) 2026 ( – ) 2 (  ) العدد16 ( مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد
ISSN-1813-1646

تأثير اوراق القريص واوراق وبذور المورنجا في فقر الدم لذكور الجرذان المعرضة لمتسمم
.بكموريد الكادميوم وخالت الرصاص

 و فلاير فاروق حسين1عدنان محمد أحميد الدليمي
 جامعة تكريت- كمية الزراعة- قسم عموم االغذية

الخالصــــة

Urtica صممت التجربة لمالحظة واختبار التأثيرات الوقائية والعالجية لمسحوق (اوراق القريص

: الكممات المفتاحية

) في ذكور الجرذان البيض السميمة والمعرضة لكموريدMoringa oleifera  اوراق وبذور المورنجا،dioica

 بذور المورنجا، اوراق القريص

) مجموعة ضمت كل18(  وزعت الحيوانات إلى ثماني عشرة،( يوم ًا عمى حالة فقر الدم30) المعاممة البالغة

،  كموريد الكادميوم، التسمم

كغم من وزن الجسم) وطيمة فترة/ ممغم50( كغم من وزن الجسم) وخالت الرصاص/ ممغم5( الكادميوم
 أن اعطاء مسحوق اوراق القريص واوراق وبذور المورنجا ادى،) حيوانات وبأوزان متقاربة5( مجموعة خمسة

 الكمى والطحال،) في وزن االعضاء التي تشمل كل من الكبدP˃0.05) الى عدم حصول أختالف معنوي

 حجم،(Hb)  تركيز خضاب الدم،)RBCs)  عدد كريات الدم الحمر،(WBCs) وعدد خاليا الدم البيض

،  ذكور الجرذان،  فقر الدم،
. خالت الرصاص
: لممراسمة
عدنان محمد احميد الدليمي

:البريد االلكتروني

 متوسط خضاب الكرية،(MCV)  متوسط حجم الكرية الحمراء،)PCV)  خاليا الدم المرصوصةAdnanmoh77@gmail.com
.) مقارنةً مع مجموعة السيطرة السميمةMCHC( متوسط تركيز خضاب الكرية الحمراء،(MCH) الحمراء
وان مجاميع الحيوانات التي اعطيت كموريد الكادميوم وخالت الرصاص ادى الى حصول انخفاض معنوي في

) فيP˂0.05)  حجم خاليا الدم المرصوصة وزيادة معنوية، تركيز خضاب الدم،عدد كريات الدم الحمر

 بينما لم يالحظ وجود اختالف معنوي في،MCH ،MCV ،WBCs،) الكمى والطحال،اوزان اعضاء (الكبد

 اما مجاميع الحيوانات المعاممة بمسحوق تمك النباتات قبل وبعد التعرض لكل من كموريد الكادميوم.MCHC
 الكمية والطحال) واظيرت زيادة معنوية في،وخالت الرصاص اظيرت تأثير ايجابي عمى وزن اعضاء(الكبد

 مقارنة مع المجاميع المعرضة.MCH ،MCV ،WBCs  وانخفاض معنوي فيPCV ،Hb ،RBCs

.لكموريد الكادميوم وخالت الرصاص

Effect of Urtica Dioica Leaves and Moringa oleifera Leaves and Seeds in Anemia in Males
Rats Exposed to Cadmium Chloride and Lead Acetate Poisoning.
Adnan Mohammed Ahmeed Aldulaimi and Feryal Farooq Husain
Food Science Department - College of Agriculture - University of Tikrit
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The current study was designed to observe and test the preventive and
Therapy effects of Urtica dioica leaves and Moringa oleifera leaves and seeds
powder on healthy adult albino rats males and that exposed to cadmium chloride (5
mg/kg of body weight) and lead acetate (50 mg/kg of body weight) and the amount
of the transaction over the period (30) days on case of anemia, randomly divided
into (18) groups, and each group included (5) animals. Giving the powder of Urtica
dioica leaves and Moringa oleifera leaves and seeds showed on significant
differences (p˃0.05) in the weight of the organs, which include liver, kidney and
spleen,WBCs, RBCs, Hb, PCV, MCV, MCH and MCHC in comparison with the
normal control group. The groups that had been given cadmium chloride and lead
acetate caused a significant decrease in (P˂0.05) RBCs, Hb, PCV and a significant
increase in the weight of the organs(liver, kidney and spleen),WBCs, MCV and
MCH, while observe no significant differences in MCHC. The groups of animals
which treated with powder of these plants under study before and after of exposed
to each of cadmium chloride and lead acetate showed a positive effect on the
البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول
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weight of the organs (liver, kidney, spleen) and showed led to a significant increase
in RBCs, Hb, PCV, and a significant decrease in WBCs, MCV and MCHC, all of
these were compared with the groups that exposed to cadmium chloride and lead
acetate only.

المقدمـــة:

يعرف التموث البيئي  Pollutionعمى ضوء المقاييس لمنظمة الصحة العالمية انو كل تغير كمي أو نوعي في مكونات الكرة

األرضية عن الحد الطبيعي سواء كان زيادة أو نقصان مؤديا ألى حدوث خمل في التوازن الطبيعي لمكونات النظام البيئي (منظمة

الصحة العالمية .(1984 ،والتموث بالمعادن الثقيمة ىي واحدة من اقدم المشاكل البيئية واحدى المشاكل المؤثرة عمى الصحة في
الوقت الحاضر ،الكادميوم والرصاص ىي احد المعادن الثقيمة السامة والشائعة في البيئة ،التي يتعرض ليا عامة االشخاص في
المجتمع عن طريق اليواء ،ماء الشرب ،الغذاء ،المواد الصناعية ،نواتج االستيالك والوقود ( Patelواخرون .(2015 ،يعد

الرصاص ) (pbاحد المعادن الثقيمة ،وزنو الجزيئي 207.2غرام/مول يتواجد في الطبيعة بصورة غير نقية مرتبطا بخامات اخرى
مثل الكادميوم ،فضالً عن كونو أحد المعادن السامة الذي ُيوجد في كل مكان في البيئة ،وُيؤدي التعرض المفرط لو إلى مشاكل
ويعد مادة سامة تُؤثر عمى أعضاء وأنظمة جسم اإلنسان ،وا ّن أكثر تأثيره وتراكمو في األنسجة
صحية كبيرة )ُ ،)2004 ،Kosnett
المينة كالكبد ،والكمى ،الرئتين والطحال ( Muselinوآخرون .)2010 ،والكادميوم ) (Cdمن المعادن الثقيمة السامة التي تمعب
دو اًر ميماً في البيئة ،ويشكل خط اًر عمى صحة االنسان والحيوان عمى حد السواء ( Tarasubوآخرون2008 ،؛ Ajilore

و .)2012 ،Olugbengaوقد تبين أن تأثير الكادميوم عمى االطفال يكون مشابيا في نوعية واماكن تأثيره في البالغين مثل أصابة
الكمى ،الرئتين واالمعاء ،الكبد واالعضاء االخرى ( .)1999 ،ATSDRوبينت العديد من الدراسات الى ان الكادميوم ىو عامل
سام لمعديد من أجيزة الجسم مثل جياز تكوين الدم  Hematopoietic systemوالجياز المناعي Immune systemوالجياز
البولي  Urinary systemوالجياز العصبي  .)1993 ،A.T.S.D.R) Nervous systemوأشار  Salemوآخرون ()2000
في دراستيم حول العناصر الثقيمة في مياه الشرب وتأثيراتيا عمى صحة اإلنسان أن شرب الماء المموث بالكادميوم يسبب فقر الدم

االنيميا المزمن .Chronic anemia
يعﺪ الﺪم أول األىداف الﺮئيسة لمﺮصاص ،إذ يقﻮم الﺮصاص بتثبيﻂ عﺪد مﻦ أنﺰيمات الحﺪيﺪ التخميقية مما يسبﺐ تﺪميﺮ
الحﺪيﺪ ،األمﺮ الﺬي يﺆدي إلى عدم تخميﻖ خضاب الﺪم كما يقمﻞ الﺮصاص مدة حياة كريات الدم الحمر (.)1996 ،Potula

اثبتت العديد من النباتات فعاليو ميمو في العديد من المجاالت الطبية ،نبات القريص والمورنجا :نبات القريص Urtica

dioica L.ىو نبات عشبي حولي ينتمي إلى عائمة  Urticaceaeأما أسم الجنس  Urticaفيأتي من كممة التينية ىي Urere
والتي تعني الحرق الذي يحدث بسبب الشعيرات الالسعة التي تغطيو ،أما االسم اإلنكميزي الشائع لو  Nettleفيو مشتق من األنجمو
ساكسون  Noedlوتعني إبرة أما أسم النوع ) (dioicaفيعني ثنائي السكن بسبب احتواء النبات أما عمى أزىار أنثوية أو أزىار
ذكرية ) Krystofovaوآخرون2010 ،؛  .)2004 ،Tylorاستخدم نبات القريص لفترة طويمة بشكل واسع من قبل العشابين في

الطب الشعبي لمجموعة واسعة من االمراض ) Ozenو .)2003 ،Korkmazواستخدم في الدراسات الحديثة كمضاد لمجراثيم،
مضاد لألكسدة ،مسكن ،مضاد لاللتيابات ،مضاد لمفيروسات ،مكافحة التياب القولون ،والسرطان والزىايمر )Asgarpanah

و .)2012 ،Mohajeraniوتستخدم األوراق والجذور داخميا لتنقية الدم ومدر لمبول وتوقف نزيف األنف والحيض ،عالج داء
السكري ،الروماتيزم ،االكزيما ،فقر الدم ،فقدان الشعر ومضاد لالسيال ).(1992 ،Wetherilt

اما شجرة المورنجا فتنتمي الى العائمة  ،Moringaceaeالمعروفة منذ القدم لشيرة فوائدىا الطبية ،وتعد نباتات ذات قيمة

غذائية عالية وتستخدم في التغذية وعالج الكثير من االمراض لمحتواىا عمى العديد من المواد المغذية المفيدة ،وتوجد  13نوعاً من

المورنجا ،وتعد المورنجا اوليفي ار  Moringa oleiferaمن اكثر االنواع انتشا اًر من الناحية التغذوية والطبية ،وىي شجرة برية،

موطنيا االصمي في اليند ،وتنتشر ايضاً في جبال الييمااليا ،باكستان ،تايالند ،كمبوديا ،الفمبين ،جزر المحيط اليادي ،منطقة
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البحر الكاريبي ،أفريقيا ،الجزيرة العربية ،جنوب ووسط أمريكا ،المكسيك ،ىاواي ،جميع أنحاء آسيا ،وكما زرعت في العديد من
المناطق االستوائية وشبو االستوائية من العالم ) Kumarوآخرون2010 ،؛  Anwarوآخرون2007 ،؛  Mbikayوآخرون،

 .)2012وتستخدم المورنجا لقيمتيا الغذائية العالية منذ العصور القديمة في العديد من العالجات كدواء لكثير من االمراض
المختمفة في الطب التقميدي في كل مكوناتيا االوراق ،البذور ،الساق ،االزىار ،الجذور والقرون غير الناضجة ،كمنشط لمقمب
والدورة الدموية والمناعة وخافض لمضغط والح اررة والدىون والسكر ومضاد لالكسدة وااللتيابات والقرحة واالورام واالكتئاب والصرع
والتشنج والجراثيم والفطريات والشيخوخة ويعالج امراض الكبد ومسكن ومدرر لمبول وتنقية الماء) Dubeyوآخرون2013 ،؛
 Anwarوآخرون2007 ،؛  Pandeyوآخرون2012 ،؛ 2012 ،Mbikay؛  Abdull Razisوآخرون.)2014 ،
المواد وطرائق العمل:

العينات النباتية :

شممت عينات التجربة أوراق القريص وأوراق وبذور المورنجا حيث تم الحصول عمى أوراق وبذور شجرة المورنجا من دائرة

البستنة /مركز بحوث ودراسات أبو غريب -قسم قطف الزىور ،ومن دائرة فحص وتصديق البذور -قسم النبات -شعبة الحديقة
النباتية /بغداد ،أما أوراق عشبة القريص تم جمعيا من منطقة الشرقاط /محافظة صالح الدين ،وتم تشخيصيا من قبل مختصين
بتصنيف النبات ،ثم تم تنظيفيا وأزالة األوراق والمواد الغريبة منيا ثم جففت في الظل مع التقميب المستمر لحين الحصول عمى
أوراق وبذور جافة ،ثم طُحنت العينات بطاحونة كيربائية مختبرية لحين الحصول عمى مسحوق ناعم ثم ُمرر المسحوق من خالل
وحفظت بدرجة ْ 4م لحين االستعمال.
منخل أقطار فتحاتو عند  0.5ممم .ثم وضع المسحوق في أكياس بالستيكية محكمة الغمق ُ
الحيوانات المستخدمة :

استخدمت في ىذه الدراسة ذكور الجرذان البيض البالغة ) (Rattus norvegicusمن ساللة ( )Sprague dawelyالتي

تراوحت أعمارىا بين( )3-2أشير وأوزانيا ()270-250غراماً والتي تم الحصول عمييا من المركز الوطني لمرقابة والبحوث

الدوائية /بغداد ،ووضعت في أقفاص معدنية ذات أغطيو معدنية وأبعادىا ()21× 19×25سـم ،ذات أرضية مفروشة بنشارة الخشب
وقد روعي جانب العناية بنظافة األقفاص وتعقيميا مع تبديل نشارة الخشب كل يومين .وقد خضعت الحيوانات لظروف مختبرية
من دورة ضوئية انقسمت إلى ( )12ساعة ضوء و( )12ساعة ظالم ،وثبتت درجة الح اررة عمى ( )2±22درجة مئوية .وتركت
الحيوانات لمدة أسبوعين لمتأقمم مع الظروف الجديدة ولمتأكد من خموىا من األمراض .تمت تغذية الحيوانات عمى العمف المتكون

من ( %35حنطة %34 ،ذرة صفراء %20 ،فول الصويا %10 ،بروتين حيواني %1 ،حميب مجفف يضاف إلييا 50غراما مواد

حافظو ومواد مضادة لمفطريات) (الجنابي ،)2008،وأعطيت الغذاء والماء بشكل مستمر( )adlibitumوبكميات كافية طوال فترة
التربية ومعاممة الحيوانات.

تصميم التجربة : Design of experiment

وزعت الحيوانات إلى ثماني عشرة ( )18مجموعة كما في الجداول رقم ) (3,2,1ضمت كل مجموعة خمسة ( )5حيوانات

وبأوزان متقاربة ،وقد كانت الجرع المستخدمة لممواد قيد الدراسة في التجربة كاالتي ،ولمدة ) (30يوماً:

 -1مجموعة السيطرة معاممة فقط بغذاء+ماء مقطر يومياً لمدة ( )30يوماً.

 -2مجموعة مسحوق أوراق القريص بـتركيز  1000ممغم/كغم من وزن الجسم مع العميقة يومياً لمدة ( )30يوماً.
 -3مجموعة مسحوق أوراق المورنجا بـتركيز  300ممغم/كغم من وزن الجسم مع العميقة يومياً لمدة ( )30يوماً.
 -4مجموعة مسحوق بذور المورنجا بـتركيز 200ممغم/كغم من وزن الجسم مع العميقة يومياً لمدة ( )30يوماً.

 -5مجموعة كموريد الكادميوم عوممت ىذه المجموعة بـ (5ممغم/كغم من وزن الجسم) كموريد الكادميوم بالتجريع عن طريق الفم
بوساطة التغذية االنبوبية يومياً لمدة ( )30يوماً Evcimen(.وآخرون)2015 ،
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 - 6خالت الرصاص عوممت ىذه المجموعة بـ (50ممغم/كغم من وزن الجسم) من خالت الرصاص بالتجريع عن طريق الفم

بوساطة التغذية االنبوبية يومياً لمدة ( )30يوماً Ghazal( .وآخرون.)2012 ،

اما بقية المجاميع من مجموعة  7الى  18كما مبين ترتيبيا في الجداول فقد اعطيت مجاميع كموريد الكادميوم وخالت الرصاص

بنفس التراكيز يومياً لمدة ) (15يوماً+وبعدىا مجاميع مسحوق اوراق القريص ،اوراق وبذور المورنجا بنفس تراكيزىا يومياً لمدة
) (15يوماً (وبالعكس) لمعرفة تأثيرىا الوقائي والعالجي.
الحصول عمى العينات الدموية :

بعد أنتياء المدة المحددة لمتجربة ( )30يوماً جوعت الحيوانات لمدة ( )10ساعات ثم وزنت بعد ذلك خدرت بوساطة

الكموروفورم ،ثم سحبت عينات الدم عن طريق قطع الوريد الودجي  Jugular Veinفي الرقبة ،إذ جمع مايقارب ( )10-8مل من

الدم وضعت  2مل منو في أنابيب حاوية عمى مادة مانعة لتخثر الدم ( Ethyl diamine tetraacetic acid )EDTAإلجراء

فحوصات صور الدم عمييا التي تشمل العدد الكمي لكريات الدم الحمر))106×m3( Red Blood Cells Count (RBC
باستعمال العداد الدموي  Hemocytometerمن نوع ( Superiorألمانيا) وخضاب الدم )100( Hemoglobin (Hbمل/ممغم)
وحجم الخاليا المرصوصة ) )%( Packed Cell Volume (PCVباستخدام أنابيب شعرية زجاجية وضعت في جياز الطرد
المركزي الخاص بيا ( )Micro-Hematocrit Centrifugeلمدة  15دقيقة وبسرعة  3000دورة في الدقيقة ،ومن ثم تق أر النتيجة

وعمى مقراء الراسب الدموي  Haematocrit readerالذي يمثل النسبة المئوية لحجم الخاليا المرصوصة ،وحساب معدل حجم
كرية الدم (مايكرون مكعب) ) Mean Corpuscular Volume (MCVومعدل خضاب الكرية (Mean Corpuscular )Pg
) Hemoglobin (MCHومعدل تركيز خضاب الكرية (ممغم /ديسمتر)

Mean Corpuscular Hemoglobin

) Concetration (MCHCوكما ورد في (.)2012 ،Turgeon
MCV (fl) = (PCV/RBCs) x 10
MCH (pg) = (Hb/RBCs) x 10
MCHC (g/dl) = (Hb/PCV) x 100
حساب العدد الكمي لخاليا الدم البيض :)WBCs( White blood cells count

تم تخفيف الدم بمحمول تُرك  Turk's solutionتم حساب العدد الكمي لخاليا الدم البيض في المميميتر المكعب الواحد
من الدم باستعمال شريحة عد خاليا الدم .)1989 ،WHO( Haemocytometer
بعد تخدير الحيوانات واخذ العينات الدموية ،وضع الحيوان في حوض التشريح وثبتت أطرافو األمامية والخمفية بوساطة
دبابيس ثم عمل شق بشكل حرف ( )Tمقموب من بداية الجوف البطني وحتى نياية اعمى القص باستعمال مقص حاد ومشرط،
واستأصمت األعضاء الداخمية التي شممت (الكبد ،الكمى والطحال) وتم احتساب وزنيا.
التحميل اإلحصائي :

تم تحميل النتائج أحصائياً وباستخدام برنامج  2001 ،SASووفق تحميل التباين باتجاه واحد One-way analysis of

 varianceواختبرت المتوسطات الحسابية لممعامالت باستخدام اختبار دانكن متعدد الحدود  Duncun multiple rangبمستوى
معنوية ( )0.05لتحديد االختالفات المعنوية ( )Significantly differentsالخاصة بين المجاميع (.)1955 ،Duncan
النتائج والمناقشة :

تبين النتائج ان تأثير مسحوق (أوراق القريص ،أوراق وبذور المورنجا) في معايير صور الدم لذكور الجرذان البيض

المعرضة لمتسمم بكموريد الكادميوم وخالت الرصاص ،إذ يالحظ من النتائج في الجداول) (3,2,1ان أضافة مسحوق أوراق القريص
بنسبة ( 1000ممغم/كغم من وزن الجسم) واوراق المورنجا ) 300ممغم/كغم من وزن الجسم) وبذور المورنجا ) 200ممغم/كغم من
وزن الجسم) الى غذاء ذكور الجرذان لمدة ( )30يوماً عدم حصول اختالفاً معنوياً في كل من وزن االعضاء التي تشمل كل من
الكبد ،الكمى والطحال الجدول )( PCV,WBCs, Hb, RBCs ، (1الجدول( MCHC, MCV, MCH ،(2جدول (3مقارنة
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مع السيطرة السميمة .كما وتبين من خالل الدراسة عند التجريع الفموي لذكور الجرذان بكموريد الكادميوم بتركيز ) 5ممغم/كغم من

وزن الجسم) لمدة ) (30يوماً أدى الى حصول أنخفاض معنوي في قيم كل من ( PCV, Hb, RBCالجدول (2وزيادة معنوية في
اوزان اعضاء الكبد ،الكمى والطحال (جدول MCH, MCV ،WBCs، (1في حين لم يالحظ اختالف معنوي في MCHC

مقارنة مع مجموعة السيطرة السميمة .وقد يعزى سبب األنخفاض في مكونات الدم الى تأثير كموريد الكادميوم الذي يعمل عمى تقميل
ُعمر كريات الدم الحمر الى النصف او تحمميا كنتيجة لحدوث تغيير في نفوذية الغشاء الخموي مما يجعميا أكثر ىشاشة وأكثر
قابمية لمتحطم ( Gillوآخرون .)1993 ،وقد يعود السبب أن الجذور الحرة الناتجة عن تفاعمو تعمل كإشارات خموية Cell signals

تحفز أنتاج وجذب الخاليا الدفاعية ( )WBCsعن طريق تحفيزىا عمى أنتاج السايتوكينات مثل  ،Leukotriene, TNF-αحيث
وجد أن الكادميوم يتداخل مع االشارات الخموية في كل مرحمة من مراحل نقل االشارات ويمكن أن يعمل عمى مستقبالت الرسل
الثانوية وعوامل النقل ( Jingوآخرون.)2012 ،
وتبين من الدراسة عند التجريع الفموي لذكور الجرذان بخالت الرصاص بتركيز ) 50ممغم/كغم من وزن الجسم) لمدة

) (30يوماً فقد أدى ذلك الى أنخفاضاً معنوياً في قيم كل من الـ  Hb, RBCو( PCVجدول ،(2وارتفاعاً معنوياً في قيم MCV,

( MCH, WBCsجدول )3,2مقارنة مع مجموعة السيطرة السميمة .وربما يكون من تأثير الرصاص عمى تثبيط فعالية بعض
األنزيمات التي تعمل في ازالة الجذور الحرة من كريات الدم الحمراء وأنسجة الجسم مثل Glucose-6- phosphate
 dehydrogenase, Catalase, Glutathion reductaseمما يؤدي الى تراكم المواد السامة في كريات الدم الحمر والتقميل من

عمرىا وعددىا ( Emoryوآخرون2003 ،؛  .)1989 ،Nakagawaأو ممكن أن يكون تأثير الرصاص عمى نخاع العظم في
الخاليا المولدة لكريات الدم الحمر مما يسبب أنخفاض كريات الدم الحمر .وربما يعزى أنخفاض مكونات الدم الى تأثير خالت
الرصاص وزيادة بيروكسيدة الدىون مؤشر عمى الكرب التأكسدي وكذلك أحد العوامل الرئيسة التي تشترك في ضرر كريات الدم
الحمر المتسببة بوساطة الجذور الحرة المتكونة ،وتحمل غشاء كريات الدم الحمر وبالتالي فقر الدم ( Tahmasebpourوآخرون،
 .)2013وأن سبب زيادة العدد الكمي لخاليا الدم البيض قد يكون ناتج من تأثير خالت الرصاص عمى حدوث التيابات مختمفة في
الجسم مثل الكبد ،الكمية ،الرئتين ،الجمد والعضالت الممساء مؤدياً الى زيادة العدد الكمي لخاليا الدم البيض من نخاع العظم
استجابة لاللتيابات الحاصمة في الجسم ) Senguptaو.)2002 ،Bishayi

اما مجاميع الحيوانات المعاممة بمسحوق تمك النباتات قبل وبعد التعرض لكل من كموريد الكادميوم وخالت الرصاص
اظيرت تأثير ايجابي عمى وزن اعضاءالكبد ،الكمية والطحال (جدول ،)1واظيرت النتائج أن المجموعة التي اعطيت كموريد
الكادميوم+أوراق القريص ،والمجموعة المعطاة أوراق القريص+كموريد الكادميوم حصول زيادة معنوية في PCV, Hb, RBCs

(جدول ،(2وأنخفاضاً معنوياً  MCH, MCV, WBCsولم يختمف معنوياً  MCHCمقارنةً مع المجموعة المعرضة لكموريد

الكادميوم .أن سبب الزيادة في الـ  RBCsممكن أن يعود الى احتواء أوراق القريص عمى الحديد وفيتامينات  A, B, B12, Cالتي
قد تعمل عمى التقميل من مؤشرات الكرب التاكسدي الذي احدثة كموريد الكادميوم وتساعد في حث نخاع العظم عمى أنتاج الدم

( Dügenciوآخرون2003 ،؛  Manganelliوآخرون .)2005 ،كما ولوحظ من النتائج أن المجموعة التي اعطيت كموريد
الكادميوم+أوراق المورنجا ،والمجموعة التي اعطيت أوراق المورنجا+كموريد الكادميوم أدى الى حصول زيادة معنوية PCV, Hb,

( RBCsجدول ،)2وانخفاض معنوي في  MCH, MCV, WBCsوعدم حصول اختالف معنوي في  MCHCمقارنة مع
المجموعة المعطاة كموريد الكادميوم .أن سبب ىذه الزيادة قد تكون نتيجة احتواء أوراق المورنجا عمى الفيتامينات والمعادن وخاصةً

الحديد التي ليا تأثير مباشر عمى أنتاج الدم في نخاع العظم ووظائف األعضاء المتضررة من تأثير كموريد الكادميوم Okot-

) Asiوآخرون.)2015 ،
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كما واشارت النتائج أن المجموعة التي اعطيت كموريد الكادميوم+بذور المورنجا أدى ذلك الى حصول ارتفاعاً معنوياً في

( PCV, Hb, RBCsجدول ،(2وانخفاض معنوي في  WBCsولم تختمف معنوياً  MCH, MCVو( MCHCجدول ،(3اما
في المجموعة التي اعطيت بذور المورنجا+كموريد الكادميوم كان ليا تأثيرات مشابية لتأثيرات المجموعة السابقة ماعدا عدم حصول

اختالف معنوي في  Hbو PCVمقارنة مع المجموعة المعرضة لكموريد الكادميوم .وقد يعود سبب الزيادة في مكونات الدم الى
محتوى مسحوق بذور المورنجا من االحماض الدىنية غير المشبعة والبروتين ومضادات االكسدة والمعادن (الزنك والمغنيسيوم)
التي تعمل عمى تقميل االضرار التي يسببيا كموريد الكادميوم ) Compaoreوآخرون .)2011 ،أو قد يعود سبب الزيادة في
مكونات الدم عند المقارنة مع المجموعة المصابة الى وجود الكميات الكبيرة من الفالفونيدات  flavonoidsفي بذور المورنجا

) Ajibadeوآخرون2012 ،؛  Auwalوآخرون.)2013 ،
في حين ان أعطاء خالت الرصاص+أوراق القريص ،والمعاممة بأوراق القريص+خالت الرصاص ادى الـى حصـول زيـادة
معنويـة فـي ( PCV, Hb, RBCsجـدول ،)2وأنخفـاض معنـوي فـي ( MCH, MCV, WBCsجـدول ،)3,2ولـم يظيـر فـرق فـي
 MCHCمقارنة مع المجموعة المعرضة لخالت الرصاص .أن زيادة مكونات الدم ممكن أن يعود الـى احتـواء أوراق القـريص عمـى
الحديـد ،وفيتامينـات  Dügenci( A,B, B12, Cوآخـرون2003 ،؛  Manganelliوآخـرون .)2005 ،او يمكـن ان يعـزى السـبب
الى تـأثير فيتـامين Cالموجـود فـي أوراق القـريص عمـى تعزيـز مكونـات الـدم وفقـر الـدم وقـد ينـتج مـن قبـل زيـادة امتصـاص الحديـد فـي
الجياز اليضمي (GIT) gastrointestinal tractويعزز التوافر البيولوجي لمحديد ) Marisnnوآخرون.)2003 ،

كما أن المجموعة التي عوممت بخالت الرصاص+أوراق المورنجا ،والمجموعة التي عوممت بأوراق المورنجا+خالت

الرصاص ،والمجموعة التي عوممت ببذور المورنجا+خالت الرصاص اظيرت ارتفاع معنوي في كل من PCV, Hb, RBCs
(جدول ،)2وأنخفاض معنوياً في ( MCH, MCV, WBCsجدول ،)3,2ولم تختمف معنوياً  MCHCمقارنةً مع مجموعة

المجموعة المعرضة لخالت الرصاص .كما قد يعزى سبب ىذه الزيادة في مكونات الدم الى احتواء مسحوق أوراق المورنجا عمى

البروتين ،الحديد وفيتامينات  Aو Cالتي ليا اىمية في أنتاج وحماية الدم من اثار التسمم بالمعادن الثقيمة ولذلك تستعمل لعالج

فقر الدم ) .)2005 ،Faheyأو قد يعزى لمحتوى أوراق المورنجا عمى الحديد والمدعمات االخرى التي تحث نخاع العظم عمى
زيادة مكونات الدم اثناء التسمم بخالت الرصاص ) .)2005 ،Faheyأو ربما يكون السبب ناتج من محتوى أوراق المورنجا عمى
القمويدات والفالفونيدات التي تحث عمى زيادة مكونات الدم المنخفضة بسبب التعرض لمرصاص الذي يسبب فقر الدم (Vanisha
وآخرون.)2010 ،

كما تبين من النتائج ان المجموعة التي عوممت بخالت الرصاص+بذور المورنجا أدى ذلك الى حصول زيادة معنوية في

( PCV, Hb, RBCsجدول ،(2وانخفاض معنوي في  WBCsوعدم حصول اختالف معنوي في MCHC, MCH, MCV
(جدول . (3قد يعود سبب الزيادة في مكونات الدم الى وجود الفيتامينات ،االحماض االمينية والمعادن ) Fayeوآخرون2011 ،؛
 Subadraوآخرون .)1997 ،اوقد يعود السبب الى وجود الفسفور ،الكالسيوم ،المنغنيز ،الزنك ،الحديد والنحاس والمركبات االخرى
الميمة في بذور المورنجا لزيادة وانتاج كريات الدم الحمراء وخضاب الدم ( Ojoوآخرون .)2013 ،وربما يعود سبب تحسن

مكونات الدم الى وجود المركبات الكيميائية الفعالة الموجودة في بذور المورنجا وخاصةً الفالفونيدات التي ممكن أن يكون ليا

الفعالية الوقائية لحماية خاليا الدم وتمنع تحمميا والمضاد لاللتيابات من تأثير التسمم بخالت الرصاص (1990 ،Braide؛

 Auwalوآخرون.)2013 ،
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جدول ( :)1تأثير مسحوق (أوراق القريص ،أوراق وبذور المورنجا) في وزن االعضاء (الكبد ،الكمى والطحال ) لذكور الجرذان
ث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

المعرضة لمتسمم بمادة كموريد الكادميوم وخالت الرصاص .
الوسى (غن)
الوعاييز
الوجووعت
الكلى
الكبد
2.24±0.08
12.20±0.11
السيطزة
e
ghi
2.40±0.23
11.95±0.01
هسحوق أوراق القزيص
de
i
2.21±0.11
12.21±0.12
هسحوق أوراق الوورنجا
e
ghi
2.41±0.10
12.05±0.02
هسحوق بذور الوورنجا
de
hi
3.49±0.12
14.75±014
كلوريد الكادهيوم
ab
a
3.69±0.15
13.75±0.02
خالث الزصاص
a
b
3.04±0.12
13.00±0.01
كلوريد الكادهيوم +هسحوق
bc
c
أوراق القزيص
2.61±0.23
12.67±0.09
هسحوق أوراق
cde
d
القزيص+كلوريد الكادهيوم
2.57±0.10
12.13±0.07
كلوريد الكادهيوم +هسحوق
cde
hi
أوراق الوورنجا
2.64±0.18
12.61±0.04
هسحوق أوراق
cde
de
الوورنجا+كلوريد الكادهيوم
2.70±0.10
12.29±0.16
كلوريد الكادهيوم +هسحوق
cde
fgh
بذور الوورنجا
2.73±0.06
12.46±0.24
هسحوق بذور الوورنجا+كلوريد
cde
defg
الكادهيوم
3.09±0.33
12.58±0.04
خالث الزصاص +هسحوق
bc
def
أوراق القزيص
2.78±0.23
13.00±0.02
هسحوق أوراق القزيص+خالث
cde
c
الزصاص
3.04±0.24
12.28±0.04
خالث الزصاص +هسحوق
bc
fgh
أوراق الوورنجا
3.10±0.10
12.33±0.12
هسحوق أوراق الوورنجا+خالث
bc
efgh
الزصاص
2.60±0.11
12.70±0.01
خالث الزصاص +هسحوق بذور
cde
d
الوورنجا
2.93±0.06
12.60±0.05
هسحوق بذور الوورنجا+خالث
cd
def
الزصاص

الطحال
1.50±0.01
g
1.50±0.02
g
1.51±0.00
fg
1.52±0.01
fg
1.76±0.01
ab
1.80±0.02
a
1.57±0.01
defg
1.52±0.01
fg
1.64±0.01
cd
1.52±0.01
fg
1.70±0.04
bc
1.56±0.01
defg
1.59±0.06
def
1.61±0.01
de
1.56±0.02
defg
1.54±0.01
efg
1.54±0.02
efg
1.56±0.01
defg

 : i-aاألحرف المختمفة في العمود الواحد تشير الى وجود إختالفات معنوية عند مستوى إحتمالية 0.05
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جدول ) : (2تأثير مسحوق (اوراق القريص ،اوراق وبذور المورنجا) في معايير  PCV, Hb, RBC, WBCsلذكور الجرذان
المعرضة لمتسمم بمادة كموريد

ث

الوعاييز
الوجووعت

1

السيطزة

2

هسحوق أوراق القزيص

3

هسحوق أوراق الوورنجا

4

هسحوق بذور الوورنجا

5

كلوريد الكادهيوم

6

خالث الزصاص

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

كلوريد الكادهيوم+هسحوق
أوراق القزيص
هسحوق أوراق القزيص+كلوريد
الكادهيوم
كلوريد الكادهيوم+هسحوق
أوراق الوورنجا
هسحوق أوراق
الوورنجا+كلوريد الكادهيوم
كلوريد الكادهيوم +هسحوق
بذور الوورنجا
هسحوق بذور الوورنجا+كلوريد
الكادهيوم
خالث الزصاص +هسحوق
أوراق القزيص
هسحوق أوراق القزيص+خالث
الزصاص
خالث الزصاص +هسحوق
أوراق الوورنجا
هسحوق أوراق الوورنجا+خالث
الزصاص
خالث الزصاص +هسحوق بذور
الوورنجا
هسحوق بذور الوورنجا+خالث
الزصاص

WBCs
n3/mm3
10.00±0.57
f
11.00±0.23
ef
11.40±0.64
def
11.20±0.69
def
15.33±0.17
a
15.10±0.57
a
12.93±0.74
bcd
11.00±0.57
ef
13.33±0.17
bc
12.40±0.40
cde
12.40±0.40
cde
11.60±0.80
cdef
11.73±0.81
cde
12.90±0.15
bcd
12.06±0.65
cde
14.13±0.46
ab
12.00±0.57
cde
12.66±0.24
bcde

الكادميوم وخالت الرصاص.
RBC
Hb
× 103
g/dl
cell/mm3
15.14±017
5.80± 0.2
abc
ab
15.45± 0.60 6.06± 0.03
a
a
15.55± 0.53 6.06± 0.08
a
a
15.35± 0.1
6.00± 0.05
ab
a
13.02± 0.17 4.66± 0.06
g
e
12.72± 0.17 4.50± 0.05
h
e
13.93±0.17 5.66± 0.20
def
abc
14.03±0.10 5.86± 0.06
def
ab
14.54± 0.17 5.80± 0.20
cde
ab
13.83± 0.20 5.26± 0.06
ef
d
14.23± 0.17 5.36± 0.12
def
cd
13.63±0.17 5.36± 0.12
fg
cd
14.23± 0.26 6.03± 0.08
def
a
14.13± 0.10 5.73 ±0.08
def
abc
14.44± 0.11 5.95± 0.14
cdef
a
14.24± 0.01 5.50± 0.01
def
bcd
14.74± 0.20 5.20± 0.10
bcd
d
14.34± 0.1
5.86± 0.16
def
ab

PCV
%
50.00± 0.57
abc
51.00± 2.00
ab
51.33± 1.76
a
50.66± 0.33
ab
43.00± 0.57
gh
42.00± 0.57
h
46.00± 0.57
ef
46.33± 0.33
def
48.00± 0.57
cde
45.66± 0.66
ef
47.00± 0.57
def
45.00± 0.57
fg
47.00± 0.57
def
46.66± 0.33
def
47.66± 0.33
cde
47.00± 0.01
def
48.66± 0.66
bc
47.33± 0.33
def

 : h-aاألحرف المختمفة في العمود الواحد تشير الى وجود إختالفات معنوية عند مستوى إحتمالية 0.05
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جدول ( : )3تأثير مسحوق (أوراق القريص ،أوراق وبذور المورنجا) في معايير  MCHC, MCH, MCVلذكور الجرذان
ث
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

المعرضة لمتسمم بمادة كموريد الكادميوم
MCV
الوعاييز
3
μm
الوجووعت
86.20±2.24
السيطزة
cd
84.51± 2.85
هسحوق أوراق القزيص
cdefg
84.70± 2.10
هسحوق أوراق الوورنجا
cdef
84.43± 0.42
هسحوق بذور الوورنجا
cdef
92.27± 1.80
كلوريد الكادهيوم
ab
93.33± 0.08
خالث الزصاص
a
81.27± 1.92
كلوريد الكادهيوم +هسحوق أوراق
defgh
القزيص
79.06± 0.23
هسحوق أوراق القزيص+كلوريد
gh
الكادهيوم
82.75± 2.12
كلوريد الكادهيوم +هسحوق أوراق
defgh
الوورنجا
86.80± 0.16
هسحوق أوراق الوورنجا+كلوريد
cd
الكادهيوم
87.68± 0.95
كلوريد الكادهيوم +هسحوق بذور
bc
الوورنجا
83.95± 0.87
هسحوق بذور الوورنجا+كلوريد
cdefg
الكادهيوم
77.74± 0.26
خالث الزصاص +هسحوق أوراق
h
القزيص
81.43± 0.88
هسحوق أوراق القزيص+خالث
defgh
الزصاص
80.10± 1.45
خالث الزصاص +هسحوق أوراق
fgh
الوورنجا
85.45± 0.01
هسحوق أوراق الوورنجا+خالث
cde
الزصاص
93.70± 3.14
خالث الزصاص +هسحوق بذور
a
الوورنجا
80.77±1.68
هسحوق بذور الوورنجا+خالث
efgh
الزصاص

وخالت الرصاص.
MCH
Pg/cell
26.10± 0.67
cd
25.49± 0.86
cdef
25.66± 0.63
cde
25.58± 0.13
cdef
27.93± 0.54
ab
28.26± 0.20
a
24.61± 0.57
def
23.94± 0.09
f
25.06± 0.64
cdef
26.29± 0.05
cd
26.54± 0.28
bc
25.42± 0.26
cdef
23.59± 0.40
f
24.65± 0.26
def
24.26± 0.44
ef
25.89±0.01
cde
28.34± 0.95
a
24.47± 0.51
ef

MCHC
g/dl
30.28±
a
30.29±
a
30.29±
a
30.30±
a
30.27±
a
30.28±
a
30.28±
a
30.28±
a
30.29±
a
30.28±
a
30.27±
a
30.28±
a
30.27±
a
30.28±
a
30.29±
a
30.29±
a
30.29±
a
30.29±
a

 : h-aاألحرف المختمفة في العمود الواحد تشير الى وجود إختالفات معنوية عند مستوى إحتمالية 0.05
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