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 درنات  السعد من ةبعض المركبات البروتينية المعزولتأثير المستخلص المائي البارد و 

)Cyperus rotundus Linn.(في مستويات الكلوكوز والكوليسترول في الفئران   
  

  لمى معتصم توحلة        طارق يونس احمد

  قسم الكيمياء 
  كلية العلوم

  جامعة الموصل
  

  )6/4/2005القبول  تاريخ ;8/2/2005تاريخ االستالم (

  

  الملخص

من المستخلص المائي البارد لدرنات السعد بتقنية كروماتوغرافيا ) II, I(تم فصل مركبين بروتينيين 

 الترشيح الهالمي للراسب البروتيني الناتج من الترسيب بكبريتات األمونيوم وتم تحديد الـوزن الجزيئـي              

   باسـتخدام تقنيـة الترشـيح الهالمـي وبمـدى      دالتـون ) 63096 ,5012(بمدى  التقريبي لهما وكانت

  .دالتون باستخدام تقنية الهجرة الكهربائية ) 61000 ,5000(

هما اللذان يمتلكـان الفاعليـة      ) II(اشارت النتائج ان المستخلص المائي الخام والمركب البروتيني         

وكانت نـسب   ) جسمكغم من وزن ال   /  ملغم 75(االعلى في خفض مستوى كلوكوز الدم باستخدام الجرعة         

، اما في حالة الفئران المصابة بداء السكر على التوالي للفئران السليمة) %45 ,%47(االنخفاض في مدى 

  هو االكثر فاعلية في تخفيض مستوى كلوكوز الدم وبكلتا الجرعتين          ) II(التجريبي فكان المركب البروتيني   

ــم125( ــم/ ملغ ــم75(و ) كغ ــم/ ملغ ــت ) كغ ــسم وكان ــن وزن الج ــي م ــاض ه ــسب االنخف   ن

  .على التوالي ) 64% , 69%(

كغم مـن وزن    / ملغم 125(بجرعة  ) I(واظهرت النتائج ان المستخلص المائي والمركب البروتيني        

في الفئـران المـصابة    أما.هما االكثر فاعلية في خفض مستوى الكوليسترول في الفئران السليمة ) الجسم

 ملغم  75 و   125(وبكلتا الجرعتين   ) I(ائي والمركب البروتيني    بداء السكر التجريبي فكان المستخلص الم     

  .هما االكثر فاعلية في خفض مستوى الكوليسترول )كغم من وزن الجسم/ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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The Effect of Cold Aqueous Extract and some Proteinous  
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ABSTRACT 

Two proteinous compounds (I and II) had been isolated by gel filtration 
chromatography of the full saturated precipitate produced by ammonium sulphate of the 
aqueous extract of the tubers. The apparent molecular weights of the isolated 
components(I and II) were in the rang of (63096, 5012) dalton using gel filtration 
technique and in the range of (61000, 5000) dalton using sodium dodecyl sulphate-
polyacrylamide gel electrophoresis technique. 

The results showed that the aqueous extract and the low molecular weight 
proteinous compound (II) were lowered glucose level  using a dose of 75 mg/kg body 
weight and the percent decrease  were 45% and 47% respectively in normal mice. Where 
as in diabetic mice, the low molecular weight proteinous compound (II) was the most 
effective in lowering glucose level using both doses (75 and 125 mg/kg body weight) and 
the percent decrease were 64% and 69%  respectively. 

Finally, the aqueous extract and the proteinous compound  I (125 mg/kg body 
weight) were the most effective in lowering cholesterol level in normal mice. Where as in 
diabetic mice, the aqueous extract and the proteinous compound I in both doses   (125 
and 75 mg/kg body weight) were the most effective in lowering cholesterol level. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

. من االعشاب المعمرة وينتمي الى عائلة الـسعديات  ) .Cyperus rotundus L(يعد نبات السعد 

يمتلك درنات حرشفية مميزة ذات شكل بيضوي او مستطيل مغلفة بشعيرات وتكون هذه الدرنات بيـضاء                

 النضج ثم تميل الى ان تكون قهوائية او سوداء ومتليفة مع التقدم في العمر ، امـا                  اللون و ريانة في بداية    

سـم  ) 60-150(سيقان النبات فتكون طويلة اسطوانية الشكل ملساء ومجوفة ذات زوايا ثالثية حادة بطول              

-9دها  تحمل اوراق كثيفة عند القاعدة وتوجد في قمة هذه السيقان سنيبالت او عقيدات زهرية يتراوح عد               

وتحتوي درنات  .)Chakravarty, 1976 ( سنيبلة غير متساوية ومتفرعة على هيأة اشعة تشبه المظلة 3

ــن       ــة مـ ــة قليلـ ــة ، وكميـ ــادة راتنجيـ ــكر ومـ ــشويات وسـ ــى نـ ــسعد علـ   الـ
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معظم مكوناته ) %2.7(وزيت شحمي بنسبة ) . Chang & Hay But, 1987(القلويدات ومادة عطرية 

وحامض المايرستك وحامض ) Boulos, 1983(الوليك والبالمتيك واللينوليك هي كليسيريدات وحوامض ا

كما تحتوي النبتـة علـى   ) . Chakravarty, 1976(اللينولينك وحامض الستيارك ومواد شمعية متعادلة 

  .من وزنها الخام ) %(1-0.3)(كميات قليلة من الزيوت االساسية ونسبتها 

ــصيني    ــب ال ــي الط ــسعد ف ــات ال ــتخدمت درن ــي   اس ــساً ف ــاً رئي ــفها عالج    بوص

  تنظيم الطاقـة الحيويـة وتخفـف الركـود النـاتج عـن خمـول الكبـد وتنظـيم الـدورة الـشهرية                       

)Huang, 1993 (      ــث ــول والطم ــدررة للب ــدان وم ــضاداً للدي ــفها م ــستخدم بوص ــا ت   كم

)Mossa et al., 1997 (  رقي ، وتعد درنات نبات السعد احدى االدوية الشائعة في الطب الـشعبي الـش

بـأن  ) 2000(والـسنافي وجماعتـه     ) 1999(قام بها عزيـز   اشارت دراسة    و .لعالج مرضى داء السكر   

ألرانب السليمة والمصابة بداء الـسكر  المستخلص المائي لدرنات السعد يمتلك فعالية خفض سكر الدم في ا     

اً للضغط، ومنشطاً    لألعصاب، وخافض   مقوياً، ومهدئاً  اوتستخدم درنات السعد كذلك بوصفه    . بنسب متفاوتة 

 .(Internet 1) للمناعة وخافضاً للسكر

 درنات الـسعد  استهدفت هذه الدراسة الى امكانية عزل المركبات البروتينية من المستخلص المائي ل           

باستخدام التقنيات الحياتية المختلفة وايجاد االوزان الجزيئية التقريبية لها ثم دراسة تـأثير هـذه المـواد                 

تويات الكلوكوز والكوليسترول في مصل دم الفئران المختبرية السليمة والمـصابة بـداء             المفصولة في مس  

 .السكر المستحدث بااللوكسان 

  :المواد المستعملة وطرائق العمل 

تم الحصول على درنات السعد من السوق المحلية في الموصل وقد استعملت الدرنات بعد تنظيفهـا                

 Standard(يض كحيوانات للدراسة ، كما استخدمت العدد الجـاهزة  استخدمت ذكور الفئران الب. بالماء 

Kits( من شركة(Gop-PAD) لقياس مستويات الكلوكوز والكوليسترول في مصل الدم  األلمانية .  

  :تحضير المستخلص المائي 

غرام من درنات السعد وقطعت الى قطع صغيرة ثم سحقت باستخدام آلـة الثـرم     ) 1000(تم وزن   

)Blender(                 مدة خمس دقائق مع مراعاة التبريد في الحمام الثلجي ، ثم عرضت لغاز النتروجين المـسال 

)Liq. N2 ( بعدها تركت الى ان تصل الى درجة حرارة الغرفة ، أعيدت هذه العملية عدة مرات بعد ذلك

 وعنـد الـرقم  ) M KH2 PO4 0.1(مزج مسحوق الدرنات مع المحلول المنظم من فوسفات البوتاسـيوم  

ثم ترك المزيج لساعتين تحت تأثير المحـرك المغناطيـسي   ) v/w 3:1(بنسبة ) pH = 7(الهيدروجيني 

دقيقة ) 30(ورشح من خالل عدة طبقات من الشاش وفصل المستخلص بجهاز الطرد المركزي المبرد مدة               

   .ائق للنباتللتخلص من المواد العالقة وغير الذائبة والحصول على المستخلص الر) g × 6000(وبسرعة 
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  :عزل البروتين 

  ) %75(عـــزل البـــروتين بوســـاطة الترســـيب بكبريتـــات االمونيـــوم وبتـــشبيع 

)Dioxin & Weeb, 1961 (   ــدة ــرد لم ــزي المب ــرد المرك ــسرعة  ) 30(والط ــة وب   دقيق

)g × 6000 (  عند)درجة مئوية وبعد هذه العملية تم اذابة الراسب في اقل كمية من الماء المقطر ثـم                ) 4

وبذلك اصبح المحلـول  ) Schacterle & Pollak, 1973(درت كمية البروتين بطريقة الوري المحورة ق

  .جاهزا الجراء تقنية الترشيح الهالمي 

  :تجزئة البروتين الكلي 

تم تجزئة البروتين الكلي باستخدام كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي وباستخدام عمـود الفـصل ذي              

سم وباسـتعمال  ) 100(بارتفاع ) Sephadex G-75(والحاوي الهالم من نوع سم ) 108 × 1.5(االبعاد 

  .كمحلول روغان) M 0.1(المحلول المنظم لفوسفات البوتاسيوم 

  :تحديد الوزن الجزيئي 

حدد الوزن الجزيئي التقريبي للمركبات البروتينية المعزولة باسـتخدام تقنيـة الترشـيح الهالمـي               

 الفصل المذكور آنفا وبنفس مادة الهالم الـسابقة ، اذ قورنـت حجـوم               وباستخدام نفس مواصفات عمود   

استرداد المركبات البروتينية مع حجوم استرداد مركبات معلومة الوزن الجزيئي واسـتنادا الـى طريقـة                

 وباستخدام هالم متعدد SDS، وكذلك بتقنية الهجرة الكهربائية الحاوية للـ ) Andrews, 1964(الباحث 

 وقورنت المسافة النسبية المقطوعة للمركبـات  Sodium dodecyl sulphateيد بوجود مادة االكريالما

البروتينية مع تلك المسافة المقطوعة للمركبات البروتينية المعلومة الوزن الجزيئي واستنادا الـى طريقـة               

  .في عملية الفصل ) Laemmli,1970(الباحث 

لبروتينية المفصولة في مستويات الكلوكوز والكوليسترول      اختبار فعالية المستخلص المائي والمركبات ا     

  :في مصل دم الفئران 

قسمت ذكور الفئران الى ثالث مجموعات تضم كل مجموعة ثمانية فئران ثم قسمت كل مجموعـة                

) 16(من هذه المجموعات على مجموعتين تضم كل مجموعة اربع فئران ، ومنعت الفئران من االكل مدة                 

و ) كغـم / ملغـم 75(ثم حقنت عبر التجويف البريتوني بجرعات مقـدارها  ) Neef et al., 1995(ساعة 

من وزن الجسم بالمستخلص المائي الخام والمركبات البروتينية المفصولة بتقنية الترشيح           ) كغم/ ملغم 125(

) 1(فئران عدت مجموعة سيطرة حقنت بـ       ) 4(الهالمي ، فضال عن المجموعات الثالث مجموعة تضم         

، وبعد ساعتين من اجراء ) Eno & Item, 1996(فقط ) Normal Saline(تر من المحلول الفسلجي مليل

  :ثم اجريت القياسات اآلتية على مصل الدم ) Ahmad et al., 1994(عملية الحقن تم سحب الدم 

  :قياس مستوى الكلوكوز 

  من نوع ) Kit(تم قياس مستوى كلوكوز الدم باستخدام عدة التحليل 
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[Biocon® - Biosub® - Glu – Enzymatic Colorimetric  Test (Gop – PAD)] -
Germany 

  :قياس مستوى الكوليسترول 

  من نوع) Kit(تم قياس مستوى الكوليسترول باستخدام عدة التحليل 
[Biocon® - Fluitest® - Chol – Enzymatic Colorimetric  Test (God – PAD)] - 

Germany 
  :ئي التحليل  االحصا

ــاين    ــل التب ــتخدام تحلي ــسترول باس ــوز والكولي ــستوى الكلوك ــائج الخاصــة بم ــت النت   حلل

One way analysis of variance وحددت االختالفات الخاصة بين المجموعات باستخدام اختبار دنكن 

Duncan test) Steel & Torrie, 1980 (   وكان االختالف المعنوي لجميع االختبارات عنـد مـستوى

0.05P(ية احتمال ≤ ( 
  النتائج والمناقشة

  :تقدير البروتين 

كمية البروتين الكلي في المستخلص المائي البارد والراسب البروتينـي النـاتج            ) 1الجدول  (يوضح  

  .وكفاءة الترسيب 

ـ              : 1ول  الجد     ي كمية البروتين الكلي في المستخلص المائي لدرنات نبات الـسعد والراسـب البروتين

  .الترسيب  وكفاءة

     

  :تجزئة البروتين الكلي وتحديد االوزان الجزيئية التقريبية 

  ) .1الشكل (اضحتين للراسب البروتيني وكما هو موضح في اظهرت النتائج وجود قمتين و

 تركيز البروتين الكلي في المستخلص المائي

  ) كغم درنات السعد1/ غم (

  تركيز البروتين الكلي في الراسب

  ) كغم درنات السعد1/ غم(
  كفاءة الترسيب

(%) 

5 3.1 62 
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  ) .2الجدول (وبعد فصل االجزاء البروتينية تم تقدير كمية البروتين في كل جزء منها وكما موضح في 

  كمية البروتين الكلي للمركبات البروتينية المفصولة بتقنية الترشيح الهالمي : 2 الجدول      

  المركب البروتيني
  ية البروتينكم

  ) كغم درنات السعد1/غم(

 I  0.83المركب البروتيني  

 II  1.50المركب البروتيني 

  

كما استخدمت تقنية الترشيح الهالمي اليجاد االوزان الجزيئيـة التقريبيـة للمركبـات البروتينيـة               

 الجزيئي وكمـا    المفصولة وذلك بمقارنة حجوم روغانها مع حجوم روغان المواد القياسية المعلومة الوزن           

دالتـون  ) 63096 ,5012(هما ) II,I(وكان الوزن الجزيئي التقريبي للمركبين ) 2الشكل (هو موضح في 

                   .على التوالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المفـصولة  بتقنيـة      وزان الجزيئية التقريبية للمركبات  البروتينية     المنحنى القياسي لتقدير اال   :  2الشكل  

سم والحاوي للهالم من     ) 108X 1.5(االبعاد   الترشيح  الهالمي باستخدام عمود الفصل ذي      

       .(Sephadex G-75)نوع 
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 ، فعند رسم الوزن الجزيئي لكـل مـادة          SDSاما باستخدام تقنية الهجرة الكهربائية الحاوية للـ        

النسبية المقطوعة تبين ظهور خط مستقيم حدد من خالله الوزن الجزيئي التقريبي للمركبات             مقابل المسافة   

  ) .3الشكل (دالتون على التوالي كما موضح في ) 61000 ,5000(وكانت ) II, I(البروتينية 
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 تأثير المعاملة بالمستخلص المائي والمركبات البروتينية المفصولة في مستوى الكلوكوز في مـصل دم             

  :الفئران السليمة 

ان حقن مجموعتين من الفئران السليمة االولى بتركيـز         ) 3الجدول  ( من النتائج الموضحة في      ظهر

من وزن الجسم مـن المـستخلص       ) كغم/  ملغم   75(من وزن الجسم والثانية بتركيز      ) كغم/  ملغم   125(

) P < 0.0001(خفاض معنـوي  قد ادى الى حدوث ان) IP(المائي لدرنات السعد في التجويف البريتوني 

على التوالي مقارنة بمجموعة السيطرة الـسليمة ممـا         ) %45(و  ) %20(في مستوى كلوكوز الدم بنسب      

ان سبب االنخفاض في مستوى كلوكوز الدم يعزى الى ان          . يدل على ان الجرعة الثانية هي األكثر تأثيراً       

، او )Gray & Flatt,1999(به لالنـسولين  المستخلص المائي  يحتوي على مواد فعالة ذات تأثير مـشا 

، او يعـزى  )Shibib et al., 1993( لكلوكوزايعزى الى تقليل لفعالية االنزيمات المنظمة لمسار تكوين 

 ,.Sarkar et al(في الـدم المحيطـي   كبدي من الكلوكوز الـدائر الى زيادة سرعة تكوين الكاليكوجين ال

1996. ( 

لم يحدث تغيير معنوي في مستوى كلوكوز مصل        ) I(ركب البروتيني   كما اشارت النتائج الى ان الم     

فقـد سـبب    ) II(اما المركـب البروتينـي      . دم ذكور الفئران السليمة مقارنة بمجموعة السيطرة السليمة         

) 125 ,75(انخفاضا معنويا في مستوى كلوكوز الدم مقارنة بمجموعة السيطرة عند اعطائـه بجـرعتين   

على التوالي ويعـزى الـسبب الـى ان         ) %47(و  ) %37(لجسم وبنسب انخفاض    كغم من وزن ا   / ملغم  

دالتون له تأثير مشابه لالنـسولين او انـه         ) 5012(ذا الوزن الجزيئي  التقريبي      ) II(المركب البروتيني   

يحتوي على تسلسل االحماض االمينية على نحو مشابه لالنسولين اذ يرتبط بمستقبالت االنسولين ويخفض              

  ) .Insulin-like structure and action(كلوكوز الدم او يقوم بكليهما مستوى 
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  الهالمي                ات السعد والمركبات البروتينية المفصولة بتقنية الترشيح نرد تأثير المستخلص المائي ل :3جدول 

  في مستوى الكلوكوز والكوليسترول في مصل دم ذكور الفئران السليمة            

  المعامالت

 )المجموعات(

  *مستوى كلوكوز الدم

 ) مليلتر100/ملغم(

  *مستوى كوليسترول الدم

 ) مليلتر100/ملغم(

 112 ± 3.3 سيطرة
ab 

136 ±9.6  
c 

  المستخلص الخام

 )كغم/  ملغم 125(

89 ± 4.2  
cd 

141 ± 10.7  
c 

  خلص الخامالمست

 )كغم/  ملغم 75(

61 ± 1.3  
e 

91 ± 5.2  
a 

  (I)المركب البروتيني 

 )كغم/  ملغم 125(

98 ± 12.9  
bc 

103 ± 5.5  
ab 

  (I)المركب البروتيني 

 )كغم/  ملغم 75(

122 ± 12.1  
a 

164 ± 3.8  
d  

  (II)المركب البروتيني 

 )كغم/  ملغم 125(

70 ± 2.2  
de 

128± 4.6  
c 

  (II)ي المركب البروتين

 )كغم/  ملغم 75(

60 ± 3.7  
e 

119 ± 8  
bc    

  ) الخطأ القياسي±المعدل (تمثل القيم أعاله * 

  لكل مجموعة /4=    عدد الحيوانات 

  )P>050.(   الحروف المختلفة عمودياً تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية 

  

لمفصولة في مستوى الكوليسترول في مـصل       أثير المعاملة بالمستخلص المائي والمركبات البروتينية ا      ت

  :دم الفئران السليمة 

/  ملغم 125(عطاء المستخلص المائي البارد بجرعة      أن  أ) 3 الجدول(يتبين من النتائج الموضحة في      

 75(لم يؤد الى تغير معنوي في مستوى الكوليسترول ، اما عند اعطائـه بجرعـة                ) كغم من وزن الجسم   

مقارنـة  ) %33( فقد احدث انخفاضاً معنوياً في مستوى الكوليسترول بنـسبة           )كغم من وزن الجسم   / ملغم

 Hydroxy Methyl Glutaryl – CoA(بمجموعة السيطرة السليمة ولعل ذلك يعزى الى تثبيط انـزيم  

Reductase) (Murray et al., 2000. (  اما المركب البروتيني)I (  فقد احدث انخفاضاً معنوياً وبنـسبة

ويعزى ذلك الى نفس السبب المذكور آنفا       ) كغم من وزن الجسم   /  ملغم 125(عطائه بجرعة   عند ا ) 25%(

ولـم   ).كغم من وزن الجسم/  ملغم75(عند اعطائه بجرعة ) %21(، ولكنه احدث ارتفاعاً معنوياً وبنسبة 
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 ,75(تأثير معنوي في مستوى الكوليسترول عند اعطائه بكلتـا الجـرعتين   ) II(يكن للمركب البروتيني 

  .كغم من وزن الجسم / ملغم ) 125

تأثير المعاملة بالمستخلص المائي والمركبات البروتينية المفصولة في مستوى الكلوكوز في مـصل دم              

  :الفئران المصابة بداء السكر التجريبي المستحدث بااللوكسان 

غـم مـن وزن     ك/  ملغم 125(اظهرت الدراسة الحالية ان اعطاء المستخلص المائي البارد بجرعة          

كغـم مـن وزن     /  ملغم 75(احدث انخفاضاً معنوياً اكبر من االنخفاض الناتج عند اعطائه بجرعة           ) الجسم

 وقد يعزى السبب في ذلك الى ان تركيز كلوكوز الدم كـان مرتفعـا               )4 الجدول (فيكما موضح   ) الجسم

ريبي مما يتطلب كمية اكبـر مـن        نتيجة لفقدان االنسولين وذلك في حالة الفئران المصابة بداء السكر التج          

المستخلص لتخفيضه اذ يحتوي المستخلص على مادة فعالة لها فعل مشابه لفعل االنسولين اذ تزيـد مـن                  

معدل دخول الكلوكوز الى داخل الخاليا من خالل زيادة عدد نواقل الكلوكوز في الغشاء البالزمي وذلـك                 

كما اشارت النتائج الى حدوث   ) .Ashcroft & Ashcroft, 1992(بزيادة معدل تحريكها خالل الغشاء 

) I(انخفاض معنوي طفيف في مستوى كلوكوز الدم عند اعطاء الحيوانات المصابة المركـب البروتينـي                

كغم /  ملغم 75(وعدم حدوث تغيير معنوي عند اعطائه بجرعة        ) كغم من وزن الجسم   /  ملغم 125(بجرعة  

كغم من وزن /ملغم) 125 ,75(بكلتا الجرعتين ) II( البروتيني اما عند اعطاء المركب) .من وزن الجسم

على التوالي ) %64 ,%69(الجسم ادى الى حدوث انخفاض معنوي كبير في مستوى الكلوكوز وبالنسب 

وبما ان االرتفاع في تراكيز الكلوكوز يحـصل نتيجـة          . ان ميكانيكية تخفيض الكلوكوز غير واضحة       . 

االصابة بداء السكر التجريبي المستحدث بااللوكسان قد يشير الى ان للمركـب            لفقدان هرمون االنسولين و   

خاصية االنسولين نفسه اذ يقوم بتسريع دخول الكلوكوز الى الخاليا وتسريع ايـضه عـن               ) II(البروتيني  

، او قد يساعد علـى زيـادة   ) Platel & Srinivasan, 1997(طريق التأثير في االنزيمات الخاصة به 

االنسولين وذلك بتكوين خاليا الجزر البنكرياسية او اصالح المتضررة منهـا ، اذ اكـدت احـدى                 افراز  

في اعادة تكـوين وتكـاثر   ) Gymnema Sylvester(الدراسات على دور عدد من النباتات مثل اوراق 

ــسولين               ــى االن ــد عل ــسكر المعتم ــداء ال ــصابين ب ــى الم ــي المرض ــة ف ــا المتبقي ــا بيت خالي

)Shanmugasundaram et al., 1990(.  
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 المفـصولة بتقنيـة الترشـيح        السعد والمركبات البروتينية   لدرناتتأثير المستخلص المائي     : 4 جدول  ال

 ذكور الفئـران المـصابة بـداء        في مستوى الكلوكوز والكوليسترول في مصل دم      الهالمي  

  .التجريبي المستحدث بااللوكسانالسكر

  المعامالت

 )المجموعات(

  *مستوى كلوكوز الدم

 ) مليلتر100/ملغم(

  *مستوى كوليسترول الدم

 ) مليلتر100/ملغم(

 412 ± 5.2 سيطرة
e 

3.6 ± 144  
d 

  المستخلص الخام

 )كغم/  ملغم 125(

12.4 ± 254  
cd 

3.6 ± 124  
c 

  المستخلص الخام

 )كغم/  ملغم 75(

1.2 ± 349  
c 

4.5 ± 90  
a 

  (I)المركب البروتيني 

 )كغم/  ملغم 125(

4.7 ± 383  
d 

4.0 ± 97  
ab 

  (I)المركب البروتيني 

 )كغم/  ملغم 75(

4.3 ± 390  
de 

3.3 ± 95  
ab 

  (II)المركب البروتيني 

 )كغم/  ملغم 125(

8.1 ± 149  
a 

5.8 ± 122  
c 

  (II)المركب البروتيني 

 )كغم/  ملغم 75(

8.8 ± 130  
a 

4.6 ± 107  
b 

  ) القياسي الخطأ±المعدل (تمثل القيم أعاله * 

  لكل مجموعة /4=    عدد الحيوانات 

  )P>050.(   الحروف المختلفة عمودياً تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية 
 

تأثير المعاملة بالمستخلص المائي والمركبات البروتينية المفصولة في مستوى الكوليسترول في مـصل             

  : بااللوكسان دم الفئران المصابة بداء السكر التجريبي المستحدث

) كغم من وزن الجسم   /  ملغم 75( ان اعطاء المستخلص المائي بالجرعة       )4 الجدول( في   تبين النتائج 

كغم من  /  ملغم 125( عةبالجرحقق انخفاضاً معنوياً اكبر من االنخفاض الناتج عند حقن الفئران المصابة            

 Hydroxy Methyl Glutaryl–CoA Reductaseوقد يعزى السبب الـى تثبـيط انـزيم     .)وزن الجسم

قد احـدث  ) I(وعند اعطاء المركب البروتيني  .)Murray et al., 2000(المسؤول عن بناء الكوليسترول

كغـم مـن وزن     /  ملغـم  125(للجرعة  ) %33(انخفاضا معنويا في مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة         

وقد يعزى الـسبب فـي   ) 2 لجدولا(كما في  ) كغم من وزن الجسم   /  ملغم 75(للجرعة  ) %34(و  ) الجسم
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   ذلك الى ان هذا المركب قد يعمل علـى تثبـيط االنـزيم المـسؤول عـن بنـاء الكوليـسترول وهـو                      

Hydroxy Methyl Glutaryl – CoA Reductase . (   وكـذلك احـدث المركـب ) البروتينـي )II (

كغم من وزن   /  ملغم 125(عند استخدام الجرعة    ) %16(فاضا معنويا في مستوى الكوليسترول بنسبة       انخ

  .)كغم من وزن الجسم/  ملغم75(باستخدام الجرعة ) %26(و ) الجسم

ومن المحتمل ان تعود فاعلية المستخلص المائي والمركبات البروتينية المفصولة في خفض مستوى             

الكلوكوز والكوليسترول الى االسلوب المستخدم في اعطاء الجرع ، فعند حقـن الحيوانـات بـالتجويف                

،ومن الممكن التحقق مـن هـذا فـي دراسـة           ى وصول الجرعة كاملة ومن دون نقص      يتوني ادى ال  البر
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