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الملخص

الزعتتتر ثتتي قدرتتن علت الحمايتتة متتن

السلبية الجانبيتة بجانتب التتتثير الطبتي ارساستي التاي يستت دم متن أجلتن وقتد

أجريت

هتتال الد ارستتة لمعرثتتة تتتثير نبتتا

اإلجهاد التتكسدي المحدث بواسطة بيروكستيد الهيتدروجين بتركيتز )% 0.5

(تكتشف هال ا ثار الضارة إ( بتالتراكم بعتد متدة طويلتة متن استتعمال التدواء

المستهلك ثي ماء الشرب ثي اكتور ار ارنتب المحليتة بعمتر  )7 - 8أشتهر ،
قسم
نبتتا

اررانب إل أربت مجتامي بواقت  4أ ارنتب مجموعتة وقتد تتم استت دام
الزعتتتر عل ت شتتكل كبستتو(

وقد عومل

بتركيتتز  1000ملغتتم كغتتم وزن جستتم)

اررانب يومياً ولمدة أرب أسابي .

إن مؤش تتر حص تتول اراى ألتتكس تتدي ك تتان ي تتتم ع تتن طري تتق قي تتا

مس تتتويا

الكلوتتتاثيون والمالوندايلديهايتتد والنستتبة الملويتتة للتتدهن ثتتي نستتي الكبتتد وكتتالك
 )ASTوناق تتل أمتتين ا(لن تتين )ALT

ثعاليتتة أنزيمتتي ناق تتل أمتتين ارستتبارتي

وقد أظهر بيروكسيد الهيدروجين بتركيز  )% 0.5ثي ماء الشترب إن اتا
معنوي ثي مستوى الكلوتاثيون لنسي الكبد وكالك ارتاتا معنتوي ثتي مستتوى
المالوندايلديهايد لنسي الكبد باإلضاثة إلت ارتاتا معنتوي ثتي النستبة الملويتة
لتتدهن الكبتتد وكتتالك حصتتل ارتاتتا معنتتوي ثتتي ثعاليتتة ارن تزيمين ناقتتل أمتتين
 )ASTوناقتتل أمتتين ا(لنتتين  )ALTثتتي مصتتل التتدم باإلضتتاثة

ارستتبارتي

إل حدوث تغي ار
كت ت تتدما

مرضية ثي بع

عل ت ت ت الرلت ت تتة وبع ت ت ت

ارعضاء كالرلتة حيتث (حظنتا ظهتور

البر ت ت ت الدمويت ت تتة نتيجت ت تتة للمعاملةببيروكست ت تتيد

الهيتتدروجين وقتتد أظهتتر نتتتال الاحتتو النستتيجي وجتتود تغيتتر دهنتتي وتتتنك
ثج ت تتوي ثت ت تتي هي ت تتولي ال ديت ت تتا الكبديت ت تتة مم ت تتا يت ت تتدل علت ت ت قابليت ت تتة بيروكست ت تتيد
الهيت تتدروجين  )% 0.5ثت تتي أحت تتداث اإلجهت تتاد ألتتكست تتدي ثت تتي اكت تتور ار ارنت تتب
المحلية .
وقتتد أظهتتر المعاملتتة بنبتتا
ناقل أمين ارسبارتي

الزعتتتر ان ااض تاً معنوي تاً ثتتي ثعاليتتة ارن تزيمين

 )ASTوناقل أمين ا(لنين  )ALTثضدً عتن ارتاتا

معنت ت تتوي ثت ت تتي مست ت تتتوى كلوتت ت تتاثيون الكبت ت تتد وان ات ت تتا
المالوندايلديهايد باإلضاثة إل ان اا

النسبة الملوية لدهن الكبد .

المقدمة

منا أن لق اهلل اإلنسان والحيوان وجد

جل جدلن قتد جعتل النباتتا
التدواء لممت ار
نتتو النبتتا
النباتتتا

معنت ت تتوي ثت ت تتي مست ت تتتوى

ارم ار

التي تنتابهمتا كمتا أن اهلل

ءتااء (تستتغني عنتن الحيتاة ثرتد وجتد ثيتن أيضتاً

التتاي يشتتاين متتن مرضتتن وتتترك اإلنستتان العاقتتل أن يهتتتدي إل ت
بالد ارستتة والتجتتارب وا(ستتتنتا  ،و لرتتد بتتر

المصريون الردماء ثي علم التداوي بارعشاب  ،إا است دموا العديتد متن هتال
ارعش تتاب ث تتي ع تتد الكثي تتر م تتن ارمت ت ار

باإلض تتاثة إلت ت اس تتت دامها ث تتي

التحنيط وكالك ثي أمور الزينة والتجميل [ . ]1وعاد اإلنستان متن جديتد إلت
الت تتداوي بارعش تتاب والنبات تتا

الطبي تتة علت ت ال تترءم م تتن التط تتور الكبي تتر ث تتي

ميادين الكيمياء والصيدلة بعد ماوجد أن اردويتة الكيمياليتة لهتا بعت

ينتم تتي نب تتا

الزعت تتر إلت ت العالل تتة الش تتاوية  Labiataeوه تتو نب تتا

ا ثتار

عش تتبي

ينتشتتر ثتتي منطرتتة البحتتر المتوستتط ويتركتتز الجتتزء الطبتتي للزعتتتر ثتتي اروراق
والنبتتا

بتكملتتن [ ، ]3استتت دم ببشتتكل واس ت كمطهتتر وطتتارد للغتتا از مضتتاد

للتشت تتن الرومت تتاتيزمي وارم ت ت ار

الجلديت تتة [ ]4ومضت تتاد للاطريت تتا

المعدية ومسكن لملم  ،است دم أيضاً ثي عد حا(
وم ات

لضتتغط التتدم [ ]5وهتتو نبتتا

الجس تتم ث تتي ار ارن تتب [ ]6يحت تتوي نب تتا
 % 55وثينو(

والديت تتدان

البترد والتهتاب الرلتب

ثتتاتل للشتتهية  ،يعمتتل علت زيتتادة وزن
الزعت تتر علت ت العدي تتد م تتن المركب تتا

الكيميالية منها الزيو الطيارة  Volatil oilحيث يحتوي علت زيت

الزعتتر

أهمها الزعتترول  Thymolوالكتارثكرول ]7[ Carvacrol

ومتواد راتنجيتتة مثتتل ال ارستتين ويحتتتوي مست لصتتن علت ثيتتتامين  ]8[ Eوأشتتار
[ ]9أن إعط تتاء الزعتت تتر لت تتاكور أث ت ت ار اللح تتم بعمت تتر  5أست تتابي قت تتد أدى إل ت ت
ات ت

الكلوكت تتوز والكوليست تتترول والت تتدهون الكليت تتة وللنبت تتا

اصت تتية مضت تتادة

لمكسدة كما أشار لهال ال اصية الباحثة [. ]10
اس تتتهدث

ه تتال الد ارس تتة الحالي تتة معرث تتة ق تتدرة نب تتا

الزعت تتر ث تتي الحماي تتة م تتن

اإلجهتتاد التتكس تتدي المحتتدث ب ت ت بيروكستتيد الهي تتدروجين  )% 0.5ثتتي اك تتور
اررانب المحلية .

المواد وطرائق العمل

النبات المستخدمة قيدد الدراسدة  :استت دم ثتي هتال الد ارستة أوراق نبتا

الزعتتتر  Thymus vulgarisتتتم الحصتتول عليتتن متتن المنطرتتة الشتتمالية ثتتي
ثصتتل الربيت إا تتتم جتتر اروراق المجااتتة ثتتي الظتل ووضتتعها ثتتي كبستتو(
جيدتينية ثم وضع

 ،أعطت الحيتوان التتاي (يعرتل و(ياكتر ءريتزة ا(هتتداء إلت

الشتتاثية متتن ارم ت ار

[ ]2ومن هال النباتا نبا

الزعتر thymus vulgaris:

ثي علب مغلرة لحين ا(ست دام إل نهاية التجربة .

الحيوانات المسدتخدمة  :أجريت

هتال الد ارستة علت اكتور ار ارنتب المحليتة

 ،إا تتتم الحصتتول عليهتتا متتن ارستواق المحليتتة بعمتتر  )7 - 8أشتتهر معتتدل
أوزانهتتا ت اروح ت
بتبعتاد
لغر

بتتين  )1600 - 1500ءتتم  ،وضتتع

 )40 × 30 × 50ستتم علت

التتوالي  ،تركت

ثتتي أقاتتاو شتتبية
ار ارنتتب لمتتدة أستتبو

التتقلم عل الظروف البيليتة والغتااء قبتل بتدء التجربتة وتحت

م تبريتة موحتتدة متتن حيتتث درجتة الحت اررة
 )14ست تتاعة ضت تتوء يومي ت تاً  ،ءت تتاي

ظتروف

 )28 - 25م °والتتدورة الضتتولية

الحيوانت تتا

بالعليرت تتة الرياست تتية اعتمت تتاداً

عل [ ]11أما الماء ثرد وثر بشكل حر لجمي اررانب .

بيروكسدديد الهيدددروجين  :أستتتعمل بيروكستتيد الهيتتدوجين بتركتي تتز )% 6
والمنت من معمل الشهيد ثي بغداد العراق .

تصميم التجربة  :تضمن
 )4حيوانا

هال الدراسة أرب مجامي است دم دلها

ثي كل مجموعة تجريبتن وكارتي -:

 -1مجموعتتة الستتيطرة :أعطي ت

ار ارنتتب الكبستتو(

الاارءتتة عتتن طريتتق الاتتم
العليرتة

ولمدة أرب أسابي لمعادلة إجهاد مسك اررانب[ ]12وكالك أعطيت
ار ارن تتب الكبس تتو(

الاارء تتة

يومياً عن طريق الام وقد تم إضاثة بيروكستيد الهيتدروجين بتركيتز )% 0.5
إل ماء الشرب ولمدة أرب أسابي [. ]13
 -3مجموعت تتة نبت تتا

الزعتت تتر :أعطي ت ت

أ ارنت تتب هت تتال المجموعت تتة الكبست تتو(

الحاويتتة عل ت الزعتتتر بتركيتتز  1000ملغتتم كغتتم وزن جستتم) يومي تاً ولمتتدة

أرب أسابي .

 -4مجموعتتة نبتتا
المجموعة الكبسو(

الزعتتتر وبيروكستتيد الهيتتدروجين  -:أعطي ت

أ ارنتتب هتتال

الحاويتة علت الزعتتر بتركيتز  1000ملغتم كغتم وزن

جس تتم) وم تتاء يحت تتوي علت ت بيروكس تتيد الهي تتدروجين بتركي تتز  )% 0.5يوميت تاً
ولمدة أرب أسابي .

نمداذج األنسددجة  :بعتد متترور  )4أستابي علت المعاملتة  ،تتتم ستحب التتدم
للحصول عل مصتل التدم لريتا

ثعاليتة ارنزيمتا

عتن طريتق ال لت العنرتي وتتتم أ تا عينتا

 ،وابحت

متن الكبتتد ثتم وضتع

جميت ار ارنتب
ثتي التجميتتد

العميتق بدرجتة  20 -م )°إلجتراء التحاليتل ال اصتتة ب ت الكلوتتتاثيون )GSH
وكت تتالك المالوندايلديهاي ت تتد  )MDAوترت تتدير النس ت تتبة الملويت تتة ل ت تتدهن الكب ت تتد ،
أ ا

أ ترى متن الكبتد ووضتع

عينتا

ثتي محلتول الاورمتالين بتركيتز 10

 )%إلجراء الترطي النسيجي عليها .
 -1ت تم ترتتدير الكلوتتتاثيون  )GSHثتتي نستتي الكبتتد باستتت دام الطريرتتة التتتي
أتبعها [. ]14
 -2تتتم ترتتدير مستتتوى المالوندايلديهايتتد  )MDAثتتي نستتي الكبتتد باستتت دام
الطريرة التي أتبع

وحتدد

ا( تدثتا

باستت دام ا تبتار  ) tعنتد مستتوى احتمتال

 0.05

.]17[ . ) P

النتائج والمناقشة

تأثير المعاملة بنبات الزعتر و بيروكسديد الهيددروجين بتركيدز (0.5

الرياسية والماء العادي .

 -2مجموع تتة بيروكس تتيد الهي تتدروجين :أعطيت ت

التحليدددددل ايحصدددددائي :حلل ت ت

البيانت تتا

إحصت تتالياً باست تتت دام تحليت تتل التبت تتاين

 )%في مستوى  GSHو  MDAوالنسبة المئوية لدهن الكبد فدي
ذكور األرانب المحلية .

أد

المعاملتتة ببيروكستتيد الهيتتدروجين بتركيتتز  )% 0.5للمجموعتتة ( )2إل ت

ان اتتا

معنتتوي

 . ) P  0.05ثتتي مستتتوى  GSHالكبتتد مرارنتتة م ت

مجموعتتة الس تتيطرة  ،ث تتي ح تتين أد المعامل تتة بنب تتا الزعت تتر للمجموع تتة ()3

إلت ارتاتتا معنتتوي

 . ) P  0.05ثتتي مستتتوى  GSHالكبتتد مرارنتتة مت

مجموعتتة الستتيطرة وتمكن ت

المجموعتتة  )4متتن إعتتادة مستتتوى  GSHالكبتتد

إل مستوال ثي مجموعتة الستيطرة الجتدول  )1كمتا تبتين النتتال أن المعاملتة
ببيروكس ت تتيد الهي ت تتدروجين  )% 0.5أد

إلت ت ت ارتا ت تتا معن ت تتوي ث ت تتي مس ت تتتوى

 MDAلنستتي الكبتتد مرارنتتة م ت مجموعتتة الستتيطرة ثتتي حتتين أد
بنب تتا

الزعت تتر للمجموع تتة ( )3إلت ت ان ا تتا

المعاملتتة

معن تتوي ث تتي مس تتتوى MDA

لنستتي الكبتتد مرارنتتة مت بتتاقي المجتتامي و تمكنت

المجموعتتة ( )4متتن إعتتادة

مس تتتوى  GSHو MDAلنس تتي الكب تتد إلت ت مس تتتوال ثت تي مجموع تتة الس تتيطرة
الجدول. )1
كمتا توضتل النتتال ارتاتا معنتوي  . )P  0.05ثتي النستبة الملويتة لتدهن
الكبد ثي المجموعة  )2مرارنة م مجموعة السيطرة ثي حين أد
بنب تتا

الزعت تتر للمجموع تتة  )3إلت ت ان ا تتا

المعاملتة

معن تتوي  . )P  0.05ث تتي

النستتبة الملويتتة لتتدهن الكبتتد مرارنتتة مت مجموعتتة الستتيطرة وتمكنت

المجموعتتة

الرابع تتة م تتن إع تتادة النس تتبة الملوي تتة ل تتدهن الكب تتد إلت ت مس تتتوال ث تتي مجموع تتة
السيطرة الجدول . )1

من قبل الباحث [.]15

 -3تم تردير النسبة الملوية للدهن ال ام ثي الكبد وثق ما جاء ثي[ .]16

قياس فعاليدة األندزيمين  :تتم قيتا

ثعاليتة أنزيمتي ناقتل أمتين ارستبارتي

 )ASTوناقل أمين ا(لنين  )ALTثي مصل التدم بحستب الطريرتة اللونيتة
المتبعة باست دام عدة التحليل الجاهزة من شركة  Syrbioالارنسية .

الجدول ( )1تأثير المعاملة بنبات الزعتر وبيروكسيد الهيدروجين � )% 0.5في مستوى  GSHو  MDAوالنسبة المئوية لدهن في
نسيج الكبد لذكور األرانب المحلية .
المجاميع

الدمدعدامدالت

GSH
مايكرومول  /غم نسيج رطب

MDA
نانومول  /غم نسيج رطب

1

السيدطدرة

أ
0 . 471 ± 5 . 723
ب
0 . 507 ± 4 . 321
جد
0 . 483 ± 6 . 839

أ
37 . 39 ± 389 . 9
ب
42 . 65 ± 455,0
جد
31 . 57 ± 260 . 6

أ
0 . 3 ± 3 . 91
ب
0 . 25 ± 5 . 32
جد
0 . 23 ± 3 . 0

أ
0 . 431 ± 5 .621

أ
39 . 71 ± 350 . 5

أ
0 . 27 ± 3 . 87

2

بيروكسيد الهيدروجين ( 0.5النسبة المئوية) في ماء الشرب يومياً .

3

زعتر ( 1000ملغم  /كغم وزن جسم) كبسوالت في الفم يومياً ولمدة  4أسابيع.

4

زعتددددر ( 1000ملغددددم  /كغددددم وزن جسددددم) كبسددددوالت فددددي الفددددم يوميدددداً وبيروكسدددديد

الهيدروجين ( 0.5النسبة المئوية) في ماء الشرب يومياً ولمدة  4أسابيع .

 القيم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي
 عدد الحيوانات في كل مجموعة = 4
الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال ( . ) P  0.05

النسبة المئوية لدهن الكبد

نتال البحث الحالي أن المعاملة بنبا

لرد أوضح

ثتي تركيتتز الكلوتتاثيون ثتتي نستتي الكبتد وان اتتا
ثتتي نس تتي الكب تتد إا يعتتد الكلوت تتاثيون م تتن مضتتادا
المهمتتة ويلعتتب دو اًر مهم تاً ثتتي التاتتاعد

زيتادة

الزعتر قد أحتدث

ثتي تركيتتز المالوندايلديهايتتد

المتعتتر

تركي تتز  GSHوارتا تتا تركي تتز  MDAيعكت ت

وج تتود بيروكس تتيدة ال تتدهن ث تتي

اركس تتدة ءي تتر ارنزيمي تتة

نستتي الكبتتد لتتاكور ار ارنتتب المحليتتة المعاملتتة ببيروكستتيد الهيتتدروجين 0.5

التتكستتدية وا( تزاليتتة  ،والكبتتد هتتو

 )%يمك تتن أن ياس تتر اعتم تتادا علت ت دور كلوت تتاثيون الكب تتد المه تتم ث تتي تنظ تتيم

المصدر الرليسي للكلوتاثيون الموجود ار ال ديا [ .]18وأن انترالن متن
جيبانيتتا

لتتماى التتكستتدي المستتتحدث تجريبي تاً وأن التواثتتق متتابين ان اتتا

الكبتتد لتتن دور ثتتي ا(تتزان البتتدني للكلوتتتاثيون Homestasis

[ .]19حي تتث يوج تتد مص تتدران للكلوت تتاثيون أح تتداهما تتارجي يتمث تتل بالغ تتااء
وار ت تتر يتمثت تتل بت ليرت تتن ثت تتي الكبت تتد[ ]20وهنت تتاك ت ت توازن بت تتين الكلوتت تتاثيون
الزعتتر ثتي رثت

الموجود ثي الكبد والبدزما وارنسجة ار رى وان قتدرة نبتا
تركيتتز  GSHو ا ت

تركي تتز  MDAثتتي نس تتي الكبتتد ربم تتا يكتتون ل تتن دور

مت تؤثر علت ت عملي تتا

ت لي تتق الكلوت تتاثيون وأيض تتن  ،وك تتالك أش تتار الباحث تتة

[ ]10ثتي د ارستتتها علت ثترو اللحتتم إلت قتدرة المست لصتتا
الزعتت تتر بتركي ت تتز ( 1000ملغ ت تتم  /كغ ت تتم وزن جست تتم ) علت ت ت

الماليتتة لنبتتا
ات ت ت

مس ت تتتوى

 MDAورث ت مستتتوى  GSHوالتتتي ربمتتا تكتتون (حتوالتتن عل ت ثيتتتامين E
الاالب بالدهن والمضتاد لمكستدة  .أمتا ستبب قتدرة نبتا

الزعتتر ثتي ت اتي

التتكسد وا( تزال[.]23

تأثير المعاملة بنبات الزعتر وبيروكسيد الهيدروجين ) )% 0.5في

فعالية أنزيمين  ALTو  ASTفي ذكور األرانب المحلية .
أد

المعاملة بنبا

معنتوي  0.05

الزعتتر للمجموعتة  )3إلت ان اتا

 . ) Pث تتي ثعالي تتة أن ت تزيمين  ALTو  ASTمرارن تتة م ت ت المج تتامي ار ت تترى
المعاملتتة بت ت بيروكستتيد الهيتتدروجين )% 0.5

الجتتدول  ، )2ثتتي حتتين أد

 . ) P  0.05ثتتي ثعاليتتة ارنتزيمين

للمجموعتتة  )2إلت ارتاتتا معنتتوي

مرارنة م مجموعة السيطرة الجتدول  )2وتمكنت

المجموعتة  )4متن إعتادة

ثعالية ارنزيمين كما ثي مجموعة السيطرة الجدول . )2
إن معاملت تتة ار ارنت تتب بت ت ت بيروكست تتيد الهيت تتدروجين  0.5النست تتبة الملويت تتة) ربمت تتا
يحدث أكسدة للحام

الدهني المتعتدد وءيتر المشتب الموجتود ثتي ارءشتية

النسبة الملوية لدهن الكبد ثيكون ربما (حتوالن عل كميتة كبيترة متن ارليتاف

ال لويتتة ونتيجتتة لتتالك يتكتتون ءشتتاء مشتترب وناتتاا تناتتا الس توالل والم تواد متتن

وهت تتاا ماأشت تتار إليت تتن الباحثت تتة[ ]21ثت تتي د ارست تتتها عل ت ت بت تتاور الحلبت تتة وورق

دلن بدون تحكم وبالك يارتد الغشتاء صتاة النااايتة ا( تياريتة Selective
Permeability
وهاا متا أكتدل كتل متن [ ] 21 ،24أمتا قتدرة نبتا الزعتتر ثتي ات ثعاليتة

والتي تثبط امتصتاو التدهون ثتي ارمعتاء وبالتتالي ات

مستتوال ثتي الكبتد

الزيتون والتي تحتوي عل ارلياف التي تثبط امتصتاو التدهون ثتي ارمعتاء
وبالتالي ين ا

مستوال ثي الدم والكبد  ،وارتاتا مستتوى  MDAثتي نستي

الكبد يتاق م ما توصل

إلين دراسا

سابرة[ . ]21 ، 22 ،10

إن اإلجهت تتاد التتكست تتدي التجريبت تتي المحت تتدث بواست تتطة بيروكست تتيد الهيت تتدروجين
 )% 0.5عن طريق الام لمتدة  4أستابي يتؤدي إلت تتتثي ار تتكستدية هدامتة
ترث متن بيروكستيدة التدهن ثتي م تلتف ارنستجة وبالتتالي إستتزاف كلوتتاثيون
ارنستجة وأوضتح

ارن ت تزيمين  ALTو  ASTثيعت تتود ربمت تتا إل ت ت امت تتتدك نبت تتا
مركبا

تعزز من حالتة مضتادا

اركستدة وبتالك يعمتل علت ترليتل اإلجهتاد

التتكس تتدي ورثت ت مس تتتوى  GSHو ات ت

مس تتتوى  MDAوه تتاا يتض تتل م تتن

الجتتدول  )1ثتتي د ارستتتنا الحاليتتة وأن ه تال ا(قت ارحتتا
الدراسة والترصي من أجل إثبا

الزعتت تتر عل ت ت

تحتتتا إل ت كثيتتر متتن

صحتها أو نريها .

نتتال الد ارستة الحاليتة ارتااعتاً معنويتاً ثتي تركيتتز MDA

نستتي الكبتتد ممتتا يشتتير إلت أن هتتال التغيت ار تعكت

عتتدم تحمتتل نستتي الكبتتد

الجدول ( )2تأثير المعاملة بنبدات الزعتدر وبيروكسديد الهيددروجين بتركيدز ( )% 0.5فدي فعاليدة األندزيمين  ALTو  ASTفدي مصدل دم ذكدور
األرانب المحلية .

الدمدعدامدالت

المجاميع

ALT
وحدة دولية  /لتر

AST
وحدة دولية  /لتر

أ
0 . 3 ± 4 . 65

أ

2

بيروكسيد الهيدروجين ( 0.5النسبة المئوية) في ماء الشرب يومياً ولمدة  4أسابيع .

ب
0 . 21 ± 5 . 14

ب

3

نبات الزعتر كبسوالت في الفم ( 1000ملغم  /كغم وزن جسم) يومياً ولمدة  4أسابيع .

جد
0 . 15 ± 3 . 82

جد
0 . 23 ± 6 . 33

4

نبددات الزعتددر كبس دوالت فددي الفددم ( 1000ملغددم  /كغددم وزن جسددم) يومي داً وبيروكسدديد الهيدددروجين (0.5

أ
0 . 34 ± 4 . 49

أ
0 . 31 ± 7 . 21

1

السيدطدرة

النسبة المئوية) في ماء الشرب يومياً ولمدة  4أسابيع .

 الريم تمثل المعدل  ±الخطأ القياسي
 عدد الحيوانات في كل مجموعة = 4
الحروف الم تلاة ضمن العمود الواحد تعني وجود ثرق معنوي تح

مستوى احتمال . ) P  0.05

0 . 31 ± 7 . 36
0 . 33 ± 9 . 33

التغيدددرات المر دددية ال اهريدددة فدددي بعدددض أع ددداء األراندددب نتيجدددة
المعاملدددة بددددبيروكسددديد الهيددددروجين والصدددور تو دددت الزعتدددر والزعتدددر
 H2O2والسدديطرة (:حظنتتا وجتتود بع ت

التغي ت ار عل ت بع ت

ارعضتتاء

علت الرلتتة وكتالك بعت

البرت الدمويتتة علت الرلتة ثتي حتتين

بعت

الكتدما

ا تا

هال البر الدمويتة ثتي بتاقي المعتامد

وهتاا يتضتل متن ارشتكال 1

. )4 ، 3 ، 2 ،

كالرلتة والكبتد نتيجتة للمعاملتة ب ت بيروكستيد الهيتدروجين  )% 0.5متثدً وجتود

الشكل ( )1صورة فوتوغرافية لرئة وكبد أرنب لمجموعة السيطرة

الشكل ( )3صورة فوتوغرافية يمثل مجموعة الزعتر .

التغيرات المر ية النسيجية في الكبد :
أوضح

المرتاط النستيجية المتت واة متن كبتد ار ارنتب المجموعتة  )2وجتود

تغيتتر دهنتتي وتتتنك

ثجتتوي ثتتي هيتتولي ال ديتتا الكبديتتة  ،إا ظهتتر أعشتتا

دهني تتة لوي تتة ب تتدل ال دي تتا الكبدي تتة الش تتكل  )6مرارن تتة لمجموع تتة الس تتيطرة

الشدكل ( )2صدورة فوتوغرافيدة لرئدة أرندب معامدل ببيروكسديد الهيددروجين
بتركيز ( )% 0.5تو ت البقع الدموية والكدمات .

الشدددددكل ( )4صدددددورة فوتوغرافيدددددة يمثددددددل مجموعدددددة زعتدددددر
الهيدروجين

(. )% 0.5

بيروكسدددددديد

الشتتكل  . )5ثتتي حتتين لتتم يدحتتظ مثتتل هتتال التغي ت ار نتيجتتة المعاملتتة بنبتتا
الزعت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر كم ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتا ث ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي ارش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتكال .)8 ، 7

) صورة فوتوغرافية نسيجية لمقطع في كبدد لدذكر أرندب معامدل بدد6( الشكل

) صددورة فوتوغرافيددة نسدديجية لمقطددع فددي كبددد لددذكر أرنددب غيددر5( الشددكل
200 x. )معامل (مجموعة سيطرة

) يو دددت التغدددير الدددهني الشددديد% 0.5( بيروكسدديد الهيدددروجين بتركيددز
200 x. )

→ ( الذي حل محل بعض الخاليا الكبديدة

) صدورة فوتوغرافيدة نسديجية لمقطدع فدي كدبددد لدذكر أرندب معامدل8( الشكل

) صددورة فوتوغرافيددة نسدديجية لمقطددع فددي كبددد لدذكر أرنددب معامددل7( الشددكل
200 x. بنبات الزعتر

) يو ددت وجددود بعددض% 0.5( بنبددات الزعتددر و بيروكسدديد الهيدددروجين
. 200 x. )

→ ( الخاليا الدهنية
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Effect of thyme plant in level glutathione , lipid peroxide and some parameters
in local male rabbits and treated with hydrogen peroxide
* Muntaha M. AL – Kattan, Raja M. AL – Annaz & Iman S. AL – Sarrag
Dept of Biology, College of Science, University of Mosul, Mosul, Iraq

Abstract
This study was conducted to investigate the effect of
thyme plant to determined its ability in preventing
oxidative stress of hydrogen peroxide (0.5 %) consumed
in drinking water in local male rabbits (7 – 8) months
old. Rabbits were divided into 4 group (4 rabbits of
each). Thyme was used as capsules arally (1000 mg / kg.
B. wt). The rabbits were treated dialy for four weeks .
Oxidative stress was determined through measuring the
levels of Glutathione(GSH) and Malondialdehyde
(MDA) in liver tissue and of Alanine aminotransferase(
ALT) and Aspartate aminotransferase (AST) enzymes
levels.
H2O2 (0.5%) treated showed significant decrease in liver
tissue GSH and a significant increase in liver tissue
MDA, the levels of serum ALT and AST were

significantly increase also the above changes indicate the
ability of H2O2 (0.5%) in the induction of oxidative
stress in local male rabbits. as well as the appearance
pathological changes in some organs as lung with some
treatment with H2o2. Histological examination showed
lipid changes of necrosis with vaceulation in the
cytoplasm of hepayic cells. The treatment with thyme
plant showed the following results significant decrease in
Alanine
aminotransferase
and
Aspartate
aminotransferase, also significant decrease in liver tissue
MDA and significant increase in GSH level , significant
decrease in liver fat % .

