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 مركبات البروتينية الفعالة من ثمار الكزبرة لل  كيموحيويةعزل ودراسة
(Coriandrum sativum Linn.)   
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  الملخص

 Coriandrumضمن البحث عزل المركبات البروتينية من المستخلص المائي البارد لنبات الكزبرة ت

sativum L.  إذ تم فصل مركبين رئيسين(II, I) النـاتج مـن   ألبروتيني بتقنية الترشيح الهالمي للراسب 

  . دالتون4000 و70800 الجزيئية التقريبية للمركبين بمدى ألوزانا البارد  وكانت باألسيتونالترسيب 

 دراسة فعالية المستخلص المائي الخام والمركبات البروتينية المفـصولة فـي عـدد مـن                تكما تم 

 والمـصابة   بدي في ذكور الفئران السليمة    الكيموحيوية في مصل الدم ومحتوى الكاليكوجين الك       المتغيرات

   .المستحدث بااللوكسانبداء السكر التجريبي 

 األعلى هما اللذان يمتلكان الفاعلية      (II) المستخلص المائي الخام البارد والمركب       أنأظهرت النتائج   

 الـدم وبنـسب     كولـسترول كذلك في خفض مستوى     % 50.4و% 54.4في خفض كلوكوز الدم وبنسب      

يكوجين في الكبـد وبـشكل      كما أدى المستخلص المائي الخام إلى رفع محتوى الكال        %. 30.8و% 27.8

 فقد أظهـر المـستخلص      التجريبي  بداء السكر  لفئران المصابة  بخصوص ا  أما. معنوي في الفئران السليمة   

% 49.3و% 74.3و% 65.8 فاعلية في خفض مستوى سكر الدم بنسب         (II) و (I)المائي الخام والمركبات    

ـ           كمـا أدى المركـب     . شكل معنـوي  وكذلك فاعلية في خفض مستوى كولسترول الدم والدهون الكلية وب

  . إلى ارتفاع محتوى الكاليكوجين في الكبد وبشكل معنوي(I) البروتيني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  

The research was an attempt to isolate and study the active protienous compounds 
from the cold aqueous extract of Coriandrum sativum L. using different biochemical 
techniques.Two compounds I and II were isolated using gel filtration chromatography of 
the precipitate produced by cold acetone precipitation.The comparative molecular weights 
of  I and II were  found to be in the range of 70800 and 4000 dalton  respectively. 

 The work  also included the study of the aqueous extract and the proteinous 
compounds on certain blood  constituents and liver glycogen in normal and 
alloxan-induced diabetic mice. In normal mice, blood glucose level was lowered by 
concentrated aqueous extract and low molecular weight proteinous compound II to 54.4% 
and 50.4%. The aqueous extract and compound II also reduced the level of total cholesterol 
to 27.8% and 30.8%,  whereas only the aqueous extract produced an increase in glycogen 
content  in the liver of normal mice. In diabetic mice, the aqueous extract and compounds I 
and II lowered glucose level to 65.8%, 74.3% and 49.3% and also reduced the levels of 
total cholesterol and total lipids significantly. In addition, compound I showed a significant 
increase in glycogen content  in liver of diabetic mice.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 المقدمة

ـ  املـس ) أروماتي(بي عطري نبات عشهو  )  (.Coriandrum sativum Linnالكزبرةإن  د  و يع

 وتنتشر زراعته في جميع المناطق المعتدلة فـي         . للنبات األصلي المتوسط الموطن    األبيضحوض البحر   

 الكزبرة أوراقتحتوي ). ;Simon et al., 1984 1988 جامعة الدول العربية، (في روسيا السيما  وأوربا

)  غـرام  100/ مـايكروغرام  200-5(وكـاروتين   )  غرام 100/ ملغرام C) 250الخضراء على فيتامين    

(Chakravarty, 1976)ماء ودهون ونشأ وسكر وبروتينـات  : ، بينما تحتوي ثمرة الكزبرة الناضجة على

 يـشمل  (Diederichsen, 1996).أساسـية وزيـوت  ) كالسيوم ، فسفور ، حديد( ومكونات معدنية وألياف

 ؛  1988جامعة الدول العربيـة،     (وزيت الكزبرة   ) لكزبرةحبات ا (الجزء الطبي من النبات الثمار المجففة       

Fleming, 1998 . (قد استخدم نبات الكزبرة منشطا ومساعدا على الهضم وطـاردا للغـازات وفاتحـا    و

 ,.Simon et al ؛ 1988مجيـد ومحمـود ،   (للشهية ومدررا وضد المغص والصفراء ومدرا للطمـث  

ويمتلك خاصـية  .  (gastric juice) العصارة المعدية إفرازز  زيت الكزبرة فقد وجد انه يحفأما .)1984

ـ  (Fleming, 1998)مضادة لنمو البكتريا والفطريات  جامعـة  (دم  ويعمل على خفض نسبة السكر فـي ال
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 التي تـسبب  Escherichia coliوتمتلك الكزبرة كذلك فعالية مضادة لنمو بكتريا  .)1988الدول العربية، 

 بدراسة فعالية نبات (Gray and Flatt, 1999)وقد قام الباحثان . (Ono et al., 1998) باإلسهال اإلصابة

الكزبرة من خالل مالحظة تأثير المستخلص المائي للنبات في الفئران المصابة بداء السكر التجريبي وتبين               

 إفـراز يـادة    هذا المستخلص يحتوي على مواد مقاومة الرتفاع سكر الدم كما يعمل على ز             أنمن النتائج   

 كمـا وجـد الباحـث     .  وفعاليته   األنسولين فضال عن احتوائه على مادة ذات تأثير شبيه بتأثير           األنسولين

 إلـى   أدى نبات الكزبرة مع العلف أو بشكل معلق مع الماء عن طريق الفم              إعطاء إن) 2002،  إسماعيل(

لمصابة بداء السكر المـستحدث   لدى الجرذان السليمة واوالكولسترولخفض معنوي في مستوى سكر الدم       

بااللوكسان فضال عن انخفاض معنوي في الدهون الكلية وارتفاع محتوى الكاليكوجين الكبدي والعـضلي              

  . للجرذان المصابة 

 الكزبـرة  عزل المركبات البروتينية من المستخلص المائي لنبات         إمكانية إلىاستهدفت هذه الدراسة    

 الجزيئية التقريبية لها ثم دراسة تـأثير هـذه المـواد            األوزان وإيجادتلفة  باستخدام التقنيات الحياتية المخ   

المفصولة في مستويات بعض المتغيرات الكيموحيوية في مصل دم الفئران المختبرية السليمة والمـصابة              

 .بداء السكر المستحدث بااللوكسان 

  

  المواد وطرق العمل

 في مدينة الموصـل وصـنف النبـات         لمحليةالسوق ا  الجافة من تم الحصول على حبوب الكزبرة      

اسـتخدمت ذكـور الفئـران     . Chakravarty (1976) ; Diederichsen (1996) باالعتماد على الباحثين

 استخدمتكحيوانات للدراسة كما    ) جامعة الموصل / كليتي التربية والطب البيطري     (البيض  المجهزة من     

  . والدهون الكلية في مصل الدموالكولسترولت الكلوكوز  لقياس مستويا (Standard kits)العدد الجاهزة
  

غرام من حبوب الكزبرة الجافة وطحنت باستخدام آلة ) 1000(تم وزن  :تحضير المستخلص المائي الخام

دقائق للحصول على مسحوق ناعم عرض لغاز النتروجين المسال بعدها ترك           ) 5( مدة   (blender)الطحن  

 العملية مرات عدة بعد ذلك مزج مسحوق النبات         أعيدترجة حرارة المختبر    دقيقة في د  ) 30(النبات مدة   

 ثـم تـرك   (V/W 3:1) بنـسبة  (pH 7) عند الرقم الهيدروجيني (0.1M KH2PO4)مع المحلول المنظم 

المزيج ساعتين تحت تأثير المحرك الكهربائي وباستخدام الحمام الثلجي ، رشح المزيج من خالل طبقـات                

دقيقة وبـسرعة   ) 15(فصل المستخلص المائي الخام بجهاز الطرد المركزي المبرد مدة          عدة من الشاش و   

(6000 xg)  للتخلص من المواد العالقة وغير الذائبة وتم تقدير كمية البروتين في الراشح بطريقـة الوري 

   .(Schacterle and Pollack, 1973)المحورة 
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 البارد في عملية عزل وترسيب     األسيتونتم استخدام     :عزل وترسيب البروتين باستخدام المذيب العضوي     

 إلى المستخلص المائي الخام بنسبة      األسيتون إضافة تإذ تم  البروتين من المستخلص المائي الخام للكزبرة،     

مئوية ثم تـرك المـزيج فـي        ) 4( مع التحريك المستمر عند درجة حرارة        ءعلى التوالي وببط  ) 40:60(

 بعد ذلك عملية الفصل بجهاز الطرد       أجريتكي يتم الترسيب على نحو كامل ،        ساعة ل ) 24(الثالجة لمدة   

 بجهاز التجفيـد  ألبروتينيدقيقة بعد ذلك وضع الراسب ) 15( ولمدة (xg 6000)المركزي المبرد بسرعة 

(Lyophilizer)للحصول عليه بشكل مسحوق .  

 0.1M]ن المحلـول المـنظم   مليلتر م) 100 (في الذي تم الحصول عليه ألبروتينيالراسب أذيب 

KH2PO4] - [pH 7] المحلـول جـاهزا   أصبح ثم قدرت كمية البروتين بطريقة الوري المحورة وبذلك 

   .(Robyt and White, 1987) تقنية الترشيح الهالمي إلجراء
  

عمـود الفـصل ذي     : األول الفصل في هذه المرحلة،      أعمدة تم استخدام عمودين من      : المستخدمة األعمدة

سم لتقدير  ) 94 × 2 (األبعاد البروتينية والثاني عمود الفصل ذي       األجزاءسم لفصل   ) 63  × 4.3 (بعاداأل

الهـالم    واسـتخدام مـادة   )Andrews, 1964(الوزن الجزيئي التقريبي للمركبات البروتينية المفـصولة  

(Sephadex G-75) األعمدة في المحلول المنظم لتعبئة.  
  

سـاعة قبـل    ) 16( مدة   األكلمنعت الفئران من      :البروتينية والمستخلص الخام  حقن الحيوانات بالمادة    

 بجرعـة  (intraperitoneally) ثم حقنت عبر التجويف البريتوني (Neef et al., 1995)اعطائها الجرعة 

من وزن الجسم بالمستخلص المائي الخام والمركبات البروتينية المفصولة بتقنية          ) كغم/ ملغم 100(مقدارها  

 عملية الحقن تم سحب الدم من جيب محجر العين وتـم تقـدير              إجراءالترشيح الهالمي وبعد ساعتين من      

 . في اليوم نفسه والكولسترولمستوى الكلوكوز 

تم عزل نسيج الكبد وحفظت العينات في عبوات بالستيكية جافـة عنـد درجـة                :جمع عينات الكبد  

  .)Plummer,  1978(  م  لتقدير محتوى الكاليكوجين◦)20-(  حرارة
  

 باسـتخدام داء السكر التجريبي في ذكور الفئـران   تم استحداث  :داء السكر في ذكور الفئـران  استحداث

شـرائط  سطة  بوااإلدرار وتم التأكد من حدوث داء السكر، وذلك بفحص (Atta et al., 1983) األلوكسان

فيها مستوى كلوكـوز الـدم    وعدت الفئران التي ظهر [PANREAC QUIMICA SA , E.U]الفحص 

 .(Miura et al., 1995)مصابة بداء الـسكر  ) لتر/ ملي مول16.65(  مليلتر100/ ملغرام300أعلى من 

 اليوم التالي وذلـك بـسبب       إلىكلوكوز مع ماء الشرب     %) 5( الفئران بعد حقنها بااللوكسان      إعطاءوتم  

 إلـى توزيع الفئران المصابة     وتم   . سوليناألنمرورها بطور نقص السكر نتيجة لتحرر كميات كبيرة من          

) 16( لمـدة    األكـل  تم وزن الفئران ومنعهـا عـن         إذ،   فئران أربعثالث مجموعات تضم كل مجموعة      

 ثم حقنت بالمستخلص المائي الخـام والمركبـات البروتينيـة    (Ahmad and Al-Chalabi, 2002)ساعة
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 أربـع  ضمتسم، فضالً عن مجموعة رابعة      كغم من وزن الج   /ملغرام )100( المفصولة بجرعة مقدارها  

وبعد مرور ساعتين تـم      .فئران مصابة بداء السكر عدت مجموعة سيطرة وحقنت بالمحلول الفسلجي فقط          

 وسحب الدم من جيب محجر العين ثم عزل نسيج الكبد بعدها قدرت كمية الكلوكوز               باال يثر تخدير الفئران   

  .ن كما ذكر سابقا   والدهون الكلية والكاليكوجيوالكولسترول
  

  . المعدل والخطأ القياسيإيجادتم تحليل البيانات باستخدام الطرق القياسية حيث تم  :اإلحصائيالتحليل 

  (p ≤0.05)ية كما تم مقارنة المعامالت باستخدام اختبار تحليل التباين واختبار دنكن عند مستوى احتمال
 (Steel and Torrie, 1980).   
  

 النتائج والمناقشة
 النـاتج   ألبروتينـي كمية البروتين الكلي في المستخلص المائي البارد والراسب         ) 1(يوضح الجدول   

  .وكفاءة الترسيب 
 

  وكفاءة الترسيب ألبروتينيكمية البروتين الكلي في المستخلص المائي لنبات الكزبرة والراسب  1:الجدول 

وتين الكلي في المستخلص كمية البر
 ) كغم كزبرة1/غم(المائي الخام 

كمية البروتين الكلي في الراسب 
 ) كغم كزبرة1/غم (ألبروتيني

 (%)كفاءة  الترسيب 

24.19 22.48 93 
  

 قمتين واضـحتين عنـد      األسيتونأعطى  روغان راسب     : تجزئة البروتين الكلى بتقنية الترشيح الهالمي     
 (Sephadex G-75)سم والحاوي على مـادة الهـالم   ) 63 × 4.3 (األبعاد ذي  في عمود الفصلإمراره

  مليلتـر  220 = (I) ألبروتينـي حجم روغان المركب    اذ ان   ) 1(سم والموضحة في الشكل     )48(بارتفاع  
   . مليلتر650 = (II)حجم روغان المركب البروتيني و
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الهالمـي   الترشيح  البارد بتقنيةباألسيتونالمظهر الجانبي لروغان الراسب الناتج من الترسيب : 1الشكل 
  Sephadex G-75 وعن  سم والحاوي للهالم )63 × 4.3( األبعادام عمود الفصل ذي باستخد

  

 البروتينية تم تقدير كمية البروتين بطريقة الوري المحورة وكما موضـح فـي              األجزاءوبعد فصل   

  ) .2(الجدول 

  

  .كمية البروتين الكلي والنسب المئوية للمركبات البروتينية المفصولة  :2الجدول 

 ألبروتينيالمركب 
  كمية البروتين 

 كغم كزبرة/غم

  النسبة المئوية

(%) 

 I 11.46 50.97 ألبروتينيالمركب 

 II 8.47 37.67 ألبروتينيالمركب 

  

   :تقدير الوزن الجزيئي التقريبي للمركبات البروتينية باستخدام تقنية الترشيح الهالمي

 بتقنية الترشيح الهالمـي تـم اسـتخدام         الجزيئي التقريبي للمركبات المفصولة    لغرض تعيين الوزن  

) 84( وبارتفـاع  (Sephadex G-75)سم والحاوي على مادة الهالم ) 94 × 2 (األبعادذي  عمود الفصل
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-204(  الجزيئيـة بـين    أوزانها الجزيئية المعلومة، تراوحت     األوزان عدد من المواد ذات      إمرار تم سم،

 لكل مادة مقابل لوغاريتم الوزن الجزيئي (elution volume)وعند رسم حجم الروغان  دالتون )67000

 (II, I)ظهور خط مستقيم، من خالله تم تحديد الوزن الجزيئي التقريبـي للمركبـات البروتينيـة     لها تبين

، محمـود ( دالتون علـى التـوالي    ) 4000( و) 70800(بتقنية الترشيح الهالمي وكانت بمدى       المفصولة

2004(.  
  

  األمثل اختيار الطريقاجل  من خالل الدراسات السابقة التي اجريت من : في الحقناألمثل قاختيار الطري

 باختيار وسيلتين مـن وسـائل      التجارب الجرعة الفعالة في خفض مستوى السكر في حيوانات        في اعطاء 

 أن ، وجـد  (IP) التجويف البريتـوني   وفي (SC)  الجرع وهي تحت الجلد    إعطاءالمذكورة آنفاً في     الحقن

  .(Ahmad and Al-Chalabi,  2002) الجرع إعطاء  فياألمثلالتجويف البريتوني هو الطريق 
  

أوضحت النتائج المـشار    : المركبات المفصولة في مستوى كلوكوز الدم      و  المائي الخام  تأثير المستخلص 

 100ة بجرعـة    لنبات الكزبر   حقن مجموعة من الفئران بالمستخلص المائي الخام       إن) 3( في الجدول    إليها

 إلى حدوث انخفاض معنوي بنـسبة  أدى قد (IP)كغم من وزن الجسم عن طريق التجويف البريتوني      /ملغم

 أجراهـا وهذا يتفق مع نتائج الدراسة التـي        . في مستوى سكر الدم مقارنة بمجموعة السيطرة      %) 54.4(

لى ايض الـسكريات لـدى    نبات الكزبرة عتأثير لمعرفة )1999(عام  Leelamma و Chithra الباحثان 

 امتالك الكزبرة تأثيراً خافضاً لسكر الـدم        وأكدت الكولسترول غذاء عالي    أعطيتالجرذان الطبيعية والتي    

  .وبشكل معنوي
  

 والكولسترول تأثير المستخلص المائي لنبات الكزبرة والمركبات البروتينية في مستوى الكلوكوز :3الجدول 

   .ي ذكور الفئران السليمة الكاليكوجين فووالدهون الكلية 

 المعامالت
مستوى كلوكوز الدم

 )لتر/ملي مول(

مستوى كولستيرول 

 )لتر/ ملي مول(الدم 

مستوى الدهون الكلية 

) مليلتر100/ملغرام(

محتوى الكاليكوجين 

)غرام/ملغرام(في الكبد

  0.48 ± 6.2 سيطرة
b 

3.35 ± 0.44  
a 

427.7 ± 40.4  
a 

2.87 ± 0.1  
A 

لنبات المستخلص المائي الخام 

 )كغم/ ملغم100(الكزبرة 
2.83 ± 0.40  

a 
2.42 ± 0.15  

bc 
415.2 ± 18.0  

a 
3.49 ± 0.2  

B 

  لنبات  (I)المركب البروتيني 

 )كغم/لغمم 100(الكزبرة 
8.04 ± 0.50  

c 
3.18 ± 0.20  

ab 
367.1 ± 15.2  

a 
2.93 ± 0.03  

A 

  )(IIالبروتيني المركب

)كغم/ ملغم100(لنبات الكزبرة  
3.08 ± 0.29  

a 
2.32 ± 0.16  

c 
369.9 ± 16.2  

a 
2.75 ± 0.02  

A 

   فئران 4، كل مجموعة تضم (p ≤0.05)الحروف المختلفة عمودياً تعني فرق معنوي عند مستوى احتمالية  •

  . الخطأ القياسي ± القيم تمثل  المعدل    
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 إلـى ض للمستخلص المائي الخام لنبات الكزبرة في مستوى سكر الدم قـد يعـزى                التأثير الخاف  إن

 إفـراز  تحفز أخرى ومواد (Insulin-like Action) لألنسوليناحتوائه على مواد فعالة ذات تأثير مشابه 

 ة زيادة تمثيل الكلوكوز عن طريق عمليأو (Gray and Flatt, 1999) من خاليا بيتا البنكرياسية األنسولين

 إلى او (Chithra and Leelamma, 1999) ومسار البنتوزفوسفيت (Glycolysis) تحليل السكر الالهوائي

 (Sarkar et al., 1996).الكلوكوز المحيطي الدائر فـي الـدم  زيادة سرعة تكوين الكاليكوجين الكبدي من 

 al., (Uma-Pradeep et  ت الكزبرة علـى التـانين   احتواء نباإلى أيضا يعزى السبب في ذلك أنويمكن 

واخـرون   Gray الباحثون   أجراها الدراسة التي    أشارت إذ األنسولين إفراز الذي يعمل على تحفيز      (1993

 الموجودة في المستخلص المائي لنبات البلسان (Tannic Acid)مادة حامض التانيك  إن إلى )2000(عام 

Sambucus nigra األنسولين إفراز عملت على تحفيز.  
  

أظهرت النتائج الموضحة في الجدول     : ثير المستخلص المائي الخام في محتوى الكاليكوجين في الكبد         تأ

 ارتفـاع   إلى أدى) كغم من وزن الجسم   /ملغم100( المستخلص المائي الخام لنبات الكزبرة بجرعة        إن) 3(

  .معنوي في محتوى الكاليكوجين مقارنة بمجموعة السيطرة 

 قدرة المستخلص على تنشيط عملية بناء الكاليكوجين مـن خـالل            إلى يعود    قد  السبب في ذلك   إن

 وتكوين (glycogeneolysis) وتثبيط عملية تحلل الكاليكوجين glycogen synthetase أنزيمزيادة فاعلية 

 او (Chithra and Leelamma, 1999) )التكوين الجديـد للكلوكـوز  (سكرية الكلوكوز من مصادر غير 

   .(Fernando et al., 1998)ن خاليا بيتا في البنكرياس  ماألنسولينتحرير 
  

 النتـائج   أظهـرت  : والدهون الكلية فـي الـدم      الكولسترول المستخلص المائي الخام في مستوى       تأثير

 إلـى  أدىكغم من وزن الجـسم      /ملغم100 المستخلص المائي الخام بجرعة      إن) 3(الموضحة في الجدول    

 انخفاض معنوي في مستوى الـدهون       إلى الدم بينما لم يؤد      ترولكولسحدوث انخفاض معنوي في مستوى      

  .الكلية مقارنة بمجموعة السيطرة

 Chithra and الباحثان أجراها الدم يتفق مع نتائج الدراسة التي كولسترول االنخفاض بمستوى إن

Leelamma (1997) الكزبـرة  وبينت امتالك الكولسترول على الجرذان الطبيعية التي أعطيت غذاء عالي 

 β-Hydroxy-β أنـزيم  تثبـيط  إلىتأثيراً خافضاً لمستوى كولستيرول الدم ولعل السبب في ذلك قد يعود 

Methyl Glutaryl-CoA Reductase الكولسترول المسؤول عن بناء.  
  

ة  بجرع(I) ألبروتيني المركب إن) 3(يتبين من الجدول   :( II , I ) تأثير المركبات البروتينية المفصولة 

لم يظهر أي تأثير معنوي على محتوى الكاليكوجين فـي الكبـد ولكنـه              ) كغم من وزن الجسم   /ملغم100(

 بجرعة  (II) ألبروتيني المركب   أما. اظهر ارتفاعاً معنوياً في مستوى سكر الدم مقارنة بمجموعة السيطرة         

%) 50.44( وبنـسبة  كغم من وزن الجسم فقد سبب انخفاضاً معنويا في مستوى سكر الكلوكوز   / ملغم 100
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 Insulin-like) لألنـسولين  له تـأثير مـشابه   (II) ألبروتيني المركب إن إلى وقد يعزى السبب في ذلك

action) (Gray and Flatt, 1999) نحـو مـشابه     على االمينيةاألحماض او انه قد يحتوي على تسلسل

 ويخفض مستوى كلوكـوز الـدم او   يناألنسول يرتبط بمستقبالت إذ (Insulin-like structure) لألنسولين

  .(Ahmad and Al-Chalabi,  2002)يقوم بكليهما 

 في مستوى سكر الدم كانت اقل من النـسبة          (II) ألبروتيني نسبة االنخفاض التي سببها المركب       إن

 احتواء المستخلص الخام    إلى المستخلص المائي الخام وبالجرعة نفسها ويعزى السبب في ذلك           أحدثهاالتي  

 بالنسبة لمحتوى الكاليكـوجين فـي       أما ).3الجدول  (  تسهم في آلية خفض سكر الدم      أخرىلى مركبات   ع

   . أي تغيير معنوي يذكر(II) ألبروتينيالكبد فلم يبِد المركب 

كغم من وزن الجسم لم يؤثر علـى مـستوى          / ملغم 100 بجرعة   (I) ألبروتيني المركب   إعطاء إن

 وبالجرعة نفسها فيما عدا انه اظهـر تـأثيراً          (II) ألبروتينيك المركب    والدهون الكلية وكذل   الكولسترول

وقد يفسر الـسبب     .)3(  الجدول كما موضح في  %) 30.8( وبنسبة   الكولسترولمعنوياً في خفض مستوى     

 او عمل على زيادة سرعة تخلص الجـسم         الكولسترول توقف بناء    إلى أدى ألبروتيني المركب   أنفي ذلك   

 قد يساعد في خفـض  مـستوى    (II) ألبروتيني للمركب   لألنسولين التأثير المشابه    أنا   كم الكولسترولمن  

 في خفض مـستوى سـكر الـدم    (II) ألبروتيني فاعلية المركب إن .(Khan et al., 2003) الكولسترول

 لدى الفئران   والكولسترول في خفض مستوى سكر الدم       Chitosan تتشابه مع فعالية المركب      والكولسترول

  .(Miura et al., 1995)بيعية الط
  

لغرض  اختبار تأثير المستخلص المائي الخام والمركبات البروتينيـة          : داء السكر المستحدث بااللوكسان   

المعزولة من نبات الكزبرة في مستوى كلوكوز الدم في الحيوانات المصابة بداء السكر، استخدم االلوكسان               

ات المختبرية، اذ يعمل االلوكسان على تحطيم كبير لخاليا بيتـا          الستحداث داء السكر التجريبي في الحيوان     

 وبالتـالي  (Nammi et al., 2003) األنـسولين  وإفراز إنتاجفي جزر النكرهانز مما يسبب انخفاضاً في 

   الخاليا ومـن ثـم عمليـة أيـضه         إلى الكلوكوز   إدخال داء السكر التجريبي ونتيجة لذلك يتوقف        إحداث

(Holm, 1997).  

 زيـادة معنويـة   أظهرت ان الفئران التي حقنت بااللوكسان إلى تشير )4الجدول (  نتائج الدراسة  إن

 بااللوكسان وهذا يتفق مع     ملة من المعا  أيامكبيرة في مستوى سكر الدم مقارنة بالفئران السليمة بعد عشرة           

 ,.Ayoub et al)ولفئـران  فـي ا ) Ahmad and Tohala 2005 ؛ 1999الخشاب ، (الدراسات السابقة 

  . في الجرذان (2000
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 والكولسترول تأثير المستخلص المائي لنبات الكزبرة والمركبات البروتينية في مستوى الكلوكوز 4:  الجدول

  التجريبي المستحدث بااللوكسان والدهون الكلية والكاليكوجين في ذكور الفئران المصابة بداء السكر

 المعامالت 
مستوى كلوكوز 

)لتر/ملي مول (الدم

مستوى كولستيرول 

)لتر/ ملي مول(الدم 

مستوى الدهون 

 100/ملغرام(الكلية 

 )مليلتر

محتوى الكاليكوجين 

في الكبد 

 )غرام/ملغرام

 مصابة  ( سيطرة

 )بداء السكر
21.10 ± 2.7  

c 
4.73 ± 0.6  

a 
535.5 ± 31.5  

c 
1.57 ± 0.3  

A 

المستخلص المائي 

لنبات الخام 

  الكزبرة 

)كغم/ ملغم100(

7.20 ± 0.1  
ab 

2.70 ± 0.3  
b 

365.6 ± 10.85  
b 

1.50 ± 0.06  
A 

المركب البروتيني 

(I)  لنبات الكزبرة

)كغم/ ملغم100(

5.42 ± 0.3  
a 

2.47 ± 0.3  
b 

248.6 ± 24.7  
a 

6.65 ± 2.7  
B 

المركب البروتيني 

(II)  لنبات

  الكزبرة     

)كغم/ ملغم100( 

10.69 ± 1.7  
b 

2.05 ± 0.4  
b 

328.0 ± 28.7  
ab 

3.50 ± 1.3  
Ab 

 4، كل مجموعة تضم (p ≤0.05)الحروف المختلفة عمودياً تعني فرق معنوي عند مستوى احتمالية  •

  . الخطأ القياسي ±فئران القيم تمثل  المعدل 

  

ذا  وه الكولسترول زيادة معنوية في مستوى      إلى أدىيبي   استحداث داء السكر التجر    أنولوحظ كذلك   

وكـذلك زيـادة   ) Maechler et al., 1992  ؛2002؛ اسماعيل، 2001، االمين(يتفق مع دراسات سابقة 

 فـي ذكـور الجـرذان       أجريـت معنوية في مستوى الدهون الكلية وتتطابق هذه النتيجة مع الدراسة التي            

 بالنـسبة  أمـا )  Ayoub et al., 2000 ؛ 2002، المانع عبد(لوكسان المصابة بداء السكر المستحدث باال

 حدوث انخفاض معنوي فـي      إلى داء السكر  في الفئران       إحداث أدىلمحتوى  الكاليكوجين في الكبد فقد       

في الجرذان المصابة بـداء     ) 2002اسماعيل،  (محتوى الكاليكوجين الكبدي وهذا يتفق مع دراسات سابقة         

   . السكر التجريبي
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في  حيوية الكيمو المستخلص المائي الخام والمركبات البروتينية المفصولة في عدد من المتغيراتتأثير

   :الفئران المصابة بداء السكر التجريبي المستحدث بااللوكسان

أدت معاملة الفئران المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان بالمستخلص المائي الخـام لنبـات              

وى سكر الـدم كمـا       حدوث انخفاض معنوي في مست     إلىكغم من وزن الجسم     / ملغم 100عة  الكزبرة بجر 

 ,Gray and Flatt الباحثـان  أجراهـا مع نتائج الدراسة التي  النتائج وتتفق هذه .)4(ل موضح في الجدو

 معاملة الفئران المـصابة بـداء الـسكر المـستحدث بالـستربتوزوتوسين             أن إلىالتي أشارت    و (1999)

 حدوث انخفاض معنوي في مستوى سكر الدم وكذلك الدراسة          إلى أدتتخلص المائي لنبات الكزبرة     بالمس

 قدرة نبات الكزبرة على خفض إلى أشارتوالتي (Swanston -Flatt et al., 1990) التي أجراها الباحثون 

بمجموعـة  مستوى سكر الدم في الفئران المصابة بداء السكر المـستحدث بالـستربتوزوتوسين مقارنـة               

ويفسر هذا االنخفاض في مستوى سكر الدم الى احتواء المستخلص المائي الخام علـى               .السيطرة المصابة 

 من بقية خاليا بيتا غير المحطمة ومواد ذات تـأثير           األنسولين هرمون   إفرازمواد فعالة تعمل على زيادة      

 فمـن  (Gray and Flatt, 1999)يا  الكلوكوز وأيضه داخل الخالأكسدة تعمل على زيادة باألنسولينشبيه 

 يزيد من معدل دخول الكلوكوز إلى داخل الخاليا من خالل زيـادة عـدد نواقـل                 األنسولين أنالمعروف  

ـ    ,Ashcroft and  Ashcroft)شاء الكلوكوز في الغشاء البالزمي وذلك بزيادة معدل تحريكها خـالل الغ

ــزيم  أن أو (1992 ــيط ان ــى تثب ــل عل ــستخلص يعم ــضمية(β-glucosidase) الم ــاة اله ــي القن            ف

(Chen et al., 2001).  

محتوى الكاليكوجين في الكبد فلم يبِد المستخلص المـائي الخـام لنبـات الكزبـرة               خصوص   ب أما

 Gray and Flatt الباحثان أجراها الدراسة التي أظهرتوبالجرعة نفسها أي تغيير معنوي يذكر، في حين 

 كاليكوجين لدى الفئران المصابة بداء الـسكر التجريبـي المـستحدث         إلىلكلوكوز   زيادة تحول ا   (1999)

بالستربتوزوتوسين المعاملة بالمستخلص المائي لنبات الكزبرة مقارنـة بمجموعـة الـسيطرة المـصابة              

المتروكة بدون معاملة وقد يعزى السبب في ذلك إلى قدرة المستخلص على زيـادة اسـتهالك الكلوكـوز                  

  .(Matti,  2001) المحيطي
  

  : والدهون الكلية في الدمالكولسترول المستخلص المائي الخام في مستوى تأثير

 حدوث إلىكغم من وزن الجسم من المستخلص المائي الخام لنبات الكزبرة / ملغم100أدت الجرعة 

حدث بااللوكسان  والدهون الكلية في الفئران المصابة بداء السكر المستالكولسترولانخفاض معنوي في مستوى 

 إسماعيلوجده الباحث  وهذا يتفق مع ما .)4( الجدول مقارنة بمجموعة السيطرة المصابة  كما موضح في

 أسابيع أربعةمعاملة الجرذان المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان بنبات الكزبرة ولمدة من أن ) 2002(

 والدهون الكولسترول في مستوى  اً معنوياًانخفاضأحدثت ) كغم علف/غم10( و) كغم علف/غم5(وبالتركيزين 

 أنزيم قدرة المستخلص المائي الخام على تثبيط إلى الكولسترولوقد يعزى السبب في انخفاض  .الكلية
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intestinal acyl-CoA: cholesterol acyl transferase  األمعاء من الكولسترول المسؤول عن امتصاص 

(Maechler  et al., 1992). 

 رفـع   إلىلدهون الكلية فان التأثير الخافض للمستخلص المائي ربما يعود السبب فيه            ا خصوص ب اأم

 أيـضا  كلما كان ايض الكلوكوز طبيعياً فان ايض الدهون يـصبح طبيعيـاً              إذ؛   الداخلي األنسولينفعالية  

)Khan et al.,  2003. (  
  

 المركـب  إن )4(الجـدول  ئج الموضحة فـي  أظهرت النتا :(II, I)تأثير المركبات البروتينية المفصولة 

 حدوث انخفاض معنوي كبير في مـستوى        إلى أدىكغم من وزن الجسم     / ملغم 100 بجرعة   (I) ألبروتيني

 حدوث ارتفاع معنوي لمحتوى الكاليكوجين في الكبد مقارنة         إلى أدىكما انه   %) 74.3(سكر الدم وبنسبة    

  .بمجموعة السيطرة المصابة غير المعاملة

 للفئران المصابة دون السليمة مـشابه       (I) ألبروتينيلتأثير الخافض لمستوى سكر الدم للمركب        ا إن

 الناتج عن المستخلص المائي     ألبروتيني الراسب   أن وجد   إذ ،)2002 ( عام عبد المانع  الباحث   إليه أشارلما  

عنـوي فـي     حـدوث انخفـاض م     أدىكغم من وزن الجسم     / ملغم 5 نبات السبحبح بجرعة     ألوراقالبارد  

  تظهر   (I) ألبروتيني فعالية المركب    أن إلىولعل السبب في ذلك قد يعود        .الجرذان المصابة دون السليمة   

 انه بزيادة الكلوكوز في الدم فانه يعمل على خفضه بآليات مختلفـة مـن               إذفي حالة االضطراب االيضي     

 إفـراز بيتا المحطمة جزئياً علـى      اجل تحسين السيطرة االيضية او انه قد يعمل على تفعيل بعض خاليا             

 حـدوث انخفـاض     إلى وبالجرعة نفسها    (I) ألبروتيني المركب   أدى كما   .)2002،  عبد المانع  (األنسولين

مقارنة بمجموعة السيطرة المصابة وقد يعزى هذا       %) 47.9( في الدم وبنسبة     الكولسترولمعنوي لمستوى   

 (β-Hydroxy- β-methyl glutaryl Co A Reductase) أنزيم تثبيط إلى أدى (I) المركب أن إلىالتأثير 

 احدث انخفاضاً معنوياً في مستوى الـدهون الكليـة          (I) المركب   أن ، كما    الكولسترولالمسؤول عن بناء    

    قد تكون له القدرة على تحلـل الـدهون وبـشكل قـوي             (I)وتفسير ذلك ان المركب     %) 53.5(وبنسبة  

(Khan et al., 2003). ألبروتيني  المركبأما (II) إلـى  أدىكغم من وزن الجسم فقد / ملغم100 بجرعة 

، أمـا   )4(الجـدول    كما موضـح فـي       (49.3%)حدوث انخفاض معنوي في مستوى سكر الدم وبنسبة         

 المركـب   إعطـاء  أدىكمـا    .محتوى الكاليكوجين في الكبد فلم يظهر أي تغيير معنوي يذكر         بخصوص  

%) 56.7( الدم بنسبة    كولسترول حدوث انخفاض معنوي في مستوى       إلى  نفسها الجرعةب و (II) ألبروتيني

  .في مستوى الدهون الكلية%) 38.7(وكذلك الى حدوث انخفاض معنوي بنسبة 

 نفـسه   لألنسولين خواص مشابهة    (II) ألبروتيني يتبين انه قد يكون للمركب       إليهامن النتائج المشار    
(Jachak, 2002) عن طريـق  ) لتر/ ملي مول10.68 ← 21.09(دم  خفض مستوى سكر الإلى فقد أدى

 Platel) الخاصة األنزيماتزيادة دخول الكلوكوز إلى داخل الخاليا وتسريع أيضه عن طريق التأثير في 

and Srinivasan, 1997)وصولها كاملـة إلى أدى ون إعطاء الجرعة عن طريق البريتون فضالً عن ك  
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 الحـد   إلـى  مـستوى الـسكر      إلرجاع من ساعتين بعد الحقن      أكثر إلىنقص ولكنه قد يحتاج     ومن دون   
 (II) في الدم فقد يعزى االنخفاض فيه بعد المعاملة بالمركب           الكولسترولمستوى  خصوص   ب أما. الطبيعي

 Intestinal Acyl-CoA: Cholesterol Acyl أنـزيم  إلـى  (II) ألبروتينـي  احتمالية تثبيط المركب إلى

Transferase  أيضا باألنسولين الذي يثبط (Maechler et al., 1992) وكذلك االنخفاض بمستوى الدهون 
 المـسؤول عـن   (Lipoprotein Lipase) زيادة نشاط فعالية انزيم اليبوبروتين اليبيز إلىالكلية قد يعزى 

  .(Ashcroft and Ashcroft, 1992)  األنسولين الكليسريدات الثالثية الذي ينشط بوجود إزالة
ان نتائج الدراسة التي تم الحصول عليها مشابهة لنتائج دراسات عدة تناولت عزل مركبات فعالـة                

بعزل  وتنقية مركب شبيه  ،)1987(واخرون عام  Collier من النباتات فقد قام الباحثون       لألنسولينمشابهة  
 يمتلك كالهمـا وزن جزيئـي   Lemna gibba عدس الماء  ونباتSpinach من نبات السبانخٍ باألنسولين

 Xavier-Filho et البـاحثون  أكد أخرىومن ناحية . لألنسولينكيلو دالتون وخواص مشابهة ) 6(تقريبي 

al., (2003)فضالً عن امتالكهـا لـنفس    نفسها وجود مركبات بروتينية تمتلك تسلسل االحماض االمينية 
           االنسولين البقري في ثـالث نباتـات مـن صـنف البقوليـات هـي               الصفات الكروماتوغرافية لجزيئة  

Vigna unguiculata  و Canavalia ensiformis و Bauhinia variegata.   
 فان جميع تلك المركبات الفعالة المعزولة من النباتات تمثل عوامل غذائية مساعدة لمعالجـة               وأخيرا

           فعالـة فمويـة لمعالجـة داء الـسكر فـي المـستقبل             ويـة أد الكتـشاف    آخـر داء السكر ومـصدراً     
(Gray et al.,  2000).  
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