
  

 

 
 
 

تاثیربذور الكتان وبذورالقرع العسلى وبذورالسمسم على الفئران المصابة 
  بھشاشة العظام

  

EFFECT OF FLAX SEEDS, PUMPKIN SEEDS AND SESAME 
SEEDS ON BONE OF RATS SUFFERING FROM 

OSTEOPOROSIS 
 

 المستخلص العربى
 

وبذور السمسم على الفئران  ھذه الدراسة لمعرفة تأثیر بذور الكتان والقرع العسلى أجریت
  .المصاب بھشاشة العظام

جم حیث قسمت ھذه الفئران الى  ١٠±٢٠٠انثى بأوزان ) فأرة ٦٠(و فیھا أستخدم 
تم تغذیتھم على وجبة اساسیة ) فأر ٦(المجموع الرئیسیة األولى . مجموعتین رئیسیتین

نزیلون یتھم بمادة البریدتم تغذی)فأر ٥٤(ئیسیة الثانیة رال ةوالمجموع). ةكمجموعة ضابط(
ثم قسمت ، شة العظام امن وزن الجسم ألصابتھم بھش) ملجم  لكل كجم من وزن الجسم٤،٥(

تم تغذیتھا على ) فأر ٦(المجموعة الفرعیة األولى. مجموعات فرعیةتسع  ھذه المجموعة الى
تھم على تم تغذی  والثالثةوالمجموعة الفرعیة الثانیة، ) كمجموعة مصابة(وجبة أساسیة 

  %). ١٠، % ٥(مستویات مختلفة من بذور الكتان 
تم تغذیتھم على مستویات مختلفة من بذور القرع  الرابعة والخامسةوالمجموعة الفرعیة 

  %).١٠، % ٥(العسلى 
تم تغذیتھم على مستویات مختلفة من بذور السمسم  السادسة والسابعةوالمجموعة الفرعیة 

)١٠، % ٥.(% 
تم تغذیتھم على مستویات مختلفة من خلیط من بذور  الثامنة والتاسعةیة والمجموعة الفرع

 %). ١٠، % ٥(القرع العسلى وبذور السمسم ، الكتان
 والخلیط منھمبذور السمسم ،القرع العسلى ، النتائج أن بذور الكتان و أظھرت

روجین الیوریا نیت، حامض الیوریك ( الحالة الغذائیة ووظائف الكليحسنت %) ١٠ (خاصة
فى ) أالنین أمین ترانسفیراز، اسبارتات أمین ترانسفیراز(، نزیمات الكبدأ،  )والكریاتنین
كذلك حسنت ھذه المستویات المختلفة من الكالسیوم والفسفور فى العظام وكذلك ، سیرم الدم 



  

 

و أفضل . وحسنت من كثافة المعادن فى العظام، م الفخذ انسبة الكالسیوم والفوسفور فى عظ
% ١٠لنتائج فى المستویات السابقة ظھرت فى المجموعات المغذاة على وجبات مدعمة بـ ا

  ).بذور الفرع العسلى و بذور السمسم،بذور الكتان( خلیط من
  

  : الكلمات المفتاحیة
، أ نزیمات الكبد، الیوریا نیتروجین ، حامض الیوریك ، بذور السمسم ، بذور القرع العسلى ، بذور الكتان

وزن األعضاء لكل من الكبد والكلیة والقلب ، )أالنین أمین ترانسفیراز، تات أمین ترانسفیرازاسبار(
، وكثافة المعادن فى العظام، الكالسیوم والفوسفور فى عظم الفخذ، الكالسیوم والفسفور فى العظام، والطحال

  . وتركیز المعادن فى العظام
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 الملخص العربى
  

القرع العسلى وبذور الكتان على ، ھذه الدراسة الى  تأثیر بذور الكتان تھدف
المركب الرئیسى لھذه البذور  ةكذلك لمعرف، الفئران المصابة بھشاشة العظام
  .والتى لھ عالقة بخفض الھشاشة 

لضابطة والتى ا ةفى المجموع )١٥،٤٣٢(ن تقدیر نسبة المأخوذ من الطعاموجد أ
ساسیة تحتوى على كازین لكل فأر یومیا فى حین أن نسبة أتم تغذیتھا على وجبة 

المأخوذ من الطعام للمجموعة المصابة بالھشاشة والمغذاه ایضا على كازین كانت 
  .  لكل فأر یومیا)   ١١،٦٧٨(  

  

ى نسبة المأخوذ من الطعام لمجوعات الفئران المصابة بالھشاشة والمغذاة عل
ترواحت ما بین  من بذور الكتان %)١٠و% ٥( بجرعات ةوجبات مدعم

و بذور  )١٢٫٩٨٥الى  ١٢٫٤٣٩( القرع العسلى، )١٣٫٤٣٩الى  ١٢٫٧٧٣(
الى   ١٢،٩٦٦(   و الخلیط بینھم  كانت ما بین ) ١٣٫٠٩٥الى  ١٢٫٥٠٩(السمسم 

  .لكل فأر یومیا) ١٣،٥٥٣
بذور الكتان ، % ) ١٠و % ٥(المجموعات المصابة بالھشاشة والمعالجة بــ 

القرع العسلى ، بذور السمسم والخلیط بینھم أظھرت زیادة فى قیمة المأخوذ من 
المغذاة على وجبة أساسیة (أكثر من المجموعات المصابة والغیر معالجة  الطعام

  .)"كازین"



  

 

الكتان ، (قیمة المأخوذ من الطعام للمجموعات المعالجة بنسب مرتفعة من البذور 
أظھرت زیادة أكثر من مجموعات الفئران المعالجة  ) قرع العسلى والسمسمال

   .بنسب منخفضة من كل البذور
كل المجموعات المعالجة بنسب مرتفعة من كل أنواع البذور أو الخلیط بینھم 

، معالجةالغیر المصابة مجموعاتبال مقارنة فى نسبة وزن الجسم أظھرت زیادة
الجسم للمجموعات المعالجة سجلت للمجموعات  وأفضل النتائج فى نسبة وزن

خلیط من كل البذور و یتبعھا المجموعات المعالجة بمستویات % ١٠المعالج بــ 
    .عالیة من البذور بمفردھا

من  )%١٠و  %٥( وجبات مدعمة بـتغذیة الفئران المصاب بالھشاشة على  
فى أظھرت نقص   وخلیطھما بذور الكتان وبذور القرع العسلى و بذور السمسم

المغذاة على وجبة الغیر معالجة و مقارنة بالمجموعات المصابة  الكبدوزن 
وأفضل نتیجة فى وزن الكبد ظھرت فى كل المجموعات  ، تحتوى على كازین 

خلیط من كل البذور ویتبعھا مباشر المجموعات المعالجة % ١٠المعالجة بـ 
  .بمستویات مرتفعة من كل البذور تقریبا

بمستویات مرتفعة من  المعالجةط القیمة فى وزن الكلى لكل المجموعات متوس
بمستویات  المعالجةكل البذور أو خلیطھما زادت معنویا مقارنة بالمجموعات 

و % ٥(ذور بالمستویین كل المجموعات المعالجة بالثالث أنواع من الب. منخفضة
أظھرت نقص فى وزن الكلى مقارنة بالمجموعة المصابة الغیر معالجة، % ) ١٠

خلیط من % ١٠وأفضل نتیجة فى وزن الكلى سجلت للمجموعات المعالجة بــ 
  .كل البذور

بذور الكتان  ما عدا )%١٠و %٥(المجموعات المعالجة بوجبات مدعمة بـ كل  
ت نقص فى وزن القلب مقارنة بالمجموعة المصابة أظھر بذور السمسمأو )%٥(

لمجموعات المعالجة ل القلب سجل ضل النتائج فى وزنفوأ الغیر معالجة، 
خلیط من بذور الكتان وبذور القرع العسلى وبذور  %)١٠( بوجبات مدعمة بـ

  .بذور القرع العسلى%) ١٠(یتبعھا المجموعة المعالجة بـ  السمسم
  



  

 

بذور الكتان ، القرع العسلى وبذور السمسم و (جة بـ كل المجموعات المعال
الغیر   مقارنة بالمجموعة المصابة فى وزن الطحالأظھرت نقص ) خلیطھما
وأن أعلى انخفاض فى وزن الطحال سجل للمجموعات المعالجة بـ  .معالجة

   .خلیط% ١٠
كل المجموعات المصابة بالھشاشة والمعالجة بالمستویین من البذور أظھرت 

أفضل .مقارنة بالمجموعة المصابة الغیر معالجة فى وزن عظمة الفخذ نقص
خلیط من كل % ١٠النتائج فى وزن عظمة الفخذ سجل للمجموعات المعالجة بـ 

  .بذور الكتان% ١٠البذور ویتبعھا مباشرة المجموعات المعالجة بـ
ر بذو%) ١٠و % ٥(تغذیة الفئران المصابة بالھشاشھ على وجبات مدعمة بـ 

الكتان، القرع العسلى ، بذور السمسم وخلیطھما أظھرت نقص فى معدل حمض 
الیوریك فى السیرم ، الیوریا نیتروجین و الكریاتنین مقارنة بالمجموع المصابة 

   .الغیر معالجة
قیم حمض الیوریك ، الیوریا نیتروجین والكریاتنین تقل تدریجیا بزیادة مستویات 

  .ظھرت كلما زادت مستویات البذورما فیھالبذور، وأفضل النتائج 
كجم وجبة / ملجم بریدنزیلون اسیتات١٠٠تغذیة الفئران على وجبة تحتوى على 

مقارنة  )AST, ALT and ALP(أظھرت زیادة معنویة فى أنزیمات الكبد 
  ").كازین"المغذاه على وجبة أساسیة(بالمجموعة الضابطة 

بذور %)  ١٠و % ٥(معالجة بـ كل المجموعات التى تعانى من الھشاشة و ال
أظھرت نقص فى أنزیمات  الكتان ، القرع العسلى ، بذور السمسم و خلیطھما

      .مقارنة بالمجموعة المصابة الغیر معالجة )AST, ALT and ALP(الكبد 
سجل للمجموعات  AST, ALT and ALP)(أعلى انخفاض فى معدل 

عة من الخلیط من كل البذور المصابة بالھشاشة و المعالجة بمستویات مرتف
  .بذور الكتان% ) ١٠(یتبعھا مباشرة المجموعة المعالجة بـ %) ١٠(

تدعیم الوجبات ببذور الكتان ، القرع العسلى ، بذور السمسم أو خلیطھما یزید من 
معدل الكالسیوم والفسفور فى الدم مقارنة بالمجموعة المصابة الغیر معالجة ، 

  .لسیوم والفسفور یزید تدریجیا بزیاد مستویات البذورومن جانب اخر معدل الكا
  



  

 

أعلى زیادة فى معدل الكالسیوم والفسفور سجل للمجموعة المعالجة بمستوى 
  . مرتفع من الخلیط من كل البذور

كل المجموعات التى تغذت على وجبات مدعم بالمستویین المختلفین من البذور  
الفوسفور فى الكالسیوم و ى فى مستوأظھرت زیادة معنویة %) ١٠و % ٥(

  . مقارن بالمجموعة المصابة الغیر معالجةعظام الفخذ 
أفضل النتائج فى معدل الكالسیوم والفسفور فى عظام الفخذ سجلت للمجموعات و

من كل البذور، یتبعھا مباشرة المجموعة  المعالجة بمستوى مرتفع من الخلیط 
  . بذور الكتان% ١٠المعالجة بـ 

جبات ببذور الكتان ، القرع العسلى وبذور السمسم و خلیطھما أظھر تدعیم الو 
، و  معالجة المصابة والغیرلمجموعاتمقارنة با BMC، BMDمستوى زیاد فى 

  .یزید تدریجیا بزیادة مستوى البذور BMC، BMDمن جانب أخر مستوى 
سجلت للمجموعات المعالجة بمستوى  BMC، BMDأفضل النتائج فى معدل 

% ١٠ن الخلیط من كل البذور، و یتبعھ مباشر المجموعات المعالجة بـ مرتفع م
  .)المغذاة على كازین(بذور الكتان مقارنة بالمجموعة الضابطة 

والخالصة أن كل المستویات المختلفة من البذور أظھرت نتائج جید بنسب  
المعالجة بمستویات مرتفعة من مختلفة ولكن أفضل النتائج سجلت للمجموعات 

  .لخلیط من كل البذورا
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

اتــــالتوصی  
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 التوصیات

 
   :األتىیوصى بـ الیھا التي توصلناطبقا للنتائج 

  
زیادة من الكالسیوم یساعد على  تناول أطعمة ذات محتوى مرتفع -١

   ).كسر العظام(نمو العظام ویقلل من معدل فقد العظاممعدل 
 

الفسفور  ،الموصى بھ من الكالسیومو ستھالك المسموح اال -٢
 . وفیتامین د یقلل من حدوث الھشاشة

 

، االوكساالت ،لیافاألمحتوى مرتفع من تناول وجبات ذات  -٣
 على یؤثر سلبیاالقھوة والوجبات المملحة ، مشروبات الخمر

  . امتصاص الكالسیوم
   

بذور  ة تناولفائد الخاصة بالتغذیة البرامج  تتناولأن یفضل  -٤
 ةالحمایة من ھشاش فىبذور القرع العسلى و بذور السمسم  ،الكتان
   .مالعظا

 

بذور الكتان، القرع العسلى و بذور المستویات المرتفعة من  -٥
    .العظامھشاشة من تقلل  )السمسم

 



  

 

بذور القرع  ،بذور الكتانبتناول ینصح لمرضى ھشاشة العظام  -٦
ألن ھذه المواد تحسن من  ھمبذور السمسم والخلیط من ،العسلى

    .نزیمات الكبد للفئران المصابة بالھشاشةإوظائف الكلیة و
 

لكن و،بذور القرع العسلى و السمسم یمكن تناولھم كمكسرات  -٧
بذور الكتان یمكن تناولھا بخلطھا على الدقیق لتصنیعة خبز أو 

       .كقیمة غذائیة بطحنة ووضعة على السلطة
 


