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الخالصة

أجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير استخدام تراكيز مختمفة من المستخمص الكحولي لمشاي األخضر Camellia

 sinensisعمىىم مسىىتو الىىدهون الثيثيىىة والكوليسىىترور والاروتيدىىات الدهديىىة ومسىىتو الاىىروتين الكمىىي والمالوداألدهايىىد
فىي الفرىران  Mus musculusاسىتخدمت فىي التجراىة  50فىأ ار ذكريىا امعىدر عمىر يتىراوح مىا اىين  12 -8أسىاو
وامعىدر وزن  25-20غىم تىم الحلىور عميمىا مىن الايىت الحيىوادي التىااا لكيمىة العمىوم جامعىة كركىو وقسىمت إلىم
خمسة مجاميا حيث تضم كر مجموعة ( 10حيوادات) .اعتارت المجموعة األولم مجموعة السىيرر وأعريىت المىا

المقرر فقر وأعريت المجموعة الثادية  100ممغىم مىن المسىتخمص /غىم وزن الجسىم ايدمىا جرعىت المجموعىة الثالثىة

 250ممغم من المستخمص /غم وزن الجسم وجرعت المجموعة الرااعة  500ممغم من المسىتخمص /غىم وزن الجسىم
وأخي ار المجموعة الخامسة أعريت  1000ممغم من المستخمص /غم وزن الجسم .مستخمص الشاي األخضر حضر
اعى ى ىد رح ى ىىن أورات دا ى ىىات الش ى ىىاي األخض ى ىىر ااس ى ىىتخدام راحود ى ىىة كمرااري ى ىىة  grindreواس ى ىىتخدام جم ى ىىاز السكس ى ىىوليت
 soxhelet apparatusلتحضير المستخمص ،اعد ادتما المد المقرر لممعاممىة  16يىوم تىم قتىر الحيوادىات وسىح

الىدم ألجى ار االختاىارات اليزمىة التىي اشىتممت عمىم تقىدير متغيىرات مرتسىم الىدهون  Lipid profileفىي ملىر الىدم
والتىىي تضىىم( :الكوليسىىتيرور الكمىىي  Total cholesterolوالىىدهون الثيثيىىة  Triglycerideوالاروتيدىىات الدهديىىة
عالية الكثافة لمكوليسترور  HDL- cholesterolوالاروتيدات الدهدية واررة الكثافىة لمكوليسىترور - cholesterol
 LDLوالاروتيدى ىىات الدهديى ىىة واررى ىىة الكثافى ىىة جى ىىدا لمكوليسى ىىترور  VLDL- cholesterolوتى ىىم أج ى ى ار تقى ىىدير مسى ىىتو
الا ى ىىروتين الكم ى ىىي Protein

، Totalاأللا ى ىىومين  Albuminوالكمواي ى ىىولين  Globulinومس ى ىىتو المالوددألدهاي ى ىىد

) .Malonaldihyde(MDAأظمىرت الدتىىار ادخفىىا

غيىىر معدىىوي فىىي مسىىتو الكوليسىىترور الكمىىي ايدمىىا أدخفى

مستو الدهون الثيثية ومستو  LDL-Chومسىتو  VLDL-Chاشىكر معدىوي عدىد مسىتو احتمىار ()P<0.05
اىىالتزامن مىىا زيىىاد تركيىىز المسىىتخمص وامىىو أقىىر متوسىىر فىىي مجموعىىة التركيىىز  100ممغىىم /مىىر ،ايدمىىا ايدىىت الدتىىار

ارتفىىا معدىىوي فىىي مسىىتو  HDL-Chوامىىو أعمىىم متوسىىر فىىي مجموعىىة التركيىىز  1000ممغىىم /مىىر كمىىا أظمىىرت

الدتىار اإلحلىارية ارتفىا معدىوي عدىد مسىتو احتمىار ( )P<0.05فىي مسىتو الاىروتين الكمىي ومسىتو األلاىومين
ومسىىتو الكموايىىولين وتىزامن االرتفىىا مىىا زيىىاد تركيىىز المسىىتخمص وامىىو أعمىىم متوسىىر فىىي مجموعىىة التركيىىز 1000
ممغم /مر أما مستو  MDAفقد أدخف

مىن ذلى أن الشىاي األخضىر يعمىر كمخفى

اىأم ار

القمى

كمىا أدىخ خفى

معدويا وامىو أقىر متوسىر فىي مجموعىة التركيىز  1000ممغىم /مىر .دسىتدت

لمكوليسىترور الضىار والىدهون الثيثيىة ممىا يقمىر مىن مخىارر اإللىااة

مسىتو المالوددألدهايىد الىذي يعىد دليىر عمىم حىدوث عمميىة أكسىد الىدهون التىي تدىت

عدد مماجمة الجذور الحر لمخييا.
الكممات المفتاحية :مستخمص الشاي األخضر ،مرتسم الدهون ،مستو الاروتين الكمي ،مستو المالوددألدهايد ،الفرران .Mus Musculus
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Abstract
This study was conducted to investigate the effect of using different concentrations
of the green extract of green tea Camellia sinensis in the level of triglycerides,
cholesterol, lipoproteins, total protein and melonaldehyde in Mus musculus. In the
experiment, 50 male mice were used at a rate of 8-12 weeks with a weight of 25-20. The
first group considered the control group, the distilled water was harvested, the second
group had given 100 mg of the extract /g from body weight as well as the third group
was given 250 mg of the extract. While the fourth group 500 mg of the extract have
been dosed/g from body weight and finally the fifth group had 1000 mg dosage of the
extract/ g from body weight. The green tea extract was obtained after grinding the
leaves of the green tea plant using grindre and utilize the soxhelet apparatus to prepare
the extract. After the expiry of the treatment period 16 days, the animals were killed and
the blood was withdrawn to perform the necessary tests which included estimating the
lipid profile variables in serum Which include: total cholesterol, triglyceride, highdensity lipoprotein cholesterol (HDL-cholesterol), very low-density lipoprotein
cholesterol (LDL), low-density lipoprotein cholesterol (VLDL) cholesterol. Also the
levels of total protein, Albumin, Globulin, and Malondihyde (MDA) were estimated.
The results showed a non significant decrease in the total cholesterol level, while the
levels of triglycerides, LDL-Ch and VLDL-Ch decreased significantly at (P <0.05) in
concurrence with the increased of the extract concentration as well as the green tea
extrat elevated the total protein, albumin and the globulin levels. The MDA level
decreased significantly in at (P<0.05) coincide with increased concentration of the
extract. Green tea acts as an antioxidant for LDL and triglyceride, which reduces the
risk of heart diseases and reduces the level of malandhydhydide, which is a sign of lipid
peroxidation which produced when the cells attacking by the free radicals.
Key words: green tea extract, lipid profile, total protein, Malonaldehyde, Mus Musculus.

المقدمة

 دىو مىن الدااتىات ااسىتخدامما لغغى ار5000 أثىارت الدااتىات الرايىة ادتاىاه العممىا اعىد أن عرفىت أكثىر مىن
عددما أتضح سرعة تأثيرها العيجي وقمىة

الراية وألاحت المستخملات الدااتية تستخدم لعيج لكثير من األم ار

تأثيراتمىىا السىىماية مقاردىىة مىىا األدويىىة الملىىدعة كيمياريىىا كمىىا تعىىد ملىىد ار فعىىاال أخ ى ىىر الكتى ىىشاف الفعى ىىالية الاايولوجيى ىىة
 ويعىىد الشىىاي األخضىىر مىىن أق ىىدم،)1( Antioxidants  ومضىىادات األكس ىدAnticancer ك ىىمضادات لمسىىرر ى ىىان
 قردىىا والشىىاي األخضىىر داىىات راىىي أمىىن ال توجىىد لىىخ14  أكتشىىف مىىن قاىىر السىىكان األسىىيويين مدىىذ،الدااتىىات الرايىىة

 كىان يسىتخدم مىا اىدايات القىرن الثالىث قاىر المىييد لعىيج.(2)مضار جاداية وأشىتمر امذاقىخ ورارحتىخ وفوارىده الرايىة
 ك ى ى ى ىىما كى ىىىان يستخى ى ىىدم لعىىيج مش ىىاكر،)4 ،3( واللى ى ىىدا

مثىىر القم ىىت وتالم المع ىىد واألكترىىا

العديىىد مىىن األمىى ار

C ودظ ار لكودخ غدي افيتامين،)5(المضم وازالة السموم وزياد دشار وظارف الجسم المداعية والحلور عمم الراقة

 داىىات الشىىاي هىىو داىىات.)6 ،3(Scurvy كىىان يسىىتخدم مى ىىن قاى ى ىىر الاحى ىىار اللىىيدين كع ى ى ىىيج لمد ى ىىا دا اإلسىىقراور

،  مسىتديمة الخضىر، ) م يتميىز اىأن سىاقخ قارمىة رويمىة وأو ارقىخ مسىددة لىغير5-1( شجيري معمر يلر ارتفىىا اىين
 الفليمةThea Sinensis  أوCamellia sinensis  يتاا الشاي،)7( وزهرتخ ايضا عمم اتيت خرور لف ار
األورات الفتية لماخىار لتثاىير فعاليىة إدىزيم الاىولي فيدىور اوكسىيديز
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) (PPOثىىم تجفىىف لتحضىىير الشىىاي األخضىىر ايدمىىا ت ىذار ث ىىم تمىىف اشىىكر أسىىروادة  rolledوتخمىىر تخميىى ار كىىامي
وتجفىىف لتحضىىير الشىىاي األسىىود( .)8التركي ى

الكيميىىاري لمشىىاي األخضىىر معقىىد حيىىث يحتىىوي  %20 -15الىىوزن

الجاف من الاروتين ،اما في ذل  %4-1من اإلدزيمات واألحما

األميدية وكىذل  %7-5مىن الكراوهيىدرات كمىا

أن هدا الدهون مثر ليدولي و -αليدوليدي  ،الفيتاميدات ( )B ،E ،Cكمىا يوجىد الكىافيين والثيوفىايمين ،ألىاا مثىر
الكموروفير وكاروتيدات ،والمركاات المتراير كما المعادن واأللدهيىدات) .(9يمتمى الشىاي األخضىر مىواد ذات فعاليىة
عالي ىىة مض ىىاد لغكس ىىد ت ىىدعم الفيدى ىوالت المتع ىىدد  Polyphenolsوخلول ىىا الفيفيدوي ىىدات  Flavonoidsوتع ىىد

 Catechinsهي الفيفيدويدات الفعالة ادرجة عاليىة وتوجىد أراعىة أدىوا رريسىية مىن  Catechinsفىي األورات وهىي
 )Epigallocatechin( EGCوECG

) )Epicatechingallateو)Epicatechin ( EC

و( EGCG )Epigallocatechingallateومقاردة ما اع

المواد األخر وجد ان  EGCGمىن اكثىر مضىادات

األكسد فعالية في مدا التأكسد لمدهون ( )10كما يقمر من اإلجماد التأكسدي الذي يحدث لمرضم ملااون امر
الشرايين التاجية  coronary artery diseaseوالذاحة القماية  Angina pectorisأو أم ار

وعارية مثر تلىم

الشى ىرايين )11( Atheroseclerosis.ول ىىم تك ىىن هد ىىا أي د ارس ىىات تش ىىير إل ىىم حى ىدوث س ىىمية اس ىىا
األخضر عمم المرتسم الدهدي وادخفا

تد ىىاور الش ىىاي

اإلجماد التأكسدي في الجرذان). (12

المواد وطرائق العمل

 الحيوانات المستتعممة :جراىت فرىران مختاريىة  Mus Musculusتىم الحلىور عميمىا مىن الايىت الحيىوادي التىااالكمية العموم /جامعة كركو  .استخدمت في التجراة  50فأ ار ذكريىا امعىدر عمىر يتىراوح مىا اىين  12 -8أسىاو

وامعىدر وزن  25-20غىم .وقىد تىم ترايىة الفرىران فىي أقفىاص خالىة معىد لمىذا الغىر
ادشىىار الخشى  ،وروعىىي جادى

الدظافىىة لغقفىىاص مىىن حيىىث تاىىدير دشىىار الخشى

ذات أرضىية مفروشىة

ثىىيث إلىىم أراىىا م ىرات خىىير

األسىىاو  ،وخضىىعت الحيوادىىات ر ىوار فتىىر الد ارسىىة لظىىروف مختاريىىة موحىىد مىىن حيىىث التمويىىة ودرجىىة الح ىرار

( )1±28وخضعت لفتر تمميدية مد  4أيام لغر

التأقمم قار الاد االتجراة ،وتمىت تغىذيتما ااسىتعمار عميقىة

قياسية واالمستخمص الخاص االتجراة.
 جمع وتحضير أوراق نبات الشاي األخضتر :تىم الحلىور عمىم أورات داىات الشىاي األخضىر المجففىة مىن تركيىاوحفظ ىىت األورات الجاف ىىة ف ىىي عما ىىة محكم ىىة الغم ىىت ف ىىي ظ ىىروف خالي ىىة م ىىن الرروا ىىة واع ىىدها ت ىىم رح ىىن األورات

ااسىىتعمار مرحدىىة كمرااريىىة لغىىر

الحلىىور عمىىم مسىىحوت أورات الداىىات الىىذي تىىم اسىىتخدامخ لمحلىىور عمىىم

المستخمص الكحولي.
 -تحضير المستخمص األيثانولي لمنبات :وزن  40غم من مسحوت الداىات ثىم وضىا داخىر كشىتاان Thumble

ووضىا فىي جمىاز سكسىوليت ) (Soxhletحىاو عمىم  400مىر مىن الكحىور االثيمىي  %70مىد  3 -2سىاعات

اعد ذل أخذ المستخمص الكحولي لمداات ووضا داخر الحاضدة  Incubatorتحت درجة ْ 37م حتم إكتمىار
جفافما من الكحور ).)13

 تحضير جرع المستخمص :حضرت اراا جر من المستخمص الكحىولي لداىات الشىاي األخضىر (،0.25 ،0.1 )1 ،0.5غىىم حيىىث تىىم وزن ال ارس ى

اعىىد تجفيىىف المسىىتخمص ثىىم إذااىىة وزن ال ارس ى

المقرر وتجريعخ لمفرران فمويا  orallyااستخدام محقدة خالة معىد لمىذا الغىر

فىىي  100مىىر مىىن المىىا

يوميىا واأوقىات مختمفىة ولمىد

 16يوم .
 تقستتيم حيوانتتات التجربتتة :تىىم تقسىىيم الحيوادىىات إلىىم خمسىىة مجىىاميا حيىىث تضىىمدت كىىر مجموعىىة  10حيوادىىاتورتاىت كمىا يىأتي :المجموعىة األولىم) :مجموعىة السىيرر  )controlتىم تجريعمىا المىا المقرىر فقىر ،المجموعىة
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الثادية :تم تجريعما  0.1غم من المستخمص /غم من وزن الجسم .المجموعة الثالثة :تم تجريعما  0.25غم من
المستخمص /غم من وزن الجسم .المجموعة الرااعة :تم تجريعما  0.5غم من المستخمص /غم من وزن الجسم.
المجموعة الخامسة :تم تجريعما  1غم من المستخمص /غم مىن وزن الجسىم .اعىد فتىر المعاممىة لمىد  16يومىا،

جوعىىت الحيوادىىات لمىىد  24سىىاعة ثىىم خىىدرت ااسىىتخدام مىىاد  kentamieومىىاد  xlyseneوذل ى يىىتم اوضىىا
الحيوان عمم سرح خشن ومس الذير ثم مس الجمد حور العدت وحقدخ تحىت الغشىا الاريتىودي ،واعىد التخىدير
دقر الحيوان إلم لحن التشريح حيث ثاتت األرراف األماميىة والخمفيىة لمحيىوان االىدااايس ،ثىم عممىت فتحىخ فىي
الىىارن وأكممىىت الفتحىىة إلىىم عظىىم القىىص تىىم رفىىا جىىدار الىىارن إلىىم الجىىاداين وتىىم سىىح

وجمىىا الىىدم فىىي أداايى

الىىدم مىىن القمى

مااشىىر

اختاىىار  Gel & Clot Activatorثىىم اعىىد لى فلىىر الملىىر اواسىىرة جمىىاز الرىىرد

المركىىزي اسىىرعة  3000دور  /دقيقىىة لمىىد  15دقيقىىة وتىىم حفىىظ الملىىر فىىي المجمىىد لغىىر

إج ى ار الفحولىىات

الكيموحيوية الخالة.

 -االختبتتارات :تىىم أجى ار تقىىدير مسىىتو الىىدهون الثيثيىىة ومسىىتو الكوليسىىترور الكمىىي والاروتيدىىات الدهديىىة ومسىىتو

الاروتين الكمي واأللاىومين فىي الملىر ااسىتخدام دظىامRoche/Hitachi cobas C 311 analyzer system
الذي يقيس التركيز تمقاريا لكر عيدة.

 تقتدير تركيت التتدهون الثالثيتة فتي مصتتل التدم :يعتمىد الرريقىة األدزيميىة الموديىىة كمىا ولىفما ( (14ويىتم قيىىاس
األمتلالية عدد الرور الموجي  505دادومتر.

 تقتتدير تركي ت الكوليستتتيرول الكمتتي فتتي مصتتل التتدم :يعتمىىد الرريقىىة األدزيميىىة الموديىىة ،وهىىي رريقىىة تعتمىىد عمىىم
تحوير الكوليستيرور إلم لاغة  )15( quinoneimineوكثافة المون لملاغة الداتجة تتداس

ررديا ما تركيز

الكولسترور ويتم تحديدها من خير قياس االمتلالية عدد الرور الموجي  505دادوميتر.
 تقتتدير تركي ت البروتينتتات الدهنيتتة عاليتتة الكثافتتة -لمكوليستتترول :يعتمىىد الرريقىىة األدزيميىىة الموديىىة يىىتم تقسىىيم
إسىترات الكوليسىترور إلىم الكوليسىترور الحىر واألحمىا

الدهديىة عىن رريىت  cholesterol esteraseواوجىود

األكسىجين ،يتأكسىد الكولسىترور عىن رريىت  cholesterol oxidaseإلىم  Δ4‑cholestenoneوايروكسىيد

المي ىىدروجين وف ىىي وج ىىود  ،peroxidaseيتفاع ىىر ايروكس ىىيد المي ىىدروجين م ىىا  4-amino‑antipyrineو
 HSDAلتشىكير لىاغة أرجواديىة-زرقىىا ) .(15كثافىة المىون اللىاغة يتداسى

ررديىا مىا تركيىز الكوليسىىترور

ويقاس ضوريا ااستخدام رور موجي  600دادومتر.
 تقدير تركي البروتين الدهني واطئ الكثافة لمكوليستيرول :يعتمىد الرريقىة الموديىة األدزيميىة ) (15وكثافىة المىون
اللاغة يتداس

ررديا ما تركيز الكوليسترور ويقاس ضوريا ااستخدام رور موجي  585دادومتر.

 تقدير تركي البروتين الدهني واطئ الكثافتة جتدا لمكوليستترول :تىم حسىا
(16) Friedwalds

تركيىز ) (VLDL-Cحسى

معادلىة

TG
5
 تقدير تركي البروتين الكمي :يعتمد هذا الفحص الرريقة المودية حيث يتفاعر الدحاس ثداري التكافؤ في محمور
=)VLDL-C (mmol/l

قموي ما أوالر الاروتين الااتيدية حيث يتشكر معقد مميز أرجوادي المون تتداس

شدتخ تداساا ررديا ما تركيىز

الاروتيدات الكمية في الملر وتقاس الكثافة المودية ضوريا ااستخدام الرور الموجي  548دادومتر (.)17
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 تقتتدير تركي ت األلبتتومين فتتي مصتتل التتدم :قىىدر تركيىىز األلاىىومين حس ى

الرريقىىة الموديىىة ي ىرتار هىىذا المرك ى

مىىا

الكاشىىف  3,3,5,5-Bromocresol green, BCGليكىىون معقىىدا لوديىىا هىىو الاىىومين اروموكريسىىور األخضىىر

( )BCG-albumin complexتقاس شدتخ عدد رور موجي ( )570دادوميتر في المرياف الضوري).)18

 تركي الكموبيولين في مصل الدم :تم تقدير الكموايولين في ملر الدم تاعا لممعادلة اآلتية (: )19
Concentration of globulin (g/dl) = Total protein Conc. – Albumin Conc.
 تقدير مستوى األكسدة الفوقيتة لمتدهن فتي التدم (المتالون ثنتائي االلدييايتد) :تعتمىد الرريقىة عمىم التفاعىر اىين
ثايواارايتيوريى ى ى

ايروكس ى ىىيدات ال ى ىىدهن واش ى ىىكر رر ى ىىيس الم ى ىىالون ثد ى ىىاري االلديماي ى ىىد وا ى ىىين ح ى ىىام

)(TBA

 Thiobarbituric acidويتكون داتجا ممودا يتم قياس شد االمتلاص لخ عدد  532دادوميتر ).(20
 التحميل اإلحصائي :استعمر الاردىام اإلحلىاري (21( )2012( SAS- Statistical Analysis System

ف ىىي تحمي ىىر الاياد ىىات لد ارس ىىة ت ىىأثير المع ىىاميت المختمف ىىة ف ىىي الل ىىفات المدروس ىىة وف ىىت تل ىىميم عشى ىواري كام ىىر

( ،)CRDوقوردت الفروت المعدوية اين المتوسرات ااختاار اقر فرت معدوي (.)LSD

الدتار والمداقشة

أظمرت الدتار جدور ( )1وجود فروت معدويىة مدخفضىة فىي مسىتو الىدهون الثيثىة عدىد مسىتو ()P<0.05
إذ أدخف ى

مسىىتو الىىدهون الثيثيىىة فىىي جميىىا أملىىار دم مجىىاميا الفر ىران التجريايىىة المعاممىىة اتراكيىىز مختمفىىة مىىن

المسىىتخمص الكحىىولي لمشىىاي األخضىىر وامغىىت أقىىر قيمىىة لمىىدهون الثيثيىىة فىىي أملىىار دم مجموعىىة عيدىىات الجرعىىة

العالية  1غم /مر ومقاردىة مىا مسىتو الىدهون الثيثيىة فىي أملىار دم مجموعىة ( )0.5 ،0.25 ،0.1غىم ومسىتو
الدهون الثيثية في أملار دم عيدات مجموعة السيرر .
جدول ( (1تأثير المعامالت المدروسة في Lipid profile
المعاممة

المتوسر  ±الخرأ القياسي
الكوليستيرور

الكميسيريدات الثيثية

HDL

LDL

VLDL

155 ± 10.47

107 ± 7.52

93 ± 3.54

40.6 ± 1.87

21.4 ± 0.96

A

A

B

A

A

تجريا  0.1غم من المستخمص /غم من وزن

147 ± 10.33

92.00 ± 5.13

96 ± 2.92

32.6 ± 1.75

18.4 ± 0.84

الجسم

A

AB

B

B

AB

تجريا  0.25غم من المستخمص /غم من وزن

140 ± 11.57

74.00 ± 3.64

102 ± 5.84

23.2 ± 1.64

14.8 ± 0.71

الجسم

A

ABC

AB

C

BC

تجريا  0.5غم من المستخمص /غم من وزن

137 ± 9.04

65.00 ± 3.05

105 ± 5.16

الجسم

A

BC

AB

السيرر (ما مقرر)

تجريا 1غم من المستخمص /غم من وزن الجسم
قيمة LSD

19 ± 0.90 C

13 ± 0.62
C

131 ±10.23

52.00 ± 2.83

109 ± 3.05

11.6 ± 0.67

10.4 ± 0.62

A

C

A

D

C

38.91 NS

* 36.51

* 12.63

* 7.241

* 4.622

المتوسرات التي تحمر حروف مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معدويا فيما ايدما
* ( :NS ،)P<0.05غير معدوي.

يعمىىر الشىىاي األخضىىر عمىىم خف ى
ويعود ذل إلىم دوره فىي خفى

مسىىتويات الىىدهون الثيثيىىة خىىير تأثي ارتىىخ األيضىىية وهىىذا يتفىىت مىىا )(22

تفىاعيت أكسىد  LDLوتحسىين مسىتو أيى

الىدهون ،كمىا أشىار ) (23ان جىذور

األوكسجين الفعالة الداتجىة مىن معاممىة الجىرذان ا ى  H2O2تىؤدي إلىم تثاىير إدىزيم  Triglyceride lipaseالمسىؤور
عن تجزرة الكيمسيريدات الثيثية واالتالي إحداث زياد في أي

28
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مسىتخمص الشىاي األخضىر التىي أعرىت لمجىرذان وتمىت معاممتمىا ا ى  H2O2قىد ادخفى

فيمىا تركيىز الكيمسىيريدات

الثيثية اشكر معدوي كما تتفت دتار هذا الاحث ما ( )24حيىث وجىد أن خمىير الكاتشىيدات المستخملىة مىن الشىاي
األخضر خفضت امتلاص الكولسترور والدهون الثيثية في الفرىران كمىا ذكىر أن مسىتخمص الشىاي األخضىر تثىار

اشكر ممحوظ أدزيمات  lipaseفي المعد والادكريىاس وخفى

مسىتو الىدهون الثيثيىة .وفىي د ارسىات أخىر قىام امىا

( )25أثاتىىت أن مسىىتخمص الشىىاي األخضىىر يمدىىا األوعيىىة الممفاويىىة مىىن امتلىىاص الىىدهون فىىي الجىىرذان واالتىىالي
خف

تركيزها في الدم .وأقترح( )26في دراستخ دور الشاي األخضىر فىي خفى

دسىاة الىدهون يعىود إلىم تليىة تىأثير

عمىىر الشىىاي األخضىىر حيىىث أدىىخ يعىىزز التعايىىر عىىن مضىىادات األكسىىد داخىىر الخييىىا مثىىر الجموتىاثيون ،الجموتىىاثيون

ريدوكتاس ،جموتاثيون الايروكسيديز .كما أظمرت الدتار جدور ( )1وجىود فىروت غيىر معدويىة مدخفضىة فىي مسىتو
الكوليسىترور الكمىي عدىد مسىتو ( )P<0.05إذ أدخفى

مسىتو الكوليسىترور الكمىي فىي جميىا أملىار دم مجىاميا

الفرىران التجريايىىة المعاممىىة اتراكيىىز مختمفىىة مىىن المسىىتخمص الكحىىولي لمشىىاي األخضىىر وامغىىت أقىىر قيمىىة لمكوليسىىترور
الكمي في أملار دم مجموعة عيدات الجرعة العالية  1غم /مىر مقاردىة مىا مسىتو الكوليسىترور الكمىي فىي أملىار
دم عيدىىات مجموعىىة السىىيرر واقيىىة المجىىاميا وهىىذا يتفىىت مىا ( )22يعىىود ذلى إلىىم دور الشىىاي األخضىىر فىىي تحسىىين

حال ىىة األيى ى

ال ىىدهدي .كم ىىا أوض ىىح ( )23أن ادخف ىىا

معدوي ىىا ح ىىدث ف ىىي تركي ىىز الكوليس ىىترور الكم ىىي عد ىىد معامم ىىة

الحيوادات التي عرضت لإلجماد التأكسدي المستحدث امسىتخمص الشىاي األخضىر وهىذا يعىود إلىم وجىود مىواد فعالىة
فىي المسىتخمص مثىر الكاتشىيين  Catechinواالايكالوكاتشىيين  Epigallocatechinوهمىا مضىادان قويىان لغكسىد

حيىث يحلىر اختىزار المتلىاص الكولسىتيرور مىا زيىاد إفىراز أحمىا
أوضح ) )27في دراستخ أن السا

في ادخفا

اللىف ار  Bile saltsوالكولسىتيرور .وقىد

في مستو الكوليسترور الكمي اعد تداور الشاي األخضر يعود إلم

ارتفى ىىا مسى ىىتو األيااكالوكاتشى ىىين والتى ىىي تعمى ىىر عمى ىىم تقميى ىىر المضى ىىم ومدى ىىا تكى ىىوين مسى ىىتحم
الكوليسترور في األمعا كما أقترح( )28دور مركى

 EGCGاألكثىر وفىر فىي الشىاي األخضىر وجىد أدىخ يثىار أدىزيم

 (HMGR) hydroxyl-3-methylglutaryl- CoA reductaseالمسىىيرر عمىىم تركيى
مىن خىير الدتىار (جىدور  (1أن مسىتخمص الشىاي األخضىر سىا
إلم قدر اع

( (23ويعود السا

الى ىىدهون وامتلى ىىاص
الكوليسىىترور .ييحىىظ

ارتفىا معدىوي فىي تركيىز HDLوهىذا يتوافىت مىا

المركاات الموجود في الشىاي األخضىر فىي رفىا تركيىز  HDLمىن خىير زيىاد

فعاليىة إدىزيم ) Lecithin cholesterol acyl transferase (LCATوتحفيىز خييىا الكاىد واألمعىا عمىم زيىاد
إدتىاج  APO-A-Iوهىو مركى

ضىروري فىي تكىوين  .)29) HDLوهىذه الدتىار تتفىت مىا مىا تولىر إليىخ( )26حيىث

أشىىار إلىىم دور الاوليفد ىوالت والكاتشىىيدات فىىي االرتفىىا المعدىىوي فىىي تركيىىز  .HDLييحىىظ تىىأثير مسىىتخمص الشىىاي
األخضر أد إلم ادخفا
اإلجمىاد التأكسىدي وادخفىا

 LDLوهذا يعود إلم رايعة المواد الفعالة في الشاي األخضر التي أدت إلم ادخفا
أكسىد الىدهون وقيمىة  MDAواالتىالي خفى

أكسىد  .)30( LDLتتفىت هىذه الدتىار

ما ( )23حيث الحظ تأثير مستخمص الشاي األخضر في الجرذان المعرضة لإلجماد التأكسدي المعاممىة ا ى H2O2
أد إلم ادخفا

معدوي في مستو الاروتيدات الدهدية الواررة الكثافة  LDLايدما يعز ارتفا تركيىز فىيLDL-

 Cفي الجرذان المعرضة لإلجماد التأكسدي إلىم ارتفىا أكسىد مسىتقايت الاروتيدىات عاليىة الكثافىة فىي ملىر الىدم
( .)31واقت ىىرح( )22أن ال ىىدور األيض ىىي لمس ىىتخمص الش ىىاي األخض ىىر ف ىىي خفى ى
الكاتشىيدات فىي خفى

أكسىد وتقميىر تجزرىة LDL poAI

أكس ىىد ال ىىدهون يع ىىود إل ىىم عم ىىر

 apoB-100،هي الاروتيدىات الرريسىية ل ى HDL

 LDL،عمم التوالي مسؤولة عن تكوين الدهون( )32وقد وجىدت الد ارسىات دور  EGCGفىي تقميىر إفىراز apoB-

 100وزياد إفراز  .)29( poAIتتفت هذه الدتىار مىا ( )26حيىث وضىح أن مسىتخمص الشىاي األخضىر يحىد مىن
تكوين الكوليسترور وأكسد الدهون في الفرران اواسىرة خلىارص الاوليفيدىوالت والكاتشىيدات مسىؤولة عىن االدخفىا
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المعدوي في تركيز الكولسترور و .LDLتتفىت دتارجدىا مىا( )33الىذي أولىم اىأن الشىاي األخضىر يقمىر اشىكر كايىر
مىىن الكوليس ىترور فىىي الىىدم والىىدهون الثيثيىىة وادخفىىا

 LDLوأكسىىد  VLDLفىىي المامسىىتر .كمىىا أقتىىرح ( )9أن
 LDL, VLDLويىىدظم مسىىتو الىىدهون الثيثيىىة

الشىىاي األخضىىر يقمىىر امتلىىاص الىىدهون فىىي األمعىىا وخف ى

ااإلضىافة إلىىم ذلى ) paraoxonase (PON1أدىزيم مضىىاد لغكسىىد يحمىىي الاروتيدىىات الدهديىىة مىىن تىىأثير األكسىىد
ووجىىد أن الشىىاي األخضىىر يزيىىد فعاليىىة  PON1وذل ى يعىىود إلىىم رايعىىة الم ىواد المضىىاد لغكسىىد مثىىر الفيفوديىىدات
واالتىالي دحىافظ عمىم فعاليىة  .PON1أظمىرت الدتىار

(جىدور  (2وجىود فىروت معدويىة فىي تركيىز الاىروتين الكمىي

وتركيز األلاومين وتركيز الكموايولين عدد مستو (.)P<0.05

جدول ( )2تأثير المعامالت المدروسة في البروتين الكمي وااللبومين والكموبيولين والمالوند ثنائي األلدهايد
mean ± sd

المعاممة
السيرر (ما مقرر)
تجريا 0.1غم من المستخمص/
غم من وزن الجسم
تجريا  0.25غم من المستخمص/
غم من وزن الجسم
تجريا  0.5غم من المستخمص/
غم من وزن الجسم
تجريا  1غم من المستخمص /غم
من وزن الجسم

الاروتين الكمي

االلاومين

الكموايولين

المالوددالدهايد

6.80 ± 0.59 B

3.80 ± 0.06 B

3.00 ± 0.05

1.25 ± 0.02 A

7.10 ± 0.63 B

4.00 ± 0.06 AB

3.10 ± 0.03 B

1.23 ± 0.04 A

7.80 ± 0.54 AB

4.30 ± 0.03 AB

3.50 ± 0.03 AB

0.92 ± 0.06 AB

8.60 ± 0.52 AB

4.60 ± 0.06 AB

4.00 ± 0.02 AB

0.77 ± 0.04 AB

9.80 ± 0.75 A

5.50 ± 0.11 A

4.30 ± 0.02 A

0.52 ± 0.06 B

* 2.063

* 1.509

* 1.094

* 0.627

قيمة LSD

المتوسرات التي تحمر حروف مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معدويا فيما ايدما

* ( :NS ، )P<0.05غير معدوي.

ويمكن أن يعز ارتفا الاروتين الكمي واأللاومين في ملىر الفرىران المعاممىة امسىتخمص الشىاي األخضىر إلىم

الخواص المضاد لغكسد لمشاي األخضىر التىي تحسىن مىن وظىارف األعضىا ( ،)34كمىا أن الشىاي األخضىر يقمىر
من الموت الخموي عن رريت السيرر عمم موت الخييا المارم  ،الذي في دوره يقمر من ادتقار األحما

األميديىة

في الملر ويزيد من مستو اروتين الملر واأللاومين( .)35وقد وجد أن الشاي األخضر يحمي اروتيدات الايزما
من تحوير األكسد ويمدا األضىرار التأكسىدية التىي تسىااما الجىذور الحىر فىي اروتيدىات الكاىد( )36وتعىود الزيىاد فىي

مستو الاروتين الكمىي فىي ملىر الىدم إلىم تليىة وظيفيىة واف ارزيىة لمسىتخمص الشىاي األخضىر محسىدة لدشىار الخييىا
الكاديىة( .)25كمىا أدخفى

مسىتو المالوددألدهايىد فىي جميىا أملىار دم مجىاميا الفرىران التجريايىة المعاممىة اتراكيىز

مختمف ىىة م ىىن المس ىىتخمص الكح ىىولي لمش ىىاي األخض ىىر (ج ىىدور  ،)2أش ىىار( )37أن اوليفيد ىىور الش ىىاي األخض ىىر ه ىىي
مض ىىادات أكس ىىد جي ىىد ض ىىد الج ىىذور الح ىىر الت ىىي تس ىىا

أقتىىرح( )38أن الكاتشىىيدات تسىىا

ادخفىىا

ايروكس ىىيد ال ىىدهون ف ىىي خيي ىىا ال ىىدم الحمى ى ار الاشى ىرية كم ىىا

فىىي امتلىىاص الحديىىد مىىن الجمىىاز المضىىمي ودتيجىىة لىىذل أدخفى

تولىىد

الجذور الحر وتفاعيتما ما مكودات الخييا حيث اوجود أيودات الحديد يتم إدشا جذر ايروكسيد الميدروجين وجذر
السىىوار أوكسىىيد وتكىىون األحمىىا

الدهديىىة المتعىىدد غيىىر المشىىاعة عدىىدما مماجمتمىىا مىىن قاىىر الج ىىذور الحىىر ج ىىذر

الك ىىاراون المركىىزي ،االمحل ىىمة يحىىدث تحرىىيم لىىدهون الغشىىا وادتىىاج مجموعىىة متدوعىىة مىىن الدىىوات المحرَمىىة مث ىىر

وااللديمايىىدات وااليثىرات والكيتودىىات وااللكادىىات .أسىىتدت ( )39مىىن خىىير د ارسىىتخ أن  EGCGEالموجىىود فىىي الشىىاي
األخضر يمكن أن تحسن من مستو مضادات األكسد وتعرقر مسار اإلجماد التأكسدي وتقمر من ضىرر ايروكسىيد
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 يمك ىىن أن تتفاعىىر م ىىا جىىذر الس ىىوارepicatechines  وأفي ىىد أن.الىىدهون وتمىىف أدس ىىجة األعضىىا المعامم ىىة ح ارري ىىا
 قىىد ت ىرتار مىىا أيودىىاتepicatechines أوكسىىايد مىىن خ ىير تليىىة دقىىر اإللكتىىرون أو تليىىة إ ازلىىة الميىىدروجين كمىىا أن
 والتي ادورها تمدا توليد جذور الميدروكسير وتدهور ايروكسيد الدهون التىي يدىت، وخالة الحديد والدحاس،المعادن

مس ىىتو المالوددألدهاي ىىد م ىىا زي ىىاد تركي ىىز

ادخف ىىا

) وك ىىر م ىىا ذك ىىر أع ىىيه يفس ىىر س ىىا40(عدم ىىا تك ىىوين األلدهاي ىىد

مسىىتخمص الشىىاي األخضىىر لعيدىىات المجىىاميا المعاممىىة اتراكيىىز مختمفىىة مقاردىىة مىىا مجموعىىة السىىيرر كعيدىىة ضىىاارة
.)25(وتتوافت دتار هذا الاحث ما العديد من الدراسات
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