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  )٢٠١٠ كانون األول ١٧ ؛ القبول٢٠٠٩ نيسان ٢٢ ستالماإل(

  
  

  الخالصة
  

 فضالً عن تأثيراته المرضية في الجرذان المعرضة لإلجهاد ،عرفة قابلية الزنجبيل كمضاد لفرط الدهونصممت هذه الدراسة لم
 كولستيرولفي ماء الشرب وجود زيادة معنوية في مستوى % ١ أظهرت نتائج الجرذان المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين .ألتأكسدي

 واللذان يعتبرانالدهون البروتينية ذات الكثافة الواطئة جداً مع عامل التعصد  كولستيرولالدهون البروتينية ذات الكثافة الواطئة و 
 كغم / ملغم ٢الزنجبيل بتركيز  ثم ب بينما أظهرت الجرذان المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين،مؤشراً لحدوث فرط الدهون في المصل

 الدهون البروتينية كولستيرول الواطئة و  الكثافةنية ذات الدهون البروتيكولستيرول انخفاض معنوي في مستوى  يوماً،٣٠ لمدة علف
كما وأظهرت الدراسة النسجية المرضية عدم وجود تغيرات نسجية في مجموعة الجرذان  .ذات الكثافة الواطئة جداً مع عامل التعصد
 الزنجبيل أظهر كل من القلب  ثموجين وفي مجموعة الجرذان المعاملة ببيروكسيد الهيدر،المعاملة بالزنجبيل في كل من القلب والكبد

 نستخلص . يوما٣٠ًلمدة % ١ عند مقارنتها مع مجموعة الحيوانات المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين والكبد تحسن في الصورة النسجية
 . من هذه الدراسة بأن الزنجبيل يعد مخفض جيد لفرط الدهون
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Abstract 
 

This study was conducted to investigate the role of Ginger as antihyperlipidemic agent and its histopathological effects in 
rats exposed to oxidative stress. Results of rats treated with hydrogen peroxide (H2O2) 1% in drinking water, showed highly 
significant increase in the level of low density lipoprotein cholesterol (LDL-C), very low density lipoprotein cholesterol 
(VLDL-C) and atherogenic index, which are indicators for the occurrence of serum hyperlipidemia. Rats treated with H2O2 
then with Ginger at 2 mg/kg in diet, revealed significant decrease in the level of LDL-C, VLDL-C and atherogenic index. 
Histopathological study illustrate no changes in rats treated with Ginger in heart and liver tissues, while rats treated with H2O2 
then with Ginger, showed amelioration in histological picture of heart and liver tissues compared with rats treated with H2O2.  
In conclusion, The Ginger considered as a good antihyperlipidemic agent.  
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  قدمةالم
  

 Zingiberالزنجبيل هو الجذور أو الريزومات المجففة لنبات 
officinalae  والذي يسمى باللغة االنكليزيةGinger  أوZingiber 

 بعود هذا النبات ،العربية وهذه الكلمة مشتقة من كلمة زنجبيل
جنس  Zingiberalesرتبة  Zingiberaceae العائلة الزنجبيليةإلى 

Zingiber )حتوي ريزومات الزنجبيل على زيوت  ت.)٢ و١
 فضالً عن مكوناته ،من وزنه % ٣-١طيارة والتي تشكل 

والزنجبرول  Zingibreneالفعالة االخرى المتمثلة بالزنجبرين 
Zingibrole والبيسابولين Bisapoline والسيسكوتيربين 

Sesquiterpene. كما وتحتوي هذه الريزومات على العديد من 
منه مثل االرجنين  % ٩ة والتي تمثل االحماض االميني

 الفيتامينات مثل فيتامين فضالً عن ،والسيستين واالسبارتك اسيد
A و B )٣(.  

للزنجبيل استخدامات طبية عديدة منها استخدامه كمضاد 
 ،ومسكن ومدر للصفراء ونوبات الربو والسعال والغثيان للقيء

 )٥ (لكولستيروالويقلل  )٤( كمضاد لتخثر الدمويستخدم 
حيث اشار العديد من الباحثين على ان ) ٧،٦( ومضاد لألكسدة

 الجذور الحرة كسحمستخلصات الزنجبيل لها القابلية على 
 فضالً ،hydrogen peroxide (H2O2)و superoxide anion ومنها

 عن التقليل من اكسدة الدهون البروتينية ذات الكثافة الواطئة
Low density lipoproteins  البلعمات سطةبوا Macrophages 

والتقليل من تجمع هذا النوع من الدهون مما ينتج عنه انخفاض 
 وبالتالي Cellular cholesterolفي تجمع الكوليستيرول الخلوي 

 التي تعتبر المؤشر Foam cells تكوين الخاليا الرغوية انخفاض
ومن ) ٨( Atherosclerosisصلب العصيدي تلحدوث الالرئيسي 

 تأثير الزنجبيل بشكل مسحوق ىتت هذه الدراسة للتأكيد علهنا أ
كمؤشر  Hypercholesterolemia  الدمكولستيرولخام على فرط 

لحدوث التصلب العصيدي بعد تعرضها لإلجهاد التاكسدي 
  . تأثيره على األنسجةعنالمحدث تجريبياً في الجرذان فضالً 

  
  المواد وطرائق العمل

  
 بعمر Albino rats  ابيضجرذ ٢٠ في هذه الدراسة استخدم

 غم ووضعت في ٢٣٠-٢٠٠ يوم تراوحت أوزانها مابين ١٠٠
 مختبريه خاصة متمثلة ظروفأقفاص خاصة بالجرذان وتحت 

 ) ساعة ظالم١٤ ساعات إضاءة و١٠(بدورة ضوئية طبيعية 
 الماء والعلف أعطيت الحيوانات، o م)٢ ±١٨(ودرجة حرارة 
 مجاميع بواقع خمسة أربعة إلى  قسمت عشوائياً،بشكل مستمر

 عدت مجموعة سيطرة األولى المجموعة ،جرذان لكل مجموعة
أعطيت  والمجموعة الثانية ن الماء والعلف االعتيادييأعطيت

 ٣٠ لمدة )٩( كغم علف / غم ٢ الزنجبيل مع العلف وبتركيز
 بيروكسيد الهيدروجين مع ماء أعطيت المجموعة الثالثةويوماً 

 فقد الرابعة اما المجموعة ، يوما٣٠ًلمدة  % ١ز الشرب بتركي

 % ١ بيروكسيد الهيدروجين مع ماء الشرب بتركيز أعطيت
 / غم ٢ الزنجبيل مع العلف بتركيز أعطيت يوماً ثم ٣٠لمدة 

  .أخرى  يوما٣٠ًولمدة  كغم علف
 عينات الدم بعد تصويم اخذ تم وبعد انتهاء فترة التجربة

ووضعت في أنابيب زجاجية   ساعة١٤- ١٢الجرذان لمدة 
ساعة لحين ) ٤-١( تركت نماذج الدم لمدة ، مل٥خاصة سعة 

بواسطة  األنبوب وبعد ذلك تم فصل الخثرة من جدار ،التخثر
 ثم نقل المصل المنفصل إلى األنابيب الخاصة ،سلك رفيع

 ١٠ دقيقة ولمدة / دورة ٢٠٠٠بجهاز الطرد المركزي وبسرعة 
 ٢نات المصل في أنابيب زجاجية سعة دقائق بعدها تم وضع عي

  .o م٢٠-مل محكمة الغلق وحفظت بدرجة حرارة 
 Total cholesterol  الكليكولستيرولقياس التم 

 الدهون كولستيرول وTriglycerides والكليسيريدات الثالثية
 High density lipoprotein العاليةالبروتينية ذات الكثافة 

cholesterol HDL-C البروتينية ذات الدهون لكولستيروو 
 Low density lipoprotein cholesterol LDL-C الكثافة الواطئة

 Very  جدا الدهون البروتينية ذات الكثافة الواطئةكولستيرولو
low density lipoprotein cholesterol VLDL-C عددباستخدام  

كما تم حساب عامل  ،Biolabo Reagents ةاالختبار الجاهز
  : حسب المعادلة التاليةAtherogenic Indexالتعصد 

  

Atherogenic Index = 
C-HDL

 lcholestero Total
 

  
في محلول   وحفظت من الكبد والقلبنماذج أخذت

ثم حضرت بلوكات شمعية   %١٠ المتعادلالدارئالفورمالين 
صبغت و مايكرون ٦ – ٤بسمك  قطعت الى شرائح نسيجية

  .)١٠( ض الفحص النسيجيبصبغة الهيماتوكسلين ايوسين لغر
  

  التحليل اإلحصائي
 One Wayحللت النتائج باستخدام تحليل التباين األحادي 

Analysis of Variance  واستخدام اختبار دنكن لتحديد
 ان مجمل ،االختالفات اإلحصائية بين المجاميع المختلفة

الفروقات المعنوية المذكورة في الدراسة تعني االختالفات عند 
  .P≤ 0.05 احتمالية مستوى
  
  النتائج

  
    الكيميائيةتالتحليال

ارتفاع معنوي في مستوى كل من  ١أظهر الجدول رقم 
 الدهون كولستيرول الكلي والكليسيريدات الثالثية و كولستيرولال

 الكثافة الواطئة وذات الكثافة الواطئة جداً وعامل تالبروتينية ذا
 الهيدروجين ديرو كسيالتعصد في مجموعة الجرذان المعاملة بب
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في ماء الشرب رافقه انخفاض معنوي في مستوى % ١
 أما في . الدهون البروتينية ذات الكثافة العاليةكولستيرول

مجموعة الجرذان المعاملة بالزنجبيل فقد لوحظ وجود انخفاض 
 الكلي والكليسيريدات كولستيرولمستوى ال معنوي شديد في

بروتينية ذات الكثافة الواطئة  الدهون الكولستيرولالثالثية و
وذات الكثافة الواطئة جداً مع عامل التعصد وزيادة معنوية في 

 الدهون البروتينية ذات الكثافة العالية مقارنة كولستيرولمستوى 
 دمع مجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة ببيروكسي

  . الهيدروجين

 دلوحظ في مجموعة الجرذان المعاملة ببيرو كسي
  معنويانخفاضثم بالزنجبيل  % ١ ماء الشرب معروجين الهيد

  الكلي والكليسيريدات الثالثيةكولستيرولفي مستوى ال
 الدهون البروتينية ذات الكثافة الواطئة وذات كولستيرولو

 معنوي في  وانخفاض،وعامل التعصدالكثافة الواطئة جداً 
 إال ،ية الدهون البروتينية ذات الكثافة العالكولستيرولمستوى 

  .في مجموعة السيطرة إنها لم تصل إلى مستواها
  
  
 

 الكثافة العالية وكولستيرول تمستوى الكولستيرول الكلي والكليسيريدات الثالثية وكولستيرول الدهون البروتينية ذا) ١(جدول رقم 
  .لجرذانالدهون البروتينية ذات الكثافة الواطئة وذات الكثافة الواطئة جداً وعامل التعصد في ا

  

  القياسات

مستوى   المجاميع 
الكولستيرول 

 / mg الكلي
100ml  

الكليسيريدات 
  الثالثية

كولستيرول 
الدهون 

البروتينية 
 الكثافة تذا

 العالية

كولستيرول 
الدهون 

البروتينية 
 الكثافة تذا

  الواطئة

كولستيرول 
الدهون 
 تالبروتينية ذا

الكثافة الواطئة 
 جدا

 عامل التعصد

  السيطرة
 

2.6 ± 82.4 
C 

1.5 ± 66.6 
c 

1.2 ± 48.6 
A 

8.3 ±29.4 
c 

0.3± 13.3 
c 

0.3 ± 1.6 
c 

 H2O2  5.2 ± 339.6 المعاملة بـ 
A 

18.5 ± 297.0 
A 

1.5 ± 28.0 
c 

9.8 ± 241.2 
A 

1.5 ± 62.2 
A 

0.5 ± 12.3 
A 

 76.7 ± 1.7  المعاملة بالزنجبيل
C 

0.8 ± 60.7 
c 

0.6 ± 50.5 
A 

2.3 ± 14.0 
c 

0.1 ± 12.2 
c 

0.0 ± 1.5 
c 

 ثم H2O2المعاملة بـ 
  الزنجبيل

1.3 ± 221.3 
B 

6.4 ± 199.5 
B 

0.7 ± 40.3 
B  

1.1 ± 141.0  
B  

1.2 ± 39.9  
B  

0.0 ± 5.4  
B  

  ،  لكل مجموعة٥= عدد الحيوانات ، SEوالخطأ القياسي ± القيم معبر عنها بالمعدل 
  .P≤ 0.05وى معنوية عند مست األحرف المختلفة عمودياً تعني فرقاً معنوياً

  
  التغيرات المرضية

بعد إجراء الصفة التشريحية لم يالحظ وجود تغيرات 
  .مرضية عيانية على كل من القلب والكبد في كافة المجاميع

 تميزت اآلفات النسجية في كبد الجرذان المعاملة ببيرو 
 يومأ بتوسع في ٣٠ولمد % ١  الهيدروجين وبتركيزدكسي

ردة المركزية مع احتقانها وتكفف الخاليا الجيبانيات واألو
االلتهابية وحيدة النواة متمثلة بالخاليا اللمفية حول األوعية 

 Coagulativeالدموية مع وجود بؤر من النخر التجلطي 
necrosis .  

 Severe fattyكما ولوحظ وجود تغيرات دهنية شديدة 
changesفي حين لوحظ في  في البعض من الخاليا الكبدية 

 Severe vacuolar خاليا كبدية أخرى وجود تنكس فجوي شديد
degeneration ) أما في الجرذان المعاملة .)٢ ،١صورة 

كغم علف فقد أظهرت المقاطع /  ملغم ٢بالزنجبيل وبتركيز 
 مع احتقان في cell swelling النسجية وجود تورم خلوي بسيط

 لكبد الجرذان  في حين تميزت اآلفات النسجية،األوعية الدموية
 يوماً ثم إضافة ٣٠  الهيدروجين ولمدةدالمعاملة ببيرو كسي

بوجود تنكس فجوي مع تجمعات أو   يوما٣٠ًالزنجبيل ولمدة 
متمثلة بالخاليا وحيدة النواة فضالً عن احتقان في  التهابية بؤر

وفي القلب ). ٤ ،٣صورة  ()األوردة المركزية(الدموية  األوعية
لنسجية في مجموعة الجرذان المعاملة ببيرو أظهرت المقاطع ا

 يوماً وجود تغير دهني شديد ٣٠ولمدة  % ١ الهيدروجين دكسي
وارتشاح الخاليا االلتهابية وحيدة النواة  Edema مع خزب

وخاصة الخاليا اللمفية مع تضخم في انوية البعض من خاليا 
 في حين كان البعض األخر يعاني من تنكس ،العضلة القلبية

  . )٥صورة (جوي شديد في هيولي الخاليا ف
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مقطع عرضي لنسيج كبد جرذي معامل ببييروكسيد ): ١(شكل 
 الدموية األوعيةتقان ح يوضح ا،يوماً ٣٠لمدة  %١الهيدروجين 

)a (لخاليا االلتهابية وحيدة النواة  امع ارتشاح)b .( الصبغة
H&E 250 قوة التكبير x .  

  

  
  

جرذي معامل ببييروكسيد  يج كبدمقطع عرضي لنس): ٢(شكل 
 يوضح احتقان األوعية الدموية ، يوما٣٠ًلمدة % ١الهيدروجين 

)a ( مع تغير دهني شديد)b ( وتنكس فجوي)c .( الصبغةH&E 
  . x 450قوة التكبير 

  
المرضية النسجية في الجرذان المعاملة  وتميزت التغيرات

ة مع ارتشاح بوجود احتقان في األوعية الدموي بالزنجبيل فقط
 وأظهرت المقاطع النسجية للقلب في ،طفيف للخاليا االلتهابية

 يوماً ثم ٣٠  الهيدروجين ولمدةدالجرذان المعاملة ببيرو كسي
تنكس فجوي في هيولي الخاليا   يوما٣٠ًإضافة الزنجبيل ولمدة 

العضلية القلبية وارتشاح الخاليا اللمفية واحتقان األوعية المدوية 
لخزب بين األلياف العضلية مع مالحظة وجود تغير مع وجود ا

  .)٦صورة (دهني واختفاء التخطيط الطولي لأللياف العضلية 
  

  
  

 مقطع عرضي لنسيج كبد جرذي معامل ببييروكسيد ):٣(شكل 
 يوضح ، يوما٣٠ًالزنجبيل لمدة ثم ب  يوما٣٠ً لمدة الهيدروجين

مع ارتشاح ) b (وتورم خلوي حاد) a( الدموية األوعيةتقان حا
 قوة H&Eالصبغة ). c(طفيف للخاليا االلتهابية وحيدة النواة 

   .x 350التكبير 
  

  
  

مقطع عرضي لنسيج كبد جرذي معامل ببييروكسيد ): ٤(شكل 
 يوضح ، يوما٣٠ًالزنجبيل لمدة ثم ب  يوما٣٠ً لمدة الهيدروجين

ة الصبغ ).b(وتورم خلوي حاد ) a( الدموية األوعيةتقان حا
H&E 350 قوة التكبير x.   
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 مقطع عرضي لنسيج قلب جرذي معامل ببييروكسيد): ٥(شكل 
يوضح احتقان األوعية الدموية  يوماً ٣٠لمدة % ١الهيدروجين 

)a ( مع الوذمة)b ( التغير الدهني)c.(  الصبغةH&E قوة 
  . x 350التكبير 

  

  
  

كسيد مقطع عرضي لنسيج قلب جرذي معامل ببييرو): ٦(شكل 
 يوضح ، يوما٣٠ًالزنجبيل لمدة ثم ب  يوما٣٠ً لمدة الهيدروجين

و ارتشاح طفيف للخاليا االلتهابية وحيدة ) a(وجود الوذمة 
  . x 350 قوة التكبير H&Eالصبغة ). b(النواة 

  
  المناقشة

  
من عظيم نعم اهللا على البشرية أن حباها بطبيعة تزهو 
 ،بألوان شتى من النباتات والزروع فجعل فيها الجمال والفائدة

وأبدع الخالق في خلقها وقد ذكر ذلك في كتاب اهللا عز وجل في 
 ومنذ القدم والنباتات تلعب دوراً هاماً ورئيسياً .اكثر من وضع

وظل االنسان قديماً وحديثاً  ،في الغذاء والدواء على حد سواء
 ومن هذه .يداوم على استعمالها لما لها من خصائص عالجية

النباتات الزنجبيل الذي له دور مهم كمضاد لألكسدة 
Antioxidant  وكذلك في التقليل من تطور أآلفات المرضية التي

 باإلضافة إلى دوره المهم في ،)١١،٧(يحدثها االجهاد ألتأكسدي 
تيرول وهذا ما بينته هذه الدراسة من خالل نتائج تقليل الكولس

الفحص المصلي حيث لوحظ انخفاض معنوي في مستوى كل 
من الكولستيرول الكلي والكليسيريدات الثالثية وكولستيرول 
الدهون البروتينية ذات الكثافة الواطئة بأالضافة إلى كولستيرول 

ل التعصد في الدهون البروتينية ذات الكثافة الواطئة جداً وعام
مجموعة الجرذان التي أعطيت الزنجبيل مع العلف مقارنةً مع 
 ،مجموعة السيطرة والمجموعة المعاملة ببيروكسيد الهيدروجين

  ).٨،٥(حيث تتفق هذه النتائج مع نتائج 
إن إعطاء مستخلص الزنجبيل يمنع ويعرقل تقدم أفات 

يز  وهذا التأثير يكون عن طريق خفض ترك،التصلب العصيدي
كولستيرول الدهون البروتينية ذات الكثافة الواطئة مع خفض 
تركيز الكولستيرول في المصل يرافقه انخفاض لالستجابة 

 .)٨ (Macrophage Oxidizing Response التأكسدية للبلعمات
 إحدى مكونات الزنجبيل Oleo-resin كما وجد أن إعطاء مادة

بة بفرط عن طريق األنبوب المعدي في الجرذان المصا
كولستيرول مسبق انخفاض في مستوى الكولستيرول في كل من 
 ،الدم وفي الكبد وذلك من خالل أعاقه امتصاصه من األمعاء

فضالً عن زيادة طرحه نتيجة زيادة في افراز الصفراء 
)١٣،١٢.(  

بينت نتائج التغيرات المرضية النسجية وجود أفات في كل 
الجرذان المعاملة من انسجة الكبد والقلب في مجموعة 

 يوماً وهذا يتفق مع ما ذكره ٣٠ببيروكسيد الهيدروجين ولمدة 
من ان لبيروكسيد الهيدروجين القابلية على ) ١٤(الباحثون 

تحطيم جدران الخاليا مما يساعد في تحرير العديد من الوسائط 
الكيميائية والتي بدورها تعمل على جذب الخاليا االلتهابية الى 

أما في المجموعة المعاملة بالزنجبيل مع العلف . منطقة األذى
فقد لوحظ تغيرات طفيفة على مستوى الخلية تمثلت بالتورم 
الخلوي في كل من الكبد والقلب وهذا يتفق مع ما ذكره 

حيث ان للزنجبيل دور هام ورئيسي في ) ١٦ و١٥( الباحثون
ن  اللذان يعمالlipoxygenase – 5و Cycloxygenaseتثبيط انزيم 

الى  Arachidonic Acidعلى تحويل حامض االراكيدونك 
 Leukotrienesوالليكوتريين  Prostaglandin البروستاكالندين

 اللذان يمثالن اقوى الوسائط االلتهابية LT- B4و  PG-eوخاصةً 
)١٧(.   

 6 و gingerol–6 ان للزنجبيل وما يحتويه من مكونات مثل 
– dehydrogingerone  10و – dehydrogingerdirne  6و – 

gingerdine  لها القابلية على تثبيط تصنيع البروستاكالندينات من
 مصنع Cyclooxygenaseخالل تثبيط انزيم السايكلواوكسجينيز 

فضالً عن أن تثبيط ، PG – Synthesis enzymeالبروستاكالندين 



  )١٠٨-١٠٣ (٢٠١٠، ٢، العدد ٢٤لة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد المج
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البروستاكالندينات بحد ذاته يعتبر تأثيراً مسكناً حيث أن 
اكالندينات تزيد من حساسية النهايات العصبية للنواقل البروست

فضالً عن ذلك فأن  Bradykininsوالوسائط المؤلمة مثل 
للزنجبيل تأثيراً مسكناً وبألية أخرى وهي تثبيطه لتحرير مادة 

Substances – P  ويعود هذا الفعل إلى مركبات الـShogoals 
ه هذه الدراسة  وهذا ما أكدت)١٩،١٨( الموجودة في الزنجبيل

من خالل نتائج الفحص النسجي التي أشارت إلى عدم وجود 
  .استجابة التهابية في المجاميع المعاملة بالزنجبيل

وتستنتج من هذه الدراسة ان للزنجبيل قابلية في خفض 
 فضالً عن تأثيره ،مستوى الكولستيرول بأنواعه وعامل التعصد

   .البسيط في أنسجة الكبد والقلب
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