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ABSTRACT 
     The protective effects of red cabbage extract (RCE) on oxidative damage in 
rabbits with experimentally induced hyperthyroidism were studied on forty male 
New Zealand rabbits. The experimental animals were randomly divided into 4 
groups :(healthy as (control), hyperthyroidism, hyperthyroidism treated with 
vitamine E and hyperthyroidism treated with RCE .Hyperthyroidism was induced 
by oral administration of 20 µg/kg b.w/day L-thyroxine for 4 weeks. At the end of 
the experimental period, blood samples were taken from heart puncture of all 
animals for the determination of oxidant/antioxidant biomarkers: lipid peroxidation 
marker malonaldehyde (MDA), glutathione (GSH), glutathione peroxidase (GPx), 
Catalase (CAT) and superoxide dismutase (SOD) ,triiodothyronine (T3), thyroxine 
(T4) , thyroxine-stimulating hormone (TSH),interleukin 6 (IL-6),interleukin 10 
(IL-10) and tumor necrosis factor alpha(TNF-α) levels. Our results indicate that 
levels of MDA, T3 , T4 ,IL-6, IL-10 and TNF-α were significantly 
increased(P<0.05) in sera of the hyperthyroid animal group, while SOD; GPx, 
CAT, GSH and TSH levels were decreased significantly (p<0.05) compared to the 
control group. Hyperthyroid rabbits treated with 100 mg/kg.b.w daily of RCE for 4 
weeks decreased significantly the elevated MDA, T3 ,T4, IL-6, IL-10 and TNF-α 
levels and restore levels of GSH, GPx, SOD, CAT and TSH to control value. In 
conclusion, results indicated that RCE was beneficial as a protective agent against 
oxidative stress induced by hyperthyroidism and it had antihyperthyroid activity for 
the first time.  
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 المصابة  االرانب فى وبعض السا يتوكينات  التاكسدي االجهاد مستوياتخفض 
المستخلص الكحولي للملفوف  باستعمال بالثايروكسين المستحدث الدرقية بفرط

 االحمر
 

  الخالصة
وبعـض   التاكسـدي  االجهـاد   حالـة   على  االحمر الملفوف لمستخلص  الوقائى التاثير درس

 على الدراسة أجريت وقد ,بالثايروكسين المستحدث الدرقية بفرط المصابة االرانب في السايتوكينات
 مجموعات اربع الى عشوائية ةبصور ربةالتج حيوانات قسمت اذ النيوزيلندية ذكوراالرانب من 40
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 المعاملـة  االرانـب  هـي  الثانيـة  والمجموعة )السيطرة( الصحية االرانب مجموعة هي االولى
 بينمـا E  مع فيتـامين   بالثايروكسين المعاملة االرانب فشملت  الثالثة المجموعة اما, بالثايروكسين
 . االحمر الملفوف مستخلص الى باالضافة بالثايروكسن المعاملة االرانب فشملت االخيرة المجموعة

 وزن مـن  كيلـوغرام /مـايكروغرام   20  الحيوانات بتجريع وذلك الدرقية فرط حالة استحداث تم
 بعد  الدم عينات اخذت  .اسابيع اربعة ولمدة الثايروكسين هورمون الفم طريق وعن يوميا  الحيوان
قياس مستويات هرمونات الغدة الدرقية ومسـتويات   قياس وتم  الحيوانات جميع من التجربه انتهاء

 حيـث   التاكسـدي  االجهاد مؤشرات وعامل نخر الورم و 10و6االنترلوكين السايتوكينات مثل 
 بيروكسـديز  والكلوتاثيون دايميوتيز السوبر انزيم و المختزل الكلوتاثايون و  المالونالديهايد  شملت
 التراايودوثـايرونين  هرمـوني   مسـتويات  فـي   معنوية زيادة هنالك ان  النتائج بينت. والكتليز

 فقـط  بالثايروكسين المعاملة االرانب مجموعة في والسايتوكينات  ,المالونالديهايد و والثايروكسين,
 و الدرقيـة  للغـدة  المحفـز  هرمـون  من كل مستويات  في  معنويا انخفاضا هنالك وجد  حين في

 ملغـم  100 تناول ان. والكاتيليز بيروكسديز والكلوتاثيون دايميوتيز السوبر انزيمات و الكلوتاثيون
  مستويات  انخفاض الى ادى  االحمرالكحولي الملفوف  مستخلص من الحيوان وزن من كيلوغرام/

مسـتويات    تقليـل  على الواضح تاثيره الى باالضافة  الثايروكسين و  التراايودوثايرونين هرموني
 وفعالية المختزل الكلوتاثيون من كال مستويات ارجاع الى باالضافة  المالونالديهايد السايتوكينات و

 مقارنـة  الطبيعيـة  مستوياتها الى والكتيليز بيروكسيديز والكلوتاثيون دايميوتيز والسوبر انزيمات
 التاكسدي االجهاد لحالة مهم وقائي دور  للمستخلص  ان النتائج هذه من نستنتج..السيطرة بمجموعة
 كبح في المستخلص دور مالحظة تم مره الول انه الى باالضافة,  الثايروكسين تناول بفعل الحاصله
 الحـرة  الجـذور  كبح خاصية امتالكها تتضمن اليات عدة الى يعود ربما الذى  الدرقية فرط نشاط
 فعالية تثبيط الى بالضافة االكسدة مضادات مستوى وزيادة المشبعة غير الدهون  بيروكيدات  وتقليل
 .اليود ازالة انزيم
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