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 الكلىكىز مستىي علً Cinnamomum zylanicum للقرفت المغلي المستخلص مه مختلفت لتراكيس المفردة الجرعت تأثير
 1البيض الىيىزلىذيت األراوب ركىر دم مصل في الذهىن ومظهر
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 الخالصت

 المسمممت لل الم لمممً للقرفمممة ختراكٌمممز م تلةمممة  الجرعمممة المةمممردة ممممن لمعرفمممة تممم  ٌر الدراسمممة تصممممم
 األرانم ذكور فً مصل دم  الدهون( مل م / ك م وزن جسم فً مستوى الكلوكوز ومظهر 7111, 0111, 411)

 .التجرٌعالنٌوزلندٌة الخٌض خعد ست ساعات من 

 أرخممع إلممى األرانمم أشممهر قسمممت  01-9ذكممرام مممن األرانمم  النٌوزلندٌممة الخممٌض خعمممر  01شممملت الدراسممة 
 وكانت هذه المجامٌع على التوالً: أران  5مجامٌع كل مجموعة ضمت 

 .مجموعة سٌطرة خالمحلول الةسلجً عن طرٌق الةم وعدت هاعٌجرتم تة وعطٌت علٌقة قٌاسٌأ: األولىالمجموعة 

 .مل م / ك م وزن جسم 411خالمست لل الم لً للقرفة ختركٌز  هاعٌجرتم تالمجموعة ال انٌة: أعطٌت علٌقة قٌاسٌة و

 .م م / ك م وزن جسم 0111خالمست لل الم لً للقرفة ختركٌز  هاعٌجرتم تعطٌت علٌقة قٌاسٌة وأالمجموعة ال ال ة:  

 مل م / ك م وزن جسم. 7111خالمست لل الم لً للقرفة ختركٌز  هاعٌجرتم تالمجموعة الراخعة: أعطٌت علٌقة قٌاسٌة و

وقمد , الكٌموحٌوٌمة تمم سمح  المدم ممن القلم  مخاشمرة وأجرٌمت الةحوصمات التجرٌمعخعد ست ساعات ممن و
المسممت لل الم لممً للقرفممة خممالتراكٌز ال ف ممة قممد  ةممض مممن تركٌممز الكلوكمموز مقارنممة مممع  أنتمما   الن أوضممحت

الراخعمة  ( وكمان انن ةماض أك مر وضموحام خالنسمخة للمجموعمةP ≤ 1014مجموعة السٌطرة عند مسمتوى احتممال )
والكلٌسمٌرٌدات  رولفقمد أن ةمض تركٌمز الكولٌسمت, مل م / ك م وزن جسم( أما الصورة المظهرٌة للمدهون 7111)

فمً حمٌن ارتةمع تركٌمز الخمروتٌن المدهن العمالً الك افمة مقارنمة ممع , ال ف ٌة والخروتٌنات الدهنٌة المن ةضة الك افة
( وكممان تحسممن الصمممورة المظهرٌممة لممدهون الممدم لصمممال  P ≤ 1014مجموعممة السممٌطرة عنممد مسمممتوى احتمممال )

ل عام خٌنت الدراسة أن الجرعمة المةمردة للمسمت لل الم لمً و خشك .المجموعة الراخعة مقارنة خمجموعة السٌطرة
مل م/ك ممم وزن جسممم كانممت األفضممل فممً ت  ٌراتهمما ال افضممة للكلوكمموز و تحسممٌن مظهممر  7111للقرفممة و ختركٌممز 

 الدهن لذكور األران  النٌوزلندٌة. 

 .مظهر الدهون ,كلوكوز ,أران  ,الكلمات الدالة: قرفة

 .72/4/7105: وقخوله،  77/00/7103 :تارٌخ تسلم الخحث

 المقذمت

تعممد النخاتممات الطخٌممة سممهلة انسممتعمال ومتمموفرة ور ٌصممة المم من وخ قممل مقممدار مممن التمم  ٌرات الجانخٌممة مممما 
فمً الموقمع  عشخه(. وٌمكن أن تكون كل نختة أو 1998 ,وآ رون Morsyجعلها تحتل المركز األول فً العفج )

النخاتمات  أنمصدرام كخٌرام ٌحتوي على مواد فعالة ٌمكن للجسم التجاو  معهما خسمهولة وخشمكل طخٌعمً فضمفم عمن 
. إن العمالم (2004 ن,وآ مرو  Gallettoتحوي العدٌمد ممن الممواد التمً تتعماون معمام فمً حماٌمة ومعالجمة الجسمم )

, حتمى فمً أسملو  المعٌشمة والحٌماةوالمدواء  أوء فمً ال مذاء ٌحتاج حالٌام إلمى موجمة تطالم  خمالعودة للطخٌعٌمة سموا
وٌعتخر التداوي خاألعشا  الطخٌة على قا مة هذه التطلعمات ألن القمدرة الشمةا ٌة لهما معروفمة ومازالمت همذه القمدرة 

التمً   واألعشما(. ولقد وه  هللا تعالى المخفد العرخٌمة العدٌمد ممن النخاتمات الطخٌمة 7107تتوالى حتى الٌوم )السٌد,

ٌمكممن اسممتعمالها عفجٌممام أو اقتصممادٌا وهممذه النخاتممات فٌهمما مممواد م ممل الكالسممٌوم, الم نٌسممٌوم, الةسممةور وخعممض 
كوسمٌدات وتكمون ذات فعالٌمة عالٌمة ولمٌ  لهما تم  ٌرات جانخٌمة ٌاأللٌاف والةٌنونت والكل إلىالةٌتامٌنات خاإلضافة 

ز مسمتقخفت فمً ال فٌما  مم تتركهما عكم  المركخمات ذات المصمدر كما فً األدوٌة الكٌمٌا ٌة عفوةم على أنها تحةم
وقمد جعمل هللا سمخحانه وتعمالى فمً العدٌمد ممن النخاتمات أو مست لصماتها دورام فمً  (.7119 )السٌد, الكٌمٌا ً تمامام 

وقمد  ,(7101 )السمٌد, تعمل كمضادات لألكسدة أو م ةضة لمسمتوى سمكر المدم خعضهامعالجة األمراض الم تلةة 

                                              

 .الخحث مستل من أطروحة دكتوراه للخاحث ال انً
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 ختت األخحاث العلمٌة الحدٌ ة الةعالٌة الدوا ٌة لك ٌر من النخاتات التً استعملتها الشعو  الم تلةة منذ الِقمدم لعمفج أ
السمكر والسمرطانات , أممراض القلم  طمرد ال مازات,, العدٌد من الحانت المرضٌة منها, أمراض الخرد, الم مل

(,Jiny,silvipriya 2010وممن هممذه النخاتممات القرفمة ,) : Cinnamomum zylanicum  ًتعممد مممن أشممهر التم

وتمزر  علمى  و أت ذت السٌفنٌة منها اسمها من موطنها األصلً سرٌفنكا,وأقدم النخاتات التً است دمها اإلنسان 
فصمٌلة  إلمىدا مة ال ضرة وك ٌمرة األصصمان وتنتممً  هًو .ندٌز ال رخٌةنطاق واسع فً كل من الةلخٌن وجخال األ

 هو اللحاء. منها والجزء المست دم, السمروخٌات

هدفت همذه الدراسمة إلمى ا تخمار فعالٌمة المسمت لل الم لمً لنخمات القرفمة ختراكٌمز م تلةمة فمً التم  ٌر علمى 
 مستوى الكلوكوز ومظهر الدهون فً مصل دم ذكور األران  النٌوزلندٌة الخٌض. 

 وطرائقه البحث مىاد

  النٌوزلندٌممة الخممٌض والتممً تممم الحصممول علٌهمما مممن األسممواق أجرٌممت الدراسممة علممى ذكممور األرانممالحيواناا:   
معممدة  صٌصممام لهممذا  الحدٌممدالمحلٌممة, وخعممد الت كممد مممن  لوهمما مممن األمممراض وضممعت فممً أقةممال مصممنوعة مممن 

 9-10 خمٌن  ( صمم وأعمارهما مما0511 -0311) خمٌن / مجموعة تراوحت أوزانهما مما ال رض خواقع أرخعة أران 

 شهرام.

تمم الحصمول علٌهما ممن األسمواق  (الدارسمٌنًو اسمها المحلمً )فً هذه الدراسة لحاء نخات القرفة  است دمالنب:   
ى أساتذة  خراء فً التصنٌف ممن قسمم لالمحلٌة صنةت فً كلٌة الزراعة وال اخات فً جامعة الموصل خانعتماد ع

 ال اخات. 
 

 مكونات العلٌقة المست دمة فً الدراسة :(0جدول )ال
Table (1): Components of the diet used in the study 

 المادة العلةٌة األولٌة
Ingredient 

 النسخة الم وٌة %
Percentage % 

 الخروتٌن ال ام %
Crude protein % 

 Wheat bran 47 7.50                                     ن الة حنطة

 Local crushed barley 38 3.60             مجروش شعٌر محلً

 Soybean meal 10 4.40       ( خروتٌن الصوٌا55كسخة فول )% 

 protein concentration 2 1.0   خروتٌن( %44مركز خروتٌنً)

 - Limes binder 1                         مسحوق حجر الكل 

 - NaCl 1.5                                               مل  الطعام

 - Premix 0.5                              لٌط فٌتامٌنات و معادن

 Total % 100 % 16.5                                                  المجمو 

 

 المعتممدة التوصمٌات حس  علٌقة ك م/  سعرة كٌلو 7703 العلٌقة فً المحسوخة المم لة الطاقة كمٌة وكانت
 (.  Anonymous,1994) لألخحاث الوطنً المجل  قخل من

صمم ممن لحماء 71تمم تقطٌمع لحماء نخمات القرفمة إلمى قطمع صم ٌرة  مم تمم صلمً  لقرفا: لتحضير المستخلص المغلي 
( ل مرض الحصممول علممى المسممت لل الم لممً الممما ً 0929, و آ ممرون Panditدقٌقممة ) 31القرفمة المقطعممة لمممدة 

لل خعد الترشٌ  وقمد حضمر المسمت لل المما ً قخمل ٌموم ممن تمارٌخ مل م / مل من المست 7111للقرفة وختركٌز 

 .تجرٌع األران  المعاملة

مل مم / ممل  7111خعد الحصول على المست لل الم لً الما ً لنخات القرفة ختركٌز  اختب:ر الجرع: في التجرب: 

من مست لل القرفمة  من المست لل خإضافة الماء المقطر حٌث تم الحصول على تراكٌز م تلةة فتم عمل ت افٌ
تممم تجرٌعهمما لألرانمم  حسمم  وزن الجسممم وخاسممت دام الت ذٌممة األنخوخٌممة ومل ممم / مممل  7111, 0111, 411وهممً 

gavage needle. 
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مجمامٌع خصمورة عشموا ٌة خواقمع أرخمع أرانم  / مجموعمة وعوملمت  أرخعمةقسممت األرانم  إلمى  تصميم التجربا: 
ت لل الم لممً لنخممات القرفممة خاسممت دام الت ذٌممة األنخوخٌممة وكانممت األرانمم  ختجرٌعهمما ختراكٌممز م تلةممة مممن المسمم

 :المعامفت على الشكل التالً

أعطٌممت أرخممع أرانمم  علٌقممة قٌاسممٌة وممماء عممادي وجرعممت خممالمحلول الةسمملجً لمعادلممة  :مجموعاا: السااي ر  .0
 .(Batchelor ,0994و  Giddins) إجهاد مسك األرن 

مل مم  411علٌقة قٌاسٌة وجرعت خالمست لل الم لً للقرفة ختركٌز : أعطٌت أرخع أران  المجموع: الث:ني: .7

 ./ ك م وزن جسم

 0111: أعطٌمت أرخمع أرانم  علٌقمة قٌاسمٌة وجرعمت خالمسمت لل الم لمً للقرفمة ختركٌمز المجموع: الث:لث: .3

   .مل م / ك م وزن جسم

 7111للقرفمة ختركٌمز : أعطٌت أرخع أرانم  علٌقمة قٌاسمٌة وجرعمت خالمسمت لل الم لمً الرابع: المجموع: .5

. وخشمممكل عمممام خٌنمممت الدراسمممة أن الجرعمممة المةمممردة للمسمممت لل الم لمممً للقرفمممة مل مممم / ك مممم وزن جسمممم
كانت األفضل فً ت  ٌراتها ال افضة للكلوكوز. وتحسٌن مظهر المدهن  جسم وزن ك م/  مل م 7111وختركٌز

 لذكور األران  النٌوزلندٌة

ساعات من تجرٌع األران  حٌث وضمع المدم فمً  1ن القل  مخاشرة خعد تم سح  الدم م الفحوص:  الكيموحيوي: 

ناخٌ  خفستٌكٌة ذات أصطٌة محكمة جافة  الٌة من أٌة مادة مانعمة للت  مر تركمت فمً درجمة حمرارة ال رفمة لممدة أ
 04دورة فمً الدقٌقمة ولممدة  3111دقٌقة لحٌن ت  ر الدم, ومن  م أجري لها عملٌة طرد مركزي على سرعة  71

ْم لحمٌن إجمراء الةحوصمات  71-دقٌقة ل رض الحصول على مصل الدم  م حةمظ مصمل المدم خالتجمٌمد عنمد درجمة 

 الكٌموحٌوٌة.

قمدر الكلوكموز فمً مصمل المدم خاسمت دام عمدة التحلٌمل الجماهزة ممن شمركة   تقدير تركيز الكلوكوز فاي مصاا الادم 
Bicon  األلمانٌة اعتمادا على الطرٌقة اإلنزٌمٌة المتخعة( من قخلTitez, 1995  .) 

نانومٌتر وحس  تركٌز الكلوكوز فمً مصمل المدم وفمق  451ً جت شدة انمتصاصٌة عند الطول الموأوقر

 :القانون التالً

   (مل م011) تركٌز المحلول القٌاسً  ×                                  = (مل011/ تقدٌر الكلوكوز )مل م

قممدر تركٌممز الكولٌسممترول فممً مصممل دم ذكممور األرانمم  النٌوزلندٌممة  تقاادير تركيااز الكوليسااتروا فااي مصااا الاادم 
 ممن قخمل المكتشمةة اإلنزٌمٌمةالةرنسمٌة إعتممادا علمى الطرٌقمة  Biolaboعدة التحلٌل الجاهزة من شمركة  خاست دام

((1973,Richmond  عنمد الطمول المموجً  هامتصما صمٌتحٌث ٌتكون معقد لونً وردي اللون ٌمكمن قٌما  شمدة
 :نانومٌتر وحس  تركٌز الكولٌسترول وفق ما ٌلً 411

 

   (مل م711)تركٌز المحلول القٌاسً ×                                 =( مل011/ )مل متركٌز الكولٌسترول 

ٌدات رتمم تقمدٌر تركٌمز الكلٌسمٌ  يدا  الثالثي: في مصا دم ذكور األرانب النيوزلندي: البيضرتركيز الكليسي تقدير
الةرنسٌة اعتممادا علمى الطرٌقمة األنزٌمٌمة المتخعمة  Biolaboال ف ٌة فً مصل الدم خاست دام عدة التحلٌل الجاهزة 

 إلمىفٌخٌمز لٌدات ال ف ٌمة خةعمل أنمزٌم اروالتً تعتمد على تحلٌل الكلٌسمٌ( 1983, وآ رون McGrown) من قخل
نمانومٌتر وحسم  تركٌمز  411 م تم قٌا  شدة امتصاصها عنمد الطمول المموجً  ,حماض دهنٌة حرة وكلٌسٌرولأ

 :ٌدات ال ف ٌة فً مصل الدم وفق القانون التالًرالكلٌسٌ
 

                                مل م(  711) تركٌز المحلول القٌاسً x                               =مل 011ٌدات ال ف ٌة مل م / رتركٌز الكلٌسٌ

تم تقدٌر الخروتٌنات الدهنٌة عالٌة الك افمة   HDL-Cالكث:ف: للكوليستروا  تقدير تركيز البروتين:  الدهني: ع:لي:
الةرنسممٌة إعتمممادام علممى الطرٌقممة Biolabo عممدة التحلٌممل الجمماهزة شممركة  خاسممت دامللكولٌسممترول فممً مصممل الممدم 

تممم نممانومٌتر و 411وقٌسممت شممدة إمتصاصممٌته عنممد الطممول الممموجً  (Tietz,1999المتخعممة مممن قخممل) اإلنزٌمٌممة
 :اآلتًفً مصل الدم وفق القانون  HDL- C   احس

 

 محلول ان تخار شدة امتصاصٌة

 شدة امتصاصٌة محلول القٌاسً

 شدة امتصاصٌة محلول ان تخار

 شدة امتصاصٌة محلول القٌاسً

شدة امتصاصٌة محلول 

 شدة امتصاصٌة محلول القٌاسً ان تخار
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 (مل م 41) تركٌز المحلول القٌاسً                            x         = مل(011)مل م / HDL-Cتركٌز 

 

واط مة الك افمة جمدام تم تقدٌر الخروتٌنمات الدهنٌمة   VLDL-C تقدير تركيز البروتين:  الدهني: وا ئ: الكث:ف: جدا
 :للكولٌسترول فً مصل الدم حساخٌام عن طرٌق

 

= VLDL-C                    ( / مل011مل م)   

 

تممم تقممدٌر الخروتٌنممات الدهنٌممة واط ممة  LDL-C  تقاادير تركيااز البروتيناا:  الدهنياا: وا ئاا: الكث:فاا: للكوليسااتروا
 للكولٌسترول فً مصل الدم عن طرٌق تطخٌق المعادلة: الك افة

LDL-C. 011مل  – Total cholesterol in serum – [HDL-C = مل م / 
   

 
 ] 

وتممم تحدٌممد   .O.W.A( ذو انتجمماه الواحممدC.R.Dالتصمممٌم العشمموا ً الكامممل ) خاسممت دام حللممت النتمما  
لجمٌع القٌاسات التً تناولتها الدراسمة وكمان مسمتوى التمٌٌمز   Duncanا تخار خاست دامان تففات خٌن المجامٌع 

 SAS  (1986,Anonymous.)وخاست دام خرنام   (Steel and Torri 1960)  (P ≤ 1014هو) اإلحصا ً

 والمىاقشت الىتائج

( فمً تركٌممز الكلوكموز فمً مصمل دم ذكممور P ≤ 1014( حممدوث ان ةماض معنموي )7ٌتضم  ممن الجمدول )

األرانمم  النٌوزلندٌممة المعاملممة خالمسممت لل الم لممً للقرفممة خكافممة التراكٌممز مقارنممة مممع مجموعممة السممٌطرة وكممان 
كان المتوسط الحسماخً لمجموعمة حٌث مل  011مل م / 7111خـ األران فً حالة تجرٌع  وضوحا أك رانن ةاض 

  .لم011مل م /  111.78السٌطرة هو 

إن قمدرة المسمت لل الم لمً للقرفمة مل. 011مل م/ 81.91كان المتوسط الحساخً لهذه المجموعة  فً حٌن
 Eugenolومرك    Cinnamaldehydeعلى  ةض مستوى كلوكوز الدم رخما ٌعود نحتواء القرفة على مادة 

والتً تعمل علمى تنشمٌط واستنسما   األنسولٌن فٌا الجسم للتةاعل مع  استجاخةذان رخما ٌعمفن على تحسٌن لوال 
 اإلنزٌمماتٌعد هذا األنمزٌم ممن  إذفً  فٌا الكخد  glucokinaseوتعخٌر الجٌن المسؤول عن أنزٌم الكلوكوكاٌنٌز 

علمى سمطوا ال فٌما  األنسمولٌنالمنظمة لعملٌة التحلل السكري وكذلك تعمل هذه المركخات على زٌمادة مسمتقخفت 
رخمما خسمخ  احتمواء القرفمة علمى خعمض مضمادات األكسمدة  أو(. 2008 وآ مرونCao) إلٌمه أشمارالهدف وهذا مما 

  للسمممممكر الم ةضمممممة الةٌنمممممونت المصمممممنةة ضممممممن المركخمممممات إلمممممى خاإلضمممممافة (C,E,Aو اصمممممة فٌتمممممامٌن )
(2008,Anderson )األمعمماءالتممً تممؤ ر امتصممال الكلوكمموز مممن  األلٌممافحتممواء لحمماء القرفممة علممى ن وكممذالك 
(Gorinstein 1998, وآ رون.) 

 ( حممدوث إن ةمماض معنمموي فممً تركٌممز الكولٌسممترول عنممد مسممتوى احتمممال  7فممً حممٌن ٌوضمم  الجممدول )
(1014 ≥ P فممً كافممة المجممامٌع المعاملممة خالمسممت لل الم لممً للقرفممة وكممان انن ةمماض أك ممر )فممً حالممة  وضمموحا

حٌممث كممان المتوسممط الحسمماخً م وزن جسممم مقارنممة مممع مجموعممة السممٌطرة  مممل ممم / ك 7111و  0111التركٌممزٌن 
 152.94مجموعمة السمٌطرة لممل علمى التموالً خٌنمما 011مل مم/ 120.16ممل و 011مل م/ 128.75 للمجموعتٌن

 مل.011مل م/

ٌدات ال ف ٌمة فمً رالمعاملمة خالقرفمة قمد أحمدث إن ةاضمام معنوٌمام فمً تركٌمز الكلٌسمٌ أنالنتا    أوضحتكما 
 وزن جسمممم مقارنمممة ممممع مجموعمممة السمممٌطرة والمجموعمممة المعاملمممة  ك مممم / مل مممم 7111و  0111المجمممموعتٌن 

ممل  011مل مم / 181.70مل م / ك م وزن جسمم حٌمث كمان المتوسمط الحسماخً للمجمموعتٌن علمى التموالً  411خـ 
 مل.011مل م / 203.21مل خٌنما مجموعة السٌطرة 011مل م / 177.27و

 

  

Triglycerides 

5 

 شدة امتصاصٌة محلول ان تخار

 اسًشدة امتصاصٌة محلول القٌ
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رفممة علممى مسممتوى الكلوكمموز قم تلةممة مممن المسممت لل الم لممً للتراكٌممز ل المةممردة ةتمم  ٌر الجرعمم :(7الجممدول )

   .دٌة الخٌضنٌوزلنال األران ٌدات ال ف ٌة لذكور روالكولٌسترول والكلٌسٌ
Table (2): Effect of single- dose for different boiled cinnamon extract concentrations at 

the level of glucose, cholesterol, and tri-glycerides in male New Zealand 

white rabbits. 

 المجامٌع
Groups 

 
 

 رالمعاٌٌ
Standards 

 مجموعة السٌطرة
Control Group 

 المجموعة ال انٌة
 )مست لل م لً قرفة

مل م / ك م وزن  411
 جسم(

2
nd

 Group 

(cinnamon boiled 

extract 500mg/kg 

body weight) 

 المجموعة ال ال ة
 قرفة )مست لل م لً

مل م / ك م وزن 0111
 جسم(

3
rd 

Group 

(cinnamon boiled 

extract 1000mg/kg 

body weight) 

 المجموعة الراخعة
 )مست لل م لً قرفة

مل م / ك م وزن 7111
 جسم(

4
th
 Group 

(cinnamon boiled 

extract 2000mg/kg 

body weight) 

مل م  كلوكوز الدم
 مل011/

Blood glucose 
mg /100 ml 

7.0 ± 111.73 a 4.45 ± 94.74 b 3.47 ± 91.97 b 5.39 ± 81.91 c 

 الكولٌسترول 
 مل011مل م /

Cholesterol mg 

/ 100ml 

5.57 ± 152.94 a 6.10 ± 142.61 b 2.02 ± 128.75 c 8.21 ± 120.16 c 

الكلٌسٌرٌدات 
مل م  ال ف ٌة

 مل011/
Triglycerides 

mg / 100ml 

11.52 ± 203.21a 4.8 ± 196.43 a 9.15 ± 181.70 b 5.79 ±177.27 b 

  5/ مجموعة = األران ( اننحراف القٌاسً وعدد ±القٌم المعخر عنها خالمتوسط الحساخً ) -

 (P ≤ 1014عند مستوى احتمال )خٌن المعامفت   تدل على وجود فرق معنوي أفقٌام تلةة األرقام ال -

- -The values expressed in the arithmetic average ± standard deviation and the number of rabbits / 

group = 4. 

- -Numbers followed by different letters horizontally indicate a significant difference between the 

transactions  at the level of probability (0.05 ≥ P). 

 

المغلاااي للقرفااا: علااا  مساااتوي:  البروتينااا:  الدهنيااا: لاااذكور األراناااب تااارثير تراكياااز مختلفااا: مااا  المساااتخلص 
  فً تركٌمز الخمروتٌن المدهنً العمالً الك افمة (P ≤ 1014( حدوث ارتةا  معنوي)3ٌوض  الجدول )  النيوزلندي:
HDL-C فممً المجموعممة  وضمموحاعاملممة خالمسممت لل الم لممً للقرفمة وكممان اإلرتةمما  أك ممر مفمً كافممة المجممامٌع ال

. حٌمث كمان ك م وزن جسم مقارنة مع مجموعة السمٌطرة / مل م 7111لة خالمست لل الم لً ذات التركٌز عاممال
ممممل خٌنمممما 011/ مل مممم 25.13 ك مممم وزن جسمممم / مل مممم 7111المتوسمممط الحسممماخً للمجموعمممة المعاملمممة ختركٌمممز 

  مل.011مل م /17.93 مجموعة السٌطرة ل

(. فً تركٌمز الخمروتٌن P ≤ 1014( حدوث ان ةاض معنوي عند مستوى احتمال )3فً حٌن ٌخٌن الجدول )
وكمان انن ةماض أك مر  VLDL-Cالدهنً ذات الك افة الواط مة جمدام  والخروتٌن  LDL-Cالدهنً الواطئ الك افة 

نمة ك مم وزن جسمم مقار / مل مم 7111المعاملة خالمست لل الم لً للقرفمة ختركٌمز  األران فً مجموعة  وضوحا

      .مع مجموعة السٌطرة
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تراكٌممز م تلةممة مممن المسممت لل الم لممً للقرفممة علممى مسممتوٌات الخروتٌنممات ل الجرعممة المةممردة تمم  ٌر :(3الجممدول )

   .الدهنٌة لذكور األران  النٌوزلندٌة الخٌض
Table (3): Effect of single- dose for different boiled cinnamon extract concentions at 

the level of lipo- proteins in male New Zealand white rabbits. 

 المجامٌع
Groups 

 

 
 المعاٌٌر

Standards 

 مجموعة السٌطرة
Control Group 

     المجموعة ال انٌة 
 )مست لل م لً قرفة

 جسم( مل م/ك م وزن411
2

nd
 Group 

(cinnamon boiled    

extract 500mg/kg 

body weight) 

 المجموعة ال ال ة     
 )مست لل م لً قرفة

 ك م وزن جسم(مل م/0111

3
rd

 Group (cinnamon 

boiled extract 1000 

mg/kg body weight) 

 المجموعة الراخعة    
         )مست لل م لً قرفة 

 ك م وزن جسم(مل م/7111
4

th
 Group (cinnamon 

boiled extract 2000 

mg/kg body weight) 

 الخروتٌنات الدهنٌة
العالٌة الك افة 

HDL 

1.27 ± 17.93  c 1.37 ± 21.14  b 2.56 ± 21.37   b 0.46 ± 25.13  a 

 الخروتٌنات الدهنٌة
 الواط ة الك افة

LDL 

9.22 ± 92.62  a 5.03 ± 92.19  a 5.0 ± 71.0    b 8.0 ± 59.58  c 

الخروتٌنات الدهنٌة 
الواط ة ذات الك افة 

 VLDL جدام 

3.37 ± 43.01  a 0.96 ± 39.28  b 1.8 ± 36.33  b 1.16 ± 35.4  c 

 5اننحراف القٌاسً وعدد األران  / مجموعة =  ±القٌم معخر عنها خالمتوسط الحساخً   -

 (.P ≤ 1014) احتمال عند مستوى خٌن المعامفت تدل على وجود فرق معنوي أفقٌام تلةة  خ حرفالمتخوعة  األرقام  -

- -The values expressed in the arithmetic average ± standard deviation and the number of rabbits / 

group = 4. 

- -Numbers followed by different letters horizontally indicate a significant difference between the 

transactions at the level of probability (0.05 ≥ P). 

 

إن قممدرة المسممت لل الم لممً للقرفممة علممى تحسممٌن الصممورة المظهرٌممة لممدهن دم ذكممور األرانمم  النٌوزلندٌممة 
وإن ةاض مسمتوى الخروتٌنمات الدهنٌمة HDL-C  مستوى الخروتٌنات الدهنٌة العالٌة الك افة  خارتةا الخٌض متم فم 

ٌدات رت الك افة الواط ة جدام رافقه إن ةماض مسمتوى الكولٌسمترول والكلٌسمٌالواط ة الك افة والخروتٌنات الدهنٌة ذا
ال ف ٌة ٌعود رخما نحتوا ها على الةففونوٌدات والةٌنونت ومن ضمنها التانٌنات النخاتٌة والتمً تلعم  دورام كخٌمرام 

تشماخه فمً ( وهمً خمذلك 7115وآ مرون ) Chang أكمدهوهمذا مما   HMG Co-A reductaseفمً ت خمٌط أنمزٌم 
( والتمً تعتخمر ممن A, E, Cقمد ٌعمود السمخ  نحتوا هما علمى فٌتمامٌن )أو الدوا ٌمة   Statinsت  ٌرهما مركخمات المـ 

وكذلك وجود الكلوكوسٌدات النخاتٌة التً تصمنف ضممن التراكٌم  النخاتٌمة التمً لهما القمدرة علمى  األكسدةمضادات 
  (Ohtsukiٌدات ال ف ٌممة والخروتٌنممات الدهنٌممة الواط ممة الك افممة والواط ممة جممدام ر ةممض الكولٌسممترول والكلٌسممٌ

 (.7113, وآ رون

ٌستنت  من هذه الدراسة أن المست لل الم لً للقرفة خالتراكٌز ال ف مة قمد حسمن ممن المعماٌٌر الكٌموحٌوٌمة 
التحسن لصال  المجموعة الراخعمة متم لة خالكلوكوز ومظهر الدهون فً مصل دم ذكور األران  النٌوزلندٌة وكان 

 مل م / ك م وزن جسم.  2000أي تركٌز 
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ABSTRACT 

This study designed to determine the effect of  different levels boiled cinnamon 

500, 1000, 2000 mg/kg of body weight on the glucose level and lipid profile in blood 

serum of white male New eland rabbits after  six hours of drenching. Sixteen male 

rabbits aged 9-10 months had been divided into four groups.(4 rabbits  each). First 

group that considered as a control had been given a standard ration and drenched 

normal salin. While the others had been drenched boiled cinnamon extract 500, 1000, 

2000 mg/kg body weight in addition to the standard ration. Blood had been taken 

directly after 6hs of drenched from the heart and biochemical tests had been 

accomplished. Result revealed that there was a significant decrease in the blood 

glucose level in rabbits drenched boiled cinnamon extracts compared with control 

group. And this decrease appeared  better in the fourth group that drenched 2000 

mg/kg body weight boiled cinnamon extract on the probability level (P ≥ 0.05). While 

lipid profile of blood showed a significant decrease in cholesterol, triglycerides, low 

density lipoproteins, and very low density lipoproteins. In  contrast to the high density 

lipoproteins that show a significant increase in the three boiled cinnamon extract 

drenched groups compared with the control at portability (P ≥ 0.05). 

Keywords: Cinnamon, Rabbits, Glucose, Lipid profile. 
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