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Abstract  

 The activity of hypoglycemic, hypocholesterolemic, 

hypolipidemic of crude, non-proteinous cold aqueous extracts of Melia 

azedarach and Lactuca serriola plants and boiled non-proteinous extract 

of Melia azedarach have been studied after intraperitoneal injection in 

normal and alloxan- induced diabetic rats. After two hours of 

intraperitoneal injection of cold crude aqueous extract of the leaves of 

Lactuca serriola at a dose (50 mg/kg of body weight). The results 

indicated a significant decrease in glucose and total lipids levels and 

insignificant decrease in cholesterol level, hence, the effects of the cold 

crude aqueous extract are similar to those of the insulin in alloxan 

diabetic rats. In main time, the same extract has led to a significant 

decrease just in glucose level in non-diabetic rats. The cold crude 

aqueous extract of Melia azedarach, produced no significant changes in 

normal and alloxan diabetic rats, but a significant decrease in total lipids 

level for diabetic rats, whereas the non-proteinous extract of the same 

plant showed a significant decrease in glucose, cholesterol and total 

lipids levels in alloxan diabetic rats but not in normal rats. In conclusion, 
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results indicated that cold crude aqueous extract of the leave of Lactuca 

serriola plant posses hypoglycemic and a decrease in total lipid effect, 

but non-proteinous cold extract for the leave of Melia azedarach posses 

hypoglycemic, decrease for the levels of cholesterol and total lipids in 

blood serum of diabetic rats and this extracts may be used for treating 

diabetes mellitus after sure that there is no side effects  

 
الخالصة 

تم في ىذا البحث دراسة فعالية خفض الكموكوز والكوليستيرول والدىون الكمية 
  Melia azedarachالسبحبح لممستخمصات المائية الخام وغير البروتينية الباردة الوراق نباتي

السبحبح في  ألوراقوالمستخمص غير البروتيني المغمي   Lactuca serriolaوخس الزيت 
في لسميمة والمصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان عن طريق الحقن ذكور الجرذان ا

وقد اشارت النتائج بعد ساعتين من الحقن الى . ومقارنتيا مع تاثير االنسولينالتجويف البريتوني 
كغم من وزن / ممغم 50نبات خس الزيت وبجرعة  ألوراقان المستخمص المائي الخام البارد 

ض معنوي في مستوى الكموكوز والدىون الكمية وانخفاض غير معنوي قد أدى إلى انخفاالجسم 
 أدىاالنسولين في الجرذان المصابة، في حين  لتأثيرفي الكوليستيرول وىو مشابو بذلك 

اما المستخمص . المستخمص إلى انخفاض معنوي في مستوى الكموكوز فقط في الجرذان السميمة
بح فمم يؤِد إلى أي تغيير يذكر في الجرذان السميمة نبات السبح ألوراقالمائي الخام البارد 

في الجرذان المصابة، في  والكوليستيرول والمصابة ماعدا انخفاضًا معنويًا في الدىون الكمية
ليذا النبات أدى إلى انخفاض معنوي في مستويات  البارد حين ان المستخمص غير البروتيني

ولم ُيبِد تأثيرًا يذكر في الجرذان . الجرذان المصابة الكموكوز والكوليستيرول والدىون الكمية في
  .السميمة

نبات خس الزيت يمتمك  أوراقفي  البارد عمى ان المستخمص المائي الخام دلت النتائج
البارد مخفضا لمكموكوز والدىون الكمية في مصل الدم وان المستخمص غير البروتيني  تأثيراً 

والدىون الكمية  مخفضا لمستويات الكموكوز والكوليستيرول تأثيراً نبات السبحبح يمتمك  ألوراق
  .جانبية أثارمن عدم وجود  التأكدويمكن استخداميما عالجا لداء السكر بعد 

 
 
 

 
(خالد صالح عمر عبد المانع) أعاله إليولمموما  ماجستيرالمستل من رسالة  بحث
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 المقدمة 
ويتطمب  ،الدم عند الحدود الطبيعية عمى كموكوز اإلبقاءتيدف معالجة داء السكر إلى 

سالمة العالج نوع المرض وآلية فعمو ومن ثم فعالية و ،العالج الصحيح معرفة كل من طبيعة
في معالجة كل مرضى  األساسيفضاًل عن الحمية الغذائية التي تعد العنصر  .بالريجيم المتاح

وىناك  ،عطاة عن طريق الفمأو العوامل الخافضة لمسكر الم/ السكر يأتي األنسولين وداء 
 ان احتماالت معالجة داء السكر، (1)الطبية الخافضة لسكر الدم  واألعشاباستعمال النباتات 

العديد من الميتمين في السنوات  أثارتبالتجريع الفموي لعدد من العوامل الخافضة لسكر الدم 
م والمستخدمة في الطب الشعبي وان التحري عن العوامل النباتية الخافضة لمسكر في الد ،األخيرة

 (.2) األىميةيبدو في غاية 
المستخمصات  تأثيرمنيم من درس  .في دراسة تأثير ىذه النباتات وقد اختمف الباحثون

ومنيم من درس المستخمصات  ،باتاتمختمفة من ىذه الن ألجزاءالمائية والكحولية واالسيتونية 
في  تأثيراتياين الى عزل مركبات فعالو ودراسة في حين ذىب بعض الباحث ،decoctionالمغمية 

والحيوانات السميمة والمصابة بداء السكر  اإلنسانفي  كيموحيويةالدم وبعض الجوانب ال سكر
مقارنات بين  إجراء إلىالمستحدث بااللوكسان او الستربتوزوتوسين كما ان بعض الباحثين مال 

ع تمك لمعقاقير المستخدمة في عالج داء السكر تأثير ىذه النباتات والمواد المستخمصة منيا م
. واألنسولين

 Trigonella foenum-graecum ومن بين النباتات التي تمت دراستيا ىو نبات الحمبة
والذي يعد من اىم النباتات المستخدمة في الطب  Leguminosae البقمية عائمةالوالذي يتبع 

قد درست فعالية خفض السكر لممستخمصات الشعبي لعالج داء السكر في عدد من البمدان، ف
النبات في الجرذان السميمة والمصابة بداء السكر المستحدث  ألوراقالمائية والكحولية 

عبر الفم وكذلك من خالل  أعطيالنتائج إلى ان المستخمص المائي الذي  أشارتإذ  ،بااللوكسان
في حين يبدي  ،السميمة والمصابة خافضًا لمسكر في الجرذان تأثيراً الحقن في البريتون يمتمك 

المستخمص الكحولي تاثيرًا خافضًا لمسكر في الجرذان المصابة فقط عند الحقن في البريتون 
. (4-9)استخدام نباتات مختمفة تناولت  أخرىدراسات ذلك توجد  إلى إضافة .((3

اسع في يزرع بشكل و ،أو دائمة الخضرة ،نفضية ،نبات السبحبح ىو شجرة متوسطة الحجم
العراق في مدينة الموصل والى جنوب العراق والسيما في الحدائق العامة كشجرة ظل عمى طول 

عرفت خصائص .Meliaceae. (12)تنتمي الى العائمة الميمية   .(11,10)الطرقات الخارجية
وثمارىا في الوصفات  أوراقياشجرة السبحبح في الطب الشعبي منذ آالف السنين فكانت توصف 

الشجرة صار لو استعمال  أجزاءحتى ان كل جزء من  ،والعمل األوجاعية لعالج مختمف الشعب
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ولعالج  ،مدررًا لمحيض ،مدرراً  ،أيضاً كما يستخدم عصير االوراق عالجًا طاردًا لمديدان  ،خاص
كما  ،والصـداع األعصابتستخدم كمـادات لتسكين  واألزىار األوراقكمـا ان  .نزالت البرد
بوصفيا  واألزىار Scrofula( داء الممك)وراق والمحـاء فـي عالجات الجذام والغّدب تسـتخدم اال

غيـر الناضجة بوصفيا مادة قابضـة فضـال عـن انيـا  كمـا تسـتخدم الثمـار .دواًء مقـويًا عقـب الحمـى
 في البذور مـن رجالمسـتخ الزيـت كما يستخـدم .في عالجات الروماتيزم فتستخدم امـا البـذور ،مـادة منعشـة

 .(14 13,11,)االلتيابات الجمدية عالج
 ،(16,15) ىـر النبـات فـي شـيري تموز وآبويز ،حولي ،نبـات عشـبي ،نبات خس الزيت

النبات في  أوراقتستخدم  .Compositae (17) إلى العائمة المركبة Lactucaينتمي جنس 
زالةية ومفيدة في معالجة الصداع الطب الشعبي بوصفيا مدررة وميدئة ومنقية لمدم ومشو  وا 

 واألمراضوتستخدم في معالجة حاالت الجرب  ،القمب أمراضاالضطرابات التنفسية الناتجة عن 
في حاالت السير والقمق والحد من عصبية  يستخدمكما  ،(18 14,) الكبد وأمراضالجمدية 
 .(19)المفاصل في معالجة السعال الديكي وعسر الطمث وآالم العضالت و و األطفال
المستخمص المائي الخام وغير البروتيني لنباتي  تأثيردراسة  إلىييدف البحث الحالي  

السبحبح وخس الزيت في الجرذان السميمة والمصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان في 
. (كوليستيرول ودىون كمية ،كموكوز)بعض المتغيرات الكيموحيوية 

 
عمل المواد وطرائق ال

: النبات جمع
 Lactuca وخس الزيت  Melia azedarach  كل من نبات السبحبح أوراقجمعت 

serriola  إذ قطفت االوراق في المساء  2000من حديقة الجامعة في منتصف شير تموز عام
وقد حفظت في اكياس بالستيكية ووضعت  .قسم عموم الحياة -في كمية العموم  األخيروصنف 

 .لتنظيف حتى حين االستعمالفي المجمدة بعد عممية ا
  

  Melia azedarach نبات السبحبح ألوراق (Crude)تحضير المستخمص المائي الخام 
بعد ذلك مزجت القطع مع  ،السبحبح وقطعت إلى قطع صغيرة أوراقغرام من  200وزن 

 10لمدة  Blenderوسحقت باستخدام آلة الثرم ( حجم 3 :وزن 1)الماء المقطر البارد بنسبة 
كررت  ،دقائق بعدىا جمدت بإضافة النتروجين المسال ثم تركت تذوب عند درجة حرارة الغرفة

بعد ذلك حرك الخميط لمدة ساعتين تحت تأثير المحرك الكيربائي مع  .ىذه العممية ثالث مرات
ثم رشح من خالل عدة طبقات من الشاش وفصل  .مراعاة التبريد لممزيج في الحمام الثمجي

 دقيقة عمى 20ىاز الطرد المركزي المبرد لمتخمص من المواد غير الذائبة لمدة المستخمص بج
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تم قياس حجم الراشح بعد ذلك جفف ( 20)والحصول عمى راشح بشكل رائق  3520xg سرعة
 أصبحإلى ان  Lyophilizer( التجفيد)المستخمص الخام الناتج بوساطة جياز التجفيف بالتبريد 

م في انبوبة محكمة الغطاء لحين اجراء العممية  20-دة عند حفظ في المجم ،بشكل مسحوق
 .التالية وىي الحقن في الحيوانات

 
  Lactuca serriolaنبات خس الزيت  ألوراق (Crude)تحضير المستخمص المائي الخام 

عميو  وأجريت Lactuca serriola نبات خس الزيت أوراقغرام من  200وزن 
بعد ذلك جفف  ،لمحصول عمى المستخمص المائي السبحبح لنباتالخطوات السابقة نفسيا 

ثم  ،مسحوق بشكل أصبحالى ان  Lyophilizer( التجفيد)بوساطة جياز التجفيف بالتبريد 
العممية التالية وىي الحقن  إجراءمحكمة الغطاء لحين  أنبوبةْم في  20-حفظ في المجمدة عند 

 .في الحيوانات
 

  Melia azedarach السبحبحنبات  ألوراقالبارد  تحضير المستخمص غير البروتيني
وقطعت إلى قطع  ،Melia azedarachغرامًا من أوراق نبات السبحبح  975ُوِزن 

لغاية قياس حجم الراشح في تحضير المستخمص  عميو الخطوات السابقة نفسيا وأجريت ،صغيرة
 .(21) ريقة الوري المحورةثم قـدرت كمية البروتين لو بحسب ط ،نبات السبحبحالخام ل المائي

تقميص حجم المستخمص الخام المتحصل عميو تقريبًا إلى الثمث بوساطة جياز التجفيف بالتبريد 
إلى كل من  (cold acetone)االسيتون البارد  إضافة ،(Lyophilizer)" التجفيد"

عمى التوالي ببطء مع  ماء-اسيتون حجم/حجم( 60: 40)المستخمصات المحضرة بنسبة 
 .ساعة 24ثم ترك المزيج في الثالجة لمدة  .(22)م  4لتحريك المستمر عند درجة حرارة ا

فالجزء  .33520xgدقيقة عند  20ُفِصل البروتين المترسب بجياز الطرد المركزي المبرد لمدة 
لعدة   Lyophilizer (التجفيد)الراسب الذي يمثل البروتين فقد جفف في جياز التجفيف بالتبريد 

(. 23) لمحصول عمى المادة بشكل مسحوق اتساع
تم التخمص من االسيتون في الجزء الرائق بوساطة جياز التبخير الدوار تحت ضغط مخمخل 

ثم وضع بعد ذلك في جياز التجفيف بالتبريد  .(Rotary evaporator)م  40عند درجة 
ستخمص غير عميو الم أطمقلمحصول عمى المادة بشكل مسحوق   Lyophilizer (التجفيد)

حفظ بعد ذلك في المجمدة في أنبوبة محكمة الغطاء لحين استعمالو لمحقن في  ،البروتيني
. الحيوانات

  Lactuca serriolaنبات خس الزيت  ألوراقتحضير المستخمص غير البروتيني البارد 
عميو الخطوات  وأجريت  Lactuca serriolaنبات خس الزيت  أوراقغرامًا من  985وزن 
. نبات السبحبح ألوراقالبارد  غير البروتيني بقة نفسيا في تحضير المستخمص المائيالسا
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 Meliaنبات السبحبح  ألوراقالمغمي  غير البروتيني تحضير المستخمص المائي

azedarach 
صغيرة ثم سحقت بوساطة  أجزاءنبات السبحبح إذ قطعت إلى  أوراقغم من  450وزن 

دقائق ثم  10ولمدة  حجم-وزن ٔ:ٖ مع الماء المقطر بنسبة (Blender)آلة الثرم الكيربائي 
كررت ىذه العممية  ،النتروجين المسال وتركت لتذوب في درجة حرارة الغرفة بإضافةجمدت 

بعد ذلك  ،ثالث مرات بعد ذلك غمي الخميط في وعاء زجاجي لمدة نصف ساعة ثم ترك ليبرد
لص بجياز الطرد المركزي المبرد عند رشح من خالل عدة طبقات من الشاش وفصل المستخ

33520xg  قمص حجم المستخمص  .دقيقة وذلك لمتخمص من المواد غير الذائبة 20لمدة
عميو الخطوات  وأجريت ،Lyophilizer المتحصل عميو إلى الثمث بوساطة جياز التجفيد

. نبات السبحبح ألوراقالمستخمص غير البروتيني البارد  تحضيرالسابقة نفسيا في 
 

: الحبوانات المستخدمة
المختبرية من  Male albino ratsاستخدمت في ىذه الدراسة ذكور الجرذان البيض 

وتمت تربيتيا في بيت الحيوانات المختبرية في  ،غرام 300-150تقرب اوزانيا من  Wistarنوع 
رجة خاصة ومجيزة ومعدة ليذا الغرض وكانت د أقفاصكمية التربية داخل /قسم عموم الحياة

وزودت  ،ساعة ظالم 14ساعات ضوء و 10ْم ودورة ضوئية انقسمت إلى ( 222)الحرارة 
 ،العمف في الموصل إلنتاجالجرذان بالماء والعمف الذي تم الحصول عميو من المعامل المحمية 

 .وبشكل متواصل وبكميات وافره
 

  Induction of diabetes in male ratsإستحداث داء السكر في ذكور الجرذان 
 أوزانياقربت  Wistarمن نوع  male albino ratsاستخدمت ذكور الجرذان البيض

ساعة قبل  (48)لمدة  األكلخاصة وقد منعت من  أقفاصغرامًا ووضعت في ( 150-300)
البريطانية  (BDH)وزنت ثم حقنت بااللوكسان المنتج من شركة  .استحداث داء السكر فييا

إذ حضرت عند بدء  (BDH Limited poole/England)المحدودة المواد الكيمياوية  إلنتاج
وبجرعة نيائية  Normal Salineمن المحمول الممحي الفسمجي ٖسم/ممغم 100الحقن بتركيز 

تم التأكد من ان الجرذان التي حقنت بااللوكسان قد استحدث  كغم من وزن الجسم/ممغم 100
وذلك باستخدام  د من وجود سكر الكموكوز فيوفييا داء السكر وذلك من خالل فحص البول لمتأك

فالحيوانات  .األلمانية  Boehringer Mannheimمن شركة  Gluko testالشريط الكاشف 
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 عدت مصابة بداء السكر ٖسم 100/ممغم 200مستوى كموكوز الدم اعمى من  أظيرتالتي 
(23). 
 
 سحب عينات الدم 

ات والمواد البروتينية المذكورة آنفًا بعد مرور ساعتين عمى حقن الجرذان بالمستخمص
وذلك باستخدام  (Orbital sinus)خدرت بااليثر لبضع ثواٍن ثم سحب الدم من زاوية العين 

 Plain)إذ جمع الدم في انابيب جافة ونظيفة  ،Capillary tubes (24)شعرية خاصة  أنابيب

tubes)  خالية من مانع التخثر(Without anticoagulant) وفصل  ،ح لمدم بالتجمطثم سم
ثم وضع  .دقيقة 15ولمدة   9000xgبوساطة جياز الطرد المركزي بسرعة  (Serum)المصل 

بعدىا قدر مستوى الكموكوز في اليوم نفسو واحتفظ  ،المصل في انابيب خاصة ليذا الغرض
 .لحين الحاجة( م 20)-بالمصل بدرجة 

 
  التحاليل الكيميائية الحياتية

 Kitفي مصل الدم باستخدام عدة التحميل  والكوليستيرول لوكوزقيس مستوى الك
الفرنسية عمى التوالي وىي طريقة  BioMerieuxوااللمانية  Bioconالمصنعة من شركة 

 (26)ذكرت من قبل  كما تقدير مستوى الدىون الكمية في مصل الدمفي حين  .(25)انزيمية 
ثم مفاعمة المزيج مع كاشف  ،المركز تسخين مصل الدم مع حامض الكبريتيكالتي تتضمن 
ارجوانيًا وتتم القراءة عند  –ليعطي معقدًا احمر   phosphovaniline reagent  الفوسفوفانيمين

  .نانومتراً ( 450)طول موجي قدره 
 

 تحديد الجرعة المؤثرة لممستخمص المائي الخام البارد الوراق نبات السبحبح
 (11) إلىغم قسمت عشوائيًا ( 300-210)ا من استخدمت جرذان سميمة قربت أوزانو

ساعة وعوممت كما ( 16)جرذان إذ منعت من األكل لمدة ( 3)كل مجموعة تضم  ،مجموعة
 :يأتي

ماء مقطر وعدت مجموعة سيطرة  ٖسم 1حقنت في التجويف البريتوني بـ  األولىالمجموعة  .أ 
(Control) .

 ،50، 25 ،20 ،15 ،10 ،5)لجرع حقنت بالتجويف البريتوني با( 11-2)المجاميع من  .ب 
من وزن الجسم عمى التوالي من المستخمص ( كغم/ممغم 1000 ،750 ،500 ،0250

 .نبات السبحبح ألوراقالمائي الخام البارد 
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ثم  ،((25 وبعد ساعتين من حقن المستخمصات في البريتون قيس مستوى الكموكوز في الدم
 .مؤثرةة ى كموكوز الدم والتي عدت جرعتأثيرًا في خفض مستو األكثر ةالجرع اختيرت

 
معاممة الجرذان السميمة والمصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان بالمستخمصات 

 واالنسولين 
 معاممة الجرذان السميمة 

باستثناء  جرذان( 3)كل مجموعة تضم  اميعمج( 7)قسمت الجرذان السميمة عشوائيا الى 
 :كاآلتيىذه المجاميع تمت معاممتيا  ،جرذان 5مجموعة السيطرة التي تضم 

حقنت في التجويف البريتوني بالماء المقطر وعدت حيوانات سيطرة  األولىالمجموعة  .ٔ
. Controlسميمة 

كغم من /وحدات دولية ( 10)بـ ( Subcutaneous)المجموعة الثانية حقنت تحت الجمد  .ٕ
مال مباشرة بوساطة الماء إذ خفف االنسولين قبل االستع( 27)وزن الجسم من االنسولين 

. وأعطي حسب وزن الحيوان .المقطر
وغير  حقنت بالتجويف البريتوني بالمستخمصات المائية الخام السابعة الى الثالثة ةالمجموع .ٖ

والمستخمص المائي غير البروتيني  السبحبح وخس الزيت يالباردة الوراق نبات البروتينية
المحضرة عمى التوالي  .كغم من وزن الجسم/ممغم 50 المغمي الوراق السبحبح وبجرعة

 .كغم من وزن الجسم/ممغم 50وذلك بإذابتيا في الماء المقطر وبجرعة 

التجربة   إجراءقبل  ساعة 16لمدة  األكلُمنعت ىذه المجاميع من الجرذان من 
ية بعدىا حقنت بالماء المقطر او االنسولين او المستخمصات النباتية والمواد البروتين ،(28)

بعد ساعتين من عممية الحقن أخذت عينات الدم من كل  .المعزولة منيا والتي ذكرت فيما سبق
كما ذكرت حيوان ثم قيست مستويات الكموكوز والكوليستيرول والدىون الكمية في مصل الدم 

. سابقا ضمن طريقة العمل
 

 معاممة الجرذان المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان
تضم  اميعمج( 7) إلىان المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان عشوائيا قسمت الجرذ 

عوممت ىذه  .جرذان ٘جرذان مصابة باستثناء مجموعة السيطرة التي تضم  3كل مجموعة 
: المجاميع كما يأتي

 سيطرة مجموعةت عدحقنت في التجويف البريتوني بالماء المقطر و األولىالمجموعة  .ٔ
Control السكر المستحدث بااللوكسان مصابة بداء .



 خالد صالح عمر عبد المانع  &ألجمبي  حمودي ناهدة سعيد . د

26 

كغم من وزن /وحدات دولية( 10)بـ( subcutaneous)حقنت تحت الجمد  المجموعة الثانية .ٕ
إذ خفف االنسولين قبل االستعمال مباشرة بوساطة الماء ( 27)الجسم من االنسولين 

. المقطر وأعطى حسب وزن الحيوان
لبريتوني بالمستخمصات المائية الخام حقنت في التجويف ا الى السابعةالثالثة  ةالمجموع .ٖ

والمستخمص المائي الغير  الوراق نبات السبحبح وخس الزيت وغير البروتينية الباردة
 50عمى التوالي وذلك بإذابتيا في الماء المقطر وبجرعة السبحبح  ألوراقالبروتيني المغمي 

 كغم/ممغرام

ء التجربة ثم حقنت بالماء المقطر ساعة قبل إجرا 16لمدة  األكلٌمنعت ىذه المجاميع من 
ثم  .واالنسولين والمستخمصات النباتية والمواد البروتينية المعزولة منيا والمحضرة فيما سبق

أخذت عينات الدم وقيست مستويات الكموكوز والكوليستيرول والدىون الكمية في مصل الدم كما 
 . ىي الحال في الجرذان السميمة

 
 اإلحصائيالتحميل 

 One wayنتائج مستويات الكموكوز والكوليستيرول والدىون الكمية وذلك باستخدام  حممت 

analysis of variance  وحددت االختالفات الخاصة بين المجاميع باستخدام اختبار دنكن
Duncan (29)  5المقبول  اإلحصائيوكان مستوى التمييز %(P<0.05). 

 
: النتائج

 لمائي الخام البارد ألوراق نبات السبحبحا المؤثرة لممستخمص ةتحديد الجرع
في خفض مستوى الكموكوز في  (فعالة) تأثيراً  األكثر ةتحديد الجرع( 1) ولوضح الجدي

كجرعة والتي اعتمدت  السبحبح ألوراقلمستخمص المائي الخام البارد لذكور الجرذان السميمة 
 نبات خس الزيت ألوراقي البارد لمستخمص المائي الخام وغير البروتينا تأثيرمستخدمة لدراسة 

في الجرذان السميمة والمصابة بداء  السبحبح ألوراقغير البروتيني المغمي وكذلك المستخمص 
. السكر المستحدث بااللوكسان

 
نبات السبحبح  ألوراقتحديد الجرعة المؤثرة لممستخمص المائي البارد الخام  :(1)الجدول 

 

 السيطرة
 كغم وزن الجسم/الوراق نبات السبحبح بالممغمتراكيز المستخمص المائي 

5 10 15 20 25 50 250 500 750 1000 
تركيز 

الكموكوز 
 ٖسم100/ممغم

52.6 
  7.58 

61.54 
 4.3 

94.22 
 

16.58 
85.28 

 14.5 
72.313 

 4.099 
39.71 

 5.81 
31.61 

 6.1  
43.19 

 3.9 
44.366 

 3.8 
75.6 

 18.8 
59.6 

 9.66 

لتغيير نسبة ا
 % ----+16.99 +79.1 +62.13 +37.47 -24.5 -39.9 -17.88 -15.6 +43.7 +13.3 

والمستخمصات غير البروتينية الباردة لنباتي  تأثير األنسولين والمستخمصات المائية الخام
والمستخمص غير  Lactuca serriolaوخس الزيت  Melia azedarachالسبحبح 
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مستويات الكموكوز والكوليستيرول والدهون الكمية في  حبح فيالسب ألوراقالبروتيني المغمي 
 مصل دم ذكور الجرذان السميمة 

كغم وزن الجسم تحت الجمد الى /وحدات دولية ( 10)أدت المعاممة باألنسولين بجرعة  
حدوث انخفاض معنوي في مستوى الكموكوز والدىون الكمية في حين لم يؤِد الى تغيير معنوي 

 .(2الجدول )وليستيرول عند المقارنة مع مجموعة السيطرة في مستوى الك
وزن الجسم ( كغم/ممغم 50)وبجرعة  (2) الجدول فيمن خالل المعاممة بالمستخمصات المذكورة 

نبات السبحبح لم يؤِد الى تغيير معنوي في  ألوراق البارد تبين ان المستخمص المائي الخام
 البارد ون الكمية في حين ان المستخمص المائي الخاممستويات الكموكوز والكوليستيرول والده

نبات خس الزيت قد خفض معنويا مستوى كموكوز الدم ولكنو لم يؤثر معنويا في  ألوراق
 .مستويات الكوليستيرول والدىون الكمية بالمقارنة مع مجموعة السيطرة

ر البروتيني المغمي أما المستخمصات غير البروتينية الباردة لمنباتين وكذلك المستخمص غي 
انخفاض غير معنوي في مستويات الكموكوز والكوليستيرول والدىون  إلىلنبات السبحبح فقد أديا 
. الكمية مقارنة مع السيطرة

 
نباتي السبحبح وخس الزيت  ألوراقتأثير المستخمصات المائية الخام وغير البروتينية الباردة  :(2)الجدول 

في مستويات الكموكوز ( كغم/ممغم 50)السبحبح وبجرعة  ألوراقمغمي والمستخمص غير البروتيني ال
 .والكوليستيرول والدهون الكمية في ذكور الجرذان السميمة

الكموكوز المعامالت 
( 3سم 100/ممغم)

 %
لمتغيير 

الكوليستيرول 
( 3سم 100/ممغم)

 %
لمتغيير 

الدهون الكمية 
( 3سم 100/ممغم)

 %
لمتغيير 

  8.06 69.64السيطرة 
a  -92.12  2.17 

a 
 -385.68  19.76 

ab  -

  3.87 23.83األنسولين 
c -65.78 78.40  3.72 

a 
-

14.89 
220.57  27.18 

c 
-

42.81 
 المستخمص المائي الخام البارد

نبات السبحبح  ألوراق
61.55  4.30 

a -11.62 103.8  3.99 
a 12.68 424.79  31.29 

a 10.14 

 لخام الباردالمستخمص المائي ا
خس الزيت  نبات ألوراق

34.67  2.44 
bc -50.22 78.1  9.53 

a 
-

15.22 
440.97  34.44 

a 
14.34 

المستخمص غير البروتيني 
السبحبح  ألوراقالبارد 

63.63  5.11 
a -8.63 94.26  16.17 

a 2.32 367.93  20.65 
ab -4.60 

المستخمص غير البروتيني 
ح السبحب ألوراقالمغمي 

57.34  2.54 

a -17.66 90.08  8.45 
a 

-
2.21 

316.63  28.12 
b 

-
17.90 

المستخمص غير البروتيني 
خس الزيت  ألوراقالبارد 

48.13  13.66 
ab -30.89 82.86  6.55 

a 
-

10.05 
358.7  20.03 

ab -7.00 

  0.05األحرف المختمفة عموديًا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية  
  الخطأ القياسي تشير قيم الكموكوز والكوليستيرول والدىون الكمية إلى المعدل  
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لنباتي  الباردةتأثير األنسولين والمستخمصات المائية الخام والمستخمصات غير البروتينية 
في مستويات والمستخمص الغير البروتيني المغمي لنبات السبحبح  السبحبح وخس الزيت
ول والدهون الكمية في مصل الدم لذكور الجرذان المصابة بداء السكر الكموكوز والكوليستير

 المستحدث بااللوكسان 
كغم وزن الجسم في ذكور الجرذان /وحدات دولية ( 10)أدت المعاممة باألنسولين بجرعة 

المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان الى انخفاض معنوي في مستويات الكموكوز 
كما ىو مشار إليو في  .ىون الكمية مقارنة مع مجموعة السيطرة المصابةوالكوليستيرول والد

. (3)الجدول 

أدت المعاممة في الجرذان المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان بيذه 
الى حدوث تباينات في التأثير ( الجرعة المؤثرة)كغم وزن الجسم /ممغم 50المستخمصات وبجرعة 

فالمستخمص المائي الخام البارد الوراق نبات السبحبح لم يؤِد الى  .(3)كما ىو مبين في الجدول 
تغيير معنوي في مستوى الكموكوز ولكنو احدث انخفاضا معنويا ومشابيا لالنخفاض الذي أحدثو 

انخفاض معنوي في مستوى الدىون الكمية  إلىاألنسولين في الكوليستيرول فضاًل عن انو أدى 
. ارنة بالسيطرة المصابةولكنو افضل من األنسولين مق

أما المستخمص المائي الخام البارد الوراق نبات خس الزيت فقد ادى الى انخفاض معنوي في 
كما أدى إلى انخفاض ولكنو ليس معنويا في مستوى  ،كل من مستويات الكموكوز والدىون الكمية

. الكوليستيرول ومشابيا لالنخفاض الذي أحدثو األنسولين مقارنة بالسيطرة المصابة
أما المستخمص غير البروتيني البارد الوراق السبحبح فقد ادى الى انخفاض معنوي في مستويات 

المستخمص غير البروتيني المغمي لمنبات في حين ان  .الكموكوز والكوليستيرول والدىون الكمية
أدى الى ارتفاع معنوي في كموكوز مصل الدم ولم يؤِد الى تأثير يذكر في مستوى الكوليستيرول 

أما المستخمص غير  .ولكنو في نفس الوقت أدى الى انخفاض معنوي في مستوى الدىون الكمية
غير معنوي في مستوى الكموكوز والى البروتيني البارد الوراق خس الزيت فقد أدى إلى ارتفاع 

الدىون الكمية مقارنة مستوى  معنويا فيمعنوي في مستوى الكوليستيرول و غير انخفاض
. بالسيطرة المصابة

ان المستخمص المائي الخام وغير البروتيني البارد الوراق نبات خس ( 3)كما يوضح الجدول 
المستوى الطبيعي ومشابيا لمتخفيض  الزيت قد احدث تخفيضا في مستوى الكوليستيرول الى

. الذي أحدثو األنسولين مقارنة بالسيطرة السميمة
تخفيضا  أما المستخمصات المائية الخام وكذلك غير البروتينية الباردة لمنباتين كمييما فقد أحدثت

 .مما أحدثو األنسولين في مستوى الدىون الكمية مقارنة بالسيطرة السميمة وأفضلمعنويا 
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نباتي السبحبح  ألوراقتأثير المستخمصات المائية الخام والمستخمصات غير البروتينية الباردة  :(3)ول الجد 
في مستويات ( كغم/ممغم 50)السبحبح وبجرعة  ألوراقوخس الزيت والمستخمص غير البروتيني المغمي 

  .المستحدث بااللوكسانالكموكوز والكوليستيرول والدهون الكمية في ذكور الجرذان المصابة بداء السكر 

 100/ممغم) الكموكوزالمعامالت 
( 3سم

 %
لمتغيير 

 الكوليستيرول
 الدهون الكميةلمتغير % ( 3سم 100/ممغم)

( 3سم 100/ممغم)
 %

لمتغيير 
 69.64 8.06السميمة / السيطرة 

d 
 92.12  2.17 

abc  
 385.68  1976 

c 
 

  22.12 385.68المصابة / السيطرة 
b 

412.0 108.79  15.27 
a 

18.1 600.52  7.83 
a 

55.6 

  5.40 31.27األنسولين 
d -91.23 71.38 1.17 

bc -34.39 306.42  50.71 
d -48.97 

المستخمص المائي الخام البارد 
نبات السبحبح  ألوراق

391.27  13.05 
b 

9.73 71.60  6.76 
bc -34.19 187.77  20.29 

e -68.73 

 الخام الباردالمستخمص المائي 

خس الزيت  نبات ألوراق
225.8  39.54  

c -36.68 81.30 7.43 
abc -25.27 177.60  34.78  

e -70.43 

المستخمص غير البروتيني 
السبحبح  ألوراقالبارد 

177.49  26.84 
c -50.22 66.47  4.89 

c -38.90 175.20   
e  -70.83 

المستخمص غير البروتيني 
السبحبح  ألوراقالمغمي 

490.23  21.7 
a 

37.48 101.56  14.89 
ab -6.65 496.41  26.35 

b -17.34 

المستخمص غير البروتيني 
البارد الوراق خس الزيت 

390.27  2.75 
b 

9.45 80.27  12.36 
abc -26.22 199.00  13.17 

e  -66.86 

  0.05الية االحرف المختمفة عموديًا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتم 
 الخطأ القياسي تشير قيم الكموكوز والكوليستيرول والدىون الكمية إلى المعدل  
 

 المناقشة

تحضير المستخمصات المائية المتجانسة 
نباتي السبحبح وخس الزيت باستخدام التجميد  أوراقاستخمصت المواد الموجودة داخل خاليا 

وساطة غاز النتروجين المسال إذ ان لعدة مرات ب (Freezing and Thawing)والتذويب 
النتروجين المسال  فبإضافة ،النبات يؤدي الى امتصاصو من قبل الخاليا أجزاءالماء الى  إضافة

يؤدي الى انجماد الماء ثم تمدده وىذا يعمل عمى تكسير جدران الخاليا ومن ثم خروج المادة 
 . (30)الخموية منيا الى الماء 

 
ئية الخام الباردة الوراق نبات السبحبح وخس الزيت عمى مستوى تأثير المستخمصات الما

 الجرذان السميمة والمصابة الكموكوز والكوليستيرول والدهون الكمية في
نظرا الن ىذه الدراسة تتعمق باستخدام نباتات سامة في خفض مستوى الكموكوز والكوليستيرول 

كون ليا فائدة في تفسير ىذه النتائج فان مشابية يمكن ان ت أبحاثوالدىون الكمية ولعدم وجود 
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 وأبحاثإلى افتراضات واقتراحات تتطمب دراسات  األساسمناقشة ىذه النتائج استندت في 
. إضافية

 
الكموكوز  *

كغم وزن / ممغم  50خس الزيت بجرعة  ألوراقادت المعاممة بالمستخمص المائي البارد 
عنوي في كموكوز الدم في ذكور الجرذان الجسم عن طريق التجويف البريتوني إلى خفض م

السميمة مقارنة بمستواه في مجموعة جرذان السيطرة السميمة وكذلك في ذكور الجرذان المصابة 
بداء السكر المستحدث بااللوكسان مقارنة بمستواه في مجموعة السيطرة المصابة بداء السكر 

وزن الجسم في من كغم /ممغم 50في حين لم تؤِد المعاممة بجرعة  ،المستحدث بااللوكسان
نبات السبحبح إلى تغيير معنوي في مستوى  ألوراقالتجويف البريتوني بالمستخمص المائي الخام 

. الكموكوز في مصل الدم لذكور الجرذان السميمة والمصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان
 دراسات الكموكوز يتفق معان التأثير الخافض لممستخمص المائي الوراق خس الزيت في مستوى 

ان التأثير المخفض  (31)إذ اشار الباحثون  ،((31-33عمى مستخمصات نباتية منيا  سابقة
لممستخمص المائي لبذور الحبة السوداء في الجرذان المصابة بالسكر المستحدث بااللوكسان 

 peripheral المحيطة األنسجةفي  (glycolysis)ربما يعود إلى زيادة عممية الكاليكوليسز 

tissues  أو نقصان في عممية تكوين السكر من مصادر غير كاربوىيدراتية
gluconeogenesis الكورتيزول  ،نالكموكاكو)ير اليورمونات المنظمة المعاكسة أو تثبيط تحر

ربما ايضًا يعزى التأثير الخافض إلى احتواء المستخمص الخام عمى مواد فعالة  ،(وىورمون النمو
أو احتواء المستخمص الخام عمى  .(5) (Insulin-like action)ر مشابو لألنسولين ذات تأثي

وقد  ،(34)مادة الصابونين أو مكونات كاليكوسيدية ذات التأثير الخافض لمستوى كموكوز الدم 
: مكونات الفعالة من اصل نباتي وىيُذكر ان ىناك عدة آليات محتممة لفعل ال

. اسية وتحفز افراز األنسولينتعمل عمى خاليا بيتا البنكري .ٔ
. تعمل عمى تثبيط خاليا الفا أو تعمل عمى ارتفاع السكر .ٕ
. تفرز أو تزيد من تأثير األنسولين أو االدرينالين .ٖ
 ،فركتوز داي فوسفاتيز ،فوسفيت فوسفاتيز-ٙ-تساعد في تثبيط صنع انزيم كموكوز .ٗ

ز وتحفز صنع كموكوكاينيز أو فوسفو اينول بايروفيت كاربوكسيمي ،بايروفيت كاربوكسيميز
(35) .

الكوليستيرول   *
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من كغم /ممغم 50لم تؤِد المعاممة بالمستخمصات المائية الخام الباردة لمنباتين وبجرعة 
وزن الجسم في التجويف البريتوني إلى تغير معنوي في مستوى الكوليستيرول في الجرذان 

لمصابة بالسكر المستحدث بااللوكسان فقد اما في الجرذان ا ،السميمة مقارنة بالسيطرة السميمة
ادت المعاممة بالمستخمص المائي الخام البارد الوراق خس الزيت والسبحبح إلى خفض معنوي 

ويمكن ان  .في مستوى الكوليستيرول ومشابيا لتخفيض األنسولين مقارنة مع السيطرة المصابة
اق النباتين في مستوى كوليستيرول يعزى التأثير الخافض لممستخمص المائي الخام البارد الور

اذ تزيد من طرح  ،الدم إلى وجود مادة الصابونين التي تعمل عمى خفض كوليستيرول الدم
أو ان ىذه المستخمصات تؤدي إلى تثبيط انزيم  ،(36)احماض الصفراء والشحوم المتعادلة 

hydroxymethylglutaryl-CoA reductase  (32)المسؤول عن بناء الكوليستيرول .
 
الدهون الكمية   *

وزن من كغم / ممغم  50أدت المعاممة بالمستخمص المائي الخام البارد لمنباتين وبجرعة 
الجسم في التجويف البريتوني لمجرذان المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان إلى خفض 

حين لم تؤِد ىذه  معنوي في مستوى الدىون الكمية في مصل الدم بالمقارنة بالسيطرة المصابة في
المستخمصات إلى تغيير معنوي في مستوى الدىون الكمية في مصل الدم في الجرذان السميمة 

وىذه النتائج تتفق مع خفض مستوى الدىون الكمية في الجرذان  .بالمقارنة مع السيطرة السميمة
دة أو درنات المصابة بداء السكر التجريبي المستحدث بااللوكسان باستخدام مغمي اوراق الجع

اجريت عمى جرذان مصابة بداء السكر  (5)في حين اظيرت دراسة اخرى ( 37)السعد 
 Aegle marmelosaىذه الحيوانات بمستخمص اوراق نبات  المستحدث بااللوكسان ان معاممة

مقارنة بالمجموعة المصابة بداء السكر  أدت إلى انخفاض معنوي في مستوى الكوليستيرول
المرضى المصابين بداء السكر من النوع االول لوحظ رجوع مستوى  وفي .عاممةالمتروكة دون م

 Gymnema sylvestreالدىون الكمية إلى وضعيا الطبيعي عند استخدام مستخمص نبات 
وقد اوضح ىؤالء الباحثون بان استخدام ىذا النبات يعمل عمى زيادة افراز األنسولين  .(38)

اليا بيتا المتبقية في جزر النكرىانس البنكرياسية في المرضى تكوين خ إعادةالداخمي من خالل 
 Cleomeفضال عن ذلك ادى استخدام مستخمص نبات  ،األولالمصابين بداء السكر من النوع 

droserifolia   في الجرذان المصابة بداء السكر التجريبي إلى خفض مستويات البروتينات
كما ان ليذا  ،اع مستوى البروتينات الدىنية عالية الكثافةالدىنية السيما الجزء واطئ الكثافة وارتف

وقد يعزى تأثير ، (39)النبات دورا ميما في الوقاية من االصابة بالتصمب الشرياني 
المستخمصات المائية الخام لمنباتين الخافضة لمدىون الكمية في مصل الدم إلى احتواء ىذه 

ألنسولين السيما وانو قد تم فصل عدد من المستخمصات عمى مركبات تشبو في عمميا عمل ا
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اذ ان األنسولين يعمل عمى منع  ،ىذه المركبات البروتينية التي تشبو في عمميا عمل األنسولين
تحمل الدىون من خالل تأثيره المثبط لعدد من اليورمونات مثل الكموكاكون والكاتيكول امينات 

 .(20)التي تزيد من تحمل الدىون 
 

صات المائية غير البروتينية الباردة والمغمية الوراق نبات السبحبح تأثير المستخل
نبات خس الزيت عمى مستويات الكموكوز والكوليستيرول والدهون الكمية  ألوراقوالباردة 

  في الجرذان السميمة والمصابة
الكموكوز   *

 50 ادت المعاممة بالمستخمص المائي غير البروتيني البارد الوراق السبحبح بجرعة
كغم وزن الجسم في التجويف البريتوني لذكور الجرذان المصابة بداء السكر المستحدث /ممغم

في  .بااللوكسان إلى خفض معنوي في مستوى كموكوز المصل بالمقارنة مع السيطرة المصابة
حين لم تؤد المعاممة بذلك المستخمص في ذكور الجرذان السميمة إلى خفض معنوي في مستوى 

وىذا التأثير الخافض لمستوى الكموكوز في المصابة  .بالمقارنة مع السيطرة السميمةالكموكوز 
وغير الخافض في السميمة ربما يعزى الحتواء المستخمص عمى مواد فعالة تنشط بوجود 

وىذه المواد تكون غير فعالة باقترانيا مع البروتين في المستخمص  ،مستويات عالية من الكموكوز
مستخمص الخام لمنبات لم يؤِد إلى خفض الكموكوز في الجرذان السميمة والمصابة إذ ان ال ،الخام

كما اشير لو سابقا ولكن بفصل البروتين من المستخمص الخام اصبح المستخمص ذا فعالية في 
خفض الكموكوز في الجرذان المصابة اذ ان النشاط والفعالية ليذا المستخمص ربما تزداد في 

ضي اذ انو بزيادة الكموكوز في الدم فان ىذا المستخمص يعمل عمى خفضو حالة االضطراب االي
أو من خالل قدرة ىذا المستخمص عمى زيادة  ،بآليات مختمفة من اجل تحسين السيطرة االيضية

أو يعمل عمى افراز األنسولين  (8)استيالك الكموكوز المحيطي وتثبيط الكاليكوجين في الكبد 
ية المتبقية أو قد يعمل عمى تفعيل بعض الخاليا المحطمة جزئيا عمى من خاليا بيتا البنكرياس

. افراز األنسولين
اما المستخمص المائي غير البروتيني المغمي الوراق نبات السبحبح فقد ادت المعاممة بو 

وزن الجسم في من كغم /ممغم ٓ٘في ذكور الجرذان المصابة بداء السكر المستحدث بجرعة 
إلى زيادة معنوية في مستوى كموكوز المصل بالمقارنة مع السيطرة المصابة،  التجويف البريتوني

. في حين لم يظير انخفاضا معنويا في ذكور الجرذان السميمة بالمقارنة مع السيطرة السميمة
وتعزى الزيادة في مستوى الكموكوز بعد عممية الغميان الى ان المستخمص ربما عانى من 

بفعل الحرارة إذ أدت ىذه المكونات إلى تثبيط افراز األنسولين من  بعض التغيرات في مكوناتو
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الخاليا البنكرياسية أو انيا تزيد من حساسية الخاليا اليدف ضد األنسولين ومن ثم تعمل عمى 
. أو انيا تحفز خاليا الفا عمى افراز الكموكاكون ،زيادة مستوى كموكوز الدم

خس الزيت فقد ادت المعاممة بو  ألوراقالبروتيني البارد اما فيما يتعمق بالمستخمص المائي غير 
وزن الجسم في التجويف البريتوني إلى من كغم /ممغم ٓ٘في ذكور الجرذان السميمة وبجرعة 

خفض غير معنوي في مستوى كموكوز المصل بالمقارنة مع السيطرة السميمة في حين انو لم يؤد 
ذان المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان إلى تغير يذكر في مستوى الكموكوز في الجر

 .بالمقارنة مع السيطرة المصابة
 
الكوليستيرول   *

المعاممة بالمستخمص المائي غير البروتيني البارد الوراق السبحبح وخس الزيت  أدت
في التجويف البريتوني لذكور الجرذان المصابة بداء  ،وزن الجسممن كغم /ممغم 50وبجرعة 
ستحدث بااللوكسان إلى انخفاض معنوي في مستوى الكوليستيرول بالمقارنة مع مستواه السكر الم

في حين لم يؤدي إلى خفض معنوي في مستوى الكوليستيرول في الجرذان  ،في السيطرة المصابة
ويعزى ىذا التأثير الخافض لمستوى  .السميمة بالمقارنة مع مستواه في السيطرة السميمة

نبات السبحبح وخس  ألوراقمصل لممستخمص المائي غير البروتيني البارد الكوليستيرول في ال
الزيت إلى ان ىذه المستخمصات ربما تحتوي عمى مادة الصابونين والتي تعمل عمى طرح 

الصفراء والشحوم المتعادلة مع الفضالت وبذلك تقمل من مستوى الكوليستيرول أو ان  أحماض
ز بوجود الكموكوز في الدم وتعمل عمى تثبيط انزيم المستخمص يحتوي عمى مواد اخرى تحف

Hydroxy methyl glutaryl-CoA reductase المسؤول عن تكون الكوليستيرول .
اما المستخمص المائي غير البروتيني المغمي الوراق السبحبح فمم يؤِد إلى تغير معنوي  

السكر المستحدث بااللوكسان في مستوى الكوليستيرول في ذكور الجرذان السميمة والمصابة بداء 
وزن الجسم من المستخمص بالمقارنة من كغم / ممغم  50عند حقنيا في التجويف البريتوني بـ 

مع السيطرة السميمة والمصابة عمى التوالي ربما يعود السبب إلى فعل الحرارة عمى بعض 
  .المكونات الفعالة في المستخمص

 
الدهون الكمية   *

النباتين وكذلك المغمي  ألوراقتخمصات المائية غير البروتينية الباردة أدت المعاممة بالمس
في التجويف البريتوني لذكور الجرذان  ،كغم وزن الجسم/ممغم 50السبحبح بجرعة  ألوراق

المصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان إلى انخفاض معنوي في مستوى الدىون الكمية 
السميمة عدا المغمي لمسبحبح حد اقل مما في مجموعة السيطرة بالمقارنة مع السيطرة المصابة ول

في حين لم تؤِد المعاممة بيذه المستخمصات في ذكور الجرذان السميمة إلى تغيير يذكر بالمقارنة 
مع السيطرة السميمة ويعزى انخفاض الدىون الكمية في الجرذان المصابة بداء السكر المستحدث 
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لصات إلى ان ىذه المستخمصات ربما تحتوي عمى مواد فعالة تعمل بااللوكسان بفعل ىذه المستخ
من خالل تثبيط اليورمونات  Lipolysisعمل األنسولين ومن ثم تعمل عمى منع تحمل الدىون 

 40) )التي تزيد من تحمل الدىون
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