
 ٢٠٠٧) ١(العدد ) ٣٥(ألمجلد                   ( ISSN       1815 – 316 X ) مجلة زراعة الرافدین

تأثیر المستخلص المغلي لنبات الزنجبیل في بعض الصفات الفسلجیة والكیمیائیة الحیاتیة لذكور 
  األرانب المحلیة

 منتھى محمود القطان      رجاء مصطفى العناز       إیمان سامي السراج
  جامعة الموصل/ كلیة العلوم / قسم علوم الحیاة 

  
  الخالصة

مستخلص المغلي لنبات الزنجیل في بعض مكونات الدم أجریت ھذه الدراسة لمعرفة تأثیر ال
إضافة إلى مستوى الكلوكوز والكولیسترول والكلیسیریدات الثالثیة لذكور األرانب المحلیة والتي كانت 

مجموعة ، جرعت المجموعة / أرانب  ٦قسمت األرانب إلى مجموعتین بواقع . أشھر  ٧ – ٦بعمر 
بالماء المقطر عن طریق الفم وذلك لمعادلة إجھاد مسك األرانب ، األولى التي تمثل مجموعة السیطرة 

كغم / ملغم  ١٠٠٠أما المجموعة الثانیة فقد تم تجریعھا بالمستخلص المغلي لنبات الزنجبیل بتركیز 
یوما وقد بینت النتائج انخفاضاً معنویاً في مستوى الكلوكوز والكولیسترول  ٢٨وزن جسم یومیا ولمدة 

ت الثالثیة باإلضافة إلى زیادة العدد الكلي لخالیا الدم البیضاء وانخفاض العدد الكلي والكلیسیریدا
  لكریات الدم الحمراء وتركیز

  .الھیموغلوبین 
  

  المقدمة
ویسǩǩقون فیھǩǩا كأسǩǩاً كǩǩان مزاجھǩǩا  [بسǩǩم هللا الǩǩرحمن الǩǩرحیم:   قǩǩال تعǩǩالى فǩǩي كتابǩǩھ العزیǩǩز 

الزنجبیǩل كمǩا ذكǩر فǩي القǩران الكǩریم ھǩو  .سǩورة اإلنسǩان )  ١٧( اآلیǩة . هللا العظǩیم صدق  ]زنجبیالً 
وھو نبات من العائلة الزنجباریة وھو أصال من نباتات المنǩاطق الحǩارة یحتǩوي علǩى .شراب أھل الجنة 

زیǩǩت طیǩǩار ورائحǩǩة   نفǩǩاذة وطعǩǩم الذع یكثǩǩر فǩǩي بǩǩالد الھنǩǩد الشǩǩرقیة والفلبǩǩین والصǩǩین وسǩǩریالنكا 
 )٢٠٠٥وأخǩǩرون ،  Han(وھǩǩو مǩǩن األدویǩǩة الشǩǩعبیة المضǩǩادة للبدانǩǩة  .)١٩٨٤،  (Cheij) والمكسǩǩیك

  ومخفǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩض لسǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩكر الǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩدم فǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩي األرانǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩب
)Mascolo ( تومسكن لأللم ومضاد لاللتھابا )١٩٨٩،  وأخرونYoung  ، ذلك ) ٢٠٠٥وأخرونǩوك

 )٢٠٠٥،  Gilaniو  Ghayur(والكولیسترول والكلیسیریدات الثالثیة فǩي اإلنسǩان مخفض لضغط الدم 
و یستعمل كموسع للشرایین واألوردة ومقوي لعضلة القلب ومضǩاد لǩتالزن الصǩفیحات الدمویǩة ومقǩوي 

اسǩǩتھدفت ھǩǩذه الدراسǩǩة تحدیǩǩد تǩǩأثیرات المسǩǩتخلص المغلǩǩي ، ) ٢٠٠٥،  Gilaniو  Ghayur(للǩǩذاكرة 
ت لنبǩǩات الزنجبیǩǩل فǩǩي بعǩǩض الصǩǩفات الفسǩǩلجیة وكǩǩذلك مسǩǩتوى الكلوكǩǩوز والكولیسǩǩترول والكلیسǩǩیریدا

  .الثالثیة في ذكور األرانب المحلیة 
  

  مواد البحث وطرائقھ
مǩن العائلǩة الزنجباریǩة تǩم   Officinale Zingibenاستخدم فǩي ھǩذه الدراسǩة نبǩات الزنجبیǩل 

الحصǩǩول علیǩǩھ مǩǩن األسǩǩواق المحلیǩǩة حیǩǩث تǩǩم تحضǩǩیر المسǩǩتخلص المغلǩǩي لمسǩǩحوق ریزومǩǩات نبǩǩات 
 ١٠٠٠(دقیقǩة للحصǩول علǩى مسǩتخلص بتركیǩز  ٣٠ق لمǩدة مǩن المسǩحو غǩم ١٠الزنجبیل یومیǩاً بغلǩي 

وكان یتم تحضیر المستخلص قبل یǩوم واحǩد مǩن االسǩتخدام حیǩث یǩتم تحضǩیره لǩیالً ویحفǩظ ) مل/ ملغم 
یحتǩǩوي  ، )١٩٧٩وأخǩǩرون ،   Pandit(لحǩǩین االسǩǩتخدام فǩǩي الیǩǩوم التǩǩالي  °م ٤فǩǩي الثالجǩǩة بدرجǩǩة 

 C وكǩذلك یحتǩـوي علǩى المركبǩـات الفینولیǩة وفیتǩامین % ٣ – ٢.٥الزنجبیل على زیـت طیار بنسـبـة 
وكǩذلك  linolic acidوالبوتاسǩیوم والمغنیسǩیوم والفسǩفور والكالسǩیوم  و Resinsوعلǩى  B6وفیتǩامین 

وھو المركب الذي یعزي إلیھ الطعم الحǩار فǩي الزنجبیǩل باإلضǩافة إلǩى  Gingerolیحتوي على مركب 
بیل على كمیة كبیرة من النشا وھǩو مǩن مضǩادات األكسǩدة الحتوائǩھ ویحتوي الزنج Shogoalمجموعة 

الدراسǩǩة علǩǩى ذكǩǩور  ھǩǩذه أجریǩǩت).١٩٩٤وأخǩǩرون ،   C )Kikuzakiعلǩǩى كمیǩǩة كبیǩǩرة مǩǩن فیتǩǩامین 
أوزانھǩǩا ، أشǩǩھر ٧ – ٦الحصǩǩول علیھǩǩا مǩǩن األسǩǩواق المحلیǩǩة وكانǩǩت بعمǩǩر  األرانǩǩب المحلیǩǩة حیǩǩث تǩǩم

سǩǩم ، علǩǩى  ٤٠×  ٣٠×  ٥٠فǩǩي أقفǩǩاص خشǩǩبیة بأبعǩǩاد  غǩǩم وضǩǩعت ١٥٠٠ – ١٤٥٠تراوحǩǩت بǩǩین 
قفص ، تركت األرانب لمǩدة أسǩبوع لغǩرض التǩأقلم علǩى المكǩان والغǩذاء قبǩل / أرانب  ٣التوالي وبواقع 

سǩاعة یومیǩاً وغǩذیت  ١٤وبمǩدة إضǩاءة  °م ٢٨ – ٢٥بدء التجربǩة وكانǩت درجǩة الحǩرارة تتǩراوح بǩین 
وقǩد تǩم تǩوفیر المǩاء بشǩكل حǩر لجمیǩع ) ١٩٩٧(اً على زیدان ودحل ، الحیوانات بالعلیقة القیاسیة اعتماد
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  -:وعوملǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩت مجǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩامیع األرانǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩب كمǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩا یلǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩي . األرانǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩب 
  

  ٣١/١/٢٠٠٧وقبولھ    ٢٦/٩/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
 gavage needleمǩل باسǩتخدام  ٢جرعǩت األرانǩب بالمǩاء المقطǩر یومیǩاً وبحجǩم : المجموع炳ة األول炳ى 

أمǩا مǩاء الشǩرب ) . ١٩٩٥،  Bitchelorو  Giddin(عادلة إجھǩاد مسǩك األرانǩب ولمدة أربع أسابیع لم
  .فقد وفرة بصورة حرة لجمیع األرانب 

كغǩم / ملغǩم  ١٠٠٠(بجرعǩة  جرعت األرانب بالمسǩتخلص المغلǩي لنبǩات الزنجبیǩل: المجموعة الثانیة 
  .یوماً  ٢٨یومیاً ولمدة  gavage needleمل باستخدام  ٢وبحجم ) وزن جسم

سحبت نماذج الدم من الوریǩد الحǩافي فǩي صǩیوان األذن فǩي نھایǩة األسǩبوع الرابǩع :  والقیاسات النماذج
وتǩم تقǩدیر . لحین إجراء الفحوصات علیھا ) °م ٢٠ -(من المعاملة حیث عزل مصل الدم وحفظ بدرجة 

 Kitالتحلیǩǩل  فǩǩي مصǩǩل الǩǩدم باسǩǩتخدام عǩǩدة الكلوكǩǩوز والكولیسǩǩترول والكلیسǩǩیریدات الثالثیǩǩةكǩǩل مǩǩن 
 تǩم حسǩاب، للكواشǩف الطبیǩة وھǩي طریقǩة أنزیمیǩة  Syrbio paris franceالمصǩنعة مǩن قبǩل شǩركة 

 Jainجǩǩاء مǩǩن قبǩǩل  العǩǩدد الكلǩǩي لخالیǩǩا الǩǩدم البǩǩیض وكریǩǩات الǩǩدم الحمǩǩر وتركیǩǩز الھیموكلǩǩوبین حسǩǩبما
)١٩٨٦.( 

ذو االتجǩاه ) CRD( وائي الكامǩلأجري التحلیل اإلحصائي باستخدام التصǩمیم العشǩ: التحلیل اإلحصائي 
 t-testوتǩǩم تحدیǩǩد االختالفǩǩات بǩǩین المجǩǩامیع باسǩǩتخدام  one way analysis of varianceالواحǩǩد 

 و  P  . (Steel )  £٠.٠٥(لجمیع القیاسات التي تتناولھا الدراسة وكان مستوى التمیز اإلحصǩائي ھǩو 
Torri  ،١٩٦٠(  وباستخدامSAS )١٩٨٦ . (  

  
  لمناقشةالنتائج وا

) .  P  £٠.٠٥(أدت المعاملة بالمستخلص المائي المغلي لنبات الزنجبیل إلى انخفǩاض معنǩوي 
فǩǩي ذكǩǩور األرانǩǩب المحلیǩǩة مقارنǩǩة مǩǩع  الكلوكǩǩوز والكولیسǩǩترول والكلیسǩǩیریدات الثالثیǩǩةفǩǩي مسǩǩتوى 

  . )١الجدول (مجموعة السیطرة 
  

فǩي ) كغǩم وزن جسǩم / ملغǩم١٠٠٠( ات الزنجبیǩل تأثیر المعاملة بالمسǩتخلص المغلǩي لنبǩ) : ١(الجدول 
  . في ذكور األرانب المحلیة  الكلوكوز والكولیسترول والكلیسیریدات الثالثیةمستوى 

  الكـلوكوز المعامالت
 مل ١٠٠/ملغم

  الكولیسترول
  مل ١٠٠/ملغم

  الكلیسیریدات الثالثیة
 مل ١٠٠/ملغم

 ٢٨.٥ ±أ  ١٤٩.٨ ٢٢.٧٥ ±أ  ١٨١.٢ ١٢.١٢ ±أ  ١٠٥.٣ السیطرة 

المسǩǩǩǩǩǩǩتخلص المغلǩǩǩǩǩǩǩي 
 لنبات الزنجبیل 

  ٢٤.٤ ±ب  ١١٩.٢٠ ٧.٠٠ ±ب  ١٠١.٦٧  ٢٣.٣٤ ±ب  ٩١.٢

  ٦= مجموعة / الخطأ القیاسي ، عدد األرانب  ±القیم تمثل المعدل   -
  ) . P  £٠.٠٥(الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال   -

  
الǩدم فǩي األرانǩب  ستخلص المائي المغلي لنبات الزنجبیل الخافض لمستوى كلوكǩوزإن تأثیر الم

ربما یعود إلى احتواء نبات الزنجبیل على المركبات الفینولیة المصنفة ضمن المركبات المخفضǩة لسǩكر 
  الǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩدم

)Day  ، رونǩǩا ) ١٩٩٥وأخǩǩولین كمǩǩراز األنسǩǩز إفǩǩات تحفǩǩى مركبǩǩل علǩǩات الزنجبیǩǩوي نبǩǩا یحتǩǩأو ربم
 )١٩٩٩ألنعیمǩǩي ، ( ونبǩǩات الزعتǩǩر) ٢٠٠١وأخǩǩرون ،  Abdul Rahman( فǩǩي نبǩǩات البلǩǩوط  سǩǩجل

أمǩǩا قǩǩدرة . وبǩǩذلك یزیǩǩد مǩǩن دخǩǩول الكلوكǩǩوز إلǩǩى الخالیǩǩا ممǩǩا یǩǩؤدي إلǩǩى خفǩǩض  مسǩǩتواه فǩǩي الǩǩدم 
 فھǩو  الكولیسǩترول والكلیسǩیریدات الثالثیǩةالمستخلص المائي المغلي لنبات الزنجبیل فǩي خفǩض مسǩتوى 

إلǩǩى تثبǩǩیط امتصǩǩاص  والǩǩذي ذكǩǩر بأنǩǩھ ربمǩǩا یعǩǩود) ٢٠٠٥وأخǩǩرون ،  Han(مǩǩع نتǩǩائج الباحǩǩث یتفǩǩق 
 Resin )Cheijالدھون من األمعاء وبذلك ینخفض مستواه في الدم أو بسبب احتوائǩھ علǩى مركبǩات الǩـ 

والتǩǩي تعمǩǩل علǩǩى تثبǩǩیط امتصǩǩاص أمǩǩالح الصǩǩفراء مǩǩن األمعǩǩاء وھǩǩذا یحفǩǩز الكبǩǩد لتحویǩǩل  )١٩٨٤، 
 و (Kaplanیسترول إلى حǩوامض صǩفراء جدیǩدة بشǩكل یǩنعكس علǩى انخفǩاض مسǩتواه فǩي الǩدم الكول

Pesce ،ى أو) ١٩٨٤ǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩوي علǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩا یحتǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩǩربم  
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  مركبات تنشط إفراز األنسولین والǩذي یعمǩل علǩى خفǩض مسǩتوى الكلیسǩیریدات الثالثیǩة والكولیسǩترول
 )Gonzalez  ، اع أدت المعاملة بالمستخلص المائي المغ ).١٩٩٢وأخرونǩلي لنبات الزنجبیل إلى ارتف

في العǩدد الكلǩي لخالیǩا الǩدم البǩیض وانخفǩاض العǩدد الكلǩي لكریǩات الǩدم الحمǩر ) .  P £٠.٠٥(معنوي 
  ) .٢الجدول (وتركیز الھیموغلوبین مقارنة مع مجموعة السیطرة  

راحǩات وتخمینǩات تعد ھذه الدراسة األولى في ھذا المجال لذلك فإن تفسیر النتǩائج سǩوف تعتمǩد علǩى اقت 
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ABSTRACT 
This study was conducted to investigate the effects of Zingiben 

Officinale boiled extract on some blood parameters , blood glucose , cholesterol 
and triglycerides in local male rabbits (6 – 7 months old) . Rabbits were divided 
into 2 groups (6 rabbits each) . The first group was treated with distilled water 
(control group) . The second group received the boiled extract of Zingiben 
Officinale orally at (1000 mg / kg B . wt) daily for 28 days . The results  
revealed a significant reduction in blood glucose , cholesterol and triglycerides 
levels and an increase of total leukocytes count and a significant decrease 
erythrocytes count and hemoglobin concentration.                                                                   
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