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 الممخص
اسمممتكدام ج ممما  ب Rhus coriariaممممن رممممار السمممما  نمممو   ة الفينمممولدراسمممة اسمممتكبص مركبمممات متعمممددتضممممنت  ممم   ال
 %. 51 وكحول االيرانول بتركي  Soxhlet appartusاالستكبص المستمر 

مجماميع الفئمران  فأرة. تم تجريمع 68كل مجموعة عمى  تضم ،الفئران المكتبرية( من I-IVالدراسة أك  أربع مجاميع ) شممت
II، IIIو IV و لم   رمم ممن و ن الجسمم 61ممايكروررام /  411، 011، 811متعمدد الفينمول لرممار السمما  بجمر   فمويما  بمسمتكمص

مجموعمة سممي رة )ريمر معاممممة بالمسممتكمص المم كور(. كممما تمم أكمم   عينممة  Iمجموعممة الفئممران  عمدتو  أربعمة اسممابيع.لفتمرة اسممبوعين و 
 .عمي ا لب مةا الفحوص إلجراءدم من كل من المجاميع االربعة لمفئران و ل  ال

فم  معمدل  عممى التموال  (P≤0.05)لرممار السمما  أدا المى  يمادة معنويمة     الدراسة ان مستكمص متعمدد الفينمولأظ رت   
عمممى  لمممدة أربعممة اسممابيعو  لمممدة اسممبوعين IV وII،  IIIالربرممة  ة الجسممم لمجمماميع الفئممران المكتبريممةكتممم قمميم كممل مممن أو ان ومؤشممر

 وأيضا  مقارنة مع مجاميع الفئران نفس ا قبل التجريع. Iمجموعة فئران السي رة مع التوال  و ل  مقارنة 
فمم  معممدل قمميم كمممل مممن المتويممرات الكيموحيويممة التاليممة  الكموكمممو ،  (P≤0.05) ا  معنويمم ا  ارتفاعممم  مم   الدراسممة نتممائ  وأظ ممرت

 ( فممممم P≤0.0معنمممممو  ) ارت المممممى انكفممممما . كمممممما اشمممممHDL-cالبمممممروتين المممممد ن  عمممممال  الكرافمممممة  وكولسمممممترولالكمممممم   الكولسمممممترول
فئممران الربرممة التمم  فمم  مصممل دم مجمماميع ال VLDL-cالبممروتين الممد ن  وا مما الكرافممة جممدا  وكولسممترول TGالكميسمميريدات الربريممة 

 السي رة. مجموعةمع تمت تجريع ا بمستكمص متعدد الفينول لرمار السما  مقارنة 
لرمممار السممما  عمممى مسممتوا  رمممون المبتممين فمم  مصممل دم مجمماميع  عممدد الفينممولة تممأرير مسممتكمص متتناولممت  مم   الدراسمم كممما

مجموعممة فئممران السممي رة. ممع فمم  مسممتوا  رممون المبتممين فمم   م   المجمماميع مقارنممة  ت المى وجممود ارتفمما  معنمو الفئمران الربرممة وأشممار 
مؤشممر كتمممة الجسممم لفئممران و  المبتممين والممو ن نمما  عبقممة ارتبمما  بممين مسممتوا  رمممون  أن إلممى اإلحصممائ بممنفا الوقممت أشممار التحميممل 

عممى  1672و 1617المعاممة بالمستكمص الم كور. حيث وجد ان قيمة معاممل االرتبما  كانمت عاليمة وموجبمة بمومت قيمت ما   التجربة
 التوال .
كتممة الجسمم  ان ارتفا  معدل مستوا  رمون المبتين وال   وجد ف      الدراسة مصماحبا ل يمادة معمدل كمل ممن و ن ومؤشمر 

 تم تفسير   نا بمنظور آلية عمل   ا ال رمون. لمفئران المجرعة
  

 ،  رمون المبتين، و ن الجسم، مؤشر كتمة الجسم.متعدد الفينولرمار السما ،  الكممات الدالة:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 
 

mailto:Prof-flayeh@yahoo.com
mailto:noorfaris235@gmail.com


 نور فارا  بل الحمدان  و  كولة أحمد محمود آل فميح
 

 

18 

The Effects of Polyphenol Extract of Sumac (Rhus coriaria) Fruits on Body 
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  ABSTRACT 
This study included extraction of polyphenol compounds from sumac (Rhus coriaria) fruits 

that included use of Soxhlet apparatus and 70% ethanol. Also in this study, four groups of 

experimental mice I-IV, each group of 12 mice were used. Groups II, III, IV were treated orally 

with polyphenol extract of Sumac fruits of concentration 200, 300, 400 µg /10 g of body weight for 

periods of two and four weeks. group I was the control (untreated) group. Twelve specimens of 

blood sera were taken from each of the four groups for the further studies.  

The study showed that polyphenol extract exhibited a significant increase (P≤0.05) in the 

mean values of weights and body mass index in three treated groups of mice II, III, IV for both 

periods of 2 and 4 weeks respectively, as compared with that of control group I, as well as compared 

with that of the same groups before treatment with the polyphenol extract of sumac administration. 
This study also indicated a significant increase (P≤0.05) in the mean values of following 

biochemical parameters: glucose, total cholesterol and High Density Lipoprotein-cholesterol    

(HDL-c) and a significant decrease (P≤0.05) in Triglyceride (TG) and Very Low Density 

Lipoprotein-cholesterol (VLDL-c) in blood sera of the three mice groups which were treated with 

polyphenol extract of sumac as compared with that of control group. 
The study on the effects of polyphenol extract on the mean levels of leptin hormon in serum of 

the three treated experimental of II, III, IV mice for a periods of four weeks were shown a 

significant increase (P≤0.05) as compared with that of control group. In the mean time the statistical 

analysis for the correlation coefficient between the mean levels of leptin hormon and the mean 
values of body weights as well as the mean value of body mass indexe for the treated mice were 

found to be highly positive +0.65 and +0.58 respectively. 
The increased values of leptin hormone levels accompanied by the increase values of mean of 

body weights and body mass indexes of the treated experimental mice  which were encountered in 

this study was discussed here in  the view of leptin  working mechanism. 

 

Keywords: Sumac fruits, Polyphenols, Leptin hormon, body weight, BMI. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المقدمة
            تمم  تضممم ممما يقممار ال Anacardiceae (8162Morshedloo  et  al .,)ينتممم  الممى العائمممة الب ميممة نبممات السممما  

النممام  بصممورة  بيعيممة بشممكل  ا  نوعمم 671والمم   يضممم  Rhusنممو  ولمعائمممة جنسممان فقمم  فمم  العممرا  احممد ا الجممنا  111و جنسمما 55
فم  المنما   االسمتوائية وشمبس االسمتوائية والمعتدلمة ممن نصم   السمما  ينتشمر .(Mabberley, 1987) شمجيرات او اشمجار صمويرة

المعاضميد ، )              الجبميمة فان السما  ينتشر ف  المنا   اما ف  العرا  ،(Abu-Reidah et al., 2014) يةالكرة الشمال
 حيممث ان نسممبة المكونممات  بيممة.الو ائيممة و ال  ميممةاألو  السممما  عمممى مجموعممة واسممعة مممن المكونممات الكيميائيممة  ات تمميح .(8111

تصمل  التم  Volatile Oil م   المكونمات ال يموت ال يمارة  وتتضممن .(8112 ،رون)عموان وآك تتوير حس  انوا  السما  ومصدر 
ويحو  ايضا عمى مادة  Terpenes تربيناتو  Aldehyeles الدي ايد فينولية ومركبات % كما يحتو  عمى مركبات1618الى نسبة 
%. 66بنسمبة تصمل المى  Gallic acid حما  مرل حمام  الكاليم او  Bioflavins الت  تعد من البايوفبفينات Fisetin فيستين

% وعمى احما  عضوية واصباغ (07-81)بنسبة تتراوح ما بين Tannin ان اورا  ولحاء نبات السما  يحتو  عمى مرك  تانين



 ..................(Rhus coriariaتأرير مستكمص متعدد الفينول لرمار السما  )
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 أشمار البماحرون .(8161  ،)الموصم  والمدليم  Anthrocyanin % ومركبات انرروسيانين81بنسبة حوال   Flavones وفبفونات
(Kossah et al., 2010)  العديد من المركبات الفعالمة حيويما  مركبات فينولية وعمى قشور ول  الرمار تمتا  باحتوائ ا عمىالى ان

 وصمممممبوات االنروسممممميانين Tannin وبعممممم  مركبمممممات التمممممانين Flavonoid derivatives لمركبمممممات فبفونويمممممد من ممممما مشمممممتقات
Anthocyanin pigments   ممار ممع احمما  عضموية مرمل السمتري % ممن مكونمات الر4بنسم  حموال،   Citric acid  الماليم 

Malic acid  والتارتاري Tartaric acid حام  الكالي  ويعد Gallic acid  . المادة الرئيسية الفعالة ف  مستكمص رمار 
قمل حمقمة بنم ين عممى اال  مجموعمة كبيمرة ممن المركبمات الكيميائيمة التم  تمتمم Polyphenol مركبات متعددة الفينمول تتضمن

 مركبممممممممممممممات بوجممممممممممممممود عممممممممممممممدد مممممممممممممممن وحممممممممممممممدات الفينممممممممممممممول ال  مممممممممممممم   مرتب ممممممممممممممة بممممممممممممممأكرر مممممممممممممممن مجموعممممممممممممممة  يدروكسمممممممممممممميل وتتميمممممممممممممم 
 يممممممممة وبايولوجيممممممممة )أيضممممممممية وعبجيممممممممة( مكتمفممممممممة ئيممممممممة وكيميائوان عممممممممدد وميمممممممم ات  مممممممم   التراكيمممممممم  الفينوليممممممممة تمنح مممممممما وظممممممممائ  في يا

(Quidean et al., 2011 ; 8160 ،كميل) 
تتواجممد مركبممات  .(Loo and Bruyn, 1988) الفينوليممة مصممدرا جيممدا لممركبممات مممار السممما  تعممدبممان ر ونالبمماحر أشممار 

 ;Scalbert et al., 2002) والحبممو  والشممكوالتة والق مموة والشمما  والبقوليممات الجافممة فمم  الفواكممس والكضممراواتمتعممددة الفينممول 

Cardona et al., 2013)  ونبممات السممما   وكمم ل  فمم  ال يتممون والجممو  والفممول السممودان(Shabana et al., 2011; 

Williamson, 2017). 
  Leptos و ممممممممممممو مشمممممممممممت  مممممممممممممن الكمممممممممممممة االرريقيممممممممممممة 6224فممممممممممم  الفئممممممممممممران عمممممممممممام  المبتممممممممممممين leptin رممممممممممممون اكتشممممممممممم   

 حمام  امينيما 615ويتكمون  م ا ال رممون ممن  ويسممى ايضما ب رممون الشمبع. ( Meier and Gressner, 2004) وتعنم  نحيم 
(Alsmadi et al., 2014).  المم   يعممد المصممدر ، النسمي  الممد ن  االبممي  وبمماألكص مممن النسممي  الممد ن  مبتمميناليفممر   ورممون

والعضمبت  Hypothalamusيسممى بالو مأ  من الج ء تحت الم اد لمدماغ أو مماك ل  و ، ف  االنسان   ا ال رمونالرئيس  النتاج 
  االيمممم  وال اقممممةو  تنظمممميم و ن الجسممممم بممممدور م ممممم فمممم  المبتممممين رمممممون  ويقمممموم .(Klok et al., 2006) والمعممممدةال يكميممممة 

(Alsmadi et al., 2014; Jin et al., 2000). 
يقممل تركيم  كمل ممن الكموكمو  واالنسمولين وبالتمال  يقممل  لإلنسمانان الصموم  ،  et al.,  Boden (6221)  ونأشمار البماحر

 رممممون المبتمممين يرتفمممع عنمممد  كمممما أشمممار البممماحرون ان مسممتوا .دينينمممن تركيممم  المبتمممين فممم  بب ممما كمممل ممممن االشمممكاص النحيفمممين والبمم
ويعم ا السمب  المى ال يمادة فم  كتممة النسمي  المد ن  فم  االشمكاص البمدينين  .(Noor Aldeen et al., 2013) االشمكاص البمدناء

ن يعمممل عمممى تقميممل ان المبتمميUnger (8110 ) . كممما اوضممح الباحممث(Al-Maskari et al., 2011) مقارنممة مممع ريممر البممدينين
 .المحف ة لعمميات بناء الد ون مستويات الكميسريدات الربرية ف  االنسان عن  ري  تربي س لبن يمات

 

 طرائق العملو  المواد
ممن الشموائ   نظفمتو  نو   يبار  من السمو  المحمم  لمدينمة الموصمل .Rhus coriaria Lتم الحصول عمى رمار السما   

بيمت والت  تم الحصول عمي ا ممن  BALB/Cف      الدراسة الفئران البي  من سبلة  استكدمت لمكتبر.وُجففت ف  درجة حرارة ا
 ،رمممرام (62-67)بممين  تراوحممت أو ان مما ممما أسمممابيع (7-4)تممم عمم ل المم كور بعمممر  .أربيممل جامعمممة لكميممة ال مم  فمم  الحيوانممات التممابع

تكمون مممن عممدة مكونممات القياسممية والتمم  ت ةالحيوانيم اء والعميقممةل م ا الوممر . و ودت بالممم ووضمعت فمم  أقفمماص كاصمة مج مم ة ومعممدة
فم   وُكضمعت جميمع الفئمران لمظمرو   ات ما ممن ضموء ودرجمة حمرارة .أنموا  ممن البروتينمات(و  الر  المسمحو  ،الشعير ،من ا )الحن ة

 .جامعة الموصل -قسم عموم الحياة- مكتبر تربية الحيوانات التابع لكمية التربية
 

 

 Extraction of polyphenol from sumac fruitsمن ثمار السماق  متعدد الفينولركبات استخالص م
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 حضممممممممممر مسممممممممممتكمص مركبممممممممممات متعممممممممممددة الفينممممممممممول لرمممممممممممار السممممممممممما  باالعتممممممممممماد عمممممممممممى ال ريقممممممممممة المتبعممممممممممة مممممممممممن قبممممممممممل  
(Sharma and Janmed, 2017)  مممع لمسمحو  ُوضممع ا .رمرام مممن رممار السمما  وُ حممن بال احونمة الك ربائيمة 87. حيممث ُأكم

 1ولممدة  soxhlets apparatus االسمتكبص المسمتمر لور  االستكبص ف  ج ا % 51مل من الكحول االريم  بتركي   871
 Rotory                ور  الترشمميح وتممم تركيمم ُ  بممالمبكر الممدوضار تحممت الضممو  المممنكف  باسممتكدامالمسممتكمص  ُرشممحسمماعات. 

evaporator.  كري  لونُس أحمر داكن رك م سائلتم الحصول عمى. 
 تصميم التجربة

ُو نممت كممل من مما قبممل وبعممد المعاممممة بمسممتكمص ، ا  فممأر  68الفئممران المكتبريممة إلممى أربعممة مجمماميع تضممم كممل مجموعممة قسمممت 
 لمدة اسبوعين ولمدة اربعة اسابيع. Rhus coriariaل لرمار السما  متعدد الفينو 

 .مجموعة سي رةكفئران ُتركت دون معاممة وُعدت   تضم     المجموعة (I)المجموعة االولى 

 61ممايكروررام لكمل  811لمسمما  بتركيم  متعمدد الفينمول بمسمتكمص   مامجموعمة فئمران تمم تجريع  تضم     ال(II)المجموعة الرانية 
 .ررام من و ن الجسم

مممايكروررام لكممل  011لمسممما  بتركيمم   لبمسممتكمص متعممدد الفينممو   ممامجموعممة فئممران تممم تجريع  تضممم  مم   ال(III)المجموعممة الرالرممة 
 .ررام من و ن الجسم61

رمرام  61ممايكروررام لكمل  411لمسمما  بتركيم   بمسمتكمص متعمدد  مامجموعمة فئمران تمم تجريع  تضمم  م   ال(IV)المجموعمة الرابعمة 
 .من و ن الجسم

 Estimation of body mass indexe for experimental miceلمفئران المختبرية  ة الجسمكتم حساب مؤشر
  ناعتممممممممممممممد ا الباحرممممممممممممماحسممممممممممممم  ال ريقمممممممممممممة ألتممممممممممممم   ربمممممممممممممةلفئمممممممممممممران التج ((BMI جسممممممممممممممال ةتمممممممممممممم حسممممممممممممما  مؤشمممممممممممممر كتمممممممممممممم 

(Thanoon and Kasim, 2014) كما موضح بالمعادلة األتية . و 

 

 حفظ عينات الدمو  جمع
باأليرر لعدة رواِن. بعد ا ُسح  الدم ساعة بعد أكر تجريع. رم تم تكدير الفئران  68الفئران المكتبرية عن األكل لمدة  منعت

 Capillary tubes                (Atta et ة أنابي  شعرية كاصة ابوس Orbital sinus punctureمن جي  محجر العين 

al., 1983) أنابيم  إيبنمدور  ُجمع الدم فم  أنابيم  صمويرة كاصمة تمدعى. و Eppendorf tubes.   بعمد  لم  وضمعت األنابيم  فم
نمممممو   ممممممن   ة ج ممممما  ال مممممرد المركممممم  اسمممممبو  Serumوُفصمممممل المصمممممل ، دقمممممائ  (61)لممممممدة  °م (05)ئ  بدرجمممممة حمممممرارة حممممممام مممممما

Microfuge 18 centrifuge  كماص بأنابيمم  إيبنمدور  بسممرعة xg0111 ة ماصممةارمم سممح  المصمل بوسمم .دقيقممة 67ممدة ل  
 .كيموحيوية الكاصة ب    الدراسةالاجراء تقدير لممتويرات حفظ المصل مباشرة ف  التجميد لحين و  .دقيقة

                                                                                        Biochemical parameters  المتغيرات الكيموحيوية
                                        Determination of glucose level in blood serum تقدير مستوى الكموكوز في مصـل الـدم

الفرنسمية باالعتمماد عممى ال ريقمة االن يميمة  Biolaboقدر مستوا الكموكو  ف  مصل الدم باستكدام عدة التحميل الجا  ة من شركة 
 (.(Burtis and Ashwood, 1999المتبعة من قبل 

 مل( وف  المعادلة االتية  611حس  تركي  الكموكو  )ممورام/
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       Determination of total cholesterol level in blood serum الكمي في مصل الدم الكولسترولتقدير مستوى 

الفرنسمية باالعتمماد عممى  Biolaboالكم  ف  مصل الدم باستكدام عدة التحميل الجما  ة ممن شمركة  الكولسترولقدر مستوا  
 (.(Burtis and Ashwood, 1999ال ريقة االن يمية المتبعة من قبل 

 مل( وف  المعادلة التالية  611)ممورام/  الكولسترولحس  تركي  

 
 

 Determination of Triglyceride level in blood serum في مصل الدم TG تقدير مستوى الكميسيريدات الثالثية

الفرنسية  Biolaboركة ف  مصل الدم باستكدام عدة التحميل الجا  ة من ش TGقدر مستوا الكميسيريدات الربرية          
 (.(Burtis and Ashwood, 1999باالعتماد عمى ال ريقة االن يمية المتبعة من قبل 

 مل( وف  المعادلة التالية  611حس  تركي  الكميسيريدات الربرية )ممورام/         

 مل(611مموم/ 811تركي  المحمول القياس  )×  مل( = 611تركي  ربر  الكميسيرايد )مموم/

 
  في مصل الدم( HDL-c)مستوى كوليستيرول البروتين الدهني عالي الكثافة  تقدير

Determination of High Density Lipoprotein –Cholesterol level in blood serum 

ا  ة ممن شمركة فم  مصمل المدم باسمتكدام عمدة التحميمل الجم   HDL-cالبمروتين المد ن  عمال  الكرافمة الكولسمترولقدر مسمتوا 
Biolabo  الفرنسية باالعتماد عمى ال ريقة االن يمية المتبعة من قبل(Friedwald et al.,1972). 

 وف  المعادلة االتية  HDL-cحس  تركي  
 

 
 

 في مصل الدم  (LDL-c) مستوى كوليستيرول البروتين الدهني واطئ الكثافة حساب
Determination of Low Density Lipoprotein –Cholesterol level in blood serum  

                     وفمممممممممم  المعادلممممممممممة االتيممممممممممة الممممممممممواردة فمممممممممم  (LDL_c) البممممممممممروتين الممممممممممد ن  وا مممممممممما الكرافممممممممممةالكولسممممممممممترول مسممممممممممتوا  حسمممممممممم 
(Burtis and Ashwood, 1999)    

 
 

 في مصل الدم  (VLDL-c) البروتين الدهني واطئ الكثافة جدا   الكولسترولمستوى  حساب
Determination of Very Low Density Lipoprotein –Cholesterol level in blood serum  

 Burtis)    وفم  المعادلمة االتيمة المواردة فم   (VLDL-cالبمروتين المد ن  وا ما الكرافمة جمدا  )الكولسترول مستوا  حس  

and Ashwood, 1999)   
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 المناعي المرتبط باألنزيم  قايسة الممتزتقدير مستوى هرمون المبتين في مصل الدم بطريقة م

Determination of leptin hormone level in blood serum by Enzyme Linked Immunosorbent 

assay (ELISA) 
عمدة التحميمل  المج م ة  باسمتكدامالمنماع  الممرتب  بماألن يم االمتم ا  قّدر مستوا  رمون المبتين ف  مصل دم الفئران ب ريقمة  
الصممينية والتمم  تعتمممد عمممى تحميممل االرتبمما  التنافسمم  باسممتكدام تقنيممة االمتمم ا  المنمماع  المممرتب   ,Sunlong Biotechركة مممن شمم

 القياسم  ىالمنحنمباالعتمماد عممى تركيم  المبتمين فم  نمما ج مصمل المدم  تقمديرتمم  ، (Eva and Peter, 1971) (ELISAبماالن يم )
 .(6)شكل ال لتقدير  رمون المبتين كما مبين ف 

 
 في مصل الدم هرمون المبتينلتقدير  القياسي المنحنى :1الشكل 

 التحميل االحصائي
مجماميع الفمرو  المعنويمة بمين  إليجماد Duncan multiple test متعمدد الممدا اسمتكدام اكتبمار دنكمنحمممت نتمائ  الدراسمة ب

 إليجماد (Impaired T- test)بار تل  فقد استكدم اكفضب  عن  . (,Bruning and Kintz 6255) الدراسةالمدروسة كبل مدة 
و لم  باسمتكدام  ((P≤0.05ف  كافمة نتمائ   م   الدراسمة  مو  وكان مستوا االحتمالية ،المدروسة معنوية التأرير بين نتائ  المتويرات

 .SPSSالنظام االحصائ  
 

 النتائج والمناقشة
 ةتأثير مستخمص متعدد الفينول عمى أوزان فئران التجرب

 لرممار السمما  لممدة أسمبوعين وكم ل  لممدة أربعمة اسمابيع بمأن المعامممة بمسمتكمص متعمدد الفينمول( 6 جمدولال)اظ رت نتائ   
 IVو II، IIIرمم ممن و ن الجسمم عمن  ريم  التجريمع الفممو  لم كور مجماميع الفئمران  61( ممايكروررام/411و 011، 811وبمالجر  )

 .قبمل التجريممع لمجماميع  ات مماا مممعمقارنمة وكمم ل  ، ممع مجموعممة السمي رة مقارنممة المو ندل معممفم   ((P≤0.05أدت إلمى  يمادة معنويممة 
إلمى حمدوث تويمرات فم   قد ادا لرمار السما  بمستكمص متعدد الفينول ان التجريع السب  ف   يادة و ن الفئران الى يمكن أن يع ا

 م ا ان ت ومن رم  يمادة فم  و ن الجسمم. كمما يمكمن أن يعم ا إلمى أي  الكاربو يدرات مما أدا إلى  يادة ف  بناء الد ون والبروتينا
يم ف  األمعاء وبالتمال  تحسمين الجراراعداد تأريرا  تربي يا  عمى نشا  الجراريم مما يؤد  إلى منع أو تقميل  يادة قد يمتم  المستكمص 

عممل فم  تحسمين الوم اء ممن حيمث ة ممما قمد تتمم  كاصمية مضمادة لدكسمدالمسمتكمص يمممن مكونمات العميقمة، كمما ان  م ا ستفادة اال
إلمممى أن  (8161 ،قصممميبات و  )البوشممم                نأشمممار الباحرممما كمممما .(8160)كميمممل،  ة والفيتامينمممات ممممن العميقمممةتحريمممر ال اقممم
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د إلمى دور إلمى أن سمب  ال يمادة قمد يعمو  اوقمد أشمارو ، ر إيجاب  عممى و ن حيوانمات التجربمةضافة مسحو  نبات السما  يؤد  إلى أرإ
 .العميقة مكوناتمن  االستفادةحسين الجراريم المعوية وتتقميل والت  تؤد  إلى  يمتمك ا   ا النبات الت  فّعالةالمواد ال

 
       معـدل اسـابيع فـي  ةواربعـلمـدة أسـبوعين  لثمـار السـماق قبـل وبعـد التجريـع ثير المعاممة بمستخمص متعـدد الفينـول: تأ1 جدولال

 المجرعة بتراكيز مختمفة من الجرعفئران ال أوزان مجاميع
 

 التجريع مدة مجاميع الفئران
 )اسبوع(

 مقدار الجرع+ 
(10 g /gµ) 

 معدل الوزن قبل التجريع
(g) 

بعد التجريع معدل الوزن 
(g) 

 Iالمجموعة األولى 
 السي رة

 67652± 1681 مممممممممممممم 8
Aa 

168 ±.67658 
Aa 

 II 8 811 1676 ±61685المجموعة الرانية 
Aa 

1687 ±62611 
Bb 

 III 8 011 1606 ±61666المجموعة الرالرة 
Aa 

1677 ±86674 
Bc 

 IV 8 411 الرابعة المجموعة
1610 ±65662 

Aa 
1682 ±86614 

Bc 

 Iالمجموعة األولى 
 السي رة

 67652±1681 ممممممممممممم 4
Aa 

180 ±.67622 
Aa 

 II 4 811 1676±61685المجموعة الرانية 
Aa 

1605±86611 
Bb 

 II 4 011 1606±61666المجموعة الرالرة 
Aa 

160±88602 
Bc 

 IV 4 411لمجموعة الرابعة ا
1610±65662 

Aa 
1685±80618 

Bd 

 .(P≤0.05)* االرقام المتبوعة باألحر  الصويرة المكتمفة عموديا  تدل عمى وجود فر  معنو  عند مستوا أحتمالية 
 .(P≤0.05)ر  الكبيرة المكتمفة أفقيا  تدل عمى وجود فر  معنو  عند مستوا أحتمالية ** االرقام المتبوعة باألح

 الك أ القياس . ±القيم معبر عن ا بالمعدل + 
 

 لثمار السماق بعد معاممتها بمستخمص متعدد الفينول لمجاميع فئران التجربة ة الجسمكتم معدالت مؤشر
 لرممار السمما  لممدة أسمبوعين وكم ل  لممدة أربعمة اسمابيع تكمص متعمدد الفينمولبمأن المعامممة بمسم (8 جمدولال) اظ رت نتائ  

 IV  و II، IIIرم من و ن الجسم عن  ري  التجريع الفممو  لم كور مجماميع الفئمران  61( مايكروررام/411و 011، 811وبالجر  )
تمممم   وكمم ل  عنمممد مقارنت مما مممع ،I رة مممع مجموعمممة السمميمقارنممة  ة الجسمممكتمممم معممدل مؤشممر فممم  ((P≤0.05أدت إلممى  يممادة معنويممة 

 بعمد معاممت ما بمسمتكمص متعمدد الفينموللممجاميع الربرمة لمفئمران  ة الجسمكتم معدل مؤشر ارتفا يع ا  .قبل التجريع لمجاميع  ات اا
ات بأنممُس يوجممد تممأرير  مم ا المسممتكمص فمم  ال يممادة الحاصمممة عمممى معممدل أو ان مجمماميع الفئممران. وقممد أشممارت الدراسممالممى لرمممار السممما  

 عممممو )                         قيمممة مؤشممر كتمممة الجسممم بارتفمما ا  ترتفمممع البدانممة  ،عبقممة وريقممة بممين مؤشممر كتمممة الجسممم والبدانممة
 .(Al-Darrji et al., 2015؛ 8111وآكرون، 
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 معدل واربعة اسابيع فيبوعين لثمار السماق قبل وبعد التجريع لمدة أس متعدد الفينولتأثير المعاممة بمستخمص  :2 جدولال
 الفئران المجرعة بتراكيز مختمفة من الجرعمجاميع الجسم ل ةكتم مؤشر

 

 مدة التجريع مجاميع الفئران
 )اسبوع(

 مقدار الجرع+ 
(10 g /gµ) 

مؤشر كتمة الجسم قبل 
 (g ∕cm²) التجريع

بعد مؤشر كتمة الجسم 
 (g ∕cm²)التجريع 

  Iالمجموعة األولى 
 السي رة

 1686±16118 ممممممممممممممم 8
Aa 

16116±1686 
Aa 

 II 8 811 16114±1686المجموعة الرانية 
Aa 

16114 ±1684 
Bb 

 III 8 011  16114±1688المجموعة الرالرة 
Aa 

16114 ±1682 
Bc 

 IV 8 411المجموعة الرابعة 
16111±1688 

Aa 

16114 ±1682 
Bc 

 Iالمجموعة األولى 
 السي رة

 1686±16118 مممممممممممم 4
Aa 

16117±1688 
Aa 

 II 4 811 16114±1686المجموعة الرانية 
Aa 

16161±1685 
Bb 

 III 4 011 16114±1688المجموعة الرالرة 
Aa 

16115 ±1601 
Bc 

 IVالمجموعة الرابعة 
4 

411 
16111±1688 

Aa 

16115 ±1608 
Bc 

 .(P≤0.05)وجود فر  معنو  عند مستوا أحتمالية  ىتدل عماألحر  الصويرة المكتمفة عموديا  االرقام المتبوعة ب* 
 .(P≤0.05)وجود فر  معنو  عند مستوا أحتمالية  تدل عمىاألحر  الكبيرة المكتمفة أفقيا  االرقام المتبوعة ب** 
 الك أ القياس . ±القيم معبر عن ا بالمعدل  + 
 
 المجرعة كموكوز في مصل دم الفئرانال ثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينول لثمار السماق في مستوىتأ

 لمممدة أربعمة اسممابيعو  لرممار السممما  لممدة أسمبوعين بمأن المعاممممة بمسمتكمص متعمدد الفينممول (4و 0 ينجممدولال)اظ مرت نتمائ   
، IVو II، IIIرم من و ن الجسم عمن  ريم  التجريمع الفممو  لم كور مجماميع الفئمران  61( مايكروررام/411و 011، 811وبالجر  )

إن تممممأرير  .مجموعمممة السمممي رةمقارنمممة مممممع معمممدل مسمممتوا الكموكمممو  فمممم  مصمممل دم الفئمممران  فمممم  P≤0.05))إلمممى  يمممادة معنويمممة  أدت
و  عممى مركبمات قمد تميح ع ا إلى ان   ا المستكمصقد ي ،رفع مستوا الكموكو  ف  الدم لرمار السما  ف  مستكمص متعدد الفينول

يمؤد   الى الكبيا وبالتمال  مما يؤد  إلى نقصان دكول الكموكو  ،ينستقببت األنسولف  م ث كمب   ورمون األنسولين أو تحد  ترب
. أو قمد يفسمر أرتفما  (Modak et al., 2007) مكتمفمةفم  المدم وحصمول تويمرات فم  مسمارات ايضمية الكموكمو   يمادة مسمتوا  المى

مممما  Epinphrineفيمم  عمممل  ورمممون االيبنفممرين لرمممار السممما  يعمممل عمممى تح   الممدم إلممى أن مسممتكمص متعممدد الفينممولالكموكممو  فمم
حيمث   Chttopadhyay (6221)الباحمثدراسمة اجرا ما يتف  مع  قد ال الصدد فان   ا   ابالكموكو  ف  الدم. و  ارتفا يسب  حالة 

 فمم   الكموكممو  مسممتوا يقمموم بتربممي  عمممل االيبنفممرين وبالتممال  كفمم  Azadirachte indicaأن مسممتكمص أورا  نبممات  في مما بممين
فم  المدم إلمى  الكموكمو  لرممار السمما  فم  رفمع مسمتوا قمد تعمود آليمة تمأرير مسمتكمص متعمدد الفينمول بمنفا الوقمت دم األرانم . مصل

كمموين الكموكممو  مممن مصممادر ريممر عمممى تنشممي  عمميممة تالتمم  قممد تعمممل مركبممات الفّعالممة فمم   مم ا المسممتكمص لمالممدور النشمم  والفّعممال 
 .(8115 ،)آل فميح Gluconeogenesisعبر مسار  كاربو يدراتية
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ــأ :3 جــدولال ــل مــن مســتوىت ــدل ك ــدد الفينــول لثمــار الســماق لمــدة أســبوعين عمــى مع ــة بمســتخمص متع  ،الكموكــوز ثير المعامم
المجرعـة  الفئـرانمجـاميع فـي مصـل دم  HDL-c ،LDL-c، VLDL-c ،الكميسيريدات الثالثيـة ،الكمي الكولسترول

 بجرع مختمفة 
 راتمستوى المتغي

 
 المعامالت

 الكموكوز+ 
mg ∕ dl)) 

 الكوليستيرول
mg ∕ dl)) 

TG 

mg ∕ dl)) 
HDL-c 

mg ∕ dl)) 
LDL-c 
mg ∕ dl)) 

VLDL-c 
mg ∕ dl)) 

 I مجموعةال
 ( السي رة)

0612±610677 
a 

96.09±0.81 

a 

76.07±1.56 

c 

55.59±0.66 

a 

25.28±0.38 

b 

15.21±0.31 

c 

المجموعة الرانية 
II 

6607±687621 
b 

114.05±0.75 
b 

69.34±0.60 

b 

76.24±0.68 

b 

23.94±0.48 

a 
13.86±0.12 

b 

المجموعة الرالرة 
III 

6677±611601 
d 

140.95±0.48 

d 

57.76±0.47 

a 

93.97±.0.62 

c 

35.41±0.44 

d 

11.55±.0.1 

a 

المجموعة الرابعة 
IV 

0651±648612 
c 

121.86±0.61 

c 

55.41±0.76 

a 
76.96±0.88 

b 

33.81±0.42 

c 

11.08±0.15 

a 

 .(P ≤ 0.05)وجود فر  معنو  عند مستوا احتمالية  دل عمىت األحر  المكتمفة عموديا  االرقام المتبوعة ب
 الك أ القياس ± تشير القيم الى المعدل + 

 

 ،موكـوزالكثير المعاممـة بمسـتخمص متعـدد الفينـول لثمـار السـماق لمـدة أربعـة اسـابيع عمـى معـدل كـل مـن مسـتوى تـأ :4 جدولال
ــي الكولســترول ــة ،الكم ــران HDL-c،LDL-c، VLDL-c ،الكميســيريدات الثالثي المجرعــة بجــرع  فــي مصــل دم الفئ

 مختمفة
 

 مستوى المتغيرات
 

 المعامالت

 الكموكوز+ 
(mg ∕ dl) 

 روليالكوليست
(mg ∕ dl) 

TG 

(mg ∕ dl) 
HDL-c 

(mg ∕ dl) 
LDL-c 

(mg ∕ dl) 

VLDL-c 
(mg ∕ dl) 

 I مجموعة السي رة
1670±660682 

a 
96.33±1.08 

a 

74.38±1.28 

c 

56.41±0.45 

a 

25.03±1.06 

a 

14.87±0.25 

c 

المجموعة الرانية 
II 

8660±671662 
b 

115.30±1.30 

b 

63.81±1.00 

b 

79.52±0.61 

b 

 

24.01±1.56 

a 

 

12.76±0.20 

b 

المجموعة الرالرة 
III 

8680±615614 
c 

143.13±0.71 

d 

55.52±1.03 

a 

96.56±0.98 

c 

35.46±.1.02 

b 

11.10±.0.20 

a 

المجموعة الرابعة 
IV 

8656±641602 
b 

123.62±0.87 

c 

52.66±1.17 

a 

78.10±0.82 

b 

34.99±1.46 

b 

10.53±0.23 

a 

 .(P ≤ 0.05)وجود فر  معنو  عند مستوا احتمالية تدل عمى األحر  المكتمفة عموديا  االرقام المتبوعة ب
 الك أ القياس .± تشير القيم الى المعدل + 
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 المجرعة الكمي في مصل دم الفئران الكولسترولمستوى  فيلثمار السماق  ثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينولتأ
(، 4و 0 ينجمدولال)كمما مبمين فم  لممدة أربعمة اسمابيع و  أدت المعاممة بمستكمص متعدد الفينول لرمار السما  لممدة أسمبوعين 

الكممم  فمم  مصممل دم  الكولسممترولمعنممو  فمم  مسممتوا  ارتفمما إلممى  رممم مممن و ن الجسممم 61ررام/( مممايكرو 411، 011، 811جممر  )وب
  .مجموعممممممممة السممممممممي رة مقارنممممممممة كممممممممل من ممممممممما مممممممممع (≥1617P) احتماليممممممممةعنممممممممد مسممممممممتوا المجرعممممممممة  IVو II، IIIمجمممممممماميع الفئممممممممران 

 ممممن قبمممل األمعمممماء  متصاصمممسافمممم   حصمممول  يمممادة فمممم  المممدم إلمممى الكولسمممترول تمممارير المسمممتكمص اعممممب  فممم  رفمممع مسمممتوا يعممم ا قمممد
(Hori et al., 2014). السمما  عممى مركم  أو  لرممار . وقمد يحتمو  مسمتكمص متعمدد الفينمولمم  داكميماإن أرمم  الكوليسمتيرول يك

 Hydroxy methyl glutaryl CoA reductaseفقمد يعممل عممى تنشمي  أنم يم داكميما  الكولسمترولتنشمي  بنماء  أكرمر يمؤد  المى
 ممو فقممدان ألفممة ارتبمما  مسممتقببت  فمم  الممدم الكولسممترول. كممما وجممد إن السممب  األكممر الرتفمما  مسممتوا الكولسممترولالمسممؤول عممن بنمماء 

                                 إلمممممممممممممى داكمممممممممممممل الكبيممممممممممممما الكولسمممممممممممممترولالممممممممممممم   يحممممممممممممممل  c-LDL( لممممممممممممممم Apo receptor) Apoالجممممممممممممم ء البروتينممممممممممممم  
(Al-Hamadani, 2002)  ارتفمما  مسممتوا  اضمافة ل مم ا فممانلرمممار السممما  دورا  ب مم ا الصممدد.  لفينمولمتعممدد امسممتكمص  يممؤد وقممد

ا فم  الكبيم Lipaseلرمار السما  قمد يعممل عممى تنشمي  أنم يم البيبيم   إلى إن مستكمص متعدد الفينول ايضا يع ا قدالكولسترول 
ائ  تكتممم  مممع العديممد مممن الدراسممات فمممرب أدت إن  مم   النتمم فمم  الممدم.تحممرر مال الكولسممترول مسممتوا ارتفمما  الد نيممة و مم ا يممؤد  الممى

الكمم  فم  الحيوانمات الكولسترول  ( ف  مستوا≥P 1617)المعاممة بالمستكمص الكحول  لرمار الق   إلى حصول انكفا  معنو  
 .( (Al-Zorri, 2009المكتبرية

 

 المجرعة في مصل دم الفئران (TG) الثيةالكميسيريدات الث ثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينول لثمار السماق في مستوىتأ
( 411، 011، 811جمممر  )وب أسمممابيعلممممدة أربمممع و  أدت المعامممممة بمسمممتكمص متعمممدد الفينمممول لرممممار السمممما  لممممدة أسمممبوعين 

 فمممم  مصممممل دم مجمممماميع الفئمممممران رممممم مممممن و ن الجسممممم إلمممممى انكفمممما  معنممممو  فمممم  مسممممتوا الكميسممممميريدات الربريممممة  61مممممايكروررام/
II، III وIV 1617) احتماليممةنممد مسممتوا ع(P≤ وقممد يعمم ا سممب  (4و 0 ينجممدولال)كممما مبممين فمم  و مجموعممة السممي رة مممع  مقارنممة .

 Lipoprotein ليبمو بمروتين اليبيم  لرممار السمما  فم  تنشمي  أنم يم إلى تأرير مستكمص متعدد الفينمول TGف  مستوا  االنكفا 

lipase متصاص ا من قبل الكبيا الد نيةإلى حوام  د نية يتم اسيريدات الربرية وال   يعمل عمى تج ئة الكمي     (Ashcroft 

and Ashcroft, 1992) وقممد يعمم ا االنكفمما  فمم  مسممتوا .TG  عنممد المعاممممة بمسممتكمص متعممدد الفينممول لرمممار السممما  إلممى
 Cholesteryl ester-transfer protein كولسممترولقممد تعمممل عمن  ريمم  تنشمي  البممروتين الناقممل ألسمتر  متبكمس مركبممات فّعالمةا
(CETP لنقممل )TG  إلممى ج يئممةVLDL-c مممما يممؤد  إلممى انكفمما  مسممتوا  ،ليممتم  ممدم اTG فمم  مصممل الممدم و مم ا يتفمم  مممع ممما 

 TGقد يعمود سمب  انكفما   كما .ة بالمستكمص الكحول  لرمار الق  عند دراستس تأرير المعامم Al-Zorri, (2009)  إليس توصل
دورا  فمم   ؤد التمم  تمم مم ا المسممتكمص الموجممودة فمم   السممما  إلممى مضممادات األكسممدةلرمممار  متعممدد الفينممولعنممد المعاممممة بمسممتكمص 

 .TG (Nelson and Cox, 2005) تكفي  مستوا
 

في  (HDL-c) البروتين الدهني عالي الكثافة كولسترول ىمستو  فيلثمار السماق  ثير المعاممة بمستخمص متعدد الفينولتأ
 جرعةالم مصل دم الفئران

( 411، 011، 811لممممدة أربعمممة اسمممابيع وبجمممر  )و لرممممار السمممما  ولممممدة أسمممبوعين  متعمممدد الفينمممولأدت المعامممممة بمسمممتكمص 
عنمد مسمتوا  IVو II، IIIف  مصل دم مجاميع الفئمران  HDL-cرم من و ن الجسم إلى ارتفا  معنو  ف  مستوا  61مايكروررام/
 HDL-Cفم  معممدل مسممتوا  االرتفمما . قمد يعمم ا (4و 0 ينجممدولال)مبمين فمم  كممما  ،رةمقارنممة بمجموعمة السممي  (≥P 1617) احتماليمة

لرمار السما  ف  تحفي  كبيا الكبد واألمعاء عمى انتاج ج يئات البروتين الد ن  عال   متعدد الفينولإلى تأرير مكونات مستكمص 
وقممد يعمم ا االرتفمما  فمم  مسممتوا تركيمم   ،(Al-Logmani and Zari, 2009) الكرافمة و مم ا يتفمم  مممع العديممد مممن الدراسممات ومن مما



 ..................(Rhus coriariaتأرير مستكمص متعدد الفينول لرمار السما  )
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HDL-c لدكسمدة  امضماد تمأريرالرممار السمما  كونمس يمتمم   متعدد الفينولص إلى دور مستكمAntioxidant  ومما يترتم  عممى  م ا
حممل يمؤد  إلمى انكفما  ت الم   Hepatic Lipase( HL) يبيم  الكبمد الب فعاليمة أنم يم وكفم المدور ممن كفم  الشمدة التأكسمدية 

HDL-c (8112) إليس ا يتف  مع ما أشار و  .وب ل  ترتفع نسبتُس ف  مصل الدم Al-Zorri,  مسمتواارتفما   ف  دراستس إ  الحمظ 
HDL-c ا بالمستكمص الكحول  لنبات الق  .ف  مصل دم الجر ان عند تجريع  

 

في  (LDL-c)روتين الدهني واطئ الكثافة مستوى كولسترول البفي لثمار السماق  متعدد الفينولتأثير المعاممة بمستخمص 
 المجرعة مصل دم الفئران

( 411، 011لرممممممار السمممممما  ولممممممدة أسمممممبوعين ولممممممدة أربعمممممة اسمممممابيع وبجمممممر  ) متعمممممدد الفينمممممولأدت المعامممممممة بمسمممممتكمص  
د مسممتوا عنمم IVو IIIفمم  مصممل دم مجمماميع الفئممران  LDL-cرممم مممن و ن الجسممم إلممى ارتفمما  معنممو  فمم  مسممتوا  61مممايكروررام/
وبالجرعممة  II بينممما لمموحظ ان المسممتكمص الممم كور بعممد تجريعممس لمجموعممة الفئممران .مقارنممة بمجموعممة السممي رة (≥P 1617) احتماليممة

فم  مصممل دم  LDL-cارتفما  فم  مسمتوا  إلمى لمم يمؤدِ  ،أسمابيع أربمعرمم ممن و ن الجسمم لفتمرة اسمبوعين ولفتمرة  61ممايكروررام/ 811
وقمد يعم ا السمب  المى ان مقمدار  م   الجرعمة ممن المسمتكمص قمد تحمو   .(4و 0 ينجمدولال) كما مبين فم      المجموعة من الفئران

قممد يعمم ا  .LDL-C                  كميمة قميمممة مممن المركبمات الفعالممة التمم  تمؤد  ب ريقممة مباشممرة أو ريمر مباشممرة الممى رفمع مسممتوا
( 411، 011لرممار السمما  وبمالتركي ين ) متعمدد الفينمولبمستكمص  ف  مصل الدم عند المعاممة LDL-cالسب  ف  ارتفا  مستوا 

نقمممص  ورممممون األنسمممولين الممم   ينشممم  أنممم يم البيبيممم   ان  ممم ا المسمممتكمص قمممد ادا المممى إلمممى ،رمممم ممممن و ن الجسمممم61ممممايكروررام/ 
Lipase والم   يعممل عممى  يمادة األحمما  الد نيمة الحمرة (Najmi et al., 2008) فم   الكولسمترولمسمتوا  . كمما ان ال يمادة فم

 عمممال  فممم  المممدموبمسمممتوا وبالتمممال  تجممممع  ممم   الج يئمممات  LDL-cاألنسمممجة واالوعيمممة الدمويمممة يمممؤد  إلمممى تقميمممل فّعاليمممة مسمممتقببت 
(Iwase et al., 1998). 
 

  مستوى كولسترول البروتين الدهني واطئ الكثافة جدا   فيلثمار السماق  متعدد الفينولتأثير المعاممة بمستخمص 
(VLDL-c) في مصل دم الفئران 

( 411، 011، 811لرمممار السممما  ولمممدة أسممبوعين ولمممدة أربعممة اسممابيع وبجممر  ) متعممدد الفينممولأدت المعاممممة بمسممتكمص  
مقارنمة  IVو II، IIIفم  مصمل دم مجماميع الفئمران  VLDL-cرم من و ن الجسم إلى انكفا  معنو  فم  مسمتوا  61مايكروررام/

فمم  مصممل الممدم لمجمماميع  VLDL-c مسممتوا. قممد يعمم ا السممب  فمم  انكفمما  (4و 0 ينجممدولال)كممما مبممين فمم   ،بمجموعممة السممي رة
وبالتال  التسريع  بالكميرسيدات الربريةفعالية األن يمات المحممة لمبروتينات الد نية الونية   يادة الفئران إلى تأرير   ا المستكمص ف 

جمماءت  مم   النتممائ   .(Viswanathan et al., 2004)فمم  الممدم  مسممتوا مممن الممدم مقمممب  فمم  مصممل  VLDL-cفمم   ممدم ج يئممة 
فمم  دراسممتس حيممث الحممظ حممدوث انكفمما  فمم  مسممتوا   Al-Zorri (8112) إليممسممما توصممل لعديممد مممن الدراسممات من مما مت ابقممة مممع ا

VLDL-c ة بالمستكمص الكحول  لرمار الق  .عند معاممة الحيوانات المكتبري 
 

 المجرعة في مصل دم الفئران مبتينالمستوى هورمون في لثمار السماق  متعدد الفينولتخمص تأثير المعاممة بمس
رممم مممن  61مممايكروررام/ 411و 811 تينوبممالجرع لمممدة اسممبوعينو  لرمممار السممما  متعممدد الفينممولأدت المعاممممة بمسممتكمص  

 1617)     احتماليممةعنممد مسممتوا  IVو IIران فمم  مصممل دم مجماميع الفئمم و ن الجسمم إلممى ارتفمما  معنممو  فمم  مسمتوا  رمممون المبتممين
P≤) (. 7 جدولال)كما مبين ف  مجموعة السي رة مع  مقارنة 
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مســتوى التــوالي فــي عمــى  أســابيع وأربــعلثمــار الســماق ولمــدة أســبوعين  متعــدد الفينــولتــأثير المعاممــة بمســتخمص  :5 جــدولال
 المجرعة في مصل دم الفئرانالمبتين هورمون 

 راتمستوى المتغي
 المعامالت

 تركيز الجرعة
(10 g /gµ) 

بعد مرور  مبتينالمستوى هورمون + 
 اسبوعين

(pg ∕ ml) 

بعد مرور  مبتينالمستوى هورمون 
 اربعة اسابيع

(pg ∕ ml) 

 7625±  1681 ممممممممممممم )السي رة( Iالمجموعة األولى 
b 

1647  ±7671 
a 

 II 811 1612  ±5642المجموعة الرانية 
c 

6668  ±66602 
b 

 III 011 1662  ±4658المجموعة الرالرة 
a 

6641  ±2677 
b 

 IV 411 المجموعة الرابعة
1681  ±2677 

d 

1621  ±68675 
b 

 .(P ≤ 0.05)وجود فر  معنو  عند مستوا احتمالية تدل عمى األحر  المكتمفة عموديا  االرقام المتبوعة ب
 الك أ القياس .± تشير القيم الى المعدل + 

 

رممم مممن و ن الجسممم لممجموعممة نفسمم ا ولمممدة  61مممايكروررام/  011بينممما لمموحظ ان المعاممممة بالمسممتكمص الممم كور بالجرعممة 
. و مم ا يمكممن ان يكممون مقممدار  مم   الجرعممة لممس IIIاسممبوعين ادت الممى انكفمما  فمم  معممدل مسممتوا  رمممون المبتممين فمم  دم المجموعممة 

 II ،IIIن لمجماميع الفئمرا متعمدد الفينمولالمعامممة بمسمتكمص ظ فم  الدراسمة الحاليمة بمان المواير ب  ا الصدد. بينما لوح التأريربع  
المجماميع الربرمة  كمل ممن مسمتوا ال ورممون فم  مصمل دم معمدل بالجر  الم كورة ولمدة أربعة اسابيع قد اظ ر  يادة كبيرة ف و  IVو

 التجربمةفئمران  ناو  معدل قميم أو المبتين  ورمون  معدل مستوا ية بينمعنو ارتبا  وجود عبقة  الى دراستنا الحالية أشارتقد  لمفئران.
حيمممث بمممين التحميمممل  .لرممممار السمممما  لممممدة أربعمممة اسمممابيع متعمممدد الفينمممولبعمممد المعامممممة بمسمممتكمص ( 7و 6 ينجمممدولال)كمممما مبمممين فممم  

أ  ان ال يادة ف  و ن الجسمم  (1617+)بموت  ت قيمتس عالية وموجبةوالو ن كانالمبتين  االحصائ  أن معامل االرتبا  بين  ورمون
 أشممار اليمممسم ابقممة مممع ممما  ت  مم   النتممائ وجمماء .المبتممينبعممد المعاممممة بالمسممتكمص الممم كور قممد سممببت  يممادة فمم  مسممتوا  ورممممون 

(8111 )Delavaud et al.   فم  وو ن الجسمم المبتمينبمين مسمتوا  ورممون  أن  نا  عبقة ك ية )ارتبا  معنمو (إ  توصموا إلى 
 ينجمدولال)مؤشر كتممة الجسمم و المبتين معنوية بين  ورمون ارتبا  دراستنا الحالية وجود عبقة  لوحظ ف . ك ل  الحيوانات المكتبرية

المبتمين  بعد المعاممة بالمستكمص الم كور لمدة أربعة اسابيع حيث بين التحميل االحصمائ  أن معاممل االرتبما  بمين  ورممون( 7و 8
الى ان  يادة مؤشر كتمة الجسمم تسمب   Zhou  (8160). وقد أشار (+1672) بموت موجبةو  ت قيمتس عاليةكانمؤشر كتمة الجسم و 

 . المبتين يادة ف  مستوا  ورمون 
 ممممممن المؤشمممممرات التممممم  تشمممممير المممممى المممممدماغ بالشمممممعور بالشمممممبع وتنظممممميم التو يمممممة وال اقمممممة فممممم  الجسمممممم المبتمممممين  ورممممممون  يعمممممد

(Norman and Henery, 2015)   المرتمدةريم  تقييمد  يمادة وانتماج ال رمونمات التم  ت يمد الشم ية و مو يعممل بيليمة التو يمة عمن. 
لرمار السما  يع ا إلمى  يمادة النسمي   متعدد الفينولبعد المعاممة بمستكمص المبتين و ك ا فإن عدم استجابة الدماغ إلشارة  ورمون 

إليصمال االشمارة المى  Blood-Brain Barrier (BBB)دمماغ -  دمممن اكتمرا  حماج المبتمينممما قمد يمنمع تمكمن  ورممون  ،الد ن 
 .(Abbott, 2013) الدماغ

لرمار السما  قد يكون  متعدد الفينولبعد المعاممة بمستكمص المبتين كما يمكن تفسير عدم استجابة الدماغ إلشارة  ورمون  
ممل فم  مسمتقببت ال ورممون العصمبية وب م ا تتع مل بتأرير مركم  أو مركبمات موجمودة فم  المسمتكمص المم كور تمؤد  إلمى احمداث ك
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المسمتكمص الفينمول  لبم ور العنم   أن إلمى et al., (2018)  Sarhatأشماروا. إشارة ال ورمون لممدماغ بتنظميم الشم ية ومعمدل األيم 
 ف  الحيوانات المكتبرية.  المبتينيعمل عمى  يادة حساسية إفرا   ورمون 

 لرمممممار السممممما  أشممممار التحميممممل االحصممممائ  وجممممود عبقممممة  متعممممدد الفينممممولاممممممة بمسممممتكمص مممممن الدراسممممة الحاليممممة وبعممممد المع 
 كمممممل ممممممن  توصمممممل إليمممممسوبمممممين مسمممممتوا الكموكمممممو  فممممم  مصمممممل دم الفئمممممران و ممممم ا يتفممممم  ممممممع  المبتمممممينبمممممين مسمممممتوا  ورممممممون  ارتبممممما 

(Trabzuni and Abu-Tarboush, 2010).  مسمتوا الكوليسمتيرول و  تمينالمبمن كبل الدراسمة وجمد عبقمة بمين مسمتوا  ورممون
وقممد يعمم ا عمممى التجريممع أربعممة أسممابيع مممرور لرمممار السممما  بعممد  متعممدد الفينممولالحاليممة وبعممد المعاممممة بمسممتكمص  HDL-cو الكممم 

 (Gorden and Gavrilova, 2003) مؤشر كتمة الجسمو د ون مرتسم الالسب  الى  يادة 
فم  مسمتوا  ورممون البيبيم  الحسماا  االرتفما عمى تحممل المد ون ممن كمبل لدا األفراد رير البدناء المبتين  ورمون يعمل 

Hormon- sensitive lipase ، مسمتوا ارتفما  و  ا يعمل عمىTG فم  المدم (Faraj et al., 2003)  ريمر ان إنكفما  مسمتوا
TG  ن البيبيم  الحسماا النمات  ممن لرممار السمما  قمد يعمود إلمى تربمي  عممل  ورممو  متعمدد الفينمولف  الدم بعمد المعامممة بمسمتكمص

 لمدماغ بتأرير المستكمص الم كور.المبتين تع ل إشارة  ورمون 
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