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 : الخالصة

 كموريد سمية ضدلممستخمص المائي لبذور نبات الخردؿ  الدور لتقييـ الدراسة ىذه صممت     
 وتأثيره التأكسدي اإلجياد أحداث في استخدـ الذي,  اناث الجرذاف البيض في CdCl2 الكادميوـ

 .  عمى المعايير الدموية ونسيج الرئة 

 بيف تراوحت وأوزاف( شيراً  4-3) بيف تراوحت بأعمار انثى مف الجرذاف 20 الدراسة شممت     
 سيطرة مجموعة عدت األولى المجموعة,  مجاميع 4 إلى عشوائياً  ووزعت( , غـ 180-200)

/  ممغـ 5 بجرعة الكادميـو بكموريد معاممتيا تـ الثانية المجموعة,  المقطر بالماء جرعت التي
جرعت بالمستخمص  الثالثة المجموعة,  مصابة سيطرة وعدت يوماً  30 لمدة الجسـ وزف مف كغـ

 الرابعة والمجموعة,  الكادميـو كموريد مع الجسـ وزف مف كغـ/ غـمم100المائي لبذور الخردؿ 
 ,   الجسـ وزف مف كغـ/ ممغـ100 الخردؿ لبذور المائي بالمستخمص رعتج

     معنوي انخفاض احداث إلى أدت الكادميوـ بكموريد الحيوانات معاممة أف النتائج بينت      
(P ≤ 0.05 )وارتفاعحجـ الخاليا الدـ المرصوصة وكريات الدـ الحمر ونسبة الييموغموبيف  في 

ادى تجريع الحيوانات  بينما,  السيطرة مجموعة مع مقارنةنسبة كريات الدـ البيض  في معنوي
بالمستخمص مع كموريد الكادميوـ الى عودت كؿ المعايير الدموية الى وضعيا الطبيعي مقارنة 

 ات المعاممة بكموريد الكادميـو  .مع مجموعة الحيوان

وكذلؾ لوحظ اف معاممة الحيوانات بكموريد الكادميوـ ادى الى احداث ضرر نسجي واضح في 
نسيج الرئة مقارنة مع مجموعة السيطرة , بينما ادى المستخمص المائي لبذور الخردؿ دور وقائي 

 المعاممة بكموريد الكادميـو . مقارنة مع مجموعة الحيواناتواضح ضد سمية كموريد الكادميـو 

 

 

 

  



  Introduction                                                 المقدمة   -1

( مف المموثات الموجودة في كؿ مكاف وغير القابمة Pb( والرصاص )Cdيعد الكادميوـ )    
المعدنيف بشكؿ طبيعي , لمتحمؿ والتي تمثؿ مصدر قمؽ كبير لصحة اإلنساف. يتـ توزيع كال 

(. Satarug et al .,2010لكف التنمية الصناعية زادت بشكؿ كبير مف تركيزىا في البيئة. )
مواد كيميائية أو مجموعات مف  10( قائمة تحتوي عمى WHOنشرت منظمة الصحة العالمية )

 (. WHO , 2010 . )كموريد الكادميـو المواد الكيميائية التي تيـ صحة اإلنساف , بما في ذلؾ 

يتعرض اإلنساف بشكؿ مستمر إلى المموثات البيئية التي تعد أحد المصادر الخارجية ألنواع      
األوكسجيف الفعاؿ والجذور الحرة والسيما المموثات الصناعية ومنيا بالتحديد العناصر الثقيمة مثؿ 

. إف الزيادة العالمية السريعة في  ( Liu et al., 2016 ; Yuan et al., 2016)الكادميوـ 
تالفيا يسبب تموث البيئة وينجـ عف  أنتاج المعدات الكيربائية وااللكترونية واستخداميا السريع وا 
ذلؾ ما يسمى بالمخمفات االلكترونية , تتميز ىذه المخمفات باحتوائيا عمى مواد كيمائية سامة 

يات القابمة إلعادة الشحف في أجيزة الحاسوب منيا الكادميوـ , كعنصر ثقيؿ يستخدـ في البطار 
 Eriksson) واليواتؼ المحمولة وأنابيب اشعة الكاثود في العارضات واألجيزة الضوئية ...إلخ 

et al., 2011 )  يتجمع الكادميوـ في الماء واليواء والتربة وبسبب ثبوتيتو الكيميائية العالية ,
 25لكائنات الحية والبقاء فييا لفترات طويمة تزيد عف ضد التحمؿ الحيوي فيمكف أف يتداخؿ في ا

ؤدي إلى تالكادميوـ لو تأثيرات سمية واسعة يمكف أف . إف  ( Medina et al., 2016) عامًا 
   , وغيرىاوالخصيتيف مختمفة مثؿ الكبد والكمى والعظاـ والرئة الجسـ ال جية ألجيزةمأضرار فس

(a 2010 ; WHO, Jarup and Akesson, 2009 )  ويصنؼ الكادميوـ كمادة مسرطنة ,
لإلنساف ألنو يعمؿ كمحفز في تشكيؿ أنواع األوكسجيف الفعاؿ التي تؤدي الى بيروكسدة الدىوف 
, إضافة إلى استنزاؼ المواد المضادة لألكسدة مثؿ الكموتاثيوف والبروتينات المرتبطة بمجموعة 

 . Sulfahydryl group  ( Rekha et al., 2014 )( SH-)السمفاىيدريؿ 

لقد نالت سمية عنصر الكادميوـ اىتماـ الباحثيف في مختمؼ دوؿ العالـ وذلؾ بسبب تأثيره      
السمي لخاليا وأنسجة الجسـ وأصبح تركيز الباحثيف يدور حوؿ التقميؿ مف تأثير أنواع 
األوكسجيف الفعاؿ والجذور الحرة المسبب لتكوينيا , فضاًل عف االىتماـ المتزايد في الحد مف 

, لذا اتجو  ( Prasad et al., 2016) ير المموثات الصناعية في البيئة التي نعيش فييا تأث



الباحثيف إلى استخداـ عدد كبير مف المنتجات الصيدالنية المشتقة مف النباتات في الطب 
التقميدي أو استخداـ مستخمصاتيا لما ليا مف خصائص مفيدة , إذ تعد النباتات غنية بمجموعة 

        المركبات الثانوية مثؿ الفالفونيدات والتانينات والتربينوسيدات والقمويدات وغيرىاواسعة مف 

 (Ghiasi Ghalehkandi et al., 2013 Hassanpour et al., 2011 ; )  إف استخداـ ,
المستخمصات النباتات الطبية وما تحتويو مف مركبات كيميائية فعالة  غير غذائية تمتمؾ فعؿ 

جي لمعديد مف الحاالت المرضية وىي ذات تأثير جانبي قميؿ أو معدوـ بالمقارنة مع وقائي وعال
 ,.Krishnaiah et al., 2011 ; Hemalatha et al )األدوية الكيميائية المصنعة مختبريًا 

 Nair andالمعروؼ باسـ الخردؿ األسود أو البني ) Brassica Nigraونبات  . ( 2011

Henry, 1983  .) تـ اذ األنواع البيضاء والبنية.  األسود لو نكية أقوى نفاذة مفالخردؿ
في جميع أنحاء  يزرع, البذور  األدوية العشبية التقميدية لفترة طويمة , وخاصة استخدامو في

 ميمة نبات الخردؿالعالـ. باإلضافة إلى أىميتيا كمكوف لمنكية الغذائية , فإف بذور 
لفـ أوراـ او الكبد والطحاؿ  أمراضو ,  آالـ المفاصؿ ماتيـز واالستخدامات الطبية في عالج الرو 

 مضادات األكسدة والمضادةمف يكوف نبات الخردؿ  دراسات األخيرة أفكشفت الو .  وكمسيؿ
  . ( Obi et al., 2009; Hussein et al., 2010لمميكروبات )

 

                                          The aim of the study -الهدف من الدراسة :
بالنظر لممخاطر الواسعة الناجمة عف التموث البيئي الذي يعـ بمدنا وبسبب انحسار       

الخدمات الصحية والخدمية بكافة أشكاليا مما فاقـ مف مستويات التموث والسيما بالعناصر الثقيمة 
  -لمبحث في ما يأتي : ومنيا الكادميـو , لذا فقد صممت ىذه الدراسة

لكادميوـ في متغيرات الفسمجية الدموية في اناث الجرذاف كموريد ادراسة التأثيرات السمية ل -1
 البيض المعرضة لكموريد الكادميوـ . 

 لكادميـو عمى نسج الرئة .كموريد ا. دراسة التأثيرات السمية ل -2
 .الكادميـو كموريد ضد سمية  بذور الخردؿ مستخمصلتقييـ الدور الوقائي  -3

 

 



 استعراض المراجع             -2

 Cadmium                                                                   الكادميوم  2-1

 :وجوده وخواصو 2-1-1

ـ , ويوجػػد غالبػػا فػػي الطبيعػػة بصػػورة غيػػر  1817اكتشػػؼ الكػػادميـو كعنصػػر مسػػتقؿ عػػاـ 
نقيػػػػة مرتبطػػػػا بخامػػػػات أخػػػػرى مثػػػػؿ الخارصػػػػيف والرصػػػػاص والنحػػػػاس , ويسػػػػتخرج مػػػػف خامػػػػات 

 ,Polson et al. 1984, WHO )وىي عبارة عف كبريتيد الكادميوـ  Greenokiteكرينوكايت 

(, لونو أبيض , 112.41( ووزنو الذري )48. الكادميوـ عنصر فمزي ثقيؿ عدده الذري ) (1992
قابػػػؿ لمػػػذوباف فػػػي المػػػذيبات العضػػػوية والالعضػػػوية , وتبمػػػي أقصػػػى درجػػػات ذوبانػػػو فػػػي حػػػامض 
النتريػػؾ , ويكػػوف أواصػػر قويػػة مػػع الكػػاربوف , ولػػو ألفػػة شػػديدة لمجػػاميع السػػمفاىيدريؿ , وألفػػة أقػػؿ 

 ,Venugopal and Luckey )مػػف ذلػػؾ لممركبػػات الحاويػػة عمػػى االوكسػػجيف والنتػػروجيف 

, ويوجػػد مػػع عناصػػر أخػػرى مثػػؿ األوكسػػجيف  ) أكسػػيد الكػػادميـو ( , الكموريػػد ) كموريػػد  (1978
 ( .   ATSDR,1999الكادميـو ( , والكبريت ) كبريتات الكادميوـ ( , )

 التموث بالكادميوم  0-4-0

يعد مف المموثات  إذالمعادف الثقيمة السامة قمقا عالميا  كأحديشكؿ التموث بالكادميوـ      
الكيربائيات ,  الصناعية والبيئية , الناجمة أساسا مف صناعة البطاريات والطالء , االصباغ ,

البالستيؾ , صناعات األسمدة ودخاف السجائر , وىذه تدخؿ السمسمة الغذائية  وااللكترونيات ,
(  Ognjanovic et al . 2010 ; Miller et al., 2015ويزداد تراكميا وتيدد صحة اإلنساف )

, ويمكف العثور عمى الكادميوـ في التربة بسبب استخداـ المبيدات الحشرية والفطرية وكذلؾ 
لى ذلؾ فأف الكادميوـ مف إاستخداـ األسمدة التي تحتوي عمى الكادميوـ في الزراعة , باإلضافة 

المعادف المسرطنة التي يتعرض ليا البشر عف طريؽ األطعمة المموثة أو الماء المموث أو اليواء 
األوعية و لى سمية كموية وىشاشة العظاـ وأمراض القمب إ, ويؤدي التسمـ بالكادميـو المزمف 

الكموي وحاالت التدىور  الدموية , نخر أنسجة الخصية , سرطاف البروستات والخصية , الفشؿ
 .  ( Jarup et al ., 2014العصبي ) 



 5حد قياسي لوجود الكادميوـ في مياه الشرب  (EPA)وقد وضعت وكالة حماية البيئة       
قد وضعت حد قياسي أقؿ  (WHO)مايكروغراـ لكؿ لتر , في حيف أف منظمة الصحة العالمية 

, أما أدارة السالمة (  FAO/WHO, 2010) تر مايكروغراـ لكؿ ل 3لوجوده في مياه الشرب 
 100, حددت وجود الكادميوـ في ىواء مكاف العمؿ إلى أقؿ مف  (OSHA)والصحة المينية 
, بينما حددت منظمة الصحة العالمية المتوسط السنوي لمتعرض لمكادميوـ في  3مايكروغراـ / ـ

 ,ATSDR,1999 ; WHO, 2010a ; FAO/WHO ) 3نانوغراـ / ـ 50اليواء إلى أقؿ مف 
2010 )    . 

 سمية الكادميوم ومركباتو    0-4-3

حدث التسمـ الحاد في الماضي وذلؾ أساسا بسبب استنشاؽ أبخرة أكاسيد الكادميوـ , تـ      
ساعة مف التعرض  24وبدأت األعراض األولية بعد  ـ , 1858االعالف عف أوؿ حالة في عاـ 

لألبخرة , وشممت األعراض تييج , جفاؼ األنؼ والحنجرة , السعاؿ , الصداع , الحمى , وأالـ 
لى التياب رئوي حاد مع وذمة رئوية والتياب رئوي والتي إفي الصدر , ىذه األعراض تشير 

في حيف أف أعراض القناة اليضمية التي تظير ,  ( WHO, 2010 aتنتيي أحيانا بالموت ) 
جرعة عالية مف الكادميوـ مع الطعاـ أو عف طريؽ وجود تراكيز عالية منو في مياه  ابتالعنتيجة 

في غضوف بضع دقائؽ مف تناوليا ,  واإلسياؿالشرب والتي تشمؿ الغثياف والقيء وأالـ البطف 
 ( .   Oskarsson et al ., 2004تمييا حدوث صدمة في بعض الحاالت الشديدة )

الكبد  دذ يعإ,   ًا لياغير مرغوب فيو وضار  ووجوده مكائنات الحيةلالكادميـو ليس ضروري      
مف  %53-33والكمى اليدفاف الرئيسياف لمتعرض لمركبات الكادميـو , ويتـ تخزيف حوالي 
           سنة  33لى إالكادميوـ في الكمى , ويقدر عمر النصؼ لمكادميوـ الكموي لمدة تصؿ 

 (; Chen et al., 2012 Henkler et al.,2010  ) , لوحظ أنو مف الممكف تراكـ الكادميـو
 ماثيونيف ( , أو  –لى تكوف معقد ) كادميوـ إفي الكمى دوف ظيور تأثيراتو السمية , ويرجع ذلؾ 

, وىو عبارة عف معقد بروتيني ذي وزف جزيئي  Metallothionein يفيعرؼ بالميتالوثيون
دالتوف ( يرتبط بالمعدف , يتركب ىذا المعقد البروتيني مف أحماض  6533منخفض نحو ) 

% مف تركيبو يعمؿ 30, الذي يشكؿ نحو  Cysteineأمينيو أىميا الحامض األميني السيستيف 



التأكسدي عف طريؽ خفض الجذور  اإلجيادوتقميؿ  خارصيفالبروتيني كمخزف لمىذا المعقد 
( , وتعود سمية الكادميوـ الى تثبيطو  Park et al., 2014الحرة التي تنتجيا سمية الكموريد ) 

األنزيمية المختمفة , وأبطاؿ مفعوؿ األنزيمات التي تحوي في تركيبيا  عممياتالعديد مف ال
في    Phosphorylation التأكسدية , ويعطؿ عممية الفسفرة( SH-) ىيدريؿامجموعة السمف

الكموتاثيوف والبروتيف المرتبط بمجموعة  وانخفاضبيوت الطاقة , كما يزيد مف أكسدة الدىوف 
 ( . Gupta et al., 2004ىيدريؿ ) االسمف

الكموية , وىذا يؤدي الى طرح كميات كبيرة مف  يسبب كموريد الكادميـو تمؼ النبيبات    
الكالسيوـ عف طريؽ البوؿ مما يؤدي الى خفض مستوى الكالسيوـ في الجسـ , وأيوف الكالسيـو 

 Silvestri etأساسي لنبض القمب والسيالت العصبية وكذلؾ وظيفة العضالت وبناء العظاـ )
al., 2015       . ) 

 الدوران والرئة  عالقة الكادميوم بجهاز 2-1-3

لمدـ أحد أكثر النظـ حساسية والدـ ال يمثؿ وسيمة النقؿ فحسب , بؿ  يعد نظاـ المكوف       
, يؤدي الكادميوـ إلى  Pb  ( ATSDR 2012) و Cdيمثؿ أيًضا اليدؼ السمي الحاسـ لمػ 

الحيوانات التجريبية. قد يؤثر لإلنساف تمؼ الرئة والتميؼ الرئوي وانتفاخ الرئة والتياب في 
أو تعديؿ وظيفة خاليا الرئة  التنفسالكادميوـ أيًضا سمًبا عمى الرئتيف مف خالؿ تقميؿ قابمية 

ويتأثر الجياز التنفسي بشدة باستنشاؽ اليواء المموث  . )  Lag et al., 2002الفردية )
. تـ وصؼ ضيؽ التنفس , وذمة الرئة , وتدمير  األغشية المخاطية كجزء مف التياب بالكادميـو

الناس الذيف يعيشوف بالقرب مف المواقع و (.  Seidal et al.,1993الرئة الناجـ عف الكادميـو )
الشخص التي تكوف صحة في اعتالؿ إلى قد  واستنشاق اذ يسبب Cdالمموثة بالكادميوـ الخطرة 

 العظاـ والمشاكؿ التناسمية وحتى  القيء , ضعؼ وظائؼ الرئة , كسر شكؿ إسياؿ شديد عمى
 اضطرابات نفسية أو تطور لمسرطافحدوث  ممكفو ضعؼ الجياز العصبي المركزي , و  العقـ
 ,.El-Refaiy and  Eissa , 2013., Berroukche et al )  حد األعضاء المصابة سابقاأل

2017)  

 



 Brassica Nigra                                         نبات الخردل 2-0

 تاريخ واالستخدامات الطبية لنبات الخردل :    2-2-1

مجموعة متنوعة مف النباتات وتوفر واحدة مف أكثر النباتات  Brassicaceaeتضـ عائمة       
عائمة  ونبات الخردؿ ىو مف.  شمواًل مف المنتجات النيائية التي يستخدميا اإلنساف

Brassicaceae   واحدة مف أقدـ البيارات وتكوف البذور , وىي مف أقدـ النباتات المزروعة
الزراعة التي يعود تاريخيا إلى أكثر مف التي يستخدميا االنساف . وكاف استخداميا في المسجمة 

تشير  .  (Campbell et al.,2016 ; Watson and Preedy., 2010). عاـ 5000

نواع مختمفة مف الخردؿ , ألالبحوث إلى أنو في تاريخ االستيطاف البشري في أستراليا ونيوزيمندا 
،  Alliaria petiolata   ، Brassica alba  ،B. carinata  ،B. juncea ،B. napusوىي 

B. nigra  ،B. rapa  ، Calepina irregularis  ،Erysimum repandum  ، Neslia 

paniculata  ،Sisymbrium officinale  , في كذلؾ يتـ تكييفيا لالستخداـ كغذاء و التي
 Woodward,1996 ; Azimova )  الطب التقميدي ولعب دور ميـ في الزراعة في البمديف

et al., 2011). 

 ىو عشب سنوي موطنو في معظـ أنحاء أوروبا , , الخردؿ البنياالسود او  الخردؿونبات    
 في بريطانيا العظمى زراعتو, وأجزاء أخرى مف شماؿ أفريقيا وتـ منطقة البحر األبيض المتوسط 

ات الفعالة المكون متاستخد.  (Garnock-Jones., 1979 )وأمريكا الشمالية , وفي نيوزيمندا 
لألغراض العالجية بسبب  ال يوصى بواما في استراليا ,  داخمًيا أو خارجًيا ,  مف نبات الخردؿ

يستخدـ زيت الخردؿ األسود إلنتاج و  ..(Pengelly., 2004 )التأثير المييج لممادة الكيميائية 
منشط , مييج , مقيئ وعالج التياب  البذور عمى أنيا اعتباريتـ  ,الصابوف والعالجات الطبية 

. االستيالؾ المنتظـ لبذور  ( Garland, 1993; Lazarides et al ., 1997) الشعب اليوائية 
وقد , يقاؿ أنيا تحسف آليات الدفاع البيولوجي في الجسـ ضد تطور السرطاف  االسودالخردؿ 

 , أظيرت الدراسات أنو يمكف أف يقمؿ مف معدؿ اإلصابة بسرطاف القولوف والمثانة وسرطاف الرئة
 ةرأس واأللـ العصبيكما في آالـ الالجسـ حتقاف عف طريؽ سحب الدـ إلى سطح اال يخفؼو 

المضاد لألكسدة  الفعؿفي دراسة أسترالية أخرى , اقترح أف و ,   .(Hill, 2011)والصداع 
األميميز البنكرياس مما  -αيمكف أف تمنع إنزيـ  نبات الخردؿ مف الفينوالت المتعددة ومحتوى



           إنزيـأف . .(Gulati, 2013 )مرضى السكر  موكوز فيكيؤدي إلى تحسيف تحمؿ ال
α-amylase النشا , وكسرىا إلى  ىو أحد اإلنزيمات الرئيسية في األمعاء الدقيقة لعممية اليضـ

وتثبيط ىذا اإلنزيـ ىو أحد  موكوز بعد األكؿكموكوز والمالتوز مما يؤدي إلى زيادة مستويات الكال
بذور نبات  وكذلؾ فإف .( Unnikrishnan et al., 2015 )المسارات إلدارة مرض السكري 

الخردؿ ميمة االستخدامات الطبية في عالج الروماتيـز و آالـ المفاصؿ , وأمراض الكبد 
مضادات يحوي عمى والطحاؿ وأوراـ الفـ وكمسيؿ . وكشفت الدراسات األخيرة أف نبات الخردؿ 

 .  ( Obi et al., 2009; Hussein et al., 2010األكسدة والمضادة لمميكروبات )

  Taxonomy of plant (Brassica Nigra )تصنيف نبات الخردل      2-2-2

 

Kingdom: Plantae 

Clade: Tracheophytes 

Clade: Angiosperms 

Clade: Eudicots 

Clade: Rosids 

Order: Brassicales 

Family: Brassicaceae 

Genus: Brassica 

Species: B. nigra 

 

( Prakash. and Hinata.,1980 )  
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     ( Prakash. and Hinata.,1980 )          ( شكل نبات الخردل االسود 1صوره )        

                               

 . البذور والبذور لنبات الخردل االسود  محفظة( شكل 2صورة ) 

          ( Prakash. and Hinata.,1980 )          
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 Material & methods                             ق العمل ائالمواد وطر  -3

 االجهزة والمواد الكيمياوية المستخدمة في التجربة 3-1

الكيمياويةالمواد  المنشأ  
Abbeycolor , USA Eosin stain 

Abbeycolor , USA Hematoxilin stain 

BDH ,England Formalin  

China Paraffin 

Fluka ,Switzerland Chloroform 

GCC ,U.K Ethanol 

Thomas Baker-India Cadmium chloride monohydrate 

(CdCl2.H2O) 
 

أالمنش الجهاز    
AL-Araby , Egypt Electrical blender 

Electronic Scale, China Digital sensitive balance 

England Rotary Microtome 

  Germany Micropipette 

                  Jlassco , India Hot Plate 

Memmert , Germany Incubator 

Olympus , Japan Light microscope 

Rost Fref , Germany Oven 

Sartorius , Germany  Balance 

Shemadzu , Japan Spectrophotometer 

Sony, Japan Digital camera 

 

 تهيئة الحيوانات :  3-2

( أشير وأوزاف 3-2بأعمار تراوحت بيف) انثى جرذ بيض 20استخدـ في ىذه الدراسة       
,  البيت الحيواني لكمية الطب البطريغـ( , وتمت عممية التربية في  225-200تراوحت بيف)

-20وقد خضعت الحيوانات لظروؼ مختبريو موحدة مف حيث التيوية وتراوحت درجة الحرارة )
ـْ ومدة إضاء25 ساعات ظالـ ) إضاءة طبيعية ( , وغذيت الحيوانات  12ساعة ضوء و 12ة ( 

http://cngss123.en.made-in-china.com/product/TqBmWvPYYopz/China-Electronic-Scale-Gc-27-.html
http://cngss123.en.made-in-china.com/product/TqBmWvPYYopz/China-Electronic-Scale-Gc-27-.html


% بروتيف 10% فوؿ الصويا , 20% ذرة صفراء , 34% حنطة , 35عمى عمؼ قياسي ) 
كغـ مواد حافظة وفيتامينات ومواد  100غـ/ 50% حميب مجفؼ مضاؼ إلية 1حيواني و 

الحيوانات لمدة أسبوعيف لمتأقمـ  . وتركت ( 2008أخرى مضادة لمفطريات ( ) الجنابي ,
 لمظروؼ الجديدة قبؿ بدء التجربة .    

 :  خردلال بذور الحصول عمى مستخمص 3-4

بذور الخردؿ بعد جمع النبات بشكؿ كامؿ في نياية فصؿ الربيع مف الحصوؿ عمى  تـ     
إلى مسحوؽ ناعـ باستخداـ  ياتحويمالحصوؿ عمى البذور و تـ , و  المناطؽ القريبة لمدينة تكريت

( 2003رفي )ومف ثـ تـ اتباع طريقة الز مصرية المنشأ   AL-Arabyمف نوع  طاحونة كيربائية
غـ مف المسحوؽ الجاؼ ووضعو في اسطوانة مدرجو 50فقد تـ وزف صلمحصوؿ عمى المستخم

وترؾ  لتر 1مؿ وأضيؼ إليو الماء المقطر , وأكمؿ الحجـ النيائي إلى  1000 سعة زجاجية
وعمى سرعة متوسطة  Horizontal Shakerلمدة نصؼ ساعة في جياز اليزاز األفقي 

بعدىا  , في درجة حرارة الغرفة ساعة24درجة مئوية وتركت العينات لتستقر لمدة   35وبدرجة
جرى ترشيحيا  بثالث طبقات مف الشاش لفصؿ العوالؽ الكبيرة ثـ باستخداـ جياز الطرد 

دورة في الدقيقة لمدة خمس عشرة دقيقة  لفصؿ العوالؽ الصغيرة ,  3000المركزي وعمى سرعة  
بعدىا تـ تبخير الماء مف المستخمص تحت ضغط   .Whatman Nثـ رشح الرائؽ بورؽ ترشيح 

ثـ حفظت  Vacuum Evaporatoryباستخداـ جياز التبخير الدوار  ـْ  40ة حرارة واطئ وبدرج
المستخمصات بعد تجفيفيا في قناني زجاجية معتمة ذات أغطية محكمة وفي ظروؼ خالية مف 

 8-وبيذه الطريقة تـ الحصوؿ عمى مسحوؽ المستخمص و حفظيا تحت درجة حرارة  , الرطوبة
  . لحيف االستخداـ ـْ 

 يم التجربة : تصم 3-5

حيوانات في كؿ مجموعة ( , وبعد انتياء  5مجاميع )  اربعوزعت الحيوانات عشوائيًا إلى     
يومًا وتـ التجريع باستخداـ التغذية  30يوميًا ولمدة  الجرذافبدأت معاممة  ةالمدة التحضيري

 األنبوبية , وفؽ ما يأتي : 

 



 يومًا .  30: تـ تجريع ىذه المجموعة بالماء المقطر لمدة المجموعة األولى ) السيطرة السميمة (

 5تـ معاممة ىذه المجموعة بكموريد الكادميوـ بجرعة  ( : CdCl2المجموعة الثانية ) مجموعة 
 ( . ;Hussein et al.,2015 Adnaik et al., 2015)يومًا  30ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ لمدة 

تجريع ىذه المجموعة بمستخمص : تـ  ل (بذور الخردالمجموعة الثالثة )مجموعة مستخمص 
 .  (et al., 2015  Parthiban)يومًا  30ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ لمدة  200ؿ بجرعة الخرد

: تـ تجريع ىذه المجموعة  ( CdCl2ل + بذور الخرد ابعة ) مجموعة مستخمصر المجموعة ال
ممغـ/كغـ مف وزف الجسـ لمدة  200ؿ بجرعة بذور الخردالمعاممة بكموريد الكادميوـ بمستخمص 

 يومًا .  30

 مع العينات : ج 3-6

 الحصول عمى العينات الدموية :  3-6-1

 ( ساعة خدرت باستخداـ الكموروفوـر ,12جوعت جميع الحيوانات لمدة ) تياء التجربةانبعد      
مؿ مف الدـ  (8-5ثـ سحبت عينات الدـ عف طريؽ طعنة القمب مباشرة اذ تـ جمع مف )

مادة مانعة حاوية ووضعت في أنابيب بالستيكية ذات أغطية محكمة جافة باستخداـ محقنو طبية 
, لقياس معايير الدـ Ethylen Diamin Tetraacetic Acid (EDTA)    لمتخثر

Parameters Blood  . 

 :  يالنسجالتحضير  3-6-2

مف الحيوانات المخدرة بعد تشريحيا , وتـ غسميا بالمحموؿ الفسمجي  رئةنسيج التـ استئصاؿ     
Normal saline  وقطعت عمى جزئييف أو أكثر حسب ما ىو مالئـ بشفرة حادة , ثـ وضعت ,

ساعة والمحضر حسب صيغة بيكر  48-24% لغرض التثبت لمدة  10في الفورماليف بتركيز 
 % .    70األثيمي بتركيز ( وبعدىا حفظت بالكحوؿ  2009,  الطردة) 

 

 



  Results                                                           النتائج -4

في عدد كريات الدـ ( P≤0.05)انخفاض معنوي  ( حدوث 1-2نالحظ مف الجدوؿ )      
والصفيحات الدموية  ((PCVخاليا الدـ المرصوصة ونسبة  (Hb)الحمراء , تركيز الييموجموبيف

بكموريد عوممت التي  الجرذاففي ,  (WBC)وزيادة معنوية في تركيز الكريات الدـ البيض 
وأيضا يالحظ اف  . ةسيطر مع المجموعة الممغـ / كغـ مف وزف الجسـ مقارنة  5بجرعة الكادميـو 

ممغـ  200جرعة تجريع الجرذاف المعاممة بكموريد الكادميوـ بالمستخمص المائي لبذور الخردؿ ب
/كغـ مف وزف الجسـ ادى الى حدوث ارتفاع معنوي في قيـ الدـ كال مف عدد كريات الدـ الحمر 

(RBC)  الييموغموبيف ,(Hb)  حجـ الخاليا الدـ المرصوصة ,(P.C.V)  والصفيحات الدموية

(PLT)  وانخفاض معنوي في مستوى كريات الدـ البيضاء ,(WBC) . 

                                       Parameters of Bloodالدم  معايير (1-2جدول )

 

 المعايير      

 
 المجموعة    

Platelets  

10
3
/mm

3 
W B C 

10
3
/mm

3
 

R B C   

10
6
/mm

3
 

H b   

g/dl 
P C V 

( % ) 

 

 السيطرة
532±22 

a 

40.4±2 

c 

2..0±0.2 

a 

0±40.3  

a 

 14..±3 

a 

 

 الكادميوم كلوريد
298±12 

c 

17.2±3 

a 

5.2±0.1 

b 

9.1±2 

b 

28.4±2 

b 

مستخلص بذور 
 الخردل 

 

437±16 

b 

5.9±1 

d 

9..±0.2 

b 

42.1±2 

b 

32.1±3 

b 

كلوريد الكادميوم 
 والخردل

520±17 

a 

15.3±2 

b 

7.8.±0.2 

a 

13.2±0.2 

a 

42.2±3 

A 

 

 الخطأ القياسي . ±  الحسابي القيم تمثل المتوسط -

 .   ( P ≤ 0.01 )الحروف المختمفة عموديًا تعني وجود فرق معنوي عند مستوى معنوية  -

 في كل مجموعة . 5 عدد الحيوانات -
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( وانقصييبت انهىائيت Alv( واالسىار انهىائيت )AVSيبيه االكياس انشئىيت ) انسيطشة جشر مجمىعت  سئت( مقطع 1صىسة )

(Br ).H & E 100X, 

 

( واالسىار انهىائيت AVSيبيه االكياس انشئىيت ) انمعامهت بمستخهص بزوس انخشدل مجمىعت انجشر  سئت( مقطع 2صىسة )

(Alv بشكم طبيعي ).H & E 100X, 

 
 

 

 



 

( واستشاح AVSانمعامهت بكهىسيذ انكادميىو يبيه تثخه جذسان االكياس انشئىيت )مجمىعت انجشر  سئت( مقطع 3صىسة )

 ,H & E 100X.(IFواضخ نهخاليا االنتهابيت )

 

( واستشاح AVSانشئىيت )انمعامهت بكهىسيذ انكادميىو يبيه تثخه جذسان االكياس مجمىعت انجشر  سئت( مقطع 4صىسة )

 ,H & E 100X.( CON( وادتقان واضخ )IFواضخ نهخاليا االنتهابيت )

 

 

 

I 



 

( AVSيبيه االكياس انشئىيت ) انمعامهت بكهىسيذ انكادميىو ومستخهص بزوس انخشدل مجمىعت انجشر  سئت( مقطع 5صىسة )

 H & E.( بشكم طبيعي Br( وانقصييبت انهىائيت )Alvواالسىار انهىائيت )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Discussion                                                               مناقشةال-5

( في عدد كريات الدـ p≤0.05انخفاض معنوي ) ( حدوث 1-2نالحظ مف الجدوؿ )      
التي  الجرذاففي  ((PCVخاليا الدـ المرصوصة ونسبة  (Hb)الحمراء , تركيز الييموجموبيف

.  ةسيطر مع المجموعة الممغـ / كغـ مف وزف الجسـ مقارنة   5بجرعة بكموريد الكادميوـ عوممت 
الذيف وجدوا اف معاممة  Milena et al .; (2019 ) كانت نتائج الدراسة الحالية متفقة مع نتائج

ممغـ / كغـ مف وزف الجسـ جرعة مفردة ادت إلى حدوث  30الجرذاف بكموريد الكادميوـ بجرعة 
والييموغموبيف مقارنة مع  (PCV) ػانخفاض معنوي في تركيز كريات الدـ الحمر وقيمة ب

 مركب الػ ويفأف الكادميوـ يحفز تك  .Sakar et al.,(1998) مجموعة السيطرة , وكذلؾ اشاروا
Metallothionein وأنواع األكسجيف التفاعمية (ROS)  مما يتسبب في أضرار تأكسدية ,

  لخاليا الدـ الحمراء واألنسجة المختمفة مما يؤدي إلى فقداف وظائؼ الغشاء.

الفئراف السويسرية بجرعة واحدة عف طريؽ الفـ مف  قاموا بمعاممة  Preeti et al.,(2012) اما
يوًما ووجدت انخفاًضا ممحوًظا في  16لمدة مف وزف الجسـ ممغـ / كغـ  50كموريد الكادميوـ 

. يبدو أف الكادميـو  وتحريض فقر الدـ ( Hb ) عدد كريات الدـ الحمراء وتركيز الييموغموبيف
ف ىناؾ مما يؤدي إلى تمؼ أنسجة الكبد , ثـ ينتقؿ يحفز تخميؽ الميتالوثيونيف في الكبد ويخز 

ف إلى الدـ وأخيًرا إلى الكمى واألنسجة األخرى حيث يمكف أف يسبب الضرر نيالميتالوثيو 
(Peralta-Videa et al.,2009)  قد يكوف االنخفاض في عدد كريات الدـ الحمراء , وتركيز .

قػد يكػوف ناجمػا عػف  بسبب فقر الدـ الذي (P.C.V) رصوصة .الييموجموبيف وحجـ الخاليا الم
 دـً تػالي انخفػاض مػستواه فػي الػالمتػصاص الحديػد مػف الخاليػا اليػضمية و بال الكادميـوإعاقػة 

يػػػؿ نػػػسبة ىرمػػػوف فػػػي تقمكموريد الكادميوـ بالتػػػالي حػػػدوث فقػػػر الػػػدـ ىػػػذا فظػػػال عػػػف دور و 
بالكميػة الػذي  كموريد الكادميـونتيجػة لمتمػؼ الػذي يػسببو  (Erythropoietin) االرثروبيوتيف

بػدورة سػوؼ يػؤدي إلػى انخفػاض عمميػة تػصنيع كريػات الػدـ الحمػر فػي نخػاع العظػـ وبالتػالي 
 . (Kowalczyk et al.,2003 )    . حػدوث فقػر الػدـ

نتاج  اإلجياد التأكسدي عف طريؽ حدوثانحالؿ الدـ  ىوالكادميوـ وقد يكوف تأثير كموريد     وا 
غيػر المػشبعة الموجػودة  دىنيةو بخاصػػة األحمػاض ال ((MDA الدىوف الجذور الحرة وبيروكسده



فػي األغػشية الخمويػة التػي مػف ضػمنيا كريػات الػدـ الحمػر مؤدية إلى زيادة تحطميا و بالتالي 
 . (  (Mladenovi et al., 2014لدـ وفقر ا إلى حدوث

في تركيز   (P≤0.05)(  حدوث انخفاض معنوي 1-2بينما يالحظ مف الجدوؿ )        
الصفيحات الدموية في إناث الجرذاف المعاممة بكموريد الكادميوـ . لـ تتفؽ ىذه النتائج مع نتائج 

Milena et al .; (2019 )  ممغـ  15الذيف وجدوا اف معاممة الجرذاف بكموريد الكادميـو بجرعة
ممغـ / كغـ مف وزف الجسـ جرعة مفردة ادت إلى حدوث ارتفاع معنوي في  30/ كغـ وبجرعة 

 مع نتائجنتائج ىذه الدراسة . واتفقت تركيز الصفيحات الدموية مقارنة مع مجموعة السيطرة 

Mladenovi et al.,(2014)ممغـ / كغـ مف وزف الجسـ كموريد  2يف عامموا الجرذاف بػ, المذ
ىذا   Stem cellsالخاليا الجذعية  مف تتكوف الصفائح الدموية مف نخاع العظاـ. الكادميوـ 

التي تتميز بأنيا خمية كبيرة  megakaryocytes تسمى الخاليا النواء تطور إلى خاليا عمالقةت
جدًا ذات نواة كبيرة , تكوف ىذه الخاليا بروزات سايتوبالزمية تشبو االقداـ الكاذبة  

pseudopodium  لتشكيؿ الصفائح الدموية , والتي تدخؿ في التي تنفصؿ عف الخمية االـ
قد يكوف ىذا .  ( Sembulingam and Sembulingam .,2006 ).  الدورة الدموية

االنخفاض في مستوى الصفاحات الدموية يرجع إلى تأثير السمي لكموريد الكادميوـ عمى نسج 
 thrombopoietinثرومبوبوٌتٌن  بتحفٌز بروتٌنٌتأثر إنتاج الصفائح الدموٌة اذ الكبد والكمى , 

متوسط , ٌكون  الكبد والكلى من . ٌفرز (Erythropoietin) لمػمشابهه هو بروتٌن سكري و

الصفائح الدموٌة بواسطة نظام  تحطٌمٌوًما. ٌتم  11و  8ٌتراوح بٌن اذ عمر الصفائح الدموٌة 

فائح الدموٌة ـــــــــــــــــــــــتضخم الطحال ٌقلل من عدد الص فانوالطحال. لذا  النسجًالبالعم 

( Sembulingam and Sembulingam .,2006 ) . 

حدوث التي تـ الحصوؿ عمييا في ىذه الدراسة  ( اف النتائج 1-2كما يالحظ مف الجدوؿ )     
ة بكموريد الكادميوـ مقارنة ممالمعا اناث الجرذاففي البيض الدـ في عدد الكريات  معنويةزيادة 

أف المذيف وجدوا  Preeti et al.,(2012)اذ تتفؽ ىذه النتائج مع  السيطرة .مع المجموعة 
ممغـ / كغـ  50بجرعة واحدة عف طريؽ الفـ مف كموريد الكادميوـ الفئراف السويسرية المعالجة 

وكذلؾ تتفؽ مع نتائج  . يوًما وجدت زيادة ممحوظة في عدد الكريات البيض 16لمدة 
Muhammed et al.,(2016)   ,بني ) الخردؿ المذيف استخدموا مستخمص بذور الخردؿ ال

يرتبط التعرض لمكادميوـ بالعديد مف األمراض مثؿ ضد سمية كموريد الكادميوـ .  اليندي (



سرطاف الدـ وىشاشة العظاـ ويصنؼ عمى أنو مادة مسرطنة بشرية مف المجموعة األولى. مف 
المعروؼ أنو تـ العثور عمى أدلة كافية عمى التسبب في اإلصابة بالسرطاف في كؿ مف اإلنساف 

 .  .( Joseph , 2009 ) والثدي والمثانة البوليةوالحيواف , مثؿ سرطاف الرئة والكمى والبنكرياس 

يمكف أف تعزى التغيرات في عدد الكريات البيض التفاضمية الكمية  إلى االستجابة االلتيابية    
التي يسببيا كموريد الكادميـو مما يؤدي إلى إطالؽ عدد كبير مف عدد الكريات البيض مف نخاع 

 .  . (Nabeel.,2009 )العظاـ 

أف معاممة الحيوانات بكموريد الكادميوـ  مف خالؿ المقاطع النسجية لنسيج الرئةكما لوحظ      
 (IF)وارتشاح واضح لمخاليا االلتيابية   (AVS)تثخف جدراف االكياس الرئوية  ى إلى حدوثأد

وكذلؾ تتفؽ  Rabab et al., (2018) مع. كانت ىذه النتيجة تتفؽ  (CON)واحتقاف واضح 
مما أدى إلى كموريد الكادميوـ بمعاممة الجرذاف ب, اذ قاموا  Baiomy, (2016)مع نتائج 

اذ , جدرانيا وزيادة سمؾ  الرئويةتقمص الحويصالت اذ حدث الرئة نسيج إصابات مختمفة في 
 , احتقاف دمويالرئة المعرضة لمكادميـو مف نسيج شرائح ل الفحص المجيري الضوئياظير 

خاليا ثنائية النواة في بعض  الفحص المجيري أظيروكذلؾ  دموي .ونزؼ  وذمة بيف الخالياو 
 .   ( Yang et al.,2012 ; Bishop et al.,2012 )االنوية لمنواة .فرط اجزاء الشرائح و 

آلية اإلجياد التأكسدي ىو بسبب كوف  االضرار في خاليا نسج الرئةآلية حدوث ىذه  قد تكوف
التي  (ROS)أنواع األكسجيف التفاعمية التي يسببيا كموريد الكادميوـ , الذي يسبب في انتاج 

, وعرقمة آلية  محمض النوويل عف السمية الخموية والضرر التأكسدي بشكؿ جزئي ىي مسؤولة
 . ( Rani et al., 2014 ). حوإصال

بالمستخمص كموريد الكادميـو ( اف تجريع الجرذاف المعاممة ب 1-2وأيضا يالحظ مف الجدوؿ ) 
ممغـ /كغـ مف وزف الجسـ ادى الى حدوث ارتفاع معنوي  200المائي لبذور الخردؿ بجرعة 

(P≤0.05)  في قيـ الدـ كال مف عدد كريات الدـ الحمر(RBC)  الييموغموبيف ,(Hb)  حجـ ,
وانخفاض معنوي في مستوى  , (PLT)والصفيحات الدموية  (P.C.V)الخاليا الدـ المرصوصة 

وكذلؾ حدث تحسف نسجي كبير في نسيج الرئة , مقارف مع  , (WBC)كريات الدـ البيضاء 
 مجموعة الجرذاف المعاممة بكموريد الكادميوـ .



أصبحت مضادات األكسدة الطبيعية شائعة جًدا لمتطبيقات الطبية والغذائية ويفضميا اذ     
يمكف أف يعزى و .  .Aksu et al. (2012) صناعيةكسدة الالمستيمكوف مقارنة بمضادات األ

الدـ الحمراء واآلثار  ياتكر الخردؿ إلى تثبيط انحالؿ  مستخمص بذورتحسيف قيـ الدـ بواسطة 
 . السامة لكموريد الكادميـو عمى أعضاء المكونة لمدـ

المكونات الكيميائية النباتية و أف المستخمص يحتوي عمى بعض المكونات النشطة بيولوجيا     
أظيرت دراسات مختمفة أف بذور الخردؿ تحتوي عمى البروتيف والكربوىيدرات واأللياؼ  وقد

والثياميف والنياسيف  Aوالكالسيوـ والفوسفور والحديد والبوتاسيوـ والفيتامينات مثؿ فيتاميف 
  . ( Mifsud et al.,2003 )  والريبوفالفيف

يمكف أف يعزى ىذا التأثير إلى انخفاض في أكسدة الدىوف في أغشية كريات الدـ الحمراء و 
وزيادة مقاومة الغشاء لالنحالؿ العفوي لمتأثير الساـ لكموريد الكادميوـ عمى النخاع العظمي. كما 

. مستخمص بذور الخردؿ االسود الدـ بسبب إعطاء  معاييرأظيرت نتائج ىذه الدراسة تحسنا في 
الذيف وجدوا أف ىناؾ زيادة كبيرة  Muhammed et al.,( 2016)كانت النتيجة متفقة مع نتائج 

وانخفاض في مستوى , وخاليا الدـ الحمراء  الخاليا المرصوصفي تركيز الييموجموبيف , وحجـ 
بكموريد الكادميـو وبمستخمص بذور الخردؿ  ةاممالمع الجرذاف في مجموعةالكريات الدـ البيض 

  . بكموريد الكادميوـ اممةعند مقارنتيا بالجرذاف المع البني ) الخردؿ الصيني (

عف طريؽ  ف في المعايير الدموية والنسجكوف تعديؿ ىذه التغييرات والتحسمف المحتمؿ أف يو  
الخردؿ بسبب بعض المكونات  مستخمص بذورتجريع الجرذاف المعاممة بكموريد الكادميوـ ب

تمعب دورًا في مواجيو وفالفونويد التي  القمويداتمثؿ  الخردؿالكيميائية النباتية لمستخمص بذور 
سية ومضاد مضاد لمفيروسات ومضاد لمحساوفي كونيا  (ROS)جذور االوكسجيف الفعالة 

  .. (Buhler and Miranda., 2000 ) مضادة لألكسدة النشطة األو لألوراـ لاللتيابات ومضاد 
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