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  الملخص

 في تركيز الكلوكوز، الكولسترول، Effective Microorganisms (EM)       يهدف البحث لدراسة فعالية 

، البروتين ألدهني واطـئ الكثافـة       ) HDL(  الثالثية، البروتين ألدهني عالي الكثافة للكولسترول      تالكليسريدا

اسبارتيت  إنزيمفعالية ، )VLDL-C(، البروتين ألدهني واطئ الكثافة جدا للكولسترول        )LDL-C(للكولسترول  

 في مـصل دم ذكـور الجـرذان         )ALT(فيريز امينو ترانس  االلنين  إنزيم فعالية،  AST)(فيريز ترانس   امينو

البيض السليمة والمصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان  ومقارنتها مع تأثير عقار الكلبنكالمايد المعروف              

  . في خفض تركيز سكر الدمهبدور

كغم من وزن الجسم  في ذكور       / ملغم   100ة        بينت نتائج الدراسة إن  حقن االلوكسان تحت الجلد بجرع         

 الثالثيـة،   تالكلوكوز، الكولسترول، الكليـسريدا    أدى إلى حدوث ارتفاع معنوي في تراكيز         الجرذان البيض 

، البروتين ألدهني واطئ الكثافـة جـدا للكولـسترول          )LDL-C(البروتين ألدهني واطئ الكثافة للكولسترول      

)VLDL-C(،   فيريز ترانس    امينو اسبارتيت إنزيم فعالية )AST(  ،امينو ترانس فيريـز    االلينين  إنزيم فعالية 

)ALT( وحدوث انخفاض معنوي في تركيز البروتين ألدهني عالي الكثافة للكولسترول  )HDL-C.(  

الكلوكـوز،   أدى إلى حدوث انخفـاض معنـوي فـي تركيـز             EM     أظهرت نتائج الدراسة إن  إعطاء       

، البروتين ألـدهني    )LDL-C( الثالثية، البروتين ألدهني واطئ الكثافة للكولسترول        تالكولسترول، الكليسريدا 

 فعاليـة  ،   )AST( فيريـز  ترانس   اسبارتيت امينو  إنزيم فعالية   ،)VLDL-C(واطئ الكثافة جدا للكولسترول     

  في ذكور الجرذان البـيض المـصابة بـداء الـسكر المـستحدث             )ALT( امينو ترانس فيريز   االلنين إنزيم

 كمـا  ).HDL-C(بااللوكسان وحدوث ارتفاع معنوي في تراكيز البروتين ألدهني عالي الكثافة للكولـسترول       

  .  أفضل في تأثيره من عقار الكلبنكالمايدEMأشارت النتائج بان تأثير 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

        This study was designed to examine the effect of Effective Microorganisms (EM) in 
the levels of  glucose, cholesterol, triglycerides, high density lipoprotein ( HDL), low 
density lipoprotein (LDL), vary low density lipoprotein (VLDL), alanine amenotransferase 
(ALT), aspartate amenotransferase (AST) in normal and alloxan-induced diabetic rats and 
these results were compared with the effect of Glibenclamide as control chemical drug. 
       The results of this study showed that diabetes mellitus induced by alloxan for 30 days 
caused a significant increase in concentration of serum glucose, cholesterol, triglycerides, 
low density lipoprotein (LDL), vary low density lipoprotein (VLDL), alanine 
amenotransferase (ALT), aspartate amenotransferase AST levels. While significantly 
decreased high density lipoprotein (HDL). 

 The results of this study reveled that administration of (EM) produced asignificant 
decreased in glucose, cholesterol, triglycerides, low density lipoprotein, vary low density 
lipoprotein, alanine amenotransferase, aspartate amenotransferase. While significantly 
increased high density lipoprotein  levels of alloxan-induced diabetic rats. Also the results 
referred that the effect of EM was best the effect of the control chemical drug glibenclamide 
in its activity. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة

 نتيجـة الـنقص    ية التي تتميز بارتفاع سكر الدم       ضمجموعة من االضطرابات االي   ب السكر   داءصف  تي  

 .كليهما آلية عمله أو      في النسبي أو المطلق في إفراز هرمون األنسولين من خاليا بيتا  البنكرياسية أو ضعف             

تـات والتـي    ي ايض الكاربوهيدرات، البروتينات، الدهون، الماء وااللكترول      يضيةاالوتشمل هذه االضطرابات    

  .)Ene et al., 2007 ; Jayasri et al., 2008 ; Daisy et al., 2009( . الموتإلى في النهاية تؤدي أنيمكن 

-Insulin األنـسولين   داء الـسكر المعتمـد علـى          األول نوعين رئيسين هما النوع      إلىيصنف داء السكر    

dependent diabetes mellitus (IDDM) األنـسولين  والنوع الثاني  داء السكر غير المعتمد على Non- 
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insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM) ثانوية، وقد يعزى سـبب  أخرى أنواع إلى باإلضافة 

 الخارجي البنكرياسية ،    رازاإلف التي تصيب غدد     األمراض  االضطرابات الوراثية،  إلى األنواع بهذه   اإلصابة

 ;Gulfraz et al., 2007( الجهـاز المنـاعي   تواضـطرابا  االلتهابـات  عدد من ،الكيماوية والمواد األدوية

Guthrie and Guthrie, 2009  .(  

 إلـى  الـسكر  بداء اإلصابة خالل Chronic hyperglycemia لسكر الكلوكوز االرتفاع المزمن        يؤدي

وهذه التغيرات تفـسر     الجسم   وأعضاء أنسجةو والتركيبية في خاليا     الكيموحيويه التغيرات    العديد من  إحداث

 في أعضاء عديدة من الجـسم مثـل الكلـى           اًأضرارالمضاعفات الواسعة لداء السكر والتي يمكن أن تحدث         

  )Ene et al., 2007; Al-saif , 2009(والعيون، األعصاب واألوعية الدموية 

 على مدى   األساس يعتمد بالدرجة     أو إيقافها   هذه المضاعفات  لتقليل من  ا أن  إلى د من الباحثين   العدي       أشار

 Jaspreet et al., 2003 ; Brajendra and (القيمـة الطبيعيـة   من اً سكر الدم وجعله قريبمستوىالتحكم في 

Srivastava , 2006 .( األنـسولين  إلـى  ضافةباإلة لسكر الدم ض المخفاألدويةوبذلك فقد ظهرت العديد من 

 عـن    الجانبية كهبوط الـسكر    التأثيرات عدداً من  استخدام هذه العقاقير اظهر      أن إال شيوعا،   أكثرها يعدالذي  

حـاالت  الكلى  و   الكبد و  واضطرابات وظائف   وحدوث الغيبوبة   عند استخدامها بجرع عالية    يالمستوى الطبيع 

 جانبيـة اقـل ليتـسنى       تـأثيرات  وذات   أمانـا  أكثرمواد  ، لذا فقد دعت الحاجة للبحث عن        اإلسهال وغيرها 

  ).Anthony and Adebimpe , 2009)( داء السكر ةأطول في معالج لمدةاستخدامها 

استخدام النباتات الطبية ضمن برامج منظمة الصحة العالمية        ب        وفي بداية القرن الحالي جرى االهتمام       

WHO    دين الكيمياء والصيدلة واكتشاف عالج ألمـراض عـدة حيـث     على الرغم من التطور الكبير في ميا

وجدوا أن عدداً من األدوية الكيميائية المصنعة لها بعض اآلثار السلبية التي ال تظهر إال بعد مدة طويلة مـن                    

  ).Galletto et al., 2004(العالج 

 وهي EM أو ما يختصر بـ Effective Microorganismsالكتلة الحيوية الفعالة          وحديثا تم اكتشاف 

    مجهريه نافعة غير مرضية وال تحتوي على مـادة سـامة كمـا أن األحيـاء                 عبارة عن سائل يحتوي أحياء 

كما أنها تحتوي علـى  ) Shintani, 2005( المجهرية الموجودة فيها غير مولدة عبر تقنيات الهندسة الوراثية

 فـي معالجـة العديـد مـن      EMوقد استخدم .  العضويةمواد مضادة لألكسدة والعديد من المعادن و المواد

 السرطان ومرض االيدز وتقوية الجهاز المناعي وكذلك استخدم         ،األمراض منها مرض اإلسهال في الخنازير     

 Aruoma et al., 2003 ; Chui(لمعالجة حالة اإلجهاد التأكسدي الناجم عن تكون الجذور الحرة داخل الجسم

et al., 2006 ; Do et al.,2007 .(   
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  المواد وطرق العمل

  الحيوانات المستخدمة 

 4-3التي تراوحت أعمارها بين   Sprague dawely استخدمت في هذه الدراسة ذكور الجرذان البيض        

لظروف مختبريه من دورة ضوئية انقسمت إلى        توقد خضعت الحيوانا  ،    غراما  350 -300أشهر وأوزانها   

وتركـت الحيوانـات    .   درجة مئوية  25 ±2وثبتت درجة الحرارة على     عة ظالم،    سا 13 ساعة ضوء  و    11

 تمت تغذية الحيوانـات علـى       .خلوها من األمراض   الظروف الجديدة وللتأكد من      للتعود على لمدة أسبوعين   

 % 1 ،بروتين حيواني    % 10 ،فول الصويا  % 20 ،ذرة صفراء  % 34 ،حنطة % 35العلف المتكون من      

   .حافظه وفيتاميناتالمواد  من ال غراما50يضاف إليها حليب مجفف 

  

    Effective dose) المؤثرة( تحديد الجرعة الفعالة 

، تم تقسيم الحيوانـات الـسليمة   )إنتاج مؤسسة اميرو اليابانية EM ( لتحديد الجرعة األكثر تأثيراً لـ          

  : ووزعت كما يأتي   ، حيوانات3 مجاميع تضم كل مجموعة 5بشكل عشوائي  إلى 

  .  تم تجريعها الماء المقطر فقط ) : Control groupمجموعة السيطرة   ( :المجموعة األولى

  .%25 بتركيز EM من  ) كغم من وزن الجسم /3مس (1 تم تجريعها  :المجموعة الثانية

  .%50بتركيز  EM من  ) كغم من وزن الجسم /3مس (1تم تجريعها   :المجموعة الثالثة

  %. 75بتركيز   EM من) كغم من وزن الجسم /3مس (1 تم تجريعها :لمجموعة الرابعةا

  %. 100بتركيز   EMمن ) كغم من وزن الجسم /3مس (1تم تجريعها: الخامسةالمجموعة 

لكل حيوان وبعد ثالث ساعات تم سحب عينـات         ) عن طريق التغذية األنبوبية   (        وقد تم التجريع فموياً   

  . EM  الكلوكوز فيها وعلى ضوء ذلك تم اختيار الجرعة األكثر تأثيراً منتركيزالدم وقياس 

  

  استحداث داء السكر التجريبي

 Subcutaneousتم استحداث داء السكر التجريبي في ذكور الجرذان من خالل حقنها تحـت الجلـد                   

كغـم مـن    /ملغم) 100(ة  بجرعوالذي تم تحضيره وقت الحقن      )  البريطانية .BDHشركة  ( بمادة االلوكسان   

 Normal saline من المحلـول الفـسلجي   3مس 10غم من االلوكسان في 1 إذ تمت إذابته بواقع وزن الجسم

)Owoyele et al., 2005 .( ساعة وبعد الحقن زودت مباشرة بالغذاء ومحلول 24بعد تجويع الحيوانات لمدة 

تيجة تحطم خاليا بيتا البنكرياسية وتحـرر كميـات          سكر  الدم ن    تركيزلمنع الهبوط الحاد في     % 5الكلوكوز    

أما حيوانات السيطرة . )Chahlia, 2009b(  السكر في الدمتركيزكبيرة من األنسولين الذي يعمل على خفض 

وقـد   . من المحلول الفسلجي فقط ثم سمح لها بتناول الماء والغذاء بشكل طبيعي            3مس 1السليمة فقد حقنت بـ     

 Uri scanاء السكر في الحيوانات المعدة للدراسة والمعاملة بااللوكسان باستخدام شريط تم التأكد من حدوث د
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، وبواقع مرة كل يومين ولمدة سبعة أيام للتأكد من ظهور سكر الكلوكـوز  ) األلمانية Accu chekشركة  ( 

  ).Gül et al., 2009(في البول
  

  : تصميم التجربة 

مس مجاميع تضم كل مجموعة خمسة حيوانات وبأوزان متقاربة كما هو             قسمت الحيوانات عشوائياً إلى خ       

  . مبين في أدناه 

 مجموعة السيطرة السليمة أعطيت هذه المجموعة ماء الشرب االعتيادي مع تجريعها الماء             :المجموعة األولى 

  . يوماً 30المقطر بوساطة التغذية األنبوبية مدة 

% 50بتركيـز   EM مـن   ) كغم من وزن الجـسم  /3مس (1 ريعهامجموعة سليمة تم تج: المجموعة الثانية

  .  يوما30 االنبوبيه ولمدة لتغذيةابواسطة 

مجموعة السيطرة ألمصابه بداء السكر التجريبي أعطيت هذه المجموعـة مـاء الـشرب              : المجموعة الثالثة 

  . يوما30االعتيادي مع تجريعها الماء المقطر بواسطة التغذية األنبوبية لمدة 

   بتركيز    EMمن  ) كغم من وزن الجسم    /3مس (1مجموعة مصابة بداء السكر تم تجريعها     : لمجموعة الرابعة ا

  . يوما 30 بواسطة التغذية األنبوبية ولمدة%  50

 /  ملغـم 5( بجرعة  Glibenclamide مجموعه مصابة بداء السكر وقد جرعت بعقار : المجموعة الخامسة 

 ; Zainab et al., 2009)   يومـا   30ولمـدة  عة واحـدة يوميـا   وبواقع جر ) كغم من وزن الجسم

(Tenpe and Yeole, 2009.  
  

  : الحصول على العينات الدموية

 سـاعة ثـم خـدرت بوسـاطة         24 يوما جوعت الحيوانات لمدة      30بعد انتهاء المدة المحددة للتجربة        

فـي   في الرقبة ووضعت Jugular vein، ثم سحبت عينات الدم عن طريق قطع الوريد الودجي الكلورفورم 

 وبعدها تم   ،˚ م 37خالية من مانع التخثر تركت لمدة نصف ساعة تقريبا في حمام مائي بدرجة               أنابيب اختبار 

دقيقـة ،   /  دورة   3000 بسرعة   Centrifuge بوساطة جهاز الطرد المركزي       Serumالحصول على المصل    

  . اليل الكيموحيوية الخاصة  درجة مئوية لحين إجراء التح20-وحفظت بدرجة  
  

  الفحوصات الكيموحيوية

 عـالي الكثافـة     ألدهنيالكلي، الكليسيريدات الثالثية، البروتين     الكولسترول    سكر الكلوكوز  تركيزقدر         

 واطئ الكثافة جدا للكولـسترول      ألدهني واطئ الكثافة للكولسترول والبروتين      ألدهني، البروتين   كولسترول  لل

كما قـدرت   )Syrbio, France) Burtis and Ashwood , 1999 شركة Kitستخدام عدة التحاليل إنزيميا با
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 فـي   )ALT( فيريـز  امينو ترانس  االلنين  إنزيم فعاليةو  ) AST( فيريز ترانس   اسبارتيت امينو  إنزيمفعالية  

  ).CTM( شركة Kitمصل دم ذكور الجرذان البيض باستخدام عدة التحاليل 

    SPSS) باستخدام نظام إحصائيائج تم تحليل النتا(
     

  النتائج

 سكر الكلوكوز فـي مـصل دم        تركيزتحديد الجرعة األكثر تأثيرا في خفض       ) 1(يوضح الجدول رقم         

 فـي خفـض     اً هي الجرعة األكثر تـأثير     %50 وقد تبين أن الجرعة      EMذكور الجرذان البيض السليمة لـ      

جرعة مـستخدمة   بوصفها  حيوانات السيطرة السليمة والتي اعتمدت       سكر الكلوكوز مقارنة بمجموعة      تركيز

  في تركيز    P >0.05بان هناك زيادة معنوية      ) 2 ( جدول أظهرت النتائج في ال    . قيد الدراسة  EMلتقييم تأثير   

في مصل دم الجرذان المصابة بداء الـسكر التجريبـي            الكليسريدات الثالثية  وسكر الكلوكوز، الكولسترول    

كغم من وزن الجـسم     / 3مس 1 بجرعة   EMومن خالل المعاملة بـ     . رنة مع مجموعة السيطرة السليمة    بالمقا

 الكولسترول و الكليسريدات    لمجموعة جرذان سليمة أدى إلى انخفاض غير معنوي في تركيز سكر الكلوكوز           

لمجموعـة ذكـور     EM  أن  المعاملة بـالشكلكما يوضح .   مقارنة مع مجموعة السيطرة السليمةالثالثية

 الكولـسترول و الكليـسريدات      ز  في تركيز الكلوكـو     P >0.05   جرذان مصابة أدى إلى انخفاض معنوي     

أيضا أن معاملة مجموعة ذكـور جـرذان        ) 2(يبين الجدول    .قارنة مع مجموعة السيطرة المصابة       م الثالثية

  في تركيـز سـكر       P >0.05   معنوي مصابة بداء السكر التجريبي بعقار الكلبنكالمايد قد أدى إلى انخفاض         

 أظهرت النتـائج    كذلك   . مقارنة مع حيوانات السيطرة المصابة      الكولسترول و الكليسريدات الثالثية    الكلوكوز

البروتين ألدهني عـالي الكثافـة      في تركيز     P >0.05بان هناك انخفاضاً معنوياً في تركيز      ) 2( في الجدول   

ذان المصابة بداء السكر التجريبي بالمقارنة مع مجموعة الـسيطرة           في مصل دم الجر    HDL-C للكولسترول

  .السليمة 

كغم من وزن الجسم لمجموعة الجرذان الـسليمة أدى         / مل1 وبجرعة   EM  ومن خالل المعاملة بـ            

كمـا يوضـح    . مع مجموعة السيطرة السليمة     مقارنة HDL-C  في تركيز     P >0.05 إلى زيادة غير معنوية   

  فـي تركيـز   P > 0.05لمجموعة ذكور جرذان مصابة أدى إلى زيادة معنويـة  EM  المعاملة بـالشكل أن

HDL-C     أن معاملـة مجموعـة ذكـور        جدولكما يوضح نفس ال   .   بالمقارنة مع مجموعة السيطرة المصابة 

 مقارنة  HDL-Cجرذان مصابة بداء السكر التجريبي بعقار الكلبنكالمايد قد أدى إلى زيادة معنوية في تركيز               

 بـين تـأثير     P >0.05  كذلك يتبين من خالل الشكل عدم وجود فرق معنوي         .مع حيوانات السيطرة المصابة   

EM و تأثير الكلبنكالمايد في خفض تركيز HDL-Cفي مصل دم ذكور الجرذان المصابة بداء السكر .  

 واطئ الكثافة   ألدهنيروتين  الب  في تركيز     P >0.05بان هناك زيادة معنوية     ) 3(كما يوضح الجدول            

اسبارتيت  إنزيمفعالية   ،   VLDL-C واطئ الكثافة جدا للكولسترول      ألدهني ، البروتين    LDL-C  للكوليسترول
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في مصل دم الجرذان المـصابة     ALTامينو ترانس  فيريز االلينين  إنزيمفعالية ، ASTفيريز ترانس امينو

 3مس 1 وبجرعة   EMومن خالل المعاملة بـ     .   السيطرة السليمة  بداء السكر التجريبي بالمقارنة مع مجموعة     

 , LDL-C  فـي تركيـز       P >0.05 كغم من وزن الجسم لمجموعة جرذان سليمة أدى إلى انخفاض معنوي          /

VLDL-C ،  AST و ALTـ   مقارنة    EMمع مجموعة السيطرة السليمة، كما يوضح أيضا أن المعاملة بـ

 ،  LDL-C  ,AST  فـي تركيـز   P >0.05  إلى انخفـاض معنـوي   لمجموعة ذكور جرذان مصابة أدى

VLDL-C   و ALT     كما يوضح الشكل معاملة مجموعـة ذكـور        .   بالمقارنة مع مجموعة السيطرة المصابة

-LDL في تركيز   P >0.05 جرذان مصابة بداء السكر التجريبي بعقار الكلبنكالمايد أدى إلى انخفاض معنوي          

C , AST,VLDL-C و ALT رنة مع حيوانات السيطرة المصابة مقا.   
  

  .EMتعيين الجرعة المؤثرة لـ 1: جدول ال     

  السيطرة  المعامالت  كغم من  وزن الجسم/ 3م سEM  1تراكيز 

%25 %50 %75 %100 
  تركيز الكلوكوز

   دم3مس 100/ملغم 

74.16 
5.39 b±  

86.51       
8.29a ±  

73.33 
1.43 b ±  

68.33 
1.44bc ±  

65.83 
1.4c ±  

  .االنحراف القياسي ± القيم معبر عنها بالمعدل  *

  .  في كل مجموعة 3عدد الجرذان  * 

    .P >0.05 معنوية تركيزاألحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند *
  

 الكلوكوز، تراكيز في    وعقار الكلبنكالمايدEMو تأثير المعاملة  بااللوكسان   يوضح : 2 جدوللا

  .)HDL-C(لكليسريدات الثالثية والبروتين ألدهني عالي الكثافة للكولسترولالكولسترول، ا
  كلوكوز  المعامالت

  3مس 100/لغمم
M ± SE 

  كولسترول

  3سم 100/ملغم
M ± SE  

الكليسريدات الثالثية 

  3سم 100/ملغم
M ± SE  

 عالي ألدهنيالبروتين 

  كولستروللل الكثافة

- HDL3مس 100/ ملغم 
M ± SE  

  d ± 97  15.83  b  ±   89.80  19.50   c ±  70.20  7.635   a ±  60.4    5.87  سيطرة سليمة

  a ±328  4.94   a  ± 105.66  7.81   a±     100  4.063  c ±   48.6    27.68  سيطرة مصابه

EM5.68   سليمة   d  ±96.60    12.5    b ±    89.40  5.77   c ±   68.40  9.654   a ±  61.8  

EM +35.79  مصابه c ±  161.7  2.75  b   ±   90.67  9.03  b ±    81.75  2.944   b ±  55.6  

  b ± 199  2.52    b  ±    91.75  3.51  b ±  82.33  2    b   ±     56     3  كلبتكالمايد+مصابة 
  .االنحراف القياسي± القيم تمثل المعدل -

  .>p 0.05يساوي  اقل او االحتمالية مستوىوي عند الحروف المختلفة في العمود الواحد تعني وجود فرق معن-

  .عدد الحيوانات خمسة لكل مجموعة-
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   البـروتين ألـدهني     تراكيز  وعقار الكلبنكالمايد في      EMو  تأثير المعاملة  بااللوكسان         يوضح  :3 جدولال

يـة  ، فعال VLDL-C)( ، البروتين ألدهني واطئ الكثافة جدا     LDL-C)(واطئ الكثافة للكولسترول  

  ALT.  وفعالية إنزيم  ASTإنزيم 
   LDL-C  المعامالت

  3سم 100/لغمم
M ± SE  

VLDL-C    
  3سم 100/لغمم

M ± SE  

AST( U/I)  
 

M ± SE  

ALT ( U/I) 
 

M ± SE 
  

 b±    15.36  3.200  c  ± 14.040  7.550  سيطرة سليمة
  

0.88   c±  69 .20 1.86    c   ± 17.64 

  a ± 37.06   2.558  سيطرة مصابه
  

1.562  a  ± 20  1.7     a±    37.8  
 

2.55    a±   34  

EM3.949   سليمة    b±  13.92  
  

1.145  c  ± 13.68 
  

2.07   c±   20.24  
 

1.11    c  ± 17.04  
  

EM1.193   مصابه   b ± 18.72  1.806   b  ± 16.350 
  

2.86  b±     27.9 
   

4.4   b   ± 24.45  
 

 +مصابة 
  آلبتكالمايد

0.50     b   ± 19.29  
  

0.702  b  ± 16.46  
  

3.78  b± 29.33    
  

4.77    b   ± 25.5  
  

    .االنحراف القياسي± القيم تمثل المعدل -

  .>p 0.05 يساوي  عند مستوى االحتمالية اقل اوالحروف المختلفة عمودياًَ تعني وجود فرق معنوي-

  .عدد الحيوانات خمسة لكل مجموعة-

  

  المناقشة

 بعض المتغيرات الكيموحيويه في مصل دم ذكور الجرذان البيض المـصابة            االلوكسان في  و EM     تأثير

  .بداء السكر التجريبي

  الكلوكوز *  

       أدى استحداث داء السكر التجريبي في ذكور الجرذان البيض بوساطة حقن االلوكسان تحـت الجلـد                

 النتيجة تتفق   وهذه كلوكوز مصل الدم     تركيزي في   ارتفاع معنو  إلى   كغم من وزن الجسم     /م ملغ 100(بجرعة  

 ;   ,.Chahlia, 2009a ; Daisy et al 2009 ،نوآخرو ألجلبي  ؛ 2007،الجوكا (مع  ما توصل إليه كل من 

2009(.  

 سكر الكلوكوز إلى قدرة االلوكـسان علـى مهاجمـة خاليـا بيتـا               تركيزوقد يعزى هذا االرتفاع في           

ة في إفراز هرمون األنسولين وتحطيمها بواسطة تراكم الجذور الحرة التي تكون سامة             البنكرياسية المتخصص 

في خاليا بيتا مما يؤدي إلى توقف عملية حل الكلوكوز وتحفيز عملية تكوين الكلوكوز وحـل الكاليكـوجين                  

)(Benrebai et al.,2007.  

ء السكر التجريبي أدى إلى انخفـاض        لمجموعة ذكور الجرذان المصابة بدا     EM     أن التجريع الفموي بـ     

المصابة ولكنـه    سكر الكلوكوز في مصل الدم بالمقارنة مع مستواه في مجموعة السيطرة             تركيزمعنوي في   
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 وهذا االنخفـاض  .أدى إلى انخفاض غير معنوي في مجموعة الجرذان السليمة بالمقارنة مع السيطرة السليمة    

 تعزيز إفراز كمية اكبر من األنسولين استجابة الرتفـاع  على EM  كلوكوز الدم قد يعزى إلى قدرة تركيزفي  

 وكذلك إلـى    Glycolysis الكلوكوز في الدم وزيادة تمثيل الكلوكوز عن طريق مسار الكاليكواليسيز         مستوى  

  ) .Khan et al., 2003 ; Trivedi et al., 2004(وجود تحسين في مستقبالت االنسولين 

 في تثبيط االمتصاص المعوي للكلوكـوز او تخفـيض    EM تأثيرالنخفاض إلى    وقد يرجع سبب هذا ا    

 االستعمال المحيطي لسكر الكلوكوز مـن قبـل األنـسجة           زمعدل النشاط البنائي للكلوكوز في الخاليا  وتحفي       

 زالدهنيه والعضلية عن طريق زيادة الحساسية لهرمون األنسولين مع انخفاض متزامن مع عميلة بناء الكلوكو

)Daisy et al., 2009 ; Babu et al., 2003. (  

 EM الكلوكوز قد يرجع إلى الفالفونيدات التي توجد فـي     تركيز    يضاف إلى ذلك فان سبب االنخفاض في        

ـ  عمل طتثبي تلعب دورا فعاال في خفض عملية تكوين الكلوكوز في الكبد فضال عن              أنوالتي يمكن    ة تكـوين   ي

 يزاتفوسف-6- عن طريق تثبيط إنزيم كلوكوز       Gluconeogenesisهيدراتية  الكلوكوز من مصادر غير كربو    

  .)Jung et al., 2006(في الكبد 
  

  الكولسترول   * 

 تركيـز        استحداث داء السكر بااللوكسان في ذكور الجرذان أدى إلى حـدوث ارتفـاٍع معنـوي فـي          

 Tenpe and Yeole, 2009; Patil et ;2007 ,الجوكـا (الكولسترول مصل الدم وهذا يتفق مع نتائج كل من 

al.,2009( وكذلك تتفق مع نتائج   )في الفئران) 2005, فليح آل.    

 Cholestrol acyl الكولـسترول إلـى زيـادة نـشاط إنـزيم       تركيز ويعزى سبب هذا االرتفاع في      

transferase المسؤول عن امتصاص الكولسترول في األمعاء والذي يحفز بغياب هرمون األنسولين  .  

 إلـى   أدى لمجموعة ذكور الجرذان المصابة بداء السكر التجريبـي          EM      لوحظ أن التجريع الفموي بـ      

بة  الكولسترول في مصل الدم بالمقارنة مع مستواه في مجموعة السيطرة المـصا            تركيزانخفاض معنوي في    

  . إلى انخفاض غير معنوي في مجموعة الجرذان السليمة بالمقارنة مع السيطرة السليمةأدىولكنه 

 على الفالفونيدات والتي تعمل بوصـفها       EM الكولسترول إلى احتواء     تركيز  ربما يعزى السبب في خفض      

 يعود السبب إلـى  أو  الكولسترول وتعزيز عملية ايضهتركيز والتي تتميز بقدرتها على خفض    لألكسدةمضاد  

 إلـى أحمـاض     ل المسؤول عن تحويل الكولـسترو     hydroxyase 7-αالفاهيدروكسليز  -7زيادة فعالية أنزيم    

  ).Robak et al., 2004( الصفراء 
  

  الكليسيريدات الثالثية* 

ـ                      اع أظهرت نتائج الدراسة أن استحداث داء السكر بااللوكسان في ذكور الجرذان البيض أدى إلى ارتف

 ,الناصـري ( الكليسريدات الثالثية في مصل الدم  وهذا يتفق مع ما توصل إليه البـاحثون                تركيزمعنوي في   
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2006  El-missiry et al.,2007; Kim et al., 2006 ; (  في حين ال تتفق مع نتائج) فـي  ) 2005,آل فليح

  . الثالثيةت الكليسريداتركيزالفئران إذ لوحظ ارتفاع غير معنوي في 

 الثالثية إلى أن فقدان األنسولين يـؤدي إلـى           ت الكليسريدا تركيز وقد يرجع سبب هذا االرتفاع في               

 ت الذي يلعب دورا مها في تحويل الكليـسريدا Lipoprotien lipase غياب نشاط إنزيم اليبو بروتين اليبيز

أو ) Nelson and Cox , 2005(دهنية الثالثية إلى أحماض دهنيه وكليسرول يتم امتصاصها من قبل الخاليا ال

ؤدي إلى عملية تحلل الدهون في األنسجة وفـي نفـس الوقـت    ي األنسولين فقدانيعود سبب االرتفاع إلى إن  

والذي يؤدي إلـى ارتفـاع      ) VLDL(ينخفض معل استهالك البروتين الدهني واطئ الكثافة جدا للكولسترول          

  .Robert et al., 2001  ; ( Ayoub et al., 2000(  الثالثية في مصل الدمت الكليسريداتركيز

 لمجموعة ذكور الجرذان المصابة بداء السكر التجريبـي أدى إلـى            EM      لوحظ إن التجريع الفموي بـ      

 الثالثية في مصل الدم بالمقارنة مع مستواه في مجموعـة الـسيطرة             ت الكليسريدا تركيزانخفاض معنوي في    

. فاض غير معنوي في مجموعة الجرذان السليمة بالمقارنة مع السيطرة الـسليمة           المصابة ولكنه أدى إلى انخ    

 قد يعزى إلى زيادة نشاط فعالية إنزيم اليبـوبروتين          EM الثالثية لـ    ت الكليسريدا تركيز التأثير الخافض ل   إن

 Nelson and ( الثالثية من الدم بتحويلها إلى أحماض دهنيه وكليسرولتاليبيز الذي يقوم بإزالة الكليسريدا

Cox , 2005(  

   )HDL-C(البروتين الدهني عالي الكثافة للكولسترول *

      أظهرت نتائج الدراسة ألحاليه أن استحداث داء السكر بااللوكسان في ذكور الجرذان البيض أدى إلـى                

فق مع نتائج   وهذه النتيجة تت  ) HDL-C( البروتين الدهني عالي الكثافة للكولسترول       تركيزانخفاض معنوي في    

  ).  Jadhav et al., 2009 ; 2006 ،الناصري ( 

إلى انخفاض فعالية إنـزيم اليبـو بـروتين         ) HDL-C( يعود سبب هذا االنخفاض في مستو        أن      ويمكن  

 حيـث يكـون    Hepatic lipaseوكذلك زيادة نشاط إنزيم االيبيز الكبـدي   ) Lipoprotien lipase( اليبيز 

HDL-C  ريدات الثالثية وبذلك يصبح من المواد األساسية التي يعمل عليها إنزيم االيبيز الكبـدي               غنيا بالكليس

  . من جهاز الدوران مما يؤدي إلى خفض مستواه في مصل الدم  HDL-Cوبالتالي سيؤدي إلى سرعة إزالة 

ي أدى إلـى     لمجموعة ذكور الجرذان المصابة بداء السكر التجريب       EM       لوحظ أن التجريع الفموي بـ      

في مصل الدم بالمقارنة مـع      ) HDL-C( البروتين الدهني عالي الكثافة للكولسترول       تركيزارتفاع معنوي في    

مستواه في مجموعة السيطرة المصابة ولكنه أدى إلى انخفاض غير معنوي في مجموعة الجـرذان الـسليمة                 

  .بالمقارنة مع السيطرة السليمة

 على تحفيز خاليا الكبد واألمعاء على إنتاج        EM إلى قدرة    HDL-C ركيزت     وقد يعزى سبب االرتفاع في      

  . )HDL-C(جزيئات البروتين الدهني عالي الكثافة
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  )(LDL-Cالبروتين الدهني واطئ الكثافة للكولسترول *

 ع داء السكر بااللوكسان في ذكور الجرذان أدى إلى ارتفـا          استحداث      تبين من خالل الدراسة ألحاليه أن       

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التـي       ) LDL-C( البروتين الدهني واطئ الكثافة للكولسترول       تركيزمعنوي في   

 ال تتفق مـع نتيجـة   ةفي حين أن هذه النتيج) Daisy et al., 2009 ; 2005 ،آل فليح (توصل إليها كل من 

 يعـزى  أن     ويمكـن   LDL-C تركيز أشار إلى وجود زيادة غير معنوية في إذ) 2007،الجوكا (الباحث 

 إلى انخفاض فعالية إنزيم اليبوبروتين  اليبيز مما يؤدي إلـى عـدم   LDL-C  تركيزسبب هذا االرتفاع في 

 مما يؤدي إلى ارتفاع مستواه في مـصل         LDL-C إلى   VLDL-Cتحلل الكليسريدات الثالثية  وتحول معظم       

كما  ).Karen et al., 2002(لتطوير أمراض القلب الدم ويكون غير مرغوب فيه لكونه يشكل عامل خطورة 

 لمجموعة ذكور الجرذان المصابة بداء السكر التجريبي أدى إلى انخفاض           EMلوحظ أن التجريع الفموي بـ      

في مصل الدم بالمقارنة مع مستواه      ) LDL-C( البروتين الدهني واطئ الكثافة للكولسترول       تركيزمعنوي في   

بة ولكنه أدى إلى انخفاض غير معنوي في مجموعة الجرذان السليمة بالمقارنـة             في مجموعة السيطرة المصا   

  .مع السيطرة السليمة

 على الفالفونيـدات    EM قد يرجع إلى احتواء      LDL-C)( البروتين الدهني واطئ الكثافة    تركيز خفض   إن     

ترول وتعزيز عملية ايضه     الكولس تركيز لالكسدة والتي تتميز بقدرتها على خفض        اًوالتي تعمل بوصفها مضاد   

)Robak et al., 2004 ( تركيز ينخفض أنومن البديهي في هذه الحالة LDL-C  الذي تكمن وظيفته في نقل 

  ).Mckee and Mckee,1996( الكولسترول الفائض في الدم إلى األنسجة

  

  )VLDL-C (البروتين الدهني واطئ الكثافة جدا للكولسترول * 

 معنـوي فـي      السكر بااللوكسان في ذكور الجرذان البيض أدى إلى حدوث ارتفـاعٍ                  أن استحداث داء  

 تتفـق مـع     ةفي مصل الدم وهذه النتيج    ) VLDL-C( البروتين الدهني واطئ الكثافة جدا للكولسترول        تركيز

   ).Owoyele et. al., 2005 ; Ene et. al., 2007( النتائج التي توصل إليها الباحثون

 إلى انخفاض فعالية إنزيم اليبوبروتين اليبيز والذي        VLDL-C تركيزبب هذا االرتفاع في          وقد يرجع س  

  . VLDL-C  تركيز الثالثية وفي نفس الوقت يؤدي إلى ارتفاع ت الكليسريداتركيزيسبب زيادة في 

نخفاض  لمجموعة ذكور الجرذان المصابة بداء السكر التجريبي أدى إلى ا          EM   أن التجريع الفموي بـ        

في مصل الدم بالمقارنة مع ) VLDL-C ( البروتين الدهني واطئ الكثافة جدا للكولسترول تركيزمعنوي في 

مستواه في مجموعة السيطرة المصابة ولكنه أدى إلى انخفاض غير معنوي في مجموعة الجـرذان الـسليمة                 

  .بالمقارنة مع السيطرة السليمة

 الثالثية من الـدم     ت اليبيز الذي يقوم بإزالة الكليسريدا     نيم اليبو بروتي     قد يعزى إلى زيادة نشاط فعالية إنز      

  .ويلها إلى أحماض دهنيه وكليسرول بتح
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    AST وإنزيمALT فعالية إنزيم *

    تبين من نتائج الدراسة الحالية أن استحداث داء السكر بااللوكسان في ذكور الجرذان البـيض أدى إلـى                  

 وهذا يتفق مع النتائج التي توصل إليها كل من  (AST)وإنزيم (ALT) الية إنزيم  معنوي في فعحدوث ارتفاٍع

)Kim et al., 2006 ; Kechrid et al., 2007; Jayasri et al., 2008;. (  

 الخاليا الكبدية بسبب زيادة بيروكسدة الدهون وزيـادة         شية سبب هذا االرتفاع قد يرجع إلى تحطيم أغ        إن     

 Al-Hazza et( رة الناتجة عن داء السكر مما يؤدي إلى تسرب اإلنزيمات إلى مصل الدم الجذور الحتركيز

al.,2008.(  

 لمجموعة ذكور الجرذان المصابة بداء السكر التجريبي أدى إلى انخفاض           EM      أن التجريع الفموي بـ     

ع مستواه في مجموعـة      في مصل الدم بالمقارنة م     ALT وفعالية إنزيم    AST فعالية إنزيم    تركيزمعنوي في   

السيطرة المصابة ولكنه أدى إلى انخفاض غير معنوي في مجموعة الجرذان السليمة بالمقارنة مع الـسيطرة                

  .السليمة

 على كبح فعل الجذور الحرة والتقليل من بيروكسدة الدهون بسبب           EMوهذا االنخفاض يعود إلى قدرة            

 علـى  ةوبالتالي المحافظ)  Deiana et al., 2002(  الفالفونيدات احتوائها على المواد المضادة لألكسدة مثل

  . خروج اإلنزيمات إلى مصل الدمتقليل الخاليا الكبدية من التحطيم وشيةأغ
   

تأثير عقار الكلبنكالمايد على بعض المتغيرات الكيموحيويه في مصل دم  ذكور الجـرذان المـصابة بـداء                  

  .السكر التجريبي

)  كغم مـن وزن الجـسم     /ملغم  5( ة ألحاليه إن التجريع الفموي بعقار الكلبنكالمايد بجرعة          أثبتت الدراس     

 تركيزلمجموعة ذكور الجرذان البيض المصابة بداء السكر المستحدث أدى إلى حدوث انخفاض  معنوي في                

 Jadhav et al., 2009)( وهذا يتفق مع LDL-C ,VLDL-C الثالثية ، الكولسترول ،تالكلوكوز، الكليسريدا

 ة بالمقارنة مع مستواها فـي مجموعـة الـسيطر       AST , ALT  تركيزوكذلك أدى إلى انخفاض معنوي في       

 في حين أدى إلى حدوث ارتفاع Al-Hazza et al., 2008  (Kim et  al., 2006  ;(  المصابة وهذا يتفق مع

  . Tenp and Yeole , 2009)(معنوي في تركيز البروتين الدهني عالي الكثافة 

ليـة  آلن ا أ إذ     ويمكن أن يعزى هذا التأثير في جميع المتغيرات المدروسة إلى دور عقار الكلبنكالمايـد               

 .Suba et( البنكرياسية B-Cellsاألساسية لفعل هذا العقار تتمثل بتحفيز تكوين األنسولين من قبل خاليا بيتا 

al., 2004 (.  
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