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ABSTRACT 

This study was included prepare a cold aqueous extract of 

solanaceae fruit plant. The study also comprised the isolation and study 

the proteinaceous compounds, seperated by using the gel filtration 

technique which was isolated two compound A (52251) Dalton and B 

(6725) Dalton . 

The effects of these extracts and compounds previously mentioned 

above were studied on serum glucose , total cholesterol , triglyceride 

(TG) , low density lipoprotein-cholesterol ( LDL-C ) and high density 

lipoprotein-cholesterol ( HDL-C ) levels , also glutathione ( GSH ) and 

malondialdehyde ( MDA ) levels in liver, kidney and heart tissues in 

diabetic mice- induced alloxan. Extracts were administerated 

interaperitioneally. 

After one week from the treatment the results were indicated that the 

crude aqueous non proteinaceous extract , proteinaceous precipitate and 

proteinaceous compounds ( A ) and ( B ) which were caused a significat 

decrease in serum glucose, total cholesterol , TG, LDL-C leves and MDA 

level in liver , kidney and heart tissues , with an associated significant 

increase in serum HDL-C level and GSH level in liver , kidney and heart 

tissues , in alloxan-induced diabetic mice. finally we suggest that most of 

extracts isolated from fruit plant ( especially compound B ) have anti-

diabetic effect  in diabetic mice. 
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الخالصة  
، (Solanaceae)الدراسة تحضير مستخمص مائي بارد لثمرة نبات الطماطم تضمنت ىذه 

من الراسب البروتيني  تم عزل ودراسة المركبات البروتينية المفصولة بتقنية الترشيح اليالمي إذ
 ) Aالمركب ,  يأتي ركبات المفصولة وكانت كماالجزئية ليذه الم األوزان، كما تم تحديد البارد

 .دالتون B (6725)بوالمركدالتون  ( 52251
في مستويات الى دراسة تاثير المستخمصات والمركبات المذكورة سابقا  ييدف البحث

 وكوليستيرول البروتين الدىني واطئ، والكمسيريدات الثالثية ، والكوليستيرول الكمي ،الكموكوز
ستويات الكموتاثايون في مصل الدم ، وكذلك م الكثافة عالي وكوليستيرول البروتين الدىني الكثافة

الكبد والكمية والقمب في ذكور الفئران المصابة بداء السكر  أنسجةوالمالوندايالدييايد في 
 . المستحدث بااللوكسان عن طريق الحقن بالتجويف البريتوني 

المستخمص المائي الخام وغير البروتيني  أن إلىمن المعاممة  أسبوعأشارت النتائج بعد و
انخفاض معنوي في مستوى  إلى أدتقد  B , Aيني والمركبات البروتينية والراسب البروت

الكموكوز، والكوليستيرول الكمي، والكمسيريدات الثالثية وكوليستيرول البروتين الدىني واطئ 
الكثافة في مصل الدم ومستوى المالوندايالدييايد في أنسجة الكبد والكمية والقمب ، بينما احدثت 

ي مستوى كوليستيرول البروتين الدىني عالي الكثافة في مصل الدم ومستوى ف امعنوي اارتفاع
 .بااللوكسان المستحدث السكر بداء المصابة الفئران لذكور والقمب والكمية الكبد أنسجة في الكموتاثايون

تاثير مضاد  ( Bخاصة المركب )يمكن االستنتاج أن لمعظم مستخمصات ثمرة نبات الطماطة 
 .ئران المصابة بداء السكرلمسكري في الف

 

 المقدمة
جرب النباتات التي تنمو حولو وعرف , منذ آالف السنين التي عاش فييا اإلنسان 

عموم العقاقير الشوط الكبير الذي قطعو الباحثون وغيرىم في  من رغمعمى الو, وصفاتيا وأحواليا 
من . (1)ىا سر خالص البشرية النباتات الزالت تحتوي عمى كنوز دفينة يكمن في فأن, والكيمياء 

أكثر  من ي يعدالذ, السكر  اءىو د, تيا بيذه النباتات الطبية األمراض التي يمكن معالج
يعرف داء السكر عمى انو حالة مزمنة ناتجة عن عوامل وراثية . األمراض شيوعا في العالم 

أو , لجزئي لألنسولينوبيئية تتسم بارتفاع مستوى الكموكوز في الدم بسبب النقص المطمق أو ا
يؤثر نقص األنسولين فيما إذا .  (2)وجود خمل معين يمنع األنسولين من إعطاء تأثيره المطموب 

 (3)الماء واالليكتروليتات , الدىون , البروتينات , كان مطمقا أو نسبيا عمى أيض  الكاربوىدرات 
مضاعفات وتغيرات في  عادة ما يؤدي ىذا المرض بعد فترة طويمة من اإلصابة بو إلىو. 

 Gastrointestinalاليضمي والجياز  Retinaاألوعية الشعرية لمكبيبات الكموية وشبكية العين 
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tract , كما يسبب إصابة األعصاب المحيطةPeripheral nerves إلى  فضأل عن, بالضمور
مراض القمب التاجية  Arteriosclerosisاإلصابة بتصمب الشرايين   Coronary heartوا 

disease  (2)  .  
إذ , الدم عند مستوى الحدود الطبيعية  زتيدف معالجة داء السكر إلى اإلبقاء عمى كموكوو

التمارين الرياضية , إدراكو لممرض  فيثقافة المريض , وامل أساسية يعتمد العالج عمى أربعة ع
لك العالج بمستخمصات وكذا.  (4)واألنسولين , األدوية الفموية الخافضة لسكر الدم , الغذاء , 

فقد تم االىتمام بيذه المستخمصات نظرا لما تسببو , األعشاب و النباتات الطبية المخفضة لمسكر
 .  (5)األدوية الكيميائية من أثار جانبية 

 
 المواد وطرائق العمل

 النباتات المستخدمة
 الطماطم :  االسم العربي لمنبات 

   Solanaceae : االسم اإلنكميزي لمنبات 
  Lycopersicium esculentum :لمنبات  ياالسم الالتين

 الحيوانات المستخدمة 
جامعة /  المجيزة من كمية التربية  ىذه الدراسة ذكور الفئران البيض استخدمت في

ذات  وضعت في أقفاص. غم ( 30-35) بين  وبعمر ثالثة اشير واوزان تراوحت , الموصل 
, غرض وزودت بالماء والعمف  الخاص بيا ة ليذا المجيزة ومعدسم ( 45 × 15) ابعاد

  (.25)واخضعت لمظروف ذاتيا من ضوء طبيعي ودرجة حرارة 
 طرائق العمل

 
 تحضير المستخمص الخام

بعدىا سحقت , ثم قطعت إلى أجزاء صغيرة , غم من ثمرة نبات الطماطم  400تم وزن 
جمدت بإضافة . شرة دقائق لمدة ع 3:1 ةبنسب تمزجو,  Blenderبواسطة جياز الثرم 

حرك تكررت العممية ثالث مرات بعد . النيتروجين المسال وتركت لتذوب في درجة حرارة الغرفة 
ثم رشح . الخميط لمدة ساعتين تحت تأثير المحرك الكيربائي مع مراعاة التبريد في حمام ثمجي 

مركزي المبرد الالمحمول من خالل عدة طبقات من الشاش وفصل المستخمص بجياز الطرد 
قمص الحجم إلى  (Lyophilizer)ذائبة و بواسطة جياز التجفيد الغير لمتخمص من المواد 

. (6)الثمث وبذلك تم الحصول عمى المستخمص المائي الخام
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 : عزل البروتينات وترسيبها 

تم ترسيب البروتينات من المستخمص المائي الخام باستخدام األسيتون البارد  
تم الحصول عمى الراسب البروتيني بعد فصمو ,  (7)حجم عمى التوالي : حجم   60:40وبنسبة

بعد ذلك وضع الراسب .دقيقة  20ولمدة  6000xgبجياز الطرد المركزي المبرد وبسرعة 
لعدة ساعات لمحصول عمى المادة البروتينية بشكل .  Lyophilizerالبروتيني في جياز التجفيد 

 . مسحوق  
 
 لبروتينفصل وتنقية ا 

 Gel Filtrationباستخدام تقنية الترشيح اليالمي  ةنقي البروتين الخام المستحصل عمي
والحاوي عمى مادة السيفاديكس , سم  (1.8x120)أبعاد  ذيمن خالل عمود فصل , (8)

(Sephadex G-50)  . ساعة / مل  42وبمعدل جريان. 
  

 التقدير الكمي لمبروتين 
من كل خطوة باستخدام طريقة  هالمستخمص المتحصل عمي روتينات فيقيست كمية الب
لو  اقياسي محموالبوصفو  BSAاستخدم ألبومين مصل البقر . (9)الباحث الوري المحورة

 .نانومتر 280عند طول موجي   0.67 تساوي ةامتصاصي
 

 تعين الوزن الجزيئي التقريبي لممركبات البروتينية المفصولة 
عينت األوزان الجزيئية لممركبات .  سم ( x 120 1.8 )بعاد استخدام عمود الفصل ذي األ

, مل  315اعتمادا عمى حجم العمود الذي يساوي , (8) البروتينية المفصولة لثمرة نبات الطماطم
 .(4)المحاليل القياسية ومحمول البروتين الخام روالذي يكون جاىزا ألمرا

 
تحديد الجرعة المؤثرة  

غم قسمت إلى مجاميع تضم كل  (35-30)اوحت أوزانيا استخدمت فئران سميمة تر
: عوممت كما يأتي , فئران  (5)مجموعة 

مل من المحمول الممحي الفسمجي  (0.25)حقنت في التجويف البريتوني بـ  األولىالمجموعة . 1
( Normal 

 Saline)  وعدت مجموعة سيطرة( Control)  .
ممغم  ( 100 ,200 ,300 ,400 )ريتوني بالجرع حقنت في التجويف الب (2-5)المجاميع من . 2
بعد و, كغم من وزن الجسم عمى التوالي من المستخمص المائي الخام لثمرة نبات الطماطم / 
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ثم , قيس مستوى الكموكوز في الدم ,  ساعتين من أجراء عممية الحقن تم سحب الدم من الفئران
.   الدم وعدت جرعة مؤثرة  في خفض مستوى كموكوز ااختيرت الجرعة األكثر تأثير

 
 حقن الحيوانات

والراسب البروتيني , وغير البروتيني , حقنت ذكور الفئران بالمستخمص المائي الخام 
  0.1,0.15,0.3,99.7,100 عالتجويف البريتوني بجر فيوالمركبات البروتينية المفصولة منو 

  . (10) ولمدة أسبوععمى التوالي كغم من وزن الجسم / ممغم 
 

 استحداث داء السكر في الفئران 
قسمت إلى . غم  ( 30-35 )استخدم ذكور الفئران البيض والتي تراوحت أوزانيا بين 

حقنت الفئران المراد . بضمنيا مجموعة السيطرة , تضم كل مجموعة أربعة فئران , مجاميع 
كغم / ممغم  180المحضرة آنيا وبجرعة  Alloxanلوكسان  استحداث داء السكر بيا بمادة األ

تم التأكد من .  ساعة 24بعد تجويعيا لمدة ,  (11)من وزن الجسم في التجويف البريتوني 
-Test )وذلك بفحص اإلدرار بواسطة الشريط الكاشف  يوميا ولمدة اسبوع حدوث داء السكر

Tape (R), Eli-Lilly and Co., USA) 
 

تقدير المتغيرات 
وليستيرول الكمي وكوليستيرول البروتين الدىني عالي وواطئ قدر مستوى الكموكوز والك       
وقدرت ,  (Syrbio,France)وىي طريقة انزيمية نوع   Kitباستخدام عدة التحميل  الكثافة

بطريقة المان قدر الكموتاثايون في انسجة الكبد والكمية والقمب .  (12)الدىون الكمية بطريقة 
بالطريقة المتبعة من قبل دايالدييايد في االنسجة المدروسة في حين قدر المالون,  (13)المحورة 
  .(14) الباحثون

 
 التحميل اإلحصائي 

 glucose ,Total Cholesterol ,  , HDL , LDL , T.Gى حممت نتائج مستو
MDA and GSH  لتباين األحادي اإحصائيا وذلك باستخدام تحميل(One way analysis 

of variance )  ,(12) يد االختالف الخاصة بين المجاميع باستخدام اختبار دنكن كما تم تحد 

(Duncan). 5وكان مستوى التميز اإلحصائي المقبول  %(P<0.05) . 
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 النتائج والمناقشة
الكمية ونسبتها المئوية وكفاءة الترسيب باألسيتون في المستخمص  تأيجاد كمية البروتينا 

 .المائي لثمرة نبات الطماطم 
كمية البروتينات المقدرة بطريقة العالم الوري المحورة ونسبتيا المئوية  (1)لجدول يوضح ا

 .وكفاءة ترسيبيا باألسيتون في المستخمص المائي الخام 
 

.  كمية البروتينات ونسبتيا المئوية وكفاءة الترسيب باألسيتون (1)الجدول 

 نوع المستخمص

تركيز 
البروتين 

( مل/ممغم)

الحجم 
 الكمي 

( مل)

كمية البروتين 
الكمي في 

المستخمص         
( ممغم)

نسبة 
البروتين في 

 النبات 
(% )

وزن 
النبات 

( امغر)

كمية 
البروتين 

تحصل مال
عميها 
 عمميا

( ممغم)

كفاءة 
الترسيب 

(% )

المستخمص 
المائي الخام 

مرة نبات ثل
 الطماطم

0.937 1280 1200 3 400 756.07 63 

 
: مادة الراسب البروتينيفصل 

ت اعتمادا عمى عة عالميا لفصل المركبااليالمي احدى الطرائق المتب تعد طريقة الترشيح         
فالجزيئات الكبيرة تمر اوال من خالل عمود الفصل اما الجزيئات , جزيئاتيااالختالف في حجم 

 (16) ظير اخيراالصغيرة فسوف تتمكن من اختراق اليالم لذلك فانيا تستغرق مدة زمنية اطول فت
 .

أعطى روغان مادة الراسب البروتينية المعزولة من المستخمص المائي لثمرة نبات و
والمبينة في  سابقا  واضحتين عند امرار محموليا في عمود الفصل المذكور الطماطم قمتين

 . ( 1 )الشكل 
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ن المستخمص المائي الخام لثمرة نبات المظير الجانبي لروغان الراسب البروتيني المعزول م: (1)الشكل 
سم والحاوي عمى اليالم من  (x 120 1.8 )األبعاد  وح اليالمي باستخدام عمود الفصل ذالطماطم بتقنية الترشي

مل  ( 228 )مل والثانية  ( 144 )تمثل حجم الروغان لمقمم األولى  B , Aاألسيم ,  Sephadex G-50نوع 
 . )ساعة / مل  42 (مل وبمعدل جريان  7حجم كل جزء , ينية المفصولة عمى التوالي لممركبات البروت

 
أيجاد كمية البروتين الكمي في مواد الراسب البروتيني لممستخمص المائي الخام لثمرة نبات 

البروتينية الناتجة عن تقنية ( المركبات ) الطماطم قبل التمرير في عمود الفصل والحزم 
 .الترشيح الهالمي 
البروتينية من المحمول المركز لمواد الراسب البروتيني التي ( الحزم )المركبات  بعد فصل

ومن , قدرت كمية البروتين بطريقة العالم الوري المحورة .  أنفامررت في عمود الفصل كما ذكر 
يبين  (2)والجدول , ثم تم أيجاد كفاءة الفصل في العمود المستخدم بتقنية الترشيح اليالمي 

.  التي تم الحصول عميياالنتائج 
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كمية البروتين لممحمول المركز قبل تمريرة في عمود الفصل والمركبات البروتينية الناتجة من :  ( 2 )الجدول 
سم الحاوي عمى اليالم من نوع   (1.8x 120)األبعاد  والترشيح اليالمي في عمود الفصل ذ

Sephadex G-50 

المادة نوع 
تركيز البروتين 

( مل/ممغم)
الحجم الكمي 

 (مل)

كمية 
البروتين 

 (ممغم)الكمي 

النسبة 
( %)المئوية 

كفاءة 
( %) الفصل

الراسب البروتيني الناتج من المستخمص 
قبل الطماطم لثمرة نبات  الخام المائي

 التمرير عمى عمود الفصل
5.54 2 11.08 100 

79.887 

المفصول بتقنية  Aالمركب البروتيني 
الراسب دة ماالترشيح اليالمي من 

 البروتيني
0.0803 72 5.781 52.180 

المفصول بتقنية  Bالمركب البروتيني 
الراسب مادة الترشيح اليالمي من 

 البروتيني
0.0925 40 3.721 27.707 

 
 ة لممركبات البروتينية المفصولةاألوزان الجزيئية التقريبي

المي استخدم عمود الفصل ـح الوالجزيئية لممركبات المفصولة بتقنية الترشيلتعين االوزان 
, مرر عدد من المواد المعمومة الوزن الجزيئي ,  أنفا سم الذي وصف ( x 120 1.8) ادـاألبع وذ

بعد ذلك عين حجوم الروغان ليذه , دالتون  (204- 2000000)تراوحت أوزانيا الجزيئية بين 
.  ( 3 )المواد كما ىو مبين في الجدول 

 
 x 1.8)غان لممواد المعمومة الوزن الجزيئي والتي مررت عمى عمود الفصل ذي األبعاد حجوم الرو (3)الجدول 

 Sephadex G-50والحاوي عمى اليالم  سم (120

 المادة
 الوزن الجزيئي

 (دالتون)
( مممتر)حجم الروغان 

 Blue dextran 2000000 102الدكستران االزرق 
 Bovine serum albumin 67000 124 (B SA)البومين مصل البقر 

 -amylase 58000 134  زامايمي-الفا
 Eggs albumin 45000 140  البومين البيض 

 Pepsin 36000 165     ببسين
 Trypsin 23000 172تربسين 
 Insulin Hormone 5750 226  األنسولين ىرمون

 Oxytocin Hormone 1051 282  ىرمون االوكسيتوسين
 Tryptophan 204 333التربتوفان 
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لكل مادة مقابل لوغارتم الوزن الجزيئي  ( Elution volume )وعند رسم حجم الروغان 
والذي من  (2)تم الحصول عمى المنحني القياسي لتقدير الوزن الجزيئي كما ىو مبين في الشكل 

 .خاللو يمكن تحديد الوزن الجزيئي التقريبي لممركبات المفصولة
 
 
 
 
 
 

 
 

 .حني القياسي لتقدير الوزن الجزيئي التقريبي لمبروتين المن:  ( 2 )الشكل 
 

ومن خالل إسقاط حجوم الروغان التي تم الحصول عمييا لممركبات البروتينية المفصولة بتقنية 
التقريبية كما مبين الجزيئية  األوزان تقدر ) 2الشكل  (الترشيح اليالمي عمى المنحني القياسي 

 .( 4 )في الجدول 
 

 .لمفصولة بتقنية الترشيح اليالمي األوزان الجزيئية التقريبية لممركبات البروتينية ا:  (4)الجدول 
 الوزن الجزيئي حجم الروغان المركب البروتيني

لممستخمص  ةالراسب البروتينيمادة المفصول من  Aالمركب البروتيني 
 52251 144الطماطم لثمرة نبات  الخام المائي

لممستخمص  ةالراسب البروتينيمادة صول من المف Bالمركب البروتيني 
 6725 228الطماطم لثمرة نبات  الخام المائي

 

البارد تحديد الجرعة المؤثرة لممستخمص المائي الخام  
في خفض مستوى الكموكوز في ذكور  اتحديد الجرع االكثر تاثير (5)ول وضح الجدي

وقد تبين من خالل ىذه  .الطماطم بات لمستخمص المائي الخام لثمرة نالسميمة لالبيض الفئران 
 .كغم من وزن الجسم/ممغم (100)الجدول أن قيمة الجرعة المؤثرة ىي 

 

y = -0.0106x + 6.2445

r = 0.9895
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. الطماطمتحديد الجرعة المؤثرة لممستخمص المائي البارد الخام لثمرة نبات : (5)الجدول 

كغم وزن الجسم /بالممغمالطماطم  لثمرة نبات الخام المستخمص المائيجرع  السيطرة 
100 200 300 400 

 تركيز الكموكوز 
 لتر/ممي مول

6.01 ± 0.10 0.13±4.32 0.08±5.32 0.11  ± 5.96    0.09 ± 6.11 

ر ينسبة التغي
 %

 1.66+ 0.8- 11.48- 28.11-ـ 

 .الخطأ القياسي المعدل  إلىقيم التشير     
 
والمركبات البروتينية  ينيالراسب البروتوغير البروتيني و  الخام تأثير المستخمص المائي 

 , الكمي الكوليسترول, عمى مستوى الكموكوز الطماطم ت ثمرة نبال المفصولة منه 
 الكثافةواطئ و عالي الكثافة يالدهنكوليستيرول البروتين , الكمسيريدات الثالثية

والراسب البروتيني والمركبات  وغير البروتيني الخام أظيرت نتائج حقن المستخمص المائي
عمى التوالي في التجويف  ( 100 ,99.7 ,0.3 ,0.15 ,0.1)المفصولة منو وبجرع  البروتينية
بداء  كوز الدم بالمقارنة مع مجموعة السيطرة المصابةوفي مستوى كل امعنوي اانخفاض  البريتوني

 , Bوكانت أعمى نسبة انخفاض عند حقن المركب البروتيني ,  السكر المستحدث بااللوكسان
بعض النباتات تقوم  إن قد يعزى السبب في ىذا االنخفاض إلى (6) ين في الجدولكما مب

من خاليا بيتا البنكرياسية وىذا ما أكده احد الباحثين عندما  األنسولين إفراز أوبتحفيز تكوين 
 Aloeالصبر  أوراقفسر انخفاض الكموكوز في دم الفئران البيض باستخدام مستخمص نبات 

barbadensis (17) ,قد تعمل ىذه المستخمصات عمى تحسين استيالك الكموكوز من قبل  أو
عمى  هالخافض لو بسبب احتوائ التأثيرفقد يعود  Bالمركب  صما يخفي  أما .  (18)الخاليا 
 األنسولينيرتبط مع مستقبالت  إذ األنسولينمشابو لتمك التي في  ةمينياأل لألحماضتسمسل 

    .  (19)ويخفض مستوى السكر في الدم 
وفي الوقت نفسو أدى حقن نفس المستخمصات المذكورة أنفا وبنفس الجرع إلى انخفاض 

وكوليستيرول ,  والكمسيريدات الثالثية,  الكمي معنوي وبنسب متفاوتة في مستوى الكوليستيرول
, كثافة بينما ارتفع معنويا كوليستيرول البروتين الدىني عالي ال, الكثافة   ي واطئالدىونالبروتين 

قد يكمن سبب ,  (6)عبد السعدون  وتتفق ىذه النتائج مع نتائج,  (6)كما موضح في الجدول 
التي تعمل عمى خفض كوليستيرول الدم كما تزيد من  فالفونويداتوجود مادة ال االنخفاض إلى

لك تقمل من مستوى الكوليستيرول الشحوم المتعادلة مع الفضالت وبذالصفراء و أحماضطرح 
  Hydroxy methyl glutaryl –CoA reductase إنزيمتؤدي إلى تثبيط  نياا أو,  (20)
(21) .   
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والمركبات البروتينية المفصولة  الراسب البروتينيغير البروتيني وو  الخام تأثير المستخمص المائي (6)الجدول 
كوليستيرول , ريدات الثالثيةالكمسي, الكمي روليالكوليست, عمى مستوى الكموكوز الطماطم ت ثمرة نبال منو 

في مصل دم ذكور الفئران المصابة بداء السكر المستحدث  الكثافةواطئ و عالي الكثافة يالدىنالبروتين 
وكسان لباال

 المعامالت
 الكلىكىز

 (لتر/ملي مىل )

 الكىليستيرول

الكلي 

 (لتر/ملي مىل)

الكلسيريدات 

الثالثية 

(  لتر/ ملي مىل )

كىليستيرول 

 يالدهه الثروتيه

 عالي الكثافة

( لتر / ملي مىل ) 

كىليستيرول 

 يالدههالثروتيه 

 الكثافةواطئ 

 (لتر/ ملي مىل ) 

 السيطرة
  (الفسمجي الممحي المحمول)

0.55 ± 6.06 

abc 

0.45 ± 2.49 

cd 

0.45±1.56 

f 

0.1 ± 0.71 

bc 

0.15 ± 1.71 

d 

 السيطرة المصابة
 ( مصابة بداء السكر)

0.39 ± 14.6 

e 

0.50 ± 2.80 

d 

0.25±2.21 

g 

0.12 ± 0.43 

a 

0.15 ± 1.72 

d 

 2.71 ± 0.15أنسولين   +سيطرة مصابة 

ab 

0.50 ± 2.15 

c 

0.22±1.35 

e 

0.11± 0.97 

c 

0.11 ± 1.07 

bc 

 المستخمص المائي الخام
طماطم نبات اللثمرة 

0.17 ± 9.83 

cd 

0.20 ± 1.12 

a 

0.1±0.53 

b 

0.13 ± 0.42 

a 

0.14 ± 0.54 

ab 

الراسب البروتيني المعزول 
المستخمص المائي من 

لثمرة نبات الطماطم الخام 

0.25 ± 11.8 

de 

 

0.25 ± 1.11 

a 

 

0.05±0.39 

a 

 

0.11 ± 0.67 

ab 

 

0.11 ± 0.35 

a 

 

البروتيني غير ستخمصالم
المستخمص المعزول من 
لثمرة نبات  المائي الخام

  الطماطم

0.8 ± 9.64 

cd 

0.13 ± 2.33 

c 

0.11±0.99 

d 

0.15 ± 0.78 

bc 

0.13 ± 1.34 

cd 

 Aركب البروتيني الم
المفصول من الراسب 

المعزول من  البروتيني
المستخمص المائي الخام 

لثمرة نبات الطماطم 

1.3 ± 7.18 

bc 

0.20 ± 1.63 

b 

0.09±0.64 

bc 

0.18 ± 0.60 

ab 

0.38 ± 0.88 

abc 

 Bركب البروتيني الم
المفصول من الراسب 

معزول من ال البروتيني
المستخمص المائي الخام 

لثمرة نبات الطماطم 

0.8 ± 4.43 

ab 

0.20 ± 1.48 

ab 

0.15±0.76 

c 

0.15 ± 0.72 

bc 

0.12 ± 0.59 

ab 

.  0.05احتمالية  المختمفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى األحرف* 
 القياسي الخطأ المعدل  إلى قيمالتشير  
 
والمركبات البروتينية  الراسب البروتينيو البروتينيغيرو الخام تأثير المستخمص المائي 
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 : الكموتاثايونعمى مستوى الطماطم لثمرة نبات المفصولة منها 
انخفاض مستوى  إلى أدىوكسان لاستحداث داء السكر باأل إنمن الجدول أدناه يتبين 

 األرانبنتائج الكاكي في الكبد والكمية والقمب وتتفق ىذه النتائج مع  أنسجةالكموتاثايون في 
خفض مستوى الكموتاثايون في نسيج الكبد  إلى Thomas أشاركما ,  (22)المصابة بداء السكر

يعزى السبب  ويمكن . (23) لذكور الجرذان المصابة بداء السكر المستحدث بالستربتروزوتوسين 
 γ-GCS (γ-glutamylكاماـ كموتاميل سستاين سينثيتيز  إنزيمفعالية  إلى في ىذا االنخفاض

cystine synthetase) إن (7) كما تبين من الجدول.عدم توفر المواد الضرورية لبنائو  أو 
المدروسة وىذا يتفق  األنسجةارتفاع معنوي في مستوى الكموتاثايون في  إلى أدى األنسولينحقن 

ء السكر المصابة بدا مع نتائج الكاكي وعبد الرحمن عند مقارنتيا مع مجموعة السيطرة
.  (24,22)المستحدث بااللوكسان 

ينيي والراسب البروتيني والمركب غير البروتو الخام حقن المستخمص المائي أدىكما 
ارتفاع معنوي في  إلىعمى التوالي  ( 100 ,99.7 ,0.3 ,0.15 ,0.1 )وبالجرع  Bالبروتيني

 إلى أدىفقد  Aكب البروتيني ماعدا المر, الكبد والكمية والقمب  أنسجةمستوى الكموتاثايون في 
ربما يعزى سبب ىذا .  فقط ي الكبد والكميةارتفاع معنوي في مستوى الكموتاثايون في نسيج

فوسفيت دي  -6-كموكوز  إنزيموبالتالي زيادة فعالية  األنسولين إفرازإلى زيادة االرتفاع 
ضرورية في اختزال  التي تكون NADPHىايدروجنينيز وىذا يؤدي إلى تكوين القوى المختزلة 

يعزى السبب إلى قدرة  أو,  GSH (25)إلى شكمو المختزل  GSSGالكموتاثايون المؤكسد 
 γ-glutamlكموتاميل ترانس ببتايديز  –كاما  إنزيمفعالية المستخمصات عمى تثبيط 

transpeptidase (26)  .
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 والمركبات البروتينية المفصولة منو لبروتينيالراسب او يوغيرالبروتين الخام تأثير المستخمص المائي (7)الجدول 
في أنسجة الكبد والكمية والقمب لذكور الفئران المصابة بداء السكر  الكموتاثايونعمى مستوى الطماطم لثمرة نبات 

 المستحدث بااللوكسان

 (غم / واوى مىل ) الكلىتاثايىن لمعامالتا

 قلة كلية كثد

 السيطرة
 (المحمول الممحي الفسمجي )

28.5±5382 

e 

79±1544 

b 

13.3±3453 

d 

 السيطرة المصابة 
 (مصابة بداء السكر)

18.5±3807 

a 

29.9±1055 

a 
35±2944 

b 

 5115±15.9 أنسولين+ سيطرة مصابة 

d 

40±4159 

f 

27.4±3068 

b 

نبات لثمرة  المستخمص المائي الخام
 طماطمال

28.4±6371 

f 

 

22.3±2922 

d 
36±3336 

d 

المستخمص ني المعزول من الراسب البروتي
 لثمرة نبات الطماطمالمائي الخام 

15.6±4104 

b 

5.1±3005 

d 

12.9±4512 

e 

المعزول من البروتيني غير مستخمصال
لثمرة نبات  المستخمص المائي الخام

 الطماطم
16.4±6217 

f 

38.9±2149 

c 

24.5±4515 

e 

المفصول من الراسب  Aركب البروتيني الم
المستخمص المائي من  المعزول البروتيني
 لثمرة نبات الطماطمالخام 

35.2±4436 

c 

35.8±3930 

e 
19.6±2771 

a 

المفصول من الراسب  Bركب البروتيني الم
المستخمص المائي المعزول من  البروتيني
 لثمرة نبات الطماطمالخام 

24.8±7615 

g 

22±3022 

d 
27.8±3105 

c 

 ، 0.05احتمالية  معنوي عند مستوى المختمفة عموديا تعني وجود فرق األحرف    
 القياسي الخطأ المعدل  إلى مقيالتشير     
 



 

 

... من المستخمصات واألجزاء البروتينية  تأثير عدد
 

29 

المركبات البروتينية و الراسب البروتينيوغيرالبروتيني و الخام تأثير المستخمص المائي
 : المالوندايالديهايد عمى مستوىالطماطم لثمرة نبات  المفصولة منه 
في مستوى  امعنوي اارتفاع إلىداء السكر  ثالستحدالوكسان المعاممة باأل أحدثت

الكبد والكمية والقمب لذكور الفئران وتتفق ىذه النتائج مع نتائج عبد  أنسجةالمالوندايالدييايد في 
السعدون اذ الحظ حدوث ارتفاع معنوي في مستوى المالوندايالدييايد عند استحداث داء السكر 

ارتفاع مستوى الكموكوز يزيد  إن إلىود السبب في ذلك قد يع ,(6)بالمقارنة مع السيطرة السميمة 
الدىون وموت  ةبيروكسيدزيادة  إلى وبالتالي ( ROS ) الفعالة األوكسجين أصنافمن توليد 
 األنسجةانخفاض مستوى المالوندايالدييايد في  إلى األنسولينحقن  أدىلقد .  (27)الخاليا 

ارتفاع مستويات  إلىوربما يعزى السبب , (28)المدروسة وىذا يتفق مع نتائج دراسة عزيز
 إلى أنفاحقن المستخمصات المذكورة  أدىكما .(29) باألنسولينبعد المعاممة  األكسدةمضادات 
 والراسب البروتيني الخام ماعدا المستخمص المائي, مستوى المالوندايالدييايد  معنوي في انخفاض

في نسيج الكبد والكمية عمى  الوندايالدييايدالملم يحدث أي تغير معنوي يذكر في مستوى  اذ
معاممة  إنا وجد إذتتفق ىذه النتائج مع نتائج عبد الرحمن وعزيز في الجرذان  الو, التوالي 

الكبد والقمب  أنسجةرفع مستوى المالوندايالدييايد في  إلىالجرذان ببيروكسيد الييدروجين تؤدي 
 آلية ك ىذه المستخمصاتمتالالى ا    فاض السبب في ىذا االنخ وربما يعود,  (27,24)
  .الكاسحة لمجذور الحرة اإلنزيمية األكسدةتعمل عمى تنشيط مضادات  أنيا أو لألكسدةمضادة 
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  روتينية المفصولة منووالمركبات الب الراسب البروتينيوغيرالبروتيني و الخام تأثير المستخمص المائي (8)الجدول 
الفئران المصابة بداء  في أنسجة الكبد والكمية والقمب لذكور المالوندايالدييايد ستوىعمى مالطماطم لثمرة نبات 

 السكر المستحدث باأللوكسان

 المعامالت
 (غم / نانو مول )  المالوندايالدييايد

 قمب كمية كبد

 السيطرة
 (المحمول الممحي الفسمجي )

16.6±383 

b 

 
12.6±592 

b 
 

 
18.8±506 

bc 
 

 بة السيطرة المصا
 (مصابة بداء السكر)

13.5±616 

c 
14.5±1105 

c 

16.4±995 

d 
 

 119±5.2 أنسولين+ سيطرة مصابة 

a 
26.3±460 

ab 
28.8±522 

bc 

 633±18 طماطمنبات اللثمرة  المستخمص المائي الخام

c 
11.2±463 

ab 
14.9±536 

b 

المستخمص الراسب البروتيني المعزول من 
 طملثمرة نبات الطماالمائي الخام 

12±146 

a 
12.8±328 

a 
25.5±304 

a 

المعزول من البروتيني غير ستخمصالم
 لثمرة نبات الطماطم المستخمص المائي الخام

7.6±115 

a 
22.3±367 

ab 
7.7±442 

b 

المفصول من الراسب  Aركب البروتيني الم
المستخمص المائي الخام المعزول من  البروتيني

 لثمرة نبات الطماطم
22.6±472 

b 
13.2±259 

a 
6.7±315 

a 

المفصول من الراسب  Bركب البروتيني الم
المستخمص المائي الخام المعزول من  البروتيني

 لثمرة نبات الطماطم
10.1±116 

a 
2.8±941 

c 
10.1±530 

c 

 ، 0.05احتمالية  المختمفة عموديا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى األحرف
 سيالقيا الخطأ المعدل  إلى مقيالتشير   
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