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 الملخص
انتتتتال الورمونتتتاذ  فتتتي تح يتتت بتتترور الاتتتوفان لمتتتا تحتويتتتف متتتن مركبتتتاذ فعالتتتة مستتتحو  أجريتتتذ  تتترا الدراستتتة لمعرفتتتة تتتت ثير  

ع تار بير استئصال المبتاي  فتي ناتوت وت تور افتاذ التصتلي العصتيدر وت ثيراتتف علتك نستيق الكبتد وم ارنتتف الضرورية للحد من ت ث
المستتتتعمل فتتتي خ تتت  الكولستتتتيرول والكلستتتيريداذ الث ثيتتتة وكولستتتتيرول البروتينتتتاذ الد نيتتتة الوا ئتتتة  Simvastatinالسم ستتتتاتين 

 في التصلي العصيدر. ابلغ االثرالكثافة التي لوا 
( لتركي   رمتون ادديبتونكتين، متن انخ تا  معنتور P≤0.01رذ النتائق حدوث ت ثيراذ إيجابية تمثلذ بارت اع معنور )اظوو 

ملغتم/ كغتم علي تة قياستية وكترل   3000في تركي   رمون اللبتين في امصال دمات ادراني المعاملة بمسحو  برور الاوفان بتركيت  
م ارنتتة متتن  تتاتين المجمتتوعتين  فتتي Estrogenيتتر معنتتور فتتي تركيتت   رمتتون االستتتروجين المعاملتتة بع تتار السم ستتتاتين، وارت تتاع  

حتدوث تت ثيراذ ستلبية تمثلتذ بانخ تا  معنتور لتركيت   رمتون ادديبتونكتين و رمتون االستتروجين فتي  فضت  عتنمجموعة السي رة، 
مبتتتاي  ارت اعتتتاي معنويتتتاي فتتتي تركيتتت   رمتتتون أمصتتتال دمتتتات ادرانتتتي المست صتتتلة المبتتتاي ، واظوتتترذ مجموعتتتة ادرانتتتي المست صتتتلة ال

اللبتين، في حين أدذ معاملة ادراني المست صلة المبتاي  بمستحو  بترور الاتوفان التك اقتتراي تراكيت   ترا الورمونتاذ متن التركيت  
واحيانتتاي  يتتر  ال بيعتي فتتي مجموعتتة الستتي رة، أمتا معاملتتة االرانتتي المست صتتلة المبتاي  بع تتار السم ستتتاتين أدذ التتك اقتتراي معنتتور

 معنور لتراكي   را الورموناذ من التركي  ال بيعي في مجموعة السي رة.
 لمصتل المدروستة الكيموحيويتة الصت اذ ستلبية تت ثيراذ ِإلتك اإلنتاث في المباي  باستئصال العصيدر التصلي إحداث أدىو 

 ،Total Cholesterol (TC) الكلتتتتي ولالكولستتتتتير  تركيتتتت  فتتتتي معنتتتتور بإرت تتتتاع تمثتتتتل إر الستتتتي رة، مجموعتتتتة متتتتن م ارنتتتتة التتتتدم
 حتدوث عتن فضت ي  ،Low Density- Lipoproteins-cholesterol( LDL-c) الكثافتة وا ئتة الد نيتة البروتينتاذ-وكولستتيرول
-High Density Lipoproteins( HDL-c) الكثافتتتتة عاليتتتتة الد نيتتتتة البروتينتتتتاذ-كولستتتتتيرول تركيتتتت  فتتتتي معنتتتتور إنخ تتتتا 

cholesterol البارأوكستتني  أنتت يم و (PON-1 )Paraoxonase-1 بمستتحو  البتتي  النيو لنديتتة ادرانتتي معاملتتة أدذ عتتام وباتتكل 
 .الساب ة المؤاراذ قيم لمعظم إيجابي تحّسن ِإلك الاوفان برور

المبتتتاي  وجتتتود لفتتتاذ التصتتتلي العصتتتيدر بتتتين  ب عتتتل استئصتتتالفيمتتتا أظوتتترذ الم تتتا ن النستتتجية للاتتتريان ادبوتتتر ل رانتتتي  
 إستئصتال وَأدىف العضلية في ال ب ة الوس ك للاريان بالم ارنة من التركيتي الستور ل ب تاذ الاتريان فتي مجموعتة الستي رة. االليا

 .المباي  والمست صلة السليمة اإلناث َدكباد النسجية الص اذ في سلبية ت ثيراذ حدوث ِإلك بالسم ستاتين والمعاملة المباي 
 

اوفان، ع ار السم ستاتين، االراني المست صلة المباي .مسحو  برور الالكلمات الدالة:   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
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ABSTRACT 
This study was conducted to invistigate the effect of oat seeds powder for which contain of 

active compounds that stimulate necessary hormones production to reduce the effect of ovariectomy 

in initiate and development of atherosclerosis, and its effects on liver tissue, then compared with 

simvastatin drug which used to decrease the level of cholesterol, Triglycerides and (LDL-c) Low 

Density- Lipoproteins-cholesterol which have the great    effect on atherosclerosis. 

The results showed positive effects as a significant increase (P≤0.0001) in Adiponectin 

hormone with significant decrease in Leptin hormone in rabbit's serum that given oat seeds powder 

and also those treated with simvastatin drug, and insignificant increase in Estrogen hormone in this 

two groups compared with control group in contrast there is a negative effects as a significant 

decrease in Adiponectin hormone and Estrogen hormone concentration in ovariectomized rabbit's 

serum with significant increase in Leptin hormone concentration, while tend in ovariectomized 

rabbits given oat seeds powder to be in near with normal concentration in control, and 

ovariectomized rabbits group given simvastatin showed either significant or insignificant near with 

normal concentration in control. Experimental atherosclerosis by ovariectomy in females led to 

negative effects on biochemical criteria of blood serum as compared with control group, which was 

represented by significant increase in the concentration of Total Cholesterol (TC) and  Low Density 

Lipoprotein-cholesterol (LDL-c), beside significant decrease in High Density Lipoproteins-

cholesterol (HDL-c) and Paraoxonase enzyme (PON-1), in general treated rabbits with oat seeds 

powder led to positive willful for all precedent parameters. 

Histological sections of aorta artery in ovariectomized rabbits showed atherosclerotic lesions 

between the muscle fibers in media of aorta in contrast with the normal structure of aorta in rabbits 

in control group. Ovaiectomy led to negative effects on histological features of healthy and 

overectomized rabbit's liver. 

 

Keywords: Oat seeds powder, Simvastatin drug, Ovariectomized rabbits.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المقدمة
اقبل العري منر ال دم علك دراسة العلوم المختل ة وفي م دمتوا ال ي والصيدلة، فاكتا وا نباتاذ كثيرة لم تعرفوا الاعوي 

خلصاذ وكان مصدر وص اتوم الع جية  و النباذ ككل او اج ات منف مثل الثمار او البرور او االخرى، وأوجدوا اداربة والمست
االورا  وحتك السي ان، ومن المد ش ان الكثير من  را الوص اذ راذ قيمة كبيرة وال  الذ مستخدمة في  ي ادعااي الحديث 

مياوياذ نجد ان العالم قد عاد الك ال بيعة بما تحتويف من (، ونظراي ل ضرار الناتجة من االستخدام الم رد للكي2001)سومان،
أصناف التعد وال تحصك من النباتاذ، وأصبح التداور بالنباتاذ ال بية يرتك  اليوم علك قواعد صلبة مضبو ة ب ري ة علمية 

النتاجية والمناعية (، وقد ااارذ دراساذ عدة الك إمكانية استخدام بع  النباتاذ لتحسين الص اذ ا2004دقي ة )قبيسي،
 .  Avena sativa( ومن تل  النباتاذ الاوفان 2012وال سلجية لحيواناذ الم رعة ومنوا ادراني، )الراور وامس الدين،
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 بينوما عادةي  ينبذ و و والاعير الحن ة يابف الحبوي من نوعاي  ويعد النجيلية، ال صيلة من حولي عابي نباذ والاوفان
 ،(2010 السيد،) الماضي ال رن في النباذ  را علك ُأ ل ذ جديدة الاوفان وكلمة والاعير، الحن ة حي بين متوس ة وبرورا
  لإلنسان  راتا بوص ف استعمالف ااع عار التاسن ال رن في ولكن   للحيواناذ كغرات ال دم منر الاوفان وُعرف

((Skoglund, 2008، لورا العالية وال بية الغرائية ال يمة بسبي العالم أنحات معظم في ملحوظ باكل مؤخرا انتاجف ا دياد وان 
 مما الب انية، الخ يا وظي ة علك المحافظة في وكرل  واإللتواي لَ كسدة مضادة كونوا في الاوفان برور َأ مية وتكمن النباذ،
 (.Zadernowski et al., 1999) العصيدر للتصلي مضادة كونوا في أ ميتوا كتسايا لك  اِ  يؤدر

  Hormones الورموناذ منوا ال عالة البايولوجية الج يئاذ من لكثير مصدراي  الد نية اَدنسجة ُتعدو     
(Kershaw and Filer, 2004 .)ادديبونكتين الورموناذ تل  وأ م (Díez and Iglesias, 2003)، را افرا  ومصدر  

 الورمون ولورا ،(Zhu et al., 2010) وال لبية الويكلية ذالعض  وخ يا الكبدية، الخ يا عن فض  الد نية الخ يا الورمون
  رمون مستوى َأن   ُلوحظ إر( Bik and Baranowska, 2009) العصيدر التصلي وخاصةي  ال لي أمرا  من عكسية ع قة

  ال لي امرا  ضد حماية عامل يعتبر الرر االستروجين  رمون المت كوم الركور في منف أعلك اإلناث في ادديبونكتين
(Arita et al., 1999.) 

  Fungi ال  رياذ من المستخلصة Statins بتت المسماة ال بية الع اقير مجموعة الك السم ستاتين ع ار وينتمي
(Vaughan and Gotto, 2004)، البروتيناذ -وكولستيرول الث ثية والكلسيريداذ الكلي الكولستيرول خ   لغر  وتستعمل 

  بتثبي  الكولستيرول إنتال تثبي  خ ل من رل  يتم إر العصيدر، التصلي في البالغ اَدثر لوا التي ثافةالك الوا ئة الد نية
 مست ب ذ بنات وتنظيم  Hydroxy Methyl Glutaryl Co- enzyme A reductase  (HMG-CoA reductase) أن يم

LDL-c المست ب ذ لورا الج ئي الودم من وي يد الكبد خ يا علك (Gotto, 2002..) 
 HDL-c ج يئاذ من بادة ليرتب  الدم الك ُي ر  ثم الكبدية الخ يا في ويتكون ،PON بتت الباراوكسوني  دن يم يرم  

(Shamir et al., 2005)، تكوين من ُي ّلل دن ف العصيدر، للتصلي مضاداي  ويعتبر oxLDL-c، تح يم  ري  عن رل  ويتم 
 بدور ا التي LDL-c ج يئاذ في ال وس اتية الد ون يؤكسد الرر Lipid hydroperoxidase د نيال الوايدروبيروكسدي  أن يم
(. إن استئصال Ying, 2009) LDL-c من المؤكسدة ال وس اتية الد ون  را لي يل PON-1 أن يم في تي اإللتواي، عوامل ُتحّ  

لنسات ار يؤدر االستئصال الك رفن مستوى الكولستيرول المباي  في ادراني يعد نم اي لخل  حالة مماثلة لسن الي س في ا
والبروتيناذ الد نية بنوعيوا الوا ئة الكثافة والوا ئة الكثافة جداي والكلسيريداذ الث ثية وكرل  دالئل التعصد ويعود ارت اع  را 

وضحذ الدراساذ الوبائية قابلية (، وأTahmasbi et al., 2013المعايير الك االنخ ا  الكبير في مستوى  رمون االستروجين )
% 50-35االستروجين في الت ليل من الخ ورة ادولية دمرا  ال لي الوعائية عند النسات السليماذ في مرحلة سن الي س بنسبة 

(Barrett-Connor and Bush, 1991.) 
ر لفتتاذ التصتتلي العصتتيدر ودراستتة :  تتدفذ الدراستتة الحاليتتة للوقتتوف علتتك تتت ثير استئصتال المبتتاي  فتتي ناتتوت وت تتو هــدا الدراســة

م ارنتة بتين دور مستحو  بترور الاتتوفان وع تار السم ستتاتين فتي الحتد متتن ت تور تلت  ا فتة وكترل  الحتتد متن التت ثيراذ الستلبية علتتك 
 بع  ادعضات مثل الكبد.
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 المواد وطرائق العمل
% و ترا النستبة اقر تا المجلتس  16.5راني راذ نسبة بتروتين ستخدمذ في  را الدراسة علي ة قياسية خاصة بادَ أُ العليقة القياسية:  -1

اعتدتوا اتركة اَدمتين للتدواجن المحتدودة فتي محافظتة  National Research Council (N.R.C) (1994)الو ني لَ بحتاث 
 % بكمياذ متساوية وتسلسل ثابذ لجمين اَدراني.25نينتتتوى، كما تم ت ديم العلف اَدخضر بنسبة 

استتتخدمذ بتترور الاتتوفان، التتتي تتتم الحصتتول عليوتتا متتن اَدستتوا  المحليتتة، وُ حنتتذ باستتتخدام ال احونتتة  لعقــار المســتخد :النبــات وا -2
الكوربائية، ووضعذ من العلي ة ال ياستية، امتا ع تار السم ستتاتين فتتم الحصتول عليتف متن الصتيدلياذ المحليتة، وتتم م جتف بالمتات 

 70لغم/كغم و ن جسم من خ ل الرجوع الك الجرعة المحسوبة بالنسبة لإلنسان بو ن م 0.3الم  ر وعوملذ بف االراني بتركي  
 كغم.

اتتورا، وتراوحتتذ أو انوتتا بتتين  9-11بعمتر  ُأنثتتك متتن االرانتي النيو لنديتتة البتتي  30ُأستتتخدم فتي  تترا الدراستتة تهيئــة الحيوانــات:  -3
يتة، وتركتذ لمتدة ُأستبوع لغتر  التت قلم علتك  م، ووضعذ فتي أق تاص مصتنوعة متن الحديتد معتدة خصيصتا للترب 2000-1500

المكتتتان والغتتترات قبتتتل بتتتدت التجربتتتة، واجتتترى ا بتتتات اختصاصتتتيون فتتتي الجراحتتتة البي ريتتتة فتتتي جامعتتتة الموصتتتل عمليتتتة إستئصتتتال 
و المباي  للمجموعة الرابعة والخامسة والسادسة باستخدام الجراحة المنظاريتة ب ري تة الع تد الختارجي فتي كليتة ال تي البي ترر، 

(، ار تتتم اجتترات العمليتتاذ تحتتذ 2012ستتاعة عتتن ال عتتام قبتتل إجتترات العمليتتة الجراحيتتة )ايتتوي والبتتدراني، 24منعتتذ ادرانتتي لمتتدة 
ملغتم / كغتم و ن الجستم داختل عضتلة 3ملغم / كغم و ن الجسم وال ايلت ين  20ت ثير التخدير العام باستخدام م يق من الكيتامين 

مايكرو رام /كغم و ن الجسم ورل  لمنن اختنا  الحيوان ومنن تبتا ؤ ضترباذ ال لتي نتيجتة  50ال خر من ح ن االتروبين بجرعة 
، وتتتتم ستتتحي المبتتتي  Pnemoperitoniumإلحتتتداث االستتتتروان الب نتتتي  CO2(، كمتتتا ُأستتتتخدم  تتتا  2003التخدير)اتتتريف،

ختي  الجلتد باستتخدام ختي  الحريتر (، ثتم Al-Badrany,2009خارل الجسم وع د االوعية الدموية ومن ثم استئصال المبتاي  )
(. وبعتتد 2003متتن النتتوع الرفيتتن، وبعتتد التئتتام الجتترون تمامتتا ُأجريتتذ الدراستتة وقستتمذ حستتي المجتتامين وتمتتذ المعاملتتة )اتتريف، 

 Bruschiالتئام الجرون تماماي تركذ اإلناث لمدة اور قبل بدت التجرين لضمان بدت ت ور التصلي العصيدر من فترة التجرين )

et al., 1996.) 
أرانتي/ مجموعتة ووضتعذ  5بعد التئام الجرون دراني المجموعتين الرابعة والخامستة والسادستة، قستمذ بواقتن تصمي  التجربة:   -4

 يوماي علك النحو االتي: 60في اق اص من صلة وعوملذ لمدة 
لمعادلتتة اجوتتاد  Gavage tubeنبوبيتتة جرعتتذ بتتالمحلول الملحتتي ال ستتلجي باستتخدام التغريتتة اال المجموعــة الولــى يالســيطرة(:    

 مس  االراني.
 3000: تمتتذ معاملتتة  تتترا المجموعتتة بإع ائوتتا علي تتة قياستتية مضتتتافاي ِإليوتتا مستتحو  بتترور الاتتوفان بتركيتتت  المجموعــة الثانيــة   

 ملغم/كغم علي ة.
ـــة:   0.3ار السم ستتتتاتين بتركيتتت  تمتتتذ معاملتتتة  تتترا المجموعتتتة بإع ائوتتتا علي تتتة قياستتتية وتجريعوتتتا محلتتتول ع تتتالمجموعـــة الثالث
 ملغم/كغم و ن جسم.

تمتتتذ معاملتتتة  تتترا المجموعتتتة بإع ائوتتتا علي تتتة قياستتتية، وجرعتتتذ المحلتتتول الملحتتتي المجموعـــة الرابعـــة يمستأصـــلة المبـــايض(:    
 ال سلجي باستخدام التغرية االنبوبية.

را المجموعتة بإع ائوتا علي تة قياستية مضتافاي تمذ معاملة   المجموعة الخامسة يمستأصلة مبايض ومسحوق بذور الشوفان(:   
 ملغم/ كغم علي ة. 3000اليوا مسحو  برور الاوفان بتركي  

تمذ معاملة  را المجموعة بإع ائوا علي ة قياسية وتم تجريعوا المجموعة السادسة يمستأصلة مبايض وعقار السمفستاتين(: 
 ملغم/كغم و ن جسم. 0.3بالع ار بتركي  
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دم بوستتتا ة ال عنتتتة ال لبيتتتة، ووضتتتن فتتتي انابيتتتي  3ستتتم 5يتتتوم متتتن معاملتتتة ادرانتتتي تتتتم جمتتتن  60بعتتتد  فظهـــا:جمـــل العينـــات وح -5
دقي تتة لحتتين  20ب ستتتيكية راذ ا  يتتة محكمتتة جافتتة وخاليتتة متتن أيتتة متتادة مانعتتة للتخثتتر، وتركتتذ فتتي درجتتة حتترارة الغرفتتة لمتتدة 

 لدم إلجرات ال حوصاذ الورمونية.تخثر الدم، ثم اجريذ عملية  رد مرك ر لغر  الحصول علك مصل ا
التتتتي صتتتنعتوا اتتتركة  Kitتتتتم ت تتتدير  رمتتتون االديبتتتونكتين واللبتتتتين باستتتتخدام عتتتدة التحاليتتتل الجتتتا  ة الفحوصـــات الهرمونيـــة:  -6

MyBioSource  ،االمريكيتتتة المناتتت ، امتتتا االستتتتروجينTSH ،T4 ،T3  ف تتتد قتتتدر باستتتتخدام عتتتدة التحليتتتلKit  التتتتي صتتتنعتوا
االمريكيتتة المناتت ، التتتي تعتمتتد علتتك تحليتتل االرتبتتا  التنافستتي باستتتخدام ت نيتتة  AccuBind ELISA Microwellsاتتركة 

 .ELISAاالمت ا  المناعي المرتب  بادن يم 
بإستتتتتتتخدام عتتتتتتدة التحاليتتتتتتل الجتتتتتتا  ة متتتتتتن اتتتتتتركة  فتتتتتتي المصتتتتتتل PON-1: قُتتتتتتّدر تركيتتتتتت  أنتتتتتت يم الفحوصــــــات الكيموحيويــــــة -7

MyBioiSource بت نية  ،اَدمريكيةELISA وُقّدرذ الد ون البروتينية وتركي  الكولستيرول في مصتل التدم بإستتخدام أاتر ة ،
عتتن  ريتت  ت بيتت   ، إعتمتتاداي علتتك ال ري تتة اَدن يميتتة. ُحستتبذ قيمتتة دليتتل التعصتتد حستتابياي Reflotronال يتتاس الخاصتتة بجوتتا  

 :(Tietz, 1986المعادلة الواردة في )
 

 دليل التعصد =  
 

: فتي نوايتتة المعاملتة تتتم ربتح جميتتن ادرانتي عتن  ريتت  الخلتن العن تتي، وقتد اختترذ عينتاذ متتن الاتريان االبوتتر مـاذ  النســجيةالن -8
% إلجرات الت  ين النسجي ثم أجرر عليوا اإلنكا  ثتم الترويت  10والكبد، ووضعذ في محلول ال ورمالين الدارئ المتعادل بتركي 

 (.Luna, 1968ايرلخ وااليوسين اعتماديا علك ) –ت  ين صبغذ بالويماتوكسين ثم االرتاان ثم  مرذ بالامن وبعد ال
 

 النتائج
( في تركي   رمتون ادديبتونكتين فتي مجموعتة P≤0.01( حدوث ارت اع معنور عند مستوى احتمالية )1الجدول )يتضح من 

املتة بع تار السم ستتاتين م ارنتة بمجموعتة الستي رة، اناث ادرانتي النيو لنديتة المعاملتة بمستحو  بترور الاتوفان، تليوتا المجموعتة المع
كما يوضح حتدوث انخ تا  معنتور  فتي تركيت   رمتون ادديبتونكتين فتي أمصتال دم انتاث ادرانتي النيو لنديتة المست صتلة المبتاي  

رانتي النيو لنديتة م ارنة من مجموعتة الستي رة، وي حتظ ايضتاي حتدوث ارت تاع معنتور فتي تركيت   رمتون ادديبتونكتين فتي مجموعتة اد
المست صتتتلة المبتتتاي  المعاملتتتة بمستتتحو  بتتترور الاتتتوفان والمجموعتتتة الُمجرعتتتة بع تتتار السم ستتتتاتين م ارنتتتةي بالمجموعتتتة المست صتتتلة 

 المباي ، لي تري التركي  في  اتين المجموعتين من التركي  ال بيعي لورمون االديبونكتين في مجموعة السي رة.
( فتتي تركيتت   رمتتون اللبتتتين فتتي P≤0.01ن تتا حتتدوث انخ تتا  معنتتور عنتتد مستتتوى احتماليتتة )كمتتا يوضتتح الجتتدول المتتركور ا

مجموعة اناث ادراني النيو لندية المعاملة بع ار السم ستاتين تليوا المجموعة المعاملتة بمستحو  بترور الاتوفان م ارنتة متن مجموعتة 
فتي أمصتال دم انتاث ادرانتي النيو لنديتة المست صتلة المبتاي  السي رة، كما يوضح حدوث ارت اع معنور  في تركي   رمون اللبتين 

م ارنة  بمجموعة السي رة، بينما أظورذ معاملة اإلناث المست صلة المباي  بع ار السم ستاتين باإلضافة لمعاملتوا بمستحو  بترور 
يعتي لمجموعتة الستي رة، متن وجتود فتر  قتتري تركيت ا فتي  ترا المجتامين متن التركيت  ال باالاوفان تحسناي في تركيت   رمتون اللبتتين و 
 معنور بالم ارنة من  اتين المجموعتين.

( ُي حتتظ حتتدوث إرت تتاعم  يتتر معنتتورم فتتي تركيتت   رمتتون اإلستتتروجين فتتي أمصتتال دمتتات 1الجتتدول )وعنتتد متابعتتة النتتتائق فتتي 
ملغم/كغتم علي تة قياستية عنتد مستتوى  3000إناث اَدراني النيو لندية البي  في المجموعة المعاملة بمسحو  بترور الاتوفان بتركيت  

ملغم/كغتتم و ن جستتم،  0.3( م ارنتتةي ببتتاقي المعتتام ذ، وأظوتترذ المجموعتتة المعاملتتة بع تتار السم ستتتاتين بتركيتت  P≤0.01حتمتتال )ا
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ظوتتترذ نخ اضتتتاي حستتتابياي  يتتتر معنتتتورم فتتتي تركيتتت   رمتتتون اإلستتتتروجين، م ارنتتتةي بالمتوستتت  الحستتتابي لمجموعتتتة الستتتي رة، بالم ابتتتل أا
نخ اضتتاي معنويتتاي فتتي تركيتت   رمتتون اإلستتتروجين، بينمتتا أظوتترذ معاملتتة اإلنتتاث المست صتتلة امجموعتتة اَدرانتتي المست صتتلة المبتتاي  

المبتتاي  بمستتحو  بتترور الاتتوفان تحستتناي ملحوظتتاي فتتي تركيتت   رمتتون اإلستتتروجين، وَأخيتتراي أدذ معاملتتة إنتتاث اَدرانتتي المست صتتلة 
حتتتدوث انخ تتتا   يتتتر معنتتتور فتتتي تركيتتت   رمتتتون اإلستتتتروجين بالم ارنتتتة متتتن مجموعتتتة االرانتتتي  التتتكين المبتتتاي  بع تتتار السم ستتتتات

 المست صلة المباي .
 
: تأثير المعاملة ببذور الشـوفان وعقـار السمفسـتاتين فـي تركيـز الهرمونـات المدروسـة فـي امصـال دمـاا انـاث األرانـب 1الجدول 

 ايض.النيوزلندية البيض السليمة والمستأصلة المب

ميل
مجا

ال
 

 المعايير
 المعامالت

 األديبونكتين
لتر/ملغ   

 اللبتين
  مل/بيكوغرا 

 اإلستروجين
مل/بيكوغرا   

 السي رة مجموعة 1
7.3 ±0.46 

c 

4.00±0.47 
c 

44.17±1.37 
a 

  الاوفان برور مجموعة 2
10.19 ±0.75 
b 

3.25±0.13 
d 

44.3±1.66 
a 

  السم ستاتين ع ار مجموعة 3
9.23±0.35  

b 

2.19±0.48 
e 

41.41±1.62 
a 

  المباي  مست صلة مجموعة  4
4.05±0.49 

e 

6.08±0.04 
a 

12.44±0.87 
d 

  الاوفان وبرور المباي  مست صلة مجموعة 5
6.23±0.26 

d 

5.24±0.09 
b 

19.82±0.56 
c 

 والسم ستاتين المباي  مست صلة مجموعة 6
5.31±0.31 

d 

4.25±0.51 
c 

12.42±0.9 
d 

  ال يم معبر( عنوا بالمتوس  الحسابي = االنحراف ال ياسي وعدد ادراني لكل مجموعة )5 

 ( ادرقام المتبوعة ب حرف مختل ة عمودياي تدل علك وجود فر  معنور عند مستوى احتمالP 0.01) 
 

 أمصتتال فتتي التعصتتد ودليتتل LDL-c الكلتتي، الكولستتتيرول تركيتت  فتتي معنتتورم  انخ تتا م  حتتدوث( 2 الجتتدول) فتتي النتتتائق وبّينتتذ
 المجموعتة وكترل  جستم و ن كغتم/ملغتم 0.3 بتركي  السم ستاتين بع ار المعاملة المجموعة في البي  النيو لندية اَدراني إناث دمات

 الستي رة، بمجموعتة م ارنتةي ( P≤0.01) إحتمتال مستتوى عند قياسية علي ة كغم/ملغم 3000 بتركي  الاوفان برور بمسحو  المعاملة
متتا ذ  الاتتوفان، بترور بمستحو  المعاملتتة المجموعتة تليوتا حستتابي متوست  أدنتك بامت كوتتا السم ستتاتين بع تار المعاملتتة عتةالمجمو  وا 

 اإلنتتتاث معاملتتتة أظوتتترذ بينمتتتا. الكلتتتي الكولستتتتيرول تركيتتت  فتتتي معنويتتتاي  إرت اعتتتاي  المبتتتاي  المست صتتتلة المجموعتتتة أظوتتترذ حتتتين فتتتي
 المجامين  را في تركي ا واقتري التعصد، ودليل LDL-c الكلي، الكولستيرول ركي ت في تحسناي  الاوفان ببرور المباي  المست صلة

 فتي معنويتاي  إنخ اضتاي  السم ستتاتين بع ار المباي  المست صلة اإلناث معاملة أظورذ وَأخيراي  السي رة، لمجموعة ال بيعي التركي  من
 HDL-c متن كتل تركيت  فتي ت تدم لمتا معاكستة نتيجتة م ابتلبال ي حتظ حين في التعصد، ودليل LDL-c الكلي، الكولستيرول تركي 

 .PON-1 و
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 أمصال في PON1 وانزي  التعصد ودليل الدهون مرتس  السمفستاتين وعقار الشوفان بذور بمسحوق المعاملة تأثير: 2الجدول 
 .المبايض والمستأصلة السليمة البيض النيوزلندية األرانب إناث دماا

ميل
مجا

ال
 

 المعايير
 
 امالتالمع

 TC تركيز
 (مل100/ملغ ي

 HDL-c تركيز
 (مل100/ملغ ي

LDL-C 
 (مل100/ملغ ي

 
 التعصد دليل

 أنزي  تركيز
PON-1 

 (مل/نانوغرا ي

 السي رة مجموعة 1
118.53±3.08 
b 

24.85±0.45 
cb 

68.62±3.02 
C 

4.7±0.58 
C 

29.6±1.14 
ed 

 الاوفان برور مجموعة 2
101.00±5.09 
c 

27.36±1.22 
b 

54.35±6.13 
ed 

3.69±0.09 
D 

49.8±2.38 
b 

 السم ستاتين ع ار مجموعة 3
81.21±0.55 
e 

27.67±0.77 
b 

40.99±1.08 
E 

3.74±0.13 
D 

41.6±1.14 
c 

4 
 مست صلة مجموعة

 المباي 

145.22±8.62 
a 

14.65±0.9 
d 

93.7±9.65 
A 

9.95±1.12 
A 

19.00±2.91 
g 

5 
 مست صلة مجموعة
 الاوفان وبرور المباي 

124.21±1.48 
b 

20.58±1.27 
c 

77.35±2.43 
b 

6.05±0.41 
B 

28.00±1.58 
ef 

6 

 مست صلة مجموعة
 وع ار المباي 

 السم ستاتين

101.5±5.58 

c 

21.75±1.9 

c 

60.41±7.8 

d 

 

4.76±0.13 

C 
26.2±2.38 

f 

 ( ال يم معبر عنوا بالمتوس  الحسابي = اإلنحراف ال ياسي وعدد ادراني لكل مجموعة )5 

 ادرقا( م المتبوعة ب حرف مختل ة عمودياي تدل علك وجود فر  معنور عند مستوى إحتمالP  0.01) 

 
  النتائج النسجية:

التركيتي الستور ل ب تاذ  (1)أظور ال حص المجورر للاريان االبور للمجموعة ادولك المتمثلة بالسي رة كما مبين بالاتكل 
ة ف تتد أظوتتر ال حتتص النستتجي للاتتريان االبوتتر حتتدوث تغيتتر فتتي تركيتتي  ب تتاذ الاتتريان الداخليتتة والوستت ك، امتتا المجموعتتة الرابعتت

بتتين االليتتاف العضتتلية المكونتتة لل ب تتة الوستت ك للاتتريان االبوتتر داللتتة  Foam cellsالاتتريان متمتتث  بتجمتتن اتتديد للخ يتتا الر ويتتة 
 .2)) علك ت ور افاذ التصلي العصيدر كما مبين بالاكل

 وتتتنكس الكبديتة الخ يتا وانكمتاش المركتت ر، الوريتد فتي إحت تان وجتتد ف تددرانتتي المست صتلة المبتاي  أمتا الم تا ن النستجية لكبتد ا
مت ئوتا الوريديتة الجيوي وتوسن منوا، الكثير في فجور  البابيتة المن  تة وفتي المركت ر الوريتد حتول اللم اويتة الخ يتا وارتاتان د نيتة، بخ يتا وا 

Portal area، فتي التراب  النستيق فتي تنستق وفتر  الكبديتة، اَداتر ة ترتيتي واضت راي الكبديتة، الخ يتا بتين م اويتةالل للخ يتا بتؤرر وتجمتن 
 المركت ر، للوريتد الستور الاتكل، وبالم ارنة أظورذ المجموعتة المعاملتة بمستحو  بترور الاتوفان الص راوية ال نواذ وحول البوابية المن  ة
، فتي الد نيتة الخ يتا متن الم  تن وخلتو الوريديتة، الجيتوي تضتّي  متن المركت ر، الوريتد حتول الكبديتة اَدار ة وانتظام الكبدية، الخ يا وانت اخ

 التتت ثيراذ بعتت  متتن المركتت ر، للوريتتد الستتور الاتتكلحتتين أظوتترذ الصتتورة النستتجية للكبتتد فتتي المجموعتتة المعاملتتة بع تتار السم ستتتاتين 
 توستتن متتن دنويتوتتا، منوتتا التتبع  وف تتدان الخ يتتا،  تترا  يتتولي فتتي فجتتواذ وتتورظ متتن الكبديتتة الخ يتتا حجتتم فتتي بإنكمتتاش المتمثلتتة الستتلبية
وأخيراي لوحظ تحسن الصورة النسجية دكباد االراني المست صلة المباي  المعاملة بمسحو  برور الاتوفان بالم ارنتة  .الوريدية الجيوي

 ع ار السم ستاتين.من  يادة الت ثيراذ السلبية في المجموعة المست صلة المباي  المجرعة ب
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: مقطـل فــي الشـريان األبهـر ألنثــى ارنـب مــن 1الشـكل 

مجموعـــة الســــيطرة يوكــــل التركيـــب الســــوي لطبقــــات 
الشــريان الداخليــة والوســطى يالصــبغة الهيماتوكســلين 

 (400Xاليوسين وقوة التكبير 

ــب مــن  2: الشــكل ــي الشــريان األبهــر ألنثــى ارن مقطــل ف
ل حدوث تغير في طبقات الشريان المجموعة الرابعة يوك

متمــثالب بتجمــل شــديد للخاليــا الرغويــة بــين اليــاا الطبقــة 
ـــاا لمرونتهـــا وتفككهـــا  ـــدان اللي الوســـطى ي       ( وفق

 (400Xيالصبغة الهيماتوكسلين اليوسين وقوة التكبير 

     

         
 نيوزلنـدي أرنب لكبد مجهرية كوئية صورة: 3الشكل  

 الســوي الشــكل ُيوّكــل الســيطرة  عــةمجمو  مــن أبــيض
 الكبديــة والخاليــا اأَلشــرطة إنتظــا ( Aي المركــزي للوريــد
-الهيماتوكســيلين الصــبغة  (Bي المركــزي الوريــد حــول

 400X التكبير قوة أيوسين 

 أرنب أنثى لكبد مجهرية كوئية صورة :4 الشكل
 ُيوّكل الشوفان  بذور بمسحوق معامل أبيض نيوزلندي
 الكبدية للخاليا قليالب  وانتفاخاب ( Aي المركزي دالوري تكّيق
نتظا   الوريدية الجيوب وتكّيق  (Bي الكبدية اأَلشرطة وا 

  ي      ( النواة ثنائية الخاليا من قليل عدد وجود  (Cي
 .400X التكبير قوة أيوسين -الهيماتوكسيلين الصبغة
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نيوزلندي : صورة كوئية مجهرية لكبد أنثى أرنب 5الشكل 

إنكماشاب في حجـ  أبيض معامل بعقار السمفستاتين  ُيوّكل 
( مـل ظهـور فجـوات فـي هيـولي هـذ  Aبعض الخاليا الكبديـة ي

ــا ي ــبعض منهــا ألنويتهــا يBالخالي ــدان ال (  مــل توســل C( وفق
حتقانــاDللجيــوب الوريديــة ي لتهابــا (  وا  فــي الوريــد المركــزي  وا 

قـــــوة التكبيـــــر  أيوســـــين -الصـــــبغة الهيماتوكســـــيلين ( Eي
400X. 

 
 

أنثى أرنب نيوزلندي  لكبد صورة كوئية مجهرية 6:الشكل 
إنكماشاب في حج  الخاليا أبيض مستأصلة المبايض  ُيوّكل 

( مل ظهور فجوات في هيولي هذ  الخاليا وفقدان Aالكبدية ي
(  مل توسل للجيوب الوريدية Bالبعض منها ألنويتها ي

متالئها بالخاليا الدهنية ي (  اإلحتقان قليل في الوريد Cوا 
وتجمل للخاليا اللمفاوية حول الوريد المركزي  ( Dالمركزي ي

 .400Xأيوسين  قوة التكبير -(  الصبغة الهيماتوكسيلينEي

 
 الظهارية الخاليا تنسج فرط ُيالحظ المبايض  مستأصلة أبيض نيوزلندي أرنب أنثى لكبد مجهرية كوئية صورة( aي: 7 الشكل

حتقان  (Aي البابية المنطقة في الصفراوية للقنوات ةالمبطن  ُلوحظ فقد الكبد متن في َأمَّا( bي  (Bي البابي الوريد وا 
 . 400X التكبير قوة أيوسين الهيماتوكسيلين الصبغة اللمفاوية  للخاليا بؤري تجمل
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 نيوزلنــدي أرنــب أنثــى لكبــد مجهريــة كــوئية صــورة: 8الشــكل 
 الشـوفان  بـذور بمسـحوق ومعاملـة مبـايضال مستأصلة أبيض
 بعــــض إنتظــــا  وعــــد   (Aي المركــــزي الوريــــد إحتقــــان ُيالحــــظ
نتفاخ الكبدية اأَلشرطة  الجيـوب وتكّيق  (Bي الكبدية الخاليا وا 
 الصبغة  (Cي دهنية خاليا على منها البعض ويحتوي الوريدية

 . 400X التكبير قوة أيوسين -الهيماتوكسيلين

ــــد مجهريــــة كــــوئية صــــورة :9الشــــكل   أرنــــب أنثــــى لكب
ــــدي ــــيض نيوزلن ــــايض مستأصــــلة أب ــــة مب ــــار ومعامل  بعق

  (Aي المركـزي للوريـد بسيط تكّيق ُيالحظ السمفستاتين 
نكمــا   اأَلشــرطة إنتظــا  وعــد  الكبديــة الخاليــا فــي واكــل وا 
 وتواجــد  (Cي الوريديــة للجيــوب شــديد وتوّســل  (Bي الكبديــة

 الصــــــــــــــبغة  (  ي      الدهنيـــــــــــــة للخاليـــــــــــــا متوســـــــــــــط
 400X التكبير قوة أيوسين -الهيماتوكسيلين

 
 المناقشة

  رمون تركي  في معنورم  إرت اعم  حدوث الك الاوفان برور بمسحو  البي  النيو لندية اَدراني إناث معاملة َأدذ
 الاوفان برور الحتوات يعود بمافر  الاوفان، برور في  الموجودة ال عالة المكوناذ علك باإلعتماد رل  ت سير ويمكن ادديبونكتين،

 حاوم   رات إستو   عند ي داد ادديبونكتين  رمون تركي  َأن   et al. Sa'nchez( 2012) بّين إر اَدلياف، من عال تركي  علك
  لتواي،لإل المضادة اَدلياف  را لخاصية رل  وُيع ى البكتين، الياف وكرل  كلوكان -بيتا ك لياف اَدلياف من عالية نسبة علك
  َأن   et al. Yang (2014) ركر كرل  ادديبونكتين،  رمون جين تعبير تثّب  التي عواملف خ   خ ل من

 Hajer et) ادديبونكتين  رمون بنات تثبي  عن المسؤول ،TNF-α اإللتواي عامل فعل تثب  Avenanthramides مركباذ

al., 2008)، فيتامين من كل علك الاوفان برور إلحتوات باإلضافة B3 و Linoleic acid (Sangwan et al., 2014.) إر 
 الد نية الخ يا في ادديبونكتين لورمون الجيني التعبير يثب ان اللرينIL-6 و TNFα من لكل تثبي ي بت ثير B3 فيتامين يمتا 

(Wanders et al., 2013 .)  لإللتواي المضادة لخاصيتف يعود تينادديبونك  رمون تركي  رفن علك السم ستاتين ع ار قدرة ِإن 
  رمون تعبير تثبي  علك بدور ما يعم ن واللرين IL-6، TNF-α (Grosso et al., 2014) من كل مستوياذ خ   في

 .(Fasshauer et al., 2003) الد نية الخ يا في ادديبونكتين
 اإلستئصتتال عمليتتة تعتتد إر ادديبتتونكتين،  رمتتون تركيتت  فتتي معنويتتا إنخ اضتتا ااتتر المبتتاي  إستئصتتال َأن   النتتتائق بينتتذ وقتتد
 اإللتوابيتتتة الستتتايتوكيناذ إ ديتتتاد التتتك يتتتؤدر اإلستتتتروجين  رمتتتون ن تتتص ِإن   إر الت كستتتدر، الكتتتري َأاتتتكال َأحتتتدى للمبتتتاي  الجراحتتتي
 كتتري التتك رتتتؤد العوامتتل  تترا وكتتلTNF-α (Papadimitropoulos et al., 2002 ) و IL-1، IL-6، IL-7 مثتتل اإلبتدائيتتة
 وجماعتتتف Turgeon ركتتر كمتتا ،(Fasshauer et al., 2003) ادديبتتونكتين  رمتتون تكتتوين علتتك ستتلباي  يتتؤثر التترر الت كستتدر

 بترل  ويتنخ   اإلستتروجين،  رمتون إلنخ تا  رلت  وُيعت ى الجستم كتلتة و يتادة الستمنة التك يتؤدر المباي  إستئصال ِإن  ( 2006)
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 حتدوث لتوحظ الاتوفان ببترور المبتاي  المست صتلة اَدرانتي معاملتة وعنتد .(Buechler et al., 2011) ادديبتونكتين  رمون تركي 
قترابتف ادديبتونكتين  رمتون فتي معنور إرت اع  علتك الاتوفان بترور إحتتوات التك رلت  يعتود وقتد الستي رة، مجموعتة فتي مستتوياتف متن وا 
 باإلستتروجيناذ اتبيف ووظي تي بنائي تركيي لوا التي( Katz et al., 2001) ا ي وف فونيداذ ومنوا النباتية اإلستروجيناذ مركباذ
 Basly and) اإلستتروجين  رمتون نتاق ذ فتي تتاثيرا خت ل متن الجستم فتي النات  اإلستتروجين تت ثير ويبتر  اللبتائن، فتي الموجتودة

Lavier, 2005)،  ال متتتث إن  تتتاع فتتتترة فتتتي النستتتات عنتتتد الورمتتتوني اإلستتتتبدال لع جتتتاذ مكمتتت ي  َأو فعتتتاالي  بتتتدي ي  ُتع تتتك وبتتترل 
(Ramsey et al., 1999.) 

 الستتبي يعتتود فربمتتا البتتي ، النيو لنديتتة اَدرانتتي إنتتاث فتتي اللبتتتين  رمتتون تركيتت  خ تت  علتتك الاتتوفان بتترور مستتحو  قتتدرة إنّ 
 َأم المتخمتترة اكانتذ ستوات ئبتةالرا اَدليتاف َأن   ، et al., Islam (2012) بتّين إر كلوكتان، -بيتتا أليتاف علتك الاتوفان بترور الحتتوات
 تركيتت  إنخ تتا  ثتتم الجستتم فتتي الد نيتتة الكتلتتة إختتت ال التتك بالتتتدريق يتتؤدر ممتتا الكولستتتيرول، إمتصتتاص تعيتت  فوتتي المتخمتترة  يتتر

 وجتاتذ البتي ، النيو لنديتة اَدرانتي إنتاث فتي اللبتتين  رمتون تركيت  خ ت  فتي فيظوتر السم ستتاتين ع تار قتدرة أمتا. اللبتين  رمون
 إن تف إر لإللتوتاي المضتادة قابليتتف الت كستدر الكتري ت ليتل خت ل متن et al., (2014)  Krysiak ِإليتف ماتوصتل متن مت  تة لنتيجتةا

 و  Maedaالحتتتظ كتتترل  ،c c-reactive protein ال عتتتال البتتتروتين تركيتتت  ت ليتتتل بوستتتا ة اللبتتتتين  رمتتتون جتتتين تعبيتتتر يثتتتب 
Horiuchi (2009 )  البي  الد نية الخ يا في اللبتين  رمون جين تعبير يثب  ينالسم ستات ع ار َأن. 
 متتتن النتتتتائق ات  تتتذ وقتتتد المبتتتاي ، المست صتتتلة اَدرانتتتي فتتتي اللبتتتتين  رمتتتون تركيتتت  فتتتي معنتتتورم  إرت تتتاعم  حتتتدوث النتتتتائق وبّينتتتذ

 المست صتلة الجترران و ن فتي ادةو يت اللبتتين  رمون تركي  في معنور أرت اع حدوث بّين ار  Pinilla et al., (1999)ِإليف ماتوصل
 وستتبي اللبتتتين،  رمتتون مستتت ب ذ عتتن المستتؤول الجتتين تعبيتتر  يتتادة فتتي يستتوم التترر اإلستتتروجين  رمتتون لغيتتاي ورلتت  المبتتاي ،
 لورمتتون ال بيعيتتة التراكيتت  متتن الاتتوفان ببتترور والمعاملتتة المبتتاي  المست صتتلة اَدرانتتي مجموعتتة فتتي اللبتتتين  رمتتون تركيتت  إقتتتراي

 النباتيتتتتتتتتتتتتتتة اإلستتتتتتتتتتتتتتتروجيناذ مركبتتتتتتتتتتتتتتاذ علتتتتتتتتتتتتتتك الاتتتتتتتتتتتتتتوفان بتتتتتتتتتتتتتترور إلحتتتتتتتتتتتتتتتوات ورلتتتتتتتتتتتتتت  الستتتتتتتتتتتتتتي رة، مجموعتتتتتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتتتتي بتتتتتتتتتتتتتتتينالل
 (Katz et al., 2001)، (2013) الحتظ إر Tolba  المعاملتة المبتاي  المست صتلة الجترران فتي اللبتتين  رمتون تركيت  إنخ تا 

  بمستتتتتت ب ذ تتتتتترتب  إر Genistein ومنوتتتتتا وف فونيتتتتتداذلآلي   اإلستتتتتتروجينية ال عاليتتتتتة التتتتتك رلتتتتت  ويرجتتتتتن النباتيتتتتتة، باإلستتتتتتروجيناذ
 لل ئتتتتران الد نيتتتتة الخ يتتتتا فتتتتي التتتتد ون  تتتتدم عمليتتتتة تناتتتتي  و التتتتد ون بنتتتتات عمليتتتتة تثبتتتتي  فتتتتي عملتتتتف وتعمتتتتل اإلستتتتتروجين،  رمتتتتون

(Szkudelska et al., 2000 .) 
 اإلستتروجين  رمتون تركيت  فتي معنتورم   يتر اعم إرت  حصول الك الاوفان برور بمسحو  النيو لندية اَدراني إناث معاملة وَأدذ
تا الستي رة، مجموعة من بالم ارنةي   بمجموعتة م ارنتةي  معنتورم  ب تر م  النتيجتة  ترا إنعكتاس فتُيلحظ المبتاي  المستاصتلة المجموعتة فتي َأم 
 التك يؤدر المباي  تئصالإس َأن   فيف الا  ومما Kovacs et al., (2001) ِإليف توصل ما من مت  ة النتيجة جاتذ وقد السي رة،
ن   المبي ، و و إلنتاجف الرئيس العضو لغياي اإلستروجين  رمون تركي  في واضح إنخ ا  حدوث  دراستتنا فتي اليتف توصلنا ما واِ 
 من قليلة بكمياذ انتاجف امكانية الورمون  را َأن   الك رل  فيرجن المبي   ياي من الر م علك لإلستروجين قليل تركي  من الحالية
 (.Guyton and Hall, 2010) الكظرية الغدة

 الاتتوفان، ببتترور المبتتاي  المست صتتلة اَدرانتتي معاملتتة عنتتد اإلستتتروجين  رمتتون تركيتت  فتتي معنتتورم  إرت تتاعم  النتتتائق متتن ويلحتتظ
 اإلستتروجين ونلورمت ال ستيولوجي وال عتل نعستف التركيتي تمتلت  التتي النباتيتة اإلستتروجيناذ علتك الاتوفان بترور إلحتتوات رل  ويرجن

(Katz et al., 2001) .أنت يم تركيت   يادة علك الاوفان برور مسحو  قدرة َأم ا PON-1، علتك الاتوفان بترور احتوائتف التك فتعتود 
 عتن فضت ي  ،AhR (Gouedard et al., 2004) المستت بل تح يت  بوستا ة PON-1 جتين تعبير من ت يد التي Quercetin مادة

 لت يتد ادكستدة، متن HDL-c تحمتي ار لَ كستدة مضتادة كمتادة فعاليتوتا أثبتتذ التتي كلوكتان -بيتتا أليتاف كعلت الاوفان برور إحتوات
 ع تتار قتتدرة تعتتود حتتين فتتي ،HDL-c (Alp et al., 2012) متتن إرتبا تتف معتتدل  يتتادة ختت ل متتن PON-1 أنتت يم فعاليتتة متتن
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  Sterol Regulatory Element Binding Protein( SREBP)  يتادة بوستا ة PON-1 أنت يم تركيت  ل يتادة السم ستتاتين
 ع تار فتي الموجتود Fibric acid حتام  ِإن   كما الجين،  را ببادئ إرتبا ف خ ل من PON-1 جين تعبير تنظيم في يدخل الرر

 ن  أ كتترل  النتتتائق متتن يتتويلحظ. SREBP (Deakin et al., 2003) بتتت لإلرتبتتا  ويويئتتف البتتادئ تنظتتيم علتتك يعمتتل السم ستتتاتين
 متتن اتتك  ُيعتتد للمبتتاي  الجراحتتي اإلستئصتتال ان التتك رلتت  ويعتتود ،PON-1 أنتت يم تركيتت  خ ضتتف فتتي تتت ثير المبتتاي  إلستئصتتال

 المعتروف ومتن ،(2003 اتريف،) اإلستروجين  رمون تركي  في الكبير للوبو  نتيجة الحرة الجرور وا  دياد الت كسدر الكري َأاكال
-HDL-c (Thomàsو PON-1 بتين اإلرتبتا  فت  فتي الستلبي تاثير تا عتن فضت  اَدنت يم، تركيت  خ ت  فتي ت ثير للجرورالحرة َأن  

Moyà et al., 2007 .)المبتتاي  المست صتتلة ادرانتتي مجموعتتة فتتي ال بيعتتي المستتتوى متتن اَدنتت يم تركيتت  إقتتتراي ماي ستتر و تترا 
 Banaś) المابعة  ير الد نية اَدحما  من بوا سب  ال نسي علك الاوفان برور إلحتوات ورل  الاوفان برور بمسحو  المعاملة

et al., 2007.) 
  نتتوع الرائبتتة اَدليتتاف متتن عاليتتة نستتبة علتتك إحتوائوتتا التتك متتردا فيعتتود التتد ون، مرتستتم تخ تتي  علتتك الاتتوفان بتترور قتتدرة انَ 

 الكولستتتتتيرول وأيتتتت  صإمتصتتتتا متتتتن تتتتتداخلوا ختتتت ل متتتتن الكولستتتتتيرول مستتتتتوى خ تتتت  فتتتتي بتتتتار اي  دوراي  تمتلتتتت  التتتتتي كلوكتتتتان -بيتتتتتا
(Jenkins et al., 1993)،  الكليتتة التد ون خ ت  فتي الرائبتة الغرائيتة اَدليتاف دور التك تاتتير التتي الدراستاذ متن الكثيتر و نتا 

 وتنتتدمق اَدليتاف، متن الصتت رات وأحمتا  الغرائيتة التد ون إمتصتتاص يتتم إر واَدنستجة، التدم فتتي الث ثيتة والكلستيريداذ والكولستتيرول
 الُمعتتتاد اَدحمتتتا  كميتتتة بتتترل  فت تتتل البتتتول، متتتن  رحوتتتا ختتت ل متتتن الصتتت رات أحمتتتا  متتتن يتتتتخلص ثتتتم ومتتتن اَدمعتتتات فتتتي معوتتتا

 الكولستتتيرول أكستتدة تح يتت  ختت ل متتن الصتت رات أحمتتا  التتك الكولستتتيرول تحويتتل نستتبة تتت داد منوتتا الم  تتود ولتعتتوي  إمتصاصتتوا،
 متن كتل تراكيت  خ ت  فتي دوراي  السم ستتاتين ع تار يمتلت  (.Aprikian et al., 2002) الصت رات أحمتا  إلنتتال المنات  التداخلي

TC، LDL-c، تركي  ورفن التعصد، ودليل HDL-c، أنت يم بتثبي  الكولستيرول إنتال تثبي  خ ل من رل  يتم إر HMG-CoA 

reductase ، مست ب ذ وبنات تكوين وتنظيم LDL-c التك يتؤدر ممتا المستت ب ذ، ورال الج ئي الودم من وي يد الكبد، خ يا علك 
 VLDL-c لتتتتت الكبتتتدر اإلنتتتتال تثبتتتي  بوستتتا ة LDL-c إنتتتتال بتثبتتتي  ي تتتوم كمتتتا التتتدم، فتتتي  LDL-cو الكوليستتتتيرول نستتتبة ت ليتتتل

(Gotto, 2002)، تركي  رفن علك الع ار قدرة َأم ا HDL-c، َأن    يتر معروفة،  ير بآلية فيكون et al.,(2010)  Barter، أاتار 
 تكوينتتف فتتي  يتتادة التتك يتتؤدر ممتتا ،HDL-c بتتتت الختتاص البتتروتين و تتو ApoA تكتتوين  يتتادة علتتك يعمتتل السم ستتتاتين ع تتار َأن   كالتت

 .المصل في تركي ا
 الدراسة النسجية:

 ان استئصتتتتال المبتتتتاي  متتتتن انتتتتاث ادرانتتتتي أدى التتتتك حتتتتدوث تغيتتتتر فتتتتي تركيتتتتي  ب تتتتاذ الاتتتتريان ادبوتتتتر متمتتتتث ي بتجمتتتتن 
التي ظوترذ علتك اتكل تجمعتاذ للخ يتا الد نيتة بتين االليتاف العضتلية ب ب تة الاتريان الوست ك، ار  Foam cellsة الخ يا الر وي

أن استئصتتال المبتاي  يستتبي انخ تتا   رمتون االستتتروجين التترر بتدورا يتتؤدر التتك حتتدوث   Knopp and Zhu (1997)ااتار
ل حمايتة يحتد متن ناتوت لفتاذ التصتلي العصتيدر فتي ستن النضتول التغيير النسجي في الاريان ادبور، إر يعتبر  ترا الورمتون عامت

 بينمتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتت داد  تتتتتتتتتترا ا فتتتتتتتتتتاذ فتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتن اليتتتتتتتتتت س وعنتتتتتتتتتتد إستئصتتتتتتتتتتال المبتتتتتتتتتتاي  نتيجتتتتتتتتتتة النخ اضتتتتتتتتتتف فوتتتتتتتتتتو يحتتتتتتتتتتافظ علتتتتتتتتتتك 
 العمليتتتتتتتتاذ االيضتتتتتتتتية للبروتينتتتتتتتتاذ الد نيتتتتتتتتة والتتتتتتتتتي ينتتتتتتتتتق عنوتتتتتتتتا انخ تتتتتتتتا  البروتينتتتتتتتتاذ الد نيتتتتتتتتة الوا ئتتتتتتتتة الكثافتتتتتتتتة للكولستتتتتتتتتيرول

LDL-c  وتين والبتتتترApo-B  والبروتينتتتتاذ الد نيتتتتة العاليتتتتة الكثافتتتتة للكولستتتتتيرولHDL-c  فتتتتي الب  متتتتا. كمتتتتا يتتتتؤثر فتتتتي ال عاليتتتتة 
  Cholesterol 7-α hydroxylaseاالن يميتتتة التتتتتي تاتتتتر  فتتتتي تحتتتول الكولستتتتتيرول التتتك أحمتتتتا  الصتتت رات بوستتتتا ة انتتتت يم 

(Ferreri and Naito, 1987 كمتتتا تاتتتير الدراستتتاذ التتتك انخ تتتا ،)   تركيتتت  الكلوتتتتاثيون للحيوانتتتاذ المست صتتتلة المبتتتاي 
(، و را بدورا يعد مؤاراي لتضرر الخ يا وتغيير في ن اريتوا الخلوية مسبباي الضرر الب اني للاريان ادبوتر 2007)الكناني والخ اف،

بوستتا ة مستتت ب ذ صتتيادة  ox-LDL وارتاتتان الخ يتتا احاديتتة النتتواة المتمثلتتة بالبلعميتتاذ التتك ال ستتح تحتتذ الب انتتة لتلتتتوم ج يئتتاذ
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 التك الاتوفان ببترور البتي  النيو لنديتة اَدرانتي إنتاث معاملتة وَأدذمكونة الخ يا الر وية و ي البتؤرة االساستية للتصتلي العصتيدر. 
 احتوائومتا التك رلت  ويرجتن منت ختة بتدذ إر الك يكتوجين، متن كمياذ علك الكبدية الخ يا واحتوذ النواة، ثنائية الخ يا أعداد إ دياد
 إحتوائومتا التك باإلضتافة ،(Gomathy et al., 1990) الك يكوجين تكوين في  يادة علك المادة  را تعمل إر البكتين، ألياف علك
 ِإن  (. Liu et al., 2004) الحيويتة وظي توتا علتك والح تاظ الخ يتا ست مة عتن المستؤولة اَدكستدة مضتاداذ متن واستن متدى علتك

 الكبديتتة الخ يتتا حجتتم فتتي بإنكمتتاش متمتتث ي  الستتلبية التغييتتراذ بعتت  حتتدوث التتك َأدى السم ستتتاتين بع تتار النيو لنديتتة رانتتيادَ  معاملتتة
 تكتتتتوين منتتتتن علتتتتك السم ستتتتتاتين ع تتتتار ل تتتتدرة رلتتتت  يعتتتتود وربمتتتتا دنويتوتتتتا، الخ يتتتتا بعتتتت  وف تتتتدان الكبديتتتتة، اَداتتتتر ة إنتظتتتتام وعتتتتدم

 .الخلور الغاات لستيرولكو  علك سلباي  ينعكس مما الكولستيرول
 الخ يتتا محتتل حلتذ الد نيتتة للخ يتتا تجمتن اتتكل علتتك ظوترذ جتتداي  الاتديد التتد ني التغيتتر متن لفتتاذ تكتتّون التك المبتتاي  إستئصتال َأّدى
 يتتت ترك و يتتتادة الحتتترة الجتتترور وتولّتتتد المبتتتاي  إستئصتتتال متتتن نتتتاتق و تتترا الكبديتتتة، الخ يتتتا  يتتتولي فتتتي ال جتتتور التتتتنكس عتتتن فضتتت ي  الكبديتتتة،

 ال وستت اتية التتد ون وأكستتدة التتد ن، لبيروكستتدة مؤاتتراي   تترا وُيعتتد الكبتتد، فتتي والكولستتتيرول Malondialdehyde (MDA) المالوندالديوايتتد
 الغاتتتات ن اريتتتة فتتتي إختتتت ل التتتك يتتتؤدر ممتتتا الحتتترة، الجتتترور فعاليتتتة م اومتتتة إمكانيتتتة لعتتتدم الخ يتتتا  تتترا تح تتتم يستتتبي ممتتتا الخليتتتة،  اتتتات فتتتي

 تح تتم التتك يرجتتن الكبديتتة الخ يتتا  يتتولي فتتي التتد ن فجتتواذ تجمتتن فتتإن   رلتت  عتتن فضتت ي  الخليتتة، داختتل الد نيتتة الج يئتتاذ تجمتتنت إر الخلتتور،
 المايتوكونتتدريا فتتي الصتتوديوم مضتتخاذ فتتي خلتتل حتتدوث عتتن نتتاتق ال جتتور التتتنكس لفتتاذ وظوتتور الحتترة، الجتترور لتتتراكم نتيجتتة الخ يتتا َأ اتتية
 الخلويتتة اَد اتتية لستت مة التت  م البتتروتين فتتي ن تتص التتك يتتؤدر ممتتا البروتينتتاذ لتكتتوين ال  متتة ال اقتتة الإنتتت فتتي انخ تتا  عنتتف ينتتتق ممتتا
تتتا ،(2005 الخ تتتاف،)  المست صتتتلة اإلنتتتاث مجموعتتتة فتتتي الصتتت راوية ال نتتتواذ حتتتول والتليتتتف البتتتابي، الوريتتتد فتتتي التتتدمور اإلحت تتتان َأم 

 أن يمتتاذ تحتترر يستتبي التتن ص و تترا ادوكستتجين فتتي ن تتص وحتتدوث للكبتتد التتدمور التجويتت  فتتي ضتتعف التتك يعتتود فربمتتا المبتتاي ،
 وقتد التوابيتة، منتا   عتدة وظوتور الكبديتة للخ يتا تلتف حتدوث ي ستر و ترا التدم، التك Lysosomal enzymes الحالتة الجستيماذ

ن   (.Mac Sween and Whalely, 1992) مناعيتة دستباي  ترا يحتدث  يتؤدر النباتيتة تروجيناذاإلست علتك الاتوفان بترور إحتتوات واِ 
 الكتتتري ضتتتد حمايتتتة عامتتتل كونتتتف فتتتي اإلستتتتروجين م تتتام المركبتتتاذ  تتترا لت تتتوم اإلستئصتتتال، عمليتتتة عتتتن النتتتاتق الت كستتتدر اَدرى ت ليتتتل التتتك

 (.Katz et al., 2001) الت كسدر
 المصادر العربية

. الك ي في المنظارية بالجراحة والرحم المباي   الةإل مختل ة  رائ  م ارنة(. 2012) سالم منير البدراني،؛ م احم عبداهلل َأيوي،
 .123-111 ،(2) 5 .البي رية للعلوم ادنبار مجلة

 الجرران إناث في التجريبي العصيدر التصلي لفاذ إحداث في الت كسدر اإلجواد قابلية(. 2005) إسماعيل أسرار الخ اف،
 .العرا  الموصل، جامعة العلوم، كلية اا،دكتور  أ روحة ادكسدة، مضاداذ بع  ستخداما من البيضات

(. تت ثير اضتافة مستحو  بترور الحلبتة التك علي تة االرانتي المحليتة فتي 2012امس التدين، قصتي  كتي )؛ الراور، الوام عبد الحميد 
 .196-205(، 1) 5بع  الص اذ االنتاجية والدموية. مجلة االنبار للعلوم البي رية،

 ،(2) 3 ال بيتة، لإلختصاصتاذ العربتي المجلتس مجلتة. ال تديم العربتي ال تي فتي ال بيتة باَدعاتاي التتداور(. 2001) النا سومان،
53-56. 

 ادولتتتك، ال بعتتتة والتو يتتتن، للناتتتر متتتاس اتتتركة. الع ريتتتة وال يتتتوذ بتتتالروائح العتتت ل موستتتوعة(. 2010) محمتتتد الباستتت  عبتتتد الستتتيد،
 .مصر ال ا رة،

 فتتي الحياتيتتة الكيمياويتتة التتدم مكونتتاذ فتتي للتتد ون المخ ضتتة الع تتاقير وبعتت  الت تتان ختتل تتت ثير(. 2003) َأيتتوي ستتامي رفتتاا اتتريف،
 .العرا  الموصل، جامعة البي رر، ال ي كلية دكتوراا، أ روحة. اَدراني

 .لبنان بيروذ، العلمية، الكتي دار. ال بية والنباتاذ ادعااي معجم(. 2004) حسان قبيسي،
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 وناوت الت كسدر اإلجواد إحداث علك الويدروجين بيروكسيد قابلية(. 2007) اسماعيل سرارأ الخ اف،؛ رحيم نتصارا الكناني،
 في ال ا ل والثوم  تت وفيتامين باالستراديول المتمثلة اَدكسدة مضاداذ بع  ت ثير دراسة من العصيدر التصلي لفاذ
 .110-93 ،(1 )21 البي رية، للعلوم العراقية المجلة. المباي  المست صلة الجرران إناث
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