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هدددفه هددلد الد ارسددة الددا معرفددة الدددور الوقددا ا لكددل مددن عصددير الرمددان  Punica granatumوعصددير الميمددون Citrus
 limonف ددا كد د ح ىك ددون حص ددا الكم ددا المس ددىحد

وس ددا ة ا ي يم ددين كويك ددول ف ددا لكد دور ا ارن ددم المحمي ددة

 ،cumiculusمع اَر عنه مىا عة وظا ف الكما ودراسة ىأ ير ا جهاد الىأكسدي المسىحد
المجهري لنسيج الكمية.

Oryctolagus

ا ي يمين كويكول ،فضوً عن الفحص

اس د د ددىلدم ف د د ددا الد ارس د د ددة الحالي د د ددة  21لكد د د د اَر م د د ددن ا ارن د د ددم المحمي د د ددة ،أعم د د ددار ىىد د د دراو م د د ددا د د ددين ) )10-8اش د د ددهر و دد د ددو ن

()8111-0011غم ،قسمه الا  6مجاميع عشوا ية ،واقع  5ارنم/مجموعة ،وجرعه لمدة  21يوماً و واقع جرعىين يوميداً صد احا
ومساء كما يما :المجموعة ا ولا :اع يه الماء والغلاء ا عىيادي وعده كمجموعة سدي رة ،المجموعدة ال انيدة :جرعده دا ي يمين
ً
كويكول ىركي  1مل/كغم من و ن الجسم ،المجموعة ال ال ة :جرعه عصدير الرمدان ىركيد  6مدل/كغم مدن و ن الجسدم ،المجموعدة
ال ار عة :جرعه عصير الميمون ىركي  4مل/كغم من و ن الجسم ،المجموعة اللامسة :جرعه ا ي يمين كويكدول ىركيد 1مدل/كغم
مددن و ن الجسددم اضددافة الددا عصددير الرمددان ىركي د  6مددل/كغم مددن و ن الجسددم ،المجموعددة السادسددة :جرعدده ددا ي يمين كويكددول
ىركي  1مل/كغم من و ن الجسم اضافة الا عصير الميمون ىركي  4مل/كغم من و ن الجسم .
أظهددره ال نىددا ج ان ىكددوين الحصددا المسددىحد

ددا ي يمين كويكددول فددا لكددور ا ارنددم المحميددة أدر الددا ىددأ يراه سددم ية فددا

المىغيدراه الكيموحيويددة ،ىم مدده ارىفددان معنددوي عندد مسددىور احىماليددة ) )P≤ 0.05فددا ىركيد كدل مددن اليوريددا ،الكريدداىنين ،حددام

اليوري د  ،المددالون نددا ا ا لديهايددد  ،MDAالمغنيسدديوم وال وىاسدديوم ،ينمددا اده الددا انلفددا

ىركيدد كددل مددن الكموىددا يون GSH

والكالسيوم عند المعاممة ا ي يمين كويكول مقارنة مع السي رة ،واظهره المقا ع النسجية لمكمية ىرسدم مدوراه اوكد ا ه الكالسديوم
فددا النسددج شددكل واضددح وىضددرر النسدديج ال و ددا المد ن لمن ي دداه الكمويددة مددع حدددو ىنلددر وىددنك

وىوسددع فددا ا ن ي دداه الكمويددة

نىيجة ىرسم هلد ال موراه .كما اده معاممة لكور ا رانم المحمية عصدير الرمدان والميمدون كدوً عمدا حددة الدا ىدأ يراه ايجا يدة فدا

عدد من المىغيراه الكيموحيوية لوظا ف الكما ،كما اظهره انلفاضاً غير معنوي فا مسدىور  GSHوانلفاضداَ معنويدا فدا مسدىور

 MDAفددا مصددل الدددم مقارنددة مددع السددي رة ،واده المعاممددة ددا ي يمين كويكددول مددع عصددير الرم دان والميمددون ك دوً عمددا حدددة الددا
ىددأ يراه ايجا يددة فددا المىغي دراه الكيموحيويددة و الكهددارل المدروسددة .كمددا اظهددره المقددا ع النسددجية لمكميددة انلفددا

اوك ا ه الكالسيوم فا الن ي اه الكموية وا ضرار الىا احد ها ا ي يمين كويكول النسيج ال و ا الم ن لها.
الكممات الدالة :حصا الكما ،ا ي يمين كويكول ،عصيرالرمان ،عصير الميمون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـ ـ
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The Protective Effect of Pomegranate and Lemon Juices in Number of
Biochemical Parameters in Blood Serum and Tissue of Local Rabbits Infected
by Experimental Urolithiasis
Reem M. Mousa
Muna H. Jankeer
Department of Biology / College of Science / University of Mosul
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the protective effect of both pomegranate juice Punica
granatum and Citrus juice Citrus limon in preventing the newly formed kidney stone induced by
ethylene glycol in local male rabbits Oryctolagus cuniculus,which was expressed by monitoring
renal functions, study of the effect of oxidative stress induced by ethylene-glycol, in addition to
microscopic examination of the kidney tissue. In the current study 30 male rabbits were used
ranging in age from (8-10) months, and weight (1500 - 2000) g, divided into 6 random groups, 5
Rabbit / group, as follows:The first group : was given water and the standard diet as a control group,
Group 2: was given ethylene glycol at a concentration of 1 ml / kg body weight, Group 3: was given
the Pomegranate juice with a concentration of 6 ml / kg body weight, Group 4: was given the lemon
juice at a concentration of 4 ml / kg body weight, Group 5: was given the ethylene glycol at a
concentration of 1 ml / kg in addition to Pomegranate juice with a concentration of 6 ml / kg
body weight, Group 6: was given the ethylene-glycol at a concentration of 1 ml / kg body weight
as well as lemon juice at a concentration of 4 ml / kg body weight, for 30 days and two doses
daily in the morning and evening. Results showed the induction of calculi by ethylene glycol in
local male rabbits which resulted in negative effects in the biochemical parameters, which was a
significant increase at a potential level (P≤ 0.05) in the concentration of urea, creatinine, uric acid,
malodialdehyde MDA, magnesium, potassium while the concentration of glutathione GSH and
calcium decreased when treated with ethylene glycol compared with control, Tissue sections of the
kidney showed a clear deposition of calcium oxalate crystals in renal tissues with a damage of the
epithelial tissue lining of the renal tubules with necrosis, degeneration and enlargement of renal
tubules due to deposition of these crystals. The treatment of local male rabbits with pomegranate
and lemon juice each alone lead to positive effects in biochemical parameters for kidney, the results
also showed a non significant decrease in the level of glutathione and a significant decrease in level
of blood serum MDA compared with control. Treatment of ethylene glycol with pomegranate and
lemon juices alone lead to positive effects in biochemical parameters and studied electrolytes.
Tissue sections of the kidney showed decrease in deposition of calcium oxalate crystals in the renal
tubules and the damage caused by ethylene glycol in epithelial tissue lining of the kidney.
Keywords : Kidney stone, Ethylene glycol, Pomegranate juice, Lemon juice.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـ
المقدمة
 يىكددون مددن،يعددد الجهددا ال ددولا احددد اجه د ة الجسددم ا لراجيددة المسددلولة عددن ىنظدديم المدداء و ا مددو فددا جسددم الكددا ن الحددا

 ىعددد الكميددة مددن ا عضدداء المهمددة لمددا لهددا مددن وظددا ف مىعددددة منهددا ىرشدديح الدددم مددن ن دواىج العمميدداه.الكميىددين والحددال ين و الم انددة
ا يضددية غيددر المرغددوم فيهددا و رحهددا فددا ال ددول و لهددا دور مهددم فددا حفددظ ال ي ددة الدالميددة لجسددم الكددا ن الحددا فددا حالددة اىد ان اي

و ع ددن الد ددىحكم فد ددا ضد ددغ الد دددم و ىلمي د د السد ددكر عمميد ددة
ً  فض د د، القاعد دددي و ى د دوا ن الكهد ددارل-المحافظ ددة عمد ددا الى د دوا ن الحامضد ددا
 و الرنينErythropoietin  و ىنظيم الغدد الصم من لول اف ار هرموناه ا ر رو ويىين،Gluconeogenesis

الكموكونيوجني

 ىىكدون الحصدا نىيجدة عوامدل ايضدية و. (Zahid et al., 2009 ; Guyton and Hall, 2010) D3  و انىدا فيىدامينRenin

الدور الوقا ا لعصير الرمان والميمون فا عدد من المىغيراه............

و ع د د د د ددن العوام د د د د ددل ال ي ي د د د د ددة و الغلا ي د د د د ددة و ي د د د د ددادة نس د د د د ددم ا ص د د د د ددا ة د د د د ددأم ار
و ار ي د د د د ددة ،قضد د د د د د ً
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ض د د د د ددغ ال د د د د دددم و داء الس د د د د ددكر

) .(Sunitha et al., 2018فالحصدا هدا جسدم صدمم ىىشدكل فدا الكميدة ،ى ددأ حجدم ح دة الرمدل مدن مدادة صدم ة فدا الكميدة ،دم
ى ىرسددم عميهددا المعددادن الموجددودة فددا ال ددول فىنمددو و يك ددر حجمهددا ،ال ىصد ح كىمددة ىشد ه ق عددة الحجددر ،و ىصددنف الحصددا ال وليددة
حسد د ددم موقعهد د ددا فد د ددا الكمد د ددا فىد د دددعا  Nephrolithiasisف د د ددا النفد د ددرون ،أو  Ureterolithiasisفد د ددا الحالد د ددم أو فد د ددا الم ان د د ددة

 Cystolithiasisأو ىصدنف حسدم ىركي هدا الكيميدا ا منهدا حصددا اوكد ا ه الكالسديوم ،فوسدفاه الكالسديوم ،السدىروفايه ،حددام
اليوري  ،السيسىين و حصا ا دوية ).(Potts, 2004

عمددا الددرغم مددن الىقدددم الك يددر فددا العددو ال ددا،

الحالية الا الىحري و ال ح

يوجددد عقددار مددر

و شدداف لعددو حصددا الكمددا ،لددلل هدددفه الد ارسددة

عن اسىلدام دا ل لمعقاقير ال ية ،للا اسىلدمه ا عشام و الن اىاه ال ية و مسىلمصداىها شدكمها

ال يعدا لىوفرهدا و لعددم ظهدور دار جان يدة فددا عدو الحدا ه المرضدية ) .(Sangames, 2009مدن هدلد الن اىداه مدار الرمددان
 Punica granatumىنىمددا الددا العا مددة الرمانيددة  Punicaceaeلمدا لهددا مددن فوا ددد صددحية

حصددر لهددا ،ال ىحىددوي كددل مددن

القشور و ال لور عما العديد من المكوناه الفعالة م ل الفوفونيداه و الفينو ه المىعددة و ا ن وسيانيناه و الفيىامينداه و المعدادن
المسلولة عن العديد من الفوا د الصحية س م نشا ها المضداد لوكسددة  Antioxidantو ى دي الىدأ ير الضدار لمجدلور الحدرة ،و
ىعديل فعالية ا ن يماه المرى ة ا م ار

و ى ورها ،فضوً عدن للد ىظهدر مكونداه الرمدان ىدأ ي اًر ايجا يداً فدا ىع يد الصدحة مدن

لدول ىعدديل المسداراه الفسدمجية و الكيموحيويدة )الحديددي  ،(Rahmani et al., 2017 ; 8100كمدا يسدهم عصدير الرمدان فددا

عدو حصدا الكمدا و يقمدل مدن الىدأ يراه الضدارة لمكدرم الىأكسددي ) .(Ilbey et al., 2009ىعدد مدار الميمدون Citrus limon

اللي ينىما الا العا مة السل ية  Rutaceaeمن الن اىاه ال ية الىا لها فوا د مىعدددة نظد اًر لمحىدور عصديرها العدالا مدن المكونداه

الفعالددة كالقمويددداه و الفوف ونيددداه الىددا ىعددد مددن مضدداداه ا كسدددة و مضددادة لنمددو الج د ار يم و الف ريدداه و الفيروسدداه و مضددادة

لمسر ان ) .(Burt, 2004; Ortuno et al., 2006و العصير غنا السىراه الىا ىساهم فا الىقميل من فر الىش ع (النداىج عدن
قم ددة ىن دداول المي دداد و الى ددالا ىركيد د مكون دداه ال ددول) و يقم ددل م ددن ىرس ددم م ددوراه اوكد د ا ه الكالسددديوم فدددا الكمدددا ،لدددلا اسد ددىلدمه
مسىلمصدداه الميمددون مددن ملىمددف اج ا دده كددا و ار و ا هددار و القشددور و العصددير فددا عددو الك يددر مددن ا مد ار

و منهددا حصددا

الكما (ال ا ا.(Kawaii et al., 2000 ; Touhami et al., 2007 ; 8108 ،

الحيوانات المستخدمة في الدراسة الحالية

المواد و طرائق العمل

اسىلدم فا هلد الدراسة  21لكد اَر مدن ا ارندم المحميدة (ال ريدة)  ،Oryctolagus cuniculusأعمدار ىىدراو مدا دين (10-

) 8اشهر و معدل و ن ( (2000-1500غم ،ىم ش ار ها من ا سوا المحمية فا مديندة الموصدل وكانده حالدة صدحية جيددة ،وىمده
ىر يىها ظروف مو مة من حي

درجدة الحد اررة (°)80-81م ودورة ضدو ية  04سداعة ضدوء و 01سداعة ظدوم ،فضدوً عدن الىهويدة

المسددىمرة الجيدددة وىددم الضدداعها لفىدرة ىمهيديددة لغددر

الىددأقمم عمددا المكددان والعميقددة ق ددل ال دددء المعاممددة ،ووضددعه هددلد ا ارنددم فددا

اقفاص مهي ة لها ،اع يه الماء والعميقة القياسية ال لاصة ا رانم ىم اعدادها من شركة ا مين فا محافظة نينور صدورة مسدىمرة
كما ىم ىقديم العمف ا لضر كمياه مىساوية وىسمسل ا ه لجميع الحيواناه.

استحداث حصى الكمى
ىدم اسدىحدا

حصدا الكمدا اسدىعمال ا ي يمدين كويكدول  Ethylene glycolىركيد  %1مدع مداء الشدرم و جرعده لمددة 21

يوماً و واقع جرعىين يومياً ص احاً و مساءاً.
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النباتات المستخدمة في الدراسة الحالية

اسىلدم فا هلد الدراسة مار كل من الميمون  Citrus$lemonوالرمان  ،Punica granatumإل ىم شد ارلها مدن ا سدوا

المحمية لمدينة الموصل ،غسمه جيداً ونظفه وا يمه القشرة دم ق عده أ مدار الميمدون وعصدره اسدىلدام العصدارة اليدويدة ورشدحه
عدددة

قدداه مددن الشددا

لمددىلمص مددن ال ددلور والش دوا م األُلددرر وحفظدده فددا المجمدددة درجددة حد اررة °81-م ،أمددا النسد ة لعصددير

الرمددان ،ىددم الحصددول عميدده عددد ن د ن القشدرة والددل فق د
قاه الشا

ددلور الرمددان وعصددره اسددىلدام اللددو الكهر ددا ا ،ورشددح ايض داً اسددىلدام

وىم ىصفية العصير انية اسىلدام قمع ( Buchnerالحديدي.)8100 ،

تصميم التجربة

در مددن ا ارنددم المحميددة (ال ريددة) ،قسددمه لكددور ا ارنددم الددا  6مجدداميع عش دوا ياً واقددع 5
اسددىلدمه فددا هددلد الد ارسددة  21لكد اً

أرانم  /مجموعة عد انىهاء المدة الىمهيدية ،وجرعه األرانم يوميا لمدة  21يوماً فق كما يما:

 -1المجموعة ا ولا السي رة (غير المعاممة) :عوممه هلد المجموعدة اع ا هدا العميقدة القياسدية مدع مداء اعىيدادي كمدا ىدم ىجريعهدا
 0مل/كغم من و ن الجسم ماء مق ر يوميا واقدع جدرعىين لمعادلدة اجهداد مسد األ ارندم و لمددة  30يومداً ،إل كدان معددل الدو ن
ا ىدا ا لهلد المجموعة مساويا  1621غم.

 -2المجموعة ال انية (مجموعدة الىحصدا المسدىحد

دا ي يمين كويكدول) :عوممده هدلد المجموعدة دا ي يمين كويكدول فقد

ىركيد

 %0مددع مدداء الشددرم وجرعدده ددان وم الىغليددة الفمددوي واقددع جددرعىين يوميددا صد احا ومسدداءا ىركيد 1مددل/كغم مددن و ن الجسددم
) ،)Ravindra et al.,2006إل كان معدل الو ن ا ىدا ا لها مساويا 1552غم.

 -2المجموعة ال ال ة (المجموعة المعاممة عصير الرمان فق ) :عوممه (جرعه) هلد المجموعة عصير الرمان ىركي  6مدل/كغم
من و ن الجسم واقع جرعىين يوميا ص احا ومساءا (الحديدي ،)2015 ،إل كان معدل الو ن ا ىدا ا لها مساوياً  1535غم.

 -4المجموعة ال ار عة (المجموعدة المعاممدة عصدير الميمدون فقد ) :جرعده هدلد المجموعدة عصدير الميمدون فقد

ىركيد  4مدل/كغم

من و ن الجسم واقع جرعىين يوميا ص احا ومساءا (جمود ،)2017 ،إل كان معدل الو ن ا ىدا ا لها مساوياً 1565غم.

 -0المجموع ددة اللامسد دة (المجموع ددة المعامم ددة ددا ي يمين كويك ددول وعص ددير الرم ددان) :جرع دده ه ددلد المجموع ددة ددا ي يمين كويك ددول
ىركيد  1مددل /كغددم مددن و ن الجسددم وجرعدده عصددير الرمددان ىركيد  6مددل/كغم واقددع جددرعىين يوميددا صد احا ومسدداءا ،إل كددان

معدل الو ن ا ىدا ا لها يساوي 1550غم.

 -6المجموعددة السادسددة (المجموعددة المعاممددة ددا ي يمين كويكددول وعصددير الميمددون) :جرع دده هددلد المجموعددة ددا ي يمين كويك ددول
ىركي  1مل /كغم و جرعه عصير الميمون ىركي  6مل/كغم مدن و ن الجسدم واقدع جدرعىين يوميدا صد احا ومسداءا ،إل كدان

معدل الو ن ا ىدا ا لها مساوي ًا 1538غم.

جمع عينات الدم و الكمى

فدا نهايدة فىدرة الىجريدع لمددة  21يومد ًا لكدل المجداميع ،ىدم سدحم عينداه الدددم

ريقدة ال عندة القم يدة أسدىلدام محقندة

يددة

سدعة 10مدل ،وضددع الددم فددا انا يدم الى دار لاليددة مدن مددانع الىل در ىسدما  Jel tubeوىركده لمدددة  15دقيقدة ،ددم فصدل الدددم
جهددا ال ددرد المركد ي سددرعة  3000دورة  /دقيقددة لمدددة  10دقددا

لغددر

الحصددول عمددا مصددل الدددم ددم وضددعه فددا انا يددم

اي انددروف مددع ىرقيمهددا وحفظدده فددا المجمدددة لحددين اجدراء الفحوصدداه الكيموحيويددة الم مو ددة ،ددم ل حدده جميددع الحيواندداه عددن
ري د اللمددع العنقددا وش درحه ،واسددىلرجه الكمددا لغددر

موحظددة الىغي دراه النسددجية مددن لددول عمددل المقددا ع لهددا فددا كافددة

المجاميع المعاممة ،لمكشف عن الىحصا.
تقدير عدد من المتغيرات الكيموحيوية
اسىلدم مصل الدم لىقدير ىركي عدد من المىغيراه الكيموحيوية و اسىلدام ار

القيا

المشار اليها فا (الجدول .)0
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الجدول  :1طرائق القياس المستخدمة لتقدير تركيز عدد من المتغيرات الكيموحيوية في الدراسة الحالية
المتغيرات المقاسة
ىركي اليوريا
ىركي الكرياىنين
ىركي حام

اليوري

ىركي GSH
ىركي MDA
ىركي الكالسيوم
ىركي المغنيسيوم
ىركي ال وىاسيوم

الطرائق المستخدمة
ال ريقة ا ن يمية

المصدر
Tabacco et al., 1979

Enzymatic method
ريقة Jaff reaction

, 1999

ال ريقة ا ن يمية
Enzymatic method
ريقة كاشف المان
Ellman's reagent
ريقة ىفاعل حام ال ايو ار يوىري Thiobarbituric acid

; Fossati et al., 1980
Al-Zamely et al., 2001
Beuge and Aust, 1978

ال ريقة المونية
Colorimetric method
ال ريقة ا ن يمية
Enzymatic method
ال ريقة المونية
Colorimetric method

Moorehead and Briggs, 1974
Barbour and Davisdon, 1988
Sunderman and Sunderman, 1959

وق ددد اس ددىلدمه ع دددد الىحالي ددل الج دداه ة م ددن ش ددركة  Biolaboالفرنس ددية و  Biosystemا سد د انية لىق دددير ىراكيد د المىغيد دراه
الكيموحيوية ،اما ىقدير ىركي  MDAو GSHاسىلدام ال ر اليدوية .Manual methods
الدراسة النسيجية

ى ددم ىحض ددير الشد د ار ح المجهري ددة اعىم ددادًا عم ددا ال ريق ددة  Druryو ل ددرون ) ، (1985ال ى ددم جم ددع عين دداه الكم ددا م ددن جمي ددع

المج دداميع المعامم ددة و اجري دده عميه ددا الل د دواه الىالي ددة :الغس ددل  Washingو ا نكدددا  Dehydrationو الىرويد د  Clearingو

الىشدريم  Infiltrationو ال مدر  Embeddingو الىشدليم  Trimmingو الىق يدع  Sectioningو اليد ًار ىدم اسدىلدام صد غة

ا لهيماىوكسددمين و ا يوسددين و ىددم فحددص جميددع المقددا ع النسددجية اسددىلدام المجهددر الضددو ا المركددم ىحدده قددور الىك يددر الملىمفددة،
وصوره المقا ع لىو ي الىغيراه النسيجية اسىلدام الكامي ار الرقمية.

التحميل االحصائي

أج ددري الىحمي ددل ا حصد ددا ا أس ددىلدام الىص ددميم العش د دوا ا الكامد دل ) (C.R.D.وحددددده ا لىوفد دداه دددين مجموعدددة السد ددي رة
والمجداميع المدروسدة اسدىلدام الى دار دنكدن المىعددد المددر  Duncun's Multiple Range Testلكدل المىغيدراه المدروسدة عندد
مسىور احىمالية ) )P≥ 0.05اسىلدام ال رنامج ا حصا ا .(Steel and Torrie, 1980) SAS
النتائج والمناقشة
اظهره النىا ج الم ينة فا (الجدول  )2ارىفاعاَ معنوياَ فا ىركي اليوريا و الكرياىنين فا مصل دم ا رانم المحمية المعاممة

ا ي يمين كويكول لمدة  30يوماً نس ة  %30و %021عما الىدوالا مقارندة مدع السدي رة و اظهدره ايضداً ارىفاعداً غيدر معندوي فدا

ىركيد حدام

اليوريد

نسد ة  %08مقارندة مدع السدي رة .ىىفد هدلد النىدا ج مدع العديدد مدن الد ارسداه ;(Ashok et al., 2010

) . Parmar et al., 2012; Dharmalingam et al., 2014; Ghelani et al., 2016; Ramu et al., 2017ال اده
المعاممة ا ي يمين كويكول الا ارىفان ىركي كل من اليوريا و الكرياىنين و حام
الس م فا لل الا ىكون حصا الكما الىا ىلدي الا انلفا

اليوري

جرعاه وفىراه منية ملىمفة .ويعد ر

معدل الىرشيح الك ي ا ،مما يىس م فا عرقمة ىددف او در ال دول

الا اللار  ،مما يلدي الا ىراكم نواىج العممياه ا يضدية ولاصدة المدواد النىروجينيدة كاليوريدا والكريداىنين وحدام

اليوريد  ،اضدافة
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مسىوياه مضاداه ا كسدة الفعالة فدا مندع ىكدون حصدا الكمدا )،)Karadi et al., 2006

الا يادة يروكسدة الدهون وانلفا

أوقد يكون س م الىهدام الكميدة المد من ،ممدا يدلدي الدا الدىول وظيفدة الكمدا وحددو ىنلدر ان دو ا أو الىهدام الكميدة الك ي دا الدلي
يىسد م فدا انلفددا

عددد وحدداه الىرشدديح الك ي دا ،أو انسدداد المسددال ال وليدة نىيجدة ىكددون الحصدا وغيرهدا ممددا يدلدي الدا ارىفددان

ىركي نواىج الفضوه النىروجينية فا المصل ).(Kamath et al., 2001

اده معاممة ا رانم عصير الرمان والميمون كوً عما انفراد الا انلفا

ىركي اليوريا و الكرياىنين و حدام

مصددل الدددم ،وهددلا يىف د مددع الحديدددي ) ،(2015كمددا ىىف د هددلد النىددا ج مددع مددا ىوصددل اليدده

) AbdelMoneim etal.,(2011عنددد معاممددة الجددرلان عصددير الرمددان الددلي ادر الددا لف د

حددام

اليوري د فددا مصددل الدددم ،ولل د

اليوريد فدا

ىركيد اليوريددا و الكريدداىنين و

س د م احى دواء عصددير الرمددان والميمددون عمددا العديددد مددن مضدداداه ا كسدددة مددن صددنف

الفينو ه المىعددة والىا ىضم الىانيناه وا ن وسيانيناه والفوفونيداه وغيرها مما يلدي الا ىحسدين عمدل الكمدا فيد داد در اليوريدا

) ،(Wang and Zheng, 1992; Aviram et al., 2002وكددلل

س د م فعاليددة مضدداداه ا كسدددة مددن الفوفونيددداه

والكويكوسد د د د دديداه الىد د د د ددا ىعمد د د د ددل عمد د د د ددا ا الد د د د ددة الجد د د د ددلور الح د د د د درة ومند د د د ددع اكسد د د د دددة ا حمد د د د ددا

الدهنيد د د د ددة وا مينيد د د د ددة وال روىيند د د د دداه

) ،(Roche et al., 2009ولكدر  (2012) Bhandariان وجدود الحدام

الددهنا غيدر المشد ع  Punicicفدا ِ
دلور الرمدان يعدد

عميهددا مددن اي ضددرر كددىح م ا واصددر ال ىيديددة ممددا يقمددل مددن ىكددون حددام

اليوري د  ،كمددا يددل ر عصددير الميمددون عمددا مسددىوياه

عامل حماية لمجها ال ولا .ولل

حام

س م احىدواء عصدير الرمدان والميمدون عمدا الفوفونيدداه الىدا ىحمدا الج ي داه الحيويدة وىحدافظ

اليوري فا الكما ).) Miya et al., 1998; Benaventa-Garcia et al.,2007; Singh et al., 2011

اده المعاممدة ددا ي يمين كويكددول مددع عصدير الرمددان او عصددير الميمددون الدا حدددو انلفددا

فددا ىركيد كددل مددن اليوريددا و

اليوريد مقارنددة مددع مجموعددة المعاممددة ددا ي يمين كويكددول فق د ومجموعددة السددي رة ،ىىف د هددلد النىددا ج مددع مددا

الكريدداىنين و حددام
ىوص َدل الي ِده  Tugcu et al. , (2008) ; Ilbey et al. , (2009) ,ال اده المعاممدة عصدير الرمدان الدا انلفدا
مددن اليوريددا و الكريدداىنين و حددام

كويكول وكموريد ا مونيوم سىحدا

ىركيد كدل

اليوريد  ،وكددلل ىىفد مددع ) Touhami et al., (2007ال اده معاممددة الجددرلان ددا ي يمين
الىحصا مع عصير الميمون الا لفد

ىركيد اليوريدا و الكريداىنين وحدام

اليوريد ويعد ر

الس م فا لل الا احىواء عصير الرمان عما مواد مضدادة لوكسددة كدالفينو ه المىعدددة والىانينداه والفوفونيدداه وفيىدامين  CوE
وكلل

احىوا ده عمدا السدمينيوم وهدو مضداد اكسددة يسدهم فدا افد ار هرمدون ا نسدولين الدلي لده دور فدا يدادة نداء ال دروىين و الىدالا
اليوري د  ،و حى دواء عصددير الميمددون عمددا الفيىاميندداه  E,Cوالسددىراه و Limonoidممددا يسددهم فددا

سددوف يقمددل مددن ىركيد حددام

حماية اللويا الكموية ورفع كفاءىها فا ر حام

) ،Vreogrijk et al., 2011كدلل

اليوري وحمايىهدا مدن ا ضدرار الىأكسددية لمجدلور الحدرة ;(Yu et al., 2005

سد م احىدواء عصدير الميمدون عمدا العديدد مدن مضداداه ا كسددة الفعالدة كالسدىراه وفيىدامين

 C,Eوالفوفونيددداه م ددل  Eriocitrin, Hesperidin, Limonoidال يعمددل فيى ددامين  Cعمددا منددع ىرسددم مددوراه اوكد د ا ه

الكالس دديوم ف ددا الكم ددا وللد د

من ددع ارىف ددان ىركيد د ا وكد د ا ه

 (Hyperoxaluriaالىا ىسىح

(فدددر ال يمدددة ا وك اليدددة

الضرر الىأكسدي عما س ح الن ي داه الكمويدة وكدلل ىمندع نمدو وى دور حصدا الكمدا et al.,

).(Huang 2000; Santhosh and Selvam, 2003; Thamilselvan and Menon, 2005

الجدول  : 2تأثير المعاممة بأاليثيمين كاليكـول و عصـير الرمـان والميمـون فـي تركيـز اليوريـا و الكريـاتنين وحـام
مصل دم ذكور االرانب المحمية

اليوريـف فـي
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المتغيرات

المجاميع

تركيز الكرياتنين ()mg/dl

تركيز اليوريا ()mg/dl

تركيز حام

* المعدل  ±الخطأ

%

التركيز

لمتغير

السيطرة

1.173± 40.827 c

100

_

0.045 ± 1.560 c

ايثيمين كاليكول

7.602± 78.157 a

191

91+

0.285 ± 3.590 a

230

عصير الرمان

1.130± 29.653 d

73

27 -

0.015 ± 0.777 d

50

50-

عصير الميمون

2.041 ± 27.230 d

67

33 -

0.030 ± 0.907 d

58

42-

المعاممة

القياسي

%

83

%

اليوريف ()mg/dl
%

المعدل  ±الخطأ
القياسي

%

المعدل  ±الخطأ
القياسي

%

التركيز

لمتغير

التركيز

لمتغير

100

_

100

_

0.140 ± 2.263 a

12+

130+

0.390 ± 2.533 a

112

0.191 ± 1.757 b

78

22 -

0.176 ± 1.227c

54

46 -

ايثيمين

كاليكول+

2.865± 30.097 d

74

26 -

0.075 ± 1.897 b

122

22-

0.299 ± 1.537 bc

68

32 -

عصير الرمان
ايثيمين

كاليكول+

3.017± 28.827 d

71

29 -

0.047 ± 1.387 c

89

11-

0.345 ± 1.613 bc

71

29 -

عصير الميمون
* المعدل  ±الل أ القياسا ل و

مكرراه  .عدد ا رانم لكل مجموعة = .0

ا رقام المى وعة احرف ملىمفة عموديا ىدل عما وجود فر معنوي عند مسىور احىمالية ( )P≤0.05حسم الى ار دنكن.

اظهره النىا ج الم ينة فا (الجدول  )3انلفاضداً معنويداً فدا ىركيد الكموىدا يون ( GSHمضداد اكسددة غيدر ان يمدا دالمدا

المنشأ) فا مصل دم لكور ا رانم المحمية المعاممة ا ي يمين كويكول نس ة  % 46مقارندة مدع مجموعدة السدي رة السدميمة ،ىىفد

; مه د د د د د د د د د د د د د د د د دددي ()8104

نىد د د د د د د د د د د د د د د د ددا ج الد ارس د د د د د د د د د د د د د د د د ددة الحالي د د د د د د د د د د د د د د د د ددة م د د د د د د د د د د د د د د د د ددع ال د د د د د د د د د د د د د د د د ددا ا ()8108

); ،(Tugcu et al., 2008; Ashok et al., 2010; Kumar et al., 2015ال اده معاممدة الجدرلان دا ي يمين كويكدول الدا

انلفددا

ىركيد  GSHفددا مصددل الدددم ،ويعد ر السد م فددا انلفددا

ىركيد د فددا مصددل الدددم عنددد المعاممددة ددا ي يمين كويكددول الددا

الكددرم الىأكسدددي الندداىج عد ن عدددم الى دوا ن ددين انىددا الجددلور الحدرة ومضدداداه ا كسدددة الدفاعيددة ،فالىدأ يراه الضددارة لمجددلور الحدرة
يسددي ر عميهددا وسددا ة مضدداداه ا كسدددة م ددل فيىددامين  C, Eومضدداداه ا كسدددة الدالميددة ،ال يسد م الكددرم الىأكسدددي انلفددا

مسىوياه مضداداه ا كسددة ا ن يميدة وغي ار ن يميدة ) .(Keles et al., 2010ال ىشدير اغمدم ال حدو الىجري يدة والسدريرية الدا ان

الكدرم الىأ كسددي يد داد فدا الكمددا والددورة الجها يددة فدا الجددرلان المصدا ة حصددا الكمدا المسددىحد ة وسدا ة ا ي يمددين كويكدول ممددا
ي يدد مدن اسدىهو مضداداه ا كسددة ا ن يميدة وغيدر ا ن يميدة ) ،)Huang et al., 2002دين

 Touhamiان ا وك د ا ه ىسددىح

يروكسدددة الدددهون وىىس د م فددا ىح ديم النسددج الكمويددة ولل د

(et al., )8112

ىفاعمهددا مددع ا حمددا

الدهنيددة

المىعددددة غيددر المش د عة ،وا وك د ا ه الناىجددة مددن ا ي يمددين كويكددول ىس د م ىمددف لوغشددية الم نددة لممسددال ال وليددة ،كمددا ىسدد م
انلفاضاً فا مضاداه ا كسدة عامة.
و عمددا حدددة الددا انلفددا
أده المعاممددة عصددير الرمددان والميمددون ك د ً

ىركي د  GSHفددا مصددل الدددم ،وقددد يكددون الس د م فددا

انلفاضه هو اسىلدامه كمضاد اكسدة لى ال اصناف ا وكسجين الفعالة من لول ىفاعوه ان يمية وغير ان يمية ،ويساهم ايض ًا
فا اعادة ىوليد ج ي اه صغيرة ملكسدة وها مضاداه اكسدة م ل فيىامين .(Rahman, 2007) C, E
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واده المعاممة ا ي يمين كويكول مع عصير الرمان والميمون كوً عما حدة الا ارىفان ىركي  GSHفا مصل الدم مقارندة

مع مجموعة المعاممة ا ي يمين كويكول لوحدد ،ىىف نىدا ج الد ارسدة الحاليدة مدع مدا ىوصدمه اليده ال دا ا ) (2012ال اده المعاممدة
ا ي يمين كويكول مع عصير الميمون الا ارىفان ىركي د فا مصل الدم ولل

س م المحىور العدالا لعصدير الميمدون مدن مضداداه

ا كسددة والىدا ىسداهم فدا ا الدة الجدلور الحدرة وىنشدي مضداداه ا كسددة ا ن يميدة .كمدا ىىفد مدع مدا ىوصدل اليده Tugcu et al.,
) (2008عند معاممة الجدرلان دا ي يمين كويكدول مدع عصدير الرمدان يدلدي الدا ارىفدان ىركيد  GSHفدا مصدل الددم مقارندة مدع

السي رة ولل

س م الفعالية الواسعة ال يدف لمرمدان نظد اًر لمحىدواد العدالا مدن المرك داه الكيميا يدة القدادرة عمدا كسدح الجدلور الحدرة،

ىحسين فعالية مضاداه ا كسدة ا ن يمية وغير ا ن يمية ،كما ان الرمان نفسه مضاد اكسدة فعدال جدداَ ويسداهم فدا ىحسدين وظيفدة

الكما ،ال يىم ىكوين GSHفا الك د شدكل مك دف ،كمدا ان ج ي داه GSHىدرى

مدع ال روىينداه ;(Samuelsson et al., 2011

) .Lu, 2013ينه ال ا ا ( )2012ان عصير الميمون يحىوي عما فيىاميناه  ،A, C, Eىساهم فدا نداء ا حمدا

ا مينيدة فدا

الك د و س م فعاليىها المضادة لوكسدة فانها ى يد من ىركي  GSHفا مصل الدم  .واشدار  (2011) Arjamandالدا ان عصدير

الرمددان يحىددوي عمددا السددمينيوم الددلي يع د

مددن حالددة مضدداداه ا كسدددة ومنهددا يددادة  GSHليددر دليددل عمددا عمددل مضدداد ا كسدددة

( GSHغير ا ن يما دالما المنشأ) ،اللي يعمل عما ا الة الجلور الحرة وىع ي وظا ف الكما ،ممدا يدلدي الدا يدادة در اليوريدا
مع ال ول.

اظهره النىا ج فا (الجدول  )2ارىفاعاً معنوياً فا ىركي المالون ندا ا ا لديهايدد ) (MDAفدا مصدل دم ا ارندم المحميدة

المعاممة ا ي يمين كويكول نس ة  %21مقارنةً مع السي رة .ىىف نىا ج الدراسة الحاليدة مدع العديدد مدن الد ارسداه السدا قة ال دا ا

)(2012؛ مهددي ( )2014؛ (Tugcu et al., 2008; Parmar et al., 2012; Makasana et al., 2014; Naghii et
) ،al., 2014; Kumar et al., 2015ويعد ر السد م الدا يدادة انىدا الجدلور الحدرة والىدا يسدىدل عميهدا يدادة ىركيد MDA
واللي يىكون س م ىكون حصا الكما المسىح

مما يلدي الا حدو اضرار نسج الكمدا سد م ىأ رهدا دالكرم الىأكسددي عميهدا،

ال ى داد عممية يروكسدة الدهون وىقل فعالية مضاداه ا كسدة ا ن يمية ).(Patel et al., 2012
اظهره النىا ج انلفا

ىركي  MDAفا مصدل دم ا ارندم المعاممدة عصدير الرمدان والميمدون فقد كدو عمدا انفدراد ،وهدلا

يىفد مدع مدا ىوصدل اليده كدل مدن ال داح ين )  (Abdel Moneim et al., 2011; Jaiswal et al., 2015عندد معاممدة الجدرلان
عصددير الرمددان او الميمددون ،فددا حددين اظهددره النىددا ج ارىفاعددا فيفددا فددا المجدداميع المعاممددة ددا ي يمين كويكددول مددع عصددير الرمددان

و عمدا انفدراد مقارنددة مدع مجموعددة السدي رة .ويعد ر للد الدا احىدواء الرمدان عمددا الفينددو ه المىعدددة والسددىيرويداه الىددا
والميمدون كد َ
ىسدداعد عمددا ىحفي د مضدداداه ا كسدددة ا ن يميددة

الددة الى دأ يراه الضددارة صددناف ا وكسددجين الفعالددة ،كمددا ان الرمددان يحىددوي عم ددا

 Punicalaginالمسددلول عددن اك ددر مددن  %50مددن الفعاليددة المضددادة لوكسدددة فددا لل د العصددير

; (Han et al., 2006

) .El-Sayed, 2013يحىددوي عصددير الميمددون عمددا العديددد مددن الم كوندداه الكيميا يددة ال يعيددة ومنهددا حددام

السددىري وفيىددامين C

وفيىددامين  Eوالفوفونيددداه والمعددادن وال يددوه المفيدددة ) ،(Lidiane et al., 2011كمددا يحىددوي عمددا مشددىقاه  Oxazineوهددا

مرك د دداه فعال د ددة ايولوجي د ددا كمض د دداداه اكس د دددة ومض د ددادة لمجد د د ار يم ،كم د ددا ىس د دداعد ف د ددا ىقم د ددص العض د ددوه الممس د دداء لمم ان د ددة ال ولي د ددة

).(Badrinthan et al., 2015

الجــدول  : 3تـــأثير المعاممــة بـــااليثيمين كاليكــول و عصـــير الرمــان والميمـــون فــي تركيـــز الكموتــاثيون  GSHوالمـــالون ثنـــائي
االلديهايد  MDAفي مصل دم ذكور االرانب المحمية
المتغيرات

تركيز (µmol/L) GSH

تركيز (µmol/L) MDA

الدور الوقا ا لعصير الرمان والميمون فا عدد من المىغيراه............
المجاميع

* المعدل  ±الخطأ القياسي

المعاممة

%

%

المعدل  ±الخطأ القياسي

20
%

%

التركيز

لمتغير

السيطرة

0.074 ± 6.176 a

100

_

0.187 ± 7.219 df

ايثيمين كاليكول

0.254 ± 3.315 c

53

46 -

0.272 ± 9.358 a

130

عصير الرمان

0.199 ± 4.232 b

68

31 -

0.134 ± 6.829 ef

95

5-

عصير الميمون

0.048 ± 4.544 b

73

26 -

0.377 ± 6.552 f

91

9-

0.481 ± 4.412 b

71

29 -

0.076 ± 7.422 cd

103

3+

0.330 ± 4.913 b

79

20 -

0.131 ±7.502 bcd

104

4+

ايثيمين كاليكول+
عصير الرمان

ايثيمين كاليكول+
عصير الميمون

*المعدل  ±الل أ القياسا ل و

التركيز

لمتغير

100

_
30 +

مكرراه  .عدد ا رانم لكل مجموعة = 0

ا رقام المى وعة احرف ملىمفة عموديا ىدل عما وجود فر معنوي عند مسىور احىمالية ( )P≤0.05حسم الى ار دنكن .

اظهددره نىددا ج الد ارسددة الحاليددة كمددا م ددين فددا (الجدددول  )4ان معاممددة لكددور ا ارنددم المحميددة ددا ي يمين كويكددول ادر الددا

حددو انلفدا

معندوي فدا ىركيد الكالسديوم فدا مصدل الددم نسد ة  %44مقارندةً مدع مجموعدة السدي رة ،ىىفد هدلد النىدا ج مدع مددا
ىركي د

ىوصددل اليدده كددل مددن (ال ددا ا )Kapilraj, 2015 ; 2012 ،ال ّاده معاممددة الجددرلان ددا ي يمين كويكددول الددا انلفددا
الكالسد د دديوم فد د ددا مصد د ددل دم الجد د ددرلان المعاممد د ددة .ويعد د ددود الس د د د م فد د ددا انلفد د ددا ىركي د د د الكالسد د دديوم الد د ددا ىكد د ددون مد د ددوراه اوك د د د ا ه

الكالسد د د د د د د د دديوم الىد د د د د د د د ددا ىرس د د د د د د د د د ه فد د د د د د د د ددا الن ي د د د د د د د د دداه الكمويد د د د د د د د ددة مس د د د د د د د د د ةً اضد د د د د د د د د درار فد د د د د د د د ددا اللوي د د د د د د د د ددا ال و ي د د د د د د د د ددة لمكم د د د د د د د د ددا
) (Kohjimoto et al., 2004 ; Khan and Kok, 2004فدا ي يمين كويكدول يمدىص سدريعاً فدا ا معداء ويىدأي

فدا الك دد

ىحفيد د ان يم دداه الك ددد م ددل الكح ددول ديهي دددروجيني واند د يم ا لديهاي ددد ديهي دددروجيني ليكدددون النددداىج النهدددا ا لهدددلد الم ددادة حدددام

ا وك الي  ،ال يىرسم وجود الكالسيوم شكل موراه اوك ا ه الكالسديوم ممدا يسدىح

ىكدوين الحصدا ،ويعدد الكالسديوم وا وكد ا ه

من المحفّ اه ا ساسية لىكوين الحصا ) ،(Scalley et al., 2002ىسرم الكالسديوم ع در الكميدة يكدون مصداح اً ل يدادة امىصداص

الكالسدديوم فددا ا معدداء وكددلل ىحددرر الكالسدديوم مددن العظددام ممددا يددلدي الددا يددادة الكالسدديوم فددا الدددم وال ددول ( Ghelani et al.,

.)2016

اظهره نىا ج الدراسة الحالية كما م ين فا (الجدول  )4ان معاممة لكور ا رانم المحمية دا ي يمين كويكدول احدد

ارىفاعداً

معنويد د د د داً فد د د د ددا ىركي د د د د د المغنيس د د د دديوم و ال وىاسد د د د دديوم فد د د د ددا مص د د د ددل الد د د د دددم نس د د د د د ة  %01و  %20عمدد د د ددا الى د د د د دوالا ،ىىف د د د د د هد د د د ددلد

النىا ج مع مهددي ) )2014ال ينده حددو ارىفدان معندوي فدا ىركيد ايدون المغنيسديوم فدا المجموعدة المعاممدة دا ي يمين كويكدول
ىركي  ،%0.9كمدا ىىفد مدع كدل مدن ) (Kapilraj, 2015; Prabhu et al., 2016ال اده معاممدة الجدرلان دا ي يمين كويكدول
ىركي ) )%0.75مع ( )%2كموريد ا مونيوم لمدة  28يوماً سىحدا

الحصا وادر الا ارىفان ىركي المغنيسيوم فدا مصدل الددم.

ىىفد د د د د د د د د د د د د نى د د د د د د د د د د د ددا ج الد ارس د د د د د د د د د د د ددة الحالي د د د د د د د د د د د ددة م د د د د د د د د د د د ددع ماىوص د د د د د د د د د د د ددمه الي د د د د د د د د د د د دده العدي د د د د د د د د د د د ددد م د د د د د د د د د د د ددن الد ارس د د د د د د د د د د د دداه منهدد د د د د د د د د د د ددا
(ال ا ا 2012 ،؛ )Tugcu et al., 2008; Ilbey et al., 2009ال اده معاممة الجرلان جرن ولفىراه منية ملىمفة الا ارىفدان
معنوي فا ىركي ال وىاسيوم فا مصل الدم.

يع ر ا رىفان فا ىركي المغنيسيوم فا مصل الدم الا حدو ىنلر فا النسج مما يدلدي الدا لدرو المغنيسديوم مدن دالدل

اللويا الا الدم فيرىفع ىركي د فا مصل الدم ،ال ان معظم المغنيسيوم موجود دالل اللويا او س م سمية ا ي يمدين كويكدول عمدا
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النسج ،يلدي الا حدو ىرشيح ا د لممغنيسيوم و لل يرىفع ىركي المغنيسيوم فا مصل الدم (مهدي .)2014 ،يحد

فا امد ار

الكمددا الم منددة الددىول فددا اف د ار ال وىاسدديوم الكمددوي والددلي يددلدي الددا اآلليددة فددر ال وىاسدديوم فددا الدددم ،و شددكل عددام ىعددد حالددة فددر

ال وىاس د دديوم ف د ددا ال د دددم  Hyperkalemiaاك د ددر ش د دديوعاً ال ىش د ددكل ) ،)%20-14ينم د ددا ىش د ددكل حال د ددة نق د ددص ال وىاس د دديوم ف د ددا ال د دددم
 .(Gilligam and Raphael, 2017) %(18-12) Hypokalemiaوقدد يكدون السد م فدا ارىفدان ىركيد ايدون ال وىاسديوم هدو
لرو ال وىاسيوم من دالل اللويا ومن السوا ل الدالل لموية الا لار اللويا والسوا ل لار لموية س م ا ض ار اه ا يضية

م د د د د د ددل الحمد د د د د ددا

ا يضد د د د د ددا ونقد د د د د ددص الىرويد د د د د ددة الدمويد د د د د ددة وىمد د د د د ددف اللويد د د د د ددا ،ال ان ال وىاسد د د د د دديوم موجد د د د د ددود دالد د د د د ددل اللويد د د د د ددا

اك در مدن لارجهدا (Giebisch, 2004; Goff, 2004; Grunberg et al., 2006; Grunberg et al., 2011; Constable
);.et al., 2013

اده المعامم ددة عص ددير الرم ددان والميم ددون كد دوً عم ددا انفد دراد ال ددا المحافظ ددة عم ددا المس ددىور ال يع ددا لىركيد د الكالس دديوم و المغنيس دديوم ف ددا

مصددل الدددم ،ينمددا اده المعاممددة عصددير الرمددان الددا انلفددا

فددا ىركي د ال وىاسدديوم فددا المصددل نس د ة  %00ينمددا اده المعاممددة

عصدير الميمددون الددا المحافظددة عمددا المسددىور ال يعددا لم وىاسدديوم وللد

سد م احىدواء عصددير الرمددان والميمددون عمددا العديددد مددن مضدداداه

ا كسدة والفيىاميناه والمعادن وغيرها ). (Aviram et al., 2002; Touhami et al., 2007

كما اده المعاممة ا ي يمين كويكول مدع عصدير الرمدان او الميمدون الدا ارىفدان ىركيد الكالسديوم فدا مصدل الددم مقارندة مدع

مجموعددة المعاممددة ددا ي يمين كويكددول لوحدددد ،اده المعاممددة ددا ي يمين كويكددول مددع عصددير الرمددان والميمددون كددو عمددا حدددة الددا

انلفد ددا

ىركي د د المغنيسد دديوم و ال وىاسد دديوم فد ددا مصد ددل الد دددم مقارند ددة مد ددع مجموعد ددة المعاممد ددة د ددا ي يمين كويكد ددول فقدد د  .ال اش د ددار

) Tugcu et al., (2008ان عصدير الرمددان قددد يكددون لده ىددا ير م د

عمددا فعاليددة ا ن يمداه المصددنعة لووكد ا ه م ددل اند يم

كويكوليد اوكسديدي  Glycolic oxidaseفدا الك ددد ،دلل فددان ىكدوين ا وكد ا ه يدنلف

ممدا يعد

مدن الدددور الوقدا ا لمرمددان

عمددا الك ددد والكمددا كمددا يحىددوي الرمددان عمددا القمويددداه الىددا ىسدداعد عمددا ان سددا العضددوه الممسدداء شددكل لدداص ممدا يسدداعد عمددا
دور مهمداً فدا ىقميدل الىشد ع
در الحصدا مدن الكمددا ) .(Pararin et al., 2016كمدا يحىددوي الميمدون عمدا السددىراه الىدا ىدلدي اً

ال ولا أمو الكالسيوم ولل

السدىراه عمددا يددادة فعاليددة عد

ىكوين معقدا ه قا مة لملو ان مع ايوناه الكالسيوم مما يساعد عما ى دي نمدو ال مدوراه ،كدلل ىعمدل
الج ي داه الك يدرة فددا ال ددول والىددا ى د

ىكددوين حصددا الكمددا م ددل Tamm-horsfall protein

وكلل ىساعد السىراه عما الىقميل من ىع ير  Osteopontinال ولا وهو احد محف اه ىكوين الحصا ،ال يدلل فا ىركيم القالم
ال روىينددا لمحصددا ال وليددة ) .(Cuadarella and Vescini, 2009وكددلل يحىددوي عصددير الميمددون عمددا العديددد مددن العناصددر
كال وىاسدديوم والمغنيسدديوم ،فيىددامين  ،C,Eالفوفونيددداه ،الكوماريندداه Limonoid ،وحددام

الفوليد ممددا يسددهم فددا حمايددة اللويددا

الكمويدة مدن ا ضدرار الىدا ىسد ها المدواد السدامة م دل ا ي يمدين كويكدول ) .(Deyhim et al., 2008و دد مدن ا شدارة ان نقصدان
مسىوياه المغنيسيوم يىس م فا ىكوين حصا الكما شكل اسرن ).(Karadi et al., 2006; Celik et al., 2007
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الجدول  : 4تأثير المعاممة بأاليثيمين كاليكول و عصير الرمان والميمون في تركيز الكالسيوم و المغنيسيوم و البوتاسيوم في
مصل دم ذكور االرانب المحمية

المجاميع

تركيز الكالسيوم ()mg/dl

المتغيرات

* المعدل  ±الخطأ

تركيز المغنيسيوم ()mg/dl

%

%

التركيز

لمتغير

السيطرة

0.616 ± 14.907 a

100

_

0.211 ± 2.460 b

ايثيمين كاليكول

0.294 ± 8.420 d

56

44-

0.317 ± 3.690 a

150

عصير الرمان

0.506 ± 14.473
ab

97

3-

0.018 ± 2.562 b

104

4+

عصير الميمون

0.543 ± 14.437
ab

97

3-

0.129 ± 2.478 b

101

1+

0.270 ± 5.693 b

1.349 ± 12.597
bc

85

15-

0.062 ± 2.658 b

108

8+

0.361 ± 5.633 b

103

0.284 ± 12.273 c

82

18-

0.212 ± 2.517 b

102

2+

0.405 ± 5.680 b

104

المعاممة

القياسي

ايثيمين كاليكول +
عصير الرمان
ايثيمين كاليكول +
عصير الميمون

* المعدل  ±الل أ القياسا ل و

المعدل  ±الخطأ

تركيز البوتاسيوم ()mmol/L

القياسي

المعدل  ±الخطأ

%

%

التركيز

لمتغير

100

_

0.155 ± 5.473 b

50+

0.041 ± 9.903 a

181

0.368 ± 4.667 c

85

15-

104

4+
3+

4+

القياسي

%

%

التركيز

لمتغير

100

_
81+

مكرراه .عدد ا رانم لكل مجموعة = 0

ا رقام المى وعة احرف ملىمفة عموديا ىدل عما وجود فر معنوي عند مسىور احىمالية ( )P≤0.05حسم الى ار دنكن .

الدراسة النسيجية
النىا ج موضحة فا المقا ع العرضية لكمية ا رانم السميمة و المعاممة فا ا شكال الىالية:

B

A

الشكل  :1مقطع عرضي لكمية ارنب محمي من مجموعة السيطرة ،يوضح ) (Aالتركيب السوي لمنبيبات الكمويـة المبطنـة بالخاليـا

الظهارية ( )Bالكبيبات الكموية ومحفظة بومان (تحـت قـوة التكبيـر  ،400 Xالصـبغة المسـتخدمة الهيماتوكسـمين –

االيوسين).
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B

A

الشكل  :2مقطع عرضي لكمية ارنب محمي من مجموعة المعاممة بأاليثيمين كاليكول ،يوضح ) (Aالتوسـع فـي تجـاويل النبيبـات

الكمويــة لمكميــة ويوضــح ) (Bترســب بمــورات اوك ـزاالت الكالســيوم فــي تجــاويل النبيبــات الكمويــة ،قــوة التكبيــر ،400X
(تحت الصبغة المستخدمة الهيماتوكسيمين – االيوسين) .

A

B

الشكل  :3مقطع عرضي لكمية ارنب محمي من مجموعة المعاممة بعصير الرمان فقط ،يوضح ) (Aالكبيبات الكمويـة و محفظـة
بومان ) (Bالنبيبات الكموية( ،تحت قوة التكبير  ،400Xالصبغة المستخدمة الهيماتوكسيمين – االيوسين).

C
A
B
الشكل  :4مقطع عرضي لكمية ارنب محمي من مجموعة المعاممة بعصير الميمون فقط ) (Aيوضح الكبيبات الكموية و محفظـة
بومــان ) (Bالنبيبــات الكمويــة ) (Cيوضــح جــدوث نخــر تجمطــي و نــزل بــين النبيبــات الكمويــة( ،تحــت قــوة التكبيــر

 ،400Xالصبغة المستخدمة الهيماتوكسيمين – االيوسين).
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B

A

الشـكل  :5مقطــع عرضــي لكميـة ارنــب محمــي مـن مجموعــة المعاممــة بـااليثيمين كاليكــول و عصــير الرمـان ،يوضــح ) (Aترســب
بمورات اوكزاالت الكالسيوم بأعداد قميمـة و) )Bالـبع

االخـر يخمـو مـن البمـورات (تحـت قـوة التكبيـر  ،400Xالصـبغة

المستخدمة الهيماتوكسيمين – االيوسين).

C
B
A

الشكل  : 6مقطع عرضي لكمية ارنب محمـي مـن مجموعـة المعاممـة بـااليثيمين كاليكـول وعصـير الميمـون ،يوضـح ) )Aترسـب
بمورات اوكزاالت الكالسيوم ) (Bبينما تخمو بع

التجاويل من هذه البمورات مع ) )Cحدوث تنخر وتنكس و نـزل

في الخاليا الطالئية المبطنـة لمنبيبـات الكمويـة( ،تحـت قـوة التكبيـر  ،400Xالصـبغة المسـتخدمة الهيماتوكسـيمين –
االيوسين).
المصادر العربية
جمود ،ايمان محمد سعيد مص فا ( . )2017الىدأ يراه الفسدمجية والنسديجية لعصدير الميمدون ومسدىلمص دلور الكمدون فدا ا ارندم
المسمنة ىجري ياَ .ا روحة دكىوراة ،كمية العموم ،جامعة الموصل ،الع ار .

الحديدي ،ع ير ع ااهلل عايد ( .)2015الىأ يراه الفسمجية والكيموحيوية لعقار  Simvastatinوعصير الرمان و لور الشوفان عما
ا رانم النيو لندية المصا ة ىصمم الشرايين الىجري ا .ا روحة دكىوراة ،كمية العموم ،جامعة الموصل ،الع ار .

ال ددا ا ،صد د ا ليددر ال دددين ا د دراهيم ( .)2012الىددأ ير الوق ددا ا لعصددير الميم ددون والمس ددىلمص المددا ا لممع دددنو
الىجري ددا المس ددىح

فددا من ددع الىحص ددا

أس ددىعمال ا ي يم ددين كويك ددول وىقمي ددل الس ددمية الكموي ددة المس ددىحد ة المض ددادين الحي ددويين جنىامايس ددين

وفموكساسين فا الجرلان .رسالة ماجسىير ،كمية العموم ،جامعة ىكريه ،الع ار .
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