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 الملخص العربى
ر إن الزیادة الدائمھ للسكر فى الدم نتیجة ّ ةِ ال ى تتسبب فى زیادة إنتاج الشواردمرض السك ّ  حر

ِ وخصوصا  ِ التفاعلي لّ األنسجة األوكسجین ُ وقد . وتسكر البروتین لجلوكوزاالكسده الذاتیھ ل وذلك نتیجة لك

فاجئ فى انظمة دفاع مضادات لھبوط المد الحره وكذلك ارتؤدى المعدالت العالیھ الغیر طبیعیھ للشوا

دة اكسدة الدھون وتطور مضاعفات مرض النزیمات وزیااالعضاء الخلویھ واالكسده الى ضرر ا

الدم الحمراء اكثر حساسیة للتلف التاكسدى ھو احتوائھا على  تجعل كراتمن العوامل التى . السكري

جین والحدید من االوكسلتركیزات عالیھ الدائم نسبة عالیھ من االحماض الدھنیھ الغیر مشبعة وتعرضھا 

ج مالئم لدراسة اجھاد االكسده حیث ان اجھاد االكسده یودى فى الھیموجلوبین مما یجعلھا نموذ الموجود

حماض النوویھ وكذلك خلل فى ایض الخلیھ والبروتینات واأل غشاء الخلیھالى تغیرات فى دھون 

الدم الحمراء  وتماسكھ وفترة حیاة كراتالى نقص سیولة الغشاء  اكسدة الدھون تؤدى كما أن. وحیویتھا 

  .سبب مضاعفات مرض السكري التى قد ت

یكون فعال جدا فى تقلیل اجھاد االكسدة عن  )٣اومیجا (نیة ض الدھحمااأل تناولوجد ان وقد  

ن عناصر الكتا بذرة ویعتبر زیت السمك وزیت . هطریق تحسین نشاطات االنزیمات المضادة لالكسد

   .)٣اومیجا (طبیعیة تحتوى على تركیز عالى من االحماض الدھنیة 

َ السمك في الكتان و بذرة زیتَ  ات تناولتأثیر ةَ قارنو مُ من ھذه الدراسة ھ الھدفولھذا كان   زیت

ِّض إجھادِ  ف َ خ ُ ِ  االكسده◌ َحسین نفاذیةِ الخلیةِ في الجرذان ً دورھم في ت ري المصابھ بمرض وأیضا ّ ك   .السُ

َ  ١٥مجموعاتِ  ٦مقسمھ إلى  ذكورالجرذان من ٩٠الدراسة على عدد  اشتملت ھذه  ُل فى جرذ  ك

ملیجرام  ١٫٢بجرعھ یومیھ  زیت الذره وكانت تتناول المجموعة الضابطة: ىالمجموعة األول .مجموعھّ 

بجرعھ  نالكتا زیتَ  التى تناولتجرذان المجموعة : المجموعة الثانیة .من وزن الجرذان لكل كیلو جرام

َ  تناولتمجموعة جرذان  المجموعة الثالثة .من وزن الجرذان ملیجرام لكل كیلو جرام ١٫٢یومیھ  زیت

محموعة  الرابعھالمجموعة  .من وزن الجرذان ملیجرام لكل كیلو جرام ١٫٢بجرعھ یومیھ  السمك

من  كیلو جرام ملیجرام لكل ١٫٢زیت الذره بجرعھ یومیھ  وكانت تتناول مصابة بالسكرىالجرذان ال

 الكتان زیتَ  وكانت تتناولمصابة بالسكرى الجرذان المجموعة  الخامسھالمجموعة  .وزن الجرذان

جرذان المجموعة  السادسھالمجموعة  .من وزن الجرذان ملیجرام لكل كیلو جرام ١٫٢بجرعھ یومیھ 

َ السمك وكانت تتناولمصابة بالسكرى ال من وزن  لو جرامملیجرام لكل كی ١٫٢بجرعھ یومیھ  زیت

تم تجمیع عینات الدم ساعة وأیضا  ٢٤ت البول على مدار تجمیع عینا تمأسابیع  ٨بعد مرور . الجرذان

  .ساعة صیام ١٢بعد مرور 
الكولیستیرول نسبة  قیاس، البالزما  في نسیولینالأنسبة  قیاس،  دمّ ال فى لوكوزقیاس نسبة الج تم

قیاس السوبر  ،كرات الدم الحمراء  غشاءِ فى  الكلیة والدھون الكلیةوالدھون الفوسفاتیة والدھون الثالثیھ 
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 غشاءِ  في تاانزیم االدینوسین تراى فوسفنسبة  قیاس، كرات الدم الحمراء غشاءِ  اوكسیددزمیوتیز في

جوانیسین ھیدروكسى  ٨ كل من نسبة قیاس وكذلك ،نسبة الدھون الفوسفاتیة  قیاس، كرات الدم الحمراء

  .البولفي  نسبة ایزوبروستان و

  :وقد اوضحت النتائج ما یلى

خالیا لالنسولین فى فى مستوى الجلوكوز بالدم ومقاومة ال إحصائیھحدوث زیاده ذات داللھ  -

بعد اعطاء زیت إحصائیھ انخفاض ذات داللھ  حدثبینما  ىبمرض السكرالمجموعھ المصابھ 

 .ھوعات المعالجمالكتان وزیت السمك فى المجبذرة 

فى المجموعھ المصابھ بمرض  االنسولینفى مستوى إحصائیھ حدوث انحفاض ذات داللھ  -

الكتان وزیت السمك فى  بذرة بعد اعطاء زیتإحصائیھ حدث زیاده ذات داللھ بینما  ىالسكر

 .وعات المعالجھمالمج

 انزیم االدینوسینفى مستوى السوبر اوكسیددزمیوتیز، إحصائیھ حدوث انحفاض ذات داللھ  -

بعد إحصائیھ حدث زیاده ذات داللھ بینما  ىفى المجموعھ المصابھ بمرض السكر تراى فوسفات

 .وعات المعالجھماعطاء زیت الكتان وزیت السمك فى المج

جوانیسین ھیدروكسى  ٨،  البولفي  فى مستوى ایزوبروستان إحصائیھ ذات داللھ زیاده حدوث  -

 فى نسبةإحصائیھ ذات داللھ انحفاض وحدث  ىفى المجموعھ المصابھ بمرض السكر البولفي 

بینما لم  وعات المعالجھمبعد اعطاء زیت الكتان وزیت السمك فى المج سینانیھیدروكسى جو ٨

 .المعالجھ فى المجموعات ایزوبروستان تتغیر نسبة 

 والدھون الفوسفاتیة الكلیةوالدھون الثالثیھ  ستیروللیوكفى الإحصائیھ حدوث زیاده ذات داللھ  -

بینما  ىكرات الدم الحمراء فى المجموعھ المصابھ بمرض السكر  غشاءِ فى  والدھون الكلیة

وعات مالكتان وزیت السمك فى المج بذرة بعد اعطاء زیتإحصائیھ حدث انحفاض ذات داللھ 

  المعالجھ

یل تیدیل كولین، الفوسفاتیدالفوسفا(الدھون الفوسفاتیة  فى نسبةإحصائیھ حدوث زیاده ذات داللھ  -

كرات الدم الحمراء فى المجموعھ المصابھ بمرض   غشاءِ فى   )السفنجومیلین، ایثانول امین

الكتان وزیت السمك فى  بذرة بعد اعطاء زیتإحصائیھ وحدث انحفاض ذات داللھ  ىالسكر

 .لم تتغیر نسبة الفوسفاتیدیل سیرین فى كل المجموعاتبینما  وعات المعالجھمالمج

وكل من الجلوكوز، ،  بین مقاومة الحالیا لالنسولین ذات داللھ إحصائیھ طردیھ إرتباطاتیوجد  -

والدھون الفوسفاتیة الكلیة والدھون والدھون الثالثیھ  ستیروللیكوال، جوانیسین ھیدروكسى  ٨

الفوسفاتیدیل كولین، ( الدھون الفوسفاتیة نسبة وایضا فىكرات الدم الحمراء،  غشاءِ فى  الكلیة

  .)السفنجومیلین، ثانول امینالفوسفاتیدیل ای
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انزیم بین مقاومة الحالیا لالنسولین وكل من السوبر اوكسیددزمیوتیز،  عكسیھ إرتباطاتیوجد  -

  االدینوسین تراى فوسفات

َ السمك الكتان و بذرة زیتَ نستنتج من ھذه الدراسھ ان  َھُما تأثیر مفید زیت ْص فى ل ق َ  ن

ِ  خالل السكري منبمصابھ في الجرذان ال مقاومة الخالیا لالنسولین َخفیض إجھاد  االكسدهت

ِ و ِ نشاطاتِ إنزیم َ السمكواوضحت ھذه الدراسھ ایضا ان  .السوبر اوكسیددزمیوتیزتحسین  زیت

  .الكتان بذرة زیتَ  اكثر فاعلیھ من


