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 في االرانب Zingiber officinalisفصل ودراسة المركبات الفعالة من جذور الزنجبيل 

 السليمة والمصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان
  

  محمد بحري السعدون                             لؤي عبد علي الهاللي

  قسم الكيمياء
  كلية العلوم

  جامعة الموصل
  

  )16/6/2008؛ تاريخ القبول  23/1/2008تاريخ االستالم (

  

  الملخص

تضمنت الدراسة تحضير المستخلص البروتيني وغير البروتيني البارد لجذور الزنجبيل، اذ تم عزل 

ودراسة المركبات البروتينية المفصولة بتقنية الترشيح الهالمي من الراسب البروتيني البارد، تـم تحديـد   

 Bدالتون والمركب ) A )108542ة وكانت كما ياتي، المركب االوزان الجزيئية لهذه المركبات المفصول

  .دالتون) 3247(

واشارت النتـائج  , حقنت المركبات البروتينية وغير البروتينية التي حضرت في التجويف البريتوني

كغـم  /ملغـم ) 75,150(وبجرع Bبعد اسبوع من المعاملة الى ان الراسب البروتيني والمركب البروتيني 

في مستوى الكلوكوز والكوليستيرول الكلي والدهون ) p < 0.05(د ادت الى انخفاض معنوي وزن الجسم ق

 (p < 0.05)الكلية وكوليستيرول البروتين الدهني واطئ الكثافة في مصل الدم، بينما احدث ارتفاعا معنويا

ن وفعالية انـزيم  في مستوى كوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة في مصل الدم ومستوى الكلوتاثايو

سوبر اوكسايد ديسيموتيز في انسجة الكبد والكلية والقلب لذكور االرانب السليمة والمصابة بـداء السـكر   

تاثير مضاد للسكري والكرب التاكسـدي   Bيمكن االستنتاج ان للمركب البروتيني . المستحدث بااللوكسان

  .في االرانب السليمة والمصابة بداء السكر

  .الزنجبيل، المركبات البروتينية الفعالة، داء السكر: احيةالكلمات المفت
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ABSTRACT 

The study was included isolation of cold proteinous and non-proteinous extracts of 
Zingiber officinals roots. The study also comprised the isolation and studying the 
proteinous compounds, using gel filtration technique which produced two compounds A 
(M.wt 108542 D) and B (M.wt 3247 D). 

The proteinous and non-proteinous compounds were administrated interaperitio-
neally. After one week from the treatment, the results were indicated that the proteinous 
precipitate and (B) proteinous compound at the doses (150,75) body weight which were 
caused a significant decrease (P < 0.05) in serum glucose (glu), total cholesterol (TC), 
total lipid, LDL-C levels , with an associated significant increase (P<0.05) in serum 
HDL-C level, Glutathion (GSH) and superoxide dismutase (SOD) enzyme activity in 
liver, kidney and heart tissues, in normal and alloxan-induced diabetic rabbits. 

Finally, It was suggested the proteinous compound B has antidiabetic and 
antioxidative stress effect in normal and diabetic rabbibts. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

ؤدي الى زيادة توليد الجذور ان ارتفاع مستوى سكر الدم يؤدي الى زيادة الكرب التأكسدي والذي ي

، لذا تؤدي مضادات االكسدة دورا مهما فـي  (Koya et al., 2003)الحرة وحدوث مضاعفات داء السكر 

كماان اضعاف االليات الدفاعية ضد الجذور الحرة فـي  . (Ahmed, 2005a)منع حدوث هذه المضاعفات 

اصابة هذه االنسجة بواسطة التلف التأكسـدي   انسجة الكبد والبنكرياس والكلية والقلب يعزز من احتماالت

  في مرضـى داء السـكر النـاجم عـن زيـادة بيروكسـدة الـدهون وانخفـاض مضـادات االكسـدة          

(Ahmed, 2005b) . واشارات دراسة (Koya et al., 2003) ان داء السكر التجريبي المستحدث كيمياويا

المضادة لالكسدة في مختلف االنسجة كالقلـب  بااللوكسان يصاحبه تغييرات واضحة في فعالية االنزيمات 

ومن هنا جاءت فكرة البحث في دراسة تاثير المسـتخلص غيـر البروتينـي    . والكبد والكلية والبنكرياس

والراسب البروتيني والمركبات البروتينية في مستويات الكلوكوز والكوليستيرول الكلي والـدهون الكليـة   

وواطئ الكثافة في مصل الدم، وكذلك مستوى الكلوتاثايون وفعاليـة  وكوليستيرول البروتين الدهني عالي 

انزيم السوبر اوكسايد ديسميوتيز في انسجة الكبد والكلية والقلب في ذكور االرانب السليمة والمصابة بداء 

  .السكر المستحدث بااللوكسان
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  المواد المستعملة وطرائق العمل

  :جمع النبات المستعمل

الزنجبيل من احد االسواق المختصة في بيع مـواد العطـارة فـي مدينـة      تم الحصول على جذور

  .الموصل، وتم تصنيفه في كلية العلوم، قسم علوم الحياة

  الزنجبيل: االسم العربي للنبات

  Ginger: االسم االنكليزي للنبات

  Zingiber officinalis: االسم الالتيني للنبات
 

  :تحضير المستخلصات

غراما من جذور الزنجبيل الطرية، بعد ذلك قطعـت   500ائي البارد وزن تحضير المستخلص الم

دقيقـة بعـدها    15، ثم سحقت باستخدام آلة الثرم لمـدة  )حجم3:وزن1(ومزجت مع الماء المقطر بنسبة 

جمدت باضافة النتروجين المسال، بعد ذلك حرك الخليط لمدة ساعتين تحت تاثير المحرك الكهربائي، ثـم  

 6000xgدة طبقات من الشاش وفصل الراشح الرائق بجهاز الطرد المركزي بسـرعة  رشح من خالل ع

  .دقيقة 20المبرد ولمدة 

  

  : عزل الراسب البروتيني والمستخلص غير البروتيني

حجم على التوالي /حجم) 60: 40(تمت اضافة االسيتون البارد الى المستخلص المائي البارد بنسبة 

م، ثم ترك المـزيج فـي   ° 4عند درجة حرارة  (Robyt and White, 1987)ببطئ مع التحريك المستمر 

دقيقـة عنـد    20فصل البروتين المترسب بجهاز الطرد المركزي المبرد لمـدة  . ساعة 24الثالجة لمدة 

6000xg  عن الجزء الرائق والذي يمثل المستخلص غير البروتيني، بعدها جفف كل منهما باستخدام جهاز

  .لحصول على المادة بشكل مسحوقالتجفيد بالتبريد ل

  

  :فصل وتنقية وتعيين االوزان الجزيئية للمركبات البروتينية

نقي البروتين الخام المستحصل عليه وتم تقدير االوزان الجزيئية للمركبات البروتينيـة باسـتخدام   

 75G- (Sephadex G-75)سم والحاوي على مادة السيفادكس نوع ) 1.8 × 120(عمود فصل ذي ابعاد 

وقدرت كمية البروتين في كل قمة بطريقـة  ). (Robyt and White, 1987ساعة /مل 42وبمعدل جريان 

، ومنها تـم تحديـد الجرعـة المـؤثرة للمركبـان      (Schacterle and Pollack, 1973)الوري المحورة 

  .Bو A البروتينيان 
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  :الحيوانات المستخدمة

ـ    ة بعمـر خمسـة اشـهر تقريبـا واوزان تراوحـت     استخدم في هذا البحث ذكور االرانب المحلي

واخضـعت  , غم وضعت في اقفاص معدنية وزودت بالماء والعلف الحيواني الخاص بهـا ) 750-850(

  .2±25للظروف ذاتها من ضوء طبيعي ودرجة حرارة 

  

  :تحديد الجرع المؤثرة

مجموعـة  غم قسمت الى مجاميع تضم كل ) 850-750(استخدمت ارانب محلية تراوحت اوزانها 

  :ارانب، وعوملت كما ياتي) 5(

  

  :تحديد الجرعة المؤثرة للراسب البروتيني

  مـن المحلـول الملحـي الفسـلجي     3سـم  1المجموعة االولى حقنت  بالتجويف البريتوني بـ   

(Obi et al., 2003) وعدت مجموعة سيطرة.     

كغم مـن وزن  /ملغم) 200، 150، 100، 50(حقنت بالتجويف البريتوني بالجرع ) 5-2(المجاميع 

  .الجسم على التوالي من الراسب البروتيني

  

  :تحديد الجرعة المؤثرة للمستخلص غير البروتيني

من المحلول الملحـي الفسـلجي وعـدت     3سم 1المجموعة االولى حقنت بالتجويف البريتوني بـ 

  .مجموعة سيطرة

كغم من وزن /ملغم) 800، 600، 400، 200(حقنت بالتجويف البريتوني بالجرع ) 5-2(المجاميع 

  .الجسم بالمستخلص غير البروتيني بالتجويف البريتوني

  

  : Bو Aتحديد الجرعة المؤثرة للمركبان البروتينيان 

من المحلول الملحـي الفسـلجي وعـدت     3سم 1المجموعة االولى حقنت بالتجويف البريتوني بـ 

  .مجموعة سيطرة

كغـم مـن وزن   /ملغم) 100، 75، 50، 25(ني بالجرع حقنت بالتجويف البريتو) 5-2(المجاميع 

البارد وبنفس الطريقة تم تحديد الجرعـة المـؤثرة   ) Aالقمة ( Aالجسم على التوالي بالمركب البروتيني 

وبعد ساعتين من حقن المـواد المـذكورة انفـا فـي التجويـف      . البارد) Bالقمة ( Bللمركب البروتيني 

  .صول على الدم ،ثم قيس مستوى الكلوكوز في مصل الدمالبريتوني، تم ذبح الحيوانات للح
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  :استحداث داء السكر في ذكور االرانب المحلية

غرامـا ووضــعت فــي          ) 850-750(اسـتخدمت ذكــور االرانــب المحليـة قربــت اوزانهــا   

وزنـت ثـم حقنـت    . السكر فيهاساعة قبل استحداث داء ) 48(اقفاص خاصة وقد منعت من االكل لمدة 

تـم  . (Abdel-Hassan et al., 2000)كغم من وزن الجسـم  /ملغم 100بااللوكسان تحت الجلد وبجرعة 

التاكد من ان االرانب مصابة بداء السكر وذلك من خالل فحص البول للتاكد من وجود سكر الكلوكوز فيه 

  .Glukotestوذلك باستخدام الشريط الكاشف 

  

نب السليمة والمصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان بالمواد البروتينية وغير البروتينية معاملة االرا

  :المحضرة واالنسولين

مجاميع في االرانـب المصـابة   ) 7(مجاميع في السليمة و) 6(قسمت االرانب المحلية عشوائيا الى 

  :بداء السكر، وتمت معاملتها كاالتي

ف البريتوني بالمحلول الملحي الفسلجي وعدت مجموعـة سـيطرة   المجموعة االولى حقنت في التجوي .1

  .سليمة

  .كغم من وزن الجسم من االنسولين/وحدات دولية) 10(المجموعة الثانية حقنت تحت الجلد بـ  .2

المجاميع من الثالثة الى السادسة حقنت في التجويف البريتوني بالمستخلص غير البروتيني والراسـب   .3

ـ   البـاردان لجـذور الزنجبيـل    ) Bو Aالقمـة  ( Bو  Aب البروتينـي  البروتيني وكل مـن المرك

 .كغم من وزن الجسم/ملغم) 75,50,150,400(وبجرع

المجموعة السابعة العائدة لالرانب المصابة بداء السكر المسـتحدث بااللوكسـان حقنـت بـالتجويف      .4

 .البريتوني بالمحلول الملحي الفسلجي وعدت سيطرة مصابة

  

  :تقدير المتغيرات

م تقدير مستوى الكلوكوز والكوليستيرول الكلي وكوليستيرول البروتين الدهني عالي وواطئ الكثافة ت

  وهـي طريقـة انزيميـة    (Syrobio, France)نـوع   (kit)في مصل الـدم باسـتخدام عـدة التحليـل     

(Burtis and Ashwood, 1999) .    ــة ــدم بطريق ــل ال ــي مص ــة ف ــدهون الكلي ــدرت ال   ق

(Toro and Ackermann, 1975).       قـدر الكلوتاثـايون فـي انسـجة الكبد،والكليـة، والقلـب بطريقـة  

(James et al., 1982) .   قدرت فعالية انزيم سوبر اوكسايد ديسميوتيز في انسجة الكبد،والكليـة والقلـب

  .(Al-Muslih et al., 2001)بطريقة 
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  :لتحليل االحصائيا

وحددت االختالفات الخاصة بـين   One way analysis of varianceحللت نتائج البحث باستخدام 

  Duncan (Steel and Torrie, 1984). المجاميع باستخدام اختبار دنكن

  

  النتائج والمناقشة                                   

  : فصل الرواسب البروتينية المعزولة من المستخلص المائي البارد لجذور الزنجبيل

ـ    ة الترشـيح الهالمـي باسـتخدام عمـود الفصـل ذي االبعـاد      فصلت الرواسب البروتينية بتقني

  . Sephadex G 75سم والحاوي على الهالم من نوع ) 1.8 × 120(

فصل المحلول المركز للراسب البروتيني المعزول من المستخلص المائي البارد ) 1(يوضح الشكل 

 Bوالثانية  3سم) 117(وغان وبحجم ر Aلجذور الزنجبيل، اذ اظهرت نتيجة الفصل وجود قمتين االولى 

  .3سم) 237(بحجم روغان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المظهر الجانبي لروغان الراسب البروتيني المعزول من المستخلص المائي الخام لجـذور  : 1الشكل 

سـم  ) 1.8 × 120(الزنجبيل بتقنية الترشيح الهالمي باستخدام عمود الفصـل ذو االبعـاد   

تمثل حجم الروغان للقمـم   Bو A، االحرف Sephadex G 70والحاوي على الهالم نوع 

على التوالي للمركبات البروتينية المفصولة، حجـم  ) 3سم 237(والثانية ) 3سم117(االولى 

  .ساعة/مل 42مل وبمعدل جريان  7كل جزء 
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  :االوزان الجزيئية التقريبية للمركبات البروتينية المفصولة

ة المفصولة بتقنية الترشيح الهالمي، استخدم عمود فصل ذي لغرض تعيين االوزان الجزيئية التقريبي

،  3سـم 1/ملغـم 1سم، اذ تم امرار عدد من المواد المعلومة الوزن الجزيئي بتراكيز) 1.8 × 120(االبعاد 

دالتون، بعد ذلك تم تعيين حجم الروغان لهذه المـواد  ) 2000000-204(تراوحت اوزانها الجزيئية بين 

  ).1( كما مبين في الجدول

  

حجوم الروغان للمواد المعلومة الوزن الجزيئي والتي مررت على عمـود الفصـل ذي   : 1الجدول 

  Sephadex G-75سم والحاوي على الهالم ) 120 × 1.8(االبعاد 

 .Log M.wt المادة
الوزن الجزيئي 

 )دالتون(
 )3سم(حجم الروغان 

 98 2000000 6.301 الدكستران االزرق

 124 67000 4.826 البومين مصل البقر

 134 58000 4.763 اميليز-الفا

 147 45000 4.653 البومين البيض

 162 36000 4.556 ببسين

 179 23000 4.361 تربسين

 235 5750 3.759 هرمون االنسولين

 279 1051 3.021 هرمون االوكسيتوسين

 318 204 2.301 التربتوفان

  

وغاريتم الوزن الجزيئي تم الحصـول علـى المنحنـي    وعند رسم حجم الروغان لكل مادة مقابل ل

والذي من خالله يمكن تحديد االوزان الجزيئية ) 2(القياسي لتقدير الوزن الجزيئي كما هو مبين في الشكل 

  .التقريبية للمركبات المفصولة
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  المنحنى القياسي لتقدير الوزن الجزيئي التقريبي للبروتين: 2الشكل 

  

خالل اسقاط حجوم الروغان التي تم الحصول عليها للمركبات البروتينية المفصـولة بتقنيـة   ومن 

تم ايجـاد االوزان الجزيئيـة التقريبيـة للمركبـات     ) 2(الترشيح الهالمي، على المنحني القياسي الشكل 

  .البروتينية لجذور الزنجبيل

  

  ة المفصولة بتقنية الترشيح الهالمياالوزان الجزيئية التقريبية للمركبات البروتيني: 2الجدول 

 )3سم(حجم الروغان  المادة
الوزن الجزيئي التقريبي 

 )دالتون(

 A 117 108542المركب البروتيني 

 B  237 3247المركب البروتيني 

  

  :تحديد الجرعة المؤثرة
انب تحديد الجرعة االكثر تاثيرا في خفض مستوى الكلوكوز في ذكور االر) 6-3(توضح الجداول 

  .Bو  Aالسليمة لكل من المستخلص غير البروتيني والراسب البروتيني والمركبان البروتينيان 
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  تحديد الجرعة المؤثرة للمستخلص غير البروتيني: 3الجدول 

 كغم وزن الجسم/جرعة المستخلص غير البروتيني ملغم 

تركيز الكلوكوز 

 )لتر/ملي مول(

 800     600 400 200 السيطرة

6.47 ± 
0.13 

6.61 ± 
0.10 

5.03 ± 
0.09 

6.99 ± 
0.11 

6.32 ± 
0.14 

  االنحراف القياسي ±تشير قيم الكلوكوز الى المعدل 

  

  تحديد الجرعة المؤثرة للراسب البروتيني: 4الجدول 

 كغم وزن الجسم/جرعة الراسب البروتيني ملغم 

تركيز الكلوكوز 

 )لتر/ملي مول(

   200     150     100 50       السيطرة
6.66 ± 

0.09 
7.54 ± 

0.21 
7.32 ± 

0.11 
6.27 ± 

0.14 
7.10 ± 

0.08 
  االنحراف القياسي ±تشير قيم الكلوكوز الى المعدل 

  

   Aتحديد الجرعة المؤثرة للمركب البروتيني : 5الجدول 

 كغم وزن الجسم/ملغم Aجرعة المركب البروتيني  

تركيز الكلوكوز 

 )لتر/ملي مول(

 100 75 50     25 السيطرة
6.55 ± 

0.13 
7.32 ± 

0.09 
6.43 ± 

0.11 
7.66 ± 

0.11 
7.55 ± 

0.31 
  االنحراف القياسي ±تشير قيم الكلوكوز الى المعدل 

  

     Bتحديد الجرعة المؤثرة للمركب البروتيني : 6الجدول 

 كغم وزن الجسم/ملغم Bجرعة المركب البروتيني  

تركيز الكلوكوز 

 )لتر/ملي مول(

 100 75 50 25 السيطرة
6.55 ± 

0.08 
7.43 ± 

0.12 
7.54 ± 

0.11 
6.05 ± 

0.19 
6.66 ± 

0.09 
  االنحراف القياسي ±تشير قيم الكلوكوز الى المعدل 
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تاثير المستخلص غير البروتيني والراسب البروتيني والمركبات البروتينية المفصولة منه فـي مصـل   

  :ذكور االرانب السليمة

كغم وزن الجسم علـى  /ملغم) 75,50,150,400(لمعاملة بالمواد المذكورة انفا وبجرع من خالل ا

اديـا الـى    Bو  Aالتوالي في التجويف البريتوني، تبين ان الراسب البروتيني والمـركبين البـروتينيين   

ل في مستويات الكلوكوز والكوليستيرول الكلي والدهون الكلية وكوليسـتيرو  (p < 0.05)انخفاض معنوي 

في مستوى كوليستيرول البروتين  (p < 0.05)البروتين الدهني واطئ الكثافة، بينما احدثت ارتفاعا معنويا 

الدهني عالي الكثافة عند المقارنة مع السيطرة السليمة، في حين لم يؤد المستخلص غير البروتينـي الـى   

). 7(وكما هو مشار اليه في الجدولدراستها،  تم في المتغيرات الكيموحيوية التي (p > 0.05)فرق معنوي 

ان االنخفاض المعنوي الحاصل في مستوى الكلوكوز عند المعاملة بالمواد المذكورة اعاله قد يعـود الـى   

، اما االنخفاض (Gidado et al., 2001)قدرة هذه المستخلصات على زيادة افراز االنسولين من خاليا بيتا 

وكوليستيرول البروتين الدهني واطئ الكثافة قد يعزى الى قـدرة  الحاصل في مستوى الكوليستيرول الكلي 

ريدكتيز المسؤول عـن   Aهيدروكسي مثيل كلوتاريل مساعد االنزيم -هذه المركبات على تثبيط انزيم بيتا

، او تقلل من كمية البروتين الدهني المتوسط الكثافة المتحول (Pushpara et al., 2001)بناء الكوليستيرول 

، ويعزى التاثير الخافض للدهون الكليـة الـى   (Ram et al., 1997)روتين الدهني الواطئ الكثافة الى الب

تحفيز افراز االنسولين الذي بدوره يثبط انزيم الاليبيز الحساس للهرمون وبالتالي يمنع تحلل الدهون فـي  

في مستوى كوليستيرول  في حين يعزى االرتفاع المعنوي الحاصل. (Bell et al., 2001)االنسجة الدهنية 

البروتين الدهني عالي الكثافة نتيجة المعاملة بالراسب والمركبات البروتينية المذكورة انفـا، الـى قـدرة    

المركبات على تنشيط انزيم اليبوبروتين اليبيز الذي يجهز جزيئات البروتين الدهني عالي الكثافة بالدهون 

دات الثالثية من الكيلومايكرونات والبروتين الـدهني واطـئ   اثناء سحب الكليسيري apo A-Iالفوسفاتية و 

  .(VLDL) (Henriksen et al.,1999)الكثافة جدا 

  

تاثير المستخلص غير البروتيني والراسب البروتيني والمركبات البروتينية المفصولة منه في مصـل دم  

  :ذكور االرانب المصابة بداء السكر

كغـم  /ملغم) 75,50,150(وبجرع  Bو  Aادت المعاملة بالراسب البروتيني والمركبات البروتينية 

في مستويات الكلوكوز والكوليستيرول الكلي والدهون الكلية  (p < 0.05)وزن الجسم الى انخفاضا معنويا 

فـي مسـتوى    (p < 0.05)بينما احدثت ارتفاعـا معنويـا   . وكوليستيرول البروتين الدهني واطئ الكثافة

  لـم يحـدث فـرق معنـوي     Aكوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة، ماعدا المركـب البروتينـي   

(p > 0.05)        في مستوى الكلوكوز والكوليستيرول الكلـي وكـذلك الراسـب البروتينـي فـي مسـتوى
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جموعة السـيطرة  الكوليستيرول الكلي في مصل دم ذكور االرانب المصابة بداء السكر عند المقارنة مع م

  .المصابة بداء السكر

تاثير المستخلص غير البروتيني والراسب البروتيني والمركبـات المفصـولة منـه لجـذور     : 7الجدول 

الزنجبيل في مستويات الكلوكوز والكوليستيرول الكلي والدهون الكلية وكوليستيرول البروتين 

  سليمةالدهني عالي وواطئ الكثافة في مصل دم ذكور االرانب ال

 المعامالت

الكلوكوز 

ملي (

 )لتر/مول

الكوليستيرول 

ملي (الكلي 

 )لتر/مول

الدهون الكلية 

)3سم100/ملغم(

كوليستيرول 

البروتين 

الدهني عالي 

ملي (الكثافة 

 )لتر/مول

كوليستيرول 

البروتين 

الدهني واطئ 

ملي (الكثافة 

 )لتر/مول

  سليمة/ السيطرة 

المحلول الملحي (

 )الفسلجي

e 
0.02 ± 6.90 

d 
0.08 ± 3.38 

c 
2.91 ± 475.78 

a 
0.03 ± 0.76 

d 
0.05 ± 1.66 

 a االنسولين
0.03 ± 2.85 

a 
0.04 ± 2.85 

b 
3.22 ± 415.50 

d 
0.03 ± 0.97 

a 
0.005 ± 1.21 

المستخلص غير 

 البروتيني
e 

0.06 ± 6.03 
d 

0.07 ± 3.40 
c 

6.02 ± 470.90 
a 

0.04 ± 0.76 
d 

0.04 ± 1.63 

الراسب 

 بروتينيال
c 

0.04 ± 4.91 
b 

0.06 ± 3.02 
b 

6.74 ± 422.66 
ab 

0.03 ± 0.82 
c 

0.02 ± 1.53 

المركب 

 Aالبروتيني 

 البارد

d 
0.10 ± 5.80 

c 
0.06 ± 3.15 

b 
6.05 ± 413.16 

bc 
0.03 ± 0.83 

b 
0.04 ± 1.46 

المركب 

 Bالبروتيني 

 البارد

b 
0.21 ± 4.22 

ab 
0.05 ± 2.96 

a 
4.95 ± 386.51 

c 
0.03 ± 0.89 

a 
0.04 ± 1.27 

  االنحراف القياسي ±تشير القيم اعاله الى المعدل 

  )0.05(االحرف المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية 
  

في مستوى الكلوكـوز،   (p < 0.05)ووجد ان المستخلص غير البروتيني ادى الى انخفاض معنوي 

وقد يعزى االنخفـاض  . ي مستوى المتغيرات االخرى التي تم دراستهابينما لم يؤد الى أي فرق معنوي ف
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الحاصل في مستوى الكلوكوز الى ان هذه المواد البروتينية وغير البروتينية تعمل علـى زيـادة تكـوين    

الكاليكوجين من الكلوكوز الزائد في الدم، او قد تعمل على تحفيز افـراز االنسـولين مـن خاليـا بيتـا      

اما التاثير الخافض لمستوى الدهون الكلية قد يعزى الى تثبيط انزيم ). المتبقية(ر المحطمة البنكرياسية غي

، (Pari and Latha, 2002a)الاليبيز الحساس للهرمون ومن ثم تثبيط تحلل الدهون في االنسجة الدهنيـة  

تحفيز خاليـا  الى قدرة هذه المركبات البروتينية على  LDL-Cوقد يعزى االنخفاض الحاصل في مستوى 

، في حين ان االرتفاع المعنـوي الحاصـل فـي    apoB-100 receptorsالكبد على زيادة انتاج مستقبالت 

مستوى كوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة، ربما  يعزى الى قدرة هذه المركبات على تحفيز خاليا 

  .(Pari and latha, 2002b)االبتدائية  الكبد واالمعاء على انتاج جزيئات البروتين الدهني عالي الكثافة

  

تاثير المستخلص غير البروتيني والراسب البروتيني والمركبـات المفصـولة منـه لجـذور     : 8الجدول 

الزنجبيل في مستويات الكلوكوز والكوليستيرول الكلي والدهون الكلية وكوليستيرول البروتين 

ب المصابة بـداء السـكر المسـتحدث    الدهني عالي وواطئ الكثافة في مصل دم ذكور االران

  بااللوكسان

 المعامالت
ملي (الكلوكوز 

 )لتر/مول

الكوليستيرول الكلي 

 )لتر/ملي مول(

الدهون الكلية 

 )3سم100/ملغم(

كوليستيرول البروتين 

الدهني عالي الكثافة 

 )لتر/ملي مول(

كوليستيرول 

البروتين الدهني 

ملي (واطئ الكثافة 

 )لتر/مول

  يمةسل/ السيطرة 

 )المحلول الملحي الفسلجي(
b 

0.02 ± 6.90 
ab 

0.08 ± 3.38 
ab 

2.92 ± 475.78 
b 

0.03 ± 0.78 
c 

0.03 ± 1.65 

 e مصابة بداء السكر/سيطرة
0.87 ± 17.76 

c 
0.13 ± 3.86 

e 
11.26 ± 663.71 

a 
0.03 ± 0.48 

e 
0.02 ± 2.02 

 a االنسولين
0.40 ± 4.52 

a 
0.05 ± 3.20 

a 
13.15 ± 463.51 

c 
0.07 ± 0.93 

a 
0.01 ± 1.31 

 d المستخلص غير البروتيني
0.51 ± 10.48 

bc 
0.09 ± 3.79 

e 
14.48 ± 655.39 

a 
0.04 ± 0.47 

e 
0.01 ± 2.01 

 cd الراسب البروتيني
0.49 ± 9.96 

abc 
0.18 ± 3.51 

c 
21.75 ± 522.27 

b 
0.02 ± 0.74 

d 
0.03 ± 1.76 

 Aالمركب البروتيني 

 البارد
e 

0.70 ± 17.81 
abc 

0.45 ± 3.56 
d 

11.25 ± 599.66 
b 

0.04 ± 0.73 
d 

0.06 ± 1.77 

 c البارد Bالمركب البروتيني 
0.15 ± 9.35 

ab 
0.30 ± 3.41 

bc 
27.96 ± 498.40 

c 
0.02 ± 0.93 

b 
0.07 ± 1.43 

  االنحراف القياسي ±تشير القيم اعاله الى المعدل 

  )0.05(معنوي عند مستوى احتمالية االحرف المختلفة عموديا تعني وجود فرق 
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تاثير المستخلص غير البروتيني والراسب البروتيني والمركبات البروتينية المفصولة منه فـي انسـجة   

  :الكبد والكلية والقلب لذكور االرانب السليمة

  كغـم وزن /ملغـم ) 75، 150(وبجـرع   Bادت المعاملة بالراسب البروتيني والمركب البروتيني 

في مستوى الكلوتاثايون في انسجة الكبـد والكليـة والقلـب عنـد      (p < 0.05)الى ارتفاع معنوي  الجسم

  كلوتاميـل سيسـتاين سـينثيتيز    -المقارنة مع السيطرة، وقد يعزى ذلك الى ارتفاع فعالية انـزيم كامـا  

(Ewadh et al., 2003) في حين لم يؤد المستخلص غير البروتيني والمركب ،A   50، 400(وبجـرع (

في مستوى الكلوتاثايون في انسجة الكبد والكلية والقلب عند  (p > 0.05)كغم وزن الجسم فرقا معنويا /ملغم

  ارتفاعـا معنويـا   Bالمقارنة مع مجموعة السيطرة كما احدث الراسب البروتيني والمركـب البروتينـي   

(p < 0.05)  والكلية والقلب لـذكور االرانـب   في فعالية انزيم السوبر اوكسايد ديسموتيز في انسجة الكبد

السليمة عند المقارنة مع مجموعة السيطرة، وقد يعزى ذلك الى قدرة هذه المركبات على تقليـل عمليـة   

، (Kaleem et al., 2006)من خالل تقليل مستوى السكر في الـدم  (Protein glycation)تسكر البروتين 

ت االكسدة االنزيمية عالقة عكسـية، او انـه هـذا    حيث انه العالقة بين تسكر البروتين ومستوى مضادا

المركب والراسب البروتيني تعمل على تنشيط مضادات االكسدة االنزيمية ومنها انزيم سـوبر اوكسـايد   

  .(Kaleem et al., 2006)ديسموتيز
  

جبيل في تاثير المستخلص غير البروتيني والراسب البروتيني والمركبات المفصولة منه لجذور الزن: 9الجدول 

مستوى الكلوتاثايون والسوبر اوكسايد ديسموتيز في انسجة الكبد والكلية والقلب في ذكور االرانب 

  السليمة

 المعامالت
 )غم/u(سوبر اوكسايد ديسموتيز  )غم/نانومول(الكلوتاثايون 

 قلب كلية كبد قلب كلية كبد

  سليمة/ السيطرة 

المحلول الملحي (

 )الفسلجي

de 
12.4 ±3020.25 

d 
12.0 ± 

2492.24 

d 
21.1 ± 

1002.66 

a 
28.13± 
401.22 

a 
30.51 ± 
387.53 

ab 
11.51 ± 
321.61 

 b           االنسولين
22.1 ± 5034.22 

a 
15.1 ± 

3989.25 

b 
25.3 ± 

2241.14 

e 
20.31 ± 
501.41 

d 
11.61 ± 
332.11 

e 
19.31 ± 
395.31 

المستخلص غير 

 البروتيني
d 

21.1  ±3030.25 

d 
52.1 ± 

2490.66 

d 
14.1 ± 

1000.03 

ab 
24.21 ± 
452.52 

a 
18.11 ± 
385.61 

a 
20.41 ± 
319.41 

 c الراسب البروتيني
35.2 ± 3021.03 

b 
31.1 ± 

3701.65 

c 
12.3 ± 

2152.31 

d 
19.51 ± 
499.61 

b 
19.61 ± 
422.14 

c 
25.61 ± 
356.81 

 A dالمركب البروتيني 
11.5 ± 3025.02 

d 
22.0 ± 

2488.25 

de 
13.1 ± 

1006.52 

ab 
11.62 ± 
449.64 

a 
20.81 ± 
388.11 

ab 
30.81 ± 
320.41 
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 البارد

 Bالمركب البروتيني 

 البارد
a 

30.2 ± 6025.23 

c 
12.3 ± 

3854.98 

a 
35.1 ± 

2492.51 

c 
10.61 ± 
488.81 

c 
34.51 ± 
429.44 

d 
41.81 ± 377.8 

  االنحراف القياسي ±تشير القيم اعاله الى المعدل 

  )0.05(حرف المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية اال

تاثير المستخلص غير البروتيني والراسب البروتيني والمركبات البروتينية المفصولة منه فـي انسـجة   

  :الكبد والكلية والقلب لذكور االرانب المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان

كغـم وزن  /ملغـم ) 75، 150(وبجرع  Bبروتيني والمركب البروتيني احدثت المعاملة بالراسب ال

في مستوى الكلوتاثايون وفعالية انزيم سوبر اوكسايد ديسموتيز في انسجة  (p<0.05)الجسم ارتفاعا معنويا 

  .الكبد والكلية والقلب لذكور االرانب المصابة بداء السكر عند المقارنة مع السيطرة المصابة بداء السكر

الرتفاع المعنوي الحاصل في مستوى الكلوتاثايون قد يعزى الى قدرة هذه المركبات على تنشيط ان ا

، اما االرتفـاع  (Ahmed, 2005b)الية بناء الكلوتاثايون من خالل زيادة فعالية انزيم الكلوتاثايون سنثيتيز

رة المركبـات المـذكورة   المعنوي الحاصل في فعالية انزيم السوبر اوكسايد ديسموتيز، ربما يعزى الى قد

 سابقا علـى انهـا تعمـل علـى تنشـيط مضـادات االكسـدة االنزيميـة الكاسـحة للجـذور الحـرة           

(Shirwaiker et al., 2004).  
  

تاثير المستخلص غير البروتيني والراسب البروتيني والمركبات المفصولة منه لجذور الزنجبيـل  : 10الجدول 

يد ديسموتيز في انسجة الكبد والكلية والقلب فـي ذكـور   في مستوى الكلوتاثايون والسوبر اوكسا

  االرانب المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان

 المعامالت
 )غم/u(سوبر اوكسايد ديسموتيز  )غم/نانومول(الكلوتاثايون             

 قلب كلية كبد قلب كلية كبد

  سليمة/ السيطرة 

المحلول الملحي (

 )الفسلجي

a 
11.1  ± 3021.54 

a 
13.2 ± 

2490.22 

a 
23.1 ± 1005.66 

e 
31.51 ± 
454.11 

e 
21.51 ± 
382.11 

 
f 

19.61 ± 
324.68 

مصابة /سيطرة 

 بداء السكر
e 

13.1 ± 2022.41 

e 
19.3 ± 

1775.22 

ef 
34.0 ± 775.21 

a 
14.11 ± 
251.62 

a 
20.81 ± 
231.52 

a 
31.52 ± 
209.31 

 b االنسولين
45.1 ± 2877.51 

b 
28.4 ± 

2461.25 

c 
21.6 ± 980.21 

c 
28.91 ± 
349.31 

d 
31.71 ± 
304.66 

e 
40.21 ± 
299.55 

المستخلص غير 

 البروتيني
e 

13.1 ± 2020 

e 
23.1 ± 

1780.32 

e 
12.3 ± 900.25 

ab 
11.61 ± 
253.44 

ab 
14.61 ± 
234.18 

a 
15.61 ± 
206.81 

 d الراسب البروتيني
17.2 ± 2592.41 

d 
46.2 ± 

2413.12 

d 
26.3 ± 922.5 

d 
2.051 ± 
336.88 

c 
29.31 ± 
300.62 

c 
18.14 ± 
278.21 

المركب البروتيني 

A البارد 
ef 

23.5 ± 2021.54 

e 
14.1 ± 

1779.23 

e 
 32.1 ± 901.11 

a 
29.61 ± 
250.81 

a 
25.6 ± 229.99 

ab 
29.31 ± 
211.63 



  ......Zingiber officinalisمن جذور الزنجبيل  المركبات الفعالةفصل ودراسة 
 

المركب البروتيني 

B البارد 
c 

32.8± 2660.51 

c 
25.6 ± 

2422.36 

b 
18.3 ± 998.24 

c 
31.81 ± 
348.31 

b 
30.61 ± 
307.91 

d 
26.24 ± 
288.32 

  االنحراف القياسي ±تشير القيم اعاله الى المعدل 

  0.05)(االحرف المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية 
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