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  الملخص 

راسة لمعرفة تأثير المستخلصات المائية الباردة والمغلية لثمرة نبات قـرع الكوسـا             أجريت هذه الد  

(Cucurbita pepo) عمر (قسمت افراخ الدجاج .  على مستويات كلوكوز وكوليسترول دم أفراخ الدجاج

إلى سبعة مجاميع ، عوملت المجموعة االولى والثانية بالمستخلص         )  غم 100-90 يوم ومعدل الوزن     10

كغم من وزن الجسم علـى      /ملغم) 1000 و   500 و   250(ائي البارد والمغلي لثمرة القرع كاملة بجرع        الم

التوالي ، المجموعة الثالثة والرابعة عوملت بتجريعها المستخلص المائي البارد والمغلي للب الثمرة بجرع              

الخامسة والسادسة  كغم من وزن الجسم على التوالي ، عوملت المجموعة          /ملغم) 1000  و    500 و   250(

كغم من وزن   /ملغم) 1000 و   500 و   250(بالمستخلص المائي البارد والمغلي لقشرة ثمرة القرع بجرع         

بينت النتائج  ) . مجموعة سيطرة (الجسم على التوالي ، المجموعة السابعة عوملت بتجريعها الماء المقطر           

غلية لثمرة قرع الكوسا انخفاضاً معنويـاً فـي         ان معاملة افراخ الدجاج بالمستخلصات المائية الباردة والم       

مستوى كلوكوز وكوليسترول الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة ، أدت المعاملة بالمستخلـصات المائيـة               

الباردة والمغلية للب الثمرة إلى انخفاض معنوي ملحوظ في مستوى كلوكـوز وكوليـسترول دم أفـراخ                 

  .  وزن الجسم كغم من/ملغم) 250(الدجاج والسيما بجرعة 
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ABSTRACT 

This study was conducted to investigate the effect of cold and boiled aqueous 
extracts of Cucurbita pepo fruit on blood glucose and cholesterol levels in 
chickens. Chickens of (10 days age, 90-100 gm weight) were divided into seven 
groups. The first and second groups were treated with cold and boiled aqueous 
extracts of whole fruit at doses of 250, 500 and 1000 mg/kg Body weight 
respectively. The third and fourth groups were treated with cold and boiled 
aqueous extracts of mesocarp at doses of 250, 500 and 1000 mg/kg Body weight 
respectively. The fifth and sixth groups were treated with cold and boiled aqueous 
extracts of exocarp at doses of 250, 500 and 1000 mg/kg Body weight respectively, 
while the seventh group was treated with distilled water (control group).  
A significant reduction in blood glucose and cholesterol levels as compared with 
the control group was indicated after two hours treatment. The results revealed that 
treatment with cold and boiled aqueous extracts of mesocarp caused a significant 
decrease in blood glucose and cholesterol levels in chickens especially the dose 
(250) mg/kg Body weight.  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  المقدمة

تتواجد العديد من النباتات التي قد تعمل على خفض مستوى كلوكوز الدم ، ومعظمها غنية بااللياف                

فمن الممكن استخدام النبات ككل أو جـزءاً   . (Mugola, 1988)ة والمعادن وتحوي مجاميع كربوهيدراتي

منه كالبذور أو االوراق أو االزهار أو الثمار على هيأتها الطبيعية أو على شكل منقـوع أو مـسحوق أو                    

) 700(هنالـك حـوالي    . ;Gonzalez et al., 1992) 1988جامعة الدول العربية ، (غيرها من االشكال 

 ، كما ان لمكونات الغذاء والسيما الخضراوات حضوراً (Day, 1990)خفضة لسكر الدم نبات ذو فعالية م

متميزاً في معالجة داء السكر بوصفها مواد ملحقة بالعقاقير واالدوية الن مكوناتها مأمونة وليست لها ايـة                 

   . (Platel and Srinivasan, 1997)تأثيرات جانبية 

  ينتمـي إلـى العائلـة القثائيـة     (الخـضر الثمريـة    مـن  Cucurbita pepoيعد قـرع الكوسـا   

) . 2001االمـين،    (Hypoglycemicمن النباتات المخفضة لسكر الـدم       )  Cucurbitaceae" القرعية  " 

تتكون ثمرته من جزئين رئيسين هما اللب والبذور ، يتكون لـب الثمـرة مـن البروتينـات والـدهون                    

 C   ، A   ، B1فسفور والحديد فضالً عن احتوائها على فيتامين        والسكريات وعدد من المعادن كالكالسيوم وال     
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  ،B2)    ،وتحتوي البذور على الزيوت الحاوية علـى        ) 1988 مجيد ومحمود،    ; 1980مطلوب وآخرون ،

احماض دهنية مشبعة وغير مشبعة والبروتينات والسكريات والمعـادن كالكالـسيوم والفـسفور             %) 50(

 إلى احتواء (Bates et al., 1990)، وأشار ) 2001األمين، (والسلينيوم والبوتاسيوم والحديد والخارصين 

إذ استخدمت ازهـاره لعـالج      . ولنبات القرع استخدامات عديدة     . ثمرة القرع على الصبغات الكاروتينية      

واستخدمت بذوره في الطب الشعبي ) 2001 االمين، ; Kotb, 1985(امراض الصدر التي تسببها الحمى 

ة للديدان والديدان الشريطية والطفيليات األخرى التي تصيب الجهاز الهضمي ، وتعد بـذوره              كمواد طارد 

، واستخدم ثمار القرع لالغـراض الطبيـة كمعالجـة امـراض الـدم              ) 2001االمين،  (مدررة ومقوية   

ـ       ) 1989البهاش،  (والروماتيزم والبول السكري     صات لذا استهدفت الدراسة الحالية تحديد تأثيرات المستخل

  . المائية الباردة والمغلية لثمرة قرع الكوسا في مستويات كلوكوز وكوليسترول الدم في افراخ الدجاج 

  

  المواد وطرائق العمل

  : النبات 

 ، إذ تم تحضير المستخلـصات  Cucurbita pepoاستخدم في هذه الدراسة ثمرة نبات قرع الكوسا 

ب الثمرة وقشرة الثمرة كٌل على حدة للحصول على مستخلصات          المائية الباردة والمغلية للثمرة الكاملة ، ل      

) 500 و 250(مل وحضرت التراكيز المخففة االتيـة مـن المـستخلص الـسابق             /ملغم) 1000(بتركيز  

  ) . 1999الكاكي، (م لحين االستخدام في اليوم التالي °) 4(مل وحفظت بدرجة حرارة /ملغم

  : الحيوانات 

، إذ قـسمت    ) غم 100-90 يوم ومعدل الوزن     10عمر  (أفراخ الدجاج   أجريت الدراسة الحالية في     

  ) .  أفراخ لكل مجموعة9(مجاميع ) 7(عشوائياً إلى 

  : المعاملة 

عوملت المجموعة االولى بالمستخلـص المائـي البارد لثمرة القـرع كاملة عن طريق الفم بجـرع               .1

  . كل فرخ على التوالي مل ل) 1(كغم من وزن الجسم وبحجم /ملغم) 1000 و500 و 250(

عوملت المجموعة الثانية بالمستخلص المائي المغلي لثمرة القرع كاملة عن طريق الفــم بجــرع                .2

  . مل لكل فرخ على التوالي ) 1(كغم من وزن الجسم وبحجم /ملغم) 1000 و500 و 250(

فـم بجــرع    عوملت المجموعة الثالثـة بالمسـتخلص المائي البـارد للـب الثمرة عـن طريق ال           .3

  . مل لكل فرخ على التوالي) 1(كغم من وزن الجسم وبحجم /ملغم) 1000 و500 و250(

عوملت المجموعة الرابعـة بالمستخلص المائي المغـلي للـب الثمرة عن طريق الفــم بجــرع               .4

  . مل لكل فرخ على التوالي) 1(كغم من وزن الجسم وبحجم /ملغم) 1000 و500 و250(

امسـة بالمستخلص المائي البـارد لقشرة الثمرة عن طريق الفــم بجــرع            عوملت المجموعة الخ   .5

  . مل لكل فرخ على التوالي) 1(كغم من وزن الجسم وبحجم /ملغم) 1000 و500 و250(
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عوملت المجموعة الخامسـة بالمستخلص المائي المغلي لقشرة الثمرة عن طريـق الفــم بجــرع                .6

  . مل لكل فرخ على التوالي) 1(م وبحجم كغم من وزن الجس/ملغم) 1000 و500 و250(

  ). مجموعة سيطرة(مل لكل فرخ ) 1(عوملت المجموعة السابعة بالماء المقطر عن طريق الفم وبحجم  .7

مـل ، وتـم     ) 5 – 3(بعد مرور ساعتين من المعاملة ، تم ذبح االفراخ وجمعت نماذج الدم بحجم              

م ولمدة عـشرة دقـائق ،       °)37(م مائي بدرجة    وضعها في أنابيب نظيفة وجافة ومعقمة وحضنت في حما        

بعدها تم فصل مصل الدم عن الجزء المتخثر من الدم باستخدام جهاز الطرد المركزي المنضدي بـسرعة                 

(2000 g) ولمدة عشرة دقائق ، ومن ثم رفع مصل الدم غير المتحلل ، وأجريت عليه القياسات المقترحة 

  . في هذه الدراسة مباشرة 

  : مي للكلوكوز والكوليسترول التقدير الك

 .Kit (RANDOXقدر مستوى كلوكوز مصل الدم بالطريقة االنزيمية وباستخدام عـدة التحليـل   

United Kingdom)  وقدر مستوى الكوليسترول لمصل الدم بالطريقة االنزيمية باستخدام عدة التحليـل ، 

(Bio Merieux, France) Kit .   

  : التحليل االحصائي 

تائج احصائياً باستخدام تحليل التباين وحددت االختالفات بين المجاميع باسـتخدام اختبـار             حللت الن 

   . (Steel and Torrie, 1980) (p < 0.05) عند مستوى احتمالية Duncan testدنكن 
  

  

  

  النتائج والمناقشة

 الثمرة ، ثمرة    لب(أدت معاملة افراخ الدجاج بالمستخلصات المائية الباردة لثمرة نبات قرع الكوسا            

كغم من وزن الجسم إلى انخفاض معنوي في        /ملغم) 1000 و   500 و   250(بجرع  ) كاملة ، قشرة الثمرة   

مستوى كلوكوز الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة ، حيث انخفض مستوى الكلوكـوز فـي المجموعـة                 

) 151.6 ± 2.2(لـى   كغم من وزن الجسم ا    /ملغم) 250(المعاملة بالمستخلص البارد للب الثمرة بجرعة       

مل دم أي انخفض بمقدار اكبر من ذلك في المجاميع المعاملة بالجرع المختلفة من الثمرة كاملة                100/ملغم

  ) . 1الشكل ( مل ، 100/ملغم) 214.5 ± 0.8(والقشرة ومقارنة مع مجموعة السيطرة 
ية لثمرة القرع كاملة ولب     بينت الدراسة الحالية ان معاملة أفراخ الدجاج بالمستخلصات المائية المغل         

كغم من وزن الجسم أدت الى انخفاض معنوي فـي مـستوى            /ملغم) 1000 و 500 و 250(الثمرة بجرع   
كلوكوز دم أفراخ الدجاج مقارنة مع مجموعة السيطرة ، بينما لم يظهر المستخلص المائي المغلي لقـشرة                 

 معنوياً واضحاً في مستوى كلوكـوز       كغم من وزن الجسم انخفاضاً    /ملغم) 1000 و 500(الثمرة بجرعتين   
  كما أدت المعاملـة بالمـستخلص المغلـي للـب الثمـرة بجرعـة              . الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة      

) 162.1 ± 1.5(كغم من وزن الجسم الى انخفاض معنوي واضح في مستوى كلوكوز الـدم          /ملغم) 250(
   مـل   100/ملغـم ) 214.5 ± 0.8(مل مقارنة مع مستوى كلوكـوز دم مجموعـة الـسيطرة            100/ملغم

  ) . 2الشكل (
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فـي  )  قشرة الثمرة  – ثمرة كاملة    –لب الثمرة   (تأثير المستخلصات المائية الباردة لثمرة القرع        : 1الشكل  

  . مستوى كلوكوز مصل دم أفراخ الدجاج 

   .3= عدد الحيوانات لكل مجموعة .  الخطأ القياسي ±القيم معبر عنها بالمعدل * 

  . كغم من وزن الجسم /الجرع معبر عنها بالملغم

) 0.05(الحروف المختلفة فوق كل عمود تدل على وجود فروقات معنوية عند مـستوى احتمـال                

   .(Duncan test)حسب اختبار دنكن 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فـي  ) رة قشرة الثم  – ثمرة كاملة    –لب الثمرة   (تأثير المستخلصات المائية المغلية لثمرة القرع        : 2الشكل  

  . مستوى كلوكوز مصل دم أفراخ الدجاج 

   . 3= عدد الحيوانات لكل مجموعة .  الخطأ القياسي ±القيم معبر عنها بالمعدل  * 

  .كغم من وزن الجسم /الجرع معبر عنها بالملغم 

) 0.05(الحروف المختلفة فوق كل عمود تدل على وجود فروقات معنوية عنـد مـستوى احتمـال                 

   .(Duncan test)كن حسب اختبار دن
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 إلى قابلية مـستخلص  (Ramos et al., 1992)تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما أشار اليه الباحثين 

 على خفض مستوى كلوكوز االرانب السليمة والمصابة بداء الـسكر  (Cucurbita ficifolia)نبات القرع 

، وأوضـحوا ان للمـستخلص خواصـاً        مقارنة مع مجموعة السيطرة     ) المستحدث بااللوكسان (التجريبي  

مشابهة لالنسولين أو انه يزيد من افراز االنسولين أو يرفع فعاليته ويقلل من مقاومـة االنـسجة الهادفـة                   

مل من المستخلص الخام لثمرة القـرع       /ملغم) 100(إلى ان جرعة    ) 2001االمين،  (وتوصلت  . لتأثيراته  

زء البروتيني المفـصول مـن نبـات قـرع الكوسـا            كغم من وزن الجسم من الج     /ملغم) 77.5(وجرعة  

Cucurbita pepo ادت إلى خفض معنوي في مستوى كلوكوز وكوليسترول مصل دم الفئران المصابة ، 

وقد يعزى هذا االنخفاض إلى زيادة افراز االنسولين        . بداء السكر التجريبي مقارنة مع مجموعة السيطرة        

 وذلـك بتنـشيطه     Glycolysisفيزه لعملية تحلل الكلوكـوز      الذي يعمل على خفض الكلوكوز بواسطة تح      

لالنزيمات المسؤولة عن عملية التحلل وهي بايروفيت كاينيز ، فوسفوفركتوكاينيز وكلوكوكاينيز وبالمقابل            

يثبط االنسولين االنزيمات المسؤولة عن تكوين الكلوكـوز عبـر مـسار التكـوين الجديـد للكلوكـوز                  

Gluconeogenesis  6 ثنـائي الفوسـفاتيز وكلوكـوز        6 ،   1وفيت كاربوكسيليز ، فركتـوز       وهي باير- 

   . (Martin et al., 1981)فوسفاتيز 

أدت المعاملة بالمستخلصات المائية الباردة لثمرة القرع إلى انخفاض معنوي واضح فـي مـستوى               

كغم مـن   /غممل) 250(إذ اظهر لب الثمرة بجرعة      . كوليسترول مصل الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة        

 مل مقارنة مـع     100/ملغم) 270.3 ± 0.88(وزن الجسم انخفاضاً معنوياً عالياً في مستوى الكوليسترول         

  المجاميع المعاملة بجرع مختلفة من الثمرة كاملة وقـشرة الثمـرة ومقارنـة مـع مجموعـة الـسيطرة                   

  ) . 3الشكل ( مل 100/ملغم) 535.5 ± 1.0(

لة افراخ الدجاج بالمستخلصات المائية المغلية لثمرة القرع كاملـة          أوضحت الدراسة الحالية ان معام    

كغم من وزن الجسم أدت إلى انخفاض معنوي ملحـوظ          /ملغم) 1000 و   500 و   250(ولب الثمرة بجرع    

كغـم  /ملغم) 250(كذلك أدت المعاملة بجرعة     . في مستوى كوليسترول الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة         

  تخلص المغلي للب الثمرة تأثيراً معنويـاً خافـضاً فـي مـستوى كوليـسترول               من وزن الجسم من المس    

 مـل   100/ملغـم ) 535.5 ± 1.0( مل مقارنة مع مجموعة السيطرة       100/ملغم) 365.1 ± 2.56(الدم  

  ) . 4الشكل (
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فـي  )  قشرة الثمرة  –  ثمرة كاملة  –لب الثمرة   (تأثير المستخلصات المائية الباردة لثمرة القرع        : 3الشكل  

  . مستوى كوليسترول مصل دم أفراخ الدجاج 

   .3= عدد الحيوانات لكل مجموعة .  الخطأ القياسي ±القيم معبر عنها بالمعدل * 

  . كغم من وزن الجسم /الجرع معبر عنها بالملغم

 )0.05(الحروف المختلفة فوق كل عمود تدل على وجود فروقات معنوية عند مـستوى احتمـال                

   .(Duncan test)حسب اختبار دنكن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فـي  )  قشرة الثمرة  – ثمرة كاملة    –لب الثمرة   (تأثير المستخلصات المائية المغلية لثمرة القرع        : 4الشكل  

  . مستوى كوليسترول مصل دم أفراخ الدجاج 

   .3= عدد الحيوانات لكل مجموعة .  الخطأ القياسي ±القيم معبر عنها بالمعدل * 

  .كغم من وزن الجسم /رع معبر عنها بالملغمالج

  )0.05(الحروف المختلفة فوق كل عمود تدل على وجود فروقات معنوية عند مـستوى احتمـال                   

   .(Duncan test)حسب اختبار دنكن   
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69  منى حسين جانكير

قد يعزى هذا التأثير إلى احتواء نبات القرع        ) . 2001االمين،(تتفق نتائج هذه الدراسة مع ماوجدته       

 تكون مع الكوليسترول معقدات غير ذائبة في تجويف القناة الهضمية مثبطة            Saponin صابونين   على مادة 

امتصاص الكوليسـترول من االمعاء ومن ثم طـرحه مـع الفضالت مؤديـة إلـى انخفـاض مـستواه                

)Petit et al., 1995 ; ،فضالً عن ذلك فان للصابونين القـدرة علـى االلتـصاق مـع     ) 1999 الكاكي ،

مض الصفراء والشحوم المتعادلة في االمعاء وتثبيط امتصاصها ، ومن ثم خفض مـستواها محفـزاً                حوا

وقد تعزى قدرة لب الثمرة  . (Sauvaire et al., 1996)الكبد لتحويل الكوليسترول إلى حوامض الصفراء 

يـر  مـن االحمـاض الدهنيـة غ      %) 50(على خفض مستوى الكوليسترول إلى احتواء بذور الثمرة على          

  ) . 2001 االمين، ; 1999الكاكي، (المشبعة والتي تلعب دوراً مهماً فيها 

تشير نتائج الدراسة الحالية إلى امتالك المستخلصات المائية الباردة والمغلية لثمرة قـرع الكوسـا               

  . تأثيرات مخفضة لكلوكوز وكوليسترول مصل دم افراخ الدجاج 
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pepo  var: condensa .رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة الموصل .  
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