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 ( في مخطط السكر بالدم لألصحاء .Eruca sativa Milفعالية زيت الجرجير )

 ومرضى السكري النوع الثاني*

 

 ماهر حميد سلمان المحمد            الدوغجي عصام حسين عليصباح نعمة كامل الثامر              

 جامعة الكوفة-كلية الزراعة         جامعة البصرة –كلية الزراعة جامعة بابل             -كلية الصيدلة

 

 الخالصة

نفذت التجربة إلختبار فعالية زيت الجرجير صنف "إيراني" بتقدير مخطط السكرر بالكدب بساةكطة إجكرات إختبكار    ك     

 45-55الرلسكسز ل ج سعتين األص ات ومرضى السرري )النسع الثاني(  ضم ك  منها عشكر  متطكسعين مع كارتم  تكراون بكين 

كغم ، في مج سعة األص ات  م  قدير مخطط السرر بالدب معاملة ال قارنة ومعاملة الزيت إذ  ناولكت  70-80ل موزانهم ةنة ومعد

مايرروليتر/كغم من وزن الجسم ل د  ةبعة مياب مما مج سعة ال رضكى  8080ال ج سعة الزيت ف سياً بجرعة يسمية واحد  ب عدل 

ملغكم ل كد   5بجرعكة يسميكة  Glibenclamideإذ  ناولت ال ج سعة عالجهكم مكن الك   فقد ض ت معاملة ال قارنة ومعاملة العالج

مكايرروليتر/كغم  8080ةبعة مياب ومعاملة الزيت والعالج إذ  ناولت ال ج سعة زيت الجرجير ف سياً بجرعة يسميكة واحكد  ب عكدل 

اب ومعاملة الزيت بالجرعة معاله بدون  ناول ملغم ل د  ةبعة مي 5بجرعة يسمية  Glibenclamideمن وزن الجسم مع عالج ال  

مظهكرت النتكائج  فكسع معنكسي  T testالعالج ،  م   لي  النتائج إحصكائياً بتقكدير الخطكل ال عيكاري ل عكد ت كك  معاملكة واختبكار 

ت مكع العكالج ل عاملة الزيت في مج سعة األص ات م ا يشير إلى ضرور  إدخاله في وجبات الغذات اليسمي و فسقت معاملكة الزيك

في خفض نسبة السرر بالدب على بقية ال عامالت فكي مج سعكة ال رضكى م كا يشكير إلكى فعاليكة الزيكت فكي إةكتع اله مر كالً نافعكاً 

 لعالج مرضى السرري النسع الثاني 0       

 

Abstract: 

        This study was done to investigate the effectiveness of Eruca sativa oil cultivar "Iranian" on 

blood sugar profile of both healthy (control) and diabetic II (test) volunteers, Glucose tolerance 

tests were done to both groups of individual with an age range of 45-55 years old and a body 

weight range of 70-80kg. Blood sugar profile of control group was done with out taking an oral 

dose of eruca oil (0.06 μl/kg body weight) for seven day. The test group blood sugar profile was 

done with or with out eruca oil in a dose as mentioned before for seven day, in addition to with 

or with out their current oral anti-diabetic treatment of 5mg/daily dose of Glibenclamide  for 

seven day. The results were analyzed statistically by using T-test and (p<0.05) was considered 

significant. The results clarify that in the group as well as in the test group the treatment with 

eruca oil were significantly reduced blood sugar profile (p<0.05). 

 

 * الب ث جزت من مطروحة دكتسراه للباحث الثالث 0

 

 However, the combination of both eruca oil and Glibenclamide showed the most  

higher significant reduction in blood sugar profile. Therefore, from the result of this study it can 

be concluded that the addition of eruca oils has a great importance in lowering and enhancing of 

blood sugar profile of both healthy and diabetic II patients and so, it can be added to diabetic 

patients diet as a complementary diabetic II treatment.         

 

 المقدمة

 ال تقدمكة تربكا مكن دولالعل ية فكي الك نابرمصبح ا  جاه إلى التداوي باألعشاب الطبية صي ة  طلقها ال  ألخير في اآلونة ا       

منهكا  يكد عد طبيكة النبا ات الطبية اليسب مرانة مرمسقة في مجا ت تحتللذا إ ال دمر  للري ائيات الدوائية جانبيةاآلثار الو اإلدمان

  وال راف ةوالغذائية إنقاص السزن والصناعات الدوائية برامج و ي ئي والغذائالتر يلي والسقاالعالجي و  الطب
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ينتجها النبكات  التي الثانسييض مركبات األمن   عدالتي  (1801)حسين ،   حتسائها على العديد من ال ركبات الفعالة البيسلسجية

إضكافة إلكى  (Seigler, 1977; . Inderjit and Duke, 2003; Badee et al., 2003)  يكدإلنجكاز وظكائف بيسلسجيكة عد

ة نتجك( ، من الر يكات ال 1881)روكستين، العالقات البيئية بين النبا ات  و  ديد Allelochemicalsدورتا في التضاد ال يا ي 

ة ك يا هكا ال نتجك تغيكر معظ هكا  ( إذ منRice, 1987معينكة علكى وجكه الت ديكد )غيكر ووظائفهكا فكي النبكات  مكن تكذه ال ركبكات

  0( Tang et al., 1997النبات ) ن س مرحلةال سقع الجغرافي ووالظروف البيئية ونسع النبات  ووظائفها حسب

 كنجح زراعتكه فكي ال نكاط  Brassicae (Cruciferae) الجرجير نبكات عشكبي حكسلي يكتسي يعكسد إلكى العائلكة الصكليبية       

الككذي يعككد صككال اً  Jamba oilبككارد  جككداً يسككتخرج مككن بككذوره زيككت ال عتدلككة علككى مككدار السككنة باةككتثنات األيككهر ال ككار  وال

لإلةتهالك البشري وفي صكناعة الصكابسن والشكامبس ال ضكاد لتسكاقط الشكعر ومكساد التج يك  وال قكبالت الغذائيكة وزيكت ال سكاج 

وظكائف الربكد ك كا من للزيكت فعاليكة طبيكة  تضك ن   سكين مدات  (Mohammed and Rafiq, 2009وإنتكاج السقكسد ال يكسي )

 Merzaوبكرامج إنقكاص الكسزن ) Estrogenو  Progesteroneوزياد  خصسبة ال يامن و  سين فعالية الهرمسنات الجنسكية 

et al., 2000( ومدر للط ث ومخفض لنسبة السرر بالدب  ومضاد للبرتريا ومضاد للفطريكات ومثيكر للقكيت )Abdou et al., 

2005; Khare, 2007 ووجككد )(Saad et al., 2006) ( من نصككف الجرعككة القا لككةLD50 لل سككتخلا ال ككائي لكك وراع )

  غم/كغم من وزن الجسم لفئران التجارب 0 1100الجرجير ال جففة  بلغ 

ال راف  ل رض  Oxidative Stressفي ب ث طبي ل عرفة  لثير زيت الجرجير في  خفيف  لثير الشد التلكسدي  

( إن مرض السرري ال ست ث ب قن فئران El-Missiry and El-Gindy, 2000وجد ) Diabetes mellitusالسرري 

مدى إلى حدوث نقا معنسي في مستسى األنسسلين وإر فاع مستسى ةرر الرلسكسز بالدب  Alloxanالتجارب ل ر  واحد  ب اد  

ربد نتيجة لتلثير ماد  وعزى الباحثين تذا الشد التلكسدي إلى نقصان م تسى الرلس اثيسن ومنزي ات البيروكسيديز في ال

Alloxan بعد حقن جرعة  وموض ت التجربة من( إجرات التغذية الف سيةAlloxan بجرعة يسمية من زيت الجرجير ب عدل )

زيت  فعاليةوتذه النتائج  شير إلى في ال ؤيرات معاله معنسياً  اً  فسقحققت  يسماً  14م /كغم من وزن الجسم ل د   8080

م ا دعى الباحثان إلى التسصية باةتع اله مر الت لل ساد ال ضاد  التلكسدي ال راف  ل رض السرري في خفض الشد الجرجير 

لتقييم التلثيرات البيسلسجية الناج ة عن  نفيذ برنامج  ( في  جربة مجراتاBadee et al., 2003) ، ووجدل رض السرري 

رجير صنف "مصري" بينت النتائج وجسد زياد  معنسية في غذائي لفئران التجارب ل د  مربعة مةابيع على موراع وبذور الج

معدل وزن الفئران التي   ت  غذيتها على األوراع بت ق  زياد  معنسية في النسبة ال ئسية لرفات   صنيع البرو ين وم تسى 

ئران وال ؤيرات مص  الدب من الرسلسترول الرلي والدتسن الرلية ومستسى السرر بالدب في حين لم  بلغ الزياد  بسزن الف

األخرى حد ال عنسية للفئران التي غذيت على البذور وعزى الباحثسن السبب في ذلك إلى م تسى زيت الجرجير من كاليرسةيد 

الرلسكسةينسليت وبناتاً على تذه النتائج موصى الباحثسن بإدخال الجرجير ك رسن مةاةي ف ي غذات اإلنسان للسقاية من ممراض 

 هدف تذه الدراةة إلى إختبار فعالية زيت الجرجير في مخطط السرر بالدب لإلنسان لبيان ديناميرية التلثير 0 القلب والسرري ،  

 

 المواد و طرائق العمل

 معامالت إنتاج البذور :

في م افظة باب  بلحد مكزارع الخضكر الخاصكة و  كت زراعكة بكذور   2008-2009نفذت التجربة خالل ال سةم الزراعي        

ةكم بكين جكسر   18ةكم بكين ةكطر و خكر و  08في ةطسر داخ  ملسان ب سافة   2008/10/2جير صنف " إيراني" بتلريخ  الجر

ومخرى ووضعت ثالث بذرات في ك  جكسر  خفكت إلكى نبكات واحكد بعكد ظهكسر السرقكة ال قيقيكة األولكى ومجريكت كافكة ع ليكات 

 %الذي ي تسي على  2CO(NH2)( ، مةتع   ة اد اليسريا Ahmed et al., 2002الخدمة وف  ال سصى به وحاجة النبا ات )

/ترتككار لغككرض زيككاد  ن ككس ال ج ككسع  Nكغككم 150نتككروجين ك صككدر لتجهيككز النبا ككات بككالنتروجين وكككان التسكك يد ب عككدل  46

ةكم  10( مضكيف السك اد بكين ةكطسر النبا كات ب سكافة Sabahi et al., 2008الخضري وبالتالي زياد  حاص  البذور والزيكت )

يسمكا مكن الزراعكة 14عن النبا ات على دفعتين مضيفت الدفعة األولى التي  ض نت إضكافة نصكف ك يكة السك اد النتروجينكي بعكد 

و ض نت إضكافة نصكف  2008/11/15يسما من الدفعة األولى مي بتاريخ  30ومضيفت الدفعة الثانية بعد  2008/10/16بتاريخ 

كغم/دونكم و  15( ب عكدل P2O5% 51-44افة ة اد ةسبر فسةفات ثالثكي )ي تكسي علكى ك ية الس اد النتروجيني ال تبقية مع إض

كغم/دونككم ، ك ككا ريككت النبا ككات بالرككاينتين ل ر ككان مثنككات مرحلككة الن ككس  20( بساقككع K2O% 08ةكك اد بس اةككي )ي تككسي علككى 

يكسب مكن الزراعكة بتكاريخ  54ة بعد والثاني 2008/10/22يسب من الزراعة بتاريخ  20ملغم/لتر األولى بعد  58الخضري بتركيز 

 Ahmed etلغرض زياد   فرع الساع الرئيسي والثانسي وبالتالي زياد  عدد النسرات الزترية وحاص  البذور ) 2008/11/25

al., 2002)  بعد إكت كال مرحلكة النضكج الفسكيسلسجي ووصكسل القرينكات إلكى مرحلكة الجفكاف  18/4/1888،  م ال صاد بتاريخ

إلى اللسن البني الفا ح واصفرار معظم موراع النبا ات وجفاف موراقها القاعدية وقبك   فكتح القرينكات و فكرط البكذور  بت سل لسنها
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( بعد ج ع النبا ات نشرت على بساط من النايلسن في الظ  لتجف النبا ات   اماً ثم فصلت البذور مكن القرينكات 1800)الش ات، 

 Seed Blower 0ةتع ال جهاز با وإزالة الشسائب منهاو  ت  نقيتها 

 

 

 إستخالص الزيت وتقدير بعض صفاته :

( ثم قدرت بعض الصفات في Stahl, 1969مجريت ع لية إةتخالص الزيت من البذور على وف  الطريقة التي ذكرتا )

 الزيت وك ا يلي :

يتر( والكسزن النكسعي حسكب مكا ذككره والرثافكة )ملغم/مكايررول 0 قدرت النسبة ال ئسية للزيت في البذور و معام  اإلنرسار 1

(Guenther, 19720 ) 

علككى وفكك  مككا ذكككره  Saponification Degreeودرجككة  صككبن الزيككت  0Iodine Number  ككم  قككدير الككرقم اليككسدي  1

(Ceirwyn, 1995 0 ) 

 Reduction ديكد وزن جاف( بإةتع ال طريقة إختزال ةيانيد ال 100)ملغم/ 0Glucosinolate  م  قدير ال اد  الفعالة  0

of Ferricyanide  ( ك كا وصكفهاJezek et al., 1999 التكي  عت كد علكى إختكزال ةكيانيد ال ديكد مكن قبك  الراليرسةكيدات )

األصفك ر اللكسن الكذي قيسكت يكد  لسنكه باةكتع ال  thioglucose-1الربريتية ثم  رسر النا ج في السةط القاعدي و  رر مرككب 

 نانسميتر 0 420بطسل مسجي   Spectrophotometerجهاز ال طياف الضسئي 

  قدير مخطط السرر بالدب :

 ( باإلعت اد على0ةم 188في  قدير  ركيز السرر بالدب )ملغم كلسكسز/  Riflomate ACCU-CHEKمةتع   جهاز      

 Pyrroloquinoline quinone glucoseبساةكطة منكزيم  Oxidoredactase  Glucoseطريقة مكسد  واختكزال الرلسككسز 

dehydrogenase (PQQGDH)   ًمك  بساةكطة قلكم  8085ال     على يريط الف ا وعند مخذ قطر  من الدب حج ها  قريبا

السخز ال ل   بالجهاز ووضعها على يريط الف ا يترسن معقد ذو لسن يتدرج مكن األصكفر إلكى األخضكر يقكاي لسنيكاً بكالطسل 

 الجهاز ذا ياً 0 نانسميتر فتظهر القرات  على ياية 040ال سجي 

 ال عامالت التجريبية :  

ةنة ومعدل موزانهم  45-55مخذت مج سعتان يضم ك  منها عشر  متطسعين ذكسر وإناث )مختلط( مع ارتم  تراون بين        

 كغم ،  ضم ال ج سعة األولى متطسعين مص ات والثانية مصابين بكدات السكرري النكسع الثكاني )غيكر معت كدين علكى مخكذ 80-70

ةككنسات ومسككيطر عليككه بإ بككاعهم ال  يككة الغذائيككة و نككاولهم عالجككاً ف سيككاً  1010 ± 5األنسككسلين( وال ككرض مشككخا لككديهم منككذ 

،  ككم  قككدير مخطككط السككرر بالككدب بساةككطة إجككرات  Glibenclamide( Daonilملغككم مككن مركككب ) 5بجرعككة يسميككة واحككد   بلككغ 

لرال ال ج سعتين و كم إختبكار فعاليكة زيكت الجرجيكر بكإجرات ال عكامالت   Glucose Tolerance Testإختبار      الرلسكسز 

 اآل ية :

 مو ً : مج سعة األص ات 0

ال عاملة األولى ال قارنة )بدون معاملة(  م  قدير مخطط السرر بالدب لل تطسعين األص ات في تذه ال ج سعة بقياي  ركيز        

ةاعات( ثكم معطكي ال تطسعكسن ف سيكاً  0)صياب ل د    Fasting Blood Sugar Level (FBSL)الرلسكسز بالدب قب  الفطسر 

دقيقة على  118و  88و  08و  08و  15و  5م  مات بعدتا ةج   ركيز السرر بالدب بعد  188غم ةرر الرلسكسز مذاب في  58

مكايرروليتر/كغم  8080احكد  ب عكدل التسالي ، ال عاملة الثانية )زيت(  م  غذية ال ج سعة بزيكت الجرجيكر ف سيكاً بجرعكة يسميكة و

ثكم معطكي  (FBSL)من وزن الجسم ل د  ةبعة مياب بعدتا  م  قدير مخطط السرر بالدب بقياي  ركيز الرلسكسز بالدب قب  الفطكسر 

مك  بعكدتا ةكج   188دقيقكة معطيكت ال ج سعكة جرعكة ةكرر الرلسككسز مكذاب فكي  15ال تطسعسن جرعة زيت الجرجير وبعكد 

 دقيقة على التسالي 0 118و  88و  08و  08و  15و  5الدب بعد  ركيز السرر ب

 ثانياً : مج سعة ال رضى ال صابين ب رض السرري 0

ال عاملة األولى ال قارنة )بدون معاملة(  م  قدير مخطط السرر بالدب لل تطسعين ال رضى فكي ال ج سعكة بكدون مخكذ عكالج       

 58ثكم معطكي ال تطسعكسن ف سيكاً   (FBSL) ركيز الرلسكسز بالدب قبك  الفطكسر مو زيت الجرجير بقياي  Glibenclamideال  

دقيقكة علكى  118و  88و  08و  08و  15و  5مك  مكات بعكدتا ةكج   ركيكز السكرر بالكدب بعكد  188غم ةرر الرلسكسز مذاب في 

ل ج سعككة عنككد مخككذ عككالج الكك  التككسالي ، ال عاملككة الثانيككة )العككالج(  ككم  قككدير مخطككط السككرر بالككدب لل تطككسعين ال رضككى فككي ا

Glibenclamide  بقيكككككاي  ركيكككككز الرلسككككككسز بالكككككدب قبككككك  الفطكككككسر(FBSL)   إذ معطكككككي ال تطسعكككككسن ف سيكككككاً عكككككالج الككككك

Glibenclamide  دقيقة معطي ال تطسعسن ف سياً جرعة ةرر الرلسكسز ال ذاب بال ات ثم ةكج   15ملغم وبعد  5بجرعة يسمية

دقيقككة علككى التككسالي ، ال عاملككة الثالثككة )العككالج والزيككت(  ككم  غذيككة  118و  88و  08و  08 و 15و  5 ركيككز السككرر بالككدب بعككد 
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مايرروليتر/كغم من وزن الجسم ل كد  ةكبعة ميكاب مكع  نكاول  8080ال تطسعين ف سياً بزيت الجرجير بجرعة يسمية واحد   ب عدل 

ثكم معطكي ال تطسعكسن  (FBSL)ة ميكاب قبك  الفطكسر عالجهم ال خصا بجرعتة اليسمية ثم قدر مخطط السكرر بالكدب بعكد السكبع

دقيقكة معطكي ال تطسعكسن ف سيكاً جرعكة ةكرر الرلسككسز  15ف سياً عالجهم ال خصا بجرعتة اليسميكة مكع جرعكة الزيكت وبعكد 

ال عاملكة الرابعكة )الزيكت( دقيقة علكى التكسالي ،  118و  88و  08و  08و  15و  5ال ذاب بال ات وةج   ركيز السرر بالدب بعد 

مكايرروليتر/كغم مكن وزن الجسكم  8080 م  غذية ال تطسعين في ال ج سعة ف سيكاً بزيكت الجرجيكر بجرعكة يسميكة واحكد  ب عكدل 

ثكم  (FBSL)ل د  ةبعة مياب بدون  نكاول جرعكة العكالج ثكم قكدر مخطكط السكرر بالكدب لل تطكسعين بتقكدير الرلسككسز قبك  الفطكسر 

ثم ةكج   ركيكز السكرر  دقيقة معطي ال تطسعسن جرعة ةرر الرلسكسز ال ذاب بال ات 15جرعة الزيت وبعد  معطي ال تطسعسن

 Standardدقيقة على التسالي ،  م   لي  النتائج إحصائياً بتقدير الخطكل ال عيكاري  118و  88و  08و  08و  15و  5بالدب بعد 

Error  ل عد ت ك  معاملة واختبارT test ( 18810وع ال عنسية بينها )ال   د، لبيان الفر 

 النتائج والمناقشة

( مظهككر  ككلثيراً 1( من لتغذيككة مج سعككة األصكك ات بزيككت الجرجيككر ال بينككة بعككض صككفا ه فككي الجككدول )1يبككين الشككر  )

سكاوي مكع معنسياً في مخطط  ركيز الرلسكسز بالدب خالل مدد ا ختبار التي مجريت إذ مظهرت ال عاملة بزيت الجرجير  كلثير مت

 1000 ± 82و 10052 ± 80فبلكغ  (FBSL)معاملة ال قارنة )بدون معاملة( عند إختبار  ركيز السرر بالدب لل د ين قب  اإلفطار 

ةم 188ملغم كلسكسز/
0
ةكم 188ملغكم كلسككسز/ 10484 ± 185و  00510 ± 180دقائ  بلكغ  5دب على التسالي وبعد  

0
دب علكى  

 ± 100دقيقكة فبلكغ فكي معلكى معكدل  15ير ال عاملكة بالزيكت فكي تكذه ال ج سعكة عنكد اإلختبكار بعكد التسالي بين ا  فسع معنسياً  لث

ةككم 188ملغككم كلسكككسز/ 40442
0
ملغككم  40421  ± 148دب بال قارنككة مككع معاملككة ال قارنككة التككي بلغككت فككي معلككى معككدل لهككا  

ةم 188كلسكسز/
0
دقيقكة لغايكة بعكد  08املتين إبتكداًت مكن اإلختبكار بعكد دب  ثم بدم بعدتا  ركيز الرلسكسز با نخفاض في كال ال ع 

 08دقيقة وعلى الرغم من ذلك كانت معاملة التغذية بالزيت متفسقة معنسياً إذ حققت مفض  خفض بتركيز السكرر بالكدب بلكغ  118

ةم 188ملغم كلسكسز/ 10844 ±
0
 188لغكم كلسككسز/م 00101 ± 80دب مقارنةً ب عاملة السيطر  التي بلغت فكي مقك  معكدل لهكا  

ةككم
0
دب وقككد يعككسد السككبب فككي ذلككك إلككى  قليكك  ك يككة الرلسكككسز ال  تصككة فككي وحككد  الككزمن نتيجككة إحتككسات زيككت الجرجيككر علككى  

التككي   تككسي فككي  ركيبهككا الجزيئككي علككى Glucosinolate وخاصككة الرلسكسةككينسليت  Thioglycosidesالثايسكاليرسةككيدات 

لككة إمتصككاص ةككرر الرلسكككسز مككن جككدار الخليككة بساةككطة التنككاف  علككى ال سككتقبالت ةككرر الرلسكككسز األمككر الككذي مدى إلككى عرق

Receptors (Wittstock, 20020 ) 

( من معاملة ال قارنة )بدون معاملة( ل ج سعة ال رضى منها ةجلت معلى ال عد ت في  ركيز السكرر بالكدب 1يبين الشر  )        

 T test (P( باةكتع ال 1ت معاملكة السكيطر  ل ج سعكة األصك ات فكي الشكر  )في كافة مدد اإلختبكار وعنكد مقارنتهكا مكع معكد 

value < 0.05 يتبككين وجككسد  فككسع معنككسي ل عاملككة السككيطر  فككي مج سعككة ال رضككى علككى معاملككة السككيطر  فككي مج سعككة )

ةكباب فكي ذلكك قلكة األص ات لر  مدد اإلختبار التي مجريت وتذا يؤكد إصابة تذه ال ج سعة ب رض السرري وقد يرسن محكد األ

( فكي دراةكته ا ال خبريكة El-Missiry and El-Gindy, 2000إفراز األنسسلين من قب  خاليا بيتا فكي البنرريكاي ك كا وجكد )

ذو مثكر معنكسي فكي خفكض نسكبة السكرر بالكدب  Glibenclamide الك  ( من إةكتع ال عكالج1على الفئران ، ك كا يسضكح الشكر  )

فطار بال قارنة مع مخطط السرر بالدب لل رضى في معاملة ال قارنة وكانت معلى نسبة للسكرر مكع خالل كافة مدد الف ا بعد اإل

مك  دب 188ملغكم/ 40482 ± 110دقيقة من اإلفطار وبلغت مق  نسبة  08م  دب بعد 188ملغم/ 00515 ± 110مخذ العالج بلغت 

مك  188ملغكم/ 00588 ± 141و  00558 ± 108 قارنكة دقيقة من اإلفطار في حين بلغ معلى ومق  نسكبة فكي معاملكة ال 118بعد 

 دب لل د ين معاله 0

( من لتغذية مج سعة مرضكى السكرري بزيكت الجرجيكر ومخكذ العكالج  كلثير معنكسي فكي مخطكط 0 بين النتائج في الشر  )        

نسيكاً عكن معاملكة ال قارنكة فكي نسكبة  ركيز الرلسكسز بالدب خالل مدد ا ختبار التي مجريت إذ  بين من تذه ال عاملكة لكم  ختلكف مع

 40100 ± 188دقيقككة مككن اإلفطككار بيككد من تككذا ال عككدل تككس معلككى نسككبة ةككجلت فككي تككذه ال عاملككة والتككي بلغككت  15السككرر بعككد 

 00558 ± 108مكك  دب فككي حككين إةككت رت نسككبة السككرر باإلر فككاع فككي معاملككة ال قارنككة فبلغككت فككي معلككى نسككبة لهككا 188ملغككم/

دقيقككة مككن  118بعككد  00844 ± 180دقيقككة وكانككت مقكك  نسككبة للسككرر فككي معاملككة الزيككت والعككالج تككي  08عككد مكك  دب ب188ملغككم/

 م  دب لل د  نفسها 0  188ملغم/ 00588 ± 141اإلفطار بالقياي مع معاملة ال قارنة التي ةجلت 

بال قارنة مع معاملة ال قارنة  يت والعالج( من معاملة الزيت قد ةلرت األثر ال عنسي نفسه ل عاملة الز4يالحظ من الشر  )       

دقيقة على التسالي ، وبينكت  118و  08م  دب بعد 188ملغم/ 40511 ± 110و  50800 ± 185إذ بلغت معلى ومق  نسبة للسرر 

تبكار ومعاملكة الزيكت ومعاملكة العكالج عنكد إجكرات ا خ ( عدب وجسد فرع معنسي بين معاملة الزيت والعالج5النتائج في الشر  )

 ± 100دقيقكة فبلككغ  15دقكائ  بين ككا  فسقكت معاملككة العكالج معنسيككاً بالتكلثير ال برككر فكي خفككض  ركيكز الرلسكككسز بالكدب بعككد  5بعكد 

ةم 188ملغم كلسكسز/ 40018
0
 ± 185و  40100 ± 188دب بال قارنة مع معاملتي الزيت والعالج والزيكت لسحكده اللتكين بلغتكا  
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ةكم 188ملغم كلسككسز/ 50800
0
ب علكى التكسالي فكي حكين  فسقكت معنسيكاً معكاملتي الزيكت والعكالج ومعاملكة الزيكت فكي خفكض د 

ةكم 188ملغكم كلسككسز/ 40511 ± 152و  50811 ± 100دقيقة فبلكغ  08 ركيز الرلسكسز بالدب بعد 
0
دب علكى التكسالي بال قارنكة  

ةكم 188ملغكم كلسككسز/ 00515 ± 110مع معاملة العالج التي اةكت ر إر فكاع  ركيكز الرلسككسز عنكدتا فبلكغ 
0
دب ك كا يالحكظ من  

دقيقة بعكد  08و  15و  5معاملتي العالج والزيت ومعاملة الزيت لم يسج  فرع معنسي بينه ا عند اإلختبارات قب  اإلفطار وبعد 

 10002 ± 115ت دقيقة بعد اإلفطكار فبلغك 118و  88و  08اإلفطار بيد من معاملة الزيت والعالج  فسقت معنسياً في اإلختبارات 

ةكم 188ملغم كلسككسز/ 00844 ± 180و  00058 ± 185و 
0
 ± 145دب علكى التكسالي بال قارنكة مكع معاملكة الزيكت التكي بلغكت  

ةككم 188ملغككم كلسكككسز/ 40511 ± 110و  50181 ± 148و  40040
0
دب علككى التككسالي ل ككدد اإلختبككارات نفسككها ، يالحككظ مككن  

فض مستسى السرر بالدب مما بزياد ها إلفراز األنسسلين من قب  خاليا بيتا في البنررياي ك ا النتائج إن التغذية بالزيت مدت إلى خ

( مو قد يرسن السبب فكي El-Missiry and El-Gindy, 2000ميارت الدراةات ال خبرية التي مجريت على الفئران من قب  )

فكي حساةكيتها علكى  ركيكز األنسكسلين بالكدب و يكك من  ذلك زياد  حساةية قنسات إدخال الرلسكسز إلكى داخك  الخليكة التكي  عت كد

   ديد تذه الفعالية التي  تلثر بعد  متغيرات   تاج إلى دراةات مع قة للرشف عن السبب الرئي  في  لثير زيت الجرجير 0 

 ( بعض صفات زيت الجرجير1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عند مقارنة معاملة الزيت مع معاملة ال قارنة 0 8085معنسي على مستسى إحت ال  Tإختبار 

 التقدير السحدات الصفات

 05044 % نسبة الزيت

 10458 --- معام  اإلنرسار

 8000 ملغم/مايرروليتر الرثافة النسعية

 8084 ملغم السزن النسعي

 102018 غم زيت 188غم/ الرقم اليسدي

 100010 ملغم/غم زيت درجة التصبن

 120088 وزن جاف 100ملغم/ الرلسكسةينسليت
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 (  لثير زيت الجرجير في مخطط السرر بالدب ل ج سعة األص ات1ير  )
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 عند مقارنة معاملة العالج مع معاملة ال قارنة 0 8085معنسي على مستسى إحت ال  Tإختبار 

 ة ال صابين ب رض السرري(  لثير زيت الجرجير في مخطط السرر بالدب ل ج سع1ير  )

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

FBS515306090120

الوقت )دقيقة(

ل(
 م

1
0
0

م/
لغ

)م
م 

لد
با
ز 

كو
لو

لك
 ا
يز

رك
ت

المقارنة الزيت والعالج

 
 

 عند مقارنة معاملة الزيت والعالج مع معاملة ال قارنة 0 8085معنسي على مستسى إحت ال  Tإختبار 

 (  لثير زيت الجرجير في مخطط السرر بالدب ل ج سعة ال صابين ب رض السرري0ير  )
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 عند مقارنة معاملة الزيت مع معاملة ال قارنة 0 8085معنسي على مستسى إحت ال  Tإختبار                       

 (  لثير زيت الجرجير في مخطط السرر بالدب ل ج سعة ال صابين ب رض السرري4ير  )
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 قارنة 0عند ال قارنة بين ال عامالت ومعاملة ال  8085معنسي على مستسى إحت ال  Tإختبار 

 عند ال قارنة بين معاملة العالج ومعاملة الزيت والعالج 0 8085معنسي على مستسى إحت ال  Tإختبار            

 عند ال قارنة بين معاملة الزيت والعالج مع معاملة الزيت 0 8085معنسي على مستسى إحت ال  Tإختبار          

 الدب ل ج سعة مرضى السرري (  لثير زيت الجرجير في مخطط السرر ب5ير  )

 المصادر
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( 0 النبا ات واألعشاب الطبية ، الطبعة األولى ، دار الب ار للنشر والتسزيكع ، ج هسريكة مصكر 1800الش ات ، نصر مبس زيد ) 

 ص 0 480العربية: 

حامكد خضككر ، دار ( 0 اإلحصكات و خطكيط التجكارب الزراعيكة ، مح كد عبكد الكرحيم لطيكف وحل كي 1881ال   كد ، نعكيم ثكاني ) 

 ص 0 121الرتب للطباعة والنشر ، ج هسرية العراع: 

( 0 النبا ات الطبية زراعتها ومرسنا ها ، مطابع دار ال ريخ للنشر ، ال  لرة العربية السكعسدية: 1981حسين ، فسزي طه قطب ) 

 ص 0  050
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 )مترجم( 0 011العرع ، ع ص 
 

 Abdou, I. A. A. A. Abou-Zeid; M. R. El-Sherbeeny and Z. H. Abo-El-Gheat. (2005). 

Antimicrobial activities of Allium sativum L. , Allium cepa L., Raphanus sativus L., Capsicum 

frutescens L., Eruca sativa Mill., Allium kurrat L. on bacteria, Plant Foods Human Nutrition 22 

(1): 22-29. 

 Ahmed , A.H.H.; M.K. Khalil and A.M. Farrag (2002). Nitrate accumulation, growth, yield 

and chemical composition of Rocket Eruca sativa Mill. plant as affected by NPK fertilization, 

Kinetin and Salicylic Acid. Annals of Agri. Sci., Ain-Shams University, Egypt, 47 (1): 1-26. 

7 . Badee, A. Z. M.;  S. A. Hallabo and  M. A. A. Aal (2003). Biological evaluation of Egyptian 

Eruca sativa seeds and leaves. Egyptian J. of Food Sci. CABI [Abstract] . 

 Saad. B.; H. Azaizeh; G. Abu-Hijleh and O. Said (2006). Safety of Traditional arab herbal 

medicine, Complementary and Alternative Medicine, 7: 1-7.   

8 . Berenhaum, M.R. (1995). Turnabout is fair play: secondary roles for primary compounds. J. 

Chem. Ecol. 21: 925-940. 

18 . Ceirwyn, S. J. (1995). Analytical Chemistry of Foods. Blackie Academic and Professional. 

Chapman and Hall, London.  

11 . El-Missiry, M. A. and A. M. El-Gindy (2000). Amelioration of alloxan induced diabetes 

mellitus and oxidative stress in rats by oil of Eruca sativa seeds. Annals Nut. and Meta. 

44: 97-100. 

11 . Guenther, E. S. (1972). Essential Oils, R.E. Krieger Publishing Company, Huntington, New 

York. P. 18 and 87. 

10 . Inderjit, A. and S. O. Duke (2003).  Ecophysiological aspects of allelopathy. Planta. 217: 

529-539. 

14 . Jezek, J.; B. G. D. Haggett; A. Atkinson and D. M. Rawson (1999) Determination of 

glucosinolates using their alkaline degradation and reaction with ferricyanide. J. Agric. 

Food Chem. 47: 4669–4674. 

15 . Khare, C. P. (2007). Indian Medicinal Plants An Illustrated Dictionary. Springer Verlag 

Berlin/Heidelberg. P. 836 . 

10 . Merza, H. H.; H. H. Hussain; K. A. Tarawneh and J. M. Shakhanbeh (2000). Effects of 

applications of some medicinal plant extracts used in Jordan on social aggression as well 

as testicular and preputial gland structures in male mice. Pakistan J. Biol. Sci. 3 (3): 398-

402 .   

12 . Mohammed, H. C. and A. Rafiq (2009). Investigating possibility of using least desirable 

edible oil of Eruca sativa Mill. in bio diesel production, Pakistan journal Botany. 41 (1): 

481-487. 

http://www.cababstractsplus.org/abstracts/SearchResults.aspx?cx=011480691189790707546:cops6fzdyna&cof=FORID:9&ie=UTF-8&q=Badee,%20A.%20Z.%20M.&sa=Search
http://www.cababstractsplus.org/abstracts/SearchResults.aspx?cx=011480691189790707546:cops6fzdyna&cof=FORID:9&ie=UTF-8&q=Hallabo,%20S.%20A.&sa=Search
http://www.cababstractsplus.org/abstracts/SearchResults.aspx?cx=011480691189790707546:cops6fzdyna&cof=FORID:9&ie=UTF-8&q=Aal,%20M.%20A.%20A.&sa=Search


 الثامر واخرون                                                                   (1811) ,  00-08(: 4) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

00 
ISSN 2072-3875 

10 . Rice , E. L. (1987). In Allelochemicals, Role in agriculture and forestry (G.R. Waller, Ed) 

vol. 330. American chemical society Washington, Dc. P. 8-22. 

18 Sabahi, H.; A. Ghalavand and S. A. M. Modarres (2008). Impacts of fertilization system on 

nitrogen loss and yield of oilseed Rape Brassica napus L. Pakistan J. of  Biol. Sci. 1 (2): 

232-237. 

Seigler, D. S. (1977). Primary roles for secondary compounds. Biochemist System Ecol. 5: 195-

199 . 

Stahl, R. (1969). Thin Layer Chromatography, A laboratory Handbook, 2
nd

 . Translated by 

Ashworth M. R. Springer, Verlag, Berlin. 

Tang , J.; L. Zhang and M. He  (1997).  studies on the callus induction , tissue culture and 

regulation of secondary metabolism of Eucmmia ulmoides In proceeding of first 

international symposium on Eucmmia ulmoides XI an china August: 23-26. 

 Wittstock, H. B. (2002). Glucosinolate research in the Arabidopsis era Trends, Plant Sci. 7 (1): 

263-270. 


