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 ینقرار المشرفا
  شهـــد أن اعــــداد هـــــذه الرسالة المـوســـومــة بــــــن

 في معثكلة الفئران البیض Fenugreekتأثیر المستخلص المائي لبذور الحلبة  (
 Mus musculus  المستحثة بمرض السكري( 

 
 / فـــي كلیة التربیة للعلوم الصرفة ناتحت اشراف ى) قـــد جــر اسراء داود فرحانالتي قدمتها الطالبة (

 .الحیوانعلم  /وهي جزء من متطلبات نیل درجة الماجستیر في علوم الحیاة  دیالى جامعة 

 :التوقیع                                     :التوقیع
 د. بیداء حسین مطلك :المشرف اسم      نغم یاسین البیاتي  د.  :المشرف اسم 
 استاذ مساعدالمرتبة العلمیة:               استاذ مساعدالمرتبة العلمیة:  
 قسم علوم الحیاة/العنوان:                   قسم علوم الحیاة/العنوان:  
 كلیة التربیة للعلوم الصرفة/                كلیة التربیة للعلوم الصرفة/  
 ابن الهیثم / جامعة بغداد                                جامعة دیالى 
 2017/  /  التاریخ:                        2017/  /  التاریخ: 
 
 

 توصیة رئیس قسم علوم الحیاة
 

 بناءًا على التوصیات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة
 التوقیع:                 
 عمار احمد سلطاند.االسم:                  
 استاذ مساعدالمرتبة العلمیة:                  
 دیالىجامعة  –للعلوم الصرفة العنوان: كلیة التربیة                 
 2017/  /  التاریخ:                 

 



 قرار جلنة املناقشةا
 

  اننا قد اطلعنا على الرسالة الموسومة نشھدنحُن أعضاء لجنة المناقشة الموقعون ادناه، 

 في معثكلة الفئران البیض  Fenugreek(تأثیر المستخلص المائي لبذور الحلبة  

 Mus musculus  (المستحثة بمرض السكري 

درجـة املاجسـتري يف علـوم احليـاة / علـم يـل ن كجزء من متطلبات  )داود فرحان أسـراء (املقدمة من قبل الطالبة 
، وفيمـــا لــه عالقـــة هبــا ، ونعتقـــد بأ�ــا جـــديرة بــالقبول لنيـــل شـــهادة وقـــد ناقشــنا الطالبـــة يف حمتوياهتــا  احليــوان

         . امتيازاملاجستري يف علوم احلياة / علم احليوان وبدرجة 
 

                       التوقيع:                                          التوقيع:       
 د. ذكرى عطا ابراهيماالسم:                      انتظار حممد منايتد. االسم:        

 مدرس: اللقب                     استاذ مساعداللقب العلمي:        
 2017التاريخ:   /    /                         2017التاريخ:    /    /        

 )اً (عضـــــــو                                        )اً (عضـــــــو                    
   

 التوقيع:       
 نغم ياسني كاظمد. االسم:        
 مساعد استاذ اللقب العلمي:       
 2017التاريخ:    /    /       

 التوقيع: 
 د. بيداء حسني مطلك  االسم:

 استاذ مساعداللقب العلمي: 
 2017التاريخ:    /   /

 ) مشرفاً (               )مشرفاً (            
 

                                
  

   
   
   

 
 

 جامعة دياىل/  للعلوم الصرفة كلية الرتبية مصادقة عمادة 
 نصادق على قرار جلنة املناقشة                        

 التوقيع:
 غالب ادريس عطية د. م: االس

 مساعد استاذاللقب العلمي: 
 2017التاريخ:    /   /

 التوقيع:                                       
 عبد هللا مجعة جنم د.  االسم:                                       
 استاذ اللقب العلمي:                                       
 2017التاريخ:    /   /                                      

 )رئيساً (                                                



 إقرار المقوم العلمي
 

 Fenugreekتأثیر المستخلص المائي لبذور الحلبة   (أشهد ان هذه الرسالة الموسومة بـ 
) التي قدمتها طالبة  المستحثة بمرض السكري  Mus musculusفي معثكلة الفئران البیض 

الرسالة مؤهلة قد تمت مراجعتها من الناحیة العلمیة وأصبحت الماجستیر  (اسراء داود فرحان) 
 للمناقشة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع:                                       
 د. أميان سامي أمحد االسم:                                       
 استاذ  مساعداللقب العلمي:                                       
 2017التاريخ:    /   /                                      

                                                 



 اللغويإقرار المقوم 
 

 Fenugreekتأثیر المستخلص المائي لبذور الحلبة  أشهد ان هذه الرسالة الموسومة بـ ( 
) التي قدمتها طالبة  المستحثة بمرض السكري  Mus musculusفي معثكلة الفئران البیض 

وأصبحت الرسالة مؤهلة  اللغویةالماجستیر  (اسراء داود فرحان) قد تمت مراجعتها من الناحیة 
 .بقدر تعلق االمر بسالمة االسلوب وصحة التعبیرللمناقشة 

 
 
 
 

 التوقيع:                                       
 وفاء حسني عليد.  االسم:                                       
 مدرس اللقب العلمي:                                       
 2017التاريخ:    /   /                                      

                                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 اهلي اليطيب الليل اال بشكرك .. وال يطيب النهار اال بطاعتك...
 وال تطيب اللحظات اال بذكرك.. وال تطيب االخرة اال بعفوك...

  ريب جل جاللك.... وال تطيب اجلنة اال برؤيتك 
وجدت احلياة اىل ينبوع العلم ومعدن الفهم.. اىل الرمحة املهداة.. اىل من اجله 

 سيدنا حممد صلى هللا عليه وسلم االفالك..وخلقت 
اىل االجنحة اليت محلتين حني واجهتين رياح احلياة.. اىل من كلله هللا باهليبة و 

 الوقار .. اىل من علمين العطاء بدون انتظار .. اىل مالكي يف احلياة ..
 والدي العزيز 

 ها سر جناحي.. ؤ اىل بسمة احلياة وسر الوجود.. اىل من كان دعا
 )أمي الغالية(

اىل من احبهم حباً لو مر على ارض قاحلة لتفجرت منها ينابيع احملبة .. 
 اخويت (واخص بالذكر اخي مهيمن)

وجودهن اكتسب قوة وحمبة ال حدود هلا .. اىل من عرفت معهن معىن باىل من 
 خوايت العزيزاتأاحلياة .. 

 )حممددريب .. زوجي (اىل من ارى التفائل بعينه.. اىل رفيق 
اىل قرة عيين .. اىل الزهور اليت تلتف حويل .. اىل مشوع حيايت.. اوالدي 

 )سجاد و برير(
 

 ا�راء
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحمد� رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین دمحم وآلھ اجمعین.. وبعد

ري وتقدیري كتابة رسالتي ان أتوجھ بخالص شك أتممت ویطیب لي وانا  یسعدني    

 الدكتورة و البیاتي نغم یاسین كاظم  الدكتورة وعرفاني بالجمیل الى 

شرافھما ومتابعتھما العلمیة إباقتراح موضوع الرسالة وبیداء حسین مطلك لتفضلھما 

، وأتقدم بالشكر الجزیل الى عمادة كلیة التربیة للعلوم والعملیة المستمرة طول مدة البحث 

اتقدم بشكري الحیاة ألتاحتھم الفرصة الكمال الدراسة والصرفة ورئاسة قسم علوم 

لي  ه انوار دمحم لما قدما. دستاذ المساعد وامتناني لالستاذ الدكتور عبد اللطیف موالن واال

، وأتقدم  رشادات ونصائح فیما یخص موضوع بحثي فجزاھما هللا عني خیر جزاءإمن 

 . لما قدمتھ من مساعدة في فترة البحثمناتي  دمحم الى د. أنتظاربالشكر الجزیل 

لحان دمحم وزمیلتي بشرى أمن یاسر موفق وكل ن اتقدم بالشكر والتقدیر الى أیسعدني  و

والشكر والتقدیر لعائلتي الكریمة واساتذتي الذین ، لتقدیمھم ید العون والمساعدة عمر 

 اسدوا لي عوناً والى كل من شجعني في المواصلة واالستمرار بھذه المسیرة .

 

 اسراء



                                                                         
 

 أ

 الخـالصــة

 معرفة تأثیر المستخلص المائي لبذور الحلبة في الفئران المستحثةالى الدراسة تهدف     

 بالغ بعمرذكر  ًا فار  60شملت الدراسة استخدام  ، إذبمرض السكري بواسطة االلوكسان  

. قسمت    Mus musculusمن النوع االبیض السویسري  في طرائق العملاسابیع  10-8

بالماء المجموعة االولى تضمنت مجموعة السیطرة تم تجریعها ،  مجموعاتعدة  الىالحیوانات 

اث مرض السكري فیها بأستعمال ث. اما المجموعة الثانیة فهي مجموعة الفئران التي تم استحالمقطر

في ، وتم قیاس نسبة السكر بعد الیوم الثالث من الحقن  1-كغم.ملغم 150مادة االلوكسان بتركیز 

حین تمثلت المجموعة الثالثة بمجموعة الفئران المستحثة بمرض السكري والمجرعة بالمستخلص 

 المجامیع الثالثجرعت ثانویة  مجامیعثالث  علىقسمت هذه المجموعة و المائي لبذور الحلبة 

ثالثة اسبوع واسبوعین و لمدة  1-كغم.ملغم 0.3و  0.2و  0.1بمستخلص بذور الحلبة بتركیز

كل في جمیع الفئران قیاس نسبة السكر الفترات الزمنیة الثالث تم خالل هذه  .اسابیع لكل تركیز 

وتم تشریح الحیوانات بعد اسبوع واسبوعین وثالث اسابیع  الستئصال غدة المعثكلة ، یومین 

 مقاطعلفي تحضیر اسلسلة الخطوات المتثم اجریت علیها ، وتثبیتها بمحالیل التثبیت (البنكریاس) 

 النسجیة .

تبین من خالل الدراسة الشكلیائیة ان غدة المعثكلة في الفئران البیض السویسریة من النوع  

 ،ارمائل الى االصفر وذات لون ابیض ، تنتشر في المسراق وتقع في تقعر العفج اذ  ،قلیلة االنتشار

ومحاطة بمحفظة من نسیج ضام مفكك تمتد منها حواجز لتقسم الغدة الى عدد من الفصیصات 

 ذات االحجام واالشكال المختلفة .



                                                                         
 

 ب

واظهر الفحص النسجي لنسیج المعثكلة انها مكونه من جزء االفراز الخارجي وجزء االفراز 

نبیبیة مركبة مكونة من عدد من العنیبات  –بیة الداخلي ، ویتمثل جزء االفراز الخارجي بغدة عنی

تعرف بجزیرات النكرهانز والجهاز القنوي ، اما جزء االفراز الداخلي فیتمثل بتجمعات من الخالیا 

 .التي تظهر بشكل كتل من الخالیا المنتشرة بین وحدات االفراز الخارجي 

اظهرت نتائج  الدراسة الحالیة حصول تغیرات نسجیة في كل من جزئي االفراز الخارجي 

Exocrine  واالفراز الداخليEndocrine في معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان تمثلت 

الدمویة ، یة وعواالحتقان داخل اال،  بحاالت النزف بین الخالیا العنیبیةفي جزء االفراز الخارجي 

وزیادة في نسبة حبیبات مولد ، التفجي في اطراف العنیبات وتغیرات في النواة وسایتوبالزم الخالیا و 

وزیادة في النسیج الضام وتجمع للنسیج الدهني , اما فیما ، الخمیر في داخل الخالیا العنیبیة 

 ، یا الجزیراتیخص جزء االفراز الداخلي المتمثل بجزیرات النكرهانز فقد تمثلت بحاالت انحالل خال

 حالة النزف داخلها.  و ، وضمور في حجمها وعددها

الحلبة قد ساعد في نبات استخدام المستخلص المائي لبذور  أناوضحت نتائج الدراسة 

المتمثلة بحاالت النزف واالحتقان والتقلیل من التغیرات النسجیة المرضیة ، شفاء نسیج الغدة 

وعودة النسیج الى حالة مشابهة للبنیة التركیبیة والتفجي وأختفاء تجمعات النسیج الدهني ، 

في تسریع عملیة  ًا بینت النتائج ان لتركیز المستلخص ومدة التجریع دور و لمجموعة السیطرة , 

 الشفاء  .
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رقم  الموضوع
 الصفحة

 أ الخالصة باللغة العربیة

 ج المحتویات

 و قائمة االشكال

 ك قائمة الجداول

 ل قائمة المختصرات

 ن قائمة المصطلحات

ةالفصل االول : المقدم  
 

 1 المقدمة 1

ض المراجعاالفصل الثاني : استعر   

2 
1.2 

1.1.2 
1.1.1.2 
2.1.1.2 
3.1.1.2 
2.1.2 
3.1.2 
2.2 

1.2.2 
2.2.2 
3.2.2 
3.2 

1.3.2 
2.3.2 

1.2.3.2 
2.2.3.2 
3.2.3.2 

 استعراض المراجع  
 داء السكري

 انواع داء السكري 
 النمط او النوع االول

 النمط الثاني او النوع الثاني
 سكر الحمل

 استحثاث مرض السكري 
 اسباب حدوث مرض السكري

 المعثكله (البنكریاس)
 للمعثكلة     التكوین الجنیني 

 التجهیز الدموي والعصبي للمعثكلة 
 التركیب النسجي للمعثكلة 

 عالج مرض السكري
 العالج بهورمون االنسولین

 النباتات الطبیة
 نبات الحلبة

 التصنیف العلمي لنبات الحلبة 
 التسمیة العلمیة والتسمیات الشائعه لنبات الحلبة

5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
11 
12 
14 
14 
15 
18 
18 
20 
21 
22 
23 

 المحتویات



                                                                         
 

 د

4.2.3.2 
5.2.3.2 
6.2.3.2 
7.2.3.2 
8.2.3.2 

4.2 

 الحلبةالموطن االصلي لنبات 
 الوصف المظهري لنبات الحلبة

 ةاالجزاء المستعملة من نبات الحلب
 المكونات الكیمیائیة لبذور نبات الحلبة 

 استعماالت نبات الحلبة
 الدراسات المتعلقة باستخدام المستخلصات بعالج مرض السكر 

23 
24 
26 
26 
30 
33 
 

الثالث : المواد وطرائق العملالفصل   

3 
3-1  

2-3 
3-3 
1.3.3 
2.3.3 
3.3.3 

1.3.3.3 
2.3.3.3 

4.3 
1.4.3 
2.4.3 
3.4.3 
4.4.3 
5.4.3 
6.4.3 
7.4.3 
8.4.3 
9.4.3 

  1.9.4.3 
2.9.4.3 
3.9.4.3 
4.9.4.3 

   5.9.4.3 
6.9.4.3 
7.9.4.3 

 المواد وطرائق العمل
 المستعملةاالجهزة واالدوات 

 تعملةالمسالكیمیائیة المواد 
 والكواشف الملوناتالمحالیل 
 المثبتات
 الكحوالت
 الملونات

 الهیما توكسلین هارس ملون
 االیوسین ملون

 طرائق العمل
 بذور الحلبة    

 تحضیر المستخلص المائي لبذور الحلبة
 تهیئة حیوانات التجربة
 استحثاث داء السكري

 فمویامجامیع الحیوانات المجرعة 
 قیاس نسبة السكر
 تخدیر الحیونات
 تشریح الحیوانات

 تحضیر المقاطع النسجیة  
 التثبیت
 الغسل

 االنكاز (التجفیف)
 الترویق

 االرتشاح (التشریب)  
 الطمر وعمل القوالب

 التشذیب والتقطیع

37 
37 
38 
39 
39 
39 
40 
40 
41 
41 
41 
41 
42 
42 
43 
44 
44 
44 
45 
45 
45 
45 
46 
46 
46 
46 



                                                                         
 

 ه

8.9.4.3 
9.9.4.3 
10.4.3 

10.8.4.3 

 التلوین
 التحمیل (االرساء)
 الفحص المجهري

 التصویر المجهري  

47 
47 
48 
48 

 الفصل الرابع : النتائج

4 
1.4 
2.4 
3.4 
4.4 

 
5.4 

 
6.4 

 
 

    النتائج
 قیاس نسبة السكر في الحیوانات

 صف الشكلیائي والتركیب النسجي للمعثكلة في مجموعة السیطرة و 
 لمعاملة بااللوكسان النسجیة لمعثكلة الفئران للمجامیع االتغیرات 

المعاملة بااللوكسان والمجرعة للمجامیع التجریبیة التغیرات النسجیة لمعثكلة الفئران 
 1-كغم.ملغم 0.1بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 

المعاملة بااللوكسان والمجرعة للمجامیع التجریبیة التغیرات النسجیة لمعثكلة الفئران 
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 Introductionالمقدمة       -1

 من االضطرابات ةمجموع على انه  Diabetes mellitusير یعرف مرض السك     

   Hyperglycemiaدم لاالیضیة التي تؤدي الى ارتفاع في مستوى السكر في ا 

)David,2011المزمن الى النقص في افراز االنسولین او عمله ) , ویعود سبب ارتفاع 

مما یؤدي الى اضطراب في ایض الكاربوهیدرات و البروتینات والدهون ، ما االنسولین او كلیه

)Larissa  وRoberto ,2010 (. 

سنة  1500ان مرض السكري لیس بجدید فقد وصف الول مره من قبل المصریین منذ 

نه مرض غریب , في حین ان هذا المرض كان یشخص من قبل الصینین أوصفوه ب إذقبل المیالد 

 ).1999وق بول المریض لمعرفة فیما اذا كان حلو ام ال (رأفت , من خالل تذ

 العالم من داء السكري المعتمد على االنسولین اي حواليسكان  ن% تقریبا م0.7یعاني     

القادمة  سنة 25ملیون في الـ  300وهذا العدد في تزاید وقد یصل الى ، مالیین شخص سبعة  

)Winter طفل یعاني من مرض السكري قبل بلوغ  600-300وان مابین , )2001,واخرون

 ).2003العشرین عامًا (الیوسفي,

الباحثان بدأ التحول في فهم مرض السكري وربط عالقته بالبنكریاس من خالل جهود      

 اذ لم یتم تطویر،  م1889في عام  Osker Minkowskiو  Josephvonن یااللمانی

في  Fredrick Grant Bantingرن العشرین عندما نجح المعالجة الفعالة الى وقت مبكر من الق

 ثم عمال على  Charles Herbert Bestبمساعدة كذلك م 1921اكتشاف االنسولین عام 

 وادى هذا الى توفر العالج الفعال ، تنقیة هرمون االنسولین من البنكریاس البقري 

المصنع بواسطة الهندسة ظهور االنسولین البشري  1983في عام  ونبعهما(حقن االنسولین) 

 .) Pickup ,2012 ;2008و اخرون  Nicolucci(، الوراثیة 
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 دورًا هامًا في عالج العدید من الطبیعیةیؤدي العالج الطبي القائم على المنتجات       

 )1996( Hacskayloفقد اوضح ، ) Gupta,2014( ة منهاالمعدی السیمااالمراض  

 لمجموعة واسعه من االغراض بما في ذلك الطب والتغذیة استخدام االعشاب  ه باالمكانان

والمواد المنكهه والمشروبات واالصباغ والعطور ومستحضرات التجمیل واالستخدامات الصناعیة 

ولكون  .االمراض منذ عصور ما قبل التأریخ اساسًا لعالج العدید من  تستعملفضًال عن انها 

وي على العدید من المواد الكیمیائیة النباتیة فضًال عن االعشاب المختلفة والخضار والفواكه تحت

فقد زاد االهتمام  ،الفینولیه والكثیر منها ذات تأثیر مضاد لالكسده  احتوائها على المركبات

یسمى بالطب التكمیلي او البدیل  والذيبأستخدام االعشاب الطبیة في الوقت الحاضر 

Complementary or alternative medicine (CAM)  

)Velioglu ,1998واخرون (. 

 الى العائلة والذي یعود, Trigonella foenum – graecumنبات الحلبة یعود      

من النباتات ذوات الفلقتین , ذاتي  وهو Leguminosaeرتبة القرنیات  Fabaceaeالبقولیة 

 ةبذور صفراء ذهبیواوراق ثالثیة التركیب تحمل ازهارًا  بیضاء تنتج  متشعبةالتلقیح , ذو ساق 

)Acharya 2010,واخرون (. 

 مصدرًا غنیًا لمجموعة من المكونات الغذائیة كالبروتینات ةتعد بذور الحلبة المجففو     

  Tryptophanوالتربتوفان  Lysineوالدهون والمعادن واالحماض االمینیة مثل الالیسین  

وحامض   Commarinین والكومار  Saponinsابونین صفضًال عن ال Fibersوااللیاف 

 وهذه المواد لها خصائص عالجیة  Trigonellineوالترایغونیلین  Nicotinicالنیكوتینیك 

 تأریخ طویل إذ انها ةللحلب, و تساعد في خفض الكولسترول وتستخدم كمضادات لالكسده 

منافع ستعمال ولها وكثیرة اال في عالج العدید من االمراض المستخدمة احدى النباتات المهمة 
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فهي تستخدم كعالج لمرضى السكري وكعالج مساعد في التئام الجروح وفي عملیة ، طبیة متنوعة 

تستعمل ایضًا كمدر ، و م وعالج الجیوب االنفیة والتخفیف من احتقان الرئة وتساقط الشعر ضاله

 ; Belahsen ,2006 و Rguibi ;1998,واخرون  Newallبن لدى االمهات المرضعات (للل

Leela وShafeekh,2008(. 

  الدراسةالهدف من 

 الدراسة الحالیة هدفتعند االطفال فقد  والسیماسكري للنظر الرتفاع نسبة االصابة بمرض ااب     

 -الى :

 .بأستخدام االلوكسان استحثاث مرض السكري في الفئران المختبریة .1

 الحلبه trigonella foenum graecumنبات دراسة تأثیر المستخلص المائي لبذور  .2

الفئران  على بنكریاسمن المستخلص المائي لنبات الحلبه  تغیر التراكیزمعرفة تأثیر و 

 المستحثة بالسكري .

دراسة التغیرات الحاصلة في التركیب النسجي في الفئران المستحثة والمعاملة بالمستخلص  .3

 .ومقارنتها بالتركیب النسجي الطبیعيالمائي لنبات الحلبه 

 )1-1(شكل یوضح جوانب الدراسة الحالیة  اآلتيالمخطط و 

 

 



 Introduction      4المقدمة                                                                        الفصل االول                 

 

 ) : مخطط یوضح جوانب الدراسة الحالیة1-1شكل (
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   Literature Review استعراض المراجع -2

 Diabete mellitus داء السكري -1.2

او المواد السكریة یعرف داء السكري بانه متالزمة تتصف بأختالل في عملیة أیض السكري      

والذي یؤدي الى ارتفاع مستوى السكر في الدم عن المستوى الطبیعي السباب نفسیة او عضویة او 

 ، إذبسبب االفراط في تناول السكریات او عوامل وراثیة او نتیجة وجود خلل في افراز االنسولین 

ان الحظ قبل المیالد  ةسن 200عام  أوائلفي  Aretaeusاوس تالطبیب االغریقي اریذكر 

وهي كلمة اغریقیة  Diabetesصابین بالسكري یتبولون كثیرًا فاطلق على هذا المرض كلمة الم

الى  Mellitusكلمة  فقد أضاف 1174عام  Thomas willisاما العالم ، تعني سیالن الماء 

 ).2007الحلو العسل (الحمید,وتعني باالتینیة  Diabetesكلمة 

ومن العلماء الذین برزوا في هذا ، سبابه أفي شرح هذا المرض وبیان  َدورُ كان للعلماء العرب      

المجال هما الرازي وابن سینا اللذان وصفا المرض وذكروا مضاعفاته بشكل مفصل بما في ذلك 

 ) .1989الغنغرین (الشیخلي و شبر,

من  ترملیل 100.ملغم 100-80یتراوح معدل سكر الكلوكوز في دم االنسان السلیم مابین      

ي حوالي غرام واحد لكل كیلو غرام من الدم , لذلك یفرز االنسولین عندما ترتفع نسبة أالدم 

 Glycogenالكلوكوز بعد تناول الطعام لیتم تحویل الزائد منه عن حاجة الجسم الى كالیكوجین 

الكلوكوز  وفي االنسان السلیم یعود، یخزن في الكبد والعضالت لیتم استرداده عند حاجة الجسم له 

 ).Choate ,1998الى نسبته الطبیعیة خالل ساعتین (

ه من اعراض من الناحیة السریریة عد مرض السكر من القضایا الصحیة الرئیسة لما یسببّ یُ      

فضًال عن  Keto acidosisحادة كزیادة االحماض الكیتونیة  ینتجه من مضاعفاتٍ  وماوالوبائیة 
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وهذا یؤدي ، نتیجة زیادة نفاذیة الغشاء الكبیبي  Renal Failureمضاعفات مزمنة كالفشل الكلوي 

كذلك یؤدي ،  Edemaفي مصل الدم وحصول الوذمة الى طرح البروتینات وانخفاض االلبومین 

 هنالك  نّ أو  Retino pathyواعتالل شبكیة العین ،  Neuro pathyالى االعتالل العصبي 

 عالقة ما بین السكري وارتفاع ضغط الدم . وانه یثبط عملیة تحویل الكلوكوز الى 

بایروفیت في العضالت ویؤدي تراكمه بسبب تغیرات بایوكیمیائیة عدیده تصاحب مرض السكري 

 ).2011, واخرون Rawi ; 2009(مهدي,

 Type of Diabetes Mellitusانواع داء السكري  -1.1.2

في  β-cellssهنالك انواع عدیدة لداء السكري لكن تعد كمیة االنسولین المنتج من خالیا بیتا      

 ).2003, واخرون EL-Abharالبنكریاس هي المحدد الرئیسي لنوع المرض (

 النمط او النوع االول -1.1.1.2

 Insulin Dependent Diabetes (IDDM)ویعرف ایضًا بالسكري المعتمد على االنسولین     

Mellitus ) وایضًا بسكري االطفالJuvenile diabetes لكونه یصیب االطفال ( 

هذا النوع نتیجة التحطیم المناعي لخالیا بیتا  یحصل, البالغین ایضاً  یصیبَ  نْ ألهذا النوع   ویمكن

β-cells في جزیرات البنكریاس )Pancretic islets ( ، وینتج عن هذا التحطیم مهاجمة خالیا

یشكل هذا النمط في امریكا الشمالیة واوربا  إذالمناعیة  T-cellsمن قبل خالیا β-cellsبیتا 

  ).2000, واخرون EL-Dakhakhny(% مــن حـــاالت مرض السكري 10

یحدث هذا النوع من السكر بسبب عوامل بیئیة او اصابات فایروسیة مثل فایروس النكاف      

Mumps  ، وفایروسات معویةHuman Entero viruses A&B  ،  وفایروس االنفالونزا

Influenza  والحصبة الوالديCongenital Rubella )Hiemstra إذ) 2001,واخرون  
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 هــــذا الــنــوع الیــسـتـجــیـب لـلعالج بــاالقـــراص الخافضة للسكـــر فــقــط بــل یـحــتــاج الى نّ إ

 شدیداً  نقصاً او  اً یسبب انعدام β-cellssالن تلف معظم خالیا بیتا  ،الحقــن باالنسولین

 ) .Eisenbarth ,2001و  Atkinsonفي االنسولین (

 النوع الثانيالنمط الثاني او  -2.1.1.2

 Non Insulin Dependent (IIDM)معــتــمــد عـــلى االنــسـولــیـــن ال غیریعـــرف بــالـسـكــري       

Diabetes Mellitus Insulin Independent  د ـــیصیب االشخاص بع كونهاو بسكري الكبار

ن ـــیــولــســالنــة لــجـســـة االنــاومـــقــة مــجــیــتـــدث نـــحــی إذ) Maturity-onset typeن (ـــیـــعـن االربــس

)Bishop 2000,واخرون. ( 

ان  إذ، % من المرضى المصابین بالسكري 90تقدر الحاالت المشخصة بهذا النوع حوالي      

ارتفاع الضغط  ، Obesity ةمن اهم االضطرابات االیضیة المرتبطة بهذا النوع وتمیزه هي السمن

Hypertension  ، واختالل صورة الدهونDyslipidemia  ، وهذا بدوره یؤدي الى زیادة في

 .) 2011,واخرون Cardio vascular disease )Andrewsحدوث االمراض القلبیة الوعائیة 

جـــزیـــئــــات االنسولین غیر  وجودامـــا بــسبــب في هذا النوع تــحــدث الــمــقــاومــة لـالنــســولــیــن      

 وجــود خــلـــل فـــيلاو ، او نتیجة لزیادة االجسام المضادة لالنسولین فــي مجــرى الـــدم ، عتیادیة اال

هـــذا الــنــوع  الهــدف والــســبــب االخــیـــر هـــو االكــثــر شــیــوعــــًا فــي . مــستـــقــبــالت االنــســجــة

)American Diabetes Association,2012(  ونادرًا ما یؤدي الى ارتفاع االجسام الكیتونیة ,

 )Stamler 1993, واخرون ;  Pinhas- Hamiel   وZeithter ,2007(  
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االلتزام بنظام الحمیة الغذائیة  نّ أ) 2000,  واخرون Devlin ,1986 ; Voteyذكر كل من (

وزیادة النشاط البدني وفقدان الوزن یؤدي الى زیادة مستقبالت االنسولین وتحمل الكلوكوز وبالتالي 

 یغني المریض عن اخذ العقاقیر واالنسولین .

 سكر الحمل  -3.1.1.2

ویحدث بسبب الهورمونات التي تفرز اثناء ، هذا النوع من السكر ضمن النمط الثاني  یوصف     

الذي یؤدي الى تحفیز هورمون النمو  Progesteronهورمون البروجیسترون  السیماالحمل 

% من االمهات 50-20ویمكن ان تصاب ما بین ، المضاد لالنسولین عند النساء المؤهالت وراثیًا 

وتكون االصابة بسكر ، من حیاتهن  الالتي عانین من سكر الحمل بالنمط الثاني في مراحل الحقة

 فضًال عن ذوات الحمل المتكرر  ًة ،الحمل بین النساء المتقدمات في السن واالكثر بدان

)Badary الى عدم قدرة  الحملات هورمونیحصل هذا النوع من السكري بسبب . ) 2000,واخرون

 والدة طفل االم على استعمال االنسولین بشكل صحیح والذي یمكن تشخیصه عن طریق

 ) ویؤدي هذا الى تشوهات في القلب او الجهاز العصبيWHO ,2004كبیر الوزن (

)Langer 2005,واخرون.( 

 السكري  ثاث مرضاستح -2.1.2

  االلوكسانAlloxan  

 في درجة دقیقة 1.5محبة للماء عمر النصف لها  غیر مستقرةٍ  ةً یعد االلوكسان ماد     

 ) , یأخذ بسرعة بواسطة الخالیا المفرزةMundy,1991و  37C° )Lenzen حرارة 

او ) tetraxy pyrimidine 2,4,5,6( االلوكسان, )1976,واخرون Heikkilaلالنسولین ( 

)pyrimidine tetrone 2,4,5,5( ,  عن حلقة سداسیة تحتوي على ذرتي  ةااللوكسان عبار

) اكتشف هذا المركب من قبل West,1992 و Ellis() 1-2شكل (واربع ذرات كاربون  نیتروجین
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Wholer  وVonliebig  من اقدم المركبات العضویة الموجودة . اشتق  اً واحد یعدو  م 1828في

 ینتج Allantianان  إذ،  Oxaluric acidو  Allantianاسم االلوكسان من دمج كلمتین هما 

یشتق من  Oxaluricالمفرز بواسطة الجنین في االستسقاء , اما  Uric acidمن حامض البولیك  

Oxalic acid  وUrea  الموجود في االدرارUrine  ، فضًال عن ذلك فان نموذج االلوكسان

) 1943, واخرون Dunn( 1943فــي عــام ب ــراني األــرة فــالمحفز لمرض السكري وصف الول م

  )1987a واخرون Weaverئیًا مماثًال جدًا للكلوكوز (یتمتلك جزیئات االلوكسان شكًال جز  إذ

 عطىیُ عندما  Diabetogenicالمحفز الحداث السكري  یلعب االلوكسان فعل

 او تحت الجلد ، ) Interaperitonealy) او تحت البریتون (Intravenously( وریدیاً  

)Subcutaneously ( ، وطریقة ، وتعتمد الجرعة المحفزة الحداث مرض السكر على نوع الحیوان

وتعد جزیرات النكرهانز في االنسان اكثر مقاومة لاللوكسان ،  Nutritionalاالعطاء والتغذیة 

 ).1994,واخرون Mice )Eizirikوالفئران  Ratsمقارنة بالجرذان 

 

 )Ellis and west,1992( التركیب الكیمیائي لاللوكسان
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داخل  التي تتلخص بسرعة اختزالهعمل االلوكسان  َلیةآ )1994( واخرون Chonاوضح      

لیعطي جذور  ةیعاني من اكسدة ذائب إذ ، Dialuric acidالجسم الى حامض ثنائي الیوریك 

 .β -cellsوالذي یكون المسؤول المباشر عن تدمیر خالیا بیتا ، الهیدروكسید الحر الشدید الفعالیة 

 االنخفاضاشارت الدراسات الى وجود الیات مختلفة لعمل االلوكسان التي تؤدي الى      

 یمتص االلوكسان بشكل سریع  إذالمفاجئ في افراز االنسولین بوجود او غیاب الكلوكوز ,  

 بوجود عوامل مختلفة مثلعملیات االختزال تحدث  , و ةبواسطة خالیا بیتا البنكریاسی

  ,Protcin-bound  و reduced glula thione (GSH)  و ascorbat cysteine    و

sulfhdryl (-SH) group  یلیرتبط بمجامیع السلفاهیدر )SH الموجودة في بنیة انزیم (

 الموجود في اغشیة خالیا بیتا مؤدیًا الى تحطم المواقع  Glucokinaseالكلوكوكاینز 

ثنائي الكبریت وبذلك یثبط االلوكسان افراز االنسولین  المخصصة لنقل الكلوكوز وتكوین جسر

)Szkudelski 1998, واخرون; Lachin و Reza ,2012 ( . بینما اشارت دراسات اخرى الى

الى لجزیرات البنكریاس مؤدیًا  DNAن المعاملة بااللوكسان تؤدي الى حدوث تلف في جزیئات أ

لوكسان وهذا یؤدي الى حصول السكري لأل ةوظیفي في خالیا بیتا المعرض حصول اختالل

)Lenzen  وMunday,1991 ; Zhang 1992, واخرون ; Pardini 1999,  واخرون.( 

 الستحثاث مرض Streptozotocinشارت دراسات اخرى الى استخدام مادة أ فیما      

 قد تسبب في تدمیر خالیا بیتا  ةوهذه الخاصی،  Alkylation ةلحال ةالسكري والمسبب 

استعمال كمیات  أمكانیة عن فضالً ، ) 2002, واخرون  Lenzen,1988 ; Larsen( ةالبنكریاسی

 ) .Ganong,1997السكري ( الستحثاثن او هورمون النمو اكو الكلوك كبیرة من هورمون
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 اسباب حدوث مرض السكري -3.1.2

تؤدي الى االصابة بمرض السكري   ةمختلف عواملمن الدراسات الى وجود  اوضحت العدیدُ      

 -منها:

 -وهي تشمل اسباب اساسیة ثانویة : ةعوامل بایولوجی - أ

 -هي : ةاالسباب او العوامل االساسی

الـمـعـتـمـد  وهــو الـمــســبــب االســاسـي لــالصابــة بــالـسـكـري، نــقــص فــي افـــراز االنــسـولــیــن  .1

او خـبــیــثــة او اصــابـــات  ةٍ ورام حمــیــدأنــتــیــجــة اصـابــة الـبــنــكــریــاس امــا بـــعــلى االنــسـولــیــن 

اضطرابات في الجینات او المناعة الذاتیة  أو  ،اســتــئــصال البنكریاس أو  ،عـــدیــة مُ 

Beifiore),2000  وLannello.( 

بسبب  اً مهم اً دور  ثةالورا ن لعاملِ أالوراثة : اظهرت الدراسات التي اجریت على التوائم  .2

 B8 و B15نوع  HLA ةالكریات البیض البشری مستضداتوجود عالقة جینیة بین 

 ) .2013بمرض السكري (زرواق , ةواالصاب

االنسولین الى العضالت ونقل المتمثلة بأستقبال عدم وجود المستقبالت التي تكون وظیفتها  .3

 ) .Whiteو  Aguirre,2000وانسجة التخزین (

 بالسكري المصابینلیة المناعیة لدى ــنــت الـــدراســـات حصول خلل في األالمناعة : بــیَ  .4

ة الخالیا المفرزة لالنسولین تحت ظروف بیئیة خاصة میقوم الجهاز المناعي بمهاج إذ

 ).2013(زرواق ,

 -تشمل :فاما العوامل الثانویة 
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% من مرضى السكري من البالغین الذین یعانون من 82 َنأظهرت الدراسات أ : ةالبدان .1

 ).2011,واخرون Please  ; Andrewsو  Pyke ,1957( ةالبدان

 فـــي وظــیـــفـــة الغـــدة النخـامــیــة مــمــا یــســبــب ارتــفــاع هــورمــون الــنــمـــو لٌ خـلـــ .2

)Beifiore,2000  وLannello( . 

 ) .2000,واخرون Murrayزیادة تركیز هورمون االدرینالین ( .3

 . )2013،زرواق(الكورتیزول  السیماكثرة استعمال العقاقیر السترویدیة  .4

 النفسیةالعوامل  - ب

 هامة وهي ان االصابة بالسكري قد تحدث نتیجة  علمیةً  نت بعض البحوث حقیقةً بیَ      

 ةلألضطرابات السكری ةویعد الضغط النفسي من اهم العوامل المسبب، و مفجع أحادث مؤلم 

 ).2013زرواق ,( 

 The pancreas(البنكریاس)  ةثكلعالم -2.2

بارة عن وهي ع Digestive systemغدة ملحقة بالجهاز الهضمي في الفقریات  ةثكلعالم

وتتكون من ثالثة اجزاء هي ،  Duodenumاالثنى عشر (العفج) عضو متطاول یقع في تقعر 

ویقع في منطقة التفاف  اً % من كتلة البنكریاس ویكون متوسع50الذي یشكل حوالي  Headالرأس 

الذي یمتد باتجاه الطحال  Tailوالذیل ، یقع عبر الخط الوسطي للعفج  Bodyالعفج, والجسم 

Spleen  ، المتبقیة من كتلة البنكریاس (% 50وهما یمثالنAgur 1999,واخرون ( . 

تشبه في تركیبها الغدد  والتي Compound glandمن الغدد المركبة  المعثكلةتعد 

من نوعین من الوحدات المختلفة تتكون ،   Mixed glandوهي من الغدد المختلطة ، اللعابیة

عن طریق جهاز قنوي  Intestineطرح الى االمعاء مة تُ ضاحدهما تنتج انزیمات ها، وظیفیًا 
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 Hormonesاما االخرى فتنتج هورمونات ،  Exocrine portionیسمى بجزء االفراز الخارجي 

والذي یمثل بجزیرات  Endocrine portionتطرح مباشرة الى الدم وتسمى بجزء االفراز الداخلي 

 ) .Carr,2001 و Traverse ,1981 ; Kentو  Islets Langerhans )Ronaldالنكرهانز 

 ون بشكل عضو متطاولالمعثكلة تكُ  الى أنَ في اللبائن اشارت الدراسات التشریحیة      

 الالطح ةوتمتد الى الیسار لتصل سر  ،تقع في تقعر العفج (االثنى عشر)  

 Hillus of spleen  ،ةوتأخذ المعثكل , عن طریق نظام من القنوات ةمیضاله ةبالقنا ةتتصل الغد 

نما ، إال تحتوي على محفظة لیفیة ، یض في الحالة الطریة االبعادة اللون الوردي الفاتح او 

 ةرقیق تمتد منه حواجز لتقسم الغد Tissue Areolar Connectiveهللي  ضامَ  بنسیجٍ  محاطةُ 

بینما تظهر العدید من التغیرات في االنواع المختلفة من ، فهي تتشابه بشكل عام ، الى فصیصات 

 اللبائن .

 وتقع بین Irregular Shapeالجرذان تأخذ شكل غیر منتظم فالمعثكلة في      

 یضم الجزء العلوي من الرأس Dorsal partمن جزء ظهري العفج والطحال وتتكون  

فلى من الرأس والجسم والذیل م االجزاء السُ یضُ  Ventral partوالجسم والذیل وجزء بطني  

)Zafar 2002,واخرون ; AL-Sammarrae,2012 (. تكون المعثكلة في االنسان من 

 تكون قلیلة االنتشارففي الفئران اما ،  Compact typeالنوع المكتنز في المسراق 

رنب االوربي في األالمعثكلة  وتكون , )Liggitt,2012  و Dintizisالمسراق ( في 

Oryctolagus cuniculus  من النوع المنتشرDiffuse type )Dimitrov,2012. ( 
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 Development of pancreasللمعثكلة     التكوین الجنیني  -1.2.2

 ةمعثكلالى أن  )2006( Chenو  Peeler ; )Balinsky )1981شارت دراسة كل من أ     

من بادئتین منفصلتین من ظهارة ،  Endodermالفقریات تنشأ جینیًا من طبقة االدیم الباطن 

، ینحسر احد البراعم البطنیة في حین یستمر  من برعم ظهري وبرعمین بطنیین، المعي االمامي 

الجانب البطني من الجنین وخالل دوران المعي ینتقل البرعم الظهري الى ، نمو البرعم الثاني 

 ویندمج مع البرعم البطني.

 یلتحمان ، من برعمین ظهري وبطني  جنینیاً  ةالمعثكل فتنشأاما في االنسان  

 ،  ثكلةعللم Headرعم البطني یمثل الجزء االمامي من منطقة الرأس البُ  نَ أ إذ، مع بعضهما 

 ; Tail )Slack,1995والذیل  Bodyالبرعم الظهري بقایا منطقة الرأس ومنطقة الجسم یكون بینما 

Sadler ,2010.( 

 التجهیز الدموي والعصبي للمعثكلة  -2.2.2

Blood & Nerves supply of pancreas 

في اللبائن من  معثكلةالتجهیز الدموي لل) فأن Al-Abodi (1991 طبقًا للدراسة التي أجراها      

عن طریق  Camelus dromedariesالسنام الواحد  الجمل ذي  معثكلةخالل الدراسات على 

وفصها ة  فروعًا تغذي جسم الغدالذي یعطي  Right ruminal arteryیمنالشریان الكرشي األ

 Pancreatico duodenalاالیمن , والشریان المعثكلي العفجي (البنكریاسي االثنى عشر) 

artery  معثكلةالاحدهما یذهب الى جسم ، قسمین  علىالبوابیة  من النهایة  بالقربالذي ینقسم، 

  Anterior pancreatic arteryیمن یسمى بالشریان المعثكلي االمامي واالخر الى فصها األ
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 , والشریان معثكلةلل ةالذي یمتد منه فروع تغذي الحافة الخلفی Hepatic arteryوالشریان الكبدي 

 تغذي الفص االیسر من الغدة. ةفروع معثكلی 3-2تنشأ منه  Splenic arteryالطحالي  

حــركــیــة الو  ـیـةحـسَـ ال االعصابعــــن طـــریـــق  معثكلةالــتــزویـــد الـعـــصــبـــي لــل یتمخر آمن جانب      

Sensory and motor invervation  لـــیـــاف العــصــبــیـــة الـــودیــة ــــاألكSympathetic nerve 

fibers ةــیــوفــجـرة الــیــفـن الظــأ مــشــنــالتي یتم من خاللها التزوید العصبي في اللبائن والتي ت ، 

 paraالالودیة لیاف العصبیة األ Vagus nerveأ من العصب التائه العاشر ــشــنــا تــمـنــیــب

sympathetic nerve fibers  والتي تمتد الى داخل جزیرات النكرهانز وتالمس خالیاها

)Dellman,1976 ; , 2013الحاج .( 

ن وظیفة أعلى معثكلة الفأر  ته) من خالل دراس2009(واخرون  Szczurkowskiاوضح      

االفرازیة وكذلك تنظم تقلص  ةالغد ةاالعصاب الحركیة تتمثل بالسیطرة على تثبیط او تنشیط وظیف

% من الخالیا 10ترتبط االعصاب الحركیة بنسبة  إذوتمدد االوعیة الدمویة والقنوات االفرازیة , 

 ).2005,واخرون Secretory pancreatic cells )Rossi ةالمعثكلیة االفرازی

 Histological structure of pancreas ةالتركیب النسجي للمعثكل -3.2.2

ن الوحدات المختلفه وظیفیًا , ــن مــیــوعــن نـــكون مــتــات تــــریــقــفـوم الـمــي عــف ةــلــالمعثك ةدـــغ     

نــبــیــبــیــة ة ــیــبــیـنـع ةدـــن غـــع ةار ــبــون عــي یكذـال  Exocrine portionفجزء االفراز الخارجي 

 Secretoryمن وحدات فارزه  یتكون، و   Compound tubule – acinar glandة ــبــركــم

units  تدعى بالعنیباتAcini   هرمیة الشكل خالیاها تكونPyrimidal   لها نواة كرویة

Spherical  غالبًا ماتكون قاعدیة الموضع ولها نویةNucleolus اما السایتوبالزم  واضحة .

 Zymogen granules مولد الخمیرفیحتوي على حبیبات  Apical cytoplasmالقمي 
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)Gromn,1982 ; ,وتقوم العنیبات بأفراز االنزیمات الهاضمة ، ) 2014احمدDigestive 

enzymes  الهاضمة للبروتینات مثل التربسین والتي تتمثل باالنزیمات Trypsinو 

وانزیمات  Carboxy peptidaseوالكاربوكسي بیبتایدیز  Chymotrypsinالكیموتربسین  

 ةوانزیمات هاضم Pancreatic amylaseهاضمة للكاربوهیدرات مثل االملیز البنكریاسي 

 ة% من مساح98جزء االفراز الخارجي حوالي یشكل  و Pancreatic lipaseمثل  للدهون 

  Intestineیفتح في المعي  Ductal systemجهاز قنوي ویحتوي على ،  المعثكلة

) Kent و Carr ,2001  Junqueira;وCarneiro ,2005 ; ,2014العلوجي.( 

یبدأ بالخالیا العنیبیة  Ductsالمتثمل بالقنوات   ةن الجهاز القنوي للمعثكلأوضحت الدراسات أ     

 تتتصل هذه الخالیا بالقنوا إذ، التي تحتل تجویف العنیبة  Centero aciner cellsالمركزیة 

-Simple squamousالتي تبطن بنسیج ظهاري حرشفي بسیط  Intercalated ductsالبینیة 

epithelium  او المكعبي البسیطSimple cuboidal  وتستند خالیاه الى الغشاء القاعدي تتصل

تكون مبطنة بنسیج ظهاري  والتي,  Intralobular ductداخل فصیصیة الهذه القنوات بالقناة 

تتصل جمیع هذه القنوات بالقنوات بین  إذ Simple cuboidal epitheliumمكعبي بسیط 

 Simpleوالتي تبطن بنسیج ظهاري عمودي بسیط  Interlobular ductsالفصیصیة 

columnar epithelium   الذي یمیزها هو وجود طبقة من نسیج ضام وConnective tissue 

ح في العفج التي تفت Main ductیحیط بالطبقة الظهاریة وتصب هذه القنوات بالقناة الرئیسیة 

Duodenum  وتكون مبطنة بنسیج ظهاري عمودي طویلTall columnar epithelial 

tissues )Bajpal,1987 Martini;  وNath ,2008.( 

داخل جزء  ة من الخالیا مطمور  فیتمثل بكتل portion  Endocrineجزء االفراز الداخلي أما    

التي ،  Langerhans lsletsجزیرات النكرهانز بتدعى  Exocrine portion االفراز الخارجي 
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تقوم بأفراز الهورمونات بشكل كروي غیر  ،یبلغ عددها في بنكریاس االنسان حوالي ملیون جزیرة 

غیر تامة  ةتكون مفصولة بصور ، من خالیا باهتة اللون ذات تجهیز وعائي كثیف  ةمنتظم ومكون

 دقیقة Reticular fibersلیاف شبكیة عن نسیج االفراز الخارجي المحیط بها بواسطة ا

)Bonner-Weir ,1988  وLammert 2003,واخرون(. 

وتخترقها شبكة من االوعیة الشعریة الدمویة  ،مایكرومیتر 0.2یبلغ قطر كل جزیرة حوالي      

 ، المثقبة وهذه الشعیرات الدمویة تترتب بنظام بابي تحول الدم من الجزیرات الى خالیا العنیبات

من شرینات واردة تدخل الى  Acinar portal systemیتكون هذا النظام البابي العنیبي الداخلي و 

داخل الجزیرة من الكبیبة الشعریة ویترك الجزیرة كشعیرات دمویة صادرة تمر الى جزء االفراز 

 .)2009,واخرون Simsek(الخارجي 

 -تحتوي الجزیرات على ثالثة انواع من الخالیا هي :     

 α-cells or Alpha cellssخالیا الفا  .1

غیر منتظمة ویكون ذات نوى تقع في الجزء المحیطي من الُجزیرة  ةوهي عباره عن خالیا كبیر      

      . Glucagon اكونتقوم بافراز هورمون الكلوك، زًا من خالیا بیتا الغشاء البالزمي اكثر تمیَ 

 % 18±بینما في الفئران فتشكل حوالي ، % 37± حوالي في االنسان تكون نسبتها 

)Marieb 2011,واخرونDintzis; و Liggit,2012.( 

 -: β -cells or Beta cellsخالیا بیتا  .2

 تقع في الجزء الوسطي من ، خالیا ذات حبیبات عدیدة وهي اكثر عددًا من خالیا الفا  

تـبـلـغ نسبتها ، نسبة السكر فــي الــدم الذي ینظم  Insulinتقوم بافراز هورمون االنسولین الُجزیرة 
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 ;Nath ,2008 و Martini% (75± حوالي ف% اما في الفئران 55في االنسان حوالي 

Dintzis و  Liggitt,2012.( 

  -:Delta cells Δخالیا دلتا  .3

وتقوم ، % من حجم الجزیرة وتقع في الجزء المحیطي للجزیرة بالقرب من خالیا الفا 10-5تشغل 

االخرى  المعثكلةالذي یثبط هرمونات  hormone    Somatostinسوماتوستین بأفراز هورمون

 ).Arimura,1981النخامیة في اللبائن ( ةوافرازات المعي والغد

المعثكلي  الببتیدالتي تفرز هورمون متعدد  PP-cellsخر من الخالیا هي خالیا آوهنالك نوع      

Pancreatic poly peptide hormon  والذي یحفز على افراز انزیمات االمعاء وتقع مابین

 ;1995،واخرون Rossالخالیا العنیبیة وضمن النسیج الظهاري للقنوات البنكریاسیة (

Junqueiva Carnciro and,2005; Kardong,2006.( 

 عالج مرض السكري -3.2

 -: Insulin hormone therapyالعالج بهورمون االنسولین  -1.3.2

 یتألف االنسولین كما في معظم الهورمونات االخرى من سلسلتین من متعدد الببتید     

poly peptide chain  حامض امیني  51دالتون . ومؤلف من  6000یبلغ وزنه الجزیئي  إذ

Amino acid  تتكون السلسلة .A  امیني اما السلسلة  اً حامض 21منB ) 30فتكون مؤلفه من (

 مرتبطة مع بعضها البعض بواسطة جسور ثنائیة B و Aوتكون السلسة   اً امینی اً حامض

 . یتم تصنیع االنسولین في الشبكة االندوبالزمیة الخشنة Disulphid bridgesالكبریت  

 Rough endoplasmic reticulum   في خالیا بیتا البنكریاسیة على شكل سلسلة ببتیدیة

حامض امیني تعرف هذه السلسلة  84فه من مؤل Single poly peptideمتعدده مفرده 
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 C-peptideمن  وهو الشكل غیر الفعال للهورمون المكونَ  Proinsulinباالنسولین االولي 

 ثم ینقل الى جهاز كولجي ویخزن بعد ذلك في حبیبات موجوده في جدران Bو  Aوسلسلتین 

 موي یتم تحویل الخلیة ثم یطرح من الخلیة ، وقبل تحریر الهورمون الى المجرى الد

  C-peptideبأزالة الببتید المرتبط  Insulinالى الشكل الفعال  Proinsulinاالنسولین االولي 

)Steiner ,2004. ( 

 Various stimuliلمحفازات مختلفة یــفـــرز هــورمــون االنــسـولــیــن مــن خــالیـــا بــیــتــا كأستجابة      

مــركـــبـــات الــســلــفــونــیــل یــــوریـــــا ،  Arginineاالرجـــنــیـــن  و Glucoseمـــثــل الكـلـوكــوز 

Sulphonyl urease  على الرغم من كون الكلوكوز من الناحیة الفسیولوجیة هو المحفز الرئیسي

)Parkash ، 300,000مؤلفة من  ةعن بروتینات سكری ةعبار ، المستقبالت ) 2002واخرون 

- βووحدتي بیتا  α-subunitsحامض امیني تتحطم هذه المستقبالت لتكون وحدتي الفا 

subunits 2تربط الوحدات الفرعیة و   التي ترتبط مع بعضها بواسطة جسور ثنائیة الكبریتB  مع

وتعمل  , هذه الوحدات توجد في خارج وداخل الخلیةأیضًا بعضها بواسطة جسور ثنائیة الكبریت 

 Resbonsive unitالمستجیبة  ةتمثل الوحد التيبوصفها بروتینات عابرة  لغشاء الخلیة 

فترتبط بجسور ثنائیة الكبریت لكنها توجد خارج الخلیة  α 2لالنسولین, بینما الوحدات الفرعیة 

 ) .Van,1987 و Gammeltofsوتمثل الموقع الذي یرتبط بها االنسولین (

لوحدتي  Auto phosphorylationالذاتیة  ةن االنسولین ینشط الفسفر أاوضحت الدراسات      

بالكبد واالنسجة  ةفیظهر تأثیره في خالیا الهدف المتمثل، بیتا من خالل ارتباطه مع وحدتي الفا 

) ومن خالل تحویل الكلوكوز Ganon,2005 ;1999واخرون , Youngrenالدهنیة والعضالت (

تحویل سكر الكلوكوز الى كالیكوجین وخزنه ، یریدات ثالثیة وخزنها في االنسجة الدهنیة الى كلس



  Literature Review                 الفصل الثاني:  استعراض المراجع                     
 

20 

 ةمستقبالت خاص ةفي الكبد, وبالتالي یسهل عملیة انتقال الكلوكوز واالحماض االمینیة بواسط

 ). 2003واخرون,  Kasugaباالنسولین (

ان المـرضـى الـمــصـابــیــن بــالــنــوع االول  إذ، ق العـــالج ائیعـــد االنــســولــیــن مــن اهــم  طــر      

وبـعــض الــمـصــابــیــن بــالــنــوع الــثــانــي یحتاجون الى االنسولین لتعویض النقص الذي یسببه 

ثار جانبیة لكون االنسولین المستعمل الیملك الدور أالعالج باالنسولین الیخلو من  نَ أ .البنكریاس 

 اهمها تصلب ، نفسه الذي یقوم به الهورمون المنتج في الجسم في منع مضاعفات مرضى السكري 

 انخفاضًا شدیدًا في سكر الدم وازدیاد  ةیسبب الحقن باالنسولین وبجرعات كبیر و الشرایین 

ان حقن االنسولین تحت الجلد  علماً ، ذهنیة وقد تتطور الى االغماء  واضطراباتٍ  ،ضربات القلب

تؤدي الى زیادة النسیج الدهني في منطقة الحقن فضًال عن األالم الناتجة من الحقن الیومي 

)Dewitt  وHirsch  ,2003 ; Karges ,2007واخرون. ( 

 النباتات الطبیة -2.3.2

النباتات واالعشاب الطبیة ذات فعالیة مضادة للعدید من االمراض المختلفة  تعد     

)Gupta,2014 ( ، وجل ن حكمة الخالق عزإ و ، فقد استعملها االنسان غذاءًا وملبسًا ودواءًا 

 الواحد حاویًا على العدید من المركبات الفعالة التي تتشارك معاً  النباتَ  ن تجعلَ أارادت  

او البریة منها صفات  ةن لمعظم النباتات المعروفة لالنسان المزروعأ إذ،  عالج االمراض في 

مصطلح النباتات الطبیة اطلق ، و عالجیة ووقائیة من االمراض التي تصیب االنسان والحیوان 

على العدید من النباتات بسبب احتوائها على مركبات ذات خصائص عالجیة 

)Morozumi,1978;  وقد استخدمت االعشاب والنباتات الطبیة في ، ) 2005, واخرونالثویني

بسبب ان لبعض النباتات واالعشاب  ،السنوات االخیرة كوصفات لمزاولي مهنة الطب الشعبي 
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 بأستعمالن یرافقها اثار جانبیة أجید في عالج حاالت مرضیة دون  المستخدمة كان لها تأثیرٌ 

 ).1988الصناعیة (مجید ومحمود,العقاقیر الكیمیائیة 

 Triganella foenum –graecum Fenugreek)(نبات الحلبة  -1.2.3.2     

من اهم العوائل  وهي Fabaceaeالى العائلة البقولیة  Fenugreekیعود نبات الحلبة      

) وقال بالحلبة) (استشفوا صلى هللا علیه وسلمقال النبي محمد ( إذ، النباتیة الشائعة االستعمال 

( لوعلم الناس منافعها الشتروها بوزنها ذهبًا ) وذلك لكونها ذات قیمة غذائیة عالیة  عنها القدماء

 . )1999(حجاوي وأخرون , لالنسان والحیوان واحتوائها على نسب عالیة من البروتینات 

 تكون نباتات هذه العائلة اما على شكل اشجار او نباتات عشبیة معمرة او حولیة     

 إذتنوعها  من حیثوالعائلة البقولیة تعد من النباتات الثالثة ، او على شكل شجیرات  

 تتصف هذه النباتات .)2002,واخرون Judd( اً نوع 18,860و  اً جنس 360 تضم 

ــوه، ا ــــریــتـبكــع الــة مــیــشــتعای ةمن خالل ارتباطها بعالقالجوي بقدرتها على تثبیت النتروجین  ي ـ

 امكــن اســتــعـمالهــــا كـسـمـاد اخـضـر  الخاصیةومــن خــالل هـــذه ، تــزیــد مــن خـصــوبــة الـتــربــة  كـــبذل

)Lloret وMartinez-Romero,2005(  . استخدمها  التيواقدم النباتات الطبیة  أحدوالحلبة

بذورها في الوقت الحاضر وتستعمل ، المصریون القدامى في تصنیع البخور وتحنیط المومیاءات 

 ).2003,واخرون Baschمكمًال للقمح والذرة والدقیق في تصنیع الخبز (

وضمادات لاللتهابات للحرارة  خافظة و  تستخدم في تقلیل مستوى السكر والكولسترول في الدم      

 ).2014,واخرون Benayadواالكسدة وفاتحة الشهیة (
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 التصنیف العلمي لنبات الحلبة  -2.2.3.2

Scientific classification of fenugreek  

 ) Payal,)2012و Snehlataحسب ماذكره كل من      

                                                      Kingdom:Plante: النباتیة     المملكه

                                  Phylum : Magnoliophytaالشعبة : النباتات الزهریة     

                                         Class : Magnoliopsidaالصنف : ثنائیات الفلقة 

                                 Order : Fabalesالرتبة : الفولیات                          

          Family : Fabaceae                                       العائلة : البقولیة      

 Genus : Trigonella                                                       ةالجنس : الحلب

 Species : Foenum – graecum                                    ةالنوع : نبات الحلب

 Petropoulos,2002ذكر ) نوع بینما620بتحدید( Linnaeusقام عالم التصنیف لینوس      

 نوعًا ومن هذه االنواع : 70ان عدد انواع الحلبة 

T. foenum – graecum, T. balansae, T. corniculata, T. maritima, T. spicata 

, T. occulta, T. polycerata, T. calliceras, T. cretica, T. caerulea, T. 

lilacina, T. radiata , T. spinos (2011, Maheswari و Mehrafarin). 
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 التسمیة العلمیة والتسمیات الشائعه لنبات الحلبة -3.2.3.2

Scientific and common nomenclature of  Fenugreek plant 

) وتعني Foenum-graecum( ةالنه یأتي من كلم) Fenugreekیسمى نبات الحلبة (     

 Fenugreek). بینما تسمى باالنكلیزیة 2004,واخرون Flammangالقش في اللغة الیونانیة (

فانه  Trigonella) . اما جنس Petropoulos,2002على استعمالها كمحصول علفي ( ةدالل

كذلك الى  یشیرو الذي یعني (الزوایا الثالث)  Three-angledمن االسم الیوناني القدیم  مشتقٌ 

 ). 2004, واخرون Flammangالشكل الثالثي لترتیب االزهار (

 يــوجــولــایــبــه الـلــعـفــب لــیــلــن الحــق مــتــشــة مـبـلــات الحــبــم نـــسأ نّ أ) Hale )2002ر ــذك     

البروالكتین المفرز ي ادرار الحلیب لدى الحوامل من خالل تأثیره على مستوى هورمون ـــر فــؤثـمـال

 من الغده النخامیة .

 ةــســبــســي وبــلـمـى شـمــســة اذ تــیــربــدان العـــلــبــف الــلــتــخـي مــدة فــدیـــات عــیـسمــا تـــوله     

 ) وتسمىHussein,1985ا فتدعى بالقریفه (ــیــبــیــي لــف ـــا) . ام 2014,واخرونالعلیاوي  (

 ر) اوــیــدم الطــــان (قــونــیــ) والK'u – Touوفي الصین (  Methiاو  Methikaفي الهند  

 Schemlitران ـــي ایــوف Semenا ــیــركــي تــوف Trigoniskosي او ــانــونــیــن الــبـالت

)Prasad,2011ام (ا ــســرنــي فـــا فـــFenugree sénegré)ا ــیــانــمــ) والBockshornklee ي ـــوف

 .)2013, واخرون Al holva )Mullaicharamا ــیــانـبــاس

 الموطن االصلي لنبات الحلبة  -4.2.3.2

في كل من شرق البحر االبیض المتوسط وصوًال الى  یتمثلٍ الموطن االصلي لنبات الحلبة      

 .)2007,واخرون Hananوالصین (سیا وكذلك اثیوبیا وهي تزرع بكثره في الهند وباكستان آوسط 
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وتعد كل من باكستان والهند والصین ومصر وسوریا وتونس والمغرب ومورتانیا واثیوبیا والجزائر اهم 

) .اما في العراق فتنتشر 1986على نطاق تجاري واسع (الشحات , ةالبلدان المنتجة لبذور الحلب

ي غریب والعمارة والبصره والرستمیة لكن الحلبة في كل من دهوك وشقالوة وكركوك والسیلمانیة واب

اذا یتم استیراد الباقي من دول العالم االخرى بكمیات قلیلة التكفي لسد االحتیاج المحلي 

 ) .2004,الهدواني(

 الوصف المظهري لنبات الحلبة -5.2.3.2

 Morphological description of Fenugreek plant 

یعد نبات الحلبة من النباتات الحولیة العشبیة ویشبه البرسیم , من ذوات الفلقتین وهو ذاتي      

یتم زراعته بتبادل عقب المحاصیل ، سم, موسمي شتوي الزرع  60-30التلقیح یتراوح طوله مابین 

انون شهر تشرین االول حتى ك بدءوهو یزرع في الهند والعراق من ، الصیفیة كالقطن والسمسم 

 ).2013,واخرون Kumar() 1-2شكل (الثاني 

یظهر  ، داكن بسبب تراكم مادة االنثوسیانین اخضرٍ  لونٍ  اوذ اً مجوف اً اسطوانی یكون الساقُ      

سم  50سم وطوله حوالي  1-0.5الى بیضوي في المقطع المستعرض وبقطر یتراوح مابین دائري 

 على نوعین االول یكون فیها الساق احاديویكون ، او اكثر حسب البیئة المزروع فیها 

 )Mono stalk اما النوع الثاني فیكون متعدد السیقان (، ) الیحتوي براعم ثانویةMulti-stalk(، 

بشكل  فیكون Rootاما الجذر ، وفیه تمتد العدید من البراعم الثانویة من القاعدة الى العقد العلیا 

 یتفرع لعدد كبیر،  بالقوة ویتسمسم وتوجد علیه كثیر من العقد الجذریة  30-8وتدي یبلغ طوله 

 ) .اما ازهارها فتكون صغیره جدًا صفراء اللون مثلثةPrasad,2011الثانویة (من الفروع  

 ،ذ تحتوي عـلى الكــــأس والـتـویــج  واالسدیة والمدقة أعنقود, كامله  على شكلالشكل تخرج 
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من بعد نثرها  ةتنبت الزهر  اً یوم 40-35بذرة. وخالل  20-10مابین  ةوتحمل كل زهر  

)Petropoulos,2002; Acharya 2006, واخرون. ( 

الحجم , ذات شكل  ةتكون خضراء او صفراء الى بنیة او اصفر الى ذهبي, صغیر فاما بذورها      

 وتتمیز ، ملم  3-2ملم وعرضها  5-3معیني او مستطیل او مربع یتراوح طولها مابین 

ویتطلب النبات البذور مابین ، الواحدة  ةیقع بین الجذیر والفلق بوجود اخدود واضح في احد اركانهاَ 

موضع على ریشیة تكون متبادلة الت Leafالورقه . ) 2009,واخرون Mc Comickایام ( 3-10

 سم وطولها مابین 1.5-0.8الساق مركبة ذات ثالث وریقات عرض كل منها یقع مابین 

من الزراعة تنضج  اً یوم 150-120وبعد  .)Prasad,2011سم وذات لون اخضر ( 1.5-4.5

هذا التباین في المدة الذي یستغرقه نبات الحلبة في النضج یعود الى عوامل عدیدة منها ، الحلبة 

 ).Petropoulos,2002كالضوء ودرجة الحرارة (موعد الزراعة , نوع التربة , والعوامل البیئیة 

 ): نبات الحلبة1-2شكل (
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 ةاالجزاء المستعملة من نبات الحلب -6.2.3.2

The using parts of  Fenugreek plant 

 ،تستعمل بذور واوراق الحلبة في تحضیر المستخلصات او المساحیق ذات الجوانب الطبیة     

 ).2003,واخرون Baschالحتوائها على العدید من المكونات الكیمیائیة ذات القیمة الطبیة (

تستعمل كتوابل العداد بعض انواع  إذ، استعماًال في الحیاة الیومیة  اما بذورها فهي االكثرُ      

مكثفة او  ةٍ المستخرجة من الحلبة كماد Galactomannanستعمل مادة تاالطعمة كالحساء , 

  ستعمال مادة تریغونیلینتو الحساء و ، یس كریم مثبتة لالطعمة كما في الصلصات واآل

Trigonellin  الفانیلیا ، ق السوس طناعیة لعر او كمنكهات اص، في تصنیع شراب القبقب التقلیدي

 ).Gupta,2014نها تسهم في اعطاء النبات رائحة ممیزة (والحلوى أل

 المكونات الكیمیائیة لبذور نبات الحلبة  -7.2.3.2

Chemical component of  Fenugreek plant 

االحماض و ، تعد بذور الحلبة مصدرًا غنیًا بالبروتینات والدهون والمعادن واالحماض الدهنیة      

من الناحیة تعد الجزء الطبي المهم من النبات و العناصر المعدنیة . و ، االمینیة والفیتامینات 

 ) .2002,واخرون Pandian( العالجیة

ومناطق زراعتها ،  والتربةَ ،  روف النمو العدیدة كالتسمیدَ ظب تتأثر بذور الحلبة ومكوناتها الفعالة

 ).1999,واخرون Sheoranالعوامل (والري ومسافات الزراعة وغیرها من 

 -: هياهم المركبات الكیمیائیة الموجودة في بذور الحلبة 
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 Al kaloidsالقلویدات  .1

 مجموعة من المواد غیر  تعدتمثل المركبات القلویدیة نواتج النباتات القاعدیة والتي      

وحدتها التركیبیة على حلقة نتروجینیة متباینه الموقع  تحتوي إذ، متجانسة التي لها تركیب موحد ال

Nitrogen heterocycles ) ذات فعل فیسولوجي واضحSarin,2005 ( .المركبات  تتواجد

حامض و ، القلویدیة في النبات اما على شكل امالح الحماض عضویة ابرزها حامض الخلیك 

او كأسترات ، الكلوكوز والكالكتوز ل او قد تكون على شكل كالیكوسیدات لسكریات مث، الستریك 

او قد توجد بشكل حر كالنیكوتین الذي یعد هو ،  Atropinالحماض عضویة مثل االتروبین 

), Ramawat,2008القلویدیة ( Pyridineومشتقاته من المركبات الرئیسیة لمجموعة البیریدین  

من ابرز قلویداتها وتقدر نسبتُه  )Trigonellin )N-Methylni cotinic acidیعد الترایكونیلین  إذ

 % للمركبات االخرى ,0.5% من وزن البذور وبنسبة 0.36-%0.2بحوالي 

Luteolin ,Apigenin ,Flavonoids ,Carpaine ,Gentianin ,Choline ,Isovitexin 

,Vitexin ,Quercetin ,Ovientin (2010,واخرون Mehrafarin ). 

ن وجدت بكمیات قلیلة جدًا ولها اهمیة إ جي على الكائن الحي و وهذه المركبات لها تاثیر فسل     

 ) .Evans,1999(في علم الدواء 

 Saponinesالصابونیات  .2

 ،ذات رغوة كرغوة الصابون حتى لو كانت بتركیز منخفض ةعن كالیكوسیدات خاص ةعبار      

یكون في اغلب  Sapogeninوتحتوي هذه المركبات على جزء غیر سكري یدعى سابوجینین 

 ) .1988,واخرون Tylerاالحیان ستیرویدي او تربیني ثالثي (
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 إذجزءًا مهمًا من المواد الفعالة طبیًا في نبات الحلبة  Glycosidesوتكون الكالیكوسیدات      

دات الصابونیة االسترویدیة التابعة لمجموعة التربینات الثالثیة یتحتوي على الكالیكوس

Triterpene  الذي یعد الدایو سجینینDiosgenin اهم مركبات هذه المجموعة طبیًا واكثرها  احد

 Tigogeninوالتیجوجنین  Yamogeninومن ثم یلیه الیاموجنین ، تواجدًا في نبات الحلبة 

وغیرها من المركبات والتي تعد اغلبها مشتقات للدایوسجینین  Neotigogeninوالنیوتیجوجنین 

)Cave,1999. ( 

للمكونات الفعالة في بذور الحلبة تتمثل  ن اعلى نسبةً أ) 2009( واخرون Janiبین      

 Trigonella foenurn-graecumاذ تبلغ نسبتها في بذور الحلبة لهذا النوع ، بالصابونیات 

النها تعمل على تثبیط تكونها ، % ولهذه المواد اهمیة في خفض نسبة الكولسترول والدهون 4.8

في بذور الحلبة حوالي  Diosgeninتبلغ نسبة  إذ .)2012,واخرون Akbariالدم (وتجمعها في 

یرون تستوستیستخدم النتاج االدویة السترویدیة والهورمونات مثل هورمون ال، % 95

 ).2002,واخرون McAnuffوالبروجستیرون والهورمونات السكریة (

 Carbohydratesالكاربوهیدرات  .3

 Galactomannasمركب  السیما% 65تبلغ نسبة الكاربوهیدرات في بذور الحلبة حوالي 

 وُیعد نوعاً ، ) 2005,واخرون Srichamroen% من الكاربوهیدرات (15والذي تبلغ نسبته حوالي 

الذي یشكل جزء ال یتجزء من جدران ، من السكریات المتعدده الموجودة في بذور نبات الحلبة 

على االلیاف  ة) الى احتواء بذور الحلب2003( واخرون Baschاشار  .الخالیا في سویداء البذور 

 % قابلة للذوبان .60% من االلیاف غیر قابلة للذوبان و 40% منها 50بنسبة 
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 Proteinsالبروتینات  .4

بنسبة   Histidineوهستادین  Globulinمصدرًا غنیًا بالبروتینات مثل الكلوبیولین  الحلبةتعد      

20) %Isikli  وKarababa,2005.( 

 Fatsالدهون  .5

% من وزن بذور الحلبة تتضمن المواد الدهنیة تتمثل بالكولسترول 5ن مایقارب إ     

Cholesterol  واللینولیكLinoleic  والسیستورینCystorelin  واالولیكOleic  وبالماتك

Palmatic )Schryver,2002.( 

 Vitaminsالفیتامینات  .6

  Cholineالكولین  السیماتتضمن بذور الحلبة العدید من الفیتامینات      

)Akbari  فیتامین من ملغم  0.31تحتوي على مایعادل  إذ، ) 2012,اخرونوA  

من ملغم  1.1و  B3ملغم  6و  B2ملغم  0.36و  1Bمن ملغم  0.41 تحتوي علىو   

)Niacin( و )Nicotinic acid (B5   فیتامین من  ملغم 12وC غم من بذور  100كل  في

و  biotinو  Cyanocobulamineو  Pyridoxineالى احتوائها على  فضًال عنالحلبة 

pantothenate )Leela  وShafeekh,2008. ( 

 Mineralsالمعادن  .7

), Tinay,2007و  Nasriتحتوي بذور الحلبة على كمیات البأس بها من الفسفور والكبریت (     

 ).2009,واخرون Janiاحتوائها على الزنك والحدید والكالسیوم ( فضًال عن
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 Amino acidsاالحماض االمینیة  .8

االمینیة بنسبة احتواء بذور الحلبة على االحماض الى  )2010( واخرون Mehrafarinاشار      

والالیسین  Isolysine فضًال عن،  hydroxyisoleu cine-4% والتي من اهمها 0.09

Lysine  والتربتوفانTryptophan  واالرجنینArgenine Rashmi 2011( واخرون.( 

 المكونات االخرى .9

) غم من 1) ملغم لكل (100بذور الحلبة تحتوي على ( نّ أ) 2011,واخرون Naidu( نّ بیَ      

 Mehrafarin%) ( 0.015فضًال عن وجود الزیوت الطیاره التي تبلغ نسبتها ( تالفالفونیدا

) 2009, واخرون Faeste), الذي یعزى له الرائحة والطعم السيء لهذه البذور (2010, واخرون

 Butanoic,acetic acid, Isovaleric acid, Caproic acid, Linalool ومن اهم هذه الزیوت

acid (1999,Rajyalakshmi,Sowmya) . 

 استعماالت نبات الحلبة -8.2.3.2

 Uses of Fenugreek plant 

كونها مصدرًا العداد المواد الخام في الصناعات  فضًال عن، تستعمل الحلبة كعالج طبي      

 ), Payal,2012و  Snehlateكما هو الحال في الهورمونات السترویدیة ( الصیدالنیة

ــده وتـحـتــوي الحـلـبـة عــلى مــركــبـــات الـفــیــنــوالت والــفــالفـــونــیـــدات الــتــي لـهـــا قـــدره مــضاده لـالكــس

)Dixit وذلك لقدرتها على اختزال الهیدروجین وازالة ذرة االوكسجین ) 2005,واخرون , 

على منع انحالل كریات الدم الناتج عن االكسدة  Polyphenolsوتساعد الفینوالت المتعدده 

)Modaresi 2012,واخرون. ( 
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) قدرتها كعالج وقائي للعالجات التكمیلیة لمرضى السرطان 2006( واخرون Bhatiaاوضح     

عن طریق استكمال تأثیر الدواء  اً وقائی اً ن لمستخلصها تأثیر إ للعالج الكیمیائي و  الخاضعین

Cyclophosphamide  الذي یعمل على انهاء الخالیا السرطانیة من خالل تسریع الموت المبرمج

Apoptosis  ةتخلیص الجسم من الجذور الحر و Free radicals  المنتشرة في دهون اغشیة

 الخالیا . 

 Ziaبین  إذ Effect on blood cholesterolعلى كولیسترول الدم  اً لنبات الحلبة تأثیر ن أ     

ن اعطاء المستخلص المائي او الكحولي لنبات الحلبة للفئران ادى الى خفض أ) 2001a( واخرون

 تعلى خفض مستوى الكولسترول من الكلیسیریدا یعملمعدل الكولسترول , وان تناول بذور الحلبة 

تقلیل مستوى البروتین الدهني في مصل المرضى المصابین و ،  Triglyceridesة الثالثی

)Singhal 1982, واخرون.( 

 منع تراكمها ، و  Triglyceridesالثالثیة  تانها تعمل على تقلیل تراكم الكلیسیریدا     

الیؤثر على عمل االنسولین في الكبد او على مستوى الكلوكوز في الدم  إذ، في كبد الجرذان 

)Basch 2003, واخرون.( 

مضادة لداء السكري  عالجیةً  اً ن لبذور الحلبة خصائصأ) 2011( واخرون Dasاوضح      

Antidiabetic بینما اشار . تؤدي الى خفض نسبة السكر في الدم  إذAL-chalabi )2001 (

المكونات البروتینیة المعزولة من بذور الحلبة اظهرت انخفاضًا في مستوى كلوكوز الدم في ن الى أ

 الفئران.

 على اجهزة الجسم كالجهاز الهضمي والتنفسي والبولي وان للحلبة تأثیراتٍ      

 )McCormick وHollway,1999 Korman; 2001,واخرون.( 
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 تؤثر التوابل الحاویة على الحلبة والمستعملة في االنظمة الغذائیة على إذ     

 اسابیع كان له 8انزیمات البنكریاس , فعند اضافة بذور الحلبة الى غذاء الفئران لمدة  

  Pancreatic lipase enzymeدور في زیادة نشاط انزیم الالیبیز البنكریاسي  

)Platel وSrinivasan,2000.( 

 ولهـــا اســتــخــدام فــي عــالج بــعــض االصابات البكتیریة والفطریة الحتوائها على العدید     

  Nicotnic acidحامض النیكوتین ،  Trigonellinالترایكونیلین  السیما ةمن المواد الفعال 

)Saxena وVyas ,1986 ذكر , (Javan  وAhmadian )1997 تأثیرها في تقلیل التهاب (

 لعظام لدى االشخاص المصابین بتلك االلتهابات .ا

على نمو  التي تؤثر Galactogogueo ةلبن للمرضعات بسبب وجود ماداتستعمل كمدر      

 ).2001,واخرون Choudharyالغدد اللبنیة وافرازها (

كونها مصدر غني بالبروتینات واحتوائها ، لمنع تساقط الشعر  ةٌ اما تأثیراتها االخرى فهي مفید     

في الشعر والمحافظة على فروة الرأس  Moisturisationالذي یعزز الرطوبة  Lecithinعلى 

)Moradi Kor  وMoradi,2013 وتساعد على طرح الحصى من البول وتزید من ادرار البول ,(

)Korman 2001,واخرون.( 

 تأثیرات منشطة لخالیا الدم من خاللن لها أ) 2013( واخرون Taloubiذكر      

 تسریع، لمعالجة التهابات الجلد  عالجیةً  لها خاصیةً و زیادة عدد خالیا نقي العظم 

 جفاف، الرؤوس السوداء ، شفاء الجروح والطفح الجلدي والدمامل . وفي منع ظهور البثور 

من اوراق الحلبة الطازجة  ةنجیالظهور المبكر للتجاعید عن طریق استخدام ع، الوجه 

)Maheswari 2013,واخرون.( 
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فقد بین  Side Effect of fenugreek الحلبةاما فیما یخص التأثیرات الجانبیة لنبات      

Rashmi وانخفاض في . ) انها قد تسبب زیادة من خطر النزف الدموي 2011( واخرون

االغماء وقد ُتسبب و ، صعوبة التنفس و ، مستویات البوتاسیوم في الدم تسبب الخدر وتورم الوجه 

الحامل  ةایضًا الصداع واالسهال والغازات عند استخدامها بكثره كما قد تسبب تقلصات لرحم المرأ 

 ونقص سكر الدم .

نب البیض فانها تسبب انخفاضًا في تركیز ا% من بذور الحلبة الى ذكور االر 30وعند اضافة      

بالنبیبات المنویة  اً وبالتالي تؤثر على خصوبتها وتلحق اضرار . ى الحیوانات المنویة ووزن الخص

)Bin Hafeez 2003,واخرون. ( 

) إن المتخلص الزیتي لبذور نبات الحلبة یؤدي الى زیادة 2009وذكر السامرائي وأخرون (

 المحفز للجریبات وبالتالي زیادة في نسبة انتاج البویضات. معنویة في الهورمون

  ي.عالج مرض السكر النباتیة في المستخلصات  باستعمالالدراسات المتعلقة  -4.2

كثر في السنوات االخیرة استخدام النباتات الطبیة واالعشاب كمستخلصات في عالج الكثیر      

مارسي من وجود العطارین و أاال ، من االمراض السیما داء السكر بالرغم من تقدم الطب والصیدلة 

العشاب واعتماد الناس علیها زاد من اهتمام الباحثین لدراسة هذا الجانب وتحدید التأثیرات العالج با

 . )1997االیجابیة (محمد,

 علىلكننا سنوجه الضوء ، الكثیر من المستخلصات المستخدمة في عالج داء السكر توجد

 إذ Allium sativumالثوم  مثلفي خفض نسبة السكر  المستعملةبعض المستخلصات النباتیة 

والنشا ومواد صابونیة  B2و B1 و Aیحتوي على زیوت طیاره فضًال عن القلویات وفیتامین 

 ).1988,واخرونسین (سعد یواالل
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) 2012الخافض للسكر ومنها دراسة الدوسري ( الثوم اشارت العدید من الدراسات الى تأثیرو      

لفروج اللحم واالغنام العراقیة المحلیة في خفض  ةوالبایو كیمیائی ةعلى بعض الصفات الفسلجی

 نسبة السكر في الدم .

 Capparis الشفلحن المستخلص المائي لنبات أ) 2005( وأخرون Eddouksبین      

Spinosa  ٌخافض للسكر في الفئران المستحثة بمرض السكر بواسطة  له نشاط

.Streptozotocin  

فهو من النباتات التي تنمو في المناطق الحارة ویحتوي Zingiber  officinale اما الزنجبیل      

) وتستخدم جذوره في االكل ویعد من اقوى 2007(عرموش , الذعٌ  ارة وله طعمٌ على زیوت طیّ 

 ).2008لعاوي,بالفي خفض نسبة السكر في الدم ( المانعة لالكسدة وله دورٌ المواد 

) التأثیرات العالجیة لمستخلص زیت الزیتون ضد مرض 2013( واخرون AL-Thwaniن بیّ      

) امكانیة استرجاع 2011( واخرون AL-Jashamyالسكري المستحث بااللوكسان , كذلك اوضح 

وتحسین عدد خالیا بیتا بعد المعاملة بخالصة اوراق الزیتون في  ةجزیرات النكرهانز المحطم

ن اعطاء مستخلص اوراق الزیتون وتوت أ) 2015( واخرون AL-Janabiفي حین ذكر  الفئران .

  β -cellsعادة تجدید خالیا بیتا إ الى الفئران المصابة بالسكري یؤدي الى  Morus albaا باالل

 دراسة تأثیر المستخلص الكحولي لنبات القطب عند) AL-zorri )2009وجد 

 Tribulus terrestris اناث االرانب والنسجیة في ةعلى بعض الصفات الفسیولوجی 

 الدم في تركیز الكلوكوز في مصل اً ضهنالك انخفافأن المستحثة بمرض السكري  

 العدید یحوي النبات على إذلمجموعة االرانب المصابة بالسكري والمجرعة بالمستخلص  

 من المركبات الكیمیائیة مثل الصابونیات والقلویدات والفالفونات والزیوت الطیارة والثابتة 

 )Mossa 1987,واخرون Sangeeta; 1994, واخرون.( 
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ن أ) على الفئران المصابة بالسكري تجریبیًا 2002( واخرون Liاثبتت الدراسة التي اجراها      

 في خفض سكر الدم. واضحٌ  الصابونیات المعزولة من نبات القطب كان لها تأثیرٌ 

 فأنه یحوي على العدید من المواد المشابهة لتلك الموجودة  Allium cepaاما البصل      

 كالسكروز والفالفویدات والسیترویدات ةیحوي على مواد سكری إذ Allium Sativumفي الثوم 

 قد بینت العدید، و  لوكوزینكمركب ال، الحدید ، معدنیة كالكالسیوم والفسفورالصابونیة وامالح 

 ;2011Akash,واخرون Eyo(لنسبة السكر في الدم  اً خافض اً من الدراسات ان له تأثیر 

 ).2015,واخرون ;2014David,واخرون

 Arabidopsisمستخلص نبات اذان الفار الى دور ) 2013( واخرونتوصل رشید      

thaliana  ن مستخلص إ و في خفض مستوى الكلوكوز في دم الفئران البیضاء المصابة بالسكري

, Tannins ,Flavonoids ,Alkaloids ,Sapoins ,Terpenesهذا النبات یحتوي على 

Steroids .التي تكون اغلبها موجوده في نبات الحلبة 

لي ــحـاء المــدبــنــات الهــبــص اوراق نـلــخـتـسـر مــیــأثـــول تـــ) ح2012ذاري (ـــة العــارت دراســـاش     

ات ـــبــن نأ إذون ــاربــكــد الــوریــلــع كــرابــة بــلــامــمعــران الـــئــفــل الــصـون مـــر ودهـــوى سكــتــســي مــف

یــحــتـــوي عــلى الـمـركــبــات الــفــیــنــولــیــة مثل  Cichorium intybus L. ( Chicory )اء ـــدبــنـــاله

5-caffeoylquinic - chorogenic , Dicaffeoylquinicchicori acid , Quercetin 

,Apigenin ,Luteolin , Sesquiter penes  الفركتان في یوجد تتركز في االوراق بینما التي

 Anethum) حول تأثیر الشبنت 2010( واخرونShaffic اوضحت دراسة و  الجذور .

graveolens   وحبة حلوةFoeniculum vulgare  ویة اوالكرCraway  على تركیب الكلیة

ن هذه أوجد  إذالمستحثة بمرض السكري بواسطة االلوكسان  فئرانوجزیرات النكرهانز في ال

 النباتات الثالث تقلل من مستوى سكر الدم.
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لبعض النباتات  ة) من خالل دراستها على تأثیر المستخلصات المائی2001اوضحت مرام (     

االلوكسان منها الشاي االخضر ري المستحث بمادة على الجرذان المصابة بمرض البول السك

Camellia sinensis ةوالمریمی Salvia officinalis  والجنسنجGinseng panax  لها تأثیر

تحتوي على  Sageن أ) 2000( واخرون Wangفي خفض نسبة السكر فقد ذكر 

Flavonoides  مثلKaempferol ,Luteolin  وQuercetin  للسكر خافضالتي لها تأثیر 

Hypoglycemic. 
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 Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل  -3

 Equipments and used tools  االجهزة و االدوات المستعملة   -3-1

 ).1-3استعملت في الدراسة الحالیة عدد من االجهزة واالدوات یمكن ادراجها بالجدول (     

 في الدراسة) : االجهزة واالدوات المستعملة 1-3جدول (

 المنشأ الشركة المصنعة االجهزة و االدوات ت

 Refrigerator                       General electric Turkey ةثالج 1

 Centrifuge         LKB Finlandجهاز الطرد المركزي  2

 جهاز قیاس السكر 3

 Measuring of diabetes 

Roche Germany 

 Water Bath                  Memmert Germany مائيحمام  4

 Hot plate                  Photax Englandصفیحه ساخنة  5

 Electric oven               Binder Germanyفرن كهربائي  6

 Digital camera             Sony Japan ةكامیرا رقمی 7

 Light Microscope        Kyuss Germanyمجهر ضوئي  8

 Dissecting microscope   Olympus Japanمجهر تشریح 9

 Rotary microtome          Histo line Italyمشراح دوار 10

 Electric Grinder        Arthur H.Thomus Co. U.S.A ةكهربائیمطحنة  11

 Sensitive balance        Kerne Germanyمیزان حساس  12

 Shacking incubator Fanem Brasil     حاضنة هزاز  13
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 Chemical Materials usedالمواد الكیمیائیة المستعملة  -2.3

 في الدراسة المستعملة): المواد الكیمیائیة 2-3الجدول (

 المنشآ الشركة المصنعة المواد الكیمائیة ت

 mercuric oxide             BDH Englandاوكسید الزئبق 1

 Eosin Y                            BDH Englandایوسین  2

 Candia balsam                  Schu chardt Manchen Germanyبلسم كندا 3

 حامض البكریك المائي 4
Aqueous picric acid 

BDH 
 

England 

 مادة االلوكسان 5
 Alloxan mononydrate            

Marck Germany 

 حامض الكبریتیك المركز 6
Concentrated sulfuric acid 

Scharlab Spain 

 Xylene                               SDFCL Indiaزایلین 7

 Potassium alum           BDH Englandشب البوتاسیوم 8

 Paraffin wax Wollen weber Germany شمع البارافین 9

 Iraq طبي محلي Formalin             (%40-37)فورمالین 10

 Ethyl alchol Pangea Lebanon  %95كحول اثیلي         11

 كحول اثیلي مطلق  12
Absolute Ethyle alcohol 

Scharlab Spain 

 Chloroform SDFCL Indiaكلوروفوم                      13

 مسحوق الهیموتوكسلین 14
Hematoxylin crystals 

BDH England 
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 المحالیل والصبغات والكواشف -3.3

The Solution, Stain and Reagent Used 

 المثبتات -1.3.3

A-  10مثبت الفورمالین %Formalin Fixation  )10:(% 

 .Vacca , 1985یحضر المثبت حسب ماذكر من قبل       

 نسبة المادة

 ملیلتر Formalin 100  %)40فورمالین (

 ملیلتر Distilled water 900 مقطرماء 

 

B- المائي محلول بوین Aqueous Bouin’s Solution 

 تبعًا لطریقة كل من تثبیت ویحضرلهذا المحلول في ا یستعمل          

 )Bancroft  وStevens ,1982.( 

 نسبة المادة

 ملیلتر Saturated aqueous picric acid 75 حامض البكرك المائي المشبع

 ملیلتر Formalin  25 %)40( فورمالین

 ملیلتر Glacial acetic acid 5 حامض الخلیك الثلجي

 

 Alcoholsالكحوالت  -2.3.3

 Ethanol alcohol 70% ,80%من الكحول االثیلي  التركیزتراكیز تصاعدیة  استعملت     

 ).Luna,1968وذلك بأستعمال الماء المقطر(% 100, 90%,
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 Stainsالملونات  -3.3.3

     Harris’s hematoxylin stain الهیما توكسلین هارس ملون -1.3.3.3

 لجمیع االنسجة الحیوانیة السیما عند استعمال ملون االیوسین. ملونهذه ال تستعمل     

 الكمیة المادة

 غرام Hematoxylin powder 2.5 مسحوق الهیماتوكسلین

 ملیلتر Absolute ethanol 25 %100كحول أثیلي مطلق 

 غرام mercuric oxide 1.25 اوكسید الزئبق 

 غرام Potassium alum 50 شب البوتاسیوم

 ملیلتر Distilled water 500 ماء مقطر

 ملیلتر Glacial acetic acid 20 حامض الخلیك الثلجي

 

 ) 2010 ,الحاج ( االتیةتحضر وفق الخطوات      

 ثم °م 55 -°50باستخدام نار هادئة عند درجة حرارة المطلق توكسین في الكحول االهیم اذیب  

ثم یضاف ، المزیجان ن یغلي أشب البوتاسیوم المذاب مسبقًا في ماء مغلي للمزیج الى  اضیف

ثم یرفع المزیج من المصدر الحراري  اً غامق اً اللون ارجوانی ن یصبحَ أاوكسید الزئبق ببطء الى 

، حامض الخلیك الثلجي  وبعدها اضیف الیه، بسرعة ویوضع في حمام یحتوي على ماء بارد 

 یرشح الملون قبل االستعمال.، و شدة التلوین  لغرض زیادة
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 Eosin stainاالیوسین  ملون -2.3.3.3

 ).2010تستعمل لتلوین السایتوبالزم والیاف النسیج الضام وحضرت وفق ماذكره الحاج (     

 الكمیة المادة

 غرام Y Eosin Y powder 1مسحوق االیوسین 

 ملیلتر Ethyl alcohol 70% 99 %70كحول اثیلي 

 ملیلتر Glacial acetic acid 0.2 حامض الخلیك الثلجي

 

 قبل ورشححامض الخلیك الثلجي  اضیف الیه% ومن ثم 70االیوسین في الكحول االثیلي  اذیب

 االستعمال .

 طرائق العمل -4.3

 Fenugreek seedsبذور الحلبة     -1.4.3

 – Trigonella foenumتم شراء بذور الحلبة من االسواق المحلیة تحت االسم العلمي      

graecum  التابعة للعائلة البقولیةFabaceae  ، وبعد تنظیفها تم تحویلها الى مسحوق ناعم

 باستعمال المطحنة الكهربائیة ثم یتم حفظ المسحوق في علبة لحین االستعمال .

 المستخلص المائي لبذور الحلبةتحضیر  -2.4.3

Preparation of aqueous extract of Fenugreek seeds 

، وذلك بأذابة ) لغرض تحضیر المستخلص 1998( واخرون Gradeletطریقة  استعملت     

° م 60مل من الماء المقطر في درجة حرارة  1000غم من المسحوق النباتي لبذور الحلبة في 50

شح بالشاش الطبي ثم رُ ، ° 37المزیج في الحاضن الهزاز لمدة یوم كامل بـ درجة حرارة  وُترك
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دقائق  10دورة/دقیقة ولمدة  3000سرعة وبجهاز الطرد المركزي  الىفي انابیب اختبار  ووضع

معلوم خذ الرائق ووضع في طبق بتري زجاجي اُ و ، مره ثانیة بواسطة ورق الترشیح  ُرشحبعدها 

للحصول على المستخلص ، ° م 57وبدرجة حرارة الكهربائي في داخل الفرن تجفیفه  الوزن وتم

وبعدها وزن الطبق الحاوي على المستخلص الجاف وطرح منه  Crude extractالمائي الخام 

وزن  وترك لیجف ثم أخذوزن الطبق الفارغ للحصول على وزن المستخلص الخام الناتج 

 المستخلص في عبوه محكمة لحین االستعمال . وحفظغم 2المستخلص الذي تم الحصول علیه 

 animals preparation Experimentتهیئة حیوانات التجربة  -3.4.3

بالغة  Mus musculusمن الفئران البیض السویسریة  اً ذكر  55تضمنت التجربة استخدام      

تم الحصول  إذغم  35-18بمعدل اوزان تراوحت ما بین ، اسابیع  10-8وبأعمار تراوحت ما بین 

تم ایواءها في البیت الحیواني التابع لكلیة ، علیها من مركز بغداد البحاث االجنة وعالج العقم 

 / جامعة دیالى.للعلوم الصرفة التربیة 

تجهیزها بالماء  وتم، الرضیة بنشارة الخشب وضعت الفئران في اقفاص بالستیكیة مفروشة ا     

 اما من ناحیة التهویة واالضاءة فكانت ، كل ثالثة ایام وتنضیفها ،  الدراسةُ  مدةوالعلیقه طول 

 .2° ± م 25ودرجة الحرارة تراوحت   ساعة ظالم 12ساعة ضوء و  12

 استحثاث داء السكري -4.4.3

ساعة بااللوكسان  18لمدة  تجویعهابعد  اتتم استحثاث داء السكري عن طریق حقن الحیوان     

Alloxan Monohydrate  من وزن الجسم ( 1-ملغم.كغم 150بتركیزSaikat 2008،واخرون (

قبل استعمالها بواقع جرعة مفردة تحت  Normal salineمذابة في محلول ملحي فیسولوجي 
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حسب وزن الحیوان ثم  )Mohotkar ,2001و  Intra peritoneal )Khadkeالغشاء البریتوني 

 من الحقن .، تم قیاس نسبة السكر فیها بعد ثالثة ایام زودت الحیوانات بالغذاء والماء مباشرًة 

  Animals groups given the dose orally فمویامجامیع الحیوانات المجرعة  -5.4.3

 تم معاملة الحیوانات من خالل تحضیر الجرعة الفمویة للفئران باالعتماد على الجرعة     

للبذور للمستخلص المائي  1-ملغم.كغم 2000) للحلبة والتي تبلغ LD50(النصفیة القاتلة  

)Mequanente 1-ملغم.كغم 0.3و  0.2و   0.1) وتم اختیار ثالثة تراكیز 2006,واخرون 

وتم تحضیر الجرع مل  0.1وجرعت الحیوانات فمویًا بواسطة حقنة انسولین منزوعة االبرة وبحجم 

 -بأستعمال المعادلة االتیة :

𝑥

وزن الفار
=

 الجرعة المعطاة
1000  

 -:على ثالث مجامیع رئیسة هيوقد قسمت الحیوانات 

 المجموعة االولى: مجموعة السیطرة

 اعطیت الماء المقطر لها بشكل مستمر. اً ذكر  ًا فأر  12حیوانات هذه المجموعة عددها      

من وزن  1-ملغم.كغم 150مجموعة الفئران التي حقنت بااللوكسان بتركیز المجموعة الثانیة : 

 ًا .فأر  12الجسم عددها 

من وزن  1-ملغم.كغم 150مجموعة الفئران التي حقنت بااللوكسان بتركیز  :الثالثةالمجموعة 

وجرعت بالمستخلص المائي لبذور الحلبة وهذه المجموعة قسمت  اً ذكر  ًا فأر   36الجسم عددها 

 -وهي :على ثالث مجامیع ثانویة 
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لمدة اسبوع,   1-ملغم.كغم 0.1مجموعة الفئران المعاملة بمستخلص بذور الحلبة بتركیز  •

 .ًا ذكر  ًا فأر  12اسبوعین, ثالثة اسابیع عددها 

لمدة اسبوع,   1-ملغم.كغم 0.2مجموعة الفئران المعاملة بمستخلص بذور الحلبة بتركیز  •

 .ذكر فأر 12اسبوعین, ثالثة اسابیع وعددها 

لمدة اسبوع,   1-ملغم.كغم 0.3مجموعة الفئران المعاملة بمستخلص بذور الحلبة بتركیز  •

 .ذكر فأر 12اسبوعین , ثالثة اسابیع وعددها 

 Measurement of Suger percentageقیاس نسبة السكر  -6.4.3

عن طریق قطع الذنب واخذ عینة من الدم كل یومین تم قیاس نسبة السكر في حیوانات التجربة    

 نسبة السكر بأستخدام جهاز قیاس السكر  وتم قیاس

 Anesthesia of animalsتخدیر الحیونات -  7.4.3

 دقائق . 10-5الحیونات في وعاء زجاجي حاوي على مادة الكلوروفوم بكمیة مناسبة لمدة  وضعت

 Dissection of animalsتشریح الحیوانات  -8.4.3

 -بعد تخدیر الحیوانات تم تشریحها بعدة خطوات :     

ثم ، ُعمل شق طولي في جدار الجسم (الجلد) یبدأ من فتحة المخرج الى منطقة العنق  .1

 بت الجلد بالدبابیس .ثُ و ، عمل شقین مستعرضة تصل الى االطراف االمامیة والخلفیة 

عمل شق طولي في البریتون یمتد من فتحة المخرج لیصل الى القص السیفي  .2

Xiphisternum  ، ثم ُعمل شقین على جانبي القص بموازاة الحجاب الحاجز

Diphragm. 
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 ابتداًء من المعدة الى المستقیم.ازیل الجلد واستخرجت القناة الهضمیة  .3

 غدة البنكریاس (المعثكلة) ومعها منطقة (االثنى عشر) لصعوبة فصلها عن العفج. أزیلت .4

 وضعت العینات في المحالیل المثبتة. .5

   المقاطع النسجیة تحضیر -9.4.3

Preparation of histological sections 

التجربة  لمجامیعرات النسجیة الحاصلة في البنكریاس الشرائح النسجیة لمعرفة التغیّ  ُحضرت     

 -) كاالتي:Stevens,1982و  Bancroftلبذور نبات الحلبة حسب طریقة ( المختلفة 

 Fixationالتثبیت  -1.9.4.3

بینما القسم ، ساعة  48% لمدة 10في محلول الفورمالین بتركیز قسم من العینات   ثبتت

 ساعة . 20االخر وضع في محلول بوین لمدة 

 Washingالغسل  -2.9.4.3

لمدة   Tap water% بماء الحنفیة 10العینات المثبتة بمحلول الفورمالین بتركیز  غسلت     

بینما العینات المثبتة بمحلول بوین ، % 70ثم تنقل الى الكحول االثیلي بتركیز ، نصف ساعة 

 . یزال الفائض من المثبت% عدة مرات حتى 70المائي غسلت بالكحول االثیلي بتركیز 

 Dehydrationاالنكاز (التجفیف)  -3.9.4.3

سحب الماء من العینات بعد امرارها بسلسلة من التراكیز التصاعدیة من الكحول االثیلي      

 ولمدة نصف ساعة لكل تركیز .  %100 و %90و %80و% 70ابتداءًا من 
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 Clearingالترویق  -4.9.4.3

 .شفافیةلمدة نصف ساعة لغرض جعل العینات اكثر  Xyleneروقت العینات بالزایلین      

 Infiltrationاالرتشاح (التشریب)   -5.9.4.3

ذي درجة  Paraffin waxوشمع البرافین  Xyleneوضعت العینات بخلیط من الزایلین      

لمدة ربع ساعة تمهیدًا لنقلها ، ° م 60في فرن كهربائي بدرجة حرارة  1:1وبنسبة ° م 56انصهار 

 لمدة نصف ساعة لكل مرة. ، بواقع تبدیلتینالى شمع البرافین فقط 

 الطمر وعمل القوالب -6.9.4.3

Embedding and making blocks 

سكب الشمع المنصهر في  إذطمرت العینات بالنوع نفسه من الشمع المستخدم باالرتشاح      

 مرار أبرهبأوتم التخلص من الفقاعات الهوائیة ، قوالب خاصة لهذا الغرض ونقلت العینات لها 

 حول العینة تم ترك القالب لیتصلب. Hot needleساخنة 

 Trimming and sectioningالتشذیب والتقطیع  -7.9.4.3

تكون اضالع القالب مستقیمة لحاد  مشرطقوالب الشمع الحاویة على العینات باستخدام شذبت      

 في جهاز ثم وضعتعلى حامل خشبي  ثبتت القوالب، وزوایاه قائمة  البعضوموازیة لبعضها 

 6وبسمك  Serial sectionsقطعت بشكل متسلسل ،  Microtome rotaryالمشراح الدوار 

بعد وضع قطرات من الماء المقطر ، ثم وضعت المقاطع على شرائح زجاجیة نظیفة ، مایكرومیتر 

Distilled water  على الشریحة الزجاجیة ونقلت الشرائح الحاویة على المقاطع الى صفیحة
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 48-24وتركت لكي تجف لمدة ، ° م 37لكي یتم فرش العینة بدرجة حرارة   Hot plateساخنة 

 ساعة قبل التلوین .

 -:Stainingالتلوین  -8.9.4.3

 ).Stevens),1982و   Bancroft االتیةتم التلوین طبقًا للخطوات      

دقیقة الزالة شمع البرافین من  30لمدة  Xyleneوضعت الشرائح الزجاجیة في الزایلین  .1

 العینات .

 و %90 و %100كحول االثیلي ابتداءًا من من المررت الشرائح بسلسلة تنازلیة التراكیز  .2

 ثم تغسل بالماء المقطر ولمدة دقیقتین .، % ولمدة دقیقتین لكل تركیز 70 و 80%

 ثم غسلت بماء الحنفیة لمدة، دقائق  4لونت المقاطع في ملون الهیماتوكسلین لمدة  .3

 للحصول على زرقة افضل . تیندقیق

 دقائق. 10لونت المقاطع بمحلول االیوسین لمدة  .4

 و %70بسلسلة من التراكیز التصاعدیة من الكحول االثیلي  بأمرارهاجففت المقاطع  .5

 دقائق. 10% , لمدة 100 ثم في % ولمدة دقیقتین لكل تركیز90 و 80%

 دقیقة لكل مرحلة . 30في مرحلتین ولمدة  Xyleneروقت المقاطع باستخدام الزایلین  .6

  Mountingالتحمیل (االرساء) - 9.9.4.3

لغرض تحمیل المقاطع  Canada balsamاستعمل وسط التحمیل الدائمي بلسم كندا      

 لتجف. وتركت Cover Slideالشرائح بغطاء زجاجي  وغطیتالنسجیة 
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 Microscope examinationالفحص المجهري  -10.4.3

بقوى مختلفة بما یتناسب مع متطلبات  Light Microscopeاستعمل المجهر الضوئي      

 .) المعثكلةلغدة البنكریاس ( النسجيالدراسة الحالیة لغرض دراسة التركیب 

          Microscope photography                  التصویر المجهري -10.8.4.3

ل قوى تكبیر مختلفة بما یالئم متطلبات الدراسة االشرائح المجهریة المنتخبة وباستعم صورت  

وتم التصویر في كلیة التربیة للعلوم  Sonyوبأستعمال مجهر ضوئي مزود بكامیرا من نوع الحالیة 

  .الصرفة / ابن الهیثم / قسم علوم الحیاة
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 Results   النتائج -4 

 -:المجامیع التجریبیة قیاس نسبة السكر في 1.4- 

Measurement of experimental groups blood sugar                                      

المعاملة بااللوكسان  وجود ارتفاع في معدل سكر الدم في الفئرانت نتائج الدراسة الحالیة بینّ      

والتي  مع مجموعة السیطرة مقارنة  504 – 218وبمدى  436 بلغ إذ 1-ملغم.كغم 150بتركیز 

عالقة بین  . اظهرت نتائج الدراسة الحالیة وجود74-105وبمدى  mL/dL  90بلغ معدلها  

في معدل السكر في  اً انخفاضسجل  إذالتركیز ومدة التجریع بالمستخلص المائي لبذور الحلبة 

سبوعین وثالثة اسابیع لمدة اسبوع واو  1-ملغم.كغم 0.3و 0.2 و 0.1المجامیع المجرعة وبتركیز 

 المجرعةفي معدل سكر الدم في المجامیع  وجود انخفاضٍ نتائج ال إذ اظهرت ، لكل تركیز 

 و  mL/dL 179بلغ  إذلمدة اسبوع  1-ملغم.كغم 0.1بتركیز  المائي لبذور الحلبة بالمستخلص

 mL/dL 168لمدة اسبوعین  المعطى بینما سجل معدل السكر لنفس التركیز و  221-130مدى ب

 mL/dL 129هو  وللتركیز نفسهكان معدل السكر في االسبوع الثالث  فیما 181-153مدى ب و

 .المعاملة بااللوكسانمجموعة المقارنٌة مع  198-92مدى وب

لمجموعة المجرعة لفي معدالت السكر  انخفاضاً نتائج الدراسة الحالیة  وضحتبینما ا     

 mL/dL 186بلغ المعدل في االسبوع االول  إذ 1-ملغم.كغم 0.2بتركیز المائي بالمستخلص 

مدى وب mL/dL) 182في االسبوع الثاني ( معدل القراءات بینما كان ،  196-170مدى وب

مقارنٌة  104-90مدى وب mL/dL 97 معدل القراءاتكان فاما في االسبوع الثالث ،  160-199

 .مع مجموعة المعاملة بااللوكسان
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معدل السكر في الحیوانات المجرعة بالمستخلص  أن ت نتائج الدراسة الحالیةوفي اتجاه اخر بینّ    

اذ بلغ عند  ،في معدل السكر كبیرٍ  ضٍ انخفا وجود  1-ملغم.كغم 0.3بة وبتركیز المائي لبذور الحل

عند االسبوع  في حین كانت معدالت السكر،  192-99مدى وب mL/dL 130االسبوع االول 

 91, اما في االسبوع الثالث فقد بلغ معدل السكر  132-98مدى وب mL/dL 115الثاني 

mL/dL 99-83مدى وب . 

 في مجموعة السیطرة  معثكلةالشكلیائي والتركیب النسجي لل الوصف   2.4-

Morphological description and histological structure of pancreas in 

control group 

 Mus musculusفي الفئران البیض السویسریة  معثكلةاظهرت نتائج الفحص العیاني لل     

وتفتح في تقعر العفج ، لمجموعة السیطرة ان الغدة فیها تكون من النوع قلیلة االنتشار في المسراق 

Duodenum  ، وتمیل للظهور باللون االبیض المائل في الجوف البطني بالقرب من كتلة االمعاء

لصعوبة و ،  Mesenteriesالى االصفرار ومحاطة بكتلة من االغشیة الرقیقة المتمثلة بالمساریق 

 فصلها عن هذه االغشیة وتمزقها تم اخذ الغدة مع ما یحیطها من العفج .

 من الخارج بمحفظة من ةٌ ا محاطنهّ أاظهرت نتائج الفحص النسجي لمقاطع الغدة      

یمتاز نسیج المحفظة بأحتوائِه على نسبة و   tissue  Loose connectiveالنسیج الضام المفكك 

یج المحفظة الى داخل الغدة یمتد نس  ).1-4شكل (   Blood vesselsمن االوعیة الدمویة 

ویظهر نسیج ، ها الى عدد من الفصوص والفصیصات المتغایرة في اشكالها واحجامها لیقسم

مع نسیج الغدة المتلون باللون البنفسجي عند  مقارنةٍ  فاتحمتلونًا بلون  Trabeculaeالحویجزات 

 ).2-4شكل (التلوین بملون الهیماتوكسلین واالیوسین 
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وجزء االفراز ،  Exocrine portionقسمین هما جزء االفراز الخارجي  علىیقسم نسیج الغدة      

یتمثل جزء االفراز الخارجي بعدد كبیر من الوحدات الفارزة ،  portion  Endocrineالداخلي

ولكنها عمومًا تبدو صغیرة ، والتي تظهر متغایرة في اشكالها واحجامها ،  Aciniالمتمثلة بالعنیبات 

من  Acinusتتكون كل عنیبة  , Irregularالحجم وذات شكل كروي او بیضوي او غیر منتظم 

 .)2-4(شكل تحیط بتجویف صغیر یمثل تجویف العنیبة  والتي العنیبیة عدد من الخالیا

خالیا العنیبات تظهر هرمیة الشكل وغیر واضحة الحدود  نّ أاظهرت نتائج الفحص النسجي      

الجزء القمي من ویحتل السایتوبالزم ، حاویة على نواة كرویة او بیضویة واقعة في قاعدة الخلیة 

والتي تتلون بلون  granular  Zymogenالخمیرمولد حبیبات الخلیة ویمتاز بكونِه حاوي على 

، وقد یظهر تجویف بعض  )3-4(شكل  تبدو حدود الخالیا صعبة التمییزو احمر أو وردي , 

العنیبات مشغوًال بخلیة واحدة او خلیتین وهي تمثل بدایة تكون النظام القنوي لجزء االفراز الخارجي 

 . )4-4(شكل  Centroacinar cellsركزیة والمتمثلة بالخالیا العنیبیة الم

نتائج الفحص النسجي لمقاطع الغدة ظهور العدید من مقاطع القنوات االفرازیة والتي بینت     

إذ ترتبط الخالیا العنیبیة المركزیة مع تظهر بأقطار مختلفة وذات تركیب نسجي مختلف ایضًا . 

تكون   Intercalated ductsن مقاطع القنوات البینیة أبینت نتائج الدراسة الحالیة القناة البینیة و 

مع تجویف  مقارنةٍ تكون ذات تجویف اكبر قلیًال ، في قطرها الى قطر العنیبات البنكریاسیة  مقاربةً 

  Simple squamous epitheliumحرشفي بسیط ظهاري تبطن هذه القنوات بنسیج ، العنیبات 

وتبدو الخالیا افتح  Simple cuboidal epitheliumمكعبي بسیط منخفض ظهاري الى نسیج 

اظهرت النتائج , )3-4(شكل مع عنیبات جزء االفراز الخارجي  مقارنةٍ لونًا وذات حدود واضحة 

مع  مقارنةٍ اكبر  والتي تبدو بقطرٍ   lobular ducts Intra ةوجود مقاطع للقنوات الداخل فصیص

بین عنیبات جزء االفراز الخارجي تتمیز هذه القنوات بأحتوائها على  القنوات البینیة وتظهر واضحةً 
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مستند  Simple cuboidal epithelial tissueتجویف كبیر وتبطن بنسیج ظهاري مكعبي بسیط 

 . )3-4شكل ( المفككالى كمیة من النسیج الضام 

   Inter lobular ductsمقاطع القنوات بین الفصیصیة  في حین تظهر   

 وتمیزت باحتوائها على  بنكریاسیةالمطمورة ضمن النسیج الضام الفاصل بین الفصیصات  

بسیط الى عمودي بسیط وتبطن هذه القنوات بنسیج ظهاري مكعبي ، تجویف كبیر ومتطاول عادة 

 ومستند بدورِه الى النسیج الضام المفكك  Low simple columnar epithelium  واطئ

 ).4-4(شكل 

 فقد اظهرت نتائج ،  portion Endocrineاما فیما یخص جزء االفراز الداخلي      

 بعدد منیتمثل ن جزء االفراز الداخلي في حیوانات مجموعة السیطرة أالدراسة الحالیة  

 الجزیرات المنتشرة بین عنیبات جزء االفراز الخارجي والمتمثلة بجزیرات النكرهانز 

 Islets of  Langerhans  واشكال مختلفة قد تكون كرویة احجام متغایرة بالجزیرات هذه ظهرت و

، تظهر هذه الجزیرات مكونة من حبال من الخالیا الملتفة حول بعضها وذات لون فاتح او بیضویة 

 ).2-4مع وحدات جزء االفراز الخارجي (شكل  مقارنةٍ 

تحتوي كل جزیرة على حبال ملتفة من الخالیا والتي امكن تمیزها الى ثالثة انواع من الخالیا      

متاز باحتوائها وت، والتي تظهر محیطیة الموقع وذات شكل كروي  Alpha cellsوهي خالیا الفا 

وذات كل تكون بیضویة الش، في وسط الجزیرة  للتمركزفتمیل اما خالیا بیتا ,  على نواة بیضویةٍ 

الفا وبیتا وتمیل الن تقع في محیط خالیا فتقع بین    Delta cellsاما خالیا دلتا  ،نوى كرویة 

 ) .5-4شكل (الجزیرة وتظهر غیر منتظمة الشكل وذات لون شاحب 
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 C): مقطع في معثكلة حیوانات مجموعة السیطرة یوضح نسیج المحفظة 1-4شكل (

 .)H&E ،× 4) (ملون (Loوالفصیصات  Tوالحویجزات 
 

 
یوضح تركیب احد  مجموعة السیطرة لحیوانات  ): مقطع في نسیج المعثلكة 2-4شكل (

) جزء االفراز الداخلي ExPجزء االفراز الخارجي ( Tوالحویجزات ، Cالمحفظة  الفصیصات
)EnP( ) والقناة الداخل فصیصیةIaLD(  اوعیة دمویةBV  ملون) .H&E  ،×10(. 

Lo 

C 
T 

ExP 

C 

T 

IaLD 

EnP 

BV 
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 والقنوات البینیة )A( ): مقطع في معثكلة حیوانات مجموعة السیطرة یوضح العنیبات3-4شكل (

)IcD(  فصیصیة الوالقنوات داخل)IaLD( ) الحویجزات ،T. (  ملون)H&E  ،×40(. 
 

 
 فصیصیةال بینیوضح القناة ): مقطع في معثكلة حیوانات مجموعة السیطرة 4-4شكل (

)IeLD) جزء االفراز الخارجي (ExP) العنیبات ، (A( وجزء االفراز الداخلي ،EnP) ( 
 .)H&E  ،×40(ملون 

IaLD 
IcD 

T 

A 

IeLD 

EnP 

ExP 

A 
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جزء ، ): مقطع في معثكلة حیوانات مجموعة السیطرة یوضح جزء االفراز الداخلي 5-4شكل (

خالیا دلتا  (BC)خالیا بیتا)ACخالیا الفا () IcD) ، القناة البینیة (ExPاالفراز الخارجي (
(DC) ملون)H&E  ،×40(. 

 

 بااللوكسانالتغیرات النسجیة لمعثكلة الفئران للمجامیع التجریبیة المعاملة   -3.4

Histological change of Animal Group Treatment with Alloxan 

من  1-ملغم.كغم 150الفئران البیض المعاملة بتركیز  معثكلةاظهرت نتائج الدراسة النسجیة ل     

نسبة النسیج الضام في زیادة حصول بوالمتمثلة النسجیة رات ل العدید من التغیّ االلوكسان حصوَ 

وكذلك النسیج الضام الممتد من المحفظة الى داخل نسیج الغدة والمتمثل ، المحیط بالغدة 

ظهرت الحویجزات حاویة على نسبة كبیرة من االلیاف  حینفي  , Trabeculaeیجزات بالحو 

في نسبة النسیج الضام   ظهور زیادةٍ  نلحظ ) .6-4المغراویة وخالیا االرومات اللیفیة (شكل 

والقنوات البین فصیصیة  Intralobular ductفصیصیة الالمحیط بالقنوات البنكریاسیة داخل 

Interlobular ducts   8-4,  7-4(شكل(. 

IcD 

BC 

DC 

AC 

ExP 
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وقد ظهرت هذه ، اظهرت المقاطع النسجیة وجود نسبة كبیرة من تجمعات النسیج الدهني      

، وكذلك في نسیج الحویجزات الفاصلة بین الفصیصات التجمعات واضحة في اطراف الفصیصات 

 ).10-4,  9-4(شكل 

بنسبة كبیرة في  واضحةً  Congestion االحتقانِ  ر حالةِ وبینت نتائج الفحص النسجي ظهوَ      

) ، كذلك في مقاطع االوعیة 9-4مقاطع االوعیة الدمویة الكبیرة في اطراف الفصیصات (شكل 

ضمن نسیج المنتشرة   Blood capillariesمقاطع االوعیة الدمویة الشعریة و  الدمویة الصغیرة 

 ) .11-4الغدة (شكل 

من االلوكسان   1-ملغم.كغم 150اظهرت المقاطع النسجیة لمعثكلة الفئران المعاملة بتركیز      

بین عنیبات جزء االفراز  السیماضمن نسیج الغدة  واضحةً  Hemorrhageظهور حالة النزف 

 ) .13-4,  12-4كذلك في اطراف الفصیصات (شكل ، الخارجي 

تمثلت هذه  إذ، رات نسجیة واضحة في جزء االفراز الخارجي ت النتائج حصول تغیّ بینّ      

في العنیبات المنتشرة في وسط كل فصیص من  السیما الخمیرالتغیرات بزیادة نسبة حبیبات مولد 

وقد ظهرت العنیبات متقبلة للملونات الحامضیة ) , 15-4و  14-4الفصیصات المعثكلیة (شكل 

وظهرت حدود الخالیا غیر واضحة ، ، مع العنیبات الموجودة في اطراف الفصیصات  مقارنةٍ بشدة 

 ین ظهر البعض االخر حاویًا على نواتین في ح، العنیبیة فاقدة ألنویتها ولوحظت بعض الخالیا 

في خالیا العنیبات البنكریاسیة بأحتوائه على العدید من وتمیز السایتوبالزم ) , 15-4(شكل 

ظهرت حالة  إذالفجوات التي ظهرت بشكل كبیر في العنیبات الموجودة في اطراف الفصیصات 

 .) 17-4,  16 -4واضحة بشكل كبیر (شكل  Vaculationالتفجي 

فقد اوضحت نتائج الدراسة  Endocrine portionیخص جزء االفراز الداخلي  فیماما أ     

من مادة االلوكسان ان جزیرات  1-ملغم.كغم 150الحالیة لمجموعة الفئران البیض المعاملة بتركیز 
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اظهرت المقاطع النسجیة  إذوفي حجمها ، جزء االفراز الداخلي قد اختزلت الى حد كبیر في عددها 

ظهور عدد قلیل جدًا منها وكانت الجزیرات الموجودة صغیرة الحجم ومختزلة  وأاختفاء الجزیرات 

وظهرت متكونة من حبال من الخالیا المفككة لوحظ حصول نزف بین خالیا الجزیرات فضًال عن 

داخل الجزیرات  Blood capillariesالشعریة الدمویة وجود االحتقان الواضح في داخل االوعیة 

 ) .18-4البنكریاسیة (شكل 

 
 1-ملغم.كغم 150): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان بتركیز 6-4شكل (

) CT, نسیج ضام () Lo) ، الفصیصات (T( یوضح زیادة نسبة النسیج الضام والحویجزات
 .)H&E  ،×4(ملون 

  

T

CT Lo 
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 1-ملغم.كغم 150): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان بتركیز 7-4شكل (

، جزء االفراز  IeLD فصیصیةالالمحیط بالقنوات بین ) CT(یوضح زیادة النسیج الضام 
 .)H&E  ،×4(ملون ). Lo)، الفصیص (T) الحویجزات (ExPالخارجي (

  

 

 1-ملغم.كغم 150): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان بتركیز 8-4شكل (

) IcD)، القنوات البینیة (IaLD( فصیصیةالیوضح زیادة النسیج الضام المحیط بالقنوات داخل 
 .)H&E  ،×40(ملون ) . Aالعنیبات (

  

IeLD T 

CT 

ExP 

Lo 

IaLD 

A 

IcD 
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 1-ملغم.كغم 150معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان بتركیز ): مقطع في 9-4شكل (

في االوعیة  )Co( في اطراف الفصیصات , وظهور االحتقان) AT(یوضح تجمع النسیج الدهني 
 .)H&E  ،×4(ملون  )Lo، الفصیصات ( الدمویة الكبیرة

 

 
 1-ملغم.كغم 150بااللوكسان بتركیز  ): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة10-4شكل (

بین الفصیصات , وظهور االحتقان في االوعیة الدمویة ) AT(یوضح تجمع النسیج الدهني 
)Co(  ملون)H&E ،× 40(. 

AT 

Co 

Lo 

Co 

AT 
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 1-ملغم.كغم 150): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان بتركیز 11-4شكل (

 ةوكذلك في االوعیة الشعریة الدموی)    (   یوضح االحتقان داخل االوعیة الدمویة الصغیرة 
 . )H&E  ،×10)  (ملون          (
 

 
 1-ملغم.كغم 150): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان بتركیز 12-4شكل (

 .)×H&E  ،10(ملون ) Exp( االفراز الخارجيبین عنیبات جزء )         ( یوضح النزف

ExP 
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 1-ملغم.كغم 150): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان بتركیز 13-4شكل (

 داخل االوعیة الدمویة) Co(واالحتقان ) Lo(في اطراف الفصیصات  )     (       یوضح النزف
)Bv ( ملون)H&E ،× 10(. 
 

 
 ): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان بتركیز 14-4شكل (

) Lo) ، الفصیص (A) ، العنیبات (ZG(یوضح زیادة حبیبات مولد الخمیر 1-ملغم.كغم 150
 .)H&E  ،×10(ملون 

 

CO 

BV 

Lo 

A 

Lo 
ZG 
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 1-ملغم.كغم 150بااللوكسان بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة 15-4شكل (

، بعض الخالیا تحوي نواتین وبعضها تفتقد االنویة (ACs) یوضح تغیر في خالیا العنیبات
 .)H&E  ،×100(ملون ) ZGحبیبات مولد الخمیر (

 

 
 1-ملغم.كغم 150): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان بتركیز 16-4شكل (

، حبیبات مولد الخمیر الموجودة في اطراف الفصیص )A( في العنیبات) V(یوضح حالة التفجي 
)ZG ( ملون)H&E  ،×10(. 
  

ACs ZG 

ZG 

A 

V 
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 1-ملغم.كغم 150): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان بتركیز 17-4شكل (

  (    ) االنویةفي العنیبات واختفاء )    (یوضح حالة التفجي 
 .)H&E  ،×100(ملون 

 

 
 1-ملغم.كغم 150): مقطع في معثكلة الفئران البیض المعاملة بااللوكسان بتركیز 18-4شكل (

 .)H&E  ،×10(ملون ) A)، العنیبات (IL( داخل الجزیرات) H(یوضح حالة النزف 
 

H 

IL 

A 
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المعاملة بااللوكسان للمجامیع التجریبیة التغیرات النسجیة لمعثكلة الفئران  -4.4

 . 1-ملغم.كغم 0.1والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 

Histological changes of pancreas mice in experimental 

group treated with alloxne and treated with 0.1 mg.Kg-1 of 

aqueous extract of fenugreek seeds . 

 لمدة اسبوع واحد.  - 4.4.1

  1-ملغم.كغم 150بتركیز  المعاملة بااللوكساناظهرت نتائج الدراسة الحالیة للحیوانات      

نسبة  نّ أولمدة اسبوع واحد   1-ملغم.كغم 0.1والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 

تمتد منه حواجز الى داخل متن الغدة  إذ، قد زاد سمكُه ثكلة عنسیج المالنسیج الضام المحاط ب

لما هو علیه في   وهو مشابه، لتقسمها الى العدید من الفصیصات المتباینة في الشكل والحجم 

 .)19-4شكل (مجموعة الحیوانات المعاملة بااللوكسان 

  كبیرةٍ  بصورةٍ  واضحةً  Hemorrhageوالنزف  Congestionظهرت حالة االحتقان      

وعیة الدمویة في نسیج الحویجزات بین وحدات جزء االفراز الخارجي والداخلي وضمن األ السیما

 ).20-4(شكل 

اما فیما یخص جزئي االفراز في المعثكلة فقد ظهرت وحدات جزء االفراز الخارجي والمتمثلة      

والتي  Zymogen granulesحاویة على نسبة كبیرة من حبیبات مولد الخمیر   aciniبالعنیبات 

تركزت في الجزء القمي من خالیا العنیبات وقد تركزت هذه العنیبات في االجزاء الوسطیة من 

 ).21-4(شكل وظهور حالة النزف بشكل واضح بین العنیبات  الفصیصات 
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في العنبیات الموجودة في اطراف  السیماواضحة  Vaculationظهرت حالة التفجي      

الحیوانات المعاملة بااللوكسان, وقد ظهرت مجموعة في  علیهلما هو الفصیصات بشكل مشابهه 

تركزت حبیبات  إذواضحة الحدود غیر العنبیات البنكریاسیة مكونة من عدد من الخالیا الهرمیة 

القسم السفلي من الخالیا حاویًا على االنویة والتي  في حین ظهر ، في القسم العلوي مولد الخمیر

تبدو  في حینتبدو كرویة الشكل في بعض الخالیا او قد تكون مسطحة الشكل في البعض االخر 

 ) .22-4منحلة في بعض من الخالیا (شكل 

في عدد  اختزالٍ  حصولَ فیما یخص جزء االفراز الداخلي  اظهرت نتائج الفحص النسجي      

وقد ظهرت بعض خالیا الجزیرات منحلة فضًال عن وجود النزف ) 21-4لجزیرات (شكل اوحجم 

 ) .20-4داخل الجزیرات شكل (

 
  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران 19-4شكل (

لمدة اسبوع یوضح النسیج   1-ملغم.كغم 0.1والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 
 .)H&E ،× 4(ملون ) . H) والنزف (Co) واالحتقان (CTالضام (

CT 

H 

Co 
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   1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران 20-4شكل (

ولمدة اسبوع واحد یوضح   1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 .)H&E  ،×40(ملون  داخل الجزیرات) H(والنزف  )Co( االحتقان

 

 
  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران 21-4شكل (

ولمدة اسبوع واحد یوضح   1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
بأحجام واشكال ) IL(وظهور جزیرات النكرهانز داخل العنیبات ) ZG(تجمع حبیبات مولد الخمیر 

 .)H&E ،× 4(ملون ) H، النزف (متغایرة

Co 

IL 

H 

ZG 

IL H 
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  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران 22-4شكل (

ولمدة اسبوع واحد یوضح   1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
في اطراف الفصیصات وتجمع حبیبات مولد الخمیر في العنیبات في مركز ) V(حالة التفجي 

 .)H&E  ،×10(ملون (         )  الفصیص
  

 لمدة اسبوعین. - 4.4.2

 150اظهرت نتائج الدراسة النسجیة لمجموعة الحیوانات المعاملة بااللوكسان بتركیز      

ولمدة اسبوعین   1-ملغم.كغم 0.1والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز   1-ملغم.كغم

بالقنوات والنسیج الضام المحیط زیادة النسیج الضام المحیط بالفصیصات والفاصل بینها  حصول 

في مقاطع االوعیة الدمویة الكبیرة  واضحةً  Congestionاالفرازیة كما ظهرت حالة االحتقان 

 .)24-4) وتوضحت حالة النزف ایضًا في هذه المدة من التجریع (شكل 23-4شكل والصغیرة (

في العنیبات  مولد الخمیرع حبیبات وفیما یخص جزء االفراز الخارجي فقد اوضحت النتائج تجمّ 

 في الجزء الوسطي للفصیص السیماالمنتشرة في بعض مناطق الفصیص البنكریاسیة 

 ).24-4(شكل  

V 
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في اطراف  السیمافقد ظهرت في بعض مناطق العنیبات  Vaculationاما حالة التفجي      

 ) . 26-4(شكل من التجریع اقل مما هو علیه في المدة السابقة  اذ ظهرت ، الفصیصات 

وفي اتجاه من جزیرات النكرهانز قلیل یتعلق بجزء االفراز الداخلي فقد لوحظ وجود عدد  مااما      

اخر لوحظ وجود النزف داخل الجزیرات ولكن بنسبة اقل مما هو علیه في المدة السابقة من التجریع 

 ) .27-4(شكل 

 
  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران 23-4شكل (

ولمدة اسبوعین یوضح   1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 وتجمع حبیبات مولد الخمیر )CT(وتجمع النسیج الضام )Hوالنزف ( ) Co(االحتقان

)ZG( ملون)H&E  ،×4(. 
 

CT 
Co 

H 

ZG 
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  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران 24-4شكل (

 ولمدة اسبوعین  1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 بین وحدات االفراز الخارجي) H(النزف و )  ZG تجمع حبیبات مولد الخمیر ( یوضح 
 .)H&E  ،×4(ملون  
  

 
   1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ):25- 4شكل (

ولمدة اسبوعین یوضح   1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 .)H&E  ،×10(ملون  )      ( بین وحدات االفراز الخارجي النزف

ZG 

H 
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  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ):26- 4شكل (

ولمدة اسبوعین یوضح   1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 .)H&E ،× 40(ملون  ) V( حالة التفجي في اطراف الفصیص

 

 
  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران 27-4شكل (

ولمدة اسبوعین یوضح   1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 .)H&E  ،×40(ملون ) IL( داخل الجزیرات )H( حالة النزف

V 

H 

IL 
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 لمدة ثالثة اسابیع. - 4.4.3

تي جرعت بااللوكسان وال عاملةالمللمجامیع التجریبیة تمیزت المقاطع النسجیة لمعثكلة الفئران      

التغیرات لمدة ثالثة اسابیع ان   1-ملغم.كغم) 0.1بذور الحلبة بتركیز (المائي ل مستخلصالب

مع مالحظة وجود حالة النزف واالحتقان داخل المرضیة النسجیة قد بدأت تقل في نسیج الغدة 

 ) .28-4االوعیة الدمویة وخاصة الكبیرة  (شكل 

وجود نسبة من النسیج الضام النسجیة اما فیما یخص النسیج الضام فقد اظهرت المقاطع      

في مجموعة الفئران المعاملة  لوحظ لكنه اقل مما ، اكثر مما هو علیه في مجموعة السیطرة 

وحدات جزء االفراز الخارجي الزالت تحتوي على نسبة كبیرة  نّ أ هذه المقاطعبینت ، بااللوكسان 

ظهرت هذه العنیبات مجتمعة في بعض ، والمتركزة في قمة الخالیا  مولد الخمیرحبیبات  من

في بعض مناطق  Vaculationوظهرت حالة التفجي ) , 29-4شكل (مناطق الفصیص  

 ) .30-4شكل (في اطراف الفصیصات  السیماالعنیبات البنكریاسیة 

في حجمها  ال زالت مختزلةً الجزیرات  نّ أجزء االفراز الداخلي فقد لوحظ ب تعلق اما فیما ی     

وقد ظهرت بعض الخالیا داخل الجزیرة منحلة ولكن بنسبة اقل ) , 31-4و  28-4وعددها (شكل 

لوحظ وجود نسبة قلیلة من النزف داخل و املة بااللوكسان , المعفي مجموعة الفئران مما هو علیه 

 .)31-4(شكل  الجزیرات
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  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ):28- 4شكل (

 ولمدة ثالثة اسابیع  1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 )IL( وظهور بعض الجزیرات البنكریاسیة) H(والنزف )  Co(یوضح بقاء االحتقان  

 .)H&E  ،×40(ملون 

 
   1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ) :29- 4شكل (

ولمدة ثالثة اسابیع یوضح   1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
حول القنوات البنكریاسیة وتجمع ) CT(وتجمع النسیج الضام ) IL(عودة ظهور الجزیرات 

 .)H&E  ،×10) (ملون ZG( حبیبات مولد الخمیر

CO 

H 

IL 

CT 

IL 

ZG 
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   1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ) :30- 4شكل (

ولمدة ثالثة اسابیع یوضح   1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 .)H&E  ،×40(ملون (      )  التفجي في خالیا  العنیبات البنكریاسیةحالة 

 

 
  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ) :31- 4شكل (

ولمدة ثالثة اسابیع یوضح   1-ملغم.كغم 0.1المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 .)H&E  ،×40) (ملون IL( البنكریاسیةالجزیرات 

V 

IL 
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لمعاملة بااللوكسان والمجرعة للمجامیع التجریبیة االتغیرات النسجیة لمعثكلة الفئران  -4.5

 .  1-ملغم.كغم 0.2بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 

Histological changes of pancreas in animal group treated with 

alloxan and treated with 0.2 mg.Kg-1 from aqueous extract  of 

fenugreek seeds.                                                           

 لمدة اسبوع واحد   4-5-1

 150بتركیز المعاملة بااللوكسان   اظهرت نتائج الدراسة النسجیة لمقاطع المعثكلة في الفئران      

 لمدة اسبوع واحد   1-ملغم.كغم 0.2والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز   1-ملغم.كغم

لمجموعة السیطرة مع مالحظة  تقریبًا ً  الى البنیة التركیبیة المشابهة بدأ بالعودةنسیج الغدة قد  نّ أ

في االوعیة الدمویة الكبیرة وبعض االوعیة الدمویة الصغیرة  السیما Congestionبقاء االحتقان 

ضمن متن الغدة ، لوحظ ایضًا وجود حالة النزف بین وحدات جزء االفراز الخارجي وقد ظهرت 

المجرعة بالمستخلص و ، اقل مما هي علیه في مجامیع الحیوانات المعاملة بااللوكسان  هذه الحالة 

 ).32-4شكل (   1-ملغم.كغم 0.1المائي لبذور الحلبة بتركیز 

 إذوالمتمثل بالعنیبات البنكریاسیة  Exocrine portionاما فیما یخص جزء االفراز الخارجي      

مع  مقارنةٍ باشكال واحجام مختلفة وتبدو حبیبات مولد الخمیر اقل تظهر العنیبات هذه  لوحظ أن

 ).33-4شكل المجامیع المعاملة بااللوكسان (

 اكثر بعدد   Endocrine portionجزء االفراز الداخلي  اتجاه اخر فقد ظهرت جزیراتوفي     

 )34-4المعاملة بااللوكسان (شكل المجامیع التجریبیة مع  مقارنةٍ ذات حجم اكبر نسبیًا و  بقلیل 
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مقطع في معثكلة الفئران المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز  ) :32- 4شكل (

 )         (ولمدة اسبوع واحد  یوضح احد الفصیصات وظهور حالة االحتقان  1-ملغم.كغم 0.2
 .)H&E  ،×4(ملون 

   

 
  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ) :33- 4شكل (

ولمدة اسبوع واحد  یوضح   1-ملغم.كغم 0.2المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 .)H&E  ،×40(ملون ) IcD) والقنوات البینیة (Co(واالحتقان ) A(العنیبات البنكریاسیة 

CO 
A 

IcD 
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  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ) :34- 4شكل (

ولمدة اسبوع واحد  یوضح   1-ملغم.كغم 0.2المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 .)H&E  ،×10(ملون ) IL( جزیرات النكرهنز

 

 لمدة اسبوعین  4-5-2

یقترب في شكلِه من البنیة قد بدأ نسیج الغدة  نّ أاظهرت المقاطع النسجیة لهذه المجموعة      

في بعض من االوعیة الدمویة  Congestionالتركیبیة لمجموعة السیطرة مع وجود حالة االحتقان 

ملة اقل من المجامیع المعا لوحظ وجود حالة النزف بین وحدات االفراز الخارجي ولكن بنسبةٍ 

مع  مقارنةٍ  اقل بكثیرٍ  اظهرت المقاطع النسجیة وجود النسیج الدهني ولكن بنسبةٍ  بااللوكسان , 

لمكون للحویجزات والمحفظة مشابهًا في حین ظهر النسیج الضام ا، المجامیع المعاملة بااللوكسان 

 ) .35-4لما هو علیه في مجموعة السیطرة تقریبًا (شكل 

البنكریاسیة فقد ظهرت نیبات اما فیما یخص جزء االفراز الخارجي للمعثكلة والمتمثل بالع     

یر وظهرت حبیبات مولد الخم، تقریبًا مشابهة في تركیبها الى تلك الموجودة في مجموعة السیطرة 

مع المجامیع المعاملة  مقارنةٍ اقل  بنسبةمتمركزة في الجزء القمي من الخالیا العنیبیة وتبدو 

IL 
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ومن جانب اخر فقد ظهرت االنویة واقعة في الجزء الوسطي من الخالیا وتبدو بشكل وكسان , باالل

اكثر داخل فضًال عن ظهور نویة واحدة او ، كروي وحاویة في داخلها على مادة نوویة متجانسة 

 ).36-4النواة الواحدة , في حین ظهرت بعض الخالیا حاویة على نواتین (شكل 

مع  مقارنةٍ  اكثرباعداد  قد ظهرفالداخلي والمتمثلة بجزیرات النكرهانز اما جزء االفراز      

 ).37-4و 36-4 الشكل الطبیعي (شكلالى  مشابهة تقریبًا المجامیع المعاملة بااللوكسان وتظهر 

 
  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ) :35- 4شكل (

ولمدة اسبوعین  یوضح   1-ملغم.كغم 0.2المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 )H&E ،× 4(ملون ) AT( والنسیج الدهني) Hوالنزف () Co(االحتقان 

 
 

 

 

 

CO 

AT 

H 
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   1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ) :36- 4شكل (
ولمدة اسبوعین  یوضح   1-ملغم.كغم 0.2المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 

 )H&E ،× 10(ملون ) ZG) ، حبیبات مولد الخمیر (A(العنیبات 
 

 
   1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ) :37- 4(شكل 

 ولمدة اسبوعین  1-ملغم.كغم 0.2المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 )Aالعنیبات (و ) IaLD( والقنوات الداخل فصیصیة) IL( جزیرات النكرهانزیوضح  

 )H&E ،× 40(ملون 

A 

ZG 

IaLD 

IL 
A 
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 لمدة ثالثة اسابیع  4-5-3

نسیج الغدة بشكل عام قد عاد الى البنیة التركیبیة  نّ أتمیزت المقاطع النسجیة لهذه المجموعة      

في بعض االوعیة الدمویة  Congestionالمشابهة لمجموعة السیطرة تقریبًا مع وجود االحتقان 

 ).38-4الكبیرة  شكل (

لمعثكلة والمتمثل بالعنیبات البنكریاسیة فقد ظهرت اما فیما یخص جزء االفراز الخارجي ل     

إذ ظهرت العنیبات باشكال ، في تركیبها الى تلك العنیبات الموجودة في مجموعة السیطرة  مقاربة 

حیط به الخالیا العنیبیة الهرمیة الشكل ت صغیرٍ  واحجام مختلفة وحاویة في وسطها على تجویفٍ 

یشغل الجزء القمي من الخالیا بحبیبات مولد الخمیر والمتقبلة للملونات و وذات سایتو بالزم حبیبي 

الخالیا فقد اما انویة ع المجامیع المعاملة بااللوكسان , م مقارنةٍ الحامضیة والتي تبدو بشكل اقل 

من الخلیة وتبدو عادة بشكل كروي وحاویة في داخلها على مادة  السفلىفي الجزء  ظهرت واقعةً 

وقد تحوي على نویة واحدة او اكثر في داخل النواة الواحدة ، في حین تظهر ، سة نوویة متجان

 ) .39-4. (شكل كذلك ظهرت حالة النزف بین العنیباتبعض الخالیا حاویة على نواتین واضحة 

االفراز الداخلي والمتمثل بجزیرات النكرهانز قد ظهرت  جزءَ  نّ أاظهرت نتائج الدراسة الحالیة و      

وتظهر قریبة نسبیًا من الشكل ، مع المجامیع المعاملة بااللوكسان  مقارنةٍ عددًا  حجمًا واكثرَ  اكبرَ 

تبدو عمومًا كرویة الشكل ومكونة من حبال من الخالیا الملتفة حول بعضها البعض  الطبیعي إذ 

فا امكن تمییز نوعین من الخالیا وهي خالیا ال إذ. مع مالحظة وجود نسبة قلیلة من النزف 

Alpha cells  أما خالیا بیتا ، والتي تمیزت بموقعها في محیط الجزیرة واحتوائها على نواة بیضویة

 )40-4فكانت اقل عددًا وتقع في مركز الجزیرة وذات انویة كرویة (شكل 
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  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ) :38- 4شكل (

 ولمدة ثالثة  1-ملغم.كغم 0.2المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 (      ) اسابیع  یوضح  رجوع النسیج الى الحالة الطبیعیة مع ظهور القلیل من النزف

 )H&E ،× 4(ملون  

 
   1-ملغم.كغم 150المعاملة باالوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ) :39-4شكل (

 ولمدة ثالثة اسابیع    1-ملغم.كغم 0.2المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 )N)، تركیب النواة (ACs) ،الخالیا العنیبیة (H) ، النزف (A( یوضح  العنیبات البنكریاسیه

 .)H&E  ،×40(ملون 

H 

N 
ACs 

A 
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  1-ملغم.كغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز مقطع في معثكلة الفئران  ) :40-4شكل (

 ولمدة ثالثة اسابیع  1-ملغم.كغم 0.2المجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و 
 ، النزف(DC)خالیا دلتا) BC)، خالیا بیتا (AC) ، خالیا الفا (IL( جزیرات النكرهانزیوضح  
 .)H&E  ،×40(ملون  )     (
 

وكسان والمجرعة لالمعاملة باال للمجامیع التجریبیة التغیرات النسجیة في معثكلة الفئران  -4.6

 .  1-ملغم.كغم 0.3بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 

Histological changes of pancreas mice in experimental group treated 

with alloxan and treated with 0.3 mg.Kg-1 from aqueous extract of 

fenugreek seeds                                                               

لمدة اسبوع واحد  4-6-1  

للبنیة التركیبیة  تقریباً  نسیج الغدة قد ظهر مشابهاً  نّ أ ةبینت المقاطع النسجیة لهذه المجموع        

اذ ظهرت نسبة النسیج الضام المكون للمحفظة والحویجزات قریبة نسبیًا لما ، في مجموعة السیطرة 

ظهرت القنوات بین و مع مالحظة فقدان تجمعات النسیج الدهني , هو علیه في مجموعة السیطرة 

AC 

BC 
DC 
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 واضحة ومطمورة ضمن النسیج الضام المحیط بكل   Interlobular ductsفصیصیة ال

 الواطئةبتجویفها الكبیر والمبطن بصف واحد من الخالیا الظهاریة العمودیة فصیص وتمیزت 

Simple columnar epithelial tissue Low والمستندة الى كمیة من النسیج الضام المفكك 

بتجویفها االصغر   Intralobular ducts فصیصیةال, ومن جانب اخر فقد تمیزت القنوات داخل 

من الخالیا المكعبة  واحدٍ  تبطن هذه القنوات بصفٍ ، نسبیًا وبموقعها ضمن الفصیص الواحد

Simple cuboidal epithelial tissue   تحتوي و والمستندة الى كمیة قلیلة من النسیج الضام

 .)41-4(بعض مقاطعها على بعض المواد االفرازیة 

بعدد كبیر من العنیبات البنكریاسیة المكونة  وحداتهاما جزء االفراز الخارجي فقد تمیزت 

،  Zymogen granulesمن خالیا هرمیة حاویة في جزئها القمي على حبیبات مولد الخمیر 

كانت نسبة هذه الحبیبات اقل مما هو علیه في المجامیع المعاملة بااللوكسان وكذلك في المجامیع و 

 ).41 -4(شكل    1-ملغم.كغم 0.2و  0.1عة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز المجر 

حجمًا مما ظهرت علیه في  خر فقد ازداد عدد جزیرات النكرهانز واصبحت اكبرَ آومن جانب 

 0.2و  0.1والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز  بااللوكسان المجامیع المعاملة 

إذ امكن تمییز ثالثة انواع من الخالیا مع وجود نسبة قلیلة من النزف داخل الجزیرات   1-ملغم.كغم

وهي خالیا الفا التي تتمیز بأحتوائها على نواة بیضویة وخالیا بیتا ذات النواة الكرویة فضًال عن 

 ) . 42-4(شكل خالیا دلتا التي تظهر منتشرة بین خالیا الفا وبیتا وتكون فاتحة اللون 
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  1-ملغم.كغم 150بتركیز  بااللوكسان مقطع في معثكلة الفئران المعاملة ): 41-4شكل (

ولمدة اسبوع واحد یوضح   1-ملغم.كغم 0.3والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 
)، جزء االفراز الخارجي IaLD( فصیصیةالوالقنوات داخل ) IeLD(فصیصیة الالقنوات بین 

)Exp) جزء االفراز الداخلي ، (Enp) الحویجزات (T) (ملون        )، النزف (H&E  ،×10( 

 
   1-ملغم.كغم 150بتركیز  بااللوكسان ): مقطع في معثكلة الفئران المعاملة 42-4شكل (

ولمدة اسبوع واحد یوضح   1-ملغم.كغم 0.3والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 
) ، القناة Hالنزف () ، DCخالیا دلتا ()، BC)، خالیا بیتا (AC، خالیا الفا (جزیرات النكرهانز

 )H&E  ،×100ملون ( )IcDالبینیة (

IaLD T 
EnP 

ExP 

AC 

BC 
DC 

H 

IcD 
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 لمدة اسبوعین  4-6-2

والمجرعة   1-ملغم.كغم 150اوضحت المقاطع النسجیة لمعثكلة الفئران المعاملة بااللوكسان بتركیز 

نسیج الغدة قد ظهر  نّ أولمدة اسبوعین   1-ملغم.كغم 0.3بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 

وظهرت نسبة النسیج الضام المكون للمحفظة ، مشابهًا للبنیة التركیبیة لمجموعة السیطرة 

ولوحظ وجود نسبة قلیلة جدا من االحتقان ، والحویحزات مشابهة لما هو علیه في مجموعة السیطرة 

 ) .43 -4المقاطع النسجیة  (شكل  في بعض

لما هو علیه  ةثل بالعنیبات البنكریاسیة فقد ظهرت مشابهاما جزء االفراز الخارجي والمتم

مع المجامیع المعاملة  مقارنةٍ اقل  وظهرت حبیبات مولد الخمیر بنسبةٍ ، ة السیطرة في مجموع

 0.1المجامیع المعاملة بااللوكسان والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز و بااللوكسان 

 ). 44-4(شكل   1-ملغم.كغم 0.2و 

االفراز الداخلي المتمثل بجزیرات النكرهانز قد  جزءَ  نّ أبینت نتائج الدراسة الحالیة لهذه المجموعة 

تمیزت كل جزیرة  إذ، في مجموعة السیطرة  مما ومشابه تقریباً ازداد عددها وظهرت اكبر حجمًا 

بعضها والمفصولة عن بشكلها الكروي الى البیضوي وبكونها مكونه من حبال ملتفة من الخالیا 

الحالیة لهذه المجموعة امكانیة تمییز نوعین  الدراسةِ  اوضحت نتائجُ البعض بأوعیة شعریة دمویة , 

ظهرت نوعین من الخالیا تمیزت خالیا النوع  إذ، من الخالیا في جزیرات جزء االفراز الداخلي 

 وتمیل لالنتشار في الجزء المحیطي من الجزیرة االول بكونها خالیا كرویة وذات نوى بیضویةَ 

في وسط لالنتشار الشكل وذات نوى كرویة وتمیل  فكانت بیضویةَ  خالیا النوع الثاني اما خالیا الفا

 ). 45 -4الجزیرة (شكل 
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  1-ملغم.كغم 150بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران المعاملة بااللوكسان 43-4شكل (

ولمدة اسبوعین  یوضح   1-ملغم.كغم 0.3والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 
) IaLDفصیصیة (الاخل )، القناة دIeLDة (یالقناة بین الفصیص العام لنسیج الغدة الشكل

 )Enp) وجزء االفراز الداخلي (Exp) ، جزء االفراز الخارجي (Co)، االحتقان (Tالحویجزات(
 )H&E ،× 4(ملون 

 
والمجرعة بالمستخلص المائي  بااللوكسان ): مقطع في معثكلة الفئران المعاملة 44-4شكل (

)، Exp(ولمدة اسبوعین  یوضح جزء االفراز الخارجي   1-ملغم.كغم 0.3لبذور الحلبة بتركیز 
 )H&E  ،×10) (ملون IcD) القناة البینیة (Tالحویجزات (

Co 

IaLD T 

ExP 

Co 

ExP 
IcD 

T 

IeLD 

Enp 
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   1-ملغم.كغم 150بتركیز  بااللوكسان ): مقطع في معثكلة الفئران المعاملة 45-4شكل (

 ولمدة اسبوعین   1-ملغم.كغم 0.3والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 
) T)، الحویجزات(Hالنزف ()، BC) ، خالیا بیتا (Acالفا ( ) خالیاILالنكرهانز ( خالیا یوضح
 )H&E  ،×40(ملون 

 

 لمدة ثالثة اسابیع  4-6-3

 150اوضحت نتائج الدراسة الحالیة لمجموعة الفئران المعاملة بااللوكسان بتركیز   

ولمدة ثالثة   1-ملغم.كغم 0.3والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز  1-ملغم.كغم

 ظهرت الغدة مكونةً  إذظهر مماثال للبنیة التركیبیة في مجموعة السیطرة , نسیج الغدة قد  نّ أاسابیع 

من عدد من الفصیصات المتغایرة في الشكل والحجم والمحاطة من الخارج بنسیج المحفظة 

بینت النتائج و مع المجامیع السابقة  مقارنةٍ  طبیعیةً  والمكون من نسیج ضام مفكك وكانت نسبتهُ 

 ). 46 -4مع مجموعة الحیوانات المعاملة بااللوكسان (شكل  مقارنةٍ لدهني فقدان تجمعات النسیج ا

فصیصة والتي ظهرت مطمورة ضمن النسیج الللقنوات بین  عاوضحت النتائج مقاط  

وتمیزت هذه القنوات بتجویفها الكبیر وبكونها مبطنة بنسیج ، الضام الفاصل بین الفصیصات 

AC 

H 

H 

BC 

T 

IL 
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مستند الى كمیة من النسیج   Simple columnar epithelial tissueظهاري عمودي بسیط 

فصیصیة فقد تمیزت بتجویفها االصغر حجما من ال) , اما القنوات داخل 47 -4الضام (شكل 

فصیصیة وظهرت هذه القنوات ضمن نسیج الفص الواحد ومبطنة بنسیج ظهاري الالقنوات بین 

 ). 48 -4( شكل   Simple cuboidal epithelial tissueمكعبي بسیط 

بینت نتائج الدراسة الحالیة فیما یخص جزء االفراز الخارجي والمتمثل بالعنیبات البنكریاسیة 

Pancreatic acini  حاویة في وسطها على تجویف كیب كرویة او بیضویة ابشكل تر  انها تظهر

, وقد یظهر تجویف العنیبة  وغیر واضحة الحدودبعدد من الخالیا الهرمیة الشكل  صغیر محاطاً 

والتي تمثل   Centro acinar cellsمشغوال بخلیة واحدة او اكثر متمثلة بالخالیا العنیبیة المركزیة 

) , في حین یظهر سایتوبالزم 49 -4تكون النظام القنوي لجزء االفراز الخارجي  (شكل  بدء

والتي تبدو   Zymogen granulesالخالیا العنیبیة غامقا وحاویا على حبیبات مولد الخمیر 

متركزة في الجزء القمي من الخالیا , ومن جانب اخر فقد ظهرت النوى كرویة الشكل وتحتل الجزء 

القاعدي من الخلیة وذات مادة كروماتینیة متجانسة وقد تحوي النواة الواحدة على نویة واحدة او 

 ) .49 -4اكثر ( شكل 

فقد ظهرت بشكل مشابهه والمتمثل بجزیرات النكرهانز اما فیما یخص جزء االفراز الداخلي 

الجزیرات وظهرت بحجم اكبر مما هو علیه في  ازداد عددُ  إذ، لما هو علیه في مجموعة السیطرة 

المعاملة بااللوكسان والمجرعة بالمستخلص المائي  والمجامیع، فقط المجامیع المعاملة بااللوكسان 

جزیرات النكرهانز تبدو بشكل تراكیب  نّ أاوضحت النتائج  , 0.2و  0.1لبذور الحلبة بتركیز 

وتظهر كل جزیرة مكونة من حبال من الخالیا الملتفة ، كرویة او بیضویة الشكل وكبیرة الحجم 

من جانب اخر فقد امكن تمییز عدة انواع ، والمفصولة عن بعضها البعض بأوعیة شعریة دمویة 

ظهرت خالیا الفا والمتمیزة بشكلها  إذ، من الخالیا داخل كل جزیرة بأستخدام قوة التكبیر العالیة 
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الكروي ونواتها البیضویة وموقعها المحیطي في الجزیرة , اما خالیا بیتا فقد ظهرت بأشكال بیضویة 

الجزیرة , اما خالیا دلتا فقد ظهرت بشكل غیر منتظم  وذات نوى كرویة وتمیل لالنتشار في وسط

 )50 -4وذات نوى شاحبة وتقع بین خالیا الفا وخالیا بیتا (شكل 

 

 
   1-ملغم.كغم 150بتركیز بااللوكسان ): مقطع في معثكلة الفئران المعاملة 46-4شكل (

  ثالثة اسابیعولمدة   1-ملغم.كغم 0.3والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 
)، القنوات Exp)، جزء االفراز الخارجي (T)، الحویجزات (Lo( یوضح الشكل العام لنسیج الغدة

 )H&E ،× 4). (ملون IaLDفصیصیة (ال)، القناة داخل IeLDبین الفصیصیة (

IeLD 

Lo 

IaLD 

ExP 

T 



 Results                                                                   الفصل الرابع النتائج                      
 

89 

 
   1-ملغم.كغم 150بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران المعاملة بااللوكسان 47-4شكل (

ولمدة ثالثة اسابیع    1-ملغم.كغم 0.3والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 
 )H&E  ،×10) (ملون A) ، العنیبات (IeLD(فصیصیة الیوضح القنوات بین 

 
   1-ملغم.كغم 150بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران المعاملة بااللوكسان 48-4شكل (

ولمدة ثالثة اسابیع    1-ملغم.كغم 0.3والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 
 )H&E  ،×10) . (ملون A) ، العنیبات (IaLD( فصیصیةالیوضح القنوات داخل 

IeLD 

A 

IaLD 

A 
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   1-ملغم.كغم 150بتركیز في معثكلة الفئران المعاملة بااللوكسان  ): مقطع 49-4(شكل 

ولمدة ثالثة اسابیع    1-ملغم.كغم 0.3والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 
) . N)، النواة (CAc)، الخالیا العنیبیة المركزیة (ACs) ، الخالیا العنیبیة (A(یوضح العنیبات 

 )H&E  ،×40(ملون 

 
    1-ملغم.كغم 150بتركیز ): مقطع في معثكلة الفئران المعاملة بااللوكسان 50-4شكل (

ولمدة ثالثة اسابیع    1-ملغم.كغم 0.3والمجرعة بالمستخلص المائي لبذور الحلبة بتركیز 
). العنیبات DC)، خالیا دلتا (BCبیتا (، خالیا )AC، خالیا الفا (ILیوضح جزیرات النكرهانز 

)A ملون) (H&E  ،×100( 

A 

N 

ACs 

CAC 

A 

AC 

BC 

IL 

DC 
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      Discussionالمناقشة  -5

 قیاس نسبة السكر في المجامیع التجریبیة  -1.5 

من الناحیة ُ یعد مرض السكري من االمراض المكتشفة منذ مئات السنین لكن اهمیته

كون جمیع االضطرابات ، رئیسیة  صحیةً  وقضیةَ  مهمةً  مشكلةً مثل یُ  إذالسریریة والوبائیة لحد االن 

وهذا الداء ناتج عن ، ) 1996واخرون ، Walterالتي ترافقه تؤدي الى ظهور مضاعفات حادة (

مما یؤدي الى ارتفاع مزمن بمستوى سكر ، للمواد النشویة والسكریة خلل في التمثیل الغذائي 

 بالتخلص منه عن طریق طرحه مع البول . تقوم غدة البنكریاسالكلوكوز في الدم لیقوم الجسم 

 ، (المعثكلة) بأفراز هورمون االنسولین المسؤول عن تنظیم التمثیل الغذائي للمواد النشویة 

والسكریة في الجسم ویقوم بهذه الوظیفة عن طریق االلتصاق باماكن محددة على غشاء الخلیة 

من القیام بوظیفتها المحددة  ل خلیةٍ الیها حتى تستطیع كُ الخارجي الدخال الكلوكوز الموجود 

 وقد جرت دراسات وبحوث عدیده في مختلف انحاء العالم حول هذا الداء . )  2003(سلطان ،

 ونظرًا لعدم نجاح عملیات زراعة البنكریاس السلیم في ، في محاولة الیجاد طرائق لعالجه 

 لحدوث تفاعالت مناعیة ضد الخالیا المزروعة لذلك  ،اجسام مرضى داء السكري نجاحًا تامًا 

، اتجه العلم في دراسة النباتات واالعشاب لتجنب االثار الجانبیة لالدویة والمركبات الكیمیائیة 

وهذا ما اكدته العدید من الدراسات ومنها ، لكونها ذات تأثیر فعال في عالج مرض السكري 

)Chauhan  وDixit ،2007. ( 

 اء الدراسات التجریبیة حول استعمال المستخلصات النباتیة فقد جرتولغرض اجر 

و  Alloxanالعادة على استحثاث مرض السكري في الحیوانات المختبریة ویعد كل من  

Steptozotocin  من اكثر العوامل استخدامًا في استحثاث مرض السكري في مجامیع 
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ارین في احداث تغیرات في نسیج البنكریاس الحیوانات التجریبیة ، اذ یكمن تأثیر هاذین العق

)Elsner  ، 2002  ;2000واخرون,Khalil(. 

 Streptozotocinیعمل  إذكل منهما بسمیته االنتقائیة لخالیا بیتا البنكریاسیة ,  إذ یمتاز

ونتیجة تأثیره السمي یؤدي الى   Impaira glucose oxidationعلى اضعاف اكسدة الكلوكوز 

 Cellularااللوكسان یتداخل مع االیض الخلوي  اذ انحدوث خلل في وظیفة خالیا بیتا ، 

metabolic  ، حیث اشارت دراسات عدیدة الى دوره في استحثاث مرض السكري نتیجةإذ 

  DNAتلفًا في الـ  ناریقفي جزیرات النكرهانز ، ویسبب الع B-cellلالستنزاف السریع لخالیا بیتا 

 , ATPیقود الى استنزاف وبالتالي  ADP – ribosylation poly  على تفعیلوهذا بدوره یحفز 

NAD+ ) وهذا ما اكده كل منBedoya 1996، واخرون; Vijayanand  وWrsely،2011( 

 Nitric oxideمن اوكسید النتریك   السامةَ  یحرر الدقائقَ  Streptozotocin  فضًال عن أنّ . 

اولي للجزر والمتسبب  ، بینما االلوكسان یسبب حدوث التهابٍ  DNAالذي یسهم في تحطیم الـ 

للخالیا  اً ویسبب ترشیح Accumulation of free radicalsعن التراكم السام للجذور الحرة 

الفعالة في البؤر االلتهابیة   Lymphocyteوالخالیا اللمفیة  Macrophageالبلعمیة 

Inflammatory Focus  مما یؤدي الى حصول حالة فرط سكر الدمHyperglycemia  

)szkudelski,2001 ; Mbaka  2010،واخرون. ( 

 الوصف الشكلیائي والنسجي للمعثكلة  -2.5

وبمعدل حداث ارتفاع في مستوى سكر الدم إالدراسة تأثیر االلوكسان في  اظهرت نتائج

 إذ تمثلت تسبب في احداث اضرار نسجیة مرضیة في المعثكلة   504-218ضمن مدى  436

، وتجمع للخالیا الدهنیة  حبیبات مولد الخمیروزیادة في ، نسبة النسیج الضام  بزیادةهذه االضرار 

االحتقان داخل االوعیة الدمویة فیما یخص جزء االفراز الخارجي التفجي و ، حالة النزف 
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exocrine portion  ، اما جزء االفراز الداخلي فتمثلت االضرار بتغیرات في حجم وعدد جزیرات

في دراستهم حول ) 2014، وأخرون Walvekar(وهذا ماجاء متوافقًا مع ما ذكره النكرهانز 

 استحثاث داء السكر بااللوكسان في الفئران وتأثیراته على تركیب وانسجة البنكریاس .

بواسطة  Auto oxidationذاتیة من قبل السكر  تؤدي زیادة السكر الى حدوث اكسدة

 H2O2فضًال عن مولد للجذور الحره  O2 ,OHاضافیة  حرةاكسدة الكلوكوز وبالتالي یكون جذور 

 ) .Sherif  ،2007تنتهي بهشاشة تناضحیة لكریات الدم الحمراء ( 

 التغیرات النسجیة للمجامیع التجریبیة المعاملة بااللوكسان  -3.5

 اظهرت نتائج الفحص المجهري التغیرات النسجیة المرضیة التي رافقت المجامیع 

كل من جزء االفراز الخارجي والداخلي في من االلوكسان في  1-كغم.ملغم 150المعاملة بتركیز 

 جاءت ، في االوعیة الدمویة  على نحو Congestionتمثلت بظهور حالة االحتقان المعثكلة 

 ) في دراستهم2012( واخرون Josiahلیة مشابهة لما توصل الیه كل من نتائج الدراسة الحا

المستحثة بالسكري بواسطة في الجرذان للبنكریاس   ةالضامر حول امكانیة احیاء خالیا الجزر  

االلتهاب الحاد من جراء التعرض الى حدوث یعزى السبب في حصول حالة االحتقان . االلوكسان 

االسترخاء  مسبباً رات في انسیاب الدم داخل االوعیة  الى حصول تغیّ  یؤدي والذي، لاللوكسان 

وجاء ذلك متوافقًا مع ما توصل الیه مع الدم داخلها تلك االوعیة مما یؤدي الى تجّ في والتمدد 

)Robbins  وKumar  ،1987. ( 

قد   1-كغم.ملغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز  نّ أاشارت نتائج الدراسة  الحالیة الى و

 الناتجة عن استمرار حالة االلتهاب والمتسببة  Hemorrhage النزفِ  سببت ظهور حالةِ 

 وهذا ما اكدته دراسة كل من  ، في تمزق الخالیا المبطنة لالوعیة الدمویة الشعریة
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تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج  إذفي دراستهم بعلم االمراض ) 1984(محمود ورسول ،

Irshad  دور االلوكسان في استحثاث مرض السكري في االرانب. ) حول2015( واخرون  

المرضیة الممیزة التي رافقت المجامیع اشارت نتائج الدراسة الحالیة الى التغیرات النسجیة و 

في  السیما Vaculationظهور حالة التفجي منها ،  1-كغم.ملغم 150المعاملة بااللوكسان بتركیز 

في خالیا العنیبات الواقعة في  ةفقد ظهرت حالة التفجي واضح، از الخارجي وحدات جزء االفر 

حالة التفجي تعود الى النقص الحاصل في  نّ أوقد اوضحت الدراسات السابقة . حافة الفصیصات 

یر وبالتالي حصول تغّ ، مما یتسبب عنه انتفاخ الخالیا  ةحجم السایتوبالزم والحبیبات المولده للخمیر 

 Na+و  +Ca یر سریع او عكسي في عملیة دخول وخروجاغشیة الخالیا وحدوث تغّ  في نفاذیة

 ) .2001،  واخرون  Barros ; 2000،  واخرون  Berridgeوالماء (

) حول 2010( واخرون Shaffieكل من نتائج ُ وجاء هذا التغیر متوافقًا مع ما اوضحته

وجاءت ، لى تركیب الكلیة وجزیرات النكرهانز في الجرذان السكري المستحث بااللوكسان عتأثیر 

 هذه النتائج متوافقة مع نتائج الدراسة الحالیة .

یعمل على تحفیز خالیا بیتا للقیام بوظیفتها بتوفیر  إذیعد الكلوكوز من المغذیات الرئیسیة 

 ) .Weir,2000االنسولین (

عقار في البنكریاس هو اضعاف افراز من احد االضرار الجانبیة التي سببها ال لذا فأنّ 

حضناه من تأثیرات نسجیة في دراستنا الحالیة على جزیرات االنسولین وذلك من خالل ما ال

وبما ان خالیا بیتا هي ، ادى الى حدوث تفكك في خالیا الجزیرات (الفا ، بیتا)  إذ، النكرهانز 

لجسم بكمیات كافیة ومناسبة ضروري وان وجود االنسولین في ا، المسؤولة عن افراز االنسولین 

إذ إن هذا الهورمون یفرز من البنكریاس لیالمس ، واساسي لتمثیل الكلوكوز داخل الخالیا 

وتنتشر مستقبالت االنسولین ، المستقبالت ویسمح للكلوكوز بالدخول خالل غشاء الخلیة لتغذیتها 
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ووظیفتها استالم االنسولین المفرز  ،على سطوح خالیا الجسم كاالمعاء والقلب والكبد والعضالت 

النقص في كمیة من البنكریاس وتسهیل عملیة استخدامه من خالیا االعضاء المذكورة . ان 

االنسولین ینتج عنه اعاقة لتحطیم الكلوكوز داخل الخالیا وعرقله تحویله الى كالیكوجین 

Glycogen  وهذا ما ، سبب ارتفاع السكر ونتیجة لذلك یتراكم الكلوكوز في الدم وی، او الى دهن

 Omamoto وجاءت هذه النتیجة المتوافقة مع نتائج دراسة ، ) 1993واخرون، Furuseاكده (

 و میكانیكیة االلوكسان نّ أذكر  إذفي دراستهم حول تأثیر االلوكسان ) 1981( واخرون

Streptozotocin  في تحطیم اشرطةpoly ADP ribose DNA  ذكروا  إذفي جزر البنكریاس

میكانیكیة االلوكسان تكون عن طریق الجذور الحرة المحفزة لتلف االنسجة والمتسببة بزیادة جهد  نّ أ

البنكریاس على  تعمل المعثكلة البنكریاس وبالتالي   في نسیج  stress  Oxidetiveاالكسدة 

ة امتصاصیزید من  مما  High glucose tensionاطالق االنسولین تحت توتر عالي للكلوكوز 

 B-cell السیما المعثكلةهذا یؤدي الى تحطم خالیا الجزر في ، من قبل الخالیا  ةواستخدام

 وبالتالي تؤدي الى ضعف في افراز االنسولین .

اظهرت نتائج الدراسة الحالیة حصول زیادة في حبیبات مولد الخمیر والتي ربما تعود الى 

في  Cholecystokinin یتوكنینهورمون الكولیسوغیاب ، وهیدرات زیادة في افراز الكارب

BETA2  وترسب االنزیمات ، مما یؤدي الى تجمع حبیبات مولد الخمیر في الخالیا العنیبیة

یسهم في احداث الضرر في جزء االفراز الخارجي  والذي قد، االقسام الخلویة  فيمة ضالها

 .) 1997واخرون، Francisco(للبنكریاس 

فهنالك ، وذلك باالعتماد على االنواع ، كل عام في مكوناتها الكیمیائیة تختلف النباتات بش

في  السیمامن النباتات واالعشاب تم استعمالها على نطاق واسع كمكمالت للعالج كبیر عدد 

بالرغم من كثرة الدراسات حول هذه النباتات لكن  ) .2000،  واخرون Pusharaj( يمرض السكر 
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 فقد تعمل مستخلصات هذه النباتات على خفض، حول عملها  حدودةواضحة م لیس هنالك الیةٌ 

 فبعضها قد یكون ماده شبیهة، مستوى سكر الدم من خالل میكانیكیات مختلفة 

 ینشط االنسولین واخرى تزید من خالیا بیتا هاوبعض  substance  Insulin – likeباالنسولین

B-cell  الخالیا (هذه وتجدید في البنكریاس من خالل تنشیطshanmuga sundara واخرون ,

1990 ; Ebomoyi  وOnobu,2010. (  هنالك عدد كبیر من المستخلصات التي ثبتت و

 ومن بین هذه النباتات هي نبات الحلبة. فعالیتها ضد مرض السكر

التغیرات النسجیة للمجامیع التجریبیة المعاملة بااللوكسان والمجرعة بالمستخلص المائي  -4.5

 الحلبة . لبذور

 اتضح من خالل نتائج الدراسة الحالیة لنسیج المعثكلة في المجامیع المجرعة بتركیز

تأثیرات تمثلت بانخفاض عدة من المستخلص المائي لبذور الحلبة  1-كغم.ملغم 0.3 و 0.2 و 0.1 

 وعودة نسیج المعثكلة الى وضعه الطبیعي السیما عند التجریع بالتركیز، نسبة السكر للدم 

ولكون بذور الحلبة تحتوي على مكونات كیمیائیة لها دور ، ولمدة ثالثة اسابیع   1-كغم.ملغم 0.3 

امتصاص ان احتواء الحلبة على نسبة عالیة من االلیاف والتي لها دور في  إذفي خفض السكر . 

ذكره م وهذا ما ضتعمل على تثبیط امتصاص كلوكوز الدم في جهاز الهالتي الكاربوهیدرات، 

تأثیر مضادات السكر حول دراستهم  في) 1986( واخرون Ribes واكدته) 2003(عیسى،

إذ یعزى السبب لكون ، لكالب المصابة بالسكري تجریبیًا المستخلصة من نبات الحلبة في ا

غني بااللیاف والذي یكون لبذور الحلبة  Testaالغالف الخارجي وهي  Endospermالسویداء 

مادة البكتین ومادة هالمیة تشكالن معًا مادة غرویة ذات لزوجیة عالیة  التي بدورها تحتوي على

 تعمل على امتصاص سكر الكلوكوز.
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عند معاملة الفئران المصابة بالسكري بالمستخلص المائي نتائج الدراسة الحالیة  بینت 

القلویدات انه قد سبب انخفاضًا في مستوى السكر والذي قد یكون بسبب امتالكها ، لبذور الحلبة 

) حول دراستهم على 2005واخرون ،  Leeوهذا ما اكده (، التي تسهم في خفض نسبة السكر 

ان القلویدات لها دور مهم في تثبیط انزیم  اقد بینو  .Cuminum cyminum Lنبات الكمون 

Aldose  reductase  و–glucosidaseα  اللذان یعمالن على تحویل الكاربوهیدرات المعقدة الى

من مصادر غیر  gluconeo genesisكذلك تثبیط عملیة بناء الكلوكوز ، سكریات بسیطة 

 .كاربوهیدراتیة 

) حول دراستهم على تأثیر الصابونیات الموجودة في نبات 2002( واخرون Li اوضح 

الصابونیات  نّ أابة بالسكري تجریبیًا مصعلى الفئران ال Tribulus terrestrisالقطب 

Saponines   یعزى السبب في تحفیز خالیا بیتا  والذيفي خفض نسبة السكر دور لها

وجاء ذلك متوافقًا مع نتائج الدراسة الحالیة بسبب احتواء الحلبة على نسبة من المواد  البنكریاسیة 

 .الصابونیة 

وخطر  A flavonoid) حول تناول 2002واخرون ( Knekt دراسة نتائج  بینتكما 

على ازالة الجذور  تعملُ  Phenolicو  Flavonoidsمركبات  نّ أاالصابة باالمراض المزمنة  

فقد جاء في  Cytotoxic alloxanالتسمم الخلوي لاللوكسان  نتیجة یر التحفیز المتسبب الحرة لتغّ 

تعمل على المحافظة على  Flavonoidsمركبات  نّ أ) Nair )1999و  Guptaتفسیر كل من 

ما جاء متوافقًا مع عن طریق الحد من االكسدة الناجمة عن تحطم االنسجة ، وهذا  ß-cellوظیفة 

 Sauvairey ذكر Flavonoidsكون بذور الحلبة تحتوي على مركبات  نتائج الدراسة الحالیة 

ودوره في  Hydroxyisoleucine-4 ) حول دراستهم على الحامض االمیني 1998واخرون (

البروتینات التي تحتوي على االحماض االمینیة االساسیة كالحامض  نّ أتقویة افراز االنسولین . 
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یزید من الكلوكوز الذي یسبب افراز االنسولین من جزیرات  Hydroxyisoleucine-4 االمیني 

 ى هذا الحامض االمیني .من النباتات الحاویة عل الحلبة واحدةً  النكرهانز وتعد بذورُ 

معاملة المجامیع بالمستخلص المائي لبذور الحلبة قد سبب  نّ أبینت نتائج الدراسة الحالیة 

السكر والذي قد یعزى الى احتواء الحلبة على االحماض االمینیة كاالرجنین في مستوى  اً انخفاض

Argenine  والالیسینLysine ) استهم حول تأثیر ) في در 2010فقد اوضح اللهیبي واخرون

في الفئران  Lens culinarisاالحماض االمینیة القاعدیة المفصولة من بذور نبات العدس 

 ة بالسكري تجریبیًا .ثالمستح

هذه االحماض تعمل على تحفیز هورمون االنسولین وبالتالي  نّ الى أیعود سبب االنخفاض 

او قد یعزى ، هذه القابلیة عدة اضعاف بوجود زیادة من الكلوكوز في الدم  وتزیدتحسین الكلوكوز 

یعمل على تحفیز خالیا بیتا البنكریاسیة على افراز هورمون االنسولین  Argenine نّ أالسبب الى 

وزیادة قابلیة الخلیة ، وبالتالي یؤدي الى زیادة معدل دخوله الى الخالیا ، وطرحه الى مجرى الدم 

 ).2002واخرون، Teixeiva ; 2000واخرون،  Hall،2000; Sakataو Cyton( فادةاالعلى 

) في دراستهم حول تأثیر بذور الحلبة على المصول 2007واخرون ( Akramبینت دراسة 

على احتواء الحلبة .   Ztreptozotocinالمعلمة في جرذان السیطرة والمستحثة بالسكري بواسطة 

الذي یشارك في تكوین حامض امیني له دور في تحفیز البنكریاس على  Dioxygenaseانزیم 

یتوافق مع نتائج  افراز االنسولین وبالتالي یعمل على خفض سكر الكلوكوز في مصل الدم وهذا ما

 الدراسة الحالیة .

 لها دور في خفض نسبة السكر ویعزى Bمركبات فیتامین  نّ أبینت الدراسات 

 یحتوي على تسلسل مشابه لالحماض االمینیة لتلك التي Bالسبب لكون مركب فیتامین  

وهذا ما فسره ، إذ یرتبط مع مستقبالت االنسولین ویخفض مستوى السكر في الدم  ، في االنسولین 
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Hamoodi  )1999 الكیموحیویة للمكونات البروتینیة المعزولة من) من خالل دراستة 

 ) في2007اري واخرون (جواكده الب Hypoglycemicافظة للسكر بعض النباتات الخ 

   دراستهم حول تأثیر عدد من المستخلصات واالجزاء البروتینیة المعزولة من نبات الطماطم 

Lycopersicon esculentum L) (Soleana canae  على مستوى الكلوكوز والدهون

وهذا ما اكدته ، والكلوتایثون والمالوندا الدیهاید في الفئران المستحثة بالسكري باستعمال االلوكسان 

قد یعود هذا السبب في انخفاض نسبة السكري في الفئران المستحثة ، نتائج الدراسة الحالیة 

ذور الحلبة الى احتواء الحلبة على الزیوت بالمستخلص المائي لب والمجامیع المجرعةبااللوكسان 

) حول المكونات الكیمیائیة Otles )1993و  Nergiz الطیارة ، فقد جاء في نتائج دراسة كل من 

(الحبة السوداء) حیث ان الزیت یؤثر في مستوى الكلوكوز  Nigella sativaفي الحبة السوداء 

اما عن طریق حصول تنشیط في بناء ، بیة عن طریق احدى المیكانیكات المحتملة للنباتات الط

یحفز هذا  إذ Glycgenosisبناء الكالیكوجین  مسارالذي ینشط  Glucokinasالكلوكوكاینیز 

الخطوة االولى في عملیة بناء  تعدفوسفات وهذه  -6-االنزیم عملیة فسفرة الكلوكوز الى كلوكوز 

 مسارالكالیكوجین او قد یؤدي الزیت العطري الى زیادة في مستوى انزیم هیكسوكینیز الذي ینشط 

، فوسفات  -6-یعمل على فسفرة العكسیة للكلوكوز الى كلوكوز  إذ Glycolysisانحالل السكر 

 -6-ء الكلوكوز مثل انزیم كلوكوز او قد یتم تثبیط البناء الحیوي لالنزیمات المنظمة لمسار بنا

فوسفات لینتج الكلوكوز ،  -6-فوسفاتیز الذي یعمل على ازاحة مجموعة الفوسفات من الكلوكوز 

 Beta cells of pancreasأو ربما یعمل المستخلص الزیتي على خالیا بیتا في البنكریاس 

الكلوكوز الى العضالت الهیكلیة وینشط افراز هورمون االنسولین الذي یعمل على تحفیز زیادة نقل 

واالنسجة الدهنیة یعجل االنسولین في زیادة استعمال الكلوكوز لتكوین الكالیكوجین والدهن، وانه 

  Gluconeogenesisالكلوكوز  بناءیثبط ایضًا ، یثبط عملیة تحلل الدهون في الخالیا الدهنیة 

 في الكبد، وعندما یرتبط االنسولین بمستقبالته الموجودة على الغشاء البالزمي للخلیة الهدف 
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 الذي یعمل Hepatic glucokinaseیحفز بناء الكالیكوجین من خالل تنشیط انزیم فأنه 

 الموجود في خالیا بیتا في البنكریاس لتنظیم مستوى كلوكوز الدم Glucokinaseمع 

 )Felig ،1970واخرون ; Ansari ،او قد یتم زیادة مستوى هورمون 2002واخرون ، (

من الكلوكوز  Glycogenesisوهو مهم في عملیة بناء الكالیكوجین  epinephrineاالبینیفـرین 

الذي یسمح بارتباط جزیئات الیوریدین ثنائي فوسفات  Glycogen synthetaseیحفز انزیم  إذ

مع بعضها باواصر كالیكوسیدیة لتكوین الكالیكوجین  uridine diphosphate glucoseكلوكوز 

مثل  Hyperglycemiaاو ربما یعمل الزیت على تثبیط العوامل التي تزید من رفع سكر الدم 

الذي تفرزه خالیا الفا البنكریاسیة وعمله االساسي هو تحفیز عملیة  Glucagonهورمون كلوكاكون 

و  Hadly , 1988 ; Rahmanتحلل الكالیكوجین في الكبد وعمله مضاد لعمل االنسولین (

Zaman ،1989. ( 

واخرون  Sekiyaذكر  إذفي خفض نسبة السكر  لها دورٌ  المعادنَ  نّ أبینت الدراسات 

ین حساسیة االنسولین في الخالیا الدهنیة بواسطة الزنجبیل ) في دراستهم حول تحس2004(

Zingiber officinale  مثل الـ الزنجبیل یحتوي على المعادن والعناصر  نّ أفقد ذكروا)Cr  ،Zu 

 ،Ca  ،K ،Mn  ( التي تساعد على تحفیز جزر النكرهانز في البنكریاس على افراز االنسولین ،

 وتعد الحلبةُ ، انتاج االنسولین وفعالیة نها لها عالقة مع میكانیكیة أوبالتالي تخفض سكر الكلوكوز و 

 البأس بها من المعادن . من النباتات الحاویة على نسبةٍ 
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  Conclusionsاالستنتاجات 

إن زیادة التركیز ومدة التجریع للمستخلص المائي لبذور الحلبة لها فعالیة في خفض نسبة  .1

 السكر في دم الفئران المستحثة بمرض السكري .

االفراز الخارجي المتمثل بالعنیبات والنظام القنوي ، أما تتألف الغدة من جزئین هما جزء  .2

جزء االفراز الداخلي فیتكون من جزیرات النكرهانز المنتشرة بین وحدات جزء االفراز 

 الخارجي وتكون بأشكال وأحجام متغایرة .

نسجیة مرضیة شدیدة تمثلت بحصول االحتقان  اضرارٍ  سببت المعاملة بااللوكسان احداثَ  .3

وأختفاء زیادة حبیبات الزایموجین ، النسیج الدهني ، زیادة النسیج الضام ، والنزف 

 .الجزیرات أو ظهور عدد قلیل منها بحجم صغیر ومختزل

بذور الحلبة تأثیر واضح في خفض نسبة السكر وفي عودة الجزر المستخلص المائي لان  .4

مولد الخمیر وكذلك الى وضعها الطبیعي وتقلیل من حاالت النزف واالحتقان وحبیبات 

 عودة النسج الى وضعها الطبیعي .
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 Recommendationالتوصیات 

یرات التي احدثها االلوكسان في خالیا استخدام الصبغات الخاصة للتعرف اكثر على التغّ  .1

 الجزر .

 الة للمستخلص المائي ودراسة تأثیرها في مستوى كلوكوز الدم.عزل المركبات الفعّ  .2

 وجود اضرار جانبیة احدثها المستخلص .التأكد من عدم  .3

استخدام المجهر االلكتروني في الدراسة الخلویة والنسجیة للبنكریاس للتعرف على  .4

 التغیرات الدقیقة التي احدثها هذا المستخلص .

لمعرفة نسب الخالیا في جزیرات النكرهانز  Immunohistochemistryاستخدام تقنیة  .5

 والتغیرات الحاصلة فیها .
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Summary 

The current study aimed to investigate the effect of aquatic extract 

aquatic extract fenugreek seeds in diabetic – induced mice using 

alloxan. The study included the utilization of 60 male albino mice  

Mus musculus 8-10 weeks, animals were divided randomly to 

three groups , the first group considered as control were orally 

administrated with physiological saline DW, while the second group 

included animals with diabetic which were induced by using alloxan 

with concentration of 150 mg.Kg-1 ,While the third group was 

represented the group of mice orally administrated of fenugreek 

seed extract . This group is divided into three secondary groups 

that  were died  by fenugreek seed extract for concentration 0.1 , 

0.2, 0.3 mg.Kg -1 for one, two and three weeks for each sub 

group. Blood sugar level were estimated for all animals every two 

days then the animals were dissected after one , two and three 

weeks for the removal of pancreas gland, then it was fixed by 



 

                                                             Summary                   
 

II 

fixative solutions after that a serial of histological sections 

preparations were conducted. 

    It was clear from the morphological study that pancreas in Swiss 

albino mice is low diffusion type and it spread through the 

mesentery also it lies in the concave region of the duodenum, it 

has whit to yellow color and it is surrounded by a capsule of loose 

connective tissue which extends septa that divides the gland into 

many lobules indifferent shapes and sizes. 

  The histological study showed that the pancreas contains 

exocrine and endocrine portion , the exocrine portion represented 

compound tubule acinar gland that contain acini and ductal system 

, while the endocrine portion represented by clamps of cells called 

islets of Langerhans which appeared as a mass wide spread 

between the exocrine units.  

  Results of the present study revealed many histological alterations 

in both of the exocrine and the endocrine portions in the pancreas 
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III 

of mice treated with alloxan represented by hemorrhage  among 

acinar cells , congestion inside blood vessels and vacuolation in 

margins of acini , also changes in cells nucleus and cytoplasm , 

and the increasing in the percentage of zymogen producing 

granules inside the acinar cells , as well as an increase in the 

connective tissue and adipose tissue gathering. 

    Regarding the endocrine portion which is represented by 

Langerhans islets changes were degeneration of Langerhans cells , 

decrease  in their size and number and hemorrhage inside them. 

     The study showed that using the aquatic extract of fenugreek 

seeds assisted in the healing of the gland tissue and in the 

reduction of histopathological changes as well as in the recovery of 

the tissue and make it similar to the normal structure of the control 

group. 

    Results also showed that both concentration and period of the 

extract have a great role in speeding up tissue recovery.  
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