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قاسم

تأثير مستخمص بذور الحمبة في خاليا وانزيمات الكبد في ذكور الفئران البيض
هديل محمد قاسم
قسم عموم الحياة  ,كمية العموم  ,الجامعة المستنصرية  .بغداد  -العراق
الخالصة
تتضم مممد الدراسم ممة الحاليم ممة دراسم ممة تم مملبير مس م ممت م ب م م ور الحمبم ممة  Fenugreekلقيم مماس الفعاليم ممة النوعي م ممة
لالنزيمات في اليا الكبد لمفلر االبيض Glutamic Oxaloacetic Transaminase (GOT),
)Glutamic Pyruvic Transfaminase (GPT), Alkaline Phosphatase (ALP
اسمت دم فممي البحممث  21فمملرا مممد ال م كور قسمممت المن مجممموعتيد متسمماويتيد ,جرعممت المجموعممة االولممن بمحمممو
مسممت م

ب م ور الحمبممة بجرعممة مقممدار ا  151ممغممم  /كغ ممم مممد وزد الجسممم لمممدة  21يوم ماً والمجموعممة الباني ممة

و ي مجموعة السيطرة جرعمت بمالمحمو الممحمي الفسميولوجي ) (Normal Salineجرعمة مقمدار ا  1.1ممغمم /
كغممم مممد وزد الجسممم وتممم بعممد انتة مما التجربممة قت م وت مري الحي وانممات وبع ممد ا تممم استكصمما الكبممد ووضممع ف ممي
محمممو الحفممظ الفورم مماليد لغممرض الدراسممة النس مميجية ل اليمما الكبممد والقس ممم اال ممر مممد مج ممانس اليمما الكبممد ت ممم
حف ظ م فممي انابيممب حاويممة عمممن المحمممو الممحممي المتعمماد بتركيممز  % 1.9ووضممعت االنابيممب فممي المجمممد فممي

درجم ممة ح م مرار  21-م  °لحم مميد اال سم ممتعما مم ممد اج م م قيم مماس الفعالي م م النوعيم ممة لالنزيمم ممات الكبديم ممة ) (GOTو
) (GPTو ) (ALTواد م م االنزيم ممات ال تتم ممم ف ممي التجمي ممد ,ف ممي ح مميد اد ن مما بع ممض االنزيم ممات تتم ممم ف ممي
التجميد .وقد اظهررت الن ترائم مرايمي  - :حصمو ان فماض ولكمد يمر معنموي فمي قميم االنزيممات (GPT , GOT
) , ALPعنممد ا لمقارنممة مممم مجموعمة السمميطرة .ئممما نتماكا الدراسممة النسمميجية فقممد اظةمرت النتمماكا التممي اجريممت
بواسمطة الفح م

المجةمري بممالمجةر الضموكي اد ال اليمما الكبديممة قمد احتف ظممت ب مكمةا االعتيممادي دود حممدوث اي

تغيير عند المقارنة مم ك ال اليا في مجموعة السيطرة.

EFFECT OF FENUGREEK SEEDS EXTRACT ON LIVER CELLS AND
ENZYMES OF ALBINO MALE
Hadeel M. Kassim
Department of Biology , College of Sciences , University of Al-mustansirya. Baghdad - Iraq
Abstract
The present study included the studies the effect of Fenugreek extract seeds o n
Glutamic oxaloacetic transminase (GOT), Glutamic pyruvic transminase (GPT) and
Alkaline phosphatase (ALP) on liver cell of male albino mice. Group (1) of mice
were administrated orally with fenugreek solution at a concentrated of (150 mg/kg
of body weight) for 21 days for control treatment 10 mice was administrated with
normal saline solution at adose of 0.1 mg/kg of body weight. At end animals were
killed and their liver were removed and kept in formaline solution to histological
study and another part of liver kept in 0.9% saline solution to measure specific
activity of liver enzymes and tissue study. The result: indicated no significant
reduction in liver enzyme (GOT, GPT, ALP) and no change in tissue of liver only
few that there is used light microscopic during histological study.
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المقدمة

مست م

عمن ك النسيا الكبدي في الفكراد في حا است دام جرعات

يعد الكبد احد الغدد المةمة في الجسم و ات ا مية كبيرة

متوسطة مد المحمو  ,وايضاً تؤدي

حيث ل الدور الكبير في القيام بوظاكم متعددة منةا طرح

باالضافة الن كمية الكولسترو المنتجة في مص الدم .اما في

تكويد امالح الصف ار والتي تساعد عمن ضم

حالة زيادة الجرعات وبقا مدة التجربة مدة اطو سوم يؤدي

الد ود وت زيد الكاليكوجيد والفيتامينات] . [1ويقوم الكبد بانتاج

الن حدوث وظةور تغيرات طفيفة في النسيا الكبدي,.

وتكويد انزيمات و ي (GOT) Glutamate Oxaloacetate
 Transaminaseواد

والكمن والعضالت ويتحرر

الدراسة جا ت م ابةة لما قام ب  Abdel-Barryو [10] AL-

ا االنزيم يوجد في ك مد القمب

 Hakiemحيث وجدوا مد

ا االنزيم مد ال اليا في حالة

مجانس اليا الكبد .اد الةدم مد الدراسة و معرفة تلبير

بالتةابات الكبد باالضافة الن سرطاد الدم الحاد واح ا الركة

مست م

] .[2وايضا يوجد انزيم ا ر يفرز مد الكبد يعرم باالنزيم الناق

ا االنزيم ت تمم نسبت

المواد وطرائق العمل

مد كاكد ال ر ومد نسيا ال ر ] .[3وايضا يوجد في الكبد

اس ت دمت في

انزيم ا ر يسمن  (ALP) Alkaline Phosphateويوجد

مساعدة

عمن االمتصا

اليا االمعا

االعضوي ويرتفم مستوى
واالمراض الكبدية مب

قسمت الفكراد الم تبرية الن مجموعتيد ,احتوت ك مجموعة

ي

عمن ع ر حيوانات ووضعت ك

الفسفور

ا االنزيم في امراض السكري

المحاليل المستخدمة

التةاب الكبد الفيروسي واالنسرادات

المحمو الممحي الفسيولوجي ) (normal salineتمت

ا ابة 1.9

والتداوي باالع اب بدال مد العالج بمواد كيمياوية معينة ولكد

المقطر .

بعض المحا ير التي يجب االنتبا عميةا عد است دام

الموا الع بية وفي

تم طحد حبوب الحمبة التي تم الحصو

الحمبة واسم العممي  Trigonella Foenumواد الموطد

االع اب في ساح

االصمي لة ا الجنس و الجز ال مالي لقارة افريقيا او قارة

االندلس واتبعت طريقة Gradelet

تم اضافة  51م مد مسحوق الحمبة في لتر مد الما المقطر

 Fabaleaeالتي تتميز بانةا ع بية وحولية]. [6وتستعم

الدافئ لمحصو عمن جرعة تركيز ا  151ممغم/كغم مد وزد

الحمبة ب ك واسم عمن ك كمادات او لصوق ارجية وك ل

الجسم.

في عالج

امراض الكمن والكبد]. [7وتحتوي الحمبة عمن السيترويدات

محمول دارئ الفوسفات القاعدي )(50m M

الصابونية حيث وجد اد لةا دور في ت فيض نسبة الكوليسترو

في الدم و ل

عميةا مد مركز

وجماعت ]. [11في الحصو عمن محمو الحمبة الماكي ,حيث

ا الجنس لمفصيمة البقولية

اكت فوا اطبا االع اب الصينيود دور ا الفاع

م مد  NaClالنقي في  111ممميتر مد الما

محمول الحمبة

ا البحث تم تسميط الضو عمن ع ب

استراليا باكممةا ] . [5ويعو

مجموعة في قف

منفرد,

وزودت بالما والعميقة ب ك مستمر وبكميات كافية يوميا.

الكبدية] . [4وفي االونة اال يرة تم التوج الن استعما االع اب
نا

الدراسة  21فل ار مد ساللة

الفكراد ) (Albinoتم الحصو عميةا مد مركز الرقابة الدواكية,

ا االنزيم في انسجة الجسم وبمستويات م تمفة ويتواجد بتراكيز
ونق

ب ور الحمبة لقياسي الفعالية النوعية لالنزيمات مد

اليا الكبد لمفلر االبيض.

لمجموعة االميد ال ي يعرم باسم (GPT) Glutamate

عالية في اليا جراد االمعا واالنابيب الكموية واد وظيفت

ال

است دام مست م

ب ور

الحمبة الناث الفكراد اليؤدي الن حدوث تغيرات نسيجية في

تحطمةا ل ا نرى تركيز يزداد في مص الدم عند االصابة

 Pyruvate Transminaseواد

الطريقة في المحافظة

عمن مستوى االنزيمات الكبدية )(GOT), (GPT), (ALP

الفضالت ارج الجسم عد طريق الجمد والجةاز البولي عبر
الدم وك ل

ب ور الحمبة واعطاكةا ل كور الفكراد يسا م في الحفاظ

حضر

مد ال تببيط اليات تكويد الكوليسترو ].[8

ا المحمو

بإ ابة 8.7

رام مد فوسفات

الصوديوم بناكية الةيدروجيد الماكية و 9.8رام مد فوسفات

وايضاً توجد دراسات اج ار ا  Aziz, Mوآ رود ] [9اد است دام

الصوديوم احادية الةيدروجيد الماكية في  1111م مد الما
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ول

المقطر المعقم وببت االس الةيدروجيني عند  pH=8وحفظت

في البالجة في  4م  °الن حيد االستعما .

االساس وعمن وفق المعادلة االتية - :

مجاميع الحيوانات المعاممة مختبريا

  oxoglutara te  L  asparatate GOT

 L  glutamate  oxaloaceta te

المجموعة االولى

تم ق ار ة طيم االمتصا

و ي مجموعة السيطرة ,فقد تم معاممتةا بإعطاكةا المحمو

فعالية االنزيم مد المعادلة االتية - :

وزد الجسم واعطيت مرتيد باليوم ولمدة  21يوماً.

فعالية انزيم  =GOTامتصاصية النمو ج –امتصاصية السيطرة

المجموعة الثانية

ومد بم تسقط االمتصاصية عمن قيم منحنن القياس لالنزيم

تمت معاممتةا بإعطاكةا محمو الحمبة المحضر عد طريق

الم كورة في العدة لغرض حساب فعالية االنزيم ب م  U/Lوحدة

الفم مرتيد في اليوم بفارق اربم ساعات بجرعة مقدار ا 151

دولية  /لتر.

ممغم/كغم مد وزد الجسم ولمدة  21يوماً.

تقدير فعالية انزيم GPT

المؤشرات االنزيمية

تم تقدير

بعد ت ري الفكراد تم است راج الكبد وحفظ في انابيب

] Frankel, A.S. [12و ل

Glass

العممية والعمميات التالية في

تم ق ار ة طيم االمتصا

تقدر فعالية انزيم الفوسفاتيز القاعدي )(ALP

تم نق المجانس النسيجي الن

تم تقد ير فعالية انزيم الفوسفاتيز القاعدي في مجانس اليا

جةاز الطرد المركزي المبرد مد نوع ) Chilspin2 (MSEونب

الكبد بإست دام الطريقة المونية باست دام عدة جا زة مد انتاج

بسرعة  3711دورة  /دقيقة ولمدة  2.5دقيقة وعند درجة ح اررة

شركة  Bioreievxالفرنسية وطبقا لطريقة  KindوKing

العممية بالث دورات وفي ك مر يةم

] [13و ل

الراسب وبعد ا اضيم الن الراسب  1م مد

محمو دارئ الفوسفات ونق

ال ار

ALP

Phenyl phosphate  phenyl phosphate

ووضم في انابيب اصة وحفظ في المجمدة بدرجة ح اررة 21 -

pH10

وق ار ة المود عند طو

م °لحيد استعمال في قيمس فعالية االنزيمات.

موجي قدر  511نانوميتر بإست دام

جةاز مطيام مد نوع ) (spectomic -20وتتم حساب فعالية

تقدير فعالية انزيم GOT

االنزيم بنفس الطريقة التي تم بةا حساب فعالية  .GOTيتم

تم تقدير فعالية انزيم ا  GOTبوحدات ) (U/Lفي

حساب فعالية االنزيم مد المعادلة االتية - :

مجانس اليا الكبد بإست دام الطريقة المونية Colorimetric

 methodباست دام عدة  Kitجا زة مد

بحساب كمية الفينو المتحررة مد المادة االساس

و ي عمن وفق التفاع االتي- :

الن جةاز الطرد المركزي ونب

بسرعة  15111دورة  /دقيقة لمدة  11دقاكق بم ا

عند طو موجي  546نانوميتر

بإست دام جةاز مطيام نوع )(spectromic -20

 8وبنسبة  3:1وزد /حجم استمرت عممية المجانسة الن اد

ال ار

بحساب كمية pyruvate

  oxoglutarate  L  alanine GPT

 L  glutamte  pyruvate

االنزيمات ,و ل باست دام محمو منظم ) (50m Mي =pH

ويؤ

Reitman,S. and

المتحررة مد المادة االساس وعمن وفق التفاع االتي - :

وسط بارد باست دام كمية مد البما لمحيمولة دود تمم

صفر  ,كررت

بإست دام عدة جا زة مد انتاج ركة

 Randoxالبريطانية ووفقا لطريقة

االنابيب في المجمدة في درجة ح اررة 21-م °لحيد االستعما .
تم مجانسة الكبد باست دام المجانس الزجاجي

ا االنزيم في مجانس اليا الكبد بإست دام

الطريقة المونية ,و ل

حاوية عمن المحمو الممحي المتعاد بتركيز  %1.9ووضعت

اصب مزيجاً متجانساً بعد ل

عند الطو الموجي  546نانوميتر

بإست دام جةاز المطيام نوع ) (speclronic–20يتم حساب

الفسيولوجي عد طريق الفم وبجرعة مقدار ا  1.1ممغم /كغم مد

 Homogenizerواجريت

بحساب كمية  oxaloacetateالمتحررة مد المادة

ركة Randox

البريطانية ووفقا لطريقة Reitman,S. and Frankel, A.S
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امتصاصية النموذج – امتصاصية الكفئ
فعالي ة االنزيم =  ×-----------------------------------تركيز المحمو القياسي
امتصاصية المحلول القياسي
في التحمي
)for Social Sciences (SPSS
وقد كاد تركيز المحمو القياسي و  21وحدة لك  111م

ئو  142وحدة لك لتر ].[14

االحصاكي.

التحميل االحصائي

النتائم

تم تحمي

البيانات وفق التصميم الع واكي الكام

يوض

الجدو  1فعالية االنزيمات )(GOT, GPT, ALP

) Complete Random Designer (CRDلدراسة تلبير

في مجانس الكبد لمحيوانات المعاممة و ير المعاممة

المعنوية بيد المتوسطات بإ تبار اق فرق معنوي Least

و  11فكراد ير معاممة ,وتم الحصو عمن النتاكا اآلتية:

المعامالت الم تمفة في الصفات المدروسة ,وقورنت الفروقات

بمست م

) Significant Difference (L.S.Dاضافة الن است دام

ب ور الحمبة ,حيث تم است دام  11فكراد معاممة

) T. test (Tواستعما البرناما Statistical Packages
جدول  :1تأ ثير مستخمص بذور الحمبة في الفعالية النوعية لبعض انزيمات خاليا الكبد

)Enzymes activity (U/L
GPT
ALP
)(U / L
)(U / L
12.2 ± 1.83
128.6 ± 37.13
*
11.3 ± 1.13
* 113.8 ± 26.41
 ان فاض ير معنوي عند مستوى احتمالية 1.15
وق مد وجد اد محمو مست م

GOT
)(U / L
13 ± 1.58
12.4 ± 1.81

Treatment
Control
Seed extract

ب ور الحمبة ادى الن حصو

ان فاض طفيم ولكم د ير معنوي في قيم ك مد االنزيمات

البالبة.

اما الدراسة النسيجية :فقد تم مالحظة اد ال اليا الكبدية قد
احتفظت ب كمةا االعتيادي دود حدوث اي تغير عند المقارنة
مم ك ال اليا في مجموعة السيطرة التي اعطيت عد طريق

الفم المحمو الممحي الفسيولوجي ) (normal Salineك
1,2

شكل ( )2صورة الكبد لمجموعة السيطرة

المناقشة

)(H&E 100 X

تبيد النتاكا المدرجة في الجدو  (1حدوث ان فاض

طفيم ير معنوي في قيم ك مد االنزيمات الكبدية (GOT,
) GPT, ALPمما يد عمن اد محمو مست م

شكل  :1صورة الكبد المعامل بمستخمص بذور الحمبة

ب ور الحمبة

ال ي تم است دام في التجربة لم يكد ل تابير سمي عمن

)(H&E 100 X
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قاسم
ال اليا الكبدي ة ل كور الفكراد مما يد اد ال اليا في النسيا

محمو

الكبدي قد احتفظت ب كمةا ولم يحدث اي تحم heamolysis

مما يعم عدم ارتفاع نسبة االنزيمات )(GOT, GPT, ALP

في مجانس

االنزيمية  .واد

است دام مست م

ب ور الحمبة المطحونة واعطاكةا ل كور

المفرز من ) (GOT , GPT ,ALPفي كور الفكراد البيض.

المصادر

مد  Muralidharaوآ رود ] [15التي اوضحوا فيةا اد

.1

الفكراد والجر اد ال فترة محددة اليؤبر في مستوى االنزيمات
الكبدية وانما تبقن تقريبا بمستوى البروتينات والكولسترو في
بينما نجد في بحوث ا رى نتاكا مغايرة حيث وجد Bonnefoi

وآ رود ] [16حدوث ارتفاع معنوي في قيم االنزيمات الكبدية
ا االرتفاع و امتال

بعض االع اب بعض المواد الس مي والتي مد الممكد اد تكود

الحمبة مد ضمد تم االع اب او ربما عند است دامةا لفترات
طويمة مما يؤدي الن ظةور آبار سمية عمن ال اليا الكبدية مما
يزيد مد نفا ية اال

ية لينتا عنةا نضوج

االنزيمات

وانزيمات ا رى الن مص الدم .في حيد وجد الجنابي ][17اد
المركبات الفالفوندية المست مصة مد اع اب ا رى مب حبة

البركة ال تمم

تلبيرات انعكاسية في فعالية انزيمات الكبد في

مجانس اليا الكبد .وايضا في دراسة اج ار ا ئميد وجماعت
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