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في بعض الجوانب الفسلجیة والنسیجیة والكیمیائیة  تأثیر نبات الزنجبیل وبیروكسید الھیدروجین
  الحیاتیة لذكور األرانب المحلیة

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

  
 الخالصة

ه الدراسة لمعرفة تأثیر نبات الزنجبیل ف龧ي قدرت龧ھ عل龧ى الحمای龧ة م龧ن اإلجھ龧اد التأكس龧دي أجریت ھذ        
 – ٥المحلی龧ة بعم龧ر  المستھلك مع ماء الشرب في ذكور األران龧بالمحدث بواسطة بیروكسید الھیدروجین 

مجموع龧ة وق龧د ت龧م اس龧تخدام نب龧ات الزنجبی龧ل / أران龧ب  ٤أشھر قسمت األرانب إل龧ى أرب龧ع مج龧امیع بواق龧ع  ٦
 .یوم龧اً  ٢٨كغم وزن جسم وقد عوملت األرانب یومیاً ولم龧دة / ملغم  ١٠٠٠لى شكل كبسوالت بتركیز ع

إن مؤش龧龧ر حص龧龧ول األذى التأكس龧龧دي ك龧龧ان ی龧龧تم ع龧龧ن طری龧龧ق قی龧龧اس مس龧龧تویات الكلوت龧龧اثیون والمالوندایلدیھای龧龧د 
امینو ت龧رانس  للدھن في نسیج الكبد وكذلك مستوى األنزیمین االلنین امینوترانس فیریز و اسبارتیت% و

ف龧龧龧ي م龧龧龧اء الش龧龧龧رب  وق龧龧龧د ادت المعامل龧龧龧ة ببیروكس龧龧龧ید %) ١(فیری龧龧龧ز وق龧龧龧د أظھ龧龧龧ر بیروكس龧龧龧ید الھی龧龧龧دروجین 
الھی龧龧دروجین اال龧龧ى انخف龧龧ا安 معن龧龧وي ف龧龧ي مس龧龧توى كلوت龧龧اثیون نس龧龧یج الكب龧龧د وارتف龧龧اع معن龧龧وي ف龧龧ي مس龧龧توى 

ع معن龧وي ف龧ي لدھن الكب龧د وك龧ذلك حص龧ل ارتف龧ا% المالوندایلدیھاید لنسیج الكبد وكذلك ارتفاع معنوي في 
مستوى االنزیمین الاللنین امینو ترانس فیریز و اسبارتیت امینو ت龧رانس فیری龧ز ف龧ي مص龧ل ال龧دم مم龧ا ی龧دل 

ف龧ي . في أحداث اإلجھاد التأكسدي في ذك龧ور األران龧ب المحلی龧ة %) ١(على قابلیة بیروكسید الھیدروجین 
یمین االلن龧ین امین龧و ت龧رانس فیری龧ز حین كان للمعامل龧ة بالزنجبی龧ل ت龧اثیرا مخفض龧ا معنوی龧اً ف龧ي مس龧توى األن龧ز

وانخف龧ا安 معن龧وي ف龧ي  الكلوت龧اثیون واسبارتیت امینوترانس فیریز فضالً عن ارتفاع معن龧وي ف龧ي مس龧توى
ل龧龧دھن الكب龧龧د وھ龧龧ذا یش龧龧یر إل龧龧ى أن لنب龧龧ات الزنجبی龧龧ل ت龧龧أثیرا % وك龧龧ذلك انخف龧龧ا安   مس龧龧توى المالوندایلدیھای龧龧د

  .مضادا لألكسدة 
  

 المقدمة
ى التداوي باألعشاب وبالنباتات الطبیة على ال龧رغم م龧ن التط龧ور الكبی龧ر یعود اإلنسان من جدید إل

في میادین الكیمیاء والصیدلة بعد ماوجد أن األدوی龧ة الكیمیائی龧ة لھ龧ا بع安龧 اآلث龧ار الس龧لبیة الجانبی龧ة بجان龧ب 
الت龧龧أثیر الطب龧龧ي األساس龧龧ي ال龧龧ذي یس龧龧تخدم م龧龧ن أجل龧龧ھ وق龧龧د التكتش龧龧ف ھ龧龧ذه اآلث龧龧ار الض龧龧ارة االب龧龧التراكم بع龧龧د م龧龧دة 

ولق龧龧د ترك龧龧زت معظ龧龧م الدراس龧龧ات الحدیث龧龧ة عل龧龧ى النبات龧龧ات  )١٩٨٦الھ龧龧واري ، (یل龧龧ة م龧龧ن اس龧龧تخدام ال龧龧دواء طو
الطبیة ودور بع安 مضادات األكسدة للوقای龧ة م龧ن اإلجھ龧اد التأكس龧دي الن龧اتج م龧ن تف龧اعالت الج龧ذور الح龧رة 

 وق龧龧د) ١٩٩٨وأخ龧龧رون ،  (Kangف龧龧ي ع龧龧دد م龧龧ن الح龧龧االت المرض龧龧یة وحمای龧龧ة الوظ龧龧ائف الحیوی龧龧ة للخالی龧龧ا 
لھ龧ا دور مض龧اد لألكس龧دة ولق龧د أص龧بح معروف龧اً أن الفعالی龧ة  Spicesأظھرت الدراسات الحدیثة أن التوابل 

،  Bertelsenو  Madsen( Phenolics)(المض龧龧ادة لألكس龧龧دة ف龧龧ي التواب龧龧ل تع龧龧ود إل龧龧ى الم龧龧واد الفینولی龧龧ة 
د الفینولی龧ة ولقد وج龧د أن مستخلص龧ات الفواك龧ھ واألعش龧اب والخض龧راوات والحب龧وب الغنی龧ة ب龧الموا) ١٩٩٨

  لھ龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧ا دور ف龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧ي من龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧ع التحل龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧ل التأكس龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧دي لل龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧دھون
)Kohkonen  ، رون龧龧ل ) ١٩٩٩وأخ龧龧ات الزنجبی龧龧ر نب龧龧ویعتبOfficinale Zingiben  ات龧龧م النبات龧龧ن أھ龧龧م

أس龧龧م الع龧龧ین الت龧龧ي فیھ龧龧ا  Officinale Zingiben والزنجبی龧龧ل. المص龧龧نفة م龧龧ن التواب龧龧ل والمض龧龧ادة لألكس龧龧دة 
وللزنجبی龧ل ت龧اریخ ق龧龧دیم  وطری龧ف وق龧龧د . فیھ龧龧ا طع龧م الزنجبی龧龧لم龧زاج ش龧راب األب龧龧رار وقی龧ل ع龧龧ین ف龧ي الجن龧ة 

أستخدم قدیماً في الھند والصین وك龧ان العنص龧ر الفع龧ال لع龧الج الط龧اعون ال龧ذي ك龧ان س龧ائداً ف龧ي إنكلت龧را ف龧ي 
استھدفت ھذه الدراسة معرفة قدرة نب龧ات الزنجبی龧ل ) .  ٢٠٠٤حسین ،  ( عھد ھنري الثالث ملك إنكلترا 

د التأكس龧دي المح龧دث تجریبی龧اً ب龧ـ ببروكس龧ید الھی龧دروجین وك龧ذلك الص龧فات الت龧ي لھ龧ا في الحمایة من اإلجھا
عالق龧龧ة بھ龧龧ذه الجوان龧龧ب مث龧龧ل مس龧龧توى الكلوت龧龧اثیون ومس龧龧توى ت龧龧زنخ ال龧龧دھون مم龧龧ثالً بقی龧龧اس المالوندایلدیھای龧龧د 

    . لدھن الكبد % وكذلك تركیز األنزیمین االلنین امینو ترانس فیریز و اسبارتیت امینو ترانس فیریز و
                             

 مواد البحث وطرائقھ
م龧龧龧龧龧龧ن العائل龧龧龧龧龧龧ة  officinale Zingibenاس龧龧龧龧龧龧تخدم ف龧龧龧龧龧龧ي ھ龧龧龧龧龧龧ذه الدراس龧龧龧龧龧龧ة نب龧龧龧龧龧龧ات الزنجبی龧龧龧龧龧龧ل 

حیث تم جرش الریزومات الجافة لنبات الزنجبیل ووض龧عت ف龧ي كبس龧والت  zingiberaceaeالزنجباریة
  .لتجربة جیالتینیة وحفظت في علب مغلقة لحین االستخدام إلى نھایة ا
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  ٢٠٠٧/ ٣١/١وقبولھ   ٢٠/٩/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 
  ھذه الدراسة على ذكور األرانب المحلیة حیث تم الحصول علیھ龧ا م龧ن األس龧واق المحلی龧ة  أجریت

غم وضعت في أقفاص خشبیة بأبع龧اد  ١٤٥٠ – ١٣٥٠أشھر أوزانھا تراوحت بین  ٦ – ٥وكانت بعمر 
ركت األران龧ب لم龧دة أس龧بوع لغ龧ر安 الت龧أقلم عل龧ى المك龧ان والغ龧ذاء سم ، على التوالي ، ت ٤٠×  ٣٠×  ٥٠

س龧اعة یومی龧اً وق龧د  ١٤وبق龧وة إض龧اءة  °م ٢٨ – ٢٥قبل بدء التجربة وكان龧ت درج龧ة الح龧رارة تت龧راوح ب龧ین 
، أما الماء فق龧د وف龧ر بش龧كل ح龧ر ) ١٩٩٧زیدان ودحل ، ( الحیوانات بالعلیقة القیاسیة اعتماداً على  غذیت

  -:انب كما یلي وعوملت مجامیع االر
یوم龧اً لمعادل龧ة  ٢٨أعطی龧ت األران龧ب الكبس龧والت الفارغ龧ة ع龧ن طری龧ق الف龧م ولم龧دة : مجموعة الس龧یطرة  -١

وكذلك أعطیت العلیقة القیاسیة والم龧اء الع龧ادي ) ١٩٩٥، Giddin و Batchelor (إجھاد مسك األرانب 
  . ٤= ، عدد األرانب في ھذه المجموعة 

أعطی龧龧ت األران龧龧ب الكبس龧龧والت الفارغ龧龧ة ع龧龧ن طری龧龧ق الف龧龧م وق龧龧د ت龧龧م  : نبیروكس龧龧ید الھی龧龧دروجیمجموع龧龧ة  -٢
  . ٤= إلى ماء الشرب ، عدد األرانب في ھذه المجموعة %)  ١( بیروكسید الھیدروجینإضافة 

الحاوی龧ة عل龧ى الزنجبی龧ل بتركی龧ز  أعطیت األرانب في ھذه المجموعة الكبس龧والت: مجموعة الزنجبیل  -٣
  . ٤= یوماً ، عدد األرانب في ھذه المجموعة  ٢٨ولمدة  كغم وزن جسم یومیاً / ملغم  ١٠٠٠

الحاوی龧龧ة  أعطی龧龧ت اران龧龧ب ھ龧龧ذه المجموع龧龧ة الكبس龧龧والت:  یروكس龧龧ید الھی龧龧دروجینمجموع龧龧ة الزنجبی龧龧ل و ب -٤
یوماً وماء یحت龧وي عل龧ى بیروكس龧ید  ٢٨كغم وزن جسم یومیاً ولمدة / ملغم  ١٠٠٠على الزنجبیل بتركیز 

  .  ٤= اً ، عدد األرانب في ھذه المجموعة یومی%)  ١(الھیدروجین بتركیز
في نھایة المعاملة تم ذبح جمیع األرانب عن طری龧ق الخل龧ع العنق龧ي وت龧م أخ龧ذ عین龧ات م龧ن : نماذج األنسجة 

وك龧龧ذلك  الكلوت龧اثیونإلج龧راء التحالی龧龧ل الخاص龧ة ب龧ـ  °م ٢٠ -الكب龧د ث龧م وض龧عت ف龧ي التجمی龧龧د العمی龧ق بدرج龧ة 
  لكبد وأخذت عینات من الكبد ووضعت في محلول الفورمالین بتركی龧زلدھن ا% وتقدیر   المالوندایلدیھاید

ت龧龧م تق龧龧دیر الكلوت龧龧اثیون ف龧龧ي نس龧龧یج الكب龧龧د باس龧龧تخدام الطریق龧龧ة الت龧龧ي . إلج龧龧راء التحلی龧龧ل النس龧龧یجي علیھ龧龧ا % ١٠
  أتبعھ龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧ا

)Moron ت ، ) ١٩٧٩،  وأخرون龧ي أتبع龧ة الت龧تخدام الطریق龧د باس龧یج الكب龧ي نس龧مستوى المالوندایلدیھاید ف
لل龧دھن الخ龧ام ف龧ي الكب龧د وف龧ق ماج龧اء ف龧ي % وت龧م تق龧دیر ) .١٩٨٤،  وأخ龧رون Gilbert (لباح龧ث من قب龧ل ا

)AOAC  ،١٩٨٠.( 
تم تقدیر مس龧توى األن龧زیمین االلن龧ین امین龧و ت龧رانس فیری龧ز واس龧بارتیت امین龧و :  التحالیل الكیمیائیة الحیاتیة

 Syrbio parisركة المص龧龧نعة م龧龧ن قب龧龧ل شKit 龧龧ت龧龧رانس فیری龧龧ز ف龧龧ي مص龧龧ل ال龧龧دم باس龧龧تخدام ع龧龧دة التحلی龧龧ل 
france  للكواشف الطبیة وھي طریقة أنزیمیة.  

حلل龧龧ت البیان龧ات إحص龧龧ائیاً باس龧تخدام تحلی龧ل التب龧龧این وت龧م مقارن龧龧ة متوس龧طات المج龧龧امیع  :التحلی炳ل اإلحص炳ائي 
 P ) (Steel  £٠.٠٥(المتعدد عند مستوى احتم龧ال  Duncans multiple rang testباستخدام اختبار 

  .) ١٩٦٠،  Torrieو 
  

  النتائج والمناقشة
) .  P  £٠.٠٥(إل龧ى  انخف龧ا安 معن龧وي ) ٢(للمجموع龧ة  بیروكسید الھی龧دروجینأدت المعاملة بـ 

مقارنة مع باقي المج龧امیع ، ف龧ي ح龧ین أدت المعامل龧ة بنب龧ات الزنجبی龧ل إل龧ى ارتف龧اع  الكلوتاثیونفي مستوى 
  معن龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧وي

)٠.٠٥£  P  .( توى龧اثیونفي مس龧ة  الكلوت龧للمجموع)٣ (龧ة م龧ة مقارن龧ت المجموع龧امیع وتمكن龧اقي المج龧ع ب
وأدت المعامل龧龧ة ب龧龧ـ  ) ١الج龧龧دول (إل龧龧ى مس龧龧تواه ف龧龧ي مجموع龧龧ة الس龧龧یطرة  الكلوت龧龧اثیونم龧龧ن إع龧龧ادة مس龧龧توى ) ٤(

مقارن龧ة م龧ع ب龧اقي المج龧امیع ف龧ي  المالوندایلدیھای龧دإل龧ى ارتف龧اع معن龧وي ف龧ي مس龧توى  بیروكسید الھی龧دروجین
 المالوندایلدیھای龧龧دإل龧龧ى انخف龧龧ا安 معن龧龧وي ف龧龧ي مس龧龧توى  )٣(ح龧龧ین أدت المعامل龧龧ة بنب龧龧ات الزنجبی龧龧ل للمجموع龧龧ة 
إل龧ى مس龧تواه ف龧ي  المالوندایلدیھای龧دم龧ن إع龧ادة مس龧توى ) ٤(مقارنة مع باقي المجامیع و تمكن龧ت المجموع龧ة 

إل龧ى ارتف龧اع ) ٢(للمجموع龧ة  بیروكس龧ید الھی龧دروجینوأدت المعامل龧ة ب龧ـ ) . ١الج龧دول (مجموعة الس龧یطرة 
الكب龧د مقارن龧ة م龧ع ب龧اقي المج龧امیع ف龧ي ح龧ین أدت المعامل龧ة بنب龧龧ات  ل龧دھن% ف龧ي  ) .  P  £٠.٠٥(معن龧وي 

ف龧龧ي نس龧龧بة دھ龧龧ن الكب龧龧د مقارن龧龧ة م龧龧ع ب龧龧اقي ) .   ٠.٠٥ ≤أ (إل龧龧ى انخف龧龧ا安 معن龧龧وي ) ٣(الزنجبی龧龧ل للمجموع龧龧ة 
ل龧龧دھن الكب龧龧د إل龧龧ى مس龧龧تواه ف龧龧ي مجموع龧龧ة الس龧龧یطرة % المج龧龧امیع و تمكن龧龧ت  المجموع龧龧ة الرابع龧龧ة م龧龧ن إع龧龧ادة 

  ) .١الجدول (
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تتف龧ق م龧ع ماأش龧ار  المالوندایلدیھای龧دوخف安龧 مس龧توى  الكلوت龧اثیونالزنجبیل في رفع مس龧توى إن قدرة نبات 
م龧龧ن أن نب龧龧ات الزنجبی龧龧ل م龧龧ن مض龧龧ادات األكس龧龧دة بس龧龧بب ) ١٩٩٤،  وأخ龧龧رون Kikuzaki(إلی龧龧ھ الباح龧龧ث 

المخت龧زل وال龧ذي یعتب龧ر م龧ن أھ龧م الفیتامین龧ات الذائب龧ة ف龧ي الم龧اء  Cاحتواؤه على مستوى عالي م龧ن فیت龧امین 
  دة لألكسدةوالمضا
بیروكس龧ید الھی龧دروجین ، ) كغ龧م وزن جس龧م /ملغ龧م ١٠٠٠(ت龧أثیر المعامل龧ة بنب龧ات الزنجبی龧ل ) : ١(الجدول 

ل龧龧دھن الكب龧龧د ف龧龧ي ذك龧龧ور األران龧龧ب % و الكلوت龧龧اثیونو المالوندایلدیھای龧龧د ف龧龧ي مس龧龧توى) %١(
  .المحلیة 

 المعامالت
  الكلوتاثیون

 غم نسیج رطب/لمایكرومو
  المالوندایلدیھاید

  لدھن الكبد%  غم نسیج رطب/نانومول

 ٠.٣٣±ب٣.٩٧ ٣١، ١٦±ب٣٦٣، ٢ ٠، ٣٣٢ ±ب  ٥، ٧٢٣ السیـطـرة   

  ٠.٢٣±أ ٤.٩٦  ٣٦.٢ ±أ ٤٣١.١ ٠، ٢٣٣ ±ج  ٤، ٨٥٩ الھیدروجینبیروكسید 

 ٠.١٩±ج٣.٧٦  ٣٠.٥٦±ج٢٦٠.٦ ٠.٤٢ ±أ  ٧.٢٨ نبات الزنجبیل

 ٠.٢١±ب٤.٠٠  ٣٢.١±ب٣٥٠.٣ ٠.٤١ ±ب  ٥.٢٥  روكسید الھیدروجینبی+ نبات الزنجبیل 
  .الخطأ القیاسي ±القیم تمثل المعدل 

  . ٤= عدد الحیوانات في كل مجموعة 
  . ) ٠.٠٥ ≤أ (الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال 

  
 حی龧龧ث یعم龧龧ل عل龧龧ى إزال龧龧ة الج龧龧ذور الح龧龧رة المتكون龧龧ة باس龧龧تمرار مم龧龧ا ی龧龧وفر حمای龧龧ة م龧龧ن خط龧龧ر ھ龧龧ذه

  یثالج龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧ذورح
 OHو  HCOLوھ龧龧ایبوكلورات ) O2( -یع龧ادل ت龧أثیرات C أش龧ارت بع安龧 الدراس龧ات إل龧ى أن فیت龧امین  

 Peters – Futre(یلعب الدور األكبر بوصفھ خطأ دفاعی龧اً ض龧د اإلجھ龧اد التأكس龧دي C كذلك فإن فیتامین 
 ،١٩٩٧ (龧龧ا أكدت龧龧ذا م龧龧ة  ھوھ龧龧الباحث) ، ان龧龧٢٠٠٦القط (龧龧ول مق龧龧ح 安ا龧龧دجاج البی龧龧ى ال龧龧تھا عل龧龧ي دراس龧龧درة ف

ف龧ي ال龧دجاج البی龧ا安 ، أو ربم龧ا  المالوندایلدیھای龧دوخف安龧 مس龧توى  الكلوتاثیونمن رفع مستوى  Cفیتامین 
باعتب龧ار أن نب龧ات ) ١٩٩٤،  وأخرونKikuzaki (بسبب احتواء نبات الزنجبیل على المركبات الفینولیة 

تع龧龧ود إل龧龧ى الم龧龧واد الزنجبی龧龧ل ق龧龧د ص龧龧نف ض龧龧من التواب龧龧ل وق龧龧د أص龧龧بح مع龧龧روف أن الفعالی龧龧ة المض龧龧ادة لألكس龧龧دة 
ل龧دھن الكب龧د فیع龧ود % أما قدرة نبات الزنجبی龧ل ف龧ي خف安龧 ) ١٩٩٥،  BertelsenوMadsen (الفینولیة 

ربم龧龧ا إلحت龧龧واء نب龧龧ات الزنجبی龧龧ل عل龧龧ى نس龧龧بة عالی龧龧ة م龧龧ن األلی龧龧اف والت龧龧ي ربم龧龧ا تث龧龧بط امتص龧龧اص ال龧龧دھون م龧龧ن 
أم龧ا ) . ٢٠٠٥،  وأخرونHan (األمعاء مما یؤدي إلى خف安 مستواه في الكبد وھذا ماأشار إلیھ الباحث 

في نسیج الكب龧د فھ龧و یتف龧ق م龧ع ماس龧جلھ  المالوندایلدیھایدالرافع لمستوى  بیروكسید الھیدروجینسبب تأثیر 
)   ٢٠٠٢األغ龧龧龧龧龧龧ا ، (و) ١٩٩٩الك龧龧龧龧龧龧اكي ،(و) ١٩٩٨الكن龧龧龧龧龧龧اني ، (و) ١٩٩٥عب龧龧龧龧龧龧دالرحمن ، (الب龧龧龧龧龧龧احثون 

اإلجھ龧龧اد التأكس龧龧دي التجریب龧龧ي وم龧龧ن ھ龧龧ذا یمك龧龧ن أن نس龧龧تنتج أن ) ٢٠٠٦القط龧龧ان، (و) ٢٠٠٤ الع龧龧الف،(و
ع龧ن طری龧ق الف龧م ی龧ؤدي إل龧ى ح龧دوث ت龧أثیرات ھدام龧ة ترف龧ع م龧ن  بیروكسید الھیدروجینالمستحدث بواسطة 

ع龧ن طری龧ق الف龧م ی龧ؤدي إل龧ى ب龧دء  بیروكس龧ید الھی龧دروجینبیروكسید الدھن ف龧ي نس龧یج الكب龧د ، إذ أن إعط龧اء 
زی龧ادة إنت龧اج مركب龧ات األوكس龧جین ف龧ي سلسلة م龧ن التف龧اعالت المؤدی龧ة إل龧ى اإلجھ龧اد التأكس龧دي ع龧ن طری龧ق 

في األنس龧جة  Oxygentensionالمعدة والذي یدخل بدوره إلى الدم مؤدیاً إلى ارتفاع ضغط األوكسجین 
المرافقة للزی龧ادة   بیروكسید الھیدروجینمما یؤدي إلى زیادة في إنتاج مركبات األوكسجین الفعالة ومنھا 

الكب龧د مم龧ا  كلوت龧اثیونوھ龧ذا ی龧ؤدي إل龧ى اس龧تنزاف ) ١٩٨٥، Oberly و  Loven(ف龧ي األی安龧 التأكس龧دي 
یشیر إلى أن ھذه التغیرات تعكس عدم تحمل نسیج الكبد لألذى التأكس龧دي الس龧تحدث تجریبی龧اً وأن الزی龧ادة 

  یعك龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧س وج龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧ود بیروكس龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧یدة المالوندایلدیھای龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧دف龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧ي تركی龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧龧ز 
ف龧ي  المالوندایلدیھای龧دتركی龧ز  وارتف龧اع الكلوت龧اثیونالدھن في نسیج الكبد وأن التوافق ب龧ین إنخف龧ا安 تركی龧ز 

الكب龧د  الكلوت龧اثیونیمكن أن یفسر اعتم龧اداً عل龧ى دور   بیروكسید الھیدروجیننسیج كبد األرنب المعاملة بـ 
المھ龧龧م ف龧龧ي تنظ龧龧یم التأكس龧龧د واألخت龧龧زال وإن انخف龧龧ا安 مس龧龧تواه یع龧龧ود مؤش龧龧راً عل龧龧ى زی龧龧ادة األذى التأكس龧龧دي 

)Mclennan  ١٩٩١،  وأخرون. (  
ف龧龧龧ي مس龧龧龧توى ) . ٠.٠٥ ≤أ (إل龧龧龧ى انخف龧龧龧ا安 معن龧龧龧وي ) ٣(لزنجبی龧龧龧ل للمجموع龧龧龧ة أدت المعامل龧龧龧ة با

  األن龧龧زیمین االلن龧龧ین امین龧龧و ت龧龧رانس فیری龧龧ز و اس龧龧بارتیت امین龧龧و ت龧龧رانس فیری龧龧ز مقارن龧龧ة م龧龧ع المج龧龧امیع األخ龧龧رى
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)  P £٠.٠٥(إل龧ى ارتف龧اع معن龧وي ) ٢(للمجموع龧ة  بیروكسید الھی龧دروجینوأدت المعاملة بـ ) ٢الجدول (
  ین االلن龧龧龧ین امین龧龧龧و ت龧龧龧رانس فیری龧龧龧ز واس龧龧龧بارتیت امین龧龧龧و ت龧龧龧رانس فیری龧龧龧ز مقارن龧龧龧ة م龧龧龧عف龧龧龧ي مس龧龧龧توى األن龧龧龧زیم

م龧龧ن إع龧龧ادة مس龧龧توى األن龧龧زیمین إل龧龧ى مس龧龧توى ) ٤(وتمكن龧龧ت المجموع龧龧ة ) ٢الج龧龧دول (المج龧龧امیع األخ龧龧رى 
  ).٢الجدول (مجموعة السیطرة 

  لھی龧دروجینبیروكس龧ید او)  كغ龧م وزن جس龧م /ملغ龧م ١٠٠٠(تأثیر المعامل龧ة بنب龧ات الزنجبی龧ل ) : ٢(الجدول 
ف龧龧ي مس龧龧توى األن龧龧زیمین االلن龧龧ین امین龧龧و ت龧龧رانس فیری龧龧ز و اس龧龧بارتیت امین龧龧و ت龧龧رانس %)  ١(

  .فیریز في ذكور األرانب المحلیة 

 المعامالت
وحدة االلنین امینو ترانس فیریز

  لتر/ دولیة 
اسبارتیت امینو ترانس 

  لتر/ وحدة دولیة فیریز
 ٠، ٢١ ±ب ٧، ٣٢ ٠، ٢ ±ب ٤، ٦١ السیطرة

 ٠، ٣١± أ  ٩، ١١ ٠، ٣١  ±أ ٦، ٣٢  بیروكسید الھیدروجین
 ٠.١٥ ±ج  ٥.٢٤ ٠.٩١ ±ج  ٣.٢٣ نبات الزنجبیل 
  ٠.٢٤ ±ب  ٧.٤١ ٠.٢٢ ±ب  ٤.٥٦  بیروكسید الھیدروجین+ نبات الزنجبیل 

 الخطأ القیاسي ±القیم تمثل المعدل  -
   ٤= عدد الحیوانات في كل مجموعة  -
  . )   ٠.٠٥ ≤أ (حد تعني وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمال الحروف المختلفة ضمن العمود الوا -
  

ی龧ؤدي إل龧ى زی龧ادة اإلجھ龧اد التأكس龧دي ال龧داخلي %)  ١( بیروكسید الھیدروجینإن معاملة ذكور األرانب بـ 
المنشأ وھذا ینعكس بشكل رئیسي على مستوى األنزیمین األلنین أمینو ت龧رانس فیری龧ز و أس龧بارتیت أمین龧و 

أن اإلجھاد یؤدي إلى أذى أغش龧یة الخالی龧ا ویجھ龧دھا مم龧ا ی龧ؤدي إل龧ى زی龧ادة نفاذی龧ة أغش龧یة ترانس فیریز إذ 
وبس龧بب ) .١٩٨٥بھج龧ت وش龧عبان، (جدران ھذه الخالیا وبالتالي تس龧رب ھ龧ذه األنزیم龧ات إل龧ى مص龧ل ال龧دم 

الذي یحدث أكس龧دة لالحم龧ا安 الدھنی龧ة التع龧ددة غی龧ر المش龧بعة الموج龧ودة ف龧ي   بیروكسید الھیدروجینتأثیر 
ألغشیة الخلویة ونتیجة لذلك یتكون غشاء نفاذ تنفذ السوائل والمواد من خالل龧ھ ب龧دون تحك龧م بس龧بب فق龧دان ا

) ١٩٩٨، Hekim و  Permeability Selective  ) Turkdoganص龧فة النفاذی龧ة االختیاری龧ة للغش龧اء 
تیت أمین龧龧و أم龧龧ا ق龧龧درة نب龧龧ات الزنجبی龧龧ل ف龧龧ي خف安龧龧 مس龧龧توى األن龧龧زیمین األلن龧龧ین أمین龧龧و ت龧龧رانس فیری龧龧ز و أس龧龧بار

ت龧龧رانس فیری龧龧ز فیع龧龧ود إل龧龧ى تعزی龧龧ز حال龧龧ة مض龧龧ادات األكس龧龧دة وتقلی龧龧ل اإلجھ龧龧اد التأكس龧龧دي وتعزی龧龧ز مس龧龧توى 
  ) .١الجدول (في نسیج الكبد وھذا یتضح من  المالوندایلدیھایدوخف安 مستوى  الكلوتاثیون

ت ف龧ي الكب龧د لم یالحظ أي من التغیرات المرضیة لنسیج الكبد في مجموعة السیطرة في حین تمثل龧ت اآلف龧ا
بوج龧龧ود التغی龧龧ر ال龧龧دھني والت龧龧نكس الفج龧龧وي ف龧龧ي ھی龧龧ولي %)  ١( بیروكس龧龧ید الھی龧龧دروجیننتیج龧龧ة للمعامل龧龧ة ب龧龧ـ 

الخالیا الكبدیة حیث ظھرت أعشاش دھنیة خلویة محل الخالیا الكبدیة ولم نالحظ مث龧ل ھ龧ذا التغی龧ر نتیج龧ة 
  ) . ٤ ، ٣، ٢، ١(للمعاملة بنبات الزنجبیل وھذا یتضح من األشكال التالیة 
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  صورة فوتوغرافیة لمقطع في نسیج كبد لذكر) : ٢(صورة فوتوغرافیة لمقطع في نسیج               الشكل ) : ١(الشكل 
  یوضح التغیر  ) %١(یروكسید الھیدروجینأرنب معامل بـ ب             ٢٠٠ x) . السیطرة ( كبد لذكر أرنب غیر معامل 

  .الدھني الشدید الذي حل محل بع安 الخالیا الكبدیة                                                                 
                                                                 .  (                   )X  ٢٠٠        .                                   

                  

                 

 
     
  لمقطع في نسیج كبد لذكر   ةصورة فوتوغرافی) ٤(الشكل لمقطع في نسیج كبد        ةصورة فوتوغرافی) ٣(الشكل    
ت الزنجبیل و بیروكسید الھیدروجین لذكر أرنب معامل بنبا             ٢٠٠ x. لذكر أرنب معامل بنبات الزنجبیل     

یوضح    وجود بع安 الخالیا الدھنیة 
(            )  .x٢٠٠   
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This study was conducted to investigate the protective effect of Zingiben 
Officinale against the H2O2 induced  oxidative stress in local male rabbits 5 – 6 
months old . Rabbits were divided into 4 groups 4 rabbits each . Zingiben 
officinale was used as capsules at a dose of 1000 mg / kg. B. wt . The rabbits 
were treated dialy for 28 days . Oxidative stress was determined through 
measuring the levels of glutathione GSH and malondialdehyde MDA in liver 
tissue and of ALT and AST enzymes levels . H2O2 treatment showed 
significant decrease in liver tissue MDA and a significant increase liver tissue  
GSH serum AST and ALT were significantly increase also the above changes 
indicate the ability of H2O2 (1 %) in the induction of oxidative stress in local 
male rabbits .The treatment with zingiben officinale showed the following 
results significant decrease in ALT and AST serum levels , also significant 
decrease in liver tissue MDA and significant increase in GSH level , significant 
decrease in liver fat % These results indicate the protective effect of 
ZingibenOfficinal against oxidative stress . 

  
  الـمـصادر

والزعت龧ر وكبریت龧ات الفنادی龧ل وتنكس龧تات الص龧ودیوم  ت龧أثیر الكزب龧رة) . ٢٠٠٢(األغا ، ف龧دوى خال龧د توفی龧ق 
كلی龧ة . أطروح龧ة دكت龧وراه . وتداخالتھا على بع安 الجوان龧ب الفس龧لجیة والكیموحیاتی龧ة لف龧روج اللح龧م 

  .الطب البیطري ، جامعة الموصل 
مطبع龧ة . الكیمی龧اء الس龧ریریة ، الطبع龧ة األول龧ى ) . ١٩٨٥(بھجت ، إحسان محمد و عزیزة موسى ش龧عبان 

  .بغداد ، العراق / لمعاھد الفنیة مؤسسة ا
موسوعة األعشاب ف龧ي حی龧اة الم龧رأة ، الطبع龧ة األول龧ى ، دار ص龧فاء للنش龧ر ) . ٢٠٠٤(حسین ، وفاء ھاشم 

  .والتوزیع ، عمان 
دراسة تأثیر مس龧توى الب龧روتین والج龧نس عل龧ى ) . ١٩٩٧(زیدان ، شھاب أحمد و  عماد الدین محمد دحل 

) ٧ – ٨(جامع龧龧ة األنب龧龧ار  –لعلم龧龧ي األول لكلی龧龧ة الزراع龧龧ة والغاب龧龧ات الم龧龧ؤتمر ا. النم龧龧و ف龧龧ي األران龧龧ب 
  .١٠-١نیسان ص

ت龧أثیر الج龧وع وداء الس龧كر التجریب龧ي عل龧ى مس龧تویات الكلوت龧اثیون ) . ١٩٩٥(عبد الرحمن ، صائب یونس 
  .وزناخة الدھن في أنسجة الجرذان ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الطب البیطري ، جامعة الموصل 

龧龧الف ، إین龧龧طفى الع龧龧یت مص龧龧امین ) . ٢٠٠٤(اس ش龧龧وم وفیت龧龧أثیر الث龧龧تE  یدي龧龧لب العص龧龧یة التص龧龧ي أمراض龧龧ف
رس龧الة ماجس龧تیر ، كلی龧ة الط龧ب البیط龧ري ، جامع龧ة . المحدث ببیروكس龧ید الھی龧دروجین ف龧ي األران龧ب 

  .الموصل 
ت龧أثیر اس龧تخدام بع安龧 مض龧ادات األكس龧دة ف龧ي األداء اإلنت龧اجي وبع安龧 ) . ٢٠٠٦(القطان ، منتھى محمود 

  .الفسلجیة للدجاج البیا安 ،أطروحة دكتوراه ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل  الصفات
ت龧龧أثیر بع安龧龧 النبات龧龧ات المخفض龧龧ة لس龧龧كر ال龧龧دم ف龧龧ي بیروكس龧龧یدة ال龧龧دھن ) . ١٩٩٩(الك龧龧اكي ، إس龧龧ماعیل ص龧龧الح 

ومستوى الكلوت龧اثیون وبع安龧 الجوان龧ب الكیمیاوی龧ة الحیاتی龧ة ف龧ي ذك龧ور األران龧ب الس龧لیمة والمص龧ابة 
  .ء السكر التجریبي أطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل بدا

دراس龧龧ة قابلی龧龧ة األذى التأكس龧龧دي لبیروكس龧龧ید الھی龧龧دروجین ف龧龧ي ) . ١٩٩٨(الكن龧龧اني ، انتص龧龧ار رح龧龧یم عبی龧龧د 
أطروح龧龧ة دكت龧龧وراه ، كلی龧龧ة الط龧龧ب . إح龧龧داث آف龧龧ات التص龧龧لب العص龧龧یدي تجریبی龧龧ا ف龧龧ي أف龧龧راخ ال龧龧دجاج 

  .البیطري ، جامعة الموصل 
): ٥١( ٢١النبات龧ات الطبی龧ة كغ龧ذاء ودواء ، المجل龧ة العربی龧ة الس龧عودیة ، الع龧دد ) .١٩٨٦(لھواري ، سھام ا

  . ٧١-٧٠ص 
Association of Official Analytical Chemists (1980) AOA C .  Official methods 

of analysis Washington . D .C .                           .  



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

Batchelor , G . R . and G  ,  Giddins (1995) Body weight changes in  laboratory 
rabbits.subjected to transport and different  housing conditions Anim 
Technol ( sussex) : The Institute Aug 46 (2) : 89 - 95٠ . 

Cheij , R . (1984) . McDonald Encyclopedia of Medical Plants . McDonald and 
Co ., (publishers) Ltd , London , PP . : 209 , 309 , 313 . 

Gilbert , H . S ., , D . D Stump ,. and EF,  Roth (1984) . A method to correct for 
errors caused by generation of interfering compounds during erythrocyte 
lipid peroxidation analyt . Biochem , 137 : 282 – 286 . 

Han , L . K. X . I .  Cong ,. S.  Kawano . M.  Saito . Y. Kimura . H Okuda. 
(2005) . Antiobesity actions of (Zingiber Officinale) Roscoe . 125 (2) : 
213 – 7 . 

Kang , M. H ., , M .,  Naito N,. Tsujihara  and T ,.  Osawa (1998) . Sesamolin 
inhibits lipid peroxidation in rat liver and kidney , J . Nutr ., 128 : 1018 – 
1022 . 

Kikuzaki , H ., Kawasaki , Y ., and Nakatoni , N (1994) . Structure of 
antioxidant compounds in ginger . . J . Agric . Food . Chem 

Kohkonen , M . P ., Hopia , A . I ., Vuorela , H . T ., Rauha J . P ., Pihlaja , K ., 
Kujala T . S . and Heinonen M . (1999) . Antioxidant activity of plant 
extracts containing phenolic compounds . J . Agric . Food . Chem ., 47 : 
3954 – 3962 . 

Loven , D . P. and Oberley , L . W. (1985) . Free radicals, insulin action and 
diabetes . In : Superoxide dismutase . and disease state . Oberley L . W . 
ed Boca Ratan . FL , CRC . PP . 151 – 190 . 

Madsen , H . L . , Bertelsen , G (1995) . Spices as antioxidants . Trends Food 
Sci . Technol .,  6  :  6) 271 – 277 . 

McLennan , S . V ., K Heffernan , S ., Wright , L . and Rac . C . (1991) . 
Changes in hepatic glutathione metabolism in diabetes . diabetes , 40 : 
344 – 348 . 

Moron , M . S ., Depierre , J. W. and Mennervik , B . (1979) . Levels of 
glutathione . glutathione reductase and glutathione S-transferase 
activities in rats lung and liver Biochem Biophs . Acta . 582 : 67 – 78 . 

Peters – Futre , E . M . (1997) . Runners : The Missing Link . Exere . Immunol 
Rev ., 3 : 32 – 35 . (Abstract) .    

Steel , R . G . D . and J . H . Torrie (1960) . Principles and Procedures of 
Statistics .  McGraw - Hill Book . Co ., Ine, New York , N . Y . 481 PP . 

Turkdogan , M . K . and Hekim (1998) . Lipid peroxidation and upper 
gastrointestinal cancer Eastern J . Med . 3 (2) : 39 – 42 . 


