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الممخص

اجريتتا الا ارستتة الحاليتتة ت قستتم عمتتوم الحيتتاة -كميتتة العمتتوم -جامعتتة الموصتتل بيتتا
واستتتااام مستتتامص بتتذور الكمتتون الم م ت

معر تتة تتتيرير تستتمين ذكتتور األ ارنتتا النيوزلنايتتة البتتيض تجريبيتتا

ت تركيتتز الكموكتتوز وبعتتض اليرمونتتاا ونستتي ا بيتتر .استتتاام  40ذك ت ار متتن األ ارنتتا النيوزلنايتتة البتتيض

وبيعمار تراوحا بين  10-8اشير واوزانيا ما بين 1400-1250غم ,قسما الى مجموعتين بواقع  20أرنا/مجموعة ووضتعا ت اقصتاص منصصتمة.
غذيا المجموعة ا ولى بالعميقة القياسية ,امتا المجموعتة الرانيتة تمتا ت تذيتيا بعميقتة ااصتة بالتستمين غنيتة بالتاىون ولمتاة  12استبوعا ,وبعتا انتيتا
الصت ترة تتتم وزن األ ارنتتا جميعتتا ,وقستتما إلتتى اربتتع مجتتاميع بواق تتع  10أرنا/مجموعتتة ,ى ت مجموعتتة الستتيطرة ,مجموعتتة الكمتتون ,مجموعتتة التس تتمين
قياستية متن عميقتة ومتا  ,وجرعتا مجموعتة الكمتون ومجموعتة التستمين متع الكمتون

ومجموعة التسمين مع الكمون :تم ااضاع ىذه المجاميع لظترو

يوميا عن طريق الصم بمستامص بذور الكمون الم م بتركيز  2000مم م/ك م وزن جسم ولماة  8اسابيع.
بينتتا النتتتا

ان المعاممتتة بمستتتامص بتتذور الكمتتون الم مت قتتا ااا التتى حتتاو اناصتتاض معنتتو
حين حا

ومجموعة التسمين مع الكمون,

ارتصاع معنو

تركيز الكموكوز

ت تركيتتز الكموكتتوز ت كتتل متتن مجموعتتة الكمتتون

مجموعة التسمين ,كما بينتا حتاو اناصتاض معنتو

ىرمتتون ا نستتولين لكتتل متتن المجمتتوعتين اعت ه مقارنتتة بمجموعتتة التستتمين ,وكتتذل حتتاو ارتصتتاع معنتتو

ت تركيتتز كتتل متتن اليرمتتون المحصتتز لمارقيتتة

( )TSHوىرمتتون الرتتايرونين  T3والرايروكستتين  T4ت المجتتاميع المعاممتتة بمستتتامص بتتذور الكمتتون الم م ت  ,ت حتتين حتتا
اليرموناا

مجموعة التسمين مقارنة بمجموعة السيطرة ,كما حا

تحسن

ت تركيتز

اناصتتاض معنتتو لي تذه

الصورة النسجية ألنسجة ا بيتر لممجتاميع المعاممتة بمستتامص بتذور

الكمون الم م .

الكممات المفتاحية :السمنة ,مستامص بذور الكمون الم م  ,اليرموناا  ,ا رانا  ,الكموكوز.

المقدمة

لقا كانا السمنة ت الماضت اليتل عمتى الصتحة الجيتاة ,ولكتن سترعان

والصتتيالة ،واكتشتتصوا نباتتتاا كري ترة لتتم تعر يتتا الشتتعوا األاتتر وأوجتتاوا

يمكتن عتاىا مشتكمة

ا شتربة والمستامصتتاا ،وكتتان مصتتار وصتتصاتيم الع جيتتة النبتتاا ككتتل

ما ت ير ىذا المصيوم الااطئ مع تطور العمتم ,إذ
ل تتبعض ا ت تراا ب تتل وب تتا يي تتاا ك تتل اطي تتا

أو أج از منو ،مرل الرمار أو البذور أو األوراق وحتى السيقان[.]5

المجتم تتع ست توا ت ت ال تتاول

المتطتتورة او الناميتتة ولك ت الجنستتين ولكتتل ا عمتتار ت العتتالم[ ,]1وىتتذا
الوبا العالم ستببو استتي

وىنتتا العايتتا متتن التوابتتل الت ت تستتتاام ت عتتاا متتن المجتتا ا ومنيتتا
بتذور الكمتون ) Cumin seeds (Cuminum cyminum L.التت

ا غذيتة ال نيتة بالطاقتة واناصتاض النشتاط

الحرك ت نتيجتتة لتتتو ر العايتتا متتن وستتا ل ال ارحتتة الحايرتتة مرتتل الستتياراا

تعوا الى العا متة  .]6[ Apiaceaeوتتركتا بتذور الكمتون بصتورة عامتة

والتمصتتاز ,اضتتا ة التتى العوامتتل الجينيتتة [ , ]2ض ت عتتن عتتاىا متترض

م ت تتن الكاربوىي ت تتاراا ,ا لي ت تتا  ,البروتين ت تتاا ,الزي ت تتوا  ,الم ت تتا وبع ت تتض

بحا ذاتيا يت مرتبطتة بالعايتا متن ا متراض المزمنتة مرتل اا الستكر

الصيتامينتتاا مرتتل , C , Pyridoxine (B6) , B3, B2,B1 :

 Diabetesوام تراض القمتتا الوعا يتتة Cardiovascular diseases

) ,Alpha-tocopherol (Eالص ونوي تتااا ,الص تتابونين ,Saponin

Respiratory

التانين تتاا  ,Tanninsس تتترويااا  ,Streolsالقموي تتااا , alkaloids

 Liverوالعاي ت تتا مت تتن انت ت تواع الس ت تترطان

الك يكوستيااا والمعتاان مرتل  :الكالستيوم  ,Caالحايتا  ,Feالم نيستتيوم

وام ت تراض الجيت تتاز التنصس ت ت diseases
وام ت تراض الكب ت تتا diseases

system

 Cancerوغيرىا من ا مراض[.]3

 ,Mgستتصور ,Pالبوتاستتيوم  , Kالصتتوايوم  ,Naالزن ت ومقتتاار ض ت يل

لتذا اتجتتو العتتالم التتى العايتتا متتن الطتترق لحتتل ىتتذه المشتتكمة أو الحتتا منيتتا

مت تتن المعت تتاان ا ات تتر [, ]8,7وتع ت تا بت تتذور الكمت تتون رت تتان اىت تتم التوابت تتل

ومن ىتذه الطترق الحميتة ال ذا يتة ,والتمتارين الرياضتية الشتاقة والعمميتاا

المس ت ت تتتاامة بع ت ت تتا الصمص ت ت تتل ا س ت ت تتوا كمنكي ت ت تتاا لمعاي ت ت تتا م ت ت تتن ا كت ت ت ت ا

الجراحي تتة ولم تتا ليت تذه الط تترق م تتن ت تتيريراا س تتمبية عم تتى ص تتحة ا نس تتان

والحموي ت تتاا[ ,]9كم ت تتا وتس ت تتتاام كمض ت تتاااا لمبكتري ت تتا[ ]10وكمض ت تتاااا

وحياتتتو ,وكتتذل استتتااام العايتتا متتن ا اويتتة الكيميا يتتة الت ت ليتتا العايتتا

لمصطرياا [ ]11كما لوحظ ان زيوا الكمتون تعمتل عمتى اصتض مستتو

من ا رار الجانبية السمبية مرتل استتااام ىرمتون الرايروكستين المستتاام

الس تتكر ت ت ال تتام وك تتذل مس تتتو الكوليس تتترول و TGو LDL-Cور تتع

لتقميتتل التتوزن يستتبا تترط الارقيتتة وقتتا يستتبا شتتل القمتتا [ ,]4لتتذا أقبتتل

مس تتتو  ]12[ HDL-Cوغيرى تتا م تتن ا س تتتعما ا الطبي تتة .ل تتذا ى تتا ا
الا ارستتة الحاليتتة التتى معر تتة تتتيرير مستتتامص بتتذور الكمتتون الم م ت

الع تترا من تتذ الق تتام عمت تتى ا ارس تتة العم تتوم الماتمصت تتة و ت ت مق تتامتيا الطت تتا
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تركيز الكموكوز وىرمون ا نسولين واليرمتون المحصتز لمارقيتة وىرمونتاا
الارقيت تتة وانست تتجة ا بيت تتر ل ت تذكور األ ارنت تتا النيوزلنايت تتة البت تتيض المست تتمنة

 -2مجموعةةةة الكمةةةون :تم تتا معامم تتة ى تتذه المجموع تتة بإعطا ي تتا عميق تتة
قياس تتية م تتع تجريعي تتا مس تتتامص ب تتذور الكم تتون الم مت ت بتركي تتز 2000

تجريبيا.

مم م/ك تتم وزن جستتم ,وكتتان معتتال وزن األ ارنتتا ليتتذه المجموعتتة مستتاويا

المواد وطرائق العمل

1300.0غم.
 -3مجموعةةة التسةةةمين :تمتتا معاممتتة ىتتذه المجموعتتة بإعطا يتتا عميقتتة

تحضير المستخمص المغمي لبذور الكمون

قياسية ,وكان معال وزن األرانا ليذه المجموعة مساويا2250.3غم.

استتتاام ت ىتتذه الا ارستتة بتتذور الكمتتون التتذ تتتم الحصتتول عمييتتا متتن

 -4مجموعةةةةة التسةةةةمين مةةةة الكمةةةةون :تمت تتا معاممت تتة ىت تتذه المجموعت تتة

ا سواق المحمية وبعا التيكا من تصنيصيا اعتمتااا عمتى[ ,]13ومتن اجتل

بإعطا يتتا عميقتتة قياستتية متتع تجريعيتتا بمستتتامص بتتذور الكمتتون الم م ت

تتتو ير طريقتتة تطبيقي تتة غيتتر مكمصتتة اقتص تتاايا اون المجتتو إلتتى الط ار تتق

بتركي تتز  2000مم م/ك تتم وزن جس تتم ,وك تتان مع تتال وزن األ ارن تتا لي تتذه

المعقتتاة ل ستتتا ص تتتم طحتتن بتتذور الكمتتون بالطاحونتتة الكيربا يتتة رتتم

المجموعة مساويا 2252.2غم.

إض تتا ة الم تتا الم مت ت إل تتى  20غ تتم م تتن مس تتحوق ب تتذور الكم تتون وت تتر
لي م ت لمتتاة  30اقيقتتة رتتم رش ت متتن ا ت ل ر ت

طبقتتاا متتن الشتتاش

ل تترض الحصتتول عمتتى المستتتامص الم مت المتتا

لبتتذور الكمتتون[,]14

م حظت تتة :تت تتم تجريت تتع األ ارنت تتا التابعت تتة لمجموعت تتة التست تتمين ومجموعت تتة
السيطرة بالمحمول الممح الصسمج لمعاالة اجياا مس األرانا[.]15
جم العينات

وبتركيت تتز  2000مم م/مت تتل مت تتن المست تتتامص بعت تتا الترشت تتي وحصت تتظ ت ت

ت تتم الحص تتول عم تتى عين تتاا ال تتام م تتن األ ارن تتا بس تتحا ال تتام م تتن القم تتا

الر جة ,وقا حضر قبل يوم من تاريخ تجريع األرانا المعاممة.

مباش ترة بالطعنتتة القمبيتتة باستتتااام محقنتتة طبيتتة ستتعة 10متتل بعتتا متترور

الحيوانات قيد الدراسة

رمتتان أستتابيع متتن المعاممتتة (يتتوم التتذب ) ،اذ وضتتع التتام ت انابيتتا ذاا

تر متتن األ ارنتتا النيوزلنايتتة البتتيض تتتم
أستتتاام ت ىتتذه الا ارستتة  40ذكت ا

أغطية محكمة جا تة وااليتة متن أيتة متواا مانعتة لمتارتر ،وتركتا بارجتة

الحصت تتول عمييت تتا مت تتن مزرعت تتة تربيت تتة ا ارنت تتا ت ت الموصت تتل ,وبيعمت تتار

ح اررة ال ر ة لماة  20اقيقة لحين تارر الام ,ومن رم أجريا ليتا عمميتة

تراوحتا متا بتين  10-8أشتير وأوزان تراوحتا متا بتين 1400 –1250

ط تترا مرك تتز عم تتى الس تترعة  3000اورة ت ت الاقيق تتة ولم تتاة  15اقيق تتة

غم , ,وبعا التيكا من اموىا من األمراض ,وضعا ت أقصتاص معانيتة

ل تترض الحصتتول عمتتى مصتتل التتام ،وحصتتظ مصتتل التتام ت انابيتتا ذاا

صت تتنعا اصيصت تتا ليت تتذا ال ت تترض ,ابعااىت تتا()50×60×60ست تتم وتحت تتا
ظتترو

غط تتا محك تتم ت ت المجم تتاة بالتجمي تتا عن تتا ارج تتة  20 -م لح تتين إجت ت ار

م متتة متتن ارجتتة ح ت اررة تراوحتتا بتتين °28-25م و ت ترة إضتتا ة

°

ح تص الكموكتتوز والصحوصتتاا اليرموني تتة .وذبحتتا جميتتع األ ارنتتا ع تتن

 14س تتاعة يومي تتا وتيوي تتة جي تتاة ،وت تتم إاض تتاعيا لصتت ترة تميياي تتة أم تتاىا

طريق الامع العنق واستارج منيا األبير ووضتع جتز منيتا ت محمتول

أسبوع ل رض التيقمم عمى المكان والعميقة قبل البتا بالتجربتة ,وتتم تقتايم

الصورمالين بتركيز %10لحين إج ار التقطيع النسج .

العميقت تتة القياست تتية ل ارنت تتا باس ت تتتااام أوان ت ت مصت تتنوعة مت تتن الب س ت تتتي

تقدير تركيز الكموكوز في مصل الدم

بكميتتاا متستتاوية وبتسمستتل رابتتا ل ارنتتا المعاممتتة جميعيتتا ،أمتتا المتتا

ت تتم تق تتاير تركي تتز الكموك تتوز ت ت مص تتل ال تتام باس تتتااام أش تترطة القي تتاس

قا قام ل رانا باستااام أوان مصتنوعة متن الب ستتي وربتا بتالقصص

الااص ت ت تتة بجي ت ت تتاز  Reflotronالمص ت ت تتنع م ت ت تتن قب ت ت تتل ش ت ت تتركة Roche

لمنع انسكاا الما منيا.

ا لمانيتتة ,بعتتا وضتتع  32متتايكروليتر متتن العينتتة عمتتى ش تريط الصحتتص,

تصميم التجربة

ستتتتا ق العينتتة إلتتى منطقتتة التصاعتتل ,سيتيكستتا  D-glucoseإلتتى δ-D-

المجموعتتة األولى(مجموعتتة بتتاون تستتمين) بالعميقتتة القياستتية قتتط  ,وىت

 gluconolactoneباألوكسجين وبوجوا كموكوز اوكستيايز Glucose

ااصتتة باأل ارنتتا ذاا نستتبة بتتروتين  %16.5وىتتذه النستتبة المق تررة متتن
قبتتل المجمتتس التتوطن ل بحتتا

National Research Council

)(GOD

) ,]15[ (NRCوكانت تتا مكونت تتاا العميقت تتة حست تتا مت تتا اعتمت تتاه الاواجت تتة

)(H2O2

 oxidaseوين تتت بيروكس تتيا اليي تتاروجين
 Peroxideال تتذ سيؤكس تتا الكاشت ت

الصح تتص وبوج تتوا البيروكس تتايز )(POD

وآارون[ ,]16أمتا المجموعتة الرانيتة (مجموعتة التستمين) قتا تتم ت تذيتيا

الموج تتوا ت ت شت تريط

oxidase

وبالتال ستتكون صب ة تتناسا وتركيز الكموكوز

بعميقتة ااصتتة غنيتة بالتتاىون وذلت بامتتط نستبة  %10اىتتون( 2/3زيتتا

Hydrogen
Phosphate

العينة.

الذرة و 1/3شحم حيوان ) إلى العميقة القياسية ولماة  12اسبوع [. ]17
الطور الثاني (طور معاممة الرانب)

بعتا انتيتتا طتتور التستتمين تتتم وزن األ ارنتتا التابعتتة لكتتل مجموعتتة ,بعتتاىا

ت تتتم ى تتذه التص تتاع ا عن تتا ارج تتة  37م ،oوالص تتب ة تتناس تتا طراي تتا م تتع

قسما ا رنا الى اربع مجاميع كا ت :

تركي ت تتز الكموك ت تتوز ت ت ت المص ت تتل ،وتق ت تتاس عن ت تتا الط ت تتول الم ت تتوج 642

 -1مجموعةةة السةةةيطرة (بةةةدون تسةةةمين) :تمتتا معاممتتة ىتتذه المجموعتتة

نتانوميتر ،ويظيتر تركيتز الكموكتوز عمتى شاشتة الجيتاز بعتا مترور 125

بإعطا يت تتا عميقت تتة قياست تتية ,وكت تتان معت تتال وزن األ ارنت تتا ليت تتذه المجموعت تتة

رانية وبوحاة مم م100/مل.

مساويا 1282.3غم.
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تقدير تركيز الهرمونات في مصل الدم

باست ت تتتااام التصت ت تتميم العش ت ت توا

اجت ت تتر التحميت ت تتل ا حصت ت تتا

الكام ت ت تتل

ت تتم تق تتاير تركي تتز ىرم تتون ا نس تتولين واليرم تتون المحص تتز لمارقي تتة TSH

) Completely Randomized Design (C.R.Dذو ا تجتتاه

وىرمونتاا الارقيتة  T3و T4ت امصتال امتا ذكتور ا ارنتا النيوزلنايتة

الواحتا  One way analysis of varianceوتتم تحايتا ا ات تاا
بين المجتاميع باستتااام ااتبتارDuncan’s Multiple Range Test

البيض باستااام عاة التحميل المجيزة متن شتركة )(Mybio iSource

لجميع القياساا التت تناولتيتا الا ارستة وكتان مستتو التمييتز ا حصتا

ا مريكيتتة وباستتتااام جيتتاز (Semi - Automated ELIZA

ىو( , ]20[ )P≤0.0001وباستااام .]21[SAS

) shaker-readerوالمصنع من قبل شركة  Raytoا لمانيتة ,وتقتايرىا

النتائج والمناقشة

عن تتا الط تتول الم تتوج  450ن تتانوميتر وم تتن ر تتم الحص تتول عم تتى النت تتا
النيا ية عبر قيم المنحنى القياس المربا

الجياز المستاام.

تركيز الكموكوز في مصل الدم

الدراسة النسجية
تتتم تحضتتير الشت ار

المجيريتتة اعتمتتااا عمتتى طريقتتة[ ,]18حي ت

يتض من الجاول( )1حاو اناصتاض معنتو

تتتم ااتتذ

امص ت ت تتال ام ت ت تتا ذك ت ت تتور األ ارن ت ت تتا النيوزلناي ت ت تتة الب ت ت تتيض عن ت ت تتا مس ت ت تتتو

عيناتت ت تا بير واجري ت تتا عميي ت تتا الاطت ت تواا ال س ت تتل  ,Washingا نك ت تتاز

احتم ت تتال( )P ≤ 0.0001لمجموع ت تتة الكم ت تتون وبمتوس ت تتط حس ت تتاب ق ت تتاره

 ,Dehydrationالترويق  ,Cleaningالتشريا والطمر Infltration
Embedding

 andوالتش تتذيا والتقطي تتع

and

 3.05±89.26مم تتم100/م تتل مقارن تتة بمجموع تتة الس تتيطرة ,ت ت الوق تتا
الذ اظيرا مجموعة التستمين ارتصاعتا معنويتا ت تركيتز الكموكتوز ت

Trimming

 ,Sectioningوااي ت ت ار تت تتم است تتتااام صت تتب ة الييماتوكست تتمين وا يوست تتين

امصتتال امتتا ذكتتور األ ارنتتا النيوزلنايتتة البتتيض وبمتوستتط حستتاب قتتاره

[ ]19بع تتا ذلت ت اج تتر الصح تتص المجي تتر لممق تتاطع النس تتجية باس تتتااام

 5.21±153.52مم تم100/متل مقارنتة ببتاق المعتام ا .أمتا مجموعتة

ا المقت تتاطع النست تتجية المنتابت تتة
المجيت تتر الضت تتو المركت تتا ,كمت تتا صت ت عتوار ن
باستتتااام المجيتتر الاتتاص بماتبتتر الا ارستتاا العميتتا والعا تتا لقستتم عمتتوم
الحياة

ت تركيتز الكموكتوز ت

التسمين مع الكمون قا حسنا من مستو الكموكوز ليصل مستواه إلتى
مس تتتو مجموع تتة الس تتيطرة وك تتان متوست تطيا الحس تتاب 2.61±107.25

كمية العموم/جامعة الموصل.

مم تتم100/م تتل ول تتم تظي تتر رق تتا معنوي تتا م تتع مجموع تتة الس تتيطرة إذ بمت ت
متوسطيا الحساب  3.26±107.19مم م100/مل.

التحميل االحصائي
الجدول( :)1تأثير مستخمص بذور الكمون المغمي في تركيز الكموكوز ومستويات بعض الهرمونات في امصال دماء ذكور اال رانب النيوزلندية
البيض

المجاميع

مجموعة السيطرة

مجموعة التسمين

مجموعة الكمون

3.26±107.19
B
0.06±6.23
C

5.21±153.52
A
0.11±7.25
A

3.05±89.26
C
0.09±6.19
C

اليرمون المحصز لم اة الارقية نانوغرام/مل

0.03±0.73
B
0.03±1.30
B

0.05±0.49
C
0.05±0.76
D

0.02±0.81
A
0.05±1.64
A

0.01±0.70
B
0.04±1.15
C

ىرمون الرايروكسين

0.06±9.53
A

0.10±8.72
D

0.09±9.61
A

0.10±9.15
B

المعايير
كموكوز الام مم م100/مل
ىرمون ا نسولين
بيكوغرام/مل
ىرمون الرايرونين

نانوغرام/مل
نانوغرام/مل

 القيم معبر عنيا بالمتوسط الحساب ( )±ا نح ار

مجموعة التسمين
مع الكمون
2.61±107.25
B
0.03±6.93
B

القياس وعاا األرانا/مجموعة=.10

 األرقام المتنوعة بيحر ماتمصة ا قيا تال عمى وجوا رق معنو عنا مستو إحتمال (.)P ≤ 0.0001
ان ا ناصاض المعنو

تركيز الكموكوز

بمستامص بذور الكمون الم م

المجاميع المعاممة

التياا ا نسجة الاىنية من ا ل ع قتو بيرمون ا ايبونكتين الذ

يعتما عمى زيااة تركيز ىرمون

إلى احتوا

يعمل عمى تقميل مقاومة ا نسولين [ ]25وقا يعز ذل
بذور الكمون عمى القمويااا الت

ا نسولين ولكن من ا ل تيريرىا عمى تقميل مقاومة ا نسولين والت يير
ايض الكموكوز ,وىذا يمكن ان يكون ذاا صمة بتعايل عمل

Aldose reductase

ليا اور ميم

تربيط انزيم

و α-glucosidaseالمذان يعم ن عمى

ىرمون ا نسولين[ ]23,22أو اارج تيرير البنكرياس من ا ل تربيط

تحويل الكاربوىياراا المعقاة إلى سكرياا بسيطة[ ,]26كما تعمل عمى

امتصاص الكموكوز من األمعا أو تربيط ايض الكاربوىياراا أو

تربيط عممية  Gluconeogenesisبنا الكموكوز من المصاار غير

امتصاصيا [ ]24أو من ا ل تعزيز تمايز الا يا الاىنية أو تربيط

بذور الكمون عمى تربيط

الكاربوىياراتية[ ,]27أو يعز إلى قارة
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ا نسولين [ .]37أو يعوا السبا إلى احتوا

األمعا ويربط بنا الكموكوز من المصاار

غير الكاربوىياراتية وتزيا من حساسية الكموكوز ليرمون ا نسولين
[ ,]28وذل

الت

حتوا يا عمى األليا

مركباا مشابية لممركباا الموجواة

تزيا من لزوجة محتوياا

الى بط

مما يؤا

الكموكوز ييا ينعكس بذل

الشا ا اضر لماة  12اسبوع سو

معال امتصاص

السكر وا نسولين

كما أشارا القطان [ ]30إلى اور يتامين  Cو Eعمى اصض تركيز
الكموكوز
الصيتاميناا

وبذور الكمون ،ان ذل

أما السبا

توصمنا

الييا.
ا رتصاع المعنو

أما السبا

التسمين مقارنة بباق

ضع

مجموعة

المعام ا ,قا يعز إلى زيااة إ راز ىرمون

الكورتيزول  Cortisolالذ

يساىم

ى

زيااة تحمل الاىون وتربط

عالية ىرمون ا نسولين المضااة لتحميل الاىون وبذل

يزااا تحرير

األحماض الاىنية من ا نسجة الاىنية إلى مجر

الام ,وىذه

[ ]31وان زيااة

يقمل من حساسية ا نسجة الاىنية ل نسولين وبذل

ضع

حا ا السمنة

قارة ا نسجة عمى ااذ الكموكوز من مجر الام
ايضيا ,ونتيجة لضع

ا ستجابة ل نسولين سو

األماكن المقاومة ل نسولين مرل ا نسجة

الام و

ا راز ىرمون ا ايبونكتين والذ

يسبا اناصاض

اور

يؤا

زيااة مقاومة ا نسولين وزيااة مستو ىرمون ا نسولين

 , ]41[Hyperinsulinemiaأو قا يعوا السبا إلى زيااة األحماض

يقل ااذ الكموكوز من قبل ا نسجة[ . ]33,32أو ان السمنة تسبا

الاىنية المتحررة إلى الام الذ

تسبا امل

يسبا زيااة تحمل ا نسجة الاىنية ,

وىذه األحماض الاىنية تؤرر سمبا عمى نصوذية ا نسولين إلى الكبا ا

تنظيم إ راز ىرموناا  ]34[ Adipocytokinesمر اناصاض تركيز
ىرمون ا ايبونكتين الت تؤرر سمبا عمى تركيز الكموكوز

أو زيااة إ راز ا نسولين مع

الاىنية والعض ا [ .]40,39أو يعز إلى ارتصاع تركيز TNF-α
ميم

اناصاض

باإل راز الطبيع

إلى زيااة مقاومة

ا ستجابة البايموجية ليا ,ومقاومة ا نسولين

الطبيع لمسكر

زيااة عممية  Gluconeogenesisعممية بنا الكموكوز من المصاار

ا نزيماا المضاااا ل كساة وبذل

تعر

المعام ا,

قا يعز

مجموعة

تزيا ا يا بيتا البنكرياسية من إ راز ا نسولين لمحصاظ عمى المستو

والذ

الكورتيزول سو

ا رتصاع المعنو لتركيز ىرمون ا نسولين

وكذل ضع

األحماض الاىنية تؤرر سمبا عمى نصوذ ا نسولين إلى الكبا وتساىم
ال ير الكاربوىيااتية واط ق الكموكوز الكبا

ا شااص المصابين بالسكر من النوع الران

التسمين مقارنة بباق
ا نسولين الت

تركيز الكموكوز

يؤا إلى اصض كل من تركيز

مقارنة بالسيطرة.

المبا ن والطيور ،ونظ ار لوجوا ىذه
يصسر النتيجة الت

الشا

المعاان ,وىذا ما أشار اليو  Jigishaواارون [ ]38من ان استي

عمى قمة إنتاج ىرمون اإلنسولين[,]29

أمصال اما

ا اضر مرل

الص ونويااا والعايا من الصيتاميناا مرل  Eو Kو Aو Cوالعايا من

األمعا من ا ل زيااة قارة الما عمى ا رتباط بمحتوياا األمعا
حركة األمعا  ،يقل بذل

بذور الكمون عمى

ان لو تيرير سمب إذ يقمل من ااذ ا نسولين من قبل الكبا وبذل يزااا
صنع الكموكوز الكبا

الام حي

إلى زيااة إ راز

وتحريره إلى الام وىذا يؤا

يزيا من عممية بنا الكموكوز من األحماض الاىنية ويزيا من مقاومة

ا نسولين وارتصاع مستواه

ا نسجة ل نسولين [. ]35

اناصاض قارة الكبا عمى ازالة ىرمون ا نسولين أو إلى قمة عاا

هرمون االنسولين في مصل الدم
يوض

الجاول ( )1عام حا

ا نسولين

امصال اما

الام [ , ]43,42أو ربما يعوا إلى

مستقب تو [ , ]2أو يعوا إلى زيااة مقاومة ىرمون المبتين
رق معنو

السمنة وبذل

تركيز ىرمون

ذكور األرانا النيوزلناية البيض

حا ا

يزااا إ راز ىرمون ا نسولين ويزااا مستواه

الام[.]44

مجموعة الكمون ومجموعة السيطرة عنا مستو إحتمال (≤ 0.0001

تركيز الهرمون المحفز لمغدة الدرقية في مصل الدم ()TSH

بيكوغرام/مل ولمجموعة السيطرة ا يجابية  0.06±6.23بيكوغرام/مل,

امصال اما ذكور األرانا النيوزلناية البيض عنا مستو إحتمال

تركيز ىرمون

( )P ≤ 0.0001لمجموعة الكمون وبمتوسط حساب قاره0.02±0.81

 )Pوكان المتوسط الحساب

لمجموعة الكمون 0.09±6.19

حين اظيرا مجموعة التسمين ارتصاعا معنويا
ا نسولين

يبين الجاول( )1حو

امصال اما ذكور األرانا النيوزلناية البيض وبم

متوسطيا الحساب
اناصاض معنو

 0.35±7.25بيكوغرام/مل ,
تركيز ىرمون ا نسولين

نانوغرام/مل,

حين حا

بمجموعة التسمين وبم

امصال اما ذكور

متوسطيا الحساب

مستو اليرمون  TSHووصما الى مستو مجموعة السيطرة مع عام

الكمون  0.03±6.93بيكوغرام/مل مع وجوا رق معنو بينيما.

وجوا رق معنو

وقا يعوا سبا ذل إلى احتوا بذور الكمون عمى عنصر الكالسيوم ,
قا لوحظ ان استي

0.03±0.73

ياصض من

عمى مجموعة يتاميناا  Bوا ليا

بينيما وبم متوسط الحساب

نانوغرام/مل

 0.01±0.70نانوغرام/مل.

إ راز ىرمون ا نسولين[ .]36أو قا يعز إلى احتوا بذور الكمون
الت

 0.05±0.49نانوغرام/مل مقارنة مع باق

المعام ا .اما مجموعة التسمين مع الكمون قا اظيرا تحسنا

لمجموعة التسمين مع

 mg1500من الكالسيوم سو

حين اظيرا اناصاضا معنويا

تركيز TSH

امصال اما ذكور األرانا النيوزلناية البيض لمجموعة التسمين وبم

األرانا النيوزلناية البيض لمجموعة التسمين مع الكمون مقارنة
المتوسط الحساب

ارتصاع معنو

تركيز ىرمون TSH

تعمل عمى اصض تركيز
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تركيز ىرمون T3

ي حظ من الجاول( )1حاو ارتصاع معنو

مجموعة التسمين مقارنة بباق

نانوغرام/مل مقارنة بمجموعة السيطرة الذ
 0.03±1.30نانوغرام/مل ,
اناصاضا معنويا

من ا شااص ذاا الوزن الطبيع  ,وكذل أشار  Caraccioواارون

قاره 0.05±1.64

[ ]50إلى ارتباط موجا بين السمنة واناصاض إ راز ىرموناا الارقية,

بم متوسطيا الحساب

حين اظيرا مجموعة التسمين

تركيز ىرمون T3

وقا عز ذل

امصال اما ذكور األرانا

سمب

تركيز ىرمونT3

عممية

يتبين من الجاول( )1حاو

تؤا

امصال اما ذكور األرانا النيوزلناية البيض لمجموعة الكمون عنا
نانوغرام/مل,
وبمتوسط حساب

وبشكل غير مباشر يؤا

امصال اما ذكور األرانا النيوزلناية البيض

أ-

ىرمون  T4ولكن لم يصل مستواىا مستو مجموعة السيطرة وبم

ارتصاع معنو

اظيرا نتا

الاراسة الحالية حاو

و T3وT4

امصال اما ذكور األرانا النيوزلناية البيض المعاممة

بمستامص بذور الكمون الم م  ,ويعوا سبا ذل

الى اناصاض تركيز T4

إلى ىبوط  T3وذل

ن ىرمون  T3يصنع

مجموعة السيطرة :أظير الصحص المجير لمشريان األبير لذكور

األرانا النيوزلناية البيض التابعة ليذه المجموعة ,التركيا السو
لطبقاا الشريان الااامية والوسطى ,الشكل(.)1
ب -مجموعة التسمين :أظير الصحص المجير لمشريان األبير لذكور
األرانا النيوزلناية البيض التابعة ليذه المجموعة ,حاو

تركيز TSH

ت يير

تركيا طبقاا الشريان متمر بتجمع شايا لما يا الرغوية بين أليا

الى احتوا بذور

الكمون عمى الص ونويااا[ ]7الت تعمل عمى تحسين التعبير الجين

يؤا

الذ

الدراسة النسجية لمشريان البهر

قاره  0.10±8.72نانوغرام/مل مقارنة مع باق

لمجموعة السيطرة بم  0.06±9.53نانوغرام/مل.

5-

يعا

كذل من تحول  T4عن طريق انزيماا بازالة ذرة يوا واحاة [.]54

المعام ا ,اما مجموعة التسمين مع الكمون قا حسنا من مستو
متوسطو الحساب

Iodothyronin

 Prohormoneليرمون  T4وبذل

قاره 0.08±9.61

 0.10±9.15نانوغرام/مل .اما المتوسط الحساب

إلى ىبوط معا ا ىرموناا الارقية عن طريق ااتزال

monodeiodination

حين اظيرا مجموعة التسمين اناصاضا معنويا

تركيز ىرمون T4

منع

من رم اناصاض مستو ىذه اليرموناا [ , ]53كما ان الشاة التيكساية

تركيز ىرمون T4

مستو إحتمال( )P ≤ 0.0001وبمتوسط حساب

أكساة

آيون

ا يوايا

عن

طريق

تكوين

 Thyroperoxidasaeومن رم تعطيل عممية تصنيع ىرموناا الارقية

الكمون وبمتوسط الحساب قاره  0.04±1.15نانوغرام/مل.
ارتصاع معنو

عمى ال اا الصم وكذل

عمى ال اة الارقية ,وان زيااة الجذور

الحرة الت تقع اارج سيطرة ا نزيماا المضااة ل كساة تسبا توق

امصال اما ذكور األرانا النيوزلناية البيض لمجموعة التسمين مع
تركيز هرمون الثايروكسين في مصل الدمT4

إلى ان السمنة تؤا

إلى زيااة اإلجياا التاكسا

وزيااة انتاج الجذور الحرة [ ,]52,51وىذه الجذور الحرة ذاا تيرير

النيوزلناية البيض وبمتوسط حساب  0.05±0.76نانوغرام/مل مقارنة
بباق المعام ا ,كما لوحظ ارتصاع معنو

المجاميع ,قا توا قا ىذه النتيجة مع

ما جا بو  ]49[ Al-Jediإذ بين  TSHان ا شااص الباينين اقل

امصال اما ذكور األرانا النيوزلناية البيض لمجموعة الكمون عنا
مستو إحتمال( )P ≤ 0.0001وبمتوسط حساب

ا ناصاض المعنو لتركيز ىرمون  TSHو T3وT4

الطبقة الوسطى و قاان األليا

مرونتيا وتصككيا ,الشكل(.)2

ت -مجموعة األرانا المعاممة بمستامص بذور الكمون الم م 2000

ليرمون  TSHوزيااة إ ارزه من ال اة الناامية  ،كما وتتميز بتيريرىا

مم م/ك م وزن جسم :أظير الصحص المجير لمشريان األبير لذكور

يتم عن طريقو أاذ

األرانا النيوزلناية البيض التابعة ليذه المجموعة ,الشكل السو لطبقاا

عمى  Sodium-iodide symporterالذ

األيوايا من قبل ال اة الارقية لصنع ىرموناتيا ،وكذل
أنزيم  Thyroperoxidaseالذ

الشريان الااام

تقوم بتحصز

يعا اليرمون المصتاح

والوسطى ,وامو الطبقة الوسطى من الا يا الرغوية,

الشكل(.(3

لتكوين

ىرموناا ال اة الارقية [ . ]45كما أن وجوا عاا من الصيتاميناا مرل:

ث -مجموعة األرانا المصابة بالسمنة والمعاممة بمستامص بذور

الرايروتروبين ومحص از لم اة لارقية عمى إ راز الرايروكسين والرايرونين

المجير لمشريان األبير لذكور األرانا النيوزلناية البيض التابعة ليذه

يعمل

المجموعة ,تحسن الصورة النسجية لمشريان مقارنة بمجموعة التسمين,

Lipid

الطبقة

( Aو Cو)E

بذور الكمون يعا محص از لم اة الناامية إل راز ىرمون

[ , ]46أو إلى احتوا بذور الكمون عمى الصابونين[ ]7والذ
عمى تحصير إ راز ىرموناا الارقية عن طريق تربيط

الكمون الم م

تمرل التحسن بااتزال تجمعاا الا يا الرغوية بين اليا
الوسطى وتحسن

 ]47[ peroxidaseمن ا ل ارتباط الصابونين مع مستقب ا T3
و T4محص از ا يا تحا المياا  Hypothalamus cellsعن طريق
نظام الت ذية ا سترجاعية السالبة مما يؤا إلى انتاج  T3و T4عن
طريق إ راز اليرمون المحرر لميرمون المحرر لم اة الارقية Thyroid
) Releasing Hormone(TRHوالذ
المحرض ليرمون ال اة الارقية

بتركيز  2000مم م/ك م وزن جسم :أظير الصحص

يحصز باوره اليرمون

Thyroid Stimulating

) Hormone (TSHومن رم إ راز كل من  T3و.]48[ T4
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الشكل( :)1صورة ضوئية مجهرية لمشريان االبهر لذكر ارنب نيوزلندي

نيوزلندي مصاب بالسمنة ومعامل بمستخمص بذور الكمون المغمي بتركيز

ابيض من مجموعة السيطرة (غير معامل) يوضح التركيب السوي لطبقات

 2000ممغم/كغم وزن جسم ,يالحظ تحسن الصورة النسجية لمشريان مقارنة

الشريان الداخمية ( )Aوالوسطى( ،)Bالصبغة  :هيماتوكسمين واليوسين،

بمجموعة التسمين ,تمثل التحسن باختزال تجمعات الخاليا الرغوية بين

قوة التكبير .400X

الياف الطبقة الوسطى( )Aوتحسن في مرونة اللياف العضمية وقمة
تفككها( ,)Bالصبغة :هيماتوكسمين واليوسين ،قوة التكبير.400X

ان حاو

تركيا طبقاا الشريان ا بير متمر

ت يير

الا يا الرغوية Foam cells
مجموعة التسمين ,يمكن تصسير ذل

بتجمع

شريان ا ارنا المصابة بالسمنة
إلى ان المصابون بالسمنة اكرر

عرضة لإلصابة بارتصاع ض ط الام و رط كولستيرول الام
 ]55[ Hypercholesterolemiaالذ
لتصما العصيا

الشكل( :)2صورة ضوئية مجهرية لمشريان االبهر لذكر ارنب نيوزلندي

يعا من أىم العوامل المسببة

 atherosclerosisسيما ارتصاع كل من LDL-

 Cوالكمسيريااا الر رية واناصاض  ،HDL-cإذ إن ارتصاع LDL-c

ابيض من مجموعة التسمين ،يوضح حدوث تغيير في تركيب طبقات

يؤا

الشريان متمثال بتجم شديد لمخاليا الرغوية بين ألياف الطبقة الوسطى()A

إلى تراكمو

بطانة الشريان وتيكساه والتيامو من قبل الا يا

البمعمية لتتحول إلى ا يا رغوية محممة بالاىون تسرع من اإلصابة

وفقدان اللياف مرونتها وتفككها( ،)Bالصبغة :هيماتوكسمين واليوسين ،قوة

بالتصما العصيا [ .]56كما ان أكساة  LDL-Cى

التكبير.400X

المصتاحية لنشو التصما العصيا

بوساطة أصنا

الاطوة

األوكسجين الصعالة

( ،Reactive Oxygen Species )ROSوتحولو إلى جزي اا
أص ر تسمى كولستيرول -البروتيناا الاىنية الواط ة الكرا ة المؤكسا
( Oxidized-LDL-C )oxLDL-Cوعنا وصولو إلى الصسحة بين
الا يا ا ناوريمية يربط وسيط اإلنبساط

أوكسيا النتري

()NO

 Nitric Oxideوينشط الا يا اإلناوريمية إل راز السايتوكيناا
 Cytokinesال صقة لما يا البيض الوحياة وى
(Vascular Cellular Adhesion Moleculae-1 )VCAM-1
و ( Intra Cellular Adhesion Moleculae-1 )ICAM1و

الشكل( :)3صورة ضوئية مجهرية لمشريان االبهر لذكر ارنب نيوزلندي
ابيض من المجموعة المعاممة بمستخمص بذور الكمون المغمي بتركيز2000

 E-selectinو(Monocyte Chemotactic Protein- )MCP-1

ممغم/كغم وزن جسم ,يوضح الشكل السوي لطبقات الشريان الداخمي()A

 1الت

والوسطى( )Bوخموا الطبقة الوسطى من الخاليا الرغوية ,الصبغة:

تساعا الا يا البيض الوحياة عمى اإللتصاق ب شا الا يا

اإلناوريمية ،رم تياجر الا يا الوحياة إلى الطبقة الااامية لموعا

هيماتوكسمين واليوسين ،قوة التكبير.400X

الامو لتتحول إلى الا يا البمعمية الكبيرة  Macrophagesوبوجوا
 TNF-αالذ يحصز المستقب ا الموجواة عمى الا يا البمعمية الكبيرة
لمتوسط

أاذ  oxLDL-Cلتتحول بذل إلى الا يا الرغوية الت

تتميز بتراكم الاىون ييا[ .]57كما ان ض ط الام العال
تركيا الشريان ويتم

يؤرر عمى

البطانة الااامية لمشريان ،مما يجعمو أكرر

ىشاشة ،وبالتال يعرضو لاطر ا صابة بالتصما العصيا [.]58
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يعمل عمى منع تجمع
يمنع تكون الصصا
Vascular

 الذC  وان احتوا و عمى يتامين, LDL-C

تجريع ذكور األرانا النيوزلناية البيض بمستامص بذور

جاار الوعا الامو وبالتال

 كما,الكمون الم م إلى المحا ظة عمى الشكل السو لمشريان ا بير

الكولستيرول

 ليا القابمية عمى كبC  و يتامينE الميصية وان يتامين

الصورة النسجية لمشريان المتمرمة بقمة الا يا ال روية

وقا اا

لوحظ تحسن

، ]60,59[ Cellular Adhesion Moleculae-1 (VCAM-1)

العضمية

أو ربما الى احتوا بذور الكمون عمى العايا من مضاااا األكساة

لشريان ذكور األرانا المصابة بالسمنة عنا معاممتيا بمستامص بذور

 والتانيناا الت لياCuminaldehydeمرل الص ونويااا والصينو ا و
 وتكوين الا يا الرغويةLDL-C الحا من أكساة

الطبقة الوسطى وقمة تصككيا وزيااة مرونة ا ليا

 وذل,مقارنة مع الصورة النسجية لمجموعة التسمين

اور ميم

باوره إلى إاتزال

 القارة عمى اصض ض ط الامE وA وC  كما ان لصيتامين, ]62,61[

يؤا

الكمون الم م

 والذ,E حتوا بذور الكمون عمى يتامين

يعوا لقارتو عمى التقميل من تكوين الا يا

.]63[ وبذل تقمل من ا صابة بالتصما العصيا

بين ا ليا

منع أكساة الاىون البروتينية من نوع

اآل اا الاىنية وذل

عن قابميتو

الرغوية ض
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Effect of the boiled cumin seeds extract in the glucose, some hormones
concentration and aortic tissue in New Zealand white male rabbits fattened
experimentally
Muntaha M. Al-Kattan , Iman M. S. Jallod
Dept. of Biology , College of Science, Mosul University , Mosul, Iraq

Abstract
The present study was performed in Department of Biology/College of Science/University of Mosul to
determine the effect of fattening New Zealand Albino male rabbits experimentally and use boiled cumin seeds
extract in the glucose ,some hormones concentration and aortic tissue. It used 40 male from New Zealand albino
rabbits and ages ranged from 10.8 months and weights ranging from 1400-1250gm,, divided into two groups of
20 rabbit / group and putted in separate cages. Fed the first group to standard diet, while the second group fed
special diet rich in fat for the purpose of fattening for a period of 12 weeks after a period all rabbits were
weighted, and divided into four groups of 10 rabbit / group, are control group, Cumin group, fattening group
and fattening with cumin: , all these groups underwent standard condition of water and diet,, cumin group and
group and fattening with cumin group dosing with2000 mg / kg body weight boiled cumin seeds extract for 8
weeks where a daily dosage.
The results showed that treatment with boiled cumin seeds extract may have led to a decrease in the
concentration of glucose in each of cumin group and a fattening with cumin, while an event significant increase
in the concentration of glucose in the fattening group, also showed occurrence of a significant decrease in the
concentration of the insulin as compared to fattening , as well as the occurrence of significant increase in the
concentration of each of the TSH , T3 and T4 hormones in the all of group treatment at boiled cumin seeds
extract, while an event significant decrease of these hormones in fattening group as compared to control, as an
improvement in the histological picture tissue aortic treatment boiled cumin seeds extracted.
Key word: obesity, Boiled cumin seeds extract , Hormones, Rabbit, Glucose.
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