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 الملخص

يعتبر الكركم أحد مركبات البولبفينول والمستخلص من جذمور نبات الكركم. استخدمت نبتة الكركم قديما في الدول اآلسيوية كنبات 

لطفرات ل وكذلك مضاد البكتيريا، وذلك لما تتميز به هذه النبتة من خصائص: مضادة لاللتهابات، األكسدة، عالجية،ذو خصائص 

أمراض  والسرطان. وزيادة على ذلك، عرفت هذه النبتة بخصائص دوائية واستخدمت بفاعلية لعالج عدد من األمراض مثل

ولقد وضعت عدة فرضيات آللية عمل الكركم إما عن طريق القنوات األيونية أو  التنكس العصبي كداء الزهايمر وداء باركنسون.

وفي هذا السياق قمنا بدراسة تأثير مادة الكركم على القنوات األيونية المرتبطة بربيطة  خصائص الدوائية للنبات.النواقل لكل هذه ال

و  7وظيفة مستقبالت األسيتايل كولين النيكوتينية المكونة من وحدات ألفا لقد بدأنا بدراسة تأثير الكركم على  أيونية محددة.

( و ذلك باستخدام تقنية تثبيت الجهد الكهربائي باستخدام قطبين كهربائيين. من خالل Xenopusالمستنسخة في بويضات ضفادع )

من وحدات  المكونةنية النيكوتياألسيتايل كولين  على مستقبالتالتجارب الكهروفسيولوجية استتنتجنا أن مادة الكركم لها تأثير محفز 

القنوات األيونية المرتبطة بربيطة أيونية محددة، ا من بقية مجموعة غيرهدون . وهذا التأثير خاص فقط بهذه المستقبالت 7ألفا 

مستقبالت األسيتايل كولين مستقلبات مادة الكركم على  ثم قمنا بدراسة تأثير مشتقات و مثل مستقبالت الجاليسين والسيريتونين.

 ت ولكن بدرجة أقل من مادة الكركم.يضا لهذه المستقبالأوقد أعطت تأثير محفز  7المكونة من وحدات ألفا  النيكوتينية 

ون. مادة الكركم على نموذج داء باركنسل الوقائي تأثيرالفي الجزء الثاني من البحث بدراسة قمنا وبناءا على هذه المعطيات، فإننا 

إلمارات للمرة األولى بجامعة دولة ا-الدقيقة  جراحة المخوذلك باستخدام الجرذان وتحريض حدوث وتطور المرض من خالل 

وقد تبع ذلك اختبار سلوك الحيوانات، جمع األنسجة، والكيمياء هيدروكسيدوبامين. -6مادة األعصاب السامة  وحقن-المتحدةالعربية 

ن طريق ع المناعية، وتحليل البيانات المجسمة لجمع النتائج. أثبتت النتائج أن الكركم يتمتع بخصائص وقائية للجهاز العصبي

كما تم عكس التأثيرات الوقائية للكركم بإعطاء دواء ميثايلكاكونيتين  7األسيتايل كولين النيكوتينية المكونة من وحدات ألفا مستقبالت 

(MLA المضاد االنتقائي لوحدات األلفا )هو آلية مهمة باستخدام الكركم  7 وحدات ألفاتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنشيط . 7

 لمرض باركنسون.في النموذج الحيواني  الجهاز العصبي وذات تأثير وقائي على

-6 -داء باركنسون  - 7المكونة من وحدات ألفا  نةمستقبالت األسيتايل كولين النيكوتي -الكركم  :كلمات البحث الرئيسية

 .وقاية الجهاز العصبي -هيدروكسيدوبامين 

 


