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الملخص
تم استخالص المركبات الفينولية والمركبات الفعالة االخرى من نبات القرفة ,في محاولة إلنتاج عالج من النباتات واالعشاب الطبية
لمرض داء السكري على الجرذان المختبرية .إذ تمت عملية االستخالص بطريقتين تضمنت األولى االستخالص بوساطة حامض
الخليك بتركيز  %2والبروبانول والطريقة الثانية كانت بالكحول االثيلي بتركيز  %70والكلوروفورم ومن خالل الكشوفات
االستداللية للمستخلصات تبين اشتراك المستخلصين باحتوائهما على الفينوالت والفالفونيدات والتانينات والكاليكوسيدات
والكيومارين ,فيما لم يظهر الصابونيين إال في مستخلص القرفة الكحولي .قدرت المركبات الفينولية في المستخلصين بأستعمال طيف
األشعة فوق البنفسجية ( ,) UVكما تم تشخيص المجاميع الفعالة للمركبات الفينولية وااللديهايدية واالسترية والهيدروكاربونية
والكحولية والكاربوكسيلية باستعمال مطياف األشعة تحت الحمراء ,فضالً عن دراسة الجرعة المميتة الوسطية باختبار السمية
ﹾ عن طريق الفم تقدر كاالتي (،200 ،100
للمستخلصين ,إذ استخدمت الجرذان المختبرية إلجراء هذه التجارب ,وقد اعطيت جرعا
 500 ,400 ،300ملغم/كغم من وزن الجسم) .لقد اظهرت النتائج عدم وجود أي تأثير سمي للمستخلصين .تم استعمال تراكيز
مشابهة لتحديد الجرعة الفعالة للمستخلصين في خفض مستوى الكلوكوز في دم الحيوانات السليمة .لقد تبين ان الجرعة البالغة 300
ملغم/كغم من وزن جسم الحيوان بأنها االكفأ ،إذ انخفض مستوى الكلوكوز Gluلمصل الدم الصائم انخفاضا ً معنويا ً بعد إعطاء
مستخلصات القرفة في المجاميع المعاملة بها وخالل مدة  30يوما ً بالمقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة المصابة وايضا ً تفوقت
على مجموعة العالج بالداؤنيل .أظهرت االختبارات الكيموحيوية بحصول انخفاضا ً معنويا ً في تراكيز كل من الكوليسترولTC
والكليسريدات الثالثية  TGوالبروتين الدهني واطئ الكثافة  ,LDL-Cفي مصل دم كل مجموعة من مجاميع الحيوانات المعاملة
بمستخلصات القرفة قياسا ً بمجموعة السيطرة الموجبة خالل مدة  30يوماً ،وتفوقت ايضا ً على مجموعة العالج بالداؤنيل ,أما تركيز
مصل الدم للبروتين الدهني العالي الكثافة  HDL-Cفقد ارتفع مستواه في المجاميع المعاملة بمستخلصات القرفة وانخفض مستواه
في مجموعة السيطرة الموجبة .قيست تراكيز أنزيمات  GOTو GPTلتحديد وظيفة الكبد ,إذ انخفضت مستوياتهما بعد مدة 30
يوما ً من العالج في مجاميع الجرذان المعاملة بمستخلصات القرفة قياسا ً بمجموعة السيطرة الموجبة وبالمقارنة مع مجموعة عالج
الداؤنيل .كما تم قياس تركيز اليوريا والكرياتنيين لتحديد وظيفة الكليتين ,إذ لوحظ خالل األيام األولى من اإلصابة كثرة إدرار
الحيوانات المصابة بالسكري المستحدث مما أثر على وظائف الكلية ,لكن طول مدة العالج  30يوما ً بمستخلصات القرفة أثبتت
فعاليتها باالنخفاض المعنوي بمستوياتهما وبالمقارنة مع مجموعة السيطرة الموجبة.
كلمات االفتتاحية :القرفة ،استخالص المركبات الفينولية ،الكشف عن المركبات الفعالة ،استحداث مرض السكري ،االختبارات الكيموحيوية

Abstract
The phenolic compound and other active compounds were extracted from cinnamon, in an
attempt to produce a drug from Medical and herbal Plants for the diabetes on rats. The
extraction process included two methods the first carrid out with 2% v/v acetic acid and
propanol, and in the second process 70% v/v ethanol and chloroform were used. In the detection
of extracts it was noticed that both conteined phenols, flavonoids, tannins and Glycosides and
Coumarins, while the saponin showed up only in the alcoholic extract of cinnamon. The phenolic
)compounds in the extracts of cinnamon were determined by using Ultraviolet Spectroscopy (UV
and other function groups such as phenols, aldehyedes, estars, hydrocarbons, alcohols and
carboxylic compounds were diagnosed by using Infrared spectroscopy (IR). The study of the half
lethal dose (midl lethal) (LD50) was also examined by testing the toxicity of the two cinnamon
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extracts. Rats were used as laboratory animals in conducting the experiments. The rats were fed
by the dose (100, 200, 300,400, 500 mg / kg of body weight). The results have shown that there is
no toxic effect in the cinnamon extracts. Similar concentrations were used to determine the
effective dose of the extracts in reducing the level of glucose in the blood of healthy animals. The
dose (300) mg / kg of body weight of the animal body has proved to be the the most efficient as it
decreased. The fasting glucose (Glu) serum consider by following of the cinnamon extracts with
the adopted groups during the duration of (30) days in comparison with the control group (the
infected) and outperformed the treated given Glibenelinide (daonil) group. The biochemical tests
showed that the serum concentrations of each of cholesterol (TC),Triglyceride (TG), low density
lipoprotein (LDL-C) was lowered in each of the groups treated with both cinnamon extracts in
comparison with the positive groups (infected) throughout the duration (30) days and overcome
the daonil treated group. However the serum high density lipoprotein (HDL-C) level was
increased in cinnamon extract treated groups and decreased in the control group (infected).
The serum concentrations of enzymes (GOT) and (GPT) were measured to test the liver function
after where their levels were lowered after (30) days in the cinnamon extracts administered
groups compared with the two other groups, the control (positive) and the Daonil. The Urea and
Creatinine levels were measured to determine or test the kidney functions, where it was observed
as from the early days of the infection in that animals infected by induced diabetes developed
symptoms of the illness, apparent in the high levels of urine which affected the functions of
kidney, but the long duration (30 days) of treatment with these extracts of cinnamon proved their
efficiency over the control group (positive).
Key words: cinnamon, phenolic compound and active compounds extract, detection for active compounds,
Diabetes, induced diabetes, biochemical tests

المقدمة
ازداد االهتمام حديثا ً حول استعمال النباتات الطبية ومستخلصاتها في عالج داء السكري والحد من مضاعفاته ،ويعــد عـالج السكـري
باألعشاب والنبـاتات الطبيعية من العـالجـات القـديمـة – الحـديثـة ،ألنها ذات مدلـول تاريخي قديم يصل إلى أقدم الحضارات ,وحديثا ً
بسبب ازدياد االهتـمـام بالمنتجـات الطبيعية ,لــذا تعــد مصدراً كبيـراً للعقـارات ذات الخــواص الـدوائيـة ,اذ ان العــديـد منها وصف
كمخـفضات للسكري ,وتحتوي هذه النباتات على المركبات الفينـولية التي تمثل مجموعة واسعة من المركبات والتي تتواجد بشكل
طبيعي في النباتات ,وهي نواتج ثانوية لعمليات االيض ,وتشكل المادة االساسية الفعالة في العديد من االدوية ،ويمكن استعمالها بوصفها
مواداً مضادة لألكسدة وذلك من خالل قابليتها على اقتناص الجذور الحرة وهي بذلك تشارك في خط الدفاع األول ضد الجذور الحـرة
[. ]1
عرفت القرفة منذ القدم ولها تاريخ طويل من االستعماالت المتعددة ,فقد تم ذكرها في الكتاب المقدس ,وضمن الكثير من الوصفات
العالجية في البرديات الطبية الفرعونية وقد تم ذكرها في الكتب الطبية الصينية الخاصة باألدوية النباتية القديمة ,والمؤرخة قبل حوالي
 2700قبل ال ميالد ,اذ تساعد القرفة على تنظيم كمية السكر المستخلصة من االغذية الكاربوهيدراتية في مجرى الدم ,وتعد القرفة من
أكفأ المواد المضادة لالكسدة والتي تعمل على حماية الكائن الحي مقارنة ببقية التوابل وحتى المواد الكيمياوية المضادة لالكسدة وتاتي
هذه الفعالية من خالل احتوائها على مركبات فينولية فعالة لها عالقة بالكلوكوز ووظائف االنسولين ولها تأثير مشابه لعمل األنسولين
Insulin-like effectsمنها ) Methyl hydroxylchalcone polymer (MHCPوالسينمالديهايد وكذلك البرونثوسياندين
) Oligomeric Proanthocyanidins (OPCوالتي تع مل على اعادة تفعيل الخاليا التي توقفت عن االستجابة لهرمون اإلنسولين,
فـالمـركبات الفينـوليـة في القـرفــة تـنشط مستـقبـالت االنسوليـن عـن طريــق زيادة فعـاليــة فسفــرة التايـروسين وعـــن طـريــق
تخـفيـض فعــاليـة الفــوسفــتـيــز  phosphataseوالـتي التــ نشـط مستـقبـالت االنسولين ,وتــزيـد تـراكــم الكاليـكـوجيــن ,وتحتوي
القـرفـة ايضا ً عـلى عناصر ضروريـة منها الـكـروم والنحاس والـكـالسيوم والحـديــد والمنغنيز والفسفـور والبـوتاسيــوم والفيتامينات
الضروريــة منهـا فيتـامين  A, B1, B2, Cوجميع هذه المكونات ذات اهمية في الوقاية والعالج من مرض السكري [.]2
داء السكري ليس مرضا ً واحداً وانما مجموعة من االمراض ,اذ إن نقص األنسولين يؤدي الى فشل في نقل الكلوكوز إلى داخل
العضالت والنسيج الدهني ،اما في الكبد فيحصل اما فشل في تحويل الكلوكوز إلى كاليكوجين ,أوفشل في تقليل تحضير الكلوكوز من
المصادر غير الكاربوهيدراتية  ,Gluconeogenesisاذ يصاحب هذه التغيرات ارتفاع في مستوى سكر الدم وظهور السكر في
األدرار وقد تم تصنيفه بالتالي ازاء ذلك الى أصناف عديدة منها داء السكري المعتمد على االنسولين (النوع االول) وداء السكري غير
المعتمد على االنسولين (النوع الثاني) [ .]3وتستعمل العديد من المواد الكيميائية على استحداث داء السكري في الحيوانات المختبرية
مثل االلوكسان  Alloxanمسببة نقص أنسولين مزمن ,وذلك لغـرض اجراء التجارب واالبحاث اليجاد عالجـات او لعالج حـاالت
سببها مرض السكـري ,اذ تعمل هـذه المواد من خالل تحطيمها االنتقائي لخاليا بيتا وهي بذلك مـواد سامة لهذه الخاليا فقط [.]4
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لذا فقد هدفت هذه الدراسة الى تقييم فعالية مستخلصات نبات القرفة الكحولي والحامضي على مرض السكري المستحدث بااللوكسان في
الجرذان.
المـواد وطرائـق العمل
النمـاذج
تم الحصول على لحاء نبات القرفة من االسوق المحلية لمدينة بغداد ،وبكال النوعين وهما القرفة السيالنية Cinnamomum
(zeylanicamالتي هي عبارة عن قلف خفيف وذا قطع صغيرة) والقرفة الصينية ( Cinnamomum cassiaوالتي هي عبارة عن
قلف سميك وبشكل عيدان كبيرة) ومن ثم تم ت شخيصها بوساطة المعشب التابع الى كلية العلوم جامعة بغداد .بعدها نظفت هذه النماذج من
الشوائب ,ومن ثم تم تقطيعها الى قطع صغيرة ومزج كميات متساوية من كال النوعين ,وطحنت بوساطة الخالط الكهربائي جيدﴽ ثم
وضعت في أكياس جافة ونظيفة وتم حفظها بدرجة حرارة الغرفة لحين االستعمال.
استخالص المركبات الفينولية الفعالـة
تـعـد تقنيـات االستخالص مـن المبـادئ األساسيـة لـغــرض الحـصول عـلى الـمـركـبات الـفعـالة وتحريرها من األنسجة النباتية وتعتمد
كفاءة االستخالص على طبيعـة الـمادة الـمـراد فصلها والجـزء الــذي تفصل منه .تستعمل الـمذيبات العـضوية بشكـل واسع في
استخـالص المـركبات الفينولية من النباتات ،ولغــرض الحـصول عـلى استخالص جيـد ,يتـم استـعـمال مــذيـبات عــضويـة قـطـبـيـة،
اذ يـعـد الكحـول االثيـلي المطـلق من أكثر المذيبات شيوعا ً في االستخالص [ .]5كما استخلصت المركبات الفينولية للقرفة من قبل []2
باستعمال حامض الخليك وبتركيز  0.1مول/لتر والكحول االثيلي.
 -1استخالص بوساطـة حامض الخليك %2
وزن  200غرام من مسحوق لحاء نبات القرفة ووضع في قنينة حجمية سعة  2لتر واضيف اليه  800مللتر من حامض الخليك بتركيز
 %2وتمزج المحتويات جيدﴽ وتترك لليوم التالي على الحاضنة الهزازة وتحت درجة  50م لتتم عملية االستخالص بصورة جيدة.
بعدها يرشح المزيج من خالل عدة طبقات من الشاش ،ويجمع الرائق ويرشح من خالل ورق ترشيح  ,Whatman No.1للتخلص من
المواد العالقة وغير الذائبة ،ومن ثم يقاس حجمه ويضاف اليه حجم مساو من البروبانول العادي ) (n-propanolويمزج جيداً .بعدها
تضاف كمية من كلوريد الصوديوم ( ) NaClحتى الوصول الى حالة االشباع وبعد الرج الجيد يوضع المزيج في قمع فصل
 . Separating funnelعند هذا إذ يتكون طوران فأن الطور السفلي والذي يمثل الطبقة المائية فهي غير مطلوبة ويتم اهمالها ,اما
الطور العلوي الذي يمثل طبقة المركبات الفينولية التي يتم فصلها ووضعها على جهاز المبخر الدوار (تحت الضغط المتخلخل لمنع
تكسر المواد الفعالة بالحرارة) وعلى درجة حرارة  50م لغرض تركيز حجمه ومن ثم يجفف في الفرن الكهربائي بدرجة حرارة  40م
[.]6
 -2االستخالص بوساطـة الكحول االثيلي %70
تم استخالص المركبات متعددة الفينول وفقا للطريقة التي اتبعها [ ,]7مع اجراء بعض التحويرات ,إذ وزن  100غرام من مسحوق لحاء
نبات القرفة ونقع في الكحول االثيلي بتركيز  %70وبنسبة ( 10:1وذلك بوضع  100غرام من المسحوق النباتي في دورق مخروطي
محكم الغلق ذو سعة  2لتر حاوي على  1لتر من الكحول االثيلي  )%70وثم ترك على جهاز الهزاز لمدة  20ساعة وفي درجة حرارة
الغرفة .ترشيح المحلول بوساطة قطع من الشاش الطبي للتخلص من الشوائب الثقيلة .بعدها اكمل الترشيح من خالل ورق ترشيح
 Whatman No.1تحت الضغط المنخفض ومن ثم ركز الراشح الى عشر حجمه بوساطة جهاز المبخر الدوار تحت الضغط المنخفض
حتى ال تتكسر المواد الفينولية وتحت درجة 50ﹾم  .تمت تنقية المستخلص بوساطة استخدام نظام االستخالص سائل الى سائل باستعمال
الكلوروفورم  , Chloroformإذ تم وضع حجم من الكلوروفورم بقدر حجم المستخلص نفسه ورج جيدﴽ ,ومن ثم وضع في قمع فصل,
وتم االحتفاظ بالطبقة العلوية الحاوية على المركبات الفينولية واهمال الطبقة السفلية .بعدها تم معاملة الطبقة الفينولية بالكمية نفسها من
الكلوروفورم ووضعت في قمع ا لفصل واستخلصت الطبقة العلوية وكررت هذه العملية عدة مرات للحصول على طبقة نقية حاوية على
المركبات الفينولية .بعدها ركزت المادة المستخلصة بوساطة جهاز المبخر الدوار وتحت درجة 50ﹾم ووضعت الكمية المركزة في
اطباق  Petri dishلغرض تجفيفها في الفرن الكهربائي وتحت درجة 40ﹾم.
الكشف عـن المجاميع والمركبات الفعالـة في المستخلصات قيد الدراسة
اجري الكشف عن القلويدات والكاليكوسيدات والتانينات والصابونيات والفالفونات والفينوالت والراتنجات والكومارين والتربينات وفق
الطرق المتبعة في اكثر البحوث العلمية للتاكد من وجودها في نبات القرفة [.]8
تقدير الفينوالت الكلية بوساطة التحليل الطيفي
جميع المركبات الفينولية لها القابلية على امتصاص طيف االشعة فوق البنفسجية  Ultra Violetعند الطول الموجي  280نانومتر،
وبذلك تستعمل هذه الصفة لحساب الفينوالت الكلية بوساطة تقنية التحليل الطيفي .لكن لكون كل صنف من المركبات الفينولية له معامل
امتصاصية  Absorbtivityمختلف لذلك تم اعتماد حامض الگاليك  Gallic acidكمحلول قياسي عند ايجاد التقدير الكمي للمواد [.]9
اذ يمتلك حامض الكاليك وزن جزيئي بمقدار  170.12دالتون وهو ثالثي هيدروكسي حامض البنزويك ويمتلك صيغة جزيئية
 ,C7H6O5استعمل حامض الكاليك النقي المجهز من قبل شركة سيكما .Sigma
تحضير المحلول المخزون لحامض الگاليك Gallic acid
يحضر بوزن  0.5غــرام من  Gallic acidالمجهــز من شركــة سيكمـا  Sigmaوذوب في  10مللتر مــن االيثـانـول المطلق ،بعدها
خفف بالماء المقـطـر ليكمل الى حجم  100مللـتر بوساطــة دورق حجـمي الجـل الحصـول على تركـيز  5غرام/لتر ( 5ملغم/مللتر)،
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اخذت من المحلول المخزون حجوما ً بوساطــة الماصة قدرها ( )10,5,2,1مللتر على التوالـي ووضع كل من هذه الحجـوم في دوارق
حجمية سعة  100مللتر واكمـل الحجـم الى  100مللتر بوساطــة الماء المقطر ،وبـذلــك حصلنا عـلى التراكيز من حامض الگــاليـك
 Gallic acidاالتيـة وعلى التـوالي ( )500 ,250 ,100 ,50ملغم/لتر على التـوالـي [.]9
ا لكشف عن المركبات الفعالة لمستخلصات القرفة وزيته الطيار بوساطة مطياف األشعة تحت الحمراء
تم إجراء الفحوصات الخاصة بجهاز أطياف أالشعة تحت الحمراء  FTIR-AB spectro lamp:MB 3000ألتابع لوزارة العلوم
والتكنولوجيا ,اذ تم اجراء الكشف عن مركبات القرفة الفعالة في المستخلصات الكحولية والحامضية باالعتماد على االشعة تحت
الحمراء وفيما بين  2500 – 2000سم.]10[ 1-
الحيوانات المستعملة
استعملت في هذه الدراسة عدد من ذكور واناث الجرذان البيض وبعمر اكثر من شهرين تراوحت أوزانها ما بين  177-140غم،
وأُقلمت على المكان لمدة اسبوع  ،اذ وضعت في أقفاص بالستيكية خاصة مجهزة ومعدة لهذا الغرض ومفروشة بنشارة الخشب ،مع
األنتباه لتغيير نشارة الخشب كل  3ايام لضمان بيئة نظيفة وللمحافظة على نظافة الحيوانات واالقفاص وأخضعت جميع الحيوانات
للظروف ذاتها من ضوء ودرجة حرارة  ,اذ كانت درجة الحرارة  2±25م ودورة إضاءة /ظالم  12/12ساعة ،وكان الماء والغذاء
متاح للحيوانات طول مدة الدراسة التي استمرت لمدة  30يوم.
الدراسة السمية لتعيين الجرعة المميتة الوسطية Mid- lethal dose
لغرض تعيين الجرعة المميتة الوسطية لمستخلصات قلف القرفة الحامضي والكحولي ,استعمل  3جرذان لكل تركيز من المستخلصات
المستعملة والتي كانت تراكيزها ( 500 -100ملغم/كغم) فضال عن مجموعة السيطرة التي كانت تعطى محلول الملح الفسلجي (0.85
 )Nacl %التي استمرت مدة  48ساعة.
دراسة تحديد الجرعة المؤثرة في خفض مستوى الكلوكوز لمستخلصات قلف القرفة
تم عمل تجربة مصغرة لمدة  3ايام لتحديد الجرعة األكثر تأثيراً في خفض مستوى الكلوكوز في دم الحيوانات السليمة بالنسبة
لمستخلصات القرفة وباستعمال التراكيز  500 -100ملغم/كغم من وزن جسم الحيوان ,اذ وزعت الحيوانات الى مجاميع اعتمادا على
نوع المستخلص وباستعمال عدد من الجرذان قبل البدء بالتجربة الرئيسة.
استحداث داء السكري
بعد أن منعت الجرذان عن األكل والشرب وصومت لمدة  18ساعة .تم تقدير وزنها وثم حقنت بمادة االلوكسان alloxan
 monohydrateوالذي اذيب بالمحلول الملح الفسلجي  w/v %0.85 NaClوبتركيز  150ملغم/كغم من وزن الحيوان ،واستعملت
محقنة خاصة سعة  1مللتر لحقن الجرذان عبر التجويف البريتوني  Intraperitoneallyوبجرعة مفردة ,أما حيوانات السيطرة السالبة
فقد حقنت بـ 1مليلتر من المحلول الملح الفسلجي لكل حيوان [ .]11بعدها أعطي للحيوانات بعد الحقن في اليوم األول محلول الكلوكوز
بتركيز w/v %5مخافة لحدوث نقص السكر الحاد الناتج من تلف البنكرياس الذي قد يؤدي إلى هالكها ،ومن ثم سمح للحيوانات بتناول
الماء والعلف بعد الحقن .وبعد مرور يومين تم التاكد من اإلصابة بداء السكري وذلك عن طريق اخذ قطرة دم من الوريد الذنبي للجرذان
بعد تصويمها مدة  18ساعة وقي ست بجهاز فحص السكر ,كذلك قيست نسبة الكلوكوز في االدرار من خالل الشرائط الخاصة وبعد
مرور أسبوع من التأكد من حدوث اإلصابة بداء السكري بدأت التجربة الرئيسة ,اذ تم تقسيم الحيوانات إلى خمسة مجموعات.
تصـميـم التـجـربـة
المجموعة االولى  -:سيطرة سالبة حقنت بــ  1مللتر من المحلول الملح الفسلجي لكل حيوان.
المجموعة الثانية  -:سيطرة موجبة حقنت بالجرعة المحددة من االلوكسان  150ملغم/كيلو غرام من وزن جسم الحيوان.
المجموعة الثالثة  -:محقونة بااللوكسان بالجرعة المحددة نفسها ومعاملة بالعالج الداؤنيل وبجرعة  0.1ملغرام 1/كيلو غرام من وزن
جسم الحيوان.
المجموعة الرابعة  -:محقونة بالجرعة المحددة نفسها من االلوكسان ومعاملة بمستخلص القرفة الحامضي وبجرعة  300ملغرام/كيلو
غرام من وزن جسم الحيوان.
المجموعة الخامسة  -:محقونة بالجرعة المحددة نفسها من االلوكسان ومعاملة بمستخلص الكحول االثيلي للقرفة وبجرعة  300ملغرام
/كيلو غرام من وزن جسم الحيوان.
ً
ً
وقد احتوت كل مجموعة على ثمانية  8جرذان وتم تجريعها بمستخلصات القرفة وعالج الداؤنيل فمويا وبجرعة واحدة يوميا طول مدة
الدراسة البالغة ثالثون يوماً.
مصل الدم Serum
تم نبذ نماذج الدم باستعمال جهاز النبذ المركزي وبسرعة  3000دورة /دقيقة لمدة  15دقيقة للحصول على مصل الدم ,ومن ثم تم سحب
الحجم المأخوذ (الجزء العلوي المصل) بوساطة ماصة دقيقة  Micropipetteثم اخذ المصل وتم قياس مستوى الكلوكوز Glucose
مباشرة لكل حيوان ,بعدها ت م حفظ المصل في انابيب بالستيكية محكمة الغلق في المجمدة الى حين اجراء التحاليل .وقد استعمل المصل
لقياس (الكوليسترول الكلي  ،TCوالكليسريدات الثالثية  ،TGوالبروتين الدهني العالي الكثافة للكوليسترول  ،HDL-Cوالبروتين
الدهني الواطئ الكثافة للكوليسترول  ،LDL-Cوانزيمات الكبد  ،GPT ،GOTواليوريا  ،Ureaوالكرياتنيين  ,)Creatininوقد
استخدمت عدة جاهزة ( )kitsوالمجهزة من شركات ( (BioSystems,Spinreact ,Biomegrbلغرض اجراء الفحوصات
الكيموحيوية.
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التحليل االحصائي
تــم تحـليـل النتـائـج إحصائيـا ً باستعـمـال أحــد األنظمة اإلحصائية الشائعة المسماة نظام الرزمــة االحصائيـة Social Package
) , Statistical System (SPSSاذ ان األساليب اإلحصائيـة كـانت بأخـذ متوسطـات المعـالجـة ومتوسطـات السيطـرة السالبـة
الموجبة واإلنحـراف المعيـاري بطريقة تحـليـل التبـاين ) Analysis of variance )ANOVAوقد اجري اختـبـار دنكـــن متعـــدد
الحـــدود [ ,]12في حـالة وجـود فروقـات معنوية بين المجموعــات المقــارن بينها عند مستوى معنوية .p  0.01
النتائـج والمناقشة
الكشوفات الكيميائية النوعية عن المركبات الفعالة في مستخلصات قلف القرفة
يوضح جدول ) ) 1نتائج التحليل والكشوفات الكيميائية االستداللية للمركبات الفعالة الموجودة في مستخلصات قلف القرفة ,إذ يالحظ
اشتراك المستخلص الكحولي والحامضي بأحتوائهما على المركبات الفعالة مثل التانينات  Tanninsوالفالفونيدات Flavonoids
والكاليكوسيدات  Glycosideوالكيومارينات  Coumarinsوالفينوالت  ,Phenolicوالى انعدام وجود الراتنجات  Resinsوالقلويدات
 Alkaloidsوالتربينات  Terpensاما الصابونيين  Saponinsفقد ظهر في المستخلص الكحولي ولم يظهر في المستخلص الحامضي
للقرفة .وهذه النتائج تتفق مع ما اشار اليه [. ]8
جدول ( :)1نتائج الكشف الكيميائي النوعي عن بعض المجاميع الفعالة لمستخلصات قلف القرفة Ve
المركبات الفعالة

الكاشف المستخدم

الدليل
راسب ابيض هالمي
راسب ازرق
لون اصفر
تكون عكارة
راسب ابيض
راسب بني
راسب برتقالي
راسب احمر
راسب احمر
راسب احمر
راسب ابيض
اصفر مخضر لماع

خالت الرصاص 1%
التانينات
كلوريد الحديديك 1%
كحول اثيلي  +هيدروكسيد البوتاسيوم
الفالفونيدات
كحول اثيلي من ماء مقطر مغلي+حامض HCl
الراتنجات
كاشف ماير
كاشف واكنر
القلويدات
كاشف دراجندروف
كاشف فهلنك
كاشف بندكت
الكاليكوسيدات
حامض هيدروكلوريك مخفف
كلوريد الزئبقيك
التربينات
هيدروكسيد الصوديم  +ورقة ترشيح  +مصدر
الكيومارينات
االشعة فوق البنفسجية
كلوريد الزئبقيك
الصابونينات
رج المستخلص
كلوريد الحديديك 1%
الفينوالت
Follin – Ciocaltea1%
 =+الكشف الموجب
 = - Veالكشف سالب

راسب ابيض
تكون رغوة
اخضر مزرق
ازرق غامق

المستخلص
الكحولي
+ Ve
+ Ve
+ Ve
- Ve
- Ve
- Ve
- Ve
+ Ve
+ Ve
+ Ve
- Ve
+ Ve

المستخلصات
المستخلص
الحامضي
+ Ve
+ Ve
+ Ve
- Ve
- Ve
- Ve
- Ve
+ Ve
+ Ve
+ Ve
- Ve
+ Ve

+ Ve
+ Ve
+ Ve
+ Ve

- Ve
- Ve
+ Ve
+ Ve

تقـديـر المركبات الفينولية لمستخلصات القرفة الكحولي والحامضي
قدرت كمية المركبات الفينولية في المستخلصات قيد الدراسة اعتمادا على العالقة البيانية بين تركيز حامض الكاليك واالمتصاصية
عند الطول الموجي  280نانومتر كما في شكل ( ,)1اذ تبين ان اعلى تركيز للمركبات الفينولية كان في المستخلص الكحولي
بااليثانول  %70والكلوروفورم وبلغ تركيز الفينوالت فيه  198ملغم/لتر ,في حين كان تركيز المركبات الفينولية في المستخلص
الحامضي بحامض الخليك والبروبانول  173ملغم/لتر.
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شكل ( :)1المنحنى البياني لقياس تراكيز المركبات الفينولية في طرائق االستخالص

التشخيص بمطياف األشعة تحت الحمراء
تم تشخيص المجاميع الفعالة للمركبات الفينولية وااللديهادية واالسترية والهيدروكاربونية والكحولية والكاربوكسيلية العائدة لمكونات
مستخلصات القرفة الكحولية والحامضية والمبينة في شكل ) (3,2وجدول ) (2التي تظهر فيها أهم حزم اإلمتصاص للمجاميع األساسية,
إذ أعطت مستخلصات القرفة الكحولية والحامضية حزمة امتصاص عريضة قوية الشدة عند الترددات  3463-3420سم 1-والتي تعود
الى التذبذب االمتطاطي (مط) للمجاميع الهيدروكسيلية  ,OHكما أعطت نتائج الفحص حزم عند الترددات  2927- 2853سم 1-والتي
تعود الى مط مجاميع المثيل  , C-Hواعطت نتائج الفحص حزم عند الترددات  1798-1723سم 1-والعائدة الى مط مجاميع الكاربونيل
 ,C=Oكما اعطت نتائـج فحص طـيف االشعة تحت الحمراء حزما ً عند الترددات  1164-1102سم 1-والعائدة الى مط مجاميع C-O
كحول -ايثر ,واعطت نتائج الفحص ايضا ً حزمـا ً عند الترددات  1207-1202سم 1-والتي تعود الى مط مجاميع ايثر  C-O-Cحامض
كاربوكسيلي -فينول ,أيضا ً اعطت نتائج الفحص حزما ً عند الترددات  1681-1619سم 1-والتي تعود الى مط مجاميع االلكينات C=C
الحلقية الخارجية  ,exocyclicان قيم هذه الترددات وموقعها وتسميتها وتفسيراتها تم ذكرها من قبل [ ,]10والخاصة بفحوصات
االشعة تحت الحمراء ,ومن خالل هذه الفحوصات نستنتج بان جميع مكونات القرفة قد اعطت نتيجة ايجابية في الفحص المذكور.

شكل ( :) 2طيف االشعة تحت الحمراء لمجاميع مكونات مستخلص القرفة الكحولي
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شكل رقم ( :)3طيف االشعة تحت الحمراء لمجاميع مكونات مستخلص القرفة الحامضي
جدول ( :)2نتائج طيف االشعة تحت الحمراء  IRللمركبات المفصولة وحزم االمتصاص والمجاميع التركيبية
االهتزاز االتساعي لمجموعة
المجاميع الكيميائية
√C-O
√C=O
√C-H
√OH
االليفاتية
المستخلصات
1102
1725
2927
3420
مستخلص القرفة الكحولي
1150
1110
1723
2927
3428
مستخلص القرفة الحامضي
2857
√  :التذبذب االمتطاطي
 :OHمجاميع الهيدروكسيلية
 :C-Hمجاميع المثيل
 :C=Oمجاميع الكاربونيل
 :C-Oمجاميع كاربونيل كحول -ايثر
 :C-O-Cمجاميع ايثر حامض كاربوكسيلي -فينول
 :C=Cمجاميع االلكينات

√C-O-C
1206
1202

√C=C
1619
1650
1630
1650

تقدير سمية المركبات الفينولية والفعالة في مستخلصات قلف القرفة الكحولي والحامضي على حيوانات التجربة
أجريت دراسة التأثير السمي لمستخلصات القرفة الكحولي والحامضي على حيوانات التجربة والبالغ عددها ( )3جرذان لكل تركيز
فضال عن مجموعة السيطرة التي كانت تعطى المحلول الملح الفسيولوجي  %0.85 Naclولمدة  48ساعة ,فوجد أنها غير سامة
ضمن التراكيز  500 – 100ملغم/كغم من وزن الحيوانات .إذ لم يالحظ وجود أي أعراض سمية للمستخلصات خالل مدة التجربة
لتحديد الجرعة المؤثرة أو حصول وفيات في الجرذان لمختلف التراكيز ,وهذا يدل على عدم سمية هذه المادة اذا ما استعملت بتراكيز
عالية وضمن الجرعة المحددة للـجرعة المميتة الوسطية  Mid - lethal doseلتراكيب القرفة وكما موضحة سابقا والتي ذكرها
[ ,]13اذ لم يالحظ حدوث تداخالت في اعضاء جسم حيوانات التجربة عند استعمالها.
تحديد الجرعة المؤثرة لمستخلصات قلف القرفة
يوضح جدول ( )3أن الجرعة  300ملغم/كغم لكل من مستخلصات القرفة الكحولي والحامضي هي األكثـر تأثيرا في خفض مستوى
الكلوكوز عند المقارنة مع مجموعة السيطرة .وعليه اعتمدت الجرعة المستخدمة  300ملغم/كغم لتقييم تأثير المستخلصات النباتية
المستخدمة في الدراسة الحالية والتي اتفقت مع الدراسة التي اجراها [ ]13باستعمال الجرعة نفسها.
جدول ( :)3تحديدالجرعة المؤثرة لمستخلصات قلف القرفة على تركيز الكلوكوز في مصل الدم الجرذان
تراكيز المستخلصات (ملغم/كغم وزن الجسم)
السيطرة
المستخلصات
400
300
200
100
تركيز الكلوكوز بالملغم 100/
88+ 0.6
88* + 0.5
92 + 1
98+ 2
102 + 2
مللتر في دم الجرذان المعاملة
بمستخلص القرفة الكحولي
85+ 1
85 * + 1
91 + 2
97+ 1
102 + 2
تركيز الكلوكوز بالملغم 100/
مللتر في دم الجرذان المعاملة
بمستخلص القرفة الحامضي
 القيم معبر عنها بالمعدل  ±االنحراف القياسي عدد الحيوانات ( )3في كل مجموعة* قيم االنخفاض المعنوي
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استحداث داء السكري تجريبيا ً في الجرذان بوساطة االلوكسان
تمت مراقبة الجرذان المستحدثة بداء السكري بعد مرور 72ساعة من حقنها بااللوكسان بالغشاء البريتوني وبالجرعة الالزمة ألحداث
داء السكري والبالغة  150ملغم/كغم من وزن الجسم ،وذلك للتأكد من حدوث اإلصابة ,إذ لوحظ أوال ظهور أعراض داء السكري على
الحيوانات والعالمات السريرية للجرذان المصابة هي (خمول ،كثرة التبول ،تبول الكلوكوز ،العطش الشديد وشرب كميات كبيرة من
الماء) وهذه االعراض تتفق مع الدراسة التي اجراها [ ]14على الحيوانات التجريبية المستحدثة بداء السكري .كما تم التأكد ثانية من
استحداث داء السكري في الجرذان المعاملة بااللوكسان بعد أخذ عينات دم من تلك الجرذان لغرض قياس مستوى كلوكوز الدم ,إذ تم
فحص مستوى الكلوكوز باستـعـمـال الجـهـاز الخــاص بفحص السكري ووجــد بـأنه أرتفع إلى ضعف معدله الطبيعي عنـد حــدوث
االصـابة اي اكـثـر مــن  200ملـغم  100/ملـلتر ,وايـضـا تـم فحــص االدرار والتـأكــد مــن وجــود سكــر الكــلوكــوز فيــه وذلــك
عن طـريــق استعـمال الشريط الكــاشف وبـذلـك عدت بانـهـا مصابـة بـداء السكـري ,استمرت مراقبة الحيـوانات لمـدة اسبـوع
باجـراء الفحوصات نفسها  .اشارت بعض الدراسات التي أجريت على االلوكسان بانه يؤثر بصورة سريعة في رفع مستوى تركيز
الكلوكوز بالدم ,وان منع مرحلة ارتفاع السكري ال تمنع الضرر في خاليا بيتا لذلك بعد فترة قصيرة من مرحلة ارتفاع السكري
االولي سيكون هناك هبوط سريع في مستـويـات الـكـلوكــوز بالدم مـمـا يــؤدي الــى انـخـفــاض السكري وبالنتيجة فان االنسولين
سيصدر ضرر في خاليا بيتا ،وبعد فترة قصيرة يظهر كلوكوز الدم مرة اخرى ويبقى على ارتفاع [ ,]4وفي هذه المرحلة فان الخاليا
تكون قد تحطمت ومحتوى االنسولين في البنكرياس يبقى على ارتفاع.
تاثير االعطاء الفموي للمركبات الفينولية والفعالة في مستخلصات قلف القرفة في المتغيرات الكيموحيوية
مستوى تركيز الكلوكوز الصيام في مصل الدم
تبين نتائج التحليل االحصائي للدراسة بعد مدة  30يوما من االصابة حصول ارتفاع معنوي ) (p≤ 3.33في مجموعة حيوانات
السيطرة الموجبة المصابة بداء السكري المستحث مقارنة بتركيزه بمجموعة السيطرة السالبة االعتيادية وكما موضحة في الجدول
( ,)4ويعود السبب في ذلك زيـادة جهــد االكسدة من خـالل تحطيم خــاليا بيتا البنكــرياسية بسبب مادة االلــوكسان مما أدى إلـى
توقـف صنع االنسوليـن ,فــضال عــن ذلــك فــان ارتـفـاع مستوى السكــر فــي الــدم يـثـبط انـزيم Glucose-6-Phosphate
 dehydrogenaseالذي يسبب اخـــتــزال انــتــاج االوكسـجــيـن الفائق نــتيجــــة نـقــص انـتاج انـــزيـم Dinucleotide-
.]15[ Phosphate-oxidase DPH oxidase
أما فيما يخص إستعمال مستخلصات القرفة الحامضي والكحولي للمجاميع المصابة فبين التحليل االحصائي في الجدول ذاته تفوقهما
ع لى مجموعة السيطرة الموجبة والمجموعة المعاملة بعالج الداؤنيل والتي اتفقت نتائجها مع الدراسات التي اجراها [ ]16وقد يعود
سبب انخفاض مستوى تركيز كلوكوز مصل الدم إلى قابلية مستخلصات القرفة على تنشيط تكوين كاليكوجين الكبد من الكلوكوز
الدائر في محيط الدم أو ربما يعود إلى احتواء هذه المستخلصات على مواد مثل Methyl hydroxylchalcone polymer
) (MHCPوالتي تعمل على زيادة إفراز هرمون األنسولين بصورة فعالة من خاليا بيتا وقد تعمل على زيادة عملية تحلل السكر
 Glycolysisفي األنسجة المحيطة أو انخفاض في عملية تكوين السكر من مصادر غير كاربوهيدراتية ,]17[ Gluconeogensis
وتعمل المركبات الفينولية النباتية والتانينات على تقليل مقاومة االنسولين في العضالت والدهون ويعمل ذلك على امتالك الجسم كمية
من االنسولين ليكون كفوء في إداء عمله بالسيطرة على الكلوكوز في الدم عن طريق تحويل االنسولين الى ألشكل ألفعال ,وايضا لها
دور مضاد الرتفاع السكر في الدم من خالل تحفيز افراز االنسولين وتحسين حساسيته [ ,]18ونظرا لوجود أمالح الكروم العضوية
في نبات القرفة فمن المعتقد ان تكون زيادة افراز االنسولين بسبب الكروم النه يزيد من عدد مستقبالت االنسولين وايضا يزيد من
حساسية مستقبالت االنسولين عن طريق زيادة عملية الفسفرة للمستقبالت [ ,]2وهذا يشير الى الفعالية العالجية للمستخلصات.
مستوى تركيز الكوليسترول الكلي ) Total Cholesterol (T.Cفي مصل الدم
أوضحت نتائج قياس الكوليسترول الكلي بمصل الدم حصول ارتفاع معنوي كبير) )p≤ 3.33بمعدالت الكوليسترول لحيوانات
مجموعة السيطرة الموجبة مقارنة بمجموعة السيطرة السالبة والموضحة في جدول ( )4وهذا يتفق مع العديد من الدراسات التي بينت
حصول تغيرات في دهون مصل الدم نتيجة لالصابة بفرط السكري [ .]19يمكن أن يعزى سبب االرتفاع هذا إلى انعدام األنسولين
الذي يزيد من نشاط إنزيم الاليبيز  Lipaseفي الخاليا الدهنية وبالتالي زيادة كميات الكوليسترول المتحررة الى الدم ,مما يؤدي ايضا
الى زيادة عمليات الهدم في الجسم بصورة كبيرة مما ينتج عنه زيادة الدهون في الجسم وارتفاع في مستوى كوليسترول الدم [.]20
كما وتشير نتائج التحليل االحصائي بحصول انخفاض معنوي  p≤ 3.33بمستوى تركيز الكوليسترول الكلي بالمجاميع المصابة
بالسكري والمعاملة بمستخلصات القرفة الكحولي والحامضي ,وبذلك يكونان قد تفوقا على المجموعة المصابة بالسكري والمعاملة
بعالج الداؤنيل وعلى مجموعة السيطرة الموجبة ,ويعود السبب في هذا االنخفاض الى تثبيط إنزيم (Intestinal acyl-CoA:
) Cholestrol acyl transferase, ACATألمسؤول عن إمتصاص الكوليسترول من األمعاء والذي يتم تثبيطه نتيجة زيادة مستوى
األنسولين [ ,]21وكذلك احتواء القرفة على الكالسيوم وااللياف اللذان يعمالن على التخلص من امالح الصفراء من خالل إرتباط هذه
المكونات معها في االمعاء ومن ثم طرحها خارجا  ,إذ ان تصنيع امالح الصفراء يؤدي الى زيادة استعمال كميات من الكوليسترول
وبذلك تعمل القرفة على تعزيز خفض تراكيز الكوليسترول في الدم [ ,]22وكذلك تعمل على خفض مستوى  T.Cفي مصل دم
الحيوانات المصابة والمعاملة بمستخلص القرفة الكحولي الحتواؤها على الصابونيين الذي له فعالية بذلك فقد أوضح ,اذ ان للصابونيين
تأثير مخفض لمستوى الكوليسترول في الدم نتيجة تحلل الصابونيين في القناة الهضمية إلى  Sapogeninsو  diosgeninوهذين
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المركبين لهما دور بتنشيط إفراز حامض الصفراء بوساطة الكبد ،ويُكون الصابونيين مع الكوليسترول معقدات غير ذائبة في تجويف
القناة الهضمية ,اذ تعمل على تثبيط امتصاص الكوليسترول من األمعاء ,وبذلك يتم طرحه مع الفضالت ومن ثم انخفاض مستواه،
ويعمل الصابونيين على االلت صاق مع الدهون المتعادلة وحوامض الصفراء في األمعاء وخفض مستواها من خالل تثبيط امتصاصها
وتحفيز الكبد لتحويل الكوليسترول إلى احماض الصفراء [.]23
مستوى تركيز الكليسريدات الثالثية  Triglyciride T.Gفي مصل الدم
لوحظ من خالل نتائج التحليل االحصائي أن طول مدة االصابة بالسكري والبالغة  30يوما له اثر معنوي ) )p≤ 3.33بزيادة مستوى
تركيز الكليسريدات الثالثية لمجموعة السيطرة الموجبة المصابة بالسكري مقارنة بمجموعة السيطرة السالبة ,والموضحة في جدول
) )4والتي اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات سابقة اجريت على الجرذان المصابة بداء السكري ,إذ وجد عند استحداث داء
السكري بااللوكسان في الجرذان يرافقها ارتفاع في مستوى الكليسريدات الثالثية في الدم ويعود السبب في ذلك الى ارتفاع مستوى
ألسكر في الدم وانخفاض مضادات االكسدة وانخفاض مستوى الكلوتاثيون بــــيروكـسـيديـز  Glutothion peroxidesيؤدي إلى
ارتفاع فـــي مــستويات الكليسريدات الثالثية وهذا االرتفاع يكون مرتبط مع طول مدة المرض [ .]24وقد اثبتت المعاملة بمستخلصات
القرفة الكحولي والحامضي فعاليتها في حصول انخفاض معنوي عالي ) (p≤ 3.33في معدل تركيز الكليسريدات الثالثية ,مقارنة
بالمجموعة المصابة والمعاملة بعالج الداؤنيل .ويعود السبب في ذلك إن استعمال مستخلصات القرفة وزيتها الطيار ربما يحدث بعض
التغييرات أو التأثيرات الكيموحيوية داخل الجسم فقد أدى إلى حصول انخفاض معنوي في مستوى تركيز الكليسريدات الثالثية وجاء
هذا متوافقا مع [ ]16عند استحداث داء السكري في الفئران تجريبا ,إذ اثبت أن مستخلص القرفة يملك فاعلية مضادة لألكسدة من
خالل احتوائها على مركبات الفالفونات المعروفة بخواصها المضادة لألكسدة والتي لها دورا في تعزيز وظيفة األنسولين ،وهذا ما
انعكس على المجاميع المعاملة بمستخلصات القرفة التي أظهرت المعاملة بها انخفاضا في مستوى الكليسريدات الثالثية في الدم ,كذلك
وجد إن الصابونينات المعزولة من نبات القرفة قد خفضت من مستوى الكليسريدات الثالثية في مصل دم الفئران المصابة بالسكري ,اذ
أن مادة الصابونين المعزولة من نبات القرفة كان لها تأثير خافض في مستوى الكليسريدات الثالثية [ .]23أو قد تمتلك مستخلصات
القرفة على مركبات شبيهة باالنسولين من خالل تاثيرها المثبط لعدد من الهورمونات مثل الكلوكاكون  glucagonوالكـاتيكول أمينات
 Catecholaminesوااليبنفرين وهي من الهورمونات المحفزة لتحلل الدهون من خالل تنشيطها النزيم الاليبيز Lipaseالذي يزيد
من تحلل الدهون في االنسجة الدهنية [.]8
مستوى تركيز البروتين الدهني عالي الكثافة  HDL-Cفي مصل الدم خالل
يوضح جدول ) )4نتائج التحليل االحصائي لمستوى تركيز الدهون البروتينية عالية الكثافة  HDL-Cوالذي يالحظ فيه حصول انخفاض
معنوي ) (p≤ 3.33في مستواه لمجموعة السيطرة الموجبة المصابة والتي توافقت النتائج مع نتائج ماحصل عليه [ ]25من خالل
الدراسات التي اجراها على الجرذان المستحثة بالسكري ,وربما يعزى السبب الى ان االصابة بمرض داء السكري ادى الى زيادة
نسبة التعرض لعملية الشدة التأكسدية والذي ربما يعود سببه الى االنزيم  Glycosyl transferaseالذي يعمل على تصنع البروتين
السكري والذي قد يكون له دور في رفع سكر الدم وخفض مستوى الدهون البروتينية عالية الكثافة [ .]26وبين الجدول ذاته حصول
إرتفاع معنوي ) (P≤ 3.33في مستوى تركيز الـ  HDL-Cنتيحة المعاملة بمستخلصات القرفة الحامضي والكحولي وجاءت هذه النتائج
مطابقة لما وجده [ ,]18وقد يعزى سبب االرتفاع لما تحويه مستخلصات القرفة من مركبات فينولية والفالفونات وموادا اخرى نتيجة
لزيادة تركيزها بهذه المستخلصات والتي لها دور فاعل في السيطرة على عملية الشدة التأكسدية وعلى مستوى كلوكوز الدم ,الذي له
دور مهم وفعال في السيطرة على مشاكل فرط الدهون وأضطرابها في مصل الدم ,من خالل تنشيط مستقبالت االنسولين والسيطرة
على فعالية انزيم  Hepatic lipaseالذي يؤدي الى خفض تحلل الدهون البروتينية عالية الكثافة وارتفاع نسبته في مصل الدم [.]2
مستوى تركيز البروتين الدهني واطئ الكثافة  LDL-Cفي مصل الدم
ان االرتفاع المعنوي ( (p≤ 0.01الذي حصل للجرذان المصابة بداء السكري (مجموعة السيطرة الموجبة) في مستوى الدهون البروتينية
واطئة الكثافة الـ  LDL-Cفي الدراسة الحالية والمبينة في جدول ( )4والتي جاءت النتائج متوافقة مع ماذكره [ ]25من خالل التجارب
التي أجريت على الجرذان المستحثة بالسكري ,ويعود السبب في ذلك إلى انه ربما قد حصل تغيير في مستوى  Apolipoprotienالذي
يلعب دورا مهما في المحافظة على التراكيز الطبيعية للبروتين الدهني واطئ الكثافة و البروتين الدهني عالي الكثافة في الدم ،وان
حصول أي تغيير او خلل في عملية أيضه ممكن أن يؤثر ذلك على م ستوى الدهون البروتينية في الدم  ،كذلك يؤدي ارتفاع مستوى
سكر الكلوكوز في الدم الى ارتباط هذه الجزيئات مع المجاميع االمينيــة للبروتين الدهني واطئ الكثافة بعملية تدعى الكاليكوسلية
,Glucosylationوان اكسدة البروتين الدهني واطئ الكثافة يعد الخطوة االولى في تطور امراض القلب نتيجة االصابة بالسكري [,]27
اما االنخفاض المعنوي ) (p≤ 3.32في معدالت تركيز البروتين الدهني واطئ الكثافة بالنسبة للمجاميع المعاملة بمستخلصات القرفة
الكحولي والحامضي ومقارنتا بالمجموعة المصابة والمعاملة بعالج الداؤنيل والتي كانت نتائج هذه الدراسة متفقة مع الدراسة التي اجراها
[ ]25على جرذان تم استحداثها بالستربتوزوتسين ,ويعود السبب في هذا االنخفاض الى ان مستخلصات القرفة الحامضية والكحولية
تحتوي على مواد فعالة عالجيا عملت على خفض مستويات الكوليسترول من خالل تحفيز عملية ايضه في الكبد ,ومن ثم تحويله إلى
احماض صفراء وهذا االنخفاض قد حد من نقل الكوليسترول إلى الخاليا وذلك عن طريق البروتين الدهني واطئ الكثافة  ,كما قد يكون
للفالفونويدات والمواد متعددة الفينول الموجودة في نبات القرفة دور في هذا اإلنخفاض ,اذ تتصف بكونها موادا مضادة لألكسدة ,اذ تعمل
على ازالة الـ  LDL-Cمن الدم عن طريق رفع كفاءة عمل مستقبالته في الكبد وارتباطه بـ .]2,8[ Apoliporotein B
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اختبارات انزيمات وظائف الكبد Liver function enzymes
أسفرت نتائج مدة الثالثون يوما من االصابة حصول ارتفاع معنوي كبير( (p≤ 3.33في فعالية انزيمات الكبد الـ  GOTو الـGPT
لمصل دم الجرذان لمجموعة السيطرة الموجبة المصابة بالسكري بالمقارنة مع فعاليته في مجموعة السيطرة السالبة والموضحة في
جدول ) )4وتتفق نتائج هذه الدراسة مع [ ,]28التي تم فيها استحداث داء السكري بالجرذان ,ويعزى سبب هذا االرتفاع إلى نقص في
تكون الكاليكوجين وزيادة في عملية التحلل من خالل تثبيطها لنشاط أنزيم  Glycogen synthaseوكذلك تثبيط عملية نقل الكلوكوز
إلى داخل الخاليا ,وان اي خلل في التركيب الخلوي للكبد بسبب الجذور الحرة والشدة التاكسدية سوف يزيد من مستوى هذا االنزيم
ﹰ
حساسا
ﹰ
مؤشرا
خصوصا عند حصول تنخر في الكبد  .]29[ Hepatic necrosisكما يعد قياس مستوى أنزيمات الـ GPTو الـ GOT
ألمراض الكبد ,إذ ترتفع مستوياتهما في حاالت أضطراب وظيفة الكبد  Hepatic dysfunctionوتنخر الخاليا الكبدية وألتهاب الكبد
المزمن نتيجة االصابة بداء السكري ,إذ ان عالقة االنزيمين الـ  GOTو الـ  GPTتكون طردية ,إذ ان ارتفاع انزيم الـ  GOTبارتفاع
انزيم الـ  GPTدليل حدوث االصابة [ , ]30كما بينت نتائج التحليل االحصائي والمبينة في الجدول ذاته حصول تغير ايجابي في فعالية
هذه االنزيمات فقد انخفضت معدالتهما معنويا ) (p≤ 3.33في مجاميع الجرذان المصابة والتي جرعت بمستخلصات القرفة الكحولي
والحامضي مقارنة بمعدل فعاليتهما في المجموعة المعاملة بعالج الداؤنيل وفي مجموعة السيطرة الموجبة ,وبذلك اتفقت النتائج مع
نتائج دراسات اخرى [ ]16,31وهذا يدل على ان هذه المستخلصات عملت على اصالح التلف في خاليا الكبد لما تحويه من مكونات
طبيعية شبيهة بعمل االنسولين منها المادة المتعددة الفينول ) ,Methyl Hydroxychalcone Polymer (MHCPإذ اثبتت بانها
اقوى من االنسولين بتخفيضها لسكر الكلوكوز ,وايضا من مضادات االكسدة للجذور الحرة ,والتي يولدها مرض السكري من خالل
تأثيره على وظائف الكبد وعمل انزيمات الكبد من خالل عودة خاليا  B-cellالتالفة إلى القيام بوظيفتها بشكل صحيح ,وزيادة العمليات
األيضية في الكبد [ . ]28كما ان للمركبات الفينولية والفالفونويدات والتانينات والكيومارينات الموجودة في مستخلصات القرفة دور في
تحسن وظائف الكبد بوصفها مواد مضادة لالكسدة ,وكسح الجذور الحرة ,وتفاعل الدهون البيروكسيدية ,وخفض مستوى هذه
االنزيمات المصاحبة لمرض السكري [.]1
اختبارات وظائف الكلية Kidney function tests
مستوى تركيز اليوريا في مصل الدم
يبين جدول ( ) 4نتائج التحليل االحصائي الذي يوضح فيه حصول ارتفاع معنوي ) )p≤ 0.01في مستوى تركيز اليوريا في مصل الدم
لمجموعة السيطرة الموجبة نتيجة االصابة بداء السكري قياسا بمستواه في مجموعة السيطرة السالبة ,وقد توافقت نتائج الدراسة الحالية
مع الدراسات التي اجريت على الحيوانات المستحثة بداء السكري [ ,]28وقد يعزى سبب االرتفاع في اليوريا الى فقدان الكلوكوز الذي
يعد مصدر الطاقة المباشر في الجسم بسبب غياب االنسولين واللجوء الى استغالل البروتين بوصفه مصدر بديل للطاقة والذي ينجم عنه
تكوين كميات كبيرة من اليوريا ,إذ تترشح اليوريا عن طريق الكبيبات ( )Glomeruliمن الدم ويعاد امتصاصها عن طريق النبيبات
( )Tubulesالكلوية [ . ]32وقد يعزى سبب ذلك ايضا الى ان هناك عالقة وثيقة ما بين داء السكري واعتالل الكلية ,لذا تعد اليوريا
مؤشرا على وظيفة الترشيح الكلوية ينبئ بحصول اعتالل الكلية السكري لدى مرضى داء السكري نتيجة الرتفاع مستوى تركيز السكر
ﹰ
في الدم [ . ]3وقد ادى معاملة الحيوانات المصابة بداء السكري المستحث بمستخلصات القرفة الكحولي والحامضي الى حصول انخفاض
معنوي ( (p≤ 0.01في مستوى تركيز اليوريا في مصل الدم ووصوله الى التركيز الطبيعي مقارنةً بمستواه في مجموعة السيطرة
الموجبة والمجموعة المعاملة بعالج الداؤنيل والموضحة في الجدول المذكور ,وبذلك تتفق نتائج الدراسة مع دراسات اخرى []2,31
ويمكن ان يعود سبب انخفاض نسبة اليوريا الى احتواء هذه المستخلصات على مركبات شبيهة باالنسولين الذي يعيد االختالالت
االيضية الى مسارها الطبيعي والتقليل من تاثيرات داء السكري الضارة في نسيج الكلية ,كما ان احتواء القرفة على البروتينات
والعناصر المتنوعة االخرى والتي تؤدي الى عدم ارتفاع نسبة اليوريا في الدم ,إذ ان البروتينات النباتية ومحتواها من االحماض
االمينية التسبب ارتفاع في تركيز اليوريا وحامض اليوريك وان انخفاض حامض اليوريك يمكن أن يعزى الى نوعية البروتين المكون
للمستخلص [.]33
مستوى تركيز الكرياتنيين في مصل الدم
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق معنوية ( )p≤ 0.01في تركيز الكرياتنيين خالل مدة  30يوما ً من االصابة بداء السكري
المستحث في مجموعة السيطرة الموجبة وبالمقارنة مع مجموعة السيطرة السالبة والموضحة في جدول ( )4وبذلك تتفق النتائج مع
النتائج التي قام بها [ .]19وتعزى الزيادة الحاصلة في تركيز الكرياتنيين إلى انخفاض في تصفية البالزما الكلوية للكرياتنيين بسبب
إنخفاض جريان الدم خالل الكليتين نتيجة األلتهاب الحاد في النبيبات الكلوية التي سببها داء السكري ,كما تؤدي اإلصابة بداء السكري
الى الزيادة في مستوى الكرياتنيين في بالزما الدم والزيادة في مستوى البروتين البولي وارتفاع ضغط الدم ايضاً وزيادة مستوى
الدهون ،وارتفاع نسـبة الكوليسترول ،وزيادة مستوى االلبومين ,وتجمع السـوائل تحت الجلد [ .]34و بين التحليل االحصائي حصول
انخفاض معنوي  p≤ 0.01للمجاميع المعاملة بمستخلصات القرفة الكحولي والحامضي في مستوى تركيز الكرياتنيين ووصوله الى
الحدود الطبيعية مقارنةً بالمجموعة المعاملة بعالج الداؤنيل ,وقد يعزى االنخفاض في مستوى الكرياتنيين نتيجة معاملة المجاميع
المصابة بداء السكري بمستخلصات القرفة إلى اعادة اصالح انسجة الكلى وعدم حصول أي أعراض اللتهاب الكلى ,ومن ثم زيادة
ترشيح الكرياتنيين بوساطة الكبيبات الكلوية مما يؤدي الى قلة مستواه في مصل الدم ,وإلى عدم حصول ضرر في حالة الكلى وعدم
تحلل لبعض المكونات الداخلية للعضالت [.]14,31,24
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 معدل تراكيز المتغيرات الكيموحيويـة في مصـل دم الجــرذان:)4( جدول

المجاميع

مستوى التراكيز

GLUCOSE الكلوكوز
)دسيلتر/(ملغم
T.C الكوليسترول الكلي
)دسيلتر/(ملغم
T.G. الكليسريدات الثالثية
)دسيلتر/(ملغم
)دسيلتر/ (ملغمHDL-C

)دسيلتر/ (ملغمLDL-C

) لتر/ (وحدةGOT

) لتر/ (وحدةGPT

)دسيلتر/اليوريا (ملغم

)دسيلتر/الكرياتنيين (ملغم

102.82±1.11 c

86.05±0.67 c

59.65±0.26 c

62.6±0.32 a

10.74±0.65 d

52.25±1.11 d

21.25±0.75 d

42.5±0.73 d

0.475±0.05 d

سييييييييطرة سيييييييالبة غيييييييير
مصابة

139.0±1.37 a

98.32±1.35 a

33.56±0.56 d

85.8±1.2 a

101.25±1.8 a

58.50±1.85 a

94.03±0.87 a

1.98±0.06 a

355.40±5.43 a

سيطرة موجبة مصابة

مصابة وتعالج بالداؤنيل

173.37±2.5 b

96.76±0.96 b

71.30±1.01 b

53.76±0.94 c

26.7±1.5 b

72.75±2.17 b

38.50±3.01 b

74.25±1.54 b

1.65±0.15 b

92.50±8.3 d

87.17±0.80 c

56.97±1.27 d

58.05±0.83 b

17.7±0.14 c

57.25±1.93 c

29.50±1.84 c

52.98±1.06 c

0.800±0.04 c

مصيييييييييييييييابة وتعيييييييييييييييالج
بمسييييييييييتخلص القرفيييييييييية
الحامضي

107.14±2.4 c

85.9±0.41 c

57.68±1.11 d

59.15±0.56 b

15.12±0.22 c

59.75±0.48 c

28.50±9.32 c

55.93±1.40 c

0.775±0.05 c

مصيييييييييييييييابة وتعيييييييييييييييالج
بمسيييتخلص القرفييية
الكحولي

) P≤ 0.01( * الحروف غير المتشابهة في العمود تشير الى وجود فروق معنوية عند مستوى
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