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هدددددددرت الدراادددددددة الفاليدددددددة تلدددددددص معررددددددة قعدددددددض تددددددد  يرات المادددددددت مص الكفددددددول   ورا   قدددددددات ذيددددددد  الع دددددددر   
Heliotropium europium  كمضددداد لدكادددخ مددي  ددع  ميدداس قعدددض ماددتوم مضددادات ا كادددخ م دد  الكموتدددا يوي

Glutathione(GSH) وأ ددزيم اددوقر اوكاددايد داددميوتيز ،(SOD) Superoxide dismutase روكادددخ وماددتوم قي
 peroxynitrate (-.ONOO)وجددذر القيروكادد   تريددت  Malondialdehyde (MDA)الدددهي المالو دايالدييايددد 

radical  وعدد مي المتغيرات الكيموفيوية م   القروتيي الكم  وا لقدوميي واليوريدا، رد  ذكدور الجدرذاي المعرضدة ل جيداد
( يومدددا، 30%( رددد  مددداب اللدددر  طيمدددة مددددخ التجرقدددة القالغدددة  0.5ألت كاددددل المادددتفدو ققيروكاددديد الييددددروجيي قتركيدددز 

المضداد لدكاددخ، وتدم تعيديي الجرعدة ا ك در رعاليدة لمادت مص أورا   قدات  Cوم ار ة هذه الدت  يرات مع ت  يرات ريتداميي 
ذكددور ( مددي 35ممغم/كغددم مددي وزي الجاددم(. فيددو ااددت دم   300ذيدد  الع ددر  مددي  ددع  ال يددام قتجددار  أوليددة ركا ددت  

( 5( مجدداميع تضدم ت كد  مجموعددة  7( غدرام ومادمت تلدص  280-245( لدديرا وأوزاي  5-4الجدرذاي القديض ق عمدار  
، مجموعددة ماددت مص أورا   قدات ذيدد  الع ددر  H2O2جدرذ وكددا ت  ممجموعددة الاديطرخ، مجموعددة قيروكادديد الييددروجيي 

+ريتدداميي  H2O2، مجموعددة  Cت  + ريتدداميي + الماددت مص ال قددات ، مجموعددة الماددت مص ال قددا H2O2ر ددط، مجموعددة 
C مجموعة ،H2O2  مات مص ال قات  + ريتاميي+C قي ت  تداج  الدراادة تي اهجيداد ألت كاددل المادتفدو ققيروكاديد .

والقدددروتيي الكمددد  وا لقدددوميي  SODأدم تلدددص ا   ددداض مع دددول رددد  تركيدددز الكموتدددا يوي ورعاليدددة أ دددزيم H2O2الييددددروجيي 
وجذر القيروكا   تريدت واليوريدا،. وع دد معاممدة  MDAجموعة الايطرخ. وفدوو ارت اع مع ول ر  تركيز قالم ار ة مع م

والقدروتيي  SODأدم تلص ارت اع مع ول ر  تركيدز الكموتدا يوي ورعاليدة أ دزيم H2O2الفيوا ات قمات مص ذي  الع ر  + 
وجددددذر  MDAالكمدددد  وا لقددددوميي قالم ار ددددة مددددع مجموعددددة قيروكادددديد الييدددددروجيي. وفدددددو ا   دددداض مع ددددول ردددد  تركيددددز 

القيروكاددد   تريددددت واليوريددددا، قالم ار دددة مددددع مجموعددددة قيروكاددديد الييدددددروجيي. أي معاممددددة الفيوا دددات المعرضددددة ل جيدددداد 
يومددا أدم تلددص فدددوو ارت دداع مع ددول ردد  تركيددز  30اددم لمدددخ ممغم/كغددم مددي وزي الج250قتركيددز Cألت كادددل ق يتدداميي 

و القدددروتيي الكمددد  وا لقدددوميي قالم ار دددة مدددع مجموعدددة قيروكاددديد الييددددروجيي. وفددددو  SODالكموتدددا يوي ورعاليدددة أ دددزيم 
تلددص ا ددتعن مع ددول ردد   C، وجددذر القيروكادد   تريددت. ولددم تددةد المعاممددة ق يتدداميي MDAا   دداض مع ددول ردد  تركيددز 

مددع  Cز اليوريددا قالم ار ددة مددع مجموعددة قيروكادديد الييدددروجيي. وع ددد معاممددة الفيوا ددات المعرضددة ل جيدداد ق يتددامييتركيدد
والقدددروتيي الكمددد  SODمادددت مص ذيددد  الع دددر  أدم تلدددص فددددوو ارت ددداع مع دددول رددد  تركيدددز الكموتدددا يوي ورعاليدددة أ دددزيم 

وجددذر القيروكادد   MDAظ ا   دداض مع ددول ردد  تركيددز وا لقددوميي قالم ار ددة مددع مجموعددة قيروكادديد الييدددروجيي، ولددوف
 . تريت واليوريا قالم ار ة مع مجموعة قيروكايد الييدروجيي

 

 نلكلمم  نلمفتمحي :
 Heliotropiumذي  الع ددر 
europium ، 

 مضاد لدكادخ ،  
 ذكور الجرذاي القيض د،

 .اهجياد ألت كادل

  

 

 

 

 

 

 

 لمقدمــةا
اهجياد ه الك العديد مي ال قاتات الت  تات دم لمعالجة فالة 

فيو تي  ]Free radicals ]1 ألت كادل ال ات  مي تكوي الجذور الفرخ
 أو مات مصاتيا Boraginacaeaالعديد مي  قاتات عاجمة لااي ال ور 
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E-mail address:  

 
ليا دور مضاد لدكادخ ومي ضمي  قاتات هذه العاجمة  قات ذي  

له راعمية دواجية قاق  افتواجه  Heliotropium europiumالع ر  
الذل يكوي ميم ضد العديد مي  Europin N- Oxideعمص ال مويد 

تذا  Hepatotoxic ت  تي هذا ال وع مي ال قات يكوي اام لمكقد ،ا ورام
قاق  وجود كميات  ممغم/كغم 600ق اقة تتجاوز  أك  قكميات كقيرخ

، وأي  pyrrolizidin [2]وأك رها ليوعا  alkaloidواررخ مي ال مويدات 
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الت   Flavonoids قات ذي  الع ر  أيضا يفتول عمص ال عرو ويدات 
زالة الجذور الفرخ وقي ت الدرااات  .[3] تمتاز ق عميا المضاد لدكادخ وا 

 .[4] وال طريات تي هذا ال قات له راعمية ضد القكتريا
الفالة الت  يزداد  Oxidative stressلت كادل ايم   اهجياد 

رييا ت تاج الجذور الفرخ والمواد المةكادخ ر  ال عيا ،ويمع  الضرر 
لم عيا وا  اجة ال اجم عي زيادخ  Oxidative damageألت كادل 

ماتوم المواد المةكادخ دورا أااايا ر   لوب معظم ا مراض ع د 
،وقما تي ت اععت ا كادخ تكوي فاامة لفياخ ال رد ر د  [5]اه ااي

لي و ة  و أو فصو  أمراض ممقية وعاجية تةدل تلص ط رات ورا ية
صاقات ارطا ية مت وعة. تي ال قاتات  والفيوا ات تفت ظ ق جيزخ مقكرخ وا 

 Cمع دخ مي طرز متعددخ لمضادات ا كادخ م   الكموتا يوي وريتاميي 
رضع عي أ زيمات م   الكاتاليز والاوقر اوكاياد  Eوريتاميي 
يتضمي هذا التعرين قاي ال عيا الفية عي طري   و[6].داميوتيز

وتزي  اميتيا  خامتعكيا ليذه ا  ظمة ري  تولد قااتمرار المواد المةكاد
 ع  ا يض اليواج  الطقيع . وع د فصو  المزيد مي ا فداو 

ايض الممو ات و و ايما ع د تعدد مصادر ا كادخ كاهلعاع  ،الت كادية
راي  ،الع امير وااتجاقة الجياز الم اع  لدمراض والممو اتو القيجية 

ك ي ت  ا  ظمة المضادخ لدكادخ وقذل أ ظمة المواد المةكادخ ت و 
الدهوي و  ر  Oxidative damage ا ذم أو الضرر ألت كادل
يةدل ر  ال ياية تلص  مما وا فماض ال ووية القروتي ات و الكرقوهيدرات

ي أص ان ا .[7] الموت ال مول ع د اهجياد ألت كادل ال ول
 OH-) Hydroxylم   جذر اليدروكاي    ا وكاجيي ال عالة

radicals 2 الاال  وجذر ايوي الاوقر اوكاايد)- O) Superoxide 
anion radicals الت    تمتمك الجذور م    ةوأ واع ا وكاجيي ال عال

ه  عوام  H2O2) Hydrogen peroxideقيروكايد اليدروجيي  
تياجم ا فماض الده ية غير الملقعة  غم ة ال عيا ماققه قيروكادخ 

ر  تفطيم ا واصر  رضع عي دورها ،[8] الدوهي أو تز خ الدهوي
وتفطيم الفامض ال وول  Denaturationالقروتي ية وماخ القروتي ات 

 DNA  )Deoxyribonucleic acidالراقيوزل م  وص ا وكاجيي   
الت  مد ت ود تلص فدوو ا ورام  Mutationsمةديا تلص فدوو الط رات 

 .[9]الارطا ية
 المات مص الكفول   ورا   قات ذي  الع ر  ت  ير تلص معررة

ماتوم قعض مضادات ا كادخ  غير  كمضاد لدكادخ مي  ع  مياس
وا  زيمية م   ا زيم الاوقر اوكاايد  GSH ا  زيمية م   الكموتا يوي

 المالو دايالدييايد   قيروكادخ الدهي ومياس ماتوم (SOD داميوتيز
MDA  القيروكا   تريتوجذر ONOO.-  )المتغيرات  وقعض

ر  مص  الدم لذكور  م   القروتيي الكم  وا لقوميي واليورياالكيموفيوية 
الجرذاي المعرضة ل جياد ألت كادل وم ار ة هذه الت  يرات مع ت  ير 

  .المعرون كمضاد لدكادخ Cريتاميي 
 

 Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل 
 الحيوانات المستخدمة :

اات دمت ر  هذه الدرااة ذكور الجرذاي القيض القالغة 
(Rattus norvegicus)   مي اعلةSprague dawely )  الت

( غرامًا والت  280-245(ألير وأوزا يا   5 -4تراوفت أعمارها قيي  
ترقيتيا ر  القيت  تم الفصو  عمييا مي جامعة الموص /كمية الط ،وتم

الفيوا   ل ام عموم فياخ/كمية العموم/ جامعة تكريت، ووضعت ر  
ادم، ذات  (30×25×15  أم اص معد ية ذات أغطيه معد ية ق قعاد

أرضية م رولة ق لارخ ال ل  ومد روع  جا   الع اية ق ظارة ا م اص 
رون وتع يميا مع تقدي   لارخ ال ل  يوميًا. ومد  ضعت الفيوا ات لظ

( ااعة 12( ااعة ضوب و 12م تقريه مي دورخ ضوجية ا  امت تلص  
( درجة مجوية. وتركت 2±22ظعم، و قتت درجة الفرارخ عمص  

الفيوا ات لمدخ أاقوعيي لمت ممم مع الظرون الجديدخ ولمت كد مي  موها 
%  35المتكوي مي   العمي ةمي ا مراض. تمت تغذية الفيوا ات عمص 

% قروتيي  10% رو  الصويا،  20% ذرخ ص راب،  34ف طة، 
م    غراما مواد فارظه 50% فمي  مج ن يضان تلييا 1فيوا  ، 

ومواد  Chlore tetracycline المضاد الفيول الكمور تترااايكميي
، وأعطيت الغذاب Nystatin [10]دد م   مرك  ال مضادخ لم طريات

وقكميات كارية طوا  رترخ الترقية  (adlibitumوالماب قلك  ماتمر 
 ولغاية لقاط 2011 تلريي ال ا   والممتدخ ميومعاممة الفيوا ات 

2012. 
 جمع النبات المستخدم في الدراسة:

ر   Heliotropium europiumتم جمع  قات ذي  الع ر  
وتم تص ين  مي أماكي م تم ة مي مدي ة تكريت 2011رص  الرقيع 

وأ ذت ا ورا  ال ضراب  جامعة تكريت العمومال قات ر  معل  
ال ارجية لم قات وغامت و ظ ت مي ا ترقة وا وااخ العال ة قيا 
وج  ت ر  الظ ، وف ظت ا ورا  ر  عمقة مفكمة الغم  ر  ظرون 

 .ا ات عص الرطوقة لفيي اات داميا ر  عممية الية مي 
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 تحضير المستخمص الكحولي لمنبات

الجارة وتفويميا تلص  H. europium قات  اورا  تم اف  
غم مي ا ورا  40) مافو   اعم قاات دام طافو ة كيرقاجية  م أ ذ  

م   (1000)ال قاتية الجارة المطفو ة ووضعت ر  دور  زجاج  اعة 
 %( وترك المزي  لمدخ  80 م  كفو  أ يم    (200)وأضين تليه 

وقعدها ركز ر   ااعة ورلح ال ميط قوااطة عدخ طق ات لاش18)
جياز المق ر الدوار  م وضع ر  أطقا  زجاجية ووضعت ر  رري 

(درجة مجوية لمفصو  عمص المات مص الكفول  40كيرقاج  قدرجة  
كررت العممية عدخ مرات لمفصو  عمص كمية كارية مي  .[11]ال ام 

 المات مص.
 Design of experimentتصميم التجربة 

 :تحديد الجرعة الفعالة 
لتفديد الجرعة ا ك ر  Pilot studyتم   هذه درااة أولية  

 Heliotropiumلممات مص الكفول   ورا   قات   ت  يراً 
europium  الم  ضة لاكر الكموكوز ر  الدم، تذ تم ت ايم )

( فيوا ات ووزعت 3ضمت ك  مجموعة   الفيوا ات تلص  مس مجاميع
 كما ي ت م

 .رخ ( تم تجريعيا الماب الم طر ر ط  مجموعة الايط المجموعة األولى
ممغم/كغم مي وزي الجام مي  100تم تجريعيا  المجموعة الثانية

 .ال قات المات مص 
ممغم/كغم مي وزي الجام مي  200تم تجريعيا  المجموعة الثالثة

 .ال قات المات مص 
ممغم/كغم مي وزي الجام مي  300 تم تجريعيا المجموعة الرابعة

 .ال قات المات مص 
ممغم/ كغم مي وزي الجام مي  400تم تجريعيا  المجموعة الخامسة

 .ال قات المات مص 
رمويًا   عي طري  التغذية ا  قوقية ( لك  فيواي  التجريعومد تم 

وقعد  عو ااعات تم اف  عي ة الدم عي طري  الوريد الذ ق  وميس 
ا ك ر ت  يرًا مي تفديد الجرعة  تركيز الكموكوز وعمص ضوب ذلك تم

 ممغم/كغم مي وزي الجام(. 300المات مص الكفول  وكا ت  
 تقسيم حيوانات الدراسة :

( مجاميع تضم ت 7ومامت تلص اقعة   فيواي ((35 اات دمت
 ( فيوا ات وق وزاي مت ارقة وكما ي ت  م5 ك  مجموعة  

مجموعة الايطرخ ( أعطيت هذه المجموعة ماب  المجموعة األولى )
 .يوماً 30 لر  ا عتيادل والغذاب يوميًا لمدخال

( عوممت  H2O2  مجموعة قيروكايد الييدروجيي  المجموعة الثانية
% ( قيروكايد الييدروجيي مع ماب 0.5هذه المجموعة قددد  
 .يوماً  30 اللر  يوميًا لمدخ

ال قات  ر ط ( عوممت هذه    مجموعة المات مص الثالثة المجموعة
ممغم/كغم مي وزي الجام( مي المات مص (300المجموعة قدد 

 30 ال قات  عي طري  ال م قوااطة التغذية ا  قوقية لمدخ
 .يوماً 

+ المات مص  H2O2  مجموعة قيروكايد الييدروجيي الرابعة المجموعة
% ( قيروكايد 0.5   ال قات  ( عوممت هذه المجموعة قدد
يومًا، مع تجريعيا  30الييدروجيي مع ماب اللر  لمدخ 

ممغم/كغم مي وزي الجام( مي المات مص ال قات   300  
 يوما. 30عي طري  ال م قوااطة التغذية ا  قوقية لمدخ 

(  C  مجموعة المات مص ال قات  + ريتاميي  المجموعة الخامسة
ممغم/كغم مي وزي الجام( مي (300 دعوممت هذه المجموعة ق

 ممغم/كغم مي وزي (250المات مص ال قات  مع تعطاجيا
طري  ال م قوااطة التغذية عي  Cالجام( مي ريتاميي 

  يومًا. 30ا  قوقية لمدخ 
+ ريتاميي  H2O2  مجموعة قيروكايد الييدروجيي  المجموعة السادسة

C  قيروكايد الييدروجيي 0.5( عوممت هذه المجموعة قدد ) %
ممغم/كغم  250 يومًا، مع تعطاجيا  30 مع ماب اللر  لمدخ

عي طري  ال م قوااطة  Cمي وزي الجام( مي ريتاميي 
  يوما. 30التغذية ا  قوقية لمدخ

+ مجموعة المات مص H2O2 قيروكايد الييدروجيي  المجموعة السابعة
( مي %0.5( عوممت هذه المجموعة قدد   Cال قات + ريتاميي 

مع  يومًا، 30قيروكايد الييدروجيي مع ماب اللر  لمدخ 
ممغم/كغم مي وزي الجام( مي المات مص  (300 تعطاجيا

 Cممغم/كغم مي وزي الجام( مي ريتاميي 250 ال قات  و  
 يوما. 30 عي طري  ال م قوااطة التغذية ا  قوقية لمدخ

 جمع العينات الدمية والحصول عمى المصل :
( يوما جوعت الفيوا ات 30قعد ا تياب المدخ المفددخ لمتجرقة  

 م اف  الدم عي طري   ،ااعة و  درت قوااطة الكمورورورم 24لمدخ 
( م  (6-8ر  الرمقة ، تذ تم جمع Jugular vein مطع الوريد الودج 
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(  الية test tubesالذل وضع ر  أ اقي  ا تقار  مي ك  فيواي الدم
مي مادخ الت  ر تركت لمدخ رقع ااعة ت ريقا ر  درجة فرارخ الغررة 

 3000قوااطة جياز الطرد المركزل قارعة  وقعدها تم رص  المص 
( ر  ° م 20-  دمي ة وف ظ المص  قدرجة 15دورخ / دمي ة ولمدخ 

  أ اقي  قعاتيكية جديدخ و  ظي ة لفيي تجراب ال فوصات اآلتية م
 الدم:تقدير تركيز الكموتاثايون في مصل  -1

 ،[13]الطري ة المفورخ المتقعة مي مق  القاف يي قاات دامتم  
[12]. 

  تقدير فعالية أنزيم السوبر اوكسيد دسميوتيز -2
 [14].فا  الطري ة المتقعة SODتم ت دير تركيز  
 Determinationتقدير تركيز المالوندايالديهايد في مصل الدم  -3

of serum malondialdehyde concentration 
ر  المص  قاات دام الطري ة  مدر تركيز المالو دايالدييايد

 .[15]المفورخ المتقعة مي مق  القاف يي 
 الدم:تقدير تركيز جذر البيروكسي نتريت في مصل  

 Peroxynitrite radical قيروكا   تريت جذرتم ت دير تركيز 
 .[16] ات دام الطري ة المفورخ لمقاف ييقا
 :تقدير تركيز البروتين  -4

الكم  ر  مص  الدم قاات دام عدخ تم ت دير تركيز القروتيي  
 ،BIOLABO SA,France) ،[18](ال اصة قلركة Kit  التفمي 
[17]. 

  :صل الدم تقدير تركيز األلبومين في  -5
ا لقوميي ر  مص  الدم قاات دام عدخ التفمي   تركيزتم ت دير  

 Kit  ال اصة قلركة )BIOLABO SA,France) [19]. 
 :قدير تركيز اليوريا في مصلت -6

ر  مص  دم الجرذاي قاات دام  Ureaتم ت دير تركيز اليوريا 
 BIOLABO( ال اصة قلركة  Kitعدخ التفمي  الجاهزخ 

SA,France)، [13]، [20]. 
 

 التحميل اإلحصائي :  
 (SAS,2001 تم تفمي  ال تاج  تفصاجيا قاات دام قر ام  

 One-way analysis of varianceوور  تفمي  التقايي قاتجاه وافد
متعدد  قاات دام ا تقار دا كي لممعامعتوا تقرت المتواطات الفااقية 

( 0.05  قماتوم مع وية   Duncun multiple range الفدود

( ال اصة Significantly differencesلتفديد ا  تعرات المع وية  
 .[21]قيي المجاميع 

 
 النتائج والمناقشة

 الكحولي لنبات ذيل العقرب : تحديد الجرعة الفعالة لممستخمص .1
لممات مص  ( تفديد الجرعة ا ك ر ت  يراً 1يوضح الجدو   

الكفول  ل قات ذي  الع ر  ر    ض ماتوم الكموكوز ر  دم ذكور 
ممغم/كغم ه  ا ك ر ت  يرًا ر   300أّي الجرعة وتقييالجرذاي الاميمة، 

يطرخ ومد   ض ماتوم الكموكوز ر  الدم قالم ار ة مع مجموعة الا
 اعتمدت جرعًة لت ييم ت  ير المات مص ال قات  ميد الدرااة.

 ( تحديد الجرعة الفعالة لممستخمص الكحولي لنبات ذيل العقرب1جدول )
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 الخطأ القياسي.± معبر عنها المعدل  القيم 
 (لكل مجموعة.3عدد الحيوانات ) 
 ( األحرف المختمفة تعني وجود فروقات معنوية عند احتماليةp≤0.05.) 

 

 Cتأثير المستخمص الكحولي ألوراق نبات ذيل العقرب وفيتامين  .0
 عمى مستوى بعض مضادات األكسدة في الدم لذكور الجرذان
البيض المعرضة لإلجهاد ألتأكسدي ببيروكسيد الهيدروجين مع 

 ماء الشرب
 :GSHكموتاثيون ال

( ا   اضا مع ويا ر  ماتوم 1أظيرت ال تاج  ر  اللك  
ر  مص  دم الجرذاي المعاممة ققيروكايد الييدروجيي  الكموتا يوي

 قالم ار ة مع مجموعة الايطرخ ، وات  ت هذه ال تاج  مع  تاج  ك  مي
[24],[23],[22] 

ويمكي أي يعزم الاق  تلص اهجياد ألت كادل ال ات  عي  
قيروكايد الييدروجيي لكو ه مي المواد المةكادخ ال وية جدا وتولد 

ما يةدل تلص ااتيعك الكموتا يوي الذل يعد مي أهم الجذور الفرخ م
فيو يتفو  الكموتا يوي تلص  [25]مضادات ا كادخ غير ا  زيمية
والذل يكوي اام ويعم  عمص  GSSGاللك  المةكاد   اج  الكقريت 
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ومد أظيرت  .[26]تف يز ت تاج أص ان جديدخ مي الجذور الفرخ
ارت اع مع ول H2O2المجموعة المعاممة قمات مص ذي  الع ر  مع 

قالم ار ة مع المجموعة المعاممة ققيروكايد الييدروجيي، وات  ت ال تاج  
. ويمكي أي يعزم الاق  تلص طقيعة المواد ال عالة الموجودخ [27] مع

ر  ال قات فيو يفتول عمص مركقات ري ولية وكعيكوايدية 
رو يدات مي  ع  أزالتيا لمجذور الفرخ وت ليطيا لد زيمات وال ع

  [3]المضادخ لدكادخ ر  مص  الدم وقالتال  ررع تركيز الكموتا يوي
أظيرت ارت اعا  H2O2مع  C أما المجموعة المعاممة ق يتاميي 

دور  Cويعزم الاق  تي ل يتاميي  H2O2مع ويا قالم ار ة مع مجموعة 
ية ال موية والت  اية و ظام كقح ا كادخ، وكذلك ميم ر  تدامة ا غل
مما  Glutathione synthetase وا  زيمات Eتعويض ريتاميي 

 .[28]يعطيه دورا ميما ر  تعزيز الكموتا يوي دا   جام الكاجي 
وأظيرت المجموعة المعاممة قمات مص ذي  الع ر  ر ط زيادخ 

وتت   ال تاج   H2O2مع وية م ار ة مع مجموعة الايطرخ ومع مجموعة
وهذا قاق  وجود المواد ال ي ولية والمركقات الكعيكوايدية الت  [23] مع

وكذلك وجد ارت اع مع ول .Glutathion S- transferaseتعيد  لاط 
ر  المجموعة المعاممة ققيروكايد الييدروجيي والمات مص ال قات  

فده وهذا لو  H2O2المعاممة قد  قالم ار ة مع المجموعة Cوريتاميي
والمات مص ال قات  معا ضد  Cقاعت اد ا يعود تلص ت زر عم  ريتاميي

 .اهجياد وتف يز تكويي الكموتا يوي

 
نبات ذيل العقرب وفيتامين  ألوراق يبين تأثير المستخمص الكحولي 1)شكل)
C  عمى مستوى الكموتاثيون في الدم لذكور الجرذان المعرضة لإلجهاد

 ألتأكسدي.
  Superoxide dismutase (SOD)فعالية أنزيم 

ر  المجموعة  ( ا   اضا مع ويا(2قي ت ال تاج  ر  اللك 
وات  ت ،الييدروجيي قالم ار ة مع مجموعة الايطرخ المعاممة ققيروكايد

فيو  فظ ا   اض رعالية ت زيم  [29]هذه ال تيجة مع  تيجة القافو 
SOD  لدم ا ل اص المصاقيي ق  ر الدم الم جم  ويعزم الاق  تلص

ارت اع ماتوم الاوقر اوكاايد وقيروكايد الييدروجيي الذل يةدل تلص 
ومي  .OHت تاج أ واع أ رم مي الجذور الفرخ م   جذر الييدروكاي  

، رضع عي DNA م ارت اع ماتوم الت كاد وأكادخ الدهي والقروتي ات و
ر  قعزما الدم الذل هو  (GSH)الكموتا يوي الم تز ا   اض ماتوم 

 قوااطة التراكيز المتراكمة ميSOD الاق  الرجيس ر  ا   اض رعالية
H2O2 وأي ،H2O2    يعد مي أ طر أص ان ا وكاجيي ال عالة الذل

فداو  يفتول عمص الجذور وله ال درخ عمص تفطيم الجزيجات الفيوية وا 
مد اق  أذم وضرر   زيم  H2O2فيو أي  [30]الضرر 

superoxide dismutase (SOD)  مما أدم تلص   ص ر  المواد
ا ولية الدا مة ر  ق اب اه زيم وقالتال  ا   اض رعاليته الذل يعتقر 
أ زيم مضاد لدكادخ.أما مجموعة الفيوا ات المعرضة ل جياد ألت كادل 

 SODالية أ زيم أظيرت ارت اعا مع ويا ر  رع Cوالمعاممة ق يتاميي 
قالم ار ة مع مجموعة قيروكايد الييدروجيي.ويعزم الاق  تلص دور 

الميم ر  العديد مي العمميات ال امجية وله ععمة مقالرخ  Cريتاميي 
وأظيرت مجموعة .[31]قالعديد مي ا  ظمة الدراعية ضد ا كادخ

الية قيروكايد الييدروجيي مع المات مص ال قات  ارت اعا مع ويا ر  رع
قالم ار ة مع مجموعة قيروكايد الييدروجيي ويعزم الاق   SODت زيم 

 .[3] الص المواد ال عالة ر  ال قات م   ال عرو ويدات والكعيكوايدات
 

 
ذيل العقرب  الكحولي ألوراق نباتيبين تأثير المستخمص 2) شكل )

في دم ذكور  SODعمى فعالية إنزيم السوبر اوكسايد دسميوتيز  Cوفيتامين
 الجرذان المعرضة لإلجهاد ألتأكسدي.
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عمى  Cتأثير المستخمص الكحولي لنبات ذيل العقرب وفيتامين -3

( في الدم لذكور MDAمستوى بيروكسدة الدهن)المالوندالديهايد 
 الجرذان المعرضة لإلجهاد ألتأكسدي :
( أي تجريع الجرذاي ققيروكايد (3أظيرت ال تاج  ر  اللك  

مع ويا ر   (MDA)ارت اع ماتوم قيروكادخ الدهي الييدروجيي أدم تلص
مص  دم ذكور الجرذاي قالم ار ة مع مجموعة الايطرخ ، ومد ات  ت هذه 

،ويرجع الاق  تلص دور  [24]و  [27]،[10]ال تاج  مع  تاج  ك  مي 
الجذور الفرخ الم تجة دا   الجام قاق  قيروكايد الييدروجيي، وتةدل 
هذه الجذور تلص قيروكايد الدهي وتعد ا غم ة ال موية اليدن ا ك ر 
 تعرضا لت اععت الجذور الفرخ قاق  افتواجيا عمص الفوامض الده ية

ك أواصر مزدوجة المتعددخ غير الملقعة فيو أي هذه الفوامض تمتم
ك ات  لقيروكايد الدهي  MDAتعد اليدن الرجيس لمجذور الفرخ وت ت  

، أي الزيادخ ر  ماتوم قيروكايد الدهي قاق  ت اع  الجذور الفرخ [32]
وممة مضادات ا كادخ تةدل تلص تفطم ال اي  ماققة ا ذم 

أو مد يعود الاق  تلص أي فالة  ،Oxidative damage [33]ألت كادل
رراز الق كريااية Cells β- هجياد الت كادل تة ر عمص  عياا  وا 

ا  اوليي ر  الدم وهذا  تركيز ا   اض تلص تةدل وقالتال  ا  اوليي
 Fatty acyl CoA oxidaseيعم  عمص تف يز وزيادخ  لاط ت زيم 

( لدفماض الده ية وزيادخ تّكوي β-Oxidationالذل يف ز عممية  
H2O2  ور  ال ياية زيادخ معد ت قيروكايدخ الدهوي وا  تاجMDA 
[34] 

أما ع د معاممة المجموعة قالمات مص الكفول   ورا   قات 
 MDA مفظ ه الك ا   اضا مع ويا ر  ماتوم  H2O2ذي  الع ر  مع 

قالم ار ة مع المجموعة المعاممة ققيروكايد الييدروجيي ويرجع الاق  
تلص وجود مواد رعالة ر  ال قات م   ال عرو يويدات وكعيكوايدات الت  

ألت كادل وت  ض مي  دور مضاد لدكادخ وت م  مي اهجياد ليا
 [3] .ماتوم الدهي

كايد أما مجموعة الفيوا ات المعرضة ل جياد ألت كادل ققيرو 
 مفظ ه الك ا   اضا مع ويا ر   Cالييدروجيي ع د معاممتيا ق يتاميي 

ويعزم الاق  تلص دور  H2O2قالم ار ة مع مجموعة  MDAماتوم 
كما ع لدكادخ والت مي  مي ضرر الجذور الفرخ وقالتال  ت م  C ريتاميي

 .GSHوزيادخ ماتوم MDA مي قيروكادخ الدهي ري   ماتوم

 

ذيل العقرب  ألوراق نبات( يبين تأثير المستخمص الكحولي 3شكل)
عمى مستوى المالوندايالديهايد في الدم لذكور الجرذان  Cوفيتامين 

 المعرضة لإلجهاد ألتأكسدي.
 
 -.ONOOجذر البيروكسي نتريت  -4

أي معاممة ذكور  (4تقيي مي الدرااة الفالية ر  اللك    
الجرذاي ققيروكايد الييدروجيي أدم تلص ارت اع مع ول ر  تركيز جذر 
القيروكا   تريت قالم ار ة مع مجموعة الايطرخ، وهذه الدرااة ات  ت 

فيو  فظ ارت اع تركيز جذر القيروكا   تريت ر  الفيوا ات  [35]مع
ا را   ر   [23]المصاقة قداب الاكر التجريق  ،وات  ت أيضا مع 

ققيروكايد الييدروجيي.ويمكي ت اير اق   المعرضة ل جياد ألت كادل
ارت اع تركيز جذر القيروكا   تريت ر  مص  الدم تلص تي المعاممة قد 

H2O2  تةدل تلص زيادخ ت تاج الجذور الفرخ و اصة جذر الاوقر
 اوكاايد الاال  قلك  مقالر والذل يت اع  قدوره مع أوكايد ال تريك

NOي ت  جذرلONOO.- [36]   أو مد يعزم الاق  تلص تي المعاممة، 
H2O2 تةدل تلص  لوب ا لتياقات الت  تف ز ال عيا عمص ت تاج

وهذه تف ز ال عيا القمعمية  Cytokinesالاايتوكي ات 
Macrophages  والعدلةNeutrophils  والت  تعم  عمص زيادخ تفرر

O2جذر 
الذل يت اع  قدوره لي ت  أ واع  -.ONOOليت اع  ويكوي -.

 .ROS, RNS)[37]أ رم مي الجذور الفرخ  
ومد أظيرت  تاج  الدرااة فدوو ا   اض مع ول ر   

المجموعة المعاممة قالمات مص ال قات  مع قيروكايد الييدروجيي 
ع د معاممة  [23]، وات  ت هذه ال تيجة معH2O2قالم ار ة مع مجموعة 

ذكور ا را   المعرضة ل جياد ألت كادل قمات مص الميا ة فيو 
ر  مص  الدم. ويعزم الاق  تلص  -.ONOOلوفظ ا   اض تركيز
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المركقات ال عالة ر  ال قات م   مركقات كعيكوايدية وري ولية فيو ليا 
 .[3]ور مضاد لدكادخد

فظ مع مات مص ذي  الع ر  لو  Cأما مجموعة ريتاميي  
فدوو ا   اض مع ول قالم ار ة مع مجموعة الايطرخ، ويعزم الاق  

 .[38]المضاد لدكادخ Cتلص دور ريتاميي 

 
ذيل العقرب ألوراق نبات ( يبن تأثير المستخمص الكحولي 4) شكل

عمى مستوى جذر البيروكسي نتريت في الدم لذكور Cوفيتامين 
 الجرذان المعرضة لإلجهاد ألتأكسدي.

 
عمى  Cتأثير المستخمص الكحولي لنبات ذيل العقرب وفيتامين  -5

بعض المعايير الكيموحيوية في الدم لذكور الجرذان البيض المعرضة 
 لإلجهاد ألتأكسدي.

 البروتين الكمي :
فصو  ا   اضا مع ويا ر   5)أظيرت ال تاج  ر  اللك   

لييدروجيي ماتوم القروتيي الكم  ر  المجموعة المعاممة ققيروكايد ا
قي ما هذه ، [27] معقالم ار ة مع مجموعة الايطرخ، وتت   هذه ال تيجة 

فيو  فظا ارت اعا مع ويا  [39]و  [22]ال تيجة تضارقت مع  تاج  
ر  تركيز القروتيي الكم  ع د معاممة ذكور الجرذاي القيض ققيروكايد 

تلص تي ر د ألار  [35]مع ماب اللر ،أما  %0.5)الييدروجيي تركيز  
ااتفداو داب الاكر قا لوكااي يةدل تلص ا   اض مع ول ر  ماتوم 
القروتي ات الكمية ومد يعزم اق  هذا ا    اض تلص تي الفيوا ات 
المعرضة ل جياد ألت كادل مد تمج  تلص اات دام المصادر القديمة 
لمطامة الموجودخ ر  الجام مي م زوي الدهوي والقروتي ات تذ تزداد 

ت ويض ا فماض ا مي ية ه تاج الطامة وكذلك عممية ق اب  عممية
ومي جا   أ ر مد يعود  [40]الكموكوز مي ا فماض ا مي ية 

ا    اض تلص المضاع ات الت  تفدو لمكمص قاق  اهصاقة قداب 
 Diabeticالاكر والذل يةدل تلص ما يعرن قاعتع  الكمص الاكرل 

nephropathy  قروتي ات الكميةالذل يتميز ق  داي Protein urea 
 .[41]عي طري  القو  

أما المجموعة المعاممة قالمات مص الكفول  ل قات ذي   
الع ر  مع قيروكايد الييدروجيي  عفظ ارت اعا مع ويا م ار ة مع 
مجموعة قيروكايد الييدروجيي ويمكي ت اير ذلك تلص دور المات مص 
ال قات  ر  تف يز عممية ق اب القروتي ات ودور المركقات ال ي ولية الت  

. أما المجموعة المعاممة [42] ذم ألت كادل ا تعم  عمص ا تزا 
مع مات مص  قات ذي  الع ر   عفظ ارت اعا مع ويا  Cق يتاميي 

قالم ار ة مع مجموعة قيروكايد الييدروجيي وهذا يرجع تلص دور ريتاميي 
C .كمضاد لدكادخ 

 
ذيل العقرب ألوراق نبات ( يبن تأثير المستخمص الكحولي 5شكل)

مستوى البروتين الكمي في الدم لذكور الجرذان  عمىC وفيتامين
 المعرضة لإلجهاد ألتأكسدي.

 

 تركيز األلبومين :
( تلص فصو  ا   اضا مع ويا ر  6تلير ال تاج  ر  اللك   

المجموعة المعاممة ققيروكايد الييدروجيي قالم ار ة مع مجموعة 
ويمكي تي  [23]و [27]الايطرخ، وهذه ال تيجة تت   مع  تاج  ك  مي 

تي  [43]يعزم اق  ا   اض ا لقوميي تلص ااتيعكه كمضاد لدكادخ 
  ص ا لقوميي هو مي الععمات الاريرية اللديدخ  مراض ال عيا 
الكقدية والمتاققة عي تعامة ر  ت مي  ا لقوميي واي هذا ال  ص مد 
 يعزم تلص زيادخ ر داي ا لقوميي  تيجة  عتع  الكقيقات الكموية

 Protein losing ا عتع  الكمول الذل يةدل تلص ر داي القروتيي 
nephropathy [44]. 

أما المجموعة المعاممة قمات مص ذي  الع ر  مع قيروكايد  
الييدروجيي لوفظ ارت اعا مع ويا قالم ار ة مع مجموعة الايطرخ، وتت   
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ال عالة الموجودخ ، ويعزم الاق  تلص طقيعة المواد [27]هذه ال تيجة مع 
 .[3]قال قات

مع قيروكايد  Cوأظيرت المجموعة المعاممة ق يتاميي  
الييدروجيي ارت اعا مع ويا قالم ار ة مع مجموعة قيروكايد الييدروجيي 

ر  فماية مكو ات ال مية م    Cويعزم ذلك تلص دور ريتاميي
 .[45]مي اهجياد ألت كادل DNAالقروتي ات والدهوي وا  

 
 ذيل العقرب وفيتامينألوراق نبات ( يبن تأثير المستخمص الكحولي 6شكل)
C عمى مستوى األلبومين في الدم لذكور الجرذان المعرضة لإلجهاد

 ألتأكسدي.
 

 تركيز اليوريا في مصل الدم :
( وجود ارت اع مع ول ر  7أظيرت ال تاج  ر  اللك  

المجموعة المعاممة ققيروكايد الييدروجيي قالم ار ة مع مجموعة 

. ويمكي ت اير ارت اع ماتوم [46]الايطرخ، وات  ت هذه ال تيجة مع 

اليوريا ر  فالة اهجياد ألت كادل ق  داي المصدر المقالر لمطامة 

طامة والذل ولجوب الفيواي تلص ااتغع  القروتي ات كمصدر قدي  لم

وتةدل الجذور الفرخ تلص  [47] ي جم ع ه تكويي كميات كقيرخ مي اليوريا

أكادخ القروتي ات وا فماض ا مي ية ، وي ت  عي هذه العممية زيادخ 

واي ارت اع تركيز اليوريا  .[48]تركيز اليوريا ر  مص  الدم ك ات   ا ول 

لت  تفدو ر  رار مي مق  القاف يي قلك  أااا  تلص المضاع ات ا

 Diabeticقعض أجزاب الجام  تيجة ارت اع ماتوم الاكر وم يا 

nephropathy  الذل يتميز قتغيرات امقية متدرجة ر  وظي ة الكمص

 .[49]والت  ي جم ع يا ارت اع ماتوم اليوريا

وأظيرت ال تاج  وجود ا   اض مع ول ر  المجموعة  
قالم ار ة مع مجموعة  H2O2المعاممة قمات مص ذي  الع ر  مع 

قيروكايد الييدروجيي ، ويعزم الاق  تلص تي المركقات ال عالة الموجودخ 
ر  هذه ال قتة تعم  عمص ت مي  ا ذم ال ات  مي الجذور الفرخ وتايم 
ر  تورير الكموكوز كمصدر لمطامة قد  مي لجوب الفيوا ات تلص 

م اليوريا ر  اات دام القروتي ات كمصدر لمطامة ومما ي  ض ماتو 
 مع مات مص ذي  الع ر C الدم. واي المجموعة المعاممة ق يتاميي

أظيرت  مع قيروكايد اليدروجيي Cوالمجموعة المعاممة ق يتاميي 
ا   اض مع ول م ار ة مع مجموعة قيروكايد الييدروجيي ، ويعزم 

المضاد لدكادخ فيو له ععمة مقالرخ Cالاق  تلص دور ريتاميي 
ا  ظمة الدراعية ضد ا كادخ الت  يلارك رييا كآل مي  قالعديد مي

 .[38]والكموتا يوي  Eريتاميي

 
ذيل العقرب وفيتامين ألوراق نبات يبين تأثير المستخمص الكحولي 7) شكل)
C  عمى مستوى اليوريا في الدم لذكور الجرذان البيض المعرضة لإلجهاد

 ألتأكسدي
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E.mail: dean_coll.science@uoanbar.edu.iq 

ABSTRACT  

The present study aimed to investigate some Antioxidant effects of alcoholic leaves extract of Heliotropium by 

measurement some antioxidant levels such as (glutathione and superoxide dismutase activity ),and the levels of 

Malondialdehyde (MDA), and peroxy nitrate radical( ONOO
._ 

)
 
and some

 
biochemical parameter such as total protein, 

albumin and urea in male rats exposed to oxidative stress by hydrogen peroxide (0.5% )in drinking water throughout 

the experimental period (30) days, and comparison these effects with the effects of the vitamin C as well known anti-

oxidant. For purpose of this study preliminary experiments were carried out to find the most effective dose of 

Heliotropium extract and was found (300) mg / kg of body weight. (35) male albino rats(4-5) months and( 245-280gm 

weight) were divided to (7) groups both Group included (5) rats as follows: The control group, hydrogen peroxide 

(H2O2 group,, Heliotropium extract group. H2O2+ Heliotropium extract group. (Heliotropium) Extract + Vitamin C 

group,.H2O2 + Vitamin C group. H2O2+ extract of Heliotropium + vitamin C group, The results of study showed that 

the oxidative stress by hydrogen peroxide led to a significant decrease in the concentration of glutathione activity of 

the enzyme SOD, total protein and albumin when compared with the control group. And a significant increase in the 

concentration of MDA, peroxynitrate radical and urea. Where the treatment of animals with Heliotropium + H2O2 led 

to a significant increase in the concentration of glutathione, SOD activity, total protein and albumin compared with a 

group of hydrogen peroxide. And a significant decrease in the concentration of MDA peroxy nitrite radical and urea 

compared with a group of hydrogen peroxide. The treatment of animals exposed to oxidative stress with vitamin C 

(250 mg / kg of body weight) for 30 days showed a significant increase in the concentration of glutathione enzyme 

SOD activity, total protein and albumin when compared with hydrogen peroxide. And a significant decrease in the 

concentration of MDA and peroxynitrite radical. And non-significant differences in the concentration of urea 

compared with a group of hydrogen peroxide. Well the treatment of animals with vitamin C and extract of 

Heliotropium has led to a significant increase in the concentration of glutathione SOD activity total protein and 

albumin when compared with a hydrogen peroxide group, and a significant decrease in the concentration of MDA, 

peroxy nitrite radicals and urea compared with hydrogen peroxide. 
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