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 الخالصة

في نبات السلق.اذ اظهرت نتائج التقدير الكمي احتواء نبات السلق  تم اجراء هذه الدراسة لمعرفة المكونات االولية والثانوية

(%كما بلغت كمية 10.833±0.611), والفالفونيدات  3سم100(ملغم/1592.66± (11.015على الفينوالت بتركيز

المادة (مايكروغم / غم.كما تم تقديركمية كل من )الرطوبة , 2.069±35.573)الكلوروفيل المستخلصة بواسطة الميثانول 

الصلبة, الكاربوهيدرات , الرماد , االلياف , البروتين , القيمة السعرية (في النبات اضافة الى تقدير نسب بعض العناصر 

المعدنية بواسطة تقنية االمتصاص الذري مثل)البوتاسيوم , الصوديوم , الكالسيوم ,الحديد , المغنيسيوم , الزنك , النيكل , 

كروم , الكوبلت , الكادميوم  والنتروجين(.كما تم اجراء دراسة تجريبيةالهدف منها هومعرفة المنغنيز , الرصاص , ال

و  ALTو  ASTتأثيرمسحوق نبات السلق الخام ومستخلصه الكحولي على مستوى الكلوكوز وانزيمات الكبد التي تشمل)

ALP  مجموعة  {لكل مجموعة سبع حيوانات ( على ذكور االرانب المحلية , اذ تم تقسيم الحيوانات الى سبع مجاميع

اعطيت مسحوق نبات السلق الخام بتراكيز  G3و G2و G1اعطيت الزيت النباتي فقط , و Cالسيطرة

 (30,20,10)اعطيت المستخلص الكحولي للنبات بتراكيز  G6وG5وG4ملغم/كغم/يوميا على التوالي, و(50,75,100)

م.اظهرت نتائج التحليل االحصائي حدوث انخفاض معنوي في مستوى الكلوكوز ملغم/كغم/يوميا على التوالي ولمدة ثالثون يو

فقد لوحظ انخفاض معنوي في المجاميع المعاملة بمسحوق السلق ASTفي جميع المجاميع مقارنة بمجموعة السيطرة , اما

 ALPو ALTلسيطرة, اما الخام بينما المجاميع المعاملة بالمستخلص الكحولي اظهرت ارتفاعا معنويا مقارنة بمجموعة ا

 فلوحظ حدوث انخفاض معنوي مقارنة بمجموعة السيطرة. 

 سلق خام  , مستخلص كحولي , كلوكوز , انزيمات كبد.  -: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The Chard(Beta vulgaris L. cicla) has been analyses for the main phytochemical composition , 

the quantitative contents of phenolic compounds were (1592±11.015)mg/100g , 

Flavonoids(10.833±0.611)% , while amount of chlorophyll extraction by methanol 

was(35.573±2.069) µg/g.also the moisture content , total soilds , fat ,carbohydrate  , ash , fiber, 

total protein and the energy value were estimation with important amount of essential elements 

estimated by atomic absorpition include(K , Na , Ca , Fe , Mg , Zn , Ni , Mn , Pb , Cr , Co , Cd 

and N).The effect of chard plant powder and ethanolic extract were carried out on the levels of  

glucose and liver enzymes(AST,ALT,ALP)of adult male rabbits , this animals were divided 

into seven groups each group contain seven animals which include(C: As control group treated 

only vegetable oil)(G1,G2,G3: orally treated chard plant powder with(100,75,50) 

mg/kg/day)(G4,G5,G6: orally treated ethanolic extract with(10,20,30) mg/kg/day).The result 

indicated there was significant decreased at levels of glucose in all groups compared with 

control group .also there was significant decreased at levels of (AST)in groups treated with 

Chard plant powder,while groups treated with ethanolic extract showed significant increased 

compard with control group.While the levels of(ALT,ALP) the result indicated there was 

significant decreased compared with control group . 
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 المقدمة

نباتات واإلعشاب بالتشكل النباتات مصدراً مهماً للمركبات التي تدخل في تحضير العقاقير الطبية المختلفة وتكمن أهمية العالج 

في كونها تقلل من التأثيرات الجانبية التي  تصاااااحب المركبات الدوائية الصااااناعية ولعل الساااابب في هذا يع ااااااااااود  لى  الطبية 

اتجهت البحوث .اذ )1,2)التراكي ز القليل ة للم واد الفعالة الموجودة في النباتات والتي يتقبلها جس م اإلنس  ان بصورته ا الطبيعي ة 

سااة االعشاااب والنباتات الطبية وذلك لفاعليتها العالجية المخفضااة للسااكر.حيا ارااارت الدراساات في الساانوات االخيرة الى درا

سية حيا سكر في الحيوانات من خالل التأثير على خاليا بيتا البنكريا سلق كخافض لل دة في عدد هذه لوحظ زيا الى دور نبات ال

لى مدى ساااااانوات عديدة اال ان هنالك كم هائل من النباتات على الرغم من الجهود المبذولة من قبل علماء الطب ع,والخاليا 

شار ذلك الستخدام سعة االنت شعبية بصفتها مواد مخفضة لمستوى اتالطبية الوا ذه الدم منذ اجيال عديدة, لذا درست ه سكرها ال

.وقد ازداد االهتمام باستعمال مستخلصات بعض النباتات في  )3(النباتات من اجل توفير المعلومة الشعبية في عالج هذا المرض

( نبات طبي مساااتخدم في العالج التقليدي لداء الساااكر. ودرسااات مع مها 700اذ تم وصاااك اكثر من ) , )4(عالج داء الساااكر 

يك تعمل ا كلمعرفة مدى فاعليتها في خفض الساااكر وغالبية هذه النباتات لم تقيم تحت ظروف مسااايطر عليها, وال يبدو واضاااح

.وتوالت البحوث العالمية والمحلية لدراسة  )5(ولم تشخص المادة الفعالة فيها وقد يكون بعضها مؤثرا ضد حالة متخصصة جدا

الدم, فدرس بعض الباحثين المستخلصات المائية او الكحولية في حين ذهب البعض االخر الى  سكرالنباتات الطبية المخفضة ل

الحداث داء السااكر التجريبي  (Streptozotocin)او السااتربتوزوتوسااين  (Alloxan)الفصاال ومعاملة الحيوانات بااللوكسااان 

او الثمار على هيئتها الطبيعية او بشااااااكل منقو  او  لها اذ يمكن اسااااااتخدام النباتات كاملة او جزءا منها كالبذور او االوراق

مجموعة من االعشاااب والنباتات ومنها ثمارالفواكه والخضااراوات لاسااماء كما ان هنالك . )6(مسااحوق او غيرها من االرااكال 

خ  وال Leekوالكراث  Haricot beanوالفاصااوليا  Celeryالتي تسااتخدم كمواد خافضااة للسااكر في بريطانيا مثل الكرف  

Lettuce  والفطرMushroom  والبزالياPea  والشلغمTurnip اضافة . )5(فضال عن عدد من انوا  الفاكهة كالتفاح والليمون

عالج داء الساااااكر كأوراق اليوكالبتوس واوراق الخ  والتوت االساااااود والبصااااال مجموعة من النباتات المفيدة في  الى وجود

ان هنالك تحسااانا في بعض المتغيرات المصااااحبة لداء الساااكر التجريبي في ذكور االرانب الساااليمة  كما لوحظ.  (7)والفاصاااوليا

والمصااابة جراء اسااتخدام المسااتخلصااات المائية الباردة والمغلية لبذور الحلبة والحبة السااوداء وورق الزيتون وذلك من خالل 

دة رول والكليسيريدات الثالثية في الدم والحد من بيروكستحسن معدل زيادة وزن الجسم وخفض مستويات الكلوكوز والكوليستي

 .)8(في عدد من انسجة الجسم Lipid peroxidationالدهون 
 

 المواد وطرائق العمل

 تهيئة النبات

سااامراء حيا تم غسااله جيدا بالماء الزالة االتربة واالوسااال العالقة به ثم مدينة ل ق المحليةاسااومن اال نبات الساالق تجهيز تم 

بعدها تم طحنه بواسااااااطة المطحنة الكهربائية وحفظ في قناني  ͦم  (37غسااااااله مرة ثانية بالماء المقطر وتجفيفه عند درجة)

 خاصة بدرجة حرارة الغرفة لحين االستعمال.
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 لتقدير(Biomagreb)المجهزة من رااااااركة  (Kits)كما تم اسااااااتخدام المواد الكيميائية عالية النقاوة وعدد التحليل الجاهزة 

 لتقدير بعض المتغيرات الكيموحيوية. (AST , ALT , ALP)لتقدير كل من (Biolabo)الكلوكوز ومن رركة

 تقدير القيم التغذوية لنبات السلق

م تقدير ت,كما Indian Pharmacopoeia) )(9)دليل االدوية والعقاقير الهنديتم تقدير نساااااابة الرطوبة للنبات بأتبا  طريقة

بحساااااااب تقدير الكاربوهيدرات  ,اضاااااااافة الى (10)وجماعته(  Chopra(طريقة كوبرا وجماعتهمحتوى الدهون بحساااااااب 

,وااللياف  (12)بحساااااب داللي والحكيموالرماد ,(11)(Thayumanavan&Sadasivamايومانافان )سااااااداسااااايفام وثطريقة

 .اما المحتوى الكلي للبروتين فقد تم استخدام طريقة كيلدال لتقديره. (10)وجماعته(  Chopraبحسب طريقة )

 التقديرات الكمية

 ( بحسااااب ساااانجلتون وجماعته )(FolinCiocalteu  قَدَّر المحتوى الفينولي الكلي لنبات الساااالق اعتماداً على طريقة فولن

Singleton  )بحساااباما النسااابة المئوية للفالفونيدات فقدرت ) (13وجماعته ( ماتيال وهيلساااترومMattila and Hellström )

.اما تقدير العناصر المعدنية فقدرت بأستخدام تقنية االمتصاص (15) (Lichtentaler)بحسب ليجتينتالير  اما الكلوروفيل فقدرت(14)

 (16)وجماعته(Sadzawka) وجماعته الذري بحسب سادزاوكا

ليالمستخلص الكحوتحضير   

من االيثانول ومزج  3( سم 400( غم من مسحوق نبات السلق ووضع في قناني زجاجية معتمة واضيك اليه ) 100تم وزن )

 Rotary) ) ايام للتنقيع بدرجة حرارة المختبر بعدها ررح المحلول ثم بخر المذيب بجهاز المبخر الدوار  3جيدا ثم ترك لمدة 

Evaporator ( م 40بدرجة)̊  (تحت ضغط مخلخلVacuum بعدها وضع المستخلص في فرن التجفيك)(Oven)   لمدة

للتخلص من المذيب نهائيا بعدها حفظ المستخلص في قناني زجاجية وفي ظروف خالية  ̊( م 45ساعتين عند درجة حرارة)

 . )17(الكيموحيوية المتغيرات من الرطوبة وحفظ في الثالجة لحين استخدامه في دراسة 

المختبريةتصميم تجربة الحيوانات   

(غم .  ضتتسف دساالا  900-1900)استتدمت ف  ه ه ا ارتساستتو  االس ابسالم ار  الو ارة راو  ا  دساال ف االاالي  ةل  

. الجسعف ار لالال ف ة ر سدماص ف   الل  (1) مدافو    لة ف ارساق ارم م الار سدماص ارا الره راساق ا    ه ارجتالل

 /اام / لال ل  (الر تة ثالثل  لالم . 3سم  1)ةجسعو 

قستت ف ار لالال ف ةلتتال علتتالا ه ار  ستتةعو  ج  لة  دستت اللو ارعتت ةالاقة ستتةة  لالال ف رال  ج العو  ل  دم دجسلعي  

 -ة رلة ف ارم م الار سدماص ارا الره رلة ف ارساق ة سم اردقسلم ابده:

 / كغم / يوم (.3سم 1بواقع ) لزيت النباتي: تم تجريعها فمويا ًبا C:المجموعة السيطرة 

 مسحوق السلق الخام.من 3سم ملغم/100( من/كغم/يوم 3سم 1ب )فمويا تم تجريعها  : 1G: ولىالمجموعة اال
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 مسحوق السلق الخام.من 3ملغم / سم  75( من  /كغم/يوم3سم 1ب )فمويا  تم تجريعها : 2G:انيةالمجموعة الث

 مسحوق السلق الخام.من 3ملغم / سم  50( من  /كغم/يوم3سم 1ب ) فمويا تم تجريعها : 3G:ثالثةالمجموعة ال

 المستخلص الكحوليمن 3ملغم / سم  10( من  /كغم/يوم3سم 1ب )فمويا  تم تجريعها : 4G:رابعةالمجموعة ال

 من المستخلص الكحولي 3ملغم / سم  20( من  /كغم/يوم3سم 1ب )  فمويا تم تجريعها : 5G: خامسةالمجموعة ال

 .الكحولي المستخلصمن 3ملغم / سم  30( من  /كغم/يوم3سم 1ب ) فمويا تم تجريعها : 6G :دسةالمجموعة السا

 

 التحليل االحصائي

 One – wayالةأسدع  ل امدة س د الل اردة ل   Ver. Minitab.11 ااف ارلد  ج ا ص  ل  ةدطةلق ارةسل  ج اب ص  ه 

analysis of variance ار س ةلو ةأسدع  ل امدة س تالا   دعتت ار تالت .القالسلف ار دالسط فDuncun multiple 

range   ة سدالى ا د  رلو(P≤ 0.05)  رد تلت ابمدال  ف ار علاللوSignificant differences    ارم صو ةل

 (18)ار ج الع ف.

 جمع عينات الدم

القلب  في طة طعنةامن الدم  بوس 3سم (10 -( 8حبساعة , ثم س (12)بعد انتهاء فترة التجريع , جوعت الحيوانات لمدة 

Heart puncture تفريغها م ت.  للحصول على كمية كافية من الدم الجراء القياسات لمرة واحدة عملباستعمال محقنة طبية تست

ية الطرد ملفصل المصل بوساطة ع  .لمرة واحدة ( خالية من المواد المانعة للتخثر عملفي انابيب بالستيكية ن يفة وجافة )تست

 ثمانيةوتم تقسيم المصل الى  ائقدق 10 ةدورة /دقيقة و لمد 2500المركزي للعينات وباستعمال جهاز الطرد المركزي بسرعة 

التي ارتملت  م لحين  جراء االختبارات الكيموحيوية20-)˚ )وخزنت عند  Eppendrof tubeاجزاء في انابيب صغيرة 

 عليها الدراسة.

 النتائج والمناقشة

   القيم التغذوية لنبات السلق

لياف  والرماد الكلي واال والكاربوهيدرات والدهونوالمادة الصلبةالمتمثلة بالرطوبةتم قياس القيم التغذوية لنبات السلق  

ماعدا البروتين و كما في الجدول  ذ تم اجراء القياسات بواقع ثالث مكرراتوالبروتين الكلي على اساس الوزن الجاف ا

(2). 

 التأثير الخافض للسكر لمسحوق نبات السلق الخام ومستخلصه الكحولي  على ذكور االرانب المحلية

والمجاميع  Cلمجموعة السيطرة   SD)   ±(Meanاالنحراف المعياري  ±توضح النتائج التي تم الحصول عليها ان المعدل 

 ±118.48)(22.08, 3سم100ملغم/137.5)±  (22.57المعاملة بمسحوق نبات السلق الخام كان  G3و   G2و  G1الثالثة 
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  .(1)على التوالي كما في الشكل 3سم100ملغم/ (14.71±120.24), 3سم100ملغم/ (14.64±129.92), 3سم100ملغم /

المعاملة بالمستخلص الكحولي لنبات  G6و  G5و  G4للمجاميع الثالثة   SD)  ±(Mean االنحراف المعياري ±ان المعدل 

على  3سم100ملغم / (10.85± 129.75), 3سم100ملغم/ (27.6±86.1), 3سم100ملغم/ 108.18)± (14.94 السلق كان 

 (P ≤ 0.01 )يتضح من نتائج الدراسة الحالية وجود انخفاض معنوي في مستوى الكلوكوز عند مستوى االحتمالية  التوالي .

 ᵦسبب انخفاض مستوى السكر الى تأثير نبات السلق على خاليا  مقارنة بمجموعة السيطرة ,وقد يعود  (G1-G6)للمجاميع 

ق كما وتتف ..زيادة في عدد الخاليا المتولدة عند معاملة الحيوانات بنبات السلق Bolkent) ))9(1بولكنت البنكرياسية اذ الحظ

الذي الحظ حدوث انخفاض معنوي في مستوى الكلوكوز في الجرذان المعاملة  )20(وجماعته( Nirmala)  نيرماال مع نتائج

 (.Basella rubraبمستخلص نبات) 

الذين الح وا حصول انخفاض  (22 )وجماعته( Nirmala) نيرماال و 2)1(وجماعته(Deshmukh) درميول كما وتتفق مع

 . (Basella rubraفي مستوى الكلوكوز في الجرذان المعاملة بمستخلص نبات) 

 .الى دور السلق كخافض للسكري بكونه من النباتات الطبية في الهند(23)وجماعته( Panickerكما ارار بانكر )

تأثير مسحوق نبات السلق الخام , المستخلص الكحولي لنبات السلق على فعالية انزيمات الكبد في امصال دم ذكور االرانب 

 المحلية

 Aspartate aminotransferase (AST)               انزيم ناقل امين االسبارتيت 1-

والمجاميع الثالثة  Cلمجموعة الساايطرة  (Mean± SD)االنحراف المعياري  ±يتبين من نتائج الدراسااة الحالية بأن المعدل 

G1  وG2  وG3  (5.12 ± 37.17),  (11.11±43),(5.91±47.17)المعاملة بمسااااااتخلص نبات الساااااالق الخام كان  ,

 ASTوحدة/ لتر على التوالي .تشااير نتائج التحليل االحصااائي الى حدوث انخفاض معنوي في فعالية انزيم (44.50±9.61)

تتفق النتائج مع ماتوصااالت  مقارنة بمجموعة السااايطرة . G3و  G2و  G1للمجاميع  (P ≤ 0.01 )عند مساااتوى االحتمالية 

 4CClعند معاملة الجرذان بعصير السلق + ASTحيا الح ت حدوث انخفاض في فعالية انزيم  )24((Sadeek)صادقاليه 

ية انزيم  )25(وجماعته( Bamidele(باميدل وتتفق مع . لذي الحظ حدوث انخفاض معنوي في مسااااااتوى فعال في  ASTا

لى المركبات ذات  وقد يرجع ساااابب انخفاض  نزيمات الكبد . ((Basella albaالجرذان المعاملة بمسااااتخلص اوراق نبات 

 (26)الفعالية العالية في كسح الجذور الحرة المتولدة التي تعزز االليات الدفاعية المضادة لألكسدة ضمن الخاليا

المعاملة بالمسااتخلص الكحولي لنبات  G6و  G5و  G4للمجاميع الثالثة  (Mean± SD)االنحراف المعياري  ±ان المعدل 

اذ  .(2)وحدة / لتر على التوالي كما في الشاااااكل (7.04 ±58.29),  (14.00 ±55.67),  55.83)±  (9.95السااااالق كان 

للمجاميع الثالثة  (P≤ 0.01)عند مساااتوى االحتمالية  ASTاوضاااحت نتائج الدراساااة الحالية حدوث ارتفا  في فعالية انزيم 

G4  وG5  وG6  . غلفة الخلوية للخاليا الكبدية لى تحطم األ وقد يعزى هذا االرتفا  المعنوي  مقارنة بمجموعة الساااااايطرة

ل مصاا ىل نزيمات لى تساارب هذه اإل مما يؤدي  نتيجة اإلجهاد التأكساادي الناتج عن معدل ازدياد عمليات بيروكساادة الدهون

 .(27)الدم
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 Alanine aminotransferase (ALT)                      انزيم ناقل امين االلنين - 2

 Cلمجموعة السااايطرة  (Mean± SD)االنحراف المعياري ±ان حسااااب تركيز انزيم ناقل امين االلنين قد بينت بأن المعدل

,  (5.29±51.00), (7.70±59.83)المعاملة بمسااااااتخلص نبات الساااااالق الخام كان  G3و  G2و  G1والمجاميع الثالثة 

وحدة/ لتر على التوالي .حيا ارااااارت نتائج الدراسااااة الحالية الى وجود انخفاض في (56.33±7.81),  (7.52 ± 56.83)

ية انزيم  عال ية  ALTف مال ما لم ت هر  G1للمجموعة  (P≤ 0.01)عند مسااااااتوى االحت مقارنة بمجموعة الساااااايطرة , بين

قارنة بمجموعة الساااااايطرة G3و G2المجموعتين  قا معنوية م ياري  ±ان المعدل .  فرو  (Mean± SD)االنحراف المع

, (4.42 ±36.50) , 34.20)±  (7.19المعاملة بالمستخلص الكحولي لنبات السلق كان  G6و  G5و  G4للمجاميع الثالثة 

 ALTيتضااااح من التحليل االحصااااائي وجود انخفاض معنوي في فعالية انزيم  وحدة / لتر على التوالي . (5.41 27.57±)

 مقارنة بمجموعة السيطرة, جاءت النتائج متوافقة مع G6و  G5و  G4للمجاميع الثالثة  (P≤0.01)توى االحتمالية عند مس

 4CClعند معاملة الجرذان بعصاااير السااالق + ALTحيا الح ت حدوث انخفاض في فعالية انزيم  )24((Sadeek) صاااادق

اذ الح وا حدوث ارتفا  في )28(وجماعته(  Bourogaa) بوروجافي حين التتفق مع ماتوصاااااال اليه  (3)كما في الشااااااكل 

 Hammada scoparia)في الجرذان المعاملة بمستخلص نبات)  ALTفعالية انزيم 

  Alkaline phosphatase (ALP)                 انزيم الفاسفاتيز القاعدي           -3

والمجاميع الثالثة  Cلمجموعة الساايطرة  (Mean± SD)االنحراف المعياري  ±ارااارت نتائج الدراسااة الحالية بأن المعدل 

G1  وG2  وG3  (3.66 ± 16.30),   (3.556±20.30), (4.91±31.91)المعاملة بمستخلص نبات السلق الخام كان  ,

عند  ALPيم وحدة/ لتر على التوالي .يتضاااح من التحليل االحصاااائي وجود انخفاض معنوي في فعالية انز(29.28±4.09)

اي فرقا   G3مقارنة بمجموعة السيطرة ,بينما لم تسجل المجموعة   G2و  G1للمجموعتين  (P≤0.01)مستوى االحتمالية 

 .معنويا  مقارنة بمجموعة السيطرة

المعاملة بالمسااااااتخلص الكحولي  G6و  G5و  G4للمجاميع الثالثة  (Mean± SD)االنحراف المعياري  ±كما ان المعدل 

 .وحدة / لتر على التوالي (3.32 ±18.10),  (4.95 ±22.63),  50.40)±  (4.25لنبات السلق كان 

للمجموعتين  (P≤0.01)عند مستوى االحتمالية  ALPيتضح من التحليل االحصائي وجود انخفاض معنوي في فعالية انزيم 

G5  وG6  4ا سااااجلت المجموعةمقارنة بمجموعة الساااايطرة ,بينم G اذ تتفق , ارتفاعا معنويا  مقارنة بمجموعة الساااايطرة

عند معاملة الجرذان  ALPحيا الح ت حدوث انخفاض في فعالية انزيم  )24((Sadeek) صااادق نتائج الدراسااة الحالية مع

 .(4)كما في الشكل 4CClبعصير السلق +

نبات الساالق ومسااتخلصااه الكحولي في خفض مسااتوى السااكر في نسااتنتج من الدراسااة الحالية وجود تأثير معنوي لمسااحوق 

, كما نالحظ هنالك انخفاض من المستخلص الكحولي 3ملغم / سم  20 وخاصة عند التركيز امصال دم ذكور االرانب المحلية

في  ,3م ملغم / ساا 75وخاصااة عند التركيزفي المجاميع المعاملة بمسااحوق نبات الساالق الخام  ASTمعنوي في فعالية انزيم 

 ((ALT,ALPحين نجد ان هنالك ارتفا  معنوي لدى المجاميع المعاملة بالمسااااااتخلص الكحولي للنبات.اما فعالية انزيم 
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التي لم ت هر اي فرق معنوي في فعاااليااة انزيم  G2,G3فنالحظ حاادوث انخفاااض معنوي في جميع المجاااميع ماااعاادا 

ALTوالمجموعةG3 التي لم ت هر فرقا معنويا في فعالة انزيمALP والمجموعةG4 التي اظهرت ارتفاعا معنويا في فعالية

 مقارنة بمجموعة السيطرة. ALPانزيم
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 يوضح تراكيز السلق الخام و مستخلص السلق الكحولي (1)جدول

 التركيز بالملغم/سم3 مذاب بالزيت النباتي الجرعة

C1التركيز األول C2 التركيز الثاني C3 التركيز الثالث 
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 نبات السلقوراق (القيم التغذوية أل (2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( في ذكور االرانب المحلية المعاملة    3سم100يوضح المعدل لمستويات تركيز الكلوكوز)ملغم/ (1)شكل 

 ) بمستخلص السلق الخام , المستخلص الكحولي لنبات السلق(

 

 بمستخلص )وحدة/ لتر(في ذكور االرانب المحلية المعاملة ) ASTيوضح المعدل لفعالية انزيم  (2)شكل 
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 )وحدة/ لتر(في ذكور االرانب المحلية المعاملة )بمستخلص نبات ALTيوضح المعدل لفعالية انزيم  (3)شكل 

 السلق الخام , المستخلص الكحولي لنبات السلق (

 

 )وحدة/لتر( في ذكور االرانب المحلية المعاملة )بمستخلص السلق ALPيوضح المعدل لفعالية انزيم  (4)شكل 

 الخام , المستخلص الكحولي لنبات السلق(
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