(٦٤-٥٩) ٢٠٢٠ ،١  العدد،٣٤  المجلد،المجلة العراقية للعلوم البيطرية

( ﻓي ذكور الجرذان السليمةPrunus amygdalus) الدور الوقائي لﻌالﻖ اللوز الحلو
والمصابة تجريبيا بداء السكري
لبنى أحمد كاﻓي و ﻓرح رزاق كبيح

 العراق، ﺟﺎﻣعة القﺎدسية، كلية الصيدلة، فرع علوم المختبرات، ﺟﺎﻣعة ابن سينﺎ للعلوم الطبية والصيدﻻنية،كلية الطب
(٢٠١٨  كﺎنون اﻷول٢١ ؛ القبول٢٠١٨  آب٢٩ )اﻻستﻼم
الخﻼصة

كﺎن الهدف ﻣن الدراسة الحﺎلية تحديد بعﺾ التأثيرات اﻻيجﺎبية التي يمكن أن يؤديهﺎ تنﺎول عﺎلﻖ اللوز الحلو في الوقﺎية ﻣن اﻻصﺎبة
 ذكرا ً ﻣن الجرذان البﺎلغة عشوائيﺎ ً الى٣٠  تﻀمنﺖ الدراسة تقسيم.بﺎرتفﺎع ﻣستوى سكر ودهون الدم في ذكور الجرذان المعﺎﻣلة بﺎﻻلوكسﺎن
كغم ﻣن وزن/ ﻏم٢٫٨٤  او١٫٤٢)  يوﻣﺎ وبجرعتين٦٠ ﻣجموعتين ﻣتسﺎوية العدد وهي ﻣجموعتﺎ الوقﺎية المعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو لمدة
 لوﺣﻆ ارتفﺎع بسيط في ﻣعدل. كغم ﻣن وزن الجسم( في البريتون/ ﻣلغم١٥٠) الجسم( وبعدهﺎ ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن بجرعة ﻣنفردة ﻣقدارهﺎ
تركيز الكلوكوز و الكوليسترول الكلي والدهون الثﻼثية و الكوليسترول في البروتينﺎت الدهنية الواطئة الكثﺎفة والكوليسترول في البروتينﺎت
 وانخفﺎض بسيط في ﻣعدل تركيز الكوليسترول في البروتينﺎت الدهنية عﺎلية الكثﺎفة بعد ﺧمسة ايﺎم ﻣن الحقن،الدهنية واطئة الكثﺎفة ﺟدا
 يستنتج ﻣن ذلك ان لعﺎلﻖ اللوز الحلو تأثير وقﺎئي ﻣن اﻹصﺎبة بﺎرتفﺎع. يوﻣﺎ ﻣن المعﺎﻣلة بﺎلعﺎلﻖ٦٠ ﻣقﺎرنة" ﻣﻊ اﻻقيﺎم ﻣﺎ قبﻞ المعﺎﻣلة وبعد
.كغم ﻣن وزن الجسم/  ﻏم٢٫٨٤ السكر والدهون في الجرذان وﺧصوصﺎ بجرعة
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Abstract
The current study aimed to determine some positive prophylactic effects of sweet almond suspension (SAS) on blood glucose
and lipid profile of experimentally aloxan induced hyperglycemic male rats. Thirty male adult rats divided randomly into two
equal groups, prevention group treated with sweet almond suspension for 60 days at two doses 1.42 or 2.84 g/kg of body weight
(PD1 and PD2), and then hyperglycemia was induced by using single dose injection of alloxan (150 mg/kg of body weight).
There was significant increase in means values of glucose and the concentrations of total cholesterol (TC), Triglyceride (TG),
low density lipoproteins cholesterol (LDL-C), very low density lipoproteins cholesterol (VLDL-C), and low rate concentration
of cholesterol in high density lipoproteins (HDL-C) after five days of injection compared with pretreatment values and after 60
days of treatment with SAS values. In conclusion there was protective effect of sweet almond suspension on hyperglycemia and
hyperlipidemia in two experimentally groups, especially 2.84mg/Kg BW.
Keywords: sweet almond, diabetes, Prophylactic role
Available online at http://www.vetmedmosul.com, © 2020, College of Veterinary Medicine, University of Mosul.
This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

٥٩

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد ) ٢٠٢٠ ،١؟؟-؟؟(
ﻣعﺎيير الدراسة )قبﻞ المعﺎﻣلة بعﺎلﻖ اللوز( وبعدهﺎ ﺟرعﺖ
ﺣيوانﺎت هذه المجموعة بجرعة انفرادية ﻣن عﺎلﻖ اللوز الحلو
بقدر ٢٫٨٤ﻏم \كغم ﻣن وزن الجسم بﺎستخدام أنبوب اللي المعدي
ﺣسب الجرعة المستخدﻣة ﻣن قبﻞ ) (١٠وكﺎن العﻼج يوﻣيﺎ ولمدة
شهرين عن طريﻖ الفم وﺟمعﺖ عينﺎت الدم ﻣرة ثﺎنية في نهﺎية
الفترة ,و بعدهﺎ ﺣقنﺖ الحيوانﺎت بﺎﻻلوكسﺎن ﻻستحداث ارتفﺎع
السكر في الدم بجرعة انفرادية  ١٥٠ﻣلغم \كغم ،وبعد ﺧمسة أيﺎم
ﻣن الحقن اﺧذ الدم ﻣن الحيوانﺎت بطريقة الوﺧز القلبي لقيﺎس
المعﺎيير المطلوبة.

المقدمة
لقد أثبتﺖ الدراسﺎت والبحوث ان تنﺎول اللوز الحلو يقلﻞ ﻣن
تركيز سكر ودهون الدم ) (١ويعﺎلج ﺣﺎﻻت التهﺎب المفﺎصﻞ
) (٣،٢كمﺎ يعمﻞ كمﺎنﻊ للتخثر ) .(٤يعتبر اللوز الحلو ﻣن المصﺎدر
الغنية بﺎﻷليﺎف والبروتينﺎت ) (٥ويحتوي اللوز الحلو على
الفيتﺎﻣينﺎت وﻣنهﺎ فيتﺎﻣين  Eوالذي له دور ﻣسﺎند لفيتﺎﻣين C
و Glutathioneفي كبح عمﻞ الجذور الحرة ) (٦ويحتوي اللوز
الحلو على ﻣجموعة فيتﺎﻣين  B complexوﻣنهﺎ فيتﺎﻣين ) Niacin
 (B3و  Riboflavinفيتﺎﻣين  ( (B2و ،يﻀم اللوز ﺣﺎﻣﺾ الفوليك
الذي له دورا ﻣهمﺎ في ايﺾ الهيموسستين ويعد اللوز الحلو
ﻣصدرا" ﺟيدا" للمغنيسيوم والنحﺎس وهمﺎ ﻣن العنﺎصر التي تعتبر
عﺎﻣﻼ" ﻣسﺎعدا" ﻷنزيمﺎت اﻻكسدة اضﺎفة ﻻﺣتوائه على الكﺎلسيوم
والبوتﺎسيوم والفسفور واﻻرﺟنين ) .(٧يعد داء السكري ﻣن
اﻻﻣراض الشﺎئعة وهو عبﺎرة عن ﻣتﻼزﻣة تتصف بﺎضطراب
ايﻀي ﻣزﻣن ،وارتفﺎعﺎ ﺣﺎدا في تركيز سكر الدم النﺎﺟم عن نقص
اﻷنسولين أو انخفﺎض ﺣسﺎسية اﻷنسجة لﻸنسولين ،أو كليهمﺎ وقد
يؤدي داء السكري إلى ﻣﻀﺎعفﺎت ﺧطيرة أو ﺣتى الوفﺎة المبكرة
) .(٨ان الهدف ﻣن اﺟراء هذا البحث هو للتعرف على الدور
الوقﺎئي لعﺎلﻖ اللوز الحلو ﻣن اﻻصﺎبة بداء السكري.

اﺳﺘحداث ارتفاع السكر ﻓي الدم
تم ﺣجب العلف عن الحيوانﺎت لمدة ) ١٢سﺎعة( تقريبﺎ وبعدهﺎ
ﺣقنﺖ الحيوانﺎت بمخدر ketamine- hydrochlorideبجرعة )٣٠
ﻣلغم\كغم( بعد ﻣزﺟه ﻣﻊ ﻣسكن  ٥) xylazineﻣلغم\كغم( في العﻀﻞ
وبعد هدوء الحيوانﺎت ﺧﻼل ) (١٥-١٠دقيقة ﺣقنﺖ الحيوانﺎت تحﺖ
الغشﺎء البريتون بﺎﻻلوكسﺎن بجرعة )١٥٠ﻣلغم\كغم( ﻣن وزن
الجسم )١١و (١٢بعد ذلك ﻣبﺎشرة ﺣقن الحيوان بـ ) (٥ﻣليلتر ﻣن
ﻣحلول الكلوكوز ) (%١٠تحﺖ الجلد ) ،(S\Cواستبدل ﻣﺎء الشرب
بمحلول سكر الكلوكوز ) (% ٥لمدة ) (٢٤سﺎعة لتخفيف صدﻣة
المعﺎﻣلة بﺎﻻلوكسﺎن ،وبعد  ٥أيﺎم ﻣن الحقن ﺟمعﺖ نمﺎذج الدم عن
طريﻖ الوﺧز القلبي ) (Cardiac Punctureلتقدير تركيز كلوكوز الدم
للتأكد ﻣن ارتفﺎع ﻣستوى السكر في الدم.

المواد وطرق الﻌمل
قمنﺎ بإﺟراء بحث سﺎبﻖ عن الدور العﻼﺟي لعﺎلﻖ اللوز الحلو
) (Prunus amygdalesعلى ﻣستويﺎت سكر الدم والدهون في ﻣصﻞ
الدم في ذكور الجرذان السليمة والمصﺎبة تجريبيﺎ بداء السكري وقد
اعتمدت ﺟميﻊ الجرع والطرق والمعﺎيير في قيﺎس سكر الدم
والدهون في هذا البحث ﻣن البحث السﺎبﻖ ).(١
في الدراسة الحﺎلية تم استخدام  ٣٠ذكرا ﻣن الجرذان البﺎلغة
ذات أعمﺎر ﻣتقﺎربة تقريبﺎ بعمر ١٠أسﺎبيﻊ وأوزانهﺎ بمعدل ١٣٢
ﻏرام ووزعﺖ الحيوانﺎت بشكﻞ عشوائي الى ﻣجموعتين ﻣتسﺎوية
) ١٥لكﻞ ﻣجموعة( ،المجموعة اﻻولى :ﻣجموعة الوقﺎية المعﺎﻣلة
بعﺎلﻖ اللوز الحلو والمستحدث بهﺎ ارتفﺎع السكر في الدم
 :(PD1) Prophylactic Diabetic 1تم سحب عينة اولية لقيﺎس
ﻣعﺎيير الدراسة )قبﻞ المعﺎﻣلة بعﺎلﻖ اللوز( ،وبعدهﺎ ﺟرعﺖ
ﺣيوانﺎت هذه المجموعة بجرعة انفرادية ﻣن عﺎلﻖ اللوز الحلو بقدر
 ١٫٤٢ﻏم\كغم ﻣن وزن الجسم بﺎستخدام أنبوب اللي المعدي ﺣسب
الجرعة المستخدﻣة ﻣن قبﻞ ) (٩وكﺎن العﻼج يوﻣيﺎ ولمدة شهرين
عن طريﻖ الفم وﺟمعﺖ عينﺎت الدم ﻣرة ثﺎنية في نهﺎية الفترة,
وبعدهﺎ ﺣقنﺖ الحيوانﺎت بﺎﻻلوكسﺎن ﻻستحداث ارتفﺎع السكر في
الدم بجرعة انفرادية  ١٥٠ﻣلغم \كغم ﻣن وزن الجسم وبعد ﺧمسة
ايﺎم ﻣن الحقن اﺧذ الدم ﻣن الحيوانﺎت بطريقة الوﺧز القلبي لقيﺎس
المعﺎيير المطلوبة .المجموعة الثﺎنية :ﻣجموعة الوقﺎية المعﺎﻣلة
بعﺎلﻖ اللوز الحلو والمستحدث بهﺎ ارتفﺎع السكر في الدم
 :(PD2) Prophylactic Diabetic 2تم سحب عينة اولية لقيﺎس

مﻌايير الدراﺳة
تم قيﺎس ﻣستوى السكر في ﻣصﻞ الدم وكذلك وقيﺎس ﻣستوى
الدهون في ﻣصﻞ الدم أيﻀﺎ والذي تﻀمن قيﺎس ﻣستوى
الكوليسترول الكلي ) (TCوﻣستوى الدهون الثﻼثية ) (TGوﻣستوى
الكوليسترول في البروتينﺎت الدهنية الواطئة الكثﺎفة )(LDL-C
وﻣستوى الكوليسترول في البروتينﺎت الدهنية الواطئة الكثﺎفة ﺟدا
) (VLDL-Cفي ﻣصﻞ الدم وﻣستوى الكوليسترول في البروتينﺎت
العﺎلية الكثﺎفة ). (HDL-C
جمع عينات الدم
ﺟمعﺖ عينﺎت الدم ﻣن الحيوانﺎت ثﻼث ﻣرات ،اﻻولى قبﻞ
المعﺎﻣلة والثﺎنية بعد المعﺎﻣلة بعﺎلﻖ اللوز لمدة شهرين والثﺎلثة بعد
ﺣقن اﻻلوكسﺎن بخمسة ايﺎم ﻣن انتهﺎء فترة المعﺎﻣلة بعﺎلﻖ اللوز
الحلو وفي كﻞ ﻣرة كﺎنﺖ تصوم الحيوانﺎت لمده  ١٢سﺎعة وتم
تخديرهﺎ بﺎستخدام  Ketamine hydrochloride with Xylazineوقد
ﺟمعﺖ عينﺎت الدم ) ١ﻣﻞ/ﺣيوان( ﻣن القلب ﻣبﺎشرة بطريقة الوﺧز
القلبي و سحبﺖ نمﺎذج الدم ﻣن الحيوانﺎت بﺎستخدام ﺣقنة أنسولين
وضعﺖ عينﺎت الدم في اﻻنﺎبيب بعدهﺎ وضعﺖ هذه اﻻنﺎبيب في
ﺟهﺎز الطرد المركزي  ٣٥٠٠) Centrifugeدورة في الدقيقة لمدة
 ١٥دقيقة( ،و فصﻞ المصﻞ ووضﻊ في أنﺎبيب بﻼستيكية صغيرة
ثم ﺣفﻆ بدرﺟة  18-درﺟة ﻣئوية لحين أﺟراء الفحوصﺎت عليه.

٦٠

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد ) ٢٠٢٠ ،١؟؟-؟؟(
كذلك أدى ﺣقن اﻷلوكسﺎن الى اﺧتﻼف ﻣعنوي قليﻞ ﺟدا في
ﻣعدل تركيز الكوليسترول الكلي ) (TCوالدهون الثﻼثية )(TG
والكوليسترول في البروتينﺎت الدهنية الواطئة الكثﺎفة )(LDL-C
والكوليسترول في البروتينﺎت الدهنية واطئة الكثﺎفة ﺟدا )VLDL-
 (Cوارتفﺎع ﻣعدل تركيز الكوليسترول في البروتينﺎت الدهنية عﺎلية
الكثﺎفة ) (HDL-Cبين الفترات المختلفة في المجموعتين  PD1و
 PD2وبتغلب اﻻﺧيرة بﺎلتأثير اﻻيجﺎبي في ﺟميﻊ المعﺎيير بعد ٦٠
ﻣن المعﺎﻣلة بعﺎلﻖ اللوز الحلو وكمﺎ ﻣوضح في الجداول ).(٦-١

طرائﻖ قياس المﻌايير الكيموحيوية
تم قيﺎس تركيز الكلوكوز و الكوليسترول الكلي والكليسيريدات
الثﻼثية والكوليسترول الكلي في البروتينﺎت الدهنية العﺎلية الكثﺎفة
والواطئة الكثﺎفة والواطئة الكثﺎفة ﺟدا طريقة التحلﻞ اﻷنزيمي
للكلوكوز وﺣسب تعليمﺎت الشركة المجهزة ) Linear Chemical
 (Company, Spainوكمﺎ وصفه ) (١و ). (٤
الﺘحليل اﻻحصائي
أﺧﻀعﺖ النتﺎئج للتحليﻞ اﻹﺣصﺎئي لنظﺎم ) (SPSSﻣﻊ اعتمﺎد
اﺧتبﺎر التبﺎين  Two way analysis of Varianceبهدف ﻣعرفة ﻣعنوية
الفروق بين ﻣعدﻻت المجﺎﻣيﻊ لهذه الدراسة ،واعتمدت نسبة ﺧطﺎ اقﻞ ﻣن
) (٠٫٠٥ﺣدا لقبول اﻻﺧتﻼف المعنوي في النتﺎئج ). (١٣

الجدول  :٢ﻣعدل تركيز الكوليسترول الكلي ) (TCﻣقﺎس )ﻣلغم/
 ١٠٠ﻣﻞ(

النﺘائج

قبﻞ المعﺎﻣلة بﺎلعﺎلﻖ

لوﺣﻆ ان ﺣقن اﻻلوكسﺎن بعد ﺧمسة ايﺎم ﻣن انتهﺎء المعﺎﻣلة
بعﺎلﻖ اللوز الحلو في ﻣجموعتي التجربة  PD1و PD2لم يؤدي الى
فرق ﻣعنوي كبير ﻣقﺎرنة ﻣﻊ ﻣستوى كلوكوز الدم قبﻞ المعﺎﻣلة وبعد
شهرين ﻣن المعﺎﻣلة بﺎلعﺎلﻖ وبﺎلجرعتين وهذا يؤكد ان عﺎلﻖ اللوز
الحلو عمﻞ كحﺎﺟز واقي لخﻼيﺎ بيتﺎ في البنكريﺎس لحمﺎيتهﺎ ضد
عمﻞ اﻻلوكسﺎن السﺎم المحطم للخﻼيﺎ ﻣمﺎ يفسر عدم ارتفﺎع سكر
دم الجرذان بصورة كبيرة في ﻣجموعتي الوقﺎية بعد ﺣقن
اﻻلوكسﺎن بخمسة ايﺎم ﻣن انتهﺎء فترة المعﺎﻣلة وكمﺎ ﻣبين في ﺟدول
).(١

قبﻞ المعﺎﻣلة بﺎلعﺎلﻖ

بعد  ٦٠يوم ﻣن المعﺎﻣلة
بﺎلعﺎلﻖ
بعد  ٥أيﺎم ﻣن ﺣقن اﻻلوكسﺎن

PD1

PD2

٠٫٤±٩١٫٠

٠٫٤±٩١٫٣

Bb

Bb

Bb

٠٫٤±٩٠٫٢

Ab

Ab

٠٫٨±٨٥٫٩

٠٫٨±٧٧٫٢

ﺟدول  :٣ﻣعدل تركيز الكليسيريدات الثﻼثية ) (TGﻣقﺎس )ﻣلغم/
 ١٠٠ﻣﻞ(

Bb

٠٫٤±٩١٫٤

٠٫٥±١٢٠٫٦ ٠٫٥±١٢١٫٦
Aa

٠٫٧٥±١٠١٫٥ ٠٫٨±١٠١٫٦

بعد  ٦٠يوم ﻣن المعﺎﻣلة
Bc
Ac
بﺎلعﺎلﻖ
بعد  ٥أيﺎم ﻣن ﺣقن
٠٫٨±١٣٩٫٦ ٠٫٨±١٤٠٫٤
Aa
Aa
اﻻلوكسﺎن
عدد الجرذان في كﻞ ﻣجموعة = ،٥اﻷرقﺎم تمثﻞ المعدﻻت±الخطأ
القيﺎسي ،الحروف المختلفة الكبيرة تشير إلى وﺟود فروق ﻣعنوية
بين المجموعﺎت ) ،(P<0.05الحروف المختلفة الصغيرة تشير الى
وﺟود فرق ﻣعنوي بين الفترات ) =PD1 ،(P<0.05ﻣجموعة وقﺎية
ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو بجرعة  ١٫٤٢ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم
لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد  ٥ايﺎم ﻣن الحقن
اﺧذت عينﺎت =PD2 .ﻣجموعة وقﺎية ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو
بجرعة  ٢٫٨٤ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ
ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد ٥ايﺎم ﻣن الحقن اﺧذت عينﺎت.

ﺟدول  :١تركيز الكلوكوز في ﻣصﻞ دم ﻣجموعتي التجربة ﻣقﺎس
)ﻣلغم ١٠٠/ﻣﻞ(
المجﺎﻣيﻊ

PD1

المجﺎﻣيﻊ

PD2

قبﻞ المعﺎﻣلة بﺎلعﺎلﻖ

Aa

عدد الجرذان في كﻞ ﻣجموعة = ،٥اﻷرقﺎم تمثﻞ المعدﻻت±الخطأ
القيﺎسي ،الحروف المختلفة الكبيرة تشير إلى وﺟود فروق ﻣعنوية
بين المجموعﺎت ) ،(P<0.05الحروف المختلفة الصغيرة تشير الى
وﺟود فرق ﻣعنوي بين الفترات ) =PD1 ،(P<0.05ﻣجموعة وقﺎية
ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو بجرعة  ١٫٤٢ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم
لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد  ٥ايﺎم ﻣن الحقن
اﺧذت عينﺎت =PD2 .ﻣجموعة وقﺎية ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو
بجرعة  ٢٫٨٤ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ
ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد ٥ايﺎم ﻣن الحقن اﺧذت عينﺎت.

PD1

المجﺎﻣيﻊ

PD2

١٫٣±٩٣٫٧

١٫١±٩٣٫٣

Ac

Bc

Ab

Ab

بعد  ٦٠يوم ﻣن المعﺎﻣلة
بﺎلعﺎلﻖ
بعد  ٥أيﺎم ﻣن ﺣقن اﻻلوكسﺎن ٠٫٦±١١٠٫٤ ١٫٤±١١٣٫٨
١٫٤±٥٢٫٣
Aa

٠٫٤±٣٤٫٦
Aa

عدد الجرذان في كﻞ ﻣجموعة = ،٥اﻷرقﺎم تمثﻞ المعدﻻت±الخطأ
القيﺎسي ،الحروف المختلفة الكبيرة تشير إلى وﺟود فروق ﻣعنوية
بين المجموعﺎت ) ،(P<0.05الحروف المختلفة الصغيرة تشير الى
وﺟود فرق ﻣعنوي بين الفترات ) =PD1 ،(P<0.05ﻣجموعة وقﺎية

٦١

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد ) ٢٠٢٠ ،١؟؟-؟؟(
بجرعة  ٢٫٨٤ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ
ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد ٥ايﺎم ﻣن الحقن اﺧذت عينﺎت.

ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو بجرعة  ١٫٤٢ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم
لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد  ٥ايﺎم ﻣن الحقن
اﺧذت عينﺎت =PD2 .ﻣجموعة وقﺎية ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو
بجرعة  ٢٫٨٤ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ
ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد ٥ايﺎم ﻣن الحقن اﺧذت عينﺎت.

ﺟدول  :٦ﻣعدل تركيز الكوليسترول في البروتينﺎت الدهنية واطئة
الكثﺎفة ﺟدا ) (VLDL-Cﻣقﺎس )ﻣلغم ١٠٠ /ﻣﻞ(

ﺟدول  :٤ﻣعدل تركيز الكوليسترول في البروتينﺎت الدهنية العﺎلية
الكثﺎفة ) (HDL-Cﻣقﺎس )ﻣلغم ١٠٠ /ﻣﻞ(
قبﻞ المعﺎﻣلة بﺎلعﺎلﻖ

PD1

المجﺎﻣيﻊ

١٫٠±٤٦٫٨
Ab

قبﻞ المعﺎﻣلة بﺎلعﺎلﻖ

PD2

٠٫٨±٤٥٫١
Ab

٠٫٢±٦٣٫٠

قبﻞ المعﺎﻣلة بﺎلعﺎلﻖ

PD1

بعد  ٦٠يوم ﻣن المعﺎﻣلة
بﺎلعﺎلﻖ
بعد  ٥أيﺎم ﻣن ﺣقن اﻻلوكسﺎن ١٫٢±٨٤٫١٢ ١٫٢±٨٦٫٨٤
Aa

Aa

Ac

Aa

يتسبب اﻻلوكسﺎن بإنتﺎج ﻣواد ﻣؤكسدة  Oxidativeتعمﻞ على تحطيم
ﺧﻼيﺎ بيتﺎ في ﻏدة البنكريﺎس ) (١٤واستدل ﺣصول ارتفﺎع
السكرعن طريﻖ قيﺎس تركيز كلوكوز ﻣصﻞ الدم الذي ﺣصﻞ في
تركيزه بعد ﺧمسة أيﺎم ﻣن ﺣقن اﻻلوكسﺎن ،وقد ﺟﺎءت تلك النتﺎئج
ﻣتفقة ﻣﻊ ﻣﺎ توصﻞ إليه ) (١٥و ) (١٦ويعود سبب ارتفﺎع تركيز
سكر الدم بشكﻞ طفيف الى التشﺎبه الكبير بين التركيب الكيميﺎئي
لعقﺎر اﻻلوكسﺎن والكلوكوز ،كمﺎ وادت المعﺎﻣلة بعﺎلﻖ اللوز الحلو
لمجموعتي الوقﺎية  PD2و PD1الى تأثير تدريجي في آلية عمﻞ
العﺎلﻖ عن طريﻖ ﺣدوث تصﺎعد في عدد و /أو فعﺎلية المستقبﻼت
 Up-regulation of receptorsالموﺟودة في أﻏشية ﺧﻼيﺎ بيتﺎ في
ﺟزيرات ﻻنكرهﺎنس في البنكريﺎس والذي قد يؤدي الى التحفيز
المزدوج  Biphasic stimulationﻹطﻼق اﻷنسولين ) (١٧وقد يعود
الفعﻞ المﻀﺎد للسكري الذي يؤديه العﺎلﻖ الى اﺣتوائه على ﻣركبﺎت
الفﻼفينويد ) (١٨والفيتﺎﻣينﺎت ﻣثﻞ البيوتين المهم في تحفيز ايﺾ
الكلوكوز واﺣتواءه أيﻀﺎ على المعﺎدن ) (١٩كمﺎ يحتوي اللوز
الحلو على فيتﺎﻣين  Eالذي يعمﻞ على تحسين الدورة الدﻣوية
لﻸنسجة في ﻣرضى السكري ويسﺎعد في التقليﻞ ﻣن اﻻصﺎبة
بإﻣراض القلب المصﺎﺣبة للمرض ويسﺎعد في شفﺎء اﻷعصﺎب
والتقليﻞ ﻣن اﻻصﺎبة بﺎلخثرة الدﻣوية ) (٢٠وتكمن اهمية فيتﺎﻣين

Ab

٠٫٩±٢٢٫٩٤

٠٫٥±٦٫٩٢

المناقشة

PD2

٠٫٤±٧٫٢٨

٠٫٨±١٠٫٤٦
Aa

٠٫٨±٣٧٫٣٩ ٠٫٩±٣٦٫٤٤
Ab

Aa

Aa

عدد الجرذان في كﻞ ﻣجموعة = ،٥اﻷرقﺎم تمثﻞ المعدﻻت±الخطأ
القيﺎسي ،الحروف المختلفة الكبيرة تشير إلى وﺟود فروق ﻣعنوية
بين المجموعﺎت ) ،(P<0.05الحروف المختلفة الصغيرة تشير الى
وﺟود فرق ﻣعنوي بين الفترات ) =PD1 ،(P<0.05ﻣجموعة وقﺎية
ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو بجرعة  ١٫٤٢ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم
لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد  ٥ايﺎم ﻣن الحقن
اﺧذت عينﺎت =PD2 .ﻣجموعة وقﺎية ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو
بجرعة  ٢٫٨٤ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ
ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد ٥ايﺎم ﻣن الحقن اﺧذت عينﺎت.

ﺟدول  :٥ﻣعدل تركيز الكوليسترول في البروتينﺎت الدهنية واطئة
الكثﺎفة ) (LDL-Cﻣقﺎس )ﻣلغم ١٠٠ /ﻣﻞ(
المجﺎﻣيﻊ

٠٫٦±١٨٫٩

٠٫٧±١٨٫٤٨

بعد  ٦٠يوم ﻣن المعﺎﻣلة
Ab
Ab
بﺎلعﺎلﻖ
بعد  ٥أيﺎم ﻣن ﺣقن اﻻلوكسﺎن ٠٫٤±٢٢٫٠٨ ٠٫٤±٢٢٫٧٦

بعد  ٦٠يوم ﻣن المعﺎﻣلة
Aa
Ba
بﺎلعﺎلﻖ
ﺣقن
ﻣن
أيﺎم
بعد ٥
٠٫٢±٣٣٫٤
٠٫٢±٣٠٫٨
Ac
Ac
اﻻلوكسﺎن
عدد الجرذان في كﻞ ﻣجموعة = ،٥اﻷرقﺎم تمثﻞ المعدﻻت±الخطأ
القيﺎسي ،الحروف المختلفة الكبيرة تشير إلى وﺟود فروق ﻣعنوية
بين المجموعﺎت ) ،(P<0.05الحروف المختلفة الصغيرة تشير الى
وﺟود فرق ﻣعنوي بين الفترات ) =PD1 ،(P<0.05ﻣجموعة وقﺎية
ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو بجرعة  ١٫٤٢ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم
لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد  ٥ايﺎم ﻣن الحقن
اﺧذت عينﺎت =PD2 .ﻣجموعة وقﺎية ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو
بجرعة  ٢٫٨٤ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ
ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد ٥ايﺎم ﻣن الحقن اﺧذت عينﺎت.
٠٫٤±٥٢٫٥

PD1

المجﺎﻣيﻊ

PD2

Bc

عدد الجرذان في كﻞ ﻣجموعة = ،٥اﻷرقﺎم تمثﻞ المعدﻻت±الخطأ
القيﺎسي ،الحروف المختلفة الكبيرة تشير إلى وﺟود فروق ﻣعنوية
بين المجموعﺎت ) ،(P<0.05الحروف المختلفة الصغيرة تشير الى
وﺟود فرق ﻣعنوي بين الفترات ) =PD1 ،(P<0.05ﻣجموعة وقﺎية
ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو بجرعة  ١٫٤٢ﻏم  /كغم ﻣن وزن الجسم
لمدة  ٦٠يوﻣﺎ" بعدهﺎ ﺣقنﺖ بﺎﻻلوكسﺎن وبعد  ٥ايﺎم ﻣن الحقن
اﺧذت عينﺎت =PD2 .ﻣجموعة وقﺎية ﻣعﺎلجة بعﺎلﻖ اللوز الحلو

٦٢

المجلة العراقية للعلوم البيطرية ،المجلد  ،٣٤العدد ) ٢٠٢٠ ،١؟؟-؟؟(
دور فيتﺎﻣين  Eالذي يمنﻊ تحطيم اﻻﻏشية الخلوية الحﺎصﻞ نتيجة
وﺟود الجذور الحرة ﻣن ﺧﻼل تداﺧله ﻣعهﺎ وﻣعﺎدلته لهﺎ وبذلك يقلﻞ
ﻣن تأثيرهﺎ اضﺎفة الى ﻣﻀﺎدات اﻻكسدة اﻻﺧرى ﻣثﻞ فيتﺎﻣين  Cو
 glutathioneواللذين لهمﺎ دور ﻣآزر لفيتﺎﻣين  Eللقيﺎم بهذا العمﻞ
).(٣٣

 Cفي تنظيم كلوكوز الدم في اﻹنسﺎن والحيوان ﻣن ﺧﻼل تقليﻞ
ﻣقﺎوﻣة اﻷنسولين وﺣمﺎية اﻷنسجة ضد عملية اﻷكسدة ) (٢١إضﺎفة
الى دور اﻻرﺟنين في اعﺎدة تكوين او اصﻼح ﺧﻼيﺎ بيتﺎ المتﻀررة
ويعمﻞ اﻻرﺟنين على تحفيز العﻀﻼت الهيكلية في ادﺧﺎل الكلوكوز
ﻣن ﺧﻼل زيﺎده ﻣستقبﻼت اﻷنسولين  GLUT-4على الغشﺎء
البﻼزﻣي لهﺎ سﺎعد على عدم ارتفﺎع ﻣستوى السكر بشكﻞ كبير في
المجﺎﻣيﻊ  PD2و PD1بعد ﺣقن اﻻلوكسﺎن بخمسة ايﺎم ).(٢٢
ونﻼﺣﻆ عدم ارتفﺎع ) TCو  TGو  LDL-Cو (VLDL-Cبصورة
كبيرة بعد ﺣقن اﻻلوكسﺎن بخمسة ايﺎم وذلك ﻷنه لم تحدث اصﺎبة
بداء السكري بعد ﺣقن اﻻلوكسﺎن بخمسة يوم في ﻣجموعتي التجربة
وكذلك اﺣتواء اللوز الحلو على اﻻليﺎف الغذائية ﻏير الذائبة فأن
هنﺎك ﻣﺎ يشير الى العﻼقة بين تنﺎول اﻻليﺎف الغذائية ﻏير الذائبة
وانخفﺎض ﻣستوى الكوليسترول في ﻣصﻞ الدم ) ،(٢٣ويكمن دور
هذه اﻻليﺎف ﻣن ﺧﻼل دورهﺎ في تحسين افراز أﺣمﺎض الصفراء
في البراز و عليه سيمنﻊ اعﺎدة اﻣتصﺎصهﺎ عن طريﻖ الدورة البﺎبيه
الكبدية المعوية وهذه القلة الحﺎصلة في ﻣستوى أﺣمﺎض الصفراء
سوف تحفز ﺧﻼيﺎ الكبد على زيﺎدة تحويﻞ الكوليسترول الى
أﺣمﺎض صفراوية وﻣن ثم يقﻞ تركيز الكوليسترول بين الخﻼيﺎ،
وبذلك تزداد فعﺎلية الكبد في سحب ﺟزيئﺎت الكوليسترول المكونة
للبروتينﺎت الدهنية الواطئة الكثﺎفة ) (٩وعليه يؤدي ذلك الى ﺧفﺾ
تصنيﻊ الكبد للكوليسترول وقلة انتﺎﺟه لﻸﺣمﺎض الدهنية ذات
السﻼسﻞ القصيرة وبﺎلتﺎلي قلة تصنيﻊ الكليسيريدات الثﻼثية ).(٢٤
كذلك يمكن ان يعزى الى سبب اﺧر وهو ان تنﺎول عﺎلﻖ اللوز الحلو
يعمﻞ على رفﻊ ﻣستوى البروتينﺎت الدهنية العﺎلية الكثﺎفة التي لهﺎ
دورا ﻣهمﺎ في نقﻞ الكوليسترول ﻣن اﻻنسجة الى ﺧﺎرج الجسم
والذي قد يكون ﻣن اسبﺎب عمﻞ اللوز الحلو كخﺎفﺾ لمستوى
الكوليسترول بﺎلجسم ) .(٢٥ان اﺣتواء اللوز الحلو على نسبة ﻣن
اﻻﺣمﺎض اﻻﻣينية ﺧﺎصة اﻻرﺟنين واﻻيسين عﺎلية اكثر ﻣمﺎ هو
عليه في اﻻﻏذية ذات اﻻصﻞ الحيواني يؤدي دورا في ﺧفﺾ
ﻣستوى الدهون في ﻣصﻞ الدم ) ،(٢٧،٢٦كمﺎ يعد اللوز الحلو ﻣن
المصﺎدر الغنية بﺎﻷﺣمﺎض الدهنية اﻻﺣﺎدية ﻏير المشبعة وايﻀﺎ
بﺎﻷﺣمﺎض الدهنية المتعددة ﻏير المشبعة ويحتوي على كمية كبيرة
ﻣن ﺣﺎﻣﺾ اللينولينك ويمكن ان تؤدي اﻻﺣمﺎض الدهنية المتعددة
ﻏير المشبعة دورا رئيسﺎ في ﺧفﺾ ﻣستوى الكوليسترول عن
طريﻖ تحفيز افراز الكوليسترول ﻣن اﻻﻣعﺎء ،وتحفيز أكسدته الى
اﺣمﺎض صفراوية كمﺎ وتحفز ايﻀﺎ ارتبﺎط البروتينﺎت الدهنية
العﺎلية الكثﺎفة بأﻏشية الكبد ،وبذلك تحفز على طرح الكوليسترول
الى ﺧﺎرج الجسم ) (٢٨وهنﺎك اشﺎرة اﺧرى الى ان ﺣﺎﻣﺾ الفﺎ -
 lلينولينك ربمﺎ يمنﻊ تحويﻞ البروتينﺎت الدهنية الواطئة الكثﺎفة الى
البروتينﺎت الدهنية الواطئة الكثﺎفة ﺟدا ) .(٣٠،٢٩ان المركبﺎت
الكيمﺎئية في اللوز الحلو لهﺎ تأثير كبير ايﻀﺎ في ﺧفﺾ ﻣستوى
الكوليسترول في ﻣصﻞ الدم وﻣن هذه المركبﺎت الصﺎبونيﺎت و
الستيروﻻت ) ،(٣٢،٣١ويحوي اللوز الحلو على ﻣﻀﺎدات
اﻷكسدة الطبيعة ﻣثﻞ الفﻼفينويدات  flavonoidsالتي تلعب دورا"
رئيسيﺎ" في كسح الجذور الحرة وتقليﻞ اكسدة الدهون اضﺎفة الى

اﻻﺳﺘنﺘاج
يستنتج ﻣن هذه الدراسة ان لعﺎلﻖ اللوز الحلو تأثير وقﺎئي ﻣن
اﻹصﺎبة بﺎرتفﺎع السكر والدهون في الجرذان وﺧصوصﺎ بجرعة
 ٢٫٨٤ﻏم /كغم ﻣن وزن الجسم.
الشكر والﺘقدير
نتقدم بﺎلشكر الى فرع الفسلجة واﻻدوية /كلية الطب البيطري
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البحث.
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