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    الخالصة
 االصابة نم الوقاية في الحلو اللوز عالق تناول يؤديها أن يمكن التي االيجابية التأثيرات بعض تحديد الحالية الدراسة من الهدف كان 

ً  البالغة الجرذان من ذكراً  ٣٠ تقسيم ةالدراس تضمنت. بااللوكسان المعاملة الجرذان ذكور في الدم ودهون سكر مستوى بارتفاع  الى عشوائيا
 وزن من كغم/غم ٢٫٨٤ او ١٫٤٢( وبجرعتين يوما ٦٠ لمدة الحلو اللوز بعالق المعالجة الوقاية مجموعتا وهي العدد متساوية مجموعتين

 معدل في بسيط ارتفاع لوحظ. يتونالبر في) الجسم وزن من كغم/ ملغم ١٥٠( مقدارها منفردة بجرعة بااللوكسان حقنت وبعدها) الجسم
 البروتينات في ترولوالكوليس الكثافة الواطئة الدهنية البروتينات في الكوليسترول و الثالثية والدهون الكلي الكوليسترول و الكلوكوز تركيز
 الحقن من ايام خمسة بعد الكثافة عالية الدهنية البروتينات في الكوليسترول تركيز معدل في بسيط وانخفاض جدا، الكثافة واطئة الدهنية
 ارتفاعب اإلصابة من وقائي تأثير الحلو اللوز لعالق ان ذلك من يستنتج. بالعالق المعاملة من يوما ٦٠ وبعد المعاملة قبل ما االقيام مع" مقارنة
  .الجسم وزن من كغم/ غم ٢٫٨٤ بجرعة وخصوصا الجرذان في والدهون السكر
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Abstract 
 

The current study aimed to determine some positive prophylactic effects of sweet almond suspension (SAS) on blood glucose 
and lipid profile of experimentally aloxan induced hyperglycemic male rats. Thirty male adult rats divided randomly into two 
equal groups, prevention group treated with sweet almond suspension for 60 days at two doses 1.42 or 2.84 g/kg of body weight 
(PD1 and PD2), and then hyperglycemia was induced by using single dose injection of alloxan (150 mg/kg of body weight). 
There was significant increase in means values of glucose and the concentrations of total cholesterol (TC), Triglyceride (TG), 
low density lipoproteins cholesterol (LDL-C), very low density lipoproteins cholesterol (VLDL-C), and low rate concentration 
of cholesterol in high density lipoproteins (HDL-C) after five days of injection compared with pretreatment values and after 60 
days of treatment with SAS values. In conclusion there was protective effect of sweet almond suspension on hyperglycemia and 
hyperlipidemia in two experimentally groups, especially 2.84mg/Kg BW.    
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     المقدمة
لقد أثبتت الدراسات والبحوث ان تناول اللوز الحلو يقلل من  

) ويعالج حاالت التهاب المفاصل ١تركيز سكر ودهون الدم (
). يعتبر اللوز الحلو من المصادر ٤) كما يعمل كمانع للتخثر (٣،٢(

) ويحتوي اللوز الحلو على ٥الغنية باأللياف والبروتينات (
 Cوالذي له دور مساند لفيتامين  Eيتامين الفيتامينات ومنها ف

توي اللوز ويح) ٦في كبح عمل الجذور الحرة ( Glutathioneو
 Niacin(ومنها فيتامين  B complexفيتامين الحلو على مجموعة 

(B3  وRiboflavin  فيتامينB2 ( و، يضم اللوز حامض الفوليك (
لحلو الذي له دورا مهما في ايض الهيموسستين ويعد اللوز ا

مصدرا" جيدا" للمغنيسيوم والنحاس وهما من العناصر التي تعتبر 
عامال" مساعدا" ألنزيمات االكسدة اضافة الحتوائه على الكالسيوم 

يعد داء السكري من  ).٧والبوتاسيوم والفسفور واالرجنين (
متالزمة تتصف باضطراب  االمراض الشائعة وهو عبارة عن

تركيز سكر الدم الناجم عن نقص  ايضي مزمن، وارتفاعا حادا في
أو انخفاض حساسية األنسجة لألنسولين، أو كليهما وقد  األنسولين

يؤدي داء السكري إلى مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة المبكرة 
لتعرف على الدور ان الهدف من اجراء هذا البحث هو ل .)٨(

  الوقائي لعالق اللوز الحلو من االصابة بداء السكري.
  

  المواد وطرق العمل
قمنا بإجراء بحث سابق عن الدور العالجي لعالق اللوز الحلو   
)Prunus amygdales على مستويات سكر الدم والدهون في مصل (

د قالدم في ذكور الجرذان السليمة والمصابة تجريبيا بداء السكري و
اعتمدت جميع الجرع والطرق والمعايير في قياس سكر الدم 

  ).١(والدهون في هذا البحث من البحث السابق 
ذكرا من الجرذان البالغة  ٣٠في الدراسة الحالية تم استخدام 

 ١٣٢أسابيع وأوزانها بمعدل  ١٠ذات أعمار متقاربة تقريبا بعمر
 ن متساويةمجموعتيغرام ووزعت الحيوانات بشكل عشوائي الى 

 ملةمجموعة الوقاية المعالكل مجموعة)، المجموعة االولى:  ١٥(
الدم  يف لسكرالمستحدث بها ارتفاع ابعالق اللوز الحلو و

Prophylactic Diabetic 1 )PD1 تم سحب عينة اولية لقياس :(
جرعت  معايير الدراسة (قبل المعاملة بعالق اللوز)، وبعدها

ة انفرادية من عالق اللوز الحلو بقدر حيوانات هذه المجموعة بجرع
كغم من وزن الجسم باستخدام أنبوب اللي المعدي حسب \غم ١٫٤٢

) وكان العالج يوميا ولمدة شهرين ٩الجرعة المستخدمة من قبل (
وجمعت عينات الدم مرة ثانية في نهاية الفترة, عن طريق الفم 

ي ف رالسك ارتفاع بااللوكسان الستحداثالحيوانات بعدها حقنت و
كغم من وزن الجسم وبعد خمسة \ملغم  ١٥٠بجرعة انفرادية الدم 

ايام من الحقن اخذ الدم من الحيوانات بطريقة الوخز القلبي لقياس 
 عاملةوقاية المالمجموعة المجموعة الثانية: المعايير المطلوبة. 

الدم  يف السكر المستحدث بها ارتفاعبعالق اللوز الحلو و
Prophylactic Diabetic 2 )PD2 :( تم سحب عينة اولية لقياس

جرعت (قبل المعاملة بعالق اللوز) وبعدها  معايير الدراسة
حيوانات هذه المجموعة بجرعة انفرادية من عالق اللوز الحلو 

المعدي كغم من وزن الجسم باستخدام أنبوب اللي \غم  ٢٫٨٤بقدر
يا ولمدة ) وكان العالج يوم١٠حسب الجرعة المستخدمة من قبل (

وجمعت عينات الدم مرة ثانية في نهاية  شهرين عن طريق الفم
فاع ارتااللوكسان الستحداث حقنت الحيوانات ببعدها  الفترة, و

كغم، وبعد خمسة أيام \ملغم  ١٥٠بجرعة انفرادية  الدمي ف السكر
من الحقن اخذ الدم من الحيوانات بطريقة الوخز القلبي لقياس 

  المعايير المطلوبة.
  

ساعة) تقريبا وبعدها  ١٢تم حجب العلف عن الحيوانات لمدة (  الدم  يف السكر ارتفاعحداث ستا
 ٣٠بجرعة ( ketamine- hydrochlorideحقنت الحيوانات بمخدر

كغم) في العضل \ملغم ٥( xylazineكغم) بعد مزجه مع مسكن \ملغم
 ) دقيقة حقنت الحيوانات تحت١٥-١٠وبعد هدوء الحيوانات خالل (

كغم) من وزن \ملغم١٥٠الغشاء البريتون بااللوكسان بجرعة (
 من مليلتر )٥( بـ الحيوان حقن مباشرة ذلك بعد) ١٢و١١الجسم (
 الشرب ماء واستبدل ،)S\C( الجلد تحت )%١٠( الكلوكوز محلول
 صدمة لتخفيف ساعة )٢٤( لمدة )% ٥( الكلوكوز سكر بمحلول
 عن دمال نماذج جمعت الحقن نم أيام ٥ وبعد بااللوكسان، المعاملة

 مالد كلوكوز تركيز لتقدير )Cardiac Puncture( القلبي الوخز طريق
   الدم. يف السكر مستوى ارتفاع من للتأكد
  

 وقياس مستوىوكذلك قياس مستوى السكر في مصل الدم  تم  معايير الدراسة
والذي تضمن قياس مستوى أيضا الدهون في مصل الدم 

) ومستوى TG) ومستوى الدهون الثالثية (TCي (الكوليسترول الكل
) LDL-Cالكوليسترول في البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة (

ومستوى الكوليسترول في البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة جدا 
)VLDL-C ومستوى الكوليسترول في البروتينات ) في مصل الدم

  ) .HDL-Cالعالية الكثافة (
  

االولى قبل جمعت عينات الدم من الحيوانات ثالث مرات،   جمع عينات الدم
المعاملة والثانية بعد المعاملة بعالق اللوز لمدة شهرين والثالثة بعد 
حقن االلوكسان بخمسة ايام من انتهاء فترة المعاملة بعالق اللوز 

ساعة وتم  ١٢الحيوانات لمده  الحلو وفي كل مرة كانت تصوم
وقد  Ketamine hydrochloride with Xylazine تخديرها باستخدام

مل/حيوان) من القلب مباشرة بطريقة الوخز  ١جمعت عينات الدم (
القلبي و سحبت نماذج الدم من الحيوانات باستخدام حقنة أنسولين 
وضعت عينات الدم في االنابيب بعدها وضعت هذه االنابيب في 

قيقة لمدة دورة في الد ٣٥٠٠( Centrifuge المركزيجهاز الطرد 
دقيقة)، و فصل المصل ووضع في أنابيب بالستيكية صغيرة  ١٥

  .درجة مئوية لحين أجراء الفحوصات عليه -18ثم حفظ بدرجة 
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 يريداتوالكليس الكلي الكوليسترول و الكلوكوز تركيز قياس تم  الكيموحيوية المعايير قياس ائقطر
 الكثافة اليةالع ةالدهني البروتينات في الكلي والكوليسترول الثالثية

طريقة التحلل األنزيمي  جدا الكثافة والواطئة الكثافة والواطئة
 Linear Chemicalللكلوكوز وحسب تعليمات الشركة المجهزة (

Company, Spain (وصفه وكما  )٤( و )١( .  
  

 اعتمادمع ) SPSSللتحليل اإلحصائي لنظام ( النتائجأخضعت   التحليل االحصائي 
بهدف معرفة معنوية  Two way analysis of Varianceين اختبار التبا

الفروق بين معدالت المجاميع لهذه الدراسة، واعتمدت نسبة خطا اقل من 
  ) .١٣النتائج (االختالف المعنوي في ) حدا لقبول ٠٫٠٥(

 
    النتائج

انتهاء المعاملة لوحظ ان حقن االلوكسان بعد خمسة ايام من 
لم يؤدي الى  PD2و PD1وعتي التجربة مجمفي  بعالق اللوز الحلو

مستوى كلوكوز الدم قبل المعاملة وبعد مقارنة مع  كبير فرق معنوي
وبالجرعتين وهذا يؤكد ان عالق اللوز  شهرين من المعاملة بالعالق

الحلو عمل كحاجز واقي لخاليا بيتا في البنكرياس لحمايتها ضد 
ر عدم ارتفاع سكر عمل االلوكسان السام المحطم للخاليا مما يفس

في مجموعتي الوقاية بعد حقن  بصورة كبيرة دم الجرذان
ل وكما مبين في جدومن انتهاء فترة المعاملة االلوكسان بخمسة ايام 

)١(.   
 مقاس التجربة مجموعتي دم مصل في الكلوكوز تركيز: ١ جدول  
  )مل ١٠٠/ملغم(
  

  المجاميع  
PD1  PD2  

يوم من المعاملة  ٦٠بعد  Bb   ٠٫٤±٩١٫٣  Bb   ٠٫٤±٩١٫٠ قبل المعاملة بالعالق
  Bb   ٠٫٤±٩١٫٤  Bb   ٠٫٤±٩٠٫٢ لقبالعا
 Aa   ٠٫٥±١٢٠٫٦ Aa   ٠٫٥±١٢١٫٦ أيام من حقن االلوكسان ٥بعد 
 الخطأ±المعدالت تمثل األرقام ،٥= مجموعة كل في الجرذان عدد

 عنويةم فروق وجود إلى تشير الكبيرة المختلفة الحروف القياسي،
 ىال تشير الصغيرة المختلفة الحروف ،)P<0.05( المجموعات بين

 وقاية مجموعة= PD1 ،(P<0.05) الفترات بين معنوي فرق وجود
 الجسم وزن من كغم/  غم ١٫٤٢ بجرعة الحلو اللوز بعالق معالجة

 الحقن من ايام ٥ وبعد بااللوكسان حقنت بعدها" يوما ٦٠ لمدة
 الحلو اللوز بعالق معالجة وقاية مجموعة= PD2. عينات اخذت

 بعدها" يوما ٦٠ لمدة الجسم وزن من كغم/  غم ٢٫٨٤ بجرعة
  .عينات اخذت الحقن من ايام٥ وبعد بااللوكسان حقنت

كذلك أدى حقن األلوكسان الى اختالف معنوي قليل جدا في 
) TGوالدهون الثالثية ( )TC( معدل تركيز الكوليسترول الكلي

) LDL-C( في البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة والكوليسترول
-VLDL( والكوليسترول في البروتينات الدهنية واطئة الكثافة جدا

C ( وارتفاع معدل تركيز الكوليسترول في البروتينات الدهنية عالية
و  PD1) بين الفترات المختلفة في المجموعتين HDL-Cالكثافة (

PD2 ٦٠يجابي في جميع المعايير بعد وبتغلب االخيرة بالتأثير اال 
  .)٦-١( من المعاملة بعالق اللوز الحلو وكما موضح في الجداول

 
/ ملغم( قاسم) TC( الكلي الكوليسترول تركيز معدل: ٢ الجدول

  )مل ١٠٠
  

  المجاميع  
PD1  PD2  

 ٠٫٨±١٠١٫٦ قبل المعاملة بالعالق
Ab  ٠٫٧٥±١٠١٫٥ 

Ab  يوم من المعاملة  ٦٠بعد
 ٠٫٨±٨٥٫٩ بالعالق

Ac  ٠٫٨±٧٧٫٢ 
Bc  

أيام من حقن  ٥بعد 
 ٠٫٨±١٤٠٫٤ االلوكسان

Aa ٠٫٨±١٣٩٫٦ 
Aa 

 الخطأ±المعدالت تمثل األرقام ،٥= مجموعة كل في الجرذان عدد
 عنويةم فروق وجود إلى تشير الكبيرة المختلفة الحروف القياسي،

 ىال تشير الصغيرة المختلفة الحروف ،)P<0.05( المجموعات بين
 وقاية مجموعة= PD1 ،(P<0.05) الفترات بين معنوي فرق وجود

 الجسم وزن من كغم/  غم ١٫٤٢ بجرعة الحلو اللوز بعالق معالجة
 الحقن من ايام ٥ وبعد بااللوكسان حقنت بعدها" يوما ٦٠ لمدة

 الحلو اللوز بعالق معالجة وقاية مجموعة= PD2. عينات اخذت
 دهابع" يوما ٦٠ لمدة الجسم وزن من كغم/  غم ٢٫٨٤ بجرعة
  .عينات اخذت الحقن من ايام٥ وبعد بااللوكسان حقنت

/ ملغم( قاسم) TG( الثالثية الكليسيريدات تركيز معدل: ٣جدول   
 )مل ١٠٠

  
  المجاميع  

PD1  PD2  
 ١٫٣±٩٣٫٧ قبل المعاملة بالعالق

Ab  ١٫١±٩٣٫٣ 
Ab  يوم من المعاملة  ٦٠بعد

 ١٫٤±٥٢٫٣ بالعالق
Ac  ٠٫٤±٣٤٫٦ 

Bc  
 ١٫٤±١١٣٫٨ حقن االلوكسان أيام من ٥بعد 

Aa ٠٫٦±١١٠٫٤ 
Aa 

 الخطأ±المعدالت تمثل األرقام ،٥= مجموعة كل في الجرذان عدد
 عنويةم فروق وجود إلى تشير الكبيرة المختلفة الحروف القياسي،

 ىال تشير الصغيرة المختلفة الحروف ،)P<0.05( المجموعات بين
 وقاية مجموعة =PD1 ،(P<0.05) الفترات بين معنوي فرق وجود
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 الجسم وزن من كغم/  غم ١٫٤٢ بجرعة الحلو اللوز بعالق معالجة
 الحقن من ايام ٥ وبعد بااللوكسان حقنت بعدها" يوما ٦٠ لمدة

 الحلو اللوز بعالق معالجة وقاية مجموعة= PD2. عينات اخذت
 بعدها" يوما ٦٠ لمدة الجسم وزن من كغم/  غم ٢٫٨٤ بجرعة
  .عينات اخذت الحقن من ايام٥ دوبع بااللوكسان حقنت

 العالية الدهنية البروتينات في الكوليسترول تركيز معدل: ٤ جدول  
  )مل ١٠٠/ ملغم( مقاس) HDL-C( الكثافة

  
  المجاميع  

PD1  PD2  
 ١٫٠±٤٦٫٨ قبل المعاملة بالعالق

Ab  ٠٫٨±٤٥٫١ 
Ab  يوم من المعاملة  ٦٠بعد

 ٠٫٤±٥٢٫٥ بالعالق
Ba  ٠٫٢±٦٣٫٠ 

Aa  
أيام من حقن  ٥بعد 

 ٠٫٢±٣٠٫٨ االلوكسان
Ac ٠٫٢±٣٣٫٤ 

Ac 
 الخطأ±المعدالت تمثل األرقام ،٥= مجموعة كل في الجرذان عدد

 عنويةم فروق وجود إلى تشير الكبيرة المختلفة الحروف القياسي،
 ىال تشير الصغيرة المختلفة الحروف ،)P<0.05( المجموعات بين

 وقاية مجموعة= PD1 ،(P<0.05) الفترات بين معنوي فرق وجود
 الجسم وزن من كغم/  غم ١٫٤٢ بجرعة الحلو اللوز بعالق معالجة

 الحقن من ايام ٥ وبعد بااللوكسان حقنت بعدها" يوما ٦٠ لمدة
 الحلو اللوز بعالق معالجة وقاية مجموعة= PD2. عينات اخذت

 بعدها" يوما ٦٠ لمدة الجسم وزن من كغم/  غم ٢٫٨٤ بجرعة
  .عينات اخذت الحقن من ايام٥ وبعد انبااللوكس حقنت

  
 واطئة الدهنية البروتينات في الكوليسترول تركيز معدل: ٥جدول 
  )مل ١٠٠/ ملغم( مقاس) LDL-C( الكثافة

  
  المجاميع  

PD1  PD2  
 ٠٫٩±٣٦٫٤٤ قبل المعاملة بالعالق

Ab  ٠٫٨±٣٧٫٣٩ 
Ab  يوم من المعاملة  ٦٠بعد

 ٠٫٩±٢٢٫٩٤ بالعالق
Ac  ٠٫٤±٧٫٢٨ 

Bc  
 ١٫٢±٨٦٫٨٤ أيام من حقن االلوكسان ٥بعد 

Aa ١٫٢±٨٤٫١٢ 
Aa 

 الخطأ±المعدالت تمثل األرقام ،٥= مجموعة كل في الجرذان عدد
 عنويةم فروق وجود إلى تشير الكبيرة المختلفة الحروف القياسي،

 ىال تشير الصغيرة المختلفة الحروف ،)P<0.05( المجموعات بين
 وقاية مجموعة= PD1 ،(P<0.05) الفترات بين معنوي فرق وجود

 الجسم وزن من كغم/  غم ١٫٤٢ بجرعة الحلو اللوز بعالق معالجة
 الحقن من ايام ٥ وبعد بااللوكسان حقنت بعدها" يوما ٦٠ لمدة

 الحلو اللوز بعالق معالجة وقاية مجموعة= PD2. عينات اخذت

 بعدها" يوما ٦٠ لمدة الجسم وزن من كغم/  غم ٢٫٨٤ بجرعة
  .عينات اخذت الحقن من ايام٥ وبعد بااللوكسان حقنت

  
 واطئة الدهنية البروتينات في الكوليسترول تركيز معدل: ٦جدول 
  )مل ١٠٠/ ملغم( مقاس) VLDL-C( جدا الكثافة

  
  المجاميع  

PD1  PD2  
 ٠٫٦±١٨٫٩ قبل المعاملة بالعالق

Aa  ٠٫٧±١٨٫٤٨ 
Aa  يوم من المعاملة  ٦٠بعد

 ٠٫٨±١٠٫٤٦ بالعالق
Ab  ٠٫٥±٦٫٩٢ 

Ab  
 ٠٫٤±٢٢٫٧٦ أيام من حقن االلوكسان ٥بعد 

Aa ٠٫٤±٢٢٫٠٨ 
Aa 

 الخطأ±المعدالت تمثل األرقام ،٥= مجموعة كل في الجرذان عدد
 عنويةم فروق وجود إلى تشير الكبيرة المختلفة الحروف القياسي،

 ىال تشير الصغيرة المختلفة الحروف ،)P<0.05( المجموعات بين
 وقاية مجموعة= PD1 ،(P<0.05) الفترات بين يمعنو فرق وجود

 الجسم وزن من كغم/  غم ١٫٤٢ بجرعة الحلو اللوز بعالق معالجة
 الحقن من ايام ٥ وبعد بااللوكسان حقنت بعدها" يوما ٦٠ لمدة

 الحلو اللوز بعالق معالجة وقاية مجموعة= PD2. عينات اخذت
 بعدها" ايوم ٦٠ لمدة الجسم وزن من كغم/  غم ٢٫٨٤ بجرعة
  .عينات اخذت الحقن من ايام٥ وبعد بااللوكسان حقنت

  
  المناقشة

 تحطيم على تعمل Oxidative مؤكسدة مواد بإنتاج االلوكسان يتسبب  
حصول ارتفاع  واستدل) ١٤( البنكرياس غدة في بيتا خاليا

 في الذي حصل الدم مصل كلوكوز تركيز قياس طريق عنسكرال
 النتائج تلك جاءت وقد االلوكسان، حقن من أيام خمسة بعد تركيزه

 تركيز ارتفاع ) ويعود سبب١٦( و) ١٥(ه إلي توصل ما مع متفقة
 الكيميائي التركيب بين الكبير هالتشاب الى بشكل طفيف الدم سكر
المعاملة بعالق اللوز الحلو  كما وادت، والكلوكوز االلوكسان لعقار

جي في آلية عمل الى تأثير تدري PD1و PD2 لمجموعتي الوقاية
العالق عن طريق حدوث تصاعد في عدد و/ أو فعالية المستقبالت 

Up-regulation of receptors  الموجودة في أغشية خاليا بيتا في
جزيرات النكرهانس في البنكرياس والذي قد يؤدي الى التحفيز 

) وقد يعود ١٧إلطالق األنسولين ( Biphasic stimulationالمزدوج 
لسكري الذي يؤديه العالق الى احتوائه على مركبات لضاد الفعل الم

ض المهم في تحفيز اي البيوتين) والفيتامينات مثل ١٨الفالفينويد (
) كما يحتوي اللوز ١٩الكلوكوز واحتواءه أيضا على المعادن (

الذي يعمل على تحسين الدورة الدموية  Eالحلو على فيتامين 
ي التقليل من االصابة لألنسجة في مرضى السكري ويساعد ف

بإمراض القلب المصاحبة للمرض ويساعد في شفاء األعصاب 
) وتكمن اهمية فيتامين ٢٠والتقليل من االصابة بالخثرة الدموية (
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C  في تنظيم كلوكوز الدم في اإلنسان والحيوان من خالل تقليل
) إضافة ٢١مقاومة األنسولين وحماية األنسجة ضد عملية األكسدة (

ر االرجنين في اعادة تكوين او اصالح خاليا بيتا المتضررة الى دو
ويعمل االرجنين على تحفيز العضالت الهيكلية في ادخال الكلوكوز 

على الغشاء  GLUT-4من خالل زياده مستقبالت األنسولين 
في  بشكل كبير على عدم ارتفاع مستوى السكر ساعدالبالزمي لها 

  ).٢٢سان بخمسة ايام (بعد حقن االلوك PD1و PD2 مجاميعال
بصورة ) VLDL-Cو LDL-C و TG و TCونالحظ عدم ارتفاع (

ة لم تحدث اصاب ألنهوذلك  ايامبعد حقن االلوكسان بخمسة كبيرة 
 لتجربةابداء السكري بعد حقن االلوكسان بخمسة يوم في مجموعتي 

الذائبة فأن  غير الغذائية االلياف على الحلو اللوز احتواء ذلكوك
 الذائبة غير الغذائية االلياف تناول بين العالقة الى يشير ما هناك

 دور ويكمن، )٢٣( الدم مصل في الكوليسترول مستوى وانخفاض
 افراز أحماض الصفراء تحسين في دورها خالل من االلياف هذه
 البابيه الدورة طريق عن امتصاصها اعادة سيمنععليه  و البراز في

 الصفراء مستوى أحماض في الحاصلة القلة وهذه المعوية الكبدية
 الى الكوليسترول تحويل زيادة على الكبد خاليا تحفز سوف

 الخاليا، بين الكوليسترول تركيز يقل ثم ومن صفراوية أحماض
 المكونة جزيئات الكوليسترول سحب في الكبد فعالية وبذلك تزداد
 خفض الى وعليه يؤدي ذلك) ٩( الكثافة الواطئة الدهنية للبروتينات

 ذات لألحماض الدهنية انتاجه وقلة للكوليسترول الكبد تصنيع
 ).٢٤الثالثية ( الكليسيريدات تصنيع قلة وبالتالي القصيرة السالسل

كذلك يمكن ان يعزى الى سبب اخر وهو ان تناول عالق اللوز الحلو 
يعمل على رفع مستوى البروتينات الدهنية العالية الكثافة التي لها 

في نقل الكوليسترول من االنسجة الى خارج الجسم  دورا مهما
والذي قد يكون من اسباب عمل اللوز الحلو كخافض لمستوى 

ان احتواء اللوز الحلو على نسبة من  ).٢٥الكوليسترول بالجسم (
االحماض االمينية خاصة االرجنين وااليسين عالية اكثر مما هو 

ورا في خفض عليه في االغذية ذات االصل الحيواني يؤدي د
كما يعد اللوز الحلو من ، )٢٧،٢٦(مستوى الدهون في مصل الدم 

المصادر الغنية باألحماض الدهنية االحادية غير المشبعة وايضا 
باألحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ويحتوي على كمية كبيرة 
من حامض اللينولينك ويمكن ان تؤدي االحماض الدهنية المتعددة 

دورا رئيسا في خفض مستوى الكوليسترول عن  غير المشبعة
طريق تحفيز افراز الكوليسترول من االمعاء، وتحفيز أكسدته الى 
احماض صفراوية كما وتحفز ايضا ارتباط البروتينات الدهنية 
العالية الكثافة بأغشية الكبد، وبذلك تحفز على طرح الكوليسترول 

 -ان حامض الفا ) وهناك اشارة اخرى الى ٢٨الى خارج الجسم (
l  لينولينك ربما يمنع تحويل البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة الى

. ان المركبات )٣٠،٢٩(البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة جدا 
الكيمائية في اللوز الحلو لها تأثير كبير ايضا في خفض مستوى 

 و الكوليسترول في مصل الدم ومن هذه المركبات الصابونيات
ويحوي اللوز الحلو على مضادات  ،)٣٢،٣١( تيروالتالس

التي تلعب دورا"  flavonoids األكسدة الطبيعة مثل الفالفينويدات
رئيسيا" في كسح الجذور الحرة وتقليل اكسدة الدهون اضافة الى 

الذي يمنع تحطيم االغشية الخلوية الحاصل نتيجة  Eدور فيتامين 
معها ومعادلته لها وبذلك يقلل  وجود الجذور الحرة من خالل تداخله

و  Cمن تأثيرها اضافة الى مضادات االكسدة االخرى مثل فيتامين 
glutathione  واللذين لهما دور مآزر لفيتامينE  للقيام بهذا العمل

)٣٣.(  
  

  االستنتاج
ان لعالق اللوز الحلو تأثير وقائي من  هذه الدراسةيستنتج من   

ن في الجرذان وخصوصا بجرعة اإلصابة بارتفاع السكر والدهو
  غم /كغم من وزن الجسم. ٢٫٨٤

  
    الشكر والتقدير

نتقدم بالشكر الى فرع الفسلجة واالدوية/ كلية الطب البيطري 
/جامعة بغداد، والشكر والتقدير الى االستاذ الدكتور فؤاد قاسم 
محمد /وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البحث العلمي واالستاذ 

لي عزيز الخياط لما قدماه من نصائح ودعم اثناء سير الدكتور ع
  البحث.
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