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الخالصة
أجريت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير زيت القرنفل عمىBlood glucose , Cholesterol , Creatinine , GOT , GPTوبعض
المعاير الدمية في األرانب المحمية .استعممفي الدراسة ( )24أرنب بوزن ( )1550 -1450غرام وقسمت إلى ثالث مجاميع  ,كل
مجموعة تضم ( )8أرانب  ,وكانت المجموعة األولى السيطرة وجرعت ( )0.5مل منالماء االعتيادي وجرعت المجموعة الثانية والثالثة
بزيت القرنفل( )0.25و ( )0.5مل عمى التوالي فمويا لمدة شير واحد .أظيرت نتائج الدراسة إن إعطاء زيت القرنفل إلى األرانب أدى إلى
انخفاض معنوي (  ) P<0.05في مستوىCholesterol , Blood glucose , GOT , GPTو

 .Plateletsوارتفاع معنوي

(  )P< 0.05في Creatinine ,PCV, WBC , RBC , Hbمقارنة مع مجموعة السيطرة .
الكممات المفتاحية  :زيت القرنفل  , GOT , GPT ,المعاير الدموية.

Abstract
This study was conducted to evaluate the effect of ( Syzygiumaromaticum) oil on GPT, GOT,
Creatinine, Cholesterol, Blood glucose and blood parameters of local rabbits.
Twenty four rabbits average weight (1450-1550) gram were used in this study, they are divided into
(3) groups , each group (8) rabbits .Group (1) the control gives 0.5 ml only tap water orally, while group
(2) , (3) gives clove oil (0.25) , (0.5) ml respectively orally for one month.
The results shows that the administration of clove oil produce a significant decrease at ( p< 0.05 ) level in
GPT,GOT, Blood glucose, Cholesterol and Platelets . And a significant increase at( P< 0.05) in the
hematological parametersHb , RBC,WBC , PCVand Creatinine. comparative with control group .
Keywords: Clove oil, GPT,GOT, Hematology.

المقدمة
يعد نبات القرنفل (  ) Syzygiumaromaticumاحد أنواع النباتات التي تنتمي إلى الفصيمة اآلسية  ,وىو
شجرة دائمة الخضرة ليا شكل مخروطي  ,وليا رائحة قوية وىي واحدة من أشير وأقدم التوابل وبذورىا تشبو

احمر ويتحول إلى المون البني عندما تصبح يابسة .
ا
المسامير  ,وأكثر أجزائيا ليا استعماالت عديدة  ,يكون لونيا
تستعمل بذوره المجففة كمطيبات أو يستخدم كزيت (  )Clove oilفي الكثير من األطعمة فضال عن تأثيراتيا
الكثيرة المفيدة ( . ) Lawless, 1995 ; Merr, 2011

يحت و و وووي زي و و ووت نب و و ووات القرنف و و وول عم و و ووى العدي و و وود م و و وون المو و و وواد مث و و وول  Eugenolو eugenol

 Acetylو

 β-caryophylleneو  Vanillinو  Crategolic acidو  Tannin such as bicorninو Gallotannic
 acidو )  Methyl salicylate ( Painkillerو  Flavonoids eugeninو  Kaempferolو Rhaumnetin
و  Eugenitinو  Triterpenoids such as oleanolic acidو  Stigmasterolو . Campesterolكوذل

ف و ن زيووت نبووات القرنفوول يحتوووي عمووى نسووبة عاليووة موون المعووادن بمووا فييووا الفسووفور والحديوود والبوتاسوويوم والصوووديوم
والمغتيسيوم والكاليسيوم والمنغنيز وحامض الييدروكموري  ,فضال عن عدد من الفيتامينات مثول فيتوامين A , K ,C

 ,وك و و و و و و ووذل المركو و و و و و و ووب ال و و و و و و و ورئيس االوجينو و و و و و و ووول وخو و و و و و و ووالت االيجينيو و و و و و و وول التو و و و و و و ووي تعطيو و و و و و و ووو الرائح و و و و و و و وة الممي و و و و و و و وزة
) . ( Alamaet al., 2004 ; Arsalanet al., 2004 ; Ming et al., 2012
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يستعمل القرنفل عمى شكل توابول أو زيوت أو أو ار الشوجر .إموا بالنسوبة إلوى فوائوده الطبيوة فيوي اسوتعمالة فوي
تسكين اآلم األسنان و عالجيا  ,وقود توم إدخالوو فوي مجوال حشوو األسونان حوديثا إذ يتمتوع بتوأثيره المضواد لمفيروسوات
وكمطي وور عو ووام الحتوائو ووو عمو ووى زيو ووت االوجين ووول ,فضو ووال عو وون فائدتو ووو فو ووي تنظ وويم األنسو ووولين وخفو ووض كموكو وووز الو وودم

والكوليسووتيرول والكوليسووتيرول الوواط الكثافووة والوودىون الثالثيووة عنوود األشووخاا الووذين يعووانون موون السووكري موون النوووع
الث وواني  ,وعم وول أيض ووا عم ووى تخفيو و

انتف وواغ وغ ووازات المع وودة ويع ووالج القرح ووة اليض وومية ويقم وول م وون الغثي ووان وال وودوار

( . ) Kim et al., 1998 ; Grushet al ., 2004

يستعمل القرنفل عمى تحفيز الدورة الدموية كما ينشط العقل ويساعد عمى التركيز ويمنع األر واالكتئاب ,

ومن فوائده الطبية أيضا كمادة مضادة لمسرطان وخصوصا الناتجة عن المموثات الكيميائية الحتوائو عمى مادة
اليوجينول ,ويعمل أيضا مادة قاتمة لمبكتريا المسببة لمتموث الغذائي

Pseudomonas aureginosa ,

). Shigellaspp (Briozzoet al., 1989 ; Smith and Fyfe . 1998

األوجينول ،المكون الرئيس لمزيوت الطيارة كالقرنفل فضال عن مجموعة متنوعة من الفالفونويد ،بما في ذل

كايمبفيرول والرامنتين  ،ومن وظائفو كمادة مضادة لاللتيابات ،كما أثبتت الدراسات التي أجريت عمى الحيوانات
المختبرية  ،إن إضافة مستخما القرنفل إلى مكونات مضادة لاللتيابات (مثل زيت كبد السم ) ،يقمل من أعراض
االلتيابات بنسبة ). ( Krishnaswamy and Raghuramulu, 1998 ). ٪)15-30
أشارت بعض الدراساتأن إضافة القرنفل إلى القيوة العربية بديال عنالييل وإلضفاء نكيوة مميوزة إلوى الطعوم

يسبب تييج األنسجة وتمفيا عند تناولو بكميات كبيرة ولمدة طويمة ويتفاقم األمر عنود تعاطيوو موع وجوود مشوكالت فوي
وظائ
تم و

الكبد  ,كذل ف ن وضع القرنفل موضعيا عمى السن المتييج بسبب فعاليتو فوي تخفيو

األلوم  ,قود يوإدي إلوى

أنسووجة المثووة إذا ت ور عمييووا لوقووت طويوول  ,كووذل فو ن وضووع زيووت نبووات القرنفوول موضووعيا عمووى األسوونان والمثووة

ي و و و ووإدي إل و و و ووى ت و و و ووورم الش و و و ووفتين والمس و و و ووان أو الحمو و و و و أو احمو و و و ورار ويس و و و ووبب ألم و و و ووا بع و و و وود اس و و و ووتعمالو عم و و و ووى الجم و و و وود

) . (Kimet al., 1998 ; Jengetal, 1994 ; Alqareeret al., 2006

المواد وطرق العمل

تم إجراء الدراسة في كمية الطب البيطري  /جامعة القاسم الخضراء لممدةبين كانون األول – 2014تموز , 2015
وكان عدد الحيوانات المختبرية المستخدمة في التجربة ( )24أرنب  ,تم الحصول عمييا من األسوا المحمية .

قسمت الحيوانات عشوائيا عمى ثالث مجاميع  ,وكل مجموعة مكونة من ( )8ارانب  ,وكانت بوزن
( )1550–1450غرام .

وكانت مجاميع التجربة كاألتي:
تضمنت التجربة استعمال اثنين من التراكيز 0.25مل و  0.5مل موزعة عمى أربعة مكررات وتم استعمال المواد
الآلتية :


زيت نبات القرنفل (  Clove oil ) Syzygiumaromaticumالطبيعي بتركيز  % 100المصنع في شركة



تم تجريع األرانب فمويا بواسطة محقنو خاصة محورة ليذا الغرض .

عماد لمزيوت النباتية  /الموصل .
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األجهزة المستخدمة
-

جياز الطرد المركزي ( )Centrifugeشركة Tiwan.Germany Industrial crop

-

جياز  VIDUSشركة West Germany. Roche

-

جياز  Reflotronشركة France . Biomerieux

-

ميزان  balanceشركة USA. ADAM equipment

-

جياز  Hematolgy analyzerشركة Abacus junior vet.Hungary.

وكانت مجاميع التجربة كاألتي:
-

مجموعة أرانب السيطرة المعطاة الماء االعتيادي (  ) 0.5مل .

-

مجموعة أرانب المعطاة زيت القرنفل ( ) 0.25مل.

-

مجموعة أرانب المعطاة زيت القرنفل ( ) 0. 5مل.

وجرعتمجاميع األرانب فمويا لمدة شير واحد باستخدام جياز اإلعطاء المحور ليذا الغرض
الحيواني ( البمت) وأعطيت الماء االعتيادي  ,و عزلت في

) ، )Stomach tubeتغذت األرانب عمى العم

غرفة الحيوانات درجة ح اررتيا ( )19-23درجة مئوية  ,وكانت نسبة الرطوبة ( , )45-50وتم غسل وتعقيم
الغرفة مرة واحدة أسبوعيا.تم جمع الدم مباشرة من القمب (  ) Heart punctureبعد تخدير األرانب باستخدام

( ، ) Diethyl etherثم تم فصل المصل بوساطة جياز الطرد المركزي وبمعدل  3000دورة /دقيقة لمدة ( )10
دقائ

ثم خزن في  4درجة مئوية لحين االستخدام .وخضعت النتائج لمتحميل اإلحصائي باستخدام التحميل

اإلحصائي . SPSS

النتائج والمناقشة

الجدول (  ) 1يبين مستوى فعالية إنزيمي (  GPTو  ) GOTفي مصل دم األرانب ( وحدة دولية /لتر) بعد
المعاممة .

المعامالت

GPT

GOT

مجموعة السيطرة

24.77

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

 0.25مل

 0. 5مل

19.24

21.64

1.27 ± a

0.74 ± b

29.59

28.68

1.57 ± b

1.0 ± a

1.17 ± c

24.32

1.32 ± c

الحروف اإلنكميزية المختمفة تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى (  ) P<0.05بين المجاميع .
يالحظ وجود فر معنوي (  ) P< 0.05في فعالية إنزيمي GPTو  GOTفي مصل دم األرانب  ،بين

مجموعة السيطرة والمجموعة الثانية ومجموعة السيطرة والمجموعة الثالثة  ،كذل وجود فر معنوي بين المجموعة
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الثانية مع المجموعة الثالثة  ,وقد بمغ مستوى إنزيم  GPTفي نياية الدراسة وبعد المعاممة لمجموعة السيطرة
والمجموعة الثانية والثالثة إلى  21.64 , 19.24 , 24.77وحدة دولية  /لتر عمى التوالي  .في حين بمغ مستوى

إنزيم  GOTفي نياية الدراسة وبعد المعاممة لمجموعة السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة إلى , 28.68 , 29.59
 24.32وحدة دولية  /لتر عمى التوالي .

إن انخفاض معدل إنزيميGPTو GOTعن مجموعة السيطرة  ،لم يإد إلى حدوث إربا في العمل الخموي

أو النسيجي لمكبد وانما أدى استعمال زيت القرنفل إلى إزالة السموم  Detoxificationوبالتالي االستفادة من
انخفاض معدالت إنزيم  GPTو  GOTفي حاالت التسمم وعودتو إلى القيم الطبيعية بسبب النشاط القوي لمادة

اليوجينول والمركبات الفينولية والفالفونويدات الموجودة في زيت القرنفل ) . ( Borhan .,et al 2011

وىذا يإكد ما وجد)  Medhatet al.( 2013عند استخدام المستخما الزيتيمنبات القرنفل في الجرذان قد

أدى ذل إلى انخفاض إنزيمي GPTو GOTفي مصل الدم المرتفع نتيجة المعاممة ببيرو كسيد الييدروجين .

كذل وجد ( Jin.et al ( 2012أن استعمال زيت نبات القرنفل أدى إلى عودة GPTو  GOTإلىمستواىما

الطبيعي في مصل الدم بعد الزيادة الحاصمة نتيجة استخدام رابع كموريد الكربون إلحداث إضرار في الكبد .في حين

وجد ) . Wurochekke.et al ( 2013و )Shehata.et al ( 2011

الكالبتوس أدى ذل إلى زيادة مستوى  GPTو  GOTفي مصل دم الجرذان .

عند استعمال زيت القرنفل وزيت

يالحظ من الجدول (  ) 2وجود فر معنوي ( )P< 0.05لمستوى الكموكوز في مصل دم األرانب  ،بين مجموعة
السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة  ،مع عدم وجود فر معنوي بين المجموعة الثانية و المجموعة الثالثة  ,في حين

سجمت المجموعة الثانية اقل مستوى معنوي ( )P<0.05مقارنة مع مجموعة السيطرة إذ بمغت ىذه المستويات
 140.40 , 135.36 , 151.90ممغم  100 /مل  .عمى التوالي لمجموعة السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة .
ان انخفاض معدالت الكموكوز في مصل الدم لؤلرانب قد يعود إلى تحسين الجياز المضاد لؤلكسدة في

خاليا البنكرياس( ) (β- cellsأو قد يعود إلى تفكا األنسولين المرتبط أو نتيجة تعزيز حساسية األنسولين لزيت
القرنفل وزيادة إفراز األنسولين الذي يإدي إلى انخفاض السكر في الدم ( . ) Jonathan ,2006

وىذا ما أكده )  Adel . ( 2011و ) George. et al ( 2011عند استعمال زيت نبات القرنفل أدى إلى
انخفاض مستوى الكموكوز في مصل الدم في األسما

 .في حين ذكر ) Parle and Khanna. ( 2011إن

استعمال زيت القرنفل أدى إلى تنظيم مستوى الكموكوز في مصل الدم وعودتو إلى وضعو الطبيعي .

الجدول (  ) 2يبين مستوى الكموكوز في مصل دم األرانب ( ممغرام 100 /لتر) بعد المعاممة .
مجموعة السيطرة

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

151.90

135.36

140.40

7.54 ± a

 0.25مل

3.24 ± b

 0. 5مل

3.43± b

الحروف اإلنكميزية المختمفة تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى (  ) P<0.05بين المجاميع .
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الجدول رقم (  ) 3يبين مستوى الكولستيرول في مصل دم األرانب ( ممغرام /ديسي لتر) بعد المعاممة
مجموعة السيطرة

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

 0.25مل

 0. 5مل

98.40

95.01

106.19

4.20 ± a

4.35 ± b

4.11 ± b

الحروف اإلنكميزية المختمفة تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى (  ) P<0.05بين المجاميع .
يالحظ وجود فر معنوي (  ) P< 0.05في مستوى الكوليستيرول في مصل دم األرانب  ،بين مجموعة

السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة  ،وعدم وجود فر معنوي بين المجموعة الثانية و المجموعة الثالثة  ,وقد سجمت

المجموعة الثالثة اقل مستوى معنوي (  ) P<0.05مقارنة مع مجموعة السيطرة وبمغت ىذه المستويات بعد المعاممة
وفي نياية الدراسة  95.01 , 98.40 , 106.19ممغم  /ديسي لتر عمى التوالي لمجموعة السيطرة والمجموعة
الثانية والثالثة .
إن

مستوى

انخفاض

في

الكولستيرول

مصل

دم

األرانب

يعود

إلى

انخفاض

إنزيم

) 3hydroxy-3 methylglutarylcoenzyme A Reductase (HMG-COAوىو المسوإل عن تكوين
الكولستيرول في الكبد ) ( Uğur and Ismail, 2007

 .وىذا ما أكده )Parle and Khanna. ( 2011

عند استعمال بودر نبات القرنفل في (  ) 200فار مختبري أن ىنا

انخفاض معنوي واضح في مستوى

الكوليستيرول في مصل دم الفئران  ,إما )  Balasasirekha and Lakshmi . ( 2012فقد أشار إلى أن

إضافة القرنفل والكركم لو ) ) 2000شخا بين نساء ورجال بالغين وجد انخفاض معنوي واضح في مستوى

الكوليستيرول عند األشخاا الذين كانوا يتناولون الطعام المضاف لو القرنفل فقط .

يالحظ من الجدول (  ) 4وجود فر معنوي (  ) P< 0.05لمستوى الكرياتينين في مصل دم األرانب  ،بين
مجموعة السيطرة والمجموعة الثانية ومجموعة السيطرة والمجموعة الثالثة  ,في حين سجمت المجموعة الثانية اقل

مستوى معنوي (  ) P< 0.05مقارنة مع مجموعة السيطرة  ,إذ بمغت ىذه المستويات عند نياية الدراسة 0.58
 0.73 , 0.63 ,ممغم  /ديسي لتر  .عمى التوالي لمجموعة السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة  .إن ارتفاع نسبة
الكرياتينين في مصل الدم يعود إلى عدم تغيير مادة االوجينول في الكمية ما يإدي إلى تأثر الطبقة الظيارية في
قشرة الكمية مما يسبب اضرار في الكمية أو نتيجة االستمرار ب عطاء الجرعات وتتوق

)et al., 2011

Deepak

 .وىذا ما

أكده كل من )2013

الزيادة عند توق

األعطاء (

( Wurochekkeet al.و

)Khoshvaghti .( 2013عند استخدام مستخمصات نباتية حاوية عمى مادة االوجينول في الجرذان واألرانب عمى

التوالي .

الجدول (  ) 4يبين مستوى الكرياتينين في مصل دم األرانب ( ممغرام /ديسي لتر) بعد المعاممة .
مجموعة السيطرة
0.58

0.02± a

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

 0.25مل

 0. 5مل

0.63

0.73

0.03 ± b

0.04 ± c

الحروف اإلنكميزية المختمفة تشي ارلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى (  ) P<0.05بين المجاميع .
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الجدول (  ) 5يبين عدد كريات الدم الحمر  RBCفي مصل دم األرانب ( مميون خمية  /مم )3بعد المعاممة .
مجموعة السيطرة
6.52

0.29 ± a

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

 0.25مل

 0. 5مل

7.69

6.20

0.18 ± b

0.15 ± a

الحروف اإلنكميزية المختمفة تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى (  ) P<0.05بين المجاميع .

يالحظ وجود ارتفاع معنوي (  ) P< 0.05في أعداد كريات الدم الحمر  RBCفي مصل دم األرانب بين

مجموعة السيطرة والمجموعة الثانية  ،وعدم وجود فر معنوي (  ) P< 0.05لمجموعة السيطرة و المجموعة
الثالثة ،وقد سجمت المجموعة الثالثة اقل مستوى معنوي (  ) P< 0.05مقارنة مع مجموعة السيطرة حيث بمغ أعداد

كريات الدم الحمر في نياية الدراسة  6.20 , 7.69 , 6.52مميون خمية /مم .3لمجموعة السيطرة والمجموعة الثانية

والثالثة عمى التوالي .

إن استعمال النباتات الطبية يإدي إلى زيادة معايير الدم ( ) RBC,WBC,Hb,PCVالتي قد تكون ذات صمة

بالتركيب الكيميائي الذي يشمل البروتين والدىون والكربوىيدرات والحديد والكالسيوم وفيتامين  Aوالثايامين
والرايبوفالفين والنيكوتينامايد ومعظم ىذه المكونات ىي العوامل الدموية التي ليا تأثير مباشر عمى إنتاج الدم من

نخاع العظم ( )Ganong ,1997ونتيجة الحتواء زيت نبات القرنفل عمى الحديد وفيتامين  Aو Cفأن ذل يإدي
إلى زيادة إنتاج كريات الدم الحمر في الجسم (  .) Alada,2000في حين بين Mohammad and Tahere .

) ( 2010و)Arzu and Muhammed. (2010و )  .Akaret al . ( 2011عدم وجود أية تغيرات في

مستويات معايير الدم في األسما المعاممة بزيت القرنفل كمخدر .

يالحظ من جدول ( (6وجود فر معنوي (  ) P< 0.05في زيادة أعداد  WBCفي مصل دم األرانب ,

لكل من المجموعة الثانية والثالثة مقارنة مع مجموعة السيطرة  ،وقد سجمت المجموعة الثانية أعمى مستوى معنوي
( ) P<0.05مقارنة مع مجموعة السيطرة  ,وقد بمغ العدد الكمي لكريات الدم البيض لممجاميع المعاممة في نياية
الدراسة  10.77 , 11.62 , 7.39مميون خمية  /مم .3لمجموعة السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة عمى التوالي .

إن زيادة عدد كريات الدم البيض قد يعود إلى تعزيز الجياز المناعي (  .)Nancy, 2004وىذا ما أكده

) Shamaet al . ( 2013في إن استعمالزيت نبات القرنفل عمى الجرذان البيض أدى إلى زيادة في العدد

الكمي لكريات الدم البيض  ،وقد بين )  Magdy . ( 2000إن استعمال زيت نبات القرنفل في غذاء األسما

أدى إ لى زيادة في العدد الكمي لكريات الدم البيض  .في حين بين Mohammad and Tahere. ( 2010

)و ) Arzu and Muhammed . ( 2010و )  .Akaret al . ( 2011عدم وجود أية تغيرات في مستويات
معايير الدم في األسما المعاممة بزيت القرنفل كمخدر.
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الجدول (  ) 6يبين العدد الكمي لخاليا الدم البيض  WBCفي مصل دم األرانب ( مميون خمية  /مم ) 3بعد
المعاممة .

مجموعة السيطرة

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

7.39

11.62

10.77

 0.25مل

0.75 ± b

0.29 ± a

 0. 5مل

0.53 ± b

الحروف اإلنكميزية المختمفة تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى (  ) P<0.05بين المجاميع .
الجدول (  ) 7يبين تركيز خضاب الدم  Hbفي مصل دم األرانب (غم  /ديسي لتر) بعد المعاممة .
مجموعة السيطرة

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

12.42

13.75

11.88

 0.25مل

0.52 ± b

0.57 ± a

 0. 5مل

0.52 ± a

الحروف اإلنكميزية المختمفة تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى (  ) P<0.05بين المجاميع .
يالحظ وجود فر معنوي ( ) P< 0.05في زيادة نسبة خضاب الدم  Hbفي مصل دم األرانب  ,بين

المجموعة الثانية و مجموعة السيطرة  ،وعدم وجود فر معنوي (  ) P< 0.05بين مجموعة السيطرةو المجموعة
الثالثة ،وقد سجمت المجموعة الثانية اعمي قيمة معنوية (  ) P<0.05مقارنة مع مجموعة السيطرة  ,وقد بمغ تركيز

خضاب الدم لممجاميع المعاممة عند نياية الدراسة  11.88 , 13.75 , 12.42غم/ديسي لتر  .لمجموعة السيطرة
والمجموعة الثانية والثالثة عمى التوالي .
إن زيادة تركيز خضاب الدم يعود إلى زيادة عممية (  ) Haemopoiesisاألمر الذي يإدي إلى زيادة إنتاج

كريات الدم الحمر

)  . ) Iranloye,2002كذل يعود إلى احتواء زيت نبات القرنفل عمى عنصر الحديد و

المستخما

ذكر كل من

فيتامين  Aو  . ( Ganong ,1997 ( Cوىذا ما أكده )Shamaet al. ( 2013عند استخدام جرعات مختمفة
من

المائي

لزيت نبات

القرنفل

في

جرذان الوستر.

في حين

)  Shahedahet al .( 2011و )  ، )Mohammad et al. ( 2010عدم وجود أية تغيرات في تركيز

خضاب الدم  Hbفي األسما المعاممة بزيت نبات القرنفل المستخدمة كمخدر .

يالحظ من الجدول ( )8وجود فر معنوي (  ) P< 0.05في حجم كريات الدم المرصوصة

مصل

دم األرانب  ,بين مجموعة السيطرة و المجموعة الثانية  ،وعدم وجود فر

 PCVفي

معنوي في مستوى

( )P< 0.05بين مجموعة السيطرة و المجموعة الثالثة  ،وقد سجمت المجموعة الثانية أعمى قيمة معنوية
( ) P<0.05مقارنة بمجموعة السيطرة وقد بمغ معدل حجم كريات الدم المرصوصة لممجاميع المعاممة عند نياية
الدراسة  . % 39.87 , 46.06 , 41.72لمجموعة السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة عمى التوالي .

إن زيادة حجم كريات الدم المرصوصة يعود إلى زيادة عممية (  ) Haemopoiesisاألمر الذي يإدي إلى
زيادة إنتاج كريات الدم الحمر )  . ) Iranloye,2002كذل يعود إلى احتواء زيت نبات القرنفل عمى عنصر
الحديد و فيتامين  Aو ) . C ( Ganong ,1997
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وىذا ما أكده )Shamaet al. ( 2013عند استخدام جرعات مختمفة من المستخما المائي لزيت نبات
في

القرنفل

جرذان

الوستر،

إما

)

2010

(

Tahere.

and

Mohammad

و

) Arzu andMuhammed. ( 2010عدم وجود أية تغيرات في مستوى حجم كريات الدم المرصوصة  PCVفي
دم األسما المعاممة بزيت نبات القرنفل والمستخدم كمخدر .
الجدول (  ) 8يبين النسبة المئوية لحجم خاليا الدم المرصوصة  PCVفي مصل دم األرانب ( ) %بعد
المعاممة .

مجموعة السيطرة

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

41.72

46.06

39.87

1.90 ± a

0.91 ± b

 0.25مل

 0. 5مل

0.99 ± a

الحروف اإلنكميزية المختمفة تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى (  ) P<0.05بين المجاميع .
الجدول رقم (  ) 9يبين عدد الصفيحات الدموية  Plateletsفي مصل دم األرانب ( /1000مم ) 3بعد
المعاممة .
مجموعة السيطرة

المجموعة الثانية

المجموعة الثالثة

329.13

286.25

219.75

 0.25مل

9.02 ± b

16.96 ± a

 0. 5مل

10.64 ± c

الحروف اإلنكميزية المختمفة تشير إلى وجود اختالفات معنوية عند مستوى (  ) P<0.05بين المجاميع .
يالحظ وجود فر معنوي ()P< 0.05في انخفاض مستوى Plateletsلمصل دم األرانب  ,بين مجموعة السيطرة
و المجموعة الثانية ومجموعة السيطرة و المجموعة الثالثة ،ووجود فر معنوي بين المجموعة الثانية والثالثة  ,وقد

سجمت المجموعة الثالثة اقل قيمة معنوية (  )P<0.05وقد بمغ معدل العدد الكمي لصفيحات الدم لمجموعة
السيطرة والمجموعة الثاني والثالثة  219.75 , 286.25 , 329.13صفيحة لوكل/1000مم 3عمى التوالي .

إن انخفو و و و و و و و و و و و وواض عو و و و و و و و و و و و وودد الصو و و و و و و و و و و و ووفيحات الدمويو و و و و و و و و و و و ووة قو و و و و و و و و و و و وود يعو و و و و و و و و و و و ووود إلو و و و و و و و و و و و ووى زيو و و و و و و و و و و و ووادة مسو و و و و و و و و و و و ووتوى
)Monophosphate

Guanosin

Cyclic

 (cGMPفووي الصووفيحات الدمويووة

إذ يقوووم بتثبوويط تجمووع

الصووفيحاتالدموية  ,أو قوود يعووود نقووا الصووفيحات الدمويووة إلووى تثبوويط إن وزيم ) Cyclooxygenase (Coxنتيجووة
إطوال حوامض اال ارشويدون مون الودىون الفوسوفاتية مون غشواء الخميوة)  . ) Gambaryan.,et al 2004وىوذا موا

أكده ) . ) Pradeep.et al 2011عند استعمال زيت نبات القرنفل وتأثيره عمى الصحة العامة  ،وجد بأنو مسإول

عن انخفاض مستوى  Plateletsفوي الودم  ،وتوافو أيضوا موع (Raghavendra and Akhilender . ( 2011
عند دراستو عمى المادة األساس في زيت القرنفل االوجينوول ووجود أنيوا المسوإولة عون انخفواض مسوتوى Platelets

في الدم .
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