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Abstract 

Its clear that the plants were the important source for drugs before 

chemicals products in the 60s, but its used was expand in advanced 

countries. This study was concerned with preparation of cold aqueous 

extract of Lentil seeds, and also comprised the separation of study the 

proteinous compound from cold proteinous precipitate by using gel 

filtration technique and its approximated molecular weight was amount  

(1710.8) Dalton.   

The effects of crud aqueous, non proteinous extracts, proteinous 

precipitate and proteinous compound were studied on serum glucose, 

total cholesterol (T.C), triglyceride (TG) in female mice which was 

exposed to oxidative stress induced by hydrogen peroxide, also on 

glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) levels in liver and 

kidney tissues which belong to it. Extracts were administrated 

interaperitioneally. 

The results indicated that after one week of treatment with the 

individual extracts mentioned above the serum glucose, T.C, TG, levels 

and MDA level in liver and kidney tissues were decreased significantly 

(p<0.05) while GSH level in liver kidney tissues were significantly 

increase (p<0.05) in female  mice which  were exposed to oxidative 

stress. Finally, we may  conclude  that the extracts isolated from the lentil 

seeds plants especially proteinous compound have antioxidants and 

hypoglycemic. 
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الخالصة 
لألدكية قبؿ بدء أنتاج  مصدرا ميمامف المعمكـ لدل الجميع أف النباتات كانت تشكؿ 

 .يمياكيات بعد الستينات أال أف استعماليا ىذه األياـ اخذ في الصعكد حتى في البمداف المتقدمةالؾ
، اذ (Lentil)تضمنت ىذه الدراسة تحضير مستخمص مائي بارد لبذكر نبات العدس 

بتقنية الترشيح اليالمي مف الراسب البركتيني البارد، كحدد الكزف  مالمركب البركتيف فصؿ
 .دالتكف( 1710.8) مقداره يبي لو ككافالجزيئي التقر

الراسب المستخمص الخاـ، المستخمص غير البركتيني،  تأثير أيضان راسة تضمنت ىذه الد
ؿ الكمي، في مستكيات الكمكككز، كالككليستيرك قالبركتيني كالمركب البركتيني المفصكؿ مف

لتاكسدم المستحدث المعرضة لمكرب االفئراف  إناث دـفي مصؿ  كالكميسيريدات الثالثية
يد في أنسجة الكبد مستكيات الكمكتاثايكف كالمالكندايالدييا في ككذلؾببيرككسيد الييدركجيف 

. المستخمصات حقنت في الغشاء البريتكني، العائدة ليا كالكمية
 أعالهبالمركب البركتيني كالمستخمصات المذككرة  ت النتائج بعد أسبكع مف المعاممةأشار

الكمكككز، كالككليستيركؿ الكمي، كالكمسيريدات في مستكل  (p<0.05)كم انخفاض معف إلى
، مستكل المالكندايالدييايد في أنسجة الكبد كالكميةانخفاض معنكم في في مصؿ الدـ كالثالثية 
مستكل في  (p<0.05) ان معنكم ان ارتفاعالمعاممة بالمستخمصات المذككرة سابقان  أحدثت في حيف

يمكف  أخيران . دمجة الكبد كالكمية  في إناث الفئراف المعرضة لمكرب التأكسكف في أنسالكمكتاثام
المركب البركتيني تعمؿ كمكاد مضادة لألكسدة كخافضة لمستكل  االستنتاج اف المستخمصات ك

. السكر
 

 المقدمة
يمكف اف كتصمب الشراييف كاحتشاء العضمة القمبية اف العديد مف الحاالت المرضية 

غير المسيطر عميو كما في حالة الكرب   Free radicalsالجذكر الحرة   تصاحبيا تكليد
كما أشارت الدراسات إلى اف التعرض لفترات طكيمة ليذه Oxidative stress (1 )التاكسدم 

كذلؾ يمكف اف تحطـ ىذه الجذكر مككنات الخمية الحية مثؿ ( 2) األكردةالجذكر تؤدم إلى تمؼ 
 كاألحماضلكربكىيدرات كا( المسخ) كالبركتيف( ىنية غير المشبعةالد األحماض أكسدة)الدىكف 
 جيف الفعالةاألككس أصناؼفي الحاالت االعتيادية ىناؾ تكازف ما بيف تكلد ؼ ،(3) النككية

Reactive Oxygen Species(ROS)  زالتيا اف جزءان مف األككسجيف المجيز لمخمية (. 4)كا 
 (ROS) األككسجيف الفعالة أصناؼ رر كبير مفالحية يمكف أف يتحكؿ إلى أشكاؿ ذات ض

(. 5) سكبر اككسايد السالب كبيرككسيد الييدركجيف كجذر الييدرككسيؿاؿكجذكر حرة مثؿ جذر 
استجابة لمعديد مف الظركؼ الفسمجية كالعمميات الحياتية  في الخمية بشكؿ ذاتي (ROS)تتكلد
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، (4)كتركنات في السمسمة التنفسية قؿ االؿفي المايتكككندريا خالؿ فكما تتككف بشكؿ كاضح ( 6)
ظركؼ بيئية كالتعرض الشديد لألشعة فكؽ البنفسجية  بتأثيركيمكف اف يستحث تككينيا 

إلى ايضا  تؤدم التيكذلؾ تعاطي الكحكؿ كالتدخيف ( 3)كالمبيدات اك تفاعالت فرط الحساسية 
تحفيز العكامؿ الدفاعية ضد ىذه اف ىذا االرتفاع يؤدم إلى (. 7)زيادة التعرض ألكراـ الرئة

منيا ذات اكزاف جزيئية صغيرة Antioxidants (8 )الجذكر كالتي تسمى مضادات أكسدة 
كالكمكتاثايكف اك انزيمات مثؿ سكبر اككسايد دسميكتيز كالكاتميز  (A,C,E)كالفيتامينات 
ا اف النباتات كخاصة كبـ(. 3)المركبات الفينكلية كالفالفكنكيدات إلى باإلضافة كالبيرككسيديز

لذلؾ ( 4)البقكليات تحكم المركبات الفينكلية مثؿ الفالفكنكيدات كالتي تعمؿ كمضادات أكسدة 
عمى كبح تأثير  كدراسة قدرتياتحضير مستخمصات لبذكر نبات العدس  في كانت فكرة البحث

. الجذكر الحرة الضار كتقميؿ خطكرتيا
 

المواد وطرائق العمل 
 النبات المستخدم

  العدس:  االسـ العربي لمنبات 
  االسـ اإلنكميزم لمنباتLentil 

 Lens culinaris (9.) :لمنبات  ماالسـ الالتيف
 

 الحيوانات المستخدمة 
المجيزة مف  Female Albino Mice اءالفئراف البيض إناثاستخدمت في ىذه الدراسة 

مجيزة كضعت في أقفاص . غـ(25-30)تراكحت أكزانيا بيف  ،جامعة المكصؿ/ كمية التربية 
ماء كالعمؼ الحيكاني الخاص بيا كأخضعت لمظركؼ المناسبة مف زكدت باؿ ،كمعدة ليذا الغرض

. ـ º(25) ضكء طبيعي كدرجة حرارة
 
طرائق العمل   

المستخمص المائي البارد الخام  رتحضي
 تبعدىا مزج ،آلة الطحفبكاسطة  طحنت، بذكر نبات العدسغـ مف (250)كزف  تـ

ـ سحقت جدراف الخاليا باستخدا. لمدة عشرة دقائؽ (مؿ)حجـ/(غـ)كزف( 3:1)بالماء كبنسب 
األمكاج فكؽ  باستخداـ جياز ثـ (مرات أربعكررت عممية التجميد كالتذكيب ) التجميد كالتذكيب

ثـ  .دقيقة( 30)لمدة زية في االنكمي MSCمف شركة  PG-1545نكع )  Ultra soundالصكتية
مف خالؿ عدة طبقات مف الشاش كفصؿ المستخمص بجياز الطرد المركزم المبرد  رشح المحمكؿ
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بكاسطة جياز  الثمث  إلىثـ قمص حجـ ىذا المستخمص الناتج  ذائبةاؿ غير لمتخمص مف المكاد
 .(10) الحصكؿ عمى المستخمص المائي الخاـ كبذلؾ تـ (Lyophilizer)التجفيد 

 
 زل البروتينات وترسيبيا  

البركتينات مف المستخمص المائي الخاـ باستخداـ األسيتكف البارد  تـ ترسيب
تـ الحصكؿ عمى الراسب البركتيني بعد  ،(11) حجـ عمى التكالي: حجـ   (60:40)كبنسبة

بعد ذلؾ كضع الراسب  .دقيقة 20كلمدة  6000xgفصمو بجياز الطرد المركزم المبرد كبسرعة 
. لمادة البركتينية بشكؿ مسحكؽت لمحصكؿ عمى االبركتيني في جياز التجفيد لعدة ساعا

 
 فصل وتنقية البروتين

                    باستخداـ تقنية الترشيح اليالمي الذم عزؿ بالترسيب كذلؾنقي البركتيف الخاـ 
Gel Filtration (12)، 1.8أبعاد  ممف خالؿ عمكد فصؿ ذx120كالحاكم عمى مادة  ،سـ

 .ساعة/مؿ 36كبمعدؿ جرياف . سـ110بارتفاع  (Sephadex G-75)السيفاديكس 

 
 التقدير الكمي لمبروتين 
مف كؿ خطكة باستخداـ طريقة  قركتينات في المستخمص المتحصؿ عميقيست كمية الب
 بتركيز قياسيان  بكصفو محمكالن   BSAاستخدـ البكميف مصؿ البقر . (13) الباحث الكرم المحكرة

 عند طكؿ مكجي  0.67 مكالرم امتصاص معامؿ كلو 3سـ100/ممغـ100
 .نانكميتر 280

 
  ن الوزن الجزيئي التقريبي لممركب البروتيني المفصولتعي

 لممركب التقريبي ف الكزف الجزيئيمعيلت أعالهالمذككر عمكد الفصؿ نفس ـ خداست
يئي بعد تمرير محاليؿ المكاد القياسية المعمكمة الكزف الجز لبذكر نبات العدس بركتيني المفصكؿاؿ

 .(13) فيو كمحمكؿ البركتيف الخاـ
 

تحديد الجر ة المؤثرة  
مجاميع تضـ كؿ  إلىغـ قسمت  (25-30)استخدمت فئراف سميمة تراكحت أكزانيا 

: عكممت كما يأتي ،فئراف (4)مجمكعة 
 مؿ مف المحمكؿ الممحي الفسمجي (0.2)المجمكعة األكلى حقنت في التجكيؼ البريتكني بػ  .1

( Normal Saline)   كعدت مجمكعة سيطرةControl)  .
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حقنت في التجكيؼ البريتكني بالجرع  (2-7)المجاميع مف  .2
كغـ مف كزف الجسـ عمى التكالي مف /ممغـ( 50500،400،300،200،100,)

 ،المحمكؿ الممحي الفسمجيكالمذابة في  العدسلبذكر نبات  البارد المستخمص المائي الخاـ
 ،العيفجيب محجر مف  الفئراف مفالدـ لحقف تـ سحب بعد ساعتيف مف أجراء عممية اك

في خفض مستكل  ان ثـ اختيرت الجرعة األكثر تأثير ،الدـمصؿ قيس مستكل الكمكككز في 
. كمكككز الدـ كعدت جرعة مؤثرة

 
استحداث داء السكر  

            كالتي تراكحت أكزانيا بيفMale Albino Mice) ) الفئراف البيض ذككراستخدمت 
عف مجمكعة  ، كفضالن فئراف (4)مجاميع تضـ كؿ مجمكعة  إلىقسمت . غـ(35-30)

 أنيان المحضرة  Alloxan حقنت الفئراف المراد استحداث داء السكر بو بمادة االلككساف.سيطرة
. (Intraperitoneally)كغـ مف كزف الجسـ في التجكيؼ البريتكني /ممغـ180كبجرعة 

. يكـ( 15) تناكؿ العمؼ كالماء مف دكف معاممة لمدةالسيطرة تركت ت: (1) مجمكعة. أ
مع ماء  %(0.5) بيرككسيد الييدركجيف بإعطائياعرضت لمكرب التاكسدم : (2) مجمكعة. ب

. يكـ( 15) الشرب لمدة
 عرضت لمكرب التاكسدم المستحدث ببيرككسيد الييدركجيف بنسبة: (7-3)المجاميع مف. جػ

في  أسبكعرب، مع حقنيا في اليكـ السابع كيكميان لمدة يكـ مع ماء الش( 15)لمدة %( 0.5)
ني ـ، غير البركتيني، الراسب البركتيالتجكيؼ البريتكني بكؿ مف المستخمص المائي الخا

                      كالمركب البركتيني المفصكؿ منو بتقنية الترشيح اليالمي بجرع مقدارىا 
(. 14)كزف الجسـ عمى التكالي كغـ مف /غـمؿ (1.02، 1.41، 98.03، 100)

  
تقدير المتغيرات  

قدر مستكل الكمكككز كالككليستيركؿ الكمي كالكميسيريدات الثالثية في مصؿ الدـ، 
كما قدر مستكل . كىي طريقة انزيمية (Syrbio, France) نكع Kitباستخداـ عدة التحميؿ 

في حيف قدر مستكل المالكندايالدييايد (. 15)الكبد كالكمية بطريقة الماف  أنسجةالكمكتاثايكف في 
. ( 16) كآخركف Volken بالطريقة المتبعة مف قبؿ الباحثيف المدركسة األنسجةفي 

 التحميل اإلحصائي 

الككلسيستيركؿ الكمي، الكميسيريدات الثالثية، الكمكتاثايكف  الكمكككز،ل حممت نتائج مستك
 One way analysis of)لتبايف األحادم احميؿ كذلؾ باستخداـ ت إحصائيان  كالمالكندايالدييايد

variance)، (17)الخاصة بيف المجاميع باستخداـ اختبار دنكف  اتكما تـ تحديد االختالؼ 
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(Duncan).  5ككاف مستكل التميز اإلحصائي المقبكؿ  %(P<0.05). 
 

النتائج والمناقنة 
سيب باالسيتون في المستخمص كمية البروتينات الكمية ونسبيا المئوية وكفاءة التر إيجاد

المائي البارد لبذور نبات العدس 
كرم المحكرة كنسبتيا ركتينات المقدرة بطريقة العالـ الكمية الب (1)يكضح الجدكؿ 

 .المئكية ككفاءة ترسيبيا باألسيتكف في المستخمص المائي الخاـ
 

الخام البارد لبذور نبات العدس وكفاءة كمية البروتينات ونسبتيا المئوية في المستخمص المائي  :(1)الجدول 
. الترسيب باألسيتون

 نوع المستخمص
تركيز 
البروتين 

( مل/ممغم)

الحجم 
 الكمي 

 (مل)

 كمية
البروتين  

الكمي في 
المستخمص         

( ممغم)

 وزن 
 النبات 

( مغ)

نسبة 
البروتين 
في النبات 
 )%(

 كمية
 البروتين 
تحصل مال 

  مييا  مميا
( ممغم)

كفاءة 
لترسيب ا

(% )

المستخمص المائي 
لبذكر نبات الخاـ 

العدس 
6.73 525 3533.25 250 1.41 3024 85.58 

 
 مادة الراسب البروتينيفصل 

عمى  لفصؿ المركبات اعتمادان  الطرائؽ المتبعة عالميان  إحدلتعد طريقة الترشيح اليالمي 
الؿ عمكد الفصؿ أما الجزيئات مف خ فالجزيئات الكبيرة تمر أكالن  ،االختالؼ في حجـ جزيئاتيا

 أخيران فتظير  أطكؿالصغيرة فسكؼ تتمكف مف اختراؽ اليالـ لذلؾ فانيا تستغرؽ مدة زمنية 
(18) .

لبذكر نبات العدس أعطى ركغاف مادة الراسب البركتينية المعزكلة مف المستخمص المائي ك
(. 1)ؿ بينة في الشؾكالـ سابقا عند إمرار محمكليا في عمكد الفصؿ المذككر قمة كاضحة
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راسب البروتيني المعزول من المستخمص المائي الخام البارد لبذور نبات العدس الروغان لل حجم :(1)النكل 
لممركب البروتيني المفصول حجم الروغان  إلىتنير قمة الحزمة اليالمي  ،بتقنية الترنيح

. )سا ة/مل 36(ن مل وبمعدل جريا 6حجم كل جزء  ،مل(247) ومقدارىا 
 
البارد لبذور  لممستخمص المائي الخام يةالراسب البروتين يجاد كمية البروتين الكمي في مادةأ

تقنية الترنيح   ن البروتيني الناتجالتمرير في  مود الفصل والمركب  قبل نبات العدس
  اليالمي

التي مررت في  ةمالراسب البركتيف ةادالمركز لـ مف المحمكؿ البركتيني المركببعد فصؿ 
 ،عالـ الكرم المحكرةقدرت كمية البركتيف بطريقة اؿ. في طريقة العمؿعمكد الفصؿ كما ذكر 

يف يب (2)كالجدكؿ  ،كفاءة الفصؿ في العمكد المستخدـ بتقنية الترشيح اليالمي يجادإكمف ثـ تـ 
. النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا

 

كز قبل تمريره  مى  مود الفصل والمركب البروتيني                  كمية البروتين لممحمول المر(: 2)الجدول 
الناتج من الترنيح اليالمي  

الوزن الجزيئي التقريبي لممركب البروتيني المفصول 
مرر  ،الميػبتقنية الترشيح الو المفصكؿ البركتيني لممركبالكزف الجزيئي التقريبي لتعيف 

تراكحت أكزانيا  ،خالؿ عمكد الفصؿ الذم استخدـ سابقان  عدد مف المكاد المعمكمة الكزف الجزيئي
بعد ذلؾ عيف حجكـ الركغاف ليذه المكاد كما ىك مبيف  ،دالتكف (204-2000000)الجزيئية بيف 

المادة نوع 
تركيز 
البروتين 

( مل/ممغم)

الحجم 
الكمي 

( مل)

كمية 
البروتين 

( ممغم)الكمي 

النسبة المئوية 
(% )

 الفصلكفاءة 
(% )

 الراسب البركتيني الناتج مف المستخمص المائي
قبؿ التمرير عمى عمكد لبذكر نبات العدس  الخاـ

 الفصؿ
3.38 2 6.76 100 

72.7 

المفصكؿ بتقنية الترشيح  المركب البركتيني
ة الراسب البركتينيمادة اليالمي مف 

0.0512 96 4.915 72.7 
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. (3)في الجدكؿ
 

المعمومة الوزن الجزيئي  حجوم الروغان لممواد :(3)الجدول 

( مل)حجم الروغان ( دالتون) الوزن الجزيئي المادة
 Blue dextran 2000000 56الدكستراف االزرؽ 

 Bovine serum albumin 67000 62 (B SA)البكميف مصؿ البقر 

 Eggs albumin 45000 112  البكميف البيض 
 Trypsin 23000 155تربسيف 
 Insulin Hormone 5750 205 األنسكليف  ىرمكف

 Oxytocin Hormone 1051 258  ىرمكف االككسيتكسيف
 Tryptophan 204 320التربتكفاف 

 
كتـ الحصكؿ عمى المنحني القياسي لتقدير الكزف الجزيئي مف رسـ العالقة بيف حجـ 

ق يمكف كالذم مف خالؿ (2)كما ىك مبيف في الشكؿ الركغاف لكؿ مادة كلكغاريتـ الكزف الجزيئي 
.   المفصكؿ الكزف الجزيئي التقريبي لممركب تحديد

    
 
 
 
 
 
 
 

المنحني القياسي لتقدير الوزن الجزيئي التقريبي لمبروتين :  ( 2 )النكل 
 

بتقنية الترشيح كتـ الحصكؿ عمى الكزف الجزيئي التقريبي لممركب البركتيني المفصكؿ 
عمى المنحني القياسي  الحصكؿ عميو لممركباف الذم تـ ـ الركغمف خالؿ إسقاط حجاليالمي 

 . (4)الجدكؿ كما مبيف في ( 2 الشكؿ)
الوزن الجزيئي التقريبي لممركب البروتيني المفصول بتقنية الترنيح اليالمي : (4)الجدول  

التقريبي  الوزن الجزيئي حجم الروغان المركب البروتيني
دالتون 

ي  
جزيئ

ف ال
لكز

ـ ا
اريت

لكغ

( مميمتر)حجـ الركغاف 

y = -0.0121x + 6.2219
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 ةب البركتينيالراسمادة البركتيني المفصكؿ مف  مركبؿا
 1710.8 247لبذكر نبات العدس   الخاـ لممستخمص المائي

 
البارد  تحديد الجر ة المؤثرة لممستخمص المائي الخام

في خفض مستكل الكمكككز في إناث  تحديد الجرع األكثر تأثيران ( 5)يكضح الجدكؿ 
كقد تبيف مف خالؿ . الفئراف البيض السميمة لممستخمص المائي الخاـ البارد لبذكر نبات العدس

. مف كزف الجسـ كغـ /ممغـ100  الجدكؿ إف قيمة الجرعة المؤثرة ىي
 

. تحديد الجر ة المؤثرة لممستخمص المائي البارد لبذور نبات العدس: (5)الجدول 

 
 الراسب البروتيني والمركبغير البروتيني وتأثير المستخمص المائي الخام والمستخمص 

، الكوليسترول الكمي ،لوكوزمستوى الك  مىمنو لبذور نبات العدس  البروتيني المفصول
. سيريدات الثالثيةيالكل

 عف طريؽ الفـ مع ماء الشرب كلمدة%( 0.5)المعاممة ببيرككسيد الييدركجيف  أدت
 (p<0.05) ارتفاع معنكم إلى (6) ككما مكضح في الجدكؿ الفئراف البيض إناثيكـ في ( 15)

، كىذا يتفؽ مع ما رة السميمةعند المقارنة مع مجمكعة السيط الدـ مصؿ في مستكل كمكككز
، كقد يكمف أعالهالمعرضة لنفس الظركؼ  في ذككر الفئراف( 1419,)حصؿ عميو كؿ مف 

السبب في ذلؾ إلى زيادة ضغط األككسجيف الناتج مف بيرككسيد الييدركجيف كبالتالي إلى زيادة 
االنسكليف  عممية تخميؽا البنكرياسية مما يعطؿ الفعالة التي تياجـ خاليا بيت األككسجيف أصناؼ

الكميسيريدات  مستكل في (p<0.05)، كما أدل اإلجياد التاكسدم ىذا إلى ارتفاع معنكم (20)
، كقد يعكد (10)كىذا يتفؽ مع دراسة  عند المقارنة مع مجمكعة السيطرة السميمة T.Gالثالثية 
التاكسدم  اإلجيادىذا  أدل، كما (21)يبكبركتيف اليبيز لؾ إلى انخفاض فعالية انزيـ السبب ذ

يمكف اف يككف سببو   T.C الككليستيركؿ الكمي في مستكل (p<0.05) ارتفاع معنكم إلى
 أحماضىيدرككسيميز المسؤكؿ عف تحكيؿ الككليستيركؿ إلى -الفا-7انزيـ  في فعالية نقصاف
. (22) صفراء

 السيطرة 
 كغم من وزن الجسم/لبذور نبات العدس بالممغم البارد جرع المستخمص الخام

50 100 200 300 400 500 
 تركيز الكموكوز 

 7.52 8.28 2.91 2.94 2.13 2.61 5.66 لتر/ممي مول

 32.86 46.28 48.58- 48.05- 62.36-- 53.88 - %تغيير نسبة ال
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المستمخص كنتائج حقف المستخمص المائي الخاـ  أظيرتبالنسبة لممستخمصات فقد  أما
غير البركتيني كالراسب البركتيني كالمركب البركتيني المفصكؿ منو عف طريؽ الحقف في 

كغـ مف كزف الجسـ عمى /ممغـ(1.02، 1.41، 98.03، 100) التجكيؼ البريتكني كبالجرع
في مستكل كمكككز مصؿ الدـ بالمقارنة مع مجمكعة  (p<0.05)التكالي إلى انخفاض معنكم 

قد يككف السبب في امتالؾ المستخمصات ك، (6)ابة ككما مكضح في الجدكؿ المص السيطرة
قابمية عمى خفض فعالية االنزيمات المسؤكلة عف التككيف الجديد لمكمكككز مثؿ انزيـ           

اك إف ، (23) في تنظيـ اتزاف مستكيات سكر الدـ دكران مركزيان  ؤدمكالذم مفكسفاتيز -6-كمكككز
سكليف في تنشيط األنزيمات المسؤكلة عف حؿ الكمكككز مثؿ الكمككككينيز عمميا مشابو لألف
 بذات، كبنفس الكقت أدت المعاممة بالمستخمصات المذككرة سابقا ك(22)كفكسفكفركتك كينيز

يككف سبب ذلؾ زيادة فعالية  اف يمكفك T.Cفي مستكل  (p<0.05)الجرع إلى انخفاض معنكم
، كما (22)صفراء  أحماضكؿ عف تحكيؿ الككليستيركؿ إلى ىيدرككسيميز المسؤ-الفا-7انزيـ 
كيمكف اف  T.Gفي مستكل  (p<0.05) انخفاض معنكم إلى المعاممة بنفس المستخمصات أدت

الخافض ليذه المستخمصات في قدرتيا عمى زيادة تحفيز فعالية انزيـ  التأثيريعزل ىذا 
 (. 22) اليبكبركتيف اليبيز

 
والمركب  الراسب البروتينيغير البروتيني و المستخمصو الخام تخمص المائيتأثير المس :(6)الجدول 

في مصل دم  المتغيرات الكيموحيوية مى مستوى  لبذور نبات العدس منو البروتيني المفصول
إناث الفئران المعرضة لمكرب التاكسدي التجريبي 

 الكموكوز المعامالت
 (لتر/ممي مول)

الكمي  الكوليستيرول
( ترل/ممي مول)

سيريدات الثالثية يالكل
( لتر/ممي مول)

 السيطرة
(  المحمول الممحي الفسمجي)

0.74±6.31 
c 

0.123±2.32 
a 

0.028±0.683 
a 

السيطرة المصابة 
(  معرضة لمكرب التاكسدي)

0.367±13.76 
d 

0.577±4.563 
c 

0.025±0.853 
b 

 4.02±0.056لبذور نبات العدس البارد  المستخمص المائي الخام
b 

0.24±2.366 
ab 

0.01±0.72 
a 

 3.10±0.66لبذور نبات العدس  المستخمص غير البروتيني البارد
a 

0.185±1.893 
a 

0.036±1.08 
c 

لبذور نبات لبارد لمستخمص المائي الالبروتيني الراسب 
 العدس

0.66±3.97 
b 

0.079±2.830 
b 

0.075±0.683 
a 

 يالبروتيني المفصول من الراسب البروتين المركب
لبذور نبات العدس   لمستخمص المائيل

0.28±6.8 
c 

0.015±2.773 
b 

0.074±0.68 
a 

. (0.05)احتمالية  المختمفة  موديا تعني وجود فرق معنوي  ند مستوى األحرف
 .القياسي الخطأ المعدل  م إلىقيالتنير 
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بروتيني الراسب البروتيني والمركب الغير البروتيني وتأثير المستخمص المائي الخام و 
 مى مستوى الكموتاثايون والمالوندايالدييايد  منو  لبذور نبات العدس المفصول

 معنكيان  في انسجة الكبد كالكمية قد انخفض اف مستكل الكمكتاثايكف( 7)يكضح الجدكؿ 
(p<0.05)  في إناث الفئراف المعرضة لمكرب التاكسدم المستحدث ببيرككسيد الييدركجف

يكـ عند المقارنة مع مجمكعة السيطرة السميمة، قد يككف ( 15) كلمدة عف طريؽ الفـ%( 0.05)
 إلى الذم يختزؿ الكمكككز  aldose reductase  ريدكتيزانزيـ الدكزفعالية زيادة  سبب ذلؾ

 polyolمسار البكليكؿ  ضمف NADPHمستيمكا بذلؾ  الكحكؿ السكرم السكربيتكؿ

pathway ةكبيذا تقؿ كمي NADPH الكمكتاثايكف المؤكسد عادةالضركرية إل GSSG إلى 
بالنسبة لممستخمصات فقد أدت المعاممة بالمستخمص الخاـ كغير GSH(4 .) شكمو المختزؿ 

البركتيني كالراسب البركتيني كالمركب البركتيني المفصكؿ منو عف طريؽ الحقف في التجكيؼ 
الجسـ عمى التكالي إلى مف كزف   كغـ/ممغـ(1.02، 1.41، 98.03، 100)البريتكني كبالجرع 

في مستكل الكمكتاثايكف عند المقارنة مع مجمكعة السيطرة المصابة،  (p<0.05) ارتفاع معنكم
عمى تحفيز النظاـ الدفاعي األنزيمي مثؿ  ىذه المستخمصات إلى قدرتيا ىناكقد يككف السبب 

(. 2) دسميكتيز ككمكتاثايكف ريدكتيز كالكاتميز سكبراككسايد
تعريض الحيكانات إلى الكرب التاكسدم  أدلفقد  دمص المالكندايالدييافيما يخ أما
الكبد كالكمية عند المقارنة  أنسجةفي مستكاه في  (p<0.05)إلى ارتفاع معنكم  السابؽ التجريبي

مع مجمكعة السيطرة السميمة ، قد يعزل االرتفاع ىذا بسبب التعرض لمستكيات عالية مف 
كعدـ قدرة ىذه األنسجة عمى ( 3)الدىكف غير المشبعة  أكسدةل الجذكر الحرة التي تؤدم إؿ

 الدىكف كبالتالي زيادة مستكل المالكندايالدييايد أكسدةمقاكمة ىذه األكسدة مما يؤدم إلى زيادة 
ادل الحقف بالمستخمصات المذككرة سابقان كبنفس الجرع إلى انخفاض  في حيف(. 24)

لكبد كالكمية عند المقارنة مع مجمكعة السيطرة ا أنسجةفي مستكاه في  (p<0.05)معنكم
 قد يككف بسببضادة لبيرككسدة الدىف ـقدرة ىذه المستخمصات اؿ إلىمما يشير  المصابة،

(. 25)تثبيطيا لعدد مف تفاعالت الجذكر الحرة المكلدة لبيرككسدة الدىف 
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 المركبوالراسب البروتيني و يالبروتين غيرالمستخمص و الخام تأثير المستخمص المائي :(7)الجدول 
في  يدوالمالوندايالدييا  مى مستوى الكموتاثايون ذور نبات العدسبلالمفصول منو  يالبروتين

أنسجة الكبد والكمية إلناث الفئران العرضة لمكرب التاكسدي التجريبي 

 لمعامالتا
 (غم/نانومول) المالوندايالدييايد (غم/نانومول) الكموتاثايون

كمية كبد كمية كبد 
 السيطرة

(  المحمول الممحي الفسمجي)
224.4±3339.19 

b 

110.03±2803.17 

d 

4.11±59.40 

a 
13.5±83.33 

a 
 السيطرة المصابة

(  معرضة لمكرب التاكسدي)
31.69±1476.91 

a 

52.0±1322.3 

a 

10.92±135.46 

c 
10.49±232.0

4 
e 

البارد  المستخمص المائي الخام
لعدس لبذور نبات ا

119.11±4442.99 

d 

31,51±2620.53 

c 

5.33±99.14 

v 
8.97±132.04 

c 
 المستخمص غير البروتيني البارد

لبذور نبات العدس 
70.84±3974.66 

c 
44.12±2247.31 

b 
11.76±103.85 

b 
3.61±186.23 

d 
لمستخمص لالبروتيني الراسب 
 لبذور نبات العدسلبارد المائي ا

75.52±6277.04 

e 
61.67±3311.40 

e 

10.95±96.15 

b 
8.34±111.16 

b 
البروتيني المفصول من  مركبال

لمستخمص ل الراسب البروتيني
لبذور نبات العدس   المائي

399.04±9916.35 
f 

83.38±3430.54 
e 

5.64±56.98 
a 

8.0±78.2 
a 

.  (0.05)احتمالية  المختمفة  موديا تعني وجود فرق معنوي  ند مستوى األحرف
. القياسي الخطأ المعدل  إلى مقيالتنير  
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