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عالقة مستويات المالوندايالديھايد والكلوتاثايون بالتغيرات المرضية الكباد االغنام المصابة
باألكياس العدرية
ھناء خليل اسماعيل و انتصار رحيم الكناني
فرع األمراض وأمراض الدواجن ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
الخالصة
اھتمت ھذه الدراسة بالتحري عن مصاحبة حالة االجھاد التأكسدي عند الخمج باألكياس العدرية للمشوكة الحبيبية لألغنام .وقد تم تثبيت
تلك الحالة عند فحص  ٥٠عينة أكباد أغنام خمج جمعت من مجزرة دھوك ،ومن خالل قياس مستوى كل من المالوندايالديھايد بوصفه
عامل تزنخ للدھون أظھر زيادة معنوية ) (P<0.05والكلوتاثايون بوصفه عامالً مضاداً للتأكسد أظھر انخفاضا ً معنويا ً في الطبقة الجرثومية
للكيس .مع االشارة بأن حالة االجھاد التأكسدي قد رافقت األكياس العدرية عند تواجدھا بمفردھا في نسيج الكبد أو مصاحبة آلفات مرضية
أخرى تمثلت بآفات النخر التجلطي واالماعي والتغير الدھني وتليف الكبد وتشمعه.

Correlation of malondialdehyd and glutathione levels with pathological changes of
sheep liver infected with hydatid cyst
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Abstract
This study was conducted to resolve the hypothesis that oxidation stress has been accompanied the hydatid cyst infection.
For this purpose, 50 hepatic samples of sheep origin have been inspected and results revealed for that hypothesis via the
elevation of MDA and reduction in GSH levels of the germinal layers of that hydatid cyst. Furthermore, the results elucidate
that oxidative stress status will appear both of the liver infested only with hydatid cyst or accompanied with other pathological
lesions namely, coagulative and liquifactive necrosis, fatty changes and liver fibrosis and cirrhosis.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

) ،(٢وعلى الرغم من توفر العديد من الدراسات منذ اكتشاف
المرض وليومنا ھذا في اتجاھات عديدة منھا االتجاه المناعي
واالتجاه الفسيولوجي واالتجاه المرضي واالتجاه التشخيصي إال
أنه ما زالت ھناك جوانب مبھمة في مكونات ومحتويات الكيس
منھا قابلية الكيس على انتاج جذور األوكسجين الحرة ضمن
مكونات طبقاته أو احتوائه على مضادات أكسدة حاله حال أي
خلية في الكائن الحي إذ لوحظ إمكانية بعض األنواع من
الطفيليات السيما األوالي منھا على إحداث اإلجھاد التأكسدي من
خالل إنتاج جذور األوكسجين الحرة خالل عملية التكاثر وتطور
مراحل مختلفـة مـن الطفيلي والتفاعل االلتھابي كما ھو في
المالريا والليشــمانيا وداء المقوسـات والكوكسيديا ).(٣،٤

المقدمة
يعد داء األكياس العدرية  Hydatid diseaseمن األمراض
واسعة االنتشار في العالم ومن ضمنھا العراق وھو يعد من
األمراض المشتركة بين اإلنسان والحيوان .(١) Cyclozoonotic
تأتي خطورة ھذا المرض من عدم القدرة على اكتشافه أو
تشخيصه خالل المراحل المبكرة وذلك لعدم إظھاره أعراضا ً
مرضية واضحة إال بعد زيادة حجم الكيس في النسيج المتموضع
به مما يسبب ضغطا ً على األنسجة المجاورة فضالً عن إعاقته
لوظيفة ذلك العضو وعدم استطاعة العقاقير الطبية على معالجته
لوحدھا دون إجراء العمليات الجراحية في القضاء على المرض

١٥١

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٦عدد إضافي (١٥٧-١٥١) ٢٠١٢ ،٢
وقائع المؤتمر العلمي السادس ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل
لذا ھدفت الدراسة الحالية الى دراسة التغيرات المرضية في
اكباد االغنام المخمجة باالكياس العدرية ،باالضافة الى معرفة
قابلية الكيس العدري على إنتاج جذور األوكسجين الحرة في
الطبقة الجرثومية ونسيج الكبد من خالل تحديد مستويات كل من
 MDAبوصفه عامل تزنخ و  GSHبوصفه مضاداً لألكسدة.

التغيرات المرضية النسجية
تم اخذ عينات من كبد االغنام غمرت في محلول  %١٠من
الفورمالين الدارئ المتعادل وحضرت المقاطع النسجية باتباع
طريقة الباحثين ) (٨لتحضير المقاطع النسجية وتمريرھا
بالكحوالت والزايلول ثم غمرت بشمع البارافين وقطعت بسمك
) (٥ -٤مايكروميترات بجھاز المشراح  Microtomلغرض
الحصول على مقاطع نسجية حيث صبغت بصبغة الھيماتوكسيلين
وااليوسين .Haematoxyline and Eosin

المواد وطرائق العمل
عينات أكباد األغنام الخمجة باألكياس العدرية
تم جمع  ٥٠عينة كبد ) ٤٥منھا خمجة طبيعيا ً و ٥سليمة(
للفترة من  /١تشرين الثاني ٢٠٠٣/الى غاية /٣٠كانون
الثاني ،٢٠٠٤/من ذكور األغنام المذبوحة في مجزرة دھوك
حيث نقلت في حافظات مبردة إلى مختبر فرع علم األمراض
لغرض التعامل معھا ،ثم قسمت العينات إلى جزأين الجزء األول
غمر في محلول الفورمالين الدارئ المتعادل  %١٠والجزء األخر
تضمن عينات الكبد الحاوية على الكيس العدري حيث غمرت في
المحلول الملحي الفسلجي البارد ،بعدھا تم فصل الكيس عن الكبد
لغرض قياس مستويات زناخة الدھن المتمثل بالـ MDAومستوى
 GSHفي الكيس والكبد كالًّ على حدة.

تغيرات كيمياء النسيج للكربوھيدرات
لغرض الكشف عن التغيرات في كيمياء النسيج على مستوى
الكربھيدرات تم استخدام تقنية حمض البربوديك شيف Periodic
 acid – Schiffوتم استخدام التقنية المتبعة من قبل ).(٩،١٠
النتائج
الجدول ) (١يوضح االختالفات في مستويات  MDAو GSH

لنسيج الكبد الخمج باألكياس العدرية مع  /بدون آفات مرضية
نسجية أخرى مقارنة مع مجموعة السيطرة )األكباد السليمة(
فضالً عن مستوياتھما في الطبقة الجرثومية ،حيث أظھر الجدول
وجود زيادة معنوية عند مستوى معنوية  P<0.05بين كل
المجاميع ،إالّ أن مجموعة األكباد الخمجة بالكيس العدري مع
وجود تشمع للكبد ظھرت فيھا مستويات الـ MDAأعلى من بقية
المجاميع حيث بلغت  547.80نانومول/غم نسيج رطب تليھا
مجموعة األكباد الخمجة باألكياس العدرية مع وجود النخر
التجلطي إذ بلغت  ٤٣٥,٨نانومول/غم نسيج رطب ثم مع التغير
الدھني ثم النخر االماعي ويليھا التليف إذ بلغت قيمته ٢٨٤,٦٧
نانومول/غم نسيج رطب بينما كانت قيمته في مجموعة األكباد
الخمجة باألكياس العدرية فقط  ٢٨٤,٢نانومول/غم نسيج رطب.
أما ما يتعلق بالطبقة الجرثومية فقد أظھر الجدول ) (١وجود
زيادة ولكنھا غير معنوية في كل المجاميع ،حيث سجلت أعلى
القيم في حالة األكباد الخمجة باألكياس العدرية فقط تليھا مجموعة
األكباد الخمجة باألكياس العدرية والنخر التجلطي.
كما ّ
بين الجدول ) (١مستويات  GSHلمجاميع األكباد
المذكورة آنفا ً وأوضح وجود انخفاض غير معنوي ،إذ بلغ أعاله
عند المجموعة الخمجة باألكياس العدرية مع النخر اإلماعي حيث
بلغت قيمته  ٠,٩٥مايكرومول/غم نسيج رطب يليه مع وجود
التغير الدھني مقارنة مع األكباد السليمة غير الخمجة حيث كانت
قيمته  2.31مايكرومول/غم نسيج رطب ،أما بالنسبة للطبقة
الجرثومية فقد أظھر الجدول ) (١وجود فروقات معنوية في
مستويات  GSHعند كل المجاميع مقارنة مع المجموعة الخمجة
باألكياس العدرية وبوجود آفة النخر التجلطي.

تقدير مستوى الكلوتاثايون نسيج الكبد
تم تقدير مستوى الكلوتاثايون في أكباد األغنام باستخدام
الطريقة التي اتبعھا الباحثون ).(٥
تقدير مستوى زناخة الدھن في الكبد

ُاستخدمت الطريقة المعروفة بـThiobarbituric acid reaction
) (TBAلقياس مستوى بيروكسيدات الدھن في أكباد الحيوانات

حسب الطريقة التي اتبعھا الباحثون ).(٦
دراسة التغيرات المرضية
تضمنت دراسة التغيرات المرضية؛ التغيرات المرضية
العيانية  ،التغيرات المرضية النسجية ،تغيرات كيمياء النسيج
للكربوھيدرات.
التغيرات المرضية العيانية
بعد جمع عينات الكبد لألغنام الخمجة باألكياس العدرية وبعد
إجراء الصفة التشريحية لحيوانات التجارب في األوقات المختلفة
سجلت التغيرات المرضية العيانية لھذه العينات.
التحليل اإلحصائي
حللت البيانات الخاصة بالدراسة باستخدام اختبار تحليل
التباين  One way analysis of varianceواستخدم اختبار دنكن
 Duncan testلتحديد االختالفات اإلحصائية بين المجاميع المختلفة
).(٧
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اللون وبأحجام مختلفة مع األكياس العدرية .كما بينت عينات
أخرى وجود أكياس عدرية مع نسيج كبدي ذي ملمس صلد وعند
أخذ القطع بالسكين كانت ھناك صعوبة في القطع لكثافة األلياف
الغراوية )الصورة  .(٣وفضالً عن ما ذكر لوحظ أيضا ً وجود
األكياس العدرية مع العديد من البؤر تتراوح أحجامھا بين رأس
الدبوس وإلى  ٠,٥سم ذات لون أبيض إلى كريمي ،وعند القطع
بالسكين لوحظ تجمع مواد قيحية في التجويف تمثل وجود
الخراجات .كما لوحظ وجود األكياس العدرية مع بقايا نسيج
الكبد ذات لون شاحب مائل إلى اإلصفرار وملمس صلد
وبخاصة في الباحة البابية تمثل تشمع الكبد )الصورة .(٤

التغيرات المرضية
التغيرات المرضية العيانية
أظھرت ) (٤٥عينة من أكباد األغنام المذبوحة في مجزرة
دھوك وجود آفات مرضية تمثلت بأكياس عدرية لوحدھا أو مع
آفات مرضية أخرى تمثلت بأكياس عدرية مع آفات التغير
الدھني والنخر التجلطي والتليف وأكياس عدرية مع تشمع الكبد
) ،Liver cirrhosis (End stage liverكما لوحظ ضخامة الكبد
نتيجة لوجود أعداد كثيرة من األكياس العدرية المختلفة األحجام
والتي تراوحت أقطارھا بين  ١٠ - ٠,٥سم لوحدھا وبعد فتح
الكيس لوحظ وجود طبقتين من الكيس ،الطبقة الداخلية المالمسة
للسائل العدري وتعرف بالطبقة الجرثومية وھي طبقة حليبية
اللون محببة الملمس تليھا الطبقة الخالية من التراكيب وتعرف
بالطبقة الصفائحية المالمسة للطبقة البرانية والتي تمثل المحفظة
حيث تمثل حلقة االتصال مع نسيج الكبد )الصورة  .(١كما
أظھرت النتائج وجود آفات مرضية أخرى مع األكياس العدرية
تمثلت بالتغير الدھني حيث ظھر نسيج الكبد ذا ملمس دھني
وعند القطع بالسكين لوحظ ترسب قطرات الدھن على حافة
السكين )الصورة  ،(٢كذلك لوحظ وجود آفات نخرية بيضاء

التغيرات المرضية النسجية
أظھرت المقاطع النسجية لعينات األكباد الخمجة باألكياس
العدرية لوحدھا وجود الطبقة الداخلية للكيس والتي تمثل الطبقة
الجرثومية وتتألف من جزء قاعدي بشكل طبقة قاعدية داخلية
تعرف بالقاعدة المخالوية  Basal syncytiumتحتوي على مواد
شبيھة باأللياف وفجوات صغيرة ويمتد من الغشاء القاعدي
بروزات إصبعية الشكل عديدة ومنظمة محاطة بغشاء صفائحي
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النخر التجلطي وجود العديد من بؤر النخر التجلطي القريبة من
تموضع الكيس وحول الوريد المركزي ) Centrilobulerالصورة
 .(٧كما أظھرت مقاطع الكيس العدري مع التليف وتشمع الكبد
وجود التليف وتشمع الكبد عند الباحة البابية وحول الوريد
المركزي مع احتقانات شديدة في التجويف ،كما أظھرت وجود
التليف مع قنيوات صفراوية جديدة تترتب بھيئة فصيصات كبدية
جديدة في الباحة البابية )الصورة  .(٨وأوضح البعض اآلخر من
المقاطع النسجية تموضعا ً لألكياس العدرية الناضجة مع وجود
العديد من بؤر النخر اإلماعي ) Liquifactive necrosisالصورة
.(٩

تمتد داخل الطبقة الصفائحية وتعمل على ربطھا مع الطبقة
الجرثومية ثم يلي القاعدة المخالوية طبقة من الخاليا التكاثرية
وخاليا عضلية تليھا الطبقة الصفائحية وھي طبقة غير خلوية
خالية التراكيب سميكة جداً ويحيط بھاتين الطبقتين طبقة سميكة
من األلياف الغراوية يرتشحھا أعداد كثيرة من الخاليا االلتھابية
المتعددة أشكال نواتھا تتمثل بالعدالت والحمضات والوحيدة
النواة والخاليا اللمفية والخاليا البالزمية ثم البلعمات وھي تمثل
الطبقة البرانية أي المحفظة )الصورتان  ٥و .(٦

الصورة ) :(١كبد أغنام خمجة باألكياس العدرية مختلفة األحجام
(.
مع وجود التليف بين الفصيصات الكبدية )
الصورة ) :(٣كبد أغنام خمجة باألكياس العدرية مختلفة األحجام
م ع وج ود بقاي ا لن سيج الكب د ش حاب الل ون ذو ملم س ص لد يمث ل
(.
تليف الكبد )

الصورة ) (٢كبد أغنام خمجة باألكياس العدرية مختلفة األحجام
مع التغير الدھني فضالً عن وجود بؤر نخرية ذات لون أبيض
(.
مختلفة األحجام )
الصورة ) :(٤كبد أغنام خمجة باألكياس العدرية مع تشمع الكبد
(.
)

كما بينت المقاطع النسجية لكبد األغنام الخمجة باألكياس
العدرية مع آفات التغير الدھني وجود العديد من الفجوات الدھنية
في ھيولي الخاليا الكبدية .بينما أظھرت آفات الكيس العدري مع
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الجرثومية حيث بلغت قيمته  ٢٩٢,٤نانومول/غم نسيج رطب،
ھذا فضالً عن وجود  GSHالذي قدر بـ  ١,٦٣مايكرومول/غم
نسيج رطب .إن قياس مستوى كل من الـ MDAو  GSHفي
الطبقة الجرثومية يعد األول من نوعه حيث لم تتوفر دراسات
سابقة في ھذا المجال لغاية شھر تشرين الثاني عام  .٢٠٠٥إن
وجود ھاتين المادتين يعد من مكونات الطبقة الجرثومية وھذا
يعني أن الكيس له القابلية على إنتاج جذور األوكسجين الحرة
خالل المراحل األولى من الخمج ويستمر حتى نشوء الكيس
وتطوره ).(١٢

الصورة ) :(5مقطع ن سجي ف ي ن سيج كب د أغن ام خم ج باألكي اس
العدرية توضح وجود الكيس الع دري م ع طبقات ه الداخلي ة متمثل ة
( .ال صبغة ،PAS
( و ال صفائحية )
بالطبقة الجرثومية )
قوة التكبير .200X

الصورة ) :(٧مقطع نسجي في نسيج كبد خمج باألكياس العدري ة
(
توض ح وج ود الك يس المتمث ل بالطبق ة الجرثومي ة )
( تلت صق بن سيج الكب د
( والمحفظ ة )
وال صفائحية )
فضالً عن النخر التجلطي حول الوريد المرك زي .ال صبغة & H
 ،Eقوة التكبير .100X

الصورة ) :(٦مقطع ن سجي ف ي ن سيج كب د أغن ام خم ج باألكي اس
العدرية توضح وجود ارتشاحات كثيفة للخاليا االلتھابي ة الوحي دة
( مع ترسب م واد حم ضية ال صبغة
النواة في الباحة البابية )
( .الصبغة  ،H & Eقوة التكبير .100X
حول الجيبانيات )
المناقشة
أشارت نتائج ھذه الدراسة في إلى وجود الـ MDAو GSH

ضمن مكونات الكيس العدري التي تشمل المواد البروتينية مثل
األلبومين ومواد كربوھيدراتية مثل الكلوكوز والسكروز
والكاليكوجين ومواد دھنية متمثلة بالدھون الحرة والمفسفرة كما
يحتوي على بعض العناصر كالصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد
فضالً عن بعض األنزيمات منھا الاليبيز والبروتيز واألوكسيديز
وبعض العناصر الالعضوية مثل الحديد والنحاس والكادميوم
والنيكل والمغنيسيوم ) (١١إذ لوحظ وجود  MDAفي الطبقة

الصورة ) :(٨مقطع ن سجي ف ي ن سيج كب د أغن ام خم ج باألكي اس
العدرية والتليف توضح وج ود ح زم كثيف ة م ن األلي اف الغراوي ة
( .الصبغة
بين الفصيصات الكبدية وحول الوريد المركزي )
 ،H & Eقوة التكبير .100X
١٥٥

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٢٦عدد إضافي (١٥٧-١٥١) ٢٠١٢ ،٢
وقائع المؤتمر العلمي السادس ،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل
) (١٤كذلك لوحظت زيادة معنوية في مستوى الـ MDAلنسيج
الكبد الخمج بالكيس العدري يرافقھا وجود آفة من النخر
التجلطي ،إن ھذه الزيادة قد تكون ناتجة عن نقص األوكسجين
 Hypoxiaوالتي لوحدھا أو مع الكيس تؤدي إلى تحرير جذور
األوكسجين من أغشية الخاليا وھذا يساعد على أكسدة وتزنخ
الدھون ) (١٤الناتجة عن تحرير لعامل النخر الورمـي )(TNF
 Tumour necrosis factorالذي يعد أحد الوسائط الكيميائية
المسؤولة عن االستجابة االلتھابية ضد الخمج له الفاعلية على
إحداث تحرير لجذور األوكسجين الحرة.
إن الجدول ) (١لم يظھر وجود زيادة في مستوى الـMDA
لنسيج الكبد بوجود الكيس العدري مع التليف مقارنة مع
المجموعة الخمجة بالكيس العدري فقط لكنھا زادت عن
مجموعة السيطرة وھذا يشير إلى أنه قد يكون التليف غير كفيل
بإنتاج جذور األوكسجين الحرة ويقتصر على الكيس العدري.
إن ارتفاع مستوى  MDAبنسيج الكبد ارتفاعا ً معنويا ً مقارنة
مع المجموعة الخمجة بالكيس العدري ومجموعة السيطرة قد
يكون ناتجا ً عن الفعل التآزري آلفة النخر اإلماعي والكيس
العدري حيث تؤكد العديد من الدراسات وجود إنتاج كميات
كبيرة من جذور األوكسجين الحرة المتمثلة ببيروكسيد
الھيدروجين أو السوبر أوكسايد نتيجة الخمج الجرثومي حيث
يعد النخر اإلماعي من اآلفات التي تنتج عن الخمج الجرثومي
وبخاصة الجراثيم المنتجة للقيح  Pyogenic bacteriaومنھا
 (١٥) Corynebacterium spp.إذ يتم إنتاج جذور األوكسجين
الحرة من خالل آلية البلعمة  Phagocytosisمن قبل العدالت
فضالً عن انتاج الجذور في أغشية الخاليا المتنخرة في نسيج
الكبد وھذه كفيلة في تزنخ الدھون ورفع مستوى .(١٦) MDA
أما فيما يتعلق بوجود آفة الكيس العدري مع تشمع الكبد فقد
لوحظ وجود زيادة معنوية في مستوى  MDAنسيج الكبد وقد
يكون ذلك ناتجا ً عن الفعل التآزري أيضا ً ولكن بآلية تختلف عما
ذكر آنفا ً ،كما وأظھر الجدول ) (١مستويات  MDAفي الطبقة
الجرثومية للكيس العدري في الكبد لوحده أو مع وجود آفات
أخرى ويبدو من النتائج أن ھنالك انخفاضا ً في مستوى MDA
الطبقة الجرثومية في الكيس العدري بوجود آفات أخرى
والمتمثلة بالتغير الدھني والنخر التجلطي والتليف والنخر
اإلماعي وتشمع الكبد مقارنة مع وجود الكيس لوحده وقد يعود
ذلك إلى اختالف في عمر الكيس أو ربما إلى العمليات األيضية
التي تحدث داخل الكيس يقابله عدم استقرار قيم  GSHالطبقة
الجرثومية عند وجود الكيس لوحده أو مع اآلفات األخرى
المتقدمة ولألسباب المذكورة آنفا ً ،أما فيما يتعلق بمستوى GSH
والذي يمثل دفاعات الخلية فقد لوحظ وجود انخفاض في مستوى
 GSHنسيج الكبد سواء أكان الكيس لوحده أم مع اآلفات األخرى
المذكورة آنفا ً مقارنة مع مجموعة أكباد السيطرة وقد يعود ذلك
إلى االختالل في التوازن وحدوث حالة اإلجھاد التأكسدي في
نسيج الكبد حيث ھناك إنتاج مزيد من جذور األوكسجين الحرة

الصورة ) :(٩مقطع ن سجي ف ي ن سيج كب د أغن ام خم ج باألكي اس
العدري ة والنخ ر اإلم اعي توض ح وج ود العدي د م ن ب ؤر النخ ر
اإلماعي )
( .الصبغة  ،H & Eقوة التكبير .100 X
لقد أشار الجدول ) (١إلى وجود زيادة معنوية في مستوى
الـ MDAالكبد الخمج باألكياس العدرية مقارنة مع مجموعة
السيطرة إن ھذه النتيجة تشير إلى قابلية الكيس على إنتاج مزيد
من جذور األوكسجين الحرة وكذلك الحال بالنسبة إلى وجود
مستوى الـ GSHحيث لوحظ وجود انخفاض في مستوى GSH
في نسيج الكبد الخمج بالكيس العدري مقارنة مع مجموعة
السيطرة إن ھذا االختالف قد يعود إلى األذى الذي أحدثه
تموضع الكيس العدري في نسيج الكبد والذي تمثل بالنخر
الموضعي حيث ساعد على إنتاج مزيد من جذور األوكسجين
الحرة وھي كفيلة بإحداث تزنخ للدھون في أغشية الخاليا الكبدية
فضالً عن أنه قد تكون ناتجة من آلية الدفاع ضد اليرقة البعدية
المتمثلة بآلية البلعمة حيث يتم فيھا إنتاج بيروكسيد الھيدروجين
 H2O2والذي يعد واحداً من جذور األوكسجين الحرة التي لھا
القابلية على إحداث تزنخ للدھون يقابله انخفاض في مستويات
مضادات األكسدة من خالل قياس  GSHنسيج الكبد ).(١٣
كما وأظھر الجدول ) (١وجود آفات مصاحبة لتموضع
الكيس العدري ومنھا وجود التغير الدھني مع الكيس العدري
حيث لوحظ زيادة معنوية في مستوى  MDAعند مستوى معنوية
) (P<0.05عند مقارنتھا مع المجموعة الخمجة بالكيس العدري
فقط ومجموعة أكباد السيطرة مما يؤكد وجود فعل تآزري
 Synergisticبين التغير الدھني والكيس العدري أو ربما قد تكون
آفة التغير الدھني وجدت بسبب وجود الكيس العدري وبخاصة
في الخاليا القريبة من األوردة المركزية وھذا يشير إلى انخفاض
نسبة األوكسجين الواردة إلى تلك الخاليا وھي كفيلة في إحداث
األذى لجدران خاليا الكبد األمر الذي يساعد على تحرير جذور
األوكسجين الحرة وحدوث تزنخ للدھون .إن ما يدعم ھذا
االفتراض ھو وجود دراسات حول آلية حدوث التغير الدھني
وما يرافقھا من حدوث تحرير لجذور األوكسجين الحرة.
١٥٦
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تؤدي إلى كبح عمل مضادات األكسدة األمر الذي يقلل من إنتاج
 الذي له الفعل في كبح وكسر سالسل جذور األوكسجينGSH
 إن عدم حدوث ھذه اآللية كفيلة،الحرة مع منع تزنخ الدھون
.(١٧)  نسيج الكبدGSH بخفض مستوى
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