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  2008، ) 1(العدد 6: ، المجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعیة
  

  الدم والكولسترولكلوكوزتأثیر الزیوت الطیارة لبعض النباتات الطبیة على مستوى

  في الفئران

  

  حیدر كاظم یعقوب السلمان

  جامعة األنبار/ كلیة التربیة 

  

  الخالصة

ة لثالثة أنواع من النباتات وهي نبات حبة البركة الى معرفة تأثیر الزیوت الطیار التجربةتهدف هذه

Nigella sativaنبات الشومر ،Foeniculum vulgare و نبات الحصالبانRosmarinus officinalis

استخلصت . وهي من النباتات الطبیة المعروفة التي یشار الى امتالكها خصائص عالجیة في الطب الشعبي

، In-Vivoتم دراسة الفعالیة البایولوجیة داخل الجسم الحي . التقطیر البخاريالزیوت الطیارة باستخدام طریقة

   بالجرعات  BALB / C male miceعن طریق التجریع الفموي للزیوت الطیارة لذكور فئران بالب سي 

  ."یوما) 28، 21، 14، 7(غم من وزن الجسم لمدة /ملغم ) 4، 3، 2، 1صفر ، (

غم / ملغم2(لكلوكوز في مصل الدم ، ووجد أن الزیت الطیار لحبة البركة بالجرعة تم تقدیر مستوى ا

/ ملغم1.24±94.5(أو األكثر منها أدت الى حدوث انخفاض معنوي في مستوى كلوكوز الدم ) من وزن الجسم

ختالفات لم تالحظ أیة ا). مل من الدم100/ ملغم0.98±129.8(مقارنة بمجموعة السیطرة) مل من الدم100

معنویة في مستویات كلوكوز الدم بین مجموعة السیطرة وبین المجموعة الثالثة والرابعة التي جرعت بزیت الشومر 

  .وزیت الحصالبان على التوالي

في معنویا" أظهرت الدراسة أن الزیت الطیار للحصالبان سبب انخفاضا. تم تقدیر مستوى الكولسترول 

أو أكثر، حیث كان " یوما) 14(لمدة ) غم من وزن الجسم/ ملغم4، 3(ینستوى كولسترول الدم بالجرعتم

مل من الدم على التوالي، مقارنة بمجموعة 100/ملغم) 2.32±128.9، 1.82±134(مستوى الكولسترول 

  .مل من الدم100/ ملغم) 0.91±159.87(السیطرة  

  

Effect of Volatile Oils of Some Medical Plants on the Blood Glucose 
and Cholesterol Levels in Mice

H. K. Yaqob Al-Salman
College of Education / University of Anbar

Abstract
The aims of This experiment were to study the effect of volatile oils from 

three types of plants which are: Nigella sativa, Foeniculum vulgare and Rosmarinus 
officinalis, They are well known medical plants and they are  used commonly in 
traditional medicine.

Volatile oils extracted by steam distillation. The biological activity studied In-
vivo by oral administration of volatile oils into BALB / C male mice at doses of (0, 1, 
2, 3, 4) mg / g BW for (7, 14, 21, 28) days.
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Serum glucose level was decreased by volatile oil of Nigella sativa at dose (2 
mg/ g BW) or more. The blood glucose levels was (94.5 ± 1.24 mg/ 100 ml blood) as 
compared to control group (129.8 ± 0.98 mg/ 100 ml blood). No significant difference 
in glucose level was noticed between control group and group 3 and 4 at the treatment 
with volatile oil of Foeniculum vulgare and Rosmarinus officinalis respectively.

The study showed that the volatile oil of Rosmarinus officinalis caused 
significant reduction in blood cholesterol level at dose of (3 and 4 mg/  g BW) for (14 
days) or more. The  cholesterol level was (134 ± 1.82  and 128.9 ± 2.32) mg/ 100 ml 
blood respectively as compared to control group (159.87 ± 0.91) mg/ 100 ml blood.

  

المقدمة

یستطع القضاء على العدید منها، ولعل عرف االنسان الحدیث أمراضا لم تكن معروفة من قبل ولم

سبب ذلك یعود الى االستعمال العشوائي لألدویة كما ان بعض هذه األدویة تعمل في بعض األحیان على اختفاء 

ضال عن ان بعض االدویة قد یؤثر أعراض المرض لیبقى المرض كامنا واحتمال تحوله الى الحالة المزمنة ف

ان كثرة األخطار واالثار الجانبیة الناجمة عن استخدام .  سلبا على مناعة الجسم في مقاومته لألمراض االخرى

األدویة والمواد المصنعة جعل المؤتمرات الطبیة والصیدالنیة والغذائیة تنادي بضرورة الحد من تناول هذه المواد 

  .طبیعیة لتصبح مصدرا هاما لصناعة العقاقیروالعودة الى المواد ال

مـا تـصاحـب "  إنـ مـن مـزاـیـا اـلـعالجـ بـالـمستخلصاتـ اـلـنباتـیة اـلـتقلیل من اـلـتأثـیراـتـ اـلـجانـبیة اـلـتي غـالـبا

المركبات الدوائیة الصناعیة ولعل السبب في هذا یعود إلى التراكیز القلیلة للمواد الفعالة الموجودة في النباتات 

بقدرة أكبر من األدویة تتمیزالنباتات الطبیةولهذا السبب فان) .1(اإلنسان بصورتها الطبیعیة والتي یتقبلها جسم

، تعتبر الزیوت الطیارة مركبات معقدة و مختلفة التركیب )2(المركبة  في معالجة كثیر من األمراض  المستعصیة

، و الزیوت الطیارة   Aromatic plantوهي منتجات أیضیة ثانویة تنتجها النباتات التي تسمى العطریة   ). 3( 

، و المسماة بالتربینات ذات Isopreneعبارة عن مادة غنیة بمركبات أساسیة في تكوینها مثل  االیزوبرین 

  .)4(، أو ثنائیة أو ثالثیة أو رباعیة Monterpenesالتي قد تكون أحادیة ) C6H12)3الصیغة الكیمیائیة 

، 4(   Hemiterpensالتربینات شباهوتدعى بأ  ) C5H8)nغة البنائیة و قد توجد هذه التربینات بالصی

  ) .5، 4(إذا احتوت المركبات على عنصر آخر مثل األوكسجین Terpenoidsالتربینات أو ) . 3

وــتــشیر اــلــعدیــد مــن اــلــدـرـاــساتــ  اــلــى أــنــ بــعض اــلــنباتــاتــ اــلــطبیة ـوـاــلــعطریــة لــها تــأثــیراــ مــخفضا لــمستوى  

، وبذور نبات ) Ficus carica (Figg Tree)    )6لمختبر ، كما في أوراق نبات الكلوكوز في دم حیوانات ا

Securigera securidaca   )7 ( وأوراق نبات ،Coccinia indica   )8 ( والمستخلص المائي لنبات ،

Teucrium polium   الذي یسبب زیادة في مستوى هورمون االنسولین لدى البشر المصابین بداء السكر مما

  .)9(خفاض مستوى الكلوكوز في الدم یؤدي الى ان

تهدف هذه الدراسة الى معرفة تأثیر الزیوت الطیارة لنباتات حبة البركة ، الشومر والحصالبان على 

  .على حیوانات المختبر In-Vivoمستوى الكلوكوز والكولسترول في الدم في ظروف التجربة  

  

  

  

ق العملائالمواد وطر 
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  جمع العینات النباتیة-1

بذور نبات وهي استخدام ثالثة أنواع من النباتات الطبیة ذات االستخدام الشائع في الطب الشعبيتم 

وأوراق نبات الحصالبان Foeniculum vulgare، بذور نبات الشومر Nigella sativaحبة البركة 

Rosmarinus officinalisوقد تم الحصول علیها من السوق المحلیة ،.  

الطیارةاستخالص الزیوت -2

بواسطة جهاز Steam distillationأستخلصت الزیوت الطیارة باستخدام طریقة التقطیر البخاري 

حیث تم تبخیر الماء في وعاء ).Clevenger)10التقطیر البخاري والمصمم مخبریا حسب مبدأ عمل جهاز

وضوعة في وعاء اخر محكم وتم تمریر البخار المتصاعد على العینات النباتیة والم،اإلغالقمنفصل محكم 

مع وجود فتحة تسمح بخروج البخار بعد مروره على العینات النباتیة حیث تم تمریر هذا البخار عبر اإلغالق

، ثم تم جمع السائل المكثف ، وتم فصل الزیت عن الماء باستخدام قمع الفصلCondenserمكثف 

Separation funnel عن الماء ماتماومن ثم الحصول على الزیت وقد فصل.  

  الحیوانات المختبریة-3

 Musمن النوع) Male Albino Mice( من الذكور " أبیضا" فأرا) 260(أستخدم في هذه الدراسة 

musculus ساللة ،)Balb/ C ( بعمر)وتم االحتفاظ "غراما) 28- 22(أسابیع ، تراوحت أوزانها بین ) 10-8 ،

سم ذات )30× 13× 15(أبعادهاPlastic Cageبالستیكیة قفاص التجارب العملیة في أإجراءبها أثناء 

واإلضاءةمفروشة بنشارة الخشب ، وفي ظروف بیئیة منظمة ومسیطر علیها من حیث التهویة و أغطیة معدنیة

لنشارة مرة بتبدیل ااألقفاصوتمت المحافظة على نظافة . درجة مئویة ) 222(ودرجة الحرارة التي بلغت 

وقد أعطیت الحیوانات طیلة فترة التجارب كمیة كافیة من الماء والعلیقة المتكاملة والمصنعة . واحدة كل یومین

، فول %)22(، مجروش الذرة %)30(، مجروش الحنطة %)25(مجروش الشعیر : والتي تتكون من" محلیا

  %).6.5(وبروتین حیواني %) 1(، كاربونات الكالسیوم %)0.5(ملح الطعام ،%)15(الصویا 

  تصمیم التجارب-4

، ووزعت غم25حیث بلغ معدل وزنها ة التجارب المختبریإجراءم واحد من تم وزن الفئران قبل یو 

  :أربع مجامیع رئیسیة وحسب ما یأتيإلىعشوائیاالفئران

وانات هذه ، وحی"فأرا) 20(وضمت وهي مجموعة السیطرة،): Group1(المجموعة الرئیسیة األولى

  .المجموعة لم تعامل بأي نوع من الزیوت الطیارة

قسمت الى أربع مجامیع ثانویة " فأرا) 80(وضمت ): Group 2(المجموعة الرئیسیة الثانیة 

Subgroups 2، 1(، جرعت كل مجموعة ثانویة منها بتركیز معین " فأرا) 20(، ضمت كل مجموعة ثانویة ،

عن م على التوالي من الزیت الطیار المستخلص من بذور نبات حبة البركة،غم من وزن الجس/ملغم) 4، 3

وفي نفس الوقت تم تقسیم كل مجموعة ثانویة منها الى أربع .ساعة ) 24(طریق الفم وبمعدل جرعة واحدة كل 

فئران ، جرعت كل مجموعة فرعیة منها بتركیز معین من الزیت ) 5(مجامیع فرعیة تضم كل مجموعة منها 

  .على التوالي )یوما 28، 21، 14، 7( طیار لبذور نبات حبة البركة وعلى فترات زمنیة مختلفة ال

قسمت الى أربع مجامیع ثانویة ،ضمت " فأرا) 80(وضمت ): (Group 3المجموعة الرئیسیة الثالثة 

غم من /ملغم) 4، 3، 2، 1(، جرعت كل مجموعة ثانویة منها بتركیز معین" فأرا) 20(كل مجموعة ثانویة 

وزن الجسم على التوالي من الزیت الطیار المستخلص من بذور نبات الشومر ، عن طریق الفم وبمعدل جرعة 
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فئران ) 5(وتم تقسیم كل مجموعة ثانویة منها الى أربع مجامیع فرعیة تضم كل مجموعة .ساعة )24(واحدة كل 

14، 7( الزیت الطیار لبذور الشومر لفترات زمنیة مختلفة من" معینا" زایكر ، جرعت كل مجموعة فرعیة منها ت

  .على التوالي )یوما   28، 21، 

قسمت الى أربع مجامیع ثانویة ضمت " فأرا) 80(وضمت ): Group 4( المجموعة الرئیسیة الرابعة 

غم من   /ملغم)4، 3، 2، 1(، جرعت كل مجموعة ثانویة بتركیز معین " فأرا) 20(كل مجموعة ثانویة 

وزن الجسم من الزیت الطیار المستخلص من أوراق نبات الحصالبان ، عن طریق الفم وبمعدل جرعة واحدة كل 

فئران ،جرعت كل )5(وقسمت كل مجموعة ثانویة منها الى أربع مجامیع فرعیة تضم كل مجموعة .ساعة )24(

، 14، 7(نبات الحصالبان لفترات زمنیة مختلفة مجموعة فرعیة منها بتركیز معین من الزیت الطیار الوراق 

وقد تمت جمیع عملیات التجریع الفموي باستخدم انبوب معدني خاص یتم . على التوالي )یوما 28، 21

  .لمعدة ادخاله بدقة في فم الفأر لیصل الى ا

  سحب عینات الدم-5

تم ،لیة تجریع الحیواناتعمعلى)"یوما28، 21، 14، 7(بعد مرور كل فترة زمنیة مخصصة 

وذلك باستخدام أنابیب شعریة خاصة Orbital Sinusمن جیب محجر زاویة العین سحب الدم

Microhematocrit Tubes)11(وقد وضعت عینات الدم في "، وحسب مجامیع الدراسة المبینة سابقا ،

لطرد المركزي ولمدة عشرة دقائق بواسطة جهاز ا) Serum( أنابیب جافة ونظیفة ، ثم تم فصل مصل الدم 

لغرض إجراء الفحوصات ، ونقلت جمیع العینات التي تم جمعها مباشرة الى المختبر) xg3000(وبسرعة 

  .المطلوبة 

تقدیر مستوى الكلوكوز في مصل الدم-6

 Randox(من نوع Kitتم قیاس مستوى الكلوكوز في مصل الدم باستخدام الطقم الجاهز 

Laboratories Ltd.Co.Antrim ,United Kingdom.(  

تعد هذه الطریقة لتقدیر الكلوكوز طریقة انزیمیة، حیث یتأكسد الكلوكوز فیها حسب :المبدأ االساسي

بأكسدة الكلوكوز الى حامض  Glucose oxidaseحیث یقوم انزیم كلوكوز أوكسیدیزTrinderتفاعل 

ومادة واهبة للهیدروجین تتأكسد  Peroxidaseالبیروكسیدیزالكلوكونیك وبیروكسید الهیدروجین وبوجود انزیم 

ذات اللون الوردي ، وشدة اللون تتناسب   Quinonemineمادة االساس العدیمة اللون الى صبغة الكوینونیمین

  :مع تركیز الكلوكوز في مصل الدم ، وفق المعادالت االتیة 
  

                                            Glucose oxidase             
Glucose + O2+ H2O   ────────────→       Gluconate +H2O2                             

  

                                        Peroxidase                                        
H2O + 4 -aminophenazone + phenol   ────────→ Quinonemine + 4 H2O2  

  

  

  

  

  

  

فصل بواسطة جهاز الطرد (مایكرولیتر من كل من نموذج مصل الدم ) 10(تم أخذ :طریقة العمل

ملیلیتر من ) 1(والمحلول القیاسي ، أضیف لكل منها )  xg  3000(المركزي لمدة عشرة دقائق وبسرعة 

) 10(وحضنت لمدة " ، رجت جیدا)Blank(ملیلیتر في انبوبة اختبار ثالثة )1(كاشف الكلوكوز ، ثم وضع 
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درجة مئویة ، بعدها تم قراءة امتصاصیة المحلول القیاسي وامتصاصیة نموذج ) 25-15(دقائق عند درجة 

) 100(نانومیتر ، وتم حساب تركیز الكلوكوز في ) 500(عند طول موجي قدره ) Blank(مصل الدم مقابل ال

  :من مصل الدم وفق العالقة االتیةملیلیتر
  

                                       (A) Sample   
Glucose Concentration (mg/dl) = -------------------- × Standard Concentration  

         (100mg/dl)              (A) Standard 

.)12(Absorbanceشدة االمتصاص ) = A(حیث 

  ل الدموى الكولسترول الكلي في مصتقدیر مست-7

من نوع         Kitتم تقدیر مستوى الكولسترول الكلي في مصل الدم باستخدام الطقم الجاهز 

Biomerieux Saau Capltalde , Anglun  Drive , Hazelwood ,USA ) .(  

تعد هذه الطریقة لتقدیر الكولسترول طریقة انزیمیة ، اذ یقوم انزیم الكولسترول : المبدأ االساسي

) Cholest–4–en–3-one(بأكسدة الكولسترول الحر الى المركب  Cholesterol oxidaseأوكسیدیز

ومادة واهبة للهیدروجین ، تتأكسد مادة Peroxidaseوبیروكسید الهیدروجین ، وبوجود انزیم البیروكسیدیز

تناسب مع ذات اللون الوردي،وشدة اللون ت Quinonemineاالساس العدیمة اللون الى صبغة الكوینونیمین

  :مصل الدم، وفق المعادالت االتیةتركیز الكولسترول في
  

                                                                  Chlesterol esterase  

Cholesterol ester +H2O  ─────────────→ Cholesterol + Fatty acid

  

                                                    Cholesterol oxidase  
Cholesterol + O2 ─────────────→ Cholestene-3-one + H2O2

               

                                 Peroxidase            
2H2O2 + Phenol + 4-aminoantipypine  ─────────→ Quinonemine + 4H2O

فصل بواسطة جهاز الطرد ( ایكرولیتر من كل من نموذج مصل الدم م) 10(تم أخذ :طریقة العمل

ملیلیتر من كاشف ) 1(والمحلول القیاسي ،أضیف لكل منها ) xg3000(المركزي لمدة عشرة دقائق وبسرعة 

- 20(دقائق عند درجة حرارة ) 10(وحضنت لمدة " ، رجت جیدا) Blank( الكولسترول في انبوبة اختبار ثالثة 

ـ مئویة ، بعدها تم قراءة أمتصاصیة المحلول القیاسي وامتصاصیة نموذج مصل الدم مقابل الدرجة ) 25

)Blank( عند طول موجي قدره)ملیلیتر من ) 100(وتم حساب تركیز الكولسترول الكلي في . نانومیتر ) 500

  :مصل الدم وفق المعادلة االتیة
  

                                                         (A) Sampl  
Cholesterol Concentration = ---------- × Standard Concentration (200 mg/ dl)

                                                     (A) Standard  

  ).13(Absorbanceشدة االمتصاص ) = A(حیث 

  التحلیل االحصائي-8

ولوجیة للزیوت الطیارة على حیوانات المختبر بخمسة مكررات وتم أجریت جمیع تجارب الفعالیة البی

.)14(لجمیع المعامالت) Standard deviation(، واالنحراف المعیاري ) Mean(حساب الوسط الحسابي 
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 Analysis ofالجراء اختبار تحلیل التباین  SPSS (for windows,Release 7.5)برنامجاستخدام وتم 

Variance (ANOVA)لتحلیل الفروقات بین متوسطات مختلف مختلف العینات التي اجري علیها االختبار.  

  

  النتائج

الشومر بذور نبات لبذور نباتات حبة البركة ، %  1.2، % 1.4كانت نسبة مستخلص الزیت العطري 

قناني وتم حفظ الزیت العطري المستخلص في. ألوراق نبات الحصالبان % 2.1على التوالي ، بینما كانت 

  .درجة مئویة) 5(خاصة محكمة الغلق وبدرجة حرارة 

  طیارة على مستوى كلوكوز مصل الدمتأثیر الزیوت ال-1

لم تؤد معاملة الحیوانات بالزیت الطیار لنباتي الشومر والحصالبان الى حدوث انخفاض معنوي في 

بة البركة الى حدوث انخفاض معنوي مستوى الكلوكوز في مصل الدم ، في حین أدت المعاملة بالزیت الطیار لح

أن الفئران التي تم تجریعها بزیت الشومر، والفئران التي تم ) 1(في مستوى كلوكوز الدم ، ویالحظ من الجدول 

تجریعها بزیت الحصالبان ، لم یطرأ فیها أي تغییر ذو داللة معنویة في مستوى كلوكوز الدم خالل أسابیع 

، كان ) غم من وزن الجسم/ ملغم) 4، 3(ران المعاملة بزیت الشومر بالجرعتین ففي الفئ. الدراسة المختلفة 

مل من الدم، مقارنة بمجموعة 100/ ملغم) 127.67، 128.52(مستوى كلوكوز الدم فیها لالسبوع الثالث 

أما الفئران التي تم تجریعها بنفس الجرعتین ولنفس .مل من الدم 100/ ملغم) 129.8(السیطرة لنفس االسبوع 

مل من الدم ، 100/ ملغم) 127.56، 129.3( االسبوع بزیت الحصالبان ، فان مستوى كلوكوز الدم فیها كان 

  . مل من الدم 100/ ملغم ) 129.8( مقارنة بمجموعة السیطرة  

من الزیت الطیار ) غم من وزن الجسم/ملغم 1(لجرعة األولى أن المعاملة با) 1(ویالحظ من الشكل 

لحبة البركة أدت الى حدوث انخفاض في مستوى كلوكوز الدم بزیادة عدد أیام التجریع وكان هذا االنخفاض 

مل من الدم 100/ ملغم 84.1( بعد االسبوع الرابع من التجریع حیث انخفض تركیز كلوكوز الدم الى " معنویا

غم من وزن الجسم / ملغم 2( أما الجرعة . )مل من الدم100/ ملغم 129.9(   نة بمجموعة السیطرةمقار ) 

مل من 100/ ملغم 94.5(فانها أدت الى حدوث انخفاض معنوي في تركیز كلوكوز الدم بعد االسبوع الثالث ) 

حدوث انخفاض معنوي في تركیز فقد أدتا الى) غم من وزن الجسم / ملغم 4، 3( ، أما الجرعتان ) الدم 

مع عدد أیام التجریع، وقد بلغ تركیز كلوكوز الدم في " طردیا" كلوكوز الدم وتناسب هذا االنخفاض المعنوي تناسبا

بینما لم یتم قیاس تركیز كلوكوز . مل من الدم على التوالي100/ملغم ) 43.29،   67.75( االسبوع الثالث 

  .بب موت حیوانات هذه المجموعةالدم في االسبوع الرابع بس

  

  

  

  

  

  

  

واالحرف تأثیر الزیوت الطیارة لحبة البركة والشومر والحصالبان على تركیز كلوكوز الدم في الفئران) 1(جدول 

واالحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي 0.05المتشابهه تعني انعدام الفرق المعنوي وبمستوى احتمالیة 

  ضمن العمود الواحد
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  الجرعة  لتجریعمدة ا

غم /ملغم

  وزن

نوع 

  المعاملة
  االسبوع األول  االسبوع الثاني  االسبوع الثالث  االسبوع الرابع

)مل دم 100/ ملغم ( تركیز كلوكوز الدم 
a129.9±0.83  a129.8±0.98  a128.6±1.74  a126±0.98  السیطرة  صفر
b84.1±1.61    a100.8±2.1  a110.56±2.4  a118.78±2.21  1  

حبة 

  البركة

  

*  b94.5±1.24     a105.48±2.13  a113.07±1.25  2  

*  c67.75±2.35  c78.57±3.04  b95.78±1.05  3  

*  e43.29±2.24    d64.04±2.75  b88.31±3.56  4  
a128.5±0.77  a128.35±0.86  a128.93±0.59  a125.5±1.21  1  

  الشومر
a129.63±1.3  a127.48±1.55  a129.62±1.87  a126.12±1.5  2  
a129.78±0.95  a128.52±1.25  a127.58±1.95  a125.65±2.35  3  

a128.41±1.8  a127.67±2.61  a128.35±1.05  a127.23±1.63  4  
a130.1±0.45  a129.2±0.75  a127.62±2.3  a127.68±1.06  1  

  الحصالبان
a129.55±0.7  a128.91±0.56  a128.46±1.55  a126.35±0.8  2  
a128.83±0.93  a129.30±1.2  a127.88±1.05  a124.61±2.55  3  

a128.0±1.73  a127.56±2.53  a128.55±1.63  a125.90±1.75  4  

  االنحراف المعیاري:   ±تمثل النتائج معدل خمسة مكررات 

  .لم یتم القیاس بسبب موت فئران هذه المجموعة *  

شكل (  1 )   تأثیر الزیت الطیار لحبة البركة على تركــیز كلوكــوز الــدم فــي الفــئران
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  توى الكولسترول الكلي في مصل الدمتأثیر الزیوت الطیارة على مس  -2

، أن معاملة الحیوانات بزیت حبة البركة وزیت الشومر لم ) 2( أظهرت النتائج الموضحة في الجدول 

ففي االسبوع الثالث . تؤدي الى حدوث انخفاض ذي داللة معنویة في مستوى كولسترول الدم خالل فترة الدراسة 

من هذه الزیوت ، كان تركیز الكولسترول في دم ) غم من وزن الجسم / لغم م4( من المعاملة بالجرعة الرابعة 

/ ملغم ) 160.7( مل من الدم على التوالي ، مقارنة بمجموعة السیطرة 100/ملغم ) 160.5، 160( الفئران 

  .مل من الدم لنفس االسبوع100

) غم  من وزن الجسم / م ملغ4، 3( في حین أدت معاملةالحیوانات بزیت الحصالبان بالجرعتین 

) مل من الدم 100/ ملغم 128.9، 134( لمدة اسبوعین  الى حدوث انخفاض معنوي في مستوى الكولسترول 

، واستمر هذا االنخفاض في ) مل من الدم 100/ ملغم 159.87( على التوالي مقارنة مع  مجموعة السیطرة 

) 160.7( على التوالي ، مقارنة بمجموعة السیطرة ) مل100/ ملغم 118.2،  120.1( االسبوع الثالث 

وبقیت مستویات الكولسترول في االسبوع الرابع من التجریع بزیت الحصالبان متقاربة . مل من الدم 100/ ملغم 

  ) .2( لتجریع بنفس الزیت الشكل مع مستویاته في االسبوع الثالث من ا

  

ركة والشومر والحصالبان على تركیز كولسترول الدم في الفئران تأثیر الزیوت الطیارة لحبة الب) 2(جدول 

المختلفة تعني وجود فرق واألحرف0.05تعني انعدام الفرق المعنوي وبمستوى احتمالیة المتشابهةواألحرف

  معنوي ضمن العمود الواحد

  الجرعة  مدة التجریع

غم /ملغم

  وزن

نوع 

  المعاملة
  االسبوع األول  سبوع الثانياال  االسبوع الثالث  االسبوع الرابع

)مل دم 100/ ملغم ( تركیز كولسترول الدم 
a160.95±0.81  a160.7±0.65  a159.87±0.91  a159.25±0.08  السیطرة  صفر  
a160.45±0.55  a159.8±0.78  a159.53±1.3  a158.32±0.67  1  

حبة 

  البركة

  

*  a158.7±2.03  a158.67±1.75  a160.10±1.0  2  

*  a160.3±0.88  a159.48±0.85  a159.63±0.82  3  

*  a160.0±0.79  a157.83±2.05  a159.23±1.03  4  
a160.65±0.7  a159.58±0.95  a159.77±0.83  a157.82±1.53  1  

  الشومر

a159.45±1.33  a158.63±1.0  a158.59±1.65  a159.75±0.85  2  
a160.38±0.8  a159.72±0.93  a159.43±0.77  a158.93±0.88  3  
a161.05±0.38  a160.5±0.89  a158.8±1.74  a159.05±0.77  4  
a147.73±1.23  a148.33±1.24  a151.56±0.86  a156.60±1.95  1  

  الحصالبان
a138.63±1.73  a140.25±0.95  a144.33±1.33  a150.33±1.33  2  

b119.5±1.06  b120.1±2.34    b134.0±1.82    a146.84±1.06  3  
c118.07±1.43  c118.2±1.62  b128.9±2.32  a140.38±1.54  4  

  االنحراف المعیاري:   ±تمثل النتائج معدل خمسة مكررات 

  .لم یتم القیاس بسبب موت فئران هذه المجموعة *  

  

  

  

  

  

شكل (  2 )   تأثیر الزیت الطیار للحصالبان على تركیز كولســترول الــدم فــي الفــئران
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  المناقشة

رعات مختلفة من الزیوت الطیارة تحت شملت التجارب داخل الجسم تجریع ذكور الفئران البیض بج

الدراسة ، ولفترات زمنیة مختلفة ، ولقد تم تحدید الجرعات األربع من هذه الزیوت بعد اجراء تجارب أولیة لمعرفة 

فهذا یعني أن المستخلص النباتي یقع تحت  In-vivoوألن الدراسة تجري داخل الجسم . تأثیراتها على الفئران

ویالحظ من نتائج الدراسة عدم وجود قراءات بالنسبة . ض التنشیطي لألعضاء المختلفة تأثیر أنظمة التأی

غم من وزن / ملغم ) 4، 3، 2(لمجموعة الفئران التي تم تجریعها بزیت حبة البركة لألسبوع الرابع وللجرعات 

مباشر هو حدوث نقص الالجسم وذلك بسبب موتها قبل إجراء عملیة سحب الدم منها ، ونعتقد أن سبب موتها  

انه تم مالحظة قلة الفعالیة الحركیة لهذه الحیوانات في " فیها ، علما  Acut Hypoglycemiaالسكر الحاد

  .ع الرابع من الدراسة قبل موتها األسبو 

  الدممصلكلوكوز ركة والشومر والحصالبان على مستوىتأثیر الزیوت الطیارة لنباتات حبة الب-1

لحیوانات بالزیت الطیار لنباتي الشومر والحصالبان الى حدوث انخفاض معنوي في لم تؤد معاملة ا

في حین أدت المعاملة بالزیت الطیار لحبة البركة الى حدوث انخفاض معنوي في تركیز . مستوى الكلوكوز 

بسبب موت بینما لم یتم قیاس تركیز كلوكوز الدم في االسبوع الرابع ). 1(كلوكوز الدم على التوالي الشكل 

أدى ممافیها Acut Hypoglycemiaونعتقد أن سبب ذلك حدوث نقص السكر الحادحیوانات هذه المجموعة

  .    الى موتها 

وقد یعود سبب حدوث االنخفاض في مستوى كلوكوز الدم الى المادة الفعالة الرئیسیة في زیت حبة 

في مستوى الكلوكوز عن طریق احدى التي تؤثر ) thymoquinone)15البركة وهي الثایموكوینون 

Glucokinasالكلوكوكاینیز انزیمالمیكانیكیات المحتملة للنباتات الطبیة حیث یمكن حصول تنشیط في بناء

حیث یحفز هذا االنزیم عملیة فسفرة الكلوكوز الى  Glycogenosisالذي ینشط مسار بناء الكالیكوجین 

أو أدى الزیت العطري الى زیادة ،ولى في عملیة بناء الكالیكوجینفوسفات التي تعتبر الخطوة األ-6-كلوكوز

حیث یعمل على فسفرة ال عكسیة  Glycolysisانحالل السكر مستوى انزیم هیكسوكینیز الذي ینشط مسار 

  .فوسفات- 6-للكلوكوز الى كلوكوز
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فوسفاتیز- 6-كلوكوزانزیمالكلوكوز مثلبناءأو تم تثبیط البناء الحیوي لالنزیمات المنظمة لمسار

فركتوز داي فوسفاتیزانزیم،فوسفات لینتج الكلوكوز-6- الذي یعمل على ازاحة مجموعة الفوسفات من الكلوكوز

-6-ثنائي الفوسفات لینتج فركتوز-6,1- للفركتوز1الذي یعمل على حذف مجموعة الفوسفات من الكاربون رقم 

حفز تكوین الكلوكوز من أحماض ألفا كیتو وذلك بتحویل یالذيبایروفیت كاربوكسیلیز انزیم،فوسفات

بوجود البایوتین كمرافق انزیمي على اضافة كاربوكسیل الى البایروفیت هذا االنزیمیعملالبایروفیت الى كلوكوزو

  .)16(لینتج أوكزالوأسیتات 

ونشط  Beta cells of Pancreasخالیا بیتا في البنكریاسوربما عمل المستخلص الزیتي على 

یعمل على تحفیز زیادة نقل الكلوكوز الى العضالت الهیكلیة واألنسجة الدهنیة كما الذياالنسولین هورمونافراز

یعجل االنسولین في زیادة استعمال الكلوكوز لتكوین الكالیكوجین واللبید ، وانه یثبط عملیة تحلل اللبید في 

، وعندما یرتبط االنسولین في الكبد Gluconeogenesisز الخالیا الدهنیة ویثبط ایضا تولید الكلوكو 

بمستقبالته الموجودة على الغشاء البالزمي للخلیة الهدف فانه یحفز بناء الكالیكوجین من خالل تنشیط انزیم 

Hepatic Glucokinase  الذي یعمل معGlucokinase  الموجود في خالیا بیتا في البنكریاس لتنظیم

ان نقص االنسولین في الدم یؤدي الى ارتفاع مستوى كلوكوز الدم لعدم قدرته على الحركة و لدممستوى كلوكوز ا

وهو مهم في عملیة  epinephrineأو انه تم زیادة مستوى هورمون األبینفرین .)17، 9(خالل الغشاء الخلوي 

 glycogenثیتیز انزیم كالیكوجین سینمن الكلوكوز حیث یحفز Glycogenosisبناء الكالیكوجین 

synthetase  ارتباط جزیئات الیوریدین ثنائي فوسفات كلوكوز بیسمحالذيuridine diphosphate 

glucose  أو ربما عمل الزیت على تثبیط العوامل .)16(مع بعضها بأواصر كالیكوسیدیة لتكوین الكالیكوجین

الذي تفرزه خالیا ألفا Glugagonوكاكون مثل هورمون كل) hyperglycemia(التي تزید من رفع سكر الدم 

  ).18(البنكریاسیة وعمله االساسي هو تحفیز عملیة تحلل الكالیكوجین في الكبد وعمله مضاد لعمل االنسولین

زیت الشومر وزیت الحصالبان على خفض تركیز كلوكوز الدم فقد یعود الى عدم تأثیرأما عدم 

  .)thymoquinone)19احتوائها على المركب 

الكولسترول الكلي في مصل كة والشومر والحصالبان على مستوىتأثیر الزیوت الطیارة لنباتات حبة البر   -2

  الدم

أن معاملة الحیوانات بزیت حبة البركة وزیت الشومر لم )2( أظهرت النتائج الموضحة في الجدول 

الحیوانات بزیت الحصالبان تؤدي الى حدوث انخفاض في تركیز كولسترول الدم، في حین أدت معاملة

من وزن الجسم لمدة اسبوعین  الى حدوث انخفاض معنوي في مستوى ) غم /ملغم 4، 3( بالجرعتین 

  .رول مقارنة مع  مجموعة السیطرة الكولست

 highات لها فعالیة عالیة مضادة لالكسدة مركبعلىأن سبب ذلك یعود الى احتواء زیت الحصالبان

antioxidant activity  مثل الكامفور ومنها المركبات الكیتونیةcamphor  والكارفونcarvone والمركبات

ونعتقد أن زیت الحصالبان قد یثبط عملیة . )eugenole)20ومركب carvacrolالكارفكرولة مثل  الفینولی

 Hydroxy methylglutaryl CoAالبناء الحیوي للكولسترول داخل الجسم من خالل تثبیطه لعمل انزیم 

Reductase الذي یعتبر انزیما منظما لبناء الكولسترول.  
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