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  الملخص

وتم عزل  Origanum  majoranaردقوش م لثمرة التخلص مائي بارد ـتحضير مسـمت هذه الدراسة لمص

كما تم عزل ودراسة المركبات البروتينية من ثمار نبات          ،مستخلص القلويدات والفالفونويدات من هذه الثمار     

 )B(1032 و    دالتون ) A(233646نين  يوباستخدام تقنية الترشيح الهالمي  تم فصل مركبين بروت        ،  المردقوش

  .دالتون من الراسب البروتيني البارد 

ثير المستخلصات والمركبـات المـذكورة انفـا فـي مـستويات الكلوكـوز              أكما تضمنت الدراسة ت     

 الكبد والكليـة    أنسجةيون والمالوندايالديهايد في    اوكذلك مستويات الكلوتاث  ستيرول الكلي في مصل الدم      يوالكول

كسدي المستحدث ببروكسيد الهيدروجين عن طريـق الحقـن         أئران المعرضة للكرب الت   والقلب في ذكور الف   

  .بالتجويف البريتوني 

غيـر البروتينـي البـارد      ة الى ان المستخلص المائي الخام و      ع من المعامل  وبعد اسب  النتائج   وأشارت  

، 0.51،  400 ، 400(ع   وبجر Bومستخلص القلويدات والفالفونويدات والراسب البروتيني والمركب البروتيني        

فـي  ) p<0.05( انخفـاض معنـوي      إلى أدتكغم وزن الجسم على التوالي      / ملغم  ) 2.58 ،   10.15 ،   0.33

 الكبـد   أنـسجة الكوليسترول الكلي في مصل الدم ومستوى المالوندايالديهايد في          مستوى كل من الكلوكوز و    

 الكبـد والكليـة     أنـسجة توى الكلوتاثايون في    في مس ) p<0.05( ارتفاعا معنويا    أحدثت كما   .والكلية والقلب   

 تمتلك  المردقوشكسدي ، استنتجت الدراسة ان معظم مستخلصات        أوالقلب لذكور الفئران المعرضة للكرب الت     

  . في الفئران المعرضة للكرب التاكسدي لألكسدة مضادا تأثيرا
  

  . رول  ، الكلوكوز ، الكوليستاألكسدةالمردقوش ، مضادات  : الكلمات الدالة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  سكينة حسين رشيد
  

130

Isolation and Studying some Extracts,  Protenious and non-protenious 
Compounds from Sweet Majorum (Origanum majorana) 

 in Mice Exposed to Oxidative Stress  
 

Sakena  H.  Rashed  
Department of Chemistry 
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University  Mosul  
 

ABSTRACT 
        This study was designed to prepare cold aqueous extracts of Origanum majorana 
fruits, and isolation of alkaloid and flavonoids extracts. The study also comprised the 
isolation and studying the proteinous compounds, using gel filtration technique. Two 
compounds were separated A (233646 M.wt) Dalton and B(1032 M.wt) Dalton from the 
cold proteinous precipitate. 
        The effects of these extracts and the compounds previous mentioned above were 
studied on serum glucose and total cholesterol. Also glutathione (GSH) and 
malondialdehyde (MDA) levels in liver, kidney and heart tissues in mice exposed to 
oxidative stress. The extracts were administrated intraperitoneally . 
        After one week from the treatment, the results were indicated that the cold crude 
aqueous, non-proteinous extracts, alkaloids, flavonoids, proteinous precipitate and 
proteinous compound B which was isolated from it at the doses of (400, 400, 0.51, 0.33, 
10.15, 2.58) mg/kg body weights caused a significant decrease (p<0.05) in serum glucose, 
total cholesterol and MDA level in liver, kidney and heart tissues, also caused significant 
increase (p<0.05) in GSH level in liver, kidney and heart tissues in male mice exposed to 
oxidative stress. The study concluded that most Origanum Majorana extracts have 
antioxidant effect in mice exposed to oxidative stress . 
 
Keywords : Origanum  Majorana , antioxidants , Glucose ,  Cholesterol . 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمةال
ردقوش نبات عشبي معمر عطري ينمو في شبه الجزيرة العربية وسواحل البحر االبيض المتوسـط               مال   

و نبات ـفه Origanum majoranaوجاوة والهند والصين ، ويزرع في اوربا وامريكا ويعرف علميا باسم 

جزء المـستعمل مـن النبـات       ـالمشهورة ، وال  انيع  نعموعة ال ـو مج ـفوية ، وه  ـلشصيلة ا ـمعمر من الف  

ـ ـ هالمردقوشيز ـ ما يمأهم). Lagouri and Boskou,1996 (االغصان المزهرة مع الزهر ه ؤواـو احت

يبه علـى الفالفونويـدات   ـي تركـوي فتحـما يـ ك)Vanden and Lemli, 1980(على الزيوت الطيارة 

Flavonoidsامض الكافائين  وحCaffeic acidالروزمارينيك امض ـ، وحrosemarinic  acid  وتربينـات 

 ونظـرا  )Dadalioglu and Evrendilek, 2004; Bozin et al., 2006( الثية وهيدروكوينونات وتانيناتـث
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روسـات  فهو يمتلك تاثيرا مـضادا لـبعض انـواع الفي          على هذه المواد الكيميائية الفعالة       المردقوشالحتواء  

ـ إذ) et al., 2004 ; Chami et al.,2005 Chorianopoulos(والميكروبات والبكتريا   نطـاق  ى يستخدم عل

 حافظـة طبيعيـة     يوضع مع اللحوم المصنعة كمادة       إذ اً ميكروبي اًمضادبوصفه  واسع في الصناعات الغذائية     

)Dorman and Deans, 2000 .( يمتلك تاثيرا مضادا لالكسدة نظرا من الدراسات الى ان النبات العديد تشير

          الكارفـاكرول ولينـالول ومـواد عفـصية        أهمهـا الثيمـول و     الحتوائه على مركبات تمنع تهتك الخاليـا      

(Exarchou et al., 2002 ; Ivanova et al., 2005 ; Bozin et al., 2006 ; Nurmi et al., 2006) .  

 % 15 المائي للنبات يخفض سكر الـدم بنـسبة تـصل الـى               المستخلص إن أخرى أبحاث أثبتتكما        

)Lozano et al., 2004 ; Talpur et al., 2005 (  حيث يقلل من مضاعفات داء السكر على الجهاز العـصبي

، كما يستخدم في عالج امراض المفاصل واالالم الروماتيزمية كمـا  )Koukoulitsa et al., 2006(والرؤية 

   .)Vanden and Lemli, 1982 (انه مهدئ وطارد للغازات

  

   وطرائق العملعملةالمواد المست

    جمع النبات المستعمل

 ،وتم تصنيف النبات في كلية العلـوم        وش الجافة من األسواق المحلية في مدينة الموصل         قدرمجمعت ثمار ال  

  .قسم علوم الحياة

  

  تحضير المستخلصات 

     المستخلص المائي الخام الباردرتحضي

دقـائق  ) 5(مـدة   )  Blender(ردقوش الجافة وطحنت بأستخدام آلة الطحن       م غراما من ثمار ال    )500(وزن  

دقيقة فـي درجـة     ) 30( للحصول على مسحوق ناعم عرض لغاز النتروجين المسال بعدها ترك النبات مدة           

 بنـسبة    أعيدت العملية مرات عدة بعد ذلك مزج مسحوق النبات مع الماء المقطـر البـارد               ،حرارة المختبر 

)V/W 3:1 (   ثم ترك المزيج ساعتين تحت تأثير المحرك الكهربائي مع مراعاة التبريد للمزيج فـي الحمـام

 ثم رشح المزيج من خالل طبقات عدة من الشاش وفصل المستخلص المائي الخـام بجهـاز الطـرد                   ،الثلجي

وتـم تقـدير    . قة وغير الذائبة  للتخلص من المواد العال   ) g 6000(دقيقة وبسرعة   ) 15( المركزي المبرد مدة  

   .)Schacterle and Pollack, 1973(  طريقة الوري المحورةاستناداً إلىكمية البروتين في الراشح 

  

  :تحضير مستخلص الفالفونويدات

لمـدة  ) Soxhlet( بوضع النبات في جهاز األستخالص       المردقوشلفالفونويدات من ثمار     ا استخلصت       

 جهـاز التبخيـر تحـت       باستخدام %)95 ( بعد ذلك  بخر األيثانول     ،%)95 (  األيثانول   أيام بأستخدام  )3-4(
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ج الـسريع   رمع ال  م˚ )50-40(  الساخن  المركز  من الميثانول  3سم) 50( وأضيف بعد ذلك     ،الضغط المخلخل 

  ).Harborne (1973 ,حيث تترسب في اثناء األضافة مادة صلبة بنية اللون 

  لويداتق مستخلص الرتحضي

  : بالخطوات اآلتيةالمردقوشلويدات من ثمار ق الستخلصتا

   رشـح  يبعد ذلك   . ساعة) 12( مع النقع لمدة     )5N(الهيدروكلوريك   ثم أضيف حامض     ، النبات   طحن -1

  .لويداتقص الذي سمى بالمستخلص المائي للالمستخل

ة بأضـافة   ألخير وفصلت ا  ،لويدات محلول األمونيا مع الرج السريع     قأضيف إلى المستخلص المائي لل     -2

 .لويداتقر حيث تذوب فيه الثاألي

 بعـدها أضـيف     ، المخفف مع الـرج الـسريع        HClليها حامض   افصلت الطبقة العضوية وأضيف      -3

 .مع الرج الشديد%) 95(األيثانول 

   باستخدام جهـاز التقطيـر تحـت الـضغط           وجففت ،يدات  لوقسحبت طبقة الكحول المحتوي على ال      -4

م للحصول على الراسب المحتوي على      ˚)50-40( مائي ال تتجاوز حرارته      المخلخل وباستخدام حمام  

 ).1986 ،نصر( لويداتقال
  

  تحضير المستخلص البروتيني وغير البروتيني

حجم ببطء مع التحريـك     / حجم  ) 60:40(أضيف األسيتون البارد إلى المستخلص المائي البارد بنسبة               

.  سـاعة )24(م ثم ترك المزيج في الثالجة لمدة ˚4 درجة حرارة  عند) ,1987Robyt and White(المستمر

  الراسـب يمثـل  ، ف) g 6000( دقيقة عند )20(المترسب بجهاز الطرد المركزي المبرد لمدة  فصل البروتين

ف كل منهما باستخدام جهـاز      المستخلص البروتيني والجزء الرائق يمثل المستخلص غير البروتيني بعدها جف         

  .ة بشكل مسحوقادول على الم للحصالتجفيد
  

  فصل وتنقية وتعيين األوزان الجزيئية للمركبات البروتينية 

تم تنقية البروتين الخام المتحصل عليه وتقدير األوزان الجزيئية للمركبات البروتينية باسـتخدام عمـود             

 49.2يـان  وبمعـدل جر ) Sephadex G-100(سم والحاوي علـى مـادة الـسيفادكس    ) ×952(ذي ابعاد 

  .ساعة/3سم
  

  الحيوانات المستخدمة 

للدراسة وبعمر ثالثة أشـهر  حيوانات بوصفها   Albino Male Mouse ذكور الفئران البيض استخدمت     

ة لهذا الغرض وزودت بالماء والعلـف       أغم وضعت في اقفاص معدة ومهي     ) 27-23(ت  تقريبا وأوزان تراوح  

  .الحيواني الخاص بها
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  مؤثرةتحديد الجرعة ال

) 5(غم قسمت إلى مجاميع تضم كل مجموعة        )27-23( فئران سليمة تراوحت أوزانها من       استخدمت       

  : وعوملت كاآلتي،فئران 

  تحديد الجرعة المؤثرة للمستخلص المائي الخام البارد

ـ         المجموعة األ  -1   بـالمحلول الملحـي الفـسلجي       3سـم  )0.1( ـولى حقنت فـي التجويـف البروتينـي ب

)Normal Saline (وعدت مجموعة سيطرة. 

كغـم وزن   /ملغـم ) 500,400,300,200,100(حقنت في التجويف البريتوني بالجرع      ) 6-2( المجاميع من  -2

وبعد ساعتين من الحقن في التجويف البريتوني        .الجسم على التوالي بالمستخلص المائي الخام البارد      

 . تأثيرا في خفض مستوى كلوكوز الدمت الجرعة األكثر ، ثم اختيرقدر مستوى الكلوكوز في الدم

  

  حقن الحيوانات المعرضة للكرب التأكسدي المستحدث ببيروكسيد الهيدروجين

  :يأتي فئران وكما )5(مجاميع تضم كل مجموعة  )10( قسمت ذكور الفئران البيض عشوائيا بعد وزنها الى

  . يوما)15( تركت تتناول العلف والماء دون معاملة لمدة ،مجموعة السيطرة -1

   مـع مـاء الـشرب      %) 0.5(مجموعة عرضت للكرب التأكسدي بأعطائها بيروكسيد الهيدروجين بنسبة          -2

 .يوما) 15(فقط ولمدة 

يوما،   ) 15( لمدة   %)0.5(مجموعة عرضت للكرب التأكسدي المستحدث ببيروكسيد الهيدروجين بنسبة          -3

 .كغم/وحدة) 10(تحت الجلد بجرعة ألنسولين با أسبوعها في اليوم السابع ويوميا ولمدة حقنمع 

 ) 15(لمـدة   %) 0.5( الهيـدروجين    دعرضت للكرب التأكسدي المستحدث ببيرو كسي     ) 10-4(المجاميع   -4

يوما مع حقنها في اليوم السابع ويوميا ولمدة أسبوع بالتجويف البريتوني كل من المستخلص المـائي                

الفونويـدات والراسـب البروتينـي البـارد        الخام وغير البروتيني البارد ومستخلص القلويـدات والف       

ــدارها     ــرع مق ــي بج ــيح الهالم ــة الترش ــه بتقني ــصولة من ــة المف ــات البروتيني  والمركب

 .كغم وزن الجسم على التوالي/ملغم) 2.61,2.58,10.15,0.33,0.51,400,400(

  

   تقدير المتغيرات

قدر الكلوتاثـايون فـي    .)Standard kits( عدة التحليل باستخدامرول الكلي يقدر مستوى الكلوكوز والكوليست

في حين قدر المالوندايالديهايد في ) James et al. , 1982( لمان المحورةإأنسجة الكبد والكلية والقلب بطريقة 

  ).Volken et al., 2001(األنسجة المدروسة أعتمادا على طريقة الباحثين 

  النتائج والمناقشة

  المردقوشالمائي البارد لثمار فصل الرواسب البروتينية من المستخلص 
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 سـم  )2 × 95( عمود الفصل ذي األبعاد      باستخدامفصلت الرواسب البروتينية بتقنية الترشيح الهالمي              

  .G Sephadex (Plummer, 1978) – 100والحاوي على الهالم من نوع 

لمستخلص المـائي البـارد    فصل المحلول المركز للراسب البروتيني المعزول من ا       ) 1(يوضح الشكل          

 B والثانيـة    3سم )114.6 ( وبحجم روغان  A إذ أظهرت نتيجة الفصل وجود قمتين األولى         ،المردقوشلثمار  

  .3سم )284(بحجم روغان 
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 بتقنيـة   المردقوشلبارد لثمار   المظهر الجانبي لروغان الراسب البروتيني المعزول من المستخلص المائي الخام ا            : 1 الشكل  

 100 من نوع       السيفادكس سم والحاوي على الهالم   ) 2 × 95( بعادالترشيح الهالمي بأستخدام عمود الفصل ذو اال      

– G Sephadex   األسهم A ، B       علـى   3سـم  )284( والثانيـة    3سم )114.6( تمثل حجم الروغان للقمم األولى 

  ).ساعة/3 سم49.2( وبمعدل جريان 3سم )8.2( حجم كل جزء ،التوالي للمركبات البروتينية المفصولة 

  

  األوزان الجزيئية التقريبية للمركبات البروتينية المفصولة

 عمود الفـصل    باستخدام ولغرض تعيين األوزان الجزيئية التقريبية المفصولة بتقنية الترشيح الهالمي                

ت أوزانها الجزيئية بين    ح تراو ،لمعلومة الوزن الجزيئي   عدد من المواد ا    إمرار تم   ،سم )2 × 95(ذي األبعاد   

  ).2( حجم الروغان لهذه المواد كما مبين في الجدول حدد بعد ذلك ،دالتون ) 204-2000000(

 القياسـي   منحنيم الحصول على ال   قابل لوغاريتم الوزن الجزيئي ت    وعند رسم حجم الروغان لكل مادة م           

والذي من خالله يمكن تحديد األوزان الجزيئيـة التقريبيـة       ) 2(ح في الشكل    لتقدير الوزن الجزيئي كما موض    

  .للمركبات المفصولة

 )3سم(حجم الروغان 
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  حجوم الروغان للمواد المعلومة الوزن الجزيئي والتي مررت على عمـود الفـصل ذي األبعـاد               : 1الجدول  

  .G Sephadex – 100سم والحاوي على الهالم   )2 × 95            (

   

 جزيئيالوزن ال  المادة

  )دالتون(

 )3سم( حجم الروغان

  Blue dextran 2000000  93     الدكستران األزرق

  Bovine Serum Albumin(BSA) 67000  115لبومين مصل البقر أ

  amylase - α 58000  135 أميليز –ألفا 

  Egg Albumin 45000  159لبومين البيض أ

  Pepsin 36000  179ببسين 

  Trypsin 23000  193تربسين  

  Insulin Hormone 5750  263    هرمون األنسولين 

  Tryptophan 204  317التربتوفان  

  

  

y = -0.0139x + 6.9615
R2 = 0.877
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  .المنحني القياسي لتقدير الوزن الجزيئي التقريبي للبروتينات المفصولة بتقنية الترشيح الهالمي  : 2الشكل 

روتينية المفصولة بتقنية الترشيح     حجوم الروغان التي تم الحصول عليها للمركبات الب        إسقاطومن خالل         

تم أيجاد األوزان الجزيئية التقريبية للمركبات البروتينية لثمار        ) 2( على المنحني القياسي في الشكل       ،الهالمي

  .ردقوشمال

3
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  .األوزان الجزيئية التقريبية للمركبات البروتينية المفصولة بتقنية الترشيح الهالمي : 2الجدول 
  

  )دالتون(الوزن الجزيئي التقريبي   )3سم(نحجم الروغا  المادة

  233646  114.6   الباردAالمركب البروتيني 

  1032  284.0   الباردBالمركب البروتيني 
  

   تحديد الجرعة المؤثرة

تحديد الجرعة األكثر تأثيرا في خفض مستوى الكلوكوز في ذكور الفئران السليمة            ) 3(يوضح الجدول         

  .كغم من وزن الجسم/ملغم) 400(م البارد وقد تبين أن قيمة الجرعة المؤثرة هي للمستخلص المائي الخا
  

الكلوكوز في  ردقوش في خفض مستوىمتحديد الجرعة المؤثرة للمستخلص المائي الخام البارد لثمار ال :3الجدول 

  .مصل ذكور الفئران
  

  كغم وزن الجسم/ جرعة المستخلص المائي البارد ملغم   

  وزالكلوك تركيز  500  400  300  200  100  السيطرة

4.1 ±0.39 *4.02± 0.33 4.39 ±0.09 4.52± 0.21 4.97± 0.62 5.64 ±0.16  لتر/ملي مول

  نحراف القياسي اال±تشير قيم الكلوكوز الى المعدل 

  تشير إلى الجرعة المؤثرة *
  

  تأثير األنسولين

كغم وزن الجسم تحت الجلد في ذكـور الفئـران    /وحدات دولية ) 10(ة  أدت المعاملة باألنسولين بجرع          

 الكلـي مقارنـة مـع    والكولسترولفي مستويات الكلوكوز ) p>ج 0.05(السليمة إلى حدوث أنخفاض معنوي    

 كما هو   ، مجموعة الفئران المعرضة للكرب التأكسدي المستحدث ببيروكسيد الهيدروجين مع ماء الشرب فقط           

  ).4( في الجدول إليهمشار 

د يعزى السبب ألى أن األنسولين يزيد من معدل دخول الكلوكوز إلى داخل الخلية من خالل زيـادة                  وق      

 في حين أن األنخفاض المعنـوي فـي مـستوى    ،)Ashcroft and Ashcroft, 1992(عدد نواقل الكلوكوز 

  Intestinal acyl-CoA cholesterol transferase الكلي قد يعزى الى تثبيط األنسولين ألنـزيم  الكولسترول

  ).Maechler et al.,1993(المسؤول عن أمتصاص الكولسترول من األمعاء 

  

  



  ...................فصل ودراسة بعض من المستخلصات البروتينية  
 

137

تأثير المستخلص المائي الخام وغير البروتيني البـارد ومـستخلص القلويـدات والفالفونويـدات لثمـار                

  المردقوش

كغم وزن /ملغم ) 400،0.51،0.33 ،400( بجرع مذكورة أنفا وـن خالل المعاملة بالمستخلصات الـم       

غيـر البروتينـي البـارد      الجسم على التوالي في التجويف البريتوني تبين أن المستخلص المـائي الخـام و             

غيـر  في مستويات الكلوكوز و   ) p>ج0.05( لويدات والفالفونويدات أدت إلى أنخفاض معنوي     ومستخلص الق 

 عنـد   البارد الذي اظهر فرقـا معنويـا       عدا المستخلص المائي الخام       الكلي الكولسترولمعنوي في مستويات    

  ).4(المقارنة مع الفئران المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين مع ماء الشرب فقط كما موضح في الجدول 

المستخلصات المذكورة أعاله قـد     ز عند المعاملة ب   و المعنوي الحاصل في مستوى الكلوك     االنخفاضأن        

) Koukoulitsa et al., 2006(  أفراز األنسولين من خاليا بيتـا  إلى قدرة هذه المستخلصات على زيادةدويع

هيدروكسي -يم بيتا أما األنخفاض الحاصل في مستوى الكولسترول الكلي قد يعزى الى قدرتها على تثبيط أنز             

   رولـالكولستاء ـعن بن ؤول ـ المس (HMG-CoA)  ريدكتيزAم ـد األنزيـاعـسل مـيل كلوتاريـمث

) Koukoulitsa  et al., 2006.(  
  

تأثير المستخلص المائي الخام وغير البروتيني البارد ومستخلص القلويدات والفالفونويدات لثمـار             :4الجدول  

 الكلي في مصل دم ذكور الفئـران المعرضـة          الكوليستيرول في مستويات الكلوكوز و    المردقوش

  .جينوأكسدي بوساطة بيروكسيد الهيدرللكرب الت
  الكلوكوز  المعامالت

  )لتر/ ملي مول ( 

   الكليالكولسترول

  )لتر/ ملي مول (

  1.99 ± 0.1  4.04  ±  0.44  )المحلول الملحي الفسلجي(السيطرة 

  فئران معاملة ببيروكسيد الهيدروجين

  مع ماء الشرب فقط %)0.5(

0.48 ± 5.72 0.14 ± 3.10 

  2.15 ± 0.9  2.75  ± 0.45  )كغم/ وحدات دولية10( األنسولين

  مستخلص المائي الخام الباردال

  )كغم/ ملغم400(

0.25 ± 4.93  0.12 ± 2.91  

  المستخلص غير البروتيني البارد

  )كغم/ ملغم400(

0.22  ± 4.32  0.31 ± 1.93 
(a)  

  2.19 ± 0.41  5.01 ± 0.55 )كغم/ ملغم0.51(مستخلص القلويدات 

ــدات   ــستخلص الفالفونويــ مــ

  )كغم/ ملغم0.33(

0.14 ± 2.73  0.3 ± 1.94  

  ).0.05 ( يساويأو احتمالية اقل  المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوىحرفاأل  

) d( ) c( 

) b( ) a(  

) a( 
 
)ab( 

)bc() bc( 

)bc(

) c( 

) a( ) a( 

  
) a(  
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   . القياسياالنحراف ±تشير القيم أعاله إلى المعدل   

  المردقوش لثمار  المستخلص المائي الباردتأثير الرواسب البروتينية والمركبات البروتينية المفصولة من

كغم وزن / ملغم ) 10.15 , 2.61( وبجرع Aالمعاملة بالراسب البروتيني البارد والمركب البارد أدت        

 الكلي ماعـدا المركـب   الكولسترولفي مستويات الكلوكوز و) p< 0.05(الجسم إلى حدوث أنخفاض معنوي 

ـ الكولسترولفي مستوى  )<p 0.05(لم يحدث فرقا معنويا      إذ    Bالبروتيني البارد    د المقارنـة مـع    الكلي عن

كغم كما مـشار    /ملغم) 2.58(الفئران المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين مع ماء الشرب فقط وبجرعة مقدارها           

  ).5(أليه في الجدول

  الدم للفئران المعرضة للكـرب التأكـسدي  ويمكن أن يعود التأثير المخفض لمستوى الكلوكوز في مصل          

بيتا الذي يكون أكثر في بنكرياس الفئران المعرضة للكرب التأكـسدي           لى زيادة تحرير األنسولين من خاليا       ا

 الخاليـا  أو أن هذه المركبات تمتلك تأثيرا مشابها لألنسولين على           ،مما هو عليه في بنكرياس الفئران السليمة      

  ).Gupta et al. , 2005(المشاركة في أيض الكلوكوزنزيمات ثير المحفز المباشر في االأو التأ

ـ   A المركـب درة  ـ ق إلى الكولسترولستوى  ـ في م  االنـخفاضد يعزى   ـوق     ـ  ـعلـى ت زيم ـثبيط األن

  ردكتيـز  CoAمثيـل كلوتاريـل   -بيتـا -هيدروكـسي - بيتاالكولسترولناء ـمسؤول عن بـوال منظم ـال

)Koukoulitsa  et al., 2006 .(  
  

 المردقوشثمار ل المفصولة منه A  &Bتأثير الراسب البروتيني البارد والمركبات البروتينية   : 5الجدول 

 ربـئران المعرضة للكـفمستويات الكلوكوز والكولسيترول الكلي في مصل دم ذكور ال في

  .روكسيد الهيدروجيناطة بيسلتأكسدي بو
  

  )لتر/ملي مول( الكليالكولسترول  )لتر/ملي مول(الكلوكوز  المعامالت

 0.10 ± 1.99 4.04 ± 0.44  )المحلول الملحي الفسلجي(السيطرة 

فئران معاملة ببيروكسيد الهيدروجين    

  مع ماء الشرب فقط%)0.5(

0.48 ± 5.72 3.1 ± 0.14 

  0.9 ± 2.15  0.45  ±2.75  األنسولين

  0.42 ± 2.71  0.82 ± 5.00  الراسب البروتيني البارد

  0.28 ± 3.04  0.10 ± 5.22   الباردAالمركب البروتيني 

  0.8 ± 1.98   0.36±  4.3  البارد Bالمركب البروتيني 

  ).0.05 ( احتمالية اقل او يساوي المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوىحرفاأل

   القياسياالنحراف ±تشير القيم أعاله إلى المعدل 

  

) d( 

) b( 

) b(  

) a(  

) bcd( 

) c( 

) bc( 

) a(  

) ab( 

) ab( 

) b( 

) a( 
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  وندايالديهايديون والمالان في مستويات الكلوتاثتأثير األنسولي

كغم تحت الجلد في الفئران المعرضـة للكـرب         /وحدات دولية )10(بجرع  أدت المعاملة باألنسولين و          

لوتاثـايون فـي    في مستوى الك  ) p >0.05(يدروجين إلى ارتفاع معنوي     التأكسدي المستحدث ببيروكسيد اله   

دايالديهايـد فـي أنـسجة الكبـد والكليـة والقلـب             بينما أنخفض مستوى المالون    ،القلبأنسجة الكبد والكلية و   

 وكما مـشار    ،عند المقارنة مع الفئران المعاملة ببيروكسيد الهيدرجين مع ماء الشرب فقط          ) p >0.05(معنويا

 وقد يعزى الـسبب إلـى أرتفـاع مـستويات            ، )2008(عدونسوهذا يتفق مع نتائج ال    ). 6(أليه في الجدول    

  ). Hartnett et al., 2000(مضادات األكسدة بعد المعالجة باألنسولين

  

المائي الخام وغير البروتيني البـارد ومـستخلص القلويـدات والفالفونويـدات لثمـار              تأثير المستخلص   

   في مستويات الكلوتاثايون والمالوندايالديهايدالمردقوش

 وزن   كغـم /ملغـم  )0.33 ,0.51 , 400 ,  400( بجرع أدت المعاملة بالمستخلصات المذكورة آنفا و           

 )p >0.05( لتأكسدي ببيروكسيد الهيدروجين إلى أرتفاع معنـوي      الجسم في ذكور الفئران المعرضة للكرب ا      

مـستوى   )p >0.05(  في حـين أنخفـض معنويـا       ،سجة الكبد والكلية والقلب   نفي مستوى الكلوتاثايون في أ    

دروسة عند المقارنة مع الفئران المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين مـع مـاء            مالمالوندايالديهايد في األنسجة ال   

  ).6(ما مبين في الجدولالشرب فقط ك

أو  ، مستويات المالوندايالديهايد قد يعود الى قدرة هذه المستخلصات على أزالة الجذور الحرة            انخفاضإن       

 سـحة للجـذور الحـرة     ا الك اإلنزيميةتمتلك آلية مضادة لألكسدة أو أنها تعمل على تنشيط مضادات األكسدة            

)Nurmi et al., 2006.(  

 تنـشيط   قدرة هذه المستخلـصات علـى     عزى الى   قد ي الكلوتاثايون في األنسجة المدروسة      مستوى   أما ارتفاع 

  .)GSH synthetase) Lomaestro and Malone, 1995فعالية انزيم كلوتاثايون سينثيتيز  
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  ات  تأثير المستخلص المائي الخام وغير البروتيني البارد ومستخلص القلويـدات والفالفونويـد             : 6 الجدول

المردقوش في مستويات الكلوتاثايون والمالوندايالديهايد في أنسجة الكبد والكلية والقلـب             لثمار  

  ساطة بيروكسيد الهيدروجينافي ذكور الفئران المعرضة للكرب التأكسدي بو

  
  ت  )غم/ نانومول(المالوندايالديهايد   )غم/ نانومول(الكلوتاثايون 

  القلب  الكلية  لكبدا  القلب  الكلية  الكبد

ــي    27.27±7571.99ـول الملح
) f(  

2598.84±52.94  
)c(  

2059.01±63.04  
) b(  

204.98±3.27  
) a(  

402.07±24.7  
(b) 

323.71±22.72  
(b)  

ــسيد     ببيروك

مــع مــاء %)

5222.78±36.98  
(a) 

45.34±2180  
(b)  

2049.72±24.91  
(a)  

454.12±12.41  
(d) 

595.3±10.22  
) c(  

  
501.86±18.15  
) c(  

7709.91±24.22  ±2266.71 51.96 3834.71±24.78  224.76±4.13  315.66±15.01  291.2±22.64  

  28.74±5605.12  خام البارد
) c(  

2999.25±54.43  
)   e(  

3705.2±39.99  
) e(  

285.25±19.51  
)c(  

275.73±23.05  
) a(  

287.61±30.67  
)b(  

  31.41±5451.55  روتيني البارد
(b) 

2816.06±63.98   
(d) 

2914.7±37.19  
(c)  

243.26±5.9  
(b) 

266.16±10.25  
(a) 

232.4±11.65  
(a) 

  6282.15±51.4  
(d) 

3017.7±61.04  
(e) 

3549.7±52.35    
(d) 

237.18±6.2  
(b) 

298.72±15.8  
(ab) 

291.9±25.04  
(b) 

  43.3±6811.13  دات
(e) 

2264.16±62.66  
(b) 

2874.4±62.41  
(c) 

276.03±22.31  
(c) 

304.17±18.88  
(ab) 

292.2±31.41  
(b) 

  ).0.05(األحرف المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى 

  .  االنحراف القياسي±دل تشير القيم أعاله إلى المع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) g( ) a( ) f( ) ab( ) a( 
) b( 
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 المفصولة من ثمار المردقوش في مـستويات        B و   Aتأثير الراسب البروتيني البارد والمركبات البروتينية       

  الكلوتاثايون والمالوندايالديهايد

ة  البارد في التجويف البريتوني لذكور الفئران المعرض       Bأدى حقن الراسب البروتيني البارد والمركب             

في مستوى الكلوتاثـايون    ) p >0.05( للكرب التأكسدي المستحدث ببيروكسيد الهيدروجين إلى ارتفاع معنوي       

فـي أنـسجة    ) p >0.05( في أنسجة الكبد والكلية والقلب ، في حين أنخفض مستوى المالوندايالديهايد معنويا           

الهيدروجين مع ماء الشرب فقط ، ولم تـؤد         الكبد والكلية والقلب عند المقارنة مع الفئران المعاملة ببيروكسيد          

في مستوى الكلوتاثايون  في أنـسجة       ) p <0.05(  البارد إلى انخفاض معنوي    A المعاملة بالمركب البروتيني  

الكبد والكلية والقلب عند المقارنة مع الفئران المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين مع ماء الشرب، كما موضح في                

  ).7(الجدول 

عزى سبب ارتفاع مستوى الكلوتاثايون إلى قدرة هذه الرواسب والمركبات البروتينية على تنـشيط              وقد ي      

 Glutamyl- Cysteineكلوتاميـل سـستين سـنثتيز   -آلية بناء الكلوتاثايون من خالل زيادة فعالية أنزيم كاما

Synthetase γ -) γ -GCS) (Lands et al. ,1999 (بروتينية المفـصولة  أو أن هذه الرواسب والمركبات ال

أمـا  ). Lomaestro and Malone, 1995(كلوتاميل ترانس ببتايديز -منها تعمل على تثبيط فعالية أنزيم كاما

األنخفاض الحاصل في مستوى المالوندايالديهايد قد يعزى الى ان هذه الرواسب لهـا آليـة مـضادة لعمليـة            

  اإلنزيمية مثل أنزيم سوبر أوكـسايد ديـسميوتيز        أو تعمل على تنشيط مضادات األكسدة     ،  بيروكسدة الدهون 

Superoxide Dismutase) SOD ( أو أنزيم الكاتاليز ،Catalase) CAT (  التي تسهم في إزالة األصـناف

 الفعالة لألوكـسجين ممـا يـؤدي الـى خفـض عمليـة بيروكـسدة الـدهن المتمثلـة بالمالوندايالديهايـد                     

)Mcanuff et al., 2003.(  
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 المفصولة من ثمار المردقوش في مستويات B و Aتأثير الراسب البروتيني البارد والمركبات    :7الجدول 

الكلوتاثايون والمالوندايالديهايد في أنسجة الكبد والكلية والقلب لذكور الفئران المعرضة للكرب 

  التأكسدي بوساطة بيروكسيد الهيدروجين

  

  )غم/ نانومول(المالوندايالديهايد   )غم/ نانومول(الكلوتاثايون 

  القلب  الكلية  الكبد  القلب  الكلية  الكبد

ول  

 

7571.99±27.27  
(b) 

2598.84±52.94  
(d) 

2059.01±63.04  
(b) 

204.98±3.27  
(a) 

402.07±24.7 
(c) 

323.71±22.72 
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