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 في تخثر الدم Plantago ovataبذور اقطونيا المحلي  لنبات الخام المستخلصات فعالية 
 *** نور حارث محمد  *حميد عودة عبد    **جنان علي عبيد      *سندس حميد أحمد

  والتكنولوجيا العلوم وزارة *
  المنصور التقني الطبي المعهد**
 كلية العلوم  -جامعة بغداد   ***    

 

 

 

 

 :معلومات البحث

 

 الخالصة: 
 2011/ 1/ 24تاريخ التسليم:  

 2011/ 6/ 26تاريخ القبول:  
 2012/     6  / 14   تاريخ النشر: 

DOI: 10.37652/juaps.2011.44275   

 .العتترا  فتتي طبيعيتتا ينمتتو التت   plantago ovataبتت ور اوطوايتتا الم لتتي  علتت  الدراستت  هتت   أجريتت  
اضتتاف   عمتتا المختصلصتتلم المتتاكي والك تتولي رتتم البتت ور الن اجيتت  ن هل تت  رامتتوعتلم رتتم ال  تترا  المصتبريتت 

لماموعتتت  ا تتترو ةماموعتتت  ستتتيطرة ن اجريتتت  ال  ولتتتان المصتبريتتت  علتتت  علنتتتان رتتتم  م ال  تتترا  وج تتتمن  
 المختصلصتتلم رتتم  رتدرجتت  جراكلتت  باستتتصدام وزرم التصثر وعد  الصفي ان الدرويتت  حخاب زرم البروثروربلم

( رلغتتل لكتتا رللتتتر رتتم المختتتصل  الصتتام  30و 20للن تتانن وارهتترن النتتتاكل ا  الترةلتت يم    والك ولي الماكي
لها القابلي  علتت  جقللتتا زرتتم التصثتتر  تتارح الاختتل ال تتين وا  التراكلتت  الواط تت  للمختتتصل  المتتاكي و الك تتولي 

 ن د  االوراص الدروي   ا ا الاخل ال يللن ان فعال  جدا في جقللا زرم التصثر و زيا ة ع

 

 الكلمات المفتاحية: 
 ،  الخام المستخلصات

 Plantagoبذور اقطونيا المحلي  

ovata  ، 

 .تخثر الدم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة  
استتتصدر  الن اجتتان الطبيتت  فتتي الطتتع البتتديا لعتت ح العديتتد رتتم  

الختتمن  وجالتت  و  وفقتتر التتدم وارج تتاا الكولختتترو االرتترام رنهتتا ضتتغ  التتدم 
نمتتتو فتتتتي رتتتتم الن اجتتتان ال وليتتت  التتتتي ج ا تتتان ال ختتتلللوم  يعتتتد .التتتدم وهلرهتتتا 

 . وهرب اسياشما  شر  أفريقيا مناطق الررلي  في الهند وايرا  والعرا  و ال

ام لكافتتت  بشتتتعا عتتت  اوطوايتتتاال ختتتلللوم علتتت  ا تتتان  رصتتتطل  و يطلتتتق  (1)
جختتتصدم  ناتتوا 200 والتت   ي تتل Plantagoجتتن  االاتتواا التتتي جقتت  ج تت  

ةمللم عديم  الطعل والراك   ه ا الن ان ذان اللو  االسو  او البني ,الب ور  
االسراا في ازالتت   جعما عل حلث    لقولو  التقي ي والن فيوةع ح لمرم ا

 .( 2 جختتل االاختتا  رتتم  ا تتراح المت قيتتان الغ اكيتت   عتتم طريتتقسموم الاخل  
الموجتتتو ة العتتتالي رتتتم المتتتا ة الل جتتت  لم تتتتوا    ختتتلللوم بشتتتعا ركتتتي ال ينتتتتل

والمتواجتتتد  بعميتتت   رتتتم وزاهتتتا %25فتتتي هتتت ر البتتت ر  بنختتت    بشتتتعا ررةتتت 
اختت    لهتت ا الن تتان العديتتد رتتم ال واكتتد رنهتتا   تت  ن و P.Ovata كبلتترة فتتي

 ن [3]الكولخترو  ةما يعما ةمدرر و رللم 
 

* Corresponding author at: The Ministry of Science and 

Technology, Iraq; 

 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5859-6212 .Mobil:777777 
E-mail address:  

ووتتتتتد لتتتتتمم  الدراستتتتت  ال اليتتتتت  لتقلتتتتتيل جتتتتتاثلر رختتتتتتصل  بتتتتت ور 
 ال خلللوم في عملي  جصثر الدم  ا ا جخل الكاكم ال ي و  ارجه ن 

 العمل  طرائق  و المواد 

  :وتحضيرها  النباتية العينات جمع 1 -

رتتتم ررةتتت  االعشتتتاب الطبيتتت  فتتتي بغتتتدا    الن اجيتتت جمعتتت  البتتت ور 
 ر عمتت  زجاجيتت  ونتتااي فتتي ح ظتت  ثتتل ،ةهرباكيتت ط نتت  بواستتط  رط نتت  و 

 الن ان السل الكارل  المعلوران العبوان عل  و وا  االستصدام، ل لم الغلق

 ر  جاريصه و روو  جمعهن 
 :المائي  المستخلص تحضير -أ

  الن اجي المخ و   رم هل ( 50 ) وز   .1

 الغليا  بدرج  المقطر الماء رم لتررل ( 500 ) اليه ضيفأ  .2
   المختمر الت ريك ر  للبر  هوجرة

ورة     الترشي   ور   ثل الشاش، رم ط قان عبر الم لو  رش  .3
الدوار   الم صر  جهاز  باستصدام    Rotary evaporatorالراش  

 م  ° 60ل لم ال صو  عل  ساكا ةثيف بدرج  حرارة 

حرارة    الخاكا  ج ف .4 ل لم  °   37بدرج   الث ج   في  وح ظ  م 
 .االستصدام
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 :الكحولي  المستخلص تحضير -ب
 استصدام عدا را ا خها الماكي المختصل  ج  لر  طوان اج ع 

 .المقطر الماء رم بدالا  70% االثللي الك و  رم لتررل ( 250 )
 تهيئة الحيوانات المختبرية و تقسيمها . 2

فتتارا رصتبريتتا رتتم اتتوا   15استصدر  فتتي هتت   التاربتت      
Albino   هتتل ، بعمتتر 6± 0 45.رتتم الانختتلم ةللهمتتا ، وةااتت  اوزااهتتا )

راموعتتان ، ج تتل المامتتوعتلم  ثتت  شهريم جقري ا ن وخم  عشواكيا علتت  
، ارتتتتا الماموعتتتت  الثالثتتتت   ( فتتتتارا ستتتتت  لكتتتتا راموعتتتت 12االولتتتت  و الثاايتتتت   

( ف را  سيطرةن وضتتع  ال  تترا  فتتي البلتت  ال لتتوااي لمرةتت    3فتتكو  رم  
م ، وجهتت ن ال  تترا   35-30  النهريم في جارع  النهريم عند  رج  حتترارة

  ن رومتت  الماموعتت  االولتت  رتتم بعميتتان ةا يتت  ورتتاءبعليقتت  ه اكيتت   التت  
 20ال  تترا  ، ثتتل جرعتت  بتراكلتت  رتدرجتت  رتتم المختتتصل  المتتاكي للن تتان   

( رللتتتر ، رتترة واحتتدة  05 .0، ب اتتل   لتتتررلغتتل لرل ( 150و 50و 30و
  تت   اللتتتوم و بواوتتت  ثتتت   رعتتترران لكتتا جرةلتتت  لمتتتدة ستتت ع  ايتتتام ن رومتتت 

المختتتصل  الك تتولي للن تتان   الماموع  الثااي  وجرع  بتراكل  رتدرج  رتتم
فقد جرعتت  بم لتتو   بالطريق  ا خها اع  ن ارا الماموع  الثالث    الخيطرة(

  المل  ال خلولوجي ن
 Haematological Tests  الدم اتصو فح . 3
 المستخلص المائي  .3.1

   Prothrombin Time البروثرومبين زمن .1
و ةمتتتتا  استتتتتصدر  الطريقتتتت  الختتتتريع  البروثتتتتروربلم زرتتتتملقيتتتتا  

 :  يلي
ةم .1 و ي س ع  الدم  رم  عل  ها وضع   ج تو   ااابلع   Sodium في 

citrate  ن 

دقيق  ال  في ورة    1000  ان باهاز الطر  المرة   بخرع العلن   ناب  .2
 ن ل صا الب زرا عم باوي المعواان الصلوي   واكق  10لمدة 

ااابلع   .3 ال   رال   بواسط   الب زرا  جاف   اقل   و  رعقم   ا ت ار 
و    لتررل 10.  بمقدار اابوب ن  في  ثبت لكا  راكي   االاابلع  حمام 
 ن    واكق 10م ولمدة  37بدرج  

رم الثروربوب ستلم المصن  ل خاب ال رم ال زم   لتررل  0.2  أضيف .4
 عد ه ا اال ت ار ةماموع  سيطرة ن ي  لظهور الصثرة ن

رللتتتتتتتر رتتتتتتم  0.2كتتتتتتررن العمليتتتتتت  ذاجهتتتتتتا و بتتتتتتدال رتتتتتتم اضتتتتتتاف  
 و 30 و 20 لمختصل  الن اجي بتراكلتت  رتدرجتت   رربوب ستلم أضيف االث 

عنتتتد ل ظتتت  االضتتتاف  ا ختتتها لتتتتر التتت  الب زرتتتا و رلغتتتل ل رل  ( 150و  50
 ض ط  ساع  التوول  ل خاب ال رم ال زم لظهور الصثرة ن 

    Clotting Time التخثر زمن .2
لبيتتا  جتتاثلر المختتتصل  الن تتاجي علتت  زرتتم التصثتتر  و  اضتتاف   

  :للتصثر  ارح الاخل ال ي , جل اج اا الصطوان االجي  رااع  ا  را ة
طلل  رم الدا ا   الج تو  عل  راا  جصثر,  لع شعري ح رن اااب  .1

المتدرج    رل  150,    50,    30,    20بالتراكل   ل  رم    لتررلغل 
 المختصل  الماكي و جرة  في جو المصتبر لتاف جماران  

و    .2 عما  ض  جل  بالك و ن  جعقيمه  بعد  االل    في  ساع   ة  ط  
جل   او  وطرة  م ن  ث ث   التوول  عند رهور  ال  حوالي  الدم  س ع 

   نالشعري  االاابلع ارباا 

عخر ج ء لغلر رم االابوب  ب   بدا  ع  االابوب  في راح  اللد ,ثلوض .3
بلم طرفي  ثااي  ال  حلم ر حظ  جكو  اللي لم ةصي  احمر    30كا  

 ن  االابوب 

 المستخلص الكحولي :2.3 
    Prothrombin Time البروثرومبينزمن  .1

حخاب زرم البروثروربلم و قيا  زرم التصثر بن   الطريقتت    جل
رتتا عتتدا استتتصدام المختتتصل  الك تتولي بتتد    المت ع  في المختتتصل  المتتاكي

 ن الماكيالمختصل  
 عدد االقراص الدموية  3. 4

جمعتتت  علنتتتان التتتدم بعتتتد ذبتتت  ال لوااتتتان المصتبريتتت  فتتتي ااابلتتتع 
حختتتتتاب عتتتتتد  الصتتتتتفي ان  لغتتتتترم( EDTAج تتتتتتو  علتتتتت  رتتتتتاا  جصثتتتتتر  

 وةما يلي: الدروي 
جل عد الصفي ان الدروي  فتتي المليمتتتر المععتتع الواحتتد رتتم التتدم 

  ر لتتو  اتعماسب   Hemocytometer  الص يا الدروي   رقيا ستعما   با
( 40جل العد باستتتصدام العدستت  الشتتل ي   ةمص ف للدم ،    اوة االن االروالوم

   للماهر المرةع ، وط ق  المعا ل  االجي :
عتتتتتد  الصتتتتتفي ان =  3رلتتتتتل( 1عتتتتتد  الصتتتتت  ان الدرويتتتتت  فتتتتتي  

 نرعارا التصفيف ل رعارا ال ال X( ررب  رتوس  25الدروي  في  



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2011 ,( 5), ( 3 ) :35-39 

  

37 

 النتائج والمناقشة 
 فحوصات الدم:

 حساب وقت البروثرومبين : -أ

ثاايتت  و  12وتتدر   ستتال  راموعتت  الختتيطرة زرنتتا للبروثتتروربلم  
للتصثتتر و لتتل ي تتد  التصثتتر فتتي بتتاوي الماتتاري   تت    الطبيعتتيهتتو الووتت  

 ه ا الوو  ن 
 قياس زمن التخثر : -ب

و يعتبتتر ضتتمم  وتتاكق  5 الختتيطرة راموعتت بلغ زرتتم التصثتتر فتتي  
(  وتتتاكق بلنمتتتا ارهتتترن الماتتتاري  7-3المعتتتد  الطبيعتتتي للتصثتتتر و ال تتتالغ  

(رلغللرتتا رتتم المختتتصل  150و  50و  30و  20 المختتتصدر  للتراكلتت  
( عل  التتتوالي 120 قيق  و 25ساع  و  1و  قيق  2 واكق و  3الماكي    

 (ن1  وةما هو روض  في الادو 
علتت  جقللتتا  P.Ovataجوضتت  النتتتاكل وتتدرة المختتتصل  المتتاكي 
فتتتتي ايقتتتتار النتتتت ر ج عتتتتا  زرتتتتم جصثتتتتر التتتتدم ن و وتتتتد جعتتتت و فعاليتتتت  ال ختتتتلللوم

العالي ل ليار ال اك تت  فتتي   الم توو الل ج  اضاف  ال   لما ة  الحتواكه عل  ا
الماء و التي لها القابلي  عل  ارتصاص الماء الموجو  في الدم رما يختتاعد 

 [ن 5و  4عل  التصثر و ه ا يت ق ر  را وجد  ]
التتت   للن تتتانالمختتتتصل  المتتتاكي  جاريتتت  اتتتتاكل (2بتتتلم الاتتتدو   

لماموعتتت  التتت  ا ي رنتتتهالمختتتتصل  الك تتتولو لماموعتتت  االولتتت  رتتتم ال  تتترا  ا
حدو  جغللران رهمتت  لوحظ ، و  اسبواس  لمدة االثااي  رم ال  را  ج   الدر 

فتتتي زرتتتم جصثتتتر التتتدم وعتتتد  الصتتتفي ان الدرويتتت  قياستتتا بالماموعتتت  الثالثتتت  
 قيقتتت  ،  1:20ستتتاا زرتتتم التصثتتتر ل لوااتتتان الختتتيطرة  ن( ف تتترا  الختتتيطرة 

 بلنمتتتتا وتتتترص  رتتتتو   562وةتتتتا  عتتتتد  الصتتتتفي ان الدرويتتتت  الطبيعتتتتي لهتتتتا 
رهما في زرم المختصل  الماكي والك ولي ااص اضا   سال  وراءان جاري 

المختتتتعمل  للمختتتتصل  المتتتاكي زرتتتم  حلتتتث ستتتال  الماموعتتت  ،جصثتتتر التتتدم
زيا ة عد  الصفي ان (  قيق  ر  4.00و 0و 0.41و 0.65لتصثر ودر   ل

 و 30 و 20 كلتت  اتر لل  3(  ليتت  فتتي رلتتل  520,  950ن 685   الدرويتت 
 (ن150و 50

بلنمتتتتا بلتتتتغ التصثتتتتر للماموعتتتت  المختتتتتعمل  للمختتتتتصل  الك تتتتولي 
طرب  فتتتتتتي اعتتتتتتدا  االوتتتتتتراص (  قيقتتتتتت  رتتتتتت  زيتتتتتتا ة ر تتتتتت 6و 0.59و 0.85 

 30و 20كلتت   اتر لل 3رلل ل(  ليتت 572 و 592 و 587التتدروي  ال الغتت    
 نعل  التوالي( 150و

( ا  عد  الصفي ان الدرويتت  يتتت كل 2رم الادو  رول    ي حظو 
التصثتتر ، اذ جشتتترص الصتتفي ان الدرويتت  فتتي جكتتويم   ر  الوو  ال زم لعملي 

 الصثرة الدروي  عم طريق جامعها والتصاوها بصلوط ش ع  ال ايبريمن
فتتي زرتتم التصثتتر وستتلول  التتدم رتت  اقصتتا    زيتتا ةساا    (1   شعا

 عد  الصفي ان الدروي ن
جصثتتتر التتتدم  الم لتتتي فتتتي عمليتتت  الن تتتان جتتتاثلرجؤيتتتد هتتت   النتتتتاكل 

المصتل   وا  ه   النتاكل جت ق ر  را [  8و 7و    6  ]  هوايقار الن ر بااواع
و 11و 10] المراجتتت  العلميتتت  فتتتي هتتت ا الماتتتا  رتتتمجولتتتا اليتتته ال تتتاحثلم 

وود جع و فعاللته في جال  الدم ال  ر توو العش   العالي رم   ن[13و  12
فتتتتي  يختتتتها ذوبااهتتتتا اذ ااهتتتتا ذان ةتلتتتت  ج ي يتتتت  واط تتتت ، رمتتتتا الل جتتتت المتتتتا ة 

 ن[13]جخاعد في عملي  االاكماش وجال  الدم  رماالخواكا النخياي  والدم 
جثتت   جكتتويم الثتتروربلم و   الن تتانرعلن  رم رختتتصل     جراكل ا   

 PTA في الطور االا يمي رم عملي  التصثتتر رمتتايمن  جامتت  الصتتفي ان )
بختتبع وجتتتو  المرة تتان البتتولي فلنوليتت  ن وجت تتق هتتت    الدرويتت  ، وعلتتا ذلتتك

اذ ا  التراكلتت  الواط تت  جووتتف النتت ر لكتتم   [ 16] النتاكل اي ا ر  را ذةتتر 
اتتت ر التتدم وربمتتتا يعتتتو   التراكلتت  العاليتتت  وتتد جكتتتو  ذان جتتتاثلر وتتو  الحتتتدا 

رلغتتتتتل لرتتتتتا التتتتت  احتتتتتتواء  150ستتتتتبع زيتتتتتا ة ووتتتتت  التصثتتتتتر عنتتتتتد الترةلتتتتت  
المختصل  عل  ةميان عالي  رم الصابوالم التتتي جعمتتا علتت  ستتلول  التتدم 

هتت   النتتتاكل رهمتت  علتت  الصتتعلد الع جتتي والووتتاكي ال ستتيما  يمتتا  جعتبتترو  .
 ن[16و 15و 14].يتعلق باررام القلع و االوعي  الدروي 
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 P .لنبات ( : قياس زمن التخثر باستخدام المستخلص المائي1جدول ) 

ovata 
تركيز المستخلص 

 )ملغم /مللتر( 

زمن تخثر الدم 

 )دقيقة(

 5 سيطرة

20 3 

30 2 

50 1.25 

150 120 

 

: معدل قراءات زمن التخثر وعدد الصفيحات الدموية في   (2جدول )
 الحيوانات المختبرية 

نوع 

 المستخلص

التركيز  

)ملغم  

مللتر(/  

زمن 

التخثر  

 )دقيقة(

عدد  

الصفيحات 

 الدموية

 562 1:20 0 السيطرة

المستخلص  

 المائي

   

20 0.65 685 

30 0.41 950 

50 00   

150 4:00 520 

المستخلص  

 الكحولي

   

20 0:85 587 

30 0:59 592 

150 6 572 
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تأثير التراكيز المتصاعدة من المستخلص المائي والكحولي للنبات في داخل الجسم الحي.( : 1شكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

THE EFFICIENCY OF CRUDE EXTRACT FOR LOCAL PLANTAGO 

OVATE IN BLOOD COAGULATION 
S. H. AHMED ,D. J. A. OBAID , H. O. ABID  , N. H. MOHAMMAD 

ABSTRACT 

This study was performed on the seed of the local plant plantago ovata which grow naturally in Iraq . Water and 

ethanolic extract of this seed are prepared. Two groups of laboratory mice are used in addition to another as control. The 

laboratory tests are done on blood samples from these mice , included calculate the time of brothrombin , coagulation and 

platelet count using different concentration of both water and ethanolic extracts of this plant. The results revealed the 

water extract of (20 and 30) mg/ml caused a decrease in clotting time. Also the low concentration of crude extracts (water 

and ethanolic) were very efficient to decrease in clotting time, and increase platelet count  . 

Key words: Plantago ovate, 

ة(
يق

دق
( 

ثر
خ
لت
 ا
ن
زم

 

 المستخلص المائي  والكحولي ملغم/ مل 


