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 الممخص
 Citrusوعصددير الميمددون  Punica granatumهدددفه هددلد الدراسددة الددا معرفددة الدددور الوقددا ا لكددل مددن عصددير الرمددان 

limon  ور ا رانددددم المحميددددة مدددين كويكددددول  فددددا لكددديفدددا كدددد ح ىكددددون حصدددا الكمددددا المسددددىحد   وسددددا ة ا يOryctolagus 

cumiculus، الفحص  فضًو عن ،مين كويكوليودراسة ىأ ير ا جهاد الىأكسدي المسىحد   ا ي  مع رَا عنه  مىا عة وظا ف الكما
 المجهري لنسيج الكمية.

               و ددددددددو ن  ( اشددددددددهر(8-10لكددددددددرَا مددددددددن ا رانددددددددم المحميددددددددة،  أعمددددددددار ىىددددددددراو  مددددددددا  ددددددددين  21اسددددددددىلدم فددددددددا الدراسددددددددة الحاليددددددددة 
يومًا و واقع جرعىين يوميدًا صد احا  21وجرعه لمدة  ،ارنم/مجموعة 5 واقع  ،مجاميع عشوا ية 6قسمه الا  ،(غم0011-8111)

مين يسدي رة، المجموعدة ال انيدة: جرعده  دا ي موعة ومساًء كما يما: المجموعة ا ولا: اع يه الماء والغلاء ا عىيادي وعده كمج
مدل/كغم مدن و ن الجسدم، المجموعدة   6مل/كغم من و ن الجسم، المجموعة ال ال ة: جرعه  عصدير الرمدان  ىركيد 1 ىركي  كويكول

مدل/كغم 1مين كويكدول  ىركيد يمل/كغم من و ن الجسم، المجموعة اللامسة: جرعه  ا ي  4 ىركي  الرا عة: جرعه  عصير الميمون
مين كويكدددول يمدددل/كغم مدددن و ن الجسدددم، المجموعدددة السادسدددة: جرعددده  دددا ي  6يددد مدددن و ن الجسدددم اضدددافة الدددا عصدددير الرمدددان  ىرك

 .  مل/كغم من و ن الجسم 4 ىركي  مل/كغم من و ن الجسم اضافة الا عصير الميمون  1 ىركي 
مين كويكددول فددا لكددور ا رانددم المحميددة أدر الددا ىددأ يراه سددم ية فددا ينىددا ج ان ىكددوين الحصددا المسددىحد   ددا ي الأظهددره 

حددام   ،الكريدداىنين ،( فددا ىركيدد  كدل مددن اليوريددا(P≤ 0.05ىم مدده  ارىفددان معنددوي عندد مسددىور احىماليددة  ،المىغيدراه الكيموحيويددة
 GSH الكموىدددا يون  ينمدددا اده الدددا انلفدددا  ىركيددد  كدددل مدددن ،المغنيسددديوم وال وىاسددديوم ،MDA المدددالون  ندددا ا ا لديهايدددد، اليوريددد 

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

ايجا يدة فدا  الدا ىدأ يراه ةلمحمية  عصدير الرمدان والميمدون كدًو عمدا حدداده معاممة لكور ا رانم ا كمانىيجة ىرسم هلد ال موراه. 
وانلفاضدَا معنويدا فدا مسدىور  GSH غير معنوي فا مسدىور اً كما اظهره انلفاض ،ىغيراه الكيموحيوية لوظا ف الكماعدد من الم

MDA الددا ةعمددا حددد ان والميمددون كددوً مين كويكددول مددع عصددير الرمدديواده المعاممددة  ددا ي  ،فددا مصددل الدددم مقارنددة مددع السددي رة 
ىرسدددم  مدددوراه  انلفدددا . كمددا اظهدددره المقدددا ع النسدددجية لمكميدددة ىددأ يراه ايجا يدددة فدددا المىغيدددراه الكيموحيويدددة و الكهدددارل المدروسدددة

   النسيج ال و ا الم  ن لها.  مين كويكولياحد ها ا ي اوك ا ه الكالسيوم فا الن ي اه الكموية وا ضرار الىا 
 

 عصير الميمون.  ،عصيرالرمان ،كويكول ي يمينا  ،حصا الكما ات الدالة:الكمم
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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.  
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 المقدمة

يىكددون مددن ، جسددم الكددا ن الحددا المسددلولة عددن ىنظدديم المدداء و ا مددو  فددا جسددم ا لراجيددةيعددد الجهددا  ال ددولا احددد اجهدد ة ال      
ىعددد الكميددة مددن ا عضدداء المهمددة لمددا لهددا مددن وظددا ف مىعددددة منهددا ىرشدديح الدددم مددن نددواىج العمميدداه  .الكميىددين والحددال ين و الم انددة

 لهددا دور مهددم فددا حفددظ ال ي ددة الدالميددة لجسددم الكددا ن الحددا فددا حالددة اىدد ان اي وا يضددية غيددر المرغددوم فيهددا و  رحهددا فددا ال ددول 
فضددددًو عددددن الددددىحكم فددددا ضددددغ  الدددددم و ىلميدددد  السددددكر  عمميددددة  ،القاعدددددي و ىددددوا ن الكهددددارل -المحافظددددة عمددددا الىددددوا ن الحامضددددا

و الرنين Erythropoietin  و ىنظيم الغدد الصم من لول افرا  هرموناه ا ر رو ويىين  ،Gluconeogenesisالكموكونيوجني   
 Renin و انىدا  فيىدامينD3 (Zahid et al., 2009 ; Guyton and Hall, 2010)  . ىىكدون الحصدا نىيجدة عوامدل ايضدية و
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 العوامدددددددددددل ال ي يدددددددددددة و الغلا يدددددددددددة و  يدددددددددددادة نسدددددددددددم ا صدددددددددددا ة  دددددددددددأمرا  ضدددددددددددغ  الددددددددددددم و داء السدددددددددددكر  قضدددددددددددًو عدددددددددددن ،ورا يدددددددددددة
(Sunitha et al., 2018) .دم  ،كميدةى ددأ  حجدم ح دة الرمدل مدن مدادة صدم ة فدا ال ،الحصدا هدا جسدم صدمم ىىشدكل فدا الكميدةف 

و ىصددنف الحصددا ال وليددة  ،ىصدد ح كىمددة ىشدد ه ق عددة الحجددر ال ،ىرسددم عميهددا المعددادن الموجددودة فددا ال ددول فىنمددو و يك ددر حجمهدداى
 أو فدددددددا الم اندددددددة فدددددددا الحالدددددددم Ureterolithiasisأو  ،فدددددددا النفدددددددرون Nephrolithiasisحسدددددددم موقعهدددددددا فدددددددا الكمدددددددا فىددددددددعا 

Cystolithiasis حددام   ،السدىروفايه ،فوسدفاه الكالسديوم، يدا ا منهدا حصددا اوكد ا ه الكالسديومأو ىصدنف حسدم ىركي هدا الكيم
 .(Potts, 2004)السيسىين و حصا ا دوية  ،اليوري 
لددلل  هدددفه الدراسددة  ،لعددو  حصددا الكمددا و شدداف     يوجددد عقددار مددر   ، عمددا الددرغم مددن الىقدددم الك يددر فددا العددو  ال  ددا     

للا اسىلدمه ا عشام و الن اىاه ال  ية و مسىلمصداىها  شدكمها  ،سىلدام  دا ل لمعقاقير ال  يةالحالية الا الىحري و ال ح  عن ا
مدن هدلد الن اىداه  مدار الرمددان . (Sangames, 2009)ال  يعدا لىوفرهدا و لعددم ظهدور   دار جان يدة فددا عدو  الحدا ه المرضدية 

Punica granatum    ىنىمددا الددا العا مددة الرمانيددةPunicaceae كددل مددن  حىددويىال  ،ا لهددا مددن فوا ددد صددحية   حصددر لهددالمدد
الفيىامينداه و المعدادن  وا ن وسيانيناه  والفينو ه المىعددة  وعما العديد من المكوناه الفعالة م ل الفوفونيداه  ال لور و القشور

و  ،لمجدلور الحدرة  الىدأ ير الضدار و ى  دي  Antioxidantالمسلولة عن العديد من الفوا د الصحية  س م نشا ها المضداد لوكسددة 
للد  ىظهدر مكونداه الرمدان ىدأ يرًا ايجا يدًا فدا ىع يد  الصدحة مدن  فضًو عدن ،مرا  و ى ورهاىعديل فعالية ا ن يماه المرى  ة  ا 

كمدا يسدهم عصدير الرمدان فددا  ،Rahmani et al., 2017) ; 8100الحديددي ( لدول ىعدديل المسداراه الفسدمجية و الكيموحيويدة
 Citrus limonىعدد  مدار الميمدون . (Ilbey et al., 2009)عدو  حصدا الكمدا و يقمدل مدن الىدأ يراه الضدارة لمكدرم الىأكسددي 

من الن اىاه ال  ية الىا لها فوا د مىعدددة نظدرًا لمحىدور عصديرها العدالا مدن المكونداه  Rutaceaeالسل ية  اللي ينىما الا العا مة
ونيددداه الىددا ىعددد مددن مضدداداه ا كسدددة و مضددادة لنمددو الجددرا يم و الف ريدداه و الفيروسدداه و مضددادة الفوف والفعالددة كالقمويددداه 

)النداىج عدن  و العصير غنا  السىراه الىا ىساهم فا الىقميل من فر  الىش ع .(Burt, 2004; Ortuno et al., 2006)لمسر ان 
لددددلا اسددددىلدمه  ،ىرسددددم  مددددوراه اوكدددد ا ه الكالسدددديوم فددددا الكمدددداو يقمددددل مددددن  قمددددة ىندددداول الميدددداد و  الىددددالا ىركيدددد  مكوندددداه ال ددددول(

مسىلمصدداه الميمددون مددن ملىمددف اج ا دده كددا ورا  و ا  هددار و القشددور و العصددير فددا عددو  الك يددر مددن ا مددرا  و منهددا حصددا 
 . Kawaii et al., 2000 ; Touhami et al., 2007) ; 8108 ،ال ا ا) الكما

 

 المواد و طرائق العمل
 نات المستخدمة في الدراسة الحالية الحيوا

-10) ىىدراو  مدا  دين راعمدأ  ،Oryctolagus cuniculus)ال ريدة(  ا راندم المحميدة لكدرَا مدن 21 فا هلد الدراسة لدماسى

 هوىمد ،وكانده  حالدة صدحية جيددة من ا سوا  المحمية فا مديندة الموصدل  هاىم شرا ،غم 1500-2000))و ن و معدل اشهر  (8
سداعة ظدوم، فضدًو عدن الىهويدة  01سداعة ضدوء و 04م ودورة ضدو ية °(80-81 ظروف مو مة من حي  درجدة الحدرارة ) ىر يىها

هددلد ا رانددم فددا  هوضددعالمسددىمرة الجيدددة وىددم الضدداعها لفىددرة ىمهيديددة لغددر  الىددأقمم عمددا المكددان والعميقددة ق ددل ال دددء  المعاممددة، و 
لاصة  ا رانم ىم اعدادها من شركة ا مين فا محافظة نينور  صدورة مسدىمرة اللقياسية ، اع يه الماء والعميقة ااقفاص مهي ة لها

 كما ىم ىقديم العمف ا لضر  كمياه مىساوية وىسمسل  ا ه لجميع الحيواناه.
 استحداث حصى الكمى 

 21رم و جرعده لمددة % مدع مداء الشد1 ىركيد   Ethylene glycolمدين كويكدول يىدم اسدىحدا  حصدا الكمدا  اسدىعمال ا ي     
 يومًا  و  واقع جرعىين يوميًا ص احًا و مساءًا.
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  النباتات المستخدمة في الدراسة الحالية
مدن ا سدوا  ها ل إل ىم شدرا، Punica granatumوالرمان  Citrus$lemonالميمون كل من  اسىلدم فا هلد الدراسة  مار

سدىلدام العصدارة اليدويدة ورشدحه اوعصدره  أ مدار الميمدون ق عده القشرة  دم ونظفه وا يمه  جيداً غسمه  ،المحمية لمدينة الموصل
أمددا  النسدد ة لعصددير  ،م°81-  درجددة حددرارة  المجمدددةفددا  وحفظددهاأُللددرر  عدددة   قدداه مددن الشددا  لمددىلمص مددن ال ددلور والشددوا م 

 اسددىلدام  الكهر ددا ا، ورشددح ايضدداً الرمددان، ىددم الحصددول عميدده  عددد ندد ن القشددرة والددل فقدد   ددلور الرمددان وعصددره  اسددىلدام اللددو  
 (.8100)الحديدي،  Buchner  قاه الشا  وىم ىصفية العصير  انية  اسىلدام قمع 

   تصميم التجربة
 5 واقددع  اً مجدداميع عشددوا ي 6ا رانددم الددا لكددور  قسددمه ،ا رانددم المحميددة )ال ريددة( ًا مددنلكددر  21اسددىلدمه فددا هددلد الدراسددة 

 فق  كما يما:  يوماً  21 لمدة األرانم يومياوجرعه  ،مدة الىمهيدية عد انىهاء المجموعة  /رانم أ
كمدا ىدم ىجريعهدا مداء اعىيدادي  اع ا هدا العميقدة القياسدية مدع المجموعدة  عوممه هلدغير المعاممة(: )السي رة ا ولا المجموعة  1-

إل كدان معددل الدو ن  ًا،يومد 30لمددة  و مل/كغم من و ن الجسم ماء مق ر يوميا  واقدع جدرعىين لمعادلدة اجهداد مسد  األراندم0
 غم. 1621ا  ىدا ا لهلد المجموعة مساويا 

 ىركيد  مين كويكدول فقد  يا ي عوممده هدلد المجموعدة  دكويكدول(:  ي يمينالمجموعة ال انية )مجموعدة الىحصدا المسدىحد   دا  -2
 مددن و ن الجسددم مددل/كغم1ا ومسدداءا  ىركيدد   واقددع جددرعىين يوميددا صدد احالفمددوي  ددان وم الىغليددة  وجرعددهمددع مدداء الشددرم % 0

Ravindra et al.,2006))،  غم.1552إل كان معدل الو ن ا  ىدا ا لها مساويا 
مدل/كغم  6هلد المجموعة  عصير الرمان  ىركي  )جرعه(  عوممهمجموعة المعاممة  عصير الرمان فق (: ال) ال ال ةالمجموعة  -2

 غم.  1535إل كان معدل الو ن ا  ىدا ا لها مساويًا  ،(2015 ،الحديدي)حا ومساءا  واقع جرعىين يوميا ص امن و ن الجسم 
 مدل/كغم4 هدلد المجموعدة  عصدير الميمدون فقد   ىركيد   جرعدهمجموعدة المعاممدة  عصدير الميمدون فقد  (: ال) را عةالمجموعة ال -4

 غم.1565عدل الو ن ا  ىدا ا لها مساويًا إل كان م ،( 2017،جمود واقع جرعىين يوميا ص احا ومساءا ) من و ن الجسم
مين كويكدددول يهدددلد المجموعدددة  دددا ي جرعددده كويكدددول وعصدددير الرمدددان(:  ي يمينمجموعدددة المعاممدددة  دددا الة )لامسدددالمجموعدددة ال -0

إل كددان  ،مددل/كغم  واقددع جددرعىين يوميددا صدد احا ومسدداءا 6عصددير الرمددان  ىركيدد  جرعدده و  مددن و ن الجسددم مددل /كغددم 1 ىركيدد 
 .غم1550ل الو ن ا  ىدا ا لها يساوي معد

مين كويكدددول يهدددلد المجموعدددة  دددا ي جرعددده كويكدددول وعصدددير الميمدددون(:  ي يمينمجموعدددة المعاممدددة  دددا ال) دسدددةالمجموعدددة السا -6
إل كدان  ، واقدع جدرعىين يوميدا صد احا ومسداءامدن و ن الجسدم مل/كغم  6عصير الميمون  ىركي  جرعه  مل /كغم و  1 ىركي 
 غم.1538ل الو ن ا  ىدا ا لها مساويًا معد

 جمع عينات الدم و الكمى 

 أسدىلدام محقندة   يددة  عينداه الدددم   ريقدة ال عندة القم يدةسدحم ىدم  ،لكدل المجداميع اً يومدد 21الىجريدع لمددة  فدا نهايدة فىدرة         
 ددم فصدل الدددم  ،دقيقدة 15ه لمدددة وىركد Jel tubeفددا انا يدم الى دار لاليددة مدن مددانع الىل در ىسدما  وضددع الددم ،مدل10سدعة 

دقددا   لغددر  الحصددول عمددا مصددل الدددم  ددم وضددعه فددا انا يددم  10دورة / دقيقددة لمدددة  3000 جهددا  ال ددرد المركدد ي  سددرعة 
 ددم ل حدده جميددع الحيواندداه عددن  ،الكيموحيويددة الم مو ددةاجددراء الفحوصدداه  لحددين المجمدددةاي انددروف مددع ىرقيمهددا وحفظدده فددا 

مقددا ع لهددا فددا كافددة العمددل موحظددة الىغيددراه النسددجية مددن لددول الكمددا لغددر   واسددىلرجه ،رحه ريدد  اللمددع العنقددا وشدد
 الىحصا.لمكشف عن  ،المجاميع المعاممة

 
 عدد من المتغيرات الكيموحيوية تقدير 
 (.0 الجدول) اسىلدم مصل الدم لىقدير ىركي  عدد من المىغيراه الكيموحيوية و  اسىلدام  را   القيا  المشار اليها فا     
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  طرائق القياس المستخدمة لتقدير تركيز عدد من المتغيرات الكيموحيوية في الدراسة الحالية  :1الجدول 

 المصدر الطرائق المستخدمة المتغيرات المقاسة
 Enzymatic method Tabacco et al., 1979ال ريقة ا ن يمية             ىركي  اليوريا

 Jaff reaction  , 1999ة  ريق ىركي  الكرياىنين

 ال ريقة ا ن يمية ىركي  حام  اليوري 

Enzymatic method Fossati et al., 1980 ; 

  ريقة كاشف المان  GSHىركي 

Ellman's reagent 
Al-Zamely et al., 2001 

 Thiobarbituric acid Beuge and Aust, 1978 ريقة ىفاعل حام  ال ايو ار يوىري   MDAىركي 

 ال ريقة المونية ىركي  الكالسيوم

Colorimetric method Moorehead and Briggs, 1974 

 ال ريقة ا ن يمية سيوميىركي  المغن

Enzymatic method Barbour and Davisdon, 1988 

 ال ريقة المونية ىركي  ال وىاسيوم

Colorimetric method 
Sunderman and Sunderman, 1959 

 
ا سددد انية لىقددددير ىراكيددد  المىغيدددراه  Biosystemالفرنسدددية و  Biolaboسدددىلدمه عددددد الىحاليدددل الجددداه ة مدددن شدددركة وقدددد ا      

 .Manual methods اسىلدام ال ر  اليدوية GSH و MDA اما ىقدير ىركي  ،الكيموحيوية
 الدراسة النسيجية 

ال ىدددم جمدددع عينددداه الكمدددا مدددن جميدددع  ، (1985)لدددرون و   Druryىدددم ىحضدددير الشدددرا ح المجهريدددة اعىمدددادًا عمدددا ال ريقدددة       
و  Clearingو الىرويدددد   Dehydrationو ا نكددددا   Washingالمجدددداميع المعاممددددة و اجريدددده عميهددددا الل ددددواه الىاليددددة: الغسددددل 

و اليدرًا ىدم اسدىلدام صد غة Sectioning  و الىق يدع Trimmingو الىشدليم  Embedding  و ال مدر Infiltrationالىشدريم 
 ،الملىمفددة الىك يددر رلهيماىوكسددمين و ا يوسددين و ىددم فحددص جميددع المقددا ع النسددجية  اسددىلدام المجهددر الضددو ا المركددم ىحدده قددو ا

   رقمية. الكاميرا الام وصوره المقا ع لىو ي  الىغيراه النسيجية  اسىلد
 التحميل االحصائي 

ا لىوفدددداه  ددددين مجموعددددة السددددي رة حدددددده و  (.C.R.D)ل أجددددري الىحميددددل ا حصددددا ا  أسددددىلدام الىصددددميم العشددددوا ا الكامدددد      
لكدل المىغيدراه المدروسدة عندد  Duncun's Multiple Range Testسدىلدام الى دار دنكدن المىعددد المددر اوالمجداميع المدروسدة  

 .SAS (Steel and Torrie, 1980)سىلدام ال رنامج ا حصا ا ا(  P≤ (0.05مسىور احىمالية 
 

 ةالنتائج والمناقش
فا مصل دم ا رانم المحمية المعاممة  و الكرياىنين فا ىركي  اليوريا معنوياَ  ( ارىفاعاَ 2  الجدول)اظهره النىا ج الم ينة فا 

غيدر معندوي فدا  اً عداعما الىدوالا مقارندة مدع السدي رة و اظهدره ايضدًا ارىف%021% و 30 نس ة  اً يوم 30مين كويكول لمدة ي ا ي 
 ;Ashok et al., 2010) هدلد النىدا ج مدع العديدد مدن الدراسداهىىفد  . % مقارندة مدع السدي رة08نسد ة   ىركيد  حدام  اليوريد 

Parmar et al., 2012; Dharmalingam et al., 2014; Ghelani et al., 2016; Ramu et al., 2017)  ال اده .
ويعد ر  جرعاه وفىراه  منية ملىمفة.  و حام  اليوري  ناليوريا و الكرياىنيكل من  الا ارىفان ىركي ل كويكو  ي يمينالمعاممة  ا 

مما يىس م فا عرقمة ىددف  او  در  ال دول  ،الس م فا لل  الا ىكون حصا الكما الىا ىلدي الا انلفا  معدل الىرشيح الك ي ا
اضدافة  ،وحدام  اليوريد  يداىنينوالكر  ا يضدية ولاصدة المدواد النىروجينيدة كاليوريدا عممياهمما يلدي الا ىراكم نواىج ال ،الا اللار 
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 ،((Karadi et al., 2006الا  يادة  يروكسدة الدهون وانلفا  مسىوياه مضاداه ا كسدة الفعالة فدا مندع ىكدون حصدا الكمدا 
الدلي و الىهدام الكميدة الك ي دا أحددو  ىنلدر ان دو ا و  الدىول وظيفدة الكمدا يدلدي الداممدا  ،س م الىهدام الكميدة المد من وقد يكون أ
مددا يدلدي الدا ارىفددان و انسدداد المسددال  ال وليدة نىيجدة ىكددون الحصدا وغيرهدا مأ ،انلفددا  عددد وحدداه الىرشدديح الك ي دا ىسد م فداي

 . (Kamath et al., 2001)فا المصل  نواىج الفضوه النىروجينيةىركي  
فدا  و الكرياىنين و حدام  اليوريد  ياالا انلفا  ىركي  اليور  كًو عما انفراد اده معاممة ا رانم  عصير الرمان والميمون

                                     هددلد النىددا ج مددع مددا ىوصددل اليددهىىفدد   كمددا ،(2015) الحديددديوهددلا يىفدد  مددع  ،مصددل الدددم

etal.,(2011)    AbdelMoneimواليوريددا و الكريدداىنين  الددا لفدد  ىركيدد  الددلي ادر معاممددة الجددرلان  عصددير الرمددان عنددد 
وللددد   سددد م احىدددواء عصدددير الرمددان والميمدددون عمدددا العديدددد مدددن مضددداداه ا كسددددة مدددن صدددنف   ،اليوريددد  فدددا مصدددل الددددمحددام  

  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., 2002)،  وكددلل   سدد م فعاليددة مضدداداه ا كسدددة مددن الفوفونيددداه

                           ا مينيددددددددددة وال روىيندددددددددداهالدهنيددددددددددة و  والكويكوسدددددددددديداه الىددددددددددا ىعمددددددددددل عمددددددددددا ا الددددددددددة الجددددددددددلور الحددددددددددرة ومنددددددددددع اكسدددددددددددة ا حمددددددددددا 
(Roche et al., 2009)،  ولكدرBhandari (2012) عغيدر المشد  ان وجدود الحدام  الددهنا Punicic  ِالرمدان يعدد  فدا  دلور
الج ي داه الحيويدة وىحدافظ  الىدا ىحمداولل   س م احىدواء عصدير الرمدان والميمدون عمدا الفوفونيدداه . عامل حماية لمجها  ال ولا

عصددير الميمددون عمددا مسددىوياه كمددا يددل ر  ،ال  ىيديددة ممددا يقمددل مددن ىكددون حددام  اليوريدد  عميهددا مددن اي ضددرر كددىح م ا واصددر
   .((Miya et al., 1998; Benaventa-Garcia et al.,2007; Singh et al., 2011  ليوري  فا الكماحام  ا

كددل مددن اليوريددا و  مين كويكددول مددع عصدير الرمددان او عصددير الميمددون الدا حدددو  انلفددا  فددا ىركيد ياده المعاممدة  ددا ي 
ىىفدد  هددلد النىددا ج مددع مددا  ،كويكددول فقدد  ومجموعددة السددي رة ي يمينحددام  اليوريدد  مقارنددة مددع مجموعددة المعاممددة  ددا  الكريدداىنين و

ال اده المعاممدة  عصدير الرمدان الدا انلفدا  ىركيد  كدل  Ilbey et al. et al. Tugcu  ;  (2008) , , (2009) ,  اليدهِ  ىوصدلَ 
 ي يمينالجددرلان  ددا ال اده معاممددة  Touhami et al., (2007) وكددلل  ىىفدد  مددع ،حددام  اليوريدد  مددن اليوريددا و الكريدداىنين و

ويعد ر و الكريداىنين وحدام  اليوريد   ىركيد  اليوريدا لفد  الا مع عصير الميمون كويكول وكموريد ا مونيوم  سىحدا  الىحصا
  Eو Cكدالفينو ه المىعدددة والىانينداه والفوفونيدداه وفيىدامين  ةاحىواء عصير الرمان عما مواد مضدادة لوكسدد لل  الافا  الس م
عمدا السدمينيوم وهدو مضداد اكسددة يسدهم فدا افدرا  هرمدون ا نسدولين الدلي لده دور فدا  يدادة  نداء ال دروىين و الىدالا   دهاحىوا  وكلل 

ممددا يسددهم فددا  Limonoidوالسددىراه و E,Cحىددواء عصددير الميمددون عمددا الفيىاميندداه و  ،سددوف يقمددل مددن ىركيدد  حددام  اليوريدد 
 ;Yu et al., 2005) ر  حام  اليوري  وحمايىهدا مدن ا ضدرار الىأكسددية لمجدلور الحدرةحماية اللويا الكموية ورفع كفاءىها فا 

Vreogrijk et al., 2011)،  كدلل   سد م احىدواء عصدير الميمدون عمدا العديدد مدن مضداداه ا كسددة الفعالدة كالسدىراه وفيىدامين
C,E  والفوفونيدددداه م دددلEriocitrin, Hesperidin, Limonoid ن ال يعمدددل فيىددداميC  عمدددا مندددع ىرسدددم  مدددوراه اوكددد ا ه

فددددر  ال يمددددة ا وك اليددددة )                                             ارىفددددان ىركيدددد  ا وكدددد ا ه الكالسدددديوم فددددا الكمددددا وللدددد   منددددع
(Hyperoxaluria س ح الن ي داه الكمويدة وكدلل  ىمندع نمدو وى دور حصدا الكمدا عماكسدي أالىا ىسىح  الضرر الى   et al., 

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

  حـام  اليوريـف فـي الكريـاتنين و  كاليكـول و عصـير الرمـان والميمـون فـي تركيـز اليوريـا و يثيمين: تأثير المعاممة بأال 2الجدول 
 مصل دم ذكور االرانب المحمية 
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 المتغيرات 
المجاميع 
 المعاممة

  (mg/dl)تركيز حام  اليوريف        (mg/dl) تركيز الكرياتنين     (mg/dl) ركيز اليوريات

الخطأ ± المعدل * 
 القياسي

% 
 التركيز

 % 
 لمتغير

الخطأ ± المعدل 
 القياسي

% 
 التركيز

 % 
 لمتغير

الخطأ ± المعدل 
 القياسي 

% 
 التركيز

 % 
 لمتغير

 _ c 100 _ 0.045 ± 1.560 c  100 _ 0.140 ± 2.263 a 100 40.827 ±1.173 السيطرة

 +a  191  91+  0.285  ± 3.590 a  230 130+ 0.390 ± 2.533 a 112 12 78.157 ±7.602 كاليكول يثيمينا

 - d  73 27 -  0.015 ± 0.777 d  50 50- 0.191 ± 1.757 b 78 22 29.653 ±1.130 الرمان عصير

 - d  67 33 -  0.030 ± 0.907 d  58 42- 0.176 ± 1.227c 54 46 27.230 ± 2.041 الميمون عصير

 يثيمينا
 +كاليكول

 عصير الرمان

2.865± 30.097 d  74  26 -  0.075 ± 1.897 b  122 22- 0.299 ± 1.537 bc 68 32 - 

 يثيمينا
 + كاليكول

 عصير الميمون

3.017± 28.827 d  71  29 - 0.047 ± 1.387 c  89 11- 0.345 ± 1.613 bc 71 29 - 

 .0الل أ القياسا ل و  مكرراه . عدد ا رانم لكل مجموعة =  ±المعدل * 
 .(  حسم الى ار دنكنP≤0.05ا رقام المى وعة  احرف ملىمفة عموديا ىدل عما وجود فر  معنوي عند مسىور احىمالية )

 
)مضداد اكسددة غيدر ان يمدا دالمدا   GSH يون فدا ىركيد  الكموىدا معنويداً  اً ( انلفاضد3  الجدول)اظهره النىا ج الم ينة فا 

ىىفد   ،% مقارندة مدع مجموعدة السدي رة السدميمة  46  نس ة كويكول ي يمينفا مصل دم لكور ا رانم المحمية المعاممة  ا المنشأ( 
                                                                (8104) مهددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  ;(8108)ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددا ا  الدراسدددددددددددددددددددددددددددددددددددة الحاليدددددددددددددددددددددددددددددددددددة مدددددددددددددددددددددددددددددددددددعنىدددددددددددددددددددددددددددددددددددا ج 

(Tugcu et al., 2008; Ashok et al., 2010; Kumar et al., 2015;) ،  كويكدول الدا  ي يمينال اده معاممدة الجدرلان  دا
كويكددول الددا  ي يمينفددا مصددل الدددم عنددد المعاممددة  ددا  د  يددويعدد ر السدد م فددا انلفددا  ىرك ،فددا مصددل الدددم GSHانلفددا  ىركيدد  

 يراه الضددارة لمجددلور الحددرة أفالىدد ،يددةدفاعال  ن عدددم الىددوا ن  ددين انىددا  الجددلور الحددرة ومضدداداه ا كسدددةكسدددي الندداىج عددأالكددرم الى
كسدددي انلفددا  أال يسدد م الكددرم الى ،ومضدداداه ا كسدددة الدالميددة C, Eيىددامين فيسددي ر عميهددا  وسددا ة مضدداداه ا كسدددة م ددل 

ان  الدا ال ىشدير اغمدم ال حدو  الىجري يدة والسدريرية. (Keles et al., 2010)اه مضداداه ا كسددة ا ن يميدة وغيرا ن يميدة يمسىو 
كويكدول ممددا  ي يمددين ة  وسدا ة ا دكسددي يدد داد فدا الكمددا والددورة الجها يددة فدا الجددرلان المصدا ة  حصددا الكمدا المسددىحأالكدرم الى

 ,.et al ( 8112)                دين ،((Huang et al., 2002ي يدد مدن اسدىهو  مضداداه ا كسددة ا ن يميدة وغيدر ا ن يميدة 
Touhami  م النسددج الكمويددة وللددد   ىفاعمهددا مدددع ا حمددا  الدهنيدددة يىح دددفددا ه ىسددىح   يروكسددددة الدددهون وىىسددد م ان ا وكدد ا

ىمدددف لوغشدددية الم  ندددة لممسدددال  ال وليدددة، كمدددا ىسددد م  سددد مى مدددين كويكدددوليوا وكددد ا ه الناىجدددة مدددن ا ي  ،المىعدددددة غيدددر المشددد عة
 فا مضاداه ا كسدة عامة.  اً نلفاضا

 فددا سدد موقددد يكددون ال ،فددا مصددل الدددم GSHالددا انلفددا  ىركيدد   ةحدددعمددا  ده المعاممددة  عصددير الرمددان والميمددون كددوً أ
 يساهم ايضاً و  ،لى ال اصناف ا وكسجين الفعالة من لول ىفاعوه ان يمية وغير ان يمية ه كمضاد اكسدة لدامهو اسى هانلفاض
 . C, E (Rahman,  2007)ىوليد ج ي اه صغيرة ملكسدة وها مضاداه اكسدة م ل فيىامين  فا اعادة



 جانكير  منا حسين وريم مروان موسا 
 

21 

فا مصل الدم مقارندة  GSHالا ارىفان ىركي   ةعما حد كويكول مع عصير الرمان والميمون كوً  ي يمينواده المعاممة  ا 
ال اده المعاممدة  (2012)اليدة مدع مدا ىوصدمه اليده ال دا ا ىىف  نىدا ج الدراسدة الح ،كويكول لوحدد ي يمينمع مجموعة المعاممة  ا 

فا مصل الدم ولل   س م المحىور العدالا لعصدير الميمدون مدن مضداداه  دكويكول مع عصير الميمون الا ارىفان ىركي   ي يمين ا 
 ,.Tugcu et al ىوصدل اليدهمدا  . كمدا ىىفد  مدعيدةا ن يم كسددةا  اه  مضداديا كسددة والىدا ىسداهم فدا ا الدة الجدلور الحدرة وىنشد

فدا مصدل الددم مقارندة مدع  GSH الدا ارىفدان ىركيد  يدلدي كويكدول مدع عصدير الرمدان ي يمينمعاممة الجدرلان  دا  عند    (2008)
 ،الجدلور الحدرة كسدحلمحىدواد العدالا مدن المرك داه الكيميا يدة القدادرة عمدا  السي رة ولل   س م الفعالية الواسعة ال يدف لمرمدان نظدراً 
ويسداهم فدا ىحسدين وظيفدة  الرمان نفسه مضاد اكسدة فعدال جدداَ كما ان  ،ىحسين فعالية مضاداه ا كسدة ا ن يمية وغير ا ن يمية

 ;Samuelsson et al., 2011) ينداهىدرى   مدع ال روىGSH كمدا ان ج ي داه ،فا الك د  شدكل مك دف GSH نكويالكما، ال يىم ى

Lu, 2013) .عما فيىاميناه  يحىويعصير الميمون  ان( 2012) ال ا ا  ينهA, C, E،  ىساهم فدا  نداء ا حمدا  ا مينيدة فدا
الدا ان عصدير  Arjamand (2011) اشدارو  . فا مصل الدم GSHمن ىركي    يدالك د و س م فعاليىها المضادة لوكسدة فانها ى

 ليددر دليددل عمددا عمددل مضدداد ا كسدددة GSHة عدد   مددن حالددة مضدداداه ا كسدددة ومنهددا  يدداديالرمددان يحىددوي عمددا السددمينيوم الددلي 
GSH )ممدا يدلدي الدا  يدادة  در  اليوريدا  ،اللي يعمل عما ا الة الجلور الحرة وىع ي  وظا ف الكما ،)غير ا ن يما دالما المنشأ

  . مع ال ول
ل دم ا راندم المحميدة فدا مصد  (MDA)فا ىركي  المالون  ندا ا ا لديهايدد معنوياً  ارىفاعاً  (2 الجدول )نىا ج فا الاظهره 

 ال دا ا  مدع العديدد مدن الدراسداه السدا قة ىىف  نىا ج الدراسة الحاليدة% مقارنًة مع السي رة. 21 نس ة كويكول  ي يمينالمعاممة  ا 

 Tugcu et al., 2008; Parmar et al., 2012; Makasana et al.,   2014; Naghii et)  ؛ (2014)مهددي  ؛(2012)

al., 2014; Kumar et al., 2015)،  الىدا يسدىدل عميهدا   يدادة ىركيد  و ويعد ر السد م الدا  يدادة انىدا  الجدلور الحدرةMDA 
 ،كسددي عميهداأالكرم الى د هدار  أواللي يىكون  س م ىكون حصا الكما المسىح  مما يلدي الا حدو  اضرار  نسج الكمدا  سد م ى

  .(Patel et al., 2012)ا كسدة ا ن يمية مضاداه ال ى داد عممية  يروكسدة الدهون وىقل فعالية 
فا مصدل دم ا راندم المعاممدة  عصدير الرمدان والميمدون فقد  كدو عمدا انفدراد، وهدلا  MDAاظهره النىا ج انلفا  ىركي  

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

ويعدد ر للدد  الدا احىددواء الرمدان عمددا الفينددو ه المىعدددة والسددىيرويداه الىددا  عمدا انفددراد مقارنددة مدع مجموعددة السدي رة. وَ والميمدون كدد
كمدددا ان الرمدددان يحىدددوي عمدددا  ،الفعالدددة يراه الضدددارة  صدددناف ا وكسدددجين أكسددددة ا ن يميدددة   الدددة الىدددىسددداعد عمدددا ىحفيددد  مضددداداه ا 

Punicalagin مددن الفعاليددة المضددادة لوكسدددة فددا للدد  العصددير 50%سددلول عددن اك ددر مددن مال                 (Han et al., 2006 ; 

El-Sayed, 2013)كوندداه الكيميا يددة ال  يعيددة ومنهددا حددام  السددىري  وفيىددامين . يحىددوي عصددير الميمددون عمددا العديددد مددن المC 
وهددا  Oxazineكمددا يحىددوي عمددا مشددىقاه  ،(Lidiane et al., 2011)والفوفونيددداه والمعددادن وال يددوه المفيدددة  Eوفيىددامين 

 ندددددة ال وليدددددةىسددددداعد فدددددا ىقمدددددص العضدددددوه الممسددددداء لمم اكمدددددا  ،مرك ددددداه فعالدددددة  ايولوجيدددددا كمضددددداداه اكسددددددة ومضدددددادة لمجدددددرا يم
(Badrinthan et al., 2015) . 

 
 
والمـــالون ثنـــائي  GSHالكموتــاثيون  كاليكــول و عصـــير الرمــان والميمـــون فــي تركيـــز يثيمين: تـــأثير المعاممــة بـــاال 3الجــدول  

 في مصل دم ذكور االرانب المحمية MDAااللديهايد 

   تركيز MDA (µmol/L)  تركيز GSH (µmol/L) المتغيرات 
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 المجاميع
 المعاممة

 الخطأ القياسي± المعدل * 
% 
 التركيز

 % 
 لمتغير

 الخطأ القياسي± المعدل 
% 
 التركيز

 % 
 لمتغير

 _ a 100 _ 0.187 ± 7.219 df 100 6.176 ± 0.074 السيطرة

 + c  53  46 - 0.272 ± 9.358 a 130 30 3.315 ± 0.254 كاليكول يثيمينا

 - b  68 31 -  0.134 ± 6.829 ef 95 5 4.232 ± 0.199 الرمان عصير

 - b  73  26 -  0.377 ± 6.552 f 91 9 4.544 ± 0.048 الميمون عصير

+ كاليكول يثيمينا
 عصير الرمان 

0.481 ± 4.412 b  71 29 - 0.076 ± 7.422 cd  103 3 + 

+ كاليكول يثيمينا
 عصير الميمون

0.330 ± 4.913 b   79 20 - 0.131 ±7.502 bcd 104 4 + 

 0الل أ القياسا ل و  مكرراه . عدد ا رانم لكل مجموعة =  ±المعدل * 
 (  حسم الى ار دنكن .P≤0.05ا رقام المى وعة  احرف ملىمفة عموديا ىدل عما وجود فر  معنوي عند مسىور احىمالية )

 

كويكددول ادر الددا  ي يمينيددة  ددا ( ان معاممددة لكددور ا رانددم المحم4 جدددولال)اظهددره نىددا ج الدراسددة الحاليددة كمددا م ددين فددا 
 نىدا ج مدع مدداال هدلد ىىفد ،  مدع مجموعدة السدي رة مقارندةً % 44 نسدد ة الددم  الكالسديوم فدا مصدل حددو  انلفدا  معندوي فدا ىركيد 

الددا انلفددا  ىركيدد   كويكددول ي يمينه معاممددة الجددرلان  ددا ( ال ادّ ; Kapilraj, 2015 2012 ،)ال ددا ا كددل مددنىوصددل اليدده 
 الددددددا ىكددددددون  مددددددوراه اوكدددددد ا ه  انلفددددددا  ىركيدددددد  الكالسدددددديومويعددددددود السدددددد م فددددددا  .فددددددا مصددددددل دم الجددددددرلان المعاممددددددة الكالسدددددديوم

                                           اضدددددددددددددددددددرار فدددددددددددددددددددا اللويدددددددددددددددددددا ال و يدددددددددددددددددددة لمكمدددددددددددددددددددا الكالسددددددددددددددددددديوم الىدددددددددددددددددددا ىرسددددددددددددددددددد ه فدددددددددددددددددددا الن ي ددددددددددددددددددداه الكمويدددددددددددددددددددة مسددددددددددددددددددد  ةً 
(Kohjimoto et al., 2004 ; Khan and Kok, 2004)   ي  فدا الك دد أفدا ا معداء ويىد كويكدول يمدىص سدريعاً  ي يمينفدا

 ىحفيدددد  ان يمدددداه الك ددددد م ددددل الكحددددول ديهيدددددروجيني  واندددد يم ا لديهايددددد ديهيدددددروجيني  ليكددددون الندددداىج النهددددا ا لهددددلد المددددادة حددددام  
الكالسديوم وا وكد ا ه  عددوي ،ىكدوين الحصدايىرسم  وجود الكالسيوم  شكل  موراه اوك ا ه الكالسديوم ممدا يسدىح   ال ،ا وك الي 
ل يدادة امىصداص  اً ىسرم الكالسديوم ع در الكميدة يكدون مصداح  ،(Scalley et al., 2002) اه ا ساسية لىكوين الحصا من المحفّ 

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

2016).  
 ارىفاعداً  احدد كويكدول  ي يمين( ان معاممة لكور ا رانم المحمية  دا 4 جدولال)اظهره نىا ج الدراسة الحالية كما م ين فا 

  هددددددددددلد ىىفدددددددددد   ،% عمددددددددددا الىددددددددددوالا20% و 01 نسدددددددددد ة  فددددددددددا مصددددددددددل الدددددددددددم و ال وىاسدددددددددديوم فددددددددددا ىركيدددددددددد  المغنيسدددددددددديوم معنويدددددددددداً 
كويكدول  ي يمينحددو  ارىفدان معندوي فدا ىركيد  ايدون المغنيسديوم فدا المجموعدة المعاممدة  دا  ( ال  ينده(2014مع مهددي   نىا جال

كويكدول  ي يمينال اده معاممدة الجدرلان  دا  (Kapilraj, 2015; Prabhu et al., 2016)كمدا ىىفد  مدع كدل مدن  ،0.9% ىركي  
ادر الا ارىفان ىركي  المغنيسيوم فدا مصدل الددم. و الحصا  سىحدا   اً يوم 28كموريد ا مونيوم لمدة  (%2)مع  (%(0.75 ىركي 

                                                     ىىفدددددددددددددددددددددددددد  نىددددددددددددددددددددددددددا ج الدراسددددددددددددددددددددددددددة الحاليددددددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددددددع ماىوصددددددددددددددددددددددددددمه اليدددددددددددددددددددددددددده العديددددددددددددددددددددددددددد مددددددددددددددددددددددددددن الدراسدددددددددددددددددددددددددداه منهددددددددددددددددددددددددددا
ملىمفة الا ارىفدان   منية ىراهال اده معاممة الجرلان  جرن ولف (Tugcu et al., 2008; Ilbey et al., 2009؛ 2012 ،)ال ا ا

 . معنوي فا ىركي  ال وىاسيوم فا مصل الدم
نسج مما يدلدي الدا لدرو  المغنيسديوم مدن دالدل لا ا رىفان فا ىركي  المغنيسيوم فا مصل الدم الا حدو  ىنلر فا يع ر

كويكدول عمدا  ي يمدينيا او  س م سمية ا ال ان معظم المغنيسيوم موجود دالل اللو ،اللويا الا الدم فيرىفع ىركي د فا مصل الدم
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فا امدرا  يحد  . (2014 ،ىركي  المغنيسيوم فا مصل الدم )مهدي  لل  يرىفعلدي الا حدو  ىرشيح  ا د لممغنيسيوم و ي ،النسج
عددد حالددة فددر  و شددكل عددام ى ،الدددمفددا  وىاسدديوم الفددر   اآلليددة الكمددا الم منددة الددىول فددا افددرا  ال وىاسدديوم الكمددوي والددلي يددلدي الددا

الدددددددم فدددددا  وىاسدددددديوم ال ينمدددددا ىشددددددكل حالدددددة نقدددددص  ،((14-20%ال ىشددددددكل  اك دددددر شددددديوعاً  Hyperkalemiaالدددددددم  فدددددا  وىاسددددديومال
Hypokalemia (18-12) %(Gilligam and Raphael, 2017) . وقدد يكدون السد م فدا ارىفدان ىركيد  ايدون ال وىاسديوم هدو

ل الدالل لموية الا لار  اللويا والسوا ل لار  لموية  س م ا ض را اه ا يضية لرو  ال وىاسيوم من دالل اللويا ومن السوا 
 ال ان ال وىاسددددددددددددديوم موجدددددددددددددود دالدددددددددددددل اللويدددددددددددددا  ،م دددددددددددددل الحمدددددددددددددا  ا يضدددددددددددددا ونقدددددددددددددص الىرويدددددددددددددة الدمويدددددددددددددة وىمدددددددددددددف اللويدددددددددددددا

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

et al., 2013;) . 
فدددا  و المغنيسددديوم المحافظدددة عمدددا المسدددىور ال  يعدددا لىركيددد  الكالسددديومالدددا  عمدددا انفدددراد  اده المعاممدددة  عصدددير الرمدددان والميمدددون كدددوً 

 ينمددا اده المعاممددة  %00 نسدد ة  اده المعاممددة  عصددير الرمددان الددا انلفددا  فددا ىركيدد  ال وىاسدديوم فددا المصددل  ينمددا ،مصددل الدددم
وللدد   سد م احىددواء عصددير الرمددان والميمددون عمددا العديددد مددن مضدداداه   عصدير الميمددون الددا المحافظددة عمددا المسددىور ال  يعددا لم وىاسدديوم

 .   (Aviram et al., 2002; Touhami et al., 2007) ا كسدة والفيىاميناه والمعادن وغيرها
لميمدون الدا ارىفدان ىركيد  الكالسديوم فدا مصدل الددم مقارندة مدع كويكول مدع عصدير الرمدان او ا ي يمينكما اده المعاممة  ا 

الدددا  ةكويكددول مددع عصدددير الرمددان والميمدددون كددو عمدددا حددد ي يميناده المعاممددة  دددا  ،كويكددول لوحددددد ي يمينمجموعددة المعاممددة  دددا 
         ال اشدددددار. كويكدددددول فقددددد  ي يمينفدددددا مصدددددل الددددددم مقارندددددة مدددددع مجموعدددددة المعاممدددددة  دددددا  و ال وىاسددددديوم انلفدددددا  ىركيددددد  المغنيسددددديوم
Tugcu et al., (2008)    وكدد ا ه م ددل اندد يملوعاليددة ا ن يمداه المصددنعة عصدير الرمددان قددد يكددون لده ىددا ير م دد   عمددا ف ان 

لوقدا ا لمرمددان ا وكدد ا ه يدنلف  ممدا يعدد   مدن الدددور ا كدوين دلل  فددان ى ،فدا الك ددد Glycolic oxidase كويكوليد  اوكسديدي 
 ا يسدداعد عمدداكمددا يحىددوي الرمددان عمددا القمويددداه الىددا ىسدداعد عمددا ان سددا  العضددوه الممسدداء  شددكل لدداص ممددلك ددد والكمددا عمددا ا

فدا ىقميدل الىشدد ع  اً مهمدد اً دور  لدييحىددوي الميمدون عمدا السددىراه الىدا ىدكمدا . (Pararin et al., 2016) در  الحصدا مدن الكمددا 
كدلل  ىعمدل  ،ه قا مة لملو ان مع ايوناه الكالسيوم مما يساعد عما ى  دي  نمدو ال مدوراهمو  الكالسيوم ولل   ىكوين معقداأال ولا  

 Tamm-horsfall proteinالسدىراه عمددا  يددادة فعاليددة  عدد  الج ي داه الك يددرة فددا ال ددول والىددا ى د   ىكددوين حصددا الكمددا م ددل 
ال يدلل فا ىركيم القالم  ،محف اه ىكوين الحصاال ولا وهو احد  Osteopontinوكلل  ىساعد السىراه عما الىقميل من ىع ير 

وكددلل  يحىددوي عصددير الميمددون عمددا العديددد مددن العناصددر  .(Cuadarella and Vescini, 2009)ال روىينددا لمحصددا ال وليددة 
ويددا وحددام  الفوليدد  ممددا يسددهم فددا حمايددة الل Limonoid ،الكوماريندداه ،الفوفونيددداه ،C,Eفيىددامين  ،كال وىاسدديوم والمغنيسدديوم

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

 المتغيرات 
  المجاميع
 المعاممة

  (mmol/L)تركيز البوتاسيوم   (mg/dl)تركيز المغنيسيوم   (mg/dl)تركيز الكالسيوم 

الخطأ ± المعدل * 
 القياسي 

% 
 يزالترك

 % 
 لمتغير

الخطأ ± المعدل 
 القياسي 

% 
 التركيز

 % 
 لمتغير

الخطأ ± المعدل 
 القياسي 

% 
 التركيز

 % 
 لمتغير

 _ a 100 _ 0.211 ± 2.460 b 100 _ 0.155 ± 5.473 b 100 14.907 ± 0.616 السيطرة 

 +d 56 44- 0.317 ± 3.690 a 150 50+ 0.041 ± 9.903 a 181 81 8.420 ± 0.294 كاليكول يثيمينا

 الرمان عصير
0.506 ± 14.473 

ab 
97 3 - 0.018 ± 2.562 b 104 4 + 0.368 ± 4.667 c 85 15- 

 الميمون عصير
0.543 ± 14.437 

ab 
97 3 - 0.129 ± 2.478 b 101 1 + 0.270 ± 5.693 b 104 4 + 

+  كاليكول يثيمينا
 عصير الرمان

1.349 ± 12.597 

bc 
85 15- 0.062 ± 2.658 b 108 8 + 0.361 ± 5.633 b 103 3 + 

+  كاليكول يثيمينا
 عصير الميمون 

0.284 ± 12.273 c 82 18- 0.212 ± 2.517 b 102 2 + 0.405 ± 5.680 b 104 4 + 

 0اه. عدد ا رانم لكل مجموعة = الل أ القياسا ل و  مكرر  ±المعدل * 
 (  حسم الى ار دنكن .P≤0.05معنوي عند مسىور احىمالية )ا رقام المى وعة  احرف ملىمفة عموديا ىدل عما وجود فر  

 
 الدراسة النسيجية 

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

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

 –الصـبغة  المسـتخدمة الهيماتوكسـمين  ، X 400)تحـت قـوة التكبيـر ( الكبيبات الكموية ومحفظة بومان B)الظهارية 
   .  (االيوسين

 
 
 

A 

B 
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التوسـع فـي تجـاويل النبيبـات  (A)كاليكول، يوضح  يثيمينمقطع عرضي لكمية ارنب محمي من مجموعة المعاممة بأال: 2الشكل 
 ،400Xقــوة التكبيــر  ،ترســب بمــورات اوكــزاالت الكالســيوم فــي تجــاويل النبيبــات الكمويــة (B)لكمويــة لمكميــة ويوضــح ا

 االيوسين( . –)تحت الصبغة المستخدمة الهيماتوكسيمين 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

الكمويـة و محفظـة  الكبيبات (A) مقطع عرضي لكمية ارنب محمي من مجموعة المعاممة بعصير الرمان فقط،   يوضح :3الشكل 
  االيوسين(. –الصبغة المستخدمة الهيماتوكسيمين  ،400X، )تحت قوة التكبير النبيبات الكموية (B)بومان 

 
 
 
 
 
 
 
 

الكبيبات الكموية و محفظـة يوضح   (A)مقطع عرضي لكمية ارنب محمي من مجموعة المعاممة بعصير الميمون فقط   :4الشكل 
ــات الكمويــة (C) يــةالنبيبــات الكمو  (B)بومــان  ، )تحــت قــوة التكبيــر يوضــح جــدوث نخــر تجمطــي و نــزل بــين النبيب
400X،  االيوسين(. –الصبغة المستخدمة الهيماتوكسيمين 

    
  

A B 

B 

A 

B 

A 

C 
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ترســب  (A) كاليكــول و  عصــير الرمـان، يوضــح يثيمينمقطــع عرضــي لكميـة ارنــب محمــي مـن مجموعــة المعاممــة بـاال :5 الشـكل
الصـبغة  ،400Xالـبع  االخـر يخمـو مـن البمـورات )تحـت قـوة التكبيـر  ((Bاالت الكالسيوم بأعداد قميمـة وبمورات اوكز 

 االيوسين(.  –المستخدمة الهيماتوكسيمين 
  
  
 
 
 
 
 
 

ترسـب  ((A كاليكـول وعصـير الميمـون، يوضـح يثيمينمقطع عرضي لكمية ارنب محمـي مـن مجموعـة المعاممـة بـاال : 6  الشكل
حدوث تنخر وتنكس و نـزل  ((C بينما تخمو بع  التجاويل من هذه البمورات مع (B)اوكزاالت الكالسيوم بمورات 

 –الصـبغة المسـتخدمة الهيماتوكسـيمين  ،400Xفي الخاليا الطالئية المبطنـة لمنبيبـات الكمويـة، )تحـت قـوة التكبيـر 
 االيوسين(. 

 
 العربية المصادر
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فدا (. مقارنة الدور الوقا ا  ين اسىلدام عدد من المسىلمصاه والعصدا ر الن اىيدة و عد  ا دويدة 2014هالة هاشم دحام ) ،مهدي
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