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ABSTRACT 

This study included preparing aflvonoids extract from teucrium 
polium plant in which isolating and identifying these compounds by thin 
layer chromatography (TLC) had been done. The aim of this study is to 
find the effect of this extract on serum glucose, total cholesterol, 
triglyceride (T.G), high density lipo protein-cholestrol (HDL-C), low 
density lipo protein-cholestrol (LDL-C), very low density lipo protein-
cholestrol (VLDL-C), total protein and albumin levels in blood serum of 
normal and alloxan-induced diabetic-albino male rats. Extract was 
administrated intraperitioneally. The results indicated that there were 
significant decrease in glucose, total cholesterol and triglyceride levels in 
normal and diabetic animals which were treated for one week. The results 
showed that there were no significant changes in the level of high density 
lipo- protein in normal and diabetic animals which were treated for one 
week. On the other hand there were significant decrease in the level of 
low density lipo- protein and very low density lipo-protein in normal and 
diabetic animals which were treated for week, the result indicated that 
there were no significant change in the level of total protein and albumin 
in all treated animals. 

 
الخالصة 

تم عزل وتشخيص  إذ ،ت الدراسة تحضير مستخمص الفالفونيدات من نبات الجعدةتضمن
 اىذ تأثير إيجادت الدراسة وىدفTLC) )ىذه المركبات بتقنية كروماتوغرافي الطبقة الرقية 
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كوليسترول  ،الكميسيريدات الثالثية ،الكوليسترول الكمي ،المستخمص في مستويات الكموكوز
في  واأللبومينالبروتين الكمي  الكثافة جدًا، وواطئالكثافة  وواطئلي الكثافة البروتين الدىني عا

 طريق السميمة والمصابة بداء السكر المستحدث بااللوكسان عن البيض مصل دم ذكور الجرذان
في مستوى ( p<0.05)حدوث انخفاض معنوي  إلىالنتائج  أشارت .الحقن بالتجويف البريتوني

والكميسيريدات الثالثية في كل من الحيوانات السميمة والمصابة بالسكري  والكولسترول الكموكوز
في مستوى ( p>0.05) معنوي وجود فرق أيضا عدمالنتائج  وأظيرت أسبوعالمعاممة لمدة 

 ،أسبوعلمدة المعاممة  السميمة والمصابةالبروتين الدىني عالي الكثافة في كل من الحيوانات 
في  وواطئ الكثافة جداً  الكثافة واطئ يفي مستوى البروتين الدىنمعنوي وجود انخفاض ويالحظ 
تغير  أيعدم وجود  إلىوأشارت النتائج  ،والمصابة المعاممة لمدة أسبوع السميمة الحيوانات

  .في جميع الحيوانات المعاممة معنوي في مستوى البروتين الكمي واأللبومين
 

المقــدمة 
خمق اهلل النباتات  والتي تصيبيما  األمراضن ووجدت والحيوا اإلنسانخمق اهلل  أنمنذ 

يعقل  الحيوان الذي ال وأعطى لألمراض ووضع فييا الدواء األحياءتستغني عنو  وجعميا غذاء ال
العاقل  اإلنسان في حين اىتدىنوعية النبات الذي يشفيو من مرضو  إلىوال يفكر غريزة االىتداء 

وقد برع المصريون القدماء في  .واالستنتاج الدراسة والتجربةب األمراضالنباتات الشافية من  إلى
فضال  األمراضفي عالج الكثير من  األعشابحيث استخدموا العديد من  باألعشابعمم التداوي 

وعمى الرغم من التطور الكبير في ميادين الكيمياء  .(1)استخداميا في التحنيط والزينة عن
عاد من  اإلنسان إن إال األمراضن المركبات التي تعالج م اآلالفوظيور المئات بل  والصيدلة

 اآلثارلمعقاقير الكيميائية بعض  إنوجد  والنباتات الطبية بعد ما باإلعشابالتداوي  إلىجديد 
بالتراكم بعد  إالتكتشف  والتي قد ال ألجموالمستخدم  األساسيالطبي  لمتأثيرالمصاحبة السمبية 

 (Teucrium polium) ومن ىذه النباتات نبات الجعدة ،(2)مدة طويمة من استعمال العقار
 وىو نبات عشبي واسع االنتشار غرب ((Labiataeالعائمة الشفوية إلىينتمي ىذا النبات  حيث
يحتوي نبات الجعدة عمى العديد من المركبات الكيميائية  ،(4,3)أفريقياوشمال  وأوربا أسيا وشرق

( poly phenols) الفينوالت المتعددة، (fatty acid esters) الدىنية األحماضمثل استر 
احتوائو عمى  إلىالعالجي ليذا النبات يعود  التأثيرويعتقد بان flavonids)) (5) والفالفونيدات

 آذ سنة ألفيمن  أكثر إلىواستخداماتو الطبية قديمة تعود (6) لألكسدةخواص مضادة  تمواد ذا
 (7)والتشنج ومضاد لاللتيابات مضاد لمبكتريا، كمدررتم استخدامو في الطب الشعبي القديم 
عزل الفالفونيدات  إمكانية إلىىذه الدراسة تيدف  8)) واستخدم بشكل واسع لخفض سكر الدم

 وتشخيصيا نوعيا ((Soxeletالسكسوليت  جياز االستخالصمن نبات الجعدة باستخدام 
ومن ثم  (TLC) (Thin layer chromatography) باستخدام كروماتوغرافي الطبقة الرقيقة
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 الجرذان ىذه المركبات المعزولة عمى بعض المتغيرات الكيموحيوية في مصل دم تأثيردراسة 
  .بااللوكسان السميمة والمصابة بداء السكر المستحدث

 
المواد وطرائق العمل 

الفونيدات تحضير مستخمص الف
في كمية  فقد صنو ،ة الموصلالمحمية لمدين األسواقنبات الجعدة من  ىتم الحصول عل

ثم  واألتربةمن الشوائب  يونظفتم تو من النبات غم(1000) م وزنث قسم عموم الحياة،العموم 
 باودرمسحوق ناعم  يو بشكللحين الحصول عل (Blender) الطحن آلةباستخدام  النبات طحن

(Powder) ووضع المسحوق في جياز االستخالص Soxelet)) ل وتركلو االيثانو وأضيف 
 وأضيفبعد ذلك بخر االيثانول باستخدام جياز التبخير تحت الضغط المخمخل  أيام (3-4)لمدة 

تترسب مادة صمبة  إذمع الرج السريع  ءم(50-40)من الميثانول الساخن  3مس (50)بعد ذلك 
 .(9)بنية المون

 
 TLCتشخيص المركبات باستخدام كروماتوغرافي الطبقة الرقيقة 

 Merch) الزجاجية المغطاة بمادة ىالم السميكا جيل المجيزة من شركة واحاأللاستخدمت 

W.G)،  20)) وبأبعادممم (0.25)بسمكx20معدل الجريان دراسة ومعرفة قيم توتمم س Rf 

مع  ومقارنتيا  BAW(1:5v/v/v:4) (ماء:حامض الخميك:بيوتانول-ن) المذيب باستخدام نظام
. (10)وف نفسياظردات عند استخدام الالفالفوني لمركبات القيم المنشورة

 
الحيوانات المستخدمة 

المجيزة من كمية   Albino Ratsاستخدمت في ىذه الدراسة ذكور الجرذان البيض من
غم (170.715.4)أسبوع وبمعدل وزن (10-12)الطب البيطري والتي تراوحت أعمارىا 

الماء والعمف الحيواني ووضعت في أقفاص بالستيكية مجيزة ومعدة ليذا الغرض وزودت ب
. (ظالم12ساعة ضوء و12) الخاص بيا وأخضعت لمظروف المناسبة من ضوء ودرجة حرارة

 
تحديد الجرعة المؤثرة 

مجاميع تضم كل  ةاربع إلىوقسمت  مغ(170.715.4) بمعدل وزناستخدمت جرذان سميمة 
: كما يمي عوممت جرذان( 5)مجموعة

مل من المحمول الممحي ( 0.25) البريتوني حقنت في التجويف: األولىالمجموعة  .1
. مجموعة سيطرة الفسمجي وعدت
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كغم من وزن / ممغم(1،20,10)بالجرع  ألبروتونيحقنت في التجويف  (2-4)المجاميع من  .2
عممية الحقن تم  إجراءالتوالي بمستخمص الفالفونيدات وبعد ساعتين من  لىالجسم ع

كموكوز الدم ثم اختيرت  مستوى تم قياسو من جيب محجر العين سحب الدم من الجرذان
 .ثرةؤكموكوز الدم وعدت جرعة م ىفي خفض مستو (كغم/ ممغم 20) تأثيراً  األكثرالجرعة 

 
الحيوانات حقن 

كغم من وزن الجسم وبعدىا استمر الحقن /ممغم( 20)حقنت ذكور الجرذان بالفالفونيدات بجرعة 
  .أسبوعلمدة 

 
ن  اذداء السكر في الجر استحداث

مجموعتين تضم  إلىقسمت و غم(170.715.4) بمعدل وزنان البيضاء ذذكور الجر تاستخدم
حقنت الجرذان المراد استحداث داء السكر بيا بمادة االلوكسان  جرذان 5مجموعة  كل

Alloxan  بعد  (11)كغم من وزن الجسم في التجويف البريتوني/ممغم100وبجرعة  أنياالمحضرة
وذلك بفحص  أسبوعيوميا ولمدة  بيا من حدوث داء السكر التأكدتم ثم  .ةساع24 ىا لمدةعتجوي

 .( R),Eli-Lily and Co.USA))Test Tape بواسطة الشريط الكاشف اإلدرار
 

تقدير المتغيرات  
من نوع   باستخدام عدة التحميل قدر مستوى الكموكوز :قياس مستوى الكموكوز -

[Biocon
R
 - Biosub

R
 - Glu - Enzymatic Colorimetric Test (GOD-PAD) 

Germany]. 

   عالتحميل من نو قدر مستوى الكوليسترول باستخدام عدة :ياس مستوى الكوليسترول الكميق -
Biolabo-Enzymatic-Colorimetric-Test(CHOD-PAP)France]. ]

 عدة ستخدامباتم قياس مستوى الكميسيريدات الثالثية :قياس مستوى الكميسيريدات الثالثية -
[ .[Biolabo-GOP Method Germanyالتحميل من نوع 

قياس مستوى  تم: الدمقياس مستوى البروتين الدىني عالي الكثافة لمكوليسترول في مصل  -
(HDL-C) باستخدام عدة التحميل من نوع  

[Biolabo-HDL-CHOL (PTA) Precipitant Germany]. 
حساب تركيز  تم: رول في مصل الدمالكثافة لمكوليست واطئقياس مستوى البروتين الدىني  -

  اآلتيةالعالقة  الكثافة باستخدام واطئالبروتين الدىني 
LDL-c (mg/dL)=(Total cholesterol)-(HDL-c)-(Triglycerid/5) (12)  

تم حساب  :الكثافة جدًا لمكوليسترول في مصل الدم واطئقياس مستوى البروتين الدىني  -
. يةاآلتالتركيز باستخدام العالقة 

VLDL-C(mg/dL)=Triglycerid /5(12)  
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عدة التحميل المجيزة من باستخدام تم تقدير البروتين الكمي في مصل الدم : البروتين الكمي -
. الفرنسية( (Biolaboشركة 

تم تقدير كمية األلبومين باستخدام طريقة برموكريسول األخضر وتم استخدام  :األلبومين -
 .RANDOXالمحاليل المجيزة من شركة 

  
: التحميل اإلحصائي

حممت نتائج مستوى الكموكوز والكوليسترول الكمي والكميسيريدات الثالثية وكوليسترول البروتين 
 وذلك إحصائيا واأللبومينالكثافة جدا والبروتين الكمي  وواطئالكثافة  وواطئ الدىني عالي الكثافة

تم تحديد  كما ،((One way analysis of variance األحاديباستخدام تحميل التباين 
واعتبر التغير معنويًا عند مستوى ( (13بين المجاميع باستخدام اختبار دنكن اإلحصائية قاتالفرو

. p 0.05احتمالية 

  
النتائج والمناقشة 

  TLC بواسطة كروماتوغرافي الطبقة الرقيقةتشخيص مركبات الفالفونيدات المعزولة 
 رشوبعد  BAW(1:5v/v/v:4) السميكا ونظام باستخدام ىالم TLCقياسات أوضحت 
ليذه البقع  Rfوعند مقارنة قيم  (1)كما موضح بالشكل  بقع أربعظيور  لوحظ االمونيابالصفيحة 

المركبات المشار تمثل  بأنياوجد ( 10)نفسيا الظروفمع مثيالتيا المنشورة ليذه العائمة وتحت 
لمركبات الفالفونيدات المستخمصة ومقارنتيا مع  Rf قيموالذي يوضح  ،((1في الجدول إلييا

 .الظروفتحت نفس مثيالتيا المنشورة والمقاسة 
 

 المقاسة والمنشورة لمركبات الفالفونيدات المعزولةRf  (معدل الجريان(قيم (: 1)الجدول  
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 الكروماتوغرام لبعض الفالفونيدات المفصولة من نبات الجعدة باستعمال نظام المذيب وضحي :(1) الشكل

(1:5v/v/v:4)BAW .
 

 ثرة لممركبات المعزولةؤتحديد الجرعة الم
فض مستوى الكموكوز في ذكور في خ تأثيراً  األكثر ةتحديد الجرع ((2الجدول  يوضح

لجرعة اقيمة  إنالمعزولة من نبات الجعدة وقد تبين من  بالفالفونيداتالبيضاء السميمة  الجرذان
 .كغم من وزن الجسم/ممغم((20ىي فعالية األكثر

 
 من نبات الجعدة ةالمعزول لمفالفونيداتتحديد الجرعة المؤثرة : (2)الجدول 

 
مجموعة 
 السيطرة

كغم من وزن الجسم /غملاة لمحيوانات بالمالجرع المعط
1 10 20 

 Rf(x100)المركبات 
 المنشورةالمقاسة 

 30 28كاليكوسيد  -5كورستين 
 35 39يد كاليكوس-3-4كورستين 

 58 59كاليكوسيد -3كورستين 
-  73غير معروف 
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الكموكوز تركيز 
 5.790 394.06 5.680.46مل 100/لغمم

1.459.72 
 

التغير  نسبة
 %- + 4.51 - 10.6 - 33.64 

القياسي  االنحراف الى المعدل  أعالهتشير القيم  
 الكمي، لكوليسترولا لوكوز،الفالفونيدات المعزولة من نبات الجعدة عمى مستوى الك تأثير

 وواطئ الكثافة وواطئكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة  الكميسيريدات الثالثية،
واأللبومين البروتين الكمي  الكثافة جدا،

في قيمة الكموكوز في كل من  (p<0.05)حصول انخفاض معنوي (3)من الجدول  نالحظ 
كون  إلىوقد يعزى ىذا االنخفاض  أسبوعالمعاممة لمدة الحيوانات السميمة والمصابة بالسكري و

قد يعمل عمى  أومن خاليا بيتا  األنسولين إفرازعمى زيادة وتحسين ىذا المستخمص قد يعمل 
 حدوث انخفاض معنوي إلىحقن الفالفونيدات  أدىوفي الوقت نفسو  ،14))تجديد خاليا بيتا 
عند مقارنتيا  أسبوع والمعاممة لمدة مصابة بالسكريكل من الحيوانات السميمة واللوبنسب متفاوتة 

الكمي  مع مجموعة السيطرة السميمة والمصابة عمى التوالي في مستوى الكوليسترول
قدرة  إلىوربما يعود السبب في االنخفاض  (3)كما موضح بالجدول  والكميسيريدات الثالثية

خفض مستوى كوليسترول الدم وتعزيز  الفالفونيدات والتي تعد من المواد المضادة لألكسدة عمى
، كما إن تأثير (15)عممية ايضو وتحويمو إلى مركبات أخرى والحد من عممية خزنو في األنسجة

كمما كان  إذالمستخمص الخافض لمدىون ربما يعود السبب فيو إلى رفع فعالية االنسولين الداخمي 
بان المستخمص لم يودي  ويالحظ، (16)ايض الكموكوز طبيعيا كمما كان ايض الدىون طبيعياً 

في كل في مستوى كوليسترول البروتين الدىني عالي الكثافة (p>0.05)حدوث فرق معنوي  إلى
 إعطاء إلى إن (3)ويشير الجدول،أسبوعمن الحيوانات السميمة والمصابة المعاممة لمدة 

 لبروتينحصول انخفاض معنوي في مستوى كوليسترول ا إلى أدى أسبوعالمستخمص لمدة 
في الحيوانات السميمة والمصابة عند مقارنتيا مع مجموعة السيطرة ويعزى الكثافة  واطئالدىني 

قدرة المستخمص عمى التقميل من كمية البروتين الدىني متوسط الكثافة  إلىىذا االنخفاض 
حصول انخفاض 3))ويالحظ من الجدول ،(17)الكثافة واطئالبروتين الدىني  إلىالمتحول 

في الحيوانات السميمة  االكثافة جدً  واطئوي في مستوى كوليسترول البروتين الدىني معن
عند مقارنتيا مع مجموعة السيطرة وحصول ىذا االنخفاض بدييي بسبب والمصابة المعاممة 

حصول عدم  إلىلة المعام أدتكما  18))حصول االنخفاض في مستوى الكميسيريدات الثالثية 
 في الحيوانات السميمة والمصابة المعاممة واأللبومينوى البروتين الكمي أي تغير معنوي في مست

. ( 19،20)وىذا يتفق مع  أسبوعلمدة 
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 ليسترول الكمي،والكموكوز،الك ياتمستو فيالفالفونيدات المعزولة من نبات الجعدة  تأثير :(3)جدول
البروتين  الكثافة جدا، وواطئالكثافة  وواطئفة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثا الكميسيريدات الثالثية،

أسبوع  مصل دم الحيوانات المعاممة لمدةل واأللبومينالكمي 

 الكموكوزالمجاميع 
 مل100/ممغم

الكوليسترول 
مل 100/ممغم

الكميسيريدات 
 الثالثية

مل 100/ممغم

البروتين 
الدىني عالي 

الكثافة 
مل 100/ممغم

البروتين 
 واطئالدىني 

الكثافة 
مل 100/غممل

البروتين 
 واطئالدىني 
جدًا  الكثافة

مل 100/ممغم

البروتين الكمي 
مل 100/ممغم

ن االلبومي
مل 100/ممغم

 0.6107سيطرة سميمة 
b 

4.4130.8 
b 

5.5 42.85 

a b 

4.490.3 
b 

1.432 
b 

1.18.5 
ab 

0.77.09 
a 

0.14.2 
a 

حيوانات 
مصابة 
بالسكري 

14.5206.
7 
a 

5.2163.3 
a 

2.750.5 
a 

5.1103.7 
a 

1.249.5 
a 

0.510.07 
a 

0.66.4 
a 

0.074.03 
a 

حيوانات سميمة 
 لمدة معاممة

أسبوع 

9.574.18 
c 

39.7% 
2.2105.7 

c 
5.628.6 

c 
1.880.2 

b 
10.5219.8 

c 
0.45.7 

c 

0.56.8 
a 

0.34.1 
a 

حيوانات 
مصابة معاممة 

أسبوع لمدة 

7.193.74 
bc 

54.6% 

7.05135.
7 
b 

3.135.4 
cb 

9.196.7 
ab 

10.932.6 
b 

0.637.08 
b 

0.56.8 
a 

0.14.5 
a 

  (0.05)وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية عموديا تعنيالمختمفة  األحرف
االنحراف القياسي المعدل إلى أعالهتشير القيم  
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