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السليمة  مستوى سكر الدم في ذكور الجرذان فيالنباتية  تأثير بعض المستخلصات 
 والمصابة بداء السكر التجريبي 

 
 **صالح محمد رحيم ***احمد كمال محمد حسين فاضل حسن *

 جامعة تكريت كلية طب األسنان *** جامعة تكريت  كلية العلوم كركوك **جامعة  كلية العلوم *
 

 الخالصة

 

 (Cyperus rotundus)ات السعد بالمستخلصات المائية لكل من درنات نفاعلية تم في هذه الدراسة اختبار       
في خفض مستويات  Prosopis Farctaوثمار نبات الخروب  (Teucrium polium)الهوائية لنبات الجعدة واألجزاء

ة في دم ذكور الجرذان السليمة والمصابة بداء السكر المستحدث يريدات الثالثسيلوكوز والكوليسترول والكليالك
انخفاض  إلى أدتصات المائية للسعد والجعدة والخروب لالمستخ إن. وقد تبين  األنسولينتأثيرقارنتها مع مو لوكسانباال

المستخلص المائي  إن إلىير النتائج شتبة بداء السكر . وكما معنوي في مستوى الكلوكوز في الجرذان السليمة والمصا
ان المستخلص في حين ، ة يالثالث والكليسيريداتترول سفي مستوى الكولي ًامعنوي ًاانخفاض سببلدرنات السعد قد 

ستخلص المائي الم يغيربينما لم ، فقط الكليسيريدات الثالثية في مستوى  ًاانخفاض معنوي أحدثالمائي لثمار الخروب قد 
 . ذان المصابة بداء السكر رفي الج والكليسيريدات الثالثيةترول سمستوى الكولي منالهوائية للجعدة  لألجزاء

 
 المقدمة 

( مليوون شوخص   021هناك ) إن إلىتشير التقارير  إذ، يعد داء السكر من المشاكل المتنامية 
سوف يتضاعف في عوام   داق وان هذا العدمصاب به في العالم ومنهم مليونا شخص تقريبًا في العر

2101(1999, Alberti). لوابين كومدة وواح إصابةم وي العالوبهذا المرض ف اإلصابةتقدر نسبة 
بداء السوكر   اإلصابةوتختلف نسبة ،  (2110,اليوسفي)( طفل قبل بلوغ العشرين ربيعًا011-011)

بداء السكر  لإلصابة، فقد سجلت اقل نسبة عرقية  وأخرىعوامل جغرافية  إلىبين شعوب العالم نسبة 
 .(Iunes&Wakisaka,1994) في فلندا لإلصابةنسبة  أعلىفي اليابان بينما سجلت 

يعتمود   إذعلى كلوكوز الدم عند مستوى الحدود الطبيعيوة   اإلبقاء إلىتهدف معالجة داء السكر 
رض ، التموارين الرياضوية ،   للمو  إدراكه: ثقافة المريض ومدى  أساسيةعوامل  أربعةالعالج على 

والنباتوات   اإلعشواب ب، وكذلك العالج (0811)بيرم،واألنسولينالمخفضة لسكر الدم  األدويةالغداء ، 
 األدويوة المستخلصات نظورًا لموا تسوببه     ، وقد تم االهتمام بالعالج بهذه ة المخفضة للسكر يالطب

 النباتات التي تمت من بين و.((WHO Expert Committee,1980جانبية  أثارالكيمياوية من 
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والحبة السووداء وورق  ( 1( والحنظل )7( ونبات الحلبة)0التين ) وأوراق دراستها هو نبات الصبار
علوى   المائيوة القابليوة  ا ( حيث وجد ان لمستخلصاتهم01،00( والسبحبح وزيت الخس )8الزيتون )

المختبرية  المصابة بداء شخاص المصابين بداء السكر وكذلك  في الحيوانات خفض سكر الدم في اال
اختبار فعالية المستخلصات المائية لكول مون    إلىالحالية تهدف الدراسة .السكرالمستحدث بااللوكسان

( Prosopis farcta)( والخروب Teucrium polium(،الجعدة) Cyperus rotundusنبات السعد )
ة( فوي ذكوور   يو ثالثاليريدات سو كلياليترول وسكولالكلوكوز ،العلى بعض المتغيرات الكيموحيوية )

 باالنسولين .   عية والمصابة بداء السكر التجريبي المستحدث بااللوكسان ومقارنتهايالجذران الطب
 
 مواد وطرائق البحث ال

نباتية حسب الطريقة الموصى بها من قبل تم تحضير المستخلصات ال -:تحضير المستخلصات النباتية
Riose وجماعتهViller) (1987,Riose & تقنيوة  باستخدامSoxhlet extractor     مون شوركة(

Glascow )بعود  ، (ترمليل211( غم من المسحوق النباتي مع الماء المقطر )01ج )زوذلك بم الهندية
)من شوركة    Rotary Evaporatorبخر الدوارمذلك جفف المستخلص الخام الناتج بواسطة جهاز ال

Yamato )أنبوبوة (مئوية في 21بشكل مسحوق ،حفظ في المجمدة عند درجة ) أصبح إن إلىاليابانية 
 في الحيوانات . نالعملية التالية وهي الحق أجراءمحكمة الغطاء لحين 
 منعت مون و، ( غم 047-207من) أوزانهاترواحت  بيضاستخدمت جرذان -:استحداث داء السكر 

من االلوكسان المحضور فوي المحلوول     تر( مليل0ساعة بعدها حقنت تحت الجلد بو)41لمدة  األكل
ثم زودت الحيوانات بعد الحقن مباشرة بالغوذاء  كغم ومن وزن الجسم 011بتركيز   الفسلجي حيلالم

 اتو في مستوى كلوكوز الدم  والناتج من تخريب خاليا بي بوط الحاد%( لمنع اله1ومحلول الكلوكوز)
.وقد تم التاكد من حدوث فقط الفسلجيالبنكرياسية . اما حيوانات السيطرة فقد حقنت بالمحلول الملحي 

الشوريط الكاشوف    كلوكووز باسوتخدام  لمن ظهور سكر ا للتأكدداء السكر من خالل فحص االدرار 
Uriscan  من شركة(Yeongdong ) حيث  بواقع مرة كل يومين ولمدة عشرة ايامالكورية الجنوبية،

مل( مصابة بداء السوكر  011ملغم/211عدت الحيوانات التي كان مستوى سكر الدم عندها اكثر من)
 .التجريبي

(حيوانات ،وقد تم 1الى مجاميع مؤلفة من ) ًاالسليمة والمصابة عشوائي جرذانتم تقسيم ال -:امالت عالم
ل حقنه تحت الجلود . جميوع   المستخلصات عن طريق الفم بينما تم اعطاء االنسولين من خال إعطاء

 المعامالت اعطت جرعة مفردة في اليوم الواحد ولمدة ثالثة اسابيع وكما ياتي :
 مجموعة سليمة . تركت من دون معاملة )سيطرة سليمة(. -0



 31 

 6002 )3(العدد -(3(المجلد الدراسات العلمية -مجلة جامعة كركوك
 
 .ة (مجموعة مصابة .تركت من دون معاملة )سيطرة مصاب-2

 Novodisk( )مون شوركة   Monotardتم حقنها باالنسولين )مصابة.مجموعة سليمة ومجموعة -0
 .(0888 الكاكي،)وحدة دولية /كغم من وزن الجسم ( 1الجلد بجرعة ) تحت الدنماركية (

ملغم /كغم مون  211فمويًا بجرعة )مجموعة سليمة ومجموعة مصابة .اعطيت مستخلص السعد  -4
عة سليمة ومجموعة مصابة .اعطيت مسوتخلص الجعودة فمويوًا بجرعوة     وزن الجسم (مجمو

 ملغم /كغم من وزن الجسم (211)

ملغم /كغم من 021مجموعة سليمة ومجموعة مصابة .اعطيت مستخلص الخروب  فمويًا بجرعة )-1
 وزن الجسم (

وحسب المجاميع  لفترة ثالث اسابيع مليلتر(0المائية )حجم  بعد اعطاء المستخلصات-:جمع عينات الدم 
(ساعة بعدها خدرت بااليثر وتم سحب الودم مون زاويوة العوين     24، جوعت الحيوانات لمدة )
حيث جمع الدم في انابيوب اختبوار    ((Mitra&Muralidhar,1996باستخدام االنبوب الشعري

المركزي ،وتم حفظ المصل  دالمصل بواسطة جهاز الطرخالية من مانع التخثر ومن ثم تم فصل 
 .( درجة مئوية لحين اجراء الفحوصات 21-ة حرارة )بدرج

( )مون شوركة   Kitتم قياس الكلوكوز في مصل الدم باستخدام عدة التحليل )-تقدير مستوى الكلوكوز:
Biocon االلمانية (، وهي طريقة انزيمية يتم فيها اكسدة الكلوكوز )تفاعلTrinder وتمت قراءة )

يتر بواسطة جهاز المطياف الضوئي )شوركة  م(نانو140)الطول الموحي  امتصاصية النماذج عند
Cecilاالنكليزية.) 

()مون  Kitتم قياس الكوليسترول في مصل الدم باستخدام عدة التحليول ) -تقدير مستوى الكوليسترول:
الفرنسية ( وهي طريقة انزيمية يتم فيها تحويل الكوليسوترول واسوترات    Bio Merieuxشركة 

اصية النماذج عنود الطوول المووجي    صوتمت قراءة امتQuinonimineصبغةالىالكوليسترول 
 .يتر( منانو111)

في مصل الدم باسوتخدام عودة    ةيالكليسيريدات الثالثتم قياس -:ةييريدات الثالثستقدير مستوى الكلي
ة يوتم  ي( وهي طريقة انزيم البريطانية CAM TECH MEDICAL()من شركة Kitالتحليل )

اصية صوتمت قراءة امتQuinonimineرول الى صبغةسة والكلييالثالث  الكليسيريداتفيها تحويل 
 .يتر( منانو111النماذج عند الطول الموجي )

وذلك باستخدام   PSSS تم تحليل النتائج احصائيًا بواسطة البرنامج االحصائي -:التحليل  االحصائي
 المتناظرةغير لعينات لT( Student t-test ) اختبار(وone-way ANOVAتحليل التباين االحادي )
 ( .P < 0.05وتحت مستوى معنوية )
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 النتائج والمناقشة 

قود   باألنسولين المعاملة إن( 2و0) ينيتبين من الجدول-:المعامالت على مستوى كلوكوز الدم  تأثير
ي مستوى الكلوكوز في ذكور الجرذان السليمة بالمقارنة ( فP < 0.05اض معنوي )فانخ إلى أدت

اليوه عودد مون     ترأشوا .وتتفق هذه النتائج مع ما مع السيطرة السليمة والمصابة على التوالي 
يزيد مون معودل    األنسولينحيث ان  (0888الكاكي، (Yadav&Bhatnagar,1997 ,الدراسات

د نواقل الكلوكوز فوي الغشواء البالزموي    الخاليا من خالل زيادة عد داخلدخول الكلوكوز الى 
(Kasuga&Kahn,1982) ،  وكما يعمل االنسولين على زيادة تكوين االنزيمات المسؤولة عون

 نيزيوفوسوفو فركتوكوا   Pyruvate Kinaseعملية حل الكلوكووز وهوي بايروفيوت كواينيز     
Phosphofructo Kinase وهوي   وكوز فضاًل عن تبثيطه لالنزيمات المسؤولة عن تكوين الكل

يز فتثنووائي فوسوو  -0،  0-وفركتوووز Pyruvatc Carboxylaseيليزسووبايروفيووت كاربوك
Fructosc-1,6-biphosphatase  فوسووفاتيز -0-وكلوكوووزGlucose-6-phosphatase 

2000,Murray&Rodwell)). وقد اظهرت المستخلصات المدروسة جميعها انخفاضات معنوية
  السليمة والمصابة بالمقارنة مع مجموعة السيطرة لكل منهوا في مستوى سكر الدم في الحيوانات 

وقد تفسر قابلية هذه المستخلصات على تخفيض مستوى الكلوكوز مون خوالل    ، (2، 0الجدول )
 إفوراز   تحفيز ،((Anderson&Akonji,1991او تثبيط امتصاص الكلوكوز في االمعاء تأخير

تسهيل دخول الكلوكوز الى الخاليوا فوي    أو ((Noor&Ashcroft,1989 لألنسولينالبنكرياس 
 .((Kaka&Kadowaki,1995 (االنسجة المحيطة )الدهنية والعضلية

 
 المستخلصات المائية للنباتات على مستوى كلوكوز الدم في ذكور الجرذان السليمة تأثير(0جدول)

 التغير % 0سم 011الكلوكوز ملغم/ المعامالت
 - 4 ± 7440 السيطرة
 00417- *0 ± 27417 االنسولين

 40404- * 1± 4240 /كغمملغم211المستخلصات المائي للسعد 
 00417- * 4 ± 4741 ملغم /كغم211المستخلصات المائي للجعدة 
 21- * 0 ± 1041 ملغم /كغم021المستخلصات المائي للخروب

 (في كل مجموعة 1االنحراف المعياري )عدد الجرذان±القيم معبر عنها بالمعدل        
 (P < 0.05تختلف معنويا عن السيطرة )*       
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المستخلصات المائية للنباتات على مستوى كلوكوز الدم في ذكور الجرذان المصابة  تأثير(2جدول)
 بداء السكرالمستحدث بااللوكسان

 التغير % 0سم 011الكلوكوز ملغم/ المعامالت
 00848+ 01±002   السيطرة 
 71400- 4±0047* االنسولين 

 70421- 7±7047* /كغم 211المستخلصات المائي للسعد 
 1141- 01±02841* ملغم /كغم 211المستخلصات المائي للجعدة 
 00- 0±20140* ملغم /كغم021المستخلصات المائي للخروب

 (في كل مجموعة1حراف المعياري )عدد الجرذان االن±القيم معبر عنها بالمعدل         
 (P < 0.05*تختلف معنويا عن السيطرة )       

 
ولين نس(فان المعاملة باال0كما هو مبين في الجدول )-:ل الدم سروالمعامالت على مستوى كولي تأثير

رول عند ( وحدات دولية /كغم من وزن الجسم لم تؤد الى تغير معنوي في مستوى الكوليست1رعة )جب
المقارنة مع مجموعة السيطرة المتروكة من دون معاملة ، وتتفق هذه النتائج مع عدد من الدراسات 

 (0881)محمد،غير متوافقة مع قسم اخر من الدراسات أنهافي حين (0888،عزيز،2112)عبد المانع،
وانات السليمة ترول في الحيسوالتي توضح ان االنسولين يؤدي الى زيادة معنوية في مستوى الكولي

التالي عدم مالحظة حدوث بالكميات الفائضة في الخاليا الدهنية ووقد يعود سبب ذلك الى خزن هذه 
ولم تظهر المعاملة بالمستخلصات المائية لنبات السعد  (0881،وآخرون)محي الدين تغيرات معنوية

 .السليمة مقارنةبالسيطرةالجرذان  معنوية في مستوى الكلوليسترول في أي تغيرات والجعدة والخروب
معنوي في مستوى الكلوليسترول مقارنة مع مجموعة الى ارتفاع  نكسااللوالسكر ادى استحداث داء 

والتي  (0888 عزيز،، 0888الكاكي،)بعض الدراسات مع ( ، وهذا يتفق4السلمية جدول )الجرذان 
صابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان . المتغيرًا في مستوى الكوليتسرول في دم الحيوانات  أظهرت

ترول سارتفاع الكوليسترول في حالة استحداث داء السكر الى زيادة نشاط انزيم كولي زىويمكن ان يع
المسؤول عن امتصاص الكوليسترول في  Cholesterol acyl transferasc  اسايل ترانسفريز

 .((Maechler&Niesors,1993االنسولين باالمعاء والذي يحفز بغيا
انخفاض معنوي في مستوى الكوليسترول في الجرذان المصابة وهذا  باألنسولينالمعاملة  أظهرت     

  قيام إلى ذلك وقد يعزى( 0881محمد،و2112، عبد المانع،0888الكاكي،)يتفق مع عدد من الدراسات
 نوكميات الكبيرة مالل تحويل الوبتعويض كميات الكاليكوجين واالحماض الدهنية )من خ األنسولين

 اضافة الى الموجودة في الدم ( التي تم استهالكها نتيجة لجوء الجسم اليها كمصادر بديلة للطاقة السكر
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 acyl coA cholesterol acyl transferase موط انزيون بتثبيوام االنسوليوال قيومتاح

1993,Maechler&Niesors).)  المعاملة بالمستخلص المائي للسعد الى انخفاض معنووي   أدتوقد
في مستوى الكوليسترول في الحيوانات المصابة مقارنة مع السيطرة المصابة وقد يعزى السبب فوي  

 hydroxymethylglutarylذلك الى احتواء هذا المستخلص على مركبات قد تعمل على تثبيط انزيم 
في الخاليا  lipaseيبيزالمستخلص قد يعمل على تثبيط انزيم الال إن أول عن بناء الكوليسترول المسؤو

الدهنية وبالتالي انخفاض كميات الكوليسترول المتحررة الى الدم فوي حوين لوم توؤدي المعاملوة      
 . بالمستخلص المائي للجعدة والخروب الى تغير معنوي في مستوى الكوليسترول مقارنة مع السيطرة

 
 ترول الدم في ذكور الجرذانسليت المائية للنباتات على مستوى كو(تاثير المستخلصا0)جدول

 السليمة
 التغير % 3سم 011ترول ملغم/سكلولي المعامالت

 - 8±68.68   السيطرة

 07.40- 8±4337* االنسولين

 4.56- 4±46* /كغم651المستخلصات المائي للسعد 

 8.16- 8±60.16* ملغم /كغم651المستخلصات المائي للجعدة 

 4.43- 3±44.8* ملغم /كغم065المستخلصات المائي للخروب

 في كل مجموعة *تختلف معنويا عن السيطرة  1االنحراف المعياري )عدد الجرذان ±القيم معبر عنها بالمعدل      
     (P < 0.05 ) 

 
ترول الدم  في ذكور الجرذان سيتاثير المستخلصات المائية للنباتات على مستوى كلول (4جدول)

 المصابة بداء السكر  المستحدث بااللوكسان
 التغير % 3سم 011ترول ملغم/سكلولي المعامالت

 36.44+ 4±004.40 السيطرة

 37.73- 4±46.5* االنسولين

 56.07- 5±54.3* /كغم651المستخلصات المائي للسعد 

 4.45- 7±014.6* ملغم /كغم651المستخلصات المائي للجعدة 

 714- 6±007.14* ملغم /كغم065المستخلصات المائي للخروب

 في كل مجموعة5االنحراف المعياري )عدد الجرذان ±القيم معبر عنها بالمعدل        
 (  P < 0.05*تختلف معنويا عن السيطرة )       
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ج الدراسة ان اسوتحداث  اظهرت نتائ-:ة في الدميالكليسيريدات الثالثعلى مستوى  المعامالت تاثير 
كسان ادى الى حدوث زيادة معنوية في مستوى الكليسيريدات الثالثة مقارنة بمسوتواها  لوالداء السكر 

 وقود (0888)الكواكي، ا يتفق مع دراسة على ذكوور االرنب ( وهذ1،0في الحيوانات السليمة جدول )
سكر الى انخفاض نشاط السبب في ارتفاع مستوى الكليسيريدات الثالثة في حالة استحداث داء ال يعزى

 )محي الودين ةيالمسؤول عن ازالة الكليسيريدات الثالثlipoprotein lipase يبيزروتين الانزيم اليبوب
ة ييريدات الثالثالمعاملة باالنسولين الى انخفاض معنوي في مستوى الكليس أدتوقد .(0881،وآخرون

في الجرذان السليمة والمصابة مقارنة مع مجموعتي السيطرة لكل منها علوى التووالي ، حيوث ان    
في االنسجة الدهنية والذي يعمل علوى تجزئوة    lipoprotein lipaseاالنسولين يقوم بتنشيط انزيم 

)محي الودين  هنيوة ة الى حوامض شحمية يتم امتصاصها من قبول الخاليوا الد  يالكليسيريدات الثالث
المستخلصات المائية للسعد والجعدة والخروب قد ادت الى  إن أيضاالنتائج  وأظهرت (0881،وآخرون

ة في الجرذان السليمة ، اما في الجرذان المصوابة  يانخفاض معنوي في مستويات الكليسيريدات الثالث
فاض معنوي في مجموعة حدث انخفاض معنوي في مجموعة السعد والخروب بينما لم يكن هنالك انخ

عدم تمكن المستخلص مون   إلىالجعدة مقارنة مع السيطرة المصابة ويمكن ان يعزى السبب في ذلك 
lipoprotein lipase  إنزيملتنشيط  األنسولينتحرير كمية كافية من 

 . 
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في دم  ذكور  الكلييريدان الثالثية المستخلصات المائية للنباتات على مستوى  تأثير(1جدول)
 الجرذان السليمة

 المعامالت
سم 011ترول الدم ملغم/سكلولي

3 
 التغير %

 - 00±031.6 السيطرة

 54.78- 3±55.7* االنسولين

 77.55- 8±46.6* /كغم651المستخلصات المائي للسعد 

 08.46- 4 ±016.0* ملغم /كغم651للجعدة  المستخلصات المائي

 37.74- 7± 65.3* ملغم /كغم065المستخلصات المائي للخروب

 (في كل مجموعة1االنحراف المعياري )عدد الجرذان +القيم معبر عنها بالمعدل       
 (  P < 0.05*تختلف معنويا عن السيطرة )     

 

 
في دم  ذكور  الكليسريدان الثالثية على مستوى المستخلصات المائية للنباتات  تأثير(0جدول)

 وكسانلالمصابة بداء السكر المستحدث باالالجرذان 
 التغير % 0سم 011ترول الدم  ملغم/سكلولي المعامالت
 70480+ 8±22048 السيطرة
 47402- 8±00144* االنسولين

 00441- 1± 04240* /كغم211المستخلصات المائي للسعد 
 1402- 01±202* ملغم /كغم211ائي للجعدة المستخلصات الم

 28444- 7±011* ملغم /كغم021المستخلصات المائي للخروب
 (في كل مجموعة 1االنحراف المعياري )عدد الجرذان ±القيم معبر عنها بالمعدل      
 . (P < 0.05*تختلف معنويا عن السيطرة )     
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 المصادر  

 بعض النباتات المخفضة لسكر الدم في بيروكسدة الدهن تأثير( ، 0888الكاكي ، اسماعيل صالح )  •
 ومستوى الكلوتاثيون وبعض الجوانب الكيمياوية الحياتية في ذكور االرانب السليمة والمصابة   
 دكتوراه ، كلية العلوم ، جامعة الموصل . التجريبي،أطروحة بداء السكر   
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 ،اليوسفي ( ( ، مرض السكري ، طب العائلة ، الكويت )2110خليلMedline. ) 
 ( مرض السكر اسبابه وعالجه،مطبعة عصام،بغداد،ص0811بيرم،عبد الحسين،)12-11 . 

 ( بعض التغيرات الكيمياوية ال0888عزيز ، بسام نجيب ، )حياتية في حاالت الجوع والكرب 
                                     التجريبي في الجرذان : تاثير بعض النباتات الطبية والهرمونات الجنسية وداء السكر التاكسي      

 دكتوراه،كلية الطب البيطري ،جامعة الموصل . أطروحة، األنثوية

 ( عزل البر2112عبد المانع ، خالد صالح ، ) غير البروتينية من نباتي  واألجزاءوتينات                
                        عن مستوى السكر في الدم ، رسالة ماجستير تأثيرهاودراسة  الزيت وخس السبحبح

 ، كلية التربية ، جامعة الموصل .

  ، يكليناالنسولين والبارسيتامول واالوكسي تتراسا تأثير( ، 0881حسن ) إسماعيلمحمد                                                     
                الجوانب الكيميائية الحياتية في الجرذان السليمة والمصابة بالسكري المحدث  على بعض

 الطب البيطري ، جامعة الموصل . بااللوكسان،رسالة ماجستير ، كلية

 ( ، فسلجة الغدد0881عد حسين توحلة )محي الدين ، خير الدين ، وليد حميد يوسف وس 
 . 010-071والطيور ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، ص الصم والتكاثر في الثدييات   
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Abstract 

 
Effect of aqueous extracts of Cyperus rotundus , Teucrium polium and Prosopis farcta 

on the levels of blood glucose , cholesterol and triglycerides were investigated in normal and 

alloxan induced diabetic rats . The results indicated a significant decrease in glucose level in 

normal and diabetic rats . The aqueous extract of  Cyperus rotundus produced significant 

decrease in cholesterol and triglycerides level but the aqueous extract of Prosopis farcta 

produced significant decrease only in triglyceride levels wherease aqueous extract of eucrium 

polium produced no significant decrease in cholesterol and triglyceride levels in diabetic rats.  


