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دراسة تأثير الخلطة العشبية المتكونة من الحبة السوداء والحلبة والسعد والجعدة
في مستوى المالوندايالديهايد والكلوتاثيون لدى مرضى داء السكر النوع الثاني
ريم نواف حمدون الصواف*

ناهده سعيد حمودي الجلبي *

استالم البحث  ،03ايلول2302 ،
قبول النشر  ،4كانون االول2302 ،

الخالصـــة
تضمنت هذه الدراسة تحديد مستوى المالوندالديهايد والكلوتاثيون في مصل اللدم للمر لل المصلابيا بلدا
السكر ما النوع الثاني ما اللذيا تمت معاملتهم باخذ خلطة متكونة ما االعشاب (الحبة السودا  ،الحلبلة  ،السلعد
 ،الجعدة) ودراسة تاثير هذه الخلطة في المر ل ومعرفة عالقة هذه المتغيرات بالمرض .اخذ ( )03انموذجا ملا
عينات مص الدم للمر ل المصلابيا بلدا السلكر ملا النلوع الثلاني ملا اللذكور واالنلاع وبة لات عمريلة مختلةلة
تتراوح مابيا ( )03-05سنة تضمنت ( )88عينلة للمجموعلة االوللل(28ذكلورا و 23اناثلا ) التلي تتنلاول خلطلة
االعشاب مع ترافق العالج الكيميلاو (االدويلة الخافضلة للسلكر) و ( )20عينلة للمجموعلة الثانيلة (00ذكلورا و
 00اناثلللا ) التلللي تتنلللاول خلطلللة االعشلللاب فللللم وقورنلللت هلللذه المجلللاميع ب ( )03عينلللة الصلللخاي نبيعيللليا
(اصحا )( 22ذكورا و 00اناثا ) وبالة ات العمريلة نةسهابوصلةهامجموعة سليطرة  ،وتملت دراسلة تلاثير العملر
ومعالجللة مر للل دا السللكر للمجمللوعتيا االولللل والثانيللة قب ل اسللتعمال خلطللة االعشللاب مللع العللالج الكيميللاو
وخلطة االعشاب فلم .وبعد المعالجة بالخلطلة لملدة ثالثلة اصلهر وبعلد صلهر ملا توقلل اسلتعمال الخلطلة بوصلةها
عالجا اذ لوحظ ما خالل النتائج ارتةاع في مسلتوى الملوندالديهايلد النلاتج علا بيروكسلدة اللدهون فلي مصل دم
مر ل دا السكر ملارنة بمجموعة السليطرة وبة لات عمريلة مختلةلة وانخةلاض قيمتلا بعلد اخلذ خلطلة االعشلاب
عالجا لالصهر الثالثة االول والثاني والثاللث ولكلتلا المجملوعتيا والة لات العمريلة نةسلها.اما عنلد توقلل اسلتعمال
خلطة االعشاب عالجلا ف للوحظ ارتةلاع مسلتوى هلذا المتغيلر عملا هلو عليلا قبل توقلل العلالج .وفلي الوقلت نةسلا
اصارت النتائج الل وجود انخةاض في مستوى الكلوتاثيون في مص مر ل المجموعتيا وبة ات عمرية مختلةلة
قب استعمال الخلطة عالجا ملارنة باالصحا ،وعند العالج لمدة ثالثة اصهر لوحظ ارتةاعلا وعنلد توقلل اسلتعمال
خلطة االعشاب عالجا لمدة صهر للوحظ انخةا لا علا ملاهو عليلا قبل توقلل المعالجلة بالخلطلة العشلبية ولة لات
عمرية مختلةة.
ومللا ناحيللة اخللرى الهللرت النتللائج وجللود يللادة ملحولللة فللي الجللذور الحللرة مللا خللالل قيللا مسللتوى
الملوندايالديهايلد( (MDAونلصلان مضللادات االكسلدة المتمثللة بالكلوتللاثيون لمر لل دا السلكر مللا النلوع الثللاني
ملارنة بمجموعة السيطرة(االصحا ) .وقد تمت دراسة تاثير عوام اخرى منها ملدة االصلابة و تركيل الكلوكلو
و الجللن و االمللراض االخللرى ومؤصللر كتلللة الجسللم و التللدخيا فللي بيروكسللدة الللدها ومضللادات االكسللدة لللدى
مر ل دا السكر قب وبعد المعالجلة بأوقلات منيلة مختلةلة بخلطلة االعشلاب اذ للوحظ وجلود يلادة معنويلة فلي
مستوى الـ MDAوكلوكو الدم وغير معنويلة فلي مؤصلر كتللة الجسلم ب يلادة ملدة االصلابة وللم يالحلظ تلاثير
للجن والتدخيا في مجموعتي المر ل .
الكلمات المفتاحية  :خلطة عشبية ،السكري  ،مضادات االكسدة  ،الكلوكوز  ،الحبة السوداء ،السعد
،الجعدة،الحلبة .
المقدمة:
يصللنل دا السللكر علللل انللا احللد االمللراض
االيضية التي تشخص عا نريلق ارتةلاع الكلوكلو
بالدم ] [1ان ارتةلاع مسلتوى السلكر فلي اللدم يلؤد
اللل الجهلد التاكسلد اللذ بلدوره يلؤد اللل تحطلم
االنسجة وحدوع امراض الللب والتهاب المةاص .
ويعللد الجهللد التاكسللد مللا المضللاعةات التللي لهللا
اولوية في تعليلدات دا السلكر  ،وملا المعلرو ان
اصلللنا االوكسلللجيا الةعاللللة والجلللذور الحلللرة يلللتم

التغلللب عليهللا بللالمواد المضللادة لالكسللدة التللي تعمل
علللل معادلللة الجللذور الحللرة فللي الخاليللا واالنسللجة
ولكللا هللذه المللواد المضللادة لالكسللدة يل ل محتواهللا
تدريجيا ب يادة لرو االجهاد التاكسلد او بالتللدم
يللادة ملحولللة فللي
بللالعمر وتحللدع هللذه اليللرو
نشان االن يمات المؤكسدة التي تلوم بانتلاج اصلنا
االوكسللجيا الةعالللة والتللي تللؤد الللل يللادة تللدهور
الخاليللا واالنسللجة] . [2اذ ان يللادة انتللاج اصللنا

*قسم الكيميا  /كلية التربية  /جامعة الموص
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( )DTNBمللللللللللا صللللللللللركة Fluka
السويسرية
 -3تلللللللللم الحصلللللللللول عللللللللللل حلللللللللام
 Thiobarbituricملللا صلللركة BDH
البريطانية .
جمع العينات:
تضمنت هذه الدراسة ( )03عينلة الصلخاي
يعانون ما دا السكر ما النوع الثاني غيلر المعتملد
علللل االنسللوليا ( )NIDDMمللا الللذكور واالنللاع
وبة ات عمرية مختلةة تتراوح مابيا ( )03-05سلنة
وكللللذل ( )03عينللللة الصللللخاي اصللللحا والة للللات
العمريللة نةسللها بوصللةها نمللاذج سلليطرة  .تللم جمللع
عينات الدم ما االصخاي المر ل المصلابيا بلدا
السكر ما مرك الوفا لدا السلكر التلابع لمستشلةل
ابللا سللينا التعليمللي فللي مدينللة الموص ل خللالل المللدة
المحصللورة بلليا (الشللهر العاصللر  )2303و(الشللهر
الثالللث  )2300وتللم تلسلليم مر للل دا السللكر الللل
مجموعتيا فضال عا مجموعة السيطرة وكما يلأتي
:
القسم االول :مجموعة السيطرة
تتضما المجموعة للذكور ( )22واالنلاع
( )00اصحا المجموع (. )03
القسممم الثمماني  :مجموعممة العممالك الكيميمماوي +
خلطة االعشاب الطبية
تتضلللما مجموعلللة المر لللل المصلللابيا
بدا السكر ما النوع الثلاني ( )NIDDMقلديمي
االصللابة الللذكور ( )28واالنللاع ( )23المجمللوع
( )88تملت معللالجتهم بلالعالج الكيمياو (االدويللة
الخافضلللة للسلللكر) ملللع ترافلللق خلطلللة االعشلللاب
المذكورة .
القسم الثالث  :مجموعة خلطمة االعشماب الطبيمة
فقط
تتضلللما مجموعلللة المر لللل المصلللابيا
بدا السكر ما النوع الثاني ( )NIDDMحلديثي
االصللابة الللذكور ( )00واالنللاع ( )00المجمللوع
( )20تمللللت معللللالجتهم فلللللم بخلطللللة االعشللللاب
المذكورة.
جمع وحفظ نماذك الدم:
تللم فللي هللذه الدراسللة جمللع عينللات الللدم مللا
االصخاي لمجموعتي المر ل قبل العلالج بخلطلة
االعشللاب وبعللدها والطبيعيلليا (االصللحا ) بعللد مللدة
صوم تترواح مابيا ( )02-03ساعة خلالل سلاعات
اللي اذ تم سحب ( 03-5مللتر) ما الدم ملا الوريلد
باسللتعمال محلنللة بالسللتيكية نبللذة ( Disposable
 )syringeلك صخص ملا ح ملة المرفلق االماميلة
وو ع في انابيلب بالسلتيكية( )Plain tubeمغطلاة
وخا ٍل ما مانع التخثر والج الحصول عللل مصل
الدم  ،فلد ترك الدم بدرجة حلرارة الغرفلة اللل حليا
تخثره .وما ثم و ع بجهلا الطلرد المركل لملدة
( )03دقللائق بسللرعة ( )0533دورة  /دقيلللة  ،وتللم
بعللدها فص ل مص ل الللدم بوسللانة ماصللة مايكرويللة
وو ع المصل فلي انابيلب بالسلتيكية نييةلة وجافلة
وتحةظ عند درجة حرارة (ْ 04-م) اللل حليا اجلرا
الةحوصللللللات البايوكيميائيللللللة (تلللللللدير المتغيللللللرات
الكيموحيوية).
اعداد خلطة االعشاب الطبية وطريقة استعمالها
في مرضى داء السكر :

االوكسلللجيا الةعاللللة ) (ROSتلللؤد اللللل اللللتحطم
العشلللوائي للبروتينلللات واللللدهون و  DNAوتلللؤد
اللللللل ملللللوت الخاليلللللا او التسلللللريع فلللللي صللللليخوخة
الخاليا].[3ويعلد االنل يم سلوبر اوكسلايد ديسلميوتي
) (SODما االنيمة الدفاعية االمامية لد النلواتج
الوسطية الصلنا االوكسلجيا الةعاللة ) (ROSاملا
الكلوتللاثيون( )GSHفانللا مللا االنيمللة الدفاعيللة اذ
يللللتم تحويلللل  GSHالللللل  GSSGبوسللللانة انلللل يم
 GSH-Peroxidaseالللذ يلل ل مللا تكللويا ][4
 .H2O2وقللد الهللرت دراسللة لالصللخاي المصللابيا
بللدا السللكر مللا النللوع االول والثللاني انخةا للا فللي
الكلوتللللاثيون وارتةاعللللا فللللي انلللل يم  SODوكللللذل
ارتةاعلا فللي انل يم كلوتللاثيون بيروكسلليدي GSH-
 PXفللي االصللخاي المصللابيا بللدا السللكر ملارنللة
بالسيطرة]. [5وقد الهرت العديد ملا الدراسلات ان
المالوندايالديهايللد MDAيللرتبم عللا نريللق قاعللدة
صليل مللع مجلاميع االملليا االوليلة للللدهون المةسللةرة
والبروتينللات وله لذا السللبب ف لان وجللود  MDAفللي
االنسلجة يعللد دللليال عللل بيروكسللدة الللدها]. [6كمللا
يعللد الكلوتللاثيون مللا مضللادات االكسللدة وذو اهميللة
كبيرة ويوجد في تراكي مرتةعة في اغلب الخاليا اذ
يمتل الكوتاثلايون مجموعلة ثلايول لهلا اللابليلة عللل
التةاع مع الجذور الحرة وما ثم منلع عمليلة الجهلد
التاكسلللد وبعلللدها يتحلللول الكلوتلللاثيون اللللل حالتلللا
المؤكسلللدة  GSSGثلللم يعلللاد تنشللليطا اللللل الحاللللة
المخت لة بوسانة ان يم كلوتاثيون ريدكتي ].[7

المواد وطرائق العمل
النباتات المستعملة :
بلذور نبلات حبلة البركلة ( ،)Nigella sativaبلذور

نبات الحلبلة Trigonella foenum -graceum
)  ،درنللللات السللللعد( ، )Cyperus rotundus
المجموع الخضر (سلا  -اورا ) نبلات الجعلدة (
 . )Teucrium poliumتللم الحصللول علللل هللذه
النباتللات مللا األسللوا المحليللة فللي مدينللة الموص ل
وتللم و للعها فللي كيللا بالسللتيكية تللم تصللنيةها فللي
كلية التربية – قسم علوم الحياة  /جامعة الموص .
المواد الكيمياوية وعدة التحليل ()Kits
المستعملة
تلللم الحصلللول عللللل الملللواد المسلللتعملة فلللي
البحث ما الشركات االتية :
 -1تلللم الحصلللول عللللل العلللدة التشخيصلللية
) )Kitsاالتيلللة لتللللدير الكلوكلللو ملللا
صركة . Fortress/UK
—
 -2تللللم الحصللللول علللللل 5,5 dithio
bis(2-nitrobenzoic
)acid
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اسللتعم فللي هللذه الدراسللة خلطللة االعشللاب
الطبيللة التاليللة وهللي بللذور الحلبللة (033غللم) وبللذور
حبللة البركللة ( 033غللم) ودرنللات السللعد (033غللم)
والمجمللللوع الخضللللر لنبللللات الجعللللدة (033غللللم)
اذتمثلل نسللبة مكونللات هللذه الخلطللة مللا االعشللاب
المسللللتعملة فللللي السللللابق هللللي  0 :0 : 0 : 0علللللل
التوالي .نحنت االعشاب المدرجة سابلا بالطاحونة
الكهربائية  ،تم خلطهلا جيلدا وتعب تهلا فلي كبسلوالت
فارغة اذ كان :
و ن الكبسللللولة فارغللللة  3.0302غللللم ،
و ن الكبسولة مملو ة باالعشلاب  3.0220غلم ،
الو ن الصافي  3.0232غم.
تلللم اخلللذ هلللذه الكبسلللوالت المعبلللأة بالخلطلللة
عالجلا بمعللدل  2كبسللولة فللي اليلوم عللا نريللق الةللم
قبللل كللل وجبلللة نعلللام صلللباحا ومسلللا المر لللل
المصابيا بلدا السلكر لملدة ثالثلة اصلهر ملا العلالج
تمللت متابعللة المر للل سللريريا مللا خللالل اجللرا
التحاليلللل الكيميائيللللة الحياتيللللة للللللدم (الةحوصللللات
المختبرية) لمعرفة تاثير تل االعشاب في المر ل
وذلل مللا خللالل مراجعللة ( يللارة) المللري خمل
مرات خالل مدة العالج الل مرك الوفا لعالج دا
السللكر لمتابع لة حالتللا الصللحية وهللي ال يللارة قب ل
العالج(التلللللي تعلللللد مجموعلللللة سللللليطرة لمجموعلللللة
المر للل اللللذيا تللتم متللابعتهم الحلللا)واالخرى فللي
الشهر االول وفي الشلهر الثلاني وفلي الشلهر الثاللث
ما تناول العالج وكذل ال يارة بعد صهر ما توقل
المعالجة بالخلطة العشبية وفلي كل يلارة للملري
تم اخذ عينلة دم منلا الجلرا الةحوصلات المختبريلة
الال مة.
تقدير مستوى بيروكسدة الدهون في مصل الدم
(المالوندا يالديهايد)
تم تلدير مستوى المالوندايالديهايد في المص
باستعمال الطريلة المحورة المتبعة ما الباحثيا
([8](Guidet and Shah, 1989
تقدير الكلوتاثيون في مصل الدم
تللم تلللدير الكلوتللاثيون فللي المصل باسللتعمال
الطريلللة المحللورة المتبعللة مللا البللاحثيا[ ]2وتعتمللد
الطريلللللة علللللل اسللللتعمال محلللللول كاصللللل إلمللللان
.Elman's reagent

التحليل االحصائي
حللللللللت نتللللللائج مسللللللتويات الكلوتللللللاثيون
والمالوندايالديهايللد احصللائيا وذل ل باسللتعمال تحلي ل
one way analysis of
التبلللايا االحلللاد
 varianceكمللا تللم تحديللد االختالفللات الخاصللة بلليا
المجللاميع باسللتعمال اختبللار دنكللا[ ]03وباسللتعمال
اختبار  Tوكان مستوى التمييل االحصلائي الملبلول
عا(.)P<0.001, P<0.05

النتائج والمناقشة:

تاثير بعض العوامل في بيروكسدة الدهن ومسمتوى
الكلوتاثيون لدى مرضى داء السكر:
تاثير العمر:
تم في هذه الدراسة تلسليم مجموعلة مر لل
دا السكر ما النوع الثاني لكلتا المجموعتيا االولل
والثانيللة الللل ف للات عمريللة ( )85-05سللنة -80( ،
 )55سللنة واكثللر مللا  55سللنة وتمللت دراسللة تللاثير
العمللللر فللللي عمليللللة بيروكسللللدة الللللدها ومسللللتوى
الكلوتللللاثيون فللللي مر للللل دا السللللكر للمجموعللللة
االولللل والثانيللة ملارنللة بمجموعللة السلليطرة العائللدة
لهم ،والهرت النتائج في الجدول ( )0و( )2وجلود
يللللادة معنويللللة فللللي تركيلللل MDAعنللللد مسللللتوى
االحتماليللة  P < 0.001ف لي مص ل دم مجمللوعتي
مر للل دا السللكر قب ل المعالجللة وبعللدها مللع تلللدم
العمللر ملارنللة بمجللاميع السلليطرة العائللدة لهللم وهللذه
النتيجللة متطابلللة مللع دراسللة سللابلة الهللرت يللادة
مستوى  MDAملع تللدم العملر[ ]2ويعل ى السلبب
فللي يللادة  MDAمللع تلللدم العمللر الللل نلصللان فللي
مضللادات االكسللدة و يللادة فللي انتلاج الجللذور الحللرة
التي تؤد الل يادة في بيروكسدة اللدها[ ]00كملا
للوحظ ملا النتلائج فللي الجلدول ( )0وجلود انخةللاض
معنو في تركي الكلوتاثيون ما الة ات العمريلة
في مص مجملوعتي مر لل دا السلكر ملا النلوع
الثللاني مللع تلللدم العمللر قب ل وبعللد المعالجللة ويعللود
السللبب فللي ذل ل الللل النلص لان فللي النيللام الللدفاعي
لمضللادات االكسللدة والللذ يللؤد الللل فلللدان حالللة
التلللوا ن بللليا النيلللام اللللدفاعي لمضلللادات االكسلللدة
وال يادة في انتاج الجذور الحلرة [ . ]02كملا للوحظ
انخةللاض مسللتوى  MDAوارتةللاع مسللتوى GSH
مر ل دا السكر للمجموعتيا االوللل والثانيلة فلي
جميع الة ات العمريلة بعلد معالجلة المر لل بخلطلة
االعشاب لالصهر الثالثة عا مستواه قب المعالجة .
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جدول ( )1تركيز MDAو  GSHفي المجموعة االولى لمرضى داء السكر من النوع الثاني قبل وبعد العالك
باالعشاب لالشهر الثالثة االولى وبعد االنقطاع عن العالك وبحسب العمر
قبل استعمال خلطة االعشاب واالدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا" (المجموعة االولى)
Mean  S.D
العمروعدد
المرضى
)(n
المتغيرات

53-53

33-54

اكثر من > 33

n=16

n=14

n=14
مستوى المعنوية

مجموعة السيطرة

مجموعة المرضى

مجموعة المرضى

مجموعة المرضى

مجموعة السيطرة

مجموعة السيطرة

Mol/L
GSH
MDA

6.14 0.41 b
5.08 0.34 a

MDA

6.370  0.39 b
4.89  0.35 a

GSH

GSH

6.59  2.65 b

MDA

4.50  0.43 a

GSH

6.79  0.64 b

MDA

4.37  0.48 a

11.54 0.93 a

5.94 0.30 b
5.34 0.04 a

11.54  0.93 a

6.21  0.39 a

3.02 0.34 b

5.59 0.33 a

11.46 1.07 a

11.19 0.38 b

5.54 0.37 a

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

11.19  0.22 b

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

5.49  0.33 a
5.02  0.34 a
3.02  0.34 b
3.11  0.34 b
3.02  0.27 b
بعد استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا" في الشهر الثاني (المجموعة األولى)
11.19  0.38 a
6.03  0.22 b
11.46  1.07 a
6.52  0.38b
11.54  0.93 a

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

P < 0.001

3.11 0.34 b
3.02 0.27 b
بعد استعمال خلطة االعشاب واالدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا" في الشهر االول(المجموعة االولى)
5.92  0.36 a

11.46  1.07 a

3.11  0.34 b
5.26  0.28 a
3.02  0.27 b
4.93  0.33 a
3.02  0.34 b
بعد استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا" في الشهر الثالث (المجموعة األولى)
11.19  0.38 a
6.29  0.22 b
11.46  1.07 a
6.37 0.38 b
11.54  0.93 a

GSH

6.29  0.96 b

3.11  0.34 b
5.04  0.22 a
3.02  0.27 b
4.66  0.52 a
3.02  0.34 b
بعد التوقف عن استعمالم خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا" (المجموعة األولى)
11.19  0.38 b
6.01  0.26 b
11.46  1.07 a
6.28 0.37 b
11.54  0.93 a

P < 0.001

MDA

4.62  0.36 a

3.11  0.34 b

P < 0.001

3.02  0.34 b

4.06  0.51 a

4.97  0.28 a

3.02  0.27 b

جدول ( )2تركيز  MDAو  GSHفي المجموعة الثانية لمرضى داء السكر من النوع الثاني قبل وبعد العالك
باالعشاب لالشهر الثالثة االولى وبعد االنقطاع عن العالك وبحسب العمر
53-53
n=16

العمروعدد
لمرضى)(n

قبل استعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا" (المجموعة الثانية)
Mean S.D
اكثر من > 33
33-54
n=14
n=14
مستوى المعنوية

المتغيرات
Mol/L
GSH
MDA

مجموعة المرضى

مجموعة السيطرة

6.50  0.17 b
4.82  0.14 a

GSH
MDA

6.76  0.22 b
4.52  0.06 a

GSH
MDA

6.91  0.26 b
4.32  0.06 a

GSH
MDA

7.12  0.24 b
4.01  0.04 a

GSH
MDA

6.82  0.15 b
4.61  0.13 a

P < 0.001 11.19  0.38 b 5.80  0.35 a
11.46  1.07 a
6.11  0.15 b
11.54  a 0.93
P < 0.001 3.11  0.34 b
5.47  0.27 a
3.02  0.27 b
5.62  0.25 a
3.02  0.34 b
بعد استعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا" في الشهر االول(المجموعة الثانية)
P < 0.001 11.19  0.38 b 6.01  0.25 a
11.46  1.07 a
6.26  0.17 a
11.54  0.93 a
P < 0.001 3.11  0.34 b
5.10  0.31 a
3.02  0.27 b
5.42  0.29 a
3.02  0.34 b
بعد استعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا" في الشهر الثاني(المجموعة الثانية)
P < 0.001 11.19  0.38 a 6.30  0.29 b
11.46  1.07 a
6.32  0.18 b
11.54  0.93 a
P < 0.001 3.11  0.34 b
4.82  0.34 a
3.02  0.27 b
5.22  0.27 a
3.02  0.34 b
بعد استعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا" في الشهر الثالث(المجموعة الثانية)
P < 0.001 11.19  0.38 a 6.55  0.31 b
11.46  1.07 a
6.91  0.18 b
11.54  0.93 a
P < 0.001 3.11  0.34 b
4.21  0.22 a
3.02  0.27 b
5.15  0.28 a
3.02  0.34 b
بعد التوقف عن استعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا"(المجموعة الثانية)
P < 0.001 11.19  0.38 a 6.30  0.29 b
11.46  1.07 a
6.31  0.32 b
11.54  0.93 a
P < 0.001 3.11  0.34 b
5.44  0.27 a
3.02  0.27 b
5.23  0.30 a
3.02  0.34 b

مجموعة المرضى

مجموعة السيطرة

مجموعة المرضى

مجموعة السيطرة
P < 0.001
P < 0.001

P < 0.001
P < 0.001

P < 0.001
P < 0.001

P < 0.001
P < 0.001

P < 0.001
P < 0.001

P < 0.001
P < 0.001

P < 0.001
P < 0.001

P < 0.001
P < 0.001

P < 0.001
P < 0.001

P < 0.001
P < 0.001

مر لللل دا السلللكر ملللا النلللوع الثلللاني للمجموعلللة
الثانيللة قب ل وبعللد المعالجللة بخلطللة االعشللاب وهللذا
يتةق ملع ماوجلده [ ، ]00ان يلادة مسلتوى MDA
مع علدد سلنوات االصلابة بلالمرض ربملا يعلود اللل
يادة توليد الجذور الحرة وما ثلم يلادة فلي تركيل
 MDAالنلللاتج النهللللائي لبيروكسلللدة الللللدها  ،كمللللا
للللوحظ ملللا النتلللائج وجلللود انخةلللاض معنلللو عنلللد
مسللللللتوى االحتماليللللللة ( )P<0.05فللللللي مسللللللتوى
الكلوتللاثيون فللي مص ل دم مر للل دا السللكر مللا
النوع الثاني قب وبعد المعاملة بخلطة االعشلاب ملع
يادة عدد سنوات االصابة بالمرض وهلذا يتةلق ملع
[. ]08
اصارت النتائج ايضا في الجداول ()8 ،0الل
حصول انخةاض في مسلتوى  MDAفلي مصل دم
مجموعتي مر ل دا السلكر بعلد المعالجلة بخلطلة
االعشاب ولالصهر الثالثلة ملارنلة بمسلتوى MDA
لمجموعتي المر ل قب المعالجة بخلطة االعشلاب
 .اما مستوى الكلوتاثيون في مجموعتي مر لل دا

مدة االصابة بالمرض:
تم في هذه الدراسة تلسليم المجموعلة االوللل
لمر للل دا السللكر باالعتملللاد علللل عللدد سلللنوات
االصللابة بللالمرض الللل اق ل مللا  5سللنوات 03-5 ،
سلللنوات  ،اكثلللر ملللا  03سلللنة وبالنسلللبة للمجموعلللة
الثانية تم تلسيم علدد اصلهر االصلابة اللل اقل ملا 5
اصهر و  03-5اصهر وذل ألن المرض بدائي لديهم
ودراسللة تللاثير عللدد سللنوات واصللهر االصللابة فللي
مستوى بيروكسلدة اللدها المتمثللة بمسلتوى MDA
والكلوتلللاثيون للللدى مر لللل دا السلللكر ملللا النلللوع
الثللاني للمجمللوعتيا االولللل والثانيللة  ،وقللد الهللرت
النتائج في الجداول ( )8()0وجود يادة معنوية عند
مستوى االحتماليلة ( )P<0.05فلي مسلتوى MDA
فلللي مصللل مر لللل دا السلللكر ملللا النلللوع الثلللاني
للمجموعللة االولللل مللع يللادة عللدد سللنوات االصللابة
بلللالمرض قبللل وبعلللد المعامللللة بخلطلللة االعشلللاب،
ووجللللود يللللادة معنويللللة عنللللد مسللللتوى احتماليللللة
( )P<0.05فلللللي مسلللللتوى MDAفلللللي مصللللل دم
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بمسلللللللللتواه فلللللللللي المر لللللللللل قبللللللللل المعالجلللللللللة

السلللكر بعلللد المعالجلللة بخلطلللة االعشلللاب ولالصلللهر
اللللثالع فللللوحظ وجلللود يلللادة فلللي مسلللتواه ملارنلللة
.
جدول ( )5تركيز  MDAو GSHفي المجموعة االولى لمرضى داء السكر من النوع الثاني قبل وبعد العالك
باالعشاب لالشهر الثالثة االولى وبعد االنقطاع عن العالك وبحسب مدة االصابة بالمرض
مرضى المجموعة االولى قبل استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكربوصفهاعالجا"
Mean  S.D
مدة المرض (سنة)
المتغيرات )(mol/L

< 5

5-10

> 10

مستوى المعنوية

GSH

6.089 0.338 b

5.817  0.3521 ab

5.628  0.2399 a

P ≤ 0.05

MDA
GSH
MDA
GSH
MDA
GSH
MDA
GSH
MDA

5.8550 0.1284 b
5.632 0.4248 b
5.3010 0.2999 a
مرضى المجموعة االولى بعد استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا" في الشهر االول
6.061 0.190 ab
6.092 0.505 a
6.426 0.352 b
5.553 0.098 b
5.255 0.602 ab
5.084 0.205 a
مرضى المجموعة االولى بعد استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا" في الشهر الثاني
6.357 0.329 a
6.429 0.486a
6.736 0.313b
5.186 0.129 ab
5.017 0.595a
4.823 0.230a
مرضى المجموعة االولى بعد استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا" في الشهر الثالث
6.578 0.337ab
6.664 0.504a
6.896 0.345a
4.935 0.087a
4.708 0.573ab
4.585 0.360a
مرضى المجموعة االولى بعد التوقف عن استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا"
6.103 0.205ab
6.144 0.467a
6.357 0.656a
5.265 0.215 ab
5.037 0.625a
5.038 0.264a

P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05

جدول ( )4تركيز  MDAو GSHفي المجموعة الثانية لمرضى داء السكر من النوع الثاني قبل وبعد العالك
باالعشاب لالشهر الثالثة االولى وبعد االنقطاع عن العالك وبحسب مدة االصابة بالمرض
مرضى المجموعة الثانية قبل استعمال خلطة االعشاب فقط بوصفهاعالجا"
Mean  S.D
مدة المرض (شهر)
< 5

5-10

مستوى المعنوية

المتغيرات )(mol/L
5.796 0.340
6.107 0.1633
GSH
5.8167 0.288
5.6415 0.265
MDA
مرضى المجموعة الثانية بعد استعمال خلطة االعشاب فقط بوصفهاعالجا" في الشهر االول
P ≤ 0.05
GSH
5.956 0.264
6.294 0.175
P ≤ 0.05
MDA
5.598 0.316
5.340 0.291
مرضى المجموعة الثانية بعد استعمال خلطة االعشاب فقط بوصفهاعالجا" في الشهر الثاني
P ≤ 0.05
6.258 0.264
6.596 0.220
GSH
P ≤ 0.05
5.412 0.208
5.210 0.300
MDA
مرضى المجموعة الثانية بعد استعمال خلطة االعشاب فقط بوصفهاعالجا" في الشهر الثالث
P ≤ 0.05
GSH
6.581 0.336
6.865 0.207
P ≤ 0.05
MDA
4.915 0.124
5.002 0.285
مرضى المجموعة الثانية بعد التوقف عن استعمال خلطة االعشاب فقط بوصفهاعالجا"
P ≤ 0.05
6.006 0.268
6.328 0.322
GSH
P ≤ 0.05
5.280 0.203
5.400 0.326
MDA
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05

معنوية قب وبعد المعالجة لثالثلة اصلهر وبعلد توقلل
العلللالج عنلللد مسلللتوى االحتماليلللة ( )P<0.05فلللي
تركي  MDAمع يلادة نسلبة الكلوكلو فلي مصل
دم مجموعتي مر ل دا السلكر ملا النلوع الثلاني(
االولللل والثانيللة ) بينمللا لللوحظ انخةللاض فللي تركي ل
الكلوتاثيون ملع يلادة نسلبة الكلوكلو بعلد المعالجلة
فللي المجموعللة االولللل للمر للل ويعللود السللبب فللي
ذل الل ان يادة تركي الكلوكلو يلؤد اللل توليلد
.
ج ي للات جللذور االوكسللجيا الةعالللة  O2و O.H
فلللي المايتوكونلللدريا [ ]05وهلللذا يلللؤد اللللل يلللادة
عمليلللة بيروكسلللدة اللللدها ( يلللادة تركيللل )MDA
بسلللبب االجهلللاد التاكسلللد للللذل تلللؤد مضلللادات

تركيز الكلوكوز :
قسمت مجاميع مر ل دا السكر ما النلوع
الثاني قياسلا عللل تركيل الكلوكلو اللل ف تليا تضلم
المجموعللة االولللل التركيلل 165-250 mg/dL
للة لللة االوللللل ،والتركيللل اكثلللر  250mg/dlللة لللة
الثانيللة وقسللمت المجموعللة الثانيللة الللل ف تلليا ايضللا
وهي اق ما 005 mg/dLو 165-250 mg/dL
في مص الدم للة تليا عللل التلوالي وملا ثلم دراسلة
تللللاثير الكلوكللللو فللللي مسللللتوى بيروكسللللدة الللللدها
والكلوتلللاثيون للللدى مر لللل دا السلللكر ملللا النلللوع
الثاني لكلتا المجموعتيا االولل والثانية وقد الهرت
النتائج فلي الجلدول ( )5والجلدول ( )0وجلود يلادة
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االكسدة للجسم [.]00

االكسللدة دورا مهمللا فللي ابلللا التللوا ن بلليا الجللذور
الحللللرة ونللللاتج االيلللل بالجسللللم ونيللللام مضللللادات

جدول ( )3تركيز  MDAو GSHفي المجموعة االولى مرضى داء السكر من النوع الثاني قبل وبعد العالك
باالعشاب لالشهر الثالثة االولى وبعد االنقطاع عن العالك وبحسب تركيز الكلوكوز
المجموعة االولى قبل استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا"
Mean  S.D
تركيزالكلوكوز()mg/dl
مستوى المعنوية
> 250
250-165
المتغيرات)(mol/L
P ≤ 0.05
5.970 0.079
5.725 0.357
GSH
P ≤ 0.05
5.725 0.212
5.49400.399
MDA
المجموعة االولى بعد استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا" في الشهر االول
P ≤ 0.05
6.0617 0.190
6.092 0.505
GSH
P ≤ 0.05
5.553 0.0989
5.255 0.602
MDA
المجموعة االولى بعد استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا" في الشهر الثاني
P ≤ 0.05
6.551 0.423
6.710 0.3500
GSH
P ≤ 0.05
MDA
4.964 0.436
4.7820.098
المجموعة االولى بعد استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا"في الشهر الثالث
P ≤ 0.05
6.733 0.4310
6.900 0.396
GSH
P ≤ 0.05
4.706 0.4760
4.506 0.425
MDA
المجموعة االولى بعد التوقف عن استعمال خلطة االعشاب مع االدوية الخافضة للسكر بوصفهاعالجا"
P ≤ 0.05
6.2393 0.553
6.277 0.0390
GSH
P ≤ 0.05
MDA
5.0744 0.439
4.982 0.257

جدول ( )4تركيز  MDAو GSHفي المجموعة الثانية لمرضى داء السكر من النوع الثاني قبل وبعد العالك
باالعشاب لالشهر الثالثة االولى وبعد االنقطاع عن العالك وبحسب تركيز الكلوكوز
تركيزالكلوكوز()mg/dl

المجموعة الثانية قبل استعمال خلطة االعشاب
Mean  S.D
< 165

250-165

المتغيرات )(mol/L
GSH
5.885 0.077
6.046 0.246
MDA
5.6836 0.2807
5.2000.169
المجموعة الثانية بعد استعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا" في الشهر االول
6.2358 0.2417
6.285 0.087
GSH
5.3917 0.304
4.821 0.156
MDA
المجموعة الثانية بعد استعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا" في الشهر الثاني
GSH
6.7320 0.16300
6.4671 0.2655
MDA
5.1820 0.158
4.7050.275
المجموعة الثانية بعد استعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا"في الشهر الثالث
6.965 0.207
6.800 0.265
GSH
4.915 0.124
4.682 0.257
MDA
المجموعة الثانية بعد التوقف عن استعمال خلطة االعشاب
GSH
6.2774 0.390
6.191 0.0738
MDA
5.2200 0.283
4.943 0.302

مستوى المعنوية
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05
P ≤ 0.05

يكلللون بالشلللدة نةسلللها لكللل ملللا اللللذكور واالنلللاع ،
ونالحللظ ايضللا فللي الجللدول ( )0عللدم وجللود فللر
معنو في مستوى  GSHبيا الذكور واالناع لكلتلا
المجملللوعتيا االوللللل والثانيلللة  .كملللا للللوحظ وجلللود
يلللادة فلللي مسلللتوى  MDAونلصلللان فلللي مسلللتوى
 GSHلمجموعتي المر ل الذكور واالناع ملارنة
بمجللاميع السلليطرة (االصللحا ) العائللدة لهمللا  .كللذل
للللوحظ انخةلللاض وارتةلللاع فلللي مسلللتوى  MDAو
 GSHعلل التوالي في مجموعتي المر ل (ذكلور
وانلللاع) بعلللد المعالجلللة بخلطلللة االعشلللاب لالصلللهر
الثالثللة عللا مسللتواها فللي المر للل قب ل المعالجللة.

تاثير الجنس :
تملللت دراسلللة تلللاثير الجلللن فلللي بيروكسلللدة
الدها ومستوى الكلوتاثيون لدى مر ل دا السلكر
ما النوع الثاني لكال الجنسيا وللمجموعتيا االوللل
والثانيللة وقللد الهللرت النتللائج فللي الجللدول ( )0عللدم
وجود فر معنو في مستوى  MDAبليا اللذكور
واالناع في كلتلا المجملوعتيا االوللل والثانيلة وهلذا
يتةللق مللع ماوجللده الباحللث وجماعتللا [ ]00مللا عللدم
وجود فر معنو في مستوى  MDAبليا اللذكور
واالناع المصابيا بدا السكر ما النلوع الثلاني وقلد
يع ى السبب الل ان الضلرر النلاتج علا دا السلكر
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جدول ( )7تركيز  MDAو GSHفي مجموعة السيطرة وفي المجموعة االولى والثانية لمرضى داء السكر
قبل وبعد العالك باالعشاب لالشهر الثالثة االولى وبعد االنقطاع عن العالك وبحسب الجنس
قبل العالك Mean± S.D
الجنس والعدد()n

المجموعة االولى

مجموعة السيطرة

المجموعة الثانية

مستوى المعنوية
المتغيرات)(mol/L

ذكور
n=24

اناث
n=20

ذكور
n=13

اناث
n=13

ذكور
n=29

اناث
n=31

GSH

5.979±0.33a

6.07±0.40a

6.09±0.31a

6.878±0.19a

11.96±0.32a

11.60±1.08a

N.S

N.S

N.S

MDA

5.45±0.41a

5.65±0.34a

5.08±0.25a

5.09±0.20a

3.07 ±0.28a

2.98 ±0.33a

N.S

N.S

N.S

GSH

6.27±0.36a

6.19 a±0.56

6.18±0.28a

6.95 a±0.23

11.96±0.32a

11.60±1.08a

N.S

N.S

N.S

MDA

5.16±0.48a

5.33 a±0.29

4.82±0.28 a

4.81 b±0.17

3.07±0.28a

2.98±0.33a

N.S

N.S

N.S

بعد العالك في الشهر االول

بعد العالك في الشهر الثاني
GSH

6.59±0.34a

6.51 a±0.55

6.50±0.28 a

7.23 a±0.28

11.96±0.32a

11.60±1.08a

N.S

N.S

N.S

MDA

4.92±0.44a

5.01 a±0.38

4.52±0.25 a

4.31 a±0.22

3.07 a±0.28

2.98 a±0.33

N.S

N.S

N.S

بعد العالك في الشهر الثالث
GSH

6.82±0.35a

6.86 a±0.55

6.77±0.28 a

7.32 a±0.27

11.96 a±0.32

11.60 a±1.08

N.S

N.S

N.S

MDA

4.62 ±0.43a

4.80 a±0.45

4.22±0.22 a

41.4 a±0.20

3.07 a±0.28

2.98 a±0.33

N.S

N.S

N.S

بعد توقف العالك
GSH

6.35±0.37a

6.02 ±0.75a

6.12±0.21b

6.88 ±0.41 a

11.96±0.32 a

11.60±1.08a

N.S

N.S

N.S

MDA

4.99±0.44a

5.21 ±0.39 a

4.85±0.30 a

4.53 ±0.22 a

3.07 ±0.28 a

2.98±0.33a

N.S

N.S

N.S

اعلل ما المصابيا بلدا السلكر غيلر المرافللة لهلذه
المضاعةات.
ولللوحظ مللا خللالل النتللائج فللي الجللدول ()4
انخةللللاض معنللللو فللللي تركيلللل الكلوتللللاثيون مللللع
مجموعللللة المر للللل المصللللابيا بللللامراض الللللللب
المرافلللة لللدا السللكر ملارنللة بمجموعللة المر للل
المصابيا بدا السكر فلم وقد يع ى السلبب اللل ان
االمللراض المصللاحبة لللدا السللكر تللؤد الللل يللادة
حلدوع الجهللد التاكسللد [ ]02او يعل ى السللبب الللل
جذور االوكسجيا الةعالة التي تسهم في تةاقم مرض
دا السللكر المرافللق لالمللراض االخللرى وذل ل مللا
خالل يادة بيروكسلدة اللدها وملا ثلم يلادة تركيل
 MDAوانخةاض الكلوتاثيون[.]23

االمراض االخرى :
تللم تلس ليم مجموعللة مر للل دا السللكر مللا
النوع الثاني باالعتماد علل وجود امراض مصاحبة
لمرض دا السكر ومنها غم الدم وامراض الللب
(الذبحللللة الصللللدرية) ودراسللللة تللللاثير وجللللود هللللذه
االمراض االخرى المصاحبة لمرض دا السكر في
مستوى بيروكسدة الدها والكلوتلاثيون وقلد الهلرت
النتللائج فللي الجللدول ( )4وجللود يللادة معنويللة عنللد
مستوى االحتمالية ( )P<0.001فلي تركيل MDA
فللي المر للل المصللابيا بللدا السللكر الللذ ترافلللا
املللراض لللغم اللللدم واللللللب ملارنلللة بالمر لللل
المصللابيا بللدا السللكر فلللم وهللذا يتةللق مللع دراسللة
[]04اذ وجد ان تركي الـ MDAفي المصابيا بدا
السللكر الللذ يرافلللا احتشللا العضلللة الللبي لة يكللون
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جدول ( )8تركيز  MDAو GSHفي مرضى داء السكر من النوع الثاني وبحسب وجود امراض اخرى
قبل استعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا" Mean± S.D
المتغيرات
)(mol/L

مرض السكر وضغط
الدم

GSH
MDA

5.9389±0.37 b
5.4945±0.42 a

GSH
MDA

6.2239±0.36 b
5.1706±0.42 a

GSH
MDA

6.5128±0.37 b
4.8711±0.58 a

GSH
MDA

6.7322±0.38 b
4.5861±0.57 a

GSH
MDA

6.2578±0.36 b
5.0356±0.56 a

مرض السكر ومرض
القلب

داء السكر فقط

6.5 ±0.38 a
5.384±0.38 b
4.821±0.39 b
5.282±0.34 a
بعد استعمال االعشاب في الشهر االول
6.7533 a±0.35
6.501 ±0.37 b
4.421±0.32 b
5.004 ±0.34 a
بعد استعمال االعشاب في الشهر الثاني
6.98 ±0.48 a
5.921±0.23 b
4.22±0.22 b
4.711±0.17 a
بعد استعمال االعشاب في الشهر الثالث
7.023 ±0.48 a
6.221±0.18 b
4.08±0.36 b
4.3560±0.10 a
بعد التوقف عن استعمال العالك
6.71 ±0.71 a
5.99±0.30 b
4.321±0.31 b
5.0260±0.10 a

السمنة :
تم في هذه الدراسة تلسليم مجموعلة مر لل
دا السكر ملا النلوع الثلاني باالعتملاد عللل العالقلة
االتية[:]20

مستوى المعنوية
P<0.001
P<0.001
P<0.001
P<0.001
P<0.001
P<0.001
P<0.001
P<0.001
P<0.001
P<0.001

لللوحظ مللا خللالل النتللائج انخةللاض فللي الكلوتللاثيون
وه لذا يتةللق مللع ماوجللده البللاحثون [ ، ]22اذ تعملل
السللمنة علللل تحطللم مسللتلبالت هرمللون االنسللوليا
االنسللوليا لالنسللجة الخارجيللة المتمثلللة بالعضللالت
والخاليا الدهنيلة فيجعل بلذل كميلة المتلوافرة غيلر
كافية لتع ي العمليات االيضية االعتيادية[ ، ]20او
قلللد يعلللود السلللبب اللللل ان السلللمنة تتسلللبب فلللي قللللة
(اخت ال) عدد نواق الكلوكلو الحساسلة لالنسلوليا
[. ]28

وقد الهرت النتلائج ملا الجلدول ( )2وجلود
يادة معنويلة عنلد مسلتوى االحتماليلة ()P<0.001
في مستوى  MDAفي مص دم مر ل دا السكر
ما النوع الثاني مع يادة مؤصر كتلة الجسلم وكلذل
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جدول ( )9تركيز  MDAو GSHفي مرضى داء السكر من النوع الثاني بحسب مؤشر كتلة الجسم ()BMI
للمجموعتين االولى والثانية
قبل استعمال خلطة االعشاب Mean± S.D
المجموعة االولى

)BMI(kg/m2

المتغيرات)(mol/L
GSH

المجموعة الثانية

53-23

53-53

53-53

53-23

53-53

53-53

مجموعة السيطرة مستوى المعنوية

6.540±0.34b

6.051±0.27b

4.956±0.50b

7.035±0.32b

6.114±0.12b

5.296±0.22b

1.760±1.19 a

P<0.001

MDA

4.882±0.36a

5.384±0.35a

5.657±0.39a

4.521±0.19a

5.593±0.33a

5.773±0.12a

3.020±0.31b

P<0.001

بعد استعمال العالك في الشهر االول
GSH

6.752±0.39b

6.3492±0.31b

5.220±0.60b

7.212±0.37b

6.2117±0.053b

5.536±0.23b

11.760±1.19a

P<0.001

MDA

4.425±0.28ab

5.000 ±0.56b

5.420±0.33a

4.320±0.23a

5.3517±0.36ab

5.2067±0.11ab

3.020±0.31c

P<0.001

بعد استعمال العالك في الشهر الثاني
GSH

6.995±0.36b

6.640±0.34 b

5.621±0.67b

7.530±0.38b

6.4833±0.15b

MDA

4.125±0.25ab

4.679±0.55 c

5.1463±0.33ab

4.111±0.18ab

5.3211±0.34a

11.7600±1.19b

P<0.001

5.863±0.27b

3.0200±0.31d 4.9667±0.083bc

P<0.001

بعد استعمال العالك في الشهر الثالث
GSH

7.125±0.36 b

6.861±0.36b

5.921±0.46b

7.689±0.37 b

MDA

3.917±0.27ab

4.384±0.49c

5.0150±0.43ab

4.0071±0.17ab

6.805±0.17b

6.033±0.22b

11.7600±1.19a

P<0.001

5.103±0.29 a

4.783±0.17b

3.020±0.31d

P<0.001

بعد التوقف عن استعمال العالك
GSH

6.755±0.64 b

6.374±0.40b

5.449±0.49 b

6.562±0.41 b

6.248±0.28b

MDA

4.392±0.29bc

4.846±0.53c

5.3275±0.42ab

4.521±0.25 ab

6.666±0.34 a

التدخين :
تملللت دراسلللة تلللاثير التلللدخيا فلللي مسلللتوى
بيروكسلللدة اللللدها والكلوتلللاثيون فلللي مر لللل دا
السكر ما النوع الثاني ولكلتاالمجموعتيا االولل

11.760±1.19a

P<0.001

5.840±0.05b

3.0200 ±0.31d 5.1500±0.17abc

P<0.001

والثانية والهلرت النتلائج فلي الجلدول ()03
عدم وجود فر معنو في تركيل  MDAو GSH
بيا المدخنيا وغير المدخنيا وهذا يتةق مع ماوجلده
[. ]25

جدول ( )13تركيز  MDAو GSHفي مرضى داء السكر المدخنين وغير المدخنين للمجموعتين االولى
والثانية
قبل استعمال العالك Mean± S.D
التدخين والعدد()n

المجموعة االولى
مدخن
n=27

المجموعة الثانية
مدخن
n=10

غير مدخن
n=17

غير مدخن
n=16

المعنوية
مدخن

غير مدخن

6.670±0.17 a
6.042±0.51 a
6.029±0.35a
5.854±0.32a
4.860±0.23 a
5.285±0.69 a
5.013±0.42a
5.585±0.35a
بعداستعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا" في الشهر االول

N.S
N.S

N.S
N.S

GSH

6.288±0.47a

6.260±0.35a

6.250±0.45 a

6.746 ±0.20 a

N.S

N.S

MDA

5.254±0.34a

5.128±0.57a

5.027±0.089 a

4.778 ±0.17 a

N.S

N.S

GSH

6.468±0.36a

6.610±0.44a

6.452±0.41a

6.948 ±0.25 a

N.S

N.S

MDA

4.849±0.54a

4.993±0.35a

4.825±0.34 a

4.515 ±0.20 a

N.S

N.S

المتغيرات)(mol/L
GSH
MDA

بعداستعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا" في الشهر الثاني

بعداستعمال خلطة االعشاب بوصفهاعالجا" في الشهر الثالث
GSH

6.670±0.36a

6.807±0.45 a

6.792±0.46 a

7.112 ±0.21 a

N.S

N.S

MDA

4.532±0.52a

4.749±0.39 a

4.521±0.29 a

4.226 ±0.17 a

N.S

N.S

GSH

6.618±0.30a

2.680 ±0.63 a

6.205 ±0.36 a

6.700 ±0.34 a

N.S

N.S

MDA

4.971±0.56a

5.114 ±0.36 a

4.222±0.24 a

4.016 ±0.24 a

N.S

N.S

بعد التوقف عن استعمال الخلطة بوصفها عالجا"
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Abstract:
This study included estimation of glutathione (GSH) and Malondialdehyde
(MDA) levels in the serum of diabetic patients type II who are treated with a
polyherbs mixture (Nigella sativa, Trigonella foenum-graeum, Cyperus rotundus and
Teucrium polium) for three months of treatments. Seventy samples of diabetic patients
Type II male and females with age about (35-60) years were taken including 44
samples for group one (24 male, 20 female) who used herbs accompanied with
chemical treatment (drugs) and 26 samples for the second group (13male and 13
female) who used herbs only. These groups were compared with 60 samples obtained
from healthy persons (29 male, 31 female) at the same age of patients as a control
group.
Effect of age and treatment for two groups (first and second) of diabetic
patients were studied before treatment and after three months treated with polyherbs
and chemical treatment (antidiabetic drugs) for first group of patients and polyherbs
mixture only for second group of patients. Also these effects were checked for two
groups after stop the treatment for one month later.
The results were shown that there is an increase in the level of MDA in the
serum of diabetic patients then decreased of its value after treatment with polyherbs
mixture for three months 1st, 2nd, 3rd, compared to control at deferent rang .When
stopping of polyherbs mixture treatment for both groups of diabetic patients, there is
an increase in the level of MDA than the level of it before stop treatment. At the same
time, the results were showed decrease in the level of GSH in serum for both groups
of diabetic patients at different range of age before treatment with polyherbs mixture
compared to control group. But when treatment takes place for three months, there is
an increase in the level of this parameter GSH and after one month of stop treatment,
the level of glutathione was more decreased than the result before stop this treatment
at the same range of ages. On the other hand, the results showed a significant increase
of free radicals during the measurement of MDA level and a decrease of antioxidants
such as glutathione of diabetic type II patients compared to the control group (Healthy
persons). The research also included study the effect of the other factors such as
duration of disease state, glucose concentration, other diseases, body mass index
(obesity) and smoking on lipid per oxidation and antioxidants for diabetic patients
with who treated before and after treatment at different intervals of time polyherbs
mixture . It was observed that there is a significant increase in the level of MDA and
blood glucose and not significant in BMI as increasing the time duration of diabetes,
but there is no any effect was observed for the effect of sex, smoking in these two
groups of patients.

405

