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   الفئران المعرضة للكرب التأكسديعلىالمفصولة من نبات الغافث 
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   كلية العلوم
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)2012 / 11 /26 ؛  تاريخ القبول 2012 /9/ 25الم  تاريخ االست(  
 

  الملخص
 التانينات وتم عزل Agrimonia Eupatoriaلغافث نبات اتحضير مستخلص مائي بارد لتضمن البحث       

اسـتخدام   بالترشيح الهالمـي بتقنية  المركبات البروتينية هذا النبات، كما تم عزل ات من والفالفونويدوالزيت

 وزنـه  A هما المركـب   مركبين فصلتمذ إ.  Sephadex G-50ل الحاوي على الهالم من نوععمود الفص

كما  .لتون من الراسب البروتيني البارد     دا )3958(وزنه الجزيئي    Bدالتون والمركب   ) 264667(الجزيئي  

 رولكولـست  مستويات الكلوكـوز وال    تضمن البحث دراسة تأثير المستخلص والمركبات المذكورة أعاله على        

 البـروتين الـدهني واطـئ       وكولسترول البروتين الدهني عالي الكثافة      كولسترولالكلي وثالثي الكليسيريد و   

لك مـستويات الكلوتاثـايون      البروتين الدهني واطئ الكثافة جدا في مـصل الـدم، وكـذ            كولسترولالكثافة و 

 طريـق   لمعرضة للكرب التأكسدي عـن    نسجة الكبد والكلية والقلب في ذكور الفئران ا       دايالديهايد في أ  والمالون

  .الحقن بالتجويف البريتوني

غيـر البروتينـي    المـستخلص    و  البارد ن المستخلص المائي الخام   ألى  إمعاملة  شارت النتائج بعد ال   أو

 B بتيـدي  الب  والمركـب  A والمركب البروتيني     البارد والفالفونويدات والراسب البروتيني   والزيت   والتانينات

 لـى أدت إكغم مـن وزن الجـسم   /ملغم) 300 ,17.3 ,4.6 ,5.28 ,17.8 ,3.04 ,5.9 ,10.3( وبجرع

 وكولـسترول وثالثـي الكليـسيريد      الكلي   والكولسترول في مستويات الكلوكوز     (p<0.05)انخفاض معنوي   

في مـصل الـدم ومـستوى        جدا    البروتين الدهني واطئ الكثافة    وكولسترولالبروتين الدهني واطئ الكثافة     

 مـستوى   فـي (p < 0.05) دثت ارتفاعـا معنويـا  حأبينما . نسجة الكبد والقلب والكليةأالديهايد في المالونداي

نـسجة الكبـد والكليـة      أ في مصل الدم ومستوى الكلوتاثايون في        كوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة    

 البـروتين  ولـسترول ك  مستوى في (p < 0.05) انخفاضا معنوياB بتيدي المركب الب أحدثفي حين ،والقلب

 اكبر في خفض سكر الـدم  ثيرأ تالفالفونويدات لها نأ باالستنتاجويمكن  . في مصل الدمالدهني عالي الكثافة

  .صناف االوكسجين الفعالةوأ
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        ABSTRACT 

        The research is concerned with preparing a cold aqueous extracts of Agrimonia 
Eupatoria, to isolate oil, tannins, and falvonoids and proteinous  and non proteinous 
compounds by gel filtration technique and using column containing gel type Sephadex G-
50.Two compounds: A M.wt (264667) Dalton, B M.wt (3958) Dalton from the cold 
protienous precipitate were isolated. The effect of these extracts and the compounds 
mentioned above was studied on serum glucose, total cholesterol, triglyceride, high density 
lipoprotein-cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein- cholesterol (LDL-C) and very 
low density lipoprotein-cholesterol levels, also glutathione (GSH) and malondialdehyde 
(MDA) levels in liver, kidney and heart tissues in mice exposed to oxidative stress via the 
intra-peritoneally injection. 
         The results obtained from this study showed that the cold crude aqueous, non-
protienous extracts, protenious precipitate, proteinous  and peptidic compounds, also the 
tannins, oil, and falvonoids at the doses of (300, 17.3, 3.04, 5.9, 10.3,  4.6, 5.28, 17.8) 
mg/kg body weights caused  a significant decrease (p<0.05) in serum glucose, TC., TG., 
(LDL-C), (VLDL) and MDA level in liver, kidney and heart tissues. However, a significant 
increase (p<0.05)  in serum HDL-C level and GSH level in liver, kidney and heart tissues in 
mice exposed to oxidative stress was observed while B peptidic compound caused a 
significant decrease in serum HDL-C level.  
        Finally, it was found that the falvonoids is more effective as a hypoglycemic and 
reactive oxygen spices. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  المقدمة
 والرتبة ثنائيـة  ةلنباتات الوعائية المزهرة التي تنتمي الى العائلة الورديمعمرة من ا عشبه الغافث هي       

 بشعيرات خـشنة    اًساقها مكسو يكون  ، و ) م 1(يبلغ ارتفاع هذه العشبة بحدود      . وهي ذات اشواك ناعمة   . الفلقة

ـ أزهارهـا  أما . بشعيرات رمادية اًمكسو  وأوراق مسننة وسطحها األسفلوأشواك معقوفة   الحجـم صغيرةف

األحـراش    فـي  الغافـث يتواجـد  .عطرية ذات رائحةهي مجموعات عنقودية وتظهر بشكل   اللونصفراء

ويمتد ة  ينتشر في األجزاء المعتدل   و . الغافث في أربيل والسليمانية وبعقوبة     جداوت ي ،المشمسة ومنحدرات الجبال  

جوانـب الطـرق وفـي      الغابات وعلـى    ي المراعي و  وربا وينمو ف  حتى يبلغ شمال ووسط وشرق أ     انتشاره  

 .)1986، الدين سعد( لجبليةاراضي المنخفضة حتى سفوح المرتفعات األ
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 فإنهـا تختلـف    خرىسماء الشائعة اُألما األأ ، Agrimonia eupatoriaن االسم العلمي لنبات الغافث هو إ 

،   Agrimony ،Liverwortيعـرف بالعربيـة الغافـث ويعـرف باالنكليزيـة       اذ، والبلدانباختالف اللغات

Stickwort  )كـان أحـد     وقد،قرون طويلة لعشب عالجي  الغافث بصفةاستخدم .)1988، محمود مجيد و

         لاللتهابـات   اًمـضاد و،  )يعمل علـى وقـف النـزف      ( لألنسجة   اًبضقا  دواءبوصفه  عشاب الشافية   أشهر األ 

(Copland et al., 2003)واإلسهال ونزيف الرحملقيء والدم في البولاولسعال ، لعالج النزيف المصاحب ل  ،

 ، وكان  والحلق المتقرحين  التهاب الفم و،   الجلدية واليرقان  األمراضمعالجة   كما يستخدم في     ، للبول رمدروهو  

  Jingzheng, 2004).(  الكبدمشكالتلمعالجة الصفراء وكبيرة ة للغافث سمع

 بالجـسم  لألكسدةمضادة نظمة الينتج عن نقصان في األالذي  )oxidative stress (كسديإن الكرب التأ      

ـ  )Reactive oxygen species  )ROS الفعالةاألوكسجينصناف التي تزيل أ  االتي لها فعالية مؤكسدة للخالي

(Robertson, 2004).  والمتالزمات المعقدة والتـي  مراض ير من األ عن الكثوالً مسؤألتأكسدييعد الكرب

الخاليا البطانية للشرايين والخاليـا     على   (NO)  اوكسيد النتريك   في ضال عن تأثيره  ف  ،LDL-Cكسدة  أتسبب  

كمـا  ) Thum and Borlak, 2004(يض البروتين داخل الخلية أ السلبي في ثيرهأضافة لتباإلالعضلية الملساء 

      كـسدي عنـد مرضـى داء الـسكر        ألقـد لـوحظ زيـادة فـي الكـرب الت          ،  له تأثير على اوكسيد النتريك    

)Mooradian and Haas, 2011(ن يعمل علـى زيـادة خطـورة التعـرض      كذلك يمكن للكرب التاكسدي أ

عدة حاالت منها انخفـاض مـضادات       رها في   صناف االوكسجين الفعالة وتحر   أن  يزداد تكو ،  ألمراض القلب 

  .)Djeridane et al., 2006(دوية ألشعاع وبعض ااإل، ، التدخينشيخوخة، التلوث البيئي، الاألكسدة
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   وطرائق العملالمواد المستعملة
  :النبات المستعملجمع 

قـسم  /في كلية التربيـة     المحلية في مدينة الموصل، وصنف     األسواقمن  نبات الغافث   تم الحصول على         

 .علوم الحياة
  

                                                                         :نبات الغافث لتحضير المستخلص المائي البارد 

 ق، وسـح ) حجـم  3: وزن 1(طر البـارد بنـسبة    مع الماء المق  ، ومزج  النبات غرام من ) 300(وزن       

 24 تم تكـسير المـزيج كـل   ، و ايام3لمدة   المزيججمد ثم دقائق) 10(لمدة (Blender) لة الثرم آباستخدام 

المستخلص بجهـاز    من خالل عدة طبقات من الشاش وفصل      رشح    ثم  ران الخاليا،   لغرض تحطيم جد   ساعة

 للحصول على راشح (33520xg)  دقيقة بسرعة) 15(الطرد المركزي للتخلص من المواد غير الذائبة لمدة 

بحـسب  فيـه  ة البروتين  قدرت كمي ثم  ،  3 سم )788 ( حيث بلغ  قيس حجم الراشح   ،)2002 ،عبد المانع (رائق  

 بواسـطة جهـاز    تقريبـا لى الثلثإصل عليه تحسحجم المستخلص الخام الم قلص. الوري المحورةطريقة 

  .إلجراء الخطوات الالحقة عليه Lyophilizer) ( "التجفيد"

     :نبات الغافثلرد  المستخلص المائي الخام البا المسحوق الصلب منتحضير

جفف .  السابقة في الفقرة المذكورةواتلخطغرام من نبات الغافث وأجريت عليه ا) 300(وزن       

 في المجمدة  المسحوقحفظثم صبح بشكل مسحوق، أن ألى إ" التجفيد" مستخلص الخام الناتج بواسطة جهازال

  . به الحيواناتحقن لغطاء لحيننبوبة محكمة اأفي م °) -20(عند 

      :فصل الزيت من نبات الغافث 

 ثـم ُأجريـت عمليـة االسـتخالص        )Soxhlet( از االستخالص في جه   الغافث نباتمن   غم   )90( وضع    

تبخير تحـت الـضغط     بخر المذيب باستخدام جهاز ال    يوم، ثم   ) 2-3(لمدة  ،  )60-80(االيثر البترولي   باستخدام  

                   الحيواناتحقن   عمليةجراءإوبة محكمة الغطاء لحين نبأ في ت المادة الناتجة، ووضعلالمخلخ

     .(Zekovié et al.,2009)   

   :نبات الغافث  من الفالفونويداتفصل 

  الميثانول باستخدامثم ُأجريت عملية االستخالص في جهاز االستخالص  الغافثنبات غم من )90(وضع      

 في ت المادة الناتجة بخر الميثانول باستخدام جهاز التبخير تحت الضغط المخلخل، ووضعثم، يوم 2-3لمدة 

  .(Kato et al., 2010)الحيوانات حقن  جراء عمليةإحكمة الغطاء لحين نبوبة مأ

  :نبات الغافث  من  التانيناتفصل

 الماء  باستخدامثم ُأجريت عملية االستخالص في جهاز االستخالص  الغافثنبات غم من )90(وضع      

ن الماء والحصول على للتخلص م" التجفيد " في جهازالمحلول الناتج وضع  ثم ،يوم 2-3لمدة  المقطر
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جراء عملية حقن إلحين نبوبة محكمة الغطاء أفي المجمدة في   المسحوقحفظ .الراسب بشكل مسحوق

  . ( Gülçin et al., 2010)تالحيوانا
  

  :عزل البروتين وترسيبه بواسطة المذيب العضوي 

حجم على التوالي ببطء مع /محج) 60/40(بنسبة   المائي الباردالمستخلصلى إسيتون البارد ضيف األُأ      

           وترك المزيج في الثالجة  (Robyt and White, 1987)م °)4(التحريك المستمر عند درجة حرارة 

عملية الفصل بجهاز الطرد المركزي المبرد وبسرعة  ، أجريتتمام عملية الترسيب إلة ساع24لمدة 

)xg33250 ( ناتجلعدة ساعات للحصول على ال  جهاز التجفيد وضع الراسب البروتيني في. دقيقة20لمدة 

المي جراء عملية الترشيح الهإة محكمة الغطاء في المجمدة لحين نبوبأ في  المسحوق وحفظ.بشكل مسحوق

 الرائق من المستخلص ءسيتون في الجزتم التخلص من األ. ات بوصفه راسب بروتين خام الحيوانوحقن

م دتم التأكد من ع .م°)40(مخلخل عند درجة الضغط ال الدوار تحت المذكور سابقا بواسطة جهاز التبخير

 في جهاز وضعثم  الوري المحورة وجود البروتين في الجزء الرائق وذلك بتقدير كمية البروتين بطريقة

في المجمدة في  المسحوق  حفظ. غير البروتينيةادة الماطلق عليهُأبشكل مسحوق ناتج للحصول على " التجفيد"

  .الحيوانات  حقن في عملية محكمة الغطاء لحين استعمالهانابيبأ
  

  :ان الجزيئية للمركبات البروتينيةوزفصل وتنقية وتعيين األ

بعـاد  لبروتينية باستخدام عمود فصل ذي أ     وزان الجزيئية للمركبات ا   تم تنقية البروتين الخام وتقدير األ           

)120x  1.8(  سم والحاوي على مادة السيفادكس G-50   وبمعدل جريان)ساعة/ 3مس 72(  

    :الحيوانات المستخدمة

/  الطبةكلي( المجهزة من (Male Albino Mice) في هذه الدراسة ذكور الفئران البيض ستخدمت  ا    

قفاص خاصة مجهزة ومعدة أ في  هذه الفئرانوضعت. غم) 25-30(وزانها بين أوتراوحت ) جامعة الموصل

خضعت جميع الحيوانات للظروف ُأف الحيواني الخاص بها باستمرار وء والعللهذا الغرض وزودت بالما

  .م° )2±25(ذاتها من ضوء طبيعي ودرجة حرارة 

  

  :نبات الغافث لتحديد الجرعة المؤثرة للمستخلص الخام البارد 

    مـن المحلـول الملحـي الفـسلجي         3سـم ) 0.1 (ب في التجويف البريتـوني      األولىالمجموعة  حقنت       

)Normal Saline(مجموعة سيطرة عدت و  )(Control. المجاميع من  أما)حقنت في التجويـف  فقد ) 5-2

 على التوالي من المستخلص المائي )كغم من وزن الجسم/ملغم 400 ,300 ,200 ,100(يتوني بالجرع رالب

  . نبات الغافثلالخام البارد 
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  :روكسيد الهيدروجينبيكسدي المستحدث بأ للكرب التةحقن الحيوانات المعرض

  مجموعـة كـل    (11) ذكور الفئران البيض ووزنت قبل بدء التجربة وقسمت عشوائيا الـى             ستخدمتا     

  :يل حيوانات وكما ي(4)مجموعة تضم 

  . يوما15مجموعة السيطرة تركت تتناول العلف والماء دون معاملة لمدة : المجموعة األولى

) % .50(عطائها بيروكسيد الهيدروجين بنسبة     إكسدي ب أ للكرب الت   هذه المجموعة  عرضت: المجموعة الثانية 

 .يوما) 15(مع ماء الشرب ولمدة 

مع %) .0 5(روكسيد الهيدروجين يكسدي المستحدث ببأ للكرب الت هذه المجموعة عرضت:المجموعة الثالثة

 .كغم ولمدة اسبوع/وحدة) 10(لالنسولين تحت الجلد بجرعة  الحقن اليومي

 لمدة%)  .50(روكسيد الهيدروجين يكسدي المستحدث ببأ عرضت للكرب الت(4-11)جاميع من الم      

 غير البروتينيالمستخلص  بالمستخلص الخام و،التجويف البريتونيفي  في اليوم السابع ، ثم حقنتيوما) 15(

 والفالفونويدات لتانيناتوا  والزيتوالمركبات البروتينية المفصولة بتقنية الترشيح الهالميوالراسب البروتيني 

على  كغم من وزن الجسم/ ملغم)17.8 ,,5.28,4.6 10.3, 5.9, 3.04,17.3,300( بجرع مقدارها

  .التوالي
 

                                                                                                  تقدير المتغيرات

وع  )Kit( باسـتخدام عـدة تحاليـل    قدر مستوى الكلوكوز       وهـي (RANDOX, United Kingdom) ن

 البروتين الدهني عالي الكثافـة  كولستروليد و الكلي وثالثي الكليسير   الكولسترول قدركما   ،نزيميةأطريقة  

وع  )Kit( البروتين الدهني واطئ الكثافة باستخدام عدة تحاليـل  كولسترولو ) (BIOLABO, France  ن

نسجة القلب أقدر مستوى الكلوتاثايون في   كما،)Burtis and Ashwood, 1999 ( أيضاًنزيميةأوهي طريقة 

 نسجةمالوندايالديهايد في األ مستوى الأيضا قدر ).James et al., 1982(والكبد والكلية بطريقة المان المحورة 

  .) (Volken et al., 2001نيثم الطريقة المتبعة من قبل الباحباستخدا
  

  النتائج والمناقشة

  : بتقنية الترشيح الهالمي من الراسب البروتينيفصل المواد البروتينية

عطى روغان  أإذ  غافث  فصل مادة الراسب البروتينية المعزولة من المستخلص المائي البارد لنبات ال          تم        

مـرار  إواضـحتين عنـد     قمتينمادة الراسب البروتينية المعزولة من المستخلص المائي البارد لنبات الغافث     

ان   G-50 سم والحاوي على مادة السيفادكس )1.8x  120(بعاد ذي أ حلولها في عمود فصلم دل جري           وبمع

  )1( كما في الشكل )ساعة/ 3مس 72(
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  ) 3سم(حجم الروغان                              

  

 غافثلنبات الالمظهر الجانبي لروغان الراسب البروتيني المعزول من المستخلص المائي الخام : 1  الشكل

سهم  األSephadex G-50  الفصل الحاوي على الهالم بتقنية الترشيح الهالمي باستخدام عمود

A و Bعلى التوالي للمركبات 3سم) 234( والثانية 3سم) 78 ( تمثل حجم الروغان للقمم االولى 

  .)ساعة/3سم 72( وبمعدل جريان 3سم )6(البروتينية المفصولة، حجم كل جزء 
  

  

  :وزان الجزيئية التقريبية للمركبات البروتينية المفصولةاأل  

مي استخدم عمود وزان الجزيئية التقريبية للمركبات المفصولة بتقنية الترشيح الهاللغرض تعيين األ 

 وزانهاالمعلومة الوزن الجزيئي، تراوحت أمرار عدد من المواد وتم إ سم،) 120×  1.8(الفصل ذي االبعاد 

 .ه الموادتم تعيين حجوم الروغان لهذدالتون، ومن ثم ) 2000.000-204 (بين الجزيئية

الجزيئي تم الحصول  لكل مادة مقابل لوغارتم الوزن (Elution volume)وعند رسم حجم الروغان 

بي للمركبات والذي من خالله يمكن تحديد الوزن الجزيئي التقريلتقدير الوزن الجزيئي على المنحنى القياسي 

  .المفصولة

  

  

  

  

صية
صا
المت

ا
عند
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 وزان الجزيئية التقريبة للمركبات البروتينية    معلومة الوزن الجزيئي واأل   حجوم الروغان لمواد    :  1 الجدول  

 Sephadexسم والحاوي على الهالم ) 120 × 1.8(بعاد أالتي مررت على عمود فصل ذو 
G-50  

  

  المادة )دالتون(الوزن الجزيئي  )3سم(حجم الروغان 

  Blue dextran  الدكستران االزرق  2000000  60

  BSA Bovine serum albumin)(البومين مصل البقر  67000  120

  α-amylase  ز امايلي- الفا  58000  127

  Eggs albumin  البيض  البومين   45000  140

  Pepsin      ببسين  36000  163

  Trypsin   تربسين  23000  175

  Insulin Hormone   االنسولين هرمون  5750  230

  Oxytocin Hormone   هرمون االوكسيتوسين  1051  291

  Tryptophan  التربتوفان  204  330

78  264667.1 
بروتيني  المفصول من الراسب الA المركب البروتيني 

  لنبات الغافثللمستخلص المائي الخام البارد 

234  3958.2 
 المفصول من الراسب البروتيني B ي بتيدالمركب الب

  للمستخلص المائي الخام البارد لنبات الغافث
  

  

  :تحديد الجرعة المؤثرة في خفض مستوى الكلوكوز في الدم

كثر تأثيرا فـي خفـض مـستوى         الغافث األ  لنباتالمستخلص المائي الخام البارد     يمكن تحديد جرعة    

، إذ يظهر من الجدول بأن الجرعـة        )2( الجدول   ي دم ذكور الفئران البيض السليمة، من مالحظة       الكلوكوز ف 

  .كغم من وزن الجسم/ملغم) 300(المؤثرة هي 
  

 مـستوى تحديد جرعة المستخلص المائي الخام البارد لنبات الغافث األكثر تأثيرا في خفـض              :  2 الجدول  

  ذكور الفئرانلدم الالكلوكوز في مصل 

  

  

  

  
  االنحراف القياسي ± لمعدل اتشير قيم الكلوكوز الى*             

  السيطرة    كغم وزن الجسم/جرعة المستخلص المائي الخام البارد ملغم
100 200 300 400 

 *تركيز الكلوكوز

  لتر/ملي مول

 
7.02±     0.4

  

 
6.02± 1.39

 
6.1± 1.21  

 
3.99± 0.43  

 
4.33± 0.51  
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غيـر البروتينـي والراسـب البروتينـي        المستخلص  نسولين والمستخلص المائي الخام البارد و     تأثير األ 

لـى بعـض المتغيـرات      لنبات الغافث ع  الزيت والتانينات والفالفونويدات     و ية المفصولة والمركبات البروتين 

  :يتأكسدمصل دم ذكور الفئران المعرضة للكرب الل وحيويةالكيم
  

   والمركبـات    والراسب البروتيني  غير البروتيني المستخلص  و  البارد  المستخلص المائي الخام   تأثير) أ     

  : المفصولةA،B البروتينية

 ركبـات روجين بهـذه الم    المستحدث ببيروكسيد الهيـد    ألتأكسديالفئران المعرضة للكرب    دت معاملة   أ

 وزن الجسم على التوالي الى حـدوث انخفـاض معنـوي            كغم/ ملغم )5.9,10.3,,3003.04,17.3(وبجرع  

(p<0.05) الـدهني   البـروتين  كولسترولالكليسيريد ووثالثي  الكلي كولستروللـ في مستويات الكلوكوز وا

              معنويـا  رتفاعـا احـدثت   غيـر أنهـا أ    .  جـدا   البروتين الدهني واطئ الكثافـة     كولسترولوواطئ الكثافة   

(p < 0.05) لببتيديالمركب ا باستثناء  البروتين الدهني عالي الكثافةكولسترول في مستوى B  حـدث  أالذي

مقارنة مـع الفئـران المعاملـة     البروتين الدهني عالي الكثافة كولسترول في  (p < 0.05)انخفاضا معنويا

  ).3(مع ماء الشرب فقط، كما هو مبين في الجدول المخلوط ببيروكسيد الهيدروجين 

أعاله قد يعزى    المذكورة   ركبات الحاصل في مستوى الكلوكوز عند المعاملة بالم        المعنوي خفاضناالن  إ      

أمـا   ،)Huang et al., 2011( نسولين تنشيط خاليا بيتا لتزيد من إفرازها لأللى قدرة هذه المستخلصات علىإ

قد يعـزى   فالكثافة   البروتين الدهني واطئ     كولسترول الكلي و  كولستروللـ الحاصل في مستوى ا    االنخفاض

 ريـدكتيز   A األنـزيم هيدروكسي مثيل كلوتاريل مـساعد      -نزيم بيتا ألى قدرة هذه المستخلصات على تثبيط       إ

 الكثافة المتحول متوسط  كمية البروتين الدهنيو تقليلأ، )Li et al., 2012( كولستروللـالمسؤول عن بناء ا

  .)Murray et al., 2009(الى البروتين الدهني واطئ الكثافة 

نـزيم  أالذي بدوره يثبط    األنسولين   زيادة إفراز إلى   يد مستوى ثالثي الكليسير   انخفاض  تأثير يعزى كما       

           ،  )Murray et al., 2009( الدهنيـة  األنـسجة وبالتالي يمنع تحلل الـدهون فـي   الاليبيز الحساس للهرمون 

، نتيجـة    البروتين الدهني عـالي الكثافـة      كولسترولى   المعنوي الحاصل في مستو    االرتفاعفي حين يعزى    

اليبـوبروتين اليبيـز    اللى قدرة هذه المستخلصات على تنشيط انزيم        إلمعاملة بالمستخلصات المذكورة آنفا،     ل

يدات ثناء سحب الكليـسير   أ apoA-1الذي يجهز جزيئات البروتين الدهني عالي الكثافة بالدهون الفوسفاتية و         

تحفـز  أن هذه المستخلصات    و  أ،  )VLDL( والبروتين الدهني واطئ الكثافة جدا       الثالثية من الكايلومايكونات  

  .)Murray et al., 2009(نتاج البروتين الدهني عالي الكثافة في الدم إ على واألمعاءخاليا الكبد 
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 البروتيني البروتيني والراسبغير المستخلص و ستخلص المائي الخام الباردمال تأثير:  3  الجدول

مصل  لرات الكيموحيويةي بعض المتغلغافث علىنبات ا من المفصولةوالمركبات البروتينية 

  دم ذكور الفئران المعرضة للكرب التأكسدي 
  

كوليستيرول 

البروتين الدهني 

جدا  واطئ الكثافة

  )لتر/ملي مول(

كوليستيرول 

البروتين الدهني 

  واطئ الكثافة

   )لتر/ملي مول(

كوليستيرول 

البروتين الدهني 

  عالي الكثافة

  )لتر/ملي مول(

ثالثي 

ملي (الكليسيريد 

  )لتر/مول

الكوليستيرول 

  الكلي

  )لتر/ي مولمل(

  
  الكلوكوز

 )لتر/ملي مول(

  

  المعامالت
 

ab 
 

0.47± 0.05 

d 
 

2.99± 0.37 

b 
 

0.98± 0.21 

a 
 

1.09± 0.13 

c 
 

4.44± 0.3 

c 
 

7.02± 0.40 
حلول الم(السيطرة

  )الملحي الفسلجي

c 
 

1.01± 0.08 

d 
 

2.57± 0.45 

b 
 

0.96± 0.12 

b 
 

2.35± 0.18 

c 
 

4.52±0.42 

d 
 

8.98± 1.35 

 H2O2(ب معاملةفئران 

 مع ماء الشرب )0.5%

  فقط
a 
 

0.36± 0.02 

ab 
 

0.59± 0.4 

cd 
 

1.63± 0.15 

a 
 

0.85± 0.05 

ab 
 

2.6± 0.36 

a 
 

3.34± 0.58 

 H2O2(ب معاملةفئران 

 االنسولين+ ) 0.5%

ab 
 

0.52± 0.09 

ab 
 

0.5± 0.33 

d 
 

1.89± 0.13 

a 
 

1.21± 0.21 

ab 
 

2.91±0.35 

bc 
 

5.74± 1.36 

 H2O2(ب معاملةفئران 

مستخلص +   )0.5%

 الخام
ab 
 

0.4± 0.01 

bc 
 

1.22± 0.59 

bc 
 

1.34± 0.28 

a 
 

0.92± 0.04 

ab 
 

2.96±0.39 

c 
 

6.48± 0.54 

 H2O2(ب ملة معافئران 

غير  +  )0.5%

 البروتيني
b 
 

0.62± 0.23 

a 
 

0.39± 0.27 

e 
 

2.32± 0.52 

a 
 

1.42± 0.53 

b 
 

3.33±0.45 

c 
 

6.99± 0.39 

 H2O2(بمعاملة فئران 

 راسبال+  )0.5%

  البروتيني
ab 
 

0.51± 0.07 

ab 
 

0.63± 0.33 

bc 
 

1.21± 0.16 
 

a 
 

1.17± 0.15 

a 
 

2.36±0.21 

b 
 

5.15± 0.5 

 H2O2(بمعاملة فئران 

 المركب + )0.5%

 Aالبروتيني 
ab 
 

0.6± 0.32 

c 
 

1.71± 0.85 

a 
 

0.49± 0.42 

a 
 

1.39± 0.74 

ab 
 

2.81±1.13 

bc 
 

6.06± 0.67 
 

 H2O2(ب معاملةفئران 

المركب + )0.5%

 B بتيديالب

  .االنحراف القياسي ±  المعدللىإعاله أ تشير القيم ، (p < 0.05) المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى األحرف
  

     :                                            لنبات الغافث  والفالفونويدات الزيت والتانينات تأثير) ب 

ـ      /ملغم )17.8 ,4.6, 5.28( لقد أدى حقن الفئران بهذه المواد بجرع            ى كغم وزن الجسم على التوالي إل

يد وثالثـي الكليـسير   الكلـي  كولـسترول لـت الكلوكوز وا في مستويا(p< 0.05) معنوي نخفاضإحدوث 

 ، في حين حـدث     جدا  البروتين الدهني واطئ الكثافة    كولسترول و  البروتين الدهني واطئ الكثافة    كولسترولو
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مقارنة مع الفئـران  ال عند  البروتين الدهني عالي الكثافةكولسترول في مستوى (p < 0.05) معنوي ارتفاع

  .)4( كما مبين في الجدول .الهيدروجين مع ماء الشرب فقطالمعاملة ببيروكسيد 

لى قدرة  إ المعنوي الحاصل في مستوى الكلوكوز نتيجة المعاملة بهذه المركبات، قد يعزى             االنخفاضن  إ     

العربات الناقلة علـى جـدار      عن طريق تحفيز     (لى داخل الخلية  إهذه المركبات على زيادة دخول الكلوكوز       

      الفعالـة  األوكـسجين صـناف   أو التقليـل مـن نـسبة أ        )لى الخلية إالي زيادة دخول الكلوكوز     ، وبالت الخلية

)Nayak et al., 2011( ،فقـد   البروتين الدهني واطئ الكثافةكولسترول الحاصل في مستوى االنخفاضما أ 

خالل التقليل من من   apo B-100 receptorsكسدة مستقبالت درة هذه المركبات في التقليل من ألى قيعزى إ

  . )Garjani et al., 2009( وكسجين الفعالةصناف األأ
  

 بعـض المتغيـرات     علـى   المفصولة من نبات الغافـث      والتانينات والفالفونويدات   الزيت تأثير:  4 الجدول

  أكسديمصل دم ذكور الفئران المعرضة للكرب التل الكيموحيوية
  

البروتين  كولسترول

 الدهني واطئ الكثافة

  )لتر/ملي مول(جدا 

 كولسترول

البروتين الدهني 

  واطئ الكثافة

  )لتر/ملي مول(

 كولسترول

البروتين الدهني 

  عالي الكثافة

  )لتر/ملي مول(

ثالثي 

  الكليسيرايد

  )لتر/ملي مول(

 كولسترولـال

  الكلي

  )لتر/ملي مول(

  
  الكلوكوز

 )لتر/ملي مول(

  

  المعامالت
 

ab  
 

0.47± 0.05 

b  
 

2.99± 0.37 

a  
 

0.98± 0.21 

ab  
 

1.09± 0.13 

c  
 

4.44± 0.3 

b  
 

7.02± 0.40 

 السيطرة

المحلول الملحي (

  )الفسلجي

d  
 

1.01± 0.08 

b  
 

2.57± 0.45 

a  
 

0.96± 0.12 

d  
 

2.35± 0.18 

c  
 

4.52±0.42 

c  
 

8.98± 1.35 

 H2O2(ب معاملةفئران 

  مع ماء الشرب )0.5%

  فقط
a  
 

0.36± 0.02 

a  
 

0.59± 0.4 

c  
 

1.63± 0.15 

a  
 

0.85± 0.05 

ab  
 

2.6± 0.36 

a  
 

3.34± 0.58 

 H2O2(ب معاملةفئران 

 االنسولين +  )0.5%

c  
 

0.73±0.19 

a  
 

1.01±0.33 

b  
 

1.29±0.07 

c  
 

1.69±0.43 

b  
 

3.04±0.48 

b  
 

6.90± 1.86 

 H2O2(بة معاملفئران 

  الزيت+   )0.5%
bc  
 

0.61±0.25 

a  
 

0.44±0.36 

ab  
 

1.15±0.23 

bc  
 

1.41±0.58 

a  
 

2.21±0.20 

a  
 

4.99± 1.21 

 H2O2(ب معاملةفئران 

  لتانيناتا+   )0.5%

ab  
 

0.41±0.02 

a  
 

1.0±0.31 

b  
 

1.29±0.19 

ab  
 

0.96±0.04 

ab  
 

2.71±0.38 

a  
 

4.69± 1.16 

 H2O2(ب معاملةفئران 

  الفالفونويدات + )0.5%

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

 . االنحراف القياسي± المعدللى إعاله أقيم تشير ال
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 البروتيني البروتيني والراسب والمستخلص غير  البارد االنسولين والمستخلص المائي الخامتأثير

ذكور أنسجة الكبد والكلية والقلب ل  علىينات والفالفونويداتالزيت والتانوالمفصولة  البروتينية والمركبات

  :تأكسديالفئران المعرضة للكرب ال

 توالمركبا والراسب البروتينيغير البروتيني المستخلص  و البارد المستخلص المائي الخامتأثير) أ

  : نبات الغافث من المفصولة  B,Aالبروتينية

بجرع  وفا بالمستخلصات المذكورة آن  ذكور الفئران المعرضة للكرب التأكسديدت معاملةأ       

 في مستوى (p < 0.05)رتفاع معنوي  حدوث إلىكغم وزن الجسم إ/ ملغم)10.3,5.9,3.04,17.3,300(

 غير معنوي في احدث انخفاضأ مستخلص الخام الذي لقلب باستثناءنسجة الكبد والكلية واالكلوتاثايون في أ

رتفاع غير معنوي في نسيج بروتيني الذي أدى إلى حدوث إالمستخلص غير ال غير أن مستوى الكلوتاثايون،

 > p) معنويا انخفاضا اأحدثت هذه المستخلصات جميع  في حيناض معنوي في نسيج القلب،كبد وانخفال

نسجة الكبد والكلية والقلب عند المقارنة مع الفئران المعاملة أ في مستوى المالوندايالديهايد في (0.05

  ).5( مع ماء الشرب فقط، وكما هو موضح في الجدول  المخلوطببيروكسيد الهيدروجين

           نـزيم   تنـشيط فعاليـة أ     إلـى ثـايون قـد يعـزى       ن قدرة هذه المستخلصات في رفع مستوى الكلوتا       إ      

لى إن قدرة هذه المستخلصات في خفض مستوى المالوندايالديهايد قد تعزى            وإ ببتايديز  كلوتاميل ترانس  -كاما

 انخفـاض  وبالتـالي  nitric oxide synthase (NOS)نـزيم  أو أ NADPH oxidaseنـزيم  أتنشيط فعالية 

  .)Taira et al., 2012(بيروكسدة الدهون 
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نـي والمركبـات     المستخلص المائي الخام والمستخلص غير البروتيني والراسب البروتي        تأثير:  5 الجدول  

 على أنسجة الكبـد والكليـة والقلـب          في مستويات الكلوتاثايون والمالوندايالديهايد    البروتينية

  فئران المعرضة للكرب التأكسديذكور الل
  

  )غم/نانومول(المالوندايالديهايد   )غم/نانومول(الكلوتاثايون 
  المعامالت

  القلب  الكلية  الكبد  القلب  الكلية  الكبد

المحلول (السيطرة

  )الملحي الفسلجي

a 
 4584±196 
  

ef 
4444± 379  

de 
4262±314  

abc  
386± 12.5 

cd 
546± 39.5  

bc 
500± 13.7  

 معاملة فئران

  )H2O2 0.5%(ب

  مع ماء الشرب فقط

a 
2155±128 

 

ab 
1736±121

bc 
3230±199

d 
894± 30.5  

f 
1093± 12.8  

d 
967± 21.9  

فئران معاملة 

  )H2O2 0.5%(ب

  االنسولين+ 

a 
3928±160 

cd 
3101±190

de 
4477±162

abc 
458± 34.7  

bc 
448± 27  

bc 
508± 10.4  

فئران معاملة 

  )H2O2 0.5%(ب

  ستخلص الخامم+ 

a 
1538±393 

a 
1456±395

a 
1657±568

a 
185± 21.5 

  

e 
681± 63.8  

bc 
454±74.3  

فئران معاملة 

+  )H2O2 0.5%(ب

  غير البروتيني

a 
3818±718 

bc 
2397±870

de 
4341±520

c 
578± 32.5  

de 
581± 27  

ab 
359±19.4  

فئران معاملة 

+  )H2O2 0.5%(ب

  الراسب البروتيني

c 
55757±7317 

f 
4764±814

cd 
3737±607

ab 
289±120.4  

a 
164± 31.5  

a 
189± 56.2  

فئران معاملة 

  )H2O2 0.5%(ب

المركب  +

 A  البروتيني

a 
5656±608 

c 
2727±490

e 
4788±425

a 
202± 20.7  

b 
365±125  

bc 
548± 221  

معاملة فئران 

+  )H2O2 0.5%(ب

 B المركب الببتيدي

b 
15413±1907 

de 
3863±311

b 
2846±668

bc 
561±472.7  

bcd 
470±160.6  

c 
576±241.2  

  (p < 0.05)  المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى األحرف

  .االنحراف القياسي ±  المعدللىإعاله أتشير القيم 
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  :  الزيت والتانينات والفالفونويدات لنبات الغافثتأثير) ب

 بجـرع   الزيت والتانينـات والفالفونويـدات     ركباتبم  الفئران المعرضة للكرب التأكسدي    معاملةأدت  

مستوى الكلوتاثـايون فـي    في (p < 0.05)كغم وزن الجسم إلى ارتفاع معنوي / ملغم)17.8 ,4.6، 5.28(

 معنوي في مستوى الكلوتاثايون في نسيج       انخفاض  حدوث لى باستثناء الزيت إذ أدى إ      الكبد والكلية والقلب،   أنسجة

نسجة أ في مستوى المالوندايالديهايد في (p < 0.05) انخفاضا معنويا  هذه المركباتحدثتأ في حين القلب فقط،

 . مع ماء الشرب فقـط      المخلوط الكبد والكلية والقلب عند المقارنة مع الفئران المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين         

  ).6(كما مبين في الجدول 

كلوتاميـل  -نـزيم كامـا   إلى تنشيط أ  ثايون قد يعزى     المعنوي الحاصل في مستوى الكلوتا     االرتفاعن  إ       

قد تعمـل هـذه   و أ، GSH synthetase كلوتاثايون سينثيتيز أنزيم فعالية زيادة ، او γ-GCSسيستين سينثيز 

 المعنـوي  مـا االنخفـاض  أ ،)Li et al., 2011(كلوتاميل ترانس بيبتيـديز  -نزيم كاماالمركبات على تثبيط أ

و منـع نـشوء     أيقـاف   إن هذه المركبات تعمل على      أى  إلربما يعزى   فدايالديهايد  الحاصل في مستوى المالون   

تعمل على كسر خطوات االنتـشار وبالتـالي يـنخفض          قد  و  أخطوة البدء في خطوات تكوين الجذور الحرة        

  .)Hossain et al., 2011(مستوى الجذور الحرة وتقل عملية بيروكسدة الدهون المتمثلة بالمالوندايالديهايد 

زالـة  إ الفالفونويدات الموجودة في العديد من النباتات على          وقد أشارت العديد من الدراسات إلى قابلية           

  .)Bajpai et al., 2009; Shah and Hossain, 2011(ة وخفض مستوى المالوندايالديهايد الجذور الحر
  

فـي  كلوتاثـايون والمالوندايالديهايـد     الزيت والتانينات والفالفونويدات في مستويات ال     تأثير  :  6 الجدول  

  يذكور الفئران المعرضة للكرب التأكسدل أنسجة الكبد والكلية والقلب
 

 .االنحراف القياسي ±  المعدللىإعاله أتشير القيم                   (p < 0.05) المختلفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى األحرف
 

  )غم/نانومول(المالوندايالديهايد   )غم/نانومول(الكلوتاثايون 
  المعامالت

  القلب  الكلية  الكبد  القلب  الكلية  الكبد

المحلول ( السيطرة
  )الملحي الفسلجي

A 
4584±196  

ef 
4444± 379  

de 
4262±314  

abc  
386± 12.5 

cd 
546± 39.5  

bc 
500± 13.7  

 H2O2(ب فئران معاملة
  مع ماء الشرب فقط)0.5%

a 
2155±128 

 

ab 
1736±121

bc 
3230±199

d 
894± 30.5  

f 
1093± 12.8  

d 
967± 21.9  

 H2O2(ب فئران معاملة 
  االنسولين  + ) 0.5%

a  
3928±160 

cd 
3101±190

de 
4477±162

abc 
458 ± 
34.7  

bc 
448± 27  

bc 
508± 10.4  

 H2O2( ب فئران معاملة 
  لزيت ا + ) 0.5%

c 
58028±8959

e 
4125±622

a 
2108±283

ab 
209± 32.9 

a 
321± 228.6  

a 
267± 126.9  

 H2O2(ب فئران معاملة 
  التانينات + ) 0.5%

b 
13882±1469

de 
3721±495

de 
4286±651

a 
189± 16.6  

a 
332± 74.5  

a 
261± 17  

 H2O2( ب فئران معاملة 
  الفالفونويدات +  ) 0.5%

a 
4142±1044

f 
4857±875

de 
4266±493

b 
233± 26.4  

a 
168± 27.9  

a 
264± 14.5  
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