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  أوراق البلوط في كلوكوز ومظھر دھن الدم لألرانببمستخلص  تأثیر المعاملة
  صائب یونس عبدالرحمن

  العراق - جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات  /قسم الثروة الحیوانیة 
  

  ةالخالص
أجریuuت ھuuذه الدراسuuة لمعرفuuة تuuأثیر المسuuتخلص المغلuuي لuuورق البلuuوط فuuي مسuuتوى الكلوكuuوز 

الكولسuuترول والبروتینuuات  –الكلیسuuیریدات الثالثیuuة والبروتینuuات الدھنیuuة عالیuuة الكثافuuة والكولسuuترول و
معرفة تأثیر المعاملة فuي ل و، األرانب ذكور الكولسترول ونسبة الخطورة في دم –الدھنیة واطئة الكثافة 

 ٦ – ٥ قسuuمت األرانuuب عمuuر .ومسuuتوى الكالیكuuوجین لنسuuیج الكبuuد وعضuuلة الفخuuذ  ئيالتركیuuب الكیمیuuا
جرعت أرانب المجموعة األولى بالمستخلص المغلي لuورق . مجموعة / أرنب  ٦إلى مجموعتین  شھور

یوما ، وجرعت أرانب المجموعة الثانیuة  ٢٨كغم وزن جسم یومیا بالفم لمدة / ملغم  ٢٥٠البلوط بجرعة 
وكuوز والكولسuترول أدت المعاملة إلى انخفاض معنوي في مستوى الكل.  بالماء المقطر مجموعة سیطرة

 معامuلوانخفuض . مقارنة مع قیم السیطرة الكولسترول لمصل الدم  –والبروتینات الدھنیة واطئة الكثافة 
كuذلك أدت ، الخطورة مقارنة مuع السuیطرة ، وارتفuع تركیuز الكلیسuیریدات الثالثیuة مقارنuة مuع السuیطرة 

، ضuلة الفخuذ مقارنuة مuع مجموعuة السuیطرة المعاملة إلى ارتفاع معنوي في تركیز كالیكوجین الكبuد وع
فuuي ، البuروتین الخuام والرمuاد  ومسuتخلص االیثuر  وكuذلك ارتفعuت معنویuا النسuبة المئویuة للمuادة الجافuة 

حین انخفضت النسبة المئویة للكاربوھیuدرات الذائبuة فuي كuل مuن نسuیج الكبuد وعضuلة الفخuذ مقارنuة مuع 
أدت الجرعuة المفuردة للمسuتخلص المغلuي لuورق البلuوط إلuى وفuي تجربuة منفصuلة  . مجموعuة السuیطرة 

سuuاعة مuuن التجریuuع مقارنuuة مuuع قیمuuة  ٢٤ و ١٢ و ٣انخفuuاض معنuuوي فuuي مسuuتوى كلوكuuوز الuuدم بعuuد 
ورق البلuuوط تuuأثیرا محسuuنا لمظھuuر لuuللمسuuتخلص المغلuuي  أنتشuuیر النتuuائج إلuuى . الكلوكuuوز قبuuل التجریuuع 

  .ساعة  ٢٤یستمر بشكل معنوي لمدة الدھن وان التأثیر الخافض للكلوكوز 

  ةالمقدم
على الرغم من التطور الكبیر الحاصل في میدان الصیدلة فuان العقuاقیر النباتیuة لuم تفقuد أھمیتھuا 

الuراوي وفuارتي ، (یuا ئوذلك بسبب ما توفره من أمان في االسuتخدام مقارنuة مuع العقuاقیر المصuنعة كیمیا
 أشuارت الباحثuuة إذالتuي یمكuن اسuuتخدامھا فuي خفuض سuuكر الuدم ، وھنالuك العدیuد مuن النباتuuات ) . ١٩٦٤
Day  ،)والي  ) ١٩٩٠uدم  ٧٠٠إلى وجود حuكر الuة لسuة مخفضuات ذو فعالیuتخدام . نبuن اسuن الممكuوم

ومعظuم  ) ١٩٩٢، واخuرون  Gronzalez( كل النبات أو جuزء منuھ مثuل األثمuار أو األوراق أو البuذور
 Abdul – Rahman مuن قبuل إشuارةبالنسبة لuورق البلuوط فقuد جuاءت أول یمھا،ویھذه النباتات لم یتم تق

حیuuث أشuuاروا إلuuى قuuدرة المسuuتخلص المغلuuي لuuورق البلuuوط علuuى خفuuض كلوكuuوز   )٢٠٠١(واخuuرون 
المسuuتخلص المغلuuي  أنإلuuى ) ٢٠٠٥( وكولسuuترول دم أفuuراخ الuuدجاج ، وأشuuار عبuuد الuuرحمن وآخuuرون 

لسترول دم ذكuور األرانuب المحلیuة ورفuع معنویuا العuدد الكلuي لورق البلوط أدى إلى خفض كلوكوز وكو
الuuى ان رعuuي ذكuuور المuuاعز فuuي غابuuات ) ١٩٩٦(واخuuرون  Luptonكuuذلك أشuuار ،  لخالیuuا الuuدم البuuیض

ومن أجuل اسuتكمال االستقصuاء حuول تuأثیرات ورق البلuوط . البلوط یؤدي الى زیادة وزن الجسم معنویا 
لحالیuة إلuى تحدیuد تuأثیرات المسuتخلص المغلuي لuورق البلuوط فuي مظھuuر فuي الثuدییات ، ھuدفت الدراسuة ا

الuuدھن لuuدم ذكuuور األرانuuب وكuuذلك تحدیuuد مuuدة التuuأثیر الفعuuال الخuuافض لكلوكuuوز الuuدم للجرعuuة المفuuردة 
  . األنسجةي لبعض ئفي التركیب الكیمیا المحتملة التأثیرات إلى إضافة.للمستخلص المغلي لورق البلوط 

  

  وطرائقھمواد البحث 
تuم جمuع ،  Fagaceaeمuن عائلuة  Quercus aegilopsاسuتخدم فuي الدراسuة أوراق البلuوط : النبفات 
  أوراق

 مuدةتتمیز أوراق البلوط فuي ھuذه ال إذمن منتصف أیار إلى بدایة حزیران من جبل مقلوب ،  مدةالبلوط لل
حتuuوى قلیuuل مuuن األلیuuاف وم%  ٥٣.٦ربوھیuuدرات اومuuن الك%  ٧.٧٢بارتفuuاع محتواھuuا مuuن البuuروتین 

، تuuuم تجفیuuuف األوراق فuuي الظuuuل وحفظuuuت فuuي أكیuuuاس ورقیuuuة لحuuuین ) ١٩٩٧اآللوسuuي ، % ( ٣٠.٠٨
مuل  ٢٥غرام من مسحوق ورق البلوط في  ٢.٥وتم تحضیر المستخلص المغلي یومیا بغلي . االستخدام 

ل الحصuول علuى دقیقة ، ثم رشuح المسuتخلص خuالل عuدة طبقuات مuن الشuا蔼 مuن أجu ٣٠من الماء لمدة 
  ٢٥٠مسuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuتخلص بتركیuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuز 

   ٢١/٢/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٠٠٧/  ١٠/ ٣تاریخ تسلم البحث 
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  .م لحین االستخدام صباحا ° ٤مل وحفظ بدرجة /ملغم
شھور والتي قسمت عشوائیا إلى  ٦-٥الدراسة في ذكور األرانب المحلیة بعمر  أنجزت :الحیوانات 
وقدم الماء والغذاء بشكل ) قفص/ أرانب  ٣(ربیت في أقفاص معدنیة ) مجموعة/ أرنب  ٦(مجموعتین 

  . ل绊رانب حر 
  : تالمعامال

یومuuا بالمسuuتخلص  ٢٨یومیuuا لمuuدة ) غuuرام ٧٢٥معuuدل الuuوزن (تuuم تجریuuع األرانuuب : المجموعففة األولففى 
 Gavage needleكغم وزن جسuم باسuتخدام التغذیuة األنبوبیuة / ملغم  ٢٥٠المغلي لورق البلوط بجرعة 

 .  
یومuا بالمuاء المقطuر  ٢٨یومیuا لمuدة ) مغuرا ٧٤٢معuدل الuوزن (تم تجریuع األرانuب : المجموعة الثانیة 

  ) . مجموعة سیطرة(
وفuي .بواسuطة نuزف الuدم  أألذنuيتم جمع نماذج الuدم فuي نھایuة فتuرة المعاملuة مuن الوریuد الحuافي 

تم تحدید مدة التأثیر الفعال الخuافض لكلوكuوز الuدم وذلuك بتجریuع األرانuب ) أرانب ٤(مجموعة منفصلة 
 و ٣كغم وزن جسuم ، ثuم سuحبت نمuاذج الuدم بعuد / ملغم  ٢٥٠بلوط بجرعة بالمستخلص المغلي لورق ال

المعاملuة  مدةوتم ذبح الحیوانات في نھایة  ساعة من التجریع ، وسحب نموذج دم قبل التجریع ٢٤،  ١٢
 إجuuuراءلحuuین  ٥م ٢٠-وحفظuuت بدرجuuة حuuرارة ، سuuیج الكبuuد وعضuuلة الفخuuذ نو وتuuم اخuuذ نمuuاذج مuuن 

   .الفحوصات علیھا 
المصuنعة  Kitالuدم أنزیمیuا باسuتخدام عuدة التحلیuل  تم قیuاس مسuتوى كلوكuوز : النماذج والقراءات جمع

  ، األردن ، وقuuuرأت النمuuuاذج عنuuuد طuuuول  (Diamond)مuuuن قبuuuل الشuuuركة العالمیuuuة للكواشuuuف الطبیuuuة 
  ، وقuuuuuدر مسuuuuuتوى الكولسuuuuuترول أنزیمیuuuuuا باسuuuuuتخدام عuuuuuدة التحلیuuuuuل  (nm 505)مuuuuuوجي قuuuuuدره 

(Bicon, Diagnostic Gmbh Burbach, Germany)  درهuوجي قuول مuد طuاذج عنuرأت النمuوق ،
٥٠٠ nm  ركةuuن شuuنعة مuuل المصuuدة التحلیuuتخدام عuuة باسuuیریدات الثالثیuuدرت الكلیسuuوق(Bicon, 

Diagnostic Gmbh Burbach, Germany)  . درهuuوجي قuuول مuuد طuuاذج عنuuرأت النمuu٥٤٦( وق 
أنزیمیuا باسuتخدام عuدة  HDL-Cالكولسuترول  –الیuة الكثافuة وقuدرت البروتینuات الدھنیuة ع.  )نانومیتر 

، وقuرأت النمuاذج عنuد طuول  (Giesse, Diagnostic, Romo, Italy)التحلیuل المصuنعة مuن شuركة 
 LDL-Cالكولسuترول  –وقuدرت البروتینuات الدھنیuة واطئuة الكثافuة .   )نuانومیتر  ٥١٠(  موجي قuدره

  : بواسطة المعادلة اآلتیة 

÷
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  : من المعادلة اآلتیة  Risk factor الخطورة  عاملثم استخرج 
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=     (Kaplan and Pesce,١٩٨٤) 

تم تقuدیر مسuتوى الكلوكuوز فuي دم األرانuب التuي اسuتخدمت لتحدیuد مuدة التuأثیر الفعuال الخuافض 
ق البلوط وذلك باسuتخدام شuرائط فحuص الكلوكuوز للكلوكوز للجرعة المفردة من المستخلص المغلي لور

(One Touch Test Strips)  ركةuن شuنعة مuي المصuدم الكلuلل(LIFESCAN Johnson and 
Johnson Company USA) .  ةuب طریقuذ حسuلة الفخuد وعضuیج الكبuتم قیاس تركیز كالیكوجین نس

لنسuuیج الكبuuد وعضuuلة النسuuیجي كuuذلك تuuم تحدیuuد التركیuuب  ، )  ١٩٧٨،   Plummer( أنثuuرون          
وتم حسuاب النسuبة المئویuة للكاربوھیuدرات حسuب   ،)  ١٩٨٠(  AOACوذلك حسبما جاء في ،  الفخذ

  . )  ١٩٨٦(   فuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuي طuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuھ وفرحuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuان   ماجuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuاء
تم تحلیل النتuائج باسuتخدام تحلیuل التبuاین ، وتuم تحدیuد االختالفuات بuین المتوسuطات  : اإلحصائيالتحلیل 

، وتuuم تحدیuuد االختالفuuات بuuین متوسuuطات الفتuuرات  0.01 ³عنuuد مسuuتوى احتمuuال  t – باسuuتخدام اختبuuار
 Duncanللمجموعة التي استخدمت لتحدید مدة تأثیر المستخلص باستخدام اختبار دنكن المتعدد الحuدود 

Multiple Range Test  . )Steel   وTorrie  ،١٩٦٠ . (  
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  النتائج والمنا疤شة
المغلuuي لuuورق البلuuوط إلuuى انخفuuاض معنuuوي فuuي مسuuتوى الكلوكuuوز أدت المعاملuuة بالمسuuتخلص 

وارتفاع معنوي في تركیز الكلیسuیریدات الثالثیuة لمصuل الuدم مقارنuة مuع قuیم  LDL-Cوالكولسترول و 
.  0.01 ³مجموعة السیطرة ، وكذلك انخفضت نسبة الخطورة معنویا مقارنة مع السیطرة عنuد مسuتوى 

  ) .١الجدول  (
  

فuي كلوكuوز ومظھuر  كغuم وزن جسuم/ملغuم  ٢٥٠ المستخلص المغلuي لuورق البلuوط تأثیر: ) ١( الجدول
  .دھن دم ذكور األرانب المحلیة 

  المعامالت
  الكلوكوز

/ ملغم
  مل١٠٠

  الكولیستیرول

  مل١٠٠/ ملغم

الكلیسیریدات 
/ ملغم الثالثیة
  مل١٠٠

HDL-C  

  مل١٠٠/ ملغم

LDL-C  

 مل١٠٠/ ملغم
الخطورة عامل 

%  

  أ ١٠٦.٧٤  السیطرة

 ±١٩.٢٣  

  ب ١٢٨.٤٧

 ±١٧.٨٧  

  ب ٢٨.٢٦

  ±٣.٠١  

  أ ٢٢.٩٤

 ±٣.٤٥  

  أ ٩٧.٠٩

 ±١٧.٧١  

  أ ٤.٣٢

 ±١.٠٧  

المسuuuتخلص 
المغلuuuuuuuuuuuuuي 
لuuuuuuuuuuuuuuuuورق 

  البلوط

  ب ٧١.٤١

 ±٦.٦٣  

  ب ٦١.٩٨

 ±٦.٨٦  

  أ ٣٥.١٣

 ±٥.٨٤  

  أ ٢٨.٤٨

 ±٥.٦١  

  ب ٢٦.٤٨

 ±٨.٧١  

  ب ٠.٩٩

 ±٠.٥٩  

  ) . مجموعة/  ٦(لحیوانات عدد ا. االنحراف القیاسي  ±القیم تمثل المعدل 
  .٠.٠١ ³الحروف المختلفة عمودیا تعني فرق معنوي تحت مستوى احتمال 

           
ارتفاع معنuوي فuي تركیuز كالیكuوجین نسuیج الكبuد وعضuلة الفخuذ مقارنuة مuع  إلىالمعاملة  وأدت         

  . ) ٢ و ١الشكل . (  ٠.٠١ ³مجموعة السیطرة عند مستوى احتمال 
                                              

  
                                                                                      
  أ                                                                                    

                                                                                         أ                                           
  ب                                                                                               

                                                                          
                                        ب                                      

  
  

                             
  

                             )٢(    )                                                   ١ (  
 الكبuد غuرام نسuیج ١/ كالیكuوجین ملغuم الیuز تأثیر المعاملuة بuورق البلuوط فuي ترك:  ) ٢( و  )١(الشكل 

  . ذكور األرانب المحلیة ل وعضلة الفخذ
  

مسuتخلص ، أدت المعاملة بورق البلوط إلى ارتفاع معنوي فuي النسuبة المئویuة للمuادة الجافuة كما          
فuي ، لسیطرة البروتین الخام والرماد في كل من نسیج الكبد وعضلة الفخذ مقارنة مع مجموعة ا واالیثر 

حین انخفضت النسبة المئویة للكاربوھیدرات في نسیج الكبد وعضلة الفخuذ معنویuا مقارنuة مuع مجموعuة 
كذلك أدت الجرعة المفردة للمستخلص المغلي لورق البلوط إلى انخفاض معنuوي فuي مسuتوى . السیطرة 

ز قبuuل التجریuuع عنuuد سuuاعة مuuن التجریuuع مقارنuuة مuuع مسuuتوى الكلوكuuو ٢٤و ١٢ و ٣كلوكuuوز الuuدم بعuuد 
  ) .  ٣و  ٢ ینالجدول. ( ٠.٠١ ³مستوى احتمال 
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تأثیر المستخلص المغلuي لuورق البلuوط الخuافض للكلوكuوز قuد یعuود إلuى امuتالك ورق البلuوط  إن        
شuجرة البلuوط غنیuة بالمركبuات  أنإلى  ) ١٩٩٦( وآخرون   Fernandez أشار إذللمركبات الفینولیة ، 

المركبات الفینولیuة مصuنفة  أنوحیث  Vanillic acidو  Ellagic acidو  Gallic acidالفینولیة مثل 
وقuuد یعuuود السuuبب إلuuى المحتuuوى العuuالي . ) ١٩٩٠، واخuuرون Day( ضuuمن المركبuuات المخفضuuة للسuuكر

 أنإلuuuى   ) ١٩٨٨(   Mugolaأشuuuار  إذ، ) ١٩٩٧اآللوسuuuي ، (ألوراق البلuuuوط مuuuن الكاربوھیuuuدرات 
ویتفق ھذا التأثیر مع مuا أشuار . تكون غنیة بالمجامیع الكربوھیدراتیة تكون مخفضة للسكر  النباتات التي

uuھإلی Abdul-Rahman   رونuu٢٠٠١( وآخ (   رونuuرحمن وآخuuد الuuدجاج و عبuuراخ الuuي أفuuف )٢٠٠٥ (
  .ذكور األرانب المحلیة ، حیث یعتقد بامتالك ورق البلوط مركبات تشابھ األنسولین في تأثیراتھ  في
  

كغuuم وزن جسuuم فuuي النسuuبة المئویuuة / ملغuuم  ٢٥٠تuuأثیر المسuuتخلص المغلuuي لuuورق البلuuوط ) : ٢(الجuuدول 
مسuuتخلص االیثuuر  لعضuuلة الفخuuذ ونسuuیج الكبuuد لuuذكور األرانuuب  والمuuادة الجافuuة وللرطوبuuة 

  .المحلیة

  المجامیع
  %مستخلص االیثر   %المادة الجافة   %الرطوبة 

  كبد  فخذ  كبد  فخذ  كبد  فخذ
  أ ٧٨.٥٣  یطرةالس

 ±٠.٤٦  
  أ ٧٨.١٠

 ±٠.٢٣  
  ب ٢١.٤٦

 ±٠.٤٦  
  ب ٢١.٩٠

 ±٠.٢٣  
  ب ٤.٧٦

 ±٠.٣٣  
  ب ٥.٠٤

 ±٠.٢٣  
مغلuuuuuuuuuuuuuuي 

ورق 
  البلوط

  ب ٧٤.٧٠
 ±٠.٥٧  

  ب ٧٠.٥٨
 ±٠.٧٦  

  أ ٢٥.٣٠
 ±٠.٥٧  

  ا ٢٨.٤١
 ±٠.٧٦  

  أ ٥.٦١
 ±٠.٤٠  

  أ ١٣.٥٨
 ±٠.٥٩  

  ) . مجموعة/  ٦(عدد الحیوانات . االنحراف القیاسي  ±القیم تمثل المعدل 
  .٠.٠١ ³الحروف المختلفة عمودیا تعني فرق معنوي تحت مستوى احتمال 

  
كغuuم وزن جسuuم فuuي النسuuبة المئویuuة / ملغuuم  ٢٥٠تuuأثیر المسuuتخلص المغلuuي لuuورق البلuuوط ) : ٣(الجuuدول 

الكاربوھیuuدرات  لعضuuلة الفخuuذ ونسuuیج الكبuuد لuuذكور األرانuuب ، الرمuuاد ، للبuuروتین الخuuام 
  .المحلیة 

  مجامیعال
  %الكاربوھیدرات   %الرماد   %البروتین الخام 

  كبد  فخذ  كبد  فخذ  كبد  فخذ
  ب ١٢.٥١  السیطرة

 ±٠.٣٠  
  ب ١٢.٠٦

 ±٠.٢١  
  ب ١.٢٤

 ±٠.٢١  
  ب ١.١٤

 ±٠.١٧  
  أ ٢.٨٩

 ±٠.٣٠  
  أ ٣.٦٥

 ±٠.٣١  
مغلuuuuuuuuuuuuuي 

ورق 
  البلوط

  أ ١٣.٧٠
 ±٠.٦٩  

  أ ١٣.٨٧
 ±٠.٣٩  

  أ ٤.٣٣
 ±٠.٧٣  

  أ ١.٦٨
 ±٠.٢١  

  ب ١.٦٤
 ±٠.١٣  

  ب ١.٢٧
 ±٠.١٧  

  ) . مجموعة/  ٦(عدد الحیوانات . االنحراف القیاسي  ±القیم تمثل المعدل 
  .٠.٠١ ³الحروف المختلفة عمودیا تعني فرق معنوي تحت مستوى احتمال 

  
ملغuم  مدة تأثیر الجرعة المفردة للمستخلص المغلي لورق البلوط في مستوى كلوكuوز الuدم) : ٤( الجدول

  . مل ١٠٠/ 
  بعد التجریع ساعة ٢٤  بعد التجریع ساعة ١٢  بعد التجریع ساعة ٣  ل التجریعقب

  أ ١٢٠.٧٥
± ٢.٩٨  

  ج  ٧٠
± ٤.٩٦  

  ب  ٩٣.٢٥
±  ٤.٠٣  

  ب ٩٨.٥٠
± ٥.٥٠  

  ) مجموعة/٤(عدد الحیوانات . االنحراف القیاسي  ±القیم تمثل المعدل 
  .  ٠.٠١ ³ل القیم التي تحمل حروفا مختلفة تعني فرق معنوي عند مستوى احتما

  
فعالیuuة مسuuتخلص ورق البلuuوط فuuي خفuuض كلوكuuوز الuuدم لuuذلك یمكuuن  فuuيوألن الغلuuي لuuم یuuؤثر 

 Ahmed  أشuار إلuى مثuل ھuذا االفتuراض إذاالفتراض بuأن ورق البلuوط یمتلuك مركبuات تقuاوم الغلuي ، 
ویتفuuق . لتuuأثیر مسuuتخلص ورق الزیتuuون فuuي أفuuراخ الuuدجاج  معنuuد دراسuuتھ ) ١٩٩٤( واخuuرون         

 (إلیuھ عبuد الuرحمن وآخuرون  أشuارتأثیر المستخلص المغلي لورق البلوط الخuافض للكولسuترول مuع مuا 
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 أنفي أفراخ الدجاج ویعتقد   ) ٢٠٠١( وآخرون   Abdul-Rahman في ذكور األرانب ومع) ٢٠٠٥
  ذلuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuك یعuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuود إلuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuى امuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuتالك ورق 

ألن ھذه الدراسة ھي األولuى فuي ھuذا المجuال ونظرا . البلوط على مركبات تشابھ األنسولین في تأثیراتھ 
  فuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuان 
مناقشة تأثیرات المستخلص المغلي لورق البلوط في مظھر الدھن سوف تبنى على افتراضuات مuن واقuع 

وربمuا یعuود  LDL-Cالمستخلص أدى إلى انخفuاض معنuوي فuي تركیuز  أننالحظ  إذالدراسة الحالیة ، 
دة تحریuuر الكلیسuuیریدات الثالثیuuة منھuuا وبشuuكل انعكuuس علuuى إلuuى زیuuا أدىھuuذا إلuuى زیuuادة ھuuدمھا ، وھuuذا 

مع االنخفuاض المعنuوي فuي تركیuز  HDL-Cارتفاع مستواھا معنویا ، وان التحسن الحسابي في تركیز 
LDL-C  یطرة عامل أدى إلى التحسن المعنوي فيuة السuع مجموعuة مuت مقارنuالخطورة التي انخفض .

جرعuة واحuدة یومیuا  أنسuاعة بعuد التجریuع یشuیر إلuى  ٢٤وز لمuدة وان استمرار التأثیر الخافض للكلوك
ومuن النتuائج المستحصuلة مuن  .من المستخلص المغلي لورق البلوط تكفي لخفض مسuتوى كلوكuوز الuدم 

الدراسة الحالیة یمكن القول بان االرتفاع المعنوي فuي مسuتوى الكالیكuوجین لنسuیج الكبuد وعضuلة الفخuذ 
مسuتخلص  تuأثیراالیثر وانخفاض نسبة الكاربوھیدرات الذائبة ربما یعود إلى  وارتفاع مستوى مستخلص

انعكس ذلك على شuكل زیuادة فuي ترسuیب الكالیكuوجین وكuذلك نسuبة  إذورق البلوط  الخافض للكلوكوز 
بالنسuبة لزیuادة  أمuا، الزیuادة المعنویuة فuي نسuبة المuادة الجافuة  إلuى أدىوھuذا ،  األنسuجةالدھن الخام فuي 

 إنتuاجزیuادة االسuتفادة مuن الكلوكuوز فuي  أن إلuى اإلشuارةلنسبة المئویة للبروتین الخuام فuان مuن الممكuن ا
تثبuیط  إلuى أدىالطاقة والتي توضح من انخفاض مستواه في الدم وزیادة ترسیب الكالیكوجین والدھن قد 

 األحمuuاض ساسuuیةاألعملیuuة صuuنع الكلوكuuوز مuuن المصuuادر غیuuر الكاربوھیدراتیuuة والتuuي ھuuي بالدرجuuة 
أن )  ٢٠٠١(   اخuرونو  Hasanوسuجل .االمینیة بما انعكس على شكل زیادة في نسبة البروتین الخام 

إضافة مسحوق خشب البلوط إلى علیقة الدجاج البیاض أدى إلى رفع مستوى الرمuاد معنویuا فuي الذبیحuة 
     . ز وذلك كانعكاس لزیادة بقاء الرماد في الجسم وانخفاض طرحھ مع البرا

المسuuتخلص المغلuuي لuuورق البلuuوط تuuأثیرات خافضuuة  أننسuuتنتج مuuن نتuuائج الدراسuuة الحالیuuة إلuuى 
  .  Lipid profileوانھ یحسن مظھر الدھن  LDL-Cللكلوكوز والكولسترول و 

  
EFFECT OF OAK (QUEREUS AEGILOPS) LEAVES EXTRACT ON 

BLOOD GLUCOSE AND LIPID PROFILE IN RABBITS 
S.Y. Abdul-Rahman 

Animal Resources Dept. , College of Agric. &  Forestry ,  Mosul Univ.,Iraq 
 

ABSTRACT 
This study was carried out to evaluate the effects of boiled extract of oak 

(Quercus aegilops) leaves on blood, glucose, cholesterol, triglyceride (TG), 
High density Lipoprotein-cholesterol (HDL-C). Low density lipoprotein – 
cholesterol (LDL-C) and risk ratio in male rabbits, also to study the effect of 
treatment on the chemical composition of liver and thigh as well as the 
glycogen level . Rabbits (5-6 months old) were divided into two groups (6 
rabbits each). Rabbits in the 1st group was treated daily for 28 days with oak 
leaves boiled extract (250 mg/kg. B. wt) orally. The 2nd group treated with 
distilled water, served as control. Treatment caused a significant decrease in 
blood glucose, cholesterol, and LDL-C as compared with control values , risk 
factor also reduced significantly  as compared with control , TG increased 
significantly  as compared with control , treatment also causes a significant 
increase in liver and thigh glycogen concentrations as compared with control 
group , also a significant increase in dry matter % , ether extract % , crude 
protein % and ash % , and a significant decrease in carbohydrate % in both 
liver and thigh as compared with the control group . In a separate experiment, 



 ٢٠٠٨ )٣(لعدد ا) ٣٦( لمجلدا                       ( ISSN 1815 – 316 X )  مجلة زراعة الرافدین

the single dose of oak leaves boiled extract caused a significant decrease in 
blood glucose level at 3, 12 and 24 hrs after drenching as compared with pre 
drenching level . Results revealed that oak leaves boiled extract caused an 
improvement in lipid profile, and hypoglycemic effect continue significantly 
for 24 hrs.  
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