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تأثير مستخلص عرق السوس على بعض الجوانب الفسلجية في الفئران البيض     
 السويسرية 

 نضال ابراهيم لطيف
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تتضمن هذه الدراسة متابعة التغيرات الحاصلة في  تريييا ازيايميات اليا لية لمةماالية ازميين االتي   
( لييي  ميين اليبييد االلليية االيلييية االعحييا  اليييد االعييا  ةيير  م تل يية ميين GPT( ا GOTشييملت ييي  ميين  

يام(،  سمت الحياايات  30ص الرق الساس. است دمت ف  هذه الدراسة فئران بيض سايسرية بعمر  مست ل
حياايييات لييي  مةمااليية( احسيية تراييييا المسييت لص بامضييافة الييث مةمااليية  6الييث ثييجا مةيياميا ا تبييار  

( غييمي يييام 0.0002السيييعرح حيييا ةرالييت الحياايييات بييثجا تراييييا م تل يية ميين مسييت لص الييرق السيياس  
( غييمي يييام المييدح اربعيية اسييابيا امييا مةمااليية السيييعرح فلييد ةرالييت بييالمحلا  0.0006( غييمي يييام  0.0004 

. بعد ايتها  فترح التةريا تم اان الحياايات اشرحت ثم استأصلت يي  مين Normal salinالملح  المتعاد  
عريليية اللايييية. ا هييرت بال GPTا GOTازالضييا   اليبييد االلليية االعحييا  االيلييية( اتييم تلييدير ترييييا ايييايم 

اليتائج ان هياك ايادح تدريةية ف  اان الةسم تياسبت عرديا" ما الةر  المععاح من مست لص الرق الساس 
ان هييياك  GPTا GOTاز ان الايييادح لييم تييين معياييية يمييا اا هييرت يتييائج  ييياس فعالييية ييي  ميين ازيييايمين 

اا" اا ير ابيين الترايييا المسيت دمة مين اليرق السياس تباين ف  ترييا ازيايمين ارت االا "ااي  اضيا" بيين الضي
لليبيد الييد مسييتا  GPT ا GOTحييا ييان هيياك تييأثير غيير معييال لمسييت لص اليرق السياس الليث ايييايم 

( از ان هذا التأثير ييان معياييا" ااضيحا" ليي  مين ايايميات اليليية االللية االعحيا  االييد P>0.05احتمالية  
الةييير  المععييياح مييين مسيييت لص اليييرق السييياس ملاريييية ميييا حيااييييات  ( الةميييياP<0.05مسيييتا  احتماليييية  
 .مةماالة السيعرح
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 المقدمة 

اسييت دمت ازالشيياة العبييية  ييديما" ازاالييت تسييت دم" فيي  معالةيية  
سييلةة ازالضييا  اغيرهييا ميين ازمييراض اليثييير ميين ازمييراض المتعلليية ب 
مستيدين اللث ان ي  الشيبة هي  بازصي   الت  تصية ازيسان االحياان

صييييدلية متيامليييية تياالييييت بيسيييية اضييييعها ام سييييبحاي  اتعييييالث بحيمتيييي  
اتلديره ، امن هذه ازالشاة الشبة الرق الساس الت  تعد من ازالشيلة 

ت دمتها يي  مين ف  معالةية اليثيير مين ازميراض حييا اسي الت  تست دم
  glabra(. ان ةييذار الييرق السيياس1الحضييارتين البابلييية االمصييرية  

Glycyrrhiza هيي  المصييدر الرئيسيي  التةييارل المهييم للعلييا ير اازداييية
تشتق مين اليلمية الياياييية  Glycyrrhizaزحتاائها اللث المااد ال عالة ،

glykos  بمعيييييياsweet حليييييا اrhiza  بمعييييييثroot أل الةيييييذر ةيييييذر 
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احتاائي  الليث  س في ازهمية الغذائية ليبات الرق السيا  اتيمن (2الحلا  
%  5.20( بيراتين ييسة مئاية اللث اساس الاان الةيا التالية   المااد

%، الييييييا   يييييام  2.25% ، سييييييريات م تالييييية  3.70، اييييييات عييييييارح 
 22.4التي  تشيي   Glycyrrhizin% اميادح  7.85% ، رمياد  24.42

( ا يييد اثبتيييت البحييياا الحديثييية ان 3% مييين مسيييت لص اليييرق السييياس  
Glycyrrhizin  4   ييادرح اللييث شيي ا  مييرض التهيياة اليبييد ال ايراسيي )

بيييت دراسيات في  اليابيان ان هيذه الميادح فعالية في  معالةية التهياة اليبيد 
% من المرضيث المصيابين  75المامن اتشما اليبد حيا اةد ان يسبة 

 240ب ش  اليبد  د ارت ا يشياع اليبيد ليديهم بعيد اسيت دام ةرالية بمليدار 
mg  يميييا ااسيييت دم مسيييت لص اليييرق 5  ااحيييد فلييعياميييا" لميييدح شيييهر ،)

السيياس فيي  الييجض ا  يياض سييير الييدم االييجض الربييا االتشيييةات ابعييض 
ازمراض السيرعايية امعالةية  رحية المعيدح بازضيافة اليث سيرعان الةليد 
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 – Reninا ييد ليياح  ان للعشييبة دارا" فعيياز" فيي  تيشيييع ي ييام  (6 

angiotensin–aldosterone د الصييييييييابايية حيييييييييا يعتلييييييييد ان الميييييييياا
من  ج   aldosterone الماةادح ف  الشبة الرق الساس تيشع فعالية

. اميين اةيي  التعيير  (7ارتباعهييا بمسييتلبجت اللشييرح المعديييية فيي  اليلييث 
الرق السياس الليث بعيض ال عالييات ال سيلةية ليي   اللث تاثير مست لص

 من اليبد االعحا  االللة االيلية لل ئران اةريت هذه الدراسة.
 

 اد وطرق العمل المو 
 الحيوانات المختبرية:  -1

مين  Swiss mice  تيم الحصيا  الليث ال ئيران البييض السايسيرية
العلييمي ةامعيية اليهييرين ، اتييم تربيتهييا فيي   امعالةييةمعهييد ابحيياا ازةييية 

 م تبرات يلية العلاميةامعة ازيبار. 
– 10يييام امييا اااايهييا فترااحييت بييين  30اسييت دمت ال ئييران بعميير 

اليييت الحيااييييات الشييياائيا"الث اربعييية مةييياميا الليييث ا  ييياص غيييم ، اا  14
حيااييات في  يي    يص اهيئهيت لهيا  يرا  البيئية  6بجستييية ابمعد  

المياسبة من ضا  احرارح اغذا  حيا ترااحت درةة حيرارح الم تبير بيين 
سيياالة اضييا ح  14م ااسييت دم ي ييام ازضييا ح المتعييار  اللييي    25–18
غيييذا  المييييان مييين العليلييية المتياملييية سييياالة  يييجم( ااالعييي  لهيييا ال 10ا

االةييياهاح التييي  تييييتج مييين  بييي  الشيييرية العامييية لجاليييج  الحيااييييية يميييا 
 . libitum adااالع  لها الما  بصارح حره 

 تحضير جرع مستخلص عرق السوس  – 2 -2
اسييت دم فيي  هييذا البحييا ثييجا ةيير  م تل يية ميين مسييت لص الييرق 

م بازالتميياد اللييث ( ملغييمي يييا 0.0006, 0.0004, 0.0002السيياس   
( اتيم الحصيا  اللييث 8تةرييا بازالشياة  للصييدلة لل البريعياي الدسيتار 

. اان المسيت لص ةاهامن الشرية العربية ف  بغيداد الرق الساس بشي 
 0.002,0.004,0.006بمليييييدار  Sartoriusباسيييييت دام ميييييياان حسييييياس 

مليي  لتيير ميين مييا   10ملغييم ااذييية ييي  اللييث ااحييد ميين هييذحه ازااان ة
 .اية للحصا  اللث التراييا المعلابة للتةريالحي 

فييار ابييض سايسييرل االلميت هييذه  24اسيت دمت في  هييذه الدراسية 
ال ئييران بعريليية  ييرض ازذن،  سييمت هييذه الحياايييات الييث ثييجا مةيياميا 
ا تبار حسة الةر  المععاح من مست لص الرق السياس بازضيافة اليث 

ايي  مةماالية  تعياد مةماالة السيعرح الت  االعيت المحلا  الملحي  الم
تحتييييال سييييتة حياايييييات ااسييييت دمت عريليييية التةريييييا ال مييييال باسييييت دام 
ازيبابيية الشييعرية المعاعييية االمحلييية البجسييتييية .  تلييت الحياايييات بعييد 

 Spinalميييرار اربعييية اسييييابيا مييين التةرييييا بعريليييية ال ليييا الشييياي  

Dislocation  االييين اان الةسييم اليليي  ثييم شييرحت ال ئييران ااست صييلت
ااضييعت فيي  محلييا   العحييا  االلليية االيلييية(ا ييي  ميين ازالضييا   ليبييد 

تيييم هرسيييها باسيييت دام ةهييياا  بعيييدهاملحييي  متعييياد  لميعهيييا مييين الة يييا  
Homogenizer   ييييي  الضيييييا اللييييث حيييييده فيييي  محييييييع ثلةيييي  . فصييييي

باست دام  Centrifugationالمست لص باست دام عريلة العرد المريال
د ائق حيا ا ذ  10 يلة المدح دارح ي د Eppendorf 1500ةهاا يا  

  .لحين ازست دام م 20-الرائق اح   ف  
  GOT & GPTقياس فعالية كل من االنزيمين -3

المتبعة مين  بي   فعالية ازيايمين باست دام العلة الةاهاح تلديرتم 
 .  Biomerieaxالشرية ال ريسية 

 التحليل االحصائي  -4
( CRD  التييييام  احصييييائيا"افق التصييييميم العشيييياائ اليتييييائجحللييييت 

اا تيييرت معياييية العااميي  المدراسيية االتييدا    SPSSاباسييت دام الي ييام 
 (. P>0.05  9بييها اليد مستا  احتما  

 
  النتائج

 تاثير مست لص الرق الساس اللث اان ةسم الحياان. -1
ا هرات يتائج  يياس معيد  اان الةسيم للحيااييات المتياالية ليثجا 

اربعية اسييابيا اةياد اييادح ااضييح  ةير  م تل ية مين الييرق السياس الميدح 
ملارييية مييا اااان حياايييات السيييعرح اتياسييبت هييذه  معييد  اان الةسييم فيي 

الايادح عرديا" ميا الةير  المععياح مين مسيت لص اليرق السياس اليم تيين 
هذه الايادح معياية حيا  هر االلث معد  للاان ف  الحياايات المتياالية 

 .(1  غم ي يام ( . الشي  ر م 0.0006للةرالة   
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تاثير مستخلص عرق السوس وبثالث جرع مختلفة  - ( : 1الشكل رقم ) 
 على معدل وزن الحيوان ولمدة اربعة اسابيع

 

 GPT  &GOT تاثير مستخلص عرق السوس على فعالية انزيم -2

( يتيييييائج تييييياثير مسيييييت لص اليييييرق السييييياس 2يبيييييين الشيييييي  ر يييييم  
فيييي  اربعيييية  GPTا م تل يييية الليييث فعالييييية ايييييايماالمسيييت دم بييييثجا ترايييييي

االضيييا  مستاصيييلة مييين ال ئيييران حييييا ي هييير فييي  هيييذا الشيييي  ان االليييث 
غيييم ي  0.0002فعاليييية لهيييذا ازييييايم  يييد  هيييرت فييي  اليبيييد الييييد التريييييا 

مليلتر ي يام، از ان اهذا التاثير لم يين معياييا" بييميا ييان ا ي  تياثير  يد 
غم ي مليلتر ي يام ايان التياثير  0.0004 هر ف  العحا  اليد الترييا 

ارت االيا" ااي  اضيا" بيا تج   معيايا"ااضحا"، فيما تبايييت فعاليية ازييايم
سيييت لص اليييرق السييياس فييي  العضيييا العضيييا االتريييييا المسيييت دم مييين م

 .الااحد
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تاثير مستخلص عرق السوس وبثالث جرع مختلفة  - ( : 2الشكل رقم ) 

 اربعة اسابيع  ولمدة GPTعلى فعالية انزيم 
 

( فلييييد ااضييييت يتييييائج تيييياثير مسييييت لص الييييرق 3امييييا الشييييي  ر ييييم  
االليييث ي يييس  GOTالسييياس ابيييثجا ترايييييا م تل ييية الليييث فعاليييية اييييايم 

ازالضا  ازربعة المستاصلة من ال ئران حيا ي هير في  هيذا الشيي  ان 
غم ي  0.0002اليد الترييا  االلث فعالية لهذا ازيايم  د  هرت ف  اليبد

ي يييام ، اان هييذا التيياثير لييم يييين معيايييا" بييمييا ا هيير ا يي  تيياثير مليلتيير 
اييان  غيم ي مليلتير ي ييام 0.0004للمسيت لص في  العحيا  الييد التريييا

التياثير معياييا" ااضيحا" يميا اتبايييت يتيائج  يياس فعاليية ازييايم ارت االييا" 

ااي  اضا"بين الضا اا ر ابين التراييا الم تل ية مين اليرق السياس في  
 الااحد.  العضا
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تأثير مستخلص عرق السوس وبثالث جرع مختلفة  - ( : 3الشكل رقم ) 

 اربعة اسابيع  ولمدة GOTعلى فعالية انزيم 
 

 المناقشة 
ا هيييرت يتيييائج هيييذه الدراسييية ان االعيييا  مسيييت لص اليييرق السييياس 
ابةر  م تل ة المدح اربعية اسيابيا اد  اليث احيداا اييادح في  اان ةسيم 

لايييييادح ةييييا ت ماافليييية لمييييا تاصيييي  الييييي  ال ارةيييي  الحييييياان ا ان هييييذه ا
حييييييا اثبيييييت ان اليييييرق السييييياس هيييييا مييييين ازالشييييياة  2006اةماالتييييي  

مييين  يييج  االعيييا  يسييية معييييية ميييي  اليييث  المسيييت دمة فييي  اييييادح الييياان
بازضييافة الييث يايهييا مييادح تايييد ميين سييرالة ةريييان الييدم  ( ،10العةييا   

ميادح ازسيترازت  ف  ازغشية الم اعيية لللييات الهضيمية ااحتاائي  الليث
ال اتحة للشهية اهذا ي دل بالتال  الث استهجك يميية مين الميااد الغذائيية 

 ( .  11مما ي دل الث ايادح الاان   

   Transaminaseتعميييي  ازيايمييييات اليا لييييية لمةمااليييية ازميييييين 
GOT &GPT  اللث يل  مةماالة ازمين مين ازحمياض ازميييية اليث)

ذه ازيايميييات فييي  تحريييير العا ييية مييين احمييياض ييتاييييية يميييا اتسييياهم هييي
البراتييييييات فيييي  ال لييييية اان يييييان هييييياك الييييدم ايت ييييام فيييي  ت ليييييق هييييذه 

( . بيييت يتيائج  12ازيايمات يعي  اةياد  لي  في  تيياين البراتيييات   
 GOT , GPTهذه الدراسة ان هياك تبياين في  تريييا يي  مين ازييايمين

رايييييييا الم تل ييييية مييييين ارت االيييييا" ااي  ا يييييا" بيييييين الضييييياا" اا ييييير ابيييييين الت
مست لص الرق الساس. ان هيذا التبياين المجحي  في  تياثير المسيت لص 
اللث فعالية هذه ازيايميات  يد يعياد اليث ميا يحتايي  هيذا المسيت لص مين 
مريبييات فعاليية حيييا اثبييت ان مييادح اليليسييراياين لهييا تيياثير معيييال اللييث 
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د هذه اليبت  مين ( يما اتع 13افراا ازيايمات اليا لة لمةماالة ازمين   
تلعييية دارا"يبيرا"فييي  اييييادح يميييية البراتيييييات فييي  الةسيييم  ازالشييياة التييي 

اتعتيييبج مييين ازالشييياة المشيييةعة لعمليييية الهضيييم ابالتيييال  اييييادح الميييااد 
ازيضيييية دا ييي  الةسيييم مثييي  اليلايييياا اازحمييياض ازميييييية اازحمييياض 

  ( . 14  الدهيييية التيي  تيي ثر بييدارها اللييث تييياين اافييراا هييذه ازيايمييات 
ا ييد اسييتيتج ميين الدراسيية ان الييرق السيياس تيياثير اللييث اليياان اازيايمييات 

 اليا لة لجمين.
  يسييتيتج ممييا تلييدم ان مسييت لص الييرق السيياس هييا ميين ازالشيياة

العبية الت  يمين است دامها ابةر  معيية ف  معالةة اليثيير مين 
 ازمراض المتعللة ب سلةة ازالضا  احازت يلصان الاان .

 ن اليتييييييييييائج ان افضيييييييييي  الةيييييييييير  المسييييييييييت دمة هيييييييييي  تبييييييييييين ميييييييييي
غيييم ي مليلتيير ي ييييام اان ايييادح الةرالييية  ييد االعيييت 0.0004ةراليية

 يتائج ا   اضاحا" لبعض ازالضا  .
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THE EFFECT OF LICORICE EXTRACT ON SOME PHYSIOLOGICAL 

TRAITS IN WHITE SWISS MICE  
NIDHAL IBRAHIM LATEFF  

ABSTRACT: 

This study was conducted to know the effect of licorice on physiological traits in mice This include the 

concentration of enzymes for the group, which included both the (GOT) and (GPT) for each of the liver, heart, kidney 

and spleen when given doses of the extract of different Licorice. In this study white Swiss mice of 30 days old were 

used. the animals were divided into four groups (6 animals each group) and by the concentration in addition to the 

abstract where the control group was given three different concentration of licorice extract (0.0002) g / day (0.0004) g 

/ day (0.0006) g / day for four weeks while the control group was saline solution. The animals were weighted and 

dissected , after then the (liver, heart, spleen and kidney) were estimated their enzymatic concentration of( GOT and 

GPT) by spectrophotometer. The result of this study showed that there was a gradual increase in the body weight with 

the increase of the dosages of the extract of the licorice. The results of this study showed that there are on effective 

"non-moral" of the licorice extract on the enzyme GOT and GPT of the liver at the level of probability (P> 0.05), but 

this was a moral influence "clear" each of the total enzyme, heart and spleen and at the level of probability (P <0.05 ) 

and all of the doses given licorice extract, compared with a control. 


