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  ملخصال

كبريتات استخدام  الترسيب باجراءمن نبات الفستق البري ب  الاليبيزنزيمإ ةنقيتضمنت الدراسة ت      

تم .  الكهربائيةةالهجرخيرا أ ويونيالفرز الغشائي وكروماتوغرافيا التبادل األ ثم %70 بتركيز مونيوماأل

 152×10-3 نوعيةال تهفعاليوبلغت  دالتـون 43597ئي جزيبوزن  ا واحدمتماثاللإلنزيم  نأ لىإل توصال

السرعة كانت . م° 40ودرجة حرارة  pH  7.5عندلإلنزيم  فعالية أقصى بلغت. ملغم بروتين / يةنزيمإوحدة 

 0.666بلغت  Kmن قيمة أو دقيقة، /ملي لتر/  يةنزيمإ وحدة 0.142 اإلنزيم التي يعمل بها Vmaxالقصوى  

. كويرستين روتينوسايد والميالتونين مادتي ال بوجود الاليبيزنزيمإ تثبيط  ونوع إمكانيةارتم اختب. ملي موالر

 ملي موالر 1.006 وKi( 1.025( ثابت التثبيط ة قيمتانك وير تنافسيغهو  نوع التثبيط نأ ظهرقد و

  . للمثبطين على التوالي

سكر  المستحدث فيها الوالفئران السليمة الفئراندم   الاليبيز في مصلنزيمإلفة أ يضا أ،تختبرأ

 523.3بجرعة لكويرستين روتينوسايد املة الحيوانات بان مع ووجد أ أعالهادتينتجاه الملوكسان باأل

ت فعاليته ضانخف  في حين الاليبيزنزيمإ في فعالية ا معنويانخفاضإ تظهرأكغم وزن الجسم  / مايكروغرام

وقد تم التوصل . كغم وزن الجسم /  مايكروغرام8ن بجرعة  الميالتونية معمعاملالعند  غير معنويبشكل 

 الكلوكوز ى كل منمستونخفاض معنوي في ا لىإ دتأالحيوانات بهاتين المادتين  ن معاملةأ لىإ

ارتفع كما كوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة  /والكوليستيرول الكلي ونسبة الكوليستيرول الكلي

 المستحدث  السليمة والفئرانالفئران  في مصل دم معنوياين الدهني عالي الكثافةمستوى كوليستيرول البروت

ا في موتأثيره  الاليبيزنزيمإ تجاه كويرستين روتينوسايد والميالتونينن التأثير التثبيطي للإ. يفيها السكر

كونهما ل اًءين دوا هاتين المادتاعتمادفي مستوى المتغيرات الكيموحيوية التي تناولتها الدراسة قد يساعد 

  .مثبطات طبيعية

  .الاليبيز، الميالتونين، كويرستين روتينوسايد، الفستق البري: الكلمات الدالة
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  ABSTRACT 
       The study included the purification of  lipase from Pistacia khinjuke by the application 
of the ammonium sulfate precipitation (70%), dialysis, ion exchange chromatography and 
finally slab electrophoresis techniques. One isoenzyme was obtained having a molecular 
weight  of   43597 dalton and specific activity of 3-10 ×152  unit / mg protein. The maximum 
lipase activity was obtained at pH 7.5, temperature 40 °C. The maximum velocity (Vmax) 
was 0.142 unit/ml/min and Km value was 0.666 mM. The type and ability inhibition of 
lipase was tested in presence of quercitine rutinoside and melatonine. The inhibition type 
was noncompetitive and the inhibition constant Ki values for the two inhibitors were 1.025 
and 1.006 mM, respectively.  

The lipase affinity of normal and induced diabetic mice serum toward these 
compounds was tested. The treatment of animals by a dose of  523.3  mg quercitine 
rutinoside / Kg of body weight showed a significant decrease in lipase activity, but an 
insignificant decrease with a dose of  8 mg melatonine / Kg of body weight. The treatment 
of  animals by these compounds led to a significant decrease in glucose, total cholesterol 
and ratio of total cholesterol/HDL-C levels, but a significant increase  in HDL-C  in serum 
of normal and induced diabetic mice. The inhibitory effect of quercitine rutinoside and 
melatonine toward lipase and biochemical parameters' levels  studied may help in using 
these compounds as natural inhibiting drugs.  

 

Keywords: Lipase, melatonine, quercitine rutinoside, pistacia khinjuke.  
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  لمقدمةا

مكان  فأصبح بإWHOبتقدم العلم والتكنولوجيا، دخلت النباتات ضمن اهتمامات منظمة الصحة العالمية      

ي حد هذه النباتات هو الفستق البرأ. المالئمالعلماء فصل المكونات الفعالة من النباتات واستخدامها بالشكل 

  والثانيPistacia mutica ولاأل  نوعين،لىإوهو نبات زيتي يصنف . المعروف محليا بالحبة الخضراء

Pistacia khinjuk فضال الذي يكثر وجوده في تركيا وإيران وأفغانستان وباكستان وسوريا وفلسطين      

     ذيذ ومحتواه  ــمه اللــ طعلىإذا النبات استخدامات تعزى وله). 2009 الجواري،( العراق عن

دة مركبات مثل التربينات والمركبات الفينولية  ـحتوي على عـالكيميائي المتميز والخاص حيث ي

(Pirbalouti and Aghaee, 2011) . كما يمتلك قيمة غذائية عالية الحتوائه على الدهون والفيتامينات
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حماض الدهنية وتحتوي زيوته على نسبة عالية من األ، )Agar et al., 1995(لمعادن كسدة واومضادات األ

  .(Safari and Alizadeh, 2007)اللينولينيك حامض  اللينوليك و مثل حامضساسيةاأل

 ضية للزيوتـيارات األالمس يـم فـي تساهـات التنزيموجود اإل اتات الزيتيةـفي النبيكثر 

           التي تحمل التصنيف العالمي( ات الاليبيزنزيمإات، نزيمذه اإله من و.الدهنية حماضهاأو

(EC.3.1.1.3 triacylglycerol acylhydrolase  سترية الموجودة في إلا تعمل على تحليل اآلصرةالتي

هذه وتساهم (Eze and Chiaka, 2010) حماض دهنية وكليسيرول أ لىإ هليتحووالكليسيريد الثالثي 

    .)Biotransformation )Gitlesen et al., 1997 من التحوالت الحيوية%  20ي ما يزيد عنفات نزيماإل

ن يوالاليبيز البنكرياسي اللذ Gastric lipase يدعـالاليبيز الميز كـات الاليبنزيمإن ـنسان العديد ملإل      

دهنية لات ابيز البروتينـ والي،)Sammour, 2005(م امتصاصها ـثون دهالي هضم ـيساهمان ف

Lipoprotein lipaseخصوصا ذي يساهم في تمثيل كليسيريدات جسيمات البروتينات الدهنية ـ ال

 الذي يساهم في زيادة Hormon-sensetive lipase والاليبيز الحساس للهرمون VLDLالكايلومايكرونات و

) كالكلوكوز(مواد الضرورية غشية الحيوية من خالل تحليل دهونها الصعبة التي تؤثر في دخول المرونة األ

وتهتم الكثير من الدراسات في التعرف على  .(Taskinen, 1987)اخل الخاليا وخروج الفضالت منها  دلىا

م كثيرا في ـعلى المثبطات يساهن التعرف أكما . ز لدراسة تركيبها وآلية عملهاـ الاليبينزيمإمكانية تثبيط إ

 ,.acne) Gupta et alدوية تعالج السمنة وحب الشباب أيجاد إ في ،هتمامات الطبية حيث تساعد مثالإلمجال ا

2004. (  

فضال  الاليبيز من لب ثمرة الفستق البري بتطبيق تقنيات متعددة، نزيمإ فصل لىإتهدف هذه الدراسة 

خارج الجسم  )مثبطاتك(لفته تجاه مادتي الميالتونين والكويرستين روتينوسايد أتوصيفه ودراسة عن 

  . ا داخل جسم الفئرانملفته تجاههأنتها مع ومقار
  

  المواد وطرائق العمل

  المواد المستعملة . 1

 الذي تم الحصول عليه Pistacia khinjukeستخدم في هذه الدراسة نبات الفستق البري أ: المستخدمالنبات . أ

عملية أجريت ه ثم سواق المحلية في مدينة دهوك وذلك في الشهر الحادي عشر أي موسم نضجه وجنيمن األ

  . من لب الثمرةنزيم تقدير وفصل اإلومن ثمعزل القشرة عن اللب، 

السليمة في هذه الدراسة   Male Albino miceستخدمت ذكور الفئران البيض أ:الحيوانات المستخدمة. ب

 30-35وزانها بين أوتراوحت  90 وعددها الموصل جامعة /االسنان طب كلية من عليها الحصول تم  والتي

  مْ 25( للظروف ذاتها من ضوء طبيعي ودرجة حرارة خضعتأووزودت بالماء والعلف الخاص بها . غم

  .)تقريبا
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  طرائق العمل  .2

ضيف له الماء أغم من لب الفستق البري و 60وزن  : تحضير المستخلص الخام من لب نبات الفستق البري

بعدها .  لمدة عشر دقائقBlender سرهلة الآاستخدام بيط ل الخثم سحقحجم : وزن1:2المقطر البارد بنسبة 

 كررت العملية ثالث . درجة حرارة الغرفةعندذوب ثم ترك ليضافة النتروجين المسال إبجمد الخليط الناتج 

جهاز جزء الرائق من الخليط باستخدام رشح الخليط من خالل عدة طبقات من الشاش وفصل ال ثم. مرات

عد الرائق و جمع الجزء). Dali et al., 2011 ( دقيقة15لمدة xg  10000سرعة الطرد المركزي المبرد وب

  .ختبارات الالحقةإلجراء ا وحفظ إلاً خاماًمستخلص

تباع اب) خرى الالحقةوفي المستخلصات األ(في المستخلص الخام قدر تركيز البروتين  :تقدير تركيز البروتين

امتصاصية المحاليل عند  والتي تعتمد على تقدير (Scharcterle and Pollock, 1973) طريقة لوري المعدلة

لتراكيز مختلفة من بروتين المصل البقري تراوحت  المنحني القياسيعتمد أو.  نانوميتر650الطول الموجي 

  . في المستخلصات المختلفةبروتينلاتركيز لتقدير  ملي لتر/  مايكروغرام 240-0بين 
  

بتحفيز خالت البارا نيتروفنيل  تمت متابعة تحلل  الاليبيزنزيمإفعالية قدير ـلت : الاليبيزنزيمإ فعالية ديرقت 

        التحللن م الناتجة المادةمتصاصية ا تسيفيا حيث قـنيتروفينول طي-باراال لىإ ،نزيممن قبل اإل

)Winkler and Stuckman, 1979 .(من المادة األساس ترلي لم 0.1 ضيفأ فقد) و فنيلبارا نيترخالت ال( 

حلول م من ملي لتر 1.8 لى إ ملي لتر0.1 بحجم ينزيمإلومحلول المستخلص املي موالر  1.5بتركيز

            بواسطة الهزاز  ةقي دق30لمدة  60xgرج المزيج بسرعة . pH 7.1 عند المنظم الفوسفات

وباستخدام  نانوميتر 410  الطول الموجيعنداالمتصاصية قيست ثم  ،مْ 37درجة حرارة عند  الكهربائي

عتماد على المنحني إل الفعالية بمتابعة زيادة المادة الناتجة وباتحسب. UV Spectrophotometer 1800 جهاز

  ).1(نيتروفينول الشكل -القياسي للبارا
  

  

  

  

  
  

  

  
  

  

  ) = لتري مل/ دقيقة  /مايكرومول  (اإلنزيميةالفعالية 
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      الوزن الجزيئي : 139.11 و،لتري  مل1لتر الى ي  مل0.1لتحويل : 10،  دقيقة30 =الزمن: حيث

  نيتروفينول-للبارا
  

   : الاليبيز من لب الفستق البري وهي كاآلتينزيمإعتمدت عدة تقنيات في محاولة لتنقية أ :الاليبيز  نزيمإتنقية 

 محلول المستخلص لىإ الصلبة تدريجيا مونيومكبريتات األضيفت أ :األمونيوم كبريتاتستخدام اب الترسيب. 1

  ساعة24مدة في الثالجة ترك المحلول . مع التحريك المستمر%  70درجة تشبع بالخام للب الفستق البري  

 ةليم ععيدتأ دقيقة، 15 لمدة xg 10000 وبسرعة فصل الراسب بجهاز الطرد المركزي المبرد ثمكي يستقر 

م قدر تركيز البروتين وفعالية  ثpH 7.1  (Dali et al., 2011)محلول الفوسفات المنظمة الراسب في باذإ

  . كما ذكر سابقا الاليبيز في المستخلص الناتجنزيمإ
  

عملية الفرز أجريت ) M.wt cut off = 20 KD(نبوب السلوفان شبه النضاح استخدام اب: الفرز الغشائي. 2

لمدة م  °4درجة عند   pH 7.1عند محلول الفوسفات المنظم في  مل500بوضعه   مل14 لمستخلصالغشائي ل

 بعد ذلك قدر تركيز . ساعاتأربعتغيير المحلول كل و) بالمحرك المغناطيسي( مع مراعاة التحريك  ساعة16

  .الناتج من عملية الفرزفي المستخلص  الاليبيز نزيمإالبروتين وفعالية 
  

الفرز  عمليةمن ناتج خلص الالمست من لتري  مل7.5مررت عينة بحجم : يونيالتبادل األ كروماتوغرافيا .3

             جـ الراتنعلى والذي يحتوي  المحضر مسبقايونيخالل عمود الفصل بالتبادل األالغشائي 

Diethyl amino ethane - cellulose  DEAE) –المنظم الفوسفاتوللمرر مح مث .) سليلوز   NaH2PO4-

Na2HPO4  7.1 عند pH من نهاية المترشحة جزاءاأل تجمعو ،رملي موال 100 - 10  متدرج بتركيز 

في كل جزء  البروتين وجود آشف عن .مضخة الدفع المتناوبستعانة بإل باساعة، /ملي لتر 70بمعدل العمود 

كما ذكر و تجزاء التي جمعفي األ الاليبيز نزيمإ فعالية تقدركما  . نانوميتر280 عند بتقدير امتصاصيته

 تزركم ومن ث.  الاليبيزنزيمإل ملموسة فعاليةالتي تظهر  القمة البروتينية ستدالل علىإلاقد أمكن و ،سابقا

  .Lyopholizer المحاليل بتقليص حجمها بالتجفيد
  

 الاليبيز بتطبيق الهجرة الكهربائية نزيمإلقدر الوزن الجزيئي  :تقدير الوزن الجزيئي بالهجرة الكهربائية. 4

 على هالم البولي يونيالتبادل األناتج من عملية  المركز اليوتينللمستخلص البر slab electrophoresisنوع 

حاطة شحنات المجاميع إ التي تعمل على Sodium Dodecyl Sulphate  (SDS)كريالمايد بوجود مادةأ

ساس  الفرق في الوزن أالمختلفة ضمن المركبات البروتينية مما يفسح المجال للفصل  بصورة رئيسة على 

 .(Robyt and White, 2001)ركبات البروتينية المختلفة ضمن النموذج المطبق  الجزيئي بين الم

عرف  التعدوب. لنموذج والبروتينات القياسية المستخدمةعلى كل من املية الهجرة الكهربائية عت طبق       

ة بين لوغاريتم عتمد المنحني القياسي الذي يمثل العالقأوالقياسية،  ، المجهولةعلى بقع البروتينات المفصولة

 التربسين، البيروكسديز، مصل االبقار البومين، اليوريز(  للبروتينات القياسية المستخدمةالوزن الجزيئي
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على  دالتون 13000و 23800، 40000، 67000، 480000  التي لها االوزان الجزيئيةاليسوزايمالو

 الاليبيز المفصول من لب نزيمإلجزيئي والمسافة التي يقطعها كل بروتين للتعرف على الوزن ال) التوالي

  .تق البريالفس
  

  

عن وجود محتوى كاربوهيدراتي يترافق مع  الكشفأجري  : الاليبيزنزيمإل تقدير المحتوى الكاربوهيدراتي 

 المحتوى الكاربوهيدراتي  نسبة هذات قدروقد.  بتطبيق كشف مولشيوني الاليبيز الناتج عن التبادل األنزيمإ

  .(Robyt and White, 2001)ليل قياسية للكلوكوز بداللة محا
  

 رجةدتأثير تأثير بعض العوامل على فعاليته كدرس  الاليبيز نزيمإ لتوصيف : الاليبيزنزيمإتوصيف 

على سرعة مختلفة الة يحرارالات درجال و المناسبس الهيدروجيني للمحلول المنظم عند مدى األالحامضية

 4-0.125بين ت راوحت( )نيتروفنيل-خالت البارا(لمادة األساس  مختلفة ليزكا تأثير ترفضال عن. التفاعل

   .ينزيمإلعلى سرعة التفاعل ا) ملي موالر
  

واسطة ب الاليبيز نزيمإلدراسة تثبيط فعالية )   (Befani et al., 2001تبعت طريقةأ : الاليبيزنزيمإتثبيط فعالية 

  خالت (ساس  تراكيز مختلفة من المادة األت كما استخدم.لميالتونيناوكويرستين روتينوسايد  لمركبينا

  .دراسة نوع التثبيط ل ملي موالر 4-0.125تراوحت بين )  نيتروفنيل-البارا
  

                                                  يةالحيوانختبارات إلا

                     :      للكويرستين روتينوسايد والميالتونين تحديد الجرعة المؤثرة . أ

 عدةعتمدت أالمؤثرة للكويرستين روتينوسايد والميالتونين على فعالية الاليبيز لتحديد جرعة التثبيط       

من   مل0.5 بـ فموياعوملت و فئران 5حيث اشتملت كل مجموعة على سليمة الفئران ال مجاميع من ذكور

   130.8  و0.0 لتراكيزباكويرستين روتينوسايد لى مادة الذي يحتوي عو يا لمرة واحدة يومالمحلول الفسلجي

 خرى منأ عوملت مجموعة كما .كغم وزن الجسم/  مايكروغرام785و 523.3و 392.5و 261.6و

، 12 ،8، 4 ،0.0 لتراكيزبا مل من المحلول الفسلجي الذي يحتوي على مادة الميالتونين 0.5بـ حيوانات ال

  .يام متتاليةأجسم لمدة خمسة كغم وزن ال/ مايكروغرام  20 و16

يثر ثم فصل مصل الدم بالطرد إلبعد تخديره با  الحيوانعينمحجر من سحب الدم  ، الخمسةاأليام بعد     

  .ا في خفض فعاليته الجرعة األكثر تأثيرلىإللتوصل  ه الاليبيز فينزيمإالمركزي وقدرت فعالية 

ة للمعاملة بالمثبطات سليمة والمهيأالفئران الوعة من مجمفي استحدث داء السكر  :ستحداث داء السكرإ. ب

في التجويف البريتوني ) كغم من وزن الجسم مذابا بالمحلول الفسلجي/ ملغم180بجرعة (لوكسان بحقنها باأل

عطيت ليوم واحد محلول الكلوكوز بعد الحقن بساعتين أ (Miura et al., 1995). ساعة 24بعد تجويعها 

مح لها بتناول كفايتها من العلف س ثم .هالكها جراء النقص الحاد في الكلوكوز لتجنب % 5المائي بتركيز 

  .الشريط الكاشف الخاص بذلكاستخدام درار يوميا بإلصابتها بالسكري بفحص اإكد من أوالماء وتم الت
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  : معاملة الحيوانات بالجرعة المؤثرة من الكويرستين روتينوسايد والميالتونين. ج  

  : فئران5 مجموعةكل  نتتضمو  ستة مجاميعلىإيوانات  قسمت الح

   . غير المعاملة بالمثبطات  الحيوانات السليمة:األولى 

   . تأثيرا من الكويرستين روتينوسايدركث الحيوانات السليمة المعاملة بالجرعة األ: الثانية

   .ونينكثر تأثيرا من الميالت الحيوانات السليمة المعاملة بالجرعة األ:ثة الثال

   .غير المعاملة بالمثبطات الحيوانات المستحدث فيها  السكري :الرابعة

  .كثر تأثيرا من الكويرستين روتينوسايد الحيوانات المستحدث فيها  السكري المعاملة بالجرعة األ:الخامسة

   .نكثر تأثيرا من الميالتوني الحيوانات المستحدث فيها  السكري المعاملة بالجرعة األ:السادسة

كما ذكر في ( الاليبيز نزيمإوقدرت فيه فعالية دم الحيوانات  تم الحصول على مصل يامأخمسة بعد       

الكوليستيرول الكلي وكوليستيرول البروتين الدهني عالي و الكلوكوزقدر مستوى كل من كما ) فقرة سابقة

  .نكليزيةإل اFortress المجهزة من شركة Kitالكثافة باستخدام عدة التحليل الجاهزة 
                                    

  المناقشة النتائج و                                            

 الاليبيز في لب نزيمإكما ذكر في الجزء العملي، فقد استخدمت عدة تقنيات في محاولة لفصل وتنقية      

للبروتينات لفة  الوزن الجزيئي والفرق في الشحنة واأللك الطرق على الفرق فيتوتعتمد . ثمرة الفستق البري

  . التي يتضمنها المستخلص المائي للنسيج

  وحدة 18.5× 10-3 الخام  الاليبيزنزيمالفعالية النوعية إلفقد كانت ) 1(  رقمالجدول فيوضح م كماو      

            لىإية ـت فعاليته النوعارتفعمونيوم ستخدام كبريتات األاالترسيب بوبعد ملغم بروتين،  / يةنزيمإ
عالية ـوارتفعت الف.  مرة2.032قدار ـاعفت بمـنها تضأملغم بروتين، أي /  يةنزيمإ وحدة 37.6× 3-10

نتيجة لتطبيق عملية الفرز الغشائي  ملغم بروتين / يةنزيمإوحدة  61.7× 10-3لىإ نزيمإلوعية لـالن

 وذلك للتخلص مونيومكبريتات األستخدام اب لبروتين المترسبذابة اإللمستخلص الذي تم الحصول عليه من 

حماض التخلص من الببتيدات واألفضال عن ستخدمت في الخطوة السابقة، امن كبريتات األمونيوم التي 

ضاعفت ن عملية الفرز الغشائي أوهذا يعني ، يونات وبعض المركبات صغيرة الوزن الجزيئيمينية واألاأل

الذي تم ( للمستخلص يونينتيجة لتطبيق كروماتوغرافيا التبادل األو.  مرة3.335مقدار بالفعالية النوعية 

 السالب يونيعمود الفصل الحاوي على المبادل األ باستخدام  عملية الفرز الغشائيالحصول عليه من

DEAE- ومحلول الفوسفات المنظم عند سليلوزpH 7.1   ( عند حجم  واحدة  قمة واضحةعلىتم الحصول

        مقدارها الاليبيزنزيمإل فعالية نوعيةظهرت أ التي 2 الشكل كما مبين في ملي لتر 255-205وغان ر
  . مرة8.216نها تضاعفت بمقدار أملغم بروتين أي /  يةنزيمإوحدة  152 × 10-  3
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  الفستق البريثمرة من لب   الاليبيزنزيمإفصل  : 1 جدولال
  

  

  طـوات التنقيــة خ
 

الحجم الكلي 

 )مل(

البروتين 

  الكلي

 )ملغم(

  الفعالية الكلية

 *يةنزيمإوحدة 

  الفعالية النوعية

  يةنزيمإوحدة 

 ملغم بروتين/

عدد 

  تضاعف

مرات 

 التقنية

استرجاع 

  الفعالية

% 

 %100 - 18.5× 10-3 6.764  364.8  38 المستخلص الخام

كبريتات ب الترسيب 

 %)70 (االمونيوم
14.1 56.54 2.13 3-10 ×37.6 2.032  31.49 

 30.60 3.335 61.7× 10-3 2.07 33.53 16.2 الفرز الغشائي

   باستخداميونيالتبادل األ

DEAEسليلوز  
50 11.51 1.75 3-10 ×152 8.216 25.87 

  .نيتروفينول في الدقيقة الواحدة-واحد من باراالتي تحرر مايكرومول الاليبيز نزيمإ كمية لىإ تشير U اإلنزيميةالوحدة *                    
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بتقنية التبـادل    نزيم الاليبيز من لب نبات الفستق البري      إالمظهر الجانبي المستحصل من تنقية:2لشكلا

سم والحاوي على المبـادل األيـوني        )2.5x40(عمود الفصل ذي األبعاد      وني وباستخدام األي

  DEAE-Celluloseالسالب 
 
  

 *رقم الجزء

   ملي لتر6-5يبلغ حجم الجزء من * 

   يلفننيترو-البارا خالتنزيم الاليبيز والناتجة عن تحلل إنيتروفينول هي المادة التي تعكس فعالية -بارا**

   نانوميتر 280أمتصاصية البروتين  عند  

   نانوميتر410امتصاصية بارا نيتروفينول  عند 
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 فقد شخص وجوده في نخالة      . الاليبيز في العديد من المصادر النباتية      نزيمإ وجود   لىإتشير الدراسات السابقة    

 يـوني المبادل األ   باستخدام يونيكروماتوغرافيا التبادل األ  يته بحزمة منفردة من خالل تطبيق       الرز، وتمت تنق  

DEAE -      وتضاعفت فعاليته النوعيـة     ملغم بروتين،  /دقيقة / مايكرومول 0.38سليلوز وبفعالية نوعية قدرها

 الاليبيز من بكتريا نزيمإكما نقي ). Bhardwaj et al., 2001% (23 ضعف وباسترجاعية قدرها 7.6بمقدار 

Serratia marcescensسـليلوز  مثيل  كاربوكسييوني وباستخدام المبادل األ Carboxy) CM-Cellulose( 

methyl – Cellulose مـرة  3.06 تضاعف مرات التنقيـة  وعدد %93 ، وكان استرجاع الفعالية Abdou, 

 يـوني التبـادل األ  طريقـة    مرة عند فصله ب    17.2 بمقدار  الاليبيز إلنزيموارتفعت الفعالية النوعية    ). (2003

% 33.7 استرجاع الفعالية   وبلغAntrodia cinnamomea  بكترياسيفاروز من -  DEAEالسالب باستخدام 

)Shu et al., 2006.(  

   الاليبيزألنزيم الكاربوهيدراتي المحتوى

ن نسبة المحتوى الكاربوهيدراتي المتواجد مع أنه بروتين سكري وأتم الكشف عن طبيعة البروتين وتبين      

ليه الباحث إذا يتوافق مع ما توصل وه%. 2.70 الاليبيز المنقى من لب الفستق البري بلغت نزيمإجزيئة 

Antonianنسجة الخنزير حيث بلغت نسبة المحتوى أ الاليبيز المنقى من إلنزيمبالنسبة ) 1988(  وجماعته

 المحتوى الكاربوهيدراتي إلنزيمواختلفت النسبة بشكل واضح عند المقارنة مع . %3.84 الكاربوهيدراتي فيه

 % 7ت  حيث كانRhizopus arrhizus  وفطر Geotrichum candidum من الفطر فصولالاليبيز الم

  ). Tsujisaka et al., 1973; Petersen et al., 2001(على التوالي % 14-13و

  

  : الاليبيزنزيمإتوصيف 

 الاليبيز الذي ظهر في محلول روغان الحزمة المفصولة في التبادل نزيمإهتمت الدراسة بتوصيف إ      

 لىإتشير المصادر  .3  كما مبين في الشكلpH 7.5ي كان عند مثل الذ األالهيدروجينيس األحدد و. يونياأل

هذا  على  وهناك عدة عوامل تؤثر.هو المسؤول عن فعاليته إلنزيمبعاد للموقع الفعال لثالثي األ ركيبـالت نأ

 نزيمإقة خاصة لكل بطريبعاد عن تكوين التركيب ثالثي األ  المسؤولو فه،س الهيدروجينيهمها األالتركيب أ

كل حيث أن ل ،)McKee and McKee, 2001( نزيمإلتالي التحكم بفعالية الو تشويهه وباأو الحفاظ عليه أ

 خارج الجسم الحي هي pHن تكون قيمة  فعالية وليس بالضرورة أأعلىعندها   خاصة به يظهر pH نزيمإ

  ).Christenson et al., 2001(ذات القيمة الفسيولوجية 

ن درجة إفواضح من الشكل  هو فكما.  الاليبيزنزيمإتأثير درجة الحرارة على فعالية  4 الشكلويبين      

فارتفاع درجة الحرارة يزيد من  . فعاليةأعلىعندها إلنزيم ا ظهرأذ إ ، م o 40  كانتنزيمإلالحرارة المثلى ل

 المسخ لىإفي درجة الحرارة فاع رتإل ثم تنخفض الفعالية حيث يؤدي ا ومن حد معينلىإ نزيمإلفعالية ا

  . البروتينيةنزيمإلالحراري لجزيئة ا
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  مºالحرارة                                                                                      درجة 

  

  

   

  

  

 نزيمإعلى فعالية ) نيتروفنيل-ت الباراخال(ساس ثير تركيز المادة األأتمتابعة دراسة ال ناولتكذلك ت

 Kmن قيمة أوتبين ،  ملي موالر4-0.125  باستخدام تراكيز مختلفة من هذه المادة تراوحت بين وذلكالاليبيز

  المنقى من اللبنزيمإلة لدقيق/ ملي لتر/ يةنزيمإ وحدة 0.142كانت Vmax  ملي موالر وقيمة 0.666كانت  

 الاليبيز المنقى من  إلنزيمKm  قيمة نأ لىإ قد توصل )2003 (Abdou لباحث اكانقد و .)6و 5 ينالشكل(

الاليبيز المنقى من إلنزيم  Km في حين كانت قيمة ملي موالر 0.135  كانتSerratia marcescensبكتريا 

 ساسأكمادة يل نيتروفن-بارابالميتات الباستخدام   ملي موالرBacillu stearothermophilus 0.33البكتريا 

(Kambourova et al., 2003) . ن قيمة أوهذا يعنيKm  لب  الفستق البري الاليبيز المعزول من إلنزيم

ن أ لىإتشير  Km ن القيمة العالية لـ إ. خرىأات المعزولة من مصادر  لإلنزيم Kmعالية مقارنة بقيمة 

 ن العالقة عكسية بين إذ أخرى األ درلص من المصاالمستخإلنزيم لفة ضعيفة للمادة االساس مقارنة باأ نزيمإلل

  ).2006 فليح، لآ (إلنزيملفة اأو Kmقيمة 

  

  

  

  

  

نزيم إثير درجة الحرارة على فعالية أت  :4الشكل

 المنقى من لب الفستق البري   الاليبيز
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    تقدير الوزن الجزيئي بالهجرة الكهربائية

الموجود ضمن ( الاليبيز نزيمإلفردة ـ حزمة من علىم الحصولـ فقد ت7 شكلالبين في ـكما م      

        رـوهذا يشي. SDS-PAGE بتطبيق تقنية الهجرة الكهربائية باستخدام )يونيالحزمة المفصولة بالتبادل األ

    ستعانة بالمنحني القياسي عرف على وزنه الجزيئي باإلـوقد تم الت. د فقطمتماثل واح نزيمن لإل ألىإ

ي ـيئوزن الجزـلل  قاربـهو مـذا فـوبه.  تقريبا دالتون43597اويـنه يسأد ـ ووج8 كلالمبين في الش

 Aisaka and( ونـ دالت42000 حيث كان Rhizopus japonicus فطرن ـم ىقـالمنبيز ـالالي نزيمإل

Terada, 1981.( مختلفة بلغت ةجزيئي  ن اوزأ ب نخالة الرزمن الاليبيز نزيم متماثلين إل قبل ذلكقد شخصو 

 فصل ماك.  (Aizono et al., 1976) انيـ للمتماثل الثونـ دالت32000 وللمتماثل االولون ـدالت 40000

-SDS الهجرة الكهربائية باستخدامطبيق بت Pseudomonas و Bacillusبكتريامن لاليبيز ا نزيممتماثلين إل

PAGE دالتون على التوالي 00060 و 52000 الجزيئي هوزنغ لقد بو )Shivareddy et al., 2010(.  

  

  

  

  

  

  

  

ساس على فعاليةثير تركيز المادة األأ ت:5الشكل

نزيم الاليبيز المنقى من اللب بتطبيق      إ

  كايليس ميعالقة 
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A :   ،يوريزB :  ،البومين المصل البقريC : ،بيروكسيديز D : ،تربسينE : ،اليسوزايمF: الاليبيز المنقى من اللبنزيمإ .            
  

  

  

  
  

  

     الاليبيز نزيمإ على فعالية  والميالتونينتأثير مادة الكويرستين روتينوسايد

    بينتراوحت(مختلفة  تراكيزبالتأثير التثبيطي لكل من الكويرستين روتينوسايد  والميالتونين درس       

وجود ضمن محلول الروغان للحزمة على فعالية الاليبيز الم ) مايكروموالر على التوالي10-0و 0-150

 ما يكون عند% 59.4 نزيمتثبيط لإلال بلغت نسبة ،)2 الجدول( مبين في كماف. يونيالتبادل األالمفصولة ب

 النصف لىإ نزيمإلض فعالية ااانخفلى إدت أوالتي   مايكروموالر75مادة الكويرستين روتينوسايد تركيز 

 كونه لىإ  هذهوقد تعزى القابلية التثبيطية). Inhibitor Concentration 50) IC50 يمثلوهذا التركيز تقريبا 

لفة للتآصر الهيدروجيني مع البروتينات مما يؤدي أات يمتلك ن هذا النوع من المركبأمركب متعدد الفينول و

إذ ان  ).(Birari and Bhutani, 2007  تغيير في الترتيب الفراغي للبروتين وبالتالي يفقد فعاليته الحيويةلىإ

 Fawzyد توصل الباحث ـقو .اتـنزيمإليط اـلى تثبـونويدات التي تعمل عـهناك العديد من الفالف

 نزيمإلفؤة ـثبطات كـ يعمالن كم Rutinروتينـ والQuercitineويرستين ـن الكأ لىإ) 1988( وجماعته

  Lindahl الباحثانصلوتكما . نسانإلل Synovial fluid الغضروفي الكالسيوم للسائل على المعتمد اليبيزـال

  .فوسفواليبيز في تثبيط ال فعاالاتأثيرلكويرستين ن لأ لىإ )Tagesson )1997  و

       أعلى نسبة عطى أ اال انه مايكروموالر 10 هن تركيزأعلى الرغم من  ف، بالنسبة للميالتونينأما      

أقل  لى نسبة تثبيطإ الذي أدى ، مايكروموالر6 أن التركيز غير، 2  الجدول فيبينمكما % 77.77تثبيط 

كد قد أو. مثل هذه الدراسات وهذا ما يعتمد في IC50  يمثلهوعتمد في الدراسة وأ، %58.58 بلغت والتي 

الاليبيز  على  Terminalia bellericaمستخلص بذور نبات البليلةتأثير  )2010(  وجماعتهKumar الباحث
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 الباحث كد أكما .والتربيناتقلويدات نسبة عالية من اليحوي هذا المستخلص أن البنكرياسي للدجاج، و

Gholamhoseinian et al., (2010)  مثل ( بالقلويدات غنية خرىبيطي لمستخلصات نباتات أأثير التث الت

 Rosa damascene بدن والجEucalyptus galbie واليوكالبتوس  Quercus infectoriaبلوط العفص 

 57 و64 و85 لغتـ ب الاليبيز البنكرياسي بنسب عاليةنزيمإعلى ) Levisticum officinale والليقوسطيقون

  . على التوالي% 55و
  

الفستق   لب المنقى من   الاليبيزنزيمإفي تثبيط  والميالتونين  تأثير مادة الكويرستين ريتينوسايد : 2 جدولال

  البري
  تركيز المثبط كويرستين 

 )مايكروموالر(روتينوسايد 

  فعالية الاليبيز

 مل/ ية نزيمإ  وحدة 

  التاثير التثبيطي

% 

تركيز المثبط 

  الميالتونين

 )مايكروموالر(

  يبيزفعالية الال

/ يةنزيمإ وحدة 

 مل

  التاثير التثبيطي

% 

0  0.101 - 0  0.099 -  

15 0.090 10.89 2 0.074 25.25  

25 0.086 14.85  4  0.062  37.37 

50 0.065 35.64 6 0.041 58.58 

75 0.041 59.4 8 0.059 40.40 

100 0.064 36.63  10 0.022 77.77 

125 0.061 39.60 

150 0.079 21.78 

  

 

  

      الاليبيز         إلنزيمنوع التثبيط 

المثـبط  كل من   عند استخدام     كان من النوع غير التنافسي      الاليبيز نزيمإن تثبيط   أ 10 و 9 ينشكلال بيني 

علـى  )  مـايكروموالر  6بتركيـز   (والمثبط الميالتـونين    )  مايكروموالر 75بتركيز(كويرستين روتينوسايد   ال

 ملي موالر  0.666 حيث بلغتKm لوحظ عدم تغير قيمة كويرستين روتينوسايدالم في حالة استخداف .التوالي

mKوالتي تمثل القيمة الظاهرية      / لتر ملي / يةنزيمإدة  ـ وح 0.142 من   Vmaxت قيمة   انخفضفي حين   . يضاأ′

 Ki وبلغت قيمة ثابت التثبـيط       .بوجود المثبط دقيقة  / ملي لتر /  نزيميةإوحدة   0.071 لىإدقيقة بغياب المثبط    

mK والقيمـة الظاهريـة    Km وعند استخدام الميالتونين للتثبيط كانت قيمـة . ملي موالر1.025  نـزيم إل ل′

دقيقـة بغيـاب   / ملي لتر / يةنزيمإ وحدة 0.125 من Vmaxفي حين انخفضت قيمة  ملي موالر،  0.714هي

 ملـي   Ki 1.006وبلغت قيمة ثابت التثبيط .  بوجود المثبطدقيقة /ملي لتر / ةينزيمإ وحدة 0.071 لىإالمثبط 
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 نـزيم إلن نـوع تثبيطهمـا      أبوجود كال من المثبطين يؤكد        Vmax وانخفاض   Kmن عدم تغير قيمة     إ. موالر

   ).1986الداللي، ( الاليبيز غير تنافسي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       
  

  

 عند Ki  ثابت التثبيطن قيمةأمن دراسة خصائص التثبيط لكل من كويرستين روتينوسايد والميالتونين تبين 

ن الميالتونين ذو أ لىإوهذا يشير . للمثبط كويرستين روتينوسايدالتي قل من تلك أاستخدام المثبط الميالتونين 

  .ير التثبيطي للكويرستين روتينوسايد الاليبيز مقارنة بالتأثنزيمإكبر على فعالية أثير تثبيطي أت
  

  ختبارات الحيوانيةإلا

  : تحديد الجرعة المؤثرة من الكويرستين روتينوسايد والميالتونين في خفض فعالية الاليبيز في المصل. أ

 تأثير الجرع المختلفة من الكويرستين روتينوسايد والميالتونين في خفض مستوى )3(يوضح الجدول      

كثر تأثيرا كانت عند ن الجرعة األأبين الجدول يو.  الاليبيز في مصل دم ذكور الفئران السليمةيمنزإفعالية 

 مايكروغرام من الميالتونين لكل كغم وزن جسم 8 مايكروغرام كويرستين روتينوسايد و523.3تركيز 

  .الحيوان
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نزيمإتأثير الكويرستين روتينوسايد على فعالية: 9الشكل

الاليبيز المنقى  من لب الفستق البري بتطبيق 
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نزيم الاليبيز إتأثير الميالتونين على فعالية : 10الشكل

 الفستق البري بتطبيق عالقة  المنقى  من لب

  بيرك- لينويفر
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نين في خفض فعالية الاليبيز في مصل تحديد الجرعة المؤثرة للكويرستين روتينوسايد والميالتو: 3 الجدول

  ذكور الفئران

  0.05 ≤  تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتماليةقياأفالحروف المختلفة                       الجرعة الموثرة  لىإتشير *

  

الفئران السليمة  المتغيرات الكيموحيوية في مصل تأثير الكويرستين روتينوسايد والميالتونين على. ب

  والفئران المستحدث فيها السكري

وى كل من   في مست ) لكل من الكويرستين روتينوسايد والميالتونين    ( تمت دراسة الجرعة األكثر تأثيرا      

 ضالف والكوليستيرول الكلي وكوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة في مصل الفئران السليمة،             الكلوكوز

 هذا الجزء من الدراسة على الفئران بعد        أعيدقد  و. )4 جدولال(عن تأثيرها في مستوى الاليبيز كما مبين في         

ن حقن ذكور الفئـران الـسليمة       أ لىإ)  5 الجدول(في  تشير النتائج المبينة    استحداث داء السكري فيها حيث      

رتفاعا إالمصل   في   رفع مستوى الكلوكوز   لىإ يديؤلوكسان  كغم من وزن الجسم من األ     / ملغم 180بالجرعة  

لوكسان يعمل على انحالل خاليا جزر النكرهانز البنكرياسية المنتجة ن األأ لىإ، ويعود ذلك  (p<0.05)معنويا

يساعد فـي   الذي  وهو الهرمون   نسولين  إلثر في خفض مستوى ا    ؤ الجذور الحرة مما ي    ادةزينسولين بسبب   إلل

كما  .(Saravanan and Pari, 2005)صابة بالسكري إلاتحقق ت داخل الخاليا  وبالتالي لىإكلوكوز ـالدخول 

كما (كلي  ال  في مستوى الكوليستيرول   (p<0.05)نوية  ـ زيادة مع  لىإ كريـدثة بالس ـالمستحابة  ـص اإل تودي

ـ   وى األ  ارتفاع مست  لىإالذي قد يعزى     )5الجدول  مبين في    ـ رة النات ـحماض الدهنية الح  عـن التحلـل     ةج

ـ ن أو. الكلوكوز بديلة عن ادر للطاقةـالعشوائي للكليسيريدات الثالثية بهدف توفير مص  األحمـاض راكم ـت

ـ   المـنظم نزيمإل تنشيط الىإخصوصا المشبعة منها، يؤدي وية، ـالدهن  -Hydroxy-ß اء الكوليـستيرول لبن

methyl glutaryl CoA reductase - ß) De-Man et al., 1996 .(ن الجذور الحرة التي إ، ففضال عن ذلك

الحامـل  (وكسي ستيرول في الدهون البروتينيـة واطئـة الكثافـة    إنتاج األ لىإلوكسان تؤدي تتراكم بفعل األ 

الية المستقبالت الخاصة بهذه الجسيمات فـي الكبـد وبالتـالي           والتي بدورها تثبط فع   ) الرئيسي للكوليستيرول 

   القياسينحرافالا ±المعدل  

  جرعة كويرستين

  الجسم كغم وزن/مايكروغرام
  
0  

  
130.8 

  
261.6 

  
392.5 

  
523.3  

  
785 

وحدة   الاليبيزنزيمإ فعالية

  ملي لتر/يةنزيمإ

d 
3.80±0.17 

C  
3.49±0.11 

d  
3.95±0.18  

b 
2.93±0.13 

a 
2.24*  ±0.07 

B 
3.14±0.08 

  جرعة ميالتونين

  كغم وزن الجسم/مايكروغرام
0  4 8 12 16 20 

   الاليبيزنزيمإفعالية 

  ملي لتر/يةنزيمإوحدة 

d 
3.80±0.17 

Bc  
2.92 ±0.07 

a 
* 2.51±0.11 

bc 
2.89±0.18 

c 
3.13±0.12 

Ab 
2.70±0.10 
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ـ  ).Jialal et al., 1991(  ارتفاع مستوياتها ومستوى الكوليستيرول الضار الذي تحمله  ،يد آخـر ـعلى صع

ـ   نيـالبروتين الده  يستيرولـ مستوى كول  ضـخف لىإكري  ـة المستحدثة بالس  ـصابدت اإل أ افة ـعالي الكث

HDL-C  حيث تزداد   ،خلل في عملية تمثيل الدهون    يصاحبها  صابة بالسكري   ن اإل أ لىإذلك  زى  ـد يع ـ  وق 

 Cholesterol ester transfer ستر الكوليـستيرول وكذلك البروتين الناقل أل ستر الكوليستيرولأعملية انتقال 

protein    من جسيمات HDL جسيمات لىإ   VLDL     وبالتالي تصبح جسيمات HDL    مكتنزة بالكليـسيريدات 

المكون المهم ( apoA I سهولة وسرعة هدمها وبالتالي فقدان بروتين  لىإالثالثية وصغيرة الحجم مما يؤدي 

هـذه الجـسيمات    مـستوى   انخفاض   لىإ يؤدي   نقصان هذا البروتين  و. مع االدرار ) HDLلتخليق جسيمات   

 Risk factor  الخطورة للوقوف عند مؤشرو ).(Picto-Pictkewic et al., 2005 والكوليستيرول الذي تحمله

وليس كوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة      / الكوليستيرول الكلي   نسبة تعتمد ،صابة بالسكري الحقيقي لإل 

المـستحدث فيهـا   ن ارتفاع هذه النسبة لدى الحيوانـات  إو) Kumar et al., 2009(القيم المطلقة لكل منهما 

  .  االصابةالسكري يعكس مؤشر خطورة

   . )5(الجدولوكما مبين في  بشكل معنوي  الاليبيزنزيمإ خفض مستوى لىإدى أحداث السكري ستإن إ

 الحظفقد  .نزيمنسولين بمستوى هذا االعن عالقة اإل) Taskinen )1987  الباحثليهإشار  أوهذا يتفق مع ما

 األنزيم ارتفع نسولينباأل وعند المعالجة .في اإلنسولين الذين يعانون من نقص يلدى مرضى السكرخفاضه ان

الدهون البروتينية خصوصا  مهم في تمثيل دهون جسيمات دور نزيمولهذا فان لال.  مستواه الطبيعيلىإ

كما . في تمثيل الدهون في الجسم  اضطرابلىإفانخفاض مستواه يؤدي . HDL وجسيمات VLDLجسيمات 

مرونتها مما يساعد في دخول من تزيد  بذلك في تحليل الدهون الصعبة لالغشية الحيوية ونزيميساهم هذا اإل

  ).Ding et al., 2010( داخل الخاليا وخروج الفضالت منها لىإ) ومنها الكلوكوز(المغذيات 
  

 523.3 بجرعة(ن المعاملة بكل من الكويرستين روتينوسايد أ  )5 و4 (ينالجدول النتائج المبينة في شيرت     

 لىإ تؤدي )من وزن الجسمكغم /   مايكروغرام8بجرعة (لميالتونين وا) كغم من وزن الجسم/  مايكروغرام

في  ) الدراسة هذهالتي تناولتها(خرى ر في مستويات المتغيرات الكيموحيوية األلتأثي الاليبيز وانزيمإتثبيط 

ينول لفة المركبات متعددة الفأ لىإوقد يعزى ذلك . المستحدث فيها السكريالفئران مصل دم الفئران السليمة و

 خصوصا المتواجدة ضمن موقعه نزيممينية الموجودة ضمن جزيئة اإلحماض األهيدروجيني مع األللتآصر ال

 . (Birari and Bhutani, 2007)الفعال مما يؤثر في فعاليته وبالتالي تثبيطه

   فتثبيطهما. انالاليبيز له وجه نزيمإن التأثير التثبيطي للكويرستين روتينوسايد والميالتونين تجاه إ       

            ذلك سيؤثر في تمثيل إلن عالقة ايجابية تجاه مرض السكري وجود  الاليبيز ال يعكس نزيمإ

          الاليبيز نزيم إتثبيطومن ثم فإن ) Ding et al., 2010(الدهون في جسيمات الدهون البروتينية 

          بشكل غير مباشر في عالج  ايضا اهميسهو ة ونيساعد في عالج السمسالمعدي او البنكرياسي 

نة ـ في عالج السمOrlistatمثل اإلنزيم السكري خصوصا النوع الثاني منه ولذلك تستخدم مثبطات هذا 
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         دات ـل الكليسيريـبيط تحلـلى تثـطة ومثيالتها عـادة المثبـيث تعمل هذه المـوالسكري ح

ي ت في عدم تراكم الدهون داخل الجسم ال ذلكعيق امتصاصها مما يساهمتذلك الثالثية في الجهاز الهضمي وب

وقد توصل ). Sharp et al., 2007(كري ـ بداء السواإلصابة بالسمنة لإلصابةسباب الرئيسية عد من األت

Tsujita الـ  قابلية لىإ) 2003( وجماعتهPolylysine في خفض مستوى الكليسيريدات الثالثية في الدم من 

  .لاليبيز البنكرياسيلتثبيطه خالل 

 ىمستوض خف لىإدت أكويرستين روتينوسايد والميالتونين ال ن المعاملة بمادتي ألىإتشير النتائج     

ن هاتين أ لىإ يعزى ذلك يمكن ان.  في مصل دم الفئران السليمة والمستحدث فيها السكريا معنويالكلوكوز

) Middleton and Kandaswami, 1993; Chen et al., 2003( مضادة لألكسدةالمركبات  هما من الالمادتين

و تثبيط مسار تخليق الكلوكوز أ  Glycolysisلى زيادة تقويض الكلوكوز بمسار الكاليكوليسز عن تعمالاللتان 

زيادة دخول يكون هناك تأثير في ن أيمكن كما ، Gluconeogenesis (Shibib et al., 1993)الجديد 

ن هذه العملية ال تحتاج أعلما . (Sharkar et al., 1996)بد للمساهمة في بناء الكاليكوجين  الكلىإ الكلوكوز

  ).Mckee and Mckee, 2001(نسولين إل الىإ

بالكويرستين معاملة بال تأثرقد  ي في مصل الحيوانات المستحدث فيها السكرالكوليستيرول الكلين إ     

ذلك يعزى ن أيمكن و. )5 الجدولفي بين مكما ( اه بشكل معنوي انخفض مستوإذروتينوسايد والميالتونين 

حماض الدهنية الحرة التي تنتج عن الهدم العشوائي للكليسيريدات ن للمادتين تأثير في خفض مستوى األأ لىإ

 داخل الخاليا لىإ  الكلوكوزولدخ دي الىؤيت في خفض الكلوكوز مما نها ساهم ألالحيواناتفي هذه الثالثية 

  (HMG-CoA reductase)نزيمحماض الدهنية الحرة التي تحفز اإلنتاج األإ يحد من وهذا ،ير الطاقةلتوف

ن يكون لطبيعة أويمكن (De-Man et al., 1996; Chang et al., 2004).  المنظم لتخليق الكوليستيرول

خفض مستواه في الدم  مشتقاته وبذلك ينلىإالفالفونويدات المضادة لألكسدة دور في تحويل الكوليستيرول 

(Panda, 2004).  لىإ  بمادتي الكويرستين روتينوسايد والميالتونيندت معاملة الحيواناتأخرى أمن ناحية 

السليمة والمستحدث فيها   في مصل الحيواناترفع مستويات كوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة

حيث  المضادة لالكسدة ين طبيعة هاتين المادتلىإ ذلك قد يعزىو. )5 و4 ينمبين في الجدول ماك(السكري 

الفالفونويدات  تعمل ذإ البروتين الدهني عالي الكثافةمستوى كوليستيرول بين مستواها وايجابية العالقة 

 ).Murray et al., 2009(معاء الدقيقة  من قبل خاليا الكبد واألHDLتكوين جسيمات على زيادة والقلويدات 

وارتفاع  الكوليستيرول الكلي من ناحية انخفاض مستوى لىإدى أاملة بهاتين المادتين الذي تأثير المعن أ كما

 تخفض حيث ان بالسكريصابةاإليعد مؤشرا صحيا تجاه مستوى كوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة 

 ,.Kumar et al( ةكوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثاف / بين مستوى الكوليستيرول الكليقيمة النسبة

2009.(  
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 في مـصل دم    تأثير الكويرستين روتينوسايد والميالتونين في مستويات المتغيرات الكيموحيوية        : 5جدول  ال

  سكريالفئران المستحدث فيها ال

  0.05 ≤ ود فرق معنوي عند مستوى احتمالية تعني وجعمودياالحروف المختلفة            

تأثير الكويرستين روتينوسايد والميالتونين في مستويات المتغيرات الكيموحيوية في مـصل دم      : 4الجدول

  الفئران السليمة

  

  

 المعامالت

  

  الكلوكوز

ملي (

 )لتر/مول

الكوليستيرول   

  الكلي

 )لتر/ملي مول(

كوليستيرول 

البروتين الدهني 

  عالي الكثافة

 )لتر/مولملي (

  الكوليستيرول

/ الكلي 

كوليستيرول 

البروتين الدهني 

 عالي الكثافة

  الاليبيز

  نزيمية إوحدة 

 ملي لتر/ 

   االنحراف القياسي±المعدل 

فئران سليمة معاملة بالمحلول 

 الملحي الفسلجي

c  
6.66±0.46 

A  
2.42±0.11 

A 
0.85±0.05 

c 
2.82±0.30 

B 
3.56±0.10 

لكويرستين فئران سليمة معاملة با

كغم /  مايكروغرام523.3بجرعة 

 وزن الجسم

b  
4.13±0.12 

A  
2.39±0.22 

B  
1.15± 0.07 

b  
2.09± 0.34 

A  
2.58±0.06 

فئران سليمة معاملة بالميالتونين 

كغم وزن /  مايكروغرام8بجرعة 

 الجسم

a  
2.19±0.13 

A  
2.21±0.19 

C  
1.5±0.16 

A  
1.47±0.10 

A  
2.43±0.11 

    

  الكلوكوز المعامالت

 )لتر/ملي مول(

الكولسترول 

  الكلي

 )لتر/ملي مول(

كوليستيرول 

  البروتين

الدهني عالي 

  الكثافة

 )لتر/ملي مول(

 الكولسترول

 كولسترول /الكلي

  البروتين

الدهني عالي 

 الكثافة

  الاليبيز

/ نزيمية إوحدة 

 ملي لتر

   االنحراف القياسي±المعدل 

فئران سليمة معاملة بالمحلول 

 الملحي الفسلجي

c 
6.15±0.69 

Ab 
2.90±0.17 

B 
0.9±0.05 

c 
3.22±0.36  

C 
3.47±0.08 

فئران مصابة بداء السكر المتروكة 

 من دون معاملة

d  
11.25±0. 31  

C  
3.84±0.25 

A  
0.57±0.05 

d  
6.55± 0.16 

b 
2.53±0.11 

فئران مصابة بداء السكر  معاملة 

 523.3بالكويرستين بجرعة  

  كغم وزن الجسم/مايكروغرام

b 
4.85±0.20 

B  
3.28±0.19 

C  
1.55±0.1 

b  
2.11±0.15 

a 
2.09±0.14 

فئران مصابة بداء السكر معاملة 

 8بالميالتونين بجرعة 

 كغم وزن الجسم/مايكروغرام

a  
4.02±0.04 

A  
2.69±0.18 

C  
1.68±0.17 

a  
1.60± 0.06 

b  
2.42±0.19 
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