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تأثيرات "  يوما60ولمدة "  ملغم يوميا 50ثبتت ھذه الدراسة بأن لزيت الثوم عند الجرعة أ
 في الحزم  أذ أظھرت المقاطع النسجية للقلب تضخم.رانبناث األإعلى القلب والكبد والكلية في 

والخاليا العضلية، كما لوحظ وجود انتفاخ خلوي حاد في كل من الخاليا الكبدية والخاليا 
كدت ھذه أو .لقد تم ذكر تفصيلي لصورة الدھن في المصل و.الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية

 من لحد من تطور آفات التصلب  العصيديلكسدة الدراسة على ان لزيت الثوم تأثير مضاد لأل
 و  LDL-Cخالل االنخفاض المعنوي في مستوى الكوليسترول الكلي والكليسريدات الثالثية و 

VLDL-C ودليل التعصد مع االرتفاع المعنوي في مستوى HDL-C  فضال عن االرتفاع المعنوي 
 مقارنة مع مستوياتھا في حيوانات  MDA واالنخفاض المعنوي في مستوى GSHفي مستوى 

ك أكدت ھذه الدراسة على القابلية العالجية لزيت الثوم وفيتامين ھـ المستھلك وكذل .السيطرة
وذلك من خالل االنخفاض "  يوما60بعد التعرض لبيروكسيد الھيدروجين لمدة "  يوما 15لفترة 

 ودليل التعصد VLDL-C و LDL-Cالمعنوي في مستوى الكوليسترول الكلي والكليسريدات الثالثية 
في مستوى " معنويا"  كما واظھر انخفاضاHDL-Cاع المعنوي في مستوى مع وجود االرتف

خصوص ما بأGSH. في مستوى الكلوتاثايون " معنويا"  وارتفاعاMDAبيروكسدة  الدھن 
نستنتج من ھذه الدراسة  و.لتغيرات النسجية فقد لوحظ وجود اختزال ضيئل لالفات التعصدية ا

ويات االنواع المختلفة من الدھون بوصفه مضاد على ان لزيت الثوم قابلية في خفض مست
 GSH  ورفع مستوى الكلوتاثايون MDAللتعصد فضال عن قابليته في خفض بيروكسدة الدھن

  .بوصفه مضاد لالكسدة
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ABSTRACT 
      This study searched the microscopical effects of garlic oil at a dose of 50 mg  daily 
for 60 days on tissues of heart , liver, and kidney in female rabbits. The results 
revealed hyperatrophy in cardiac myocyte, acute cell swelling in hepatocyte and 
epithelial cells that lined renal tubules. Complete lipid profile was also described.           
    



 ١٨٠

  )١٩٢-١٧٩ (٢٠٠٥، ٢، العدد١٩المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
 

   The study also   proved   that   garlic    oil   had   a   good antioxidant effects toward 
the meliorating  progression of atherumatous lesion. Antioxidative effects also 
explained by significant reduction in lipid profile parameters (except an elevation in 
HDL-C), as well as elevation in tissue GSH and reduction of tissue MDA, as 
compared with control group. One more result , this study was suggest on the 
therapeutic efficiency of garlic oil and vitamin E for 15 days after exposure to 
hydrogen peroxide for 60 days. The therapeutic effects interpret within the significant 
reduction in the level of total cholesterol, triglyceride, LDL-C, VLDL-C, atherogenic 
index and significant increase in the level of HDL-C. In addition to significant 
increase in the level of GSH and significant decrease in the level of MDA. The 
histopatholgical changes, reveled less reduction in atherosclerotic lesions. This study 
concluded that garlic oil have a capability to decrease the level of lipid profile as 
antiatherogenic.  In addition, the ability to decrease the level of lipid peroxidation 
MDA, and to increase the level of GSH as antioxidant. 
 

  ةالمقدم
جھاد التأكسدي في امراضية التصلب العصيدي من خالل عالقة الجذور عرف دور األ

الحرة وتفاعالتھا غير المسيطر عليھا الكسدة الدھون وحيث ان الجذور الحرة ھي التي تؤدي 
وان الدھون المتزنخة تعد ضارة . وفيما بعد وبعمليات وتفاعالت متعاقبة الى بيروكسيدة الدھن

 .لقوة التصلب العصيدي" ورھا المؤذي في عملية التعصد فضال عن انھا تعطي مؤشراوذلك لد
لحيوان والتي اشائعة الحدوث في االنسان ويضية مراض األويعد التصلب العصيدي من األ

تحدث في االوعية الدموية وباالخص االبھر بعد تعرضه لالذى بتأثير احد عوامل الخطر مثل 
ستخدام وفي االونة االخيرة تم أ). ١(ر واالجھاد التأكسدي وغيرھا فرط ضغط الدم وداء السك

وظيفة البطانة الى وضعھا العديد من العقاقير واالدوية وبعض االعشاب التي يمكن ان تعيد 
فات أستخدمت العديد من النباتات للحد من تطور أوعلى مستوى الطب الشعبي . الطبيعي

اذ يعد  .لكوليسترول في الدم ومنھا الثومالتصلب العصيدي من خالل خفض مستوى ا
عوامل المھمة التي تدخل في عالج ومستحضراته من ال)  garlic  )Allium sativumالثوم

ن له أجريت على زيت الثوم وجد وفي دراسة أ. مراض القلب والشرايينأمراض عديدة منھا أ
ى الذي تسببه مادة النيكوتين تأثير مضاد لالكسدة حيث انه يحمي بطانة الوعاء الدموي من االذ

 في االنسجة وبصورة خاصة في كل  GSHلدى االشخاص المدخنين كما انه يزيد من مستوى 
 ومن جانب آخر وجد ان زيت الثوم له دور في عالج .)3,2(من كريات الدم الحمر والكبد 

ي عالج حاالت ان لزيت الثوم تأثير فعال ف ) Tsa and Yin )4امراض الجھاز التنفسي فقد وجد 
شير الى كون لوجود العديد من البحوث والتي ت" ونظرا. ذات الرئة المتسببة بجرثومة الكلبسيال

، ارتأينا دراسة تأثير زيت الثوم مع احداث االجھاد التأكسدي ومقارنته مع للتعصد" الثوم مضادا
  ".فيتامين ھـ كونه من مضادات االكسدة المعروفة عالميا

  
  العمــلالمواد وطرائق 

 ربيت ، كغم1-1.5رانب المحلية البالغة  وبوزن يتراوح بين  من األ 40استخدم في ھذه الدراسة 
درجة مئوية ووضعت تحت المراقبة ) ٢٨-٢٢(في اقفاص حديدية في غرفة بدرجة حرارة 
ا على للتأكد من خلوھا من االمراض وتم تغذيتھ" خالل فترة تكيف امدھا خمسة عشر يوما

 وبواقع قسمت حيوانات التجربة الى ثمانية مجاميع ثانوية. مركز والجت االخضرالعلف ال
حيث ااستھلكت المجموعة االولى الماء والعلف العاديين وعدت خمسة ارانب لكل مجموعة، 

  في حين اعطيت المجموعة الثانية العلف العادي والماء المضاف , مجموعة سيطرة 
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 وقد ". يوما 60ولمدة ) المصنع من شركة ديغوسا البلجيكية( بيروكسيد الھيدروجين 0.5%اليه 
عن ) حلب للصناعات الدوائية- المصنع من شركة الفا(عوملت المجموعة الثالثة بزيت الثوم 

 استھلكت المجموعة ، في حين."ا يوم60ولمدة "  ملغم يوميا50طريق التجريع بالفم وبجرعة 
 مع معاملتھا بزيت الثوم 0.5 %الرابعة الماء المضاف اليه بيروكسيد الھيدروجين وبتركيز 

المصنع ( وقد عوملت المجموعة الخامسة بفيتامين ھـ ." يوما60ولمدة "  ملغم يوميا50وبجرعة 
صوصية محدودة يوفيتكو لخمن قبل الشركة المتحدة لصناعة االدوية البيطرية والمساھمة ا

 %كغم علف مع الماء المضاف اليه بيروكسيد الھيدروجين بتركيز / ملغم400بجرعة ) االردنية
اما بالنسبة للمجموعة السادسة فقد استھلكت الماء المضاف اليه ".  يوما60ولمدة "  يوميا0.5

وقد ".  يوما 15 يوما ثم تركت بدون عالج ولمدة 60 ولمدة 0.5 %بيروكسيد الھيدروجين 
بعد معاملتھا "  يوما15لمدة "  ملغم يوميا50عوملت المجموعة السابعة بزيت الثوم بجرعة 

 في حين استھلكت المجموعة ". يوما60لمدة "  ملغم يوميا0.5 %بيروكسيد الھيدروجين بتركيز 
 بعد معاملتھا بيروكسيد"  يوما15كغم علف لمدة / ملغم400الثامنة فيتامين ھـ بجرعة 

  ". يوما60 مع ماء الشرب لمدة 0.5 %الھيدروجين بتركيز 
  

  :وقد تم االعتماد على المعايير التالية في تقييم الدراسة
 والمصنعة Kitقياس مستويات كال مما يأتي في مصل الدم باستخدام عدد االختبار الجاھزة . أ

  .  الفرنسية RANDOXمن شركة 
   الكوليسترول الكلي1.
  الثالثية الكليسريدات 2.
   الكوليسترول من نوع الشحوم البروتينية ذات الكثافة العالية3.
   الكوليسترول من نوع الشحوم البروتينية ذات الكثافة الواطئة4.
  " الكوليسترول من نوع الشحوم البروتينية ذات الكثافة الواطئة جدا5.
   دليل التعصد والذي تم حسابه طبقا للمعادلة االتية6.

                                           Total cholesterol 
                                             ---------------- Atherogenic index =    

  HDL                                                           
 كل من االبھر والقلب في اجراء الصفة التشريحية ودراسة التغيرات المرضية ان وجدت. ب

   و ايوسين–صبغة الھيماتوكسلين ؛ والكبد والكلية وباستخدام تقنيات نسجية مختلفة تضمنت
  ).5(للكشف عن المواد المخاطية المتعددة السكريدات ) PH 2.5(صبغة االلشن الزرقاء

ارانب  النسجة  MDA والمالونداي الديھايد GSHالتحري عن مستوى كل من الكلوتاثايون  . ج
االبھر ( النسجة GSH وتم تقدير مستوى ،بعض المجاميع وبخاصة انسجة االبھر والكبد والكلية

 كما واستخدمــت الطريقة المعروفــــــة ).٦(باستخدام الطريقة التي اتبعھا) والكبد والكلية
)TBA)) Thiobarbituric Acid Reaction) 7( لقياس مستوى بيروكسيدات الدھن في االنسجة.(  

  :التحليل االحصائي
  One way analysis of Varianceحللت النتائج احصائيا باستخدام تحليل التباين االحادي  

ان مجمل الفروقات  .االحصائية بين المجاميع المختلفةواستخدم اختبار دنكن لتحديد االختالفات 
  ).P<0.05  ) 8ة حتمالياالالمعنوية المذكورة في الدراسة تعني االختالفات عند مستوى 
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  النتائــج
  :الدھن التاثير على صورة 1.

ظھرت نتائج الفحص المصلي لصورة الدھن في مجموعة السيطرة ان المستويات أ  
بعد و 0.5 % الھيدروجين رانب المعاملة ببيروكسيد  في حين ان األ،كانت ضمن الحدود الطبيعية

مستوى الكلوليسترول الكلي، الكليسريدات  يوما من المعاملة أظھرت ارتفاع معنوي في 60 
عند  HDL-C مستوى نخفاض معنوي في أ و. ودليل التعصد،VLDL-C, LDL-C  والثالثية

  .مقارنته مع حيوانات السيطرة
فقد " يوما 60 لمدة " ملغم يوميا 50 رانب المعاملة بزيت الثوم بجرعة ما بالنسبة لألأ  
 VLDL-C  معنوي في مستوى الكوليسترول الكلي والكليسريدات الثالثية و انخفاضأظھرت 

عند مقارنته مع   HDL-C في حين كان ھنالك انخفاض معنوي في مستوى .  LDL-Cو
 ملغم 50 بدت الحيوانات المعاملة بزيت الثوم وبجرعة أ ھذا و.)١ل الجدو(مجموعة السيطرة 

في مستوى " معنويا" انخفاضا"  يوما 60  ولمدة 0.5 % مع بيروكسيد الھيدروجين " يوميا
 ودليل التعصد وھذا االنخفاض كان VLDL-C  وLDL-C الكوليسترول والكليسريدات الثالثية و 

كغم علف مع / ملغم 400  وبجرعة ھـ بالنسبة للحيوانات المعاملة بفيتامين " اكثر وضوحا
عند مقارنتھا " طفيفا"  ومع ھذا فان ھذه النسب أظھرت ارتفاعا 0.5 % كسيد الھيدروجين بيرو

في " معنويا"  فقد كان ھنالك ارتفاعاHDL-C اما بالنسبة لمستوى , مع حيوانات السيطرة 
 ھـ مع بيروكسيد الھيدروجين وكانت ھذه المعاملة بفتامينمستواه في مصل الدم عند الحيوانات 

( ضل عند مقارنتھا مع الحيوانات المعاملة بزيت الثوم مع بيروكسيد الھيدروجين النسب اف
كغم علف / ملغم400  أظھرت حيوانات المجموعة المعاملة بفيتامين ھـ وبجرعة .)١الجدول 

ارتفاع معنوي "  يوما 60  لمدة  0.5 % بعد معاملتھا ببيروكسيد الھيدروجين " يوما 15 ولمدة 
 ودليل التعصد عند LDL-C و VLD-C سترول الكلي والكليسريدات الثالثية و في مستوى الكولي

مقارنتھا مع حيوانات مجموعة السيطرة غير المستھلكة لبيروكسيد الھيدروجين بينما كان ھنالك 
بيروكسيد الھيدروجين لھبوط معنوي في تلك المستويات عند مقارنتھا مع المجموعة المستھلكة 

كذلك كان , جموعة المستھلكة للثوم الطازج مع معاملتھا بالبيروكسيد فقط بدون عالج والم
بعد "  يوما15  للمجموعة المعاملة بفيتامين ھـ ولمدة HDL-C ھنالك ارتفاع معنوي في مستوى 

عند مقارنتھا مع حيوانات المجموعة المعاملة "  يوما 60 معاملتھا ببيروكسيد الھيدروجين لمدة 
ن فقط دون عالج والمجموعة المستھلكة لزيت الثوم بعد معاملتھا ببيروكسيد الھيدروجي

ببيروكسيد الھيدروجين ولكن ھذه المستويات لم تصل الى مستواھا الطبيعي عند مقارنتھا مع 
  .)١الجدول (حيوانات السيطرة 

  
  :ة التغيرات المرضيــ2.

ة تميزت   ات المعامل سجية في ابھر الحيوان ات الن سيد الھب االف دروجين بيروك   0.5 % ي
ة" يوما 60 ولمدة  ا الرغوي ز بوجود الخالي ة والتي تتمي ات الدھني ة  foam cellوجود االف  المحمل

دھن  ساء ،بال ضلية المل ا الع اثر الخالي ة لتك ة المتوسطة نتيج ي الطبق ثخن ف ود ت وحظ وج ا ل  كم
نك اني من الت ا العضلية تع ة فضال عن كون الخالي دانھا الممتلئة بالفجوات الدھني س والنخر وفق

ة بزيت , ) ١الشكل ( الشكل الطبيعي  ات المعامل ولم تالحظ أي تغيرات نسجية في ابھر الحيوان
وم وبجرعة  ا50 الث م يومي دة "  ملغ ا 60 ولم سجية للقلب , "  يوم اطع الن في حين أظھرت المق

ساء ضلية المل ا الع ي الخالي ع تفجي ف ضلية م ا الع زم والخالي ي الح ضخم ف ود ت ضال عن وج  ف
بعض . ) 2 الشكل ( الخزب  اد في ال  وقد تميزت االفات النسجية للكبد وجود التورم الخلوي الح

  ھذا وقد أظھرت ,  ) 3 الشكل ( من الخاليا الكبدية مع نخر في البعض االخر منھا 
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ة المقاطع النسجية  للكلية وجود التورم الخلوي الحاد عند الخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوي

ة  ة الدموي ي االوعي ان ف ن االحتق ضال ع شكل ( ف ر  .)4 ال سجية البھ اطع الن دت المق د اب وق
دة  دروجين لم سيد الھي وم مع بيروك ة بزيت الث ا 60الحيوانات المعامل زال في "  يوم وجود  اخت

في حين لوحظ تكسر في االلياف المطاطة ) 5 الشكل ( ة مع تكاثر االفات التكاثرية االفات الدھني
مع حدوث اختزال في االفات الدھنية في االرانب المعاملة بفيتامين ھـ مع بيروكسيد الھيدروجين 

  ." يوما 60 لمدة 
  

دة    وم لم اي 15 وقد تميزت التغيرات النسجية البھر الحيوانات المعاملة بزيت الث د " وم بع
ديد "  يوما 60 معاملتھا ببيروكسيد الھيدروجين لمدة  اثر ش ة وتك ات الدھني وجود اختزال في االف

سرة  اف المتك ود االلي ن وج ضال ع ة ف ساء الوعائي ضلية المل ا الع شكل ( للخالي ين  ) 6ال ي ح ف
دة  ـ لم امين ھ ة بفيت ات المعامل سجية البھر الحيوان اطع الن ا 15 أظھرت المق ا بع"  يوم د معاملتھ

وجود زيادة في المواد المخاطية المتعددة السكريدات مع "  يوما 60 ببيروكسيد الھيدروجين لمدة 
  .اختزال في الفجوات الدھنية وتكسر في االلياف المطاطة 

  
ستو 3. ى م أثير عل ايون الت داي GSHيات الكلوتاث دوالمالون ي  MDA , الديھاي ر ف سجة االبھ ان

  : والكبد والكلية
دة أظ   دروجين لم سيد الھي ة ببيروك ات المجموعة المعامل ا60 ھرت حيوان حدوث "  يوم

ستوى  ي م وي ف اع معن ستوى MDA ارتف ي م وي ف اض معن ع GSH  وانخف ا م د مقارنتھ  عن
وي في MDA في حين ان ھنالك انخفاض معنوي في مستوى , حيوانات السيطرة  اع معن  وارتف

ات المعاملGSH مستوى  سبة للحيوان ات  بالن وم والحيوان دروجين مع زيت الث سيد الھي ة ببيروك
سيد بالمعاملة  ة ببيروك ات المعامل ا مع الحيوان د مقارنتھ بيروكسيد الھيدروجين مع فيتامين ھـ عن

سبيا ة ن ت مرتفع سب كان ذه الن ان ھ ذا ف ع ھ ط وم دروجين فق ات " الھي ع حيوان ا م د مقارنتھ عن
   . )2 جدول ( السيطرة 

  
ا   د أظھرت حيوان دة وق وم لم ت الث ة بزي ة المعامل ا 15 ت المجموع ا " يوم د معاملتھ بع

 وارتفاع معنوي في MDA انخفاض معنوي في مستوى "  يوما 60 ببيروكسيد الھيدروجين لمدة 
والتي "  يوما60 عند مقارنتھا مع الحيوانات المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين لمدة GSH مستوى 

ان االنخفاض في مستوى دون عالج "  يوما15 تركت لمدة  اع في مستوى MDAوك   واالرتف
GSHسيد "  يوما15 في الحيوانات المعاملة بفيتامين ھـ لمدة "  اكثر وضوحا ا ببيروك بعد معاملتھ

ات " يوما 60 الھيدروجين لمدة  ا مع حيوان د مقارنتھ ة عن سبة كانت مرتفع ذه الن ان ھ ذا ف ومع ھ
  . )2 جدول ( السيطرة 
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  )١٩٢-١٧٩ (٢٠٠٥، ٢، العدد١٩جلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد الم
  
ـ  ) 1 (جدول ال امين ھ وم وفيت ة بزيت الث أثير المعامل ل التعصد ت دھن ودلي ى صورة ال ي  عل ف

   " يوما60 لمدة )  0.5 %  (االرانب المعاملة بيروكسيد الھيدروجين
  الكوليسترول  المجاميــع

mg/dL  
سريدات  كلي
ة  ثالثي

mg/dL 
 HDL 
Mg/dL 

LDL 
Mg/dL 

VLDL 
Mg/dL 

ل  دلي
  التعصد

 110.8أ   مجموعة السيطرة
± 1.5  

 45.80 أ
± 0.86 

 36.8 أ
± 0.43 

 64.9 أ
±-1.72 

 9.2 ب
± 0.17 

 3.01 أ
± 0.2 

مجموعة االرانب المعاملة 
ببيروكسيد الھيدروجين 

   0.5 %بتركيز 

 548.6 د
± 18.43 

 ھـ151.6
± 0.43 

 29.9 ج
± 0.47 

 488.4  د
± 1.94 

 30.3 ھـ
± 0.02 

 17.7 د
 ±0.71 

مجموعة االرانب المعاملة 
  ملغم50بزيت الثوم بجرعة 

 23.60 أ
± 0.17 

 34.68 أ
± 0.15  

 32.7 ب
± 0.2 

 44.00 أ
± 0.43 

 6.88 أ
± 0.06 

 ± 0.73 أ
0.2 

مجموعة االرانب المعاملة 
ببيروكسيد الھيدروجين مع 

  زيت الثوم

 167.2 ب
± 0.61 

 55.8 ب
± 0.37 

 34.0 ب
± 0.10 

 121.9 ب
± 0.04 
 

 11.1 ج
± 0.02 

 4.9 ب
 ± 0.02  

مجموعة االرانب المعاملة 
ببيروكسيد الھيدروجين مع 

 400فيتامين ھـ بجرعة 
  كغم علف/ملغم 

 158.8 ب
± 0.37 

 52.1 ب
± 1.05 

 34.3 ب
± 0.74 

 114.0 ب
± 0.90 

 10.5 ج
± 21 

 4.7 ب
± 8.94 

معاملة مجموعة االرانب ال
ببيروكسيد الھيدروجين التي 

 تركت بدون عالج 

 520 د
± 3.6  

   ھـ123.2

± 1.5 

 29.7 ج
± 0.3 

 463.8 د
± 3.7 

 26.4 ھـ
± 0.3 

 17.5 د
± 0.3 

مجموعة االرانب المعاملة 
بزيت الثوم بعد معاملتھا 

 ببيروكسيد الھيدروجين 

 224.3 ج
± 0. 28 

 84.3 د
± 0. 34 

 33.7 ب
± 0.23 

 173.8 ج
± 0.41 

 16.8د 
± 0.02 

 6.7 ج
± 0.02 

مجموعة االرانب المعاملة 
بفيتامين ھـ بعد معاملتھا 

 ببيروكسيد الھيدروجين 

 210.1 ج
± 0.43 

 67.4 ج
± 0.41 

 32.0 ب
± 0.2  

 164.9 ج
± 0.61  

 13.5 د
± 0.11 

 6.6 ج
± 0.05 

  . الخطأ القياسي ±القيم يعبر عنھا بالمعدل  -
 عني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية ت) في كل صف ( يا  الحروف المختلفة عمود -

P < 0.05 .  
  . لكل مجموعة 5 =  عدد الحيوانات  -
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دولال ستو) 2(ج ى م ـ عل امين ھ وم وفيت ت الث ة بزي أثير المعامل ايون  ت  و  GSH يات الكلوتاث

  " يوما60لمدة ) 0.5 % ( في االرانب المعاملة بيروكسيد الھيدروجين   MDA المالونداي الديھايد

GSH  
  غم نسيج رطب/ مايكرومول 

MDA  
  غم نسيج رطب/ نانومول 

  المجاميـــع

  الكلية الكبد االبھر الكلية  الكبد  االبھر
 0.462 د  مجموعة السيطرة

± 0.02 
 2.52 د
± 0.1 

 2.22 ح
± 0.1 

 220 د
± 2 

 266.2 ھـ

± 2 

 205.6 ھـ

± 1.6 

مجموعة االرانب 
المعاملة ببيروكسيد 
الھيدروجين بتركيز 

% 0.5   

 0.162 أ
± o.03 

 0.423 أ
± 0.01 

 0.523 أ
± 0.02 

 523 أ
± 1 

 510.3 أ
± 2.3 

 402.2 أ
± 1.1 

مجموعة االرانب 
المعاملة ببيروكسيد 
الھيدروجين مع زيت 

 ملغم/50 بجرعة الثوم

 0.25 ب
± 0.4 

 1.32 ب
± 0.1 

 1.43 ب
± 0.05 

 258.3 ج
± 1.3 

 455.3 د
± 1.9 

 285.2 د
± 1.8 

مجموعة االرانب 
المعاملة ببيروكسيد 

الھيدروجين مع 
فيتامين ھـ بجرعة 

  كغم علف/ ملغم 400

 0.32 ج
± 0.1 

 1.74 ب
± 0.04 

 1.56 ب
± 1.56 

 245 ج
± 1.7 

 435.2 د
± 1.8 

 268.7 د
± 2.3  

الرانب مجموعة ا
المعاملة ببيروكسيد 

الھيدروجين التي 
  تركت بدون عالج

 0.18 أ
± 0.01 

 49 .0 أ
± 0.1 

 96 .0 أ
± 0.1 

 498.2 أ
± 1.6 

 485.5 ب
± 2.1 
 

 390.6 ب
± 3.7 
 

مجموعة االرانب 
المعاملة  بزيت الثوم 

بعد معاملتھا 
ببيروكسيد 
 الھيدروجين

 0.2 ب
± 0.01  

 1.63 ب
± 0.1 

 20 .1 ب
±  0.1 

 350.3 ب
± 1.6 

 472.3 ح
± 2.1 

 310.8 ج
± 3.7 

مجموعة االرانب 
المعاملة بفيتامين ھـ 

بعد معاملتھا 
ببيروكسيد 
 الھيدروجين

 22 .0 ب
± 0.01 

 2.35 ج
± 0.2 

 1.42 ب
± 0.1 

 ب
362.50 
± 0.7 

 468.8 ج
± 0.8 

 302.5 ج
± 0.9 

ة تعني وجود فرق معنوي عن)في كل صف " ( الحروف المختلفة عموديا -  د مستوى احتمالي
P < 0.05  .  

 . لكل مجموعة  5 =  عدد الحيوانات  -
-  
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دة ) انثى( صورة فوتوغرافية لنسيج ابھر ارنب ) 1(شكل ال دروجين لم   60معاملة بيروكسيد الھي

ات ا ود االف ة يوضح وج ة  ) a (لدھني اف المطاط نكس االلي ع ت ا  ) b (م ر الخالي نكس ونخ وت
  .العضلية 
  .مايكرون  100 = يمثل مقياس الرسم  ) ↔ ( H & E الصبغة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
سيج قلب ارنب  ) 2 (شكل ال ى( صورة فوتوغرافية لن دة ) انث وم لم ة بزيت الث ا60 معامل "  يوم
مع وجود تفجي في الخاليا العضلية  ) a (االلياف  العضلية وضح وجود الضخامة في الخاليا وي
) b (  فضال عن الخزب ) C( .  

  . مايكرون 100 = يمثل مقياس الرسم   ) ↔( H & E الصيغة 
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دة ) انثى ( كبد ارنب صورة فوتوغرافية لنسيج  ) 3  (شكل ال وم لم ة بزيت الث ا 60 معامل "  يوم

ة  ا  ) a ( يوضح وجود التورم الخلوي الحاد في البعض من الخاليا الكبدي بعض منھ  b (ونخر ال
 (.   

   . مايكرون  100 = يمثل مقياس الرسم  ) ↔ (  H & E الصبغة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
دة ) انثى (  ارنب صورة فوتوغرافية لنسيج كلية ) 4 ( شكل ال وم لم ا 60 معاملة بزيت الث "  يوم

ة  ات الكلوي ة للنبيب ة المبطن ا الظھاري د الخالي فضال  ) a ( يوضح وجود التورم الخلوي الحاد عن
  . ) b (عن االحتقان في االوعية الدموية 

  . مايكرون 100 = يمثل مقياس الرسم  ) ↔ ( H & E الصبغة 
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  )١٩٢-١٧٩ (٢٠٠٥، ٢، العدد١٩بيطرية، المجلد المجلة العراقية للعلوم ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ة ) انثى ( صورة فوتوغرافية لنسيج ابھر ارنب )  5 ( شكل ال دروجين مع بمعامل سيد الھي بيروك

ة  ) a ( يوضح اختزال في االفات الدھنية "  يوما60  زيت الثورم لمدة  ات التكاثري مع تكاثر االف
) b( .  

  .مايكرون  100 = يمثل مقياس الرسم  ) ↔(  H & E الصبغة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
دة ) انثى ( صورة فوتوغرافية لنسيج ابھر ارنب  ) 6 (شكل ال وم لم ا 15 معاملة بزيت الث "  يوم

دة  دروجين لم سيد الھي ا ببيروك ا 60 بعد معاملتھ ة " يوم ات الدھني زال االف مع  )  a (يوضح اخت
  . ) c (وتنكس ونخر في الخاليا العضلية الملساء  ) b ( تكسر شديد لاللياف المطاطية 

  . مايكرون 100 = يمثل مقياس الرسم  ) ↔ ( H & E الصبغة 
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  المناقشــة
ة    سبأظھرت نتائج الفحص المصلي بالنسبة لالرانب المعامل دروجيبيروك دة د الھي  ين لم

ا60 ستوى "  يوم دا م ا ع دھن فيم ستوى صورة ال ي م وي ف اع معن ك ارتف ث HDL ان ھنال  حي
وط  ى ھب ود ال د يع ذا ق سيطرة وھ أظھر انخفاض معنوي في مستواه عند مقارنته مع مجموعة ال
ة  ر المنحل ة الحرة غي ة االحماض الدھني ادة في كمي رابط مع الزي ز والمت في فعالية انزيم الاليبب

سريدات والل ة بالكلي ة المتخم شحوم البروتيني الل ال ي انح افي ف ل اض ا كعام ون تأثيرھم ذان يك
دجاج  ) 10 (الكنانيوھذا يتفق مع ما توصلت اليه  ) 9(الثالثية  راخ ال ة اف حيث وجدت ان معامل

ز  دروجين وبتركي سيد الھي اع 5 .0 % ببيروك ى ارتف سترول ادى ال دون اضافة الكولي ع او ب  م
ة في معنوي في  سريدات الثالثي ة والكلي دممستوى الدھون الكلي ذه الدراسة . ال ا واوضحت ھ كم

ستوى  ي م وي ف ذي GSH حصول انخفاض معن ة وال د والكلي ر والكب سجة كل من االبھ ي ان  ف
ستوى  ي م وي ف اع معن دوث ارتف ع ح ق م ع  MDA تراف ا م د مقارنتھ سجة عن ك االن ي تل  ف

سيطرة  اع مستوى  ان .مستوياتھا في حيوانات ال د MDA ارتف سجة كل من االبھر والكب  في ان
ود  س وج ة يعك سدة والكلي اد البيروك أن االجھ ه ف سجة وعلي ك االن ي تل دھن ف ي ال سدي  ف تأك

سدية التجريبي والمحدث بوساطة  أثيرات تأك ى ت ؤدي ال بيروكسيد الھيدروجين لفترة قصيرة قد ي
  . ) 11 ( جة  الدھن في مختلف االنسبيروكسدةھدامة ترفع مستوى 

س   ات التي تميزت االفات الن تھلكتجية البھر الحيوان دروجين اس سيد الھي  0.5 %  بيروك
ا دة " يومي ا60 ولم ا"  يوم ود االف ا تبوج ة والخالي وط الدھني ود الخي ة بوج صدية والمتمثل  التع

ة البطا ي طبق ساء ف ضلية المل ا الع اثر للخالي ع تك سرة م ة المتك اف المطاط ة وااللي ة الرغوي ن
ن خالل االضطراب  صد تحدث م ات التع دوث اف ة ح د ان الي شريان ويعتق دار ال والوسطى لج

ي ا ودة ف ة الموج ات الخلوي ث ان البروتين ة حي ا البطان وظيفي لخالي ادة ال ةلم ل البيني  مث
  . )12 ( وااللياف الغراوية والمطاطة التي تشترك في تكوين القوالب الدھنية توكاليكانيالبرو

ة لخصھا كان الثوم   د جم ه من فؤائ  وال يزال من النباتات الطيبة الشائعة االستخدام لما ل
ى , الباحثين من خالل الدراسات التي قامو بھا  وم ال ة وجد ان اعطاء زيت الث ففي دراسة حديث

ذه  ) 13 ( من تجمع الصفيحات الدموية في موضع االفة يثبطالحيوانات المختلفة  وقد اوضحت ھ
وم وبجرعة الدراسة ان اعط ا50 اء زيت الث م يومي دة "  ملغ ا60 ولم ى حصول "  يوم ؤدي ال ي

ة و سريدات الثالثي ي والكلي سترول الكل وي في مستوى الكولي  LDL-C , VLDL-C انخفاض معن
ستوى  ي م وي ف اع معن دور HDL-C وارتف د ان ال سيطرة ويعتق ات ال ع حيوان ا م د مقارنتھ  عن

ى  واءه عل وم ھو احت ال لزيت الث ادة الفع رط diallyl disulfide م ادة مضادة لف ر م  والتي تعتب
ره ـوتؤكد نتائج ھذه الدراسة م ) 14 (الكوليسترول في الدم  حول  ) (Gupta and Porter 15ا ذك

زيم  ع ان اد م ي االتح وم ف ة الث يط    Sequalene monooxygenase قابلي الي تثب قوبالت  تخلي
  .الكوليسترول 

ا العضلية مع الخزب تمثلت االفات النسجية ل اف والخالي لقلب بوجود الضخامة في االلي
ة  ا الظھاري كما أظھرت النتائج وجود التورم الخلوي الحاد في البعض من الخاليا الكبدية والخالي
ؤدي  د ت ة ق رات طويل وم ولفت المبطنة للنبيبات الكلوية وھذا قد يعود الى ان الجرع العالية من الث

صنيع وا ي ت ة ف ى اعاق سالسل ال داخل ب الل الت ن خ ات م ة والبروتين اض االميني ض االحم ي
ل  ة عم ى اعاق ة عل ا القابلي وم لھ ات الث ون احدى مركب ل ان تك ن المحتم ة وم االحماض االميني
تج  ا ين مضخة الصوديوم في ھيولي الخاليا الكبدية والخاليا الظھارية المبطنة للنبيبات الكلوية مم

ة عنه نقصان في الط ة الالزم ات اق د نو, اليض البروتين ى الكب وم عل سمي للث أثير ال د ان الت عتق
  .وھذا يحتاج الى دراسة اخرى والكلية يعود على احتواءه على القلويدات 

دة  دروجين ولم سيد الھي  أظھرت النتائج ان معاملة اناث االرانب بزيت الثوم مع بيروك
 ن فيما عدا مستوى ادى الى حدوث انخفاض معنوي في مستوى صورة الدھ"  يوما60
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 HDL-Cا ة "  حيث أظھر ارتفاع ه مع المجموعة المعامل د مقارنت ا عن سيد بمعنوي بيروك

وحا ر وض ان اكث اع ك ذا االرتف ده وھ دروجين لوح ة " الھي ات المعامل ي الحيوان سيد بف بيروك
ة الھيدروجين مع ف يط آلي سترول تخليق يتامين ھـ وھذا قد يعود الى دور زيت الثوم في تثب الكولي

 Glucose – 6 phosphate dehydrogenase ـمات في الكبد والمتمثلة بيمن خالل تثبيط عمل االنز
reductase ( HMG CoA )   امين  الكوليسترول فضال عن انتخليق والتي تشترك في  اعطاء فيت

مما , الھيدروجين ادى الى حماية الشحوم البروتينية من التأكسد في بالزما الدم ھـ مع بيروكسيد 
ة  سريدات الثالثي ي والكلي سترول الكل -VLDL-C , LDL يسبب خفض في مستوى كل من الكولي

Cل ا توص ع م ق م ذا يتف ه ت وھ اني الي تھا  ) (10 الكن د دراس اثل عن ي خفض يت ـ ف امين ھ ر فيت
  .يروكسيد الھيدروجين ب في الدجاج المعامل بدھوناالنواع المختلفة من ال

دروجين    سيد الھي ة ببيروك ات المعامل ائج ان مجموعة الحيوان علقد اوضحت النت  زيت م
ة  ات المعامل ة الحيوان وم ومجموع ابالث رت ارتفاع ـ اظھ امين ھ ع فيت دروجين م سيد الھي " بيروك

ال  وMDA  وانخفاض معنوي في مستوى GSH في مستوى " معنويا ھذا قد يعود الى الدور الفع
ى  ذا ال سدة داخل الجسم ھ للثوم في تنشيط النظام الدفاعي االنزيمي وغير االنزيمي المضاد لالك

سدة ضادة لالك ة م ة طبيعي واد غذائي ى م واءه عل ب احت لجان سيل مث امين ج وال ي يني فيت وم  والت
سدة LDL-C تحمي  ة االك ذه التجرب. ) 16 ( من عملي ائج ھ ا توصلوان نت ه تة تتفق مع م  الي
د ت وMDA قلل من مستوى تالجرذان بالمستخلص المائي للثوم  ان معاملة من ) 17  (خضير زي

  . في االنسجة GSH من مستوى 
ضمنت    ةت ذه التجرب ي ھ سجية ف رات الن ادة  التغي ع زي ة م ات الدھني زال لالف ود اخت وج

دھون االفات التكاثرية حيث ان التأثير العالجي للثوم يأت ع ترسب ال ى من ه عل ي من خالل قابليت
ادة ,في جدار الوعاء الدموي وباالخص زيت الثوم   ھذا الى جانب دوره الفعال في تحضير وزي

 واوضحت نتائج ھذه التجربة قابلية فيتامين ھـ على اختزال االفات . ) (18عملية تحلل الفايبرين 
امين في ذا الفيت ة فضال عن الدھنية وقد يعود ذلك الى دور ھ ا الرغوي وين الخالي ل من تك  التقلي

  . LDL-C قابليته في منع اكسدة الشحوم البروتينية نوع 
دة    ـ لم امين ھ وم وفيت ا15 أظھرت نتائج اعطاء زيت الث ة "  يوم اث االرانب المعامل الن

الكوليسترول انخفاض معنوي في مستوى حدوث "  يوما60  لمدة 0.5 % بيروكسيد الھيدروجين ب
ة ا وي في مستوى VLDL-C , LDL-Cلكلي والكليسيريدات الثالثي اع معن ل التعصد وارتف  ودلي

HDL-C ا والتي تركت 60عند مقارنتھا مع الحيوانات المعاملة ببيروكسيد الھيدروجين لمدة  يوم
الج  دون ع سبة  ب ي خفض ن ا دور ف ي لھ اف والت ى االلي وم عل واء الث ى احت ود ال د يع ذا ق وھ
   . )19 (ي الدم الكوليسترول ف

ى    ة ادى ال د المعامل ـ بع امين ھ وم وفيت ة ان اعطاء زيت الث ذه التجرب ائج ھ اوضحت نت
ا توصل MDA  وخفض معنوي في مستوى GSH ارتفاع معنوي في مستوى  ذا يتفق مع م  وھ

 بداء السكر" ذان المصابة تجريبيا ان معاملة الجراحيث وجد ) Auqusti and Sheela  )  20اليه 
ى بز وم الحاوي عل ى خفض مستوى S-allyl Cysteine Sulphoxide يت الث سدة ادى ال  بيروك

  .الدھن 
ة "  يوما15 بينت المقاطع النسجية البھر الحيوانات المعاملة بزيت الثوم لمدة    بعد المعامل

ى وجود اختزال في االفات الدھنية وزيادة في االفات التكاثرية وبكميات متقاربة وھذا قد يعود  ال
ا المواد التي لھا  ومن ضمنھا الستيرويدات احتواء الثوم على  تأثير مشابه لالستروجين والتي لھ

  .) 21(تقليل من آفات التعصدالدور في 
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