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Subject 

 ع
مقارنة بين الثوم والكركم المتناول مع وبدون اللبن المتخمر من حيث التأثير على الجهد التأكسدي 

 ن النوع الثانيوالحالة المناعية في الفئران المصابة بالسكري م

E 
Comparison of Garlic and Curcumin with and without fermented milk on 

oxidative stress and immunity status in type 2 Diabetes 

 إنجليزي عربي        لغة الوثيقة:

 

 المستخلص
Abstract 

 ع

 الملخص  
في  . رئيسي في تطور مضاعفات السكريالعامل الالدم رتفاع السكر في بالمرتبط يعد الجهد التأكسدي ا

مركبات  قد ثبت أنو زاد االهتمام باستخدام منتجات طبيعية لدعم العالج المقدم للسكري. اآلونة األخيرة 

كمضادات لألكسدة والسكري باإلضافة  لها فاعليةعديدة الفينول في الكركم والمركبات الكبريتية في الثوم 

مناعي. كما تعد الكائنات الحية المدعمة حيوياً المستخدمة في األلبان المتخمرة ذات فاعلية إلى تأثيرها ال

عالجية عالية كمضادات لألكسدة وخافضة لسكر الدم. إن األثر الناتج من استخدام مزيجاً من هذه 

 سته من قبل.المركبات على الحالة المناعية والتأكسدية في حالة السكري من النوع الثاني لم يسبق درا

فأر من ذكور الوايستار التي سيتم حقنها  56لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر هذه المركبات على   

بمادة الستربتوزوتوسين إلصابتهم بالسكري، ثم تغذية الفئران المصابة على كل من الكركم والثوم واأللبان 

 ابيع.أس 6المتخمرة كالً على حدة أو بمزيج منهم يومياً لمدة 

ة والتي تتضمن فحص تسكر الكيموحيوي أخذ عينات من الدم في بداية ونهاية الدراسة إلجراء التحاليليتم س

تركيز بروتينات المناعة  الهيموجلوبين، تقدير مستويات الدهون وتأكسدها، القدرة التأكسدية الكلية،

IgG,A,M))باإلضافة إلى التغيرات في بروتينات السيرم ،. 

E 

Abstract 

Oxidative stress associated with hyperglycemia is a key factor in the 

development of diabetic complications. Lately, much interest in the use of 

natural products has been directed to support the treatment of diabetes. The 

polyphenols in curcumin and the organosulfur compounds in garlic have been 

shown to have antioxidative, antidiabetic and immunological potency. Moreover, 

probiotics, as that in fermented milk (FM), have also been indicated to enhance 

antioxidant and hypoglycemic therapy. The effect of a combination of these 

products on antioxidant and immunological status in type 2 diabetes has not been 

done. In this study treatment of streptozotocin (STZ)-diabetic rats for 6 weeks 

with either curcumin, garlic or both in combination with FM will be investigated. 

Fifty-six male Wistar rats (350 ± 50 g) will be randomly allocated to 8 groups (n 

=7),  according to treatment as follows :  1- control, 2- garlic ,3- curcumin, 4- 

garlic and curcumin, 5- FM, 6- garlic with FM, 7- curcumin with FM and 8- 

garlic and curcumin with FM. Blood samples will be withdrawn at baseline and 

end of the study. Biochemical tests will include: glycated hemoglobin, lipid 

profile, total antioxidant capacity, malondialdehyde and immunoglobulin G, A & 

M concentration, and changes in serum proteins. 
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