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        البحث مستل من اطروحة دكتوراه  للباحث االول . •

 الخالصة 

لذكور االرانب صفات الدم في بعض مين هـ والسلينيوم وفيتا البابونجزهرة تأثير إستخدام أُجريت هذه الدراسة لمعرفة  

الحيوانات عشوائياً الى أربع  تعَ زِ وُ ستة أشهر، بعمر في هذه الدراسة عشرون ذكراً  ستخِدَمتأُ  النيوزلندية البيض.

مجاميع بواقع خمسة أرانب في كل مجموعة، حيث تمثلت المجموعة األولى بالسيطرة بدون أي تجريع والمجموعة الثانية 

 400فيها )البابونج / أرنب/ يوم(، والمجموعة الثالثة التي ُجِرَعت األرانب  زهرةملغم زيت  200فيها )ُجِرَعت األرانب 

ملغم/ كغم +  E 250البابونج / أرنب/ يوم( والمجموعة الرابعة الي ُجِرَعت األرانب فيها )فيتامين  زهرةملغم زيت 

 400) جية تفوق المعاملة الثالثةوليوالفس الدمية أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للمعايير ملغم/ كغم/ يومياً(. 0.3سلينيوم 

العد الكلي  . أماللشهر الثاني كريات الدم الحمرالكلي لعد ال معدالت في على بقية المعامالت (P≤0.05)معنوياً  بابونج(

 في الشهرين األول والثاني كان التفوق المعنوي فيها يموغلوبين الدموحجم الخاليا المرصوصة وتركيز ه البيضلخاليا ل

 الشهر األول فقط. فكان التفوق مقتصراً علىلصفيحات الدمية أما العد الكلي لو

 ، صفات الدم، السلينيوم ـ فيتامين ه ،البابونج الكلمات المفتاحية: 

Effect of using Matricaria Chamomilla Oil, Vitamin E and Selenium on 

Physiological Performance of New Zealand White Rabbits 
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Abstract 

This study conducted to find out the effect of the use of chamomile flower oil, vitamin E and 

selenium on some blood traits of white New Zealand rabbit males. Twenty males were used 
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in this study at the age of six months; the animals were randomly distributed into four groups 

of five rabbits in each group. The first group was represented by a control without any 

treatment, the second group was dosed with rabbits (200 mg chamomile flower oil / rabbit/ 

day), the third group was dosed with rabbits (400 mg chamomile flower oil / rabbit/ day) and 

the fourth group was dosed with rabbits (vitamin E 250 mg/ kg + selenium 0.3 mg/ day) kg/ 

per day). The results of the statistical analysis of blood parameters showed that the third 

treatment (400 chamomile) was significantly superior (p≤0.05) to the rest of the coefficients 

in the total red corpuscular count for the second month. While the total white corpuscular 

count, the packed cells volume and hemoglobin concentration was the moral superiority in 

the first and second months and the total count of platelets, the superiority was limited to the 

first month only. 

Key words: Chamomile, Vitamin E, Selenium, Hematological traits 

 Introductionقدمــة ـالم 

خالل الفعالة دوائيا التي تنتظر من يكتشفها، ومركبات تعد المملكة النباتية المصدر الفعلي لمعظم األدوية وغيرها من ال      

العالجي لألدوية العشبية زخما كبيرا في العالم بسبب اآلثار الجانبية والسمية العالية للعديد  ستعمالالعقد الماضي اكتسب اإل

في عدد مصنعي األدوية العشبية وترشيد استخدامها في  كبيرة إلى زيادةأدى  مختبريا ممامن األدوية الكيميائية المصنعة 

أدوية جديدة  علىل مصادر التنوع الكيميائي للعثور الرعاية الصحية البشرية، أذ تعد المنتجات الطبيعية من أفض

(Mukherjee 2017، وآخرون). 

الفسيولوجية في  ين الصفاتوقد بدأت الدراسات الحديثة في محاولة اإلفادة من قابلية بعض النباتات الطبية على تحس       

مثل القلويدات والكاليكوسيدات والصابونينات  البابونج زهرةالموجودة في  فعالةالمواد خالل توظيف المن الحيوانات 

بابونج الى عليقة االرانب ال زهرة( ان إضافة مستخلص 2020وآخرون، ) Alsaadiذكر فقد  والزيوت العطرية الطيارة

 في العد الكلي لكريات الدم الحمر والعد الكلي لكريات ((P≤0.05ملغم/ كغم وزن حي قد أثر معنوياً عند مستوى  70بنسبة 

قد يُعزى هذا و الدم البيض والهيموجلوبين والصفيحات الدمية للمعاملة التي أُستُخِدم فيها البابونج مقارنة بمعاملة السيطرة

وكذلك على مركبات ذات قيمة  Chamomileإلحتواء أزهار البابونج على المركب األساسي الفعال التأثير الحيوي 

كما تحتوي األزهار على  Chamaxuleneو   Beta-trans Farneseneو  Bisabololعالجية عالية وهي 

والسيلينيوم فإنهما يلعبان دوراً أساسياً  ـوأما بالنسبة لفيتامين ه الفالفونيدات والكاليكوسيدات والتيربينات والكومارينات. 

في المحافظة على سير العمليات الحيوية في الجسم بشكٍل صحيح واألداء المثالي لجهاز التناسل والخصوبة للذكور واإلناث 

على حٍد سواء، كما ويعمالن على تنشيط وتحفيز عمليات األيض والبناء الحيوي وتنشيط جهاز المناعة وكمواد مضادة 

(. لذا أستهدفت الدراسة الحالية التعرف على أهم التغيرات 2013وآخرون،  Ebeidلألكسدة بشكٍل فاعٍل في جسم الحيوان )

والسلينيوم  ـوبتراكيز مختلفة مقارنة بفيتامين هالبابونج  زيت زهرةريع المستخلص المائي معايير الدم عند تج بعض في

 في ذكور األرانب البيض. 
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 وطرائق البحث: المواد        

أُجريت هذه الدراسة في البيت الحيواني المخصص لتربية الحيوانات الصغيرة في المعهد التقني في قضاء الحويجة  الواقع 

في هذه أُستخِدَمت . 2021ولغاية كانون الثاني /  2021ميل جنوب غرب مدينة كركوك، وللمدة من نيسان / 30على بعد 

بواقع  عشوائياً الى اربع مجاميع قُِسَمت الحيواناتأشهر  6عند عمر  من فصيلة النيوزلندي األبيض ذكرأرنب  20الدراسة 

أُِعَدت لغرض  م( 2×  2وح أبعاد القفص الواحد )ُوضعت الحيوانات في أقفاص معدنية يتراخمسة أرانب في كل مجموعة. 

ساعة ظالم(،  12 -ساعة ضوء  12وفترة إضاءة )˚م 25-20تربية األرانب وتحت ظروف ُمَسيطر عليها من درجة حرارة 

نموذجية مخصصة ُغِذيَْت األرانب على عليقة كما  مة والتي كانت تُبََدل بإستمرار،وفُِرَشت األرضية بنشارة الخشب الناع

لف والماء (، إذ تم توفير الع1) الجدوللتربية األرانب لتلبية احتياجات الحيوان من النمو واإلدامة وكما هو موضح في 

سيطرة بال المجموعة األولى تََمثَلَتاذ  ت المعامالتقُِسمَ طوال مدة التجربة. حيث  Add libitumلألرانب وبشكل مفتوح 

والمجموعة  البابونجأرنب/ يوم( زيت  /البابونج  زهرةزيت  ملغم 200ُجِرَعت األرانب ) بدون اي تجريع والمجموعة الثانية

ُجِرَعت األرانب  موعة الرابعةوالمج البابونجأرنب/ يوم( زيت  /البابونج  زهرةزيت  ملغم 400ُجِرَعت األرانب ) الثالثة

من أشهر  رلدم بشكل منتظم في نهاية كل شهملغم/كغم/ يومياً(. تم جمع عينات ا 0.3ملغم/كغم + سلينيوم  250 ـ)فيتامين ه

التجربة مع األخذ بنظر االعتبار إجراء االختبارات الُمعتمدة في الدراسة على عينات أرانب التجربة بعد توزيعها بالتساوي 

 .لى مجاميع التجربةع

 (: مكونات العليقة المستخدمة في التجربة1جدول )

 بروتين خام % % المادة العلفية األولية

 7.50 47 نخالة حنطة 

 3.60 38 شعير محليمجروش 

 4.40 10 % بروتين( 44كسبة فول الصويا )

 1.0 2 % بروتين( 50بروتين حيواني )

 - 1  مسحوق حجر الكلس 

 - 1.5 ملح طعام 

 -  0.5 خليط فيتامينات ومعادن

 %16.5 %100 المجموع 

 

معقمة ونظيفة بزاوية حادة  Needleمباشرة بوساطة إدخال أبرة  Marginal Veinسحب الدم من الوريد الحافي تم       

والسماح للدم بالخروج من الوريد الى داخل حافة أنبوبة اختبار نظيفة مائلة، جرت عملية تعقيم األذن بمادة الزايلين 



 ــــــــــــــ 2022 (3العدد ) (13المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

65 
 

Xylene يد الحافي، بعدها التي ساعدت في تهيج ظهار األذن الخارجية ومن ثَم سحب أكبر كمية ممكنة من الدم من الور

مـــل( فـــــي أنـــــابيب بالستيكيــــــة معقمــــة تحـــتوي علــــى مــــــانع  1وضع جزء من الدم بــــمقدار )

 Morton) جراء فحوصات الدم الفيزيائيةإل Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid (E.D.T.A)الــــتخثر

 .  (1993وأخرون، 

 Red Blood Corpuscular count  (RBCs (                                    الدم الحمر العد الكلي لكريات  

، عن طريق سحب الدم بوساطة الماصة Hemocytometerُحِسبَت أعداد كريات الدم الحمر باستعمال شريحة العد         

، بعد مزج   Hayme's  solution هايمسبمحلول  101ويكمل الحجم إلى العالمة  0.5الخاصة بها إلى حد العالمة 

دقائق، تم تحضير شريحة العد بعد التخلص من الثالث قطرات األولى  4-2محتويات الماصة عن طريق الرج باليد مدة 

، تُِرَكت مدة دقيقتين لثبات الخاليا  Cover slideللدم واستعمال الرابعة بوضعها على حافة اتصال الشريحة مع غطائها 

( بحساب عدد الكريات في خمسة مربعات متوسطة كل مربع 40 ×ها ثم فُِحَصت بالمجهر الضوئي )قوة تكبير واستقرار

( وثم تم حساب العدد الكلي لكريات الدم الحمر كما في 2004وأخرون،  Hughesمربع صغير ) 16متوسط يحتوي 

  المعادلة اآلتية:

            200× خمسة مربعات متوسطة دم( = عدد الكريات في  3عدد كريات الدم الحمر )ملم

 )معامل تصحيح للحجم(  50× )معامل تصحيح   للتخفيف(                           

    Total White Blood Corpuscular count (WBCs)                   العد الكلي لخاليا الدم البيض          

عن طريق سحب الدم بوساطة الماصة  Hemocytometerُحسبت خاليا الدم البيض باستعمال شريحة العد           

، وبعد مزج  المحتويات  Turk's Solutionبمحلول تركي  11ثم ُكِمَل الحجم إلى العالمة  0.5الخاصة بها إلى حد العالمة 

ة مدة ثالث دقائق لصبغ أنوية خاليا الدم البيض، ولتحضير شريحة العد دقائق، تُِرَكت العين 4-2عن طريق الرج باليد مدة 

تم التخلص من الثالث قطرات األولى وأُْستُْعِملَت الرابعة بوضعها على حافة اتصال الشريحة مع غطائها، وتركت مدة 

أعداد الخاليا داخل ( بحساب 40× دقيقتين لغرض ثبات الخاليا واستقرارها ثم فحصت بالمجهر الضوئي ) قوة تكبير 

(، واستخرج  العدد الكلي لخاليا الدم البيض كما في المعادلة Hean  ،1995األربع مربعات الكبيرة في زوايا شريحة العد )

 اآلتية :

 10× )معامل تصحيح للتخفيف(  20× دم( = عدد الخاليا في المربع الكبير المركزي  3عدد خاليا الدم البيض )ملم

 لحجم()معامل تصحيح ل

          Total Platelets countالعد الكلي للصفيحات الدمية                                         

مل من الدم إلى الماصة  0.02وأضيف  أوكزاالت األمونيوممايكروليتر من محلول  0.38تم هذا الفحص بإضافة 

  وتُِرَكت لمدة Neubauer Chamberت حجرة الشريحة الزجاجية الخاصة ئَ لِ دقيقة، مُ  15لمدة  كَ رِ بهدوء ثم تُ  جَ زِ ومُ 

ت دَ ر الشريحة الزجاجية وعُ فَ بع بالرطوبة لغرض إستقرار األقراص داخل حُ شَ في طبق بتري زجاجي مُ  دقائق 10

 (.Lewis   ،1995و  Dacie)× 40الدمية تحت قوة تكبير  صفيحاتال

  Packed Cells volume   PCV    (Hematocrit)           حجم كريات الدم الحمر المرصوصة
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ت النسبة المئوية لحجم كريات الدم المرصوصة بوضع أنابيب شعرية زجاجية مفتوحة الطرفين تحتوي على قيسَ          

درجة( وبعد امتالء ثالثة أرباع األنبوبة °45في الدم بصورة مائلة )  Heparinized Capillary Tubesمانع تخثر

 Micro-Hematocritفي جهاز الطرد المركزي   عَ ضِ النهايات المغمورة في الدم  بالطين االصطناعي، ثم وُ  ُسَدت

centrifuge  األنبوب دورة بالدقيقة، بعدها تم قراءة طول الراسب الدمي في  12000لمدة خمس دقائق على سرعة

، إذ يمثل طول الراسب النسبة المئوية لحجم كريات الدم Hematocrit reader الشعري بمقراء الراسب الدمي  

 (.2004وأخرون،  Hughesالمرصوصة )

 Hemoglobin Concentration  Bloodتركيز هيموكلوبين الدم                                   

بجهاز المطياف الضوئي   Spectrophotometric methodين الدم طيفياً تم قياس تركيز هيموكلوب        

Spectrophotometer  نوعApel  نانومتر حسب طريقة   540على طول موجيDrakbin   و Austin )1935 )

 .Randox laboratories Coنوع   Kitالبريطانية المنتجة لعدة التحليل  Randox( وفقاً لتعليمات شركة 3)ملحق 

Ltd, Antrlum United kingdom (Coles، 1986 :تم حساب تركيز الهيموكلوبين في الدم تبعا للمعادلة اآلتية .) 

معامل التخفيف ×    قراءة المحلول القياسي  \مل دم( = قراءة العينة بالجهاز  100 \تركيز هيموكلوبين الدم )غم 

 1000 \القياسي تركيز محلول هيموكلوبين الدم × 

 

 Statistical analysisالتحليل اإلحصائي                                         

 ،SASباستخدام البرنامج اإلحصائي الجاهز  ) CRDتم التحليل اإلحصائي لبيانات التجربة وفق تصميم عشوائي كامل   

 (  وفق النموذج الرياضي اآلتي : 2001

Y 
ij
 = µ + S

i
 + e

ij 

 حيث تمثل:

ijY      قيمة المشاهدة العائدة للصفة المدروسة 

µ   المتوسط العام 

iS  تأثير إضافة فيتامين والسيلينيوم على الصفات المدروسة 

ije  ًالخطأ التجريبي الذي يتوزع طبيعاً وعشوائيا 

                                      Duncan Multiple Range Testكما تم استخدام اختبار دنكن المتعدد الحدود 

Duncan (1955( لمقارنة المتوسطات على مستـوى معنوية )P≤0.05 .) 

 

 النتائج والمناقشة

 البابونج وفيتامين هـ والسلينيوم في العد الكلي لكريات الدم الحمرة زهرتأثير زيت 
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المعاملة األولى على  الثانية والثالثة والرابعة( تفوق المعاملة 2الجدول ) يتبين من نتائج التحليل اإلحصائي في

عند مستوى  معنوياً ة المعامالت يعلى بق الثالثةتفوقت المعاملة  فيما (P≤0.05عند مستوى ) معنوياً  األولشهرلل

(P≤0.05 )الثاني شهرفي ال.  

يعمل على زيادة عدد كريات الدم من خالل  زيت البابونجإلى أن  الدم الحمر كرياتوقد يُعزى السبب في زيادة عدد 

كمضاد  البابونجالدم الحمر في الدم نتيجة لفعل الجذور الحرة حيث يعمل  كرياتتقليلها للجهد التأكسدي الذي تتعرض له 

إن اإلرتفاع المعنوي في أعداد ، (2019 خرون،آو Dabbagh-Al) لألكسدة وحماية الخاليا من الكرب التأكسدي

حيوانات المعاملة بالسلينيوم ربما يعود إلى تأثيرات السيلينوم الذي يعمل على تنشيط إنزيم ال لحمر فيا كريات الدم

Dalta-amino levulinate dehydratase  الضروري في المراحل األولى من تصنيع الهيموكلوبين، كذلك يُعتقد أن

   (Barbosaم الخاليا المضغوطة والهيموكلوبينالسيلينيوم يسبب زيادة في إمتصاص الحديد ومن ثم الزيادة في حج

( الذين الحظوا إرتفاعاً معنوياً في أعداد 2007وآخرين، ) Faixova (. واتفقت نتائج هذه الدراسة مع1998وآخرون، 

ملغم/ كغم علف مقارنة  0.3حمالن( بخميرة السيلينيوم بتركيز 5كريات الدم الحمر عند معاملة مجموعة من الحمالن )

 بمجموعة السيطرة .

 

 دم(    3البابونج وفيتامين هـ والسلينيوم في العد الكلي لكريات الدم الحمر )كرية / ملم زهرةتأثير زيت ( 2جدول )

 المتوسط(± )الخطأ القياسي   

 المعامالت               

 شهراأل

T1 

 السيطرة

T2 

 ملغم 200يانسون 

T3 

 ملغم 400يانسون 

T4 

 + سلينيوم E فيتامين

 0.04±4.35 االول شهرال

c 

5.12±0.09 

ab 

5.67±0.11 

a 

5.04±0.06 

ab 

 0.08±4.84 الثاني شهرال

d 

5.99±0.1 

b 

6.86±0.20 

a 

5.39±0.11 

bc 

 (P≤0.05األحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المعامالت عند مستوى معنوية )

 
 البابونج وفيتامين هـ والسلينيوم في العد الكلي لكريات الدم البيض ة زهرتأثير زيت 

على المعامالت  (P≤0.05عند مستوى ) ( تفوق المعاملة الثالثة معنوياً 3يالحظ من نتائج التحليل اإلحصائي في الجدول ) 

 الثانية على المعاملة األولىو كما تفوقت المعاملة الرابعة األول والثاني شهرينالبيض لل األخرى في عدد كريات الدم

 White Blood Cellsن االرتفاع المعنوي في العدد الكلي للخاليا البيضإ، مدةلنفس ال( P≤0.05معنوياً عند مستوى )

(WBC)  على مكونات ترفع من القدرة المناعية للحيوانات  احتوائه قد يعود إلى في دم الحيوانات المعاملة بزيت البابونج

المسؤولة عن إنتاج األجسام  B - Lymphocytes) الخاليا البائية ( وخاصة الزيادة الحاصلة في أعداد الخاليا اللمفاوية 

حتوائها حماية كريات الدم البيضاء وذلك إلفي دور البابونج ( . وقد يعزى أيضاً إلى 2018 واخرون، Hoensch) المضادة

فيعزى سبب اما بخصوص المعاملة الرابعة ( . 2019واخرون،   Dabbagh-Al) Cعلى مضادات األكسدة وفيتامين 

(، فضالً عن زيادة إنتاج Bendich ،1993في زيادة لزوجة غشاء الخاليا البلعمية ) Eذلك إلى قدرة السيلينيوم وفيتامين 

https://www.researchgate.net/profile/Zita_Faixova
https://www.researchgate.net/profile/Zita_Faixova
https://www.researchgate.net/profile/Zita_Faixova
https://www.researchgate.net/profile/Zita_Faixova
https://www.researchgate.net/profile/Zita_Faixova
https://www.researchgate.net/profile/Zita_Faixova
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والسيلينوم أدى إلى حماية الخاليا   E( ولوحظ أن إعطاء فيتامين1990وآخرون،  Laurentالكلوبيولينات المناعية )

الذي بدوره أدى إلى رفع   IgGالمناعية وزيادة كفاءتها مما يؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من األجسام المناعية نوع

الكبير الذي  (. وقد يعزى السبب الى الدور 1999،وآخرون Mavromatisالمستوى الصحي للحيوان وزيادة الوزن )

يؤديه السلينيوم في حماية غشاء الخلية والعضيات داخل الخاليا من خالل التأثيرات المضادة لألكسدة وبالتالي إطالة عمر 

 .(2018وآخرون ، Mohriكريات الدم البيض )

دم(    3البابونج وفيتامين هـ والسلينيوم في العد الكلي لكريات الدم البيض )كرية / ملمة زهرتأثير زيت ( 3جدول )

 المتوسط(± )الخطأ القياسي 

 المعامالت             

 شهراأل

T1 

 السيطرة

T2 

 ملغم 200يانسون 

T3 

 ملغم 400يانسون 

T4 

+  E فيتامين

 سلينيوم

 0.037±4.28 االول شهرال

c 

5.30±0.17 

b 

6±0.17 

a 

5.12±0.12 

b 

 0.073±4.78 الثاني شهرال

c 

6.42±0.23 

b 

7.42±0.21 

a 

6.28±0.22 

b 

 (P≤0.05األحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المعامالت عند مستوى معنوية )

 
 في العد الكلي للصفيحات الدمية البابونج وفيتامين هـ والسلينيومة زهرزيت  تأثير

عند  معنوياً على المعاملة األولى والرابعة  الثالثة( تفوق المعاملة 4في الجدول ) اإلحصائينتائج التحليل أظهرت   

 .الثاني شهرولى للعلى المعاملة األ (P≤0.05عند مستوى ) معنوياً . كما تفوقت المعاملة الثالثة األول شهرلل (P≤0.05مستوى )

على خاليا الدم المختلفة فقد أظهرت النتائج دور حيوي للمادة الفعالة وقد يعود السبب الى تأثير المواد الفعالة في المستخلصات 

 Lamponiعلى زيادة أعداد كريات الدم الحمر والصفيحات الدمية. إذ أوضح  Chamazuleneالبابونج ة زهرزيت في 

البابونج بأنَّ األرانب  زهرةالمستخلصة من  Chamazulene( في دراسته التي أجراها لغرض الكشف عن دور مادة 2021)

لمادة من خالل الدور الفعال  قد ارتفعت عندها تراكيز الصفيحات الدمية في الدم Chamazuleneالتي تم تجريعها بمادة 

Chamazulene  يةلتوليد عدد أكبر من الصفائح الدمعلى نخاع العظم والتي حفزت الخاليا العمالقة. 

(   3وفيتامين هـ والسلينيوم في العد الكلي للصفيحات الدمية )صفيحة دمية/ ملمالبابونج ة زهرزيت تأثير ( 4جدول )

  المتوسط(± )الخطأ القياسي 

 المعامالت             

 شهراأل

T1 

 السيطرة

T2 

 ملغم 200يانسون 

T3 

 ملغم 400يانسون 

T4 

 + سلينيوم E فيتامين

 21.5±352.80 االول شهرال

c 

404.20±28.23 

ab 

435.60±12.31 

a 

381±30.88 

b 

 20.54±381 الثاني شهرال

c 

465.20±8.83 

ab 

500.60±24.84 

a 

424.40±26.96 

ab 
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 (P≤0.05األحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المعامالت عند مستوى معنوية )

 

 وحجم كريات الدم المضغوطة في تركيز خضاب الدم البابونج وفيتامين هـ والسلينيومة زهرزيت  تأثير

في  (P≤0.05عند مستوى ) معنوياً  الثالثة( تفوق المعاملة 5أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي في الجدول )

 شهرلل (P≤0.05عند مستوى ) معنوياً  الثالثة، كما تفوقت المعاملة على المعاملة األولى والرابعة ولاأل شهرللالذكور 

معنوياً  االولى والرابعةالمعاملة  ( الى تفوق المعاملة الثالثة على6أشارت بيانات الجدول )كما  .بقية المعامالتعلى الثاني 

بقية  ( علىP≤0.05في الذكور كما تفوقت المعاملة الرابعة معنوياً عند مستوى ) االول شهر( للP≤0.05عند مستوى )

في  الثالثةفي المعاملة  حجم كريات الدم المرصوصةو إن الزيادة في تركيز هيموكلوبين الدم. المعامالت للشهر الثاني

الذي المركبات الفعالة في البابونج و يمكن أن يعزى سببها إلى التأثير المضاد لألكسدة الذي يعود إلى (6و ) (5الجدول )

. فضالً على احتواء (2018خرون، آو Hoensch)يقلل من الضرر التأكسدي على الهيموكلوبين الناجم عن الجذور الحرة 

 وهذا يقود إلى تحفيز تكوين الهيموكلوبين 1Cu+إلى  2Cu+الذي يعمل على تحويل  Cالبذور على كميات مناسبة من فيتامين 

اما بخصوص المعاملة الرابعة  .(2019خرون، آو  Dabbagh-Al) حجم كريات الدم المرصوصةوبالتالي زيادة نسبة 

بحصول  حجم كريات الدم المرصوصةو والسلينيوم فيمكن تفسير حصول الزيادة في تركيز خضاب الدم ـودور فيتامين ه

 في تطور الجهاز المكون للدم مهماً  إذ يؤدي الطحال دوراً  Hematopoietic systemتغيرات في جهاز تكوين الدم 

انتاج كريات الدم الحمر طوال حياة الحيوان بينما في األرانب يبقى الطحال فاعال في  وباألخص خالل المراحل الجنينية

(Sieff  وWilliams ،1995 وهذا يعد مؤشراً الى ان السيلنيوم يلعب دوراً مهما في حماية خاليا الطحال من الضرر )

عند  Erythropoietinرثروبويتين مون المكون لكريات الدم الحمر اإل%( من الهر10-15التأكسدي كما وجد ان )

(. كما ويعد الكبد هو المصدر االساسي لهذا الهرمون خالل Bendurant  ،1992و  Kourge)ع في الكبد البالغين يصن

مسؤولة عن انتاج الجزء االكبر من هذا الهرمون، هذا يعد مؤشراً آخر  hepatocytesالحياة الجنينية، وأن الخاليا الكبدية 

 ويقوم .(1990وآخرون،  الدينمحي الى ان عنصر السيلينيوم يلعب دوراً في حماية خاليا الكبد من الضرر التأكسدي )

 عبر الحمر الدم خاليا صحة بحفظ يقوم أنه المناعة كما جهاز وتعزيز القلب صحة حماية في فعال بدور السيلينيوم كذلك

ات إن اإلرتفاع المعنوي في أعداد كري (Hoffmann  ،2018 و Avery)  الدمية األوردة في والترسبات التراكم منع

حيوانات المعاملة بالسلينيوم ربما يعود إلى تأثيرات الالدم في  حجم كريات الدم المرصوصةالدم الحمر وهيموكلوبين و

الضروري في المراحل األولى من  Dalta-amino levulinate dehydrataseالسيلينوم الذي يعمل على تنشيط إنزيم 

تصنيع الهيموكلوبين، كذلك يُعتقد أن السيلينيوم يسبب زيادة في إمتصاص الحديد ومن ثم الزيادة في حجم الخاليا 

 (.1998وآخرون،   (Barbosaمضغوطة والهيموكلوبينال
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± )الخطأ القياس   ي مل دم(  ١٠٠م في خض   اب الدم )غم/ وفيتامين هـ         والس   لينيوالبابونج ة زهرتأثير زيت ( 5جدول )

 المتوسط(

 المعامالت             

 شهراأل

T1 

 السيطرة

T2 

 ملغم 200يانسون 

T3 

 ملغم 400يانسون 

T4 

+  E فيتامين

 سلينيوم

 0.32±8.24 االول شهرال

c 

9.48±0.35 

ab 

10.02±0.18 

a 

7.94±0.33 

c 

 0.32±8.96 الثاني شهرال

d 

11.87±0.66 

b 

13.64±0.36 

a 

10.12±0.66 

bc 

 (P≤0.05األحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المعامالت عند مستوى معنوية )

 
± )الخطأ القياس  ي البابونج وفيتامين هـ         والس  لينيوم في حجم كريات الدم المض  غوطة )%(     ة زهرتأثير ( 6جدول )

 المتوسط(

 المعامالت        

 شهراأل

T1 

 السيطرة

T2 

 200يانسون 

 ملغم

T3 

 400يانسون 

 ملغم

T4 

 + سلينيوم E فيتامين

 0.88±30.80 االول شهرال

c 

32.08±0.55 

ab 

33.81±0.94 

a 

31.32±0.29 

bc 

 0.62±32.34 الثاني شهرال

c 

37.72±0.66 

b 

41.44±0.70 

a 

35.02±0.38 

b 

 (P≤0.05األحرف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بين المعامالت عند مستوى معنوية )
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