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ير ثمار الفراولة في معايير الدم دراسة تأثير المعاملة بالمستخلص المائي لكزبرة البئر وعص
 الكيموحيوية في ذكور الجرذان البيض المعاملة بالكوليسترول
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 الخالصة
لمستخلص المائي لكزبرة البئر وعصير ثمار الفراولة في الجرراا  المسرتحد  ا رتأثيصممت الدراسة الحالية لدراسة 

 5موعرة جررا اكرر ابريس تسرمت الرن ثماجيرة مجراميك تحرو  كرل مج 40فيها فرط الكوليسترول. استخدم في هاه الدراسرة 
  اعطيرررت علييرررة G2 اعطيررت المحلرررول الفسررلجي وعلييرررة تياسررية لمررردة  ررهري . G1حيواجررات وحسرررج المجرراميك التاليرررة  

كغرم  ملغرم 100المستخلص المرائي لكزبررة البئرر بتركيرز  G3 اعطيتو  ،% للمدة ااتها2حاوية علن الكوليسترول بتركيز 
حاويررة علررن الكوليسررترول لمرردة  ررهري  مررك المسررتخلص المررائي  اعطيررت علييررة G4 بيجمررا مررك علييررة تياسررية لمرردة  ررهري 

اعطيررت علييرررة حاويرررة علررن الكوليسرررترول لمررردة  ررهري  ثرررم عوملرررت  G5 فررري حررري  G3و G2لكزبرررة البئرررر كمرررا ورد فرري 
كغرم  مليلترر  7.7عصرير ثمرار الفراولرة بتركيرز  G6اعطيرتبيجمرا . G3و G2بالمسرتخلص المرائي لكزبررة البئرر كمرا فري 

 G8 ، فررري حررري  اعطيرررتG6و G2فيرررد اعطيرررت الكوليسرررترول وعصرررير ثمرررار الفراولرررة كمرررا فررري  G7. امرررا ري لمررردة  ررره
. بعد اجتهاء المعاملة لجميك الحيواجات خدرت G6ثم بعد الك اعطيت عصير الفراولة كما في  G2الكوليسترول كما في 

حاليررة ا  لكررل مرر  المسررتخلص المررائي لكزبرررة وسررحج الرردم مرر  اليلررج لعمررل التحاليررل المختبريررة. ارهرررت جتررائ  الدراسررة ال
( وعلرن TC and Atherogenic index،TG،LDL-C،VLDLس تركيرز  خفالبئرر وعصرير ثمرار الفراولرة اليردرة لرت

الدهو  في مصل الدم ممرا ييودجرا الرن امكاجيرة اسرتخدامها مستوى  خفسمما ادى الك الن  HDL-Cالعكس رفك تركيز 
 .صلج ال رايي  وامراس اليلجمراس تفي الحمية وفي عالج ا
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Abstract 
This study was designed to study the treatment with aqueous extract of Adiantum 

capillus and Strawberry juice in albino male rats treated with Cholesterol and have 

Hypercholesterolemia. In this study 40 albino male rats were used and randomly distributed 

into 8 groups, each group contain 5 animals to the following groups. G1: This group was 

given standard normal pellet diet (for 2 months). G2: This group was given 2% w/w 

cholesterol with the pellet diet for 2 months. G3: Animal group was given 100 mg/kg 

aqueous extract of Adiantum capillus for 2 months. G4: Animal group was given pellet diet 

mixed with cholesterol as in G2 and aqueous extract of Adiantum capillus as in G3. G5: 
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The animal of this group was given diet with cholesterol as in G2 then post-treated with 

aqueous of Adiantum capillus as in G3. G6: This animal group was give 7.7 ml/kg Juice for 

2 months. G7: Animal group was given diet with Cholesterol as in G2 with Strawberry 

Juice as in G6. G8: This group was given Cholesterol as in G2 then post- treated with 

Strawberry Juice as in G6. At the end of treatment all animal groups were anesthetized of 

blood were collect via heart puncture for laboratory analysis. The results have shown that 

both aqueous extract of Adiantum capillus and strawberry juice have the ability to reduce 

the concentration of (TC, TG, LDL-C,VLDV and Atheind) while an increment in the 

concentration of HDL-C were found. These finding cause a decrement in lipid 

concentration in blood serum from this result we conclude that both aqueous extract of 

Adiantum capillus and strawberry juice could be used in dietary and treatment of 

Atherosclerosis and heart diseases. 

 المقدمة
ا  عامرررل الخطرررر  ،حيواجرررات التجرررارج ترررد ارهررررت بو رررو  ا  مجموعرررة كبيررررة مررر  الدراسرررات التررري اجريرررت علرررن

مر  األمرراس التري  دويثير العدياليلج وال رايي  هو ارتفاع الكوليسترول الا  يؤد  الن تلف األجسجة  ألمراسالم ترك 
لرالك اعتبرر  (.2، 1 وعية الدمويرة وزيرادة االلتهابرات واالكسردةتصيج األجسا  م  خالل الخلل الا  يحدثُه في بطاجة اال

للسريطرة علرن  االهتمرامارتفاع الكوليسترول مر  الم راكل الرئيسرة التري تواجههرا جررام الصرحة العامرة وتسرتحم المزيرد مر  
ة مبا ررة مر  ، بأخرا الردهو  مرك الغرااء او بصرور الكولسرترول امرا بصرورة  يرر مبا ررةيحرد  ارتفراع  (.4، 3 هاا المرس

خرررالل التعررررس الرررن جررررع مختلفرررة مررر  الكولسرررترول فررري الغرررااء، وا  مررررس تصرررلج ال ررررايي  يعرررد مررر  ا فرررات الرئيسرررة 
ة للتعرديل مثرل ا  م  عوامل خطر تصلج ال رايي  جوعرا  مجهرا تكرو  عوامرل تابلر (.5 الحاصلة بسبج فرط الكولسترول

 (.6  يرر تابرل للتعرديل مثرل العمرر والجرجس والترأري  الطبري للعائلرةوالردهو  فري الردم، ومجهرا يكرو    رغط الردم والتردخي 
 atherosis )Fattyالتصرررلج العصررريد  بصرررفتي  اساسررريتي  تتمثرررل برررالتجكس الررردهجي   ويتصرررف تصرررلج ال ررررايي  او

degeneration    وصالبة الوعراء الردموsclerosis )Vessel stiffening  لراا يطلرم مصرطل ،Atherosclerosis 
التجاريرة اصربحت  لألدويرةوفي السجوات االخيرة وجتيجة لالستخدام الع وائي  (.7 ر ع  الترابط بي  هاتي  الصفتي للتعبي

. وتررد اجرربر هرراا الو ررك العلمراء الرن البحررر  عرررر  مصررادر جرديررردة ومخرترلفرررة مثرل بل االجسا م  ت لألدويةهجاك مياومة 
جررًا  (.9 الجباتات الطبية في بلدا  مختلفة وتمثل مصدرًا للعديد م  االدوية الفعالة واليويةوتستخدم  (.8 الجباتات الطربية

لتطور البحو  والدراسات حول موا يك استخدام االع اج والجباتات الطبية، فيد ات   ا  اسرتعمال االع راج والجباترات 
التررأثيرات الجاجبيرررة ومرر  هررراه االع رراج التررري ترررم الطبيررة يعطررري جتررائ  اف رررل مرر  المرررواد الكيميائيررة المصرررجعة وييلررل مررر  

وهري جروع مر  اجرواع  Adiantum capillus_veneris اسرتخدامها فري بعرس الح رارات اليديمرة هري جبرات كزبررة البئرر
السراخس الطبية التي تجمو علن حافات الصخور وفي المجاطم الرليلة وتسرتخدم للزيجرة وهري واحرد مر  االع راج الطبيرة 

كمررا وصررفت فرري المؤلفررات الطبيررة التيليديررة الصرريجية اا تررم اسررتخدامها مرردررًا  (.10 تعملة علررن جطررام واسرركالصرريجية المسرر
للبررول وكاجررت تسررتخدم لعررالج البرررد والحمررن والسررعال وا ررطرابات ال ررعج الهوائيررة ولعررالج االمررراس الجلديررة واورام الكبررد 

ت ررير  (.12 فرراعي ولسررعات الجحررل والتهرراج الحلررموفرري لررد ات اال (.11  وملرري  ولصررعوبات الطمرر  ولزيررادة الر رراعة
جخفراس معردل حردو  العديد م  الدراسات البحثية وجود عالتة ثابتة بي  اسرتهالك وجبرات  جيرة بالفواكره والخ رراوات وا

 Fragaria xتمتلرك الفراولرة (.13 بما في الك السرطا  وامراس اليلج واالوعية الدموية واالعصراج ،االمراس المزمجة

ananasa   مكاجرة مهمرة بري  الفواكره بسربج مركباتهرا الغاائيرة العاليرة بمرا فري الرك الفيتاميجرات والمعراد  واالليراف وكرالك
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 Cيررد واالحمرراس الفيجوليررة واللكجرري  والترراجي  وامتالكهررا مسررتويات عاليررة مرر  فيتررامي  جالفالفوجو و محتوياتهررا مرر  البوليفيجررول 
 (.14 ومستويات عالية م  االجثوسياجي 

 المواد وطرائق العمل
تررم الحصررول علرررن جبررات كزبرررة البئررر مرر  مديجرررة تكريررت مرر  علررن المجحررردرات طريقةةة اسةةتخالص المةةةادة النباتيةةة   -

 infusion. ح ررر المسررتخلص المررائي الخررام لهرراا الجبررات بطرييررة الت ررريج تكريررتفرري مديجررة المحاايررة لجهررر دجلررة 
. وتررم الحصررول ( ومرر  دو   لرري المررادة الجباتيررة15  وجماعترره   بالمرراء الحررار بحسررج الطرييررة المسررتعملة مرر  جيوويررل

بعررد  سررلها ثررم تيطيعهررا الررن  (16 علررن ثمررار الفراولررة الطازجررة مرر  االسرروام المحليررة وبأتبرراع الطرييررة الترري وصررفها
 للحصول علن عصير الفراولة. Juice extractorاجزاء صغيرة، بعدها تم عصرها بواسطة معصرة كهربائية 

بالغرة والتري تراوحرت اوزاجهرا بري  م  اكور الجراا  البيس المختبريرة ال 40استخدمت في الدراسة   التجربةحيوانات  -
تسررمت الررن ثماجيررة مجرراميك كررل مجموعررة تحتررو  علررن خمررس حيواجررات و ررعت كررل مجموعررة فرري   ررم180-200

سرررجلت اوزا   .تجربرررةلحررري  اجرررراء ال ad libitiumاتفررراص معدجيرررة مجفرررردة وزودت بالمررراء والغرررااء ب ررركل مسرررتمر 
. جرعرررت الحيواجرررات لمررردة  رررهري  بواسرررطة اجبررروج ميرررزا  اعتيررراد  باسرررتعمالالحيواجرررات عجرررد بدايرررة التجربرررة وجهايتهرررا 

وبعد اجتهاء مدة التجربة تم تياس اوزا  الحيواجات بعد المعاملة وتم اخا عيجات الدم بطعجة في اليلج  معد ، -فمو 
 بارات الكيموحيوية للدم. لكل المجاميك واجريت عليها االخت

محلررررول فسرررريولوجي بجرعررررت هرررراه المجموعررررة    مجموعررررة السرررريطرة( G1المجموعررررة االولررررن   المجةةةةاميت التجريبيةةةةة -
normal saline المجموعررررة الثاجيررررة  ولمرررردة  ررررهري . يوميرررراG2   محلررررول بترررم معاملررررة هرررراه المجموعررررة بتجريعهررررا

المجموعة  .ولمدة  هري  يومياً  (17 % كما جاء في2وبتركيز واعطيت الكوليسترول ممزوجًا مك العليية فسيولوجي 
كغررم مرر  وز   ملغررم 100تررم معاملررة هرراه المجموعررة بتجريعهررا بالمسررتخلص المررائي لكزبرررة البئررر بتركيررز   G3الثالثررة 

تررم معاملررة هرراه المجموعررة بتجريعهررا المسررتخلص   G4 المجموعررة الرابعررة ولمرردة  ررهري . (18 الجسررم كمررا جرراء فرري
كغررم مرر  وز  الجسررم مررك اعطائهررا علييررة حاويررة علررن الكوليسررترول ولمرردة  ملغررم 100ئي لكزبرررة البئررر وبتركيررز المررا

علييرة حاويرة علرن الكوليسرترول لمردة  رهري   بإعطائهراترم معاملرة هراه المجموعرة   G5 المجموعة الخامسة  هري .
ترم معاملرة هراه   G6المجموعرة السادسرة  .  رهريولمردة  وم  ثم عولجت بتجريعها بالمستخلص المرائي لكزبررة البئرر

 ولمدة  رهري . (19 كغم م  وز  الجسم كما جاء في مليلتر  7.7المجموعة بتجريعها عصير ثمار الفراولة وبتركيز
كغرم مر  وز   مليلترر  7.7تم معاملة هاه المجموعة بتجريعها عصير ثمار الفراولة وبتركيز  G7المجموعة السابعة 
ترم معاملرة هراه المجموعرة   G8المجموعة الثامجة  ا عليية حاوية علن الكوليسترول ولمدة  هري .الجسم مك اعطائه

 عليية حاوية علن الكوليسترول لمدة  هري  وم  ثم عولجت بتجريعها بعصير ثمار الفراولة. بإعطائها
جررات الدهجيررة العاليررة البروتي الثالثيررة،الكليسرريريدات  ،تررم تيرراس مسررتوى الكولسررترول  وحيويةةةالفحوصةةات الكيم -

البروتيجرات الدهجيرة الواطئرة الكثافرة جردًا و  (LDL-Cالبروتيجات الدهجية واطئرة الكثافرة   ،(HDL-Cالكثافة  
 VLDL-C)  وعلرن التروالي (23، 22، 21، 20  امصال الحيواجات وحسرج الطررم المتبعرة مر  تبرلفي. 

 .HDL-Cعلن  TCمة دليل التعصد بالمعادلة االتية والك بيس في حي  تم تياس
 Package for Social Scienceباسرتخدام جررام الحييبرة االحصرائيةحللرت الجترائ  صحصرائيا  التحليةل اححصةائي  -

(SPSS) 25 والك الستخراج اتل الفروتات المعجوية بي  المجاميك المعاملة وفم ما جاء في دوجكا  وجماعته.) 
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 النتائج
فيرررد  دت  زجيرررة وجرررود تغيررررات معجويرررة فررري معررردل اوزا  الحيواجرررات التجريبيرررة،ارهررررت الجترررائ  الو   التغيةةةرات الوزنيةةةة -

( ميارجرة بمرا هرو عليره فري معردل اوزا  حيواجرات p≤0.05( الن حصرول ارتفراع معجرو  G2المعاملة بالكوليسترول  
الرررن  195.40±5.12ومررر   201.4±7.46خرررالل  رررهر الرررن  191.76±4.92( التررري ارتفرررك مررر  G1السررريطرة  

خرررررالل  رررررهري ، وعجرررررد ميارجرررررة معررررردل اوزا  الحيواجرررررات المعاملرررررة بالمسرررررتخلص المرررررائي لكزبررررررة  12.00±232.00
 ( فرري معرردل اوزا  الحيواجررات عمررا هررو عليررهP≤0.05( فيررد ادت المعاملررة الررن حصررول اجخفرراس معجررو   G3البئررر 

 195.40±5.12خالل  هر وم   174.20±7.54الن  196.49±3.88 في السيطرة حي  اجخفس المعدل م 
خالل  هري ، اما مجموعة الحيواجات المعاملة بالكوليسترول والمستخلص المائي لكزبرة البئر  161.00±6.71الن 

( فرري معرردل اوزا  الحيواجررات عمررا p≤0.05( فيررد ارهرررت الجتررائ  حصررول اجخفرراس معجررو   G4معررًا لمرردة  ررهري   
بعررد مرررور  ررهر ومرر   183.20±5.16الررن  193.82±4.76هررو عليرره فرري السرريطرة حيرر  اجخفررس المعرردل مرر  

وعجد ميارجة جتائ  معاملة الحيواجات بالكوليسترول لمردة   هري ، بعد مرور 6.90±172.00الن  4.76±193.82
( فيررد ارهرررت الجتررائ  حصررول تغيرررات وزجيررة G5 ررهري  ثررم بعررد الررك المعالجررة بالمسررتخلص المررائي لكزبرررة البئررر  

لكوليسررترول حيرر  ارتفررك معرردل وز  الحيواجررات معجويررًا بعررد مرررور  ررهري  مرر  معجويررة خررالل ال ررهري  مرر  المعاملررة با
وبعرد المعاملررة بالمسرتخلص المررائي لكزبررة البئررر فيرد اجخفررس  352.20±7.32الررن  195.98±6.02المعاملرة مر  

( فيرد G6وعجرد ميارجرة اوزا  الحيواجرات المعاملرة بعصرير ثمرار الفراولرة   .250.40±3.50معدل الوز  معجويًا الرن 
( فرري معرردل اوزا  الحيواجررات عمررا هررو عليرره فرري السررريطرة p≤ 0.05ادت المعاملررة الررن حصررول اجخفرراس معجررو   

 G1  الرن 6.22±193.80خرالل  رهر ومر   5.70±172.80الرن 6.22±193.80 ( حير  اجخفرس المعردل مر
الفراولررة معررًا لمرردة  خررالل  ررهري . امررا مجموعررة الحيواجررات المعاملررة بالكوليسررترول وعصررير ثمررار 158.20±7.05

( فررري معررردل اوزا  الحيواجرررات بعرررد مررررور P≤0.05( فيرررد ارهررررت الجترررائ  حصرررول اجخفررراس معجرررو   G7 رررهري   
( وعجررد ميارجررة جتررائ  مجموعررة الحيواجررات المعاملررة 1( جرردول  G1 ررهري  عمررا هررو عليرره فرري معرردل اوزا  السرريطرة  

ثمررار الفراولررة فيررد ارهرررت الجتررائ  حصررول تغيرررات وزجيررة  بالكوليسررترول لمرردة  ررهري  ثررم بعررد الررك المعالجررة بعصررير
معجويررة خررالل ال ررهري  مرر  المعاملررة بالكوليسررترول حيرر  ارتفررك معرردل وز  الحيواجررات معجويررًا بعررد مرررور  ررهري  مرر  

  .(1جدول   8.88±247.20الن  المعاملة بعصير ثمار الفراولة فيد اجخفس معدل الوز  معجويا
ذكور الجرذان المعاملة بالمستخلص المائي لكزبرة البئر وعصير الفراولة تغايرات الوزنية في يبين معدل ال (1) جدول

 والمعرضة لفرط الكوليسترول لمدة شهرين

معدل اوزا   الحيواجات  المجاميك
 تبل التجربة

معدل اوزا  الحيواجات  بعد مرور 
  هر م  بدء  التجربة

معدل اوزا  الحيواجات بعد مرور 
 بدء التجربة هري  م  

معدل وز  مجموعة الكوليسترول 
 لمدة  هري  ثم المستخلصات

G1 5.12 b±195.40 201.4±7.46 b 232.00±12.00 b  
G2 4.92 b±191.76 247.40±7.55 a 350.20±16.00 a  
G3 3.88 b±196.49 174.20±7.54 d 161.00±6.71 e  
G4 4.76 b±193.82 183.20±5.16 cd 172.00±6.90 d   
G5 6.02 b±195.98 291.67±7.45 f 352.20±7.32 a 250.40±3.50 c 
G6 6.22 b±193.80 172.80±5.70 c 158.20±7.05 e  
G7 4.71 b±191.45 181.20±5.70 c 171.00±5.55 d  
G8 5.56 b±197.03 257.82±6.76 348.60±7.58 a 247.20±8.88 c 

 / مجموعة5عدد الحيوانات=
 .0.05صغيرة والكبيرة المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية الحروف اححصائية ال
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  التغيرات الكيموحيوية -
( حصررول تغررايرات معجويررة 2ارهرررت جتررائ  التحليررل الكيموحيررو  المو ررحة فرري جرردول    TCاوًح  الكوليسةةترول الكلةةي 

 0.05≥Pد ارتفررك معرردل الكولسررترول فرري مجموعررة الحيواجررات (، فرري الفحوصررات الكيموحيويررة فرري المجرراميك التجريبيررة فيرر
 G2 ميارجة لما هو عليه في مجموعة السيطرة   7.06±219.81( النG1  بيجمرا لروحر 4.45±139.33( الرا  بلر .

عجرد ميارجرة الجسربة ااتهرا لمرا هرو  5.55±147.24( الرا  بلر  G4عردم وجرود فروترات معجويرة فري مجموعرة الحيواجرات  
( فيد ادت المعاملة بالمستخلص المائي لكزبرة البئر الن G3( وعجد مجموعة الحيواجات  G1لسيطرة  عليه في مجموعة ا

عجرررد ميارجتهرررا بالمجموعرررة المعاملرررة بالكوليسرررترول صال ا   3.03±132.81اجخفررراس الكوليسرررترول اجخفا رررًا معجويرررًا الرررن 
( مرك مجموعررة G5  ميارجرة مجموعرة الحيواجرات(. وعجرد G1االجخفراس كرا  مياربرًا لمرا هرو عليره فري مجموعررة السريطرة  

. امررا عجررد ميارجتهررا مررك مجموعررة ربررة لمررا هرري عليرره فرري هرراه المجموعررة( اواًل يالحررر ا  الجسرربة كاجررت مياG1السرريطرة  
( فيررد لرروحر حصررول اجخفرراس معجررو  فرري معرردل الكوليسررترول عمررا هررو عليرره فرري مجموعررة G2حيواجررات الكوليسررترول  
( فيررررد  دت المعاملررررة بعصررررير ثمررررار الفراولررررة الررررن G6(. وعجررررد ميارجررررة مجموعررررة حيواجررررات  G2 حيواجررررات الكوليسررررترول 

عجرد ميارجتهرا مرك المجموعرة المعاملرة بالكوليسرترول اال ا   3.11±133.07اجخفاس الكوليسترول اجخفا ًا معجويرًا الرن 
( مررك مجموعررة G7موعررة حيواجررات  (. وعجررد ميارجررة مجG1االجخفرراس كررا  مياربررًا لمررا هررو عليرره فرري مجموعررة السرريطرة  

امررا عجررد  3.07±147.24السرريطرة اواًل يالحررر ا  الجسرربة كاجررت مياربررة لمررا هرري عليرره فرري هرراه المجموعررة الترري بلغررت 
( فيررد لرروحر حصررول اجخفا ررًا معجويررًا فرري معرردل الكوليسررترول كمررا هررو G2ميارجتهررا مررك مجموعررة حيواجررات الكوليسررترول  

 .وليستروله في مجموعة حيواجات الكعلي
ارهرررت جتررائ  التحليررل الكيموحيررو  حرردو  اجخفا ررًا معجويررًا   HDL-C لبروتينةةات الدينيةةة عاليةةة الكثافةةةاتركيةةز ثانيةةًا  

( G2( فررري مسرررتوى البروتيجرررات الدهجيرررة عاليرررة الكثافرررة بالجسررربة لمجموعرررة الكوليسرررترول  p≤0.05عجرررد مسرررتوى احتمرررال  
( عجرد G3. بيجما لوحر حدو  ارتفاعًا معجويرًا لمجموعرة  8.60±52.01ت ( التي بلغG1ميارجة مك مجموعة السيطرة  
( 4Gفي مجموعة حيواجرات   HDL-Cبيجما لوحر ا   4.20±149.37( الا  بل  G1ميارجتها مك مجموعة السيطرة  

وعرررة ( مرررك مجمG5. وعجرررد ميارجرررة مجموعرررة حيواجرررات  ة حيواجرررات السررريطرةترررد ارتفعرررت معجويرررًا عجرررد ميارجتهرررا مرررك مجموعررر
( مرررك G6(. وعجرررد ميارجرررة مجموعرررة حيواجرررات  2( فيرررد لررروحر اجهرررا ارتفعرررت معجويرررًا كمرررا مبررري  فررري جررردول  G1السررريطرة  

بيجمرررا لررروحر عجرررد ميارجرررة مجموعرررة  4.03±148.74( فيرررد لررروحر حصرررول ارتفاعرررًا معجويرررًا بلررر  G1مجموعرررة السررريطرة  
يجمرا لرروحر حصرول ارتفراع معجررو  مرك مجموعررة ( عرردم حصرول فررم بيجهمررا بG1( مرك مجموعررة حيواجرات  G7حيواجرات  
( فيرد G1( مرك مجموعرة حيواجرات السريطرة  G8( المعاملة بالكوليسترول. وعجد ميارجة مجموعرة حيواجرات  G2حيواجات  

( فيرررد لررروحر ا  الجسررربة ارتفعرررت معجويرررًا كمرررا G2لررروحر ا  الجسررربة متياربرررة بيجهمرررا عجرررد ميارجتهرررا مرررك مجموعرررة حيواجرررات  
 (.2ل  مو   في جدو 

 رهررت جترائ  التحليرل الكيموحيرو  حردو  ارتفراع معجرو  عجرد   LDL-Cالبروتينات الدينية واطئة الكثافةة تركيز ثالثًا  
( فرري مسررتوى البروتيجررات الدهجيررة مجخف ررة الكثافررة بالجسرربة لمجموعررة حيواجررات الكوليسررترول P≤0.05مسررتوى احتمررال  

 G2  ميارجرة مررك  مجموعرة السرريطرة )G1بيجمرا لرروحر حردو  اجخفرراس معجرو  لمجموعررة  18.3±150.19لرر  ( فيرد ب .
وعجرد ميارجرة مجموعرة حيواجرات ، 9.61±40.62( الرا  بلر  G1( ميارجة مك مجموعة حيواجرات السريطرة  G3حيواجات  

 G4  مك مجموعة حيواجات )G1  وعجرد  11.3±41.76( فيد لوحر حصول اجخفا ًا معجويًا ميارجرًة بالسريطرة الرا  بلر
( الرررا  بلررر  G1( فيرررد لررروحر عررردم وجرررود فروترررات معجويرررة ميارجرررة بمجموعرررة السررريطرة  G5ارجرررة مجموعرررة حيواجرررات  مي
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( المعاملرة بعصرير ثمرار الفراولرة فيرد ادت الرن G6وعجد ميارجة مجموعة حيواجرات   .(2كما في جدول   51.22±5.48
( مررك مجموعررة G7جررد ميارجررة مجموعررة حيواجررات  (. وعG2اجخفرراس معجررو  ميارجررًة بالمجموعررة المعاملررة بالكوليسررترول  

( فيررد كاجررت G1( مررك السرريطرة  G8. وعجررد ميارجررة مجموعررة حيواجررات  وحر ا  الجسرربة كاجررت متياربررة معهرراالسرريطرة فيررد لرر
( كمرا مو ر  فري جردول G2الجسبة متياربة معها اي ًا لكجها تمثل اجخفا ًا معجويًا عجد ميارجتها مرك مجموعرة حيواجرات  

 2). 
ارهرت جتائ  التحليل الكيموحيو  حدو  ارتفاع معجو    VLDL-Cالبروتينات الدينية واطئة الكثافة جدًا تركيز ابعًا  ر 

( في تركيز البروتيجات الدهجية مجخف ة الكثافة جدًا فيد ارتفك مستواها في مجموعة P≤0.05عجد مستوى احتمال  
بيجما  1.50±34.29( الا  بل  G1يه في مجموعة السيطرة  ميارجًة  لما هو عل 4.51±58.45( الن G2حيواجات  

ميارجة مك مجموعة السيطرة  1.87±26.96( الا  بل  G3لوحر حدو  اجخفاس معجو  في مجموعة حيواجات  
 G1  بيجما لوحر ا  الجسبة مياربة بي  مجموعة حيواجات )G4  ميارجة مك مجموعة  1.20±31.96( الا  بل

( فيد لوحر حدو  اجخفاس معجو  في معدل G2( . اما عجد ميارجتها مك مجموعة حيواجات  G1حيواجات السيطرة  
VLDL   بيجما لوحر ا  الجسبة مياربة بي  مجموعة حيواجاتG5  ميارجة مك مجموعة  0.91±32.11( الا  بل

ة فيد لوحر مك مجموعة السيطر  0.67± 27.17( الا  بل  G6(. وعجد ميارجة مجموعة حيواجات  G1السيطرة  
( مك G8( و G7(. اما عجد ميارجة مجموعة حيواجات  Gحصول اجخفا ًا معجويًا مك مجموعة حيواجات السيطرة  

( فيد لوحر اواًل ا  الجسبة متياربة بيجهم وبي  مجموعة حيواجات السيطرة لكجها تمثل G1مجموعة حيواجات السيطرة  
 (. 2( كما مبي  في جدول  G2لكوليسترول  اجخفا ًا معجويًا بالجسبة لمجموعة حيواجات ا

ارهرت جتائ  التحليرل الكيموحيرو  حردو  ارتفراع معجرو  عجرد مسرتوى احتمرال   TGالكليسريدات الثالثية تركيز خامسًا  
 0.05≥P  فرري تركيررز الكليسررريدات الثالثيررة بالجسرربة لمجموعررة الكوليسررترول )G2  ميارجررة  2.81±193.94( الررا  بلرر

( الا  G3بيجما لوحر حدو  اجخفا ًا معجويًا لمجموعة حيواجات   2.01±164.68( الا  بل  G1طرة  بمجموعة السي
(. بيجما لوحر في مجموعة حيواجرات G2( ومجموعة الكوليسترول  G1ميارجة بمجموعة السيطرة   18.6±137.24بل  
 G4  ات السررريطرة  ميارجرررة بمجموعرررة حيواجررر 4.60±149.64( حررردو  اجخفا رررًا معجويرررًا الرررا  بلرررG1 وعجرررد ميارجرررة . )

. 11.2±134.98( مك مجموعة حيواجات السيطرة فيد لوحر حصول اجخفا ًا معجويرًا الرا  بلر  G6مجموعة حيواجات  
( فيرررد لرروحر حصرررول اجخفا رررًا G1( مررك مجموعرررة حيواجررات السررريطرة  G8( و G7امررا عجرررد ميارجررة مجموعرررة حيواجرررات  
وفرري  G7 )146.64±4.60مجموعررة حيواجررات   حيواجررات السرريطرة الررا  بلرر  فرري معجويررًا برري  هرراه المجرراميك ومجموعررة

 G8  2كما مو   في جدول   5.54±155.81( بل.) 
ارهررت جترائ  التحليرل الكيموحيرو  حردو  ارتفراع معجرو  عجرد مسرتوى   Atherogenic indexسادسًا  دليةل التعصةد 

ميارجرررة  1.26±8.56( الرررا  بلررر  G2عرررة الكوليسرررترول  ( فررري تركيرررز دليرررل التعصرررد بالجسررربة لمجمو P≤0.05احتمرررال  
( G3. وتد لوحر حدو  اجخفاس معجرو  بالجسربة لمجموعرة حيواجرات  0.55±3.20( الا  بل  G1بمجموعة السيطرة  

(. وكمررا تبرري  الجتررائ  عررردم وجررود فررروم معجويررة بررري  G1ميارجررة بمجموعررة حيواجرررات السرريطرة   0.09±1.18الررا  بلرر  
 G4 و )G5 مجموعة حيواجات السيطرة  ( مكG.)   وعجد ميارجة مجموعة حيواجاتG6 مك مجموعة حيواجات السيطرة )
 G1  فيد لروحر حصرول اجخفا رًا معجويرًا ميارجرة بالسريطرة واي رًا ميارجرة بمجموعرة حيواجرات )G2 بيجمرا فري مجموعرة .)

وجود اجخفا ًا معجويًا ميارجًة مرك مجموعرة  بيجما لوحر وحر عدم وجود فروم معجوية بيجها،ل ( فيدG8( و G7حيواجات  
 (.2(. كما مو   في جدول  G1حيواجات السيطرة 
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في ذكور الجرذان المعاملة بالمستخلص المائي لكزبرة البئر وعصير يبين معدل التغايرات الكيموحيوية  (2جدول)
 الفراولة والمعرضة لفرط الكوليسترول لمدة شهرين

 المجاميك
 SE± حيو  معدل الفحص الكيو 

TC 
 مل100ملغم 

HDL-C 
 مل100ملغم 

LDL-C 
 مل100ملغم 

VLDL 
 مل100ملغم 

TG 
 مل100ملغم 

Ath ind 
 مل100ملغم 

G1 139.33±4.45 
b 

85.05±12.60 
d 

52.20±9.02 
b 

34.29±1.50 
b 

164.68±2.01 
b 

3.202±0.55 
b 

G2 219.81±7.06 
a 

52.01±8.60 
e 

150.19±18.3 
a 

58.45±4.51 
a 

193.94±2.81 
a 

8.56±1.26 
a 

G3 132.81±3.03 
c 

149.37±4.20 
a 

40.62±9.61 
c 

26.96±1.87 
c 

137.24±18.6 
e 

1.18±0.09 
d 

G4 147.24±5.55 
b 

96.51±6.86 
bc 

41.76±11.3 
c 

31.96±1.20 
b 

149.64±4.60 
cd 

3.02±0.38 
c 

G5 141.61±1.28 
b 

103.39±8.28 
b 

51.25±5.48 
b 

32.11±0.91 
b 

153.53±6.64 
c 

3.15±0.50 
c 

G6 133.07±3.11 
c 

148.74±4.03 
a 

43.05±7.96 
c 

27.17±0.67 
c 

134.98±11.2 
e 

1.18±0.11 
d 

G7 147.24±3.07 
b 

87.39±3.42 
d 

48.40±7.10 
b 

32.47±1.37 
b 

146.64±4.60 
d 

3.02±0.34 
c 

G8 146.53±5.91 
b 

90.46±10.4 
cd 

51.22±4.17 
b 

32.54±2.81 
b 

155.81±5.54 
c 

3.28±0.41 
c 

 / مجموعة5عدد الحيوانات=
 .0.05الحروف اححصائية الصغيرة والكبيرة المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية 

 المناقشة
 ارتفرراع   الزيررادة الوزجيررة الحاصررلة فرري معرردل  وزا  الحيواجررات المعاملررة بالكولسررترول هررو جتيجررة  التغيةةرات الوزنيةةة  -

الكولسرترول والكليسرريدات الثالثيرة ف راًل عر  ارتفراع الردهو  واطئرة الكثافرة وتعرد هراه الزيرادة طبيعيرة  ل مر تركيز كر
 مررا الحيواجررات المعاملررة  (.26 وجررده وجرراءت هرراه الجتررائ  متوافيررة مررك مرراجتيجررة لتغايررة الحيواجررات علررن الكولسررترول 

جررو  فرري معرردل  وزاجهررا ميارجررة بمررا هرري عليرره فرري بالمسررتخلص المررائي لكزبرررة البئررر فيررد  رهرررت حصررول اجخفرراس مع
السيطرة والك يمك  تفسيره بأ  المستخلص المائي لكزبرة البئر م  محتوياته الصرابوجي  الرا  لره اثرر مهرم فري ااابرة 

لالك فعجد معاملة الحيواجرات بالكوليسرترول والمسرتخلص المرائي  (.27 الدهو  مما ادى الن اجخفاس وز  الحيواجات
البئررر لرروحر ا  هرراه الحيواجررات كررا  معرردل اوزاجهررا م ررابه لمررا هررو عليرره فرري حيواجررات السرريطرة وهرراا يعجرري ا  لكزبرررة 

المسررتخلص المررائي لكزبرررة البئررر تررد ثرربط فعررل الكوليسررترول عرر  طريررم مركباترره مرر  الصررابوجي  الترري ادت الررن ااابررة 
المعاملررة بالكوليسررترول لمرردة  ررهري  والترري ارتفررك وعجررد معاملررة الحيواجررات  (.27 الرردهو  الترري تؤخررا يوميررًا مررك الغررااء

( بالمستخلص المائي لكزبرة البئر فيد كا  لمكوجات المسرتخلص المرائي لكزبررة البئرر P≤0.05معدل اوزاجها معجويًا  
معلومرات تيررد الج رر( عرردم تكوجررة فيرد لروحر فرري دراسرة جسررجية  الردهو  الم بإاابررة ثرر مهرم فرري تخفريس الرروز  والرك 

امررا  .مكاجيررة اسررتخدامها فرري تخفرريس الرروز ، وهرراا يعررزز اي االجسررجة المتررأثرة بالكوليسررترولدهو  واوباجهررا فرروجررود الرر
الرن اثرر  (28 عجد استخدام عصير الفراولة فيد ادى اي ًا الرن جيصرا  وز  الحيواجرات المعاملرة بره معجويرًا فيرد ا رار

ا  مركبرررات  (29 الررروز  ف ررراًل عمرررا ا رررار اليرررهعصرررير الفراولرررة المهرررم فررري اكسررردة الررردهو  ممرررا يرررؤد  الرررن جيصرررا  
 .فيس الدهو  وبالتالي تخفيس الوز االجثوسياجي  المستخلصة م  عصير الفراولة تؤد  الن تخ
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بروتيجات وال TGوالكليسريدات الثالثية  TCالكلي  دة الحاصلة في تركيز الكوليسترولا  الزيا  التغيرات الكيموحيوية -
 Atherogenicالتعصدد ودليررل  VLDLجررات الدهجيررة واطئررة الكثافررة جرردًا والبروتي LDL-Cالدهجيررة واطئررة الكثافررة 

index  بروتيجررات الدهجيررة عاليررة الكثافررة واجخفرراس الHDL-C  فرري الحيواجررات المعاملررة بالكوليسررترول تعررد جتيجررة
حرردو  خلرررل او طبيعيررة جرراءت جتيجررة تغايررة الحيواجرررات بالكوليسررترول لمرردة  ررهري  متتاليررة والرررا  تررد يكررو  بسرربج 

تعطيرل فرري ايررس الرردهو  بسرربج المعاملررة بالكوليسررترول وكرالك بسرربج الزيررادة فرري اسررترات الكوليسررترول الجاتجررة عرر  
او جسرتطيك اليرول  (،30 فرط الكليسريدات الثالثية وهاا يؤكد تدرة الكوليسترول علن رفك تركيز الكليسرريدات الثالثيرة

االمتصررراص وطرررر  السرررتيرويدات او اجخفررراس فررري مسرررتوى امرررال   اجررره ترررد يكرررو  بسررربج حررردو  تغيررررات فررري عمليرررة
لكبررد  معلومررات تيررد الصررفراء حيرر  لرروحر وجررود تغيرررات جسررجية فرري تركيررج تجرراة الصررفراء وترسرربات البليررروبي  فرري ا

وترد يكرو  سربج زيرادة الكوليسرترول صلرن وجرود حالرة مر رية تصريج الكبرد ممرا يرؤد  صلرن عردم ، او تد يكرو  الج ر(
. تعتبررررر المسررررتويات العاليررررة مرررر  (LDL-C  31و  HDL-Cن اإلفررررادة مرررر  الكوليسررررترول لتحويلرررره صلررررن تدرترررره علرررر

TC,LDL-C  الجاتجة م  صعطاء جرعات م  الكوليسترول مك الغااء السربج األساسري لتكروي  السرداد العصريد  او
يد  وجعلرره  كثررر تعمررل علررن تسررريك حرردو  التصررلج مرر  خررالل زيررادة لزوجررة الرردم وا ررعاف تركيررج السررداد العصرر

وعجرررد المعاملرررة بالمسرررتخلص المرررائي لكزبررررة البئرررر لوحرررده فيرررد ادى الرررن  (.32 حساسرررية لالجفجرررار ثرررم تكررروي  الخثررررة
اجخفاس في تركيز الكوليسرترول والكليسرريدات الثالثيرة والبروتيجرات واطئرة الكثافرة والبروتيجرات الدهجيرة واطئرة الكثافرة 

، وهراا عمرا هرو عليره فري حيواجرات السريطرة تركيز البروتيجات الدهجية عالية الكثافرةجدًا وتركيز دليل التعصد وارتفاع 
ربما يعود الن مكوجات المستخلص المائي لكزبرة البئر في اكسدة الدهو  وكالك خفس استرات الكوليسترول الجاتجة 

مرك الكوليسرترول فيرد ارهررت . وعجد استخدام المستخلص المرائي لكزبررة البئرر خفس تركيز الكليسريدات الثالثية ع 
جتائ  الفحص الكيموحيو  ا  جميك الفحوصرات الكيموحيويرة لمصرل الردم المسرتخدم فري هراه الدراسرة كاجرت تراكيزهرا 

. وهراا يعرد دلرياًل  خرر علرن ا  المكوجرات الكيميائيرة لكزبررة البئرر عليه في مصل دم حيواجات السيطرة مماثلة لما هي
-LDLوبالتالي يمجرك االكسردة  HDL-Cويزيد م  الر TCو LDL-Cلة في كب  ارتفاع فعا ألكسدةتعد مواد م ادة 

C  33) وهاا ييودجا الن استجتاج مفاد  خر اوسك  مواًل بأ  لمكوجات المستخلص المائي لكزبرة البئر اثرر مهرم فري .
م عصير الفراولة لوحده فيد تحليل الدهو  وااابتها وبالتالي تخفيس الوز  ويمك  استخدامه في الحمية. وعجد استخدا

كاجت جتائ  المعاملة به م ابه لجترائ  المعاملرة بالمسرتخلص المرائي لكزبررة البئرر حير  كاجرت جترائ  تراكيرز المتغيررات 
تررد اجخف ررت عرر   TGو Athe indو VLDLو LDL-CوTCالكيموحيويررة فرري مصررل الرردم الترري ت ررمل كررل مرر  

وفيترامي   Anthocyaninو Ellagic acidعصرير ثمرار الفراولرة مر  تراكيزها في السيطرة وهاا ي ير الن مكوجرات 
C ومعيررررد عديررررد الفيجررررول   والررررك عرررر  طريررررم تمررررك اكسرررردة الرررردهو الترررري لهررررا اليرررردرة علررررن مجررررك تصررررلج ال رررررايي ،

Polyphenol  الحرراو  علررنEllagic acid،quercetin،Anthocyanin  الررا  لرره اثررر مهررم فرري تخفرريس جسرربة
طريررم تررأثيره فرري البجكريرراس حيرر  يحفررز الررن تحريررر االجسررولي  ومرر  ثررم تخفرريس تركيررز  الرردهو  فرري الرردم والررك عرر 

وم  خالل مكوجاته هاه اليادرة علن خفس الدهو  فعجد استعماله مك الكوليسرترول كرا  الرك  (.34 الدهو  في الدم
 .حيويرة تيرد الدراسرة الحاليرةالكيمو بديهيًا ا  ييوم بزيادة عملية تمك اكسدة الردهو  ومر  ثرم تخفريس تركيرز المتغيررات 

وعجررد المعالجررة برره بعررد اسررتحدا  فرررط الكوليسررترول الجاتجررة مرر  المعاملررة بالكوليسررترول لمرردة  ررهري  فيررد ادى الررن 
( فيمكججا تفسرير الرك برأ  HDL-Cوعلن العكس ادى الن ارتفاع الر  TC،LDL-C،TG  ،Ath indاجخفاس تركيز  

لهررا اليرردرة علررن رفررك عمليررة تحلررل الرردهو   Cواالجثوسررياجي  وفيتررامي   Ellagic acidمحترروى عصررير الفراولررة مرر  
. كررالك فررأ  وجررود االليرراف فرري الفراولررة يعررزز مرر  فعاليترره فرري تثبرريط ة المسررتهلكة فرري اي ررها او تحليلهرراوزيررادة الطاترر

ي بالزمرا فر LDL-C والكليسرريدات الثالثيرة وكرالك امتصاص الدهو  وتدرة االلياف في خفس مستوى الكوليسرترول
، حيرر  يررتم ادمصرراص الرردهو  الغاائيررة و حمرراس الصررفراء مررك االليرراف وتجرردم  معهررا فرري االمعرراء ومرر  ثررم تفيررد الرردم
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امتصاصها ولغرس تعويس الفاتد مجها تزداد جسبة تحويل الكوليسترول الن احمراس الصرفراء فري الكبرد. وتزيرد مر  
 .(35 الخرى مك البرازطر  احماس الصفراء والستيرويدات المتعادلة والدهو  ا
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