
 

20 

    2010لسنة ، )4( العدد ،)23( المجلد-مجلة التربية والعلم   

  

تأثير المستخلص المائي لبذور الحبة السوداء في عدد من المتغيرات 

  ضة للكرب التأكسديرجرذان المعللدم في ذكور الالكيموحيوية 
  

  إسماعيلالكريم حسين  عبد
  كلية التربية / قسم علوم الحياة

  جامعة الموصل
  

 القبول االستالم

19 / 05 / 2009  10 / 09 / 2009  

  
 

ABSTRACT 
This work designed to determine the effect of watery extract of 

Nijella sativa in induced oxidative stress by hydrogen peroxide (0.5%) in 
male rats on some biochemical parameters of blood. The results showed 
giving male (0.5%) hydrogen peroxide with drinking water lead to 
increase in level of cholesterol, triglycerides, low density lipoproteins 
significantly (P<0.05) comparing with control group and decreases in 
level of high density lipoprotein significantly (P<0.05) with compare of 
control group also. Treating male rats that have oxidative stress by watery 
extract of N. sativa 100 mg/kg of B.W showed significant decrease in 
level of Glucose, Cholesterol, Triglyceride comparing with hydrogen 
peroxide group. We conclude from the result of this study that the watery 
extract of N. sativa have important role in restricting the effects of free 
radical inside the body. 

  
  الخالصة

                  صمم هذا البحـث لدراسـة تـأثير المـستخلص المـائي لبـذور الحبـة الـسوداء                 
Nijella sativa التأكسدي المستحدث بيروكسيد الهيدروجين في ذكـور الفئـران   في الكرب 

اظهرت نتائج البحث اعلـى اعطـاء بيروكـسيد         . على عدد من المتغيرات الكيموحيوية للدم     
ـ ) 30(مع ماء الشرب لمـدة      % 0.5الهيدروجين    ارتفـاع فـي مـستويات       إلـى  أدى اًيوم
 الكثافة بالمقارنة مع مجموعـة      والبروتينات الدهنية واطئة  الثالثية  الكيسيريدات  والكوليسترول  



  ...تأثير المستخلص المائي لبذور الحبة السوداء في عدد من المتغيرات الكيموحيوية للدم

21 

 انخفاض معنوي في مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة         إلى المعاملة   أدت بينما   .السيطرة
 وعند معاملة الجـرذان  . بالمقارنة مع مجموعة السيطرة    (P<0.05)للكوليسترول عند مستوى    

كغم مـن وزن    / ملغم 100 التأكسدي بالمستخلص المائي لبذور الحبة السوداء        ض للكرب معرلا
 وليسترول والدهون الثالثيـة مـع      معنوي في مستويات الكلوكوز، الك     الجسم ادى الى انخفاض   

من هذه الدراسة نستنتج ان المستخلص      . يدروجينالمجموعة المعرضة لبيروكسيد اله   المقارنة ب 
 في كبح نشاط بعض انواع الجذور الحـرة المتولـدة           هامالمائي لبذور الحبة السوداء له دور       

  .داخل الجسم
  

  المقدمة
تعد الجذور الحرة مركبات ضارة لصحة االنسان والتي هي عبارة عن جزيئـات او              

جي مما يكسبها القدرة على التفاعل مع الجزيئات        ذرات فقدت الكترونا واحدا في مدارها الخار      
 oxidative  وقد ينتج الـضرر التأكـسدي   [1]الحيوية النسجة الجسم مسببة احداث الضرر

damage             في اللبيدات والكاربوهيدرات واالحماض النووية مما يؤدي في النهاية الى المـوت 
 المضادة األنظمة تغيير إلى النهاية ان االجهاد التأكسدي الحاد والمستمر يقود في[2] الخلوي 
كمـا يلعـب الـضرر      . [3] عند طريق كبح البروتينات التي تشارك هذه االنظمـة           لألكسدة
ولقد اثبتت العديـد مـن    نسانال في نشؤ معظم االمراض العصرية عند ااًما هاًدور التأكسدي

 مـضادة لالكـسدة     او بعض مكوناتها المعزولة تمتلك صفات      الدراسات بان عدد من النباتات    
 كما استنتج انهـا تقلـل مـن نـسب           .[4,5]االنسان  ومنع حدوث العديد من االمراض عند       

 مـن  N. sativa  وداءسويعد نبات الحبة ال   [6]رول في الدم ومحفزة لمناعة الجسمالكوليست
ات كما استخدم نب  . [7]االستعمال في الطب الشعبي لعالج العديد من االمراض       النباتات الشائعة   

  لالكسدة والسيما بيروكسيد الدهون واالصابة بداء الـسكر         مضادة الحبة السوداء بوصفه مادة   
الحبة الـسوداء فـي      لبذور    دراسة تأثير المستخلص المائي    لذا استهدف البحث الحالي    [8,9]

تقليل نسب السكر، الكوليسترول، الدهون الثالثية والدهون البروتينيـة واطئـة الكثافـة فـي               
  .  التأكسدي المستحدث بيروكسيد الهيدروجينلمعرضة للكربات االحيوان

  
  المواد وطرائق العمل

  : الحيوانات المستخدمة

           استخدمت في هذه الدراسة ذكور الجرذان البيض التـي تراوحـت اعمارهـا بـين              
 x 30)غم ووضعت في اقفاص بالستيكية ابعادهـا  ) 250-225 (وأوزانهااشهر ) 2.5-3(

ذرة % 34 ،حنطـة % 35 النظافة واعطيت العليقة المتكونة من        اهمية سم وقد روعي   (15.2
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عطيت الماء بـشكل    حليب مجفف وا  % 1بروتين حيوان،   % 10فول الصويا،   % 20 ،صفراء
  .[10]دراسة  مدةمستمر طول 

  
       :تحضير المستخلص المائي للحبة السوداء

ة لمدينة الموصل، نقيت من الشوائب      تم شراء بذور الحبة السوداء من االسواق المحلي       
               بعدها تم سحق البذور باسـتخدام الهـاون الخزفـي ثـم تـم               .وغسلت جيدا ثم تركت لتجف    

 غم من المسحوق واضيف اليه الماء المقطر واكمل الحجم النهائي الـى واحـد لتـر                 50اخذ  
 بعدها رشح الخليط    3015 موديل   GELدقيقة في جهاز الهزاز االفقي نوع       ) 30(وترك لمدة   

ثالث طبقات من الشاش لفصل العوالق الكبيرة ثم وضع الراشح في جهاز الطرد المركـزي               ب
ثم تم تبخير الماء مـن      . دقيقة لفصل العوالق الصغيرة   ) 15(دقيقة لمدة   / دورة 3000وبسرعة  

              م باسـتخدام جهـاز التبخيـر الـدوار         °40المستخلص تحـت ضـغط واطـئ وبدرجـة          
(Vacuum evaporator) م لحـين االسـتخدام    °4 بعدها تم حفظ المستخلص بدرجة حرارة

[11].  
   

  :تحديد الجرعة الفعالة

من ذكور من الجرذان البيض وقسمت الى ثالث مجاميع وقـد تـم             ) 15(تم استخدام   
لحبة السوداء لغرض معرفة الجرعـة      ها تراكيز مختلفة من المستخلص المائي لبذور ا       ؤاعطا
  .الفعالة

  :تصميم التجارب

  . حيوانات5 مجاميع وكل مجموعة تضمنت أربعالى قسمت الحيوانات 
  : المجموعة االولى

اعطيت ماء الشرب االعتيادي مع التجريع بالماء المقطر بوساطة         : مجموعة السيطرة 
  .اًيوم) 30(التغذية االنبوبية لمدة 

  :المجموعة الثانية

  .اًيوم) 30(وجين مع ماء الشرب لمدة بيروكسيد الهيدر%) 0.5(اعطيت 
  :المجموعة الثالثة

كغم من وزن الجـسم     / ملغم 100الحبة السوداء   تم تجريعها المستخلص المائي لبذور      
  .اًيوم) 30(عن طريق التغذية االنبوبية لمدة 

  :المجموعة الرابعة

جـسم  كغم من وزن ال   / ملغم 100 الحبة السوداء    لمائي لبذور تم تجريعها المستخلص ا   
  .اًيوم) 30(بيروكسيد الهيدروجين مع ماء الشرب لمدة %) 0.5(مع اعطائها 
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 الوريدوسحب الدم من      تم تخدير الحيوانات   اًيوم) 30(انتهاء مدة التجربة البالغة     وبعد  
 مل ووضع الدم في انابيب اختبار غير حاوية علـى  )4-3(بحدود   Jugular veinالودجي 

ـ دقي) 30(م لمدة   °)37(مام مائي بدرجة حرارة     مانع تخثر الدم وتركت في ح      ة ثـم فـصلت     ق
 وحفظت لحين اجراء التحاليـل      .دقيقة/ دورة 3000االمصال بجهاز الطرد المركزي وبسرعة      

  .لكوليسترول والكليسيريدات الثالثية والبروتينات الدهنيةل
  One-Way analysis of Varianceوفق تحليل التباين على  إحصائياحللت النتائج 

بمـستوى    Duncun Multiple Range وفق اختبـار   علىواختبرت المتوسطات الحسابية
  .[12]) 0.05(معنوية 

  
  النتائج

كوز في الـدم    تحديد الجرعة االكثر فاعلية في خفض مستوى الكلو       ) 1 (الشكليوضح  
مـن وزن   ) كغـم / ملغم 100(ولقد تبين ان الجرعة     .  الحبة السوداء  للمستخلص المائي لبذور  

  .لجسم هي االكثر فاعلية في خفض مستوى السكر في الدم بالمقارنة مع مجموعة السيطرةا
  

  
  

  

  
  يبين الجرعة االكثر فاعلية للمستخلص المائي للحبة السوداء): 1(الشكل 

 
 )5( في كل تجربة عدد الحيوانات •

 كغم من وزن الجسم/ ملغمتركيز المستخلص المائي لبذور الحبة السوداء

ترآيز الكلوآوز ملغم
 / 

100
 

 سم
3

 من الدم
 

 السيطرة 50 100 200
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 فـي مـستوى     (P<0.05) اً معنوي اًانخفاضبان هناك   ) 2 (الشكلاظهرت النتائج في    
كوليسترول في مصل دم الجرذان المعامل بالمستخلص المائي للحبة الـسوداء مقارنـة مـع      ال

 مجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة بيروكسيد الهيدروجين في حين لـم تـصل المجـاميع           
  .  بالمستخلص المائي وبيروكسيد الهيدروجين الى مستوى مجموعة السيطرةالمعاملة
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  المعامالت المختلفة في مستوى الكوليسترول في مصل الدمتأثير ): 2(الشكل 

 )5(عدد الحيوانات في كل مجموعة  •

  (P<0.05)االحرف المختلفة تعني وجود فروق معنوية عند مستوى معنوي  •

 
  تأثير المعامالت المختلفة في مستوى الكليسيريدات الثالثية في مصل الدم

يريدات  في مستوى الكليـس    (P<0.05)ية  بان هناك زيادة معنو   ) 3 (الشكلبينت نتائج   
الثالثية في مصل الدم في المجموعة المعاملة بيروكسيد الهيدروجين بالمقارنة مـع مجموعـة              

 في مستوى الكليسيريدات الثالثية في مجموعـة        (P<0.05)السيطرة وهناك انخفاض معنوي     
عة المعاملة  يطرة والمجمو المعاملة بالمستخلص المائي للحبة السوداء بالمقارنة مع مجموعة الس        

  .بيروكسيد الهيدروجين
  

مستوى 
الكوليسترول ملغم
/

100
 مل 

من  
صل الدم

م
  

السيطرة
 

بيروكسيد
الهيدروجين
 

0.5
%  

ص المائي
المستخل

للحبة السوداء 
100
 

)
ملغم

/
كغم

 (
وزن الجسممن 
ص المائي 

المستخل
للحبة

السوداء 
)

100
 ملغم
/

كغم
مع بيروكسيد الهيدروجين) 
 

0.5
% 

b  
a 

b 
c  



  ...تأثير المستخلص المائي لبذور الحبة السوداء في عدد من المتغيرات الكيموحيوية للدم

25 

0

50

100

150

200

250

1 2 3 4

  
  
  

  تأثير المعامالت المختلفة في مستوى الكليسيريدات الثالثية في مصل الدم): 3(الشكل 

 )5(عدد الحيوانات في كل مجموعة  •

  (P<0.05)االحرف المختلفة تعني وجود فروق معنوية عند مستوى معنوي  •

 
           فـي   الكثافـة  كوليستول البـروتين الـدهني عـالي      في مستوى   تأثير المعامالت المختلفة    

  مصل الدم

 فـي مـستوى     (P<0.05)بان هنـاك انخفـاض معنـوي        ) 4 (الشكلاظهرت نتائج   
البروتينات الدهنية عالية الكثافة للكوليسترول في مصل الدم في المجموعة المعاملة بيروكسيد            

 فـي مـستوى   (P< 0.05)وهناك زيادة معنوية الهيدروجين بالمقارنة مع مجموعة السيطرة 
البروتينات الدهنية عالية الكثافة الكوليسترول في مصل الدم بالمجموعة المعاملة  بالمستخلص            

كغم من وزن الجسم مـع المقارنـة بالمجموعـة بيروكـسيد            / ملغم 100المائي لحبة السوداء    
  .الهيدروجين
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-HDL)ت المختلفة في مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة للكوليسترول تأثير المعامال): 4(الشكل 

C)في مصل الدم   

 )5(ي كل مجموعة فعدد الحيوانات  •

 (P<0.05)االحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى  •

  
فـي    الكثافة كوليستيرول البروتين الدهني واطئ   تأثير المعامالت المختلفة في مستوى      

 غير معنـوي فـي      اًبان هناك ارتفاع  ) 5 (الشكلأظهرت النتائج من     (HDL-C).ممصل الد 
مستوى البروتينات الدهنية واطئة الكثافة للكوليسترول في مصل الـدم للمجموعـة المعاملـة              

اض غير معنـوي فـي      فكما وجد انخ  . رنة مع مجموعة السيطرة   مقابيروكسيد الهيدروجين بال  
لكثافة للكوليستيرول في المجموعة المعاملـة بالمـستخلص        مستوى ابروتينات ادهنية واطئة ا    

كغم من وزن الجسم وكذلك مجموعة المعاملـة بالمـستخلص          / ملغم 100المائي حبة السوداء    
بالمقارنة مـع مجموعـة   % 0.5كغم وبيروكسيد الهيدروجين / ملغم 100المائي للحبة السوداء    

  .السيطرة
  

مستوى البروتينات الدهنية 
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المختلفة في مستوى البروتينات الدهنية واطئة الكثافة للكوليستيرول في مصل تأثير المعامالت ): 5(الشكل 

   (LDL-C)الدم

 )5(ي كل مجموعة فعدد الحيوانات  •

 (P<0.05)االحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى  •

  
  المناقشة

  الكوليسترول

كوليسترول  في مستوى ال   (P<0.05)بان هناك زيادة معنوية     ) 2 (الشكلاظهرت نتائج   
)  مـل  100/ ملغـم  170.2 ± 7.12). (%(0.5في المجموعة المعاملة بيروكسيد الهيدروجين      

ويعود السبب في ذلك الى     )  مل 100/ ملغم 150.2 ± 7.37(بالمقارنة مع مجموعة السيطرة       
 [13]حدوث الكرب التأكسدي مما يزيد من تحلل الدهون واالحماض الدهنية غيـر المـشبعة               

رول يرجع الى    وان ارتفاع الكوليست   .[14]ته   وجماع Ojoوتتف هذه النتائج مع ما توصل اليه        
 ان الزيـادة فـي مـستوى        أيـضاً وقد لوحظ     [15] لجوء الجسم الى مصادر اخرى للطاقة     

حاصلة في ايض الدهون    لعزى الى بعض االضطرابات ا    ت بسبب الكرب التأكسدي     لالكوليسترو
اما المجموعة المعاملة بالمستخلص المـائي لزيـت         [16]دة في تحللها    والذي يؤدي الى الزيا   

كغم من وزن الجسم فقد اظهرت النتائج ان هناك انخفاضـا معنويـا           / ملغم 100حبة السوداء   لا
(P<0.05)   مـع   بالمقارنـة )  مـل  100/ ملغـم  140.4 ± 14.54(رول   في مستوى الكوليست 

والمجموعـة المعاملـة بيروكـسد    )  مـل 100/ ملغـم 150.2 ± 7.37(مجموعة الـسيطرة   
ونيـدات  الفف ويعزى السبب في ذلك الى دور ال)  مل100/ ملغم170.2 ± 7.12(الهيدروجين  

مستوى البروتينات الدهنية 
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              -β   الموجودة في المستخلص المائي للحبة السوداء والتي قـد تعمـل علـى تثبـيط انـزيم     
hydroxy-β-methylglutaryl-S-COA reductase (HMG-S-COA)عـن   المسؤول 

   . [17]بناء الكوليسترول
              لحبة الـسوداء  المائي ل مستخلص  الوان تجريع الحيوانات المعرضة للكرب التأكسدي ب      

               ادى الـى انخفـاض فـي مـستوى الكوليـسترول          ) كغـم مـن وزن الجـسم      / ملغم 100(
             تأكـسدي بالمقارنة مـع مجموعـة المعرضـة للكـرب ال         )  مل 100/ ملغم 166.1 ± 2.11(
  .[18]وجاء هذا متفقا مع نتائج العبيدي )  مل100/ ملغم170.2 ± 7.12(

  
  الكليسيريدات الثالثية

 في مـستوى الكليـسيريدات      (P<0.05)حدوث زيادة معنوية    ) 3 (الشكلنالحظ من   
)  مـل  100/ ملغـم  217.1 ± 10.22(الثالثية في ذكور الجرذان المعرضة للكرب التأكسدي        

وتتفق هذه النتيجة مع عدد من      )  مل 100/ ملغم 106.3 ± 8.84(ة مع مجموعة السيطرة     مقارن
 اذ ان الزيادة الحاصلة     [18,19] ق مختلفة ائالبحوث حول احداث الكرب التأكسدي ولكن بطر      

جع الى حالة الكرب التأكسدي المتسببة فـي اضـطرابات        مستوى الكليسيريدات الثالثية تر    في
 الكرب التأكسدي واصناف االوكسجين الفعالـة الـى تثبـيط بعـض             د يؤدي قايض الدهون و  

 مؤدية الى احداث تغير     Lipase) (االنزيمات المسؤولة عن تجزئة الكليسيريدات الثالثية ومنها      
كغـم مـن    / ملغم 100( المستخلص المائي للحبة السوداء    وعند اعطاء    [20]في ايض الدهون    

 في مستوى الكليـسيريدات الثالثيـة   (P< 0.05)ى انخفاض معنوي لادى ذلك ا) وزن الجسم
 106.3 ± 8.84( بالمقارنـة مـع مجموعـة الـسيطرة          ) مـل  100/ ملغم 75.10 ± 12.4(

ويعزى ذلك الى دور مكونات الحبة السوداء وخاصة الفالفونيـدات بخفـض            )  مل 100/ملغم
 الثالثيـة   خفض مـستويات الكليـسيريدات     ومن ثَم حرة في البالزما    لنسب االحماض الدهنية ا   

كغـم مـن وزن     / ملغم 100(حبة السوداء   للوعند اعطاء الحيوانات المستخلص المائي      . [21]
 101 ± 5.11(والمعرض للكرب التأكسدي ادى ذلك الى انخفـاض غيـر معنـوي             ) الجسم
فق وهذا يت )  مل 100/ ملغم 106.3 ± 8.84 ( بالمقارنة مع مجموعة السيطرة   )  مل 100/ملغم

المستخلص المائي لبذور   عالة الموجودة في    ف ويعزى ذلك الى المركبات ال     .[22]ونتائج الدوري 
 تقليـل   ومـن ثَـم    تساهم في منع اكسدة الدهون       لألكسدةمواد مضادة   بوصفها   الحبة السوداء 

  .[23]مستوى الكليسيريدات الثالثية 
  

   البروتينات الدهنية للكوليسيترول
ادى الى انخفـاض    %) 0.5(يدروجين  ان اعطاء بيروكسيد اله   ) 4 (الشكليالحظ من   

مـع   بالمقارنـة )  مل100/ ملغم2.0 ± 27.5 ((HDL-C) في مستوى (P < 0.05)معنوي 
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ان الكـرب   ) 5 (الـشكل بينمـا يوضـح     )  مل 100/ ملغم 33.5 ± 3.17(مجموعة السيطرة   
)  مـل  100/ ملغـم  7.9 ± 98.44 ((LDL-C)احدث زيادة معنوية في مـستوى       التأكسدي  

وان االنخفاض الحاصل في    )  مل 100/ ملغم 95.11 ± 9.78(مجموعة السيطرة   بالمقارنة مع   
 يعود الى زيادة اصناف االوكسجين الفعالة والتي تؤدي ارتفاع مـستوى            (HDL-C)مستوى  

 . [23] في الـدم (HDL-C)نخفاض مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة الكوليسترول وا
 فقد ترجع الى    (LDL-C)بروتينات الدهنية واطئة الكثافة       اما الزيادة الحاصلة في مستويات ال     

 الناجم عن الكرب التأكسدي والتي يرافقها       (MDA)الزيادة الحاصلة في مستوى المانولديهايد      
ان ) 4 (الـشكل  مـن    ايضاًوكما يالحظ   . [24] في مصل الدم     (LDL-C)زيادة في مستوى    

ادت الـى حـدوث     ) كغم من وزن الجسم   / ملغم 100(مائي للحبة السوداء    لمستخلص ا لاعطاء ا 
بالمقارنة مع مجموعة الـسيطرة     ) 3.11 ± 34.6 ((HDL-C)زيادة غير معنوية في مستوى      

ان هناك انخفاضا غير معنوي     ) 5 (الشكلوكما يالحظ من    )  مل 100/ ملغم 95.11 ± 9.78(
 المستخلص  طاةفي مستوى البروتينات الدهنية واطئة الكثافة للكوليستيرول في المجموعة المع         

)  مـل  100/ ملغـم  91.0 ± 14.2) (كغم من وزن الجـسم    / ملغم 100(مائي للحبة السوداء    لا
 انويعزى السبب في ذلـك      )  مل 100/ ملغم 95.11 ± 9.78(بالمقارنة مع مجموعة السيطرة     

 الـضار وزيـادة تكـوين       (LDL-C) لتكـوين    اًالمستخلص المائي للحبة السوداء يعمل مانع     
(HDL-C)   كما يعمل على تقليل ضرر تأثير الجذور الحـرة المتولـدة بـسبب              [25]النافع 

  . [26]الخيري  بيروكسيد الهيدروجين وهذا يتفق ونتائج 
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