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تاثير اوراق القريص واوراق وبذور المورنجا في تراكيز الكموكوز ومرتسم دهون دم ذكور الجرذان
المعرضة لمتسمم بكموريد الكادميوم وخالت الرصاص
عدنان محمد أحميد الدليمي  ،فلاير فاروق حسين
قسـ عموـ االغذية  ،كمية الزراعة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراؽ
الممخص

اجريػت هػػذا الا ارسػػة لػ كميػة الطػ

البيطري/جامعػػة كركػػوؾ ومستكػكو كركػػوؾ العػػاـ لمكتػػر مػػف  2015-2-2ولغايػػة  ،2015-12-28وصػػممت هػػذا

الاراسة لمالحظة واختبار التاثيرات الوقائية والعالجية لمسحوؽ (اوراؽ القريص  ،Urtica dioicaاوراؽ وبػذور المورججػا  )Moringa oleiferaلػ
ذكور الجرذاف البيض السميمة والمعرضة لكموريا الكااميوـ ( 5ممغـ/كغػـ مػف وزف الجسػـ) وخػالت الرصػاص ( 50ممغـ/كغػـ مػف وزف الجسػـ) وطيمػة
لتػػر المعاممػػة البالغػػة ) (30يومػاً عمػػو حالػػة مرتسػػـ اهػػوف الػػاـ ،قسػػمت الحيواجػػات لػػو ثمػػاج عكػػر ( )18مجموعػػة ضػػمت كػػؿ مجموعػػة خمسػػة ()5
حيواجات وبأوزاف متقاربة ،اظهرت الجتائج أف اعطاء مسػحوؽ اوراؽ القػريص بتركيػز )300ممغـ/كغػـ مػف وزف الجسػـ) وبػذور المورججػا بتركيػز )200

ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجس ػػـ) لمػػا ) )30يوم ػاً ااى ال ػػو أجخكػػاض معجػػوي لػ ػ كػػؿ مػػف الكوليس ػػتروؿ ،الكميس ػرياات الثالثي ػػة LDL-C ،وVLDL-C

وارتكاعػا معجويػاً  ،HDL-Cوااى مسػػحوؽ أوراؽ المورججػػا لػ ذكػػور الجػػرذاف بتركيػػز) 300ممغـ/كغػـ مػػف وزف الجسػػـ) الػػو أجخكػاض معجػػوي لػ كػػؿ
مف الكوليسػتروؿ LDL-C ،ولػـ يختمػؼ معجويػاً كػؿ مػف الكموكػوز ،الكميسػرياات الثالثيػة ،HDL-C ،المػالوف ثجػائ الايهايػا ) (MDAوVLDL-C

مقارجة مع مجموعة السيطر السميمة ،وقا أاى التعرض لكموريا الكااميوـ الو أجخكاض معجوي لػ ال ػ  HDL-Cوارتكػاع معجػوي لػ ال ػ  LDL-Cولػـ

يختمػػؼ معجوي ػاً كػػؿ مػػف الكوليسػػتروؿ ،الكميس ػرياات الثالثيػػة و ،VLDL-Cوااى التعػػرض بخػػالت الرصػػاص الػػو أجخكػػاض معجػػوي ل ػ الػ ػHDL-C
وارتكاع معجوي ل الكموكػوز ،الكميسػرياات الثالثيػة ،المػالوف ثجػائ الايهايػا ) (MDAو VLDL-Cولػـ يختمػؼ معجويػاً كػؿ مػف الكوليسػتروؿ LDL-

 Cمقارج ػةً مػػع مجموعػػة السػػيطر السػػميمة والحػػظ االرتكػػاع المعجػػوي ل ػ قػػيـ كػػؿ مػػف الكوليسػػتروؿ ،الكميس ػرياات الثالثيػػة VLDL-C, LDL-C,

واألجخكاض المعجوي ل الػ HDL-Cمقارجة مع المجػاميع المعطػا مسػحوؽ (أوراؽ القػريص ،أوراؽ وبػذور المورججػا) امػا مجػاميع الحيواجػات المعاممػة
بمسحوؽ تمؾ الجباتات قبؿ وبعا التعرض لكؿ مف كموريا الكااميوـ وخالت الرصاص اظهرت تأثير ايجاب عمو الكموكػوز ومرتسػـ اهػوف الػاـ مقارجػة
مع المجاميع المعرضة لكموريا الكااميوـ وخالت الرصاص

المقدمة

التمػػوا بالمعػػااف الثقيمػػة هػ ػ واحػػا مػػف اق ػػاـ المكػػاكؿ البيئيػػة ،واح ػػاى

والكمػػور) تحػػاا تغيػػر لػ ايػػض الػػاهوف مػػف خػػالؿ التػػاثير عمػػو اغكػػية

المك ػػاكؿ الم ػػلثر عم ػػو الص ػػحة لػ ػ الوق ػػت الحاض ػػر ،ويع ػػا الك ػػااميوـ

الخالي ػػا وتثب ػػيط بعػ ػػض االجزيم ػػات مجه ػػا اج ػ ػزيـ االس ػػتريز غي ػػر الجػ ػػوع

والرص ػػاص م ػػف المعػ ػػااف الثقيم ػػة الس ػػامة والكػ ػػائعة لػ ػ البيئ ػػة ،وعامػ ػػة

والبايرولوسػ ػػكاتيز واليبيػ ػػز الكميس ػ ػرياات الثالثيػ ػػة ) )9، 8وقػ ػػا أظهػ ػػرت

االك ػػخاص لػ ػ المجتم ػػع يتعرض ػػوف لمك ػػااميوـ والرص ػػاص ع ػػف طري ػػؽ

الا ارسػػات الحايثػػة أف المكمػػالت الغذائيػػة ت ػلاي او ار هامػػا ل ػ الحمايػػة

الهػ ػ ػواء ،م ػ ػػاء الك ػ ػػر  ،الغ ػ ػػذاء ،المػ ػ ػواا الص ػ ػػجاعية ،جػ ػ ػواتج االس ػ ػػتهالؾ

ضػ ػػا سػ ػػمية الكػ ػػااميوـ والرصػ ػػاص ،والتػ ػػاثيرات الوقائيػ ػػة مػ ػػف المعػ ػػااف

والوقػػوا ) )2،1والرصػػاص هػػو احػػا العجاصػػر الثقيمػػة السػػامة الواسػػعة

األساسػ ػػية والكيتاميجػ ػػات والجباتػ ػػات الصػ ػػالحة ل كػ ػػؿ ،الم ػ ػواا الكيميائيػ ػػة

االجتكػػار ل ػ البيئػػة وازااا محتػػوى الرصػػاص ل ػ اله ػواء والغػػذاء ومػػاء

الجباتيػة ،البروبيوتيػؾ ،والمكمػػالت الغذائيػة األخػرى ضػػا سػمية الكػػااميوـ

زيػػاا اسػػتعمالة ل ػ وقػػوا السػػيارات

والرصاص ويصػؼ الليػات الممكجػة المقترحػة ،وبجػاء عمػو هػذا الجتػائج،

وصػػجاعة االصػػباغ ول ػ العايػػا مػػف الصػػجاعات االخػػرى ( )3وبػػالرغـ

يجصػػا االسػػتراتيجيات الغذائيػػة ل كػػخاص المعرضػػيف لخطػػر التعػػرض

مػػف المحػػاوالت ل ػ تقميػػؿ مػػف اجتكػػار هػػذا المعػػاف ل ػ الطبيعػػة اال اج ػ

الكااميوـ والرصاص ،واف تطبيؽ هػذا االسػتراتيجيات هػو مكيػا لكػؿ مػف

التزاؿ حاالت التسمـ الحاا بالرصػاص مجتكػر بكػكؿ واسػع ) )5،4امػا

الوقاية والتخكيؼ مف سػمية الكػااميوـ والرصػاص ،ومثػؿ هػذا المكمػالت

الك ػػااميوـ ه ػػو مع ػػاف اب ػػيض م ػػزرؽ يوج ػػا طبيعيػ ػاً لػ ػ االرض بتركي ػػز

يمكف أف تضاؼ بسهولة واقؿ كمكة لػو الجظػاـ الغػذائ اليػوم  ،ويتوقػع

الكػػر ل ػ السػػجوات االخيػػر بسػػب

أف يك ػػوف له ػػا بث ػػار جاجبيػ ػة قميم ػػة ج ػػاا بالمقارج ػػة م ػػع الع ػػال المخمبػ ػ

 0.2-0.1جػػزءاً مػػف المميػػوف ،وي ػرتبط ذلػػؾ بكميػػات صػػغير مػػع خامػػات

)10) Chelating therapy

المعػااف غيػر الحايايػة مثػؿ الزجػؾ والرصػاص والجحػاس ( )6والتعػػرض
لمكػػااميوـ والرصػػاص يػػلثر ل ػ أيػػض الػػاهوف وحػػاوا أم ػراض الجهػػاز

ومػػف الجباتػػات الطبيػػة المسػػتخامة ل ػ التجربػػة الت ػ تحتػػوي عمػػو العايػػا

القمبػ ػ الوع ػػائ ( )7اوض ػػحت بع ػػض الا ارس ػػات ب ػػاف المموث ػػات تس ػػب

مػػف المركبػػات الكيميائيػػة الكعالػػة والمػػاعمات الق ػريص الجباتػػات العكػػبية
الكتوية  Wintergreenيجتمػ

زي ػ ػ ػ ػ ػ ػػاا الكوليس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتروؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؿ اجخك ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض لعالي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزيـ

لػو عائمػة  Urticaceaeالتػ تسػتخاـ

 Hydroxysteroidوتغي ػ ػ ػػر عممي ػ ػ ػػة تخمي ػ ػ ػػؽ

ل كثير مف االحيػاف لػ العالجػات الطبيػة المختمكػة ،اذ يسػتخاـ الجػزء

الس ػػتيروياات باإلض ػػالة ال ػػو ذل ػػؾ اف المموث ػػات (الك ػػااميوـ ،الرص ػػاص

الخضػػري مجهػػا ل ػ معالجػػة حػػاالت الجػػزؼ الػػاموي الخػػارج وتخكيػػؼ

dehydrogenase

87

مجلة تكريت للعلوم الصرفة2016 ) 7( 12 ،

)ISSN: 1813 – 1662 (Print
)E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line
م ػواا حالظػ ػ ومػ ػواا مضػػاا لمكطري ػػات ،وأعطي ػػت الغػػذاء والم ػػاء بك ػػكؿ

الـ الروماتزـ واالكزيما ( )11جظ اًر ألحتواء اوراؽ القريص عمػو المػواا

المضػػاا لالكسػػا والكيتاميجػػات والمعػػااف لقػػا اسػػتخاـ لعػػال الكثيػػر مػػف

االم ػراض ،اذ أج ػ وجػػا عجػػا اسػػتخااـ مسػػتخمص اوراؽ الق ػريص كعػػال

مس ػ ػػتمر( )adlibitumوبكمي ػ ػػات كالي ػ ػػة طػ ػ ػواؿ لت ػ ػػر التربي ػ ػػة ومعامم ػ ػػة

الحيواجات )(14

لمجػػرذاف الصػػابة بػػالجوع االوؿ مػػف ااء السػػكر ،ااى الػػو اجخكػػاض جسػػبة

تصميم التجربة : Design of experiment

السػػكر واهػػوف الػػاـ مػػف خػػالؿ تحسػػيف وجتكػػيط االجسػػجة ومجهػػا وظيكػػة

قسمت الحيواجات لو ثماج عكر ( )18مجموعة كما لػ الجػااوؿ رقػـ

خاليػػا بيتػػا لػ البجكريػػاس التػ بػػاورها يػػلاي الػػو زيػػاا الػراز االجسػػوليف

) (2,1ضػػمت كػػؿ مجموعػػة خمسػػة ( )5حيواجػػات وبػػأوزاف متقاربػػة ،وقػػا

جتيجػػة لخصػػائص الق ػريص المضػػاا لاللتهابػػات ) )12وتع ػا المورججػػا

كاجػػت الجػػرع المسػػتخامة لممػواا قيػػا الا ارسػػة لػ التجربػػة كػػاالت  ،ولمػػا

اوليكي ار  Moringa oleiferaالت تجتم الػو العائمػة Moringaceae

) (30يوماً

مػف اكثػر االجػواع اجتكػا اًر مػف الجاحيػة التغذويػة والطبيػة ،وهػ واحػا مػف

 -1مجموعػػة السػػيطر معاممػػة لقػػط بغػػذاء ماء مقطػػر يومي ػاً لمػػا ()30

مػػف الا ارسػػات بػػاف كػػؿ جػػزء مػػف الجبػػات ل ػ لوائػػا غذائيػػة وطبيػػة مكيػػا

 -2مجموعة مسحوؽ أوراؽ القريص بػتركيز  1000ممغـ/كغػـ مػف وزف

الجباتػػات الطبيػػة المهمػػة المزروعػػة عمػػو جطػػاؽ واسػػع ،اذ أكػػارت الكثيػػر

يوماً

لعػػال الكثيػػر مػػف االم ػراض ) )13وتهػاؼ الا ارسػػة الػػو معرلػػة التػػاثير
الوقػػائ والعالج ػ الاوراؽ الق ػريص واوراؽ وبػػذور المورججػػا ل ػ تراكيػػز

الجسـ مع العميقة يومياً لما ( )30يوماً

 -3مجموعػة مسػحوؽ أوراؽ المورججػا بػػتركيز  300ممغـ/كغػـ مػف وزف

الكموك ػػوز ومرتس ػػـ اه ػػوف اـ ذك ػػور الج ػػرذاف المعرض ػػة لمتس ػػمـ بكموري ػػا

الجسـ مع العميقة يومياً لما ( )30يوماً

المواد وطرائق العمل

الجسـ مع العميقة يومياً لما ( )30يوماً

 -4مجموعػػة مسػػحوؽ بػػذور المورجج ػػا ب ػػتركيز 200ممغـ/كغػػـ م ػػف وزف

الكااميوـ وخالت الرصاص

 -5مجموعػػة كموريػػا الكػػااميوـ عوممػػت هػػذا المجموعػػة بػ ػ (5ممغـ/كغػػـ

العيج ػػات الجباتي ػػة ك ػػممت عيج ػػات التجرب ػػة أوراؽ القػ ػريص وأوراؽ وب ػػذور

مػػف وزف الجس ػػـ) كموري ػػا الكػػااميوـ ب ػػالتجريع ع ػػف طريػػؽ الك ػػـ بوس ػػاطة

المورججا حيا تـ الحصوؿ عمػو أوراؽ وبػذور كػجر المورججػا مػف اائػر
البستجة /مركػز بحػوا وا ارسػات أبػو غريػ

التغذية االجبوبية يومياً لما ( )30يوماً ( Evcimenوبخروف)2015 ،

 -قسػـ قطػؼ الزهػور ،ومػف

 - 6خػػالت الرصػػاص عوممػػت هػػذا المجموعػػة بػ ػ (50ممغـ/كغػػـ مػػف

اائ ػػر لح ػػص وتص ػػايؽ الب ػػذور -قس ػػـ الجب ػػات -ك ػػعبة الحايق ػػة الجباتي ػػة/

وزف الجسػػـ) مػػف خػػالت الرصػػاص بػػالتجريع عػػف طريػػؽ الكػػـ بوسػػاطة

بغػ ػػااا ،أمػ ػػا أوراؽ عكػ ػػبة الق ػ ػريص تػ ػػـ جمعهػ ػػا مػ ػػف مجطقػ ػػة الك ػ ػرقاط/

التغذية االجبوبية يومياً لما ( )30يوماً ( Ghazalوبخروف)2012 ،

محالظ ػػة ص ػػال ال ػػايف ،وت ػػـ تكخيص ػػها م ػػف قب ػػؿ مختص ػػيف بتص ػػجيؼ

امػ ػػا بقيػ ػػة المجػ ػػاميع مػ ػػف مجموعػ ػػة  7الػ ػػو  18كمػ ػػا مبػ ػػيف ترتيبهػ ػػا ل ػ ػ

الجبػات ،ثػـ تػـ تجظيكهػا وأ ازلػة األوراؽ والمػواا الغريبػة مجهػا ثػـ جككػت لػ
الظؿ مع التقميػ

الجااوؿ لقا اعطيت مجاميع كموريا الكػااميوـ وخػالت الرصػاص بػجكس

المسػتمر لحػيف الحصػوؿ عمػو أوراؽ وبػذور جالػة ،ثػـ

طُحج ػػت العيج ػػات بطاحوج ػػة كهربائي ػػة مختبري ػػة

التراكي ػ ػ ػػز يوميػ ػ ػ ػاً لم ػ ػ ػػا ) (15يوماً وبع ػ ػ ػػاها مج ػ ػ ػػاميع مس ػ ػ ػػحوؽ اوراؽ

لح ػػيف الحص ػػوؿ عم ػػو

الق ػريص ،اوراؽ وبػػذور المورججػػا بػػجكس تراكيزهػػا يومي ػاً لمػػا ) (15يوم ػاً

مسػػحوؽ جػػاعـ ثػػـ ُمػػرر المسػػحوؽ مػػف خػػالؿ مجخػػؿ أقطػػار لتحات ػ عجػػا
 0.5مم ػػـ ث ػػـ وض ػػع المس ػػحوؽ لػ ػ أكي ػػاس بالس ػػتيكية محكم ػػة الغم ػػؽ

(وبالعكس) لمعرلة تاثيرها الوقائ والعالج

الحصول عمى الدم وتحضير المصل :

وحكظت بارجة ْ 4ـ لحيف االستعماؿ
ُ
الحيوانات المستخدمة:

بعػػا أجتهػػاء المػػا المحػػاا لمتجربػػة ( )30يوم ػاً صػػومت الحيواجػػات لمػػا

( )10سػ ػػاعات ثػ ػػـ وزجػ ػػت بعػ ػػا ذلػ ػػؾ خػ ػػارت بوسػ ػػاطة الكمورولػ ػػورـ ،ثػ ػػـ

اسػػتخامت لػ ػ ه ػػذا الا ارسػػة ذك ػػور الج ػػرذاف البػػيض البالغ ػػة Rattus

سػحبت عيجػات الػاـ عػف طريػؽ قطػع الوريػا الػواج Jugular Vein

 norvegicusمػف سػاللة  Sprague dawelyالتػ تراوحػت أعمارهػا

لػ الرقبػػة ،ذ جمػػع مايقػار ( )10-8مػػؿ مػػف الػاـ وضػػعت لػ أجابيػ

بػػيف( )3-2أكػػهر وأوزاجهػػا()270-250غ ارمػاً والتػ تػػـ الحصػػوؿ عميهػػا

اختبػػار  Test tubesخاليػػة مػػف مػػاجع التخثػػر تركػػت لمػػا ربػػع سػػاعة

م ػػف المرك ػػز ال ػػوطج لمرقاب ػػة والبح ػػوا الاوائي ػػة /بغ ػػااا ،ووض ػػعت لػ ػ

تقريب ػاً ل ػ حمػػاـ مػػائ بارجػػة ح ػرار ° 37ـ الػػو حػػيف تخث ػرا ،ثػػـ وضػػع

أقكاص معاجيػة ذات أغطيػ معاجيػة وأبعااهػا ()21× 19×25سػػـ ،ذات
أرضػ ػػية مكروكػ ػػة بجكػ ػػار الخك ػ ػ

وقػ ػػا روع ػ ػ جاج ػ ػ

األقكػػاص وتعقيمهػػا مػػع تبػػايؿ جكػػار الخك ػ

لػ ػ جه ػػاز الط ػػرا المرك ػػزي لم ػػاا  15اقيق ػػة بس ػػرعة  3000اور/اقيق ػػة

العجايػ ػػة بجظالػ ػػة

وت ػ ػػـ س ػ ػػح

كػػؿ يػػوميف وقػػا خضػػعت

بالس ػػتيكية جاي ػػا وجظيك ػػة  Plane tubesوحكظ ػػت بارج ػػة (ْ )20-ـ
لح ػػيف جػ ػراء الكحوص ػػات الكيموحيوي ػػة الخاص ػػة التػ ػ ك ػػممت ك ػػؿ م ػػف

الحيواجػات لظػروؼ مختبريػة مػف اور ضػوئية اجقسػمت لػو ( )12سػاعة
ضػػوء و( )12سػػاعة ظػػالـ ،وثبتػػت ارجػػة الح ػرار عمػػو ( )2±22ارجػػة

الكموكػ ػػوز ،الكوليس ػ ػػتروؿ ،الكميس ػ ػػيرياات الثالثي ػ ػػة ،البروتيج ػ ػػات الاهجي ػ ػػة

مئويػػة وتركػػت الحيواجػػات لمػػا أسػػبوعيف لمتػػأقمـ مػػع الظػػروؼ الجايػػا

عالي ػ ػ ػػة الكثال ػ ػ ػػة لمكوليس ػ ػ ػػتروؿ ،البروتيج ػ ػ ػػات الاهجي ػ ػ ػػة واطئ ػ ػ ػػة الكثال ػ ػ ػػة

ولمتأكػػا مػػف خموهػػا مػػف األم ػراض تمػػت تغذيػػة الحيواجػػات عمػػو العمػػؼ

لمكوليسػ ػػتروؿ ،البروتيجػ ػػات الاهجيػ ػػة واطئػ ػػة الكثالػ ػػة جػ ػػااً لمكوليسػ ػػتروؿ،

المتكوف مف ( % 35حجطة % 34 ،ذر صػكراء % 20 ،لػوؿ الصػويا،
 % 10ب ػػروتيف حيػ ػواج  %1 ،حميػ ػ

المص ػ ػػؿ بوس ػ ػػاطة الماص ػ ػػة الاقيق ػ ػػة ووض ػ ػػع لػ ػ ػ اجابيػ ػ ػ

مجك ػػؼ يض ػػاؼ ليه ػػا  50غ ارم ػػا
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وباس ػػتخااـ ع ػػا المحالي ػػؿ القياس ػػية ( )Kitsالمص ػػجعة م ػػف قب ػػؿ ك ػػركة

أجخك ػػاض معج ػػوي لػ ػ تركي ػػز ال ػ ػ  HDL-Cوارتك ػػاع معج ػػوي لػ ػ تركي ػػز

()15( )BIOLABO SA,France

ال ػ ػ ػكموكوز LDL-C ،MDA ،ول ػ ػػـ يختم ػ ػػؼ معجويػ ػ ػاً ك ػ ػػؿ م ػ ػػف تركي ػ ػػز
الكوليس ػػتروؿ ،الكميسػ ػرياات الثالثي ػػة و VLDL-Cمقارج ػػة م ػػع الس ػػيطر

وتػػـ تقػػاير تركيػػز) (VLDL–Cل ػ مصػػؿ الػػاـ اعتمػػاااً عمػػو العالقػػة

السػػميمة ويالحػػظ االرتكػػاع المعجػػوي ل ػ تراكيػػز كػػؿ مػػف الكوليسػػتروؿ،

األتية ))16
VLDL concentration (mg/dl) = (Triglycerides / 5) .
كم ػػا ت ػػـ تق ػػاير LDL-Cلػ ػ مص ػػؿ ال ػػاـ اعتم ػػاااً عم ػػو العالق ػػة األتي ػػة

الكميسػرياات الثالثيػة  VLDL-C, LDL-C,واألجخكػاض المعجػوي لػ
ال ػ ػ HDL-Cمقارج ػػة م ػػع المج ػػاميع المعط ػػا مس ػػحوؽ (أوراؽ القػ ػريص،

()16
– LDL-C concentration (mg/dl) = Total cholesterol
(HDL-C) – VLDL-C .
وتـ تقاير تركيز المالوف ثجائ الايهايػا لػ المصػؿ باسػتخااـ الطريقػة

أوراؽ المورججػ ػػا وبػ ػػذور المورججػ ػػا) وربمػ ػػا يعػ ػػوا سػ ػػب

 LDL-Cوأجخك ػ ػػاض تركي ػ ػػز  HDL-Cال ػ ػػو ت ػ ػػأثير كموري ػ ػػا الك ػ ػػااميوـ
المسب

الضرر عمػو مسػتويات السػايتوكيف المسػببة لباايػة

االلتهاب ػػات ) )23وباألض ػػالة ال ػػو ذل ػػؾ ق ػػا يع ػػزى ارتك ػػاع الكميسػ ػرياات

التحميل اإلحصائي :

الثالثية ل المصؿ الو جقص جكػاط أجػزيـ  lipoprotein lipaseالػذي

تػ ػػـ تحميػ ػػؿ الجتػ ػػائج أحصػ ػػائياً وباسػ ػػتخااـ برجػ ػػامج  2001 ،SASوولػ ػػؽ

يسػ ػػاعا عمػ ػػو تكسػ ػػير أو تحميػ ػػؿ الكميس ػ ػرياات الثالثيػ ػػة الػ ػػو كميسػ ػػروؿ

تحميػػؿ التبػػايف باتجػػاا واحػػا One-way analysis of variance

 glycerolواحماض اهجية .(24) fatty acid

واختبػ ػػرت المتوسػ ػػطات الحسػ ػػابية لممعػ ػػامالت باسػ ػػتخااـ اختبػ ػػار ااجكػ ػػف

كما تبيف مف الجتائج أف تأثير خالت الرصاص لػ ذكػور الجػرذاف التػ

متعػاا الحػاوا  Duncun multiple rangبمسػتوى معجويػػة ()0.05

اعطيػػت عػػف طريػػؽ مػػاء الكػػر بتركيػػز  50ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ

لتحايػػا االختاللػػات المعجويػػة ( )Significantly differentsالخاصػػة

لمػ ػػا  30يوم ػ ػاً أاى الػ ػػو أجخكػ ػػاض معجػ ػػوي ل ػ ػ تركيػ ػػز الػ ػ ػ HDL-C

بيف المجاميع ()18

وارتك ػػاع معج ػػوي لػ ػ تراكي ػػز الكموك ػػوز ،الكميسػ ػرياات الثالثي ػػةMDA ،

النتائج والمناقشة

و VLDL-Cولـ يختمؼ معجوياً كػؿ مػف تركيػز الكوليسػتروؿ LDL-C

يتيبف مػف الجتػائج لػ الجػااوؿ )1و )2أف تػأثير مسػحوؽ أوراؽ القػريص

مقارجػ ػةً م ػػع مجموع ػػة الس ػػيطر الس ػػميمة والح ػػظ االرتك ػػاع المعج ػػوي لػ ػ

بتركيػػز ) 1000ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ) وبػػذور المورججػػا بتركيػػز

تراكيػز كػؿ مػف الكوليسػتروؿ ،الكميسػرياات الثالثيػةVLDL-C, LDL-

)200ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ) لمػػا ( (30يوم ػاً ل ػ ذكػػور الجػػرذاف

 C,واألجخكػاض المعجػوي لػ تركيػز ال ػ  HDL-Cمقارجػة مػع المجػاميع

أاى الو أجخكاض معجوي ل كؿ مف تراكيز الكوليسػتروؿ ،الكميسػرياات

المعط ػػا مس ػػحوؽ (أوراؽ القػ ػريص ،أوراؽ المورجج ػػا وب ػػذور المورجج ػػا)

الثالثيػ ػ ػ ػػة LDL-C ،و VLDL-Cوراتكاع ػ ػ ػ ػاً معجوي ػ ػ ػ ػاً  HDL-Cولػ ػ ػ ػػـ

ربمػػا يعػػوا السػػب

يختمػػؼ معجوي ػاً تركيػػز الكموكػػوز و MDAمقارجػػة مػػع مجموعػػة السػػيطر

الػػو زيػػاا اإلجهػػاا التأكسػػاي Oxidative Stress

جتيجػػة التراكيػػز العاليػػة لمجػػذور الحػػر المتولػػا والػػذي يػػلاي الػػو خكػػض

أجخك ػػاض تركي ػػز الكوليس ػػتروؿ ق ػػا يك ػػوف م ػػف خ ػػالؿ

جكػػاط أج ػزيـ اليبػػوبروتيف اليبيػػز  Lipoprotein lipaseالموجػػوا ل ػ

أحت ػواء أوراؽ الق ػريص عمػػو السػػتيروالت الت ػ تكػػوف مكػػاب ل ػ تركيبهػػا

جسيج الجسـ وهذا األجخكاض يلاي الو خمؿ ل تراكيز الػاهوف وارتكػاع

لمكوليسػ ػ ػػتروؿ الت ػ ػ ػ تحػ ػ ػػؿ مح ػ ػ ػؿ الكوليسػ ػ ػػتروؿ ل ػ ػ ػ م ػ ػ ػزيج الم ػ ػ ػذيالت

تركي ػػز الكميس ػػيرياات الثالثي ػػة ( )TGلػ ػ المصػ ػؿ والتػ ػ ت ػػاخؿ بجسػ ػ

 ،micellesالت تكػوف كارهػ لممػاء  hydrophobicمػف الكوليسػتروؿ

عالي ػػة لػ ػ تخمي ػػؽ  VLDL-Cوبالت ػػال تسػ ػاهـ لػ ػ ارتك ػػاع تركيػ ػزا لػ ػ

اثجػاء االمتصػػاص لػ االمعػػاء ) )19وقػا يعػػوا الػو وجػػوا الكيتاميجػػات

مصؿ الا ) )27 ،26 ، 24وقا يعوا سػب

المضػػاا لالكسػػا ل ػ بػػذور المورججػػا الت ػ تعمػػؿ عمػػو تجظػػيـ تصػػجيع

زيػاا تركيػز الكموكػوز الػو

تاثيرات خػالت الرصػاص المعاكسػة عمػو خاليػا بيتػا البجكرياسػية جتيجػة

الكوليسػتروؿ مػػف خػػالؿ تجظػػيـ لعاليػػة  HMG-CoA reductaseوقػػا

تولػػا الجػػذور الحػػر

يػ ػػلاي الػ ػػو تكعيػ ػػؿ مسػ ػػتقبالت خاليػ ػػا الكبػ ػػا المسػ ػػلولة عػ ػػف امتصػ ػػاص

Reactive oxygen species (ROS),

) Reactive nitrogen species (RNSوتحكػز عمميػػة بيروكسػػيا

 LDL-Cوتقمؿ مف مستويات  LDL-Cل مصؿ الاـ ))20

ال ػػاهوف وتحط ػػيـ الح ػػامض الج ػػووي الرايب ػػوزي ( )RNAوتثب ػػيط تخمي ػػؽ

ويظهر مػف الجتػائج أف أضػالة مسػحوؽ أوراؽ المورججػا الػو غػذاء ذكػور

األجسػػوليف األول ػ  Proinsulinمثبطػػة بػػذلؾ ل ػراز األجسػػوليف وبالتػػال

الجػرذاف بتركيػز) 300ممغـ/كغػـ مػف وزف الجسػـ) لمػا ) (30يومػاً أاى

ارتكاع تركيز كموكػوز الػاـ حيػا يتوقػؼ تحمػؿ الكموكػوز وتحكػز عمميتػ

الػػو أجخكاضػاً معجويػاً لػ كػػؿ مػػف الكوليسػػتروؿ LDL-C ،ولػػـ يختمػػؼ

تكويف الكموكوز وتحمؿ الكاليكوجيف ))29 ،28

معجويػ ػاً ك ػػؿ م ػػف الكميسػ ػرياات الثالثي ػػة ،HDL-C ،الكموك ػػوزMDA ،

و VLDL-Cمقارجة مػع مجموعػة السػيطر السػميمة .أف سػب

لتوليا الجذور الحر المسببة لالجهاا التاكسػاي التػ يػلثر عمػو

أيض الاهوف وتسب

المحور المتبعة مف قبؿ الباحثيف ).(17

الس ػػميمة أف س ػػب

أرتكػ ػػاع تركيػ ػػز

وتبػ ػػيف مػ ػػف الجتػ ػػائج اف المعاممػ ػػة بكموريػ ػػا الكػ ػػااميوـ

أجخكػاض

وأوراؽ القػ ػ ػ ػريص

الػ ػػاهوف يمكػ ػػف أف يعػ ػػزى الػ ػػو احت ػ ػواء أوراؽ المورججػ ػػا عمػ ػػو المركبػ ػػات

كموري ػ ػ ػػا الك ػ ػ ػػااميوـ ،وخ ػ ػ ػػالت الرص ػ ػ ػػاص

الق ػ ػ ػريص ،وأوراؽ الق ػ ػ ػريص

الكيميائية الكعالة وخاصةً )22 ،21 ( β-sitosterol

أوراؽ الق ػ ػريص،
أوراؽ

خػ ػ ػػالت الرصػ ػ ػػاص أاى الػ ػ ػػو حصػ ػ ػػوؿ

أجخك ػ ػ ػػاض معج ػ ػ ػػوي لػ ػ ػ ػ تراكي ػ ػ ػػز ك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف الكوك ػ ػ ػػوز ،الكوليس ػ ػ ػػتروؿ،

وتبيف مف الجتائج عجا التجريع الكموي لػذكور الجػرذاف بكموريػا الكػااميوـ

الكميس ػرياات الثالثيػػة MDA ،LDL-C ،و VLDL-Cوزيػػاا معجويػػة

بتركيػػز ) 5ممغـ/كغػػـ مػػف وزف الجسػػـ) لمػػا ) (30يوم ػاً لقػػا أاى الػػو
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ل تركيػز  HDL-Cمقارجػة مػع المجموعػة المعرضػة لكموريػا الكػااميوـ
وخػػالت الرصػػاص قػػا يعػػوا السػػب

المورجج ػ ػػا عمػ ػ ػػو المركب ػ ػػات الكيجوليػ ػ ػػة  polyphenolicالموج ػ ػػوا ل ػ ػ ػ

الػػو تػػأثير أوراؽ الق ػريص المباكػػر

 lipoproteinاألجػ ػ ػزيـ الحي ػ ػػوي لػ ػ ػ أي ػ ػػض

األوراؽ وخاص ػةً  Caffeic acidو Chlorogenic acidالػػذي قػػا
يعمؿ عمو ايػض الػاهوف ويمجػع ارتكػاع الػاهوف ) )36وربمػا يكػوف مػف

الكميس ػرياات الثالثيػػة أو مجػػع أجتػػا الكوليسػػتروؿ ل ػ الكبػػا عػػف طريػػؽ

تػػاثير الكعاليػػة المضػػاا لالكسػػا ل ػ أوراؽ المورججػػا تكػػوف مجسػػوبة الػػو

أعاقػػة أو عرقم ػػة )30) HMG-CoA reductaseأو ق ػػا يع ػػوا ال ػػو

احتوائها عمىو المواا المضاا لالكسا القويػة التػ تكػمؿ ليتػاميف C,E

محت ػ ػػوى أوراؽ القػ ػ ػريص عم ػ ػػو المركب ػ ػػات المضػ ػ ػاا لالكس ػ ػػا وخاصػ ػ ػةً

 A,وبيتاكػاروتيف التػ لهػػا القابميػة عمػػو ا ازلػة الجػذور الحػػر لػ مختمػػؼ

عم ػ ػػو لعالي ػ ػػة lipase

األجظمػ ػػة لػ ػػذا لػ ػػأف مهتمتهػ ػػا ل ػ ػ مختمػ ػػؼ األجسػ ػػجة وأجخكػ ػػاض الكمػ ػػوكز

الكاللوجيػاات  flavonoidوالكيجػوالت  phenolicالتػ تعمػؿ عمػو ا ازلػة
الج ػػذور الح ػػر والكعالي ػػة المخمبي ػػة لممع ػػااف) )31ق ػػا يك ػػوف م ػػف خ ػػالؿ

()37

محتوى أوراؽ القريص عمػو المػواا المضػاا لالكسػا الكيجػوالت المتعػاا

كم ػػا تب ػػيف م ػػف الجت ػػائج اف المعامم ػػة بكموري ػػا الكااميوـ ب ػػذور المورجج ػػا،

 poly phenolsوالكاللوجي ػػا وخاص ػػة  Koersitinالتػ ػ تعم ػػؿ عم ػػو

وب ػ ػػذور المورجج ػ ػػا

ب ػ ػػذور

تحكيػػز خاليػػا بيتػػا  beta cellsوال ػراز هرمػػوف األجسػػوليف والػػذي يقػػوـ

المورججػػا ،وبػػذور المورججػػا

باورا بتخكيض الكموكوز ل الاـ ()33 ،32

أجخكاضػ ػ ػ ػاً معجويػ ػ ػ ػاً لػ ػ ػ ػ تراكي ػ ػ ػػز ك ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف الكموك ػ ػ ػػوز ،الكوليس ػ ػ ػػتروؿ،

كما تبػيف مػف الجتػائج اف المجموعػة المعاممػة بكموريػا الكػااميوـ

كموري ػ ػػا الك ػ ػػااميوـ ،وخ ػ ػػالت الرص ػ ػػاص

خػػالت الرصػػاص لقػػا أاى الػػو حص ػػوؿ

أوراؽ

الكميس ػرياات الثالثيػػة MDA ،LDL-C ،و VLDL-Cوزيػػاا معجويػػة

كموريػػا الكػػااميوـ لقػػا أاى الػػو أجخكاض ػاً

ل تركيػز  HDL-Cمقارجػةً مػع المجموعػة المعرضػة لكموريػا الكػااميوـ

وزيػ ػ ػػاا معجويػ ػ ػػة ل ػ ػ ػ تركيػ ػ ػػز  HDL-Cولػ ػ ػػـ تختمػ ػ ػػؼ معجوي ػ ػ ػاً تراكيػ ػ ػػز

الكايتوس ػػتيروالت  phytosterolsالتػ ػ له ػػا ت ػػاثير خ ػػالض لمكوليس ػػتروؿ

المورججػػا ،وأوراؽ المورججػػا

وخالت الرصاص قػا يعػوا السػب

معجوياً ل تراكيز كػؿ مػف الكموكػوز ،الكوليسػتروؿ MDA ،وLDL-C
الكميس ػ ػرياات الثالثيػ ػػة و VLDL-Cمقارج ػ ػةً مػ ػػع المجموعػ ػػة المعرضػ ػػة
لكموريػ ػػا الكػ ػػااميوـ امػ ػػا أعطػ ػػاء خػ ػػالت الرصػ ػػاص
وأوراؽ المورجج ػػا

الػو وجػوا المػواا الكعالػة لػ البػذور

) ( 38كمػػا أف التراكيػػز العاليػػة مػػف األحمػػاض الاهجيػػة األحاايػػة غيػػر
المكبعة مثؿ حامض األوليؾ واسػتبااؿ الكاربوهيػارات والػاهوف المكػبعة

أوراؽ المورججػ ػػا،

الموجػػوا ل ػ الجسػػـ بتمػػؾ األحمػػاض الاهجيػػة يختػػزؿ تركيػػز الكموكػػوز

خ ػػالت الرص ػػاص لق ػػا ااى ال ػػو حص ػػوؿ اجخكاضػ ػاً

واإلجهػػاا التأكسػػاي وبالتػػال يجػػتج عػػف ذلػػؾ أجخكػػاض تركيػػز(VLDL-

معجويػ ػ ػاً لػ ػ ػ تراكي ػ ػػز الكموك ػ ػػوز ،الكوليس ػ ػػتروؿ ،الكميسػ ػ ػرياات الثالثي ػ ػػة،

 )40، 39( )Cواف سب

 MDA ،LDL-Cو VLDL-Cوزيػػاا معجويػػة ل ػ تركيػػز HDL-C

أجخكاض تركيز الكموكوز قا يعوا الػو وجػوا

مقارجػػة مػػع المجموعػػة المعرضػػة لخػػالت الرصػػاص ربمػػا يعػػوا السػػب

مض ػػااات االكس ػػا التػ ػ تك ػػمؿ

الػػو احت ػواء أوراؽ المورججػػا عمػػو الكاللوجيػػاات  flavonoidsالمضػػاا

 flavonoidsل ػ بػػذور المورججػػا الت ػ لهػػا تػػاثير عمػػو تخكػػيض جسػػبة

لالكسػا القويػة وخاصػةً  Quercetinالتػ لهػا خػواص عالجيػة متعػاا

الكموكػػوز بالػػاـ الجػػاتج مػػف تػػاثير كموريػػا الكػػااميوـ وخػػالت الرصػػاص
عجا االصابة بالسكري ))41

وتعم ػ ػػؿ عم ػ ػػو تقمي ػ ػػؿ جس ػ ػػبة اه ػ ػػوف ال ػ ػػاـ ( )35، 34أو احتػ ػ ػواء أوراؽ

72

phenols,

glucomoringin,

مجلة تكريت للعلوم الصرفة2016 ) 7( 12 ،

)ISSN: 1813 – 1662 (Print
)E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line

جدول ( :)1تأثير المعامالت المختمفة في تراكيز الكموكوز ومرتسم دهون الدم لذكور الجرذان المعرضة لمتسمم ب
المعاييز
ت

كموريد الكادميوم وخالت الرصاص
الكوليستزول
الكلوكوس

الكليسزيدات الثالثية

HDL-C

المجموعة

1

السيطزة

2

مسحوق أوراق القزيص

3

مسحوق أوراق المورنجا

4

مسحوق بذور المورنجا

5

كلوريد الكادميوم

6

خالت الزصاص

7

كلوريد الكادميوم+مسحوق أوراق القزيص

8

مسحوق أوراق القزيص+كلوريد الكادميوم

9

كلوريد الكادميوم+مسحوق أوراق المورنجا

10

مسحوق أوراق المورنجا+كلوريد الكادميوم

11

كلوريد الكادميوم+مسحوق بذور المورنجا

12

مسحوق بذور المورنجا+كلوريد الكادميوم

13

خالت الزصاص+مسحوق أوراق القزيص

14

مسحوق أوراق القزيص+خالت الزصاص

15

خالت الزصاص+مسحوق أوراق المورنجا

16

مسحوق أوراق المورنجا+خالت الزصاص

17

خالت الزصاص+مسحوق بذور المورنجا

18

مسحوق بذور المورنجا+خالت الزصاص

 i-aاألحرؼ المختمكة ل العموا الواحا تكير الو

)(mg/dl
78.10±5.58
97.90±7.96 122.66±2.90
bcde
abc
cde
62.00±4.93
79.86±3.92 120.00±1.15
f
ef
e
72.60±2.21
77.60±1.22 117.00±1.73
cdef
f
e
62.00±0.57
79.33±0.66 118.00±1.15
f
ef
e
86.83±5.84
102.93±4.62 128.00±1.73
bc
ab
bc
105.66±7.21
104.00±2.00 139.00±1.73
a
a
a
71.76±0.33
87.20±0.41 120.33±2.33
def
cdef
e
82.66±2.18
93.10±3.25 126.00±1.73
bcd
bcd
bcd
74.16±0.72
85.53±1.12 121.33±1.76
bcdef
def
de
74.33±0.66
85.26±1.15 122.00±0.57
bcdef
def
de
65.90±3.13
91.23±0.33 119.00±2.60
ef
cd
e
73.40±5.62
91.86±2.77 122.00±1.15
cdef
cd
de
76.40±2.70
92.23±6.77 121.33±1.76
bcde
bcd
de
77.66±3.92
90.23±2.11 128.00±1.73
bcde
cde
bc
77.00±1.50
88.90±2.20 130.00±1.73
bcde
cde
b
76.66±8.81
92.23±2.82 128.00±1.15
bcde
bcd
bc
88.33±2.72
89.90±3.30 120.00±0.57
b
cde
e
75.00±4.00
87.66±2.33 129.00±1.15
bcdef
cdef
b
وجوا ختاللات معجوية عجا مستوى حتمالية )(P≤ 0.05
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27.91±1.34
h
37.75±0.38
ab
32.33±0.66
cdefgh
39.66±0.33
a
25.33±1.97
i
21.00±0.57
i
35.75±5.25
abcde
37.66±0.16
ab
30.33±0.33
fgh
31.66±0.88
defgh
36.66±0.33
abcd
33.25±0.94
cdefg
29.00±0.57
fgh
30.66±1.17
efgh
37.25±0.80
abc
34.00±2.64
bcdef
28.50±0.28
gh
34.00±0.57
bcdef
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 لذكور الجرذان المعرضة لمتسممLDL-C, VLDL-C, MDA  تأثير المعامالت المختمفة في تراكيز:)2( جدول
MDA

VLDL-C
(mg/dl)
1.92±0.03 15.62±1.11
e
bcde
1.95±0.02 12.20±0.98
e
f
2.06±0.12 14.52±0.46
e
cdef
2.14±0.08 12.41±0.11
cde
f
4.01±0.11 17.33±1.20
a
bc
4.01±0.11 21.13±1.44
a
a
2.55±0.21 14.35±0.06
c
def
3.17±0.15 16.53±0.43
b
bcd
2.13±0.15 14.83±0.14
cde
cdef
3.20±0.15 14.93±0.16
b
bcdef
2.26±0.03 13.18±0.62
cde
ef
3.18±0.18 14.68±1.12
b
cdef
3.08±0.08 15.28±0.54
b
bcde
2.27±0.27 15.53±0.78
cde
bcde
2.48±0.23 15.40±0.30
cd
bcde
3.09±0.04 15.33±1.76
b
bcde
2.02±0.15 17.66±0.54
de
b
3.45±0.20 15.01±0.79
b
bcdef
(P≤ 0.05) حتمالية

بكموريد الكادميوم وخالت الرصاص
LDL-C
المعاييز

ت المجموعة
54.36±6.20
السيطزة
1
bc
30.05±4.17
مسحوق أوراق القزيص
2
gh
30.80±0.52
مسحوق أوراق المورنجا
3
fgh
27.25±0.80
مسحوق بذور المورنجا
4
h
65.23±1.78
كلوريد الكادميوم
5
a
61.86±1.61
خالت الزصاص
6
ab
37.09±5.38  مسحوق أوراق القزيص+كلوريد الكادميوم
7
efgh
38.90±3.09
كلوريد الكادميوم+مسحوق أوراق القزيص
8
defg
40.36±1.09  مسحوق أوراق المورنجا+كلوريد الكادميوم
9
defg
38.66±0.76 كلوريد الكادميوم+ مسحوق أوراق المورنجا10
defg
41.38±0.76
 مسحوق بذور المورنجا+ كلوريد الكادميوم11
def
43.93±2.73
كلوريد الكادميوم+ مسحوق بذور المورنجا12
de
47.95±6.38  مسحوق أوراق القزيص+ خالت الزصاص13
cd
44.03±3.94
خالت الزصاص+ مسحوق أوراق القزيص14
de
36.25±2.71  مسحوق أوراق المورنجا+ خالت الزصاص15
efgh
42.90±3.02 خالت الزصاص+ مسحوق أوراق المورنجا16
de
43.73±2.79
 مسحوق بذور المورنجا+ خالت الزصاص17
de
38.75±1.39
خالت الزصاص+ مسحوق بذور المورنجا18
defg
 األحرؼ المختمكة ل العموا الواحا تكير الو وجوا ختاللات معجوية عجا مستوىh-a
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Abstract
The current study in Veterinary Medicine College in kirkuk University and kirkuk hosbital for period from 2-22015 end 28-12-2015, and designed to observe and test the preventive and Therapy effects for powder of Urtica
dioica leaves and Moringa oleifera leaves and seeds in healthy adult males albino rats that exposed to cadmium
chloride (5 mg/kg of body weight) and lead acetate (50 mg/kg of body weight) and the amount of the transaction
over the period (30) days on Profile of blood lipids, randomly divided into (18) groups, each group included (5)
animals. Giving the powder of Urtica dioica leaves and Moringa oleifera seeds led significant decrease (P˂0.05)
in concentrations of TC, TG, LDL-C, VLDL-C and significant increase (P˂0.05) in HDL-C, While
administration of Moringa oleifera leaf powder for animal groups to the same previous results, whereas did not
show significant differences (p˃0.05) in glucose, TG, HDL-C, malondia-ldehyde (MDA) and VLDL-C all of
these in comparison with the normal control group. The groups that given cadmium chloride and lead acetate
caused a significant increase in the TG, LDL-C, VLDL-C, malondialdehyde (MDA) and significant decrease in
HDL-C in comparison with the normal control group. But compariing of these groups with the groups that
administrated only Urtica dioica leaves and Moringa oleifera leaves and seeds led to significant decrease in
HDL-C. and a significant increase in the TC, TG, LDL-C, VLDL-C. The groups of animals which treated with
the powder of these plants under study before and after of exposed to each of cadmium chloride and lead acetate
showed a positive effect on the Profile of blood lipids.
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