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ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the ability of ginseng, green tea 

or/and cinnamon to improve the disturbances occur in liver, heart, lipid and thyroid profiles as 
well as antioxidant and lipid peroxidation status in rats as a result of exposure to γ-irradiation. 
The obtained results revealed a significant (p<0.05) increase in serum alanine transferase 
(ALT), aspartate transferase (AST), lactate dehydrogenase (LDH) and creatine kinase (CK) 
activities as well as elevations in the levels of total cholesterol, triglycerides, high density 
cholesterol (HDL-Ch) and low density cholesterol (LDL-Ch) in irradiated rats than those in 
control ones. On the other hand, the concentrations of serum total protein, albumin and free 
triiodothyronine (FT3) were remarkable decreased in rats as a result of exposure to γ-irradiation. 
Moreover, as a result of exposure to γ-radiation, the mean value of GSH content and Gpx 
activity were remarkable decreased in both the liver tissues and in the cardiac tissues of the 
rats. On the contrary, the exposure to γ-radiation caused a significant (P<0.001) increment in 
thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) level in both liver and heart tissues of rats. 
When γ-irradiated rats groups were treated with ginseng, green tea or cinnamon, considerable 
amelioration effects in all previous studied parameters were pronounced dependent on time of 
treatment (15 & 30 days). The maximum correction was occurred in all studied parameters in 
irradiated-rats treated with mixture of ginseng, green tea and cinnamon dependent on the time 
of treatment (15 and 30 days). So, this study can practically help to encourage the clinical use of 
this mixture as a treatment for exposure to γ-radiation. These mechanisms were discussed 
according to available recent researches. 
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الدور الوقائي لبعض األعشاب الطبية ضد اإلشعاع الجامي المحدث الختالالت بيوكيميائية  عنوان الرسالة:
 في وظائف الكبد والقمب لمجرذان

 فتحي أمين عبدالحفيظ شاىين اسم الباحـث :
 فى العموم الزراعية  ماجستير الدرجة العممية:

 حيويةال الكيمياء القسم العممى :

 11/3/2012تاريخ موافقة مجمس الكمية : 
 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ،الكيمياء الحيوية أستاذ   مصطفى عبد اهلل محمد ىماما.د.  لجنة اإلشراف:

ــــــــــا.د. محمد إسالم حبيش   ورئيس قسم التطبيقات  أستاذ الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية اإلشعاعية  يـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ىيئة الطاقة الذرية –مركز البحوث النووية  البيولوجية

 المنوفية جامعة الزراعة، كمية ، الحيويةالكيمياء أستاذ    يـفؤاد مطاوع الشونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د..أ 

 الممخص العربي
  اليدف من ىذه الدراسة ىو تقييم قدرة مستخمصات نباتات الجنسنج والشاي األخضر والقرفة لتحسين األضطرابات التي

ادات تحدث في انزيمات الكبد والقمب نتيجة لتعرضيا ألشعة جاما وكذلك تأثيرىا عمي الغدة الدرقية وتأثيرىا كمض
 ألكسدة الدىون بالفئران

  قد أظيرت الدراسة زيادة في انزيمات(ALT)،(AST)،(LDL)،(CK)  وارتفاع مستوي الكوليسترول الكمي والكوليسترول
والجميسريدات الثالثية وذلك نتيجة لمتعرض ألشعة جاما وذلك بالمقارنة بالمجموعة التي  (.LDL.CH)منخفض الكثافة

 لم تتعرض لألشعاع
  أدت المعاممة بأشعة جاما أيضا الي انخفاض نسبة البروتين الكمي وااللبيومين والكماFree T3  ولكن التأثير عمي

وانزيم الجموتاثيون  (GSH)كان طفيفا كما انخفض مستوي كل من الجموتاثيون  Free T4ىرمون الثيروكسين الحر 
وقد ارتفعت ايضا عمميات األكسدة وزادت نسبة  في أنسجة الكبد والقمب بالتعرض ألشعة جاما (GPX)بيروكسيديز 

Thiobarbituric acid (TBARS)  بأشعة جاما 
  وأدت المعاممة لكل من مستخمص نبات الجينسنج والشاي األخضر والقرفة الي تحسن كبير في وظائف الكبد والقمب

 جياد التأكسدي وانخفض مستوي الدىون في الدم وتحسن مستوي ىرمونات الغدة الدرقية ومقاومة اال
 (30-11وكان التحسن كبيرا في المعاممة التي استخدم فييا مخموط من المستخمصات الثالثة وكمما زادت فترة المعالجة) 

 يوم وكان التحسن افضل وتوقف ايضا عمي مدة التعرض لالشعاع
 طار التعرض ألشعة جاما   واستنتج من ىذه الدراسة أنو يمكن استخدام المستخمصات السابقة كوسيمة لموقاية من أخ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


