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الكحولي لمفطر  تأثير المضاد لألكسدة والخافض لمدهون لممستخمصال
Ganoderma lucidum  المستحث في ذكور الجرذان البيض باستخدام

TritonWR 1339 
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 الممخص

ضد األكسدة و فرط  Ganoderma lucidum ىدفت الدراسة الحالية معرفة الفعالية البيولوجية لمستخمص الفطر

في البيت الحيواني  الدراسة يتاجر  ومقارنة فعاليتو مع عقار السمفستاتين.TritonWR1339 الدىون المستحث باستخدام 

ذكرا من ًا جرذ 20استخدمت  25/5/2017الى  1/5/2017كميو العموم جامعة كركوك لمفترة من  –في قسم عموم الحياة 

عوممت بجرعو واحده مجموعة السيطرة  .لكل مجموعة جرذان 5 بواقعمجاميع  4الى  وزعت. Sprague Dawleyنوع 

 mg/kg033 جرعة ب (ip) داخل الغشاء البريتونجرعو واحده  بالترايتونوممت المجموعة الثانية ع ،من المحمول الفسمجي

 mg/kgجرعة ب G lucidumعوممت بالترايتون وجرعت بالمستخمص الكحولي لمفطر المجموعة الثالثة من وزن الجسم. 

عوممت بالترايتون وجرعت بعقار  المجموعة الرابعةبالتجريع الفموي عن طريق التغذية االنبوبية. من وزن الجسم  يومياً  30

بعد مرور فترة ستة ايام )فترة الدم  سحب منيا. خدرت الحيوانات و من وزن الجسم mg/kg 3.0 جرعةالسمفستاتين ب

في  (P≤0.05)الترايتون احدث ارتفاعًا معنويًا ده الفحوصات الكيموحيوية ان معاممو الجرذان بما نتائج اظيرت (التجربة

، c-LDLلمكوليسترول  البروتينات الدىنية واطئة الكثافة ،TG الثالثية الكمسيريدات ،TC الكمي الكوليسترول مستوى

 إلى .MDAو مستوى المالون ثنائي األلدييايد  التعصد دليل ،VLDL-c الكثافة جدًا لمكولسترول منخفض الكوليسترول

، TACلمضادات األكسدة  ةالكمي سعةال مستوى ،HDL-c الكثافة لمكوليسترول عالي الدىني البروتين انخفاض جانب

مقارنة مع مجموعة السيطرة. بينما ادى تجريع الحيوانات المعاممة بالترايتون CAT وأنزيم الكاتميزGSH الكموتاثيون 
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 أظيرت اعاله. المذكورة حصول تحسن ايجابي في جميع المتغيرات G.lucidumوالمجرعة بالمستخمص الكحولي لمفطر 

في مستوى ميزان وكذلك  HDL-cتفوق عمى عقار السمفاستاتين في مستوى  لفطرا الدراسة أن مستخمص ىذه نتائج

. يمكن MDAالدىون  بيروكسيد وتقميل CAT وانزيم GSH ، TACزيادة مستوى طريق عن مضادات االكسدة .االكسدة

  .وخافض لدىون الدم و لألكسدة مضاد فعال اعتماد الفطر عامل

 ،MDA األلدييايد ثنائي المالون ،السمفستاتين ، Ganoderma lucidum ، 9009WR Triton :ةالكممات الدال

 .GSH الكموتاثيون
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Abstract 

The current study aimed at knowing the biological efficacy of Ganoderma lucidum 

mushroom extract anti-oxidation and induced hyperlipidemic using Triton WR1339 and 

comparing its efficacy with the simvastatin drug. Study at the Animal House in the 

Department of biology-Faculty of Science of Kirkuk University for the period from 1/5/2017 

to 25/5/2017 used 20 rat male Sprague Dawley type. Distributed to 4 groups of 5 rats per 

group. The control group was treated with a single dose of the normal salin solution, the 

second group was treated with a single dose within the Intraperatonal (iP) a dose of 300 

mg/kg of body weight. The third group was treated with Triton and was dosed with the 

alcoholic extract of G. Lucidum with a dose of 30 mg/kg bw/day of body weight by Gavage. 

The fourth group was treated with Triton and dosed with the simvastatin drug at a dose of 0.3 



    Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 14, Issue 2, June 2019, pp. (232-248) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
234 

mg/kg body weight. The animals were drugged and the blood was pulled after a period of six 

days (trial period) showed the results of the biochemical tests that the treatment of rats with 

Triton material increased morally (p≤0.05) at the total cholesterol level TC, Triglyceride TG, 

low-density lipoprotein For cholesterol LDL-c, very low density lipoprotein cholesterol 

VLDL-c, the Athero  index and lipid level of the Malondialdhyde MDA. Coupled with the 

low-density lipoprotein of cholesterol HDL-c, the total capacity of the antioxidant TAC, 

glutathione GSH and the catalase enzyme CAT compared to a group of control. While the 

animal dosage of the treatment with Triton and the alcoholic extract of the fungus G.lucidum 

positive improvement in all the variables mentioned above. The results of this study showed 

that the fungus extract superior the simvastatin drug at the level of HDL-c as well as at the 

level of antioxidant balance Oxidation by increasing the level of GSH, TAC and CAT 

enzyme and reducing MDA fat peroxide. Fungus can be adopted as an effective antioxidant 

and antihypertensive agent  

Keywords: Ganoderma lucidum; Triton WR 9009 ; Simvastatin;  MDA; GSH. 

DOI: http://doi.org/10.32894/kujss.2019.14.2.14 

  :المقدمة .1
 ،TCالكوليسترول الكميتراكيز كل من بسبب زيادة  اضطراب يحدثىو  Hyperlipidemiaالدم  دىون فرط

البروتين الدىني واطئ الكثافة جدًا  ، LDL-cالبروتين الدىني واطئ الكثافة لمكولسترول، TGالثالثية  كميسريداتال

 فرط تمثل[1]  في الدورة الدمويةc  HDL-البروتين الدىني عالي الكثافة مع انخفاض  .VLDL-cلمكولسترول 

 .[2،3] الدموية واألوعية القمب وأمراض الشرايين تصمب وتطور لتطوير الرئيسية الخطر عوامل واألكسدة الدم كوليسترول

بشكم كبيز في فزط كونيستزول  ،انحياة انحديث يغ اتباع َظاو غذائي غُي باندهوٌ وقهت انُشاط انبدَيًَط يساهى كم يٍ 

 أخرى خطورة عوامل مع أو األساس بالدرجة الدىون فرط مع يرتبط ما وعادة ،]4اندو وأيزاض انقهب واألوػيت انديويت ]

 العديد ىناك الدم. دىون تقميل عمى الدم دىون فرط لعالج العالجية االستراتيجيات تعتمد [5] التأكسدي اإلجياد عن ناجمة

 مثل. لمدىون الخافضة األدوية باسم المعروفة. الجسم في الكوليسترول مستوى تخفض التي الكيميائية العقاقير من

 مرغوب غير جانبيةتأثيرات  وليا الثمن باىظة معظميا ولكن ،النيكوتينيك و حامض Ezetimibe الفايبريت، الستاتين،

. ]7[ البالزما في الكوليسترول لخفض فاعمية واألكثر Simvastatin من اكثر االدوية استخدامًا ىو سيمفاستاتين [.6] فيو
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 إلى HMG-CoA تحول يحفز بدوره والذي HMG-CoA reductase أنزيم تثبيط عمى العقار ىذا يعمل إذ

Mevalonate الكوليسترول لمستويات مخفض كعالج . ويستعمل]8[ الكوليسترول لتكون األولى الخطوة في يدخل والذي 

تعد المنتجات الطبيعية من أفضل مصادر التنوع الكيميائــي لمعثــــــــــور عمى أدويـــة . ]9[ الكبد في تكوين الكوليسترول وتثبيط

ىناك حوالي  ،الرئيسية لمعديد من المنتجات الطبية)العراىين( أحد المصادر  الكبيرةكانت الفطريات ولذلك  ،]10[ جديدة

. تشير ]11[منيا أظيرت آثار طبية ميمة  033ليا تأثيرات غير سامة وحوالي  0333نوع من الفطر، من بينيا  10,000

 حيث أظيرت العديد من األنشطة الدوائية مثل النشاط المضاد ،الدراسات إلى أن مستخمصات الفطر مفيدة لجسم اإلنسان

إلى الفطريات  G.lucidum رالفطينتمي ] 12[فرط سكر الدم  خفضيروسات ابكتيريا، مضاد لاللتيابات، مضاد لمفل ل

يمكن العثور عمييا في الغالب عمى الخشب الميت من األنواع التي  ،Ganodermataceae عائمة الكبيرة البازيديو من

 المحتممة المصادر أكثر من واحد ويعد ىذا الفطر ،]13[ المميزةالمتساقطة تحت ظروف الرطوبة العالية و اإلضاءة غير 

 االستوائية المناطق من كل في توجد التقميدي العالج نظام في تستخدم التي اليامة الطبية الكواشف من العديد لعزل

 لفطرا [14]وجماعتو   Al-Khesrajiوصف .والجنوبية الشمالية وأمريكا وأوروبا وآسيا أفريقيا ذلك في بما والمعتدلة

lucidum .G عمى أشجار  متطفمة وجدت عمى شكل مروحو او شكل يشبو الكمى احمر المون اومائل الى االحمرار

الشجرة  قاعدة من بالقرب أو عادة جذوعيا عمى Saprobic ومترممو. Morus sp التوتو  Prunus domisticaالخوخ

 مثيرة كيميائية تركيبة مع الطبية من الفطريات G.lucidum رالفط في محافظو صالح الدين )شمال وسط العراق(. يعد

فرط  ،الدم ضغط ارتفاع، السرطان مثل أالمراض لمكثير من وكعالجات الدوائية والمزايا المغذيات خصائص ينقل لإلىتمام

 الفطر أنواع أكثر من واحًدا G.lucidum يعد حالًيا. [15] المزمن الكبد والتياب الدوار، الشيية فقدان ،األرق، الدىون

 كوريا في Yeongji و اليابان في Reishi و الصين في Lingzhi باسم ُيعرف حيث الشرقية، البمدان في شيوًعا الطبية

 مثل السكريات المتعددة بيولوجًيا النشطة الجزيئات من كبيرة كمية عمى G.lucidum يحتوي. ]18-16[ الجنوبية

Polysaccharides و Triterpenoids .اعتبرت وقد Triterpenoids  كمكونات تمنع تصمب الشرايين عن طريق

وحماية  الكوليسترول ونقص  لمضغط مضاد ليا دور وكذلك ،]19[القضاء عمى اإلجياد التأكسدي الناجم عن االلتياب 

 -β-D وخاصة كموكان المتعددةالسكريات  اما .لمورم مضاد نشاط إلى باإلضافة ،لاللتياب مضادة وتأثيرات الكبد

glucans ضد محصن تأثير السكريات المتعددة ليا فإن  ذلك عمى وعالوة. لمورم مضادة تأثيرات تمتمك أنيا معروف 



    Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 14, Issue 2, June 2019, pp. (232-248) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
236 

 باستخدام الحيوانية النماذج في الدىون نسبة تطور إن .[20] المطفرات تسببو الذي الخمية ضرر من ويقمل الحرة الجذور

TritonWR-1339 العامل ىذا يعمل ،[21] التجريبية الدراسات من عدد في واسع نطاق عمى متبعة ستراتيجية ىي 

  lipoprotein lipase انزيم وتثبيط نشاط  HMG-CoA reductase إنزيم نشاط عمى تحفيز السطحي لمتوتر الخافض

 البالزما في الكثافة لمكولسترول منخفضة البروتينات الدىنية الثالثية و والدىون الكمي الكوليسترول زياده عنو ينتج مما

كمضاد  الكحولي لمفطر المستخمص اختبار فعاليةإلى  تيدف االستراتيجية التي نفس اتبعنا الدراسة الحالية ففي[. 22]

 الترايتون. باستخدام  بفرط الدىون ةالمصابفي الحيوانات الدم وخافض لدىون  لألكسدة

 :المواد وطرائق العمل .2
   :مسحوق الفطر 1.2

مختبر الفطريات قسم عموم الحياة/  امي بريًا مننالG. Lucidum  لمفطر تم الحصول عمى مسحوق الجسم الثمري

 .[14]والمشخص حسب كميو التربية لمعموم الصرفة/ جامعة تكريت 

         :مادة الترايتون 1.1
  سائل مستحمب.Bioxtra  .(Sigma–Aldrich, USA)ما االمريكية  كمن شركة سي تم الحصول عمى مادة الترايتون

 :عقار السمفستاتين 2.3
 .األردن عمان/ تم الحصول عميو من الصيدليات المحمية من صنع الشركة الدولية لمصناعات الدوائية/

 :تحضير المستخمص الكحولي لمفطر 2.4
من  ml033 من المسحوق لكل gm93بواقع   G.lucidumإذ تم استخالص مسحوق الفطر  [23]طريقة  أتبعت

أغمقت فوىتو بسدادة مطاطية وغطيت بأوراق االلمنيوم لمنع  ،L9في دورق زجاجي سعة  73% الكحول االثيمي بتركيز

التبخر، ثم وضع الدورق عمى جياز محرك مغناطيسي لمدة يوم كامل لغرض تحريك الخميط وضمان استخالص مناسب، 

تم ترشيح الخميط باستعمال شاش طبي بوساطة ورق الترشيح، تمى ذلك تجفيف الكحول الحاوي عمى المستخمص باستعمال 

لغرض التخمص من الكحول، ثم وضع الراشح في أطباق بتري زجاجية ومن  Rotary evaporatorجياز المبخر الدوار



    Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 14, Issue 2, June 2019, pp. (232-248) 

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online)

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq, 

kujss.journal@gmail.com

 
237 

الكحول، جمع الناتج من من ساعة  لغرض التخمص  24( لمدة C 35° ثم وضعت االطباق  في الحاضنة ) بدرجة حرارة

 .لحين البدأ بالتجربة C -4°األطباق وحفظ في عبوات معتمة ومحكمة الغمق في درجة حرارة 

  :الحيوانات 2.5
المجيزة من كمية الطب البيطري  g(063±93) اسبوعُا بوزن (98-96)بعمرذكرًا من الجرذان البيض  20 استخدام تم

ذات أرضية ممموءة بنشارة الخشب وأغطية  ،(cm 63×43×03) في أقفاص ذات أبعاد، وضعت الحيوانات جامعة بغداد

ساعة  12ساعة ضوء و 12 )وخضعت ىذه الحيوانات لظروف مختبرية من دورة ضوئية  ،معدنية مصممة ليذا الغرض

. وتم مراعاة جانب العناية بنظافة األقفاص وتعقيميا وتبديل نشارة الخشب C° (00±0)وقد ثبتت درجة الحراة عمى  (ظالم

تركت الحيوانات لمدة أسبوعين لمتأقمم مع ثم  ،(70% وكحول 90% تعقيم األقفاص بالمطيرات )ديتول ، وتمايام3كل 

  ومواد حافظة ومضادة لمفطريات kg  (100من الفيتامينات لكل 50g) مضافا الييا  القياسية الظروف وغذيت عمى العميقة

 التجربة.واعطيت الماء والغذاء عمى نحو مستمر  طوال مدة  .[24]

 تصميم التجربة: 1.2
 عمى النحو التالي: ،حيوانات في كل مجموعة 5 قسمت الحيوانات الى اربع مجاميع بواقع

 Normal %9 بتركيزالفسمجي  الممحي ) مجموعة السيطرة السميمة(. جرعت حقنو مفرده بالمحمول :المجموعة االولى

saline  الغشاء البريتونداخل Intraperatonal، ايام والتي  6مده  اعطيت ىذه المجموعة ماء الشرب االعتيادي والغذاء

 ىي طول فترة التجربة.

الترايتون بعوممت ىذه المجموعة  ،W1339 Triton)مجموعة السيطرة المصابة( مجموعة الترايتون  المجموعة الثانية:

اعطيت ىذه و  ]26 [الممحي اذيب بالمحمول] 25[ الغشاء البريتون داخل جرعو مفرده من وزن الجسم mg/ kg033بجرعة 

 .التجربة فترة طول المجموعة ماء الشرب االعتيادي والغذاء

عوممت بالترايتون  (mg/kg03لمفطر بجرعة  الكحوليالمستخمص + mg/kg  300بجرعة   )الترايتونالمجموعة الثالثة: 

 mg/kg 03وبتركيز ، Gavage tubeاألنبوبيو عن طريق التغذيو  تجريع فمويوجرعت بالمستخمص الكحولي لمفطر  

 ايام والتي ىي طول فترة التجربة. 6مده  من وزن الجسم
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 mg/kgبجرعة الحيوانات المعاممة بالترايتون  mg/kg3.0  بجرعة عقار السمفستاتينT+الترايتون  المجموعة الرابعة:

 .تجريع فموي من وزن الجسم ]27[ اعتمادًا عمى mg/kg3.0عقار السمفستاتين من وزن الجسم جرعة مفرده +  300

  :جمع عينات الدم 1.2
ساعة ثم خدرت  24قد جوعت لمدة  الحيوانات تمن بدء التجربة، في كل فترة كانايام  6تم جمع عينات الدم بعد فترة 

ثم  ،]28 [من وزن الجسم عن طريق الحقن العضمي (mg/kg5-05) اتبجرع Ketamine-Xylazineبوساطة مادتي 

من الدم وضعت في أنابيب  ml  5بإذ تم سحب ما يقار ، سحبت عينات الدم من القمب مباشرة بطريقة الطعنة القمبية

دقيقة في درجة حرارة الغرفة لحين تخثر الدم، ثم وضعت  15وتركت لمدة  ،بالستيكية خالية من المادة المانعة لمتخثر

تم  ،دقيقة من أجل الحصول عمى مصل الدم 15 دورة لمده rpm 0333 األنابيب في جياز الطرد المركزي عمى سرعة

   .الختبارات المطموبةا إلى حين إجراء C - 20°حفظ المصل بالتجميد في درجة حرارة تصل 

 الكيموحيويه في مصل الدم: الفحوصات 1.2
 :تركيز مرتسم الدهون تقدير 1.2.2

في مصل الدم  للمكولسترو  والكميسريدات الثالثية والبروتينات الدىنية عالية الكثافة تركيز الكوليسترول الكميتم تقدير 

اما البروتينات  .]29,30 [( باالعتماد عمىالفرنسية BIOLABOمن قبل شركة ) الجاىزة Kitالتحميل  دباستخدام عد

 ]32[جدا حسب  للمكولسترو  الواطئة الكثافةتركيز البروتينات  [31] فحسب تركيزىا وفق للمكولسترو  الدىنية واطئة الكثافة

       ].                                                                                       33[وحسب دليل التعصد وفق 

 

 في مصل الدم: مضادات االكسدة -ميزان االكسدة تقدير 1.2.1
 : MDAتركيز المالون ثنائي االلديهايد -2

 .]34 [المتبعة من قبل الباحثان Thiobarbituric acid (TBA)أستخدمت طريقة تفاعل حامض الثايوباربيتيورك 
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 :في مصل الدم GSH تقدير تركيز الكموتاثيون -1

 ].35[ المحورة Elman's المانباستخدام طريقة في مصل الدم  الكموتاثيون تم تقدير

   TAC: األكسدة اتتقدير السعة الكمية لمضاد -3

 Ferric Reduction Ability of Plasmaتم تقدير السعة الكمية لمضادات األكسدة في مصل الدم باستخدام طريقة

(FRAP)  [36].باالعتماد عمى 

 في مصل الدم: Catalase (CAT)تقدير فعالية أنزيم  -4

 .[37]عمى  تم تقدير فعالية انزيم الكاتميز باالعتماد

     :التحميل االحصائي2.9 

وتم تحديد االختالفات المعنوية بحسب  (ANOVA)طة اختبار تحميل التباين اأجري التحميل اإلحصائي لمنتائج بوس

Duncanاختبار دانكن متعدد الحدود 
'
s multiple ranges  مستوى معنويةعند (3.35 P ≤ )[38]. 

 و المناقشة:  النتائج .3
 مرتسم الدهون في مصل الدم: 3.1

مستوى مرتسم  في ( P≤3.35)ادى الى احداث ارتفاعا معنوي  ،ان معاممة ذكور الجرذان بالترايتون 1الجدول اظير 

البروتين الدىني واطئ الكثافة  ،TGالكميسريدات الثالثية  ،TCتراكيز الكوليسترول الكمي  ،من كل الذي يشمل .الدىون

انخفاض البروتين  و التعصد دليل VLDL-cالبروتين الدىني واطئ الكثافة جدًا لمكولسترول  ،LDL-c لمكولسترول

. وامتازت الحيوانات المعاممة  بالترايتون و مجموعة السيطرة  في مصل الدم  مقارنة مع   HDL-cالدىني عالي الكثافة

و انخفاضًا معنويًا في مستوى  HDL-cوى ارتفاعًا معنويا  في مست G.lucidum لمفطرالمجرعة بالمستخمص الكحولي 

في مصل الدم  مقارنة مع مجموعة الترايتون. اما الحيوانات المعاممة  التعصددليل المشار الية أعاله و  الدىون  مرتسم

   ،TC، TG،LDL-c.الدىون  مرتسمفي مستوى . اظيرت انخفاضًا معنوياً  بالترايتون والمجرعو بعقار السمفستاتين

VLDL-cمستوى. وعدم وجود فرق معنويا في التعصددليل  و HDL-c  .في مصل الدم مقارنة مع مجموعة الترايتون 
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 ايام. 6بعد مرور فترة  المعاممة  ذكور الجرذان البيض مصل دمالدىون ودليل التعصد في  مستوى مرتسم: 2جدول 

 .مجموعة كل في( 5) الجرذان عدد و القياسي االنحراف±  الحسابي بالمتوسط عنيا معبر القيم •

 .(P≤3.35) احتمالية مستوى عند معنوي فرق وجود عمى تدل افقياً   مختمفة بأحرف المتبوعة األرقام •

 بشكل مصل الدم في ارتفاع مستوى مرتسم الدىون في تسبب أن جرعو واحده من الترايتون الحالية الدراسة أوضحت

متطابقة مع تمك  النتائج ىذه السيطرةمقارنة بمجموعة  الدم في HDL-c مستوى انخفض حين في ،التعصد دالئل ممحوظ

الى  واوعز ذلك الدىون أدى الى فرط WR-1339 الفئران والجرذان بالترايتونالذين اشارا الى ان معاممو ] 3[9 التي ذكرىا

 lipoprotein lipase عن انتاج الكولسترول في الكبد وتثبيط أنزيم لالمسؤو  HMG-COA انزيم المختزل تحفيز

حقن جرعو  اشارا الى ان الذين [40] وجماعتو  Al-Hiariمع وتتوافق ىذه النتيجة ،البالزمية الدىون تحمل عن المسؤول

 أن أوضحت نتائج الدراسة الحالية .الجرذان في الدم دىون فرط سبب WR-1339 الترايتون واحده تحت البريتون من

لمستوى كل من  إجمالي انخفاض في فعاال كان الجرذان في mg/kg 03 بجرعة لمفطربالمستخمص الكحولي  العالج

 ودليل التعصد.c-  VLDL ، الكولستروللواطئة الكثافة لمكولسترو  الكوليسترول الثالثية، تالكمسيريدا ،الكوليسترول

 حيويةالفطر مركبات ذات انشطو  مقارنة بمجموعة الترايتون قد يعزى السبب الى أمتألك c-HDL مستويات وزيادة

 .G مختمفة ادى الى تثبيط ومنع سميو مادة الترايتون وجاءت النتائج متفقو مع الكثير من الدراسات  التي تؤكد ان لمفطر

lucidum الفسمجيو ومحاربة االضطرابات تمنع التي والكيموحيوية المساعدة الطبية البيولوجية الفضائل من واسًعا طيًفا 

نشاط خافض  يمتمكG. lucidum ان الفطر[42] وقد استنتج  .]41[ لألكسدة مضادة المختمفة وليا خصائص األمراض

 reductase HMG-CoA والتي ليا دور بتثبيط أنزيم triterpenoids لمكولسترول بسبب وجود مركبات الترايتربينويد

T + Sim 

(0.3mg/kgbw) 

T + G.lucidum 

 alco 

(30mg/kgbw) 

Triton1339 

(300mg/kgbw) 

 

Control 

 

           Groups 

Parameters 

85.59±10.4 c 115.68±16.7 b 332.59±59.5 a 102.37±9.43 b TC  mg/d 

55.5±3.76 c 19.09±1.27 d 358.35±63.13 a 96.57±7.42 b TG  mg/dl 

14.76±3.26 b 30.12±2.6 a 10.66±0.93 b 28.7±7.03 a HDL-c mg/dl 

59.3±5.83  c 81.74±7.83 b 250.61±34.17 a 54.36±4.43 c LDL-c  mg/dl 

11.72±2.35 c 3.67±0.13 e 71.23±32.63 a 19.34±2.41 b VLDL-c mg/dl 

5.23±1.05 b 3.56±0.82 c 31.12±3.65 a 3.56±0.93 c Athero index 
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السمفستاتين دور فعال في خفض مستوى مرتسم الدىون مقارنة المسئولة عن انتاج الكولسترول في الكبد. وقد اظير عقار 

 يوفر lucidum .G فطر أن  HDL-c.مع مجموعو الترايتون ولكن لم يالحظ وجود فرق معنوي فيما يخص مستوى

وما يترتب عنيا من أثار  TritonWR 1339في فرط الدىون الناجم عن  Simvastatin من عقار أفضل وقائية تأثيرات

 بخطر لمتنبؤ ىو عالمة من دليال التعصد المرتفعةوان المستويات  .الدموية واألوعيةسمبيو ومخاطر عمى القمب 

 .التاجية القمب وأمراض الشرايين تصمب مثل الوعائية القمبية االضطرابات

 :  مضادات األكسدة –ميزان األكسدة  3.1
في  ( P≤3.35) ادى الى ارتفاع معنوي الترايتونمادة بان معاممة ذكور الجرذان  2الجدول اوضحت النتائج في 

، GSHالكموتاثيون  مستوى في انخفاض معنوي و. السيطرة مقارنة مع مجموعة MDA مستوى المالون ثنائي االلدييايد

مقارنة مع مجموعة السيطرة. بينما ادى تجريع الحيوانات  CAT وأنزيم الكاتميز TACلمضادات األكسدة  الكمية السعة

 مستوىفي  .(P≤3.35) الى انخفاض معنوي عند مستوى المعاممة بالترايتون والمجرعة بالمستخمص الكحولي لمفطر

MDA  كل من  في مستوىمعنوي وارتفاعCAT ،TAC ، GSH اما . مقارنة مع المجموعة المعاممة بالترايتون

ًا وارتفاعMDA  مستوىفي انخفاض معنوي مو بالترايتون والمجرعة بعقار السمفستاتين ادى الى حدوث و المعامالحيوانات 

 .مقارنة مع المجموعة المعاممة بالترايتونCAT، TAC،  GSH في مستوى

 .ايام 6بعد مرور فترة  المعاممة  البيض الجرذانذكور  مضادات األكسدة في مصل دم  -ميزان األكسدة: 1جدول 

T + Sim 

(0.3mg/kgbw) 

T + G. lucidum  

alco 

(30mg/kgbw) 

Triton1339 

(300mg/kgbw) 
Control 

           Groups 

 

Parameters       

186.54±24.48 b 108.97±16.37 c 284.29±27.65 a 82.05±1.81 d 
MDA 

micromole/L 

164.09±12.4 c 346.97±9.82 a 120.45±9.23 d 314.41±24.5 b 
GSH 

micromol/L 

0.154±0.03 c 0.217±0.08 b 0.098±0.01 d 0.272±0.08 a 
TAC 

micromole/L 

76.34±5.83 d 141.5±9.3 c 42.96±6.45 e 200.9±8.32 a CAT    IU/ml 

 . مجموعة كل في( 5) الجرذان عدد و القياسي االنحراف±  الحسابي بالمتوسط عنيا معبر القيم •

 (P≤0.05) احتمالية مستوى عند معنوي فرق وجود افقيًا الى تدل  مختمفة بأحرف المتبوعة األرقام •
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في مجموعة ذكور الجرذان المعاممة بالترايتون وانخفاض  MDAاظيرت نتائج الدراسة ارتفاعًا معنويًا في مستوى 

 TAC  األكسدةوالسعة الكمية لممضادات  CATالكتاليز  انزيم GSH المختزل والكموتاثيون األكسدةمضادات معنوي في 

مقارنة مع مجموعة  السيطرة السميمة وقد يعزى ىذا االرتفاع الى دور الترايتون في احداث فرط الدىون من  وانزيم الكاتميز

كما فسر سابقا. ان فرط الدىون عن   LPLوتثبيط انزيم الاليبيز الدىنيreductase - HMG-CoAخالل تنشيط انزيم

وزيادة عمميات  ،واحداث الضرر الخموي ،طريق الترايتون ادى الى احداث االجياد التأكسدي نتيجة توليد الجذور الحرة

والتأثير في االغشية الخموية واضعاف المواد المضادة لألكسدة حيث يتكون المالون ثنائي االلدييايد  ،بيروكسيد الدىون

MDA. إنتاج زيادة عن ينتج الذي التأكسدي اإلجياد مع يرتبط الدم كوليسترول فرط أن [34]كد أ  ROS اصناف

 لألكسدة. المضاد النظام ضعف أو االوكسجين الفعالة

ان الترايتون سبب سمية لمكبد من خالل انتاج  4]4[وجماعتو  Xieاليو  لتتفق نتائج الدراسة الحالية ايضًا مع ما توص

 ALT, ASTوزياده انزيمات الكبد الناقمة لألمين  MDAالجذور الحرة وزيادة معدالت بيروكسيد الدىون وزيادة توليد 

ونقصان في مضادات األكسدة االنزيمية انزيم سوبر  H2O2 الييدروجين بيروكسيد وزياده ALPالقاعدي زوانزيم الفوسفاتي

. بينما ادى تجريع ذكور GSHعمى التوالي اضافة الى انخفاض مستوى  CATوأنزيم الكاتميز  SODاوكسايد ديسموتيز

الجرذان المعاممة بالترايتون مع المستخمص الكحولي لمفطر الى حدوث ارتفاع معنوي لمضادات االكسدة وحدوث انخفاض 

قد يعزى ىذا التحسن الى ، ة الحيوانات المعاممة بالترايتونمقارنة مع مجموع MDAمعنوي في مستوى بيروكسدة الدىون 

 ،السكريات المتعدده والترايتربينويد ،احتواء المستخمص الكحولي لمفطر عمى المركبات النشطة الحيوية مثل الفالفونيدات

وجاءت النتائج  ،الدىونتعزى اليو معظم الفعالية المضاد لألكسده المعروفة بقابميتو الكاسحة لمجذور الحرة ومنع اكسده 

تمتمك  G. lucidum  حيث توصمت ىذه الدراسة ان مستخمصات الفطر ]45[متفقة مع الكثير من الدراسات الحديثة منيا 

 بيروكسيد تثبيط خالل من الكحول عن تعمل عمى حماية الكبد من االصابة الناجمةTriterpenoids رئيسية مثل  مكونات

 .المناعية االلتيابية واالستجابة Apoptotic المبرمج الخاليا موت ومنع لألكسدة، المضادة االنزيمات نشاط ورفع  الدىون

مقارنة مع  MDAواما المجموعة المعاممة بالترايتون والمجرعة بعقار السمفستاتين اظيرت فرقًا معنويًا طفيفًا في مستوى 

مجموعة الترايتون وكذلك تحسن طفيف في مستوى مضادات االكسدة  نستنتج من ذلك أن المستخمص الكحولي لمفطر لو 

 دور فعال ووقائي ضد فرط الدىون ومضاد اكسدة  قوي. 
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