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وتركيز فعالية انزيمات الكبد والقمب عمى  L- Peganum harmala تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل
 Chlorpromazineالمعاممة بعقار  Rattus norvegicus)) البروتين الكمي في ذكور الجرذان البيض
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 خصممال
 إلى جرذانوتم تقسيم ال غرام200-300) )شير وبوزن أ 4-3بعمر( من ذكور الجرذان البيض 80الدراسة عمى ) أجريت 

 عقاربالمتبقية  جرذانوجرعت ال ،ت بالماء المقطرجرعذكور  10 تمضمجموعة السيطرة السالبة و  األولى:مجموعتين 
بعدىا قسمت الحيوانات المجرعة  .اً يوم 54 كغم( من وزن الجسم يوميا ولمدة م/ممغ 2بمقدار ) chlorpromazine الكموربرومازين

عقار ب االتي تمت معاممتيوىي مجموعة السيطرة الموجبة  جرذان10 مجاميع كل مجموعة مكونة من  خمسة إلىبالعقار 
ومجموعة  اً يوم 21ومجموعة التبخير  اً يوم14 ومجموعة التبخير  يامأ 7 لمدةمتبخير المعرضة لمجموعة وال فقط برومازينالكمور 
مجموعة السيطرة الموجبة  نتائج وقد بينت الحرمل. بدون تبخير بذور نباتو  اً يوم 30وتركت لمدة  بعقار الكموربرومازين جرعت
انخفاض  وكذلك LDHو ACP  و ALPوانخفاض معنوي في فعالية أنزيم  ASTو ALTأنزيم  ي فعاليةارتفاع معنوي ف حدوث

ببذور نبات الحرمل انخفاضًا  المعرضة لمتبخيرمعنوي في تركيز البروتين الكمي في مصل الدم، في حين أظيرت نتائج المجاميع 
 امعنوي اوكذلك ارتفاع LDH و  ACPو  ALPعالية أنزيمات وارتفاعًا معنويًا في ف AST وALT  معنويًا في فعالية أنزيمات 
نتائج البينت فقد وبدون تبخير يوم  30 التاركة لمتجريع لمدة اما بالنسبة لممجموعة في مصل الدم. في تركيز البروتين الكمي

 .الى المستوى الطبيعيلم تعود  تركيز البروتين الكمي يمية وكذلك الفعالية االنز  وان السمبي لمعقار استمرار التأثير
 

، الفوسفاتيز القاعدي AST، ناقل امين االسبارتيت ALT: نبات الحرمل، الكموربرومازين، ناقل امين االلنين الكممات الدالة
ALP الفوسفاتيز الحامضي ،ACP الالكتيت دييايدروجينيز ،LDH.الجرذان ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة
البيئاااة لمحصااول عماااى الغاااذاء  مكوناااات تشاااكيميا واسااتخدام لمجتمعااات البشااارية عمااى اتصاااال وثيااام مااع بيئاتياااا مناااذ بدايااةا ان

قادًرا عمى تمبية احتياجاتو مان  وبالتدريج أصبح اإلنسان التجربة والخطأ والدواء من خالل النباتات إلعداد الطعام استخدمت، والدواء
لعااالج االمااراض البشاارية، وان  األساااس ىااي ماان النباتااات الطبيعيااة تعااد المنتجاات.  Jamshidi-Kia et al., 2018)) محيطاو

 Sathishkumar and)الحاضاار وعمااى نطااام واسااع فااي مجااال الطاا   اسااتخدام النباتااات الطبيااة اخااذ يتزايااد تاادريجيا فااي الوقاات

Anbarasu, 2019). 
في معالجة العديد من األمراض، ينتمي ىاذا  مات الطبية الميمة المعتمدة منذ القدتيعد من النبا نبات الحرمل ىو نبات بري

 نحاااااء أفااااي مختماااا   االنتشااااارواسااااع ًا، وىااااو نوعاااا 252وأكثاااار ماااان  اً جنساااا 22التااااي تضاااام  Zygophyllaceaeالنبااااات إلااااى عائمااااة 
 و Harmalineالفعالاة مثال  الكثيار مان المركباات ، تحتاوي باذور نباات الحرمال عماىعارامفي منااطم متعاددة مان ال وجد ، اذالعالم

Harmalo و Harmine  و  Vacisine(et al., 2019 Abdulridha) العديااد ماان والزيااوت الثابتااة والطيااارة تضاام. كمااا، 
 omega-3 فضااال عاان dDodecenoic aciوغياار المشاابعة مثاال   Tetradecanoic acidالمشاابعة مثاال االحماااض الدىنيااة 
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م فااي الطاا  الشااعبي لمعالجااة العديااد ماان النبااات منااذ القااد وقااد اسااتخدم .omega-6 ((Moussa and Almaghrabi, 2016و
 ;Bukari et al.,2008) المركاازي وعااالج حاااالت الصاارع مثاال اليرقااان والربااو واالم الظياار ومنشااط لمجياااز العصاابي االمااراض

Iranshahy et al.,2019). لاو تاأثير منشاط التبخيار بباذور نباات الحرمال  اثبات ان البيض سة اجريت عمى ذكور الجرذانوفي درا
 .) 2204المشيداني وآخرون،   (لميرمونات الجنسية الذكرية

يقاوم  ،٪ مان مجماوع الجسام 2.5باال  ويمثال حاوالي الشاخص الفاي  غارام 0522الكبد أكبر غدة في الجسم تزن حوالي  يعتبر
كماا أناو  .الفيتامينااتو الادىون، المعاادن  ،الكربوىيدرات، األحماض األمينية العناصر الغذائية مثل ايض منيا ظائ الو  بالعديدالكبد 

 Chavan and)المخاادرات و سااموم المااواد الكيميائيااة ويساااىم فااي ازالااة إفااراز بروتينااات البالزمااا يساااعد فااي تخثاار الاادم ماان خااالل

Kuvalekar, 2019) . الكثياار ماان العقاااقير مثاال الكموربرومااازين الااذي يسااتخدم لعااالج الحاااالت الحااادة ويعااد الكبااد ىاادفا لعماال 
 مثاااااااااااااااااال ماااااااااااااااااارض انفصااااااااااااااااااام الشخصااااااااااااااااااية وكااااااااااااااااااذلك يسااااااااااااااااااتخدم Psychosisوالمزمنااااااااااااااااااة ماااااااااااااااااان االخااااااااااااااااااتالالت العقميااااااااااااااااااة  
 المتمثمااااااااااااااااااااة و  الحيويااااااااااااااااااااة لمكبااااااااااااااااااااد الوظااااااااااااااااااااائ كمضاااااااااااااااااااااد لمقاااااااااااااااااااايء، اذ ثباااااااااااااااااااات ان لمعقااااااااااااااااااااار تااااااااااااااااااااأثير ساااااااااااااااااااامبي عمااااااااااااااااااااى  

 (et al., 2013  Massri-  El  ; Morgan et al.,2019باليرقان ) كذلك يؤدي لإلصابة بحدوث اضرار في خاليا الكبد
 و ASTو  ALT معرفاة تاأثير التبخيار بباذور نباات الحرمال عماى فعالياة انزيماات الكباد والقما  إلاىتياد  الدراساة الحالياة 

ALPو ACP وLDH  الكموربرومازينعاممة بعقار ور الجرذان البيض المذكدم كذلك تركيز البروتين الكمي في مصل. 
 

 المواد وطرائق العمل

  الحيوانات المستخدمة في البحث

( 222-322)( اشير ومعدل وزن 4-3بين ) ما بأعمار تراوحتو  ا بالغا من الجرذان البيضذكر  60تضمنت الدراسة استخدام 
ضاوتيوية   ˚م(25-22وفرت ليا الظرو  المناسبة من حيث درجة الحرارة )، مغ وقد تمت تربيتيا في اقفاص بأحجام  .مناسبة ءةوا 

توفير الماء بشكل  وتم (1997 )زيدان ودحل،العميقة القياسية باالعتماد عمى  الجرذان تم اعطاءو  مناسبة لضمان حرية حركتيا
 حر.

  النبات قيد الدراسة
كمية  /م عموم الحياة من منطقة تمعفر وتم تشخيص البذور في قس Peganum harmala جمعت بذور نبات الحرمل

 العموم.
  عقار الكموربرومازين

 ممغم. (022فرنسا بشكل اقراص ) -تم الحصول عمى عقار الكموربرومازين المصنع في شركة افنتيس
  تبخير الجرذان 

( متر ذات فتحة صغيرة في احد جوان  الغرفة 2×1.5) أبعادىاببذور نبات الحرمل في غرفة خاصة  جرذانتم تبخير ال
بالتصاعد  األبخرةبعد وضع البذور بفترة قصيرة بدأت و  تم وضع البذور في مبخرة )محمية الصنع( ذات درجة حرارة قميمةإذ متيوية ل

المتصاعدة لضمان  األبخرةبذور جديدة كمما قمت  إضافة وتمقيد الدراسة  جرذانجو الغرفة الحاوية عمى ال تشبع وخالل بضع دقائم
  العممية ساعتين يوميا. استمرتو  البذور بأبخرةالغرفة مشبعا  بقاء جو

 :معاممة الجرذان
 :مجموعة سيطرة من الذكور وىي تحديدتم  البدايةفي 

 :مجموع السيطرة السالبة

وذلك لمعادلة  المتبقية جرذانطر وبحجم العقار المجرع لمغير معرضة ألي معاممة جرعت بالماء المق جرذان 02وضمت 
 .اجياد مسك الجرذان
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 Gavageكغم من وزن الجسم بواسطة  ممغم / 2 ةبجرع  Chlorpromazineلابعقار ا المتبقية جرذ 50 اجري تجريع الأو 

needle تقسيم الجرذان المجرعة بالعقار إلى:تم بعدىا  ًا،يوم 45 مدةول 
 :مجموعة السيطرة الموجبة -0

منيا من محجر العين   سح  الدم  نبات الحرمل،ر ببذور يتبختتعرض لم ولم بالكموربرومازين جرعت جرذان 02 شممت 
 التجريع. انتياءبعد  حتوشر 
 :أيام 7مجموعة التبخير  - 2

 أيام. 7لمدة و عرضت إلى التبخير ببذور نبات الحرمل ساعتين يوميًا  جرذان 02ضمت 
 ًا:يوم 44مجموعة التبخير  -3

 .اً يوم 04لمدة و  ومياً ساعتين ي عرضت إلى التبخير ببذور نبات الحرمل جرذان 02ضمت 
 :اً يوم 24مجموعة التبخير  - 4

 .اً يوم 20لمدة و عرضت إلى التبخير ببذور نبات الحرمل ساعتين يومياً  جرذان 02ضمت 
 ل:المجموعة التاركة لمتجريع لشهر كام -5

 الحرمل. ببذور نبات تبخر ولم بعد التجريع بالكموربرومازين يوماً  32لمدة تركت  جرذان 02ضمت 
 :                                                    عينات الدموحفظ  معج

 Capillaryبواسطة أنبوبة شعرية  وريد محجر العين لكل حيوانكل معاممة من  انتياءعينات الدم من الجرذان بعد  تسحب

tube  العين  محجرغرست في(Timm,1979)،  نظيفة وجافة اختبارإلى أنابي   ةاألنبوبة الشعري عبر باالنسيا مدم لوسمح، 
دقيقة  دورة / 3222المركزي بسرعة  الطرد فصل الدم بواسطة جيازثم  ،دقيقة 32وتركت ىذه األنابي  بداخميا عينات الدم لمدة 

 المطموبة. القياساتجراء إم لحين  82-بدرجة  Deep freezeدقيقة وحفظ المصل في  05لمدة 
  ركيز البروتين الكمي:القياسات االنزيمية وتقدير ت

 في مصل الدم:  (ALT) يننمين األلأناقل  أنزيم تقدير فعالية
عمى  باالعتماد Biolabo-Franceوالمصنعة من قبل شركة  باستخدام عدة التحميل الجاىزة ALT انزيمفعالية ت قدر 

 .(Tietz,1999)في الطريقة الواردة 
 في مصل الدم: AST))  مين األسبارتيتأتقدير فعالية أنزيم ناقل 

اعتمادًا عمى الطريقة  Biolab-Franceباستعمال عدة التحميل الجاىزة المنتجة من قبل شركة   AST انزيمفعالية  تقدر 
 .(999Tietz, 1الواردة في )

 ( في مصل الدم:ALPتقدير فعالية أنزيم الفوسفاتيز القاعدي )
عمى  باالعتماد Biolab-Franceة والمصنعة من قبل شركة باستخدام عدة التحميل الجاىز   ALPنزيمافعالية  تقدر 
  .(Kind and king,1954) التي اتبعياالطريقة 

  :في مصل الدم ACP)الحامضي ) تقدير فعالية أنزيم الفوسفاتيز
باالعتماد عمى  Biolab-Franceباستخدام عدة التحميل الجاىزة والمصنعة من قبل شركة  ACP انزيمفعالية  تقدر 

 .(99Tietz,19يقة الواردة في )الطر 
 ( في مصل الدم: LDH)تقدير فعالية أنزيم الالكتيت ديهايدروجينيز 

اعتمادًا عمى  Biolab-Franceباستخدام عدة التحميل الجاىزة المصنعة من قبل شركة LDH  نزيماتقدير فعالية  أجري
 .(Tietz,1999الطريقة الواردة في )
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 .في مصل الدم يالبروتين الكم تركيزتقدير 
عمى  باالعتماد Biolabo-Franceلمجيزة من شركة التحميل افي مصل الدم باستخدام عدة  يالبروتين الكم تركيزتم تقدير 

 .(Tietz,1999الطريقة الواردة في )
 :                                         حصائيالتحميل اإل

والخطأ القياسي، ومن ثم استخدام البرنامج  لبيان المعدل SPSS V.11.5 النتائج إحصائيًا باستخدام برنامج  تم تحميل
وعدت النتائج معنوية عند  (Duncun test)عن طريم اختبار دنكن  إلجراء المقارنة بين المجاميع SAS V.9.0اإلحصائي 

( 2202الجاىز ) ج اإلحصائي، وأجري رسم االشكال البيانية باستخدام البرنامP (Steel and Torrie,1980)) ≤ 50.0)مستوى 
Excel. 

 والمناقشةالنتائج 

لنين في مصل الدم مين األأفعالية أنزيم ناقل  تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل وألوقات مختمفة عمى( 0الشكل )يبين 
ية األنزيم عند مستوى فعالل معنوي ارتفاعوجود ، يظير من النتائج بعقار الكموربرومازين المعاممةذكور الجرذان البيض مجاميع ل

 والمجموعة التاركة لمتجريع لشير كاملوحدة دولية/لتر  (2.49±  47.9) في مجموعة السيطرة الموجبة  ( (p ≤ 0.05االحتمالية  
في حين لوحظ وجود  ،وحدة دولية/ لتر (2.99±  42.5) مقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة وحدة دولية/ لتر (±2.68  44.6)

يومًا  04و (2.76±  44.5أيام ) 7لمجاميع الذكور التي بخرت ببذور نبات الحرمل لمدة فعالية األنزيم عنوي في انخفاض م
، وتبين عدم وجود فرم مقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبةوحدة دولية/ لتر  (2.36±  39.8)يومًا  20و (±2.98  42.3)

 يومًا. 04و 7لمجاميع المبخرة بالنبات لمدة التاركة لمتجريع لشير كامل وا معنوي بين المجموعة
 

 
                   ( بحس  اختبار  دنكن. p ≤ 0.05االرقام المتبوعة بأحر  مختمفة تدل عمى وجود فرم معنوي عند مستوى االحتمالية )*
  

ي مجموعة السيطرة السالبة ف في مصل الدم لمذكورALT فعالية أنزيم تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل عمى  :4الشكل 
 يومًا والمجموعة التاركة لمتجريع لشهر كامل. 24و 44و  7ومجموعة السيطرة الموجبة ومجاميع التبخير 

 
ذكور مجاميع لفي مصل الدم  ASTفعالية أنزيم  تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل وألوقات مختمفة عمى (2) الشكل يوضح

  فعالية األنزيم عند مستوى االحتماليةًا لمعنوي ، أوضحت النتائج ان ىناك ارتفاعاً الكموربرومازين بعقار المعاممةالجرذان البيض 

24 44 
7

0 
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0.05)  ≤  p)  المجموعة التاركة لمتجريع لشير كاملوحدة دولية/ لتر و  (0.24±  69.2) في مجموعة السيطرة الموجبة           
مقارنة مع مجموعة  وحدة دولية/ لتر (2.65±  68.8أيام ) 7ت لمدة وحدة دولية/ لتر والمجموعة التي بخر  (±0.22  67)

لممجاميع المبخرة فعالية األنزيم في حين تبين حدوث انخفاض معنوي في ، وحدة دولية/ لتر (2.58±  60.8) السيطرة السالبة
، ة مع مجموعة السيطرة الموجبةمقارنوحدة دولية/ لتر  (2.69±  64)يومًا  20و (2.75±   66يومًا ) 04ببذور النبات لمدة 

والمجموعة المبخرة بالنبات  مجموعة السيطرة الموجبةولوحظ عدم وجود فرم معنوي بين المجموعة التاركة لمتجريع لشير كامل، 
 أيام. 7لمدة 

 

 
 .                  تبار  دنكن( بحس  اخ p ≤ 0.05*االرقام المتبوعة بأحر  مختمفة تدل عمى وجود فرم معنوي عند مستوى االحتمالية )

 

في مجموعة السيطرة السالبة  في مصل الدم لمذكور ASTفعالية أنزيم تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل عمى  :2الشكل 
 يومًا والمجموعة التاركة لمتجريع لشهر كامل. 24و 44و  7ومجموعة السيطرة الموجبة ومجاميع التبخير 

 

فعالية أنزيم الفوسفاتيز القاعدي في مصل  التبخير ببذور نبات الحرمل وألوقات مختمفة عمى تأثير يتضح (3الشكل ) من
فعالية األنزيم عند ًا لمعنوي وتبين من النتائج ان ىناك انخفاضاً  ،بعقار الكموربرومازين المعاممة البيض ذكور الجرذان مجاميعلالدم 

المجموعة التاركة لمتجريع  ،وحدة دولية/ لتر (0.82±  54.9) رة الموجبةمجموعة السيط في  (  (p ≤ 0.05 مستوى االحتمالية
 04و  (0.93±  47.0أيام ) 7وحدة دولية/ لتر والمجاميع التي بخرت ببذور نبات الحرمل لمدة  (2.96±  53.6) لشير كامل

ويالحظ من النتائج ، وحدة دولية/ لتر (2.77±  69) مقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة وحدة دولية/ لتر (0.73±  52.2يومًا )
مقارنة مع وحدة دولية/ لتر  (2.23±  60)يومًا  20مبخرة لمدة الفي المجموعة فعالية األنزيم أيضًا وجود ارتفاع غير معنوي ل

مجموعة و  المجموعة التاركة لمتجريع لشير كامل ، ودلت النتائج أيضًا عمى عدم وجود فرم معنوي بينمجموعة السيطرة الموجبة
 يومًا. 04و 7الموجبة ومجاميع التبخير السيطرة 
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 . ( بحس  اختبار  دنكن p ≤ 0.05المتبوعة بأحر  مختمفة تدل عمى وجود فرم معنوي عند مستوى االحتمالية ) *االرقام
                  

في مجموعة السيطرة  لمذكور قاعدي في مصل الدمفعالية أنزيم الفوسفاتيز ال: تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل عمى 3الشكل 
 يومًا والمجموعة التاركة لمتجريع لشهر كامل. 24و 44و  7السالبة ومجموعة السيطرة الموجبة ومجاميع التبخير 

 

في مصل  الحامضيفعالية أنزيم الفوسفاتيز  ( تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل وألوقات مختمفة عمى4الشكل )يالحظ من 
فعالية األنزيم عند ل معنويانخفاض وجود ويتضح من النتائج  ،بعقار الكموربرومازين المعاممةذكور الجرذان البيض مجاميع للدم ا

مقارنة مع مجموعة السيطرة وحدة دولية/ لتر  (0.90±  29.2) مجموعة السيطرة الموجبةفي  (  (p ≤ 0.05مستوى االحتمالية
التي بخرت  الجرذانفي مجاميع فعالية األنزيم في حين تبين وجود ارتفاع معنوي ل ،ولية/ لتروحدة د (0.39±  44. 2) السالبة

مقارنة وحدة دولية/ لتر  (0.43±  45.6) يوماً  20و (0.66±  43.7يومًا ) 04و (0.86±  36أيام ) 7ببذور نبات الحرمل لمدة 
يومًا مقارنة مع مجموعة  20و 04معنوي بين مجاميع التبخير ودلت النتائج  عمى عدم وجود فرم  ،الموجبةمع مجموعة السيطرة 

 أيام. 7والمجموعة المبخرة لمدة  لمجموعة التاركة لمتجريع لشير كاملالسيطرة السالبة، وعدم وجود فرم معنوي بين ا
  

 
 بحس  اختبار  دنكن.                   ( p ≤ 0.05*االرقام المتبوعة بأحر  مختمفة تدل عمى وجود فرم معنوي عند مستوى االحتمالية ) 

 

في مجموعة السيطرة  فاتيز الحامضي في مصل الدم لمجرذانفعالية أنزيم الفوستأثير التبخير ببذور نبات الحرمل عمى  :4الشكل 
 يومًا والمجموعة التاركة لمتجريع لشهر كامل. 24و 44و  7السالبة ومجموعة السيطرة الموجبة ومجاميع التبخير 
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مجاميع لالالكتيت دييايدروجينيز  فعالية أنزيم تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل وألوقات مختمفة عمى (5الشكل )يوضح 
األنزيم عند مستوى  في تركيز معنويانخفاض  النتائج عمى وجودبعقار الكموربرومازين، دلت  المعاممةذكور الجرذان البيض 

 مقارنة مع مجموعة السيطرة السالبةوحدة دولية/ لتر  (09.33±  799) يطرة الموجبةالس في مجموعة ((p ≤ 0.05 االحتمالية
في مجاميع الذكور التي بخرت ببذور فعالية األنزيم في حين تبين وجود ارتفاع معنوي ل ،وحدة دولية/ لتر (±52.26  0273.4)

ة دولية/ لتر مقارنة مع مجموعة السيطرة وحد (03.95±  934يومًا ) 20و (22.22±  920يومًا ) 04نبات الحرمل لمدة 
 مجموعة السيطرة الموجبةو  المجموعة التاركة لمتجريع لشير كاملكذلك أظيرت النتائج عدم وجود فرم معنوي بين  الموجبة،

 يومًا. 04و 7والمجاميع المبخرة بالنبات لمدة 
 

 
    ( بحس  اختبار  دنكن. p ≤ 0.05مستوى االحتمالية )االرقام المتبوعة بأحر  مختمفة تدل عمى وجود فرم معنوي عند *

                

في مجموعة  فعالية أنزيم الالكتيت ديهايدروجينيز في مصل الدم لمذكور: تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل عمى 5 الشكل
وعة التاركة لمتجريع يومًا والمجم 24و 44و  7السيطرة السالبة ومجموعة السيطرة الموجبة ومجاميع التبخير 

 لشهر كامل.
 

ذكور مجاميع لفي مصل الدم الكمي  البروتين تركيز تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل وألوقات مختمفة عمى (6الشكل )يظير 
حتمالية االعند مستوى لتركيز البروتين الكمي  معنوي انخفاضالنتائج وجود وبينت  ،بعقار الكموربرومازين المعاممة الجرذان البيض

p ≤ 0.05)) 7.6) والمجموعة التاركة لمتجريع لشير كامل ديسيمتر /( غرام 2.02 ± 7.9) في مجموعة السيطرة الموجبة ± 
لوحظ حدوث ارتفاع معنوي  في حين ،ديسيمتر /غرام ( 2.22±  9.1) مقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة ديسيمتر /( غرام 2.00

مقارنة مع مجموعة ديسيمتر  /( غرام 2.38 ± 9.4) يوماً  04التي بخرت ببذور نبات الحرمل لمدة  البروتين في المجموعة تركيزل
يومًا ومجموعة السيطرة السالبة، كذلك عدم وجود  04ولوحظ عدم وجود فرم معنوي بين المجموعة المبخرة لمدة  ،السيطرة الموجبة
 يومًا. 20و 7والمجاميع المبخرة لمدة  السيطرة الموجبةجموعة مو  المجموعة التاركة لمتجريع لشير كاملفرم معنوي بين 
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 .        ( بحس  اختبار دنكن p ≤ 0.05*االرقام المتبوعة بأحر  مختمفة تدل عمى وجود فرم معنوي عند مستوى االحتمالية )       

 

 في مجموعة السيطرة السالبة لمذكورفي مصل الدم  البروتين الكميركيز : تأثير التبخير ببذور نبات الحرمل عمى ت6الشكل 
 يومًا والمجموعة التاركة لمتجريع لشهر كامل. 24و  44و  7ومجموعة السيطرة الموجبة ومجاميع التبخير 

  

لمجاميع  ASTو ناقل أمين األسباريت  ALTبينت النتائج وجود ارتفاع معنوي في فعالية أنزيمي ناقل أمين األلنين 
ىو داللة  ASTو ALTفاع في فعالية انزيمات وىذا االرت في ذكور الجرذان  السيطرة الموجبة المعاممة بعقار الكموربرومازين

، وىذه النتائج تتفم والقم  خاليا الكبد المباشر عمى من خالل التأثيروالقم  ائ  الكبد ظواضحو عمى التأثير السمبي لمعقار عمى و 
عمى عدد من المرضى النفسيين الذين يتعاطون عقار الكموربرومازين Massri et al.,2013)- (Elلتي أجراىا مع الدراسة ا

كعالج، وقد أظيرت نتائج الدراسة حدوث تأثيرات سمبية عمى وظائ  الكبد متمثمة بارتفاع معنوي في فعالية أنزيمات الكبد ومنيا 
وث أضرار في خاليا الكبد وكذلك حدوث خمل في عمل قناة الصفراء مما قد وقد عمل الباحثون السب  بحدAST و ALTأنزيمات 

الى ان الكموربرومازين يعد من االدوية التي ليا  (Morgan et al., 2019وقد اشار ) .Jaundiceيؤدي إلى االصابة باليرقان 
الركود الصفراوي داخل  يسمى حدوث مايفة الكبد والمرارة و ظتأثيرات سمبية كبيرة عمى الكبد متمثمة في حدوث اختالل في و 

 . intrahepatic cholestasisالكبد
ناث الجرذان  ( (Sulaiman, 2011; Yang et al., 2015النتائج أيضًا ما توصل إليو  توقد أكد من ان معاممة ذكور وا 

في مصل الدم  لمجرذان المعاممة، وعزي السب  إلى  AST و  ALT بعقار الكموربرومازين أدت إلى ارتفاع معنوي لفعالية أنزيمات
التأثير السام لمعقار عمى خاليا الكبد والمتمثل بعدة آليات منيا تكوين بيروكسيد الدىون في الغشاء البالزمي وكذلك تحطم البروتين 

في  necrosisمثل حدوث تنخر  نتيجة الجيد التأكسدي الناتج عن فعالية العقار مما أدى إلى حدوث أضرار بالغة بخاليا الكبد
خاليا الكبد، والذي ظير بوضوح في المقاطع النسجية لمكبد وكذلك قياس تركيز المالوندايالدييايد وأنزيمات األكسدة في متجانس 

 نسيج الكبد. 
ناث الجرذان المعاممة بعقار الكموربرومازين لوحظ ارتفاع معنوي في فعاليات  أنزيمات أجريت دراسة أخرى عمى ذكور وا 

خاليا الكبد نتيجة نقص في النظام الدفاعي  حدوث ضرر فيوقد َأشار الباحثون إلى ان ىذا التأثير سببو  ،AST وALT الكبد 
ألنزيمات األكسدة، وكذلك فشل في وظيفة عمل المايتوكوندريا فضاًل عن تغير في نفوذية الغشاء الخموي، وذلك نتيجة الجيد 

 ابام 7يوم     تبخير  44يوم   تبخير  24بخيرت
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(. وقد أشارت Sulaiman et al., 2006ممة بالعقار الذي يتبين عبر زيادة تركيز المالوندايالدييايد )التأكسدي الناتج عن المعا
العديد من الدراسات إلى ان زيادة فعالية ىذه األنزيمات في مصل الدم تكون نتيجة األمراض المصاحبة لتم  وتكسر خاليا الكبد 

 (.Weisiger et al., 2000يا ىذه األنزيمات )واألنسجة األخرى مثل القم  والعضالت التي توجد في
مجموعة السيطرة الموجبة، ل الدم في مصل ACPوبينت النتائج حدوث انخفاض معنوي لفعالية أنزيم الفوسفاتيز الحامضي 

 ACP فعالية انزيمات  انخفاضان  السيطرة الموجبة،مجموعة في  ALPكذلك انخفاض معنوي لفعالية أنزيم الفوسفاتيز القاعدي 

 عمى مختم  اعضاء الجسم مثل الكبد  ىو دليل واضح عمى التأثير السمبي لعقار الكموربرومازين ALPو 
زيادة تركيز  من خالليؤدي الى احداث جيد تأكسدي وتكوين جذور حرة  والذي قد يعزى الى ان العقاروالعظام والبروستات 

عبر دراسة تأثير عقار الكموربرومازين  (,.Shiono et al 0984) ع ما أكدهوتتفم ىذه النتائج م في مصل الدم،المالوندايالدييايد 
الذي يعد أحد أنزيمات الجسيمات  ACPأنزيمات الجسيمات الحالة في األبقار أدى العقار إلى انخفاض لفعالية أنزيم  عمى عدد من

ثير بيروكسدة الدىن المتكونة نتيجة التأثير السمبي تعود إلى تأ ACPالحالة، وقد بين الباحثون ان سب  االنخفاض في فعالية أنزيم 
 لمعقار والذي أثر بالنتيجة في فعالية األنزيم.

ببذور نبات المبخرة في مجاميع ذكور الجرذان  ASTو  ALTأوضحت النتائج حدوث انخفاض معنوي لفعالية أنزيمات 
عند مجاميع التبخير  ALPود فرم معنوي في فعالية أنزيم الحرمل مقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة، وأظيرت النتائج عدم وج

فقد أظير ارتفاعًا معنويًا في مصل الدم لممجاميع المبخرة ببذور نبات  ACPالثالث مقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة، أما أنزيم 
 .الحرمل

تأكيد عمى التأثير اإلصالحي لمتبخير إن عودة فعالية األنزيمات إلى مستواىا الطبيعي أو القري  من الطبيعي إنما ىو  
والقمويدات مثل الفالفونويدات  المركبات الفعالةامتالك النبات العديد من والقم  والذي يعزى الى  الكبد لخالياببذور نبات الحرمل 
 من السمبي لمجذور الحرة التي تعد من مضادات االكسدة التي ليا دور كبير في ازالة التأثير والزيوت الطيارة 

من أن  Ahmed et al., 2013))وقد جاءت النتائج متفقة مع ما وجده  (.2203)المشيداني وآخرون ،مختم  اعضاء الجسم 
إلى مستوىا  ASTو  ALTعمى الكبد عن طريم إعادة فعالية أنزيمات الكبد  CCL4نبات الحرمل قد أزال التأثير الضار لمرك  
بالنبات مما يعطي داللة عمى استقراريو عمل خاليا الكبد والذي يعود إلى الخواص  الطبيعي في مصل ذكور الجرذان المعاممة

 . CCL4المضادة لألكسدة التي يمتمكيا نبات الحرمل في إزالة الجذور الحرة المتكونة نتيجة المعاممة بالمرك  
عمى أنزيمات الكبد، إذ أظيرت وأظيرت الدراسات ان لنبات الزنجبيل خواص مشابية لنبات الحرمل في تأثيره اإليجابي 

مجرذان البيض المعاممة بمستخمص النبات، لفي مصل الدم  ASTو ALT الدراسة حدوث انخفاض معنوي في فعالية أنزيمات 
 لمحيوانات المعاممة، وان ىذا التأثير  ACPو ALP وبينت الدراسة أيضًا وجود ارتفاع معنوي في فعالية أنزيمات

، كذلك يمتمك النبات العديد من الفيتامينات والمركبات الفعالة احتواء النبات عمى مركبات مضادة لألكسدةإلى اإليجابي لمنبات يعود 
 (.Adanlaw and Dairo, 2007التي تعمل عمى تنشيط عمل أعضاء الجسم ومنيا الكبد )

اميع السايطرة الموجباة المعامماة في مج  LDHالنتائج حدوث انخفاض معنوي في فعالية أنزيم الالكتيت دييايدروجنيز وبينت
الجساام مثااال  أعضاااءمختمااا   الغشاااء البالزماااي والمايتوكوناادريا فااي قااار الكموربرومااازين وذلااك نتيجاااة التااأثير الساامبي لمعقاااار عمااىبع

                            روقاااااااااد أشاااااااااا عماااااااااى عممياااااااااة التحمااااااااال الساااااااااكري.ياااااااااؤثر وبشاااااااااكل مباشااااااااار ا ممااااااااا العضاااااااااالت الييكمياااااااااة والكباااااااااد والقمااااااااا  والكماااااااااى
   Fernandes, 2002) Carvalho and)  ان ماان األساابا  األساسااية النخفاااض فعاليااةLDH   ىااو حاادوث تغياار فااي وظااائ

( مان ان لعقاار الكموربروماازين تااأثيرًا 0982et al., Taso)وكونادريا، وىاذا يتفام ماع ماا وجااده غشااء المايتوكونادريا أو تحطام المايت
 زمي وكذلك عمى وظيفة المايتوكوندريا في الجرذان المعاممة بالعقار.سمبيًا عمى نفاذية الغشاء البال

في مجاميع الذكور التي بخرت ببذور نبات الحرمل مقارنة مع   LDH تبين من النتائج وجود ارتفاع معنوي في فعالية أنزيم
غشاء الخمية أو العضيات الخموية والشك في ان إزالة التأثير الضار لعقار الكموروبرومازين عمى  ،مجموعة السيطرة الموجبة
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 والسيما المايتوكوندريا نتيجة لمتأثير اإلصالحي لممركبات الفعالة الموجودة في بخار بذور نبات الحرمل ويؤكد ذلك ما أشار إليو
(2203Ahmed et al., )   من أن نبات الحرمل عمل عمى إزالة التأثير الضار لمركCCL4 ى الغشاء الخموي عبر قدرة عل 

النبات عمى إزالة التأثير الضار لمجذور الحرة عمى الدىون المرتبطة بالغشاء الخموي ومن ثم إعادة الغشاء الخموي والعضيات 
 الخموية إلى حالتيا الطبيعية.

وجود انخفاض معنوي لتركيز البروتين الكمي في مصل الدم لمذكور في مجاميع السيطرة الموجبة  أيضاأظيرت النتائج  
مة بعقار الكموربرومازين. إن سب  االنخفاض في تركيز البروتين الكمي في المصل قد يعود إلى تأثير عقار الكموربرومازين المعام

عمى وظيفة الكبد عبر إحداث جيد تأكسدي وتكوين بيروكسيدة الدىن، إذ أن الكبد يعد مصدرًا أساسيًا لبناء األلبومين الذي يشكل 
من أن معاممة  ( (Sulaiman et al.,2006(. ويؤكد ذلك ما أشار إليو Balamurugan et al., 2010معظم بروتين الدم )

ناث الجرذان البيض بعقار الكموربرومازين َأدى إلى حدوث َأضرار بالغة بنسيج الكبد نتيجة إحداث جيد تأكسدي في خاليا  ذكور وا 
 تركيز الكموتاثيون.الكبد متمثمة بارتفاع في تركيز المالوندايالدييايد وانخفاض في 

إن زيادة الجيد التأكسدي يؤدي إلى زيادة استيالك مضادات األكسدة مما يزيد تعرض الجزئيات الحيوية لألكسدة مثل 
فضاًل عن ذلك فإن الشكل غير الفعال   Protein Hydroperoxidesجزيئات البروتين وتكوين ىيدروبيروكسيدات البروتين

الكموتاثيون وقد بينت بعض الدراسات ان التحورات في البروتين  –مع البروتين ويكون مرك  بروتين المؤكسد لمكموتاثيون يتفاعل 
 بواسطة الكموتاثيون يعد مؤشرًا لتحطيم البروتين وان انخفاض تركيز الكموتاثيون المختزل وزيادة تركيز الكموتاثيون المؤكسد يعد سبباً 

حرة الناتجة عن نقص مضادات األكسدة التي ترتبط مع الجزيئات الحيوية ومنيا لزيادة مسخ البروتين بسب  زيادة الجذور ال
 (. كذلك فإن لبيروكسيدة الييدروجينGebicki and Gebicki, 1993البروتين وتعمل عمى تحطيميا )

(. Cavalieri and Rogen,1990القدرة عمى تحطيم الجزيئات الحيوية في الخمية مثل البروتينات والدىون واألحماض النووية ) 
إن من َأسبا  انخفاض تركيز بروتينات الدم او النسيج ىو حدوث تغيرات في نفاذية غشاء الخمية أو موت الخمية مما يؤدي إلى 
                          انطالم العديد من األنزيمات المحممة من داخل الخمية إلى مجرى الدم ومن ثم انخفاض تركيز بروتينات الدم

(Kolawole and Kolawole, 2010).  
يظير واضحًا من النتائج أن ىناك عودة لتركيز البروتين الكمي إلى المستوى الطبيعي أو المقار  من الطبيعي في 

ممجموعة لالمجاميع التي بخرت ببذور نبات الحرمل، إذ يالحظ ان ىناك  ارتفاعًا معنويًا لتركيز البروتين الكمي في مصل الدم 
يومًا وارتفاع غير معنوي في مجموعتي التبخير األخرى، وذلك يدل عمى ان التبخير ببذور نبات الحرمل أدى إلى  04مدة المبخرة ل

إزالة أو تقميل التأثير الضار لعقار الكموربرومازين عمى تركيز البروتين، وىذا يعود إلى قدرة النبات عمى حماية َأعضاء الجسم 
من أن (  ,.Ahmed et al 2203) ويؤكد ذلك ما َأشار إليو التأكسدي الناتج من المعاممة بالعقار.والسيما الكبد من تأثير الجيد 

البروتين المستخمص من بذور نبات الحرمل الذي َأظير خواصًا مضادة لألكسدة و تكوين الجذور الحرة  قد َأعاد تركيز البروتين 
، وقد عمل الباحثون السب  بأن إزالة الجيد التأكسدي CCl4ذان بمرك  في مصل الدم إلى مستواه الطبيعي بعد معاممة ذكور الجر 

بفعل البروتين المستخمص من نبات الحرمل وحماية الكبد من الضرر الناتج عنو كان عاماًل اساسيًا في إعادة تنظيم وبناء البروتين 
قد زاد من   Endoplasmic reticulumبالزمية  في مصل الدم فضاًل عن ذلك فإن استقرارية حالة الخمية والسيما الشبكة االندو 

من  et al., (Hamden 2228)بناء البروتين مما أدى عودة التركيز إلى المستوى الطبيعي. ويؤكد النتائج أيضًا ما توصل إليو 
ة المتكونة نتيجة أن امتالك نبات الحرمل لممركبات الفينولية قد ساىم وعمى نحو كبير في تقميل ببروكسيدة الدىن والجذور الحر 

ي مكونات الغشاء ، وأن إزالة الجيد التأكسدي قد أدى بالنتيجة إلى حدوث استقراريو فThioureaمعاممة ذكور الجرذان بمرك  
  الخموي ونفاذيتو.
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ABSTRACT 
This study was conducted on (60) of male white rats aged 3-4 months and weighing                   

(300-200)g were divided into two groups first: negative control group and includes 10 males dosed with 

distilled water, and the remaining animals dosed with chlorpromazine drug (2 mg / kg) B.W daily for 

six weeks, Then the treated animals divided into five groups, each group consisting of 10 rats, a positive 

control group treated with chlorpromazine only and the second group evaporated with peganum 

harmala seeds for 7 days, third evaporated for 14 days and fifth group evaporated for 21 days, and final 

group dosed with chlorpromazine and let for 30 days without evaporation with peganum harmala seeds. 

The positive group results showed a significant increase in the activity of ALT, AST and significant 

decrease in the activity of ALP, ACP and LDH as well as significant decrease in serum total protein 

concentration, while the results of the evaporated groups with  peganum harmala seeds showed a 

significant decrease in the activity of ALT and AST enzyme and significantly increased in the activity 

of ALP, ACP and LDH enzymes in in addition to a significant increase in total serum protein 

concentration. Finally, the groups that let for 30 days without evaporation showed the continued 

negative effect of the drug. The enzymatic activity and the concentration of total protein did not return 

to normal level. 
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