.19±183.90 كغم وزن جسم/ ملغم120مستخلص دافئ
C 

30.42±7.90 
BC 

443.32±9.50 
A 

28.21±0.55 
A 

76.36±2.02
AB 

8.33±0.48 
A 

19.88±0.45
A 

   ). p<0.05(فروق معنویة عند مستوى احتمال الحروف المختلفة في العمود الواحد تعني وجود. التحلیل لخمسة جرذان *
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  ).*الخطأ القیاسي±المعدل(تأثیر مستخلص أوراق الجوز البارد والدافئ على قیم الشحوم بالدم لذكور الجرذان البالغة المصابة باإلجهادألتأكسدي): 3( جدول
TLمل100/ملغم  TCمل100/ملغم  HDL-c مل100/ملغم  VLDL-c&LDL-cالجرذانمجامیع  مل100/ملغم  

المعاملة قبل المعاملة بعد  المعاملة قبل  المعاملة بعد  المعاملة قبل  المعاملة بعد  المعاملة قبل  المعاملة بعد   

 A مجموعة السیطرة
639.50±30.66 

AB 
791.38±44.79 

A 
141.62±3.24 

A 
176.56 ±2.30 

A 
36.24±3.65 

C 
34.86±3.65 

A 
105.38±4.01 

A 
141.70±4.03 

كغم / ملغم60مستخلص بارد
 وزن جسم

A 
686.12±84.71 

BC 
654.06±78.20 

A 
161.68±9.41 

BC 
121.02±7.79 

A 
34.98±2.19 

BC 
40.00±2.27 

A 
124.70±8.20 

CD 
81.02±7.95 

كغم / ملغم75مستخلص بارد
 وزن جسم

A 
669.54±51.90 

C 
613.18±10.27 

A 
146.12±4.71 

BC 
108.42±4.60 

A 
34.98±5.35 

AB 
47.18±5.35 

A 
111.14±4.44 

DE 
61.24±4.62 

كغم / ملغم90مستخلص بارد
 وزن جسم

A 
698.58±70.71 

C 
565.26±69.39 

A 
161.04±12.68 

B 
130.38±13.48 

A 
32.78±2.59 

ABC 
43.16±2.62 

A 
128.26±14.74 

C 
87.22±11.71 

كغم /ملغم120دمستخلص بار
 وزن جسم

A 
614.00±31.76 

A 
832.60±33.61 

A 
138.52±6.31 

A 
157.06±6.00 

A 
36.12±1.93 

ABC 
44.08 ±2.28 

A 
102.40±6.76 

B 
112.98±6.48 

كغم / ملغم60مستخلص دافئ
 وزن جسم

A 
631.96 ±47.86 

C 
545.16 ±48.94 

A 
149.46 ±17.70 

BC 
111.22 ±13.10 

A 
34.18 ±0.78 

BC 
38.60 ±1.24 

A 
115.34 ±17.24 

CD 
72.62 ±12.25 

كغم / ملغم75مستخلص دافئ
 وزن جسم

A 
676.90 ±50.60 

C 
574.80 ±30.92 

A 
134.50 ±2.72 

C 
98.40 ±0.84 

A 
37.26 ±2.40 

A 
49.66 ±2.03 

A 
97.24 ±3.95 

E 
48.74 ±2.38 

كغم / ملغم90مستخلص دافئ
 وزن جسم

A 
698.62 ±64.92 

C 
527.78 ±58.86 

A 
135.62 ±8.32 

BC 
117.08 ±7.13 

A 
35.30 ±1.11 

ABC 
44.20 ±1.53 

A 
100.32 ±9.13 

CD 
72.88 ±8.31 

كغم /ملغم120مستخلص دافئ
 وزن جسم

A 
599.56 ±1.79 

C 
628.04 ±28.39 

A 
138.86 ±7.56 

B 
133.58 ±7.60 

A 
38.78 ±3.24 

ABC 
42.12 ±2.75 

A 
100.08 ±4.38 

BC 
91.48 ±4.97 

  

 p<0.05.(TL= Total lipid, TC= Total cholesterol( الحروف المختلفة في العمود الواحد تعني وجود فروق معنویة عند مستوى احتمال. ة جرذانالتحلیل لخمس  *
 HDL-c= High density lipoprotein-cholesterol, LDL-c= Low density lipoprotein-cholesterol, VLD-c= Very Low density lipoprotein-

cholesterol, 
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تأثیر مستخلص أوراق الجوز البارد والدافئ على قیم دالئل التعصد والكولسترول الكلي بنسیج 
بأنه ال توجد فروق معنویة قبل المعاملة بین قیم دلیل التعصد ) 4( یتبین من الجدول :الكبد
ة العلیا  وتعد قیمة دلیل التعصد األول لمجموعة جرذان السیطرة هي القیمHDL-c /TCاألول

لذا فأن القیمة االوطأ هي األفضل وهي . الدالة على حدوث اإلجهاد ألتأكسدي في هذه الجرذان
كغم، وال یوجد فرق / ملغم75قیم مجموعتي الجرذان المعاملة بالمستخلصین البارد والدافئ تركیز 

معنوي بین هذین المستخلصین، ولكن وجد فرق معنوي بین هذین المستخلصین ومجموعة 
-HDL-c/(VLDL-c+LDLكما وجدت فروق معنویة بین قیم دلیل التعصد الثاني . السیطرة

c)وأن .  مقارنة بالسیطرة لكافة مجامیع الجرذان المعاملة بالمستخلصین وبالتراكیز المختلفة
أفضل قیمة هي االوطأ وهي قیمة دلیل التعصد لمجموعة الجرذان المعاملة بالمستخلصین البارد 

 بأنه ال توجد فروق معنویة بین ًأیضا) 4(ویتبین من الجدول ذاته . كغم/ ملغم75كیزوالدافئ تر
مستوى الكولسترول الكلي بنسیج الكبد لمجامیع الجرذان المعاملة بالمستخلصین البارد والدافئ 

یوجد فارق معنوي بین  وكذلك ال) كغم/ ملغم120باستثناء المستخلص الدافئ تركیز (
 مستخلص دافئ  ولكن وجدت فروق معنویة بین مستوى الكولسترول 120 و60المجموعتین 

وتمثل مجموعة السیطرة مستوى . بنسیج الكبد لكافة المجامیع مقارنة بمجموعة السیطرة
وأن اقل مستوى هو للجرذان المعاملة . الكولسترول بكبد الجرذان المصابة باإلجهاد ألتأكسدي

  . مقارنة بمجموعة السیطرةكغم/ ملغم120بالمستخلص الدافئ تركیز 
  

تأثیر مستخلص أوراق الجوز البارد والدافئ على قیم دالئل التعصد والكولسترول الكلي بنسیج ): 4( جدول
  ).*الخطأ القیاسي±المعدل(ألتأكسدي  الكبد لذكور الجرذان البالغة المصابة باإلجهاد

. التحلیل لخمسة جرذان *
في العمود الحروف المختلفة 
فروق معنویة  الواحد تعني وجود

  ).p<0.05( عند مستوى احتمال
TC= Total cholesterol, 
HDL-c= High density 
lipoprotein-cholesterol, 
LDL-c= Low density 
lipoprotein-cholesterol, 
VLD-c= Very Low 
density lipoprotein-
cholesterol, 

  المناقشة
مستخلص أوراق  تأثیر

لجوز على الحالة ا
أن  :التغذویة للجرذان

أعطاء المستخلص 
البارد والدافئ للجرذان 
 المصابة باإلجهاد

 ً یوما15ألتأكسدي لمدة 
عن طریق الفم أدى إلى ظهور تحسن في معدل الزیادة المكتسبة بوزن الجسم وكمیة الغذاء 

 دالئل التعصد
TC/HDL-c VLDL-c&LDL-c/HDL-c مجامیع الجرذان 

 بعد المعاملة قبل المعاملة بعد المعاملة قبل المعاملة

الكولسترول الكلي 
غم /بالكبد ملغم

 نسیج  رطب

 C مجموعة السیطرة
1.27 ±0.05 

A 
4.05 ±0.40 

AB 
3.06 ±0.40 

A 
1. 30±0.58 

A 
11.72±0.83 

كغم / ملغم60مستخلص بارد
 وزن جسم

AB 
4.69 ±0.36 

BCD 
3.07 ±0.27 

AB 
3.61 ±0.30 

BC 
2.06 ±0.27 

B 
4.03 ±0.02 

كغم / ملغم75مستخلص بارد
 وزن جسم

AB 
4.71±0.66 

DE 
2.31 ±0.17 

AB 
3.60 ±0.67 

CD 
1.39 ±0.20 

B 
4.57 ±0.18 

كغم / ملغم90مستخلص بارد
 وزن جسم

A 
5.15±0.67 

BCD 
3.01 ±0 23 

A 
4.10±0.67 

BC 
2.01±0,23 

B 
4.15 ±0.19 

كغم /ملغم120مستخلصبارد
 وزن جسم

AB 
3.89 ±0.28 

AB 
3.61 ±0.23 

AB 
2.88 ±0.28 

B 
2,60 ±0.23 

B 
3.94 ± 0.23 

كغم / ملغم60مستخلص دافئ
 وزن جسم

AB 
4.35 ±0.48 

BCD 
2.85 ±0.29 

AB 
3.35 ±0.48 

BCD 
1.86 ±0.29 

BC 
3.49 ±0.10 

كغم / ملغم75مستخلص دافئ
 وزن جسم

B 
3.69 ±0.26 

E 
2.00 ±0.08 

AB 
2.67 ±0.26 

C 
0.99 ±0.08 

B 
4.05 ±0.27 

كغم / ملغم90مستخلص دافئ
 وزن جسم

AB 
3.88 ±0.33 

CDE 
2.68 ±0.23 

AB 
2.87 ±0.33 

CD 
1.67 ±0.23 

B 
4.72 ±0.15 

كغم /ملغم120مستخلص دافئ
 وزن جسم

B 
3.63 ±0.14 

BC 
3.18 ±0.05 

B 
2.62 ±0.14 

BC 
2.18 ±0.05 

C 
2.48 ±0.59 
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قد یعود التحسن الذي حصل المستهلكة وكمیة الدهن الغذائي المتناولة وكمیة الدهن الممتصة و
مستخلص أوراق  احتواء بوزن الجسم إلى التحسن في كمیة الغذاء المستهلكة، وقد یرجع ذلك إلى

حیث ) 21( وجماعته Hassanمع ما ذكره   الذائب بالماء وهذا یتفقCالجوز على فیتامین 
 یرجع السبب إلى إلى زیادة مكتسبة بوزن الجسم، وقد  للدجاج أدىCأكدوا أن أعطاء فیتامین 

حدیدوز الجاهز لالمتصاص وكذلك  إلى  في عملیة الهضم حیث یختزل الحدیدیكCدور فیتامین 
األخرى المؤكسدة إلى مختزلة فیسهل بذلك امتصاصها من األمعاء فیحسن بذلك  صور المعادن

 إلى دوره في عملیة تخلیق الكوالجین حیث من الحالة الصحیة للحیوان، هذا باإلضافة
والالیسین فیحولها إلى هیدروكسي برولین  لألحماض االمینیة البرولین  Hydroxylationعملی

 وقد أشار). 2( ، جدول،)6(وهیدروكسي الیسین اللذان یعتبران مهمان لتخلیق هذا البروتین 
Gerster) 17 (إلى دور فیتامینC  كمانع أكسدة ضد الجذور الحرة وبذلك یحمي الدهون 

 أن یحور األذى الناتج من اإلجهاد ألتأكسدي فیحمي Cكسدة، ویستطیع فیتامین الغذائیة من األ
بذلك شحوم الدم البروتینیة من األكسدة وتكوین البیروكسیدات والتي تنتج الجذور الحرة الضارة 

ذو الصورة الصیدالنیة یمكن إن یمنع  C وأن تناول فیتامین .(19)للجسم فتصبح غیر ضارة 
  ).20(تأكسدي وذلك لحمایته الشحوم البروتینیة بالدم من األكسدة حدوث اإلجهاد أل

قیم شحوم الدم ودالئل التعصد والكولسترول الكلي بنسیج  مستخلص أوراق الجوز على تأثیر
المذكورة للجرذان  وجد أن تجریع المستخلص البارد والدافئ بالتراكیز) 4 و3(  من الجدولین:الكبد

-TL,TC,VLDLمستوى الـ إلى حدوث انخفاض في أدى يألتأكسد المصابة باإلجهاد

c&LDL-c  أن هذه . الكولسترول الكلي بنسیج الكبد وانخفاض قیم دالئل التعصد وانخفاض
 حیث أعطى مستخلص أوراق الجور Yousif(35) النتائج تتفق مع النتائج التي حصل علیها

-TC,VLDLفاض بمستوى الـمستوى شحوم الدم فحصل انخ للمرضى الذین یعانون من ارتفاع
c,LDL-c  مستوى الـشحوم البروتینیة عالیة  الضارة للجسم وانخفاض قیم دالئل التعصد وارتفاع

المفیدة للجسم والذي یعتقد بأنها عامل حمایة للشحوم البروتینیة األخرى مقارنة  HDL-c الكثافة
إال أن هذا المستخلص  ًا خامًوعلى الرغم من استخدامه مستخلصا. مع مرضى مجموعة السیطرة

 أن تناول. المائي قد أبدى تأثیرات جیدة في تنظیم مستوى الشحوم الكلیة والشحوم البروتینیة بالدم
، وأن وجود هذا الفیتامین (39) یقلل من حدوث أمراض القلب واألوعیة الدمویة Cفیتامین 

 البروتینیة واطئة الكثافة بالنبات یؤدي إلى التقلیل من التحور ألتأكسدي الذي یحصل للشحوم
LDL-cفیتامین  وأن دور ،(16) بالدم ویحمي بذلك الجسم من ضرر الجذور الحرةC 

 ألتأكسدي لحمایته الشحوم البروتینیة بالدم من األكسدة الصیدالني یمكن أن یمنع حدوث اإلجهاد
دهون الغذائیة  من مانعات األكسدة الطبیعیة، حیث یعمل على حمایة الCویعد فیتامین  ،)20(

ودهون الكبد والشحوم البروتینیة بالدم وخاصة الشحوم البروتینیة واطئة  في المعي الهضمي
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 ارتفاع مستویات هذه الدهون وأن بالدم من عملیات األكسدة عن حمایة الكولسترول ًالكثافة فضال
زال الصورة  على اختCكما یعمل فیتامین  الدمویة، لألوعیة ألتأكسدي بالدم یسبب اإلجهاد

وخاصة صورة   GSHویحولها إلى الصورة المختزلة GS-SG المؤكسدة من الكلوتاثایون
الكلوتاثایون الموجودة في الكبد واألمعاء فیعزز بذلك من دفاعات الجسم ضد الجذور الحرة فیتم 

ألتأكسدي   ضد األذىC، وأن التأثیر الوقائي لفیتامین )25(التخلص منها بصورة مستمرة 
إحداث  یعود إلى ال) وخاصة بیروكسید الهیدروجین( ذور الحرة الناتجة من المؤكسداتللج

 والسوبر والبیروكسیدیز الكاتالیز تغیرات في اإلنزیمات المانعة لألكسدة كزیادة نشاط إنزیمات
ٕدیسموتیز الموجودة في الدم والكبد واألنسجة الشحمیة وانما یعود لفعالیته المحطمة  اوكساید
 طاقة Cجزئ فیتامین   االختزالیة العالیة، حیث یمتلكCل الكولسترول ولقابلیة فیتامین لسالس

ویبدو أن كل  ).25 و 6((Hydrogen potential energy= +0.08v)اختزالیة تقدر بـ 
 األحادیة والكلوكوسیدات والتانینات C المكونات من مانعات األكسدة والتي تشمل فیتامین

والتي تعمل على خفض مستویات  40 ) و(35 وجودة في أوراق الجوزهي م والفالفونویدات
حیث تم  ألتأكسدي الشحوم البروتینیة بالدم والتي یعتقد بان لها دور األهم في الوقایة من اإلجهاد
-TL,TC,VLDL االعتماد علیها في هذه الدراسة والتي یرجع إلیها السبب في خفض مستویات

c&LDL-c وأن ارتفاع مستوى الـ غیر المرغوبة بالدمHDL-cفي الدم وخفض   المرغوب به
 وأن هذا التأثیر.  عن خفض مستوى الكولسترول الكلي بنسیج الكبدًقیم دالئل التعصد هذا فضال
ألتأكسدي وذلك لتنظیم   الذین یعانون من اإلجهاداألشخاصلدى  ًألوراق الجوز یعتبر مرغوبا

یتبین إن ) 4و3و2( ومن الجداول.ل وحمایتها في الكبدمستویات الشحوم البروتینیة والكولسترو
هو أفضل من الدافئ وقد یرجع السبب في ذلك إلىإن  ألوراق الجوز المستخلص البارد

 ساعة لكال المستخلصین وان الدافئ تعرض لحرارة وهي طاقة مع 24االستخالص استغرق 
 لفقدان كمیة من ًإن تكون سبباوجود الماء كوسط تفاعل وأوكسجین الهواء ولفترة طویلة یمكن 

، وتعد هذه الدراسة حول تأثیر  Cوخاصة المختزلة منها وخاصة فیتامین مكونات المستخلص
ألتأكسدي هي األولى حول  بالجرذان المصابة باإلجهاد على مستویات شحوم الدم أوراق الجوز

  .هذا الموضوع
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