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 المستخلص 

 األرانب بنكرياس فيللرابع كلوريد الكربون ب ثاإليذاء المستحضد  فاعلية بذور نبتة حب الرشادتقييم لهذه الدراسة  صممت
أرنب( اليت مل تتعرض للحقن  15. قسمت األرانب )مخس وأربعني ارنبًا (. إىل جمموعتني رئيستني، اجملموعه الضابطه السالبه )النيوزالندية

أرنب تعرضوا مجيعهم إىل احلقن برابع كلوريد الكربون. اجملموعه الضابطه السالبه  30برابع كلوريد الكربون أما اجملموعة الثانية إشتملت على 
ارانب(،  5ارانب(، تلقت العلف فقط كغذاء، اجملموعة الضابطة الثانية ) 5ثالث جمموعات فرعية: جمموعة الضابطة األوىل )قسمت اىل 

ارانب(، تلقت مستخلص حب  5مغ / كغ يف احملتوى الغذائي يومياً. اجملموعة الضابطة الثالثة ) 200تلقت مستخلص حب الرشاد برتكيز 
مل /  0.5أرنب( اليت مت حقنها برابع كلوريد الكربون برتكيز 30يف احملتوى الغذائي يومياً. أما اجملموعة الثانية )مغ / كغ  400الرشاد برتكيز 

ارانب، مخس ارانب منها ذحبت بعد مخس  10كجم من وزن األرنب قد  قسمت اىل ثالث جمموعات فرعية: اجملموعة األوىل إشتملت على 
ارانب أيضا، تلقت حب الرشاد  10اسابيع من احلقن. اجملموعة الثانية إشتملت على  10ت بعد اسابيع من احلقن واخلمس األخرى ذحب

 10جرام يف احملتوى الغذائي يومياً. مخس ارانب من هذه اجملموعة ذحبت بعد مخس اسابيع من احلقن واخلمس األخرى ذحبت بعد  6برتكيز 
جرام يف احملتوى الغذائي يومياً. مخس ارانب من  12رانب، تلقت حب الرشاد برتكيز ا 10اسابيع من الذبح. اجملموعة الثالثة إشتملت على 

اسابيع من حقن رابع كلوريد الكربون . مدة الدراسه  10هذه اجملموعة ذحبت بعد مخس اسابيع من احلقن واخلمس األخرى ذحبت بعد 
ة االسبوع اخلامس والعاشر لتعيني مستوايت بالزما الدم لكل من أسابيع مت خالهلا أخذ عينات الدم من كل األرانب ىف هناي 10إستغرقت 

اجللوكاجون و األنسولني و السوماتوستاتني و األميليز و الليبيز و كذلك مستوى السكر ابلدم. مت ذبح األرانب من كل جمموعه ىف هناية 
ثة أجزاء، اجلزء األول أستخدم إلجراء فحوص األنسجه األسبوع اخلامس والعاشر و فصل البنكرايس لكل أرنب مث قسم كل بنكرايس إىل ثال



و اجلزء الثاىن مت إستخدامه لفصل احلمض النووى و اجلزء الثالث أستخدم للحصول على مستخلص نسيج البنكرايس لتقدير اإلنزميات 
 املضاده لألكسده.

، األنسولني ، السوماتوستاتني ، األميليز والليباز البنكرايسي  كشفت نتائج الدراسة احلالية عن حتسن كبري يف مستوايت البالزما من اجللوكاجون
 (B2مغ / كغ من حب الرشاد من حب الرشاد يف احملتوى الغذائي  400مغ و  200وكذلك اجللوكوز يف بالزما الدم يف اجملموعتني اللتني 

أسابيع من بداية التجربة مقارنة ابألرانب املعاجلة فقط برابع كلوريد الكربون. مت حتسن نظام مضادات األكسدة يف  10و  5ملدة  B3)و 
أنسجة البنكرايس بشكل ملحوظ يف اجملموعات اليت تلقت حب الرشاد مقارنة مع اجملموعة املعاجلة فقط برابع كلوريد الكربون. و قد مت 

مغ / كغ من  400مغ و  200رار اليت حلقت ابحلمض النووي نتيجة املعاجلة برابع كلوريد الكربون بعد تغذية األرانب بـ تالفس معظم األض
 حب الرشاد. أظهرت النتائج الفحص النسيجي للبنكرايس حتسنا ملحوظا يف اهلندسة اخللوية للبنكرايس مع زايدة يف حجم وعدد من جزر

شاد. يف اخلتام ، يف احملصلة أثبتت الدراسة أن حب الرشاد له القدرة على محاية أنسجة البنكرايس من التلف الجنرهانز بعد العالج حبب الر 
نتيجة تعرضها للتأثري السمي لرابع كلوريد الكربون و من مث إعادة مستوايت هرموانت و إنزميات البنكرايس و كذلك مستوى السكر يف الدم 

 .ألكسدة يف أنسجة البنكرايسمضادات ا حنو القيم الطبيعية مع حتسن نظام
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Abstract 

The present study investigated the protective efficacy of Lepidium sativum seeds (LSS) 

against CCl4 induced pancreatic injury in New-Zealand rabbits. Rabbits were randomly 

distributed into 2 main groups. Group A, represented normal group (n = 15) was divided 

into three subgroups A1 (untreated control), A2 and A3 received 0, 200 and 400 mg/kg 

bw of LSS respectively in their diet daily. Group-B represented pancreatic group (n=30) 

was subcutaneously injected with CCl4 (0.5 ml/kg bw) starting from day one of the 

experiment till the end of the study and equally divided into 3 subgroups, B1 received 

normal standard diet, B2 & B3 received 200 & 400 mg/kg bw of LSS respectively in 

their diet daily. Five rabbits of each subgroup were decapitated 5 & 10 weeks post 

experimental running. Data obtained revealed a significant improvement in plasma 
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levels of glucagon, insulin, somatostatin, pancreatic amylase and lipase as well as plasma 

glucose in groups B2 and B3 for 5 and 10 weeks as compared with CCl4 treated rabbits. 

Antioxidant system in pancreatic tissues were significantly recovered in treated groups 

compared with untreated. Approximately complete repair of DNA damage was 

significant after feeding rabbits with 200 mg & 400 mg/ kg.bw LSS. The histological 

findings of pancreas showed marked improvement in the pancreatic cellular 

architecture with increased in size and number of islets post LSS treatment. In 

conclusion, LSS administration was able to restore all the biochemical parameters 

towards normalization due to its active ingredients components (cis-Methyl 11-

eicosenoate, 9,12,15-Octadecatrienoic acid, methyl ester, 11-Octadecenoic acid, alpha.-

Linolenic acid and Sinapinic acid). 

 

 

 


