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  الملخص

 هذه الدراسة لمعرفة تأثير عصير الرمان لما يحتويه من مركبات فعالة تحفز انتاج الهرمونات الضرورية للحـد                  أجريت 

قسمت إناث االرانب المستخدمة في هذه الدراسة الـى          . تأثير استئصال المبايض في نشوء وتطور افات التصلب العصيدي         من

 الفسلجي عن طريـق الفـم وعـدت          الملحي تم تجريع المجموعة االولى بالمحلول    و ،مجموعة/  ارانب 5اربعة مجاميع بواقع    

اما المجموعة الثالثـة   كغم من وزن الجسم،    / مل 6  بجرعة عصير رمان في حين تم تجريع المجموعة الثانية       ،  مجموعة سيطرة 

 6  بجرعـة  عـصير الرمـان    والمجموعة الرابعة استؤصلت مبايضها وجرعت     فقد استؤصلت مبايضها بالجراحة المنظارية،    

  . يوما60ً واستمر التجريع يوميا لمدة ،كغم من وزن الجسم/مل

ديبـونكتين والهرمـون    هرمـون األ   لتركيز   )P≤0.0001 ( معنوي لت بارتفاع يجابية تمث إ حدوث تأثيرات     النتائج أظهرت

  T4الثايروكـسين ( وهرمونـات الغـدة الدرقيـة    )Thyroid Stimulating HormoneT.S.H( المحفـز للغـدة الدرقيـة   

Thyroxine(و ،)الثايرونين ثالثي اليود T3 Triiodothyronine( 6رعة رانب المجرعة عصير الرمان بجأل امصل دم في 

 والهرمـون  ديبونكتين هرمون األ معنوي لتركيزبالمقابل حدوث تأثيرات سلبية تمثلت بانخفاض     لوحظ  ،  كغم من وزن الجسم   /مل

رانب المستأصلة المبايض   دى تجريع األ  أرانب المستأصلة المبايض، في حين       األ مصل دم في   T3 و T4و   المحفز للغدة الدرقية  

  . في مجموعة السيطرة الطبيعيلتركيزهذه الهرمونات من ا تراكيزالى اقتراب الرمان عصير ب

 بين االليـاف    آفات التصلب العصيدي  أصلة المبايض وجود    بهر لألرانب المست  ظهرت المقاطع النسجية للشريان األ    فيما أ  

 الرمان وكذلك   رانب المجرعة عصير  العضلية في الطبقة الوسطى للشريان بالمقارنة مع التركيب السوي لطبقات الشريان في األ            

رانب المستأصلة المبايض والمجرعـة  بهر في األ لوحظ تحسن الصورة النسجية للشريان األ      رانب في مجموعة السيطرة، كما    األ

 بـين االليـاف   آفات التصلب العصيديمبايض متمثال بقلة رانب المستأصلة العصير الرمان مقارنة مع صورته النسجية في األ       

  .شريانالعضلية للطبقة الوسطى لل
  

، استئـصال   ، هرمونات الغدة الدرقية، الهرمون المحفـز للغـدة الدرقيـة          عصير الرمان، هرمون االديبونكتين   : الكلمات الدالة 

  .، اناث االرانب النيوزلنديةالمبايض
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Effect of Pomegranate Juice (Punica granatum L.) on some Hormones and 
Histological Features of Aorta in Healthy and Ovariectomized White Female 

New Zealand Rabbits (Oryctolagus cuniculus) 
 

Abeer A. AL-Hadidy Muna H. Jankeer Muntaha M. AL-Kattan 
Department of Biology/ College of Science/ University of Mosul  

 
ABSTRACT 

  This study was conducted to invistigate the effect of pomegranate juice which contains active 
compounds that stimulate necessary hormone production to reduce the effect of ovariectomy in 
initiate and development of atherosclerosis, female New Zealand rabbits had been divided randomly 
into four groups (5 rabbits/ group), all groups had been given a standard ration with free water, first 
group had been drenched normal saline by mouth and considered as a control group, while the 
second group drenched 6ml pomegranate juice /Kg body weight, third group eradicated ovaries by 
laparoscopic surgery, fourth group eradicated ovaries then drenched 6ml pomegranate juice /Kg 
body weight, the drenching contentious for 60 days. 

 The results showed positive effects as a significant increase (P≤0.0001) in Adiponectin 
hormone, Thyroid stimulating hormone (T.S.H) and Thyroid hormones T4 and T3  in rabbit's serum 
that drenched 6ml pomegranate juice /Kg body weight, in contrast there is a negative effects as a 
significant decrease in Adiponectin hormone, T.S.H,T4 and T3 in ovariectomized rabbit's serum, 
while tend in ovariectomized rabbits to be in near with normal concentration in control. 

 Histological sections of aorta artery in ovariectomized rabbits showed atherosclerotic lesions 
between the muscle fibers in media of aorta in contrast with the normal structure of aorta in rabbits 
drenched pomegranate juice so as in control, also observed improve the histological picture of aorta 
in ovariectomized that drenched pomegranate juice represented by decrease the atherosclerotic 
lesions between the muscle fibers in tunica media. 

 
Keywords: Pomegranate Juice, Adiponectin hormone, Thyroid hormones, Thyroid stimulating 

hormone, Ovariectomized, Female New Zealand Rabbits. 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 نباتـات كثيـرة لـم تعرفهـا     فاكتشفوا ،اقبل العرب منذ القدم على دراسة العلوم المختلفة وفي مقدمتها الطب والصيدلة          

بات ككل او اجزاء منه مثل الثمار او        شربة والمستخلصات وكان مصدر وصفاتهم العالجية هو الن       وجدوا األ أ و ،الشعوب االخرى 

كبيرة وال زالت مـستخدمة فـي طـب         ه الوصفات ذات قيمة     ذالبذور او االوراق وحتى السيقان ومن المدهش ان الكثير من ه          

 عـاد الـى      الناتجة من االستخدام المطرد للكيمياويات نجد ان العالم قـد          لألضرار ونظراً،  )2001 سومان،( عشاب الحديث األ

صبح التداوي بالنباتات الطبية يرتكز اليوم على قواعد صـلبة          أ و ،صناف التعد وال تحصى من النباتات     أة بما تحتويه من     الطبيع

مكانية استخدام بعض النباتـات لتحـسين       إ العديد من الدراسات الى      أشاروقد   ،)2004 يسي،بق( مضبوطة بطريقة علمية دقيقة   

ومن تلك النباتـات  )  2012شمس الدين، الراوي و( ،رانبيوانات المزرعة ومنها األالصفات االنتاجية والمناعية والفسلجية لح

   .Punica granatumالرمان 

يعد الطب البديل فاكهة الرمان صيدلية متكاملة بحد ذاتها لما تمتلكه من صفات متنوعة تعود الـى التنـوع التركيبـي                     

مـع   فلكل جزء فائدة تختلف عن الجزء االخـر          لإلنسانهمية العالجية   غني من المواد الكيميائية ذات األ      والمحتوى ال  ألجزائها

  .)Mahdihassan, 1984( مراض لعالج الكثير من األتأثيرهاتوحدها جميعا في 
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مركبات الفينوالت المتعـددة      على الحتوائه لألكسدة كثيرة في الطب الحديث ومنها فعاليته كمضاد         استخداماتوللرمان  

     الزهـايمر  بمـرض  االصـابة  مـن  ويحمـي  ،)Gil et al., 2000(جود فـي الـشاي االخـضر    مو تفوق ثالث مرات ما

)Hartman, 2006(،  لسرطان ا ضد  عالجي ووقائيتأثيروله)Lansky and Newman, 2007(،  ويحسن من عدد ونوعية

 ,Aviram and Rosenblat )راض القلـب الوعائيـة   أم لتصلب الشرايين واً مضاددويع )Turk, 2008(الحيوانات المنوية 

ليات في ظهـور  آلاخل العديد من ادوتت .)Yancy, 2005(سباب الرئيسة للوفاة في العالم  من األ تعدمراض القلبأو ،)2012

 العديـد مـن   أظهرتوقد  )Braunwald, 2008(ليات االلتهابية والتفعيل الهرموني العصبيآلمراض االوعية القلبية ومنها اأ

  .)2013 علوش،(  القلبية الوعائيةباألمراض لإلصابةيهيئ رمون االديبونكتين الدراسات ان نقص ه

وكينات والهرمونـات التـي يطلـق عليهـا         ت على افـراز الـساي      داخلياً نسجة الدهنية بوصفها عضوا صماوياً    تعمل األ 

Adipokines  حد هذه السايتوكينات ويسمى ايضا أواالديبونكتينAdipo Q ،التـأثير ساسيا فـي  أرا  هذا الهرمون دوؤديوي 

بحـاث خاصـة    األ  مساحات واسعة في مجال    خذأ و ،همية كبيرة أاصبح لهذا الهرمون     ، لذا  والدهون الكربوهيدراتيض  أعلى  

 اإلصـابة  احتمـال   والتقليـل مـن      وذلك لقدرته على الوقاية      ،مراض القلب والشرايين  أ ومقاومة االنسولين و   ،المتعلقة بالسمنة 

  والكبدية والعضالت الهيكلية  ويفرز هذا الهرمون من الخاليا الدهنية ،) 2008دغيثر،لا( الشرايينصلب خاصة ت القلب بأمراض

  ).2013علوش، (والقلبية

 لخلق حالة مماثلة لسن اليأس في النساء اذ يؤدي االستئـصال الـى رفـع                رانب يعد نمطاً   المبايض في األ   استئصالن  إ

والكلسيريدات الثالثية وكـذلك دالئـل التعـصد        جداً   ة الواطئة الكثافة والواطئة الكثافة     والبروتينات الدهني  الكولستيرولمستوى  

عملية االستئصال لذا تعد  ،)Tahmasbi et al., 2013(ويعود هذا االرتفاع لالنخفاض الكبير في مستوى هرمون االستروجين 

 إستئـصال  التاجية من خـالل       القلب ألمراضعرض  اذ الحظ الباحثون زيادة خطورة الت      ،حد اشكال الكرب  أض  الجراحي للمباي 

    والـذي يعـد عامـل حمايـة        ،جين فـي الـدم    نخفاض مستوى هرمون االسـترو    إ الى   هاعزوالمبايض في مرحلة النضوج و    

)Ha et al., 2006 ( القلب الوعائية ألمراضولية ضحت الدراسات الوبائية قابلية االستروجين في التقليل من الخطورة األووا 

  .)Barrett-Connor and Bush, 1991(% 50-35لنساء السليمات في مرحلة سن اليأس بنسبة عند ا

ت التـصلب العـصيدي     فاآ فاقم استئصال المبايض في نشوء وت     تأثير للوقوف على     الحالية الدراسةهدفت   :الهدف من الدراسة  

  .فةاآل تلك فاقملحد من تفي ا عصير الرمان ودور
  

  المواد وطرائق العمل

  واسـتبعاد  تم تنظيفها  الرمان الذي تم الحصول عليه من االسواق المحلية          ثمرة في هذه الدراسة     ُأستخدم : المستخدم لنبات ا -1

  . للتجريع واستخدم بالكامل ورشح العصير الناتجالبذور عصرت والقشور

وتراوحـت   ، شـهرا  (9-11)عمـر   نثى من االرانب النيوزلندية البيض ب     ُأ 20 ستخدم في هذه الدراسة   ُأ:  الحيوانات هيئة ت -2

سبوع لغـرض   ُأوتركت لمدة    ،قفاص مصنوعة من الحديد معدة خصيصا للتربية      أ وضعت في    ،غم)1500-2000 (وزانها بين أ

 واخضعت طول مدة الدراسة لظروف مختبرية موحدة من حيث التهويـة ودرجـة              ان والغذاء قبل بدء التجربة    التأقلم على المك  

 ساعات ظالم، وغذيت األرانب على عليقة قياسية اعتمـاداً علـى   10 ساعة ضوء و  14رة الضوئية   م، والدو °)2±26(الحرارة  

 المبـايض للمجموعـة الثانيـة       إستئصالجريت عملية   ُأثم   ،يعمجام الى اربع   عشوائيا رانبقسمت األ ). 1997زيدان ودحل،   (

 ، جامعة الموصـل، مـن قبـل اطبـاء         لطب البيطري والرابعة باستخدام الجراحة المنظارية بطريقة العقد الخارجي في كلية ا         

 ايوب والبـدراني،  (جراء العملية الجراحية    إ ساعة عن الطعام قبل      24 لمدة   رانبلجراحة البيطرية، منعت األ   اختصاصيين في ا  

يلـزين  ازكغم وزن الجـسم وال    /  ملغم 20 التخدير العام باستخدام مزيج من الكيتامين        تأثير العمليات تحت    إجراءتم   إذ،  )2012
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كغم وزن الجسم وذلك لمنع الحيـوان   / مايكروغرام50داخل عضلة الفخذ مع حقن االتروبين بجرعة الجسم  كغم وزن   / ملغم3

 االسـترواح البطنـي     إلحداث CO2ستخدم غاز   ُأ، كما   )2003 شريف،(من االختناق ومنع تباطؤ ضربات القلب نتيجة التخدير       

Pnemoperitonium،      رج الجـسم وعقـد االوعيـة الدمويـة ومـن ثـم استئـصال المبـايض                وتم سحب المبـيض خـا               

)Al-Badrany, 2009(، م الجرح بمحلول اليـود وحقـن   يعقتم تثم تم خياطة الجلد باستخدام خيط الحرير من النوع الرفيع و

جريت ُأالتئام الجروح تماما     بعدو،  م السابع لمدة خمسة ايام وازيلت الخيوط في اليو       بنسلين –الحيوان بالمضاد الحيوي بروكائين     

  .)2003شريف، ( الدراسة وقسمت حسب المجاميع وتمت عملية التجريع

مجموعة ووضـعت فـي     / نبارأ 5بعد التئام الجروح ألرانب المجموعتين الثالثة والرابعة، قسمت بواقع           : تصميم التجربة  -3

  :تي يوماً على النحو اال60اقفاص منفصلة وعوملت لمدة 

 لمعادلة اجهاد مسك Gavage tubeجرعت بالمحلول الملحي الفسلجي باستخدام التغذية االنبوبية ): السيطرة(المجموعة االولى     

  .االرانب

 باسـتخدام التغذيـة   )  2014،وآخـرون الحديدي ( من وزن الجسم كغم/  مل6جرعت عصير رمان بجرعة : المجموعة الثانية   

  .االنبوبية

  .جرعت المحلول الملحي الفسلجي باستخدام التغذية االنبوبية): مستأصلة المبايض( وعة الثالثةالمجم   

  .كغم من وزن الجسم باستخدام التغذية االنبوبية/  مل6جرعت عصير الرمان بجرعة ): مستأصلة مبايض (المجموعة الرابعة   

 دم بوساطة الطعنة القلبية، ووضـع فـي انابيـب           3  سم 5ع   جم  من معاملة األرانب تم    اً يوم 60 بعد   : جمع وحفظ العينات    -4

 دقيقـة لحـين     20بالستيكية ذات اغطية محكمة جافة وخالية من اية مادة مانعة للتخثر، وتركت في درجة حرارة الغرفة لمدة                  

  .تخثر الدم، ثم اجريت عملية طرد مركزي لغرض الحصول على مصل الدم إلجراء الفحوصات الهرمونية

 المـصنعة فـي شـركة      Kit هرمون االديبونكتين باسـتخدام عـدة التحاليـل الجـاهزة            تم تقدير  :وصات الهرمونية الفح  -5

MyBioSource  قـدرت  فقـد     المحفز للغدة الدرقية وهرمون الثايروكسين وهرمون الثايرونين       هرمونالاما    االمريكية المنشأ

 التي تعتمد على تحليـل   االمريكية المنشأ،AccuBind ELISA Microwellsالمصنعة في شركة  Kitباستخدام عدة التحليل 

  .ELISAاالرتباط التنافسي باستخدام تقنية االمتزاز المناعي المرتبط باألنزيم 

 تم اخذ عينات من الشريان االبهر        وقد ،في نهاية المعاملة تم ذبح جميع األرانب عن طريق الخلع العنقي          : ةينماذج النسج ال  -6

نكاز ثـم الترويـق ثـم       التقطيع النسجي ثم أجري عليها اإل     إلجراء  % 10  بتركيز  الدارئ المتعادل  لفورمالينوضع في محلول ا   

  ).Luna, 1968( ايرلخ وااليوسين اعتمادا على –االرتشاح ثم طمرت بالشمع وبعد التقطيع صبغت بالهيماتوكسين 

  النتائج

ديبـونكتين فـي     األ  هرمـون  في تركيز ) P≤0.0001 (ة عند مستوى احتمالي    حدوث ارتفاع معنوي   1يتضح من الشكل     

 ، الجسم مقارنة مع مجموعة الـسيطرة      كغم من وزن   /مل 6رانب النيوزلندية المجرعة عصير الرمان بجرعة       األ  اناث مجموعة

  هرمـون  حدوث انخفاض معنوي  في تركيز     كما يوضح   لتر،  / ملغم 1.72)±(12.99 وكان المتوسط الحسابي لهذه المجموعة    

 المبايض مقارنة مع مجموعـة الـسيطرة اذ كـان المتوسـط             المستأصلةرانب النيوزلندية    األ  اناث دمل  امصأديبونكتين في   األ

/ ملغـم  )0.49±4.05 (في حين كان المتوسط الحسابي لهذه المجموعة       لتر/ ملغم 0.46)± (7.30 الحسابي لمجموعة السيطرة  

 المبايض  المستأصلةرانب النيوزلندية    األ  مجموعة ديبونكتين في رمون األ  ه تركيزفي  ويالحظ ايضا حدوث ارتفاع معنوي       ،لتر

 متوسطها  اذ بلغ  في مجموعة السيطرة     تركيزه الطبيعي  كغم من وزن الجسم ليقترب من      /مل 6والمجرعة عصير رمان بجرعة     

  .لتر/ ملغم )0.56± 6.32( الحسابي
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   5 =مجموعة  /األرانب عدد  االنحراف القياسي±سط الحسابي القيم معبر عنها بالمتو*

  )(P≤0.0001  مختلفة تعني وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالاالشكال المتبوعة بأحرف

  مستأصلة المبايضوالفي اناث األرانب السليمة االديبونكتين ركيز هرمون تأثير عصير الرمان على ت :1الشكل                 
  

 المحفـز للغـدة     هرمـون الفـي تركيـز      )(P≤0.0001  عند مستوى احتمالية   حدوث ارتفاع معنوي   2لشكل  يوضح ا 

 6رانب النيوزلندية المجرعة عصير رمـان بجرعـة   في مجموعة األ TSH Thyroid Stimulating Hormone)(الدرقية

كمـا   ،ml IU/µ )0.04±0.85 (جموعةكغم من وزن الجسم مقارنة مع مجموعة السيطرة وكان المتوسط الحسابي لهذه الم    /مل

مقارنـة مـع     المبـايض    المستأصلةرانب   األ اناث فيالهرمون المحفز للغدة الدرقية      في تركيز    حدوث انخفاض معنوي   يوضح

في حين كان المتوسط الحسابي لهذه      ،  ml IU/µ 0.03) 0.6±( المتوسط الحسابي لمجموعة السيطرة    مجموعة السيطرة اذ كان   

 انـاث  فيالهرمون المحفز للغدة الدرقية  تركيزويالحظ ايضا حدوث ارتفاع معنوي في  ،ml IU/µ )0.06±0.47 (المجموعة

فـي    الطبيعي تركيزهم من وزن الجسم ليقترب من       كغ/مل 6صلة المبايض المجرعة عصير الرمان      تأرانب النيوزلندية المس  األ

  .ml IU/µ  )0.03±0.54( مجموعة السيطرة وكان متوسطها الحسابي
  

  
    5 =مجموعة  /األرانب عدد القياسي االنحراف ± الحسابي بالمتوسط عنها معبر القيم*

  ) (P≤0.0001 احتمال مستوى عند معنوي فرق وجود تعني مختلفة بأحرف المتبوعة االشكال

   المبايض في اناث األرانب السليمة والمستأصلة .T.S.Hهرمون تأثير عصير الرمان على تركيز  2:الشكل        



   وآخرونعبير عطااهللا الحديدي
 

 

40

 Thyroxine الثايروكسين    هرمون في تركيز ) P≤0.0001 ( عند مستوى احتمالية    معنوي ارتفاعحدوث   3يوضح الشكل   

كغم من وزن الجسم مقارنة مع مجموعة الـسيطرة وكـان   /مل6  رانب النيوزلندية المجرعة عصير رمان بجرعة األاناثفي 

فـي   T4 حدوث انخفاض معنوي في تركيز هرمـون       كما يوضح  ،g/dlµ ) 0.68±12.3( المتوسط الحسابي لهذه المجموعة   

          صلة المبايض مقارنة مع مجموعـة الـسيطرة اذ كـان المتوسـط الحـسابي لمجموعـة الـسيطرة                  المستأ االرانب   مجموعة

)±10.17 (0.1 g/dlµ       في حين كان المتوسط الحسابي لهذه المجموعة) 0.88±7.08( g/dlµ،    رتفـاع  ويالحظ ايضا حدوث ا

 من وزن   كغم/مل 6 صلة المبايض المجرعة عصير الرمان    المستأ رانب النيوزلندية  األ اناث  في T4  في مستوى هرمون   معنوي

  .g/dlµ )0.39±9.03(  في مجموعة السيطرة وكان متوسطها الحسابي الطبيعيتركيزهالجسم ليقترب 

  

  
    5 =مجموعة  /األرانب دعد القياسي االنحراف ± الحسابي بالمتوسط عنها معبر القيم*

  ) (P≤0.0001 احتمال مستوى عند معنوي فرق وجود تعني مختلفة بأحرف المتبوعة االشكال

    في اناث األرانب السليمة والمستأصلة المبايضT4لرمان على تركيز هرمون تأثير عصير ا :3 الشكل        
  

ـ  ) P≤0.0001 ( عند مستوى احتمالية   حدوث ارتفاع معنوي   4يوضح الشكل    الثـايرونين ثالثـي    ز هرمـون    في تركي

كغم من وزن الجسم مقارنة  /مل 6 رانب النيوزلندية المجرعة عصير رمان بجرعة في مجموعة األ Triiodothyronineاليود

في حدوث انخفاض معنوي     كما يوضح  ،ng/ml )0.02±1.81( مع مجموعة السيطرة وكان المتوسط الحسابي لهذه المجموعة       

 المتوسط الحسابي لمجموعة    رانب المستأصلة المبايض مقارنة مع مجموعة السيطرة اذ كان         األ مجموعة في   T3 مونتركيز هر 

ويالحـظ ايـضا     ،ng/ml )0.03±0.6( في حين كان المتوسط الحسابي لهذه المجموعة       ،ng/ml )0.007 1.08±(  ةالسيطر

 االرانب النيوزلندية المستأصلة المبايض المجرعة      مجموعة في الثايرونين ثالثي اليود    في مستوى هرمون   حدوث ارتفاع معنوي  

  في مجموعـة الـسيطرة وكـان متوسـطها الحـسابي            الطبيعي تركيزه من وزن الجسم ليقترب من       كغم/مل 6 عصير الرمان 

)1.07±0.23(  ng/ml.  
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    5 =مجموعة /األرانب عدد القياسي االنحراف ± الحسابي بالمتوسط عنها معبر القيم*

  ) (P≤0.0001 احتمال مستوى عند معنوي فرق وجود تعني مختلفة بأحرف المتبوعة شكالاال

    في اناث األرانب السليمة والمستأصلة المبايضT3لرمان على تركيز هرمون تأثير عصير ا 4: الشكل           
  

  جيةالنتائج النس

التركيب الـسوي لطبقـات الـشريان        )1(صورةلللمجموعة االولى كما مبين با     ظهر الفحص المجهري للشريان االبهر    أ

ـ   واحتواء الطبقة الوسطى للشريان االبهر على تجمعات للخاليا الدهنيةالداخلية والوسطى ، كمـا اظهـر   )3( صورةاقل من ال

اليا و الطبقة الوسطى من الخ    لالتركيب السوي لطبقات الشريان الداخلية والوسطى وخ       )2(صورة  مبين بال  كما   للمجموعة الثانية 

تمثال بتجمـع    للشريان االبهر حدوث تغير في تركيب طبقات الشريان م         نسجيظهر الفحص ال  أ  فقد المجموعة الثالثة  ، اما الدهنية

، في حين )3( صورة كما مبين بالللشريان االبهرااللياف العضلية المكونة للطبقى الوسطى  Foam cellsرغوية شديد للخاليا ال

 Foam cellsرغويـة   تجمعات الخاليا الاختزالنة مع المجموعة الثالثة تمثل في  للشريان مقارتحسن الصورة النسجيةلوحظ 

  .)4(صورة  كما مبين في اللسيطرةا قاربة في الشكل لمجموعةصبحت مأسطى للشريان االبهر وبين االلياف العضلية للطبقة الو
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موعة السيطرة يوضح التركيب    مقطع في الشريان االبهر الرنب من مج      : 1صورة  ال

لطبقات الشريان الداخلية والوسطى، السهم الدقيق يبـين وجـود          السوي  

خاليا رغوية قليلة في الطبقة الوسطى والسهم االسود السميك يشير إلـى            

الـصبغة  (الطبقة الداخلية والسهم االحمر يشير إلى الطرقـة الخارجيـة           

  .)400Xالهيماتوكسلين االيوسين وقوة التكبير 

مقطع في الشريان االبهر الرنب من المجموعة الثانيـة         : 2 صورةال

يوضح التركيب الـسوي لطبقـات الـشريان الداخليـة          

الرغويـة  والوسطى وخلو الطبقة الوسطة من الخاليـا        

والسهم االسود السميك يشير للطبقة الداخليـة لألبهـر         

الصبغة  (والسهم األحمر السميك يشير للطبقة الخارجية     

  .)400Xتوكسلين االيوسين وقوة التكبير الهيما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المناقشة

ويمكن تفسير ذلـك باالعتمـاد علـى        ديبونكتين   هرمون األ  تركيزالرمان الى ارتفاع معنوي في      دت المعاملة بعصير    أ

حتواء الرمان على تركيز عالي مـن الفالفونيـدات         إ ذكرت بعض الدراسات     إذي عصير الرمان،    المكونات الفعالة الموجودة ف   

 كـذلك  ،)Yan et al., 2014( ديبونكتينزيادة تعبير الجين المسؤول عن األ التي تتميز بقدرتها على Anthocyaninsومنها 

البـيض والخاليـا     الدممستقبالت في خاليا    التحفيز   الذي يحفز انتاج االديبونكتين من خالل        Niacin الرمان على    احتواءفان  

مقطع في الشريان االبهر الرنب من المجموعة الثالثـة يوضـح :3صورةال

حدوث تغير في تركيب طبقات الشريان متمثال بتجمع شديد للخاليا          

الرغوية بين الياف الطبقة الوسطى المشار اليها بالسهم الـدقيق          

ود يشير للطبقة الداخلية والـسهم االحمـر        والسهم السميك االس  

الصبغة الهيماتوكسلين االيوسين وقـوة     (يشير للطبقة الخارجية    

  ).400Xالتكبير 

مقطع في الشريان االبهر الرنب مـن المجموعـة الرابعـة           :4صورةال

يوضح تحسن الصورة النسجية للشريان مقارنة مع المجموعة        

 الرغويـة بـين االليـاف       الثالثة تمثل باختزال تجمعات الخاليا    

الصبغة (العضلية والطبقة الوسطى واصبحت مشابهة للسيطرة       

  ).400Xالهيماتوكسلين االيوسين وقوة التكبير 
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ديبـونكتين  ؤدي الى زيادة سريعة في انتـاج األ        وتحفيز هذه المستقبالت ي    وحيدة النواة والعدالت   البيض    الدم ياخالل  المناعية مث 

 Tumor Necrosis ل من، كذلك يمتاز النياسين بتأثير تثبيطي لك)Plaisance et al., 2009 (وبالتالي يقلل من النسيج الدهني

Factor α ) TNFα  (وInterleukin-6 ) IL-6( ــر ــان تعبي ــذان يثبط ــة  الل ــا الدهني ــي الخالي ــونكتين ف                االديب

)Wanders et al., 2013(.   

   ديبونكتين ربمـا يعـود الحتوائـه علـى عنـصر المغنيـسيوم             هرمون األ   تركيز  قدرة عصير الرمان على رفع     إن 

)Waheed et al., 2004(اذ ذكر ، Cassidy  وآخرون)ديبـونكتين عنـدما   أل المغنيسيوم يؤدي الى رفع هرمون اأن )2009

 الذي Linoleic acidعلى المغنيسيوم، او قد يعود ارتفاع هذا الهرمون الى احتواء الرمان على  ةغذية حاويأيؤخذ عن طريق 

 Endothelial nitricالبيض وكذلك يزيد من فعاليـة انـزيم  الدم يا ديبونكتين في خالهرمون األ  Expressionيزيد من تعبير

oxide synthaseالمضاد للتصلب العصيدي  )De Clerq et al., 2012.(  

ملية االستئـصال   اذ تعد ع   ،ديبونكتيندى الى انخفاض معنوي في هرمون األ      أ ستئصال المبايض إن  أينت الدراسة   بوقد   

جراء العملية  إ من    ايام 10 استئصال المبايض ادى بعد      أن إلى )(2003 شريف وأشار،  هاداإلجشكال  أ إحدىالجراحي للمبايض   

بذلك سوف تـزداد    واس النقص الحاصل في االستروجينات،      سأ تفسيره على    تميرول والكلسيريدات الثالثية و   الى زيادة الكولست  

تركيـز هرمـون    فـي خفـض   تـأثير جينات  ومن المعلوم ان لالندرو،)Lovejoy, 2003( االستروجين /االندروجين نسبة

  .)Nishizawa et al., 2002( ديبونكتيناأل

  النخفـاض سمنة وزيادة كتلة الجسم ويعزى ذلك  المبايض يؤدي الى ال    استئصال أن )2006( وآخرون   Turgeon ذكرو

 هذا د يعإذ ،)Buechler et al., 2011(  السمنةما يؤدي الىديبونكتين مهرمون األتركيز  بذلك ينخفض االستروجين وهرمون

يعمالن على تثبـيط تعبيـر هرمـون        واللذان بدورهما    IL-6و   TNFα  للسمنة وان السمنة ترفع من مستوى      اًالهرمون مضاد 

  .)Fasshauer et al., 2003( ديبونكتين في الخاليا الدهنيةاأل

تفـاع معنـوي فـي هرمـون        حدوث ار لوحظ  كغم وزن الجسم    /مل 6 المبايض بــ    المستأصلةرانب  عند تجريع األ  و

 االستروجينات  الرمان على مركبات  عصير   احتواءوقد يعود ذلك الى     االديبونكتين واقترابه من مستوياته في مجموعة السيطرة        

،  الموجودة في اللبائن    باالستروجينات بنائي ووظيفي شبيه    والتي لها تركيب   Isoflavonoids ومنها Phytoestrogens النباتية

وتشابه ) Basly and Lavier, 2005( تأثيرها على ناقالت االستروجينعن طريق  في الجسم  االستروجين النشطتأثيروتظهر 

 فهي قادرة على التفاعل مع مستقبالته مكونه مركبا مكافئا للـذي  ،)De-Luis et al., 2006( االستراديول من الناحية الجزيئية

 الموجودة في الجهاز العصبي المركزي ß-estrogenالـ  رتباط بمستقبالت  وتتميز بقدرتها على اال    ßestradiol-17يتكون من   

تعطى بديال فعاال او مكمال لعالجات االستبدال الهرمـوني  لذلك و، )Morito et al., 2001( والعظام وجدران االوعية الدموية

الى ارتفاع  المستأصلة المبايض جرذان اعطاء الرمان للدىأ،اذ  )Ramsey et al., 1999( عند النساء في فترة انقطاع الطمث

 تركيـز الذي بدوره يرفع وستئصال دي الناتج من اإلسك الكرب التأل يقلاالمر الذي،)Kim et al., 2010( ستروجيناالهرمون 

 Ellagic، باإلضافة الى ما تقدم فان احتواء عصير الرمان على التانينات ومنها )Babaei et al., 2010( ديبونكتينهرمون األ

acid بزيادة تعبير جين االديبونكتين يبونكتينداذ يعمل على زيادة األ )Yoshitomi et al., 2012(، تأثيره المضاد للسمنة ب او

 فـي  Adipogenesis المفتاح في ازدياد تكون الدهون بتحفيز عمليـة  د يعاذ ،Fatty acid synthaseمن خالل تثبيط انزيم 

   ).Xiaofengma, and Tian, 2013( الخاليا الدهنية

 T4 و T.S.Hهرمـون   تركيزدى الى ارتفاع معنوي في أ السليمة بعصير الرمان    األرانب ناث تجريع ا  أنئج  ابينت النت و

ن التي تعمل على زيادة تعبير جـي  )Rutin)Fateh et al., 2013 الفالفونيدات ومنها حتواء الرمان على يعود ذلك إل ،T3و 

حتواء عـصير الرمـان علـى    او إل ،)Goncalves et al., 2014( ادة افرازه من الغدة النخامية وبالتالي زي.T.S.H هرمون
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 و T4 إلفراز ومحفز .T.S.H هرمون إلفراز للغدة النخامية  محفزاًالتي تعد) A,E,C) El-Nemer et al., 1990فيتامينات 

T3 من الغدة الدرقية )Oboh et al., 2007(مالح المعدنيـة لى األ، كذلك فان احتواء الرمان ع )El-Nemer et al., 1990 (

 ,.Yoshioka et al(  له دور فاعل في تحفيز افراز االعضاء والغدد الصم والغدد االفرازية وتحفيز الجهاز العصبي السمبثاوي

فـي   ة افراز هرمونات الغدة الدرقيـة د على زياعمالني C وE فيتامين أن )2014(وآخرون   Mahmoudذكر ، كما )2004

ـ  )El-Nemer et al., 1990( لرمان باحتوائه على تلك الموادويمتاز ا ر،الطيو   Ellagic، باإلضافة لذلك فان لحـامض الـ

  ).T3)Arrak, 2010  وT4ة افرازها لكل من هرموني  على الغدة الدرقية وزياداًتأثير الموجود في الرمان

 حـدوث   )Morris) 2007بـين   اذ  ،  T.S.Hهرمـون    تركيـز معنوي في   ستئصال المبايض الى انخفاض     إ دىأوقد   

 استئـصال  أن إلـى   ذلـك  ىعـز يوفي الجرذان المستأصلة المبايض مقارنة مع مجموعة السيطرة          الهرمون   ا هذ انخفاض في 

 ويؤدي انخفاضه الى هـشاشة      ، بالدم تركيزه وخفض   T.S.Hاثر بذلك على    و ،دى الى انخفاض هرمون االستروجين    أالمبايض  

 الـوظيفي   االختاللن  أ Pearce )2007( وأشار لمحافظة على العظام بعد سن اليأس،      في ا  اً هذه الهرمون دور   ؤدييالعظام اذ   

 وانخفـاض   LDL-cستئصال المبايض له عالقة بأمراض االوعية الدموية وارتفـاع الكولـستيرول و           إلدرقية الناتج من    للغدة ا 

HDL-c    تثبيط افراز هرمون     ذ انه يعمل على   إ لى الغدد الصم   ع اً سلبي اًتأثير ن للكولستيرول أ ومن المعلوم T.S.H.  وهرمونات 

  ).1987محي الدين ويوسف،(الغدة الدرقية 

 هرمـوني  ذان يؤدي الى انخفاض تركيز كل مـن  استئصال المبايض في الجرأن )2005(وآخرون   Abechذكركما  

T4   و T3 غيـر   تأثيرات  له ى انخفاض هرمون االستروجين الذي     ويعزى ذلك ال   غير المستأصلة المبايض  ة مع الجرذان    مقارن 

 االستروجين فـي زيـادة مـستوى     هرمون او من خالل دورPituitary-thyroid axisمن خالل مباشرة على الغدة الدرقية 

Thyroxine binding globulin ـ يؤدي الى حدوث تغييرات في وظائف الغدة وهذا ما  فـي  ها بقلـة نـشاط  ة الدرقية متمثل

 الدرقيـة بينمـا      الغـدة   االستروجين يؤدي الى قصور     هرمون ن قلة ا ،)Ain!et!al.,!1987( انات المستأصلة المبايض  الحيو

 اما المعاملة بـالهرمون المـصنع   ،ؤدي الى عودة نشاطهاتالمعالجة باالستروجين وال سيما النباتات الحاوية على ذلك الهرمون     

 الدرقية لذلك يجب التعامل بحذر شديد عند استخدام الهرمـون            الغدة الى سرطان  الدرقية وقد يؤدي      الغدة يؤدي الى فرط نشاط   

   .مرغوب على الغدة الدرقيةاللمعالجة النساء في سن اليأس لتجنب تحفيزه غير 

تركيز هرمون   معنوي في    كغم وزن الجسم حدوث ارتفاع     /مل 6لوحظ عند تجريع االرانب المستأصلة المبايض بــ         

T.S.H   ن  ا  الى  الدرقية ويعزى ذلك    الغدة هرموناتكيز  تر وكذلكAnthocyanins  الرمان ترفـع مـن       عصير الموجودة في 

 C-terminal كنتيجة لتفاعل T4 ديبونكتين وهذا الهرمون بدوره يزيد من بناء هرمونات الدرقية وخصوصاً هرمون األتركيز

globular ديبـونكتين خاصـية    اليا الغدة الدرقية وهـذا يعطـي لأل       يا لخ  في المايتوكندر  ت الموجودة مستقبالالمع  ديبونكتين   لأل

كسدة الدهون وتنظيم درجة الحرارة     أالمشاركة مع هرمونات الدرقية في بعض وظائفها الفسلجية مثل تقليل دهون الجسم وزيادة              

)Fernandez-Real et al., 2003(، يـة فـي المجموعـة    ها الطبيع الدرقية الى معـدالت  الغدةيفسر عودة هرمونات وهذا ما

 الذي يتم Sodium-iodide symporterبتأثيره على   الذي يتميز ليس فقطRutinالرابعة، كذلك فان احتواء الرمان على الـ 

ـ   Thyroperoxidaseخذ االيوديد من قبل الغدة الدرقية لصنع هرموناتها بل كذلك يحفز انزيم             أ هعن طريق   المفتـاح   د الذي يع

  الدرقيـة   الغـدة   لتكاثر الخاليـا الـسرطانية فـي       اً مضاد  فعالً Rutin لذلك فان للـ     باإلضافة ،الدرقية  الغدة لتخليق هرمونات 

)Goncalves et al., 2014(،وذكر   Lima وآخرون)االستروجين له تأثير علـى وظيفـة    هرموننأ )2006 Pituitary-

thyroid axis الدرقية تقـل فـي    الغدة اذ لوحظ ان هرمونات،الياهاخ مباشر على بتأثير وبالتالي ينظم وظيفة الغدة الدرقية 

 اذ يعمل االستراديول على زيادة      ،الجرذان المستأصلة المبايض ولكنها ترجع الى المستويات الطبيعية عند المعالجة باالستروجين          

جينات النباتية نفـس نـشاط   ومن المعلوم ان لالسترو ،Thyroperoxidaseبزيادة فعالية   قابلية الغدة الدرقية على اخذ االيوديد     
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 الرمان من اغنى النباتـات  دويع) Basly and Lavier, 2005(  داخل الجسمتأثيراتهوفاعلية االستروجين الداخلي المنشا في 

 تـأثير االسـتروجينات   )2002(وآخرون  Madej تقدم فقد بين  الى ماباإلضافة ).Cornwell et al., 2004( بهذه المركبات

 α المبايض من خالل التأثير على مستقبالت االستروجين نوع          المستأصلة الدرقية في النعاج      الغدة فراز هرمونات النباتية على ا  

 وازدياد حجم حويصالت الغدة الدرقية عندما اسـتهلكت         T3 و   T4 ي وجد ارتفاع كل من هرمون     ذإفي الغدة الدرقية     βوكذلك  

  . االستروجينات النباتية حاوية علىغذيةأ المبايض المستأصلةتلك الحيوانات 

  جيةالدراسة النس

حتـواء الرمـان علـى    بهر نتيجة إلظة على التركيب السوي للشريان األالرمان الى المحاف عصير  رانب ب دى تجريع األ  أ

و ربما لقابليـة  ا ،)Clarkson, 2002(  التي تحسن من مرونة الشرايين وتمنع بذلك حدوث التصلب العصيدينيداتااليزوفالفو

 LDL-c الدهنية مما يعني قابليته في الحد من اكـسدة           اآلفات والتعصد وذلك من خالل منع تكون        لألكسدة ان كونه مضاداً  الرم

 عـن ذلـك    بعد التهامها للدهون فـضالً Foam cells بهر ومنع تحور الخاليا العضلية الملساء الى خاليا رغويةفي نسيج األ

فات التـصلب   آي قد يكون لها الدور الفاعل في الحد من تكون الخاليا الرغوية ونشوء              امتالك الرمان لالستروجينات النباتية الت    

  .)Al-Jaralla et al., 2013( العصيدي

 بتجمـع   بهر متمـثالً   تغير في تركيب طبقات الشريان األ       حدوث إلىدى  أ  فقد بران األ  من اناث  ما استئصال المبايض  أ 

 ولقـد  ، تجمعات للخاليا الدهنية بين االلياف العضلية للطبقة الوسطى للشريانالتي ظهرت بشكل Foam cellsالخاليا الرغوية 

ث  استئصال المبايض يسبب انخفاض هرمون االستروجين الذي بدوره يؤدي الى حـدو نأإلى  )Zhu )1997  و Knoppأشار

تصلب العصيدي في سن النـضوج      فات ال  آ  الهرمون عامل حماية يحد من نشوء       هذا دذ يع إ ،بهرجي في الشريان األ   التغيير النس 

  صال المبايض نتيجـة النخفاضـه فهـو يحـافظ علـى العمليـات االيـضية           إستئ في سن اليأس وعند      اآلفاتبينما تزداد هذه    

 Low Density Lipoprotein البروتينات الدهنية الواطئة الكثافة للكولـسترول  للبروتينات الدهنية والتي ينتج عنها انخفاض

LDL-c)  (و Apoprotein- B (apo-B)البروتينات الدهنية العالية الكثافة للكولـسترول   وHigh Density Lipoprotein 

(HDL-c)  سـاطة حماض الـصفراء بو   أ إلى الكولسترولكما يؤثر على الفعالية االنزيمية التي تشترك في تحول          .  في البالزما 

  .)Cholesterol 7-α hydroxylase) Ferreri and Naito, 1987انزيم 

وهذا بـدوره   ،) 2007الكناني والخفاف،(لحيوانات المستأصلة المبايضل تركيز الكلوتاثيون انخفاض إلىتشير الدراسات 

حاديـة  ابهر وارتشاح الخاليا    أل الضرر البطاني للشريان ا    سببما ي خلوية م وتغيير في نفاذيتها ال   ذى الخاليا   أحدوث   ل يعد مؤشراً 

 مستقبالت صيادة مكونة الخاليا الرغويـة       ساطة بو ox-LDL الفسح تحت البطانة لتلتهم جزيئات       النواة المتمثلة بالبلعميات الى   

  ).Burke et al., 2001( وهي البؤرة االساسية للتصلب العصيدي وهذا يتفق مع ما ذكره

رنـة مـع    بهـر بالمقا  صير الرمان الى تحسن الصورة النسجية للشريان األ        المبايض بع  المستأصلةرانب  دى تجريع األ  أ

 وهـي مـن     genisteinحتـواء الرمـان علـى مـادة         إتأصلة المبايض، قد يعود ذلك الى       رانب المس صورته النسجية في األ   

وعية القلب عالوة على ذلك فانه يساعد النساء بعد سن          أ وتحسين وظائف    االستروجينات النباتية التي تؤثر على اوكسيد النتريك      

ـ      النتريك في البالزما ويزيد من اتساع االوعية الدموية       اليأس على زيادة نواتج تحلل اوكسيد         د وبالتالي فان االسـتروجينات تع

   Eحتواء الرمان على فيتامين إن إ، كما )Altavilla et al., 2004( بديال للحماية من االصابة بأمراض القلب واالوعية الدموية

)El-Nemer et al.,  1990(  التقليل من تكوين الخاليا على  الدهنية وذلك يعود لقدرته تاآلفاوالذي يؤدي بدوره الى اختزال

وان احتواء الرمـان  ، ) 2007الكناني والخفاف،( LDL-c  نوع منكسدة الدهون البروتينيةأ عن قابليته في منع الرغوية فضالً

وي وبالتالي يمنع تكون يعمل على منع تجمع الكولستيرول في جدار الوعاء الدم) C) El-Nemer et al.,  1990 على فيتامين

 TNFα الذي يعمل على تثبـيط  ديبونيكتينهرمون األويالحظ في هذه المجموعة ارتفاع  ،)Rahman, 2001( الصفائح الليفية



   وآخرونعبير عطااهللا الحديدي
 

 

46

 ,.Ouch et al(  وتكوين الخاليا الرغويةox-LDLبهر لتلتهم  لاللتصاق بخاليا األMonocytes  وحيدة النواةالذي يحفز خاليا

لألبهر لدورها في الحد من اكسدة  ن الصورة النسجيةحسFateh et al., 2013 (( حتواء الرمان على التانيناتإوربما  ،)1999

LDL-c وتكوين الخاليا الرغوية )Chang et al., 2004(.  

  

  المصادر العربية

 رسالة. االديبونكتين نجي على الحرمل نبات ألوراق المائي المستخلص تأثير حول دراسات ).2008( عبدالعزيز هدى الدغيثر،

  .السعودية عبدالعزيز، الملك جامعة العلوم، كلية ماجستير،

 تأثير الجرعة المفـردة مـن عـصير الرمـان         . )2014 ( جانكير، منى حسين   ؛ القطان، منتهى محمود   ؛الحديدي، عبير عطااهللا  

Punica granatum L. النيوزلنديـة البـيض    على مستوى الكلوكوز ومظهر الدهون في مصل دم ذكور االرانب

Oryctolagus cuniculus. مجلة ابحاث كلية التربية االساسية، عدد خاص لرسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه.   

 فـي  المحلية االرانب عليقة الى الحلبة بذور مسحوق اضافة تأثير ).2012 (زكي قصي الدين، شمس؛   عبدالحميد الهام الراوي،

  .196-205 ، )1( 5البيطرية، للعلوم االنبار مجلة. دمويةوال االنتاجية الصفات بعض

 ونشوء التأكسدي االجهاد احداث على الهيدروجين بيروكسيد قابلية .)2007 (إسماعيل أسرار الخفاف، ؛ رحيم انتصار الكناني،

 الطازج لثوموا هـ وفيتامين باالستراديول المتمثلة االكسدة مضادات بعض تأثير دراسة مع العصيدي التصلب افات

  .93-101، )1(21 البيطرية، للعلوم العراقية المجلة. المبايض المستأصلة الجرذان اناث في

 فـي  المنظاريـة  بالجراحة والرحم المبايض إلزالة مختلفة طرائق مقارنة .)2012( سالم منير البدراني، ؛ مزاحم عبداهللا ايوب،

  .111-123 ،)2(5 ،البيطرية للعلوم االنبار مجلة. الكالب

  منشور ضمن وقائع   .االرانب في النمو على والجنس البروتين مستوى دراسة .)1997 (محمد عماد دحل، ؛ احمد شهاب زيدان،

  .العراق .1-10 ص نيسان، 6-7 االنبار، جامعة والغابات، الزراعة لكلية االول العلمي المؤتمر

  ،)2(3مجلة المجلس العربـي لالختـصاصات الطبيـة،    . ي القديمالتداوي باألعشاب الطبية بالطب العرب    ).2001(سومان، النا   

56-53.  

 فـي  الحياتية الكيمياوية الدم مكونات في للدهون المخفضة العقاقير وبعض التفاح خل تأثير ).2003 (ايوب سامي رفاه شريف،

  .العراق الموصل، جامعة البيطري، الطب كلية دكتوراه، اطروحة. االرانب

 الدمويـة  االوعية مرضى لدى المتغيرات بعض مع وعالقته األديبونكتين لهرمون سريرية دراسة ).2013 (علي ذكرى علوش،

  . 50-64،)2(24 الرافدين، علوم مجلة. نينوى محافظة في القلبية

  .5-22لبنان ، ص   -بيروت ،دار الكتب العلمية .معجم االعشاب والنباتات الطبية. )2004(حسان  ،يسيبق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دار الكتـب        . علم الفسلجة البيطرية  ). 1987(ر الدين و يوسف، وليد حميد        خي ،محي الدين 

  .للطباعة والنشر، جامعة الموصل

  األجنبيةالمصادر 
Abech, D.; Moratelli, H.; Leite, S. (2005). Effect of estrogen replacement therapy on pituitary size, 

prolactin and thyroid stimulating hormone concentrations in menopausal women. Gynecol. 
Endocrinol., 21(4), 223-6. 

Ain, K.; Mori, Y.; Rofetoff, S. (1987). Reduced clearance rate of thyroxine binding globulin (TBG) with 
increased sialylation: a mechanism for estrogen- induced elevation of serum TBG concentration. 
J. Clin. Endocrinol., 65,689-96. 

Al-Badrany, M.S. (2009). Lapascopic ovariectomy in rabbits. Iraqi J. Vert. Scien., 23(2), 51-55. 



  ...................... على بعض الهرمونات.Punica granatum Lتأثير عصير الرمان 
 

 

47

Al-Jarallah, A.; Igdoura, F.; Zhang, W. (2013). The effect of pomegranate extract on coronary artery 
atherosclerosis in SR-BI/APOE double knockout mice. Atherosclerosis, 228, 80-89. 

Altavilla, D.; Crisafulli, A.; Marini, H. (2004). Cardiovascular effects of phytoestrogen genistein. 
Cardiovasc. Hematol. Agents., 2(2), 179-86.  

Arrak, J. (2010). Effect of ellagic acid etracted from pomegranate (Punica granatum) on thyroid and 
parathyroid gland of adult rats exposed to lead acetate. Kufa J. Ver. Med. Scin., 1(1), 39-51. 

Aviram, M.; Rosenblat, M. (2012). Pomegranate protection against cardiovascular diseases. Evid. Comp. and 
Alter. Med., 20-41. 

Babaei, P.; Mehdizadeh, R.; Ansar, M. (2010). Effects of ovariectomy and estrogen replacement adiponectin 
levels in rats. Menop. Inter., 16, 100-104. 

Basly, J.; Lavier, M. (2005). Dietary phytoestrogens potential selective estrogen enzyme modulators. Planta. 
Med., 71(1), 287-94. 

Barrett-Connor, E.; Bush, TL. (1991). Estrogen and coronary heart disease in women. JAMA, 265, 1861-
1867. 

Braunwald, E. (2008). Biomarkers in heart failure. N. Engl. J. Med. 358, 2148-2159. 
Buechler, C.; Wanninger, J.; Neumerier, M. (2011). Adiponectin, a key adipokine in obesity related liver 

diseases. World J. Gastroenterology, 17(23), 2801-11. 
Burke, A.P.; Kolodgie, F.; Farb, A. (2001). Healed plague ruptures and sudden coronary death: evidence that 

subclinical rupture has a role in plague Progression. Circulation, J., 103,934-940. 
Cassidy, A.; Skidmore, P.; Rimm, EB. (2009). Plasma adiponectin concentration are associated with body 

composition and plant-based dietary factors in female twins. J. Nutr., 139,353-58 
Chang, J.J.; Chen, T.H.; Chem, Y.T. (2004). Inhibitory effect of tannin derivatives on HMG-COA reductase 

in vitro cells. Pharmacology. 26(4), 224-228. 
Clarkson, T. (2002). Soy, soy phytoestrogens and cardiovascular disease. J. Nutr., 132(3), 566-9. 
Cornwell, T.; Cohick, W.; Raskin, I. (2004). Dietary phytoestrogen and health. Phytochem., 65, 993-1016. 
De Clerq, V.; Taylor, C.; Wigle, J. (2012). Conjugated linoleic acid improves blood pressure by increasing 

adiponectin and endothelial nitric oxide synthase activity. J. Nutr. Biochem., 23(5), 487-493. 
El-Nemer, S.; Ismail, I.; Ragab, M. (1990). Chemical composition of juice and seeds of pomegranate fruit. 

Food Sci. and Technol. 34(7), 601-606. 
Fasshauer, M.; Kralisch, S.; Kiler, M. (2003).Adiponectin gene expression and secretion is inhibited by 

interleukin-6 in 2T3-L1 adipocytes. Biochem. Biophys. Res. Commun., 301(4), 45-50. 
Fateh, M.; Ahmed, S.; Ali, M. (2013). A review on the medical hmportance of pomegranate .RGUHS J. 

Pharm. Sci., 3(4), 23-25. 
Fernandez-Real, JM.; Lopez-Bermejo, A.; Casamitjana, R. (2003). Novel interaction of adiponectin with the 

endocrine system and inflammatory parameters. J. Clin. Endocrinol. Met., 88, 2714-2718. 
Ferreri, L.; Naito, S. (1987). Effect of estrogens on rat serum cholesterol concentration: concentration of 

dose, type of estrogen, and treatment duration. Endocrinology, 102, 1621-72. 
Gil, M.; Tomas, F.; Hess, B. (2000). Antioxidant activity of pomegranate juice and its relationship with 

phenolic composition and processing. J. Agric. Food. Chem., 10, 4581-4589. 
Goncalves, C.; DosSantos, M.; Ginabredo, M. (2014). Flavonoid rutin increase thyroid iodide uptake in rats. 

PLOSONE, 9(1). 
Ha, B.; Lee, SH.; Kim, HJ. (2006). The role of Salicornia herbacea in ovariectomy-induced oxidative stress. 

Biol. Pharma. Bull., 29, 1305-1309. 
Hartman, RE. (2006). Pomegranate juice decreases amyloid load and improves behavior in a mouse model of 

Al-zheimer's disease. Neurobiol Dis., 24(3), 506-15. 
Kim, T; Ahn, K.; Lee, K. (2010). The effect of pomegranate on bone in ovariectomized rats. Bone, 47(1), 

209. 
Knopp, R.; Zhu, X. (1997). Multiple beneficial effects of estrogen on lipoprotein metabolism. J. Clin. 

Endocrinol. Metab., 82, 3952-54. 
Lansky, EP.; Newman, RA. (2007). Punica granatum (pomegranate) and its potential treatment of 

inflammation and cancer. J. Enthopharmacol., 109(2). 
Lima, L.; Barros, J.; Lisboa, P. (2006). Estrogen effects on thyroid iodide uptake and thyroperoxidase 

activity in normal and ovareictomized rats. Steroids, 71(8), 653-569. 



   وآخرونعبير عطااهللا الحديدي
 

 

48

Lovejoy, J. (2003). The menopause and obesity. Prim Care, 30(2), 317-25. 
Luna, L.G. (1968). "Manual of Histological Staining Methods of the Armed Forces Institute of Pathology". 

33rd ed. The Blackstone Division, McGraw-Hill. Book Company, New York. 
Madej, A.; Persson, E.; Lundh, T. (2002). Thyroid gland in ovariectomized ewes exposed to phytoestrogens. 

J. Chromatography, 777, 281-7. 
Mahdihassan, S. (1984). Outline of the beginnings of alchemy and its antecdents. Americans. J. Clin. Med., 

12, 32. 
Mahmoud, U.; Abdel-Rahman, M.; Hosny, M. (2014). Effects of profile ascorbic acid and vitamin E on 

thyroid corticosterone hormones in heart stressed broilers. J. Adv. Vert. Res., 4(1). 
Morito, K.; Tohru, H.; Kinjo, J. (2001). Interaction of phytoestrogens with estrogen receptors α and ß. Biol. 

Pharm. Bull., 24(4), 351-6. 
Morris, M. (2007). The association between serum thyroid stimulating in its reference rang and bone status 

in postmenopausal American women. Bone, 40(4), 1128-34. 
Nishizawa, H.; Shimomura, I.; Kishda, K. (2002). Androgens decrease plasma adiponectinan insulin –

sensitizing adipocyte-derived protein. Diabetes, 51, 2734-41. 
Oboh, G.; Puntelb, R.L.; Rochab, J.B.T. (2007). Hot pepper (Capsicum annuum, Tepin and Capsicum 

Chinese, Habanero). Prevents Fe+2 induced lipid peroxidation in brain in vitro. Food Chemist., 102 
(1), 178-185. 

Ouch, N.; Kihara, S.; Arita, Y. (1999). Novel modulator for endothelial adhesion molecules: adipocyte 
derived plasma protein adiponectin. Circulation, 100, 2473-6. 

Pearce, E. (2007). Thyroid dysfunction in pre -menopausal and post- menopausal women. Menopause. Int., 
31(1), 8-13. 

Plaisance, E.; Lukasova, M.; Offermonns, S. (2009). Niacin stimulates adiponectin secretion through the 
GPR109A receptor .Amer. J. Physiol  Endocrinol. Met., 296, 459-558. 

Rahman, K. (2001). Historical perspective on garlic and cardiovascular disease. J. Nut., 131, 9775-95. 
Ramsey, L.; Roos, B.; Fischer, R. (1999). Phytoetrogens and management of menopause. Adv. Nurs. Pract., 

7(5), 26-30. 
Tahmasbi, S.; Heidarpour, M.; Jafari, A.; Mehrjerdi, H. (2013). Effects of pomegranate seed oil an oxidative 

stress parameters and lipid profile in overiectomized rats. IJVS, 8(2), 19. 
Turgeon, J.; Carr, MC.; Maki, PM. (2006). Complex actions of sex steroids in adipose tissue, the 

cardiovascular system and brain: insight from basic science and clinical studies. Endocrinol. Rev., 
27, 575-605. 

Turk, G. (2008). Effects of pomegranate juice composition on sperm quality, spermatogenic cell density, 
antioxidant activity and testosterone level in male rats. Clin. Nut., 27(2), 289-96. 

Waheed, S.; Siddique, N.; Rahman, A. (2004). INAA for dietary assessment of essential and other trace 
elements in 14 fruits harvested and consumed in Pakistan. J. Radioanaly. Nucl. Chem., 260(3), 523-
31. 

Wanders, D.; Graff, E.; White, D. (2013). Niacin Increases adiponectin and decreases adipose tissue 
inflammation in high fat diet-fed mice. PLOSONE, 8(8). 

Xiaofengma, D.; Tian, W. (2013). Pomegranate husk extract, punicalagin and ellagic acid inhibit fatty acid 
synthase and adipogenesis of 3T3-L1 adipocyte Function. Food, 5(2), 633-641. 

Yan, L.; Zhang, Y.; Sun, R.; Xia, M. (2014). Anthocyanin increase adiponectin secretion and protects against 
diabetes-related endothelial dysfunction. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab., 306(8), 975-88 . 

Yancy, W. (2005). Heart failure: a comprehensive guide to diagnosis and treatment. Heart Failure, 425-425. 
Yoshioka, M.; Imanag, M.; Ueyama, H. (2004). Maximum tolerable dose of red pepper decreases fat intake 

independently of spicy sensation in the mouth. Br. J. Nutr., 91, 991-995. 
Yoshitomi, H.; Guo, X.; Liu, T. (2012).Guava leaf extracts alleviate fatty liver via expression of adiponectin 

receptors in SHRSP. Z-leprfa lzm rats. Nut. Met., 9, 13. 


