
تاثير المستخلص المائي لنبات الشيح على بعض معايير الدم الوظيفية لذكور الجرذ االبيض 

 المستحدث بة داء السكري

                            

 الخالصة:

حيوان لكل مجموعة ( 15ذكر وقسمت عشوائيا إلى خمسة مجاميع تضم )  75عددها ذكور الجرذ االبيض تم استخدام 

ولمدة شهرين وعدت مجموعة سيطرة سالبة ،  بمحلول الملح الفسيولوجيمجوعة السيطرة وجرعت يوميا  G1المجموعة األولى 

ملغم/ كغم من وزن الجسم تحت  150وبجرعة  Alloxanتم استحداث داء السكري بها بحقنها بااللوكسان  G2المجموعة الثانية 

 السكري داء بها المستحدث G5 والخامسة G4 والرابعة G3 الثالثة المجاميع بينما  ،البريتون وعدت مجموعة سيطرة موجبة ، 

 وبالجرع  الشيح لنبات المائي بالمستخلص السكري داء استحداث  من شهر مرور بعد فمويا جرعت Alloxan بااللوكسان بحقنها

 قبل المجاميع كل من الدم عينات جمعت. التوالي على ، شهر ولمدة يوم ولكل الجسم وزن من كغم /ملغم 1500و 1000 ، 500

 لدراسة  الشيح لنبات المائي بالمستخلص التجريع من شهر وبعد  السكري داء استحداث من شهر وبعد السكري داء استحداث

 Red blood cells، قياس عدد كريات الدم الحمرHemoglobin (Hb) قياس مستوى الهيموكلوبين في الدم  : التالية المعايير

count (R.B.C)  قياس العدد الكلي لخاليا الدم البيض ،W.B.C) )count White blood cells  قياس حجم الخاليا ،

ث داء السكري في ذكور الجرذ  االبيض أدى إلى بينت نتائج الدراسة ان استحدا،packed cell volum (PCV%) المرصوصة 

، وحجم الخاليا المرصوصة   R.B.C،وعدد كريات الدم الحمر  Hbفي مستوى الهيموكلوبين (P<0.05)انخفاض معنوي 

PCV% معنوي وارتفاع( P<0.05)   عدد كريات الدم البيضفيW.B.C  ارتفاعالسليمة. وحصول  مقارنة بمجموعة السيطرة 

في حجم الخاليا  (P>0.05)مع ارتفاع غير معنوي  R.B.C  وعدد كريات دم الحمر  Hbفي مستوى ((P<0.05معنوي 

في المجاميع المعاملة بالمستخلص المائي لنبات الشيح    W.B.C عدد في (P<0.05)وانخفاض معنوي   %PCVالمرصوصة 

 المصابة . مقارنة بمجموعة السيطرة

Abstract: 

has been used male Albino rat the 75 male randomly divided into five groups (15 animals 

per group) the first group G1 is control group and it was dosaged daily with a solution of 

Physiology normal salin for two months and promised to set control is negative, the second group 

G2 was induced diabetes by injected its by alloxan with 150 mg / kg of body weight under 

intraperitoneal and promised to set control is positive , while the third , fourth and fifh groups have 

been induced diabetes before of the dosage by ingected with alloxan and dosage orally after month 

from induced diabetes with aqueous extract of Artemisia herba alba by 500 , 1000 and 1500 mg/kg 

of body weight per a day for a month , respectively .Blood samples were collected from all groups 

before induced diabetes, a month after induced diabetes , and after a month of dosing aqueous 

extract ofArtemisia herba alba for the study of the following parameters : level measurement Blood 

Hemoglobin (Hb), measure the number of Red blood corpscules count (R.B.C), measuring the total 

number of White blood cells count (W.B.C) ,and Packed Cell Volume(%PCV) the results showed : 

The induced diabetes led to a significant decrease (P<0.05) in the level of Hb, and the number of 

R.B.C, andPacked Cell Volume(%PCV) with hihg  significant (P<0.05) in the number of W.B.C 

compared to the control group , And get high moral (P<0.05) in the level of Hb and in the number 

of R.B.C, with hihg non significant (P>0.05)  in %PCV and  a significant decrease (P<0.05) in the 

number of W.B.C groups in treatment with aqueous extract of Artemisia herba alba , compared to 

the infected control group . 

 

 

 



 : المقدمة

 المدينة وحياة الغذائية العادات بتغير الحياة والمتمثل نمط في الحاصل التغير نتيجة االنتشار عالمية صحية مشكلة السكري داء يمثل

العالمي  النطاق على المزمن المرض هذا انتشار الى جميعها العوامل ادت هذه الحركة قلة عن فضالا  المجتمع افراد يعيشها التي

ونظرا  لعالجه طرائق'محاولة اليجاد في الداء هذا حول البحوثوبأجراء الدراسات  العالم انحاء مختلف في العلماء شرع ( وقد1)

 ضد مناعية تفاعالت السكري نجاحا تاما لحد االن بسبب حدوث داء مرضى اجسام في السليم البنكرياس زرع عمليات نجاح لعدم

 في فعال تأثير وذات للجسم وضررا سمية اقل دراسة  مواد نحو العلم اتجه  فقد لذا ¡المرضى جسم داخل المزروعة الخاليا

 والمركبات لالدوية الجانبية االثار لتجنب الطبية واالعشاب النباتات هي االختيار االمثل وكان السكري داء عالج على السيطرة

(،حيث تم التوصل في السنوات القليلة الماضية ان هنالك اسبابا لالعتقاد بأن مفتاح االدوية في السنوات القادمة سيكون 2الكيمائية )

في اغراض طبية الحتوائها على مختلف المواد  من خالل الطبيعة فهناك االالف من النباتات واالعشاب المشخصة الستخدامها

توجد هذة المركبات في  secondary metabolismالكيميائية ذات الفعالية البايلوجية التي تعرف بمركبات االيض الثانوي 

لة طبيا وفسلجيا النباتات واالعشاب نتيجة الفعاليات االيضية للخلية ،حيث ان لمركبات االيض الثانوي دورا مهما بوصفها موادا فعا

 و (،كما3ويمكن استخدامها في العالج من قبل االنسان ضد انواع مختلفة من االمراض السيما بعد التأكد من انها امينة االستخدام )

 نال قد منها ولكن جزء بسيطاا  العالم في السكري داء عالج المستعملة في النباتات من نوع 400 من أكثر هنالك ان الدراسات بينت

في   ومستخلصاتها النباتات هذه ثمار أو اوراق أو بذور استعملت فقد العالج في فعاليتها لغرض تقويم ودراساتهم الباحثين اهتمام

ومن هذه النباتات نبات الشيح     (  4)   السكري داء عالج في وفعالية تأثير اكثر منها اي لمعرفة العالج في مختلفة مذيبات

Artemisia herb- alba   نبات في الطب الشعبي كمخفض للحمى ومنبه للغدة المعدية ومطهر ويساعد في التئام اليستعمل  حيث

 (مضاد الخصوبة 8 (( ومضاد الحشرات7شيح أظهرت فعالية المضادة للمالريا )نبات الكما ان بعض األنواع من (  6,5الجروح  )

مستخلصات الشيح والزيت األساسي له المضادة للجراثيم والفطريات (كما سجلت فعالية 10الحرارة)  وخافضا لدرجة (9)   

لذا استهدفت هذة الدراسة تاثير المستخلص المائي لنبات الشيح على ( 12كما ويستعمل لمعالجة الداء السكري ) (11والطفيليات )

 بعض معايير الدم الوظيفية لذكور الجرذ االبيض المستحدث بها داء السكري .

 

 العمل وطرائق المواد

من  75استخدمت  في هذة الدراسة و    2014 ولغاية شهر  أب    2013اجريت هذة الدراسة للمدة من بداية شهر  كانون االول 

 10جامعة القادسية  بأعمارها )  -جامعة كربالء و كلية الطب البيطري -تم جلبها من مختبر  كلية الصيدلية   ،ذكورالجرذاألبيض 

، وضعت في اقفاص معدة لهذا الغرض  في البيت الحيواني التابع لكلية التربية للعلوم الصرفة 160-210باوزان   ( اسبوع و -12

تحت ظروف تهوية مناسبة   ad libitumجامعة كربالء ، وتم توفير الماء وغذاء مكون من العليقة الحيوانية أعطي بصورة حرة 

  1في    ( Sodium  -Sulfadimidine)ملغم من  0.5يعية ،وجرعت  فموياا م ، واعتمدت  األضاءة الطب 25وبدرجة حرارة  

 أيام متتالية   5لتر من الماء  ولمدة  1( في Ampicillin W.S.P.)  20%ملغم من  0.5أيام متتالية ، و  5لتر من الماء  ولمدة 

ساعة تم  24بعد أن منعت الجرذان من األكل لمدة   لتاكد من خلوها من األمراض المختلفة وتركت الحيوانات للتأقلم لمدة اسبوعين. 

ملغم/مل من محلول الملح 150( بتركيز  ( Afco,Indiaالمستحصل عليها من شركةAlloxanوزنها وحقنها بمادة االلوكسان

 1. واستخدمت محقنة خاصة باألنسولين سعة   (( 13ملغم/كغم من وزن الجسم150وبجرعة  الفسلجي وقد تم تحضيره عند الحقن

 باخذ ،وذلك بااللوكسان المعاملة الجرذان في السكري داء استحداث من التأكد وتم .مل لحقن الجرذان عبر التجويف البريتوني ،

 البول بفحص كذلك   Accu-Chek Activeبجهازفحص السكر  وقيست تصويمها بعد الحيوان ذيل في الموجود الوريد من قطرة

 بعض أن إذ ، أيام ثالثة كل مرة Glukotestالكاشف الشريط استخدام طريق عن وذلك فيها الكلوكوز سكر وجود من والتأكد

 بإفراز المتضررة غير البنكرياسية-بيتا خاليا بسبب قيام الطبيعية حالتها إلى تعود قد السكري داء فيها حدثستالم الحيوانات

 ت دع ديسلتر / ملغم 200 من أعلى كلوكوز تركيزان الحيوانات التي لديها  .( 14 )   األخرى الخاليا عن يعوض بشكل األنسولين

في طاحونة للنبات  سحق االجزاء الهوائية الجافة بتم تحضير المستخلص المائي لنبات الشيح    . ( 15 ) السكري بداء مصابة

مل من الماء المقطر المغلي  200غم من مسحوق النبات الجاف مع 10كهربائية لحين الحصول على مسحوق ناعم حيث استعمل 

ساعة بدرجة حرارة الغرفة بعد تغطيتة ثم  24دقيقة ثم ترك المحلول لمدة  15ووضع الخليط في خالط كهربائي وخلط المزيج لمدة 

طبقات من الشاش الطبي للتخلص من العوالق ، وبعد ذلك فصل المحلول بجهاز الطرد المركزي رشح الخليط باستعمال عدة 

centrifug  دقائق  ، اخذ الراشح وترك الراسب ، بعدها وضع الراشح في اطباق معدنية   10دورة /الدقيقة ولمدة  3000بسرعة

ساعة ُوزنت وُخدرت  12الصيام على الحيوانات لمدة  فرض (16م. ) 40نظيفة ومعقمة وجفف المستخلص باستعمال الفرن بدرجة 

. لمرتين متتاليتين Cardiac Puncture مل لكل حيوان من القلب مباشرة بطريقة طعنة القلب  7عينات الدم سحبت بااليثر و 

وبعد شهرمن استحداث داء   pretreatedفي فترة ماقبل المعاملةمل  5سحبت نماذج دم منها باستخدام محاقن طبية نبيذه سعة 

 Potassium EDTAمل منه في أنابيب حاوية على مانع التخثر  2وضع لنبات الشيح. السكري و شهرمن التجريع بالمستخلص المائي 

 قياس المعايير الدمية لغرض 

 

 

 



 Hb)   )Hemoglobin Determinationقياس مستوى الهيموكلوبين

حجم كريات الدم 3 /1بوصف ان الهيموغلوبين يمثل  3.3غوط على ضحجم خاليا الدم المتم تقدير كمية الهيموغلوبين بقسمة 

 ((17 الحمراء وحسب القانون التالي

Hb=
 
3.3

value PCV
= g/l00ml 

 

 Red blood cell count (R.B.C)تقدير عدد كريات الدم الحمر 

 Tri-sodium من ثالثي سترات الصوديوم  غم/لتر 38فورمالين  في  1%المتكون من  Formal citrateيخفف الدم بمحلول 

citrate  سم من محلول  0.4مايكروليتر من الدم الى    20ويتم ذلك باضافةFormal citrate  ثم يحرك المحلول المخفف بتحريك

ثم  Pasteur pipetteتعمال  بالدم المخفف باس Counting chamberاالنبوب تحريك ميكانيكي ،بعد ذلك يمال الجهاز العد  

  (.18  باستخدام المجهر الضوئي ) 40xو 10x يفحص بالعدسة العينية تحت قوة

  

 .Total White Blood Cell count (W.B.C)العدد الكلي لخاليا الدم البيض 

 Improved neubauerمن نوع  Haemocytometerتم حساب العدد الكلي لخاليا الدم البيض باستخدام شريحة عد الكريات 

 (18حسب ماورد في )
 

 . Packed Cell Volume (PCV)حجم الخاليا المرصوصة   

باستخدام جهاز تنبيذ  Capillary tubeتم في هذا الفحص استخدام انابيب شعرية زجاجية رفيعة مفتوحة الطرفين          

دورة / دقيقة ،  3000( وبسرعة  GS. Hettich Japan)  المجهز من شركة Hematocrit Centrifugeالهيماتوكرايت 

المضادة للتخثر ، حيث تم قياس النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المرصوص بوضع االنابيب الشعرية في  EDTAوباستخدام مادة 

 (.,19 ,20 الخاص بالجهاز  ) Hematocrit readerاو   ematocrit scaleالمقياس المسمى 

 

 Statistical analysis                      التحليل االحصائي

مكررات وفق التصميم العشوائي الكامل لدراسة تأثيرالمعاملة بالمستخلص المائي  5×3×5تم إجراء تحليل التباين لتجربة عاملية

بار دنكن المعدل لنبات الشيح والمدة الزمنية في المعايير المدروسة واختبار معنوية الفروقات بين المتوسطات باستخدام اخت

L.S.D.) )Revised LeastSignificant Differences (21.) 

 

  والمناقشة النتائج 

(في  P˂ (0.05( بان استحداث داء السكري التجريبي في حيوانات التجربة قد ادى الى انخفاض معنوي1يالحظ من الجدول )

حقن بااللوكسان وتبين ان معاملة الحيوانات تمستوى هيمو كلوبين الدم مقارنة بمستواة في مجموعة السيطرة السليمة التي لم 

ملغم/ كغم وبمعدل مرة واحدة باليوم ولمدة شهر 1500,1000,500المصابة بداء السكري بالمستخلص المائي لنبات الشيح وبجرع 

 ( في مستوى هيموكلوبين الدم مقارنة مع مجموعة السيطرة المصابة .P ˂0.05سبب ارتفاعا معنويا )

( في تركيز الهيموكلوبين الدم لذكور الجرذ البيض حيث كان االرتفاع P˂ 0.05كما بين الجدول ان لفترة التجريع  تاثير معنوي) 

 استحداث السكري معنوي بعد شهر من التجريع بالمستخلص المائي لنبات الشيح مقارنة  مع بعد شهر من

 

 

 



في دم ذكور الجرذ   dl/mg( تاثير المستخلص المائي لنبات الشيح على مستوى الهيموكلوبين   1جدول )

  داء السكري االبيض  المستحدث بها

 المعاملة

     

 المدة

G1  

 السيطرة

G2 استحدث 

بهاداء 

 السكري

 G3 استحدث بها

داءالسكري 

 ومعالجة 

من  ملغم /كغم 500

مستخلص نبات 

 الشيح

G4 هاباستحدث 

داءالسكري 

معالجة 

 ملغم/كغم1000

من مستخلص 

 نبات الشيح

G5  استحدث بها

داءالسكري 

 ومعالجة 

 ملغم /كغم 1500 

من مستخلص 

 نبات الشيح

 متوسط   

 المدة

    

قبل استحداث داء 

 السكري            

 a           

11.92        

  ±0.42 

A 

a        

11.86 

0.38± 

A  

a       

11.86 

0.34± 

A  

a          

11.88 

0.32 ± 

A  

a             

11.81 

0.38± 

A  

a        

11.87 

±0.15 

بعد شهر من 

استحداث داء 

 السكري 

a              

11.86        

       ± 0.41 

A 

b         

9.64 

±0.48 

B 

b           

9.67 

±0.32 

 B  

b             

9.72 

±0.31 

 B 

b             

9.82 

±0.30 

 B 

b          

10.14 

±0.23 

بعد شهر من 

التجريع 

بمستتخلص نبات 

 الشيح

 a    

11.98         

0.36± 

A 

b        

9.74 

± 0.29 

B 

a            

11.19 

±0.41  

AC 

a           

11.49 

±0.34 

  AC 

a            

11.52 

±0.28  

AC 

c         

11.19 

±0.21 

 

 متوسط المعامالت

                             

11.92 

±0.27                                                                       

A                   

             

10.04 

±0.26 

B 

 

10.91 

±0.31 

CB 

 

11.03 

±0.31 

C 

 

11.05 

±0.29 

C 

  

                   n=5الخطا القياسي                ± المعدل 

 P˂ 0.05الحروف الكبيرة المختلفة باالتجاة االفقي تدل على وجود فروقات معنوية 

 P˂ 0.05الحروف الصغيرة المختلفة باالتجاة العمودي تدل على وجود فروقات معنوية 

 

بااللوكسان قد سبب انخفاض معنويا في مستوى    هيمو كلوبين الدم في ذكور الجرذ بينت نتائج الدراسة ان استحداث داء السكري 

( التي اجريت على الجرذان ويتفق مع ماتوصل الية كل من 22)االبيض  مقارنة مع السيطرة السليمة وهذا يتفق مع نتائج دراسة

الذين اشاروا في دراستهم على مرضى داء السكري الى انخفاض مستوى الهيموكلوبين عند المصابين بداء السكري   (23, 25,24)

ويزداد االنخفاض عندما يرافقة ارتفاع مستوى الكرياتين .وقد يعزو هذا االنخفاض في مستوى الهيموكلوبين الى زيادة االجسام 

في جزر النكرهانز نتيجة لتأثير  Bالسكري والناجمة عن تحطم خاليا  داءصابة في المضادة التي يتعزز انطالقها عندما تحدث اإل

عتقد ان السبب يعود يو12B ( 62)المناعة الذاتية مما ينتج عنه تلف في األغشية المخاطية لالمعاء والتقليل من امتصاص فيتامين 

( مما ينتج عنه تحلل كريات الدم الحمر.كما  27 ) Lysosomesالى انعدام األنسولين الذي يؤدي الى زيادة نشاط االجسام الحالة 

    تنخفض مستويات هيموكلوبين  في الدم بسبب ان الزيادة في مستوى الكلوكوز في الجسم  التي تتفاعل مع الهيمو كلوبين لتشكل 

(28)  HbA1c    المائي لنبات الشيح في تنظيم ويعزى االرتفاع المعنوي في الخضاب وتركيزة في الكرية الى دور المستخلص

(  حيث  بينت ان مستوى الهيموكلوبين يزداد  في المجموعة المعالجة  بالمستخلص 22المعايير الدموية  وجائت متفقة مع دراسة )

ت الذي سبب تحسن  في مستوى خضاب الــدم واقترابــــه مـن المستويا المائي لنبات الشيح نتيجة انخفاض مستوى كلوكوز الدم 

 (30و29الطبيعيـــة وهـــذا مـــا يعزز العالقــة مابيـــن ارتفــاع سـكـر الدم وانخفاض مستوى خضاب الـدم  )

 

( P˂ (0.05( بان استحداث داء السكري التجريبي في حيوانات التجربة قد ادى الى انخفاض معنوي2تشير النتائج في الجدول )كما 

في مستوى عدد كريات الدم الحمراء مقارنة بمستواة في مجموعة السيطرة السليمة التي لم حقن بااللوكسان وتبين ان معاملة 

ملغم/ كغم وبمعدل مرة واحدة باليوم 1500,1000,500الحيوانات المصابة بداء السكري بالمستخلص المائي لنبات الشيح وبجرع 

 .( في مستوى عدد كريات الدم الحمراء مقارنة مع مجموعة السيطرة المصابة P˂ 0.05ولمدة شهر سبب ارتفاعا معنويا )

( في مستوى عدد كريات الدم  الحمراء لذكور الجرذ البيض حيث كان P˂ 0.05كما بين الجدول ان لفترة التجريع  تاثير معنوي) 

 . رنة  مع بعد شهر من استحداث السكرياالرتفاع معنوي بعد شهر من التجريع بالمستخلص المائي لنبات الشيح مقا

 

 

 

 



R.B.C ×𝟎𝟏 كريات الدم الحمر ( تاثير المستخلص المائي لنبات الشيح على مستوى  2جدول )
𝟔

كرية  في دم  

  ذكور الجرذ االبيض المستحدث بها داء السكري

 المعاملة

     

 المدة

G1  

 السيطرة

G2 استحدث 

بهاداء 

 السكري

 G3 استحدث بها

داءالسكري 

ملغم  500ومعالجة 

من مستخلص  /كغم

 نبات الشيح

G4  ا ستحدث

بهاداءالسكري 

ملغم 1000معالجة 

من مستخلص  /كغم

 نبات الشيح

G5  استحدث بها

داءالسكري 

  1500معالجة 

من  ملغم /كغم

مستخلص نبات 

 الشيح

 متوسط   

 المدة

    

قبل استحداث داء 

 السكري            

 a 

8.44 

0.55 ± 

A 

 

a               

8.76 

0.60 ± 

A 

  

a       

8.19 

0.31 ± 

A  

a          

8.34 

0.46 ± 

A 

  

a             

8.64 

0.37 ± 

A  

a        

8.47 

0.20 ± 

بعد شهر من 

 استحداث داء السكري 

a           

8.24 

0.75 ± 

A 

b         

5.77 

0.40   ± 

B 

b           

5.49 

0.27 ± 

B  

b             

5.87 

0.24 ± 

B 

b             

5.72 

0.19 ± 

B 

b          

6.22 

0.27 ± 

بعد شهر من التجريع 

بمستتخلص نبات 

 الشيح

a 

8.02 

0.79 ± 

A 

b        

5.35 

0.31 ± 

B 

a            

6.54 

0.35 ± 

CB 

a           

7.86 

0.36 ± 

CA 

a            

8.68 

0.53 ± 

A 

c         

7.29 

0.32 ± 

 

 متوسط المعامالت

                             

8.23 

    0.38                                                                      ± 

A                   

             

6.63 

0.47 ± 

B 

 

6.74 

0.34 ± 

CB 

 

7.36 

0.34 ± 

C 

 

7.68 

0.42 ± 

AC 

  

 n=5الخطا القياسي                              ± المعدل 

 P˂ 0.05الحروف الكبيرة المختلفة باالتجاة االفقي تدل على وجود فروقات معنوية 

 P˂ 0.05الحروف الصغيرة المختلفة باالتجاة العمودي تدل على وجود فروقات معنوية 

 

 

انخفاض عدد كريات الدم الحمر معنوياا فيي الحيوانيات المصيابة مقارنية  كسان قد سبببينت نتائج الدراسة ان استحداث داء السكري بااللو

استحداث داء السيكر فيى الجيرذان ، وقد يعود ذلك  الى ((22مع السيطرة السليمة وهذا يتفق مع نتائج الدراسة التي اجريت على الجرذان  

فى أغشية كريات الدم الحـمــر وهــذا ما يؤدي اليى زييادة حجيم الكرييات وهشاشيتها  Na-K-ATPaseيتسبب في انخفاض نشاط االنزيم 

األوزموزية وكذلك انخفاض فى قابليتها الترشيحية وهذا ما يؤدي الى أضطراب فى الدوران الدمي الشعيري والـــذي من شأنه أن يتسيبب 

فـاع سكرالدم يتصاحب مع تغيرات في مكونات الغشاء اليدهني وهيذا ، كما ان أرت(31)فى تحلل بعض كريات الدم الحمر وحدوث فقر الدم

 (2 3)ما يؤدي الى تغير فى مرونة كريات الدم الحمر وبالتالى تحللها 

( 33اماعند المعاملة بالمستخلص المائي لنبات الشيح فقد سبب  ارتفاع  في عدد كريات الدم الحمروجائت هذة النتيجة متفقة مع دراسة  )

 والتي بينت ان التجريع بالمستخلص المائي لنبات الشيح قد سبب ارتفاعا معنويا في مستوى عدد كريات الدم الحمر ويعمل على اعادتها 

والذي يعود الى مضادات االكسدة    Hematoprotectiveالى الحالة الطبيعية مما يعكس قابلية النبات على حماية الدم من االمراض 

تلكها نبات الشيح والتي تقوم بدورها بحماية كريات دم الحمر من االضرار  الناتجة عن ارتفاع الجذور الحرة .والذي يؤدي القوية التي يم

 .(34)في اغشية كريات الدم الحمر فيؤدي الى انخفاض قابليتها على التحلل   lipid peroxideبدورة الى ا نخفاض مستويات 

(في مستوى  P˂ (0.05تحداث داء السكري التجريبي في حيوانات التجربة قد ادى الى ارتفاع معنوي( بان اس3تشير النتائج في الجدول )

عدد خاليا  الدم البيض مقارنة بمستواة في مجموعة السيطرة السليمة التي لم حقن بااللوكسان وتبين ان معاملة الحيوانات المصابة بداء 

ملغم/ كغم وبمعدل مرة واحدة باليوم ولمدة شهر سبب انخفاضا 1500,1000,500السكري بالمستخلص المائي لنبات الشيح وبجرع 

مقارنة مع مجموعة السيطرة المصابة.  كما بين الجدول ان لفترة التجريع  تاثير  عدد خاليا  الدم البيض( في مستوى P˂ 0.05معنويا )

يث كان االنخفاض معنوي بعد شهر من التجريع ( في مستوى عدد خاليا الدم  البيض لذكور الجرذ البيض حP˂ 0.05معنوي)

 . بالمستخلص المائي لنبات الشيح مقارنة  مع بعد شهر من استحداث السكري

 

 

 



W.B.C  ×𝟎𝟏 خالياالدم البيض ( تاثير المستخلص المائي لنبات الشيح على مستوى  3جدول )
𝟑

كرية في دم  

 ذكور الجرذ االبيض المستحدث بها داء السكري 

 
 المعاملة

     

 المدة

G1  

 السيطرة

G2 استحدث 

بهاداء 

 السكري

 G3 استحدث بها

داءالسكري 

ملغم  500ومعالجة 

من مستخلص  /كغم

 نبات الشيح

G4  ا ستحدث

بهاداءالسكري 

ومعالجة 

 ملغم /كغم1000

من مستخلص 

 نبات الشيح

G5  استحدث بها

داءالسكري 

 ومعالجة 

 ملغم /كغم 1500 

من مستخلص 

 الشيحنبات 

 متوسط   

 المدة

    

قبل استحداث داء 

 السكري            

a   

7.26 

0.86 ± 

A              

          

a               

7.17 

0.63 ± 

a       

7.50 

0.91 ± 

A  

a          

7.28 

0.55  ± 

A  

a             

7.51 

0.67 ± 

A  

a        

7.34 

0.30 ± 

بعد شهر من 

استحداث داء 

 السكري 

a           

7.18 

0.67 ± 

A 

 

b         

13.42 

0.99   ± 

B 

b           

13.39 

0.78 ± 

B  

b             

13.49 

0.69 ± 

B 

b             

13.56 

0.76 ± 

B 

b          

12.21 

0.60 ± 

بعد شهر من 

التجريع 

بمستتخلص نبات 

 الشيح

a 

7.52 

0.87 ± 

A 

b        

13.55 

0.89 ± 

B 

a            

9.26 

0.86 ± 

A 

a           

8.30 

0.75 ± 

A 

a            

8.45 

0.62 ± 

A 

c         

9.42 

0.50 ± 

 

متوسط 

 المعامالت

                             

7.32 

     0.69                                                                     ± 

A                   

             

11.38 

0.84 ± 

B 

 

10.05 

0.83 ± 

C 

 

9.69 

0.81 ± 

C 

 

9.84 

0.59 ± 

C 

  

 

 n=5الخطا القياسي                               ± المعدل 

 P˂ 0.05الحروف الكبيرة المختلفة باالتجاة االفقي تدل على وجود فروقات معنوية 

 P˂ 0.05الحروف الصغيرة المختلفة باالتجاة العمودي تدل على وجود فروقات معنوية 

 

 

 ارتفاعا في عدد خاليا دم البيض في دم ذكور الجرذ االبيض   اظهرت نتائج الدراسة ان استحداث داء السكري بااللوكسان قد سبب

 ( على الجرذان المصابة بداء السكري المستحدث بااللوكسان  ( 36( والبياتي  (35وهذا يتفق مع نتائج ماتوصل الية من النائلي

 من الدراسات   وهذا أيضاا ما وجدته العديد (  37وتعود الزيادة في عدد خاليا الدم البيض الى زيادة في معدل عدد الخاليا العدلة )

 يمكن ان يعزى سبب الزيادة في أعداد الخاليا العدلة إلى أن هذه   (8 3التي تناولت تأثير الداء السكري في أعداد الخاليا البيض )

 (، كما ان المستضدات البنكرياسية هي األخرى 41،(40,39الخاليا تعاني من تثبيط في هجرتها في دم مرضى الداء السكري

 مما يتسبب في تراكمها في مجرى الدم   تسبب تثبيط هجرة الخاليا العدلة عند مرضى الداء السكري المعتمدين على األنسولين

 لى عرقلة هجرة .ويؤثر ارتفاع مستوى سكر الكلوكوز للدم في عملية االنجذاب الكيميائي ويؤدي إ((42 وبالتالي زيادة أعدادها

 أو يؤدي إلى تسكر  ((43قد يتفاعل سكر الكلوكوز مباشرة مع المستقبالت الموجودة على سطح الخاليا العدلة  الخاليا العدلة أو

 الموجودة على سطح الخاليا العدلة مما يسبب إعاقة   ترتبط هذه البروتينات المسكرة مع المستلمات  الدم  ثم  بعض بروتينات

 ( ، ونظراا لكون الخاليا العدلة 46 (45,44,الجسم المختلفة  أنسجة  نجذاب الكيميائي وتثبيط هجرة هذه الخاليا إلىعملية اال

 على العدد الكلي لخاليا الدم البيض.  تمثل نسبة كبيرة من خاليا الدم البيض فإن زيادة عددها ينعكس

 ( ,22  33 )البيض وهذا يتفق مع   انخفاضا في عدد خاليا الدماما عند المعاملة بالمستخلص المائي لنبات الشيح قد سبب 

 ، المكون األساسي في العشبة الذي يستخدم بفعالية ضد األصابات الطفيلية  Artemisininوهذا يعود الى وجود االرتمسينين 

 ( ، حيث تعد العدالت الخاليا األولية الخاصة بالتهام األجسام الغريبة ، والتي لها (48,47والفطرية وبخاصة طفيلي المالريا

 والتي تعد أحدى مكونات عشبة الشيح  Flavonids( ، فضال" عن المركبات الفالفونية 49دور في األستجابة المناعية بالجسم )

 ( 50) حيويا" مهما" بتقليل خطر األصابة باألمراض ودورها كعوامل مضادة لأللتهابات  التي تؤدي دور

 

 



( في  P˂ (0.05( بان استحداث داء السكري التجريبي في حيوانات التجربة قد ادى الى انخفاض معنوي4تشير النتائج في الجدول )

مستوى حجم الخاليا المضغوطة مقارنة بمستواة في مجموعة السيطرة السليمة التي لم حقن بااللوكسان وتبين ان معاملة الحيوانات 

ملغم/ كغم وبمعدل مرة واحدة باليوم ولمدة شهر 1500,1000,500المصابة بداء السكري بالمستخلص المائي لنبات الشيح وبجرع 

(  مقارنة مع مجموعة P> 0.05حجم الخاليا المرصوصة  اال ان االرتفاع لم يصل الى مستوى المعنوية ) سبب ارتفاعا  في مستوى

 السيطرة المصابة .

( في مستوى حجم الخاليا المرصوصة لذكور الجرذ البيض حيث كان P˂ 0.05كما بين الجدول ان لفترة التجريع  تاثير معنوي) 

 بالمستخلص المائي لنبات الشيح مقارنة  مع بعد شهر من استحداث السكرياالرتفاع معنوي بعد شهر من التجريع 

 

في دم ذكور الجرذ  % PCV( تاثير المستخلص المائي لنبات الشيح على حجم الخاليا المرصوصة   4جدول )

 االبيض المستحدث بها داء السكري 
 

 المعاملة

     

 المدة

G1  

 السيطرة

G2 استحدث 

بهاداء 

 السكري

 G3 استحدث بها

داءالسكري 

 ومعالجة 

 ملغم /كغم 500

من مستخلص نبات 

 الشيح

G4  ا ستحدث

بهاداءالسكري 

 ومعالجة 

 ملغم /كغم1000

من مستخلص 

 نبات الشيح

G5  استحدث بها

داءالسكري 

 ومعالجة 

 ملغم /كغم1  500

من مستخلص 

 نبات الشيح

 متوسط   

 المدة

    

قبل استحداث داء 

 السكري            

a   

                 

 37.69  

1.42 ± 

A 

a        

        

37.57 

2.16 ± 

A  

a       

 

37.66 

1.77 ± 

A  

a          

 

37.87     

1.38 ± 

A  

a               

                 

37.76 

1.48 ± 

  A  

a        

 

37.71 

0.68 

 

بعد شهر من 

استحداث داء 

 السكري 

a           

37.62 

1.29 ± 

 

A 

b         

29.58 

1.38 ± 

   

B 

b           

29.78 

1.34 ± 

   

B  

b             

31.11 

1.76 ± 

   

B 

b             

30.97 

1.79 ± 

   

B 

b          

31.81 

0.87 ± 

 

بعد شهر من 

التجريع 

بمستتخلص نبات 

 الشيح

a  

37.44 

1.87 ± 

 

A 

b 

30.43 

1.44 ± 

 

B 

a            

34.24 

1.08 ± 

 

C 

a           

35.90 

2.27 ± 

   

C 

a            

36.56 

1.51 ± 

 

AC 

c         

34.91 

0.90 ± 

 

 

متوسط 

 المعامالت

                             

37.58 

0.82 ± 

                                                                           

A                   

             

32.53 

1.32 ± 

 

B 

 

33.89 

1.24 ± 

 

B 

 

33.96 

1.25 ± 

 

B 

 

35.10 

1.17 ± 

 

B 

  

 n=5الخطا القياسي                             ± المعدل 

 P˂ 0.05الحروف الكبيرة المختلفة باالتجاة االفقي تدل على وجود فروقات معنوية 

 P˂ 0.05الحروف الصغيرة المختلفة باالتجاة العمودي تدل على وجود فروقات معنوية 

 

اظهرت نتائج الدراسة الحالية ان استحداث داء السكري بااللوكسان قد سبب انخفاضا في مستوى حجم الخاليا المرصوصية فيي مصيل 

( في ذكور الجيرذ االبييض المسيتحدث فيهيا داء  السيكري واليذي يرجيع اليى وجيود   (33دم ذكور الجرذ االبيض وهذا يتفق مع نتائج  

                                                   (  .(51لدم وحجم الخاليا المرصوصة   عالقة طردية بين مستوى خضاب ا

العوامل المؤثرة في عدد كريات الدم الحمر ، تؤثر أيضا في حجم الخالييا المرصوصية وتركييز خضياب اليدم.كما بأن ( (52 كما ذكر  

وبجييرع اظهييرت الدراسيية ان معامليية الحيوانييات المصييابة بييداء السييكري المسييتحدث بااللوكسييان بالمسييتخلص المييائي لنبييات الشيييح 

دة شيهر سيبب ارتفاعيا فيي مسيتوى حجيم الخالييا المضيغوطة وجياءت هيذة ملغم/ كغم وبمعدل مرة واحدة باليوم ولم1500,1000,500

 ( والتي بينت  ان المستخلص المائي لنبات الشيح قد سبب ارتفاعا في حجم  الخاليا المضغوطة33)النتيجة متفقة مع ماتوصل الية 
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