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في بعض % ١دروجین بیروكسید الھی و   Rosemarinus officinalisالجبل  إكلیلنبات  تأثیر
  Mus musculus  الكیموحیویة لذكور الفئران البیض  و والنسیجیة  الجوانب الفسلجیة

  رجاء مصطفى العناز
  جامعة الموصل/كلیة العلوم/قسم علوم الحیاة

  
  الخالصة

كغ11م علیق11ھ عل11ى /غ11م  ١٠الجب11ل بنس11بة  إكلی11لوق نب11ات مس11ح ت11أثیرالدراس11ة لمعرف11ة  أجری11ت
الھی11دروجین المس11تھلك م11ع م11اء الش11رب ل11ذكور  ببیروكس11یدالمس11تحدث  يدكس11التأ اإلجھ11ادالحمای11ة م11ن 

ك1ان  التاكس1دي األذىمؤشر  إن. غم )  ٣٠- ٢٥( الفئران البی安 بعمر شھرین وبأوزان تتراوح ما بین 
 ت11أثیر ت11م ك11ذلك دراس11ة و ،یل11دیھاد ف11ي نس11یج الكب11دن و المالونداوت11اثیولی11تم ع11ن طری11ق قی11اس مس11توى الك

 أربع11ة إل11ىبیروكس11ید الھی11دروجین عل11ى بع安11 القیاس11ات الدموی11ة والكیموحیوی11ة ، حی11ث قس11مت الفئ11ران 
الس1یطرة والثانی1ة  األول1ىالمجموع1ة . رین متت1ابعین مجموعة وعوملت لم1دة ش1ھ/ فأرة  ٦مجامیع بواقع 

المجموع1ة الثالث1ة  أم1اوم1اء حنفی1ة  علیق1ھ كغ1م/ غ1م  ١٠ل لوح1ده م1ع العل1ف بنس1بة الجب1 إكلی1ل معاملة بـ
الجب1ل م1ع  إكلی1لالمجموع1ة الرابع1ة عومل1ت ب1ـ  أم1اوعلیقھ قیاس1یة % ١بیروكسید الھیدروجین  فأعطیت
بین1ت نت1ائج الدراس1ة الحالی1ة ، مع م1اء الش1رب % ١كغم وبیروكسید الھیدروجین / غم  ١٠ بنسبةالعلیقة 

ارتف1ع مس1توى  حی1ث)   Antioxidant(  لألكس1دةالجبل یمتلك خاص1یة مض1ادة  إكلیلمسحوق نبات  أن
)GSH ( مس1توى 安وانخف)MDA (ال1دم الت1ي تعب1ر ع1ن تقلی1ل  الح1االت  ص1فات تحس1ن إل1ى أدى مم1ا

حج1م  ،  Hb الھیموغل1وبین ،  R.B.C كری1ات ال1دم الحم1راء( االجھادیة م1ن حی1ث ارتف1اع قیاس1ات ال1دم
   .حیویة وتحسن بع安 الصفات الكیمو مع السیطرةمعنویاً مقارنة  )  P.C.V الدم المتراصة كریات

نتائج ھذه الدراس1ة كان1ت منس1جمة م1ع الفرض1یات العلمی1ة الت1ي توض1ح ب1ان اس1تخدام الم1واد  إن
 دث1ة م1ن قب1ل الم1وادفسلجي وبع安 الص1فات النس1یجیة المحال األداءتحسن  لألكسدةالتي لھا قابلیة مضادة 

 .المؤكسدة
 

  المقدمة
الت1ي یمك1ن اس1تعمالھا عالجی1اً  واألعش1ابالعدید من النباتات الطبیة  األر安لقد وھب هللا تعالى 

فعالة بتراكیز قلیلة جداً ولكن ذات فعالیة عالیة ولیس لھ1ا  مواد فیھا واألعشاباقتصادیاً وھذه النباتات  أو
ف1ي الخالی1ا وت1ؤدي دورھ1ا ث1م  تش1غل مس1تقبالت  أنھ1ا ىعالوة عل1 الكیماویة األدویةجانبي كما في  تأثیر

ویتم استخدام النبات1ات الطبی1ة ) .  ٢٠٠٩ ، السید( ائي تماما یعكس المركبات ذات المصدر الكیم تتركھا
 -١:  خالص الم1واد الفعال1ةالس1ت أساس1یةط1رق  ع1دة باستخالص المركبات الفعال1ة وھن1اك أومباشرة  إما

النق1111ع بالم1111اء  -٣  Macerationالنق1111ع بالم1111اء الب1111ارد   -٢   Decoctionاالس1111تخالص ب1111الغلي 
  .)١٩٨٤،   Extraction of Juices)Cheij  استخالص العصارة -٤  Infusionالحار

الجیل الذي ینتم1ي  إكلیلھو نبات  وأوربا األوسطمن النباتات الطبیة المستخدمة بشكل واسع في الشرق  
،  mint family   )Willis عت11ي غالب11اً م11ا تس11مى عائل11ة النعن11اال  Labiataceالعائل11ة الش11فویة  إل11ى

وت الطی11ارة الت11ي تكس11بھ طعم11ا الجب11ل غنی11ا ب1الزی إكلی11ل، ویع11د )  ٢٠٠٠ ، وtخ11رون  Fedelو ١٩٧٣
ورائحة ممیزین ولھ العدید من االستعماالت الطبیة وغیر الطبیة ویحتوي العدی1د م1ن المركب1ات الفینولی1ة 

( فور موالی1انین والس1یتول ون1وع م1ن الك1ا الك1افیینویحتوي عل1ى   carnosic acidو   carnosol مثل 
AlHsiang  خ11رونtلألكس11دةبالفالفونی11دات والت11ي تمت11از بكونھ11ا مض11ادة  كم11ا ان11ھ غن11ي)  ٢٠٠٠ ، و 

الجب1ل عل1ى  إكلی1ل، وتع1زى مق1درة )  ٢٠٠٣،  یحی1ى( الدمویة الشعریة  األوعیةوكذلك مضادة لھشاشة 
)  ٢٠٠١ ، وtخ1رون  McCarthy( الحرة الحتوائ1ھ عل1ى العدی1د م1ن المركب1ات الفینولی1ة تثبیط الجذور 

فینولی1ة  وأحم1اIsoromanol , carnosol epirosmanol  carnosol  安،يواھ1م ھ1ذه المركب1ات ھ1
   .) ١٩٩٣ ، وtخرون  Gerhard )   Carnosic acid و  Rosemarinic acidمثل 

 ات إكلیل الجبل على الحمای1ة م1ن اإلجھ1اد التأكس1دي المح1دثتھدف الدراسة إلى معرفة قدرة نب
  والكیموحیوی11ة ل11ذكور الفئ11ران الب11ی安 وت11أثیره ف11ي بع安11 الص11فات الفس11لجیة والنس11یجیة  H2O2ب11ـ

Mus musculus   
  

  ٣/١١/٢٠١٠وقبولھ  ٢٨/٦/٢٠١٠البحث  تسلمتاریخ 
  مواد البحث وطرائقھ
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والت1ي ت1م الحص1ول علیھ1ا   Balbicان الب1ی安 م1ن س1اللة الدراسة على ذكور الفئ1ر أجریت :الحیوانات 
 األم1را安م1ن خلوھ1ا م1ن  التأك1دجامع1ة الموص1ل وت1م / ت الحیوانات التابع لكلیة الط1ب البیط1ري یمن ب

غم ترك1ت الفئ1ران  ٣٠-٢٥بین  أوزانھاتراوحت . قفص / رة فا ٦بالستیكیة بواقع  أقفاص في ووضعت
ان قبل بدء التجربة وق1د ت1م ت1وفیر الظ1روف المناس1بة لھ1ا م1ن درج1ة على المك التأقلملغر安  أسبوعلمدة 

  ح1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111رارة
س1اعة و باس1تخدام مص1باح كھرب1ائي  ١٤المالئمة لم1دة  واإلضاءةمع توفیر التغذیة والتھویة ) م٣٠-٢٠(

  .  عادي
   ):Rosemary( الجبل إكلیلتم استخدام نبات  :النبات 

 Family: Lamiaceae (Labiatae ) :العائلة 
 Genus: Rosmarinus :الصنف 
   Latin name: Rosmarinus officinalis  :االسم الالتیني 

ات اعتم11اداً عل11ى بع安11 المص11ادر المتعلق11ة ب11ھ م11ن الس11وق المحلی11ة ث11م ص11نف النی11وال11ذي ت11م الحص11ول عل
و قبیس11ي ، ١٩٨٧،   Mossaو ١٩٨٤،  Usherو  ١٩٨٤،    chiej(بالنبات11ات الطبی11ة وتص11نیفھا 

النعیم1ي ، ( كغ1م عل1ف / غ1م  ١٠غسل وجفف ثم طحن وخل1ط م1ع العل1ف القیاس1ي بنس1بة  حیث) ٢٠٠٤
١٩٩٩ . (  

والمن11تج م11ن قب11ل ش11ركة الص11ناعات % ١ت11م اس11تخدام بیروكس11ید الھی11دروجین  :بیروكسييید الھیييدروجین 
ن الفئ1را ن الفترة التمھیدیة قس1متبعد االنتھاء م . )  ١٩٩٥عبد الرحمن ، (  األردن / الدوائیة المحدودة

مجموع1ة وق11د عومل11ت الفئ11ران / ف11أرة  ٦التقس11یم عش1وائیاً بواق11ع  نمج1امیع وك11ا أربع11ة إل11ى ٢٤وع1ددھا 
  .یومیاً ولمدة شھرین متتالین ووزعت المعامالت على الشكل التالي 

  ماء حنفیة وعلیقھ قیاسیة  أعطینفئران ممن  ٦عدت مجموعة السیطرة  : األولىالمجموعة 
الجب1ل بواق1ع  إكلی1لمس1حوق  إلی1ھفئران م1ن اس1تھلكن عل1ف قی1اس مض1افاً  ٦ت ضم : المجموعة الثانیة

  .كغم علف وماء حنفیة / غم  ١٠
بیروكس1ید  یض1اف إلی1ھ عل1ف قیاس1ي م1ع م1اء حنفی1ة فئران ممن اس1تھلكن  ٦ضمت  :المجموعة الثالثة 

  % . ١بنسبة  الھیدروجین
 ١٠الجب1ل بواق1ع  إكلی1لمس1حوق  إلی1ھي مضافاً فئران استھلكن علف قیاس ٦ضمت  :المجموعة الرابعة 

م1ن  أس1ابیع أربع1ةبع1د م1رور . بیروكس1ید الھی1دروجین %  ١ إلی1ھ كغم علف مع ماء حنفیة مض1افا/ غم 
  . diethylether المعاملة خدرت الحیوانات باستخدام 

 Retro ( ت1م س1حب ال1دم م1ن عی1ون الفئ1ران وذل1ك ب1وخز الجی1ب خل1ف الحج1ابي   :جم1ع عین1ات ال1دم
Orbital sinus ( الفحوصات علیھا  إلجراءشعریة للحصول على عینات الدم  أنابیبوذلك باستخدام .  

لت بمحل11ول س1عین1ة م1ن الكب1د وغ وأخ1ذتبع1د اخ1ذ عین1ات ال1دم ش11رحت الفئ1ران : الفحوص1ات النس1یجیة 
ائح و ص1بغت الش1ر  وحضر منھ1ا قوال1ب ش1معیة% ١٠فسلجي ثم وضعت في محلول الفورمالین بنسبة 

  .) ١٩٨٥،  وtخرون  Drury(حسب طریقة  بصبغة الھیماتوكسیلین ایوسین
 حی1ث اس1تخدمت الطریق1ة المتبع1ة م1ن قب1ل :الكب1د لكاف1ة المج1امیع  جلنس1ی  MDA.GSHتق1دیر مس1توى

)Moron خ11رونtلتق11دیر مس11توى الكلوتاث11ایون واس11تخدمت الطریق11ة المعروف11ة ب11ـ ) ١٩٧٩،  وTBA  
)Thiobarbituric acid  ( 1وحس1بما ج1اء ف1ي  األنس1جةة ال1دھن ف1ي لقی1اس مس1توى زناخ)Gilbert  

باس1تخدام  تم تقدیر العدد الكلي لكریات الدم الحم1ر و الخالی1ا الب1ی安ولفحص الدم ) .  ١٩٨٤ ، وtخرون
تركیز الھیموغلوبین وقیمة الھیماتوكرایت حددت حسبما ج1اء ب1ھ  أنكما .   Heamocytometerجھاز 

 )Jain  ،باس11تخدام التص11میم العش11وائي الكام11ل  اإلحص11ائيالتحلی11ل  اج11ريو. )  ١٩٨٦C.R.D   ذي
وت1م تحدی1د االختالف1ات ب1ین المجموع1ات باس1تخدام   One way analysis varianceاالتج1اه الواح1د 

عن11د مس11توى لجمی11ع القیاس11ات الت11ي تناولتھ11ا الدراس11ة   Duncan's Multiple Range testاختب11ار 
  )١٩٨٠،  Torrie و Steel(قا لما اورده وف (P<0.05)احتمال 

  

  والمناقشة النتائج
 ).W.B.Cو .P.C.Vو R.B.C(    ملدم وج1ود ارتفاع1اً معنوی1اً للق1یات اصنتائج فحو أوضحت

ف1ي المجموع1ة  األربع1ةالق1یم  انخف1ا安 ف1ي في المجموعة الثانیة مقارنة مع مجموعة السیطرة كما لوحظ
ة وكم1ا موض1ح ث1مقارن1ة بالمجموع1ة الثال فقد لوحظ وجود ارتف1اع ملح1وظة الرابعة المجموع أماالثالثة ، 

ذك11ور  أظھ11رتیون و المالوندایل11دیھاد فق11د لمس11توى الكلوتاث11ابالنس11بة  أم11ا .)٤،  ٣،  ٢،  ١(  باألش11كال
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وارتفاع11اً   GSHانخفاض11اً معنوی11اً م11ن مس11توى% ١ین الفئ11ران البالغ11ة والمعامل11ة ببیروكس11ید الھی11دروج
وانخفاضا  GSHوارتفاعا معنویا في مستوى ، مقارنة مع مجموعة السیطرة MDA مستوىمعنویاً في 

 المق1اطع النس1یجیة أم1ا .) ٦،٥( في المجموعة  الثالث1ة كم1ا موض1ح بالش1كل   MDAمعنویا في مستوى 
ل11بع安 انوی11ھ خالی11ا الكب11د  توس11ع واحتق11ان للجیبانی11ات م11ع تغل11ظوج11ود المجموع11ة الثالث11ة  ف11أظھرتللكب11د 
فات من التغی1ر ال1دھني الش1دید ج1داً tعن تضخم خالیا كوفر وارتشاح للخالیا اللمفیة وكذلك وجود  فضالً 

نكس الفج1وي ف1ي ھی1ولي الخالی1ا محل الخالیا الكبدیة فضالً عن التخلویة دھنیة حلت  أعشاشعلى شكل 
لی11ل الجب11ل فیوض11ح انحس11ار األعش11اش الدھنی11ة نتیج11ة المعامل11ة بإك )Cش11كل( أم11ا ، )Bش11كل ( الكبدی11ة

 ة بشكل واضح مع وجود الن1واة وداخلھ1ا النوی1ات وظھ1رالخالیا الكبدی ظھرتو. الھیدروجین وبیروكسید
  .  )Dشكل (كما موضح في  تحسن في شكل الخلیة مقارنة مع مجموعة السیطرة

اھتمت ھ1ذه الدراس1ة بت1أثیر اإلجھ1اد التاكس1دي عل1ى ذك1ور الفئ1ران الب1ی安 باس1تخدام بیروكس1ید 
كغم علف لما یتمت1ع ب1ھ م1ن / غم  ١٠ومعالجة الكرب التاكسدي بمسحوق إكلیل الجبل % ١وجین الھیدر

إن المركب111ات الفعال111ة ل111ـ . خاص111یة مض111ادة لألكس111دة وك111نس للج111ذور الح111رة الناتج111ة ع111ن اإلجھ111اد 
Rosemarinus officinalis   مث1لRosemarinic acid,    Carnosol , Phenol ,Ursolic 

acid , Carnosic acid , Caffeic acid ,   Alsereiti )  خ1رونtو  ١٩٩٩، وFluke  خ1رونtو
والتي خض1عت لع1دة فحوص1ات ص1یدالنیة )  ٢٠٠٠،Tylor و Forst ( flavonoidsوكذلك )  ١٩٧٦،

وثبت إن ھذه المركبات تتمتع بخاصیة ضد الت1أثیر الض1ار المس1تحدث لإلجھ1اد التاكس1دي ف1ي الحیوان1ات 
ین11والت الموج11ودة ف11ي إكلی11ل الجب11ل لھ11ا ت11أثیر إض11افي كونھ11ا مض11ادة للس11رطان ع11الوة عل11ى ذل11ك إن الف

)anticarcinogenic   ( وإذا اخذ إكلیل الجبل على شكل مشروب یعمل على تثب1یط بیروكس1دة ال1دھن ،
) Joyeux   خرونtمعن1وي ف1ي ) .١٩٩٠و 安مس1توى  وقد أكدت الدراسة الحالیة عل1ى انخف1ا MDA 

( الحتوائھ11ا عل11ى   ة ب11ـإكلیل الجب11ل وذل11ك لفعالی11ة ونش11اط واض11ح ل11ألوراق الفتی11ةف11ي الحیوان11ات المعامل11
Anti-Lipoperoxidant  ( وھذا ما أكده)Joyeux   ، خرونt١٩٩٠، و  ( ,  )Offord   خ1رونtو ،

إن ارتف1اع . ، وكذلك ارتف1اع ف1ي ع1دد خالی1ا ال1دم الحم1ر حی1ث تحم1ي م1ن اإلجھ1اد التأكس1دي)  ١٩٩٧، 
ي المجموع11ة الثانی11ة نتیج11ة للك11رب التأكس11دي ف11ي كب11د الفئ11ران یتف11ق م11ع م11ا س11جلھ فMDA  11مس11توى 
)  ٢٠٠٢األغ1ا ، ( ، )١٩٩٩الك1اكي ، ( و )  ١٩٩٨الكن1اني ، ( و )  ١٩٩٥عب1د ال1رحمن ، ( الباحثون 

م11ن ھ1ذا یمك11ن أن ). ٢٠٠٦القط1ان وtخ1رون ، (وك11ذلك )  ٢٠٠٦القط1ان ، ( و )  ٢٠٠٢الع1الف ، ( و 
ع1ن طری1ق الف1م % ١إلجھاد التاكسدي التجریبي المستحدث بواس1طة بیروكس1ید الھی1دروجین تستنتج أن ا

ی11ؤدي إل11ى ب11دء سلس11لة م11ن التف11اعالت المؤدی11ة إل11ى اإلجھ11اد التاكس11دي ع11ن طری11ق زی11ادة إنت11اج مركب11ات 
األوكس1111جین م1111ن المع1111دة وال1111ذي ی1111دخل ب1111دوره إل1111ى ال1111دم مؤدی1111ا إل1111ى ارتف1111اع ض1111غط األوكس1111جین 

Oxygentension   ف11ي األنس11جة مم11ا ی11ؤدي إل11ى زی11ادة إنت11اج مركب11ات األوكس11جین الفعال11ة ومنھ11ا
وھ1ذا ) ١٩٨٥،  Oberley و  Loven(بیروكس1ید الھی1دروجین المرافق1ة للزی1ادة ف1ي األی安1 التاكس1دي 

  . یؤدي إلى استنزاف كلوتاثایون الكبد 
ف1ي ص1فات ال1دم م1ن  إن المجموعة الثانیة تمثلت بأخ1ذ إكلی1ل الجب1ل لوح1ده مم1ا أدى إل1ى تحس1ن

ض11من الح11دود الطبیعی11ة مقارن11ة م11ع  W.B.Cوك11ذلك بالنس11بة ل11ـ   P.C.Vو   Hbو   R.B.Cارتف11اع 
المتض1منة تحل1ل ال1دم لكری1ات ال1دم الحم1ر   invitroحیث إن التجارب خارج الجس1م ، مجموعة السیطرة

ت أن إكلی1ل الجب1ل أدى إل1ى المغطاة باألجسام المضادة بواسطة مصل الدم المأخوذ من خنازیر غینیا أثبت1
-C3ع1ن طری1ق الت1أثیر عل1ى إن1زیم ) لت1ر / م1ول  ٥-١٠( وبتركی1ز قلی1ل % ٧٠تثبیط تحلل الدم بنس1بة 

Convertase  )Al – Sereitia  خ11رونt كم11ا أن ت11أثیر إكلی11ل الجب11ل عل11ى خالی11ا ال11دم ) .١٩٩٠، و
حی11ث أك11دوا أن )  ٢٠٠٩وtخ11رون ،   Suaib Lquman (الب1ی安 ق11ورن بالنت11ائج الت1ي حص11ل علیھ11ا 

مستخلص11ات النبات11ات الطبی11ة تحم11ي خالی11ا ال11دم الب11ی安 م11ن ت11أثیر اإلجھ11اد التأكس11دي المس11تحدث م11ن 
إن الفئران المعرضة إل1ى أش1عة كام1ا ) ٢٠٠٧،  Gogal و Garima(وأوضح . بیروكسید الھیدروجین 

 )3GY  ( وتأثیر حاد في قیاسات الدم من 安تؤدي إلى انخفا R.B.C   وW.B.C  وHb   ،P.C.V 
إن . وعولجت بإعطائھا إكلیل الجب1ل مم1ا أدى إل1ى تحس1ن ف1ي الص1فات الم1ذكورة مقارن1ة م1ع الس1یطرة  

ف1ي نخ1اع العظ1م والت1ي یعقبھ1ا زی1ادة  )hematopoiesis( دور إكلیل الجبل یعزى إل1ى تحفی1ز أو حمای1ة
    . في قیم قیاسات الدم في الدم المحیطي
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بیروكس11ید الھی11دروجین عل11ى الع11دد % ١ت11أثیر المعامل11ة بمس11حوق اكلی11ل الجب11ل و ): ١(الش11كل 
  الكلي لكریات الدم الحمراء

 ات معنویةاختالف االلوان یعني وجود فروق

بیروكس11ید الھی11دروجین عل11ى الع11دد % ١ت11أثیر المعامل11ة بمس11حوق اكلی11ل الجب11ل و ): ٢(الش11كل 
  البیضاءالكلي لكریات الدم 

 اختالف االلوان یعني وجود فروقات معنویة
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نس11بة بیروكس11ید الھی11دروجین عل11ى % ١ت11أثیر المعامل11ة بمس11حوق اكلی11ل الجب11ل و ): ٣(الش11كل 
  ھیموكلوبین الدم

 ف االلوان یعني وجود فروقات معنویةاختال

قیم11ة بیروكس11ید الھی11دروجین عل11ى % ١ت11أثیر المعامل11ة بمس11حوق اكلی11ل الجب11ل و ): ٤(الش11كل 
  الھیمتوكرایت

 اختالف االلوان یعني وجود فروقات معنویة
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مس1توى بیروكس1ید الھی1دروجین عل1ى % ١ت1أثیر المعامل1ة بمس1حوق اكلی1ل الجب1ل و ): ٥(الشكل 
  غم نسیج رطب/یون مایكرومولالكلوتاث

 اختالف االلوان یعني وجود فروقات معنویة

مس1توى بیروكس1ید الھی1دروجین عل1ى % ١ت1أثیر المعامل1ة بمس1حوق اكلی1ل الجب1ل و ): ٦(الشكل 
  المالوندایلدیھاید

 اختالف االلوان یعني وجود فروقات معنویة
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  ١٦٠    x).السیطرة(مقطع في نسیج كبد فأرة ذكر غیر معامل ): A(شكل ال
یوضح األعشاش الدھنیة التي حلت % ١   H2O2مقطع في نسیج فأرة ذكر معامل بـ ): B(شكل ال

  160x    (            ) . محل بع安 الخالیا الكبدیة 
    160x. و اكلیل الجبل% ١   H2O2كبد فأرة ذكر معامل بـ  مقطع في نسیج): C(شكل ال
   160x. كغم علف /غم ١٠مقطع في نسیج فأرة ذكر معامل بـنبات إكلیل الجبل ): D(شكل ال
       pixels 320أخذت األشكال بكامیرا *

    
م11ع ف11ي كب11د الفئ11ران المعامل11ة ب11ـ إكلی11ل الجب11ل تش11ھد ارتفاع11اً ملحوظ11اً مقارن11ة ) GSH(كم11ا أن 

ومن صفات إكلیل الجبل انھ یحم1ي . المجامیع التي تعرضت لإلشعاع وحده أو اإلشعاع مع إكلیل الجبل 
الكبد والقنوات الص1فراویة وق1د ت1م إثب1ات ذل1ك باس1تخدام المس1تخلص الم1ائي للب1راعم الص1غیرة المعزول1ة 

 MDAل من تكوین حیث انھ قل  organic hydroperoxidase حدیثا علًى الجرذان المعرضة لـ مادة
 Lactateا安 ـانخف11  ىـأدى إل11 ھ ـا ان11ـاة ، كم11ـبش11كل واض11ح  وبش11كل معتم11د عل11ى الجرع11ة المعط11 

dehydrogenase )LDH(  وAspartate aminotransferase  )AST ( وھ111ذا یثب111ت الت111أثیر
  ) .  ١٩٩٠وtخرون ،   Joyeux(المضاد إلكلیل الجبل لتسمم الكبد 

د زیادة معنویة في مستوى بیروكسدة الدھن ف1ي المجموع1ة المعامل1ة أكدت الدراسة الحالیة وجو
عند معامل1ة إن1اث األران1ب ب1ـ )  ٢٠٠٤العالف ، (وھذا یتفق مع ما وجده % ١بـ بیروكسید الھیدروجین 

H2O2   یوم ، كما أن ارتفاع مستوى الكلوتاثایون في المجموعة المعاملة بـ إكلیل الجب1ل لوح1ده  ٦٠لمدة

A 

B

D C
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 ٢٠٠٦القط1ان وtخ1رون ، (مقارنة مع السیطرة وھذا یتفق مع النتائج التي حص1لت علیھ1ا  كانت واضحة
عند معاملة األرانب بمسحوق الزنجبیل ال1ذي یعتب1ر م1ن مض1ادات األكس1دة ذات الفعالی1ة العالی1ة ویقل1ل ) 

  )   % H2O2   ،0.5( اإلجھاد التاكسدي المستحدث بـ 
  

EFFECT OF Rosemarinus officinalis PLANT AND H2O2 1% ON SOME 
PHYSIOLOGICAL , HISTOLOGICAL AND BIOCHEMICAL 

PARAMETERS IN MALE Mus musculus  
RAJA MUSTAFA AL-ANNAZ 

Dept. of Biology / College of Science / Mosul University 
 

ABSTRACT 
This study was conducted to investigate the effect of Rosemarinus 

officinalis powder 10g/kg food against the oxidative stress induced by 1% 
H2O2 in drinking water in mature male mouse two month aged (25-30 ) gm in 
weight . The oxidative stress was determined by measuring the level of 
glutathione ( GSH ) and the level of malondialdehyde (MDA) in liver tissue , 
The study also evaluate the effects of 1% H2O2 on biochemical and 
hematological parameters . The mousse are divided into four groups, 6 mouse / 
gp and treated for two months , the first group is the control while the second is 
treated with Rosemary alone and the third treated by 1% H2O2 with drinking 
water and standard food and the last group is treated with Rosemary 10 g/kg 
with 1% H2O2 in drinking water. The result revealed that the powdered 
Rosemary have an antioxidant activity which cause refreshing in hematology 
parameters ( R.BC , W.B.C ,Hb, P.C.V.) . as compared with control and 
increase the level of ( GSH ) and a significant decrease in level of ( MDA  ) . 
Results of this study remarked the scientific phenomenon that the uses of plants 
that have antioxidant activities such as Rosemary dealing a good protection 
from the oxidative stress . 

  المصادر 
ت1أثیر الكزب1رة والزعت1ر وكبریت1ات الفنادی1ل وتنكس1تات الص1ودیوم  .) ٢٠٠٢(األغا ، فدوى خالد توفی1ق 

الفسلجیة و الكیموحیاتیة لفروج اللحم ، أطروح1ة دكت1وراه ، كلی1ة  وتداخالتھا على بع安 الجوانب
 .الطب البیطري ، جامعة الموصل 

 .جمھوریة مصر العربیة   القاھرة  ، طب األعشاب) . ٢٠٠٩(السید ، عبدالباسط محمود  
ف1ي امراض1یة التص1لب العص1یدي   Eت1أثیر الث1وم وفیت1امین  .) ٢٠٠٤(العالف ، إین1اس ش1یت مص1طفى  

 .لمحدث  ببیروكسید الھیدروجین في األرانب ، رسالة ماجستیر ا
ت11أثیر بع安11 النبات11ات المخفض11ة لس11كر ال11دم بیروكس11دة ال11دھن . )١٩٩٩(الك11اكي ، إس11ماعیل ص11الح  

ومس11توى tف11ات التص11لب العص11یدي تجریب11ا ف11ي أف11راê ال11دجاج ، أطروح11ة دكت11وراه ، كلی11ة الط11ب 
 . البیطري ، جامعة الموصل 

بیروكس11ید الھی11دروجین ف11ي بدراس11ة قابلی11ة األذى التاكس11دي  . )١٩٨٨(نتص11ار رح11یم عبی11د الكن11اني ، ا
إح11داث tف11ات التص11لب العص11یدي تجریبی11ا ف11ي أف11راê ال11دجاج ، أطروح11ة دكت11وراه ، كلی11ة الط11ب 

 . البیطري ، جامعة الموصل
زنجبی11ل ت11أثیرات ال. ) ٢٠٠٦(القط11ان ، منتھ11ى محم11ود ورج11اء مص11طفى ، الس11راج ، إیم11ان س11امي  

وبیروكسید الھیدروجین في بع安 الجوانب الفسلجیة والنسجیة والكیمیاء الحیاتی1ة ل1ذكور األران1ب 
 . ٣٥-٣٢) : ١( ٣٥المحلیة ، مجلة زراعة الرافدین ، 
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تأثیر استخدام بع安1 مض1ادات األكس1دة ف1ي األداء اإلنت1اجي وبع安1  .) ٢٠٠٦(القطان ، منتھى محمود 
ی111ا安 ، أطروح111ة دكت111وراه  ، كلی111ة الزراع111ة والغاب111ات ، جامع111ة الص111فات الفس111لجیة لل111دجاج الب

 . الموصل 
ت1أثیر بع安1 النبات1ات المخفض1ة لكلك1وز ال1دم ف1ي بع安1 الص1فات ) . ١٩٩٩(النعیمي ، سعد محمد عل1ي 

رس11الة ماجس11تیر ، كلی11ة . الفس11لجیة والكیمیائی11ة الحیاتی11ة ومعام11ل التحوی11ل الغ11ذائي ل11دجاج اللح11م 
 . جامعة الموصل الزراعة والغابات ، 

ت11أثیر التجوی11ع وداء الس11كري التجریب11ي عل11ى مس11توى مانع11ات ) ١٩٩٥(عب11د ال11رحمن ، ص11ائب ی11ونس  
، كلی11ة الط11ب البیط11ري ، جامع11ة ) أطروح11ة دكت11وراه(األكس11دة و زناخ11ة ال11دھن ف11ي الج11رذان ، 

 .الموصل 
 . لبنان . لمیة ، بیروت دار الكتب الع. معجم األعشاب والنباتات الطبیة  .) ٢٠٠٤(قبیسي ، حسان  

النباتات  والطب البدیل ، الدار العربیة ، مطبع1ة المتوس1ط ، بی1روت ،  .) ٢٠٠٣(یحیى ، توفیق الحاج  
 .  ١٥٦ن ، ص البن
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