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الخالصة
نفذت التجربة إلختبار فعالية زيت الجرجير صنف "إيراني" بتقدير مخطط السكرر بالكدب بساةكطة إجكرات إختبكار ك
الرلسكسز ل ج سعتين األص ات ومرضى السرري (النسع الثاني) ضم ك منها عشكر متطكسعين مع كارتم تكراون بكين 55-45
ةنة ومعدل موزانهم  80-70كغم  ،في مج سعة األص ات م قدير مخطط السرر بالدب معاملة ال قارنة ومعاملة الزيت إذ ناولكت
ال ج سعة الزيت ف سيا ً بجرعة يسمية واحد ب عدل  8080مايرروليتر/كغم من وزن الجسم ل د ةبعة مياب مما مج سعة ال رضكى
فقد ض ت معاملة ال قارنة ومعاملة العالج إذ ناولت ال ج سعة عالجهكم مكن الك  Glibenclamideبجرعكة يسميكة  5ملغكم ل كد
ةبعة مياب ومعاملة الزيت والعالج إذ ناولت ال ج سعة زيت الجرجير ف سياً بجرعة يسميكة واحكد ب عكدل  8080مكايرروليتر/كغم
من وزن الجسم مع عالج ال  Glibenclamideبجرعة يسمية  5ملغم ل د ةبعة مياب ومعاملة الزيت بالجرعة معاله بدون ناول
العالج  ،م لي النتائج إحصكائيا ً بتقكدير الخطكل ال عيكاري ل عكد ت كك معاملكة واختبكار  T testمظهكرت النتكائج فكسع معنكسي
ل عاملة الزيت في مج سعة األص ات م ا يشير إلى ضرور إدخاله في وجبات الغذات اليسمي و فسقت معاملكة الزيكت مكع العكالج
في خفض نسبة السرر بالدب على بقية ال عامالت فكي مج سعكة ال رضكى م كا يشكير إلكى فعاليكة الزيكت فكي إةكتع اله مر كالً نافعكاً
لعالج مرضى السرري النسع الثاني 0
Abstract:
This study was done to investigate the effectiveness of Eruca sativa oil cultivar "Iranian" on
blood sugar profile of both healthy (control) and diabetic II (test) volunteers, Glucose tolerance
tests were done to both groups of individual with an age range of 45-55 years old and a body
weight range of 70-80kg. Blood sugar profile of control group was done with out taking an oral
dose of eruca oil (0.06 μl/kg body weight) for seven day. The test group blood sugar profile was
done with or with out eruca oil in a dose as mentioned before for seven day, in addition to with
or with out their current oral anti-diabetic treatment of 5mg/daily dose of Glibenclamide for
seven day. The results were analyzed statistically by using T-test and (p<0.05) was considered
significant. The results clarify that in the group as well as in the test group the treatment with
eruca oil were significantly reduced blood sugar profile (p<0.05).
* الب ث جزت من مطروحة دكتسراه للباحث الثالث 0
However, the combination of both eruca oil and Glibenclamide showed the most
higher significant reduction in blood sugar profile. Therefore, from the result of this study it can
be concluded that the addition of eruca oils has a great importance in lowering and enhancing of
blood sugar profile of both healthy and diabetic II patients and so, it can be added to diabetic
patients diet as a complementary diabetic II treatment.

المقدمة
في اآلونة األخير مصبح ا جاه إلى التداوي باألعشاب الطبية صي ة طلقها ال نابر العل ية فكي الكدول ال تقدمكة تربكا مكن
اإلدمان واآلثار الجانبية ال دمر للري ائيات الدوائية لذا إحتلت النبا ات الطبية اليسب مرانة مرمسقة في مجا ت طبيكة عديكد منهكا
الطب العالجي و التر يلي والسقائي والغذائ ي وبرامج إنقاص السزن والصناعات الدوائية والغذائية وال راف ة
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البيسلسجية حتسائها على العديد من ال ركبات الفعالة (حسين  )1801 ،التي عد من مركبات األيض الثانسي التي ينتجها النبكات
إلنجكاز وظكائف بيسلسجيكة عديكد ( )Seigler, 1977; . Inderjit and Duke, 2003; Badee et al., 2003إضكافة إلكى
دورتا في التضاد ال يا ي  Allelochemicalsو ديد العالقات البيئية بين النبا ات (روكستين ، )1881 ،من الر يكات ال نتجكة
مكن تكذه ال ركبكات ووظائفهكا فكي النبكات غيكر معينكة علكى وجكه الت ديكد ( )Rice, 1987إذ من معظ هكا تغيكر ك يا هكا ال نتجكة
ووظائفها حسب نسع النبات والظروف البيئية وال سقع الجغرافي ومرحلة ن س النبات (0 )Tang et al., 1997
الجرجير نبكات عشكبي حكسلي يكتسي يعكسد إلكى العائلكة الصكليبية ) Brassicae (Cruciferaeكنجح زراعتكه فكي ال نكاط
ال عتدلككة علككى مككدار السككنة باةككتثنات األيككهر ال ككار والبككارد جككداً يسككتخرج مككن بككذوره زيككت  Jamba oilالككذي يعككد صككال اً
لإلةتهالك البشري وفي صكناعة الصكابسن والشكامبس ال ضكاد لتسكاقط الشكعر ومكساد التج يك وال قكبالت الغذائيكة وزيكت ال سكاج
وإنتكاج السقكسد ال يكسي ( )Mohammed and Rafiq, 2009ك كا من للزيكت فعاليكة طبيكة تضك ن سكين مدات وظكائف الربكد
وزياد خصسبة ال يامن و سين فعالية الهرمسنات الجنسكية  Progesteroneو  Estrogenوبكرامج إنقكاص الكسزن ( Merza
 )et al., 2000ومدر للط ث ومخفض لنسبة السرر بالدب ومضاد للبرتريا ومضاد للفطريكات ومثيكر للقكيت ( Abdou et al.,
 )2005; Khare, 2007ووجككد ) (Saad et al., 2006من نصككف الجرعككة القا لككة ( )LD50لل سككتخلا ال ككائي لك وراع
الجرجير ال جففة بلغ  1100غم/كغم من وزن الجسم لفئران التجارب 0
في ب ث طبي ل عرفة لثير زيت الجرجير في خفيف لثير الشد التلكسدي  Oxidative Stressال راف ل رض
السرري  Diabetes mellitusوجد ( )El-Missiry and El-Gindy, 2000إن مرض السرري ال ست ث ب قن فئران
التجارب ل ر واحد ب اد  Alloxanمدى إلى حدوث نقا معنسي في مستسى األنسسلين وإر فاع مستسى ةرر الرلسكسز بالدب
وعزى الباحثين تذا الشد التلكسدي إلى نقصان م تسى الرلس اثيسن ومنزي ات البيروكسيديز في الربد نتيجة لتلثير ماد
 Alloxanوموض ت التجربة من إجرات التغذية الف سية (بعد حقن جرعة  )Alloxanبجرعة يسمية من زيت الجرجير ب عدل
 8080م /كغم من وزن الجسم ل د  14يسما ً حققت فسقا ً معنسيا ً في ال ؤيرات معاله وتذه النتائج شير إلى فعالية زيت
الجرجير في خفض الشد التلكسدي ال راف ل رض السرري م ا دعى الباحثان إلى التسصية باةتع اله مر الت لل ساد ال ضاد
ل رض السرري  ،ووجد ( )Badee et al., 2003في جربة مجراتا لتقييم التلثيرات البيسلسجية الناج ة عن نفيذ برنامج
غذائي لفئران التجارب ل د مربعة مةابيع على موراع وبذور الجرجير صنف "مصري" بينت النتائج وجسد زياد معنسية في
معدل وزن الفئران التي ت غذيتها على األوراع بت ق زياد معنسية في النسبة ال ئسية لرفات صنيع البرو ين وم تسى
مص الدب من الرسلسترول الرلي والدتسن الرلية ومستسى السرر بالدب في حين لم بلغ الزياد بسزن الفئران وال ؤيرات
األخرى حد ال عنسية للفئران التي غذيت على البذور وعزى الباحثسن السبب في ذلك إلى م تسى زيت الجرجير من كاليرسةيد
الرلسكسةينسليت وبناتاً على تذه النتائج موصى الباحثسن بإدخال الجرجير ك رسن مةاةي ف ي غذات اإلنسان للسقاية من ممراض
القلب والسرري  ،هدف تذه الدراةة إلى إختبار فعالية زيت الجرجير في مخطط السرر بالدب لإلنسان لبيان ديناميرية التلثير 0

المواد و طرائق العمل
معامالت إنتاج البذور :
نفذت التجربة خالل ال سةم الزراعي  2009-2008في م افظة باب بلحد مكزارع الخضكر الخاصكة و كت زراعكة بكذور
الجرجير صنف " إيراني" بتلريخ  2008/10/2في ةطسر داخ ملسان ب سافة  08ةكم بكين ةكطر و خكر و  18ةكم بكين جكسر
ومخرى ووضعت ثالث بذرات في ك جكسر خفكت إلكى نبكات واحكد بعكد ظهكسر السرقكة ال قيقيكة األولكى ومجريكت كافكة ع ليكات
الخدمة وف ال سصى به وحاجة النبا ات ( ، )Ahmed et al., 2002مةتع ة اد اليسريا  (NH2)2COالذي ي تسي على %
 46نتككروجين ك صككدر لتجهيككز النبا ككات بككالنتروجين وكككان التس ك يد ب عككدل  150كغككم /Nترتككار لغككرض زيككاد ن ككس ال ج ككسع
الخضري وبالتالي زياد حاص البذور والزيكت ( )Sabahi et al., 2008مضكيف السك اد بكين ةكطسر النبا كات ب سكافة  10ةكم
عن النبا ات على دفعتين مضيفت الدفعة األولى التي ض نت إضكافة نصكف ك يكة السك اد النتروجينكي بعكد 14يسمكا مكن الزراعكة
بتاريخ  2008/10/16ومضيفت الدفعة الثانية بعد  30يسما من الدفعة األولى مي بتاريخ  2008/11/15و ض نت إضكافة نصكف
ك ية الس اد النتروجيني ال تبقية مع إضافة ة اد ةسبر فسةفات ثالثكي (ي تكسي علكى  )P2O5 %51-44ب عكدل  15كغم/دونكم و
ة ك اد بس اةككي (ي تككسي علككى  )K2O %08بساقككع  20كغم/دونككم  ،ك ككا ريككت النبا ككات بالرككاينتين ل ر ككان مثنككات مرحلككة الن ككس
الخضري بتركيز  58ملغم/لتر األولى بعد  20يسب من الزراعة بتاريخ  2008/10/22والثانية بعد  54يكسب مكن الزراعكة بتكاريخ
 2008/11/25لغرض زياد فرع الساع الرئيسي والثانسي وبالتالي زياد عدد النسرات الزترية وحاص البذور ( Ahmed et
 ، )al., 2002م ال صاد بتاريخ  1888/4/18بعد إكت كال مرحلكة النضكج الفسكيسلسجي ووصكسل القرينكات إلكى مرحلكة الجفكاف
بت سل لسنها إلى اللسن البني الفا ح واصفرار معظم موراع النبا ات وجفاف موراقها القاعدية وقبك فكتح القرينكات و فكرط البكذور
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(الش ات )1800 ،بعد ج ع النبا ات نشرت على بساط من النايلسن في الظ لتجف النبا ات اما ً ثم فصلت البذور مكن القرينكات
و ت نقيتها وإزالة الشسائب منها باةتع ال جهاز 0 Seed Blower

إستخالص الزيت وتقدير بعض صفاته :
مجريت ع لية إةتخالص الزيت من البذور على وف الطريقة التي ذكرتا ( )Stahl, 1969ثم قدرت بعض الصفات في
الزيت وك ا يلي :
 0 1قدرت النسبة ال ئسية للزيت في البذور و معام اإلنرسار والرثافكة (ملغم/مكايرروليتر) والكسزن النكسعي حسكب مكا ذككره
(0 )Guenther, 1972
 0 1ككم قككدير الككرقم اليككسدي  Iodine Numberودرجككة صككبن الزيككت  Saponification Degreeعلككى وفك مككا ذكككره
(0 )Ceirwyn, 1995
 0 0م قدير ال اد الفعالة ( Glucosinolateملغم 100/وزن جاف) بإةتع ال طريقة إختزال ةيانيد ال ديكد Reduction
 of Ferricyanideك كا وصكفها ( )Jezek et al., 1999التكي عت كد علكى إختكزال ةكيانيد ال ديكد مكن قبك الراليرسةكيدات
الربريتية ثم رسر النا ج في السةط القاعدي و رر مرككب  1-thioglucoseاألصفك ر اللكسن الكذي قيسكت يكد لسنكه باةكتع ال
جهاز ال طياف الضسئي  Spectrophotometerبطسل مسجي  420نانسميتر 0
قدير مخطط السرر بالدب :
مةتع جهاز  Riflomate ACCU-CHEKفي قدير ركيز السرر بالدب (ملغم كلسكسز 188/ةم )0باإلعت اد على
طريقة مكسد واختكزال الرلسككسز  Glucose Oxidoredactaseبساةكطة منكزيم Pyrroloquinoline quinone glucose
على يريط الف ا وعند مخذ قطر من الدب حج ها قريبا ً  8085مك بساةكطة قلكم
) dehydrogenase (PQQGDHال
ً
السخز ال ل بالجهاز ووضعها على يريط الف ا يترسن معقد ذو لسن يتدرج مكن األصكفر إلكى األخضكر يقكاي لسنيكا بكالطسل
ال سجي  040نانسميتر فتظهر القرات على ياية الجهاز ذا يا ً 0
ال عامالت التجريبية :
مخذت مج سعتان يضم ك منها عشر متطسعين ذكسر وإناث (مختلط) مع ارتم تراون بين  55-45ةنة ومعدل موزانهم
 80-70كغم  ،ضم ال ج سعة األولى متطسعين مص ات والثانية مصابين بكدات السكرري النكسع الثكاني (غيكر معت كدين علكى مخكذ
األنسككسلين) وال ككرض مشككخا لككديهم منككذ  1010 ± 5ةككنسات ومسككيطر عليككه بإ بككاعهم ال يككة الغذائيككة و نككاولهم عالج كاً ف سي كاً
بجرعككة يسميككة واحككد بلككغ  5ملغككم مككن مركككب ( ، Glibenclamide )Daonilككم قككدير مخطككط السككرر بالككدب بساةككطة إجككرات
الرلسكسز  Glucose Tolerance Testلرال ال ج سعتين و كم إختبكار فعاليكة زيكت الجرجيكر بكإجرات ال عكامالت
إختبار
اآل ية :
مو ً  :مج سعة األص ات 0
ال عاملة األولى ال قارنة (بدون معاملة) م قدير مخطط السرر بالدب لل تطسعين األص ات في تذه ال ج سعة بقياي ركيز
الرلسكسز بالدب قب الفطسر )( Fasting Blood Sugar Level (FBSLصياب ل د  0ةاعات) ثكم معطكي ال تطسعكسن ف سيكاً
 58غم ةرر الرلسكسز مذاب في  188م مات بعدتا ةج ركيز السرر بالدب بعد  5و  15و  08و  08و  88و  118دقيقة على
التسالي  ،ال عاملة الثانية (زيت) م غذية ال ج سعة بزيكت الجرجيكر ف سيكاً بجرعكة يسميكة واحكد ب عكدل  8080مكايرروليتر/كغم
من وزن الجسم ل د ةبعة مياب بعدتا م قدير مخطط السرر بالدب بقياي ركيز الرلسكسز بالدب قب الفطكسر ) (FBSLثكم معطكي
ال تطسعسن جرعة زيت الجرجير وبعكد  15دقيقكة معطيكت ال ج سعكة جرعكة ةكرر الرلسككسز مكذاب فكي  188مك بعكدتا ةكج
ركيز السرر بالدب بعد  5و  15و  08و  08و  88و  118دقيقة على التسالي 0
ثانيا ً  :مج سعة ال رضى ال صابين ب رض السرري 0
ال عاملة األولى ال قارنة (بدون معاملة) م قدير مخطط السرر بالدب لل تطسعين ال رضى فكي ال ج سعكة بكدون مخكذ عكالج
ال  Glibenclamideمو زيت الجرجير بقياي ركيز الرلسكسز بالدب قبك الفطكسر ) (FBSLثكم معطكي ال تطسعكسن ف سيكاً 58
غم ةرر الرلسكسز مذاب في  188مك مكات بعكدتا ةكج ركيكز السكرر بالكدب بعكد  5و  15و  08و  08و  88و  118دقيقكة علكى
التككسالي  ،ال عاملككة الثانيككة (العككالج) ككم قككدير مخطككط السككرر بالككدب لل تطككسعين ال رضككى فككي ال ج سعككة عنككد مخككذ عككالج ال ك
 Glibenclamideبقيكككككاي ركيكككككز الرلسككككككسز بالكككككدب قبككككك الفطكككككسر ) (FBSLإذ معطكككككي ال تطسعكككككسن ف سيكككككاً عكككككالج الككككك
 Glibenclamideبجرعة يسمية  5ملغم وبعد  15دقيقة معطي ال تطسعسن ف سيا ً جرعة ةرر الرلسكسز ال ذاب بال ات ثم ةكج
ركيككز السككرر بالككدب بعككد  5و  15و  08و  08و  88و  118دقيقككة علككى التككسالي  ،ال عاملككة الثالثككة (العككالج والزيككت) ككم غذيككة
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ال تطسعين ف سيا ً بزيت الجرجير بجرعة يسمية واحد ب عدل  8080مايرروليتر/كغم من وزن الجسم ل كد ةكبعة ميكاب مكع نكاول
عالجهم ال خصا بجرعتة اليسمية ثم قدر مخطط السكرر بالكدب بعكد السكبعة ميكاب قبك الفطكسر ) (FBSLثكم معطكي ال تطسعكسن
ف سيا ً عالجهم ال خصا بجرعتة اليسميكة مكع جرعكة الزيكت وبعكد  15دقيقكة معطكي ال تطسعكسن ف سيكاً جرعكة ةكرر الرلسككسز
ال ذاب بال ات وةج ركيز السرر بالدب بعد  5و  15و  08و  08و  88و  118دقيقة علكى التكسالي  ،ال عاملكة الرابعكة (الزيكت)
م غذية ال تطسعين في ال ج سعة ف سيكا ً بزيكت الجرجيكر بجرعكة يسميكة واحكد ب عكدل  8080مكايرروليتر/كغم مكن وزن الجسكم
ل د ةبعة مياب بدون نكاول جرعكة العكالج ثكم قكدر مخطكط السكرر بالكدب لل تطكسعين بتقكدير الرلسككسز قبك الفطكسر ) (FBSLثكم
معطي ال تطسعسن جرعة الزيت وبعد  15دقيقة معطي ال تطسعسن جرعة ةرر الرلسكسز ال ذاب بال ات ثم ةكج ركيكز السكرر
بالدب بعد  5و  15و  08و  08و  88و  118دقيقة على التسالي  ،م لي النتائج إحصائيا ً بتقدير الخطكل ال عيكاري Standard
 Errorل عد ت ك معاملة واختبار  T testلبيان الفروع ال عنسية بينها (ال د0 )1881 ،

النتائج والمناقشة
يبككين الشككر ( )1من لتغذيككة مج سعككة األصك ات بزيككت الجرجيككر ال بينككة بعككض صككفا ه فككي الجككدول ( )1مظهككر ككلثيراً
معنسيا ً في مخطط ركيز الرلسكسز بالدب خالل مدد ا ختبار التي مجريت إذ مظهرت ال عاملة بزيت الجرجير كلثير متسكاوي مكع
معاملة ال قارنة (بدون معاملة) عند إختبار ركيز السرر بالدب لل د ين قب اإلفطار ) (FBSLفبلكغ  10052 ± 80و1000 ± 82
ملغم كلسكسز 188/ةم 0دب على التسالي وبعد  5دقائ بلكغ  00510 ± 180و  10484 ± 185ملغكم كلسككسز 188/ةكم 0دب علكى
التسالي بين ا فسع معنسياً لثير ال عاملكة بالزيكت فكي تكذه ال ج سعكة عنكد اإلختبكار بعكد  15دقيقكة فبلكغ فكي معلكى معكدل ± 100
 40442ملغككم كلسكككسز 188/ةككم 0دب بال قارنككة مككع معاملككة ال قارنككة التككي بلغككت فككي معلككى معككدل لهككا  40421 ± 148ملغككم
كلسكسز 188/ةم 0دب ثم بدم بعدتا ركيز الرلسكسز با نخفاض في كال ال عاملتين إبتكدا ًت مكن اإلختبكار بعكد  08دقيقكة لغايكة بعكد
 118دقيقة وعلى الرغم من ذلك كانت معاملة التغذية بالزيت متفسقة معنسيا ً إذ حققت مفض خفض بتركيز السكرر بالكدب بلكغ 08
 10844 ±ملغم كلسكسز 188/ةم 0دب مقارنةً ب عاملة السيطر التي بلغت فكي مقك معكدل لهكا  00101 ± 80ملغكم كلسككسز188/
ةككم 0دب وقككد يعككسد السككبب فككي ذلككك إلككى قلي ك ك يككة الرلسكككسز ال تصككة فككي وحككد الككزمن نتيجككة إحتككسات زيككت الجرجيككر علككى
الثايسكاليرسةككيدات  Thioglycosidesوخاصككة الرلسكسةككينسليت  Glucosinolateالتككي تككسي فككي ركيبهككا الجزيئككي علككى
ةككرر الرلسكككسز األمككر الككذي مدى إلككى عرق لككة إمتصككاص ةككرر الرلسكككسز مككن جككدار الخليككة بساةككطة التنككاف علككى ال سككتقبالت
0 )Wittstock, 2002( Receptors
يبين الشر ( )1من معاملة ال قارنة (بدون معاملة) ل ج سعة ال رضى منها ةجلت معلى ال عد ت في ركيز السكرر بالكدب
في كافة مدد اإلختبكار وعنكد مقارنتهكا مكع معكد ت معاملكة السكيطر ل ج سعكة األصك ات فكي الشكر ( )1باةكتع ال P ( T test
 )value < 0.05يتبككين وجككسد فككسع معنككسي ل عاملككة السككيطر فككي مج سعككة ال رضككى علككى معاملككة السككيطر فككي مج سعككة
األص ات لر مدد اإلختبار التي مجريت وتذا يؤكد إصابة تذه ال ج سعة ب رض السرري وقد يرسن محكد األةكباب فكي ذلكك قلكة
إفراز األنسسلين من قب خاليا بيتا فكي البنرريكاي ك كا وجكد ( )El-Missiry and El-Gindy, 2000فكي دراةكته ا ال خبريكة
على الفئران  ،ك كا يسضكح الشكر ( )1من إةكتع ال عكالج الك  Glibenclamideذو مثكر معنكسي فكي خفكض نسكبة السكرر بالكدب
خالل كافة مدد الف ا بعد اإلفطار بال قارنة مع مخطط السرر بالدب لل رضى في معاملة ال قارنة وكانت معلى نسبة للسكرر مكع
مخذ العالج بلغت  00515 ± 110ملغم188/م دب بعد  08دقيقة من اإلفطار وبلغت مق نسبة  40482 ± 110ملغكم188/مك دب
بعد  118دقيقة من اإلفطار في حين بلغ معلى ومق نسكبة فكي معاملكة ال قارنكة  00558 ± 108و  00588 ± 141ملغكم188/مك
دب لل د ين معاله 0
بين النتائج في الشر ( )0من لتغذية مج سعة مرضكى السكرري بزيكت الجرجيكر ومخكذ العكالج كلثير معنكسي فكي مخطكط
ركيز الرلسكسز بالدب خالل مدد ا ختبار التي مجريت إذ بين من تذه ال عاملكة لكم ختلكف معنسيكا ً عكن معاملكة ال قارنكة فكي نسكبة
السككرر بعككد  15دقيقككة مككن اإلفطككار بيككد من تككذا ال عككدل تككس معلككى نسككبة ةككجلت فككي تككذه ال عاملككة والتككي بلغككت 40100 ± 188
ملغككم188/م ك دب فككي حككين إةككت رت نسككبة السككرر باإلر فككاع فككي معاملككة ال قارنككة فبلغككت فككي معلككى نسككبة لهككا 00558 ± 108
ملغككم188/مك دب بعككد  08دقيقككة وكانككت مقك نسككبة للسككرر فككي معاملككة الزيككت والعككالج تككي  00844 ± 180بعككد  118دقيقككة مككن
اإلفطار بالقياي مع معاملة ال قارنة التي ةجلت  00588 ± 141ملغم188/م دب لل د نفسها 0
يالحظ من الشر ( )4من معاملة الزيت قد ةلرت األثر ال عنسي نفسه ل عاملة الزيت والعالج بال قارنة مع معاملة ال قارنة
إذ بلغت معلى ومق نسبة للسرر  50800 ± 185و  40511 ± 110ملغم188/م دب بعد  08و  118دقيقة على التسالي  ،وبينكت
النتائج في الشر ( )5عدب وجسد فرع معنسي بين معاملة الزيت والعالج ومعاملكة الزيكت ومعاملكة العكالج عنكد إجكرات ا ختبكار
بعكد  5دقكائ بين ككا فسقكت معاملككة العكالج معنسيكا ً بالتكلثير ال برككر فكي خفككض ركيكز الرلسكككسز بالكدب بعككد  15دقيقكة فبلككغ ± 100
 40018ملغم كلسكسز 188/ةم 0دب بال قارنة مع معاملتي الزيت والعالج والزيكت لسحكده اللتكين بلغتكا  40100 ± 188و ± 185
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 50800ملغم كلسككسز 188/ةكم 0دب علكى التكسالي فكي حكين فسقكت معنسيكا ً معكاملتي الزيكت والعكالج ومعاملكة الزيكت فكي خفكض
ركيز الرلسكسز بالدب بعد  08دقيقة فبلكغ  50811 ± 100و  40511 ± 152ملغكم كلسككسز 188/ةكم 0دب علكى التكسالي بال قارنكة
مع معاملة العالج التي اةكت ر إر فكاع ركيكز الرلسككسز عنكدتا فبلكغ  00515 ± 110ملغكم كلسككسز 188/ةكم 0دب ك كا يالحكظ من
معاملتي العالج والزيت ومعاملة الزيت لم يسج فرع معنسي بينه ا عند اإلختبارات قب اإلفطار وبعد  5و  15و  08دقيقة بعكد
اإلفطار بيد من معاملة الزيت والعالج فسقت معنسيا ً في اإلختبارات  08و  88و  118دقيقة بعد اإلفطكار فبلغكت 10002 ± 115
و  00058 ± 185و  00844 ± 180ملغم كلسككسز 188/ةكم 0دب علكى التكسالي بال قارنكة مكع معاملكة الزيكت التكي بلغكت ± 145
 40040و  50181 ± 148و  40511 ± 110ملغككم كلسكككسز 188/ةككم 0دب علككى التككسالي ل ككدد اإلختبككارات نفسككها  ،يالحككظ مككن
النتائج إن التغذية بالزيت مدت إلى خفض مستسى السرر بالدب مما بزياد ها إلفراز األنسسلين من قب خاليا بيتا في البنررياي ك ا
ميارت الدراةات ال خبرية التي مجريت على الفئران من قب ( )El-Missiry and El-Gindy, 2000مو قد يرسن السبب فكي
ذلك زياد حساةية قنسات إدخال الرلسكسز إلكى داخك الخليكة التكي عت كد فكي حساةكيتها علكى ركيكز األنسكسلين بالكدب و يكك من
ديد تذه الفعالية التي تلثر بعد متغيرات تاج إلى دراةات مع قة للرشف عن السبب الرئي في لثير زيت الجرجير 0
جدول ( )1بعض صفات زيت الجرجير
الصفات
نسبة الزيت
معام اإلنرسار
الرثافة النسعية
السزن النسعي
الرقم اليسدي
درجة التصبن
الرلسكسةينسليت

السحدات
%
--ملغم/مايرروليتر
ملغم
غم 188/غم زيت
ملغم/غم زيت
ملغم 100/وزن جاف

التقدير
05044
10458
8000
8084
102018
100010
120088

إختبار  Tمعنسي على مستسى إحت ال  8085عند مقارنة معاملة الزيت مع معاملة ال قارنة 0
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ير ( )1لثير زيت الجرجير في مخطط السرر بالدب ل ج سعة األص ات
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المقارنة

العالج

إختبار  Tمعنسي على مستسى إحت ال  8085عند مقارنة معاملة العالج مع معاملة ال قارنة 0

ير ( )1لثير زيت الجرجير في مخطط السرر بالدب ل ج سعة ال صابين ب رض السرري

250

تركيز الكلوكوز بالدم (ملغم 100/مل)
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0
FBS
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الوقت (دقيقة)
الزيت والعالج

المقارنة

إختبار  Tمعنسي على مستسى إحت ال  8085عند مقارنة معاملة الزيت والعالج مع معاملة ال قارنة 0

ير ( )0لثير زيت الجرجير في مخطط السرر بالدب ل ج سعة ال صابين ب رض السرري
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إختبار  Tمعنسي على مستسى إحت ال  8085عند مقارنة معاملة الزيت مع معاملة ال قارنة 0

ير ( )4لثير زيت الجرجير في مخطط السرر بالدب ل ج سعة ال صابين ب رض السرري
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بدون معاملة

الزيت والعالج
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إختبار  Tمعنسي على مستسى إحت ال  8085عند ال قارنة بين ال عامالت ومعاملة ال قارنة 0
إختبار  Tمعنسي على مستسى إحت ال  8085عند ال قارنة بين معاملة العالج ومعاملة الزيت والعالج 0
إختبار  Tمعنسي على مستسى إحت ال  8085عند ال قارنة بين معاملة الزيت والعالج مع معاملة الزيت 0

ير ( )5لثير زيت الجرجير في مخطط السرر بالدب ل ج سعة مرضى السرري

المصادر
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