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Abstract     

This study was designed to isolate some of proteinous compounds 
from the aqueous extract of Chicory  Leaf  by cold acetone precipitation. 
Using gel filtration technique, two compounds (A and B) were isolated 
from the proteinous precipitate. Then, the effects of aqueous extract and 
the proteinous precipitate were studied on some blood values and 
biochemical variables in mice infected with anemia creator bleeding. 
These extracts were administrated  intraperitoneally and their effects were 
compared with estate ferrosam. 

After one week of treatment the results indicated that the aqueous 
extracts and their isolated compounds caused a significant increase in 
packed cell volume (PCV%), white blood cells (WBC) count and total 
protein in female mice comparing with control group. The results also 
indicated that treatment with the aqueous extracts crude and proteinous 
precipitate at doses of 150, 15 mg/Kg body weight respectively produced 
a significant increase of glutathione and a significant decrease in uric acid 
the normal level. 

The results were also showed that compound A and B at the dose 
(0.937, 1.05) mg/Kg body weight respectively access level serum iron, 
hemoglobin blood, PCV% and total protein to the normal level, in 
addition to similar effect  to estate ferrosam effect.    

 
 الخالصة

نباات  ة من المستخلص المااي  لاور المركبات البروتيني بعض  صممت هذه الدراسة لعزل
وباساااتخدام تةنياااة الترهااايت اله مااا  تااام  .االسااايتون الباااارد ب ات باساااتخدام ترسااايو البروتينااا  الهنااادباء
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فعالياااة المساااتخلص المااااي  الخاااام والماااواد  درسااات  .مااان الراساااو البروتينااا  Bو Aفصااال ماااركبين 
المصااابة الفيااران  انااا  الكيموحيويااة فاا  و  الدمويااةالمتغياارات  ينيااة المعزولااة منهااا ضلاا  بعااض البروت

 . ferrosamضةار الفيروسام ومةارنتها مع تأثير  بالنزفالمستحد   بفةر الدم
إل   المعزولةوالمركبات  الخام الماي  اهارت النتايج بعد اسبوع من المعاملة بالمستخلص 

 ضاادد خ يااا الاادم الباايض , PCV يااة لحجاام خ يااا الاادم المرصوصااةيو ة المالنساابمعنااوف فاا   ارتفاااع
RBC  المعاملااااة ان اهااااارت النتااااايجكمااااا مجموضااااة السااااي ر . بمةارنااااة  مسااااتوب البااااروتين الكلاااا و 

 الجسااموزن  ماان كغاام/ملغم( 15) و( 150) وبجاارع البروتيناا  والراسااو  الخااام الماااي  بالمسااتخلص 
 اليوريا  حاامض  لمساتوب معناوف وانخفااض  الكلوتاثاايون وبلمسات معناوف ارتفااع إلا  التاوال  ضل 
  .ال بيع  المستوب ال 

  لا  ميويةال النسبة, الدم هيموكلوبين , المصل مستوب حديد  وصول  كذل  النتايج بينت 
PCV البروتينية  بالحزم المعاملة ضند ال بيع   المستوب  إل  حد  الكل  والبروتين A و B  وبجرع  

 لتأثير  المهابه التأثيرال   باإلضافة التوال  ضل  الجسم وزن من كغم/ملغم( 1.05) و( 0.937)
 .ferrosam الفيروسام ضةار

 
 المقدمة 

كبير  ف  االنتاج الزراض  والصناض ،   ةمكان ف  الوقت الحاضرال بية تحتل النباتات 
 . (1)األمراض المختلفة لمعالجةوهذه النباتات ه  المصدر الرييس  للعةاقير ال بية 

ويعاااااارف ضلميااااااا  باساااااام ( Compositaeالمركبااااااة )تماااااا  نبااااااات الهناااااادباء الاااااا  العايلااااااة ين
Chicorium intybus وجنسه Cichorium،  الهندباء ضل  االنياولين والساكروزنبات حتوف يو 

 .(2,3)بروتينالو  سليلوزوال
ماان اكثاار المهاااكل الصااحية هاايوضا فاا  العااالم ويعااان  منااه نةااص الحديااد يعااد فةاار الاادم 

ويعارف فةار  .(4)وكذل  اال فال قبل سن المدرساة   ضمر االنجاو والحوامل والمرضعات النساء ف
 الاادم خ ياااحجاام  ضلاا  انااه الحالااة التاا  يكااون فيهااا تركيااز هيموكلااوبين الاادم او نةااص الحديااد  الاادم

حي  تكون الكريات الحمراء صغير  الحجام ويبلاق ق رهاا اقال  اقل من ال بيع أو ك هما  الحمراء
 مااااااااااااااايكرون( وهاااااااااااااااحبة اللااااااااااااااون 7جاااااااااااااام ال بيعاااااااااااااا  ح)ال Microcyticكرون ماااااااااااااااي 4ماااااااااااااان 

Hypochromic(5).  وضاد  تحصال حالاة فةار الادم نةاص الحدياد ضناد ضادم كفاياة الحدياد بالغاذاء
بساابو الناازف أو اضاقاة ضمليااة امتصاصااه واضاا رابات المعااد  واالمعاااء وكاذل  نتيجااة لفةاادان الاادم 

فا   menorrhagia حالاة ال ما   ة أو البولياة أو بسابو المناا   المعويا  ضاد  منالحاد والمزمن 
. وتتميااز المرحلااة المتةدمااة لفةاار الاادم نةااص الحديااد بفةاادان الحديااد المخاازون (4)البنااات المراهةااات 

وانخفااااااض فااااا  تركياااااز حدياااااد المصااااال وانخفااااااض فااااا  تهااااابع الترانسااااافيرين وانخفااااااض مساااااتوب 
 .الهيموكلوبين ونسبة حجم خ يا الدم المرصوصة
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 مالاااد  خ ياااا فااا صاااناف االوكساااجين الفعالاااة والتااا  تناااتج اثنااااء المساااارات االيضاااة تااا دف ا
ف  نهوء العديد من الحاالت المرضية الت  تصيو  أساسيادورا  لجسمف  ا  األخرب الخ يا واغلو 

والبروتينات والسكريات  DNAاالنسان والحيوان، إذ لها الةابلية ضل  تدمير الجزييات الكبير  مثل 
حماض الدهنية غير المهابعة التا  تعتبار اهاداف محتملاة لمجااميع االوكساجين الفعالاة. وكذل  اال

H  وجاذر الهيدروكسايل Oˉ2جاذر ساوبر اوكساايد الساالو  ،وكساجين الفعالاةاالوتهامل اصاناف 

O  و جذرالبيروكساايلORO نترياا  وجااذر اوكساايد الON  وجااذر االلوكساايلOR(7,6) . يةااوم
الكاين الح  بالتصدف لتاأثيرات االوكساجين الفعالاة مان خا ل مواناع االكساد  وباذل  يا خر بهاكل 
ملحاااور ضااارر االكساااد , وقاااد لاااوحر حااادو  الكااارو التاكسااادف فااا  حالاااة ضااادم قااادر  هاااذه االلياااات 

الة التاثيرات التاكسدية للجاذور الحار  لاذا اهاارت معرام الدراساات الحديثاة الا  التركياز الدفاضية باز 
  .(8)ضل  دور موانع االكسد  ف  الوقاية من الكرو التاكسدف

ارهاارت العديااد ماان الدراسااات التاااثير الوقاااي  فاا  المركبااات التاا  تعماال ضلاا  ازالااة الجااذور        
االليااات المهمااة التاا  تعماال مااع الحميااة الغذاييااة ضلاا  منااع  الحاار  اذ تعااد مضااادات االكسااد  احاادب

  .(9)االصابة والتعرض ل مراض 
 

 المواد وطرائق العمل
 الحيوانات المستخدمة  

 ,التربية/جامعة الموصل ةالمجهز  من كليالفيران البيض  انا  استخدمت ف  هذه الدراسة  
 ،معاااد  ومجهاااز  لهاااذا الغااارض ( وضاااعت فااا  اقفااااص خاصاااة غااام 28-23وتةاربااات اوزانهاااا باااين )

وزودت بالماء والعلف الحيوان  الخااص بهاا باساتمرار واخضاعت جمياع الحيواناات للراروف ذاتهاا 
 .م (25) °من ضوء  بيع  ودرجة حرار  

 

 طرائق العمل  
 : ورق نبات الهندباءتحضير المستخلص المائي ل

لماد   (Blender)الثرم ، و حنت باستخدام آلة ور  نبات الهندباءغرام من  (100)وزن 
م °(-20)     بعادها جمادت ضناد  .حجام( 6وزن: 1دقااي  ومزجات ماع المااء المة ار بنسابة ) 10

مارات التماام تكساير الجادار الخلاوف  ضاد ثم تركت تذوو ضناد درجاة حارار  الغرفاة, كاررت العملياة 
ر  . بعاااااد ذلاااا  حاااار  الخلااااي  لماااااد  ساااااضتين تحاااات تااااأثير المحااااا يااااد والتااااذويو من  رياااا  التجضاااا 

ورهاات ماان خاا ل ضااد   بةااات ماان  .المغنا يساا  الكهرباااي  مااع مراضااا  التبريااد فاا  حمااام ثلجاا 
 (33520xg)بسارضة  اي ( دقا 10الهاش وفصل المستخلص بجهاز ال ارد المركازف المبارد لماد  )

 ،3( سام480وقاي  حجام الراهات )( 10)للتخلص من المواد غير الذايبة وللحصاول ضلا  راهات رايا 
يكاااون المساااتخلص معااادا  وبعااادها ،)11(باااروتين فياااه حساااو  ريةاااة الورف المحاااور وقااادرت كمياااة ال

 .العملية التالية وه  الترسيو باالسيتون إلجراء
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طريقممة العمممل للتجربممة اعممالل وولممل للحصممول علممى المسممتخلص المممائي الخممام وولممل بتجفيممد  إعممادةتممم 
د  لحااين اجااراء التجااارو )تاام حفرااه فاا  المجماا  المسممتخلص المممائي لحممين الحصممول علممى مممادة جافممة

 .ال حةة(
 

 عزل البروتينات وترسيبها 
 (60:40) تم ترسيو البروتينات من المستخلص الماي  باستخدام األسيتون البارد وبنسابة  

تااام الحصاااول ضلااا  الراساااو البروتينااا  بعاااد فصاااله بجهااااز ال ااارد  ،(12)حجااام: حجااام ضلااا  التاااوال 
بعاد ذلا  وضاع الراساو البروتينا  فا  جهااز  .قيةاةد  20ولمد   6000xgالمركزف المبرد وبسرضة 

)تم حفره ف  المجماد  لحاين التجفيد لعد  ساضات للحصول ضل  الماد  البروتينية بهكل مسحو  
 .اجراء التجارو ال حةة(

 
 فصل وتنقية البروتين

           باااروتين الخاااام الاااذف ضااازل بالترسااايو وذلااا  باساااتخدام تةنياااة الترهااايت اله مااا           تااام تنةياااة
Gel Filtration  (13) 1.8, مان خا ل ضماود فصال ذف أبعاادx120والحااوف ضلا  مااد   ،سام

 حياا  تاام ،مل/سااضة 30ساام وبمعادل جريااان  110بارتفااع (Sephadex G-100)السايفاديك  
بجهاااز التجفيااد لحااين الحصااول ضلاا  مسااحو  وضاادت هااذه والتاا  تاام تجفيفهااا بروتينيااة  فصاال حاازم

 .)تم حفرها ف  المجمد  لحين اجراء التجارو ال حةة(مركبات بروتينية 
 

 البروتينية المفصولة  اتتعين الوزن الجزيئي التقريبي للمركب
لتعياااين الاااوزن الجزييااا  التةريبااا  للمركباااات   الماااذكور اضاا هاسااتخدم نفااا  ضماااود الفصااال 

المعلوماااة الاااوزن  بعاااد تمريااار محاليااال الماااواد الةياساااية ور  نباااات الهنااادباءالبروتينياااة المفصاااولة لااا 
 .)14(الجزيي  فيه ومحلول البروتين الخام

 
 حديد الجرع المؤثرة ت

( مجاميع تضام 5) غم قسمت إل  (23-28)تراوحت أوزانهاوالت  فيران انا  الاستخدمت 
والراسو البروتينا  والمركاو البروتينا   الخام المستخلص الماي )فيران لكل من  (4)كل مجموضة 

A  وB)  وضوملت كما يأت : الهندباءلور  نبات 
 

 تحديد الجرعة المؤثرة للمستخلص المائي الخام 
 .ضدت مجموضة سي ر فيران مصابة بفةر الدم  األول المجموضة  .1



 حمزة نامق حميد

26 

 200 ،150 ،100 ،50( حةناااات فاااا  التجويااااف البريتااااون  بااااالجرع )5-2المجاااااميع ماااان ) .2
 . ور  نبات الهندباءل ملغم/كغم( من وزن الجسم ضل  التوال  من المستخلص الماي  الخام

 
 تحديد الجرعة المؤثرة للراسب البروتيني 

 .المجموضة االول  فيران مصابة بفةر الدم ضدت مجموضة سي ر  .1
 25 ،20 ،15 ،10( حةنااااااات فااااااا  التجوياااااااف البريتاااااااون  باااااااالجرع )5-2المجااااااااميع مااااااان ) .2

 اء.لور  نبات الهندب الراسو البروتين ملغم/كغم( من وزن الجسم ضل  التوال  من 
 

 Aللمركب البروتيني تحديد الجرعة المؤثرة 

 .فيران مصابة بفةر الدم ضدت مجموضة سي ر  األول المجموضة  .1
 ،0.937 ،0.625 ،0.312( حةناات فاا  التجويااف البريتااون  بااالجرع )5-2المجاااميع ماان ) .2

المفصااااول ماااان  Aبالمركااااو البروتيناااا  ملغم/كغاااام( ماااان وزن الجساااام ضلاااا  التااااوال   1.25
 لور  نبات الهندباء. وتين الراسو البر 

 
 Bتحديد الجرعة المؤثرة للمركب البروتيني 

 .فيران مصابة بفةر الدم ضدت مجموضة سي ر  األول المجموضة  .1
 1.4 ،1.05 ،0.7 ،0.35( حةنااات فااا  التجوياااف البريتاااون  باااالجرع )5-2المجااااميع مااان ) .2

ول مااان الراساااو المفصااا  Bملغم/كغااام( مااان وزن الجسااام ضلااا  التاااوال  بالمركاااو البروتينااا  
 لور  نبات الهندباء.البروتين  
ماان أجااراء ضمليااة الحةاان تاام سااحو الاادم ماان الفيااران ماان جيااو محجاار  اربااع ساااضات وبعااد 

مسااتوب  رفااعالاادم حاااال, ثاام اختياارت الجرضااة األكثاار تااأثيرا فاا   هيموكلااوبينقااي  مسااتوب و العااين، 
 .م ثر الجرضة الالدم وضدت هيموكلوبين 
  

 النزفب استحداث فقر الدم
 (Orbital sinus puncture)جيو محجر العينمن  تم استحدا  فةر الدم باجراء نزف  

 Heparinizedوذلاا  بعمااال جاارب بساااي  باساااتخدام االنبوبااة الهاااعرية المحتوياااة ضلاا  الهيباااارين

Capillary tub )15( ( ق رات. وكررت ضملية النزف فا  5-8ادب ذل  ال  نزف دموف بحدود )
باادفء التجربااة فاحاادثت العمليااة فةاار دم واضاات تاام التعاارف ضليااه بةيااا  تركيااز اليااوم الثالاا  قباال 

   . PCVالهيموكلوبين وحجم خ يا الدم المرصوصة 
  المصابة بفقر الدم حقن الحيوانات 
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قسمت ضهواييا   ،(غم23-28)الت  تةاربت اوزانها بين  استخدمت انا  الفيران البيض 
 وكما يات :  ،فض  ضن مجموضة سي ر  سليمة ،يران( ف3( مجاميع تضم كل مجموضة )6ال  )

   تركت تتناول العلف والماء دون معاملة.  السليمة مجموضة السي ر  .أ

 . السي ر  المصابة بفةر الدممجموضة  .و 

مع حةنها يوميا  ولمد  اسبوع ف  التجويف   مصابة بفةر الدمفيران ( 7-2مجاميع من ) ال .ت 
الراسو البروتين  الخام والمركبات   ماد و ام البريتون  بكل من المستخلص الماي  الخ

,  0.937, 15 150,)بجرع مةدارها و  المفصولة بتةنية الترهيت اله م   A & B البروتينية
عةار  اخرب ب ةف  حين حةنت مجموض ضل  التوال ملغم/كغم( من وزن الجسم  1.05

 هدرت هذ من وزن الجسم قكغم( 60ملغم/ 500مةدارها )  ةوبجرض ferrosamالفيروسام 
 والمتناولة من قبل االنسان.حسابيا نسبة ال  قيمة الجرضة الم ثر   ةالجرض

 
 الحصول على عينات الدم والسيرم

خدرت الحيوانات بااليثر لبضع ثوان نهاية كل تجربة وجمعت ضينات الدم من وريد زاوية 
محتوياااااة ضلااااا  العااااين الداخلياااااة بواسااااا ة ضماااال جااااارب بساااااي  فيهااااا باساااااتخدام االنبوباااااة الهااااعرية ال

اذ جماع . بينما تم جمع ضينات سيرم الدم بنف  ال ريةاة فحوصات الدم إلجراءوذل   )15(الهيبارين
وفصااال المصااال  ماااانع التخثااار ثااام سااامت للااادم باااالتجل الااادم فااا  انابياااو جافاااة ونريفاااة خالياااة مااان 

(Serum)  بواسااا ة جهااااز ال ااارد المركااازف بسااارضة(1008xg) (  10ولماااد ) ثااام وضاااع دقااااي .
 .تةدير بعض المتغيرات الكيموحيويةل ف  المجمد  لحين المص

 
 تحاليل الدم

          العد الكلي لكرات الدم الحمراء
 20 ماااااازجضاااااان  رياااااا :  Haemocytometerالعااااااد بواساااااا ة المجهاااااار وهااااااريحة العااااااد 

فسايولوج  وياتم الارج بل اف لتماام خلا  ال  Hayem'sمحلاولمان مال  4 ماعدم مان الا ميكروليتير 
بماصة هاعرية بعاد وضاع غ ااء   Hemocytometerهريحة العد  تمأل, ومن ثم ولالدم بالمحل
 تحات الميكروساكوو بةاو  تكبيارتعد كريات الدم الحمراء بواس ة العدساة الهاييية بعدها الهريحة. 

40X (16).  
 

                      .لوبين في الدمكالهيمو  مستوىتقدير  

مل من محلول درابكن   5ية تحوف ضل  ضينة دم ف  انبوبة زجاج  µL 20 مزجتم 
Drabkin Solution ،   540ثم قيا  االمتصاص الضوي  ضند ال ول الموج nm(17) . 

 العد الكلي لكريات الدم البيض 
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 20 ضااااان  ريااااا : مااااازج Haemocytometerالعاااااد بواسااااا ة المجهااااار وهاااااريحة العاااااد          
الاااارج بل اااف لتمااااام خلاااا  الاااادم  ويااااتم  Turkey’s مااال محلااااول 0.38 مااااعدم ماااان الاااا ميكروليتيااار 

بماصاااة هاااعرية بعاااد وضاااع غ ااااء   Hemocytometerهاااريحة العاااد  تماااألباااالمحلول, ومااان ثااام 
 تحات الميكروساكوو بةاو  تكبياربواسا ة العدساة الهاييية  البايض تعد كريات الادم بعدها الهريحة. 

40X (16) . 
 

 تقدير حجم خاليا الدم المرصوصة  
باسااااتعمال االنبوبااااة الهااااعرية المحتويااااة ضلاااا  وصااااة حجاااام خ يااااا الاااادم المرصتاااام تةاااادير 

ثاام مل هااا بالادم وسااد نهايتهااا الساافل    )15(الهيموكلاوبين بعماال جاارب بساي  فاا  زاويااة العااين الداخلياة
( دقااي  بسارضة 10لماد  )المنباذ   لينة مناسابة ثام اجاراء ال ارد المركازف لهاا باساتخدام جهااز بماد 

(33520xg) لحجام خ يااا الادم المرصوصاة  ميوياةثام قاراء  النساابة الPCV   ضلاا  مسا ر  الةااراء
 .)18(الخاصة

 
 تقدير بعض المتغيرات الكيموحيوية

 تقدير كمية حديد المصل 
وهااا   ريةاااة  (Biolabo)ناااوع  Kitقااادر مساااتوب حدياااد المصااال باساااتخدام ضاااد  التحليااال 

الضاااوي  ضناااد وتااام قاااراء  االمتصااااص الضاااوي  للاااون المعةاااد النااااتج باساااتخدام الم يااااف  ،انزيمياااة
  .nm (19) 600ال ول الموج 

 
 مصل الدمتقدير مستوى الكلوتاثايون في  

  (Seldlak & Lindsay) الباحثين مصل الدم من قبلقدر مستوب الكلوتاثايون ف  
ضل  اختزال مجموضة الثايول لكلوتاثايون بواس ة محلول المان  وتعتمد ال ريةة   (Tietz)و

مكونا ناتجا ملونا   dithio bis(2-nitrobenzoic acid) (DTNB)-‾5,5الحاوف ضل  ماد  
 . nm (19 ، 20) 412تةا  هد  امتصاصه ضند ال ول الموج  

 و مستوب الكلوتاثايون ف  مصل الدم حسو المعادلة:احستم 
       610 × Lε.) = A /Lmol /µ( GSH 

A االمتصاصية =ε االمتصاصية الموالرية = 
 

 الدمحامض اليوريل في مصل تقدير 
نااااااوع  Kitقاااااادر مسااااااتوب حااااااامض اليورياااااا  فاااااا  مصاااااال الاااااادم باسااااااتخدام ضااااااد  التحلياااااال 

(Biolabo) وتاام قااراء  االمتصاااص الضااوي  للااون المعةااد الناااتج باسااتخدام  ،وهاا   ريةااة انزيميااة
 .nm 205 (19)الم ياف الضوي  ضند ال ول الموج  

 تقدير البروتين الكلي بمصل الدم
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 .)11(الدم باستخدام  ريةة العالم الورف المحور ضينت كمية البروتينات ف  مصل 
 

   Statistical analysis اإلحصائيالتحليل 
 One wayباسااتخدام تحلياال التباااين االحااادف المستحصاال ضليهااا ضمليااانتااايج الحللاات 

analysis of variance   كماا تام تحدياد االخت فاات الخاصاة باين المجااميع باساتخدام اختباار
 .(P<0.05)%5وكان مستوب التمييز االحصاي  المةبول ضند   )Duncan )21دنكن 

  
 النتائج والمناقشة

ايجاد كمية البروتينات الكلية ونسبها المئوية وكفاءة الترسيب باالسيتون في المستخلص 
   ورق نبات الهندباءلالمائي الخام 

ونسبتها الميوية   كمية البروتينات المةدر  ب ريةة العالم الورف المحور   (1)يوضت الجدول 
 .وكفاء  ترسيبها باألسيتون ف  المستخلص الماي  الخام
 

وكفاءة  ورق نبات الهندباءلكمية البروتينات ونسبتها المئوية في المستخلص المائي الخام  :(1)الجدول 
 الترسيب باألسيتون       

نوع 
 المستخلص 

تركيز 
البروتين  
 (3)ملغم/سم

الحجم الكلي  
 للمستخلص 

 (3)سم

مية البروتين  ك
الكلي في  

 المستخلص)ملغم( 

نسبة 
البروتين في  
 النبات )%( 

وزن 
النبات  
 )غم(

وزن البروتين  
المحصل عليه  
 عمليًا )ملغم(

كفاءة الترسيب  
 باألسيتون )%( 

المسمممممممممممتخلص 
المممممائي الخممممام 

ورق نبممممممات لمممممم 
 الهندباء

11.72 480 5625.6 5.62 100 4300 76.4 

 
 مواد الرواسب البروتينيةفصل 

تعد  ريةة الترهيت اله م  احدب ال راي  المتبعة ضالميا لفصل المركباات اضتماادا ضلا  
فالجزييااات الكبيار  تماار أوال مان خاا ل ضماود الفصاال أماا الجزييااات  ،االخات ف فا  حجاام جزيياتهاا

 .(22)الصغير  فسوف تتمكن من اخترا  اله م لذل  فانها تستغر  مد  زمنية ا ول فترهر اخيرا
قمتين  ور  نبات الهندباءلالراسو البروتين  المعزولة من المستخلص الماي     د اروغان م  أض  

 .(1ل )والمبينة ف  الهك سابةا المذكورواضحتين ضند إمرار محلولها ف  ضمود الفصل 
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نبات (: المظهر الجانبي لروغان الراسب البروتيني المعزول من المستخلص المائي الخام لورق 1الشكل )
( سم والحاوي 120x 1.8الهندباء بتقنية كروماتوغرافيا الترشيح الهالمي باستخدام عمود الفصل وي االبعاد )

  3سم )65(تمثل حجم الروغان للقمم االولى  Bو Aاالسهم   GSephadex-100على الهالم من نوع 
( مل وبمعدل جريان 5جزء )حجم كل  ،على التوالي للمركبات البروتينية المفصولة 3( سم190والثانية )

 . /ساعة(  3سم30)
 

كميااااة البروتينااااات المةاااادر  ب ريةااااة العااااالم الورف المحااااور  ونساااابتها  (2)يوضاااات الجاااادول 
لحازم البروتينيااة ا فصاال كفااء  إلا  باإلضااافة Bو  Aوالحازم البروتينياة  للراساو البروتيناا  الميوياة

A  وB  ف  العمود المستخدم بتةنية الترهيت اله م. 
 
(: كمية البروتين للمحلول المركز قبل تمريرل على عمود الفصل والمركبات البروتينية الناتجة من 2الجدول)

 الترشيح الهالمي 

 
 الوزن الجزيئي التقريبي للمركبات البروتينية المفصولة

  م  االبروتينياااة المفصاااولة بتةنياااة الترهااايت الهااا  الاااوزن الجزييااا  التةريبااا  للمركباااات لتعاااين 
ساتخدم ساابةا تراوحات أوزانهاا الممرر ضدد من المواد المعلومة الوزن الجزيي  خ ل ضمود الفصل 

بعد ذل  تام تعياين حجاوم الروغاان لهاذه الماواد كماا هاو  ،دالتون (204-2000000)الجزييية بين 
 .(3مبين ف  الجدول )

 نوع البروتين 
تركيز البروتين 

 (3)ملغم/سم

الحجم الكلي    
 (3)سم

البروتين   كمية
 الكلي  )ملغم( 

النسبة  
 المئوية )%( 

كفاءة  
 )%(  الفصل

لناااااااتج ماااااان المسااااااتخلص الراسااااااو البروتيناااااا  ا
الماي  الخااام لااور  نبااات الهناادباء قباال التمرياار 

 ف  ضمود الفصل

3.63 2 7.26 100 

المفصااول بتةنيااة الترهاايت  Aالحزمة البروتينية  92
 35.8 2.6 65 0.04 اله م  من الراسو البروتين  

المفصااول بتةنيااة الترهاايت B الحزمااة البروتينيااة 
   اله م  من الراسو البروتين 

0.063 65 4.09 56.33 

 
 

 

 

 
 (3حجم الروغان )سم
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( لتةاادير الااوزن الجزيياا  ماان رساام الع قااة 2تاام الحصااول ضلاا  المنحناا  الةياساا  الهااكل )
 ، Blue dextranلدكسااتران االزر اماان )لكاال بااين حجاام الروغااان ولوغاااريتم الااوزن الجزيياا  

 ،Eggs albuminالباومين البايض  ،Bovine serum albumin (BSA)البومين مصل البةار
والاذف مان خ لاه يمكان تحدياد (   Tryptophanوالتربتوفاان Papainالباابين  ،Pepsinالببساين 

 .(3والمبينة ف  الجدول) المفصولة ت الوزن الجزيي  التةريب  للمركبا
 

 
V ml 

 

 (: المنحني القياسي لتقدير الوزن الجزيئي التقريبي للبروتينات2) الشكل

 
 . الجزيئية التقريبية للمركبات البروتينية المفصولة بتقنية الترشيح الهالمي األوزان: (3)الجدول 

 
 في رفع مستوى هيموكلوبين الدم تحديد الجرعة المؤثرة 

رفاااع مساااتوب هيموكلاااوبين الااادم إلناااا  فااا   ثيرا  تاااأ االكثااارقااايم الجااارع  4)يوضااات الجااادول )
 Aللمسااتخلص الماااي  الخااام والراسااو البروتيناا  والمركااو البروتيناا   الفيااران المصااابة بفةاار الاادم

 .ضل  التوال  ور  نبات الهندباءل Bوالمركو البروتين  
 

 ( 3)سم حجم الروغان الماد 
 الوزن الجزيي  التةريب 

 )دالتون( 

اسو البروتين  المفصول من الر  A ةالبروتيني الحزمة
 ور  نبات الهندباءللمستخلص الماي  الخام ل

65 1691219 

المفصول من الراسو البروتين    B ةالبروتيني الحزمة
 ور  نبات الهندباءللمستخلص الماي  الخام ل

190 119729 

L
o
g
  
M

w
t

 
 البومين مصل البةر  البابين    

 نببسيال البومين البيض

 التربتوفان    

 الدكستران االزر                        
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والمركب   Aركب البروتيني والراسب البروتيني والم(: تحديد الجرعة المؤثرة للمستخلص المائي الخام 4الجدول)
 إلناث الفئران المصابة بفقر الدم gm/dl دمال هيموكلوبينمستوى  رفعفي  الهندباءورق نبات ل Bالبروتيني 

 

 االنحراف الةياس   ±ال  المعدل الهيموكلوبينتهير قيم 
 ثر    تهير ال  الجرضة الم  *

 
والمسمممتخلص الممممائي الخمممام والراسمممب البروتينمممي  Ferrosamتمممأثير عقمممار الفيروسمممام 

 على بعض القيم الدموية   A & Bوالمركبات البروتينية
 

  لدم الحمرخاليا ا
  Bوالراسو البروتين  والمركو البروتين  Ferrosamأدت المعاملة بعةار الفيروسام 

التجويف البريتون  النا  الفيران المصابة بفةر الدم ( ف  5) وبالجرع المهار اليها ف  الجدول
, بينما لم ت د المعاملة بالمستخلص  ف  مستوب ضدد خ يا الدم الحمر (p<0.05)ارتفاضا معنويا 

اف فر  معنوف ضند المةارنة مع مجموضة السي ر  المصابة    Aالماي  الخام والمركو البروتين  
 .(5ول)بفةر الدم كما هو مهار اليه ف  الجد 

او  فا  نخااع العراام. اءالادم الحماار  ايا تحفيااز إنتااج خ وقاد يعازب سابو هااذا االرتفااع الا  
 زياد  امتصاص حديد الهيم.

 
                     مستوى الهيموكلوبين

   Aوالراسو البروتين  والمركو البروتين  Ferrosamأدت المعاملة بعةار الفيروسام 
( ف  التجويف البريتون  النا  الفيران  5لمهار اليها ف  الجدول)وبالجرع ا  Bوالمركو البروتين 

ف  مستوب هيموكلوبين الدم, ماضدا الحةن   (p<0.05)المصابة بفةر الدم ارتفاضا معنويا 
بالمستخلص الماي  الخام لم ي د اف فر  معنوف ضند المةارنة مع مجموضة السي ر  المصابة  

 .(5ول)بفةر الدم كما هو مهار اليه ف  الجد 

سيطرة مصابة بفقر 
 الدم

 وزن الجسممن جرضة المستخلص الماي  الخام ملغم/كغم 
50 100 150 200 

0.35±11.26 1.35±11.26 1.2±12.16 *3.913±50.6 1.47±12.3 
سيطرة مصابة بفقر 

 الدم
 وزن الجسممن ملغم/كغم  الراسو البروتين جرضة 

10 15 20 25 

0.35±11.26 0.7±15.6 *16. 6±1 0.75±15.6 3.5±12.8 
سيطرة مصابة بفقر 

 الدم
 وزن الجسممن ملغم/كغم  Aالمركو البروتين  جرضة 

0.312 0.625 0.937 1.25 

0.35±11.26 0.8±14.1 0.98±15.46 *73.15±80. 1.35±14.93 
سيطرة مصابة بفقر 

 الدم
 وزن الجسممن ملغم/كغم  Bالمركو البروتين  جرضة 

0.35 0.7 1.05 1.4 

0.35±11.26 1.07±13.13 1.91±13.16 *16.15±1.07 1.85±13.13 
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المخااازون فااا  الجسااام ضلااا  هاااكل  وقاااد يعااازب السااابو الااا  زيااااد  قابلياااة امتصااااص الحدياااد 
نتيجة المعاملة بهذه المركبات يةابلها زياد  تركيز  )بروتين خزن الحديد بالجسم( Ferritinفريتين 

 الهيموكلوبين نتيجة لزياد  تكوينه. 
 

 خاليا الدم البيض 
وجميع المركبات والرواسو المفصولة من   Ferrosamأدت المعاملة بعةار الفيروسام 

( ف  التجويف البريتون  النا  الفيران  5)  ور  نبات الهندباء وبالجرع المهار اليها ف  الجدول
ف  مستوب ضدد خ يا الدم البيض ضند المةارنة   (p<0.05)المصابة بفةر الدم ارتفاضا معنويا 

 .(5و مهار اليه ف  الجدول)مع مجموضة السي ر  المصابة بفةر الدم كما ه 
نتيجاااة المعاملاااة بهاااذه المركباااات نراااام المناضاااة  وقاااد يعااازب سااابو هاااذا االرتفااااع الااا  حااا  

هاذه الجاذور الحار  يمكان أن و  ,جاذور األوكساجين الحار  الضاار المعزولة لصاد العادوب والتا  تولاد 
 . ةمزمن ات إلتهاب حدو   ت دف إل 

 
      صةلحجم خاليا الدم المرصو  مئويةالنسبة ال

وجميع المركبات والرواسو المفصولة من   Ferrosamأدت المعاملة بعةار الفيروسام 
( ف  التجويف البريتون  النا  الفيران  5ور  نبات الهندباء وبالجرع المهار اليها ف  الجدول)

لحجم خ يا الدم المرصوصة  ميويةف  النسبة ال (p<0.05)المصابة بفةر الدم ارتفاضا معنويا 
PCV  (5ضند المةارنة مع مجموضة السي ر  المصابة بفةر الدم كما هو مهار اليه ف  الجدول.) 

 
والمستخلص المائي الخام والراسب البروتيني والمركبات  Ferrosam(: تأثير عقار الفيروسام 5جدول)
وحجم خاليا الدم  في مستويات خاليا الدم الحمراء وخاليا الدم البيضاء وهيموكلوبين الدم  A & Bالبروتينية

 المرصوصة في دم اناث الفئران المصابة بفقر الدم
 

 المعامالت
خاليا الدم 

 610الحمراء × 
µmol/L 

الهيموكلوبين 
g/dl 

خاليا الدم 
 310البيضاء × 

µmol/L 
PCV% 

 0.6±2.4 معاملة  فئران سيطرة سليمة
bc 

14.63±1.65 
c 

3.3± 0. 2 
b 

45±5 
bc 

فئران سيطرة مصابة بفقر 
 لدما

1.41±0.06 
a 

10.96±0.35 
a 

2.16±0.49 
a 

34±1 
a 

فئران مصابة بفقر + 
المستخلص المائي 

 ملغم/كغم(150الخام)
1.84±0.44 

ab 
12.4±1.85 

ab 

4.93±0.41 
c 

41.66±1. 
b 
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فئران مصابة بفقر + 
الراسب البروتيني  

 ملغم/كغم(15)

2.18±0.56 
bc 

13.63±0.35 
bc 

5.8±0.6 
d 

42±2.3 
bc 

مصابة بفقر + فئران 
  Aالمركب البروتيني 

 ملغم/كغم(0.937)

1.83±0.25 
ab 

13.63±0.35 
bc 

5.1±0. 5 
cd 

42±1.66 
bc 

فئران مصابة بفقر + 
  Bالمركب البروتيني  

 ملغم/كغم(1.05)

2.75±0.05 
c 

14.3±0.7 
c 

3.83±0.35 
b 

44±1.22 
bc 

فئران مصابة بفقر + عقار 
 Ferrosamالفيروسام 

 (كغم60ملغم/500)

2.73±0.15 
c 

15.1±0.17 
c 

8.65±0.25 
e 

46.33±0.75 
bc 

 

 ( 0.05الحروف المختلفة ضموديا تعن  وجود فر  معنوف ضند مستوب احتمالية ) 
 االنحراف الةياس   ±تهير الةيم اض ه ال  المعدل

 
والمسمممتخلص الممممائي الخمممام والراسمممب البروتينمممي  Ferrosamتمممأثير عقمممار الفيروسمممام 

 على بعض المتغيرات الكيموحيوية  A & Bوتينيةوالمركبات البر 
 

 الكلوتاثايون
(ملغم/كغام 15, 150أدت المعاملة بالمستخلص الماي  الخام والراسو البروتينا  وبجارع )

ماان وزن الجساام ضلاا  التااوال  فاا  التجويااف البريتااون  إلنااا  الفيااران المصااابة بفةاار الاادم ارتفاضااا 
 Bو  Aالبروتينياااة  مركباااات ون بينماااا أدت المعاملاااة بالفااا  مساااتوب الكلوتاثااااي (p<0.05)معنوياااا 

ضنااد المةارناة مااع مجموضاة السااي ر   نفاا  المتغيار فاا  مساتوب وضةاار الفيروساام ارتفاااع غيرمعناوف
وقد يعزب ذل  ال  زياد  فعالية انازيم كلوتاثاايون  (.6وكما موضت ف  الجدول) المصابة بفةر الدم

 NADPHتاثايون الم كساد الا  الهاكل المختازل باساتخدام ريدكتيز الذف يعمل ضل  اختزال الكلو 
 .ضام   مختزال  

 
 حامض اليوريل

والمستخلص الماي  الخام والراسو البروتين    Ferrosamأدت المعاملة بعةار الفيروسام 
( ف  التجويف البريتون  النا   6وبالجرع المهار اليها ف  الجدول)  Bو Aوالمركو البروتين  

ضند المةارنة  اليوري  ف  مستوب حامض  (p<0.05)بة بفةر الدم انخفاضا معنويا الفيران المصا
. ان انخفاض مستوب  (6مع مجموضة السي ر  المصابة بفةر الدم كما هو مهار اليه ف  الجدول)
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حامض اليوري  ربما يرجع سببه ال  فةدان تراكيز ضالية من هذا الحامض مع االدرار نتيجة  
 والمواد المفصولة من اورا  نبات الهندباء.المعاملة بالمركبات 

 
 Total proteinالبروتين الكلي 

 Bو  Aالبروتينياة  مركبات أدت المعاملة بالمستخلص الماي  الخام والراسو البروتين  وال
(ملغم/كغم من وزن الجسم ضل  التوال  ف  التجويف البريتون  1.05,  0.935,  15,  150وبجرع )

فا  مساتوب الباروتين الكلا  بينماا لام  (p<0.05)بفةار الادم ارتفاضاا معنوياا  إلنا  الفيران المصابة
كغاام( 60ملغاام/500وبجرضاة ) Ferrosamيحاد  اف فاار  معناوف ضنااد المعاملااة بعةاار الفيروسااام 

كمااااهو موضااات فااا   ،مااان وزن الجسااام ضناااد المةارناااة ماااع مجموضاااة الساااي ر  المصاااابة بفةااار الااادم
ارتفاااع هااد  الكاارو التأكساادف بالنساابة للمجموضااة المعاملااة (. وربمااا يعاازب الساابو الاا  6الجاادول)

بعةااار الفيروسااام ولهااذا كااان االنخفاااض فاا  مسااتوب البااروتين الكلاا  لاادب مرضاا  هااذه المجموضااة 
 .بالمةارنة مع بةية المجاميع

 
  الدم حديد مصلتركيز 

 يناا والمركااو البروت  Aوالمركااو البروتيناا   Ferrosamالمعاملااة بعةااار الفيروسااام أدت 
B (ف  التجويف البريتاون  الناا  الفياران المصاابة بفةار الادم 6وبالجرع المهار اليها ف  الجدول )

فاا  مسااتوب حديااد المصاال بينمااا لاام تاا د المعاملااة بالمسااتخلص الماااي   (p<0.05)ارتفاضااا معنويااا 
الساي ر  ف  مستوب نف  المتغيار ضناد المةارناة ماع مجموضاة فرقا معنويا  الخام والراسو البروتين 

الاا  زياااد  وقااد يرجااع الساابو فاا  ذلاا  (. 6المصااابة بفةاار الاادم كمااا هااو مهااار اليااه فاا  الجاادول)
ضنااااد المعاملااااة بهااااذه المركبااااات الحديااااد ماااان الجساااام فاااا  الفيااااران المصااااابة بفةاااار الاااادم  امتصاااااص 

  المفصولة من ور  نبات الهندباء.
 

ي الخام والراسب البروتيني والمركبات والمستخلص المائ Ferrosamتأثير عقار الفيروسام (: 6جدول)
حامض اليوريل والكلوتاثايون في مصل دم  و في مستويات سيرم الحديد والبروتين الكلي   A & Bالبروتينية

 اناث الفئران المصابة بفقر الدم

سيرم الحديد  المعامالت
mg/dl 

 الكلي البروتين 
mg/cm3 

 حامض اليوريل
µm0l/L 

 الكلوتاثايون
µm0l/L 

 ان سيطرة سليمةفئر 

 معاملة 
2.92±0.84 

c 
11.36±1.8 
b 

98.56±17.21 
ab 

12.86 ±3.45 
b 

فئران سيطرة مصابة 
 بفقر الدم

1.95±0.39 
a 

7.4±0.62 
a 

261.2±48.49 
c 

7.75±0.4 
a 

فئران مصابة بفقر + 
المستخلص المائي 

 ملغم/كغم(150الخام)

2.05±0.67 
ab 

11.23±1.25 
b 

99.36±11.9 
ab 

12.03±0.9 
b 
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فئران مصابة بفقر + 

الراسب البروتيني 

 ملغم/كغم(15)

1.9±0.35 

a 

10.93±2.3 

b 

83.49±13.1 

a 

12.05±1.32 

b 

فئران مصابة بفقر + 

 Aالمركب البروتيني 

 ملغم/كغم(0.937)

2.65±0.13 

bc 

11.3±1.66 

b 

151.32±9.22 

b 

8.96±3.45 

a 

فئران مصابة بفقر + 

 Bالمركب البروتيني 

 كغم(/ملغم1.05)

2.71±0.08 

bc 

10.66±1.22 

b 

111.26±7.14 

ab 

8.37±0.4 

a 

فئران مصابة بفقر + 

عقار الفيروسام 

Ferrosam 

 كغم(60ملغم/500)

2.8±0.09 

c 

9.83±0.75 

a 

138.03±50.87 

ab 

8.37±0.9 

a 

 االنحراف الةياس   ±ال  المعدلتهير الةيم اض ه  ، ( 0.05الحروف المختلفة ضموديا تعن  وجود فر  معنوف ضند مستوب احتمالية ) 

 
أدت ال  ارتفاع   Bالمركو البروتين  المعاملة بيمكن االستنتاج ان  أض همن خ ل الدراسة 

معنوف ف  مستوب )ضدد خ يا الدم البيض, ضدد خ يا الدم الحمر, هيموكلوبين الدم, النسبة 
  إنا  مصل دم دم و  ف  لكل (لحجم خ يا الدم المرصوصة, حديد المصل والبروتين ا ميويةال

ف  معالجة فةر الدم   Bالمركو البروتين  يمكن أن يستعمل . وبذل  الفيران المصابة بفةر الدم
بعد التأكد من  مضاد حيوفوكذل  يمكن ان يستخدم ك ferrosamكبديل ضن ضةار الفيروسام 

 ضدم وجود اثار جانبية. 
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