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                                                                                                                    الخالصة:
 Creatinine  ,Uric acid  ,Uria  ,Total protein  مستوىو   وزن الجسم فيأجريت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير زيت نبات الياس      

 ,Globulin  ,Albumin  ( غرام وقسمت إلى ثالث 1090   - 1080( أرنب بوزن )  24األرانب المحمية .  استعمل في الدراسة )  لذكور
(  مل من الماء االعتيادي وجرعت    0.2( أرانب , وكانت المجموعة األولى السيطرة وجرعت )   8مجاميع , كل مجموعة تضم  ) 

.أظيرت نتائج  ينعمى التوالي فمويا لمدة شير من وزن الجسم / كغم ( مل   0.2 ( و ) 0.1 )  نبات الياسالمجموعة الثانية والثالثة بزيت 
 Urea  ,Uricوزان الجسم , مستوى ( في  P<0.01األرانب أدى إلى  انخفاض معنوي ) ذكور إلى  نبات الياسالدراسة إن إعطاء زيت 

acid  ,Total protein  ,Globulin  وAlbumin  لم يوجد فرق. و  (  معنويP< 0.01 )  في مستوىCreatinine   مقارنة مع
 مجموعة السيطرة . 

 . Creatinine , Uria ,Total protein   ,Globulin  , نبات الياسزيت الكممات المفتاحية : 
Affect of ( Myrtus communis ) oil on some physiological characteristic in  

local male Rabbits  
Uday S.K. AL-Jebori                Shaimaa H.A. AL-Cekal                  Zahraa Hussien AL-Moosawi 
    Jawad K.F.AL-Saadi                Yahya S.Abdulameer  

College of Veterinary Medicine / AL-Qassim green University 
Abstract : 

    Study was conducted to evaluate the effect of ( Myrtus communis ) oil on the weight of body  and 
level of Creatinine , Uric acid , Uria , Total protein , Globulin , Albomin and Blood parameters of local 
rabbits .24 rabbits average weight ( 1080 – 1090 ) gram were used in this study , they are divided into 
three group , each one have ( 8 ) animal . Group ( 1 ) was control group given 0.2 ml only tap water 
orally , while group ( 2 ) , ( 3 ) given Myrtus communis oil ( 0.1) and ( 0.2 ) ml/Kg.BW respectively orally 
for tow month . The result shows that the administration of  Myrtus communis oil produce significance ( 
p<0.01 ) decrease in body weight , level of Urea , Uric acid , Total protein , Globulin , Albumin . And there 
was no significance ( p< 0.01 ) in level of Creatinine compared with control group . 
Key words : Myrtus communis oil , Creatinine , Uria , Total protein , Globulin . 
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                                                                                                 : Introductionالمقدمة :   
 

وىو مشتق من كممة  (  Family – Myrtaceae )   إلى العائمة اآلسية  (  Myrtus communisينتمي نبات الياس أو اآلس )      
وىو نبات  , ت ينمو ويتواجد عمى شكل مجاميعتعني الشائع في األرض ألنو نبا  communis  اآلس و Myrtle تعنيو   Myrtusيونانية 

ذات قمة , موطنو جنوب أوربا وشمال افريقيا وغرب م  2.4 – 1.8ذو رائحة عطرية يكون عمى شكل شجيرة دائمة الخضرة يبمغ ارتفاعيا 
جذع النبات عمودي ينمو ( .    Kirtikar and Basu, 1988 ; Stuart, 1994 ) عطريةبسبب زىوره الاليند ويتواجد بكثرة في الحدائق 

تحتوي عمى اوراق دائمة الخضرة ذات لون اخضر داكن لماعة عطرية ذات شكل رمحي فروع عديدة  باالرتفاع ويتفرع إلىم  3 – 2.4إلى 
سم , الزىور متوسطة الحجم بيضاء عطرية تعطي ثمر يكون في بادئ األمر اخضر المون ذات شكل بيضوي  3.8 – 2.5يبمغ طول الورقة 

 – 0.7يقدر حجميا  وىي ثمار حموة الطعم بحجم حبة البازالء  أو بيضاء ذات شكل كموي  سود المخضرعند النضج تتحول إلى المون األ
 Maheshwariماكن الرطبة وكذلك المظممة ويستطيع ان يتحمل حرارة الصيف وقمة الماء في التربة ) سم , يتواجد نبات الياس في األ 1.2

and Sing, 1965 ; Medicinal Plant of India, 1987 ) . ) 
 phenolic( . مثل  Dogan, 1978) يحتوي نبات اآلس عمى األلياف والسكر ومواد مضادة لألكسدة والعديد من المواد الحيوية الفعالة     

compounds  , flavonoids و   anthocyanins 15 – 12لممواد الفعالة , تنتج بذور النبات  تكون ثمار نبات اآلس المصدر الرئيس 
          lauricو olic , linoleic ,  myristic , palmatic ألحماض الدىنية وا glycerides( يتكون من   fixed oil% دىن زيتي ) 

 ( The Wealth of India, 1962 ; Rastogi and Mehrotra, 1991 . ) 
بقية  عمىىو السائد  olic acidنوع من األحماض الدىنية , يكون حامض  14تشير الدراسات ان تحميل ثمر نبات اآلس يحتوي عمى     

ويعد ثمر  stearic acid 8 - 19  ( %30  )% و  palmatic acid 10 – 24% يميو  70 – 67األحماض الدىنية األخرى ويشكل 
   ( . Hakeem, 1895 ; Ghani et al.,1920نبات اآلس مصدر غني بالفيتامينات ) 

 ,Giacomo)  يكون لون الزيت اصفر أو اصفر مخضر ذو رائحو منعشة و ىو المصدر الرئيس لزيت اآلس M.communis  نبات    
                                  مثل  المميزة  رائحتو  تكسبو  التي  الفعالة   المواد من  العديد   عمى  الزيت  تويحي  . ( 1983

methyl eugenol terpineole , β-caryophyllene , p-cymene , myrcene , neryl acetate , methyl benzoate , 
benzyl alcohol , car-3-ene , phellandrene , geraniol , 1,8-cineole , limonene , myrtenylacetate , methyl 
butyrate , isobutyl butyrate ,α-terpineol acetate , α-pinene , cis-carveole , trans-carveole , lianalyl acetate 
, linalool, p-cymol , camphene , c-terpinene , sabinene , methyl geranate , myrtenol , eucalyptol and butyl 
butyrate . ( Rastogi and Mehrotra, 1993 ; Jerovic et al., 2002 ;Yadegarinia et al., 2006 ; Sacchetti et al ., 

2007 ; Akin et al., 2010 )   . 

 ,Hakeem غرام من ثماره )  5 – 3بواقع  وكانت الجرعة العالجية حيث استخدمو اليونانيون القدامى منبات اآلس منذ القد استخدم     
االسيال , االسيال الشديد , عالج مرض السكر , مثل عالج بعض الحاالت المرضية  استخدم في الطب التقميدي في كذلك( .  1895

 Chopra et al., 1956 ; Kirtikar and, النزيف , االلتواء , الروماتزم  و الكسور ) القرحة النتنة والقرحة الداخمية عالج قرحة القدم , 
Basu, 1988 ; The useful Plant of India, 1992 ) . 

ومنظفات الجسم ويستخدم في صناعة و مواد التجميل كمطير ومعقم لمجروح , ويدخل في صناعة العطور  يستخدم زيت اآلس في فرنسا     
لعالج  , كذلك يستعمل  ية لمشعرلتقوية و زيادة نمو الشعر لخواصو المقو  الزيوت الخاصة بحماية وتقوية الشعر حيث يمزج مع زيوت اخرى
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 ; The Wealth of India, 1962األمراض التنفسية وامراض المثانة ويوصى بو كعالج يوضع موضعيا في عالج امراض الروماتزم ) 
Kirikar and Basu, 1988 ; Nadkarni, 1989 ; Ali and Ansari, 1994 ; Flaminia et al., 2004  . ) 

 
 

رار الجمد ومفيدة كونيا حاوية عمى مواد مضادة وأوراقو في عالج األطفال حديثي الوالدة والذين يعانون من احمكذلك تستخدم ثماره     
 Ghaniاألمراض التنفسية ) وعالج السعال و  وتحاميل شرجية ميبمية  كغسولتستعمل األوراق في الوقت الحالي لاللتيابات ومسكنة لأللم  , 

et al., 1920 . )  ( كذلك وجد بانة مضاد لمبكتيرياAlem et al., 2008  ( وضاد لمفطريات . )Mohammadi et al., 2008  . )
اجزاء مختمفة من النبات تستعمل في الصناعات الغذائية مثل منكيات المحوم و  ( . Traboulsi et al., 2002ومضاد لمحشرات ) 

وتستطيع حمايو  ( . كما ينصح بتناولو لما فيو من منافع كونو حاوي عمى مواد مضاد لألكسدة Chalachat et al., 1998الصمصات ) 
( . في الوقت الحاضر تستخدم  Serce et al., 2010عوامل الميدرجو لمدىون و الموقفة  لعمل الجذور الحرة ) الجسم الحتوائيا عمى ال

  ( . Hakeem, 1895 مربى ثمار األس كغذاء غني بالفيتامينات ) 
 جريعيالذكور األرانب المحمية عند ت إن اليدف من ىذه الدراسة ىو التعرف عمى التغيرات في وزن الجسم  وبعض المعاير الفسمجية      

 زيت نبات اآلس .ب

 المواد وطرق العمل :
,  2017 مايساألول من ولغاية   – 2017البحث في كمية الطب البيطري / جامعة القاسم الخضراء لممدة األول من آذار  اتم اجراء ىذ    

ث مجاميع حيوان , تم شرائيا من األسواق المحمية . تم تقسيم الحيوانات  بطريقة عشوائية لثال  24 دد األرانب المستخدم في التجربة وكان ع
 غرام .  1090 – 1080  يتراوح من ارانب , وكان الوزن  8 , كل مجموعة احتوت عمى 

 التجربة كاآلتي :كانت مجاميع 
 من وزن الجسم موزعة أربع مكررات وتم استعمال المواد اآلتية : مل / كغم  0.2 و   0.1  التجربة استعمال تركيزان   تضمنت
  ( زيت نبات اآلسMyretus communis  الطبيعي بتركيز  )في شركة عماد لمزيوت النباتية / الموصل .% مصنع  100 
  بواسطة محقنة خاصة محورة ليذا الغرض .جرعت األرانب فمويا 

 كانت مجاميع التجربة كاآلتي :
 ( مل . 0.2ماء الحنفية )  مجموعة السيطرة اعطيت األرانبالمجموعة األولى .  -
 ./ يوميامن وزن الجسم  ( مل / كغم 0.1زيت اآلس ) اعطيت التي المجموعة الثانية . مجموعة األرانب  -
 . / يوميا من وزن الجسم ( مل / كغم 0.2المجموعة الثالثة . مجموعة األرانب التي اعطيت زيت اآلس )  -
( , تم تغذية األرانب عمى  Stomach tubeتم تجريع األرانب فمويا لمدة شير واحد بواسطة جياز اإلعطاء المحور ليذا الغرض )     

درجة مئوية , والرطوبة   23 – 19 في غرفة الحيوانات بدرجة حرارة  , تم عزل الحيوانات ماءالتوفر  معلحيواني المركز ) البميت ( العمف ا
 Heartتم جمع الدم مباشرة من القمب ) وعند نياية التجربة , وكان يتم غسل وتعقيم الغرفة مرة واحدة اسبوعيا ,  % 50 – 45 نسبية كانت ال

puncture ان تم تخدير الحيوانات بواسطة  ( بعد Diethyl ether   اخذ الدم و وضع في انابيب ال تحتوي عمى مانع لمخثرة لفصل مصل ,
لمعرفة المعاير درجة مئوية لحين االستخدام  4دقائق ثم خزن في   10 دورة / دقيقة لمدة  3000بمعدل الدم باستعمال جياز الطرد المركزي 

-Complete Randomized Design ( C.R.D )  (AL  وفقا لمتصميم العشوائي الكاملحصائي . اخضعت النتائج لمتحميل اإل الفسمجية
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Rawi and Abdul-Aziz, 2000 )  وذلك لمعرفة تأثير مستوى زيت نبات الياس عمى الصفات الفسمجية لذكور األرانب المحمية , تمت ,
الختبار معنوية الفروقات بين  0.01( عند مستوى احتمال  Duncan,1955 اختبار )  وسة باستخدامالمقارنة بين متوسطات الصفات المدر 

 ( . SAS,2010متوسطات الصفات المدروسة وذلك بتطبيق برنامج ) 
 

 : النتائج والمناقشة
 

 المعاممة ) كغم ( .ذكور األرانب المحمية قبل وبعد ل االبتدائي والوزن النهائي وزنال( يبين  1الجدول )     
 عدد الحيوانات 
  =24 

          المعامالت        

 
 مجموعة السيطرة

 
 المجموعة الثانية

 من وزن الجسم ( مل/ كغم 0.1) 

 
 المجموعة الثالثة

 من وزن الجسم ( مل / كغم 0.2) 
 

 الوزن االبتدائي
 

 
1.29 ± 0.01 a 

 

 
1.28 ± 0.00 a 

 

 
1.30 ± 0.01 a 

 
 النهائيالوزن 

 

 
1.35 ± 0.00 a 

 

 
1.19 ± 0.02 b 

 

 
1.18 ± 0.00 b 

 
 بين المجاميع . ( P<0.01الحروف اإلنكميزية المختمفة تشير إلى وجود اختالف معنوية عند مستوى ) 

 
حيث بمغت اوزان ذكور  , لوزن الذكور لممجموعة الثانية والثالثة مقارنة مع مجموعة السيطرة (  P<0.01معنوي )  انخفاضوجود  يالحظ    
وزن الجسم من / كغم  1.18,  1.19,  1.35لمجموعة السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة رانب المحمية عند نياية الدراسة وبعد المعاممة األ

 عمى التوالي .
فيز حوالتي وجد انو قد يكون ليا دور في ت Poly phenolإن النقصان الحاصل في وزن جسم األرانب قد يعود إلى وجود المركبات     

التي تساعد عمى حرق الدىون المخزونة في الجسم كمصدر اإلنزيمات  من حرق الطاقة ويعتقد انيا تنشط عمميات األيض في الجسم , فتزيد
 ( . Tia et al ; 2011لمطاقة مما يؤدي إلى خسارة الوزن ) 

 وكانت مستويات ممة ومجموعة السيطرة ,( بين مجموعتي المعا P<0.01( عدم وجود اي فرق معنوي )  2يالحظ من الجدول )     
Creatinine  والثالثة والثانية األولى لممجموعةلتر عمى التوالي يسي مول / د 30.21,  28.96,  27.23  عند نياية الدراسةبعد المعاممة و  

. 
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 لتر ( بعد المعاممة . ديسي ( يبين مستوى الكرياتينين في مصل ذكور األرانب المحمية ) ممغرام/  2الجدول )     
 

 مجموعة السيطرة
 

 المجموعة الثانية
                          من وزن الجسم (مل/ كغم  0.1) 

 
 المجموعة الثالثة

 من وزن الجسم (مل / كغم  0.2) 

 
27.23 ± 4.36 a 

 

 
28.96 ± 0.53 a 

 

 
30.21 ± 0.15 a 

 
 . المجاميع بين(  P<0.01)  مستوى عند معنوية اختالفات عدم وجود إلى تشير المتشابية اإلنكميزية الحروف 
 
 
 

 
  بعد المعاممة .ديسي لتر (  ) ممغم /في مصل ذكور األرانب المحمية  ( Uric acidو  Urea)  ( يبين مستوى 3) الجدول     
 الحيواناتعدد 

 =24 
  

 المعامالت       

 
 مجموعة السيطرة

 
 المجموعة الثانية

 من وزن الجسم (مل / كغم  0.1) 

 
 المجموعة الثالثة

 من وزن الجسم (مل / كغم  0.2) 

 
Urea 

 
2.59 ± 0.04 a 

 

 
2.41 ± 0.05 b 

 

 
2.51 ± 0.01 ab 

 
Uric acid 

 
4.23 ± 0.01 a 

 

 
3.46 ± 0.05 c 

 

 
3.65 ± 0.01b 

 ( بين المجاميع . P<0.01الحروف اإلنكميزية المختمفة تشير إلى وجود اختالف معنوية عند مستوى ) 
 

, كذلك  المجموعة الثالثة والثانية مقارنة مع مجموعة السيطرة في Ureaفي مستوى (  P<0.01)  المعنوية عالي يالحظ وجود انخفاض    
نياية عند يات بعد المعاممة و وبمغت ىذه المستو   ثالثة مقارنة بالمجموعة الثانية ,( بين المجموعة ال  ( P< 0.01ةمعنويوجود فرق عالي ال

 ممغم / ديسي لتر عمى التوالي . 2.51,  2.41,  2.59لمجموعة السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة  الدراسة
بين المجموعة الثانية والثالثة مقارنة بمجموعة السيطرة ,  Uric acidلمستوى (  P< 0.01)  ةمعنويال عالي وجود انخفاضكما يالحظ      

 ىذه المستويات بعد المعاممة و وبمغت,  بين المجموعة الثانية مقارنة بالمجموعة الثالثة ( P<0.01ة ) معنويال عالي كذلك وجود انخفاض
 ممغم / ديسي لتر. عمى التوالي لمجموعة السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة . 3.65,  3.46,  4.23نياية الدراسة عند 
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 المركبات وجود إلى يعود األس نبات زيت اعطاء عند المحمية األرانب دم مصل في Uric acidو  Urea  مستوى انخفاض سبب أن    
 تعمل والتي. Flavonoids  (The Wealth of India, 1962 ; Rastogi and Mehrotra, 1991 )و  Poly phenolالفعالة  الحيوية
 في تساىم خواص ليا كذلك( .  Yousef et al., 2009)  الكمية قشرة في الظيارية الطبقة عمى الحفاظ في تساعد لألكسدة مضادة كعوامل
 عمى الكمية يساعد والذي( .  Kudeir, 2016)  الحرة الجذور تأثيرات من  nephron protective properties الكموية النبيبات حماية
 مستخمص اعطاء عند.   Caruso et al.,  ( 2001 )  وجدتو ما يؤكد وىاذا( .  Nekooein et al., 2011)  طبيعية بصورة العمل
         .   حراريا المجيدة األرانب ذكور في الزيتون اوراق
ة بين المجموعة الثانية والثالثة مقارن Total protein( في مستوى  P<0.01( وجود انخفاض معنوي )  4يالحظ من الجدول )     

 52.14,  54.56,  62.28لمجموعة السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة  نياية الدراسة عند , اذ بمغت ىذه المستويات  بمجموعة السيطرة
 عمى التوالي .  ممغم / ديسي لتر

في المجموعة الثانية مقارنة مع مجموعة  Globulin( لمستوى  P<0.01)  ةمعنويال اليع كما يالحظ من الجدول وجود انخفاض     
عند اذ بمغت ىذه المستويات , ثانية مقارنة بالمجوعة الثالثة ( بين المجموعة ال P<0.01معنوي ) عالي الالسيطرة , كذلك وجود انخفاض 

  ممغم / ديسي لتر عمى التوالي . 9.02,  6.90,  10.54لمجموعة السيطرة والمجموعة الثانية والثالثة  نياية الدراسة
بين المجموعة الثانية ومجموعة السيطرة , كذلك وجود انخفاض (  P<0.01)  ةمعنويعالي الكذلك يالحظ من الجدول وجود انخفاض     

, اذ بمغت ىذه المستويات عند نياية الدراسة لمجموعة السيطرة وعة السيطرة الثانية ومجم معنوي بين المجموعة الثالثة مقارنة بالمجموعة
 ممغم / ديسي لتر عمى التوالي . 43.12,  47.66,  51.74والمجموعة الثانية والثالثة 

 ديسي/  ممغم)  المحمية األرانب ذكور مصل في(  Albuminو  Total protein  , Globulin)  مستويات يبين(  4 ) رقم الجدول    
 . المعاممة بعد(  لتر

 عدد الحيوانات
  =24 

 المعامالت           

 
 مجموعة السيطرة

 
 المجموعة الثاني

 من وزن الجسم ( ممغم / كغم 0.1) 

 
 المجموعة الثالثة

 من وزن الجسم (مل / كغم  0.2) 
 

Total protein 
 

 
62.28 ± 1.24 a 

 

 
54.56 ± 1.00 b 

 

 
52.14 ± 0.23 b 

 
 

Globulin 
 

 
10.54 ± 1.14 a 

 

 
6.90 ± 0.57 b 

 

 
9.02 ± 0.30 ab 

 
 

Albumin 
 

 
51.74 ± 0.15 a 

 

 
47.66 ± 0.67 b 

 

 
43.12 ± 0.34 c 

 
 . المجاميع بين(  P<0.01)  مستوى عند معنوية اختالف وجود إلى تشير المختمفة اإلنكميزية الحروف
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بزيت نبات الياس  المحمية عند تجريعياذكور األرانب  دم في مصل Albuminو  Total protein  , Globulinأن انخفاض مستويات     
وبخاصة عمميات ىدم  الجسم في األيض عمميات تحفيز في دور ليا يكون قد انو وجد والتي Poly phenol مركبات وجود إلى قد يعود

  ( . Tia et al ; 2011) البروتينات والدىون من خالل تنشيط عمل بعض األنزيمات في الجسم مما يؤدي إلى خسارة في وزن الجسم 
 األرانب رذكو ل الدم مصل في واأللبومين الكموبيولين و الكمي البروتين مستوى في زيادةىنالك  ان Kudeir ( 2016 ) وجد في حين     

  . Flavonoids  و مركبات Poly phenolعند استعمال زيت بذور العنب الحاوي عمى المركبات الحيوية مثل مركبات  المحمية
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