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الممخص

تض مممنت م م الد ارس ممة اس ممتكبص مركب ممات متع ممددة الفين ممول م ممن رم ممار الس ممما ن ممو  Rhus coriariaباس ممتكدام ج مما
االستكبص المستمر  Soxhlet appartusوكحول االيرانول بتركي .% 51

شممت الدراسة أك أربع مجاميع ( )IV-Iمن الفئران المكتبرية ،تضم كل مجموعة عمى  68فأرة .تم تجريمع مجماميع الفئمران

 III،IIو  IVفمويما بمسمتكمص متعمدد الفينمول لرممار السمما بجمر  411 ،011 ،811ممايكروررام  61 /رمم ممن و ن الجسمم و لم

لفتمرة اسممبوعين وأربعمة اسممابيع .وعمدت مجموعممة الفئمران  Iمجموعمة سممي رة (ريمر معاممممة بالمسممتكمص المم كور) .كممما تمم أكم عينممة

الدم من كل من المجاميع االربعة لمفئران و ل إلجراء الفحوص الب مة عمي ا.
أظ رت

الدراسة ان مستكمص متعمدد الفينمول لرممار السمما أدا المى يمادة معنويمة ) (P≤0.05عممى التموال فم معمدل

قمميم كممل مممن أو ان ومؤشممر كتممة الجسممم لمجمماميع الفئ مران المكتبريممة الربرممة  III ،IIو  IVلمممدة اسممبوعين ولمممدة أربعممة اسممابيع عمممى

التوال و ل مقارنة مع مجموعة فئران السي رة  Iوأيضا مقارنة مع مجاميع الفئران نفس ا قبل التجريع.
وأظ ممرت نتممائ

م الد ارسممة ارتفاع ما معنوي ما ) (P≤0.05ف م معممدل قمميم كممل مممن المتوي مرات الكيموحيويممة التاليممة الكموكممو ،

الكولس م ممترول الكمم م م وكولس م ممترول الب م ممروتين ال م ممد ن ع م ممال الكراف م ممة  .HDL-cكم م مما اشم م مارت ال م ممى انكف م مما

معن م ممو ( )P≤0.0فم م م

الكميسمميريدات الربريممة  TGوكولسممترول البممروتين الممد ن وا مما الكرافممة جممدا  VLDL-cف م مصممل دم مجمماميع الفئ مران الربرممة الت م
تمت تجريع ا بمستكمص متعدد الفينول لرمار السما مقارنة مع مجموعة السي رة.

كممما تناولممت م الد ارسمة تممأرير مسممتكمص متعممدد الفينممول لرمممار السممما عمممى مسممتوا رمممون المبتممين فم مصممل دم مجمماميع

الفئمران الربرممة وأشممارت المى وجممود ارتفمما معنمو فم مسممتوا رممون المبتممين فم

م المجمماميع مقارنممة ممع مجموعممة فئمران السممي رة.

بممنفا الوقممت أشممار التحميممل اإلحصممائ إلممى أن نمما عبقممة ارتبمما بممين مسممتوا رمممون المبتممين والممو ن ومؤشممر كتمممة الجسممم لفئ مران

التجربة المعاممة بالمستكمص الم كور .حيث وجد ان قيمة معاممل االرتبما كانمت عاليمة وموجبمة بمومت قيمت ما  1617و 1672عممى

التوال .

ان ارتفا معدل مستوا رمون المبتين وال

لمفئران المجرعة تم تفسير نا بمنظور آلية عمل

الدراسة مصماحبا ل يمادة معمدل كمل ممن و ن ومؤشمر كتممة الجسمم

وجد ف

ا ال رمون.

الكممات الدالة :رمار السما  ،متعدد الفينول ،رمون المبتين ،و ن الجسم ،مؤشر كتمة الجسم.
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The Effects of Polyphenol Extract of Sumac (Rhus coriaria) Fruits on Body
Weights, Lipid Profile and Leptin Hormon Levels in Experimental Mice
Noor F. Al-Hamdany
Khawola A. Al-Flayeh
Department of Chemistry / College of Education for Girls /University of Mosul
ABSTRACT
This study included extraction of polyphenol compounds from sumac (Rhus coriaria) fruits
that included use of Soxhlet apparatus and 70% ethanol. Also in this study, four groups of
experimental mice I-IV, each group of 12 mice were used. Groups II, III, IV were treated orally
with polyphenol extract of Sumac fruits of concentration 200, 300, 400 µg /10 g of body weight for
periods of two and four weeks. group I was the control (untreated) group. Twelve specimens of
blood sera were taken from each of the four groups for the further studies.
The study showed that polyphenol extract exhibited a significant increase (P≤0.05) in the
mean values of weights and body mass index in three treated groups of mice II, III, IV for both
periods of 2 and 4 weeks respectively, as compared with that of control group I, as well as compared
with that of the same groups before treatment with the polyphenol extract of sumac administration.
This study also indicated a significant increase (P≤0.05) in the mean values of following
biochemical parameters: glucose, total cholesterol and High Density Lipoprotein-cholesterol
(HDL-c) and a significant decrease (P≤0.05) in Triglyceride (TG) and Very Low Density
Lipoprotein-cholesterol (VLDL-c) in blood sera of the three mice groups which were treated with
polyphenol extract of sumac as compared with that of control group.
The study on the effects of polyphenol extract on the mean levels of leptin hormon in serum of
the three treated experimental of II, III, IV mice for a periods of four weeks were shown a
significant increase (P≤0.05) as compared with that of control group. In the mean time the statistical
analysis for the correlation coefficient between the mean levels of leptin hormon and the mean
values of body weights as well as the mean value of body mass indexe for the treated mice were
found to be highly positive +0.65 and +0.58 respectively.
The increased values of leptin hormone levels accompanied by the increase values of mean of
body weights and body mass indexes of the treated experimental mice which were encountered in
this study was discussed here in the view of leptin working mechanism.
Keywords: Sumac fruits, Polyphenols, Leptin hormon, body weight, BMI.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
) التم تضممم ممما يقممارMorshedloo

المقدمة

et

 نوعما النممام بصممورة بيعيممة بشممكل671 يضممم

االسمتوائية وشمبس االسمتوائية والمعتدلمة ممن نصم

، (المعاضميد

الجبميمة

al .,8162( Anacardiceae نبممات السممما ينتمم الممى العائمممة الب ميممة
 والمRhus  نممو ولمعائمممة جنسممان فقم فم العم ار احممد ا الجممنا111 جنسمما و55
 ينتشمر السمما فم المنما.)Mabberley, 1987( شمجيرات او اشمجار صمويرة

 اما ف الع ار فان السما ينتشر ف المنا،)Abu-Reidah et al., 2014( الكرة الشمالية

 حيممث ان نسممبة المكونممات. يحت م و السممما عمممى مجموعممة واسممعة مممن المكونممات الكيميائيممة ات األ ميممة الو ائيممة وال بيممة.)8111
 التم تصملVolatile Oil  وتتضممن م المكونمات ال يموت ال يمارة.)8112 ،انوا السما ومصدر (عموان وآكرون

تتوير حس

 ويحو ايضا عمى مادةTerpenes  وتربيناتAldehyeles  كما يحتو عمى مركبات فينولية ومركبات الدي ايد%1618 الى نسبة
.%66  بنسمبة تصمل المىGallic acid الكاليم
عضوية واصباغ

مرل حمام

 واحماBioflavins  الت تعد من البايوفبفيناتFisetin فيستين

 وعمى احما%)07-81( بنسبة تتراوح ما بينTannin تانين

ان او ار ولحاء نبات السما يحتو عمى مرك
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وفبفونات  Flavonesبنسبة حوال  %81ومركبات انرروسيانين ( Anthrocyaninالموصم والمدليم  .)8161 ،أشمار البماحرون

( )Kossah et al., 2010الى ان قشور ول

الرمار تمتا باحتوائ ا عمى مركبات فينولية وعمى العديد من المركبات الفعالمة حيويما

من م مما مشم ممتقات لمركبم ممات فبفونوي م ممد derivatives

 Anthocyanin pigmentsبنسم

 Flavonoidوبع م م

حموال  %4ممن مكونمات الرممار ممع احمما

 Malic acidوالتارتاري  Tartaric acidويعد حام

الكالي

مركب م ممات التم ممانين  Tanninوصم ممبوات االنروس م مميانين
عضموية مرمل السمتري  Citric acid ،الماليم

 Gallic acidالمادة الرئيسية الفعالة ف مستكمص رمار .

تتضمن مركبات متعددة الفينمول  Polyphenolمجموعمة كبيمرة ممن المركبمات الكيميائيمة التم تمتمم عممى االقمل حمقمة بنم ين

مرتب م م م م م ممة بم م م م م م ممأكرر مم م م م م م ممن مجموعم م م م م م ممة يدروكسم م م م م م مميل وتتمي م م م م م م م

م م م م م م م المركبم م م م م م ممات بوجم م م م م م ممود عم م م م م م ممدد مم م م م م م ممن وحم م م م م م ممدات الفينم م م م م م ممول

الفينولي م م ممة تمنح م م مما وظ م م ممائ

في يائي م م ممة وكيميائي م م ممة وبايولوجي م م ممة (أيض م م ممية وعبجي م م ممة) مكتمفمم م ممة

وان ع م م ممدد وميم م م م ات م م م م التراكيم م م م

( ; Quidean et al., 2011كميل)8160 ،

أشممار البمماحرون بممان رمممار السممما تعممد مصممد ار جيممدا لممركبممات الفينوليممة ( .)Loo and Bruyn, 1988تتواجممد مركبممات

متعممددة الفينممول ف م الفواكممس والكض م اروات والبقوليممات الجافممة والحبممو والشممكوالتة والق مموة والشمما

;(Scalbert et al., 2002

) Cardona et al., 2013وك م ل ف م ال يتممون والجممو والفممول السممودان ونبممات السممما

;(Shabana et al., 2011

).Williamson, 2017
اكتشم م م م م م

وتعنم نحيم

رم م م م م ممون  leptinالمبت م م م م ممين فم م م م م م الفئم م م م م مران ع م م م م ممام  6224و م م م م ممو مش م م م م ممت م م م م م ممن الكمم م م م م ممة االرريقي م م م م ممة Leptos

(  )Meier and Gressner, 2004ويسممى ايضما ب رممون الشمبع .ويتكمون م ا ال رممون ممن  615حمام

) .(Alsmadi et al., 2014يفممر
الرئيس النتاج

ورممون المبتممين مممن النسممي الممد ن وبمماألكص النسمي الممد ن االبممي

 ،الم

امينيما

يعممد المصممدر

ا ال رمون ف االنسان ،وك ل من الج ء تحت الم اد لمدماغ أو مما يسممى بالو مأ  Hypothalamusوالعضمبت

ال يكميم ممة والمعم ممدة (2006

al.,

et

 .)Klokويقم مموم رمم ممون المبتم ممين بم ممدور م م ممم ف م م تنظم مميم و ن الجسم ممم واالي م م

).(Alsmadi et al., 2014; Jin et al., 2000

وال اقم ممة

أشمار البماحرون ( ، Boden et al., )6221ان الصموم لإلنسمان يقممل تركيم كمل ممن الكموكمو واالنسمولين وبالتمال يقممل

مممن تركي م المبتممين ف م بب ممما كممل مممن االشممكاص النحيفممين والب مدينين .كممما أشممار البمماحرون ان مسممتوا رمممون المبتممين يرتفممع عنممد

االشمكاص البمدناء ( .)Noor Aldeen et al., 2013ويعم ا السمب

المى ال يمادة فم كتممة النسمي المد ن فم االشمكاص البمدينين

مقارنممة مممع ريممر البممدينين ( .)Al-Maskari et al., 2011كممما اوضممح الباحممث  )8110( Ungerان المبتممين يعمممل عمممى تقميممل
مستويات الكميسريدات الربرية ف االنسان عن ري تربي س لبن يمات المحف ة لعمميات بناء الد ون.
المواد وطرائق العمل
تم الحصول عمى رمار السما  Rhus coriaria L.نو يبار من السمو المحمم لمدينمة الموصمل ونظفمت ممن الشموائ
الدراسة الفئران البي

من سبلة  BALB/Cوالت تم الحصول عمي ا ممن بيمت

وجففت ف درجة ح اررة المكتبر .استكدمت ف
ُ
الحيوانممات التممابع لكميممة ال م ف م جامعممة أربيممل .تممم ع م ل ال م كور بعمممر ( )7-4أسممابيع تراوحممت أو ان مما ممما بممين ( )62-67ر مرام،
ووضمعت فم أقفمماص كاصمة مج م ة ومعممدة ل م ا الوممر  .و ودت بالمماء والعميقممة الحيوانيمة القياسممية والتم تتكمون مممن عممدة مكونممات
وكضمعت جميمع الفئمران لمظمرو
من ا (الحن ة ،الشعير ،الر المسمحو وأنموا ممن البروتينمات)ُ .
مكتبر تربية الحيوانات التابع لكمية التربية -قسم عموم الحياة -جامعة الموصل.

ات ما ممن ضموء ودرجمة حم اررة فم

استخالص مركبات متعدد الفينول من ثمار السماق Extraction of polyphenol from sumac fruits
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حضم م م م ممر مسم م م م ممتكمص مركبم م م م ممات متعم م م م ممددة الفينم م م م ممول لرمم م م م ممار السم م م م ممما باالعتمم م م م مماد عمم م م م ممى ال ريقم م م م ممة المتبعم م م م ممة مم م م م ممن قبم م م م ممل

) .(Sharma and Janmed, 2017حيممث أُكم  87رمرام مممن رممار السمما و ُحممن بال احونمة الك ربائيمةُ .وضممع المسمحو مممع
 871مل من الكحول االريم بتركي  %51لور االستكبص ف ج ا االسمتكبص المسمتمر  soxhlets apparatusولممدة 1
مدوار تحممت الضممو المممنكف
سمماعاتُ .رشممح المسممتكمص باسممتكدام ور الترشمميح وتممم تركيم ُ بممالمبكر الم ض
 .evaporatorتم الحصول عمى سائل مرك كري لونسُ أحمر داكن.

Rotory

تصميم التجربة

مأرُ ،و نممت كممل من مما قبممل وبعممد المعاممممة بمسممتكمص
قسمممت الفئمران المكتبريممة إلممى أربعممة مجمماميع تضممم كممل مجموعممة  68فم ا
متعدد الفينول لرمار السما  Rhus coriariaلمدة اسبوعين ولمدة اربعة اسابيع.

المجموعة االولى ( )Iتضم

المجموعة الرانية ( )IIتضم
ررام من و ن الجسم.

وعدت كمجموعة سي رة.
المجموعة فئران تُركت دون معاممة ُ
المجموعمة فئمران تمم تجريع ما بمسمتكمص متعمدد الفينمول لمسمما بتركيم  811ممايكروررام لكمل 61

المجموعممة الرالرممة ( )IIIتضممم م المجموعممة فئ مران تممم تجريع مما بمسممتكمص متعممدد الفينممول لمسممما بتركي م  011مممايكروررام لكممل

61ررام من و ن الجسم.

المجموعمة الرابعمة ( )IVتضمم م المجموعمة فئمران تمم تجريع ما بمسمتكمص متعمدد لمسمما بتركيم  411ممايكروررام لكمل  61رمرام
من و ن الجسم.

حساب مؤشر كتمة الجسم لمفئران المختبرية Estimation of body mass indexe for experimental mice
تم م م م م ممم حسم م م م م مما

مؤشم م م م م ممر كتممم م م م م مة الجسم م م م م ممم ) )BMIلفئ م م م م م مران التجربم م م م م ممة حسمم م م م م م

ال ريقم م م م م ممة ألتمم م م م م م اعتمم م م م م ممد ا الباحر م م م م م ممان

( .)Thanoon and Kasim, 2014وكما موضح بالمعادلة األتية

جمع وحفظ عينات الدم
من جي

منعت الفئران المكتبرية عن األكل لمدة  68ساعة بعد أكر تجريع .رم تم تكدير الفئران باأليرر لعدة رو ِ
ان .بعد ا ُسح
محجر العين  Orbital sinus punctureبوسا ة أنابي
صمويرة كاصمة تمدعى أنابيم

شعرية كاصة Capillary tubes

الدم

(Atta et

إيبنمدور  .Eppendorf tubesبعمد لم وضمعت األنابيم

) .al., 1983و ُجمع الدم فم أنابيم
حم م ممام م م ممائ بدرج م ممة حم م م اررة ( )05م °لم م ممدة ( )61دق م ممائ  ،وفُص م ممل المص م ممل  Serumبوسم م ما ة ج م مما ال م ممرد المركم م م م م ممن ن م ممو
 Microfuge 18 centrifugeكماص بأنابيم إيبنمدور بسممرعة  0111 xgلممدة  67دقيقممة .رمم سممح المصمل بوسما ة ماصممة
دقيقة .وحفظ المصل مباشرة ف التجميد لحين اجراء تقدير لممتويرات الكيموحيوية الكاصة ب
المتغيرات الكيموحيوية

تقدير مستوى الكموكوز في مصـل الـدم

فم

الدراسة.

Biochemical parameters
Determination of glucose level in blood serum

قدر مستوا الكموكو ف مصل الدم باستكدام عدة التحميل الجا ة من شركة  Biolaboالفرنسمية باالعتمماد عممى ال ريقمة االن يميمة

المتبعة من قبل ).)Burtis and Ashwood, 1999
حس

تركي الكموكو (ممورام 611/مل) وف المعادلة االتية

تأرير مستكمص متعدد الفينول لرمار السما (..................)Rhus coriaria

تقدير مستوى الكولسترول الكمي في مصل الدم
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Determination of total cholesterol level in blood serum

قدر مستوا الكولسترول الكم ف مصل الدم باستكدام عدة التحميل الجما ة ممن شمركة  Biolaboالفرنسمية باالعتمماد عممى

ال ريقة االن يمية المتبعة من قبل ).)Burtis and Ashwood, 1999
حس

تركي الكولسترول (ممورام 611 /مل) وف المعادلة التالية

تقدير مستوى الكميسيريدات الثالثية  TGفي مصل الدم Determination of Triglyceride level in blood serum
قدر مستوا الكميسيريدات الربرية  TGف مصل الدم باستكدام عدة التحميل الجا ة من شركة  Biolaboالفرنسية

باالعتماد عمى ال ريقة االن يمية المتبعة من قبل ).)Burtis and Ashwood, 1999
حس

تركي الكميسيريدات الربرية (ممورام 611 /مل) وف المعادلة التالية

تركي ربر الكميسيرايد (مموم611/مل) =

× تركي المحمول القياس ( 811مموم611/مل)

تقدير مستوى كوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة ( )HDL-cفي مصل الدم
Determination of High Density Lipoprotein –Cholesterol level in blood serum
قدر مسمتوا الكولسمترول البمروتين المد ن عمال الكرافمة  HDL-cفم مصمل المدم باسمتكدام عمدة التحميمل الجما ة ممن شمركة
 Biolaboالفرنسية باالعتماد عمى ال ريقة االن يمية المتبعة من قبل ).(Friedwald et al.,1972
حس

تركي  HDL-cوف المعادلة االتية

حساب مستوى كوليستيرول البروتين الدهني واطئ الكثافة ( )LDL-cفي مصل الدم
Determination of Low Density Lipoprotein –Cholesterol level in blood serum
حسم م م م م مس م م م ممتوا الكولس م م م ممترول الب م م م ممروتين ال م م م ممد ن وا م م م مما الكراف م م م ممة ( )LDL_cوف م م م م م المعادلم م م م ممة االتي م م م ممة ال م م م م مواردة ف م م م م م
()Burtis and Ashwood, 1999

حساب مستوى الكولسترول البروتين الدهني واطئ الكثافة جدا ( )VLDL-cفي مصل الدم
Determination of Very Low Density Lipoprotein –Cholesterol level in blood serum
( Burtis
حس مستوا الكولسترول البمروتين المد ن وا ما الكرافمة جمدا ( )VLDL-cوفم المعادلمة االتيمة المواردة فم
)and Ashwood, 1999
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تقدير مستوى هرمون المبتين في مصل الدم بطريقة مقايسة الممتز المناعي المرتبط باألنزيم
Determination of leptin hormone level in blood serum by Enzyme Linked Immunosorbent
)assay (ELISA
قدر مستوا رمون المبتين ف مصل دم الفئران ب ريقمة االمتم ا المنماع الممرتب بماألن يم باسمتكدام عمدة التحميمل المج م ة
ّ

مممن شمركة  Sunlong Biotech,الصممينية والت م تعتمممد عمممى تحميممل االرتبمما التنافس م باسممتكدام تقنيممة االمت م ا المنمماع الم مرتب
بماالن يم ( ،(Eva and Peter, 1971) )ELISAتمم تقمدير تركيم المبتمين فم نمما ج مصمل المدم باالعتمماد عممى المنحنمى القياسم

لتقدير رمون المبتين كما مبين ف الشكل (.)6

الشكل  :1المنحنى القياسي لتقدير هرمون المبتين في مصل الدم

التحميل االحصائي

حمممت نتمائ الد ارسمة باسمتكدام اكتبمار دنكمن متعمدد الممدا  Duncan multiple testإليجماد الفمرو المعنويمة بمين مجماميع
المدروسة كبل مدة الدراسة ( .)Bruning and Kintz, 6255فضب عن ل فقد استكدم اكتبار ) (Impaired T- testإليجماد
معنوية التأرير بين نتائ المتويرات المدروسة ،وكان مستوا االحتمالية ف كافمة نتمائ

م الد ارسمة مو ) )P≤0.05و لم باسمتكدام

النظام االحصائ .SPSS
النتائج والمناقشة

تأثير مستخمص متعدد الفينول عمى أوزان فئران التجربة

اظ رت نتائ (الجمدول  )6بمأن المعامممة بمسمتكمص متعمدد الفينمول لرممار السمما لممدة أسمبوعين وكم ل لممدة أربعمة اسمابيع

وبمالجر ( 011 ،811و )411ممايكروررام 61/رمم ممن و ن الجسمم عمن ريم التجريمع الفممو لم كور مجماميع الفئمران  III ،IIوIV
أدت إلمى يمادة معنويممة ) )P≤0.05فم معمدل المو ن مقارنممة ممع مجموعممة السمي رة ،وكم ل مقارنمة مممع المجماميع ات مما قبمل التجريممع.
يمكن أن يع ا السب
أي

ف

يادة و ن الفئران الى ان التجريع بمستكمص متعدد الفينول لرمار السما قد ادا إلمى حمدوث تويمرات فم

الكاربو يدرات مما أدا إلى يادة ف بناء الد ون والبروتينات ومن رم يمادة فم و ن الجسمم .كمما يمكمن أن يعم ا إلمى ان م ا

المستكمص قد يمتم تأري ار تربي يا عمى نشا الجراريم مما يؤد إلى منع أو تقميل يادة اعداد الجراريم ف األمعاء وبالتمال تحسمين
االستفادة ممن مكونمات العميقمة ،كمما ان م ا المسمتكمص يمتمم كاصمية مضمادة لدكسمدة ممما قمد تعممل فم تحسمين الوم اء ممن حيمث
تحريممر ال اق مة والفيتامينممات مممن العميقممة (كميممل .)8160 ،كممما أشممار الباحرممان

(البوش م وقصمميبات  )8161 ،إلممى أن

تأرير مستكمص متعدد الفينول لرمار السما (..................)Rhus coriaria
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إضافة مسحو نبات السما يؤد إلى أرر إيجاب عممى و ن حيوانمات التجربمة ،وقمد أشماروا إلمى أن سمب

ال يمادة قمد يعمود إلمى دور

فعالة الت يمتمك ا
المواد ال ّ

ا النبات والت تؤد إلى تقميل الجراريم المعوية وتحسين االستفادة من مكونات العميقة.

الجدول  :1تأثير المعاممة بمستخمص متعـدد الفينـول لثمـار السـماق قبـل وبعـد التجريـع لمـدة أسـبوعين واربعـة اسـابيع فـي معـدل
أوزان مجاميع الفئران المجرعة بتراكيز مختمفة من الجرع
مدة التجريع

 +مقدار الجرع

معدل الوزن قبل التجريع

معدل الوزن بعد التجريع

8

ممممممم

67652± 1681
Aa

67658 ±.168
Aa

المجموعة الرانية II

8

811

61685± 1676
Aa

62611 ±1687
Bb

المجموعة الرالرة III

8

011

61666± 1606
Aa

86674 ±1677
Bc

المجموعة الرابعة IV

8

411

65662± 1610
Aa

86614 ±1682
Bc

4

م م م م م مم

67652±1681
Aa

67622 ±.180
Aa

المجموعة الرانية II

4

811

61685±1676
Aa

86611±1605
Bb

المجموعة الرالرة II

4

011

61666±1606
Aa

88602±160
Bc

المجموعة الرابعة IV

4

411

65662±1610
Aa

80618±1685
Bd

مجاميع الفئران
المجموعة األولى I
السي رة

المجموعة األولى I
السي رة

(اسبوع)

()µg /10 g

( )g

() g

* االرقام المتبوعة باألحر الصويرة المكتمفة عموديا تدل عمى وجود فر معنو عند مستوا أحتمالية (.)P≤0.05
** االرقام المتبوعة باألحر الكبيرة المكتمفة أفقيا تدل عمى وجود فر معنو عند مستوا أحتمالية (.)P≤0.05
 +القيم معبر عن ا بالمعدل  ±الك أ القياس .

معدالت مؤشر كتمة الجسم لمجاميع فئران التجربة بعد معاممتها بمستخمص متعدد الفينول لثمار السماق
اظ رت نتائ

(الجمدول  )8بمأن المعامممة بمسمتكمص متعمدد الفينمول لرممار السمما لممدة أسمبوعين وكم ل لممدة أربعمة اسمابيع

وبالجر ( 011 ،811و )411مايكروررام 61/رم من و ن الجسم عن ري التجريع الفممو لم كور مجماميع الفئمران  III ،IIوIV

أدت إلممى يممادة معنويممة ) )P≤0.05ف م معممدل مؤشممر كتم مة الجسممم مقارنممة مممع مجموعممة السممي رة  ،Iوك م ل عنممد مقارنت مما مممع تم م

المجاميع ات ا قبل التجريع .يع ا ارتفا معدل مؤشر كتمة الجسم لممجاميع الربرمة لمفئمران بعمد معاممت ما بمسمتكمص متعمدد الفينمول
لرمممار السممما الممى تممأرير م ا المسممتكمص فم ال يممادة الحاصمممة عمممى معممدل أو ان مجمماميع الفئمران .وقممد أشممارت الد ارسمات بأنممسُ يوجممد
(عمممو
عبقممة وريقممة بممين مؤشممر كتمممة الجسممم والبدانممة ،ا ترتفممع البدانممة بارتفمما قيمممة مؤشممر كتمممة الجسممم
وآكرون8111 ،؛ .)Al-Darrji et al., 2015
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الجدول  :2تأثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينول لثمار السماق قبل وبعد التجريع لمدة أسبوعين واربعة اسابيع في معدل
مؤشر كتمة الجسم لمجاميع الفئران المجرعة بتراكيز مختمفة من الجرع
مدة التجريع

 +مقدار الجرع

مؤشر كتمة الجسم قبل

مؤشر كتمة الجسم بعد

(اسبوع)

()µg /10 g

التجريع ()g ∕cm²

التجريع ()g ∕cm²

8

م م م م م م مم

1686±16118
Aa

1686±16116
Aa

المجموعة الرانية II

8

811

المجموعة الرالرة III

8

011

1686±16114
Aa
1688±16114
Aa

1684 ±16114
Bb
1682 ±16114
Bc

المجموعة الرابعة IV

8

411

1688±16111
Aa

1682 ±16114
Bc

4

مممممم

1686±16118
Aa

1688±16117
Aa

المجموعة الرانية II

4

811

1686±16114
Aa

1685±16161
Bb

المجموعة الرالرة III

4

011

1688±16114
Aa

1601 ±16115
Bc

411

1688±16111
Aa

1608 ±16115
Bc

مجاميع الفئران
المجموعة األولى I
السي رة

المجموعة األولى I
السي رة

المجموعة الرابعة IV

4

* االرقام المتبوعة باألحر الصويرة المكتمفة عموديا تدل عمى وجود فر معنو عند مستوا أحتمالية (.)P≤0.05
** االرقام المتبوعة باألحر الكبيرة المكتمفة أفقيا تدل عمى وجود فر معنو عند مستوا أحتمالية (.)P≤0.05

 +القيم معبر عن ا بالمعدل  ±الك أ القياس .

تأثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينول لثمار السماق في مستوى الكموكوز في مصل دم الفئران المجرعة

اظ مرت نتمائ (الجممدولين  0و )4بمأن المعاممممة بمسمتكمص متعمدد الفينممول لرممار السممما لممدة أسمبوعين ولمممدة أربعمة اسممابيع

وبالجر ( 011 ،811و )411مايكروررام 61/رم من و ن الجسم عمن ريم التجريمع الفممو لم كور مجماميع الفئمران  III ،IIو،IV

أدت إل ممى ي ممادة معنوي ممة ( (P≤0.05فم م مع ممدل مس ممتوا الكموك ممو فم م مص ممل دم الفئم مران مقارن ممة م ممع مجموع ممة الس ممي رة .إن ت ممأرير
مستكمص متعدد الفينول لرمار السما ف رفع مستوا الكموكو ف الدم ،قد يع ا إلى ان

ترب

ا المستكمص يحتمو عممى مركبمات قمد

ورمون األنسولين أو تحدث كمب ف مستقببت األنسولين ،مما يؤد إلى نقصان دكول الكموكو الى الكبيا وبالتمال يمؤد

المى يمادة مسمتوا الكموكمو فم المدم وحصمول تويمرات فم مسمارات ايضمية مكتمفمة ( .)Modak et al., 2007أو قمد يفسمر أرتفما

الكموكممو فم الممدم إلممى أن مسممتكمص متعممدد الفينممول لرمممار السممما يعمممل عمممى تحفيم عمممل ورمممون االيبنفمرين  Epinphrineمممما
يسب

حالة ارتفا الكموكو ف الدم .وب ا الصدد فان

ا قد ال يتف مع د ارسمة اج ار ما الباحمث( Chttopadhyay )6221حيمث

بممين في مما أن مسممتكمص أو ار نبممات  Azadirachte indicaيقمموم بتربممي عمممل االيبنف مرين وبالتممال كف م

مسممتوا الكموكممو ف م

مصل دم األ ارنم  .بمنفا الوقمت قمد تعمود آليمة تمأرير مسمتكمص متعمدد الفينمول لرممار السمما فم رفمع مسمتوا الكموكمو فم المدم إلمى
م ا المسممتكمص الت م قممد تعمممل عمممى تنشممي عمميممة تكمموين الكموكممو مممن مصممادر ريممر

الفعالممة ف م
الفعممال لممركبممات ّ
الممدور النش م و ّ
كاربو يدراتية عبر مسار ( Gluconeogenesisآل فميح.)8115 ،

تأرير مستكمص متعدد الفينول لرمار السما (..................)Rhus coriaria
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الجــدول  :3تــأثير المعاممــة بمســتخمص متعــدد الفينــول لثمــار الســماق لمــدة أســبوعين عمــى معــدل كــل مــن مســتوى الكموكــوز،
الكولسترول الكمي ،الكميسيريدات الثالثيـة VLDL-c ،LDL-c، HDL-c ،فـي مصـل دم مجـاميع الفئـران المجرعـة

بجرع مختمفة
مستوى المتغيرات

الكوليستيرول

TG
))mg ∕ dl

HDL-c
))mg ∕ dl

LDL-c
))mg ∕ dl

VLDL-c
))mg ∕ dl

 +الكموكوز

(السي رة )

610677±0612
a

96.09±0.81
a

76.07±1.56
c

55.59±0.66
a

25.28±0.38
b

15.21±0.31
c

المجموعة الرانية
II

687621±6607
b

114.05±0.75
b

69.34±0.60
b

76.24±0.68
b

23.94±0.48
a

13.86±0.12
b

المجموعة الرالرة
III

611601±6677
d

140.95±0.48
d

57.76±0.47
a

93.97±.0.62
c

35.41±0.44
d

11.55±.0.1
a

المجموعة الرابعة
IV

648612±0651
c

121.86±0.61
c

55.41±0.76
a

76.96±0.88
b

33.81±0.42
c

11.08±0.15
a

))mg ∕ dl

المعامالت
المجموعةI

))mg ∕ dl

االرقام المتبوعة باألحر المكتمفة عموديا تدل عمى وجود فر معنو عند مستوا احتمالية (.)P ≤ 0.05
 +تشير القيم الى المعدل  ±الك أ القياس

الجدول  :4تـأثير المعاممـة بمسـتخمص متعـدد الفينـول لثمـار السـماق لمـدة أربعـة اسـابيع عمـى معـدل كـل مـن مسـتوى الكموكـوز،
الكولســترول الكمــي ،الكميســيريدات الثالثيــة VLDL-c ،LDL-c،HDL-c ،فــي مصــل دم الفئ ـران المجرعــة بجــرع
مختمفة
مستوى المتغيرات

 +الكموكوز

الكوليستيرول

()mg ∕ dl

()mg ∕ dl

TG
()mg ∕ dl

HDL-c
()mg ∕ dl

LDL-c
()mg ∕ dl

VLDL-c
()mg ∕ dl

مجموعة السي رة I

660682±1670
a

96.33±1.08
a

74.38±1.28
c

56.41±0.45
a

25.03±1.06
a

14.87±0.25
c

المجموعة الرانية
II

671662±8660
b

115.30±1.30
b

63.81±1.00
b

79.52±0.61
b

24.01±1.56
a

12.76±0.20
b

المجموعة الرالرة
III

615614±8680
c

143.13±0.71
d

55.52±1.03
a

96.56±0.98
c

35.46±.1.02
b

11.10±.0.20
a

المجموعة الرابعة
IV

641602±8656
b

123.62±0.87
c

52.66±1.17
a

78.10±0.82
b

34.99±1.46
b

10.53±0.23
a

المعامالت

االرقام المتبوعة باألحر المكتمفة عموديا تدل عمى وجود فر معنو عند مستوا احتمالية (.)P ≤ 0.05
 +تشير القيم الى المعدل  ±الك أ القياس .
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تأثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينول لثمار السماق في مستوى الكولسترول الكمي في مصل دم الفئران المجرعة

أدت المعاممة بمستكمص متعدد الفينول لرمار السما لممدة أسمبوعين ولممدة أربعمة اسمابيع كمما مبمين فم (الجمدولين  0و،)4

وبجممر ( )411 ،011 ،811مممايكروررام 61/رممم مممن و ن الجسممم إلممى ارتفمما معنممو ف م مسممتوا الكولسممترول الكم م ف م مصممل دم

مج م م مماميع الفئم م م مران  III ،IIو IVالمجرع م م ممة عن م م ممد مس م م ممتوا احتمالي م م ممة ( )P≤1617مقارنمم م ممة كمم م ممل من ممم م مما ممم م ممع مجموعمم م ممة السمم م ممي رة.

ق ممد يعم م ا ت ممارير المس ممتكمص اع ممب فم م رف ممع مس ممتوا الكولس ممترول فم م ال ممدم إل ممى حص ممول ي ممادة فم م امتصاص ممس م ممن قب ممل األمع مماء
( .)Hori et al., 2014إن أرمم

أو

الكوليسمتيرول يكمم داكميما .وقمد يحتمو مسمتكمص متعمدد الفينمول لرممار السمما عممى مركم

أكرمر يمؤد المى تنشمي بنماء الكولسمترول داكميما فقمد يعممل عممى تنشمي أنم يم Hydroxy methyl glutaryl CoA reductase
المسممؤول عممن بنمماء الكولسممترول .كممما وجممد إن السممب

الج م م م م م م ء البروتين م م م م م م receptor( Apo

األكممر الرتفمما مسممتوا الكولسممترول فم الممدم ممو فقممدان ألفممة ارتبمما مسممتقببت

 )Apoلمم م م م م م م  LDL-cال م م م م م م

يحمم م م م م ممل الكولسم م م م م ممترول إلم م م م م ممى داكم م م م م ممل الكبيم م م م م مما

) (Al-Hamadani, 2002وقممد يممؤد مسممتكمص متعممدد الفينمول لرمممار السممما دو ار ب م ا الصممدد .اضمافة ل م ا فممان ارتفمما مسممتوا

الكولسترول قد يع ا ايضا إلى إن مستكمص متعدد الفينول لرمار السما قمد يعممل عممى تنشمي أنم يم البيبيم  Lipaseفم الكبيما
الد نيممة و م ا يممؤد الممى ارتفمما مسممتوا الكولسممترول المتحممرر فم الممدم .إن م النتمائ تكتمم
المعاممة بالمستكمص الكحول لرمار الق

إلى حصول انكفا

مممع العديممد مممن الد ارسممات فمممرب أدت

معنو ( )P≤ 1617ف مستوا الكولسترول الكمم فم الحيوانمات

المكتبرية ).)Al-Zorri, 2009
تأثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينول لثمار السماق في مستوى الكميسيريدات الثالثية ( )TGفي مصل دم الفئران المجرعة
أدت المعامم ممة بمس ممتكمص متع ممدد الفين ممول لرم ممار الس ممما لم ممدة أس ممبوعين ولم ممدة أرب ممع أس ممابيع وبج ممر ()411 ،011 ،811
معنم ممو ف م م مسم ممتوا الكميسم مميريدات الربريم ممة ف م م مصم ممل دم مجم مماميع الفئ م مران

مم ممايكروررام 61/رم ممم مم ممن و ن الجسم ممم إلم ممى انكفم مما

 III ،IIو IVعنممد مسممتوا احتماليممة ( (P≤1617مقارنممة مممع مجموعممة السممي رة وكممما مبممين ف م (الجممدولين  0و .)4وقممد يع م ا سممب
االنكفا

 lipaseوال

ف مستوا  TGإلى تأرير مستكمص متعدد الفينمول لرممار السمما فم تنشمي أنم يم ليبمو بمروتين اليبيم
يعمل عمى تج ئة الكميسيريدات الربرية إلى حوام

 .)and Ashcroft, 1992وقممد يع م ا االنكفمما

د نية يتم امتصاص ا من قبل الكبيا الد نية

Lipoprotein
( Ashcroft

ف م مسممتوا  TGعنممد المعاممممة بمسممتكمص متعممدد الفينممول لرمممار السممما إلممى

فعالمة قممد تعمممل عمن ريم تنشمي البممروتين الناقممل ألسمتر كولسممترول Cholesteryl ester-transfer protein
امتبكمس مركبممات ّ
( )CETPلنقممل  TGإلممى ج يئممة  VLDL-cليممتم ممدم ا ،مممما يممؤد إلممى انكفمما مسممتوا  TGف م مصممل الممدم و م ا يتفم مممع ممما
توصل إليس ) Al-Zorri, (2009عند دراستس تأرير المعاممة بالمستكمص الكحول لرمار الق

 .كما قد يعمود سمب

عنممد المعاممممة بمسممتكمص متعممدد الفينممول لرمممار السممما إلممى مضممادات األكسممدة الموجممودة ف م

م ا المسممتكمص الت م ت مؤد دو ار ف م

تكفي

مستوا .)Nelson and Cox, 2005( TG

انكفما

TG

تأثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينول لثمار السماق في مستوى كولسترول البروتين الدهني عالي الكثافة ( )HDL-cفي
مصل دم الفئران المجرعة

أدت المعاممممة بمسممتكمص متعممدد الفينممول لرمممار السممما ولمممدة أسممبوعين ولمممدة أربعممة اسممابيع وبجممر ()411 ،011 ،811

مايكروررام 61/رم من و ن الجسم إلى ارتفا معنو ف مستوا  HDL-cف مصل دم مجاميع الفئمران  III ،IIو IVعنمد مسمتوا

احتماليمة ( )P≤ 1617مقارنممة بمجموعمة السممي رة ،كممما مبمين فم (الجممدولين  0و .)4قمد يعم ا االرتفمما فم معممدل مسممتوا HDL-C
إلى تأرير مكونات مستكمص متعدد الفينول لرمار السما ف تحفي كبيا الكبد واألمعاء عمى انتاج ج يئات البروتين الد ن عال

الكرافمة و م ا يتفم مممع العديممد مممن الد ارسممات ومن مما ( ،)Al-Logmani and Zari, 2009وقممد يعم ا االرتفمما فم مسممتوا تركيم

تأرير مستكمص متعدد الفينول لرمار السما (..................)Rhus coriaria
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 HDL-cإلى دور مستكمص متعدد الفينول لرممار السمما كونمس يمتمم تمأري ار مضمادا لدكسمدة  Antioxidantومما يترتم

المدور ممن كفم

فعاليمة أنم يم البيبيم الكبمد ( Hepatic Lipase )HLالم

الشمدة التأكسمدية وكفم

يمؤد إلمى انكفما

عممى م ا
تحممل

 HDL-cوب ل ترتفع نسبتسُ ف مصل الدم .و ا يتف مع ما أشار إليس ( Al-Zorri, )8112ف دراستس إ الحمظ ارتفما مسمتوا
 HDL-cف مصل دم الجر ان عند تجريع ا بالمستكمص الكحول لنبات الق .
تأثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينول لثمار السماق في مستوى كولسترول البروتين الدهني واطئ الكثافة ( )LDL-cفي
مصل دم الفئران المجرعة
أدت المعاممم ممة بمس م ممتكمص متعم ممدد الفين م ممول لرمم ممار الس م ممما ولمم ممدة أس م ممبوعين ولمم ممدة أربع م ممة اسم ممابيع وبج م ممر ()411 ،011

مممايكروررام 61/رممم مممن و ن الجسممم إلممى ارتفمما معنممو ف م مسممتوا  LDL-cف م مصممل دم مجمماميع الفئمران  IIIو IVعن مد مسممتوا

احتماليممة ( )P≤ 1617مقارنممة بمجموعممة السممي رة .بينممما لمموحظ ان المسممتكمص المم كور بعممد تجريعممس لمجموعممة الفئ مران  IIوبالجرعممة

 811ممايكروررام 61/رمم ممن و ن الجسمم لفتمرة اسمبوعين ولفتمرة أربمع أسمابيع ،لمم يمؤِد إلمى ارتفما فم مسمتوا  LDL-cفم مصممل دم
المجموعة من الفئران كما مبين فم (الجمدولين  0و .)4وقمد يعم ا السمب

المى ان مقمدار م الجرعمة ممن المسمتكمص قمد تحمو

كميمة قميمممة مممن المركبمات الفعالممة التم تمؤد ب ريقممة مباشمرة أو ريمر مباشمرة الممى رفمع مسممتوا

 .LDL-Cقممد يعم ا

مممايكروررام61 /رممم مممن و ن الجسممم ،إلممى ان م ا المسممتكمص قممد ادا الممى نقممص ورمممون األنسممولين ال م

ينشمم أنمم يم البيبيمم

السب

ف ارتفا مستوا  LDL-cف مصل الدم عند المعاممة بمستكمص متعمدد الفينمول لرممار السمما وبمالتركي ين ()411 ،011

 Lipaseوالم

يعممل عممى يمادة األحمما

الد نيمة الحمرة ( .)Najmi et al., 2008كمما ان ال يمادة فم مسمتوا الكولسمترول فم

فعالي ممة مس ممتقببت  LDL-cوبالت ممال تجم ممع م الج يئ ممات وبمس ممتوا ع ممال فم م ال ممدم
األنسممجة واالوعي ممة الدموي ممة ي ممؤد إل ممى تقميممل ّ
(.)Iwase et al., 1998
تأثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينول لثمار السماق في مستوى كولسترول البروتين الدهني واطئ الكثافة جدا
( )VLDL-cفي مصل دم الفئران
أدت المعاممممة بمسممتكمص متعممدد الفينممول لرمممار السممما ولمممدة أسممبوعين ولمممدة أربعممة اسممابيع وبجممر ()411 ،011 ،811

مايكروررام 61/رم من و ن الجسم إلى انكفا

معنو فم مسمتوا  VLDL-cفم مصمل دم مجماميع الفئمران  III ،IIو IVمقارنمة

بمجموعممة السممي رة ،كممما مبممين ف م (الجممدولين  0و .)4قممد يع م ا السممب
الفئران إلى تأرير

فم

ا المستكمص ف

ف م انكفمما

مسممتوا  VLDL-cف م مصممل الممدم لمجمماميع

يادة فعالية األن يمات المحممة لمبروتينات الد نية الونية بالكميرسيدات الربرية وبالتال التسريع

ممدم ج يئممة  VLDL-cفم مصممل الممدم مقمممب مممن مسممتوا فم الممدم ( .)Viswanathan et al., 2004جمماءت م النتممائ

مت ابقممة مممع العديممد مممن الد ارسممات من مما ممما توصممل إليممس ( Al-Zorri )8112فم د ارسممتس حيممث الحممظ حممدوث انكفمما

 VLDL-cعند معاممة الحيوانات المكتبرية بالمستكمص الكحول لرمار الق

.

فم مسممتوا

تأثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينول لثمار السماق في مستوى هورمون المبتين في مصل دم الفئران المجرعة
أدت المعاممممة بمسممتكمص متعممدد الفينممول لرمممار السممما ولمممدة اسممبوعين وبممالجرعتين  811و 411مممايكروررام 61/رممم مممن
و ن الجسمم إلممى ارتفمما معنممو فم مسمتوا رمممون المبتممين فم مصممل دم مجماميع الفئمران  IIو IVعنممد مسممتوا احتماليممة

≤ )Pمقارنة مع مجموعة السي رة كما مبين ف (الجدول .)7

(1617

نور فارا بل الحمدان و كولة أحمد محمود آل فميح
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الجــدول  :5تــأثير المعاممــة بمســتخمص متعــدد الفينــول لثمــار الســماق ولمــدة أســبوعين وأربــع أســابيع عمــى الت ـوالي فــي مســتوى
هورمون المبتين في مصل دم الفئران المجرعة

 +مستوى هورمون المبتين بعد مرور

مستوى هورمون المبتين بعد مرور

()pg ∕ ml

()pg ∕ ml

المجموعة األولى ( Iالسي رة)

م م م م م مم

7625 ± 1681
b

7671 ± 1647
a

المجموعة الرانية II

811

5642 ± 1612
c

66602 ± 6668
b

المجموعة الرالرة III

011

4658 ± 1662
a

2677 ± 6641
b

المجموعة الرابعةIV

411

2677 ± 1681
d

68675 ± 1621
b

المعامالت

مستوى المتغيرات

تركيز الجرعة
()µg /10 g

اسبوعين

اربعة اسابيع

االرقام المتبوعة باألحر المكتمفة عموديا تدل عمى وجود فر معنو عند مستوا احتمالية (.)P ≤ 0.05
 +تشير القيم الى المعدل  ±الك أ القياس .

بينممما لمموحظ ان المعاممممة بالمسممتكمص المم كور بالجرعممة  011مممايكروررام 61 /رممم مممن و ن الجسممم لممجموعممة نفسم ا ولمممدة
اسممبوعين ادت الممى انكفمما

بع

ف م معممدل مسممتوا رمممون المبتممين فم دم المجموعممة  .IIIو م ا يمكممن ان يكممون مقممدار م الجرعممة لممس

التأرير المواير ب ا الصدد .بينما لوحظ فم الد ارسمة الحاليمة بمان المعامممة بمسمتكمص متعمدد الفينمول لمجماميع الفئم ارن III ،II

و IVوبالجر الم كورة ولمدة أربعة اسابيع قد اظ ر يادة كبيرة ف معمدل مسمتوا ال ورممون فم مصمل دم كمل ممن المجماميع الربرمة

لمفئران .قد أشارت دراستنا الحالية الى وجود عبقة ارتبا معنوية بين معدل مستوا ورمون المبتين ومعدل قميم أو ان فئمران التجربمة
كممما مبممين ف م (الجممدولين  6و )7بعممد المعاممممة بمسممتكمص متعممدد الفينممول لرمممار السممما لمممدة أربعممة اسممابيع .حيممث بممين التحميممل
االحصائ أن معامل االرتبا بين ورمون المبتين والو ن كانت قيمتس عالية وموجبة بموت ( )1617+أ ان ال يادة ف و ن الجسمم
بعممد المعاممممة بالمسممتكمص الم م كور قممد سممببت يممادة ف م مسممتوا ورمممون المبتممين .وجمماءت م النتممائ م ابقممة مممع ممما أشممار اليممس

( Delavaud et al. )8111إ توصموا إلى أن نا عبقة ك ية (ارتبا معنمو ) بمين مسمتوا ورممون المبتمين وو ن الجسمم فم

الحيوانات المكتبرية .ك ل لوحظ ف دراستنا الحالية وجود عبقة ارتبا معنوية بين ورمون المبتين ومؤشر كتممة الجسمم (الجمدولين

 8و )7بعد المعاممة بالمستكمص الم كور لمدة أربعة اسابيع حيث بين التحميل االحصمائ أن معاممل االرتبما بمين ورممون المبتمين
ومؤشر كتمة الجسم كانت قيمتس عالية وموجبة بموت ( .)+1672وقد أشار  )8160( Zhouالى ان يادة مؤشر كتمة الجسمم تسمب
يادة ف مستوا ورمون المبتين.

يع م ممد ورم م ممون المبت م ممين م م ممن المؤشم م مرات التم م م تش م ممير ال م ممى ال م ممدماغ بالش م ممعور بالش م ممبع وتنظ م مميم التو ي م ممة وال اق م ممة فم م م الجس م ممم

( )Norman and Henery, 2015عمن ريم تقييمد يمادة وانتماج ال رمونمات التم ت يمد الشم ية و مو يعممل بيليمة التو يمة المرتمدة.
و ك ا فإن عدم استجابة الدماغ إلشارة ورمون المبتين بعد المعاممة بمستكمص متعدد الفينول لرمار السما يع ا إلمى يمادة النسمي

الد ن  ،ممما قمد يمنمع تمكمن ورممون المبتمين ممن اكتم ار حماج دم-دمماغ  )BBB( Blood-Brain Barrierإليصمال االشمارة المى
الدماغ (.)Abbott, 2013

كما يمكن تفسير عدم استجابة الدماغ إلشارة ورمون المبتين بعد المعاممة بمستكمص متعدد الفينول لرمار السما قد يكون

بتأرير مركم

أو مركبمات موجمودة فم المسمتكمص المم كور تمؤد إلمى احمداث كممل فم مسمتقببت ال ورممون العصمبية وب م ا تتع مل

تأرير مستكمص متعدد الفينول لرمار السما (..................)Rhus coriaria

إشارة ال ورمون لممدماغ بتنظميم الشم ية ومعمدل األيم

يعمل عمى يادة حساسية إف ار
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 .أشماروا ) Sarhat et al., (2018إلمى أن المسمتكمص الفينمول لبم ور العنم

ورمون المبتين ف الحيوانات المكتبرية.

م ممن الد ارس ممة الحالي ممة وبع ممد المعامم ممة بمس ممتكمص متع ممدد الفينم ممول لرممممار السمممما أشمممار التحميمممل االحصمممائ وجمممود عبقم ممة

ارتب م مما ب م ممين مس م ممتوا ورم م ممون المبت م ممين وب م ممين مس م ممتوا الكموك م ممو فم م م مص م ممل دم الفئم م مران و م م م ا يتفم م م م م ممع توص م ممل إلي م ممس ك م ممل م م ممن
( .)Trabzuni and Abu-Tarboush, 2010من كبل الد ارسمة وجمد عبقمة بمين مسمتوا ورممون المبتمين ومسمتوا الكوليسمتيرول

الكمم و HDL-cالحاليممة وبعممد المعاممممة بمسممتكمص متعممدد الفينممول لرمممار السممما بعممد مممرور أربعممة أسممابيع عمممى التجريممع وقممد يعم ا
السب

الى يادة مرتسم الد ون ومؤشر كتمة الجسم )(Gorden and Gavrilova, 2003

يعمل ورمون المبتين لدا األفراد رير البدناء عمى تحممل المد ون ممن كمبل االرتفما فم مسمتوا ورممون البيبيم الحسماا

 ،Hormon- sensitive lipaseو ا يعمل عمى ارتفما مسمتوا  TGفم المدم ) (Faraj et al., 2003ريمر ان إنكفما

مسمتوا

 TGف الدم بعمد المعامممة بمسمتكمص متعمدد الفينمول لرممار السمما قمد يعمود إلمى تربمي عممل ورممون البيبيم الحسماا النمات ممن
تع ل إشارة ورمون المبتين لمدماغ بتأرير المستكمص الم كور.

المصادر العربية
آل فمميح ،كولممة أحممد (" .)8115مممدكل المى الكيميمماء الحياتيممة " .ال بعمة الرالرممة ،دار الكتم
.51-18

البوش  ،بشير ؛ قصيبات  ،ريا

لم باعممة والنشمر ،جامعممة الموصممل ،ص

( .)8161تأرير إضافة مسحو بم ور السمما عممى المو ن الحم ونسمبة النفمو فم الفمروج .مجممة

جامعة البعث.668-20 ،)4( 38 .

كميممل ،كديجممة يممونا عبممد ( .) 8160فصممل مركبممات أيضممية مممن المبممأ ومصممادر نباتيممة مكتمفممة وتممأرير فعاليت مما ف م معممايير مناعيممة
متكصصة ضد اإلصابة بداء األكياا العدرية ف الفئران .أ روحة دكتو ار  ،كمية التربية ،جامعة الموصل.

عم موان ،بيممداء حسممن؛ اسممماعيل ،سممو ان؛ عم موان ،عممادل حمممدان ( .)8112تممأرير المستكمصممات الكممام لنبممات السممما ف م تربممي نمممو
والتصما بكتريما  Pseudomonasaeruginosaو E.Coliالمع ولممة سرسمريا فم المرضممى المصمابين بالت ما

المجممار

البولية الحاد .كمية العموم ،الجامعة المستنصرية.514-575 ،66 .

عمممو  ،كممرا عم م ؛ الجمب م  ،قص م عبممد القممادر؛ يممونا ،ن موال نممون ( ،)8111د ارسممة كيميائيممة حياتيممة ل رمممون المبتممين واالنسممولين
وعبقت م بتركي بع

العناصر المعدنية لدا مرضى داء السكر .مجمة عموم الرافدين.41-82 ،)4(17 .

المعاضيد  ،عامر محسن حمود ( .)8111دراسة تصنيفية لجنا السما ( Rhus L. )Anacardiaceaeفم العم ار  .مجممة عمموم
الرافدين.664-611 ،)61(17.

الموصم  ،أحمد مظفر ؛ الدليم  ،محممد سمميمان " .)8161( .النباتمات ال بيمة فم الممدونات األراريمة والم ارجمع األسمبمية والمصمادر
المعاصرة " .دار الكت
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