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Abstract 

This study was concerned with preparation of cold aqueous extract of 

Fragaria Vesca. the proteinous compound (from cold proteinous precipitate) 

has been isolated and studied by using the gel filtration chromatography 

technique where the molecular weight of the compound was (7226) Dalton.  

The study also concerned with the effect of crud aqueous proteinous 

and non protienous extracts, protienous precipitate and compound which 

was isolated from it in serum glucose, total cholesterol (T.C), high density 

lipoprotein cholesterol (HDL-c) and uric acid in females mice which was 

exposed to oxidative stress induced by hydrogen peroxide, in addition 

glutathione (GSH) and malondialdehyed (MDA) levels was determined in 

liver, heart and kidney tissues for thase mice. 

The results of injection intraperitoneal of mice and after one week of a 

treatment with proteinous compound, crud aqueous precipitate proteine and 

proteinous precipitate, indicated significant decrease the levels of serum total 

cholesterol, serum uric acid, and serum glucose when treated with 

proteinous precipitate and aqueous extracts proteine, whereas the results 

indicated that significant increase level of high density lipoprotein 

cholesterol (HDL-C) when treating with (proteinous precipitate, aqueous 

proteinous, non proteinous (which caused asignificant increase in glucose 
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level)) extracts, the level of glutathione (GSH) and malondialdehyed (MDA) 

has also been increased for some tissues when treating with the above 

mentioned extracts. Finally, it can be concluded that most extracts of 

(Fragaria Vesca) plant have a decreased effects for total cholesterol and 

have an increased effect for high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) 

level and as antioxidants.  

 

 :الخالصة 
، اذ تم عزل Fragria Vesca ي بارد لنبات الشميكتضمنت ىذه الدراسة تحضير مستخمص مائ
الترشيح االيالمي من الراسب البروتيني البارد، حيث  ودراسة المركب البروتيني بتقنية كروماتوغرافيا

المستخمص الخام  تأثيركما تناولت الدراسة . دالتون7226حدد الوزن الجزيئي لممركب والذي بمغ 
روتيني والمركب البروتيني المفصول منو في مستويات الكموكوز، والمستخمصان البروتيني وغير الب

رول الكمي، كوليستيرول البروتين الدىني عالي الكثافة وحامض اليوريك في مصل دم اناث تيالكولس
حقن المستخمصات في  الفئران المعرضة لمكرب التاكسدي المستحدث ببيروكسيد الييدروجين بعد

 ،مستويات الكموتاثايون والمالوندايالدييايد في انسجة الكبد تقدير إلى باإلضافةالتجويف البريتوني 
نتائج الحقن في التجويف البريتوني لمفئران وبعد اسبوع من المعاممة  أظيرت .الكمية والقمب العائدة ليا

 (p<0.05) والراسب البروتيني لو بانخفاض معنوي المائي الخامالمستخمص ،بالمركب البروتيني
 الكموكوز عند المعاممة بالراسب البروتيني حامض اليوريك ولمستوىولكوليستيرول الكمي ا لمستوى

 يالبروتين مستوى الكوليسترول معنوي في ارتفاع إلىالنتائج  أشارتوالمستخمص المائي الخام بينما 
 (روتينيالمائي الخام وغير الب ،الراسب البروتيني) عند المعاممة بالمستخمصاتالكثافة  الدىني عالي

عند المعاممة  االنسجة في ارتفاعا معنويا دالمالوندايالدييايو الكموتاثايون مستوىكما ارتفع 
الى انخفاض  اماعدا الراسب البروتيني والمستخمص غير البروتيني اديبالمستخمصات المذكورة سابقا 

المائي  نتاج المستخمصاخيرا يمكن االست .المالوندانيالدييايد في نسيج القمب في مستوى غير معنوي
وحامض  لكوليستيرول الكميللكموكوزولذات تأثير خافض لنبات الشميك  تينيوالخام والراسب البر

 .الكموتاثايونو ورافع لمستوى كوليستيرول البروتين الدىني عالي الكثافة اليوريك
 

 :المقدمة
ليا دور في  ان حيث ،يةيعوالخضراوات دورا طبيا في حياتنا الطبتمعب النباتات وخاصة الفواكو 

حماية اإلنسان من الكثير من األمراض بضمنيا السرطانات بأنواعيا وامراض القمب واألوعية الدموية 
حيث عرف اىتم ىذا البحث بدراسة نبات الشميك  .(1)حيث تعتبر النباتات صيدلية كاممة لألنسان 
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كما  ،(2)الجذابة بشكميا والغنية بطعميا  يعود الى العائمة الوردية اذ الناعمة الشميك من الفاكية
شرايين والسرطانات بانواعيا مواد مضادة لتصمب ال التي تعتبرو الفينوليةيمتاز بكونو غني بالمركبات 

تشمل وبمة لمتحمل االتانين الق امثمتيا مركبات ىاومن مواد مضادة لالكسدة وكما تعتبر
(Ellagitannins(ETS),Gallotannins(GTS),and ellagic acid(EA))  اضافة الى

ومادة C,B,A) ) الفيتاميناتو كالحديد والفسفور المعادنبعض وناميك يحامض ىيدروكسي س
عدد  ذكرت بعض الدراسات وجود(. 3،4) (عطي المون االحمر لنبات الشميكصبغات ت)نثوسيانين اال

االدوية ك ل كيمياويةعوام ااالوكسجين الفعالة منو من العوامل التي تعمل عمى توليد اصناف
  .(6)والكحوالت وعوامل فيزياوية مثل االشعاعات وعوامل الكرب العصبي والنفسي 

قادر  عند زيادة الجذور الحرة ويصبح الجسم غير Oxidative stress يالتاكسد الكرب حالة تظير
ؤدية إلى ظيور تؤدي الى تخريب الخاليا وتحطيم مكوناتيا من الجزيئات الحيوية م مماعمى ازالتيا 
داء  ،الكمية والكبد وأمراض شبكية العينامراض مثل االمراض السرطانية واألمراض العديد من 

اكسدة االحماض الدىنية غير كما تعمل الجذور الحرة عمى (. 7)الشيخوخة والزاىايمر ،السكر
تحفيز ذاتية  من خالل سمسمة تفاعالت الدىون الفوسفاتية الموجودة في غشاء الخميةفي  المشبعة

 اتمثل االلكانات وااللكينات وااللدييايد السامة مزدوجة تتكون من خالليا مجموعة من المركبات
في الوقاية من الكرب  عمى مضادات االكسدةلذا اعتمدت الدراسات الحديثة ( 8,7)دايالدييايد نكالمالو

والحد من جذور الحرة يمتمك الجسم عدة أنظمة دفاعية لمسيطرة عمى إنتاج ال التأكسدي حيث
يون اكموتاثو ميوتيسسديالكتاليز والسوبر اوكسايد  انزيمات مخاطرىا منيا انظمة انزيمية تشمل
مصدرىا من داخل الجسم كاليرمونات الجنسية  يكون نزيمية أماالبيروكسيديس وكذلك األنظمة غير إ

او مصدرىا غذائي  Co-enzymeQ السيريموبالزمين او المرافق االنزيمي ،وحامض اليوريك
 ،وايزوفالفونات اتويدالفالفونمضادة لالكسدة تشمل  والخضروات التي تحتوي مركبات كالفواكو

 وىذا ما أكدتوE,A,C (6) باالضافة الى الفيتامينات، كاتيجين وايزوكاتيجين ،انثوسيانين ،فالفونات
 ،الخوخ ،الشاي ،توتال) بضرورة تناول كميات كافية من الفاكية والخضروات الدراسات بعض
 األمراضب االصابة التي ليا دور في تقميل و األكسدةالحتوائيا عمى نسبة جيدة من مانعات  (الشميك

ارتفاع ضغط الدم  ،داء السكر ،البروستاتوسرطان القولون ، األوعية الدموية كأمراضالخطرة 
(10,9.)  
 
 

: الجزء العممي
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: المواد وطرائق العمل
 .الشميك :النبات المستخدم

 .Fragaria:األسم االنكميزي لمنبات
. :Strawberryاألسم الالتيني لمنبات

 (11).[Rosaceae(Rose Family)]:اسم العائمة

 

 الحيوانات المستخدمة
وبعمر .استخدمت في ىذه الدراسة اناث الفئران البيضاء المجيزة من كمية الطب جامعة الموصل

 جيزتسم (45-15)غرام وضعت في اقفاص ذات ابعاد (30-25)تراوحت مابين  ثالثة اشيرواوزان
ودرجة حرارة اخضعت لمظروف ذاتيا من اضاءة ،ليذا الغرض وزودت بالماء والعمف الخاص بيا

25°. 
 

تحضير المستخمص الخام  
غم من نبات الشميك ثم قطعت الى اجزاء صغيرة وسحقت بصورة جيدة باستخدام جياز  500اخذ 
تم  .لمدة عشرة دقائق( ماء)حجم  3: وزن 1 ةبنسب ماء المقطر الباردلبا زجتوم( Blender) الثرم

باستخدام عممية التجميد والتذويب المتكررة حيت كررت العممية اربع  تكسير الجدار الخموي
االنكميزية ولمدة  MSCمن شركة  PG 1545استخدم جياز االمواج فوق الصوتية نوع بعدىا ،مرات
باستخدام  الناتج الناتج خالل عدة طبقات من الشاش ثم فصل المحمول طخميرشح ال ،دقيقة 30

بعدىا تم  ،والحصول عمى راشح رائقير الذائبةغالمبرد لمتخمص من المواد  جياز الطرد المركزي
 .Lyophilizer (12)الى الثمث بواسطة جياز التجفيد  ىذا الراشحتقميص حجم 

 
ب البروتينات وعزليا  يترس

( 13)ينات من المستخمص المائي الخام باستخدام المذيب العضوي االسيتون البارد رسبت البروت
  xg6000 وباستخدام جياز الطرد المركزي المبرد وبسرعةي حجم عمى التوال:حجم  ،40:60وبنسبة 
عمى شكل  مادة صمبة وأصبحجفف تم الحصول عمى الراسب البروتيني والذي  ،دقيقة 20ولمدة 

( 14).دة ساعاتعبجياز التجفيد ل مسحوق بعد وضعو
 فصل وتنقية البروتينات 
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 كروماتوكرافيا باستخدام تقنية تيا وفصميايباالسيتون تم تنقالترسيب  نات بطريقةبعد عزل البروتي
من محمول مركز حضر من  3سم (2)الل امرار حجم من خ  Gel Filtrationالترشيح اليالمي

مود الفصل ذي ع عمى مل ماء مقطر 10في  مار الشميكلث الراسب البروتيني ممغم من2 اذابة
 (2)يتبعيا  سم 110رتفاع الى ا G50نوع  السيفديكس ىالمسم والحاوي عمى  (1.8×120)بعاد اال
الماء  بإضافةمن الماء لدفع النموذج داخل العمود ومن ثم يستمر استرداد المادة البروتينية  3سم

دقائق لكل جزء من جامع االجزاء  10بمعدل  اي ساعة/ مل  60 المقطر بمعدل جريان
الذي يعمل عمى نظام الدقائق حيث تم متابعة المحتوى  (Fraction collector) االوتوماتيكي

نانوميتر وباستخدام جياز  (280)من خالل قراءة شدة االمتصاصية عند الطول الموجي البروتيني 
الناتجة عن فصل مادة الراسب البروتينية من  جمعت الحزمة.مطياف االشعة فوق البنفسجية والمرئية

 درت كمية البروتين لمحزمة بطريقةالوريمقابل حجم الروغان وق يةخالل الرسم البياني لالمتصاص
(. 15)المحورة 

 
التقريبي لممركب البروتيني المفصول   يئيتعين الوزن الجز
 بقت لخعٍٍي الْصى الجضٌئً الخقشٌبًعوْد الفصل الوشبس الٍَ فً الفقشة السببعبد أحن اسخخذام ًفس 

ًببث الشلٍك بعذ حوشٌش هحبلٍل قٍبسٍت ل الوٌقى جضئٍب هي الشاسب البشّحًٌٍلوشكب البشّحًٌٍ ل

سن /هلغن  1راث الخشكٍض  ئًيهعلْهت الْصى الجض
3

ّقذ حشاّحج األّصاى الجضٌئٍت لِب  

قتالوشبس الٍِب فً الفقشة فً عوْد الفصل كل على حذة ّبٌفس الطشي دالخْى( 2000000-204)

 :ّهي ُزٍ الوْاد  اعالٍ

( الفبسغ هي الحبٍببث)لخعٍٍي الحجن الخبلً ( Blue Dextran)االصسق الذكسخشاى .1

((V0=void volume .

 V1=internal)لخعٍٍي الحجن الذاخلً للعوْد (Tryptophan)الحبهض االهًٌٍ الخشبخْفبى .2

volume.)  

(. Bovine Serum Albumin, BSA)ألبْهٍي هصل البقش .3 

(. Egg Albumin)ألبْهٍي البٍض .4

(. Pepsin Enzyme)اًضٌن الببسٍي .5

(.  Insulin Hormone)ُشهْى االًسْلٍي .6

بعد ذلك تم تعيين حجم الروغان لكل من المواد المعمومة الوزن الجزيئي والمركب البروتيني ذو 
 الروغان لممركب البروتيني عمى الخط المستقيمالوزن الجزيئي المجيول ومن خالل اسقاط حجم 

الناتج من الرسم البياني لموغاريتم الوزن الجزيئي مقابل حجم الروغان لممواد المعمومة الوزن 
  (16.)الشليكالجزيئي تم تحديد الوزن الجزيئي التقريبي لممركب البروتيني المنقى جزئيا لنبات 

تحديد الجرعة المؤثرة  
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مجاميع تضم  6 إلىغم قسمت ( 30-25) بين ما أوزانيالفئران السميمة تراوحت ا إناثاستخدمت 
 :فئران عوممت كالتالي  3 مجموعةكل 

المجموعة االولى   .1 
( Normal Saline)مل من المحمول الممحي الفسمجي (0.25)حقنت في التجويف البريتوني 

  Controlواعتبرت مجموعة سيطرة 
 حقنت في التجويف البريتوني بالجرع(6-2)مل عمى مجاميع المجموعة الثانية وتشت .2
 المائي غم من وزن الجسم عمى التوالي من المستخمصك/ممغم (175,150,125,100,75,50,25)

وبعد مرور ساعتين من أجراء ،الشميك والمذابة في المحمول الممحي الفسمجي ثمرة نباتالخام البارد ل
مستوى  تحديد ثم و تم سحب الدم من الفئران من محجر العين في التجويف البريتوني عممية الحقن
 .كموكوز الدم

 
 حقن الحيونات المعرضة لمكرب التاكسدي التجريبي المستحدث بيروكسيد الييدروجين

ست مجاميع تضم كل  إلىقسمت  حيثغم (30-25)األوزانالفئران البيض ذات  اناث استخدمت
  :أدناه فئران وكما مبين 3مجموعة 

يوم   15مجموعة سيطرة عوممت بصورة طبيعية من حيث العمف والماء ولمدة  :األولىمجموعة ال  .أ
مجموعة تجريبية حيث عرضت لمكرب التاكسدي باستخدام بيروكسيد  :الثانيةمجموعة ال .ب

 .يوم 15ولمدة  مع ماء الشرب%( .50) الييدروجين بتركيز

جين ذو التركيز ذاتو وبنفس المدة مع ماء جرعت بيروكسيد الييدرو (:6-3)المجاميع من  . ج
المستخمص المائي ب)كامال في التجويف البريتوني  أسبوعاثم حقنت باليوم السابع ولمدة  ،الشرب
والمركب البروتيني المفصول منو بتقنية  ،الراسب البروتيني ،البروتيني المستخمص الغير ،الخام

كغم من وزن الجسم عمى /ممغم (0.1,0.117، 99.88، 125)الترشيح اليالمي بالجرع 
 .التوالي

 

: تقدير المتغيرات
قدر مستوى الكموكوز والكوليستيرول وكوليستيرول البروتين الدىني عالي الكثافة وحامض اليوريك 

االلماني  Biocon الفرنسي لحامض اليوريك Reactifs Biolaboنوع  Kitباستخدام عدة التحميل 
 لكموكوز الدمالفرنسي  Syrbioيرول البروتين الدىني عالي الكثافة ولمكوليستيرول الكمي وكوليست

في انسجة الكمية والكبد والقمب باستخدام طريقة  الكموتاثايونتم تقدير مستوى  اكم ،انزيمية وىي طرق
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يد في االنسجة المدروسة بالطريقة المتبعة من قبل افي حين قدر مستوى المالوندايالديو ،المان
 .(18) الباحثين

 
التحميل االحصائي  

 ،كوليستيرول البروتين الدىني عالي الكثافة ،كوليستيرول الكميال ،حممت نتائج مستوى الكموكوز
االحادي  باينالمالوندايالدييايد احصائيا وذلك باستخدام تحميل الت ،الكموتاثايون ،حامض اليوريك

One way analysis of variance  لخاصة بين المجاميع باستخدام تم تحديد االختالفات ا كما
 .(P<0.05)%5المقبول عند  اإلحصائيوكان مستوى التمييز  Duncan (19) اختبار دنكن

 
النتائج والمناقشة  

كمية البروتينات الكمية ونسبتيا المئوية وكفاءة الترسيب باالسيتون في المستخمص المائي  إيجادتم 
 . (1)كما موضحة بالجدول  البارد لنبات الشميك

 

باالسيتون في  وري المحورة ونسبتيا المئوية وكفاءة ترسيبياة القكمية البروتين المقدرة بطري: (1)جدول 
. المستخمص المائي الخام

 نوع المستخمص

تركيز 
البروتين 

 (3سم/ممغم)

الحجم الكمي 
 لممستخمص

 (3سم)

كمية البروتين 
 الكمي في

 المستخمص
 (ممغم)

وزن 
النبات 

 (غم)

نسبة 
تين البرو

في النبات 
)%( 

وزن 
البروتين 
المحصل 

عميو عمميًا 
 (ممغم)

كفاءة 
الترسيب 
 باألسيتون

)%( 

المستخمص المائي الخام 
 البارد لنبات الشميك

0.543 1080 586.44 500 0.11 388.3 66.21 

 
يني  فصل الراسب البروت

لحيوية حيث تعتمد عمى طرق الفصل لممركبات ا أحداستخدمت طريقة الترشيح اليالمي والتي تعد 
حجما فتستطيع  األقلالجزئيات  أمافالجزيئات الكبيرة تظير أوال من عامود الفصل ،حجم الجزئيات

 .(16،20)اختراق مادة اليالم فتظير متأخرة حيث تستغرق فترة زمنية خالل عامود الفصل 
المعزول  يبروتينروغان الراسب ال أعطى سم (1.8× 120)وعند استخدام عامود الفصل المذكور 

: االتيمن المستخمص المائي لنبات الشميك قمة واضحة وكما مبين في الشكل 
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الشميك بتقنية ثمار نبات لراسب البروتيني المعزول من المستخمص المائي الخام البارد لاحجم روغان (: 1)شكل
مل، حجم (192)تيني المفصول ومقدارىاتشير قمة الحزمة الى حجم الروغان لممركب البرو(  A )الترشيح اليالمي

  .ساعة/مل(60)مل وبمعدل جريان (10)كل جزء 
 

لممستخمص المائي الخام البارد لنبات  البروتينيكمية البروتين الكمي في الراسب  إيجاد
الشميك قبل التمرير في عامود الفصل والمركب البروتيني الناتج من تقنية الترسيح اليالمي  

 مودفي ع ري مرذلراسب البروتيني اللالمركب البروتيني من المحمول المركز بعد عممية فصل 
كفاءة الفصل في  أيجادتم  ،وري المحورةقدرت كمية البروتين بطريقة ال ،الفصل كما ذكر سابقا

. الحصول عمييايبين النتائج التي تم ( 2) لتقنية الترشيح اليالمي والجدول المستخدم عمودال
  

البروتيني الناتج من  د الفصل والمركبعمويوضح كمية البروتين المركز الناتج قبل تمريره عمى  :(2)جدول 
 الترشيح اليالمي

 نوع المادة
كيز البروتين تر
 (3سم/ممغم)

الحجم الكمي 
 (3سم)

البروتين  كمية
 (ممغم)الكمي 

النسبة المئوية 
)%( 

الراسب البروتيني الناتج من المستخمص المائي الخام 
 البارد لنبات الشميك قبل التمرير في عمود الفصل

1.245 2 2.491 100 

المركب البروتيني المفصول بتقنية الترشيح اليالمي 
دة الراسب البروتيني  من ما

0.0305 75.23 2.29 92.11 

A 

(مل)حجم الروغان   
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ئي التقريبي لممركب البروتيني المفصول  يالوزن الجز
لمفصول بتقنية الترشيح اليالمي استخدم عامود ئي التقريبي لممركب البروتيني ايلتعيين الوزن الجز
 أوزانيائي التي تراوحت يالمعمومة الوزن الجز من المواد حيث مرر عدد ،سابقا الفصل المستخدم

والمبينة في  بعد ذلك عين حجوم الروغان ليذه المواد ،دالتون (2000000  -204)ئية بين يالجز
 (.3)جدول 

 
ذي   -Sephadex Gالمعمومة الوزن الجزيئي التي مررت عمى عمود الفصل حجم الروغان لممواد : (3)جدول 

 75 سفيدكس ى ىالمعلسم والحاوي (  120× 1.8)االبعاد 

 المادة
الوزن 

(دالتون)الجزيئي  

حجم 
(3سم)الروغان  

1 Blue dextran 51 2000000  الدكستران االزرق 
2 Bovine serum albumin (BSA) البومين مصل البقر    67000 86 
3 Eggs albumin110 45000  ا لبومين البيض 

4  Trypsin 170 23000 تربسين 

5 Insulin Hormone نسولينىرمون اال    5750 216 

6  Tryptophan304 204  تربتوفان 

 
 

y = -0.0141x + 6.7505
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يوضح المنحنى القياسي لتقدير الوزن الجزيئي التقريبي لبروتين (: 2)الشكل

Blue dextran 

Bovin serum 

albomin 
Eggsa 

albumin  

Trypsin 

Insulin 

Hormon 

Tryptophan 
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رسم العالقة بين حجم  لتقدير الوزن الجزئي من (2)الشكل القياسيتم الحصول عمى المنحني 
والذي من خاللو يمكن (3) الجدولئي كما ىو مبين في يالروغان لكل مادة ولوغارتم الوزن الجز

وذلك من خالل اسقاط حجم الروغان الذي تم ئي التقريبي لممركب المفصول يتحديد الوزن الجز
الجدول  عمى المنحني القياسي وكما موضح في( 1)من الشكل  الحصول عميو لممركب البروتيني

(4) .
 

ئي التقريبي لممركب المفصول بتقنية الترشيح اليالمي يالوزن الجز: (4)جدول 

 
تحديد الجرعة المؤثرة لممستخمص المائي الخام البارد  

في إناث الفئران السميمة  األكثر تأثيرا في خفض مستوى الكموكوز ةتحديد الجرع (5)يوضح الجدول 
ممغم (125) حيث تبين من خالل الجدول إن الجرعة المؤثرة،ت الشميكلممستخمص الخام البارد لنبا

  .من وزن الجسم كغم/
 

تحديد الجرعة المؤثرة لممستخمص المائي البارد لنبات الشميك : (5)جدول 
تركيز 
 الكموكوز
ممي 

 لتر/مول

 السيطرة
 كغم وزن الجسم/جرعة المستخمص المائي الخام البارد ممغم

25 50 75 100 125 150 175 

5.34±0.25 3.8 
±0.08 

3.9±
0.01 5.6 ±0.1 3.83 ±0.11 2.75 ±0.11 4.7±0.05 4.6±0.6 

  S.D ±المعدل

 
تاثير المستخمص المائي الخام والمستخمص غير البروتيني والراسب البروتيني والمركب البروتيني 

ي وكوليستيرول البروتين المفصول منو لنبات الشميك عمى مستوى الكموكوز والكوليستيرول الكل
م اناث الفئران المعرضة لمكرب التاكسدي  دفي مصل الدىني عالي الكثافة وحامض اليوريك 

 (%0.05)معاممة اناث الفئران البيض ببيروكسيد الييدروجين  ان (6)في الجدول  نتائجال أظيرت 
ستوى كموكوز مصل ارتفاع معنوي في م إلىيوم  15عن طريق الفم من خالل ماء الشرب ولمدة 

في  (14,21) وىذا يتفق مع ما حصل عميو كل من ،الدم عند المقارنة مع مجموعة السيطرة السميمة

 (3سم) حجم الروغان المادة
الوزن الجزيئي 

 (دالتون)التقريبي

المفصول من الراسب البروتيني  المركب البروتيني
 لممستخمص المائي الخام البارد لنبات الشميك

192 110530.504 

Y=-0.011 

ئي
جزي

ن ال
وز

م ال
ارتي

وغ
 ل

(مل)حجم الروغان   
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الييدروجين قد  بيرو كسيد أن إلىوقد يعزى السبب  أعالهذكور الفئران المعرضة لنفس الظروف 
خفاض مستوى ىرمون ان إلى مما يؤديزيادة الجذور الحرة التي تسبب تمف خاليا بيتا  إلىيؤدي 

(. 22)االنسولين 
لمكوليستيرول الكمي الذي قد يكون ناتج من حصول  ىناك ارتفاعا معنويا أنالنتائج  أظيرتكما 

وبالتالي  األمعاءالصفراء في  احماضقمة كمية أو  تغيرات في عممية امتصاص وطرح الستيرويد
نخفاضا ا (6)في حين بين الجدول  (23)رض التعويض لغة استيالك الكوليستيرول في الدم زياد
وقد يعود  لحامض اليوريك معنويا لكولستيرول البروتين الدىني عالي الكثافة وارتفاعا معنويا غير

حامض اليوريك يعتبر من مضادات االكسدة الداخمية والتي تمتمك القدرة عمى تقميل  السبب الى ان
يتحفز خاللو انزيم زانثين  تاكسدي حيثوالتي تؤدي الى حدوث الكرب المن الجذور الحرة % 60

احد انواع الجذور الحرة الغير ) peroxynitriteاوكسيديس لتكوين حامض اليوريك الذي يتفاعل مع
( 25,24)لى حامض النتريك المستقر وبالتالي فان زيادتو تكون متوقعة ا اليحولو (مستقرة

والراسب البروتيني والمستخمص غير ،لخامالمائي ا)اما بالنسبة لنتائج حقن الفئران بالمستخمصات 
 وني بالجرعتحقن في التجويف البريالالمفصول منو وذلك عن طريق  البروتيني والمركب البروتيني

 (6)والمبينة في الجدول  غم من وزن الجسم عمى التواليك/ممغم(0.1,0.117، 99.88، 125)
لبروتيني والمستخمص الخام قد يعود ىناك انخفاض معنوي لمكموكوز عند الحقن بالراسب ا ولوحظ

 في منعومن ضمنيا الشميك ليا القدرة اعادة وظيفة الخاليا البنكرياسية السبب الى ان بعض النباتات 
عند  أما (.27,26)زيادة مستوى االنسولين  والذي يؤدي الىاالمتصاص المعوي لمكموكوز  تقميل او

ارتفاع  النتائج تفقد ظير والمستخمص غير البروتيني حقن الفئران بالمركب البروتيني المفصول منو
  .الدممصل  غير معنوي لكموكوز

 امستوى الكوليستيرول الكمي قد انخفض انخفاض أن (6)في الجدول  النتائج أظيرت من ناحية اخرى
لمكوليستيرول  امعنوي اانخفاض أظيرتبينما عند حقن الفئران بالمستخمص غير البروتيني  اغير معنوي

ان ،المركب البروتيني المفصول منو ،الراسب البروتيني ،المائي الخام لكمي عند حقنو بالمستخمصا
 reductase Hydroxymethyl أنزيم تثبيطتعمل عمى  ربما الخافض ليذه لمستخمصات التاثير

glutary- CoA المتواجدة  قد يعود السبب الى ان الفالفونات او ،ل عن بناء الكوليستيرولوالمسؤ
 تقملالصفراء والشحوم المتعادلة مع الفضالت وبالتالي  أحماضتزيد من طرح  بعض النباتاتفي 

الصفراء وبالتالي زيادة تكونيا من الكوليستيرول تؤدي  أمالحعممية طرح  إن. (28)الكوليستيرول 
(. 29)لنبات الفاصوليا بعض الباحثين  أكدهفي مصل الدم وىذا ما  مستواهالى قمة 
 المفصول البروتيني غير البروتيني و المائي الخام والمركب المستخمصالراسب البروتيني و تأثير :(6)جدول 

 مستوى المتغيرات الكيموحيوية في مصل دم إناث الفئران المعرضة لمكرب التاكسدي التجريبي فيلنبات الشميك 
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الكموكوز ممي المعامالت 
لتر /مول

الكوليستيرول الكمي 
لتر /مميمول

 اليوريك حامض
لتر /ممي مول

HDL-C 
لتر /مميمول

 a( المحمول الممحي الفسمجي)السيطرة

7.36±0.41 

bc 

1.5±0.1 

a 

8.57±0.17 

a 

2.236±0.22 

معرضة لمكرب )السيطرة المصابة
( التاكسدي

c 
12.13±0.28 

c 
1.7±0.1 

f 
22.57±0.34 

a 
2.046±0.62 

الراسب البروتيني لممستخمص 
شميك المائي البارد لنبات ال

a 
7.23±0.416 

ab 
1.36±0.25 

a 
20.39±0.29 

c 
3.70±0.36 

المستخمص غير البروتيني البارد 
لنبات الشميك 

f 
17.2±0.3 

dc 
2.13±0.152 

f 
22.99±0.005 

bc 
3.10±0.20 

المستخمص المائي الخام البارد 
لنبات الشميك 

b 
9.5±0.1 

a 
1.2±0.1 

c 
19.23 ±0.225 

d 
4.46±0.503 

تيني المفصول من المركب البرو
الراسب البروتيني لممستخمص 

المائي البارد لنبات الشميك 

c 
13.36±0.15 

ab 
1.27±0.05 

b 
15.65±0.767 

ab 
2.46±0.23 

 
الحقن  دكما تبين من النتائج ان كوليستيرول البروتين الدىني عالي الكثافة ارتفع ارتفاعا معنويا عن

ىذه المستخمصات عمى  ةقد يعزى السبب الى قدر (الخام ،غير البروتيني ،البروتيني)بالمستخمص 
ربما تكون ىذه  أو( 30) جزيئات البروتين الدىني عالي الكثافة إلنتاج واألمعاءتحفيز خاليا الكبد 

اليبو بروتين اليبيز الذي يجيز جزيئات البروتين الدىني  أنزيم تحفيزالقدرة عمى  ليا المستخمصات
كرونات يسحب الكميسريدات الثالثية من الما أثناء 1apoA و  وسفاتيةعالي الكثافة بالدىون الف

(. 14)الكثافة جدا  واطئوالبروتين الدىني 
ارتفاعا غير معنوي  الراسب البروتيني المفصول من المحقونة بالمركبالفئران  أظيرتكما 

ك فقد أظيرت نتائج اما بالنسبة لمستوى حامض اليوري .لكوليستيرول البروتين الدىني عالي الكثافة
والمركب البروتيني  ،المستخمص غير البروتيني،الراسب البروتيني ،الحقن بالمستخمص المائي الخام

ب بقد يعزى الس لمستخمص غير البروتينيا انخفاضا معنويا باستثناء الراسب البروتيني المفصولة من
ليا دور في تقميل تاثير  اتويدفونالفالواتي بضمنيا  الى كون بعض المركبات التي يمتاز بيا الشميك

وبالتالي تقمل من  زانثين اوكسديس أنزيمفيي تعمل عمى تثبيط فعالية  آخرالجذور الحرة ومن جانب 
 .) 31) مستوى حامض اليوريك

المستخمص الخام وغير البروتيني والراسب البروتيني والمركب المفصول منو لنبات الشميك  تأثير
في انسجة الفئران المعرضة لمكرب التاكسدي   ونالكموتاثايعمى مستوى 
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الكبد  ألنسجةيون اان ىناك انخفاضا معنويا لمستوى الكموتاث (7)جدول في الالموضحة تبين النتائج 
عن (% 0.05)والقمب والكمية لمفئران المعرضة لمكرب التاكسدي المستحدث بيروكسيد الييدروجين 

ان حدوث وقد يعود السبب الى  ،مع مجموعة السيطرة السميمة يوم عند المقارنة 15طريق الفم ولمدة 
الى  إضافةالكرب التاكسدي يؤدي الى استنفاذ مضادات االكسدة في االنسجة ومنيا الكموتاثايون 

كموتاثايون ريديكتيس  ،كموتاثايون ترانسفيريس)االنزيمات الخاصة بالكموتاثايون ومنيا  تأثر
. (32)ة الكرب التاكسدي بحال (وكموتاثايون بيروكسيديس

ارتفاعا  (الخام ،غير البروتيني ،البروتيني) النتائج عند حقن الفئران بالمستخمصات أظيرتكما 
 فعالية زيادةالى  وقد يعود السبب (الكميةوالقمب  ،الكبد)في انسجة  الكموتاثايونمعنويا في مستوى 

وتاثايون المؤكسد الى الشكل المختزل الكموتاثايون ريدكتيز الذي يعمل عمى اختزال الكل أنزيم
انزيم اليادم  عامال مختزال او ان ىذه المستخمصات ليا دور في تثبيط فعالية NADPHباستخدام 

المعاممة بالمركب  أدتفي حين ( 33)كموتامايل ترانس ببتيديز –لمكموتاثايون والذي يسمى انزيم كاما 
الكبد والكمية ولكنو  أنسجةفي  الكموتاثايونمستوى البروتيني المفصول الى ارتفاع غير معنوي في 

 .في نسيج القمب مستواهمعنويا في  ارتفاعااظير 
 

 بروتيني المفصولالغير البروتيني و المائي الخام والمركب  المستخمصالراسب البروتيني و تأثير (7):جدول 
 المعرضةإلناث الفئران  والقمبالكبد والكميةمستوى الكموتاثايون والمالوندايالدييايد في أنسجة  فيلنبات الشميك 

لمكرب التاكسدي التجريبي 
(غم/نانومول)المالوندايالدييايد (غم/نانومول)الكموتاثايون   المعامالت 

  الكبد الكمية القمب الكبد الكمية القمب
a 

40.6±154.3 
c 

43.5±348.3
3 

a 
17.1±168.6 

c 
10.92±308.2 

c 
12.65±320.9 

c 
3.95±332.0

6 

المحمول الممحي ) لسيطرةا
( الفسمجي

c 
5±500 

a 
30.23±242.

3 

b 
7.81±104 

a 
17.09±128.3 

a 
3.81±159.96 

a 
12.55±133.

3 
معرضة ) السيطرة المصابة

( لمكرب التاكسدي
c 

7.21±142 
c 

10.6±521.3
3 

c 
11.63±284 

b 
17.43±229.8 

b 
10.54±241.1 

b 
30.71±244.

4 

الراسب البروتيني لممستخمص 
ائي البارد لنبات الشميك الم

c 
55.42±467 

b 
33.95±423 

c 
45.48±180 

c 
16.7±282 

b 
7.69±231.89 

c 
34.08±338.

5 

المستخمص غير البروتيني 
البارد لنبات الشميك 

b 
36.38±512 

c 
58.31±521.

3 

c 
5.85±173.3 

c 
21.5±278.22 

d 
11.83±353.8 

b 
29.7±236 

المستخمص المائي الخام البارد 
الشميك  لنبات

cd 
38.4±495.66 

a 
42.93±313 

d 
27.83±170 

b 
14.29±248.3 

a 
15.45±170.2 

a 
36.61±172.2 

المركب البروتيني المفصول من 
الراسب البروتيني لممستخمص 

المائي البارد لنبات الشميك 
ات المستخمص المائي الخام وغير البروتيني والراسب البروتيني والمركب المفصول منو لنب تأثير

في انسجة الفئران المعرضة لمكرب التاكسدي الشميك عمى مستوى المالوندالدييايد 
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الفئران المعرضة لمكرب التاكسدي المستحدث  إلناث MDAمستوى  أن( 7)يوضح جدول 
في  مستواهىناك ارتفاع في  أنيوم  15عن طريق الفم ولمدة  %(0.05)ببيروكسيد الييدروجين 

توليد الجذور زيادة ان وقد يعود السبب الى  ،مع مجموعة السيطرة السميمة عند المقارنة لبنسيج الق
الحرة تزيد من استيالك الكوتاثايون مما يجعل الخاليا عرضة لسمية الجذور الحرة والتي من ضمنيا 

كما ان جذور االوكسيجن الحرة تؤذي  بيروكسيد الييدروجين الذي يؤدي الى تمف خاليا االنسجة
ه توىذا ما اكد ن المالوندايالدييايدوالموجودة في اغشية الخاليا وبالتالي تزيد من تك فاتيةالفوس الدىون
الغير  ،معنويا عند الحقن بالمستخمصات البروتيني رتفاعاا MDA مستوى عحيث ارتف النتائج

 .(34)الخام ،بروتيني
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