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َتَجٰوَِرٰٞت  ۡرِض قَِطٞع مُّ
َ
﴿َوِف ٱۡل

ۡعَنٰٖب﴾ ]الرعد:4[
َ
ٰٞت ّمِۡن أ وََجنَّ



تقديم
ف�سيلة الدكتور/ عـبـد اهلل بن عـبـد الـعـزيـز امل�سلح
الأمني العام للهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�صّنة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا 
حممد، وعىل آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين  وبعد،،

أسلوبًا  تعد  املطهرة  والسنة  الكريم  القرآن  يف  العلمية  املعجزة  إن 
جديدًا وبابًا فريدًا للولوج إىل القلوب من خالل القناعات العقلية 
بلغة  يؤمنون  الذين  املسلمني  غري  عند  خاصة  العلمية  باملسلامت 

العرص وهي لغة العلم.

والسنة  القرآن  يف  العلمي  لإلعجاز  العاملية  اهليئة  حرصت  ولذلك 
صحيحًا  منهجيًا  توثيقًا  وتوثيقها  العلمية  بالبحوث  االهتامم  عىل 
اهليئة  املتخصصني داخل  الباحثني والعلامء  بمشاركة عدد كبري من 

وخارجها من شتى اآلفاق.
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العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

و�صفاء"   غذاء  بني  اإعجاز   "العنب  أيدينا  بني  الذي  البحث  هذا  إن 
لألستاذة الدكتورة / ميساء حممد الراوي ، يقع ضمن بحوث حمور 
)علوم احلياة(، وهو أحد حماور اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة.

ومعرفة  اجلربيلك  محض  دراسة  البحث  هذا  يف  الباحثة  تناولت 
يف  اهلرمون  هذا  باستخدام  التسمم  نتيجة  النسيجية  التغريات 

اجلرذان. أعضاء  بعض 

الوظيفي  التأثري  تناولت  الدراسات  معظم  أن  الباحثة  ذكرت  وقد 
دراسة  إىل  افتقرت  ولكنها  اجلربيلك،  محض  النبايت  للهرمون 
فكان  املختلفة.  األعضاء  تصيب  التي  املرضية  النسيجية  التغريات 
نتيجة  النسيجية  التغريات  معرفة  هو  احلالية  الدراسة  من  اهلدف 

التسمم باستخدام هذا اهلرمون يف بعض أعضاء اجلرذان.

العنب،  بذر  مستخلص  استخدام  إىل  احلالية  الدراسة  هتدف  كام 
ومعرفة تأثريه يف مقاومة سمية اهلرمون النبايت عىل األنسجة.

وقد ذكر اسم العنب يف القرآن الكريم أحد عرش مرة يف مجلة النعم 
التي أنعم هبا الباري تعاىل عىل عباده يف الدنيا ويف اجلنة، وورد مرة 
واحدة منفردًا، وعرش مرات مجعًا وكان يف ذلك داللة قوية عىل أنه 
التي  الثالث  الفواكه  أحد  بل هو  نفعًا،  وأكثرها  الفواكه  أفضل  من 
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هي ملوك الفواكه: العنب والرطب والتني. وقد تم استعراض بعض 
اآليات القرآنية التي فيها إشارة إىل ما يقدمه العنب من خري لإلنسان.

البحثية،  للدراسة  تناول  ثم  للعنب،  وصف  عىل  البحث  واشتمل 
وإشارة إىل وجه اإلعجاز وختم بالتوصيات.

جمال  ضمن  مشكورًا  وجهدًا  مباركًا،  عماًل  البحث  هذا  ويعد 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة، نسأل اهلل أن ينفع به، وأن يبارك 
أن  إىل  اجلميع  مع  نصل  أن  آملني  املخلصني.،  العاملني  جهود  يف 

تكون اهليئة العاملية درة العاملني يف هذا املجال وجوهره...

واهلل ويل التوفيق،،،
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﴿َوِمَن ٱنلَّۡخِل 

ِمن َطۡلعَِها قِۡنَواٞن 
ٰٖت  َدانَِيةٞ وََجنَّ
ۡعَناٖب﴾ 

َ
ّمِۡن أ

]األنعام:99[



تمهيد

أكرمنا احلمد هلل    الذي    ...
القويم  الدين  هبذا 
وجعلنا من محلة القرآن العظيم، ووفقنا 
آله  وعىل  عليه  الكريم  رسوله  التباع 

أفضل الصالة والتسليم...... وبعد :

فإن العنب من أقدم النباتات التي عرفها اإلنسان، فقد عرفت منه 
أنواع منذ عهد سيدنا نوح عليه السالم، وهو نبات متسلق عن طريق 

املحاليق من الرباعم الطرفية.

األساطري  يف  وورد  القدم،  منذ  وأكله  العنب  اإلنسان   عرف  وقد 
رمزًا  األقوام  واعتربه  واهلند،  الصني  أخبار  يف  وروي  واحلكايات، 
للخصب مع حبوب القمح الناضجة، وقد وجدت آثار قديمة جدًا 
العنب  تقدير  إىل  تشري  األمريكية  املتحدة  والواليات  الربتغال  يف 

وتقديس شجرته، وورد ذكر العنب يف التوراة واإلنجيل.
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العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

وقد ذكر اسم العنب يف القرآن الكريم أحد عرش مرة يف مجلة النعم 
التي أنعم هبا الباري تعاىل عىل عباده يف الدنيا ويف اجلنة، وورد مرة 

واحدة منفردة وعرش مرات مجعًا منها:  

ّمِۡن  ٰٖت  وََجنَّ َدانَِيةٞ  قِۡنَواٞن  َطۡلعَِها  ِمن  ٱنلَّۡخِل  ﴿َوِمَن  تعاىل:   قال 
ۡعَناٖب﴾ ]األنعام:99[

َ
أ

وقال تعاىل: 

ۡعَنٰٖب﴾ ]الرعد:4[
َ
ٰٞت ّمِۡن أ َتَجٰوَِرٰٞت وََجنَّ ۡرِض قَِطٞع مُّ

َ
﴿َوِف ٱۡل

وقال تعاىل: 

ۡعَنَٰب﴾ ]النحل:11[ 
َ
ۡيُتوَن َوٱنلَِّخيَل َوٱۡل ۡرَع َوٱلزَّ ﴿يُۢنبُِت لَُكم بِهِ ٱلزَّ

وقال تعاىل: 

َورِزۡقًا  َسَكٗرا  ِمۡنُه  َتتَِّخُذوَن  ۡعَنِٰب 
َ
َوٱۡل ٱنلَِّخيِل  َثَمَرِٰت   ﴿َوِمن 

َحَسًناۚ﴾ ]النحل:67[  
ۡعَنٰٖب﴾ ]يس:34[

َ
ِيٖل َوأ ٰٖت ّمِن نَّ وقال تعاىل: ﴿وََجَعۡلَنا فِيَها َجنَّ

وقال تعاىل: 

ۢنَبۡتَنا فِيَها َحّبٗا ٢٧ وَِعَنٗبا َوقَۡضٗبا ٢٨ َوَزۡيُتوٗنا َوَنۡٗل ٢٩﴾ ]عبس[
َ
﴿فَأ

 

12



وقال تعاىل: 

ۡعَنٰٗبا ٣٢﴾ ]النبأ[ 
َ
﴿إِنَّ لِۡلُمتَّقَِي َمَفاًزا ٣١ َحَدآئَِق َوأ

ومما سبق يتضح أن اهلل عز وجل قد ذكر العنب يف أكثر من موضع 
يف كتابه الكريم، وذلك يف معرض تعداده للنعم التي أنعم اهلل وامتن 
اهلل  التي وعد  اخللد  أو يف جنة  الدنيا،  دار  هبا، سواًء يف  عباده  عيل 
سبحانه وتعاىل عباده املتقني. وكان يف ذلك داللة قوية عىل أنه من 
أفضل الفواكه وأكثرها نفعًا، بل هو أحد الفواكه الثالث التي هي 

ملوك الفواكه: العنب والرطب والتني.

وقد قال العرب اليشء الكثري عن العنب يف اللغة، والنثر، والشعر، 
والطب، وغريه. 
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العنب  
االسم العلمي: Vitis Vinefera. اسم العائلة:  Vitaceae، وهو فاكهة 
صيفية موطنها األصيل آسيا، أدخلها الفينيقيون إىل أوروبا، ومرص، 
أهم  ومن  خاصة،  أوروبا  يف  ويشتهر  واسع،  نطاق  عىل  زرع  وقد 
الدول املنتجة للعنب : إيطاليا، تليها فرنسا، ثم أسبانيا ثم أمريكا، 

ومن الدول العربية : سوريا ومرص ثم العراق ثم لبنان. 

أهم أنواعه : 

العنب الأوروبي: ويضم هذا النوع معظم األصناف املزروعة يف العامل 

القديم. 

العنب الأمريكي: وتعترب هذه املجموعة من األنواع القريبة إىل العنب 

لصغر  القيمة  عديمة  وثامرها  احلجم،  صغرية  عناقيدها  الربي، 
حجمها وسوء طعمها. ولكن تتميز هذه األنواع بمقاومتها الطبيعية 
مقاومة  كأصول  تستخدم  ولذلك  واآلفات،  األمراض،  من  للعديد 

لألمراض، واآلفات التي تصيب العنب األورويب بدرجة شديدة.
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العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

الظروف البيئية التي 
تؤثر على زراعة العنب 

تشتمل الظروف البيئية عىل درجات احلرارة، سواًء حرارة اجلو أو الرتبة، 
وكذلك الرطوبة اجلوية، ورطوبة الرتبة، والضوء والرياح.  

احلرارة:

تعترب درجة 510م هي درجة بدء النمو للعنب، ويعترب احلد األدنى 
لدرجات احلرارة لزراعة العنب هو 525م؛ وذلك لألصناف املبكرة 
550م  545م-  بني  فيرتاوح  األقىص  احلد  أما  النضج،  موعد  يف 

لألصناف املتأخرة يف موعد النضج.

وعند ارتفاع احلرارة حتى 542م تصاب األوراق والعناقيد بلفحة 
الشمس. لذا جيب مراعاة استخدام طرق التدعيم العالية يف املناطق 
احلارة إلبعاد العناقيد عن سطح األرض لإلقالل من أرضار احلرارة 

املنعكسة من سطح الرتبة.

الرطوبــــة:  

وإذا   %70  -  60 هي  املثالية  اجلوية  الرطوبة  درجة  وتعترب 
انتشار  يزداد  احلرارة  ارتفاع  مع  ذلك  عن  الرطوبة  زادت 
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والالزمة  اجلوية  للرطوبة  األدنى  واحلد  الفطرية،  األمراض 
 .%20  - 15 للنمو اخلرضي هو 

الرتبـــة:

ال تصلح  األرايض الغدقة لزراعة العنب ويمكن زراعته يف غريها 
نقص كمية  إىل  الرتبة  زيادة متاسك حبيبات  األرايض، ويؤدي  من 
املحصول، ونقص السكريات باحلبات، وزيادة يف نسبة احلموضة. 
حيتاج العنب إىل تربة جيدة التهوية، وتؤدي إضافة األسمدة العضوية 

جيدة التحلل إىل حتسني هتوية الرتبة عند الري بالطرق الصحيحة. 

التركيب التحليلي 
لثمرة العنب

اجلسم،  حيتاجها  التي  الغذائية  العنارص  معظم  عىل  العنب  حيتوي 
العنب، ومنها  فيحتوي عىل مواد سكرية بحوايل 15% وهي سكر 
حوايل 7% جلوكوز، وتزداد نسبتها كلام نضجت الثامر، ويعترب سكر 

العنب من أبسط السكريات وأسهلها امتصاصًا ومتثياًل يف اجلسم.

من  كمية  اجلسم  يعطي  العنب  من  100جم  تناول  أن  وجد  وقد 
الطاقة تعادل حوايل 68 سعرًا حراريًا.
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العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

تعترب عنرصًا غذائيًا،  لكنها ال  باأللياف  العنب مصدر غني  أن  كام 
ولكن ثبت أن هلا فوائد صحية عديدة، فهي متنع حدوث اإلمساك، 
وتنظم مستوى اجللوكوز والكلوليسرتول باجلسم، بل حتمي كذلك 

من اإلصابة برسطان األمعاء.

اجلدول التايل يو�صح املواد التي حتتويها ثمار العنب ون�صبتها يف كل 
100جم منه.

الن�صبة باحلجمالعن�صرالن�صبة باحلجمالعن�صر

0.8 جمبروتني81.6  جمماء

16.7 جمكربوهيدرات0.4 جمدهون

80  وحدة دوليةفيتامني )أ(4.3 جمألياف

80  وحدة دوليةفيتامني )ب2(0.05 ملجمفيتامني )ب1(

0.03 ملجمفيتامني )ج(4 ملجممحض نيكوتينيك

0.5 ملجمبوتاسيوم0.8 ملجممحض بانتوثينيك

234 ملجمفوسفور17 ملجمكالسيوم

21 ملجمماغنيسيوم0.6 ملجمحديد
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مما  السكريات  من  جيد  قدر  عيل  حيتوي  العنب  أن  نرى  هذا  وعىل 
جيعله غنيًا بالطاقة التي حيتاجها اجلسم، كام حيتوي العنب وخاصة 
القرش عىل جمموعة من عنارص فيتامني )ب( املركب والذي حيتاجه 

اجلسم يف نواح كثرية خاصة لسالمة اجلهاز اهلضمي.

كام حيتوي عىل كمية وفرية من فيتامني )ج( الذي يرفع من مناعة 
واجلراثيم،  بامليكروبات  اإلصابة  احتامالت  من  ويقلل  اجلسم، 
عىل  وحيتوي  اجللد،  لسالمة  الرضوري  )أ(  فيتامني  وكذلك 
من  تلف  ما  بناء  إعادة  يف  اجلسم  يستخدمها  التي  الربوتينات 

أنسجة اجلسم.

إهنا  حيث  العنب  فاكهة  أمهية  لنا  يتبني  السابق  االستعراض  ومن 
ذكرت يف القرآن الكريم، كام أوضحت الدراسات العلمية الفوائد 

الغذائية اجلّمَة للعنب.

العنب يف عالج  إىل دور  بحثية تشري  وبالرغم من وجود دراسات 
كثري من األمراض، إال أننا فضلنا القيام ببحث تطبيقي للداللة عىل 

دور العنب كشفاء من األمراض.
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فعالية 
مستخلص 

بذور العنب 
على التسمم 
بحمض الجبريلك
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Efficacy of Grape Seeds Extract on Gibberellic Acid 

Toxicity in Some Organs of Male Albino Rats

Prof. Maisaa Mohammad AL-Rawi 
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العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

المقدمة

الزراعي،  إنتاجها  لزيادة  أكثر فأكثر عن وسائل  الدول  بينام تبحث 
من أجل حتقيق اكتفائها الذايت وأمنها الغذائي ملواجهة تزايد السكان 
عرب  ربحه  زيادة  أجل  من  ذاته  االجتاه  يف  املزارع  يميض  املتنامي، 
بإضافة  صناعي  أو  كالتقليم  طبيعي  هو  ما  منها  متعددة،  وسائل 
أو  اجلذور،  عرب  امتصاصها  ليجري  أرضيًا  واملخّصبات  األسمدة 
باستخدام األسمدة الورقية التي ترش عىل املسطح اخلرضي ليجري 

امتصاصها عرب األوراق. 

عبارة  هي  والتي  النمو  منظامت  استخدام  الصناعية  الوسائل  ومن 
غري  املواد  هذه  ومن  هرمونية،  غري  أو  هرمونية  كياموية  مواد  عن 
اهلرمونية األمحاض النووية التي جيري رشها عىل النبات ليستخدمها 
انقسام اخلاليا احلالية فتساهم يف إطالة  إنتاج خاليا جديدة عرب  يف 
اهلرمونية  املواد  أما  الثامر.  وضخامة  األوراق  حجم  وزيادة  الساق 
التي تضاف للنبات لزيادة العقد، والتبكري يف النضج ؛ فهي عبارة 
عن هرمونات صناعية تنتج باالعتامد عىل هرمونات طبيعية ينتجها 
ومنها  نموه،  يف  لتساهم  منخفضة  وبرتاكيز  عادي  بشكل  النبات 
تنتجها  التي  النباتية  اهلرمونات  من  جمموعة  وهي  اجلربيلينات، 
والسيقان،  اجلذور  يف  النامية  والقمم  احلديثة،  النباتية  األوراق 
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وتتميز هذه اهلرمونات باحتوائها عىل محض اجلربيليك الذي حيرض 
استطالة اخلاليا النباتية، وتكوين الثامر الالبذرية، وهو يتغلب عىل 
وخاصة  اجلانبية،  األفرع  إنتاج  من  ويزيد  الوراثي،  الساق  تقزم 

الزهرية مما يزيد من عدد األزهار والثامر فيزداد اإلنتاج. 

الهرمونات التي ت�ضاف اإلى النبات الآن: 

هي مشاهبة يف تركيبها وتأثريها اخللوي للمركبات السابقة، وتتطابق 
معها يف التسمية أيضًا؛ إال أهنا تضاف بشكل عشوائي، وبرتكيز عال؛ 
وتبكريها  بضخامتها،  تتميز  زراعية  منتجات  ظهور  إىل  يؤدي  مما 
بشكل خاص يف  اهلرمونات  ويتجىل خطر هذه  اإلنتاج،  املفرط يف 
تركيز  ازدياد  مع  يزداد  مفرط  بشكل  اخلاليا  انقسام  ملعدل  زيادهتا 

.)Riley،1987( اهلرمون

هرمون حمض الجبريلك 

محض  هرمون  استخدام  بغرض  بحثية  دراسات  أجريت  وقد 
اجلربيلك النبايت عىل احليوانات، وقد وجد أنه يزيد من خصوبتها، 
الشبقية  الدورة  مضاعفة  عىل  يعمل  أنه   )Olsen1981( وجد  ولقد 
يف إناث الفئران، كام يعمل عىل زيادة عدد احليوانات املنوية احلية، 
امليتة مع زيادة حركتها وتركيزها يف  املنوية  ونقص عدد احليوانات 
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التستيستريون  هرمون  إفراز  زيادة  عىل  يعمل  كام  املنوي،  السائل 
 Abd-Elhamid et al.، 1994; Elkomy، 2003; Elkomy et  ( الدم  يف 
الربوتيني  الدهني  الغطاء  زيادة  مع   )al.، 2007; Kamel et al.، 2009

الوقائي للحيوانات املنوية )Osama et al.، 2006(، وحتفز زيادة إفراز 
األنيبيبات  النشاط االنقسامي داخل  التستيستريون وزيادة  هرمون 
كام   ،)White et al.، 1987( اجلرثومية  اخلاليا  إنتاج  وزيادة  املنوية، 
يعمل عىل زيادة املحتوى الربوتيني واأللبيومني، وزيادة تركيز بعض 
  aspartate( و   )alanine aminotransferase ALT( مثل  األنزيامت 
املنوية  احليوانات  وحيوية  خصوبة  لزيادة   )aminotransferase AST

 .)kelso et al.،1997(

اجلربيلك  أن هلرمون محض  العلامء  استنتج  فقد  أخرى  ناحية  ومن 
ويمكنه  احليواين،  اخلاليا  يف  الغذائي  التمثيل  عىل  التأثري  يف  مقدرة 
  Muthuraman and Srikumar ذكر  فقد  مرضية،  تغريات  إحداث 
وتثبيط  الدهون،  أكسدة  زيادة  عىل  يعمل  اهلرمون  هذا  أن   2009

ونشاط   تركيز  خفض  إىل  أدى  حيث  األكسدة،  مضادات  بعض 
 glutathione )GSH(،  catalase )CAT(، reductase )GR( من  كاًل 
 superoxide dismutase )SOD(، glutathione-S-transferase GST

.)Ismail et al.،2007( وأكسدة الدهون معنويًا يف الطحال والرئة
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مستخلص بذر العنب 

الفوائد  من  العديد  للفواكه  أن  نعلم  فإننا  اآلخر  اجلانب  وعىل 
قد يكون  الفاكهة والذي  الفائدة يف جزء من  الصحية، وقد تكمن 
هذا اجلزء هو الذي ال يتناوله املستهلك ويتخلص منه، ومن األمثلة 
عندما  الناس  من  العديد  أن  لوحظ  حيث  العنب«  »بذر  لذلك 
قد يشرتون  أو  يتناولونه  البذر وال  يتخلصون من  العنب  يتناولون 

عنبًا بدون بذر، وبالتايل حيرمون أنفسهم من فائدة كبرية.

العنب،  بذر  مستخلص  أن  احلديثة  الطبية  الدراسات  أثبتت 
ومستخلص قرشة العنب األمحِر سيدخالن قريبًا يف صناعة الدواء 
منه، حيث  بأنواعه والوقاية  أمراض الرسطان  املستخدم يف عالج 
)اللوكيميا(  البيضاء  الدم  رسطان  خاليا  يقتل  منهام  كاًل  أن  وجد 
اخلاليا  عىل  يؤثر  وال  ساعة،   )24( خالل   %76 إىل  تصل  بنسبة 
السليمة، وأن مستخلص بذر العنب قد يلعب دورًا يف حث خاليا 
رسطان الدم عىل االنتحار حيث القت حتفها نتيجة عملية تدعى 
االنتحار املربمج )apoptosis( حيث يقوم املستخلص بتنشيط أحد 
اخلاليا  انتحار  عملية  عىل  يرشف  والذي  باجلسم  الربوتني  أنواع 
قد  سابقًا  نرشت  عديدة  أبحاث  وكانت   .)Tyagi et al.،2003(

أثبتت أن ملستخلص بذر العنب تأثريًا قويًا ضد اخلاليا الرسطانية 
)Singh، 2004( لعدد من أمراض الرسطان منها: رسطان القولون، 
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واجللد، والصدر)فيعمل عىل تثبيط تصنيع هرمون اإلسرتوجني(، 
 Agarwal، 2002; Eng،( والربوستاتا  املعدة  رسطان  يف  يؤثر  كذلك 
Sharma، 2004; 2003( وال يعرف بعد ما هي ميكانيكية عمل هذا 

املستخلص الذي ال يؤثر عىل اخلاليا السليمة، ويقتل فقط اخلاليا 
بذر  مستخلص  أن  تؤكد  العلمية  املؤرشات  ولكن  الرسطانية، 
العنب قد يدخل قريبا يف عالج األورام الرسطانية، ويستخدم يف 
درجة  إىل  بعد  األبحاث  تصل  ومل  الرسطان،  أمراض  من  الوقاية 
األوىل  النتائج  ولكن  الرسطان،  لعالج  العنب  بذر  بأكل  التوصية 
الرسطانية  األمراض  عالج  عيل  املستخلص  هذا  بإمكانية  مبرشة 

 .) )MartÃ¬nez et al.،2005; Agarwal et al.،2002)a&b(

سجل العلامء أن مستخلص بذر العنب حيتوي عىل نسبة كبرية من 
مضادات األكسدة القوية والفعالة    )Powerful antioxidant( حيث 
املواد اخلطرية يف  احلد من  فعااًل يف  تأثريًا  املكونات  أن هلذه  لوحظ 
يرتبط  والتي   Free Radicals احلرة  باجلذور  تعرف  والتي  اجلسم 
زيادهتا يف اجلسم بحدوث أمراض عديدة يأيت يف مقدمتها أمراض 

القلب واجللطة، وكذلك تأثري التقدم يف العمر. 

أنحاء  كافة  يف  واسع  نطاق  عىل  العنب  بذر  مستخلص  ويستعمل 
الكياموية  املواد   - بالفالفونويد  غني   مصدر  بأنه  ويعرف  أوروبا، 
يف  املوجودة  تلك  خصائصها  تتجاوز  والتي   - التأكسد  متنع  التي 
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أنواع  أهم  من  وهي  تأكسد.  كامنع  شهرة  األكثر  أي  )ج(  فيتامني 
 procyanidolic التأثري  يف  األقوى  املركبات  ومن  الفالفونيدات، 
ومتتص  اإليثانول،  كحول  ويف  املاء  يف  تذوب  والتي   oligomers

والبالزما  اخللوية  األنسجة  خالل  وتتوزع  األمعاء،  يف  رسيعًا 
الدموية  الدم، وتقوية األوعية  الدموية، وتساعد عىل حتسني جمرى 

فينتج عنه زيادة توزيع الدم، وتقوية ومحاية القلب. 

لألشخاص  مفيدًا  العنب  بذر  مستخلص  تناول  جيعل  التأثري  هذا 
بتشنجات  املصابني  ذلك  يف  بام  الدم.  تدفق  زيادة  حيتاجون  الذين 
الساقاِن  وختدر  الدوايل،  وعروق  السكري،  وأمراض  الساق، 
 Jimenez-Ramsey et al.،1994; Bagchi et al.، 2000;( والذراعان 

 .) Enginar et al.،2007

وقد سجل من نتائج األبحاث العلمية أن لبذر العنب وما حتتويه 
إن  حيث  اجللد  ومرونة  ونضارة  تقوية  يف  تأثريًا  فعالة  عنارص  من 
اجللد  مكونات  إحدى  مع  تتحد  العنب  بذر  يف  املركبات  بعض 
)Collagen( والذي يساهم يف سالمة وصحة اجللد وخالياه، ويزيد 

من مرونة اجللد ومطاطيته، وبالتايل يؤخر جتعد اجللد. ويمكن فرك 
مستخلص بذر العنب مبارشة عىل اجللد أيضًاً، ويساعد ذلك عىل 
احلفاظ عىل ليونة اجللد، حيث تستخدم العديد من رشكات تصنيع 

املستحرضات التجميلية بذر العنب هلذا اهلدف.
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أن  يمكن  العنب  بذر  مستخلص  أن  الدراسات  بعض  كشفت  كام 
عىل  يؤثر  اضطراب  وهو   "fibromyalgia" مرض  عالج  يف  يساهم 
العالجات  مع  يتجاوب  ال  وغالبًا  تشنجها،  ويسبب  العضالت، 
التقليدية، فكان هناك اقرتاح استعامل مستخلص بذر العنب لعالج 

 .)Khanna، 2002( هذه احلالة

جرى استخدام العديد من املواد الصناعية من قبل املتخصصني 
لتثبيط  ُمسبقًا  املطبوخة  األغذية  حلفظ  األغذية  صناعة  يف 

وإبطاء تأكسد الدهون. 

كُمنتج  العنب  بذر  مستخلص  استخدام  أن  ُتبني  دراسات  وهناك 
 %10 أن  وُيقّدر  لألكسدة،  ُمضادة  كامدة  فعالية  أكثر  طبيعي 
السوبرماركت  يف  كليًا  واملطبوخة  لألكل  اجلاهزة  املنتجات  من 
واألسواق التجارية، ومن الوجبات املتناولة يف البيوت يف الواليات 
هذا  عىل  واملحتوية  لألكل  اجلاهزة  األطعمة  هذه  من  هي  املتحدة 

املنتج الطبيعي.

يعرف  الصحة  فعالة يف  مادة  العنب« حيتوي عىل  »بذر  أن  ولوحظ 
أقوى  مرة   )  20( بنسبة  تعمل  وهي   )Proanth ocyanidins( باسم 
من تأثري فيتامني C ومخسة أضعاف تأثري فيتامني E مما يوضح الدور 
املشاكل  من  العديد  من  احلد  يف  العنب  بذر  ملستخلص  احليوي 

الصحية، لذلك ينصح باستخدامه.
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تكون  منع  يف  وقائي  دور  له  العنب  بذر  مستخلص  أن  ذكر  وقد 
اجللطات الدموية )anti-thrombotic effect( وذلك عن طريق تثبيط 
استجابة  من  خيفض  كام   .)Sano، 2005( الدموية  الصفائح  تكوين 
 Kalin، 2002;( اخلاليا االلتهابية املتزايدة يف مريض اجللطة الدموية

.)Sehirli et al.، 2008

الدماغ  أنسجة  محاية  يف  وقائي  دور  العنب  بذر  ملستخلص  أن  كام 
تبعًا لسمية  التأثري عىل اخلصوبة، وذلك  والكبد واخلصية، وبالتايل 
حيمي  كام   ،)Ibrahim et al.،2001، 2007( اإلثانول  كحول  تعاطي 
احلمض النووي DNA يف نواة اخللية الكبدية من تأثري اجلذور احلرة، 
والتي تسبب كسورًا يف أرشطة األمحاض النووية، وأّن تأثري املركبات 
املضادة لألكسدة يف مستخلص بذر العنب أقوى من تأثري كل منها 

 .)Sugisawa، 2004; Llopiz،2004( منفصاًل

السكر  نسبة  العنب يعمل عىل خفض  بذر  أّن مستخلص   وجد 
 anti-hyperglycemic يف الدم يف اجلرذان املصابة بمرض السكري
املفرزة  اخلاليا  تنشيط  طريق  عن  وذلك   effect on diabetes

 .)Pinent،2004( هلرمون اإلنسولني

كذلك فإن مستخلص بذر العنب يلعب دورًا هامًا يف عالج السمنة، 
الغذائي  بالتمثيل  اخلاصة  الليبيز  إنزيامت  نشاط  بتثبيط  وذلك 
للدهون pancreatic lipase and lipoprotein lipase ، وبالتايل تثبيط 
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 .)Moreno، 2003( امتصاص الدهون وجتمعها يف األنسجة الدهنية

كام يرى العلامء أن مستخلص بذر العنب قد يلعب دورًا يف خفض 
اجلسم  عىل  رضرًا  يشكل  والذي  الكثافة  منخفض  الكوليسرتول 

.)El-Adawi et al.، 2006 ; Abd El-Wahab et al.، 2008(

استنتج العلامء أن تعريض اجلرذان لألشعة املؤينة يؤدي إىل تغريات 
مرضية يف أنسجة الكبد نتيجة زيادة أكسدة الدهون والربوتينات يف 
اخلاليا، وخفض مستوى مضادات األكسدة، وزيادة إطالق اجلذور 
احلرة، وعند استخدام مستخلص بذر العنب فإنه يعمل عىل إعادة 
ختزين مضادات األكسدة إىل نسبة عالية مشاهبة للمستوى الطبيعي 
الدهون  أكسدة  وتثبيط  احلرة  اجلذور  حمتوى  خفض  وبالتايل  هلا، 

.)Enginar et al.، 2007، Cetin t al.، 2008(

العالج  سمية  خفض  عىل  يعمل  العنب  بذر  مستخلص  أن  كام 
الكياموي املستخدم يف عالج األورام ويمنع من تأثريه عىل اخلاليا 

 .)Joshi et al.، 2000( السليمة

  كام يساعد مستخلص بذر العنب يف عالج األمراض الشائعة عند 
.)Yamakoshi، 2002a( املسنني مثل ماء العني وضعف البرص

 )344( عىل   اليابان  يف  أجريت  التي  األبحاث  نتائج  سجلت  وقد 
جرذًا أن مستخلص بذر العنب ال حيدث تسماًم حادًا عن طريق الفم، 
عن  اجلسم  وزن  من  جم/كجم   )4-2  ( قدرها  يومية  جرعة  وأن 
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.)Yamakosh، 2002b( طريق الفم ال حتدث سمية يف أجسام احليوانات

مما سبق تتضح الفوائد األساسية واملهمة يف مستخلص بذر العنب، 
ولكي تتم الفائدة منه فإنه جيب احلرص عىل تكسري البذور باألسنان 
البذور  مستخلص  استخراج  يف  يساهم  التكسري  ألن  بلعها  وعدم 
بعد  وتناوهلا  البذر  رمي  بعدم  ينصح  لذلك  منها،  الفائدة  وحتقيق 
العنب  بذر  مستخلص  رشاء  كذلك  ويمكن  باألسنان،  تكسريها 
من  كمية  استخدام  أن  إال  الغذائية،  املكمالت  حمالت  من  جاهزًا 
ثامر العنب وخاصة احلمراء منه ملء الكف بمعدل )15-20( حبة 

يوميًا يعمل عىل إمداد اجلسم بالفائدة املطلوبة.

الهدف من الدراسة

محض  النبايت  للهرمون  الوظيفي  التأثري  الدراسات  معظم  تناولت 
املرضية  النسيجية  التغريات  دراسة  إىل  افتقرت  ولكنها  اجلربيلك، 
احلالية  الدراسة  من  اهلدف  فكان  املختلفة.  األعضاء  تصيب  التي 
هو معرفة التغريات النسيجية نتيجة التسمم باستخدام هذا اهلرمون 
استخدام  إىل  احلالية  الدراسة  اجلرذان. كام هتدف  أعضاء  بعض  يف 
اهلرمون  سمية  مقاومة  يف  تأثريه  ومعرفة  العنب،  بذر  مستخلص 

النبايت عىل األنسجة. 
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خطوات البحث 

تم استخدام  ) 18( من ذكور اجلرذان البيضاء )Rattus rattus( البالغة 
تزن )140- 160( جم، وصممت التجربة عىل النحو التايل:

جمموعة . 1 كل  تضم  جمموعات،   )3( إىل  اجلرذان  ذكور  قسمت 
)6( جرذان كام ييل: 

املجموعة األوىل: جمموعة ضابطة. 	.

النبايت محض اجلربيلك 	. باهلرمون  الثانية: جمموعة معاملة  املجموعة 

ماء  مذابًا يف  اجلرذ  لوزن  مناسبة  ( ملجم/ليرتبجرعة  برتكيز)  75 

الرشب.

النبايت محض اجلربيلك 	. باهلرمون  الثالثة: جمموعة معاملة  املجموعة 

ماء  مذابًا يف  اجلرذ  لوزن  مناسبة  ( ملجم/ليرتبجرعة   75 ( برتكيز 

) 100(ملجم/ بجرعة  العنب  بذر  تعطى مستخلص  ثم  الرشب. 

كجم من وزن اجلسم بواسطة األنبوبة املعوية.

احليوانات ورشحت، . 2 قتلت  ثم  ملدة شهرين  التجربة  استمرت 
مثبت  الكبد والكىل، وحفظت يف  أنسجة  وأخذت عينات من 
القطاعات  أعدت  ثم   ،%10 برتكيز  املتعادل  الفورمالني 
النسيجية، وصبغت بصبغة اهليامتوكسلني واإليوسني لتجهيزها 

للفحص النسيجي.
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النتائج والمناقشة

- أظهرت صور املجهر الضوئي لقطاعات نسيج كبد اجلرذان ما ييل:

يف املجموعة الضابطة يتكون نسيج كبد اجلرذان من عدة فصيصات 
 inter lobular بيني  ضام  نسيج  بينها  يمر   Hepatic lobules كبدية 
وريد  كبدي  فصيص  كل  مركز  يف  ويوجد   ،connective tissue

 Hepatocytes والتي تشع منه اخلاليا الكبدية Central vein مركزي
عىل هيئة أرشطة.

وبعضها  مركزية،  أنوية  ذات  األضالع،  عديدة  الكبدية  واخلاليا 
حيتوي عىل نواتني، يوجد بني أرشطة اخلاليا الكبدية أشباه اجليوب 
عىل  عىل  اجليوب  هذه  بطانة  وحتتوي   Hepatic sinusoids الكبدية 
 ،Kupffer cells كبفر  خاليا  تسمى   phagpcytic cells بلعمية  خاليا 
غري  نجميًا  شكاًل  يعطيها  مما  متعددة  زوائد  هلا  كبرية  خاليا  وهي 
منتظم، وقد ذكر Cormack  2000  أن هذه اخلاليا حتتوي عىل حطام 
تكسري  من  الناتج  احلديد  وترسبات  الغريبة،  املواد  وتلتهم  اخلاليا، 
 portal space الكريات احلمراء. كذلك يظهر ما يسمى باحليز البايب
 hepatic كبدي  ورشيان   portal vein بايب  وريد  عىل  حيتوي  والذي 

artery وقناة صفراوية bile ductile )شكل 1(. 
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العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

CV

k
h

s

املجموعة  من  جلرذ  كبد  ن�صيج  من  لقطاع  ال�صوئي  باملجهر  �صورة   :)1( �صكل 

ال�صابطة. لحظ الوريد املركزي )CV(، اخلليا الكبدية )h(، اجليوب الدموية 

.)k(و خليا كبفر )s(

)H&E. X 400(

النبايت  باهلرمون  املعاملة  اجلرذان  كبد  قطاعات  فحص  أوضح   -
كذلك  جلداره،  املبطنة  اخلاليا  حتلل  مع  املركزي  بالوريد  متددًا 
)النكرزة(  اخللوي  املوت  من  تعاين  به  املحيطة  اخلاليا  بدت 
متحللة  أنوية  ذات  وبعضها  ومتحللة،  حمطمة   فبعضها   Necrosis

وسيتوبالزم فجوي، كام لوحظ زيادة عدد خاليا كبفر)شكل 2(.
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N
N

بالهرمون  معامل  جرذ  كبد  ن�صيج  من  لقطاع  ال�صوئي  باملجهر  �صورة   :)2( �صكل 

النباتي. يو�صح متدد الوريد املركزي مع حتطم جدره، اخلليا املحيطة به تظهر 

.)N( وموت خلوي ،)cv( صيتوبلزم فجوي�

)H&E. X 400( 

- لوحظ اختفاء النسيج بني الفصييص، واختفاء اجليوب الدموية، 
وإن وجدت فهي ضيقة جدًا، كام تالصقت اخلاليا الكبدية بجوار 
التحلل  عىل  دلياًل  بينها  اخللوية  اجلدر  واختفت  البعض،  بعضها 
بعض  ضمور  لوحظ  كام  فجويًا؛  السيتوبالزم  ولوحظ  اخللوي، 

األنوية واختفائها يف خاليا أخرى )شكل 3 (.
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العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

بالهرمون  معامل  جرذ  كبد  ن�صيج  من  لقطاع  ال�صوئي  باملجهر  �صورة   :)3( �صكل 

النباتي. لحظ حتلل اخلليا الكبدية واختفاء اأنويتها وتبدو القليل من اخلليا 

.)H&E. X 400( ذات اأنوية طبيعية

وقد أوضح Luty et al 2000 أن وجود السيتوبالزم الفجوي يعود 
البيئية. وعند فحصها  للملوثات  والتعرض  بالعقاقري  التسمم  إىل 
لوحظ ارتشاح واضح للخاليا اللمفية إشارة إىل وجود التهاب، 
كام لوحظ زيادة عدد خاليا كبفر البلعمية )شكل 4(، وقد عزى  
Hassen et al 1986  تضخم خاليا كبفر إىل النشاط الدفاعي هلذه 

والنزف. التسمم  دفاعية ضد  تعترب وسيلة  اخلاليا حيث 
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بالهرمون  معامل  جرذ  كبد  ن�صيج  من  لقطاع  ال�صوئي  باملجهر  �صورة   :)4( �صكل 

النباتي. لحظ ارت�صاح وا�صح للخليا اللمفية مع زيادة عدد خليا كبفر.

)H&E. X 250( 

- أوضح فحص قطاعات كبد اجلرذان املعاجلة بمستخلص بذور 
حيث  والنسيجي  اخللوي  املستوى  عىل  ملحوظًا  حتسنًا  العنب 
ألحجامها  املركزية  األوردة  استعادة  النسيجي  الفحص  أظهر 
أن  الكبدية، كام  الطبيعي ألرشطة اخلاليا  املظهر  الطبيعية، وظهر 
باملجموعة  الطبيعي مقارنة  الرتكيب  تتخذ  بدأت  الكبدية  اخلاليا 

الضابطة )شكل 5(.
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العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

معالج مب�صتخل�ض  ن�صيج كبد جرذ  من  لقطاع  ال�صوئي  باملجهر  �صورة  �صكل )5(: 

بذور العنب لحظ عودة اجليوب الدموية اإلى مظهرها الطبيعي وانخفا�ض عدد 

.)H&E. X 400(  خليا كبفر

ارتشاح  انخفض  حيث  البابية  املنطقة  يف  ملحوظ  حتسن  ظهر   -
البابية  واألوردة  الرشايني  وظهرت  واضح،  بشكل  اللمفية  اخلاليا 
من  العديد  أوضحت  وقد   .)6 )شكل  للطبيعية  أقرب  بصورة 
اخلاليا  محاية  يف  العنب  بذور  مستخلص  دور  السابقة  الدراسات 
تأثريه  بسب  وذلك  ؛  واإلشعاعية  الكيميائية  امللوثات  من  الكبدية 
يف السيطرة عىل التحلل اخللوي وأكسدة الدهون كونه مضاد أكسدة 

.)Abeer et al.2008; Cetin et al.، 2008( قوي
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 �صكل )6(: �صورة باملجهر ال�صوئي لقطاع من ن�صيج كبد جرذ معالج مب�صتخل�ض 

بذور العنب، لحظ انخفا�ض ر�صح اخلليا اللمفية يف املنطقة البابية مع ظهور 

.)H&E. X 250(  اخلليا الكبدية  مبظهرها الطبيعي

- أوضح الفحص النسيجي باملجهر الضوئي لقطاعات كىل اجلرذان 
يف املجموعة الضابطة أهنا تتكون من عدد من الوحدات البولية ممثلة 
النسيجي  الفحص  ويظهر  الكلية،  يف  والنخاع  القرشة  منطقتي  يف 
ملنطقة القرشة كريات مالبيجي Malpighian corpuscles واألنابيب 
امللتوية  واألنابيب   proximal convoluted tubules القريبة  امللتوية 
من  مالبيجي  كرية  وترتكب   .  distal convoluted tubules البعيدة 
طالئية  من  جدارها  ويرتكب   ،Bowman›s capsules بومان  حمفظة 
وهي  الدموية  الشعريات  من  بخصلة  حتيط  وهي  بسيطة،  حرشفية 
الكبة glomerulus ) عبارة عن رشيان وارد يدخل إليها ويتفرع هبا 

ويرتكها عىل هيئة رشيان صادر( )شكل 7(. 
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العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

t

G

املجموعة  من  جلرذ  الكلية  ن�صيج  من  لقطاع  ال�صوئي  باملجهر  �صورة   :)7( �صكل 

)�صهم(،  بومان  حمفظة  جلدار  احلر�صفية  الطلئية  اخلليا  يو�صح  ال�صابطة. 

.)t( الأنيبيبات الكلوية ،)G( الكبة

)H&E. X 400(

- أوضح الفحص النسيجي باملجهر الضوئي لقطاعات كىل اجلرذان 
يف املجموعة املعاملة باهلرمون النبايت ضمور شديد يف الكبة، وحتلل 
بعض  فلوحظت  هبا،  املحيطة  البولية  األنيبيبات  خاليا  يف  واضح 
هبا  لوحظ  اآلخر  وبعضها  خالياها،  معظم  فقدت  وقد  األنيبيبات 

مراحل من املوت اخللوي )شكل 8(.
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G

بالهرمون  معامل  جرذ  كبد  ن�صيج  من  لقطاع  ال�صوئي  باملجهر  �صورة   :)8( �صكل   

. النباتي. يظهر �صمور وا�صح يف الكبة G مع حتلل خلليا الأنيبيبات الكلوية 

)H&E. X 400( 

-  أيضًاً ظهر تشوه واختالف يف شكل وتوزيع الكبة، وحتلل خلوي 
يف اخلاليا الداخلية هبا، وظهرالسيتوبالزم فجويًا ومعظم اخلاليا يف 
مراحل من املوت اخللوي وأكثرها ذات أنوية قامتة الصبغة منكمشة 

)pyknotic pk( )شكل 9(.
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العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

بالهرمون  معامل  جرذ  كبد  ن�صيج  من  لقطاع  ال�صوئي  باملجهر  �صورة   :)9( �صكل 

النباتي. لحظ ت�صوه يف املظهر الطبيعي لرتكيب الكبات مع حتلل خلوي وا�صح 

.)H&E. X 400(  للخليا   بداخلها

- ظهر نتيجة التحلل اخللوي وفقد جدر اخلاليا السيتوبالزمية مع 
 Foamy degeneration فقد أنوية خاليا األنيبيبات التحلل الصابوين
مما أدى إىل اختفاء الشكل املظهري لنسيج الكىل كام هو يف املجموعة 

الضابطة )شكل10 &11(. 
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ن�صيج كبد جرذ معامل بالهرمون  ال�صوئي لقطاع من  �صكل )10(: �صورة باملجهر 

من  خالية  الكلوية  الأنيبيبات  بع�ض  يظهر  كما  �صامرة  الكبة  يو�صح  النباتي 

.)H&E. X 400(   الأنوية

�صكل )11(: �صورة باملجهر ال�صوئي لقطاع من ن�صيج كبد جرذ معامل بالهرمون 

الأنيبيبات  من  عديد  خلو  نتيجة  ال�صابوين   التحلل  يظهر  النباتي. 

.)H&E. X 400(  الكلوية من الأنوية
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العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

- أوضح الفحص النسيجي باملجهر الضوئي لقطاعات كىل اجلرذان 
ملحوظًا  حتسنًا  العنب  بذور  بمستخلص  املعاجلة  املجموعة  يف 
أشكال  يف  تشوهات  يالحظ  فلم  والنسيجي  اخللوي  املستوى  عىل 

وتركيب الكبات )شكل 12(.

�صكل )12(: �صورة باملجهر ال�صوئي لقطاع من ن�صيج كلية جرذ معالج مب�صتخل�ض 

.)H&E. X 400(   بذور العنب يو�صح املظهر الطبيعي للكبة

- كذلك لوحظ احتفاظ حمفظة بومان بالرتكيب الطبيعي جلدارها ؛ 
وبدت خالياه احلرشفية واضحة، ظهرت بعض الكبات تعاين من 
التحلل اخللوي خلالياها، كذلك فإّن بعض األنيبيبات الكلوية قد 
أنوية  الطبيعي هلا فظهرت خالياها حتتوي عىل  الرتكيب  استعادت 
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طبيعية ؛ واألخرى كانت تعاين من مظاهر التحلل اخللوي فلوحظ 
السيتوبالزم فجويًا واألنوية متحللة )شكل 13(. 

�صكل )13(: �صورة باملجهر ال�صوئي لقطاع من ن�صيج كلية جرذ معالج مب�صتخل�ض 

اأنوية  ذات  طبيعية  تبدو  الكلوية  الأنيبيبات  خليا  بع�ض  لحظ  العنب،  بذور 

.)H&E. X 400(  وا�صحة

العنب  بذر  مستخلص  أن   Mohanasundari et al.2005 ذكر  وقد 
يثبط  أكسدة  كمضاد  بفعاليته  وذلك  الكىل  نسيج  محاية  عىل  يعمل 
فيعمل عىل محاية اخلاليا واحلفاظ عىل جدرها من  الدهون  أكسدة 
التحلل، وهبذه النتائج النسيجية عىل كل من نسيجي الكبد والكىل 
يتضح لنا التأثري الفعال ملستخلص بذر العنب ومحايته لتلك األنسجة 

من التأثري السمي املمرض للهرمون النبايت.

45



العنب إعجاز   بين غذاء وشفاء 

وجه اإلعجاز :

وبذلك نستطيع القول أن اآلية الكريمة 
رزقًا  منه  ُيتَّخُذ  وأنه  العنب  ذكرت  التي 

حسنًا، وذلك يف قوله تعاىل:

ۡعَنِٰب 
َ
﴿ َوِمن َثَمَرِٰت ٱنلَِّخيِل َوٱۡل

 َتتَِّخُذوَن ِمۡنُه َسَكٗرا َورِزۡقًا 
َحَسًناۚ ﴾  ]النحل:67[  

خري  من  العنب  يقدمه  ما  إىل  إشارة  فيه 
لإلنسان، والذي رأينا شواهد له فيام سبق 
األمراض  بعالج  واملتمثلة  النتائج  من 
احلق  يقول  واهلل  املباركة،  الثمرة  هبذه 

وهو هيدي السبيل.
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التوصيات

يكشف لنا العلم اليوم فوائد صحية قيمة للعنب الذي ورد ذكره يف 
القرآن الكريم يف عدة مواضع، وعليه نويص بام ييل:

اأوًل: رضورة العناية بزراعة العنب وأكله كاماًل 

مع قشوره وبذوره.

التمر  مع  الصدقات  ضمن  الزبيب  ذكر  ثانيًا: 

األغذية  من  ألنه  إعجاز،  داللة  والشعري  والرب 
الفقراء  حيتاجها  صحية  فوائد  ولـه  املتكاملة، 
واملحافظة  األمراض  من  حلاميتهم  واملساكني 

عىل صحتهم.

الغذائية  الصناعات  ودعم  تشجيع  ثالثًا: 

والدوائية القائمة عىل العنب.
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