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Zingiberتأثیر مسحوق رایزومات الزنجبیل  officinaleأنسجة الكبدفيألنزیماتابعض عالیةففي
األرانب المحلیةلذكور وإناثوالقلب واألمعاء الدقیقة

ثائر محمد المشھداني
جامعة الموصل/ كلیة العلوم / قسم علوم الحیاة 

الخالصة
وظیفة الكبد والقلب واألمعاء فيومات الزنجبیل أجریت ھذه الدراسة لمعرفة تأثیر مسحوق رایز

Alanineمستوى فعالیة أنزیمات فيالدقیقة لذكور وإناث األرانب المحلیة عن طریق قیاس التأثیر 
aminotransferase(ALT)وAspartat aminotransferase(AST)وAlkaline phosphatase

(ALP)وAcid phosphatase(ACP)وقسمت إلى مجموعتین بواقع أشھر٩-٨نب بعمر وكانت األرا
أرانب كمجموعة معاملة ، أعطیت مجموعة السیطرة العلیقة القیاسیة )١٠(أرانب كمجموعة سیطرة و)١٠(

مسحوق رایزومات إلیھا المعاملة وأعطیت المجموعة المعاملة العلیقة القیاسیة مضافاً مدةوالماء طیلة 
أن ھنالك انخفاض وقد بینت النتائج . علف یومیاً ولمدة أربعة أسابیعكغم/ملغم١٠٠٠الزنجبیل بتركیز 

ارتفاع معنوي في مستوى فعالیة كان ھنالك في حینASTوALTمعنوي في مستوى فعالیة أنزیمي 
.ة الكبد والقلب واألمعاء الدقیقةأنسجكل من مقارنة بمجموعة السیطرة في ACPوALPأنزیمي 

المقدمة
اتلنباتات منذ آالف السنین لمعالجة األمراض وقد ربط اإلنسان األول العالقة بین النباتاستخدمت ا

التي تغطي سطح األرض واألمراض التي أصیب بھا فاستخدم األعشاب أو أجزاء منھا للتداوي من البریة
إذ وجدت في األمراض وقد بلغ المصریون والصینیون والھنود القدماء درجة من المھارة في الطب والعالج

نقوشھم صور كثیرة لعدد من األعشاب الطبیة التي استعملوھا في معالجة أمراضھم وقسم منھا ال تزال 
حتى اآلن في الطب الحدیث ولعل الفضل األكبر یعود إلى العرب والمسلمین إذ مكوناتھا الطبیة تستخدم

واألوراق والتي كانت تستخدم في عالج أسسوا مذاخر األدویة التي كانت ملیئة باألزھار والبذور والثمار
البیروني وابن سینا والعدید من األمراض ، ومن أشھر علماء العرب المسلمین في ھذا المجال ابن البیطار

الزنجبیل وغیرھاوالحنظل والخشخاش والخروع وومن ھذه النباتات الحلبة) ١٩٩٧، محمد(والرازي 
)Chan – Bacab وPena – Rodringnez،من النباتات الطبیة الواسعة نبات الزنجبیلد، ویع)٢٠٠١

منطقة جنوب شرق آسیادوتع)الفارسيوالبلدي والشامي واألبیض (االستخدام ویوجد أنواع عدیدة منھ 
وھو تینیوقد قام األسبان بإدخالھ إلى األمریكالموطن األصلي للنبات وینمو اآلن في أغلب المناطق المداریة

بروتین %٨.٥ماء و % ١٠.٥یتكون الزنجبیل من .الرطباق واسع في المناطق ذات المناخیزرع على نط
الفینولیة كذلك فھو یحوي على المركبات.ألیاف% ٢.٤رماد و % ٧.٨نشأ و % ٥٠دھون و % ٣.٦و 

والبوتاسیوم Resin، أیضا فھو یحوي على الـ Aوفیتامین بكمیة كبیرةCوفیتامین B6وفیتامین 
وآخرون ، Shogoal)Kikuzakiعن احتوائھ على مجموعة الـ غنیسیوم و الفسفور والكالسیوم فضالً والم

ت العملیات الجراحیة كانالحاد بعدفي الحد من القيء تھمضاد للقيء وأن فعالیكالزنجبیل یستخدم ). ١٩٩٤
لى األدویة لتعدیل إأضیففي القرن الثامن عشرو.)١٩٩٠وآخرون ، Bone(البالسیلدواءأفضل من

لتخفیف سمیة بعض عملھا وتخفیف تأثیرھا المھیج للمعدة وال تزال ھذه الطریقة مستخدمة في الصین
لضغط الدم الكولسترول ومخفض.)٢٠٠٥وآخرون ، Han(وھو مضاد للبدانة . )٢٠٠١ودي ، أ(األعشاب

التي تخفض من الموادضاً یعد منأی).٢٠٠٥، Gilaniو Ghayur(والكلیسریدات الثالثیة في اإلنسان 
. )أ٢٠٠٧وآخرون ،القطان(والكولسترول والكلیسریدات الدھنیة الثالثیة في األرانب مستوى السكر

الدھنیة الواطئة الكثافة ومخفض لمستوى البروتینات.)ب٢٠٠٧القطان وآخرون ،(مضاد لألكسدةكو
استخدامھ للحصول على وقد تم.)٢٠٠٨آخرون ، القطان و(تیرون الذكري سومحفز إلفراز ھرمون التست

).٢٠٠٦نعمان وآخرون ،(نسبة عالیة من اإلخصاب باستخدام التلقیح االصطناعي 
والقلبالكبدأنسجةفيإلى معرفة تأثیر مسحوق رایزومات الزنجبیل الحالیة تھدف الدراسة

وھيبوظیفة كل منھا قة العا التي لھاألنزیمات بعض واألمعاء الدقیقة من خالل دراسة فعالیة 
Alanine aminotransferase)ALT (وAspartate aminotransferase)AST (وAlkaline

hosphatese)ALP (وAcid phosphatese)ACP.(
ھوطرائقبحثمواد ال ١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ ٢/١٢/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث 
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أرانب كمجموعة ) ١٠(بواقع أرنب محلي ومن كال الجنسین ) ٢٠(أجریت ھذه الدراسة على :الحیوانات
٩-٨غم وبعمر ١٧٥٠–١٦٠٠أرانب كمجموعة معاملة ، وقد تراوحت أوزانھا بین )١٠(سیطرة و

أشھر ، ووضعت األرانب في أقفاص خاصة بتربیتھا ووضعت األقفاص في مكان مالئم لظروف التجربة 
ساعة ، )١٤(وعرضت األرانب إلى إضاءة یومیة لمدة مْ ٢٨–٢٥حیث تراوحت درجة الحرارة بین 

.)١٩٩٧زیدان ودحل ، (وجھزت األرانب بالعلیقة القیاسیة والماء
النسبة المئویةالمادة العلفیة األولیةالنسبة المئویةالمادة العلفیة األولیة

%٢.٥زیت نباتي%٥٥ذرة صفراء
%٠.٣٥ملح طعام%١٠شعیر

%٠.٢٥فیتامینات%١٧كسبة فول الصویا
%٧.٤الكلسحجر%٣.٥مركز بروتین حیواني

%١٠٠:المجموع %٤نخالة حنطة

العائلة الذي ینتمي إلىZingiber officinaleاستخدم في ھذه الدراسة مسحوق رایزومات الزنجبیل :النبات
وقد تم الحصول على النبات من األسواق المحلیة ، وتم تنظیفھا وطحنھا Zingiberaceaeالزنجبیلیة 

).٢٠٠٨القطان وآخرون ، (كغم علف/ملغم١٠٠٠ركیز وخلطت مع العلف القیاسي بت
:مجامیع األرانب 

.والماءأعطیت العلیقة القیاسیةوإناث )٥(ذكور و)٥(بواقع أرانب)١٠(شملت :مجموعة السیطرة. ١
إلیھا أعطیت العلیقة القیاسیة مضافاً وإناث ) ٥(ذكور و) ٥(أرانب بواقع ) ١٠(شملت : عة المعاملةمجمو. ٢

أربعة ةمدكغم علف یومیاً ول/ملغم١٠٠٠حوق رایزومات الزنجبیل وبتركیز مس
.أسابیع

عن طریق الخلع العنقي وتم أخذ عینات من بعد مرور أربعة أسابیعاألرانبتم ذبح :تحضیر عینات األنسجة
برد الم) phosphate Buffer)pbsثم وضعت في المحلول الفسلجيمن الكبد والقلب واألمعاء الدقیقة 

غم من كل عینة وتم ٠.٥مباشرة بعد الذبح ، ثم أخذ PH = 7وبدرجة حامضیة % ٠.٩بتركیز والمحضر 
سحقت العینات ،لكل منھا ) pbs(من الـ مل٥من ثم علقت األنسجة بـ ) pbs(غسلھا بالمحلول الفسلجي 

Teflonالكھربائي مجنسبالھاون الخزفي وأكمل السحق بواسطة جھاز ال Homogenizer وفي ظروف
Ultrasonicات في جھاز الترددات فوق الصوتیة مبردة ، وألجل تفجیر ما تبقى من الخالیا وضعت العین

. مراتلكل مرة وكررت العملیة ثالثدقائق ٥ثانیة مع توقف لمدة ٢٠ثانیة ولمدة /ذبذبة١٦٠٠٠وبذبذبة 
دقیقة ثم ٢٠دقیقة ولمدة /آالف دورة١٠ة تم فصل المتجانس الناتج بجھاز الطرد المركزي المبرد وبسرع

.مْ ) ٢٠-( عند درجة حرارة الراشح تم تجمید أخذ الراشح وأھمل الراسب و
:قیاس فعالیة األنزیمات

Biomaghrebتم استخدام المحالیل الجاھزة والمصنعة من قبل شركة : ASTو ALTقیاس فعالیة أنزیم
.U/ml)(مل /وحدةـ وحددت فعالیة األنزیم ب)١٩٥٧(FrankelوRitmanوالمتبعة من قبلالفرنسیة 

وباستخدام المحالیل الجاھزة ) ١٩٩٩(Tietzالطریقة الواردة فيإتباعتم : ACPقیاس فعالیة أنزیم 
.)(U/Lلتر /وحدةـ وحددت فعالیة األنزیم بالفرنسیةBIOLABOشركةوالمصنعة من قبل

الفرنسیة وبحسب BIOMERIEUXم محالیل مصنعة من قبل شركة تم استخدا: ALPنزیمقیاس فعالیة أ
.)(U/Lلتر /وحدة ـ باألنزیموحددت فعالیة) ١٩٥٤(KingوKindطریقة

الكامل بعد الحصول على النتائج أجري التحلیل اإلحصائي باستخدام التصمیم العشوائي:التحلیل اإلحصائي 
)CRD(ینباالتجاھو(Two way analysis of variance)المجامیع باستخدام ختالفات بینوتم تحدید اال

t – test مستوى معنویةعندلجمیع القیاسات التي شملتھا الدراسةP تمSPSSوباستخدام برنامج 0.05 ≥
دراسة المدرجات التكراریة لمعدالتأجریتمن ثم . إجراء المقارنات بین المعامالت باستخدام اختبار دنكن

).٢٠٠١(SarmukaddamوExcelIndrayanتخدام البرنامج اإلحصائي الجاھز القیاسات باس

و المناقشةالنتائج
آراءسوف تعتمد علىھاتعد الدراسة الحالیة األولى في ھذا المجال ولذلك فإن مناقشة نتائج

ولذلك ،موضوعبالوتخمینات من واقع الدراسة الحالیة أو قد تعتمد على إشارات من بحوث سابقة لھا عالقة
.نفیھاإلیھ من نتائج یحتاج إلى كثیر من الدراسة والتقصي من أجل إثبات صحتھا أوتم التوصل فإن ما 
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من مستخلص كلفيALTرایزومات الزنجبیل على فعالیة أنزیم مسحوقتأثیر) ١(یوضح الشكل 
أدى إلى رایزومات الزنجبیلمسحوق وجد أن استخدام إذأنسجة الكبد والقلب واألمعاء لذكور وإناث األرانب 

Pانخفاض معنوي في مستوى فعالیة األنزیم وعند مستوى احتمالیة  الكبد أنسجةمستخلصفي0.05 ≥
مع عینات بالمقارنةمل/حدةو٥.١± ١٥٣و٠.٣±١٤٥للذكور واإلناث وبواقعالدقیقةوالقلب واألمعاء 

. التواليعلىونسیج الكبد للذكور واإلناث لمستخلصمل/وحدة٥.١± ١٩٢.٣و٦.٦± ١٩٧.٦السیطرة 
مل /وحدة٥.٥± ١٣٥.٦و١٠.٤± ١٥١نسیج القلب للذكور واإلناث مستخلصفياألنزیمفعالیةوكانت
فضالً عن ذلك على التوالي ،مل/وحدة١٤.٥± ١٩٧.٦و١٠.٥± ٢٠٦.٦مع عینات السیطرةمقارنة

١٢٤و٥.١± ١٣٣.٣للذكور واإلناث بواقعنسیج األمعاء الدقیقةمستخلصفيفعالیة األنزیم فقد أثرت في 
ویوضح .، على التواليمل/وحدة٢.٦± ١٧٩و٣.٥± ١٦٩.٣مقارنة بعینات السیطرةمل/وحدة٢.٠± 

وفي نسیج % ٢٠.٤ولإلناث % ٢٦.٦الشكل أیضاً أن نسبة االنخفاض في فعالیة األنزیم لنسیج الكبد للذكور
للذكور % ٣٠و% ٢١األمعاء فقد بلغ لإلناث أما فیما یتعلق بنسیج% ٣١.٤للذكور و % ٢٦.٩قلب ال

.واإلناث وعلى التوالي

كبد ذكر كبد انثى قلب ذكر قلب انثى امعاء ذكر امعاء انثى
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.بین المعاملتین ضمن الصفة الواحدةP≤0.05الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال *
في /وحدةALTأنزیمفعالیة فيكغم /ملغم١٠٠٠بتركیز رایزومات الزنجبیل تأثیر مسحوق: )١(شكلال

.والقلب واألمعاء الدقیقة في ذكور وإناث األرانب المحلیةالكبدأنسجة

أنسجة مستخلص في ASTفعالیة أنزیم فيرایزومات الزنجبیل مسحوقتأثیر) ٢(یوضح الشكل 
معنوي في مستوى فعالیة انخفاضوإناث األرانب فقد وجد أن ھناك لذكورالدقیقةالكبد والقلب واألمعاء

Pاألنزیم وعند مستوى احتمال أنسجة الكبد والقلب واألمعاء الدقیقة للذكور واإلناث مستخلصفي0.05 ≥
± ١٨٢.٦و١.٥± ١٧٤.٦مقارنة مع عینات السیطرة مل/وحدة١.١± ١٣٢.٦و٢.٠± ١٣٣.٣وبواقع

نسیج القلب مستخلصسیج الكبد في الذكور واإلناث وعلى التوالي ، أما فعالیة األنزیم فيلنمل/وحدة١.١
± ١٧٢.٦و٢.٨± ١٦٦.٣مقارنة مع عینات السیطرةمل/وحدة١.٥± ١٣١.٣و٠.٠± ١٤٥فكانت 

یقة بواقع األمعاء الدقنسیجمستخلصوكانت فعالیة األنزیم في.، على التوالي للذكور واإلناثمل/وحدة٣.٢
وحدة ١.٠± ١٢٤و١.٥± ١٢٤.٣مقارنة مع عینات السیطرة مل/وحدة١.٥± ٨٧.٣و٠.٥± ٩٠.٦

لنسیج الكبد للذكور أن نسبة االنخفاض في فعالیة األنزیمیالحظ في الشكل نفسھ و.، على التواليمل/
یتعلق بنسیج فیمالإلناث أما % ٢٣.٩للذكور و % ١٢.٨وفي نسیج القلب % ٢٧.٤ولإلناث % ٢٣.٦

.للذكور واإلناث وعلى التوالي% ٢٩.٦و% ٢٧.١األمعاء فقد بلغ 

السیطرة

المعاملة
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كبد ذكر كبد انثى قلب ذكر قلب انثى امعاء ذكر امعاء انثى
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.بین المعاملتین ضمن الصفة الواحدةP≤0.05الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال *

فيمل/وحدةASTفعالیة فيكغم /مملغ١٠٠٠بتركیزتأثیر مسحوق رایزومات الزنجبیل: )٢(شكلال
.والقلب واألمعاء الدقیقة في ذكور وإناث األرانب المحلیةالكبدأنسجة

قد یعود وASTوALTفعالیة أنزیمي لتثبیطي تأثیر رایزومات الزنجبیللمسحوقتبین النتائج أن
ٍ من المركبات الفینولیة وفیتااحتواءإلى ن كال أوAوفیتامین Cوفیتامین B6مین الزنجبیل على محتوىً عال

أشار إلیھماوھذاASTوALTفعالیةمنالتي تثبطمن مضادات األكسدةیعتبرانCو Aمن فیتامین 
)Kikuzaki ، في نبات الفعالة الموجودةأو قد یعود سبب االنخفاض إلى تأثیر المواد.)١٩٩٤وآخرون

إلى سس في عملیة تحویل البایروفیتیالزنجبیل على المایتوكوندریا عن طریق تثبیط مسار الكالیكوال
ما وھذاASTوALTالالكتیت أو یعود إلى ارتباط المواد الفعالة في ھذا النبات بالمواقع الفعالة ألنزیمي 

5مركب على نجبیلالزإلى احتواء نباتأیضاً قد یعود السببو.)١٩٩١(Blumهأكد - hydroxy - 3 -
Methoxyphenylاألنزیمینھذین عالقة بتثبیط فعالیة لھذي ربما ال)Adanlawo وDairo،٢٠٠٧.(

یخفض من أن نبات الزنجبیل)ب٢٠٠٧ن ، القطان وآخرو(وجاءت النتائج متوافقة مع ما توصلت إلیھ
مضادات لیة والتي عزت السبب إلى تعزیز حالةفي مصل ذكور األرانب المحASTوALTفعالیة أنزیمي 

عن ذلك فضالً . األكسدة وتقلیل اإلجھاد التأكسدي وتعزیز مستوى الكلوتاثیون وخفض مستوى المانولدیھاید
الزنجبیل أكدا على أن استخداماللذان )٢٠٠٧(Dairoو Adanlawoجاءت نتائج الدراسة متفقة مع فقد 

الجرذان في مصل دمASTوALTؤدي إلى انخفاض فعالیة أنزیمي مل ی/ملغم٥٠٠–١٠٠بتركیز
.البیض

Pوعند مستوى احتمالیة ALPك ارتفاعاً معنویاً في فعالیة أنزیملبأن ھناأیضاً أظھرت النتائج  ≤
االرتفاعوكان مستوى .)٣(الشكل ،الدقیقةواألمعاءأنسجة الكبد والقلب في مستخلص 0.05

لتر/وحدة١٤.٢± ٢٤١.٤و٤٠.٩± ٢٦٠.٣أنسجة الكبد للذكور واإلناثمستخلصفيALPفي فعالیة 
مستخلصعلى التوالي ، وفيولتر/وحدة٢١.٦± ١٣٧.٢و٣٥.٧± ١٣٢.٥مقارنة مع عینات السیطرة

بالمقارنة مع عینة لتر/وحدة٤٠.٩± ٢٥٠.٨نسیج قلب الذكور كانت الفعالیة 
بالمقارنة لتر/وحدة٢٩.٥± ٢٧٩.٢الفعالیة عند اإلناث بواقع ارتفعتوترل/وحدة١٤.٢± ١٢٧.٧السیطرة

نسیج األمعاء الدقیقة فقد كانت في مستخلص، أماعلى التواليلتر/وحدة٢١.٦± ١٦٥.٦مع عینة السیطرة 
٨٩.٩و٨.١± ١٠٤.١مقارنة مع عینات السیطرة لتر/وحدة٢٨.٤± ١٢٧.٨و٢١.٦± ١٦٠.٩الفعالیة

السیطرة
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ویوضح الشكل أیضاً أن .على التواليوللذكور واإلناث لتر/وحدة٣٥.٧± 
% ٩٦.٤وفي نسیج القلب % ٩٥.٦ولإلناث % ٩٦.٥في فعالیة األنزیم لنسیج الكبد للذكور رتفاعنسبة اال

للذكور واإلناث % ٤٢.٣و% ٥٤.٦لإلناث أما فیما یتعلق بنسیج األمعاء فقد بلغ % ٦٨.٦للذكور و 
. يوعلى التوال
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.بین المعاملتین ضمن الصفة الواحدةP≤0.05الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال *

لغم١٠٠٠تأثیر مسحوق رایزومات الزنجبیل: )٣(شكلال فيلتر/وحدةALPفيكغم /م
.یقة في ذكور وإناث األرانب المحلیة أنسجة الكبد والقلب واألمعاء الدق

األنزیم ھذا ارتفاعاً معنویاً في فعالیة أن ھنالك النتائج أوضحتقد فACPوفیما یتعلق بفعالیة أنزیم 
Pوعند مستوى احتمالیة  كانت ذإ. )٤(الشكل نسجة الكبد والقلب واألمعاء الدقیقة مستخلص أفي 0.05 ≥

٢٢.٣مقارنة مع عینات السیطرة لتر/وحدة٠.٧± ٢٨.٨و٠.٣± ٣٠.٥نسیج الكبدمستخلصفيالفعالیة
مستخلص وفي.على التواليوللذكور واإلناث لتر/وحدة٠.٥± ٢١.٥و٠.٤± 

٠.٢± ١٧.٥مقارنة مع عینات السیطرة لتر/وحدة٢.١± ٢٣.٤و ٢.٨± ٢٢.٩كانت القلبنسیج 
اءاألمعنسیجمستخلصفي كانتعلى التوالي ، ووث للذكور واإلنالتر/وحدة٠.٢± ١٥.٩و

٠.٢± ١٠.٤و٠.٢± ١١.١مقارنة بعینات السیطرة لتر/وحدة٠.٣± ١٤.١و٠.٣± ١٥.٩الدقیقة
في نسبة االرتفاع في فعالیة األنزیم لنسیج الكبد نفسھ یتضح بأنالشكل منو.للذكور واإلناثلتر/وحدة

لإلناث أما فیما یتعلق بنسیج % ٣٥.٦للذكور و % ٤٣.٢وفي نسیج القلب % ٣٤ولإلناث % ٣٦.٨لذكور ا
. للذكور واإلناث وعلى التوالي% ٣٠.٩و% ٤٧.٢األمعاء فقد بلغ 

أنسجة الكبد مستخلصفيACPوALPأنزیميارتفاع مستوى فعالیة كل من إلىتشیر النتائج و
ربما یة باستخدام مسحوق رایزومات الزنجبیل والسبب والقلب واألمعاء الدقیقة في ذكور وإناث األرانب المحل

ٍ من  األیونات الفلزیة الموجبة الشحنة على محتوىیعود  الحتواء  رایزومات  نبات  الزنجبیل و Mg+2عال
Mn+2 وCa+2)Kikuzaki ، بوجود األیونات الفلزیة الثنائیة كل منھمانشط فعالیة تإذ. )١٩٩٤وآخرون
.ACPوALPویمتاز أیون  المغنیسیوم بالذات بإكساب الفعالیة المثلى ألنزیمي )١٩٨٦، العمري(التكافؤ

أو قد یعود ارتفاع مستوى األنزیمین إلى النشاط الخلوي الذي سببھ مسحوق رایزومات الزنجبیل في خالیا 
اً جلیاھذلة النشطة وظھرالكبد والقلب واألمعاء الدقیقة مما دفع الخالیا إلى التحول من حالة الخمول إلى الحا

)٢٠٠٧(Dairoو Adanlawoإلیھما توصلوتتفق ھذه النتائج مع .في ارتفاع مستوى فعالیة األنزیمین
مل أدى إلى ارتفاع /ملغم٥٠٠–١٠٠بتركیزشارا إلى أن استخدام مستخلص رایزومات الزنجبیل إذ أ

.الجرذان البیضفي األمعاء الدقیقة والدماغ مستوى فعالیة ھذین األنزیمین في مصل وأنسجة المعدة و
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البعض في ونقصاناألنزیمات فعالیة بعض زیادة الزنجبیل یعمل على على ضوء النتائج یتضح بأن 
في ASTوALTوأن ھنالك انخفاض في فعالیة أنزیمي.األنسجة قید الدراسة ولكال الجنسیناآلخر في 

في الذكور ACPوALPفعالیة أنزیمي كان ھنالك زیادة في حین في، اإلناث أكثر مما ھو علیھ في الذكور 
أكثر مما في ACPأنزیم ارتفاعا فيأكثر مما ھو علیھ في اإلناث ماعدا في نسیج القلب فقد أظھرت اإلناث

فعالیة باختالف نسب یتعلق أما فیما. وقد یعود ھذا إلى االختالفات الفسلجیة ما بین الذكور واإلناثالذكور 
الھورمونات نوع اختالف ألنزیمات بین الذكور واإلناث في األنسجة المدروسة فقد یعود السبب إلىا

. وفعالیتھا مما ینعكس على نشاط الفعالیات األیضیة لكال الجنسین

كبد ذكر كبد انثى قلب ذكر قلب انثى امعاء ذكر امعاء انثى
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.ضمن الصفة الواحدةبین المعاملتینP≤0.05الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال *

فيلتر/وحدةACPفيكغم /ملغم١٠٠٠بتركیزتأثیر مسحوق رایزومات الزنجبیل:)٤(شكلال
.والقلب واألمعاء الدقیقة في ذكور وإناث األرانب المحلیة الكبدأنسجة

EFFECT OF Zingiber officinale RHIZOMS ON THE ACTIVITY OF SOME
ENZYMES IN LIVER, HEART AND SMALL INTESTINE TISSUES

OF MALE AND FEMALE LOCAL RABBITS
Thaer M. Al-Mashhadani

Dept. of  Biology / College of Sciencse / Mosul Univ. / Iraq

ABSTRACT
The study was conducted to investigate the effect of Zingber Officinale on

liver, heart and small intestine in male and female local rabbits by measuring the
levels of Alanine aminotransferase (ALT), Aspartate aminotransferase (AST),
Alkaline phosphatase (ALP) and Acid phosphatase (ACP) enzymes. Twenty rabbits
(8 - 9 months age) were divided into 2 group, ten rabbits each: 5 males and 5
females was the control group and 10 rabbits was the treated group. The control
group was given the standard ration and water, the treated group was given
Zingiber Officinale powder 1000 mg/kg in addition to the daily ration for
4 weeks. The results showed that there was a significant decrease in ALT and AST
enzymes levels in liver, heart and small intestine, and significant increase in ALP
and ACP enzymes levels in liver , heart and small intestine.
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أكادیمیا .أكادیميعربي–انكلیزي -الكامل في األعشاب والنباتات الطبیة ، معجم التیني). ٢٠٠١(أودي ، بنیلوب 
.٥١١بیروت ، لبنان ، ص.انترناشیونال للنشر والطباعة

. األرانبفيدراسة تأثیر مستوى البروتین والجنس على النمو). ١٩٩٧(زیدان ، شھاب أحمد و عماد محمد دحل 
نیسان ،)٨–٧(جامعة األنبار . لمؤتمر العلمي األول لكلیة الزراعة والغاباتا

.١٥–١ص 
الدواء مجلة. وقفة تأمل وتقییم لعمل العطارین والمداوین باالعشاب الطبیة). ١٩٩٧(محمد ، محمود الحاج قاسم 

.١٨٣-١٧٠: ٢العربي ، 
. موصلوالنشر ،دار التقني للطباعةالطبعة األولى ،.ليالكیمیاء السریریة العم. )١٩٨٦(العمري ، محمد رمزي

.العراق
لنبات تأثیر المستخلص المغلي).أ٢٠٠٧(السراج إیمان سامي والعناز رجاء مصطفى والقطان ، منتھى محمود

الرافدین ، مجلة زراعة. الحیاتیة لذكور األرانب المحلیةالزنجبیل في بعض الصفات الفسلجیة والكیمیائیة
٤٢–٣٦: )١(٣٥.

وبیروكسید تأثیر نبات الزنجبیل).ب٢٠٠٧(إیمان سامي السراج ورجاء مصطفى العناز والقطان ، منتھى محمود 
مجلة زراعة . المحلیة الھیدروجین في بعض الجوانب الفسلجیة والنسیجیة والكیمیائیة الحیاتیة لذكور األرانب

.٣٥-٣٢) : ١(٣٥الرافدین ، 
رایزومات تأثیر مسحوق. )٢٠٠٨(الحدیديعبد الفتاح وعبیر عطا هللاجنان حسیبوحمود القطان ، منتھى م

لذكور األرانب على بعض الصفات الفسلجیة والنسیجیة والكیموحیویةZingiber officinaleالزنجبیل 
.٨٤-٧٢:)٢(١٩، مجلة زراعة الرافدین. البیض

األبیض استخدام مستخلص الزنجبیل).٢٠٠٦(ونس إبراھیموإبراھیم یجدعان علي وعلينعمان ، عدي طلعت 
Zingiber officinaleالمؤتمر العلمي الرابع ، .مْ )٤(لتحسین صفات السائل المنوي المحفوظ بدرجة حرارة
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