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   الهرمونات في مستويات بعض األحمر الكوليسترول والمستخلص المغلي للفلفل تأثير

   المحليةاألرانب ذكور وأوزان

  
  هديل طارق سعدون االشالش                 منتهى محمود داؤد القطان

  قسم علوم الحياة

  كلية العلوم  

  جامعة الموصل 

  
  )2012 / 3 /26ول   ؛  تاريخ القب2011 /10/ 26 تاريخ االستالم (

  الملخص

 المغلي للفلفل   كغم عليقة والمستخلص  /ملغم260 الكوليسترول بتركيز    تأثيرصممت هذه الدراسة لمعرفة     

الهرمون المحفز للدرقيـة أو      ،هرمون التستوستيرون الذكري   : وزن جسم على   كغم/ملغم100االحمر بتركيز   

         بعـد   األرانـب  ذكـور     جسم أوزان على   تأثيراتهماعرفة  وكذلك لم  . الثايرونين ، الثايروكسين ،الثايروتروبين

  . من بدء المعاملةأسابيع 8و 4

 أشهر، قسمت عشوائياً إلى أربع مجاميع بواقـع         10-8 ذكراً من األرانب المحلية بعمر       40 تم استخدام 

 لـسيطرة، وعدت مجموعـة ا    أعطيت عليقة قياسية وماء مقطّر    : األولىالمجموعة   . أرانب لكل مجموعة   10

كغم عليقة وماء مقطّر،    /  ملغم 260 الكوليسترول بتركيز    اأعطيت عليقة قياسية مضافاً إليه    : الثانيةالمجموعة  

/  ملغـم 100بجرعـة  أعطيت عليقة قياسية مع تجريعها بالمستخلص المغلي للفلفل األحمر     : الثالثةالمجموعة  

كغـم  / ملغم 260افاً إليها الكوليسترول بتركيز     أعطيت عليقة قياسية مض   : الرابعة وزن جسم، المجموعة     كغم

، وعوملت المجاميع   وزن جسم  كغم/  ملغم 100بجرعة  عليقة مع تجريعها بالمستخلص المغلي للفلفل األحمر        

فـي مـستوى     )P≤0.05(انخفاضاً معنوياً   بينت نتائج المعاملة بالكوليسترول      . أسابيع 8األربعة يومياً ولمدة    

 المعاملة بعـد    األرانب ذكور   أوزانفي   )P≤0.05( النتائج ارتفاعاً معنوياً     أظهرتما  الهرمونات المدروسة، ك  

المستخلص المغلي للفلفل االحمر قـد      بكذلك بينت النتائج ان المعاملة       . على بدء المعاملة   أسابيع 8 و 4مرور  

في  )P≤0.05( يمعنو في مستوى الهرمونات قيد الدراسة رافقه انخفاض       )P≤0.05( ارتفاع معنوي    إلى أدت

  .اوزان االرانب المعاملة
  

  .األرانبالمستخلص المغلي للفلفل االحمر، وزن الجسم، الكوليسترول، الهرمونات،   :الكلمات الدالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  نهديل طارق سعدون االشالش و منتهى محمود داؤد القطا
 

56

Effect of Cholesterol and Boiled Extract of Red Pepper on the Level of 
some Hormones and Weights of Local Male Rabbits 

 
Muntaha M. Al-Kattan  Hadeel T. Al-Ishlash 

Department of Biology  
 College of Science  

 University of Mosul 
 

ABSTRACT 
The current study was designed to investigate the effect of cholesterol supplementation 

at a dose of (260 mg/kg ration) and boiled extract of red pepper at a dose of (100 mg/kg 
body weight) on the Testosterone hormone, Thyroid stimulating hormone or Thyrotropin, 
thyroxine, thyronine, and it is effects on the body weights of male rabbits after 4, 8 weeks of 
the start of treatment. 

Forty local male rabbits aged (8-10) months old were randomly divided into four 
groups (10 animals/ group) to be treated as follows: 

First group:  Standard ration and distilled water represented as control groups. 
Second group: Standard ration plus cholesterol at the dose (260 mg/ kg ration) and 

distilled water. 
Third group: Standard ration with drinking red pepper fruit boiled extract at the dose 

(100 mg/ kg body weight). 
Fourth group:  Standard ration plus cholesterol (260 mg / kg ration) in addition to 

drinking red pepper fruits boiled extract at a dose of ( 100 mg/kg body weight). 
All groups were treated daily for eight weeks. 
Results showed that cholesterol treatment caused significant decrease(P≤0.05) in the 

hormones level, with a significant increase (P≤0.05) on the body weights of treated rabbit 
after 4 and 8 weeks. Furthermore, treatment with red pepper boiled extract led to a 
significant increase (P≤0.05) on the levels of the studied hormones, and a significant 
decrease (P≤0.05) in the body weights of treated rabbits.  

 
Keywords: Red Pepper boiled extract, Body weight, Cholesterol, Hormones, Rabbits. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

ضاف إلى الغذاء فـي بلـدان العـالم أجمـع            األعشاب والتوابل الحارة من األطعمة الطبيعية التي ت        دتع

معالجة العديد من الحاالت المرضية ومن بـين        لفي بعض األحيان    تستخدم  إلعطائها نكهة خاصة ومميزة، و    

 Salanaceae الـذي يعـود إلـى العائلـة الباذنجانيـة      Red Pepperهذه التوابل الحارة هو الفلفل األحمر 

 في الساحل الشرقي ألمريكـا الجنوبيـة        هنفس ه في بلدة تحمل االسم    نسبة إلى زراعت  " كايين"والمعروف باسم   

)Ahuja et al., 2006.(  وتعود القيمة الغذائية العالية لثمار الفلفل األحمر إلى احتوائه على كميات كبيرة من

 ملغم من هـذا الفيتـامين       175 غم من مسحوق ثمرة الفلفل األحمر يحتوي على          100 أن كل    إذ. Cفيتامين  
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 ، ملغـم مـن الرايبـوفالفين      0.30 ، ملغم من الثايمين   0.06 ، ملغم كالسيوم  11 ، غم بروتين  1.2افة إلى   إض

 وكـذلك   B ات إضافة إلى احتوائه على حامض الفوليك ومجموعة فيتامين        A وحدة عالمية من فيتامين      870و

كما أن الحرارة المتولدة  ).MacGvillivary, 1961( من المادة الفعالة الكبساسين  احتوائه على مستوى عال

ن تناول ثمرة الفلفل األحمر سوف تزيد من الطاقة المتحررة والسعرات الحرارية اإلنتاجية التـي سـتعمل                 م

 ومـستوى   الكولـسترول على إذابة الشحوم واستهالك المخزون منها في الجسم وفقـدان الـوزن وخفـض               

دة تحلل الفايبرين ومنع حـدوث النوبـات القلبيـة          الكليسيريدات الثالثية ومنع تجمع الصفيحات الدموية وزيا      

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت أنواعـاً مـن    ).Smeets and Margriet, 2009(والجلطات الرئوية 

األغذية النباتية التي من شأنها تخفيض وزن الجسم بصورة مباشرة أو من خالل أيض هذه األغذية وأحد هذه                  

حمر الذي أثبتت البحوث أن له تأثيراً فعاالً في زيادة استهالك الطاقة وتحليل األنـسجة               النباتات هو الفلفل األ   

وتأكيداً على ذلك فقد أوضحت الدراسـات  ) Kawabata et al., 2006(الدهنية والسيطرة على بناء الببتيدات 

ن خالل اسـتمراره فـي      أن تناول الفلفل األحمر مع الوجبات الغذائية كان سبباً في انخفاض الشهية للطعام م             

 Margriet و Smeetsحرق المتراكم من المواد الغذائية واستمرار اإلحساس بحالة الشبع، وقد توصل الباحثان             

بنـسبة   من وزن الجسم قد أدى إلى فقدان الـوزن           135mg/kgإلى أن إعطاء الفلفل األحمر بنسبة       ) 2009(

 هذا النبـات  ةلذاع وأن  مقارنة مع السيطرة،طوعينالمتخاص لألش) الذكور واإلناث(في كال الجنسين    % 7.8

تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الجسم وتنشيط اآللية التغذوية االسترجاعية للتخلص من الحرارة الزائـدة مـن            

 فيها وزيادة أكسدة المواد الغذائية المتراكمة       الواردةخالل العمل على توسيع األوعية الدموية وزيادة كمية الدم          

وحول تأثير الفلفل األحمر علـى الغـدد التناسـلية والخـصى وإنتاجهـا               . زيادة الطاقة المصروفة   وبالتالي

) Bhide )1987 و   Agrawalن  ي البـاحث   من قبل  للهرمونات الذكرية فقد أظهرت نتائج الدراسة التي ُأجريت       

 50سم ولمـدة     من وزن الج   100mg/kgعلى الفئران التي جرعت المستخلص المغلي للفلفل األحمر بتركيز          

 وقـد أشـار     .يوماً زيادة في وزن الخصى مقارنة مع مجموعة السيطرة وتحسن الصورة النسجية للخـصية             

إلى أن سبب ارتفاع هرمون التستوستيرون تحت تأثير المعاملة بالفلفـل   DeBeljuk et al., (2003)الباحثون 

 في النهايات الطرفية لألعـصاب      Neuropeptidesلزيادة في إطالق النواقل العصبية الببتيدية       لاألحمر يعود   

وتحفيز إنتاج الهرمون الذكري التستوستيرون وإنتاج النطف، كما لـوحظ انتـشار كبيـر للناقـل العـصبي            

 ليـدك  داخل األوعية المنوية وفي سايتوبالزم خاليا )Vanilloid Receptor Subtype1) VRS1المتخصص 

 وزيادة أعـدادها ونـشاطها بآليـة    Spermatogenesisنطف وأن وجوده عمل على تحريض عملية تكوين ال       

 Erdost(تحفيز هذا الناقل بالمادة األساس التي يعمل عليها أال وهي الكبساسين المكون الالذع للفلفل األحمر 

et al., 2007.(  
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  : الهدف من البحث

تخلص المغلي للفلفـل   كغم عليقة والمس  / ملغم 260 بتركيز   الكولسترولهدفت الدراسة إلى معرفة تأثير      

  : وزن جسم علىكغم/ملغم100 بجرعة األحمر

نشاط ومستوى هرمونات التيستوستيرون الذكري، الهرمون المحفز للغـدة الدرقيـة، الثايروكـسين،              .1

 .الثايرونين

  . المحلية المعاملةاألرانب ذكور أوزان .2

   Capsaicinالكبساسين 

  وهـي المـادة الالذعـة التـي تـشكل      Vanilloid compound  المركبـات الفانيلويديـة   أنـواع أحد 

من الوزن الجاف لثمرة الفلفل األحمر يعود تواجد هذه المادة إلى صفات جينية تحدد نـسبتها فـي                  % 0.1-1

  ).Mathur et al., 2000(الثمرة 

  Methyl-N-Vanillyl-6-nonenamide-8الــــصيغة الكيميائيــــة للكبــــساسين حــــددت  

 وصنفت علـى أنهـا إحـدى المـواد          Capsicol أطلق عليها تسمية     1868، وفي عام    1816ألول مرة عام    

 1961 وعزلـت هـذه المـادة مـن الفلفـل األحمـر عـام        Phenyl Propanoid Compoundالفينوليـة  

)Flomenbaum et al., 2006(أما صيغتها التركيبية ،:  

  

N
H

O

HO

OH3C

  
  الصيغة التركيبية للكبساسين

)Flomenbaum et al.,2006(  

  المواد وطرائق العمل

  :المواد المستخدمة

  الكولسترول

، تـم   البريطانيـة " BDH" النقي المستخلص من نسيج الكبد، والمصنع من شركة          الكولسترولاستخدم   

  .ن مذخر البلسم لألدوية والمستلزمات الطبية في محافظة نينوىمالحصول عليه 
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  حمراألتحضير المستخلص المغلي للفلفل 

تم الحصول عليها من األسواق المحلية وبعد التأكـد مـن           ور نبات الفلفل األحمر المجففة      اثمت  استخدم

، نظفت من األوساخ، وطحنت بالطاحونة الكهربائية لمدة دقيقة واحـدة  )Cheij, 1984(تصنيفها اعتمادا على 

 لمسحوق ثمرة الفلفل األحمـر    لمغلي   المستخلص المائي ا   وحضر .وحفظت في أكياس ورقية لحين االستخدام     

 دقيقـة  30 مل من الماء المقطر ولمدة 100 المجففة وغليه في األحمر غم من مسحوق ثمرة الفلفل 10وزن  ب

)Pandit et al., 1979 ( مـل مـن   /  ملغـم 100لغرض الحصول على المستخلص المغلي المائي وبتركيز

مـن  تحضير المستخلص المائي قبل يوم      ولطبي،  المستخلص بعد الترشيح باستخدام ثالث طبقات من الشاش ا        

 لحين التجريع في صباح     ˚م4 يتم تحضيره ليال ويحفظ في الثالجة بدرجة حرارة          إذتجريع األرانب المعاملة،    

  .اليوم التالي

   المستخدمةالحيوانات

ان  أشـهر وأوز   10-8ما بـين    تراوحت   ذكراً من األرانب المحلية بأعمار       40استخدم في هذه الدراسة     

، وضعت فـي   في محافظة نينوىاألسواق المحليةمن  غم، تم الحصول عليها 1500-1200ما بين تراوحت  

  أقفاص مصنوعة من األلمنيوم معدة لهذا الغرض، وتحت ظروف مالئمة من درجة حرارة تراوحـت بـين                 

أسـبوع لغـرض     ساعة يوميا وتهوية جيدة، وتم إخضاعها لفترة تمهيدية أمدها           14م وفترة إضاءة    25-28°

العليقـة القياسـية    قدمت  العليقة قبل البدء بالمعاملة بعد التأكد من خلوها من األمراض،            التأقلم على المكان و   

 ، أما الماء فقد قُدم لألرانـب باسـتخدام أوانٍ         وعة من البالستيك بكميات متساوية     مصن لألرانب باستخدام أوانِ  

  .نسكاب الماءمصنوعة من البالستيك وثبتت بالقفص لمنع ا

  العليقة المستخدمة

المقررة مـن قبـل    %) 16.5(نسبة بروتين   باستخدمت في هذه الدراسة عليقة قياسية خاصة باألرانب         

وتم إعدادها مـن قبـل شـركة    N.R.C. National Research Council (1994) المجلس الوطني لألبحاث 

ن ي الخواجـة وآخـر  حسببت العليقة المستخدمة ت مكونا اعتمد ،األمين للدواجن المحدودة في محافظة نينوى     

  . يومياً العلف األخضر بكميات متساويةأعطيكما  )1978(

  تصميم التجربة

مجموعة وبعد انتهاء الفتـرة التمهيديـة       /  أرانب 10قسمت األرانب عشوائيا إلى أربع مجاميع بواقع        

 خاللهـا   وجرعـت وزان االبتدائية لألرانـب      أسابيع إذ تم البدء بأخذ األ      8بدأت معاملة األرانب يوميا ولمدة      

  : وفق ما يأتيgavage needleاألرانب عن طريق الفم باستخدام 

  األولىالمجموعة 

وكان معدل الـوزن االبتـدائي      .  عليقة قياسية وجرعت بالماء المقطر وعدت مجموعة السيطرة        أعطيت

  . غم1225لهذه المجموعة، 
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  المجموعة الثانية

وكان معدل ) Ameli et al., 1996(كغم عليقة /ملغم 260ف إليها الكولسترول بتركيز أعطيت العليقة المضا

 والثانية بالماء المقطر    األولىجرعت األرانب التابعة للمجموعة      و .غم1225 ،االبتدائي لهذه المجموعة  الوزن  

  ).Batchelor and Giddins, 1995( عن طريق الفم لمعادلة إجهاد مسك األرانب

  لثالثةالمجموعة ا

   وزن جــسمكغــم/  ملغــم100بجرعـة  مــستخلص المــائي المغلـي للفلفــل األحمــر  جرعـت بال 

(Kendabie et al., 2007) .غم1240 ،وكان معدل الوزن االبتدائي لهذه المجموعة .  

  المجموعة الرابعة

فلفل مع تجريعها بالمستخلص المغلي لل    كغم  / ملغم 260 تركيزب الكولسترول العليقة المضاف لها     أعطيت

  . غم1220 ،وكان معدل الوزن االبتدائي لهذه المجموعة.  وزن جسمكغم/ملغم100 وبجرعة األحمر

  عينات الدمجمع 

وجمعـت   عن طريق الخلـع العنقـي        مجاميع الحيوانات  ذبحت المعاملة   من أسابيعبعد مرور ثمانية    

تركـت بدرجـة     ،مانعة للتخثر الد  مواال محكمة جافة وخالية من      أغطية بالستيكية ذات    أنابيبفي  عينات الدم   

   المنـضدي   مركـزي الطـرد   فصل المصل باستخدام جهاز ال     ، دقيقة لحين تخثر الدم    20غرفة لمدة   حرارة ال 

Bench Centrifuge المصنّع من قبل شركة Remi Motors LTD.دورة في الدقيقة  3000سرعة ب  الهندية

  . الفحوصات الهرمونيةإجراء لحين ˚م20-عند درجة  دقيقة وحفظ المصل بالتجميد 15ولمدة 

  الفحوصات الهرمونية

، هرمـون  Testosterone Hormoneالتـستوستيرون الـذكري    رمـون  كل مـن ه مستوىتم تقدير 

 Thyroid stimulating Hormone أو الهرمـون  المحفـز للغـدة الدرقيـة    Thyrotropin الثايروتروبين

"T.S.H"هرمون الثايروكسين ، Thyroxine "T4" ،هرمون الثايرونين Thyronine "T3" ،  في مـصل دم

 استخدمت عدة الفحـص     إذشفى الطب الذري في مدينة الموصل       ي مست  ف األرانب التابعة لمجاميع المعامالت   

 نانوميتر خالل مدة    450وباستخدام تقنية اإلليزا عند الطول الموجي       ) Bio/Inc( شركة   إنتاج من   Kitالجاهزة  

  .االسترالية) Organon, Teknika( اإلليزا المصنع من قبل شركة  دقيقة باستخدام جهاز15

   األوزانتسجيل

 أربع مجاميع، ثم تم إيجاد معدل األوزان األولية لكـل مجموعـة وُحـسب               إلىاألرانب عشوائيا   قسمت  

ابه بعد  معدل الوزن الثاني لجميع األرانب بعد أربعة أسابيع من بدء المعاملة، أما معدل الوزن النهائي فتم حس                

  ).يوم الذبح(ثمانية أسابيع من بدء المعاملة 
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  التحليل اإلحصائي

البسيطة بالتصميم العشوائي الكامل، واستخدم اختبـار  العاملية حللت النتائج إحصائيا وفق نظام التجارب   

  وعـدت النتـائج معنويـة عنـد مـستوى          الختبـار الفروقـات بـين المجـاميع         دنكن المتعـدد المـدى      

  LSD السـتخراج  Co-varianceواختبـار  SAS وباسـتخدام البرنـامج اإلحـصائي    ) P≤0.05(احتمـال  

  ).2010 ،عنتر(

  

  النتائج والمناقشة

  الهرمونات والفلفل األحمر في مستوى الكولسترولتأثير 

في مستوى هرمون التـستوستيرون فـي مـصل         ) P≤0.05(حدوث انخفاض معنوي    ) 1( يبين الجدول 

  . عليقة مقارنة مع مجموعة السيطرةكغم/ ملغم260 لسترولبالكواألرانب المعاملة 

في مستوى هرمون التـستوستيرون فـي       ) P≤0.05(حدوث ارتفاع معنوي    ) 1(في حين يوضح الجدول   

  . وزن جسم مقارنة مع مجموعة السيطرةكغم/  ملغم100بجرعة مصل األرانب المعاملة بالفلفل األحمر 

كغم عليقـة والفلفـل األحمـر       / ملغم 260 بتركيز   بالكولسترولب  كما أوضحت النتائج أن معاملة األران     

فـي مـستوى هرمـون      ) P≤0.05( وزن جسم قد أدت إلى حدوث ارتفاع معنـوي           كغم/  ملغم 100بجرعة  

 ووصول القيم إلـى أعلـى مـن قـيم            لوحده الكولسترولرنة مع مجموعة    التستوستيرون في مصل الدم مقا    

في مستوى الهرمون المحفز للغـدة الدرقيـة        ) P≤0.05(ض معنوي   حدوث انخفا ) 1(يوضح الجدول .السيطرة

T.S.H كغم عليقة مقارنة مع مجموعة السيطرة/ ملغم260 بالكولسترول في مصل األرانب المعاملة .  

 الهرمون المحفـز للغـدة الدرقيـة        في مستوى ) P≤0.05(ارتفاعا معنويا   ) 1 (الجدولفي حين يبين    

T.S.H    وزن جسم مقارنة مع مجموعـة       كغم/  ملغم 100بجرعة  ة بالفلفل األحمر     في مصل األرانب المعامل 

بجرعة كغم عليقة والفلفل األحمر     / ملغم 260 بالكولسترولكما أوضحت النتائج أن معاملة األرانب        .السيطرة

 الهرمون المحفـز للغـدة      في مستوى ) P≤0.05( وزن جسم أدت إلى حدوث ارتفاع معنوي         كغم/  ملغم 100

  . لوحده، ووصول القيم إلى قيم مجموعة السيطرةالكولسترولارنة مع مجموعة الدرقية مق
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 والفلفل األحمر في مستوى بعض الهرمونات المدروسة في مصل دم ذكـور             الكولسترولتأثير  : 1الجدول  

  . أسابيع على المعاملة8األرانب المحلية بعد مرور 

  المعامالت  المجاميع

هرمون 

  التستوستيرون

  لتر/انومولن

الهرمون المحفز 

  للغدة الدرقية

  مل/نانوغرام

  هرمون الثايروكسين

  مل/ نانوغرام

هرمون 

  الثايرونين

  مل/ نانوغرام

1  
  السيطرة

  ماء مقطر وعليقة قياسية
0.29±0.01 

C  
0.60±0.02 

B  
10.31±0.07 

C  
1.08±0.07 

B  

2  
  الكوليسترول

   عليقة وماء مقطركغم/ملغم260بتركيز 
0.11±0.01 

D  
0.50±0.01 

C  
10.13±0.02 

D  
0.90±0.03 

C  

3  
  الفلفل األحمر

  كغم وزن جسم وعليقة قياسية/ ملغم100 بجرعة
1.59±0.34 

A  
0.71±0.03 

A  
11.11±0.04 

A  
1.86±0.05 

A  

4  
 عليقة والفلفل كغم/ ملغم260الكوليسترول بتركيز 

  كغم وزن جسم/ ملغم100 بجرعةاألحمر 
1.09±0.05 

B  
0.60±0.03 

B  
10.49±0.03 

B  
1.11±0.11 

B  

 .10= مجموعة / عدد األرانبواالنحراف القياسي ) ±(القيم معبر عنها بالمتوسط الحسابي  •

 .والعكس صحيح بحسب اختبار دنكن) P ≤ 0.05(األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال  •

 
 فـي مـصل    T4 هرمون الثايروكسين في مستوى   ) P≤0.05(حدوث انخفاض معنوي    ) 1( يبين الجدول 

فـي حـين يوضـح    . كغم عليقة مقارنة مع مجموعـة الـسيطرة       / ملغم 260األرانب المعاملة بالكوليسترول    

 في مصل األرانب المعاملة بالفلفل  T4هرمون الثايروكسينفي مستوى ) P≤0.05(ارتفاعا معنويا ) 1(الجدول

  . وزن جسم مقارنة مع مجموعة السيطرةكغم/  ملغم100بجرعة األحمر 

 100بجرعـة   كغم عليقة والفلفل األحمـر      / ملغم 260 بالكولسترولوتوضح النتائج أن معاملة األرانب      

 هرمون الثايروكسين مقارنة مـع      في مستوى ) P≤0.05(كغم وزن جسم أدت إلى حدوث ارتفاع معنوي         /ملغم

مـن قـيم مجموعـة      بقليـل   أعلى  قيم  ول القيم إلى     لوحده ومجموعة السيطرة، ووص    الكولسترولمجموعة  

  .السيطرة

 في مصل   T3 في مستوى هرمون الثايرونين   ) P≤0.05(حدوث انخفاض معنوي    ) 1( الجدوليالحظ من   

  فـي   معنوي  مع ارتفاع  .كغم عليقة مقارنة مع مجموعة السيطرة     / ملغم 260األرانب المعاملة بالكوليسترول    

)P≤0.05 (   كغم/  ملغم 100بجرعة  ايرونين في مصل األرانب المعاملة بالفلفل األحمر        في مستوى هرمون الث 

  .وزن جسم مقارنة مع مجموعة السيطرة

 100بجرعـة   كغم عليقة والفلفل األحمـر      / ملغم 260 بالكولسترولأوضحت النتائج أن معاملة األرانب      

ون مقارنة مع مجموعـة     في مستوى الهرم  ) P≤0.05( وزن جسم أدت إلى حدوث ارتفاع معنوي         كغم/ ملغم

  . لوحده، ووصول القيم إلى قيم السيطرة تقريباالكولسترول

هرمون ( حدوث انخفاض معنوي في مستوى بعض الهرمونات مثل          بالكولسترولأظهرت نتائج المعاملة    

علـى  ، سوف نعتمد في مناقشتنا لهذه النتائج   )الثايروتروبين، الثايروكسين، الثايرونين  التستوستيرون الذكري،   
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كليهما اآلليات  ل التأكسدي، وخاصة بيروكسيد الهيدروجين على اعتبار أن         باإلجهادبعض المصادر التي تعني     

 الكولـسترول في التأثير سلباً على أنسجة وأعضاء الجسم كافة ومن ضمنها الغدد الصماء، حيث أثـر                 هانفس

 المختلطة اإلفراز وكذلك الغدة النخاميـة        الغدد الصماء  إحدى كونهاعلى آلية تنظيم هذه الغدد ومنها الخصية        

ثر أ إلى زيادة إنتاج الجذور الحرة كما يحدثه بيروكسيد الهيدروجين مما            الكولسترولوالغدة الدرقية حيث أدى     

 من خالل التأثير على     جريباتلغدة النخامية وبالتالي تثبيط إفراز الهرمون المحفز لنمو ال        لعلى الفص األمامي    

) ICSH(تـأثيراً علـى هرمـون     Follicle stimulating hormone  ة لُه، وبما أن لهرمـون الخاليا الفارز

Interstitial Cell Stimulating Hormone إذ يعمل على زيادة عدد مستقبالت هرمون ICSH على الخاليا 

ل من  سوف يقلFollicle stimulating hormoneلذا فإن انخفاض مستوى هرمون ) Sturkie, 1986(البينية 

 الخاللية  الذي يلعبه الهرمون المحفز للخاليا     الن الدور    ليدكتكوين هرمون التستوستيرون الذكري من خاليا       

 في الخصية وبالتالي تحفيزها على إفـراز هرمـون التـستوستيرون            ليدكفي الذكور هو تأثيره على خاليا       

)Ishihura et al., 2000 .( وجـود  إلى  تشير الدراسات إذالمدروسة، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الهرمونات

إلى ارتفاع فـي مـستوى   ) Guyton and Hall, 2001 ( أشارإذ على الغدد الصماء، للكولسترولتأثير سلبي 

أنه يعمل على تثبيط إفراز هرمونـات        إذ الكلي عند غياب الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية          الكولسترول

محـي الـدين ويوسـف،    (وبين الذي يفرز من الفص األمامي للغدة النخامية   الغدة الدرقية وهرمون الثايروتر   

، وأكدت الدراسات الحديثة أهمية العالج بهرمون االستروجين خاصة عند النساء في سن اليأس لمنع               )1987

يعمل هذا الهرمون على خفض مستويات البروتينات الدهنيـة الواطئـة            إذحدوث تصلب الشرايين العصيدي     

  ).Ganong, 2003( والكولسترولالكثافة 

أدت معاملة األرانب بالمستخلص المغلي للفلفل األحمر إلى ارتفاع مستويات الهرمونات قيـد الدراسـة               

يعمل الفلفل األحمر على تنشيط جميـع        إذ،  )الثايروكسين، الثايرونين  الثايروتروبين، هرمون التستوستيرون، (

سم ويخفف من آثار اإلجهاد الذي يتعـرض لـه، كمـا أثبتـت              ، ويعزز من طاقة الج    خاليا الجسم وأجهزته  

الدراسات احتواء الفلفل األحمر على المواد الضرورية لصحة جهاز الدوران في الجسم ومـن هـذه المـواد                  

 في تحفيز إفراز األعضاء والغدد الصماوية واإلفرازيـة          واألمالح المعدنية كما أن لُه دوراً فاعالً       Cفيتامين  

 إلـى  )1995 (Maggi، ولقد أشار الباحـث  )Yoshioka et al., 2004(ز العصبي السمبثاوي وتحفيز الجها

 Neuropeptides دور مركب الكبساسين الفعال للفلفل األحمر على تحفيز اطالق النواقل العصبية الببتيديـة            

قـل العـصبي     على إنتاج هرمون التستوستيرون، كما أن وجود النا        ليدكمن نهايات األعصاب وتحفيز خاليا      

 فـي األوعيـة المنويـة    ) Vanilloid Receptor Subtype1) VRS1المتخصص لمركب الكبساسين وهو 

 فهو دليل علـى قـدرة الفلفـل األحمـر علـى تحفيـز عمليـة تكـوين النطـف                     ليدكوسايتوبالزم خاليا   

Spermatogenesis   ناقـل وهـي     عند توفر المادة األساس التي يعمـل عليهـا هـذا ال             النطف أعداد وزيادة

، كما أن وجود فيتامين البايوتين وبعض الفيتامينات األخرى في الفلفـل  )Fausson et al., 2005(الكبساسين 
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ومادة الكبساسين الفعالة الالذعة يعـد محفـزاً للغـدة النخاميـة إلفـراز هرمـون       ) E, C, A(األحمر مثالً 

  ).Oboh et al., 2007(ايرونين الثايروتروبين ومحفزاً للدرقية على إفراز الثايروكسينوالث

  

 مـن بـدء     أسـابيع وثمانية   والفلفل األحمر في أوزان ذكور األرانب المحلية بعد أربعة           الكولسترولتأثير  

  المعاملة

 كغم/ ملغم 260 بالكولسترولحدوث زيادة في أوزان األرانب المعاملة       ) 2(أوضحت النتائج في الجدول     

في حين يبين الجدول حدوث نقصان فـي         .ة مقارنة مع مجموعة السيطرة    معامل أسابيع من بدء ال    4عليقة بعد   

 أسابيع من بـدء المعاملـة       4 وزن جسم بعد     كغم/  ملغم 100بجرعة  أوزان األرانب المعاملة بالفلفل األحمر      

 عليقـة والفلفـل     كغم/ ملغم 260 بالكولسترولبينت النتائج أن معاملة األرانب       .مقارنة مع مجموعة السيطرة   

 لوحـده   الكولسترول وزن جسم أدت إلى نقصان الوزن مقارنة مع مجموعة           كغم/  ملغم 100بجرعة  مر  األح

  .ووصول القيم إلى أقل من قيم مجموعة السيطرة

  

      أسـابيع   8 و 4 والفلفل األحمر في أوزان ذكور األرانب المحلية بعـد مـرور             الكولسترولتأثير  : 2 الجدول

  .على المعاملة
  

  مالتالمعا  المجاميع
   أسابيع4الوزن بعد 

  غم

   أسابيع8الوزن بعد 

  غم

1  
  السيطرة

  ماء مقطر وعليقة قياسية
1308±87.3  1383±92.3  

2  
  الكوليسترول

   عليقة وماء مقطركغم/ ملغم260بتركيز 
1331±91.84  1416±88.62  

3  
  الفلفل األحمر

  كغم وزن جسم وعليقة قياسية/ ملغم100 بجرعة
1131±86.7  1054±83.6  

4  
 عليقة والفلفل كغم/ ملغم260الكوليسترول بتركيز 

  كغم وزن جسم/ ملغم100 بجرعةاألحمر 
1214±88.5  1196±59  

 .10= مجموعة / عدد األرانبواالنحراف القياسي ) ±(القيم معبر عنها بالمتوسط الحسابي  •

 .Co-Variance حسب اختبار L.S.D =42.12قيمة  •

  

 260 بالكولـسترول ث زيادة في أوزان األرانب المحلية المعاملة        حدو) 2(أوضحت النتائج في الجدول      

في حين يبين الجـدول حـدوث   .  أسابيع من بدء المعاملة مقارنة مع مجموعة السيطرة8كغم عليقة بعد    /ملغم

 أسابيع من بـدء     8 وزن جسم بعد     كغم/  ملغم 100بجرعة  نقصان في أوزان األرانب المعاملة بالفلفل األحمر        
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كغم عليقـة   / ملغم 260 بالكولسترولوبينت النتائج أن معاملة األرانب       .مقارنة مع مجموعة السيطرة   المعاملة  

 وزن جسم قد أدت إلـى نقـصان الـوزن مقارنـة مـع مجموعـة       كغم/  ملغم100بجرعة والفلفل األحمر  

 ولـسترول بالكأدت معاملة األرانـب      . لوحده، ووصول القيم إلى أقل من قيم مجموعة السيطرة         الكولسترول

مقارنة مع باقي المعامالت، وتتفق هذه      بالكغم عليقة إلى حدوث زيادة في أوزان األرانب المعاملة          /  ملغم 260

 كولسترول المتغذية على عليقة حاوية على       للجرذانعند معاملته   ) 2009(النتيجة مع ما توصل إليه الجبوري       

 في أيض وامتصاص     خلالً ت ربما أحدث  بالكولسترول  السبب إلى أن المعاملة    اعز كغم عليقة، وقد    /  ملغم 260

الدهون من خالل تأثيره على آلية أكسدة الدهون وبالتالي أدى إلى تراكم الدهون في مناطق محددة من الجسم                  

  .وخاصة حول الكلى وبالتالي زيادة الوزن

ة وهذه النتيجة تتفق    ألرانب المعامل  ا ناوزأوأدت المعاملة بالفلفل األحمر إلى حدوث انخفاض معنوي في          

ـ مادة الكبساسين أن الفلفل األحمر وخاصة من) Smeets and Lejeune, 2005(مع ما توصل إليه   ة الالذع

 تأثير فعال على زيادة استهالك الطاقة وتحليل األنـسجة الدهنيـة والـسيطرة علـى بنـاء         ا فيه له  ةالموجود

 على الطاقة وأيض مادة الكبساسيني بين أن آلية تأثير الذ) Yoshioka et al., 1999(الببتيدات، كما تتفق مع 

 من  Catecholamine لفعالية النظام العصبي السمبثاوي وزيادة إفراز        االدهون المخزونة تتم من خالل زيادته     

  .لب الغدة االدرينالية وزيادة حرق المواد الكاربوهيدراتية والدهون

  لة الشبع وتدفق الطاقة التي تبـدأ بعـد اتحـاد مركـب              على حا  اً الكبساسين تأثير  كما يعتقد أن لمادة   

 األمر الذي يزيد من جريان الدم في القناة الهضمية وزيـادة            ا العصبي الخاص به   ا مع مستقبله  capsicinالـ  

إفراز هرمونات الكاسترين المعدي والمعوي وإفراز الهرمونات التي لها عالقة بالهضم وجميع هذه التأثيرات              

متصاص المغذيات في القناة الهضمية من خالل حركة األمعاء وتـوازن الـسوائل ووجـود    سوف تغير من ا 

وتأكيـداً  ) Fukuda et al., 2004(ها وبالتالي تقليل اإلحساس بالجوع بآلية غير معروفة بدقة ئالفضالت وبقا

الوجبـات  أن تناول الفلفل األحمـر مـع    et al., (2001)   Yoshiokaعلى ذلك فقد أوضحت دراسة الباحث

 الشهية للطعام ألنه يعمل على استمرار حـرق الطاقـة           إقاللالغذائية كان سبباً في نقصان الوزن من خالل         

  .المتراكمة واستمرار اإلحساس بالشبع

  

  االستنتاجات

  :يأتان ماحققته الدراسة الحالية من نتائج تقود الى استنتاجات يمكن ايجازها فيما ي

 المتمثل  للكولستروليراً ايجابياً على الهرمونات المدروسة وعكس التأثير السلبي          تأث األحمر  احدث الفلفل     -1

باالنخفاض المعنوي في مستوى هرمونات التستوستيرون الذكري، الثايروتروبين، الثايروكـسين وهرمـون            

  .الثايرونين

  .جاميع المعاملة المعاملة به مقارنة مع بقية الماألرانب ذكور أوزان على خفض األحمر عمل الفلفل -2
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