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تضمممنا الارا ممة جممانبي  األوة ارا ممة تممن ير انعممرا  ممم  العناعممر ال  يلممة ووممما كلوريمما الكممااميوم 

CdCl2.5H2O ئبممم  الز  اواو ك ممميHgo  ملغمممم /لتمممر الممما العمممور  الامويمممة  100و50و10وب ال مممة تراكيمممز

)امماا كريمماا الممام الدمممر وامماا كريمماا الممام البمميل وم ممتوب تركيممز الجيمممو كلمموبي  بالممام ودجممم كريمماا الممام 

 48و 24و 4المتراعممة ومعمماة تر مميت كريمماا الممام الدمممرا  لممارو الج ممم الدمممن ولممالة  ال ممة ممماا زمنيممة 

لمم  لنتممائب بمما  تمن ير العناعممر ال  يلممة كمما  معنويما لممم التممن ير المما العمور  الامويممة وتتنا ممت   مااة وبينمما ا

م الا طرايا مع الما  الزمنية للتعرل. وال انم ارا ة تن ير الم تللص المائم والكدولم للدبة ال واا  وال و 

مية طا تن ير معنويا لم ت بميط  م مية العناعر ال  يلة بينا النتائب با  الم تللص المائم لدبة ال واا  أا

ويما العناعر ال  يلمة الم متعملة وبكمة التراكيمز الم متلامة وأاب الم متللص الكدمولم لدبمة ال مواا  تما يرأ معن

 .ملغم /لتر ل ط 10لم ت بيط اوك يا الزئب  وكلوريا الكااميوم وبالتركيز األانا 

 

 الكلمات المفتاحية:
 حبة السوداء، 

 ،الثوم صورة دموية
CdCl2.5H2o ، 

Hgo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
واوائم مضاا للديا   لجمتعا النباتاا الطبية  اا لعة ل 

ل ل  شغة و ا الموضوع الباد ي  م  اجة التو عة إلا  جاا،وا ع 

ا  أنجا تدتوي الا  م  األاشات والنباتاا الطبية جايا  االجاا طبية

 يل ال انوي االة النباتاامواا كيمياوية تتكو  كناتب م  املياا اال

 ن. إ  الجز 1) م  األمرال والمواا ال امة ونتيجة لفعالياتجا ضا العايا

مركبة م  اا   ديث بعلة ال وم الم تلام لل وم وو الفعوص.

 allium sativum بيضا  ول ا ا تلام النوع بعيالا مغطا  ب شر 

 ديث ا تلامه وي تلام كغ ا  واوا  liliacae ال ي ينتمم إلا العائلة
 

 

* Corresponding author at: College of Science / University of 

Anbar, Iraq; 
 ORCID:  

E-mail address:  

باإلضالة إلا كو  أبعاة ال وم ماا   وما والر  المعريي  واليونانيي 

 الا مركباا مضاا  لإلديا  المججرية غ ائية لجم تدتوي

 ن وقا أشارا ويئة ال يطر  الا األغ ية واألاوية)بكتريا ،أافا  ،لمائر

 إلا ااتبار ال وم وزيته مااتي  غ ائيتي  1974اام  FDAاألمريكية

 gras generally جمواةأمينتي  لال تجال  البشري ويالال  ضم  م

regarded as sale)اللاليا  لمعالجة ال وم م تللص ن وقا ا تلام

لري  م  العلما  لم جامعة نورث كاروالينا اام  ديث الدظ ال رطانية

 يتكو  نتيجة الا تكوي  منااة ضا ال رطا  إ  دث اللاليا 2000
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 ن.2بم تللص ال وم ) معاملتجا

ة ال واا  وو الب ور ال واا  طبيا للدب الم تلام إ  الجز 

التم  ويتبع و ا النوع الفعيلة الش ائ ية nigella sativa العطرية

  مار جرابيه تدمة بشكة اقي  مجزئة أورا  مركبة بن  لجا تتعف

ورمية الشكة إ  التركيت الكيميائم  وتكو  عغير  الدجم وب ورا  واا 

واوو   روتينااب ديث أنجا تدتوي الا يكو  مع ا للدبة ال واا 

وك ل   األ ا ية وال انوية إضالة إلا اناعر معانية وكاربووياراا

أ  المكوناا الفعالة تشتمة  م  األدمال االمينية ادتوائجا الا العايا

 م  النوع alkaloids ال لويااا الا

(nigellicine,nigelline ,nigelloneم ة  ن ومركباا كيميائية

(quinine, thymohydroمرال ال عاة لام لم االووت ت ن  وا 

والدما  والطفح الجلاي االعفرا  ولم لاالا الدما والربو العار

 أ بتا ن وونال  ارا اا ملتبريه3وااللتجاباا الجلاية )  ال رمزية

الدبة  أ  لم تللص ل ا وجا الطبية ولعائعجا أوميتجا الاوائية

 , streptomycinالديوية مع المضاااا لعال تازريا ال واا  الكدولم

gentamycin مع المضاااا الديوية مضالا ولعال 

ampicillin ,erythromycin . 

م   ألوة مر  واكتشف ن4) لي  لضم ابيل الكااميوم معا 

مشت  م   وا مه تن ية لاماا الزن  ن م  لالة stromeyer)  قبة

وتعا م  المعاا  ال  يلة  ن5 ) الزن  وتعنم لاماا ووم يونانية كااميا

ا  طري  الججاز  التم تضر بعدة اإلن ا  ا  يالة إلا الج م

بوا طة   ينت ة إلا أن جة الج م واناوا وال نا  الجضمية التنف م

 البالزما ببروتيناا له لننة يرتبط ومع ا تمرار التعرل بالزما الام

ويعا  إلا أن جة ألرب ي ااا  الا االنت اة ومنجا الميتالو ايونيي  وو ا

إلا  انا الوله لم تراكم و ا العنعر تن را األاضا  أك ر لكليةوا الكبا

لم  ويعبح م تواه أالا م  م تواه لم البالزما يرتفع لا  م تواه الام

 الكااميوم ل مية العضو الد اس ويعا الكبا ن6) الام الدمرا  الكرياا

لم لعالية  وظيفية وك ل  تظجر تغيراا مظجرية أ ا الداا بعا التعرل

 لم منط ة ألالا الكلية وااا  يداث ضرر الكااميوم الكبا زيماااإلن

 ل ل  يتم اإللراز مداث للة لم امة و ا االنبيت ال ريت النبيت

والتم تنتم ا  طري   لم البوة الوز  الجزيئم الواطم  اا للبروتيناا

و ه  بجميع االمتعاص يعاا الطبيعية ديث لم الداالا البالزما

 للكلية ويجعلجا لكنة يداث الضرر النبيت ال ريت بوا طة البروتيناا

 اا  لج ه البروتيناا املية أااا  االمتعاص الا إتمام غير قاار 

لراز الا ميكانيكية ويؤ ر الوز  الجزيئم الواطم  البروتيناا تنظم وا 

آ   لة التراكم الديوي وال بت يعوا إلا زياا   اا وز  الجزيئم العالم

 ن  نة .يؤاي 30 – 20)  يعة له لوجم العمر البايو إ  نعف

 الا تللي  ال  يلة كالكااميوم إلا العناعر الكائناا الدية تعرل
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 metal binding proteinوت ما  بالمعاا  مرتبطة جايا  بروتيناا

وو ه  او البروتيناا المدبة للمعاا  الكالبية البروتيناا آو ت ما

  .ن7) المعاا   مية لم إزالة تلعت اورا مجما البروتيناا

الا  العالية  اا ال مية ال  يلة يعتبرالزئب  م  المعاا 

الكائناا الدية ويعوا الطرح المتزايا للعنعر إلا الطبيعة ب ت 

 المع يمتاز بلو  لضم ، ا تلااماته الوا عة لم العناااا الملتلفة

ال تشم وال  وأمالده  امة بلاره  ام لم ارجة درار  الغرلة ووو  ائة

 لاعة م ة إال لم ظروف ال يتفااة قلية النشاط ووو انعر لعتب

 مكونا اوك يا الزئب  مع األوك جي  ديث يتفااة الدرار  الشايا 

انا تعريل  . لودظ م  لالة الارا ة 2Hgo .Hgo باشكالة الملتلفة

 إلا العايا م  التغيراا الكيميائية لننة يؤاي الدية للزئب  الكائناا

ترتبط بالزئب  منجا الميتالو  يوني   جايا  بروتيناا ي تلل م ة الديوية

اشا  مية م   أ  مركباا الزئب  م  لالة الارا ة ن و با الميا8)

 وأنة يرتبط آو غير اضوية نف ه  وا  كانا مركباا اضوية الزئب 

 sulfa hydral الا مجمواة ديث أ  الغشا  يدتوي الللوية باألغشية

group بج ه  لالرتباط ألفة االية وللزئب  االاتيااية الضروري للنفا ية

 الديوية لم العملياا ويتاالة لم األن جة المجمواة يتراكم الزئب 

 والكلية الكبا الا وظائف مما ي بت تن يراا كبير  لم الج م الملتلفة

 بننة ال ائة ول لجيا متلعص وو ن يب ضام والاماغ. الام ن يجيا

 والمواا الكيميائية المواا الغ ائية يجلت ديث االليا الج م يغ ة ال ي

ويللعجا م  الفضالا م ة  أن جة الج م الملتلفة إلا واألوك جي 

 يعتبر الام ن(9  انم اوك يا الكاربو  واليوريا وغيروا م  المواا ال امة

التم تداث لم الج م  وا  كانا لل جية آو  لتدايا التغيراا م ياس

الية ارا ة تن ير ماب وا ع م  التراكيز مرضية .ا تجالا الارا ة الد

للعناعر ال  يلة) كلوريا الكااميوم واوك يا الزئب  ن الا العور  

وك ل  تدضير م تللعاا نباتية مائية وكدولية لنباتم الدبة  الاموية

لم  ال واا  وال وم وارا ة تن يروا لم ت بيط  مية العناعر ال  يلة

 لج م الدم.لم ارا ة لارو ا العور  الاموية

 

 العمل طرائق

 *جمع عينات الدم 

ووم ايناا م  طلبة كلية  ايناان 8جمعا ايناا الام )

مة م  الام الورياي بوا طة الد نة  20جامعة االنبار. بم اار / العلوم

الطبية النبي   وبا تعماة رباط لاص يوضع لو  منط ة ال دت لكم 

ال  الام االة الد نة وبعا  ينتفخ الوريا ويرلع و ا الرباط بعا  باأ  ي

الدعوة الا الكمية المطلوبة م  الام يوضع لم داوياا الام 

كمانع لتل ر الام إلغرال إجرا   EDTAالبال تيكية الداوية الا 

 التباراا عور  الام الكاملة 



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2008 ,( 2), ( 2 ) :52-65 

 

55 

 

 

 

 CBP * اختبارات الصورة الدم الكاملة

 إجرا  الفدوعاا التالية  تم

  .الام البيل للاليا التعااا الكلم -1

وك ل   ن10(لكرياا الام الدمر وا تلاما طري ة التعااا الكلم -2

 .ن لت ايروا ود ابجا11)

وا تلاما طري ة  P.C.V ياس دجم كرياا الام الدمر المتراعةق -3

 ل يا جا. ن12 )

ا تلاما طري ة  ESRلدمر كرياا الام ا قياس معاة تر يت -4

WESTER GREEN  كرياا الام الدمرلت اير معاة تر يت 

 .ن(10

 لوبي  بطري ةك: قار تركيز الجيمو  Hbتركيز الجيمو كلوبي   ت اير -5

 .ن(10

 

 النباتي  االستخالص طرائق

 :المستخلص المائي

 ن لم تدضير الم تللص المائم14،13ااتماا طري ة )

لنباتم ال وم والدبة  نغم م  م دو  الماا  الجالة20ديث تم وز  )

مة يدتوي  500 عته  لم اور  زجاجم ملروطم وضعجاوتم  ال واا 

مة م  الما  الم طر للطا الماا  النباتية باللالط  200الا 

ن 30وتر  المدلوة ) ن اقي ة بارجة درار  الغرلة15المغناطي م ولما  )

وأومة الرا ت  اقي ة لتر يت األجزا  النباتية.بعا  ل  رشح المدلوة

ن 3000وب راة ) centerfugeركزي ولعة الراشح بججاز الطرا الم

لتر يت األجزا  النباتية العال ة  ن اقائ 10ولما  ) اور  /بالاقي ة

بعا  ل  تم تركيز المدلوة بوا طة ججاز  الا مدلوة رائ . وللدعوة

 م تم وضعة  Vacum rotary Evaporatorالمبلر الاوار ألتفريغم 

يتم الدعوة إلا أ  يجف الما  و  Oven Drayلم ججاز المجفف 

الا الم دو  الم تللص م  النباا بعاوا يتم ال  وادا غرام م  

وبعا  ل  يتم  Normal salineنمة م  10الماا  الم تللعة ت)

 ملغم / مة100تركيزه  Stock solutionالدعوة الا مدلوة أعلم 

 ملغم /مة. 10 م لفف إلا 

ن بديث تم ال  15ااتماا طري ة ) :الم تللص الكدولم

نباتم ال وم والدبة ال واا  وتم وضعة لم ججاز  ن غم م  م دو 20)

ن م وتم 60-40بارجة درار  ) Soxhelt extractorاال تلالص 

ن )الكدوة المطل ن 100ن مة م  الكدوة اال يلم بتركيز )200وضع )

ن 8لم الاور  اللاص بججاز اال تلالص وتر  الججاز يعمة لما  )

لص م  الججاز اال تلالص الم تمر وبعاوا تم ال  الم تل  اااا
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وتم وضعة لم ججاز المبلر الاوار للتللص م  الكدوة الزائا وتركيز 

ن 50الماا  ، م وضع الم تللص لم ججاز الفر  للتجفيف الا ارجة )

م للللص م  ب ية الكدوة ،بعاوا تم ال  وادا غرام م  الم تللص 

 100 الدجم إلاوأكمة  نمة م  الكدوة اال يلم5الكدولم و وت ت)

نوب ل  تم الدعوة الا مدلوة أعلم Normal saline) مة بوا طة

Stock solution ( نملغم /مة.10تركيزه 

 

  :تحضير العناصر الثقيلة

 انعر م  العناعر ال  يلة تم تدضير  ال ة تراكيز لكة

 100،  50، 10،ديث دضر التراكيز التالية  الم تلامة لم الارا ة

 .2CdCl ، وكلوريا الكااميوم Hgo يا الزئب ملغم /لتر الوك 

زجاجية نظيفة  أنبوبة التبار 30دضرا :التجربة الملتبرية 

مة إلا كة أنبوبة م   0.5 اينة الام بكمية  م أضيف إليجا ومع مة

المدضر   بعا  ل  العناعر ال  يلة وبتراكيزوا  م أضيف أنابيت االلتبار

 إلا كة أنابيت االلتبار والزئب  ولكال العنعري  الكااميوم بالتجربة

 لنباتم النباتية  م أضيف بعا  ال  الم تللعاا مة أيضا 0.5 وبكمية

 مة 0.5 وبكمية المائم والكدولم م تللعيه وال وم بكال الدبة ال واا 

) ايناا الام  أنجا تم ة ديث 30 -7م   المرقمة إلا أنابيت االلتبار

المرقمة  أما العيناا آو الكدولم ن+العنعر ال  ية +الم تللص المائم 

 تل  اإلضالاا ل ط ن وبعا ال  ية لإنجا تم ة ) الام والعنعر 6-1م  

 ,WBC, RBC, HB تم ة ) ن والتم(CBP تم قياس العور  الاموية

PCV, ESR 4زمنية ووم  ولالة  الث لتراا ن مع اينة ال يطر 

  ااة  48 ااة ،  24،  اااا

ول  التعميم العشوائم  ا التجربةعمم :التدلية االدعائم 

 وا تعماة بإجرا  تدلية التباي  اإلدعائية وقا أجريا التدالية الكامة

مع  0.05 ادتمالية انا م توب بي  المتو طاا اقة لر  معنوي قيمة

 نvancan (16التبار  ا تعماة

 

 النتائج والمناقشة

 تأثير العناصر الثقيلة على الصورة الدموية

كلوريا تائب إ  كال العنعري  ال  يلي  )لالة النل ا تبي  م  

ادتمالية  تن يرا معنويا انا م توب واوك يا الزئب ن يمتلكا  الكااميوم

 لم ت بيط ااا كرياا الام الدمرا  م ارنة مع اينة 0.05اقة م  

كا   5H2O CdCl2، وا  تن ير كلوريا الكااميوم  control ال يطر 

ملغم/لتر لم 10،50لم التركيزا   Hgoب  اشا تن ير م  اوك يا الزئ

 الدمرا  ديث أنجا انلفضا انا معاملتجا الا ااا كرياا الام التن ير

كما موضح  بكلوريا الكااميوم بشكة أك ر م  معاملتجا باوك يا الزئب 

نجا كانا مت اوية بالتن ير انا التركيز 1لم الشكة ) ملغم 100ن وا 
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تن يرا معنوي لم ت بيط ااا كرياا  لتر. وأ  كال العنعري  يمتلكا /

اينة ال يطر  وا  تن ير كلوريا الكااميوم كا   عالام البيل بالم ارنة م

ملغم/لتر لم دي  10،100اشا م  تا يراوك يا الزئب  لم التركيزا  

ملغم/لتر لم ت بيطجا لعاا كرياا 50 كانا مت اوية التن ير لم التركيز

ن. و أظجرا تل  العناعر وانا 2) الام البيل وكما موضح لم الشكة

 0.05التراكيز ال اب ة ال كر تن يرا معنويا انا م توب ادتمالية اقة م  

لم ت بيط م توب الجيمو كلوبي  بالام ديث لودظ انلفال م توب 

الجيموكلوبي  بالام لم كة التراكيز وا  االنلفال كا  شاياا لم أالا 

ملغم/لتر لعنعر 100تركيز ملغم/اة انا ال 7.0التراكيز ديث وعة 

بالن بة لعنعر الزئب  وكما  ملغم /اة 8.0الكااميوم لم دي  وعة 

ن .و لودظ ولكال العنعري  ظجور تن ير معنوي 3موضح لم الشكة)

وا  تن ير  PCVلم انلفال م توب دجم كرياا الام المضغوطة 

انعر الكااميوم لم االنلفال كا  اشا م  انعر اوك يا الزئب  

قا  ن. إ  كال العنعري 4التركيز األالا ل ط وكما لم شكة )انا 

والا  مع اينة ال يطر  لم ت بيط معاة تر يت اظجرا تن ير معنوي

كا   ولكة التراكيز ولم كال العنعري  الرغم م   ل  لا  االنلفال

ليس كبيرا جاا بة إ  مجمة االنلفال ال ي داث كا  ضم  داواه 

 ن.5الطبيعية وكما لم شكة)

بينا النتائب إ  ا تلاام  الث لتراا زمنية كا  له تن ير كبير 

جاا ديث لودظ بن  ونال  تن ير معنوي كبير بمرور الوقا ديث كلما 

ازاااا الما  الزمنية لتن ير العناعر ال  يلة الا العور  الاموية أزااا 

 ,WBC, ESR, PCVتن ير ت بيط تل  العناعر الا العور  الاموية )

HB, RBC  ن ل ا تباينا التن يراا العناعر بمرور الزم  لعنعر

ملغم/لترن ولالة الفتر  10الكااميوم والزئب  ولم تركيزوا األانا )

ن ااة لودظ أ  تن يروما لم 24ن،)4الزمنية األولا وال انية للتعرل )

التغير طفيفا وكا  ضم  الداوا الطبيعية وبعا لتر  التعرل ال ال ة )أي 

اظجر ت بيطا  )ملغم/لتر10نلودظ أ  التركيز األانا) ااة  48بعا 

 ن100_50العور  الاموية أما التركيزا  ) ةكبيرا جاا الا أشكا

 لتن يروما ملدوظة لم البااية

ن قا انلفضا controlوم  لالة الارا ة التم تبي  أ  اينة ال يطر  )

 .جاا وبشكة ب يط

ظ أ  ااا ن  ااة ديث لود 48،24،4لالة الفتر  الزمنية )

ن لالة أربع  اااا األولا انلفضا 6400كرياا الام البيل كا  )

 ااة م  المعاملة وقا ازيا و ا التغيراا  48نبعا 6000وأعبدا )

 .لالة لز  النما و  إلا داالا لل جية قا دا ا

إ  المعاا  ال  يلة ملو اا لطر  و امة للكائناا الدية وتعوا 

الرتباط مع المجاميع الفعالة للبروتيناا  ميتجا ل ارتجا العالية الا ا

ن أ  التعرل 17م ببة تشو  بنا  التركيت الكيميائم للبروتيناا )
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للعناعر ال  يلة قا يؤاي إلا زياا  كمية البروتي  ب بت تللي  

بروتيناا جايا   ميا بالبروتيناا المرتبطة بالمعاا  آو الميتالو ايوني  

metallothionein   وظيفة و ه البروتيناا وم االرتباط وا  الترل أ

ن أما ونا 18بالمعاا  ال  يلة لمنعجا م  االرتباط باإلنزيماا وت بيطجا )

لم و ا البدث ل ا انلفضا كمية البروتي  وااا الكرياا انلفاضا 

معنويا انا التراكيز الملتلفة وبالفتراا الزمنية الملتلفة وا  ال بت 

التن يراا الت بيطية للكااميوم والزئب  المدتمة لم ة و ا االنلفال وو 

لم عنااةالبروتي  وتدطم وظيفة البروتي  المعنع وك ل  ب بت 

التراكيز العالية الم تلامة وك ل  أ  الارا ة كانا لارو الج م الدم 

لم االله ال ي يدفز الا تللي  بروتيناا مضاا  للمعاا   وليس

 جة  الث أنواع م  المدار لودظ م ة و ا االنلفال لم أن ال  يلة ول ا

ن وأن جة مدار 19 نائية المعارع معرل لتراكيز ملتلفة م  الزئب  )

UNIO  ( ن.20المعرضة للكااميوم 

تن ير الم تللعاا النباتية ضا العنعر ال  ية اوك يا 

والكدولم  ل ا تبي  م  لالة النتائب بن  الم تللص المائم: الزئب 

تن ير معنويا لم ت بيط  مية أو تن ير لنباا الدبة ال واا  كا  له 

المعاا  ال  يلة الا العور  الاموية لل ا لودظ إ  الم تللص المائم 

انا م توب ادتمالية اقة م   للدبة ال واا  كا  له تن ير معنويا

ملغم/لتر 10وبتركيز  ن لم ت بيط المعا  ال  ية )اوك يا الزئب ن0.05)

ن للية بال نتمتر 5400ل كا  )ديث إ  معاة ااا كرياا الام البي

 نبعا المعاملة5500المكعت قبة المعاملة بالم تللص أعبدا )

ازااا وبشكة كبير  بالم تللص وا  تركيز م توب الجيموكلوبي  بالام

م ارنة مع اينة الام المعاملة ل ا بالعنعر ال  ية واوك يا الزئب  

 تللص الكدولم ملغم/لتر وك ل  نفس الدالة وبالن بة للم10 وبتركيز

لنباا الدبة ال واا  ديث ازااا تركيز م توب الجيموكلوبي  بالام بشكة 

معنوي وكبير م ارنة مع اينة الام المعاملة ل ط بالعنعر ال  ية 

ملغم/لتر وك ل  نفس الدالة بالن بة  10 واوك يا الزئب  وبتركيز

وب للم تللص الكدولم لنباا الدبة ال واا  ديث ازااا تركيز م ت

الجيموكلوبي  بالام بشكة معنوي وكبير م ارنة مع اينة الام المعاملة ل ا 

وك ل  بالن بة  ملغم/لتر 10بالعنعر ال  ية اوك يا الزئب  وبتركيز

للم تللص الكدولم لنباا الدبة ال واا  ديث ازااا تركيز م توب 

ة مع اينة الام المعامل الجيموكلوبي  بالام بشكة معنوي وكبير م ارنة

م اوية  ملغم/لتر10ل ط ديث كانا وانا التركيز بالعنعر ال  ية

معاملتجا بالم تللص الكدولم لنباا  بعا 16.0ملغم/اة وأعبدا15

للدبة ال واا  وازاااا ك ل  ااا كرياا الام البيل والدمر وازااا 

دجم كرياا الام الدمر المتراعة بعا معاملتجا بالم تللص النباتم 

ما بالن بة لم تللص ال وم للم يباي الم تللص للدبة ال واا  أ

الكدولم أي تن ير معنويا وكا  الم تللص المائم له تن ير معنوي لم 
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ملغم/لترن 10ت بيط  مية انعر اوك يا الزئب  ل ط وانا التركيز )

وبارجة اقة م  الم تللص دبة ال واا  ديث أعبدا م توب تركيز 

تجا بم تللص المانم لل وم بعاما بعا معامل 16.8الجيموكلوبي  بالام 

قبة المعاملة لم تللص ال وم أما بالن بة للتركيز الم تلام  15.0كانا 

ل ا لودظ أ  الم تللص المائم لنباا الدبة  ملغم/لتر50ووو ال انم 

ال واا  كا  له تن ير معنويا لم ت بيط لعالية العنعر ال  ية ال مية 

بعا المعاملة بالم تللص المائم ديث ارتفعا جميع ال را اا ت ريبا 

ملغم/اة 12.0بالام  للدبة ال واا  لم ال أعبح م توب الجيموكلوبي 

قبة ا تلاام الم تللص النباتم )كانا تم ة اينة الام  11.0م ارنة 

+العنعر ال  ية ل ط ن وا تمر التن ير اكبر للم تللص المائم للدبة 

ملغم/لتر الوك يا الزئب  10يزال واا  ل ا اظجر تن ير معنويا ضا التراك

الم تلام بالتجربة ديث أ  الم تللص ت بط تن ير اوك يا الزئب  

أعبح م توب  ورلع قرا اا العور  الاموية بكة إشكالجا لم ال ال مم

قبة  8.0بعا المعاملة بالم تللص م ارنة  8.5الجيموكلوبي  بالام 

  .المعاملة

ال  ية كلوريا  تن ير الم تللعاا النباتية ضا العنعر

بالن بة لتن ير الم تللعاا النباتية ضا انعر كلوريا :الكاايوم 

الكاايوم ل ا لودظ با  الم تللص المائم والكدولم لنباا الدبة 

ال واا  كا  له تن ير معنوي ضا العنعر ال  ية وباأللص الم تللص 

 بالتجربة ديث لودظ با  كال المائم له تن ير معنوي ضا كة التراكيز

 الم تللعي  المائم والكدولم كا  لجما نفس التن ير ضا لعالية

ملغم/لتر أما بالن بة لب ية التراكيز 10العنعر ال  ية بتركيز 

ملغم/لتر لا  الم تللص المائم ل ط كا  له التن ير المعنوي 50,100

لم ت بيط لعاليتجا ال مية لم ال ارتفع م توب الجيموكلوبي  بالام إلا 

لدبة ال واا  م ارنة  ن بعا المعاملة بالم تللص النباتم 12.0 , 7.4) 

ن قبة المعاملة بالم تللص المائم لدبة ال واا  ولم كال 11.0 , 7) 

 والم .ول ا تبي  م  لالة الارا ة.ن الا الت 50, 100 التركيزي  )

إ  كال العنعري  ال  يلي  الم تلامي  بالارا ة كلوريا 

ية   كا  لجما تن يرا معنوي لم ت بيط العور  الامو واوك يا الزئب الكاايوم

 لارو الج م الدم ولكة التراكيز الم تلامة بالارا ة وا   الفتر  الزمنية

ن  ااة كا  لجا تن ير معنوي  48,24,4للمعاملة والم تلامة بالارا ة )

 لم زياا  ت بيط العور  الاموية.

ير معنوي لم أ  الم تللص المائم للدبة ال واا  كا  له تن و 

ت بيط تن ير جميع تراكيز العناعر ال  يلة والم تلامة بالارا ة وا  

الم تللص الكدولم  بط تن ير كال العنعري  وبنانا تركيزلجما وا  

الم تللص الكدولم لل وم لم يباي أي تن ير معنوي لم ت بيط تن ير 

بنانا و  م تللعة المائم  بط اوك ياالزئب   مية العناعر ال  يلة وا 

تركيز له. إ  م ة و ا التن يراا للم تللعاا النباتية ضا العناعر 
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ال  يلة قا تعزب إلا المجاميع الفعالة التم تمتلكجا النباتاا م  أدمال 

قا أ جما بشكة آو  امينية ومواا قلويااا وكاربوويااا وزيوا طيار 

م  ومنعتجا  بنلر باالرتباط بالمعاا  ال  يلة وكونا مع ااا معجا

 االرتباط بمواقع األنزيماا وت بيطجا. 

 

 ( تأثير العناصر الثقيلة على عدد كريات الدم الحمراء1الشكل)

 

 ( تأثير العناصر الثقيلة على عدد كريات الدم البيضاء2الشكل)

 

 دم( تأثير العناصر الثقيلة على تركيز الهيموغلوبين بال3الشكل)
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 ةلى حجم كريات الدم المضغوط( تأثير العناصر الثقيلة ع4الشكل)

 

( تأثير العناصر الثقيلة على معدل ترسيب كريات الدم 5الشكل)

 الحمراء

 

( تأثير المستخلص المائي للحبة السوداء في  6شكل ) 

 يض.تثبيطها) للدم + اوكسيد الزئبق( و التأثير في عدد كريات الب

 

 + )للدمثبيطها ( تأثير المستخلص المائي للحبة السوداء في ت7شكل )

 مستوى الهيموغلوبين بالدم. الزئبق( والتأثير فياوكسيد 
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+  )للدم( تأثير المستخلص المائي للثوم في تثبيطها 8شكل ) 

 مستوى الهيموغلوبين بالدم. والتأثير فياوكسيد الزئبق( 

 

( تأثير المستخلص المائي للحبة السوداء في تثبيطها 9شكل )

 م.ق( في التأثير مستوى الهيموغلوبين بالداوكسيد الزئب +)للدم 

 

للدم + )( تأثير المستخلص المائي للثوم في تثبيطها 10شكل )

 اوكسيد الزئبق( في التأثير مستوى الهيموغلوبين بالدم.

 

( تأثير المستخلص المائي للحبة السوداء في تثبيطها 10شكل )

 .وبين بالدم)للدم + اوكسيد الزئبق( في التأثير مستوى الهيموغل
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( تأثير المستخلص المائي للثوم في تثبيطها )للدم + كلوريد 11شكل )

( والتأثير في مستوى الهيموغلوبين ppm 100 , 50الكادميوم بتركيزه 

 بالدم.
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Effect of the extract of nigella sativa and Allium sativum of the complete 

Blood picture in vitro which treat by CdCl2.5H2o and HgO 

Saadi . S .khamis                              Muthanna. H. Hassan  

Abstract  

The study include two side: 

First: study the effect of two elements from heavy metal ,such as, chloride cadiumm CdCl2.5H2o and mercury 

oxide Hgo with three concentration (10,50,100) mg/L on the Blood picture (RBC,WBC,Hb,PCV,ESR) invitro through 

three different period (4,24,and 48h).in the results,we can find the effect heavy metal was immaterial effect on the 

complete Blood picture ,and it have direct relation with the time. Second: study the effect of watery and alcoholic 

extract of nigella sativa and allium sativum on the poisoning of heavy metal. The results clarify the watery extract 

nigella sativa gives immaterial effect in inhibition poisoning of heavy metal in all concenteration .in other hand,the 

alcoholic extract of nigella sativa give immaterial effect in inhibition poisoning of heavy metal it leads to make 

immaterial effect in inhibition mercury oxide and chloride cadiumm with closer concenteration 10mg/l onel 
 


